
 صدای پای آب
در »غیزانیه«

مزد ۹۹      چكش كاري شد

فاز نخست طرح آب رسانی به »غیزانیه« اهواز به بهره برداری 
 رسید و حاال چشم امید اهالی به  تکمیل فازهای بعدی 

و تأمین پایدار آب برای همه جمعیت منطقه است

  شوراي عالي كار حق مسکن كارگري را ۲۰۰ درصد افزایش داد
  ۷۵ هزار تومان از حق سنوات كارگري به حداقل دستمزد اضافه شد

بعد از حــدود ۵۰ روز اعتراض و پیگیري 
تشکل هاي كارگران براي اصالح مصوبه 
مزد ۹۹، باالخره شــوراي عالي كار براي 
تعیین حق مسکن كارگري تشکیل جلسه 
داد و در این نشســت بخشي از نظر گروه 
كارگري در شیوه تعیین مزد ۹۹ را اعمال 

كرد.
به گزارش همشهري، براساس مصوبات 
جلسه اخیر شوراي عالي كار، حق مسکن 

كارگران از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰ هزار 
تومان افزایش یافت و ۷۵ هزار تومان نیز به 
حداقل حقوق اضافه شد تا میزان افزایش 
حداقل حقوق كارگران در سال ۹۹ نسبت 
به ســال  قبل از ۲۱ درصد بــه ۲۶ درصد 
برســد. البته این ۷۵ هزار تومــان از پایه 
سنوات كسر شده و رقم جدیدي نیست؛ 
اما به واسطه اینکه بخش عمده كارگران 
حداقلي بگیر و محروم از دریافت مزایاي 

پایه سنوات هستند، 
ایــن اقــدام باعث 

مي شود دستمزد كارگران حداقلي بگیر 
اندكي بهبود پیدا كند. براســاس مصوبه 
قبلي مزد ۹۹، مبلغ حق سنوات ۱۷۵ هزار 
تومان بود كه در مصوبه جدید به ۱۰۰ هزار 
تومان كاهش یافته و در مقابل، ۷۵هزار 
تومان باقیمانــده به حداقل دســتمزد 

افزوده شده است.

   آب از شنبه شب پشت درهای بخش »غیزانیه« رسید؛ اتفاقی 
كه بعد از 4ســال وعده های مکرر، حداقل برای ۱۳روســتا از 
دهستان »مشــرحات« كه در فاز اول طرح آب رسانی به منطقه 
تعریف شده اند، دلگرم كننده بود. هرچند اهالی سایر روستاهای 

منطقه و دام هایشــان همچنــان منتظر 
عملی شــدن وعده مســئوالن هستند تا 

گرمای امسال كه نه، شاید خرماپزان سال بعد را آسوده تر پشت 
سر بگذارند.
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 زندگي 
با ماسك

  همشهری از بی توجهی 
نگران كننــده مــردم به 
پروتکل های بهداشــتی 

گزارش می دهد
  قوانین ماســکي در 
ســایر كشــورها پس از 

شیوع كرونا چگونه بود؟
  دولــت بــرای حــل 
مشکل ماســک چطور 

عمل كرد؟
  دربــاره تالش هــاي 
خالقانــه هنرمنــدان و 
شــركت هاي بزرگ مد 
جهان براي تولید ماسک

  »همشهری« در یک 
بیمارســتان پذیرنــده 
بیماران كرونــا به دیدار 
كسانی رفته كه كمتراز 

آنها شنیده ایم
  از ماسک هاي تنفسي 

در بازار چه مي دانیم؟
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 تهران به  همكاري
 شورا و مجلس نياز دارد

احتمال چرخش داعش 
 عليه ايران و روسيه

در افغانستان

رمزگشایی از توافق 
درباره پادگان 06

گفت وگو بــا زهرا نژادبهرام، عضو 
هیات رئیسه پارلمان شهری تهران

گفت وگو با پيرمحمد مالزهي درباره 
گروه هاي مسلح در افغانستان

  وزيــر راه و شهرســازي: 
الگويی برای خروج پادگان ها

  معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران: »نساختن« 

بيشتر به شهر كمك می كند
  معاون مهندســي ارتش: 
سرانه هاي زيســتي منطقه 
پاســداران و شــهر تهران 

افزايش مي يابد
  دبير شوراي عالي شهرسازي 
و معمــاري ايــران: اهميت 
يكپارچگی و حفظ فضای سبز

یادداشت
علي اعطا ؛  رئیس كمیته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر تهران

»وسط باِغ بزرگ، عمارت ۳طبقه و حوضخانه زیبایي 
بود كه از فواره حوض كاشي آن پیوسته آب صـــافي 
فوران مي نمــود. خیابان هاي عریض از چهارســوي 
عمارت تا انتهــاي باغ امتداد داشــت. یکــي از این 
خیابان هـا بـه عمـارت ۲طبقه اي منتهي مي شد كه آن نیز داراي حوضخانه اي بود 
كه به دستور شاه به دیوارهاي آن و دیگر اتاق هـایش از روي كتاب هاي تاریخ طبیعي 

اشکال برخي طیور و وحوش نقش شده بود.«
دوستعلي خان مســتوفي الممالک در كتاب یادداشــت هایي از زندگي خصوصي 
ناصرالدین شــاه، منطقه اي از تهران را كه این روزها با نام پادگان۰۶ ارتش معروف 
است با چنین عباراتي توصیف مي كند. نام این منطقه چندصباحي است كه بر سر 
زبان ها افتاده؛ چرا كه۷۰ درصد این پادگان، یعني ۳۵هکتار از این اراضی ۵۰هکتاري 
بر اساس آخرین توافق هاي انجام شده بین شــهرداري و ارتش، قرار است در قلب 
منطقه پاسداران به بوستان عمومي تبدیل شود و شهرداري در این گستره، با حفظ 
و بهسازي فضاي سبز، كاربري هاي خدماتي، گردشگري و فرهنگي مانند رستوران، 

موزه، نگارخانه، كتابخانه، خانه  فرهنگ، سینما و پاركینگ ایجاد  كند.
توافق شهرداري با ارتش اما به همین نقطه درخشان محدود نمي شود. آنچه مایه 
نگراني است، سرنوشت ۳۰ درصد باقیمانده فضاي این پادگان است كه قرار است در 

آن ساخت وساز صورت گیرد.
راقم این سطور براي نخســتین بار در بهمن۹۶ در صحن علني شــورا، نسبت به 
پیامدهاي این تصمیم هشدار داد. آن روز در شورا گفتم كه اتخاذ تصمیمي در این 
ابعاد و مقیاس كه حداقل یکي از مناطق شــهر را به صــورت جدي تحت تأثیر قرار 
دهد، بدون اطالع و آگاهي شهروندان و بدون آگاهي و اطالع نمایندگاِن شهروندان 
در شورا، حتما داراي اشکال است. در صحن علني شورا گفتم »الزم است هرگونه 
تصمیم گیري و اقدام، به اطالع افکار عمومي و نمایندگان مستقیم مردم برسد، ولي 
متأسفانه شورا چندان در جریان پیگیري هاي شهرداري به منظور طرح موضوع و 

تصویب آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري نیست«.
وقتي مي گوییم زیربناي یک میلیون و ۲۰۰مترمربع را به زیربناي ۶۰۰هزار مترمربع 
رساندیم؛ البته كه این كار شایسته تقدیر است و باید قدردان بود. اما نه تنها ۶۳۰هزار 
مترمربع تجاري و اداري و مسکوني در حد فاصل اتوبان شهیدصیاد شیرازي و محور 
پاسداران؛ بلکه حتي ۶۳هزار مترمربع نیز به عنوان یک مركز بزرگ مقیاس جاذب 
جمعیت، آن محدوده را با مشکالت جمعیتي و ترافیکي مواجه مي كند؛ مشکالتي 
آشنا كه این روزها در جاي جاي سطح شهر تهران خودنمایي مي كنند. از آنگونه كه 

حکایت آنها در شهر تهران، داستاني است پُر آِب چشم.
ماه ها قبــل، در ۲نوبت گفت وگوي حضوري با جناب آقاي دكترحناچي شــهردار 
محترم تهران، مطرح كردم كه این راه حل منطقي نیست شهرداري تهران بخواهد 
مابه ازاي ریالي ۷۰درصد زمین یعنــي ۳۵هکتار را به منظور پرداخت حق و حقوق 
ارتش، از طریق صدور پروانه در ۳۰درصد باقیمانده، حاال به هر شیوه ممکن تأمین 
كند. در همه توافقات و مذاكرات و مصوبات پیشــین، از توافق ســال۹۲ تا توافق 
ســال۹۹ در جریان بوده اســت. همواره پیش فرض این بوده كه در بخشي از این 
زمین كه در تملک ارتش باقي خواهد ماند، ساخت و سازي  از سوي ارتش انجام شود 
و در ازاي آن، با جزئیاتي كه ذكر آن از حوصله این یادداشــت خارج است، مابقي 
زمین در اختیار شهر و شهروندان قرار گیرد. سیر مصوبات و توافقات از ۹۲ تا ۹۹، 
البته به درســتي در جهت كاهش متراژ ساخت وساز بوده است، اما روشن است كه 
وقتي در چارچوب این الگوي كلي توافق ۳۰-۷۰ ساخت وســاز، در آن ۳۰درصد 

حركت مي كنیم، باالخره در ۳۰درصد سهم ارتش، باید شاهد 
ساخت و سازي  بزرگ مقیاس در منطقه اي باشیم كه به لحاظ 

جمعیتي و ترافیکي، اساســا دیگر چنین ظرفیتي ندارد.  به شهردار محترم تهران 
پیشنهاد كارشناسي شده متفاوتي دادم. 
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نگاه
عباس سليمي نمين ؛  رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر

تطهیر درس آموز قوه قضاییه از برخي آفات و لغزش ها، 
گام بسیار ارزشــمند و تعیین كننده در مسیر اجراي 
عدالت است كه این روزها شاهد مصداق مهمي از آن 
هستیم. روساي پیشــین این قوه تصور مي كردند كه 
نمي توانند همزمان با پیگیري تخلفات عمومي در جامعه به مجازات علني قضات فاسد 
نیز بپردازند. همین رویکرد غلط موجب شکل گیري شبکه هاي فساد در دستگاهي 
شد كه باالترین مرجع رسیدگي به تظلمات و اجراي عدالت است. حداكثر مجازاتي 
كه در گذشته عمدتا متوجه لغزش یافتگان در این دستگاه مي شد انفصال از خدمت، 
بدون اطالع جامعه بود. به همین دلیل، عمده این اخراج شدگان به امر وكالت روي 
مي آوردند و مفاســد خود را با تباني با شــبکه هایي كه به خوبي مي شناختند، پي 
مي گرفتند. در این میان ۲عامل بر وخامت این شــرایط مي افــزود؛ اول نپرداختن 
رسانه هاي متعلق به منابع عمومي همچون رسانه ملي و روزنامه هایي همچون كیهان 
و اطالعات به لغزش ها در دستگاه قضا و دوم اجرا نشدن قانون جرم سیاسي بود. به 
این ترتیب، دلسوزان سالمت امور تحت بیشترین فشار قرار مي گرفتند. به ویژه اینکه 
ریاست سابق این قوه نه تنها اهتمامي به برگزاري دادگاه ها، رسیدگي به جرم سیاسي 
با حضور هیأت منصفه نداشت، بلکه  شأن هیأت منصفه در دادگاه هاي مطبوعاتي نیز 
براساس یک نگاه فقهي تضعیف مي شد. اكنون با در دستوركار قرار گرفتن برگزاري 
محاكم خاص براي رسیدگي به انتقادات جامعه، امکان اعمال نفوذ در پرهزینه كردن 
انتقادات ناممکن خواهد شد یا نقش قاضي در این محاكم تحت  تأثیر هیأت منصفه 
قرار خواهد گرفت. همچنین مجازات علني و برگزاري دادگاه هاي علني براي عناصر 
فاسد شاخص در قوه قضاییه، شبکه هاي شکل گرفته را متزلزل خواهد ساخت. طبعا، 
راه براي اصالحات در قوه قضاییه بسیار هموارتر خواهد شد. این نکته نیز نباید از نظر 
دور داشته شــود كه مجازات این فردي كه از دیروز دادگاه او آغاز شد، در این میان 
اهمیت خاصي دارد. زیرا وي عالوه بر ترویج فســاد در دستگاه هاي مختلف، اخالل 
در نظم درون قوه قضاییه نیز ازجمله تخلفات وي به حساب مي آید. به عبارت دیگر، 
این عنصر فاسد، نیروهاي صادق قوه را منزوي و متخلفین را تقویت مي كرده است. 
بنابراین، انتظار عمومي آن است كه مجازاتي در خور متوجه چنین عنصري گردد تا 

بازدارندگي الزم را در آینده شاهد باشیم.

اميد به عدليه

دریچه
محمد پارسا ؛ رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژي و صنایع وابسته ایران

در جریان جوابیه بانک مركزي به نامه رئیس اتاق بازرگاني 
ایران مبني بر حمایت نکردن بانک مركزي از صادركنندگان 
با تعدیل نکردن درست نرخ ارز، در همین راستا الزم  است 
مطالبي را درباره سیاست هاي نادرست و غیرواقعي كه در چند سال متوالي موجب حذف 
تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلي شده است اشاره كنم كه چطور این اقدامات موجب 

ضرر هنگفت صادركنندگان شده  است.
در این راستا یادآوري چند نکته خالي از فایده نیست.

مطابق بند ماده 41قانون برنامه چهارم توسعه )1388- 1384(: »كنترل نوسانات 
شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازي  نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و 
با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا، با درنظرگرفتن مالحظات حفظ توان رقابت بنگاه هاي 

صادركننده و سیاست جهش صادرات انجام شود.«
همچنين طبق ماده 81قانون برنامه پنجم توسعه )1394-1390(:  »نظام ارزي 
كشور، »شناور مدیریت شــده « اســت. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیري در 
تجارت خارجي و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنین شرایط اقتصاد كالن ازجمله 

تعیین حد مطلوبي از ذخایر خارجي تعیین خواهد شد.«
آیا در ســال هاي اخیر مطابق بندهاي برنامه چهارم و پنجم توسعه دخالت در نرخ ارز به 
جهت حمایت از رقابت بوده است؟ این نوع دخالت ها چه زماني با مالحظات حفظ توان 
رقابتي بنگاه هاي صادركننده و سیاســت جهش صادرات انجام  شده و  در چندین سال 
اخیر از كي تابه حال این مالحظات را روســاي بانک مركزي در سیاستگذاري هاي خود 
لحاظ كرده اند. بانک مركزي مدعي اســت كه صادركننــدگان ارز حاصل از صادرات را 
برنمي گردانند اما از این واقعیت مطلعند كه صادركنندگان عمدتا خودشان واردات مورد 

نیازشان را با ارز آزاد انجام مي دهند و ارز نیمایي در اختیار آنها قرار نمي گیرد؟
مهم ترین الزمه رونق اقتصادي و رشــد صــادرات در هر كشــور پیش بیني پذیر بودن 

اقتصاد و مولفه هاي اقتصادي است كه یکي از مهم ترین مولفه هاي 
اقتصادي نرخ ارز اســت كه متأســفانه به دلیل قیمت گذاري هاي 

 دســتوري كــه آفــت اقتصــاد اســت، اقتصــاد مــا از كمتریــن پیش بیني پذیري
 برخوردار است.

آيا بانك مركزي پيامدهاي 
تعديل نكردن نرخ ارز را مي داند؟

ادامه 
در صفحه21

ادامه 
در صفحه21

دیدگاه
سيدمحمد سيدمهدي ؛  رئیس كلینیک بیمارستان مسیح دانشوري

با شــروع بــه كار مــردم و بازگشــایي مشــاغل، 
همچنان بسیاري درباره لزوم اســتفاده از ماسک 
مردد هســتند. دولت و وزارت بهداشت با دغدغه 
فاصله گذاري اجتماعي در اســتفاده مردم از مترو 
و اتوبوس شرایطي فراهم كرده اند كه در ایســتگاه  و پایانه ها ماسک به قیمت 
مناســب عرضه شــود. حتي امکان عرضه ماســک در پایانه هاي تاكسیراني 
شــهر فراهم شده اســت. ســختگیري هایي توســط نیروي انتظامي و... هم 
براي اســتفاده شهروندان از ماســک مي شــود. اما همچنان عده اي مرددند. 
سازمان بهداشت جهاني در تازه ترین دســتورالعمل خود از دولت ها خواسته، 
اســتفاده از ماســک را در مناطق عمومي اجباري كنند. این سازمان توصیه 
كرده، دولت ها در مناطقي كه دچار شــیوع گســترده ویروس كرونا هستند 
اســتفاده از ماســک هاي غیرپزشــکي را در وســایل حمل ونقــل عمومي، 
مغازه ها و مکان هــاي دیگري كــه رعایت فاصله اجتماعي دشــوار اســت، 
 اجباري كنند. این روشــن است كه اســتفاده از ماسک بســیار كمک كننده 

خواهد بود.
معموال ۲مدل ماســک؛ با دریچه بازدمي و بدون دریچه بازدمي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. ماسک هاي با دریچه بازدمي كمک مي كند كه فرد راحت تر نفس 
بکشد ولي هواي تنفس كردنش بیرون منتقل نشود. اما بدون دریچه بازدمي 
محیط امن تري براي فــرد ایجاد مي كند. معمولي ترین ماســک نیز كه مورد 

استفاده عموم قرار مي گیرد، ماسک ساده  جراحي است. 
این ماسک ها براي محافظت در برابر ذارت معلق عفوني در هوا، عموما حین عمل 
جراحي به كار گرفته مي شود. ماســک ها براي پوشاندن دهان و بیني طراحي 
شده و مي توانند ورود ذرات بزرگ، ترشحات و... را به سیستم تنفسي مسدود 
كنند هرچند ذرات كوچک ممکن اســت از آنها عبور كنند. دیگر ماسک هاي 
موجود در بازار فیلتردار FFP1، ۲ و ۳، ماسک N95، N99 و سري r و p است. 
به هر صورت اگر دو نفر در معاشرت با هم، از ماســک استفاده كنند، انتقال را 
كاهش مي دهند. روش استفاده درست از ماسک  وقتي است كه فرد هنگام نفس 
كشیدن، ماسکش كامل جمع مي شود. اســتفاده دقیق از ماسک بسیار مهم 
است. اینکه استفاده از ماسک الزامي شود، به عوامل متعددي مانند هزینه كرد، 
تراكم جمعیت ، شدت بیماري و... وابسته اســت. گاهي این عوامل فرهنگي و 
اجتماعي هم مي شــود و باید همه این موارد را لحاظ كرد. اما از نظر پزشــکي 
استفاده از ماسک بســیار مفیدتر از بي توجهي به آن است. به طور عادي، افراد 
باالي ۶۰ سال یا افرادي كه شرایط بهداشــتي خاص دارند، باید در مکان هاي 
عمومي ماسک هاي پزشکي بپوشند. سازمان بهداشت جهاني، نسبت به جدي 
گرفتن نقش ماسک هاي صورت در كاهش شیوع ویروس كرونا هشدار داده و 
 تأكید كرده است كه ماسک تنها بخشي از یک استراتژي جامع براي شکست

 بیماري كووید- ۱۹ است. 

ماسك را جدي بگيريم



2 دوشنبه 19 خرداد 99  شماره 7958 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

بخشي از رشوه هاي دريافتي طبري در يك نگاه
رشوهدريافتيازمصطفينيازآذري:

۱۵هزارمترزمينو۳طبقهوياليلوكسبهارزش۴۲۰ميليارد
ريال

رشوهدريافتيازدانيالزاده:
۳واحدلوكسمسكونيدرساختمانروماو۳واحددرساختمان

فلورا-مبلغ۱۸۳ميلياردو۲۳۳ميليونو۳۰۰هزارريال
رشوهدريافتيازحسننجفي:

۸۰ميلياردريالوجهنقد-زمينبهمســاحت۳۰۰مترمربعدر

خيابانكريمخان-زمينيمشجربهمساحتهزارو۶۵۷مترمربع
واقعدرقريهنجاركاليلواســان-آپارتماناداريبهمساحت
۱۰۸مترمربعدرمجتمعسانا-تسهيلوجهنقدبهمبلغ۱۰۰هزار
يورو-پولشوييازطريقتبديلوجهنقدبهسهامشركتسيمان

بهمبلغ۴۲ميلياردريال
رشوهدريافتيازجليلسبحاني:

مبلغ۱۵۰ميليونريالبابتهزينهنصــبكمددرواحديدر
مجتمعسانا-پولشــوييازطريقانتقال۲واحدآپارتماندر
رومابهفرهادمشايخ-پولشوييازطريقانتقالوياليمصطفي

نيازآذريبهحكيمهشيرمحمدي

حضور طبري در رأس قوه قضاييه به او ايــن امكان را داده بود تا 
با سوءاستفاده از جايگاه خود و از طريق ايجاد يك شبكه ارتشا و 
فساد متشكل از چند قاضي، رسيدگي قضايي به پرونده هاي فساد 
را از مسير خود منحرف كرده و زمينه هاي صدور قرار منع تعقيب 
براي متهمان فســاد را فراهم كند. ســابقه ورود طبري به رأس 
هرم قوه قضاييه به دوره رياســت آيت اهلل هاشمي شاهرودي بر 
دستگاه قضايي بازمي گردد كه سمت »مديركل امور مالي دستگاه 
قضايي« را بر عهده داشت. اما در دوره رياست آيت اهلل صادق آملي 
الريجاني، طبري سمت جديدي را عهده دار شد و همزمان به عنوان 
مديركل امور مالي و معاون اجرايي حوزه رياســت قوه قضاييه 
منصوب شد. اما آغاز رياست سيدابراهيم رئيسي بر قوه قضاييه، 
پايان كار طبري در عدليه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئيسي 
به عنوان رئيس دستگاه قضايي از سمت خود بركنار شد و در تيرماه 
گذشته خبر بازداشتش اعالم شد. سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه 
قضاييه نيز سال گذشته در جريان اجالس خبرگان، اظهاراتي را در 
ضرورت مبارزه با فساد مطرح كرد كه ناظر به فعاليت هاي طبري 
بود. رئيسي گفت: »متوجه شديم رشوه هايي اخذ شده  كه بهت آور 
است؛ از آپارتمان هاي 600متري گرفته تا ويالهاي 4هزارمتري 
در شمال كه در نوع خود كم نظير است. البته متهمان بازداشت و 
اموال نامشروع آنها ضبط شده است.« پرونده اكبر طبري بسيار 
پيچيده است؛ اين پرونده داراي 22متهم اصلي است كه تعدادي 
از آنها بازداشت، تعدادي با قرار وثيقه آزاد و عده اي نيز در خارج از 
كشور متواري هستند؛ چنان كه نماينده دادستان مي گويد تاكنون 
61 نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت شده اند كه بعضي از آنها با 

قرار وثيقه آزاد هستند.

اتهاماتمتهمرديفاول:كارسازيبرايدانهدرشتها
اكبر طبري 20سال يعني در دوران رياست آيت اهلل سيدمحمود 
هاشمي شاهرودي و آيت اهلل صادق آملي الريجاني در قوه قضاييه 
حضور داشته است. به گفته رسول قهرماني، نماينده دادستان، 
اقدامات مجرمانه طبري در اين 20سال در مداخله و اعمال نفوذ در 
پرونده هاي متهمان دانه درشت اقتصادي خالصه مي شد. آنچه در 
رفتار هاي مجرمانه اكبر طبري حائز اهميت است، مراودات ناسالم 
و تباني با صاحبان پول و ثروت است كه با اعمال نفوذ در مراجع 

قضايي و دستگاه هاي اجرايي حداكثر سوءاستفاده مالي و اداري را 
به دست آورده است. وي تأكيد كرد: دايره اعمال نفوذ اكبر طبري 
در پرونده هاي بستگان، رجال سياسي و متهمان كالن اقتصادي 

قابل توجه است.

متهمفراريومرموز
در جريان برگزاري نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اكبر 
طبري، نماينده دادستان از شخصي به نام مصطفي نيازآذري نام 
برد كه پيش تر در پرونده بيژن قاسم زاده نيز از او نام برده شده بود.

مصطفي نيازآذري متولد 1۳57 و فرزند كيومرث نياز آذري است. 
كيومرث نياز آذري از زماني كه محمدمحمدي ري شهري وزير 
اطالعات بود تا سال 85 رياست اداره كل اطالعات استان مازندران 
را عهده دار بود. او پس از بازنشستگي در سال 85 تقريبا به مدت 
بيش از 10سال رياست دانشگاه آزاد مازندران را عهده دار بود كه 
با آمدن واليتي، وي از اين سمت بركنار شد. مصطفي نيازآذري 
متواري شده است. به گفته نماينده دادستان، او از عناصر اصلي 
ارتشا  در شبكه اكبر طبري است كه با تشكيل 10شركت صوري 
در داخل و خارج از كشــور با نفوذ در بستر قضايي و بانكي كشور 
و با فاكتورسازي و ثبت سفارش هاي صوري اقدام به خروج ارز از 
كشور كرده و به اموال نامشروع زيادي نيز دست پيدا كرده است. 
در تاريخ 27 دي ســال90، مصطفي نيازآذري به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادي كشور بازداشت شد اما با وجود اقارير صريح متهم 
با دخالت و اعمال نفوذ اكبر طبري حكــم برائت وي در برخي از 

عناوين اتهامي صادر و در برخي عناوين اتهامي ديگر نيز مسكوت 
ماند. همچنين بسياري از مســئوالن بانكي كه در اين پرونده و 
اقدامات مجرمانه نقش داشتند، با اعمال نفوذ اكبر طبري تبرئه 
شدند و هم اكنون، اين پرونده در دست رسيدگي قرار دارد. به گفته 
نماينده دادستان، فرار مصطفي نيازآذري در قبال رشوه اي است 
كه اكبر طبري از او گرفته است كه قريب به 15 هزار متر زمين و 
۳ طبقه ويالي لوكس به ارزش 420 ميليارد ريال در بابلسر است. 
اهداي وياليي با اين ارزش در قبال كارســازي پرونده وي بوده و 
سعي كرده اسناد نقل و انتقال آن نيز با پوشش هايي انجام گيرد كه 
هيچ اسمي از مصطفي نياز آذري و اكبر طبري وجود نداشته باشد. 
اين ويال با واسطه بهرام حيدري فر به همسر اكبر طبري منتقل شد 
كه اين اقدام با تباني يكي از سردفتران تهران و با وكالت نامه جعلي 
صورت گرفت، در اين نقل و انتقال هم اكبر طبري به جاي همسر 
خود اثر انگشت زد. اين ويال با نظر اكبر طبري و صرف هزينه ها 
از سوي مصطفي نياز آذري ساخته مي شود. اكبر طبري به منظور 
اينكه در مراجعات خود به ويالي مذكور از سوي سرايدار شناسايي 

نشود، خود را حسين معرفي مي كرده است.

رشوهكابينت
از ديگر مفسدان اقتصادي كه از كشــور گريخته، حسن نجفي 
است كه در مورد ساخت و ساز هاي غيرمجاز در اطراف لواسانات 
و همچنين با همراهي برخي از مديران توانسته است زمين هاي 
ارزشــمندي را وارد حوزه شــهري كند كه در نتيجه الحاق آن 

ساختمان ها و ويال هاي چشــم نواز با پول هاي نامشروع احداث 
مي شود. به گفته قهرماني، نماينده دادستان، دريافتي اكبر طبري 
از حســن نجفي مجموعه اي از وجوه نقد و ملك اســت و شگرد 
اكبر طبري براي دريافت ملك و وجوه رشوه با شيوه اي ماهرانه و 
به صورت واسطه اي بوده است. از ديگر مفسدان اقتصادي رسول 
دانيال زاده است كه حمايت بي دريغ اكبر طبري از وي منتهي به 
صدور قرار منع تعقيب در برخي از پرونده هاي وي شده است. ۳ 
واحد لوكس مسكوني در ساختمان روما و ۳ واحد در ساختمان 
فلورا دريافتي اكبر طبري از رسول دانيال زاده بوده است. نماينده 
دادستان در اشــاره به ســاير اتهامات طبري به مشاركت متهم 
در تشكيل شــبكه چند نفري در ارتشــا، با وصف سردستگي، 
گفت: اخذ رشــوه از حســن نجفي به مبلغ بيش از 80 ميليارد 
ريال وجه نقد، اخذ زمين به مســاحت ۳00 مترمربع در خيابان 
كريمخان، اخذ زميني مشجر به مساحت هزار و 657 مترمربع 
واقع در قريه نجار كالي لواسان، اخذ آپارتمان اداري به مساحت 
108 مترمربع در مجتمع سانا، تسهيل وجه نقد به مبلغ 100 هزار 
يورو، پولشويي از طريق تبديل وجه نقد به سهام شركت سيمان 
به مبلغ 42 ميليارد ريال، دريافت رشــوه از رسول دانيال زاده به 
مبلغ 18۳ ميليارد و 2۳۳ ميليون و ۳00 هزار ريال، دريافت رشوه 
از مصطفي نياز آذري به ميزان 5 قطعه زمين و يك ويال در بابلسر، 
معاوضه ۳دستگاه آپارتمان مسكوني متعلق به رسول دانيال زاده 

كه هر ۳ واقع در كامرانيه شمالي در ساختمان روما ست.
قهرماني تصريح كرد: دريافت رشوه از جليل سبحاني بابت هزينه 
نصب كمد در واحدي در مجتمع سانا به مبلغ 150 ميليون ريال، 
پولشويي از طريق انتقال 2واحد آپارتمان در روما به فرهاد مشايخ، 
پولشــويي از طريق انتقال ويالي مصطفي نيــاز آذري به خانم 
حكيمه شيرمحمدي، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده 
مصطفي نيازآذري، اعمال نفوذ با سوءاســتفاده از مستخدمين 
دولتي در پرونده رســول دانيال زاده، اعمال نفوذ با سوءاستفاده 
از روابط خصوصي از مســتخدمين دولتــي در پرونده داوودي 
سرخوش شهري و سايرين، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامي 
وريا موالنايي، تأثير دادن نفوذ در اقدامات اداري در پرونده علي 
ديواندري، گرفتن وعده و تعهد در پرونده ســيدهادي رضوي و 

خريد زمين از حميد محمدي از ديگر اتهامات وي است.

محاكمه كارپرداز فاسد 
نخستين جلسه دادگاه اكبر طبري، معاون سابق حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد

دفتراكبرطبريبهكانونفساددرقوهقضاييهتبديل
شدهبوددفتراومحلمراجعهدانهدرشتهابود

۱۵هزارمترزمينو۳طبقهوياليلوكس،۳واحدمسكونيدر
ساختمانروما،۳واحددرساختمانفلورا،زمينيبهمساحت

۳۰۰متردرخيابانكريمخان،آپارتماناداريبهمساحت۱۰۸متر
درمجتمعسانافقطبخشيازرشوههايدريافتيطبرياست

پنت هاوسي كه طبري رشوه گرفت
روما رزيدنس يك برج 15طبقه مدرني كه ديروز در جلسه دادگاه طبري اسم آن به ميان آمد؛ كوچك ترين 
واحد آن، 350مترمربع است. به نوشته عصر ايران در طبقات اول تا پنجم برج واحدهاي 350الي 400متري قرار 
دارد. طبقات 6تا 13نيز 400و 600متري هستند. واحدهاي طبقات 14و 15نيز 926متري اند. اما بزرگ ترين واحد 
اين برج نيز پنت هاوس 1400متري است كه به صورت دوبلكس طراحي شده است. پنت هاوس اين برج را رسول 

دانيال زاده به طبري رشوه داده بود.

قضايي

حسننجفي،متهمرديفدوم:
به گفته قهرماني، اين متهم با دستگيري متهم اصلي 
پرونده به خارج از كشور متواري شده است. نجفي به 
مشاركت در تشكيل شبكه چند نفري در امر ارتشا، 
پرداخت رشــوه به اكبر طبري و پرداخت رشوه به 
غالمرضا منصوري، قاضي وقت اجرايي لواســان به 

مبلغ 500 هزار يورو، متهم است.

فرهادمشايخ،متهمرديفسوم:
به مشــاركت در تشكيل شــبكه چند نفري ارتشا، 
تحصيل مــال به مبلــغ بيش از 80 ميليــارد وجه 
نقد، يك قطعه زمين واقع در نجار كالي لواســان و 
همچنين زميني در كريمخان و تبديل 42 ميليارد 
ريال به سهام شركت ســيمان، پولشويي در 2واحد 
در ســاختمان روما، فراهم نمودن موجبات ارتشــا 
ميان اكبر طبري و رســول دانيال زاده، پولشويي و 
فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا ميان غالمرضا 
منصوري و حســن نجفي و پولشــويي درخصوص 

2واحد آپارتمان در روما متهم است.

رسولدانيالزاده،متهمرديفچهارم:
وي به مشــاركت در تشكيل شــبكه در امر ارتشا، 
پرداخت رشــوه به اكبر طبري از طريــق واگذاري 
چند پالك ثبتي به وي، پرداخت ۳0ميليارد رشوه به 
حميد عليزاده، بازپرس وقت شعبه15 كاركنان دولت 
و پرداخت رشوه به اكبر طبري به ميزان 18۳ميليارد 

و 2۳۳ميليون و ۳00هزار ريال متهم است.
به گزارش همشهري، رســول دانيال زاده مشهور به 
»سلطان فوالد« يكي از ابربدهكاران بانكي است كه 
گفته مي شود، قريب به 4هزار ميليارد تومان بدهي 
بانكي دارد. نام او نيز در بسياري از پرونده هاي فساد 
ازجمله حسين فريدون و پرداخت رشوه به او مطرح 
شده است. او كه در خارج از كشور متواري بود، آبان 
ماه سال گذشته اعالم شد كه وي با »تدابير اطالعاتي 
و قضايي« به داخل كشور هدايت شد. سخنگوي قوه 
قضاييه درباره بازگشت او به ايران توضيح داده بود كه 
»دستگيري اين فرد در خارج از كشور انجام نشد و 
هدايت شد كه خودش به كشور بازگردد و مراجعت به 

كشور انجام شد.« غالمحسين اسماعيلي درباره دليل 
آزادي دانيال زاده گفته بود:  »كساني كه به دستگاه 
قضايي اعتماد كرده و در فرايند تحقيقات و بازگشت 
اموال به بيت المال كمك كنند از ارفاقاتي بهره مند 
خواهند شد. تا كنون در فرايند بازگشت و تحقيقات با 
دانيال زاده بر محور اعتماد رفتار شده است و اين فرد 
توانســته از ارفاقات قانوني نظير مرخصي بهره مند 

شود.«

مصطفينيازآذري،متهمرديفپنجم:
به گفته نماينده دادســتان، اين متهــم كه پس از 
دستگيري اكبر طبري از كشور خارج شده است، به 
مشاركت در تشكيل شبكه در امر ارتشا و پرداخت 
رشوه به اكبر طبري به ميزان 5 قطعه زمين در بابلسر 

متهم است.

جليلسبحاني،متهمرديفششم:
اين متهم با قرار وثيقه آزاد است. سبحاني به معاونت 
در فراهم نمودن موجبات رشــوه ميان اكبر طبري 
و رســول دانيال زاده و پرداخت رشوه به اكبر طبري 
و همچنين مشاركت در تشكيل شبكه چند نفري 
شبكه ارتشا با وصف سردستگي اكبر طبري كه در 

دادسرا مفتوح است، متهم است.

محمدانوشه،متهمرديفهفتم:
انوشه متواري و ساكن آلمان اســت. وي به فراهم 
نمودن موجبات تحقق بزه ارتشــا از طريق مرتبط 
نمودن جليل سبحاني و اكبر طبري، تحصيل مال 
از طريق نامشروع و مشاركت در تشكيل شبكه چند 

نفري در امر ارتشا متهم است.

عليرضاصادقي،متهمرديفهشتم:
صادقي با قرار وثيقه آزاد است. وي به فراهم نمودن 
موجبات ارتشا ميان رسول دانيال زاده و اكبر طبري و 

پولشويي از طريق انتقال آپارتمان متهم است.

غالمرضامنصوري،متهمرديفنهم:
يكي از افــرادي كه نــام او در پرونــده اكبر طبري 

مطرح شــد قاضي غالمرضــا منصوري بــود. او در 
سال 92به عنوان سرپرست دادسراي زمين خواري 
منصوب شد. قاضي منصوري پيش از آن سرپرست 
دادسراي فرهنگ و رسانه بوده است. قاضي منصوري 
در آن زمــان معروف به بازداشــت روزنامه نگاران و 
فيلترينگ سايت ها بوده است. از او به عنوان قاضي اي 
ياد مي شود كه در صدور حكم بازداشت روزنامه نگاران 
و دستگيري هاي گروهي آن در بهمن ماه1۳91 نقش 
داشته اســت. منصوري، متهم متواري از كشور، به 

دريافت رشوه بالغ بر 500 هزار يورو متهم است.

حميدرضاقرباني،متهمرديفدهم:
قرباني به تأثير دادن نفوذ اكبر طبري در تصميمات 
قضايي شعبه15 كاركنان دولت درخصوص رسول 
دانيال زاده و ســايرين و همچنين تأثير دادن نفوذ 
اكبر طبري در جريان رســيدگي به پرونده اتهامي 
داوود سرخوشي و سايرين و دريافت رشوه به ميزان 

۳0ميليارد ريال متهم است.

بيژنقاسمزاده،متهمرديفيازدهم:
بيژن قاســم زاده، دومين قاضي است كه در پرونده 

طبري نام او ديده مي شود.
وي بازپرس ســابق شعبه دوم دادســراي فرهنگ 
و رســانه بود كه خبر بازداشــتش در مهرماه سال 
گذشته بازتاب گســترده اي داشــت. نام بازپرس 
قاســم زاده با فيلترينگ تلگرام عجين است؛ او بود 
كه ســال گذشــته حكم فيلترينگ تلگرام را صادر 
كرد. اما شــخصيت جنجالي و حاشيه ساز او از آنجا 
شروع شد كه مي خواست پا جاي پاي قاضي سعيد 
مرتضوي بگذارد. برخورد او با فعاالن مدني، رسانه ها 
و اهالي رســانه و صدور قرارهاي سنگين از سوي او 
به رفتارهاي قاضي مرتضوي بســيار شباهت دارد. 
قاســم زاده با قرار وثيقه آزاد اســت، او به تأثير نفوذ 
اشــخاص دولتي در پرونده وريا موالنايــي و تأثير 
دادن نفوذ در پرونده حســين حاجــي زاده و نادر 
 شــريف زاده به مبلغ 28ميليارد ريال متهم اســت.
 به گزارش همشهري، قاســم زاده يكي از متهمان 

پرحاشيه اين پرونده است.

اميرعباسمصدقخاقان،متهمرديف
دوازدهم:

اين متهم كه با قرار وثيقه آزاد اســت كارشــناس 
رسمي دادگستري بوده است؛ اتهامات وي معاونت 
در جرم خريد زمين از حميد محمدي توسط اكبر 
طبري از طريق تسهيل وقوع جرم با مباشرت آقاي 
طبري و جعل در سند رسمي موضوع اظهار عقيده 
برخالف واقع در نظريه كارشناســي به درخواست 
آقاي طبري و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقي 

است.

مهديزاهديان،متهمرديفسيزدهم:
اين متهم نيز با قرار قبولي وثيقه آزاد است. زاهديان 
به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشا از طريق مذاكره 
و وجه بين دانيال زاده و مرتضــي عليزاده به مبلغ 
۳0ميليارد ريال، تحصيل مال از طريق نامشروع به 
مبلغ 70ميليارد ريال از طريق دانيال زاده و فراهم 
نمودن موجبات تحقق ارتشــا به مبلغ 28ميليارد 
ريال همچنين تحصيل مال از طريق نامشــروع به 

مبلغ 2ميليارد ريال متهم است.

فرهادپور،متهمرديفچهاردهم:
فرهادپور به معاونت در جرم خريد زمين متعلق به 
حميد محمدي توسط آقاي طبري از طريق تسهيل 

وقوع جرم با مباشرت آقاي طبري متهم است.

عليديواندري،متهمرديفپانزدهم:
ديواندري در اين پرونده به اعمال نفوذ با سوءاستفاده 
از روابط خصوصي با مأموران دولتي متهم است. به 
گزارش همشهري، علي ديواندري، مديرعامل سابق 
بانك ملت و پارسيان است كه در پرونده هاي مربوط 
به فساد اين 2بانك متهم رديف اول است. جلسات 
رسيدگي به اتهامات او و ساير متهمان طي جلسات 
مختلف در ســال گذشــته به صورت علني برگزار 
شده است. ديواندري در آن پرونده، به مشاركت در 
اخالل عمده در نظام ارزي كشور از طريق تشكيل و 
سردستگي شبكه كالهبرداري و خيانت در امانت به 
مبلغ 16هزار دالر موضوع هزينه سفر هاي محرمانه، 

مشاركت در قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ 50هزار يورو 
متهم است. ديواندري و ساير محكومان اين پرونده، 

روز گذشته به زندان معرفي شدند.

جوادتركمان،متهمرديفشانزدهم:
اين كارمند ســابق معاونت اجرايي قوه قضاييه، به 
معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعاي داشتن 

نفوذ و ارتباط با مأموران دولتي متهم است.

عليصادقي،متهمرديفهفدهم:
اين متهم با قرار وثيقه آزاد است. وي به معاونت در بزه 
گرفتن وعده و تحقق يا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط 
با برخي مأموران دولتي با وصف مباشرت آقاي طبري 

متهم است.

عليتنپوشان،متهمرديفهجدهم:
تن پوشان به فراهم نمودن موجبات ارتشا بين آقاي 

طبري و سبحاني متهم است.

بهرامحيدريفرد،متهمرديفنوزدهم:
اين وكيل دادگســتري، به فراهم نمودن موجبات 
تحقق ارتشا بين آقاي طبري و نيازآذري متهم است.

محمدهنرور،متهمرديفبيستم:
هنرور به 5 فقره جعل اســناد رسمي از طريق ثبت 
سند به نام همســر اكبر طبري بدون حضور وي در 
دفترخانه و اخذ اثر انگشــت آقاي طبري به جاي 

نامبرده متهم است.

حسينحاج،متهمرديفبيستويكم:
وي به مشــاركت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به 

مبلغ 28ميليارد ريال متهم است.

نادرشــريفنجار،متهمرديفبيستو
دوم:

اين متهم كه با دســتگيري متهم اصلي از كشــور 
متواري شده به مشاركت در پرداخت رشوه به بيژن 

قاسم زاده به مبلغ 28ميليارد ريال متهم است. 

ساير متهمان
در پرونده طبري نام يك رئيس سابق بانك، 

يك بدهكار بزرگ بانكي  و 2 قاضي
 به چشم مي خورد

امينسياستواميننظامبودنكارآسانينيست

مخالفتباتغييرنامروز۱۴خرداد

ترددغيرمجازافغانهاتبعاتدارد

پيامتسليتبهمردمفلسطين

گعدهياراناحمدينژاددرحاشيهجلسهمجلس

آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي در پيامي به مناســبت چهلمين روز ارتحال 
آيت اهلل ابراهيم اميني تأكيد كرد: او مردي پخته و مجرب بود و نمي شد او را حوزه

به بازي گرفت. به گزارش ايســنا، آيت اهلل جوادي آملي نوشت: علم، عدل و 
حضور اجتماعي  سياسي شّمه اي از خصوصيات آيت اهلل اميني بود و ايشان  همانند مردان 
بزرگ در صف مقّدم پرهيز از لغو و لهو بود، هيچ وقت نمي شد او را به بازي گرفت چه اينكه 
خود ايشان اهل بازي نبود. قريب به يك قرن زندگي كردن، لغو نداشتن، لهو نداشتن، بازي 
نداشتن؛ نه اهل بازي بود و نه مي شد او را بازي گرفت، بسيار مرد ِجّد عميق، پخته، خردمند 
و انديشه ورز بود. در پيام آيت اهلل جوادي آملي آمده است: اين رادمرد الهي امين امام بود؛ 
چه در مسائل سياسي چه در مسائل مالي. امين سياست بودن، امين نظام بودن كار آساني 
نيست چون خود اين بار سياسي و بار اجتماعي اين قدر سنگين است كه هضم آن مشكل، 

نگهداري و نگهباني آن آسان نيست.

حميد انصــاري، قائم مقام مؤسســه تنظيم و نشــر آثــار حضرت امام 
خمينــي)ره( در نامه اي به دبير شــوراي عالي انقــالب فرهنگي ضمن تاريخ

مخالفت قطعي با تصويب و نامگذاري روز 14 خرداد به عنوان »روز ملي 
حكمت، رهبري و توانايي« در تقويم رسمي كشــور، اعالم كرد كه اين روز بايد براي 
هميشه روز ملي بزرگداشت امام خميني)ره( باشد. به گزارش ايسنا، همزمان با ايام سي 
و يكمين سالروز رحلت رهبر كبير انقالب اسالمي امام خميني)ره(، سعيدرضا عاملي 
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي در يادداشــتي با بيان اينكه »تاكنون شاهد 4 دهه 
برجسته در توانمندسازي نظام اسالمي از مسير هدايت هاي رهبري و حكمت ورزي براي 
صيانت از عظمت اسالم، مسلمانان و ملت شريف ايران و توانمندسازي كشور در خلق 
ارزش هاي بزرگ سياسي، فرهنگي، اقتصادي و البته قدرت نظامي و شكل گيري قوت 
و قدرت ايران اسالمي بوده ايم« پيشنهاد كرد كه شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 
بعدي نسبت به تصويب و نامگذاري روز 14 خرداد به عنوان »روز ملي حكمت، رهبري 

و توانايي« در تقويم رسمي كشور اقدام كند.

معاون حقوقي و امور بين الملل وزير امور خارجه با اشاره به حادثه رخ داده 
براي تعدادي از مهاجران غيرقانوني افغــان در يزد اظهار كرد: تا وقتي با ديپلماسي

تردد غيرمجاز اين افراد روبه رو هستيم با تبعاتي مواجه خواهيم بود. به 
گزارش ايسنا، محســن بهاروند، با اشاره به ســفر هيأتي از ايران به كابل براي بررسي 
اتفاقاتي كه براي تعدادي از شــهروندان افغان در رودخانه هريــرود روي داد، گفت: 
مرزبانان ما جزو نيروهاي بســيار منضبط و قانونمند هســتند، مرزبانان كشورمان در 
شــرايط ســخت مقابل تروريســم، مواد مخدر و تردد غيرمجاز در مقايسه با برخي از 
همسايگان كه شرايطشان را درك مي كنيم، از كشور دفاع كرده اند. بهاروند، با بيان اينكه 
طرف افغانستاني به اين استناد مصاحبه هايي را انجام دادند و مدعي دخالت نيروهاي 
مرزباني ايران در حادثه رودخانه هريررود شده اند، گفت: براساس گزارش ها، مرزباني 
جمهوري اسالمي ايران، دخالتي در اين زمينه نداشته است. در سال، 500 هزار نفر تردد 
غيرقانوني از سمت مرزهاي شرقي به ايران دارند و مرزباني ايران فقط آنها را دستگير و 

در نهايت آنان را اخراج مي كند.

رئيس جمهور و وزير امورخارجه كشورمان در پيام هايي جداگانه درگذشت 
سياست
رمضان عبداهلل، دبيركل سابق جنبش جهاد اســالمي فلسطين را تسليت خارجي

گفتند. در بخشي از پيام حسن روحاني آمده است: »اين مجاهد و انديشمند 
وارسته و پرتالش عرصه مبارزه عليه رژيم غاصب صهيونيستي، تمام عمر پربركت خود را 
وقف حمايت و دفاع از آرمان مردم مظلوم فلسطين نمود و منشا خدماتي ماندگار در تاريخ 
مبارزان اين كشور شد كه همچون چراغي فراروي نسل هاي آينده در عرصه جهاد و مقاومت 
خواهد بود.«  به گزارش همشهري، محمدجواد ظريف نيز درگذشت عبداهلل را به ملت غيور 
فلســطين به  خصوص آقاي زياد النخالــه، دبيركل جديد جنبش جهاد اســالمي و همه 

همرزمان ايشان در گروه هاي مقاومت و نيز خانواده محترم ايشان تسليت گفته است.

جمعيازمديراناجراييدولتهاينهمودهمكهبــهمجلسيازدهمراهيافتهاندديروزدر
حاشيهجلسهعلنيمجلسدورهمجمعشدندوبهبحثورايزنيپرداختند.گرفتنكرسي
رياستكميسيونهاياقتصادي،برنامهوبودجهوانرژيوتالشبرايمعرفيمهردادبذرپاش
عكس:تسنيم درمقامرياستديوانمحاسباتازدغدغههايجدياينروزهايآنهاست.

ي ديواندري
عل

زاده
ل دانيال 

رسو

زاده
بيژن قاسم 

صوري
غالمرضا من

عكس خبر

معاوناجراييحوزهرياستقوهقضاييهپسازگذشتيكسالازبازداشتخود،بههمراه۱۷نفرازهمدستانش،روزگذشتهدر
محكمهحاضرشدتادربرابرحجمانبوهيازاتهاماتخودمحاكمهشود.اكبرطبريدرقامتپستومقامسابقشدررأسدستگاه
قضاچندانشناختهشدهنبود،امااونامآشناييدرحوزهپروندههايكالنفساددارد؛ردپاياودربسياريازپروندههايكالن
فسادبهچشمميخورد؛پروندههاديرضوي،حسينفريدون،رسولدانيالزاده،عليديواندريو....بهگفتهنمايندهدادستان،

دفترطبريبهكانونيجهتمراجعهبرخيازمتهمانبرايحلپروندهخود،تبديلشدهبودويكگروهمجرمانهدرمعاونتاجرايي
حوزهرياستقوهقضاييهتشكيلدادهبود.بهعبارتيسادهتر،طبريسرشبكهارتشاوبهگفتهرسولقهرماني،سردستهاخذ
رشوهازمفسداناقتصاديدرازاياعمالنفوذدرپروندهمتهمانوتبرئهآنهابودهاست؛كسيكهزمانيعليرضازاكاني،نماينده

فعليمجلسدربارهاوگفتهبود:»دورئيسقوهرابيچارهكرده...ومايهبدناميقوهقضاييهشده.«
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توافق 2ارگان بزرگ براي تغيير 
كاربري پادگان06 حاصل يكي گزارش

از بزرگ ترين مذاكرات توســعه 
شهري تهران است كه نزديك يك دهه ادامه 
داشت و ســرانجام به نتيجه رســيد. نسبت 
70درصد فضاي عمومــي و 30درصد فضاي 
مسكوني و تجاري دستاورد اين توافق بود كه 
در نخستين روز اين هفته با حضور مسئوالن 
نظامي، شهري و دولتي اعالم شد؛ اما همزمان 

انتقاداتي نيز به اين توافق شنيده مي شود.
به  گزارش همشهري، بيشتر انتقادات مطرح 
درباره بوســتان ارتش و نحــوه بارگزاري در 

پادگان 06 واقع در محله پاســداران تهران، 
به تعيين ميزان سهم 2نهاد از عرصه پادگان 
و طرح هــاي قبلــي برمي گردد. مســئوالن 
شــهري اعالم مي كنند كه طرح نهايي شده 
در خرداد99 مؤثرتر از گزينه هاي قبلي است و 
باعث حفظ درختان و افزايش فضاي عمومي 
مي شــود اما اعضاي شوراي شــهر خواهان 
بررســي جزئيــات طرح هاي قبلــي و فعلي 

هستند.
در هميــن رابطــه محمد ســاالري، رئيس 
كميســيون شهر ســازي  و معماري شوراي 
اسالمي شهر تهران ديروز در جلسه علني شورا 

گفت: »آنچه آرزو و ايده آل مــا بود، واگذاري 
كل محدوده پادگان06 به شهر و شهرداري، 
و عدم هرگونه بارگذاري جديد در اين محدوده 
بود. اما به هرحال به سبب حقوق مكتسبه اي 
كه براي ارتش به دليل قرار دادن اين پادگان 
در پهنه S، آن هم با بارگذاري باال )s123(، با 

تراكم 310درصد، كه به موجب ساير بندهاي 
طرح تفصيلي بــه بيش از اين هــم افزايش 
مي يابد، ابهاماتي ايجاد شده است. البته نهايت 
آنچه مي شــد با ارتش به توافق رسيد، همين 
بــود. در توافق كنوني، كاخ ســلطنت آباد كه 
يكي از ميراث هاي تاريخي ارزشــمند شــهر 

تهران اســت، همچنان در اختيار ارتش باقي  
مانده و دسترسي براي بازديدكنندگان به آن 
وجود ندارد. توقع ما از ارتش محترم اين است 
كه نسبت به آزادسازي دسترسي عمومي به 
اين محدوده و بناي ارزشمند تاريخي هرچه 
سريع تر اقدام كند.« او سپس از رياست شوراي 

در روزي كه برخي از اعضاي شوراي شهر تهران، خواستار 
شفاف سازي درخصوص احداث بوستان ارتش شدند همشهري 

اين موضوع را در گفت وگو با كارشناسان مورد بررسي قرار داد

عكس:همشهري/اميرپناهپور بااحداثبوستانارتش،فضايسبزوجنگليبزرگيدراختيارشهروندانقرارميگيرد.

رمزگشايي از توافق 
درباره پادگان06

شهر تهران و شــهردار تهران درخواست كرد 
تا در تداوم تعامل با ارتش و نيروهاي مســلح 
و وزارت دفاع، اين خواسته جدي نمايندگان 
شــوراي شــهر و جامعه حرفه اي و ميراثي و 
مردم شــهر تهران در بازگشايي محدوده كاخ 
سلطنت آباد را ظرف مدت چند ماه به سرانجام 
برسانند. ديگر عضو شوراي شــهر تهران كه 
خواســتار توضيحات شــفاف در مورد توافق 
پادگان06 شد، محمدجواد حق شناس بود. او 
كه رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا 
را برعهده دارد گفت: »طي 2هفته گذشــته 
درخصوص چگونگي انعقاد توافقنامه شهرداري 
تهران با ارتش درخصوص پادگان جواداالئمه، 
مشــهور به 06 در محدوده منطقه٤ تهران و 
محدود بــه خيابان هاي پاســداران و بزرگراه 
شهيد صيادشيرازي، با نگراني و پرسش هاي 
فراواني روبــه رو شــده ام. در برخــي از آنها 
اعتراض هاي جدي نيز مشــاهده مي شود. از 
شهردار محترم مي خواهم مشروح كامل توافق 
شهرداري تهران با ارتش درخصوص پادگان06 
در دوره سوم شوراي شــهر و همين طور متن 
كامل توافقنامــه جديد شــهرداري و ارتش 
همراه بــا تفاوت هاي 2قرارداد و مســتندات 
قانوني كه منجر به آن شده است و توافق هاي 
مشــابه انجام يافته درخصوص پادگان هاي 

نظامي در دوره هاي مديريت شهري پيشين، 
مانند قلعه مرغي، جي، واليت و... را در اختيار 
اينجانب بگذارند. بعد از دريافت اين اطالعات 
و به اشــتراك گذاشــتن آن با كارشناسان، 
صاحب نظران و افكار عمومي، اقدامات قانوني 
الزم را درخصــوص دفــاع از حقوق شــهر و 

شهروندان پي خواهم گرفت.«
ديگر عضو كميســيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي شــهر تهران اما صحبت هايش بيشتر 
نه درباره توافق حاصل شده بلكه به چگونگي 
معماري بناهاي موجود در پادگان و نمادهاي 
باغ هاي ايراني در بوستاني كه احداث خواهد 
شد، ارتباط پيدا مي كرد. احمد مسجدجامعي 
تبديل پادگان06 به بوستان ارتش را كار بزرگي 
دانســت وگفت: »اين پادگان قابليت تبديل 
شدن به بوستان را دارد ولي بايد براي ايجاد اين 
بوستان، طرح و برنامه درستي ارائه شود. بايد 
حفظ پوشش گياهي و جانوري اين بوستان در 
اولويت باشد.« او با اشاره به وجود قنات، در اين 
بوستان، اظهار داشت: »بهتر است ساخت وساز 
و بوستان ســازي  در اين محل به دست افراد 
كاربلد برســد تا فضاي ســبز آن حفظ شود. 
پــادگان06 بهترين نقطه از تهران اســت كه 
مي تواند نماد باغ سازي  ايراني در آن رعايت و 

بايد به اين موضوع هم توجه شود.«

عبدالرضــاگلپايگانــي،معاون
شهرسازيومعماريشهرداريتهران:
يكجايينســاختنكمكبهتريبه
شــهرميكند.اينكهتشخيصبدهيم
كجابايدساختوسازانجامدهيموكجا

نبايدانجامدهيمهمامرمهمياســت.درسال92شهرداري
منطقه4توافقيباارتشبرايبارگــذاريپادگان06مطابق
پهنهبنديطرحتفصيليانجامدادومقررشــدكه70درصد
زمينهاياينپادگانبهپاركعموميو30درصدنيزبارگذاري
شــود.درجرياناينتوافقمقداريپولبهعنوانعوارضبه
شهرداريپرداختشدهاســت.اجرايآنتوافقمشروطبه
تصويبدركميسيونماده5بودكهكميسيونسقفبارگذاري
دراينپادگانرابهيكميليونو200هزارمترمربعكاهشداد
وطرحبرايتصويبنهاييبهشورايعاليمعماريوشهرسازي
ارجاعشــد.دراينشــوراطرحمورداعتراضقرارگرفت.
درتوافققبلينســبتفضايبازوفضاياشغالشده70به
30درنظرگرفتهشدهبودامافضاي70درصدبهصورتحياط
فضاي30درصديدرميآمد.بااينحالدرمرحلهنهاييآن
عددموردتوافق،خيليكاهشپيداكردوبه630هزارمترمربع
رسيد.اگرميخواستيمبراساستوافقسال92بهارتشاجازه
ساختوسازرادرپادگان06بدهيم،رقمعوارضدريافتيبه
قدريبودكهبخشيازمشكالتماليفعليشهرداريتهرانرا
حلميكرد،اماشهرداريازايندرآمدچشمپوشيكردهاست.

محمداســالمي،وزيرراهوشهرسازيكهخوددرمراســمواگذارياراضي
پادگان06بهشهرداريحضورداشتدرپاسخبهسؤاليدربارهابهاماتبهوجود
آمدهدرتوافقايناراضي،گفت:»درســتاســتكهمنطقهپاسدارانمنطقه
پرترافيكيبهحسابميآيداماتبديل35هكتاراز50هكتارزمينهايپادگان06
بهپاركيبرايشــهرتهران،يكغنيمتاســتچراكهاينگونهيكيازمناطق

زيستمحيطيپايتختحفظخواهدشد.بنابرايندرپيتوافق70به30درموردپادگانسلطنتآبادبراي
احيايمحيطزيستشهرتهرانگاميبلندبرداشتهشدهاست.«اوافزود:»براياحداثبوستانارتشو
بارگزاريهايبهتصويبرسيده،تهيهطرحهايجامعبهصورتمسئلهمحور،كمكميكندتاهمكمبود
سرانههاجبرانشودوهمنيازشــهرهاباديدگاهاجتماعي-اقتصاديحلشوند.اينانتقالرابهعنوان
الگوييموفقدرسايرشهرهايكشوربرايخروجپادگانهاازشهرهااجراخواهيمكردتااينچنينفضاهاي

عموميرابهگونهايتوسعهدهيمتاباكيفيتمؤثروماندگاربهبهبودكيفيتزندگيشهريبينجامد.«

اميرسرتيپدوممحمدحسيني،معاونمهندسيارتشجمهورياسالميايران:
ارتشجمهورياسالميايرانبهعنوانيكالگويجامعنگرومترقيباواگذاري
بخشــيازپادگان06جواداالئمهباعثافزايشســرانههايزيستيمنطقه
پاسدارانوشهرتهرانشدهاست.ايناتفاقباحفظمنافعارتشانجامشده
استوبراياينكهطرحپادگان06پاسدارانيكطرحيكپارچهومنظمباشد

مامطالعاتيرويمواردمشابهدركشورهايديگرانجامداديم.همچنينمقرراستكهاينپاركبه
نام»ارتش«نامگذاريشود.

