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تغيير  شيوه جمع آوری 
پسماندهای تهران

شعر ما فاصله اي با شعر 
جهان ندارد

زنان؛ وسط يا خارج از گود؟

رهبر معظم انقالب  در 2پيام 
جداگانه، درگذشت رمضان 
عبداهلل را تسليت گفتند و از 
 كاركنان نفتكش هاي اعزامي

به ونزوئال قدرداني كردند

 اقبال جهاني به شــعر امــروز ایران 
در گفت و گو با گروس عبدالملكيان

 جهاني شــدن ورزش زورخانــه اي 
نياز به حضور زنان دارد، اما برخي از 
قدیمي هاي این رشته به شدت با ورود 

زنان مخالفند

یادداشت
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران 

باب اول- »دِرخانــه بازها« عنوانــي بود كه 
تهراني هاي قدیم به پهلــوان حمزه علي و چند 
پهلوان دیگر پایتخت داده بودند؛ همان ایامي كه »زورخانه« مســجد دوم 

شيعيان بود.
حاال یكصدسال از آن روزگار گذشته اما بناي زورخانه »پهلوان پور« هنوز 
پابرجاست و هنوز هم از آن آواي پهلواني به گوش مي رسد و ضرب مرشد در 

كوچه پس كوچه هاي حسن آباد مي پيچد و در تمام تهران هم.
صداي پهلواني و ضرب زورخانه اصال نوایي نيست كه خاموش شود و چراغي 

نيست كه بميرد و یا چرخي كه از حركت بازایستد.
این را تاریخ گواهي داده است؛ گواهي داده كه چگونه ورزش، ادب پهلواني 
و آداب باستاني با هم یكي شــدند و از مرداِن مرِد روزگار، »پوریاي ولي« 

ساختند و »تختي« را بر تخت اسطورگي نشاندند.
تاریخ مي نویسد: زورخانه در 700سال پيش به وسيله پوریاي ولي كه ظاهرا 

از مردم آذرآبادگان بوده، تأسيس شد.
در دانشنامه بروك هاوس نيز آمده اســت: در مقطع زماني خاص پيش از 
1200سال پيش كه صلح نسبي بر ایران حكمفرما بود، جنگجویان ایراني 
افزار نبرد ازجمله گرز و كمان و سپر را جهت آماده سازي  بدن براي آینده، 

تبدیل به افزار ورزشي نموده، به ورزش با آنها مي پرداختند.

باب دوم- ورزش در ذات خود، ســالمت روح و تــن و روان را به ارمغان 
مي آورد و نيكوتر آنكه ورزش همگاني كه سالمت عامه مردم را نشانه رفته 
است، آنگاه كه با منش پهلواني در هم آميزد و سایه سار زندگي مردمان شود، 

موجب بركتي پایدار در حيات اجتماعي خواهد شد.
وجه اشــتراك ورزش همگاني و ورزش هاي پهلواني را مي توان در آداب و 

اخالق جاري و ساري در آن جست وجو كرد.
ورزش همگاني كه نشــاني از رقابت و قهرماني در خــود ندارد، بيش از هر 

مقوله اي به ورزش باستاني و زورخانه اي نزدیك شده است.
بــدون تردیــد یكــي از رســالت هاي ورزش همگانــي و البتــه تبعات 
 نيكــوي آن، ســاخت هنجارهــا و تقویــت پيوندهــاي اجتماعــي 

است.

باب سوم- مدیریت شهري تهران در ســال هاي اخير كوشيده است تا با 
گســترش و فراگيركردن ورزش و قراردادن آن در ســبد خانوارها، گامي 
مطمئن و مؤثر در مسير ساخت شهري ســالم با شهرونداني سالم بردارد و 
این موضوع كه یكي از مؤلفه هاي اصلي توسعه یافتگي است را در فرهنگ 

عامه مردم ماندگار و نهادینه كند.
در این مســير، الهام از آموزه هاي ورزش باســتاني و مــدد گرفتن از روح 
پهلواني، در قالب ورزش هاي محله اي، احيا شــد. این امــر نه تنها هویت 
 محله اي را زنده كرده، بلكه انسجام و همبستگي اجتماعي در محالت را رقم 

زده است.
نگارنده این سطور معتقد است با تقرب و نزدیكي آموزه هاي اخالقي فرهنگ 
ورزش باستاني و زورخانه اي به ورزش هاي همگاني، نه تنها سالمت، نشاط، 
شادابي و كارآمدي به جامعه هدیه داده می شــود، بلكه می توان در مسير 
ارزش هاي فراموش شده اخالقي نيز گام هاي اساسي برداشت و با تأسي به 
الگوها و اسطوره هاي اخالقي، غناي این فرهنگ چندهزارساله پرافتخار را 

به رخ كشيد.

ورزش همگاني و ضرورت 
توجه به منش پهلواني

دیدگاه
رضا كربالئي ؛ روزنامه نگار

نرخ تورم باال در نهایت به زیان مردم اســت و گذشته از 
كساني كه سود خود را در نرخ تورم باال و شكل گيري موج 
انتظارات تورمي جست وجو مي كنند و مي توان آنها را در 
ردیف كاســبان تورم قلمداد كرد، واقعيت این است كه 
افزایش نرخ تورم به معناي ضعيف شدن قدرت خرید و كاهش ارزش دارایي هاي ریالي 
مردم خواهد بود و در این مسير یكي از اصلي ترین چالش هاي هميشگي و تكراري بين 
صاحبخانه ها و اجاره نشين ها به تعيين نرخ مطلوب اجاره بها مربوط مي شود. در طول 
40سال گذشته به ویژه در سال هایي كه اقتصاد ایران با جهش نرخ تورم مواجه شده، بين 
مستأجران و صاحبخانه ها بر سر تعيين ميزان اجاره بها اختالف ایجاد شده و در نتيجه 
نبود الگوي تعریف شده و تغيير عرف حاكم بر بازار اجاره بها، شاهد جابه جایي مستأجران 
به ویژه در فصل اجاره بها و حتي تغيير موقعيت محل ســكونت آنها هستيم. براساس 
آخرین نتایج سرشماري در ســال95، به طور متوسط نسبت جمعيت اجاره نشين به 
جمعيت صاحبخانه در مقياس كشوري ۳1.7درصد و در مقياس شهر تهران 4۳.5درصد 
برآورد شده و اجاره نشين ها نيمي از ساكنان كالنشهرهاي ایران را تشكيل مي دهند. 
افزایش تعداد مستأجران نســبت به افراد صاحب خانه اگرچه مي تواند محصول افت 
محسوس توليد مسكن باشد اما نكته كليدي و مغفول مانده از نظر سياستگذاران، نادیده 
گرفتن نقش و سهم تورم باال در ضعيف تر شدن قدرت مالي خانوارهاست و نتيجه این 
نوع خطاي دید سياستگذاران طوالني تر شدن دوره انتظار شهروندان براي خانه دار شدن 
است. ادامه این فرایند باعث تخریب قدرت خرید مردم، شكاف بين عرضه و تقاضاي 
مسكن و رواج سوداگري در بازار مسكن به دليل نرخ رشــد نقدینگي باال و بي ارزش 
شدن ارزش ریال در دسترس مردم است. همين مسئله باعث شده كه در ماه هاي اخير 
نرخ پيشنهادي براي رهن و اجاره بها با سطح مورد انتظار مستأجران فاصله پيدا كند 
و اجاره نشــين ها ناتوان از تمدید قراردادها و یا یافتن مسكن مطلوب شان در منطقه 
موردنظر خود شوند و ناخواسته به مهاجرت از منطقه اي به منطقه پایين تر با نرخ رهن و 
اجاره كمتر سوق پيدا كنند و این زنجيره درنهایت موجب مهاجرت برخي مستأجران به 
شهرهاي اطراف كالنشهرها شود و نرخ رشد اجاره  بها در این شهرها حتي از شهر تهران 

براساس آخرین آمارهاي رسمي بانك مركزي بيشتر شود.
واقعيت این است كه تا اقتصاد ایران نرخ تورم باال را تجربه كند، سياست هاي تنبيه 
بازار اجاره بها و یا وعده هاي مسئوالن در حمایت از مستأجران در بلندمدت به نتيجه 
مطلوب نخواهد رسيد و این واقعيت در 40سال گذشته بارها تكرار شده و سياست ها 
و وعده هاي حمایت از مستأجران و كنترل قراردادهاي اجاره بها و حتي تالش براي 
قانونمند كردن بازار مسكن و اجاره بها با اســتفاده از اقتدار قانوني یا وضع ماليات بر 

عایدي مسكن در بلندمدت تنها باعث اختالل در بازار مسكن و اجاره بها خواهد شد.
هرگونه تالش دولت  و مجلس براي فرونشــاندن التهاب قيمت ها در بازار مسكن و 
اجاره بها، بدون در اختيار داشتن چشم انداز مطمئن از كاهش مستمر نرخ تورم، تنها 
باعث انباشت قوانين و مقررات مزاحم در فرایند توليد و عرضه مسكن در بلندمدت 
شده و دوره دسترسي خانوارها به مسكن را طوالني تر مي سازد؛ مگر اینكه در سایه وضع 
قوانين و مقررات بازدارنده سوداگري در بازار مسكن و اجاره بها، حاكميت اراده اي براي 
جلوگيري از افت ارزش ریال و كاهش نرخ تورم داشته باشد. دولت ها و مجالس مختلف 
مي آیند و مي روند و آنچه در اقتصاد ایران ماندگار و پایدار باقي مانده نرخ تورم باالتر 
است كه باعث فشار بر مستأجران شده و مي شود. تا زماني كه تورم عليه مردم باشد، 
این داستان ادامه دارد؛ فرقي هم نمي كند چه دولت و مجلسي با كدام گرایش سياسي 
بر كشور حاكم باشد. راه رهایي مستأجران از فشار سنگين اجاره بها در هدایت نرخ تورم 
به زیر 10درصد است و نه شعار و وعده حمایت از مستأجران؛ چراكه اگر نرخ تورم زیر 

10درصد باشد، برخي از مستأجران هر سال با پس انداز بيشتر 
مي توانند مسكن بهتري را نســبت به سال قبل اجاره كنند و 

برخي هم به تدریج با جمع كردن پس اندازها و مدیریت درآمدها و هزینه هاي خود در 
یك بازه زماني قابل پيش بيني قدرت خرید خانه را پيدا مي كنند.

چالش تورم و اجاره نشين ها

نگاه
محمد باريكاني ؛ دبيرگروه زیست بوم

زنگ خطر براي صنایع دستي ایران، نشان هویت 
و هنر ایراني، به صدا درآمده اســت. این هشدار 
درســت در روز جهاني صنایع دســتي خطاب به متوليان دولتي و وزارت 
ميراث فرهنگي داده مي شود كه اگر سياستگذاري در حوزه صنایع دستي را 
به همين روال ادامه دهند، نه تنها بازار جهاني هنرهاي سنتي ایران به طور 
كامل از دست مي رود كه رشــته هاي صنایع دستي با خطر مرگ و انقراض 

مواجه مي شوند.
بيش از 2ميليون هنرمند و صنعتگر صنایع دســتي در كشــور با احتساب 
بافندگان فرش دســتباف ایران در هنرهاي سنتي كشــور مشغول به كار 
هســتند كه وضعيت معيشــت و تداوم شــغلي آنها با سياستگذاري هاي 
دیكته شــده و فضاي جدید اقتصادي كشــور روزبه روز به خطر مي افتد. 
كارگاه هاي صنایع دستي در مركز صنایع دســتي ایران در نصف جهان كه 
شهره جهان است و ساالنه ميلياردها دالر ارزآوري تنها از بازار نقش جهان 
داشــت و ميزبان بيش از 500هزار هنرمند و توليدكننده صنایع دســتي 
در ایران اســت، یك به یك تعطيل مي شــوند و هنرمندان صنایع دستي 
كارگاه هاي هنرهاي سنتي كشور را قفل مي زنند و تغيير شغل مي دهند تا 

زیر چرخ هاي سنگين اقتصاد محدود شده كشور له نشوند.
آمار رسمي وزارت ميراث فرهنگي از ارزآوري 289ميليون دالر در سال97 
خبر داد. این رقم در ســال98 به ميزان ۳5ميليون دالر اعالم شد. اگرچه 
آمارهاي رسمي اعالم شــده از صادرات صنایع دستي كشور و ارزآوري این 
بخش به اذعان فعاالن بازار صنایع دستي ایران چندان واقعي نيست. متوليان 
دولتي آمار صادرات صنایع دستي را با احتساب صادرات سنگ هاي زینتي 
كه پيش تر در زیرمجموعه صنایع دســتي قرار نداشت، به همراه مبلمان و 

فرش محاسبه مي كنند.
اما چه بر سر صنایع دستي ایران آمده است؟ بازارهاي اروپا با ورود افغانستان، 
چين، پاكستان و هندوستان از دست ایران خارج شد. فرش ایراني كه زماني 
شهرت جهاني داشت و آمریكا و اروپا را تسخير كرده بود، حاال با بافته هاي 
افغانستان، تركيه، چين و پاكستان به طور كامل از دست ایران خارج شده 
است. نوســان نرخ ارز فرصت صادرات صنایع دستي به بازارهاي اروپایي را 
در سال97 از بين برد. بازگشت تحریم ها نيز جابه جایي پول را دشوار كرد و 
صنایع دستي ایران را در بازارهاي جهاني بيش از گذشته به حضيض كشاند. 
اینگونه بود كه صنایع دستي ایران 2سال است چشم به بازار داخلي بسته  و 

گران شدن مواداوليه خرید هنرهاي سنتي را از دسترس عموم خارج كرد.
آمارهاي دولتي اما خالف تمامي شواهد موجود سخن مي گویند.

از نــگاه وزارت ميراث فرهنگي، آمار صادرات صنایع دســتي هر ســال با 
جهش بيشتر مواجه شــده و از نگاه فعاالن صنایع دستي كشور نگاه وزارت 
ميراث فرهنگي به رویابافي تشــبيه مي شــود. واقعيت هاي موجود اما به 
نگاه فعاالن صنعت گردشــگري نزدیك تر اســت و بخــش دولتي متولي 
حمایت از صنایع دســتي و هنرهاي ســنتي كشــور توان سياستگذاري 
جدي براي بيرون كشــيدن این ارزآورترین هنر - صنعت كشــور با بيش 
از 2ميليون صنعتگر را از باتالق تعطيلي و ورشكســتگي نداشــته است و 
كورسوي چراغ هاي ميدان نقش جهان اصفهان با حجره هاي تعطيل شده 
و تبدیل شــدن بخشــي از هنرمندان توليدكننده صنایع دستي كشور به 
دستفروشان خيابان ها خود گواهي آشــكار بر موفقيت سياستگذاري هاي 
بخش دولتي در ایجــاد رونق و حمایــت از هنرهاي ســنتي ایران بدون 

گفتاردرماني است.

 خداحافظ 
صنعت ارزآور ايران
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 بررسي شيوه همراهي همه گروه هاي سياسي با دولت 
در مدیریت كرونا و امكان تعميم آن به سایر بخش ها

راهی جز
پذیرش یكدیگر نداریم

گفت وگو با مصطفی تاجزاده درباره موانع شكل گيری وحدت در ایران 

جامعه، زمينه همبستگی 
را فراهم كرده است

گفت وگو با هادی خانيكی  درباره تجربه وحدت در شرایط كرونا

مدیریت واحد كرونا  
نمی تواند الگو  باشد

گفت وگو با غالمرضا مصباحی مقدم  درباره مسير حل اختالفات سياسي

نبود وحدت، ناشی از عدم درك درست 
از منافع ملی است 
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صنايع دستي كمك فوري مي خواهد
 بيش از 2هزار كارگاه صنايع دستي به طور كامل تعطيل 

و ده ها هزار هنرمند صنايع دستي بيكار شده اند

ادامه در 
صفحه4

15 درصد جمعيت تهران در بافت فرسوده 
سكونت دارند

مدیرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران با بيان اینكه ۳ هزار و 2۶8 هكتار بافت فرسوده 
در پایتخت وجود دارد كه 5 درصد مساحت شهر را شامل مي شود، گفت: 15 درصد جمعيت 

پایتخت در این بافت سكونت دارند.
به گزارش ایرنا،  كاوه حاجي علي اكبري افزود: در كل كشور 70 هزار هكتار بافت فرسوده 
داریم كه 8 ميليون نفــر در این بافت ها ســكونت دارند و همچنين در ســكونتگاه هاي 
غيررسمي نيز حدود ۶7 هزار هكتار وجود دارد كه 12 ميليون نفر نيز در این مناطق سكونت 
دارند. او گفت: مهاجرت افراد از روستاها به شهرها و یا مهاجرت به حاشيه هاي شهرهاي 

بزرگ موجب شده كه در این ۶0 سال گذشته جمعيت در این مناطق افزایش یابد.
مدیرعامل سازمان نوســازي شــهر تهران اعالم كرد: ۳ هزار و 2۶8 هكتار بافت فرسوده 
در پایتخت وجود دارد كه 5 درصد مســاحت شــهر و 15 درصد جمعيت تهران را به خود 
اختصاص داده اســت. به گفته وي، بافت هاي فرسوده عمدتا در مناطق جنوبي و مركزي 
تهران قرار دارند و 95 درصد بافت فرسوده در مناطق 7 تا 20 قرار دارد. همچنين 85 درصد 

آن در جنوب خط خيابان انقالب- آزادي، مناطق 9 تا 20 قرار دارند.
حاجي علي اكبري بيان كرد: بيشترین ميزان بافت فرسوده در مناطق 10، 12، 14، 15 و 
17 قرار دارد و به لحاظ عدد بيشترین ميزان بافت فرسوده در منطقه 12 قرار دارد كه حدود 
550 هكتار است و به لحاظ نسبت بافت فرسوده نيز بيشترین ميزان بافت فرسوده نسبت 
به منطقه در منطقه 10 قرار دارد و به عبارت دیگر 50 درصد منطقه 10 بافت فرسوده است.

او در ادامه به آغاز سياست نوسازي در كشور از دهه 80 اشاره كرد و گفت: اكنون 15 سال 
از آغاز سياست نوسازي در ایران مي گذرد. از ســال 88 صدور پروانه ساخت در بافت هاي 
فرسوده رایگان   شد و شهرداري تهران براي صدور پروانه ساخت در بافت هاي فرسوده پولي 

دریافت نمي كند.
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قضات به سامانه ملي قوانين وصل شدند
رئيس پژوهشگاه قوه قضاييه از فراهم شدن دسترسي قضات سراسر كشور به تمام قوانين 
و مقررات به صورت تنقيح شده خبر داد. به گفته سيدحجت اهلل علم الهدي، اين سامانه 
پيش از اين توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري و در بستر اينترنت وجود داشت، اما 
اكنون پيرو تفاهمنامه منعقد شده ميان پژوهشگاه قوه قضاييه و معاونت تنقيح قوانين و 
مقررات رياست جمهوري و با هماهنگي مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه، امكان 
استفاده از اين سامانه در بستر شبكه داخلي قوه قضاييه براي تمامي قضات و كاركنان 
قضايي فراهم شد. وي با اشــاره به لزوم دسترسي قضات به مجموعه قوانين و مقررات 
اظهار كرد: تاكنون قضات غالبا از كتب تنقيح شده قوانين و مقررات استفاده مي كردند 
كه با توجه به اصالحات مكرر قوانين و مقررات و هزينه هاي باالي چاپ كتاب، استفاده از 
اين شيوه مشكالت فراواني را براي قضات ايجاد مي كرد اما در اين سامانه تمامي قوانين و 

مقررات كشور به روز و به صورت تنقيح شده و با آخرين اصالحات موجود است.

بعد از مبادله 2زنداني بيــن ايران و آمريكا و 
درخواســت رئيس جمهور اين كشور براي ديپلماسي

مذاكره؛ در داخل كشور برخي هرگونه مذاكره 
را از بيخ و بن رد مي كنند و برخي با قيد و شــرط مســير 
احتمالي مذاكره را نشان مي دهند. موضع مشخص ايران در 
رابطه با مذاكره با آمريكا قبال اعالم شده؛ بازگشت به برجام و 

مذاكره با آمريكا در چارچوب 1+5، مثل گذشته.
ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت ايران با اشاره به تبادل 
زندانيان بين ايران و آمريكا با بيان اينكه ايران آمادگي كامل 
براي تبادل همه زندانيان را دارد گفت: مسئوليت اين تعلل 
بر عهده دولت آمريكاست. سخنگوي دولت در پاسخ به اين 
پرســش كه ترامپ دوباره موضوع مذاكره با ايران را مطرح 
كرده و اينكه ايران منتظر انتخابات آمريكاست، گفت: بناي 
ما تصميم گيري بر اساس انتخابات آمريكا و اينكه چه كسي 
رأي خواهد آورد نيست، مبناي ما منافع ملي است. ما هيچ 
نشــانه اي از واقعي بودن توييت هاي رئيس جمهور آمريكا 
مشاهده نمي كنيم. تمايل دولت آمريكا براي مذاكرات جدي 
و ثمربخش عالئمي دارد كه در اين اظهارات ديده نمي شود. 
پيش از اين هم اعالم شده كه اگر آمريكا مشتاق گفت وگو 
با ايران است مي تواند به ميز مذاكرات با حضور كشورهاي 

باقيمانده در برجام كه خود آن را ترك كرده بازگردد.
به گزارش همشــهري، او خاطرنشــان كرد: ما بارها اعالم 
كرده ايم در سال هاي گذشته اعتماد ما نسبت به صداقت و 
جديت و همچنين نتيجه بخش بودن مذاكرات از بين رفته 
است؛ براي اصالح آن بايد هر آنچه را كه تخريب كرده اند از 

نو بسازند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا روز پنجشنبه 
پس از اعالم خبر آزادي مايكل وايت تبعه اين كشور توسط 
ايران، از ايران تشكر كرد و نوشت: اين نشان مي دهد كه يك 
معامله امكان پذير است! او ساعاتي بعد در توييت دوم پس از 
تشكر دوباره از ايران نوشت: براي رسيدن به توافق بزرگ تا 
بعد از انتخابات آمريكا منتظر نمانيد. ترامپ با ادعاي اينكه در 
انتخابات پيروز مي شود خطاب به جمهوري اسالمي گفت كه 
االن به توافق بهتري دست خواهيد يافت. محمدجواد ظريف، 
وزير امورخارجه ايران روز جمعــه در واكنش به اظهارات 
ترامپ درباره توافق با ايران نوشت: ما در زمان بر سر كار آمدن 
شما يك توافق داشتيم. ايران و ديگر شركاي برجام، هرگز 
ميز گفت وگو را ترك نكردند. مشاوران شما كه بيشتر آنها را 
هم بركنار كرده ايد، دست به قمار احمقانه اي زدند. اينكه چه 
زماني تصميم بگيريد اين مسئله را اصالح كنيد، به خودتان 
مربوط است. با اين حال حســام الدين آشنا، مشاور حسن 
روحاني كه چندي پيش حساب كاربري او در توييتر به دليل 
توييتي درباره اعتراضات آمريكا در پاسخ به وزير امورخارجه 
آمريكا بسته شد، در حســاب كاربري جديدش با مخاطب 
قراردادن دونالد ترامپ در يك توييت عجيب و تحريك آميز 
نوشت: »روز سوم نوامبر ]انتخابات رياست جمهوري آمريكا[ 
كاَرت تمام خواهد شد و ما اين را مي دانيم. براي همين بايد 
بيش از آنچه اوباما داد، پيشنهاد بدهي«! اين توييت مشاور 
رئيس جمهور، واكنش هــاي انتقادآميــزي در بين طيف 
اصولگرايان و اصالح طلب ها داشت به طوري كه او توييت خود 
را پاك كرد. برخي نمايندگان مجلس ايران ازجمله محمدباقر 

قاليباف، رئيس مجلس و نيز علي شمخاني، دبير شوراي عالي 
امنيت ملي هم بعــد از اظهارات ترامپ دربــاره مذاكره با 
ايران تأكيد كردند كه هيچ مذاكره اي با آمريكا در دســتور 
كار نيست. در اين رابطه ســيدعباس موسوي، سخنگوي 
وزارت خارجه هم انجام مذاكره مستقيم را در جريان رهايي 
زندانيان 2كشــور رد كرده بود. ذوق زدگي ترامپ از آزادي 
يك زنداني اين كشور و سخن گفتن او از مذاكره با ايران در 
حالي است كه او يك ماه بعد از ترور سردار سليماني در عراق 
در واكنش به موضع گيري وزير خارجه ايران كه اتفاقا همان 
موضعي است كه ديروز از ســوي ربيعي اعالم شد، به زبان 

فارسي در توييتر نوشــت: »وزير 
امور خارجه ايــران مي گويد ايران 

خواستار مذاكره با اياالت متحده اســت اما مي خواهد كه 
تحريم ها برداشته شود. نه، مرسي«! 

موضع واحد ايران در مقابل درخواست هاي آمريكا براي مذاكره

بعد از آغاز دادگاه هاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي، فرار متهمان از كشور افزايش يافته است
سخنگوي دولت: اگر آمريكا مشتاق گفت وگو با ايران است مي تواند به ميز 

مذاكرات با حضور كشورهاي باقيمانده در برجام كه خود آن را ترك كرده بازگردد
  رئيس قوه قضاييه: چرا برخي از كشور هاي غربي پناهگاه مجرمان و مفسدان شده اند؟

  معاون بين الملل قوه قضاييه از  انگليس به عنوان كشوري كه مقصد جديد متهمان فراري است ياد كرده است

به برجام برگرديد
شيوع پديده متهمان متواري

اصغر صوفي
خبر نگار

 ادامه در
صفحه 11

حضرت آيت اهلل خامنــه اي در پيامي 
درگذشت مجاهد مقاوم دكتر رمضان رهبري

عبداهلل را تســليت گفتند. به گزارش 
پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، متن 

پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذشت برادر مجاهد و مقاوم، آقاي دكتر رمضان 
عبداهلل را به ملت عزيز فلسطين و به همه مجاهداني 
كه دل در گرو مسئله فلسطين دارند و به خصوص به 
سازمان فداكار »جنبش جهاد اسالمي فلسطين« و 

نيز به خانواده آن فقيد سعيد تسليت عرض مي كنم. 
جريان مقاومت فلســطين عنصر بســيار صادق و 
ارزشمندي را از دست داد، اميدوارم با هدايت و كمك 
الهي، تالش هاي جهادي جانشينان شايسته اي كه 

راه مجاهداني چون فتحي شقاقي و رمضان عبداهلل 
را دنبال مي كنند، اين ضايعــه را جبران كند. واهلل 

ولي التوفيق
سيدعلي خامنه اي/ 1۹خرداد1۳۹۹

مجيد طاهري، پزشك ايراني  عكس 
خبر

زنداني شده در آمريكا، بامداد 
دوشنبه با اســتقبال حسين 
معــاون  جابري انصــاري، 
كنسولي، مجلس و ايرانيان وزير امور خارجه 
از طريق فــرودگاه امام خميني)ره( به ايران 
بازگشت. مجيد طاهري كه از 1۶ ماه پيش به 
اتهام نقض تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه 
ايران در آمريكا زنداني بود چند روز پيش با 
»مايكل وايت« شهروند آمريكايي زنداني در 

ايران، مبادله شد./ عكس: ايرنا

در جدول زير، نام و تعداد متهمان فراري در برخي از پرونده هاي مفاسد اقتصادي آمده است. اين نشان مي دهد كه عدم حضور برخي از متهمان اصلي مي تواند فرايند دادرسي را با اختالل مواجه كند
اتهاماتنام متواريپرونده مربوطه

شبكه ارتشا
علي اكبر طبري

 معاون اجرايي سابق حوزه 
رياست قوه قضاييه

 مشاركت در تشكيل شبكه چندنفري در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اكبر طبري و پرداخت رشوه به حسن نجفي، متهم رديف دوم 
غالمرضا منصوري، قاضي وقت اجرايي لواسان به مبلغ ۵۰۰هزار يورو

مشاركت در تشكيل شبكه در امر ارتشا و پرداخت رشوه به اكبر طبري به ميزان ۵قطعه زمين در  مصطفي نيازآذري، متهم رديف پنجم 
بابلسر 

فراهم كردن موجبات تحقق بزه ارتشا از طريق مرتبط نمودن جليل سبحاني و اكبر طبري، تحصيل مال محمد انوشه، متهم رديف هفتم 
از طريق نامشروع و مشاركت در تشكيل شبكه چندنفري در امر ارتشا 

دريافت رشوه بالغ بر ۵۰۰هزار يوروقاضي غالمرضا منصوري، متهم رديف نهم 
 مشاركت در پرداخت رشوه به بيژن قاسم زاده به مبلغ ۲۸ميليارد ريال  نادر شريف نجار، متهم رديف بيست ودوم 

باند مظلومين
 سلطان سكه و ارز

اخالل در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت غيرقانوني ارز و سكه به صورت نصراهلل دارايي
شبكه اي و سازمان يافته

مشاركت در اخالل در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت غيرقانوني ارز و سكه شاهرخ نجفي
در حد كالن

پولشويي عوايد حاصل از جرم اخالل در نظام ارزي كشور به ميزان 3۲3ميليارد تومانسروش اميري

مشاركت در تشكيل شبكه فساد و اخالل در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت محمدرضا مظلومين
غيرقانوني ارز و سكه 

مشاركت در تشكيل شبكه فساد و اخالل در نظام ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت حسين مظلومين
غيرقانوني ارز با گردش مالي بيش از 3هزار ميليارد تومان

پرونده شركت بازرگاني 
پتروشيمي موسوم به فساد 

6/6ميليارد يورويي

تحصيل 7ميليون و 6۵هزار و ۵۲9يورو و ۸ميليون و 71۰هزار و 3۸4دالر مال غيرمشروع مرجان شيخ االسالمي، شريك متهم اصلي پرونده

معاونت در نظام اقتصادي كشور و معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و همچنين تحصيل مال از محمدحسين شيرعلي
طريق نامشروع به مبلغ ۸ميليون دالر

مشاركت و معاونت در اخالل كالن اقتصادي در حوزه پتروشيميمهدي شريفي نيك نفس، مديرعامل شركت سرمايه گذاري پتروشيمي

پرونده بانك هاي ملت و 
پارسيان/ علي ديواندري

كالهبرداري و خيانت در امانت از طريق تشكيل و سردستگي شبكه رحمت اهلل باختري
كالهبرداري و خيانت در امانت از طريق تشكيل و سردستگي شبكهسمانه حضرتي آشتياني 

كالهبرداري و خيانت در امانت از طريق تشكيل و سردستگي شبكهمجيد سعادتي 
پرونده باقري درمني مشهور 

كالهبرداري و مشاركت در كالهبردارياين پرونده ۵متهم فراری داردبه سلطان قير

مشاركت در تخلفات واردات خودروفرشته تنگستانيواردات خودرو
شبكه فساد خانوادگي در 

مشاركت يا معاونت در اخالل در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه اي و اين پرونده 17متهم دارد كه 1۰نفر آن فراري هستند واردات روغن
سازمان يافته در حد كالن به ميزان 1۵۰ميليون دالر

مشاركت يا معاونت در اخالل در نظام ارزي و پولي كشور ساالر آقاخان پرونده بانك مركزي

طرح جديد كنگره براي تحريم ايران 
روزنامه »واشنگتن فري بيكن« براساس رونوشتي 
كه مدعي اســت از يك طرح قانوني كنگره آمريكا 
رويت كرده اســت، گزارش داد كه كميته مطالعات 
حزب جمهوريخواه آمريكا روز چهارشنبه يك طرح 
قانوني جامع عليــه آنچه حكومت هاي متخاصمي 
مانند روسيه، چين و ايران عنوان شده است ارائه 
خواهد كرد. اين خط مشــي سياسي شامل بيش از 
1۴۰اقدام جديد در راستاي تحكيم دوباره رهبري 
حزب جمهوريخواه در زمينه سياســت خارجي 
آمريكاست. به نوشته اين روزنامه؛ مايك جانسون، 
سناتور جمهوريخواه كه رياست كميته مطالعات اين 
حزب را بر عهده دارد، درباره بخش ايران اين طرح 
قانوني گفته است كه اين طرح شامل سخت ترين 
تحريم هايي خواهد بود كه تا به حال بر ايران اعمال 
شده اند. فري بيكن در ادامه با استناد به رونوشتي 
كه از اين طرح قانوني در اختيار دارد بيان مي كند 
كه اگر تحريم تسليحاتي ايران تمديد نشود، كنگره 
مي تواند نقش عمده اي در طراحــي تحريم هاي 
جديد در زمينه فروش تسليحات به ايران ايفا كند. 
اين اقدام شــامل »تحريم هاي جديد عليه صنايع 
تسليحاتي كشورهايي مانند روسيه و چين كه به 
ايران تسليحات بفروشند و بانك هاي تسهيل كننده 
فروش تسليحات به ايران و شركت هاي حمل ونقل 
اين تسليحات« خواهد بود. اين روزنامه آمريكايي 
درباره ديگر تحريم هايي كه در اين طرح قانوني وجود 
خواهند داشت، به تحريم ها عليه صنايع پتروشيمي و 

خودرويي و بخش هاي مالي ايران اشاره كرد.

رهبر معظم انقالب اسالمي 
درگذشت دكتر رمضان 
عبداهلل را تسليت گفتند

يكــي از چالش هاي مهم 
رســيدگي قضايــي بــه قضايي

مفاســد  پرونده هــاي 
اقتصادي، خــروج متهمان از كشــور و 
متواري شدن آنهاست؛ موضوعي كه روز 
گذشته مورد اشاره رئيس قوه قضاييه قرار 
گرفت. ســيدابراهيم رئيســي در جلسه 
شــوراي عالي قــوه قضاييه بــا تأكيد به 
دادستان كل كشور و معاون بين الملل قوه 
براي پيگيري مجدانه بازگرداندن مفسدان 
متواري به خارج از كشور، گفت: كساني كه 
در معرض اتهامند، خود را تسليم عدالت 
كنند و بدانند كه گريزي از چنگ عدالت 
نخواهند داشت. وي با طرح اين سؤال كه 
چرا برخي از كشــور هاي غربــي پناهگاه 
مجرمان و مفسدان شده اند؟، گفت: يكي از 
مصاديق بي عدالتــي و ظلم هاي بزرگ به 
بشريت، پناه دادن به مفسدان اقتصادي و 
پول هاي حــرام آنهــا توســط برخي از 
كشــور هاي مدعــي مبــارزه با فســاد 
ســازمان يافته و پولشــويي اســت. 
متواري بودن يك يا تعدادي از متهمان در 
پرونده هــاي بــزرگ فســاد اقتصادي و 
عدم حضور آنها در جريان رسيدگي قضايي 
به معناي گم شــدن حلقه هايي از زنجيره 
فساد است كه از يكســو مانع از رسيدگي 
جامع و كامل به پرونده هاي پيچيده خواهد 
شد و از سوي ديگر پرونده ها را پيچيده تر 
خواهد كــرد. تعبير »جعبه ســياه بابك 
زنجاني« براي عليرضا زيباحالت منفرد، 
يكي از متهمان پرونده بابك زنجاني)كه 
ابتدا فراري و ســپس به كشور بازگردانده 

شــد( به خوبــي گويــاي آن اســت كه 
عدم حضور يك يا چنــد تن از متهمان در 
فرايند رســيدگي، مي تواند رسيدگي به 
برخي پرونده ها را با چالش جدي مواجه 
كند. نمونه ديگر متهمان فــراري كه به 
كشور بازگردانده شد، رسول دانيال زاده، 
ابربدهكار بانكي است كه نامش در بسياري 
از پرونده هــاي كالن فســاد به چشــم 
مي خورد.  بعد از آغاز دادگاه هاي رسيدگي 
به مفاسد اقتصادي متهمان زيادي از كشور 
گريخته اند، فقط در يــك نمونه 20آبان 
سال98 حجت االســالم محمد موحدي 
آزاد، قاضي رســيدگي به پرونده اتهامات 
17متهم ارزي از فرار 10متهم اين پرونده 
خبر داده و گفته بود: اين متهمان متواري 
به يكي از كشورهاي همسايه گريخته اند. 
وي از محمد خرمي پور، مهدي خرمي پور، 
شــهرام تيموري، محمدرضــا مصطفي، 
معصومــه خرمي پور، منيــره خرمي پور، 
عليرضا عامري، بابك حســيني، محمد 
زنديه و محمد وكيلــي به عنوان متهمان 
متواري ياد كرد. رئيس قــوه قضاييه روز 

گذشــته در ســخنان خود در ارتباط با 
مجرمان فراري به خارج از كشور، اين سؤال 
را هــم مطــرح كرد كــه چــرا برخي از 
كشــور هاي غربي پناهــگاه مجرمان و 
مفسدان شــده اند؟ كليد پاسخ به سؤال 
رئيسي را بايد در سازوكار استرداد مجرمان 
در نظام سياسي و حقوقي كشورها جست. 
سازوكار استرداد مجرمان اساسا موضوعي 
پيچيده است و براي كشوري با موقعيت 
سياسي جمهوري اســالمي ايران امري 
پيچيده تر است. استرداد مجرمان نيازمند 
انعقاد قراردادهاي دوجانبه ميان كشورها 
و تصويــب آن قراردادهــا در مجلــس و 
پارلمــان آن كشورهاســت. هم اكنــون 
جمهوري اســالمي با تعداد معدودي از 

كشورها داراي چنين قراردادي است. 

انگليس مقصد جديد مفسدان
درحالي كه در ســال هاي اخيــر و بعد از 
فرار محمودرضا خاوري بــه كانادا، از اين 
كشوربه عنوان بهشت مفسدان اقتصادي 
ياد مي شــد، حاال اما علي باقري، معاون 

امور بين الملل و حقوق بشــر قوه قضاييه 
فاش كرده كه يكي از كشــورهاي مورد 
عالقه متهمان اقتصادي انگليس است. او 
ديروز گفت: برخي از كشورهاي غربي فقط 
پناهگاه تروريست ها كه دستشان به خون 
مردم ايران آغشته شده است، نيستند بلكه 
مأمن مفسدان و اختالسگراني هم هستند 
كه دستشان در جيب ملت ايران فرو رفته 
است. وي تأكيد كرد: برخي از كشورهاي 
اروپايي نه تنها براي دستگيري و استرداد 
مجرمان امنيتي و اقتصادي با جمهوري 
اسالمي ايران همكاري نمي كنند، بلكه به 
آنها امان مي دهند، پناهندگي مي دهند، 
تابعيت مي دهند و با همــه ابزارها از آنها 
حمايــت مي كنند و با گســتاخي مدعي 
حمايت از ملت ايران نيز هســتند. باقري 
تصريح كــرد: بنــگاه خبرپراكني دولت 
انگليس به جاي اشك تمساح ريختن براي 
فرار متهمان اقتصادي بايد از دولت انگليس 
بخواهد تا به همه ازجمله ملت ايران پاسخ 
دهد كه با چه توجيهــي به پناهگاه اصلي 
متجاوزان به حقوق ملــت ايران ازجمله 
متعديان به حقوق اقتصــادي ملت ايران 
تبديل شده است. در روزهاي گذشته بعد از 
آنكه نام قاضي غالمرضا منصوري به عنوان 
يكي از متهمان فراري پرونده اكبر طبري 
مطرح شد، برخي گمانه زني ها حكايت از 
آن داشــت كه او به آلمان گريخته است. 
اگرچه 2سال پيش اخباري درباره بستري 
شدن او در بيمارستان هانوفر آلمان منتشر 
شده بود، اما اين خبر تكذيب شد. باقري 
نگفته اســت كه كدام يــك از متهمان به 
انگليس فرار كرده است اما با مطرح شدن 
قاضي منصوري احتمال مي رود مقصد او 

انگليس باشد.

 رهبر معظم انقالب از كاركنان نفتكش هاي اعزامي به ونزوئال قدرداني كردند
رهبر معظم انقالب اسالمي با ارسال پيامي محبت آميز از حركت جهادي فرماندهان و كاركنان شناورهاي نفتكش جمهوري اسالمي 
ايران كه محموله فرآورده هاي نفتي را به كشور ونزوئال منتقل كردند قدرداني نموده و نوشتند: به همه شما عزيزان، كاپيتان و 
كاركنان كشتي خداقوت مي گويم. كار بزرگي كرديد. حركت شما حركتي جهادي بود. كشور را سرافراز كرديد.ايرنا

بازگشت 
دانشمند ايراني
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»ركود 3ساله متروي تهران« 
همچنان ادامه دارد اما چرا و گزارش

چگونه؟ آيا راهي براي خروج 
از شرايط فعلي وجود دارد يا نه؟ 

محســن  كــه  بــود  يكشــنبه  روز 
هاشمي رفســنجاني، رئيس شوراي شهر 
تهران در اين باره گفت:  »در حوزه نوسازي و 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي از طريق 
تامين اتوبوس و واگن مترو بايد با افزايش 
تقاضاي سفر در ابتداي ســال تحصيلي، 
از ازدحام و شــرايط ناايمن براي گسترش 
بيماري كرونا جلوگيري كرد. اولويت ديگر 
مديريت شــهري، فعاليت مجدد در حوزه 
ساخت متروســت كه با توجه به ركودي 
3ساله در ســاخت مسيرهاي جديد مترو، 
بايــد عمليات احــداث خطــوط ۸ تا 11 
به سرعت آغاز شــود.« نكته اي كه رئيس 
شوراي شهر تهران به مســئوالن شهري 
تذكر داده البته نكته اي وارد و مهم اســت 
كه هر چه زودتر كليد آن بايد در شهر زده 
شود، اما نگاهي به نقشه راه متروي تهران 
تا 1420 كه در برنامــه جامع حمل ونقل 
ريلي شهر آورده شــده نشان مي دهد بايد 
طي 2دهه پيش  رو، پايتخت شاهد افتتاح 
4خط كامل مترو، 2خط اكسپرس و 4خط 
LRT باشــد كه راه درازي براي برآورده 
شدن اين هدف در پيش اســت. اما روند 
ساخت و تكميل خطوط مترو طي 3سال 

اخير چگونه دنبال شده است؟

كارهاي انجام شده 
نگاهي به روند پيشرفت مترو از سال1396 
تا به امروز نشــان مي دهد طــي اين دوره 
32كيلومتــر خــط ريلي و 16ايســتگاه 
جديد تكميل و راه اندازي شــده اســت. 
بدين ترتيب طول خطوط از 205كيلومتر 
بــه 237كيلومتــر افزايش يافته اســت. 

تعداد ايســتگاه ها نيز از 109ايســتگاه به 
125ايستگاه افزايش داشته كه نسبت به 
سال هاي دهه90 ميانگيني اندك محسوب 
مي شود. همچنين براساس قانون بودجه99 
تهران، امسال قرار اســت 6500ميليارد 

تومان از بودجه براي توسعه مترو، اتوبوس 
و ديگر بخش هــاي حمل ونقلــي هزينه 
شــود. اين عدد حاكي از رشد 13درصدي 
بودجه حمل ونقل نسبت به سال9۸ است. 
بدين ترتيــب ايســتگاه هاي باقيمانده در 

خطوط 6 و 7 بايد تكميل شود.

رفع نواقص؛ نيازي حياتي
3ســال پيش، يكي از محورهايي كه بايد 
مديريت خطوط متروي تهران به ســرعت 
بــر آن متمركز مي شــد، تكميل خطوط 
موجــود و ايمن ســازي  برخــي خطوط 
بهره برداري شده بود. طي دوره منتهي به 
سال96، برخي خطوط با سرعت در تهران 
به پايان رســيده بود اما ايمني الزم براي 
ادامه كار تامين نشــده و با دستور شخص 
شــهردار، بهره برداري از آن متوقف شده 
بود. در خط 7، مســير ميــدان صنعت تا 
ايستگاه بسيج بدون هواكش ها و امكانات 
ايمن اوليه افتتاح شــده بــود و درصورت 
بروز هرگونه توقف واگن ها در اين مســير، 
خطري جدي شهروندان را تهديد مي كرد. 
براي تامين ايمنــي اين خــط، اقدامات 

ايمني  ساز مختلفي انجام شد كه مهم ترين 
آنها شامل اين موارد مي شــود: راه اندازي 
سيستم سيگنالينگ، ايمن سازي  تردد قطار 
در خط، راه اندازي ســامانه هاي كنترلي و 
نظارتي، راه اندازي سيستم تهويه، روسازي 
و ريل گذاري مسير با اجراي 9شفت تونلي 
و 4شــفت ميان تونلي، پايداري سيستم 
برق رســاني و اجرا شــدن مســير خروج 

اضطراري.

اهميت تعيين مسير پيش  رو
گام دوم كه طي ماه هاي اخير دنبال شده، 
مطالعه و برنامه ريزي براي احداث خطوط 
۸ تا 11 بود كــه تا قبل از ســال96 همه 
تمركزها بر ساخت خطوط 7گانه بود و نياز 
بود مطالعات گسترده براي اخذ مجوزهاي 
الزم انجــام گيرد. بدين ترتيب توســعه و 
گســترش مترو به اقصي نقاط پايتخت در 

توسعه مترو اصلي ترين اولويت تهران به شمار مي رود.   عكس:همشهري/ محمد عباس نژاد

سيدمحمد فخار
خبر نگار خبرها

از 25آتش سوزي 4مورد عمدي بود

استاندار تهران درباره آتش سوزي هاي اخير در بوستان هاي تهران 
گفت: در اوايل امسال بارندگي هاي خوبي داشتيم و همين امر سبب 
رشد علف هاي هرز در مراتع و بوستان هاي تهران شده است كه با 
افزايش گرماي هوا و شــدت تابش آفتاب، بعضا به صورت سهوي 
آتش سوزي هايي شــكل مي گيرد. به گزارش ايســنا، انوشيروان 
محســني بندپي ادامه داد: البته مواردي از آتش ســوزي ها نيز 
به صورت عمدي صورت گرفته كه مسببان حادثه دستگير شده اند. 
اين آتش سوزي ها در مجموع حدود 25مورد بوده كه حدود 3 تا 
4مورد آنها عمدي بوده و قطعا مسببان به مجازات خود خواهند 
رسيد. او تأكيد كرد: عمده آتش سوزي ها بر اثر باقيمانده ضايعات 
پالستيكي است كه انتظار مي رود شهروندان درخصوص رها كردن 

اين ضايعات در طبيعت دقت نظر  داشته باشند.
بندپي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: استان تهران 
روي 16گســل قرار گرفته كه ازجمله آنها مي توان به گسل مشا، 

شمال و جنوب ري، لويزان و... اشاره كرد.
او افزود: تهران اســتاني استراتژيك محســوب مي شود كه دليل 
آن تراكم جمعيت 17 درصدي در آن است. در حقيقت 17 درصد 
جمعيت كشور و 25 درصد توليد ناخالص ملي در اين استان وجود 
دارد. 39 درصد واحدهاي دانشگاهي و 30 درصد دانشجويان كشور 
نيز در اين استان هستند؛ لذا اين استان ويژگي هايي دارد كه بسيار 

حائز اهميت است.

موافقت با رويكرد طرح موضعي 
بازآفريني محور فدائيان اسالم

با رويكرد طرح موضعي بازآفريني محور فدائيان اســالم موافقت 
شد. اين تصميمي بود كه در جلسه كميسيون ماده5 شهر تهران 
به رياست پيروز حناچي، شهردار تهران و با حضور محسن هاشمي 
رفسنجاني؛ رئيس شــوراي اسالمي شـــــهر تهران، عبدالرضا 
گلپايگاني؛ معاونت شهرســازي و معماري و علي اشراقي؛ رئيس 

دبيرخانه كميسيون ماده5 گرفته شد.
به گزارش همشهري علي اشــراقي، رئيس دبيرخانه كميسيون 
ماده5 درباره اين جلســه گفت: طرح موضعي »بازآفريني محور 
فدائيان اسالم« مورد رسيدگي قرار گرفت و با توجه به توضيحات 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران و مشاور تهيه كننده طرح، 
رويكرد طرح مورد تأييد قرارگرفت؛ البته قرار شــد كليات طرح، 
پهنه بندي و ضوابط و مقررات مربوطه در كارگروه فني كميسيون، 
مورد بحث و بررسي قرار گرفته و جمع بندي نتيجه به كميسيون 
منعكس شــود. او در خصوص جزئيات اين طرح گفت: مختصات 
طرح، شامل محدوده اي به وسعت 537 هكتار، در بخش هايي از 
مناطق 12، 15، 16 و 20 است كه هم اكنون غالب محدوده طرح، 
متشكل از انبارها و كارگاه هاي صنعتي خرد قديمي و بعضاً رهاشده 
است. اشراقي افزود: سهم كاربري مسكوني در محدوده فوق اندك 
بوده؛ به طوري كــه از لحاظ دانه بندي حــدود ۸0درصد قطعات 
مساحتي بيش از 2هزارمترمربع دارند؛ از اين جهت طرح موضعي 
بازآفريني محور فدائيان اسالم در صدد تبديل محور فدائيان اسالم 

به خياباني كامل، سرزنده و پوياست.
رئيس دبيرخانه كميسيون ماده5 گفت: اجراي اين طرح مي تواند 
زمينه ســاز تحقق رويكرد كالن بازآفريني شــهري باشد و مركز 
تاريخي شهر تهران را به مركز تاريخي شهـــــرري پيوند دهد؛ 
از اين حيث بر ارتقـــــــای سرزندگي، تجــــــــديد حيات 
اجتماعي-اقتصادي اين محور و افزايش تحقق پذيري طرح همراه 

با توسعه سهم سكونت تأكيد ويژه اي شده است.
وي بيان كــرد: در ادامه جلســه طرح احداث يك بيمارســتان 
250تختخوابي واقع در منطقه5 مورد تأييد واقع شد. همچنين 
اصالح طــرح موضعي دره حســنك در محدوده اي به وســعت 
143هكتار واقع در منطقه2 نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه 

ادامه كار به جلــــــسه آتي موكول شد.

»مترو كانون كرونا در تهران است«؛ اين 
جمله را ديروز رئيس كميته ســالمت حمل و نقل

شوراي شهر تهران اعالم كرد؛ موضوعي 
كه مورد تأكيد ســازمان بهداشــت جهاني و وزارت 
بهداشت ايران نيز هست و بارها هشدار داده شده كه 
شهروندان براي اســتفاده از ناوگان حمل ونقل ريلي 
حتما بايد نكات الزم به ويژه زدن ماسك و فاصله با افراد 
مشــكوك را رعايت كنند. اما اينكــه همچنان مترو 
به عنوان يكي از كانون هاي شيوع ويروس كوويد-19 
مطرح مي شود، به معناي آن نيست كه ديگر ُمدهاي 
حمل ونقلي از قاعده هاي بهداشتي مستثني هستند. به 
گزارش همشهري، اتوبوس و تاكسي، 2 سرويس انبوه بر 
و نيمه انبوه بر به حســاب مي آيند كــه جدي نگرفتن 
موضوع كرونا در آنها، مي توانــد عواقب خطرناكي به 
همراه داشته باشد.اگر همين روزها گذرتان به خطوط 
بي  آر تي تجريش - ميدان راه آهن، تهرانپارس - آزادي 
يا خطوط خصوصي اتوبوسراني تك كابين بيفتد، به طور 
حتم خيلي از مسافران را خواهيد ديد كه بدون ماسك 
و بدون توجه به نكات بهداشــتي، ســوار بر اتوبوس 

شده اند. شايد خيلي از شهروندان هم تقصيري نداشته 
باشند؛ چراكه تهران دست كم به 2500دستگاه اتوبوس 
احتياج دارد؛ آن هم در شرايطي كه اگر اتوبوسراني با 
تمــام ظرفيــت، يعنــي اتوبوس هاي نو و فرســوده 
خدمت رساني كند. در واقع تهران هم اكنون به 9هزار 
دستگاه اتوبوس احتياج دارد كه 6500دستگاه را در 
اختيار دارد اما از اين تعداد، 3۸00دستگاه هم فرسوده 
به شمار مي روند. اين درصورتي است كه شهردار تهران 
ديروز بــراي چندمين بار اعالم كرد، ۸ســال از ورود 
آخريــن اتوبوس بــه حمل ونقل تهــران مي گذرد تا 
به صراحت به حال نزار اتوبوسراني پايتخت اشاره كند. 
پيــروز حناچي در جلســه اي كه با مديران شــركت 
ايران خودرو براي خريد اتوبوس و ميني بوس داشت، 
گفت: »تالش شهرداري بر اين است كه هرچه زودتر 
اتوبوس هاي جديد وارد شبكه حمل ونقل شهر شود. 
دولت هم بر اين موضوع تأكيد دارد و اميد مي رود تا در 
نزديك ترين زمان ممكن دســت كم 500دســتگاه 
اتوبوس به سيستم حمل ونقل شهر تهران اضافه شود.« 
او ادامه داد: »درصورتي كــه توليدكنندگان داخلي 

ظرفيت توليــد و تامين اتوبوس براي تجهيز شــبكه 
حمل ونقل شهر تهران را داشته باشند، شهرداري تمايل 
دارد اين اتوبوس هــا را از توليدكنندگان داخلي تهيه 
كند اما در صورت نبود آمادگي در ميان خودروسازان 
ايراني، مجبور به واردات از كشورهاي ديگر هستيم.« 
شــهردار تهران همچنين در پاســخ به تذكر افشين 
حبيب زاده، عضو شوراي شــهر از پرداخت حق بيمه 
مشاغل ســخت و زيان آور كارگران شركت واحد در 
آينده نزديك خبــر داد. او به نامــه اي در اين زمينه 
اشاره كرد و گفت: »پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل 

شــركت واحد اتوبوســراني از اولويت هاي شهرداري 
بوده و همزمان با ساير پرسنل شــهرداري حداكثر تا 
2۸  هر ماه پرداخت مي شــود.« در اين جلسه مديران 
ايران خودرو نيز اعالم آمادگــي كرده اند كه درصورت 
همراهي شهرداري تهران، تا پايان سال ۸00دستگاه 
اتوبوس و 300دستگاه ميني بوس به شهرداري تهران 

تحويل دهند.

مبارزه با كرونا فقط ماسك نيست
لزوم توجه به بخش اتوبوســراني واكنش محسن 

هاشمي رفسنجاني، رئيس شــوراي شهر تهران را 
هم در پي داشــت، به گونه اي كه او گفت: »جهش 
توليد فقط در توليد ماســك نيســت. در اتوبوس 
هم مي تواند اتفاق بيفتد. اگر ظرفيت شركت هاي 
اتوبوس ساز در كشور فعال شود، هر كدام مي توانند 
ماهانــه 100اتوبوس توليد كننــد و مي توانيم در 
طول 3 ماه آينده اتوبوس مورد نياز را تامين كنيم.« 
او تأكيــد كرد كه بودجــه كافي بــراي راه اندازي 
كارخانه هاي واگن سازي كشور وجود دارد اما از اين 

ظرفيت استفاده نمي شود.

جان تازه به اتوبوسراني با حمايت از توليد داخلي
 حناچي: حدود ۸سال از ورود آخرين اتوبوس 

به ناوگان حمل ونقل پايتخت مي گذرد

قالب مطالعه و برنامه ريــزي براي احداث 
خطوط ۸ تا 11 آغاز شد و هم اكنون نقشه 
راه مناســبي براي ســاخت 4خط جديد 
مترو در تهــران وجــود دارد. الزم به ذكر 
اســت كه طي ســال هاي اخير متأسفانه 
بودجه اختصاص يافته به مترو، ســال به 
سال روند نزولي پيدا كرده تا توسعه مترو 
در بخش سازه و تجهيزات به سختي ادامه 
يابد. از طرفي با وجــود تالش هاي صورت 
گرفته براي تصويب لوايح حمايتي از بودجه 
متروي كالنشهرها در مجلس و تخصيص 
بخشــي از مصوبات اليحه بودجه از سوي 
دولت به اين بخش مهــم، هنوز تهران در 
تامين هزينه هاي سنگين احداث خطوط و 
ايستگاه ها، تامين واگن، هزينه هاي جاري 
مرتبط بــا فرايند بهره بــرداري از خطوط 
موجود و... دست تنهاســت؛ همچنين در 
هيچ سالي دريافتي متروي تهران از بودجه 
مصوب دولت يا حتي خود شــهرداري، به 
ميزان كامل و صددرصد نبوده اســت. به 
تعبير ســاده تر در دهه گذشــته، دولت از 
همان محل مصوبات حداقلي بودجه مترو 
44درصد پول را تخصيص داد و شهرداري 
تهران نيز با وجود تمام تالش صورت گرفته 
براي تاميــن هزينه ها، توانســته نزديك 
65درصد بودجه مصوب مترو را تامين كند.

واگن ها نرسيدند
طي 3ســال اخير تهران شــاهد افزايش 
122واگن به خطوط مترو بوده است. اين 
يعني سالي 40واگن كه عددي نااميد كننده 
است. البته در سال9۸، 3رخداد مهم براي 
توســعه واگن هاي متروي تهــران كليد 
خورد. نخســت، آغاز روند پروسه دريافت 
1050واگن دولتي بود. دوم آغاز ســاخت 
70واگن جديد در كارخانه واگن سازي  بود 
كه انجام گرفت و بايــد به خطوط متروي 
تهران افزوده شود. سوم هم بحث دريافت 
بودجه 376واگن از فاينانس خط7 بود كه 

عملياتي شد.

   چرا بايد در اتوبوس ماسك بزنيم؟
بررسي سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد كه كافي 
است تنها 10درصد شهروندان در محيط هاي شلوغي مثل 
اتوبوس، از ماسك استفاده نكنند تا تمام رشته هاي تالش 
در راه مبارزه با كرونا در سطح محلي پنبه شود. با توجه به 
اينكه هر فرد ناقل مي تواند 4نفر را مبتال به كرونا كند، خيلي 
راحت مي توان حدس زد كه چه اتفاق ناگواري رخ مي دهد. 
به همين خاطر براي استفاده از ناوگان اتوبوسراني حتما از 
ماسك استفاده كنيد و چنانچه اتوبوسي با ظرفيت كامل 
به ايستگاه رسيد، قدري تامل كنيد و منتظر اتوبوس بعدي 
بمانيد. اين در حالي است كه ماسك با قيمت مصوب در بيش 
از ۶0 پايانه و ايستگاه پرمسافر خطوط تندرو عرضه مي شود. 
در ضمن با نصب نرم افزار تهران باس )Tehranbus( روي 
گوشي تلفن همراه خود، مي توانيد سفر خود را مديريت 

كرده و از زمانبندي حركت اتوبوس ها مطلع شويد.

 گزارش همشهري از اينكه
 چرا روند ساخت و تجهيز 

 متروي تهران نتوانسته 
انتظارات را برآورده كند

 داليل 
ركود مترو 

در جست وجوي فاينانس
تهران طي 7سال اخير از فاينانس هاي بزرگ توسعه اي مترو محروم مانده است. در 
شرايطي كه منابع اندك شهر ديگر براي توسعه مترو كافي نيست، بايد سراغ منابع 
خارجي رفت، اما اين به جز با حمايت دولت شدني نيست. از ابتداي روي كار آمدن دولت 
يازدهم، روند تزريق منابع مالي خارجي به مترو، به رغم كاهش تحريم ها با توقف مواجه 
شد و اين ايست تا امروز ادامه يافته است تا به قول رئيس شوراي شهر تهران موجب 
ركود 3ساله مترو شود. براساس برنامه هاي باالدستي، تهران به 450كيلومتر خطوط 
مترو نياز دارد كه هنوز نيمي از آن ساخته نشده است. از سويي با همراهي دولت، منابع 
اوراق مشاركت حمل ونقل تهران تامين و موضوع به بانك آينده واگذار شد اما اين بانك 
به علت بدهي هاي شهرداري، 910ميليارد تومان پول اوراق مشاركت را هنوز پرداخت 

نكرده تا آينده متروي تهران همچنان در ابهام جدي قرار گيرد.
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ديروز با وجود رشد پرقدرت شاخص بورس در ابتداي صبح، بازار سهام 
در يك روز عجيب پس از آنكه 13هزارو300واحد رشد كرد از ساعت11 
شروع به عقب نشيني كرد و 9هزار واحد نزول كرد. گمانه زني ها حاكي 
از آن اســت كه اختالل در روند نمايش قيمت ها يا ارائه اليحه عايدي 

سرمايه از سوي مجلس عامل اين رويداد بوده است.
پس از چند روز صعود، ديروز شــاخص كل بورس تهــران بار ديگر 
معامالتــش را در ابتداي صبح بــا روند صعودي آغــاز كرد به طوري 
كه تا ســاعت 10 و 50دقيقه شــاخص كل بورس تهــران بيش از 
13هزارو300واحد رشــد كرد و به مرز يك ميليون و 128هزار واحد 
رسيد اما از ساعت11 ناگهان برحجم سفارش هاي فروش اضافه شد و 
شاخص كل بورس تهران نزديك به 9هزار واحد عقب نشيني كرد. اين 
نزول ناگهاني شائبه هاي زيادي را در بازار ايجاد كرد به طوري كه برخي 
فعاالن بازار معتقد بودند كه اختالل در سامانه و هسته معامالت بورس 
منجر به بروز چنين رويدادي شده اما برخي گمانه زني ها هم حاكي از 
آن بود كه فروش گسترده ســهام عدالت دليل عقب نشيني ناگهاني 
شاخص بوده است با اين حال شواهد اصلي از وضعيت معامالت بورس 
نشان مي دهد كه ارائه اليحه ماليات بر عايدي سرمايه  توسط نمايندگان 
مجلس با موردي چون دريافت ماليات پلكاني از سهام موجب نگراني 
فعاالن از آينده بازار سهام شده است و بروز مشكل در نمايش قيمت ها 

نيز بر شدت نزول اضافه كرده است.
مجلس در اليحه خود پيشنهاد كرده اســت تملك سهام براي 6 ماه 
مشمول20درصد، بيش از 6 ماه و تا سقف دو سال 10درصد و بيشتر 
از دو سال مشــمول 5درصد ماليات شود اين موضوع منجر به نگراني 
گسترده سهامداران براي انجام معامالت در بورس شده است. برآورد 
مي شــود كه تصويب اين اليحه منجر به خروج نقدينگي عظيمي از 
بورس به ســمت بازار هاي موازي نظير طال و ارز شود.طرح ماليات بر 
عايدي سرمايه هنوز از كميسيون هاي مرتبط به دست هيأت رئيسه 
نرسيده بنابراين مجلس بايد در جلسات بعد كليت آن را به رأي بگذارد.

