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رصد آسمان از خانه

حكم اعدام خائن

بازی فقر  در زمين زباله

جاسوس سیا محل تردد فرماندهان 
نظامي از قبیل سردارشهید سلیماني 
را به ســرویس هــاي بیگانــه اعالم 

مي کرد

همشــهری نگاهــی بــه زندگی، 
 دلخوشــی ها  و کار کودکانــی
 که در خیابان ها زباله گردی می کنند 

انداخته است 

یادداشت
حسين ايماني جاجرمي؛ جامعه شناس

این روزها محدودیت هایي کــه حاکمیت براي مقابله 
با شیوع ویروس کرونا اعمال کرده بود،  کم کم در حال 
برچیده شدن اســت، اما ویروس کرونا از بین نرفته و همچنان قرباني مي گیرد. با 
وجود برداشــتن محدودیت  ها و تالش براي ادامه زندگي باید چارچوب  هایي براي 
زندگي روزمره مردم مشــخص شود و اگر این اتفاق نیفتد، شــاهد هرج و مرج در 

جامعه خواهیم بود.
افراد و گروه هاي مختلف جامعه هم اکنون یک مسئله مشترك به نام کرونا دارند اما 
هر کدام از آنها مسائلي دارند که با یكدیگر متفاوت است. تطبیق زندگي با کرونا از 
فردي به فرد دیگر و گروهي به گروه دیگر تفاوت دارد؛ به همین دلیل متخصصان 
در حوزه هــاي مختلف اما مرتبط بــا مدیریت کرونا )مثل جامعه شناســان، کادر 
سالمت و حتي مدیران شهري که مســئولیت اداره و برنامه ریزي بخشي از مهمي 
از زندگي روزمره و محیط هایي که مردم با آن در ارتباط هستند را بر عهده دارند( 
در این شرایط باید با همفكري یكدیگر دستورالعمل هایي را براي بهبود همزیستي 
با ویروس کرونا تهیه و به جامعه اعالم کنند. جامعه در شرایط فعلي نیازمند تغییر 
رفتارهایي است که بخشــي از آن موقتي خواهد بود اما مسئله مهم این است که 
همه افراد جامعه نسبت به اینكه چه رفتارهایي به چه شكلي باید تغییر کند، آگاه 

نشده اند.
این مسئله پیش از این درخصوص چگونگي تشكیل جلسات و تجمعات اداري عنوان 
شد و براي برداشتن محدودیت کسب و کارها و مشاغلي نیز که تا کنون محدودیت 
آنها برداشته نشده، هم باید دستورالعمل هاي متفاوتي به تناسب این مشاغل تهیه 
شود و شهروندان ملزم به رعایت آن باشــند. در تمام دنیا هم بدین گونه است که 
مردم بعد از برداشتن محدودیت ها به حال خود رها نشده اند و شیوه نامه هایي براي 

سازگاري بیشتر با زندگي و همزیستي با این ویروس تدوین شده است.
نكته اي که باید به آن توجه کنیم این اســت که همه انسان ها براساس منافع خود 
تصمیم مي گیرند؛ اگر تصور داشته باشــیم مردم در شرایط فعلي بدون چارچوب 
خاصي به زندگي عادي خود برگردند ممكن است شــاهد تعارض منافع باشیم و 
همین مسئله ممكن است منجر به درگیري و تعارض شود. زندگي مردم تا پیش از 
شیوع ویروس کرونا نظم مشخصي داشت، االن به صورت ناخودآگاه عاملي به زندگي 
مردم اضافه شــده و مردم باید زندگي  شــان را در کنار این عامل ناخواسته تنظیم 
کنند. به همین دلیل است که تأکید مي کنم باید راهي پیش پاي مردم بگذاریم تا 
بیش از این شاهد پیامدهاي منفي این ویروس بر زندگي مردم و افزایش روزبه روز 

هزینه هایي که به جامعه تحمیل مي شود، نباشیم.
دستورالعمل هایي هم که الزم است تدوین شود باید به صورت مشارکتي باشد. در 
این صورت اگر سازمان هاي مردم نهاد و سمن ها وارد ماجرا شوند و مشارکت داشته 
باشند، مردم این دستورالعمل ها را قبول مي کنند. نكته دیگر مسئله اعتماد عمومي به 
حاکمیت است. زماني که دولت ها با بحران بي اعتمادي به حاکمیت در جامعه روبه رو 
هستند، اگر بتوانند در مواقع بحران از خود کارایي نشان دهند، مي توانند مقداري از 
اعتماد از دست رفته شان را جبران کنند. مسئله اعتماد و کارایي در سرمایه اجتماعي 
مسئله اي مهم اســت. در بحران کرونا نیز شــاهد این بودیم که مردم به رغم برخي 
بي اعتمادي هایي که به حاکمیت داشتند اما باز هم منتظر بودند تا دولت برنامه هاي 
خود را اعالم کند و در مسئله »در خانه ماندن« که دولت اعالم کرد درصد باالیي از 
مردم این موضوع را رعایت کردند. همین موضوع نشان مي دهد که حاکمیت توانسته 
مقداري از اعتماد از دست رفته را در جامعه به دست بیاورد. همین موضوع را مي توان 
در تطبیق زندگي مردم با ویروس کرونا نیز مشاهده کرد. درصورتي که با قاطعیت و 
جدیت دستورالعمل زندگي با ویروس کرونا در اختیار مردم قرار بگیرد، مطمئنا مردم 

نیز به آن عمل مي کنند و مسئله بي اعتمادي عمومي حل و فصل مي شود.

نياز به چارچوب هاي تازه
براي يك زندگي نيمه عادي

نگاه
محمد ساالري؛  رئیس کمیسیون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران

رعایت اصول بهداشتي و ســالمت با اینكه بر همگان 
واجب اســت اما از پزشكان بیشــتر انتظار رعایت آن 
مي رود. رعایت قانون نیز از همگان مورد انتظار است اما رعایت آن از خود قانونگذاران 
بیشتر متوقع است. اما متأسفانه به نظر مي رسد قوه مقننه کشور درخصوص رعایت 
اصول و مقررات شهرسازي مرتبط با طرح توسعه فضاي کالبدي ساختمان خود چندان 
التزامي به قانون از خود نشان نداده است. طرح توسعه فیزیكي مجلس شوراي اسالمي 
در منطقه بهارستان اخیرا در شوراي عالي شهرســازي و معماري با وجود مخالفت 
نمایندگان شوراي شهر تهران به تصویب رسید. این یادداشت مروري است بر مفاد این 

طرح و اثرات سوء آن بر شهر و حقوق شهروندان.
داســتان از نقل مكان مجلسي ها از ساختمان مجلس ســناي قدیم به ساختماني 
نوساز در میدان بهارســتان و در جنب مجلس قدیم یعني همان مجلس مشروطه 
آغاز مي شود. توجیه این جابه جایي، قدیمي بودن ساختمان قبلي و افزایش تعداد 
نمایندگان و ناکافي بودن فضا بود. ســریال زخمه زدن هاي مجلس به فضاي بافت 
تاریخي بهارستان از همان آغاز جابه جایي و با معماري هرمي بدون تناسب صحن 
جدید مجلس با فضاي پیراموني و مؤلفه هاي معماري ایراني- اســالمي آغاز شد. 
مدتي از استقرار در ساختمان جدید نگذشت که گفتند باز هم فضا کم است و براي 
اینكه بتوانیم وظایف نمایندگي مان را بهتر ادا کنیم باید تعداد زیادي ســاختمان 
و ابنیه جدید در مجاورت ساختمان اصلي مجلس ســاخته شود و به همین خاطر 
محدوده اي به وسعت حدود ۴۱هكتار از محله هاي اطراف مجلس را به عنوان حریم 
طرح توســعه مجلس تعیین کردند. محالتي قدیمي با بافتي تاریخي و هویت مند 
که مردم در آن زندگي مي کردند، چندین نســل خاطره داشتند و بخشي از یكي 
از محالت معروف تهران بود که در عرض مدت کوتاهي خریداري و تخریب شــد 
تا به جایش منازل مســكوني و دفاتر کار براي نماینــدگان و فضاهاي اداري براي 
کمیسیون هاي مجلس بسازند و فضاي کتابخانه مجلس را هم بگسترند. همه اینها 
در حالي صورت مي گرفت که کارشناسان شــهري و میراثي بارها مخالفتشان را با 
این زیاده روي هاي کالبدي و از باال به پایین اعالم مي کردند اما ظاهرا مجلســي ها 
مصمم بودند  در توسعه فیزیكي محل کارشان نهایت اقتدار را به کار ببرند لذا کلنگ 
اجراي توسعه با توافق بین دو شخص رئیس مجلس و شهردار وقت به زمین خورد.

مجلسي ها براي مشروعیت بخشــي به عملشان از ســال ۸۴ از کمیسیون ماده 5 و 
شوراي عالي شهرسازي معماري کشور مصوباتي گرفته اند اما مقایسه متن مصوبات و 
الزامات مطرح شده در آنها با آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان مي دهد قوه مقننه کشور 
چندان اعتنایي به همه قوانین نداشته اســت. مثال در مصوبه سال 96 شوراي عالي 
شهرسازي و معماري آمده: »شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران بر لزوم دسترسي 
هرچه بیشــتر، عموم شــهروندان و هموطنان به فضاهاي موجود در سایت مجلس 
شوراي اسالمي به مثابه نماد مشارکت و سمبل حضور مردم در ساختار نظام با توسل 
به شیوه هاي نوین حفاظتي تأکید مي  کند.« اما طراحي و اجراي طرح توسعه درست 
برخالف این رهنمود قانوني، به سمت هرچه محصورتر کردن فضاي اطراف مجلس 

و ایجاد محدودیت براي حضور و مشارکت مردم در فضاي مجلس پیش رفته است.
در بند دیگر این مصوبه، شوراي عالي شهرسازي و معماري تأکید مي کند: » در کلیه 
اقدامات اجرایي، تعادل پایدار کالبدي، فعالیتي، جمعیتي و اصالت و یكپارچگي با 
بافت پیرامون، همچنین منظر شهري یكپارچه با مالحظه حرایم تاریخي، فرهنگي 
و ضوابط مربوطه در جهت ایجاد بناها و فضاهاي شهري ماندگار و ارزشمند متناسب 

با زمینه، مورد توجه باشــد.« اما اتفاقي کــه در عمل افتاده 
شــامل جابه جایي جمعیت در حد یک محله، تخریب محله، 

عدم رعایت تناســبات معمارانه و شهرســازانه با بافت پیرامون و تاریخي و هسته 
تاریخي شهر تهران بوده است. 

 ايرادات طرح توسعه
ساختمان مجلس

دیدگاه
داوود سوري؛ اقتصاددان

انتشــار پیش نویس اولیه طرحي براي وضع مالیات بر 
عایدي سرمایه قبل از بررســي کارشناسي شده آن از 
سوي برخي نمایندگان مجلس باعث ایجاد نااطمیناني 
شده که نشان مي دهد هرگونه شــتابزدگي به اقتصاد 
کشور ضربه مي زند. واقعیت این است که نمایندگان قبل از ورود به مجلس، یكسري 
طرح هایي را در ذهن خود داشته و حاال با شروع به کار مجلس جدید درصدد تبدیل این 
طرح ها به قانون هستند. درحالي که به نظر نمي رسد روي این طرح ها کار کارشناسي 
دقیق و مناسبي صورت گرفته باشد و همچنین فشار شعارزده قبل از انتخابات بر این 
مسائل باقي مانده است. نخستین نشانه این شتابزدگي را مي توان در انتشار یک توییت 
از سوي یكي از نمایندگان مجلس در ارتباط با شایبه مالیات بر سود سهام شرکت هاي 
بازار سرمایه مشاهده کرد که باعث ایجاد بي اطمیناني در فضاي کسب و کار شده و بازار 
سرمایه با نوسان شدید مواجه و ذهن افراد و فعاالن بازار سرمایه را مشوش کرد که چه 

اتفاقي قرار است رخ دهد؟
به طور کلي دادن هرگونه سیگنال منفي و شتابزدگي در موضع گیري و تصمیم گیري ها 
به محیط کســب و کار آســیب مي زند و ضرورت دارد از این روندها جلوگیري شود، 
در غیراین صورت ارسال ســیگنال هاي منفي و ضد  و نقیض به محیط کسب و کار، 
تصمیم گیري بلندمدت فعاالن اقتصادي را با مشــكل مواجه مي سازد. از این جهت 
ضرورت دارد در طرح مالیات بر عایدي سرمایه، پیامدهاي مثبت و منفي آن به دقت 
بررسي شــود و نگاه صرف درآمدي به ابزار مالیاتي براي تامین بودجه دولت، صحیح 
نخواهد بود و با عقالنیت و منطق اقتصادي همخواني ندارد. نكته کلیدي اینجاست که 
علم اقتصاد فراتر از ۴عمل اصلي ریاضي است و صرف نگاه خطي به چالش هاي اقتصادي 
نمي تواند مطلوب باشد. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال هاي اخیر نرخ هاي 
منفي رشد اقتصادي را تجربه کرده و در عمل بعد از سال۱3۸۴ اقتصاد کشورمان رشد 
پایدار مثبت اقتصادي را شاهد نبوده است. نتیجه اینكه خلق ثروتي در اقتصاد ایران 
صورت نگرفته و تا وقتي خلق ثروت انجام نشود، فشار مالیاتي تنها به معناي توزیع فقر 
خواهد بود.  نكته مهم دیگر اینكه باید روشن شود که منظور از سوداگري دقیقا چیست و 
اگر این تعریف روشن و شفاف نباشد، چه بسا بسیاري از بازارهاي کاالیي و دارایي ها 
با اختالل مواجه شده و چرخه تجارت در کشــور به عنوان موتور رشد اقتصادي به 
بهانه سوداگري مختل شده و نباید جلوي تجارت مردم را به بهانه جلوگیري از رشد 

قیمت ها و گراني ها بگیریم و بگوییم در هواي آلوده نباید نفس کشید.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با مشكالت و چالش هاي بسیار جدي مواجه است 
و این مشكالت در یک دوره یا 2دوره مجلس قابل حل نیست. به ویژه اینكه با پدیده 
پراکندگي تفكرات بین نمایندگان هر دوره مجلــس و حتي بین دوره هاي مختلف 
مجلس مواجه هستیم، تصور حل مشــكالت اقتصادي در یک دوره ۴ساله چندان 
موضوعیتي ندارد. اگر نمایندگاني به واقع دلسوز هستند مي توانند باهم بنشینند و 
بخواهند براي اقتصاد ایران کاري بكنند، نخستین اولویت آنها باید این باشد که سعي 
کنند جریان چرخش کسب و کارها را تسهیل کنند. ما االن با تحریم و بیكاري و افت 
درآمد خانوارها مواجه هستیم و انتظاري نمي توان از دولت داشت که بتواند درآمدي 
جدید به اقتصاد تزریق کند، به ویژه اینكه دولت با تنگناي شدید درآمدهاي نفتي مواجه 
است. پس پیشنهاد مي شود که محدودیت هاي حاکم بر کسب و کار مردم تا حد ممكن 
کاهش یابد تا افراد با تالش و امیدواري بتوانند خودشان مشكالت اقتصادي شان را 
برطرف سازند. مسئله دوم که مجلس باید در حوزه اقتصاد بر آن متمرکز شود، به حیطه 
اجرایي و نقش دولت در اقتصاد مربوط مي شــود، سیاست هاي اقتصادي و کارایي 
نقش دولت در اقتصاد با توجه به منابع در اختیار قوه مجریه همیشه باید در سرلوحه 
کاري مجالس مختلف باشد و انتظار مردم از نمایندگان مجلس، نظارت بر قوه مجریه 
است و باید رصد کنند تا منابع دولت در راه درست هزینه شود. از سوي دیگر ورود 
مجلس به مباحثي که نه تخصص الزم را دارد و نه وظیفه مجلس محسوب مي شود 

تنها باعث گمراهي خواهد شد.

ضربه شتابزدگي بر اقتصاد

دریچه
قادر باستانی؛ پژوهشگر 

در ایام قرنطینه کرونایي، فرصتي شد از چند مرکز نگهداري 
زنان و مردان بي ســرپناه تهران بازدید کنم. مراکزي مجهز 
و مدرن با همه امكانات اقامتي، پزشــكي، روان شناســي و 
معیشتي؛ در تراز کشورهاي پیشرفته و برنامه هاي مشخص 
براي افراد بي خانمان، زنان ستمدیده، معتادان بي پناه، متكدیان و سایر افرادي که نیاز به 
حمایت و رسیدگي دارند. در روزهاي سخت کرونا که سازمان بهزیستي و ستاد مبارزه با 
موادمخدر، همه مراکز ترك اعتیاد و نگهــداري معتادان را تعطیل کرده بودند و زندانیان 
بسیاري به مرخصي آمده بودند و بخشي از آنها ســرپناهي نداشتند، دِر مراکز شهرداري 
به روي همه باز و حتي سرویس هاي منظم شــبانه از میدان هایي مثل شوش در جنوب 
تهران، براي انتقال رایگان این شهروندان نیازمند، به مراکز تمیز و مرتب خدمات اجتماعي 

شهرداري تهران، برقرار بود.
شهرداري با جلب همكاري سازمان هاي مردم نهاد و اشخاص خیر، این مراکز را به نحوي 
مدیریت کرد که مشكلي در ارتباط با شیوع کرونا پدید نیامد و پروتكل هاي بهداشتي به طور 
کامل رعایت شد. گرمخانه هاي شهرداري، مأمن و پناه بیچارگان بود و آنچه من دیدم، تالش 
بي منت و بي شــائبه افرادي بود که براي خدمت به افراد دردمند و آسیب دیده اجتماعي، 
سر از پا نمي شناختند. برنامه هاي اجتماعي شــهرداري، در ارتباط با سالمت شهروندان، 
مورد تمجید ستاد ملي کرونا قرار گرفت و در ایام قرنطینه، بخش هاي اجتماعي و سالمت، 

همه روزه سر کار بودند و خدمت رساني مي کردند.
در همین ایام عید، برنامه هاي شاد و مفرح ازجمله کنســرت هاي مجازي در سالن برج 
میالد برپا شد و مردم توانســتند در منزل آن را تماشــا کنند و لذت ببرند. تهیه برنامه 
خونه موني براي پخش از تلویزیون و نمایشــنامه خواني و چندیــن برنامه جذاب دیگر، 
از دیگر اقدامات فرهنگي شــهرداري بود. آموزش ۴0هزار نفر از شــهروندان و کارکنان 
شــهرداري در ارتباط با بیماري کرونا و تســت غربالگري، توزیع اقالم بهداشتي، تولید 
محتواي آموزشي و ایجاد سامانه کار داوطلبي براي شهروندان در این بخش، بدون هیاهو 
به انجام رسید. همچنین برنامه انتخاب مدیران محالت تهران به روش علمي و دمكراتیک 
و به دور از توصیه و پارتي بازي و سهمیه، کار ماندگاري اســت که نتایج ارزشمند آن در 

آینده مشخص خواهد شد.
معاونت اجتماعي و فرهنگي شــهرداري نیز، با وجود محدودیت هاي مالي شــهرداري، 

کارنامه در خور و ارزشمندي را رقم زده است.
اولین اقدام شوراي اصالح طلبان در تهران، توقف شهرفروشي بود؛ گرچه درآمدها را به شدت 
کاهش داد، اما کســب درآمد به هر قیمت، برنامه آنها نبود. اما مهم ترین و جسورانه ترین 
اقدام شان، شفاف سازي  فعالیت هاست. شاید باورتان نشود، اما سامانه اي وجود دارد که همه 
معامالت شهرداري، قراردادها، اطالعات شهري، حقوق و دستمزد مدیران، پژوهش هاي 

شهري و نظایر آن به ثبت رسیده و توسط همگان قابل رویت است. 
سامانه شفافیت شهرداري تهران، به درســتي مي تواند الگویي براي 

دولت ها و شهرداري سایر کالنشهرها باشد که همه اطالعات شان را با شهروندان به اشتراك 
بگذارند و اجازه ندهند رانت اطالعاتي و مفاسد مرتبط با آن شكل گیرد.

شهرداری به سبك اصالح طلبان
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اعضاي شعبه 12 
منصور آرامــي، پرويز اوســطي، اكبر 
بســطامي، رضــا تقي پــور، فريدون 
حسنوند، حســين خســروي، جعفر 
راســتي، علي رضايي، آرا شاهورديان، 
منصور شــكراللهي، مصطفي طاهري، 
محمد عليپور، محمد كعب عمير، احمد 
مرادي، موسوي الرگاني، روح اهلل نجابت، 
علي نيكزاد و محمدباقر قاليباف، اعضاي 

شعبه12 بررسي اعتبارنامه هستند.

ث
مك

هشدار روسيه به آمريكا درباره 
طرح تحريم ايران 

وزير خارجه روسيه دولت ترامپ را به ايجاد 
كارزاري با انگيزه سياسي عليه ايران متهم 
كرد. به گزارش ايسنا،سرگئي الوروف گفت 
كه آمريكا از توافق هسته اي كه ميان ايران 
و 6قدرت جهاني انجام شــد خارج شده و 
اكنون هيچ حق قانوني براي به كارگرفتن 
قطعنامه مربوط به اين توافق در راســتاي 
تداوم نامحدود اين تحريم تسليحاتي كه 
در 1۸اكتبر )مهر ماه( ســال جاري مهلت 
آن به پايان خواهد رســيد، نــدارد. وزير 
خارجه روسيه در نامه اي به آنتونيو گوترش، 
دبيركل سازمان ملل بيان كرد كه اظهارات 
مقامات آمريــكا مبني بــر اينكه دولت 
دونالد ترامپ برنامه نــدارد كه تعهداتش 
در توافق را از ســر بگيرد اما قصد دارد از 
حقوق تحت قطعنامه22۳1 كه سند قانوني 
اين توافق است استفاده كند، »مضحك و 
غيرمسئوالنه است«. عالوه بر اين در نامه 
الوروف مخالفت شديد مسكو با يك تحريم 
تسليحاتي نامحدود و به كارگيري مقررات 
»بازگرداني تحريم هــا« از جانب آمريكا 
مطرح شده است. او از آمريكا خواست كه 
كارشكني در توافق هســته اي و قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل را متوقف كند. 
آمريكا اخيرا در تالش بوده با ارائه طرحي 
حقوقي نشان دهد هنوز عضوي از برجام و 
قطعنامه22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل 
است تا از اين طريق خود را براي استفاده 
از ابزارهاي موجود در برجام در راســتاي 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران برحق جلوه 
داده و بر شوراي امنيت سازمان ملل اعمال 

فشار كند.

ث
مك

5 نفتكش ايراني با وجود فشار هاي آمريكا در بنادر ونزوئال پهلو گرفتند.   عكس: خبرگزاري مهر

تأييد اعتبارنامه غالمرضــا تاجگردون، 
 نماينده گچساران كه از سوي جمعي از مجلس

نمايندگان به رانت خواري، كسب منافع 
اقتصادي، اعالم نفوذ شــبكه اي از طــرق مختلف در 
دســتگاه هاي دولتي، تابعه و عمومي متهم شده بود، 

تاييد شد.
11روز پيش بود كه جمعــي از نمايندگان اصولگراي 
مجلس با اعالم اعتراض به اعتبارنامه نماينده گچساران 
مدعي انتســاب فســاد و رانت خواري به اين نماينده 
مجلس شــدند و كمتر روزي بود كه در اين باره مانور 
رسانه اي ندهند. انتشار اخباري چون »نامه نگاري و ارائه 
اسناد جديد به شوراي نگهبان« و »بي ثمرماندن بررسي 
صالحيت تاجگردون بعد از نشســتي 5ساعته« از عزم 
مجلس براي تغيير رويه در قبال فضاي عمومي مجلس 
خبر مي داد و به نظر مي رسيد سنبه مقابله بايك نماينده 
در اقليت سياسي پرزور به كار رود؛ آن هم نماينده اي كه 
شائبه پرونده مالي اش در زمان احراز صالحيت ها اذهان 
عمومي را متوجه خود كرده بود و حواشي بسيار داشت.

به گزارش همشهري، به هر روي ديروز رأي شعبه12 
بررســي اعتبارنامه نمايندگان نشان داد كه تالش اين 
گروه از نمايندگان موثر واقع نشــد؛ چراكه در پي يك 
هفته رايزني فشــرده نهايتا اعتبارنامــه تاجگردون با 
7رأي منفي و 9رأي مثبت به تأييد شــعبه12 بررسي 
اعتبارنامه هــاي منتخبان مجلس يازدهم رســيد. از 
آنجايي كــه در اين جلســه معترضان بــه اعتبارنامه 
تاجگردون و همچنيــن منتخب گچســاران حضور 
نداشتند، براســاس آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي گزارش بررسي اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون 
در شــعبه مذكور براي بررســي نهايي به صحن علني 
مجلس ارسال خواهد شــد و پس از طرح آن در صحن 

رأي گيري بين نمايندگان مجلس انجام مي شود. 
بعد از تأييد اعتبارنامه تاجگردون جمعي از چهره هاي 
اصولگرا ازجمله روح اهلل نجابت خواست اعضاي شعبه 

12 مجلس آراي خود را علني كنند.
دهم خرداد ماه بود كــه روح اهلل نجابت، عليرضا زاكاني 
و علي اكبر كريمي نمايندگان شــيراز، قــم و اراك در 
نامه اي به اعتبارنامــه تاجگردون به دليل رانت خواري، 
كســب منافع اقتصادي، اعالم نفوذ شبكه اي از طرق 
مختلف در دســتگاه هاي دولتــي، تابعــه و عمومي 
اعتراض كردند؛ اعتراضي كه با حواشــي بسيار دنبال 
شــد و در پي مانورهاي رســانه اي ضد فســاد آنها در 
شــبكه هاي اجتماعي ســرانجام به تصويب اكثريت 

شعبه بررسي كننده رســيد. تاييد اعتبار نامه نماينده 
گچساران از سوي مجلس يكدست اصولگرا سبب شده 
در همان شبكه هاي مجازي قريب به اتفاق نمايندگان 
با هشتگ هاي تاجگردون و فســاد، بحث شفاف شدن 
آراي حاضرين در نشست ديروز شــعبه 12 را مطالبه 
كنند. در كمتر از 2ساعت از انتشار خبر تأييد صالحيت 
تاجگردون در شعبه 12 بررسي اعتبار نامه ها،  اين بحث 
در لواي هشــتگ تاجگردون به يكي از بحث هاي داغ 
توييتر فارسي بدل شد. سطح مطالبه عمومي براي اعالم 
آراي نمايندگان به اعتبارنامه تاجگردون چنان بود كه 
روح اهلل نجابت، نماينده شيراز و معترض به اعتبارنامه 
نماينده گچســاران با اعالم اينكه رأيــش منفي بوده، 
به مطالبه عمومي جواب داد اما تــا لحظه تنظيم اين 

گزارش او تنها فردي بود كه بر وعده شفافيتش ماند.

چرا مجلس يازدهمي ها به شفافيت آرا ورود كردند؟
سوداي شــفافيت آراي نمايندگان اگرچه خيلي زود 
در مجلس يازدهم به عنوان يك ضرورت برزمين مانده 
در دستور كار قرار گرفت و هم اكنون در نوبت بررسي 
صحن علني مجلس قرار دارد، اما اين نخســتين باري 
نيســت كه بحث شــفافيت آرا در فضاي مجازي و از 
ســوي نمايندگان مدعي آن، چنين غوغا به پا مي كند. 
در مجلس دهم نيز در فاصله كمتــر از 6 ماه اين طرح 
در دستور كار مجلس قرار گرفت و هربار به رغم شور و 
هيجان رسانه اي كه ايجاد كرده بود و برخالف امضاهاي 
پرشمارش ذيل طرح، حين رأي گيري مجلس حداقل 
آرا به آن اختصاص مي يافت و در هر دو نوبت موفق نشد 

رأي اكثريت مجلس را به خود اختصاص دهد.
همان ايام جمعي از نمايندگان مدافع طرح اعالم كردند 
برخي از نمايندگان به خاطر فشار افكار عمومي اين طرح 

را امضا كرده اند و چون رأي گيري مخفي است، آنطور كه 
تمايل شخصي شان است رأي مي دهند، به همين دليل 
هم بود كه در زمان رأي گيــري قريب به اتفاق مجلس 
در مقابل خبرنگاران و دوربين ها با نشــان دادن عدد4 
با دستشان موافقت خود را به ظاهر ابراز مي كردند اما 
در خفا به هم عدد2 -رأي مخالف مجلس- را نشــان 

مي دادند.
وراي نگاه رســانه اي به اين بحث اما برخي نمايندگان 
دليل اصلي عدم اقبال اكثريت به بحث شــفافيت آرا را 
در محدودبودن آن به مجلس مي دانستند. چنانچه به 
گفته محمدرضا تابش، نماينده يزد در ادوار گذشــته؛ 
»شــفافيت نبايد منحصر به نمايندگان شود و بايد به 
همه اركان تصميم گير نظام ازجمله مجمع تشخيص 
مصلحت، شوراي نگهبان و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و... تعميم يابد و آنها ملزم به اعالم شفاف آرايشان شوند 
و مذاكراتشان نيز در معرض افكار عمومي قرار گيرد. ما 
با اين شفافيت صددرصد موافقيم و نه با سياسي كردن، 
جزئي كردن و استثنا قائل شدن براي آن.« اين روند در 
مجلس مورد مذمت اصولگرايان خارج از بهارستان قرار 
گرفت. چنانچه عليرضا پناهيان واعظ شناخته شــده 
پايداري ها در ســخناني تند به مجلس خرده گرفت و 
گفت: »چرا اكثريت نمايندگان مجلس رأي مي دهند 
به اينكه رأي نماينده ها نبايد شــفاف باشــد؟ آيا ملت 
را خوار و بي مقدار مي داننــد؟ بعد هم برخي به صورت 
بسيار جاهالنه و احمقانه اي مي گويند مگر مي خواهيد 
تفتيش عقايد كنيد؟! مگر شما در مجلس به عقايد رأي 
مي دهيد؟ شــما بي خود مي كنيد براساس عقايد رأي 
بدهيد. شما بايد براساس كاِر كارشناسي رأي بدهيد، 

نه براساس عقايد!«
تندترين واكنش ها را نسبت به سخنان عليرضا پناهيان 
از سوي حشــمت اهلل فالحت پيشــه، عضو كميسيون 
امنيت ملي و سياســت خارجي داشــت و در صفحه 
شــخصي اش در توييتر در اين باره نوشت: »شخصا با 
مصاحبه هاي هرروزه ام، هيچ رأي پنهاني نداشــته ام 
اما بايد به حال و روز مجلس ايران گريســت كه برخي 
منبرنشــين هاي پاكتي اينگونه بي ادبانه به آن توهين 
مي كنند. « از آن ايام تاكنون شــفافيت آرا به مطالبه 
جريان هاي سياســي بدل شــده و طيف هاي مختلف 
سياسي مي خواهند به كرسي نشاندن اين مهم را به نام 
خود بزنند. در همين راستا هم بود كه در نشست علني 
گذشــته مجلس دوفوريت اين طرح با 170امضا كليد 

خورد و حاال بايد ديد به چه عاقبتي دچار خواهد شد.

دولت آمريكا در ادامه سياست تحريم و 
 سياست
مذاكره اين بار تعدادي از نفتكش هاي خارجي

ايران را كه قبال تحريم كرده بود دوباره 
در ليست تحريم قرار داد. تحريم نفتكش هاي ايران 
پس از آن انجام شد كه تهديد آمريكا براي ممانعت از 

ارسال سوخت به ونزوئال كارگر نيفتاد.
ايران، مــاه اخير 5نفتكــش به نام هاي فاكســون، 
فورچون، پتونيا، فارست و كالول را براي انتقال بنزين 
به سمت آب هاي ونزوئال اعزام كرد؛ همزمان مقامات 
پنتاگون هشــدار دادند ممكن است براي اقدام عليه 
اين نفتكش ها تصميم گيري كنند كه در همين مقطع 
ايران سفير ســوئيس را به عنوان حافظ منافع آمريكا 
احضار كرد و نسبت به عواقب اقدام احتمالي آمريكا 
هشدار داد. عالوه بر اين ظريف هم نامه اي به دبيركل 
سازمان ملل نوشت و هشدار مشابهي به او داد تا جلوي 
تحركات آمريكا را بگيرد. ونزوئال كه در ماه هاي اخير 
با بحران اقتصادي دست وپنجه نرم مي كند همزمان با 
اعالم ورود نفتكش هاي ايران به حوالي درياي كاراييب 
رزمايش موشكي و هوايي برگزار و پس از رسيدن آنها 
به آب هاي اقتصادي اش با اســكورت، نفتكش ها را تا 
ساحل مشايعت كرد. مقامات ونزوئال از همراهي ايران 
در ارسال ســوخت تشــكر كردند. 2روز پيش رهبر 
انقالب در پيامي به كاپيتان و پرســنل نفتكش هاي 

ايران، از آنان تشكر كردند.
بنا بر اعــالم دفتر كل دارايي هــاي خارجي )اوفك( 
از نهادهاي زيرمجموعــه وزارت خزانه داري آمريكا 
125كشتي باري و نفتكش ايراني ذيل عنوان ديگري 
تحريم و به فهرســت اشــخاص )حقيقي و حقوقي( 
تحريم شــده ذيل عنــوان »تحريم هــاي مرتبط با 
سالح هاي كشتارجمعي« اضافه شده   اند بر اين اساس 
وزارت خزانه داري آمريكا كه پيش از اين كشتي هاي 
مذكور را صرفاً ذيل يك عنوان كلي تحريم كرده بود، 
اكنون با اهداف حقوقي خاص، برچسب »تحريم هاي 
مرتبط با سالح هاي كشتار جمعي« را نيز به فهرست 

تحريم هاي خود عليه اين كشتي ها افزوده است.
دولت آمريــكا از زمــان خروجــش از برجــام در 

ارديبهشت ماه1397 تاكنون تحريم هاي شديدي را 
عليه بخش هاي مختلف اقتصــاد ايران وضع كرده و 
حتي اتباع و شــركت هاي خارجي را به بهانه ارتباط 
با ايران هــدف تحريم هاي خود قرار داده اســت، اما 
به صورت همزمان مقامات اين كشــور ايران را به ميز 
مذاكره دعوت مي كننــد. در تازه ترين اين دعوت ها 
دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريــكا در پي آزادي 
يك تبعــه آمريكايي توســط ايران 2بــار در توييتر 
از ايران تشــكر و در عين حال دعوت كرد كه با اين 
كشور مذاكره كند. در واكنش، ايران اعالم كرده اين 
آمريكا بوده كه ميز مذاكــره را ترك كرده و مي تواند 
با عمل كردن به تعهدات خــود در برجام ازجمله لغو 
همه تحريم هايي كه پس از خروج اين كشور از برجام 

اعمال شده به مذاكرات برجام برگردد.
ايران چندي پيش به درخواســت دولــت ونزوئال با 
ناديده گرفتن تحريم هاي يكجانبــه آمريكا عليه هر 
دوكشور و نيز تهديدات نظامي آمريكا 5نفتكش حامل 

سوخت را به ونزوئال اعزام كرد.
مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا پس از تحريم 
نفتكش هاي ايران در توييتي نوشت: »تحريم ها عليه 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران و شركت 
اي-سيل اجرايي شــد. با وجود  ادعاهاي نظام ايران 
مبني بر عدم اقدام به ســاخت سالح هاي هسته اي و 
سامانه هاي حمل آن، به تالش براي دستيابي و توليد 

اقالم حساس اشاعه اي ادامه داده است.«
وي در توييت ديگري نوشــت: »جهان بايد هوشيار 
باشــد و براي جلوگيري از دســتيابي ايران به اقالم 
حساس اشاعه اي -كه ثبات و امنيت منطقه را تهديد 

مي كنند- اقدام  كند.«
خبرگزاري رويترز روز جمعه گذشته به نقل از منابع 
آگاه در صنعت كشتيراني گزارش داده بود كه وزارت 
خزانه داري آمريكا در حال انجام بررســي هاي الزم 
براي تحريم دســت كم 40فروند كشــتي نفتكش 
به دليل نقض تحريم هاي يكجانبه دولت آمريكا عليه 

ونزوئالست.
وزارت خزانه داري آمريكا پيش از اين 4فروند كشتي 

نفتكش كه با پرچم كشــورهاي مالت، پاناما، جزاير 
مارشــال و باهاما فعاليت مي كننــد را به دليل نقض 
تحريم هاي يكجانبه دولت آمريكا عليه ونزوئال تحريم 

كرده بود.

حسن روحاني، رئيس جمهور در گفت وگو با سورونباي جنبكف، همتاي 
قرقيزستاني خود با تأكيد بر توسعه روابط اقتصادي و تجاري با اين كشور دولت

گفت: اتحاديه اقتصادي اوراسيا امروز زمينه بسيار خوبي براي توسعه 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري 2كشور ايجاد كرده كه مي توان در اين چارچوب نسبت 
به توسعه و تعميق همكاري ها اقدام كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
روحاني با اشاره به موفقيت هاي ايران در زمينه مبارزه با ويروس كرونا و توليد تجهيزات 
مورد نياز در اين راه توسط شركت هاي دانش بنيان، خاطرنشان كرد: براي همكاري هاي 
اقتصادي نبايد منتظر پايان كرونا باشيم و مي توانيم در چارچوب پروتكل هاي بهداشتي 
مبادالت تجاري و همكاري هاي اقتصادي را افزايش دهيم. روحاني با اشاره به تكميل 
پروژه مجموعه ورزشي شــهر اوش در قرقيزستان با همكاري مهندسان ايراني، اظهار 
داشت: براي ارائه خدمات فني و مهندســي از سوي شركت هاي ايراني به قرقيزستان 

آمادگي كامل داريم. 

در نشست غيرعلني روز گذشــته مجلس، وزير اطالعات گزارشي 
درباره تهديدات مختلفي كه متوجه نمايندگان است، داد و گفت: اين مجلس

تهديدها از طريق ايجاد دام هاي اقتصادي و اجتماعي براي وكالي 
ملت ظهور و بروز پيدا مي كند و نيازمند است كه نمايندگان در اين زمينه به هوش 
باشــند. عليرضا بيگي، نماينده تبريز درباره اين جلســه گفت: در اين جلســه، 
نمايندگان نيز پس از وزرا پشت تريبون رفتند و مطالبي را مطرح كردند كه ازجمله 
در حوزه وزارت نفــت، نمايندگان به ساخت وســازها و طرح هــاي عمراني اين 
وزارتخانه آن هم در شرايط خاص اقتصادي امروز كشور انتقاد داشتند كه وزير نفت 
در پاسخ به اين انتقادات گفت كه از اين پس ديگر ساخت وساز و طرح هاي عمراني 
در حوزه وزارت نفت نخواهيم داشت. به گزارش خبرآنالين، نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت:  نمايندگان همچنين در حوزه كاري وزارت 

اطالعات مطالبي را مطرح كردند .

سخنگوي وزارت خارجه درباره خروج سفير آلمان از ايران گفت: 
وي روز دوشــنبه با مقامات وزارت خارجه ديدار داشته و مراحل ديپلماسي

اداري براي انتخاب جايگزينش در حال انجام اســت. سيدعباس 
موسوي در پاسخ به سؤالي درباره خروج ميشائيل كلور برشتولد سفير آلمان از 
كشور گفت: تا جايي كه من خبر دارم ســفير آلمان به دليل مشكل شخصي كه 
داشــتند از ايران رفتند و برگشــتند. وي كه با خبرگزاري صداوسيما مصاحبه 
مي كرد ادامه داد: ســفير آلمان در وزارت خارجه اين كشــور به پست جديدي 
منصوب شده و جايگزين ايشان هم معرفي شده و كارهاي اداري در حال انجام 
اســت تا جايگزين جديد به عنوان ســفير وارد ايران شود. ســفير آلمان كه از 
سال2016 در ايران حضور دارد يكي از سفيران پرحاشيه اروپايي در تهران بود 
كه در عين حال با توييت هاي خود از وانت ســواري و موتورســواري، به يكي از 

ديپلمات هاي خارجي معروف در ايران تبديل شده بود.

معاون حقوقي و بين الملــل وزارت امور خارجه تأكيــد كرد: ايران 
به منظور حل و فصل هر چه سريع تر موضوع جعبه هاي سياه سقوط ديپلماسي

هواپيماي اوكرايني، پرداخت غرامت به خانواده قربانيان و ساير مسائل 
مربوط به اين رويداد دلخراش، آماده انجام مذاكره با طرف اوكرايني است. به گزارش 
ايرنا، محسن بهاروند و  سرگئي بورديلياك سفير اوكراين در ديداري موضوع سانحه 
سقوط هواپيماي اوكرايني در اواخر سال گذشته در تهران و آخرين تحوالت مربوط 
به آن را از ابعاد مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. روز گذشته سخنگوي قوه 
قضاييه هم با اشاره به شــكايت گروه هايي از خانواده جانباختگان و شهداي سقوط 
اين هواپيما، گفت: در اين پرونده تا كنون 6 نفر از عوامل ذيربط بازداشت شده اند كه 
در روز هاي اخير 3 نفر از متهمان بازداشت شده با قرار تامين آزاد شدند و 3 نفر ديگر 
كماكان در بازداشت هستند. به گفته او گروه هاي كارشناسي متعدد بالغ بر 7 گروه 

كارشناسي و 12 گروه بررسي سانحه، كار بررسي اين حادثه را آغاز كردند.

آمادگي ايران براي مذاكره درباره هواپيماي اوكراينيسفير وانت سوار از ايران مي رودخطر دام هاي اقتصادي براي نمايندگانبراي همكاري اقتصادي نبايد منتظر پايان كرونا باشيم

جمعي از فرماندهان 
 عكس
ارشــد نيروهــاي  خبر

مسلح كشــور عصر 
روز دوشــنبه 19 خرداد 1399 با 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
شوراي اسالمي ديدار و گفت وگو 

كردند./ خانه ملت

زم: با يك لغزش عاقبت آدم به باد مي رود
ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده روح اهلل زم، مدير شبكه معاند 

 عكس
آمدنيوز به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در اين جلسه متهم زم گفت:  خبر

يكي از اتهامات من اجتماع و تباني به قصد ارتــكاب جرم عليه امنيت 
داخلي و خارجي عنوان شده است اما من قصدي درخصوص ارتكاب جرم عليه امنيت 
داخلي و خارجي نداشتم. متهم زم در ادامه عنوان كرد: اگر كاري از دستم در رفت اظهار 
ندامت و پشيماني مي كنم. زم عنوان كرد: با يك لغزش عاقبت آدم به باد مي رود. وي 
گفت: از آقاي نصيرپور بازپرس پرونده كه محترمانه برخورد كردند و قاضي صلواتي كه 
سعه صدر نشان دادند سپاسگزاري مي كنم و اميدوارم كه حكم صادره حكمي باشد كه 

مرا به سوي ديگري كه مسير درستي نيست پرتاب نكند./ ميزان

آزمون شفافيت

تحريمدوبارهنفتكشها

ديدار فرماندهان 
نظامي با رئيس مجلس

 تاييد اعتبارنامه تاجگردون باعث شد از اعضاي شعبه 12 درخواست شود
آراي خود را عيان كنند. به غير از يك نفر، كسي اعالم نكرد

تحريم نفتكش های ايران پس از آن انجام شد كه تهديد 
آمريكا برای ممانعت از ارسال سوخت به ونزوئال كارگر نيفتاد
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تهران سال هاست از كرونا 
رنج مي برد. نــه، اين ايده گزارش

تخيلــي  داســتان هاي 
نيست. مگر قرار اســت كرونا با ما چه 
كند؟ همه بالهايي كه اين ويروس بر سر 
مــا مــي آورد را ســال هاي ســال 
موتورســيكلت هاي كاربراتوري به ما 
تحميل كرده اند. اگر باور نداريد گزارش 
پيش رو را بخوانيــد. دليل پرداختن به 
آنها در شــرايط حاضر اين است كه در 
شــرايط كرونا هم بيــش از پيش رها 

شده اند. 
ايــن روزهــا بســيار مي تــوان ديد 
موتورسوراني كه از چندسانتي متر هم 
عبور مي كنند و تن هر بني بشــري را 
به لرزه مي اندازنــد. تعداد اندكي از آنها 
ماســك بر صورت دارند اما كاله ايمني 
بر ســر نه. تعداد انبوهي در مركز شهر 
براي رسيدن به مقصد از هر گذرگاهي 

عبور مي كنند؛ پياده رو، خيابان يكطرفه 
و حتي گاهي از روي پل عابرپياده! آنها 
در روزگار كرونايــي به حــال خود رها 
شده اند. بخشي زيادي از آنها با همين 
دوچرخ دودزا روزي آور خانه هستند و 
شــايد به همين دليل چند وقتي است 
نگاه اغماضي به تخلفات شان وجود دارد. 
اما اين موضوع درســت برعكس تفاهم 
سال گذشته پليس راهنمايي و رانندگي 
با شــهرداري تهران براي ســاماندهي 
تردد موتورســيكلت ها در قالب پويش 

»موتورسوار خوب« است.

معاينه فني؟
يــك موتورســيكلت كاربراتــوري، 
از همان هايــي كــه حــدود 2ميليون 
دســتگاهش آزادانه در تهــران تردد 
مي كنند، هيچ گاه قادر به دريافت معاينه 
فني نيست. اين يعني اين وسايل از نظر 
ترمز، موتور و آلودگي هوا آزاد آزادند و 
هيچ نظارتي بر آنها نمي شود. موتورهاي 
كاربراتوري داراي ژيگلورهايي هستند 

كه به آساني و در عرض چند ثانيه پس 
از يك تســت معاينه فنــي مي توانند 
روند سوخت رساني را عوض كنند و به 
آلوده ترين وسايل نقليه شهري تبديل 

شوند.

شوخي كاله
طبق قوانين راهنمايي و رانندگي يك 
موتورسيكلت سوار و راكبانش بايد كاله 
ايمني بر سر داشته باشند اما اگر دقايقي 
به مركز شهر سر بزنيد، خواهيد ديد كه 
قوانين براي اين وســايل نوشته نشده 
اســت. فصل گرما از راه رسيده و از هر 
10موتــوري، در بهتريــن حالت 2نفر 
كاله بر سر دارند. بدين ترتيب اين قانون 
بيشتر جنبه شــوخي براي آنها دارد و 
به علت شمارگان ميليوني اين وسايل، 
امكان نظارت كامل بر آنها از سوي هيچ 

نهادي وجود ندارد.

6 ماه تعطيلي ساماندهي
پليس راهــور تهــران هرازچندگاهي 
طرحــي بــا عنــوان ســاماندهي 
موتورســيكلت هاي پايتخت را به اجرا 
در مي آورد تــا تردد افسارگســيخته 
اين وســايل هنجارشــكن را مديريت 
كند. آخريــن نوبه از اعــالم اين طرح 
به 4اســفند98 برمي گردد كه آن هم 
به علت آغاز قرنطينه كرونايي، شرايط 
سختي براي اجرا داشت. آخرين طرح 
ســاماندهي پيش از اين به آبان ســال 
گذشته بازمي گشــت و هم اكنون 6 ماه 
از آخرين طرح عملياتي ساماندهي اين 
وسايل مي گذرد. البته اقدام پليس هربار 

مؤثر بــوده اما طــي دوره اي كوتاه اين 
وسايل باز به چرخه هنجارشكنانه خود 

بازگشته اند.

8رشته تخصصي
طبــق اعــالم پليــس راهــور تهران 
موتورســيكلت هاي قانون گريز تهران 
در اين 8رشــته حكم استادي به دست 
آورده انــد؛ حركت در خــالف جهت 
خيابان، حركت در خط ويژه، حركت در 
مسيرهاي ممنوعه، حركت در پياده رو، 
عبور از چــراغ قرمز، همراه نداشــتن 
مدارك، نداشتن و مخدوش بودن پالك 
و حركات مخاطره آميز. البته برخي هم 
قوانين را به طور دائم رعايت مي كنند اما 
شــمار آنها برابر قانون شكنان به چشم 

نمي آيد.

قاتالن نفس
يك موتورســيكلت كاربراتوري از آن 
نظر شبيه ترين وسيله به كروناست كه 
راه نفس را مي بنــدد و آلودگي هوايي 
كه توليــد مي كند، مثال زدني اســت. 
توليد آلودگي يك موتورسيكلت در هر 
كيلومتر تردد 15گرم است و اين يعني 
7برابر يك خودروي يــورو4! اين عدد 
وقتي دهشتناك مي شود كه بدانيم اين 
وســايل عامل 20درصد آلودگي هواي 
تهران هستند و ســاالنه 146هزار تن 
انواع آالينده هاي سمي و مهلك را وارد 
هواي شهر و فضاي تنفسي شهروندان 

مي كنند.
اين همه صدا

همه مشكالت موتورسيكلت هاي تهران 

به آلودگي هوا و هنجارشكني در تردد 
ختم نمي شود. آنها در ترددهاي روزانه 
خود به طور ميانگين70دسي بل آلودگي 
صوتي توليد مي كنند كه 15دســي بل 
بيشــتر از حد مجاز روزانه و 25دسي 
بل بيشتر از حد مجاز شبانه در محيط 
شهري اســت. اين اعداد يعني همين 
وســايل كوچك امــا پرخطــر،  عامل 
بسياري از بيماري هاي مغزي هستند 
كه ريشه در برهم خوردن آرامش دارند.