فرزانهصادقمالواجرد،معاونشهرسازيومعماريوزيرراهو
شهرسازيودبيرشورايعاليشهرسازيومعماريايران:

درتفاهميكهسال92شــهرداريوبنيادتعاونارتشدرباره
تراكمبيشاز2ميليونمترمربعيداشتوهمينطوردركميسيون
ماده5سال93كهتراكمبيشازيكميليونو200مترمربعيبود؛
درهردو،نوعبارگزاريوطرحپيشــنهاديتراكمدركلعرصه
49/9هكتاريپادگان06پخشبود.اساســابارگزاري30درصد
سطحاشغاليدركل100درصدعرصهپادگانپراكندهشدهبود.
بهبيانديگرايدهاينكه70درصدپــادگانبهصورتيكپارچه
جداشودوبهصورتسهمشهرداريتبديلبهبوستانشوددر
تفاهمنامهاوليهودركميسيونماده5وجودنداشت.همچنيندر
طرحهاياوليهارساليبهكميسونماده5كهمستنداتآنموجود
است،تامينپاركينگبيشاز700هزارمترمربعيدركلعرصه
زيرسطحيســايت50هكتاريپخششدهبود.دسترسيهاي
زيرزمينيبرايطبقاتيكه7طبقهزيرزمينســاختهميشدند
هموجودداشت.اساسافضايســبزيكپارچهپردرختيكهدر
آن7طبقهزيرزمينيساختهشــودهرچندبروزسطحاشغال
30درصدهمباشد،تخريبكاملفضايسبزاستوعمالدرختي
باقينميماند.اينتجربهتلخراباغاتشهرتهرانطبقمصوبه
موسومبهبرجباغازسرگذراندهاست.صراحتابايدبگويمكهبا
مصوبهاخيرشورايعاليشهرسازيومعماريايران»35هكتار

يكپارچه«بوستانبهشهرتهرانهديهشدهاست.
مشخصااعضايكميتههايفنيذيلشورايعاليشهرسازيو

معماريوخوداعضايشورايعالياصرارداشتندكهاينفضاي
70درصديبهصورتفضايارزشمندسبزيكپارچهدراختيارشهر
قرارگيردبهخاطرهمينهمدرنقشهايكهابالغشديكپارچگي

موردتأكيدويژهاعضايشورايعاليقرارگرفت.
دردبيرخانهشورايعاليباهدفهماهنگيبيننمايندگاناعضاي
شورايعالي،شهرداريتهران،بنيادتعاونارتشوفرماندهان
ارتشبهدليلمالكيتبرپادگان،ازسال95جلساتپيدرپي
برگزارشدامارسيدنبهنتيجهكاهشسطحبارگذاريزمانيبا
مخالفتشهرداريوارتشوزمانيبامخالفتوزارتراهوارتش
مواجهبود.اينموضوعكههماناگفتمانمشتركدرتقليلتراكم
وسطحاشغالبودباحضورآقاياســالميبهعنوانوزيرراهو
شهرسازيوآقايحناچيبهعنوانشهردارتهران،شكلتازهاي
گرفتوباتعامليچشمگيرارتشهمهمراهيكاملراانجامداد.

قطعااعضايشورايعاليدغدغهزياديدربارهجمعيتپذيري
خصوصادركالنشهرشهرتهرانوهمينطورمعضالتومشكالت
ترافيكيدرمحلهپاسدارانداشــتندوبههميندليلبرچند
موضوعتأكيدكردند.بهعنوانمثالميــزانفضايتجاريكه
دركميسيونماده5ودرطرحمســئلهدرشورايعاليدرسال
97باحضوروزيرودبيروقت،انجامشدخيليبيشترازمصوبه
فعليشــورايعالياست.بابررســيهايبعديدركميتههاي
فني،جمعيتپذيريآنجاحداكثر3500نفرتعريفشــدوبر
كنترلواحدپذيريطبقجمعيتمصوبتأكيدشــد.همچنين
ميزانفضايتجاريبهنســبتطرحهايقبليبهجهتكاهش

تبعاتترافيكيكاهشپيداكرد.همچنين
بهســببكاهشتبعاتترافيكيهمين
630مترمربعهمدرمصوبهمقررشــد
دسترسيهاياختصاصيهمازشريانهاي
پيرامونوهمارتباطباايستگاههايمترو

كهدرضلعشــرقيبزرگراهصيادقراردادندتوسطدسترسي
دادهشــدهبهارتشودراراضيارتشپيشبينيشود.مديريت
ومالحظاتترافيكيودسترسيهاهمبهتأييدشهرداريتهران
برسد.در15هكتارسهمارتشابتدا40درصدامكانتراكموسطح
اشغالبود.نكتهقابلذكرديگراينكهدرسهم15هكتاريارتش
همبهجهتحفظحداكثريدرختانارزشــمندوكريدورهاي
بصريوقناتها،سطحاشغالبه3هكتارتقليلپيداكرد.يعني
بهعبارتيدركلعرصه50هكتاري،اينبارفقط3هكتارقابليت
بارگذاريآنهمدرسهمارتشخواهدداشت.همينكاهشسطح
اشغالمنجربهافزايشارتفاعوبلندمرتبهسازيدرتراكممصوب
گرديد.شايانذكراســتاينتصميمهمدرچارچوبمصوبات
قبليشورايعاليمبنيبرضوابطعامبلندمرتبهسازيگرفته
شد.دراينضوابط3مالحظهمصوبشدهاستكهيكينزديكي
بهشريانهاياصلي،ديگرينزديكيبهپاركوسومينزديكي
بهحملونقلعمومياستكههرســهدرايناراضيموردتوجه

قرارگرفتهاست.
بررســیمتنمصوبهشــورايعالي،توجهبهجوانــبامردر

شورايعاليشهرسازيومعماريايرانرانشانمیدهد.

الگويیبرایخروجپادگانهااهمیتیکپارچگیوحفظفضایسبز»نساختن«بيشتربهشهركمكمیكند

دیدگاهجامعنگر
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نقد خبر

 مواد اوليه؛ دغدغه نخست توليد
غالمحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بخش مولد در كشور انگيزه كافي براي سرمايه گذاري 
ندارد، گفت: اكنون غيرقابل پيش بيني بودن فضاي اقتصادي و تامين مواد اوليه، مهم ترين دغدغه توليدكنندگان 
است.  به گفته او تشكيل سرمايه ثابت از سال90 تا به امروز همواره نزولي بوده است.

نبض بازار

با جهش پرقدرت شاخص بورس در مبادالت ديروز ارزش كل بازار سهام 
به مرز 300ميليارد دالر رسيد. شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز 
گذشته براي چندمين روزمتوالي به صعودش ادامه داد و با 4.4درصد 
رشد به يك ميليون و 116هزار واحد رسيد. با اين ميزان رشد ارزش كل 
بازار سهام به 5005هزار ميليارد تومان معادل 294ميليارد دالررسيد. 
ارزش كل معامالت بورس هم در مبادالت ديروز با 13درصد رشــد به 
13هزار ميليارد تومان رسيد. ديروزهمچنين 1430ميليارد تومان پول 
جديد توسط سهامداران حقيقي به بازارتزريق شد كه باالترين مبلغ در 
دهه دوم خرداد بوده و نسبت به روز شنبه 50درصد رشد داشت با اين 
مقدار ورود پول جديد به بازار ديروز جمع كل ارزش معامالت به 13هزار 
ميليارد تومان رسيد كه نسبت به روز شنبه 13درصد رشد نشان مي دهد. 
ديروزدرپايان مبادالت حجم عرضه ســهام در برخي از سهام اندكي 
افزايش يافت و منجر به نزول قيمت سهام برخي شركت ها و بروز برخي 
نگراني ها نسبت به تداوم رشد شاخص در هفته جاري شد اما نماگر هاي 
مربوط به ارزش معامالت نشان مي دهدكه اشتياق سرمايه گذاران براي 

خريد سهام بيشترشده است.

بحث داغ افزايش نرخ ها
به دنبال صدور برخي مجوز ها براي افزايش نرخ پايه فروش محصوالت 
توسط كارخانه ها ديروز هم بحث هاي تازه اي در بازار سرمايه در مورد 
افزايش نرخ فروش محصوالت برخي صنايع جديد مطرح بود. تاكنون 
شركت هاي توليد كننده شكر توانســته اند افزايش نرخ دريافت كنند 
و توليد كننده هاي سيمان و الســتيك هم در انتظار دريافت مصوبه 
افزايش نرخ محصوالتشان از سوي ســازمان حمايت از مصرف كننده 
هستند. به دنبال اين 3 صنعت ديروز شركت هاي فعال در صنايع شوينده 
نيز افزايش نرخ 20درصدي براي انواع محصوالت خود دريافت كردند. 
خبرهاي ديگري نيز وجود دارد كه احتمــاال توليدكنندگان آبميوه و 
كنسانتره ايران نيز ظرف 3 روز آينده افزايش قيمت محصوالت اين گروه 
را دريافت خواهند كرد.شوراي عالي ترابري نيز با افزايش 20درصدي 
قيمت بليت قطارهاي مســافري و 50درصــدي قطارهاي حومه اي 

موافقت كرده است.
همچنين سخنان نوبخت باعث شده تا شايعه درخصوص افزايش قيمت 
گازوئيل پررنگ شود. نوبخت گفته اســت، دولت بار ديگر قصد دارد 
بخشي از يارانه هاي پيدا و پنهان را براي افزايش منابع دولت حذف كند. 
اين به معناي افزايش هزينه هاي توليد به ويژه در مورد شركت هايي است 
كه نرخ انرژي تأثير زيادي بر توليد آنها خواهد داشت. ديروز همچنين 
شركت هاي توليد كننده محصوالت دارويي موجي از شفاف سازي  ها 
را درخصوص تغيير نرخ ارز منتشــر كردند. برخي از توليد كننده هاي 
دارو بخش مهمي از محصول خود را از اين پس به نرخ نيمايي خواهند 
فروخت. روز شنبه همچنين جلســه اي درباره قيمت گذاري زنجيره 
فوالد برگزار شده بود اما نماينده فوالد مباركه گفته بود افزايش قيمت 
در سال99 هيچ گونه توجيهي ندارد، از اين رو فوالد مباركه با هرگونه 

افزايش قيمت مخالف است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,116,186473424,43شاخص كل - واحد
ارزش معامالت  

12901151613,32ميليارد تومان

 تعداد معامالت 
1,657,30640,3062,49 دفعه

ارزش بازار  
50052054,27هزارميليارد تومان

تداوم روند نزولي قيمت طال و ارز
در جريان مبادالت ديروز روند نزولي قيمت طال و ارز كه چند روزي 
است آغاز شده تداوم يافت و قيمت هر دالر آمريكا با46تومان كاهش 

به 16هزارو 937تومان رسيد. 

نماي ديروز بازار طال و ارز در صرافي هاي مجاز)تومان(
درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نرخ ارزها

0,27-46-16937دالر
1860000يورو

0,02-5-22444پوند انگليس
0,04-2-4852درهم امارات

262300لير تركيه
0,04-1-2512يوان چين
1,28-2-158دينار عراق
0,54-39000-7312000سكه امامي

710000000سكه بهار آزادي
370000000نيم سكه
200000000ربع سكه

 قيمت ها مربوط به ساعت 17در مبادالت روز گذشته است.

بالتكليفي جاماندگان سهام عدالت
فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد مي گويد: براســاس قانون امكان 
تجديدنظر در روند ارائه سهام جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد. 
اين در حالي است كه محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مجلس در 
گفت وگو با همشــهري، از تدوين طرحي خبر داد كه در صورت 
تصويب در مجلس تا يك ماه آينده، بين 10 تا 15ميليون مشمول 
جديد، سهام عدالت دريافت مي كنند. حاال بايد ديد آيا مانع قانوني 

بر سر راه دادن سهام عدالت به جاماندگان برداشته مي شود.

ارزش بازار سهام در مرز 300ميليارد دالر

برخورد با ارزهاي مشكوك
بانك مركزي سقف نگهداري و انتقال فيزيكي ارز توسط افراد 
را 10هزار يورو و يا معادل آن اعالم و تأكيد كرد هرگونه خريد و 
فروش ارز خارج از سيستم بانكي يا صرافي مجاز، ممنوع است 
و اگر مشخص شود كه ارزها ناشي از عمليات پولشويي يا تامين 
مالي تروريسم بوده، با آن برخورد مي كند. كانون صرافان هم به 
اعضاي خود خبر داده كه هرگونه معامله حواله ارزي خارج از 

سامانه نيما و يا سنا غيرقانوني است.

سودآوري براي فرهنگيان
مجتمع پتروشيمي كيمياي پارس خاورميانه، از شركت هاي 
تابعه هلدينــگ پتروفرهنگ با ظرفيت توليــد يك ميليون و 
650هزار تن متانول در سال در عسلويه به بهره برداري رسيد. 
براي اجراي اين مجموعه بالغ بر 2.8ميليارد يوان و هزارميليارد 
تومان ســرمايه گذاري شــده اســت. به گزارش همشهري، 
پتروفرهنگ، از شــركت هاي تابعه صندوق ذخيره فرهنگيان 

است و سود فعاليت هاي آن به فرهنگيان عضو تعلق مي گيرد.

تأييد نماينده جديد ايران در اوپك
با تأييد وزيران نفت و انرژي 13كشور عضو اوپك، اميرحسين 
زماني نيا، نماينده ايران در هيأت  عامل اوپك شد. پيش از اين 
حسين كاظم پور اردبيلي نماينده سابق ايران در هيأت  عامل 
اوپك بود كه چندي پيش بر اثر عارضه مغزي دار فاني را وداع 
گفت. نماينده جديد ايران در سازمان اوپك يك ديپلمات به 
حساب مي آيد كه از آذرماه سال93 به عنوان معاون وزير نفت 

در امور بين الملل و بازرگاني مشغول فعاليت بوده است.

بعد از حدود 50 روز اعتراض و پيگيري 
تشــكل هاي كارگران بــراي اصالح مزد

مصوبه مزد 99، باالخره شوراي عالي 
كار براي تعيين حق مسكن كارگري تشكيل جلسه 
داد و در اين نشست بخشي از نظر گروه كارگري در 

شيوه تعيين مزد 99 را اعمال كرد.
به گزارش همشــهري، براســاس مصوبات جلسه 
اخير شــوراي عالي كار، حق مســكن كارگران از 
100هزار تومان به 300 هزار تومان افزايش يافت 
و 75 هزار تومان نيز به حداقل حقوق اضافه شــد تا 
ميزان افزايش حداقل حقوق كارگران در سال 99 
نسبت به سال  قبل از 21 درصد به 26 درصد برسد. 
البته اين 75 هزار تومان از پايه ســنوات كسر شده 
و رقم جديدي نيست؛ اما به واســطه اينكه بخش 
عمده كارگران حداقلي بگير و محــروم از دريافت 
مزاياي پايه سنوات هستند، اين اقدام باعث مي شود 
دســتمزد كارگران حداقلي بگير اندكي بهبود پيدا 
كند. براساس مصوبه قبلي مزد 99، مبلغ حق سنوات 
175 هزار تومان بود كه در مصوبه جديد به 100 هزار 

تومان كاهش يافتــه و در مقابــل، 75هزار تومان 
باقيمانده به حداقل دستمزد افزوده شده است.

حق مسكن در راه هيأت دولت
طبق قانون، مصوبه شــوراي عالي كار براي افزايش 
200درصدي حق مســكن كارگري بايد در هيأت 
دولت به تصويب برســد. البته به واسطه اينكه حق 
مســكن يكي از مزاياي قانوني كارگران اســت و در 
هر ســال بايد براســاس مصوبه مزدي تعيين شود، 
كارفرمايان بايد مبلغ 300 هــزار تومان را از ابتداي 
امســال در پرداختي بــه كارگران لحــاظ كنند و 
مابه التفاوت آن تا زمان اجراي قانون جديد را بپردازند.

چرايي چرخش شوراي عالي كار
پس از تصويــب مصوبه مزد 99 بــا آراي دو طرف 
كارفرمايي و دولت، طرف كارگري به نشانه اعتراض 
تن به امضاي اين مصوبه نداد؛ چراكه اول معتقد بود 
حداقل دستمزد مصوب همپاي نرخ تورم اعالمي از 
ســوي بانك مركزي افزايش نيافته و دوم اينكه در 

تعيين آن به هزينه معيشــت كه با توافق شركاي 
اجتماعي 4ميليون و 940هزار تومان تعيين شده 
نيز توجهي نشــده اســت. بر همين اساس بود كه 
تشكل هاي كارگري خواستار بازنگري مصوبه مزدي 
شدند و در نشست اخير نيز نمايندگان كارگري به 
اتكاي همان اعتراض ها خواستار بازنگري دستمزد 
99 شــدند. از ســوي ديگر، طرف كارگري معتقد 
بود به واســطه محروميت بخش زيادي از كارگران 
از دريافت مزاياي مزدي، بايد براي تعيين مزد99 
بر افزايش حداقل دســتمزد تمركز شــود. اين در 
حالي بود كه طرف دولت و كارفرمايي معتقد بودند 
افزايش حداقل دســتمزد بار تورمــي دارد و با اين 
نظر مخالف بودند. حاال با توافق شركاي اجتماعي 
در شــوراي عالي كار، 75هزار تومان از مزاياي پايه 
سنوات 99 كه فقط به افراد داراي سنوات پرداخت 
مي شد، حذف و به حداقل حقوق افزوده شده است 
تا همه كارگران مشمول قانون كار از آن برخوردار 
شوند. البته هنوز نظر طرف كارگري در مورد توجه 
به هزينه معيشــت و كاهش فاصله مــزد و هزينه 

زندگــي در مصوبه مزدي اعمال نشــده و احتمال 
تداوم تالش طرف كارگري براي بازنگري عميق تر 
در مصوبه مزدي وجود دارد اما علي خدائي، نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار به همشهري مي گويد 
در اين باره صحبتي نشــده و بايد در جلسه هيأت 

مديره تشكل هاي كارگري مطرح شود.

تركيب جديد دستمزد كارگران در سال 99
براساس مصوبه جديد شوراي عالي كار، 200 هزار 
تومان به بن مســكن كارگري و 75 هــزار تومان 
به حداقل حقوق اضافه شده اســت. با اين حساب 
حداقل مزد امســال يك ميليون و 911 هزار تومان 

خواهد بود و با احتساب مزايا ، يك كارگر بدون فرزند 
و بدون سابقه، حدود 2 ميليون و 600 هزار تومان 
دريافت مي كند. همچنين با احتساب تغييرات اخير 
در مصوبه مزدي، جمع دستمزد و مزايا براي شاغالن 
داراي يك فرزند به 2ميليــون و 802 هزار تومان و 
براي شــاغالن داراي 2 فرزند به 2 ميليون و 993 
هزار تومان مي رسد. با اين حساب، حداقل عيدي و 
پاداش شاغالن مشمول قانون كار در سال 99 مبلغ 
3ميليون و 822 هزار تومان و حداكثر آن 5ميليون 
و 733هزار تومان خواهد بود. ضمــن اينكه مبلغ 
معافيت مالياتي كارگران در ســال جاري 3ميليون 

تومان در ماه و 36ميليون تومان در سال است.

مزد ۹۹ چكش كاري شد
 شوراي عالي كار با افزايش 200 هزار توماني حق مسكن كارگري و اضافه شدن 75هزار تومان 

از حق سنوات به حداقل دستمزد موافقت كرد
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ديروز شاخص كل بورس تهران با يك صعود پرقدرت 4.4 درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

تركيه دبه كرد! به گزارش همشهری،  پس از آنكه در  فروردين امسال واردات گاز 
تركيه از ايران به دليل انفجار خط لوله صادراتی در خاک تركيه متوقف شد، حاال انرژي

مقامات ايران و تركيه به اختالف خورده اند. مهدی جمشيدی دانا، مدير پيشين 
ديسپچينگ شركت ملی گاز با تأكيد بر اينكه تركيه تاكنون بر قرارداد خود با ايران پايبند بوده 
است،  به شانا گفت: برنامه تركيه هميشه اين است كه در نيمه نخست سال ميالدی برداشت 
گاز خود را به دليل آغاز فصل گرما كم می كند به نحوی كه جريمه به ايران ندهد و حاال هم اين 

كشور تمايلی برای سرعت دادن به تعمير خط لوله صادراتی ندارد. 
وی تأكيد كرد: به هر حال اين اتفاق در خاک تركيه افتاده، اين كشور هم در اين رابطه اعالم 
شرايط فورس ماژور كرد، يعنی در شــرايطی قرار دارد كه از اختيار خود خارج است. اما ايران 
درخواست تركيه را بارها رد كرده است. اين مقام مســئول افزود: تركيه به دليل شيوع كرونا 
می گويد اگر نمايندگانی از ايران بخواهند برای بازديد به تركيه بيايند بايد دو هفته در قرنطينه 
بمانند، بنابراين ما بازرس شــخص ثالثی را كه تركی هم بلد بود و در اين كشور اقامت داشت 

معرفی كرديم كه بازديد كرد و گزارش خود را برای ما فرستاد.
جمشيدی دانا با اشاره به گزارش بازديد از خط لوله آسيب ديده در تركيه اظهار كرد: ايران رسما 
اعالم كرده  شرايط فورس ماژور را قبول نمی كند و حتی آمادگی خود را برای تعمير خط لوله 
اعالم كرده ايم اما طرف مقابل قبول نمی كند. وی گفت: با توجه به پيگيری های انجام شــده، 
پيش بينی ما اين اســت كه تعميرات خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه در تيرماه به پايان 

برسد و جريان گاز برقرار شود.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به 
اقدامات نظارتی انجام شده برای كنترل بازار آزاد خودرو و طرح های خودرو

جديد وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای عرضه خودرو از ســوی 
شــركت خودروســازی، از كاهش 35 درصدی قيمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای 
ارديبهشت ماه امسال تاكنون خبر داد.  به گزارش ايرنا، سعيد موتمنی افزود: هم اكنون 
در بازار آزاد قيمت های خودرو به قيمت اول ارديبهشت ماه بازگشته كه اين اتفاق با 
اعالم برنامه هــای وزارت صنعت، معــدن و تجارت در نحوه عرضه خــودرو، اعالم 

قيمت های جديد و اجرای طرح های نظارتی و كنترل بازار رخ داده است. 
وی تاكيد كرد: هر نوع وقفه در روند عرضه، تعادل بــازار خودرو را به هم می ريزد؛ بر 
اين اســاس در كنار برنامه ريزی دقيق برای عرضه خودرو بايد نظارت نيز به صورت 
همزمان روی فعاليت شــركت های خودروســازی و بازار آزاد انجام شود. اين مقام 
صنفی خاطرنشان كرد: با تدابير اتخاذ شده و روند نزولی قيمت ها در بازار آزاد خودرو، 
محتكران اين بازار را ترک كرده اند.  موتمنی گفت: با تداوم عرضه، فاصله قيمت خودرو 
از درب كارخانه تا بازار آزاد كاهش محسوسی می يابد و تجربه سال گذشته در كاهش 
فاصله قيمت ها از ارديبهشت ماه تا شــهريور ماه نشان می دهد كه در صورت وجود 

عرضه مناسب و نظارت، جلوی سوداگری در بازار خودرو گرفته می شود.

 سنگ اندازی تركيه 
در قرارداد گازی با ايران

كاهش 3۵ درصدی قيمت خودرو
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افقی:
 1- بي مهري به معشــوق- از 
حواس پنج گانــه- متعلق به 

خانه
2- كتاب ابوريحان بيروني در 

رياضيات و نجوم- غبار
3- موزه پاريــس- پايتخت 

ونزوئال- تكرار حرفي
4- نوعــي اختــالل رواني- 

حمام الغري- شرط بندي
5- سيدها- پيشوا- جرس

6- ضمير اول شخص- قوم سفيد 
پوســت بومي اروپاي شــرقي-  

دريغ
7- حيوان صحرايي- كاميون 
حمــل مايعات- شــهري در 

سوئيس
8- تخت پادشاهي- حيران

9- نوعي انگور دانه درشت- 
پيشروان طريقت- نويد دادن

10- از امــراض چشــمي- 
چشمه- فوت و فن

11- برنــج پختــه- انزجار- 
مســئول چاپارخانه در دوره 

مغول
12- درگذشــته- پرنــده 

شناگر- رهگذر
13- درخت زبان گنجشك- 
از القــاب امام علــي)ع(- از 

نوشت افزار
14- انقالبي عصر مشروطه و 

ملقب به ســردار ملي- جسد 
نگهداري شده

15- صحرا- شبكه تلويزيوني- 
سالح زنبور

  
عمودی:

1- نشسته- معلوم و آشكار- 
فرايند

2- المپ مهتابي- مركز ايالت 
جورجياي آمريكا

3- مادر خشايارشا- از الحان 
باربدي- اصل هر چيز

4- نمــازي كه بــه تنهايي 
خوانده شــود- بيماري آب 

آلوده- نوزاد حشره
از  پرســش-  ادات  از   -5

شهر هاي مهم هلند- كالم
6- لوكس- چاق- فراخوانده 

شده
7- ورم- شيره درخت- واحد 

پول سوئيس
8- وســيله كمــك حركتي 

كودكان نوپا- شجاع
9- بي نظير- داســتان بلند- 

مخزن آب مسافرتي
10- پاورقي- مــادر بزرگ- 
اطراف كره زمين را فراگرفته 

است
11- اهلل- محتاج و نيازمند- 

گالبي

12- باشگاه فوتبال فرانسوي- 
نســبت دو زن با يك شوهر- 

همگاني
13- همراه سوزن- البيرنت- 

آن قدر
14- ضمانــت كاال- آقاي گل 

فوتبال جهان
15- بي ريا- خدمتگزار- كاخ 
خشايارشــاه در مرتفع ترين 

قسمت تخت جمشيد
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زهرارفیعي
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 محيط زيست كشور شــكننده تر از آن 
محیط
است كه بتوان حتي يك درخت يا گونه زيست

جانــوري را از دســت داد و حفظ آن با 
مشــاركت همه و بزرگ و با اهميت نشان دادن همه 

اجزاي آن به دست مي آيد.
اخيرا رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست كشور 
در مصاحبــه اي از مــردم تشــكر كــرد و گفت كه 
»كل آتش ســوزي كه از اول سال داشــتيم كمتر از 
1500هكتار تا به امروز بوده اســت. محيط زيست و 
منابع طبيعي اهميت دارد، ولي بايد منصف باشــيم. 
مردم هم خيلي رعايت مي كنند وگرنه بايد صدها هزار 

هكتار از منابع طبيعي را از دست بدهيم.« 
او البته تلويحا محيط زيست ايران را با استراليا مقايسه 
كرده و گفته است: در استراليا 2 ميليون و 400هكتار 
و در كاليفرنيا 600هكتار از جنگل ها ســوخت. اين 
سخنان از سوي كارشناسان مورد نقد قرار گرفته است.

قیاسبيربط
قياس سرزميني كه در باالي جدول كشورها براساس 
مساحت جنگل ها قرار دارد با ايران كه كشوري خشك 

و بياباني است جاي شگفتي دارد.
هادي كيادليري، دبير مرجع ملي كنوانســيون تنوع 
زيستي كشور به همشــهري مي گويد: هر كشوري 
شرايط خود را دارد و چنين قياسي اصال درست نيست. 
به گفته او، در همه جاي دنيا تخريب محيط زيســت 
صورت مي گيرد، ولي در كشــور ما شرايط متفاوت از 
استراليا و يا هر كشــور پيشرفته ديگري است. از يك 
سو به دليل شرايط جغرافيايي و آب و هوايي كه در آن 
قرار داريم و از سوي ديگر ايران در مرحله اي از توسعه 
قرار دارد كه هم  اكنون همه منابع طبيعي بدون برنامه 

مصرف مي شود.
دبيــر مرجع ملي كنوانســيون تنوع زيســتي ادامه 
مي دهد: فارغ از ارزش مالي، از لحاظ تراكم و انبوهي 
فقط 7درصد اراضي كشور جنگلي است كه همه آن در 

حال نابودي است.
به گفته كيادليري، در كشوري كه چنين اكوسيستم 
شكننده اي دارد، محاسبه تخريب به هكتار كامال غلط 
است، بلكه بايد با شمارش تك تك درختان تخريب 

را محاســبه كرد. در ايران كه 93درصد مساحت آن 
خشك و بياباني است هر درختي كه از بين برود، كشور 

را يك قدم به بياباني شدن نزديك مي كند.
هادي كيادليري، رئيس دانشكده كشاورزي و منابع 
طبيعي واحد علوم و تحقيقــات در اين باره مي گويد: 
از دست رفتن 20هزار هكتار عرصه جنگلي در جايي 
مثل شمال كشور به  معناي نابودي 40ميليون درخت 

است، ولي اهميت همين مقدار در نقاط زاگرسي 
به مراتب متفاوت و بيشتر است. اهميت يك 
بوته در مناطق بياباني شــايد بيشتر از يك 
راش در مناطق شمالي كشور باشد. ساالنه 
12هزار هكتار جنگل در كشــور آن هم در 

فاصله سال هاي 2015 تا 2020 از دست 
رفته است. فقط در 5سال اخير 60هزار 

هكتار از جنگل هاي كشور به دليل 
حريق، آفات و بيماري، سدسازي، 
جاده كشي، فعاليت هاي عمراني 
و قاچاق چوب نابود شــده است. 
به گفته هــادي كيادليري، دبير 
مرجع ملي كنوانســيون تنوع 

زيســتي كشــور روند كلي 
آتش سوزي ها در سال هاي 

اخير رو به افزايش است. 
او دربــاره داليــل اين 
افزايــش مي گويــد: 
مواد اشــتعال زا در 
اين سال ها افزايش 
يافتــه اســت. در 
وقتــي  زاگــرس 
جنگل هــا از بيــن 

مــي رود، انبوهــي از 
گونه هــاي علفي افزايش 

مي يابــد؛ به خصــوص در 
ترســالي هايي مثل امسال. 

از سوي ديگر از آنجا كه عامل 
آتش سوزي ها انساني است، علل 

بروز آتش سوزي افزايش مي يابد. 
كشــاورزي و دامداري كنترل نشده 

نيز روزبه روز در حال گسترش است و بر 
انگيزه هاي آتش سوزي هاي تعمدي 

افزوده مي شود.

درآمدشکارکجاخرجشده؟
عيســي كالنتــري، رئيــس ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت، در بخش ديگري از ســخنانش در 
مورد درآمد حاصل از مجوزهاي شــكار نيز توضيح 
داد و گفت كه 30درصد از درآمد حاصل از مجوزهاي 
شكار به بوميان مناطق مي رسد و مابقي براي حفظ 
و حراســت از مناطق چهارگانه محيط زيست هزينه 
مي شود. اسماعيل كهرم، بوم شــناس كه سال هاي 
عمر خود را صرف آموزش محيط زيســت كرده 
است، در اين باره مي گويد: اين اتفاق خوبي است 
به شــرطي كه روابط عمومي سازمان حفاظت 
محيط زيســت نحوه خرج كــردن درآمد پول 
حاصل از شــكار براي جامعه محلي 
را اطالع رســاني كند. تاكنون 
اين ســازمان چراغ خاموش 
عمل كرده است؛ درحالي كه 
اين سازمان بايد با شفافيت 
عملكرد خود را بيان كند. 
به اعتقاد او، تعداد كساني 
كه از شهرهاي بزرگ براي 
شــكار به نقاط مختلف 
كشــور مي روند محدود 
است و اين جامعه محلي 
است كه با دست خود به 
حيات وحــش و گياهان 
محل ســكونتش آسيب 
وارد مي كند. اسماعيل كهرم 
مي گويد: عالوه بر روشنگري، 
مشــاركت جامعه محلي در حفظ 
زيســتگاه اهميت و تأثيــر دارد و با 
راه اندازي كانون هاي شــكار در نقاط 
مختلف مي توان درآمد شــكار را بين 
اهالي مناطقي كه در مضيقه و سختي 
قرار دارند به صورت كمك هزينه و وام 
هزينه كرد. به گفته اين استاد دانشگاه، 
سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند 
از پول حاصل از درآمد شكار به صورت 
شــفاف براي جبران خســارت ها به 
محيط زيست اســتفاده كند يا اقدام به 
ســاخت مســجد و حمام و مدرسه در 

مناطق محروم مناطق شكار كند.

قياس كالنتري اشكال دارد
  كالنتري: 1500هكتار منابع طبيعي از ابتداي سال تاكنون سوخته است. درآمد شكار را هم صرف مردم و مناطق چهارگانه مي كنيم

  كارشناسان: جنگل هاي كشور در حال نابودي است و محل هزينه درآمد شكار اطالع رساني نمي شود
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مرگمرجانهادرآبهاياسيديخليجفارس
  خليج فارس اسيدي شده و اكوسيستم اين پهنه آبي به شدت تهديد مي شود

  سازمان ملل خواستار كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي براي توقف اسيدي شدن آب اقيانوس ها و درياها شد

الهاممصدقيراد
خبرنگار

اقلیمخشکي،درياواقیانوسوابسته
محیط
بهيکديگــراســتوفعالیتهايزيست

انجامشدهدرخشکينیزبراقیانوسها
ودرياهاتأثیردارد.ازآغازانقالبصنعتيتاکنونبا
رشــدفعالیتهايصنعتي،فشــاربردرياهاو
اقیانوسهاافزايشيافــت،افزايشدمايآببه
واســطهگرمايشجهاني،ورودانــواعآلودگي،
استخراجنفتو...فشاربرمنابعآبيراافزايشداده

است.
امــروزبرابــربــا۱9خردادمــاهروزجهاني
اقیانوسهاست.امابهواســطهاهمیتزياداين
محیطآبيبرزندگيبشرومحیطزيست،سازمان
مللفاصلهسالهاي2۰3۱-2۰2۱رادههاقیانوسي
نامگذاريکردهوتالشداردتوجهکشورهايدنیا
بهويژهآنهاکهدرهمسايگياقیانوسهاهستندرا

بهاينمنابعجلبواهمیتآنراگوشزدکند.
يکيازمخاطراتيکهدردهههاياخیراقیانوسهارا
تحتتأثیرقرارداد،افزايشدمايزمینوگرمايش
جهانياست.بهدنبالاينپديده،آباقیانوسها
حجیمترشدوترازآبآنهاافزايشيافت.يخهاي
قطبيهمذوبشــدهوواردمحیطهايدرياييو
اقیانوسيشدند.ايناتفاقبرافزايشترازآبدرياها
واقیانوسهانیزدامنزدوبرخيکشورهاراباتهديد
غرقشدگيمواجهکرد.افزايشگازهايگلخانهاي
بهجزايجادگرمايشجهاني،محیطهايدريايي
رانیزاســیديترکردوايناکوسیستموچرخه
محیطزيستراتحتتأثیرپیامدهايمنفيقرارداد.

خلیجفارسباخطراسیديشدنروبهروست
تولیدگازهايگلخانهايماننددياکسیدکربناز
ســال۱88۰وهمزمانباانقالبصنعتي،افزايش
يافت.ايــنگازهابهجزگرمايــشجهاني،وارد
آباقیانوسهاشــدندوآنهارااسیديترکردند.
بررســيهايانجامشدهنشــانميدهدساالنه
3۰درصدگازهايگلخانهايهمچوندياکسیدکربن
بهمحیطهايدرياييواقیانوسيواردميشوندو

بیشترينتأثیراتمنفيرابرآبسنگهايمرجاني
ميگذارند.

مرجانهاازمهمترينموجوداتدرياييهستند
کهمحیطزندگيوحضورماهیانزينتيوتجاريرا

امنميکنندوازبینرفتنآنها،
بخشيازاکوسیستمدرياييرا

بامخاطرهمواجهکردهوحتيبراقتصاددريايينیز
تأثیرميگذارد.

محیطساحليودورازساحلايراننیزازسال2۰۱2
موردپايشوبررســيقرارگرفــتونتايجآن
هشدارآمیزبود.ابوالفضلصالح،عضوهیأتعلمي
پژوهشــگاهملياقیانوسشناسيوعلومجويو
مديرعلميشناورتحقیقاتيکاوشگرخلیجفارس
باتوجهبهمطالعاتوبررسيهايانجامشدهدرمورد
وضعیتخلیجفارسودريايعمانبههمشهري
ميگويد:»ازانقالبصنعتيتاکنونحدود۱2صدم
ازمیزاناسیديتهآبخلیجفارسکاهشيافتهواگر
سرعتانتشارگازهايگلخانهايباهمینروندادامه
يابد،يکيازمحتملترينسناريوهارخخواهددادو
410PPMغلظتدياکسیدکربندرجوازحدود

فعليبهبیشاز1000PPMميرسد.«
بهگفتهاو،ورودبخشــيازدياکســیدکربنبه
محیطدريانیزباعثميشودمیزاناسیديتهشدن
خلیجفارسبهکمتراز7.7برســدوبدينترتیب
اززمانقبلازانقالبصنعتيتاکنونبانیمواحد
کاهشروبهروشــود؛اينيعنيآبخلیجفارس

اسیديترميشود.
بهگفتهاينکارشناس،براساسمطالعاتانجامشده
مرجانهايخلیجفارسبهطورمیانگینتاامروز
احتماالحدود۱3درصدکاهشرشداسکلت،تنها

بهخاطراسیديترشدن
محیطآبداشتندواگر
پیشبینيها، براساس
کاهــشنیمواحــدي
آب اسیـديــتـــه

خلیجفارستاانتهايقرنرخدهد،شــاهد
کاهشحدود4۰درصديدررشداسکلتهاي

مرجانيخواهیمبود.
صالحتأکیدکرد:»اتفاقناخوشاينديدرآبهاي
خلیجفارسرخدادهاســتکهباغلبهفرسايش
برفرايندتولیداســکلتهايمرجاني،تخريب

زيستگاههايمرجانيتسريعخواهدشد.«
ديگرمحیطهايدريايينیزباسرعتيمشابهدر
حالاسیديشدنهستند،امامناطقيکهباديگر
فشارهاهمچونآلودگي،ورودريزمغذيهاوتخريب
فیزيکيزيســتگاههامواجهند،باتهديدبیشتر

روبهروهستند.

چرااقیانوسهامهمهستند؟
حمیدعلیزاده،معاونپژوهشيپژوهشگاهملي
اقیانوسشناسيوعلومجويدرخصوصاهمیت
اقیانوسهابههمشــهريميگويد:»بخشــياز
اقتصاددنیاازاقیانوسودرياهاتامینميشــود
چوناينمحیطهامنابعغذاييهســتند.اقلیمو
آبوهوايخشکيهانیزوابستهبهاقیانوسهاست
کهگرمايشجهانيآنهــاراتهديدميکند.يك
درجهگرمترشــدناقیانوسهاتــرازآبآنهارا
8۰ســانتيمترافزايشميدهدوسکونتگاههاي
جمعیتيوتاسیســاتصنعتيمناطقساحليرا
تهديدميکند؛تاجاييکهحتيهلندوبنگالدش
بهطورجديباتهديدغرقشدگيمواجههستند.
ورودآاليندههاوافزايشصیدماهیانهمتهديد
ديگريبرايمحیطهاياقیانوسياستکهتأثیر
منفيبراکوسیستمدرياييباقيميگذارد.باتوجه
بههمینمسائلواهمیتها،سازمانمللموضوع
سواداقیانوسيرامطرحکردوازکشورهاخواست
اطالعاتخودازاقیانوسهــاراافزايشدهندوبا
تأثیرفعالیتهاواقداماتدرخشکيبرپهنههاي

آبيآشناشوند.«



صدایاستانها

021-23023405 پیامهایخودرابااینشمارهدرمیان
ostanha@ hamshahri.orgبگذارید

   حمایت از تولیدکنندگان ابریشم
روزگاریتولیدابریشــمدرگلستانرونقچشــمگیریداشت،
اماسالهاســتاینصنعتافولپیداکردهاست.انتظارمیرود
مسئوالنذیربطازکشاورزانوپرورشدهندگانابریشمحمایت

کنندتامنافعاقتصادیآننصیباستانشود.
محمدی از گلستان 

 کمبود عابربانک در کهگیلویه و بویراحمد
بعضيازمحلههــايکهگیلویهوبویراحمدحتيیکدســتگاه
عابربانکهمندارندومردمبــرايدریافتیاجابهجایيوجهنقد
مجبورندمســیريراطيوازعابربانکمحلههايدیگراستفاده

کنند.
رضایي از کهگیلویه و بویراحمد

   مشکل مخابراتی روستای علی کمر نمین
اکثرتلفنهایثابتروســتایعلیکمردرشهرستاننمینقطع
شدهاست.حتیموبایلهاآنتندهیندارندواینترنتنیزنداریم.
اگربخواهیمتماسبگیریم،بایدباالیکوهبرویمیاکالازروســتا

خارجشویمتاببینیمکجاموبایل،آنتندهیدارد.
عزیزی از اردبیل

   هدررفت بودجه برای ساخت اماکن بین راهی 
هرسالبودجههایکالنیبرایاحداثاماکنبینجادهایصرف
میشودامابعدازتکمیلبدوناستفادهمیمانند.نمونهآنهمدر
جادهچالدرانخویپایینترازکردکندیاستکهتبدیلبهالنه
پرندگانشدهاست.درحالیکهاســتفادهبهینهازآنهامیتواند
موجبرونقاقتصادی،اشتغالزاییوحداقلایجادمشاغلخرد

شود.
امیری از ارومیه 

   دسترسی به کارتخوان در مرکز خرید
باتوجهبهشرایطحساسجامعهبهخاطربیماریکروناوضرورت
رعایتبهداشــتفردیواجتماعیتوصیهمیشــودکهازحتما
ازکارتبانکیبرایخریدمایحتاجاســتفادهکنیم.امادربرخی
فروشگاههابهبهانهکوتاهبودنســیمارتباطیدستگاهپوزرادر
اختیازمشتریانقرارنمیدهندوخودفروشندگاناقدامبهکشیدن
کارتدردستگاهکارتخوانمیکند،درحالیکهباهماندستو
یادستکشکارتنفربعدیراهممیگیرند.اینموضوعمیتواند

باعثانتقالبیماریازیککارتبهکارتدیگرشود.
المیرا محمدی از کرج 

   اقامتگاه تفریحی در پارس جنوبي ساخته شود
درپارسجنوبیباتوجهبهظرفیتهایگردشگریبهخاطروجود
دریانیازاستکهیکاقامتگاهتفریحیوورزشیساختهشودکه
هممردماینمنطقهوهمگردشگرانازآنبهرهمندشود.اتفاقی

کهمیتواندمنجربهدرآمدزاییهمشود.
طهری از پارس جنوبی 
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متــن كـامـل در سایت

 پایان برداشت چین بهاره برگ سبز چای در گیالن و مازندران
رئیس سازمان چای کشور گفت: چایکاران گیالن و مازندران 54 هزار و 241 تن برگ سبز چای را برداشت کردند. 
حبیب جهان ساز افزود: از این میزان برداشت، 4۷ هزار و 11۹ تن برگ 
سبز چای درجه یک و ۷ هزار و 122 تن برگ سبز چای درجه 2 است.
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 کروناکهآمدحرکتچرخهایاقتصادیشهر
خراسان 

رضوی
کندشدوبهدنبالآنفعالیتهایساختمانی
نیزازرونقافتاد.اینروزهاگوشهوکنارشهر
مشهدمملوازافرادیشدهکهدرقالبکارگرساختمانی
جویایکارهستندووضعیتنابســامانآنهاباعثشدتا
شهرداریمشهدازاوایلاردیبهشتامسالطرحیرابرای
شناساییکارگرانواقعیآغازکند.برایناساس5جایگاهدر
نقاطمختلفشهربرایمراجعهکارگرانجویایکاربرپاشد.
بااجرایاینطرحوباهدفحمایتازکارگران،اگرکارگری
دراینجایگاههاثبتناموتاساعت10صبحهمانروزبیکار
بماند،برایپروژههایشــهریشــهرداریبهکارگرفته
میشود.مبلغدستمزدپرداختینیزتاساعت16همانروز
80هزارتوماناستکهبهصورتنقدیوروزانهپرداخت
میشود.طرحیکهدرابتدایراههنوزبااستقبالقابلتوجه
کارگرانهمراهنشدهاستامادرصورتتداوموهمراهی
مردموسایردستگاههایاجراییآیندهایموفقراپیشرو

دارد.

هنوز هم بیکاریم 
یککاشیکارمیگوید:نزدیکبه18سالسابقهکاردارم.
اجرایاینطرحشهرداریازبیکاریبهتراستامابعداز
چندهفتههنوزکارفرماپولیبهمنندادهاســت.قبلاز
اجرایاینطرح،الاقلهفتهای2تا3روزسرکارمیرفتمو

درآمدیداشتماماحاالهیچ.
یککارگرســاختمانیهمبهاطالعرسانیضعیفدرباره
وجوداینجایگاههااشــارهمیکندومیافزاید:بسیاریاز
رهگذرانیاشهروندانازشــرایطاینجایگاههااطالعی
ندارند.اززمانیکهثبتنامکردم،هنوزسرکارنرفتموبیشتر
همانهاییکهقبالبرایشــانکارکردهبودمبهمنزنگ
زدند.اینکهمیگویندبعدازساعت10همخودشهرداری

پیشنهادکاریداردشاملکارگرانسادهمیشود.
یکیدیگرازدغدغههادستمزدهایپایینشهرداریبرای
کارگرروزمزداست.یکاستادکارگچکاردراینبارهعنوان
میکند:بعداز15روزثبتنامدریکیازاینجایگاههاهنوز
سرکارنرفتموهیچبیمهایهمندارم.برایانجامپروژههای
شهرداریدســتمزدروزانه80هزارتومانبرایماخیلی
کماست،شــهرداریالاقلمبلغراتا120هزارتومانباال
ببردودستمزدهاراباتوجهبهتورمافزایشدهد.براییک
استادکارگچکارکهحقوقروزانهاشبین250تا300هزار
توماناستاینمبلغشهرداریبهعنواندستمزدخیلی
کماســت.یکیازکارگرانســاختمانیهمازبیکاریبه
خاطرکروناگالیهمیکندومیگوید:زمانیکهبهادارهبیمه
تامیناجتماعیمراجعهمیکنم،آنهامیگویندبایدآدرس

محلکارخودرابرایمابفرستیدتابرایشمابیمهبیکاری
ردکنیم.بیشترکارگرانسرگذربیمهنیستندوهمهآنها
دغدغهبیمهرادارند.کسیهمازحالواحوالمااطالعی
ندارد.آیابهترنیستیککارشناسبیمهدراینجایگاههایی
کهشهرداریایجادکردهمستقرشــودتامشکالتبیمه

کارگرانراازنزدیکببیندوفکریبرایآنکند؟

تهیه بانک اطالعاتی کارگران سرگذر
معاونخدماتشــهریشهرداریمشــهددربارهاجرای
اینطرحبههمشــهریمیگوید:شــهرداریبارویکرد
کمکوحمایتازکارگرانساختمانیاینطرحرااجرایی
کردهاست.انجاماینطرحنیازبهزمانوحمایتازسوی
استانداری،فرمانداری،ادارهبیمه،ادارهکاروسازمانفنیو
حرفهایدارد.مهدییعقوبیمیافزاید:شهرداریبهخاطر
تعهدواحساسمسئولیتیکهنسبتبهشهرونداندارد،
نمیخواهدباحضورکارگراندرنقاطمختلفشهر،باعث
اعتراضمردمشودوچهرهشهررانازیباجلوهدهد.بههمین
خاطرکارگرانسرگذر،درجایگاههاییکهشهرداریاحداث

کردهاستساماندهیومستقرمیشوند.
یعقوبیبیانمیکند:درابتدایسالبهعلتشرایطحاکم
برجامعهوشیوعبیماریکرونا،درقالبیکپروژه4جایگاه
جدیدراباسازهسبکوباپراکنشمناسبدرشهرآماده
کردیمتادسترسیکارگرانبهاینجایگاههاتسهیلشود.
بااستقرارکارگراندراینمحلها،دسترسیشهروندانهم

برایتامیننیرویکارراحتترمیشود.
ویازثبتمشخصاتکارگراندراینجایگاههاوتهیهبانک
اطالعاتیجامعخبرمیدهدومیگوید:دربانکاطالعاتی
کاملکارگران،دستهبندیآنهاازنظرتخصصصورتوپس
ازثبتاطالعات،اپلیکیشنآنبهعمومعرضهمیشودتا
بهراحتینیرویکارموردنیازپیداکنند.برایناساس،دیگر
ضرورتیبهحضورفیزیکیکارگرانسرگذرهانخواهدبود.

معاونخدماتشهریشــهرداریمشهدعنوانمیکند:
درطرحساماندهیاینکارگرانبهجایگاههایشهرداری
هدایتخواهندشدومتناســببازمانحضورکارگردر
جایگاه،نوبتدهیمیشــوند.کارفرمایانوشــهروندان
میتوانندنیرویکارموردنیازخودراازاینمحلهاتقاضا
کنند.البتهبرایرونقبخشیدنبهاینجایگاههابهتمامی
مناطقوحوزههایشهرداریابالغشدهکهموظفندنیروی
کارگریروزمزدخودراازاینمحلهاتامینکنند.براین
اساسهرروزازبیننیروهایثبتنامشدهکهتاساعت10
صبحموفقبهپیداکردنکارنمیشوند،تعدادموردنیازبرای
پروژههایبزرگینظیرمنطقهباستانیکشفرودوفضای

سبزارتفاعاتجنوبیاعزامخواهندشد.
یعقوبیبابیاناینکهاینطرحبرایاولینباردرکشوراجرا
میشود،اظهارمیکند:شهرداریمشهدبهعنواناولین
شهرداریکالنشهرهامجریبرگزاریاینطرحبهصورت

عملیواجراییاست.
 

ازابتدایشــروعطرحســاماندهیکارگرانساختمانی
تاکنونبیشاز2700کارگرازســویشهروندانوحدود
2200کارگردرپروژههایشهرداریبهکارگرفتهشدهاند.
هرچندهنوزکارگرانترجیحمیدهنددرکنارخیابانبرای
کارمستقرشــوندوبهدالیلیازجملهنبودبیمه،کمبود
تقاضایکارومعرفینشــدناینجایگاههابهشهروندان
ازاینمراکزاستقبالنمیکنند.هرچندبااقداماتویژهای
کهشهرداریمشهدبرایساماندهیکارگرانساختمانی
اجراکردهامیدهابهکاهشتعدادکارگرانســاختماندر
محلهایغیررســمیافزایشیافتهاســت،باوجوداین
بایدفرهنگســازیبراینهادینهکردنطرحساماندهی
انجامشود.بیشکساماندهیکارگرانساختمانییکی
ازطرحهایکالنیاســتکهبرایموفقیتکاملنیازبه

همراهیسایردستگاههایاجراییدارد.

مرجان فرهمند
مشهد-خبرنگار

کارگران همچنان در خیابان
جایگاههایساماندهیکارگراندرمشهدباوجودایجادظرفیتهایاشتغالامابهدلیلکمبودتقاضای

نیرویکاروعدماطالعمردمهنوزمورداستقبالقرارنگرفتهاست

 آبازشنبهشبپشتدرهایبخش»غیزانیه«
رسید؛اتفاقیکهبعداز4ســالوعدههایمکرر،گزارش

حداقلبرای13روستاازدهستان»مشرحات«کهدر
فازاولطرحآبرسانیبهمنطقهتعریفشدهاند،دلگرمکنندهبود.
هرچنداهالیسایرروستاهایمنطقهودامهایشانهمچنانمنتظر
عملیشدنوعدهمسئوالنهستندتاگرمایامسالکهنه،شاید
خرماپزانسالبعدراآسودهترپشتسربگذارند.اهالیغیزانیهاهواز
همینچندهفتهپیشبودکهبهسالهاکمآبیوعملینشدنوعده
مسئوالناعتراضکردند.»غیزانیه«شاملدوروستای»مشرحات«
و»غیزانیهبزرگ«با85روستاستکهازاینتعدادچندروستادر
محدودهشهراهواز،مشکلخاصیندارند.»مشرحات«و»غیزانیه
بزرگ«هرکدامیکخطلوله12اینجیآبداشتند،اماخطلوله
»غیزانیهبزرگ«فرسودهاستوجوابگویجمعیتمنطقهنیستو
ازسویدیگرهمینخطلولهفرســودههمبهصورت24ساعته

خدماترسانیندارد.

آب »سفیره« در انتظار مجوز شرکت گاز 
حاالوبعــدازبهرهبرداریازفــازاولطرحآبرســانی،دهیاران
»غیزانیه«معتقدنداینفازچنداندردیازمشکالتروستاییان
دوانمیکندوفقطمیتواندبخشاندکیازکمبودآبتعدادیاز
روستاهاییکهشبکهآبرسانیداشتندرابهبودبخشد.»سفیره«از
همینروستاهاست؛درستدرنقطهابتدایی»غیزانیه«؛جاییکه
ایستگاهپمپاژآبرسانیبه»غیزانیه«قراردارد،اماهمینروستا
با100خانوار،باوجودبهرهبرداریازفازاولطرحآبرسانیهنوز
مشکلتامینآبآشامیدنیداردکهدلیلآن،فرسودگیشبکه
آبرسانیروستاست.»شــهیدنواصری«عضوشورایروستای
»سفیره«توضیحمیدهدکهاهالیازســال93پیگیرتعویضو
نوسازیشبکهآبروستاهستند،امااینپیگیریباوجودنامهنگاری
وطیمراحلاداریدرفرمانداری،بخشــداری،استانداری،آبفاو
نمایندگانمجلسشورایاسالمی،هنوزبهنتیجهنرسیدهاست.
بهگفتهوی،لولههایموردنیازبرایاجــرایاینطرح،تامینو
پیمانکاربرایاجراتعیینشده،امافعالیتپیمانکارمنوطبهصدور
مجوزشرکتگازاست.فعالیتعمرانیدرهروجبازخاکمنطقه
»غیزانیه«بهدلیلردشدنلولههایگازاززیرزمینبهمجوزشرکت
گازنیازداردکهمسئوالنآنفعالاهالیراباوعدههاییکهفتهتادو

هفتهایبالتکلیفگذاشتهاند.

»ابویرو« تشنه تر از همیشه
در»سفیره«مردممنتظربهبودشــبکهآبرسانیهستند،امادر
»ابویرو«فعالامیدیبهآبرسانینیست.اینروستابرخالف»سفیره«
نقطهپایان»غیزانیه«است.»جارحزرگانی«دهیارروستای»ابویرو«
از450خانوار»ابویرو«میگویدکهسالهاستمنتظرتحققوعدهها
هستندتادیگربرایدوتانکرآبدرماهبحثوجدلینداشتهباشندیا
چشمدامهایشانبهاندکبارانجمعشدهدرگورابهاخشکنشود.
اوتوضیحمیدهدکهاهالیبا14چاهنفت،دوایستگاهپتروشیمی،
2200رأسگوسفندو100رأسگاوهیچوقترنگآبرسانیرا
جلوتراز40کیلومتریروستایشانندیدهاند.اهالیبایدحوالهآب

بخرندوهمانراهمماهیدوباردر60-50کیلومتریروستاتحویل
بگیرند.آنهاییکهوســیلهدارندباتراکتورهایشانسرگورابها
)جاییبرایجمعشدنآبباران(میروندتاچنددبهآببرایدامها
نصیبشانشود؛اگربارانآمدهباشد.روستای»ابویرو«ازنقطهپایان
فازسومطرحآبرسانیبهغیزانیه،حدود60کیلومتروازاهوازبیشاز
100کیلومترفاصلهداردوبهگفتهزرگانیبرایهیچیکاز32روستای

مسیر»زرگانمحمد«فازآبرسانیتعریفنشدهاست.

قبض های آب در »حمیره«  تشنه 
»حمیره«همبااینکهدرفازسومگنجاندهشده،اماوضعبهتریاز

»ابویرو«ندارد.اینروستابا250نفرجمعیت،کشاورزیدیمدارد
وامیدشبرایکشتبهباراناست.»شــیخکاملزرگانی«دهیار
»حمیره«ازحضورتانکرهــایآبگروههایجهادیمیگوید،اما
میپرسدتاچهزمانیقراراستمشکلمردمبااینتانکرهاتامین
شودوباالخرهبایدسرانجامیهمبرایفازدوموسومطرحآبرسانی
به»غیزانیه«مشخصباشد.اهالی»حمیره«و32روستایتعریف
شدهدرفازسومباوجودچاههایآبوشرکتگازوپتروشیمیتوقع
زندگیبهتریراداشتهاند،اماحااللولهآبسیرابشاننکردهوفقط
قبضهایآبرارویدستشــانگذاشتهاســت.زرگانیتوضیح
میدهدکهاهالیاینروســتاهردوماهیکباربدوناستفادهازآب
لولهکشیاز5تا10هزارتومانبایدقبضآبرابپردازند.اوواهالی
روستاهامعتقدندمشکلآب»غیزانیه«هزینهآنچنانیرویدست

نهادینمیگذاشتکهحلآن،چندسالطولکشید.

بار مشکل »غیزانیه« به اهواز هم می رسد
»رحیمکعبعمیر«عضوشورایشهراهوازهمبااینکهمسئولیتی
برایپاسخگوییبهاینمسائلندارد،امابهعنوانفردیکهدرسالهای
ابتداییانقالباســالمیازپایهگذارانجهادسازندگیدرمنطقه
»غیزانیه«بودهاســت،نظریشــبیهبهاهالیدارد.عمیرمشکل
»غیزانیه«رامشــکلاهوازهممیداندومعتقداستحلنشدن
محرومیتهایروستاهایاینمنطقهبارحاشیهنشینیرابردوش
اهوازمیگذارد.»غیزانیه«ازنگاهعمیروبسیاریازکارشناسانو
دهیارانمنطقه،یکسرزمینغنیازنظرکشاورزیاستکهاگربه
آنرسیدگیشود،میتواندتولیدکشاورزیودامداریکشوروحتی
کشورهایحاشیهخلیجفارسراتامینکندوثروتزیادیبههمراه
داشتهباشد.امابیتوجهیبهاینظرفیتنتیجهسوءمدیریتاستکه
»شیخکاملزرگانی«دهیار»حمیره«همبهآناشارهمیکند.هزینه
برایتامینآبمنطقهمیتوانددرسالهایآیندهارزشافزودهزیادی
بههمراهداشتهباشد؛همانطورکهدرگذشتهچنینبود.»رحیم
کعبعمیر«ازغیزانیهمحرومخاطرهخوشیهمداردوآن،کمک
سیلزدگانسال58اینمنطقهبهآوارگانجنگزدهایاستکهاز
شهرهایاطرافمانندآبادانوبستانوهویزهآمدهبودند.عضوشورای
شهراهوازبایادآوریاینخاطرهخواستهاهالی»غیزانیه«رابرایحل

مشکلآببهحقمیداند.
 