بروز يك رويداد عجيب در بورس
ديروز همچنين بروز يك رويداد عجيب هم روي بازار سهام تأثير منفي 

برجاي گذاشت و حتي بر شدت نزول بورس اضافه كرد.
در مبادالت روز گذشته تابلوي معامالت بورس قيمت سهام بسياري 
از شركت ها را به طور كامل نزولي يا منفي نشــان مي داد درحالي كه 
قيمت معامالت به آن عدد نرسيده بود و قيمت هايي كه نمايش داده 
مي شد واقعي نبود به طور مثال در معامالت روز گذشته قيمت سهام 
يك پااليشگاه در درگاه آماري بازار سرمايه نزولي، همراه با صف فروش 
نشان داده مي شد درحالي كه قيمت ســهام اين شركت در هيچ دوره 
زماني با نزول مواجه نشد و اين موضوع منجر به گمراهي سهامداران 
شد و روي سهام ساير پااليشگاه ها هم اثر منفي بر جاي گذاشت. درواقع 
در مبادالت روزگذشته قيمت هايي براي سهام شركت ها نمايش داده 
مي شــد كه واقعا معامله نشــده بودند. هنوز در مورد بروز اين رويداد 
عجيب و نادر در بورس اطالعي در دست نيست اما برخي گمانه زني ها 
حاكي از وقوع يك رويداد با اهميت است و به نظر نمي رسد اين مشكل 
به دليل بروز مشكل در هسته معامالت بورس بوده باشد. در همين رابطه 
روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران گفت: 
اختالل ديروز در مرحله گشــايش رخ داد كه طي آن به اشتباه برخي 
سفارش هاي عرضه كه روز يكشنبه و صبح ديروز در حافظه مانده بود با 
سفارش هاي خريد، تالقي كرد و موجب انجام معامالت شد به همين 

دليل معامالت اول وقت ديروز سهام برخي از شركت ها تأييد نشد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,118,90427170,24شاخص كل - واحد
ارزش معامالت  

19825692453,67ميليارد تومان

تداوم روند نزولي قيمت طال و ارز
روند نزولي قيمت طال و ارز كه از ابتداي هفته آغاز شــده اســت 
همچنان ادامه دارد به طوري كه در مبادالت روز گذشــته قيمت 
طال و اغلب ارز ها با نزول مواجه شد. در دادو ستد هاي روز گذشته 
قيمت هر سكه امامي با 61هزار تومان كاهش به 7ميليون 725هزار 
تومان و هر سكه بهار آزادي با 50هزار تومان كاهش به 7ميليون 
تومان رسيد. قيمت هر دالر آمريكا هم در صرافي هاي مجاز يك 
تومان كاهش يافت و به قيمت 16هزارو 935تومان دادوستد شد. 
با اين حال قيمت هر دالر در خرده فروشــي ها و كف بازار بيش از 

17هزار تومان دادوستد مي شود. 

نماي ديروز بازار طال و ارز در صرافي هاي مجاز)تومان(
تغيير-درصدتغييرقيمتنوع دارايي

0,01-1-16935دالر
1860000يورو

0,5-482624درهم امارات
0,36-25029يوان چين
0,84-7725100061000سكه امامي

0,71-700000050000سكه بهار آزادي
قيمت ها مربوط به ساعت 17در مبادالت روز گذشته است.

عوارض ندهيد، جريمه مي شويد
خير اهلل خادمي، معاون وزير راه و شهرسازي مي گويد: براساس تفاهم 
وزير راه و شهرسازي، با فرمانده نيروي انتظامي مقرر شده تا پليس براي 
رانندگان بدهكار كه عوارض الكترونيكي آزادراهشان را پرداخت نكردند 
پيامك ارســال كند و اگر مردم با وجود مهلت پليس براي پرداخت 
عوارض نســبت به پرداخت آن اقدام نكنند جريمه براي رانندگان و 
مالكان خودروي بدهكار درنظر بگيرد. وي گفت: اگر رانندگان همكاري 

نكنند، دريافت عوارض الكترونيكي متوقف مي شود.

عقب نشيني عجيب بورس 

نان صنعتي گران مي شود
دبير انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات نان صنعتي ماشيني 
ايران از افزايش قيمت مواداوليه توليد نان صنعتي و در نتيجه 
احتمال افزايش قيمت اين محصول در سال جاري خبر داد، ولي 
گفت كه ميزان دقيق اين افزايش قيمت مشخص نيست. به گفته 
عليرضا مروت پور، نان صنعتي مشمول قيمت گذاري نيست، اما 
قيمت ها كنترل مي شود. اگر دولت قيمت آرد را آزاد كند، فساد و 

رانت ناشي از چند نرخي شدن آرد هم برچيده مي شود.

حمايت صادراتي از آخر ماه
 اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري گفت: در 
بســته حمايت از صادرات كه قرار اســت تا پايان خردادماه 
ابالغ شــود، اعتبارات مورد نياز صادر كنندگان براي حضور 
در نمايشگاه هاي خارجي درنظر گرفته شده است. وي افزود: 
متأسفانه در زمينه ثبت جهاني فرش ايراني نتوانستيم به موقع 
عمل كنيم و فرش هايي از كشورهاي ديگر تحت عنوان فرش 

ايراني به معرض نمايش و فروش گذاشته مي شوند.

نوزادان يارانه نقدي مي گيرند
علي ربيعي، ســخنگوي دولت گفت: هيچ تغييري براي پرداخت 
يارانه نقدي به بچه هاي تازه متولد شــده در مصوبه اخير دولت 
صورت نگرفته، بلكه آنچه مطرح بوده موضوع شناســايي و تأييد 
مشــموالن دريافت يارانه نقدي اســت. وي افزود: به وزارت رفاه 
ماموريت داده شده كه فرزندان خانواده هايي كه يارانه آنها طبق 
مصوبه مجلس حذف شده را شناســايي و از ليست حذف شده ها 

خارج كند. ربيعي اطمينان داده كه جاي نگراني نيست.

بــازار اجــاره در آغــاز فصل 
جابه جايي بدون متولي مانده و مسكن

آنگونه كه از آمارها برمي آيد در 
وضعيت نامساعدي به سر مي برد؛ به گونه اي 
كه حتي با نزولي شــدن شــيب رشد تورم، 
همچنان شاخص اجاره بها در روند صعودي 
قرار دارد و حتي براي نخستين بار در يك سال 
اخير، ضريب افزايش آن از نرخ تورم نيز بيشتر 
شده است. از نظر مشاوران امالك، ثمره اين 
وضعيت، تشديد فشار مالي به مستأجران و 
كوچ اجبــاري آنهــا به محــالت و مناطق 
پايين دست محل سكونت و حتي شهرهاي 

حومه اي و بافت هاي حاشيه اي است.
به گزارش همشهري، بازار اجاره ايران همواره 
براســاس قواعد ســنتي و با حضور پررنگ 
خرده مالكان خصوصي فعاليت كرده و به طور 
متناوب در دوره هاي شوك اقتصادي، عرصه 
را بر مســتأجران تنگ تر كرده است؛ چراكه 
اين بازار اثرپذيري مســتقيمي از تغييرات 
كاالي سرمايه اي مسكن دارد و قيمت گذاري 
آن در ميان مدت براســاس ارزش مســكن 

تعيين مي شود.

روايت آمارها از بحران بازار اجاره
بررسي آمارها نشان مي دهد تا اواخر تابستان 
پارسال، حركت شــاخص قيمت اجاره در 

شهر و استان تهران با شــاخص تورم تقريبا 
موازي بوده اما از پاييز پارســال بــه بعد با 
وجود نزولي شدن شيب نرخ تورم، همچنان 
افزايش شاخص اجاره بها ادامه پيدا كرده تا 
جايي كه از اوايل امسال عمال رشد شاخص 
اجاره بها، از رشد تورم نيز بيشتر شده است. 
به گزارش همشــهري، به نظر مي رسد اين 
اتفاق تحت تأثير تخليه تورم انباشته مسكن 
در بازار اجاره رخ داده و درصورت اســتمرار 
بي تفاوتي متوليان حوزه مســكن در دولت، 
اين ماجرا مي تواند تا نقطه سربه سر شدن تورم 
مسكن و اجاره ادامه پيدا كند. بر اين اساس، 
اگر سازوكار بازار اجاره ســاماندهي نشود، 
به واسطه رشــد حدود 300درصدي قيمت 
مسكن در 3 سال اخير، شــاخص اجاره بها 
نيز مي توانــد در ماه هاي پيش رو تا محدوده 
300درصدي نســبت به قيمت هاي 3 سال 
قبل رشد كند. البته اگر در اين ميانه باز هم 
رشد قيمت مسكن ادامه يابد، سناريوي تداوم 

رشد اجاره بها نيز منتفي نخواهد بود.

تكرار كوچ مستأجران
در 2ســال اخير كه قيمت مسكن در سايه 
جهش نرخ ارز و رشد بي امان نرخ تورم وارد 
روند صعودي پرقدرت شــده، مظنه قيمت 
اجاره نيز با سرعتي وراي سرعت ترميم قدرت 

خريد جامعه افزايش يافته و مســتأجران را 
ناچار به گزينش راهكارهايــي غيراز تداوم 
ســكونت در محل فعلي كرده است. برخي 
از مشــاوران امالك به همشهري مي گويند: 
امسال نيز بخش زيادي از جست وجوگران 
واحدهاي اجاري را كساني تشكيل مي دهند 
كه در محــالت باالتــر ســاكن بوده اند و 
به واســطه ناتواني مالي به دنبال سكونت در 
محالتي ارزان تر هســتند. نكته اينجاست 
كه به شــهادت مشــاوران امالك بخشي از 
مستأجران به واســطه كاهش شديد قدرت 
خريد، به شهرهاي حومه پايتخت مهاجرات 
كرده اند و حتي مستأجران ساكن در مناطق 
فقيرتر پايتخت مجبور شده اند به بافت هاي 
حاشــيه اي شــهر كوچ كنند. ايــن اتفاق، 
دقيقا از جنس تحوالتي اســت كه در فصل 
جابه جايي پارسال نيز رخ داده بود و وزارت راه 
و شهرسازي براي مقابله با آن به گفتاردرماني 
و تدويــن طرح هايي پرداخــت كه هيچ گاه 

اجرايي نشد.

دورنماي بحران بازار اجاره و مسكن
بي ثباتــي شــاخص هاي كالن اقتصادي، 
سال هاســت كه به بيماري مزمــن بازار 
كاالهاي سرمايه اي، به خصوص مسكن دامن 
زده و با ناديده گرفتن علت بروز اين تحوالت، 

همه تالش هاي انجام شده براي رفع معلول 
نيز بي ثمر مانده اســت. در اين سال ها، نه 
مسكن مهر دولت نهم و دهم، نه تسهيالت 
مســكن يكم دولت يازدهم و نه مســكن 
ملي دولت دوازدهم، موفقيت زيادي براي 
ساماندهي بازار مسكن نداشته است؛ اما در 
اين ميان، بازار اجاره حتي از همين اقدامات 
نه چندان مؤثر نيز محروم بوده و با شتابي 
بيشتر به سمت بحران حركت كرده است. 
بررســي آمارهاي سرشماري هاي گذشته 
نشــان مي دهد از ســال85 تا 95، ضريب 
اجاره نشيني در كل كشور 34.8درصد و در 
شهر تهران 42درصد رشد كرده؛ درحالي كه 

در همين دوره زماني تعداد كل واحدهاي 
مسكوني كشور 43.4درصد افزايش داشته 
و درصورت توانمند شدن خانوارها، امكان 
كاهش ضريب اجاره نشــيني وجود داشته 
است؛ اما تداوم تضعيف قدرت خريد طبقات 
ضعيف تا متوسط جامعه ايراني باعث شده 
به جاي افزايش ضريب خانوارهاي مالك و 
كاهش تعداد اجاره نشين ها، كشور با پديده 
خانه هاي خالي و تملك بيش از يك خانه 

توسط يك خانوار مواجه شود. 
بررســي هايي كه اخيرا مركز پژوهش هاي 
مجلس انجــام داده حاكي از اين اســت 
كه با تداوم روند موجــود، افزايش ضريب 

اجاره نشــيني در ايران به واســطه كاهش 
بُعد خانوار و سقوط قدرت خريد خانوارها 
تا ســال 1415 ادامه پيدا كنــد و باوجود 
كاهش شتاب رشد جمعيت، از 31درصد 
در سال1395 به 44درصد در سال1415 
برســد. در اين شــرايط به فرض موفقيت 
دولت در كارآمد كردن بازار مسكن و البته به 
مدد كاهش ضريب رشد جمعيت، مي توان 
انتظار داشت از سال1415 به بعد، ضريب 
اجاره نشــيني به تدريج كاهش پيدا كند و 
تا سال1437 به 33درصد برسد؛ اما حتي 
اين رقم نيز از ضريب فعلي اجاره نشيني در 

ايران باالتر است.

سبقتاجارهخانهازتورم
آمارها از پيشي گرفتن رشد تورم اجاره  بها از تورم كل و تشديد فشار به مستأجران حكايت دارد

خوشحالي هامون نشينان 

اين روزها هموطنــان اهل منطقه 
 عكس
خبر

سيستان خوشحال هستند چرا كه 
باران درد ســال ها خشكسالي را با 
خود برده است. مردم اين منطقه از 
كشور كه با دامداري، ماهيگيري و كشاورزي امرار 
معاش مي كنند، با باال آمدن سطح آب برخي كسب 
و كارها را فعال كرده اند. برخي به ماهيگيري روي 
آورده اند و برخــي ازجمله اين جــوان با قايق 
موتوري اش كار مي كند تــا لقمه نان حالل به خانه 
ببرد. ايــن جوان سيســتاني اميدوار اســت تا 
گردشگران به اين منطقه برگردند و آنها را با قايق 
خود با زيبايي هاي كم نظيــر در رود مرزي هامون 

آشنا كند.   عكس: مسعود شيخ ويسي / فارس

معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير 
كار از برداشته شدن شرط حفظ تمام تسهيالت

نيروهاي كار براي پرداخت تسهيالت 
كرونا خبر داد و گفت: متقاضيان وام و تسهيالت كرونا 
از روز شنبه بايد به شعبي كه در سامانه بيمه بيكاري 
اعالم كرده مراجعه و تسهيالت خود را دريافت كنند. 
به گزارش ايسنا، عيسی منصوری  اظهار كرد: تا كنون 
75هزار پرونده در بانك هاي بيست گانه كشور تشكيل 
و در توافق با بانك مركزي انتخاب شــده اســت. وي 
تصريح كرد: طي رايزني هاي صورت گرفته مقرر شد تا 
در گرفتن ضمانت از افراد تسهيالت و مساعدت الزم 

صورت گيرد و سختگيري نشود.
 معاون وزيــر كار از واريز مقرري بيمــه بيكاري براي 
103هزار متقاضي بيكار شــده در دوران كرونا خبر 
داد و افزود: تعداد بيكاران ناشــي از كرونا براســاس 
ثبت نام شدگان در سامانه جامع اشــتغال و بيكاري 
در اســفند ماه 840هزار نفر بودند كه در ماه هاي بعد 
اين روند رو به كاهش گذاشــت؛ به گونه اي كه تعداد 
متقاضيان براي دريافت بيمه بيكاري در خرداد امسال 

به 2هزار و800نفر كاهش يافت.
وي ادامه داد: از 840هزار نفر ثبت نام شــده از اسفند 
تاكنون، تعــداد 703نفر مشــمول بيمــه بيكاري 
مي شدند. از اين تعداد 241هزار نفر فقط بيكار شده در 
اسفند سال گذشته بودند كه برايشان پيامك ارسال 
شــده و تاكنون 110هزار متقاضي مقرري بيمه اي 
شــماره حســاب اعالم كرده اند و براي 103هزار نفر 
مقرري بيمه بيكاري واريز شده و تا 10روز آينده براي 

260هزار نفر ديگر نيز بيمه بيكاري واريز مي شود.

درحالي كه مشــكل تورم در 75درصد از كشــور هاي جهان 
به طوركامل حل شده است،    8كشور در جهان حضور دارندكه كالن

تورم همچنان بزرگ ترين بالي خانمان سوز اقتصادي آنهاست. 
ايران دركنار ونزوئال، زيمبابوه، سودان، آرژانتين، سودان جنوبي، ليبريا و آنگوال 
در رده هفتمين كشــور دنيا با بيشــترين ميزان تورم قــرار دارد. به گزارش 
همشــهري، داده هاي آماري از ميزان تورم در سطح جهان نشان مي دهد كه 
تقريبا 75درصد كشور هاي جهان مشكل تورم را از طريق فناوري هاي مدرن 
مالي ازجمله عمليات بازار باز حل كرده اند. ميزان تورم در اين كشور ها هرگز به 
بيش از 5درصد نمي رسد. با اين حال 4درصد از كل كشور هاي جهان كه معادل 
8كشور هستند هنوز هم بزرگ ترين مشكلشان تورم بسيار باال و افسارگسيخته 
است. ايران هم در زمره اين كشور هاست. اين تورم آثار زيانباري از جنبه هاي 
اقتصادي واجتماعي در طول چند سال گذشته در ايران بر جاي گذاشته است.

كشور هايي كه مشكل تورم را حل كرده اند
داده هاي آماري از وضعيت اقتصادي كشور هاي جهان نشان مي دهد در ميان 
185كشور دنيا 139كشور معادل 75درصد از كشورهاي دنيا تورم را به عنوان 
معضل اصلي اقتصاد خود شناسايي و ميزان آن را با اعمال سياست هاي مالي 
به كمتر از 5درصد رسانده اند. اگرچه برخي از اين كشور ها حتي با تورم منفي 
روبه رو هســتند، اما اين اعداد نشان مي دهد كه سياســت اصلي اقتصاد دنيا 
برپايه كاهش تورم متمركز شده است. تقريبا تمام كشور هاي توسعه يافته و 
در حال توسعه در زمره اين كشــور ها هستند. در ميان كشور هاي منطقه نيز 
كشور هايي مانند كويت، عربستان سعودي، ارمنستان و عراق   در جرگه همين 

كشور ها هستند.

كشور هايي كه در حال حل كردن معضل تورم هستند
داده هاي آماري همچنين نشــان مي دهــد كه ميزان تــورم در 15درصد از 
كشور هاي دنيا معادل 27كشــور به 5 تا 10درصد رسيده و اين كشورها نيز 
سياســت هاي ضد تورمي را با جديت دنبال مي كنند. پيش بيني مي شود اين 
كشور ها نيز در آينده به جرگه كشور هايي بپيوندند كه ميزان تورم در آنها كمتر 
از 5درصد است.اين به معناي آن است كه مشكل تورم در 90درصد ازكشور هاي 
دنيا يا حل شده است يا در حال حل شدن است. در ميان كشور هاي گروه دوم 
كه در حال حل كردن معضل تورم هستند مي توان به كشور هاي مصر، نيجريه، 

گرجستان، تونس، قزاقستان و نپال اشاره كرد.

كشور هايي كه همچنان مشكل تورم دارند
 اما در مقابل 90درصد از كشــور هاي جهان كه مشكل تورم در آنها با استفاده 
از سياست هاي مدرن مالي حل شده است،كشور هايي هم وجود دارندكه هنوز 
با تورم 5درصدي فاصله زيادي دارند.اين كشــورها در 2دســته طبقه بندي 
مي شوند.دردسته اول 11كشور حضور دارند كه ميزان تورم در آنها بين 10 تا 
20درصد است. اين كشور ها 6درصد از كل كشورهاي دنيا را شامل مي شوند. 
با اين حال ميزان تورم در اين كشور ها به ميزاني نيست كه  آنها را با چالش هاي 
بزرگ سياسي، اقتصادي و اجتماعي مواجه كند. اما دردسته دوم كه بدترين 
عملكرد را در اقتصاد دنيا به ثبت رسانده اند 8كشــور حضور دارند كه ميزان 
تورم در آنها بيش از 20درصد است. حتي برخي از اين كشور ها با ابر تورم هاي 
عجيب مواجهند كه تمام ساختار هاي سياســي، اقتصادي و اجتماعي آنها را 
به شدت تحت تأثير قرار داده است. اين كشورها شامل نزوئال، زيمبابوه، سودان، 
آرژانتين، سودان جنوبي، ليبريا و آنگوال هستند و نام ايران نيز در فهرست همين 
كشور هاست. درحال حاضر كشور هاي ونزوئال و زيمبابوه به ترتيب با 2431 و 
766درصد دچار ابرتورم هستند و ميزان تورم در ســودان نيز به 81.6درصد 
رسيده است. اين 3كشور درحال حاضر داراي بيشترين ميزان تورم در جهان 

هستند و بعد از آن كشــور هاي آرژانتين و ســودان جنوبي به ترتيب با 44 و 
40درصد در رده هاي چهارم و پنجم جهان از نظر ميزان تورم باال قرارگرفته اند. 
بعد از اين 5كشــور ليبريا، ايران و آنگوال به ترتيب در رده هاي ششم تا هشتم 
فهرست متورم ترين كشــور هاي جهان قرار گرفته اند. ايران درحالي در رتبه 
هفتم متورم ترين كشــوردنيا با تورم 29درصدي قرار گرفته است كه ميزان 
تورم ساالنه در سال قبل نزديك به 40درصد بود. اقتصاد دانان بر اين باورندكه 
تورم باال دركشورها نه فقط شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي را به شدت افزايش 
مي دهد، بلكه منجر به  ناهنجاري هاي اجتماعي مي شــود. ازاثرات اين پديده 
دردناك اين است كه همه افراد جامعه براي حفظ منافع شخصي خود در برابر 
افزايش شديد قيمت ها اقدام به خريد دارايي هايي مثل سهام، زمين، مسكن و 

انواع ارزها مي كنند.

نتيجه روشن و اثبات شده اين است كه نرخ تورم 
باال در كشوري چون ايران هر سال از ارزش پول 
مســتأجران كم مي كند و آنها به جاي اينكه به فكــر خانه بزرگ تر يا 
مهاجرت به منطقه اي بهتر باشند، نگران فرارسيدن فصل جابه جايي ها 
و احتمال مهاجرت اجباري شان به مناطق پايين تر و خانه هايي با متراژ 
پايين تر مي شوند. بازار مسكن، آيينه اي تمام نما از شكست سياست هاي 
مبتني بر انباشت قوانين و مقررات زيبا با عملكرد بد و ناكارآمد است كه 
نتيجه آن تبديل رؤياي خانه دار شدن به كابوس بوده و هر سال شاهد 
تضعيف مستأجران هستيم. از منظر اقتصاد سياسي هم بهتر است كه 
اجاره نشين ها به جاي دل بستن به وعده ها و شعار ها از حاكميت نرخ تورم 
تك رقمي را مطالبه كنند؛ چراكه به نفع آنهاست. با نرخ تورم تك رقمي 
هم روند تند كاهش ارزش ريال آنها متوقف مي شود و هم اينكه شاخص 
رشد اقتصادي بهتر شده و در نتيجه سطح اشتغال افزايش مي يابد. به 
اين ترتيب هم سطح درآمد  آنها ناشي از افزايش سطح اشتغال بيشتر و 
هم اينكه قدرت خريد آنها تقويت مي شود تا در آينده آنها هم بتوانند 
به سرپناه مطلوب شان دست پيدا كنند. در غير اين صورت با نرخ تورم 
باال، ديگر اجاره نشيني خوش نشيني نخواهد بود، بلكه ممكن است در 
آينده نه چندان دور اجاره نشيني به حاشيه نشيني تبديل شود و طيفي 
از مستأجران اسباب و اثاثيه خود را جمع خواهند كرد و راهي شهرهاي 

اطراف كالنشهرها مي شوند. اين مسئله ميوه تلخ نرخ تورم باالست.

چالش تورم و اجاره نشين ها

ايران هفتمين كشور متورم جهان
ايران در كنار ونزوئال، زيمبابوه، سودان، آرژانتين، سودان جنوبي، ليبريا و آنگوال باالترين ميزان تورم را در جهان دارد

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

پرداخت وام كرونا از شنبه

  كمتر از 5درصد     بين 5 تا 10درصد 
    بين 10تا 20درصد   بيش از 20درصد

ميزان تورم در ۱۸۵كشور جهان

ادامه از 
صفحه اول
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محمدباريكاني
خبر نگار

صنايع روز جهاني صنايع دستي در حالي آغاز شد كه معاون 
صنايع دســتي وزارت ميراث فرهنگــي خطاب به دستي

هنرمندان صنايع دستي كشــور مي گويد: »نااميد 
نشويد«.

پويا محموديان در شرايطي كه بيش از دو هزار  كارگاه صنايع دستي 
در كشور تعطيل و ده ها هزار هنرمند و توليد كننده صنايع دستي 
ناچار به تغيير شغل، كنار گذاشتن توليد و خانه نشيني شده اند، باز هم 
وعده اختصاص وام داده و فعاالن سرخورده از شرايط ايجاد شده براي 
صنايع دستي را اينگونه نصيحت كرد: »اميدتان را از دست ندهيد و 
به كار ادامه دهيد.« امروز، روز جهاني صنايع دستي است و روزنامه 
همشهري سراغ توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع دستي رفت 
تا واقعيت هاي موجود در بازار توليد، توزيع و صادرات صنايع دستي 

عيان شود.

نفرينبراينآمارها
اصفهان قطب صنايع دستي ايران است. اما وزارت ميراث فرهنگي 
احتماال خبر ندارد چه باليي بر سر قلب تپنده صنايع دستي ايران آمده 
است. يك هزار فروشگاه صنايع دستي در استان اصفهان وجود دارد 
كه هريك 2نيروي كار دارند. در قطب توليد و صادرات صنايع دستي 
كشور، حدود 10هزار كارگاه فعال بودند كه هر يك 3شاغل داشتند. 

20هزار كارگاه انفرادي نيز در اين استان وجود دارد كه بيشترشان 
خانگي است و در برخي از آن ها زنان سرپرست خانوار و هنرمندان 

آسيب پذير از اقتصاد در آن ها شاغل هستند. 
حجم خســارتي كه اتحاديــه توليدكننــدگان و صادركنندگان 
صنايع دستي استان اصفهان تنها در بخش كارگاهي و فروشگاهي از 
فروردين ماه تا خردادماه برآورد كرده است، 570ميليارد تومان است. 
250كارگاه منبت در اصفهان فعال بودند كه 120كارگاه به طور كامل 
تعطيل و دست كم 360هنرمند صنايع دستي بيكار شدند. 90درصد 
كارگاه هاي مينياتور هم تعطيل هستند. 400كارگاه رودوزي هاي 
ســنتي هم به قيمت بيكاري 1200شــاغل تعطيل شدند. چراغ 
80درصد كارگاه هاي فيروزه كوبي هم خاموش شد. 120كارگاهي 
هم كه زيرساخت هنرهاي سنتي فلزكاري را توليد مي كردند به طور 
كامل تعطيل و 50كارگاه هم نيمه تعطيل هستند. درهاي 104كارگاه 

خاتم كاري هم تنها در اصفهان تخته شده است.
اين آمارها را عباس شــيردل، رئيس اتحاديه صنايع دستي استان 
اصفهان در اختيار همشهري قرار داده است. وضعيت صنايع دستي 

در ديگر استان هاي كشور نيز بهتر از اصفهان نيست. 
رئيس اتحاديه صنايع دســتي اســتان اصفهان اما به همشهري 
مي گويد: حتي وام 12ميليون توماني با سود 12درصد هم مرهم 
دردهاي صنايع دستي نيست. چون كارگاه ها يكي پس از ديگري 

تعطيل شدند.
به گفته شيردل، بازار خارجي صنايع دستي ايران از دست رفته و در 
داخل هم محدوديت هاي ناشي از كرونا و گران شدن بنزين، فروش 

صنايع دستي را با ركود كامل مواجه كرده است.
اين فعال صنايع دستي مي  گويد: بسياري از هنرمندان دلمرده شده اند 
و اميدشان را از دست داده اند. دولت هم آنها را نديد و حمايتي از آن ها 

نكرد. آمارهاي دولتي هم كه دروغ و رويابافي است.

چشماندازتاريك
فعاالن صنايع دستي از وزارت ميراث فرهنگي قطع اميد كرده اند و 
آنطور كه در گفت وگوهاي خود با همشهري اعالم كردند، اگر دولت 
از هنرمندان صنايع دستي حمايت نكند، صنايع دستي ايران نابود 

مي شود.
مهدي اعلمي 25سال است كه توليد كننده و صادركننده سفال و 
سراميك همدان به بازار اروپاست و 4 مرتبه  نيز صادر كننده نمونه 
كشور شد. او به همشهري مي گويد: آينده صنايع دستي تيره است. 
طبق پيش بيني مسئوالن، سال آينده هم با رشد اقتصادي منفي 6تا 
منفي 9 مواجه مي شويم. اثرات اقتصادي كرونا هم در حال نمود است 

و بنابراين آينده خوبي در انتظار صنايع دستي نيست.
به گفتــه او، وضعيت اقتصاد بد اســت و كســي هــم تمايل به 
سرمايه گذاري در صنايع دستي ندارد، گردشگري هم كه تعطيل 

شده و بنابراين چشم انداز صنايع دستي ايران تاريكتر مي شود. 
اعلمي نيز همچون رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
صنايع دستي استان اصفهان معتقد اســت، ايران بازارهاي جهاني 
صنايع دستي را از دســت داد و دليل آن را منزوي شدن هنرمندان 

وتوليدكنندگان صنايع دستي مي داند.
وي مي گويد: هنرمنــدان و توليدكنندگان صنايع دســتي حتي 
توان گرفتن ويزا براي بازديد از يك نمايشــگاه خارجي را ندارند و 
همين انزوا و محدوديت صادرات، بازارهاي جهاني صنايع دســتي 
را از ايران گرفت. به گفتــه او، بازار داخلي درگير تــورم باال، ركود 
و پايين آمدن قدرت خريد اســت و در اين شرايط، صنايع دستي 
جايگاهي در ســبد خريد مردم ندارد. كرونا هم مشكل را تشديد 
كرد. با اين حال تمام مشــكالت را نمي توان به كرونا و تحريم ربط 
داد. چون با وجود تحريم  هم صادرات صنايع دســتي انجام مي شد 
و توليدكنندگان بــه روش خود ارزآوري مي كردنــد تا آنكه بانك 
مركزي سياست برگشت ارز را به صورت دستوري اجرا كرد و بيش از 
كرونا و تحريم به صادرات صنايع دستي لطمه زد. صادرات چمداني 
صنايع دستي در شــرايطي كه تمامي روزنه هاي صادراتي به روي 
هنرمندان و توليدكنندگان محصوالت صنايع دستي بسته است، 
پاشنه آشيل وزارت ميراث فرهنگي و معاون صنايع دستي است و 
وزير و معاون او، هر زمان با سؤال مواجه شدند، استراتژي فرار به جلو 
را با موضوع صادرات چمداني انتخاب كردند. فعاالن صنايع دستي 
اما مي گويند صادرات چمداني صنايع دستي در تجارت معنا ندارد و 
واژه من درآوردي است.  مهدي اعلمي، توليدكننده و صادركننده 
صنايع دستي به شدت به موضوع صادرات چمداني حمله مي كند 
و به همشهري مي گويد: معاون صنايع دستي دلخوش به اعالم 
آمار صادرات چمداني كه اصال معلوم نيست از كجا آورده است. آيا 
يك نفر را در فرودگاه هاي كشور مستقر كرده تا چمدان مسافران 
را بگردد و صنايع دستي موجود در آن را به آمار صادرات بيفزايد؟ 
اصال وجود چند قطعه صنايع دســتي در چمدان مســافري كه 

صادرات نيست سوغات است. 
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صنايعدستيكمكفوريميخواهد
بيش از دوهزار كارگاه صنايع دستي به طور كامل تعطيل و ده ها هزار هنرمند صنايع دستي بيكار شدند 

اما مسئوالن وزارت ميراث فرهنگي به هنرمندان مي گويند نااميد نباشيد
زهرارفيعي

خبرنگار

براي مرتكبين آتش سوزي هاي 
منابع
عمدي اخيــر در غرب و جنوب طبيعي

غرب كشــور تا كنون 8پرونده 
قضايي تشكيل شده اســت. مديران سازمان 
جنگل ها و سازمان محيط زيست اعالم كرد ه اند 
كه 10سال حبس و پرداخت خسارات مالي در 
انتظارشان اســت. براســاس قانون حداكثر 
مجازات مندرج در قانون مجازات اسالمي براي 

آتش سوزي عمدي 5سال است.

آتش2سرباخت
سوزاندن پســماند   هاي محصوالت كشاورزي 
اگرچه باعث آزاد شــدن مواد معدني مي شود 
اما در عين حال مي توانــد به كاهش ماده آلي و 
دگرگوني شــرايط فيزيكي و ميكروبيولوژيك 
خاك در بلندمدت، افزايش خطر فرسايش آن 
و پراكندگي سموم شيميايي در هوا كمك كند. 
براساس نتايج پژوهشــي كه در همايش ملي 
بهره برداري بهينه از منابع آب منتشــر شده، با 
ســوزاندن بقاياي گياهي، Ph خاك افزايش و 
پايداري خاكدانه ها كاهــش مي يابد و به دليل 
اثرات مخربي كه اين عمل بر خصوصيات خاك 
دارد به مــرور زمان محصــول كاهش مي يابد. 
سرهنگ علي عباس نژاد در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: بخش عمده آتش ســوزي ها در غرب 
و جنوب غرب كشــور مربوط به كساني است 
كه با آتش زدن زمين كشــاورزي خود به دنبال 
محصول بهتر و پربارتر بوده اند، ولي نتوانسته اند 
آتش را كنترل كنند. قانونگــذار براي اين افراد 
مجازات تعيين كرده است. در سال هاي گذشته 
به دليل وسعت كمتر آتش سوزي ها، مجازات  ها 

حداكثري نبوده است.
قانون مجازات اســالمي در ماده675 مجازات 
كســي را كه عمدا جنگل يا خرمــن  يا هر نوع 
محصول زراعي يا اشــجار يا مــزارع يا باغ  هاي 
متعلق به ديگري را آتش بزنــد، حبس از 2 تا 
5سال را اعالم كرده اســت. اما طبق مكاتبات 
انجام شده با دادستان كل كشــور، مقرر شده 
اســت؛ افرادي كه به صورت عمدي جنگل ها و 

مراتع را به آتش مي كشــند به حداقل 10سال 
حبس محكوم شــوند. محمد داس مه، وكيل 
دادگستري و فعال محيط زيستي درباره مجازات 
مندرج در قانون به همشهري مي گويد: اگر قرار 
باشــد مجازاتي افزايش يا كاهش يابد، مجلس 
به عنوان قوه مقننه، با ارائه طرح يا اليحه  از سوي 
دولت مي تواند آن را افزايش دهد و قواي مجريه 
و قضاييه آن را اجرايي مي كنند. مجازات مجرم 
نياز به اركان ثالثه دارد؛ يعني فعل يا ترك فعل 
مجرمانه در قانون به عنوان جرم معرفي و ميزان 
آن تعيين شده باشد.  به گفته او، مكاتبه با معاون 
دادستان كل كشور براي افزايش مجازات مبناي 
قانوني ندارد؛ مگر اينكه براســاس ماده قانوني 
ديگري مجازات تعيين شــده باشــد. براساس 
ماده20 قانون هواي پاك نيز ســوزاندن بقاياي 
گياهي اراضي زراعــي ممنوع بوده و متخلف به 

جزاي نقدي درجه6 محكوم مي شود.

مجازاتباقانونخاص
درخواســت بــراي تعيين حداكثــر مجازات 
براساس قانون »خاص« حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ها و مراتع به دادســتاني داده شــده 
است. رضا افالطوني، مديركل حقوقي سازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخيزداري براي رفع ابهام 
در اين زمينه به همشــهري، مي گويد: قوانين 
عام كه بعدا تصويب مي شــوند منسوخ كننده 
قوانين خاص تصويب شده، نيستند. براساس 

ماده47 قانون خاص حفاظــت و بهره برداري 
از جنگل ها و مراتع، كســاني كه عمدا اقدام به 
حريق در جنگل و مرتع كنند به حبس از 3 تا 

10سال محكوم مي شوند. 
سازمان جنگل ها از دادســتاني خواسته است 
به دليل آثار سوء اقتصادي و اجتماعي اين جرم، 
اشد مجازات مندرج در اين قانون اعمال شود. 
البته براي كشــاورزاني كه بقاياي كاه و كلش 
خود را آتش مي زنند كه منجر به آتش سوزي در 
مرتع و جنگل مي شود، نيز ماده45 همين قانون 
مجازات را تعيين كرده است. كشاورزان موظف 
هســتند كه با مجوز و نظارت نيروهاي منابع 

طبيعي بقاياي محصوالتشان را  آتش بزنند.
دعواي 2دامدار يا كشــاورز مي تواند هكتارها 
اراضي ملي جنگلــي و مرتعي را به كام نابودي 
بكشــاند؛ آنچنان كه به طور مثال آتش سوزي 
منطقه حفاظت شــده خاييز كه صدها هكتار 
در بهبهــان و كهگيلويه و بويراحمــد را نابود 
كرد، با دعواي 2 دامدار بر سر اسكان در مدرسه 
شروع شــد. ناتواني آنها در حل مناقشه شان 
باعث شد يكي از طرفين اراضي مرتع ديگري 
را كه درآنجا حق چرا داشت به آتش بكشد. در 
آتش ســوزي كهگيلويه و بويراحمد نيز حضور 
گردشگران عامل آتش ســوزي بود و متهمان 
اين دو آتش سوزي گسترده شناسايي و تحويل 
دادگستري شــده اند كه پيش بيني مي شود با 

مجازات 10 سال حبس روبرو شوند.

حبس 10 ساله براي آتش افروزان جنگل
 درخواست مباني حقوقي سازمان جنگل ها از دادستاني، براي مجازات 10سال حبس 

آتش افروزان جنگل ها و مراتع كشور 
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   7 هزار تن هندوانه  صادراتی ایران در 
ترکیه به مقصد نرسیده از بین رفت تا گزارش

ضرر هنگفتی را به جیب صادرکنندگان 
بزند. هندوانه هایی که از مرز بازرگان وارد ترکیه شد، اما 
در معطلی چند روزه ناشی از مشکالت بازگشایی مرزها 
به دلیل کرونا و پایان زمان  توافق نامه ترجیحی ایران و 
ترکیه 400 میلیارد تومان ضرر متوجه تجار استان های 
آذربایجــان غربی و آذربایجان شــرقی کــرد. نکته 
قابل توجه هم باقــی ماندن 2 ماه از فصل برداشــت 
هندوانه در مزارع شمال غرب است و افزایش قیمت 
پایه هر تن هندوانه صادراتی از 100 دالر به 339 دالر 
می تواند کاهش صــادرات این محصول و انباشــت 
غیرقابل توجیه آن را در کشور رقم بزند. محصولی که 
کشتش بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور را مصرف 
می کند و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند 

وارداتش مقرون به صرفه تر از تولید است. 

مشکالت صادرات؛ بالی جان تجار 
برای صادرات غیرنفتی، محصوالت کشاورزی مهم ترین 
گزینه است، اما هر سال ســرمایه صادرکنندگان را 
یک مشــکل از بین می برد. صادر کنندگانی که طی 
روزهای اخیر اقــدام به بارگیری حــدود 7 هزار تن 
هندوانه با ارزش بالغ بر یک میلیون و 7۵0 هزار دالر 
به کشــور ترکیه کرده بودند، اکنون در شــرایط بد 
اقتصادی به سر می بردند و به گفته خودشان، توقف 
بیست روزه محصوالت در شــهر وان ترکیه موجب از 
بین رفتن سرمایه هایشان شده است. حرف هایشان 
یکی اســت و می گویند »چندین ســال است که به  
صورت متوالی به کشور ترکیه هندوانه صادر می کنیم، 

اما امســال تعرفه گمرکی کشور 
ترکیه بیش از 3 برابر شده است 
و تامین این هزینه برایمان سخت 
اســت. پول واگن هایی را هم که 
برای حمــل هندوانه ها الزم بود، 
خودمان دادیم و بسیار گران  تر از 
سال های قبل شد. بعد از گذشت 
چند روز هم مســئوالن گمرگ 
گفتند باید همان قیمت 3برابری 
تعرفــه صــادرات را بپردازیم تا 
محصولمــان به مقصد برســد. 
برگردانــدن هندوانه ها هم اصال 

مقرون به صرفه نبود و برای آن باید هزینه چند برابر 
پرداخت می کردیم. چند روز بعد هــم اعالم کردند 
که چون 200 واگن هندوانه از بیــن رفته باید تمام 
هزینه های امحای آنها را پرداخت کنیم. هر چه داشتیم 
از بین رفت و چیزی جز ورشکستگی نصیب ما نشده 

است.«

بی تجربگی و بی اطالعی از اخالق تجارت 
رئیس اتاق مشترک ایران – ترکیه درباره مشکالت 

صادرات هندوانه های ایرانی و زیان تجار به همشهری 
می گوید: طبق توافق نامه ترجیحی که با کشور ترکیه 
داریم در یک بازه زمانی چندماهه، از اواخر آذر تا اواخر 
فروردین سال بعد، )1۵ دســامبر تا 1۵ آوریل سال 
بعد( ترکیه برای واردات هندوانه از ایران تخفیفات 
گمرکی و تعرفه ای در نظر می گیــرد. در این مدت، 
صادرکنندگان هندوانه شامل تخفیف ۵0 درصدی 
می شوند و بهترین زمان برای صادرات محصوالتی 
از جمله هندوانه اســت. حدود 2۵ ســال است که 
این توافق نامه در حال اجراســت و هیچ مشــکلی 
هم نداشته ایم. مهرداد سعادت دهقان می افزاید: از 
اواخر سال گذشته به دلیل کرونا، مسئله بسته شدن 
مرزها به وجود آمد و صــادرات در این بازه زمانی با 
مشکالتی همراه شــد. با تالش های اتاق مشترک 
ایران و ترکیه، صادرات جاده ای به ســمت تجارت 
ریلی ســوق داده شــد و در این 
مدت اولویت با صادرات هندوانه 
قبل از پایان زمان تعیین شده تا 
پیش از اردیبهشــت 99 بود. به 
همین دلیل بیشترین واگن ها 
برای صــادرات این محصول در 
اختیار تجــار ایرانی قرار گرفت. 
در این میان، برخــی تاجران به 
دلیل ناآشــنایی با تجارت ریلی 
و تجربیــات کــم در این زمینه 
محصوالتشان را بارگیری و صادر 
کردند. آنها یک زمــان را برای 
پروسه طوالنی تنظیم اســناد از دست دادند و چند 
روز هم برای آزمایش و آنالیز محصوالتشــان از بین 
رفت. این مسئله باعث شد که زمان تعیین شده توافق 
ترجیحی تمام و مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری 
شوند.  سعادت دهقان ادعای افزایش تعرفه گمرکی 
از ســوی ترکیه را رد می کند و می گوید: تا پیش از 
این، تعرفه واردات هندوانه در ترکیه 86/4 ارزش این 
کاال بود که در زمان توافق ترجیحی این رقم به نصف 
کاهش پیدا می کند. این ارزش کاالیی تا پیش از این 

برای هر تن هندوانه 100 دالر بود و 86/4 ارزش کاال 
را بر اســاس همین قیمت تعیین می کردند، اما در 
حال حاضر قیمت هر تن هندوانه را بیش از 300 دالر 
تعیین کرده اند و همین مساله موجب افزایش هزینه ها 
شده است. در حقیقت تعرفه تغییر نکرده است، بلکه 
مبنای قابل قبول ارزش کاال برای هر تن افزایش یافته 
است.  این مســئول درباره درخواست ترکیه نسبت 
به دریافت هزینه امحای محصــوالت از تجار ایرانی 
عنوان می کند: مقــدار قابل توجهی از هندوانه های 
صادراتی ایران داخل خاک ترکیه از بین رفته است 
و تجار ایرانی باید هزینه های امحای این محصوالت 
را هم به کشور همســایه پرداخت کنند. با توجه به 
سخت گیری های کشور ترکیه در حفظ محیط  زیست 
و بهداشت، چنین درخواستی شده است. عالوه بر آن، 
هزینه  توقف چندروزه واگن ها در روزهای بالتکلیفی 
تحویل محصول هم قابل توجه و هنگفت است.  وی 
بی تجربگی و بی اطالعی از اخالق تجارت را یکی از 
عوامل چنین ضررهای هنگفت مالی می داند و اظهار 
می کند: متاسفانه تجار ایرانی قدرت تخمین ریسک و 
اطالعات کافی از زمان به مقصد رسیدن واگنی را که 
در شرایط کرونا بارگیری می شود، نداشتند. محاسبه 
ریســک پذیری مهم ترین اصل در چنین مراوداتی 
اســت و همواره تاکید می کنیم باید اخالق تجارت 
بین تاجران ترویج پیدا کند تا جلو این ضرر و زیان ها 

گرفته شود.

مصائب صادرات ریلی 
عضو میز مشترک تجاری ایران و ترکیه هم می گوید: 
موضوع تجارت با کشورهای همسایه از جمله ترکیه 
در ماه های اخیر تحت الشعاع بیماری کرونا قرار داشت 
و مبادله کاال با کامیون صورت نمی گرفت و فقط در 
هفته های اخیر مبادله تجاری از طریق مسیر ریلی 
میسر شده اســت. رضا کامی ادامه می دهد: ویژگی 
این روش صادراتی، با استفاده از ریل و واگن قطار، این 
است که تجمیع بارهای هندوانه در چند واگن است 
که مدیریت بار را با مشکل مواجه می کند و احتمال 

خراب شدن اموال چندین تاجر در واگن های مشترک 
وجود دارد. وی افزایش ناگهانی و بدون اطالع تعرفه ها 
را غیرقانونی می داند و تاکید می کند: تجار باید، قبل 
از اقدام به صادرات محصول، برنامه های زمان بندی 

تعرفه هــا در کشــور مقصد را 
مطالعــه کنند تا دچــار چنین 

خسارت هایی نشوند. 

توافقنامه ترجیحی 4 محصول 
توافق نامه ترجیحی ایران با کشور 
ترکیه دربــاره 2 محصول دیگر 
غیر از هندوانه هــم به روزهای 
پایانی خود می رسد. محصوالتی 
از جمله خربــزه و زردآلود که به 
فصل برداشت می رسد و با حذف 
تخفیف های گمرکــی مواجه 
خواهد شــد. در این باره، مدیر 

کل دفتر آسیا و اقیانوســیه به همشهری می گوید: 
بازار صادرات هندوانه و سایر محصوالت کشاورزی 
مثل وضعیت برنج ایران در فصل برداشت است که 
وارداتش ممنوع می شود. ترکیه هم این ممنوعیت را 
بعد از پایان چند ماه توافق ترجیحی در فصل برداشت 

محصوالتش اعمال می کند. 
سید رضا سیدآقازاده می افزاید: امسال بسته شدن 
مرزها موجب شــد که صادرات هندوانه در زمان 
توافق ترجیحی مختل شود. البته تعداد معدودی 
از کامیون  های کشــور ترکیه که پیش از شــیوع 
کرونا در ایران بودنــد، برخی از کاالهای صادراتی 
از جمله هندوانه را بردند. از اوایل سال 99 هم خط 
ریلی ایستگاه خوی – رازی فعال و صادراتی هم از 
این طریق انجام شد. اما مشکل اصلی دیر رسیدن 
محصول ما به بازار ترکیه در همان زمان تعیین شده 
بود. پس از آن هم با افزایش قیمت پایه هندوانه، از 
100 دالر به 339 دالر برای هر تن، دیگر صادرات 
این محصول بــرای تجار ایرانــی مقرون به صرفه 
نیست.  ســیدآقازاده با تاکید بر این که این افزایش 
قیمت پایه تصمیم ناگهانی خود کشور ترکیه و بدون 
هماهنگی و اطالع رســانی از قبل بوده است، عنوان 
می کند: خود کشور ترکیه هم صادر کننده هندوانه 
است و همین شــرایط کرونایی طی ماه های اخیر 
بازارهای این کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است. 
کشاورزان ترک هم از این دولت خواستند با افزایش 

قیمت پایه این خسارت ها را جبران کند. 

وی می افزاید: صادرکننــدگان به خوبی می دانند 
که بحث صادرات بــه ترکیه با ایــن تغییری که 
انجام شده مقرون به صرفه نیست و باید جایگزینی 
بازارهــای دیگر در نظر گرفته شــود، امــا در این 
بــاره هــم محدودیت هایــی 
وجود دارد. ســازمان توسعه و 
تجارت به عنوان ســازمانی که 
زیرســاخت های صــادرات را 
فراهم می کند و هماهنگ کننده 
و سیاست گذار اســت حضور 
در بازارهــای جایگزین را برای 
جبــران عقب ماندگی هــای 
صادراتی تسهیل می کند. اما در 
این زمینه نیاز به همکاری همه 
نهادها، بخش خصوصی و دولتی، 
اتاق های بازرگانی، تشکل های 
صادراتی و انجمن های صنفی 

داریم تا صادرات در دوران پساکرونا تسهیل شود. 
  

این که در مقطع کنونی چه کســی مقصر از بین 
رفتن میلیاردها تومان ســرمایه اقتصادی کشور 
اســت، فایده ای برای زخم ســرباز کرده ناشی از 
سیاست های نادرســت در حوزه تولید، صادرات و 
واردات محصوالت کشاورزی ندارد. افزایش یک باره 
تعرفه واردات را باید ناشــی از ضعف دیپلماســی 
دانست که در قراردادها و پروتکل های تجاری ایران 
با کشــورهای دیگر دیده می شود. تعرفه صادرات 
کاالهای ایرانی به کره جنوبی، پاکســتان، چین و 
هند بسیار زیاد و تعرفه واردات کاالهای این کشورها 
به ایران بسیار اندک است. اتفاقی که موجب شده 
کشــاورزی ایران با وجود تنوع و گستردگی، رشد 
اقتصادی و صنعتی خود را شاهد نباشد. 2۵ درصد 
اشتغال زایی کشــور در بخش کشاورزی و صنایع 
جانبی است و اگر قرار اســت جهش تولید در این 
حوزه رخ دهد باید سیاســت  بازارهــای هدف به 
گونه ای تعریف شــود که ضررهــای ناگهانی به 
کشاورز، صادرکننده و در نهایت اقتصاد استان ها 
وارد نکند. آذربایجان غربی و شرقی با برخورداری 
از ظرفیت بسیار زیاد و بالقوه در تولید محصوالت 
کشاورزی برای صادرات، به ویژه محصول هندوانه، 
باید از ابزارهای دیپلماسی نتیجه بخش برخوردار 
باشند تا در مواقع نیاز و با مداخله به موقع، از خسارت  

برای تجار و صادرکنندگان بکاهند.

   سرانجام بعد از 3 ماه و نیم توقف 
فعالیــت در مــرز مهــران، بــا ایالم

رایزنی های صورت گرفته، صادرات 
از طریق این مرز از ظهر دیروز آغاز شد تا در ابتدا 
2۵0 کامیون عراقی وارد کشور شوند و کاالهای 
ایرانی دپو شده در این منطقه را به کشورشان 
انتقال دهند. مهران یکی از اولین مرزهایی بود 
که فعالیتش پس از شــیوع کرونا متوقف شد. 
البته درباره دلیل تعطیلی این مرز ابهاماتی نیز 
وجود داشت و گفته می شــد کرونا تنها علت 
اصلی این تعطیلی نبوده اســت. بر این اساس، 
اسفند 98 پس از تعطیلی مرز مهران، شعبان 
فروتن، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، 
اعالم کرد »تعطیلی این مرز ارتباطی به کرونا 
ندارد و رعایت نکــردن اســتاندارد کاالهای 
صادراتی دلیل تعطیلی مرز مهران است که از 

سوی مسئوالن عراقی اعالم شد.« 
هر چند دولت عراق در ایــام اوج گیری کرونا 
تصمیم به تعطیلی مرز زرباطیه )مهران( گرفت 
و مسئوالن استان ایالم هم با توجه به شیوع این 
بیماری موافق بودند که تــردد زائران به دلیل 
تجمع زیاد با محدودیت هایی همراه شــود اما 
برای صادرات کاالها رایزنی های زیادی صورت 
گرفت تا تعطیلی این مرز رقــم نخورد اما این 

رایزنی ها 3 ماه و نیم به طول انجامید.
ماحصل نشســت ها میان مقامات گمرک مرز 
مهران و زرباطیه عــراق در نهایت توافق برای 
بازگشایی مرز مهران به صورت 2 روز در هفته 
)از 2۵ خــرداد( و تردد روزانــه 2۵0 کامیون 
بود. هر چند که مجوزهای این بازگشــایی هم 
تا ظهر دیروز از ســوی مقامات مرکزی عراق 

)3 نهاد شــورای اســتانی، دولــت مرکزی و 
نخست وزیری( صادر نشــده بود، اما در نهایت 
با ورود کامیون های عراقی از عصر دیروز، اولین 
محموله صادراتی ایران پس از بازگشایی دوباره 

راهی عراق شد.

فقط تردد کامیون ها مجاز است نه زائران 
مدیرکل گمرک اســتان ایــالم در گفت وگو 
با همشــهری با بیان این که در حال حاضر از 

مرزهای عربی با عراق فقط مرز مهران بازگشایی 
شده است، اظهار کرد: فعالیت در مرزهای ایران 
و عراق فقط تجاری است و تردد مسافران ممنوع 
خواهد بود. روح اهلل غالمی با بیان این که اولویت 
ارسال کاالها با محموله های دپوشده در محوطه 
گمرک اســت، افزود: طی هفتــه جاری همه 
کامیون های مستقر در گمرک مهران تخلیه و 
از سوی کامیون های عراقی بارگیری می شود. 
اما از هفته آینده مرز تجاری مهران در روزهای 

یکشنبه و چهارشنبه فعال است و روزانه 2۵0 
کامیون ایرانی راهی این کشور خواهد شد.

این مســئول با بیان این که از دیروز بارگیری 
آهن آالت، کاشی و سرامیک برای کامیون های 
عراقی انجام شــده  اســت، عنوان کرد: 2۵0 
کامیون روز گذشــته وارد مهــران و بارگیری 
شدند. قرار است چهارشنبه هم 2۵0 کامیون 
دیگر این کشور بقیه محصوالت را انتقال دهند. 
امیدواریم عمــده محصول دپوشــده در این 

گمرک طی 2 روز در هفته جاری صادر شــود. 
وی درباره اولویت بندی ارسال کامیون ها اظهار 
کرد: در این باره نوبت دهی قبل از گمرک داریم 
و تجار هم باید همکاری الزم را داشــته باشند. 
بهتر است خود آنها سازوکاری را در نظر بگیرند 
و تقسیم بار کنند تا مشکلی در صادرات کاالها 
نداشته باشیم. غالمی شهرداری را متولی اجرای 
پروتکل های بهداشتی در مرز مهران عنوان کرد 
و ادامه داد: در حال حاضر حوضچه ضدعفونی 
در ورودی مرز تعبیه شده اســت. نامه نگاری 
بــرای گندزدایی مکان هــای مختلف گمرک 
صورت گرفته است و برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی از تجمع افراد در این محل جلوگیری 
خواهد شد. همچنین استفاده از ماسک از سوی 
همه کارمندان گمرک و رانندگان ضروری است 

و باید رعایت شود. 
مدیــرکل گمــرک اســتان ایــالم ادعاهای 
مطرح شده مبنی بر رعایت نشدن استانداردهای 
صادرات و بســته شــدن مرز مهران را هم رد 
کرد و گفت: تنها دلیل بســته شــدن این مرز 
شــیوع کرونا بود. برخی کاالها به وفور در بازار 
عراق یافت می شود، اما به دلیل کیفیت خوب 
کاالهای ایرانی، ترجیح خود عراقی ها واردات از 
کشور ایران است.  غالمی درباره افزایش تعداد 
روزهای بازگشایی مرز در هفته های آینده هم 
بیان کرد: اولویت ما این بود که دریچه ای برای 
ورود کامیون های ایرانی به عراق باز شود. برای 
افزایش تعداد روزها و کامیون ها هم رایزنی های 
الزم انجام شده و به تدریج افزایش خواهد یافت. 
البته باید تاکید کنم که بازگشایی مرز مهران 
فقط مختــص فعالیت تجاری اســت و درباره 
مســافران توافقی انجام نشده. به همین دلیل، 
زائران از مراجعه به مرز مهران به منظور تردد به 

کشور عراق خودداری کنند.
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متــن كـامـل در سایت

اوج گیری کرونا در کهگیلویه و بویراحمد
پرویز یزدان پناه، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، از شناسایی 4۳ مورد جدید مبتال به کرونا خبر داد و 
گفت: رعایت فاصله گذاری هوشمند و اجتماعی همچنان ضروری است 
و با یک جرقه، جمعیتی انبوه در آتش کرونا می سوزد.
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   راه اندازی تونل های ضدعفونی در مرز مهران 
رئیس اتاق بازرگانی ایالم هم از رعایت پروتکل های بهداشتی در مرز مهران خبر داد و گفت: تمامی گیت های ورودی و خروجی و ساختمان گمرک ضدعفونی شده 
و پس از بازگشایی، تیم های علوم پزشــکی و اتاق بازرگانی برای ضدعفونی در مرز حضور خواهند داشت.  شعبان فروتن با تاکید بر این که در مدت تعطیلی مرز 
مهران هم هر روز گندزدایی در این منطقه انجام شده است، اظهار می کند: سازمان همیاری قول داده که پس از بازگشایی مرز، تونل های ضدعفونی برای عبور دادن 

کامیون ها و کاالها راه اندازی شوند. 

   واردات با صرفه »آب مجازی« 
  سید مرتضی احمدپور  - تبریز:  یکی از مشکالتی که درباره هندوانه، به جز موانع صادراتی آن، مطرح 
می شود، آب بر بودن کشت این محصول است. مســئله ای که کارشناسان کشاورزی از آن انتقاد و تاکید 
می کنند برای هر کیلو هندوانه ده ها لیتر آب مصرف می شود و کشت آن در آذربایجان شرقی و غربی از نظر 
اقتصادی به صرفه نیست. ابراهیم محمودی، کارشناس کشاورزی آذربایجان شرقی، در این باره می گوید: 
سال هاست که می گوییم واردات هندوانه یا محصوالت مشابه آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد. واردات 
هندوانه را آب مجازی نامیده اند که قیمتش کمتر از تولید آن در کشور است. در فوران تولید این محصول، 
تجار ایرانی هم با برخی اقدامات عجوالنه، از جمله صادرات محصوالتشان در بحران کرونا، بدون در نظر 

گرفتن مشکالت موجود، ضررهای هنگفتی را به خودشان و صنعت کشاورزی کشور وارد می کنند. 