يك سوم فوتي ها
حتما شــما هم صحنه هايي از تصادف 
و واژگون شــدن موتورســيكلت ها در 
معابر شــهري به يــاد داريــد. مطابق 
آمار پزشــكي قانوني تهران، يك ســوم 
فوتي هــاي تصــادف در پايتخــت در 
صحنه هاي تصادف با موتورســيكلت 
بوده انــد. آمــار 35درصــدي آنها در 
شرايطي اســت كه بدانيم استانداردي 
در اين زمينه وجود ندارد و يك كشته 

هم زياد است.

موتور يا كرونا؟
با ذكر داليل فوق حاال شــما به عنوان 
مســئول و شــهروند به اين فكر كنيد 
كرونا كه 3 ماه اســت مهمان ناخوانده 
ما شده، مهلك تر و بيماري زا تر است يا 
2ميليون موتورسيكلتي كه ده ها سال 
است در شهر آزادانه تردد مي كنند. با 
ذكر موارد فوق جاي اين پرسش بيش 
از پيش در اذهان احســاس مي شــود 
كه آيا نبايد فكــري عاجل به حال اين 

وسايل كرد؟  

شايد ويروس كرونا از شهرها برود اما معضالت 
سخت تري همچون ترددهاي قانون شكنانه و بي ضابطه 

موتورسيكلت ها همچنان در فضاي شهر وجود دارند

موتور سيكلت ها به وسايل نقليه بدون كنترل در تهران تبديل شده اند.   عكس: همشهري/ مهدی بيات
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سيدمحمد فخار
خبر نگار

ديدگاه

كميسيون هاي تخصصي، افراد متخصص 
مي خواهند

ظاهرا قرار اســت اواخــر اين هفتــه، اعضاي 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي 
در دوره يازدهم انتخاب شوند. در اين ميان خبر مي رسد كه فراكسيون 
مديريت شهري نيز تشكيل خواهد شد. طبق روال، نمايندگان براساس 
شاخصه هايي از قبيل عالقه، مدرك تحصيلي، سابقه اجرايي و همچنين 
تجربه پيشين عضويت در كميسيون هاي مرتبط ادوار گذشته، فرم هايي 
را پر مي كنند و پس از جمع بندي امتياز آنها، واجدين شرايط به عضويت 
كميسيون هاي تخصصي درخواهند آمد. در دوره كنوني مجلس شوراي 
اسالمي، با توجه به تغيير 80درصدي اعضا نسبت به دوره قبل، قاعدتا 
تغييرات فراواني را در رأس و بدنه كميسيون هاي تخصصي شاهد خواهيم 
بود. اما حاال كه قرار است تركيب كميسيون ها دستخوش تغيير شود، 
چه بهتر كه از افراد متخصص، داراي تحصيالت مرتبط و سابقه اجرايي 
مشخص در رأس و ذيل كميسيون ها اســتفاده شود. كميسيون هاي 
تخصصي كه وظيفه خطير و پراهميت بررسي طرح ها و لوايح را بر عهده 
دارند، هر چه با دقت بيشتر و موشكافي دقيق تر تشكيل شوند، كارايي 
مؤثرتري خواهند داشت و در روند ريل گذاري مسير پيشرفت و تعالي 
كشور، خطاي كمتري مرتكب مي شــوند. تقريبا در تمام ادوار پيشين 
مجلس، شاهد حضور برخي افراد با تحصيالت و تجربه كار غيرمرتبط 
در رأس و بدنه بعضي كميسيون هاي تخصصي بوده ايم. شاهد مثال اين 
ادعا، همين دوره دهم است كه يادآوري جريانات آن مقرون به ذهن است؛ 
اينكه در رأس كميسيون هاي تخصصي انرژي، اجتماعي، صنايع و معادن 
افرادي با تحصيالت علوم سياسي مسئوليت داشتند البته حتما داليل 
خاص خود را داشته است، اما در تشكيالت مهمي كه حدود 300نماينده 
منتخب حضور دارند، بي ترديد اشخاصي با تخصص ها و تحصيالت متنوع 
نيز وجود دارند كه مي توانند در مواضع تخصصي قرار گيرند و منشأ خير 
و اثر بيشتري شوند؛ اينكه چرا يك پزشك رئيس كميسيون تخصصي 
مهمي مثل كميسيون عمران مجلس بوده است، البته جاي تعجب فراوان 
و بررسي هاي دقيق كارشناسانه دارد.به هرحال در روزگاري كه تخصص 
و تجربه حرف نخست را در سپردن پست هاي كليدي به افراد مي زند و 
شمار فارغ التحصيالن رشته هاي مختلف اين قدر زياد شده، تخطي از 
راهكارهاي امتحان شده و جواب پس داده، هيچ توجيهي ندارد. مجلس 
هم به عنوان يك نهاد تأثيرگذار در تمام شقوق زندگي افراد جامعه، نه تنها 
از اين قاعده مستثنا نيست، بلكه حساسيت بيشتري را طلب مي كند؛ 
چراكه تصميم هاي اتخاذ شــده در آن، فراگير و تعيين كننده در سطح 
عمومي است. با اين اوصاف انتظار مي رود از تكرار مكرر شيوه آزمون و 
خطا در بزنگاه مهمي مثل تعيين رؤسا و اعضاي كميسيون هاي تخصصي 
مجلس خودداري شود تا مسير تصميم گيري هاي كالن و ملي، با كمترين 
ميزان انحراف از هدف اصلي طي شده و بهترين تصميم ها براي امور جاري 
كشور اتخاذ شود.از اين ميان فراكســيون مديريت شهري را نيز نبايد 
فراموش كرد؛ چراكه شهرها و مديريت شهرها در خط مقدم رفع نيازهاي 
روزمره شهروندان هستند و روزبه روز بر مشكالت شان افزوده شده است. 

پس بايد در اين فراكسيون افراد متخصص حضور يابند.

حميد هيدارن
كارشناس حوزه شهري

خبرها

  هتل الله و انســتيتو پاستور ثبت 
ملي شد

رئيس كميته معماري و طرح هاي شــهري 
شوراي شــهر از ثبت ملي آتليه و دفتر كار 
سيحون، ســاختمان فورد، انستيتو پاستور، 
هتل الله و 6 اثر ديگر خبــر داد. به گزارش 
همشهري، علي اعطا در توئيتر خود نوشت: 
»خوشــحالم كه مطالبه حفاظت از ميراث 
معماري معاصر به بار نشســته و ســازمان 
ميراث توجه بيشتري نشان مي دهد. ديروز 
آتليه و دفتر كار ســيحون، ساختمان فورد، 
 انســتيتو پاســتور، هتل الله در الله زارنو و
6 اثر ديگــر ثبت ملــي شــدند. موضوع را 
همچنان درقالب اليحــه حفاظت از ميراث 
معماري معاصر دنبال خواهم كرد.« او ادامه 
داد: »طرح الزام شــهرداري به تهيه اليحه 
الزام شــهرداري تهران به حفاظت از ميراث 
معماري معاصر را اواخر سال 98 به شورا بردم 
كه 21 ارديبهشت در صحن شورا به تصويب 
رسيد. در جلســات مستمر با شــهرداري، 
ميراث فرهنگي و ساير دستگاه هاي مرتبط 
تالش مي كنيم به دستاوردهاي روشني در 

حفاظت از ميراث معماري معاصر برسيم.« 

  تبديل بخشــي از شــهر آفتاب به 
بزرگ ترين پايانه صادراتي كشور

به دنبال تأكيد و توصيه سرپرســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبني بر اســتفاده 
بهينه از ظرفيت هــا و امكانات نمايشــگاه 
بين المللي شــهرآفتاب و به منظــور ايجاد 
نمايشــگاه هاي دائمي و پايانه هاي صادراتي 
در راستاي توسعه صادرات ديروز جلسه اي 
با حضور جمشــيد نفر، رئيس كميســيون 
صادرات غيرنفتي اتاق ايــران، محمدرئوف 
قــادري، مديرعامل و معاون نمايشــگاهي 
و جمعي از معاونــان و مديران نمايشــگاه 
بين المللي شهرآفتاب برگزار شد. به گزارش 
همشــهري، قادري در اين نشســت گفت: 
»نمايشگاه شــهرآفتاب در بهترين موقعيت 
جغرافيايي از منظر دسترسي به كريدورهاي 
ارتباطي شــهر تهران قرار دارد و از ســوي 
ديگر بار ترافيكي كــه منجر به آلودگي هاي 
زيست محيطي شــود را به پايتخت تحميل 
نمي كند.« مديرعامل نمايشگاه شهرآفتاب 
با تشريح ظرفيت هاي نمايشگاه شهرآفتاب و 
اشاره به استراتژي هاي سه گانه، عنوان كرد: 
»معتقديم اين نمايشــگاه متعلق به فعاالن 
عرصه اقتصادي به خصــوص صنعت گران و 
بازرگانان اســت و از اين روي آماده هر نوع 
همكاري با بخش خصوصي در جهت نيل به 
اهداف و اســتراتژي هاي كالن ملي هستيم. 
با تكميل فازهاي2و 3نمايشگاه شهرآفتاب 
و همچنين ايجــاد منطقــه آزاد اقتصادي، 
يكي از بزرگ ترين مركزهاي نمايشــگاهي 
در منطقــه شــكل مي گيرد كــه مي تواند 
به عنوان يك سرمايه ملي در توسعه صادرات 
در كنار اتاق ايران نقش به ســزايي داشــته 
باشــد.« همچنين در ادامه جلسه، جمشيد 
نفر، رئيس كميســيون صــادرات غيرنفتي 
اتاق ايران و دبيركل كنفدراسيون صادرات 
با اشــاره به اهميت خودباوري در توســعه 
گفت: »از مشكالت كشور ما اين است كه از 
پتانسيل هاي خودمان بي خبر هستيم و بايد 
انگيزه هاي الزم را جهت پيشبرد اهداف كالن 
با رويكردي هم افزايانه دنبال كنيم تا بتوانيم 
از پتانسيل ها و ســرمايه هاي ملي همچون 
شــهرآفتاب بيشــتر بهره ببريم. استفاده از 
ظرفيت هاي بي نظير نمايشــگاه شهرآفتاب 
با توجه به امكانات و شــرايط اين مجموعه 
يك ضرورت اســت، بنابرايــن تفاهم بخش 
خصوصي با شــهرآفتاب مي توانــد ثمرات 

فراواني براي كشور داشته باشد.« 

  پايــش 83 بيمارســتان از ابتداي 
ارديبهشت امسال

همزمان با گراميداشت هفته محيط زيست، 
ديــروز سيســتم تصفيه خانــه فاضــالب 
3 بيمارســتان در تهران با حضور مديركل 
حفاظت محيط زيســت اســتان تهــران و 
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شــهر 
تهران افتتــاح و به بهره برداري رســيد. به 
گزارش شــهر، فاطمــه برنا، رئيــس اداره 
حفاظت محيط زيســت شــهر تهــران در 
حاشــيه اين افتتاح ها با اشــاره به اينكه با 
توجه به وســعت تهران از بعــد جمعيتي با 
احتساب بيمارستان هاي غيردولتي مجموعا 
164بيمارســتان در ســطح شــهر تهران 
وجود دارد، گفت: »يكــي از اولويت ها براي 
فعاليت بيمارستان ها نصب سيستم تصفيه 
فاضالب و مديريت پسماندهاســت، كه در 
شهر تهران اين امر اجرايي شده و تقريبا همه 
بيمارستان ها به سيســتم تصفيه فاضالب 
مجهز شده اند.« او با بيان اينكه در بيمارستان 
450 تختخوابــي ياس كه امروز سيســتم 
تصفيه فاضــالب آن به بهره برداري رســيد 
روزانه حدود 300 مترمكعب فاضالب توليد 
مي شود و امروز از خروجي آن نمونه برداري 
نيز صورت مي گيــرد، ادامــه داد: »ويژگي 
مهمي كــه اين تصفيه خانــه دارد، تصفيه و 
بازچرخانــي آب براي مصارف بيمارســتان 
است كه موجب كاهش مصرف و جلوگيري 

از هدررفت آب مي شود.« 

 ايرادات طرح توسعه
ساختمان مجلس

مجموعه هــاي حاكميتي در همه كشــورها از نظر 
معماري نمادهاي فرهنگي و ملي محسوب مي شوند: 
از كاخ باكينگهام و كرملين تا شمس العماره و كاخ دادگستري خودمان. 
يا حتي ساختمان مجلس مشروطه كه از بناهاي شاخص اواخر قاجاريه 
محسوب مي شــود. اما امروز كســي را از ميان معماران خبره ايران پيدا 
نمي كنيد كه در معرفي آثار معماري شاخص معاصر نامي از ابنيه  جديد 
مجلس ببرد بلكه همگان در بي هويتي آن متفقند. شاهكار طراحي معماري 
طرح توسعه مجلس ساختمان دفاتر نمايندگان است با نمايي شيشه اي 
و حجمي مكعب مستطيلي كه اگر كســي نداند فكر مي كند ساختماني 
تجاري در منهتن است نه جزئي از ساختمان مجلس ملي كشور ايران با 

هزاران سال سابقه هويت و تمدن و معماري منحصر به فرد.
خالصه آنكه در تمام مجوزهاي قانوني كه به توسعه مجلس داده شده بر 
پياده مداري، دسترسي پياده و عموم مردم، مشاركتي كردن فضا، هويتي و 
نمادين بودن طرح و احترام به بافت تاريخي و هويتي شهر تأكيد شده ولي 
آنچه در عمل رخ داده اگر تا حد زيادي خالف اين شــروط نباشد حداقل 
بي تفاوت نسبت به آنها بوده اســت. به نظر مي رسد مجلسي ها در توسعه 
فيزيكي محل كارشان فقط به برآوردن نيازهاي خودشان فكر مي كرده اند 

و كاري به جنبه هاي حقوق عمومي طرح توسعه نداشته اند.
دردناك ترين قسمت طرح توسعه مجلس نه بي اعتنايي به اصول شهرسازي 
و معماري كه زيرپاگذاشتن بخشــي از حقوق مادي و معنوي همسايگان 
خانه ملت اســت. از ابتداي اجراي طرح توســعه بنا بر مالحظات امنيتي 
براي محدوده مجلس حريم امنيتي درنظر گرفتند كه قواعد ساخت وساز 
در آن با محدوديت هاي متعددي از نظر ارتفاع ســاختمان و تعداد طبقه 
و ... روبه رو بوده اســت. اما هيچ گاه محدوده اين حريــم امنيتي تدقيق و 

شفاف نشد و در طول ساليان طوالني همســايگان مجلس براي هرگونه 
اقدامي براي ساخت وساز مجبور به استعالم هاي موردي بوده اند كه براي 
صدورشان قاعده  مشخصي وجود نداشت و پاي سليقه شخصي مسئوالن 
ذيربط درميان بوده اســت. درحالي كه طرح جامع تهــران، راهكار »حق 
انتقال توســعه« يا TDR را در موارد اينچنيني براي جبران ضرر و زيان 
ناشي از عدم النفع ساكنان پيشنهاد كرده اما همسايگان مجلس از اين حق 
قانوني خود محروم شــده اند و معلوم نيست جوابگوي زيان آنها چه كسي 
است؟  مجلسي كه از زمان مشروطه نماد تظلم خواهي و حمايت از حقوق 
ملت بوده است. مجلسي كه پايه اساســي مردم ساالري و مشاركت مردم 
در قدرت است، طرح توســعه فيزيكي خود را بدون هيچ گونه نظرخواهي 
و مشــاركت ذي نفعان به پيش مي برد و عالوه بر آن حقوق آنها را پايمال 
نيز مي كند. مورد عجيب تر توسعه مجلس بستن يكشبه خيابان »مردم« 
)عجب نام كنايه آميزي( است. بعد از حمله تروريستي به مجلس، مسئوالن 
مجلس معلوم نيست براســاس كدام كار كارشناســي در زمينه پدافند 
غيرعامل يا مشورت با شهرسازان يا حتي هماهنگي با شهرداري، ناگهان 
تصميم گرفتند يك خيابان را كه رفت وآمد مردم در آن صورت مي گرفت 
مسدود كنند و آن را به محدوده مجلس الحاق كنند و بعد هم جداره زشت 
و نامتناسبي بر آن بزنند. درحالي كه در همه اسناد قانوني مربوط به توسعه 
مجلس بر اهميت روان سازي و كاهش ترافيك خودرويي محدوده اجراي 
طرح و همچنين غلبه دادن پياده در آن تأكيد شــده است. اقدام مجلس 
ظرفيت آن را دارد كه نمادي از نحوه شهرسازي باال به پايين و غيرمشاركتي 
بشود و در دانشگاه ها به عنوان شاخص ترين نمونه شهرسازي بد تدريس 

شود.
اين طرح توسعه پر از اشــكال قانوني و تخصصي در حالي در جلسه اخير 
شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رســيد كه عالوه بر موارد 
فوق نكات مبهم و منفي ديگري نيز هنوز وجود دارد. مثال شــوراي عالي 
شهرسازي و معماري اين اجازه را داد كه مجلس خيابان شريف رضي را به 
محدوده طرح اضافه كند و براي عبور مردم معبر ديگري در قسمت جنوبي 

آن ايجاد كند. اين در حالي است كه اين كار عالوه بر اينكه دسترسي به 
بناي تاريخي مدرسه عالي شهيد مطهري را از بين مي برد موجب تخريب 
بناهاي واجد ارزش ميراثي در حاشــيه خيابان مصطفي خميني خواهد 
شــد. نكته ديگر كه مورد اعتراض نمايندگان ميــراث فرهنگي هم واقع 
شد تأسيسات زيرسطحي پيش بيني شده در اين طرح است، درحالي كه 
احتمال قوي وجــود دارد كه فضاي زيرســطحي اين محــدوده داراي 
ارزش هاي ميراثي و تاريخي و قنات هاي قديمي باشد كه نياز به اكتشاف 
و محافظت داشته باشد اما شوراي عالي شهرسازي بدون توجه به مخالفت 
نمايندگان ميراث فرهنگي اجازه تخريب و ساخت وســاز در اين فضا را 
صادر كرد. فرايند اخذ پروانه و پرداخت عوارض طرح توسعه مجلس نيز 
كامال غيرشفاف اســت و تاكنون گزارش مستندي از آن ارائه نشده است 
هرچند تالش هاي سپاه انصارالمهدي در كاهش محدوده حريم شهر از 
41هكتار به 28هكتار و تطبيق با گذرها جــاي تقدير دارد اما در مصوبه 
اخير شوراي عالي شهرسازي و معماري مشــخص نشده است جانمايي 
ساختمان هاي ساخته شده و آنهايي كه قرار است بعد از اين ساخته شوند 
در كجاي محدوده قرار دارد و به هيچ عنوان قابليت راستي آزمايي و نظارت 
شهرداري تهران نيز وجود ندارد. بنده به عنوان نماينده مردم در شوراي 
شهر، مخالفت شديد خود را با اين طرح در جلسه شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ابراز داشتم اما حضور نماينده شوراي شهر در شوراي مزبور صرفا 
جهت مشورت است و بدون حق رأي. اما اين باعث نمي شود از فرياد زدن 
عليه اقدامات خالف مصالح عمومي در طرح مجلس دســت بكشم و به 
تالش هاي خود براي احقاق حقوق عامه از مجاري قانوني و جامعه مدني 

ادامه خواهم داد.
درست در ميانه ميدان بهارستان مجسمه اي از مدرس قرار دارد كه وي را 
بر كرسي نمايندگي مردم با دستي برافراشته در حال فرياد كشيدن براي 
حقوق عامه نشان مي دهد. خوب است اين بار كه نمايندگان مجلس براي 
ورود به محل كار خود از كنار اين مجســمه گذشتند از خود بپرسند اگر 

مدرس امروز زنده بود، فرياد بلندتري بر سر خود مجلس نمي كشيد؟

آمار تهرانی ها در سال98

70 درصد 
تهراني ها از شيوه هاي موتورسواري 
ناراضي هستند 

33 درصد
 از متوفيان حوادث رانندگي تهران راكبان 

موتورسيكلت هستند

56.4 درصد 
از كشته هاي موتورسيكلت بين 18 تا 39سال 
سن دارند

34 درصد
 تهراني از برخورد شيوه هاي بازدارنده در 

برابر سرقت موتوري ها ناراضي هستند

در دويســت ونوزدهمين جلسه 
شوراي شهر تهران بررسي پرونده شورا

پالك هــاي ثبتــي از حيــث 
تشخيص باغ يا غيرباغ بودن در دستور كار قرار 
گرفت. به گزارش همشــهري، در اين جلســه 
اعضاي شــورا 18پرونده پالك ثبتــي را مورد 
بررســي قرار دادند كــه در 14پرونــده نظر 
كميسيون شهر سازي  و معماري شورا به عنوان 
كميســيون اصلي شــورا در اين زمينه، مورد 
موافقــت قرار گرفــت. در خالل بررســي اين 
پرونده هــا اعضاي شــورا در برخي مــوارد و 
درخصوص معيار هاي تشخيص باغات ازجمله 
سند ملك، حدنصاب درختان و سابقه ملك از 
روي عكس هاي هوايي در سال هاي قبل بحث و 
گفت وگو كردند.در يكي از موارد كه در منطقه2 
و در محدوده ســعادت آباد قرار داشت، موضوع 

حدنصاب درختــان در ملك مــورد بحث قرار 
گرفت كه زهرا نژادبهــرام به عنوان موافق نظر 
كميسيون شهر ســازي  و معماري مبني بر باغ 
نبودن اين زمين گفت: »يكي از معيار هاي شورا 
براي تشــخيص باغات حدنصــاب درختان در 
امالك و اراضي اســت كــه ما از آن اســتفاده 
مي كنيم. با وجود اين و بررسي معيار هاي ديگر 
و وجود نداشتن درختان به حدنصاب كافي بايد 
گفت اين ملك باغ نيست.« در ادامه علي اعطا 
گفت: »اين زمين باغ است گرچه به لحاظ عرفي 
باغ نباشــد ولي به لحاظ حدنصاب درختان باغ 
است.« پس از صحبت موافقان و مخالفان نظر 
كميســيون مبني بر باغ نبودن به رأي گذاشته 
شد و نظر كميسيون به تصويب نرسيد و ملك 
باغ تشــخيص داده شــد.در ادامه و در جريان 
رسيدگي به پرونده اي در منطقه يك و محدوده 

فرمانيه، موضوع پيوســتگي اراضي و سند هاي 
تفكيكي از سند مادر مورد بحث قرار گرفت. در 
زمين مورد نظر با اينكه در ســند مادر نوعيت 
زمين باغ تشخيص داده شده بود ولي براساس 
سند تفكيكي و معيار هاي موجود رأي كميسيون 
شهر سازي  و معماري مبني بر غيرباغ بودن اين 
زمين اعالم شد. حسن رسولي در مخالفت با رأي 

كميسيون اين سؤال را مطرح كرد كه وقتي در 
ســند مادر نوعيت زمين باغ باشد آيا اين امر به 
سندهاي تفكيكي هم قابل تعميم است؟ محمد 
ساالري در جواب گفت: »براساس اين معيار ما 
مي توانيم بگوييم تهران از بدو پيدايش باغ شهر 
بوده است لذا تمام زمين هاي تهران را مي توان 
باغ تصور كرد!« زهرا صدراعظم نوري نيز گفت: 

از نوعيت زمين در سندهاي مادر تا حدنصاب 
درختان براي تشخيص باغ بودن

ادامه از 
صفحه اول

»طبق قانون حفظ گسترش باغات، اگر در سند 
مادر و قبل از تفكيك نوعيت زمين باغ باشد پس 
از تفكيك نيز اين امر در سند هاي تفكيكي نيز 
جاري و ســاري خواهد بود.« با وجود اين و در 
نهايت نظر كميسيون شهر ســازي  و معماري 
مبني بر غيرباغ بودن زمين مــورد نظر به رأي 
گذاشته شد و مورد موافقت اعضا نيز قرار گرفت.

در ادامه اين جلســه و در روند رســيدگي به 
پرونده اي درمنطقه 2، ســيدمحمود ميرلوحي 
در مخالفت با نظر كميسيون شهرسازي مبني 
بر غيرباغ بودن زميــن مورد نظر با اشــاره به 
تالش هــاي صورت گرفته از ســوي مديريت 
شهري گفت: »اين تالش ها طي چند  ماه اخير 
موجب شد تا بالغ بر 740ميليارد تومان احكامي 
كه به ضرر شــهرداري بود باطل شود. با وجود 
اين شــهر تهران ديگر گنجايش از دست دادن 
باغات و ظرفيــت بارگذاري در ايــن اراضي را 
ندارد همچنان كه در سال هاي قبل زمين هاي 
70هكتاري را بارگذاري كردند و آراي اينچنين 
بايد با وســواس بيشــتري دنبال شود.« عضو 

كميســيون برنامه و بودجه ادامه داد: »مسئله 
صدور مجوز ساخت وســاز در محدوده شهرك 
آتي ساز با توجه به تكميل ظرفيت و اينكه فضاي 
سبز يكنواخت و محيط يكپارچه بوده جاي تامل 
بيشتري دارد كه چرا چنين رأيي را دادند؟« در 
ادامه نظر كميسيون دراين پرونده مبني بر غير 
باغ بودن به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد.

در ادامه بررســي پرونــده اي در منطقه5 در 
محدوده كوهسار با نظر كميسيون شهرسازي 
مبني بــر غيرباغ بودن زمين مــورد بحث قرار 
گرفت. بهاره آروين با اشــاره بــه تعارض نظر 
كارشناسان كميسيون شهرسازي و معماري و 
كميسيون سالمت و محيط زيست در اين پرونده 
و برخي از پرونده هاي باغــات گفت: »چرا بايد 
در اين پرونده با شــواهد موجود رأي به غيرباغ 
بدهيم. شــواهد موجود در زميــن مورد نظر و 
مطابقت آن با معيار هاي ســنجش و تشخيص 
باغات نشــان مي دهد اين زمين باغ است.« در 
انتها نظر كميســيون مبني بر باغ نبودن زمين 

مورد نظر به تصويب نرسيد.

افزايش دو برابري ظرفيت فروش 
آنالين شهروند در دوران كرونا

تعامل فروشــگاه شــهروند با شــركت هاي 
استارتاپي ســبب افزايش دو برابري ظرفيت شهروند

فروش آنالين اين فروشگاه شده است. 
پيمــان پورمومن، معاون برنامه ريزي و توســعه شــركت 
شهروند با بيان اين مطلب، از ارتقاي سيستم فروش آنالين 
اين شــركت از ابتداي امســال خبر داد و به شهر گفت: »با 
توجه به تجربه دوران كرونا، فروشگاه شهروند براي ارتقاي 
فروش آنالين با شركت هاي استارتاپي و فناوري اطالعات 
وارد تعامل شــد. اين رخداد ســبب شــد تا فروش آنالين 
به صورت مكان محور باشد، يعني كساني كه براي خريد به 
سايت مراجعه مي كنند باتوجه به موقعيت جغرافيايي شان 
به نزديكترين فروشگاه متصل مي شوند و كاالهاي موجود 
در آن فروشگاه ارســال مي شــود.«  به گفته او، تا پيش از 
اين رخدادها، به دليل تك انبار بودن فروشــگاه مجازي در 
فروشگاه شهروند، در بيشتر مواقع مشتريان خريد آنالين با 
نبود كاال مواجه مي شدند؛ اما از ابتداي امسال اين مشكل به 
حداقل رسيده و رضايت مشتريان را به دنبال داشته است. 
پورمومن با بيان اينكه فروشگاه شــهروند با يك مجموعه 
توانمند در حوزه فناوري اطالعات وارد تعامل شــده است، 
گفت: »اين مجموعه قرار اســت پايه نرم افزاري شــهروند 
را ارتقا دهد و عالوه بر ارتقاي ســايت، در ارســال كاال هم 
همكاري داشته باشد. از طرف ديگر به تازگي امكان خريد 
آنالين براي كاركنان شهرداري كه داراي بن كارت هستند 

هم فراهم شده است.« 

ژادديروز اداره نيمي از جلسه شورا را پس از رفتن محسن هاشمي، سيد ابراهيم اميني بر عهده گرفت.
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 خريد تضميني گندم از مرز 2/5 ميليون تن گذشت
مشاور شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد: از ابتداي فصل برداشــت تاكنون بيش از 2 ميليون و ۵۶۰ هزار 
تن گندم به ارزش ۶4 هزار ميليارد ريال از كشاورزان خريداري شده است. به گفته سيد محمدتقي طباطبايي، 
استان هاي خوزستان، فارس، گلستان و ايالم در رتبه هاي اول تا چهارم خريد تضميني گندم قرار دارند.

گزارش خبرينقد خبر

صد و چهل و دومين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، ديروز به 
رياست رئيس جمهور برگزار شد؛ جلسه اي كه بخش قابل توجهي 
از آن به مسائل بازار سرمايه و ســهام عدالت اختصاص داشت و با 

توصيه ها  و حمايت  هاي بورسي حسن روحاني همراه شد.
به گزارش همشهري، رئيس جمهور در اين جلسه ضمن اينكه از 
دستاورد آزادسازي ســهام عدالت دفاع كرد و مردم را اختياردار 
ســهام عدالت عنوان كرد، از مردم خواســت اين ســهام را براي 
بهره مندي از منافع بلندمدت نگهداري كنند. او همچنين بر لزوم 
حمايت از بورس و حفاظت از پويايي آن تأكيد داشت و از وزارت 
اقتصاد و شــوراي عالي بورس خواســت ضمن توجه به تقويت و 
تعميق بازار ســرمايه، براي راه اندازي بــورس امالك نيز تالش و 

سرعت عمل داشته باشند.

بورس؛ نقطه اميد شرايط خاص اقتصادي
رئيس جمهور بازار ســرمايه را نقطه اميدي دانست كه در شرايط 
خاص اقتصادي كشور، موجب افزايش حضور مردم در اقتصاد شده 
و به همين واسطه بايد شوراي عالي و سازمان بورس مراقب باشند 

كه اين فضاي مطمئن براي مردم بيش ازپيش اميدآفرين باشد.
روحاني با تأكيد بر اينكــه بايد تالش كرد بــازار بورس با قدرت 
به كار خود ادامه دهد، تصريح كرد: از افتخارات كشــور اين است 
درحالي كه كرونا با همراهي مردم مديريت شــده، بازار ســرمايه 
نيز با مشاركت مردم رونق گرفته است. او افزود: بايد با روش هاي 
مناسب  مانع آن شــويم عده اي كه در كمين سهام مردم و تصرف 
صندلي هاي مديريتي هستند، بتوانند اين سهام را با ارزش كمتر 

خريداري كنند.

واگذاري اختيار معامله سهام عدالت به مردم
رئيس جمهور واگذاري اختيار معامله سهام عدالت به سهامداران 
را گامي بزرگ در واگذاري هاي اقتصادي توصيف و تصريح كرد: 
اين واگذاري، هم از لحاظ حجم ســهام و هم به لحاظ تعداد افراد 
سهامدار كه بيش از ۴9 ميليون نفر را در برمي گيرد، اهميت زيادي 

در ارتقاي نقش آفريني مردم در عرصه اقتصاد دارد. 
روحاني با بيان اينكه در واگذاري اختيار ســهام عدالت به مالكان 
آن، به صراحت به مردم اعــالم كرده ايم كه دولــت از اين به بعد 
صاحب اختيار ثروت و سهام آنان نيست، اظهار كرد: به مردم اعالم 
شده است كه ازاين پس براي مديريت دارايي خود در زمينه سهام 
عدالت مالك و كامال صاحب اختيارند و خــود مي توانند در مورد 
نحوه اســتفاده از حق مالكانه تصميم بگيرند، البته توصيه دولت 
اين است كه دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت 
آن بهره مند شوند. روحاني همچنين با تأكيد بر ضرورت تقويت و 
تعميق بازار سرمايه، از وزارت امور اقتصادي و دارايي و شوراي عالي 
بورس خواست براي راه اندازي بورس امالك تالش كنند و سرعت 

عمل داشته باشند.

روال پرداخت قبض برق عادي شد

با كاهش محدوديت هاي طرح فاصله گذاري اجتماعي و صدور 
فرمان عادي سازي شرايط كسب وكارها از سوي دولت، روال 
پرداخت قبض برق نيز عادي شــد. مصطفي رجبي مشهدي، 
سخنگوي صنعت برق مي گويد: مشتركين از خرداد ماه بايد 
براساس موعد پرداخت درج شــده درصورتحساب نسبت به 
تســويه اقدام كنند؛ در غيراين صورت بــا احتمال قطع برق 

مواجه خواهند شد.

فضاي اميدآفرين بورس را حفظ كنيد

تمديد مهلت واريز پول خودروهاي شانسي

با مشخص و منتشر شــدن نتايج قرعه كشــي طرح فروش 
فوق العاده خودروهاي داخلي، برندگان ۴8ساعت براي واريز 
وجه خودرو فرصت داشتند اما ديروز، معاون بازاريابي و فروش 
ايران خودرو از تمديــد زمان تكميل وجــه برندگان فروش 
فوق العاده اين شركت تا ســاعت 12 ظهر امروز )چهارشنبه( 
خبر داد. درصورت عدم  واريز وجه، نام افراد از فهرست برندگان 

حذف مي شود.

هزينه سرويس پيامكي بانك ها؛ ۱۵ هزار تومان

با توافق صورت گرفته ميان بانك ها، هزينه برقراري سرويس 
پيامك بانكي در سال جاري به 1۵ هزار تومان افزايش يافت. 
محمدرضا جمشيدي، دبير كانون بانك هاي خصوصي به ايسنا 
گفته است: اين رقم براساس افزايش هزينه دريافتي شركت 
مخابرات از بانك ها افزايش يافته است. هزينه ساالنه سرويس 
پيامكي بانك ها در ابتدا 10هزار تومان و در ســال گذشــته 

12هزار تومان تعيين شده بود.

تغيير قواعد سفارش گذاري در بورس

بورس اوراق بهادار تهران با صــدور اطالعيه اي اعالم كرد: از 
شنبه 3تغيير در قواعد سفارش گذاري اين بازار عملي مي شود؛ 
به گونه اي كه حجم سفارش ها براساس قيمت سهم مشخص 
مي شــود و تا ۴00هزار ســهم نيز قابل  افزايش است، امكان 
ارسال ســفارش با حجم مخفي امكان پذير نيست و حداقل 
تغيير در قيمت سفارش هاي ارسالي نيز )به جز در سهام زير 

۵00ريال( از يك ريال به 10 ريال افزايش مي يابد.

بانك مركزي و اتاق ايران بر سر 
9پيشــنهاد ارز از  7پيشــنهاد 

صادركنندگان درباره شرايط 
جديــد ورود ارزهــاي صادراتي بــه چرخه 
اقتصــادي كشــور بــه توافــق رســيده و 
تصميم گيــري بر ســر 2پيشــنهاد ازجمله 
مكانيســم واردات بدون تعيين منشأ ارز در 
كارگروه ويژه بررسي خواهد شد. به دنبال توافق 
ارزي بخش خصوصي و بانك مركزي اميدواري 
براي بازگشت ثبات به بازار ارز بيشتر شد. به 
گزارش همشــهري، روز گذشــته در جريان 
نشست شوراي گفت وگو، بخش خصوصي و 

بانك مركزي به توافق هايي دست يافتند كه 
اميدواري را براي بازگشــت ثبات به بازار ارز 
بيشتر كرد. در جريان اين نشست اعضاي اتاق 
ايران براي انجام تعهدات ارزي شان 9پيشنهاد 
را به بانك مركزي ارائه كردند و نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال1399 و رفع تعهد 
ارزي سال1398 بررسي شد. درنهايت 7بند 
مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد 2بند ديگر آن 
در كميته اي تخصصي بررسي شود. توافق اوليه 
بخش خصوصي و بانك مركزي در شــرايطي 
صورت مي گيرد كه قيمت هــر دالر آمريكا از 
آبان ماه پارسال تاكنون بيش از 60درصد رشد 

كرده و از 11هزار و 1۵0تومــان به 17هزار و 
800تومان در بازار آزاد رسيده است؛ به همين 
دليل توافق انجام شده در روز گذشته براي رفع 
تعهــدات ارزي صادركننده ها، اميدواري ها را 
براي افزايش صرفه عرضه و براي بازگشت ثبات 

به بازار ارز بيشتر كرد.

توافق ارزي 7گانه
در نخستين بند از توافق، مقرر شد رفع تعهد 
ارزي از 31تير به 31شهريور تمديد شود و هر 
تصميم كه براي ســال98 گرفته  شده براي 
سال99 نيز اجرا شــود تا صادركننده تكليف 
خود را بداند. بخش خصوصي و بانك مركزي 
همچنين توافق كردند، به جاي تعيين قيمت 
پايه هاي صادراتي برمبناي قيمت ارز داخلي 
و تبديل ريال به دالر كه قيمت ها را غيرواقعي 
مي كند از قيمت جهاني كاالها استفاده كنند. 
بانك مركزي نيز قبول كــرد صادركننده ها 
اختيار داشته باشند يكي از راهكارهاي ۴گانه 
مورد تأييد را بــراي بازگشــت ارز صادراتي 
درنظــر بگيرند. به طور مثال يــا ارز حاصل از 
صادراتشان را در سامانه نيما عرضه كنند يا آن 
را صرف واردات كنند. همچنين مقرر شد بانك 
مركزي براي تشويق به تزريق بيشتر ارزهاي 
حاصل از صادرات به ســامانه نيمــا، ارزهاي 

صادراتي را با نرخ باالتري از قيمت ارز در بازار 
آزاد )به عنوان نرخ ترجيحي( خريداري كند. 
يكي ديگر از توافق هاي انجام شــده رفع تعهد 
ارزي صادركننده هايي بود كه به تازگي كارت 
بازرگاني برايشــان صادرشده است، به نحوي 
در مرحله اول براي اين صادركننده ها سقف 
تعيين شــود و بعد از اينكه صادركننده ها به 
تعهدات ارزي شان عمل كنند سقف تعيين شده 
حذف شــود درعين حال ســقف تعيين شده 
براي صادرات كارت اولي هايي كه به عضويت 
تشكل ها درمي آيند، دو برابر شود. همچنين 
توافق شد ارز موردنياز واردات كاالهاي مجاز 

داراي اولويت تا سقف 10ميليارد دالر از محل 
صادرات غيرنفتي و با كمترين دخالت از سوي 

دولت تأمين شود.

بندهاي مورد اختالف
امــا در جريــان نشســت ديــروز 2بنــد از 
پيشــنهادهاي 9گانه بخش خصوصي مورد 
موافقت بانــك مركزي قــرار نگرفت. بخش 
خصوصي پيشــنهاد كــرد بانــك مركزي 
رويــه واردات بدون انتقال ارز را به رســميت 
بشناســد و واردات بدون انتقال ارز، منحصر 
به واردات مواداوليه، كاالهاي واسطه اي و نيز 

ماشين آالت خطوط توليد و تجهيزات مربوطه 
توســط واحدهاي توليدي شود. اما در نهايت 
توافقي دراين باره انجام نشد اما قرار شد پس 
از بررسي هاي دقيق تر در كميته اي تخصصي، 
جمع بندي نهايي ارائه شود. بند بعدي مربوط 
به ورود موقت كاال بود كه مدتي است به دليل 
تأكيد بانك مركزي بر لزوم اعالم منشأ ارز در 
ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته 
بخش خصوصي اين بود كه لزوم اعالم منشأ ارز 
در ورود موقت برداشته شود. اعضاي شوراي 
گفت وگو تصميم گرفتند كه اين مسئله نيز در 

كارگروه تخصصي بررسي شود.

وضعيت سفيد در بازار ارز

توافق اوليه بانك مركزي و بخش خصوصي اميد ها به ورود تدريجي ارزهاي صادراتي را تقويت كرد.

  سيگنال هاي مثبت
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي:

  در بخش تأمين ارز، براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و مواداوليه و ضروري كشور، از طريق روش هاي 
مختلف 4گانه اعالمي بانك مركزي، شرايط به وضعيت عادي خود برگشته است. به طوري كه در اين مدت 
بيش از ۵.4ميليارد دالر براي انجام واردات تأمين شده است. طبعاً، بازار از شرايط ايجادشده در سامانه نيما 

و ديگر روش هاي تأمين ارز و نيز اقدامات در دست اجرا، به تدريج متأثر خواهد شد.
  در بخش ريال، براي تأمين كسري بودجه در 2مرحله حراج اوراق بدهي دولت، ۱۰هزار ميليارد تومان با 
نرخ سود ساالنه ۱۵درصد به فروش رفت. با اين اقدام بدون افزايش پايه پولي و با استفاده از نقدينگي موجود، 

بودجه دولت تأمين مالي شد. در هفته هاي آينده اين حراج ها ادامه خواهد داشت.
  شاخص بهاي توليدكننده در ارديبهشت ماه، در مقايســه با  ماه پيش از آن، ۰.۹درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱۶درصد رشد داشته است. اين  يك شاخص پيش نگر تورم است و نشان از كاهش شتاب 
تورم دارد. بانك مركزي مصمم به سازوكار هدف گذاري تورمي است. لذا، سياست هاي پولي متناسب با آن 

را اعمال خواهد كرد.
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 طغيان آفت ها در جنگل هاي زاگرسي 
منابع
از چند دهه قبل آغاز شد. آفت هايي كه طبيعي

برگ درختان را نشانه مي رفتند. پس از 
آن بود كه جنگل هاي زاگرسي دچار آفت چوبخوار 
شــدند و هم اكنون نيز با اين آفت دست و پنجه نرم 
مي كنند. آفت هاي چوبخوار اگرچه درختان ضعيف 
را از بين مي بردند و فرصت رشــد درختان جديد را 
فراهم مي كننــد، اما جنگل هاي ضعيــف و ناتوان 
زاگرس، توانايي رشد و افزايش را از دست داده و آفت 
چوبخوار درحال از بين بردن اين ســرمايه طبيعي 

كشور است.
جنگل هاي هيركاني در شمال كشور، اما بسيار ديرتر 
از جنگل هاي زاگرســي دســتخوش آفت شده اند. 
آفت  برگخوار حدود 2 دهه قبل به جان جنگل هاي 
هيركاني افتاد و از 10سال پيش شدت گرفت. اكنون 
نيزگونه جديــدي از اين آفت بــه جان جنگل هاي 
هيركاني افتاده است كه اگر به موقع كنترل نشود، 
سرنوشــت جنگل هاي هيركاني را بــه عاقبت تلخ 
جنگل هاي زاگرسي دچار مي كند و پوشش گياهي 
هيركاني را مي خشكاند.سال1375 حدود 300هزار 
هكتار از جنگل هاي شــمال، دچــار آفت برگخوار 
شــدند. اين درگيري از سال90 شــدت گرفت. به 
اعتقاد كارشناسان، تغييرات اقليمي، دخالت انسان 
در جنگل و  برهــم زدن اكوسيســتم، عامل اصلي 
شدت گرفتن فعاليت آفت برگخوار در جنگل هاي 

هيركاني است.
از 2هفتــه قبل امــا 2 آفــت جديد برگخــوار به 
قسمت هايي از جنگل هاي شمال وارد شده و در حال 
آسيب زدن به درختان است. »پروانه دم قهوه اي« و 
» ابريشم باف ناجور« 2 آفت جديدي هستند كه در 
برخي رويشگاه هاي جنگل هاي هيركاني به صورت 
پراكنده و در برخي ديگر از اين رويشــگاه به صورت 

كانوني مشاهده شده اند.

عرصههايآسيبديدهكانوناصليآفتجديد
بيشترين تعداد اين آفت بر درختان اطراف روستاها و 
درختان حاشيه جاده هاي جنگلي مشاهده شده اند. 
پوشــش گياهي اين مناطق به دليل فعاليت انساني 
ضعيف و فقير شــده و امكان خود ترميمي درختان 

كمرنگ شده است.

هادي كيادليري، اســتاد دانشــگاه كه بررسي در 
خصوص آفت جديــد و درختان گرفتار شــده در 
جنگل هاي هيركاني را انجام مي دهد به همشهري 
مي گويــد: »ايــن آفت هــا، درخت پيــر و جوان 
نمي شناسند و به هر 2 نوع حمله مي كنند. همچنين 
تمام گونه هاي درختان را مورد حمله قرار مي دهند 

و اين مسئله نگراني را بيشتر مي كند.«
به گفتــه كيادليري، غــرب مازنــدران، ارتفاعات 
كالردشــت و كجور ازجمله مناطقي هســتند كه 
گرفتار آفت »پروانه دم قهوه اي« شده اند و »ابريشم 
باف ناجور« نيز در جنگل هاي نور، ســاري و استان 

گلستان ديده شده است.
آفت »پروانه دم قهوه اي« براساس آنچه كيادليري 
به همشــهري گفت، 10ســال قبل در محدوده اي 

5هكتاري طغيان كرد و به سرعت نيز كنترل شد.
رئيس پيشــين انجمن جنگلباني ايران با اشاره به 

آغاز فصل طغيان آفت ها مي گويد: »آفت ها در بهار 
طغيان مي كنند. در تابســتان پروانه مي شوند و در 
زمستان نيز به خواب زمستاني مي روند و دوباره بهار 
سال بعد طغيان مي كنند. آفت هاي »برگخوار« البته 
به برگ درختان كه در واقع دستگاه فتوسنتز درخت 
است حمله مي كنند و سيستم فتوسنتز گياه را از بين 
مي برند. كيادليــري مي گويد: ادارات منابع طبيعي 
شــهرهاي درگير با آفت هاي برگخــوار هم اكنون 
مشغول شناسايي نقاط گرفتار آفت هستند تا اقدام 

به كنترل آفت كنند.

خطرآفتجديدبرايانسان
»پروانه دم قهوه اي« و »ابريشم باف ناجور« ظاهري 
پشم آلود دارند و غيراز آسيب به درختان براي انسان 
نيز مشكل ايجاد مي كنند. كيادليري، رئيس سابق 
انجمن جنگلبانــي ايران به همشــهري مي گويد: 

» اگر افراد در محيط ايــن 2 آفت قرار بگيرند، حتي 
اگر آنها را نيز لمس نكنند، دچار تاول هاي پوستي 
و خارش شديد بدن مي شوند.  البته دوش آب سرد 
كمك بسياري بر تســكين خارش ها دارد و برخي 
همكاران نيز تــا 2 هفته درگير عــوارض الروهاي 

پشم آلود بودند.« 
به گفته او، ايجاد مشكالت تنفسي نيز از ديگر عوارض 
قرار گرفتن در معرض اين 2 آفت است. كيادليري 
تأكيد مي كنــد: حضور در عرصه هــاي جنگلي در 
روزهاي آفتابي، مشــكالت بيشتري به دليل حضور 
اين آفت ها براي انســان ايجاد مي كند. اما اگر طي 
چند روز شاهد بارش باران باشيم، آفت ها به راحتي 
شسته مي شوند. به روستاييان نيز توصيه شده است 
درصورت مشاهده الروهاي پشم آلود آفت هيركاني، 
از دست زدن به آنها خودداري كنند و با چند نوبت 

آبپاشي اين 2 آفت را بشويند و از بين ببرند.

»پروانه دم قهوه اي« و »ابريشــم باف ناجور« در حال خشكاندن 
جنگل هاي شمال كشور هســتند و ارتفاعات كالردشت،  كجور، 
ساري،  نور و استان گلستان كانون آفت جديد هيركاني اعالم شدند

آفت جديد در قلب جنگل هاي هيركاني
الهاممصدقيراد

خبر نگار

دستور معاون اول رئيس جمهوري براي پرداخت خسارت به هنرمندان صنايع دستي
براساساعالموزارتميراثفرهنگي،اسحاقجهانگيري،معاوناولرئيسجمهوريبهوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعي
ورئيسسازمانبرنامهوبودجهكشوردستوردادبرايحمايتازهنرمندانصنايعدستيكشوركهدرايامكروناشغلو

منبعدرآمدخودراكامالازدستدادهاند،بيمهبيكاريحداقلبراي3ماهدرنظرگرفتهشود.