اهالی»غیزانیه«همتامینپایــدارآبراحقخودمیدانندوامید
85روستای»غیزانیهبزرگ«و»مشرحات«بهتکمیلفازهایدوم
وسوماست؛آب،التیامیاستبرمحرومیتشدیدروستاهاییچون

»سودان«کهشایدهیچکسنامشانراهمنشنیدهباشد.

صدای پای آب در »غیزانیه«
فازاولطرحآبرسانیبه»غیزانیه«اهوازبهرهبرداریشدوحاالچشمامیداهالیبهتکمیلفازهایبعدیوتامینآبپایداربرایهمهجمعیتمنطقهاست

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

مسئوالن وعده دادند تا پایان تابستان مشکل آب غیزانیه به طور کامل رفع شود./ عکس: مهر

رفع مشکل 1۷هزارنفر از مردم غیزانیه 
مدیرعاملآبفایخوزستاندربارهگالیههایمردمیوحل
نشدنمشکالتاینمنطقهتوضیحاتیبههمشهریارائه
کرد.»صادقحقیقیپور«دراینبارهمیگوید:آبرسانی
به»غیزانیه«ازطریقرودخانهکارونوتصفیهخانهشیبان
صورتمیگرفتوازآنجابا24کیلومتــرخطانتقال،به
ایستگاه»سفیره«پمپاژمیشــد.اینآبرسانیبهدلیل
قطرکملولههاوفرســودگیخطانتقالبامشــکالتیهمراهبــود.درحالحاضراین
ایستگاهنوسازیشدهوظرفیتآنهماز9هزارمترمکعببه17هزارمترمکعبدرروز
رسیدهاست.خطانتقالآباینمســیرهماز300میلیمتربه600میلیمترنوسازی
شدهاست.حقیقیپوربااشارهبهنوسازیوتوسعهایستگاهپمپاژسفیرهبیانمیکند:
قبال9هزارمترمکعبدرشیبانتولیدمیشــد،امابهدلیلفرسودگیخطانتقالفقط
3هزارمترمکعبآببهمقصدمیرســید.درحقیقتاززمانشــروعپمپاژ»سفیره«
ظرفمدت10ساعتمخزنخالیمیشدوبههمیندلیلپمپاژآببهسمتدهستان
»غیزانیه«نداشتیم،امادرحالحاضر24ساعتهپمپاژآبداریمو9هزارمترمکعبازسفیره
با28کیلومترخطانتقالبهنزههوازآنجابهداخلروستاهامیرسد.همچنینتاپیشاز
اینیکایستگاهپمپاژفعالبودکهاالنمیتوانیمتعدادآنراافزایشدهیم.درحالحاضر
تمامروستاهاشبکهتوزیعدارندوتاسیساتدرمداراستواگرهممشکلیوجودداشته
باشدجزئیاست.اینمســئولبهافزایشدوونیمبرابرآبرسانیبه»غیزانیه«اشاره
میکندومیگوید:بهتأییدبخشداروشرکتآبفارروستاییاز28هزارنفرجمعیتبخش
غیزانیهمشکلآبحداقل17هزارنفرآنهاحلشدهاست.همزمانباپروژهآبرسانی
غیزانیه،دردهستان»مشرحات«8روستاییکهاصالشــبکهتوزیعآبوخطانتقال
نداشتندهمازآبآشامیدنیبرخوردارشدند.اینطرحباساخت43کیلومترخطانتقال
آببهارزش30میلیاردتومانانجامودیروزواردمدارشد.ویدربارهگالیههایمردم
اینمنطقهمبنیبررفعنشدنکاملمشکالتآبرسانیهمبیانمیکند:استانداردآب
روستاییباشهرفرقداردوبهرهمندی12ساعتهازآببهمعناینبودمشکلدرمناطق
روستاییاست.عالوهبرمشــکالتتامینآببرای200هزاردامکهازعموماازهمین
آبآشامیدنیتغذیهمیکنند،مردم»غیزانیه«فقطاز»سفیره«تا»نزهه«مشکالتی
دارندکهباتکمیلفاز2در28کیلومترآنهمرفعخواهدشــد.8کیلومترازاینطرح
قبالاجراو6کیلومتردیگرهمازدیروزآغازشدهاست.14کیلومترلولههمازسویبنیاد
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پایداردستپیداخواهندکنند.

   شروع انتظار برای فاز دوم و سوم آب رسانی به غیزانیه 
قائم مقام آبفای روستایی خوزستان، فاز اول آب  رسانی به »غیزانیه« را عالوه بر خط انتقال آب تا »سفیره« شامل تکمیل تصفیه خانه 
شهید الماسی و اصالح پمپاژ »سفیره« هم می داند که با بهره برداری از آن بخش زیادی از مشکالت مردم »غیزانیه« حل می شود. »عادل 
حرباوی« از آغاز به کار فاز دوم و فعالیت پیمانکار طی چند روز آینده هم خبر می دهد و به همشهری می گوید: پیش بینی  می شود این 
پروژه که هدف از اجرای آن بازسازی خطوط انتقال آب از »سفیره« تا »نزهه« است، طی 2 تا 3ماه آینده به بهره برداری برسد. با بازسازی 
خطوط انتقال آب هر میزان تولید آب به نقطه هدف می رسد و پمپاژ حداکثری خواهد بود. او درباره فاز سوم آب رسانی به »غیزانیه« هم 
توضیح می دهد: فاز سوم از ایستگاه »نزهه« تا »دهالییه« 30-20 کیلومتر است که بعد از تامین اعتبار آغاز می شود. چند نهاد برای تامین 
اعتبار به ما قول دادند و پیش بینی می کنیم با تامین اعتبار صددرصد مشکل تا پایان سال حل شود. در این فاز، مشکل آب 30روستای 
شمال غیزانیه که در حال حاضر آب شان از رامهرمز تامین می شود، به طورکامل رفع می شود. حرباوی تاکید می کند که همه این جزئیات 
برای اهالی توضیح داده شده است. او می گوید: هرچند اجرای فاز دوم و سوم کمی دیرتر است، اما حداقل امیدواریم با تکمیل فاز اول 
آب رسانی سیار به روستاهای فاز دوم و سوم تقویت می شود تا در نهایت مشکل آب اهالی و دام های همه روستاهای »غیزانیه« حل شود.

5 ایستگاه ساماندهی کارگران ساختمانی در مشهد برپا شده است.
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   خوش بيني به ايجاد مجمع 51نفره با مجلس يازدهم
نژادبهرام: اميدواريم مجمع 51نفره اي را هم با مجلس جديد داشته باشيم. تجارب دوره قبل مي تواند چراغ راه آينده باشد. به هرحال 
ما نمايندگان مردم هستيم و مردم به ما رأي داده اند كه مشكالت شان حل شود. به ما رأي نداده اند كه اختالف نظرات سياسي مانع 
از حل چالش هايشان شود. از اين رو من شخصا اين آمادگي را دارم و از همين تريبون اعالم مي كنم كه مِن نژادبهرام به عنوان يك 
عضو شورا، آماده هر نوع همكاري با نمايندگان مجلس هستم. چون خاستگاه مان يكي است و هر دوي ما نمايندگان مردم هستيم. 
هر دوي ما به عبارتي تقنيني هستيم. با اين تفاوت كه شوراي شهر مصوبه گذاري مي كند و مجلسي ها قانونگذاري. هر دوي ما از يك 
حوزه انتخابيه هستيم. نمايندگان مجلس به مردم قول داده اند مسائل و مشكالتشان را حل كنند؛ ما هم همين قول را به شهروندان 
داده ايم. آنها ادعا دارندكه در اين زمينه توانمند هستند؛، ما هم ادعا داريم توان حل مشكالت را داريم.خب چه اشكالي دارد كه 
2 نيروي توانمند در كنار هم قرار بگيرند و حل مسئله كنند. يكي در سطح كالن و يكي در سطح خرد و شهري و محله اي. بنابراين 
اميدوارم مجمع 51نفره در اسرع وقت شكل بگيرد. انتظار مي رود نمايندگان مجلس براي حل مسائل تهران با شوراي شهر تعامل 
داشته باشند تا بتوانيم مسائل را برطرف كنيم. قبل از هرچيز اما بايد بدانيم دنبال چه مسائلي هستيم. يكي از جدي ترين مسائل 
تهران سهم بودجه شهرداري در حمل ونقل عمومي است ؛ چيزي كه هم قانون بر آن تأكيد كرده و هم مجلس مي داند كه وظيفه دولت 
و حاكميت است كه به حمل ونقل عمومي كمك كند. اين كمك ها بايد در بودجه هاي ملي ديده شود. حتي معتقدم فراتر از بودجه هاي 

ملي و به صورت خاص هم مي تواند اين كمك به شهرداري ديده شود. چراكه مسائل خاص تهران به كل كشور مربوط مي شود.

مجلس يازدهم روي كار آمده است و برخي 
معتقدند كه مشكالت تهران در كش و قوس ميان 
اختالف عقيده ها فراموش مي شود. آيا مجلس شوراي 
اسالمي و شوراي اسالمي شهر تهران مي توانند در 

رفع مشكالت و مسائل تهران به تفاهم برسند؟
در تمام كشورها به خاطر شرايط موجود و محدوديت هاي 
مالي كه ايجاد شده همه بخش ها به كمك شهرداري ها 
آمده اند؛ ما هم خودمان را بي نياز از كمك دولت و مجلس 
نمي دانيم. براي نمونه مجلس شوراي اسالمي مي تواند 
براي پرداخت 8هزار ميليارد توماني كه آقايان هاشمي و 
حناچي از رئيس جمهور درخواست كرده اند، مصوبه اي 
داشته باشد. يا مثال در بحث ماليات بر ارزش افزوده، با 
توجه به شرايط خاص كشور مي تواند سهم 50درصدي 
شهرداري را افزايش دهد. همه اينها در همكاري مشترك 
به دست مي آيد. ضمن اينكه يك سري لوايح قديمي از 
گذشــته وجود دارد كه نيازمند بازنگري يا لوايح جديد 
است تا كار مديريت شهري تســهيل شود. مثال قانون 
مديريت هماهنگ شــهري يكي از قوانين مهمي است 
كه با چالش مواجه شده و شــاهد تعارض جدي در اين 
زمينه هســتيم. قانون آلودگي هوا هم يكــي ديگر از 
مواردي به شمار مي رود كه مجلس مي تواند به مديريت 
شهري كمك كند. سياســت هاي اين قانون به سازمان 
محيط زيست داده شده، اما شــهروندان در اين زمينه 
از شهرداري انتظار دارند و طلب حل مشكل مي كنند. 
قانون حريم هم جزو مواردي است كه به بازنگري و اصالح 
نياز دارد. مصوبه اين قانون را شوراي عالي شهرسازي داده 
اما اســتانداري آن را اجرا نمي كند. يعني به استانداري 
ابالغ شــده كه قانون را به فرمانداري ابالغ كند اما عمال 
حريم تهران دچار چالش و تعارضي بسيار جدي است. 
فرمانداري هاي اسالمشهر، ري، ورامين و پرديس مرزهاي 
مشتركي با شهر تهران دارند كه از مرز هم گذشته و به 
حريم شهر تهران وارد شده اســت. به خاطر عدم ابالغ 
مصوبه شوراي عالي شهرسازي دچار چالش بسيار جدي 
در اين حوزه شده ايم. از سوي ديگر، 30نماينده تهران در 
مجلس همه 22منطقه تهران را نمايندگي مي كنند در 
عين حال، به خاطر اينكه حوزه انتخابيه تهران متشكل از 
پرديس، ري، تجريش و اسالمشهر است، به نحوي نظام 
مديريت هماهنگ را با خود همراه دارد. شايد ما در حوزه 
انتخاباتي بيشتر در حوزه مديريت هماهنگ فكر كرده ايم 

تا در حوزه اجرا و اين بيشــتر مي تواند به بهبود شرايط 
كمك كند. ضمن اينكه وقتي مردم ببينند نمايندگانشان 
به طور مشترك با يكديگر همكاري مي كنند، احساس 
آرامش بيشــتري پيدا مي كنند. دغدغه ما اين بود كه 
21نماينده براي تهران كافي نيست، چون برخي مناطق 
تهران اندازه برخي شهرستان ها جمعيت دارند. منطقه 4، 
22، 5، 21، مناطق بزرگي هستند كه وسعت برخي از آنها 
حتي از شهرهاي ما بزرگ تر است. از اين رو به نظر مي رسد 
21نماينده شوراي شــهر براي تهران كافي نيست. اما 
هنگامي كه 30نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
با 21نماينده شوراي شــهر در كنار هم باشند، طبيعتا 
كارها به مراتب بهتر پيش مي رود و شهروندان احساس 
دلگرمي و اميدواري بيشــتري مي كنند. ضمن اينكه 
30نماينده مردم تهران به طور معمول، پيشگام مصالح 
و مسائل كشــوري هســتند و در هدايت افكار عمومي 
مجلس نقش مؤثري دارند. متأسفانه برخي نمايندگان 
دچار چالش عجيبي هســتند و تهران را با شــهرهاي 
ديگر مقايسه مي كنند درحالي كه تهران، پايتخت كشور 
به حساب مي آيد؛ اگر اين شهر در شرايط مناسب نباشد، 
امكان قانونگذاري، برنامه ريزي، بودجه بندي و اجرا وجود 
نخواهد داشت. نمونه اش حمله داعش به مجلس شوراي 
اسالمي است كه اهميت آن افكار عمومي را تا حد بسيار 
زيادي تحت تأثير قرار داد و چالش هايي را ايجاد كرد. به 
همين دليل بايد براي امنيت، خيابان بندي، اورژانس، 
نيروهاي نظامي و... تهران هزينه هاي بيشتري شود. همه 
بايد باور كنيم كه مسائل تهران با ساير شهرها متفاوت 
است. اگر نمايندگان تهران در مجلس بتوانند اين مسائل 
را در مجلس خوب تبيين كنند، امكان تعامل با ســاير 
نمايندگان درباره مصوبات و تصميم گيري هاي مرتبط 

با تهران بهتر و بيشتر خواهد بود.
انتقال پايتخت از تهران يكي از مسائلي 
است كه تقريبا در همه دوره ها براي حل مشكالت 
اين كالنشهر مطرح مي شود. آيا واقعا راه حل برخي 

مشكالت تهران، انتقال پايتخت نيست؟
موضوع انتقال پايتخت از تهران موضوعي است كه هر 
از گاهي و تقريبا در همه دوره ها مطرح شده اما هميشه 
به اين نتيجه رســيده ايم كه به داليل متعدد سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... اين امكان وجود ندارد. 
بيش از 10مطالعه در اين خصوص انجام شده كه پايتخت 

نبايد به خاطر هزينه هاي مختلفي كه دارد، منتقل شود. 
بنابراين به عقيده من و بسياري از كارشناسان، مديران 
و حتي مسئوالن، بهتر است به جاي انتقال پايتخت، اين 
شهر ساماندهي شــود. با وجود اين، مي بينيم هربار كه 
مجلسي روي كار مي آيد، اين موضوع از نو مطرح مي شود.
برخي معتقدند كه مطرح كردن انتقال 
پايتخت از سوي برخي مسئوالن به خاطر اين است 
كه بحث هاي اصلي به حاشيه برود. مثال وظايفي كه 
در مديريت بحران، آلودگي هوا و سازمان هاي ديگر 

در قبال تهران دارند. اين را قبول داريد؟
بي تأثير نيســت. من هم معتقدم چــون نمي توانند 
مشكالت را برطرف كنند يا كاري در اين زمينه انجام 
دهند، از موضوع انتقال پايتخت براي به حاشيه كشاندن 
و منحرف كردن افكار عمومي از بحث اصلي استفاده 
مي كنند. در دو، سه سال گذشته من به شخصه چندبار 
به سازمان محيط زيســت تذكر داده ام. همكارانم در 
شوراي شهر هم همينطور. مســئوليت آلودگي هوا 
برعهده سازمان محيط زيست است اما مردم به خاطر 
اينكه مديريت شــهري را نزديكترين اليه حاكميتي 
به خود مي بينند، از ما توقع حل مســئله آلودگي هوا 
را دارند؛ حق هم دارند؛ چون هروقت اراده مي كنند به 
ما دسترسي دارند. نكته جالب ديگر اينكه شهروندان 
حتي ارزان شدن قيمت كاالهاي اساسي مثل گوشت 
و مرغ را هم از شهرداري انتظار دارند. بنابراين در پاسخ 
به پرسش شما بايد بگويم بله؛ ممكن است سازمان ها 
به خاطر فرافكني از اين ظرفيت استفاده كنند؛ بنابراين 

اصال بعيد نيست.
  چشــم انداز همكاري مجلس پيشين 
و شوراي شهر تهران روشــن بود و اين 2 نهاد در 
نخســتين گام ها مجمع مشــتركي را متشكل از 
30نماينده تهران در مجلس و 21نماينده پايتخت در 
شوراي شهر براي حل بهتر چالش هاي شهر تشكيل 
دادند. به نظر شما طي 3سال گذشته، مجمع 51نفره 

توانست به اهدافش دست پيدا كند؟ 
من شخصا دســتاورد خاصي را از اين مجمع نديدم. 
خيلي مذاكره كرديم؛ جلسات متعددي داشتيم، اما 
انگار عزم مشخصي براي حل مسائل شهر تهران وجود 
نداشت. حتي متأســفانه در زماني كه انتظار كاهش 
مشكالت را داشــتيم، از همان مجمع به يكباره فرياد 
جدايــي ري از تهران به گوش رســيد. البته يكي، دو 
موفقيت نسبي هم داشتيم. مثال در ماليات بر ارزش 
افزوده توانستيم موفقيت نسبي به دست آوريم و جاي 
قدرداني هم دارد. اما ايــن را هم بگويم در همان زمان 
با اينكه مجمع 51نفره وجود داشت، ديديم كه قانون 
بازنشستگي مصوب شد و متأسفانه فقط هم شهرداري 
تهران و شهرداري مشهد را در برگرفت و اين موضوع، بار 
ديگر شوك بزرگي را به مديريت شهري و شهر تهران 
وارد كرد كه هزينه هاي زيادي را براي شهر و شهروندان 
داشت. بنابراين به عقيده من، مي شد از ظرفيت مجمع 
51نفره استفاده بهتري بشود كه به هر دليلي كه من 
قصد ورود به آن را ندارم، نشد و خروجي خاصي را هم 

عمال از اين مجمع شاهد نبوديم.
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فروشگاهي آنالين براي ارائه توليدات 
زنان كارآفرين سرپرست خانوار

مديركل امور بانوان شــهرداري تهران با اعالم خبر رونمايي از فروشگاه آنالين ارائه 
توليدات زنان كارآفرين سرپرســت خانوار گفت: راه اندازي سايت فروشگاه كوشانه، 
فرصتي است براي زنان فعال در حوزه كارآفريني تا با بانوان سرپرست خانوار كارآفرين 
آشنا شوند. به گزارش همشهري، زهرا بهروز آذر درخصوص نحوه ايجاد كانون كوشانه 
گفت: كوشانه تشكلي است از زنان سرپرست خانوار است كه با حمايت اداره كل امور 
بانوان به كارآفريناني مستقل تبديل و از چرخه توانمندسازي خارج شده اند و تحت عنوان 
كانون كوشانه، گرد هم آمده اند. اين افراد طي3 سال گذشته همواره در تالش بوده اند تا 
با همكاري و به اشتراك گذاشتن دانش، تجربه، سرمايه اجتماعي و نيروي انساني خود 
از رشد و پيشرفت متقابل اعضا بهره گيرند. او تأكيد كرد: بانوان عضو كوشانه از طريق 
فروش آنالين، محصوالت توليدي خود را كه در توليد آنها رضايت مشتري از  كيفيت و 
قيمت مدنظر قرار دارد، خدمات خود را ارائه  مي دهند. آنها در مسير تحقق توانمندسازي 
و موفقيت هاي خود به معرفي گروه و عضوگيري از ساير زنان كارآفرين مي پردازند.  
براساس اين گزارش، عالقه مندان مي توانند براي خريد محصوالت يا عضويت در اين 

كانون به وب سايت كوشانه به آدرس www.koshaneh.com مراجعه كنند.

براي نخستين بار است كه 2زن بر صندلي هاي جايگاه 
هيأت رئيسه پارلمان هاي شهري تكيه مي زنند. يكي از 
اين 2نفر، در جلسات شورا پرجنب و جوش تر به نظر مي رسد و ارتباط نزديكتري با 
رسانه ها دارد. روزهاي اول شوراي پنجم همراه پسرش به جلسات شورا مي آمد و با 
خبرنگاران گفت و گو مي كرد. كمي بعد اما بر سركمپين »فرزندت كجاست؟« با انتشار 
عكسي با عنوان »آرمين ما كاناداست« حاشيه ساز شد و پس از مدتي مجبور شد 
در اين باره توضيح دهد. نتيجه تعامل او و ديگر چهره هاي شاخص زنان اصالح طلب 
با مرحوم مريم بهروزي، نماينده سابق تهران در مجلس و ديگر زنان اصولگرا، براي 
پيگيري حقوق زنان، در عرصه هاي مديريتي، الگويي از همكاري با ديدگاه هاي 
غيرهمسو را كليد زد كه نتيجه اش راهيابي نخستين وزير زن در جمهوري اسالمي 

به كابينه دولت نهم بود. حاال هم معتقد است كه براي حل موضوعات تهران بايد 
از همه ظرفيت ها استفاده شــود؛ براي همين تشكيل مجمع 51نفره متشكل از 
30نماينده حوزه انتخابيه تهران در مجلس شوراي اسالمي و 21عضو شوراي شهر 
تهران براي حل مسائل و مشكالت شهروندان را پيشنهاد مي دهد و معتقد است 
كه با تمركز بر نقاط مشترك مي توان بسياري از مسائل و مشكالت پايتخت را حل 
كرد. به همين بهانه با زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در نيمه 
آخرين ماه بهار گفت وگو كرديم تا نظر او را براي تعامل با مجلس جديد در گره گشايي 
از مشكالت پايتخت و كالنشهرها جويا شويم؛ مجلسي كه از نظر طيف غالب سياسي 
با طيف كنوني شوراي شهر تهران تفاوت هاي اساسي دارد.آنچه مي خوانيد مشروح 
گفت وگوي همشهري با زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران است.

گفت وگو با عضو هيأت رئيسه
  پارلمان شهري تهران به بهانه 

آغاز به كار پارلمان كشوري

شوراي شهر تصويب كرد: 
ميراثطبيعيتوچالثبتمليميشود

در روزي كه شــوراي شهر، شــهرداري تهران را ملزم به 
ثبت ملي ميراث طبيعي توچال كرد، اعضاي شوراي شهر 
خواســتار اقدامات جدي براي كنترل آتش سوزي هاي 
پراكنــده در بوســتان ها و منابع طبيعي تهران شــدند. 
به گزارش همشهري، درحالي كه انتظار مي رفت گرماي 
هوا روي ويروس كرونا تأثير بگذارد و شيوع آن را تا حدي 
كاهش دهد، اما اين افزايش دما نه تنها بر كرونا بي تأثير بود، 
بلكه مشكالت تهران را دو چندان كرد و آتشي دوباره به 
جان منابع طبيعي و بوستان هاي تهران انداخت. موضوعي 
كه ديروز به بحث اول يك ســاعت نخست جلسه شوراي 
شهر تهران تبديل شــد. 5عضو پارلمان شهري پايتخت 
ترجيح دادند اين ســريال تكراري تلخ سال هاي قبل را 
متذكر شوند. البته محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شورا 

دليل اصلي آتش سوزي ها را زيست محيطي عنوان كرد.
به گزارش همشهري، دويست و هجدهمين جلسه پارلمان 
شهري يك مصوبه مهم داشــت كه از سال قبل پيگير آن 
است. احمد مسجد جامعي و سيدآرش حسيني ميالني 
مهرماه سال گذشته در جريان تهرانگردي  با خبرنگاران از 
توچال ديدن كردند. همان جا ايده ثبت ملي اين ارتفاعات 
مطرح شد. اين طرح البته چند نوبت هم اعالم وصول شد، 
اما به دليل اينكه مطالعات الزم را همراه نداشت به جلسات 
بعد موكول شد. بر همين اســاس ديروز اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران پس از بررســي اين طرح، شهرداري 
تهران را موظف كردند تا اقدام به ثبت ملي ميراث طبيعي 

توچال كند.
زهرا صدراعظــم نوري، رئيس كميســيون ســالمت، 

محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران 
در توضيح اين طرح گفت:» در اين طرح شهرداري تهران 
موظف است به منظور حفاظت و ثبت ملي ميراث طبيعي 
محدوده ارتفاعات توچال با استفاده از ظرفيت هاي قانوني، 
با همكاري ساير ســازمان ها و نهادهاي ذيربط نسبت به 
انجام مطالعه، مستندسازي، تهيه مدارك فني و جغرافيايي 
الزم براي محدوده پيشــنهادي و ثبت ملي و حفاظت از 
ميراث طبيعي توچال اقدام و ظــرف مدت حداكثر 6 ماه 
نتايج را به شوراي شهر ارائه كند. شهرداري تهران همچنين 
مكلف است برنامه ريزي، شناسايي و پيگيري ثبت تمامي 
ذخاير طبيعي و ارتفاعات بكر اطــراف تهران را به منظور 
حفاظت و بهره وري پايدار از ميراث طبيعي با همكاري ساير 
سازمانها و دستگاه هاي مربوطه طي برنامه پنج ساله سوم 
توسعه شهر تهران در دستور كار قرار دهد.« او همچنين 
بر اقدام قانوني الزم در اين زمينه و ارائه گزارش هر 6 ماه 
يك بار به شوراي شهر تأكيد كرد. پس از سخنان صدراعظم 
نوري   اعضاي شوراي شهر تهران به طرح الزام شهرداري 

تهران به ثبت ملي ميراث طبيعي توچال رأي دادند.
توچال نام قله اي در شمال تهران است كه 3962متر ارتفاع 
دارد و بخشي از دامنه رشته كوه هاي البرز به حساب مي آيد. 
دامنه جنوبي توچال در مجاورت شهر تهران و قله آن نيز 

مشرف به اين شهر است.
طرح الزام شهرداري تهران به استفاده از نتايج مطالعات 
ترافيــك قبل از صــدور پروانــه براي ســاختمان هاي 
بزرگ مقياس، ديگر دســتور جلســه ديروز شوراي شهر 
تهران بود كه با پيشنهاد محمد ساالري، رئيس كميسيون 

شهرسازي و معماري شوراي شهر و رأي اكثريت اعضا از 
دستور خارج شد. محمد ساالري به درخواست شهرداري 
تهران براي بررســي اين طرح در جلسه ديگر شورا اشاره 
كرد و از اعضاي شوراي شهر خواست تا بررسي آن به تعويق 
بيفتد. بر همين اساس 14عضو از 15عضو حاضر در جلسه 
شورا به اين خواسته رأي دادند و قرار شد اين طرح  بعد از 

مطالعات بيشتر، در جلسه بعدي به جريان بيفتد.

رأي شورا به اليحه چگونگي تعيين ارزش معامالتي 
ساختمان

اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران ديروز همچنين بررسي 
اليحه چگونگي تعيين ارزش معامالتي ساختمان، موضوع 
تبصره 11ماده 100قانون شهرداري را به جريان انداختند 
كه كليات اين اليحه هــم   پس از بحث و بررســي هاي 
كارشناســي رأي آورد و اعضاي شوراي شهر وارد بررسي 
جزئيات آن شدند. شورا در بررســي جزئيات اين اليحه، 
به چند پيشنهاد رأي داد، اما ادامه بررسي پيشنهادها به 

جلسه بعد موكول شد.
در اين جلســه همچنين انتخاب 2 نفر از اعضاي شوراي 
اسالمي شــهر تهران موضوع »ماده هفتم مصوبه بسته 
محرك شرايط سخت اقتصادي در شرايط بحراني ناشي 
از ويروس كرونا« در دستور قرار گرفت، كه با رأي اعضاء، 
مجيد فراهاني با 17راي و محمد ساالري با 16راي انتخاب 
شــدند.ديروز پيش از اينكه شــورا وارد دستور كار شود، 
محمد ســاالري و زهرا صدراعظم نــوري، نطق پيش از 

دستور داشتند.

 تهران به  همكاري
 شورا و مجلس نياز دارد
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پزشك سپاهان: از نورافكن اسكن 
ريه هم گرفتيم

مثبت شدن تست كروناي اميد نورافكن از خبرهاي 
نگران كننده ليگ بود. با پزشــك ســپاهان درباره 
مثبت شدن تست 2 بازيكن تيم گفت وگو كرديم تا 

اوضاع اين تيم را بررسي كنيم: 
  نتيجه آخرين تست كروناي تيم 

چه بود؟
خوشبختانه جواب همه منفي بود.

 وضعيت ميرزايي و نورافكن چطور 
است؟

خدا را شــكر وضعيت آنها هم خوب اســت. قانون 
قرنطينه كه 15روز اســت را بايد كامل پشــت سر 
بگذارند. ميرزايي دوشــنبه يا سه شنبه هفته جاري 
15روزش تمام مي شود و بعد مي تواند در تمرينات 
شركت كند اما نورافكن پنجشنبه هفته جاري دوران 
15روزه اش تمام مي شود. تا زماني كه اين 15روز تمام 
نشود به هيچ وجه اجازه نمي دهيم كسي در تمرينات 
شركت كند. من خودم جمعه شب رفتم و نورافكن را 

ديدم. آمادگي خوبي دارد.
 نترسيديد خودتان هم كرونا بگيريد؟

من به عنوان پزشك تيم با رعايت موارد بهداشتي به 
مالقات نورافكن رفتم و بايد هم مي رفتم. نمي توانيم 
بازيكن را تنها بگذاريم. قبل از اين هم كه به مالقات 
بروم با او صحبت كردم گفت تب و سرفه و خيلي از 

عالئم را ندارد. خدا را شكر سرحال بود.
 شــما چرا در تعطيالت كرونايي 

مراقب بازيكنان تان نبوديد؟
ما كه نمي توانيم در تعطيالت بــه بازيكنان بگوييم 
كجا بروند يا نروند! نورافكن هميشه بازيكن حرفه اي 
و منظمي بوده اســت. هم در اردوها و هم در  شرايط 
زندگي در اصفهــان جز حرفه اي گري چيــزي از او 
نديده ايم حاال ممكن است در شرايطي به مكاني رفته 
كه پروتكل بهداشتي را رعايت نكرده باشند و او كرونا 
گرفته باشد. البته انسان وقتي كرونا مي گيرد 5تا 7روز 
زمان مي برد عالئم بيماري بروز كند. ممكن اســت 
نورافكن قبل از آغاز تمرينات يــا يكي - دو روز بعد از 

تمرينات دچار كرونا شده باشد.
 مگر قبل از شــروع تمرينات از 

بازيكنان تست نگرفتيد؟
بله اما جواب تست اوليه نورافكن منفي بود و در تست 
دوم جواب تســت او مثبت شــد. من براي احتياط 
از او سي تي اســكن ريه هم گرفتم و شــرايط ريه او 

خوشبختانه طبيعي بود.

گفت وگو

ليگ برتر راستي راستي دارد شروع مي شود، اما تراكتوري ها انگار 
باورشان نشده. اخيرا در ادامه سلسله مصاحبه هاي انتقادي همه 
اركان تراكتور از بازگشايي ليگ برتر، ميثم تيموري با كليشه اي ترين 
جمله تاريخ، مخالفتش را با اين موضوع ابراز كرده است: » با شروع 
بازي ها حتي اگر جان يك نفر هم به خطر بيفتد، نبايد اين تصميم 
گرفته شود.« دست شما درد نكند ميثم خان؛ فقط اينكه تصاوير 
موجود در اينترنت نشان مي دهد ظاهرا شما جزو كساني بوديد كه 
در تعطيالت سال نو، با دوستان راهي مسافرت تفريحي به مقصد 
مازندران شــديد. اين اتفاق در روزهايي رخ مي داد كه مسئوالن و 
همينطور اهالي قطب هاي گردشگري براي پرهيز از سفر غيرضروري 
به مردم »التماس« مي كردند. سفر شمال تان را رفته ايد، بعد االن كه 

بايد بازي كنيد نگران جان آدم ها هستيد؟

مسافرت شمال خوش گذشت؟

بعد از حضور احمد سعادتمند در استقالل، سطح فعال نمايي در اين 
باشگاه بدجوري باال رفته؛ هي انتصاب پشت انتصاب و هي گزارش و 
مصاحبه، پشت سر هم. ما كه بخيل نيستيم؛ هر كاري دوست داريد 
بكنيد. با اين حال وعده اخير آقاي مديرعامل در مورد فعاليت استقالل 
در رشته هاي غيرفوتبالي، قشنگ پشت مان را لرزاند. آقا نكنيد از اين 
كارها. شما كال چند ماه مهمان استقالل هستيد، انصاف نيست كه يك 
فوج طلبكار جديد براي باشگاه بتراشيد. در پرسپوليس و استقالل تا 
به حال هزار بار اين تجربه تكرار شده و هر هزار بار هم شكست خورده 
است. همين االن بازيكنان تيم شطرنج پرسپوليس در حالي از اين 
باشگاه شكايت كرده اند كه 99درصد هواداران اصال نمي دانستند 
چنين تيمي وجــود دارد. هنــوز يادمان نرفته چند ســال پيش 

كشتي گيرها استكان و قندان باشگاه را هم جاي طلب شان بردند. 

لطفا اين تپه را دست نخورده بگذاريد

خدا را شكر مجلس جديد هم نشــان داد در داستان فوتبال، پيرو 
مجالس قبلي است و كماكان هر نماينده، طبق منافع تيم حوزه اش 
موضع گيري خواهد كرد. چراغ اول را جناب حمزه اميني، نماينده 
هشترود از استان آذربايجان شرقي روشن كرد. نامبرده كه البته 
در مجلس قبلي هم حضور داشــت، به آغاز مجدد مسابقات ليگ 
اعتراض كرده و در بخشي از مصاحبه اش فرموده است: »فوتبال 
پديده اي براي نشاط جامعه است، ولي نبايد به بهاي جان انسان ها 
و داغ ديدن خانواده ها تمام شود.« حاال كاري نداريم به اينكه اگر 
تراكتور در صدر جدول بود باز اين دست اظهارنظرها انجام مي شد 
يا نه، اما انصافا اين رسم بايد در مجلس برچيده شود. به خدا مجلس 
حتي در زمينه فوتبال هم ماموريت هاي عميق تري مثل حق پخش 
تلويزيوني يا داستان واگذاري ها را دارد. ليگ را بگذاريد براي زنوزي، 

خودش هفته اي بيست تا مصاحبه مي كند!

چراغ اول روشن شد

نكته بازي

براي ما كه فوتبال تيم ملي را دنبــال كرده ايم، هائو 
هايدونگ نامي آشناســت. بهترين گلزن تاريخ تيم 
ملي چيــن ديگر بهتريــن گلزن تاريخ اين كشــور 
نيســت. نه اينكه مهاجمي ديگر ركورد 41گل زده 
او در 107بازي ملي را زده باشــد؛ او به خاطر مواضع 
سياســي و ضد حكومتي اش از ســوي دولت دچار 
تحريم هاي شديدي شده است؛ ازجمله اينكه عنوان 
و ركورد او پاك شــده. نيازي به گفتن نيست كه در 
حكومت هاي تماميت خواه و استبدادي، ورزشكاران 
اگر در راستاي منافع ايدئولوژيك حزب حاكم نباشند، 
امكان ادامه موفقيت ندارند. جرم هايدونگ اين است 
كه او 4 روز قبل در ســي ويكمين ســالروز تظاهرات 
دانشــجويان در ســال1989در ميدان تيان آن من 
ويدئويي از خودش منتشــر و مردم را براي براندازي 
حزب كمونيســت چين فرا خوانده بود. جالب اينكه 
هواداران پرشمار )بيش از 7 ميليون نفر( اين اسطوره 
فوتبال چين به اين فراخوان روي خوش نشان ندادند 
و در شبكه هاي اجتماعي بومي به او انگ افراطي بودن 
زدند و حرف هايش را گنگ و غيرمسئوالنه خواندند. 

بخشي از واكنش ها از سر ترس بود و بخشي از سوي 
كاربران فيك وابسته به نظام كمونيستي. چيزي كه 
هايدونگ را براي بارگذاري اين ويدئو ترغيب و تهييج 
كرده، اعتراضات يك سال اخير در هنگ كنگ است 
كه اخيرا و پس از فروكش كردن مــوج كرونا دوباره 
از سر گرفته شده اســت. اما بازيكن سابق فوتبال به 
اين توجهي نداشــت كه هنگ كنگ هنوز به صورت 
خودمختار اداره مي شــود و آزادي در اين مستعمره 
و ملك اجاره اي سابق انگليس اندكي بيشتر از چين 
اســت. در همين تيان آن من كه حــدود 3 ماه در آن 
 تظاهرات برقرار بــود از   3600تــا به روايتي حدود 
10 هزار نفر قتل عام شــدند. از آن سال تاكنون هيچ 
تفاوتي در ميزان آزادي ها و سركوب ها ايجاد نشده و 
اين اشتباه استراتژيك هايدونگ بود. بازيكن 50ساله 
سابق داليان و شــفيلديونايتد در اينترنت ملي چين 
ديگر بهترين گلزن تاريخ تيم ملي اين كشور نيست 
و اين به خاطر شهرت و اعتبار بين المللي او كمترين 
تنبيهي است كه مي شد براي چنين حركتي درنظر 
گرفت. هايدونگ همچنين از سياســت هاي چين در 

اعطاي تابعيت اين كشور به فوتباليست هاي خارجي 
براي صعود به جام جهاني انتقــاد كرد و به خصوص 
اعطاي تابعيت به الكسون برزيلي را مورد انتقاد قرار داد. 
او كه در خارج از چين به آلن شيرر چيني شهرت دارد 
و در خود چين به او لقب مايكل جردن فوتبال چين را 
داده اند، با حركتي كــه در تيان آن من كرد،  خودش و 
خانواده اش را به دردســر انداخت. همســراوكه 2 بار 
قهرمان بدمينتون جهان شده و يك برنز المپيك در 
ســال2000دارد، همچنين پسر23ساله شان -رونزه 

هائو- در عضويت تيم اسپانيايي ركرتيوو گراناداست.
hupo )هوپو( مرجع اينترنتي اطالعات و اخبار چين 
است. چيني ها با اينترنت داخلي خود همه  چيزشان 

اختصاصي است. مثال به جاي گوگل و ديگر موتورهاي 
جســت وجوي اينترنتي چيزي دارند به نام baidu و 
renren.com كه همان فيس بــوك و پر كاربرترين 
شبكه اجتماعي آنهاست؛ چيزهايي كه يك ميليارد و 
نيم چيني را از جهان اينترنت جدا مي سازد. هم اكنون 
در hupo همه اخبار و آمار و فيلم و عكس و پست هايي 
كه درباره هايدونگ و همســرش وجود داشته، فيلتر 
شده اند؛ گويي چنين شــخصي در تاريخ ورزش اين 
كشور وجود نداشته اســت. او را در نقطه مقابل جكي 
چان مي داننــد كه به تازگي از قانــون امنيت ملي در 
هنگ كنگ حمايت كرده و انگ سلبريتي حكومتي را 

به خودش چسبانده است.

  كارت قرمز
  به اسطوره فوتبال چين
    اعتراض سياسي  هائو هايدونگ،  او  و همسرش را از اينترنت داخلي اين كشور حذف كرد

 ميثاقيان سرمربي ملوان شد
اكبر ميثاقيان جايگزين محمد احمدزاده شد. او در اين باره گفت:
» سال 56 بازيكن ملوان بودم و زيرنظر استاد صالح نيا بازي مي كردم. خوشحالم كه بعد از 40 و خرده اي سال بار ديگر 
به ملوان برگشتم. من مرد چالش ها هستم. تجربه ثابت كرده هرجا هر تيمي كارش گير مي كند، سراغ من مي آيد.«

درحالي كه سازمان ليگ تصميم به برگزاري مسابقات 
ليگ برتر گرفته اســت، تمام تيم هــاي ليگ برتري 
تمرينات آماده سازي شــان را آغاز كرده انــد. در بين 
16تيم، تراكتور تنها تيمي اســت كه خبري از انجام 
تمرينات اين تيم در رسانه ها نيست و حتي روز گذشته 
چند سايت معتبر در فوتبال ايران به اين موضوع اشاره 
كردند كه تراكتور هنوز تمريناتش را آغاز نكرده است. 
اين خبرها در حالي در رسانه ها به چشم مي خورد كه 
سرخپوشان تبريزي مدتي اســت كه تمريناتشان را 
زيرنظر ساكت الهامي آغاز كرده اند، ولي نمي خواهند 
اين موضوع رسانه اي شــود. رسانه اي نشــدن انجام 

تمرينات تراكتــور، احتماال تاكتيــك جديد زنوزي، 
مالك متمول اين باشگاه است كه مدتي پيش هم بحث 
كناره گيري تيمش را از رقابت هــاي ليگ برتر مطرح 
كرده بود.روز گذشــته با چند بازيكن تراكتور تماس 
گرفتيم و آنها در گفت وگوهاي غيرقابل انتشار به اين 
موضوع اشــاره كردند كه تمرينات آماده سازي شان را 
برگزار مي كنند. جالب اينجاست كه در سايت رسمي 
باشــگاه تراكتور هم خبري از اخبار و تصاوير جديد در 
مورد برگزاري تمرينات اين تيم مشــاهده نمي شود. 
تراكتوري ها به صورت پنهاني تمرينات خود را با چند 
غايب انجام مي دهند تا آماده شــروع مسابقات شوند. 

آنها براي گرفتن سهميه ليگ قهرمانان آسيا موقعيت 
خوبي دارند و بايد ديد ادامه بازي هاي ليگ برتر براي 

آنها چگونه پيش خواهد رفت.
  حمزاوي در ايران است؟

تراكتور تبريز در حالي اين روزها تمريناتش را در تبريز 
دنبال مي كند كه مي گويند مهاجم الجزايري اين تيم 
به ايران برگشــته اســت. در روزهاي اخير خبرهايي 
درخصوص عدم بازگشــت حمزاوي به ايــران مطرح 
بود، ولي يكي از مســئوالن باشگاه تراكتور به خبرنگار 
همشهري خبر داد كه اين مهاجم الجزايري هم اكنون 
در تبريز است و در تمرينات تراكتور حضور دارد. جالب 
اينجاست كه ايوب ذوالفقاري، سرپرست تراكتور 2 روز 
پيش در مصاحبه اي گفته بود كه حمــزاوي به ايران 
برنگشته و مشخص نيســت چرا تراكتوري ها در اين 

زمينه اطالع رساني روشني نداشته اند. ميمبال، هافبك 
تراكتور هم در ايران است، ولي جفرسون يوري، مدافع 

برزيلي تراكتوري ها هنوز به ايران برنگشته است.
  دژاگه فعال برنمي گردد

اشكان دژاگه، هافبك تأثيرگذار تراكتور با وجود اينكه 
تمرينات اين تيم آغاز شــده، هنوز به ايران برنگشته 
است. يك ماه پيش شايعاتي درخصوص عدم بازگشت 
اين بازيكن به ايران )به دليل شــيوع ويــروس كرونا( 
مطرح شد كه البته توسط باشگاه تراكتور تكذيب شد. با 
اين حال دژاگه هنوز به ايران برنگشته و تالش مسئوالن 
تراكتور هم براي راضي كردن اين بازيكن نتيجه نداده 
است. دژاگه به مســئوالن تراكتور گفته كه هم اكنون 
شرايط الزم را براي ترك آلمان ندارد، ولي احتمال دارد 

در روزهاي آينده به ايران برگردد.

  چرا تراكتور پنهاني تمرين مي كند؟
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   التهاب به جاي اطمينان
اولين ضربه كرونا به پرســپوليس اين بود كه پوكر 
قهرماني اين تيم را در هاله اي از ابهام فرو برد. پيش 
از همه گيري بيماري، سرخپوشان به نوعي از كسب 
چهارمين جام متوالي اطمينان داشتند، اما حاال اين 
يقين جاي خودش را به شك و اضطراب داده است. 
پرسپوليس كه جزو معدود موافقان بازگشايي ليگ 
بود، جان به لب شــد تا باالخره مسابقات آغاز شود. 
تازه همين االن هم تا همه  چيز به خوبي و خوشــي 
تمام نشود و جام را دست جالل ندهند، خيال قرمزها 

راحت نخواهد شد.
  تراژدي حاجي انصاري

مصدوميت بخشــي از فوتبال اســت و احتمال رخ 
دادن آن در هر زمان و شرايطي وجود دارد، اما به نظر 
مي رسد مصدوميت محمد انصاري بي ارتباط با وقفه 
3 ماه ونيمه در جريان مسابقات ليگ برتر نبوده باشد. 
شايد اين فشــار ناگهاني بعد از مدت ها بالتكليفي 
باعث شد انصاري مجددا از ناحيه رباط صليبي صدمه 
ببيند و معادالت فني سرخپوشــان را به هم بريزد. 
به هر حال حاج محمد كل ايــن فصل و بخش قابل 
توجهي از مسابقات فصل آينده را از دست خواهد داد؛ 
آن هم درحالي كه هنوز در مــورد ماندگاري محمد 
نادري )تنها گزينه موجود در پست دفاع چپ( هيچ 

اطميناني وجود ندارد.
  مسئله بيرانوند

بدون كرونا، عليرضا بيرانوند راحت مي توانســت تا 
پايان فصل براي پرســپوليس بازي كند و با خاتمه 
مســابقات به صورت رســمي راهي آنتورپ شود، 

اما وقفه اي كه ايــن ويروس در جريان مســابقات 
انداخت، حاال داســتان انتقال بيرانوند را هم به يك 
دردسر درست و حسابي تبديل كرده است. باشگاه 
بلژيكي طبق قرارداد، همين حاال خواهان در اختيار 
گرفتن بيرانوند اســت، اما هنوز مســابقات زيادي 
پيش روي پرسپوليس اســت و يحيي گل محمدي 
دلش نمي خواهد فقط با يــك دروازه بان راهي اين 
مصاف ها شــود. از ليگ كه بگذريم، داستان آسيا و 
جام حذفي هم وجود دارد. آيا بوژيدار رادوشــويچ 
براي همه اين مسابقات كافي است؟ اگر مصدوم يا 

محروم شد، چي؟
  كاهش شانس در آسيا

پرسپوليس در 2 بازي اول آسيايي اش برابر الدوحيل 
و الشارجه نتايج خوبي به دســت نياورد و تنها يك 
امتياز اندوخــت. به اين ترتيب سرخپوشــان براي 
صعود به مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان كار 
بسيار دشواري خواهند داشــت. در اين مسير اميد 
 ســرخ ها به 2 بازي خانگي دور برگشت برابر همين

 2 تيــم قطــري و اماراتــي بــود؛ جايي كــه آنها 
مي توانستند با حضور و حمايت هواداران شان نتايج 
دور رفت را جبران كنند، اما حاال كرونا شكل برگزاري 
مسابقات برگشت را تغيير داده و همه بازي ها در يك 
كشور به طور متمركز برگزار خواهد شد. 2 ديدار رفت 
و برگشت با التعاون در هر صورت در زمين بي طرف 
برگزار مي شــد، اما حداقل انجام يكي از 2 مسابقه 
با الدوحيل يا شــارجه در ورزشــگاه آزادي، خيلي 
مي توانست در جدول به نفع پرسپوليس تمام شود. 

كرونا اين فرصت را هم از قرمزها گرفت.

حميدرضا عليپور|  عليرضا بيرانوند بعد از چند سال 
درخشان از پرســپوليس جدا  و راهي بلژيك خواهد 
شد تا سرنوشت خود را در آنتورپ دنبال كند. اين در 
حالي اســت كه رادو با صالحديد كادر فني به عنوان 
دروازه بان اول به كار گرفته خواهد شد. به همين دليل 
با ايگور پاناديچ مربي دروازه بانان سابق پرسپوليس 
كه اين روزها در كنار برانكو در تيم ملي عمان حضور 
دارد درخصوص مسائل مختلف به گفت وگو پرداختيم.

  شــيوع كرونا باعث شد تا دل همه 
براي فوتبال تنگ شود.

واقعا همينطور اســت ما هم منتظر هستيم زمان 

تمرينات تيم ملي عمان به ما اعالم شود تا بتوانيم 
تمرينات را از ســر بگيريم.كرونا به ما نشان داد كه 
جاي فوتبــال چقدر در زندگي همــه مردم خالي 

است.
  بازي هــاي پرســپوليس را دنبال 

مي كنيد؟
فعال كه همــه رقابت ها تعطيل اســت و گويا قرار 
اســت رقابت هاي ليگ ايران به زودي آغاز شــود. 
اميدوارم كه پرسپوليس بتواند دوباره قهرمان ليگ 

ايران شود.
  دلتان براي حضــور در ايران تنگ 

نشده است؟
من و برانكو دوست داشتيم كه در پرسپوليس به كار 
خودمان ادامه دهيم. ما با پرســپوليس خاطرات 
بسيار خوبي داريم و توانستيم به افتخارات زيادي 
برســيم اما به هر حال اتفاقاتي افتاد كه باعث شد  

برانكو تصميم بگيرد از اين تيم جدا شويم.
  خودتان هم هنوز طلبتان را دريافت 

نكرده ايد؟
درخصوص مطالبات خودم همه  چيــز را به برانكو 
و وكيل او ســپرده ايم و در اين مورد تصميم گيري 

خواهد شد.
  با بيرانوند و رادو در تماس هستيد.

بله با هر دو نفر در تماس هستم. مي دانم كه بيرانوند 
به زودي به بلژيك خواهد رفت و رادو هم به عنوان 
دروازه بان اول پرسپوليس درون دروازه قرار خواهد 

گرفت.
  نظرتان در مورد حضور بيرانوند در 

ليگ بلژيك چيست؟
در مورد بيرانوند بايد بگويم كه او بهترين دروازه بان 
آسياســت و به نظرم مي توانــد درون دروازه يكي 
از 10تيم بــزرگ جهان قرار بگيــرد. مطمئنم كه 
بيرانونــد از ليگ بلژيك بــه زودي راهي يك ليگ 

معتبر خواهد شد.
  با جــذب رادو حاال پرســپوليس 

جانشين مناسبي براي بيرانوند دارد.
رادو دروازه بان بسيار خوبي اســت و در اين مدت 
بدون كوچك ترين حاشيه اي تمرين كرد. با وجود 
اينكه حتي گفتند او جاســوس برانكوســت اما او 
تالش كرد و درنهايت به حق خود رســيد. براي او 

بسيار خوشحالم.

بيرانوندازبلژيكراهييكليگمعتبرميشود
  ايگور پاناديچ: گفتند رادو جاسوس برانكو است اما ماند و سخت تر تمرين كرد 

رخنهكرونادرجانپرسپوليس
4 ضربه ويروس تاجدار به سرخپوشان

  سلطاني فر: مسئوليت قرارداد ويلموتس با 
فدراسيون فوتبال است

با صحبت هاي مهدي تاج درخصــوص نحوه انتخاب 
ويلموتس، حاال پاي وزارت ورزش به اين ماجرا باز شده 
است. همين داستان باعث شد تا وزير ورزش در نشست 
هم انديشي با  تعدادي ازمديران و سردبيران ورزشي به 
اين داستان واكنش نشان دهد. مسعود سلطاني فر كه 
مي خواهد پاي خودش و وزارتخانه اش را از اين ماجرا 
كنار بكشد، در خصوص انتخاب ويلموتس گفته است: 
»اين موضوع ماجراي پيچيده اي نيست. در طول روز، 
نامه هاي اداري مختلف زيادي براي وزارت ورزش مي آيد. 
اين نامه ها را به فدراسيون ها ارجاع مي دهيم و آنها بايد 
تصميم اصلي را بگيرند. نقش وزارت ورزش نظارتي است. 
اين نامه -نامه معرفي مارك ويلموتس براي تيم ملي 
فوتبال از سوي انجمن ايران و هلند- براي فدراسيون 
فوتبال آمده بود و من نوشتم براي بررسي و بهره برداري 
به اين فدراسيون ارجاع شود. عالوه بر 3گزينه اي كه در 
نامه وجود داشت، گزينه هاي ديگري هم مطرح بودند 
كه حدود ۹نفر مي شــدند، ولي تصميم گيرنده اصلي 
فدراســيون فوتبال بود. تمام موارد را خود فدراسيون 
بررسي كرده است. مسئوليت قرارداد ويلموتس هم با 
فدراسيون فوتبال است و قطعاً خودشان به نهادهاي 
نظارتي پاسخ خواهند داد.«وزير ورزش در جلسه ديروز 
اشاره اي هم به تغييرات اساسنامه فدراسيون فوتبال 
داشته و گفته است: »درخواست آنها اين بود كه وزارت 
ورزش در مجمع نماينده اي نداشته باشد و اين موضوع 
را در اساســنامه، غيرقانوني دانستند. درست است كه 
فدراسيون فوتبال يك نهاد مستقل است، اما مردم از ما 
انتظار دارند و هرجا كه مشكلي پيش بيايد، قطعا دليل 
مشكل را از ما مي پرسند. ما به خاطر منافع ورزش كشور 
و هواداران فوتبال، اين نرمــش را انجام داديم، چون به 
هواداران اين رشته احترام مي گذاريم. تدبير ما اين بود 
كه در مسئله اساسنامه فدراسيون فوتبال فشار نياوريم.«

  امتناع پرتابگر ايراني از بازگشت به تهران
حسين رسولي، پرتابگر ديسك به بهانه اينكه مي خواهد 
ازدواج كند در بالروس مانده اســت. او به همراه بهنام 
شيري در اردوي بالروس شــركت كرده بود. قرار بود 
آنها فروردين به ايران بازگردند اما بعد از شيوع كرونا و 
بسته شدن  مرزهاي هوايي و زميني، در بالروس ماندگار 
شدند. فدراســيون دووميداني چند ماهي درگير پيدا 
كردن راهي براي بازگرداندن آنها بود. روز يكشــنبه با 
هماهنگي سفارت ايران در بالروس، دو بليت در پروازي 
كه از مينسك به تهران مي آمد، به فدراسيون دووميداني 

داده شد اما رسولي حاضر نشد به ايران بازگردد. 

خبر

خلعتبري: نبايد سالمتي افراد به خطر بيفتد
 مهاجم شهرخودرو مي گويد كه بي انصافي است

 اگر ليگ نيمه كاره بماند و پرسپوليس قهرمان نشود 
اميرحسين اعظمي|  با وجود اينكه ستاد مبارزه با كرونا و سازمان ليگ 
مدتي پيش، از برگزاري ادامه مســابقات ليگ برتر خبر دادند، ولي 
همچنان شايعاتي درخصوص عدم برگزاري مسابقات به گوش مي رسد. 
اين در حالي است كه برخي باشگاه ها مخالف ادامه يافتن مسابقات 
هستند. محمدرضا خلعتبري مهاجم شهرخودرو هم تأكيد مي كند 
كه در اين وضعيت نبايد بازي ها را برگزار كرد. او به سؤاالت خبرنگار 

همشهري پاسخ مي دهد.

  شهر خودرو تمرينات را آغاز كرده است؟
بله، ما دوباره از روز جمعه استارت زديم، ولي متأسفانه شرايط اصال خوب 

نيست و معلوم نيست بازي ها چگونه قرار است برگزار شود.
 يعني شرايط را براي برگزاري بازي ها مناسب نمي بيني؟

متأسفانه خيلي از مردم مسائل بهداشتي را رعايت نمي كنند. من مدتي در 
شمال و كنار خانواده بودم و مي ديدم كه خيلي از مردم به مسافرت مي روند. 
همه بايد درك كنيم كه اين وضعيت خيلي خطرناك است و دوباره تعداد 
آنهايي كه به اين بيماري مبتال شــده اند، بسيار زياد شده است. ما خيلي 
دوست داريم بازي ها برگزار شود و دوباره فوتبال بازي كنيم، ولي شرايط در 
خيلي از شهرها قرمز است و تيم ها هم با اين وضعيت بايد براي انجام بازي ها 

مدام در سفر باشند.
 طبق اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، بيماري كرونا فعال از 
بين نخواهد رفت و حتي ممكن است شرايط در ماه هاي آينده بدتر هم 

شود. با اين وضعيت مدام بايد به تعطيلي بازي ها فكر كنيم؟
االن خيلي ها از شروع ليگ آلمان حرف مي زنند، ولي ما بايد بپذيريم كه در 
خيلي از زمينه ها از كشورهايي مثل آلمان، اسپانيا، ايتاليا و... عقب هستيم. 
شما ديديد كه كشورهايي مثل هلند و فرانسه ليگ را تعطيل كردند و حتي 
فرانســه قهرمان را هم معرفي كرد. ما هم تابع تصميم فدراسيون فوتبال 
هستيم و اگر بگويند بازي كنيد بايد اين را بپذيريم. حرف من اين است كه 
نبايد سالمتي افراد به خطر بيفتد. همه ما بايد به فكر هم و خانواده هايمان 
باشيم. بسياري از افراد خصوصا آنهايي كه مسن هستند در معرض خطر 

قرار گرفته اند.
 برخي اين موضوع را عنوان مي كنند كه پرســپوليس، 
فدراسيون فوتبال را براي برگزاري ليگ برتر تحت فشار قرار داده 

است. تو اين حرف را قبول داري؟
پرسپولس با اين اختالف امتياز شانس اول قهرماني است؛ خصوصا اينكه 
تمام بازي هاي سخت خودش را هم انجام داده است. آنها در 3 فصل گذشته 
هم قهرمان شدند، آيا اين قهرماني ها به خاطر كرونا و برگزار نشدن بازي ها 

بود؟ 
پرسپوليس الكي جام نمي گيرد. آنها در سال هاي گذشته با اقتدار قهرمان 

شدند و امسال هم قهرمان مي شوند.
 اگر ليگ نيمه كاره بماند، پرسپوليس بايد به عنوان قهرمان 

معرفي شود؟
بله، بي انصافي است اگر اين تيم را به عنوان قهرمان معرفي نكنند.

گفت و گو

 زنان فوتساليست در انتظار وضعيت سفيد
قرار بود مرحله نيمه نهايي و فينال ليگ فوتسال زنان 13تير از ســر گرفته  شود اما در جلسه  ديروز در سازمان 
ليگ مقرر شد براي ادامه ليگ، از وزارت ورزش استعالم گرفته شود. به نظر مي رسد مشكل اصلي براي برگزاري 

مسابقات، وضعيت قرمز كرونا در خوزستان است كه تيم »ملي حفاري« در اهواز بايد از »سايپا« ميزباني كند.