رئیس اتاق مشترک ایران 
– ترکیه : تجار ایرانی در 
صــادرات اخیر هندوانه 
قدرت تخمین ریسک و 
اطالعات کافی از زمان به 
مقصد رسیدن واگنی را که 
در شرایط کرونا بارگیری 

می شد را نداشتند

آذربایجان غربی و شرقی 
با برخورداری از ظرفیت 
بسیار زیاد و بالقوه در حوزه 
کشاورزی برای صادرات، 
به ویژه محصول هندوانه، 
باید از ابزارهای دیپلماسی 
قــوی و نتیجه بخــش 

برخوردار باشند

مریم سرخوش
 خبرنگار

آفتکرونابهکشاورزیشمالغرب
سرگردانی 7هزار تن هندوانه در مرز ایران و ترکیه موجب از بین رفتن این محصول و خسارت 400میلیارد تومانی برای تجار آذربایجان شرقی و غربی  شد

آغاز صادرات با کامیون های عراقی
 فعالیت دوباره گمرک بین المللی مهران با اولویت خروج کاالهای دپو شده ایرانی توسط کامیون های عراقی  آغاز شد و کامیون های ایرانی هم

 از هفته آینده مجاز به تردد در مرز خواهند بود
فاطمه عباسی  

خبرنگار

بازگشایی مرز مهران تنها مختص فعالیت تجاری است و زائران از تردد در این مرز خودداری کنند./عکس : ایرنا

روزنه

 مبارزه با ملخ ها در 8  استان
مبارزه با ملخ های صحرایی در روزهای گذشــته به شمال شرق کشور هم رسید؛ بعد 
از سیستان  و  بلوچستان،  هرمزگان، بوشــهر، جنوب کرمان، فارس، خراسان  جنوبی، 
خوزســتان و شــمال کرمان، خراســان  رضوی هم درگیر حمله ملخ ها شده است و 
پیش بینی می شود در روزهای آینده کهگیلویه  و بویراحمد و ایالم هم با این آفت درگیر 
شوند. ملخ ها بهمن ســال 97 تا نیمه های تیر 98 هم 9 استان هرمزگان، سیستان  و 
بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان، کهگیلویه  و بویراحمد، خراسان  جنوبی 
و ایالم را درگیر کردند و هجومشــان، بنابر اعالم وزارت جهاد کشاورزی، در ۵0 سال 
گذشته بی سابقه بود. سخنگوی سازمان حفظ نباتات در این باره به همشهری می گوید: 
ملخ صحرایی جزو خطرناک ترین آفات نباتی محسوب می شود که خاستگاه اصلی آن 
کشورهای شاخ آفریقاست و بعد از طی مسیری از روی خلیج  فارس و دریای عمان به 
جنوب کشور می آیند.  سید محمدرضا میر به تجربه هجوم ملخ ها در سال 42 اشاره 

می کند که موجب قحطی در جنوب کشور شده بود.
او با بیــان این که مبارزه بــا ملخ ها در 
دوره جدید از آبان ســال 98 آغاز شده 
اســت و همچنان ادامــه دارد، توضیح 
می دهد: خرداد و تیر دوره پیک مبارزه 
با ملخ های صحرایی اســت که به دلیل 
تاثیر بیشــتر و آلودگی کمتر اغلب به 
صورت سم پاشی زمینی انجام می شود، 
امــا در مناطقی ماننــد جازموریان در 
استان کرمان که باتالقی است سم پاشی 

هوایی صورت می گیرد. 
میر با تاکید بر این که فرایند مبارزه با ملخ ها مشــکل اعتبار ندارد، می افزاید: دولت و 
استان ها امســال آماده مبارزه بودند و اعتبار کافی در سطح ملی و استانی به مبارزه با 
ملخ ها اختصاص یافت و در حال حاضر هم در هر استان یک هواپیما برای مبارزه هوایی 

مستقر است. 
به گفته وی، عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در 164 هزار و 869 هکتار از مزارع 
سیستان  و بلوچستان، 68 هزار و 600 هکتار هرمزگان، 42 هزار و 630 هکتار بوشهر، 
33 هزار و 717 هکتار جنوب کرمان، 30 هــزار و 80۵ هکتار فارس، 20 هزار و ۵33 
هکتار خراسان جنوبی، 6017 هکتار خوزستان، 1100 هکتار شمال کرمان و ۵ هکتار 

خراسان رضوی صورت گرفته است که در مجموع 368 هزار و 276 هکتار می شود. 
میر پیش بینی می کند سطح مبارزه با آفت ملخ صحرایی به یک میلیون هکتار برسد 
و در روزهای آینده برخی استان های همجوار مانند ایالم و کهگیلویه و بویراحمد هم 

با آن درگیر شوند. 
به گزارش گروه ایرانشــهر، هر ملخ در 3 نوبت و هر بار 200 تخم می گذارد و ضریب 
باروری آن بیش از 99/9 درصد است. ملخ ها در گروه های ۵0 میلیونی حرکت می کنند 
و هر ملخ 600 تخم می گذارد. حشره شناسان می گویند تخم ملخ تا ۵ سال زنده می ماند 
و در صورت بارندگی  خوب و شرایط آب وهوایی مناسب بارور می شود و رشد می کند و 
ملخ متولدشده یک ماه و نیم بعد به بلوغ می رسد. ملخ تنها حشره ای است که هم وزن 
خود غذا می خورد. وزن یک ملخ تا 4 گرم است و اگر هر ملخ 4 گرم غذا بخورد، در گروه 
۵0 میلیون تایی حدود 200 هزار تن می شــود. ملخ ها عاشق برنج، کینوا، گندم و جو 

هستند و دلیل اهمیت مبارزه با ملخ ها همین نکته است.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار
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شناسايي آلودگي هاي تهران با خودروهاي پايش
انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران: منشأ بوي بد تهران هنوز مشخص نشده است 

به مناسبت هفته محيط زيست، نشست خبري با حضور 
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران و 
جمعي از مديران اين حــوزه، در محل موزه ارتباطات باغ 
ملي تهران برگزار شد. در اين نشست شينا انصاري به ارائه 
فعاليت هاي شــاخص اداره در حوزه محيط زيست تهران 
پرداخت. او در اين نشست به نكته اي كليدي اشاره كرد كه 
مي تواند زنگ هشداري براي همه به حساب آيد؛ »در صورت 
عدم تغيير رفتار انسان، تنفس محيط زيست بعد از كرونا، 
موقت خواهد بود.« مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
شهرداري تهران در ابتدای اين نشست گفت: »با وجود آنكه 
نيم قرن از تصويب كنوانسيون هاي محيط زيست مي گذرد، 
همچنان دنيا با مشكل محيط زيست روبه روست. متأسفانه 
مشكالت محيط زيســت افزايش پيدا كرده و موضوع روز 
جهاني براي امسال تنوع زيستي است. شهرداري تهران هم 
شعاري با عنوان »اكنون زماني براي محيط زيست است« 
انتخاب كرده. يكي از داليل آن شيوع كرونا و همه گيري اين 
بيماری است. شيوع كرونا نشان داده با وجود دستاوردهاي 
بزرگ بشري، انســان در مقابل طبيعت و پيچيدگي هاي 
آن ناتوان است. البته از نكات مثبت شــيوع كرونا توقف 
فعاليت هايي است كه در پي آنها كاهش انتشار آاليندگي 
و توليد گازهاي گلخانه اي را شــاهد بوده ايم. كرونا باعث 
شد كارخانه ها كمتر فعاليت كنند، رفت وآمدهاي مردم در 
طبيعت كاهش يابد و حيوانات زندگي بهتري داشته باشند. 
بايد اميدوار باشيم كرونا يك تجديد رفتار براي ما نسبت به 
طبيعت ايجاد كرده است.« البته بخشي از نازيبايي هاي 
كرونا استفاده زياد از مواد شوينده و ضدعفوني كننده است. 
همچنين متأسفانه در روزهاي كرونايي پالستيك هم بيش 
از اندازه مصرف شــد و كنار آن تفكيك نشدن پسماندها 
ســبب شــد حجم انبوهي از زباله ها قبل از آنكه تفكيك 
شوند، در خاك مدفون شوند. البته اداره كل محيط زيست 
شهرداري تهران در مبارزه با كرونا به صورت مستقل كاري 
انجام نداده، ولي كنار ســاير ادارات و سازمان ها همكاري 
كرده است. انصاري در اين رابطه گفت: »پيگيري نحوه دفن 
پسماندهاي عفوني، بازديد از اسكان هاي كارگري و لغو تمام 
برنامه هاي مناسبتي محيط زيستي و نمايشگاه بين المللي 
محيط زيســت ازجمله اين پيگيري  ها بوده اســت. ولي 
بي ترديد اگر رفتار انسان تغيير نكند، تنفس محيط زيست 
بعد از كرونا، موقت خواهد بود؛ طوري كه تهران با شــروع 

فعاليت ها بار ديگر گرفتار مشكالت قبلي محيط زيستي 
خواهد شد.«

بهينه سازي  مصرف انرژي در 250ساختمان شهرداري
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران در 
ادامه نشست روز گذشته گفت: »موضوع انرژي در 2بخش 
بهينه ســازي  مصرف و توســعه انرژي هاي تجديدپذير 
در دستور كار اداره كل محيط زيســت شهرداري تهران 
قرار دارد. اداره متولي اين موضوع اســت كــه با توجه به 
مصوبات شوراي شــهر تهران، مواردي همچون استفاده 
2درصدي از كل انرژي مصرفي در مجموعه شهرداري از 
محل انرژي هاي تجديد پذير و همچنين كاهش ســاالنه 
10درصد از مصرف انرژي در ساختمان هاي شهرداري را 
پيگيري كند. تاكنون اين امر از طريق تأمين 1020دستگاه 
آبگرمكن در سطح بوستان هاي شــهر تهران و راه اندازي 
1۸ساختمان انرژي دنبال شده است. همچنين در مورد 
اصالح الگوي مصرف در 600ساختمان شهرداري، حدود 
250ساختمان موارد بهينه سازي  مصرف انرژي را عملياتي 
كردند. توسعه نيروگاه هاي خورشيدي كوچك مقياس نيز 

پيگيري شده است.«

بانك اطالعاتي تنوع محيط زيستي تهران تهيه مي شود
انصاري در بخش ديگري از صحبت هاي خود به تهيه بانك 
اطالعات تنوع زيستي شهر تهران با هدف بررسي وضعيت 
گونه هاي گياهي و جانوري اشــاره كرد و گفت: »طبيعت 
ايران از غناي خوبي برخوردار است، به همين دليل طرح 
شناسايي گونه هاي گياهي و جانوري تهران تعيين شده 
كه در راســتاي آن از هزار و 30۸گونه گياهي، 167گونه 
آن اختصاصي اقليم تهران است. براي حفظ بقاي گونه ها 
بايد بســترهاي الزم همچون روددره هاي تهران و اطراف 
آن را بشناسيم و در جهت حفظ آنها گام برداريم. همچنين 
1۸0گونه پرنده، 3۸گونه پستاندار و 13گونه خزنده هم در 

تهران وجود دارد.«

شناسايي بيش از 450كارواش متخلف
انصاري درباره مصرف بهينه آب به خصوص در بوستان ها 
و فضاهاي ســبز تهران گفت: »در حوزه بازچرخاني آب و 
استفاده از منابع آب هاي سطحي برنامه ريزي كرده ايم. بايد 
قبول كنيم در كشور كم آبي هستيم. سياستگذاري ها بايد 
با توجه به محدوديت منابع آبي انجام شود. ما بايد كمتر به 
منابع آب هاي زيرزميني فشار بياوريم. شوراي شهر تهران 

مصوباتي همچون محدوديت كاشت چمن داشته تا با توجه 
به اقليم تهران از گياهان كم آب بر و همخوان با اقليم تهران 
استفاده شود. اخيرا هم كارگروهي با همه مسئوالن اين 
حوزه تشكيل شد. ذخيره سازي  آب باران در دستور كار قرار 
گرفته و قرار است از سيستم هوشمندسازي چاه ها براي 
آبياري فضاي سبز به منظور جلوگيري از هدررفت منابع آب 
استفاده شود. در اين راستا بيش از ۴50كارواش شناسايي 
و پايش شده و ليســت آنها در اختيار ســازمان حفاظت 

محيط زيست قرار گرفته است.«

راه اندازي خودروهاي گشت و پايش محيط زيست 
مديركل محيط زيست و توســعه پايدار شهرداري تهران 
افزود: »گشت و پايش محيط زيســت به زودي در تهران 
با خودروهاي اختصاصي و تجهيزات مدنظــر راه اندازي 
مي شود. اين خودروها مجهز به امكانات پايش و نمونه گيري 
اوليه خواهند بود و در فاز نخست با وجود 2دستگاه كار را 
آغاز مي كنند و اميدواريم در آينده بتوانيم اين موضوع را 
گسترش دهيم. ما اساسا نياز داريم كه پايش كانون هاي 
آلودگي در سطح شهر تهران را انجام دهيم. هرچند پايش 
آلودگي هوا توسط شركت كنترل كيفيت هوا انجام مي شود، 
ولي طرح هايي ازجمله به روزرساني اطلس پايش منابع آب و 
شناسايي منابع آالينده در اين زمينه پيش بيني شده است. 
شناسايي منابع و كانون هاي آلودگي، كاهش كانون هاي 
آلودگي و همكاري مشترك با ســازمان محيط زيست از 

اهداف اين گشت هاست.«

هنوز منبع بوي نامطبوع تهران تشخيص داده نشده
انصاري درخصوص انتشــار بوي نامطبــوع در تهران نيز 
توضيحاتي را ارائه كرد. او گفت: »ســال1397 يك مرتبه 
و در سال گذشته، 5مرتبه، بوي نامطبوع در سطح تهران 
منتشر شد. با هدف شناسايي كانون هاي انتشار بو، اداره كل 
محيط زيست شهرداري تهران به همراه ساير دستگاه هاي 
ذيربط كار خود را آغاز كرد. در ايــن پايش ها در چندين 
مورد از سنجش، دي اكسيدگوگرد باال تشخيص داده شد؛ 
اين سنجش ها توسط دستگاه هاي پرتابل سنجش بو كه 
خريداري شده بود، انجام شــد. همچنين گروهي علمي 
تشكيل داديم تا استادان متخصص آلودگي هوا، با توجه 
به نقشه هاي محيط زيست و انتشار بو بتوانند اين موضوع 
را بررسي كنند. اما تاكنون براي منبع انتشار بو به نتيجه 
مشخص نرســيده ايم، اين پرونده همچنان باز است و در 

دستور كار قرار دارد.«

شيوه جمع آوري پسماندهاي تهران تغيير مي كند
  از هفته آينده با حذف تدريجي مخازن فعلي پسماند در ۴منطقه، مخازن جايگزين به داخل ساختمان ها راه مي يابد

  شهروندان تهراني مي توانند پاكبان نمونه محله خود را معرفي كنند

رفته رفته مخازن فعلي زباله در شهر تهران 
حذف مي شود. با اجراي پايلوت طرح كاپ گزارش

)كاهش پسماند( مخازن فعلي در سطح شهر 
جمع آوري مي شــود تا مخــازن 3گانه جايگزين شــود. 
نخســتين اجراي پايلوت طرح كاپ )كاهش پسماند( در 
۴منطقه 6، 16، 21 و 22 اواسط هفته آينده شروع مي شود. 
پيش از اين قرار بود شنبه هفته آينده در 3منطقه اين طرح 
اجرا شود، اما بعد از اينكه منطقه16 آمادگي خود را اعالم 
كرد، اجراي پايلوت طرح كاپ به روز دوشنبه 26خردادماه 
موكول شــد. در گام نخســت اجراي اين طــرح در اكثر 
ســاختمان هاي تجاري، اداري و مسكوني و در بازه زماني 
سوم تا چهارم  ماه شــروع مي شــود. مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران در اين رابطه به همشهري 
مي گويد: »در گام نخســت آن چيزي كه اهميت ويژه اي 
دارد، موضوع تغيير فرم مخازن است. يعني مخازن فعلي 
به تدريج بايد حذف شــود و مخازن خشك و  تر به صورت 
جداگانه به داخــل ســاختمان ها راه يابد. بــراي اينكه 
بحث هايي كه در طرح كاپ وجود دارد، بايد يك جايي به 
عينيت برسد و اجرا شود. به اين ترتيب كه هم ضعف و قوت 
اجراي طرح مشخص شــود و هم اينكه براي بقيه مناطق 

قابل باور باشد كه شدني است.« 
صدرالدين عليپور، دربــاره دليل انتخاب ۴منطقه توضيح 
مي دهد: »ما اين چند منطقه را به دليل اينكه شهرك ها و 
ســاختمان هاي بلندمرتبه دارد و يك امتياز هم محسوب 
مي شود، انتخاب كرديم. به اين دليل كه با ما تعداد زيادي 
از افراد در يك مكان متمركز روبه رو هستيم و براي آموزش 
و اجراي آن مشــكلي وجود ندارد. ما 3منطقه 6، 21 و 22 
را به دليل اينكه وزارتخانه و ادارات زيادي در آنجا هســت، 
انتخاب كرديم. منطقه16 را نيــز به دليل اينكه در جنوب 
شهر قرار دارد تا بتوانيم گرفتاري هايي كه در اجراي پايلوت 
وجود دارد را برطرف كرده و در مناطق ديگر اجرا شــود.«  
او ادامه مي دهد: »بنابراين، ما به اميــد خدا از هفته آينده 
اجراي اين طرح را شروع مي كنيم و مخازن خريداري  شده 
را به ســاختمان هاي مورد نظر منتقل مي كنيم. به تدريج 
شهرك به شهرك و محله به محله حضور خواهيم داشت 
و آموزش هاي الزم را مي دهيم تا مخــازن جديد در جاي 
خود تعبيه مي شوند. از طريق سيستم پيمانكاري نيز فرمت 
جمع آوري كه ممكن است پســماند تر يك روز در ميان و 
پسماند خشك يك هفته در ميان باشد، اين كار انجام شود.« 

بدون توقف
پيش از اينكه بيماري كرونا وضعيت شهر تهران را بحراني 
كند، طرح كاپ به صورت پايلوت در برخي از شهرك هاي 
مسكوني و ساختمان هاي اداري اجرا مي شد، اما با شيوع 
اين بيماري فعاليت سازمان پسماند نيز متوقف شد. هفته 
آينده اما اين طرح به صورت جدي در ۴منطقه اجرا مي شود 
و مديرعامل سازمان پســماند تأكيد مي كند كه اين طرح 
ديگر متوقف نخواهد شــد. عليپور درباره اينكه با ادامه دار 
بودن بحران كرونــا احتمال متوقف كــردن طرح وجود 
دارد يا نه، مي گويد: »اگر بتوانيم سيســتم مخازن گذاري 

را انجام دهيم، ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت. يعني 
ديگر الزم نيست كه اجراي اين طرح متوقف شود. به دليل 
اينكه پسماند خشك به صورت جداگانه و زباله تر نيز جدا 
جمع آوري مي شود و ديگر آن سيستم زباله گردي كه ايجاد 
تهديد مي كند، از بين خواهد رفت.«  البته اجراي محدود 
اين طرح آن هــم در مدت زمان كوتــاه منجر به كاهش 
دفن پسماند از حدود 7هزارو200 تن به ۴هزارو۸00 تن 

شده است.
بدين ترتيب، ۴منطقه رسما فعاليت خود را آغاز مي كنند تا 
الگوي مناسبي براي اجراي اين طرح در ديگر مناطق باشند. 
سعيد انتظاري، معاون پسماند منطقه16 درباره اينكه چرا 
اين منطقه براي اجرا پايلوت طرح كاپ انتخاب شده است، 
به همشــهري مي گويد: »اول اينكه شهرداري منطقه16 
براي اجراي پايلــوت طرح كاپ زيرســاخت هاي الزم را 
دارد. دوم اينكه استقبال شــهروندان را نسبت به اجراي 
اين كار خوب ديديم و ســوم افرادي كه دست اندركار اين 
فعاليت خواهند بود، افرادي توانمند در اين حوزه محسوب 
مي شوند. در واقع هم تخصص آن را دارند و هم دوره هاي 
كافي را گذراندند. اين 3موضوع باعث شد كه پايلوت شوند 
و موضوعي كه مهم است، اينكه پرديس هاي دولتي و نهادها 
مســتقر در منطقه مانند راهنمايي و رانندگي، دخانيات، 
راه آهن، ترمينال جنوب، نيروي انتظامي، چيت ســازي و 
هايپراســتارها همكاري هاي خوبي با ما داشتند. با طرح 
تفكيك پســماند هماهنگي هاي الزم صــورت گرفت و 
تفاهمنامه هايي در كنار آن منعقد شد كه همه به آن پايبند 
هســتند.« او ادامه مي دهد: »همچنين آموزش و پرورش 

تأثير بســياري در آمادگي منطقه به اجراي پايلوت طرح 
كاپ دارد. تقريبا تمــام مديران مدارس بــا ما هماهنگ 
هســتند و عالوه بر اينكه آموزش داده مي شــود، افرادي 
را هم در حوزه خودشــان پرورش مي دهنــد كه به عنوان 
آموزش دهنده فعاليت كنند. در هر مدرســه 2نفر معرفي 
شدند و دوره مي گذرانند كه چگونه طرح تفكيك پسماند 

را آموزش دهند.« 

اپليكيشن جامع طرح كاپ
شهروندان تهراني مي توانند در اجراي پايلوت طرح كاپ با 
سازمان پسماند و شهرداري هاي مناطق همكاري كنند. 
آنها مي توانند ايده ها و نظــرات خود را در اين باره بدهند و 
به گفته مديرعامل سازمان پسماند از اين ايده ها و نظرات 
استقبال خواهد شد. عليپور درباره چگونگي اين همكاري 
مي گويد: »ما يك صفحه اينستاگرامي تحت عنوان طرح 
كاپ داريم كه شهروندان مي توانند به آنجا مراجعه كرده و 
نظرات خود را درباره اجراي پايلوت طرح كاپ اعالم كنند. 
همچنين شــهروندان مي توانند با روابط عمومي سازمان 
پسماند در ارتباط باشــند و ايده هاي خود را مطرح كنند. 
ضمن اينكه ما از ابزار هوشمندســازي هم اكنون استفاده 
مي كنيم. ما شــنبه آينــده با حضور شــهردار تهران هم 
2اپليكيشن جامعي كه مردم بتوانند پسماند خشك را در 
آنجا اعالم كرده و هزينــه آن را دريافت كنند و همچنين 
سامانه صورت وضعيت الكترونيك كه مجموعه سيستم 
كارگري و ماشين آالت ما بتواند به صورت هوشمند كنترل 

شده و پايش شود را راه اندازي مي كنيم.« 

فراخوان نخستين دوره انتخاب فصلي پاكبان نمونه شهر تهران 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در راستاي اجراي طرح كاپ )كاهش پسماند( و به منظور قدرشناسي از تالش 
شبانه روزي پاكبانان عزيز تهراني و ارج نهادن به خدمات بي وقفه اين تالشگران، پاكبانان نمونه شهر تهران را به انتخاب 
شهروندان معرفي مي كند. پاكبان هاي شهرداري تهران، از مهم ترين گروه هاي تالش گر در راستاي كنترل بهداشت 
محيط به ويژه در روزهاي همه گيري ويروس كرونا در جامعه هستند كه فعاليت هاي آنان شايد كمتر به چشم بيايد. 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت پسماند براي قدرداني از تالش پاكبان هاي عزيز پايتخت، نخستين 
دوره انتخاب فصلي پاكبانان با معرفي شهروندان را برگزار مي كند. عالقه مندان مي توانند نام و نام خانوادگي پاكبانان 
نمونه اي كه در محله خود مي شناسند، با ذكر منطقه و نام محله براي ما ارسال كنند. درصورتي كه فعاليت پاكبانان عزيز 
در هر نقطه از شهر مورد توجه تان قرار گرفته، مي توانيد تصوير پاكبان را با آدرس دقيق محل ارسال كنيد. آخرين مهلت 
فراخوان فصل تابستان 31تيرماه99 است و عالقه مندان مي توانند براي مشاركت در اين فراخوان آثار و انتخاب هاي خود 
را به نشاني دبيرخانه دائمي همايش همياران كاپ واقع در معاونت امور اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت پسماند يا 

به نشاني wm.education@yahoo.com و شبكه اجتماعي به شماره09912367875 ارسال كنند.

ث
مك

درختاني كه در چند سال گذشــته در خيابان 
وليعصر كاشته شده بودند در خاك ريشه زده و 
امسال صاحب برگ و بار شده اند. شايد با اين كار بخشي از چنار هاي قديمي اين 
خيابان احيا شوند. به گزارش همشهري، 2 هفته پيش شهردار تهران از پيگيري  
براي ثبت جهاني خيابان وليعصر در ســال 99خبر داد. او گفت كه ثبت جهاني 
خيابان وليعصر وارد ليست موقت شده و مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي پيگير 
اين موضوع هستند. موضوع ديگري كه پيروز حناچي پيش از آن درباره اين خيابان 
مطرح كرده بود به سامانه حمل ونقل در آن ارتباط پيدا مي كرد. بر اين اساس قرار 
بود در بخشي از اين خيابان طرح خيابان كامل با تمام روش هاي حمل ونقل اجرا 
شود. اين درحالي است كه انجام همه اين طرح ها درحالي كه خيابان وليعصر محل 

رفت وآمد روزانه شهروندان است كار آساني نخواهد بود.
معاون شهرسازي شهرداري تهران اما درباره تبديل خيابان وليعصربه خيابان كامل 
مي گويد: »خيابان كامل به خياباني گفته مي شود كه براي همه اقشار جامعه اعم از 
پياده، سواره و استفاده كنندگان از حمل ونقل عمومي بهسازي شود؛ به گونه اي كه 
همه بتوانند ترددي ايمن و آسان داشته باشند و عالوه بر گذراندن اوقات فراغت به 

فضاهاي كار و تجاري نيز دسترسي داشته باشند«.
عبدالرضا گلپايگاني مي افزايد: »در اين راستا شوراي راهبردي به رياست شهردار 
تهران و نمايندگان شهرسازي، زيباسازي، فضاي سبز، فني عمراني، اجتماعي، 
حمل ونقل و ترافيك و نمايندگان شوراي شهر تشــكيل شده است تا وضعيت 
بهسازي و ساماندهي خيابان وليعصر را راهبري كنند«. او بيان مي كند: »خيابان 
وليعصر با 1۸كيلومتر طول و اختــالف ارتفاع 500متري از ميــدان راه آهن تا 
تجريش، ويژگي هاي الزم براي تبديل شــدن به خيابان كامل را دارد و برهمين 

اساس به دنبال انطباق چارچوب هاي خيابان كامل در محور وليعصر هستيم«.
معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران با بيان اينكه بهبود كيفيت وضعيت 
خيابان وليعصر از ابعاد مختلف در دستور كار قرار دارد، ادامه مي دهد: »با راه اندازي 
خانه مينايي به عنوان پايگاه خيابان، گام هايي براي خواناســازي و تهيه نقشــه 
فرهنگي خيابان برداشته شده و در گام نخست در ۴0نقطه خيابان وليعصر و در 
جاهايي كه رويدادي رخ داده خواناسازي مكان رويدادها انجام شده است. بر اين 
اســاس پايه هايي در مكان هايي كه در آنجا رويدادي در خيابان وليعصر رخ داده 

نصب شده و شهروندان مي توانند با استفاده  از » QRC« در مورد اتفاقات رخ داده 
در آن محل و شناخت نقاط و ســاختمان هاي شاخص خيابان وليعصر اطالعات 

كسب كنند«.
معاون شهردار تهران با تأكيد بر اينكه مرمت و بهسازي پياده روي خيابان وليعصر، 
طراحي و تعبيه مبلمان مناسب، بهبود نماي ساختمان هاي جداره نيز در دستور 
كار سازمان زيباســازي قرار دارد، مي گويد كه به عنوان پايلوت، بهسازي نماي 
ســاختمان هاي حد فاصل چهارراه وليعصر تا چهارراه جمهوري در حال انجام 
است. اين مدل با مشاركت صاحبان امالك است، بهسازي نماها در همه خيابان ها 
گسترش مي يابد. ازسوي ديگر درختكاري سال گذشته در ماه اسفند و درشرايطي 
كه انتشــار بيماري كرونا باعث كاهش فعاليت ها در شهر شده بود مطابق تقويم 
كاري انجام شد و اكنون اين چنارهاي تازه، حسابي شاخ و برگ داده اند. گلپايگاني 
دراين باره مي گويد: »در 2سال گذشته وضعيت درختان خيابان بهبود يافته، در 
اين 2 سال 3300درخت با سن 10تا 15سال و محيط بُن نزديك به 50سانتي متر 
توسط سازمان بوستان ها كاشته شده اســت كه در نوع خود كار كم نظيري بوده 
است«. معاون شهرســازي شــهرداري تهران درباره وضعيت بازنگري در طرح 
تفصيلي خيابان وليعصرنيز با بيان اينكه سال گذشته موضوع 3متر عقب نشيني 
اجباري در خيابان در كميسيون ماده 5لغو شد، مي  افزايد: »البته در مورد بازنگري 
در طرح تفصيلي بدنه خيابان وليعصر چند شركت مشاور بررسي و كارشناسي 
كرده اند كه با جمع بندي و نهايي كردن به زودي براي تصويب به كميسيون ماده 

5شوراي عالي شهرسازي و معماري فرستاده مي شود«.
نزديك يك دهه قبل خيابان وليعصــر در بخش بزرگي از آن به صورت يك طرفه 
درآمده كه در اين مدت تغييرات زيادي در سامانه هاي ترافيكي شهر ايجاد شده و 

شبكه مترو گسترش يافته است. 
گلپايگاني در اين باره نيز اظهار مي كند: »اين خط هم يكي از كارآمدترين خطوط 
اتوبوسراني است كه با كمك و همفكري معاونت حمل ونقل، احتمال بازنگري در 
بي آرتي بخشي از خيابان با توجه به وجود مترو وجود دارد. احتماال با حذف بخشي 
از خطوط بي آرتي در قسمتي از محور وليعصر بتوان امكان تردد دوطرفه را فراهم 
كرد و اين تصميم به بررسي كارشناسي بيشــتر و توجه به خواست شهروندان 

بستگي دارد«.

تبديل وليعصر به »خيابان كامل« براي ثبت جهاني

 پريسا قاسم خاني
خبرنگار

پايش ساخت و سازها در حريم تهران با كوادكوپتر

 با حضور مســئوالن كشــوري، قضايي، انتظامي و شــهرداري تهــران براي 
نخستين بار در كشور رصد و پايش حريم با پرواز كوادكوپتر انجام شد.

به گزارش همشهري، مديركل حريم شهرداري تهران در اين باره گفت: براي 
نخستين بار در كشور با حضور مسئوالن توانستيم با رونمايي و پرواز كوادكوپتر 
در ناحيه 7شــهرداري منطقه 1۸ زمينه افزايش رصد بيشــتر و ثبت هرگونه 

تغييرات در حريم شهر تهران را فراهم كنيم.
مجتبي شكري افزود: قبال نيز با رونمايي از سامانه ثبت تخلفات آنالين در حريم 
شهر تهران گام اول را در رصد هوشمند حريم شهر تهران برداشته بوديم و به 
لطف پروردگار با رونمايي از اين امكان، ســامانه رصد هوشمند حريم به زودي 

تكميل و براي كليه مناطق راه اندازي مي شود.
او تأكيد كرد: حريم داراي تداخالت مديريتي متعددي است و براي صيانت از 
حريم شهر تهران بايد تنوع مديريتي پايان يابد تا با ايجاد وحدت و يكپارچگي 
شاهد نظم و انضباط بيشتري باشــيم كه اميدواريم در چند ماه آينده موضوع 

مديريت يكپارچه حريم تعيين تكليف شود.

 محمد سرابي
خبرنگار

استفاده از سطل هاي جديد تفكيك پسماند در چند نقطه تهران به صورت پايلوت به اجرا درآمده است.   عكس: همشهري/ حسين تهراني



2 سه شنبه 20 خرداد 99  شماره 7959 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

اســتنلي كي روش بعد از حضور در ايران تســت كرونــا داد كه 
خوشبختانه نتيجه آزمايش او هم منفي بود؛ درست مثل دياباته، 
ميليچ، رادوشوويچ و بقيه خارجي هايي كه فعال از كشور خودشان 
به ايران برگشته اند. كال هيچ كدام از خارجي هاي ليگ برتر كرونا 
نگرفته اند؛ فقط حرف و حديث هايي در مورد گادوين منشا وجود 
داشت كه او هم موضوع را تكذيب كرد. تازه منشا اين مدت در ايران 
بوده و به كشورش نرفته است. منفي بودن تست خارجي ها در حالي 
است كه در تيم هاي ايراني بازيكنان به  صورت فله اي و در گروه هاي 
3 تا 15نفره كرونا مي گيرند! اينطوري باشد اقال بين خارجي ها هم 
تست يك نفر بايد مثبت دربيايد، اما مي بينيم كه نشده؛ درست مثل 
ليگ برتر انگلستان كه تست 100درصد بازيكنان منفي بود. حاال 
يا خارج از ايران كرونا نداريم يا ريگي به كفش برخي دوستان است! 

چراخارجيهاكرونانگرفتهاند؟

عليرضا بيرانوند باز هم دلخور است: »ناراحتم و دليلش را هم آقاي 
رسول پناه مي داند.« بيرو شبيه اين جمالت را چند  ماه پيش هم 
به زبان آورده بود. كال ما تا جايي كه يادمان مي آيد بيرانوند معموال 
ناراحت بوده. اين بار هم ظاهرا مســئله مالي است. گويا اگر او االن 
پرســپوليس را ترك كند و راهي تيم بلژيكي شود، باشگاه حاضر 
نيست آپشن هاي موجود در قراردادش را مثال در مورد قهرماني ليگ 
به وي بپردازد. حاال كاري به شكل حقوقي ماجرا نداريم و نمي دانيم 
آيا انتظار بيرانوند در اين مورد وجاهت قانوني دارد يا نه؛ اما خداوكيلي 
بيرو براي كدام شاهكار امسالش پاداش مي خواهد؟ شما غير از مهار 
پنالتي علي كريمي در داربي، چه گلي به سر پرسپوليس زدي كه 
االن پول اضافه هم مي خواهي؟ نكند بابت خميازه هاي روي نيمكت 

يا قهر از وسط تمرين دستخوش مي خواهي برادر؟

پاداشكدامشاهكارراميخواهي؟

لئوناردو پادواني بابت نقص عضو شــدن در اســتقالل درخواست 
غرامت 9ميليون دالري كرده كه فيفا آن را نپذيرفته و پادو پرونده 
را به دادگاه عالي ورزش برده است. ظاهرا به همين دليل هم هست 
كه او از پذيرفتن طلب 100هزار دالري اش طفره مي رود و به باشگاه 
شماره حساب نمي دهد. طبيعتا شنيدن اين خبر براي ما ناخوشايند 
بود؛ ما كه هميشه از نجابت پادواني تمجيد كرده بوديم. بعيد است 
دادگاه عالي ورزش هم درخواست پادو را تأييد كند، اما در هر صورت 
نفس اينكه او دنبال دريافت چنين مبلغي از اســتقالل بوده، براي 
مخاطب آزاردهنده است. االن هم دفاعي از مدافع برزيلي نداريم، 
اما به مســئوالن اســتقالل عرض مي كنيم كاش بدحسابي هاي 
هميشگي شان را كنار مي گذاشتند و الاقل پول اين بازيكن مصدوم 
را به موقع مي دادند. اينطوري شايد پادو هم چنين اقدامي نمي كرد و 

تصويرش در ذهن هواداران خراب نمي شد.

كاشپولشرابهموقعميداديد

نكته بازي

محمد انصــاري جزو بازيكنان آرام و بي حاشــيه فوتبال ايران اســت. او 
اخيرا براي بار دوم از ناحيه رباط صليبي آســيب ديد تا 6 ماه خانه نشين 
شود. اين بدترين پايان ممكن براي فصل بد انصاري بود. واقعيت آن است 
كه نمايش هاي دفاع چپ سرخپوشــان در اين فصل چندان چشمگير و 
راضي كننده نبود. ابتداي فصل او متهم شد به اينكه يك عكس مشترك 
با زنوزي، مالك تراكتور رو كرده و به همين وســيله رقــم قراردادش در 
پرسپوليس را باال برده است. بعدتر هم كه مسابقات شروع شد، انصاري به 
ندرت نشاني از آن بازيكن آماده ليگ هاي پانزدهم و شانزدهم داشت. او در 
حمله كم  اثر و در دفاع پراشتباه ظاهر مي شد؛ تا جايي كه خيلي ها گفتند 
ترس از مصدوميت باعث شده اين بازيكن با ريسك كمتري در صحنه ها 

حاضر شود.
شــايد يكي از بدترين نمايش هاي عمر محمد انصاري در داربي برگشت 
امسال رقم خورد؛ جايي كه او روي گل اول استقالل با يك ضربه سر محكم 
به اشتباه تير دروازه خودي را لرزاند و روي گل دوم هم بدجوري جا ماند. 

افت كيفي انصاري، انتقادهاي زيــادي را متوجه او كرد؛ تا 
جايي كه ايــن بازيكن يك بار روي اينســتاگرامش 
پيغامــي طعنه آميــز و معنــادار با ايــن مضمون 
منتشر كرد: »درســته كه باختم، ولي خيلي ها رو 
شناختم...« انصاري اين اواخر در تيم گل محمدي 

به طور كامل نيمكت نشــين شــده و جاي 
خودش را به محمد نادري داده بود. حاال با 
مصدوميت مجدد از ناحيه رباط صليبي، 
كلكســيون كابوس هاي اين فصل براي 
انصاري تكميل شــده اســت؛ هرچند 
حتما هواداران پرسپوليس نمايش هاي 
كم نقص او در گذشــته را به ياد خواهند 
داشت و منتظر بازگشتش باقي مي مانند.

  درسته كه باختم...
  محمد انصاري؛ بدترين پايان براي يك فصل بد

 پرسپوليس-گل گهر؛ فردا ساعت18
تيم پرسپوليس فردا در ديداري دوستانه به مصاف گل گهر سيرجان خواهد رفت. سرخپوشان كه روز جمعه در نخستين 
بازي تداركاتي خود مقابل سايپا به تساوي بدون گل رسيدند، فردا)چهارشنبه( از ساعت18 در ورزشگاه شهيدكاظمي با تيم 
گل گهر روبه رو مي شوند. پرسپوليس در هفته چهاردهم ليگ برتر در تهران با نتيجه 2 بر يك گل گهر را شكست داده بود.

  اين روزها سكوت كرده ايد. ظاهرا 
مشكالت مالي براي شما چالش ايجاد كرده 

است؟
من دوست ندارم حرفي بزنم كه حاشيه درست شود؛ 
براي همين سعي مي كنم كمتر حرف بزنم. اين مسائل 

طبيعتا كار مرا هم سخت تر مي كند. وقتي تيمي در رفاه 
كامل باشد، تمركز كادر فني هم روي مسائل فني است، 
ولي من بايد نصف انرژي ام را صــرف دلداري دادن به 
بازيكنان كنم تا مشكالت مالي تمركز آنها را به هم نزند. 

اين مشكالت قطعا كار را خراب تر مي كند.

  فكر مي كنيد مشكالت مالي حل 
شود؟

هم اكنون تيم ما وضعيت خيلي بدي دارد و بچه ها 5ماه 
است كه يك ريال هم پول نگرفته اند. اين شرايط واقعا 

بد است و بايد ديد چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.
  ماجراي بيرون كردن بازيكنان شما 
از هتل به دليل بدهي به اين هتل، صحت دارد؟

ماجراي هتل آنطور نبود كه برخي ســايت ها منتشر 
كردند. شــخصي كه بــراي اســكان در آن هتل با ما 
قرارداد بسته اســت، هر روز بازيكنان را اذيت مي كرد. 
ما بدهي هاي گذشــته را پرداخت كرديم و بحث اين 
فرد گرفتن پول آينده بود. اين فرد يك روز به بازيكنان 
مي گفت غذا نيست، روز ديگر مي گفت زمين و استخر 

نيســت، ما هم در نهايت تصميم گرفتيم از اين هتل 
بيرون بياييم.

  در مورد ليگ برتــر و برگزاري 
بازي ها صحبت كنيد. شما موافق ادامه دادن 

مسابقات هستيد؟
اخيرا مجوز بازي هاي دوســتانه هم صادر شده و اين 
نشان مي دهد كه قرار است بازي ها برگزار شود. ما هم 
دوست داريم مسابقات برگزار شود، ولي با اين وضعيتي 
كه نفت مسجدسليمان دارد، به شخصه خودم مخالف 
هستم. ما كه نمي توانيم خيلي از پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنيم و اگر خيلي از تيم ها هم بگويند مي توانند 
رعايت كنند، دروغ مي گويند. از آنهايي كه دستور به 
ادامه دادن بازي هاي گرفتنــد، انتظار داريم كه تيم ها 

را حمايت كننــد؛ خصوصا آنهايي كه مشــكل دارند. 
برگزاري بازي ها خوب است، ولي حفظ جان بازيكنان 
و ديگر افرادي كه درگير برگزاري مســابقات هستند 

هم مهم است.
 ظاهرا شــما گفته بوديد اگر ليگ 
برتر تعطيل شود، موافق قهرمان اعالم كردن 

پرسپوليس هستيد؟
اين تصميمي است كه بايد مســئوالن سازمان ليگ 
بگيرند، ولي پرســپوليس هم اكنون بــا اختالف قابل 
توجهي در صدر جدول قرار دارد و بازي هاي ســخت 
خودش را هم انجام داده است. پرسپوليس در 3 فصل 
گذشته هم قهرمان شد و اگر ليگ تعطيل شود، منطقي 

است كه پرسپوليس را به عنوان قهرمان معرفي كنند.

  تارتار: بچه ها 5ماه است، يك ريال هم نگرفته اند
  نصف انرژي من صرف دلداري دادن به بازيكنان مي شود

اميرحسين اعظمي| بحران مالي در باشگاه نفت مسجدسليمان به اوج رسيده كه اين موضوع با انتقاد شديد 
بازيكنان اين تيم از مسئوالن باشگاه همراه بوده است؛ اين در حالي است كه آنها با مربيگري مهدي تارتار 
در اين فصل نتايج خوبي گرفته اند، ولي مشكالت مالي اين مربي را نگران كرده است. تارتار در گفت وگو با 

همشهري ورزشي به سؤاالت پاسخ مي دهد.

   اتفاق تلخي در تمرين رخ داد و 
رباط پاي انصاري پاره شد. از اين اتفاق بگو.
واقعا هنوز از اين موضوع ناراحتم و نمي دانم چه 
كار بايد بكنم. در بازي تمريني قصد داشتم كه 
مانع ارسال انصاري بشوم اما ناگهان با هم زانو به 

زانو شديم و اين اتفاق رخ داد.
   گويا انصاري بعد از جراحي تا 

6ماه ديگر نمي تواند پا به توپ شود.
اميــدوارم او هر چــه زودتر بهبــودي خود را 
به دســت بياورد و دوباره به تمرينات برگردد. 
واقعا نمي خواستم اين اتفاق رخ دهد. نمي توانم 
در چشمان انصاري نگاه كنم. فقط دعا مي كنم 

زودتر بتواند به فوتبال برگردد.
   برنامه ليگ برتر هم اعالم شد و 
پرسپوليس حاال بايد خود را براي نخستين 

ديدارش مقابل پيكان آماده كند.
ما كامال آماده هستيم و مي خواهيم تالش كنيم 
تا براي نخستين بار در تاريخ برگزاري ليگ ايران 

4قهرماني پياپي را به دست بياوريم.
   البتــه خيلي هــا از حــاال 
پرسپوليس را قهرمان مي دانند و به نظر 
مي رسد كار سختي در پيش نداشته باشيد.
ما فقــط مي خواهيم بــه زمين برويــم و براي 
قهرماني بجنگيم، اما اصــال خودمان را از حاال 
قهرمان نمي دانيم. درست است كه با تيم هاي 
مدعي بازي نداريم اما بــازي با تيم هاي پايين 
جدول خيلي سخت تر اســت و اگر بخواهيم از 
حاال خودمان را قهرمان بدانيم قطعا به مشكل 
مي خوريم. هيچ كدام از ما همه  چيز را تمام شده 

نمي بينيم.

  نمي توانم  توي چشم
  انصاري نگاه كنم

 نعمتي: خودمان را قهرمان بدانيم به مشكل مي خوريم
حميدرضا عليپور|  محمد انصاري براي دومين بار طي 2سال اخير رباط صليبي پاره كرد تا ادامه 
فصل را از دست بدهد. در تمرين چهارشنبه گذشته سرخپوشان و در اواخر بازي درون تيمي، 
انصاري قصد ارسال توپ از سمت چپ را داشت كه با سيامك نعمتي ديگر بازيكن پرسپوليس 
زانو به زانو شد. مصدوميت زانوي انصاري درست از همان ناحيه اي بود كه او پيش از اين هم رباط 
پاره كرده بود. زانوي او پس از اين اتفاق به سرعت متورم شد و در نهايت مشخص شد كه اين 
بازيكن بايد دوباره پاي خود را به تيغ جراحي بسپارد. سيامك نعمتي كه به شدت از اين اتفاق 

ناراحت است ديروز به سؤاالت همشهري در اين زمينه پاسخ داد.
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در اسپانيا ظاهرا آن قدر شرايط عادي شده كه رئيس 
الليگا اظهار اميدواري كرده در ادامه فصل امكاناتي 
فراهم شود تا بازي ها با تماشــاگر برگزار شود. چند 
روز پيش اسپانيا براي نخستين بار در سه، چهار  ماه 
گذشته هيچ مورد فوتي ناشي از كوويد-19را ثبت 
نكرده و اين باعث اميدواري اهالي فوتبال شده است. 
باشــگاه رئال مادريد كــه فعال به خاطر بازســازي 
ســانتياگو برنابئو و كنده شــدن چمن ورزشگاه در 
حالت نيمه تعطيل است اما بارســلونا كه در اوضاع 
وخيمي از نظر مالي به سر مي برد و بارتومئو برخالف 
نظر بازيكنان اميد دارد بتوانــد 50درصد از قرارداد 
2هفته اول  ماه ژوئن و 70درصــد از قرارداد ماه مه 
بازيكنان را از آنها كســر كند، روي بازگشايي موزه 
باشگاه و درآمدزايي از آن هم حساب باز كرده است. 
فروشگاه و موزه بارسا از 12 ژوئن آغاز به كار خواهد 

كرد.
فرصت 3ماهه تعطيالت كرونايي فوتبال باعث تغيير 
چهره 2 غول بزرگ فوتبال اســپانيا شده است. اول 
اينكه با وجود نگراني بارسايي ها درباره مصدوميت 
عضالت چهار ســر ران مســي، اين بازيكن به گفته 
سرمربي تيم يعني كيكه ستين به بازي شنبه مقابل 

مايوركا مي رسد. 
ســوارس هم بعد از جراحي ســختي كه داشــت و 
تقريبا فصل را از دســت داده بود، حاال مجوز بازي 
را از پزشكان تيم گرفته اســت. اگر اين دو به بازي 
بازگشــايي الليگا برسند، اين نخســتين بار پس از 
5 ماه خواهد بود كه مســي و ســوارس در كنار هم 
در يك مســابقه به ميدان مي رونــد. آنها آخرين بار 
در ژانويه و در ســوپرجام چهارجانبه اسپانيا مقابل 
اتلتيكو مادريد كنار هم بــازي كردند كه آن بازي را 
باختند و نتوانستند به فينال بروند. مصدومان خاصي 
در اين تيم وجــود ندارد اما در ايــن فصل طوالني، 
بارسلونا هم مثل رئال مادريد تعداد زيادي مصدوم 
داشته اســت. گريزمان كه هرگز در دوران بازي اش 

2 بازي پياپي را به دليل مصدوميت از دســت نداده 
در كنار بوسكتس و دي يونگ تنها بازيكناني بودند 
كه هميشه در دســترس بودند. مســي در آخرين 
اظهارنظــرش درحالي كه در نوكمپ خالي ژســت 
عكس گرفته بود، گفت: »واقعا دلم تنگ شــده بود. 
نمي توانم صبر كنــم تا دوباره اين جــا بازي كنم.« 
آلبرتو فرناندس )رئيس جمهور آرژانتين( هم ضمن 
رد در پيش بودن ليگ فوتبال كشور گفت: »عجله اي 
براي بازگشت فوتبال نيست. فعال مي توانيم از مسي 

و بارسا لذت ببريم.« 
در رئال هم بعد از تقريبا يك سال، زيدان همه نفرات 
خود را در اختيار دارد؛ البته منهاي يوويچ كه معلوم 
نيست چه جوري پاي خودش را در صربستان و بدون 
آنكه تمريني برگزار شــود شكسته اســت. در اين 
فصل فقط 5بازيكن هميشــه آماده بوده اند )واران، 
كاســميرو، ميليتائو، وينيسيوس و آرئوال(. زيزو بعد 
از 11ماه از مثلث خط حمله بنزما، آزار، آسنســيو 

استفاده خواهد كرد. 
اين مثلــث در تــور پيش فصل در آمريــكا و مقابل 
بايرن مونيخ و آرسنال مورد استفاده قرار گرفته بود 
كه مصدوميت آسنســيو در همان بازي با آرسنال 
رقم خــورد و او را 9ماه خانه نشــين كــرد. رئال در 
ورزشــگاه تيم دوم خود )كاســتيا( يعني ورزشگاه 

آلفردو دي استفانو از ايبار پذيرايي خواهد كرد. 
با توجه به زمان اين بازي كه روز يكشنبه در ساعت 
19:30به وقت محلي برگزار مي شود، زيدان از راموس 
خواسته كه اگر در شير يا خط اول مسابقه برنده شد، 
سمت راســت زمين را )در دوربين هاي تلويزيوني( 
براي نيمــه اول انتخاب كند تا آفتاب توي چشــم 
بازيكنان خودي نخورد. او پيــش از آنكه يك فصل 
به عنوان دستيار آنچلوتي در تيم اصلي فعاليت كند 
و سپس جاي او را روي نيمكت رئال بگيرد، يك سال 
در كاستيا سرمربي بود و به همين دليل شرايط بازي 

در اين ورزشگاه را به خوبي مي شناسد.

شــايعه عجيبي منتشــر شــده در مورد تصميم جديد وزارت 
ورزش؛ اينكه مي گويند چون پرســپوليس و استقالل از خريد 
بازيكن خارجي محروم شــده اند، وزارت ترانسفر بازيكنان اين 
دو تيم به ليگ هاي خارجي را هم ممنوع كرده است. يعني انگار 
وزارت دنبال ايجاد نوعي موازنه بوده؛ نه از خارجي ها خريد كنيد 
و نه به خارجي ها بفروشــيد. اينكه چنين خبري چقدر صحت 

دارد هنوز مشــخص نيســت، اما اگر واقعا وزارت ورزش چنين 
تصميمي گرفته باشــد، جاي بحث جدي وجود دارد. به اين 4 

نكته توجه كنيد.
1  در درجه اول اصال بعيد به نظر مي رسد باشگاه ها قدرت انجام 
چنين كاري را داشــته باشــند. قرارداد برخي از بازيكنان تاپ 
پرسپوليس و استقالل در پايان فصل خاتمه مي يابد و 2 باشگاه 
از نظر قانوني توانايي حفظ اجباري آنها را نخواهند داشت. مثال 
علي عليپور آخر فصل آزاد مي شود؛ آيا پرسپوليس مي تواند به او 

بگويد به دستور وزارت نبايد بروي ليگ هاي خارجي؟ 
2  به عالوه خيلي از ديگر بازيكنان پرســپوليس و اســتقالل 

هم كه روي كاغذ با تيم قرارداد دارند، از بندهاي سهل و آسان 
جدايي سود مي برند كه در اين مورد هم كاري از دست باشگاه ها 
ساخته نيست. گويا مثال قرارداد مهدي ترابي طوري است كه هر 
زمان پيشنهاد خارجي به دستش برسد و خودش بخواهد برود، 
باشگاه نمي تواند جلوگيري كند. خب نسخه وزارت براي چنين 

مواردي چيست؟
3   همه ترانسفرها هم كه بد نيست. اين گاهي يك منبع درآمد 
براي باشگاه است؛ مشــابه اتفاقي كه امسال براي پرسپوليس و 
بيرانوند رخ داد. طرفين احساس كردند سقف همكاري شان با هم 
پر شده و ديگر شوق و انگيزه سابق براي ادامه اين رابطه وجود 

ندارد. بنابراين بيرو رفت و در بدترين شــرايط ممكن 700هزار 
دالر پول به باشگاه پرسپوليس تزريق شد؛ آيا اين اتفاق بدي بود؟

4  تجربه نشان داده به زور نمي توان بازيكن را در يك تيم نگه 
داشت. بازيكني كه از دل و جان خواهان رفتن باشد، همان بهتر 
كه برود، وگرنه بي روح و بي انگيزه به هيــچ كاري نخواهد آمد. 
فوتبال را هم نمي شود دســتوري اداره كرد. در همان بخشنامه 
منع جذب بازيكن خارجي هم كلي ايراد وجود دارد، حاال افزودن 
يك بند جديد به آن، فقط كار را بدتر مي كند. اين حكايت همان 
ضرب المثل است كه مي گفت: »آمد ابرو را درست كند، چشمش 

را هم كور كرد!«

ديگر چشمش را كور نكن!
  يك شايعه عجيب و 4نكته در مورد آن

  چهره جديد رئال و بارسا
 تعطيلي كرونايي براي 2 غول اسپانيايي توفيق اجباري بود

گرايي: مديركل  فقط قول مي داد
محمدعلي گرايي، دارنده 2مدال برنز جهــان و طالي بازي هاي 
آسيايي جاكارتا در سال2018، اين روزها به دليل شيوع ويروس 
كرونا تمريناتش را در شيراز پيگيري مي كند. به قول خودش اين 
نخستين بار است كه او بعد از سال ها به طور پيوسته 4ماه در شيراز 
مانده و به اردوي تيم ملي نيامده است. گرايي درخصوص آخرين 
وضعيت و ميزان آمادگي اش به همشهري مي گويد: »در اين مدت 
سعي كردم حداقل يك جلسه تمرين را در روز داشته باشم. قطعا 
آمادگي االنم به اندازه زمان حضور در اردو نيست ولي شرايط بدي 
هم ندارم. در اين اوضاع هم صالح نيســت كه زياد به بدنم فشــار 
بياورم. اتحاديه جهاني كشــتي هم برنامه اي براي آغاز رقابت ها 
اعالم نكرده كه بدانيم چه زماني مســابقه داريم و خودمان را بايد 

آماده كنيم«
گرايي در ادامه اشــاره اي هم به تعويق بازي هاي المپيك داشته و 
گفته است: »راســتش را بگويم از اين اتفاق ناراحت شدم چراكه 
شــرايط خوبي براي حضور در المپيك داشتم. حاال بايد يك سال 
ديگر اســترس حضور و نتيجه گيري در المپيك را داشــته باشم. 
هم اكنون تمام ورزشكاران بالتكليف هستند و اصال مشخص نيست 

المپيك در سال2021 هم برگزار شود يا خير؟«
گرايي درباره چرخه انتخابي هم كه اين روزها حواشــي زيادي را 
ايجاد كرده توضيحاتي داده است: »به نظر من خيلي خوب است. 
حداقل آدم تكليف خــودش را مي داند. االن من بــه هر كدام از 
دوستانم كه دلسرد شده و كشتي را كنار گذاشته بودند زنگ مي زنم 
دارند تمرين مي كنند چون با اين چرخه اميد دارند ملي پوش شوند. 
در انتخابي اگر ببازي مي داني چرا كنار ماندي ولي بدون انتخابي 

هميشه اين حس باهات هست كه حقت ضايع شده است.« 
حدود يك هفته پيش مديركل ورزش جوانان استان فارس دستگير 
شد و اين خبر بازتاب گسترده اي در ورزش كشور داشت. گرايي در 
اين خصوص هم مي گويد: »ما كه ايشان را اصال نمي ديديم. قبل از 
مسابقه و اعزام مي آمدند يكسري قول مي دادند و مي رفتند. بعد از 
مسابقه كه مدال مي گرفتيم، مي گفتند مگر چيكار كرده؟ واقعا من 
توقعي هم نداشتم فقط مي خواستم يك شغلي داشته باشم كه آن 
هم انجام نمي دادند و حاال از اينور و آنور مي شنوم كه اتهاماتشان 

چه ها است.
 راست و دروغش را نمي دانم ولي شنيدم وزارت ورزش دنبال كار 
همين آقا بوده تا آزاد شــود. اگر واقعيت داشته باشد بايد به حال 
ورزش كشور تأسف خورد. من و برادرم هردو در بازي هاي آسيايي 
مدال گرفتيم ولي اين اواخر حتي براي اســتقبال هم به فرودگاه 
نمي آمدند. انگار افتخاري براي كشور كسب نشده است. نوجوانان 
و جوانان همين رفتارها را مي بينند كه از ورزش دلسرد مي شوند. 
تمام اين اتفاقات باعث مي شود بچه ها سمت ورزش سخت كشتي 
نيايند چون ما را مي بينند كه چطور مورد بي مهري اين مسئوالن 

قرار مي گيريم.«

گفت وگو

 تمرين يواشكي تراكتور و ماشين!
2تيم تراكتور و ماشين سازي به شكل پنهاني در تبريز مشغول تمرين هستند. پيش از اين مالك مشترك اين دو 
باشگاه مخالفت خود را با برگزاري ليگ برتر و انصراف تيم هايش را از اين رقابت ها اعالم كرده بود اما ديروز تسنيم 

خبر داد كه اين دو تيم دور از چشم همه مشغول آماده سازي براي حضور در ليگ هستند.
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قديمي ترين زورخانه شيراز در 
آستانه تخريب

همزمان با آغــاز هفته فرهنگ پهلواني، 
عليرضا هوشمند، رئيس هيأت ورزش هاي 
باستاني و پهلواني استان فارس مدعي 
شد كه قديمي ترين زورخانه اين شهر به 
حالت متروكه درآمده و در خطر تخريب 

قرار دارد.
او در كنفرانسي خبري گفت: »زورخانه 
پوالد شــيراز، قديمي تريــن زورخانه 
اين كالنشــهر كه 1۶۶سال قدمت دارد، 
شامگاه يكشنبه 1٨خرداد توسط خريدار 
ســاختمان اين زورخانه، تخريب شد و 
به حالت متروكه درآمد. گفته شــده بود 
كه به دليل قدمت، ايــن زورخانه تغيير 
كاربري داده نمي شود، اما توسط يكي از 
خريداران كه 3دانگ اين ســاختمان را 

خريداري كرده است، تخريب شد.«
عكس هايي كه محمدرضا دهداري، عكاس 
مقيم شيراز براي همشــهري فرستاده 
نشان مي دهد كه زورخانه پوالد متروكه 
شــده، اما هنوز مي توان اميدوار بود كه 

جلوي تخريبش گرفته شود.
شــايد حق با رئيس هيأت ورزش هاي 
باستاني و پهلواني شيراز باشد كه ديروز 
گفت: »اگر خروجي اين جلسه اين باشد 
كه رگ غيرت يكي از ايــن عزيزان در 
شيراز بجنبد و حركتي براي اين زورخانه 
بزنند، مي توان گفت هفته خوبي در پيش 

خواهيم داشت.«

اعتراض به حضور زنان در زورخانه  از دهه 80شمسي 
آغاز شد. نخستين دختران و زناني كه عالقه مند شدند 
وارد گود زورخانه شوند، به سرعت مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفتند و با همان سرعت هم از اين ورزش رانده 
شدند. با وجود فشــارهاي فراوان، آنگونه كه برخي 
گزارش ها نشــان مي دهد، در يك دهه اخير بر تعداد 
دختران و زناني كه تالش كرده اند وارد زورخانه شوند، 

افزوده شده است.
كسي آمار دقيقي از دختران باســتاني كار ندارد اما 
برخــي معتقدند يكــي از داليل اســتقبال مديران 
فدراسيون از حضور زنان، افزايش تعداد عالقه مندان 
به اين رشته در ميان بخشي از جامعه است كه پيش 
از اين به نظر مي رسيد سنخيتي با اين رشته ورزشي 

ندارند.

يك دختر باســتاني كار: زماني با حضور پسران 
نابالغ هم مخالفت مي شد

رايحه مظفريان، يكــي از دختران باســتاني كار به 
خبرگزاري برنا گفته اســت:» جاي تعجب دارد كه 
نسبت به اين موضوع مقاومت و محافظه كاري وجود 
دارد، درحالي كه زن ايرانــي در ورزش هاي ديگري 
كه انجام مي دهد، مثل جودو، ووشــو و... كه اصال به 
مليت ايراني وابسته نيست، شركت مي كند و حمايت 
مي شود و خدا را شكر موفق اســت، اما برخي مردان 
ايراني نســبت به حضور زنان در اين رشته باستاني 
واكنش منفي نشــان مي دهند، البته عده زيادي هم 
هستند كه واكنش مثبت نشان مي دهند و هر 2 روي 
سكه را بايد ديد. در گذشته پسراني كه هنوز بالغ نشده 
بودند، اجازه ورود به زورخانه را نداشتند، اما به مرور 

زمان، اين سد برداشته شــد و براي ورود به زورخانه 
الزامي بر بلــوغ وجود ندارد. اين نشــان مي دهد كه 
ورزش باســتاني انعطاف دارد و تمام دستورالعمل ها 

دائمي نيست.«

رؤياي جهاني شدن ورزش ملي ايران 
محبوبيت ورزش پهلواني در ميان زنان، دقيقا همان 
چيزي است كه مخالفان، آن را گمراه كننده مي دانند. 
در بيانيه اعتراضي آنها آمده است:» ما امضاكنندگان 
اين بيانيه به توهم رئيس فدراسيون مبني بر اكثريت 
موافق با حضور بانوان در گود زورخانه اعتراض داريم 
و بيان اين مطلب را از عدم  شــناخت كافي ايشان از 
ورزشــكاران و ورزش زورخانــه اي مي دانيم و ضمن 
محكوم كردن اين تفكر نســبت به افــراد نا اهلي كه 

در راستاي اين سياست به اســم المپيكي كردن اين 
ورزش همسو با سياست هاي انحرافي گام برمي دارند 

را هم محكوم مي كنيم.«
يك منبع آگاه در گفت وگو با همشهري تأييد مي كند 
كه سياســت فدراســيون ورزش هاي زورخانه اي و 
كشتي پهلواني، تنها راه ممكن براي جهاني كردن اين 
رشته اســت: »اگر واقعا دنبال گسترش اين رشته در 
ديگر كشورها و بين  المللي كردن آن هستيم، بايد از 
حضور زنان استقبال كنيم. شما كمتر رشته اي را در 
دنيا ســراغ داريد كه كامال مردانه باشد و توسعه پيدا 
كرده باشد. البته اين هم واقعيتي است كه در سال هاي 
اخير عالقه خانم ها به اين رشته بيشــتر شده و اين 
درست نيست كه به بهانه هاي عجيب و غريب جلوي 

آنها گرفته شود.« 

جهاني شدن ورزش زورخانه اي نياز به حضور زنان دارد، اما برخي از قديمي هاي اين رشته به شدت با ورود زنان مخالفند

گروهي كه به نظر مي رسد تعدادشان كمتر از 
50نفر باشد، در يكي از زورخانه هاي تهران گزارش

تجمع كردند تا به حضور زنــان در ورزش 
پهلواني اعتراض كنند. اين گروه كه خود را »ورزشكاران، 
پيشكسوتان، مرشدان، جانبازان ســرافراز، نمايندگان 
نيروهاي مسلح و جامعه طالب قم« معرفي كرده اند، عملكرد 
مجتبي جوهري، رئيس فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و 
كشتي پهلواني را زير سؤال بردند. به اعتقاد آنها حمايت از 
حضور زنان در ورزش زورخانه اي »لكه ننگي« در كارنامه 

مسئوالن فدراسيون است.
در بخشي از بيانيه اي كه اين گروه منتشر كرد ه اند، آمده 
اســت: »قدمت و اصالت اين ورزش طي قرن های متمادي 
متكي به حضور پهلوانان و مردان راستين عرصه مرادنگي و 
فتوت و جوانمردي بوده و هيچ گونه سابقه اي از حضور بانوان 
مطلقا وجود ندارد و انجام اين امر ابداعي مذموم و مردود و 

باعث ايجاد لكه ننگ عظيمي در كارنامه سياهتان است.«
به نظر مي رســد يكي از داليل اعتراض امضاكنندگان اين 
بياينه، حضور ژاله فرامرزيان، در هيأت رئيسه فدراسيون 
باشد. فرامرزيان كه همزمان معاون توسعه منابع و مديريت 
وزارت ورزش و جوانان نيز هست، اخيرا باالترين نشان اين 
رشــته را به امير عرب، رئيس هيأت فوتبال جزيره كيش 

اعطا كرد!
در بخش ديگري از بيانيه بدون اشاره به حضور فرامرزيان 
آمده است: »اعطا و صدور مجوز نواختن زنگ جهت اعضاي 
هيأت رئيسه فدراسيون و اعطاي نشان و حكم پهلواني به 
خانم ها چيزي جز هتك حرمت و بي اعتنايي به پهلوانان 
و صاحبان واقعي زنگ كه همگي ســابقه اي باالتر از نيم 
قرن حضور در گود پهلواني داشــته اند، نبوده و اين اقدام 
نسنجيده و توهين آميز به ســخره گرفتن تمامي آداب و 
قوانين قرن هاي متمادي اين ورزش است و در اسرع وقت 

بايد ملغي و كان لم يكن گردد.«

زنان؛ وسط يا خارج از گود؟
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  24طرح مجلس دهم احيا شد
ســخنگوي هيأت رئيســه مجلس شوراي 
اسالمي گفت كه با نظر نمايندگان 2۴عنوان 
از طرح هاي مجلس دهم در دستور كار مجلس 
يازدهم قرار خواهد گرفت. براساس ماده۱37 
آيين نامه داخلي مجلس، پس از تغيير مجلس 
ادامه بررســي همه طرح هــا و لوايح معوق 
متوقف مي شــود؛ مگر آنكه در مورد لوايح، 
دولت و در مورد طرح ها، حداقل 25نماينده 
درخواست كنند و آن را به جريان بيندازند. 
به گفته محمدحسين فرهنگي موضوعات اين 
طرح ها مسائل دهياري ها، عمران روستايي، 
موضوعات مربوط به فرهنگيان و مسائل ديگر 
متغير است. 250مورد طرح از مجلس دهم 

باقي مانده بود.

  ثبــت نــام 72نماينــده براي 
كميسيون امنيت ملي

كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس بــا 72نماينــده پرطرفدارترين و 
كميسيون حقوقي و قضايي هم با 3نماينده 
كم طرفدارترين كميســيون هاي مجلس 
يازدهم هســتند. طبق ماده36 آيين نامه 
داخلي مجلس هريــك از نمايندگان براي 
تعيين كميســيون تخصصي خود فرم هاي 
امتيازبندي را از شــعبه مربــوط دريافت 
مي كنند و با تعيين 2اولويت پيشــنهادي، 
حداكثــر تا 3روز پــس از افتتــاح دوره به 
هيأت رئيســه مجلس تحويــل مي دهند.  
مجلس داراي ۱3كميسيون تخصصي است 
كه تعداد اعضاي كميسيون هاي تخصصي، 

حداقل ۱9 و حداكثر 23نفر است.

  وزيران نفت و اطالعات به مجلس 
مي روند

احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه 
مجلس اظهار داشــت: آقايان بيژن زنگنه و 
حجت االسالم ســيدمحمود علوي، وزراي 
نفت و اطالعات، ميهمان جلسه غيرعلني روز 
سه شنبه مجلس هستند. به گزارش ايسنا، 
وي افزود: قرار اســت در جلســه غيرعلني 
مســائل اقتصادي، امنيتي و انرژي بررسي 
شود و وزرا نيز گزارشي از عملكرد وزارتخانه 
متبوع خود به نمايندگان ارائه خواهند كرد.