قطعدرختانباغجهانيشاهزادهماهانكرمان
درختان باغ جهاني شاهزاده ماهان كرمان را با تبر قطع كردند و اين در 
حالي است كه به گزارش ايسنا، مديركل ميراث فرهنگي استان كرمان 
3هفته قبل از آغاز طرح »شناســنامه دار كــردن درختان تاريخي باغ 
شــاهزاده ماهان« كرمان خبر داده بود. حاال فعاالن ميراث فرهنگي در 
كرمان تصاويري را منتشر كرده اند كه نشان مي دهد درختان باغ ثبت 
جهاني شده شاهزاده ماهان كرمان را قطع كرده اند. اميد ابراهيمي، فعال 
ميراث فرهنگي استان كرمان به ايسنا گفت: 19خردادماه تعداد زيادي از 
درختان قطع شده باغ شاهزاده ماهان كرمان را مشاهده كردم كه برخي از 
آنها درختان كهن و اصيل بودند كه امكان شناسنامه دار كردن آنها وجود 
داشت. او افزود: زمان و علت قطع شــدن درختان مشخص نيست. باغ 
شاهزاده ماهان كرمان به همراه 8 باغ ديگر ايران در فهرست ميراث جهاني 

يونسكو و در پرونده باغ هاي ايراني ثبت جهاني شده اند.

ثبتملي46اثروبنايتاريخيكشور
شوراي ملي ثبت آثار تاريخي كشور 27اثر تاريخي و فرهنگي غيرمنقول 
از استان هاي تهران، گيالن، يزد، فارس، سيستان وبلوچستان و مركزي را 
در فهرست آثار ملي كشــور ثبت و 19اثر را نيز واجد ارزش هاي تاريخي و 
فرهنگي شناخت. از ميان آثار ثبت ملي شده در اين شورا، 14بناي تاريخي 
در اســتان تهران ثبت ملي شــده اند. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، از 
استان تهران، هتل الله، خيابان الله زار نو، آتليه و دفتر كار هوشنگ سيحون، 
ساختمان قديمي فورد، ساختمان انستيتو پاستور تهران و خانه حكمت 
)مركز پژوهش هاي علمي دانشــجويان دانشكده علوم پزشكي تهران( در 
فهرســت آثار ملي به عنوان ميراث معماري معاصر ثبت ملي شد. دانشگاه 
امام صادق به عنوان هسته اوليه مدرسه عالي مديريت، ساختمان دبيرخانه 
شوراي عالي فرهنگي، ساختمان شيريني فروشــي مينيون و ساختمان 
دفتر مهندسان مشــاور تجير نيز به عنوان ميراث معماري معاصر و بناي 
تاريخي موسوم به مؤسسه آموزش بانكداري ايران، حسينيه سادات اخوي، 
فرهنگسراي ملل پارك قيطريه و بنايي واقع در خيابان فروزش نيز از ديگر 
آثار تاريخي و فرهنگي غيرمنقول ثبت شــده در فهرست آثار ملي كشور 
هستند. از استان گيالن نيز مسجد آقا سيدابراهيم )اردبيليان(، خانه ساعي، 
خانه مستشاري، بقعه آقا سيداحمد روستاي خرارود، ساختمان نصرتيان و 
گورستان قلعه گردن ثبت ملي شدند و خانه مادري شيون فومني، مسافرخانه 
فرد، بازار آسيابر، غار بزطال بن بويه املش، بقعه روحيل و ادهم سارم، بقعه 
آقا سيدمصطفي سيكاش، ساختمان كافه ترنج و حمام پير بازار اين استان 
واجد ارزش فرهنگي - تاريخي شناخته شدند. پيرانگاه نرسي آباد، بقاياي 
قلعه توران و قدمگاه توران پشت در استان يزد هم ثبت ملي شدند و اوشه 
)خانه( كالنتري، محدوده بافت تاريخي ابرندآباد )محدوده بافت تاريخي شهر 
شاهديه(، بافت تاريخي روستاي فراشاه و قنات خرانق اين استان هم واجد 
ارزش ثبت منوط به تكميل پرونده براي طرح مجدد در شورا شناخته شدند.  
از استان فارس هم خانه محمود خادم شريفي، خانه معين الشريعه، خانه جهان 
جاويدان و بانك ملي الرنو ثبت ملي شدند و دانشكده فني و حرفه اي دختران 
شيراز، خانه حسين متصلي و شركا و خانه مهناز متجذبي اين استان واجد 
ارزش تاريخي - فرهنگي شناخته شدند. از  استان سيستان وبلوچستان نيز 
ژاندارمري نصرت آباد و از استان مركزي هم خانه نادري ساوه در شوراي ثبت 

ملي، واجد ارزش تاريخي - فرهنگي شناخته شدند.

درخواستايرانبرايتشكيلفوري
اجالسكشورهايحاشيهدريايخزر

رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت در 
نشست ويدئويي خود با مقامات 5كشور حاشيه 
درياي خزر بر ضرورت تشكيل سريع اجالس 
كشورهاي حاشــيه درياي خزر به منظور حل 
مشكالت محيط زيســتي درياي خزر تاكيد 
كرد. عيسي كالنتري با تأكيد بر لزوم تشكيل 
فوري ششمين اجالس كشــورهاي حاشيه 
درياي خزر در باكو گفت: با تصويب راه اندازي 
دبيرخانــه دائمي در يــك هم افزايي جهاني 
بسياري از مشــكالت زيست محيطي برطرف 
خواهد شــد. به گــزارش ســازمان حفاظت 
محيط زيست، كالنتري گفت: با برنامه ريزي 
10ساله و همكاري تنگاتنگ همه اعضا مي توان 
آالينده ها و آلودگي دريايي خزر را كاهش داد. 
استقرار دبيرخانه دائمي در يكي از كشورهاي 
عضو و اجراي توافقنامه تهران در مورد حفاظت 
از خزر از ديگر موارد مورد گفت وگوي معاون 
رئيس جمهوري با نمايندگان 5كشور حاشيه 

درياي خزر بود.

حياتوحشقرنطينهشد
رئيس گروه بيماری های حيات وحش سازمان 
حفاظت محيط زيســت گفت: دستورالعمل 
قرنطينه و بازپروری حيات وحش در استان ها 
تهيه و ابالغ شــد. به گزارش ايرنا، ســيامك 
مسعودی گفت: در دســتورالعمل قرنطينه 
و بازپــروری حيات وحش، همــه گونه هايی 
كه در كشــور وجود دارد به نوعی ديده شده 
و برای استان ها ابالغ شــده و آنها نيز پيگير 
هستند. وی افزود: ساختار اين دستورالعمل 
در اســتان های گلستان، ســمنان و فارس 
آغاز شــده و اكنون تمركز بويژه در اســتان 
گلستان روی پرندگان است كه در آن نحوه 
نگهداری و رهاســازی ديده شــده است. به 
گفته او، ســاختاری كه در ايــن روند وجود 
دارد از 3 ديدگاه قابل مطرح شدن است، يكی 
بيماری های حيات وحش، دوم بيماری ها در 
باغ وحش ها و ديگری امداد و نجات گونه های 
جانوری است. مسعودي افزود: در اين راستا 
با ســازمان دامپزشــكی تفاهمنامه ای امضا 
كرديم تــا بتوانيم در زمينــه حيات وحش 
تبادل اطالعات داشته باشيم و تاكيد ما اين 
است كه استان ها براساس اين دستورالعمل  

اقدام كنند.

خبر خبرهاي كوتاه
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افقی:
 1- قابــل حمل ونقــل- از 
اجتماع و مردم كناره گرفته 

است
2- قلــه- از شــهر هاي مهم 

آلمان- امر به يافتن
3- اضافه ها- خويشاوندان

4- سمت يــسار- كــافر و 
بــي ديـــن- سازگــاري و 

هماهنگي
5- راه آذري- شــادباش 

گفتن- بين ساعد و بازو
ممتــاز-  و  برجســته   -6

هضم كننده- نشاني
7- ويـــــران شـــــدن- 
الفت گرفته- دومين دورقمي
8- برادر قابيل- پست فطرتي
9- هفتاد و دوميــن ســوره 
قــرآن- نــژاد مــردم پرو- 

هواپيماي بي موتور
10- آگاهــي- دردنــاك- 

سردار
11- تور كاه كشــي- نادر- 

قسمت مهم و اساسي
12- همسايه تفرش و اراك- 

رازها- سمت و سو
13- انتظار- نوعي اســلحه 

كمري
14- نازيبــا- ابــزاري براي 
شــخم زدن و شــيار كردن 

زمين- ماري بسيار سمي

15- معادل فارسي دستگاه 
كنتــرل از راه دور- كتابي از 

صادق هدايت
  

عمودی:
1- نامه رســان- ماءالشعير- 

آفريدگار
2- عريان- معادل فارســي 

كاور- صورتگر- همسر زن
3- داراي نــوك بســيار 
باريك - شــهري در هلند- 
 وسيله اندازه گيري اختالف 

پتانسيل
از  پــس  اول  شــير   -4
زايمــان- شهرســتاني در 

آذربايجان شرقي
5- گمــاشــــته شـــده- 

عدالت پيشه
6- له شــده- اليــه محافظ 

دندان- غالف شمشير
7- روز جمعــه- پرنده اي با 

پا هاي بلند- جايز
8- ماهي كنســروي- بر پا 
ايستادن- اشــاره- اشاره به 

دور
9- صدا- مخالف هم بودن- 

سمت چپ ميدان جنگ
10- دوســتان نزديــك- 
شاداب و سرحال- رودي در 

خوزستان
همه گيــر  ويــروس   -11

جهاني- ورزش توپ و تور
12- نزديكان، وابســتگان- 

لفافه
13- تخم مرغ عسلي- آماده- 

سود حرام
14- حرف انتخــاب - به كار 
بســتن قانون- از اجزاي مهم 
موتور خودرو - سخن بي پرده

15- دو رنگ- پياله- طبيعي 
و معمولي
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    شــاید آنچه این روزها از رفتار عادی 
شهروندان استباط شود، این باشد که گزارش

»کرونا تمام شده اســت«. خیابان ها، 
معابر، مراکز خرید، مناطق گردشگری، مراکز اقامتی، 
ســواحل و پارک ها همه مملو از جمعیت هستند، اما 
واقعیت چیز دیگری ســت. به گزارش گروه ایرانشهر 
همشهری، طی روزهای اخیر مسافرت های برون شهری 
با افزایش قابل توجه روبه رو شدند. تصاویر منتشر شده از 
شهرهای گردشــگری حاکی از عدم توجه به نکات و 
توصیه های بهداشتی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی در 
فضاهای عمومی اســت که در میان مسافران و حتی 
ساکنان همان شهرها به چشم می خورد تا تصور کنیم 
»نه کرونایی آمده و نه کرونایی رفته است«. اما در همین 
روزهای به ظاهر آرام، اتفاقات ناخوشایندی در حال رقم 
خوردن اســت که باز هم جان بسیاری از مردم به ویژه 
سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای را نشانه 
گرفته است.  همین چند روز پیش از پیک دوم کرونا 
نوشتیم و هشدار »قرنطینه دوباره در یک قدمی شهرها« 
تیتر یکی از گزارش هایمان شد. اما امروز باید بگوییم در 
ادامه بی توجهی ها و ضعیف شدن باور مردم نسبت به 
خطرات ویروس کرونا بار دیگر شــاهد افزایش تعداد 
بیماران کرونایی نیازمند بســتری در بیمارستان ها 
هستیم. بررسی های همشــهری از برخی استان های 
کشور حتی با وجود اعالم نشدن آمارها، حکایت از آن 
دارد که تعداد بیماران بستری در بسیاری از شهرهای 
کشور با افزایش مواجه شــده است. آماری که البته به 
صورت عددی گفته نمی شود اما مورد تایید بسیاری از 
مسئوالن علوم پزشکی دانشــگاه های کشور است و 

هشداری بر شیوع دوباره این مهمان ناخوانده وارداتی!

مردمبهویروسکرونابیتفاوتشدهاند
معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی استان ایالم در گفت وگو 
با همشــهری روند ابتال به کرونا و 
بستری بیماران را تنها تا دو هفته 
گذشته کاهشی و مطلوب عنوان 
کرد و گفت: از دو هفته گذشــته 
با افزایش تعــداد مبتالیان مواجه 
شدیم، اما چند روزی است که تعداد 
افراد بستری هم افزایش پیدا کرده 
است.  جمیل صادقی فر با تاکید بر 
این که اعالم روند افزایشی نیازمند 
گذشــت یک بازه زمانی مشخص 
اســت، افزود: تعداد افراد نیازمند 
به بستری در ایالم نسبت به سایر 
استان های کشــور کم و در حال 

حاضر 37 نفر است. روند بستری بیماران کرونایی هم بین 
2 تا 5 نفر به صورت روزانه متغیر است اما پیش بینی های 
ما حاکی از جهش و باال رفتن همین تعداد کم اســت.  
صادقی فر با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدایی شروع کرونا 
روزهای بدون ابتال و مرگ و میر در ایالم هم وجود داشته 
است، بیان کرد: بیشترین افرادی که متاسفانه به دلیل 
بیماری کرونا فوت می کنند، سنین باالی 70 دارند که 
حداقل به یک بیماری مزمن دچار هســتند، به همین 
دلیل است که توصیه می کنیم افراد مبتال به کرونا با عالئم 
بیماری کم یا بدون عالمت حتما پروتکل های بهداشتی 
در ارتباط با دیگران به ویژه سالمندان را رعایت کنند تا 
از آسیب های جدی به این عزیزان جلوگیری شود.  وی 
تاکید کرد: مردم باید بدانند که روند بستری در بسیاری از 
استان ها در حال افزایش است و در این میان وجود چند 
استان معدود که افزایشی در این زمینه ندارند، نباید مد 
نظر باشد. بی شک کاهش حساسیت ها و بی تفاوتی مردم 
به رعایت پروتکل های بهداشتی موجب این روند افزایشی 
است اما متاسفانه کادر درمانی ما دیگر توانی برای شیوع 
پیک دوباره این بیماری ندارد. تا همین چند روز پیش یک 
پرستار درگیر با یک بیمار کرونایی بود اما این تعداد اکنون 
به 5 نفر هم رسیده که کار آنها را با وجود خستگی های 
مداوم پس از 4 ماه از شیوع بیماری، سخت تر کرده است. 

کمبودپرستاردرخوزستان
خوزستانی ها پس از ورود کرونا روزهای سختی را پشت 
می گذارند و حتی با وجود کاهش ابتال در بســیاری از 
استان ها، افزایش آمار ابتال در بسیاری از شهرهای این 
استان نگران کننده است. تا جایی که شمار مبتالیان 
اســتان از 20 هزار مبتال هم عبور کرد. اما این افزایش 
تنها به بیماران سرپایی منتهی نشده و مراکز درمانی 
خوزستان در برخی شهرها با ازدحام قابل توجه بیماران 
نیازمند بستری مواجه است. یکی از این شهرها دزفول 
اســت که با توجه به افزایش آمارها، بخش اورژانس را 
هم به بســتری کوتاه مدت و تا خالی شدن تخت در 
بخش های اصلی اختصاص داده اســت. روز گذشته 
بیش از 15 بیماری نیازمند بستری در اورژانس دزفول 
در انتظار انتقال به بخش بیماران کرونایی بودند. اتفاقی 
که کادر درمانی را باز هم با مشکالت زیادی مواجه کرده 
است و به گفته خودشان تا همین چند روز پیش در هر 
شیفت تنها 2 پرستار به امور بیماران کرونایی رسیدگی 
می کردند اما این تعداد اکنون به 5 نفر رسیده و هر کدام 
نظارت بر 6 تا 7 بیمار کرونایی را در زمان شیفت شان 
برعهده دارند. بر اســاس اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول روز گذشــته از 144 فرد مبتال به کرونا 14 نفر 
در دزفول، 5 نفر در شوش و یک نفر در گتوند بستری 
شدند. آماری که در خود شهرستان دزفول طی روزهای 
یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به ترتیب 3 و 8 نفر بود. 

پیشرفتکرونادرگیالن
فرشــتهرضایی-گیالن:طی یک ماه گذشته 

بسیاری از بیمارستان های گیالن خالی از بیمار کرونا 
شده بود اما اکنون بیمارســتان رازی رشت به عنوان 
بیمارستان ســانترال کرونا مجددا شاهد پذیرش 50 
تا 60 بیمار کرونایی به طور روزانه شــده است. خبری 
که رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن هم تایید کرد و از افزایش 
5 تا 10 درصدی پذیرش بیماران 
کرونایی خبر می دهد. ارســالن 
ســاالری با بیان این کــه عادی 
شدن شرایط به معنای پایان کرونا 
نیست، عنوان کرد: شاید یکی از 
دالیل این بی توجهی آگاه نبودن 
از آمار و تعداد مبتالیان باشد و این 
عدم آگاهی سبب شده که تصور 
شود ویروس مهار شــده و دیگر 

وجود ندارد.
معاون درمان علوم پزشکی گیالن 
هم در گفت وگو با همشهری عنوان 
کرد: آزاد شدن کســب و کارها، 
فعالیت های صنفی و سفرهای بین استانی در خرداد 
موجب شده تا در حال حاضر روزانه 50 تا 60 بستری 
داشته باشیم. حسن میری رشــد آمار مبتالیان را به 
دلیل افزایش تــردد و ارتباط بین افــراد عنوان کرد و 
افزود: گیالن 300 هزار نفر سالمند دارد و این وضعیت 
جمعیت سالمند این استان را تهدید می کند. در واقع 
اکنون با گروهی از سالمندان بســتری مواجهیم که 
سالمت شــان به خطر افتاده و باید رفــت و آمد با این 

گروه سنی را محدود کنیم. به گفته 
میری موج دوم کرونا بدون عالئم 
و ممکن است افراد پس از مثبت 
شدن تست ها بدون نیاز به بستری 

شامل قرنطینه خانگی شوند. 
میری درباره افزایش ســفرها به 
اســتان هم اظهار کرد: مسافرانی 
که به گیالن می آیند ممکن است 
خودشان آلوده شــوند و یا ناقل 
باشند و دیگران را آلوده کنند که 
این موضوع می تواند گیالن را به 

دوره پیک کرونا برساند. 

ظرفیتتایبــادبرایپذیرش
پُراست

تایباد خراسان رضوی هم از نظر شیوع کرونا دوباره در 
وضعیت قرمز قرار گرفته است. فرماندار و رئیس ستاد 
پیشگیری و مقابله با کروناویروس در این شهرستان با 
تایید این خبر گفت: در هفته گذشــته تست کرونای 
150 نفر مثبت و بیش از 50 نفر هم به آمار بستری ها 
اضافه شده است. محسن سیاح ادامه داد: یکی از دالیلی 
که وضعیت تایباد بــه این روز رســیده، عدم رعایت 
شــیوه نامه ها و فاصله گذاری اجتماعی از سوی مردم، 
اصناف و برگزاری مراسمات مذهبی است که منجر به 
اجتماع مردمی شده است. به همین دلیل تا اطالع ثانوی 
برگزاری هرگونه مراسم )مذهبی، خانوادگی یا اداری( 

که منجر به اجتماع شود، ممنوع است.
حیدر احسانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان تایباد هم 
درباره امکانات درمانی این شهرستان گفت: بیمارستان 
تایباد برای حدود 40 هزار نفر جمعیت طراحی شده و 
االن مشکالت آن قابل لمس است. در حال حاضر بخش 
آی سی یو بیمارستان پُر و تمام دستگاه های ونتیالتور در 
حال کار است. اگر یک نفر نیاز به بستری داشته باشد یا 

باید اعزام یا یک مریض از دستگاه جدا شود.

حرکتخزندهکرونادرمازندران
اشکانجهانآرای-مازندران:وضعیت شیوع 
کرونا در مازندران نسبت به یک ماه اخیر روندی تقریبا 
ثابت دارد. آخرین آمارهای رسمی اعالم شده از سوی 
دو دانشگاه علوم پزشکی این استان نشان می دهد که 
در مازندران نیز اعداد و ارقام مربوط به شــیوع کرونا با 
نوسانی اندک روی یک محدوده از نمودار متوقف مانده 

است. به روزترین آمار به دست آمده تا زمان تنظیم این 
گزارش بیانگر بستری شدن 327 بیمار مبتال به کرونا 
در مراکز درمانی مازندران است که به گفته سید عباس 
موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 246 نفر 
از این تعداد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران بستری هســتند و 81 نفر دیگر هم بیماران 
بستری شده در مراکز درمانی شهرستان بابل خدمات 

درمانی دریافت می کنند.
همچنین بنا بر مشاهدات و برخی شنیده ها، با توجه 
به عادی شدن رفتارهای اجتماعی و بی توجهی مردم 
به پروتکل های بهداشتی، برخی مناطق استان زمینه 
بازگشت به شرایط بحرانی را دارند. شهرستان گلوگاه در 
شرق مازندران یکی از مناطقی است که گفته می شود 
شرایط مستعدتری برای بازگشت به روزهای بحرانی 
دارد. همچنین در مناطق غربی اســتان نیز ساکنان 
شهرهای گردشگرپذیر بیشتر در معرض خطر هستند.

اما یکی از نگرانی های شــیوع کرونــا در مازندران به 
مناطق کوهستانی و روستاهای ییالقی این استان باز 
می گردد زیرا با آغاز روزهای گرم سال، به روال سال های 
گذشته بومیان استان بیشــتر به مناطق کوهستانی 

سفر می کنند.
عباس مهدوی، مدیرکل روابط عمومی مازندران نیز 
این موضوع را تأیید می کند و به همشهری می گوید: 
نکته ای که از نگاه رسانه ها مغفول مانده، خطری است 
که ساکنان بســیاری از روستاها و مناطق کوهستانی 
را تهدید می کند. حتی آن دســته از مردمی که طی 
3 ماه اخیر پروتکل ها را رعایت می کردند نیز با عادی 
شدن فضای اجتماعی قید برخی 
ســختگیری ها را زده اند و برای 
دیــدن خانواده های خــود پایان 
هفته ها به این نقاط سفر می کنند. 
این موضــوع می تواند ســالمت 
ساکنان مردم مناطق کوهستانی 
که به دلیل کم بودن رفت وآمدها 
طی سه ماه اخیر از ابتال به کرونا 

مصون مانده بودند را تهدید کند.

پذیرشروزانــه20بیماردر
آذربایجانشرقی

ســیدمرتضیاحمدپور-
آذربایجانشرقی:معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به سیر نزولی ابتال به کرونا 
در اردیبهشت اشــاره کرد و گفت: متاسفانه این سیر 
نزولی از نیمه خرداد متوقف شده است. در برخی شهرها 
روند صعودی قابل توجه است. روزبه رجایی از اعالم آمار 
رسمی تعداد بیماران بستری  جدید در مراکز درمانی 
اســتان خودداری، اما افزایش تعداد بیماران نیازمند 
بستری طی روزهای اخیر را تایید کرد. پیگیری های 
همشهری از کادر درمانی یکی از بیمارستان های تبریز 

که به کرونا اختصاص یافته است، 
نشان می دهد که پذیرش بیماران 
بدحال کرونایی در استان روزانه تا 

20 نفر افزایش یافته است.

افزایش20درصدیبســتری
درالبرز

فتانهاحدی–کرج:رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 
هم از افزایــش 20 درصدی آمار 
بســتری بیماران کرونایی بعد از 
تعطیالت خرداد خبر داد و گفت: 

تعداد مراجعات سرپایی و بیماران بستری طی چند روز 
گذشته افزایش پیدا کرده و 31 نفر از بیماران مبتال به 

کرونا در بیمارستان بستری  شده اند.
حسین کریم با بیان این که تالش می کنیم شیب ابتال 
به کرونا در استان کاهش یابد، عنوان کرد: حال بیماران 
بستری شده وخیم نیست اما اگر شیب بیماری کرونا 
بیش از این افزایش یابد باید در تصمیم گیری های بعدی، 
موارد بیشتری از نظر پروتکل های بهداشتی لحاظ شود. 

وی بیان کرد: طی هفته گذشــته تنها یک روز میزان 
مرگ و میر ناشی از کرونا در استان صفر شد اما پس از آن 
حداقل یک تا دو مورد فوتی گزارش شده است. در میان 
شهرهای استان هم اشتهارد بیشترین آمار ابتال را به 
خود اختصاص داده است. همچنین در محالت حصارک 
و باغستان کرج که با تراکم جمعیت رو به رو هستیم آمار 

مراجعات بیشتر بوده است.

سیرصعودیبستریومرگدرکرمانشاه
فرحنازچراغی–کرمانشاه:بعد از تعطیالت 
نوروز و از ابتدای اردیبهشــت شیوع ویروس کرونا در 
کرمانشــاه روندی صعودی به خود گرفت. در برخی 
شهرستان ها که تا پیش از این، موارد ابتال حتی به کمتر 
از انگشتان دست می رسید ، بعد برداشته شدن قرنطینه 
و بازگشایی مجدد برخی مشاغل آمار ابتال مرز هشدار 
را رد کرد و در وضعیت قرمز قرار گرفت. جوانرود، ثالث 
باباجانی، اسالم آبادغرب و هرسین 4 شهری بودند که 
وضعیت قرمز داشتند و با افزایش ابتال و بستری و مرگ 
و میر روبه رو شــدند. به طوری که طی دو هفته اخیر 
روزانه حداقل یک و حداکثر 5 نفر در استان کرمانشاه 
براثر کرونا جان داده اند. بیشترین میزان مرگ و میرها 
هم به ترتیب در کرمانشاه، جوانرود و اسالم آباد غرب 
گزارش شده اســت. به همین دلیل است که فرماندار 
جوانرود از اعمال برخی محدودیت ها با هدف کاهش 
آمار ابتال خبر داد و تاکید کــرد: جلوگیری از اجتماع 
بیش از 10 نفر در مراسم خاکســپاری، اعمال طرح 
تردد زوج و فرد خودروها در اماکن پرتردد، ملزم کردن 
تمامی اداره ها و بانک ها به رعایت پروتکل های بهداشتی 
و استفاده از ماسک و جلوگیری از ورود مراجعان بدون 
ماسک، اعمال محدودیت شدید در بازارچه، تعطیلی 
اقامتگاه ها، نظارت بر توزیع ماسک و به صدا در آوردن 
آژیر خطر و توزیع ماسک رایگان در شهر های جوانرود 
و شــروینه از جمله این محدودیت هاســت. رستگار 
یوسفی از مسافران خواست در شرایط کنونی از سفر 
به این شهرستان و البته سایر شهرهای قرمز کرمانشاه 

خودداری کنند. 

افزایشمبتالیانبهویروسکرونادرمرکزی
مهدیهصالحی-مرکزی:توجه به پروتکل های 
بهداشتی و البته حذف نشدن قرنطینه ها آمار کرونا را 
در استان مرکزی به مانند بسیاری از استان های کشور 
با کاهش مواجه کرد، اما در دو هفته گذشته تعداد موارد 
ابتال به کرونا و بیماران نیازمند به بستری نسبت به قبل از 
تعطیالت پایان ماه رمضان افزایش یافت. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اراک با اشاره به شناسایی 6۹ مورد مبتال 
به ویروس کرونا در آخرین نتایج آزمایشگاهی در استان 
گفت: از این تعداد افراد شناسایی شده 54 مورد مربوط 
به شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی 
اراک، 7 مورد خمین و 8 مورد نیز مربوط به شهرستان 
ســاوه بوده است. ســید  محمد 
جمالیان افــزود: از 54 مورد ابتال 
25 نفر در منــزل قرنطینه و 2۹ 
مورد نیز در بیمارســتان بستری 
شدند. از 7 مورد خمین هم 6 مورد 
به صورت ســرپایی برای گذران 
دوران قرنطینه در خانه و یک مورد 
بستری داشتیم. تعداد مبتالیان 
شناسایی شده در شهرستان ساوه 
هم 8 مورد بود که همــه آنها در 

منزل بستری شدند. 

آمارابتالدرسنندجدوبرابرشد
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کردســتان 
گفت: تعداد مبتالیان به کرونا در ســنندج نسبت به 
دوره اول شــیوع این بیماری دو برابر شده و اگر مردم 
اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند، 
باید منتظر موج بحرانی این بیماری باشــیم. صدیق 
جدیداالسالمی افزود: با توجه به آخرین آمار مبتالیان 
به کرونا، سنندج با بیشــترین تعداد در وضعیت قرمز 

قرار دارد، به طوری که از تعداد 1۹3 مورد بستری بیمار 
مبتال به کرونا در کردستان 121 مورد مربوط به سنندج 
است. جدیداالسالمی درباره روند افزایشی بستری در 
استان هم بیان کرد: بزرگترین کار در حق کادر بهداشت 
و درمان پیشگیری است، تنها با پیشگیری است که از 
بار مراجعه به بیمارستان ها کاسته می شود چرا که کادر 
درمان رفته رفته دچار فرســودگی و در ارائه خدمت 

عاجز خواهند شد. 

چهارمحالوبختیاری؛27ابتالدر24ساعت
سرپرست معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
تعداد افراد بســتری فعلی در مراکز درمانی را 30 نفر 
عنوان کرد و گفت: تا ظهر سه شنبه با یک مورد فوتی 
جدید ناشــی از ابتال به بیماری کوویــد 1۹، مجموع 
فوتی های ناشی از ابتال به این بیماری در استان به 31 نفر 
رسید. سیدراشد جزایری با بیان این که شهرستان های 
بن، کوهرنگ، اردل و شهرکرد در وضعیت هشدار قرار 
دارند، افزود: در 24 ساعت گذشته آزمایشات 27 نفر 

مثبت اعالم شده است. 

شایعهپرشدنظرفیتبیمارستانهادرهمدان
فاطمهکاظمی-همدان:اگرچه وضعیت همدان 
در میزان مبتالیان به کرونا به اندازه 7 استان اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت بحرانی نیست اما برخی خبرها 
حاکی از پرشــدن ظرفیت  پذیرش بیماران کرونا در 
همدان است. البته معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا در این باره گفت: شاهد افزایش محدود 
موارد بیماران نیازمند به بســتری در بیمارستان های 
استان هستیم اما خبر تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان 
سینا شایعه است و همدان به نسبت دیگر استان ها در 
شرایط بهتری قرار دارد. هر چند منوچهر کرمی معتقد 
است اگر شهروندان همدانی به شرکت در عروسی های 
پنهانی، مراسم ختم و دورهمی های خانوادگی ادامه 
دهند حتما این استان نیز در وضعیت نامناسبی قرار 

خواهد گرفت.

نیاز۳برابریهرمزگانبهتختهایبیمارستانی
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان هم وضعیت 
شهرهای این استان برای مقابله با کرونا را بحرانی عنوان 
کرد و گفت: انتظار می رود طی هفته آینده بیمارستان 
شهید محمدی بندرعباس بار زیادی را متحمل شود. 
حسین فرشــیدی افزود: در حال حاضر کادر درمان 
فشــار زیادی را تحمل می کنند و تبعات آن به زودی 
همه را درگیر خواهد کرد. تا همین لحظه هم ظرفیت 
بخش های پذیرش کرونا پر شده اســت و با توجه به 
افزایش روزانه ابتال به این بیمــاری، انتظار می رود که 
در هفته آینده وضعیت نامساعدتری از شرایط فعلی 
پیش رو داشته باشــیم. وی تاکید کرد: برای بستری 
بیماران کووید1۹ در اســتان باید ســه برابر ظرفیت 
تخت های فعلی برنامه ریزی شود اما در ستاد کشوری 
برای اســتان هایی که در وضعیت قرمز و بحران کرونا 
قرار دارند به طور جداگانه تصمیم گیری نشده است و 
ظرفیت هرمزگان در مواجهه با این بحران با مشکل و 

چالش همراه خواهد بود.

افزایش200نفریمبتالیانکرونادرفارس
آمار مبتالیان به بیماری کووید1۹ در اســتان فارس 
هم رشدی بیش از 2 برابری را تجربه و برای اولین بار 
از آغاز این اپیدمی، تعداد بیماران شناســایی شده در 
یک روز از 200 نفر عبور کرد. معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز در این باره اظهار کرد: روند شیوع 
کروناویروس در استان نه تنها در مسیر کاهش نیست، 
بلکه روند افزایشی را طی می کند، بنابراین مردم بدانند 
که در صورت بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی 
و تداوم روند افزایشــی محدودیت های جدید برقرار 
می شود. عبدالرسول همتی افزود: وضعیت کنونی موارد 
مرگ و میر در افراد در معرض خطر مانند سالمندان، 
بیماران مبتال به سرطان، دارای نقض سیستم ایمنی، 
مبتالیان به فشارخون و دیابت را باال می برد، بنابراین 
الزم است مردم با استفاده از ماسک در هنگام خروج از 
خانه، پرهیز از ترددهای غیرضرور، شست و شوی مرتب 
دست، دوری از تجمعات از ابتال به بیماری کووید1۹ 

پیشگیری کنند.

  
با این اوصاف باید گفت که هر چند طی روزهای اخیر 
تعدادی از شهرهای کشور در شرایط سفید قرار داشتند، 
اما به گفته بسیاری از مســئوالن نباید به این رنگ و 
عدم افزایش ها طی یک بازه مشــخص اعتماد کرد در 
بی توجهی مــردم به رعایت پروتکل های بهداشــتی 
احتمال عوض شدن رنگ این شهرها بسیار محتمل به 
نظر می رسد. بی شک بخش عمده ای از کنترل بیماری 
کرونا به رفتار اجتماعی مردم بســتگی دارد. هر چند 
آزادسازی و بازگشت کســب وکارها به حالت عادی، 
اجرای پروتکل ها از ســوی مردم و صاحبان اصناف را 
مشکل کرده اســت. اما باید توجه داشت که خیزش 
کرونا در هر استان یا شهری می تواند مناطق مجاور را 
هم تحت تاثیر قرار دهد و عادی انگاری بیماری از سوی 
مردم می تواند مشکالتی زیادی را چه به لحاظ خطرات 
جانی و چه به لحاظ فشار کاری و روانی بر کادر درمانی 
ایجاد کند. آنچه مشهود است کنترل و مهار آمار لجام 
گسیخته ابتالء به ویروس کرونا به تغییر نگرش مدیریت 
نیاز دارد و آنچه تا به امروز نشان داده الگوی اجتماعی 
- بهداشتی فعلی نتوانسته در کاهش ابتال به بیماری 

عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

صدای استان ها

021-2۳02۳405 پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

ایرانشهر  چهارشنبه 21 خرداد 99  شماره 7960 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

همکاری گیالن با خوزستان برای افزایش تولید برنج در کشور
علیدرجانی،رئیسسازمانجهادکشاورزیگیالنگفت:درپیهمکاریگیالنباخوزستانعالوهبرافزایشتولید
برنجکشورشاهدافزایشدرآمدشالیکوبیهادرایناستاننیزخواهیم
بود.افزایشتولیدبرنج،منجربهکاهشوارداتبرنجخارجیمیشود.
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خوزستانیهاپسازورود
کروناروزهایسختیرا
پشتمیگذارندوحتی
باوجودکاهشابتالدر
بســیاریازاستانها،
افزایشآمــارابتالدر
بســیاریازشهرهای
ایناستاننگرانکننده
است.تاجاییکهشمار
مبتالیاناستاناز20هزار

مبتالهمعبورکرد

طییکماهگذشــته
بسیاریازبیمارستانهای
گیالنخالــیازبیمار
کروناشدهبودامااکنون
بیمارستانرازیرشت
بهعنوانبیمارســتان
ســانترالکرونامجددا
شــاهدپذیرش50تا60
بیمارکرونایــیبهطور

روزانهشدهاست

آمارمبتالیانبهبیماری
کوویــد1۹دراســتان
فارسهمرشدیبیش
از2برابــریراتجربهو
برایاولینبارازآغازاین
اپیدمی،تعدادبیماران
شناساییشدهدریک
روزاز200نفرعبورکرد

آمار بستری ها اوج گرفت
بررسی مراکز درمانی در برخی شهرهای کشور نشان می دهد که آمار بیماران کرونایی نیازمند به بستری به سرعت در حال رشد است 

آمارافزایشیبستریهاموجبنگرانیکادردرمانازکمبودتجهیزاتدرمانیشدهاست./عکس:تسنیم

افزایشقیمتمسکندرتبریز
در سال های اخیر قیمت مسکن به صورت نجومی افزایش داشته و این افزایش در این 
6 ماه اخیر خیلی بیشتر شده اســت و قیمت ها به یکباره به دو برابر تبدیل شدند. در 
این شرایط نه کســی جرأت فروش ملک خود را دارد و نه خرید. جوانان بیش از پیش 
تحت فشار قرار گرفته اند چون اجاره بها هم به دنبال این افزایش بی رویه قیمت مسکن، 
باال رفته است و روز به روز هم در حال افزایش است. مسئوالن باید فکری به حال این 

شرایط بکنند.
سینامهاجری-آذربایجانشرقی

پروژهنیمهتمامدانشگاهصنعتیاردبیل
شــاید نزدیک به 10 سال است که از مطرح شدن تأســیس دانشگاه صنعتی اردبیل 
می گذرد اما هنوز به مرحله عملیاتی نرســیده اســت. در چند دوره اخیر مجلس نیز 
نمایندگان اســتان وعده تکمیل این پــروژه را داده بودند اما وعده ها در حد شــعار 

انتخاباتی باقی ماند. 
فریدهسالمی-اردبیل

ورودیهاینامناسبشهردهدشت
چهار ورودی دهدشت در استان کهکیلویه و بویراحمد از سمت طولیان، سوق، چرام و 
بهبهان سیمای زشتی دارند و هر مسافر به محض ورود به این شهر آزرده خاطر می شود. 
ورودی هر شهر پیشانی آن شهر است و باید دارای المان و نمای در خور شان و متناسب 

با فرهنگ آن منطقه باشد.
شایانصادقی-کهکیلویهوبویراحمد

دریافتعوارضگازازروستاییان
در قبض گازها عنوانی به نام عوارض گازرسانی به روستاها از جمله روستای بجنورد 
به مبلغ 20 هزار تومان اضافه شده، آیا مردم باید هزینه گازکشی روستاها را پرداخت 

کنند؟ این موضوع ارتباطی به مردم ندارد و وظیفه دولت است.
صادقهمتی-خراسانشمالی

ساختبیمارستان700تختخوابیرضایمشهد
بیش از 40 سال از آغاز ساخت بیمارستان 700 تختخوابی رضا در یکی از حساس ترین 
نقاط شهر مشهد می گذرد، اما این طرح هنوز به سرانجام نرسیده است. حتی به تازگی 
مسئوالن استان پس از 40 سال معطلی و صرف میلیاردها تومان سرمایه ملی، خواستار 
انهدام سازه نیمه کاره و احداث بیمارستان با نقشه جدید شده اند. در طول این سال ها 
تنها چیزی که از این مرکز درمانی در بزرگراه خاتم مشــهد به چشم خورده، اسکلتی 
نیمه کاره است که غبار فرســودگی و کهنگی بر چهره اش زار می زند. حال مسئوالن 
سازمان تامین اجتماعی کشور فارغ از خسارتی که در طول این سال ها به واسطه عدم 
اجرای این پروژه بزرگ به مردم مشهد و زائران بارگاه منور امام رضا)ع( وارد شده است، 
خبر از انهدام اسکلت این بیمارســتان و طراحی مجدد سرمایه گذاران کره ای در این 

خصوص می دهند.
شهابنظری-خراسانرضوی

   بستری ۲۴۹ بیمار کرونایی جدید در تهران
فرماندهمدیریتبیماریکرونادرتهرانهمبااشارهبهبســتری1۹4بیمارجدیدکوووید1۹دربخشهایعادیو55موردجدیددربخشمراقبتهایویژهتا
دوشنبهشبخبردادوگفت:تفاوتچندانیدرمراجعهمردمبهبخشهایبهداشتینداشتیمامامیزانمراجعهسرپاییبهبخشهایبهداشتیحدود۳.5درصد
رشدداشتهاست.علیرضازالیافزود:ازکلمراجعهکنندگانبهبیمارستانهادرحدود4.7درصدبستریشدندکهاینآمارنسبتبههفتهقبلرشدداشتهاست.
سیماساداتالری،سخنگویجدیدوزارتبهداشتهمظهردیروزآمارمبتالیانقطعیبهکرونادرکشورراازابتدایشیوع175هزارو۹27نفراعالمکردوگفت:با
بررسیهاوآزمایشهایانجامشدهازظهریکشنبهتاظهردیروزازمیانافرادمشکوک،ابتالی20۹5تنبهکووید1۹تاییدشدهومتاسفانه74نفرفوتکردند.در
میانآماربیمارانبستریهمحالعمومی26۳۹نفرنامساعدودروضعیتبحرانیاست.ویتاکیدکرد:وضعیتکرونایاستانخوزستانقرمزاستواستانهای

هرمزگان،کردستان،خراسانرضوی،بوشهر،سیستانوبلوچستانوکرمانشاهدروضعیتهشدارقراردارند.
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آيا پايگاه هاي مديريت بحران براي موج دوم كرونا آماده هستند؟
رضا كرمي محمدي، رئيس ســازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران: ما از ابتدايي كه بحث شيوع كرونا در كشور مطرح شد به سمت 
اســتفاده از ظرفيت هاي موجود رفتيم و هنوز نيز آمادگي الزم را براي 
كمك داريم. به همين منظور پيش از نيمه اسفند سال گذشته 8سوله 
مديريت بحران در هماهنگي با ستاد مقابله با كرونا براي پذيرش بيماران 
مبتال به كرونا در دوران نقاهت آماده شــد    و پس از تجهيز، در اختيار 
وزارت بهداشت قرار گرفت. و اين سوله ها در 8 نقطه از شهر و در اماكني 

انتخاب شدند كه دور از نقاط پرتجمع شــهري قرار داشتند. نكته اينجاست كه هم اكنون با گذشت 
حدود 3ماه، تنها 4نفر در 3سوله پذيرش شده و خيلي زود هم ترخيص شدند. با وجود اين ما همچنان 
اين سوله ها را براي طي كردن دوران نقاهت بيماران مبتال به كرونا درآماده باش نگه داشته ايم و تابع 
تصميمات وزارت بهداشت و ستادملي مقابله با كرونا خواهيم بود.  جاي خوشحالي است كه وضعيت در 
تهران به گونه اي نشد كه نياز به استفاده از اين سوله ها باشد و با توجه به وضعيت موجود و گزارش هاي 
اعالمي از سوي ستادملي مقابله با كرونا نيز به نظر نمي رسد كه در آينده نيز نياز چنداني به اين سوله ها 
باشد، اما همانطور كه گفتم ما همچنان اين سوله ها را در آماده باش نگه خواهيم داشت. بنابراين از نظر 
من مديريت شهري تهران نه تنها در مقابله كرونا خوب عمل كرد، بلكه آمادگي الزم را براي موج دوم 
و پساكرونا هم دارد. اگرچه بايد توجه كرد كه اصلي ترين مشكل موجود در اين زمينه به نا هماهنگي 
بين سازماني و تشــكيالتي برمي گردد. موضوعي كه در طرح ترافيك به وجود آمد نشان داد كه اگر 
ارگان ها مديريت هماهنگي داشته باشند و به نتيجه واحد برسند، قطعا به نتيجه مطلوب تري مي رسند. 

پس هم اكنون بايد به سمت انسجام، تعامل بيشتر و هماهنگي برويم.

ث
مك

آقاي فراهاني به عنوان نماينده مردم 
در شوراي شهر وضعيت كشور و به ويژه تهران را 
از نظر مديريت بحران به خصوص مديريت بحران 

كرونا چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ببينيد منظور از مديريت 
بحــران علــم تجزيه و 
بحران هــاي  تحليــل 
گذشته با كمك فناوري 
است كه در جست وجوي 
راه حل بوده تا بتوانيم از 
وقوع بحران هاي مشابه پيشــگيري كنيم و بتوان 
خســارات را كاهش داد. متأســفانه كشــور ايران 
هم اكنون داراي سيســتم غيرمدون است و كليه 
اقدامات سيستم كنوني تنها به مرحله حين يا بعد از 
بحران تمركز يافته، درصورتي كه برنامه ريزي بايد 
3زمان قبل، حين و بعد از وقوع بحران را پوشــش 
دهد. پس تمركز بر مديريت بــر بحران يا به نوعي 
قبل از بحران ضروري به نظر مي رسد. به نظر مي رسد 
بحران اصلي كه ما در كشــور ايران بــا آن روبه رو 
هستيم عدم  استفاده از نيروي متخصص و نخبگان 
در سازمان ها و ادارات است.بحران ها در همه جاي 
دنيا بر هم زننده نظم بوده و داراي پيچيدگي است و 

اغلب به صورت ناگهاني حادث مي شوند.
بحران ها معموال به 2 دســته تقسيم مي شوند كه 
شــامل طبيعي و غيرطبيعي اســت. بحران هاي 
طبيعي مانند سيل و زلزله و بحران هاي غيرطبيعي 
مانند جنگ و.. است. خاصيت همه آنها اين است كه 
به صورت وسيع تخريب مي كند و خسارهات زيادي 
به بار مي آورد كه منافع ملي، شــهر و سازمان را به 
خطر مي اندازد و غالبا خــارج از كنترل و ناگهاني 
است. در ايران براي نخستين بار در سال 1348به 
مديريت بحران پرداخته شــده اســت كه اين امر 
به قانون پيشــگيري از خطرات سيل بازمي گردد. 
بدين ترتيب تا ســال 1386ســند جامع مديريت 
بحران شكل گرفت و پس از آن ستاد مديريت بحران 

كشور تشكيل شد.
مديريت بحران داراي 4مرحله اســت. اين مراحل 
شامل مديريت قبل از بحران و مديريت آغاز بحران، 
مديريت حين بحران و مديريت پسا بحران است.نه 
تنها در كشور ما، بلكه در ســاير كشورها به مسئله 
اقدامات قبل بحران توجه نمي شــود. بســياري از 

بحران ها را مي تــوان در مرحله اول پيش بيني كرد 
و مي توان مديريت ريسك داشت.هريك دالري كه 
در مديريت بحران ريسك خرج شود از هزينه هزار 

دالر در زمان بحران جلوگيري مي كند.

 خانم آزاد فالح نظر شــما چيست؟ 
آيا توانسته ايم در مديريت بحران كرونا موفق 

عمل كنيم؟
درخصوص ويروس كرونا بايد گفت كه نقطه ضعف 
ما در كشور اين است كه مي دانستيم ممكن است 
كشــور ما هم آلوده به ويروس كرونا شــود. همه 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه كشور ما درگير 
خواهد شد اما اقدامات قبل از ورود ويروس چه بود؟ 
آيا تيم مديريت بحران تشكيل شد؟ آيا اقدامات مؤثر 

براي پيشگيري صورت گرفت؟

پيش بيني هاي الزم و مانورها بايــد براي مقابله با 
كرونا پيش از ورود ويروس صورت مي گرفت و مردم 
آموزش الزم را مي ديدند. همچنين پيش بيني براي 
اقالم بهداشتي هم بايد در دستور كار قرار مي گرفت 

كه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

 يعني به خاطر پيش بيني نادرســت، 
اقدامات الزم در شهرها ديرتر آغاز شد؟

مهم ترين ركن مديريت بحران اطالع رساني است. 
افراد بايد در رابطه با وضعيت كنوني جامعه و بحران 
موجود اطالعات الزم را داشــته باشــند تا درگير 
شايعات نشــوند. در اين روزها مديريت شايعات از 
اهميت زيادي برخوردار بود تــا بدين ترتيب افكار 
عمومي درجريان اخبار درســت قرار بگيرند. پس 
مي توان گفت آموزش عمومي و آگاهي رساني دقيق 

به عموم درخصوص بحران هــاي مختلف ازجمله 
سيل، زلزله، كرونا و..... از ضروريات است و بايد در 
دستور كار جدي قرار بگيرد. نشانه هاي اوليه بحران 
را درشهرها بايد شناسايي كرد و براساس آن اقدامات 
الزم صورت پذيرد. مديريت بحران جز وظايف اصلي 
هر ارگان و سازماني اســت. مسئله مديريت بحران 
آنقدر اهميت دارد كه نفر اول ســازمان مسئوليت 
مديريت بحران را بر عهــده دارد و نبايد انتظارات 
تنها از شهرداري ها مطالبه و سازمان مديريت بحران 

مطالبه شود.
مسئله دوم شروع بحران اســت. نبايد ميان شروع 
بحران و مديريت حين بحران فاصله گذاشته شود و 
ساعات اول كه بحران ايجاد مي شود بايد به سرعت 
وارد عمل شد. بايد تمركز بر پياده سازي  شاخص هاي 
حكمراني خوب شهري و مشــاركت شهروندان در 

تمامي امور داشــته باشــيد. مديريت ارتباطات و 
اطالعات در ساعات آغازين بحران به  شدت اهميت 
دارد. مثال درخصوص بحران ويروس كرونا در كشور 
بايد از روزهاي اول اسفند اقدامات الزم براي مقابله 

با كرونا انجام مي شد. 