بهروز رسايلي| هجوم ويروس كرونا، معادالت كل دنيا را در همه حوزه ها به هم ريخت و البته كه 
فوتبال هم از اين قاعده مستثنا نبود؛ مسابقات گوناگون تعطيل شد و تيم ها با شرايطي مجهول 
مواجه شدند. اين قصه طبيعتا در ايران هم وجود داشت و همه به نوعي از تاخت وتاز ويروس 
تاجدار ضرر كردند، اما پرسپوليس يكي از تيم هايي بود كه به داليل مختلف بيشتر از سايرين 

قرباني اين ماجرا شد.
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خطر بسيار بزرگ تر از آتش سوزي، تصرفات 
عديده در جنگل ها، سواحل دريا و رودخانه ها 
و... است. آيا براي جلوگيري از آن خأل قانوني 
وجود دارد؟ چطور شاهد رشد زمين خواري و 

تصرف منابع طبيعي هستيم؟
خير، خــأل قانوني نداريــم. در تمام موارد 
مطرح شــده قانون وجــود دارد. اما اينكه 
بگوييم چطــور با وجود چنيــن قوانيني 
همچنان جنگل خواري و زمين خواري صورت 
مي گيرد مانند اين است كه بگوييم چطور در 
جامعه همچنان ســرقت و قتل و تجاوز رخ 
مي دهد؟ مگر در ايــن حوزه ها خأل قانوني 
داريم؟ قطعاً خير. در تمام جرائم نظير سرقت 
و كالهبرداري و...، در ايــران قانون مدون 
وجود دارد، ولي به داليل متعدد شاهد بروز 
اينگونه جرائم هستيم. اين بحث در حوزه 
محيط زيســت نيز جاري است؛ يعني خأل 
قانوني نداريم، ولي قوانين به درستي اجرا 
نمي شوند و يا نهاد هاي متولي امر يا نهادهاي 
نظارتي، كارآمدي الزم را ندارند. به عنوان 
مثال: تبصره مــاده47 از قانون حفاظت و 
بهره برداري از جنگل ها و مراتع به صراحت 
در بحث ايام اخير بيان مي كند كه در مواقع 
آتش سوزي در جنگل ها همه مأموران دولتي، 
اعم از لشكري و كشوري و شهرداري ها كه در 
نزديك آن محل هستند در مقابل تقاضاي 
مأموران جنگلباني موظف هستند با تمامي 
وسايل دولتي كه در اختيار دارند، براي مهار 
آتش ســوزي كمك كنند. اين يك نمونه از 
قانون خوب و مفيد است. ولي آيا به درستي 
اجرا مي شود؟ آيا اساسا امكانات الزم براي 
مهار آتش از قبل فراهم مي شود؟ يا اينكه در 
تبصره يك از ماده6  قانون اراضي مستحدث 
و ساحلي آمده است: درصورتي كه صاحبان 
اعياني يا همان بناهاي ساخته شده در نواحي 
غيرمجاز، ظــرف ضرب االجلي كه از طرف 
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و ابالغ 
و آگهي مي شود، حاضر به تمكين نسبت به 
دستورات قانوني نباشند، با مقدماتي، وزارت 
كشاورزي مي تواند از دادستان محل كمك 
گرفته و پس از طي شدن اموري، با دستور 
دادستان محل، گارد جنگل يا مأموران منابع 
طبيعي و يا مأمــوران انتظامي مي توانند از 
متصرف غيرقانوني خلــع يد كنند. اين هم 
يك قانون خوب و مفيد است، ولي آيا در عمل 
به درستي اجرا مي شود؟ و آخرين مثال. در 
ماده4 از آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، 
احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده 
قانوني و حريم شهر ها به صراحت آمده است: 
در ساخت و ســازها رعايت حريم درياها، 
رودخانه ها، جنگل ها، تاالب ها، قنوات و... 
الزم و ضروري است. لذا با بيان اين چند نمونه 
اين هدف دنبال شد كه بيان شود در ايران و 
در اين حوزه ها خأل قانوني وجود ندارد، ولي 
حتما قانون به درستي اجرا نمي شود كه هم 
داخل جنگل ها، هم در حريــم رودخانه و 
هم در سواحل كشور شاهد زمين خواري و 

ساخت وساز هستيم.

هر از گاهي آتش ســوزي باعث از 
بين رفتن بخشــي از جنگل ها در نقاط مختلف 
كشور مي شود. اصوال حفاظت از محيط زيست 
برعهده چه ارگاني است و براي حفظ آن در قانون 

چه پيش بيني هايي شده است؟
الزم اســت ابتدا اشــاره كنم كه اخيرا روز جهاني 
محيط زيســت، يعني پنجم ژوئن را پشــت ســر 
گذاشتيم؛ روزي كه نزديك به 50سال قبل توسط 
سازمان ملل متحد به اين اسم نامگذاري شد تا شايد 
براي سياستمداران و مقامات كشورها يادآوري شود 
كه نسبت به محيط زيست و بحث بسيار مهم توسعه 
پايدار به جاي توسعه افسارگســيخته در ضديت با 

محيط زيست، اهميت بيشتري قائل باشند.
اما درخصوص آتش سوزي در جنگل ها بايد گفت كه 
معموال در فصل گرما در تمــام جهان نمونه هايي از 
اين پديده رخ مي دهد و ايران نيز از اين امر مستثني 
نيست. اما تفاوت ميان ايران و كشورهاي توسعه يافته 
جهان شــايد در بحث ســرعت مهار آتش سوزي و 

متعاقبا احياي جنگل هاي سوخته باشد.
خوشبختانه قانون اساسي ايران صراحتا درخصوص 
اهميت محيط زيســت موضع گيري كرده است. در 
اصل50  قانون اساســي آمده اســت: در جمهوري 
اسالمي، حفاظت محيط زيســت كه نسل امروز و 
نســل هاي بعد بايد در آن حيــات اجتماعي رو به 
رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود؛ از 
اين رو فعاليت هاي اقتصادي و اقداماتي كه با آلودگي 
محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه 
پيدا كند، ممنوع است. دقـت كنيم. قانون اساسي 
جواب سؤال شــما را به درستي مي دهد و مي گويد 
كه حفظ محيط زيســت يك وظيفه عمومي است؛ 
يعني جداي از نهادهــاي دولتي كه به آنها خواهيم 
پرداخت، وظيفه يكايك شــهروندان اســت كه در 
حفظ محيط زيست كوشا باشند، از تخريب آن دست 
بردارند و درصورت لزوم بــه احياي آن بپردازند. اما 
اين امور نياز به فرهنگي غني دارد كه خوشبختانه از 
قديم در ايرانيان ديده مي شود؛ به عنوان مثال جشن 
ســيزده به در يك نمونه از عشق ايرانيان به طبيعت 
است، ولي نهاد هاي آموزشي بايد اين عشق و عالقه 
را تقويت كنند. معتقــدم وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم و سازمان صداوسيما بايد در اين زمينه 
فعال تر عمل كنند. جــداي از اصــل50 در قانون 
اساسي، به طور خاص درخصوص سؤال شما و بحث 
جنگل ها نيز قانون اساســي مطلب مهمي دارد. در 
اصل چهل وپنجــم، جنگل هاي ايــران يك ثروت 
عمومي تلقي شده اســت و حكومت موظف شده از 
آن طبق مصالحه عامه مردم بهــره ببرد و طبيعي 
است كه مصلحت ساكنان ايران زمين در اين است كه 
جنگل هاي محدود اين سرزميِن خشك و نيمه بياباني 
حفظ شود، نه اينكه در چنددهه به مقدار قابل توجهي 

كاهش يابد. به صورت تخصصي، ســازمان حفاظت 
محيط زيست ايران-وابسته به نهاد رياست جمهوري- 
همانطور كه از نامش مشخص است مسئول حفاظت 
از محيط زيست كشور است. مبارزه با آالينده ها و هر 
نوع عامل تخريب محيط زيست يكي از وظايف مهم 
اين سازمان قديمي و ريشه دار در ايران است كه در 
اين حوزه بيش از 50سال تجربه نيز كسب كرده و 
بحق، توقع شهروندان ايراني اين است كه اين سازمان 
كارآمد باشد. در واقع در دهه40 خورشيدي در ايران 
سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل شد و در 
دهه50 با گسترش مسئوليت ها، به سازمان حفاظت 
محيط زيست تبديل شد؛ از اين رو چنددهه تجربه در 

كارنامه اين سازمان بزرگ و مهم وجود دارد.
در كنــار آن بايد از ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزداري كشــور نيز نام ببريم كــه زيرمجموعه 

وزارت جهادكشاورزي است. اگر بگوييم به طور عام 
وظيفه حفظ محيط زيست، با ســازمان حفاظت از 
محيط زيست است، مي توانيم بگوييم عالوه بر اين 
و به طور خاص، حفظ و حراست از جنگل ها وظيفه 
سازمان جنگل ها و مراتع كشور نيز است؛ يعني هر 
دو سازمان در اين خصوص وظيفه دارند؛ يكي به طور 

عام و ديگري به طور خاص.
آيا قانــون تعريف مشــخصي از 
محيط زيست و اراضي و مراتع ملي ارائه كرده 

است؟ حد و حدود آن چطور مشخص مي شود؟
خوشــبختانه در اين حوزه قانون كــم نداريم. اين 
روزها عمل به قوانين مهم اســت نه وجود يا فقدان 
قانــون. همانطور كه بيان شــد در قانون اساســي 
2اصل به مسائل زيست محيطي اشاره داشته است. 
در قانون مجازات اســالمي، در قوانيــن مربوط به 

شهرســازي و شــهرداري ها و همينطور در حوزه 
محيط زيست به طور خاص، قوانين گوناگوني وجود 
دارد. قانونــي داريم تحت عنــوان قانون حفاظت و 
بهسازي محيط زيست مصوب سال1353 كه البته 
در سال1371 اصالحيه اي بر آن وارد شد. قانونگذاران 
در اين قانون، محيط زيست را تعريف نكرده اند؛ شايد 
به دليل پرهيز از ذكر بديهيات، زيرا محيط زيست به 
تمامي محيط هايي گفته مي شود كه در آن زيست يا 
حيات يا زندگي جريان دارد، نه صرفا براي انسان ها 

بلكه براي هر موجودي.
اما در سال1341 قانوني تحت عنوان قانون ملي شدن 
جنگل ها و مراتع تصويب شــد و مطابق اين قانون 
تمامي جنگل ها و مراتع و بيشــه هاي طبيعي جزو 
اموال عمومي محسوب مي شــود و در اختيار دولت 
خواهد بود. متعاقبا در ســال1346، قانون حفاظت 

و بهره برداري از جنگل ها و مراتع تصويب شــد. از 
مجموع اين قوانين مي توان گفت كه موارد مورد نظر 
در قوانين ايران داراي تعريف و حد و مرز مشخصي 
است. البته بايد گفت اراضي و مراتع ملي حد و حدود 
مشخصي دارد، ولي محيط زيست همانطور كه اشاره 
شد داراي چنين حد و حدودي نيست و پهنه بسيار 

وسيعي دارد.
براي جلوگيري از آسيب رساندن به 
محيط زيست و عرصه هاي ملي يا تصاحب آن 

چه ضمانت اجرايي اي وجود دارد؟
در قوانين ايران ضمانت هــاي اجرايي متعددي در 
اين خصوص ديده مي شود. قانون مجازات اسالمي، 
قانون حفاظت و بهره بــرداري از جنگل ها و مراتع 
مصوب سال1346، قانون حفظ و حمايت از منابع 
طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب سال1371، قانون 

حفظ كاربري اراضي زراعــي و باغات، قانون اراضي 
مستحدث و ســاحلي، قانون حفظ و تثبيت كناره 
و بســتر رودخانه ها و... ؛ از اين رو مي توان گفت خأل 
قانوني وجود ندارد و با همين ميزان قوانين موجود 
نيز چنانچــه اراده اي قوي در كار باشــد مي توان از 
محيط زيست كشــور، جنگل ها، ســواحل و ساير 
موارد به خوبي محافظت كرد. به عنوان مثال مطابق 
ماده675 قانون مجازات اسالمي هر شخصي عمداً 
جنگل را آتش بزند به حبس از 2 تا 5ســال محكوم 
مي شــود كه البته برخي حقوق دانان معتقدند در 
شرايط حساس زيست محيطي ايران، اين مجازات 
براي جرم بزرگي نظير آتش زدن جنگل مناســب و 
كافي نيست. حتي شروع به آتش زدن جنگل نيز در 
قوانين ايران و در تبصره2 از ماده مذكور، جرم انگاري 
شده و براي آن مجازات 6ماه تا 2سال حبس درنظر 
گرفته شــده اســت. به عالوه در قانون حفاظت و 
بهره برداري از جنگل ها، حتي براي آتش زدن جنگل 
بر اثر بي مباالتي و بي دقتي نيز مجازات حبس از 2ماه 
تا يك سال درنظر گرفته شده است. در همين راستا 
در قانون حفظ و حمايــت از منابع طبيعي و ذخاير 
جنگلي، قطع برخي از درختان خاص در ايران به طور 
كامل ممنوع شــده اســت و ضمانت اجراي آن نيز 
حبس از يك ماه تا 6 ماه و جزاي نقدي براي هر يك 

درخت درنظر گرفته شده است.
جدا از حوادثي مثل آتش ســوزي، 
عوامل انســاني ممكن است سبب از بين رفتن 
محيط زيست شــود. در اين زمينه آيا قوانين 
مدون و پويايي براي جلوگيــري از اين اتفاق 

وجود دارد؟
متأسفانه برخي از آتش سوزي ها از سر بي مباالتي و 
بي دقتي افرادي رخ مي دهد كه به ظاهر به طبيعت 
عالقه دارند و به جهت تفريــح به جنگل و طبيعت 
مي روند و متعاقبا با عدم رعايت اصول ايمني موجب 
آتش ســوزي يا ايراد صدماتي به جنگل و طبيعت 
مي شــوند. همانطور كه گفته شــد در قوانين ما، 
هم براي آتــش زدن عمدي جنگل هــا و هم براي 
بي مباالتي هايي كه منتهي به آتش گرفتن جنگل ها 
بشود، مجازات درنظر گرفته شده است، اما مشكل 
جاي ديگري اســت. معتقدم بودجه برخي نهاد ها 
مثل ســازمان جنگل ها و مراتع كشور بايد افزايش 
قابل توجهي يابــد و جنگلبانان ايــران يا به عبارتي 
گارد جنگل در ايران بايد به شــدت، هــم از لحاظ 
كمي و تعداد و هــم از لحاظ امكانــات و كيفيت و 
كارايي تقويت شــوند. ايران كشوري نيمه بياباني با 
جنگل هاي محدود اســت كه در دهه هاي اخير از 
وسعت آنها به شدت كاسته شــده و بايد جلوي اين 
روند هرچه سريع تر گرفته شــود، زيرا حق داشتن 
محيط زيست سالم، جزو حقوق بديهي و اوليه بشر 

است و شهروندان ايران نبايد از آن محروم شوند.

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 

02123023916
ارسال كنيد

همشهري  مشاور

مجموعه قوانين موجود براي حمايت از جنگل ها قابل قبول است و خأل قانوني وجود ندارد

در هفته هاي اخير بخش هاي 
مهمي از جنگل هاي كشــور گزارش

طعمه حريق شد و آتش سوزي 
خسارت هاي جبران ناپذيري برجا گذاشت. 
در ايــن ميــان برخــي گمانه زني ها، از 
عمدي بودن اين حوادث حكايت دارد و نشان 
مي دهد كه فرد يا افــرادي آتش به منابع 
طبيعي كشور انداخته اند. اما آيا در كشور ما 
قوانين روشــني براي مجازات دشــمنان 
محيط زيست وجود دارد؟ اگر قوانين براي 
مقابله با افراد خاطي در حوزه منابع طبيعي 
وضع شــده، آيا به اندازه كافي بازدارندگي 
دارد؟ سوده حامد توسلي، وكيل پايه يك 
دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه، در 
گفت وگو با همشهري به بررسي حقوقي اين 
موضوع پرداخته اســت كــه از نظرتان 

مي گذرد.

جنگلهادرآتشناكارآمدينهادهايمسئولميسوزند
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   مجلس يازدهمي ها سراغ 
دوتابعيتي ها رفتند

نطق هاي آمريكاستيزانه نمايندگان تنها 
واكنش آنها به احتمال مذاكره با آمريكا 
نبود، جمعي از مجلس يازدهمي ها نيز 
به نحو ديگري در اين راستا فعال شده 
بودند و براي بررســي اولويت دار طرح 
ممنوعيت به كارگيــري دوتابعيتي ها 
امضا جمع مي كردند. اين طرح در مجلس 
دهم از سوي اصولگرايان مجلس تدوين 

شده بود.

»نه به مذاكره« شــعار ديروز 
نمايندگان جديد مجلس بود مجلس

كه در كمتر از يك ماه پس از 
تشــكيل مجلس، به عنوان رويه خودشان 
اعالم كرد ه اند. هنوز تركيب كميسيون هاي 
تخصصي مجلس مشخص نشده و اعتبارنامه 
برخي شــان در پيچ تأييد متوقف شده اما 
ميداندار سياست خارجي شده اند و با »نه به 
مذاكره با آمريكا« وزنه و تأثير حضور شان را 

اعالم كرده اند.
اگرچــه در آغــاز كار و در كارزار انتخابات 
شعارشان رسيدگي به مشكالت معيشتي 
و ســامان دادن به اوضاع و احوال اقتصاد 
بود اما در 10روزي كه بر كرسي هايشــان 
در بهارســتان تكيه زده اند هويت سياسي 
مجلس يازدهم عيان تر شده و تا اينجاي كار 
هم به خوبي توانسته اند مرزبندي شان را با 
مجلس دهمي ها كه سوداي احياي اميد در 

جامعه را داشتند، نشان دهند.

دلواپســان كه در مجلس دهــم به صورت 
نمادين برجام را به آتش كشــيدند، حاال 
قاطبه مجلس را در اختيــار دارند. همين 
مي شــود كه در بزنــگاه پاســخ هاي وزير 
خارجه در صدر دستگاه ديپلماسي كشور 
به ترامپ و اعالم سياســت هاي جمهوري 
اســالمي درباره مذاكره بالفاصله جمعي 
از نماينــدگان مجلس فعال شــده اند و با 
تندترين واكنش ها مذاكره با آمريكا را نهي 
كردند؛ چنانچه محمدباقر قاليباف در صدر 
مجلس در توييتر با مخاطب مستقيم قرار 
دادن رئيس جمهــور آمريكا آيه اي از قرآن 
را يادآوري كرد و نوشت: »مبادا در مبارزه 
كوتاهي كنيد و به كافران پيشنهاد سازش 
دهيد. شما باالتريد؛ چون خدا با شماست و 
مطمئن باشيد نتيجه اعمالتان )مقاومت( را 

بي كم وكاست به شما مي دهد.«
در پي او نيز محســن پيرهادي، نماينده 
تهران و مديرمســئول روزنامه رسالت نيز 

دست به قلم شد و در حساب شخصي اش 
در توييتر چنين نوشــت: »ترامپ گفته تا 
انتخابات، صبر نكنيم و االن، امكان مذاكره 
بهتري هســت! اوال غلط مي كند كســي 
با قاتل حاج قاســم مذاكره كنــد. يادمان 
نمي رود ما با آمريكا، پدركشــتگي داريم. 
ثانيا آمريكا »ال الــه ااّل اهلل« هم بگويد، ما 

قبول نداريم؛ چه رسد به حاال كه دست از 
فساد و خونريزي برنمي دارد.«

بازگشت مرگ بر آمريكا به صحن مجلس 
ابراز تقابل با آمريكا اگرچه در نخســتين 
نطق قاليباف عيان شــده بود اما مجددا در 
نطق پيش از دستور او در آغاز نشست ديروز 
مجلس بازطرح شد. رئيس مجلس به بهانه 
سالگرد حمله تروريستي به مجلس شوراي 
اســالمي، گفت: اين موضوع اثبات شــده 
كه ســرويس هاي اطالعاتي آمريكا، رژيم 
صهيونيستي و برخي كشــورهاي منطقه 
پشــت آن حادثه بودند و اگر دستشــان 
مي رســيد براي كشتار دســته جمعي در 

خيابان هاي تهران هم برنامه داشتند.
همين روند مقدمه اي شــد براي نخستين 
ورود رســمي مجلس يازدهمي ها به بحث 
سياســت خارجي، اعالم ورودي با شــعار 
مرگ بر آمريكا. نمايندگان تازه از راه رسيده 

بهارســتان رســما از هويت سياسي شان 
پرده برداري كردند و پيغام نه به مذاكره را 
به مخاطبانشان در داخل و خارج از كشور 

منتقل كردند.
اگرچه اعالم شد شــعار مرگ بر آمريكا در 
حمايت از جنبش مظلومان آمريكا و كشتار 
بي رحمانه مردم اين كشــور توسط پليس 
امنيتي و انتظامي آمريكا بــود، اما به نظر 
مي رسد عامل اصلي طرح اين شعار اتمام 
حجتش با دولت در بحث مذاكره با آمريكا 
بود؛ چراكه احمد نــادري، نماينده تهران 
پيشــنهاد دهنده اين حركــت نمادين در 
البه الي ســخنانش در حمايت از جنبش 
به تعبير او مظلومان آمريــكا، كنايه اي به 
محمدجــواد ظريف زد و گفــت: »برخي 
از ســاده دالن داخلي اين روزهــا همنوا با 
رئيس جمهور رسواي اياالت متحده آمريكا 
از مذاكره ســخن مي گويند و با گفتن آن 
چنان هيجان زده مي شوند كه گويي تجربه 
تلخ برجام را نديده انــد و ماجراي غم انگيز 
فرودگاه بغداد را به ياد ندارند. نادري تصريح 
كرد: از اين تريبون به آنها مي گويم مذاكره 
با قاتل حاج قاســم ســليماني چيزي جز 
شرم ابدي براي شما ندارد. ملت ايران و ما 
نمايندگان نيز به شــما اجازه چنين كاري 
را نخواهيم داد. بعد از ايــن اظهارات، او از 
نمايندگان خواست شــعار مرگ بر آمريكا 

سر دهند.

دوره يازدهم دوره سردار سليماني شود
اگرچه روند و روال اصولگرايان در سياست 
خارجي عدم اعتماد به آمريكا و نشستن بر 
سر ميز مذاكره با آنان است و اين روال در 
دولت هاي نهم و دهم و مجالس هشتم و نهم 
به وضوح عيان شد اما، نهي مذاكره با آمريكا 
با عنوان قاتل  شــهيدحاج قاسم سليماني 
كليدواژه  جديدي اســت كه اصولگرايان 
با اتكا به آن بــا جديت بيشــتر مذاكره با 

واشنگتن را رد مي كنند.
چنانچه به قــول علي موســوي، نماينده 
ملكان، نســخه مجلس قوي در رأس امور 
و مؤثر در تمام شــئون كشــور را عمل به 
نقشه راه، گام دوم انقالب و مكتب سليماني 
معرفي مي كنم و در اين مــكان و تريبون 
مقــدس بــراي نخســتين بار مي خواهم 
اعالم كنم، نام اين دوره از مجلس شوراي 
اسالمي را نه دوره يازدهم، بلكه دوره سردار 

سليماني بناميم و به آن افتخار كنيم.

نمايندگان مجلس يازدهم با فرياد مرگ بر آمريكا به درخواست رئيس جمهور آمريكا براي مذاكره پاسخ دادند

نمي گذاريم مذاكره شود
كافه مجلس

  قاليباف براي چه كساني حكم زد؟
رئيس مجلس، در احكامي مشــاور و رئيس حوزه 
رياست، معاون اجرايي، دستيار سياسي و رسانه اي 

خود را منصوب كرد.
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
كه از 7خردادماه رسما مسئوليت رياست را برعهده 
گرفته است، از ديروز عزل و نصب ها در مجلس را 
آغاز كرد. او در نخستين اقدام براي انتصاب مديران 

و مقامات قوه مقننه 3حكم صادر كرد.
به گــزارش خانه ملت، بر همين اســاس قاليباف 
در حكمي »بابك نگاهداري« را به عنوان مشــاور 
و رئيس حوزه رياســت مجلس شــوراي اسالمي 
منصوب كرد. بابك نگاهداري، دانشيار و مدير گروه 
بيوتكنولوژي دانشــگاه علوم پزشكي تهران است. 
همچنين رئيس مجلس در حكمي حميد اصالني 
را به معاونت اجرايي مجلس شــوراي اســالمي 
منصوب كرد .از جمله ســوابق مهندس اصالني، 
معاون اجرايي كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
و رياست مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس بوده 
اســت  . همچنين قاليباف در حكمي محمدسعيد 
احديان را به عنوان دســتيار سياســي و رسانه اي 

رئيس مجلس منصوب كرد.

  تشكيل فراكسيون شهري در مجلس
محسن پيرهادي، عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: 
با توجه بــه اهميت و جايگاه پارلمــان و مديريت 
شهري و روســتايي و تأثر آنها از قوانين باالدستي 
و نقش مجلس شوراي اســالمي در ريل گذاري و 
تقنين، لزوم ايجاد فراكســيون شوراها و مديريت 

شهري و روستايي احساس مي شد.
او درباره اهداف شــكل گيري فراكسيون شوراها، 
مديريت شهري و امور روستايي به همشهري گفت: 
تقويت نهاد شوراهاي شهر و روستا، اصالح قانون 
انتخابات شوراها، توســعه متوازن و عدالت محور 
روستاها، تحقق مديريت يكپارچه شهري و تفكيك 
وظايف ملي و محلي در ســطح شهرها و روستاها 

ازجمله اهداف تشكيل اين فراكسيون است.

  اعتبارنامه هاي پرحاشيه 
 اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس 
از ادامه روند بررسي اعتبارنامه منتخب گچساران 
خبر داد و در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: 
»اعتبارنامه منتخبان مردم فريــدن و همچنين 
صومعه سرا در شــعب مربوطه تأييد شد. بررسي 

اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، منتخب گچساران 
ادامه دارد و هنوز تعيين تكليف نشده است.«

به جــز تاجگــردون، كاظــم دلخــوش، نماينده 
صومعه ســرا نيز ازجملــه نمايندگاني اســت كه 
هر چند توانست به مجلس يازدهم راه پيدا كند، اما 
اعتبارنامه اش با اعتــراض روح اهلل نجابت، نماينده 

شيراز با مانع روبه رو شد.
 نجابت ديروز در تذكري گفت: دستور هيأت رئيسه 
براي گزارش داراي ايراد بــود. در آيين نامه اعالم 
شده كه شعبه موظف است  عدم رسيدگي شوراي 
نگهبان به موضــوع مورد اعتــراض را احراز كند 
اما در شعبه مورد نظر كه بررســي پرونده يكي از 
نمايندگان را انجام مي دهد، اين روند طي نشــد. 
نجابت ادامــه داد: در اين رابطه نامه اي از ســوي 
شــوراي نگهبان به مجلس ارسال شده كه برخي 
موضوعــات در پرونده اين نماينده جديد اســت. 
قاضي زاده هاشــمي كه در غياب قاليباف رياست 
جلســه را برعهده داشــت، پاســخ داد: بنده اين 
يادداشت را ديدم، ان شاء اهلل امروز در جلسه هيأت 
رئيسه اين يادداشــت را مورد بررسي قرار داده و 

تصميم گيري مي كنيم.
حسين محمد صالحي، ديگر نماينده اي است كه به 

اعتبار نمايندگي اش اعتراض وارد شده بود.

  اولين تفحص مجلس يازدهمي ها
عضو مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي 
اسالمي طرح تحقيق و تفحص با عنوان »بررسي 
عملكرد معاونت عمراني وزارت كشــور و سازمان 

شهرداري ها و دهياري ها« را كليد زد.
منصور آرامي در گفت وگو با ايسنا، درخصوص متن 
اين تحقيق و تفحص، افزود: شهرداري ها از حيث 
وظايف عمراني گسترده و شــوراهاي اسالمي از 
حيث دايره تصميم گيري در اين حوزه داراي نقش 
بااليي در ارتقاي عمران شهري و رضايت عمومي 
هستند، اما امروزه يكي از معضالت شهري عملكرد 
نامطلوب شهرداري ها و شوراهاي اسالمي شهرها 

شده است. 
ايــن طــرح تاكنــون بــه امضــاي منصــور 
شــكراللهي)نماينده جنوب كرمان در مجلس(، 
احمد جباري)نماينده غرب هرمزگان در مجلس(، 
احمد مرادي)نماينده حوزه مركزي هرمزگان در 
مجلس(، محمدرضا رضايي)نماينده مردم جهرم 
در مجلس( و عادل نجف زاده)نماينده مردم خوي 

و چايپاره در مجلس( رسيده است.
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فهيمه طباطبايي
خبر نگار

به گواه تقويم و اذعان منابع رسمي، 
امروز صــد و دهميــن روز ورود گزارش

اپيدمي كوويد-19 به كشور است. 
در اين حدودا سه ماه و بيست روز، مواجهه مردم 
-چه در ايران و چه در ساير كشورها - با پديده نادر 
كرونا، مشمول فراز و فرودها و تحوالت بسياري 
بوده اســت. در اين ميان، تجربه جهاني از نبرد با 
كرونا نشــان داده، مطمئن تريــن روش ها براي 
جلوگيري از پيشــروي اين بيمــاري عمدتا بر 
سياست هاي پيشگيرانه و محدوديت  محور استوار 
است؛ سياست هايي كه همراهي مردم شرط اصلي 

موفقيت آن است.
با اين حال، مشاهدات ميداني از سطح جامعه و 
البته انتشــار نتايج برخي پيمايش ها، از كاهش 
تدريجي نگراني مردم نســبت به كرونا و بالطبع 
كمرنگ تر شــدن اجــراي دســتورالعمل هاي 
بهداشــتي در زندگي روزمره حكايت دارد. اين 
بي تفاوتي مي تواند، كشور را دوباره به كانون بحران 
كرونا بازگرداند. در گزارش پيش رو ميزان توجه 
مردم به فاصله گــذاري اجتماعي و رعايت نكات 

پيشگيرانه را 3 ماه و چند 
روز بعد بررسي كرده ايم؛  
در تهران، شــهري كه 
در روزهاي اخيــر آمار 
مبتاليانش رو به افزايش 

گذاشته است.

روايــت اول: عصر، 
كافه اي در خيابان ويال

 دور تنها ميز كافه قنادي 
كوچــك نشســته اند 
و صــداي خنده شــان 
فضا را پركــرده. 8نفرند 
و از احوالپرســي ها و 
ن  يشــا ن ها د ف ز حر
بر مي آيــد يــك جمع 
فاميلي باشند. هيچ كدام 
ماسك يا دستكش ندارند 
و نيمكت هــاي تنگ و 

كوتاه دوطرف ميز، فاصله  را از ميانشان برداشته. 
گه گداري دست به شانه هاي هم مي زنند يا يكي 
دهانش را در گوش آن يكــي مي گيرد تا چيزي 
بگويد. از بشقاب هم شيريني براي تست كردن 
برمي دارند و گوشــي موبايلي را براي ديدن يك 
ويدئو دســت به دســت مي كنند. حتي كودك 
چهارساله اي كه در جمعشان هست، دائم بغل اين 
و آن مي رود، راحت او را مي بوســند و در بغلشان 
فشار مي دهند. رابطه هاي كامال عادي در زماني 
غيرعادي. كرونا در اين كافه گران در مركز شهر 
تهي از معنا شده  و هيچ جايگاهي ندارد. »از كرونا 
نمي ترسيد؟« در سؤالم هيچ طنزي نبود ولي آنها 
به شوخي و خنده جواب دادند كه »بي خيال، 4ماه 
گذشته«، »بابا خسته شديم، بعد از مدت ها اومديم 
دور هم باشــيم.«، »ميگن ماســك و دستكش 
فايده نداره فقط حفــظ ظاهره«، »فاصله گذاري 
اجتماعي رو بعد اينجا مراعات مي كنيم.« زني در 
جمع تالش مي كند پاسخي جدي تر بدهد: »ما 
مسافرت نرفتيم و اين مدت تالش كرديم در خانه 
بمانيم، آيا حق نداريم كه بعد از يك مدت طوالني 
دور هم جمع شويم و بگوييم و بخنديم؟ افسردگي 
خطرناك تر از كروناست. ما در كنار سالمت جسم 
بايد مراقب سالمت روحمان هم باشيم.« مي گويد 
و آخرين قطعه شيريني 

را در دهانش مي گذارد.
نتايج نظرسنجي ايسپا و 
دفتر مطالعات اجتماعي 
تهــران  شــهرداري 
نشــان مي دهد نگراني 
شــهروندان تهراني از 
ابتالي خــود و خانواده 
به ويروس كرونا، در نيمه 
خــرداد1399 كاهش 
پيدا كرده است و فقط 
41درصد شــهروندان 
به مقدار »زياد« نگران 
ابتالي خــود و خانواده 
به ويروس كرونا هستند. 
اين رقــم پايين ترين 
درصد، در طول اجراي 
6مــوج نظرســنجي 
اســت .22درصــد به 

مقدار »متوســط« و 37درصــد به مقدار »كم« 
نگران ابتــالي خود و خانواده بــه ويروس كرونا 
هستند. مسئول كافه از شهرونداني مي گويد كه 
فاصله گذاري اجتماعي را كمتر رعايت مي كنند 
و در نوع تعامل هايشان هيچ تغييري ايجاد نشده. 
»ما روي برگه نوشتيم و به در و ديوار كافه زديم كه 
فاصله گذاري را رعايــت كنند، حتي بچه هاي ما 
اين موضوع را دائم به مشتري ها گوشزد مي كنند، 
اما باز هم مي بينيم كه پشت يك ميز چهارنفره، 
شش نفر مي نشينند يا بشقاب اشتراكي سفارش 
مي دهند. به نظرم مردم آن تصور اوليه را كه هواي 
گرم، كرونا را ضعيف مي كند، باور كرده اند و ديگر 
به پروتكل هاي بهداشتي دوران كرونا بي توجهند. 
با اطمينان مي توانم بگويم كه از هر 10مشتري 

يك نفر رعايت مي كند.«

روايت دوم: غروب، بوستان زيتون
تاب از دســت پدر جوان رها مي شود و مي رود به 
سمت آســماني كه صورتش از رفتن خورشيد 
گر گرفته و غمگين است. موهاي مشكي و بلند 
دختر پنج ســاله در هوا پخش مي شود و صداي 
خنده  و جيغش محوطه شلوغ بازي را پر مي كند. 
بچه هاي قــد و نيم قد بين تاب ها و سرســره ها 
و االكلنگ ها مي دوند و بــازي مي  كنند. پدرها 
و مادرها اطراف محوطه بــازي روي نيمكت ها 
نشسته اند و چشم شان مراقب بچه هايشان است. 
صورت هايي بدون ماسك، بدون نگراني و بدون 
دلهره از بيماري اي كه در كمين است. هرچه هوا 
رو به تاريكي مي رود، جمعيت هم بيشتر مي شود؛ 
بعضي ها خانوادگي و با بساط چاي و شام، پسران 
جواني قليان به دســت و پيــرزن و پيرمردهايي 
كه نيمكت ها را قرق كرده اند. يك ســاعت نشده 
چمن ها و محوطه بازي پر مي شــود از آدم هاي 
كوچك و بزرگ و هوا بوي جوجه و كباب و قليان 
مي گيرد. كرونا كم كم در حد چند نفر ماسك به 
دهان و يكي دو تا الكل به دست خودش را نشان 
مي دهد. قليان حسابي چاق شده و هرچند دقيقه 
يك بار شــلنگش دست به دســت مي شود. پك 
عميقي و در پي آن دود غليظي. عيش شــبانه 
پسران جوان به راه است. »از كرونا نمي ترسيد؟« 
باز هم خنده و شوخي و جمله هاي ناتمام. »قليون 
نيكوتين داره! ميگن اينطوري منتقل نميشه... 

نمي دونم كي گفته ولي اين ور اون ور شنيدم«، 
»قهوه خونه نريم، اينجا هــم نيايم؟ يهو بگن تو 
خونه هاتون گور درست كنيد و زنده زنده بخوابيد 
توش. مگه چنــد نفريم؟ 4نفــر.«، »ما هركي از 
فاميلمون گرفت خوب شد، دروغ ميگن كشته 
زياد داده. اگر هم بوده واسه تهران نبوده. ميخوان 
مردم بيرون نيان و شاد نباشن.« پسرها وقتي بحث 
جدي تر مي شود، مي گويند خسته شده اند و حاال 
هم در جمع هاي محدود مي آيند پارك و قليان 
مي كشند؛ »گفتن تحمل كنيد تا هوا گرم بشه، 
پس چي شــد؟ چرا پس آمار زياد شده؟ تا حاال 
چندين متخصص گفتن كه تا واكسنش توليد نشه، 
فايده اي نداره. واكسن هم بياد تا به ما برسه حداقل 
دو، سه سال طول مي كشه. پس بهتره ما زندگي 
عاديمون رو بكنيم در كنارش يه كم هم رعايت 
كنيم.« پك عميقي مي  زند و دود غليظي بيرون 
مي دهد. نوبت نفر بغلي است. نتايج نظرسنجي 
ايسپا به تفكيك گروه هاي مختلف نشان مي دهد 
زنان بيشتر از مردان نگران ابتالي خود و خانواده به 
كرونا هستند. همچنين جوانان زير 30سال نسبت 
به ساير گروه هاي سني نگراني كمتري دارند. بين 
افراد با تحصيالت دانشگاهي و غيردانشگاهي نيز 

تفاوت معناداري مشاهده نمي شود.

روايت سوم، شب، پاساژي در شرق تهران
اتاق پــرو مغازه هاي لباس فروشــي، دائم پر و 

خالي مي شــود. زنان جوان، پيراهن و دامني، 
مانتو يا شلواري به دست منتظرند كه نفر قبلي 
بيرون بيايد تا بروند و لباس دلخواهشان را تن 
كنند. هركه مي آيد بيــرون، جايش را نفر بعد 
ســريع پرمي كند. مغازه دارها جبران ماه هاي 
ســخت گذشــته را مي كنند. موج حراج روي 
ســر پاســاژ مي چرخد. لباس ها در رگال هاي 
گردون زير دست مشتري هاي حساس وارسي 
مي شــوند و گاهــي مي روند تن زنــي جوان 
و دوباره بر مي گردند ســر جايشــان. بعضي 
لباس هاي پرفروش مثل مانتوهاي تابســتاني 
چندين بار تن مشــتري مي شــود تا به سايز و 
رنگ دلخواهش برســد. خبري از دســتكش 
و مــواد ضدعفوني كننده در مغازه ها نيســت: 
»براي لباس خيلي نمي تونيم نكات بهداشتي 
رو رعايت كنيم مثل اينكه الكل بزنيم يا بشوريم. 
مشتري ها خودشــون بايد رعايت كنند و اگر 
واقعا لباسي رو نمي خوان، تن نكنند. ما كاسبيم 
و نمي تونيم خيلي به مشتري ها سخت بگيريم، 
فروشمون برامون مهمه.«  روبه روي فست فود 
كوچك پاســاژ چند دختر و مادر جوان، ليوان 
ذرت مكزيكي به دست ايستاده اند و برنامه براي 
ادامه شبشان مي ريزند: »از كرونا نمي ترسيد؟« 
خيلي راســت و پوســت كنده مي گويند نه و 
ترجيح مي دهند زندگي كنند تا دوباره قرنطينه 
باشند. »اگر درنهايت قراره بگيريم، همون بهتر 

كه مبتال بشيم و خالص. اينكه صبح تا شب تو 
خونه منتظر بمونيم كه چي ميشه؟ ديگه خيلي 
آزار دهنده شده.«  »آخه تا كي بايد بمونيم تو 
خونه؟ هيچ زمان مشــخصي براي اين موضوع 
تعيين نكردن. 6 ماه؟ يك ســال؟ نميشه كه 
زندگي رو تعطيل كنيم. درســته پاساژ گردي 
تو ساعت شــلوغ خطرناكه ولي شما يه تفريح 
ديگه اي بگو كه ما بتونيم با كمترين ريســك 
بريم ســراغش.« »به هرحال جوون هستن و 
نياز به تفريح و با هم بودن دارن. اغلب خونه ها 
كوچيكه و بچه ها نميتونن تحرك داشته باشن، 
اين هســت كه هر از گاهي مياريمشون بيرون 
كه دوستاشــون رو ببينن و چند ساعتي با هم 
باشن.«  نظرسنجي ايسپا نشان مي دهد  نگراني 
شــهروندان تهراني از ابتالي خود و خانواده به 
ويروس كرونا، در نيمه خــرداد1399 كاهش 
پيدا كرده است. اوج نگراني شهروندان، مربوط 
به اوايل ارديبهشــت، زماني كه دولت پس از 
چند هفته تعطيلي، تصميم به بازگشايي مجدد 
كسب وكارها گرفته، بوده و بعد از آن، از ميزان 

نگراني شهروندان كاسته شده است.
جمعيت داخل مغازه مانتوفروشي آنقدر زياد 
شده كه فروشــنده در ورودي اش را مي بندد. 
خريداران جديد روبه روي مغازه صف مي كشند. 
كرونا به خاطــره جمعي مردم كافه نشــين و 

پاساژگرد تبديل شده است.

»همشهري« از بي توجهي نگران كننده مردم تهران به پروتكل هاي بهداشتي گزارش مي دهد

كرونا به خاطره جمعي مردم كافه نشين و پاساژ گرد تبديل شده است

پيشروي كرونا در سايه روزمرگي 

مشتريان كافه از بشقاب هم 
شــيريني براي تست كردن 
برمي دارند و گوشي موبايلي 
را بــراي ديدن يــك ويدئو 
دست به دســت مي كنند. 
حتي كودك چهارساله اي كه 
در جمعشان هست، دائم بغل 
اين و آن مي رود، راحت او را 
مي بوسند و در بغلشان فشار 
مي دهنــد. رابطه هاي كامال 

عادي در زماني غيرعادي

گزارش دو    

امتحان هاي نهايي دانش آموزان در حالي ادامه دارد كه آمار شيوع 
كرونا در تعدادي از شــهرها افزايش يافته و مســئوالن وزارت مدرسه

بهداشت نســبت به پيامدهاي كاهش فاصله اجتماعي هشدار 
مي دهند. با وجود اختالف نظرهايي كه دربــاره برگزاري حضوري امتحانات 
نهايي وجود دارد، مسئوالن آموزش و پرورش مي گويند چاره اي جز برگزاري 

حضوري اين امتحانات نداشته اند.
همزماني امتحان هاي مدارس بــا اوج گرفتن دوباره كرونــا، دانش آموزان و 
خانواده هاي آنها را نگران كرده و بسياري از آنها به اين تصميم وزارت آموزش 
و پرورش اعتراض دارند و مي گويند چرا با وجود رشد آمار مبتاليان، مسئوالن 
اين وزارتخانه زمان برگزاري امتحان ها را به تعويق نمي اندازند؟ در مقابل اين 
انتقادات مسئوالن آموزش و پرورش وعده داده اند تمام پروتكل هاي بهداشتي 

را در زمان برگزاري رعايت كنند.
محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش و پرورش پيش تر در اين باره گفته بود: 
»تمام پايگاه هاي برگزاري آزمون بايد ضدعفوني باشند؛ همچنين حوزه هاي 
امتحاني بايد بعد از برگزاري آزمون ها هم مجددا ضدعفوني شوند. دانش آموزان 
بايد با ماسك وارد  شوند و مدارس و پايگاه ها هم آمادگي دارندكه اگر كساني 

ماسك نداشته باشند،  ماسك برايشان تامين و با رعايت حداكثر مراقبت هاي 
بهداشتي در امتحان شركت كنند.« 

آموزش و پرورش در بخشــنامه اي كه به مدارس ابالغ كرده از دانش آموزان 
خواســته  از حضور زود هنگام در محل حوزه امتحاني و توقف در حوزه بعد از 
پايان امتحان خودداري كنند و در تمام مدت حضور در جلسه امتحان ماسك 

داشته باشند.
 از تجمع، دست دادن و صحبت مســتقيم با همكالسي ها در محيط حوزه و 
هنگام تردد در مســيرها خودداري  و ملزومات و مايحتاج مورد نياز ازجمله 
نوشت افزار ذخيره )خودكارو...(، آب آشــاميدني و مواد خوراكي را به صورت 
شخصي تهيه كنند و با خود به جلسه امتحان ببرند. به هيچ عنوان از وسايل 
اشتراكي اســتفاده نكنند و از دست زدن و نشســتن روي صندلي امتحاني 

ديگران خودداري كنند.
پيگيري هاي همشهري نشــان مي  دهد كيفيت برگزاري جلسات امتحانات 
نهايي در مدارس مختلف متفاوت اســت. برخي از مدارس مجهز به دستگاه  
تب ســنج هســتند درحالي كه در تعدادي از مدارس امكانات اوليه سنجش 

عالئم كرونا وجود ندارد.

امتحانات نهايي امســال در 6هــزارو600 حوزه امتحاني برگزار مي شــود. 
 اكنون مهم ترين پرسش  در باره نحوه اجراي پروتكل بهداشتي است. امسال 
دانش آموزان به 2 گروه تقسيم شده اند و در روزهاي زوج و فرد براي امتحانات 
نهايي مراجعه مي كنند تا فاصله اجتماعي 2متر رعايت شــود و همچنين در 

رفت و آمد دانش آموزان به حوزه هاي امتحاني تجمع و تراكم پيش نيايد.
به جز دانش آموزان، دانشجويان هم با اين مسئله روبه رو هستند و براي حضور 
در دانشگاه براي امتحان ها نگراني هاي مشابهي دارند. امتحان هايي كه حداقل 
يك ماه طول مي كشد و دانش آموزان و دانشجويان بايد بين 10تا 15نوبت براي 

حضور در جلسه آزمون به محل تحصيل شان مراجعه كنند.

كي  چي گفت؟

   كيانوش جهانپور

   سحر تاج بخش

   رضا ملك زاده

سخنگوي وزارت بهداشت 
ديروز آخرين آمــار روزانه 

و ابتال به كرونا را در كشور اعالم كرده 
گفته در 24ساعت گذشته 2هزارو364 بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19 در كشور شناسايي 
شده اند. به گفته سخنگوي وزارت بهداشت 
از اين تعداد 648مورد بستري شدند و به اين 
ترتيب مجموع بيماران كوويد-19 در كشور 
به 171هزارو789 نفر رسيده است. 2596نفر 
از بيماران مبتال به كوويد-19 در وضعيت 

شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

امســال  تابســتان 
دماي كشــور نسبت به 

ميانگين بلندمــدت افزايش مي يابد و 
حتي مناطقي كه تابســتان ها ييالق 
محســوب مي شــوند هــم روزهاي 
گرم تري را تجربه خواهند كرد. ســحر 
تاج بخش، رئيس سازمان هواشناسي 
كشور ديروز گفت كه مردم خودشان 
را براي تابستاني گرم تر آماده كنند. به 
گفته او، استان هاي آذربايجان غربي، 
ايالم و چهارمحال و بختياري امســال 
دمايي 1.1درجه باالتر از حد نرمال را 

تجربه خواهند كرد.

معــاون تحقيقــات و 
فناوري وزارت بهداشت 
درمــان و آمــوزش پزشــكي 
گفته دست كم 80درصد مردم هنوز به 
بيماري كرونا مبتال نشده اند و در خطر 
ابتال قرار دارند. رضــا ملك زاده توضيح 
داده بــدن 80درصد افــرادي كه هنوز 
مصون مانده اند براي مقابله با كوويد-19 
هيچ پادتني ندارد بنابراين آنها در خطر 
ابتال هســتند مخصوصا حــاال و پس از 
بازگشايي ها كه تماس مردم با هم بيشتر 
شــده اســت.اين عددها نتايج اجراي 
سراسري تست سرولوژي در كشور است.

سخنگوي وزارت بهداشت

رئيس سازمان هواشناسي

معاون وزارت بهداشت
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امتحانات نهايي در اوج كرونا
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 نمره دولت درچالش ماسك

 قدم زدن در خیابان
 با ماسك دیور

نقد عملكرد دولت در تهیه، توزیع و قانونگذاری 
برای  استفاده از ماسك، از نگاه كارشناسان

درباره تالش های خالقانه هنرمندان  و شركت های 
بزرگ مد جهان برای تولید ماسك

صفحات 18و19

زندگي
 زير ماسك
زندگي

 زير ماسك
دولت براى حل مشكل ماسك چطور عمل كرد؟ 
ماسك هاى موجود در بازار چه مشخصاتى دارند؟

 كشورهاى ديگر چه قوانينى براى استفاده از ماسك دارند؟ و ...

  خبرهای ماسكی
مروری بر رویدادها و اتفاقات مهم 

تولید و توزیع ماسك در ایران پس از 
همه گیرشدن كرونا
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گرانی  دور از انتظار نیست   
با وجود وابستگی نسبتا باالی بازار لوازم التحریر به كاالهای خارجی، واردات این اقالم در 
چندماه اخیر كاهش چشمگیری داشته است. البته تعطیلی مدارس و دانشگاه ها از نیمه سال 
تحصیلی گذشته، تقاضا را تا حد زیادی كاهش داد و با توجه به اینكه در ماه های ركود سنتی بازار 
نوشت افزار به سر می بریم، این كاهش واردات تأثیر مشخصی بر بازار نداشت اما به نظر می رسد ادامه 
این شرایط، با نزدیك شدن به مرداد و شهریور و اوج تقاضا برای لوازم التحریر، می تواند بازار را با 
كمبود و به تبع آن گرانی تمامی اقالم مواجه كند. رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران 
شرایط آینده بازار را غیرقابل پیش بینی و وابســته به نرخ ارز می داند و می افزاید: در پیش بینی 
شرایط آینده بازار نوشت افزار این نكته را باید در نظر داشت كه ارز تخصیصی به واردات این اقالم 
ارز حاصل از صادرات یا همان دالر آزاد است و تولیدكنندگان داخلی هم با ارز آزاد مواد اولیه مورد 
نیازشــان را وارد می كنند به همین دلیل نه تنها در وارداتی ها بلكه در كاالهای تولید داخلی هم 
افزایش قیمت زیادی را شاهد هستیم اما تا نیمه تابستان كه بازار لوازم التحریر با تقاضای عمده 
مواجه شود نمی توان تصویر دقیقی از آینده این بازار ارائه داد. نزدیك به نیمی از مواد اولیه مورد 
نیاز تولید لوازم التحریر، وارداتی است و گفته می شود صرف نظر از قیمت باالی ارز، تولیدكنندگان 
در زمینه تامین ارز نیز با مشكالت زیادی مواجهند. گفته می شــود تولیدكنندگان نوشت افزار 
چندین ماه بعد از واریز پول برای صرافی هنوز در انتظار تامین ارز مورد نیازشان هستند و این جدای 

از مشكالتی است كه در زمینه انتقال پول برای همه واردكنندگان و صادركنندگان وجود دارد.

همه گیری كرونا در بدترین زمان ممكن یعنی 
نزدیك عید كه فصل رونق و فروش بود به بسیاری 
از اصناف، خسارت بسیار ســنگینی وارد آورد و 
برخی را به معنی واقعی از هستی ساقط كرد. در 
تمام كشــورهای با همه گیری گسترده، اصناف 
و كســب وكارها تنها با سیاســت های حمایتی 
دولت ها توانستند سرپا بمانند، تعطیلی گسترده 
بسیاری از مشاغل موجی از بیكاری را در سراسر 
دنیا به راه انداخت، با این حال برخی مشــاغل 
ظاهرا آسیب كمتری از قرنطینه و تعطیلی دو، سه 
ماهه دیدند اما فقط در ظاهر. صنف فروشندگان 
لوازم التحریر و لوازم مهندسی از جمله این مشاغل 
بود؛ شغلی كه در كشاكش حساب و كتاب های 
مربوط به سود و زیان كرونا، كمتر از آن حرفی به 

میان آمد و كمتر دیده شد.

خرید دفتر و كتاب، تعطیل!
سال هاســت كه نیمه دوم ســال، آلودگی هوا 

و پدیده وارونگــی، روزهــا و هفته ها مدارس 
و دانشــگاه ها را تعطیل می كند و ســال98 از 
سال هایی بود كه بیشــترین میزان تعطیلی را 
به این دلیل به همراه داشــت، این بار اما كرونا، 
این تعطیلی مقطعی را به تعطیالت عید پیوند 
داد و بعد هم آن را تا آخر سال تحصیلی كشاند. 
طبیعی است كه فروش نوشت افزار با تعطیلی 
طوالنی مدارس و دانشــگاه ها با افت بســیار 
شدیدی مواجه شد و فروشگاه های لوازم التحریر 
كه تا پیش از آن نیز به دلیــل گرانی و كاهش 
توان خرید مردم، شــرایط چندان مناســبی 
نداشتند، بازارشان كسادتر شد. رئیس اتحادیه 
نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران در گفت وگو 
با همشهری با بیان اینكه این صنف در بررسی 
اصناف آســیب دیده از كرونا مظلوم واقع شده، 
می گوید: اگرچه شــیوع كرونــا اكثر صنوف را 
به تعطیلی كشــاند و برخی به كلی ورشكست 
شدند اما در این میان صنف نوشت افزار، كامال 

به فراموشی ســپرده شد و در شــمار مشاغل 
آســیب دیده لحاظ نشد. موســی فرزانیان با 
اشاره به تعطیلی پی در پی مدارس در سال98 
به دالیل مختلف، می افزاید: شــیوع كرونا در 
پایان سال گذشــته مزید بر تمام علت ها شد و 
عالوه بر تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها، ادارات، 
آموزشگاه ها و تمامی مكان های فرهنگی و علمی 
و خدماتی كه با لوازم مهندســی و نوشت افزار 
سروكار داشــتند، صنف نوشــت افزار و لوازم 
مهندســی را كاماًل از مدار كســب و كار خارج 
كرد. به اعتقاد فرزانیان، شرایط حادی كه بر این 
صنف مستولی شد، از دید مسئولین تصمیم گیر 
دور ماند و در هیچ یــك از برنامه ریزی هایی كه 
برای جبران خسارت اصناف انجام گرفت، این 
صنف درنظر گرفته نشد، درحالی كه محصوالت 
این صنف تنها درصورت فعالیت مراكز آموزشی 
و فرهنگی و خدماتی به فروش می رسید و این 

مراكز در تمام كشور تعطیل بود.

 نیاز بازار
به واردات
بازار لوازم التحریر 
كشور وابستگی 
باالیی به واردات 
دارد تا جایی كه به 
گفته رئیس اتحادیه 
نوشت افزار و لوازم 
مهندسی تهران، 
حتی در زمینه تولید 
مداد كه 70درصد 
نیاز بازار با تولیدات 
داخلی تامین 
می شود، توان تولید 
اقالم تخصصی در 
داخل كشور وجود 
ندارد و مدادهای 
مخصوص طراحی 
باید با واردات تامین 
شود

تحمیل هزینه 
گرانفروشی 
لبنیات به مردم
 تجربه چند سال 
گذشته نشان 
می دهد كه تا كنون 
برخوردهای نظارتی 
مانند جریمه 
كارخانه های لبنی 
متخلف، قادر به 
واداركردن این 
شركت ها به تمكین 
از نرخ های مصوب 
نبوده و در نهایت 
نیز با واریزشدن 
جریمه این 
تخلفات به حساب 
سازمان های 
دولتی، عمال زیان 
گران خریدن شیر 
و لبنیات از جیب 
مصرف كنندگان 
پرداخت می شود

بازار كفش ماشینی در زیان

بازار كفش ایران چه در بخش 
ماشینی  و چه در بخش كفش 
دســت دوز، از كرونا آسیب 
زیادی دید و تعطیلی شــب 
عید این صنــف را از بهترین 
و پررونق تریــن فصل فروش 
محروم كرد. این صنف كه ســال ها از واردات و قاچاق نیز 
آســیب زیادی دیده بود، مثل دیگر اصنــاف بعد از یك 
تعطیالت طوالنی به كار برگشته و تالش می كند زیان های 
وارده را جبران كند. برای اطالع از شرایط امروز بازار كفش، 
با مهدی عبدالهی، نایب رئیــس اتحادیه تولیدكنندگان و 
فروشندگان كفش هاي ماشینی و الستیكی گفت وگو كردیم.

شــرایط امروز بازار كفش بعد از بازگشــایی 
واحدهای صنفی به چه صورت است؟

در صنف تولیدكنندگان و فروشندگان كفش ماشینی به دلیل 
اینكه اجناس، زمان مشــخصی برای فــروش دارند و فصلی 
محسوب می شوند، تعطیلی بازار شب عید ضرر و زیان باالیی به 
واحدهای صنفی وارد كرد و این زیان برای واحدهای اجاره ای 
خیلی بیشــتر بود تا جایی كه بعضــی از واحدها تحت تأثیر 
خسارتی كه متحمل شدند هنوز نتوانسته اند به تولید برگردند. 
واحدهای فروشگاهی هم كه برای شــب عید جنس خریده 
بودند، موفق به فروش نشــدند و طبیعتا كفش هایشان بعد 
از عید و برای فصل تابستان هم مشــتری ندارد، این اجناس 
یا باید برگشت داده  شــود و یا آن را تا شهریور ماه نگه دارند تا 
شرایط فروش آنها فراهم شود. با این حال بسیاری از تولیدی ها 
توانستند شــرایط را مدیریت  و كار را شروع كنند اما به دلیل 
شرایط خاصی كه وجود دارد، تولید با حجم باال و به منظور دپو 
برای فصل بعد انجام نمی شــود؛ بلكه به صورت لحظه ای و در 
حد سفارش هایی اســت كه از مغازه دارها و بنكدارها دریافت 
می شود. صنف تولید و فروش كفش ماشینی به دلیل تعطیالت 
اجباری كرونا در مجموع چیزی در حدود 400میلیارد تومان 
زیان متحمل شد كه رقم دقیق این خسارت به تازگی محاسبه 
و در نامه ای به مسئوالن اعالم شده تا اقدامات حمایتی از این 

صنف در دستور كار قرار گیرد.
تولیدات ماشینی در مجموع چه سهمی از بازار 

كفش را در اختیار دارند؟
كفش های  ماشــینی بخش عمــده بازار كفــش را در اختیار 
دارند و این سهم به باالی 80درصد می رســد. میزان تولید و 
عرضه كفش ماشینی بسیار بیشــتر از كفش دست دوز است و 
امروز بســیاری از تولیدی های كفش به تولید با ماشین آالت 
روی آورده اند و با اســتفاده از تكنولوژی  روز كارهای جدید و 
به روزی تولید می كنند. حتی كارگاه ها دســتی  هم امروز برای 
اینكه از قافله تولید عقب نمانند به استفاده از ماشین آالت روی 
آورده اند و این باعث  شده حجم تولید كفش  ماشینی  در مقایسه 
با كفش دست دوز بسیار بیشــتر و طبیعتا حجم عمده بازار در 
اختیار ماشینی ها باشد. هم اكنون كفش های دست دوز كمتر از 

20درصد بازار را در اختیار دارند.
یعني ادعاي سهم 50درصدي از بازار نادرست 

است؟
یك كارگاه تولید كفش دست دوز حتی اگر در طول شبانه روز 
18ساعت هم فعال باشد، حداكثر می تواند 200جفت كفش 
تولید كند ولی در كارخانه ها و كارگاه های تولید ماشینی حجم 
تولید بسیار بیشتر از این مقدار اســت. در بعضی از كارخانه ها 
48جفت صندل در عرض یك دقیقه و كمتر تولید می شود كه 
مساوی است با 4كارتن، البته تولید كفش زحمت بیشتری دارد 
و زمان بیشتری می برد ولی با این حال در كارگاه ها و كارخانه ها 
در هر شــیفت كاری بین 1400تــا 1500جفت كفش تولید 
می شود. میزان تولید كفش ماشــینی به هیچ عنوان با تولید 
دستی  قابل قیاس نیســت چون در كارخانه  دستگاه ها به طور 
مرتب در حال تولید و كارگرها در حال بســته بندی هستند و 

شرایط با كارگاه های دستی بسیار متفاوت است.
چه میزان از محصوالت عرضه شــده در بازار 

كفش، قاچاق است؟
خوشــبختانه با تدابیری كه دولت اندیشیده، حجم قاچاق در 
زمینه كفش ماشینی خیلی كم شــده و بسیاری از كسانی كه 
پیش تر كفش خارجی می فروختنــد امروز به فروش تولیدات 
داخلی روی آورده اند. كفش های ایرانی چه در زمینه تكنولوژی 
تولید و چه از لحاظ شــكل و ظاهر در شــرایطی هستند كه با 
سلیقه و نیاز مصرف كنندگان داخلی هماهنگی  دارند و با وجود 
ممنوعیت واردات هیچ كمبودی در بازار احســاس نمی شود. 
اكنون تولید كفش در كشور در شرایطی است كه نه تنها نیازی به 
واردات وجود ندارد بلكه بخشی از تولید كفش چرمی زیره پیو، به 
كشورهای همسایه مثل عراق و كشورهای مشترك المنافع صادر 
می شود. در زمینه كفش های ورزشی هم پیشرفت های بسیار 
خوبی از لحاظ تكنولوژی، مدل و طراحی در كشــور داشته ایم 
و تولیدكنندگان داخلی با الگوبــرداری از مدل ها و برندهای 
خارجی كفش های بســیار خوبی تولید می كنند. البته این به 
معنی تأیید الگوبرداری صرف نیست ولی با این حال تولیدات 
داخلی كفش ورزشی ما به قدری با كیفیت انجام می شود كه 
برای مصرف كننده معمولی تمایز آن از جنس  خارجی آســان 
نیســت. با این حال آنچه به صورت قاچاق وارد كشور می شود 
فقط كفش  ورزشی است و كفش چرمی تنها به صورت مسافری 

وارد كشور می شود.
چشم انداز بازار كفش را با توجه به شرایط امروز 

چگونه پیش بینی می كنید؟
كفش جزو الینفك نیاز  مردم است و گرچه ممكن است اولویت 
اول نباشد اما مثل  پوشــاك، مردم ناچارند آن را تهیه كنند. از 
سوی دیگر با توجه به ممنوعیت واردات و حمایتی كه دولت از 
این صنعت انجام می دهد، به طور یقین آینده صنعت كفش بسیار 
روشن خواهد بود. امروز تولیدكنندگان در زمینه دسترسی به 
مواداولیه با مشكل خاصی مواجه نیستند و آنچه وارد شده و در 
گمرك مانده با همكاری دولت در حال ترخیص است. گرچه 
ارز تخصیصی به واردات مواداولیه دیگــر به صورت ارز دولتی 
و یارانه ای در اختیار تولیدكننــدگان قرار نمی گیرد ولی با این 
حال تا امروز همكاری الزم از سوی دولت و بانك مركزی برای 
تامین ارز صورت گرفته و مشــكل خاصی در این زمینه وجود 

نداشته است. 