2 اتفاق مشكوك در سال99 حسن 
 سياست
همجواري ايران و افغانستان را نشانه خارجي

گرفته اســت؛ حادثه در خشكي و 
دريا مرگ چندين مهاجر افغان را به همراه داشته 

است. 
يكي از اين حوادث به تشكيل كميته حقيقت ياب 
منجر شد تا در رابطه دوستي و حسن همجواري 
ايران و افغانســتان خدشــه وارد نشــود. اواسط 
ارديبهشــت ماه غرق شدن شــماري از مهاجران 
افغان حين عبــور از مرز مشــترك 2كشــور و 
برخي احتماالت دربــاره عمدي بودن اين حادثه 
حساسيت مقامات 2كشور را برانگيخت و نزديك 
به يك  ماه بعد در ۱۴خردادماه شــليك مأموران 
نيروي انتظامي به  خــودروي قاچاق حامل بيش 
از ۱0 مهاجــر غيرقانوني افغان در اســتان يزد، 
ابراز تأسف رئيس جمهور افغانســتان را به همراه 
داشته اســت. انتشــار چنين حوادثي در سوي 
مقابل حمايت هــاي ايــران از مباحثي همچون 
بهره مندي رايــگان دانش آموزان افغــان از نظام 
تحصيلي ايران تعجب برانگيز بوده اســت. اشرف 
غني، رئيس جمهور افغانستان اعالم كرده: »حادثه 
آتش گرفتن خودروي حامل مهاجران در يزد ايران 

بايد به شكل جدي پيگيري شود.«
 براساس گزارش ايرنا، صديق صديقي، سخنگوي 
رياست جمهوري افغانستان به خبرنگاران گفته: 
»محمداشــرف غني در نشست شــوراي وزيران 
خواســتار پيگيري جدي رويــداد آتش گرفتن 
خودروي حامل شهروندان افغان از طريق مراجع 
ديپلماتيك 2 كشور شــد.« مقامات وزارت امور 
خارجه كشــورمان در هفته جاري پاسخ بخشي 
از اين انتقادات را كه از زبان ســفير افغانستان در 
ايران بيان شــده بود  نيز داده بودند. چهارشــنبه 
گذشــته )۱۴خردادماه( بي توجهــي راننده يك 
دستگاه خودروي ســواري به اخطارهاي نيروي 

انتظامي منجر به آتش سوزي خودرو و جان باختن 
برخي سرنشينان افغانســتاني غيرمجاز آن شد. 
سفير افغانســتان در تهران در اظهاراتي به دنبال 
اين حوادث گفت: »مســئوالن ايراني پذيرفته اند 
كه به خودروي حامــل مهاجران افغان شــليك 

كرده اند.« 
رسول موسوي، مديركل غرب آسيا در وزارت امور 

خارجه كشورمان نيز در واكنش به اين اظهارات، 
گفت: »حمل ۱3 نفر در يك خودروي ۴ نفره )3 نفر 
در صندوق عقب( اگر قاچاق نيست، چيست؟« او 
در توييت خود نوشت: »اجازه دهيد با كلمات بازي 
نكنيم. پليس ايران به قاچاقچيان شليك مي كند؛ 
چه قاچاقچي مواد مخدر باشــد، چــه قاچاقچي 

انسان، اگر به اخطار پليس توجه نشود.«
عبدالغفــور ليوال، ســفير افغانســتان در تهران 
در اظهــارات ديگــري كه شــايد اصالحيه  اي بر 
صحبت  هاي قبلي اش بود، در جريان سفر به يزد 
و مالقات با مقامات اســتانداري يزد گفت: ما باور 
داريم مســبب اين حادثه راننده و باند قاچاقچي 
انسان هاســت. از جمهوري اسالمي ايران به دليل 
ميزبانــي از مهاجران افغانســتان و به خصوص از 
اســتان يزد و همكاران در اســتانداري به خاطر 
اينكه ما تعدادي مهاجر در اينجا داريم كه به آنها 
در بخش هاي آموزشي و دانشــجويي رسيدگي 

مي شود، قدرداني مي كنيم.
محســن بهاروند، معاون حقوقي و امور بين الملل 
وزير امــور خارجه مقام مســئول ديگري بود كه 
نسبت به حادثه تصادف خودروي قاچاق مهاجران 
غيرقانونــي افغان در يــزد واكنش نشــان داد و 
گفت: »تا وقتي با تردد غيرمجاز اين افراد روبه رو 

هســتيم، با تبعاتي مواجه خواهيم بود.«  ســفير 
كشور افغانستان در ايران عصر شنبه با حضور در 
بيمارستان هاي شهيد صدوقي و شهيد رهنمون 
يزد با مصدومان حادثه هفته گذشــته خودروي 
حامل اتباع غيرمجاز اين كشــور عيادت كرد. او 
در اين عيادت پس از اطالع از وضعيت مصدومان 
از كادر درمان استان يزد قدرداني كرد و گفت: از 
طرف دولت و ملت افغانستان از تالش انجام شده 
براي مصدومان اين حادثه و ســاير بيماران اتباع 
كشور افغانستان كه در طول سال و به ويژه در ايام 
خاص كرونا همچون شهروندان ايران مورد مراقبت 

و پرستاري قرار گرفته اند، قدرداني مي كنم.
نيمــه خردادمــاه امســال حســن روحانــي، 
رئيس جمهــور در گفت وگويي تلفنــي با محمد 
اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان با بيان اينكه 
سياست جمهوري اسالمي ايران، توسعه روابط و 
همكاري هاي برادرانه و دوستانه با همه همسايگان 
به ويژه افغانستان است، گفته بود: گسترش ثبات 
و امنيت در افغانستان را در راستاي توسعه ثبات و 
امنيت خود مي دانيم و معتقديم اختالفات گروه ها 
از طريق مذاكره در چارچــوب اصول حل و فصل 
مي شود و در اين مســير همواره در كنار دولت و 

ملت افغانستان هستيم.

كافه مجلس خبرها

مادورو: ايران دوست واقعي ماست

ويالي دختر وزير سابق تخريب شد

تسليت فرماندهان نظامي درپي درگذشت رمضان عبداهلل

نيكوالس مادورو، رئيس جمهور ونزوئال در يك سخنراني تلويزيوني درباره كمك هاي 
بشردوستانه كشورهاي مختلف ازجمله ايران به ونزوئال بيان كرد: كشورهاي چين، 
روسيه، ايران و كوبا كمك هاي بشردوستانه ارائه مي دهند. آنها دوستان واقعي]ونزوئال[ 
هستند. به گزارش ايسنا، مادورو خاطرنشان كرد: آمريكا پيشنهاد كمك 20ميليون 
دالري مي داد اما »حتي يك دالر هم از آنها نرسيد«. اظهارات رئيس جمهور ونزوئال 
در پي اين مطرح مي شود كه 5نفتكش ايراني حامل سوخت ايران اخيرا در راستاي 
جبران كمبود منابع سوختي ونزوئال و تداوم همكاري هاي تجاري ميان 2 كشور، به 
منطقه اقتصادي ونزوئال سوخت منتقل كرده اند. مقامات آمريكا تالش زيادي كردند 

تا در حركت اين كشتي ها به سمت ونزوئال وقفه ايجاد كنند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از تخريب ساخت وساز غيرقانوني دختر وزير سابق در 
لواسان خبر داد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم درويشيان در جلسه مسئوالن قضايي 
درخصوص رأي قطعي صادره از كميسيون ماده۱00 شهرداري براي تخريب سازه هاي 
غيرمجاز در منطقه لواسانات هم اعالم كرد كه با پيگيري بازرسي استان، رأي مربوط به 
پرونده شبنم نعمت زاده، در ۱5خرداد99 اجرايي شده و اجراي رأي درخصوص يكي 
ديگر از منتسبان به مسئوالن هم در حال پيگيري است. ارديبهشت ماه سال گذشته 
هم باشگاه خبرنگاران جوان در خبري نوشــته بود كه كميسيون ماده ۱00حكم به 
»تخريب« اضافه طبقات و اضافه بناي متعلق به »حسن ميرمحمدعلي«، داماد دبير 

شوراي عالي امنيت ملي داده  است!

درپي درگذشت  رمضان عبداهلل شلح، دبيركل سابق جنبش جهاد اسالمي فلسطين، 
فرماندهان نظامي كشورمان در پيام هايي جداگانه اين ضايعه را تسليت گفتند. سردار 
محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، امير حاتمي وزير دفاع، سردار حسين 
سالمي فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي و سردار اسماعيل قاآني فرمانده نيروي 
قدس سپاه، پيام تسليتي خطاب به زياد نخاله، دبيركل جنبش جهاد اسالمي فلسطين 
صادر كردند. در بخشي از پيام رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح كشورمان آمده است: 
بي شك مشعل پرفروغي كه آن مجاهد فقيد فراروي مجاهدين جنبش جهاد فلسطين 
و ساير رزمندگان مقاومت ضد صهيونيستي در جغرافياي مبارزه عليه رژيم جالد، جعلي 
و كودك كش عبري برافروخته است، همواره راهنماي انتفاضه و تربيت يافتگان مكتب 
شهيد سليماني در سرزمين هاي اشغالي و نويدبخش آزادي فلسطين عزيز خواهد بود.

مرزباني دخالتي در حادثه هريرود نداشت
محسن بهاروند، معاون حقوقي و امور بين الملل وزير امور خارجه با اشاره به حادثه غرق شدن چند 
تبعه افغان در رودخانه مرزي هريرود، گفت: براساس گزارش ها، مرزباني جمهوري اسالمي ايران  
دخالتي در اين زمينه نداشته است. در سال ۵۰۰ 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. سردار حسين 
اشتري، فرمانده نيروي انتظامي نيز با اشاره به انتشار كليپ هاي متعدد در فضاي مجازي مبني بر 
ادعاي غرق شدن تعدادي از مهاجران كشور افغانستان در منطقه مرزي تايباد، گفت: با توجه به 
شرايط سياسي حاكم بر كشور دوست و همسايه افغانستان و فشارهاي احتمالي به اين كشور در 
عدم همكاري با كميته كارشناسي احساس مي شود عمال قصدي براي بررسي مشترك ادله موجود 
و روشن شدن ابعاد حادثه وجود ندارد. ارديبهشت ماه امسال برخي مقام هاي محلي در افغانستان 
و رسانه هاي اين كشور مدعي شده بودند مرزبانان ايران تعدادي از مسافراني را كه به صورت قاچاقي 
قصد ورود به ايران داشــته اند،  وادار كرده اند كه به رودخانه بپرند و برگردند. وزارت امور خارجه 

كشورمان و مرزباني اين اتهامات را رد كرده بودند.

ث
مك

به برجام برگرديد
ظريف روز جمعــه چهارم بهمن در مصاحبــه با هفته نامه 
اشپيگل در پاسخ به اين پرسش كه »آيا مذاكرات با آمريكا 
پس از كشته شدن ســليماني نيز ادامه خواهد يافت؟«، گفت: »براي ما فرقي 
نمي كند چه كسي در كاخ سفيد حاكم اســت. نكته مهم رفتار آنهاست. دولت 
ترامپ مي تواند رفتار خود را اصالح كند، تحريم هــا را لغو كند و به ميز مذاكره 
بازگردد. ما هنوز پاي ميز مذاكره ايم، اما آنها اين ميــز را ترك كرده اند. اياالت 
متحده رنج بزرگي را به مردم ايران تحميل كرده است. روزي فرا مي رسد كه آنها 
مجبور به جبران آن هستند. ما صبوريم.« روابط ايران و آمريكا پس از ترور سردار 
سليماني به بد ترين حالت خود رسيد و حتي كار به تهديد نظامي طرفين كشيد؛ 
تا جايي كه براي نخستين بار در طول ساليان بعد از جنگ جهاني دوم، يك پايگاه 

آمريكا در جهان توسط نظاميان يك كشور مورد حمله قرار گرفت.

ادامه از 
صفحه 2

 2 اتفاق مشكوك   در سال جديد رابطه تهران و كابل را نشانه گرفته است

باالتر از  همسايگي
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مهديهتقويراد
خبر نگار

 شــلوغند مثل روزهاي بعد از 
ماه هاي محرم و صفر يا روزهاي گزارش

بعــد از  مــاه رمضــان. همان 
روزهايي كه مردم براي خريــد طال از خانه 
بيرون مي آينــد، اين بار اما دليــل رفتن به 
طالفروشي ها كامال متفاوت از سال هاي قبل 
است. كرونا كه شايع شد، طالفروشي ها كم كم 

بي رونق شدند.
از گذشــته در خانواده هاي ايراني رسم بوده 
طال را براي ســرمايه گذاري در آينده و براي 
روز مبادا مي خريدند. وقتي دســت ها خالي 
و سفره ها كوچك مي شــد و روزگار سخت 

مي گرفت، طال آخرين تكيه گاه  بود.
كرونا كه شــايع شــد، رونق از همه كسب و 
كارها رفت؛ يكي هم طالفروشي ها. نه خريد 
سال نويي در كار بود و نه خبري از جشن ها و 
عروسي ها و دورهمي ها. ناگهان زندگي، شكل 
ديگري به خود گرفــت و طالفروش ها هم در 
روزگار ناگزير، مغازه ها را بستند. دنيا گشت و 
گشت تا اينكه باالخره دوران بازگشايي رسيد.

حاال 3 ماه و چند روز بعد است و مردم آرام آرام 
به زندگي روزمره برمي گردند. رفت وآمد مردم 

به بازارها و طال فروشي ها از سر گرفته شده.
اما اين بار نه براي خريد و سرمايه گذاري طال، 
بلكه براي فروش اندك سرمايه اي كه سال ها 
براي خريد آن زحمت كشيده بودند و حاال روز 
مبادا از راه رسيده و زخم هاي زندگي شان سر 

باز كرده بود.

همهفروشندهاند
حاج محمد زماني بيش از نيم قرن است كه 
در بازار طالفروش ها مغازه دارد. مويي در بازار 
سپيد كرده؛ در آسيب زندگي و احوال متغير 
زمانه. اين روزهاي بازار پر اســت از اتفاق ها، 

آدم هاي سرگردان و كاسبان حيران.
حاج محمد روزهايي را به ياد مي آورد در ميانه 
بهار پر از زندگي و تكاپــو و در زمانه پيش از 
كرونا. بازار طالفروشان حاال هم شلوغ است، 
مغازه ها پر و خالي مي شوند اما خريدار نيست 
و همه فروشــنده اند. او مي گويــد: »قبل از 
اينكه دستور بستن مغازه ها را بدهند، تعداد 
مشتري هايمان كم شده بود، حدود 2 ماه هم 
مغازه هايمان بسته بود. وقتي باز كرديم يكباره 
تعداد زيادي مشتري برايمان آمد اما همگي 

قصد فروش طالهايشان را داشتند.«
بخشــي از تقاضا در بازار طال به دليل افزايش 
قيمت طالست. گروهي طالهاي دست دوم 
را براي فروش آورده اند، بعضي ها شمش هاي 
كادويي، سكه و نيم ســكه و ربع تا به خيال 

خودشان از اين افزايش قيمت سودي ببرند 
يا اينكه طالهايشــان را االن بــه قيمت باال 
بفروشــند و كمي كه ارزان تر شد از نو بخرند 
اما تعداد مشــترياني از اين دست  كم است. 
بيشــتر مراجعه كنندگان كه در خــرداد با 
كيف هايي كه سخت به ســينه چسبانده اند 
در بازار پرســه مي زنند و از اين مغازه به آن 
مغازه قيمت مي گيرند، كســاني اند كه كرونا 
و دشــواري هاي برآمده از روزهاي طوالني 
بيكاري و بي پولي آنها را به صرافت استفاده از 
سرمايه هاي كوچكشان انداخته است. شايد 

آخرين سرمايه ها براي روز مبادا.
زماني به شاگردش با ايما و اشاره مي فهماند 
كار 2 زني را كه براي خريــد طال آمده اند راه 
بيندازد. جزو معدود مشــترياني هستند كه 
در اين بازار براي خريــد آمده اند. اما خودش 
پــي حرف هايــش را مي گيــرد: »داشــتم 
مي گفتم، روز اول بعد از 2 ماه و نيم تعطيلي 
حدود 10مشتري داشتم. همه براي فروش 
طالهايشــان آمده بودند. چند نفرشــان از 
مشتري هاي قديمي بودند كه معموال برايشان 
طالي دست دوم خريد مي كنم. همان طالها 
را براي فروش آورده بودند. از همان نخستين 
سال هايي كه وارد اين شغل شدم با خودم عهد 
بستم اگر كسي طاليش را براي زدن به زخم 
زندگي اش فروخت، آن طال را تا جايي كه در 

توانم هست براي صاحبش نگه دارم.«
اين روزهــا »زماني« هميــن موضوع يعني 
مهلتي براي بازگشت و پس گرفتن طالهاي 
فروخته شده را براي ده ها مراجعه كننده اي 
كه اندك سرمايه هايشــان را بــراي فروش 
مي آورند، توضيح مي دهد. به آنها مي گويد تا 
2 ماه ديگر دستشان كه باز شد مي توانند بيايند 
و طالهايشان را پس بگيرند. برخي مشتري ها 
با شنيدن اين پيشنهاد با نگاه هاي خوشحال 
از مغازه و بــازار بيرون مي زننــد. مي روند تا 
2 ماه ديگر دســت پر برگردند و يادگاري ها 
و طالهاي محبوبشــان را ببرند. گروهي هم 
مي گويند كه ديگر نيازي بــه طالها ندارند. 
با وجود اين، آقاي زمانــي براي محكم كاري 
تا 2 ماه طالها را در طبقــه اي از گاو صندوق 
مغازه كه به ايــن كار يعني امانتي هاي مردم 
اختصــاص داده، نگهداري مي كنــد؛ با نام و 
شماره تلفن فروشــندگان و تاريخ فروش كه 
روي برگه كوچكي نوشته و روي طالها الصاق 

شده است.

چندپالكپايينتر
چند پــالك پايين تــر، احمدي يــك روز 
بلند خرداد را شــروع كــرده. او جزو معدود 
طالفروش هايي اســت كه ســال ها قبل در 
مســجد ســيدعزيزاهلل بازار در كالس هاي 

مكاسبي كه برگزار مي شده، شركت مي كرده 
و حاال به جاي اينكه روزهاي بازنشســتگي 
را در خانــه بگذراند، به مغــازه مي آيد. او به 
همشهري مي گويد فروش طال از سر ناچاري 
جزو بخش هاي غم انگيز بازگشــايي پس از 
همه گيري كروناست: »وقتي مشتري براي 
فــروش طالهايــش مي آيد، قلبم فشــرده 
مي شود؛ خصوصا وقتي مي بينم حلقه ازدواج 
يا طالهاي دخترهايشــان را بــراي فروش 
آورده اند. همين چند روز قبل بود كه خانم و 
آقاي جواني براي فروش حلقه هاي طاليشان 
آمده بودند. آقا مي گفت 4سال از ازدواجشان 
گذشــته و حــاال ناچارند حلقه هايشــان را 
بفروشند. همان لحظه انگار سقف مغازه روي 
سرم خراب شد، حلقه ها را از آنها خريدم اما 
گفتم تا يك سال برايشان نگه مي دارم تا وقتي 
دوباره پول دستشــان آمد، بيايند و حلقه ها 

را ببرند.«
احمدي ادامه مي دهد: »نزديك 70سال است 
طال فروشم و خدا را شكر دستمان به دهان مان 
مي رسد اما ما هم از همان اول وضعمان اينقدر 
خوب نبــود و زندگي مردم عــادي را درك 
مي كنيم. سال هاســت دســت و دلم به اين 
نمي رود كه طالهاي دست دومي را كه مردم 
براي زندگي شــان مي فروشــند به آبكارها 
بفروشــم. آنها را نگه مي دارم، صاحبانشان 
را خبــر مي كنم تا وقتي توانســتند و تمايل 
داشــتند، دوباره براي خريــد همان طالها 

بيايند.«
فشار اجتماعي و اقتصادي بر طبقات متوسط 
و ضعيف جامعه حاال يعني چندماه بعد از بروز 
كرونا خودش را نشان مي دهد. بخشي از اين 
طال فروختن براي جور كــردن مابه التفاوت 
وديعه تمديد اجاره نامه ها در تابســتان است 

و بخشي هم براي تامين هزينه هاي روزمره.
احمدي به همشهري مي گويد: »وضع زندگي 
مردم خراب شده، كاش كسي بود كه به داد 
آنها مي رسيد، وضع خيلي خراب است و تعداد 
افرادي كه براي فروش طال مي آيند بسيار زياد 
شده و اين ميزان مراجعه اصال قابل قياس با 
گذشته نيســت. فروش طال هم تقريبا راكد 
است.  ماه هاســت فروش خوبي نداريم؛ مگر 
اينكه زوج هاي جوان باشــند كه براي خريد 

طالي عروسي مي آيند.«
به گفتــه احمدي، غير از معــدود زوج هايي 
كه قيمت طال چندان برايشان مهم نيست، 
تعــداد زيــادي از آنهايي كه بــراي خريد 
طال مي آيند ســعي مي كنند نيم ســرويس 

طرح بــدون نگيــن و تراشــكاري شــده 
نگين بردارند؛ چراكه ديگر در 
توان كمتر كســي اســت كه 

بتواند جواهــر خريداري 

كند.
او ادامه داد: »چند روز قبل زوجي همراه مادر و 
پدرهايشان براي خريد طال آمده بودند. عروس 
خانم يك حلقه بسيار ساده و يك نيم سرويس 
تراش دار انتخاب كرد. هرقدر هم مادر داماد 
اصرار كرد كه يك سرويس بهتر بردارد، عروس 
خانم قبول نكرد و مادر عروس هم گفت كه در 
آينده آقا داماد بهتر از اينها را براي عروسش 
مي خرد و االن فقط براي شگون عروسي براي 
خريد آمده اند. اين روزها خانواده هاي عروس 
و داماد هم هــواي همديگــر را دارند. كاش 
مسئوالن هم همينطور بودند و هواي مردم 

را داشتند.«

ازجيبخوردهايم
عليرضــا و مصطفي 2 برادري هســتند كه 
مغازه پدري شان  در چند متري »پله آهني« 
بازار اســت. بعد از فوت پــدر، 2 برادر مالك 
مغازه شده اند. عليرضا مي گويد: »وضع بازار 
خراب است. همه فكر مي كنند طالفروش ها 
پولشــان از پارو باال مي رود امــا جز معدود 
طالفروش هايي كه ســال هاي زيادي است 
در اين كار بوده اند و ســرمايه داشته اند، بقيه 
وضع چندان مناســبي ندارند. با وجود اين 
نمي گوييم وضــع ما هم بد اســت اما كرونا 
تأثيرات بدي روي زندگي همه گذاشته و ما 
هم از اين قاعده مستثنا نيستيم.« مصطفي 
ادامه حرف هاي عليرضا را پــي مي گيرد: » 
مغازه هايمان بسته بوده اما هزينه آب، برق، 
تلفن، ماليات و... را بايــد پرداخت كنيم. در 
اين مدت تعطيلي هــم از جيب خورده ايم و 
درآمدي نداشــته ايم. وضع فروش طال را هم 
كه مي بينيد، بعضي روزها مثل امروز مشتري 
زياد داريم و برخي روزها بايد مگس بپرانيم.«

عليرضا در پاسخ به اين سؤال كه وضع خريد 
و فروش طال چگونه است، مي گويد: »به جز 
زوج هاي جوان و برخي كه قيمت طال برايشان 
فرقي نمي كند، فروش چنداني نداريم؛ البته 
كه نوسان قيمت طال هم دراين باره بي تأثير 
نيســت اما كرونا بدجور از همه ما زهرچشم 
گرفته و دستمان را در پوست گردو گذاشته 
اما تا دلتان بخواهد مشتري براي فروش طال 
داريم.« به گفته عليرضا از فرداي آن روزي كه 
اعالم شد كسبه مي توانند مغازه هايشان را باز 
كنند تا همين امروز اكثريت قريب به اتفاق 
مشتري ها براي فروش طال آمده اند: »روزهاي 
اول براي خريد طال از مشــتري ها مشــكل 
زيادي نداشتيم، اما كم كم كفگير ما هم مثل 
بعضي از رفقايمان دارد به ته ديگ مي خورد.« 
مصطفي چنــد روز قبل را به يــاد مي آورد و 
ادامه حرف هــاي عليرضا را پي مي گيرد: 
» چند روز قبل يك مشتري داشتيم كه 

طالهاي خانم و دخترهاي دو قلويش را براي 
فروش آورده بود؛ النگو، گوشــواره، دستبند 
و گردنبند و انگشــتر. مي گفت اينها آخرين 
دارايي اســت كه دارد و براي اجــاره مغازه و 
خانه مجبور شده تا اينها را از دست دخترها 
و همســرش دربياورد و بفروشد. مرد بيچاره 
خجالت در صورتش موج مي زد. گوش هايش 
شــده بود رنگ ميناهاي قرمز گوشواره هاي 
دخترها. مي گفت روي رفتن به خانه را ندارم 
اما به بچه ها قول داده ام بهتر از اينها را برايشان 

بخرم.«

طالنميخريم
كاغذي روي شيشــه مغازه به مشــتري ها 
مي گويد كه تــا اطالع ثانــوي از خريد طال 
معذوريم. اســدي در پاســاژ پروانــه مغازه 
طالفروشــي دارد. مي گويد ديگر توان خريد 
اين حجم از طالهاي مــردم را ندارد: »تعداد 
مشتري ها براي فروش طال زياد شده، راستش 
اين روزها ما هم درآمــد زيادي نداريم چون 
فروش نداريم. نقدينگي بازار طال كم شده و 
شرمنده مردم مي شويم. براي اينكه بيشتر از 
اين شرمنده مشتري ها نشويم، مجبور شدم 
يك كاغذ روي شيشه بزنم تا هم مجبور نباشم 
نگاه شرمنده پدر خانواده را ببينم و هم مجبور 
نباشم قســم و آيه بخورم كه واال به خدا پول 

براي خريد طال ندارم.« 

ياريهمسايهها
در آشــفته بازار اين روزها و سرگرداني مردم 
براي گــذران زندگي روزمــره، خيلي ها هم 
هســتند كه نمي گذارند مردمي كه مي آيند، 
دســت خالي برگردند. منصوري در خيابان 
جمهوري كمي پايين تر از ساختمان نيمه ساز 
پالســكو مغازه دارد و حــاال با چنــد نفر از 
مغازه دارها تصميم مشــتركي گرفته اند: »تا 
جايي كه بتوانم ســعي مي كنم مشتري هايم 
دست خالي از مغازه بيرون نروند. روزهاي اول 
بازگشايي مغازه مي توانستم طالهاي دست 
دوم مشتري ها را بخرم و به آبكاري بدهم اما 
اين روزها كمي دستم خالي شده با اين حال با 
يكي، دو تا از دوستانم قرار گذاشته ايم تا جايي 
كه مي توانيم مشــتري را دست خالي بيرون 
نفرستيم؛ براي همين اگر من مشتري داشته 
باشم و پول كافي براي خريد طالهايش نداشته 
باشم از دوستانم قرض مي كنم و دوستانم هم 
همين كار را مي كنند. در اين شرايط سخت 
كرونايي تنها كاري كه از دســتمان برمي آيد 
همين اســت.« بازار طال راكد است؛ ركودي 
وهم انگيز. ســفره ها كوچك شده و دست ها 
تنگ تر از قبل. براي خيلي ها امروز همان روز 

مبادايي است كه عمري از آن مي ترسيدند.

»همشهري« از پيامدهاي اجتماعي كمتر ديده شده كرونا و فشار بر طبقات متوسط و ضعيف جامعه گزارش مي دهد

  طالفروشان مي گويند حجم تقاضا براي فروش طال خيلي باالست 
و ديگر بودجه اي براي خريد طالهاي مردم ندارند

   تعدادي از طالفروشان به مردم گفته اند طالهايشان را تا 2 ماه 
به صورت امانت نگه مي دارند

صداي پاي فقرا در بازار طال

خبر

توليدانسولينقلميداخلكشور
 رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به علت 
برخي كمبودها در زمينــه تامين برخي 
اشكال انســولين، در عين حال اقدامات 
انجام شــده جهت توليد داخلي اين اقالم 
در آينده  نزديك را تشريح كرد. محمدرضا 
شانه ساز در گفت وگو با ايســنا، در پاسخ 
به مباحثي مبني بر كمبــود برخي انواع 
انســولين در بــازار گفته اســت: يكي از 
باالتريــن ميزان ارزبري هــاي دارويي در 
كشور مربوط به انســولين است. با وجود 
اينكه ســال ها اين دارو را به صورت ويال 
در كشــور توليد مي كرديم، امــا به دليل 
اينكه ذائقه و ســليقه بيماران عوض شده 
و به ســمت »پن« و اقالم ديگر انسولين، 
تغيير يافته، در تامين اين  اقالم با مشكالتي 
مواجه هستيم. او افزود: برنامه ريزي براي 
توليد اين اقالم شــروع شــده و 2 شركت 
ظرف روزهــا و ماه هاي نزديــك اقدام به 
توليد خواهند كرد؛ يك شركت به صورت 
تحت ليسانس و شركت ديگر هم به صورت 
ژنريك. بر ايــن اســاس اميدواريم با اين 
روندي كه شروع مي شــود و برنامه هايي 
كه در آينده نزديك داريم، بتوانيم بخش 
عمده نياز بيماران مان به انســولين را در 
داخل توليد كنيم. به گفته رئيس سازمان 
غــذا و دارو، يكي از اين شــركت ها براي 
سال نخست، 25درصد بازار را هدفگذاري 
كــرده و برنامه اش آن اســت كه در مدت 
كوتاهي بيــش از نيمي از بــازار را تامين 
كند. اميدواريم با همكاري شــركت هاي 
ديگر كه يا تحت ليسانس توليد مي كنند 
يا برنامه توليد اين اقــالم را دارند، بتوانيم 
طي يكي، دو سال آينده نيازمان به اشكال 
مختلف وارداتي انسولين را برطرف كنيم و 

نيم نگاهي هم به صادرات داشته باشيم.

استفادهازماسكبرايامتحانات
نهايياجبارياست

 استفاده از ماســك در جلسات امتحانات 
نهايي الزامي است و در هر حوزه امتحان 
نهايي تعدادي ماســك تهيه شده كه در 
اختيار كســاني كه به هر دليلي ماسك به 
همــراه ندارند، قرار مي گيــرد. امتحانات 
نهايي از روز شنبه هفدهم خردادماه آغاز 
شــده و همچنان تعدادي از خانواده ها به 
برگزاري ايــن امتحانات با وجود شــيوع 
كرونا اعتراض دارند. خسرو ساكي، رئيس 
مركز ســنجش و پايش كيفيــت وزارت 
آموزش و پرورش به ايســنا گفته اســت 
كه همه دانش آمــوزان بايد در زمان ورود 
به حوزه هاي امتحاني ماســك داشــته 
باشــند و به افرادي كه ندارند هم ماسك 
داده مي شــود. او از والدين هم خواســته 
در زمان حضــور در حوزه ها و حمل ونقل 
فرزندانشان ماسك داشته باشند. ساكي 
درباره چگونگي نظارت مراقبان بهداشتي 
بر نحوه رعايت شيوه نامه ها با وجود كمبود 
6 هزار  مربي بهداشت اظهار كرد: تيم هاي 
نظارتي از قبل پيش بيني شده اند كه يكي 
آنها گروه  مراقبين بهداشت هستند. آنها 
در مبــادي ورودي حوزه هــاي امتحاني 
با استفاده از تب سنج و ســاير تكنيك ها 
ســالمت دانش آموزان را كنتــرل و افراد 
مشكوك به ابتال را جدا مي كنند. به گفته 
او، درصورت لزوم دانش آموزان مشكوك 
به بيمــاري به اتاق هاي ايزولــه منتقل و 
براي شركت در امتحان بعدي به پزشك 
ارجاع مي شــوند. رئيس مركز سنجش و 
پايش كيفيت وزارت آموزش و پرورش در 
پاسخ به اينكه آيا برگه هاي امتحاني باعث 
شــيوع بيماري در مصححان نمي شود، 
گفت: ترتيبي را اتخاذ كرده ايم و برگه هاي 
امتحاني شخصي سازي  شــده اند و حتي 
حضور و غياب شخصي شــده و برگه هر 
دانش آموز روي ميز خــودش قرار گرفته 
و توســط خودش تكميل مي شود. ساكي 
افزود: بعد از اتمــام امتحان و جمع آوري 
اوراق، تا مدتي كــه ويروس حيات خود را 
از دست مي دهد، اوراق نگهداري مي شود 
و بعد در اختيار مصححان قرار مي گيرد. 
او همچنين گفت: بــراي اطمينان خاطر 
و پيشــگيري از ازدحام در مبادي ورودي 
و خروجــي ســالن ها، دانش آمــوزان به 
2گروه تقسيم شــده اند كه فاصله گذاري 

رعايت شود.

 بازگشايي حرم حضرت عبدالعظيم)ع(
ازظهرديروزمقارنباسالروزرحلتحضرتعبدالعظيمحســني)ع(بارعايتتماميپروتكلهايبهداشتيو
فاصلهگذاريهوشمندوبهصورتمحدود،درهايحرمرويزائرانبازشد.نمازهايجماعتازامروزدرصحنهاي
حرممطهراقامهخواهدشد.اينحرمحدود70روزبهدليلرعايتپروتكلهايبهداشتيبستهبود.

سرمايه روز مبادا

باشيوعويروسكرونا،صنفطالوجواهر
همهمانندديگراصناف،ناچاربهبستن
مغازههايشانشدند،كسبوكارشان
كسادشدوبيشاز2ماهدرخانهنشستند.
بعدازتعطيالتنــوروزودرواقعبعداز
مرحلهاولهمهگيريكرونا،قراربراين
شدكهبارعايتپروتكلهايبهداشتي
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ازحدود2ماهتعطيلي،مغازههايطالو
جواهرسرانجامبازشد.پسازبازشدن
مغازههاتعدادزياديازمردمبرايفروش
طالمراجعــهكردند.طــالتنهاكااليي
استكهقابليتنقدشــوندگيباالدارد
وخانوادههاهماغلــبطالهايخودرا
برايروزمباداميفروشــند.فروشطال
درروزهاييكهاقتصادبههمهماسخت
ميگيردبرايهمهاقشــارجامعهاتفاق
ميافتدواينطورنيســتكهفقطاقشار
كمدرآمدبهفكرفروشطالباشــند،اما
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سايراقشاراست.بامراجعهيكبارهمردم
بهطالفروشيهابهاينعلتكهاعضاي
اينصنف2ماهفروشنداشتندوكسب
وكارشانكسادبودنقدينگينداشتند
امادراينمقطعبسياريازطالفروشان
تالشكردندباتوجهبهشــرايطجامعه
وزمانه،فرديرادســتخاليازمغازه
بيروننفرســتند.برخيهمكاراننيزبا
توافقفروشــندهبهآنهاچكميدادند
تابتوانندكارشانراراهبيندازند.االنبا
وجودگذشتيكماهازبازگشاييمغازهها
وضعيتنقدينگينزدطالفروشانكمي
بهترشدهوبهترميتوانندطالهايمردم
راخريداريكنند.درايــنايامافرادي
كهدرگذشــتهجواهرخريداريكرده
بودندهمبرايفــروشجواهراتخود
مراجعهميكنند،بعــدازاينكهثبتنام
برايخريدخودروآغازشدتعدادزيادي
افرادبرايثبتنامدرطرحخريدخودرو
وبرخينيزبــرايتهيهپولخريدمنزل
اقدامبهفروشجواهراتشــانكردند.با
توجهبهشرايطنامســاعداقتصاديكه
همهمردمدچارآنشــدهاندبسيارياز
همكارانماطالهايخريداريشــدهرا
برايمدت48ساعتوياباتوافقطرفين
برايمدتبيشترينگهداريميكنندتا
فروشندهاگرتمايلداشتبتوانددوباره
همينطالهاراخريــداريكند.صنف
طالفروشهممانندديگراصنافومردم
دراينمدتوچندماهگذشــتهشرايط
نامساعديراازسرگذراندهاند.اينشرايط
ودشواريهايناشــيازشيوعبيماري
ممكناستچندماهادامهداشتهباشد،
همهبايددستبهدســتهمبدهيمتا
بتوانيمازاينبحرانودورانپرمخاطره

بهسالمتعبوركنيم.

سه
پر

تهامهمهدوي
خبر نگار

تا همين چند هفته قبل خبرهايي درباره مهار كرونا خوانده و 
شنيده ايد اما در روزهاي اخير افزايش تعداد مبتاليان به كرونا در 
كشور و افزايش آمار مرگ ومير بر اثر ابتال به كوويد19 و رفتارهاي 
عجيب ويروس در جنوب كشور نشان داد مهار كرونا پيچيده تر 

از آن چيزي است كه به نظر مي رسد.  خيلي ها مي پرسند مگر 
مسئوالن و همين اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا نگفته بودند 
كرونا مهار شده و موج بعدي آن پاييز از راه مي رسد؛ پس موج 
دومي كه حاال همه از آن حرف مي زنند چيست؟ »موج دوم« 
اصطالحي است كه درباره همه گيري بيماري هاي عفوني به كار 
مي رود و به معني »شيوع همه گيري بيماري پس از يك دوره 
كاهشي است.« يعني پس از بروز بيماري و يك دوره همه گيري 
با روند افزايشــي، منحني ابتال رو به كاهش مي گذارد و مسير 
حركت آن نزولي مي شــود. به اين ترتيب موج اول تمام  شده و 
موج دوم با افزايش دوباره مبتاليان شــروع مي شود. موج دوم 

ممكن است افزايش ابتال در گروه هاي سني يا جمعيتي خاص 
يا در مناطق به خصوصي در هر كشور باشــد يا مانند موج اول 
همه گير باشد.نگراني از موج دوم كرونا در حالي افزايش يافته كه 
بسياري از كشور هاي دنيا به سمت بازگشايي و برداشتن مقررات 
محدوديت تردد و قرنطينه حركت كرده يا مي كنند. در گذشته 
اغلب بيماري هاي واگيردار معموال در 2موج اصلي شيوع يافته اند 
اما كسي نمي داند كرونا دقيقا چطور رفتار مي كند. ويروسي كه 
در ابتدا تصور مي شــد، كودكان را مبتال نمي كند، در بريتانيا و 
آمريكا خالف اين پيش بيني عمل كرد. درحالي كه گفته مي شد 
اين ويروس عمدتا سالمندان و باالي 60 ساله ها را از بين مي برد 

اما ناگهان آمار مرگ ومير در جوانان سالم را باال برد. باور نادرست 
اين است كه فكر كنيم موج دوم كرونا پاييز از راه مي رسد. موج 
دوم-  به معناي صعودي شــدن نمودار ابتال و مرگ و مير-  از هر 
زماني ممكن است آغاز شــود؛ اگر ما فاصله اجتماعي، رعايت 
بهداشت فردي و ســاير پروتكل هاي بهداشتي پيشگيرانه را 
بي اهميت بدانيم، احساس خستگي كرده و مراقبت هاي فردي 
را كنار بگذاريم. حاال با اطمينان بيشتري مي دانيم كه نه گرما و 
نه سن و سال مصونيتي در برابر اين بيماري و پيامدهاي آن ايجاد 
نمي كند. باور نادرست اين است كه كرونا را تمام شده بدانيم و 
زندگي را به روال پيش از كرونا، بدون هيچ مراقبتي از سر بگيريم.

موج دوم كرونا چيست؟
پاسخ به 

پرسش هاي 
روز

   محمد كشتي آراي 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر 
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با شروع دوباره كسب و كارها و اجبار افراد برای بیرون آمدن از قرنطینه
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پیك دوم همچنان بهترین راه برای 

ایمن ماندن از كووید-19 است

نبرد با كرونا در پیك دوم

حقیقت در مقابل افسانه های كرونا

 چرا باید مراقب افراد 
بدون عالئم كرونا در محل كار باشیم؟

با وجود گذشت چندين ماه از بحران كرونا هنوز هم بازار شايعات درباره ويروس جديد داغ است

با وجود بازگشت به دفاتر كاری هنوز باید فاصله اجتماعی را در محل كار حفظ 
كرد و زدن ماسك را به ویژه در محیط های بسته یك شوخی ندانست

صفحه هاي16و17

 گفت وگو با هادی خانیكی؛ استاد ارتباطات 
درباره تجربه وحدت در شرایط کرونا 

گفت وگو با مصطفی تاجزاده درباره موانع 
شكل گیری وحدت در ایران 

جامعه، زمینه همبستگی را 
فراهم كرده است

راهی جز
 پذیرش یکدیگر نداریم

صفحه18

صفحه19
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شكست نرخ نوبرانه ها تا 2هفته آينده   
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي از كاهش قيمت نوبرانه ها با رشد عرضه طي 2هفته 
آينده خبر داد و گفت: با توجه به برآوردي كه اتحاديه انجام داده، منبع تامين نوبرانه هاي 
سردرختي طي 2 تا 3هفته آينده به اغلب شهرستان ها تعميم يافته و با رشد عرضه، قيمت ها كاهش 
مي يابد. كارگر در مورد افزايش قيمت برخي انواع ميوه هاي وارداتي طي چند  ماه اخير، افزود: قيمت 
عمده فروشي و خرده فروشي موز، آناناس، نارگيل و انبه تابع نرخ روز ارز است. ممكن است در فرايند 
واردات اين اقالم مشكالت قرنطينه يا ترخيص از گمرك موجب تأخير عرضه شود كه اين تأخير و 
كاهش عرضه زمينه افزايش قيمت ميوه هاي وارداتي در بازار را فراهم مي كند. به گفته او از آنجا كه 
موز به صورت كال و سبز وارد مي شود، بايد در گمركات قرنطينه شود و هرگونه افزايش نرخ ارز و 
تأخير در ترخيص اين اقالم موجب كمبود و افزايش قيمت ها مي شود. كارگر در مورد الزام واردات 
قلم ميوه وارداتي به صادرات ســيب و مركبات )واردات كاال به كاال( نيز گفت: اين الزام مربوط به 
زمستان است، چرا كه اكنون سيب و مركباتي در بازار وجود ندارد تا با اقالم وارداتي جايگزين و 

واردات موز، آناناس، نارگيل و انبه مشروط به صادرات اين اقالم شود.
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بررسي قیمت خرده فروشي انواع میوه، سبزي 
و صیفي در مغازه هاي میوه فروشي سطح شهر، 
بیانگر نرخ هاي داغ و عجیب و غريب انواع میوه  
نوبرانه اي است كه در خأل عرضه مركبات، اين 
روزها بــار اصلي تامین نیــاز مصرف كنندگان 
به اين اقــام را بــه دوش مي كشــد. زردآلو، 
گیاس، گوجه سبز، توت فرنگي، هلو و... ازجمله 
نوبرانه هاي بازار میوه هســتند كه اين روزها با 
نرخ هــاي متفاوت و در برخي مــوارد عجیب و 
غريب به مصرف كنندگان عرضه مي شــوند. در 
بازار میوه هاي وارداتي نیز گرچه هنوز واردات 
4قلم میوه فاقــد تولید داخل )مــوز، آناناس، 
انبه و نارگیل( مجاز اســت، اما افزايش شديد 
نرخ ارز، مشــكات تامین ارز واردات اين اقام، 
مشــروط شــدن واردات اين اقام به صادرات 
سیب و مركبات در فصل زمستان و... مشكاتي 
را براي وارد كنندگان ايجــاد و در نتیجه زمینه 
افزايش قیمت اين میوه هــاي وارداتي در بازار 
خرده فروشي را فراهم كرده است. از سوي ديگر با 
بازگشايي برخي كسب وكارهاي پرخطر مرتبط با 
شیوع كرونا، مانند رستوران ها، اغذيه فروشي ها 
و تاالرهاي پذيرايــي، تقاضا بــراي انواع میوه  
تابستانه، سبزي و صیفي افزايش يافته و به دلیل 
عرضه محدود نوبرانه ها، به افزايش قیمت اين 

اقام در بازار خرده فروشي دامن زده است.

گيالس،ركوردارگرانينوبرانهها
عرضه محدود نوبرانه ها و حذف میوه هاي زمستانه 
موجب شــكل گیري ســیاه بهار میوه و كمبود و 
افزايش قیمت میوه هاي تابســتاني نوبرانه شده 
است. بررســي قیمت خرده فروشــي برخي انواع 
میوه هاي سردرختي در بازار مصرف نشان مي دهد 

كه گیاس ۱4۸هــزار توماني، زردآلوي شــیراز 
)فلكه اي( 40 تــا 60هزار تومانــي، هلوي ۱5 تا 
30هزار توماني، توت فرنگي 25 تا 60هزار توماني 
و... بیانگر نرخ خرده فروشــي داغ ايــن روزهاي 
نوبرانه ها در بازار است. قیمت گوجه سبز نیز كه در 
آغاز فصل عرضه به مرز هر كیلوگرم 70هزار تومان 
رسیده بود اين روزها با كاهش نسبي مواجه شده 
و بنابر كیفیت به هر كیلوگرم 5 تا 30هزار تومان 
كاهش يافته است. در بازار میوه هاي وارداتي نیز 
موز، نارگیل، انبه و آناناس، همه و همه مشــمول 
افزايش قیمت شــده  اند. اين افزايش قیمت ها در 
حالي اســت كه با حذف میوه هــاي ارزان قیمت، 
اكنون خانوارهاي كم درآمد مشــكات بیشتري 
براي تامین انواع میوه، سبزي و صیفي مورد نیاز 
خود دارند. بین میوه هاي تابستانه عرضه شده در 
مغازه هاي میوه فروشــي، حتي نرخ هر كیلوگرم 
توت ســفید نیز از 6 تا ۱0هزار تومان و شاتوت از 
35 تا 70هزار تومان در نوسان است. از سوي ديگر 
بازگشــايي تاالرها و رســتوران ها زمینه افزايش 
تقاضا براي برخي انواع صیفي جات مانند هندوانه 
يا نوبرانه هاي طالبي و خربزه و افزايش ۱0درصدي 
قیمت اين اقام در بازار خرده فروشــي را به دنبال 
داشــته اســت، به نحوي كه اكنون هر كیلوگرم 
هندوانه براساس درجه كیفي در تهران به قیمت 2 
تا 3هزار و 500 تومان، انواع ملون، گرمك، طالبي 
و دستنبو به قیمت هر كیلوگرم 5 تا 7هزار تومان و 
طالبي شاه پسند به قیمت هر كیلوگرم 5 تا ۱2هزار 

تومان به مشتريان عرضه مي شود.

پيشبينيگرانيميوه
رئیس اتحاديه بارفروشان میدان مركزي میوه 
و تره بار پیش بیني كرد كه با بازگشايي تاالرها و 

نرخ متفاوت در 
ساعات متفاوت
قيمت عمده فروشي 
انواع ميوه و سبزي 
از ساعت 4 تا 
5بعدازظهر
 و تا11صبح روز بعد 
در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار
 بنا بر ميزان عرضه 
و تقاضا متغير است 
و مي توان اختالف 
قيمت 10 تا
 15هزار توماني را 
در هر كيلوگرم
 از برخي انواع ميوه 
شاهد بود

بدون مواد اوليه 
توان تامين بازار را 
نداريم
از 2 ماه قبل از عيد 
هيچ ارزي براي 
واردات مواداوليه 
تخصيص نيافته و 
هيچ سفارشي به 
ثبت نرسيده است، 
اين در حالي است كه 
در آستانه بازگشايي 
مدارس و بازگشت 
كشور به شرايط 
پيش از كرونا، تامين 
نياز بازار بدون 
مواداوليه امكان پذير 
نيست

 احتمال حذف برنج
 از سفره 6دهك كم درآمد

قرار گرفتن برنــج خارجي 
درگــروه دوم كااليي و تغيير 
ارز مرجــع واردات اين كاال از 
ارز 4هزار و 200توماني دولتي 
به ارز نيمايي زمينه كمبود و 
افزاش بيش از دوبرابري قيمت 
عمده فروشي و خرده فروشي انواع برنج خارجي در بازار 
مصرف را فراهم كرده است. با مسيح كشاورز، دبير انجمن 

وارد كنندگان برنج گفت وگو كرده ايم.

علت اصلي كمبود و افزايش قيمت اخير برنج 
خارجي چيست؟

با وجود پیگیــري وارد كنندگان حدود 500هــزار تن برنج از 
بهمن ماه سال گذشته در بنادر كشور رســوب كرده و منتظر 
تخصیص ارز 4200 تومانی براي ترخیص بود اما متأســفانه 
بانك مركزي تا ارديبهشت ماه امسال ارز مورد نیاز ترخیص اين 
برنج ها را تخصیص نداد و در نهايت پس از مباحث مطرح بین 
بانك مركزي و وزارت صمت، برنج از گروه يك كااليي به گروه 
دوم منتقل شده و تا كنون به كمتر از نصف اين برنج ها ارز نیمايي 
تخصیص يافته و براي تامین ارز نیمايي باقیمانده آن، هنوز با 
مشكل مواجه هستیم. همچنان پیگیر اين موضوع هستیم تا 
باقیمانده اين برنج ها زودتر با تخصیص ارز نیمايي از گمركات 

ترخیص شود.
علت اصلي گراني برنج خارجي و تأثير آن بر نرخ 

برنج ايراني چيست؟
در تعیین قیمت برنج خارجي 3عامل قیمت هاي اين محصول 
در بازارهاي جهاني و ســود و تعرفه گمركي مؤثر است. اكنون 
عاملي كه موجب افزايش 2برابري قیمت برنج خارجي شــده 
است تغییر نرخ ارز مرجع واردات برنج از 4هزار و 200توماني 
دولتي به ۱5تا ۱6هزار توماني نیمايي است. امیدواريم با رشد 
بیش از دو برابري قیمت برنج خارجي كه همواره از آن به عنوان 
عامل كنترلي نرخ برنج ايراني در بازار ياد مي شود، قیمت انواع 
برنج ايراني نیز افزايش نیافته و اقشــار جامعه از مصرف برنج 
تولید داخل به دلیل افزايش قیمت ها محروم نشوند. اين تهديد 
وجود دارد كه برنج ايراني به واسطه كمبود و افزايش قیمت برنج 
خارجي گران شده و سهم آن در سبد مصرفي خانوارها كاهش 
يابد كه دولت بايد براي مقابله با اين خطر چاره انديشي كند. در 
مجموع حذف ارز دولتي واردات برنج جزو استراتژي دولت بوده 

و اين محصول را به عنوان كاالي اساسي نديده است.
تأثير افزايش قيمت ها بر مصرف برنج خارجي 

چگونه خواهد بود؟
اين افزايش قیمت موجب خواهد شد تا برنج خارجي كه عمده  
سهم مصرف آن متعلق به 5تا 6دهك آسیب پذير جامعه بوده و 
اين افراد به دلیل ناتواني از مصرف برنج ايراني، نوع وارداتي برنج 
را سر سفره خانوارهايشان مي آوردند، با افزايش حداقل دوبرابري 
قیمت برنج خارجي مواجه شود. اگر اين اقشار توان خريد برنج 
خارجي با نرخ جديد را داشته باشند نیز با توجه به نزديك شدن 
نرخ برنج خارجي به برنج ايراني، به ســمت مصرف برنج ايراني 
بروند اين در حالي است كه چنین افرادي اگر مي توانستند برنج 
ايراني كیلويي ۱6تا ۱7هزار توماني را خريداري كنند، قبا به 
سمت مصرف اين نوع برنج مي رفتند. اين افراد به دلیل قدرت 
خريدشــان مجبور به خريد و مصرف برنج 4تا ۸هزار توماني 
خارجي بودند. اكنون با افزايش بیش از دوبرابري قیمت برنج 
خارجي، بديهي است كه چنین افرادي قدرت خريد و مصرف 
آن را نداشته و پیامد آن حذف برنج از سبد مصرف 5تا 6دهك 

آسیب پذير جامعه خواهد بود.
حذف ارز دولتي چــه تأثيري بر ميزان واردات 

برنج دارد؟
با افزايش نرخ و مشكات تخصیص ارز نیمايي، به احتمال زياد با 
كاهش واردات برنج مواجه خواهیم شد. فقط از متولیان تنظیم 
بازار درخواست داريم تا بیش از اين هزينه هاي ديگري را عاوه بر 
نرخ ارز نیمايي مانند هزينه هاي دموراژ، انبارداري و... به واردات 
و قیمت تمام شده برنج خارجي تحمیل نكرده و خیلي صريح 
ارز نیمايي مورد نیاز واردات برنــج را تخصیص داده و حتي تا 
جايي كه امكان دارد با استفاده از ابزار تعرفه اي قیمت تمام شده 
واردات برنج را كاهش داده و به كاهش قیمت تمام شده و فروش 
برنج خارجي در بازار كمك كند تا مصرف كننده نهايي بتواند 
برنج خارجي را در سبد مصرفي خود نگه دارد. متأسفانه اكنون 
نرخ ارز نیمايي مدام در حال افزايش است و نرخ برنج خارجي در 
بازار نیز تابع نرخ ارز نیمايي در زمان ترخیص برنج از گمركات 
اســت اما نرخ ارز نیمايي هر روز در حال تغییر است و از ۸هزار 
تومان قبلي، اكنون به حدود ۱6هزار تومان افزايش يافته و میزان 
سرمايه در گردش وارد كنندگان برنج به يك چهارم رسیده است.

نرخ كنوني انواع برنــج خارجي در بازار چقدر 
است؟

با تغییر ارز مرجع واردات برنج به نیمايــي و افزايش نرخ اين 
نوع ارز در بازار به حدود ۱6هزار تومان، اكنون نرخ مصوب هر 
كیلوگرم برنج باسماتي پاكستاني از 9هزار به ۱۸هزار تومان و 
برنج هندي دانه بلند۱۱2۱ از ۸هزار به ۱6هزار تومان افزايش 
يافته اســت گرچه قبا نیز در مقطعي نرخ برنج پاكستاني در 
بازار به حدود ۱6هزار تومان رسیده بود كه اين افزايش قیمت 
به دلیل كاهش شديد عرضه ناشي از دپوي برنج هاي وارداتي در 
گمركات كشور بوده است؛ در واقع نبود برنج پاكستاني زمینه 
گراني قیمت عمده فروشي و خرده فروشي اين محصول در بازار 
مصرف را فراهم كرده بود. اكنون نیز كمبود منابع ارزي كشور 
موجب شده است تا با تغییر ارز مرجع نرخ برنج خارجي در بازار 

مصرف نیز آزاد شود.
يعني در كوتاه مدت برنج ايراني گران خواهد 

شد؟
اكنون به دلیل آنكه فصل برداشت برنج فرا نرسیده و برنج عرضه 
شــده ايراني در بازار از محل برنج ذخیره شــده تولیدي سال 
گذشته در انبارها با توجه به ضرورت عرضه اين برنج ها در بازار 
به دلیل خطر فسادپذيري آن تامین مي شود، افزايش قیمت برنج 
خارجي تأثیر چنداني در گراني برنج ايراني نداشته است اما تا 
مرداد ماه، فرارسیدن فصل برداشت برنج تولید داخل و ممنوعیت 
واردات برنج خارجي، شاهد افزايش قیمت برنج ايراني در بازار 
در صورت عرضه نشدن برنج خارجي با قیمت مناسب در بازار 
خواهیم بود. دولت بايد سیاســت حمايتي براي مصرف برنج 
خارجي از طريق كاهش تعرفه يــا پرداخت يارانه مصرف برنج 

خارجي به اقشار كم درآمد را درنظر گیرد.

 نرخ داغ
ميوه هاي نوبرانه 

گفت وگو

پيش از اينكه كرونا وضعيت بغرنج كنوني را براي صنعت و اقتصاد كشور رقم بزند، صنعت چرم 
به دليل افزايش قيمت دالر و بنزين، دچار تورم و ركود شديدي بود ولي امروز شرايط براي اين 
صنف به مراتب مشكل تر شده است. به دليل زمان بر بودن پروسه توليد كفش، پرداخت ها 
در صنعت چرم اغلب به صورت طويل المدت و با چك انجام مي گيرد اما بعد از شيوع كرونا واحدهاي صنفي با مشكل چك هاي 

برگشتي مواجه شده اند.

رئیس اتحاديه فروشــندگان چرم طبیعــي و مصنوعي و 
لوازم كفش در گفت وگو با همشــهري در توضیح مشكات 
اين صنعت مي گويد: بنكــداران و فروشــندگان ناچارند 
خريدهاي خود را به صورت نقدي انجام دهند ولي هیچ كس 
محصوالتشان را به صورت نقدي خريداري نمي كند و ناچارند 
چك دريافت كنند. از سوي ديگر با اعام قانون منع جلب و 
پیگیري قضايي براي چك هاي برگشتي به دلیل كرونا كه از 
سوي بانك مركزي اعام شد، هیچ كدام از اين پرداختي ها 
نقد نشد و امروز با گذشت 3 ماه از سال، كسبه از تولیدكننده 
و توزيع كننده، در مشكل چك هاي برگشتي گیر كرده اند، 
چون چك ها برگشت خورده ولي ضمانت اجرايي براي وصول 
آنها وجود ندارد. سعید حیاتي همچنین به معاماتي اشاره 
مي كند كه حتي چك هم در آنها رد و بدل نمي شود و فقط 
در دفاتر ثبت مي شود، و امروز بعد از گذشت چندين ماه از 
ثبت آنها، خريدار حتي براي روشن شدن تكلیف معامات 

مراجعه هم نكرده  است.

پرداختقسطوامها؛مشكلمضاعفكارخانهها
خريدهاي غیرنقدي و چك هاي برگشــتي تنها مشــكلي 
نیســت كه صنف فروشــندگان چرم با  آن مواجه شده اند. 

بعضي از كارخانه ها براي تامین نقدينگــي مورد نیاز براي 
تهیه مواداولیه از بانك ها وام گرفته انــد و درحال حاضر با 
توجه به نقد نشدن فروش هايشان، براي پرداخت اقساط اين 
وام ها با گرفتاري بزرگ تري روبه رو هستند. حیاتي  در اين 
زمینه مي گويد: بسیاري از اصناف كه در دوره شیوع كرونا 
درآمدي نداشته اند و با تعطیلي مواجه شــده اند، از امكان 
تنفس براي بازپرداخت وام هايشــان برخوردار شده اند اما 
صنف فروشــندگان چرم با وجود اينكه در ابتداي زنجیره 
صنعت تولید كفش و كیف قرار دارد، متأسفانه جزو ۱3صنف 
آســیب ديده از كرونا منظور نشــده و امروز پرداخت قسط 
وام ها در شــرايطي كه از چندين ماه قبل از عید، كارخانه ها 
و فروشندگان هیچ درآمدي نداشته اند، براي آنها به مشكل 
مضاعفي تبديل شده است. او اين تصمیم را خنده دار توصیف 
مي كند و مي گويد: اين شــرايط باعث شــده امروز برخي 
 كارخانه هاي چرم با بیش از ۸0كارگر در آســتانه تعطیلي 

قرار داشته  باشند.
در اين زمینه البته اتحاديه فروشــندگان چرم تاش هاي 
زيادي كرده كه با بازنگري در اين فهرســت، تولیدي هاي 
چرم هــم بتوانند از اين امكان اســتفاده كننــد ولي هنوز 
نتیجه اي حاصل نشــده اســت. به گفته حیاتي، با وجود 

گزارش دو    

پايان فصل توليد و عرضه مركبات و حضور كمرنگ ميوه هاي نوبرانه 
در بازار مصرف و افزايش نرخ و مشكالت تامين ارز مورد نياز واردات 
ميوه هاي وارداتي )موز، آناناس، انبه و نارگيل( موجب كمبود ميوه و 
افزايش بي رويه نرخ ميوه هاي نوبرانه تابستاني در بازار خرده فروشي شده است. شايد شما هم ازجمله 
خانوارهايي باشيد كه در آغاز فصل تابستان براي خريد ميوه و سبزيجات مورد نياز خانوار خود بيش 
از پيش با مشكل مواجه شده ايد. پايان فصل توليد و عرضه انواع مركبات در شرايطي موجب حضور 
كمرنگ اين اقالم و جايگزيني آن با نوبرانه هاي تابستاني و برخي اقالم صيفي جات شده است كه نرخ اين 
نوع ميوه ها نيز به دليل حجم پايين عرضه، با نرخ هاي متفاوت بنا بر نوع و كيفيت و بدون هيچ نظارتي 
در ميوه فروشي هاي سطح شهر به مشتريان عرضه مي شود. شايد پرداخت بيش از 100هزار تومان براي 
خريد يك كيلوگرم گوشت قرمز نسبت به پرداخت 120هزار تومان براي خريد يك كيلوگرم گيالس يا 
حدود50 تا 70هزار تومان براي خريد يك كيلوگرم زردآلو، بيشتر قابل توجيه باشد. نكته قابل توجه 
در بازار اين روزهاي ميوه و مركبات، كاهش شديد تنوع عرضه است كه مشتريان را وادار مي سازد براي 
تامين نياز خانواده شان به ميوه، سبزي و صيفي جات، حتي با كم كردن وزن ميزان خريد ميوه خود، به 
اين نرخ ها تن دهند. فعاالن صنفي نيز با استناد به كشف نرخ اين اقالم در ميدان مركزي ميوه و تره بار و 
بدون اشاره به رشد 50درصدي قيمت هاي عمده فروشي و خرده فروشي ميوه در سطح شهر، وعده كاهش 

نرخ ميوه، سبزي و صيفي را با افزايش عرضه در روزهاي آينده مي دهند.