 آقاي فراهاني شــيوه تهران در برابر 
مقابله با كرونا را چطور ارزيابي مي كنيد؟

درخصوص كرونا بايد گفت در كشــور زمان طاليي 
را درخصوص بحران كرونا از دست داديم. اگرچه در 
ابتداي امر استان هاي موفقي مانند بوشهر خودشان 
را قرنطينه كردند و اجازه ورود به كســي ندادند. با 
اين حال ابتدا الزم اســت كه بگويم اســتقرار نظم 
اهميت زيادي در روزهاي بحران دارد و بايد ساختار 
تشكيالتي براي مقابله مشخص شود. از سوي ديگر 
بحث قوانين شهرسازي ما، نياز به بازنگري و اصالح 
دارد و بايد در دســتور كار جدي قرار بگيرد. اما در 
مورد تهران براي جلوگيري از شيوع بيماري كرونا، 
نظر شــوراي شــهر تهران تعطيلي مترو و اتوبوس 
بود، اما ســتاد ملي كرونا اين پيشنهاد را نپذيرفتند. 
پس مي توان ادعا كرد كه متأســفانه بين ارگان هاي 
مسئول اجرايي هيچ گونه هماهنگي و انسجام و اقدام 
واحدي به چشم نمي خورد و هركدام به صورت مجزا 
برنامه ريزي و اقداماتي انجام مي دهند. انســجام و 
هماهنگي بين سازمان هاي اجرايي از ضروريات است.

 خانم آزاد فالح انسجام مدنظر آقاي 
فراهاني چگونه شكل مي گيرد؟

در كشور ايران وجود يك 
طرح جامع و ساختاري 
نو و مــدرن درخصوص 
مديريــت بحــران از 
نيازهاي اساسي كشور 
بــه شــمار مي آيــد تا 
به انســجام الزم برســيم. با توجه به اينكه از افراد 
متخصص در مقطع دكتري و نخبگان به درســتي 
استفاده نمي شــود، پس بايد مسئولين و مديريت 
شــهري نگاه ويژه  اي به متخصصان داشته باشند و 
تشكيل اتاق فكر و ايده در شــوراها، شهرداري ها ، 
سازمان ها و ارگان هاي دولتي و از استفاده از ظرفيت 

نخبگان و متخصصان از ضروريات است.

همشهري وضعيت مديريت بحران موج دوم كرونا 
در كالنشهرهاي كشور را در يك  ميزگرد مجازي بررسي كرد

مشكالت شهرها روي موج دوم كرونا
يادداشت

پادگان صفرشش و نظمي نو
شانه هاي نحيف تهران، زير بار سنگين 
سال ها مديريت شهري ناكارآمد خميده 
است. براي درك اين موضوع نيازي به 
تحقيق و تحليل نيست. حتي گذراندن 
يك روز در اين كالف ســردرگم كافي 
اســت تا بپذيريم تهران از مفهوم شهر 
تهي شده و به جايي براي كار و خواب 
تقليل يافته است. افزايش سطح اشغال 
ابنيه در چند مرحله و بارگذاري هاي بي پشتوانه، سبب شد چهره  
اين گستره  عظيم و خاكستري رنگ در چند دهه آنچنان دگرگون 
شود كه محله هاي قديمي به خاطره اي جمعي و گنگ تبديل شوند 
و ماشين و آسفالت جاي درخت و جوي و معبر را بگيرد. بعدتر كه 
بال به جان باغ ها افتاد، ماجرا پيچيده تر هم شد. مصوباتي قانوني 
كه تنها روي كاغذ سعي در حفظ درختان قديمي و باغ ها داشتند، 
در عمل تير خالص شدند براي زدودن شهر از اندك فضايي براي 
زيستن و نفس كشــيدن. برج ها و مال ها جاي باغ ها نشستند و از 
تنه قطع شده  هر درختي، ستوني سر برآورد.  تهران از نقطه  بدون 
بازگشت گذشته است. چرا كه ظرفيت هاي فضايي و شرياني اش 
را از دست داده و حقوق مكتســبه راه را بر هر اصالح تأثيرگذاري 

بسته است.
حتي اصرار بر مقوله  درآمد پايدار شهري، در بستري كه سرمايه و 
سود حرف اولش را مي زند، شايد به كورتر شدن اين گره بينجامد. 
از اين رو، وضعيت در مديريت شهري تهران از موضع ابتكار عمل به 
وضعيت تدافعي تغيير كرده است. وضعيتي كه در آن شايد بتوان از 
حجم تخريب و ميزان تضييِع »حِق بر شهر ساكنان« كاست. در اين 
وضعيت جديد، به جاي تأكيد بر بايدها، تنها مي توان به نبايدها دل 
خوش كرد. نبايدهايي مثل اضافه تراكم، تجاري سازي  در پهنه هاي 
مســكوني، توافق هاي منطقه اي، پروژه هاي چنــد عملكردي با 
حوزه نفوذ گســترده و مواردي از اين دست. در اين بين واگذاري 
70درصد از پادگان06 به شــهرداري تهران براي ايجاد بوستان 
ارتش و احياي چند ده هزار مترمربع بناي موجود در آن، به راستي 
هم فرصت است و هم تهديد. سابقه  ايجاد تفرجگاه هايي نظير آنچه 
در منطقه 22 اتفاق افتاد نشان مي دهد، هر طرحي كه حوزه  نفوذ و 
ميدان خدمت و يا حتي جذابيتش، به جذب سفر بينجامد، نه تنها 
گره اي از كار فروبسته  اين شهر باز نخواهد كرد، بلكه خود به معضل 
تازه بدل مي شود. نگاه غالِب اجرايي در مجموعه  شهرداري تهران 
كه در گذشته وجود داشت و سبب كمرنگ شدن وجه مطالعاتي 
و ميل مديران براي ديده شدن عملكردشان مي شد، بارها و بارها 
شــهر را دچار چالش هاي گوناگون كرد. ماجــراي مجتمع هاي 
سينمايي بدون پيوست كارآمد ترافيكي و جاي گذاري نامناسب 
و بي قاعده  آنها در شهر يا بوستان هاي جديدالتاسيس    ؛ نشان داده 
كه توســعه  نامتوازن ســرانه ها در تهران و نبود چشم انداز واحد 
براي چينش و پراكندگــي آنها و نگاه منطقه اي بــه پروژه هاي 
بزرگ مقياس، خــود از تعييــن كننده ترين داليــل افزايش بار 
ترافيكي شبانه و انسداد شريان هاي شهري هستند. به نظر مي رسد 
هر نگاه درآمدي به مجموعه  ابنيه  موجود در پادگان06 كه منجر 
به كاربري هايي با جذب سفر باال باشد، فلسفه  اين اقدام مثبت را 
زير پرسش خواهد برد. شــايد بهترين گزينه براي اين مجموعه 
كاربري هاي فرهنگي با مخاطبان محدود يا حوزه نفوذ ناحيه اي 

و منطقه اي باشد.
فضاي ســبز اين مجموعه نيز مي تواند جبران بخش كوچكي از 
تخريب هاي گسترده  باغ هاي تهران در گذشته باشد اما در شرايط 
فعلي و بحران هاي بالقوه اي نظير زمين لرزه، اولويت اول در چنين 
پروژه هايي، مي تواند پرداختن به موضوع اسكان اضطراري و تقويت 

پايگاه هاي امدادي باشد.
و خالصه اينكه، تهراِن امروز بيشــتر از آراســتن، به پيراستن و 

مراقبت نيازمند است.
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موج دوم كرونا در كشور آغاز شده و صحبت هاي ضد  و نقيضي 
در اين رابطه به گوش مي رسد. يكي مي گويد: روشي كه ايران گزارش

اتخاذ كرده، مي تواند الگوي بسياري از كشورهاي ديگر هم 
باشد؛ چراكه با سوار شدن بر موج كوتاه ابتال و با نگاه به ظرفيت هاي درماني 
و بيمارستاني ايران، بايد به مبارزه با شيوع يك  ويروس نوظهور رفت. آنهايي 
كه چنين ديدگاهي دارند، معتقدند، اگر جمعيت كمتري در چند نوبت به 
كرونا مبتال شده و روانه بيمارستان شوند، بسيار بهتر از روشي خواهد بود 
كه نفرات بااليي از جامعه درگير ويروس در يك بازه زماني كوتاه شوند. البته 
آنها اين شيوه را براي كشورهايي با ظرفيت محدود بيمارستاني مناسب 
مي دانند. طيف ديگري اما اعتقاد دارند، بايد هر طور شده نگذاشت كه زمان 
شيوع كرونا طوالني شود؛ زيرا اين گونه خسارت هاي جاني و مالي شديدي 
يكباره وارد مي شود. با همه اينها اما كرونا چند روزي است كه در ايران، روي 

موج بلند تازه اي مي تازد و مديريت اين قضيه از نگاه كارشناســان بخش 
بحران اهميت فراوانــي دارد. از اين ميان، بايد به تهــران با نظر به اينكه 
جمعيت ساكني نزديك به 9ميليون نفر را در خود جاي داده و هر روز ميزبان 
5ميليون نفر از شهرهاي اقماري و حاشيه اي اســت، ويژه تر نگاه شود. 
مديريت بحران كرونا در پايتخت كشور از يكسو و توجه به نيازهاي آن از 
ابعاد گوناگون شهرسازي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از سوي ديگر، 
مسئله اي مهم به شــمار مي رود. به همين خاطر در يك  نشست تخصصي 
مجازي با حضور مجيد فراهاني، عضو شــوراي شــهر تهران، رضا كرمي 
محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و زهره آزاد 
فالح، استاد برنامه ريزي شهري و مشاور بنياد مسكن انقالب اسالمي موضوع 
مديريت بحران شهرها را در روزگار فعلي بررسي كرديم. گفتني است كه 

نظرات كرمي محمدي را در تماس تصويري جداگانه اي جويا شده ايم.

رئيس شوراي عالي استان ها از راه اندازي سامانه مردمي ثبت تخلفات شورا و شهرداري خبرداد
اصالح زيرساخت ها پيش نياز مديريت واحد شهري

عليرضا احمدي در گفت وگو با همشهري: مبنا و رويكرد طرح ها و لوايح شوراي عالي استان ها بايد حل مشكالت مردم باشد

درباره طرح ها و لوايحي كه شوراي عالي 
اســتان ها براي تصويب ارائه مي دهــد، بگوييد. 

طرح هاي شورا چگونه بررسي و نهايي مي شوند؟
شوراي عالي استان ها هر ماه جلسه دارد و اجالس هاي 
رســمي هم هر دو ماه يك بار برگزار مي شود. طرح ها 
مي توانند  به چند طريق وارد شــوراي عالي اســتان ها 
شوند. برخي طرح ها از دستگاه ها وارد شورا مي شوند، 
برخي ديگر، از شوراي استان ها به شوراي عالي مي آيند و 
برخي ديگر را هم نمايندگان شوراي عالي استان ها آماده 
مي كنند. در هر صورت طرح ها ابتدا در كميسيون هاي 
شورا بررسي مي شوند و درصورت تأييد براي تصويب 
و  قانون شدن، به مجلس شوراي اسالمي مي روند. اما 
رويكرد طرح هاي ارائه شده از طرف شورا، مشكالت و 
مسائل مردم را در بر مي گيرد. به بيان ديگر، اگر قرار باشد 
طرحي از طرف شــورا به مجلس ارائه شود و به صورت 
قانون دربيايد، بايد قانوني باشد كه گرهي از مشكالت 
مردم باز كند. به باور من، اين موضوع، به معناي پويايي 
شــوراي عالي استان هاســت. به هر حال، االن برخي 
قانون ها يا خأل دارند يا منسوخ شده و يا نيازمند تغيير 
هستند كه توجه به اين مباحث هم اهميت زيادي دارد.

ا گر بخواهيد فرايند اقدامات 3سال اخير 
شوراي  عالي  استان ها را ارزيابي كنيد، مهم ترين 

طرح هاي اين سال ها چه بوده است؟ 
يكي از اصلي ترين طرح هاي شــوراي عالي اســتان ها 
در سال هاي اخير، مشــاركت در طرح جامع مديريت 
يكپارچه شهري بوده است. اين طرح از طرف دولت و 
مجلس ارائه شد و شوراي عالي استان ها با نمايندگان 
مجلس و دولت كميسيون مشــترك تشكيل دادند. 
اگر اين طرح اجرا شــود، طرح خوبي است و بسياري 
از مشــكالت مردم را حل خواهد كرد امــا تبديل آن 
به قانون، كار راحتي نيســت. در اين بــاره دولت بايد 
اختياراتش را به مديريت شــهري بدهد. اگر قرار باشد 
مديريت شــهري نظــارت كند و درآمدها به ســمت 
دستگاه هاي دولتي برود، خب، امكان پذير نخواهد بود. 
بنابراين طرح بايد پخته  شود. البته طرح هاي ديگري 
هم در اين سال ها بوده است. در شوراي عالي استان ها 
8كميسيون تخصصي ازجمله محيط زيست و سالمت، 
انرژي، صنعت و معدن، نظارت، برنامه و بودجه، عمران، 
معماري و شهرســازي، فرهنگي و آموزش داريم كه 
طرح ها در اين كميسيون ها بررسي مي شوند تا وقتي 

به صحن مجلس مي روند، بتوانند به تصويب برســند. 
البته شــورا مصوباتي دارد كه به وزارت كشور مي رود، 
اگر وزير اعتراض نداشته باشد، استانداران، بخشداران 
و... ملزم به اجراي تصميمات شوراها هستند. در واقع 
ما دستگاه شــبه تقنيني خاصي هستيم كه متأسفانه 

مغفول مانده است.
 به مديريت يكپارچه شــهري اشــاره 
كرديد. به باور شما سرانجام اين اليحه چه خواهد 

شد؟
ســرانجام اليحه در نهايت با مجلس است و با پيگيري 
صرف شورا كار حل نخواهد شد. ما به مجلس يازدهم 
اميدوار هســتيم كه انقالبي عمل خواهد كرد. هر چند 
شــايد دولت نخواهد اختيارات خودش را به مديريت 
شهري واگذار كند. به هر حال، من معتقدم كه ما بايد 

ابتدا زير ساخت ها را اصالح كنيم تا اين اتفاق بيفتد.
 بعــد از كش و قوس هــاي فــراوان، 
حاال به عنوان رئيس شــوراي عالي استان ها   چه 
برنامه هايي را براي ســال آينده شــورا خواهيد 

داشت؟
يكي از برنامه هاي اصلي، استفاده از اختياراتمان و دوم، 
نظارت بر حسن اجراي قوانين در كشور است. وظيفه ما 
به عنوان شوراي عالي استان ها، تصويب لوايح و نظارت 
بر آنهاست. مهم ترين موضوعي كه به نظر من اهميت 
زيادي دارد و من هم بر آن تأكيد دارم، اين است كه مبنا 
و رويكرد طرح ها و لوايح بايد براساس مشكالت مردم 

اولويت بندي شوند.
 شــهرداري ها همواره بــه درآمدهاي 
ناپايدار مانند عوارض ناشــي از ساخت وســاز و 
همچنين تخلفات ساختماني متكي هستند. اين 

موضوع تا كي ادامه دارد؟
 منابع درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها بايد بررسي 
شــوند. بســتگي به اين دارد كه ما درآمد هاي پايدار 
شــهري را چه مي بينيم و تعريف مي كنيم. هر شهر، 

روستا يا استاني در حوزه خودش فضاي الزم و قابليت 
ســرمايه گذاري دارد. درآمدهاي پايدار زماني محقق 
مي شود كه اين مراكز قابليت هايشان شناسايي شوند. 
شهرداري ها دولت هاي كوچكي هســتند. بايد براي 
هر شهر براســاس قابليتي كه دارد، برنامه ريزي كرد. 
همچنين براي تامين منابع درآمد پايدار شهرداري ها، 
بايد به سراغ سرمايه گذار و مشاركت بخش خصوصي 

برويم.
يكي از راه هاي كمك به توسعه شهرها 
استفاده از ظرفيت هاي گردشــگري است. براي 
توسعه شهرها با استفاده از اين ظرفيت، چه بايد 

كرد؟
يكي از راهكارها اين اســت كه روســتاها را به شهر 
تبديل نكنيم و بافت گردشگري آنها را از بين نبريم. 
 اي كاش يكي از مبناهاي تاســيس شهرها، جمعيت 
نبود. بسياري از روستاهاي ما نبايد شهر شوند. تبديل 
روستاها به شهر مستلزم تشــكيل شهرداري است و 
اين موضوع هم پيامدهاي خاص خود را دارد. اين در 
حالي است كه اگر روستاها روستا بمانند، مي توان از 
ظرفيت هاي گردشگري روستا براي جذب گردشگر 
و به دنبال آن، توسعه روستا بهره برد. اگر ما روستاها 
را به شهر تبديل كنيم، بســياري از امكانات و منابع 
درآمدهاي پايدار روستا مانند كشاورزي، باغ ها، هويت 
بافت هاي تاريخــي و... را از بين مي بريــم. البته اين 
موضوع بيشتر به سياســت هاي كلي و سياستگذاري 

كشوري برمي گردد.
 چقدر به انتخاب شــهرداران به واسطه 

رأي مستقيم مردم اعتقاد داريد؟
من با هــر انتخابي كه از ســمت مردم باشــد، موافق 
هستم. انتخاب نبايد از مردم گرفته شود، اما در انتخاب 
مستقيم چون انتخاب توسط مردم و بدون واسطه است، 
ما دچار خأل قانوني خواهيم شد. هم اكنون شهرداران 
را منتخبان مردم در شــوراها انتخاب و شوراها هم بر 

عملكرد شهرداران نظارت مي كنند. اما اگر اين انتخاب 
مستقيم باشد، با چه سازوكاري بايد بر شهرداران نظارت 
شــود؟ اين موضوعي اســت كه به عقيده من نيازمند 
بررسي است. بايد سازوكارهاي نظارتي براي اين مورد 

پيش بيني شود.
 حاشيه نشــيني يكــي از چالش هاي 
شهرهاست و روزبه روز هم به جمعيت حاشيه نشين 
اضافه مي شود. براي  رفع مشكل حاشيه نشيني چه 

بايد كرد؟
در حاشيه نشــيني ما موظف هستيم طرح ساماندهي 
داشته باشيم؛ موظف هســتيم براي اسكان و معيشت 
مردم دغدغه داشته باشــيم. اما مهم ترين مسئله اين 
است كه در كشور تقسيم كار شده است. به نظرم نبايد 
تقصيرها را گردن ديگري بيندازيم، بلكه بايد با مشاركت 
يكديگر، مسائل را حل كنيم. نبايد به فكر بقاي خودمان 
باشيم، بلكه اين ارزش ها و اعتقادات است كه بايد حفظ 
شوند. پاي نهال انقالب، خون شهدا ريخته شده؛ ظلم 
است در مســندي بنشــينيم و به جاي مردم، به فكر 

خودمان باشيم.
 شــواهد نشــان مي دهد حواشي  اين 
دوره در شوراها بيشــتر از دوره قبل شده است؛ 

حاشيه هايي مثل فســاد مالي و اخالقي در برخي 
شوراها يا دستگيري برخي از اعضاي شوراها. چرا 
تحرك خاصي از سوي شوراي عالي استان ها در اين 

زمينه صورت نگرفته است؟
به نسبت 117هزار نفري كه عضو شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا هستند، تعداد تخلفاتي كه در اين دوره 
بوده، زياد نيســت. اما به هر حال بايــد براي همين 
تخلفات هم اقدام كرد. بر همين اســاس، ما به زودي 
سامانه ثبت شــكايات مردمي را راه اندازي خواهيم 
كرد تــا كوچك ترين اتفاق در هر نقطه از كشــور در 
حوزه شوراها و شهرداري ها در سامانه ثبت شود و ما 
هم سريعا بررسي و رســيدگي خواهيم كرد تا پيش 
از ورود دســتگاه هاي قضايي و نظارتي جلوي تخلف 

را بگيريم.
چه خواسته اي از مجلس شوراي اسالمي 

داريد؟ 
خواسته ما اين است كه مجلس، طرح هاي شوراي عالي 
اســتان ها را به عنوان حق قانوني شورا در اولويت قرار 
بدهد. مي توان با همــكاري مجلس و دولت شــاهد 
اتفاقات خوبي در زمينه مديريت شــهري و شــهرها 

باشيم. 

 شوراي عالي استان ها بعد از 5 ماه كش و قوس و حاشيه هايي كه بر سر انتخاب هيأت رئيسه اش 
ايجاد شده بود، سرانجام رئيس و هيأت رئيسه سومين سال از پنجمين دوره خود را شناخت. گفت و گو

عليرضا احمدي جوان ترين عضو شوراي شهر قم در رقابت با مرتضي الويري كه تجربه و سابقه 
كليدداري تهران را هم دارد، توانست 50رأي از 75رأي نمايندگان شوراي عالي استان ها را به خود اختصاص 
دهد و بعد از 2دوره رياست الويري بر بزرگ ترين نهاد شورايي كشور تكيه زد؛ نهادي كه از 75عضو منتخب 
استان هاي كشور تشكيل شده و طبق قانون مي تواند مثل دولت، براي قانونگذاري به مجلس اليحه بدهد. 
چند روز پيش، درست پس از انتخاب عليرضا احمدي به طبقه هفتم ساختمان شماره2 شوراي عالي استان ها 
در خيابان بخارست)احمد قصير( رفتيم و درباره موضوعات مختلفي با او گفت وگو كرديم. از چشم انداز سال 
پاياني شورا تا شيوه هاي انتخاب شهرداران ازجمله مباحثي بود كه مطرح شد. در اين گفت وگو اما برخي 
سؤاالت ما هم بي جواب ماند و نتوانستيم  پاسخ درســت و مشخصي را دريافت كنيم. مشروح گفت وگوي 

همشهري با عليرضا احمدي، رئيس شوراي عالي استان ها را در زير مي خوانيد:
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بايد مسائل را با مردم در ميان گذاشت
بررسي عملكرد دولت روحاني در گفت وگو با مصطفي هاشمي طبا، نامزد انتخابات رياست جمهوري 96 

  بعد از انتخاب آقــاي قاليباف به عنــوان رئيس 
مجلس، در فضاي مجازي به شوخي گفته شد كه از كانديداهاي 
رياست جمهوري سال96، 3نفر االن رئيس 3قوه اند، بقيه آن 
نامزدها هم مســئوليتي گرفته اند و فقط سر آقاي هاشمي طبا 
بي كاله ماند. اين بحث شوخي  بود اما يك بحث جدي  هم مطرح 
است؛ اينكه در آن انتخابات مردم آقاي قاليباف و آقاي رئيسي 
را نپسنديدند و به آنها رأي ندادند ولي همين 2نفر االن رئيس 
2قوه خيلي مهم هستند و در موقعيت تصميم گيري مهمي قرار 

گرفته اند. 
اين رأي مردم است. آقاي قاليباف در انتخابات مجلس رأي آورد و رأي اش 
يك ميليون بوده. بقيه مي خواستند بيايند و رأي بدهند. آنها االن نبايد 
گاليه كنند. رأي ايشان برابر رأي نفر ســي ويكم دوره قبل است. آقاي 
حميد رسايي يك بار گفته بود بايد كاري كنيم در انتخابات مردم كمتر 
بيايند و ما رأي بياوريم. يك عده رأي ندادند و در تعداد كم، آقاي قاليباف 
رأي آورد و بعدش هم رئيس مجلس شد. پس اين غيرطبيعي نيست. از 
بين بقيه كانديداهاي 96 هم آقاي روحاني  كه رئيس جمهور شدند. آقاي 
جهانگيري هم كه معاون اول بودند، آقاي ميرسليم هم به دليل اينكه از 
حزب موتلفه به مجموعه اصولگراها آمدند و چون مردم هم كمتر رأي 
دادند، انتخاب شــدند و به مجلس رفتند. آقاي رئيسي هم كه منصوب 

شدند. اينها همه طبيعي اند.
 و شما...

من در گروه خاصي نبودم و اصوال در گروه خاصي نيستم. هيچ كس نبوده 
به من پيشنهاد كار بدهد و من رد كنم، ولو كارهاي كوچك. االن من با 
بخش كوچكي از وزارت نفت و وزارت كار همكاري مي كنم. البته تشنه 
اين هم نيستم كه حتما به من پيشنهادي بدهند و من كاري كنم، نيازي 
ندارم. كاري را كه ممكن است براي جامعه مفيد باشد، كم وبيش دارم انجام 
مي دهم. مي خواهم بگويم پيشنهادي نبوده كه حتي بخواهم رويش فكر 
كنم. متقابال من به دولت پيشنهاد داده ام و گفته ام كه مي توانم فالن كار 

را انجام بدهم ولي جواب نگرفته ام.
مي توانيد بگوييد چه پيشنهادهايي داده ايد؟

پيشنهاد مشخصي كه دادم درباره مديريت طرح هاي عمراني بود. گفتم 
با توجه به اينكه من يك مدت رئيس ستاد طرح هاي مهم انقالب در زمان 
جنگ و زمان مهندس موسوي بودم و طرح هاي مهم را به ثمر رسانديم، 
طرح هاي عمراني را مديريت كنم؛ طرح هايي را كه مي گويند 30ســال 
طول مي كشد تا به ثمر برســد. مثال 30تا سيســتم فاضالب در ايران 
هست، 30 تا سيستم آبرساني هست، Nتا بيمارستان هست و... پيشنهاد 
من اين بود كه ستادي با مقررات خاص تشكيل شود و بتواند در عرض 

سه چهارسال اين كارها را انجام بدهد.
 اين پيشنهاد را به چه كسي داديد؟ 

به خود آقاي رئيس جمهور.
 در مالقات شخصي؟

نه مكتوب.
 جوابي نگرفتيد؟

جواب را براي سازمان برنامه فرستادند ولي بعدش ديگر جوابي نيامد.
 در مناظره انتخابات 96 رويكرد شما اگر نگوييم دفاع 
از دولت بود، انتقادي هم نبود. در نهايت هم خيلي از چيزهايي كه 
گفتيد خوشايند آقاي روحاني و جهانگيري بود. انتظار مي رفت 
دولت توجهي به اين موضوع داشته باشد. من خودم فكر مي كردم 

حداقل رياســت كميته ملي المپيك را به شما بدهد. خودتان 
عالقه اي به اين كار داشتيد؟

اتفاقا در اين مورد هم اقدام كردم. از بعضي از منابع هم به من گفته شد 
كه مخالفتي وجود ندارد. چون بازنشسته بودم، حتي از معاونت حقوقي 
رئيس جمهوري مكتوب نامه گرفتم كه رياستم در كميته ملي المپيك 
بالمانع است. طبق اساسنامه رياســت كميته شغل تمام وقت نيست و 
مسئوليتي به آن معنا ندارد. من بايد عضو مجمع مي شدم. هيأت اجرايي 
بايد 4نفر را كه خبره بازي هاي المپيك هستند، انتخاب مي كردند ولي 

به جاي اينكه من را انتخاب كنند، آقاي صالحي اميري را انتخاب كردند.
 ايشان خبره ورزشي بودند؟ 

از نظر آنها بله. شخصا به آقاي صالحي اميري گفتم و حتي نامه هم نوشتم 
كه شما از يك موضع ديگري وارد مجمع بشويد. اصال من هيچ، ولي اين 
عنوان به اصطالح كاذب را از خودتان برداريد. ايشان به عنوان كسي كه 
خبره  بازي هاي المپيك است به مجمع رفته. اين كاذب است و صادقانه 
نيســت.  در اين قضيه هم هيأت  اجرايي كه آدم هاي مسئول، متعهد و 
متدين هستند، ايشان را به عنوان خبره بازي هاي المپيك انتخاب كردند.
 از اين دولت به خاطر شخص خودتان گاليه اي داريد؟ 
نه. اصال  روحيه من با اين دولت نمي خواند. دولت جمهوري اســالمي، 
به معني دولت كلي و حاكميت خدمات بســيار بااليي به كشور كرده 
و مي كند. كارمندان هم همينطور. مي گوينــد كارمندان جهادي كار 
كنند و آنها واقعا اين كار را مي كنند. اين را كه مي گويند كارمندان روزي 
12دقيقه كار مي كنند، قبول ندارم، اگر براي آنها كار تعريف شود، از صبح 
تا شب كار مي كنند، ولي وقتي يك دفعه كارمندان بخش نخست وزيري 
سابق كه زمان هويدا 100نفر بود، به بيش از 10هزار نفر مي رسد، كاري 
نيست كه به آنها داده شود. آقاي احمدي نژاد چهار پنج هزار نفر استخدام 
كرد كه گوني نامه ها را بياورند و نامه ها را رديف و بسته بندي كنند. آنها در 
اين بخش ماندند، ولي اينكه كار نشد.در بانك صنعت و معدن، در مركز 
توسعه صادرات و سازمان تربيت بدني كه بودم، همه كارمندانم صبح تا 
شب كار مي كردند. به قدري كار فراهم و برنامه ريزي شده بود كه اصال آدم 
بيكار در مجموعه مان نداشتيم، ولي وقتي بعضي جاها آدم اضافي دارد و 
كاري برايشان تعريف نشده، ممكن است يك عده هم بيكار باشند. اينكه 
بخواهند دولت را لجن مال كنند، بدترين چيز است. اگر كسي صالحيت 
شخصي ندارد، بحث ديگر است. حتي من مي گويم آقاي روحاني در دوره 
اولش با امضاي برجام خدمت خيلي بزرگي به اين مملكت كرد. منتهي 
بعضي از داليل هســت كه... مثال بعضي از اين شبكه ها آدم را مي برند، 
ســؤال  و جواب هايي مي كنند كه جواب هايش مورد دستاويز بيگانه ها 
قرار مي گيرد. مثل بازجو مي نشيند جلوي آدم ها. مثال در مورد برجام من 
حرف هايي دارم كه نمي زنم. يكي از پيروزي هاي دولت همين برجام بود و 
به همين دليل است كه آدم هايي مثل نتانياهو يا ترامپ با برجام مخالفند. 
جالب اين است االن كه ما مشــكالتي داريم، نمي آيند بگويند به خاطر 
خروج ترامپ از برجام است، مي  گويند به خاطر برجام است. به خاطر برجام 
خيلي از مسائل ما در شرف حل بود ولي يكي آمد زير كاسه و كوزه زد. در 
تاريخ هم همين جوري بوده. معاهده مي بستند و يكي شان تخطي مي كرد.
 البته منتقدان مي گويند  مي دانستيم كه آمريكايي ها 
آدم هاي خوش عهدي نيستند ولي آقاي روحاني و دولتش بيش از 

حد به آمريكا اعتماد كرده بودند.
اصال بحث اعتماد نيست. اگر اعتماد نمي  كردند بدتر از االن مي شد، چون 
آن موقع ما تحريم بين المللي داشتيم. ســازمان ملل و شوراي امنيت 

هيوا يوسفي| از آن 6 نفر كه ارديبهشت96 چند روز كنار 
هم  نشستند و ساعت ها بر سر صندلي رياست جمهوري 
با هم مناظره كردند، حاال فقط مصطفي هاشــمي طبا 
پست و مقام حكومتي ندارد. 2نفر رئيس جمهور و معاون 
رئيس جمهور ماندند، يكي رئيس قوه قضاييه شد، يكي 
هم رئيس  قوه مقننه. حتي مصطفي ميرسليم كه تعداد 
آرايش از آراي باطله هم كمتر شد، اين روزها روي يكي 

از صندلي هاي مجلس مي نشيند.داستان هاشمي طبا 
اما متفاوت از بقيه بود. با وجود حمايتي كه در مناظره ها 
از دولت كرد، هيچ مســئوليتي به او پيشنهاد نشد. 
خودش مي گويد چندبار خواســته كمكي بكند، حتي 
پيشنهادهايي هم داده اما جوابي نگرفته. با وجود اين 
تأكيد مي كند كه از كســي دلگير نيست.قرار بود با او 
بيشــتر درباره كارنامه دولت روحاني در ورزش حرف 

بزنيم، اما چون گفت وگو را از همان انتخابات96 شروع 
كرديم، خيلي از سؤال و جواب ها، غيرورزشي شد.

مــرد آرام مناظره هاي انتخاباتي رياســت جمهوري، 
امروز مثل خيلي از ما منتقد شــيوه فعلي اداره كشور 
است، با وجود اين مي گويد كه اگر هر كدام ديگر از آن 
5 كانديدا هم به جاي روحاني انتخاب مي شــد، چيزي 

عوض نمي شد.

 چيزي كه ما در چند دولت اخير ديده ايم، اين است كه نگاه 
دولت ها به ورزش هيچ وقت جدي نبــوده. رئيس جمهوري نديده ايم 
كه بگويد من از ورزش اين دســتاوردها را مي خواهم و آقاي وزير شما 

برنامه اي بياوريد و بگوييد ما مي توانيم به اين اهداف برسيم.
عميق تر اگر نگاه كنيم، مشكل اين است كه آقاي روحاني هم مثل ساير روساي 
جمهور، نگاهشــان به ورزش نگاه عميق و واقعي نبوده. بخشي از ورزش دست 
وزارت ورزش است. اصل ورزش كه پايه ورزش اســت، آموزش و پرورش است. 
عقيده خود من اين اســت تا زماني كه آن حل نشــود، بقيه كارهايي كه انجام 
مي دهيم زد و خوردي است؛ كارهايي است كه فدراســيون ها انجام مي  دهند، 
نخبه هايي هســتند كه خودشــان به ورزش مي آيند، مربياني هســتند كه كار 
مي كنند. اين كارها دارد مي شود و كسي هم نمي تواند در وزارت ورزش چيزي 
را تغيير بدهد، مگر اينكه پاي قانونگرايي بايستد كه متأسفانه نيست. ما خودمان 
خواســتيم كه وزارت ورزش را برنامه  مــدار كنيم. به همين دليل اساســنامه 
فدراســيون ها را تغيير داديم و به تصويب هيأت دولت رسانديم. بحث آموزش 
سراســري مربيان، مراكز استعداديابي و قهرماني را در اســتان ها پياده كرديم، 
 ايجاد امكانات ورزشــي براي ورزش كردن نه براي تماشــا كردن را برنامه ريزي

 كرديم.
 دولت كه اينها را از شما نخواسته بود؟

نه ايده خود ما بود. وزارت ورزش االن بايد قانونمداري را انجام بدهد. مثال اينكه 
چرا يك فدراسيون بايد 9 ماه سرپرست داشته باشــد. اين ضد قوانين خودشان 
است. چرا بايد 2باشگاه دولتي ما پرسپوليس و استقالل خالف قانون عمل كنند 
و در هيأت مديره شان اتفاقاتي بيفتد، تأييد نشود و مديرعاملشان يك كار ديگر 
انجام بدهد و هيچ رسيدگي به معناي واقعي انجام نشود و مشكالتي پيش بيايد. 
بعد از من همه آن برنامه ها را به هم زدند. وزارت ورزش اگر نخواهد برنامه محور 
باشد، ايرادي ندارد، بايد قانون محور باشد. فرقي هم نمي كند در دولت چه كسي 
باشــد، انتخاب ها خوب نبود. مهندس موســوي آقاي داوودي شمسي را رئيس 
سازمان تربيت بدني گذاشت، آقاي داوودي از دوستان شريف ماست ولي خودش 

مي گفت تا به حال دستم به توپ نخورده. اصال نمي دانست ورزش چي هست.
  معيار انتخاب ايشان چه بود؟

نمي دانم.
  هيچ وقت برايتان سؤال نشد كه چرا آقاي داوودي شمسي 

انتخاب شد؟
هيچ وقت. فقط چون آدم خوبي بود، او را گذاشتند. انتصابات اصال شايسته گزيني 
نيست. آقاي موسوي اصال اهل ورزش نبود.ديد قديمي شان اين بود كه فوتبال 
باعث فساد مي شود. اگر مطالعه داشته باشيم، متوجه مي شويم كه ورزش چقدر 
مي تواند در تعليم و تربيت نقش داشته باشد. اما ما فكر مي كنيم تعليم و تربيت 
فقط نصيحت كردن اســت. نگاه به ورزش در دولت ها خــوب نبوده. حداكثرش 
اين بوده كه ورزشــكاران افتخارآفريني مي كنند و پرچم جمهوري اســالمي را 

برافراشته مي كنند.
  حتي در دولت آقاي خاتمي هم كــه خيلي از حوزه ها مثل 
سياست و مسائل اجتماعي دستخوش تغييرات جدي شد، نگاه به ورزش 

خيلي تفاوت نكرد.
آقاي خاتمي به فوتبال و فوتباليست ها عالقه داشت ولي به ورزش به عنوان پديده 
تربيتي اصال نگاه نداشتند. نه ايشان، بقيه هم نداشتند. وزراي آموزش و پرورش 
هم اين نگاه را نداشتند. همين دولت. ورزش ما چرا نبايد از ارز 4200توماني كه 
به جاهاي ديگر مي دهند، استفاده كند؟ بحث اصلي ورزش اين است كه امكانات 
خيلي گران تمام مي شــود. يك دوچرخه 20ميليون تومــان يا يك راكت فالن 
قيمت و... اين در تنگنا قرارگرفتن ورزش و به خصوص ورزش قهرماني ماست. در 
همين شرايط يك دفعه 2ميليون دالر به آقاي ويلموتس مي دهند. اين ديدگاه ها، 

ديدگاه هاي كارا و مثبتي نبود.
  كدام يك از اين رئيس جمهور هايي كه شــما با آنها ارتباط 
داشتيد، نگاه جدي تري به ورزش داشتند؟ مثال شده بود آقاي هاشمي يا 
آقاي خاتمي شما را بخواهند و غير از مسائل روزمره، بحث جدي درباره 

ورزش و مسيري كه مي رويد، داشته باشند؟
بحث جدي كه كردم ولــي عكس العمل منفي يا مثبت نديدم. آقاي هاشــمي 
زياد كمك مي كردند. چيزي نبود كه بخواهم و ايشــان نه بگويد. آقاي خاتمي 
هم مخالف نبود. بعضي وقت ها گيري داشــتيم حل مي كرد، شوراي عالي ورزش 
تشكيل مي شــد. آقاي خاتمي كمتر بحث موردي مي كردند. بيشتر مي سپردند 
كه مسئوالن و كارشناسان كار كنند. دوره ايشان هم از نظر مسائل مملكتي دوره  
خوبي بود. اين مسئله درباره صنعت هم هســت، فرقي نمي كند. ديدگاهي كه 
صنعت ما چگونه باشد و چطور رشد كند، وجود ندارد. يكي از داليلش عدم ارتباط 

با سطوح اصلي كار است.
 يكي از كارهاي خوبي كه شما كرديد، اين بود كه آقاي صفايي 

فراهاني را به فوتبال آورديد.
ما همكار بوديم. ايشان و همه اخالقياتش را مي شناختيم.

  پيشنهاد خود شما بود؟ 
بله، پيشنهاد من بود. ايشان اهل فوتبال بود. قبال فوتباليست بوده، هم به مسائل 

فوتبال آشنا بود و هم اينكه مدير خوبي بود.
  انتخاب ايشان به عنوان جانشين داريوش مصطفوي، تصميم 

خود شما بود يا آقاي خاتمي؟
آقاي خاتمي به من گفتند درباره رئيس فوتبال با من مشورت كن. گفتم باشد. 
6تا اسم پيش ايشــان برديم. اسم همه را يادم نيســت. آقاي سجادي، صفايي، 
شايد خبيري هم بود. به من گفتند هر كدام را كه مي خواهي. من و آقاي فائقي 
نظرمان آقاي صفايي بود. يادم هست يك شوخي هم با آقاي فائقي كردم. گفتم 
اگر آقاي صفايي را بگذاريم ما ديگر هيچ كاره ايم. گفت ما مي خواهيم كار بشود، 
اشكال ندارد. صفايي را مي شناختيم. بعد كه داشتم خداحافظي مي كردم، آقاي 
خاتمي گفتند آقاي صفايي مدير خوبي است. همين. انتخاب خود ما بود. يقين 
بدانيد اگر انتخاب ديگري در ذهن مان بود، خودمــان انتخاب مي  كرديم بدون 
اينكه حرف آقاي خاتمي تأثيري داشته باشد. آقاي خاتمي يك بار در نامه اي براي 
من نوشتند كه عذر آقاي فائقي را بخواهيد و از كار بركنارش كنيد. نمي دانم اين 
خواسته شان به چه دليلي بود. زير نامه نوشتم لطفا داليل كتبي خودتان را به من 
اعالم كنيد. تمام شــد. اينطوري نبود كه ايشان بگويند اين كار را انجام بدهيد و 

ما هم بگوييم چشم.
  ولي بعدا درباره فوتبال يك توصيه به شما كردند، اينكه براي 

آقاي صفايي استقالل قائل شويد.
يك مورد ي بود كه به آقاي صفايي گفتم اين كار را بكنيد و رونوشــتش را براي 

آقاي خاتمي زدم. نوشته بودند به استقالل فدراسيون فوتبال پايبند باشيد.
  شــما هيچ وقت از آن انتخابتان پشيمان نشديد؟ به عنوان 
مدير مافوق وقتي يكي را مي  گذاريد ترجيح مي دهيد كه با شما هماهنگ 

باشد.
نه، از اول اين را مي دانستيم. ما دوست هم بوديم و آشنا بوديم. در عين حال آقاي 
صفايي درباره بعضي چيزها با ما مشورت مي كرد. فقط مشورت. ما هم مي گفتيم 

نظر ما اين است، هر كاري مي خواهي بكن.
  به عقب كه برمي  گرديم مي بينيم دوره شــما اساســنامه 
فدراســيون ها با اينكه ايراداتي هم داشــت، خيلي دمكراتيك تر از 

وضعيت فعلي بود.
بعد از من حق عزل روساي فدراسيون ها را گذاشتند.

 همين جالب است كه آن موقع شــما اين اجازه را پيدا كرده 
بوديد كه اساســنامه اي بنويســيد كه دولت خيلي حق دخالت در 

فدراسيون ها را نداشته باشد.
البته رئيس مجمع را رئيس سازمان تربيت بدني گذاشته بوديم.

  ولي حق عزل و بركناري نداشت.
نه، اين حق را نداشــت. بعد اين را اضافه كردند. يك بار به آقاي خاتمي گفتم در 
دوره شما كه خودتان اينقدر اظهار دمكراســي مي كنيد، يك امر استبدادي را 
گذاشتيد كه رئيس ســازمان مي تواند رئيس فدراســيون را بركنار كند. رئيس 
سازمان، رئيس مجمع بود، اگر مشكلي بود، مي توانست اعضاي مجمع را دعوت 

كند، موارد تخلف يا عدم شايســتگي رئيس فدراســيون را به مجمع مي گفت. 
تقاضاي رأي مي كرد و اعضا رأي مي دادند، اينكه راحت تر بود.

  جواب آقاي خاتمي چه بود؟ 
هيچي. از اين چيزها اتفاق مي افتد.

 برســيم به دولت آقاي روحاني؛ نگاه دولت آقاي روحاني به 
ورزش ادامه همان نگاه  دولت هاي قبلي است؟

 تقريبا همان است. هر كاري فلسفه مي خواهد. در مسائل مملكتي ما، خيلي ها با 
هم توافق درجه يك دارند ولي توافق درجه دو را ندارند. مثال ورزش خوب است. 
اين مي شود توافق درجه يك. اينكه چرا خوب است، توافق درجه دو است. يكي 
مي گويد براي اينكه ما مي رويم روي سكو و پرچم مان را به اهتزاز درمي آوريم ولي 
يكي ديگر مي گويد ما مي خواهيم با ورزش بچه هايمان تربيت شــوند و سالمت 

جسمي و رواني به دست بياورند. اين دو بحث جداست و راه ها جدا مي شود.
  آقاي سلطاني فر قائم مقام شما در سازمان تربيت بدني بود. 
روزي كه وزير ورزش شد با توجه به شناختي كه از او داشتيد، تصورتان 

چه بود؟ فكر مي كرديد بتواند ورزش را اداره كند؟
تصور من اين بود كه مي تواند. االن هم نمي گويم كه بد اداره كرده، من مي گويم 

وزارت ورزش و وزير بايد قانونگرا باشد.
  آقاي سلطاني فر قانونگرا بوده؟

به نظر مــن خيلي از جاها نبوده. مثال شــنيدم آقاي نيكزاد عضو هيأت رئيســه 
فدراسيون تيراندازي شده. اصال نمي فهم يعني چي. يا چرا بايد فدراسيون 9 ماه 

سرپرست داشته باشد. خب انتخابات را بگذاريد.
  در سال هاي اخير تعدادي از مديران درجه دو وزارتخانه به 
فدراسيون ها ورود پيدا كردند، سرپرســت يا حتي رئيس شدند. يا به 
باشگاه ها رفتند. شايد در حالت عادي بد نباشد و بگويند اينها مديراني 
هستند كه وزارت ورزش تربيت كرده اســت اما در توانايي هاي آنها 

ترديد هست.
بحث اصولي اين است كسي كه كار كارمندي كرده، بخواهد كار مديريتي 
و باشگاهي كند، گرفتاري دارد. براي اينكه روش كارمندي روش ديگري 
است. ممكن است آدم هايي باشند و اين شايستگي را هم داشته باشند 

ولي نمي شود از كسي كه 25سال كار كارمندي كرده، انتظار داشت 
كه كار باشگاهي كند. كار باشگاهي، كار شركتي است. اشكال قضيه 
اين است كه آدم هايي كه اين كارها را به دست گرفته اند، هيچ كدام 
سابقه اينكه كار شركتي داشته باشند، معاون يا قائم مقام شركت 
باشــند يا حداقل 10سال يا 5سال در شــركتي كار كرده باشند، 
نداشته اند. تربيت آدم ها كامال متفاوت است، ولي متأسفانه اين 
اتفاق افتاده. شايد براي يك دوره سرپرستي 3 ماه بشود از آنها 
اســتفاده كرد ولي بعضي جاها نه. در دولت كارمندان ما دخل 

و خرج بلند نيســتند. فقط خرج بلدند، دخلشــان دولت است، 
بودجه اي مي آيد و آنها توزيعش مي  كنند. كسي بايد در باشگاه ها 
باشد كه قابليت پول درآوردن داشته باشد. يك قران پول درآوردن 
سخت است. بايد بداند يك دالر، يك دالر است و به دست آوردنش 

سخت است.
  در اين چند سال اين مدل انتصاب را نديده ايم.

بله نداشته ايم.
  اگر قرار باشد دوره آقاي سلطاني فر را ارزيابي كنيد، 

به عملكردشان چه نمره اي مي دهيد؟ 
ترجيح مي دهم قضاوت نداشته باشم. چون من به همه مسائل وارد نيستم، 

به محدوديت ها و مشكالت وارد نيســتم و به همين دليل خيلي سخت است 
بخواهم قضاوت كنم.

  با شما ارتباط دارند؟ مشورت مي گيرند؟ 
تقريبا نه. البته ايشان هر جا كه بوده و من هم بوده ام، خيلي تعريف و احترام 
كرده اند. من هم انتظاري ندارم. سيستمي است كه دارند و با آن سيستم 

كار مي كنند.
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آقاي خاتمــي يك بار 
در نامه اي بــراي من 
نوشــتند كه عذر آقاي 
فائقــي را بخواهيد و از 
كار بركنارش كنيد. زير 
نامه نوشتم لطفا داليل 
كتبي خودتان را به من 
اعالم كنيد. تمام شــد. 
اينطوري نبود كه ايشان 
بگويند اين كار را انجام 
بدهيد و ما هم بگوييم 

چشم.
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آقاي روحاني با مردم حرف نمي زند. حرف زدن غير از 
خطابه است. مي گويند امسال 180هزار ميليارد كسر 
بودجه داريم و مي خواهند مملكت را با كســر بودجه 
مثل هميشه اداره كنند. ايشان بايد به مردم بگويد ما 
پول نداريم، اين مشكالت را داريم، بايد اولويت بندي 

كنيم. ولي اينها را نمي گويد.