بازار نوشت افزار؛ گرانی در راه است؟

گفت وگو

شیر و فراورده های لبنی ازجمله محصوالت غذایی با اهمیت در سبد مصرفی خانوارهاست اما 
با وجود تأكید كارشناسان بر مصرف این فراورده ها برای تامین سالمت اقشار مختلف جامعه 
رشد هزینه تمام شده تولید، كاهش قدرت خرید مردم و قیمت گذاری دستوری برخی اقالم 
فراورده های لبنی موجب افت شدید مصرف، عرضه چندنرخی، افزایش رسمی قیمت، كم فروشی و گرانفروشی این اقالم در بازار 
مصرف شده است؛ گرچه مسئوالن تنظیم بازار طی سال های اخیر با تعیین و ابالغ نرخ رسمی خرید شیر خام به عنوان ماده اولیه 
اصلی تولید و عرضه شیر و لبنیات و تعیین نرخ 3فراورده لبنی پرمصرف )شیر و ماست كم چرب و پنیر بسته بندی( و آزادسازی 
نرخ سایر اقالم لبنی لوكس و كم مصرف تالش كرده اند تا ضمن جبران رشد هزینه تمام شده تولیدكنندگان، نرخ فروش این اقالم 
در بازار خرده فروشی را كنترل كنند. اما بنابر اعالم صنایع لبنی اكنون بیش از 75درصد محصوالت پرمصرف لبنیات در دایره 
قیمت گذاری دستوری دولت قرار دارد و نوسان نرخ شیرخام و رشد هزینه محصوالت بسته بندی، دستمزد و... شرایطی را رقم 
زده كه كشمكش تعیین نرخ شیرخام بین كارخانه های لبنی و دامداران همچنان ادامه دارد. رشد سایر هزینه های تولید نیز زمینه 

گرانفروشی برخی شركت های لبنی با درج نرخ دلخواه یا كاهش وزن و درصد چربی این اقالم را فراهم كرده است.

اهمیت شیر و لبنیات در ســبد مصرفی خانوارها به حدی است 
كه سازمان ملل متحد نخســتین روز ماه ژوئن)12خرداد ماه( را 
به عنوان روز جهانی شیر تعیین كرده و اغلب كشورهای جهان نیز 
هرساله به این مناسبت با برپایی مراسم مختلف سعی در تشویق 
و ترغیب مردم به مصرف این اقالم دارند. در كشورمان نیز هفته 
گذشته برخی شــركت های لبنی با برپایی مراسمی در حالی به 
اســتقبال این روز رفتند كه اغلب آمارهای رسمی و غیررسمی 
حاكی از افت شدید مصرف شیر و لبنیات است؛ در واقع رشد قیمت 
تمام شده و تخلفات گرانفروشی و كم فروشی عرضه چندنرخی و 
ضعف نظارت بر رعایت نرخ های مصوب شیر و لبنیات و از سوی 
دیگر كاهش قدرت خریــد مردم به خصوص اقشــار كم درآمد 
موجب كاهش سهم این اقالم در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی 
و عقب افتادن ســرانه مصرف این اقالم در كشورمان از آمارهای 

میانگین مصرف جهانی شده است.

افت مصرف سرانه شیر و لبنیات 
تازه ترین آمارهای شــركت صنایع لبنی ایران حاكی از آن است 
كه سرانه مصرف شیر در ایران طی2دهه اخیر از 95كیلوگرم به 
80كیلوگرم كاهش یافته و مشــكالت اقتصادی موجب شده تا 
برخی برنامه های تشویقی برای رشد مصرف شیر بین خانوارهای 
ایرانی مانند توزیع رایگان شیر در مدارس یا یارانه پرداختی به شیر 
نیز متاثر از رشد هزینه تمام شده تولید و مشكالت تامین اعتبار 
متوقف شود. این در شرایطی است كه ماموریت اصلی صنایع لبنی 
كشورمان با سابقه ای 70ساله از همان ابتدا تامین شیر مدارس 

بوده است. از ســوی دیگر سرانه مصرف ســاالنه 80كیلوگرمی 
كنونی شــیر در ایران برای هر فرد در حالی است كه این آمار با 
میزان مصرف سرانه 150كیلوگرمی توصیه شده توسط سازمان 
بهداشت جهانی و هدف گذاری 120كیلوگرمی مصرف این فراورده 
در سند چشم اندار بیست ساله فاصله زیادی دارد. قیمت گذاری 
دستوری و رعایت نشدن نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار برای 
شیر و لبنیات پرمصرف در حالی است كه اكنون بیش از 85درصد 
صنایع لبنی ایران متعلق به بخش خصوصی اســت گرچه سهم 

گزارش دو    

آغاز ركــود در صنــف لوازم التحریر 
تابســتان97 بود. جهش نرخ ارز كه از 
سال96 آغاز شده بود، با عدم تخصیص ارز 
به مواد اولیه وارداتی ادامه یافت و همزمان تولیدكنندگان داخلی با افزایش 
150درصدی قیمت مواد اولیه مبتنی بر پتروشیمی نیز مواجه شدند. مجموع 
این عوامل به افزایش 3تا4برابری قیمت نوشت افزار در بازار و بعد از آن كمبود 
كاال در بازار منتهی شد، این در حالی بود كه تا آن زمان بازار لوازم التحریر با 
ارز 4هزار و 200تومانی برای واردات تامین می شد. تغییر پایه ارز تخصیصی 

به واردات این اقالم، قیمت ها را باالتر هم برد و ركود گسترده ای در بازار این 
كاالها ایجاد كرد. شــهریور 97برخالف سال های پیش از آن، از خرید های 
كلی والدین برای طول سال تحصیلی فرزندانشان خبری نبود و این روند 
تا تابستان98 هم ادامه یافت. گرانی شدید حتی در اقالم تولید داخل، پدر 
و مادرها را وادار كرد با مدیریت میزان مصرف، تنها به خرید اقالم ضروری 
برای فرزندانشان اكتفا كنند و چشم به روزهای آینده بدوزند؛ روزهایی كه با 
آمدن كرونا گرچه آنها را از خریدهای بیشتر بی نیاز كرد اما برای فروشندگان 

لوازم التحریر، ركود سنگین تری را رقم زد.

فرخنده رفائی
خبرنگار

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

دولت و شركت های شبه دولتی از سهام شركت های بزرگ لبنی 
قابل توجه است اما گزارش های ارائه شــده از تخلفات بازار شیر 
و لبنیات بیانگر این واقعیت اســت كه در ایــن تخلفات تفاوت 
چشــمگیری بین شــركت های دولتی و غیردولتی لبنی وجود 
نداشته است. این در حالی است كه با وجود بیش از 400 كارخانه 
كوچك و بزرگ لبنی و خاصیت فسادپذیری فراورده های لبنی 
انتظار آن است كه رشد رقابت در تولید و عرضه این محصوالت 
موجب تنوع و قدرت خرید باالتر مشــتریان و در نهایت كاهش 

قیمت مصرف كننده این محصوالت در سطح خرده فروشی شود.

شیرخام؛ پاشنه آشیل صنایع لبنی 
اشتغال مستقیم 120هزار نفر، غیرمستقیم حدود 480هزار و 
رقم اشتغال 2میلیون نفری در كل زنجیره این صنعت نیز عامل 
دیگری است كه بیانگر جایگاه صنایع لبنی در اقتصاد كشورمان 
است. اما به نظر می رسد این تعدد شــركت های تولیدی گرچه 
كشورمان را از واردات این اقالم بی نیاز و حتی محصوالت لبنی 
ایرانی را راهی بازارهای هدف كشورهای همجوار كرده اما تأثیر 
چندانی بر كاهش قیمت و رشد مصرف این اقالم به خصوص طی 
سال های اخیر نداشته است. میزان تولید ، عرضه و كیفیت شیر 
خام )درصد بار میكروبی و چربی( عامل تعیین كننده دیگری در 
قیمت تمام شده، نرخ فروش و كیفیت فراورده های لبنی است اما 
در این زمینه نیز اختالف آماری زیادی بین دستگاه های دولتی 
وجود دارد به نحوی كه مركز آمار ایران میزان تولید شــیرخام 
كشور را حدود 8میلیون تن اعالم و تأكید كرده است كه از این 
میزان حــدود 6میلیون تن جذب صنعت لبنیات می شــود اما 
آمار وزارت جهادكشاورزی میزان تولید شــیر خام در كشور را 
11میلیون تن اعالم می كند. از سوی دیگر شركت های لبنی با 
اســتناد به مجوزهای بهره برداری ارائه شده توسط دستگاه های 
دولتی مجموع ظرفیت فرآوری شیرخام در صنایع لبنی كشور 
را 16میلیون تــن و به طور واقعی 12میلیــون تن قلمداد كرده 
و كمبود شــیرخام را عامل خالی ماندن بخشــی از ظرفیت این 

صنایع می دانند.

مصرف لبنیات كاهش يافت
 بازار فروش چندنرخی انواع شیر و لبنیات پرمصرف كم چرب و مشمول قیمت گذاری یا 

فراورده های لبنی لوكس و پرچرب در حالی روزبه روز داغ تر می شود كه سهم این اقالم در سبد 
مصرفی خانوارها در حال كاهش است

وابستگی باالی بازار نوشت افزار به واردات و همچنین تخصیص ارز حاصل از صادرات برای تامین اقالم 
وارداتی، آینده این بازار را به شدت به نرخ ارز پیوند داده و گرانی در ماه های اوج تقاضا دور از انتظار نیست

بازار

سرمایه هایی كه از دست رفت
تعطیلی واحدهای صنفی فروش لوازم التحریر، 
تعداد زیادی از فعاالن این صنــف و كارگران 
مغازه ها را بیــكار كرد و ایــن در حالی بود كه 
هزینه  اجاره مغازه ها و دیگر هزینه ها كماكان 
وجود داشت و كسبه در عین نبود درآمد مجبور 
به پرداخت این هزینه ها بودند. رئیس اتحادیه 
نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران در این زمینه 
می گوید: در بر هه ای از زمان، جوانان زیادی به 
این شغل روی آوردند؛ افرادی كه به دلیل نبود 
سرمایه كافی برای خرید، واحدهایی را اجاره و 
كسب وكار خود را آغاز كردند اما متأسفانه در 
این شرایط تمامی سرمایه مادی و انگیزه  خود 
را از دســت داده اند. فرزانیان با انتقاد از اینكه 
صنف لوازم التحریر مشمول وعده های حمایتی 
دولت نیز نشد، می افزاید: اگر  شاغلین این صنف 
مورد حمایت دولت و مســئوالن مربوطه قرار 
نگیرند، به جمع بیكاران كشور اضافه می شوند 
و فشار اقتصادی بیشتری به دولت و كشور وارد 

می شود.

تولید داخل نوشت افزار
واردات نوشت افزار به كشور همواره با انتقاداتی 
هم از لحاظ اقتصادی و هــم از جنبه فرهنگی 
مواجه بــوده اســت. بــازار لوازم التحریر تا 2 
ســال پیش، مملو از كاالهــای وارداتی بود و 
تولیدات داخلــی كمتر فرصتی بــرای عرض 
اندام می یافتند. تا پیش از گرانی ارز، 50درصد 
بازار در اختیــار وارداتی ها بــود اما ممنوعیت 
واردات نوشت افزار و اقالمی كه توان تولید آن در 
داخل كشور وجود داشت، سهم تولیدات داخلی 
را از بازار نوشــت افزار افزایــش داد. با این حال 
این بازار هنوز تا حد زیادی وابســته به واردات 
است. به گفته رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم 
مهندسی تهران، حتی در زمینه تولید مداد كه 
تولیدكنندگان بیش از 70درصــد نیاز بازار را 
تامین می كنند، توان تولید اقالم تخصصی در 
داخل كشور وجود ندارد و مدادهای مخصوص 
طراحی و كارهای هنــری باید با واردات تامین 

شــود. فرزانیان می گوید: تولید اقالم اساســی 
نوشــت افزار شــامل خودكار، مدادهای ساده 
مشــكی و رنگی، پاك كن و تراش در سال های 
اخیر افزایش چشمگیری داشته و به طور مثال 
در زمینه خودكار كه تا 2سال پیش تنها در حد 
20درصد نیاز بازار تولید می شــد امروز تولید 
به 80درصد رسیده اســت، اما در زمینه برخی 
اقالمي مثل اتود و مغز مداد اتود مكانیكی ضعیف 
هســتیم و در انواع ماژیك نیز تولید در داخل 
كشور تازه شروع شده و تولیدكنندگان در این 
زمینه در ابتدای راه هســتند. به گفته وی، بازار 
نوشــت افزار در زمینه اتود و ماژیك هم اكنون 
بیش از 80درصد به واردات وابسته  است اما اگر 
كارخانه هایی كه از سال گذشته فعالیت خود را 
در این زمینه آغاز كرده اند بتوانند حجم تولید 
را افزایش دهند تا 50درصد نیــاز بازار به اتود 
و ماژیك های وایت بــرد و معمولی را می توانند 

تامین كنند.

واردات در اقالم مهندسی و اداری
اگرچــه در بیشــتر اقــالم لوازم التحریــر، 
تولیدكنندگان تا 80درصد راه را طی كرده اند 
اما به نظر می رســد در زمینه لوازم مهندسی و 
اداری راه درازی پیش روی تولید داخلی باشد. 
به گفته كارشناســان این حوزه، وابستگی بازار 
به واردات در این اقالم بیش از 90درصد است و 
هنوز نمی توان روی توان داخلی حسابی باز كرد. 
فرزانیان، ضمن تأیید ایــن موضوع در توضیح 
شــرایط بازار در زمینه اقالم مهندسی و اداری 
می گوید: در زمینه تولید لوازم مهندسی بسیار 
ضعیف هستیم و بیش از 80درصد نیاز بازار باید 
با واردات تامین شود. به گفته این فعال صنفی، 
تنها برخی از انواع خط   كش  ها، پرگارها و لوازم 
جانبی مهندسی در داخل كشور تولید می شود و 
در اقالم اصلی و تخصصی این حوزه هنوز چاره ای 
جز واردات وجود ندارد. در زمینه لوازم اداری هم 
ضعف تولید به شدت احساس می شود و حتی در 
ابزارهای ساده ای مثل پانچ و ماشین های دوخت 

به شدت وابسته به واردات هستیم.

بازار داغ كم فروشی و عرضه چند نرخی لبنیات   
بررسی قیمت خرده فروشی انواع شیر و لبنیات در بازار مصرف بیانگر افزایش چراغ خاموش گاه و بیگاه قیمت ها و عرضه 
چندنرخی این اقالم است ؛قیمت هایی كه همواره با باالگرفتن مناقشه تعیین نرخ شیرخام افزایش یافته و در نهایت به 
اعالم نرخ مصوب 3قلم فراورده های پرمصرف توسط ستاد تنظیم بازار ختم می شود اما با گذشت مدت زمانی از اعالم نرخ های 
مصوب، قیمت های افزایش یافته جدیدی روی بسته بندی محصوالت لبنی درج می شود كه همخوانی چندانی با نرخ مصوب 
ندارد. از سوی دیگر با افزایش قیمت محصوالت لبنی كم چرب مشمول قیمت گذاری، روند افزایش نرخ سایر فراورده های لبنی 
پرچرب از ماست، شیر و پنیر پرچرب گرفته تا انواع دوغ، خامه و شیر و ماست طعم دار، بستنی و... نیز شتاب بیشتری به خود 
می گیرد. تجربه چند سال گذشته نشان می دهد كه تا كنون برخوردهای نظارتی مانند جریمه كارخانه های لبنی متخلف، قادر 
به وادار كردن این شــركت ها به تمكین از نرخ های مصوب نبوده و در نهایت نیز با واریزشدن جریمه این تخلفات به حساب 
سازمان های دولتی، عمال زیان گران خریدن شیر و لبنیات از جیب مصرف كنندگانی پرداخت می شود كه در شرایط اقتصادی 
كنونی با كاهش قدرت خریدشان، سهم لبنیات در سبد مصرفی آنها كمتر شده است. با این روند این روزها انواع ماست دبه ای، 
شیر پاكتی، شیر بطری نیم و یك لیتری و پنیر بسته بندی كم چرب برندهای مختلف لبنی با قیمت های متفاوتی در بازار عرضه 
می شود و این عرضه چند نرخی در بازار انواع شیر و لبنیات پرچرب بسیار پررنگ تر است. كم فروشی از طریق كاهش وزن 
درج شده روی بسته بندی شیر و محصوالت لبنی یا درصد چربی این فراورده ها رویكرد دیگری است كه برخی شركت های لبنی 
طی چند سال اخیر برای جبران هزینه تمام شده تولید در دستور كار قرار داده اند؛ تخلفاتی كه به راحتی توسط مصرف كنندگان 

قابل مشاهده نبوده و امكان پیگیری از طریق سازمان حمایت و سایر دستگاه های نظارتی نیز وجود ندارد.



تجهیزات حفاظتی از ماســك بزرگ بنفش گرفته تا شیلد 
و عینك باعث شــده چهره اش پنهان شود و بیشتر صدایش 
را بشــنوم. ماســك صورتی بزرگی كه بر دهانش زده تا راه 
ورود ویروس را ســد كند، راه رســیدن هوا را هم می گیرد. 
این تجهیزات رهاوردش می شــود كمبود اكســیژن خون، 
تعریق بیشــتر و ســردردی كه در این مدت همیشه همراه 
زهرا ملكی لرون- كمك پرســتار بخش مراقبت های عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری- و بسیاری دیگر از همكارانش 
است. بخشــی كه او در آن كار می كند را icutv بیمارستان 
هم می شناسند؛ جایی كه برای رسیدن به آن باید 150پله از 
حیاط بیمارستان باال رفت؛ پله هایی كه نفس هر باال رونده ای 
را بدون تجهیزات حفاظتی می گیرد چه برسد به پرستارانی 
غرق شده در تجهیزات ایمنی. لرون 12سال است كه هر روز با 
این تجهیزات سركار می آید. اصاًل دوست ندارد جای دیگری 
جز در بخش عفونی كار كند. كرونا و شــیوعش البته برای او 
اتفاق عجیب و تازه ای نبود. هر چه باشد، بخش عفونی پر از 
بیمارانی اســت كه ویروس آنها را از پا انداخته است. شرایط 
بخش، پوشــیدن لباس های حفاظتی در مقابل ویروس ها را 
برای پرسنل غیرقابل اجتناب كرده است. برای همین است كه 
خیلی با تجهیزات حفاظتی در مقابل ویروس ها غریبه نیست 
و به آن عادت دارد، می گوید:»بخش عفونی یعنی ســروكار 
داشتن با انواع ویروس ها؛ ایدز و كرونا هم ندارد«. می پرسم چرا 
كار در این بخش را انتخاب كرده است؟ بدون فكر كردن جواب 
روشنی می دهد؛ »كسانی كه وارد بخش عفونی مراقبت های 
ویژه می شوند، دستشان ازهمه جا كوتاه شده. اینجا آخرین 
پناهگاه بیماران است. جایی كه هیچ همراهی جز ما ندارند. 
كمك كــردن به این دســته از بیماران، حــال دلم را خوب 
می كند. این حال خوب به هر چیزی می ارزد«. او پشتیبانی 
غزاله- دختر 20ساله اش-  و همسرش را دلیل ماندگاریش در 
بخش بیماران مبتال به كرونا می داند؛حمایتی كه همسایه ها  
ابتدای شــیوع از آن خوشــحال نبودند؛»بیشتر همسایه ها 
می دانستند در بخش عفونی بیمارستان كار می كنم. وقتی 
كرونا شــیوع پیدا كرد، بیشترشــان از من و خانواده ام فرار 
می كردند. حق داشتند، می ترسیدند كه ناقل ویروس باشم و 
به خانواده شان آسیب بزنم. اگر حمایت دختر و همسرم نبود 
نمی توانستم فشار نگاه های تلخ همسایه ها و پچ پچ هایشان را 
تحمل كنم«. تكه پرانی هایی كه بابت كار كردنش در بخش 
عفونی می شنید، محدود به همسایه ها نبود. حتی همكارانش 
در بیمارستان هم همین رفتار را با او می كردند؛»ما سرویس 
ایاب و ذهاب داریم. چون در بخش مراقبت های عفونی هستم، 
همكاران شــوخی و جدی تا من را داخل سرویس می دیدند 
می گفتند این اصل كروناست. همكارانم حتی به راننده گفته 
بودند كه اگر از كسی نمی ترسد باید از من بترسد. برای اینكه 
همكارانم اذیت نشوند، خودم ماشــین می گرفتم و به خانه 

برمی گشتم«.

سرفهدرصورتكمكپرستار
ماســك و عینك حســابی ردش را روی صورت آرزو طایفه 
ســلطانی- كمك پرســتار بخش داخلی مراقبت های ویژه 
بیمارستان- گذاشته اســت. او33ساله است و 15سال است 
در این بخش كار می كند. معموال روزی 8ســاعت ماسك و 
شیلد روی صورتش دارد و با لباس مخصوص در بخش تردد 
می كند. قرمزی روی تیغه بینی اش هم گواهی است بر استفاده 
مداومش از ماسك و ابزار حفاظتی.بهمن سال گذشته وقتی 
فهمید مریض تخت 4همان مریضی است كه مبتال به كرونا 
بوده و او بیمار را بدون استفاده از ماسك و اقالم حفاظتی برای 
مدتی  تر و خشك كرده است، خودش را نباخت؛ »نمی دانم 
چرا نترسیدم و احســاس كردم چون در محیط بیمارستان 

كار كرده ام بدنم قوی است و مشــكلی پیش نمی آید اما این 
تصور درست نبود. برخی از همكارانم بیمار شدند و كارشان 
به قرنطینه و بخش مراقبت های ویژه كشید«. او وظیفه دارد 
هر3ساعت یك بار با استفاده از دهان شــویه، دهان بیماران 
را شست وشــو دهد. كاری خطرناك برای بیماران مبتال به 
كرونا كه بیماری شان با سرفه همراه است؛»آن روزهای اول 
با یك ماسك معمولی كار می كردم. چندبار پیش آمد هنگام 
دهان شویه بیمار، او سرفه می كرد و ترشحات سرفه اش روی 
صورت و دستم پاشیده می شد. فوری خودم را تمیز می كردم و 
می گفتم این بار دیگر كرونا گرفتم. خدا را شكر، با وجود تصری 
كه داشتم، فعال مشكلی برایم پیش نیامده است«. او از اینكه 
بیماران مبتال به كرونا مظلوم هستند حرف می زند و دلیلی 
برای این حرفش می آورد؛»سال هاست با بیماران زیادی سرو 
كار دارم. بیماران معموال همراه دارند و ساعت مشخصی برای 
مالقات با دوستانشان تعیین شده است. بیماران مبتال به این 
ویروس، تنها یك نفر مالقات كننــده دارند و دیگران با تلفن 

می توانند از حال بیمارشان باخبر شــوند. این یعنی تنهایی 
زیاد بیمار در بیمارســتان و دلتنگی«. حرف های ســلطانی 
تمام نشده اســت كه وحید كریمی بین حرفمان می آید؛» 
ما در بخش خودمان 7تخت داریم. حمام كردن بیماران یك 
بخش از كار من است. باالتر از ســیاهی هم رنگی نیست«. 
او كه به زودی قرار است پدر شــود، قدرت بدنی باالیی دارد. 
می گوید داشــتن قدرت بدنی باال یك مزیــت در كار كمك 
پرستاری است؛ »چون خیلی از كارها را باید با تكیه به قدرت 
بدنی خودمان انجام بدهیم، آمادگی جسمانی كمك می كند 
تا وظیفه مان را درست انجام بدهیم. مثال بیمار مبتال به كرونا 
داشتم كه سرفه می كرد و نیاز داشــت حمام شود. اسمش 
بهروز بود و روی تخت 4بستری بود. بغلش می كردم. حمامش 
می كردم. حتی بهروز می گفت مراقب باشــم كه از او كرونا 
نگیرم. اما كار است دیگر، باید انجامش داد. انجام این كارها با 
شیلد و محافظ و عینك شدنی نیست«. عالقه به انجام كار و 
نزدیكی بیش از اندازه با بیماران باعث شده كریمی هم یكی از 
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حال دلم خوب 
می شود

كسانیكهواردبخش
عفونیمراقبتهای

ویژهمیشوند،
دستشانازهمهجا
كوتاهشده.اینجا
آخرینپناهگاه

بیماراناست.جایی
كههیچهمراهیجزما
ندارند.كمككردنبه
ایندستهازبیماران،

حالدلمراخوب
میكند.اینحال
خوببههرچیزی

میارزد

غمخوار بیماران
بیمارانیكهبهبخش
مراقبتهایویژه
میآیندشرایطی

خاصیدارند.برخیاز
آنهاكنترلیبراعمال

خودندارند.بارها
شدهكهبیماریخود
راكثیفكردهوازاین
بابتشرمندهشده
است.برایاینكه
شرمندگیاوراكم
كنم،سرشوخیرابا
بیماربازكردهامتااز
شرمندگیشكمكنم

كار باید انجام 
شود

چونخیلیازكارها
رابایدباتكیهبه

قدرتبدنیخودمان
انجامبدهیم،آمادگی

جسمانیكمك
میكندتاوظیفهمانرا
درستانجامبدهیم.
مثالبیمارمبتالبه

كروناداشتمكهسرفه
میكردونیازداشت
حمامشود.اسمش

بهروزبودورویتخت
4بستریبود.بغلش
میكردم.حمامش

میكردم.حتیبهروز
میگفتمراقبباشم
كهازاوكرونانگیرم.
اماكاراستدیگر،
بایدانجامشداد

همشهری به دیدار كسانی در یك بیمارستان پذیرای بیماران مبتال به كرونا رفته كه كمتر از آنها گفته و شنیده ایم 

حمیدرضابوجاریان
خبر نگار

گمنامان خط مقدم مقابله با كرونا

خدمهوكمكپرستارهادربیمارستانهاجزوافرادیهستندكهبهپزشكان،پرستارانوكادر
اداریدرمراكزدرمانیكمكمیكنند.هركسدربیمارستانوبخشویژهباشدوبستریشود،

نقشاینافرادرابسیاربیشــترازقبلدركمیكند.آنهامكملهایگمنامسیستمپرستاریوپزشكیكشورندكهبه
شكلحرفهایخدماتیبهبیمارانارائهمیكنندكهجزازدستآنهابرنمیآید.حتیمیتوانمبهجرأتبگویمكسانیكه
دربخشمراقبتهایویژهمشغولبهكارهستند،نهبهعنواننیرویخدماتیبلكهبهعنوانبخشمهمیازاینبخشبه
تغییروضعیتبیماروتحملپذیرتركردنشرایطبیمارستانیودرمانیكمكمیكنند.كمكبهاجابتمزاج،تمیزكردن
بیمارانیكهتواناییانجامهیچكاریدربخشمراقبتهایویژهندارندوحتیدرددلبابیمار،بخشیازفعالیتهاییاست
كهاینافرادانجاممیدهند.آنچهامروزكمكپرستارانایرانیدرمراكزبیمارستانیكشوردرحالانجامآنهستنددر
دیگركشورهاازسویپرستاران،پزشكانیاتجهیزاتمكانیكیانجاممیشــود.بهعنواننمونه،تغییروضعیتبیمار
رویتختدركشورهایدیگربهكمكجرثقیلانجاممیشودامادراغلببیمارســتانهایكشور،خبریازجرثقیل
برایتغییروضعیتبیمارنیستواینكارراكمكپرستارانباتحملفشارسنگینوزنبدنبیماربهشكلروزانهانجام
میدهند؛فعالیتیكهاستمرارآندربلندمدتمنجربهبروزمشكالتجسمیبرایكمكپرستارهامیشود.اینموضوع
نشانمیدهدوجودكمكپرستاراندرمراكزبیمارستانیكشوربرخالفسایركشورها،بسیارپررنگاستوماازآنان
بیشازاندازهوتوانشاناستفادهمیكنیم.درایامشــیوعبیماریكرونانیز،نیروهایكمكپرستاردرایران،بیشترین
تماسمستقیموكمترمحافظتشدهرابابیمارانمبتالداشتهانداماباوجوداین،آنهاباعشقوعالقهوباكمترینفراراز
مسئولیتكاركردندوتوانستندسهمبسزاییدرجریاندرمانبیمارانارائهكننداما،كمتركسیازآنهایادكردومردم
ازحجمخدماتشاناطالعپیداكردند.باوجوداینحجمازكار،بسیاریازكمكپرستاراننیروهایشركتیوپیمانكاری
هستندومشخصنیستچهآیندهشغلیدرانتظارشاناست.سیستمهایاداریومدیریتیبایدبههماناندازهكهبه
كادرپرستاریوپزشكیتوجهنشانمیدهند،بهایننیروهانیزتوجهورسیدگیكندتاانگیزهخدمتافرادحفظشود.

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویســید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلــی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت هــا، دیدگاه ها، ایده هــا، انتقادها، اعتراض ها 
و پیشنهادهای شما بی واســطه به صفحه ما راه پیدا كند. در 
حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم 
هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش 
برویم و قدم هایمان را هــر 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 مسئله ای دغدغه ذهنی شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنیــد كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا 
مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا 
اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه 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 خواهیــد آن را برای دیگــران به اشــتراك بگذارید، در 
قالب یك متن كوتاه بنویسید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه 
خوانندگان روزنامه و مردم و همینطور مسئوالن، این نظرات 
و دیدگاه ها را ببینند و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، 

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

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویســید...  

قرار هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
پیامگیرماباشــماره09023828491درتمامطول
شبانهروزآمادهدریافتپیامها،نظراتودیدگاههای

شماست.
****
2596***0937–مهران:

تا وقتی كســانی كه خودرو ثبت نام می كننــد و از نمایندگی 
تحویل می گیرند این امكان یا اجازه را دارند كه این خودرو را در 
حاشیه بازار یا همان بازار سیاه به شكل قولنامه ای، صلح نامه ای، 
قراردادی، وكالتی و یا قطعی بفروشند این معضل برای ابد باقی 
خواهد بود و همه حرف ها جز شــعار حمایت از مصرف كننده 
واقعی چیز دیگری نخواهد بود! فروش خودروهای صفر توسط 
هر كسی و به هر شــكل پس از تحویل از نمایندگی به نام فرد 
مورد نظر باید تا 2ســال و با كاركرد حداقل 20هزار كیلومتر 
ممنوع شــود، چرا كه در غیراین صورت علنا و عمال داللی و 

واسطه گری رو به جای حذف، به رسمیت شناختیم.

2973***0913–كریم:
هر اداره، سازمان، نهاد، ارگان یا وزارتخانه ای برای جذب نیرو 
یا اســتخدام افراد مورد نیاز خود ضوابــط و معیارهایی درنظر 
می گیرد كه براساس آن دست به انتخاب می زند. یعنی اگر قرار 
است فردی در این اداره یا سازمان مشغول به كار شود باید از نظر 
ویژگی ها یا مشخصاتی مثال سن، جنس، تحصیالت، مهارت و 
تخصص، سابقه ، تجربه كاری و... واجد خصوصیات یا معیارهایی 
باشد كه با توجه به این معیارها هم متقاضیان استخدام بر مبنای 
آن خود را در چارچوب مورد نظر بیابند و هم سازمان مورد نظر 
امكان گزینش و انتخاب از بین داوطلبان را داشــته باشد. در 
ارتباط با ثبت نام متقاضیان خودرو هــم همین مبنا و درنظر 
گرفتن معیارهایی باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان 
از این طریق بین مصرف كننده واقعی و دالالن و واسطه ها كه به 
جز سودجویی و منافع شخصی و یا به هم ریختن شرایط سالم 

بازار به چیز دیگری فكر نمی كنند تفاوت قائل شد.

5287***0911–مریم:
اصوال چه اشكالی داره كه همه یا بعضی از اعضای هیأت دولت 
یا نماینده های مجلس و حتی شــهردار و خیلی از مسئوالن 
دیگه مثل خیلی از دكترها و پرستارها توی این شرایط خاص 
كه همه به تالش بیشتر برای جبران كمبودها نیاز دارند، چند 
روز یا چند هفته خونه نرنــد و در همون محل دولت و مجلس 
كمی استراحت كنند و اونها هم از جون مایه بگذارند و برای رفاه 

و آسایش مردم و حل مشكالت تالش كنند و زحمت بكشند.

7491***0910–هادی:
همانطور كه آلودگی هــای هوا، صوتی، بصــری، خاك، آب، 
زیست محیطی و... داریم و دســتگاه های مربوطه به خصوص 
سازمان حفاظت محیط زیســت تالش می كند تا با مقصران و 
مســببان این قبیل آلودگی ها برخورد كنند، چطور یك عده 
انتظار دارند كه با دالالن و واســطه ها و برهــم زنندگان نظم 
اقتصادی و شرایط طبیعی بازار به عنوان اخاللگر و آلوده كننده 
اقتصاد و بازار برخورد نشود و دست اینگونه افراد از سودجویی و 
به هم ریختن نظم بازار كوتاه نشود؟ دور زدن قانون و ضوابط كه 
به رویه معمول و همیشگی عده ای برای دست یافتن به منافع 
شخصی و یا مطامع گروهی تبدیل شده باید با اقدام به موقع و 
نظارت مداوم دستگاه های اداری، انتظامی، بازرسی و قضایی 

برای همیشه ریشه كن شود.

رُك 

كوشندگان گمنام  مقابله  با كرونا 
اسمبیمارســتانوكروناودرمانكهبهمیانمیآید،
ذهنهاپرمیكشــدسویپزشكوپرســتاراماكمتر
كسیبهاینفكرمیكندكهپزشكانوپرستارانبرایارائهخدماتدرمانیمطلوب
بهبیماراننیازبهكمكافراددیگرهمدارند؛كسانیكهبارهاآنهارادرگوشهوكنار
بیمارســتانهاودربخشهایمختلفبالباسهاییبهرنگهایمختلفدیدهایم؛
كسانیكهاگرنباشــند،نهكاربیمارراهمیافتدونهپزشكوپرستار.نیروهاییكه

درگذشــتهبهآنهاكمكبهیارمیگفتندودرقانونجدیدابالغشدهازسویوزارت
بهداشت،كمكپرستارشانمیخوانند.عنوانیبامسماترونزدیكتربهآنچهانجامش
میدهند.همشهری،باحضوردربیمارستانمسیحدانشوری؛بیمارستانیكهمركز
اصلیپذیرشبیمارانمبتالبهكروناستباتعدادیازكمكپرستارانشاغلدربخش
مراقبتهایویژهاینبیمارستاندربارهاثراتیكهكرونابركاروزندگیشانگذاشته

صحبتكردهاست.

محمدرضاهاشمیان
فوق تخصص بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری

كادرهای درمانی باشد كه خود به ویروس آلوده شد؛» مریضی 
داشتیم كه نمی دانستیم كرونا دارد. عالئم بیماری را داشت 
و من هم چون به سرفه كردن افتاده بودم، تست دادم و اعالم 
شد كه تستم مثبت است. ناراحت خودم نبود و نگران خانومم 
بودم. رعایت می كردم و بعد از مدتی دوباره تست دادم و گفتند 

كه مشكلی ندارم و دوباره كارم را شروع كردم«.

كمكردنبارشرمندگی
فرزاد محمدی 32ســاله و اهل بیرجند اســت. قد و هیكلی 
رشید دارد و دیدن دســتانش حساب را دستم می دهد كه او 
باید زور زیادی هم داشته باشد. فرزاد وقتی سربازیش تمام 
می شود، خیلی اتفاقی به پیشــنهاد دوستش كه از استخدام 
نیرو در بیمارستان خبر داشت، فرم استخدام بیمارستان را 
پركرد. از آن روز تا االن 11ســال می گذرد. او كه پدر فرزاد و 
كیانا ست به عنوان كمك پرستار اســتخدام شد. یعنی برای 
تأمین نیازهای بیمارانی كه بســتری شــده اند و نمی توانند 
فعالیتی داشته باشــند به كار گرفته شــد؛ از كمك در غذا 
خوردن گرفته تا راه رفتن و نظافــت بیمار. خواهی نخواهی 
در بیمارســتان نقش همراه بیمار را بازی می كند؛ نقشی كه 
خیلی ها دوســت ندارند بازیگر آن باشند اما، محمدی حس 
بدی نسبت به كاری كه انجام می دهد، ندارد؛»اول كه كارم 
را شروع كردم هم سخت بود هم ترس داشت. قبول دارم كه 
خون دارد، كثیفی دارد و هم خطر اما، نمی دانم چطور شد كه 
اینقدر به این كار عالقه پیدا كــردم«. او بیماران زیادی را در 
حیاط و روی ویلچر می چرخاند تا دیوارهای ســرد و بی روح 
بیمارستان، روحشان را كمتر آزرده كند؛ بیمارانی كه برخی 
از آنها كرونا داشــتند؛»بیمارانی كه بــه بخش مراقبت های 
ویژه می آیند شرایطی خاصی دارند. برخی از آنها كنترلی بر 
اعمال خود ندارند. بارها شده كه بیماری خود را كثیف كرده 
و از این بابت شرمنده شده است. برای اینكه شرمندگی او را 
كم كنم، سرشوخی را با بیمار باز كرده ام تا از شرمندگی ش 
كم كنم«. او پوشــش كادر درمانی و بیمارســتانی را در ایام 
كرونا، پوششــی غیرمعمول مراجعه كنندگان به بیمارستان 
می داند و این را عاملی برای ایجاد وحشت در بیمار؛ وحشتی 
كه به آتش بیماری در جان بیمــار می دمد و می تواند اثرات 
درمان كادر پزشــكی را كم كند؛»بیماری كه وحشت كرده 
است و فكر می كند در حال مرگ است نیاز به حمایت روانی 
دارد. درباره خودمان، دستگاه ها، تجهیزات بخش و كاری كه 
می كنیم حرف می زنیم. حتی كاری می كنیم كه با ما احساس 
رفاقت كنند و هر كدام از كمك پرستارها سعی می كنند با یك 
بیمار ارتباط بهتری بگیرند تا از استرس بیمار كم كنند«. او 
از روزهایی كه مرگ بیماران مبتال به كرونا باال بود و اثر آن بر 
روحیه او و همكارانش سخن به میان می آورد و می گوید: »آن 
روزهای اول تعداد مرگ مبتالیان باال بود. یك روز دیگر طاقت 
نیاوردم و به حیاط رفتم و گریه كردم. باالخره ما هم آدمیم و 
مرگ این همه انسان روی روحیه ما اثر می گذارد. اما زندگی 
همین است و باید قوی ماند«. او از دلتنگی های خاص خودش 
هم برایم می گوید؛»كار در بیمارستان سنگین است. همیشه 
به ســاعت نگاه می كنم كه زودتر به خانه بروم و بچه هایم را 
ببینم. كرونا باعث شد این شور و شوق را نداشته باشم چون 
مجبور شــدم بچه ها را به خانه پدر و مادرم همسرم بفرستم 
تا از من كرونا نگیرند«. وقتی یــاد آن روزها می افتد كه بچه 
6ماهه اش را برای مدت 2 ماه ندیده بود، حالش بد می شود، 
می گوید: »چند وقت است كه خانواده ام به خانه برگشته اند. 
برای ورود به خانه تشــریفات سنگین بهداشــتی را رعایت 
می كنم. حتی با وسواس خودم را دو سه بار ضد عفونی می كنم 

تا ویروسی از دستم درنرود«. 

كمكبیمارستان؛پرستارخانه
چهره اش خسته است. خسته از روزهایی كه كرونا به ارمغان 
آورده. نه قد و قواره ای رشیدی مانند مردانی كه با او همكارند 
دارد نه دل این را كه بخواهد به بیماری بی توجهی كند و برود 
دنبال كار خودش. روزهای اول كه كســی نمی دانست كرونا 
پایش به ایران باز شده، بیمارانی را با عالئم سرفه و با حال نزار 
از یك سو به سوی دیگر می برد. برخی ها كه حالشان بدتر بود 
را بغل می كرد، تمیزشان می كرد و راه می برد. بعد كه خبر از 
كرونا رسید، با اینكه می دانست مبتالیان زیادی را بدون اینكه 
وسایل حفاظتی چندانی داشــته باشد در آغوش كشیده، به 
كارش ادامه داد. مهری كاری 18ســال از عمرش را به عنوان 
كمك پرستار و خدمه بخش مراقبت های ویژه بخش جراحی 
گذرانده است. او از ترسی كه روزهای ابتدای شیوع بیماری 
میان پزشــكان، پرســتاران و خدمه موج می زد، می گوید؛ 
»خیلی ها تو اون روزای اول می ترسیدن كرونا بگیرن و بمیرن. 
آدمه دیگه، مردن همیشه ترس داره. منم می ترسیدم«. در 
بخش مراقبت های ویژه كه مهــری در آن خدمت می كند، 
تخت زیاد اســت. هر چه تخت ها شــلوغ تر می شــد، تعداد 
كسانی كه تقاضای انتقال از بخش مبتالیان به كرونا به دیگر 
بخش ها را می دادند هم بیشتر می شد. كار به جایی رسید كه 
مهری و یكی - دو همــكار باقی مانده دیگر در بخش، مجبور 
شدند 2شیفت كار كنند تا بتوانند به بیماران خدمات بدهند؛ 
»گاهی روزهایی بود كه اگر2شیفت هم كار می كردیم باز كار 
بود. باز مریضی بود كه باید بهش رسیدگی می شد. خدا پدر و 
مادر بچه های جهادی رو كه اومدن توی كارای بیماران مبتال 
به كرونا كمك مون كردن بیامرزه. اگر نبودن، با این همه كار 
چم چاره می گرفتم«. اما برای مهری،كار با تمام شدن شیفت 
كاری در بیمارستان تمام نمی شد. او با رفتن به خانه، تازه كار 
دومش را شروع می كند؛»همسرم بیماره. روزا تو بیمارستان 
كمك حال مریضا هستم و شــب ها تو خونه پرستار شوهرم. 
همیشه نگرانم نكنه مریضی رو ببرم خونه و شوهرم ازم كرونا 
 ،ICU بگیره. تو روزا و هفته های اول اومدن مریضا به بخش
اونقدر مراقب بودم كه گاهی یــادم می رفت چندبار خودمو 

ضدعفونی كردم«.
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شاید اگر تا چند سال قبل كسی از پرتاب های فضایی 
توسط شــركتی خصوصی حرف می زد همه به او 
می خندیدند. برای سال ها برنامه های فضایی و دانش 
آن تنها در سیطره دولت ها بود و همین مسئله ماجراهایی مثل رقابت فضایی را رقم می زد. اكنون 
اما پرتاب موفق فضاپیمای كرو دارگون فصل جدیدی را در تاریخ جهان گشوده است. در دنیا اكنون 
حرف اول و آخر را شركت های خالق می زنند و این شركت ها هستند كه می توانند كارهای به نظر 
نشدنی را به واقعیت تبدیل كنند. اســپیس ایكس حاال نخستین شركت خصوصی جهان است كه 
موفق شده با فضاپیما و موشك ساخت خود، انسان را به فضا برساند. این شركت پیش از این هم دست 
به كارهایی زده بود كه هیچ دولتی حتی آن را تصور هم نمی كرد. با خالقیت اسپیس ایكس و ساخت 
موشك فالكون ۹ هزینه پرتاب محموله های فضایی به شدت كاهش پیدا كرد. پرتاب ماهواره ها به مدار 
زمین حاال به یك مسئله عادی در جهان تبدیل شده و با پایین آمدن هزینه ها كشورهای بیشتری این 
امكان را برای قراردادن ماهواره هایشان در فضا خواهند داشت. جداشدن استیج اول موشك فالكون ۹ 
پس از پرتاب و فرود آن روی سكوی شناور، ثبت خالقیتی است كه سال ها هیچ كدام از سازمان های 
فضایی دولتی در جهان با بودجه های كالن شــان موفق به انجام آن نشده بودند. ساختن كپسول 
فضایی با قابلیت حمل انسان هم مسئله ای ساده به حساب نمی آید اما ایالن ماسك به عنوان بنیانگذار 
اسپیس ایكس و كاركنان این شركت نشان داده اند كه آینده دنیا را شركت های خالق خصوصی و 

استارتاپ ها می سازند.
این مسیر به راحتی طی نشده، بارها پرتاب ها و آزمایش های اسپیس ایكس با شكست همراه بوده 
است. كاركنان این شركت كه هفته گذشته خوشحال و سرحال بودند بارها با منفجرشدن پروژه های 
چندین ماهه شان اشك ریخته اند اما سرانجام پیروزی را به دور از كاغذبازی های اداری تجربه كرده اند.
شاید رفتن به مریخ اكنون برای خیلی ها یك شوخی باشد. این شركت مثل همین پرتاب، اكنون در 

حال آزمایش و دست و پنجه نرم كردن با مشكالت ساخت فضاپیمایی به مقصد سیاره سرخ است.
شركت دیگر ایالن ماسك یعنی تسال موتورز هم با خودروهای الكتریكی و خودران خود تحولی در 
جهان به وجود آورده و پس از صدها سال نشان داده كه می شود حمل ونقل را بدون بنزین و گازوئیل 

هم پیش برد.
استارتاپ ها و شركت های خالق و فناور در همین چند سال گذشته سبك زندگی میلیون ها نفر از 
مردم جهان را تغییر داده اند. آنها نشان داده اند كه كارها را می شود از راه هایی انجام داد كه شاید سال ها 
به فكر دولت ها نرسیده است. این شركت ها همه حوزه ها از حمل ونقل و سالمت گرفته تا بانكداری و 
ورزش را متحول كرده اند. یك زمان سیلیكون ولی در كالیفرنیای آمریكا بود؛ حاال سیلیكون ولی در 

بنگلور هند ، در سوژو چین ، در پكن یا شاید تهران و مشهد است.
باید فهمید كه دوران اقتصادهای نفتی تمام شده و همه كشورهای جهان به دنبال اقتصاد مغزپایه 
هستند. كسی دیگر در دنیا پز به فوالدسازی، تولید سیمان یا حتی پتروشیمی نمی دهد. همه پز و 

قدرت شان روی خالقیت، فناوری و های تك است.
نفت یك رانت در اقتصاد كشورهاست و اتفاقا هم زمانی كه قیمت نفت باالتر بوده در كشورهای رانتیر 
فساد بیشتر و وضع مردم و اشتغال بدتر شده است. پول نفت به عنوان رانت وارد اقتصاد می شود و هر 

كسی با هر دلیلی سعی می كند به این رانت نزدیك تر شود.
مقاومت بخش سنتی و آنها كه سال ها از رانت نفتی لذت برده اند هم بی فایده است. بخش های سنتی 
باالخره زمانی می فهمند كه در مقابل استارتاپ ها و شركت های خالق می بازند؛ این اتفاقی است كه 

در دنیا دارد می افتد.
دولت ها در این میان باید تنها قدرت شركت های خالق را بفهمند و موانع دست و پاگیر را بردارند. صدها 
سال تنها هزاران مدل مجوز و كاغذبازی توسعه داده شده  است و حاال باید اكوسیستم استارتاپی برای 
رشد شكل بگیرد. خیلی ها سرانجام باید متوجه فهرست كنونی شركت های برتر جهان شوند و مفهوم 
پیشتازی صاحبان فناوری را بفهمند. مقاومت سنتی در مقابل تفكر فناوری مدرن بی فایده است. در 

جهان انقالبی جدید شده است كه همه را با خود همسو می كند.
گاندی جمله ای دارد كه می گوید: اول به شــما می خندند، بعد به شــما بی اعتنایی می كنند، بعد 
كتك تان می زنند و بعد شما پیروز می شوید. حكایت پیروزی شركت های خالق در حوزه های مختلف 
ازجمله فضا هم مثال دیگر این روند تاریخی است؛ پیروزی و موفقیت پس از به جان خریدن خنده 

دیگران و شكست.

آينده فضا در اختيار شركت های خالق

محمد كرباسی
دبیر گروه دانش و فناوری

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار
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رابرت بنكن
فرمانده عملیات مشترك، مسئول 
مالقات، اتصال و جداسازی و سایر 
فعالیت های ماموریت دمو-2.بنكن 
 در 2ماموریت شــاتل بــا نام های
 STS- 123 و STS-130 حضــور 
داشته و در هر ماموریت 3پیاده روی 

فضایی را به انجام رسانده است.

داگالس هرلی
فرمانده فضاپیما، مســئول پرتاب، 
فــرود و ریــكاوری. او  خلبان و 
 STS- و STS-127 اپراتور روباتیك
135، در آخرین ماموریت شــاتل 
در ژوئیه2011بوده اســت. هرلی و 
بنكن در ایــن ماموریت عضو گروه 
63ایستگاه فضایی بین المللی شدند.

مركز فضایی كندی،
كیپ كارناوال، فلوریدا

در حدود 1۹ساعت، كرو دراگون به محل 
قرار و اتصال با ایستگاه فضایی بین المللی 
رسید. فضانوردان پس از آن به راحتی از 
طریق دریچه بین كرو دراگون و ایستگاه 
رفت وآمد می كنند.

بالفاصله پس از 
جداسازی بخش دوم، 

دماغه به صورت محوری 
باز می شود تا دریچه 
جلویی نمایان شود؛ 

ناوبرهای راهنما و 
حسگرهای كنترلی و 

4رانشگر داركو

پس از اقامت در ایســتگاه )بین 30تا 11۹روز(، 
بنكن و هرلی، با جدا كردن كرو دراگون، به سمت 

زمین حركت می كنند.

فضاپیمای كرو دراگون به گونه ای طراحی شده است كه می تواند 
به صورت خودكار به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شود اما 
فضانوردان مستقر در آن و حاضر در ایستگاه بر این كار نظارت 

داشتند تا در صورت نیاز كنترل را به دست گیرند.

رانشگرهای دراكو برای 
بازگشت به مدار زمین مورد 

استفاده قرار می گیرند.

كرو دراگون گرما و كشش بسیار 
شدیدی را در زمان بازگشت به جو 
تجربه می كند و اگر قرار بر بازگشت به 
پایگاه فضایی كندی باشد، همان مسیر 
برگشت شاتل را طی می كند.

پس از خروج از ایستگاه فضایی 
بین المللی، نوبت جداسازی و 

از بین رفتن ماژول بدنه خواهد 
بود. آخرین مرحله نیز روشن 

شدن موتورها و حركت به 
سمت زمین است.

پس از كامل شدن 
فاز ورود به جو، 4چتر 

مارك3، مخصوص 
فرود باز شده و به 

كاهش سرعت كمك 
می كند و دست آخر 

آرام آن را در اقیانوس 
اطلس می اندازد.

كپسول در اقیانوس شناور می شود و تیم 
خروج با وسایل شناور خود برای خارج 

كردن2 فضانورد از داخل كرو دراگون وارد 
عمل می شوند.

طول
عرض
جرم

سرنشین
حجم

كرودراگون

8/1متر
3/7متر
۹/5تن

7
10مترمكعب فشرده

14مترمكعب غیرفشرده

سایوز

7/5متر
2/2متر
7/1تن

3
8/5مترمكعب فشرده

-

شاتل فضایی

37متر
4/6متر
68/5تن

8
74/3مترمكعب فشرده

300مترمكعب غیرفشرده

استارالینر

5متر
4/5متر
13تن

7
11مترمكعب فشرده

-

مقایسه فضاپیماها

پرواز اژدهـا
كرو دراگون با دو فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی رسید تا فصل جدیدی 

با نخستین فضاپیمای ساخت یك شركت خصوصی در تاریخ آغاز شود
سرانجام در آخرین دقایق شنبه شب هفته گذشته به وقت 
تهران، موشك فالكون۹، كپسول »كرو دراگون« را به ایستگاه 
فضایی بین المللی برد. پرتاب فضاپیما پس از حدود ۹سال و 
3ماه، بار دیگر از خاك آمریكا و از پایگاه فضایی كندی انجام گرفت. آخرین بار، شاتل دیسكاوری در فوریه 
سال2011 برای ماموریت اعزام شــده بود و پس از آن، تمامی فضانوردان ناسا از پایگاه فضایی بایكونور 
قزاقستان راهی فضا شده بودند. نخستین سؤالی كه در ذهن بســیاری از مردم شكل گرفت، این بود: »آیا 
پرتاب سفینه به همراه 2 سرنشین در روزهای كرونایی كار درستی بوده است؟« اگر شما هم چنین سؤالی 
برای تان پیش آمده است، بد نیست پاسخ ناسا را در این زمینه بخوانید. سازمان فضانوردی آمریكا می گوید: 
»فضانوردان در كنار یكدیگر قرنطینه سنگین و سختی را سپری كردند و اقدامات الزم برای تمیز نگه داشتن 
همه  چیز انجام شده است. برای حمایت از پرتاب اخیر، تمام پرسنل اقدامات ایمنی اضافی را انجام داده اند. 
فقط تعداد معدودی خبرنگار توانستند وارد مركز فضایی كندی شوند و این مركز به دلیل رعایت نكات ایمنی 
و بهداشتی پذیرای تماشاگران نبود«. پرتاب قرار بود ساعت 1:03بامداد پنجشنبه 8خردادماه انجام پذیرد 
اما ناسا و شركت اسپیس ایكس تنها 17دقیقه پیش از پرتاب فالكون۹، ماموریت دمو2را به دلیل شرایط 
بد جوی لغو و آن را به شنبه، 10خرداد موكول كردند. نگرانی از سطح باالی الكتریسیته جوی باعث شد تا 
مقامات مسئول، قید پرتاب را زده و آن را به تأخیر بیندازند. شنبه اما وضعیت جوی خیلی بهتر شد و امكان 
پرتاب به وجود آمد. رابطه اسپیس ایكس با ناسا طی سال های اخیر به طرز چشمگیری بهبود یافته. در دهه 
2000، نخستین تالش برای پرتاب موشك اسپیس ایكس با شكســت مواجه شد و این شركت در سال 
2008تقریبا در آستانه ورشكستگی قرار داشت. پس از آن، ناسا فرصتی به الون ماسك و شركتش داد تا از 
نابود شدن جلوگیری كنند. مبلغ یك میلیارد و600میلیون دالر در قراردادی برای اعزام محموله به ایستگاه 
فضایی با استفاده از كپسول جدید دراگون با موشكی به نام فالكون۹ بین طرفین به امضا رسید. همكاری 
این دو به خوبی پیش رفت تا آنجا كه همه  چیز با یك شكست به هم ریخت. در سال2015، حدود 2/5تن 
محموله در میانه راه به  دلیل انفجار موشك از بین رفت. یك سال بعد یك فالكون۹ دیگر درحالی كه روی 
سكوی پرتاب بود، منفجر شد و 200میلیون دالر خسارت به بار  آورد. با این حال همكاری مشترك قطع 

نشد تا اینكه شیرینی این همكاری، شنبه هفته گذشته خود را نشان دهد.
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موشك فالكون 9

   ارتفاع: 65/5متر )به انضمام 
كرو دراگون(

   قطر: 3/7متر

   جرم: 549هزار و 54كیلوگرم

   ظرفیت تا مدار پایینی زمین: 
22800كیلوگرم

بخش اول:
پایه های فرود قسمت قابل استفاده 
موشك فالكون9، آن را مهیای نشستن 
روی یك كشتی بدون سرنشین 
هدایت پذیر می كند. 9موتور گازسوز 
»مرلین 1D« از 123هزار و600كیلوگرم 
RP-1)نفت سفید فضایی( و 287هزارو 
500كیلوگرم LOx )اكسیژن مایع( 
به عنوان سوخت محرك استفاده 
می كند. هر موتور 467كیلوگرم وزن 
دارد و 87هزار و 90كیلوگرم – نیرو 
 )ISP( رانش و 282ثانیه تكانه ویژه
 هنگام پرتاب تولید می كند كه به این 
بخش 816هزار و466كیلوگرم– نیرو 
می بخشد.

بخش دوم:
یك موتور خأل مرلین 1D از نفت سفید 
فضایی و اكسیژن مایع استفاده می كند. 
 این موتور تغییر یافته موتور 
مرلین 1D است كه دهانك بلندتری 
دارد. این موتور رانش خلئی معادل 
95هزار و 254كیلوگرم  نیرو دارد و با 
نسبت مساحت 165:1دهانكش، تكانه 
ویژه 348ثانیه تولید می كند. این موتور 
با طرح محفظه انژكتور مخصوص خود 
مي تواند تا 39درصد كاهش مصرف 
سوخت داشته باشد.