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

فرخنده رفائی
خبرنگار

دسته  چك های برگشتی
 بيخ گلوی صنعت چرم

با اعام قانون منع جلب و پیگیري قضايي براي چك هاي برگشتي به دلیل كرونا كه از سوي بانك 
مركزي اعام شد،  امروز با گذشت 3 ماه از سال، فعاالن صنعت چرم در میان انبوهي از چك هاي 

برگشتي گیر افتاده اند

رئیس اتحاديه فروشندگان میوه و سبزي در گفت وگو با همشهري: 
منبع تامین نوبرانه هاي سردرختي طي 2 تا 3 هفته آينده به اغلب 
شهرستان ها تعمیم يافته و با رشد عرضه، قیمت ها كاهش مي يابد

بازار

ازدياد تقاضا براي خريد، قیمت میوه ۱0درصد 
افزايش يابد. مصطفــي دارايي نــژاد، از ثبات 
قیمت عمده فروشــي اغلب اقام میوه و صیفي 
طي چند هفتــه اخیر خبــر داده و گفت: بنابر 
آمار، تنها قیمت هندوانه نسبت به هفته گذشته 
۱0درصد افزايش داشــته و نرخ عمده فروشي 
هر كیلو هندوانه به يك هــزار و 200 تا 2هزار 
و 500تومان رسیده اســت. او با اشاره به ورود 
میوه هاي نوبرانه جديد به میدان مركزي میوه و 
تره بار، گفت: هم اكنون هلو، شلیل، شبرنگ، آلو 
قطره طا، گیاس و زردآلو وارد میدان شده اند 
كه به دلیل نوبرانه بودن 5 درصد افزايش قیمت 
دارند. رئیس اتحاديه بارفروشان میدان مركزي، 
قیمت عمده فروشي هر كیلو زردآلوي شیراز را 
20هزار تا 33هزار تومان اعام كرد و افزود: نرخ 
هر كیلو زردآلوي كاشان ۱0 تا ۱۸هزار تومان، 
گیاس تلخك ۸هــزار تومان، گیاس تك دانه 
35هزار تومان، هلو پیش رس 4 تا 5هزار تومان 
و هلو هسته جدا ۱2هزار تومان است. دارايي نژاد 
در مورد نرخ ساير میوه هاي تابســتانه در بازار 
افزود: قیمت عمده فروشي هر كیلو توت فرنگي 
جیرفت 6هزار تا ۱5هزار تومــان، توت فرنگي 
كرج ۱5هزار تــا 25هزار تومان، گوجه ســبز 
برغان ۸هزار تا 20هزار تومان، گوجه سبز شمال 
4هزار تا ۱3هزار تومان، ملون 3هزار تا 5هزار و 
500 تومان، شاه پســند 4هزار تا 7هزار تومان 
و طالبي 4هزار تا ۸هزار تومان اســت. او تأكید 
كرد: با بازگشايي رستوران ها و ازدياد تقاضا براي 

خريد پیاز و سیب زمیني، نرخ عمده  فروشي هر 
كیلو از اين محصوالت نسبت به هفته هاي قبل 

500 تومان رشد داشته است.

قيمتهاي»نوبر«براينوبرانهها
رئیس اتحاديه فروشندگان میوه و سبزي تهران 
در گفت وگو با همشــهري در مورد علت گراني 
میوه هاي نوبرانه در بازار گفت: همانطور كه از نام 
میوه هاي نوبرانه مشخص است اين میوه ها نوبر 
بوده و به همین دلیل قیمت آنها باالســت اما با 
گذشته زمان و رشد عرضه، نرخ اين اقام در بازار 
نیز تثبیت مي شود. اسداهلل كارگر با ابراز رضايت 
از وضعیت بازار و عرضه میوه هاي نوبرانه، افزود: 
امسال به دلیل شرايط مساعد جوي، گرمي هوا و 
نبود سرمازدگي، وضعیت تولید انواع سردرختي 
بسیار مطلوب است و از ســوي ديگر همزماني  
ماه مبارك رمضان با عرضه نوبرانه ها نیز موجب 
كاهش تقاضا و جلوگیري از گراني بي رويه اين 
اقام شد. او در مورد نرخ بیش از ۱00هزار توماني 
برخي انواع گیاس در بازار خرده فروشي، افزود: 
علت باال بودن قیمت گیاس آن اســت كه اين 
محصول يك هفته است كه به بازار عرضه شده، 
با وجود اين، افت قیمت آن نیز زياد بوده است، 
به نحوي كه بررسي هاي اتحاديه نشان مي دهد 
كه نرخ هر كیلوگــرم از اين محصول كه ابتداي 
عرضه بیش از ۱25هزار تومان بود چهارشــنبه 
هفته پیش به 35 تا 70هزار تومان رسید. كارگر 
در مورد نرخ زردآلو نیز گفت: بیشــتر زردآلوي 

مورد نیاز بازار از شیراز و كاشان تامین مي شود، 
اما نــرخ گران ترين نوع زردآلوي شــیراز كه به 
زردآلوي فلكه اي معروف است بین 35 تا 40هزار 
تومان و نرخ هر كیلوگرم زردآلوي كاشان حدود 

۸ تا ۱0هزار تومان است.

منشأعرضهچندنرخيميوه
رئیــس اتحاديه فروشــندگان میوه و ســبزي 
منشــأ عرضه چندنرخي میوه و تره بار در سطح 
خرده فروشــي را قیمت هاي متغیر اين اقام در 
میدان مركزي میوه و تره بار در ســاعات مختلف 
شبانه روز دانســت و گفت: قیمت عمده فروشي 
انواع میوه و ســبزي از ســاعت 4 تا 5بعدازظهر 
تا ۱۱صبح روز بعــد در میدان مركــزي میوه و 
تره بار بنابر میزان عرضه و تقاضا متغیر اســت و 
مي توان اختاف قیمت ۱0 تا ۱5هزار توماني در 
هر كیلوگرم از برخي انواع میوه را شــاهد بود. به 
گفته او میزان عرضه میوه در میدان مركزي میوه 
و تره بار تا 9شــب زياد و قیمت ها كمتر است، اما 
مثا از ساعت 4صبح كه به اصطاح زمینه زردآلو، 
گیاس و... در بازار كم مي شود، قیمت ها افزايش 
مي يابد. كارگر گفت: اختاف قیمت سطح شهر 
میوه، به نرخ خريد عمده میوه توسط خرده فروشان 
از میدان مركــزي میوه و تره بار بســتگي دارد، 
به نحوي كه يك فروشنده، زردآلو را به نرخ 25هزار 
تومان و ديگري 3۸هزار تومان  در ساعات مختلف 
شبانه روز خريداري و با افزودن میزان سود مصوب 
خرده فروشــي )30درصدي( به مشتري عرضه 
مي كند. مشكل اين است كه ساعت مشخصي براي 
تعیین نرخ و عمده فروشي میوه در میدان مركزي 
وجود ندارد و میوه و سبزي به قیمت هاي متفاوت 
از 4بعدازظهر تا ۱۱صبح روز بعد عرضه مي شود 
و ماك تعیین قیمت ها نیز عرضه و تقاضاست. او 
با بیان اينكه میوه، ســبزي و صیفي نرخ مصوب 
نــدارد و تنها قیمت عمده فروشــي اين اقام در 
میدان مركزي میوه و تره بــار در 3درجه كیفي 
كشف و اعام مي شود، افزود: ماك كشف قیمت 
خرده فروشي میوه، فاكتور خريد میوه فروشان در 
میدان مركزي میوه و تره بار است كه اين امر باعث 
اختاف قیمت و عرضه چندنرخــي انواع میوه، 

سبزي و صیفي در سطح خرده فروشي مي شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان چرم: صنف 
فروشندگان چرم با وجود اينكه در ابتدای زنجيره 
صنعت توليد كفش و كيف قرار دارد، متأسفانه 
جزو 13صنف آسيب ديده از كرونا منظور نشده 
و امروز پرداخت قسط وام ها در شرايطی كه از 
چندين ماه قبل از عيد، كارخانه ها و فروشندگان 
هيچ درآمدی نداشته اند، برای آنها به مشكل 
مضاعفی تبديل شده است

توجیه ســتاد مقابله با كرونا و صدور نامه تأيید ضرر و زيان 
اين صنف، هنوز اين درخواست در دست محمد نهاونديان، 
معاون رئیس جمهوري است و نتیجه اي در اين زمینه اعام 
نشده است. نكته اي كه اين فعال صنفي بر آن تأكید دارد اين 
است كه صنف تولیدكنندگان چرم، هیچ درخواستي مبني 
بر دريافت وام يا امكان مالي ديگري ندارد و تنها چیزي كه 
براي نجات اين صنعت در شرايط كنوني مورد نیاز است، اين 
است كه با احتساب در میان مشــاغل آسیب ديده از كرونا، 
كارخانه ها بتواننــد از امكان تنفــس در بازپرداخت وام ها 

برخوردار شوند.

بدونمواداوليهتوانتامينبازاررانداريم
تامین نیاز بازار كیف و كفش كشور با تولیدات داخلي، واردات 
اين كاالها را غیرقابل توجیه مي كنــد و دولت نیز با توجه به 
ظرفیت هاي تولید داخلي، واردات كیف و كفش به كشــور 
را ممنوع اعام كرده است اما تولید اين محصوالت در داخل 
كشــور تا حد زيادي به واردات مواداولیه اي بستگي دارد كه 
امروز تولیدكنندگان در تامین آن با مشكات زيادي مواجه 
هســتند. موادي از قبیل تكسون، اســتون، نخ، كروم و مواد 
رنگي باالبان كه معموال از آلمان وارد مي شــود و در اختیار 

تولیدكنندگان چرم قرار مي گیرد. رئیس اتحاديه فروشندگان 
چرم در اين زمینه  مي گويد: يكي از مواد اصلي تشكیل دهنده 
كفش تكســون اســت كه البته در داخل كشــور هم تولید 
مي شــود ولي براي تولید كفش هاي با قابلیت صادراتي بايد 
استانداردهاي بین المللي مراعات شود و تكسون تولیدي، ايران 
از چنین استانداردي برخوردار نیست. از سوي ديگر از 2 ماه 
قبل از عید هیچ ارزي به واردات مواداولیه تخصیص نیافته و 
هیچ سفارشي به ثبت نرسیده است، اين در حالي است كه در 
آستانه بازگشــايي مدارس و بازگشت كشور به شرايط پیش 

از كرونا، تامین نیاز بازار بدون مواداولیه امكان پذير نیست.
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گوش شنوایی 
هست؟

تاكنون چه تدبیری 
برای محافظت از 
كودكان، زنان و 

قربانیان خشونت های 
خانگی اندیشیده 

شده است؟ این پدیده 
تا چه حد مهار شده؟ 
مشكل مردانی مانند 
پدر رومینا چیست؟ 

حرفشان چیست؟ 
كسی به خواسته های 
دختری مانند رومینا 

آن هم درست در 
نخستین سالی كه 

كودكی را پشت سر 
گذاشته توجه كرده؟ 

یا مخالفت، خشم و 
تند خویی، تنها صدای 

آشنا برای گوش 
رومیناهایی بوده كه 
دنیای خودخواهانه 

اطرافیان حتی فرصت 
و مجالی برای تجربه 
این دنیا را هم به آنها 

نخواهد داد؟

بهت های تكراری
چون خیلی از كارها 
این نخستین باری 

نیست كه شاهد چنین 
اتفاقات ناگواری 

هستیم و متأسفانه 
آخرین بار هم نخواهد 

بود. هر بار پس از 
چنین فجایعی موجی 

از خشم و نظرات 
متفاوت، جامعه را در 

بر می گیرد و بدون 
رسیدن به هیچ گونه 
نتیجه ای دیر یا زود 

دوباره بهت و حیرت 
حادثه بعدی، ما را در 
خود فرو خواهد برد 

و این ماجرا همچنان 
ادامه خواهد داشت

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.
پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****

 9917* * * 0912– حمید:
داشتم فكر می كردم كه چه دنیای عجیب و پر رمز و رازی 
است! چند سال پیش آقایان روحانی و رئیسی و قالیباف 
پشت میز مناظره برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری 
چه بحث های داغ و فراموش نشــدنی ای داشتند اما حاال 
هر یك از آنها پشت میز ریاست یك قوه، در كنار هم و نه 
روبه روی هم نشســته اند و برای امروز و فردای این كشور 
تصمیم می گیرند. امیدوارم مردم ، سرنوشت و آینده روشن 
آنها دغدغه همیشگی شــان باشــد... بی مالحظه كاری، 

بی تعارف، بدون رودربایستی و محكم.

 8529* * * 0901– محمدرضا:
به نظرتون آقای قالیباف كه 12سال شهردار تهران بوده و 
حاال نماینده و رئیس مجلس شــده، در این شرایط، رابطه 
شورای شهر و شهرداری تهران با ایشون و چگونگی پیشبرد 
طرح های عمرانی و توسعه ای در بخش های مختلف مترو، 
حمل ونقل عمومی، راهسازی، فضای سبز، كاهش آلودگی 
هوا، ترافیك و... در این كالنشهر و پایتخت ایران چه خواهد 
شد؟ اشــراف ایشون به مسائل و مشــكالت شهر تهران و 
همكاری دوجانبه مجلس با شورای شهر و شهرداری می تونه 

باعث امیدواری های تازه برای ساكنان این شهر باشه؟

 4927* * * 0916– مرتضی:
به نظر شــما بعد از این همه سال تالش و تولید در صنعت 
خودروســازی، وقت آن نرســیده كه خودروسازان برای 
جلب اعتماد و اطمینان خریداران و مشتریان واقعی خود، 
به خودشــان نه مردم، زحمت بدهند، تالش كنند، همت 
كنند و خود را از این وضعیت ناراحت كننده نجات دهند و 
پا جای پای شركت ها و خودروسازان بزرگ دنیا بگذارند و 
هم كیفیت محصوالت خود را افزایش دهند و هم قیمت 
محصوالتشان را با افزایش بهره وری و پرهیز از هزینه های 
زائد كاهش دهند و مردم را نه كسانی كه باید هزینه های 
متنوع خودروسازان را تأمین كنند بلكه افراد با شخصیت 
و درخور توجه و احترام و ولی نعمت این كشــور بدانند؟ 

زندگی شایسته مسلما حق هر ایرانی است.

 4535* * * 0936– حسین:
اگر خودروسازان ســرمایه گذاری زیان ده در كشورهای 
آفریقایــی و خاورمیانــه دارنــد، اگر هزینــه میلیاردی 
تیم داری های ورزشی را دوست دارند پرداخت كنند، اگر 
چندین هزار نیروی مازاد در بخش های مختلف ســتادی 
، فنی ، عملیاتی و... مشــغول هســتند، اگر دوست دارند 
پاداش های آنچنانی به برخــی مدیران خود بدهند، اگر با 
تشكیل و ادامه كار شــركت های تودرتو و غالباً زیان ده در 
بخش های مرتبط با خودرو هزینه های زیادی را به مجموعه 
خودروسازی تحمیل می كنند و اگر... این مسائل به ما كه 
خریدار و مصرف كننده خودرو هســتیم هیچ ربطی نداره 
و نباید هزینه این همــه زیاندهی، ضعف مدیریت، عالیق 
شخصی، اجرای طرح های سفارشــی و خارج از ضوابط و 

هزینه های سربار به ما تحمیل و از جیب ما پرداخت شود.

رُك 

رومینا، دختر سیزده  ساله ای كه با پسری از خانه فرار كرده بود، 
بعد  از دستگیری و بازگرداندن به خانه توسط پدرش با داس و در 
قتلی ناموسی كشته شده است. موجی از خشم و اندوه فضای مجازی را در برگرفته و تا مدتی هر كس، 
نظری در مورد این ماجرا خواهد داد و این نخستین باری نیست كه شاهد چنین اتفاقات ناگواري هستیم 
و متأسفانه آخرین بار هم نخواهد بود. هر بار پس از چنین فجایعی موجی از خشم و نظرات متفاوت جامعه 
را در بر می گیرد و بدون رسیدن به هیچ گونه نتیجه ای دیر یا زود دوباره بهت و حیرت حادثه بعدی، ما را در 

خود فرو خواهد برد و این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت...  به راستی چه كسی پاسخگوی ترس و وحشت دختركانی مانند رومینا 
خواهد بود؛ آنگاه كه از عصبانیت و خودخواهی های دنیای مردانه پدر به دنیای كینه توزانه مردی دیگر پناه می برند؛ دنیایی كه عاقبت با 
بی مهری، فریادشان را با داس خشم نشانه می روند. تاكنون چه تدبیری برای محافظت از كودكان، زنان و قربانیان خشونت های خانگی 
اندیشیده شده است؟ این پدیده تا چه حد مهار شده؟ مشكل مردانی مانند پدر رومینا چیست؟ حرفشان چیست؟ كسی به خواسته های 
دختری مانند رومینا آن هم درست در نخستین سالی كه كودكی را پشت سر گذاشته توجه كرده است؟ یا مخالفت، خشم و تندخویی، 
تنها صدای آشنا برای گوش رومیناهایی بوده كه دنیای خودخواهانه اطرافیان حتی فرصت و مجالی برای تجربه این دنیا را هم به آنها 
نخواهد داد؟! قتل رومینا قطعاً ریشه های اجتماعی و روانی زیادی دارد كه اگر درست و دقیق كاوش نشود دردی درمان نخواهد شد. 
بهت، حیرت و گریستن بدون پرسش و پاسخ مطالبه كردن، بی فایده است. در این باره با مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه، محقق و رئیس 

انجمن مددكاران اجتماعی ایران گفت وگو كرده ایم.

چطور می توان آسیب های اجتماعی را در جامعه 
كاهش داد؟ در كشور ما چه سازمان یا نهادی متولی و مسئول 

این كار است؟ 
در هر كشوری، ســازمانی وجود دارد كه به آسیب های اجتماعی 
رسیدگی می كند. این ســازمان متولی حل مشــكالتی در این 
خصوص است. در كشور ما هم سازمان بهزیستی مسئول رسیدگی 
به همه آسیب های اجتماعی است. البته انتخاب متخصصان این 
قبیل سازمان ها در همه جای دنیا با توجه به مراجعاتی است كه به 
آنها می شود؛ یعنی مددكاران اجتماعی كه از تجربه و آگاهی الزم 
برخوردار باشند باید در سازمانی مانند سازمان بهزیستی حرف اول 
را بزنند. اما یكی از مشكالت این سازمان این است كه حتی انتخاب 
تخصص رئیس این سازمان هم چندان مرتبط با خدماتی كه باید 
ارائه شود نیست؛ یعنی رئیس سازمان بهزیستی متخصص طب 
اطفال است. پیگیری اینگونه مشكالت مانند قتل های ناموسی و 
خانوادگی كه از سر خشونت والدین، انتقام و... انجام می شود با این 
سازمان است؛ البته آن هم نه فقط زمانی كه چنین حوادثی اتفاق 
می افتد بلكه برای پیشگیری، مشكل باید به طور ریشه ای و عمقی 
بررسی شــود؛ به گونه ای كه نه تنها علل و عوامل حوادث ناگواری 
كه اتفاق می افتند بررسی شود بلكه حتی االمكان از وقوع دوباره و 

چندین باره اینگونه حوادث هم جلوگیری شود.
ریشه خشونت های رفتاری را معموال چطور می توان 
شناسایی كرد و آیا در خشونت هایی كه حتی منجر به قتل 

می شود می توان فقط یك فرد را مقصر دانست؟
توجه به انتخاب افراد شایســته، متخصص و پاســخگو برای هر 
سازمانی بسیار مهم اســت؛ اینكه افراد عالوه بر داشتن آگاهی و 
تخصص كافی در زمینه ای كه مشــغول به كار هستند كارایی و 
قدرت اجرایی الزم را هم داشته باشند، موضوع بسیار مهمی به شمار 
می رود. وقتی چنین سلســله مراتبی وجود داشته باشد عالوه بر 
اینكه كمتر شاهد رفتارهای آسیب زا خواهیم بود به تدریج قدرت 
تشخیص چگونگی بررسی مشكالت را هم خواهیم داشت. بنابراین 
بهتر است وقتی دخترنوجوانی مانند رومینا توسط پدرش به قتل 
می رسد تنها پدر را مقصر اصلی ندانیم. توجه داشته باشیم این پدر 
هم در جامعه متعصبی بار آمده كه اجازه انجام چنین كاری را از 
او سلب نكرده است. گاهی نگاه های سنگینی كه روی پدر است او 
را به سمت ارتكاب قتل كشانده؛ در واقع آسیب شناسی و بررسی 
چنین دیدگاهی كه منجر به قتل یك نوجوان می شــود می تواند 
تكرار چنین حوادث ناخوشــایندی را كاهش دهد. توجه داشته 
باشیم وقتی در مورد جرم و جنایاتی حرف می زنیم كه باعث آسیب 
به شخص یا اشخاصی یا حتی در نهایت منجر به از دست دادن جان 
یك نفر می شود مسئله فردی باید از مسئله اجتماعی تفكیك شود. 
مسئله فردی این است كه پدری در یك خانواده مشكل دارد و حتی 

فرزندان یا همسر خود را هم مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

فراموش نكنیم افرادی كه مســئله و مشــكالت اجتماعی دارند 
مسائلشان باید توسط مددكاران اجتماعی بررسی شود. این افراد 
لزوماً بیمار نیســتند. به همین خاطر هم به جای بررسی توسط 
روانشناس، مددكاران اجتماعی باید مشكالتشان را به طور ریشه ای 
بررســی كنند؛ اینكه تحت تأثیر چه افكار و چه فشاری دست به 
كارهای پرخطری می زنند كه ســالمت و حتی جــان دیگران را 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 مشــكالت فردی و اجتماعی را چگونه می توان 
تفكیك و هر كدام را به طور جداگانه بررســی كرد و چگونه 

می توان به این مشكالت به طور موازی پرداخت؟
فرزندی كه در خانواده ای با افكار متعصبانه و خشن بزرگ می شود 
خودش هم مشكالت زیادی را وارد جامعه می كند. بنابراین كاری 
كه برای حیطه »مسئله فردی« باید انجام شود توجه به مشكالت 
شخصی افرادی است كه با دادن آگاهی و باالبردن میزان اطالعات 
به آنها، بسیاری از مشكالتشان برطرف خواهد شد. اما موضوعات و 
مسائل اجتماعی بعد فراگیرتر و جامع تری را شامل می شود. مثالً در 
محله ای كه بسیاری از جوانان آن معتاد هستند در واقع با پدیده ای 
اجتماعی روبه رو هستیم، نه فردی. به همین خاطر باید ببینیم چه 
عوامل و شرایطی باعث شده این جوانان به چنین نقطه ای برسند. 
فراموش نكنیم اینگونه عوامل اجتماعــی در كوتاه مدت و به ناگاه 
منجر به چنین مشكالتی نشده اند بلكه در طوالنی مدت به چنین 
جایی رسیده اند كه برطرف كردنش هم زمان و صبر و حوصله زیادی 
را می طلبد. مسائل و مشكالت اجتماعی معموال ظرف 50-40سال 
شكل می گیرند؛ درســت همانگونه كه تفكرات و ذهنیات ما هم 
یك شبه حاصل نمی شوند، به این دلیل یك روزه هم تغییر نمی كنند. 
در واقع ما با داشــتن بهترین متخصصان هم باید زمان زیادی را 
برای بررســی و زوایای مختلف اینگونه مشكالت درنظر بگیریم و 
 طوری برنامه ریزی كنیم و گام برداریم كه بتوانیم امیدوار باشیم در

50-40سال آینده مشكالت اجتماعی به مرور برطرف شوند.
چطور می تــوان مانع از عادی شــدن رفتارهای 
آسیب زایی مانند خشــونت های خانگی، قتل های ناموسی 

و مشكالت رفتاری دیگری شد كه تكرار آنها به تدریج قبح 
موضوع را از بین خواهد برد؟ 

عادی نشدن مشكالت رفتاری در ســطح جامعه كمك زیادی به 
برطرف شدن آنها می كند. برای رسیدن به چنین نتیجه ای باید از 
»شیوع« بی رویه مشكالت رفتاری فردی كه تكرارشان، جامعه را 
هم فرا خواهد گرفت جلوگیری كرد. توجه داشته باشیم خواه ناخواه 
تكرار و فراگیری رفتارهای مخرب به تدریج قبح و زشتی آنها را هم 
از بین خواهد برد و با عادی شدن چنین رفتارهایی نوعی بی پروایی 
و گستاخی در ارتكاب جرم و جنایت به وجود خواهد آمد كه باعث 
می شود كمتر كسی به فكر یافتن راه حل و مقابله با مشكالت باشد 
یا در نهایت مواجهه و مقابله با آنها را هم به آینده دور و نامعلومی 
محول كند. مشكالت دختری مانند رومینا چندان ناآشنا نیست. 
پســری كه رومینا به او پناه برده خودش هم معلولی از مشكالت 
جامعه است. اما خانواده او به خاطر جنسیتش به او اجازه می دهند 
دختری را به خانه بیاورد. دختر هم چون اجازه انجام چنین كاری 
را ندارد پنهانی و از ترس مواجهه با خشــم خانواده تن به چنین 
كاری می دهد. بررسی چنین مشــكالتی برعهده سازمانی مانند 
سازمان بهزیستی است كه اگر به موقع به مشكالت فردی این افراد 
رسیدگی می كرد شاید هم اكنون رومینا و دختران و پسران دیگری 
مانند آنها راه دیگری را انتخاب می كردند؛ راهی كه منجر به انتقام 

و مرگ نمی شد.
بچه ها درصورت آزار توسط افراد خانواده به كجا 
می توانند پناه ببرند؟ آیا مرجع قانونی ای برای این كار درنظر 

گرفته شده است؟ 
توجه داشته باشــیم اگر در كشور ما ســازمانی وجود داشت كه 
درصورت آزار و اذیت شدن بچه ها توسط والدینشان، اجازه اعمال 
نظر و حتی نگهداری از آنها را داشت شاید چنین مشكالتی منجر به 
قتل نمی شد. در ایران اورژانس اجتماعی؛ 123، وجود دارد كه شاید 
كمتر كسی با آن آشنایی دارد. فعالیت اصلی این اورژانس از سال 
1378آغاز شده كه در زمینه خدمات رسانی مددكاران اجتماعی در 
حوزه آسیب های اجتماعی ازجمله آزار و اذیت همسران، كودكان 
و سالمندان است. كارشناسان این حوزه می توانند از انجام مشاوره 
گرفته تا صدور حكم قضایی را دنبال كنند و تحت پوشــش قرار 
دهند. در این مراكز مداخالت روانی- اجتماعی قبل از مداخالت 
قضایی و انتظامی و حتی در كنار این نوع مداخالت انجام می شود 

كه این موضوع در پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی دارد.
آیا مردم می دانند اگر به هر شــكل مورد آزار و 
اذیت های خانگی و اجتماعی قرار بگیرند چه كار باید بكنند یا 

كودكان چطور از حق و حقوق فرزندی خود دفاع كنند؟
البته فعالیت 123 در سطح جامعه تشریح نشــده است و مردم 
معموالً حتی نمی دانند این شــماره مربوط به كجاست و در چه 
مواقعی می توانند از آن اســتفاده كنند. در واقع شناسایی مردم 
با این اورژانس به اندازه مشاهده ون هایی با نشان 123 و اورژانس 
اجتماعی است كه تصورشــان هم از این ون ها در حد جمع آوری 
معتادان است. اما تبلیغات در این زمینه می تواند بسیار مؤثر باشد. 
البته امكانات این اورژانس هم محدود اســت و نمی توان درباره 
موفقیت یا عدم موفقیت آن اظهارنظــر دقیقی كرد. این اورژانس 

خدماتی ازجمله راهنمایی و مشــاوره، توانبخشی، پیشگیری و 
ارجاع افراد به مراكز مداخله در بحران هــای فردی، خانوادگی و 
اجتماعی را در بر می گیرد. متأسفانه این روزها معموالً افكارعمومی 
در برابر آزار و اذیت كودكان و همســران بی تفاوت هستند یا در 
نهایت با 110تماس می گیرند، درحالی كه مــردم می توانند در 
چنین شــرایطی ضمن تماس با اورژانس اجتماعی از حادشدن 
موضوع جلوگیری كنند. اما مشكل اینجاســت كه كارشناسان 
اورژانس اجتماعی، در بســیاری موارد حتی اجازه ورود به خانه 
افرادی را كه نیاز به كمك دارند و همچنین امكانات اسكان آنها را 
برای در امان ماندن از خطر را ندارند. به عالوه این اورژانس كمتر 
می توانند حكم قضایی بگیرند؛ درحالی كه موضوع مهم این است 
كه توجه داشته باشیم نقش مداخله های تخصصی دقیقا زمانی كه 
خشونت های خانگی در حال اتفاق است تعیین كننده خواهد بود.

 چگونه نهاد یا سازمانی می تواند اعتماد و اطمینان 
مردم را برای مراجعه و كمك گرفتن از آنها جلب كند؟

سازمانی مانند سازمان بهزیستی باید مشكالت واقعی مردم را حل 
كند. اگر قرار باشد افراد با مشكالت خاصی مانند درآمد و معیشت 
بتوانند به جایی مراجعه كنند نمی توان با مشــاوره و نصیحت و 
توصیه به سازش با یكدیگر ره به جایی برد. به این دلیل، هم زمانی 
مراجعان می تواند به نهاد یا ســازمانی اعتماد یا اطمینان داشته 
باشد كه آن سازمان بتواند مشكالت آنها را حل كند. در ماجرای 
قتل رومینا هم سازمان بهزیستی باید وارد عمل می شد و عالوه بر 
رسیدگی به مشكل خانواده رومینا با بررسی ابعاد این فاجعه از تكرار 
آن جلوگیری می كرد. زمانی می توانیم به مردم توصیه كنیم كه 
درصورت بروز مشكالت رفتاری و خشونت های خانگی یا اجتماعی 
جایی برای حمایت از آنها وجود دارد كه این مكان ها هم توانایی 
و صالحیت كمك به مردم را داشته باشند. بنابراین ارائه واقعی و 
عملی سرویس ها و خدماتی كه به قربانیان رفتارهای بیمارگونه 
در سطح جامعه می شود مهم اســت نه صرفاً فقط سخن گفتن از 
اینگونه خدمات؛ به عبارت دیگر كسی كه از هر طرف می رود هیچ 
ساحل امنی نمی یابد و ممكن است به ناچار به جایی پناه  ببرد كه 

فقط مشكالت او را بیشتر می كند.
به نظر شما گام های نخســت برای تكرارنشدن 
مشكالت رفتاری و خشونت هایی كه منجر به قتل می شود در 

سطح جامعه چیست؟
در هر شهر یا شهرستانی نخست باید ارگان هایی را كه مربوط به 
این كار می شوند و امكاناتی كه در اختیار دارند شناسایی كرد؛ از 
كمیته امداد گرفته تا هر سازمان دیگری كه می تواند كمك كند. 
در گام بعدی می توان با شناسایی تعصبات و خشونت های فردی، 
جمعی یا قومی و قبیله ای در هر منطقه ای مرحله به مرحله با افراد 
پیش رفت و با شناسایی چگونگی شكل گیری تعصباتی كه منجر به 
رفتارهای ناهنجاری مانند آسیب رساندن به دیگران ازجمله اعضای 

خانواده می شود مقابله كرد.
واقعاً به چه صورت می توان در مقابل تعصبات فردی 

یا قومی و قبیله ای افراد قرار گرفت؟
این تعصبات همانگونه كه یك شــبه شــكل نگرفتــه  و به وجود 
نیامده اند، یك شبه هم از بین نخواهند رفت. بنابراین برای مبارزه 
با آنها باید ضمن اســتفاده از نیروهای متخصص، صبر و حوصله 
زیادی هم به خرج داد چون امكان دارد راهی كه می رویم بارها و 
بارها با موانع سرسختی كه ریشه در ذهن و فكر افراد دارد، مواجه 
شویم. اما دیر یا زود و با باالبردن سطح آگاهی و وسعت بخشیدن 
به دیدگاه های محدود افراد متعصب می توان به چشم انداز روشنی 
امیدوار بود كه سرانجام ما را به ساحل مقصود رهنمون می كند؛ 
ساحل امنی كه در آن كمتر شاهد خشونت های قومی و قبیله ای، 
قتل های ناموســی، بدرفتاری های اعضای یك خانــواده و آزار و 

اذیت های آنها خواهیم بود.
برای كاهش خشونت های خانگی روش هایی وجود دارد كه 
بتوان به صورت تخصصی به خانواده های در معرض آسیب 

نزدیك شد؟
برای رسیدن به نتیجه بهتر نخســت باید علل بروز خشم افراد 
را بررســی كنیم. باید كمك كنیم تا رفتارهــای مخرب باعث 
آسیب رساندن به فرد، همسر و فرزندانش نشود. فراموش نكنیم 
آسیب های اجتماعی مانند زنجیره ای به هم متصل هستند و به 
هم ربط دارند. به همین دلیل برای كاهش چنین آسیب هایی باید 
مجموعه ای از متخصصان در اختیار داشته باشیم؛ از مددكاران 
اجتماعی گرفته تا حقوق دان هایی كــه باید به كارهای حقوقی 
افراد رســیدگی كنند؛ مثــال دختر زیرهجده ســالی كه مورد 
خشــونت های خانگی قرار می گیرد ابتدا باید توســط وكیل و 
حقوق دان به دادسرا ارجاع داده شود تا از اداره سرپرستی اجازه 
بگیرند كه با ادله ارائه شــده مثال یك هفته بتواند در ســازمان 
بهزیستی اسكان داده شود. در غیراین صورت این سازمان حق 
نگهداری كسی را نخواهد داشــت. بنابراین می توان گفت باید 
حكمی وجود داشته باشد تا سازمان بهزیستی یا هر نهاد مرتبط 
و توانمندی بتواند كسی را كه مورد آزار و اذیت و خشونت های 
اجتماعی و خانگی قرار می گیرد حمایت كند. البته محل اسكان 
و چگونگی نگهــداری از این افراد هم خیلی مهم اســت. نباید 
به گونه ای باشد كه مشكالت افراد آســیب دیده را دامن بزند و 
زخم هایشان را تازه نگه دارد. این اشخاص حتماً باید دور از افرادی 
باشــند كه به آنها آموزش های غلط برای مواجهه با آسیب های 
اجتماعی و خشونت می دهند. برای رسیدن به چنین نتیجه ای 

نگاه باید صرفا نگاهی سازنده باشد.

نگاهی آسیب شناسانه به موضوع قتل رومینا با حضور مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران

اعالم خطر شیوع عادی سازی  آسیب های اجتماعی

  تاب آوری، یكی از مهارت هایی كه در شرایط سخت 
و اســترس زا می تواند به فرد كمك كند تا تصمیم های 
درســتی در زندگی خود بگیــرد. افــرادی كه چنین 
مهارتی را آموخته و آن را در زندگی خود به كار می برند، 

شخصیتی مقاوم در مقابل استرس دارند و درس های ارزشمندی از تجارب سخت 
زندگی خود می گیرند. در زیست شناســی نظریه ای به نام تنــازع بقا وجود دارد. 
براساس این نظریه، تنها موجوداتی می توانند به زندگی خود در جهان ادامه دهند 

كه بتوانند خود را با محیط پیرامون خود وفق داده و با شــرایط سختی كه محیط 
به آنها تحمیل می كند سازگار كنند. در ما انسان ها نیز چنین ظرفیتی وجود دارد 
به نام تاب آوری. اگر بتوانیم این ظرفیت را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل كنیم و 
آن را افزایش دهیم، این ظرفیت می تواند به شكل یقین به ما كمك كند كه هنگام 
رویارویی با شرایط سخت و تهدیدهای جدی و در برابر عوامل استرس زا و همچنین 
عواملی كه مسبب به وجود آمدن بســیاری از مشكالت روانشناختی و آسیب های 
اجتماعی می شــوند، از خود مقاومت نشــان دهیم و بر آنها غلبه كنیم و واكنشی 
یادگیرانه- مقابله ای از خود نشان دهیم.  یعنی از شرایط سخت تجربه كسب كرده، 
درسی ارزشمند بگیریم و برای خود فرصتی برای موفقیت ایجاد كنیم اما، درصورتی 
كه تاب آوری افراد ضعیف باشد، فرد نقش قربانی را به خود گرفته و نسبت به شرایط، 
منفعالنه برخورد خواهد كرد یعنی به سرعت روحیه خود را مي بازد و خود را قربانی 
شرایط می بیند و دست به راهكارهای نامناسب ازجمله سوءمصرف مواد، استفاده 
از الكل، خودكشی، قتل و رفتارهای مجرمانه دیگر می زند. ممكن است این سؤال 
برای شما پیش بیاید كه چگونه می توان مهارت تاب آوری را كسب كرد؟ در نخستین 

گام، افراد باید در زندگی خود، هدف مشخصی داشته باشند و برای رسیدن به آن 
تالش كنند. در گام دوم، امیدواری به آینده ای روشن و اینكه زندگی قرار است روی 
خوشی داشته باشد می تواند به ایجاد تاب آوری و كسب توانایی مقابله با استرس ها 
كمك كند. در گام سوم، اعتماد به خود و باال بردن توانایی اجتماعی مانند منعطف 
بودن در مقابل مســائل، همدلی و مهربانی كردن با دیگران، شوخ طبعی و نشان 
دادن رفتارهای مورد پسند و اقبال عمومی به ایجاد ظرفیت تاب آوری در فرد كمك 
می كند. در گام چهارم، افزایش شبكه های حمایتی مانند ارتباط بیشتر با خانواده، 
اقوام و دوســتان و در گام پنجم تقویت ارتباط با آنها گام هایی مفید برای افزایش 
تاب آوری به شمار می رود. در گام ششــم نیز، افزایش مهارت حل مسئله و كمك 
گرفتن از دیگران برای پایان دادن به مســائلی كه ذهن فرد را به خود درگیر كرده 
مفید است. اما مهم ترین عامل ایجاد تاب آوری در افراد، افزایش اعتقادات دینی و 
معنویات است كه می تواند كمك بسیاری به افزایش تاب آوری و دوری افراد از دست 
زدن به اقدامات مجرمانه شود؛ اقداماتی كه در اسالم ارتكاب به آن نهی شده است و 

فرد با تقویت اعتقاد دینی خود از دست زدن به آن خودداری می كند.

  به مشكالت غیرقابل پیش بینی 
چگونه واكنش نشان می دهید؟

یكتا فراهانی
خبر نگار

طراوت جاللی
روانشناس

حوصله رسیدگی نداریم  
فراموش نكنیم آموزش و پیشگیری نخستین گام برای مقابله با آسیب های اجتماعی است. اگر در مدرسه بین بچه ها، 
معلمان و مربیان آن قدر اعتماد و اطمینان وجود داشته باشد كه بتوانند مشــكالت خود را با مربی یا معلم در میان 
بگذارند، بچه ها پناه و مامن مناسبی خواهند داشت و همین موضوع مانع از بیراهه رفتنشان می شود. معلمان هم باید با توجه 
كافی به تك تك شاگردانشان بهتر و دقیق تر در جریان حال روحی آنها قرار بگیرند. حال آنكه هم اكنون معلمان و مربیان هم 
آن قدر مشكالت اقتصادی و معیشتی دارند كه وقت و حوصله زیادی برای رسیدگی به شاگردانش ندارند. انجام همه این كارها 
نیاز به تخصیص بودجه دارد چون آنچه مهم است استفاده از نیروی متخصص و كارآمد است. مددكاران اجتماعی كه توان و 
قدرت عمل برای انجام كارهای الزم  را داشته باشند می توانند تا حدود زیادی در این خصوص مؤثر باشند. والدین و بچه ها هم 
اگر بدانند جایی برای رسیدگی به خشونت ها و آزارهای خانگی وجود دارد بیشتر در این زمینه احتیاط خواهند كرد؛ تا جایی 

كه كمتر شاهد ابراز خشونت هایی كه منجر به آسیب های اساسی روحی و جسمی و حتی قتل است خواهیم بود.
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جهان استارتاپی

خیز هندوستان 
5G به سمت 

چند وقتی 
می شود كه 

هندی ها خیز 
بلندی را برای 

راه اندازی شبكه 
5G برداشته اند. 

آنها مذاكراتی 
را با شركت 

هوآوی چین 
به همین منظور 

انجام داده اند 
و برای توسعه 

زیرساخت های 
شبكه 5G به 

چینی ها چراغ 
سبز نشان 

داده اند

شکافت ویرانگر
هنگامی كه بتن 
در معرض دمای 
بسیار پایین 
قرار می گیرد، 
كریستال های 
كوچك یخی 
در منافذ آن 
ایجاد می شود. 
این كریستال ها 
به تدریج در 
داخل این منافذ 
افزایش می یابند 
و با اشغال این 
منافذ باعث 
فشار زیر سطح 
الیه های بتن 
می شوند. پس 
از آن، ترك های 
ویرانگری در 
داخل این ماده 
سخت ایجاد 
می شود

فناوری جدید برای تولید بتن های مقاوم
با به كارگیری یك پلیمر جدید در تركیب بتن، 90درصد از بلورهای یخ از بین 

می رود و استحكام این تركیب چند برابر می شود

هنگامی كه به سازه های بتنی نگاه می كنیم، گاهی چنان عظمت 
و شكوهی دارند كه حداقل برای مدت كوتاهی توجه كامل ما را 
به سمت خود جلب می كنند. این سازه ها اكنون بخش بزرگی از 
جهان اطراف ما را تشكیل می دهند. فقط كافی است نگاهی به 
پیاده روها، خیابان ها و ســاختمان ها بیندازیم تا حضور پررنگ 
آنها را در اطراف خود احساس كنیم. اما این سازه های غول پیكر 
همیشه یك نقطه ضعف بزرگ داشته اند؛ بلورهای كوچك یخی.
وب سایت inverse در گزارشی نوشته است: این كریستال ها 
می توانند ترك های بزرگی در این ماده های مســتحكم و قوی 
ایجاد كنند كه باعث شود از نظر مكانیكی، ضعیف و حتی هنگام 
رانندگی یا پیاده روی روی آنها، مخاطره آمیز شوند. دانشمندان 
برای حل این مشكل از منابع به ظاهر غیرممكنی چون ماهی، 

گیاهان و باكتری ها الهام گرفتند تا این مشكل را حل كنند.
پژوهشگران با مطالعه پروتئین های باكتری های مقاوم در برابر 
یخ كه در دمای زیر صفر زنده می مانند، پلیمرهایی تولید كردند 
كه پس از مخلوط شــدن با بتن به عنوان ضد یخ طبیعی عمل 
می كنند. دانشمندان پس از استفاده از این پلیمر، مشاهده كردند 
بدون آنكه استحكام بتن كم شود، 90درصد بلورهای یخ كاهش 
یافته اســت. در حالی كه بتن از بیرون مانند یك ماده غیرقابل 

نفوذ به نظر می رسد، اما داخل آن، در واقع پر از سوراخ ها و منافذ 
كوچك است. هنگامی كه این ماده در معرض دمای بسیار پایین 
قرار می گیرد، كریســتال های كوچك یخی در منافذ آن ایجاد 
می شود. این كریستال ها به تدریج در داخل این منافذ افزایش 
می یابند و با اشغال این منافذ باعث فشــار زیر سطح الیه های 
بتن می شوند. پس از آن، ترك های ویرانگری در داخل این ماده 
سخت ایجاد می شود. این اتفاق نه تنها برای اتومبیل هایی كه از 
جاده های تخریب شده عبور می كنند، نگران كننده است، بلكه 
تولید یك ماده شیمیایی اصلی در سیمان، تقریبا باعث انتشار 
9درصد از دی اكسیدكربن كل جهان می شود. كارشناسان حتی 
تخمین می زنند كه تا سال 2050 تولید سیمان به  خاطر افزایش 
تقاضا تا 50درصد دیگر رشد خواهد كرد. حل نشدن این مسئله 
نه تنها می تواند هزینه های زیادی را در پی داشــته باشد، بلكه 
می تواند به محیط زیست هم آسیب برساند. بخشی از آنچه این 
نوآوری را بسیار هیجان انگیز می كند، این است كه نویسندگان 
این مقاله جدید كه در نشریه Cell منتشر شده است، نوشته اند 
كه این نوآوری یك جهش در فناوری بتن طی 70سال گذشته 

محسوب می شود.
 ویــل اســروبار، نویســنده اصلی و سرپرســت آزمایشــگاه

 Living Materials در دانشــگاه كلرادو بودر، می گوید: ما به 
این خاطر هیجان زده هستیم كه این اتفاق به معنای گذر از یك 
دوره هفتادساله در فناوری بتن به شمار می رود. از نظر ما، این 

رشــد عجیب هندی ها در حوزه اســتارتاپ باعث 
شده تا دنیا آماده به وجود آمدن چین دوم در زمینه 
كسب وكارهای نوپا باشد. اگرچه خبر آمده كه در بحران 
شــیوع بیماری كووید -19بسیاری از استارتاپ های 
هندی با مشــكالت مالی عدیده ای روبه رو شده اند 
اما این هرگز به معنای پایان كار و دســت كشیدن از 

پیشرفت نیست.

تقویت 5G با 35ماهواره
 یــك اســتارتاپ هنــدی به نــام »وســتا اســپیس«
)Vestaspace( كه كارش ســاخت و تولید پلتفرم های 
ماهواره ای كوچك برای كاربری های تجاری و علمی است، 
می خواهد براساس یك برنامه، با ارسال بیش از 35ماهواره 
به فضا، شــبكه ارتباطی 5G در هندوســتان را ساخته و 
راه اندازی كند. به نقل از بیزنس الین، این برنامه مورد تأیید 
مقامات مسئول در این كشور است و كارهای اجرایی آن 

به زودی انجام خواهد گرفت.

5G در هندوستان
چند وقتی می شــود كــه هندی ها خیز بلنــدی را برای 
راه اندازی شــبكه 5G برداشــته اند. آنهــا مذاكراتی را با 
شــركت هوآوی چین به همین منظور انجام داده و برای 
توسعه زیرساخت های شــبكه 5G به چینی ها چراغ سبز 
نشــان داده اند. در این میان استارتاپ وستا اسپیس یكی 
از مهم ترین وظایف را برعهده گرفته اســت و نخســتین 
ماهواره  اش را در ســپتامبر )شهریور( امســال در اختیار 
شــركت ارتباطات هندوســتان قرار خواهد داد. پرتاب 
ماهواره هــا از اوایل ســال2021آغاز خواهد شــد. این 
استارتاپ كه دفتر مركزی اش در شــهر پونه قرار دارد در 
بیانیه ای اعالم كرده اســت كه مشــغول نصب ۸ایستگاه 
زمینی و 31هزار گیرنده اطالعات در سراسر هندوستان 
است تا شبكه 5G را در مناطق شهری و روستایی توسعه 
دهد. تمام این ماهواره ها قرار اســت در مدارهای »لئو« و 

»ژئو« قرار بگیرند.

فضا برای همه
آرون كومار ســوربان، مؤســس و مدیرعامل اســتارتاپ 
وستا اســپیس می گوید: »در ماموریتی هســتیم كه طی 
آن همه می توانند به فضا دسترســی داشته باشند، ضمن 
اینكه از طریق اتصاالت امنــی كه ما فراهم می كنیم، یك 
فرد عادی هم قادر خواهد بود بــه ماهواره های مورد نظر 
خود دسترســی پیدا كند و برای خودش در فضا غوطه ور 
شود. در این راه ما تمام مجوزهای الزم را از دولت دریافت 
 Ka و Ku كرده ایم و باید بگویم كه این سرویس در باندهای
ارائه خواهد شد. برای شروع كار، ما قصد داریم پهنای باند 
را به اپراتورهای مخابراتی موجود و ارائه دهندگان سرویس 
اینترنت پیشــنهاد دهیم و در مرحله بعدی در پی كسب 
مجوز به منظور ارائه مســتقیم خدمات به مشتریان خود 

خواهیم بود«.

مشابه با طرح اسپیس  ایكس
در هندوســتان قوانین به گونه ای اســت كه تنها سازمان 
تحقیقات فضایی هنــد )ISRO( كه مورد حمایت دولت 
این كشــور اســت می تواند امور ماهواره ای را انجام دهد. 
در همین راستا اســتارتاپ وستا اســپیس باید پیش از 
پرتاب ماهواره هــای خود تمام مجوزهــای الزم را از این 
سازمان دریافت كند و ســپس زیرنظر ISRO كار پرتاب 
ماهواره هایش را انجام دهد. این موضوع همگان را یاد شیوه 
همكاری شركت خصوصی اسپیس  ایكس با ناسا می اندازد. 
گفته شده كه اســپیس  ایكس طبق برنامه های از پیش 
تعیین شده می خواهد امسال اینترنت ماهواره ای خود را در 
آمریكای شمالی راه اندازی كند. در این میان وستا اسپیس 
امیدوار است با پروژه خود، اینترنت ماهواره ای را جایگزین 
شبكه های فیبری سنتی كند و نسل پنجم اینترنت همراه 
را برای هندی ها فراهم آورد. این استارتاپ در سال201۸ 
تاسیس شده و چندی پیش سرمایه ای 10میلیون دالری 
از شركت سرمایه گذاری آمریكایی نكست كپیتال دریافت 

كرده است.

خوش بینی
 CubeSat آرون كومــار ســوربان كــه روی ســری
)ماهواره هــای مینیاتوری با كاربری های بســیار خاص( 
كار كرده و پروژه های نانو ماهواره ای را پیش برده، خیلی 
خوش بین اســت كه این بودجه باعث شــود تا استارتاپ 
رشد قابل توجهی داشته باشــد. او حتی پیش بینی كرده 

كه شركتش با رشدی 300درصدی روبه رو خواهد بود.

ناكامی دیگران
طرح های مشــابهی هم در هندوســتان وجود داشت كه 
تقریبا هیچ كدام به نتیجه ای نرسید. به عنوان نمونه، شركت 
دواس مولتی مدیا برنامه هایی مشابه با وستا اسپیس داشت، 
اما طرح هایی كه ارائه كردند با مشكالت فراوانی روبه رو شد 

و آنها هرگز نتوانستند كاری را پیش ببرند.

 استارتاپ هندی
5G پیشرو در ارائه

وستا اسپیس با پرتاب بیش از 35ماهواره به 
فضا، اینترنت نسل پنجم همراه را به هندی ها 

هدیه می دهد

نبرد با كرونا 
در پیك دوم

با شروع دوباره كسب و كارها و اجبار افراد برای بیرون آمدن از 
قرنطینه، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پیك دوم همچنان 

بهترین راه برای ایمن ماندن از كووید-19 است

اعداد و آمارهای جهانی نشانی از كم شدن میزان ابتالی افراد به ویروس 
كرونا ندارد اما اوضاع اقتصادی و روحی روانی افراد در گوشه گوشه دنیا به 
سمتی می رود كه دولت ها به اجبار بساط قرنطینه و تعطیلی كسب و كارهای 
كم خطر و پرخطر را برچیده اند. در ایران هم با بازگشــت كارمندان به سر كار و بازشدن مشاغل مختلف ازجمله 
رستوران ها، شاهد اوج گیری دوباره تعداد مبتالیان به كووید-19 هستیم. در شرایطی كه ویروس كرونا هنوز هم در 
بدن برخی افراد تا 14روز خود را پنهان می كند و عالمتی نشان نمی دهد، بسیاری از افراد با اتمام قرنطینه و راه اندازی 
كسب و كارهایی مانند كافه ها و رستوران ها از احتمال ابتالی به بیماری كووید-19 به واسطه فاصله و ارتباط نزدیك 
ابراز نگرانی می كنند. به واسطه این نگرانی تعدادی از دانشمندان روی میزان احتمالی انتشار ویروس در اماكنی 
مانند رستوران ها و ادارات پرداختند. شواهدی برای یافتن راه های قطعی انتقال ویروس كرونا هنوز هم كم است و به 
همین دلیل است كه پاسخ دانشمندان با ابهام همراه است چون باوجود همه تحقیقات و بررسی ها هنوز از مسیرهای 

انتقال مرموز كرونا مطمئن نیستند.

زهرا خلجی
خبرنگار

فاكتورهای كلیدی مراقبت شخصی
به گزارش بی بی سی، واضح ترین عامل برای مبتال نشدن 
به ویروس كرونا، حفظ فاصله است. تحقیقاتی كه شروع 
آن به سال1930 برمی گردد، نشــان می دهد كه وقتی 
كسی ســرفه می كند میزان زیادی از قطرات مایعی كه 
از دهان وی خارج می شود تبخیر می شــود یا با فاصله 
یك متر به زمین می افتد. به این علت سازمان بهداشت 
جهانی همچنان روی حرف اول خود درباره حفظ یك متر 
فاصله اجتماعی پابرجاست. برخی از كشورها و دولت ها 
فاصله ایمن را 1.5متر و برخــی دیگر حتی 2متر اعالم 
كرده اند. دستورالعمل های فاصله گذاری اجتماعی بیشتر 
به این معنی است كه هرچه شما بیشــتر از افراد فاصله 
بگیرید، ایمن تر می مانید اما مســئله فقط حفظ فاصله 
نیست. فاكتور دوم زمانبندی اســت، اینكه چه مدت با 
افراد در ارتباط هســتید؟ برخی مقامات دولتی توصیه 
می كنند كه سپری كردن 6ثانیه با یك فرد مبتال با فاصله 
یك متری، به همان میزان ریســك ابتال دارد كه ارتباط 
یك دقیقه ای در فاصله 2متری. اما در كنار زمانبندی و 
فاصله ایمنی یك مورد بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد: 
تهویه هوا. بودن در فضای باز كمترین میزان ریسك ابتال 

را به همراه دارد چون ویروسی كه از بدن یك فرد مبتال 
خارج می شود در باد سبك و نسیم مانند بی اثر می شود 
اما این به معنای صفر بودن خطر ابتال نیســت. حتی در 
خارج از فضاهای بسته، مقامات بهداشتی توصیه می كنند 
حداقل از یكدیگر 2متر فاصلــه بگیرید و اگر به یكدیگر 
نزدیك هستید از صحبت كردن به روش صورت به صورت 
خودداری كنید. اما در فضای بسته، جایی كه هوای تازه 
چندان جریان ندارد و جایی كه افراد ممكن است برای 
ساعت  های طوالنی در فاصله نزدیكی قرار داشته باشند، 

مشخص است كه احتمال ابتال تا حد زیادی باال می رود.

یك جهش كوانتومی در یك جهت صحیح اســت و راه را برای 
فناوری های جدید در مورد این ماده باز می كند.

پیش از توسعه این پلیمرهای جدید ضدیخ كه در این مطالعه 
تشریح شده اســت، برای مقابله با بلورهای یخی داخل بتن از 
تكنیكی به نام »مواد افزودنی با تزریق هوا« )AEA( اســتفاده 
می شد. در واقع، به جای هدف قرار دادن خود بلورهای یخی كه 
در این رویكرد جدید انجام می شود، در تكنیك AEA فشار در 
منافذ بتن رها و منتشر می شد. اگرچه این كار تا حدی مؤثر بود، 
اما همراه با حباب های كوچك هوا كه با تكنیك AEA درون بتن 
قرار می گرفتند، مواد مخربی چون آب و نمك به داخل سوراخ ها 
نفوذ می كردند كه باعث ضعیف تر شدن بتن می شدند، بنابراین 
الزم بود كه یك راه حل مؤثرتر بــرای حفظ مقاومت بتن، ابداع 
شود. مهندسان دانشــگاه كلرادو بودر با تركیب 2نوع باكتری 
متفاوت، توانستند 2پروتئین مهم را كه مربوط به »پیوند یخ« و 
»شكل گیری مداوم یخ« بودند، جدا كنند. در موجودات زنده، این 

پروتئین ها به بلورهای در حال شكل گیری یخ پیوند می خورند 
و رشــد آنها را متوقف می كنند. این موضوع به زنده نگه داشتن 
موجودات زنده در هوای سرد كمك می كند. فرض پژوهشگران 
بر این بود كه احتماال این روش می تواند از شكل گیری بلورهای 

یخی خطرناك در بتن هم جلوگیری كند.
پژوهشگران با الهام از این پروتئین ها، پلیمری به نام پلی اتیلن 
گلیكول گرافت-پلی وینیل الكل )PEG-PVA( را طراحی و آن 
را با خمیر بتن تركیب كردند. آنها ســپس دمای آن را به منفی 
20درجه سانتی گراد رساندند و 300مرتبه این چرخه انجماد را 
تكرار كردند. در پایان، این گروه مشاهده كرد كه بدون از دست 
رفتن مقاومت بتن، شكل گیری بلورهای یخی، 90درصد كاهش 
یافته است. پژوهشگران می گویند اگر بتن را مانند خمیر كیك 
فرض كنیم، این ماده افزودنی می تواند یك دستورالعمل جدید و 
خوشمزه باشد كه ایمنی و اثربخشی بتن را برای سال های آینده 

تضمین می كند.

دستگاه های تهویه هوا؛ زیر ذره بین
در مســیر تالش برای تشــخیص خطر، یك تیم از 
دانشــگاه اورگن متخصص در مطالعــات میكروبی 
ساختمان ها، انواع دســتگاه  تهویه در رستوران ها را 
شبیه سازی  كردند. در یكی از سناریوها، فردی بدون 
پوشــاندن دهان خود روی یكی از میزهای رستوران 
ســرفه كرد و ذرات مایع از دهان او در هوا پخش شد. 
قطرات بزرگ تر روی میز نشست - چیزی كه با توجه 
به قانون یك متر فاصله ســازمان بهداشــت جهانی 
انتظار می رود- اما قطرات كوچك تر با جریان هوا به 
انتهای اتاق رسید. نتیجه شبیه به آن چیزی بود كه در 
رستوران گوانگجوی چین اتفاق افتاد؛ قطرات كوچك 
به نفرات دیگر در سایر میزها منتقل شد. مانند مطالعه 
قبلی، این شبیه سازی  نیز همچنان اثبات نكرده است 
كه ویروس كرونا از این طریق منتقل می شود كه اگر 
اینطور بــود حاال همه باید بیمار می شــدند. موضوع 
اصلی این اســت كه انتقال ویــروس از این طریق به 

میزان اثربخشــی ویروس پس از خارج شدن از بدن 
و همچنین میزان آن بستگی دارد. نكته ای كه اثبات 
انتقال ویروس از این طریق را همچنان نامشــخص و 
مبهم كرده است. طبق گفته كوین ون دن ویملنبرگ 
-استاد معماری دانشــگاه اورگن- كه این مطالعه را 
هدایت می كند، ویروس كرونا می تواند بیش از آنچه 

افراد تصور می كنند پخش شود.

خطر در فضاهای بسته
چند دانشــمند در  ماه ژانویه مشــاهدات جالبی در شهر 
گوانگجوی چین درباره خوشه های ابتال داشتند. آنها در 
ابتدای شیوع ویروس كرونا رستورانی را تحت نظر داشتند 
كه در آن افراد دور میزهایی به فاصله یك متر نشسته بودند. 
یكی از افراد به ویروس كرونا مبتال بود اما نمی دانست چون 
عالمتی نداشت، اما چند روز بعد 9نفر دیگری كه در این 
رستوران بودند به همراه 5نفری كه با چندین متر فاصله دور 
میزهای دیگر نشسته بودند به ویروس كرونا مبتال شدند. 
دانشمندان به این نتیجه رسیدند كه به احتمال زیاد ذرات 
و قطرات مایع پخش شده در فضای رستوران از سوی فرد 
مبتال باعث شده تا سایر افراد حاضر در آن مكان نیز به این 
بیماری مبتال شوند؛ ذراتی كه به احتمال زیاد با سرفه او به 
هوا پخش شده و توسط دستگاه تهویه و جریان هوا به سایر 
افراد رسیده است. مطالعات آنها نشان می دهد مقصر اصلی 
دستگاه های تهویه هوا بوده است. البته نكته مبهم این است 

كه هنوز انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر به این شكل 
ثابت نشده است اما تحقیقات نشــان می دهد كه یكی از 
راه های احتمالی است و اگر این نظریه تأیید شود به این 
معنی است كه در هر اتاقی با همان تهویه مشابه حتی اگر 
فاصله میزها بیش از یك متر هم باشد همچنان ضمانتی 

برای امنیت افراد وجود ندارد.

هواپیماهای جنجالی
فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما امكان پذیر نیست مگر 
آنكه نیمی از صندلی ها خالی باشد و با این تعریف شما باید 
بیش از 15دقیقه در ارتباط نزدیك با افراد باشید. بنابراین 
براساس این دو فاكتور، خطر در هواپیما بسیار زیاد است. 
در اینجا موضوع تهویه هوا بحث برانگیزتر است. از یك سو، 
هوا در كابین به طور مدام در حال چرخش است و اگر كسی 
سرفه كند حتی از ردیف های خیلی دورتر احتمال پخش 
ویروس وجود دارد، از سوی دیگر هواپیماهای مدرن هوای 
كابین را با باالترین میزان استاندارد هر چند دقیقه یك بار 
فیلتر می كنند. اما به خاطر بسته بودن سیكل چرخش 
هوا در هواپیما، هنوز گروهی از محققان سفرهای هوایی 
را بسیار پرخطر می دانند. با وجود اندازه گیری دمای بدن 

یا سطح اكسیژن خون ممكن است فردی ناقل كووید-19 
حتی بدون عالئم خاص سوار هواپیما شود و بتواند افراد 

مختلف را مبتال كند.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار
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نگاه دیگر

این روزها در بسیاری از كشــورهای جهان به تدریج مردم 
در حال بازگشت به ســر كارهای خود هســتند و شدت 
قرنطینه ها و دوركاری كمتر شده است. اما با وجود بازگشت 
به ســركار چرا باید فاصله اجتماعی و زدن ماسك را هنوز 
رعایت كرد؟ برخالف تصور عمومی بیشــتر كسانی كه به 
كووید-۱۹ مبتال شده اند ویروس جدید كرونا را از افرادی 
گرفته اند كه هیچ عالمت مشخص و قابل تشخیص ظاهری 

نداشته اند.
دانشمندان در تحقیقات اخیرشان به این نتیجه رسیده اند 
كه بســیاری از موارد ابتال به ویروس كرونا ممكن است از 
طریق افرادی اتفاق افتاده باشــد كــه به تازگی دچار این 

ویروس شده اند اما هنوز عالئمی نشان نداده اند.
به گزارش گاردین، تجزیه و تحلیل موارد مبتال به بیماری 
كووید-۱۹ در سنگاپور و تیانجین در چین نشان داده است 
كه به احتمال زیاد دو ســوم از افرادی كه به ویروس كرونا 
دچار شــده اند از افراد ناقلی گرفته اند كه هیچ عالمتی از 

بیماری نداشته اند.

ناامیدی محققان
این یافته ها موجب ناامیدی محققان بیماری های عفونی 
شده اســت زیرا به این معنی اســت كه اثر ایزوله كردن و 
جدا سازی  افراد به محض شروع بیماری برای كاهش سرعت 

انتقال آن، از آنچه انتظار می رفت، بسیار كمتر است.
استیون رایلی، استاد بیماری های عفونی در كالج امپریال 
لندن كه در این تحقیقات نقش داشته است می گوید:»این 
یكی از نخســتین موضوعاتی بود كه ما در ابتدای شــیوع 
درباره آن نگران بودیم. واقعا فكــر نمی كردیم به اینگونه 

پیش برود«.
محققان در بلژیك و هلند از اطالعات شــیوع در سنگاپور 
و تیانجین استفاده كردند تا »فاصله نسل« كووید-۱۹ را 
مشخص كنند. فاصله نسل به زمانی می گویند كه ویروس 
از یك فرد مبتال به دیگری منتقل می شود. این رقم برای 

برآورد سرعت بروز شیوع این ویروس ارزشمند است.
طبــق تجزیــه و تحلیل های انجام شــده كــه در مجله 
بیماری های عفونی به چاپ رســید، میانگین تولید نسل 
در گروه ســنگاپور 5.2روز و در تیانجیــن 3.۹5روز بود. 
دانشــمندان در ادامه محاســبه كردند كه چــه میزان از 
موارد ابتال احتماال از طرف افــرادی بوده كه هنوز عالئمی 
نداشــته اند. البته این اعــداد و ارقام مبهم اســت چرا كه 
دانشمندان اطالعات درستی از اینكه در این دو گروه دقیقا 
چه افرادی مبتال شــده اند در دست نداشــته اند. اما حتی 
كمترین تخمین ها نشــان می دهد میزان قابل توجهی از 
انتقال ویروس كرونا از افرادی اســت كه هنوز نشانه های 

بیماری در آنها ظهور نكرده است.
در دسته ســنگاپور، بین 45 تا 84درصد از ابتالها ناشی از 
افرادی اســت كه ویروس در آنها هنوز خود را نشان نداده 

است و در چین این رقم به 65 تا 87درصد می رسد.