ما را تحريم كرده بود. االن فقط آمريكا تحريم كــرده. اگر برجام را امضا   
نمي كرديم، شرايط مان از االن بدتر مي شد. بحث قرارداد نوشتن كه اعتماد 
نيست. تازه مگر آقاي روحاني تنها رفته بود؟ مجموعه  حكمراني رفتند، 
موافقت و امضا كردند. اينكه االن بگويند كي  بود كي بود، من نبودم كه 
نيست. نمي شود كه همه  چيز را سر آقاي روحاني خراب كنيم. آقاي روحاني 
بدون ترديد با امضاي قرارداد برجام خدمت بزرگي كردند و حاال آن طرف 
يك نفر از دشمنان ما مقابله كرده، يك دفعه آنها ديدند برجام به نفع ما 

شد، گفتند چرا كاري كنيم كه به نفع آنها باشد و زدند زير كاسه و كوزه.
 فرض كنيم اين حرف ها مقدمه اي بود تا به نقد دولت 

دوم آقاي روحاني برسيم.
اين اصال نقد دولــت آقاي روحاني نيســت. نقد حكمراني ما ســت. ما 
نمي خواهيم واقعيت را به مردم بگوييم. نمي خواهيم بگوييم كه به خاطر 
عدم مراودات بين المللي ما در تنگنا هستيم؛ در تنگناي واردات هستيم، در 
تنگناي صادرات، در تنگناي فروش نفت هستيم، درآمدهايمان كم است 
و سطح زندگي مان بايد پايين بيايد. شعار هم مي دهيم معيشت بهتر. خب 
نمي شود. بايد بگوييم با اين شرايط معيشت ها حتما كمتر مي شود. اين را 
چرا به مردم نمي گوييم؟ در نمازجمعه مي گوييم؛  اي دولت معيشت بهتر 
براي مردم فراهم شود، مگر مي شود؟ وقتي نمي توانيم نفت بفروشيم، وقتي 
هزارتا مشكل ديگر داريم و... نمي شود. دولت هم مي خواهد بگويد همه  چيز 
خوب است، چون اگر خالف اين را بگويد بايد سيستم تغيير كند، سيستم 
اقتصادي داخل كشور، سيستم توليد و توزيع و خيلي از اين چيزها بايد 
دستخوش تحول شود ، كه نه فقط دولت، كه حكمراني هم نمي خواهند 
اين اتفاق بيفتد. ولي دولت در اين موضوع پيشگام است، چون روحيه آقاي 
روحاني اين است. همه مردم هم همين هستند، همه سخنرانان و... دنبال 
اين هستند كه بگويند وضع مردم بهتر شود، سفره مردم گسترده تر شود، 
معيشت مردم بهتر شود، ولي نمي شود. وقتي ما داريم مي جنگيم، وقتي 
تحريم مي شويم، وقتي خود ما از تحريم استقبال مي كنيم، شرايط بهتر 
نمي شــود. االن هم مي گويند با خارجي ها مراوده نداشته باشيم و وقتي 
همه داريم اين حرف ها را مي زنيم، بايد بدانيم حجم اقتصاد ما پايين مي آيد 
و اقتصاد مردم هم كوچك تر مي شود و به ضعيف ها بيشتر فشار مي آيد. 
كسي كه 100ميليارد تومان در حســابش دارد، با هر پولي هر چيزي را 
مي خرد و زندگي اش را تامين مي كند. آپارتمان هر قيمتي داشته باشد، 
برايش مهم نيست. براي اينكه فشار به پاييني ها نيايد، دولت بايد سيستم 
جديدي انتخاب كند. به نوعي بايد براي آنهايي كه بيشتر دارند، مزايده 
بگذارد. اينها همه اش تحول در اقتصاد مملكت اســت و هيچ كس هم به 

اين امر تن نمي دهد.
  اين سيستمي كه شما مي گوييد مدل موفقي هم دارد 
يا فقط مجبوريم آن را پياده كنيم؟ جايي هست كه بگوييم با اين 

مدل جلو رفته و نتيجه گرفته؟
مجبوريم. هيچ  كشــوري بدون مراودات بين المللي به توسعه نمي رسد. 
مثالش را هم داريم؛ كوبا و كره شمالي. من چون به اين كشورها رفته ام و 
ديده ام، اين را مي گويم. با اين ريخت و پاشي كه ما در اين مملكت داريم، 
تصور كره شمالي و كوبا براي مردم ما غيرممكن است. در يك سخنراني 
از يك سيدي در شيراز شنيدم كه مي گفت اين 3 بزرگوار كه همديگر را 
به فساد متهم مي كردند- اشــاره اش به آقاي جهانگيري، آقاي قاليباف 
و آقاي روحاني بود- رســيدگي كنيد ببينيد اينها يا دروغ مي گفتند و 
تهمت مي زدند يا راســت مي گفتند. اگر دروغ مي گفتند كه صالحيت 
ندارند. اگر راســت مي گفتند كه بايد به اين اتهامات رسيدگي شود. اما 

مي بينيم مراجعي كه بايد تأييد مي كردند، تأييد كردند. دفعه گذشته هم 
همينطور بود. آقاي احمدي نژاد هر چيزي بلد بود به هم بافت و بعد هم 

رئيس جمهور شد. 
  كســاني هم كه انتخابات را تحريم مي كنند، 
نگاهشان همين اســت. مي گويند ما كه آمديم رأي هم 
داديم و به آقاي روحاني هم رأي داديم ولي سيستم طوري 
مي چرخد كه اگر كســي مثل آقاي قاليبــاف چند دوره 
انتخابات بيايد و ما نه بگوييم، باز هم از يك جايي ســر در 

مي آورد.
اين استدالل قابل احترام است ولي نمي توانيم بگوييم كه حتما صحيح 
است. اين استدالل نمي تواند كار را به جايي برساند. اشكاالت هست و بايد 
ببينيم اشكاالت چطور رفع مي شود. اتفاقاتي در مملكت ما افتاده و مي افتد 
كه هيچ جاي ديگر دنيا نمي افتد. همانطور كه بايد منش اقتصادي داشته 
باشيم، بايد براي سيستم قضا هم منش داشته باشيم. يادم هست آقاي 
يزدي كه رئيس قوه قضاييه شد، بازپرسي را از بين برد، طرف مستقيم به 
دادگاه مي رفت. تجديدنظر و دادگاه هاي تخصصي را هم از بين برد. من 

چون شخصا با ايشان صحبت كردم، گفتم كه اين كارها اشتباه است. اين 
همه پرونده، حتما بازپرسي مي خواهد تا ببينيد قابل رسيدگي است يا نه. با 
وجود بازپرسي، قضات سرشان خلوت مي شود. به احتمال قوي يك قاضي 
ممكن است اشتباه  كند، تجديدنظر بگذاريد. مسائل قضايي هم چيزي 
نيست كه هر كسي بتواند در همه زمينه ها تخصص داشته باشد. يكي قاضي 
جنايي است، يكي قاضي پزشكي است و... اينها با هم فرق مي كند. ايشان 
به من گفت مگر حضرت علي)ع( بازپرس داشته؟ مگر تجديدنظر داشته؟ 
گفتم شما حضرت علي)ع( را قاضي كنيد، قبول! نه اينكه كساني مثل فالني 
و فالني كه فاسد هستند، يك حكم بدهند و اين حكم هم بالترديد باشد. 
حتي اگر يك قاضي ذره اي تقوا داشته باشد، بايد زير حكمش بنويسد من 
اين حكم را صادر كرده ام و خواهش مي كنم قضات ديگر رسيدگي كنند 
كه من خطا نكرده باشم. آقاي يزدي همه اين  كارها را كرد و رفت. آقاي 
شاهرودي آمدند و همه را احيا كردند و گفتند من قوه قضاييه را به صورت 
ويرانه تحويل گرفتم. چطور مي شــود ما منش قضايي در كشور نداشته 
باشيم. نمي شود هر كسي بيايد و هر كاري كه دلش مي خواهد بكند و به 
صرف اينكه رئيس قوه قضاييه است سيستم را به هم بريزد. يا مثال آقاي 
احمدي نژاد گفت من برنامه چهارم را خمير كردم. آقايان مجلسي هم كه 
بايد از قانون حمايت كنند، لبخند زدند و برايش دست زدند. همه اينها 

هست ولي به نظر من اگر همه مردم رأي بدهند، بي تأثير نيست.
  فكر مي كنيد اگر شرايط انتخابات سال 96جوري پيش 
مي رفت كه االن آقاي هاشمي طبا رئيس جمهور بود، وضعيت فرق 
مي كرد؟ در تصميماتي كه گرفته مي شود خيلي فرق مي كند كه 
چه كسي رئيس جمهور باشد؟ خود شما اگر رئيس جمهور بوديد 

چه كارهايي مي كرديد؟ 
نمي توانم بگويم كه من مسائل كشور را حل مي كردم ولي روند ديگري را 
در پيش مي گرفتم. گفتم اولويت هاي كشور را چيزهاي ديگر مي دانم. به 
صراحت گفته ام و االن هم مي گويم ما اگر بخواهيم به توسعه برسيم و به 
مردم توجه داشته باشيم؛ اوال بايد به محرومان واقعي برسيم، نه اينكه به 
همه يارانه بدهيم. اينكه به همه يارانه بدهيم خنده دار است. سوبسيدهاي 
پنهان را هم بايد از بين ببريــم. اجازه ندهيم آدم هايي كــه از امكانات 
فراواني برخوردارند، بيشتر برخوردار شــوند. االن همه اين  برنامه هايي 
كه انجام مي دهند بيس هاي اقتصادي دارد، تئوري اقتصادي و آدم هاي 
درس خوانده پشتش هستند. منتها فكر مي كنند اگر اين كارها را انجام 

بدهند، با آن تئوري هاي اقتصادي جواب مي دهد ولي بي نتيجه است.
 مثال آقاي نيلي پشتش است.

بله مثال آقاي نيلي. مي گويند سيستم ليبرالي. سيســتم اقتصاد باز به 
شرطي جواب مي دهد كه سياست خارجي مان هم باز باشد. البته در همين 
وضعيت هم يك عده له مي شوند. در دوره اي كه ژاپن به جهش رسيد، از 
يك لحاظ براي توسعه ژاپن بهترين دوره بود و از يك لحاظ بدترين دوره 
براي مردم، مردم له شــدند. منتها ژاپني ها را كه مي دانيد چطوري اند، 
ديكتاتوري اند، مي گويند هدفمان اين است و جلو مي رويم، هر كسي هم 

كه صدمه ببيند، ببيند.
 دولت سازندگي هم قرار بود اينطور باشد؟ 

نه. واقعا آقاي هاشمي اينطور فكر نمي كرد. اشكال اين است كه ما همه  چيز 
را با هم مي خواهيم. آقاي هاشمي دلش مي خواست همه مردم همه  چيز 
داشته باشند. مثال يك بار ايشان گفت اين موبايل ها خيلي خوب است، 

يكي دارد در روستا آبياري مي كند و با موبايل با واشنگتن صحبت مي كند. 
تصورش اين بود كه همه بايد خوب باشند. خب اين جوري نمي شود. ما در 
ايران مثال سيستم ليبرالي را درنظر مي گيريم، االن هم همه بدون اينكه 
اسمش را بياورند دنبال آن هســتند، فكر مي كنند با اين سيستم همه 
وضعشان خوب مي شود. سيستم ليبرالي به احتمال زياد كشور را به توسعه 
مي رساند ولي عده زيادي زير چرخ دنده هايش له مي شوند. در اروپا و آمريكا 
يك عده زيادي له شدند، در ژاپن و كره هم همينطور. ولي من فكر مي كنم 
مي شود حداقل هايي را در مملكت براي مردم و مستضعفين كه االن هم 
وضعشان بد است فراهم كرد، به خصوص در مملكت ما كه امكانات وسيعي 
داريم. كره هيچ امكانات و مواداوليه اي نداشت. يك بار با مديرعامل شركت 
دوو صحبت مي كردم، مي گفت شما همه  چيز داريد، ما هيچ چيزي نداريم. 
من مي گويم چرا به كسي كه 100ميليارد در بانك دارد، بايد 20درصد 
بهره بدهيم؟ اينها مي گويند براي اينكه پولش را از بانك بيرون نياورده، 
مگر با اين پول چه كار مي تواند بكند؟ نه اينكه آقايان به اسم كنترل ارز، ارز 
در بازار مي ريزند. اين جوري پول را از بانك بيرون مي كشند و ارز مي خرند 
و خارج مي كنند. گزارش آقاي همتي همين است كه ارز خارج كردند. ارز 

از كجا خارج شده؟ بانك مركزي خودش در بازار ريخته.
من اگر رئيس جمهور مي شدم، چنين كارهايي مي خواستم بكنم. اينكه 
يقه ام را بگيرند و پشت  پا بزنند و نگذارند كاري هم بكنم، بله احتمالش 
وجود داشت. البته اگر اين كارها هم انجام مي شد، نتيجه اش اين نبود كه 
مملكت گل  و بلبل شود. ولي اگر ما بخواهيم به توسعه برسيم، سياست 

خارجي مان بايد فرق كند.
  مگر سياست خارجي دست دولت است؟ 

نه، دست دولت نيست.ما پتانسيل توريســتي بااليي در ايران داريم. در 
همين ميدان نقــش جهان اصفهان چهل پنجاه تا از مغازه ها بســتند و 
رفتند، خريدار ندارند. پتانسيل توريستي مان خيلي زياد است. فكر نكنيم 
اگر يك عده از عراق و بحرين براي زيارت به مشهد مي آيند، اتفاق خاصي 
است. ما سراسر ايران امكانات توريستي داريم كه اگر استفاده كنيم، خيلي 

در اقتصاد تأثير دارد. كم سرمايه ترين كار، توريسم است. نه صنعت و نه 
كشاورزي، هيچ كدام نمي توانند اشتغال ما را باال ببرند.

 در انتخابات 96 آقاي روحاني بــا 23ميليون رأي، 
رئيس جمهور شدند ولي اغلب گمانه زني ها اين است كه امروز 
محبوبيت ايشان خيلي پايين آمده. چه اتفاقي مي افتد كه يك 
رئيس جمهور اين همه محبوبيتش كم مي شود؟ البته براي اغلب 

رئيس جمهورها در دوره دوم اين اتفاق مي افتد.
2 عامل هســت. آقاي روحاني با مردم حرف نمي زند. حرف زدن غير از 
خطابه است. خطابه اين اســت كه چيزي را مي گويي و مي روي ولي در 
حرف زدن اســت كه بايد با مردم مســائل را در ميان بگذارد. مي گويند 
امسال 180هزار ميليارد كسر بودجه داريم و مي خواهند مملكت را با كسر 
بودجه مثل هميشه اداره كنند. ايشان بايد به مردم بگويد ما پول نداريم، 
اين مشكالت را داريم، بايد اولويت بندي كنيم. ولي اينها را نمي گويد. در 
سخنراني ها هم بعضي  وقت ها گاف هاي عجيب و غريب مي دهد. اينكه 
گران شدن بنزين را من نمي دانستم و از شيشه اتومبيل مردم را مي بينم 
خوشحالند و... مردم عصبي مي شوند. دوم اينكه شايد وقت هايش را براي 
مسائل مختلف خوب تقســيم نمي كند. آنطور كه من خوانده ام، آقاي 
پارك كه رئيس جمهور كره بود، هر روز با 2 نفر از صنعتگران جلسه داشت. 
آقاي روحاني با وزرايش هم جلسه ندارد. پارك حرفشان را مي شنيد و 
بعد اقدام مي كرد. اين مختص آقاي روحاني نيست. رئيس جمهورهاي 
قبلي ما همينطور بودند. اين وقت بايد تقسيم شود و اطالعات دست اول 
به رئيس جمهور برسد. اينكه كلياتي گفته شود، مسئله را حل نمي كند. 
يا بگويند اراده مان اين اســت كه اين كار را بكنيم، اين  هم مسئله اي را 
حل نمي كند. مســئله سوم اين است كه متأســفانه مخالفان ايشان به 
هيچ وجه رعايت تقوي را نمي كنند. حتما بايد انتقاد كرد و ايشــان هم 
قابل انتقاد است ولي فحش دادن و... درست نيست. آزاد هم هستند و كار 
خودشان را مي كنند. اين بحثي است كه در فضاي مجازي و روي مردم 

تأثير مي  گذارد.
  به هر حال عملكــرد دولت روحاني به حســاب 
اصالح طلبان نوشته مي شــود، به همين خاطر بعضي  معتقدند 
دولت بعدي كه از دل اين دولت بيرون مي آيد، اصولگرا خواهد 

بود. پيش بيني  شما چيست؟
من مي گويم هر دولتــي كه بيايد هيــچ كاري نمي توانــد بكند. مثال 
خود مجلــس، مجلس اصولگــرا چــه كار مي تواند بكنــد؟ نمي تواند 
هيچ كاري كند. حقيقت اين اســت. مجلســي هاي ما نــه فقط در اين 
دوره، در همــه دوره ها تفكــرات التقاطي دارند. التقاطــي نه به معناي 
سياسي اش، آن يك بحث ديگر اســت. تفكر اقتصادي و اجتماعي شان 
التقاطي اســت. از هر مكتب و تفكري يك چيزي در ذهنشــان هست. 
همه شــان مي گويند بايد مســائل مردم و مملكت حل شــود، بايد به 
مردم توجه شــود، ولي چطوري؟ با چه مكانيســمي؟ با چــه امكان و 
اعتباري؟ مجلس كارش اين اســت كه تصويب كنــد. مثال مي گويند 
 دولت موظف اســت كه ظرف يك سال درآمد ســاالنه مردم را به باالي 
خط فقر برساند. خب تصويب كرديم، ولي بعدش بايد بگذاريم در كوزه 
آبش را بخوريم. مجلسي ها نمي توانند راه نشان بدهند. مجلس بايد راه 
نشان بدهد. حرف هاي خوب مي زنند و ان شاءاهلل حرف هايشان با حسن 

نيت است.
  پيش بيني تان درباره دولت بعدي را نگفتيد.

يك دولت اصولگرا مي آيد. به نظرم هر كسي باشد، اتفاقي نمي افتد.

  دوســتان آقاي ســلطاني فر 
مي گويند چرا نيمه پر ليوان را نمي بينيد؟ 
مي گويند ايشــان دارند بعد از چند دهه 
مســئله پرسپوليس و اســتقالل را حل 
مي  كنند. شما چقدر به اين مسير و اينكه 
استقالل و پرســپوليس دولتي نباشند، 

خوش بين هستيد؟ 
يادم هست آقاي تقي زاده كه امروز معاون 
پارلماني وزارت ورزش هستند، در دولت 
آقاي خاتمي هم مصاحبــه كرده و گفته 
بودند مي خواهيم پرسپوليس و استقالل 
را واگذار كنيم و داريم كارهايش را انجام 
مي دهيم.نمي دانم،شــايد بتوانند كاري 
كنند؛ هرچند 16سال است كه هيچ كاري 

نتوانسته اند بكنند.

 شايد تفاوتي كه امروز با گذشته 
دارد اين است كه دولت به خاطر وضعيت 
كشور پول مي خواهد و همانطور كه مثال 
شســتا را واگذار مي كند، ممكن اســت 

از واگذاري اســتقالل و پرسپوليس هم 
استقبال كند.

االن كــه مي گويند فقــط مي خواهند 
 5 درصــدش را واگذار كننــد تا قيمت
 در بياورند. ما بايد درباره چيزي صحبت 
كنيم كه قابليت عمل داشته باشيم. فرض 
كنيم ما وقتي مي خواهيم درباره ماشين  
حساب صحبت كنيم، بايد ماشين حسابي 
وجود داشته باشد. اگر اين نباشد درباره 
يك چيز موهوم صحبت مي كنيم. شركتي 
كه مي خواهد واگذار شــود، قبل از فكر 
واگذاري، بايد تروتميز باشــد. شركت ها 
و مؤسساتي كه مشــمول ماده141 قانون 
تجارت هستند، يا بايد منحل شوند يا بايد 
بافت مالي شان عوض شود. اگر مي خواهند 
استقالل و پرسپوليس واگذار شوند اول 
بايد اين 2 اتفاق بيفتد. اول بايد بافت مالي 
اين 2 شركت اصالح شود، بعد صحبت  از 
واگذاري و چگونگي واگذاري شــود. اين 
چيزي است كه وجود ندارد. امر واگذاري 

بحث مهملي اســت. اتفاقا معاون وزارت 
اقتصاد هم مصاحبــه اي كرده بود و گفته 
بود مي خواهيم اول بافت مالي اش را اصالح 
كنيم و بعد واگذار كنيم. االن اصالح نشده 
مي گويند مي خواهيم اين كار را بكنيم، آن 

كار را بكنيم.

 و ســؤالي كه دربــاره آقاي 
ســلطاني فر پيش مي آيد، اين است كه 
چرا سال آخر دولت مي خواهد اين كار را 

انجام بدهد؟
اگر يادتان باشد، پيرارسال دولت تصويب 
كرد كه اين باشــگاه ها چــون فرهنگي 
هستند، قابل واگذاري نيستند. باالخره 
دوره دولــت تمام مي شــود و بعضي ها 
مي گويند ما مي خواســتيم اين كارها را 
انجــام بدهيم و نشــد. االن به نظر بحث 
واگذاري اش زايد اســت. بايد بافت مالي 
اصالح شود و قابليت واگذاري پيدا كنند؛ 

اين مهم است.

 بحث واگذاري استقالل و پرسپوليس زايد است
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 مراجع موافق حضور زنان در زورخانه 
فدراســيون ورزش  هــاي زورخانه اي بــراي فعاليت  
زنان در اين رشــته از مراجع تقليد استفتا كرده است. 
به گفته مجتبي جوهري، رئيس اين فدراسيون، مراجع 
مخالفتي با اين موضوع ندارند. اين در حالي اســت كه 
در روزهاي گذشته جمعي از پيشكسوتان ورزش هاي 
زورخانه اي بيانيه  تندي عليه فدراسيون صادر كردند 
و تجمعي هم در يكي از زورخانه هاي تهران داشــتند. 
حرف آنها اين بود كه حضور زنان در ورزش زورخانه اي 
لكه ننگي در كارنامه فدراســيون اســت. اما جوهري 
كه موافق فعاليت زنان در اين رشــته اســت، حتي از 
مراجع تقليد هم استفتا كرده است. به گفته جوهري 
جمعي از مراجع عظام تقليد گفته اند اگر موازين شرعي 
رعايت شــود، فعاليت زنان در اين رشته بالمانع است. 
جوهري در اين خصوص به ايسنا گفته است: »با توجه 
به درخواست هاي مكرر و اجازه مراجع عظام با فعاليت 
بانوان، قصد داريم اين موضوع را در مجمع فدراسيون 
نيز مطرح كنيم و با موافقــت وزارت ورزش، فعاليت 
 رسمي بانوان در اين رشته آغاز شــود. در حال حاضر
 ۷ نفر از ۹ نفر اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون ورزش هاي 

زورخانه اي با فعاليت زنان در اين رشته موافقند.«
 

منهاي فوتبال

بر ســر حضور مارك ويلموتس در تيم ملي ايران، كشمكشي بين 
رئيس مستعفي فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش رخ داده كه هر 
روز ابعاد جديدتري پيدا مي كند. در تازه ترين اتفاق، وزارت ورزش از 
بررسي پرونده ويلموتس در مجلس شوراي اسالمي استقبال كرده 
است. اخيرا يكي از نمايندگان مجلس از »تباني« در قرارداد منعقد 
شده با مربي بلژيكي خبر داده بود. در مجموع به نظر مي رسد پرونده 
ويلموتس يك فرصت مناسب براي مقابله با شائبه ها و كجروي ها در 
فوتبال باشد. مردم از اينكه در اين وضعيت بد اقتصادي اين ميزان 
از نقدينگي به تاراج رفته، عصباني هستند. اين پرونده به اصطالح 
»قرباني« مي خواهــد و اميدواريم نهادهاي قضايــي و نظارتي با 
ورود به آن و شفاف ســازي مسئله، گوشــي را دست ساير مديران 
ورزشي بدهند. اين تلنگر هميشه الزم بوده و حاال داستان غم انگيز 

ويلموتس، بهترين فرصت براي آن است.

پروندهويلموتس»قرباني«ميخواهد

داوود فنايي گفته: »اگر پرسپوليس قهرمان آسيا شود كچل مي كنم.« 
از اين وعده وعيدها در فوتبال دنيا زياد داده مي شود. حاال يا بازيكنان 
و مربيان در مورد تيم خودشان قول و قرار مي گذارند يا سايرين روي 
چنين مسائلي شرط مي بندند. برانكو هم قول داده بود اگر پرسپوليس 
قهرمان آسيا شود سبيل بگذارد، اما خب يك قدم كم آورد. راه فنايي 
تا كچل شدن اما طوالني تر از اينهاست. پرسپوليس فعال از 2 بازي 
اول مرحله گروهي ليگ قهرمانان نتايج خوبي نگرفته و با يك امتياز، 
كار سختي براي صعود دارد. شايد اگر فنايي و گل محمدي زودتر به 
تصميمات كادرفني قبلي اعتماد مي كردند و رادوشوويچ را به جاي 
بيرانوند بي تمركز به زمين مي فرستادند، االن پرسپوليس از اين دو 

بازي امتيازات بيشتري كسب كرده بود.

خيليراهداريمتاكچلي!

بعد از مصدوميت رباط صليبي محمد انصاري، فشارهاي زيادي 
به باشگاه پرســپوليس وارد شــده تا قرارداد اين بازيكن تمديد 
شود. اين يك روال معمول و پسنديده در جهان فوتبال است كه 
براساس آن براي قدرشناسي از زحمات بازيكن مصدوم، قرارداد 
او تمديد مي شود. با وجود اين تا جايي كه يادمان مي آيد و نيز به 
استناد آرشيو خبرگزاري ها، انصاري ابتداي فصل گذشته يعني 
ليگ هجدهم، قراردادش را با پرسپوليس به مدت 3فصل تمديد 
كرد و بنابراين تا پايان ليگ بيستم حقوق بگير سرخپوشان خواهد 
بود. ظاهرا نوع قرارداد انصاري طوري است كه اگر خودش مايل 
باشد مي تواند جدا شود. اين اتفاق ممكن بود ابتداي همين فصل 
رخ بدهد كه در نهايت انصاري با افزايش رقم قراردادش سرخپوش 
ماند. بنابراين به نظر مي رسد فشارهاي اخير براي تمديد با دفاع 

چپ مصدوم سرخ ها، مبناي منطقي چنداني ندارد.

انصاريكهقرارداددارد

نكته بازي

 رمز حمله به ميثاقي
محمدحســين ميثاقي با فكت هاي فــراوان و البته 
صراحت لهجــه حداكثري در مقابل رئيس ســابق 
فدراسيون فوتبال نشست. اما تاج هم بيكار ننشست و 
در بزنگاه هاي مهم برنامه -هر جا كه فرصت كرد- نام 
عادل فردوسي پور و برنامه نود را به رخ ميثاقي كشيد 

تا آرامش ذهني او را در ميانه مجادله به تزلزل بيندازد. 
اين تاكتيك مهدي تاج مسبوق به ســابقه هم بود. 
او سال گذشته در نخستين هفته هايي كه »فوتبال 
برتر« دوشنبه شب ها را اشغال كرده و برخالف قول  
و قرارهاي اوليه عواملش جــاي برنامه نود را گرفته 
بود با سماجتي غريب از ميثاقي خواست تا روي آنتن 

برنامه زنده نام »نود« را تكــرار كند. تاكتيك رئيس 
سابق اين بار خيلي پررنگ تر و تهاجمي تر به كار گرفته 
شــد. او در اوج تنش با ميثاقي ناگهــان گفت: »دلم 
مي خواست به گذشته برنگردم ولي آن كسي كه اين 
كارها را مي كرد، هم مطلع بود، هم وابستگي نداشت 
و هم اگر در گوشي 200بار به او چيزي را مي گفتند، 
گوش نمي داد.« صحبتــي كه با واكنش ســريع و 
عصبي ميثاقي روبه رو شــد و اين مجري خطاب به 
تاج گفت: »قبل از شروع برنامه كه چيزهاي ديگري 
مي گفتيد...« يك روز بعد برخي رسانه ها در توضيح 
اين جمله ميثاقي نوشــتند كه تاج در پشت صحنه 
برنامه ضمن انتقاد شــديد از فردوسي پور مشكالت 
فوتبال ايران را تقصير او دانسته اما حين برنامه نظرش 

180درجه تغيير كرده است.
  جايي كه نقاب ميثاقي افتاد

مهم تر از رفتار سياستمدارانه مهدي تاج و تغيير مسير 
ناگهاني اش حين برنامه، واكنش محمدحسين ميثاقي 
بود كه اين بار تعارف را كنار گذاشت و به عادل و برنامه 
نود حمله كرد. تاج نخستين مهمان »فوتبال برتر« نبود 
كه نام عادل را به رخ ميثاقي مي كشيد اما رفتار ميثاقي 
اين بار با هميشــه اش تفاوت داشت. پيش از اين هم 

سعيد آذري، كمال كاميابي نيا، سروش رفيعي و... در 
برنامه ميثاقي به تمجيد از فردوسي پور پرداخته بودند 
و در اين ميان سعيد آذري حتي كار را به متلك و كنايه 
هم كشانده بود. در تمامي آن برنامه ها ميثاقي با لحني 
آرام و آميخته با تعارف از فردوسي پور تمجيد مي كرد 
و صحبت را به اينجا مي كشاند كه به مدت 10سال در 
يك اتاق چيزهاي زيادي از »استاد« آموخته است. اما 
اين بار ديگر خبري از آن تعارف هاي هميشگي نبود. 
ميثاقي در واكنش به تاج »آن برنامه ها« را متهم كرد 
كه با حمايت غيرمنطقي از فدراســيون يك »ســپر 
رســانه اي« براي تاج ايجاد كرده اند. بــه اين ترتيب 
صحبت هاي مهدي تاج حداقل اين ســود را داشت 
كه ميثاقي را وادار كرد حــرف دلش را بدون تعارف و 

الپوشاني به زبان بياورد.
  نماينده تلويزيون، نه نماينده مردم

شــايد بهترين تعبيري كه مي توان بــراي مناظره 
دوشنبه شــب به كار برد »نبرد ميان باطل و باطل« 
باشد. در جريان اين نبرد مهدي تاج هرگز نتوانست 
با تناقض گويي هاي خود تصميمات غلط فدراسيون 
را توجيه كند و محمدحسين ميثاقي نيز موفق نشد 
به ميز و صندلي يك سال اخيرش وزن باالتري بدهد. 

توييت آن روزنامه نگار قديمي حوزه ورزش كه همان 
شب اين برنامه را »جدال يك مدير بي كفايت با يك 
مجري بدون پشــتوانه مردمي« خواند، به نظر تعبير 
درســتي براي اين نمايش بوده است. مشكل بزرگ 
محمدحســين ميثاقي دقيقا همين اســت؛ بي بهره 
بودن از پشــتوانه مردمي. هيچ يــك از مهماناني كه 
تابه حال روبــه روي ميثاقي نشســته اند حتي براي 
يك لحظه احســاس نكرده اند در حال پاســخ دادن 
به »مردم« هســتند. دقيقا به همين دليل است كه 
ميثاقي با ســروصدا و صراحِت آميخته با عصبيتش 
هرگز نمي تواند مهمان هــا را مرعوب خود كند، ولي 
عادل بدون توسل به تمام اين ابزار و حتي با لبخندش 
اين كار را انجام مي داد. اگر بــاور نداريد كامنت هاي 
مردم درباره ميثاقي و برنامه اش را در صفحات مختلف 
مجازي -از جمله صفحه فوتبال برتــر- مرور كنيد. 
مردي كه مناظره دوشــنبه را به اين دليل كه تاج به 
كامنت هاي مردم جواب نمي دهد ناتمام گذاشــت، 
خودش مدت هاست در صفحاتي زندگي مي كند كه 
يا كامنت  شان بسته است و يا كامنت هاي مثبت آنها 
در ميان حجم عظيمي از كامنت هاي منفي به سختي 

ديده مي شوند.

  باطل عليه باطل
  كسي كه دوشنبه شب تاج را متهم مي كرد خودش هنوز متهم است 

 توافق رئال با مدير برنامه هاي كاپيتان
بعد از توافق باشگاه رئال مادريد با مدير برنامه هاي سرخيو راموس، كاپيتان مادريدي ها حداقل 2سال ديگر هم 
در اين تيم خواهد ماند. باوجود اينكه هنوز قراردادي امضا نشده، اما منابع AS خبر از توافق دو طرف مي دهند، 
و راموس 34ساله سياست باشگاه مبني بر تمديد قرارداد يكساله با بازيكنان باالي 30سال را پذيرفته است.

ارســالن مطهــري يكــي از خريد هاي اســتقالل در 
نقل و انتقاالت زمســتاني بود؛ مهاجمي كه ابتدا به نظر 
مي رسيد قرار است ذخيره اي مطمئن براي زوج قائدي 
و دياباته باشد اما خيلي زود مهره فيكس آبي ها شد و با 
گلزني در داربي و بازي هاي آسيايي، به چهره اي محبوب 

نزد هواداران تبديل شد. 
عملكرد درخشان مطهري پيش از شــيوع كرونا باعث 
شد تا بحث لژيونرشــدن اين بازيكن براي فصل آينده 
بر ســر زبان ها بيفتد. جالب اينكه حاال خبردار شــديم 
در تعطيالت ماه هاي اخير، چند پيشنهاد رسمي براي 
مطهري به استقالل رسيده؛ پيشــنهادهايي از بلژيك، 
تركيه و قطر كه تمام آنها از سوي مديران باشگاه رد شده 
است! مهم تر اينكه مديران استقالل بدون اينكه مطهري 
را در جريان اين پيشنهادها قرار دهند، به تمام آنها پاسخ 
منفي داده اند و همين اتفاق باعث ناراحتي اين بازيكن 

شده است. مطهري كه چند روز پيش براي انجام كارهاي 
شخصي اش به باشــگاه اســتقالل رفته بود، به صورت 
اتفاقي در جريان پيشنهادهای خارجي اش قرار گرفت 
و گاليه اش را بابت مخفي نگه داشتن اين پيشنهادها به 
گوش مديران باشگاه رساند. همين داستان بهانه اي شد 
تا تماسي با مطهري داشته باشيم و با او در اين خصوص 

گفت و گو كنيم. 
او ابتدا عالقه اي به صحبت نداشــت اما پــس از اصرار 
خبرنگار همشهري ورزشــي در اين خصوص گفت: »به 
هر حال من از دست باشگاه ناراحت هستم. در همه جاي 
دنيا وقتي پيشنهادي براي بازيكن به باشگاه مي رسد، آن 
را به بازيكن تيم اطالع مي دهند اما استقالل اين كار را 
نكرد. شايد هم به اين دليل اين اتفاق افتاد كه من مدير 
برنامه ندارم اما كاش باشگاه اين كار را با من نمي كرد و 

من را در جريان اين موضوع قرار مي دادند.«

ناراحتيارسالنازاستقالليها
 پيشنهادهای خارجي مطهري بدون اطالع خودش رد شد

مجادله مهدي تاج و محمدحسين ميثاقي در برنامه دوشنبه شب »فوتبال برتر« حسابي خبرساز شد. رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال، ميهمان ويژه برنامه اين هفته »فوتبال برتر« بود و ميثاقي و تيمش مشخصا تدارك 
زيادي براي اين مصاحبه ديده بودند. از صبح همان روز وقتي عوامل برنامه با توييت هايي در صفحات شخصي 
خود از حضور تاج و گفت وگوي او با ميثاقي خبر دادند، مشخص شد كه اين برنامه براي آنها اهميت زيادي 
دارد. ميثاقي و تيمش از زمان تعطيلي برنامه نود زير فشار مردم و رسانه ها به كار خود ادامه داده اند و در 
تالشي كه براي كسب وجهه و اعتبار مردمي دارند، برنامه 19خرداد مي توانست نقش مهم و تأثيرگذاري 
داشته باشد؛ برنامه اي كه خيلي بيشتر از پيش بيني ها حاشيه داشت و در نهايت به جدال لفظي طرفين و 

نيمه كاره ماندن بحث انجاميد.
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  اصالح قانون اختيارات بسيج سازندگي
احسان قاضي زاده هاشمي، نماينده مردم فريمان 
و دبير فراكســيون محروميت زدايي و جهادي 
مجلس گفت: اصالحيه قانون اختيارات بسيج 
ســازندگي در دســتور كار مجلس قرار گرفته 
است. به گفته وي 2 انديشــكده در مجلس در 
مورد گروه هاي جهــادي و محرومت زدايي در 
حال تحقيق و پژوهش هســتند كــه در آينده 
به عنوان اتاق فكر از آنها اســتفاده خواهيم كرد. 
به گزارش ايرنا، قاضي زاده با اشــاره به اهميت 
تربيت نســل تراز انقالب گفت: چنــد طرح و 
پيشــنهاد در مورد اصالحيه قانــون اختيارات 
بسيج سازندگي در حال بررســي است كه در 
فراكسيون محروميت زدايي و جهادي مطرح و 

پيگيري جدي خواهد شد.

  ازدواج؛ اجباري نمي شود
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به مطرح شدن برخي مباحث در فضاي مجازي 
مبني بر طرح مجلس بــراي »ازدواج اجباري« 
گفت: اصال چنين طرحي در مجلس از ســوي 
هيچ كد ام از نمايندگان مطرح نشــده اســت و 
مباحث مطرح شده، فضاسازي عليه نمايندگان 
است. به گزارش تسنيم، وي افزود: به هيچ عنوان 
امكان بررسي و تصويب طرح هايي از اين دست 
نظير ازدواج اجباري در مجلــس وجود ندارد و 
نمايندگان نيز وقت شان را صرف بررسي چنين 
اموري نمي كنند، زيرا اولويت هاي مهم ديگري 
نظير مسائل اقتصادي و معيشتي در صدر امور 
نمايندگان قرار دارد. عضو هيأت رئيسه مجلس در 
پايان خاطرنشان كرد: هدف برخي افراد مغرض، 
حاشيه سازي براي نمايندگان مجلس است تا از 
وظيفه اصلي شــان كه نظارت بر عملكرد دولت 
و نيز تصويب قوانين كارآمد در حوزه مســائل 

اقتصادي و معيشتي است، دور بمانند.

  پيام رئيس مجلس كوبا براي قاليباف
»استبان الزو هرناندز«، رئيس مجمع ملي قدرت 
مردمي كوبا با صدور پيامي به مناسبت انتخاب 
محمدباقر قاليباف به رياســت مجلس شوراي 
اســالمي بر تقويت هرچه بيشــتر پيوندهاي 
دوستي و همبستگي ميان 2 مجلس تأكيد كرد. 
به گزارش خانه ملت، وي نوشته است: متعاقب 
اپيدمي عالم گير كه امروزه بشريت را تحت تأثير 
قرار داده بر پشتيباني و همبستگي خود با ملت، 
مجلس و دولت ايران در مقابله با شيوع بيماري 
خطرناك كوويد - 19 تأكيد مي كنم. همچنين 
مخالفت قاطع خود با تحريم هاي دولت اياالت 
متحده آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران را 
بار ديگر اعالم مي كنم. »ديوسدادو كابيو« رئيس 
مجلس ملي مؤسســان ونزوئال هم با تبريك به 
قاليباف، بــار ديگر از حمايت ايران در ارســال 
محموله هاي بنزين و مواد اوليه مورد نياز براي 
توليد سوخت به ونزوئال قدرداني كرد و خواستار 
تحكيم پيوند مجلس ايران و مجلس ونزوئال شد.

ســخنگوي قوه قضاييه روز 
گذشته از صدور حكم اعدام قضايي

براي يك جاســوس سيا و 
موساد خبر داد و گفت: اخيرا سيدمحمود 
موسوي مجد، فرزند ســيدكاظم كه هم به 
سرويس موســاد و هم به سرويس سيا در 
قبال اخــذ دالر آمريكايــي در حوزه هاي 
امنيتي و نيروهاي مسلح به ويژه سپاه قدس 
و محل اســتقرار و ترددهاي سردار شهيد 
حاج قاسم سليماني اطالعات جمع آوري 
كرده و مــي داد بــه اعدام محكوم شــد. 
غالمحسين اســماعيلي افزود: شعبه19 
ديوان عالي كشور هم حكم را تأييد كرده و 
به زودي اين حكم اجرا مي شود او به سزاي 
اعمالش مي رسد. بعد از آنكه در شبكه هاي 
اجتماعي گمانه هايي شكل گرفت كه اين 
فرد در عمليات ترور سردار سليماني نقش 
داشته و محل تردد سردار سليماني را لو داده 
است، مركز رسانه قوه قضاييه نوشت: يكي از 
عناوين مجرمانه موسوي مجد لو دادن محل 
تردد و اســكان فرماندهان نظامي از قبيل 
سردار شهيد حاج قاسم سليماني در ادوار 
گذشته به سرويس هاي جاسوسي بيگانه 
ازجمله سرويس موساد و سيا بوده است. اين 
اطالعيه در تشريح بخشي از پرونده قضايي 

وي، زمان بازداشت جاسوس مورد اشاره را 
هجدهم مهر ماه97 اعالم كرد. براساس اين 
گزارش، پس از بازداشت موسوي مجد در 
تاريخ 18مهر ماه97، شعبه 1۵دادگاه انقالب 
اسالمي به اتهامات انتسابي وي رسيدگي و 
در تاريخ سوم شهريور98 حكم اعدام وي را 
صادر كرد كه با اشــكال و ايراد ديوان عالي 
كشــور حكم دوباره به محكمه برگشته و 
دادگاه بار ديگر در تاريخ چهارم اسفند98 و 
بررسي مجدد پرونده حكم اعدام وي را تأييد 
و دوباره پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال 
كرد و هم اكنون اين حكــم در ديوان عالي 
كشور نيز تأييد شده است. بنابر اعالم مركز 
رسانه قوه قضاييه، موسوي مجد از ابتداي 
بازداشــت تاكنون آزاد نشده است. سردار 
سليماني دي ماه سال98 به شهادت رسيد 
و در فرودگاه بغداد به دســتور مســتقيم 

رئيس جمهور آمريكا ترور شد.

پيگيري ادعاي ميرسليم
ســخنگوي قوه قضاييه درباره ادعاي اخير 
ميرسليم، نماينده مردم تهران در مجلس 
پيرامون دريافت رشوه 6۵ميليارد توماني 
از ســوي يكي از روســاي كميسيون هاي 
مجلس ســابق، گفــت: بالفاصلــه بعد از 
اعالم اين موضوع از سوي آقاي ميرسليم، 
حسب االمر رياســت قوه قضاييه، سازمان 
بازرسي كل كشــور، از او دعوت كرد و هم 

مطالب وي را شنيده و هم اسناد و مداركي 
كه آقاي ميرسليم ادعا مي كند كه مرتبط با 
ادعاي اخذ رشوه از ناحيه رئيس سابق يكي 
از كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي 
است، دريافت شده است. دستور رسيدگي 
جدي به اين موضوع صادر شده و سازمان 
بازرسي كل كشور مشغول بررسي اين ادعا و 
اسنادي است كه گفته مي شود مرتبط با اين 
موضوع است. اخيرا ميرسليم طي اظهاراتي 
گفته بود كه برخــي از دولتمردان بوده اند 
كه براي جلب آراي نمايندگان و همچنين 
پس گرفتن سؤال، طرح تحقيق و تفحص 
و استيضاح جذابيت هاي مالي از خود نشان 
مي دادند تا آراي نمايندگان را بخرند و اين 
كار را مي كردند. وي همچنين مدعي شده 
بود كه براي پس گرفتن يك طرح تحقيق و 
تفحص 6۵ميليارد تومان فقط به يك رئيس 
كميسيون در مجلس پرداخت شده است.

6بازداشــتي در پرونــده هواپيماي 
اوكرايني

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين 
وضعيت پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني، 

گفت: بخش قضايي اين پرونده بر عهده قوه 
قضاييه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
اســت. به محض وقوع حادثه دســتوراتي 
صادر شد و در ســازمان قضايي نيروهاي 
مسلح شــعبه  ويژه اي تعيين شد. از ناحيه 
ســازمان نيروهاي مســلح اعالم شد كه 
خانواده جانباختگان مي توانند به سازمان 
قضايي مراجعه كرده و شــكايت كنند كه 
70 خانواده تا امروز شكايت خود را اعالم 
كرده اند. برخي از خانواده ها با دادســتان 
نيروهاي مســلح ديداري داشــته اند و در 
اين پرونده تاكنون 6 نفر از عوامل ذيربط 
بازداشت شده اند كه 3نفر با قرار تامين آزاد 

شده و 3نفر ديگر در بازداشت هستند.

40جلسه دادگاه براي عيسي شريفي
ســخنگوي قوه قضاييه درخصوص پرونده 
عيســي شــريفي نيز گفت: اين پرونده در 
ســازمان قضايي نيروهاي مسلح بوده و به 
دادگاه ارسال شده است. تاكنون ۴0جلسه 
دادگاه در اين خصوص برگزار شده است و 
به زودي جلسات پاياني دادگاه طي هفته هاي 
آتي برگزار مي شود. در اين پرونده به زودي 
شــاهد صدور حكم خواهيم بــود. در اين 
پرونده 2 متهم بازداشــت هســتند و فكر 
كنم حدود 9نفر از متهمان هم با قرار تامين 
آزادند. اسماعيلي در پاسخ به سؤالي ديگر 
درخصــوص اينكه اگر در پرونده عيســي 
شريفي ثابت شود كه رئيس مجلس تخلفاتي 
داشته چه اتفاقي مي افتد، گفت: ما با اگر و 
شايد حرف نمي زنيم. فردي كه شما از ايشان 
نام برديد در زمره متهمان اين پرونده نيست.
عيسي شريفي، قائم مقام شــهردار اسبق 
تهران از شــهريور96 تاكنون در بازداشت 
به سر مي برد. ابتدا خبرهاي غيررسمي از 
اتهام جاسوســي و صدور حكم اعدام براي 
او حكايت داشت، اما سخنگوي قوه قضاييه 
ضمن رد اتهام جاسوســي درباره شريفي، 
گفت: اين پرونده در حوزه جرايم مالي بوده و 

در دادسراي نظامي در حال رسيدگي است.

استقبال از بازگشت قاضي متهم
اسماعيلي در بخشي از نشست خبري خود 
در پاسخ به سؤالي درباره پرونده اكبر طبري 
و اظهارات غالمرضا منصوري، قاضي متهم در 
اين پرونده درباره تصميمش براي بازگشت 
به كشور گفت: در اين پرونده يكي از قضاتي 
كه اسمش در پرونده طبري بوده پيام داده 
كه به كشور بازمي گردد و بنا به شرايطي كه 
وجود داشته نتوانسته بيايد و هر رأيي  را كه 
قضات صادر كنند، مي پذيرد. اين فرد اعالم 
كرده ظرف امروز و فردا به كشور بازمي گردد.

گفتني اســت كه در كيفرخواست پرونده 
اكبر طبري، معاون اجرايي ســابق حوزه 
رياســت قوه قضاييه، نام قاضي غالمرضا 
منصوري به عنــوان متهم رديــف نهم و 
متواري از كشــور مطرح شده بود. اتهام او 
دريافت رشــوه اي بالغ بر ۵00هزار يورو از 
متهم است. منصوري در سال92 به عنوان 
سرپرست دادسراي زمين خواري منصوب 
شد. وي پيش از آن نيز سرپرست دادسراي 

فرهنگ و رسانه بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه ضمن اشاره به پرونده 
طبري و طرح نام قاضي منصوري به عنوان 
متهم در اين پرونده، خاطرنشان كرد: امروز 
متخلفان در هر لباس و پوششــي ديگر از 
حاشــيه امن و حريم ممنوعــه برخوردار 
نيستند. برخورد قوه قضاييه با معدود عناصر 
فاســد درون قوه قضاييه، هم جدي و هم 
قاطع و عبرت آموز است؛ البته الزم مي دانم 
توصيه اي اخالقي به اصحاب رسانه داشته 
باشــم؛ مبني بر اينكه رســانه ها جريانات 
سياســي و اشــخاص مختلف پرونده ها را 
بهانه اي براي تسويه حســاب شــخصي و 
گروهي قرار ندهنــد، از تخريب ديگران و 
اهانت به اشــخاص اجتناب كنند و حتي 
نسبت به متهمان اجازه دهند برابر موازين 

قانوني رسيدگي انجام و حكم صادر شود.

در حاشيه سياستكافه مجلس

   حاجــي زاده: تجربيات خود را به خودروســازان منتقل 
مي كنيم

ســردار اميرعلي حاجي زاده، فرمانده هوافضاي ســپاه با تأكيد بر اينكه 
تجربيات تحقيقاتي مان را به  خودروسازان منتقل خواهيم كرد، گفت: شايد 
در بعضي از موارد نياز به ورود فيزيكي ما نباشد و فقط تجربيات و اطالعات 
خود را منتقل كنيم. به گزارش ايسنا، حاجي زاده در نشست با سرپرست 
و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه خودرو اقداماتي 
انجام شده كه رو به جلو بوده و اخيرا تصميم گيري شد كميته هايي مشترك 
تشكيل شود؛ از اين رو در حوزه خودرو تجربيات خود را در بخش تحقيقات 
منتقل خواهيم كرد. ضمن اينكه در بحث افزايش كيفي، ارزان ســازي ، 
كاهش مصرف سوخت و بومي سازي  قطعات بايد اقدامات بيشتري صورت 
گيرد.  وي افزود: در حوزه الكتريك و الكترونيك مجموعه ما توانمند است و 
مي تواند تجربيات خود را در رفع كاستي هاي موجود ارائه كند البته شايد در 
بعضي از موارد نياز به ورود فيزيكي ما نباشد و فقط تجربيات و اطالعات خود 
را منتقل كنيم.  سردار حاجي زاده گفت: اگر قطعه سازي انحصاري شود اين 
شروع فساد و اذيت كردن خواهد بود. ما در تجربه هاي دفاعي خود هيچ وقت 

كاري نكرديم كه تامين كننده و سازنده انحصاري شود.