كپسول كرو دراگون

   ارتفاع: 8/1متر )با تنه(
   قطر: 4متر

   جرم: 6400كیلوگرم
   ظرفیت تا ایستگاه بین المللی فضایی: 3310كیلوگرم

   نیروی محركه: 4جفت از موتورهای سوپرداركو در اطراف كپسول تعبیه 
شده اند كه در مواقع اورژانسی، كپسول را از موشك جدا می كنند. این كپسول 

از 18رانشگر با قابلیت مانور بهره می برد.
   سرنشــینان: 2 فضانورد در این ماموریت شركت داشــته اند. كپسول 

ظرفیت 7فضانورد را دارد.

بخش یا 
استیج اول

4موتور رانشگر برای سكو
بدون سرنشین هدایت پذیر 
در نظر گرفته شده كه وقتی این
  سكو مستقر شد، این موتورها اجازه می دهند 
سكوي شناور در محل فرود بخش اول قرار بگیرد

1D 9موتور مرلین

ناسا به وسیله موشك فالكون9شركت 
اسپیس ایكس، سفینه كرو دراگون را با 

2سرنشین از سكوی 39A پایگاه فضایی 
كندی در فلوریدا روانه ایستگاه فضایی 

بین المللی كرد.

حدود 9/5دقیقه پس از بلند شدن، بخش 
اول فالكون9روی عرشه نرم یك سكوي 
بدون سرنشین هدایت پذیر با نام »البته 
من هنوز عاشق ات هستم« در ساحل 
اقیانوس اطلس در فلوریدا فرود آمد.

زمانی كه پایه های 
فرود باز شدند، 
موتورها برای آخرین 
بار روشن می شوند تا 
بخش اول فالكون9
را با سرعت 20
كیلومتر در ساعت
 به سمت محل
 فرود بیاورند.

به دنبال ماموریت دمو-2، مسیر راه اندازی شده 
اولیه فالكون9را در شمال شرقی كیپ قرار خواهد 
داد. موتورهای بخش اول برای حدود 2/5دقیقه 
كار می كنند و ســپس بخــش اول از بخش دوم 
و كرو دراگون در ارتفاع حــدود 100كیلومتری 

جدا می شود.

2A

3

2E1

2B

2D
2C

به محض جدا شدن، بخش اول یك مانور چرخش انجام 
می دهد. زمانی كه بخش اول قابل اســتفاده فالكون9، 
شروع به بازگشت می كند، پیشرانه های گاز سرد كه در 

باال قرار دارند، موشك را می چرخانند.

بخش میانی

بخش دوم

باله ها پایداری را به هنگام 
پرتاب برقرار می كنند

تنه، یك 
ماژول حمل بار 

غیرفشرده است

8موتور 
سوپردراكو

كپسول 
كرو دراگون

محفظه چترها

لوله مخصوص، نیرو و 
هوای فشرده را از تنه به 

كپسول منتقل می كند

2دقیقه و 44ثانیه 
پس از بلند شدن 
موشك، موتور 
بخش دوم روشن 
می شود

4باله مشبك

وقتی بخش اول از لبه فضا 
و از طریق جو زمین سقوط 
را آغاز می كند، بازگشت با 
درگیر شدن 3موتور برای 
كاهش سرعت صورت 
می گیرد. 4بال تاشوی 
مقاوم در برابر حرارت كه 
به آنها باله های مشبك 
گفته می شود به هدایت 
بخش اول برای فرود در 
محل مشخص شده كمك 
می كنند.

موتور خلئی 
 1D مرلین

در 8/5دقیقه، موتور بخش دوم نیز جدا می شود. 
12دقیقه پس از بلند شدن، كرو دراگون از بخش دوم 
جدا می شود؛ بخشی كه در جو زمین نابود خواهد شد.

در مدار، فضانوردان و كنترل ماموریت اسپیس ایكس، 
عملكرد فضاپیما را با انجام آزمایش هایی روی سیستم 
كنترل محیطی، رانشگرهای مخصوص مانور سیستم 
كنترل و نمایش، مورد بررسی قرار می دهند.

رادیاتورهای 
خارج كننده گرما

رانشگرهای دراكو برای 
تنظیم مسیر در مدار 
مورد استفاده قرار می گیرند

92دقیقه به طول می انجامد 
كه ایستگاه فضایی بین المللی 
)ISS( یك دور در مدار به دور 
زمین بگردد؛ تقریبا 15/5دور 
در روز در ارتفاع 400كیلومتری

صفحه های 
خورشیدی

شنبه شب، ناسا فصل جدیدی از 
فرستادن انسان به فضا را با پرتاب 

كپسول كرو دراگون به وسیله 
فالكون9به ایستگاه فضایی آغاز 
 39A كرد. این موشك از سكوی
پایگاه فضایی كندی در فلوریدا 
به فضا پرتاب شد. رابرت بنكن و 

داگالس هرلی، 2فضانوردی هستند 
كه در این ماموریت حضور دارند.

مأموریت 
دمو-2 

خیز جدید 
اسپیس ایكس و ناسا

رابرت بنكن
فرمانده عملیات مشترك، مسئول 
مالقات، اتصال و جداسازی و سایر 
فعالیت های ماموریت دمو-2.بنكن 
 در 2ماموریت شــاتل بــا نام های

 STS- 123 و STS-130 حضــور 
داشته و در هر ماموریت 3پیاده روی 

فضایی را به انجام رسانده است.
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این شمارهدرنگ

ماسک

ازماسكهایتنفسیدربازارچهمیدانیم؟

چهره   در   نقاب  سالمت
زهرارستگارمقدم

روزنامهنگار

گزارش

جهان ماسكی
بیش از 50كشور 

استفاده از ماسك 
را در سراسر 

كشور اجباری 
كرده و 50كشور 

دیگر نیز در برخی 
مناطق پوشاندن 
صورت را هنگام 
خروج از خانه از 

مردم خواسته اند. 
حدود 30كشور 

مثل استرالیا، 
كانادا، نیوزیلند، 

عربستان سعودی 
و كشورهای 

اسكاندیناوی 
اجازه داده اند 

مردم خودشان 
برای پوشیدن 
ماسك تصمیم 

بگیرند

قوانینماسكیدرسایركشورهاپسازشیوعكروناچگونهبود؟

ماسك برای همه 
بیشاز50كشورازمردممیخواهندوقتیاز
خانهخارجمیشوند،صورتخودرابپوشانند

درتالشبرایكاهششــیوعویروس
كرونــایجدید،تعدادپرشــماریاز
كشورهاپوشیدنماسكدرفضاهای
عمومیرااجبــاریوبهشــهرونداناعالمكردهاندكــهاگربدون
ماسكدیدهشوند،باجریمهروبهروخواهندشد.درمورداینكهآیا
ماســكصورتمیتواندمانعازانتقالویروسكروناازشخصیبه
شخصدیگرشــود،نظرهایمتناقضیوجودداشتهاست.سازمان
بهداشتجهانی)WHO(توصیهكردهاســتافرادسالمنیازیبه
پوشیدنماسكندارنداماافرادیكهاحساسناخوشاحوالیهمراهبا
سرفهوعطسهدارندوهمچنینافرادیكهازشخصآلودهبهویروس
مراقبتمیكنندبایدباماسك،رویدهانوبینیخودرابپوشانند.
سازمانبهداشتجهانیمیگوید:»ماسكهافقطدرصورتیمؤثرند

كهباشستوشویمكرردستهاباالكلوصابونهمراهشوند«.
انستیتویرابرتكوخمیگوید:»پوشاندندهانوبینیمیتوانداز
انتشارقطراتعفونیكههنگامصحبت،سرفهیاعطسهكردنبیرون
میآیند،جلوگیریكند؛یعنیاینماســكهاطراحیشدهاندكه
آدمهادربرابركسیكهماسكزدهایمنشوند؛درنتیجهكسیكه

ماسكزدهنسبتبهآدمهایدیگرایمننمیشود«.
بیشاز50كشوراستفادهازماسكرادرسراسركشوراجباریكرده
و50كشوردیگرنیزدربرخیمناطقپوشاندنصورتراهنگامخروج
ازخانهازمردمخواستهاند.حدود30كشــورمثلاسترالیا،كانادا،
نیوزیلند،عربستانسعودیوكشورهایاسكاندیناویاجازهدادهاند

مردمخودشانبرایپوشیدنماسكتصمیمبگیرند.
بعضیحكومتهامانندانگلستانوســنگاپورازمردمخواستهاند
كهماســكنپوشــندتانیروهایخدماتدرمانی،تجهیزاتكافی
برایمحافظتازخوددربرابرافرادبیمارداشــتهباشند.درهمین
حال،مركزكنترلوپیشگیریازبیماریهایآمریكابهطورخاص
ازاســتفادهازماســكهایجراحیدفاعنمیكندامابهاستفادهاز
پوششهایپارچهایبرایصورتكهحتیباموادخانگیمعمولی
نیزمیتوانآنهارادرستكردتوصیهمیكند.اینكارسرعتشیوع
ویروسراكاهشمیدهــدوازانتقالآنازافــرادبدونعالمتبه
دیگرانجلوگیریخواهدكرد.15ایالتآمریكاكهشــیوعویروس
درآنهاشدیدبود،استفادهازماسكرااجباریكردند.دركشورهای
آسیاییمانندچین،تایوانیاهنگكنگ،استفادهازماسكحتیقبل
ازهمهگیریویروسكرونانسبتاًمتداولبود.آنهاباتوجهبهجمعیتی
كهدارندوبهخاطرآلودگیوهمچنینبهدلیلتجربههایقبلیدر
موردشیوعویروسهایسارسوآنفلوآنزاازاینماسكهااستفاده
میكردند.ونزوئال،جزونخستینكشورهاییبودكهاستفادهازماسك
رادرفضاهایعمومیاجباریوازروزهایابتداییماهمارساجرایی
كرد.ویتناماستفادهازماسكصورتبرایمردمرادرتاریخ16مارس
اجباریكرد.جمهوریچك،نخســتینكشــوراروپاییبودكهاز
18مارساستفادهازماسكرادرسوپرماركتها،داروخانههاوهنگام
استفادهازحملونقلعمومیاجباریكرد.رئیسجمهوراسلواكی
درتاریخ25مارسازاینپوششجدیداستفادهكردوزوزاناچاپوتووا
درتالشبرایاینكهمردمبرایاستفادهازماسكترغیبشوند،در
مراسمتحلیفوسوگندبهعنواندولتجدیداینكشور،ازیكماسك
قرمزكههمرنگلباسشبود،اســتفادهكرد.بوسنیوهرزگویندر
29مارس،استفادهازماسكرابرایشهروندانخوداجباریكرد.آنها
بایدهنگامراهرفتندرخیابانهایابیرونازخانهخود،ماسكبزنندیابا
پارچهایرویدهانوبینیخودرابپوشانند.درچهارمآوریل،كلمبیا
استفادهازماسكرابرایحملونقلعمومیومكانهایعمومیمثل

مغازهها،بازارهاوبانكهااجباریكرد.
اماراتمتحدهعربیهمدرهمینتاریخاعالمكردكهاســتفادهاز
ماسكبرایهمهدرهرجاییخارجازخانهاجباریاست.كشورهای
كوباواكوادوردر6آوریلوروزبعدازآنتصمیمگرفتندكهاستفاده
ازماسكرادرمكانهایعمومیاجباریكنند.همچنیندراینروز
اتریشاستفادهازماسكرادرمكانهایعمومیاجباریوصدراعظم
اینكشورسباستینكورزتأییدكردكهپوشیدنآنهابهتطابقنیاز

داردچراكهماسكبرایكشورمابیگانهاست.
درشمالآفریقا،مراكشدرتاریخ7آوریلاستفادهازماسكرااجباری
ودولتاعالمكردكههركســیبهاینموضوععملنكند،باحبستا
3ماهو1300درهم)130دالر(جریمهمواجهمیشود.درهمانروز
تركیهبههمهشهروندانخوددستوردادهنگامخریدیابازدیدازاماكن
عمومیشلوغماسكبپوشند.اینكشوردرتبدیلشدنبهمتضررترین
كشورخاورمیانهازایرانپیشیگرفتهاستودولتگفتماسكهاییرا
بهصورترایگانبههمهخانوادههاتحویلمیدهد.در9آوریل،كامرون
برایافرادیكهازخانههایخودبیرونمیروند،پوشــیدنماسكرا
اجباریكرد.خیلیزوددههاكشورآفریقاییازاینروندپیرویكردند؛
آنگوال،بنین،بوركینافاسو،گینهاستوایی،اتیوپی،گابن،گینه،كنیا،
لیبریا،رواندا،سیرالئونوزامبیاونیجریهتعدادیازاینكشورهابودند.
در12آوریلاسرائیلهماستفادهازماسكراهنگامخروجازخانهبرای
شهروندانخوداجباریكرد.در16آوریلنیزوزارتبهداشتلهستان
پوشاندنصورتباماسكیاپارچهوروسریدرمكانهایعمومیرا
اجباریكرد.اینامردرفضاهایسبزمثلپاركها،سواحلواماكنی
مثلجادهها،میادین،مكانهایمذهبی،تجاریوبازارهاصدقمیكند.
لوكزامبورگاستفادهازماســكرادرتاریخ20آوریلبرایمكانهای
عمومیكهامكانحفظفاصلهاجتماعیمیاناشــخاصوجودندارد،
مثلحملونقلعمومیوسوپرماركتهاو...اجباریكرد.آلمانآخرین
كشوراروپاییبودكهدر22آوریلپوشیدنماسكراهنگاماستفاده
ازحملونقلعمومیوهنگامخریددر16ایالتخوداجباریكرد.در
همانروزبحرینپوشیدنماسكرادرمناطقعمومیاجباریكرد.
قطرهمكهاستفادهازماسكرااز26آوریلبرایكارمنداندولت،بخش
خصوصی،مشتریان،خریدارانفروشــگاههایموادغذاییوكارگران
بخشهایمختلفاجباریكردهبود،درتاریخ17میاعالمكردكهتا
3سالحبسوحدود55هزاردالرجریمهدرانتظارمتخلفانخواهد
بود.هندوراسدرتاریخســومماهمیواوگانداپنجماینماهپوشیدن
ماسكهنگامخروجازخانهرااجباریكردند.فرانسهنیزازتاریخ10ماه
میاستفادهازماسكرااجباریكرد؛چراكهازفردایاینروزقراربود
كشورازقرنطینهخارجشود.اسپانیادرتاریخ20ماهمیبرایهمهافراد
بزرگتراز6سالپوشیدنماســكدرفضاهایعمومیوفضاهایباز
كهامكانفاصلهبیشاز2مترفراهمنیسترااجباریكرد.كرهجنوبی
هماز26ماهمیاستفادهازماسكهنگاماستفادهازوسایلحملونقل
عمومیوتاكسیرادركشوراجباریكرد.درهمانروزلبناناعالمكرد
كهاز29میهركسدرمألعامماسكنپوشد،تا50هزارپوندلبنانی

)33دالر(جریمهخواهدشد.

شبنمسیدمجیدی
جوكرپشــتفرماننشســتهوزلزدهبهروزنامهنگار

بچهاســپنددودكنهایپاركوی؛مردی
سبزهروبا-مثال-موهایفرفریوعینكی
كهازپشتشیشهاشتهرانقهوهایترهم
بهنظرمیرسد.البتهباماسكیرویدهان
كهرویآنطرحلبخندجوكرنقاشیشده؛
قرمِزپررنگرویپارچهســفیدماســك؛
لبخندیدرازوپهن؛قرمِزترسناك!مثل
همانكهدرفیلم»جوكــر«رویلبهای
»واكیــنفینیكس«بودوبرایشاســكار
آورد.دیدنچنینمــردیدرخیابانهای
تهرانهماكنونهمچنانبیرونازمرزهای
واقعیــتودرتخیلممكناســتولینه

خیلــیدورازمرز،چــونهمینحاالهم
طراحیهــایخالقانهبرایرویماســك
دربعضیجاهایكرهزمینشــروعشدهو
باســرعتیدرهمانحدودسرعتانتقال
ویروسكوویــد-19ازمــرزیبهمرزی
دیگر،بهقصدعبورازهــرمرزی،درحال

نزدیكشدناست.
      

»كروناهنوزتمومنشــده،برایجلوگیری
ازآن،ماســكراباتخفیفبخرید!«اغراق
استاگربگوییمماســكهممثلشلوارو
غیره،درفهرستپوشیدنیهایروزانهمان
قرارگرفته،چوناززمــانپیدایشكرونا
تانقطــهاوجترســناكش)بــاخبرهایی
آخرالزمانــیازبیمارســتانهاوفضاهای
شــهری(همیشــهبودهاندآدمهاییكه

اهلماســكزدننبودهاند؛حاالیاازســر
بیخیالییاافسردگییاتوهمرویینتنی
یاهرچــی.آنهاخودشــانجمعیتیقابل
توجهدررداینادعاهستندكهماسكهم
ازاینپسجزوپوشاكروزانهمانمحسوب
میشود.ازطرفدیگرترسازمبتالشدن
بهویروسكووید-19همچنــاندرروان
جمعیتبیشماریوولمیخوردوآنها-
دســتكمنیمیازجمعیتكرهزمین-به
ادامهزندگیباماســكیبردهانبهصورت

جدیمیاندیشند.
      

بهاینترتیبقراراســتباشكلدیگری
اززندگیمواجهشــویم؛زندگیایكهدر
آندســتكمنیمیازآدمهایجغرافیای
اطرافمانهمیشــهماســكبــرصورت

دارند.اینداســتانیتازهاستكهحتمابر
حوزههایمختلفجامعهتأثیرمیگذارد.
حسشــاعرانهاشكهمثــالازاینبهبعد
»ازآدمهاتنهایكجفتچشمدریادمان

میماند«.
اصالاهمیتینداردولیدرسایرحوزهها؟
همینحــاالماســكفروشهایآنالین
دستبهكارشــدهاندوباسرعت83ممیز
52مگابیتبرثانیهازهمهپیشافتادهاند.
البتــهآنهافقطماســكبهملــتفروش
میكنند.بدونهیچخالقیتی؛خشــكو
شقورق.حاالآرتیستهاكمكمازخواب
بیدارمیشوندوبعدازخمیازهایطوالنی،
هوسمیكنندذهنشانرارویماسكها
باالبیاورند.همینحاالپروژههایشخصی
برایارائهظاهریمتفاوتازماسكهاشروع

شدهومحصوالتشاندرشبكههایمجازی
نگاهبهنگاهمیچرخد.باشگاههایفوتبال
درآلمانباماســكهایاختصاصیبرای
بازیكنانذخیرهوكادرفنیدرمسابقهها
حاضرمیشوند؛ماسكهاییباطرحلوگوو
رنگپیراهنباشگاه؛كاالییقابلعرضهبه
هوادار،مثلكالهوشالاختصاصیباشگاه.
احتماالحوزهاقتصادبیشــترینتأثیررااز
زندگیماسكیمیگیردولیایناحتمال
هم-خیلیزیاد-وجــودداردكهپساز
تكراریشــدنایدههاینخستین،آدمها
ازماســكبرایانتقالپیامهایاجتماعی
اســتفادهكنندیاتككلمههاییمفهومی
رویماســكیكهدهانراپوشــانده.مثال
میشود»سكوت«راتصوركردكهازروبهرو

میآید.

از زمان شروع كرونا، توصیه رسمی سازمان بهداشت جهانی روشن بود. فقط 2گروه از مردم باید ماسك بزنند: 
كسانی كه بیمارند یا عالئم بیماری دارند و كسانی كه از افراد مشكوک به ابتال مراقبت می كنند. با این حال هیچ 
یك از ما نیستیم كه چند نوع ماسك در خانه نداشته باشیم. تفاوت این ماسك ها با یكدیگر در چیست؟ قیمت 

آنها چند است و به طور كلی چه ماسكی باید به صورت بزنیم؟

زندگی زیر ماسك
چندپاراگرافدربارهرویدادهاییكه-بهاحتمالزیاد-درروزهایآیندهرخمیدهد

شهرامفرهنگی
روزنامهنگار

توضیحاتمقاومتنوع ماسك*

مقاومت زیاد در برابر مایعات و قابلیت جراحی1
هنگام تنفس درون دهان فرو نمی رود.تنفس مناسب

ماسك فیلتر 2
FFP 1 ،  2  و 3

مقاوم در برابر ذرات 2 تا 5 میكرون با 
فیلتراسیون 80 تا 99 درصد

بر اساس استانداردهای اروپایی
FFP نوعی از ماسك فیلتردار با فیلتر 

 EN149:2001 ثابت است كه با استاندارد
نامگذاری شده. FFP 2 به این معناست كه 

این ماسك تا 9۴ درصد از ذرات مضر در هوا را 
با اندازه بین 2 و 5 میكرون فیلتر می كند.

3
ماسك های

 N95، 99 و 100
برای ذرات بزرگ تر از 0.3 میكرون با 

فیلتراسیون 95 تا 99.9۷ درصد 

NIOSH با استاندارد آمریكایی
 EN149:2001 ماسك هایی كه با استاندارد

مطابقت دارند برای محافظت در برابر ذرات 
معلق مرطوب موجود در هوا، جامدات و ذرات 
معلق روغنی موجود در هوا طراحی شده اند 
)N به نشانه  عدم مقاومت نسبت به روغن و 
95 به معنای فیلتر كردن ذرات گرد و غبار 

بیش از 95 درصد است(

۴
ماسك های

 R 95 تا 100
مناسب برای ذرات بزرگ تر از 0.3 میكرون 

با فیلتراسیون 95 تا 99.9۷ درصد 

NIOSH با استاندارد آمریكایی
)R ماسك تنفسی مقاوم نسبت به روغن( 

حداكثر زمان استفاده 8 ساعت

5
ماسك های
 P 95تا 100

مناسب برای ذرات بزرگ تر از 0.3 میكرون 
با فیلتراسیون 95 تا 99.9۷  درصد 

NIOSH با استاندارد آمریكایی
)P ماسك تنفسی ضد روغن(

ماسك فیلتردار 6
كربن

الیه هایی از كربن فعال شده )كربن اكیتو( 
برای حفاظت در مقابل گاز ها و بخار ها در نظر 
گرفته می شود و بوی آلودگی و گازهای مضر 

هوا داخل ماسك نفوذ نمی كند. 

اگر قالب كاسه ای شكل ماسك فرم خود را از 
دست داداه باشد و روی صورت به طور كامل 
محكم نچسبد، اگر بوی دود و هوای آلوده از 

بیرون احساس شود و اگر فیلتر ماسك كثیف 
شده باشد و آلودگی ها روی سطح آن دیده 

شود ماسك دیگر مورد استفاده نیست. عمر 
مفید ماسك فیلتردار تا 8 ساعت كاری است.

 انتقال ویروس از طریق هوای معمولی تا كنون تأیید نشده؛ به همین خاطر
الزامي براي استفاده از ماسك های N95 و FPP2  برای افراد سالم و عموم مردم وجود ندارد.

انتخاب ماسک
1- ساختار و استخوان بندی صورت باید درنظر گرفته شود

2- میزان استفاده از ماسك در طول روز مهم است.
3- مقدار فیلتر هوا و ماسك به نسبت فعالیت كم و زیاد مهم خواهد بود.

۴- میزان هزینه كه برای خرید ماسك به نسبت كاربرد پرداخت مي شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

نـکـتـه 
عمر فیلتر و ماسك تا حدود زیادی به غلظت آالینده ها، میزان رطوبت هوا، دما، حجم و تعداد دم و بازدم بستگی 
دارد، چرا كه همه این عوامل می توانند باعث كاهش عمر مفید فیلتر ماسك شوند. ماسك های یكبار مصرف را 
نمی توان تمیز یا شستشو كرد، بنابراین از ماسك مدت طوالنی استفاده كنید یا ماسك هایی كه دارای فیلتر قابل 

تعویض است. برای تمیز كردن یا تعویض فیلتر ماسك طبق دستورالعمل شركت سازنده عمل شود.

چطور  ماسك  را  در  خانه   بسازیم؟
ماسكهاییكهباپارچهبافتتنگ،مثلپارچههایكتانی
كهدرتیشرتهااستفادهمیشود،دوختهمیشوند،در
بهترینحالتیكســومكارایییكماسكاستانداردرا
دارد.امابااینهمهمیتوانماســكهاییخانگیتولید
كردكهبتواندبیشتراز90درصدذراتراجذبكند.به
همیندلیلبعضیبیمارستانهادستورالعملیبرایتولید
ماســكهایخانگیارائهكردهاند. برایدوختماسك
میتوانیدازحولهحمام،پارچههایمیكروفیبركهبرای
تمیزكاریاستفادهمیشودوهمچنینپارچههایكتان
بابافتتنگوچندالیهاســتفادهكنید.پیشازبریدن

ودوختنماســكهابایدپارچههارابشوییدو10دقیقه
درآببجوشــانید.توجهكنیدكهاندازهماسكهاباید
بهقدریباشــدكهازباالیبینیتازیرچانهوتانزدیكی
گوشرابپوشــاند.درنتیجهاندازهپارچهایكهمیبرید
بایددرحدود15در30سانتیمترباشــد.بهتراستاز
3الیهپارچهاســتفادهكنید)هرالیهبهاندازهیكسوم
یكماسكاستانداردكاراییدارد(.اگرپارچهبافتبسیار
تنگوسفتیداردمیتوانیدازدوالیههماستفادهكنید.
بندكشیبهماســكبدوزیدكهبتوانآنراپشتگوش

محكمكرد.

انواع ماسک 
ماسكجراحیكهبهنامماسكپزشكییاماسكسادهصورتشناختهمیشودواغـلبكاركناندرمـان
آنرااستفادهمیكنند،برایجلوگیریازخروجوپرتابباكتریدرقطراتمایعیاذراتمعلقدرهوا
ازدهانوبینیكادردرمانطــراحیشدهوبهكارمیروند.اینماسكهابرایمحافظتازفردیكه
آنراپوشیدهدربرابراستنشاقباكتریهایموجوددرهوایاذراتویروسطراحینشدهاندونسبتبه
ماسكهاییچونماسكN95یاFFP كهبهدلیلداشتنمواد،شكـلوالیههـایمـحكم،مـحافـظ

بهتریهستند،محافظتكمتریدارند.
مؤسسهملیایمنیوبهداشــتشــغلی)NIOSH(،مرجعطبقهبندیماســكهادرآمریكاست.
طبقهبندیNIOSHفقطبهپاالیشذراتمعلقدرهوااشارهداردوبهتواناییماسكدرحذفگازهای
شیمیاییوبخاراتهوااشارهنمیكند.NIOSHدرحالحاضر9طبقهبندیازماسكهایموردتأیید
رابراساسسریماسكوسطحكاراییآنایجادكردهاست.بخشاولسریطبقهبندیفیلتر،شامل
یكیازحروفN ، RیاPاستكهمقاومتفیلتردربرابرمواجههوتماسباذراتمعلقروغن)بهعنوان

مثال،روانكنندهها،گلیسیرینو...(رانشانمیدهد.

یك كالغ چهل كالغ
ویروسكرونابازارشــایعاتدربارهآنراداغكردهاســتكهالبتهریشــهبعضیازاینشایعات
سوءاستفادههایكاســبكارانهبعضیافرادســودجوازترسونیازمردماست؛افرادیكهشایعه
میسازندتاماسكوموادضدعفونیكنندهرااحتكاركنندوبهچندینبرابرقیمتاصلیبهمردم

بفروشند.

باید از ماسك استفاده کنید
واقعیت:بهگفتهمركزكنترلوپیشگیریازبیماری،افرادیكهحالشان خوباستنیازیبهپوشیدنماسكندارند.جرومادمز،مدیرعاملجراحان 1    شایعه
آمریكامعتقداستاگرماسكرابهشكلدرستینپوشیداحتمالابتالیبه
بیماریافزایشپیدامیكند.كسانیكهعالئمبیماریدرآنهامشاهدهمیشودبایدماسكبپوشند
تاجلویابتالیدیگرانبهبیماریرابگیرند.خریدبیهودهماسكپزشكیتنهاتعدادآنهاراكاهش

وافراددیگررادرخطرقرارمیدهد.

ویروس کرونا از راه هوا منتقل و باعث مبتال شدن افراد  به این بیماری می شود
واقعیت:هنوزچنیناصلیثابتنشدهاستوباتوجهبهسنگینبودن اینویروس،كمتردرهوامیماندوبیشــتربهســمتپایینحركت 2    شایعه
میكند.بنابرایــنخالفتصورمعمولبیشــترینمنبــعویروسنه

ماسكهاكهكفشهایشماست.

استفاده صحیح از ماسک
ابتدادستهاراقبلازتماسباماسكباآبوصابونبشویید.بعدآنراازجعبهخارج
كردهوازپارهیاسوراخنبودنآنمطمئنشوید.قسمتباالیماسكقطعهایداردكه
باعثمحكمشدنآنرویبینیمیشود.بندهاوكشهاینگاهدارندهبایددرستدر
پشتسرقرارگیردوقسمتباالیماســكبهكمكقطعهفلزیمحكمشودتابهفرم
بینیدرآید.بادموبازدممیتوانیدقرارگیریصحیحماسكرارویدهانوبینیكنترل
كنید.درزماندم،هوایورودیفقطبایدازطریقفیلترماسكواردشود.درزمانبازدم
نیزنبایدهیچهواییازكنارهماسكخارجشود.ماسكبهطورمعمولبرایافرادیكه
دارایریشوسبیلهستندنمیتوانددهانوبینیرابپوشاند.ازماسكمناسببرای

بزرگساالنبرایكودكاناستفادهنشود!

قیمت مصوب ماسک 
رئیــس ســازمان حمایــت 
تولیدكنندگان و مصرف كنندگان 
قیمت مصوب هر عدد ماســك 
وارداتی را قیمت تمام شده آن كاال 
به اضافه 10 درصد سود اعالم كرد. 
عباس تابش گفت: »مجوز توزیع 
انواع ماسك برای مصارف عمومی 
در شبكه تأمین كرونا صادر شد و 
بر این اساس در حال حاضر ماسك 
در داروخانه هــا توزیع، عرضه و 

فروخته می شود«.

قیمتنوع ماسك

سه الیه پزشكی
)تولید داخل(

برای مصرف كننده 
810 تومان

ماسك تولید نیمه صنعتی 
1600 تومان)كارگاهی(

ماسك N95  در داروخانه ها 
بر اساس نوع، مدل و
 كیفیت )وارداتی(

25 تا 50 هزار 
تومان

ماسك وارداتی
قیمت تمام شده  
به عالوه 10 درصد 

سود
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این شمارهدرنگ

ماسک

 خبرهای ماسكی
مروری بر رویدادها و اتفاقات مهم تولید و توزیع 

ماسك در ایران پس از همه گیرشدن كرونا
از روزهای آغازین شیوع كرونا 
در كشور، »ماســك نداریم« را 
به وفــور از عرضه كنندگان در 
داروخانه ها می شــنیدیم. ماسكی كه همیشــه به راحتی در 
دسترس بود حاال در  لیست كاالهاي احتكاري جای گرفته و 
رنگ عوض كرده بود تا تبدیل به یكی از اساسی ترین دغدغه های 
مردم در كنار درد كرونا شــود. اما همدلی همیشگی مردم در 
روزهای سخت موجب شــد تا در اوج بحران كرونا در اواسط 
اســفند به طور آتش به اختیار در گوشــه و كنار كشور شروع 
به دوخت و دوز ماســك كنند تا هم مشــتی محكم بر دهان 
سوءاستفاده گران و كم فروشان زده باشند و هم اقدامی در جهت 
قطع زنجیره كرونا كرده باشند. در این ایام وزارت بهداشت نیز 
با عرضه مستقیم و رایگان ماســك در اختیار خانواده ها تا حد 
مطلوبی توانست از دامن زدن های گسترده در مورد احتكار و 
همچنین تشــویق و نگرانی اذهان عمومی بكاهد. در این بین 
2قوه مجریه و قضاییه و دســتگاه های نظارتی و امنیتی نیز به 
میدان آمدند و نظارت ها درخصوص احتكار ماسك را تشدید 
كردند. با توقف صادرات، ایجــاد چندین خط تولید و افزایش 
ظرفیت واحدهای تولیدی و عرضه مستقیم آن در بازار، بحران 
قیمت ها شكسته و آرامش تا حدودی بر جامعه حاكم شد؛ البته 
در این بین نباید از كمك های بشردوستانه یونیسف، چین، ژاپن، 
تركیه و... به دولت ایران درخصوص ارسال تجهیزات پزشكی 
مانند انواع ماسك های فیلترینگ باال و بدون فیلتر غافل شد. 
گرچه در این مدت شایعاتی نیز درخصوص فروش این تجهیزات 
در بازار به گوش می رسید. در ادامه، تایم الین وقایع ماسكی و 
آمار و ارقام مربوط به میزان تولیدات آن، اقالم احتكار و كشف 
و ضبط شده و حجم محموله های ارسالی بشردوستانه به ایران 

پس از همه گیرشدن كرونا را می خوانید:
 3 اسفند: ممنوعیت خرید و فروش ماسك در داروخانه ها و 
توزیع رایگان آن در پایگاه های سالمت، خانه ها و مراكز بهداشت 

سراسر كشور
 5 اسفند: مرد ایرانی كه قصد داشت ۵۰۰ هزار ماسك پزشكی 
را در انباری خانه اش در گلبرگ تهــران احتكار كند در حالی 
دستگیر شد كه پلیس دریافت همسر وی یك زن چینی است.

8 اسفند: نخستین محموله كمك های چین به ایران برای 
مقابله با كرونا ارسال شد. تاكنون كمك های دولتی و غیردولتی 
این كشــور در 28محموله هوایی تجهیزات پزشــكی شامل 
1۰میلیون ماسك و یك میلیون ماســك اهدایی »جك ما« 

كارآفرین چینی انجام شده است.
 10 اسفند: انتشار خبر كشف ۵میلیون ماسك از دیجی كاال در 
شبكه »ایران كاال« كه سر و صدای زیادی در شبكه های مجازی 
ایجاد كرد و 11اسفند مدیركل تعزیرات با رد آن گفت كه این 

رقم مربوط به كل كشفیات در طول همان هفته بوده است.
 11 اسفند: امضای قرارداد تولید ۵میلیون ماسك نانو توسط 

شركت های دانش بنیان از سوی دولت
12اسفند: كشف و ضبط انبار بزرگ احتكار تجهیزات پزشكی 
شامل انواع ماســك های اتاق عمل و ماسك بیهوشی با ارزش 

تقریبی بیش از 1۰۰میلیارد تومان
14 اسفند: اعتصاب و ترك محــل كار پزشكان بیمارستان 
سیدالشــهدا واقع در گلوبندك تهــران در اعتراض به  كمبود 
تجهیزات مقابله  با كرونا ازجمله نبود ماسك و دستكش و الكل

22 اسفند: نخســتین جلسه دادگاه رســیدگی به پرونده 
محتكران ماسك در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی. 
این پرونده 11 متهم داشت كه محاكمه آنان در دادگاه علنی 
و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این پرونده 
2میلیون و ۵۰۰ ماسك و 2 هزار تب سنج توسط متهمان احتكار 

شده و قرار بود به یكی از كشور های شرق آسیا منتقل شود.
24 اسفند: كشف بیش از ۷8میلیون ماسك احتكارشده در 

پایتخت و دستگیری 1۵ محتكر 
26 اسفند: اجرایی ســازی  برنامه ســهمیه بندی و توزیع 

ماسك های پزشكی و صدور حواله صرفا برای مراكز درمانی 
27 اسفند: 4هزار ماســك N95 و ۷8هزار ماسك سه الیه، 

كمك ارسالی بشردوستانه كشور تركیه به ایران
 29 اسفند: كاربرچیهیرو نخستین شخصی بود كه مدعی شد 
كمك های بشردوستانه یونیسف در بازار ایران به فروش می رسد. 
او با انتشار تصویری در صفحه توییتر خود نوشت: »مامان بابام 
این ماســك رو خریدن آوردن خونه بدون اینكه نگاش كرده 
باشن. نگاه كردم بهشون می گم كمك بشردوستانه  یونیسفه 
كه دارن تو بازار می فروشن؛ تعجب می كنن«. توییتی كه خیلی 
سریع مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت و تبدیل به یك سوژه 
داغ خبری شــد و واكنش اكانت توییتری سازمان یونیسف را 

هم در برداشت. 
16فروردین: رئیس پلیس تهران از كشف 1۰میلیون ماسك 

احتكارشده و تحویل آن به وزارت بهداشت خبر داد.
26فروردین: بزرگ ترین كارخانه تولید ماســك كشور با 
ظرفیت اسمی تولید روزانه 4 میلیون عدد انواع ماسك معمولی، 
N95 و نانویی در مجتمع صنعتی اشتهارد استان البرز با ایجاد 

اشتغال برای 33۰نفر راه اندازی شد.
 29فروردین: استفاده از ماسك برای رانندگان اسنپ الزامی 
شد. اسنپ گزینه »عدم استفاده از ماسك« را به اپلیكیشن خود 
اضافه كرده و از تمامی مسافران دعوت می كند، ضمن استفاده 
خودشان از ماســك، عدم اســتفاده راننده از ماسك را به تیم 

پشتیبانی گزارش دهند.
13 اردیبهشت: استفاده از ماسك در مترو و اتوبوس اجباری شد 
و از این تاریخ ماسك ارزان قیمت در 2۵ایستگاه مترو در پایتخت 

و تعدادی از پایانه های اتوبوسرانی به مسافران عرضه می شود.
 20 اردیبهشت: ارسال پنجمین و بزرگ ترین محموله كمكی 
یونیسف به ایران شامل تجهیزات حفاظت فردی ازجمله 2نوع 

ماسك جراحی با فیلترینگ باال و ماسك N95 به وزن ۶3 تن 
 26 اردیبهشت: نرخ جدید فروش ماسك در مترو از سوی 
وزارت صمت اعالم شــد. قیمت تمام شــده هر واحد ماسك 
تولیدشده در كارخانه با احتساب هزینه حمل و فروش به بیش 

از یك هزار تومان می رسد.
 28 اردیبهشت: ارســال 3 محموله جدیــد از كمك های 
بشردوستانه روسیه به ایران با حجم 3/۵ میلیون تن كه شامل 

پارچه های مورد نیاز برای تولید ماسك بهداشتی  است.

تايم الين

خدیجه نوروزی 
خبرنگار

بازنگری در قوانين
زهرا ساعي/ نماینده 

مجلس: متأسفانه 
مردم گمان می كنند 
كه كرونا از بین رفته 

است درحالی كه موج 
دوم كرونا در راه است. 

اگر فرهنگسازی 
جواب ندهد در گام 

بعدی باید یك مقدار 
نظارت و اجرای قانون 

را با جدیت بیشتری 
پیگیری كنند. 

مانند كشورهایی 
كه از جریمه و 

مجازات درصورت 
رعایت نكردن 

پروتكل های بهداشتی 
استفاده می كنند، 

 ایران هم باید از 
عوامل بازدارنده 

قانون شكنی استفاده 
كند

دولت برای حل مشكل ماسك چطور عمل كرد؟

نمره دولت درچالش ماسك
نقد عملكرد دولت در تهیه، توزیع و قانونگذاری برای

 استفاده از ماسك، از نگاه كارشناسان

هر چند هفته های اول شیوع كرونا، استفاده از ماسك تنها به افراد مشكوك به ویروس و مبتالیان توصیه می شد اما 
گذر زمان الزام استفاده از ماسك هنگام خروج از خانه را روشن ساخت و اكنون باید گفت كه ماسك را باید به عنوان 
بخشی از سبد خانواده قبول كنیم. احساس نیاز به ماسك همچون الكل موجب شد تا در روزهای ابتدایی شیوع كرونا، 
ایران با مشكل كمبود ماسك مواجه شود تا جایی كه سعید نمكی، وزیر بهداشت در نامه ای گالیه آمیز به حسن روحانی، رئیس جمهور از 
او خواست تا با احتكار كنندگان ماسك برخورد كند. در گذر زمان با افزایش ظرفیت های تولید ماسك، این مشكل تا حدودی حل شد و 
هم اكنون مسئوالن دولتی در تالش هستند كه با اجبار استفاده از ماسك در مترو و اتوبوس، سدی در برابر كرونا ایجاد كنند اما در این میان 
دغدغه هایی همچون قیمت گذاری ماسك، نحوه اجرای قانون اجباری شدن ماسك و... سر جای خود باقی هستند. این دغدغه ها موجب 
شد تا به سراغ قاسم نوده فراهانی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات پزشكی، محمدعلی پورنیا كارشناس مدیریت شهری 
و زهرا ساعی نماینده مجلس دهم برویم. نقطه مشترك نظرات این سه چهره درباره عملكرد دولت در تهیه ماسك به ضعف مدیریت در 

روزهای اول شیوع كرونا بازمی گشت و از نظر آنها در روزهای اول این مردم بودند كه مسئولیت حل معضل ماسك را برعهده گرفتند.

دولت برای رفع نیاز به ماسك تأخیر داشت

در روزهــای اول شــیوع كرونــا، 
بیشــتر از آنكه دولت برای رفع كم 
و كاســتی های تجهیزات پزشكی 
و ماســك پای كار بیاید، این مردم 
بودند كه همچــون یك موج متحد 
برای رفــع خألها حركــت كردند. 
هرچنــد بار رفــع نیــاز الكل های 
ضدعفونی به دلیل آنكه مردم توان 

تولید این محصول را نداشتند، تمام و كمال بر دوش دولت بود اما در حوزه ماسك  
مردم سنگ تمام گذاشــتند و تالش كردند تا ناتوانی دولت در روزهای ابتدایی 
شیوع كرونا را پوشش دهند. بسیاری از كارگاه ها، مساجدها و... به عنوان نهادهای 
مردمی وارد میدان شدند و این نیاز را تأمین كردند. به عبارت دیگر در قدم اول، این 
مردم بودند كه متوجه نیاز فوری به ماسك شدند و در شرایطی كه دولت حضور 

كمرنگی داشت، مردم بازیگر اصلی میدان تولید ماسك شدند.
گذر زمان این فرصت را به دولت داد تا مدیریت را به دست بگیرد و به عنوان قوه 
مجریه دستور افزایش تولید ماســك و توزیع آن در میان كادر درمانی و مردم 
را صادر و به وظیفــه اش- هر چند با تأخیر- عمل كند. بدون شــك توان تولید 
كارگاه های كوچك، مساجد و نیروهای مردمی كه برای تولید ماسك وارد میدان 
شــدند به دولت نمی رســد اما در روزهای ابتدایی همین مردم با قدرت اندك 
توانستند تا حدودی مشــكل را حل كنند. در این میان نباید فراموش كرد كه 
تأمین مایحتاج ضروری جزو وظایف دولت است و شاید به همین خاطر است كه 
معتقدم نباید از دولت به دلیل تأمین مایع ضدعفونی كننده و ماسك تشكر كرد. 
اگر دولت از همان روز اول قوی ظاهر می شد، جای تشكر داشت اما اینكه با یك 
وقفه زمانی و عقب تر از مردم قدم بردارد، دیگر به تشكر نیاز نیست؛ چرا كه دولت 

در حیطه وظایفش عمل كرده است.
این روزها شاهد هستیم كه استفاده از ماسك در مترو و اتوبوس اجباری شده است اما 
بسیاری از مردم تن به این تصمیم نمی دهند. این اتفاق به این موضوع بازمی گردد كه در 
ایران به اندازه كافی قانون وجود دارد اما ناظر قانون ضعیف است. اینكه برای شهروندان 
قانون بنویسند و از آنها بخواهند با ماسك در اتوبوس و مترو حاضر شوند، كار آسانی است 
اما اینكه قانون چطور اجرا و نظارت شود،  سخت است. قانونگذاران و مجریان قانون در 
رابطه با ماسك باید از خود بپرسند آیا افرادی كه در تهران از ناوگان حمل ونقل عمومی 
استفاده می كنند، توان خرید روزانه ماسك را دارند؟ آن فرد كارگری كه برای صرفه جویی 
در هزینه هایش از اتوبوس استفاده می كند،  آیا می تواند بخشی از درآمدش را صرف خرید 
ماسك كند؟ برای حل مشكالت اجرای قانون استفاده از ماسك، در این نقطه نیازمند 
تدبیر و مدیریت دولت و شهرداری هستیم. آنها باید برای استفاده كنندگان اتوبوس و 
مترو، ماســك رایگان درنظر بگیرند و زمانی كه فردی بدون ماسك در مترو مشاهده 

می شود، ماسك رایگان را در اختیارش قرار دهند تا بخشی از مشكالت حل شود.

دولت برای تولید ماسك كاری نكرد

در مورد ماســك، دولت كاری نكرد و 
مردم بار این موضوع را بر دوش گرفتند. 
در روز دوم شیوع كرونا به ما اعالم كردند 
كه وضعیت ماسك بد است، به همین 
دلیل از ۵تولیدكننده ماســك كشور 
دعــوت كردیم و در وزارت بهداشــت 
جلســه ای ترتیب دادیم. پس از آنكه 
از تولیدكنندگان میزان تولیدشــان را 

پرسیدیم، در آن جلسه مقرر شد كه تولیدكنندگان ۵۰درصد تولیدهایشان را تحویل 
وزارت بهداشت بدهند و ۵۰درصد دیگر را به دست مشتریان ثابت خود برسانند. وقتی 
24ساعت از این تصمیم گذشت، دوســتان وزارت بهداشت درخواست كردند كه این 
۵تولید كننده تمام تولیدهایشان را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهند؛ چرا كه در آن 
زمان كادر درمانی با مشكل تجهیزات پزشكی روبه رو شده بود. براساس این درخواست 

تمام ماسك ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
در ادامه، معاون وزارت بهداشت از من درخواست كرد تا بعد از بررسی های الزم، دست 
به واردات ماسك از كشورهای نزدیك بزنیم. ما گمان كردیم كه تركیه می تواند گزینه 
خوبی برای حل این مشكل باشد اما بعد از پرس و جو متوجه شدیم كه تركیه، صادرات 
ماسك را ممنوع كرده است. این موضوع باعث شد تا سراغ راه حل دیگری برویم. من 
از خیاط ها خواستم كه در این زمینه وارد میدان شوند و با مجموعه ای كه 2۵۰كارمند 
داشت، رایزنی كردم. آنها از من خواستند كه پارچه را تهیه كنم و در اختیار آنها قرار 
دهم. در ایران 2 كارخانه امكان تولید پارچه مناسب ماسك را دارند؛ یك كارخانه در 
همدان و دیگری در یزد فعال اســت. با كارخانه همدان كه سطح فعالیت وسیع تری 
داشت وارد مذاكره شدیم و توانستیم پارچه مورد نیاز را تهیه كنیم. پارچه را در اختیار 
خیاط ها قرار دادیم و براساس الگویی كه وزارت بهداشت تأیید كرده بود، كار تولید 
ماسك شروع شد. ماسكی كه چند روز بعد از كرونا نایاب شده بود، بعد از یك  ماه در 
آن به خودكفایی رسیدیم و حتی هم اكنون امكان صادرات آن را داریم. من به وزرای 
بهداشت و صمت اعالم كرده ام كه ما می توانیم ماسك را صادر كنیم. دلیل اصلی این 
اتفاق این بود كه مــردم همكاری كردند و آنهایی كه توانش را داشــتند وارد عرصه 

تولید شدند.
اكنون نیز در حال ساماندهی تولیدكنندگان ماسك هستیم و حتی برای افرادی كه 
خواهان ماندن در این شغل هستند، مجوز صادر می كنیم و نمی گذاریم كسی به شكل 
خودسر دست به تولید ماسك بزند. مردم باید بدانند كه قیمت ماسك حداكثر برای 
فروشنده خرد باید 2هزار تومان باشد و در داروخانه هزار و ۶۰۰تومان و ما در تالش 
هستیم با نظارت بیشتر مانع گرانفروشی ها شویم. در رابطه با دغدغه كیفیت ماسك 
هم باید گفت كه در حال برخورد با تولیدكنندگانی هستیم كه از پارچه مناسب برای 
تولید استفاده نمی كنند، چرا كه ماسك نیاز به پارچه مخصوص دارد و تولیدكنندگانی 

كه این مسئله را رعایت نكنند، از سوی بازرسین ما تعطیل می شوند.

دولت و مردم در كنار هم بحران ماسك را مدیریت كردند

اســفند ماه زمانی بود كه به شكل 
رسمی شیوع كرونا اطالع رسانی 
شــد. در آن دوران ماسك و الكل 
با كمبود جدی مواجــه بود اما با 
گذر زمان وضعیــت بهبود یافت. 
هم اكنون با تدابیری كه اندیشیده 
شده، تولید ماسك به حدی رسیده 
اســت كه ما توان صادرات آن به 

كشورهای دیگر را داریم. ستاد ملی مبارزه با كرونا كه با همكاری دستگاه های 
مختلف و مدیریت رئیس جمهور در حال فعالیت است، به خوبی فرمان امور را 
به  دست گرفته است. همه ارگان ها براساس فرمان ملی ای كه صادر شده بود، 
پای كار آمدند و حتی كارخانه بزرگی در اشتهارد برای تولید ماسك ایجاد شد 

و بسیاری از كارگاه ها در این حوزه فعال شدند.
وقتی شرایط كشورمان را با كشورهای پیشرفته- كه توقع بود در مقوله تأمین 
تجهیزات پزشكی بهتر عمل كنند- مقایسه می كنیم، مشاهده می شود كه ایران 
در حوزه تأمین تجهیزات پزشكی بهتر عمل كرده است. با اتحاد ملی ای كه در 
زمینه مقابله با كرونا ایجاد شد، بسیار خوب توانستیم فضا را برای مقابله با این 
ویروس مهیا كنیم. در این میان مساجد، نیروهای مردمی و... وارد كار شدند و 

هنوز نیز این همدلی برای تأمین تجهیزات پزشكی ازجمله ماسك ادامه دارد.
اگر روزهای اول را فاكتور بگیریم، باید بگوییم كه دولت در زمینه تأمین ماسك 
و دیگر تجهیزات پزشــكی درســت عمل كرده اســت، باالخر كرونا، ویروس 
ناشناخته ای بود كه مردم كشور ما را هم درگیر كرد. در این میان نباید فراموش 
كنیم كه ایران یك كشور تحریم شده است و برای مقابله با كرونا شرایط عادی 
نداشت. ما از این امكان برخوردار نبودیم كه بتوانیم از هر كشوری كه می خواهیم 
تجهیزات مورد نیاز را وارد كنیم اما در این شــرایط مــردم و دولت در كنار هم 
توانستند بحران كرونا را در حوزه تأمین تجهیزات ازجمله ماسك مدیریت كنند.

استفاده اجباری از ماسك
ما با فرهنگسازی باید مردم را از خطر اســتفاده نكردن از ماسك باخبر كنیم. 
متأسفانه مردم گمان می كنند كه كرونا از بین رفته است درحالی كه موج دوم 

كرونا در راه است.
اگر فرهنگسازی جواب ندهد در گام بعدی باید یك مقدار نظارت و اجرای قانون 
را با جدیت بیشتری پیگیری كنند. مانند كشورهایی كه از جریمه و مجازات 
درصورت رعایت نكردن پروتكل های بهداشتی استفاده می كنند،  ایران هم باید 
از عوامل بازدارنده قانون شكنی استفاده كند. براي افرادی كه به هیچ نوعی زیر 
بار قانون نمی روند می توان تمهیدات خاصی درنظر گرفت تا آنها را با شــدت 

خطر كرونا آگاه كرد.

قدم زدن در خیابان
 با ماسك دیور

درباره تالش های خالقانه هنرمندان  و 
شركت های بزرگ مد جهان برای تولید ماسك

طراحان مد پیش از شــیوع كرونا نیز گاه 
و بیگاه از ماســك برای نمایش های خود 
استفاده می كردند. ریك اوئنز، طراح مد 
آمریكایی، در مجموعه تابستانی خود كه در سال 2۰18 در پاریس به 
نمایش درآمد به  منظور اشاره به آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، چهره 
تمامی مدل های خود را با ماسك پوشــاند. حتی باشگاه های فوتبال 
اروپایی نیز ماسك هایی مزین به لوگوی خود تولید و در فروشگاه های 
ویژه خود عرضه كرده اند تا فوتبالیست های روی نیمكت و تماشاگران 

بتوانند از آن استفاده كنند.
  آی وی وی، هنرمند معترض و آزادی خواه چینــی، نیز تعدادی از آثار 
مشهور خود را روی ماســك های جراحی چاپ كرده است تا از درآمد 
حاصل از فروش آنها به افرادی كه از همه گیری كرونا آســیب دیده اند، 
كمك كند. با این همه از آنجا كه ماسك ها به جزئی جدانشدنی از سبك 
زندگی همه انسان ها تبدیل شده اند، افراد خالق، هنرمندان و طراحان 
نیز وارد این گود شده اند تا با ساخت ماسك های جذاب و خالقانه، تحمل 
این تكه پوشش تحمیل شده به بشر را ساده تر كنند. اگرچه ماسك های 
دست ساز معموال از قابلیت محافظتی باالیی به اندازه ماسك های جراحی 
برخوردار نیســتند، اما در بعضی از مناطق، ماننــد نایروبی، فقر مانع از 
دسترسی افراد به ماسك های استاندارد می شود و افراد مجبورند برای 
محافظت از خود به ماسك های دست ساز روی آورند. در همین راستا، 
طراحی آفریقایی به نام دیوید اویدو براساس این حقیقت تلخ كه درآمد 
روزانه بیشتر مردم محله او در نایروبی برابر قیمت یك ماسك در آمریكا- 
۵دالر- است، ماسك هایی زیبا و رنگارنگ متناسب با پوشش و فرهنگ 
محلی تولید كرده و به صورت رایــگان در اختیار مردم قرار می دهد. اما 
اویدو نخستین فردی نیست كه در دوران كرونا اقدام به تولید ماسك های 

خالقانه و گاه عجیب و عموما زیبا كرده  است:

محمدعلی پورنیا 
 كارشناس مدیریت شهری

قاسم نوده فراهانی 
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات پزشكی

زهرا ساعی 
 نماینده مجلس دهم

لیال شریف 
خبرنگار

سمیرا رحیمی 
روزنامه نگار

 استفاده از ماسك های هماهنگ با لباس در میان سیاستمداران نیز رایج شده  است. 
سوزانا كاپتووا، رئیس جمهور اسلوواكی، ازجمله این سیاستمداران است.

ماسك های تولید اویدو با پارچه های آفریقایی چاپ 
مومی ساخته شده اند.

ماسك های شفاف با هدف بهبود امكان ارتباط با 
همه افراد، به ویژه ناشنوا یا كم شنوا، توسط كشورهای 

مختلف اروپایی تولید می شود.

فوتبالیست ها حین تمرین و روی نیمكت ماسكی با لوگوی تیم خود را به  صورت می زنند.

ماسك عجیب نیروهای پلیس در كلمبیا

ماریو میالنسیو 
مهندس، این 
ماسك غواصی 
دارای لوله های 
تنفسی را با 
كمك چاپگر 
سه بعدی 
ساخته است.

مادری فلسطینی برای دختران خود از برگ كاهو 
ماسك ساخته است.

ماسك تنها مختص انسان ها نیست، این مرد اهل كاراكاس 
به صورت سگ خود نیز ماسك زده است.

یك تولید كننده لباس های مردانه در برلین ماسك هایی 
خاص تولید كرده  است تا مشتریان شیك پوش این 

شركت بتوانند ماسك های خود را با كراوات یا دستمال 
گردن خود هماهنگ كنند.
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كتاب

مجموعه رمان های جنایی -  معمایی 
هری هول در ایران با اقبال مخاطبان مواجه شده 

كارآگاهی به دنبال 
رد پای خودش

داستان های جنایی، پلیسی و كارآگاهی را می توان یكی از محبوب ترین ژانرهای ادبی قلمداد كرد كه 
هم خوانندگان عام را جذب می كنند و هم خوانندگان خاص را كه با مطالعه این كتاب ها به دنبال چیزی 
بیشتر از وقت گذرانی صرف هستند. در عصر كنونی، یكی از شاخص ترین نویسندگان این ژانر، یو نِسبو 
)Jo Nesbø( نروژی است. كتاب های این نویسنده  60ساله به بیش از 50زبان زنده  دنیا ترجمه شده و میزان فروش هر كدام 
از آثارش را در سراسر جهان از 20تا 40میلیون نسخه تخمین زده اند. نسبو كه در كارنامه اش تألیف داستان های كودكانه نیز 
به چشم می خورد، شهرت خود را مدیون مجموعه  رمان  جنایی ای است كه شخصیت اصلی آن، كارآگاهی به نام »هری هول« 
)Harry Hole( است. تا به حال، 12عنوان از مجموعه هری هول به چاپ رسیده كه نخستین آنها به نام »خفاش« در سال1997 
و آخرین شان با عنوان »چاقو« در سال2019 به بازار عرضه شــده  است. در این نوشتار، جهان سرد و تیره وتار این نویسنده 
نروژی و كارآگاه دردسرسازش، هری هول، را بررسی كرده ایم. فقط ذكر این نكته ضروری است كه در این مطلب تاریخ انتشار 

كتاب های نسبو به زبان نروژیـ  و نه ترجمه انگلیسی آنهاـ  مدنظر بوده است.

یاور یگانه
روزنامه نگار

طبق تعاریف شخصیت پردازی، وجوه شخصیتی 
كارآگاه هــری هول بیشــتر بــه »ضد قهرمان« 
شــباهت دارد تا »قهرمان«. او بــا اینكه در حرفه  
كارآگاهی، فردی كامال زبده و باهوش است اما از 
لحاظ خصوصیات شخصیتی دارای برخی زوایا و 
جنبه های تیره وتار است كه همین ویژگی ها هویت 
او را به ســمت یك ضد قهرمان ســوق می دهند. 
هری هول می خواره ای قهار است كه سیگار پشت 
ســیگار می كشــد و برای خودش چارچوب های 
اخالقی خاصــی دارد، هر چند ایــن چارچوب ها 
لزوما در دایره  قانون و عرف جامعه قرار نمی گیرند. 
شاید به همین خاطر اســت كه او در ارزیابی ها و 

تصمیم گیری هایش فردی كامال غیرقابل پیش بینی به نظر می رسد و گویی بیش از 
پیدا كردن قاتل به كاویدن درونیات خود تمایل دارد. با اینكه یو نســبو در كتاب های 
این مجموعه از تمام عناصر و ظرفیت های داستان های پلیسیـ  كارآگاهی بهره برده، با 
این حال، شاید بتوان شاخص ترین ویژگی كتاب های هری هول را غیرقابل پیش بینی 
بودن فرجام  داستان دانست. نسبو عمده شهرت خود را به رمان های جنایی اش مدیون 
است. گیرایی، جذابیت و چند بعدی بودن داستان های نسبو باعث شد كه او با نخستین 
رمانش، یعنی خفاش، جایزه بهترین جنایی نویس نروژ را در سال١٩٩٧ به دست آورد. 
این رمان داستان قتل دختری نروژی در استرالیاست و خواننده را هم با شخصیت هری 
هول آشنا می كند كه برای پیدا كردن قاتل راهی استرالیا می شود و هم تصویر متفاوتی 
از استرالیا ارائه می دهد كه حتی برای خوانندگان غربی نیز كمتر شناخته شده است.  
نسبو با خلق شخصیت هری هول، خواننده را با كارآگاهی همراه می سازد كه نه هوش 
سرشاری دارد و نه انسان خارق العاده ای است. هری مردی است با ترس ها، دغدغه ها و 
ضعف های انسان امروز كه می تواند اشتباه كند و شكست بخورد. آنچه او را از همكارانش 
متمایز می كند، تعهدش به  كار و تمایلش برای به پایان رساندن ماجرایی است كه آغاز 
كرده؛ هر چند این ماجرا به زندگی شــخصی اش آسیب بزند. در همه داستان های یو 
نسبو، مسائل روانشناسی و آسیب شناسی جنایت دیده می شود؛ این وجه آثار وی نشان 
می دهد كه ترسیم جنایت و ایجاد ترس و دلهره تنها هدف نویسنده نیست. نسبو از تمام 
تجربیات زندگیش برای نوشتن اســتفاده می كند. با خواندن داستان هایش می توان 
همراه او سفر كرد، موسیقی شنید، جنگ را تجربه كرد، با مسائل روز نروژ آشنا و در متن 

روان و دلهره آور او غرق شد.