ایزوله كردن كافی نیست
تاپیوا گانیانی، یكی از محققان این تیم، می گوید اعداد نشان 
می دهد كه ایزوله كردن افراد بیمار برای كاهش شیوع كافی 
نیست؛»بعید به نظر می رسد كه این اقدامات به تنهایی برای 
كنترل پاندمی Covid-19 كافی باشــد. اقدامات دیگری 

مانند قرنطینه اجتماعی الزم است«.
این یافته اظهارنظرهای اخیر ماریا ون كركوو، رئیس بخش 
بیماری های نوظهور و بیماری های مشترك انسان و حیوان، 
را در سازمان بهداشت جهانی تأیید می كند كه گفته بود: 
»داده های اولیه نشان می دهد بیماران ویروس های بیشتری 
را در مراحل ابتدایی بیماری و پیش از ظهور عالئم، منتقل 

می كنند«.
عالوه بر اینها، یك مطالعه جداگانه كه روی ۹بیمار در آلمان 
انجام شد، نشان داد كه با بروز عالئم، سطح ویروس كاهش 
می یابد. رایلی می گوید:» این اعداد به ما كمك می كند تا 
تخمین بزنیم كه احتماال برخی از انواع مداخالت بهداشت 
عمومی چگونه در این میان نقــش ایفا می كند. اگر وقتی 
كسی احساس بیماری دارد از او بخواهیم كه به خانه برود، او 
می تواند پیش از بروز عالئم بیماری نیمی از اطرافیان شان را 
بیمار كند، این یعنی شما نمی خواهید از شر انتقال ها خالص 
شوید«. اما او در همین رابطه تأكید كرد:» با این حال هنوز 
قرنطینه افرادی كه نشانه بیماری دارند مهم است حتی اگر 

برای پایان دادن به شیوع كافی نباشد«.
گانیانی تأكید كرد كه این مطالعه به بررســی شــیوع در 
مناطقی پرداخته است كه در اقداماتی نظیر قرنطینه در آنها 
لحاظ شده كه این امر باعث افزایش عفونت ها از افراد بدون 
عالئم شده است؛» اگر اقدامات كنترلی سختگیرانه تر باشند 
انتظار می رود كه این تخمین كمتر باشــد اما تعداد موارد 

ثانویه به طور متوسط بیشتر شد«.
رونالد كائو كه دانشــجوی رشــته بیماری های عفونی در 
دانشگاه ادینبرگ است، می گوید:»یكی از عواملی كه باعث 
تمایز ویروس جدید كرونا از اپیدمی سارس در سال2003 
می شود، این است كه سارس تنها پس از ظهور عالئم بالینی 
قابل انتقال بود كه كنترل آن را به مراتب راحت می كرد. اما 
در این بیماری پاندمی فعلی تعداد قابل توجهی از قربانیان 
پیش از ظهور عالئم در فرد ناقل دچار آن می شوند«. كائو 
می گوید:» مهم است بدانید كه محققان در تجزیه و تحلیل 
اخیر یافته اند ایزوله كردن نقش مهم و حتی حیاتی دارد اما 

نیاز دارد كه با اقدامات دیگر تكمیل شود«.

چرا باید مراقب افراد بدون عالئم 
كرونا در محل كار باشیم؟

با وجود بازگشت به دفاتر كاری هنوز باید فاصله 
اجتماعی را در محل كار حفظ كرد و زدن ماسك را 
به ویژه در محیط های بسته یك شوخی ندانست

فناوری علیه 
 اشتغال

برخی از 
روزنامه نگاران 
كه اكنون مازاد 
تلقی می شوند، 

تجربه طوالنی در 
دنیای خبرنگاری 
دارند درحالی كه 

برای برخی 
دیگر كه تازه 

وارد این عرصه 
شده اند، ظهور 

فناوری های 
مختلف مدام 

موج های مختلف 
تعدیل و تهدید به 
اخراج را به همراه 

داشته است

 فاصله نسل
محققان در 
بلژیك و هلند از 
اطالعات شیوع 
در سنگاپور و 
تیانجین استفاده 
كردند تا »فاصله 
نسل« كووید-1۹ 
را مشخص كنند. 
فاصله نسل به 
زمانی می گویند 
كه ویروس از 
یك فرد مبتال 
به دیگری 
منتقل می شود. 
این رقم برای 
برآورد سرعت 
بروز شیوع این 
ویروس ارزشمند 
است

تعدیل خبرنگاران به خاطر هوش مصنوعی
شركت مایكروسافت به تازگی تعدادی از نیروهای روزنامه نگار خود را تعدیل كرده تا سیستم های 

هوش مصنوعی جایگزین آنها در خبررسانی شوند
هوش مصنوعی اگرچه در بسیاری از زمینه ها توانسته 
و می تواند برخی امور را برای انسان ها راحت تر كند، اما 
خطر جایگزینی و گرفتن رشته كارها به دست این فناوری 
نوین، انسان را تهدید می كند. یكی از نمونه های تهدید 
شغلی انسان ها توسط هوش مصنوعی اتفاقی است كه 
اخیرا از سوی شركت مایكروســافت رقم خورده است. 
به زودی ده ها روزنامه نگار پس از تصمیم مایكروسافت 
برای جایگزینی آنها بــا نرم افزارهای هوش مصنوعی از 
كار بیكار می شــوند. به گزارش گاردین، شركت بزرگ 

 MSN مایكروســافت به خبرنگارانی كه صفحات اصلی اخبار را در وب  سایت
مایكروسافت و مرورگر Edge - كه روزانه میلیون ها نفر از آن استفاده می كنند 
- را پشتیبانی می كردند گفته است كه دیگر نیازی به آنها نخواهد داشت چراكه 
روبات ها حاال می توانند به راحتی كار آنها را انجام بدهند. چندی پیش به 27نفری 
كه در مایكروسافت به كار گرفته شــده بودند، اعالم شد كه پس از تصمیم این 
شركت مبنی بر توقف استفاده از انســان برای انتخاب، ویرایش و اصالح اخبار 
در صفحه اصلی خود، طی یك ماه آینده شــغل خود را از دســت خواهند داد. 
 PA این تصمیم مایكروســافت برای پایان دادن به قرارداد با شركت رسانه ای
Media، به عنوان جزئی از تغییر رویكرد جهانی در مســیر استفاده نكردن از 
انسان به نفع به روزرسانی های خودكار برای اخبار به خبرنگاران طی یك اعالمیه 
كوتاه اما ناراحت كننده ابالغ شد. یكی از كاركنان حال حاضر تیم مایكروسافت 
می گوید:»من تمام وقت خود را صرف خواندن در مورد چگونگی جایگزینی كار 

خود با روش های هوش مصنوعی و اتوماسیون كرده ام و 
حاال در همان نقطه هستم، هوش مصنوعی شغلم را از من 
گرفته است«. این فرد معتقد است تصمیم جایگزینی 
انسان ها با نرم افزار، كاری پرخطر است چرا كه كاركنان 
فعلی باید مراقب دســتورالعمل های ویرایشــی بسیار 
سختگیرانه باشند كه تضمین می كند كاربران هنگام باز 
كردن مرورگر خود محتوای خشن یا نامناسب نمی بینند 
كه البته اهمیت آن در بحث كاربران جوان بسیار بیشتر 
اســت. هرچند تیمی كه در ســایت مایكروسافت كار 
می كند نقشی در تولید گزارش ندارد اما آنها در روند انتخاب سرمقاله ها و اخبار 
تولید شده توسط سایر سازمان های خبری و ویرایش مطالب و عناوین - درصورت 
لزوم متناسب با قالب - نقش مؤثری دارند. مقاالتی كه آنها انتخاب می كنند سپس 
روی وب سایت مایكروسافت قرار می گیرد و شركت فناوری درآمد تبلیغاتی را 

با ناشران اصلی به اشــتراك می گذارد. عالوه بر اینها، 
انتخاب و ویرایش دســتی اخبار ضمن تشویق انتشار 
نظرات سیاسی و جلوگیری از انتشار اخبار غیرواقعی 
و غیرقابل اعتماد، مقاالت جالب توجه از رســانه های 
كوچك را برجســته می كند و فراتــر از اینها، با وجود 
خبرنگارها ســرفصل های مناســب برای هر قالب به 

درستی انتخاب می شود.
برخی از روزنامه نگاران كه اكنون مازاد تلقی می شوند، 

حقیقت در مقابل افسانه های كرونا 
با وجود گذشت چندین ماه از بحران كرونا هنوز هم بازار شایعات درباره ویروس جدید داغ است

شبكه نســل پنجم موبایل بیماری كووید-19 را 
گسترش نمی دهد

ویروس ها نمی توانند از طریق امواج رادیویی یا شبكه های 
تلفن همراه منتشر شــوند. كووید-۱۹ در بسیاری از 
كشورها كه دارای شبكه تلفن همراه نسل پنجم نیستند، 
گسترش پیدا كرده. كووید-۱۹ هنگامی كه فرد آلوده 
سرفه، عطسه یا صحبت كند، از طریق قطرات تنفسی 
پخش می شود. همچنین افراد با لمس یك سطح آلوده 
و سپس دست زدن به چشــم، دهان یا بینی می توانند 
آلوده شوند. قرارگرفتن در معرض نور خورشید یا دمای 
باالتر از 25درجه سانتی گراد از كووید-۱۹ جلوگیری 
نمی كند حتی با آب و هوای گرم و آفتابی، می توانید دچار 
كووید-۱۹ شوید. در كشورهای دارای آب و هوای گرم، 
این بیماری گزارش شده است. برای محافظت از خود، 
به طور مكرر دست های خود را با آب و صابون بشویید و 

از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی پرهیز كنید.

بهبود و درمان، به این معنی نیســت كــه دوباره 
مبتال نشوید

بیشتر افرادی كه گرفتار كووید-۱۹ می شوند می توانند 
در آینده از این ویروس در امان بمانند. اگر به این بیماری 
مبتال شدید، حتما خود را درمان كنید. اگر سرفه، تب و 
تنگی نفس دارید، سریعا درصدد درمان باشید، اما ابتدا 
از طریق تلفن با مراكز درمانی تماس بگیرید. بیشــتر 
بیماران به لطف مراقبت های بهداشتی بهبود می یابند.

توانایی نگه داشتن نفس به مدت ۱0ثانیه یا بیشتر بدون 
سرفه كردن، به معنای عدم ابتال به كووید-۱۹ یا سایر 
بیماری های تنفسی نیست. شایع ترین عالئم كووید-۱۹ 
سرفه خشك، خســتگی و تب اســت. برخی از افراد 
ممكن است دچار وضعیت شدیدتری از بیماری مانند 
ذات الریه شوند. بهترین روش برای تأیید ابتال به ویروس 
كووید-۱۹ از طریق تست های آزمایشگاهی است. شما 
نمی توانید با این تمرین تنفسی مطمئن شوید كه بیمار 

نیستید. این كار حتی می تواند خطرناك هم باشد.

نوشــیدن الكل نه تنها مفید نیست بلكه می تواند 
خطرناك هم باشد

مصرف الكل می تواند خطر ابتال به بیماری ها را افزایش 
دهد.

انتشار ویروس در مناطق گرم و مرطوب
ویروس كرونا می تواند در همه مناطق، ازجمله مناطقی با 
آب و هوای گرم و مرطوب منتقل شود. صرف نظر از شرایط 
آب و هوایی، سعی كنید با اقدامات حفاظتی سازگار شوید.

ویروس كرونا با سرما و برف نابود نمی شود
شواهدی وجود ندارد كه هوای سرد می تواند ویروس 
كرونا یا بیماری های دیگر را از بین ببرد. دمای طبیعی 
بدن انســان، صرف نظر از دمای بیــرون از بدن حدود 
36.5 تا 37درجه سانتی گراد است. مؤثرترین راه برای 
محافظت از خود در برابر ویروس كرونا این اســت كه 

مرتبا دست های خود را با الكل ضدعفونی كنید یا آنها را 
با آب و صابون بشویید.

حمام داغ ویروس را نابود نمی كند
دوش گرفتن بــا آب داغ و ماندن در حمــام مانع ابتال 
به كووید-۱۹ نمی شــود. صرف نظر از دمای حمام یا 
آب دوش، دمای طبیعی بدن بیــن 36.5 تا 37درجه 
سانتی گراد باقی می ماند. در واقع، حمام داغ می تواند 

مضر هم باشد، زیرا به پوست شما آسیب می زند.

خشك كن های حرارتی دست بی تأثیر است
خشك كن های دستی در نابود كردن این ویروس جدید 
مؤثر نیســتند. برای محافظت از خود در برابر ویروس 
جدید كرونا، باید مرتبا دســت های خود را با دستمال 
حاوی الكل تمیز كنید یا آنها را با صابون و آب بشویید. 
پس از تمیز كردن دست ها، آنها را با استفاده از حوله های 

كاغذی یا یك خشك كن حرارتی كامال خشك كنید.

اسكنرهای حرارتی در تشــخیص افراد آلوده به 
ویروس كرونا مؤثر هستند؟

اسكنرهای حرارتی در تشــخیص افرادی كه به دلیل 
عفونت ناشی از ویروس كرونا تب دارند، مؤثر هستند.

با این حال، آنها نمی توانند افرادی را كه آلوده هستند، 
اما هنوز عالمت تب را بروز نداده اند، تشــخیص دهند. 
بین 2 تا ۱0روز طول می كشد تا افرادی كه به ویروس 

آلوده شده اند، بیمار شوند و عالمت تب را نشان دهند.

عدم تأثیر شست وشوی بینی با آب نمك
هیچ مدركی مبنی بر شست وشوی منظم بینی با آب 
نمك برای محافظت از ویروس جدید كرونا وجود ندارد.
شواهد محدودی وجود دارد مبنی بر اینكه شست وشوی 
مرتب بینی با آب نمك می تواند بــه افراد در بهبودی 
سریع تر سرماخوردگی كمك كند، اما برای جلوگیری 
از عفونت های تنفســی، مدركی دال بــر مؤثر بودن 

شست وشو با آب نمك وجود ندارد.

آیا خوردن سیر می تواند ویروس كرونا را از بین ببرد؟
سیر یك ماده غذایی سالم است كه ممكن است خاصیت 
ضد میكروبی داشته باشد. با این حال، هیچ شواهدی در 
دست نیست كه سیر توانسته باشد كسی را در برابر این 

ویروس محافظت كند.

آیا آنتی بیوتیك هــا در جلوگیــری و درمان این 
ویروس مؤثر هستند؟

خیر. آنتی بیوتیك ها، ویروس ها را از بین نمی برند و فقط 
باكتری ها را نابــود می كنند. ما در شــرایط فعلی با یك 
ویروس روبه رو هستیم. بنابراین نباید از آنتی بیوتیك ها 
به عنوان ابزاری برای پیشگیری یا درمان استفاده شود. با 
این حال، اگر شــما به خاطر بیماری كووید-۱۹ بستری 
هستید، ممكن است آنتی بیوتیك برای شما تجویز شود، 

زیرا عفونت باكتریایی در این شرایط امكان پذیر است.

تجربه طوالنی در دنیای خبرنگاری دارند درحالی كه برای برخی دیگر كه تازه 
وارد این عرصه شده اند، ظهور فناوری های مختلف مدام موج های مختلف تعدیل 
و تهدید به اخراج را برای آنها به همراه داشته است. در شرایط فعلی كه كل این 
صنعت به دنبال كاهش هزینه هاست، برای ایجاد شغل در جاهای دیگر با چالش 
ســختی روبه رو هســتند. حتی انتظار می رود تیم های دیگر در سراسر جهان 
تحت تأثیر تصمیم مایكروسافت برای خودكارســازی سایت های خبری خود 
دست به كار شوند. مانند سایر ســازمان های خبری، PA Media با چالش های 
مالی سختی روبه رو است و مجبور شده است تا برخی از كارمندان خود را مرخص 
كند و دســتمزد باقی مانده ها را نیز كاهش دهد. این شركت در تصمیمی برای 
گسترش ابعاد اقتصادی خود خارج از آژانس خبری سنتی، به تازگی و كمی پیش 
از همه گیری ویروس كرونا، سهام صنعت آالمی را خریداری كرده بود. سخنگوی 
این شركت می گوید:»تمام تالش ما این است تا نگرانی های افراد را بابت بیكار 
شدن كم كنیم اما ناچار به تعدیل نیرو هستیم. ما به كارهایی كه با مایكروسافت 

می كنیم افتخار می كنیم و می دانیم كه سرویسی با كیفیت باال ارائه می دهیم«.
سخنگوی مایكروسافت می گوید: »مانند همه شركت ها ما نیز به طور منظم تجارت 
خود را ارزیابی می كنیم. این كار می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری در بعضی 
از مناطق و حتی كم كردن نیرو در نقطه ای دیگر شــود. با 
صداقت تمام می گویم كه ایــن تصمیمات نتیجه بیماری 
همه گیر كووید-۱۹ نیســت«. بســیاری از شركت های 
فناوری در حــال آزمایش اســتفاده از هوش مصنوعی در 
روزنامه نگاری هستند. شــركتی مانند گوگل نیز در حال 
ســرمایه گذاری در این زمینه روی پروژه هایی برای فهم 
كاربردهای آن اســت. اگرچه تالش برای اتوماتیك كردن 

نوشتن مقاالت به طور گسترده هنوز انجام نشده است.

كاهش خطرات محل كار 
در كارخانه ها و ادارات، حفظ فاصله اجتماعی شــاید 
سخت تر باشــد. دكتر جولیان تانگ از دانشگاه لستر، 
تست آسان تنفس را برای اندازه گیری میزان نزدیكی 
به همكار و حفظ فاصله اجتماعی مناسب را پیشنهاد 

می كند. 
او كه متخصص ویروس شناســی در درمانگاه رویال 
لستر است روی این تســت مطالعه كرده و براساس 
همین مطالعــات می گوید ویروس به ســادگی یك 
مكالمه می تواند منتشــر شود؛ اگر شــما می توانید 
نفس دوســت یا همكارتان را استشمام كنید - بویی 
مانند سیر، پیاز و ادویه - آنچه او بازدم می كند، شما 
استنشــاق می كنید و درصورتی  كه بــه اندازه كافی 

هوایی كه بو كشــیدید را تنفس كنید، یعنی به اندازه 
كافی به او نزدیك هستید تا ویروس ها را همراه با بازدم 

او به بدن خود راه بدهید.

راهكارهای علمی امن كردن محیط
تیم تحقیقاتی اورگن یك سناریوی دیگر را در همان 
رستوران با پنجره باز در كنار فردی كه سرفه می كرد 
و یك دریچه برای بیرون رفتن هوا روی دیوار مقابل، 

پیش بردند.
 این بار ابری از قطــرات و ذرات در كل اتاق به جریان 
در نیامد به جای آن، قطرات در یك مســیر مستقیم 
از پنجره تــا دریچه پیش رفــت و روی افراد كمتری 
اثر گذاشــت. جریانی از هوای تازه برای كم اثر كردن 
ویروس یكی از چندین تكنیكی است كه این تیم برای 

كنترل كووید-۱۹ نشان داده است.
ون دن ویملنبــرگ می گوید: كمرنــگ جلوه دادن 
خطر ابتال با جریان هوا كامال غیرممكن است اما آنچه 
نمایش دادیم جنبه ای بود برای آنكه نشان دهیم چطور 
می شود ریسك ابتال و انتقال را كم كرد. یك خبر خوب 
هم دارم، با انجام چند كار تقریبا ســاده می توانید هر 

فضای بســته ای را برای خود امن كنید. اضافه كردن 
هوای تازه به اتــاق از طریق پنجره و دســتگاه های 
مكانیكی تهویه هــوا، ارتقای اســتاندارد فیلتر هوا و 
همچنین رطوبت هوا - رطوبت ممكن است به از بین 
رفتن قطرات روی زمین منجر شود - می تواند شما را 

در محیطی ایمن تر قرار دهد.

راه های مختلف انتقال
تاكنون توصیه های عمومی بر مبنای مســیر قطرات 
مایعی بوده كه از دهان فرد مبتال با عطســه و سرفه 
به بیرون می ریخت و از طریق چشــم، بینی و دهان 
فرد دیگری دریافت می شــد كــه در نهایت همین 
امر به دســتورالعمل های فاصله گــذاری اجتماعی 
منجر شــد. اما روش دومی نیز بــرای انتقال ویروس 
مشاهده شد؛ ســطوح مختلف. دست زدن به سطوح 
مختلف درصورتی كه توســط فرد مبتال آلوده شده 
باشد می تواند افراد را از طریق ورود ویروس به دهان، 
بینی و حتی چشم مبتال كند. به همین دلیل درصورت 
استفاده از وسایل مشــترك در محل كار حتما باید 
دســت های خود را شست و شــو دهید یا ضدعفونی 
كنید. اما یك روش سوم نیز وجود كه از طریق پرواز 
قطرات در هوا از طریق صحبت كردن فرد مبتال با فرد 
دیگری است. دكتر تانگ می گوید: وقتی شما فقط با 
همكارتان صحبت می كنید، نــه او را لمس می كنید 

نه روی او آب دهان می اندازید، اما ممكن اســت او را 
مبتال كنید یا خودتان مبتال شوید كه این روش انتقال، 
بیشتر از طریق صدا و تنفس اتفاق می افتد. پس برای 
ایمن بودن در هر فضایی ضمن رعایت دستورالعمل 
فاصله گذاری اجتماعی و نداشــتن ارتباط نزدیك با 
دیگران، بررسی سالم بودن و استاندارد دستگاه تهویه 

هوا نیز كار واجبی است.
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این شمارهدرنگ

تمرین وحدت

یادداشت

مردم در اداره 
کشور سهیم 

شوند
هر قدر یك 

نظام پیشرفته 
دمكراتیك مبتنی 

بر نظرات مردم 
داشته باشیم نه 

صرفا آرای مردم 
در صندوق های 

رای؛ و جامعه را در 
اداره كشور سهیم 

بدانیم و با مردم 
صادقانه صحبت 
كنیم به میزانی 

كه این رویه پیش 
گرفته شود راه 

برای وحدت 
هموارتر خواهد 

شد

چرا و چگونه باید تمرین وحدت و دمكراسی كرد؟
نبود وحدت، ناشی از عدم درك 

درست از منافع ملی است 
 در هــر ملتی وحدت و همبســتگی 
موجد تالش مشترك برای دستیابی 
به اهداف ملی و مانع وقوع طغیان ها و 
كینه توزی ها می شود. وحدت یك مسئله زیربنایی است اما در كشور 
ما تمرین وحدت و دمكراسی از گذشته تاكنون كم بوده گرچه اخیرا 
نمونه كوچكی از آن در بحران كرونا ظهور كرد؛ وحدتی زودگذر كه 
نمی توان به ادامه آن دل خوش بود. اینكه چرا وحدت بین جریان های 
سیاسی و یا افراد متنفذ و صاحب نظر در امور كشور كم و محدود است، 
دالیل مختلفی دارد. دلیل اول این است كه تحمل افراد و جریان های 
سیاسی برای شنیدن نظرات مختلف بسیار كم است و این موضوع به 
مسئله وحدت آسیب جدی می زند. دلیل دوم نشأت گرفته از این است 
كه برخی جریان های سیاسی در كشور ماهیت نظام سیاسی موجود را 
زیر سؤال می برند. چنین دیدگاهی باعث می شود كه در پیشبرد امور 
كشور نتواند وحدتی درست شكل بگیرد. درحالی كه زمانی می توان 
به ایجاد وحدت امید داشت كه گروه ها، اقوام و جریان های مختلف، 
اساس نظام سیاسی حاكم را قبول داشته باشند. از سوی دیگر تمرین 
افراد سیاسی كشــور برای گفت وگو و شــنیدن نظرات دیگران كم 
است و تا جوی منفی در جامعه ایجاد می شود این گروه ها بالفاصله با 
عناوین مختلف قصد تخریب و حذف همدیگر را دارند كه این موضوع 
به عدم وحدت دامن می زند؛ باالخص برای جریان های سیاسی كه در 
قدرت قرار دارند و تحمل ناپذیری این افراد در مورد جریان هایی كه 
در اقلیت قرار می گیرند، بسیار محدود می شود. گویی نمی خواهند 
باور كنند كه روزی باید قــدرت را به جریان مقابــل واگذار كنند. 
بین جریان های سیاســی موجود در كشور عدم تحمل تا حد تكفیر 
یكدیگر یا وابسته و جاســوس بودن یكدیگر پیش می رود كه اصال 
مطلوب نیست. نبود وحدت در یك جامعه به نوع نگاه به منافع ملی 
هم بازمی گردد. ظاهرا ما شناخت دقیقی نسبت به منافع ملی كشور 
نداریم و این موضوع باعث می شود نتوانیم در مورد مسائل مختلفی كه 
در كشور به وجود می آید با دید ملی به دنبال ایجاد وحدت باشیم. چون 
وحدت در سایر كشورها حول منافع ملی صورت می گیرد. به عنوان 
مثال در بحران كرونا چون بحث منافع ملی در میان بود شاهد وحدت 
هم بودیم. اما به طور كلی ما شــناخت درستی نسبت به منافع ملی 
كشــور نداریم. درصورتی كه اگر این فهم از منافــع ملی را در مورد 
مسائل دیگری هم مانند تهدیدات خارجی اعم از تهدیدات اقتصادی یا 
نظامی و یا حمایت از اركان حكومت كه مدافع منافع ملی كشور است، 
گسترش دهیم در این صورت وحدت سریع تر قابل استحصال است. ما 
چاره ای جز این نداریم كه وحدت داشته باشیم و حتما باید جریان های 
سیاسی و گروه های مختلف برای توسعه و پیشرفت كشور و دستیابی 
به قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان به دنبال وحدت باشند تا هرگونه 
راه نفوذ جریان های معاند را ببندند. به ویژه در شــرایط كنونی كه با 
حجم عظیمی از تهدیدات شدید از سوی قدرت های جهانی مواجهیم. 
وحدت و حمایت از اركان حكومت در این شــرایط سخت، كشور را 
راهبری خواهد كرد. باید به دنبال وحدت واقعی بود؛ برخی جریان های 
سیاسی تا وقتی كه در قدرت هستند حرفی از وحدت نمی زنند ولی به 
محض اینكه از قدرت خارج می شوند صحبت از وحدت می كنند كه 
به نظر می رسد منظور دیگری از وحدت داشته باشند نه وحدت واقعی 
كه باید وجود داشته باشد. وحدت و انسجام جریان های سیاسی نباید 
صرفا با مصلحت گرایی سیاسی توأم باشد بلكه باید با نگاهی عمیق و 
استراتژیك مورد توجه مسئوالن و چهره های سیاسی قرار بگیرد. از 
این رو نباید به وحدت به صورت مقطعی و در جهت اهداف سیاسی 
یك گروه خاص در یك زمان خــاص نگاه كرد. وحدت یك ضرورت 
اجتناب ناپذیر بدون شك و تردید در كشور و در همه مقاطع زمانی 
اســت نه صرفا یك مقطع خاص. به مصلحت نیست تنها زمانی كه 
دشــمن به ما حمله كرد در كنار هم متحد شــویم و به محض رفع 
خطر تفرقه، تك روی و منفعت گرایی فردی و حزبی را از سر بگیریم. 
همچنین برای ایجاد وحدت باید به دمكراسی هم توجه داشت یكی 
از عواملی كه مردم را برای حضور در صحنه سیاســی كشور دلسرد 
می كند عدم وحدت جریان های سیاسی و اتهام و تهمت زدن آنها به 
یكدیگر است. مسلما هر قدر ما یك نظام پیشرفته دمكراتیك مبتنی 
بر نظرات مردم داشته باشیم نه صرفا آرای مردم در صندوق های رای  و 
جامعه را در اداره كشور سهیم بدانیم و با مردم صادقانه صحبت كنیم به 
میزانی كه این رویه پیش گرفته شود راه برای وحدت هموارتر خواهد 
شد. اتحاد و انسجام ملی با توجه به اوضاع فوق، اقدامی استراتژیك 

برای ایران و مظهر همبستگی ملی و منطقه ای است.

 آقای مصباحی مقدم! در دوران كرونا شــاهد بودیم كه یك 
مدیریت واحد شكل گرفت و قوای مقننه و قضاییه، نیروهای نظامی و سایر 
نهادها، حول محور قوه مجریه برای مدیریت این بحران وارد میدان شدند. 
به نظر شما چه اتفاقی زمینه را برای وحدت در مدیریت كرونایی مهیا كرد؟ 
موضوعی مانند اپیدمی كرونا كه تبدیل به موضوع جهانی شده است، در داخل 
ایران نیز آفتی ملی است كه همه مسئوالن نسبت به آن دغدغه و نگرانی دارند. 
این بیماری همه افكار و انظار را به سمت خود جلب كرد و نتیجه اش این شد 
كه قوای اداره كننده كشور در این مورد یك وحدت عمل پیدا كردند، از سوی 
دیگر جریانات اجتماعی و سیاسی به یك وحدت نظر در مسیر مبارزه با كرونا 
رسیدند و خود را به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با كرونا مقید كردند و در این 
حوزه اتحاد نظر داشتند. همین روند موجب شد تا وحدتی در اداره كشور در 

شرایط خاص كنونی پدید بیاید.
 آیا می توان این اتفاق را الگویی برای رسیدن به وحدت قرار 

داد؟
از نظر من امكان به واقعیت پیوستن چنین تحلیلی وجود ندارد و نمی توانیم 
مدیریت واحد در دوره كرونا را الگویی برای مسائلی كه از اختالفات اساسی و 
عمیقی در جریانات اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند،  قرار دهیم. اختالفات 
سیاسی و اجتماعی نیازمند حل مشكالت و مسائل دیگری است و خود گروه ها 
بهتر از همه می دانند كه مسئله چیست و ریشه مشكالت از كجا نشأت می گیرد. 
به نظر من اراده ای اگر وجود داشــته باشد، تمام گروه ها می توانند حول محور 
والیت فقیه و قانون اساسی گرد هم بیایند. قانون اساسی میثاق ملی ماست و 

شخص آیت اهلل خامنه ای نیز رهبر جمهوری اسالمی است.
بنابراین شما معتقد هســتید كه نباید وحدت ایجادشده در 
شــرایط كرونا را به عنوان یك الگو برای وحدت آفرینی و تمرینی برای 

وحدت معرفی كرد؟
وحدت ایجادشده در دوره كرونا ریشــه در تصور واحد از یك خطر دارد و 
ضرورت مبارزه با این خطر با توجه به افكار عامه مردم موجب شد تا مسئولین 
كشــور از رهبری گرفته تا رئیس جمهور، قوه قضاییه، قــوه مقننه و نیروی 
نظامی در رزمایش كمك رسانی، همراه با یكدیگر وارد میدان شوند. چنین 

اتفاقاتی حكایت از این دارد كه همه یك خطر مشــترك را احساس كردند 
و به این شكل یك اراده جمعی و عمومی برای مبارزه با این خطر و آثارش 
پدید آمد. در مورد مسائل سیاســی هم اگر همه متوجه خطر شوند و یك 
احساس مشترك را تجربه كنند، چنین وحدتی شكل می گیرد. مانند اینكه 
همه متوجه باشند كه ایران در تحریم قرار دارد و تحریم های آمریكا به یك 
جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل شده اســت، اگر این نگاه مشترك ایجاد 
شود، همه در برابر تحریم های آمریكا به میدان بیایند و همتشان را  برای حل 

این مسئله قرار دهند، در این شرایط وحدت ملی نسبت به مهم ترین مسئله 
كشور شكل خواهد گرفت.

 پس شما می فرمایید كه آن احســاس خطر هنوز در حوزه 
سیاسی ایجاد نشده است كه براســاس این حس مشترك امید داشته 

باشیم كه به یك وحدت واقعی دست خواهیم یافت...
بله! متأسفانه در حوزه سیاسی هنوز آن نگاه مشترك نسبت به یك خطر ایجاد 

نشده است و نمی توان امید داشت كه به وحدت برسیم.

نورا عباسی
روزنامه نگار

همبستگی 
به معنای هم 
مسیری نیست

مسیری را كه جامعه 
انتخاب كرد در 
وضعیت شیوع كرونا 
مشاهده كردیم. این 
مسیر، راهی مدنی تر 
است؛ راهی كه به 
سمت همبستگی 
اجتماعی حركت كرده 
و نمی توان انتظار 
داشت همه در این 
مسیر هم نظر باشند

ناصر ایمانی 
كارشناس مسائل سیاسی

 به نظر می رسد، تجربه مدیریت شیوع 
ویروس كرونا ما را با مفهومی چون وحدت، آشتی 

داد. به زعم شما این همبستگی از میان رفته بود؟
این سؤال ناظر بر 2جنبه است؛ جنبه زمینه ای و جنبه 
فوری. جنبه زمینه ای ایران، همبستگی اجتماعی است 
كه البته مســائل دیگر را نیز می توان به آن ارجاع داد. 
این جنبه می تواند در خطر زوال، ترمیم یا تقویت قرار 
گیرد. زوال همبستگی اجتماعی زمانی رخ می دهد كه 
از هم گســیختگی تحت تأثیر روند گسیخته ساز قرار 

گیرد كه شامل 2 زمینه عینی و ذهنی می شود.

 چقدر عواملی چــون نابرابری و فقر، 
و شــكاف بین افراد جامعه، از حركت به ســمت 

همبستگی جلوگیری می كند؟
گســیختگی عینی زمانی رخ می دهد كه توان تولید، 
ثروت و رفاه مردم كاهش یافته و فقر، نابرابری، بی ثباتی 
شغلی و فساد بیشتر شــود. یا از جنبه اجتماعی آن، 
گسست قومی، جنســیتی و نســلی رخ می دهد. اما 
در گســیختگی ذهنی فردگرایی رشــد كرده، نظام 
ترجیحات ارزشی مادی شــده، هنجارهای اخالقی و 
قانونی ضعیف و ناامیدی همبستگی اجتماعی را از بین 
می برد. هرچند مسائلی هم در مقابل این مسائل شكل 
می گیرند و باعث ایجاد انجمن ها و گروه های خیرخواه، 
داوطلب و نهادهای مدنی می شوند كه سعی می كنند 
با كمك به اقشار جامعه، سطح آســیب پذیری آن را 

كاهش دهند.

 چگونه می توان بی اعتمادی های شكل 
گرفته در جامعه را اصالح كرد؟

جامعه خطر، ممكن است با رشد زمینه های غیرمدنی 
به سمت مادیات، فردیت و فرسایش منابع نیل كند. 
همچنین ممكن است در معرض رشد مدنی و سیاسی 
قرار گرفته و از شــرایط پرخطر فرصتــی ایجاد كند 

كه ما را به همبستگی و همدلی برســاند. به نظر اگر 
ما خطر زوال همبســتگی و كرونا را به درستی درك 
كنیم، با ادراك درســتی از خطر و نیازهای اجتماع، 
زمینه را برای ترمیم ســرمایه های اجتماعی، ترمیم 
شكست و گسست ها و رسیدن به وحدت مهیا خواهیم 
كرد. شواهد نشان می دهد كه خوشبختانه جامعه در 
مواجهه با كرونا به حس نزدیكی و ترمیم بی اعتمادی ها 
رسید و زمینه هایی برای همبستگی فراهم شد. مسئله 
كالن كشــور تقویت توان حل مشــكالت اجتماعی 
و توجه بــه روند تقویت كننده همبســتگی در مقابل 
تقویت كننده های گسیختگی است. اما مشكل زمانی 
حاد می شود كه جامعه احساس خطر كند. جامعه در 
مقابل كرونا در معرض مخاطره قرار گرفت و خودش به 
این فكر كرد جنبه های آسیب پذیری را كاهش دهد. 
با این ویروس، نظام سیاســی و اجرایی حساس شد تا 
به سمت همبســتگی و جذب همكاری بیشتر برود تا 
بتواند زمینه را برای تقویت عوامل زمینه ای ایجاد كند.

 آیا این وحدت، به افزایش مشروعیت 
نهاد دولت نزد مردم كمك خواهد كرد؟

باید دید چه میزان درك واقعی از خطر وجود دارد. مثال 
اگر تهدیدی شكل می گیرد، آیا فقط مخصوص دولت 
است یا تهدید جامعه و كشــور نیز محسوب می شود؟ 
با شــیوع ویروس كرونا، 2 جریان از داخل این ویروس 
سر برآورد؛ نوظهوری ویروس و جهان گیری آن. خطر 
ویروس كرونا به گونه ای است كه همه را مسافران یك 
كشتی كرده، و نه تنها دولت كه هیچ گرایش سیاسی ایی 
در آن مطرح نیســت. این ویروس می تواند هم خطری 
برای دولت و حكومت باشد و هم جامعه را تهدید كند. آیا 
باید روی شكاف هایی كه بین دولت و جامعه وجود دارد 
حركت كنیم؟ یا با وجود نوظهوری ویروس كرونا، فراتر از 
این جریان به آن نگاه بیندازیم؟ به نظر مواجهه جهانی با 
این ویروس را باید مدنظر قرار دهیم. تهدید كرونا پیامی 

در دل خود نهان كرده است. پیامی با این مفهوم كه فراتر 
از گذشته یا حتی سیاســت به آن نگاه شود. در جامعه 
ما، نوعی ذهنیت جمعی بدبینانه وجود دارد كه باعث 
كاهش سرمایه اجتماعی می شود. این باعث شكل گیری 
این گمان خواهد شــد كه تن دادن بــه وحدت، نوعی 
مشروعیت بخشیدن است. اما باید به این نكته نیز توجه 
كرد كه چه كسی از تن ندادن به وحدت سود خواهد برد؟ 
این امر بیشتر در ذیل نوعی درك سیاسی، خصوصا درك 
سیاسی رادیكال قرار می گیرد كه بیش از اینكه راه حل 
بنیادی ارائه كند، مسئله را به درك سیاسی براندازانه فرو 

می كاهد كه نه ممكن و نه مطلوب است.

 پس به نظر شــما مســیری كه جامعه 
انتخاب می كند، مسیری مطلوب خواهد بود؟

مســیری را كه جامعه انتخاب كرد در وضعیت شیوع 
كرونا مشاهده كردیم. این مسیر، راهی مدنی تر است؛ 
راهی كه به سمت همبستگی اجتماعی حركت كرده و 
نمی توان انتظار داشت همه در این مسیر هم نظر باشند.

 برای تقویت این همبستگی اجتماعی 
باید به چه مولفه هایی مجهز شــد؟ آیا رسانه ها 

می توانند در این باره كمك رسان باشند؟
آنچه به شكل مستمر می تواند منجر به تقویت وحدت 
شود، شكل گیری نهادهای همبستگی ساز است. اینكه 
فضاهای وحدت بخش از صــورت هیجانی و موضعی 
به وضعیت مستمر بدل شود كه در آن نقش نهادها و 
ساختارها مهم است. رسانه  نیز یكی از این نهادهاست. 
نقش رسانه مهم است، اما در مدیریت بحران ها نقش 
پررنگ تری خصوصا در ارتباطات آن بحران دارد. سال 
98 و بهار 99 جامعه بــا تهدید های جدی اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی روبه رو بود. از سیل تا گرانی بنزین، 
شهادت سردار سلیمانی، سقوط هواپیما، شیوع كرونا 
و... كه همگی از عوامل تهدید كننده به حساب می آیند. 

در بعضی از این موارد ذكر شــده، نقش ارتباطات به 
شكل عام و رسانه ها به شكل خاص بهتر بوده است. مثال 
به نظر می رسد در شیوع ویروس كرونا نقش ارتباطی 
نهادهای رسمی و دولت بهتر از گرانی بنزین بود. درباره 
مشــكالتی كه از گرانی بنزین در جامعه ایجاد شــد، 
كارشناسان اقتصادی معتقد بودند كه گریزی از این 
گرانی نیست، اما به دلیل اینكه جامعه از آن مطلع نبود 
و احساس كرد مســائلش مورد توجه قرار نمی گیرد، 
واكنش هایی در سطوح مختلف شكل گرفت كه خود 
به بحران اجتماعی و سیاسی بدل شد. از نظر ارتباطی 
موفقیت ارتباطات در زمان شیوع ویروس كرونا، این 
بود كه میدان دار ارتباطات نیروهای متخصصی چون 
دانشــگاه علوم پزشكی، وزارت بهداشــت و پزشكان 
بودند. اطالع رســانی مرتب بــود و همگرایی خاصی 
بین رسانه ها شكل گرفت. از سویی می توان بهبودی 
را در مواجهه روش های صدا و ســیما رصد كرد كه در 
ترمیم بی اعتمادی مؤثر بود. زمینه هایی كه در جامعه 
برای تقویت همبســتگی شــكل گرفت، مثبت بود. 
مانند شــراكت مردم در كمك به دیگران و كار خیر. 
از سوی دیگر دولت و دستگاه های رسمی متوجه این 
شــدند كه با اصالح عملكردها می توان همبستگی را 
تقویت كرد. زیرا آنها از منابع ثروت و قدرت بیشتری 
بهره مند بودند و به همان نســبت تأثیر بیشــتری در 
جلب این اعتماد داشتند. اعتماد مردم به كادر درمان، 
قوه قضاییه )در راســتای صدور مرخصی به زندانیان 
و بخشــودگی ها(، بانك ها )در راستای عقب انداختن 
اقســاط( در اعتمادســازی مهم بود و اگــر این رویه 
ادامه دار شود و شــمولیت خود را بیشــتر كند، مثال 
زندانیان سیاسی نیز شــامل آن شوند، ترمیم سرمایه 
اجتماعی و تقویت همبستگی ملی ایجاد خواهد شد. 
در این باره هم دولت و هم رسانه ها، نخبگان و همه مردم 
نقش داشته و خواهند داشت. رسانه حلقه وصل همه 

این گروه هاست.

گفت وگو با هادی خانیكی؛ استاد ارتباطات درباره تجربه وحدت در شرایط كرونا 

جامعه، زمینه همبستگی را فراهم كرده است

آیا ما تجربه موفقی در مدیریت كرونا داشــتیم؟ 
چه نیــازی، مردم را در شــرایط بحرانی كنار هم 
نگه می دارد و چگونه چنین وضعیتی باعث وحدت 
خواهد شد؟ آیا عملكرد دولت در این همبستگی 
نقش داشته؟ رسانه ها چطور؟ همه اینها سؤاالتی 
اســت كه گاهی ذهن ما را در مرور سالی كه از سر 
گذراندیم و آنچه پیش رو داریم مشغول می كند. 
برای رسیدن به پاســخ درست، با هادی خانیكی، 
استاد ارتباطات گفت وگو كرده ایم. خانیكی معتقد 
است مسیری را كه جامعه انتخاب می كند، مدنی تر 

است.

نگار حسینخانی 
روزنامه نگار

كرونا نشان داد كه ایران در شــرایط بحرانی، قابلیت رسیدن به یك 
وحدت ملی و وحدت عملی در میان مســئوالن را دارد. یك نگرانی 
مشترك می تواند تمام اختالف ها را كنار بزند و مسئوالن را با هر نگاه 

و مشی سیاسی پشت یك میز بنشاند.
البته كرونا تنها بحران وحدت ســاز ایران نبوده است و آنهایی كه سال های دفاع مقدس را به یاد 
می آورند از آن بحران نیز به عنوان یك عامل محرك برای رسیدن به وحدت یاد می كنند؛ اتفاقی 
كه حسن روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید در رابطه با آن گفته بود: »ما در 3 ماه گذشته حاكمیت 
واحد در زمینه مقابله با این ویروس را تجربه كردیم. حاكمیت دوگانه همیشه موجب ضرر بوده 
است. پیروزی در جنگ تحمیلی هشت ساله نیز به خاطر وجود حاكمیت واحد بود و این تجربه موفق 
را در مورد مبارزه با ویروس كرونا نیز شاهد بودیم و معتقدم كه تجربه حاكمیت واحد، كشور را به 
افق روشنی خواهد رساند.« برخی كرونا را سرمنشأ ایجاد وحدت ملی می دانند اما در مقابل عده ای 
این وحدت را اتفاقی موقتی معرفی می كنند و معتقدند كه با برچیده شدن این بحران، باید انتظار از 
بین رفتن وحدت را نیز داشته باشیم؛ به عبارت دیگر به احتمال قوی با از بین رفتن كرونا به عنوان 

بحران وحدت ساز، آن اتحاد ملی نیز روزبه روز كمرنگ و كمرنگ تر خواهد شد.
در كنار نگرانی از سرنوشت وحدت ایجادشده به واسطه بحرانی به نام كرونا، این سؤال مطرح است 
كه آیا می توان الگوی وحدت كرونا را در موضوعات دیگــر تكرار كرد و آن را تمرینی برای وحدت 
دانست یا وحدت ملی شكل گرفته پیرامون این بحران، مختص به این شرایط است و نمی توان امیدی 

به تجربه دوباره آن داشت؟
در این زمینه با غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام و سخنگوی جامعه 

روحانیت مبارز گفت وگو كرده ایم. 

گفت وگو با غالمرضا مصباحی مقدم؛ فعال سیاسی اصولگرا

مدیریت واحد در دوره كرونا نمی تواند 
الگوی سایر اختالفات باشد

همراهی جامعه در مواجهه با كرونا چگونه اتفاق افتاد؟
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این شمارهدرنگ

تمرین وحدت

اداره اشتراکی 
کشور

تا اطالع ثانوی، ما 
در خاورمیانه یا با 
یكدیگر خواهیم 

جنگید و به سرنوشت 
یكی از این كشورهای 
منطقه دچار خواهیم 
شد یا مانند تونس به 
تفاهم می رسیم و به 

شكل اشتراكی كشور 
را اداره می كنیم چون 
هیچ حزب و جناحی 

به تنهایی قادر به 
اداره بهینه كشور و 

حل مشكالت نیست 
و همه در این رابطه 
امتحانشان را پس 

داده اند

لیال شریف - مائده امینی 
روزنامه نگار

به نظر شما آیا می توان گفت نحوه 
مقابله ایران با كرونا، زمینه الزم برای وحدت 
و آشــتی ملی را فراهم كرده است؟ آیا این 
نگاه مورد قبول همه جناح های سیاسی قرار 
می گیرد یا به قول آقای عباس عبدی چون در 
جریان اصالح طلب گرایشی به ارزشگذاری 
آشــتی یا تفاهم ملی وجود ندارد و از سوی 
دیگر جناح مقابل هم هیــچ توجهی به این 
پیشنهاد نمی كند، این قبیل ایده ها در حد 

حرف باقی می مانند؟
این بار ماجرا فرق می كند. بار قبل كه آشتی ملی 
مطرح شد، بالفاصله در سطح ملی به آن پاسخ 
منفی دادند و علیه آن موضع گرفته شد اما این بار 

چنین اتفاقی رخ نداد.
فكر می كنید دلیل این تفاوت در 
برخورد چیســت؟ آیا علت را باید در نیاز 

جامعه جست وجو كرد؟
بله. من فكــر می كنم این پیامی اســت كه این 
بار جامعه با تمام وجودش فرســتاده اســت. ما 
به یــك تفاهم ملی، وحدت ملی و آشــتی ملی 
نیاز داریم. من آن واژه را می پســندم اما اصرار 
خاصی نــدارم و نمی خواهم حتما همان واژه ای 
كه آقای خاتمی گفتند را بیان كنم و بعدا بر سر 
این واژه حساسیت ایجاد شود. ببینید! همانطور 
كه حاكمیت اعالم می كند كه خواهان مشاركت 
حداكثری است  در این حوزه نیز می تواند دنبال 
یك مشــاركت یا تفاهم ملی باشد.امروز نه تنها 
اكثریت جامعــه خواهان این وحدت هســتند 
بلكه نیاز كشور ما نیز هست. تا اطالع ثانوی، ما 
در خاورمیانه یا بــا یكدیگر خواهیم جنگید و به 
سرنوشت یكی از این كشــورهای منطقه دچار 
خواهیم شد یا مانند تونس به تفاهم می رسیم و 
به شكل اشتراكی كشور را اداره می كنیم. چون 
هیچ حــزب و جناحی به تنهایی قــادر به اداره 
بهینه كشور و حل مشكالت نیست و همه در این 
رابطه امتحانشان را پس داده اند. تجربه تاریخی 
به ما می گوید كه از مجموعه كشورهای منطقه، 
 تنها كشوری كه توانست از بهار عربی جان سالم 
به در ببرد، تونس است و در این كشور مسلمان و 
سكوالر، با حجاب و بی حجاب و حتی افرادی از 
رژیم گذشته كه خواهان خدمت به كشور بودند، 

در كنار هم كشور را اداره كردند.
و در نهایت در جواب این سؤال شما باید بگویم 
آنچه آقای خاتمی می گوید، نقشــه اداره آینده 
ایران است، هر چند كسی از حكومت به آن توجه 
نكند. البته نباید فراموش كنیم كه جامعه به این 
موضوع توجه دارد و این بار نیز مسئولین بنا به 
مالحظاتی شــجاعت برخورد با ایــن مطالبه را 
نداشتند. ما دیر یا زود به این نقطه خواهیم رسید 
كه اگر می خواهیم زندگی مدنی مسالمت آمیز 
داشته باشــیم،  هیچ راهی  جز پذیرش مخالف و 

پذیرش یكدیگر به معنای عام، نداریم.
یعنی شما می خواهید بگویید كه 
پالس مثبتی كه براساس دیدگاه شما از جامعه 
دریافت شده اســت،  در بحث آشتی ملی 
كفایت می كند؟ چون درگیــری اصلی در 

نگاهی است كه حاكمیت به این ایده دارد...
جامعه پالس مثبت فرســتاده است اما حكومت 

هنوز واكنشی نداشته است.
و شما این ســكوت را مثبت تلقی 

می كنید؟
سكوت حاكمیت این را نشــان می دهد كه آنها 
متوجه هستند كه مانند قبل نمی توانند در مقابل 

این ایده قرار بگیرند.
این سكوت نشــانه بی توجهی یا 

عقب نشینی نیست؟
نه. تغییر موضع شــاید توصیف بهتری باشــد. 
ضمن اینكه اگر از صحبت من این برداشت شود 
كه حكومت در حال حركت به ســمت آشــتی 
ملی اســت، باید بگویم كه منظور من این نبوده 
است. ما هیچ نشــانه ای نداریم كه حتی كرونا، 
سیاستگذاران را قانع یا مجبور كرده باشد كه به 

سمت مشاركت ملی حركت كنند.

صحبت های اخیری هم كــه در مورد انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح شد نشان داد كه هدف 
این نیســت كه اصل را مشــاركت مردمی قرار 
دهند. 40سال ما از این حرف زدیم كه مشاركت 
حداكثری اصل انتخابات و نتیجــه نیز فرع آن 
اســت اما االن به نظر می آید كه برعكس شــده 

است.
بنابراین باید بگویم كه مــا پالس های مثبتی از 
جانب حكومت ندیده ایــم و در كوتاه مدت هم 
امیدوار به تغییر این رویكرد نیستم اما معتقدم 
كه این راه،  راه نجات ایران اســت. بســیاری از 
نیروهای سیاســی نیز به این نقطه رســیده اند 
كه اگر بخواهند به سرنوشت كشورهای منطقه 
دچار نشــوند، دیر یا زود باید همین مســیر را 
انتخاب كنند. واقعیت این است كه یا همه با هم 
خواهیم بود و با وجود همه اختالفات یكدیگر را 
به رسمیت می شناســیم یا اینكه همه با هم سر 
جنگ خواهیم داشــت و حتی ممكن اســت به 

سرنوشت كشورهایی مانند سوریه مبتال شویم.
پیش بینی شــما در مورد ایران 
پساكرونا چیست؟ وحدت در این دوران حتی 

برای زمانی كوتاه شكل نخواهد گرفت؟ 
از نظر مــن احتمال وقــوع هر دو نــگاه وجود 
دارد. اگر از منظر پایین نــگاه كنید،  خیلی باید 
خوش بین باشیم، چرا كه مردم را در حال مدارا و 

پذیرش مدام می بینیم.
یعنی شــما در این مردم خسته، 

رنگی از مدارا و پذیرش می بینید؟
بله! علت این است كه اگر از همین مردم خسته و 
جامعه ناراضی بپرسید نظرشان در مورد حجاب 
چیست؟ اكثریت مردم می گویند كه نباید فشار 
آورد و باید بگذارند كه هر كسی بنا بر اعتقادش 
عمل كنــد مانند تمام كشــورهای دیگر. مردم 
طرفدار بی حجابی و حجاب اجباری نیســتند. 
این نشان می دهد كه جامعه كامال دمكراسی را 
پذیرفته و معتقد است كه باید با وحدت حركت 

كنیم.
از طــرف دیگر امــا در این میان 
شاهدیم كه تندروها نسبت به قبل رادیكال تر 

شده اند...
بلــه! اما تندروهــا در اقلیت هســتند. وقتی به 
یك پدیده نگاه می كنیــد، جنبه غالب را درنظر 
می گیرید. در هــر جامعــه ای افراطیون وجود 
دارند. از نظر من اكثریــت قاطع جامعه طرفدار 
این تعامل هســتند. اگر از متن مردم در مورد 
شیوه برگزاری انتخابات سؤال شود، به نظر من 
باالی 50درصد مردم معتقدند كه باید فضا را باز 
گذاشت تا هر گروه و گرایش سیاسی وارد میدان 
رقابت شود. بدون شك یك تعدادی تندرو در هر 
دو سو وجود دارند. تعدادی در یك سوی میدان 
می گویند غیرحزب اللهی ها باید قلع و قمع شوند 
و از طرف دیگر هــم تندروهــای جبهه مقابل 
می گویند كه باید افراد حزب اللهی را از بین برد.

آقای تاجــزاده! دهك های پایین 
درآمــدی جامعه و روستانشــینان در این 
تحلیل شما دیده شده اند؟ گمان می كنید این 

افراد هم چنین نگاهی دارند؟
بله! اگر از روســتاییان و محرومان ایران سؤال 
كنید كه با انتخابات آزاد یا بسته موافق هستند؟ 
همین پاســخ را می گیرید. دهــك محروم ما 
می گوید كــه من نماینده خــودم را می خواهم 
و اصال یكی از دالیلی كه ما از دمكراســی دفاع 
می كنیم به این دلیل است كه هر دهك و صنفی، 

نماینده خودش را داشته باشد.
شما تحلیل تان را از منظر مردم و 
انگار از متن جامعه بیان كردید. اگر بخواهید 
با توجه به عملكرد نهادهای حاكمیتی موضوع 
وحدت را تحلیل كنیــد، به نظرتان همچنان 

می توانیم خوش بین باشیم؟ 
از باال كه به ماجرا نگاه كنید، عكس این تحلیل 
نمایان می شــود. پالس هایی كــه در مجموع از 
بدنه حاكمیت صادر می شود، به گونه ای نیست 
كه به سمت گفت وگو و تفاهم ملی حركت كند، 

 اتفاقا فضا هر روز بســته تر می شود و نمونه اش 
همیــن انتخابــات اخیــر مجلــس و ماجرای 

ردصالحیت هاست.
و در نهایت با شــرایط كنونی فكر 
می كنید ما بعد از این روزها دوباره وحدت را 

تجربه خواهیم كرد؟ 
به نظر من این اتفاق بســتگی بــه تعامل مردم 
و حاكمیت و مســائل جامعه دارد. باید منتظر 
باشیم و ببینیم كه برایند این تعامل چه می شود 
و به سمت تفاهم یا یك انســداد سیاسی پیش 
 می رویم. احتمال وقوع  هر دو این فرایند جدی 

است.
كشــور ما در بحران های مختلف نشان 
داده است كه به شكل مقطعی، در مسیر 
همبســتگی و وحدت قرار می گیرد؛ مثال 
در 8سال جنگ یا در این روزهای درگیری 
با كرونا. مثال ما هم اكنون شــاهد هستیم 
كه یك صــدای وحدت بــرای مدیریت 
كرونا شنیده می شود اما همانطور كه شما 
اشــاره كردید، پیش از این تحت عنوان 
دولت های پنهان شــاهد كارشكنی های 
مختلف بوده ایم. خــب هم اكنون دولت 
با یك بحران درآمد مواجه اســت و این 
دوران كرونــا دیر یا زود به ســر خواهد 
آمد. یكی از پیشــنهادهایی كه از جانب 
كارشناسان مطرح می شود، این است كه 
نهادهایی كه در تمام این مدت چندان با 
دولت همراهی نمی كردند و عالقه ای برای 
پرداخت مالیات نداشتند، چند سال پیشرو 
در راستای آشتی ملی و كمك به وضعیت 
درآمدی دولت، مالیات پرداخت كنند تا 
كسری بودجه دولت از جانب مالیاتی كه 
كسب وكارهای آســیب دیده و پرداخت 
نمی كنند،  جبران شود. به نظر شما به تحقق 

این مطالبه چقدر نزدیك شده ایم؟ 
به نظر من مالیات دادن نهادهایی مانند آستان 
قدس، اقدامی مثبت اســت اما ایــن راه نجات 
اقتصاد كشور نیست. این شــیوه مالیات گیری 
تنها می تواند درصد اندكی از مشكالت اقتصادی 
كشور را حل كند. آنچه در كوتاه مدت می تواند 
نقش بسیار جدی در حل مشكالت ایران داشته 
باشد، رفع تحریم هاســت، بنده به همین جهت 
مدام در حال تكرار شــعار ضرورت رفع تحریم 

هستم. تحریم های نفتی و غیرنفتی و بانكی 
و كاهش سرمایه گذاری خارجی فشار بسیار 
سنگینی بر جامعه ما به ویژه اقشار محروم 
گذاشته اســت. دیدیم كه اوضاع اقتصادی 
ایــران از روزی كه آقای روحانــی آمد و به 
سمت مذاكره رفتیم تا روزی كه آقای ترامپ 

از برجام خارج شد، یك ثبات و آرامش نسبی 
داشــت و این آرامش با اعمــال دوباره 

تحریم ها از بین رفت. آنهایی كه 
می گویند تحریم نعمت است 
و معتقدند اگر تحریم بشكند 
یعنی ما از مواضع مان دست 
برداشته ایم، در حال خیانت 
به كشور هستند و آتش این 
اتفاق بیشتر از همه دامنگیر 
مردم و قشرهای كم درآمد 
یا همان مستضعفین سابق 
می شــود. از ســوی دیگر 
می بینیم جامعه زنده است 

و این نگاه به معنای این نیست 
كه دچار افراط و تفریط نیست 
اما در نهایت مــن خوش بین 
هستم كه وقتی دچار گرفتاری 
می شــویم تالش می كنیم تا 
راه حلــی پیدا كنیم. شــما با 
خود فكر كرده ایــد چرا كرونا 
باعث شد كه دولت در جایگاه 
خــودش قرار بگیــرد؟ چون 

كشور با یك خطر جدی مواجه 
شد و كســی جرأت نداشت با 

گفت وگو با مصطفی تاجزاده درباره موانع شكل گیری وحدت در ایران 

راهی جز
 پذیرش یکدیگر نداریم

جنگ تحمیلی باشد یا همه گیری یك ویروس كشــنده؛ محصول بحران ها برای ایران »اتحاد« است. ما بارها و بارها 
نشان داده ایم كه با وجود همه اختالف ها، رنج ها و اما و اگرها، كنار یكدیگر می ایستیم و دعواها را كنار می گذاریم. همه 
ایران بسیج می شوند؛ به جبهه های جنگ می روند، جان شان را در دست می گیرند و ناامید نمی شوند. این وحدت های 
مقطعی و موضعی اما چقدر می توانند تمرینی برای رسیدن به اتحاد و دمكراسی باشند؟ تجربه نشان داده كه وحدت های این چنینی در كشور ما نتیجه 
ترس است و با بازگشت شرایط به حالت عادی عموما از بین می رود تا دوباره همان خط و نشان های همیشگی را برای هموطن  خود بكشیم. راه نجات ایران 
از تمرین دمكراسی می گذرد. چه بسیار كشورهای توسعه یافته كه در تكرار تمرین وحدت از سر ترس، به دمكراسی رسیدند و یكدیگر را یك بار برای 
همیشه پذیرفتند. مصطفی تاجزاده- معاون سیاسی وزیر اسبق كشور و فعال و تحلیل گر سیاسی- بر این باور است كه همه ما، با هر تفكری، دیر یا زود 
به این نقطه خواهیم رسید كه زندگی مدنی مسالمت آمیز بدون پذیرش نظر مخالف امكان پذیر نیست. او همچنین اعتقاد دارد كه امروز جامعه تا حدی 
به این بلوغ فكری رسیده و حاال نوبت مسئوالن است كه »بپذیرند«. تاجزاده در خالل یك گفت وگوی تفصیلی با همشهری بارها تأكید كرد كه بازگشت 

تحریم ها، شكست میانه روی در ایران و افزایش فشار به دمكراسی بود و اگر برجام بود امكان نداشت شهید قاسم سلیمانی ترور شود.