  داستان ساختگي اف بي آي
سيروس عسگري، دانشمند ايراني كه به تازگي از زندان هاي آمريكا آزاد 
شده، در تشريح جزئيات بازداشت گفته است: در جريان بررسي پرونده 
دريافته كه اف بي آي بدون مجوز، به عناوين تمامي ايميل هايي كه توسط 
سرويس هايي چون جيميل و ياهو ارسال مي شوند دسترسي دارد، اما براي 
دسترسي به محتواي ايميل ها بايد مجوز بگيرد.  در مورد پرونده ايشان، 
مأمور اف بي آي اين مجوز را توسط يك داستان ساختگي به دست آورده 
بود. به گزارش ميزان، وي در ديداري كه با علي باقري، رئيس ستاد حقوق 
بشر قوه قضاييه داشت، افزود: »يكي از استدالل هاي اف بي آي براي دريافت 
مجوز ورود به ايميل هاي من اين بود كه چون استاد دانشگاه شريف هستم 
و از دولت ايران حقوق دريافت مي كنم، پس با دولت جمهوري اســالمي 
ايران ارتباط داشته و اطالعات سري براي دولت ايران ارسال مي كرده ام.« 
عسگري با اشاره به اينكه براي نخستين بار يك قاضي فدرال آمريكايي به 
نفع يك ايراني و عليه اف بي آي حكمي صادر كرده است، افزود: »اعتقاد دارم 
عملكرد اين قضات مستقل بايد مورد تقدير قرار گيرد؛ در فرايند دادرسي و 
با كمك تيمي از وكالي خبره، بي پايه و اساس بودن اتهامات وارده توسط 
اف بي آي به حدي آشكار شد كه قاضي پرونده در دادگاه نهايي بالفاصله 
پس از ارائه شواهد توسط دادستان و بدون نياز به ارائه شهود توسط وكالي 

من، اينجانب را از كليه اتهامات تبرئه كرد.«

  باخت ميرسليم، نقطه ضعف مؤتلفه نيست
حسن غفوري فرد، عضو حزب مؤتلفه اســالمي در دفاع از ورود مصطفي 
ميرسليم به انتخابات هيأت رئيسه مجلس گفته: درست است ميرسليم 
رئيس مجلس يازدهم نشد اما ما هم از انتخاب قاليباف خوشحال هستيم 
و به او تبريك مي گوييم. اين را نقطه ضعف حزب موتلفه نمي دانم چراكه 
در انتخابات نظر اكثريت نمايندگان چيز ديگري بــود و ما به آن احترام 
مي گذاريم. به گزارش خبرآنالين، غفوري فرد در واكنش به تالش برخي 
در راستاي تخريب ميرسليم خاطرنشان كرد: شخصا از سال13۵۵ يعني 
2سال قبل از انقالب در دانشگاه صنعتي اميركبير با ميرسليم بودم و فعاليت 
سياسي مي كرديم. در دوران قبل از انقالب جامعه اسالمي دانشگاهي را 
برگزار كرديم و در تاريخ انقالب فعال بوديم. حتي زماني كه بختيار فرودگاه 
را بست از تحصن روحانيت در مسجد دانشگاه حمايت كرديم. هميشه با او 
بودم و حدود ۴3سال است كه از نزديك چه در سطح دانشگاه، چه در حزب 
مؤتلفه اسالمي و جاهاي ديگر با او همكاري داشته ام. وقتي از تربيت بدني 
رفتم، پيشنهاد كردم به جاي من ميرسليم را بگذارند اما او را براي وزارت 
ارشاد پيشنهاد كردند. هيچ نقطه تاريكي در زندگي ميرسليم نيست و كامال 

از وي حمايت مي كنم.

   متولي موضوع زندانيان، قوه قضاييه است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهري درباره 
سازوكار آزادي مايكل وايت، تبعه آمريكايي كه اخيرا آزاد شد و نقش قوه 
قضاييه در آزادي وي، گفت: آزادي مايكل وايت زنداني تبعه آمريكا در 
ايران يك اقدام انسان دوستانه و در چارچوب مقررات قضايي و با عنايت 
به مصالح عمومي كشور به لحاظ ورود دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
بوده است. اسماعيلي افزود: ترتيب اثر دادن به پيشنهادي كه واصل شده 
كمك مي كرد به برخي از همكاران ما در آمريكا ازجمله دكتر عسگري و 
دكتر طاهري كه در آمريكا محبوس بودند. قوه قضاييه با توجه به تعامل 
و همكاري بين قوا و نظر دبيرخانه شوراي امنيت ملي بعد از آنكه رضايت 
شاكي خصوصي را با پرداخت غرامت از ناحيه محكوم به شاكي خصوصي 
گرفت و رضايت شاكي جلب شد و بعد از آن به لحاظ بيماري قبلي اي كه 
محكوم داشت- قبل از بازداشت ايدز داشت- احتمال داشت حادثه اي 
رخ دهد به گونه اي خدمات زندانباني ارائه شد كه روند بهبودي طي شود 
و نهايتا با برخورداري از ارفاقات قانوني از زندان آزاد شد. وي در بخشي 
از اظهارات خود هشدار داد: متولي موضوع زنداني و زندانيان قوه قضاييه 

است و امكان ندارد بدون هماهنگي قوه در مورد زندانيان مذاكره شود. 
آقايان در بخش هاي مختلف جايگاه خود و جايگاه قوه را بدانند و از ناحيه 
قوه بدون هماهنگي با اين قوا وعده آزادي همه اتباع بيگانه را به ديگران 
ندهند. تصميم گيري با قوه قضاييه است. البته در اين موضوع مصالح ملي 
و نظرات كارشناسي دبيرخانه شــوراي امنيت ملي را لحاظ كرده است. 
به نظر مي رسد هشدار اخير سخنگوي قوه قضاييه به سخنگوي دولت 
باشد. علي ربيعي روز دوشــنبه در اظهاراتي گفت: »ما اعالم كرديم كه 
بدون هيچ پيش شرطي آمادگي تبادل براي همه زندانيان و گفت وگو براي 
اين آزادي را داريم، اما آمريكاست كه تاكنون از پاسخ خودداري كرده 
و اميدواريم كه در شرايط شيوع بيماري كوويد-1۹ كه جان شهروندان 
ايراني را در زندان هاي آمريكا تهديد مي كند، دولت آمريكا ســرانجام 
مراقبت از جان انسان ها را به سياست ترجيح دهد و به اين مسير برگردد.« 
سخنان ربيعي واكنش هاي مخالف زيادي در داخل كشور داشت. وي اظهار 
كرد: دولت آمريكا از آمادگي ما مطلع شده و ما فكر مي كنيم نيازي به قرار 
دادن ميانجي نيست؛ با اين حال درصورت موافقت طرف آمريكايي، دفتر 
حفاظت از منافع ايران نقطه نظرات ما را درباره جزئيات، شامل نحوه و زمان 

انجام اين مبادله به واشنگتن اعالم خواهد كرد.

 جاسوس سيا محل تردد فرماندهان نظامي از قبيل 
سردار شهيدسليماني را به سرويس هاي بيگانه اعالم مي كرد

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال همشهري: 
 مايكل وايت، زنداني  آمريكايي بيماري ايدز داشت 
و  شاكي  خصوصي او با دريافت غرامت، رضايت داد

حكم اعدام خائن

اصغر صوفي
خبر نگار
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سالمت

احتمال ابتالي 15 ميليون ايراني به 
كرونا

عضو كميته اپيدميولوژي كوويدـ 19 وزارت بهداشت، با اشاره 
به مطالعات سرواپيدميولوژي كرونا در مناطق مختلف كشور، 
گفت: براساس يافته ها شايد حدود 1۵ ميليون نفر از جمعيت 
كشــور از اول اپيدمي تا كنون آلودگي به اين ويروس را تجربه 
كرده اند؛ البته تأكيد مي شود كه تست هاي سرولوژي خطاهايي 
دارند، اما اين يافته تا حدودي مشابه برخي مطالعات ساير نقاط 

دنياست.
به گزارش همشهري، احسان مصطفوي، رئيس مركز تحقيقات 
بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتوپاستور ايران ديروز در يك 
نشست ويدئوكنفرانسي درباره روند بيماري كوويدـ 19 در ايران 
توضيح داد و گفت: بافت سني نســبتا جوان كشور در موفقيت 
براي مواجهه با كرونا مؤثر بوده اســت. ميانه ســني جمعيت 
ايران31 سال است اما در كشوري مثل اسپانيا اين شاخص ۴۵ و 
ايتاليا ۴7 سال است. در سنين باالتر احتمال وجود بيماري هاي 
زمينه اي بيشــتر اســت و در پي آن كرونا اثر مخرب قوي تري 

خواهد داشت.
به گفته او، روند نســبتا تند صعودي در هفته هاي اخير 2 دليل 
مشخص دارد: تأثير بازگشــايي  ها و افزايش تست ها. طبيعتا با 
برخي بي توجهي ها ممكن است پيك اپيدمي و موج هاي دوم و 
سوم را شاهد باشيم. اكنون نيز استان هاي خوزستان، آذربايجان 
شرقي و غربي، كردستان و هرمزگان اســتان هايي هستند كه 

نسبت به ساير استان ها درگيري بيشتري با بيماري دارند.
عضو كميته اپيدميولوژي كوويدـ 19 در پاسخ به سؤالي مبني 
بر اينكه براي پاييز و زمستان چه سيمايي از بيماري را مي توان 
ترسيم كرد و دانشگاه ها و مدارس به چه صورت فعاليت خواهند 
داشت، گفت: به نظر مي رسد بايد به زندگي با كرونا عادت كنيم 
و اينكه محدوديت هاي 2، 3 ماه گذشــته و مجازي سازي ها در 
دانشگاه ها و مدارس همچنان ادامه يابد، قطعا دور از ذهن است. 
در مجموع انتظار داريم در پاييز و زمستان اگر هم افزايش مجدد 
بيماري را داشته باشيم، اما به شــدت اسفند و فروردين نباشد. 
همچنين انتظار آن است كه تا آن زمان درماني مؤثرتر و راه هاي 
پيشگيري بهتر براي جامعه جهاني شناسايي شود. بنابراين وقتي 
ابعاد مختلف بيماري روشن شود، انتظار است بتوانيم نسبت به 

ماه هاي اخير، زندگي عادي تري داشته باشيم.

چند درصد تهراني ها تا كنون كرونا گرفته اند؟
او به مطالعه انجام شــده در تهران و نمونه گيــري از كارمندان 
اداره هاي مختلف اشــاره كرد و افزود: حــدود 20 درصد افراد 
ِسرو مثبت كرونا بودند. اين مطالعه در افرادي كه براي آزمايش 
تشخيص طبي به آزمايشگاه ها مراجعه كرده بودند، حدود 12 
درصد موارد مثبت را نشــان داده و يك نمونــه نيز از جمعيت 
عمومي ســاكنين تهران در حدود يك ماه گذشته انجام شد كه 
حدود 8 درصد مثبت بودند؛ بنابراين بايد بپذيريم كه در شــهر 
تهران شايد به ميزان حدود 10 درصد آلودگي اتفاق افتاده باشد.

احتمال آلودگي 15ميليون ايراني به كرونا 
به گفته مصطفوي، شدت آلودگي از يك استان به استان ديگر 
متفاوت است. براساس اين يافته ها، شايد حدود 1۵ ميليون نفر 
جمعيت كشور از اول اپيدمي تا كنون آلودگي را تجربه كرده اند. 
باز هم تأكيد مي كنم تســت هاي ســرولوژي خطاهايي دارد و 
اين تســت ها هنوز به طور كامل تأييديه هاي مراجع مربوطه را 
كســب نكرده اند. در نتيجه در تحليل نتايج بايد احتياط الزم 
را به عمل آورد. اين نكته هم الزم به ذكر اســت كه اين يافته تا 
حدودي مشابه برخي مطالعات ساير نقاط دنياست. او ادامه داد: 
اين موضوع پيــام خوبي دارد؛ يعني اينكه اگــر بپذيريم حدود 
1۵ ميليون نفر مبتال به ويروس شــده اند، يعنــي اينكه ميزان 
كشــندگي ويروس خيلي كمتر از چيزي اســت كه تصور ما و 
جامعه جهاني بوده و با ويروس خوش خيم تري مواجه هستيم.

در استان هايي كه »ِسرو مثبت بودن« كمتر است، انتظار داريم 
در روزها و هفته هاي آينده دچار پيك هاي بيشــتري شوند، اما 
در استان هايي مثل قم، گيالن، اصفهان و البرز شواهد مي گويد 
درصد قابل توجهي از جمعيت شــايد بيماري را گرفته باشند و 
انتقال در جمعيت عمومي آنها شايد كمتر خواهد شد. اما سير 
انتقال بيماري قطعا در تابستان هم ادامه خواهد داشت و انتظار 
داريم درصد سرو مثبت شدن جمعيت از حدود 1۵ ميليون نفر 
باالتر رود و اين يك پيش آگاهي خوب براي پاييز خواهد داد كه 
در فصل زمستان با وجود مساعد شدن شرايط انتقال ويروس، اما 

سيكل انتقال كمتر شود.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

ثبت نام مدارس چند روزي 
اســت كه آغاز شــده اما گزارش

مؤسسان و مديران مدارس 
غيردولتي نه  تنهــا با توجه به شــرايط 
احتمالي شــيوع بيماري كرونا در پاييز و 
زمستان، تغييري در ميزان شهريه و نحوه 
پرداخت آن نداده اند، بلكه يك قدم جلوتر 
گذاشته  و شهريه ها را همچون سال هاي 
گذشته 1۵درصد و حتي بيشتر افزايش 
داده انــد. تصميمي كــه در آن تعطيلي 
احتمالــي دوباره مــدارس و تعليق فوق 
برنامه ها ديده نشده است. در اين ميان اين 
پدرها و مادرها هستند كه حيران مانده اند، 
آن هم در شــرايطي كه وزارت آموزش و 
پرورش در اين شرايط بالتكليفي والدين 

سكوت كرده است.
شــهريه مــدارس غيردولتــي درحالي 
افزايش پيدا كرده كه بســياري از والدين 
دانش آموزان هنوز بر ســر بقيه شــهريه 
ســال تحصيلي 99-98 بــا مديران اين 
مدارس اختالف دارند و درخواست شان 

براي برگشت شهريه مربوط به كالس هاي 
فوق برنامه، سرويس مدرسه، اردوها، ناهار 
ظهر و... كه مدرســه بابت آن از اسفند تا 
پايان خرداد هيچ هزينه اي نداده به نتيجه 

نرسيده است.

ثبت نام كنيم يا نه؟ 
تعداد والديني كه از منابع مرتبط با آموزش 
و پرورش مي پرسند كه فرزندشان را براي 
سال تحصيلي بعد در مدرسه غيردولتي 
ثبت نام كنند يا نه؟ هر روز بيشتر مي شود. 
»كرونا« باعث اين ترديد و ســردرگمي 
شده. مانده اند بين شهريه سنگين مدرسه 
فرزندشــان و بيماري كه ممكن است باز 
هم دانش آموزان را چندين هفته يا حتي 
چندين  ماه در پاييز و زمستان خانه نشين 
كند. دو راهي ناتمامي كــه در آن وزارت 
آموزش و پرورش هم راهنمايي و كمكي 

براي والدين ندارد.
ســهيال زماني، مادر دانش آموز ســهيل 
فرهمندي كه كالس نهم اســت، يكي از 
هزاران والدين ايراني است كه بر سر اين 
دوراهي مانده. مدرسه فرزندش امسال از 
او 17ميليون شهريه خواسته، در 3چك. 

يكي چك روز و 2تاي ديگر براي اول مهر 
و آخر آذر99. »واقعا مانده ايم كه چه كار 
كنيم؟ از يك طــرف از خدمات آموزش 
آنالين مدرسه راضي بوديم، ولي از طرف 
ديگر هزينه هاي جانبي مثل اردو و ناهار يا 
كالس هاي فوق برنامه كه به  احتمال زياد 
برگزار نمي شود را گفته اند كه بايد پرداخت 
كنيم. حاال بماند كه شهريه اين برنامه ها 
از اسفند سال گذشته مانده و هنوز به ما 

برنگردانده اند.«

شهريه هاي گران براي كالس هاي آب 
رفته

وضعيت بســياري از والديــن ديگر هم 
مشابه خانم زماني است. شهريه مدرسه 
فرزندشــان افزايــش يافته ولــي مدير 
مدرسه حاضر نيســت توضيح دهد كه 
چرا تعطيلي هاي احتمالي را براي ســال 
تحصيلي آينده درنظر نمي گيرد. حسين 
معمار هر 2فرزندش به مدرسه غيردولتي 
مي روند و از اين نحوه برخورد مدير مدرسه 
شــكايت دارد: »ابتداي اين هفته جلسه 
گذاشتند و شــهريه كالس سوم ابتدايي 
را 13ميليون علي الحساب اعالم كردند. 
يعني مــن بايد براي دختــران دوقلويم 
26ميليون به طــور موقت پرداخت كنم. 
اين در حالي اســت كه مدير مدرسه در 
جلســه گفت كه به  احتمال زياد، ســال 
تحصيلي آينده، كالس ها مجازي برگزار 
شود يا با رعايت فاصله گذاري اجتماعي، 
دانش آموزان فقط هفته اي 2بار به مدرسه 
بروند. چرا با وجود اين احتمال ها، باز هم 
شهريه نه تنها كم نشده، بلكه آن را افزايش 
مي دهند؟ چرا پول كالس هاي فوق برنامه 

كه امكان برگزاري ندارند را مي گيرند؟«
مديران مــدارس غيردولتــي در حالي 
شهريه ها را 1۵درصد و حتي بيشتر افزايش 
داده اند كه هنوز شــوراي سياستگذاري، 
برنامه ريــزي و نظارت مركــزي وزارت 
آموزش و پرورش نرخ شــهريه مدارس 
براي سال تحصيلي 1۴00-1399 را اعالم 

نكرده و بخشــنامه جديدي روي سايت 
وزارتخانه و ادارات استان ها قرار نداده اند.

خيال راحت مديران مدارس
خديجه مرداني، كارشــناس مســائل 
آموزشي در اين باره به همشهري مي گويد: 
»نظارت بر عملكرد مــدارس غيردولتي 
آنقدر ضعيف بوده كه آنها بدون توجه به 
ضوابط و قوانين عمل مي كنند و نسبت به 
آشكار شدن تخلفات شان ترس يا نگراني 
ندارند. شهريه ها را قبل از مصوبه شوراي 
سياســتگذاري افزايش مي دهند و بابت 
هزينه هاي جانبي رقم هاي غيرمنطقي از 

والدين طلب مي كنند.«
او معتقد است كه وزارت آموزش و پرورش 
قادر به برخورد با مديران متخلف مدارس 
غيردولتي نيست و والدين هم دستشان 
در برابر قدرت بالمنازع اين مدارس خالي 
اســت: »ريشــه برخي از اين مدارس در 
سال هاي گذشــته آنچنان قوي و محكم 
شــده و در بين مدارس ديگر چنان نام و 
شهرتي براي خود دست و پا كرده اند كه 
حتي نگران از دست رفتن دانش آموزان 
خود نيستند؛ چون مي دانند كه متقاضي 
ثبت نام براي مدرسه شــان زياد اســت و 
والدين بسياري ناچارند فرزندان شان را به 
اين مدارس بفرستند. اين اتفاق در مناطقي 
كه مدرسه دولتي با كيفيت نيست، بيشتر 
رخ مي دهد و از اين جهت چرا مدير مدرسه 
غيردولتي نگران ريزش تعداد دانش آموز 

باشد؟«

مدارس دولتي شلوغ مي شود؟
مديران آموزش و پرورش استان ها هنوز 
اطالعات دقيقي از تعــداد دانش آموزان 
ثبت نام شــده در مدارس دولتي ندارند؛ 
چون ثبت نام ها تازه آغاز شده و هنوز آمار 
و اطالعات دقيقي در اين باره وجود ندارد. 
اما مديران برخي مدارس دولتي مي گويند 
كه تعداد مراجعان براي ثبت نام ميان پايه 
نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته 
كه اغلب هم دانش آموز مدرسه غيردولتي 

هستند. مصطفي زكاوت پور، مدير يكي از 
مدارس ابتدايي دولتــي تبريز در اين باره 
مي گويد: »از ابتــداي ثبت نام ها تاكنون 
19دانش آموز از مدارس غيردولتي براي 
ثبت نام در پايه هاي دوم تا ششم داشتيم 
كه پيش بيني من اين است كه در روزهاي 
آينده بيشتر هم شود، اما ما امكان ثبت نام 
همه اين افراد را نداريم.« او مي گويد: »اين 
مورد را ما مديــران در آموزش و پرورش 
منطقه به عنوان يك مسئله مطرح كرديم؛ 
چون اگر تعــداد اين افــراد افزايش پيدا 
كند، قطعا بســياري از مدارس با مشكل 
تراكم دانش آمــوزي در هر كالس مواجه 
خواهند شد. همين حاال هم ميانگين تعداد 
دانش آمــوزان در كالس درس مدارس 

دولتي باالتر از استاندارد است.«
حمداهلل ســماواتي، مدير يك مدرســه 
راهنمايي دولتي در تهران هم مي گويد كه 
از مدارس غيردولتي مراجعه براي ثبت نام 
دارند كه بيشتر هم دانش آموز ميان پايه 
هستند: »بســياري از والدين چون سال 
تحصيلي آينده را روشــن نمي بينند و از 
طرفي شهريه مدارس غيردولتي به جاي 
اينكه كاهش پيدا كند يا حداقل ثابت بماند، 
گران تر هم شــده، تصميم گرفته اند كه 
فرزندان شان را به مدارس دولتي بياورند. 
مديران آموزش و پرورش هر چه زودتر بايد 
اين بحران را ببينند و با تصميم به موقع 
جلوي انفجار جمعيت در مدارس دولتي 

را بگيرند.«
فصل ثبت نام مدارس آغاز شده، مديران 
مدارس غيردولتي شــهريه هاي ســال 
تحصيلي بعــد را بدون درنظــر گرفتن 
كرونا و در واقع طبــق همان فرمول هاي 
گذشته افزايش داده اند. بسياري از والدين 
بر سر دوراهي مدارس دولتي و غيردولتي 
براي ادامه تحصيل فرزندشان مانده اند و 
بسياري تصميم شان را براي ترك موقت از 
مدارس غيردولتي گرفته اند. آيا مهاجرت 
به مدارس دولتي آغاز شــده يا مدارس 

غيردولتي از اين بحران عبور مي كنند؟

»همشهري« از وضعيت متناقض افزايش شهريه هاي مدارس در سال تحصيلي جديد گزارش مي دهد

  با وجود حذف كالس هاي فوق برنامه و احتمال 
غيرحضوري بودن كالس ها در پاييز امسال، تعدادي از 
مدارس غير دولتي شهريه هاي سال بعد را افزايش داده اند

  تعدادي از والدين مي گويند با وضعيت فعلي كرونا و 
شرايط نامشخص پيش رو تصميم گرفته اند فرزندان شان را 

به مدارس دولتي برگردانند

بازگشت به مدارس دولتی
نقد

كرونا، كودكان و چند نكته كليدي 

يكــي از پرمخاطره تريــن 
اقدامات در زمــان كنوني، 
بازگشايي مهدهاي كودك 
و مدارس براي گرفتن امتحان از دانش آموزان اســت. 
كشور ما اكنون وضعيت مناسبي از نظر شيوع ويروس 
كرونا ندارد و مسئوالن و مردم به گونه اي رفتار مي كنند 
كه گويي نسبت به شيوع اين ويروس بي خيال شده اند و 

در نتيجه آن را ناديده مي گيرند.
آمارها حكايــت از آن دارد كه تعــداد مبتاليان به اين 
بيماري دوباره در حال افزايش اســت و در شــرايطي 
كه هنوز درمان قطعي بــراي آن وجود ندارد آمار رو به 
فزوني حتما مســئله اي نگران كننده است. بايد توجه 
داشته باشيم كه هم اكنون مســئله اصلي ما در كشور، 
دانش آموزان و حضــور آنها در مدارس و بازگشــايي 
مهدهاي كودك نيســت، چرا كه براساس تجاربي كه 
تاكنون ما داريم اگر كودكان و نوجوانان به اين بيماري 
مبتال شوند -درصورتي كه دچار بيماري هاي زمينه اي 
و نقص ايمني نباشند- نهايتا اين بيماري در آنها همانند 
يك ســرماخوردگي ســاده بروز مي كند، ولي همين 
كودكان و دانش آمــوزان افراد ناقلي هســتند كه اين 
بيماري را به خانواده هاي خود منتقل مي كنند. فلسفه 
تعطيل كردن مدارس و مهدهاي كودك نيز در ماه هاي 
گذشته به همين دليل بود، چرا كه بچه ها در يك فضاي 
بسته مثل كالس يا مهد كودك، بيماري را به يكديگر و 
درنهايت به خانواده ها منتقل مي  كنند و زنجيره بيماري 

گسترده تر مي شود.
باز شدن مدارس براي امتحانات دانش آموزان نيز يكي 
از همين عوامل اشــاعه بيماري در جامعه است. تهيه 
ماسك مســتلزم بودجه است و بســياري از خانواده ها 
توانايي تهيه ماسك و ژل ضد عفوني كننده و اسپري را 
ندارند. مسئوالن مدارس هم نمي توانند اين ملزومات 
را براي همه بچه  هــا تهيه كننــد. در مهدها هم وضع 
به همين گونه اســت. ما نمي توانيــم از بچه هايي كه 
مهدكودك مي روند بخواهيم كه موارد ايمني را رعايت 
كنند، چرا كه سن شان به درك اين مسائل قد نمي دهد. 
ما تبعات بســته بودن مهدهاي كودك و سخت شدن 
كار براي والدين شــاغل را قبول داريم، اما توصيه اكيد 
ما به والدين اين است كه تنها كاري كه مي توانند براي 
سالمت خود و خانواده شــان انجام دهند اين است كه 

بچه ها را مهدكودك نبرند.
براساس توصيه سازمان بهداشت جهاني محدوديت هاي 
مربوط به كرونا بايد تدريجي و با درنظر گرفتن پيامدها 
و در يك كالم با تامل برداشــته شود؛ يعني هر 2هفته 
يك بار يك محدوديت برداشته شود، اما آن چيزي كه 
ما در كشورمان شاهدش هستيم اين است كه مسئوالن 
با سرعت در حال برداشتن محدوديت ها هستند و اين 

مسئله نگران كننده است.
به همين دليل شاهد اين هســتيم كه موج اول شيوع 
بيماري در كشور ما دوكوهانه شده است،  در حالي  كه 
موج اول در ساير كشورها يك كوهانه است. همان زماني 
كه ما محدوديت هايي را در سراسر كشور اعمال كرديم، 
آمار ابتال و مرگ ومير كم شد و بعد كه محدوديت ها را 
برداشتيم آمارهاي ابتال نيز بيشتر شد. االن با گذشت 
نزديك به 3 ماه از شــروع شــيوع ويــروس كرونا در 
كشورمان، كادر درمان كشورمان نيز خسته شده اند. با 
برداشتن محدوديت ها، بيمارستان ها نيز كه تا قبل از اين 
بيشتر بيماران كرونايي را پذيرش مي كردند براي اينكه 
بتوانند سر پا بايستند و هزينه هاي خود را به دست آورند 
جشــن پايان كرونا را گرفته اند. بخش هايي كه تا پيش 
از اين مختص بيماران كرونا بوده اند حاال آزاد شــده اند 
و فعاليت هاي عادي خود را پيش مي برند، در حالي  كه 
هنوز كرونا در كشورمان، هم قرباني مي گيرد و هم تعداد 
زيادي از افراد را مبتال مي كند. نكته آخر اينكه همچنان 
نبايد ويروس كرونا را دســتكم بگيريــم، چرا كه هنوز 
نمي دانيم قدم بعدي اين ويروس چيســت و قرار است 

چه اتفاق تازه اي در اين خصوص بيفتد.

 برگزاری آزمون هماهنگ برای دانش آموزان بیمار
مديركل سالمت و تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزانی كه با داشتن گواهی پزشكی نتوانسته اند 
در امتحانات نهايی شركت كنند، با اعالم زمان از سوی كميته سنجش می توانند در آزمونی كه هماهنگ برگزار 
می شود، شركت كنند.

حميد عمادي
متخصص بيماري هاي عفوني

نياز به گفت وگو داريم
درپي قتل فجيع رومينا )كودك تالشي( به دست 
پدرش، انجمن »احياي ارزش ها« اين هفته نشست 
تخصصي و تحليلي با عنوان »آسيب شناســي 
فرزندكشي« با محوريت قتل رومينا از منظر حقوقي، 
اجتماعي و روان شــناختي را برگزار كرد. در اين 
نشست »سعيد مدني« پژوهشگر مسائل اجتماعي، 
»مريم رسوليان« روان پزشــك، »فرشيد يزداني« 
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان و »خسرو 
منصوريان« مؤسس گروه احيا حضور داشتند. آنچه 
در ادامه مي خوانيد بخش اول گفتارهاي اين نشست 
است و گفتارهاي ديگر با توجه به اهميت موضوع در 

روزهاي آينده منتشر مي شود:

قتل دردناك رومينا و پرونده هاي مشــابه آن موضوعاتي 
چندوجهي و چندفاكتوري است. اگر در تعريف قتل هاي 
ناموسي كمي دقيق شــويم، مي بينيم قتل هايي هستند 
كه يا درون خانواده اتفاق مي افتنــد يا بيرون خانواده. اگر 
درون خانواده رخ دهد اكثرا زن قرباني است. اگر قتل خارج 
از خانواده باشد، در بسياري از مواقع قرباني مرد است. يعني 

مردي كه به ناموس آن خانواده تعرض كرده است.
در قتل هاي ناموسي 2مسئله بســيار پررنگ است. يكي 
شرف و ديگري ننگ است. وقتي اين دو در كنار يكديگر قرار 
مي گيرند به لحاظ رواني فرد به شدت تحت فشار قرار خواهد 
گرفت. از اينجا به بعد به ساختار روانشناختي فردي آن فرد 
بستگي دارد كه تحت فشار ناشي از ننگ، شرم و از بين رفتن 
شرف يعني ارزش بسيار بزرگي را از دست داده و به جاي آن 
بي آبرويي بزرگي را به دست آورده است، چه واكنشي نشان 
دهد. در واقع تمام روان فرد مورد تجاوز قرار گرفته است. 
گويي به پدر رومينا تجاوز شده است و اين احساس پر شرم 
و ننگ منجر به اين مي شود كه بايد آن را پاك كند، جامعه 
از او انتظار دارد كه اگر تو او را بكشي و يا تنبيه بكني نشان 
مي دهي كه غيرت و شرف داري. اين بحثي معمولي بين 

زنان و مردان جامعه است.
نتيجه يكي از پژوهش هايي كه در اين زمينه انجام شــده 
بود، نشان داد كه در شرايطي كه افراد تهييج نيستند )دقت 
داشته باشيم وقتي فرد تهييج باشد، قضاوتش فرق مي كند( 
و به لحاظ عاطفي خنثي هستند از آنها پرسيده شد كه آيا 
به نظر شما قتل هاي ناموسي درست است يا نه؟ در استان 
كردســتان 26درصد مردها قتل هاي ناموسي را درست 
مي دانستند. اين بدان معنا است كه اگر اين فرد كه در حالت 
خنثي عاطفي است اگر تهييج شود و به اصطالح غيرتش 

به جوش بيايد، 26درصد 2برابر مي شود.
مهم ترين عامل اين اتفاق پذيرش اجتماعي اين مســئله 

است. پذيرش اجتماعي باعث دامن زدن به نقطه ضعف هاي 
فردي و روانشناختي مي شود. همه ما در اين ماجرا شنيديم 
كه پدر رومينا مرگ موش خريده اما واقعيت اين است كه 
اطالعات ما در حد اخبار رسانه هاست و به عنوان محققان 
اينها را راستي آزمايي نكرديم. به هرحال اين پدر به همه ابعاد 
ماجرا فكر كرده، يك قتل نسنجيده نبوده است. به مجازات 
و تنبيه هم فكر كرده اســت همه اينها نشان مي دهد او با 
خودش درگير اين چالش بوده كه اين كار را بكنم يا نكنم؟ 
اما در نهايت نتوانسته تحمل كند و دست به اقدامي با اين 
ميزان خشونت زده است. طبيعتا بنده از جايگاهي كه دارم 
از بعد روانشناسي فردي صحبت مي كنم و از همين بعد هم 
چند نكته را يادآوري مي كنم. يكي اينكه تكليف ما با رابطه 
جنسي و با جنسيت مشخص نيست. وقتي ما صحبت از 
زنانگي مي كنيم در ذهن همه ابعاد جنسي ماجرا پررنگ 
مي شود. اين بعد هم هست و طبيعي هم است اما به ميزان 
اينكه روان آدم ها رشــد مي كند مي تواند بين اينها افتراق 
بگذارند. مثال فردي كه لباس باز مي پوشــد حتي اگر در 
فرهنگي زندگي كند كه محدوديت پوشش وجود ندارد، 
اگر مورد تعرض مردي قرار بگيرد تفسيري كه مي شود اين 
است كه تقصير خودش است و آن مردي هم كه اين كار را 
كرده مي گويد اگر نمي خواست اينطور لباس نمي پوشيد. كم 
نيستند مادرهايي كه پسرشان به سن بلوغ مي رسند ديگر 
او را نمي بوسند و در آغوش نمي گيرند و پدراني كه دختران 
خود را بعد از بلوغ در آغوش نمي گيرند، اين يعني تداخل 

جنسيت و مسائل جنسي. جامعه مرزي براي تفكيك اين 
دو قائل نيست و تا زماني كه اين دو از هم تفكيك نشود در 
نتيجه پدر از دخترش دوري مي كند. بسياري از پدران اگر 
به دخترشان بگويند چقدر زيبا شدي دچار عذاب وجدان 
مي شوند چون احساس مي كنند اين گفت وگو بار نامتعارفي 
دارد. درحالي كه ما بايد اين  موارد را باز كنيم و در موردشان 
صحبت كنيم و اين مرزها را با گفت وگو روشــن كنيم. در 
جامعه به هر ميزاني كه ظرفيت پذيرش و گفت وگو آدمها 
بيشتر و باالتر باشــد اين مرزها هم روشن تر و مشخص تر 
خواهد بود. دختر و پسر در سن بلوغ نيازهايي دارند كه بسيار 
خام و ابتدايي است. در نتايج پژوهش هايي ديده شده است 
كه پســرها )دخترها خيلي كمتر( به دنبال رابطه عاطفي 
هستند و به دنبال رابطه جنســي نيستند بيشتر به دنبال 
اين هستند كه ديده شوند و با فردي صحبت كنند. وقتي 
ما در فضاي امن خانواده همه  چيز را به شــدت جنسيتي 
مي كنيم آن نوجوان به طبع به خارج از خانواده پناه مي برند. 
به همين دليل ساختن فضاي امن در جامعه و خانواده براي 
نوجوان كه بتواند رابطه با جنس مخالف را تجربه كند، همه 
خاصيت پيشــگيرانه دارد و وقتي ما اين فضاها را فراهم 
نمي كنيم طبيعتا بستر آسيب مهياتر خواهد شد. قرباني 
اين داستان كل مردم ايران، كل بچه هايي هستند كه اين 
اخبار را خواندند و شنيدند. بايد توجه كرد احساس ناامني 
كه از اين اخبار به وجود مي آيد نياز را خاموش نمي كند بلكه 

پيچيدگي را در برآورده شدن نياز ايجاد مي كند.

نشست آسيب  شناسي فرزندكشي-1

    مريم رسوليان
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شكايت به كجا بیريم؟
سجاد كالس چهارم است و به پدرش اعالم كرده اند كه براي كالس پنجم بايد 
11ميليون شهريه بدهد.3 ميليون پيش پرداخت ثبت نام و 2چك 4.5ميليوني 
براي ابتداي مهر و ابتداي آذر در غير اين صورت مي تواند پرونده فرزندش را 
بگيرد و به مدرسه ديگري ببرد. او مي گويد: »به نظر من، امسال مديران مدارس 
غيردولتي سختگيرتر هم شده اند. پيش بيني من اين بود كه چون بسياري از 
والدين تصميم گرفته اند كه بچه هايشان را به خاطر شرايط كرونا براي سال 
بعد به مدرسه دولتي ببرند، مديران اين مدارس بترسند و براي نگهداشتن 
دانش آموز، شــهريه ها را كمتر يا از بعضي از هزينه ها كم كنند؛ ولي با آغاز 
ثبت نام مدارس معلوم شد نه تنها اين پيش بيني اشتباه است، بلكه مديران 
مدارس پيشاپيش شهريه ها را افزايش داده اند؛ اين در حالي است كه در برابر 
سؤال والدين كه اگر باز هم مدارس تعطيل شد تكليف شهريه چه مي شود 
كلي گويي مي كنند.« او مي گويد: از كالس 27نفــره فرزندش فقط 5نفر از 
والدين تصميم به ثبت نام دارند و 11نفر قطعي تصميم گرفته اند كه فرزندشان 
را به مدرسه دولتي بفرستند و بقيه مردد هستند: »من خودم مي خواهم پسرم 

را در مدرسه دولتي ثبت نام كنم.«

ث
مك
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 كرونا چه بالیی سر سینمای ایران آورده است ؟

غرامت مضاعف آیا سینما از این بحران جان سالم به در خواهد برد؟

شاید وقتی دیگر
سینماها كی و در چه شرایطی بازگشایی می شوند ؟

نباید بی خیال آنالین شد
ساداتیان از بازگشایی سینماها و عقب نشینی دولت 

در دوره كرونا می گوید

 ادامه دار شدن تعطیلی
 یعنی ورشكستگی كامل سینماها

رئیس انجمن سینماداران امیدوار است مردم در بازگشایی 
سینماها، به سینماداران اعتماد كنند
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با مصوبات دولت و اعالم نرخ های جدید گندم، آرد و نان در سال 
گذشته، مقرر شد تا نرخ انواع نان ســنتی در سال 99 افزایش 
قیمت چندانی نداشته باشــد و بخش عمده هزینه تمام شده 
تولید نان با ارائه آرد ســهمیه ای به نانوایی ها، پوشــش داده 
شود. این ثبات نسبی نرخ نان سنتی گرچه موجب خرسندی 
مصرف كنندگان شــده اما داد نانوایــان از ناهمخوانی دخل 
و خرجشــان را در آورده اســت. این موضــوع در نانوایی های 
غیرصنعتی به شیوه ای دیگر نمایان شده است، چرا كه عالوه 
بر مشكالت كمبود و افزایش نرخ آرد مورد نیاز این نانوایی ها و 
سایر هزینه های جانبی تولید و عرضه نان، افزایش قیمت شكر، 
روغن، خمیرمایه و... نیز منجر به تندتر شــدن سیر صعودی 
قیمت تمام شــده تولید انواع نان صنعتی و فانتزی شده است. 
این افزایش هزینه تمام شده تولید در حالی است كه مسئوالن 
دولتی با استناد به تثبیت نرخ آرد هرگونه افزایش قیمت نان را 

غیرقانونی تلقی كرده و تأكید می كنند كه با این شیوه افزایش 
قیمت ها برخورد می شود. این روند موجب شده تا تشكل های 
صنفی مرتبط با صنعت نان از قبیل نانوایان ســنتی، صنعتی 
و فانتزی نیز از هرگونه افزایش رســمی نرخ محصوالتشــان 
خودداری كنند. اما این امر به معنای ثبات قیمت ها در بازار آرد 
و نان نیست و برخی نانوایی های سنتی و صنعتی، نان را به نرخ 
روز و با قیمت هایی به مشتریان عرضه می كنند كه با نرخ های 
مصوب قانونی فاصله زیادی دارد و منجر به داغ تر شــدن تنور 

عرضه چندنرخی نان شده است.

امسال،نانگراننمیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور فروردین ماه 99 از تثبیت 
نرخ نان در سال جاری خبر داد و گفت: با تصمیم شورای اقتصاد، 
عالوه بر افزایش قیمت خریــد تضمینی گندم به نرخ ۲۵۰۰ 

تومان، قیمت فروش هر كیلوگرم آرد به نانوایی ها ۶۶۵ تومان 
تعیین شد، لذا امسال هم نان گران نمی شود. محمدباقر نوبخت 
همچنین از موافقت هیأت وزیران با اختصاص تسهیالت برای 
خرید تضمینی گندم از كشاورزان در سال 99 خبر داد. این 
اظهارات رئیس ســازمان برنامه و بودجه در حالی بود كه در 
مهر ماه سال گذشته نرخ جدید انواع نان ســنتی و آزادپز بر 
مبنای آرد یارانه ای به نانواخانه ها ابالغ و تأكید شــده بود كه 
دستگاه های نظارتی با هرگونه كم فروشی، گرانفروشی و عرضه 
چندنرخی نان برخورد می كنند. بر این اساس رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تهران، مهرماه سال گذشته 
با اعالم قیمت نان در پایتخت، گفــت: در بخش نانوایی های 
یارانه پز، بربری با آرد ۸۳۰تومانی به قیمت یك هزار تومان، 
ســنگك با آرد ۸۱۵تومانی به قیمت یك هزار و ۲۰۰تومان، 
تافتون با آرد ۸۲۰تومانی به قیمت ۵۵۰ تومان و لواش با آرد 
۸۲۰ تومانی به نرخ ۳۰۰تومان عرضه می شود. یداهلل صادقی از 
اتخاذ تدابیری برای تعیین وزن مصوب چانه خمیر برای مقابله 
با كم فروشی نان خبر داد و تأكید كرد: وزن چانه برای بربری 
۵۱۰ گرم، سنگك ۵۶۰ گرم، تافتون ۲۳۰گرم و لواش ۱۴۰گرم 
تعیین شده است. او در تشــریح قیمت های جدید نان برای 
نانوایی های آزادپز با گنــدم 9۰۰تومانی گفت:  بربری در این 
نانوایی ها با آرد نرخ یك هزار و ۲۳۰تومانی به قیمت یك هزار و 
۵۰۰تومان، سنگك با آرد یك هزار و ۱۷۰ تومانی به نرخ یك 
هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون با آرد یك هــزار و ۲۰۰ تومانی به 
قیمت ۸۵۰ تومان و لواش با آرد یك هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ 
۴۵۰ تومان عرضه مي شود و وزن چانه در نانوایی های آزادپز 
برای بربری ۵۸۰گرم، سنگك ۶۵۰گرم، تافتون ۲۸۰گرم و 
لواش ۱۷۰گرم تعیین شده است. اما این اعالم نرخ های مصوب 
نیز موجب خاموشی تنور عرضه چندنرخی نان یا كم فروشی 

نان به نرخ روز
 با وجود نرخ مصوب 
آرد نانوایی های 
آزادپز و دولتی، 
عرضه چندنرخی 
نان سنتی تداوم 
یافته است و نانوایان 
صنعتی از احتمال 
گرانی این نوع نان 
درآینده نزدیك 
خبر می دهند و آرد 
سهمیه ای همچنان 
قاچاق می شود

جبران زیان با 
كاهش عوارض 
صادرات
با كاهش عوارض 
صادرات از 5هزار 
تومان به 1500تومان 
تالش می شود 
بخشی از زیان 
مرغداران جبران 
شود درحالی كه 
كارشناسان و 
فعاالن این عرصه 
بر این باورند كه با 
وجود ظرفیت باال 
برای صادرات، 
فراهم نبودن 
زیرساخت های 
صادراتی باعث شده 
مرغداران از این 
امكان بهره كافی را 
نبرند 

 گرانی25تا 100درصدی 
قطعات یدكی خودرو

كاهش عرضه و ضعف نظارت 
بر فروش انواع لوازم و قطعات 
یدكي خودرو موجب رشــد 
بي رویه قیمت ایــن اقالم از 
ابتداي امسال نسبت به شب 
عید شده است، به نحوي كه 
نرخ برخي قطعات یدكي و مصرفــي خودروهاي كار تا 
100درصد افزایش یافتــه و میزان افزایش قیمت قطعات 
یدكي خودروهاي پرتیراژ مصرفي نیز لحظه اي و بر مبناي 
نرخ روز تعیین مي شــود. با علیرضا نیك آیین، رئیس 
اتحادیه مكانیسین هاي خودروي تهران گفت وگو كرده ایم.

علت افزایش قیمت قطعات یدكي خودرو 
چیست؟

 افزایش قیمت خودرو طي چند ماه گذشته موجب جهش 
قیمت در بازار لوازم یدكي شــد و متأســفانه این افزایش 
قیمت از شــركت هاي تامین كننده اصلــي قطعات یدكي 
در خودروســازي ها آغاز شــد. مثال قیمت خودروهاي كار 
)كامیون هــا( و اتوبوس هــاي حمل ونقل درون شــهري و 
برون شهري و قطعات یدكي و مصرفي آن توسط شركت هاي 
خودروســازي افزایش یافت و در ادامه به قطعات یدكي و 
مصرفي سایر خودروها گسترش یافت. از سوي دیگر افزایش 
نرخ دالر و یورو طي چند  ماه اخیر موجب شــد تا به گراني 
قطعات یدكي در بازار دامن زده شود. كمبود و افزایش قیمت 
قطعات یدكي شرایطي را فراهم كرده كه اكنون بسیاري از 
خودروهاي داراي نقص فني در سطح شهرها و جاده ها در 
حال تردد هستند و مالكان اینگونه خودروها به دلیل رشد 
هزینه قطعات و تعمیرات، از تعمیر اینگونه خودروها طفره 

مي روند و مراجعه آنها به تعمیرگاه ها سخت شده است.

میزان افزایش قیمت قطعات یدكي نسبت به 
سال گذشته چقدر بوده است؟

میزان افزایش قیمت در قطعــات یدكي و مصرفي از یك 
قطعه تا قطعه دیگر متفاوت اســت، وقتي یك نوع قطعه 
در بــازار كمیاب مي شــود، جهش قیمــت بي رویه اي را 
تجربــه مي كند. این افزایــش قیمــت در برخي قطعات 
مصرفي خودرو به خصــوص خودروهاي وارداتي، كامیون 
و حمل ونقل مســافري حدود ۱۰۰درصد بوده است و در 
بقیه قطعات خودروهاي ســواري نیز نسبت به بازار شب 
عید با افزایش قیمت۲۰، ۳۵تا ۵۰درصدي مواجه هستیم. 
به نحوي كه مثال قیمت دیسك و صفحه خودروي پژو كه 
قبل از عید حدود ۷۰۰هزار تومان بــود اكنون به بیش از 
یك میلیون تومــان افزایش یافته اســت. وقتي در وزارت 
صنعت پشت درهاي بســته و بدون حضور اتحادیه هاي 
تعمیركاران و فروشــندگان قطعات یدكــي در مورد آن 
تصمیم گیري مي شود، باید انتظار اینگونه كمبود و افزایش 

بي رویه قیمت ها در بازار را داشته باشیم.

چرا با وجود سیر نزولي قیمت خودرو، نرخ 
قطعات یدكي در حال افزایش است؟

گرچه طي چند هفته گذشته قیمت خودرو سیر نزولي داشته 
اما افزایش نرخ ارز، حقوق و دستمزد و بیمه كارگران، موجب 
شده است تا هزینه تامین و عرضه قطعه براي فروشندگان و 
تولید كنندگان افزایش یابد. از سوي دیگر گرچه نرخ خودرو 
سیر نزولي داشته اما قیمت خودرو هنوز به قیمت هاي سال 
گذشته نرسیده اســت. عالوه بر آن حتي به فرض كاهش 
قیمت خودرو، مدت زماني طول مي كشد تا كاهش قیمت 
خودرو بر كاهش نرخ قطعه تأثیر بگذارد. باید توجه كرد كه 
قطعات یدكي و لوازم مصرفي خودرو نرخ مصوب ندارد و در 
همه كشــورها نرخ این اقالم در بازار براساس رقابت تعیین 
مي شود. عوامل زیادي در تعیین قیمت لوازم یدكي و مصرفي 
خودرو دخیل هستند اما در كشورمان به دلیل كمبود عرضه، 
قیمت این محصوالت براســاس رقابــت  و كیفیت تعیین 

نمي شود.