معموال كمتــر پیش می آید كه مجموعــه آثار یك 
نویسنده مشــهور خارجی به طور كامل توسط یك 
ناشر به فارسی ترجمه شود و اغلب ناشران ترجیح 
می دهند كه تنها برگردان فارسی كتاب های مطرح و شناخته شده نویسندگان 
خارجی را به فارسی منتشر كنند. با این حال یونســبو در ایران از این اقبال 
برخوردار بوده كه مجموعه هری هوِل او به طور كامل توسط انتشارات ماناكتاب 
ترجمه شود و در دسترس عالقه مندان به داستان های جنایی قرار بگیرد. انتشار 
مجموعه آثار یك نویسنده توسط یك ناشر این ُحسن را دارد كه مواردی همچون 
اسامی شخصیت ها یا ماجراهای مرتبط به هم یا روحیات و خصوصیات رفتاری 
شخصیت های ثابت مجموعه با دقت نظر و یكدستی بیشتری به مخاطب عرضه 
می شود. از سوی دیگر، چناچه ناشری كه مجموعه آثار یك نویسنده را منتشر 

می كند، كار خود را به درستی انجام دهد، بی شك این 
موضوع به اقتصاد آن نشر و باال رفتن اعتبارش در میان 
مخاطبان كمك خواهد كرد. با فرشته ابراهیمی، مدیر 
فنی انتشارات ماناكتاب، درباره ابعاد مختلف ترجمه و 
انتشار مجموعه كارآگاهی هری هول به فارسی گفت وگو 
كرده ایم تا بیشتر با خصوصیات این مجموعه آشنا شویم.

  چطور شد كه ماناكتاب به سراغ انتشار مجموعه هری هول رفت؟
ما معموالً كتاب های پرفروش هر سال دنیا را دنبال می كنیم. در سال2017، به كتاب 
The Thirst برخوردیم كه در اروپا فروش باالیی داشت و چون كتاب های پلیسی- 
معمایی مصور زیادی ازجمله مجموعه آثار آگاتا كریستی )20عنوان(، ادگار آلن پو 
و... را منتشر كرده بودیم، تصمیم گرفتیم این كتاب را نیز با عنوان »عطش« ترجمه 
كنیم. این موضوع را با یكی از مترجمان مان در میان گذاشتیم و زمانی  كه كتاب 
ترجمه شد، متوجه جذابیت آن شدیم. بنابراین تصمیم گرفتیم این مجموعه یو 

نسبو را از ابتدا به شكل كامل منتشر كنیم.
  استقبال از این مجموعه چطور بوده؟ 

استقبال از این مجموعه بســیار عالی بوده به طوری كه از هر عنوان آن تاكنون 
چندهزار نسخه فروش رفته است.

  كتاب های نسبو را از چه زبانی به فارسی بر می گردانید؟
از زبان انگلیسی ترجمه می كنیم؛ البته مترجمان ما برای تلفظ صحیح برخی از 

اصطالحات و اسامی از دیكشنری زبان نروژی استفاده می كنند.
  با توجه به اینكه از برخی داســتان های نسبو چند ترجمه در بازار 

موجود است، مخاطب چطور باید از میان آنها انتخاب كند؟
در ایران جز ماناكتاب، ناشران دیگری هم آثار نسبو را ترجمه كرده اند، ولی مجموعه 
كامل هری هول فقط توسط ماناكتاب به چاپ رسیده است. اقبال به ترجمه های 
ماناكتاب زیاد بوده و بعضی خوانندگان با مطالعه یكی از این رمان ها به ســراغ 
بقیه رمان ها می آیند و پیگیر  رمان های بعدی این نویسنده هستند، خصوصا كه 
ما كتاب های این مجموعه را در سایت و اینستاگرام انتشارات با تخفیف عرضه 
كرده ایم و برای كسانی كه مجموعه آثار نسبو را تهیه كنند، تخفیف ویژه درنظر 

گرفته ایم.
  پرمخاطب ترین اثر نسبو در میان كتاب های شما كدام است؟

تقریبًا همه عناوین این مجموعه پر فروش بوده و مخاطبان خاص خود را داشته 
است. البته رمان »مكبث« نسبو بسیار پرطرفدار است و در دنیا بیش از 40میلیون 
نسخه فروش داشته است. رمان مكبث جزو مجموعه هری هول نیست اما در فاصله 
میان دو كتاب عطش )2017( و چاقو )2019( در سال2018 در اروپا عرضه شد و ما 
هم تالش كردیم در اسرع وقت، توسط مترجمی بنام، آن را منتشر كنیم. به جرأت 

می توان گفت این كتاب پرفروش ترین كتاب نسبو بوده است.
  »چاقو« را با اینكه حجم زیادی دارد، به سرعت ترجمه و روانه بازار 

كردید. نمی ترسیدید این تعجیل به كیفیت كار لطمه بزند؟
ترجمه چاقو حدود 5 ماه طول كشید و سیاست كلی ما مقابله ترجمه فارسی با متن 
اصلی است و با توجه به اینكه مترجم رمان چاقو یكی از مترجمان موفق ماست و 
چند عنوان از مجموعه هری هول را پیش تر ترجمه كرده بود، بنابراین با اطمینان 

كامل كتاب را ترجمه و روانه بازار كردیم.
  انتشار كتاب های جنایی پلیسی از سایر جنایی نویسان مشهور را 

ادامه می دهید؟
اگر نویسنده ای در حد یو نسبو پیدا كنیم حتماً این كار را خواهیم كرد.

  نكته آخر؟
ژانر جنایی در دنیا مخاطبان زیادی دارد و از آثار این ژانر استقبال زیادی می شود. 
بی تردید در ایران هم، درصورت معرفی نویسندگان جنایی معاصر، نسل جدید 
می تواند با شاهكارهایی كه در دهه های اخیر توسط كسانی همچون یو نسبو در 

این ژانر نوشته شده آشنا شود.

كارآگاه در قامت ضد قهرمان

یو نسبو در ١٧سالگی نخستین بازی خود را در تیم فوتبال لیگ برتری 
مولد نروژ انجام داد و آرزوی آینده باشكوهی را در تاتنهام انگلیس در 
ســر می پروراند. اما هنگامی كه رباط هر دو زانویش پاره شد، دریافت 
كه باید آینده اش را در جای دیگری جست وجو كند. او تصمیم گرفت 
شانس خود را در موســیقی امتحان كند و به طور اعجاب آوری موفق 
شد؛ دومین آلبوم گروه موســیقی او برای چندین سال پرفروش ترین 
آلبوم نروژ بود. زمانی كه ســرانجام نوشــتن را آغاز كرد، این بار دیگر 
چیزی مانع از موفقیت وی نشــد. »سوسك« )١٩٩8(ـ  دومین كتاب 
از مجموعه  كارآگاه هری هولـ  در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفت. 
ماجرای این رمان از جایی شروع می شود كه جسد سفیر نروژ در یكی 
از متل های بدنام بانكوك پیدا می شــود. او با ضربه  چاقو در پشــتش 
به قتل رســیده اســت. هری هول، به عنوان كارآگاه پرونده، به تایلند 
احضار می شــود تا پرده از این اتفاق بردارد، اما از آنجا كه مقتول یك 
سیاستمدار اســت، به او گفته می شــود كه زیاد ماجرا را كش ندهد و 
فقط جســد را به نروژ برگرداند. همین موضوع باعث می شود كه هول 
بیشتر به قضیه مشكوك شود و به بررسی دقیق آن بپردازد. نكته جالب 
در مورد این رمان این است كه هول در این پرونده حتی به مقتول هم 
مشكوك اســت. نمی شــود انكار كرد كه این رمان با دیگر رمان های 
این مجموعه تمایزهایی دارد و همیــن منحصربه فرد بودن آن باعث 
جذابیت این كتاب و جذب طرفداران بیشــتر برای این مجموعه شده 
اســت. در این رمان، برعكس تمام رمان های دیگر این مجموعه، هول 
با قاتالن سریالی، مافیا، سیاســتمداران كثیف و... سروكار ندارد؛ این 
بار، قاتل آدمی معمولی است كه انگیزه اش با باقی قاتالن دستگیرشده 
توســط هول تفاوت دارد. در ابتدای رمان، حتی هــول نیز به راه كج 
می رود و كامال از مســیر اصلی خارج می شــود و تنهــا وقتی متوجه 

واقعیت می شود كه دیگر خیلی دیر شده است.
ســومین رمان از مجموعه هری هول كتاب »سینه ســرخ« است كه 
در ســال 2000  به رشــته تحریر درآمده و به وقایــع جنگ جهانی 
دوم می پردازد. در این داســتان، هول كه به  دلیــل خطاهایش باعث 
سرافكندگی نیروی پلیس شده، به انجام وظایف اطالعاتی كم اهمیت 

گماشته شده است. اما او هنگام رصد فعالیت های گروه های نئونازی 
در اسلو، پایتخت نروژ، به شــكلی تصادفی از رازی با ریشه هایی 

عمیق در گذشــته تاریك نروژ آگاه می شــود: زمانی افرادی 
در دولــت آگاهانه با آلمان نازی همــكاری كرده اند. بیش از 
60سال بعد، این لكه ننگین هنوز پاك نشده است و اكنون 
كهنه ســربازانی كه در این ماجرای تاریك نقش داشته اند، 
یكی پس از دیگری به قتــل می رســند. در »الهه انتقام« 

)2002( مظنون شماره یك كسی نیست جز خود هری هول. 
هول- كه مشــغول تحقیق درباره قتلی است كه حین سرقت از 

بانك رخ داده- پس از صرف شــام با عشــق قدیمی اش، 
بدون هیچ خاطره ای از ١2ســاعت گذشته، از 

خواب بیدار می شــود. سپس، جسد همان 
دختر پیدا می شــود و هول ایمیل های 

تهدیدآمیــزی دریافــت می كند. آیا 
كسی قصد دارد هری را مسئول قتل 
آن دختر نشــان دهد؟ همزمان با 
تالش هری بــرای اینكه خود را از 
این دسیســه برهاند، ســرقت از 
بانك ها، به شــكلی بی ســابقه و 

وحشیانه، ادامه پیدا می كند.

از آرزوی بازی در تاتنهام تا ستاره موسیقی

معماهایی كه در مجموعه كتاب های هری هول طرح می شــود، صرفا برای 
سرگرمی یا رو دست زدن به خواننده نیستند. هر معما و هر قتل در این رمان ها 
مكاشفه ای در روابط انسانی، مسائل اجتماعی و روانشناسی و حتی تاریخ و 

مذهب است.
 در »ســتاره  شــیطان« )2003( كــه پنجمین رمــان از ایــن مجموعه 
جناییـ  كارآگاهی است، هول در عین حال كه با یك قاتل زنجیره ای بسیار 
باهوش و زیرك مواجه است و باید برای دســتگیری او تالش كند، توأمان 
باید با دردسر آفرینی های یكی از همكارانش دســت و پنجه نرم كند كه از 
قضا او هم كارآگاهی خبره اســت و به نوعی رقیب هول محسوب می شود. 
در این میان، نسبو به عنوان خالق اثر به خوبی از شاخصه های روانشناسانه 
بهره گرفته تا عالوه بر خلق موقعیت ها و شخصیت های جذاب، پیش بینی 
فرجام ماجرا را غیرممكن سازد. نسبو در »منجی« )2005(، در كنار روایت 
ماجرایی هیجان انگیز و برخوردار از ریتم سریع، قاتلی را به مخاطبان معرفی 
می كند كه ویژگی های ذهنی بسیار پیچیده و اسرار آمیزی دارد. این قاتل كه 
شخصیتش مملو از خصوصیات ضد و نقیض است، در بستر داستانی كه نمادها 
و پس زمینه های دین مسیحیت در آن كامال آشكار است، چنان شخصیت 
هری هول را اسیر زیركی های خود می كند كه مخاطب با رسیدن به فرجام 
داستان، تا مدت ها همچنان مات و مبهوِت وقایِع داستان باقی می ماند و ذهن 
خالق نسبو را ستایش می كند. »آدم برفی« هفتمین رمان این مجموعه است 

كه در سال200٧ به چاپ رسید و داستان پسری به نام یوناس است كه وقتی 
پس از بارش نخستین برف سال نو از خواب بیدار می شود، درمی یابد مادرش 
ناپدید شده است. تنها چیزی كه از مادر پسرك باقی مانده شالی صورتی است 
كه هدیه یوناس به او بوده و اكنون دور گردن یك آدم برفی در حیاط خانه شان 
انداخته شده است. هری در جریان تحقیقاتش متوجه می شود در ١0سال 
گذشته، ١١زن در روز بارش نخستین برف سال نو ناپدید شده اند. او این بار 
با قاتلی مواجه شده كه قوانین مختص به خود را خلق می كند. از این رمان 
اقتباسی سینمایی با بازی مایكل فاسبندر نیز ساخته شد كه البته نتوانست 

نظر مثبت منتقدان را جلب كند.
»پلنگ« )200٩(، كه هشتمین رمان از مجموعه كارآگاه هری هول است، 
به نظر بسیاری از منتقدان از هیجان انگیزترین و جذا ب ترین رمان های نسبو 
به شمار می رود. نسبو در این داستان به جنبه های احساسی هری هول بیش 
از پیش اشاره دارد و او را در شرایطی خاص از تصمیم هایش قرار می دهد. 
هول در این كتاب ماجرای قتل دو دختر نوجوان را دنبال می كند كه بر اثر 
خونریزی زخم های داخل دهانشــان خفه شــده اند. اداره مركزی بررسی 
جرائم ملی در حال كار روی این پرونده اســت و درصورت موفقیت، بدون 
دخالت پلیس، جایگاهش ارتقا خواهد یافت و دایره جنایی جایگاه خود را در 
رسیدگی به پرونده های قتل از دست خواهد داد. در این میان، هری هول 

باید با حل معمای قتل دختران، رتبه دایره جنایی را حفظ كند.

مكاشفه در صحنه جرم

یك ناشر، یك نویسنده
مدیر فنی نشریه مانا از تجربه جدید ناشران ایرانی در مواجهه با 

مجموعه آثار یك نویسنده می گوید

آوا كریمخانی
روزنامه نگار

در دومین دهــه قرن21، هری هــول دیگر به 
شخصیتی تثبیت شده در داستان های جنایی 
تبدیل شده كه طرفداران خاص خود را دارد و 
یو نســبو او را درگیر داستان هایی پیچیده تر و 

شخصی تر می كند.
نسبو در نهمین رماِن این مجموعه با نام »شبح« )2011( 
با چنان قلم توانایی پله به پله  داســتان را بازگو می كند كه خواننده 
كامال با هول  همدل و همفكر می شود و تا آخرین لحظه چیزی 
از حقیقت نمی فهمد تا اینكه جان هری به طور جدی به خطر 
می افتد. در این رمان، هری هول داوطلبانه وارد قلمرو مرگ 
می شود و حتی حاضر است جان خود را فدا كند. ماجرا از 
این قرار است كه سال هاست كسی هیچ خبری از هری 
ندارد تا اینكه پسِر نامزِد سابق او به نام اُلگ به قتل متهم 
می شود و به زندان می افتد. هری بعد از اطالع از این ماجرا از 
هنگ كنگ به اسلو برمی گردد و از رئیس سابقش می خواهد 
تا مسئولیت این پرونده را به او واگذار كند. در این رمان، هری با 
مافیای خطرناك روسی ای درمی افتد كه قطب فروش موادمخدر 
در اسلو هستند و حاضر است هر كاری بكند تا 
بی گناهی الگ را ثابت كند. اما آیا موفق به 

انجام این كار می شود؟
»پلیــس« )2013(، دهمین كتاب از 
مجموعه هری هول، ادامه  كتاب شبح 
اســت و از پرفروش ترین های این 
مجموعه محســوب می شود. در 

این كتاب، همكاران هری هول سعی می كنند بدون او قاتلی را كه به 
پلیس كش معروف است، دستگیر كنند و در این پروسه، پیوسته جای 
خالی هری هول را حس می كنند و سعی دارند به روش او این پرونده 
را پیش ببرند. قاتل این داستان یكی از خطرناك ترین قاتالن سریالی 
است كه تاكنون پلیس با وی سروكار داشته است؛ قاتلی كه هیچ گونه 
اثری از خود به جای نمی گذارد و هیچ ســرنخی به پلیس نمی دهد. 
بسیاری از ماجراهای رمان شبح با این كتاب گره می خورند و با اینكه 

پایانی به ظاهر خوش دارد، پایان داستان 
باز می ماند و این احســاس را به 

خواننده می دهد كه ماجراهای 
ترسناك پلنگ همچنان ادامه 
دارند؛ ماجراهایی كه بار دیگر 
در كتاب »عطش« گریبانگیر 

پلیس می شوند.

دردسرهای 
بیشتر در دهه 

دوم قرن 21

كارآگاهی كه دیگر نمی خواست پلیس باشد
یازدهمین رمان از مجموعه هری هول به نام »عطش« در سال2017 منتشر شد و داستان 
قاتلی است كه خود زائیده پلیدی است و هری هول را با وجود بیماری سخت همسرش 
درگیر ماجرایی پرفراز و نشیب می كند. این بار، قربانی زنی معتاد به شبكه اجتماعی 
»تیندر« است و تنها سرنخ موجود بیش از آنكه كمك كننده باشد، بر سردرگمی گروه 
تحقیقات می افزاید. 2روز بعد، قتل دوم از راه می رسد: زنی با همان سن وسال كه او نیز 
كاربر »تیندر« است، در صحنه ای مشابه با قتل قبلی كشته شده است. رئیس پلیس 
می داند كه تنها یك نفر از پس حل این پرونده برمی آید. اما هری هول دیگر با نیروی 
پلیس همكاری نمی كند. او به خودش و زن مورد عالقه اش قول داده كه هیچ وقت به 
حرفه كارآگاهی  بازنگردد. اما پس از مدتی، هری به رغم قولش و خطرات بی پایانی كه 

در انتظار او است، به سراغ قاتلی می رود كه قبال یك بار از دستش گریخته است.
و اما در كتاب »چاقو« )2019( نسبو به سراغ روایتی رفته است كه در آن گره داستان تا 
حدود زیادی به خود هری و درونیات وی مرتبط اســت. هول در این داستان، بیش 
از آنكه با عناصر بیرونی و غیرخودی چالش داشــته باشــد، با باطن خویش 
و شــخصیت های كاماًل خودی و آشنا ســروكار دارد. همین مسئله باعث 
عمق بخشی هر چه بیشــتر به ابعاد روانشناسانه  داستان شده و بستری 
را فراهم آورده كــه در آن، پیچیدگی های روحی و روانی انســان ها 
بیش از پیش زیر ذره بین قرار گرفته اســت. لذت خواندن این كتاب 
درصورتی كامل می شود كه خواننده از پیش با سایر ماجراها و آدم های 
داستان های هری هول آشنایی داشته باشد، در غیراین صورت اگر 
كســی بدون اطالع از ماجراهایی كه هول پیش تر از سر گذرانده به 
مطالعه چاقو بپردازد، این رمان درنظرش چندان اثرگذار نخواهد آمد.

 مجموعه کارآگاهی
 هری هول 

نوشته یو نسبو

چهره هری هول اثر تانیا نورث

 یو نسبو
خالق شخصیت 

هری هول

مایكل فاسبندر ، در سال 2017 
در اقتباس از رمان
 »آدم برفی« در نقش هري  هول
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ادامه از 
صفحه اول

   نمايندگي هاي خودرو خدمات ارائه نمي دهند
نمايندگي ايساكو كه خدمات پس از فروش ايران خودروست بيش 
از 3هفته است كه به اغلب مراجعه كنندگان به سايت شركت گزينه 
»تكميل ظرفيت« را نشان مي دهد. براي پر كردن گاز كولر خودرويم 
كه تحت پوشش گارانتي اســت، به هرجا مراجعه مي كنم مرا به 
اپليكيشن نمايندگي ارجاع مي دهند كه پذيرش ندارد. در بخش 
نوبت دهي حضوري هم عنوان مي كنند دستگاه گاز زدن نداريم و 
بايد با گرفتن نوبت از سايت و نرم افزار اقدام كنيد. يك مسئول بگويد 
كه اين موضوع را از كجا پيگيري كنيم و چطور مشــكل خودرو را 

برطرف كنيم.
سرويان از تهران 

  اين ميزان افزايش قيمت خودرو براي كدام خدمت نوين 
است؟

درحالي كه مردم در تامين نان و نيازهاي ضروري درمانده اند، اين 
قيمت هاي كذايي خودرو چه مي گويند؟ واقعا چند درصد افزايش 
قيمت و براي كدام خدمت نوين يا خــودروي كيفي؟ مگر چقدر 
به حقوق ها اضافه شــده كه خودروســازها مجوز افزايش قيمت 

گرفته اند؟
پازوكي از تهران

  وزارت بهداشت احكام پرسنل درمان را صادر نكرده است
وزارت بهداشــت تا ايــن لحظه احكام پرســنل بيمارســتان ها 
وكادردرماني را صادر نكرده است و پرداخت هاي منظم نيز ندارد. 
3 ماه وقت براي صدور احكام جديد كافي نيست آن هم براي كساني 

كه جانشان كف دستشان است و در خط مقدم درمان هستند؟
مرسلي از رشت

   هيچ نظارتي روي قيمت لبنيات نيست
مسئوالن بررسي كنند ببينند چه خبري شده است كه كارخانه هاي 
توليد ماست اين همه تبليغات مي كنند و مدام سخن از جايزه و سكه 
و ماشين است؟ اينها در حالي است كه قيمت يك كيلو ماست بين 

22 تا 28هزار تومان شده است. يعني ماست هم نخوريم؟
صفرزاده از تهران

   برخورد ناشايست با خانواده جانبازان در ميانه
خواهر جانبازي هستم كه به دليل مراقبت از برادرم ازدواج نكردم و 
اكنون پس از شهادت برادرم نه از مزاياي شهادت او برخوردارم و نه 
حقوقي به عنوان پرستار دارم. بارها از حياط بنياد جانبازان ميانه من 
را با الفاظ ركيك بيرون كرده اند. اين حق خواهري است كه سال ها از 
برادر جانبازش نگهداري كرده و اكنون در روزگار پيري بدون همسر 

و خانواده مانده است؟
مهناز معتمدي از ميانه

  مجازات قتل هاي محارم، سنگين و بازدارنده باشد
ماجراي قتل رومينا از خاطر جامعه پاك نمي شود و اين توقع وجود 
دارد كه با مقصران به گونه اي برخورد شود كه به اندازه كافي بازدارنده 

و عبرت آموز باشد و جلوي حوادثي از اين دست گرفته شود.
برهاني از تهران

  بازنشسته ها را فراموش نكنيد
30سال حق بيمه پرداخت كردم و اكنون از درصد افزايش حقوق 
ساالنه در  ماه سوم سال خبري نيست. مسئوالن جدولي ارائه كنند 
كه براساس آن بتوانيم با يك ميليون  و 600 هزار تومان براي يك ماه 

زندگي كنيم.
واقف تامارايي از تهران

  پرداخت كميسيون بنگاه توسط مستأجرها عادالنه نيست
هزينه اي كه تحت عنوان كميسيون از مستأجرها گرفته مي شود 
به هيچ عنوان عادالنه نيست. اينكه مالكي كه ملكش را يك ميليارد 
خريده 2ميليون بدهد و مستأجر هم 2ميليون با كدام عدالت سازگار 
اســت؟ آيا نبايد اين موضوع به نحو عادالنه اي بين مالك و موجر 

تقسيم شود؟
توكلي شهميرزادي 

   با 7سر عائله و مستأجري كمك معيشت به ما نرسيد
51ســاله و داراي 5فرزند هســتم كه در يك روستا مستأجرم. نه 
بيمه اي دارم و نه خانه اي به نامم هست. يك مغازه كوچك دارم كه 
براساس درآمد كارتخوان آن مغازه كه تامين كننده معاش خانواده 

است از كمك معيشت و يارانه محرومم.
اكبري از ناصرآباد كبودرآهنگ 

  جلوي برق دزدي فروشندگان سيار را بگيرند
از اداره برق تقاضا مي كنم بازرســاني بگذارد كه شب ها بر موضوع 
استفاده غيرمجاز از انشعاب برق توسط فروشندگان سيار ساندويچ 
و كاال نظارت كنند. اغلب اين افراد از تيرهاي چراغ برق خيابان برق 

مي گيرند و احيانا هزينه آن از جيب همه مردم مي رود.
مناني از تهران 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

بخشش قاتل پس از 7سال
مــردي كه 7ســال پيــش در جريان يك 
درگيري طايفه اي در كرمانشــاه جواني را 
به قتل رســانده و به قصاص محكوم شده 
بود، با جلب رضايــت اولياي دم از چوبه دار 

نجات يافت.
به گزارش همشــهري، جبار تجري، رئيس 
شــوراهاي حل اختالف اســتان كرمانشاه 
در اين باره گفت: 7ســال پيــش در يكي از 
شهرستان هاي استان، بين 2طايفه به دليل 
وجــود اختالفاتي، درگيري شــديدي رخ 
داد كه در اين نزاع يك نفر به قتل رســيد. 
وي ادامه داد: مأموران پاســگاه منطقه به 
محض اطالع از وقوع ايــن حادثه در محل 
حاضر شــدند و قاتل را دســتگير كردند و 
پس از تشــكيل پرونده قضايي براي قاتل و 
انجام مراحل قانوني، او درنهايت به قصاص 

محكوم شد.
تجري در ادامه گفت: با درخواست خانواده 
قاتل، اين پرونده از مدتي قبل به ستاد تاليف 
قلوب استان و شعبه45 سازش در قتل ارجاع 
و پيگيري هاي اعضاي اين ستاد براي جلب 
رضايت از خانواده مقتول آغاز شد. جلسات 
متعدد زيادي براي گرفتن رضايت از خانواده 
مقتول توسط اعضاي ســتاد تاليف قلوب 
استان برگزار شــد و در كنار آن براي ايجاد 
همدلي و صلح بين اهالي روستا تالش هايي 
صورت گرفت تا اينكه ســرانجام با زحمات 
اعضاي ســتاد تاليف قلوب استان خانواده 
مقتول رضايت بي قيد و شرط خود را اعالم 
كردند و با حضور در يكي از دفترخانه هاي 

كرمانشاه از خون فرزند خود گذشتند.

 »او دست به چاقو برد، اما من براي دفاع 
از خــودم زودتر چاقو كشــيدم و او را داخلي

زدم.« اين، دفاعيات پسر جواني است 
كه در جريان درگيري با جوانی ديگر، وي را با ضربه 
چاقو به قتل رساند. هرچند او ادعا مي كند كه در دفاع 
از خودش مرتكب قتل شــده، اما قضات دادگاه با رد 

دفاعياتش او را به قصاص محكوم كردند.
به گزارش همشهري، اواسط ارديبهشت ماه سال98 
به مأموران پليس شهرستان تاكستان واقع در استان 
قزوين خبر رسيد مرد جواني كه ساعتي قبل در جريان 
يك درگيري خياباني با ضربه چاقو مجروح شده بود، 
جانش را از دست داده است. به دنبال اين خبر، گروهي 
از مأموران راهي محل حادثه شدند و تحقيقات در اين 
خصوص آغاز شد. بررسي هاي اوليه حاكي از آن بود كه 
عامل اين جنايت پسر 21ساله اي است كه از مدت ها 
قبل با مقتول دچار اختالف شده و بعد از قتل نيز به 
مكان نامعلومي گريخته است. آنطور كه شواهد نشان 
مي داد درگيري ناموسي بود و قاتل و مقتول از مدت ها 
پيش بر ســر اين موضوع با يكديگر دچار اختالف و 
كشمكش شده بودند و درنهايت اين جنايت رخ داد. 
آنطور كه شاهدان مي گفتند حادثه مقابل مغازه فروش 
كود و سم كشاورزي كه متهم در آنجا كار مي كرد اتفاق 
افتاده بود. بعد از درگيري، مقتول درحالي  كه بر اثر 
اصابت چاقو مجروح و دچار خونريزي شده بود سوار 
ماشينش شده و سعي می كند خودش را نجات دهد 
اما شدت جراحتش به حدي بود كه دقايقي بعد جانش 

را از دست مي دهد.

تسليم در برابر قانون
چند روزي از اين جنايت مي گذشت و هيچ كس 
از متهم به قتل تحت تعقيب اطالعي نداشــت. 
مأموران در اين چند روز به بازرسي مكان هايي كه 
گمان مي كردند متهم در آنها پنهان شده پرداخته 
و اما نتوانسته بودند او را دستگير كنند. تحقيقات 
در اين خصوص ادامه داشــت تا اينكه سرانجام 
متهم نزد مأموران رفت و خودش را تسليم كرد. او 
در اعترافات اوليه اش گفت كه قصد كشتن مقتول 
را نداشته و در دفاع از خودش مرتكب قتل شده 
است. او گفت: ما از مدت ها قبل با يكديگر اختالف 
داشــتيم. مقتول مزاحم دخترعمويم مي شد و 
چندبار به او تذكر داده بودم اما فايده اي نداشت. 
بر سر اين موضوع چندمرتبه درگير شديم تا اينكه 
روز حادثه او جلوي محــل كارم آمد و در جريان 

درگيري با چاقو ضربه اي به او زدم.
به دنبال اعترافات متهم او صحنه قتل را بازسازي كرد 
و در ادامه پرونده با صدور كيفرخواســت به دادگاه 

فرستاده شد.

در دادگاه
در جلســه محاكمه كه چند روز قبل در شعبه دوم 
دادگاه كيفري يك اســتان قزوين برگزار شد، بعد از 
آنكه نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت 
و خواستار مجازات متهم شد، اولياي دم مقتول نيز يك 
به يك در جايگاه قرار گرفتند و گفتند خواسته شان 
قصاص قاتل است. در اين شرايط بود كه رئيس دادگاه 

با تفهيم اتهام قتل عمدي به متهم از او خواست تا به 
دفاع از خود بپردازد.

متهم وقتي در جايگاه ايســتاد اينطور دفاعياتش را 
آغاز كرد: مقتول بارها مزاحم دخترعمويم شده بود. 
عالوه بر آن ما از قبل نيز با يكديگر اختالف داشتيم. 
روز حادثه او سوار بر ماشينش جلوي محل كارم آمد 
و گفت بيا برويم يك جاي خلوت با هم دعوا كنيم. من 
چون فكر مي كردم ممكن اســت دچار دردسر شوم 
قبول نكردم اما او عصباني شد و شروع به پرخاش كرد. 
يقه ام را گرفت و كشــيد تا من را با خود ببرد. در يك 
لحظه فهميدم مي خواهد دست به چاقو ببرد و درست 
در همان لحظه پيشدستي كردم و براي دفاع از خودم 
و حفظ جانم چاقويي را كه در جيبم داشــتم بيرون 

كشيدم و ضربه اي به او زدم.
وي ادامه داد: باور كنيد مــن هيچ نيتي براي به قتل 
رساندن او نداشــتم و گمان نمي كردم ضربه اي كه 
به او زدم باعث مرگش شــود. در اين هنگام قاضي از 
متهم پرسيد: طبق تحقيقات انجام شده مقتول بعد 
از درگيري سوار بر ماشينش شده و حركت كرده اما 
تو باز هم دنبال او رفته بودي. از اين كار چه انگيزه اي 
داشتي؟ متهم پاسخ داد: او مجروح شده بود. دنبالش 
رفتم تا ببينم چه اتفاقي مي افتد و حتي مي خواستم 

كمكش كنم اما بعد فهميدم او فوت شده است.
متهم در ادامه گفت: با اينكه بعد از قتل فرار كردم اما 
دچار عذاب وجدان بودم، به همين دليل بعد از چند روز 
تصميم گرفتم خودم را تسليم كنم و حاال هم از كاري 

كه كرده ام پشيمانم.

در ادامه اين جلسه، عبدالصمد خرمشاهي، وكيل 
مدافع متهم به دفاع از او پرداخت و گفت: موكلم 
در شرايط دشواري گرفتار شده بود. مقتول چاقو 
داشــته و موكلم از بيم جانش دســت به چنين 
كاري زده و هدفش دفاع مشــروع بوده است. به 
همين دليل درخواست تبرئه موكل از اتهام قتل 

عمدي را دارم.
در پايان اين جلسه هيأت قضايي وارد شور شدند و با 
رد دفاعيات متهم او را در اين قتل گناهكار تشخيص 

داده و به قصاص محكوم كردند.

قصاص؛ مجازات عامل جنايت ناموسي تاكستان
پسري كه مدعي است در دفاع از دخترعمويش مرتكب قتل شده، از سوي دادگاه گناهكار شناخته شد

طراحي نقشه زورگيري در نقطه صفر مرزي
وقتي راننده مســافركش، 4افغان را در نقطه صفر مرزي سوار 
ماشــين كرد تا آنها را به تهران برساند، نقشه زورگيري كشيد 
تا از آنها كرايه بيشــتري بگيرد، اما دستگير شد و نقشه هايش 

ناكام باقي ماند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مأمــوران كالنتري نبرد 
هنگام گشت زني متوجه خودرويي شــدند كه چراغ مي زد و 
در حال حركت در خياباني حوالي نبــرد جنوبي بود.  مأموران 
به ماجرا مشكوك شــدند و سرنشــينان خودرو را به صورت 
نامحســوس زيرنظر گرفتنــد. آنها متوجه شــدند كه راننده 
خودرو، 4سرنشين ديگر را با سالح سرد تهديد مي كند و اين 
فرضيه قوت يافت كه احتماال وي زورگير بوده و در پوشــش 
مسافركشي نقشه سرقت كشيده اســت. همين كافي بود تا 
مأموران براي بازداشــت راننده زورگير وارد عمل شــوند، اما 
راننده به محض ديدن گشــت پليس سرعت ماشين را بيشتر 
كرد  و قصد فرار داشت. با وجود اين، عمليات تعقيب و گريز آغاز 
شد و مأموران سرانجام موفق شــدند راننده را بازداشت كنند 

و در بازرسي از خودروي وي چاقويي كه با آن طعمه هايش را 
تهديد مي كرد، كشف شد. مأموران در گام نخست به تحقيق 
از 4طعمه راننده كه اهل كشور افغانستان بودند، پرداختند و 
دريافتند كه آنها به خيال اينكه راننده خودرو، مسافركش است، 
سوار ماشين وي شدند اما او با چاقو، افغان ها را تهديد كرد تا از 
آنها پول بيشتري به همراه اموال قيمتي شان بگيرد. در ادامه 
تحقيقات مشخص شد كه متهم، مســافران افغان را در نقطه 
صفر مرزي سوار ماشين كرده و قرار شده نفري يك ميليون و 
500هزار تومان از آنها كرايه بگيرد. راننده قرار بود مســافران 
را به خيابان نبرد،  حوالي ترمينال خاوران برساند اما وقتي به 
پايتخت رســيدند با تهديد چاقو قصد داشته پول بيشتري از 
مسافران زورگيري كند كه با حضور پليس نقشه اش ناكام ماند.
به گفته سرهنگ جهانشاه تيموري، رئيس كالنتري 132نبرد، 
پرونده اي در اين خصوص تشكيل شده و متهم به همراه 4مسافر 
افغان كه قاچاقي و بدون مجوز وارد ايران شده بودند، براي انجام 

تحقيقات بيشتر به مراجع قضايي معرفي شدند.

 شكايت از تيم پزشكي 
به خاطر مرگ 2 نوزاد 

در دو حادثــه جداگانــه دو نــوزاد در 
بيمارستان جانشــان را از دست دادند و 
خانواده هايشان از تيم پزشكي شكايت 

كردند.
به گزارش همشــهري، ســاعت 9صبح 
شنبه مأمور كالنتري 145ونك با قاضي 
مصطفي واحدي كشيك جنايي تهران 
تماس گرفــت و خبر از مــرگ نوزاد ده 
روزه اي در يكي از بيمارستان هاي تهران 
داد. بررســي ها حكايت از اين داشت كه 
نوزاد دختر و از 4روز قبل در بيمارستان 
به دليل ابتال به بيماري زردي بستري بود. 
اما روز چهارم زماني كــه خانواده نوزاد 
به بيمارســتان رســيدند متوجه شدند 
دخترشان فوت شده است. به همين دليل 
راهي كالنتري شــدند و از تيم پزشكي 
به خاطر سهل انگاري شــكايت كردند و 
آنها را مقصران مرگ دخترشان دانستند. 
پدر و مادر نوزاد مدعي شدند كه روز قبل 
به بيمارســتان مراجعه و تيم پزشكي به 
آنها اعالم كردند حال دخترشــان رو به 
بهبودي است و به زودي ظرف 24ساعت 
مرخص خواهد شــد، اما روز حادثه كه 
براي ترخيص نوزادشــان به بيمارستان 
رفتند خبر فــوت فرزندشــان را به آنها 
دادند. با شــكايت خانواده نوزاد، قاضي 
جنايي دســتور انتقال جسد به پزشكي 
قانوني را صادر كــرد تا علت اصلي مرگ 

مشخص شود. از سوي ديگر پرونده براي 
رسيدگي بيشــتر به دادســراي جرايم 

پزشكي فرستاده شد.
چند ســاعت پس از اعالم اين گزارش، 
ماجراي مــرگ نوزاد ديگــري از طريق 
مأمور كالنتري نامجــو به قاضي جنايي 
تهران اعالم شد و او دستور تحقيقات در 
اين خصوص را صادر كرد.دومين قرباني، 
نــوزاد دو روزه اي بود كــه علت مرگ او 
مشخص نبود. بررســي ها نشان مي داد 
كه مادر نوزاد يك روز بعــد از زايمان از 
بيمارستان مرخص شده و به خانه رفته 

است. 
اما ســاعتي بعد ناگهان حــال نوزاد بد 
شــده و آنها به بيمارســتاني كه نوزاد 
در آن متولد شــده بود مراجعه كردند. 
مسئوالن بيمارستان اما نوزاد را پذيرش 
و معاينه نكردند و آنها ناچار شدند نوزاد 
را به بيمارســتاني ديگر ببرند. اما تالش 
كادر درمان بيمارستان دوم براي نجات 
نوزاد بي فايده بود و او به كام مرگ رفت. با 
دستور بازپرس جنايي تهران جسد نوزاد 
براي تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي 
قانوني منتقل شد. از سوي ديگر خانواده 
نوزاد از تيم پزشــكي هر دو بيمارستان 
به خاطر مرگ نوزادشان شكايت كردند 
كه پرونده براي رســيدگي بيشــتر به 

دادسراي جرايم پزشكي فرستاده شد. 

مرگ اسرارآميز جواني 
پس از مالقات با مرد آشنا 

پســري 26ســاله پس از مالقات با مردي كه با او اختالف 
حساب داشت جانش را از دست داد. تيم جنايي، تحقيقات 

خود را براي برمال شدن راز مرگ او آغاز كردند.
به گزارش همشهري، ساعت 16:40شنبه مأمور كالنتري 
شــهرك غرب گزارش مرگ مشــكوك جواني 26ساله 
را به قاضــي مصطفي واحدي كشــيك جنايــي تهران 
اعالم كرد.اودســتورداد تا تحقيقــات درخصوص مرگ 
پسرجوان صورت گيرد. بررسي ها حكايت از اين داشت 
كه پسرجوان در يكي از بيمارســتان هاي تهران بستري 
بود اما علت اصلي مرگ وي مشــخص نبــود. تحقيقات 
نشان مي داد كه او در بازار كار مي كرد و با مردي 60ساله 
دچار اختالف مالي شــده بود. به گفته يكي از دوستان 
قرباني، وي آخرين بار با مرد 60 ساله قرار مالقات داشت 
تا درخصوص اختالفاتشان صحبت و مسائل مالي را حل 
كنند. اما بعد از اين مالقات، پســرجوان حالش بد  و به 
بيمارســتان منتقل شــد. همين كافي بود تــا مأموران 
ســراغ مرد آشــنايي كه قرباني آخرين بار با او  مالقات 

داشت بروند. 
مرد 60ساله در تحقيقات چنين گفت:پسرجوان  آخرين 
بار بــه خانه ام آمــد و درخصوص مســائل مالي صحبت 
كرديم. من هم يك ليوان آبميوه به او دادم. وي آبميوه را 
نوشيد و حالش كامال خوب بود. ما اختالفاتمان را حل و 
فصل كرديم و او از خانه ام بيرون رفت. ديگر نمي دانم چه 
شــد كه ناگهان در خيابان حالش بد شده و به كام مرگ 

رفته است.
در اين شرايط قاضي جنايي دستور داده تا جسد قرباني براي 
تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني فرستاده شده تا 
مشخص شود آبميوه اي كه در خانه مرد آشنا نوشيده باعث 
مرگش شــده يا نه. تحقيقات همچنان براي روشن شدن 

حقايق ماجرا ادامه دارد.

سقوط نوار نقاله در معدني در شازند حادثه تلخي را 
رقم زد و موجب جان باختن يك كارگر و مصدوميت 

كارگر ديگري شد.
ســرهنگ محمدعقيل ســلگي، فرمانــده انتظامي 

شهرستان شازند در اين باره گفت: ساعت11:57 روز 
شنبه در پي اعالم مركز فوريت سامانه110 مبني بر 
سقوط نوار نقاله دســتگاه سنگ شكن در يك معدن 
استخراج مواد اوليه ســيليس در روستاي دولت آباد 
شهرستان شازند، بالفاصله عوامل انتظامي و امدادي، 

در محل حاضر شدند.
وي ادامه داد: با بررســي به عمل آمده مشــخص شد 

مردي 32ساله هنگام كار در اين معدن، بر اثر سقوط 
ناگهاني نوار نقاله دستگاه سنگ شــكن در دم فوت 
شده و مرد 40ساله اي نيز به شدت مجروح و از سوي 
نيروهاي امدادي به بيمارستان منتقل شده است. وي 
خاطرنشان كرد: پس از هماهنگي با دستگاه قضايي 
جسد متوفي با تشكيل پرونده براي بررسي هاي الزم 

به پزشكي قانوني انتقال داده شد.

حادثه مرگبار در معدن شازند

گروگانگيري خونين 3سارق مسلح  براي فرار از دستگيري
وقتي مردي سر بزنگاه وارد خانه اش شد و مچ 3سارقي 
را كه قصد دزديدن اموال قيمتي اش را داشتند گرفت، 
دزدان نقشه فرار كانگستري كشــيدند. آنها راننده 
خودرويي را گروگان گرفته و به ســمت او و مأموران 

شليك كردند تا اينكه موفق به فرار شدند.
به گزارش همشهري، ساعت 21:40دهم خرداد ماه 
مأمــوران پليس هنگام گشــتزني در خيابان ناهيد، 
حوالي مرزداران چشم شــان به مرد جواني افتاد كه 
از بالكن طبقه اول به پايين پريد. ماجرا عجيب بود و 
همين باعث شد تا پليس توقف كند. مأموران همزمان 
صداي فريادهاي مردي را شنيدند كه مدام مي گفت: 
دزد؛ دزد. در همــان لحظه 2 مرد جــوان ديگر از در 
ورودي ساختمان مسكوني خارج شدند. پشت سر آنها 
مردي كه صاحبخانه بود و فرياد مي زد تا مردم دزدان 
را دســتگير كنند، از در اصلي ساختمان خارج شد و 
با ديدن پليس فرياد زد كه اين 3نفر سارق هستند و 
قصد دزديدن اموال قيمتي خانه اش را داشتند. همين 
كافي بود تا مأموران براي بازداشت 3سارق وارد عمل 
شدند، اما آنها نقشه اي كشيدند تا هرطور شده از دست 

پليس فرار كنند.
 فرار هاليوودي

3سارق خود را در محاصره پليس و مردم مي ديدند.
راهي براي فرار نداشــتند و بايد تسليم مي شدند، اما 
ناگهان يكي از آنها به سمت خودروي اچ.سي.كراسي 
كه كنار خيابان قرار داشت، رفت. فردي داخل خودرو 
نشسته بود كه با ديدن دزدان به وحشت افتاد. سارقان او 
را به زور از ماشين بيرون كشيدند تا با سرقت خودروي 
اچ. سي .كراس متواري شوند. اما راننده مقاومت كرده 
و در همان لحظه يكي از سارقان اسلحه اي از جيبش 
بيرون آورد و گلوله اي به سمت گروگان شليك كرد. او 
از ناحيه شكم زخمي و نقش بر زمين شد. ديگر مانعي 
براي سارقان وجود نداشت و آنها با خيال راحت سوار 
بر خودروي اچ. سي. كراس شدند. با اين حال مأموران 
كالنتري به تعقيب آنها پرداختند تا مانع از فرارشان 
شوند، اما دزدان با ســرقت خودرو از ميان جمعيت 
عبور كردند و گريختند. پليس چندين بار به سارقان 
مســلح دســتور توقف داد، اما آنها توجهي به اخطار 
پليس نكردند. در گام بعدي سارقان مسلح براي اينكه 
به تعقيب پايان بدهند اقدام به شليك چند تير ديگر 

به سمت مأموران كردند. اگرچه گلوله ها به مأموران 
برخورد نكرد، اما دزدان گروگانگير با اين ترفند موفق 

شدند از دست پليس فرار كنند.
 در تعقيب دزدان

پس از فرار دزدان، اورژانــس در محل حادثه حضور 
يافت تا گروگاني را كه از ناحيه شكم گلوله خورده بود 
به بيمارستان منتقل كند. او به شدت دچار خونريزي 
شده بود كه فورا براي درمان به بيمارستان انتقال يافت. 
از سوي ديگر كارآگاهان به تحقيق از صاحبخانه اي كه 
سر بزنگاه مچ دزدان مســلح را در خانه اش گرفته بود 
پرداختند. او گفت: ظهر بود كه به محل كارم رفتم و 
شب بعد از اينكه كارم تمام شد به سمت خانه ام حركت 
كردم. وقتي كليد را داخل قفــل چرخاندم و قدم در 
آپارتمانم كه طبقه اول ساختمان مسكوني در خيابان 
ناهيد است گذاشــتم، ناباورانه با 3جوان ناشناس در 
خانه ام روبه رو شدم. شوكه شده بودم چون در ورودي 
آپارتمانم ضد  سرقت است، اما دزدان از طريق بالكن 
وارد خانه ام شــده بودند. يكي از آنها مقابل در بالكن 
ايســتاده و 2 نفر ديگر در حال جست و جو در سالن 
پذيرايي بودند تا اموال ارزشمندم را پيدا و سرقت كنند. 
آنها با ديدن من جا خوردند و فكر فرار به سرشان زد. 
يكي از آنها كه كنار بالكن ايســتاده بود فورا به سمت 
بالكن رفت و به بيرون پريد. 2 نفــر ديگر اما مرا هل 
دادند و با باز كــردن در ورودي فرار كردند. من هم به 
سرعت از جايم بلند شدم و درحالي كه فرياد مي زدم: 
دزد، دزد، از خانه بيرون رفتم تا هر طور شده مانع از فرار 
سارقان شوم. خوشبختانه همان لحظه مأموران گشت 
پليس در حال عبور از خيابان بودند كه متوجه سارقان 
شدند. من اما فكرش را نمي كردم كه آنها مسلح هستند 
و براي فرار از دست پليس قرار است دست به تيراندازي 
و گروگانگيري بزنند. به دنبال اين حادثه، پرونده اي 
در اين خصوص تشكيل شــد و با دستور بازپرس 
عليرضا بهشــتي، بازپرس شــعبه دوم دادسراي 
ويژه ســرقت، گروهي از مأموران اداره يكم پليس 
آگاهي تهران مأمور شدند تا دزدان مسلح فراري را 
شناسايي و دستگير كنند. از سوي ديگر فردي كه 
گلوله خورده تحت درمان قرار گرفت و خطر از بيخ 
گوش او كه تا پرتگاه مرگ پيش رفته بود، گذشته 

و بهبود يافته است.

باغي ميان 2خيابان
مطرح كردم در اين چارچوبي كه در پيش گرفته 
شده، تنها مي توان متراژ را كاهش داد و هر متراژي، 
براي اين زمين در ميانه بزرگراه شهيدصياد و محور پاسداران، خطاي 
كارشناسي است. مطرح كردم طرحي براي افزايش محدوده شهر تهران، 
به ميزاني كه سهم ارتش از زمين و متراژ ساخت بتواند در آن تامين شود، 
به شوراي عالي شهرسازي و معماري ببريد و مصوبه بگيريد. مگر برادران 
ارتش جمهوري اسالمي، جز احقاق حقوق ارتش چه مي خواهند؟ در 
اين صورت، با افزايش محدوده شهر در يكي از مرزهاي محدوده و تامين 
سهم ارتش در آن نقطه و حتي كمي بيشتر، مي شد همه اين 50هكتار 
را در منطقه4 تهران آزاد كرد. 2نوبت با شــهردار محترم مطرح كردم. 
پذيرفتند و استقبال كردند و قول پيگيري دادند. متأسفانه در مذاكرات 
بعدي، مطلع شديم اين پيشنهاد كه شايد مي توانست منجر به آزادسازي 
همه 50هكتار به روي شهروندان شود، اساسا از سوي شهرداري پيگيري 
نشده است و البته ما ز ياران چشم ياري داشتيم. هرچند هنوز فرصت 

باقي است اما حتما مسير دشوارتر و ناهموارتر است.

آيا بانك مركزي پيامدهاي تعديل نكردن نرخ ارز را مي داند؟
تصور بر اين است كه تعادل بازار ارز به معناي ثبات نرخ ارز است. درحالي كه تغيير نرخ 
ارز متناسب با تورم نشانه واكنش بازار براي برگرداندن تعادل است و اقتصادي كه در 
معرض شوك هاي متعدد قرار مي گيرد، نگه داشتن تعادل مستلزم آن است كه نرخ ارز تغيير كند. اگر مثاًل 
عوامل بنيادي سبب فشار براي افزايش نرخ ارز شده اند و سياستگذار با مداخله از طريق ذخاير ارزي تالش 
كند نرخ را ثابت نگه  دارد، در واقع نيروي ايجاد تعادل را از كار انداخته است و آنگاه اقتصاد را در معرض 
عدم تعادل هاي شديدتر قرار داده  است. مقام معظم رهبري سال جاري را جهش توليد نام گذاري فرمودند. 
واقعيت اين است كه با توجه به كاهش قدرت خريد ايرانيان به ويژه كاهش قدرت خريد طبقه متوسط و 
تهيدست جامعه، بازار داخلی توانايي جذب كاالها و خدمات الزم را ندارد. بنابراين بايد بازارهاي صادراتي 
كشورهاي منطقه را بازار هدف قرار داد تا جهش توليد با يافتن بازار واقعي شكل گيرد، كه اين مهم نيازمند 

سياست هاي باهدف حمايت صادرات است.

ادامه از 
صفحه اول



2 دوشنبه 19 خرداد 99  شماره 7958 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

اميدواري هاي تازه براي سينماي كرونازده

پروانه ساخت هاي تازه براي توليد؛ از فرهادي تا مهدويان 
سنگرفجرمستحكمشد  گزارش از

 دنياي سياهان

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

درحالي كه ديروز اخباري مبني بر بازگشايي سينما ها از ابتداي تير ماه منتشر شد، 
اما تهيه كننده پراميدترين فيلم فروش اكران معوق مانده نوروز99 تمايلي براي گزارش

اكران ندارد. چگيني درباره اينكه اتفاقا مديران سينمايي بر اين باور هستند كه با 
فيلم هاي كمدي و مخاطب پسند مي توانند مردم را به سالن هاي سينمايي بكشانند به ايسنا گفت: 
اينكه بخواهند فيلم هاي خوب را اكران كنند تا مردم را به سينما بكشانند بايد حداقل يك مينيمم 
گارانتي براي فيلم هايي كه با بازگشايي سينما اكران مي شوند، درنظر بگيرند وگرنه چه تضميني 
وجود دارد اگر مردم به ســينما نيايند؟! آن وقت جوابگوي سرمايه سوخته صاحبان اين فيلم ها 
چه كسي خواهد بود؟ او در اين باره تأكيد مي كند: هنوز صحبتي هم با ما نشده و بايد ببينيم شرايط 
اكران چطور است، چون وقتي 50 درصد ظرفيت ســالن ها قرار است به كار گرفته شود، فروش 
فيلم ها نصف خواهد شد. پس شرايط براي فيلم ما مثل گذشته نيست. چگيني در پاسخ به اينكه 
آيا اگر 50 درصد ظرفيت باقي مانده به نحوي جبران شود باز هم مايل به اكران فيلم نيست، بيان 
كرد: واقعيت اين است كه بحث من اصال 50 درصد نيست؛ چون حتي اگر 100 درصد ظرفيت 
سالن ها را بتوانيم بليت فروشي كنيم، باز هم نمي دانيم چه اتفاقي مي افتد و ممكن است فيلم هاي 
تجاري كه اميد فروش ســال بودند، زمين بخورند؛ به همين دليل مي گويم كه اين اكران بسيار 
پرريسك هســت. وي همچنين گفت: من تصور مي كنم اكران اول پس از بازگشايي سينماها با 
فيلم هايي  باشد كه صاحبان فيلم خودشان حاضر به نمايش فيلمشان هستند. نبايد براي اين كار 
اجبار وجود داشته باشد. اگر به اين صورت پيش برويم همان هفته اول مشخص مي شود ما در چه 

موقعيتي هستيم.

كلود هيتر كه در فيلم معروف 
»بن هور« در نقش عيســي گزارش

مسيح بازي كرده بود، پس از 
يك دوره طوالني بيماري در 92ســالگي 
درگذشــت. هاليوود رپيورتر گزارش داد، 
»كلود هيتر« كه يك خواننده معروف اپرا 
نيز بود زماني كه مشــغول اجرا در شهر رم 
بود، مورد توجه مدير توليد پروژه سينمايي 
»بن هور« قــرار گرفت و پس از تســت به 
 استـخـــدام كمپـــاني فيـلمـســـازي 
»مترو گلدن ماير« درآمــد تا در فيلم »بن 
هور« ساخته حماســي »ويليام وايلر« در 
سال1959 در نقش عيسي مسيح بازي كند. 
به دليــل قوانين وقت ســينماي بريتانيا و 
ممنوعيت نشــان دادن چهره و استفاده از 
صداي عيسي مسيح در نقشي به غيراز نقش 
اول، چهره و صداي »كلود هيتر« در فيلم 
»بن هور« را نمي بينيم. فيلم »بن هور« در 
نهايت موفق به كسب 11جايزه اسكار شد. 
»كلود هيتر« به همراه »چارلتون هستون« 
به عنوان آخرين بازيگران در قيد حيات در 
فيلم »بن هور« در نمايش ويژه اين فيلم در 

آكادمي اسكار حضور يافتند.
»هســتون« كه بــراي بازي در ايــن فيلم 

برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش اول 
مرد شده بود نيز در سال2008 درگذشت و 
بدين ترتيب »كلود هيتر« آخرين نفر از نسل 
بازيگران اين فيلم كالسيك تاريخ سينما بود.

هيتر در سال2018 بنيادي را به نام خودش 
براي ترويج و حمايــت از صداهاي اپرايي، 
هنرمنــدان موســيقي كالســيك و ديگر 

هنرمندان تاسيس كرده بود.
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ممنوعالكاريچهتصویريباشدوچه
صوتيدررسانهمليامريرایجاست؛
هركسيازخطقرمزهايسازمانو
حتيسليقههايشــخصيبرخياز
مدیرانشعبوركند،محكومبهاین
ممنوعالكارياست؛فرقيهمنميكند
یكسالسابقهكارداشتهباشدیا۴۰
سالاینسابقهرابهدوشبكشد.حاال

نوبتمحمدرضاحياتياست.
حياتيبهخاطریكاظهارنظرممنوع
ازكارواصطالحــا»ممنوعالكاري«
شدهاست.دليلاینممنوعالكاريهم
تمجيدحياتيازچندچهرهفرهنگي
خارجازجریانرســميبودهاست.
حياتيكهبازنشستهشــدهوبعداز
بازنشتگياشبهكارشادامهميدهد،
گفته:»ازسويسازمانتماسگرفتند
وگفتندفعالنيایيــد.منهمگفتم
چشم.منكهبازنشستهشدموهمان
موقعهمقبلازدســتورشماتقاضا
كردماگرامكاندارددیگرنباشــم.
باالخرهممكناستشخصآقايعلي
عسگري،مدیرخبر،معاونسياسي
ودیگردوستانازحرفمنناراحت
شدهباشند،وليهرحرفيزدمفقط
ازرويصداقتوحــرفدلمومردم

بودهاست.«
محمدرضاحياتيسالهايسالاست
كهگویندگيخبررابرعهدهدارد؛چه
زمانانقالبواوجانقالبكهكسيبه
واسطهوضعيتجامعهحاضرنبوداز
خانهبيرونبيایداوبههمراهچندنفر
دیگردراســتودیوحاضرميشدند
وچهدرزمانجنــگوبمبارانكهاو
همچنانخبرميگفت.حتيدردهه۸۰
كهبرخيدســتازكاركشيدند،او
همچنانمجرياخباربود.حياتيفارغ
ازنگاههايسياســيشناختهشده،
كارشراانجامدادهوميدهد.حياتي
ازجملهافرادياستكهشایدخودرا
واردهيچجریانسياسيوحتينگاه
وتحليلسياسينكرده،اماباتوجه
بهتجربياتشبهخوبيخطوطقرمز
سازمانونگاههايفرديوسليقهاي
مدیرانســازمانراميشناسد.او
خوبميداندكهبردننامچهكساني
درچارچوبهايمعاونتسياسيو
پخشاخبارسازمانجرممحسوب
ميشود.حياتيخيليخوبميداند
كهازدیدگاهمدیرانسازمان،پرسوناژ
مجرياخبارمهموشــخصيتهاي
مهمسياسيكشورنميتواندجدااز
پرسوناژواقعيوسليقهشخصياش
باشــد.باوركردنشسختاستكه
حياتيحتيفكرشراهمنميكرده
كهنامبردنازاینافرادجرماست؟
خاطرهوصدايحياتيبابرخيازاخبار
درهمتنيدهشدهاست.ناممحمدرضا
حياتيبااینخاطرهدرذهنهاميماند.
انگاراوميخواســتهبرايپایاناین
خاطرهها،خاطرهايمتفاوتازخود
بســازد.حاالمجرياخبارسياسي
قهرماناخبارحاشيهايسياسيهم
شدهاست.پایانحياتيادامهحيات
روشسازمانياستكهباروشهاي
رایجخوددردایرهايتنگوتنگتري

خودشميماندوخودش.