یا همه با هم خواهیم بود و با وجود همه اختالفات، یكدیگر را به 
رسمیت می شناسیم  یا اینكه همه با هم سر جنگ خواهیم داشت و 

ممكن است به سرنوشت كشورهایی مانند سوریه دچار شویم

سالمت مردم شوخی كند. در واقع ترس و نگرانی 
موجب شد تا همه دور هم جمع شوند،  این اتفاق 
فقط مربوط به تعامل دولت و دولت پنهان نبود 
بلكه در متن جامعه هم نیروهای خودسر مجبور 
شــدند تا به این وحدت تن بدهند. اگر با نگاهی 
منصفانــه بخواهیم صحبت كنیــم باید بگویم 
حتی رفتار نیروهای تنــدروی ایران، در قیاس 
با تندروهای یهودی و مسیحی در اروپا و آمریكا 

منطقی تر بود.
البتــه در روزهــای اول دیدیم 
كه برخی به دلیل بســتن اماكــن زیارتی 

واكنش  های تندی نشان دادند...
بله اما شــرایط بالفاصله كنترل شد و این افراد 
- كه تعدادشــان كم بــود- در نهایت به دانش 
پزشكی، قانون و دستور حكومت تمكین كردند. 
چه كســی باور می كرد كه در جامعــه ما برای 
چند ماه حرم امام رضا)ع( بســته باشد؟ كدام 
قدرتی توان این كار را داشت؟ در واقع زمانی كه 
مشكالت زیاد شود، حكومت مجبور می شود كه 

به وحدت تن دهد و مردم نیز تبعیت می كنند.
آقای تاجزاده! با همه این اوصاف 
به نظر شما آیا شرایط سختی در انتظار كشور 

خواهد بود؟ 
من نمی توانم پیشــگویی كنم كه سال بعد چه 
خواهد شد، اما مطمئن هســتم كه 6 ماه دیگر 
در همین مجلس تازه كاریازدهم چنددستگی 
پدید خواهد آمد و همیــن گروه های به ظاهر 
منسجم، هماهنگ و یكدست به گونه دیگری 

رفتار خواهند كرد.
و همین مجلس با این ســاختار 
به نظر شما موجب می شود این وحدتی كه 
دولت در شــرایط خاص ایجاد كرده است، 

دچار مشكل شود...
به طور طبیعی وقتی مجلس تشــكیل شــود، 
انتخابــات ریاســت جمهوری محــور فعالیت 
مجلس قرار می گیرد. اگر فــرض كنید كه در 
انتخابات 1400تمام اصالح طلبان حذف شوند و 
نامزدهای اصلی اصالح طلب رد صالحیت شوند، 
باز هم اختالف در میان جناح راست وجود دارد 

و شما این را در آینده آشكارا خواهید دید.
و در نهایت تحلیل شــما در مورد 
عملكــرد مجلس یازدهــم در برابر دولت 
چیست؟ آیا این مجلس در بازه زمانی یك 
ســال آینده به دولت در مسیر وحدتی كه 
شكل گرفته است كمك می كند یا برعكس؟

نه كمــك می كند نه كارشــكنی. این مجلس تا 
كارش را به شكل جدی شــروع كند ما به فصل 
انتخابات رسیده ایم. هر چند ممكن است برخی از 
آنها در همین دوره هم ساز مخالفت با دولت كوك 
كنند اما این مجلس اصولگرا بــرای آنكه چهره 
خوبی از خود نشان دهند، با دولت راه می آیند تا 
بعدا مدعی باشند كه ما در شرایط خاص كشور 

رفتاری مدنی از خود نشان دادیم.
اما بخش قابــل توجهی 
از مــردم فكــر می كننــد اگر 
مســئولین ایران از یك جناح 
انتخــاب شــوند، به خاطر 
علیه  كارشكنی ها  كاهش 
اصالحــات، دعواهــای 
سیاســی تمام شــده و 
به  قــدرت  مجموعــه 
آرامشی می رسد كه كم كم 
به بدنه جامعه نیز منتقل 

خواهد شد...
ابدا. از نظر مــن، امكان نــدارد در 
جمهوری اســالمی وحدت ایجاد شود. 
همین مجلس كــه یكدســت اصولگرا 
هستند، شــما خواهید دید كه به چند 
دسته تقسیم خواهند شد. شما خودتان 
ببینید! مردم از اصالح طلبان برگشتند، 
اما به ســمت اصولگرایــان نرفتند و به 
آنها رأی ندادنــد. می خواهم بگویم كه 
پایگاه رأی جناح راست 15درصد جامعه 

است و هر چند نتوانســتند این دایره حامیان 
را گســترش بدهند اما انصافا بــرای حفظ این 
15درصد موفق بوده اند. مــن فكر می كنم كه 

اختالف در میان همین 15درصد رخ می دهد.
یعنی شما بر این باورید كه با وجود 
حذف تدریجی جریان اصالح طلبی از قدرت 
و تجربه وحدت كوتاه مدت در ایام كرونا باز 
هم نه حاكمیت نه مردم رنگ وحدت را به خود 

نخواهند دید؟ 
من بدون تردید می گویم كه شــما حداقل در 
همین مجلــس آینده وحدت رویــه نخواهید 
دید و نمایندگان به دو یا ســه دســته تقسیم 
خواهند شــد و در برابر هم خواهند ایســتاد. 
همین تفكری كه به نظر می رسد امروز یكدست 
با برجام مخالف اســت، فــردا خواهید دید كه 
در آن نمایندگانی پیدا می شــوند كه به دنبال 
مذاكره یا توافقی مشــابه برجــام خواهند بود. 
اصولگرایانی كه در تمام این 8سال صرفا برای 
زمینگیر كردن حســن روحانی با برجام به هر 
نحوی خود را مخالف آشــتی و تعامل با جهان 
نشــان می دادند، همان ها كه برجام را خیانت 
به كشور می دانستند، برجام – یا چیزی شبیه 
آن-را ناجی ایران خواهند دانســت و در مقابل 
آنها عده ای با قدرت تمــام در مقابل این ایده 
خواهند ایستاد. مگر مشابه این اتفاق در مجلس 

نهم نیفتاد؟ 
اما شــاید بتوان گفت به واسطه 
انتخابــات ســال1400 كه در راه اســت 
بهارستانی ها از یك كاندیدای واحد با خط 
فكر خودشــان حمایت كنند و حداقل یك 

سال كشور بدون كارشكنی اداره شود...
حتی دربــاره حمایــت از یك كاندیــدا برای 
ریاســت جمهوری در مجلس وحــدت وجود 
نخواهد داشت. عده ای به دنبال ریاست جمهوری 
آقای قالیباف یــا الریجانی و عــده ای به دنبال 
بازگشــت احمدی نژاد، عده ای هم به دنبال نام 
جدیدی خواهند بود. البته ممكن است در این 
یك سال باقی مانده از دولت روحانی، همه  چیز باز 
به نوعی به گردن دولت بیفتد و سنگ اندازی ها 
ادامه پیدا كند اما بعد از رفتن روحانی و روی كار 
آمدن تفكری مخالف تفكر روحانی، اصولگرایان 
هم از تــك و تا می افتند و دیگر بعــد از آن باید 
دست از سنگ اندازی كشــیده و كشور را اداره 
كنند. چرا كه اساسا دیگر كســی از طیف های 
دیگر باقی نمانده كه علیه شان قیام كنند. بحران 
از همین نقطه شروع می شــود. مجلس و دولت 
یكدست و یك فكر هستند اما كشور درآمد ندارد. 
نفت را نمی تواند بفروشــد. با تحریم های شدید 
دســت و پنجه نرم می كند. اینجــا همان نقطه 

شكست وحدت مورد نظر شماست.
پس می توانیم بگوییم شما بر این 
باورید كه ایجاد رویه وحدت گرا در كشــور 
ما محال است و همه اتحادها در بحران های 

زاییده از ترس شكل می گیرد؟
كشــور با اختالفاتی كه هم اكنون وجود دارد، 
یكدست نمی شــود. اتحادهایی هم كه وجود 
دارد، عمومــا از ترس جناح مقابــل و موقتی و 
گذراست. فراموش نكنید كه در كشور ما لزوما 
دوگانگی قــدرت و وجــود جریان های فكری 
مختلف، مشكل اصلی نیســت. سیاست هایی 
حاكم است كه ایجاد وحدت در كشور را تبدیل 
به رؤیایی دست نیافتنی می كند. البته فقدان 
وحدت یكی از نتایج ایــن تصمیم گیری های 
غلط است. سیاســت هایی كه من از آنها حرف 
می زنم امروز هزار و یــك گرفتاری برای ایران 

درست كرده اند.
انتقاد شــما دقیقا به كدامیك از 
سیاســت های اداره كشــور است؟ اساسا 
این سیاســت ها )به خصوص سیاست های 
خارجی در قبال آمریكا( چقدر قابل اصالح 

و تغییرند؟
تفاوت چین و كره شمالی در چیست؟ هردو با 
نظام بسته و تفكر انسدادی اداره می شوند اما در 

كره شمالی مردم هنوز از گرسنگی رنج می برند 
و اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. 
خب فكر می كنید چرا نظام انسدادی در یك جا 
محصولی مانند چین و در جایی دیگر محصولی 
مانند كره شمالی تولید می كند؟ سیاست های 
اداره كشور و تفكر مسئوالن آن كشور است كه 
می تواند مردمش را از عرش به فرش برســاند. 
دقت كنید كه هردوی این كشورها یكپارچه اند 
و نظام سیاسی نسبتا واحدی دارند. اگر یكپارچه 
و متحد شویم اما سیاســت های اداره كشور به 
همین منوال كه هست باشــد، معیشت مردم 
كوچك ترین تغییری نمی كنــد و بهبودی در 
اوضاع عمومی ایران حاصل نمی شــود. وحدت 

به تنهایی كمكی به ما نمی كند.
از نظر من رابطه تحریم و جنگ یك رابطه خطی 
اســت. شــما وضعیت عراق را ببینید! اول این 
كشور را با تحریم ها تضعیف كردند و بعد هدف 
جنگ نظامی شان قرار دادند. همه جهان ترامپ 
را فــردی غیرقابل اطمینــان می دانند. روزانه 
هزاران نفر او را مورد نقدهای تند قرار می دهند. 
اما كدام كشور مثل ما به طور كلی ارتباطش را با 
آمریكا قطع كرده و خودش را در چاله مشكالت 
انداخته است؟ می توانستیم با اهرم های خودمان 
و با حفظ عزت از راه تازه ای وارد مذاكره با همین 

ترامپ شویم و از آمریكا امتیاز بگیریم.
آقای تاجزاده! همه شــعارهایی 
كه در همه این سال ها جریان های مختلف 
درباره وحدت داده انــد، همه امیدهایی كه 
برای بهبود شرایط ایران در بستر یك آشتی 
ملی در دل خیلی از ما وجود دارد... همه اینها 
را غیرقابل تحقق می بینید؟ چرا؟ ذات جامعه 
ایرانی تكثرپذیر اســت یا سیاستگذاری 

غلط؟
بگذارید دوباره تأكید كنم كه وحدت به تنهایی 
بهبودی در شرایط ایران ایجاد نمی كند اما اگر 
دنبال تحقق هدفی با این عنوان هســتید باید 
بگویم كه شــكل گیری یك وحدت منسجم و 
ادامه دار در ایران دور از ذهن من اســت. اساسا 
هرگز همه ما نمی توانیم مثل هم باشیم و مثل 
هم فكر كنیم. جامعه ایرانی تنوع پذیر اســت 
و اساســا متكثر. این جامعه را نمی توان هرگز 
یكدســت تصور كرد و وحدت در ایران معنای 
دیگری دارد. علیه یكدیگر كارشكنی نكنیم و 
قواعدی را برای زندگی مســالمت آمیز و مدنی 

بپذیریم و به آن پایبند باشیم.
بــه ایــن تعریف وحــدت كه 
عدم كارشكنی برای یكدیگر باشد، چطور؟ 

به این تعریف خواهیم رسید؟ 
بله. همیــن االن هم كه من و شــما روبه روی 
هم نشســته و حرف می زنیم به نظر من جامعه 
ایرانی به این وحدت رسیده است و سیاستگذار 
و حاكمیت است كه هنوز جایی برای پذیرش 
جامعه متكثر ایرانی در تصمیم گیری های خود 

باز نكرده است.
یعنی كار ما با جامعه تمام شــده 
محسوب می شود و نوبت مسئولین رسیده 
است؟ چون براســاس تحلیل شما جامعه 
ایران به بلوغ فكری رسیده و می تواند تفكر 

مخالف خود را بپذیرد...
نه. نكتــه ای كه من روی آن تأكیــد دارم بلوغ 
فكری جامعه در پذیرش عقیده مخالف است. 
شــما ببینید ملت ما در بحــران اخیر)كرونا( 
در مجموع نمره قابل قبولی گرفت و نســبتا به 
علم و دستور حكومت تمكین كرد اما این همه 
ماجرا نیست. مهم ترین مشــكل جامعه ما در 
سازماندهی اســت. یعنی فكر به بلوغ رسیده 
و افكار عمومی تا حدی اغنا شــده اســت اما 
فقدان وحدت و سازماندهی در نهایت در ایران 
مسبب آن شده كه مطالبه گری در سطح پایینی 
انجام شــود. ایرانی ها كمتر از ســایر جوامع از 
حاكمان شــان مطالبه  و آنها را به پاسخگویی 
وادار می كنند. ما نیاز به تقویت نهادهای مدنی، 
اتحادیه های صنفی، احزاب، انجمن ها و... داریم.

دور از ذهن
بگذارید دوباره 
تأكید كنم كه وحدت 
به تنهایی بهبودی در 
شرایط ایران ایجاد 
نمی كند اما اگر دنبال 
تحقق هدفی با این 
عنوان هستید باید 
بگویم كه شكل گیری 
یك وحدت منسجم 
و ادامه دار در ایران 
دور از ذهن من است. 
اساسا هرگز همه ما 
نمی توانیم مثل هم 
باشیم و مثل هم فكر 
كنیم. وحدت در 
ایران معنای دیگری 
دارد. علیه یكدیگر 
كارشكنی نكنیم 
و قواعدی را برای 
زندگی مسالمت آمیز 
و مدنی بپذیریم و به 
آن پایبند باشیم
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راهنماي سریال

بهترازبرادربزرگتر
 چطور سریال »بهتره با ساول تماس بگیری« خوش ساخت تر 

از سریال »بریكینگ بد« از آب درآمد

ســریال بهتره با ساول تماس بگیری، توســط وینس گیلیگان )سازنده 
بریكینگ بد( و پیتر گولد در 5فصل و 50قســمت برای شبكه  ای ام سی 
ساخته شده است. فصل اول این سریال در سال 2015 انتشار یافت و قرار 
است فصل ششم این سریال نیز در 2021 ساخته و روانه بازار شود. قهرمان 
اصلی این ســریال نیز مانند بریكینگ بد، فردی است كه از مدار قانون 
به تدریج خارج می شود.  داستان ســریال بهتره با ساول تماس بگیری با 
موضوع داستان ســریال بریكینگ بد مرتبط است و به اصطالح رایج در 
میان سینمایی ها، اسپین آفی است از سریال بریكینگ بد كه اگرچه بعد 
از این سریال ساخته شده، اما داستان آن به 6سال پیش از داستان سریال 
بریكنیگ بد بازمی گردد.  بهتره با ساول تماس بگیری از نظر منتقدان از 
بهترین اسپین آف هایی است كه تاكنون ساخته شده و مانند سریال َسَلف 
خود بریكینگ بد، ســریال موفقی از آب درآمده است. حتی بسیاری از 
منتقدان، سریال بهتره با ساول تماس بگیری را سریالی خوش ساخت تر 
از بریكینگ بد می دانند. داستان این سریال در شهر آلبوكرك در ایالت 
نیو مكزیكو رخ می دهد. این شهر عالوه بر اینكه در ایالت مرزی با كشور 
مكزیك واقع شده در مسیر و یكی از شاهراه های اصلی قاچاق مواد مخدر 

آمریكای شمالی نیز واقع شده است. 

آرش نهاوندی
روزنامه نگار

قهرمانی از يك سريال ديگر
قهرمان اصلی داستان سریال بهتره با ســاول تماس بگیری، جیمی 
مك گیل یا همان ساول گودمن ســریال بریكینگ بد )با بازی باب 
اودینكرك( است كه وكالت والتر وایت را عهده دار بود. در این سریال به 
داستان زندگی جیمی مك گیل و روند تدریجی تبدیل شدنش به ساول 
گودمن پرداخته می شود. درواقع قهرمان داستان سریال بهتره با ساول 
تماس بگیری نیز مانند والتر وایت )با بازی برایان كرانستون( در سریال 
بریكینگ بد، روند معكوسی را طی می كند و از شخصیتی پرتالش كه 
سعی می كند جز در موارد جزئی در ســایر موارد از مدار قانون خارج 
نشود، تبدیل به شخصیتی كالهبردار می شود كه برای جذب موكالن 

بیشتر حاضر به انجام هركاری برای موكالن مجرم خود می شود.

زير نگاه منفی منتقدان
با وجود اینكه اغلب فیلم ها و سریال هایی كه موضوع داستانشان مرتبط با 
فیلم و سریال های مطرح پیش از خود )اسپین آف( است، آثاری موفق از 
آب درنیامده اند، اما به نظر می رسد بهتره با ساول تماس بگیری در این میان 
یك استثنای ویژه است كه حتی تحسین منتقدان نشریه گاردین را هم در 
پی داشته است. زمانی كه اعالم شد قرار است سریال بهتره با ساول تماس 
بگیری به عنوان دنباله سریال بریكینگ بد ساخته شود نیز درباره آن نظر 
منفی وجود داشت. اندی گرینوالد، منتقد آمریكایی، در سال 2014 و یك 
سال پیش از انتشار سریال بهتره با ساول تماس بگیری، نوشت: من شدیدا 
نسبت به ساخت این سریال نگران هستم و تصور می كنم كه به هیچ وجه 
ساخت این سریال پس از سریال موفق بریكینگ بد كار درستی نیست. 
حتی وینس گیلیگان، خالق بریكینگ بد و بهتره با ساول تماس بگیری نیز 

نگران نحوه استقبال مخاطبان از این سریال دوم بود.

وقتي همه 
از تو تعريف 

می كنند
استیفن كلی درباره 
سریال بهتره با ساول 
تماس بگیری در مطلبی 
در گاردین می نویســد: 
سریال بهتره با ساول تماس 
بگیری بیننــدگان تلویزیون را 
مســحور خود كرده و هرچه در این 
سریال جلو می رویم بیشتر مشخص می شود كه چقدر 
این اســپین آف از برادر بزرگ تر بریكینگ بد بهتر 
است. همه اینها نشان می دهد كه وینس گیلیگان 
)سازنده بهتره با ساول تماس بگیری و بریكینگ بد( 

بهترمی داند چه می كند. استیفن كلی درباره دلیل موفقیت بهتره با 
ساول تماس بگیری نسبت به ســریال بریكینگ بد می نویسد: در 
سریال بهتره با ساول تماس بگیری، تغییر شخصیت جیمی مك گیل 
و تبدیل شدنش به ساول گودمن در روندی ُكند و تدریجی و طی چند 
فصل اتفاق می افتد. در این روند ُكند و بطئی، تأثیر تصمیمات بدی كه 
اغلب از كنترل جیمی نیز خارج بود بر شخصیت وی نشان داده شد 
و مخاطب متوجه شد كه چه اتفاقاتی باعث تبدیل جیمی مك گیل 
به ساول گودمن شد، در حالی كه در سریال بریكینگ بد، سازندگان 
تعجیل بیشتری در رسیدن به اصل داستان داشتند. تی وی گاید نیز 
در نقدی درباره فصل پنجم سریال بهتره با ساول تماس بگیری )در 
ایران و بسیاری كشورهای دیگر به تازگی انتشار یافته است( گفته 
است: در این فصل با نمایشی عالی چگونگی تبدیل شدن جیمی مك 
گیل به ساول گودمن را خواهیم دید.  منتقدان نشریه رینگر همچنین 
معتقدند كه پرداختن به شخصیت های بیشتر و داستان های فرعی 
آنها در سریال بهتره با ســاول تماس بگیری به جذاب تر شدن آن 
نسبت به بریكینگ بد كمك كرده است.  بن لیندبرگ از منتقدان 

نشریه رینگر همچنین درباره این سریال نوشته است: تحقیقات 
پیشین استیوارت هندرســون )مورخ، فیلمساز، موسیقی دان و 
منتقد فرهنگی كانادایی( نشان داده بود كه مخاطبان از فیلم ها و 
سریال هایی كه به عنوان دنباله فیلم های مطرح ساخته می شوند 
استقبال نمی كنند. تنها قســمت دوم از سری فیلم های »ایندیانا 
جونز« با عنــوان »ایندیانا جونز و معبد مرگ« )1984، اســتیون 
اسپیلبرگ( بود كه توانسته بود به عنوان قسمتی از فیلمی مطرح، 
باالترین امتیاز را در ســایت آی ام دی بی  از آن خود كند. این فیلم 
توانسته بود از مجموع 10امتیاز 7.6امتیاز را از آن خود كند. این در 
حالی است كه فصل های چهارم و پنجم سریال بهتره با ساول تماس 
بگیری، در روتن تومیتوز توانسته اند تا كنون نظر 99درصد منتقدان 
را به  خود جلب كنند. فصل های اول تا سوم این سریال نیز به  ترتیب 
با استناد به  نظرات منتقدان توانســته اند نظر 97درصد آنان را به 
 خود جلب كنند. فصل های چهارم و پنجم این سریال هم در سایت 
متاكریتیك، دیگر سایت مطرح بازتاب دهنده نظر منتقدان، به ترتیب 

از مجموع 100امتیاز، 87 و 92امتیاز كسب كرده اند. 

كارگردانان
جورج وینســنت گلیگان جونیور|  نویسنده، 
كارگــردان و تهیه كننده كه او را بیشــتر به  خاطر 
كارهای تلویزیونی اش می شناســند. او ســاخت 
سریال های مهم و پرمخاطبی نظیر بریكینگ بد و 
بهتره با ساول تماس بگیری را برای شبكه ای ام سی 
به عهده داشته است. او همچنین نویسنده و تهیه كننده سریال علمی -تخیلی 
»ایكس فایل« بوده اســت. او تا كنون 3جایزه پرایم تایم امی، 6جایزه گیلد 
نویســندگان آمریكا، جایزه تلویزیونی به انتخاب منتقــدان، 2جایزه گیلد 
تهیه كنندگان آمریكا، یك جایزه گیلد كارگردانان آمریكا و یك جایزه بفتا برده 
است. وینس گالیگان همچنین كارگردانی ال كامینو: فیلمی از بریكینگ بد را 

عهده دار بوده است. 

پیتر گولد|  نویســنده تلویزیونــی، كارگردان و 
تهیه كننده آمریكایی اســت. او 4بار نامزد دریافت 
جایــزه گیلــد نویســندگان آمریــكا به خاطــر 
فیلمنامه هایش در ســریال های تلویزیونی شد. او 
اكنون به عنوان دســتیار وینس گلیــگان به عنوان 
كارگردان سریال بهتره با ساول تماس بگیری است. او در سریال بریكینگ بد 

نیز با وی همكاری داشت. 

بازیگران
باب اودینكرك در نقش جیمی مك گیل و ساول 
گودمن|   اودینكرك بازیگر، كمدین، نویســنده، 
كارگردان و تهیه كننده آمریكایی است. او در سریال 
بهتره با ســاول تماس بگیری در نقش جیمی مك 
گیل، ســاول گودمن و جین تاكاویچ، وكیلی بازی 
می كند كه پیوندی ناگسســتنی بــا دنیای مجرمان پیدا كرده اســت. باب 
اودینكرك هم در سریال بریكینگ بد و هم در بهتره با ساول تماس بگیری در 

نقش ساول گودمن بازی كرده است.

جاناتان بنكز در نقش مایك اهرمانتروت|   او از 
بازیگران قدیمی سینما و تلویزیون آمریكاست. او در 
ســال های اول فعالیتش در فیلم هــای »هواپیما« 
)1980(، »48ســاعت« )1982( و »پلیس بورلی 
هیلز« )1984( بازی كرده اســت. او اخیرا به خاطر 
بازی در سریال های بریكینگ بد )2013-2009( و اسپین آف این سریال، با 
عنوان بهتره با ساول تماس بگیری )2015-( در نقش یك افسر پلیس سابق 
كه تبدیل به یك آدمكش مزدور شده، از سوی منتقدان مورد تمجید بسیار قرار 
گرفته است. جاناتان بنكز همچنین در ال كامینو: فیلمی از بریكینگ بد بازی 
كرده اســت. او تا كنون 6بار به  خاطر بازی در ســریال های تلویزیونی، نامزد 

دریافت جایزه پرایم تایم امی شده است. 

ریا سیهورن در نقش كیم وكسلر|   بازیگر تئاتر، 
تلویزیون و سینمای آمریكاست. او در سریال بهتره با 
ساول تماس بگیری در نقش وكیل شركت حقوقی 
هملین - مك گیل بازی می كند كه تالش دارد راه های 
ترقی در این شركت را طی كند. او در این سریال، ابتدا 
در نقش دوست و سپس نامزد جیمی مك گیل )ساول گودمن( ظاهر می شود. 

پاتریك فابیان در نقش هوارد هملین|   بازیگر 
سینما، تلویزیون و تئاتر آمریكایی است. او پیش تر در 
فیلم هایی نظیر »بازی پایانی« )2006(، »خوك« 
)2011(، و »جیمی« )2013( بازی كرده است. اما 
پاتریك فابیان در سریال بهتره با ساول تماس بگیری 
در نقش شــریك چاك مك گیل، برادر جیمی مك گیل در شركت حقوقی 
هملین -مك گیل ایفای نقش می كند. ابتدا اینطور به  نظر می رسد كه او الهه 
انتقام و رقیب كینه جوی جیمی مك گیل است، اما به مرور مشخص می شود 

كه او طبق دستورات چاك مك گیل عمل می كرده است. 

مایكل مانــدو در نقش ناچــو وارگا|   بازیگر، 
نویســنده، كارگردان و خواننده كانادایی است. او 
همچنین ســابقه نقش آفرینی در اجراهای تئاتری 
كالسیك و معاصر دارد. او در سریال بهتره با ساول 
تماس بگیری، در نقش جوانی ظاهر شده كه در مغازه 
پارچه فروشی پدر خود كار می كند. او همچنین فردی باهوش و جاه طلب و 

عضوی از گروه قاچاقچی تحت ریاست هكتور ساالمانكا است. 

مایكل مك كین در نقش چاك مك گیل|  بازیگر، 
كمدین و موزیســین آمریكایی است. او از بازیگران 
قدیمی و باتجربه است و در فیلم هایی نظیر» دختران 
زمین آسان هستند«، »سرنخ«، »هرچه نتیجه دار 
باشــد«، »خیال باطــل«، »معما«، »آالســكا«، 
»دكترهای جوان عاشق« و »كله پوك ها« بازی كرده است. مایكل مك كین 
اخیرا نام خود را با نقش آفرینی در نقش چاك مك گیل، برادر جیمی مك گیل 
در تلویزیون نیز مطرح كرده است. او در این سریال در نقش یكی از مدیران 
مؤسس شركت حقوقی هملین -مك گیل بازی كرده است. چاك مك گیل 
سریال بهتره با ســاول تماس بگیری، دچار یك بیماری عجیب با ریشه های 
روانی است. او تصور می كند امواج الكترونیكی به جسم وی آسیب می رساند و 
به همین دلیل خود را در خانه اش حبس كرده و تمام وسایل برقی را از خانه اش 
بیرون انداخته و از چراغ گازی برای روشنایی و پخت غذا استفاده می كند، اما 

به تدریج مشخص می شود كه این بیماری توهمی بیش نبوده است.

از جیمی مك گیل تا ساول گودمن، چهار فصل فاصله است
از ابتدای ساخت سریال بهتره با ساول تماس بگیری، 
عالقه مندان به این سریال مشــتاقانه در انتظار این 
بودند كه ســاول گودمن بال  های خود را بگشــاید 
و مانند ســریال بریكینگ بد به عنــوان یك وكیل 
كالهبردار كه وكالت تبهكاران را به عهده می گیرد، 
خود را جلوه دهد. او در سریال اصلی بریكینگ بد نیز 

وكیلی تبهكار بود.
با این حال بینندگان ســریال بهتره با ساول تماس 
بگیری، در ابتدای این سریال با نسخه جدید ساول 
گودمن كــه پیش تر جیمی مك گیل نام داشــت و 
تالش دارد مســیر خود را در كارهای حقوقی هموار 
كند روبه رو می شوند؛ نسخه ای از ساول گودمن پیش 
از اتفاقات سریال بریكینگ بد و زمانی كه همچنان 
جیمی مك گیل نام داشت و تالش می كرد وكالت را 
با درنظر گرفتن مالحظات اخالقی پیشه خود سازد. 
جیمی مك گیل را در فصل اول این سریال در سمت 
وكیل تسخیری دادگاهی در شهر آلبوكرك می بینیم 
كه هر روز به دادگاه مراجعه می كند و وكالت مجرمان 
را به امید پیشرفت و شناخته شدن به عنوان وكیلی 

مبرز، به عهده می گیرد. اما جیمی مك گیل همزمان 
جاه طلب نیز هست و در برخی مواقع به نظر می رسد 
كه دیگر طاقتش طاق می شــود و نمی تواند شرایط 
كاری یك وكیل تســخیری را تحمل كند و درصدد 

است به بلندپروازی های خود جامه عمل بپوشاند.
 او شــركت حقوقی همیلتون -مك گیل كه از قضا 
برادر وی نیز سهامدار آن است را رقیب خود می داند 
و تصور می كند هوارد همیلتون رئیس این شركت، 
بیشتر مشتریان را از چنگ وی خارج می كند. جیمی 
مك گیل برای مقابله با این شرایط دست به اقداماتی 
می زند كه هركدام از این اقدامات ماجراهایی را برای 
وی رقم می زند. جیمی مك گیل مانند ساول گودمن 
سریال بریكینگ بد، وكیلی است باهوش و كالهبردار 
كه قصد دارد از راه های غیرمستقیم و با دوز و كلك 
به اهداف خود برسد با این حال جیمی مك گیل این 
سریال با ساول گودمن بریكینگ بد تفاوت هایی دارد؛ 
او تا حدی نیز پایبند به اخالقیات است و تالش دارد 
در محیط و وضعیتی بسیار سخت به بقای خود ادامه 
دهد. در فصل اول این ســریال به چگونگی آشنایی 

جیمی مك گیل با مایك اهرمانتروت )با بازی جاناتان 
بانكز( پی می بریم. مایك اهرمانتروت از جیمی گیل 
درخواســت می كند در پرونده ای كه به گذشته  وی 

مربوط است، وكالتش را به عهده بگیرد. 
مایــك ســابق برایــن در فیالدلفیا پلیــس بوده 
و مهارت هایش ســبب می شــود تا بتواند به دنیای 
زیرزمینــی و جنایــی قاچاقچیــان مواد مخدر در 
آلبوكرك نیومكزیكو راه پیــدا كند. در فصل چهارم 
این سریال ما فراز و فرودهای جیمی را به عنوان فردی 
می بینیم كه تالش دارد خود را با دنیایی منطبق كند 
كه با وی به هیچ وجه مهربانانه تا نكرده است. در طول 
مســیری كه ما در فصل4 طی می كنیم به داستان 
زندگی جیمی مك گیل بیشتر پی می بریم و متوجه 
می شویم چه عواملی سبب شده تا جیمی تبدیل به 
وكیلی تبهكار شــود و در نهایت نام ساول گودمن را 

برای خود انتخاب كند. 
حســادت چاك مگ گیل )با بازی مایكل مك كین( 
برادر جیمی بــه وی، یكی از دالیل عدم پیشــرفت 
وی در ابتــدای راه وكالت اســت و همچنین یكی 
از دالیلی اســت كه به مرور جیمی را به راه اشــتباه 
می كشاند. جیمی همواره به عنوان فرزند كوچك تر 
بیشــتر مورد توجه والدین بوده است و از همین رو 
چاك از همان زمان كودكــی به این برادر كوچك تر 
حسادت می ورزیده و در سنین بزرگسالی هم به رغم 
تاســیس شــركت حقوقی، همچنان تالش دارد از 
موفقیت جیمی كــه در ابتدای راه وكالت اســت و 
به عنوان یك وكیل تسخیری دوران سختی را از سر 
می گذراند به طور غیرمســتقیم و از طریق شریكش 

هوارد همیلتون جلوگیری كند. 
پایان فصل4 سریال بهتره با ســاول تماس بگیری 
به نوعی تیزری اســت از مرگ استعاری جیمی مك 
گیل و تبدیل شدنش به ساول گودمن. فصل پنجم 
این سریال با ارجاع پرونده های زیاد به ساول گودمن 
و آغاز روند پول درآوردن او از راه وكالت آغاز می شود. 
درحالی كه هنوز برگه هایی از شخصیت جیمی مك 
گیل در ساول گودمن دیده می شود، او پرونده ای را 
در پی پرونده ای دیگر به طور موفقیت آمیزی با اتكا به 
شیوه های غیراخالقی و اخاذی حل می كند. اما كیم 
وكسلر، نامزد ساول، ابتدا شخصیتی سفید است كه 
تالش دارد به عنوان یك واســطه به اختالفات میان 
ســاول گودمن و هوارد همیلتون خاتمه دهد، اما او 
نیز به تدریج تحت تأثیر شخصیت ساول گودمن رنگ 
عوض می كند و شــخصیتش از سفید به خاكستری 

تیره متمایل می شود. 
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  كاسبان پارك خودرو در دربند همچنان فعالند
عده اي در ميدان دربند به اســم حفاظت از خودرو، از مردم بين 5 تا 
10هزارتومان پول پارك خودرو مي گيرند. برخي از اين افراد لباسي با 
آرم انتظام به تن دارند كه مي گويند زيرنظر نيروي انتظامي است. آيا 
اين مورد غيرقانوني نيست؟ مگر قرار نبود با افرادي كه تحت عنوان 

پاركبان يا هر عنوان ديگري فعاليت مي كنند، برخورد شود؟
فاطمي از تهران 

  ورودي شهريار در تاريكي مطلق
ورودي شهرستان شهريار در تهران حدفاصل پل سپاه تا فاز4 انديشه 
محدوده جاده كرج در تاريكي است و جز نور خودروهاي عبوري، هيچ 
نوري در اين مسير نيست. حتي پايه هاي روشنايي در اين مسير نصب 

نشده كه اميدي به تامين نور آن باشد. لطفا رسيدگي شود.
شهروند ساكن شهريار

  فكري اساسي براي هواپيماها و ايمني آنها بكنند
عالوه بر آتش سوزي هاي گســترده كه اين روزها نگران كننده است، 
يكي از اتفاقات نگران كننــده مربوط به هواپيماهاســت كه طي 2 
يا 3هفته، 4 يا 5هواپيما فــرود اضطراري داشــتند و يك مورد هم 
مجروحيت چند مســافر را به دنبال داشت. مســئوليت دستگاه ها و 
نهادهاي ذيربط خيلي سنگين است و اميدواريم فكري اساسي بشود.

خداپناه از تهران 

  تكليف دارندگان مدارك ناقص سهام عدالت چيست؟
شمار زيادي از مردمي كه امروز سهام عدالت ندارند، به اين اميد بوده اند 
كه از طريق اداره محل كارشان ثبت نام شــان انجام شده است، ولي 
اكنون كه زمان عرضه و فروش اين سهام رسيده، تازه معلوم مي شود كه 
آنها كوتاهي كرده اند و فرمي براي ثبت نام سهام عدالت تكميل نشده 

است. تكليف امثال ما كه مدارك ناقص سهام عدالت داريم چيست؟
شيخي از تبريز

  ساخت وساز در فضاي سبز كوي ارمكان 
در منطقه2 محدوده بزرگــراه جالل آل احمد - تقاطــع پل يادگار 
امام - روبه روي در غربي مركز خريد پاسارگاد - كوي ارمكان - فضاي 
سبز، محل ساخت وساز ملك مسكوني شده است. از شهرداري عاجزانه 

تقاضاي بررسي و برخورد داريم.
جليلوند از تهران 

  معلمان باسابقه براي افزايش حقوق، معترض معلمان ماده28 
نشوند

مطلبي درخصوص افزايش حقــوق و بي عدالتي در پرداخت ها چاپ 
كرده بوديد كه درخصوص آن بايد بگويم چرا بســياري از معلمان با 
سابقه به جاي پيگيري حقوق شان به طور مستقل، معترض معلمان 
ماده2۸ هســتند؛ درحالي كــه اكثريت پذيرفته شــدگان ماده2۸ 
فارغ التحصيالن مقاطع ارشد و دكتري از دانشگاه هاي دولتي هستند 
و مسلما سختي هاي بسياري براي تحصيل متحمل شده و در نهايت از 
طريق آزمون جامع جذب شده اند و اين انصاف نيست كه فقط به خاطر 
سابقه كمترشان دائم مورد اعتراض همكاران با سابقه تر قرار بگيرند. 
هرچند ما دست همكاران با ســابقه را مي بوسيم و هميشه معلمان 
قديمي مورد احترام ما هستند و بسياري از آنها معلمان خود ما بوده اند؛ 
ولي بهتر نيست به جاي اعتراض نســبت به همكاران جديد، به طور 

مستقل مطالبه حقوق بفرمايند؟
معلمان مشمول ماده 28

  چرا كارگران ساختماني نبايد سختي كار داشته باشند
كارگران ساختماني به رغم شغل سخت و پرمخاطره اي كه دارند اغلب 
از كف قيمت بيمه اي برخوردارند و ســختي كار نيز شامل حالشان 
نمي شــود بر فرض اينكه از اول يك كارگر ســاختماني بيمه باشد، 
بايد 30سال كار جانفرسا را تحمل كند تا بازنشسته شود و اين اصال 

عادالنه نيست.
يزداني از تهران

  وانتي هاي دوره گرد آرامش مردم شميران نو را گرفته اند
وانتي هاي ميوه فروش و عده اي فروشــنده مواد مخدر آرامش محله 
شميران نو در ميدان شهيد پاكدامن را بر هم زده اند. وقتي هم به حضور 
آنها اعتراض مي كنيم مي گويند آن محدوده را اجاره كرده اند تا كاسبي 
كنند. فروشندگان مواد مخدر هم از اين ظرفيت شلوغي استفاده كرده 
و باعث آلودگي جوانان زحمتكش و آبرومند محله شده اند. از ناحيه7 
شــهرداري منطقه4 تقاضا داريم دلســوزانه با اين موضوع برخورد 
كنند. همچنين اميدواريم نيــروي انتظامي اقدامي براي جمع آوري 

فروشندگان مواد مخدر كند.
از اهالي شميران نو 

  وعده هاي سر خرمن شركت مخابرات
شــركت مخابرات ايران براي تشويق مشــتركين خود به پرداخت 
سريع تر صورتحساب قبض هاي پيامكي تلفن هاي همراه اول تا پنجم 
هر ماه، ظاهراً يكروز مكالمه رايگان يا امتيازاتي به نام باشگاه فيروزه اي 
و اينترنت درنظر گرفته است، ولي در مورد سوختن اين امتيازات هيچ 
نوع اطالع رساني قبلي نكرده و نمي كند، در نتيجه همه امتيازات باشگاه 
كذايي در پايان هر دوره مي سوزد، بدون اينكه مشترك بداند و از آنها 
استفاده اي كرده باشد ! اين روش زيركانه و سودجويانه مخابرات مانند 
ساير وعده هايشان، موجب ضرر و زيان به جهت عدم  استفاده از اين 
به  اصطالح امتياز يا جايزه اســت و در واقع تنها مي توان نام وعده سر 

خرمن بر اين كار گذاشت.
بالغي از خوانسار

  مسير ميدان انقالب تا چهارراه نصرت، ساماندهي شود
مســير ميدان انقالب تا چهار راه نصرت )به ســمت شمال( نيازمند 
ساماندهي است. برخي كاســبان اجناس خود را بيش از يك متر به 
پياده رو آورده اند. شركت اتوبوسراني نزديك به 2متر به پياده رو نفوذ 
كرده است. بســاطي ها هم فضاي قابل توجهي از پياده رو را اشغال 
كرده اند. از اينها نامانوس تر و قبيح تر ديوار فضاي پاركينگ دانشگاه 
تهران است كه سال هاست نزديك يك متر داخل پياده رو احداث شده 
است. در اين قسمت عرض پياده رو بسياركم و با وجود بساطي ها، عبور 
عابران به سختي انجام مي شــود. در ضمن پارك موتورها بر همه اين 

مشكالت افزوده است.
اماني از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

نقشه گروگانگيري با زيركي 
مرد رهگذر نافرجام ماند

كنجكاوي مرد رهگذر باعث شد مرداني كه بر 
سر اختالفات مالي قصد ربودن 2مرد در تهران را 
داشتند پيش از اجراي نقشه شان دستگير شوند.

به گزارش همشــهري، چنــد روز قبل مردي 
ميانســال در حال عبور از خيابانــي در تهران 
بود كه چند مرد توجه اش را جلب كردند. 3نفر 
از آنها تجهيزات نظامي در اختيار داشــتند و 
ماجرا مشكوك به نظر مي رسيد. مرد رهگذر از 
سركنجكاوي، اطراف آنجا كمين كرد و شنيد كه 
3مرد مسلح خودشان را مأمور معرفي كرده و با 
تهديد قصد دارند 2 نفر ديگر را سوار ماشينشان 
كنند. اما 2مرد ديگر مدام مي گويند كه خالفي 
مرتكب نشده اند. مرد رهگذر كه حدس مي زد 
كاسه اي زير نيم كاســه مردان مسلح است با 

پليس تماس گرفت و ماجرا را گزارش كرد.
طولي نكشيد كه مأموران پليس در محل حاضر 
شدند و درحالي كه مردان مرموز هنوز در محل 
حضور داشتند، ســراغ آنها رفتند. در تحقيق 
از آنها مشــخص شــد كه حدس مرد رهگذر 
درست بوده و 3مرد مسلح مأمور قالبي هستند 
و قصد گروگانگيري دارند. به اين ترتيب 3متهم 
بازداشت شــدند و براي بازجويي به كالنتري 
انتقال يافتند. از سوي ديگر مأموران به تحقيق 
از 2مــرد جواني كه بــه دام مــردان مامورنما 
گرفتار شده بودند پرداختند. يكي از آنها گفت: 
مدتي قبل ماشينم را به يكي از دوستانم به نام 
سجاد دادم كه آن را بفروشــد. او كارش خريد 
و فروش ماشين است. او ماشــينم را به مردي 
به نام كريم فروخت و بخشــي از پول را گرفت. 
ماشــين را تحويل خريدار دادم و قرار شد روز 
سند مابقي پول را بپردازد اما او براي سند زدن 
در دفترخانه حاضر نشــد و مدام امروز و فردا 
مي كرد. تا اينكــه امروز با من و دوســتم قرار 
گذاشت كه به دفترخانه برويم. وقتي به همراه 
دوستم در محل قرار حاضر شديم ناگهان 3نفر 
سد راهمان شدند و خودشان را مأمور معرفي 
كردند. يكي از آنها ماســك و كاله داشــت كه 
بعد متوجه شديم او كســي جز كريم، خريدار 
ماشينم نيست كه با همدستي دوستانش نقشه 
ربودن ما را كشيده بودند اما خوشبختانه موفق 
نشــدند. ماموران در ادامه به بازجويي از كريم، 
متهم به گروگانگيري پرداختند. او گفت: مدتي 
قبل خودروي شاكي را خريدم اما چون ساكن 
تهران نيستم و مشغله هاي كاري دارم نتوانستم 
سند را به نام بزنم. از سوي ديگر بايد مقداري از 
پول ماشــين را جور مي كردم و روز سند زدن 
نتوانســتم در دفترخانه حاضر شوم. بعد از آن 
مالك و دوستش گفتند كه بايد پول بيشتري 
بپردازم. مي گفتند قيمت ماشــين باال رفته و 
قصد داشتند معامله را به هم بزنند. بعد گفتند 
به اين شرط ســند مي زنند كه من 60ميليون 
تومان پول اضافه به آنهــا بدهم. براي همين با 
آنها قرار گذاشتم و همراه برادرم و دوستم راهي 
تهران شديم و مي خواســتيم آنها را ربوده و به 
زور وكالت فروش بگيريم كه قبل از آن مأموران 
رسيدند و دستگير شــديم. اين 3متهم با قرار 
قانوني و با دستور قاضي احسان زماني، بازپرس 
شعبه ششم دادســراي امور جنايي تهران در 
اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفتند و 

تحقيق از آنها ادامه دارد.

3مرد جوان هنگامي كه 
ســوار بــر قايــق قصد داخلي

داشــتند به ماهي هاي 
آببندان غذا بدهند، قايق شان واژگون 
شــد. هرچند جوان ديگري كه شاهد 
اين حادثه بود تالش كرد اين 3نفر را 
نجات دهد، اما خودش هم دچار حادثه 
شد تا در اين حادثه هولناك 4نفر جان 

خود را از دست دهند.
به گزارش همشــهري، اين حادثه تلخ 
عصر روز يكشنبه در روستاي دونه سر 
اطاقسرا در بابل اتفاق افتاد. مرد جواني 
به نام جاسم از مدتي قبل يك آببندان 
براي پرورش ماهي اجــاره كرده بود 
و در آنجا مشــغول كار بود. روز حادثه 
او، برادرش جابر و پســرعمه هايش به 
نام هاي اسماعيل و محمد در آببندان 
بودند. آببندان حــدود 2تا 3متر عمق 
دارد و وسعتش به حدي است كه براي 
سركشــي و غذا دادن به ماهي ها بايد 
از قايق استفاده شــود. به همين دليل 

بود كه جاســم همراه برادرش و يكي 
از پسر عمه ها سوار قايق پدالي شدند 
و وســط آببندان رفتند. آنها مشغول 
غذا دادن به ماهي ها بودند اما به داليل 
نامعلومي ناگهان قايق در بخشــي از 
آببندان كه عميق است واژگون شد و 
هر 3جوان داخل آب افتادند. آنها شنا 
كردن نمي دانســتند و به همين دليل 
بود كه با دست و پا زدن تالش كردند 
جان خود را نجات دهنــد. در همين 
لحظات بود كــه چهارمين نفر كه اين 
حادثه را ديده بود به آب زد و تالش كرد 
برادر و پسردايي هايش را نجات دهد، 
اما نه تنها نتوانست به آنها كمكي كند، 
بلكه خودش نيز گرفتار شد و درنهايت 

هر 4جوان جان خود را از دست دادند.
دقايقي از اين حادثه مي گذشــت كه 
نيروهاي امدادي خود را به محل حادثه 
رساندند، اما ديگر كار از كار گذشته بود 
و تالش ها براي بيرون كشيدن اجساد 

قربانيان از آب آغاز شد.

ســيد مازيــار حســني، مديرعامل 
آتش نشــاني بابل در اين بــاره گفت: 
در پي تماس تلفني با ســامانه 125 
ســتاد فرماندهي عمليات ســازمان 
مبني بر غرق شــدن 4نفر در آببندان 
روســتاي دونه ســر، بالفاصله اكيپ 
عملياتي 103 و تيم غواصي سازمان 
براي بررســي موضوع به محل حادثه 
اعزام شــدند. وي ادامه داد: بررسي ها 
نشــان مي داد كه اين 4نفر كه همگي 
جوان و اهل روســتاي اطاقسرا بودند 
به دليل وارونه شدن قايق پدالي داخل 
آب ســقوط كرده و جان باخته اند. در 
اين شرايط با تالش نفسگير غواصان 
سازمان، اجساد هر 4غريق از آب خارج 

شد.
 همت شــكري يكي از اهالي روستاي 
دونه سر درباره جانباختگان اين حادثه 
به همشهري گفت: از عصر يكشنبه كه 
اين حادثه اتفاق افتاد همه روستا عزادار 
شده اند. 4نفري كه در اين حادثه جان 

خود را از دســت دادند جوانان خوب 
و پاكي بودند. جاســم و جابر، برادر و 
هر كدام پدر 2فرزند بودند. اسماعيل 
و محمد هم پسرعمه هاي آنها بودند. 
اســماعيل هم متاهل بــود اما محمد 
21ساله نامزد داشت و قرار بود به زودي 

خانــواده اش برايش به خواســتگاري 
بروند كه اين حادثه اتفاق افتاد.

براساس اين گزارش ظهر ديروز مراسم 
تشــييع و تدفين 4قرباني اين حادثه 
در اطاقســرا برگزار شد و خانواده هاي 

داغدار با عزيزان شان وداع كردند.

مرگ هولناك 4جوان در آببندان
واژگوني قايق پدالي در يكي از روستاهاي بابل حادثه تلخي را رقم زد

قهرمان دو، فرشته نجات دختربچه سميرمي
قهرمان كليپ جنجالي نجات دختربچه از مرگ 
حتمي در سميرم، جوان فرش فروشي است كه 
در دوران نوجواني اش قهرمان دو مدارس سميرم 
لقب گرفته بود. به گزارش همشهري، دو، سه روز 
پيش كليپي از نجات يك دختربچه خردســال 
در شــبكه هاي اجتماعي منتشر شد كه خيلي  
از بيننده ها را تحت تأثير قــرار داد. در اين كليپ 
دختربچه  خردسالي مشاهده مي شود كه از داخل 
مغازه اي بيرون رفته و بي توجه به اطرافش وارد 
خيابان مي شود. از سوي ديگر كاميوني با سرعت 
زياد در خيابان در حركت بود و دختربچه درست 
زماني كه به زير چرخ هاي كاميون مي رسد، توسط 
پسر جواني كه شاهد ماجرا بوده و خودش را دوان 
دوان به او رســانده، به طرز معجزه آسايي نجات 

پيدا مي كند. انتشار اين كليپ سؤاالت زيادي را 
براي بيننده ها به وجود آورد ازجمله اينكه حادثه 
كجا اتفاق افتاده و كســي كه دختربچه را نجات 

داده، كه بود؟
در ادامه مشخص شد كه اين ماجرا در شهرستان 
ســميرم در اســتان اصفهان رخ داده و فرشته 
نجات دختربچــه، جواني به نام ســجاد آصفي 
بوده است. اين پسر جوان در گفت وگو با سايت 
خبرنيوز درباره شــب حادثه مي گويد: » حدود 
ســاعت20 و 30دقيقه بود كه يــك خانم و آقا 
همراه 2 كودك خردسال براي خريد فرش وارد 
فرش فروشي ما شدند. مغازه ما در خيابان قدس 
سميرم است و آنها در حال ديدن فرش ها بودند كه 
يكي از بچه هايشان شروع به گريه كرد، درحالي كه 

قصاص مديرشركت خودرو سازي  به اتهام قتل همسر دوم
مديرشــركت خودروســازي كه به جرم قتل همسر 
دومش به قصاص محكوم شــده بود، چند روز قبل در 
محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت و به دار 
مجازات آويخته شــد. به گزارش همشهري، اين مرد 
45ســاله، تحصيل كرده اروپا و از مديران يك شركت 
خودروسازي بود كه از ســال 92به اتهام قتل همسر 
دومش كه كارمند يك شركت هواپيمايي بود، بازداشت 
شــد. ماجرا از اين قرار بود كه صبح 11خرداد 92او با 
اورژانس تماس گرفت و درحالي كه صدايش مي لرزيد 
گفت:» همسرم حالش خوب نيست، فورا خودتان را به 
خانه ام برسانيد.« پس از اين تماس اورژانس در محل 
حادثه حاضــر و با پيكر بي جان زن جــوان كه حدودا 
30ساله بود مواجه شد. مرد در تشــريح ماجرا گفت: 
صبح از خواب بيدار شدم تا به محل كارم بروم، اما ناگهان 
متوجه شدم همسرم مقابل در آشپزخانه بي حركت روي 
زمين افتاده است. باالي سرش رفتم، اما هرچه صدايش 
كردم جوابي نداد. دستم را روي قلبش گذاشتم و متوجه 
شدم او نفس نمي كشد. وحشــت زده از همسايه ها و 
اورژانس كمك خواستم.  با وجود اينكه زن جوان عالئم 
حياتي نداشت، اما به بيمارستان منتقل شد. با اين حال 
عمليات احيا بي فايده بود و زن جوان به كام مرگ رفته 

بود. فوت زن جوان كه شراره نام داشت مشكوك بود. از 
اين رو گزارش اين حادثه به قاضي جنايي تهران اطالع 
داده شد. او دستور داد تا براي مشخص شدن علت اصلي 

مرگ، جسد به پزشكي قانوني منتقل شود.

جنايت
 هنوز مشــخص نبود ماجرا از چه قرار اســت تا اينكه 
كميسيون سه نفره كارشناسان پزشكي قانوني پس از 
بررسي هاي الزم علت مرگ  زن جوان را اعالم كردند. به 
گفته تيم پزشكي، زن جوان به دليل خفگي جانش را از 
دست داده بود.   نظريه اي كه حكايت از جنايت داشت. 
در ادامه پدر و مادر شراره از دامادشان شكايت كردند و او 
را عامل قتل دخترشان دانستند. در تحقيقات مشخص 
شد كه شراره همســر دوم اين مرد بوده و او سال 79از 
همسر اولش جدا شده و 5سال بعد يعني در سال ۸4با 
او ازدواج كرده اســت. در ادامه قاضي دستور بازداشت 

حميدرضا شوهر شراره را صادر كرد.

 قصاص
اگرچه شوهر شــراره منكر قتل عمدي بود، اما شواهد 
حكايت از اين داشت كه او همسرش را خفه كرده است. 

از سوي ديگر مأموران به تحقيق از همسر اول متهم و 
پسر 14ساله اش پرداختند. آنها مي گفتند كه حميدرضا 
فردي دو شخصيتي است كه ظاهري آرام دارد اما هنگام 
خشــم و عصبانيت رفتارهاي خطرناكي از خود نشان 
مي دهد. همسر اول حميدرضا مي گفت كه آنها هر وقت 
با يكديگر دعوايشان مي شد شوهرش قصد خفه كردن او 
را داشت. به اين ترتيب متهم براي تعيين سالمت رواني 
به پزشكي قانوني فرستاده شــد، اما پزشكان سالمت 
رواني وي را تأييد كردند. پس از آن بازجويي از متهم آغاز 
شد تا اينكه او به قتل همسردومش اقرار كرد. وي گفت: 

مدت ها مي شد كه با همسرم اختالف داشتم.
 روز حادثه هم بر سر مســائل خانوادگي با يكديگر جر 
و بحث كرديم. خيلي عصباني شدم و اصال كنترلي بر 
رفتارهايم نداشتم. نمي دانم چه شد كه به سمت او رفتم 

و خفه اش كردم.
متهم پس از اقــرار به جنايت روانه زنــدان و پرونده با 
صدور قرار كيفرخواســت به دادگاه كيفري فرستاده 
شد. او در شــعبه ۸4دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه 
رفت. اولياي دم خواستار قصاص متهم شدند و متهم 
اگرچه در بازجويي هاي اوليه به قتل همسردومش اقرار 
كرده بود، اما در جريان محاكمه منكر قتل همسرش شد 

و خودش را بيگناه دانست. با وجود اين قضات دادگاه 
كيفري وي را به قصاص محكوم كردند. اما متهم به حكم 
صادر شده اعتراض كرده و پرونده به ديوان عالي كشور 
فرستاده شد كه قضات شعبه 2۸حكم را تأييد كردند. در 
نهايت پرونده به اجراي احكام دادسراي جنايي تهران 
فرستاده شد تا مقدمات اجرا فراهم شود. سرانجام هفته 
گذشته متهم به قتل در محوطه زندان رجايي شهر  به 

دار مجازات آويخته شد. 

مرگ 4مهاجر غيرقانوني در تصادف با كاميون
حوادث هولناك براي مهاجران غيرقانوني افغان 
در ايران همچنان ادامه دارد و در تازه ترين حادثه، 
در تصادف پژويي كه حامل 11مهاجر غيرقانوني 
بود با يك كاميون، 4نفر از آنــان جان خود را از 
دســت دادند. به گزارش همشــهري، ساعت3 
بامداد ديروز به اورژانس سبزوار خبر رسيد كه يك 
خودروي پژو405 با يك كاميون در كيلومتر75 
جاده سبزوار-شــاهرود در محــدوده داورزن، 
به شــدت با يكديگر برخورد كرده انــد. دقايقي 
از اين حادثه مي گذشت كه نخســتين گروه از 
امدادگران اورژانس خود را به محل حادثه رساندند 
و بررسي هاي اوليه نشان مي داد پژو405 حامل 
12نفر ازجمله 11مهاجر غيرقانوني افغان بود كه 
به داليل نامعلومي با ســرعت زيادي از پشت با 
كاميون برخورد كرده است. شدت حادثه به حدي 
بود كه 4نفر از سرنشينان خودرو در دم جان باخته 
و سايرين نيز مصدوم شده بودند. در اين شرايط 
بود كه 3آمبوالنس ديگــر نيز راهي محل حادثه 

شدند و امدادرساني به حادثه ديدگان آغاز شد.
مسلم فائق نيا، مســئول روابط عمومي اورژانس 
سبزوار در اين باره به همشهري گفت: اين حادثه 
7مصدوم به دنبال داشت كه همگي به بيمارستان 
منتقل شــدند. 3نفر از آنها بعد از مداواي اوليه 
مرخص شدند، 4نفر ديگر همچنان در بيمارستان 
بستري هســتند و تالش براي مداوايشان ادامه 
دارد. وي همچنين درباره وضعيت راننده كاميون 

نيز گفت: چون پژو از پشــت با كاميون برخورد 
كرده بود راننده كاميون به شكل خفيف مصدوم 
شــده بود كه در محل مداوا شــد. اين حادثه در 
شرايطي رخ داد كه چند روز قبل نيز در حادثه اي 
مشابه در مهريز يزد خودرويي كه حامل 14مهاجر 
غيرقانوني شامل 13افغان و يك تبعه پاكستان 
بود بعد از فرار از ايســت و بازرسي پليس دچار 
آتش سوزي شد و 3نفر از سرنشــينان آن جان 
خود را از دســت دادند. براســاس اين گزارش، 
مهاجران غيرقانوني ســوار بر خودروهايي كه به 
شوتي معروف هستند تالش مي كنند از مرزهاي 
شرقي ايران خود را به مناطق مركزي برسانند كه 
تاكنون تعداد زيادي از آنها دچار حادثه شــده و 

جان باخته اند.

جزئيات قتل 2كودك كرماني به دست مادرشان
زن جوان كه با شوهرش دچار اختالف شده و در آستانه 
جدايي بود در اقدامي هولناك با خوراندن متادون جان 

2 كودك خردسالش را گرفت. 
به گزارش همشهري، اين حادثه روز 15خرداد ماه در 
شهرستان زرند استان كرمان اتفاق افتاد و در جريان 

آن 2دختر خردسال جان خود را از دست دادند. 
كورش احمد يوســفي، معاون اجتماعــي فرماندهي 
انتظامي اســتان كرمان در اين بــاره گفت: در جريان 
اين حادثه زن 32ساله كه با همسرش اختالف داشت 
و درآســتانه جدايي قرار داشت به 2دختر خردسالش 

متادون خوراند. 
اين زن وقتي ديد كــه فرزندانش از ناحيه دهان دچار 
خونريزي شــده اند بــا داد و فرياد از خانــواده خود و 
همســايه ها كمك خواســت اما در نهايت 2دختر به 
نام هاي سوگند - 11ســاله - و فاطمه - 6ساله - جان 

خود را از دست دادند. 
احمديوســفي در ادامه گفت: اين زن مدعي اســت 
كه دچار مشكالت رواني اســت كه هم اكنون وي در 
بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين باره همچنان 

ادامه دارد.

استخوان هاي ماهي تيم جنايي را سركار گذاشت
درحالي كه به نظر مي رسيد استخوان هاي كشف شده 
در ميان لباســي خون آلود متعلق به يك نوزاد است 
اما پزشكي قانوني اعالم كرد كه همه آنها استخوان و 

غضروف هاي ماهي بوده است.
به گزارش همشهري، هفتم خرداد ماه مأموران كالنتري 
حكيميه هنگام گشت زني در يكي از بوستان هاي شرق 
تهران چشمشان به لباس بچه گانه اي افتاد كه لكه هاي 
خون خشك شده روي آن ديده مي شد. بخشي از لباس 
زير خاك بــود كه مأموران آن را بيرون كشــيدند و با 
تعداد استخوان در داخل لباس مواجه شدند. مأموران 
احتمال دادند كه استخوان ها متعلق به يك نوزاد بوده 

است. به همين دليل فرضيه اينكه در اين محل نوزادي 
كشته شده و عامل يا عامالن جنايت، جسد نوزاد را زير 
خاك دفن كرده اند، مدنظر قرار گرفت. در اين شرايط 
ماجرا به قاضي عباس بخشوده، كشيك جنايي تهران 
اطالع داده شد كه با دستور وي استخوان هاي كشف 
شده به پزشكي قانوني فرســتاده شدند تا معماي اين 
حادثه فاش شود. پزشــكي قانوني با انجام بررسي ها 
راز اين پرونده را فــاش و اعالم كرد كه اســتخوان و 
غضروف هاي كشف شده متعلق به ماهي بوده و ماجرا 
جنايي نيســت. به اين ترتيب پرونده تشكيل شده در 

دادسراي جنايي تهران مختومه شد.

 شهادت مأمور پليس 
در تعقيب سارقان

رئيس پليس اطالعات و امنيت شهرستان هويزه 
هنگام تعقيب سارقان، دچار سانحه رانندگي شد 
و به شهادت رسيد. عصر روز يكشنبه، سروان 
سيدكريم موســوي، رئيس پليس اطالعات و 
امنيت عمومي شهرســتان هويزه در عمليات 
تعقيب سارقان دچار سانحه رانندگي شد و به 
فيض شهادت نايل آمد. براساس اين گزارش، 
خودروي حامل وي در عمليات تعقيب، واژگون 

و منجر به شهادت اين افسر پليس شد.