تأثیر افزایش قیمت لوازم یدكي بر كسب و 
كار هاي مرتبط چگونه بوده است؟ 

همانطور كه افزایش هزینه دارو و خدمات پزشكي موجب 
شده است تا بســیاري از اقشــار كم درآمد تا حد امكان از 
مراجعه به مراكز درماني خودداري كنند، در بخش انجام 
تعمیرات خودرو نیز كمبود و رشد قیمت قطعات یدكي و 
مصرفي و افزایش هزینه دستمزد انجام تعمیرات موجب 
شده اســت تا مالكان خودرو با وجود اطالع از نقص فني 
خودروشــان، حتي از انجام تعمیرات ضروري و حساس 
مانند جلوبندي، سیســتم تعلیق و ترمز كه تعمیر نكردن 
آنها موجب شكل گیري خســارات جاني و فاجعه مي شود 
نیز از مراجعه به تعمیرگاه خودداري كنند. افزایش شدید 
قیمت قطعات یدكي و هزینه تعمیرات موجب تشدید ركود 
در كسب و كار تعمیركاران شده است. در چنین شرایطي 
باید بانك ها با پرداخت تسهیالت خرد به كمك این فعاالن 
صنفي بیایند تا شاهد تعطیلي این كسب و كارها و افزایش 

بیشتر هزینه ارائه خدمات آنها نباشیم.

مبناي كنوني تعیین نــرخ لوازم یدكي در 
بازار چیست؟

اكنون متأسفانه قطعه ســازان به جاي رشد عرضه و تعیین 
قیمت ها در بازار رقابتي تنها با دریافت بازخورد از نرخ بازار 
نسبت به قیمت گذاري لوازم یدكي و مصرفي خودرو اقدام 
مي كنند. در واقع نرخ روز بازار، مالك تعیین نرخ قطعات شده 
و تامین كنندگان لوازم یدكي در رقابتي ناسالم نرخ قطعات 
را هر روز افزایش مي دهند كه برخالف رویه جاري در اغلب 
كشورهاي دنیاست. در كشورمان نرخ قطعه و سایر كاالها 
ثبات نداشته و به هر دلیلي سیر صعودي به خود مي گیرد، 
در واقع به نوعي رقابت براي گرانفروشي قطعه شكل گرفته 
است. این در حالي است كه باید قیمت قطعه بر مبناي نرخ 
تمام شده، سود عمده فروشــي و خرده فروشي مصوب و در 

بازاري رقابتي تعیین شود.

گفت وگو

افزایش قیمت گوشت قرمز در تابستان و پاییز پارسال به روزهای 
اوج خود رسید و حذف تدریجی این ماده با ارزش پروتئینی از 
سفره بسیاری از خانوارها تقاضا برای مرغ را به عنوان جایگزین 
گوشت افزایش داد. قیمت گوشت گوسفندی به بیش از 120هزار تومان و قیمت گوشت گوساله به 
بیش از 95هزار تومان در هر كیلوگرم رسیده بود و خرید آن برای بسیاری از مردم، امكان نداشت. 
افزایش مصرف مرغ با تغییر در تعادل عرضه و تقاضا در بازار، قیمت این محصول را هم باال برد و از 
پاییز به بعد نگرانی هایی در زمینه تامین بازار شب عید هم ایجاد شده بود. انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی آذرماه پارسال از افزایش قیمت مرغ در مغازه ها خبر داد و از دولت خواست برنامه ریزی و 
نظارت بر تولید مرغ شب عید را از همان زمان آغاز كند. قیمت مرغ گرم در آن زمان 1۳ هزار تومان 
بود و كارشناسان با اســتناد به افزایش دوبرابری قیمت جوجه یك روزه، از جهش قیمت مرغ در 
ماه های پایانی سال خبر می دادند. در بهمن ماه 98قیمت مرغ گرم در مغازه ها به 14هزار تومان رسید 

و همچنان در حال طی كردن روند افزایشی بود كه با آمدن كرونا، ورق برگشت...

تعطیلی رستوران ها، تاالرها و سالن های پذیرایی 
به دلیل شیوع كرونا از آغاز اسفندماه مصرف مرغ 
را بسیار كاهش داد. رستوران ها، فست فودی ها 
و مراكز تهیه غذا كه به دلیــل ازدحام جمعیت 
از كانون های مهم بیماری محســوب می شدند 
مشتری های خود را از دســت دادند و از ابتدای 
امسال نیز با تصمیم ستاد مقابله با كرونا به كلی 
تعطیل شدند و فعالیتشــان ممنوع شد. این در 
شرایطی بود كه تولیدكنندگان مرغ در بهمن ماه 
طبق روال هرساله نســبت به جوجه  ریزی برای 
تامین نیاز شــب عید اقدام كرده بــه بودند اما 
توقف برگزاری مجالس جشــن و عــزا و حتی 
دورهمی های خانوادگی از یك ســو و مدیریت 
هزینه های خانوار به دلیل نبود درآمد از ســوی 
دیگر، مصرف خانگی مرغ را نیز كاهش داد. این 
شرایط در مجموع كفه ترازوی عرضه و تقاضا را 
به سمت عرضه سنگین كرد و قیمت مرغ در بازار 

در نبود مشتری بسیار كاهش یافت.

تالشبرایمدیریتضرروزیان
كاهش تقاضا برای خرید مرغ در شرایطی اتفاق 

افتاد كه دولت به دلیل شیوع كرونا و ضرورت 
تامین كاالهای بهداشــت محور، بــا رویكرد 
صرفه جویی در منابــع ارزی، تخصیص ارز به 
سایر اقالم وارداتی را كاهش داد و در مواردی 
قطع كرد. این اقدام باعث رســوب بسیاری از 
اقالم وارداتی ازجمله نهاده های دام و طیور در 
گمرك شد و در شرایطی كه انبارهای داخلی 
نیز به مرور از این اقالم خالی می شد، دسترسی 
به خوراك دام برای تولیدكنندگان به مشكل 
مضاعفی تبدیل شد. افزایش قیمت نهاده های 
دامی در كنار نبود تقاضا و كاهش قیمت مرغ 
باعث شــد تولیدكنندگان برای جلوگیری از 
ضرر و زیان بیشتر بخش زیادی از جوجه های 
 یك روزه را معدوم كنند؛ اقدامی كه بازتاب های 
منفی گسترده ای در جامعه داشت اما در نهایت 
فقط بخشی از زیان را كاهش داد و به افزایش 

قیمت مرغ منجر نشد.

فروشمرغزیرقیمتمصوب
بعد از پایان تعطیالت عیــد، رئیس اتحادیه 
صنف فروشــندگان پرنده و ماهی اعالم كرد 

گزارش دو    

فرخنده رفائی
خبرنگار

آینده مبهم بازار مرغ
ادامه روند كاهش قیمت مرغ در بازار به دلیل تقاضای پایین از یك سو و افزایش 
هزینه های تولید از سوی دیگر، تمایل مرغداران به تولید را كاهش داده و بیم آن 

می رود كه استمرار شرایط كنونی، بازار را با كمبود مواجه كند 

بازار

دخل و خرج ناموزون نانوايي ها 
اهمیت نان، به خصوص انواع نان ســنتی به عنوان كاالی استراتژیك در سبد مصرفی 
خانوارهای ایرانی موجب شده تا دولت با خرید تضمینی گندم و عرضه آرد یارانه ای به 
نانوایی ها از افزایش قیمت بی رویه این فرآورده جلوگیری كند. با این روند، تثبیت یا 
افزایش حداقلی نرخ انواع نان سنتی طی 5سال گذشته موجب گالیه نانوایان از ناهمخوانی دخل و خرج آنها و تشدید 
تخلفات كم فروشی و عرضه این نوع نان در بازار مصرف شده است. از سوی دیگر عرضه آرد یارانه ای نیز به بستری برای 
سودجویی برخی نانوایان و قاچاق آرد تبدیل شده و تازه ترین خبرها از ارسال پرونده قاچاق ۳۳هزار تن آرد یارانه ای 
به سازمان تعزیرات حكومتی حكایت دارد. تالش متولیان تنظیم برای ساماندهی بازار آرد و نان از طریق عرضه آرد 
به نرخ مصوب و تشدید نظارت و برخورد با تخلفات در حالی است كه نانوایان عالوه بر گرانی رسمی نرخ آرد، افزایش 
سایر هزینه های تولید، مانند دستمزد، بیمه، مالیات، اجاره بها، حامل های انرژی و... را عامل رشد قیمت تمام شده نان 
تلقی و تأكید می كنند كه حتی عرضه آرد دولتی نیز قادر به پوشش همه هزینه های تولید انواع نان سنتی نبوده است. از 
سوی دیگر نانوایی های صنعتی و فانتزی نیز باوجود افزایش قیمت تولیداتشان طی چند سال اخیر، از وضعیت نامناسب 
كسب وكارشان به دلیل كمبود و افزایش قیمت آرد و سایر نهاده های تولید خبر می دهند. شرایط به گونه ای شده كه اغلب 
نانوایی های از دخل و خرج ناموزون خود شكایت دارند و بنابر اعالم فعاالن صنفی طی چند سال اخیر برخی نانوایان 

تغییر شغل داده اند یا كسب وكارشان را تعطیل كرده اند.

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

 نانوایان سنتی، صنعتی و فانتزی در انتظار بررسی و اعالم نظر سازمان حمایت برای افزایش قیمت انواع نان هستند

برخی نانوایی های ســنتی با آرد یارانه ای نشده است، چرا كه 
اغلب نانواخانه هــا از ناهمخوانی دخل و خرجشــان حتی با 

دریافت آرد یارانه ای خبر می دهند.

گالیهنانوایانازقیمتمواداولیه
با وجود عرضــه آرد به نرخ مصوب دولتی به نانوایان ســنتی 
آزادپز و یارانه ای پز، نانوایان از رشد هزینه تمام شده انواع نان 
به دلیل افزایش قیمت ســایر نهاده های تولید خبر می دهند. 
رئیس اتحادیه نانوایان در زمینه هزینه تمام شده تولید و نرخ 
مصوب نان، به همشهری گفت: با وجود نرخ مصوب نان سنتی 
و عرضه آرد یارانه ای به واحدهای نانوایی ســنتی پز، به دلیل 
سیرصعودی قیمت ها از روزهای پایانی سال گذشته تا كنون، 
سایر هزینه های جانبی تولید و عرضه نان سنتی افزایش یافته 
است، اما اتحادیه نانوایان هیچ گونه افزایش قیمتی را برای نان 

سنتی مصوب و اعالم نكرده است.
 بیژن نوروز مقدم افزود: از بهمن ســال گذشــته تاكنون نرخ 
خمیرمایه حدود ۵۰درصد افزایش یافته و افزایش تورم و حقوق 
و دستمزد نیز موجب شــده تا با وجود افزایش نیافتن درآمد 
نانواخانه ها، بسیاری از كارگران واحدهای نانوایی تنها با افزایش 
دستمزد با ادامه كار خود موافقت كنند. به گفته او همچنین 
براساس آخرین بند اعالم شده نرخ مصوب نان سنتی، تا زمانی 
كه قیمت مواداولیه مانند نرخ آرد، شكر و روغن افزایش نیابد، 
نان نیز گران نمی شود، اما اكنون قیمت این مواد افزایش یافته و 
منتظر اعالم نظر سازمان حمایت برای افزایش یا تثبیت قیمت 
نان سنتی، آن هم در شرایطی هستیم كه افزایش هزینه های 
تولید نان در سال های گذشته و اعالم نرخ مصوب و ثابت ماندن 
نرخ نان سبب متضرر شدن نانوایی ها شده است. سنگك ازجمله 
انواع نان است كه به دلیل تنوع عرضه با استفاده از افزودنی ها و 
تغییر وزن چانه خمیر و حجم آن  امكان عرضه چند نرخی اش 
بیش از سایر نان های سنتی است و بیشترین تخلفات كم فروشی 
و گرانفروشی واحدهای صنفی آزادپز و یارانه ای نیز در تولید 
و عرضه این نوع نان بوده اســت. اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه 
فروشندگان نان های سنگكی نیز اعالم كرده است كه افزایش 
قیمتی درخصوص نان سنگك نداشته ایم، اما به شدت به دنبال 
این افزایش هستیم، چرا كه قیمت مواداولیه و حقوق و دستمزد 
كارگران افزایش داشته اســت. با وجود این، او تأكید كرد كه 
قیمت نان سنگك ساده آزادپز یك هزار و ۸۰۰ تا ۲هزار تومان 
است، اما نان سنگك كنجدی با نرخی بین ۳ تا ۴ هزار تومان و 

آن هم به درخواست مشتری عرضه می شود.

روزگار ناخوش فانتزی ها   
عالوه بر نان ســنتی، افزایش قیمت نهاده ها، هزینه های جانبی و رشد هزینه 
تمام شــده انواع نان فانتزی، صنعتی، حجیم و نیمه حجیم نیز موجب گالیه 
نانوایان، ركود كســب وكار فعاالن صنفی در این بخش و درخواست آنها برای افزایش 
قیمت محصوالتشان شده اســت. محمد جواد كرمی، رئیس اتحادیه نان های فانتزی، 
گفت: اكنون افزایش قیمتی در نان های فانتزی نداریم، اما نرخ ســایر مواد مثل شكر، 
روغن، خمیرمایه و حتی دستمزد كارگران افزایش داشــته است كه بر این اساس با 
سازمان حمایت مكاتباتی درخصوص افزایش قیمت داشته ایم، اما تا زمانی كه سازمان 
حمایت اعالم نكند نمی توانیم افزایش قیمت داشته باشیم. او با اشاره به آخرین وضعیت 
قیمت نان فانتزی افزود: نرخ مصوب سال گذشته هر قرص نان باگت 2هزار تومان، نان 
ساندویچی یك هزار و 500 تومان، نان همبرگری یك هزار و 500تومان، نان بربری ساده 
2هزار تومان و نان بربری كنجدی 2هزار و 500 تومان تعیین شده است. این در حالی 
است كه دبیر انجمن صنفی كارفرمایان كارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران از افزایش 
قیمت مواداولیه تولید نان صنعتی و در نتیجه احتمال افزایش قیمت این محصوالت در 
سال جاری خبر داد و گفت: هنوز میزان دقیق افزایش قیمت این نوع نان مشخص نیست. 
علیرضا مروت پور افزود: در سال جاری حقوق كارگران حدود 21درصد افزایش داشته 
است، همچنین قیمت شكر، روغن و مواد بهبود دهنده نیز باال رفته و نرخ خمیرمایه در 
چند نوبت گران شــده اســت. او افزود: دولت به صرف اینكه آرد یارانه ای در اختیار 
تولیدكنندگان قرار می دهد نمی تواند قیمت را كنتــرل كند، اما با توجه به اینكه نان 
كاالیی استراتژیك است، قیمت آن بیش از سایر كاالهای اساسی كنترل می شود. گرچه 

نان صنعتی مشمول قیمت گذاری نیست، اما قیمت ها كنترل می شود.

كه قیمت هر كیلوگرم مرغ در كشــتارگاه به 
۸۵۰۰ و در سطح خرده فروشی ها به 9۲۰۰ تا 
9۷۰۰ تومان كاهش یافته است، این در حالی 
بود كه آخرین نرخ مصوب اعالم شده از سوی 
ســتاد تنظیم بازار برای مرغ در بازار ۱۲هزار 
و 9۰۰تومان و در عمده فروشــی ها ۱۲هزار 
و۲۰۰تومان تعیین شده بود و این امر از ضرر 
و زیان حداقل ۳هزار تومانی تولیدكنندگان 
در هر كیلوگرم خبر می داد. نایب رئیس كانون 
انجمن صنفی مرغداران گوشــتی ایران نیز 
در آن زمان بــا بیان اینكــه از زمان تصویب 
نرخ مرغ در كارگــروه تنظیم بــازار تا امروز 
قیمت تمام شده تولید مرغ در كشور دست كم 
۲۵درصد افزایش یافته اســت، اعالم كرد كه 
طی ۲ ماه اسفند 9۸و فروردین 99مرغداران 
به دلیل نبود توازن بین عرضه و تقاضا و كاهش 
قیمت مرغ، زیان ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی 
متحمل شدند. تولیدكنندگان البته در مقطعی 
با كاهش تولید و عرضه نكردن محصول به بازار 
تالش كردند بازار را متعــادل و قیمت مرغ را 
به نرخ واقعی نزدیك كنند. از ۲۴ اردیبهشت 
تولیدكنندگان مرغ گوشــتی در اعتراض به 
قیمت های پایین بازار، میزان عرضه را كاهش 
دادند و این امر باعث شد قیمت در بازار روند 
افزایشی در پیش گیرد و بعد از ۳ماه به باالی 

نرخ مصوب برسد. درآن مقطع قیمت مرغ در 
بازار با عبور از ۱۲هزار و 9۰۰تومان مصوب، 
به ۱۳هــزار و ۷۰۰تومان رســید اما به دلیل 
اینكه رشــدی در میزان تقاضا مشاهده نشد 
این روند افزایش نرخ متوقف شــد و ســپس 
دوباره ســیر نزولی در پیش گرفــت. امروز 
مرغ گرم در بــازار ۱۱هــزار و ۵۰۰تومان به 
فروش می رســد درحالی كه قیمت تمام شده 
تولید برای مرغداران ۱۱هزار تومان اســت و 
به اعتقاد كارشناسان به دلیل افزایش بیش از 
۲۵درصدی هزینه های تولید، قیمت مصوب 
مرغ باید بین ۱۴هزار و۵۰۰تا۱۵هزار تومان 

برای امسال تعیین  شود.

ناكارآمــدیصــادرات،بــدونتامیــن
زیرساختها

صادرات در شــرایط تولید مــازاد، بهترین و 
ســودبخش ترین راهكار مدیریــت عرضه و 
تقاضا در بازار محسوب می شود اما در شرایطی 
كه میزان تقاضا برای مصرف مرغ در كشــور 
به نصف تولید رســیده یــا به عبارتی میزان 
تولید دوبرابر مصرف كشــور بود، بسته بودن 
مرزهای صادراتی از یك ســو و تعرفه عوارض 
۵هزار تومانی صادرات از ســوی دیگر دست 
تولیدكنندگان مرغ را در این زمینه بسته بود 

تا اینكه افزایش ضرر و زیان مرغداران، دولت 
را به كاهش عوارض صادرات بــه یك هزار و 
۵۰۰تومان متقاعد كرد و امكان صادرات برای 
مرغداران فراهم شــد. در فروردین ماه امسال 
عباس قبادی، دبیر ســتاد تنظیم بازار اعالم 
كرد كه برای حمایت از مرغــداران، عوارض 
صادرات كه پیش از این به ازای هر كیلو ۵هزار 
تومان بود، بــه ۱۵۰۰تومان كاهش می یابد و 
ستاد تنظیم بازار سرانجام یك ماه بعد، یعنی در 
اردیبهشت ماه، دستور كاهش عوارض صادرات 
مرغ را ابالغ كرد. البته مدت اجرای این مصوبه 
تا خرداد ماه اعالم شده بود اما حاال اجرای این 
مصوبه یك ماه دیگر نیز تمدید شــده اســت. 
یكشــنبه هفته جاری مدیركل دفتر مقررات 
صادرات و واردات در نامه ای به گمرك ایران، از 
تمدید عوارض صادراتی ۱۵۰۰ تومانی گوشت 
مرغ تا تیر ماه 99 خبر داد. همچنین براساس 
تصمیمی دیگر در جلسه ستاد تنظیم بازار، با 
صادرات مرغ زنده تا سقف ۴۰۰ تن و به صورت 
مجوز موردی از مرزهای سیستان و بلوچستان 
تا پایان خرداد ماه موافقت شــد. با این حال، 
كارشناسان و فعاالن این عرصه بر این باورند 
كه با وجود ظرفیت باال برای صادرات، فراهم 
نبودن زیرســاخت های صادراتی باعث شده 

مرغداران از این امكان بهره كافی را نبرند.
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مدرسه بازی
 در زندگی

مدرسه هم فوتبال 
بازی می كنی؟« در 

جوابم می گوید: 
»مدرسه! مدرسه 

كجا بود. از مدرسه 
مگه پول در می آد 

كه برم. به چه دردم 
می خوره مدرسه؟ اون 

چند سالی كه رفتم 
هم فایده ای نداشت 

و فقط بار بود توی 
زندگی ما

کار،
 بازی کودکان کار

كار برا ما زباله 
جمع كن ها خودش 

یه بازیه. نگاه نكن كه 
االن داریم فوتبال 

بازی می كنیم، 
اینم از صدقه سر 

تعطیل شدن كار و 
نبود رئیسه

قاب دیروزقاب امروز

برای اولین بار در بجنورد طرح نوغانداری )كرم ابریشم( با هدف  درآمدزایی برای اهالی بومی 
آغاز شد .

عكس :خبرگزاری مهر- مریم داورنیا

دروازه گمرک تهران. عكس مربوط است به دوره قاجار و از نمای بیرون دروازه گمرک و خندقی كه دور تا 
دور حصار ناصری وجود داشت. این دروازه در انتهای خیابان امیریه، رو به میدان گمرک فعلی قرار داشت.
عكس :موزه نقشه

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.
****

 4917* * * 0912- سهیال:
هر تغییری نویدبخش تحول و بهروزی و امید به آینده ای 
روشن تر و پای گذاشتن در مســیر شكوفایی و استفاده از 
ظرفیت ها، توانمندی ها و ایده های تازه برای حل مشكالت 
و كمبود های موجود است. امیدوارم مجلس جدید با همه 
توان در این مسیر قدم بردارد و برای سربلندی این مردم و 

مملكت از هیچ تالشی فروگذار نكند.

 6182* * * 0937– ابراهیم:
آقایانی كه هر جا می نشینند چه در ارتباط با قیمت تعیین 
شده برای خودروها و چه بقیه كاالها و اجناس تولیدی در 
صحبت ها ، سخنرانی ها و مصاحبه ها و حتی یادداشت های 
خود در رســانه ها و روزنامه ها مرتب از سركوب قیمت ها 
و ضرورت جلوگیــری از آن حرف می زننــد، آیا در مورد 
ســركوب حقوق و دســتمزدها به ویژه برای كارگران هم 
مطلبی به ذهنشان می رسد؟ و در مورد جلوگیری و پرهیز 
از سركوب نرخ دستمزدها می توانند صحبت كنند و مطلب 
بنویسند تا توجه مدیران و مسئوالن را به آسیب زا بودن این 
كار جلب  كنند؟ اگر قرار اســت كاری در این زمینه انجام 
شود باید دوطرفه و كامال عادالنه باشد. نباید سود یك طرف 

به قیمت بدبختی و زیان طرف دیگر دیده شود.

 3673* * * 0912– سامان:
اینطور كه تركیب نمایندگان دوره جدید مجلس نشــان 
می دهد اكثریت نمایندگان، نخســتین دوره است كه در 
مجلس حضور دارند و قبال ســابقه حضور در این جایگاه را 
نداشته اند. به خاطر همین امیدوارم این افراد ضمن حفظ 
استقالل فكری و سالمت در رأی و اندیشه، از كشیده شدن 
در ورطه حلقه ها، دسته بندی ها و جاذبه هایی كه ممكن است 
از درون مجلس یا دولت سعی در تأثیر گذاری و هدایت آنان 

به مسیر یا نگاه و تصمیم خاصی انجام شود هوشیار باشند.

 9727* * * 0911– محمود:
در همه این سال ها و به دالیل یا بهانه های مختلف ارزش 
پول ملی روند نزولی داشــته و به خصوص در 2 سال اخیر 
متأسفانه این روند كاهشی سرعت بیشتر و ویران كننده تری 
به خود گرفته، آیا نمایندگان دوره جدید مجلس می توانند 
روی این موضوع فكر كنند و با ارائه طرح های مؤثر و كارآمد 
ارزش پول ملــی ما را به آن برگردانند و از خســارت های 
بیشــتر جلوگیری و از این طریق از بخش عمده جامعه و 

قشر های ضعیف تر حمایت كنند؟

 8721* * * 0914– رضا:
از شما به عنوان یك روزنامه و رسانه انتظار داریم كه بیش از 
گذشته بازتاب دهنده نظرات، دیدگاه ها ، عقاید و... مختلف 
باشید نه فقط یك نوع خاص از عقاید و سالیق و دیدگاه ها. 
بی طرفی واقعی در حقیقت توجه به همه نظرات و دیدگاه ها 
و عقاید است نه طرد و بی توجهی به یك طیف خاص یا كنار 
گذاشتن بیشتر دیدگاه ها و عقاید و رد شدن از آنها و خنثی 

عمل كردن.

رُك 

تعفن و آلودگی بی اغراق از چند كیلومتری به مشــام 
می رسد. تلنبارشــدن انبوه زباله های جمع شده از باال و 
پایین شــهر در یك گله جا، منظره ای خشن و ناخوش 
را پیش روی هر بازدیدكننده ای بــه نمایش می گذارد؛ 
منظره ای كه تصور وجود زندگی و از آن بهتر، شــادی و 
خنده را به رؤیایی در فضای خاكستری مركز دپوی زباله ها 
در بیابان های اطراف تهران شبیه كرده است. میان زباله ها 
كه در این روزهای كرونایی، عالوه بــر بوی تعفن، بوی 
مرگ هم می دهند صدای خنــده و بازی كودكانی جلب 
توجه می كند كه كارگران فقرند؛ كارگرانی كه روزمزدند 
و بیشترشــان نان آور خانواده؛ نان آورانی كوچك كه 
كار، بازی روزانه شان شده اســت. همشهری با برخی 
از آنها به گفت وگو نشســته و از روزهای زندگی، كار و 

دلخوشی هایشان پرسیده است.

پنجشنبه درست وسط چند روز تعطیلی پی در پی گذرم به 
جاده كهریزك می افتد؛ جاده ای كه چند ســالی است كمتر 
خودرویی آن را برای رســیدن به بهشــت زهرا)س( انتخاب 
می كند. پا به جاده كهنه ای گذاشــته ام كه پر از دست انداز 
است و آسفالتش زخم برداشته از تردد كامیون های سنگین 
و نیمه ســنگین. دور و بر جاده آنچه بیش از هر چیز دیگری 
خودنمایی می كند، پالســتیك و كاغذهایی است كه مانند 
خار سر از زمین خشــك و باران ندیده بیرون آورده و چهره 
بیابان را پالستیكی كرده اســت. پیداكردن منشأ زباله های 
سبكی كه با وزش هر باد سر به آسمان می سایند كار سختی 
نیست. به فاصله چند ده متری از جاده، بی شمار مراكز رسمی 
و غیررســمی دپوی زباله را می توان دید كه برخی شــان در 
و پیكری دارنــد و برخی دیگر، نه دری دارنــد، نه دروازه ای. 
با كمی دقت، البه الی زباله هایی كه مانند كوه از زمین ســر 
برآورده اند، افرادی دیده می شــوند كه قد و قواره شان نشان 
می دهد سن و سال چندانی ندارند؛ كودكانی كه دور از چشم 
صاحب مركز كه همیشه وادارشان می كند در همه حال كار 

كنند، بازی می كنند.

یك بازی ساده 
بازی بچه ها میان زباله ها چنان جذاب اســت كه برای دیدن 
لحظات شادشان، از مســیر خاكی كنار جاده به سمت مركز 
دپوی زباله ها می روم. نزدیك شدنم به آنها، برای چند لحظه 
بازی شان را قطع می كند. شاید می ترسند صاحب كارشان از 
راه رسیده باشد. بعد از اطمینان از اینكه خطری تهدیدشان 
نمی كند، بدون اینكه توجه چندانی به من كنند دوباره بازی 
را از سر می گیرند. چند پســر نوجوان و جوان فوتبال بازی 
می كنند و یكی دو پســر دیگر به همراه چند دختر تماشاگر 
بازی بازیكنان در زمین پراز زباله هستند. توپ كه به جریان 
می افتد، یكی فریاد می زند: »پاس بــده... رضا... رضا.. پاس 
بده من جلــوام.« رضا كه توپ، زیر پای اوســت، ســرش را 
بلند می كند تا صاحب صدا را كــه مجید صدایش می كنند، 
پیدا كند. یكی دو نفر ســعی می كنند توپ را از زیر پای رضا 
بدزدند اما قبل از اینكه تالش شان به نتیجه برسد، رضا توپ 
را با ضربه ای تند به مجید پــاس می دهد. توپ به پای مجید 
چسبیده و نچسبیده، ســمت دروازه ای كه تیرك هایش را 
زباله ها تشكیل داده اند، شــوت می شود. توپ جایی دورتر از 
دســت دروازه بان كوتاه قامت كه نه دستكشی به دست دارد 
و نه ساق بندی به پا، از خط فرضی دروازه می گذرد و محكم 
به تل زباله پشت دروازه می خورد. رسیدن توپ به كوه زباله، 
فریادی ممتد و كشیده »گل« را به آسمان بلند می كند. مجید 
چونان فوتبالیستی كه گلی تاریخی به ثمر رسانده، فریادكنان 
سمت یاران هم تیمی اش كه لباس های نه چندان تمیزی بر 
تن دارند می رود و رضا را با تشــكیل حلقه شادی در آغوش 

می كشد. چنان با شور و حرارتند كه یادشان رفته در زمینی 
پر از زباله و خاكی مركز جمع آوری زباله كه هم خانه شــان 
هست و هم محل كارشان بازی می كنند، نه در زمین چمن 

ورزشگاه آزادی.

خدا كنه همیشه تعطیل باشه 
شــاید چند روز تعطیلی، بهترین فرصت برای چند ساعت 
فراغــت از كار و تن دادن به بازی باشــد. عطش خوش بودن 
در لحظه هایی كه آقاباالســری بین بچه ها نیســت كه برای 
كاركردن امر و نهی شان كند، باعث شده بچه ها بازی را ادامه 
دهند. اما در نهایت خســتگی، برنده بازی می شود و توپ از 
چرخش می افتد. این بهترین فرصتی اســت كه می توانم با 
یكی  دو نفر از بازیكنان حرف بزنم. چــون مدتی من را كنار 
زمین دیده اند خیلی خودشــان را جمع و جور نمی كنند و از 
حرف زدن نمی ترســند. راحت می توانم با حسین گپ بزنم. 
حسین 14سال دارد. می پرسم آخرین بار چه زمانی وقت كرده 
بازی كند؟ در جوابم كمی فكــر می كند و در حالی كه عرقی 
كه از پیشانی اش جاری شده با گوشه لباسش پاك می كند، 
می گوید: »هر روز بازی می كنم. مگه می شه بازی نكرد. كار برا 
ما زباله جمع كن ها خودش یه بازیه. نگاه نكن كه االن داریم 
فوتبال بازی می كنیم، اینم از صدقه سر تعطیل شدن كار و نبود 
رئیسه«. می پرسد، چرا سؤال  می كنم؟ درجوابش می گویم، 
می خواهم بدانم سرگرمی تان چیست؟ درجوابم خنده تلخی 
می كند و می گوید: »سرگرمی! همینی بود كه دیدی. از بازی 
پول در نمی آد. بازی برای وقتیه كه یا شكمت سیر باشه یا كار 
نباشه. االن هم كار نیست. مردم رفتن مسافرت و زباله ای توی 

سطل ها نیست كه بخوایم جمعش كنیم. یه چند نفر می رن 
برای جمع كردن اما خیلی چیزی گیرمون نمی آد كه جمع 

كنیم. برای همینه كه وقت داریم، بازی كنیم.« 

پول از مدرسه در می آد؟
رضا، همان فوتبالیســت گلزن تیم، هنوز دارد با یكی دو تا از 
بچه های تیم رقیب كل كل می كند و از اینكه آنها را شكست 
داده است با غرور حرف می زند. او با دیدن حسین كه در حال 
حرف زدن با من است، جلو می آید و فكر می كند برای خریدن 
پت های پالستیكی آمده ام. بدون اینكه سالم و احوالی كند، 
مانند یك بازاری قدیمی حرف می زند: »پت زیاد داریم. كارتن 
اگه بخوای باید بری پایین تر. اونجا كارتن زیاد هس. حسین 
ضایعات می خره بیا از خودم پت بگیر. باهات خوب حســاب 
می كنم.« حســین بین حرفش می آید و می گوید: »خریدار 
نیس. از این آدماست كه می آن و هی سؤال می كنن و می رن.« 
رضا با شنیدن این حرف چیزی نمی گوید و می خواهد برود. 
برای اینكه سر حرف را باز كنم می گویم: »خوب گلی زدی ها. 
شوت زن خوبی هستی.« رضا كه انگار از این حرفم خوش اش 
آمده می گوید: »همیشــه خوب گل می زنم.« بعد با دست، 
بچه های دیگر را نشان و حرفش را ادامه می دهد: »اینا بازیكن 
نیستن و فقط ادعا دارن.« از رضا كه یخ حرف زدنش باز شده 
است، می پرســم: »مدرســه هم فوتبال بازی می كنی؟« در 
جوابم می گوید: »مدرسه! مدرسه كجا بود. از مدرسه مگه پول 
در می آد كه برم. به چه دردم می خوره مدرسه؟ اون چند سالی 
كه رفتم هم فایده ای نداشت و فقط بار بود توی زندگی ما.« 
حسین وسط حرفش می آید و با خنده می گوید: »بابای رضا 

افغانیه. برای همین رضا شناسنامه نداره و نمی تونه مدرسه بره. 
سر این لج می كنه می گه مدرسه خوب نیس. تو مدرسه بدون 

شناسنامه راهش نمی دن كه بخواد بره.«

غذای خوب و خاطره ای كه از یاد نمی رود 
حسین دوســت دارد حرف بزند. عالقه اش را به این موضوع 
فهمیده ام و گفتم كه دستیارم باشد و من را با بچه های دیگر 
آشنا كند. بچه فرزی است و ســراغ آسیه می رود. آسیه بچه 
سرراهی بوده است. این را حســین می گوید. می گوید آسیه 
را سیدجعفر و همســرش كه بچه ای ندارند بزرگ كرده اند. 
نمی توانم به حرفش اطمینان كنم. آســیه خجالتی اســت. 
خیلی كم حرف می زند و با تكان دادن ســرش جواب هایم را 
پاسخ می دهد. از اینكه چه چیزی بیشتر خوشحالش می كند 
می پرسم. شانه هایش را به نشانه اینكه نمی دانم باال می اندازد. 
حســین، نقش مترجم را برایم ایفا می كند و به نقل از آسیه 
می گوید: »آسیه دوس داره بره یه رستوران باالی شهر و اونجا 
كلی غذا بخوره. یه بار یه گروهی اومدن و چند تا از بچه هایی 
كه توی پاسداران زباله جمع می كردن رو با خودشون بردن 
رستوران. آسیه هم جزوشون بود. از اون روز تا االن آسیه هر 
روز خاطره تعریف می كنه. نمی دونم مگه چند ساعت اونجا 
بوده كه این همه خاطره داره از غذا و آدمایی كه دیده.« با این 

حرف هم حسین خنده اش می گیرد و هم آسیه.

دكتری میان زباله ها 
شــاید اگر مجید را كه پایش شكسته اســت نمی دیدم، فكر 
می كردم بچه های زباله گرد هیچ امیدی به آینده ندارند و همه 
آنها زباله گردی را شغل اول و آخر خود می دانند؛ تصوری كه 
بعد از دیدن مجید كاماًل رنگ می بازد و به این نتیجه می رسم 
كه می شود در بدترین شرایط زندگی كرد اما امید به بهبود هم 
داشت. مجید با اینكه 11سال بیشتر ندارد، سرش در حساب 
و كتاب اســت و به جای اینكه خودش را مشغول بازی كردن 
كند، درس می خواند. پول خرید كتــاب و دفترش را از محل 
كاركردنش تأمین كرده اســت. وقتی می پرســم چرا درس 
می خواند و بازی نمی كند، برخالف رضا می گوید: »وقت برای 
بازی زیاده. باید درس بخونم. چند وقته مدرسه نرفتم و عقب 
افتادم.« علت عقب افتادنش را می شود فهمید؛ كرونا. او گوشی 
هوشــمند ندارد كه بخواهد كالس های آنالین معلم را دنبال 
كند و به این دلیل، هرهفته یك بار به یكی از دوستانش زنگ 
می زند تا بپرســد معلم چه چیزی را درس داده و تا جایی كه 
بتواند پشت تلفن از همكالسی اش می پرسد. شكستگی پایش 
باعث شده، صاحب كارش خیلی به او سخت نگیرد. روزی چند 
ساعت نشســته زباله تفكیك می كند و در همان حال درس 
هم می خواند. می پرسم می خواهد چه شغلی در آینده داشته 
باشد؟ بدون لحظه ای درنگ، جوابم را می دهد: »دكتر. می خوام 
دكتر بشم و می شم.« وقتی كلمه »می شم« را تكرار می كند، 
چشمانش برق می زند؛ برقی از امید به آینده؛ امیدی كه بین 
بچه های زباله گرد پیدا نمی شود. مجید از معدود كودكان كاری 
اســت كه امید به فردایی بهتر دارد. اما این امید و تالش برای 

بهبود اوضاع تا چه زمان باقی خواهد ماند؟

همشهری نگاهی به زندگی، 
دلخوشی ها  و كار كودكانی كه 

در خیابان ها زباله گردی می كنند 
انداخته است 

بازی فقر 
در زمین زباله 

حمیدرضابوجاریان
خبر نگار

امید به جامعه ای عاری از كار كودكان 

در آستانه روز جهانی مبارزه با كار كودكان، باید همه دســتگاه ها، سازمان ها و نهادها تالش 
خود را معطوف به جلوگیری از كار كودكان كنند. بــر این باوریم كه كاركردن كودک به معنای 

به یغمابردن زندگی كودكان است و نمی تواند آینده ای روشــن برای آنان بسازد. اما می دانیم در شرایط كنونی، رسیدن 
به جامعه ای كه عاری از فعالیت كودكان به عنوان كارگر باشد دور از دسترس است و از این رو، باید به نیازهای این دسته 
از كودكان بسیار بیشتر از دیگر همساالن خود كه در خانواده زندگی می كنند، توجه كنیم. معتقدم، بازی به عنوان یكی 
از بدیهی ترین نیازهای كودكان باید برای آنان محترم شمرده شود؛ چراكه بازی می تواند شكل دهنده افكار و شخصیت 
و نیز پرورش دهنده خالقیت و عواطف درونی كودكان در آینده باشــد. براساس پژوهش هایی كه در گذشته انجام شده 
است، حدود 4200كودک زباله گرد تنها در تهران به زباله گردی مشغولند. از سوی دیگر، 33تشكل حامی حقوق كودک در 
پایتخت در حال فعالیت هستند كه این تشكل ها به تنهایی از 12هزار كودک كارحمایت می كنند. این اعداد نشان می دهد  
كه حجم باالیی از كودكان كار و زباله گرد تنها در تهران زندگی می كنند كه تشكل های مردمی قادر نیستند به همه آنها 
خدمات مورد نیازشان از بازی گرفته تا نیازهای علمی و آموزشی را ارائه كنند. به نظر می رسد برای حمایت از كودكان كار 
چه آنها كه زباله گردی می كنند و چه آنها كه دست به فعالیت های بدنی سخت و طاقت فرسا می زنند نیازمند نهاد متولی 
حقوق كودكان به شكل فراقوه ای هستیم. این نهاد باید كاماًل مستقل از دولت ها عمل كند تا با تغییر دولت ها و سیاست های 
آنان دچار تحول در نگرش ها و سیاست های حمایتی نشود؛ چراكه تحوالت و تغییرات پی درپی سیاستی، منجر به آشفتگی 
در حوزه حمایت از حقوق این كودكان و در نتیجه بی اثرشدن تالش های انجام شده برای كمرنگ شدن آسیب كار كودک 
می شود. هرچند اكنون مرجع ملی حقوق كودک در وزارت دادگستری شكل گرفته است اما این مرجع نمی تواند پاسخگوی 
نیازهای فعاالن حقوق كودک در حمایت از كودكان كار باشد. مطالبه گری در حوزه حقوق كودک مسئله ای است كه امروز 
بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم و ضرورت دارد پاســخگویی به این مطالبات نیز به درستی و به هنگام از سوی 

دستگاه های مسئول به انجام برسد.

قاسم حسنی
 مدیرعامل انجمن حمایت از كودكان كار
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جهان استارتاپی

 مزرعه شخصی
هر كسی می تواند 

مزرعه خود را 
داشته باشد 
و استارتاپ 

»آی فارم« این 
شعار را به حقیقت 

تبدیل كرده 
است. این شركت 
در زمینه توسعه 

مزارع عمودی 
فعالیت می كند 

كه با فناوری 
ابتكاری خود 

جایزه نوردیك 
استارتاپ را در 

سال2019به خود 
اختصاص داد

نسبیت زمان
ما تجربه ذهنی 
خودمان از 
زمان را در ذهن 
می سازیم و این 
تجربه ذهنی 
همیشه با آنچه در 
ساعت یا تقویم 
می بینیم مطابق 
نیست. یك ناهار 
20دقیقه ای با یك 
دوست در یك 
چشم بر هم زدن 
می گذرد، اما یك 
انتظار 20دقیقه ای 
برای اتوبوسی 
كه تأخیر دارد، 
می تواند احساس 
اضطراب ایجاد 
كند و این در 
حالی است كه در 
واقعیت، زمان هر 
دو یكسان است

چرا در قرنطینه زمان زودتر می گذشت؟
شكل گیری خاطرات و تجربه های جدید، در احساس ما از گذر زمان

 نقش كلیدی دارد

در حالی  كه بسیاری از كشورها به طور نسبی موفق به مهار 
ویروس كرونا شده اند و دولت ها شروع به رفع محدودیت ها 
كرده اند، مردم نگاهی به پشت سر خود می اندازند و در این 
لحظه دچار یك احساس نه چندان غریب می شوند؛ گذر 
ســریع زمان در روزهایی كه به ناچار به خانه ها پناه برده 
بودند. وقتی نخستین بار به ما گفته شد كه خودقرنطینگی 
را انجام دهیم، گمــان می كردیم هفته های ماللت باری را 
پیش رو خواهیم داشت و انتظار نداشتیم با پایان آن، حس 
كنیم كه زمان به شــكل عجیبی، به سرعت سپری شده 

است. اما چرا این اتفاق افتاد؟
البته هنوز هم برای تحقیق در این زمینه خیلی زود است، 
اما مثل گذر زمان در یك فیلم، برخی از مردم هنوز از اینكه 
بخشی از عمرشــان به طرز حیرت انگیزی سپری شده، 
شــگفت زده اند. زمانی كه تعطیلی ها شروع شد، هوا سرد 
بود و زمستان خودنمایی می كرد، اما امروز در آستانه یك 

تابستان داغ قرار گرفته ایم.
بی بی ســی در گزارشی نوشته اســت: یكی از دالیل گذر 
ســریع زمان این اســت كه ما تجربه ذهنــی خودمان از 
زمان را در ذهن می ســازیم و این تجربه ذهنی همیشــه 
با آنچه در ســاعت یا تقویم می بینیم مطابق نیست. یك 
ناهار 20دقیقه ای با یك دوســت در یك چشم بر هم زدن 
می گذرد، اما یك انتظار 20دقیقه ای برای اتوبوســی كه 
تأخیر دارد، می تواند احساس اضطراب ایجاد كند و این در 

حالی است كه در واقعیت، زمان هر دو یكسان است.
ما زمــان را با 2روش می ســنجیم یا تخمیــن می زنیم: 
»آینده نگر« كه به معنی گذر ســریع زمــان در »اكنون« 
است و به شكل »گذشته نگر« كه یعنی هفته گذشته یا دهه 

گذشته چقدر سریع گذشت!
در زمان تعطیلی ها و قرنطینه، آن  دســته از افرادی كه از 
دوستان، خانواده و كار خود دور شده بودند، روزهایشان به 
سختی و طوالنی می گذشت. مردم به دنبال انواع و اقسام 
روش های ابتكاری مانند پخت نان و سبزی كاری محدود 
در خانه، برای گذراندن این زمان بودند. اما وقتی هر روز و 
هر عصر را به اجبار و از روی ناچاری در خانه می گذرانید، 
روزها شبیه هم می شوند. برخی از مردم متوجه شدند كه 
حتی تفاوتی بین روزهای عادی هفته و آخر هفته ها نیست.

خاطرات کمتر
در این روزهای یكسان، خاطرات جدید كه برای درك ما از 
زمان بسیار مهم است، كمتر ساخته می شود. شكل گیری 
خاطرات یكی از روش ها برای تفاوت در احساس ما از گذر 
زمان است. وقتی به مدت یك هفته به تعطیالت می روید تا 
به یك مكان جدید برسید، از آنجا كه از خانه دور شده اید، 
زمان به ســرعت می گذرد، زیرا همه  چیز جدید اســت. با 
این حال، وقتی به خانه برمی گردید و به پشــت سر نگاه 
می كنید، متوجه می شوید كه خاطرات زیادی ساخته اید 
و اغلب احساس می كنید كه بیشــتر از یك هفته از خانه 

دور بوده اید.
برعكس این موضوع می توانــد در تعطیلی های قرنطینه 
اتفاق بیفتد. حتی اگر احساس كنید كه این روزها به كندی 
می گذرد، وقتی به آخر هفته می رسید و به پشت سر نگاه 
می كنید، در مقایســه با وضعیت عادی، خاطرات كمتری 
داشته اید و با تخمین زمان به شكل »گذشته نگر«، به نظر 
می رسد كه زمان به سرعت گذشته و ناپدید شده است. این 

شرایط شبیه روزهایی است كه یك فرد در زندان یا هنگام 
بیماری تجربه می كند. در این شرایط، زمان به آهستگی 
می گذرد و آنها آرزو می كنند كه زودتر تمام شود، اما وقتی 
تمام می شود و به گذشته نگاه می كنند، احساس می كنند 

كه زمان منقبض شده است.
مطمئنا عــده ای از مردم، خود را در روزهــای قرنطینه با 
چالش های تكنولوژیــك دوركاری و تحصیــل فرزندان 
در خانه، بیشــتر از همیشه مشــغول كردند. باوجود این 
مشــغله ها، زندگی جدید آنها تقریباً به طور كامل در یك 
مكان سپری شده اســت. این موضوع باعث شده است كه 
خاطرات جدید كمتری در مقایسه با شرایط عادی در آنها 
شكل بگیرد و حسی كه از گذر زمان داشته اند هم متفاوت 
از شرایط معمول باشــد. وقتی ذهن ما سردرگم است، در 
مواقع عادی غالبا به آینده فكر می كنیم، اما افق زمانی ما با 
پیش بینی ها و نظم كمتر، كوتاه شده است. اكنون ممكن 
است فقط تصور كنیم كه همه  چیز تا چند روز دیگر یا حتی 

آینده ای دورتر به پایان می رسد.

خاطرات زنده
وقتی بــه این آینده برســیم و بــه زمان شــیوع ویروس 
كرونا نگاه كنیم، به نظر می رســد كــه توصیف بخش های 
مختلف این روزها دشــوار باشــد. ما ممكن است جایی را 
كه درباره ورود این ویروس به كشــورمان شنیده ایم به یاد 
بیاوریم، یا حتــی زمانی را به  خاطر آوریــم كه تعطیلی ها 
 اعالم شــد. روانشناســان به این وضعیت، خاطرات زنده

)memories flashbulb( می گویند. با این حال، پس از 
آنكه تعطیلی ها شروع شد، به دلیل نبود نشانگرهای زمانی، 
ممكن اســت نتوانیم تفاوت بین هفته های پــس از آن را 
دریابیم. اصطالح memories flashbulb به مفهوم یك 
تصویر لحظه ای كامال دقیق، اســتثنایی و واضح از زمان و 
شرایطی است كه در آن یك خبر غافلگیركننده را می شنویم 

و در ادامه دچار برانگیختگی احساسات می شویم.

روس ها در زمینه راه اندازی اســتارتاپ توانایی های 
ویژه ای را از خود نشان داده اند و بسیاری از متخصصان 
این امر، ترجیح داده اند، استارتاپ هایی را در خارج از 
خاك این كشور و در نقاط مختلف اروپا به ثبت برسانند. 
در اینجا، 10استارتاپ بزرگ اروپایی كه روس ها آن را 

تاسیس كرده اند معرفی می كنیم.

Crypterium
  تاسیس: 2017
  كشور: استونی

این استارتاپ یك درگاه بانكی است 
كه توسط 2سرمایه گذار روس در تالین -پایتخت استونی- 
راه اندازی شــده اســت. كاربران از طریق اپلیكیشن این 

استارتاپ می توانند امور بانكی خود را انجام دهند.

Endel
  تاسیس: 2018

  كشور: آلمان
این استارتاپ یك پلتفرم اكوسیستم 

صوتی كه سازگار با محیط زیست است و به سالمت، رفاه 
و باال بردن ســطح روحیه جامعه كمك می كنــد را  ارائه 
می دهد؛ استارتاپی كه با استفاده از هوش مصنوعی، نوایی 

را ارائه می دهد كه در كاهش استرس مؤثر است.