تهيه كننده »خوب، بد، جلف2«: با شرايط فعلي قصد اكران نداريم
اجباربرايخنداندنمردمدرسينماها

پایانمسيحبنهور

80روز از سال جديد را پشت سر گذاشته ايم 
و اكنــون مي تــوان ادعــا كرد كــه تيتراژ 
آغازين سينما در كشور با صدور مجوزهاي 
جديد ساخت از سوي ســازمان سينمايي 
در حال نمايش اســت.  بر اساس خبرهاي 
منتشرشــده، 8فيلمنامه براي ساخته شدن 
مجوز گرفته اند كه در ميان آنها چند نام خاص 
هم به چشم مي خورد؛ نام هايي كه در صورت 
به نتيجه رسيدن ساخته شدن شان مي توان از 
همين حاال انتظار انفجار بمب هاي خبري در 
جشنواره فجر و رويدادهاي ديگر سينمايي را 
انتظار كشيد. پرحاشيه ترين نام در ميان اين 
فيلمنامه هاي داراي مجوز ســاخت، به قلم 
اصغر فرهادي گره خورده است. او مي خواهد 
»قهرمان« را در شيراز بســازد و كامال قابل 
حدس است كه در صورت ساخته شدن اين 
فيلم، رونق خاصي به سينماها تزريق خواهد 
شد.  »شيشليك« هم احتماال خيلي ها را سر 
سفره سينما جمع خواهد كرد. محمدحسين 

مهدويان با ماجراهاي نيمروزش، طرفداران 
بسياري دارد و بعد از تجربه »درخت گردو« 
حاال مي خواهد يك نيمروز شيشــليكي به 
تماشــاگران هديه كند. مهدويان براي اين 
تجربه كمدي سراغ رضا عطاران رفته و بايد 

از همين حاال براي اين فيلم، دلخوش بود.
 وحيد جليلوند هم اگر بي هيچ حرف وحديثي 
فيلم »شب داخلي ديوار« را بسازد مي توان 
اميدوار بود كه نويد محمدزاده در نقش يك 
نابينا، احواالت سينماي بي رمق را خوب كند. 
البته جز اين فيلم ها چند نــام ديگر هم در 
ميان فيلمنامه هاي مجوزگرفته براي ساخت 
ديده مي شود كه احتماال بتوانند دست خالي 

سينما براي روزهاي پيش رو را پر كنند.
نمونــه دم دســتي ايــن فيلمنامه هــا 
»بي همه  چيز« با عنوان مجوزگرفته »بدون 
همه  چيز« نوشته محســن قرايي است كه 
قبل تر »سد معبر« را ساخته بود و الاقل روي 
كاغذ و با توجه به بازيگران طرف قراردادش، 
فيلــم مهمي اســت. حاال ســينماي ايران 
مي تواند براي روزهــاي بعدكرونا اميدوارتر 

باشد.

درحاليكهغم
واندوهناشــي
شدن كشته از
سياهپوستانتوسطپليسآمریكاوبهویژه
كشتهشــدنجورجفلویدخشمسراسريو

اعتراضهايگستردهايرادرآمریكاوسایرنقاطدنيا
درپيآوردهاست،كتابهایيكهنویسندگانسياهپوستدربارهتجربياتخوداززندگيدرجامعه
آمریكانگاشتهاندبيشازگذشتهموردتوجهقرارگرفتهاست.بسياريازآفریقایي-آمریكایيها

ازشبكههاياجتماعيورسانههايخبريجمعياستفادهكردهاندتاخواستاراینشوندكهاقدامات
مشــخصومؤثريبهمنظوربرقراريبرابرينژاديدرآمریكاصورتگيــرد.دراینگزارشروزنامه

لسآنجلستایمزبهمجموعهايازكتابهايغيرداستانيتأثيرگذاردرزمينهتبعيضنژاديدرآمریكاازنگاه
خودنویسندهوباتوجهبهتجربياتويپرداخته.اینكتابهااغلببهتازگيانتشاریافتهاندوحاويوقایعي
هستندكهدرسالهاياخيردرجامعهآمریكارخدادهاست.اینكتابهايغيرداستانيبهاعتبار

نگارندهگزارشلسآنجلستایمزبهمخاطباندردركوضعيتسياهپوستاندرجامعهآمریكاكمكميكند.

سرانجام مي خواهي درباره نژاد سخن بگويي
  اثر ايجئوما ااولو

ايجئوما ااولو در اين كتاب از عالقه خــود به مواردي كه فرهنگ 
سياهان به وي عرضه كرده، مي گويد. او در اين كتاب از عالقه خود 
به موسيقي جاز و آشــپزي در فضاي باز كه ازجمله موارد ويژه و 
برجسته فرهنگ سياهپوستان آمريكاست سخن به ميان مي آورد. 
اما از ســويي ديگر او درباره رفتارهاي نامناســبي كه با سياهان 

آمريكا در سياتل مي شود نيز در كتاب خود نوشته است.
 او همچنين درباره تجربيات خود از موارد متعدد تبعيض نژادي 
در شهر سياتل جايي كه سياهان زيادي زندگي نمي كنند نوشته 

است.

محاسباتي براي بقا
  ميچل اس جكسون

نام اين كتاب خاطره نويسي اشاره دارد به محاسباتي كه جكسون در 
زمان جواني به طور روزمره درباره زندگي خود انجام مي داده است. 
جكسون در اين كتاب به نوعي به مرور خاطراتي از خود و خانواده و 

اسالفش پرداخته است.
 او در اين كتاب خواننده را همراه خود به زندگي خانواده گســترده 
خويش وارد مي كند، او در اين كتاب به اين مســئله اشاره مي كند 
كه خانواده اش در زمان »مهاجرت بزرگ« بــه آمريكا آمده اند. او 
درباره مواجه شدن اعضاي خانواده خود با سيستم قضايي آمريكا و 
استراتژي اي كه اين خانواده به منظور بقا در شرايط سخت مهاجرت 

در پيش گرفته بودند، نيز در اين كتاب نوشته است. او همچنين شرحي درباره مسير 
دشوار نويسنده شدنش را در اين كتاب ارائه مي دهد.

بيچارگي در نيويورك
  داريل پينكني

 پينكني يكي از همكاران مجله نقد كتاب در نيويورك است. او همچنين 
به عنوان يك رمان نويس فعاليــت دارد. او در كتاب بيچارگي در نيوريوك 
مجموعــه اي از مقاالتش را گردآوري كرده اســت. اين مقــاالت به نقد 
فرهنگي و نگاه عميق به پديده تجربه سياهپوســتان از زندگي در آمريكا 
احتصاص دارد. او در اين كتاب همچنين به ميراث باراك اوباما نخستين 
رئيس جمهور سياهپوست آمريكا مي پردازد و به تفكراتش درباره زندگي 

به عنوان يك روشنفكر سياهپوست مي پردازد.

پانسيون
  لي استرينگر

 استرينگر پيش تر در كتاب زمستان بزرگ مركزي، درباره تجربيات 
بي خانماني خود نوشــته بود. در كتاب پانســيون اما او ماجراهاي 
سال هاي اوليه زندگي با مادرش و ســختي هاي حضور در كالس 
درس مدرســه را روايت مي كند. او در زمان تحصيل در مدرسه به 
دانش آموزي مشهور شده بود كه در خطر )اخراج( قرار دارد. در اين 
كتاب نويســنده با مرور خاطراتش تالش كرده است در مقاطعي 
خواننده خود را با روايت وقايعي عجيب شگفت زده كند و همزمان 

نيز از طنز خاصي استفاده كرده است.

قوانين جديد جيم كرو
  ميشل آلكساندر

در اين كتاب بــه دوراني كه قوانين تبعيض آميز و كاســتوار جيم كرو در 
ايالت هاي جنوبي آمريكا اعمال مي شد، اشاره شده است. بر مبناي قوانين 
جيم كرو، جوامع سياهان آمريكايي به طور كامل از سفيدپوستان جدا شده 
بودند و سياهپوستان حق نداشتند به مدرسه سفيدپوستان بروند و حتي از 
سوار شدن به اتوبوس نيز منع شده بودند. بعدها تصويب قانون شهروندي 
و قانون رأي دادن سبب شد تا آن قوانين سفت و سخت تبعيض آمير لغو 
شوند. ميشل آلكساندر كه به تدريس در دانشگاه اشتغال دارد، در كتاب 
خود با استناد به مســتندات كنوني نتيجه گيري كرده كه سياست هاي 
مبني بر دستگيري ها و صدور احكام حبس گسترده و بر پايي دادگاه هايي 

كه به طور نابرابر به اتهامات رسيدگي مي كنند سبب ظهور  وبروز دوباره و غيررسمي قوانين جيم 
كرو در آمريكا شده است.

مرداني كه از بين برديم  
  جسمين وارد

جسمين وارد، رمان نويس مشــهور آمريكايي اســت كه تا كنون به خاطر 
رمان هاي خود جوايز و افتخارات زيادي كســب كرده اســت. كتاب »آواز 
اجساد بي گور« ازجمله كتاب هاي وي است كه توسط سعيد كالتي به فارسي 
برگردانده شده است. او اما كتاب جديد خود را  كه نوعي خاطره نويسي است، 
اينگونه توصيف كرده: درباره سكوت... خشم و غم شديد سركوب شده ما. او 
در اين كتاب زندگي خود را با زندگي 5مرد از جامعه خود مقايسه مي كند كه 
همگي آنها در نتيجه تبعيض نژادي در آمريكا حان خود را از داده اند. يكي 
از آنها برادر خود وي بود. مرداني كه از بين برديم در واقع مرثيه اي  است كه 

جسمين وارد براي اين مردان سروده است.

برادران و مراقبان
  جان ادگار ويدمن

 ويدمن از پركارترين نويسندگان در زمينه نگارش آثاري درباره تبعيض 
نژادي اســت. او تا كنون 21كتاب داستاني و غيرداستاني درباره تجربيات 
سياهان در جامعه آمريكا نگاشته است. او در اين كتاب درباره دوران بزرگ 
شدنش در پيتسبورگ و مسير دشــوار آكادميكي كه تا دستيابي به يك 
زندگي روشنفكرانه طي كرده اشاره كرده است. او مي نويسد كه در طول 

اين مسير همواره مانع بزرگ تبعيض نژادي پابرجا بوده است.

چيزهايي كه مردمان سفيدپوست 
را ناراحت مي كند

  مايكل بنت و ديو زيرين
 مايكل بنت كه سابق بر اين از ورزشكاران حرفه اي مشهور فوتبال 
آمريكايي بوده در اين كتاب به سال هاي حضور موفقيت آميزش در 
تيم ان سي اي اي مي پردازد. او همچنين به اين مسئله اشاره دارد كه 
در جريان اعتراضات سال2017 بازيكنان فوتبال حرفه اي آمريكا با 

اعتراضات سياهپوستان همبستگي نشان داده بودند.

شهروند
  كلوديا رانكين

 كلوديا رانكين در اين كتاب كه مجموعه اي وزين از شعار و مطالب منظوم 
اســت روايت هايي از وقايعي كه به دليل وجود تبعيض نــژادي در آمريكا 
بر وي رفته، ارائه داده اســت. او همچنين در اين كتاب به وقايع مربوط به 
توفان كاترينا )كه به شهر نيو اورلئان با جمعيت باالي سياهپوست آسيب و 
خســارت هاي فراوان وارد آورده بود( و بدنام كردن سرنا ويليامز زن شماره 
يك تنيس جهان و كشته شدن سياهپوستان توسط پليس پرداخته است. 
كتاب شــهروند، خوانندگانش را در دنيايي از غم و درد غرق مي كند، با اين 
حال نثر زيبا و شيواي نويسنده تا حد زيادي آالم اين درد و غم را كم مي كند.

سنگين
  كيسي ليمون

ليمون در سال2011 مقاله اي با عنوان چگونه به آرامي خود و ديگران را 
در آمريكا بكشيد، انتشار داده بود و از اين زمان به عنوان يك متفكر نامش 
مطرح شده بود. او در اين كتاب به وزنه سنگين نابرابري در جامعه آمريكا، 
خشونت جنسي و علقه هاي خانوادگي مي پردازد. خيلي از فصل هاي اين 
كتاب را او به طور مستقيم خطاب به مادرش نوشــته و به وقايع غمبار و 

دردناكي كه در جامعه آمريكا رخ مي دهد، اشاره كرده است.

 ناداستان هايي از 
تبعيض نژادي در آمريكا 
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به نظر مي رسد حمالت تروريستي اخير 
در كابل و ديگر نقاط افغانستان، شرايط اين كشور 
را دگرگون كرده است. حتي  مي توان ادعا كرد كه 
گروه هاي سياسي افغان تحت فشار افزايش همين 
حمالت بود كه تصميــم گرفتند اختالفات عميق 
خود را كنار بگذارند و باالخره در كابل يك تقسيم 
قدرت شــكل گرفت. مقام هاي دولت افغانستان، 
حمالت اخير را متوجه طالبان مي دانند و اين گروه 
را متهم مي كنند كه با وجود امضاي توافق صلح با 
آمريكا، همچنان به اقدامات خشونت بار خود ادامه 
مي دهد. به نظر شما اين حمالت كار طالبان است؟ 
آيا كارگروه هاي وابسته به طالبان است؟ آيا ادامه 
اين حمالت به اين معنا است كه برخي گروه هاي 
زيرمجموعه طالبان با توافق صورت گرفته مخالفند 

و سران طالبان از كنترل اين گروه ها ناتوانند؟
واقعيت اين اســت كه در افغانســتان 23گروه مسلح 
فعال هســتند. از ميان اينها، 3گروه بيش از ديگران 
مطرح اند؛ يكي گروه طالبان شوراي كويته، يكي شبكه 
حقاني و ديگري داعش. القاعده نيز در دوره اي در اين 
كشور فعال بوده است، اما اين گروه اكنون ديگر آنقدرها 
مطرح نيست و اكثر نيروهاي آن به داعش پيوسته اند. 
بنابراين دست كم 20گروه مسلح ديگر در افغانستان 
فعال هســتند كه تحت فرمان هيچ يك از اين 3گروه 
شناخته شده قرار ندارند. شــايد از نظر ايدئولوژيك، 
هماهنگي هايي بين اين گروه ها وجود داشته باشد، اما 
اين گروه ها ضرورتا از طالبان، شبكه حقاني يا داعش 
فرمانبري نمي كنند. اينكه حمالت تروريســتي اخير 
به خصوص حمله به بيمارســتان كابل را چه گروهي 

انجام داده، هنوز به طور دقيق مشخص نيست.
تنوع گروه هاي مســلح در افغانستان، تنوع منافع اين 
گروه ها و تنوع حاميان خارجي آنها باعث مي شود كه 

روند صلحي كه شوراي كويته با 
محوريت مالبرادر با آمريكايي ها 
پيش برده به ســادگي عملياتي 
نشــود. با ايــن حال، مــن فكر 
مي كنم كه روند صلح در نهايت 
اجرا خواهد شد. درست است كه 
آقاي اشرف غني طالبان را متهم 
به ادامه خشــونت ها مي كند، اما 
درنظر داشته باشيد كه همزمان 
شــرايط طالبــان را مي پذيرد و 
شماري از زندانيان طالبان را آزاد 
مي كند. معناي ايــن اتفاق اين 
است كه مذاكراتي در پشت پرده 
در جريان اســت كه نتايجش در 

آينده مشخص مي شود.
كه  موافقيد  آيــا 
شــكل گيري دولت جديد در 
كابل، تحت فشــار تحركات 

طالبان بوده است؟
من با اين نكته موافق نيستم. به 

اعتقاد من از يك طرف ميانجيگري كشورهاي منطقه 
به خصوص ايــران و از طرف ديگر فشــارهاي زلماي 
خليلزاد باعث شد تا اشرف غني و عبداهلل عبداهلل با هم 
به تفاهم برســند. آمريكايي ها مي گفتند اگر دو طرف 
با هم كنار نيايند، كمك هايش به افغانســتان را قطع 

خواهند كرد.
همزمان با شكل گيري اين دولت، اميد تازه اي هم در 
زمينه صلح شكل گرفته اســت. ببينيد سران طالبان 
دولت قبلي افغانستان را ساخته و پرداخته جان كري، 
وزير خارجه ســابق آمريكا، مي دانستند و مي گفتند 
با دولت دست نشــانده آمريكا مذاكــره نمي  كنند. در 
واقع مي گفتند با خود آمريــكا مذاكره مي كنند، اما با 
دولت دست نشــانده مذاكره نمي كنند. االن شرايط 

متفاوت است. به نظر مي رســد خليلزاد همزمان هم 
تالش مي كند طالبان را قانع كند كه با دولت مركزي 
افغانستان وارد مذاكره شود و هم دولت را به مسيري 
ببرد كه بتواند خواســته هاي طالبــان را بپذيرد. فكر 
مي كنم به زودي طرف ها به يك جمع بندي برســند و 

مذاكرات بين االفغاني آغاز شود.
همانطور كه اشاره كرديد، اكنون طالبان، 
شــبكه حقاني و داعش، 3گروه مســلح مطرح در 
افغانستان هستند. شبكه حقاني از طرف دولت متهم 
شده كه حمله تروريستي اخير در ننگرهار را كه بيش 
از 30كشته به جا گذاشته، طي همكاري با داعش انجام 
داده است. به هرحال شبكه حقاني متحد طالبان است 
و تحت فرماندهي طالبان عمل مي كند. آيا مي توان 
گفت كه طالبان با هدف تحت فشار قراردادن دولت 
مركزي افغانستان، به سمت همكاري با داعش رفته 

است؟
شبكه حقاني در مذاكرات 
بــا آمريكايي هــا نقشــي 
نداشته اســت. واقعيت اش 
اين اســت كه ايــن گروه، 
نزديك ترين گروه مســلح 
جهادي به دستگاه امنيتي 
ارتش پاكســتان يا همان 
ISI اســت. اساســا اين 
تلقي وجود دارد كه شبكه 
حقاني خيلي با مذاكراتي 
كه طالبــان و آمريكايي ها 
پيش برده اند موافق نيست. 
چرا كه پاكستاني ها اهداف 
خاصي را در قبال افغانستان 
پيگيري مي كنند و تا زماني 
كه به آن اهداف نرســند، 
بعيد است به روند صلحي 
كمك كنند كه در آينده به 
نفع شــان نباشد. پاكستان 
به هيچ عنوان نفوذ هند در افغانســتان را نمي پذيرد. 
اين در حالي است كه دولت افغانستان، روابط نزديكي 
با دولت هند برقرار كرده است. توافق سه جانبه هند، 
ايران و افغانستان براي ترانزيت كاال به سمت آسياي 
ميانه هم به نفع پاكســتان نيست. مجموع اين عوامل 
باعث مي شــود، روند كنوني صلح در افغانستان مورد 

حمايت پاكستان نباشد.
اينكه شــبكه حقاني به ســمت داعش متمايل شود، 
چندان دور از ذهن نيست. به نظر من پاكستان تالش 
مي كند كه القاعده، داعش و آن بخشــي از طالبان كه 
با روند مذاكرات صلح مخالف هســتند ازجمله شبكه 
حقاني را با هم نزديك كنند. مذاكراتي در پشت پرده 
بين شبكه حقاني با ســازمان القاعده، القاعده هند و 

داعش در جريان است. اين گروه ها اگر حمايت ارتش 
پاكستان را داشته باشند، به قدرتي خطرناك تبديل 
مي شــوند. يعني حتي اگر طالبــان و دولت مركزي 
افغانستان به صلح دست پيدا كنند، تا زماني كه منافع 
راهبردي پاكستان تامين نشود، جنگ در افغانستان 
مي تواند ادامه پيدا كند. البتــه همه اينها در نهايت به 
ميزان فشاري بســتگي دارد كه ممكن است از سوي 

آمريكا به اسالم  آباد وارد شود.
به حضور القاعده هم اشــاره كرديد. 
بخشــي از توافق ميان طالبان و آمريكا، مربوط 
به توقف حمايت طالبان از گروه هاي تروريســتي 
اســت كه خب منطقا شــامل گروه القاعده هم 
مي شــود. اما افرادي كه از طرف طالبان در دوحه 
مذاكره مي كردند، حتي در مرحله اي به خاطر آنكه 
آمريكايي ها قصد داشتند نام القاعده را به عنوان 

گروهي تروريستي در توافق 
بگنجانند، مذاكرات را ترك 
كردند. طالبان اســتفاده از 
لفظ گروه تروريستي براي 
القاعده را نمي پذيرد. ارتباط 
ميان اين 2 گروه به چه شكل 

است؟
ارتباطات اين 2 گروه نزديك 
است. اين گونه نيست كه فكر 
كنيد طالبان عليه القاعده وارد 
عمل شــود؛ حتي بــه اعتقاد 
من طالبان عليــه داعش هم 
به آن معنــا وارد عمل نخواهد 
شد. به هر حال اين گروه ها به 
لحــاظ ايدئولوژيك و به لحاظ 
حمايت هــاي مالــي و فكري 
از دنياي عرب بــه هم نزديك 
هســتند. آمريكا نمي تواند از 
طالبان به عنوان ابزاري در برابر 
القاعده و داعش استفاده كند. 

اگر متن توافقنامه را دقيق مطالعه كنيد، در آن آمده كه 
طالبان پذيرفته است كه به گروه هايي كه عليه منافع 
آمريكا و متحدان آمريكا وارد عمل شــوند، پناه ندهد 
و مانع از فعاليت آنها شــود. ممكن است توافق ميان 
آمريكا و طالبان، يك بخش محرمانه هم داشته باشد 
مبني بر اينكه طالبان و ديگر گروه هاي مسلح فعال در 
افغانستان، عليه آمريكا و منافع آن وارد جنگ نشود اما 
اگر عليه رقباي آمريكا يعني چين، روسيه و ايران وارد 
عمل شدند، آمريكايي ها مزاحم كار آنها نخواهند شد. 
شرايط به گونه اي است كه به نظر مي رسد در كنار آنچه 
اعالم شده، يك توافق محرمانه هم وجود داشته باشد.

داعش در خاورميانه شكســت خورده و عامل اصلي 
شكست خود را هم روســيه و ايران مي داند. اين گروه 

اكنون ايــن ظرفيت را دارد كه نــوك پيكان حمالت 
خود را به سمت اين 2كشــور بگيرد. به اعتقاد من اگر 
حمالت داعش به سمت روســيه و ايران تغيير جهت 
دهد، نه طالبان مانع آن خواهد شــد، نه آمريكا و ناتو. 
برداشت روس ها اين است كه داعش و القاعده در آينده 
در آسياي ميانه، چچن و ايالت سين كيانگ چين فعال 

شوند و چه بسا مورد حمايت آمريكا هم قرار بگيرند.
وقتي به گذشته بر مي گرديم، مي بينيم 
كه به قدرت رسيدن طالبان اساسا نتيجه كشمكش 
و درگيري  ميان گروه هــاي مختلف افغان پس از 
خروج نيروهاي ارتش سرخ شوروي از افغانستان 
بوده است. االن با خروج آمريكا آيا فكر مي كنيد 

ممكن است تاريخ بار ديگر تكرار شود؟ 
بعد از پيــروزي نيروهــاي جهادي عليه شــوروي، 
تضادهاي قومي بود كه تعيين كننده شــد. گروه هاي 
افغان توافق كــرده   بودند كه چهره هــاي مختلف در 
دوره هاي چند ماهه رياست دولت موقت را در دست 
بگيرند. متأســفانه زماني كه آقاي رباني قدرت را در 
دســت گرفت، او و احمد شاه مســعود به اين نتيجه 
رســيدند كه نبايد قــدرت را از دســت بدهند. اين 
انحصارطلبي باعث شد تا آقاي حكمتيار عليه آنها وارد 
جنگ شود. جنگي كه 2سال ادامه داشت، دولت رباني 
را تضعيف كرد. وضعيت آشفته افغانستان باعث شد تا 
آمريكا، انگليس، پاكستان و عربستان براي پايان دادن 
به اين شــرايط در كنار هم قرار بگيرند. ISI پاكستان 
بود كه طالبان را به فرماندهــي مالعمر آموزش داد و 
تقويت كرد. طالبان يك پروژه مشترك غربي، سعودي 
و پاكســتاني بود. نيروهاي طالبان كنترل كابل را در 
دست گرفتند و به قدرت رســيدند. اما اين گروه هم 
همان مســير حكومت آقاي رباني را در پيش گرفت و 

به دنبال انحصاري كردن قدرت رفت.
وضعيت امروز افغانســتان با 
آن مقطع، تفاوت هايي دارد. 
بايد بدانيم كه پشــتون ها به 
هر حال قدرت را از دســت 
نخواهند داد و سعي خواهند 
كرد كه طالبــان را به عنوان 
نماينده خود در فضاي آينده 
سياسي افغانســتان معرفي 
كنند. اما اين بار دســتيابي 
طالبان به قــدرت از طريق 
نظامي اتفــاق نخواهد افتاد. 
به نظــر مي رســد زلمــاي 
خليلزاد، رهبــران طالبان را 
قانع كرده كه دســت يافتن 
به قدرت براي آنها از مســير 
نظامــي امكان پذير نخواهد 
بــود و تنها راه پيوســتن به 
يــك ســازوكار دمكراتيك 
سياسي اســت. با اين حال، 
اينكه طالبان توانست با اعمال 
فشــار، تركيب امارت اســالمي را وارد متن توافق با 
آمريكا كند، به اين معناســت كه اين گروه به كسب 
بخش اعظم قدرت اميدوار اســت. به اعتقاد من، اين 
بار قوم پشــتون و طالبان قدرت را در دست خواهند 
گرفت؛ اما اين به اين معنا نيست كه ديگران را حذف 
كنند. گروه هاي قومي ديگــر افغان هم اكنون تجربه 
بيشتري نسبت به گذشته دارند، قواي نظامي مختص 
خود را دارند و اين بــار در مقابل پشــتون ها كوتاه 
نخواهند آمد. احتماال در آينده افغانستان هم الگويي 
شبيه آنچه اكنون ميان اشرف غني و عبداهلل عبداهلل 
در تقســيم قدرت اتفاق افتاده، اتفاق خواهد افتاد؛ 
يعني قدرت ميان جنوبي ها و شمالي ها به صورت برابر 

تقسيم خواهد شد.

 طالبان و آمريــكا بعد از حدود 
2سال مذاكره، باالخره با هم كنار گفت و گو

آمدند و يك توافــق صلح امضا 
كردند. تصور مي شــد با امضاي اين توافق، 
افغانستان به سمت كاهش درگيري ها حركت 
كند و مردم اين كشور باالخره بعد از 19سال، 
رنگ آرامش را ببيننــد. روند وقايع در مدت 

3ماهي كه از امضاي توافق مي گذرد، اما نشان 
داده معادله افغانستان، معادله اي پيچيده است 
كه به اين راحتي ها امكان حل آن وجود ندارد. 
طالبان، آمريكا و دولت مركزي افغانستان تنها 
بازيگران صحنه سياسي و امنيتي اين كشور 

نيستند.
 گروه هاي مســلح ديگري در افغانستان 

هســتند كه ممكن اســت 
پيشــبرد رونــد صلح به 
نفع آنها نباشد. عالوه بر 

اين، كشــورهاي خارجي نيز مالحظاتي در 
مورد وضعيت افغانســتان و آينده آن دارند 
كه هريك به نوبه خود تالش مي كنند با اعمال 
نفوذ، كفه تــرازو را به نفع خود ســنگين تر 
كنند. با پيرمحمد مالزهي، 

كارشناس مسائل افغانســتان و شبه قاره، در 
مورد فعاليت گروه هاي مسلح در افغانستان 
و آينده روند صلح گفت وگو كرده ايم. مالزهي 
معتقد است، در آينده احتمال جدي تر شدن 
خطر نيروهاي داعش مســتقر در افغانستان 
براي ايران و روسيه وجود دارد. او در عين حال 
معتقد اســت؛ روند صلح در اين كشور پيش 
خواهد رفت و گروه هاي افغان ازجمله طالبان 
در چارچوب دولت آينده در قدرت شــريك 

خواهند شد.

گفت وگو با پيرمحمد مالزهي، درباره فعاليت گروه هاي مسلح در افغانستان و آينده روند صلح در اين كشور

 نيروهاي داعش در افغانستان 
ممكن است عليه ايران و روسيه وارد عمل شوند

جهان نما

وداع با فرمانده
رمضان شلح)عبداهلل(، يكي از مؤثرترين فرماندهان 
مقاومت بود كه جنبش جهاد اسالمي را به گروهي 

تأثيرگذار در معادالت منطقه اي تبديل كرد

رمضان شــلح، دبيركل ســابق 
جنبش جهاد اسالمي فلسطين 
در ساعات بامدادي روز گذشته، در سن 62سالگي و پس از نبردي 
طوالني با بيماري درگذشت. جهاد اسالمي اين خبر را با صدور 
بيانيه اي در پايگاه اينترنتي خود اعالم كرد. در اين بيانيه آمده: 
امروز ملت فلسطين با فرمانده اي بزرگ وداع مي كند؛ فرمانده اي 
كه مبارزه، مواضع ملي و رهبري پرافتخارش براي جهاد اسالمي 
همواره در تاريخ به ياد خواهد ماند. به فاصله كوتاهي پس از انتشار 
اين خبر، تقريبا تمام گروه ها و شخصيت هاي ملي فلسطين، مرگ 
دبيركل سابق جهاد اسالمي را تسليت گفته و از مواضع پرافتخار 
او در مبارزه عليه اشــغالگري ياد كردند؛ از جنبش فتح گرفته تا 
حماس، تشــكيالت خودگردان، گردان هاي مقاومت مردمي، 

كميته گروه هاي مسلح در غزه و...

از تدريس در دانشگاه هاي آمريكا تا رهبري جهاد در غزه
رمضان شــلح متولد غزه بود؛ شــهري كــه در آن مراحل اوليه 
زندگي و آموزش خود را سپري كرد. اما پس از اخذ ديپلم براي 
تحصيالت تكميلي عازم مصر شد و در دانشگاه زقازيق به مدرك 
كارشناسي ارشد علوم اقتصاد دســت يافت. مقطع تحصيالت 
دانشــگاهي در زندگي شلح همچون بســياري ديگر از جوانان، 
مقطعي تعيين كننده و سرنوشت ساز بود. او طي اين سال ها، بيش 
از گذشته به مباني فكري و عملي مقاومت عليه اسرائيل نزديك 
شد؛ مباني ای كه البته رنگ وبوي اسالمي داشت و از جريان هاي 
مقاومت چپ متمايز بود. دوستي شلح با شهيد فتحي شقاقي نيز 

در همان سال هاي دانشگاه شكل گرفت.
براساس روايت تاريخي شلح در مصاحبه با شبكه الجزيره، او در 
همان سال هاي تحصيالت كارشناسي ارشد، پيشنهاد تشكيل 
سازماني مخفي براي مقاومت را با فتحي شقاقي مطرح مي كند. 
اما در ادامه متوجه مي شود كه شقاقي، خود به طور مخفيانه عضو 
سازمان اخوان المسلمين بوده و رياست گروه جهادي كوچكي با 
عنوان »الطالئع االسالميه« را بر عهده دارد. به اين ترتيب شلح 
نيز به همين گروه مي پيوندد؛ گروهي كه در حقيقت، هسته اوليه 

جهاد اسالمي بود.
پس از پايان تحصيالت تكميلي تا مقطع ارشــد، شلح مجددا به 
غزه بازگشت و به عنوان اســتاد اقتصاد در دانشگاه علوم اسالمي 
كار خود را آغاز كرد. مواضع و مطالعات عميق شلح باعث شد اين 
جوان دانشگاهي در محافل علمي و روشنفكري غزه به چهره اي 
نام آشــنا تبديل شــود؛ چهره اي كه ازقضا مهارت بااليي هم در 
سخنراني هاي جهادي و تبليغي دارد. به اين ترتيب شلح خيلي 
زود زير ذره بين ســازمان هاي اطالعاتي اســرائيل قرار گرفت؛ 
به گونه اي كه در همان ســال ها از تدريس در دانشگاه منع و به 

حصر خانگي در غزه محكوم شد.
شلح در سايه افزايش فشارهاي امنيتي، ناچار به ترك غزه شد؛ 
اين بار به مقصد لندن. او در مرحلــه جديد، باز هم تحصيالت را 
به عنوان گزينه خود براي ادامه راهش انتخاب كرد. به اين ترتيب 
تا سال1990 مدرك دكتراي خود در علوم اقتصاد را از دانشگاه 
»درم« لندن دريافت كرد و البته در حاشيه آن، به فعاليت هاي 
تبليغي و رسانه اي در حمايت از مسئله فلسطين پرداخت. پس 
از آن نيز به مدت 2سال عازم آمريكا شد تا به عنوان استاد رشته 

شرق شناسي در دانشگاه فلوريداي جنوبي تدريس كند.
حاال ديگر زمان بازگشــت به منطقه و آغــاز مهم ترين بخش از 
زندگي شــلح فرا رسيده بود. او در ســال1995 با هدف رجعت 
نهايي به فلسطين، عازم سوريه شد؛ كشوري كه در سايه خروج 
مصر از نبرد با اسرائيل به مهم ترين پايگاه عربي نيروهاي مقاومت 
تبديل شده بود. شلح در دمشق بار ديگر به دوست ديرين خود 
در دوران دانشگاه، يعني فتحي شــقاقي پيوست و در كنار وي، 
كار روي طراحي و توســعه توان نظامي-مردمي جهاد اسالمي 
براي مقابله با رژيم صهيونيستي را آغاز كرد. اما در همان سال، 
فتحي شقاقي به دست موساد ترور شد و به فاصله كوتاهي، جنبش 

جهاد اسالمي، رمضان شلح را به عنوان دبيركل خود برگزيد.
اين جنبش اســالمي در دوران رهبري رمضان شلح و در جريان 
انتفاضه سال2000 به نيرويي مؤثر در تحوالت فلسطين و حتي 
منطقه تبديل شــد، تا جايي كه به اعتراف دولت اسرائيل، بخش 
عمده عمليات هاي فدايي و جهادي در كرانه غربي و غزه توسط اين 
گروه سازماندهي شده بود. شلح از سال2003 رسما وارد ليست 
شخصيت هاي تروريستي وزارت خارجه آمريكا شده و كمي بعد 
نيز مورد پيگرد پليس فدرال آمريكا، اف بي آي قرار گرفت. جايزه 
تعيين شده از سوي اين نهاد آمريكايي براي ارائه هرگونه اطالعاتي 

كه منجر به دستگيري رمضان شلح شود، 5ميليون دالر بود.
طي 2دهه گذشته، جهاد اســالمي با وجود توان و ظرفيت هاي 
بســيار محدود، به دومين گــروه تأثيرگذار فلســطيني مقابل 
رژيم صهيونيســتي تبديل شــد كه بعد از حماس، بيشــترين 
حمالت راكتي و موشــكي را عليه شــهرك ها و مواضع نظامي 
اسرائيل داشته اســت. از ســوي ديگر، با وجود حمايت ايران و 
حزب اهلل از تمــام گروه هاي مقاومت فلســطيني، بدون درنظر 
گرفتن گرايش ها و مباني، اما جهاد اســالمي نسبت به ساير اين 
گروه ها، رابطه نزديك تري با محور مقاومت داشــت. اين مسئله 
با مروري بــر تأثيرپذيري قابــل توجه رهبران جهــاد، ازجمله 
 رمضان شــلح از مباني فكري انقالب اســالمي ايران بيشــتر

 عيان مي شود.
ســرانجام پس از 23ســال مجاهدت و رهبري مبارزه ميداني، 
رمضان شلح در ســال2018 به دليل بيماري از دبيركلي جهاد 

اسالمي استعفا كرده و جاي خود را به زياد نخاله داد.

   هزاران نفر در سراسر واشنگتن 
خواستار شنيدن صدايشان شدند

   افزايش فشار جهاني براي تاخير 
در ضميمه كردن كرانه باختري

   قطر: به تالش ها براي حل بحران 
خليج ] فارس[ پاسخي ندادند

   نخست وزير پاكستان: پاكستان 
در ميان پيشروهاي استراتژي 

قرنطينه هوشمند

   كودتاي نفتي براي پادشاهي 
سعودي با تمديد كاهش توليد

   2020 به اندازه 19۶۸ برای آمريكا 
مهم است

محمد امين خرمي
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار

ممكن اســت توافــق ميان 
آمريكا و طالبان، يك بخش 
محرمانه هم داشــته باشد 
مبني بــر اينكــه طالبان و 
ديگر گروه هاي مسلح فعال 
در افغانستان، عليه آمريكا و 
منافع آن وارد جنگ نشود، 
اما اگر عليه رقبــاي آمريكا 
يعني چين، روســيه و ايران 
وارد عمل شدند، آمريكايي ها 

مزاحم كار آنها نخواهند شد

پشتون ها به هر حال قدرت را از دست نخواهند داد 
و سعي خواهند كرد كه طالبان را به عنوان نماينده 
خود در فضاي آينده سياسي افغانستان معرفي كنند. 
اما اين بار دستيابي طالبان به قدرت از طريق نظامي 
اتفاق نخواهد افتاد. قوم پشتون و طالبان قدرت را در 
دست خواهند گرفت؛ اما اين به اين معنا نيست كه 
ديگران را حذف كنند. گروه هاي قومي ديگر افغان 

هم اكنون تجربه بيشتري نسبت به گذشته دارند، قواي نظامي مختص خود را 
دارند و اين بار در مقابل پشتون ها كوتاه نخواهند آمد

از يك طــرف ميانجيگري 
كشورهـــــــاي منطقــه 
به خصوص ايران و از طرف 
ديگــر فشــارهاي زلماي 
خليلزاد، باعث شد تا اشرف 
غنــي و عبــداهلل عبــداهلل 
با هم بــه تفاهم برســند. 
آمريكايي ها مي گفتند اگر 
دو طرف با هم كنار نيايند، 
كمك هايشان به افغانستان 

را قطع خواهند كرد
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ساختنمايساختمانباآيفون6
دانانگ: نماي ســاختماني در ويتنام بــا صد ها آيفون 6 
ساخته شده اســت. به گزارش آديتي سنترال، اين نماي 
ساختمان كه در تيك توك  بيش از 2ميليون بازديد كننده 
داشــته، با مدلي از آيفون ساخته شــده كه چندان هم 
ارزان قيمت نيســت. هنوز مشخص نيســت اين خانه در 
كجاي ويتنام قــرار دارد. همچنين بســياري از كاربر ها 
اين نما را شامل گوشي هاي ازكارافتاده و غيرقابل تعمير 

مي دانند؛ احتمالي كه چندان هم غيرمنطقي نيست.

اللهخامهاييااللهبستني
آمســتردام: گونه اي از الله در هلند پــرورش داده 
مي شــود كه به دليل شــباهتش به بســتني، به الله 
 بســتني )Tulipa Ice Cream( مشهور شده است. 
به گــزارش آديتي ســنترال، اين گل ابتــدا به رنگ 
صورتي است و سپس سفيد مي شــود. بلنداي آن به 
25سانتي متر مي رسد و اكنون يكي از گران قيمت ترين 
گل هاي جهان است. اين گل بيشتر در مزارع گل هلند 

كشت مي شود.

هتليباروكشطالي24عيار
هانوي: ويتنامي ها با ساخت نخســتين  هتلي كه داراي 
روكش طالي 24عيار اســت تالش مي كنند با هتل هاي 
دوبي رقابت كنند. به گزارش آديتي سنترال، هتل 6ستاره 
گلدن ليك در پايتخت ويتنام قرار است نماي داخلش نيز 
با روكشي از طال تزئين شود. پيش از اين هتل العرب دوبي 
با داشتن نماي طالي 22عيار در البي و باالبر هايش تنها 
هتلي بود كه روكشي از طال داشــت، اكنون اما اين هتل 

ويتنامي گوي سبقت را از آن ربوده است.

معمايروستايبدونپشه
فوجيان: روســتايي در چيــن با وجود احاطه شــدن با 
بركه ها و آبگير هاي بسيار، هيچ پشه اي ندارد. به گزارش 
آديتي سنترال، با اينكه در تمامي نقاط داراي آب وهواي 
مرطوب و كنار مرداب ها نيش پشه يكي از مشكالت عمده 
است، اما در اين روستا نبودن پشه ها تبديل به يك معما 
شده است. به گزارش پيپلز ديلي، حشره شناس ها در حال 
مطالعه روي روستای )Ding Wuling( هستند تا دليل 

بي تمايل بودن پشه ها به آن را دريابند.
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حالمانهيچخوبنيست
روز جهاني محيط زيســت هم مــا را متوجه 
وضعيت جايگاهمــان نكــرد. در تخريب 
زيســتگاه، خشــكاندن رودها و تاالب ها و 
آلودگي آب ها جزو شاخص ترين ها در جهان 

شديم. اخبار و آمار محيط زيست هم 
مثل خيلــي از فرهنگ ها و آداب و 
رسوم مردم سرزمين هاي مختلف 

زير ســايه هراس انگيز كوويدـ  19گم شد. آتش سوزي 
جنگل در ايران ديگر حادثه و بحران به حساب نمي آيد؛ يك 
اتفاق روتين است كه هر شهروندي الاقل در هفته يك بار 
اين كلمه را در اســتاني ديگر مي شــنود؛ مثل تصادفات 
جاده اي. به آن هم عــادت كرديم. فوت بــر اثر تصادف 
در ايران يك آمار قابل توجه و باالســت اما براي مردم و 
مسئوالن يك رويداد معمول و حتي گاهي شاخص ميزان 

مرگ هاي اتفاقي محاسبه مي شود.
آتش سوزي جنگل ها، خشــكيدن تاالب ها و رودخانه ها، 
تخريب زيستگاه ها، ضرب و شــتم محيط بانان و كشتار 
جنگل بانان، اينها همه اخبار روتين در محيط زيست ايران 
است. كشتار وحوش توســط مردم محلي و حيوان آزاري 
هم بخش شيك و مجلســي اخبار اين حوزه است كه در 
فضاي مجازي دست  به دست مي شــود. هريك از اخبار 
محيط زيســت ما قابليت صدرنشــيني در كشــورهاي 
توســعه يافته را دارد و مي تواند جنجالي درست كند كه 

حتي وزير مربوطه يا نخست وزير تغيير كند. 
ما آموزش نديده ايم و عالقه اي هــم به يادگيري نداريم. 
مديريت يك دانش است، نه شعار. براي رسيدن به درايت، 
آموزش و پرورش عزت نفس نياز است. با افزايش سرمايه 
اجتماعي پرورش يافته، مي توان به رشد در خرد جمعي 
رسيد و اينها همه زيرساخت مي خواهد. ما در عرصه هاي 
مختلف نسبت به طبيعت نه تنها بي توجه، بلكه به شدت 
غاصبانه برخورد كرده ايم. از آتش سوزي هاي عمدي مراتع 
تا سدســازي به بهانه تعريف پروژه، حاصل بي توجهي به 
آموزش و آشنايي با حقوق انســان و طبيعت است. روز 
جهاني محيط زيســت با وجود مرگ وميرهاي ناشــي از 
پاندمي در كمين مجدد كوويدـ 19و از ســويي جايگاه 
ايران به عنوان سومين كشور مخرب محيط زيست براي 
هيچ عالقه مند به طبيعت و محيط زيســت فالت ايران، 
حال خوبي نمي گذارد. وقتي زاگرس مي ســوزد و مثل 
هميشه بودجه و امكانات نيست، حال ما هم هيچ خوب 

نيست! 

ايمانمهديزادهنقد و نظر
پژوهشگر توسعه پايدار

محمودبرآبادييادروايت
 نويسنده كتاب هاي كودكان

طاهرهحسينآبادي
داروساز و استاديار دانشگاه

مهارت

اشتباهاترايجدرشستندستها
در اوضاعي كه موارد ابتال به بيماري كوويد19 در كشــور 
مجدد اوج گرفته است به توصيه هاي پزشكان در شستن 

دست ها بيشتر دقت كنيد.
    دست ها را به دفعات الزم نمي شوييد/ بعد از حضور در 

اماكن عمومي حتما اين كار را انجام دهيد.
    زمان كافي براي شستن دســت ها صرف نمي كنيد/ 

حداقل 20ثانيه براي شستن دست ها زمان بگذاريد.
    دســت هايتان را بعد از شستن خشــك نمي كنيد/ 

آلودگي به آساني با رطوبت منتقل مي شود.
    به اندازه كافي دست هايتان را آبكشي نمي كنيد/ آنها را 

به صورت كامل آبكشي كنيد.
   از مايع صابون كافي استفاده نمي كنيد/ به اندازه يك 

سكه 500توماني مايع صابون روي دست ها بريزيد.
    كل دســت را نمي شــوييد/ مچ ها، بين انگشت ها و 

ناخن ها را به خوبي بشوييد.

ويترين

احيايي؛نويسندهايكهكودكانرا
دوستداشت

محمود احيايي در نهم بهمن 1323 
در يزد، شــهر بادگيرهاي پرآوازه، 
آفتاب سوزان و شب هاي پرستاره 

به دنيا آمد. 14 ساله بود كه همراه 
خانــواده اش به تهــران آمد و 
خيلي زود به دليــل عالقه اش 
به نوشــتن همكاري خود را با 

مطبوعات آغاز كرد و در مجله ها 
و روزنامه هاي آن زمان به نوشــتن گزارش هاي اجتماعي و 
نقد ادبي مشــغول شــد و از آن پس به طور حرفه اي به كار 
روزنامه نگاري پرداخت و چندي نيــز با گروه كودك راديو 

همكاري كرد.
» قصر مردگان « نخستين كتابش بود كه سال 1344 منتشر 
شد و آخرين كتابش هم » 365 قصه براي كودكان « است 
كه پس از مرگش انتشار يافت. نزديك به 40 كتاب حاصل 
عمر كوتاهش بود؛ آثاري مثل قصه ها و داستان هاي تأليفي و 
بازنويسي و بازآفريني از متون كهن فارسي. كتاب »خانه اي 
بر شن« احيايي در سال 1356 از سوي شوراي كتاب كودك 

به عنوان اثر برگزيده انتخاب شد.
جانمايــه اغلــب آثــار احيايي به رغــم زندگي ســاده و 
گوشــه گيرانه اش، تالش براي رهايي از وضعيت نامطلوب 
و كوشش براي از سر راه برداشتن مشكالت است. نگاهش 
سرشار از ستايش زندگي، نوع دوستي و خيرخواهي است. 
زندگي كودكــي قهرمانان او – چــه آنها كه از مشــاهير 
بازنويسي كرده و چه آنها كه پرداخته ذهن اوست – همراه 
با تالش و تكاپو، موفقيت پس از شكست و روشنايي از پس 

تاريكي است.
احيايي زندگي ساده اي داشت كه با درآمد اندك حق التأليف 
كتاب هايش تأمين مي شد. آدم روراست و بي غل و غشي بود 
كه در اين روزگار كمتر يافت مي شــود. حساس و زودرنج 
بود، آنگونه كه نمي توانست نابهنجاري ها و بي عدالتي هاي 
اجتماعــي را تحمل كند. آزارش به كســي نمي رســيد و 
نمي توانست رنج ديگران را ببيند. كودكان را دوست داشت 
و كودكان نيز او را دوست داشتند. او تا پايان عمر به سوگند 

قلم وفادار ماند.
احيايي در نوزدهم خــرداد 1379 در يك حادثه رانندگي  
مجروح شــد و پس از انتقال به بيمارستان بر اثر خونريزي 
مغزي درگذشــت. آنطور كه فريدون صديقي، دوســت و 
همكار قديمي اش گفت: » محمود احيايي 3 دهه داســتان 
نوشــت، روزنامه نگاري كرد و به  كلمه، حجم و اعتبار داد و 
مهم تر از همه به انسانيت فضيلت بخشيد و به دوستي و مهر، 

اهميت افزون داد.«

ويرگول
دوران دور ســال هاي دانشــجويي، يك روز با دوستي 

نزديك، بعد از كالس عصرگاهي منتظر مانده بوديم 
ســاعت 6 شــود و برويم دانشــكده بغلي كنسرت 
موسيقي. آن ته هاي سالن در بلندي نشسته بوديم و 
حظ مي برديم. يادم هست »امشب شب مهتابه...« 
را مي خواندند كه دوستم گفت: »مي توني برام يه 
مشق خط بنويسي براي يك تابلو؟ « )آن وقت ها 
كه سري پرسودا و كم مشغله داشتم گاهي براي 

خودم  خوشنويسي مي كردم(. گفتم: »من كه حرفه اي نيستم! دلي 
مي نويسم.  چي مي خواي؟ « گفت: »يك صفحه پر از ويرگول؛ همين. «
 با تعجب نگاهش كــردم و گفتم: »خب، رنــگ كاغذش، جوهرش؟ 

معني اش؟ « گفت: »نپرس، فقط بنويس«.
درحالي كه پس زمينه  مكالمه ما رسيده بود به »خواب است و بيدارش 
كنيد... «، سرم را به نشانه »باشــد، قبول« تكان دادم. نقطه عالمت 
تعجب و سؤالم درست افتاده بود وســط گلويم وقتي »آن يار جاني 
آمده...« توي گوشم كش مي آمد... شروع كردم، توي ذهنم چندرنگ 
كاغذ و جوهر را تصور كردم و رســيدم به مشكي و طاليي روي كاغذ  
كاهي يا كرم. هرچه بيشتر مشق ويرگول مي كردم، بيشتر دوستش 
مي داشتم و مشــق آخر شــد صفحه اي پر از ويرگول هاي رقصان، 
نمي دانم چرا، اما ويرگول هاي وســط را يك جوري كنار هم نشاندم 
كه يك ويرگول بزرگ شــكل گرفت. تمام شــد! نشــانش كه دادم، 
چشم هايش پرسان برق زد: آن ويرگول بزرگ وسط؟ گفتم نمي دانم، 
خودش آمد. همانطور كه مي خواســتي بگويي با صداي بلند نوشتم، 
گذاشــتم كه ويرگول ها فريادش بزنند. شايد هم يك مكث طوالني! 
خنديد كه: مي دانستم كه مي تواني. هيچ نپرسيدم از معنا كه قرار هم 

نبود بپرسم؛ و البته كه خيلي بعدتر خودش گفت.
توي نماد و نشانه هاي نگارش، ويرگول را هميشه دوست مي داشته ام، 
نمي دانم به خاطر مكث قشنگي است كه به جمله ها مي دهد، به خاطر 
سكوت دلنشــيني اســت كه بين 2 واژه مي نوازد يا به خاطر قوس و 
انحناي لطيفش رو به آســمان يا به خاطر بعدي كه مي داني هست. 
بعد از نقش زدن بر آن صفحه پر ويرگول اراداتم بيشتر هم شد. حاال 
اين روزهاي كرونايي خيلي يادش كرده ام. همين روزها كه زندگي را 
جور ديگري تجربه كرديم، خيلي هــم جور ديگر. حاال كه يك عالمه 
ويرگول سرگردان شده ايم در كل هستي. حاال كه انگار يك ويرگول 
خيلي بزرگ هم نقش بســته توي زندگي هايمان، يك سكوت رسا و 
يك مكث عميق كه يك چيزي را بلند مي خواهد فرياد بزند. چيزي 
كه ويرگول هاي كوچك زندگي، مكث هاي  گاه به گاه نتوانسته اند تمام 
و كمال بگويند يا ما را گوش شنوا نبوده. شايد بعدترها معني اين مكث 
كش دار را فهميديم. شايد فرصت خواندن جمله بعد از اين ويرگول 
را يافتيم. اصاًل به اميد خواندن و ديدن بعد از اين ويرگول، اين روزها 

را دوام آورده ايم.
كسي چه مي داند شايد االن هســتي دارد گوشه سلمك را مي نوازد، 

نفسش را حبس كرده و قرار است از شور بيفتيم در دشتي! 

هنرايران
كتاب »هنر ايران« نوشته 
رابرت مرداك اســميت، 
يكي از نخستين كتاب ها 
درباره تاريــخ هنر ايران 
اســت كــه به فارســي 
ترجمه و منتشــر شده 
اســت. اين كتاب زماني 
منتشر شد كه هنوز واژه 

يا معادلي چون »هنر اسالمي« در 
مطالعات هنرهاي خاورميانــه و ايران در جهان 
شكل نگرفته بود و اين اثر با عنواني تخصصي و 
با هدف شناســايي و تحليل هنر ايران در دوران 
حكومت ناصرالدين شــاه قاجار، خارج از ايران 
منتشر شده است. اســاس كار مرداك اسميت 
در اين كتــاب، معرفي مجموعه  آثــاري بود كه 
براي نخســتين بار در غرفه ايران در موزه ساوت 

كنزينگتون لندن به نمايش درآمده بود.
-1900 بــرت مــرداك اســميت       ) را

1835م.( رئيــس اداره تلگــراف ايــران در 
فاصله ســال هاي1888-1863م، سرلشــكر، 
باستان شناس و ديپلمات اســكاتلندي ازجمله 
مهم تريــن گردآورندگان آثار هنــري ايران در 
انگلستان به شــمار مي آيد. بخش بزرگي از آثار 
هنري ايران كــه در موزه هــاي بريتانيا موجود 
است به همت شخص او به آنجا راه يافت. براساس 
مدارك و مستندات باقيمانده از دوران اقامت وي 
در ايران، امروز مي توان بخش هاي مهمي از تاريخ 
هنر ايران در دوران قاجار را مورد مطالعه قرار داد.

در اين كتاب، عــالوه بر وفاداري به اســتفاده از 
طرح ها )گراور ها(ي منتشرشــده در اصل كتاب، 
ســعي شــده تا تعدادي تصوير رنگي متعلق به 
شاخص ترين آثار هنري موجود در كلكسيون موزه 
ويكتوريا و آلبرت لندن براي مطالعه عالقه مندان 
ارائه شــود. همچنين 2 مقاله در بخش ضميمه 
كتاب از پژوهشگران برجســته جنيفر اسكرس 
و ايزابل گوديين ترجمه و منتشــر شده كه براي 
شــناخت بهتر زندگي و جايگاه نويسنده كتاب و 
اهميت موضوعات مطرح شده و روش شناسي وي 

در اين باره، نقش مهمي ايفا مي كند.
كتاب »هنر ايــران« در قطع رقعــي، با تصاوير 
رنگي توسط كيانوش معتقدي ترجمه و از سوي 
نشر خط و طرح منتشر شــده است. اين كتاب 

175صفحه اي 70هزار تومان قيمت دارد.

مرغسحربررسيميشود
نشســت نقد و بررســي كتاب »مرغ ســحر، 
خاطرات پروانه بهار« سه شنبه، بيستم خرداد 
ســاعت 15، با حضور چهرزاد بهــار )فرزند 
ملك الشعراي بهار(، كاميار عابدي و علي اصغر 
محمدخاني به صورت مجازي در مركز فرهنگي 

شهر كتاب برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، چندي پيش كتاب »مرغ 
سحر، خاطرات پروانه بهار« به همت انتشارات 
جهان كتاب منتشر شــد. مرغ سحر داستان 
سفر پروانه بهار، دختر جواني است كه در خانه 
پدري فرهيخته و ظلم ستيز )محمدتقي بهار( 

و مادري توانا )سودابه صفدري( ديده به جهان مي گشايد. به دليل بيماري هولناك 
پدر، پروانه اين مجال را مي يابد كه همراه او به سفر برود و جهان خارج از مرزهاي 
ايران را كشف كند. در بخش نخست كتاب، اين سفر محدود به اروپاست و عمدتا 
به منظور درمان پدر صورت مي گيرد. به نگرشي ديگر، مي شود مرغ سحر را اساسا 
ماجراي سفر دروني اين دختر جوان دانست كه از جغرافياي بيرون بهره مي گيرد تا 
جهان درون را بسازد و آن را به شهري روشن و پرحركت بدل كند. كتاب مرغ سحر 
در 14 بخش به روابط خانوادگي ملك الشعراي بهار، اوضاع سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي دوران بهار و شيوه هاي تعامل بهار با فرزندانش مي پردازد و به نقش بهار 
كه پل فرهنگي ميان فرهنگ مذهبي، ملي و متجدد ايران بود، اشــاره مي كند. 
عالقه مندان مي توانند اين نشست را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب، به 
نشاني Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده پيگيري كنند.

دريچه

بررسيتبعاتكرونابرفضا
آژانس فضايي اتحاديه اروپا يك پلتفرم 
Rap�را به نام ابزار مشاهده سريع زمين 
id Action Coronavirus Earth ob�

servation tool يا )Race( ايجاد كرده 
است كه هدف آن شناسايي پيامدهاي 
بيمــاري  همه گير اســت. بــه گزارش 
اســپوتنيك، به نقل از مجله آمريكايي 

پاپيولر مكانيكس، آژانس فضايي اتحاديه اروپا با ايجاد اين پلتفرم مي تواند با استفاده 
از مشاهدات فضايي و هوش مصنوعي، پيامدهاي اقتصادي و زيست- محيطي ناشي 
از ويروس كرونا را در جهان شناسايي كند. يكي از ويژگي هاي آن، امكان رديابي 
سطح غلظت دي اكسيد كربن در شهرهاي مهم و مناطق مختلف جهان با استفاده 

از داده هاي ماهواره اي )Copernicus Sentinel�5P( است.

دانستني ها

افزايشريسككرونابافشارخونباال
محققــان دريافتند در ميــان بيماران 
چيني مبتال به كوويد- 19، افراد مبتال 
به فشارخون باال 2برابر بيشتر با ريسك 
مرگ ناشي از اين بيماري روبه رو بودند. 
به گزارش خبرگزاري مهر،  يافته ها نشان 
داد حتي بيماران مبتال به فشارخون باال 
كه دارويي براي كنترل بيماري شــان 

مصرف نمي كردند در معرض خطر باالتر مرگ بودند. در اين مطالعه، محققاني از 
چين و ايرلند، داده هاي حدود 2900 بيماري كوويد- 19 را كه بين 5 فوريه و 15 
مارس در بيمارستاني در ووهان چين بستري شده بودند بررسي كردند. حدود 30 

درصد از اين بيماران داراي سابقه فشارخون باال بودند.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 19خرداد 1379
ايرانخريداربزرگنفتصادراتيحوزهخزرميشود

مديرعامل شركت نفتيران جمهوري اســالمي ايران اعالم كرد: ايران در حال تبديل 
شدن به مشتري بزرگ نفت صادراتي كشورهاي حاشيه درياي خزر است. به گزارش 
شبكه اول تلويزيون باكو، ســيدمجيد هدايت زاده، روز سه شــنبه در مراسم افتتاح 
هفتمين نمايشگاه نفت و گاز درياي خزر در باكو با اشاره به موقعيت راهبردي ايران 
در جريان مبادله نفت و گاز منطقه از تحميل برخي سياست هاي كشورهاي خارج از 

منطقه به كشورهاي حاشيه درياي خزر انتقاد كرد. 

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

مثبت 100 +
     به خودت ايمان داشــته بــاش و هيچ وقت به آنچه 

هستی شك نكن.
     برای بهترين بــودن آفريده  شــده ايد، اهدافتان را 

شجاعانه دنبال كنيد.
    دســتاوردهای بزرگ زمان می برند ولی ارزشش را 

دارند.
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