جابر مصيبيجاسم مصيبي

اسماعيل مصيبي محمد مصيبي

مرد در حال صحبت با تلفن 
همراهش بود، مادر بچه ها 
مشغول فرزندي شد كه در 
حال گريه بود و شايد براي 
چند ثانيه از فرزند كوچك تر 
غافل شــد«. آصفــي ادامه 
مي دهد: »من داخل مغازه 
بودم و از روي نمايشگرهاي 
دوربين مدار بســته، بيرون 

مغازه را مي ديدم كه در يك لحظه متوجه خروج 
كودك خردســال آن زوج از مغازه شــدم. او با 
اشتياقي عجيب و با سرعت از مغازه بيرون رفت 
و همان لحظه بود كه متوجه شدم اتفاق بدي در 
راه اســت و جان كودك در خطر است«. سجاد 
كه در دوران دانش آمــوزي و نوجواني قهرمان 
دو سرعت مدارس ســميرم بوده و هميشه در 
مسابقات دو سرعت اول مي شــده، مي گويد: 

»فرياد زدم يا خدا و دويدم. 
نفهميدم چطور، فقط هرآنچه 
در توان داشــتم خرج كردم 
و با ســرعت از مغازه بيرون 
رفتم تا مانع ورود كودك به 
خيابان شــوم. همان لحظه 
يك كاميون خاور از خيابان 
مي گذشت و دختربچه يك 
راست به سمت آن مي رفت 
و تقريبا به زير خاور رسيده و ثانيه اي ديگر چرخ 
خاور از روي او رد مي شد كه دستم را دور گردنش 
حلقه كردم و او را به سمت خودم كشيدم. سجاد 
مي گويد: خدا خواســت كه او نجات پيدا كند و 
باورم نمي شد كه نجاتش داده ام و هنوز هم حال 
عجيبي دارم. او از حال پدر و مادر كودك نجات 
يافته مي گويد كه خوشــحالي آنهــا زيباترين 
تصويري بوده كه تاكنون در عمرش ديده است.  
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شايدبرايخوانندگانجالبباشدكهبدانند
شعرهايشماچهفراينديراطيكردندتابهانتشارات
پنگوئنبرســند؟يعنيپيشــنهاداوليهازطرفناشر
بوديامترجمواينكهانتشــاراتيمثــلپنگوئنبراي
چاپكتابچهپيششــرطهاييداردوشمارگانچاپ
كتابشــمادرپنگوئنچقدربودهاست؟چراانتشارات
پنگوئنتاكنونسراغشعرمعاصرايراننرفتهاستو...
در سال هاي گذشــته بارها و بارها اين سؤال توسط دوستان 
شاعر و مخاطبان شعر با من مطرح شده بود كه چرا كتاب هايم 
به زبان هاي مختلفي مثل فرانســه، عربي، آلماني، سوئدي و 
چند زبان ديگر به چاپ رســيده، اما هنوز به انگليسي كه از 

منظر هاي مختلفي زبان اول دنياست، منتشر نشده است.
 ماجرا اين اســت كه خيلي پيش تــر از اينكه از 
زبان هاي ديگر پيشــنهادهايي براي ترجمه و انتشار داشته 
باشم، چند مترجم انگليسي اين پيشــنهاد را داده بودند اما 
دقيقاً به همان دليل كه ترجمه به انگليسي از تمام ترجمه هاي 
ديگر مهم تر بود، من هم با وسواس بسيار بيشتري با اين مقوله 
برخورد كردم؛ يعني چندين مترجم براي ترجمه شعرها به 
انگليسي پيشــنهاد داده بودند و از حق هم نگذرم برخي از 
همين عزيزان مترجمان خوبي هستند، اما شايد سختگيري 
بنده و چند نفر از دوستان نزديكم كه به من مشاوره مي دادند 
ـ  مثال كساني مثل ساالر عبده كه رئيس گروه ادبيات دانشگاه 
نيويورك اســت ـ و يا يكي، دو نفر ديگر موجب شــد كه آن 
ترجمه ها را كنار بگذاريم. امــا نهايتاً آقاي احمد نادعلي زاده 
كه خودش از اســاتيد ادبيات در دانشگاه هاي آمريكاست به 
من پيشنهاد ترجمه شــعرها را داد. قرار شد چند نمونه شعر 
را ترجمه كند و برايم بياورد. ترجمه ها كيفيت بااليي داشت. 
نهايتاً با دوستان مشورت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه 

ايشان همان كسي ا ست كه مي تواند 
از پس اين كار به خوبي بربيايد. بعد با 
ايشــان صحبت كردم و خواستم كه 
حتماً يك شــاعر انگليسي زبان هم 
در اين پروژه همكاري كند تا نتيجه 
كار به زبان شعر زنده امروز انگليسي 

نزديك باشد. 
در ايــن مرحلــه آقــاي 
نادعلــي زاده بــا خانم ايــدرا نووي، 
شاعر، نويســنده و مترجم آمريكايي 
صحبت كرد و چند نمونه از شعرهاي 
ترجمه شده را براي ايشان فرستاد كه 

خوشبختانه ايشان هم پس از بررسي شعرها بسيار استقبال 
كردند و پروژه ترجمه آغاز شد. با توجه به وسواس هاي خود 
بنده و هر دو مترجم، مسير بســيار سنگين و طاقت فرسايي 
را پشت سر گذاشــتيم و كار گزينش و ترجمه شعرهاي اين 
كتاب حدود 3سال به طول انجاميد. پس از اينكه كار ترجمه 
تمام شد، تصميم گرفتيم ارسال كتاب براي بررسي و چاپ 
را از بزرگ ترين ناشــران آمريكا آغاز كنيم؛ بنابراين كتاب را 
براي »انتشارات پنگوئن« و نشــر »كاپر كنيون« فرستاديم. 
البته اميد بسيار كمي داشتيم، چون هيچ يك از ناشران بزرگ 
انگليسي زبان كتابي از شعر معاصر ايران را منتشر نكرده بود 
و تنها اين ناشــران، شعرهايي از شــاعران كالسيك ما مثل 

فردوسي، خيام، موالنا و حافظ را به چاپ رسانده بودند. 
ســرانجام بعد از چند ماه نتيجه كار را به ما اعالم 
كردند و جالب اينكه هر دو ناشــر كتاب را مي خواستند كه 
طبيعتاً ما پنگوئن را انتخاب كرديم. در مورد سؤال ديگرتان 

هم بايــد بگويم كــه پنگوئن پس 
از تأييــد كتاب هيچ پيش شــرط 
ديگري نداشــت. به شكل طبيعي 
از ناشــران من در ايران يك نامه  
اجازه انتشار خواستند كه چشمه 
و مرواريد برايشان ارسال كردند. 
شــرايط ديگر هم كه كامال طبق 
رواِل حرفه اي انجام شــد. با بنده 
قــرارداد بســتند، حق التاليــف 
پرداخت كردند و كتاب را به شكل 

باكيفيتي منتشر كردند. 
هرچه درشعرشما
پيشتــرميآييــم،توجهبه
مضامينــيكــهخوانندگان
بيشتريداشتهباشد،بيشتر
ميشود.حتيعنوانمجموعه
آخرتان»سهگانهخاورميانه«
استوشعرهابهگونهاياستكه

بهنظرميرسددستكمدوستدارانشعردر
منطقهخاورميانهميتوانندمخاطبانشعرهاباشند.آيا

آگاهانهچنينرويكرديرااتخاذكردهايد؟
هميشه بيش از آنكه من شعرهايم را نوشته باشم، شعرهايم 
من را نوشــته اند؛ يعني همواره از درون شــكل گرفته اند. 
طبيعتاً من موضوع را انتخــاب نمي كنم، موضوع خودش 
را براي شعر شدن انتخاب مي كند. من تنها سعي مي كنم 
امكانات شــاعري ام را افزايش بدهم تــا موضوع و ذيل آن 
مضمون ها بتوانند به شكلي شهودي اجراي مناسب خود را 
پيدا كنند. البته خيلي اوقات هم همين امكانات دغدغه هاي 
دروني شاعر را بيرون مي كشند؛ يعني 
يك فرم، يك بازي زباني يا يك تخيل، 
مضموني را از درونت بيرون مي كشد 
كه حتي شاعر از آگاهي به آن مطلع 
نيســت؛ مثال وقتي در شــعر مدرن 
پيشــنهاد مي كنيم كه به جاي آنكه 
ايده اي كلي داشــته باشي و خيال را 
به عنوان زينتش استفاده كني، بيايي 
و با تخيل ايده را توليد كني. در همين 
راســتا بحث مي كنيم؛ يعني به جاي 
آنكه تخيل را به تفكر بچســبانيم با 

تخيل فكر مي كنيم.
البته طبيعتاً آگاهي شاعر از مســير شاعري و چند و چون 
نوشــتن شــعر، هم در پروســه پيش از توليد اثر و هم در 
سازماندهي نهايي آن اثر به كارش مي آيد؛ يعني اول اينكه 
مي داند از طريق خواندن و ديدن و شنيدن مي تواند به غناي 
دروني اش بيفزايد و عرصه دغدغه هاي دروني اش را افزايش 
بدهد يا امكانات نظري و تكنيكي اش كه حين شكل گيري 
يك اثر، مورد استفاده اش قرار مي گيرد را بيشتر كند و هم 
پس از شكل گيري ابتدايي اثر، نظارت خرد شاعر، مي تواند 
ســازماندهي نهايي آن را رقم بزند.به قول آندره ژيد شعر 
را جنون ديكته مي كند و عقل مي نويســد، اما حواسمان 
باشد كه بخش عمده اي از خوراك آن جنون يا ناخودآگاه 
شــعر را هم ما مي توانيم از طريق تجربه هاي مســتقيم و 
غيرمســتقيم در اختيارش قرار بدهيم. در ارتباط با كتاب 
»ســه گانه  خاورميانه« هم ماجرا به همين شكل بود. چند 
سال پيش شــعرهايي در من نطفه بســتند كه دغدغه اي 

تاريخــي-  اجتماعي داشــتند؛ 
دغدغه اي كه همواره داشته ام. ذات 
اين دغدغه ها هم برمي گشــت به 
تجربه هاي مستقيم و غيرمستقيمي 
كه از كودكي تا امروز در اين گوشه 
از جهان داشــتم. تجربه   نزديك و 
دور جنــگ و التهابــات منطقه كه 
ناخــودآگاه نخســتين شــعرهاي     
»سه گانه خاورميانه« را ساخته بود. 
كمكي كه من به ناخودآگاهم در آن 
دوره كردم اين بود كه هر چه بيشتر 
و بيشتر خودم را در همان فضا قرار 
بدهم. از طريق ديدن مســتندها، 
فيلم ها، رمان ها و نمايشنامه هايي 
كه هر كدام به شكلي مي توانست 
به محتواي اين موضوع در درونم 
 عمق و گســتره بيشتري ببخشد. 
درسالهاياخيرهروقتبحث
شعرامروزوترجمهبهزبانهايديگر
شده،مابااشارهبهشاعرانكشورهايهمسايه،بهويژه
شاعرانتركوعربگفتهايمكهشعرماقابليتجهاني
شدنداشتهاماترجمهنشدهاست.بهعنوانشاعري
كهشعرهايتانبيشترازشاعرانيكي،دودههاخيربه
زبانهايديگرترجمهشده،فكرميكنيدكهشعرامروز
ما،ازنيماوشاملوتاشاعرانســالهاياخير،چقدر

قابليتجهانيشدنداشتهاست
وناشناختهبودنشاعرانايراني
دركشورهايديگرچقدربهنبود
ترجمههايدرستازشعرايشان

برميگردد؟
واقعيتــش تجربــه حضــور در 
فســتيوال هاي بين المللي شعر در 
10 سال اخير به شكلي عيني به من 
نشان داده كه شــعرهاي باكيفيت 
معاصر ما، فاصله چنداني با شعرهاي 
شناخته شده جهان ندارند، ولي چند 
عامل ازجمله جغرافياي محدود زبان 
فارسي ـ  شما مقايســه اش بكنيد با 
جغرافياي گســترده زبان انگليسي، 
اســپانيايي و عربــي ـ، عدم روابــط 
و  گســترده  ـ فرهنگي  سياســي 
عميق با برخي كشــورهاي مؤثر در 
فضاي ادبيات جهاني، كيفيت غالباً 

نامطلوب ترجمه ها بــه زبان هاي ديگــر و چندين و چند 
عامل ريز و درشت ديگر موجب شــده، حضور شعر امروز 
ما در جهان كمرنگ باشــد. البته برخي مســائل فني هم 
مطرح اســت كه پرداختن به آنها خــودش بحث مفصلي 
مي طلبد؛ مثــل اينكه كليت نظريه ادبــي معاصر و مدرن 
شــعر ما تحت تأثير نظريه ادبي غرب است و شعرهايي كه 
در سايه اين فضا گم شده باشند و همان چيزهايي كه آنها 
دارند را به خودشان عرضه كنند، طبيعتاً مخاطبان جهاني 
ادبيات را متاثر نخواهند كرد؛ مگر آنكه شاعران ما بتوانند 
با بهره گيري از ادبيات غني كالســيك پارسي در ساحتي 
مدرن يا دغدغه هاي دروني شده  انســان اين تاريخ و اين 
جغرافيا شــعري متفاوت را عرضه كننــد.  وقتي مي گويم 

اين تاريخ و جغرافيا يقيناً مرادم محدود به نوشــتن شعري 
مرتبط با وقايع تاريخي نيست، بلكه منظورم شكل دهي به 
دغدغه هايي ازلي ـ ابدي ا ست كه از درون تاريخ اين سرزمين 
عبور كرده اند. براي مثال ويژگي ها و چهره  عشــقي كه از 
داالن هاي تاريخي اين مملكت عبور كرده، متفاوت است با 

چهره  عشقي كه از تاريخ اسپانيا سربرآورده است. 
عشقي كه زخم خورده  شرايط خاورميانه است، عشقي كه 
از ميدان هاي مين عبور مي كند، فرق مي كند با عشقي كه 

در خيابان هاي پاريس قدم مي زند.
 حاال من موضوع عشــق را مثــال زدم، شــما مي توانيد 
هر مقولــه ازلي-ابــدي ديگــري را در ايــن موقعيت يا 
موقعيت هايي مشــابه متصور شــويد. البته روايت دروني 
شــده وقايــع تاريخي ـ اجتماعــي هم در شــعر كه ديگر 
جاي خــود را دارد. بنابرايــن نهايتاً مهم اين اســت كه با 
وجود بهره هاي درســتي كه از ادبيات سرزمين هاي ديگر 
برده ايم، در اليه اليه  شــعرمان، خودمان باشــيم. فضاي 
خصوصــي خودمــان را بنويســم و بدانيم كه اگر شــعر 
 باشــد، عموميت پيدا مي كند؛ چراكه از منظري، شــعر،

 عمومي كردن يك حس خصوصي  است.
شماريازشاعراندرســالهاياخيرمتهم
بودهاندبهاينكهشعرشــانتحتتأثيرترجمهاســت
وخيليوقتهاارزشهايزبانييابوميشــعرفداي
مخاطبجهانيشــعرميشود.پاسخشــمابهچنين
پرسشيچيست؟اصالآياچنيناتهاميراميپذيريد؟

فكر مي كنم بخشي از اين پرســش را در سؤال پيش پاسخ 
دادم، اما بايد اين نكته را اضافه كنم 
كه گمان مــن اين اســت كه هيچ 
شــعري نبايد با هدفي بيرون از شعر 
نوشته شود؛ چراكه شعر، خود، هدف 
است.  شعري كه شــعر باشد، وسيله 
نمي شــود، برده نمي شــود و اجازه 
نمي دهد كه هيچ بــاري را از بيرون 
بر دوشش بگذارند. شــعر نمي تواند 
با هدف ترجمه پذيري نوشــته شود. 
طبيعتــاً بعضــي شــعرها به دليل 
ويژگي هايشــان در هنــگام ترجمه  
بخش هاي زيادي را از دست مي دهند 

و برخي كمتر.
 اين ديگر به ذات آن شعر بستگي دارد 
كه بيشتر انرژي اش را از محتوا، تخيل  
يا بعضــي عناصر صورت كه آســيب 
نمي بينند، گرفته باشد يا وابستگي اش 
به عناصر صوري زبان بيشتر باشد كه 
طبيعتاً در شكل دوم، در ترجمه آسيب پذيرتر مي شود، ولي 
به خودي خود ترجمه پذير بــودن يا ترجمه ناپذير بودن يك 
اثر، امتيازي براي آن محسوب نمي شود. پس بنابراين شاعر 
بايد  بدون درنظر گرفتن هيچ عامل بيروني، جهان هر شعر را 

همانطور كه آن شعر از شاعر خواسته است، بسازد. 
واكنشنشرياتوروزنامههاوصفحههايادبي
درمدتيكهازانتشارگزيدهشعرهايشمابهانگليسي

ميگذرد،چطوربود؟
خوشــبختانه تا امروز كه با شــما گفت وگو مي كنم، كتاب 
واكنش هاي مثبتي از نشــريات تخصصي، برخي شــاعران 
انگليســي زبان و مخاطبان شعر گرفته  اســت. تا ببينيم در 

ادامه  راه چه مي شود.

اقبال جهاني به شعر امروز ايران در گفت و گو با گروس عبدالملكيان به مناسبت انتشار 
مجموعه شعر »تكيه دادن به ديروقت« در انتشارات پنگوئن

شعر ما فاصله اي با شعر جهان ندارد

عشقي كه زخم خورده  شرايط 
خاورميانه است، عشقي كه از 
ميدان هاي مين عبور مي كند، 
فرق مي كند با عشقي كه در 
خيابان هــاي پاريــس قدم 

مي زند

كليت نظريه ادبی معاصر 
و مدرن شعر ما تحت تاثير 
نظريه ادبی غرب اســت و 
شعرهايی كه در سايه اين 
فضا گم شده باشند و همان 
چيزهايی را كه آن ها دارند 
به خودشان عرضه كنند، 
طبيعتــاً مخاطبان جهانی 
ادبيات را متاثــر نخواهند 

كرد

اداره كل هنرهــاي نمايشــي با 
استناد به داليل و شرايط مربوط گزارش

به شــيوع ويروس كرونا و پس از 
مشورت با نهادهاي مربوطه ازجمله ستاد ملي 
مبارزه با كرونــا، برنامه اي جهــت حمايت از 
برگزاري جشنواره هاي بين المللي تئاتر كودك 
و نوجوان همدان و خياباني مريوان به شــكل 

سال هاي گذشته ندارد.
به گزارش همشــهري، در اطالعيــه اي كه از 
ســوي مركز هنرهاي نمايشــي آمده، اعالم 
شده است:»با توجه به شرايط مرتبط با شيوع 
ويروس كرونا و پس از مشــورت با ستاد ملي 
مبارزه با كرونا، مديران كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي و ديگر نهادهــاي مؤثر 2 اســتان، 
جشــنواره هاي كودك و نوجــوان همدان و 
تئاتر خياباني مريوان امســال به نحوي كه در 
دوره هاي پيشين برگزار مي شد امكان برگزاري 

ندارد.«
همچنين عنــوان شــده، »فصــل برگزاري 
اين 2 رويداد در پاييز ســال جاري براســاس 
پيش بيني هاي ســتاد ملي كرونــا محتمل بر 
شــيوع مجدد اين بيماري اســت؛ از اين رو با 

توجه به اهميت سالمت هنرمندان و مخاطبان 
به خصوص در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان 
 و مشــورت با نهادهاي استاني امكان برگزاري 
2 جشــنواره به شيوه پيشــين وجود ندارد.« 
در اين اطالعيه مــواردي چون حضور بيش از 
۸0درصد گروه ها به عنوان ميهمان در شهرهاي 
ميزبان، اقامــت گروه ها در هتل هــا و مراكز 
اقامتي و حضور گروه هاي خارجي عنوان شده 
كه با وجود ويــروس كرونا خطرنــاك بوده و 

امكان برگزاري وجود ندارد.
با درنظــر گرفتن مــوارد فــوق، برنامه هاي 
جايگزيــن اداره كل هنرهاي نمايشــي براي 
اين 2 رويــداد با محوريت حمايــت از اجراي 
عمومي آثار اين 2 حوزه به  زودي اطالع رساني 
مي شود.بودجه درنظر گرفته شده در استان ها 
براي برگزاري اين جشنواره ها به دليل شرايط 
به  وجود آمده در ســال پيش رو هزينه ترميم 
و توسعه زيرســاخت هاي نمايشــي استان و 
حمايت از گروه هاي نمايشــي شود تا عالوه بر 
انجام اقدامي مؤثر در جهت حفظ و صيانت از 
ارزش معنوي اين 2 رويداد، موجب ارتقاء تئاتر 

اين استان ها شود.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

چند هفته پيش به دنبال تعطيلي سالن هاي موسيقي، دفتر 
موسيقي جلساتي را با نمايندگان سالن هاي اجراي كنسرت، گزارش

آثــار  توليدكننــدگان  صنفــي  مجمــع  نماينــده 
شنيداري)تهيه كنندگان موسيقي( و... برگزار كرد تا تمهيدات الزم براي 

اجراي صحنه هاي اجراها پس از بازگشايي صورت گيرد.
در آن جلسات پروتكلي تعيين و به ســتاد كرونا فرستاده شد كه به گفته 
محمد اللهياري، مدير دفتر موســيقي وزارت ارشــاد آمادگي برگزاري 
كنسرت در سالن ها اعالم شد. اما اين بازگشايي طوالني نيست؛ چرا كه تير 
و مرداد ماه اجازه فعاليت كنسرت ها وجود دارد و بعد از آن با آغاز  ماه محرم 

و صفر بار ديگر كنسرت ها فعاليت خود را متوقف مي كنند.
به گزارش همشــهري، با اعالم ازسر گيري فعاليت ســالن هاي سينما و 
موســيقي از ســوي رئيس جمهوري كه - البته در اين ميان صحبتي از 
سالن هاي تئاتر نشد- از اول تابســتان، محمد اللهياري در گفت وگويي 
با روزنامه همشهري از چگونگي برگزاري كنســرت ها براساس پروتكل 
تعيين شده، مي گويد. مدير دفتر موسيقي توضيح مي دهد: » از هفته هاي 
پيش جلســاتي را برگزار كرديم تا درصورت بازگشايي سالن ها، آمادگي 
كامل براي اجراي كنســرت را داشــته باشــيم. حال با توجه به دستور 
رياست جمهوري و ابالغ آن قرار است سالن ها تا 50درصد ظرفيت فعاليت 
خود را آغاز كنند. با صدور مجوز از ســوي دفتر موســيقي، كنسرت ها 
برگزار مي شود. در همان جلسات ابتدايي، 15مورد را در جلساتي تدوين 
كرديم كه موارد به ستاد كرونا ارســال و موافقت كردند. آن زمان يكي از 

پيش بيني ها برگزاري كنسرت با ظرفيت 50 درصد بود.«

وي ادامه مي دهد:» با توجه به وضعيت موجود و همچنين اوضاع اقتصادي 
تالش مان اين اســت كه تســهيالت الزم براي مخاطبان ايجاد شود.«  
اللهياري در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين مدت برگزاركنندگان كنسرت 
و تهيه كنندگان براي اجراي كنســرت به دفتر موسيقي فشار آورده اند؟ 
يادآور مي شود:» اين اتفاق نيفتاده است، سال گذشته زماني كه ويروس 
كرونا شيوع پيدا كرد مجمع صنفي ديداري و شنيداري و تهيه كنندگان 
و... مكاتبه كرده و خواستند تا پايان اسفند  ماه كنسرتي برگزار نشود و بعد 

از عيد نيز اين اتفاق افتاد و هيچ فشاري وجود نداشت.«
اين مدير همچنين در پاسخ به اين ســؤال كه ممكن است با بازگشايي 
ســالن ها، مردم به خاطر ويروس كرونا اســتقبالي از كنسرت ها نداشته 
باشند و چه تمهيداتي در اين مورد انديشيده شده، توضيح مي دهد:» در 
جلسات اين پيش بيني هم وجود داشت كه درصورت از سر گيري فعاليت 
كنسرت ها، مردم تمايل به حضور نداشته باشند. عالوه بر ويروس كرونا، 
وضعيت اقتصادي نيز در اين پيش بيني ديده شده است. از اول تير ماه تا 
آغاز ماه محرم كنسرت ها با پروتكل هاي الزم برگزار مي شود. در اين 2 ماه 
بازگشايي سالن ها )تير و مرداد( كه سالن ها پذيراي 50 درصد مخاطبان 
اســت. ما نيز ارزيابي الزم را انجام مي دهيم و حضور مخاطبان را در اين 
مدت مي ســنجيم.« با توجه به اينكه با آغاز ماه محرم ديگر كنســرتي تا 
آبان ماه برگزار نمي شــود،  اللهياري درباره افزايــش قيمت بليت عنوان 
مي كند: »در اين 2ماه افزايش قيمت نخواهيم داشت و همانطور كه گفتم 
بايد ارزيابي از چگونگي برگزاري كنسرت ها، حضور مردم و فروش صورت 
بگيرد.« با توجــه به صحبت هاي اللهياري مبني بر برگزاري كنســرت با 
ظرفيت 50 درصدي و عــدم  افزايش قيمت بليت ها، بايــد ديد در 2 ماه 
آينده چند كنسرت برگزار مي شود و استقبال مخاطبان در شرايط كرونا 
و وضعيت اقتصادي و ركود اقتصادي چگونه خواهد بود؟ با اين حال بعد 
از 2 ماه بار ديگر كنسرت ها تعطيل مي شوند و بايد ديد آبان ماه و با پايان 
محرم و صفر، وضعيت بازگشايي سالن ها چگونه خواهد بود؟ آيا ويروس 

كرونا به گروه هاي موسيقي اجازه مي دهد تا فعاليت كنند.

مدير دفتر موسيقي از بازگشايي مقطعي 
كنسرت ها، بدون گراني بليت خبر داد 

 زمان محدود برنامه هاي 
موسيقي قبل از ماه محرم

2ماهفرصت
براياجرايكنسرت
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است.گروسعبدالملكيانمجموعهبهمجموعهپيشآمد؛»رنگهايرفتهدنيا«،»سطرهادرتاريكيجا
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گفتوگوكردهايم.

تعطيليجشنوارههايتئاتركودكوخياباني

اختصاصي  همشهري

عكس:ايرنا جشنوارهنمايشهايخيابانمريوان
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كيوسك

  جنبــش اعتراضــي عليه 
نژادپرستي در آمريكا بعد از گزارش

2 هفتــه نخســتين ميوه 
اعتراض هاي مدني سراسري خود را چيد؛ 
شــوراي شــهر مينياپليــس، جايي كه 
اعتراض ها در آن شروع شــد، به انحالل 
نيروي پليس اين شــهر رأي و شــهردار 
نيويورك هم از كاهش بودجه پليس اين 
شهر به نفع فعاليت هاي اجتماعي خبر داد.

فراتر از اين 2شــهر، دمكرات هاي مجلس 
نماينــدگان آمريكا هم به فكــر قوانيني 
هســتند كه هدف آن مقابله باخشــونت 
پليــس و نابرابــري نــژادي در سراســر 

آمريكاست.

اعتراض هاي سراسري به نژادپرستي بعد 
از قتل بي رحمانه جورج فلويد توسط يك 
افســر پليس در مينياپليس كليد خورد. 
اين مرد سياهپوست بعد از آن درگذشت 
كه افســر پليس، براي نزديك به 9دقيقه 
زانويــش را روي گردن او قــرار داده بود. 
درك چاويــن بعد از قتل فلويــد، به قتل 
درجه 2متهم   و ديروز در نخستين جلسه 
دادگاه خود حاضر شــد. افســران پليس 
ديگري هم كه در صحنه قتل فلويد حضور 
داشــتند با اتهام معاونت در قتل درجه2 
مواجه هســتند. همــه اين افــراد اخراج 

شده اند.
بعــد از مــرگ فلويــد، اعتراض هــا در 
مينياپليس باال گرفت و به سراسر آمريكا 
رسيد. 2 هفته بعد از شــروع اعتراض ها، 
شوراي شــهر مينياپليس رأي به انحالل 

نيروي پليس محلي و تشــكيل يك مدل 
جديد براي تامين امنيت عمومي در اين 
شــهر داد. 9نفر از 13عضو شــوراي شهر 
مينياپليس در حالي به ايــن قانون رأي 
دادند كه جيكوب فري شــهردار اين شهر 
پيش از آن با انحالل نيروي پليس مخالفت 
كرده بود. فعــاالن برابري نژادي، تصويب 
اين قانون را  نقطه عطفــي در راه مبارزه 

براي كسب برابري نژادي خوانده اند.
كاهش بودجه پليس، اصالحات در ساختار 
و چگونگي برخورد ســازماني با متهمان، 
يكي از درخواست هاي اصلي معترضان در 
شهرهاي مختلف بوده است. در نيويورك، 
جايي كه در كنــار مينياپليــس يكي از 
خشــونت بارترين اعتراض ها را داشــته 
هم خواســته معترضان به ثمر نشســته 
و بيــل دو بالزيو، شــهردار   از اصالحات 

عميق در نيروي پليس اين شهر و كاهش 
بودجه آن خبر داده اســت. بــه گزارش 
ســي بي اس، بالزيو دربــاره اعتراض ها و 
هــدف معترضــان گفته اســت: »مردم 
به خاطر اينكه فقط اعتراض كرده باشند به 
خيابان ها نمي ريزند. آنها اعتراض مي كنند 
تا دستاوردهايي داشته باشند و تغييراتي 
ايجاد كنند. ما مي خواهيم اين تغييرها را 

به آنها بدهيم.«
بالزيو گفته اســت كــه بخشــي از اين 
اصالحــات، كاهــش بودجــه پليــس و 
اختصــاص آن بــه خدمــات اجتماعي و 
خدمات مربوط به نوجوانان است. همچنين 
قرار اســت اعمال قانــون در خيابان ها از 
پليس نيويورك گرفته شود و به يك آژانس 
غيرنظامي سپرده شــود. قرار است از هر 
محله هم يك سفير به عنوان رابط افسران 
و شهروندان در نيروي پليس به كار گرفته 

شود.
نماينــدگان دمكرات كنگــره آمريكا اما 
در طرحي فراگيرتر، ديــروز تالش براي 
اصالحات اساســي  نيروي پليــس را در 
سراسر اين كشور شروع كردند. به گزارش 
رويترز، در بســته اصالحي پيشــنهادي 
نمايندگان دمكرات كه ديروز مطرح شد، 
طيف وسيعي از اصالحات پيشنهاد شده 
اســت. برخي از اين اصالحات، اســتفاده 
از دوربين بــراي ثبت برخــورد تك تك 
افراد پليس با متهمان، بازبيني مصونيت 
قضايي نيروهاي پليس، و بررسي اقدامات 
پليس توســط نهادهاي غيرنظامي است. 
نمايندگان دمكرات همچنين پيشــنهاد 
كرده اند كه استفاد پليس از تاكتيك هاي 
ويــژه  و خطرناكي مانند فشــار به گردن 
متهمان ممنوع شــود. منتقدان معتقدند 
درخواست اصلي معترضان، يعني كاهش 
بودجه پليس، در اين بسته اصالحي مدنظر 
قرار نگرفته است. با اين حال تحليل گران 
مي گويند كه همين بســته اصالحي هم 
باعث ايجاد بحث هــاي داغ حزبي خواهد 

شد.

درپي اعترا ض هاي سراسري عليه نژادپرستي در آمريكا، 
شوراي شهر مينياپليس، پليس اين شهر را منحل كرد و 
شهردار نيويورك از كاهش شديد بودجه پليس خبر داد

اولين پيروزي سياهان

   موج اعتراض ها، درخواست ها براي 
كاهش بودجه پليس را تشديد كرد

   تعداد بهبود يافتگان از مبتاليان جديد 
كرونا در امارات پيشي گرفت

   اتهام به دولت به خاطر ناديده گرفتن 
نژادپرستي در انگليس

   درخواست آرامش، بعد از يك شب 
ناآرام در لبنان

سقوط مهم ترين پايگاه نظامي امارات در آفريقا

طي 48ساعت گذشــته و با چرخش 
اساسي موازنه قوا در ليبي، بسياري از آفريقا

پايگاه هاي نظامــي در مناطق مركزي 
اين كشور به كنترل دولت وفاق )مورد حمايت تركيه( 
درآمــده اســت، رونــدي كــه به نظر مي رســد با 
عقب نشيني هاي گسترده شــبه نظاميان تحت امر 
ژنرال حفتر، همچنان طــي روزهاي آينده نيز ادامه 

داشته باشد. 
در اين ميان اما پايگاه هوايي الجفره به دليل موقعيت 
استراتژيك و نقشي كه در جنگ داخلي ليبي داشته، 
نسبت به ساير پايگاه هاي آزاد شده از اهميت بسيار 
بااليي برخوردار است. اين پايگاه مجهز هوايي در حد 
فاصل مساوي نسبت به غرب و شرق ليبي قرار دارد 
و به گفته مامون ابونوار، افســر سابق نيروي هوايي 

اردن، »هر قدرتي كه بر اين پايگاه ســيطره داشته 
باشد، حرف آخر را در آسمان ليبي مي زند«. براساس 
گزارش فرانس 24عربي، پايگاه الجفره از سال 2015 
و همزمان با پيشــروي هاي نظامي حفتر به ســوي 
طرابلس، عمال به مركز فرماندهي نظامي امارات در 
ليبي تبديل شد. بســياري از تسليحات و مخصوصا 
پهپادهاي پيشــرفته اي كه توسط امارات در اختيار 
شــبه نظاميان حفتر قرار مي گرفــت در اين پايگاه 
مستقر مي شــد. همچنين به گفته اين شبكه، اتاق 
عمليات نظامي امارات در جنگ ليبي نيز در همين 

پايگاه تشكيل شده بود.
از ســوي ديگر پايگاه هوايي الجفره به مركزي براي 
تجميع نيروهاي خارجي تبديل شــده بود كه براي 
حمايت از حفتر در نبرد طرابلس مشاركت داشتند؛ 
از ســربازان ســوداني گرفته تا كماندوهاي روسي 
شــركت واگنر و... عالوه بر ايــن، خبرگزاري تركي 
آناتولي نيز در سال گذشته مدعي شد سامانه موشكي 
روسي پانســتير كه توســط امارات براي مقابله با 
حمالت پهپادهــاي تركيه خريداري شــده بود در 
همين پايگاه هوايي مستقر شده است. شبكه الجزيره 
پيش از اين، »الجفره« را پايگاهي براي توسعه نفوذ 
نظامي امارات در آفريقــا توصيف كرده بود؛ حاال اما 
اين پايگاه به تهديدي براي متحدان امارات در ليبي 

تبديل شده است.

بیش از پلیس به مددکار نیاز داريم
گفت وگوي نيويوركر با اوپال تومتي يكي از بنيانگذاران جنبش »جان 

سياهان ارزش دارد«

اوپال تومتي در ســال2013 در کنار پاتريس کالرز و آلیشیا گارسا جنبش »جان 
سیاهان ارزش دارد« را بنیان گذاشتند. کار آنها به صورت گسترده در اعتراض هاي گفت و گو

سراسري در آمريكا مورد استقبال قرار گرفت و به نماد اعتراض سیاهان تبديل شد. 
حاال بعد از قتل جورج فلويد توسط يك افسر پلیس در شهر مینیاپلیس و اعتراض هاي سیاسي 
بعد از آن، جنبش جان سیاهان ارزش دارد بار ديگر به بزرگ ترين داستان در آمريكا تبديل شده 
است. تومتي که حاال مشاور سازمان هاي مدافع حقوق سیاهپوستان است، در گفت وگو با مجله 
نیويورکر، از آينده جنبش جان سیاهان ارزش دارد گفته است. خالصه اين گفت وگو را مي خوانید.

ايــن اعتراض هــا چــه تفاوتي با 
اعتراض هاي پیشین دارند و فكر مي کنید تفاوت 

آن به خاطر چیست؟
ما اين بار خشــم و نااميدي زيادي را مي بينيم. قتل 
بربرگونه جورج فلويد مردم را بسيار خشمگين كرده 
است. اما اين رويدادها، بعد از بحران همه گيري كرونا 
روي داده است. ما ميليون ها انسان را ديده ايم كه بيكار 
شده اند و دست به دهان، زندگي مي كنند. آنها بسيار 
ناراحت و نگران هســتند چون دولت هيچ برنامه اي 

براي رسيدگي به نگراني هاي اصلي آنها ندارد.
اين تظاهرات متفاوت اســت چون مــردم در دوران 
سختي قرار دارند و مسئله را بيشتر از گذشته شخصي 
مي دانند و به رويدادها حساس هستند. حاال افرادي 
كه بيشتر مجبور بودند سر كار بروند، وقت بيشتري 
براي رفتن به محل اعتراض هــا دارند. آنها همچنين 
وقت بيشــتري دارند تا به ســختي هايي كه تحمل 
مي كنند فكر كنند. به خاطر همين حجم اعتراض ها 
نسبت به گذشته بيشتر است. آنها عالوه بر قربانياني 
كه نامشــان را به زبان مي آورند، به خاطر خودشان 
و خانواده هايشــان هم به خيابان هــا آمده اند چون 
نمي دانند بعد از فلويد نوبت كيســت و واقعيت هاي 

اقتصادي قرار است چه باليي سرشان بياورد؟!
آيــا مــردم در اعتراض هــا بايد 
درخواست هاي مشخصي داشــته باشند يا اين 
کار ديگران اســت؟ چون مــردم در اعتراض ها 
پالکاردهايي در دست دارند و اصالحات مشخصي 

را درخواست مي کنند.
اين مهم است كه ما درخواست هاي مشخصي داشته 
باشــيم اما از نظر من، مهم تر اين است كه مردم در 
ذهن خود فراتر از اتفاقات اين روزها، به راه حل هاي 
بزرگ تر فكر كنند. ما راه حل هاي خودمان را داريم. ما 
مي خواهيم به حقوق معترضان احترام گذاشته شود. 
ما مي خواهيم سرمايه گذاري در پليس كم شود و به 
جاي آن به جوامع سياهپوســتان رسيدگي شود. ما 
مي خواهيم كنترل جوامع سياهپوســتان در دستان 
خودمان باشــد. هر شهري خواســته هاي مشخص 
خود را دارد. سازمان دهندگان اعتراض هاي محلي، 
سال هاست فعاليت مي كنند و همين حاال گزارش ها 
و سياســتگذاري هاي خاص خود را دارند. چيزي كه 
مي خواهيم اين اســت كه به ايــن تالش ها اهميت 

داده شود.
فعاالن حقوق سیاهپوستان، وقتي که 
اعتراض ها از جانب مردم رنگ خشــونت به خود 
مي گیرد 2مســئله را مطرح مي کنند؛ اول اينكه 
اين خشونت ها مسائل مهم را زير سايه مي برند 
و مسئله ديگر اين است که کار بدي است و توجه 

را از اکثريت معترضان صلح طلب مي گیرد. شما 
درباره اين مسئله چه فكر مي کنید؟

من فكر مي كنم صحبت در اين بــاره خيلي پيچيده 
اســت و عموما فكر مي كنم كه نمي شــود از دست 
رفتن جان انســان ها را با از دســت رفتــن امالك و 
دارايي مقايســه كرد. ما روي اين مسئله كه چطور 
تقاضاهايمــان را برآورده كنيم تمركــز كرده ايم. ما 
مي خواهيم براي عالقه و عشــقمان به جان انسان ها 

بيشتر از عالقه مان به اموال، ارزش قائل شويم.
از نظر شما کاهش بودجه پلیس بايد 

چطور باشد؟
بودجه پليس بيش از حد باد كرده است. يك نشانه آن 
نظامي شدن بيش از حد پليس است. آنها طي يك شب 
به ميزان حيرت آوري از تجهيزات دست پيدا مي كنند. 
اين يعني آنها منابع عظيمي در اختيار دارند. عالوه بر 
آن، تعداد نيروهاي پليس در محله هاي فقيرنشــين 
افزايش يافته اســت. اين يعني افراد رنگين پوســت 
بيشتري با مجريان قانون ســر و كار خواهند داشت. 
اما مردم در اين محله ها بيشتر از نيروهاي پليس، به 
مددكاران اجتماعي نياز دارند. اين بودجه بايد براي 
تحصيل مردم اســتفاده شــود. ما مي خواهيم وقتي 
اين محالت دچار بحران مي شوند، روانشناس كافي 
وجود داشته باشــد تا مردم به آنها مراجعه كنند. ما 
نمي خواهيــم وقتي كه مردم از گيــت ورودي مترو 
مي پرند، دستگير شوند. مسئله اين است كه آنها پول 
خريد بليت ندارند. ما به برنامه اشتغال تابستاني براي 
بچه هايمان نياز داريم. مردم در اعتراض ها واقعا خالق 
بودند )كه اين درخواست را مطرح كرده اند(. اين دقيقا 

تصور درست از امنيت براي مردم است.
كاهش بودجه پليس نوعي ســرمايه گذاري در اين 
محالت است. افزايش بودجه پليس بعد از برخوردهاي 
خشن آنها با مردم، ســيلي به صورت رنگين پوستان 
اســت. مقامات محلي برخوردهاي خشن پليس را 
مي بينند اما با اين حال بودجه آن را افزايش مي دهند.
چقدر درباره مســائل بهداشــتي و 

سالمتي در اين اعتراض ها نگران هستید؟
نگراني درباره همه گيري بســيار باالســت اما شما 
مي توانيد در خانه بمانيد و منتظر بيماري باشيد يا به 
خيابان برويد و براي يك زندگي با كرامت بجنگيد. آنها 
نشان داده اند كه حاضرند براي اين كار ريسك كنند. 
من از كاري كه صدها هزار نفر، اگر نگوييم ميليون ها 
نفر، كرده اند بسيار شگفت زده هســتم. آنها با وجود 
خطر به خيابان رفته اند. من از كار آنها حيرت مي كنم. 
آنها واقعا شجاع هستند. آنها كساني هستند كه اين 
كشور نياز دارد. البته هميشه مي شود ماسك هم زد و 

مردم هم اين كار را مي كنند.

اعتراض جهاني به نژادپرستي
اعتراض هاي سراسري براي برابري نژادي 
در آمريكا، اقیانوس اطلس را پیمود. اروپا 
در روزهاي اخیر شــاهد اعتراض هاي 
سراسري در بسیاري از شهرهايش بود. 
به گزارش يورونیوز، مــردم در بريتانیا، 
اسپانیا، ايتالیا، بلژيك، دانمارك، فرانسه و 
مجارستان به نشانه همبستگي در اعتراض 
به نژادپرســتي به خیابان ها ريختند و 
تظاهــرات کردند. مردم در اســترالیا، 
کره جنوبي و تايلند هم به نژادپرســتي 
اعتراض کردند و از راه دور به جنبش »جان 
سیاهان ارزش دارد« آمريكا پیوستند. در 
اروپا، لندن شاهد حضور عظیم مردم در 
تظاهرات بود. در بريستول، مردم معترض 
مجسمه يك تاجر برده در قرن هاي پیش 
را از جا کندند و داخل آب انداختند. مقصد 
معترضان در پايتخت هاي انگلیس و ايتالیا، 
سفارت آمريكا در اين کشورها بود و مردم 
مقابل آنها تجمع کردنــد. اين تظاهرات 
عموما مســالمت آمیز بودند اما در لندن 
مردم و پلیس در مــواردي به زد و خورد 
پرداختنــد. در پاريس، مردم ممنوعیت 
تجمع را زيرپا گذاشــتند و به خیابان ها 

آمدند. پلیس به خاطر جلوگیري از انتشار ويروس کرونا برگزاري اعتراض را ممنوع کرده است. در ايتالیا هزاران نفر در رم در سكوت به نشانه 
همبستگي با قربانیان نژادپرستي زانو زدند و در میالن هم معترضان به خیابان ها ريختند.
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كفشيبرايرعايتفاصلهاجتماعي
بخارست: يك كفاش رومانيايي با طراحي كفش هايي 
بســيار بزرگ راه حلي بــراي حفظ فاصلــه اجتماعي 
1.5متري ارائه كرده است. به گزارش يورونيوز، گريگور 
لوپ، كفاش ساكن منطقه ترانســيلوانيا، كفش هايي را 
با افزودن اندازه نوك آنها توليد كرده اســت كه نزديك 
به 75 ســانتي متر طول دارند. مغازه آقاي لوپ تاكنون 
5 سفارش مختلف از كشورهاي روماني، بريتانيا و كانادا 

دريافت كرده است.

 جريمهانداختنماسكودستكش

پاريس: معاون وزارت محيط زيســت دولت فرانسه از 
افزايش جريمه پرتاب ماســك در خيابان ها و معابر به 
135يورو خبر داد. به گزارش اســپوتنيك، با تصويب 
قانون ضد زباله كه در  ماه فوريه منتشــر شــد، ميزان 
جريمه از 68يورو به 135يــورو افزايش مي يابد. يكي 
از روزنامه هاي فرانســه نيز از قول اين معاون نوشــته 
است كه جريمه ياد شده حتي مي تواند تا 375يورو هم 

افزايش يابد.

بهبودآخرينكرونايينيوزيلند
ولينگتون: مقامات وزارت بهداشت نيوزيلند از بهبودي 
كامل آخرين فردي كه به خاطر ويروس كرونا تحت مراقبت 
قرار داشــت، خبر داده اند. به گزارش اسپوتنيك، وزارت 
بهداشــت نيوزيلند مي گويد: طي 2هفته اخير هيچ مورد 
مثبت كرونا در اين كشور ثبت نشده است. حدود يك هزار 
و 154نفر در اين كشور به ويروس كرونا مبتال شدند كه از 
اين شمار، يك هزار و 482نفر بهبود يافته و 22نفر نيز جان 

خود را از دست دادند.

طرحدانماركبرايحفظهوايپاك
كپنهــاگ: دانمارك قصــد دارد بــا برنامــه اي به نام 
كپنهاگ2025  هواي پاك به وجود آمده ناشي از قرنطينه 
را حفظ كند. به گزارش بي بي سي، اين طرح با برنامه هايي 
ســاده آغاز شــده اســت. براي نمونه دوچرخه هايي در 
اختيار شهروندان قرار گرفته است كه با داشتن ظرفيت 5 
سرنشين به والدين اين امكان را مي دهد كه همراه كودكان 
خود در ســطح شــهر تردد كنند. همچنين منبع تامين 
گرمايش شهر به طور كامل از زغال سنگ پاك خواهد شد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: كفي بالمرء جهال ان يجهل نفسه؛ 
براي ناداني آدمي همين بس است كه خود را نشناسد.
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كرونا،روميناوفاصلهگذارياجتماعي
از زماني كه ويروس جديد كرونا به عنوان 
يك تهديد، كل جامعه بشري را تحت تأثير 
قــرار داد، اصطــالح »فاصله گــذاري 
اجتماعي« وارد ادبيات مردم، رسانه ها و 

مسئوالن سراسر دنيا شــد. اين اصطالح به 
اين مفهــوم بود كه مردم بــراي محافظت از 
خود و ديگران در برابر بيماري كوويد -19، از 
تماس نزديك با يكديگر پرهيز كنند. معادل 

انگليسي اين عبارت هم كه social distancing است، 
دقيقاً بر مفهوم دوري كردن از معاشــرت هاي انساني 

تأكيد مي كند.
مردم براي نجات جانشــان، دوري از بستگان، دوستان 
و همكاران را آغاز كردند، اما نتيجه آن شــد كه باوجود 
در امان ماندن از هيوالي كرونا، ديو تنهايي آنها را اسير 
كرد و عده اي ناگهان متوجه شدند كه مشكالت روحي و 
رواني به شكلي خزنده، آنها را تحت تأثير قرار داده است. 
انسان كه به »موجود اجتماعي« معروف است، خود را 
در چنان انزوايي فروبرد كه شايد در طول تاريخ حيات 

خود، شبيه آن را نديده باشد.
با اين حــال، تكنولوژي هــاي ارتباطــي، مانند تلفن، 
گروه هاي مجازي و تماس هاي تصويري اپليكيشين هاي 
پيام رســان توانســتند تا حدودي از غم هجران مردم 
بكاهند. درواقع، استفاده گســترده تر از تكنولوژي هاي 
ارتباطي در ايــن روزها بر اين موضــوع تأكيد كرد كه 
روابط اجتماعي، بخش جدايي ناپذير زندگي انسان بوده 
و بهتر اســت به جاي عبارت »فاصله گذاري اجتماعي« 
از اصطالح »فاصله گذاري فيزيكي« اســتفاده شــود تا 
هم مفهوم مجازي بــودن ارتباط هاي مبتني بر اين نوع 
تكنولوژي منتقل شــود و هم ويژگــي اجتماعي بودن 

انسان ناديده گرفته نشود.
فاصله گرفتن نزديكان از يكديگر، البته بسيار دردناك تر 
و روح خراش تر هم مي تواند نمايان شــود. بســياري از 
مســائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي 
مي تواند گاهي اعضاي يك خانواده را كه ظاهراً فاصله اي 
فيزيكي هم ميان آنها نيســت، ناگزير به فاصله گذاري 

كند.
رومينا، دختر معصومي كه اين روزها صحبت از او بسيار 
است، شــايد نمونه اي از اين فاصله گذاري باشد. رومينا 
وقتي 10ساله بود، كشته شد؛ يعني همان زماني كه خأل 
روابط عاطفي، او را از خانــواده و به خصوص از پدر، دور 
كرده بود. رومينا در گوري مدفون شد كه پدر آرام آرام 
و بي آنكه خود متوجه باشــد، در خانه اي خالي از روابط 
عاطفي، حفر كرده بود. فاصله سني رومينا و مردي كه 
با او در ارتباط بود، شــايد گواهي بر اين ادعا باشــد كه 
رومينا در جست وجوي جايگزين پدر و عواطف پدرانه 

بوده است.
رومينا نياز به روابط انســاني داشت و زماني كه در كنار 
اعضاي خانواده، به اين نياز پاسخ داده نشد، به عنوان يك 
ضرورت انساني، آن را به گونه اي ديگر جست وجو كرد. 
به همين دليل معتقدم كه در گفته ها و نوشته هايمان از 
اصطالح مناسب تري به جاي »فاصله گذاري اجتماعي« 

استفاده كنيم.

عمادالدينقاسميپناهيادداشت
روزنامه نگار

فرورتيشرضوانيهبومرنگنگاه
 روزنامه نگار

محمدهاشماكبرياني
نويسنده و روزنامه نگار

ِكلك 

   ســرانجام دريافتم كه در قلب زمســتان، تابستاني 
جاودانه درونم را گرم مي دارد.

    مردي كه كوه را از جاي مي كند، با برداشتن سنگ هاي 
كوچك آغاز مي كند.

    اگر حق انتخاب بيــن تجربه رنج 
 و تجربه هيچ چيز را داشته باشم

 رنج را انتخاب مي كنم.
    مردم اغلب گمان مي برند كه 
عاقبت دير زماني بدبختي خسته 
مي شــود اما در اين صــورت خود 

زمان مايه بدبختي مي شود.
    به نظر من شــرم آور 
است كه در دنيا اين همه 

كار انجام مي گيرد.
ويليامفاكنر

تلنگر

مسافرتباقطار
10 ســال قبــل ناگهــان تصميم 
گرفتم به مســافرت بــروم. در آن 
دوران با خطر كرونا مواجه نبوديم 

و مي توانســتيم هر زماني 
كه دوست داريم به سفر 
برويــم. از آنجايــي كه 

فروش اينترنتي بليت به شكل امروز وجود نداشت، 
با راه آهن تهران تماس گرفتم و از اپراتور پرســيدم: 
»مقصد مشــخصي ندارم. لطفا به من بگوييد، مسير 
كدام قطار از وسط جنگل رد مي شود.« گفت: »مسير 
گرگان خيلي قشنگ است.« گفتم: »عاليه، ممنونم! 
لطفا برايم يك بليت صــادر كنيد.« اما اپراتور گفت: 
»قطاري كه شــما مي خواهيد ســوار شويد، شب رو 
است و هيچ منظره اي نمي بينيد.« حالم گرفته شد. 
گفتم: »پس موقع بازگشــت با قطــار مي آيم. بليت 
گرگان به تهران را محبت كنيد.« گفت: »متأسفانه 
آن هم شب رو است.« پرسيدم: »يعني چي؟ هم شب 
مي رود هم شب برمي گردد؟ پس روزها كجاست؟« 
اپراتور پاسخي نداشت. روز بعد درحالي كه از سياست 
ريلي مســئوالن متعجب بودم، سوار اتوبوس گرگان 
شــدم. در ميان راه ناگهان ترافيك ســنگين شــد. 
يك پيكان داخل تونل آتش گرفتــه بود. در نهايت 
با تأخير طوالني به مقصد رســيدم، امــا دير بود. در 
يك هتل مستقر شــدم و صبح روز بعد از يك راننده 
تاكســي خواســتم تا من را به يك جنگل برساند. 
وقتي پياده شــدم، با ديدن درختان شاداب و زمين 
پوشــيده از برگ هاي خيس به وجد آمدم. لحظه اي 
كه خواستم كفش هايم را در بياورم تا با پاهاي برهنه 
راه بروم و به صداي جنگل گوش دهم، ناگهان ديدم 
چندين اتومبيل صندوق  عقب شــان را باز كرده اند، 
صداي موزيك بسيار بلند است، گروه هاي مختلفي 
نشسته اند و قليان مي كشند يا غذا مي خورند و زمين 
هم پر از زباله است. اثري از جنگل نمي ديدم. به هر 
نقطه اي رفتم، صداي پرندگان و خش خش شاخه هاي 
درختان در ميان دوپ دوپ موزيك و قل قل قليان و 
فرياد و قهقهه گم شده بود. انگار يك پنجشنبه شب 
تابستان، در پارك ملت بودم. با تاكسي به يك جنگل 
ديگر رفتم كه سراشــيبي تندي داشــت و خودرو 
نمي توانست از آن باال بيايد. با خوشحالي در يك نقطه 
كه سايه بود دراز كشيدم، رمان »صبح، ظهر، شب« 
نوشته »سيدني شلدون« را كامل خواندم، سپس به 
هتل برگشتم، وسايلم را برداشتم و به فرودگاه رفتم 

تا به تهران بازگردم.

حمايتازنهادهايمدنيعرصهكتاب
همراهي با نهادهاي مدني و مستقل از اقداماتي است 
كه نهادهاي حاكميتي رغبت چنداني به آن نشان 
نمي دهند. در اين ميان گاه مراكزي پيدا مي شــوند 
كه خالف اين قاعده عمل مي كنند و ســعي خود را 

بر آن مي گذارند تا با چنيــن نهادهايي ارتباط 
گرفته و با آنها همكاري كنند. در چند ماهي كه 
در يكي از انجمن هاي مستقل فعاليت داشتم، 

شاهد بودم مؤسسه خانه كتاب تمام سعي و تالش خود را براي ارائه 
خدمات به نهادهاي مدني حوزه كتاب به كار گرفته است. با نهادهاي 
صنفي از طرف اين مؤسسه تماس گرفته و براي آنها امكاناتي درنظر 
گرفته مي شــد تا برنامه هاي مختلف خود را ارائه دهنــد. در اين راه 
از محدوديت هاي موجود هــم خبري نبود و نهادهاي مســتقل در 
حوزه هاي ترجمه، داســتان، ادبيات كودك و نوجوان و... برنامه هاي 
گوناگوني را به اجــرا درمي آوردند. مديرعامل خانــه كتاب »نيكنام 
حسيني پور« هم در اين راه كمك شــاياني براي كساني كه حاضر به  
فعاليت مي شدند قائل مي شد. برگزاري نشست هاي نقد كتاب هاي 
علوم انســاني، ادبيات، ترجمه و... ازجمله مواردي بود كه خانه كتاب 
بدون هيچ انتظاري در اختيار مهمانان خود مي گذاشــت. برگزاري 
مداوم جلسات نقد از سوي برخي انجمن ها و مراكز هنري، فرهنگي 

و ادبي باعث شد، كتاب هاي متنوعي نقد و به جامعه معرفي شود.
گذشته از اين، برگزاري جلسات مشترك انجمن هاي مختلف در خانه 
كتاب، باعث آشنايي دبيران و دســت اندركاران انجمن ها با يكديگر 
مي شد. آنچه در اين ميان مهم مي نمود، همكاري برخي انجمن ها با هم 
از خالل همين نشست هاي مشترك بود؛ انجمن هايي كه  گاه از وجود 
يكديگر آگاه نبودند در اين جلسات به تبادل نظر پرداخته و ايده هاي 
خود را براي پيشبرد اهداف صنفي بيان مي كردند. اميد است اين گونه 
فعاليت ها با ادغام 3 مؤسسه »خانه كتاب«، »خانه ادبيات داستاني« و 
»مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي« منجر به كم اعتنايي يا بي اعتنايي 

نسبت به اين گونه برنامه ها نشود و گسترش نيز پيدا كند.

نفسكشيدندرخألخبری

اخبار اين روزهاي دنيا آنقدر ناخوشايند 
است كه بهترين آرزويي كه مي توانيم 
بكنيم نفس كشيدن در يك خأل خبري 
و دور از تمام ماجراهاي جان خراش ريز و 
درشت است، ولي انگار خبر راه خودش 
را در خأل هم پيــدا مي كند؛ مثل دود، 
دقيقا مثل دوِد آتش به جان افتاده اين 

روزهاي زاگرِس دلسوخته.
جنگل هاي زاگرس مي سوزد و اين 

تلخ ترين حادثه اين روزهاي خانه پدري است؛ آن هم 
به آتش بي مباالتي فرزندان ناخلفش!

صاعقه كرونا كه بر سرمان فرود آمد تمام دلخوشي ام 
نفس كشيدن راحت طبيعت خسته از دست بشر بود، 
ولي انگار كرونا هم زورش به ما نرســيد و نتوانســت 

نگهبان خوبي باشد براي زاگرس مظلوم.
جانم آتش گرفت از ســوختن ســر نخل  صبوري كه 
فكرش را هم نمي كرد پس از حمله دشمن اين خاك، 
خاطره سرسوزي اش دوباره بخواهد تكرار شود؛ آن هم 

به آتش فرزندان خودخواه خودش!
كباب شدن سنجاب هاي زاگرس روي شاخه هاي هزار 
ساله، ِجلز و ِولِز بلوط هاي پير، نگاه غمبار الك پشتي 
كه خانه آتش گرفته اش را تا پشت تپه مرگ با خودش 
مي كشــد و چشــمان بي فروغ روباه نيم سوخته كز 
كرده بر جزغاله شــدن هســتي و نيستي اش ستمي 
است غيرانساني، نابخشودني و به دور از هر چارچوب 

اخالقي!
پاي اخالق كه به ميان مي آيــد آدم خودبه خود ياد 
سلبريتي ها مي افتد كه انواع و اقسام حيوانات زبان 
بسته را به زور دهان بند و تســمه هاي بلند چرمي 
اهلي مي كننــد و صبح به صبح كــه از خواب بيدار 
مي شوند مهرباني شــان را با حيوانات دربندشان به 
رخ ايران مي كشانند و از حيوان آزاري وطني گاليه 
مي كنند، ولي نه از كرونا ككشان مي گزد كه پا پيش 
بگذارند براي كمك و نه از سوختن بي سر و صداي 
ريه هاي دود گرفته خانه پدري سرفه شان مي گيرد. 
شــايد اليو و استوري گذاشــتن كنار آتش گرفتن 
حيوانات وطني فالوئرپسند نيست يا شايد سنگيني 
تير آهن هايي كه زير بغل زده بودند براي يك لقمه 
نان حالل خسته شــان كرده يا اينكــه نه، آن طرف 
آب حسابي مشغول اســتعداد يابي مغزهاي فراري 
هســتند؛ آن هم با گردن آويزي به شكل ايران با يا 

بي خيلج فارس!

راهنمايجديدسازمانجهانيبهداشتبرايماسكزدن
سازمان جهاني بهداشت چند روز پيش راهنمايي اش درباره 
ماسك زدن براي پيشگيري از انتشار ويروس كرونا را تغيير 
داد و به كشــورها توصيه كرد در مناطقــي كه خطر باالي 

انتقال ويــروس كرونا وجود دارد، از همه افــراد بخواهند در 
فضاهاي عمومي ماسك پارچه  اي بزنند.

اين راهنمايي جديد كه براســاس شــواهد به دست 
آمده توصيه شده، نتيجه بررسي هايي در چند هفته 

اخير است كه نشان مي دهد ماسك زدن مي تواند به كاهش انتشار ويروس كرونا 
ياري برساند.

البته اين سازمان تأكيد مي كند كه ماسك زدن فقط يكي از ابزارهاي جلوگيري 
از انتشار ويروس اســت و نبايد باعث حس امنيت كاذب در افراد و ناديده گرفتن 

فاصله گيري جسمي و بهداشت دست شود.
براساس اين راهنمايي جديد، افراد باالي 60 سال يا داراي بيماري زمينه اي در 
بيرون از خانه در جاهايي كه نمي توانند فاصله جسمي را با ديگران رعايت كنند، 
بايد ماسك پزشكي بزنند و ساير افراد در چنين موقعيت هايي بايد از ماسك هاي 

سه اليه پارچه اي استفاده كنند.
ماسك پارچه اي سه اليه بايد شامل يك اليه دروني )رو به صورت( از پارچه كتاني 
جاذب،  اليه مياني از پارچه پلي پروپيلــن و  اليه بيروني از پارچه مصنوعي مقاوم 

به مايع باشد.
سازمان جهاني بهداشت مي گويد افراد بايد در اتوبوس ها ، قطارها و ساير وسايل 
نقليه عمومي و در هر جاي ديگري كه فاصله گيري جســمي مشــكل است ، در 
خواربار فروشي ها، در محل كار يا در گردهمايي هاي اجتماعي و در فضاهاي بسته 

مانند مدارس، كليساها، مسجدها و ساير مكان هاي عبادت ماسك بزنند.
سازمان جهاني بهداشت تا به حال به علت شواهد محدود درباره كارايي ماسك  در 
جلوگيري از انتشار ويروس، استفاده عمومي از آن را توصيه نمي كرد؛ به خصوص 
اينكه ممكن بود اين توصيه باعث كمبود ماســك هاي پزشــكي براي كاركنان 

بهداشتي شود.
در راهنمــاي جديد توصيه مي شــود همه افــرادي كه در بخش هــاي باليني 
بيمارستان ها، درمانگاه ها و ساير مراكز بهداشتي كار مي كنند، نه فقط كاركناني 

كه مستقيماً با بيماران كوويد ـ 19 در تماس هستند، ماسك پزشكي بزنند.
توصيه پيشين اين سازمان درباره اســتفاده از ماسك هاي پزشكي براي بيماران 

كرونا و افرادي كه از آنها مراقبت مي كنند، نيز به قوت خود باقي است.

پزشك همشهري

بهبودبيمارانكروناييباپالسما
بيش از 170 بيمار مبتال به »ويروس كرونــا« در قطر تاكنون با 
تزريق پالسماي بيماران بهبود يافته، معالجه شده اند كه نيمي از 

آنها با عالئم باليني خوب از بيمارستان مرخص شده اند.
روزنامه »الرايه« قطر در اين باره نوشت: »پالسما درماني« شيوه اي 
اســت كه پالســماي خون بيماراني راكه از ويروس كرونا بهبود 
يافته اند به بيماراني كه هم اكنون به اين ويروس مبتال شــده اند، 

تزريق مي كنند.

سالمت

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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سهگانه،دوگانهويگانهطنز
محمدرضا نصيــري، روزنامه نگار  و 
از همــكاران روزنامه همشــهری 
به تازگي6 جلد كتاب طنز منتشــر 
كرده اســت. خودش كتاب ها را به 
3 دســته تقســيم مي كند؛ اول كه 
يك ســه گانه اســت با عنوان هاي 
»منزلــش هســتم« )خودآمــوز 
همسرآزاري(، »همكارش هستم« 
)گردآوري سوتي هاي همكاران(، 
»قصه هاي من و بابــام؛ مخصوصا 
بابام« )خودآموز پــدري نكردن(. 
نويسنده، اين ســه كتاب طنز را 
براســاس روابط خود با فرزندش، 
همسرش و همكارانش به نگارش 
در آورده و هــر كــس كــه با او 
همكار يا همســر يا فرزند نبوده، 
از اين لحاظ خوش شانس بوده كه 
سوتي ها يا مناسبات دوجانبه اش 
به رشــته تحرير در نيامده است. 
2 كتاب هم درباره كليشــه هاي 
رايج در سينماست، يكي داخلي 
و ديگــري ســينماي جهــان با 
عنوان »يعني كي مي تونه باشــه 

اين وقت شــب« و »تو نبايد بميري 
لعنتي!« كتاب ششــم هم كه 3 برابر و نيم كتاب هاي حدودا 100 صفحه اي ديگر 
حجم دارد با عنوان »دايره المعارف قصه هاي به دردنخور« كه قصه هاي كوتاه معروف 
ايران و جهان هر كدام به 20 روايت طنز به تحرير درآمده است. محمدرضا نصيري 
مي گويد: »با 10 سال تأخير اينها را به چاپ سپردم. طنزهاي لقمه اي و كوتاه كوتاه 
كه غير از 2 مجموعه سينمايي، بقيه آنها به روش محاوره نوشته شده است. خودم 
را مجبور كردم همه كارهاي كتاب را ازجمله طراحي صفحه و صفحه آرايي و تايپ 
و تصحيح و طراحي جلد )غير از كتاب مخصوصا بابام كه كار علي درخشي است( 
به تنهايي انجام دهم.« اين كتاب هاي طنز در شمارگان هزار تايي، اواخر سال98 

توسط نشر ثلث منتشر شد اما توزيع آن به دليل كرونا به تأخير افتاد.

ويترين

خليلكاظمنيا
 دستيار تخصصي جراحي

عليمالئكه
 روزنامه نگار و پزشك
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