Humaniq
  تاسیس: 2016

  كشور: انگلستان
دفتر مركزی این استارتاپ در لندن 

قرار دارد. این استارتاپ یك بانك موبایل امن است كه قصد 
دارد با استفاده از فناوری بالكچین، فقر را ریشه كن كند. 
این استارتاپ خدمات مالی نسل آینده را در سراسر جهان 

ارائه می دهد.

Revolut
  تاسیس: 2015

  كشور: انگلستان
ایــن اســتارتاپ یكــی از برترین 

تك شاخ های موبایل بانك اروپاست كه می تواند جایگزین 
بانكداری سنتی در این قاره شــود. آنها ادعا كرده اند كه 
از زمان تاســیس تاكنون، بیش از 350میلیون معامله را 

انجام داده اند.

Kewazo
  تاسیس: 2016
  كشور: آلمان

ســرمایه گذار و مؤسسان اصلی این 
استارتاپ روس هستند اما یك آلمانی و یك یونانی هم در 
زمره مؤسسان به حساب می آیند. كار اصلی این استارتاپ، 
فناوری روباتیك اســت و دفتر مركزی آن در شهر مونیخ 

قرار دارد.

Compass Pathways
  تاسیس: 2016

  كشور: انگلستان
یك زن و شوهر این استارتاپ را كه 

كارش سالمت روان است راه اندازی كرده اند. این استارتاپ 
كه دفتر مركزی اش در لندن واقع شده، با هدف گسترش 
برنامه خود در زمینه روان درمانی برای افســردگی مقاوم 
در اروپا و آمریكای شمالی، در آوریل گذشته 73/1میلیون 

یورو را در یك دور سرمایه گذاری سریB به دست آورد.

Marine Digital
  تاسیس: 2019
  كشور: لتونی

این استارتاپ، سیستم مدیریت انبار 
و همچنین سیســتمی برای اتوماسیون تماس با درگاه را 
ارائه می دهد كه به خودكارسازی پذیرش و حمل بار و تبادل 

داده با شركت ها در زنجیره تأمین كمك می كند.

iFarm
  تاسیس: 2017
  كشور: فنالند

هر كســی می تواند مزرعه خود را 
داشته باشد و اســتارتاپ »آی فارم« این شــعار را به 
حقیقت تبدیل كرده است. این شركت در زمینه توسعه 
مزارع عمودی فعالیت می كند كــه با فناوری ابتكاری 
خود جایزه نوردیك استارتاپ را در سال2019به خود 

اختصاص داد.

Novakid
  تاسیس: 2017

  كشور: لهستان
دفتر مركزی این استارتاپ كه كارش 

آموزش آنالین زبان انگلیسی است در شهر كراكو قرار دارد. 
دانش آموزان بین 4تا 12سال می توانند از معلمان انگلیسی 
زبان، دروس مربوطه را فرابگیرنــد و در امتحانات آنالین 

قبول شده و مدرك دریافت كنند.

Anna
  تاسیس: 2017

  كشور: ولز
اســتارتاپ آنا یك حساب تجاری را 

برای كسانی كه شــغل آزاد یا مشاغل كوچكی دارند ارائه 
می دهد كه می تواند در 3دقیقه افتتاح شود و براساس آن، 
امكان انجام كلیه معامــالت و پرداخت های مربوط به آن 

فراهم می شود.

 قدرت نمایی استارتاپی روس ها 
در اروپا

معرفی 10استارتاپ اروپایی كه به وسیله 
سرمایه گذاران روس راه اندازی شده اند

رصد آسمان از خانه
این روزها كه با پرتاب كپسول كرو دراگون اسپیس ایكس بحث های نجومی داغ 

است، استفاده از اپلیكیشن ها و وب سایت های فضایی می تواند سفرهای مجازی 
ماجراجویانه ای را رقم بزند

این روزها به خاطر ماجراهای پرتاب نخستین اعزام فضانوردان 
با كپســول فضایی ســاخت یك شــركت خصوصی بحث ها 
 در این رابطه بار دیگر داغ اســت. این مأموریــت با نام دمو2 
)Demo-2(، هدفش ادامه ســاخت وسایل نقلیه  فضایی جدید 
به دست شــركت های خصوصی برای حمل ونقل فضانوردان به 
ایســتگاه فضایی بین المللی و بازگرداندن آنها به زمین است. 
 Perseverance محققان ناسا همچنین می خواهند با مریخ نورد

كه یكی دیگر از وسایل نقلیه ناساست، پا به مریخ بگذارند. به این 
ترتیب یك سال پرمشغله برای فعالیت های فضایی آنها در حال 
شكل گیری است. حاال اگر شما از عالقه مندان برنامه های فضایی 
و نجوم هستید، باید بدانید كه در شرایط فعلی خیلی خوش شانس 
هستید؛ چراكه وب سایت های اینترنتی اكنون سرشار از منابع 
رایگان یا ارزان قیمت آموزشی برای تغذیه ذهن شماست. شما 
حتی می توانید چند پروژه علمی پیدا كنیــد تا عالوه بر خود، 
خانواده و دوستانتان را هم ســرگرم كنید. این متن شما را برای 
بهره مندی از دانستنی ها و سرگرمی های ماجراجویانه و مهیج 

مرتبط با فضا راهنمایی می كند.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

تور ناسا
وب ســایت اصلی ســازمان ملی هوانوردی و فضایی )NASA( پنجــره ای برای 
مشــاهده اكتشــافات و فعالیت های كیهانی اســت كه در گذشــته انجام شده، 
در زمــان حال در جریان اســت و بــرای آینده برنامه ریزی شــده اســت. پخش 
زنده ویدئویــی NASA TV به همراه مقــاالت تاریخی و محتوای چندرســانه ای 
در این وب ســایت شــما را بــا ایــن اكتشــافات و فعالیت هــا آشــنا می كند. 
 همچنین بــا حضور گســترده ایــن آژانــس در شــبكه های اجتماعــی مانند

 Giphy، SoundCloud و Twitch محتوای متنوع این وب سایت در اختیار عموم 
قرار دارد.

بــرای دســتیابی بــه اپلیكیشــن های موبایلی ناســا یــا كتاب هــای رایگان 
 الكترونیكــی ازجملــه »دفترچه راهنمای مهندســی سیســتم های ناســا«
)NASA Systems Engineering Handbook( می توانیــد بــه بخــش 
دانلودهای ســایت مراجعه كنید.  همچنین در این وب ســایت یــك كتابخانه 
صوتی با چندین قطعه موســیقی وجود دارد كه می توانیــد از آنها به عنوان زنگ 
موبایل یا هشــدارهای صوتی در كامپیوتر اســتفاده كنید. ناسا همچنین 
 از بســیاری از وب ســایت های دیگر مانند آزمایشــگاه پیشرانش جت

)Jet Propulsion Laboratory( در انســتیتوی فناوری كالیفرنیا 
پشتیبانی می كند كه این آزمایشگاه میزبان سایت های پروژه های مریخ، 
 Voyager كاوش در منظومه شمسی و حتی كاوشگرهای بین ستاره ای

در دهه1970 است.

بازدید مجازی از موزه های فضایی
اگرچه بسیاری از مؤسســات، تحت تأثیر بیماری همه گیر كووید-19 تعطیل یا 
محدود شــده اند، اما بازدید از نمایشــگاه های آنالین آنها در حال افزایش است. 
به عنوان مثال، وب سایت موزه ملی هوا و فضای Smithsonian سوژه های بسیاری 

برای جست وجو و بازدید دارد. 
همچنین شــما می توانید با استفاده از اپلیكیشــن رایگان Arts & Culture كه 
گوگل عرضه كرده و در سیستم های عامل اندروید و iOS قابل اجراست، به گشت 
و گذار مجازی در این موزه فضایی بپردازید. این اپلیكیشــن گوگل همچنین به 
شما امكان می دهد تا یك گشــت و گذار مجازی در موزه دریایی، هوایی و فضایی 

Intrepid داشته باشید.
وب سایت این مجموعه هم میزبان رویدادهای یادگیری مجازی است. حتی اگر در 
 Hayden آپارتمان كوچك خود احساس محدودیت و كمبود جا می كنید، سایت
Planetarium كه مربوط به موزه تاریخ طبیعی آمریكاست، یك نسخه رایگان 
آموزشی و سه بعدی از نقشــه جهان را ارائه كرده كه می توانید آن را با كامپیوتر 

دسكتاپ خود دانلود كنید و لذت ببرید.
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نگاه دیگر

محققان اخیرا اطالعات جدیدی دربــاره بیماران 
مبتال به ســرطان كه درگیر كووید-19 نیز شده اند، 
به دســت آورده اند. به گزارش سی ان ان، طبق آنچه 
محققان هفته گذشــته در نشست ســاالنه انجمن 
بالینی انكولوژی آمریكا اعــالم كردند، بیمارانی با 
سرطان های پیشرفته اگر به كووید-19 مبتال شوند 
5برابر بیشــتر احتمال مرگ ومیر دارند. حتی اگر 
سرطان به اندام های دیگر آنها سرایت نكرده باشد، 
عفونت ویروس كرونا می تواند تقریبا 2برابر احتمال 

مرگ آنها را افزایش دهد.

این اطالعات تــازه، همچنین نشــان داد احتمال مرگ 
بیــن بیمارانــی كه بــا تركیــب بحث برانگیــز دارویی 
هیدروكســی كلروكین و آزیترومایســین تحت درمان 
قرار گرفته اند تقریبا 3برابر بیشــتر شده است. اما از سوی 
دیگر در این تحقیقات مشــخص شــد احتمال مرگ در 
بیمارانی كه این دو دارو را به صورت تكی مصرف كرده اند، 

افزایش ویژه ای نداشته است.
این محققان از نقاط مختلف آمریكای شــمالی و اروپا به 
تحقیق روی 928بیمار ســرطانی كووید-19 در فاصله 

زمانی بین مارس تا آوریل پرداخته اند.

احتمال دوبرابری مرگ بیماران سرطانی 
دكتر جرمــی وارنر، یكــی از افرادی كــه در این مطالعه 
مشاركت كرده می گوید: این اتفاق غافلگیر كننده نیست، 
اما خوب است بدانید كه به نظر می رسد بیماران سرطانی 
مبتال به كووید-19 به نســبت عموم مردم، 2برابر بیشتر 

احتمال مرگ بر اثر این بیماری را دارند.
البته مطالعه جدید بــا محدودیت هایی روبه رو اســت و 
احتماال تحقیقات بیشتری برای تشخیص اینكه یافته های 
مشــابه در میان گروه بزرگی از بیماران نیز ظاهر می شود 
یا نه الزم اســت. وارنر می گوید: هم اكنــون، ما در تالش 
هستیم تا اطالعات بیشــتری درباره علت ابتالی برخی 
از بیماران ســرطانی به عفونت ویروس كرونا و عواملی كه 
منجر به وخامت بیماری و در نهایت مرگ آنها می شــود، 
به دست بیاوریم. البته بسیار مشتاقیم بدانیم اثرات درمانی 
ســرطان ها تا چه حد روی علت ابتالی بیماران سرطانی 
به كووید-19 مؤثر اســت. وارنر البته تأكید می كند برای 
مشخص شدن اثر كووید-19 روی نوع خاصی از سرطان، 

تحقیقات بیشتری نیاز است.
البته پیش از این در یك مطالعه جداگانه مشــخص شده 
است كه بیمارانی با ســرطان ریه و انواع دیگر سرطان ها 
در نواحی قفسه سینه كه اخیرا - طی 3 ماه اخیر - مراحل 
شیمی درمانی را پشت سر گذاشته باشند 65درصد بیشتر 

در معرض خطر مرگ قرار دارند.
همچنین بیمارانی كه بــرای كاهش التهــاب داروهای 
كورتونی دریافت می كنند 1.5برابر بیشــتر ممكن است 
به واســطه این بیماری جان خود را از دست بدهند. البته 
در همین مطالعه مشخص شد، ســایر روش های درمانی 
ســرطان مانند ایمونوتراپــی و مهار كننده های تیروزین 
كیناز با ریسك باالی احتمال مرگ در بین بیماران همراه 

نبوده است.
این تحقیق توســط یك تیم بین المللی از محققان شامل 
اطالعــات 400بیمار مبتــال به ســرطان هایی در ناحیه 
قفسه سینه از سراسر جهان كه به كووید-19 نیز مبتال شده 

بودند جمع آوری شده است.

بیماران سرطانی نباید درمان خود را قطع كنند
انســتیتوی ســرطان از  تونــی چویــری   دكتــر 

Dana-Farber می گوید بیماران سرطانی نباید به دلیل 
ترس از ابتال به كووید-19 از انجام مراحل درمانی خود و 
حضور در محیط های بیمارستان امتناع كنند. آنها باید با 
پزشك خود مشــورت كرده و كاری كه بیشترین سود و 

كمترین ضرر را دارد انجام دهند.
چویری می گوید: بزرگ ترین پیام این اســت كه اگر شما 
برای درمان ســرطان خود به روش هایی مانند جراحی، 
رادیوتراپی و شــیمی درمانی احتیاج دارید باید حتما این 
كارها را انجام بدهید. من از 2 یا 3 ماه آینده می ترســم كه 
شــرایط بحرانی كووید-19 بهتر شده باشــد و آنگاه ما با 
موجی از بیمارانی روبه رو شویم كه در سطح سوم سرطان 
كلیه هستند و به جراحی نیاز دارند و یا دچار لوسمی حاد 
هستند كه به شیمی درمانی نیاز دارند، این دقیقا چیزی 

است كه نمی خواهم با آن روبه رو شویم.
تاكنون بیش از 100هزار نفر در ایالت های مختلف آمریكا 
در طي پاندمی كووید-19 جان خود را از دســت داده اند. 
دكتر ویلیام كنس رئیس انجمن سرطان آمریكا پیش بینی 
می كند بیش از 600هزار نفر امســال بر اثر سرطان جان 
خود را از دست می دهند. او می گوید: یكی از بزرگ ترین 
نگرانی های من بیمارانی است كه هنوز عالئم بیماری آنها 
تشخیص داده نشــده اســت؛ بیمارانی كه باید تحت نظر 
باشند اما نیستند. یك نقطه روشن این است كه حاال ما به 
روش نظارت های مراقبتی تلفنی و مجازی روی آورده ایم و 
بسیاری از بیماران می توانند همسو با این روش نوین پیش 
بروند. ایــن می تواند باعث ایجاد تغییــر اجباری در نحوه 

مراقبت از بیماران سرطانی شود.
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استفاده از هوش مصنوعی برای فروش كاال
فیسبوكابزاریارائهدادهاستكهبااستفادهازهوشمصنوعیامكان

شناساساییوطبقهبندیمحصوالتفراهممیشود

فیسبوك در حال راه اندازي سیســتمی است كه از آن با 
عنوان »الگوی جهانی تشخیص محصول« نام می برد. این 
سیستم با استفاده از هوش مصنوعی كاالهای مصرفی را از 
مبلمان گرفته تا به روزترین لباس هاي دنیا و خودروهای 
پرسرعت شناســایی می كند. ســایت ورج در گزارشی 
نوشته است: این نخستین گام به ســوی آینده است كه 
براساس آن، می توان محصوالت موجود در تصاویر را كه 
در سایت فیسبوك قرار داده می شود، شناسایی و به طور 
بالقوه آنها را خریداری كرد. مانوهار پالوری، رئیس واحد 
چشم انداز كاربردی رایانه ای شركت فیسبوك می گوید: ما 
می خواهیم هر چیزی را كه روی این پلتفرم قرار می دهیم 
قابل خرید و فروش باشد. این یك چشم انداز بزرگ است.

به گفته این شركت، تشخیص محصول نخستین موضوع 
در مجموعه ای از به روزرسانی های مجهز به هوش مصنوعی 
است كه در آینده نزدیك در پلتفرم های تجارت الكترونیك 
فیسبوك احیا می شــود. درنهایت، این پلتفرم ها با هوش 
مصنوعی، واقعیــت افزوده و حتی دســتیاران دیجیتال 
تركیب می شوند. عالوه بر این، این شركت یك ویژگی با 
نام Shops راه اندازی كرده كه به مشاغل كوچك امكان 
می دهد كه فروشگاه های رایگان در فیسبوك و اینستاگرام 

تاسیس كنند.

توصیه هایی برای خرید
مد، بخش مهمی از این پروژه خواهد بود. این شركت یك 
»استایلیست هوش مصنوعی مد« در فیسبوك ارائه كرده 
است كه می تواند به كاربران توصیه های خرید شخصی را 
براساس لباس های موجود آنها و پیشنهادهای روزانه برای 

لباس های متناسب با آب و هوا ارائه دهد.
تامارا برگ، یكی از پژوهشــگران فیسبوك می گوید: این 
چیزی اســت كه من از وقتی كه فیلم »Clueless « را 
دیده ام می خواهم بســازم. آنها واقعاً همه  چیز را در سال 
1995تصور می كردند اما فكر می كنم این فناوری اكنون 

آماده شده است تا بتواند وارد زندگی مردم شود.
اما همانگونه كه به فیلم Clueless اشــاره می شود، این 
ویژگی ها ایده های جدیدی نیســتند. حتی در خارج از 
هالیوود، آنها ســال ها و بارها با نتایج درهم آمیخته مورد 

آزمایش قرار گرفته اند.
آمازون پیش از این، دستیار هوش مصنوعی مد خود را با 
Echo Look ســاخته بود كه اكنون كمتر از آن صحبت 
می شود. استفاده از »نگاه ماشینی« برای شناسایی و خرید 
Ama-محصوالت حداقل از آن زمان در گوشی هوشمند 

zon Fire وجود داشته است. در همین حال، پلتفرم های 
خرید آنالیــن مانند eBay از هوش مصنوعی اســتفاده 
می كنند تا روند لیســت كردن كاالهای فروش را تسریع 
كنند و آمازون هم یكی از شركت هایی است كه با استفاده 
از آموزش ماشین، ابزار »Shazam for clothes « خود 

را راه اندازی كرده است.
فیســبوك می گوید: آنچه ابزارهای ما را متفاوت می كند 
دامنه و صحت آنهاســت. ابزار جدید شناسایی محصول 
این شركت به نام GrokNet می تواند ده ها هزار ویژگی 
مختلف را در یك تصویر شناســایی كند. ایــن موارد از 
برندهای خاص گرفته تــا مواردی مانند رنــگ و اندازه 

متفاوت است.
GrokNet قبــاًل در Facebook Marketplace قرار 

داده شــده بود و به كاربران كمك می كند تا كاالی خود 
را برای فروش به وسیله شناسایی ویژگی های آنها و بیان 
توصیف های كوتاه، به سرعت لیست كنند. به عنوان مثال، 
ممكن است عكسی از مبل خود بارگذاری كنید و سپس 
Marketplace پیشنهاد می كند كه آن را به عنوان »مبل 

مشكی، چرمی، L مانند« فهرست بندی كنید.

برچسب گذاری خودكار
این شركت همچنین در حال آزمایش نسخه ای از این ابزار 
است كه برای كسب و كارها ساخته شده است. وقتی آنها 
عكس هایی را در صفحه خود كه شامل محصوالت آنهاست 
بارگذاری می كنند، سیســتم هوش مصنوعی می تواند 
به طور خودكار آنها را برچســب گذاری كند و به صفحات 

خرید پیوند دهد.
در ساخت این ابزارها، فیســبوك از عكس های كاربران 

در Marketplace كمك می گیــرد. GrokNet با یك 
دیتابیس غول آســا به بزرگی حدود 100میلیون تصویر 
كه اكثر آنها از Marketplace گرفته شده است، آموزش 
داده می شود. فیسبوك می گوید این داده ها برای تولید یك 
سیستم نگاه ماشینی ضروری است كه می تواند محصوالت 

را در انواع نور و زاویه های مختلف شناسایی كند.
البته مشخص نیســت كه GrokNet چقدر دقیق است. 
این شركت می گوید كه می تواند 90درصد تصاویر را در 
Marketplace در طبقه بندی »خانه« و »باغ« شناسایی 
كند اما برای دســته بندی های دیگر چنین آماری را ارائه 
نمی دهد. همانطور كه اغلب در ابزارهای مشابه مشاهده 
می شــود، تفاوت بین ویژگی های تبلیغ شده یك كاال و 
تجربه واقعی كاربر هنگام روبه روشدن با آن می تواند بسیار 
زیاد باشــد و ما باید صبر كنیم و ببینیم GrokNet چه 

بازخوردی از كاربران فیسبوك دریافت می كند.

ستاره ها را ببینید
هنگامی كه آماده اید تا خودتان اقدام به كاوش در كیهان كنید، فقط كافی است 
از گوشی هوشــمند خود اســتفاده و كلمه »astronomy« را در فروشگاه های 

اپلیكیشین مانند گوگل استور جست و جو كنید. 
بســیاری از اپلیكیشــن های محبوب تكنولوژی های واقعیت افزوده، مدل های 
ســه بعدی و اطالعات مكان شــما را با هم تركیب می كنند تا یك تور راهنمای 

سفارشی در آسمان برای شما فراهم شود.
اپلیكیشن Star Walk 2 كه به قیمت 3دالر عرضه می شود، به شكل مناسبی برای 
سیستم های عامل اندروید و iOS طراحی شده است و بخش اخبار این اپلیكیشن، 

شما را از رویدادهای آینده نجومی آگاه می كند.
یك اپلیكیشــن دیگر به نام Star Rover كه هم در سیستم عامل اندروید و هم 
در iOS قابل اجراست، می تواند تجربه بی نظیری از مشاهده افالك را برای شما 

رقم بزند.
با این حال، پیشنهاد می شود كه اپلیكیشن رایگان SkyView Lite را فراموش 
نكنید. این اپلیكیشــن هم مانند بقیه، برای همه كاربــران اندروید و iOS قابل 
اجراست. در میان این اپلیكیشن ها یك اپلیكیشن دیگر كه هم دارای قابلیت های 

بیشتر و هم در عین حال گران تر است، دیده می شود.
این اپلیكیشن كه در اندروید و iOS قابل اجراست SkySafari نامگذاری شده 
و بسته به میزان عالقه مندی های كاربران از 3دالر تا 40دالر قیمت گذاری شده 
است. نسخه های گران تر آن دارای قابلیت كنترل تلسكوپ های خانگی به وسیله 
موبایل است. اما هیچ مشكلی وجود ندارد. درصورتی كه در خانه تلسكوپ ندارید، 
می توانید تصاویر ثبت شده به وسیله تلسكوپ فضایی هابل را در وب سایت رسمی 

Hubble Space Telescope مشاهده كنید.

عالیق علمی را در كودكان تقویت كنید
ســیارات رنگارنگ و خودروهای  ماه نورد و مریخ نورد جذابیت 
خاصی برای كودكان دارند و می توانند به تقویت عالقه اولیه آنها 
به موضوعاتی چون علم، مهندسی فناوری و ریاضیات كمك 
كنند. موزه علم و صنعت شــیكاگو مجموعه ای از پروژه های 
كاردســتی مانند طراحی چتر نجات یا ســاخت یك موشك 
»استمپ« را برای كودكان عرضه می كند. موشك استمپ یك 
اسباب بازی است كه كودكان با پریدن روی محفظه باد آن، یك 

موشك پالستیكی را با فشار باد به هوا پرتاب می كنند.
مركز علمی كالیفرنیا هم پروژه های مختلفی را به عنوان بخشی 
از مجموعه فعالیت های Stuck at Home Science خود ارائه 
می كند كه استفاده از قطعات فرسوده و بالاستفاده لوازم خانگی 

را برای ساختن ابزارهای مختلف آموزش می دهد.
وب سایت ناســا دارای بخش عظیمی به نام STEM است كه 
پروژه های آموزشی و منابعی را برای دانش آموزان سنین مختلف 
به منظور استفاده یا دانلود آنها فراهم كرده است. به عنوان مثال، 
در این بخش ها می توان به طور رایگان با زندگی نامه های افراد 
مشهوری چون كاترین جانسون و دیگر بزرگان علم ریاضی آشنا 
شد. كاترین جانسون، یك فیزیكدان و ریاضیدان آمریكایی-

آفریقایی بود كه با ســازمان برنامه های فضایــی و هوانوردی 
ایاالت متحده همكاری می كرد. آموزش مفاهیم اساسی فیزیك 
و مهندسی از مهد كودك ها شروع می شــود. به عنوان مثال، 
كودكان با مشاركت در یك پروژه ماكارونی از رشته های خام 
و پخته نشده ماكارونی برای ســاختن یك سازه بلند استفاده 
می كنند كه حداقل می تواند 15ثانیه یك كلوچه یا شــیرینی 
دیگر را تحمل كند. اگر این پروژه باعث پرسش هایی در مورد 
پخت وپز شود، آنگاه كودكان برای دیدن فیلم های غذا خوردن 

در فضا به جست وجو در سایت ناسا می پردازند.
البته اپلیكیشن های دیگری برای آموزش و آشنایی كودكان با 
فضا توسعه یافته اســت. به عنوان مثال، كودكان در اپلیكیشن 
PLANT GROWTH با پیدا كــردن نائومی كه یك فضانورد 
مستقر در ایستگاه بین المللی فضایی اســت، كار خود را شروع 
می كنند. نائومــی كودكان را بــرای انجام كارهــا راهنمایی و 
پشتیبانی می كند. نخستین كار، آشنایی با ایستگاه بین المللی 
فضایی به وسیله حركت در آزمایشگاه ها، ماژول ها و نقاط مختلف 
است. شاید این بزرگ ترین چالش بازی باشد، زیرا وقتی كودكان 
در ایستگاه ایستاده اند، با چرخیدن و ضربه زدن، به زیر وزن صفر 
حركت می كنند. نقشــه ای هم برای مشخص كردن مكان های 
خاص ایســتگاه وجود دارد. پس از اتمام كار، بچه ها به نائومی 
گزارش می دهند. حاال تصور كنید كه دانش آموزان داخل یك 
سالن شبیه سازی  شده به وسیله واقعیت مجازی نشسته اند و معلم 
 Immersive شما را با پروژه های فضایی آشنا می كند. اپلیكیشن
VR Education می تواند متناسب با محتوای آموزشی، فضایی 
را برای شما شبیه سازی  كند كه وقتی درباره مثال پروژه آپولو11 
می شنوید، انگار داخل یك شاتل نشســته اید. این اپلیكیشن 
همچنین می تواند با ایجــاد جلوه های ویژه مناســب، فضای 
آموزشی را جذاب تر كند. استفاده از تصویر و فیلم هم می تواند 
تجربه ای ناب را برای دانش آموزان رقم بزند و باعث تقویت عالیق 
آنها شود. یكی دیگر از مهم ترین ویژگی های این نوع یادگیری 
این است كه دانش آموزان و آموزگاران می توانند از هرجای دنیا 
با هم ارتباط برقرار كنند. البته این اپلیكیشن مختص موضوعات 

كیهانی نیست و همه نوع آموزش به وسیله آن امكان پذیر است.

تقویم خود را عالمت گذاری كنید
آیا می خواهیــد بدانید كــه چه موقــع باید منتظر یــك بارش شهاب ســنگی یا 
عكس های ارزشــمند از ابر ماه بعدی باشــید؟ برای این كار باید یك تقویم نجومی 
را عالمت گــذاری كنید. به عنوان مثــال، ســایت TimeandDate.com میزبان 
یك تقویــم رویدادهای كیهانی اســت كه شــامل گرفتگی ها )خورشــید و ماه(، 
اعتدال ها و انقالب های فصلی و موارد دیگر اســت. برای دریافت و ظاهر شدن زمان 
 رویدادهای مهم نجومی در تقویــم آنالین خود، یك گزینه اشــتراك، مانند گزینه
 Moon Phase & Astronomy Calendar را جست وجو كنید. حتی می توانید 
تقویم فضایی و نجوم خــود را كه بــا Google Calendar و برنامه تقویم iOS كار 

می كند، فعال كنید.

 اپلیكیشن
 Star Walk 2 
تنها یكی از چندین 
اپلیكیشن نجومی است 
كه به شما كمك می كند 
تا آسمان را با كمك 
مدل های واقعیت افزوده 
و مدل های سه بعدی 
به همراه اطالعاتی از 
سیارات، دنباله دارها 
و ماموریت های علمی 
فضایی تماشا كنید

عضویت در یكی از 
چندین تقویم نجومی 
كه به صورت آنالین در 
دسترس است، زمان 
رویدادهایی مانند 
بارش شهاب سنگی و 
ابرماه های آینده را به 
شما اطالع می دهد

 اپلیكیشن
 Arts and Culture 
گوگل امكان بازدید 
مجازی از مركز 
»استیون اف. اودوار-
هزی« موزه ملی هوا 
 و فضای
 Smithsnian  و 
همچنین سایر 
مؤسسات تاریخی و 
فرهنگی سراسر جهان 
را فراهم می كند

ناسا محتواهای متنوع 
آموزشی شامل 

بازی های گوناگون، 
پروژه های علمی و 

دانلودهای رایگان، 
مانند زندگی نامه های 

ریاضیدانان مشهور 
این آژانس را برای 

دانش آموزان فراهم 
كرده است

 اپلیكیشن
  SkySafari 

مانند بسیاری از 
اپلیكیشن های كاوش 

فضا در سیستم های 
 iOS عامل اندروید و

قابل اجراست. این 
اپلیكیشن از اطالعات 

مكانی شما برای 
نشان دادن آسمان و 

سایر اطالعات نجومی 
استفاده می كند

وب سایت اصلی ناسا 
مجموعه گسترده ای 
از فیلم ها، عكس ها، 

فایل های صوتی و موارد 
دیگر را كه مربوط به 
شش دهه اكتشافات 

فضایی این آژانس است 
در اختیار شما قرار 

می دهد
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این شمارهدرنگ

سینما
درعصرکرونا

وقتــی اوایل اســفند ۹۸ كركره 
سینماها پایین كشیده شد، كمتر 
كسی تصور می كرد این تعطیلی، 
طوالنی مدت باشــد. روزهای اول ورود كرونا به ایــران، اطالعات و دانش 
دقیقی درباره این بیمــاری و تبعاتش وجود نداشــت. االن هم اطالعات 
بشر نســبت به این ویروس هولناك، خیلی زیاد نیســت. نكات مبهم در 
مورد كووید- ۱۹ همچنان فراوان است. اما ۴ ماه پیش با ابهامات بیشتری 
مواجه بودیم. البته امید داشــتیم كه این ویروس هرچه زودتر دســت از 
سرمان بردارد. در مورد بسته شدن ســینماها هم امیدوار بودیم تعطیلی 
طوالنی مدتی در راه نباشــد. هرچه گذشــت كرونا برگ های تازه تری رو 
كرد و چنان همه اركان زندگی مان را تحت تأثیر قرار داد كه همه  چیز را به 
قبل و بعد از خودش تقسیم كرد. با همان منطقی كه رستوران ها و كافه ها 
و پاساژها بسته شدند سینماها هم به تعطیلی تن دادند.  آن هم در آستانه 
اكران نوروزی كه سال هاست جور كم رونقی گیشه بقیه سال را می كشید. 
سینمای۹۹ شروع نشده، به كما رفت. اســفند به پایان رسید تا عجیب و 

غریب ترین نوروز زندگی مان را تجربه كنیم. 
»در خانه بمانیم« بیشتر از هر جمله دیگری شنیده می شد. خانه نشینی 
و حذف بیشــتر مراودات اجتماعی، جایی برای فكر كــردن به تعطیلی 

سینماها باقی نمی گذاشت. پســت ها و كامنت های مردم در شبكه های 
اجتماعی نشان می داد كه ملت بیشتر دلتنگ بسته شدن كافه ها هستند 
تا تعطیلی سینماها. نوســتالژی قلیان كشیدن های دسته جمعی، حجم 
اندوه و افسوسی فزون تر از حسرت سینما رفتن ایجاد كرده بود. هرچند 
سینما هم برای دوستداران و فعاالنش مسئله بود. منتشر شدن عكس های 
جمع های دوستانه برابر سینماها در ایام جشنواره، با متن هایی احساساتی 
نشان از دلتنگی هایی داشت كه گرچه به پای لشكر اندوهگین كافه نشین ها 
و پاساژگردها نمی رسید اما همین ها نشانه محو نشدن سنت سینما رفتن 
بود؛ چیزی كه االن عده ای نگرانش هستند؛ اینكه كرونا روزی برود كه دیگر 

كسی حوصله شال و كاله كردن و سینما رفتن نداشته باشد.
موج اول كرونا را با هراس و مراعات پشت سر گذاشتیم. فروردین كه از نیمه 

گذشت، اوضاع به شهادت آمار بهتر شد ولی تداوم سختگیری ها و بسته 
ماندن اماكن، با توجه به شرایط اقتصادی، خیلی امكان پذیر نبود. به تدریج 
صحبت از این به میان آمد كه كرونا حاال حاال هست و باید با آن كنار آمد. 
مغازه ها به تدریج بازگشایی شدند و حتی در مورد مشاغل پر ریسكی چون 
آرایشگاه ها و رستوران ها هم قفل تعطیلی برداشته شد. سینما و تئاتر اما 
همچنان منتظر ماند؛ منتظر اجازه وزارت بهداشــت كه رستوران ها را باز 
كرد ولی به باز شدن سالن های ســینما رضایت نداد. اردیبهشت ماه البته 
خبر بازگشایی سینماها رسانه ای شــد؛ خبری كه پیوستش آیین نامه ای 
۱5ماده ای بود؛ آیین نامه ای كه ســینماداران مخالفش بودند. قرار بود با 
رعایت پروتكل های بهداشتی، سینماها در عید فطر بازگشایی شوند. به 
موعد مقرر كه نزدیك شدیم خبر رسید ستاد كرونا فعال شرایط را مناسب 

بازگشایی سینماها نمی داند.
چند روزی گذشت و موعد تازه ای برای بازگشایی سینماها مشخص شد. 
این بار قرار بود بعد از نیمه خرداد این اتفاق رخ دهد. هنوز در اوایل خرداد 
بودیم كه معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی باز شدن سینماها از 
نیمه خرداد را هم منتفی دانست. دلیل باز هم مخالفت ستاد ملی مبارزه با 
كرونا بود و اینكه با رعایت پروتكل های بهداشتی اعالم شده هم نمی شود 

سینماها را باز كرد.
از نیمه خرداد كه گذشتیم اعالم شد با شــروع تابستان، سینماها هم باز 
می شوند. خبری كه انتشارش مصادف شده با شــروع موج دوم كرونا در 
ایران. با این آمار رو به رشد و نگران كننده مبتالیان آیا درهای سینما پس 
از ۴ ماه باز خواهد شد؟ فعال كمتر كســی خبر بازگشایی سینماها را باور 
می كند. باالخره روزی طلسم ســینماها هم شكسته خواهد شد اما كی؟ 

شاید وقتی دیگر...

مهرنوش سلماسی
روزنامه نگار
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شاید وقتی دیگر
سینماها كی و در چه شرایطی بازگشایی می شوند؟

 سینمای ورشكســته ایران، فقط بحران 
كرونــا را كم داشــت. ســینمایی كه حجم 
تولیدات ســاالنه اش با ظرفیــت اكران فاقد 
تناسب بود و در بهترین حالت تنها 20درصد 
فیلم های اكران شده اش در اكران عمومی به 
سود می رسید حاال نزدیك به ۴ماه است كه 
كركره ها را پایین كشیده است. بعد از پایان 
جشنواره سی وهشــتم فجر، سینمای ایران 
آماده تحویل سال می شد. آماده اكران نوروزی 
كه سال هاســت مهم ترین و پرحاصل ترین 
فصل نمایــش فیلم در ایران اســت. نگاهی 
به آمار فروش یك دهه اخیر نشــان می دهد 
كه مردم از اكران نوروزی بیشــتر از بقیه ایام 
استقبال می كنند. به همین دلیل همه دوست 
دارند فیلمشان در این فصل به نمایش درآید. 
رقابت فشــرده صاحبان فیلم كــه گاهی به 
عداوت و دشــمنی هم می كشــید، اهمیت 
این اكران را موكد می كــرد. مذاكرات و البی 
با تصمیم گیــران عرصه اكران و حســاب و 
كتاب های سینماداران برای نمایش فیلم هایی 
كه بخت بیشــتری برای فتح گیشه دارند در 
ماه های پایانی سال گذشته هم در جریان بود. 
یك كمدی )خوب، بد، جلف: ارتش سری( بعد 
از پایان جشنواره به استقبال اكران نوروزی 
آمد. فیلم پیمان قاسمخانی روی پرده بود كه 
خبر رسید كرونا به ایران آمده و طولی نكشید 
كه همه  چیز تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفت. 
قرار بود كنار خوب، بد، جلف: ارتش سری این 
فیلم ها در اكران نــوروزی به نمایش درآیند: 
بازیوو )امیر حســین قهرایی(، الله )اسد اهلل 
نیك نژاد(، شــنای پروانه )محمــد كارت(، 
المینــور )داریوش مهرجویی(، پسركشــی 
)محمد هادی كریمی( و زن ها فرشــته اند 2 
)آرش معیریان(. كرونا اما همــه را غافلگیر 
كرد. سوم اســفند ۹۸ وزارت ارشاد با صدور 
اطالعیه ای از تعطیلی كلیه برنامه های هنری 
و سینمایی در سراسر كشور خبر داد. تعطیلی 
سینماهای كشور، خیلی میان خبرهای داغ و 
نگران كننده كرونایی پایان سال مورد توجه 
قرار نگرفت. كافی اســت میزان حساسیت 
و خبر سازی  تعطیلی ســالن های سینما را با 
مثال تعطیلی لیگ برتر فوتبال مقایسه كنید. 
برای انبوهی كه ســالی به ۱2ماه هم سینما 
نمی رفتند، بســته شدن ســالن های سینما 
نمی توانست اهمیت چندانی داشته باشد ولی 
ماجرا برای فعاالن سینمایی در عرصه تولید و 
پخش و تماشاگران همچنان وفادار سینمای 
ایران، داستانی متفاوت بود. شاید در روزهای 
اول، خیلی ها انتظار داشــتند، كرونا بحرانی 
زودگذر باشــد. اما خیلی زود مشــخص شد 
كه ما باید تا اطالع ثانوی به زیستن در سایه 
این ویروس مرگبار عــادت كنیم و خودمان 
را با شــرایط جدید وفق دهیم. سینما هم در 
كنار كافه، رستوران، باشــگاه ورزشی و... در 
فهرســت مكان ها و مشــاغل پرریسك قرار 
داشت. اكران نوروزی دود شد و به هوا رفت. 
رسانه ها از ضرر۴2میلیاردی سینما از بحران 
كرونا خبر دادند. هر چه تعطیالت طوالنی تر 
شد، نگرانی ها هم گســترش بیشتری یافت. 
عاشق ترین سینماروها هم در یكی دو  ماه اول، 
بیشــتر فكر قرنطینه و حفظ جانشان بودند. 
فعالیت كاربران در فضای مجازی نشان می داد 
تعطیلی ســینماها تأســف بار و برای عشاق 
سینما ناراحت كننده است ولی در روزهایی 
كه در محاصــره اخبار منفی قرار داشــتیم، 
دغدغه حفظ ســالمت هر رخــداد دیگری 
را تحت الشــعاع قرار داده بــود. در روزهای 
قرنطینه، خیلی ها خانه نشــینی اجباری را با 
تماشای فیلم های سینمایی تحمل می كردند. 
سینماها تعطیل شده بود ولی روند فیلم دیدن 
نه تنها متوقف نشــده كه شــدت هم گرفته 
بود. در ایام قرنطینه فیلم های دیده نشــده و 
فیلم هایی كه منتظر فرصت مناســب برای 
دیدنشــان بودیم و آثار محبوب بارها دیده 

شده، در معرض تماشا قرار گرفتند. دوستی 
می گفت آنقدر فیلم و سریال دیده ام كه دارم 
اوردوز می كنم! ســینما در روزهای ســخت 
كرونا، برای خیلی ها امكانی مهم و بی جایگزین 
برای ادامه دادن و تحمل كردن بود و هنوز هم 

هست و بعد از این هم خواهد بود.

 خیلی هــا را می شناســیم كه به شــدت 
فیلم بین هستند ولی به ندرت حاضر به سینما 
رفتن هستند؛ كسانی كه آخرین خاطره شان 
از سینما رفتن به گذشته های دوربازمی گردد. 
برای این گروه با گستره جمعیتی بسیار زیاد، 
باز بودن یا بســته بودن ســالن های سینما، 
علی السویه است. آنها مخاطب هدف سینمای 
ایران نیستند. ســینما هم كه باز بود كاری 
به آن نداشــتند و به اینها باید گروه بســیار 
گســترده تری را اضافه كرد كــه فیلم دیدن 
اساســا خیلی مسئله شان نیســت؛ مردمی 
گرفتار معیشــت و نان شــب كه به آنچه در 
تلویزیون یا ماهواره می بینند اكتفا می كنند 
و شاید فرصت یا حوصله همان را هم نداشته 
باشند. مخاطب هدف سینمای ایران، همان 
سینماروهایی هستند كه هنوز به سنت سینما 

رفتن وفادار مانده بودند. 
 اكــران آنالین تــا اینجــای كار اغلب مورد 
استقبال سینماگرانی قرار گرفته كه چیزی 
برای از دست دادن نداشــته اند. برای نمونه 
حتی یك فیلم كه تهیه كننده اش آتیه ای در 
گیشه برایش متصور اســت، پیشقدم اكران 
آنالین نشــده. تا اطالع ثانوی فیلم هایی به 
اكران در فضای مجازی تــن خواهند داد كه 

عرصه اكــران عمومی را بر خــود محدود یا 
مســدود بدانند. در مورد»خروج« هم، همه 
می دانســتند كه فیلم با وجــود تهیه كننده 
مقتدر و كارگردان شــاخص، فاقــد قابلیت 
فتح گیشه اســت. ضمن اینكه اكران آنالین 
تجربــه ای بود كه مــا دیر یا زود بــه آن تن 
می دادیم. كرونــا فقط آن را جلــو انداخت، 
وگرنه ســیر تحوالت و فقدان تناسب میان 
تولیدات ســاالنه با ظرفیت اكران، در نهایت 
صاحبان فیلم های پشت خط مانده را به فكر 
راهكارهای دیگر می انداخت. االن كه حدود 
۴ ماه است ســینماها تعطیل شده، ترافیك 
اكران ســنگین تر از همیشه هم شده. گیریم 
ســینماها از همین فردا باز شدند با این همه 

فیلم در نوبت اكران چه باید كرد؟

 بعد از اكران آنالین، نوبت به طرح سینما- 
ماشین رســید. این بار هم اوج پیشقدم شد 

و خروج پــس از حضور در فضــای مجازی، 
پیشــقدم شــیوه ای از نمایش فیلم شد كه 
برخالف رپرتاژ های اولیه برای نخســتین بار 
در ایران تجربه نمی شــد. ما تجربه درایوین 
سینما را در ســال های دور داشته ایم. و آنها 
كه عمرشان به آن سال ها قد نمی دهد، شاید 
تصویر درایوین سینمای ونك را در فیلم »رضا 
موتوری« به یــاد بیاورند؛ درایوین ســینما 
مخصــوص جوان های اعیان بــود. تفریحی 
خاص طبقه برخــوردار، با دامنه ای بســیار 
محدود كه پس از زمانی طوالنی در ایام كرونا 
اجرایی شد. نیازی به ورود به جزئیات اجرای 
طرح سینما- ماشین نیست. فقط كافی است 
تعداد تماشاگری كه امكان فیلم دیدن با این 
روش دارند را درنظر بگیریم. اگر بحث امكانات 
و كمبودها و كاستی ها و البته محدودیت ها و 
معذوریت ها را كنار هــم بگذاریم به نمادین 
و نمایشی بودن چنین طرح هایی بیشتر پی 
می بریم. تماشای فیلم در داخل اتومبیل، هر 
قدر جالب و جذاب هم كه باشد نمی تواند جای 
سینما رفتن را بگیرد. همانطور كه تزیینات 
دور سفره هرگز جای غذای اصلی را نمی گیرد.

در همان سال های دور هم فیلم بین حرفه ای 
هم شــاید برای تفنن گاهی هوس درایوین 
ســینما به ســرش می زد ولی نمی توانست 
آن را جایگزین فیلم دیدن در ســالن سینما 
كند. حاال هم كه سینماها بسته است، اجرای 

طرح هایی چون ســینما- ماشین شاید تنها 
به این كار بیاید كه ایــن صنعت به تمامی به 
فراموشی سپرده نشود، و ااِل كدام آدم عاقلی 
حاضر اســت سرنوشــت اقتصادی فیلمش 
را به چنین طرح هایی گــره بزند كه اجرای 
گســترده اش اصال با امكانات مــا همخوان 
نیســت؟ چنین طرح هایی در بهترین حالت 
به درد زنده نگه داشــتن شعارهای تبلیغاتی 
از جنس »سینما هنوز زنده است« می خورد؛ 
چیزی شبیه تالش برای حفظ روحیه بیماری 

در حال احتضار.

 در سال های اخیر، بخش خصوصی ساخت 
پردیس های چندمنظوره را در دســتور كار 
قرار داده بــود؛ پردیس های مدرنــی كه تا 
همین چند ماه پیش فعــال بودند و كرونا كه 
آمد، تعطیلی ناگزیری را بــه همراه آورد كه 
نتیجه اش، ضرر و زیان های كالن بود. برخی از 

صاحبان این پردیس ها، سرمایه گذاری هایی 
برای تاسیس مكان هایی مشــابه انجام داده 
بودند كه آنها هــم عمال و فعــال بی كاركرد 
مانده اند. ضمــن اینكه تعطیلی ســینماها، 
كاركنان و كارگرانی را به ســمت وزارت كار 
برای دریافت بیمه بیكاری هدایت كرد. اخراج 
كارگران و كاركنان سینماها، یكی از تلخ ترین 
بخش های این داستان است. بسیاری از اینها 
با وعده پایان این وضعیت، شغلشان را از دست 
داده اند ولی همــه می دانیم كــه آغاز به كار 
مجدد ســینماها به معنی بازگشت همه آنها 
به شغل سابقشان نیست. مشكل هم فقط به 
بخش خصوصی بازنمی گردد و بحران تعطیلی 
سینماها، گریبان نهاد قدرتمندی چون حوزه 
هنری را هم گرفته كه بیشترین سالن سینما 

را در سراسر كشور دارد.

  وقتی امكان عرضــه وجود ندارد طبیعی 
اســت كه تولید هم نمی تواند معنایی داشته 
باشــد. در روزهــای اول ورود كرونــا حتی 
پیگیری هایی برای جلوگیری از ادامه تولید 
صورت می گرفت تا سالمت انسان ها به خطر 
نیفتد. كمیته ای هم توســط خانه ســینما 
تشكیل شــد كه بعدا فعالیت همین كمیته 
هم به سوءتفاهم هایی دامن زد. اوایل به نظر 
می رسید موقتا در شرایط فوق العاده ای به سر 
می بریم. حاال ماه ها گذشته و مشخص شده به 
این زودی ها از شر كرونا خالص نخواهیم شد. 
با این وضعیت تكلیف فعاالن صنعت سینما 
چه خواهد شــد؟ قبل از كرونا هم بســیاری 
از اعضای خانواده بزرگ ســینما از بیكاری و 

فقدان امنیت شــغلی می نالیدند. حاال با این 
وضعیت به هم ریخته چه باید كرد؟ تالش های 
صنفی صورت گرفته و مثال دادن بسته های 
معیشتی، چقدر می تواند جبران مافات كند؟ 
نه خانه سینما، كمیته امداد است و نه می شود 
با این راهكارها و كمك ها و وام ها، اصناف بیكار 
را از فالكت خارج كرد. معموال وقتی صحبت از 
سینمایی ها به میان می آید همه یاد بازیگران 
محبوب و كارگردان های مشــهور می افتند، 
درحالی كه اینها فقط ویترین سینما هستند 
و بدنه این خانواده را تكنیســین ها، كارگران 
فنی، اعضای گروه هــای فیلمبرداری، صدا، 
صحنه، تداركات و... تشكیل می دهند. سینما 
فقط در محمدرضا گلــزار و نوید محمد زاده 
و ابراهیم حاتمی كیا و بقیه نام های مشــهور 
خالصه نمی شود. آن دستیار فیلمبرداری كه 
 ماه هاست بیكار مانده هم عضو همین خانواده 
است. برای حمایت از سینمایی ها، پر كردن 
فرم هایی از ســوی اعضای خانه ســینما در 
دســتور قرار گرفت و فهرستی هم در نهایت 
منتشر شد كه نشــان می داد چند نفر از چه 
اصنافی قرار است زیر چتر حمایتی قرار گیرند. 
مثل داستان بسته معیشتی كه انتشار تصاویر 
صف های طوالنی مقابل فروشــگاه شهروند 
انتقاد هایی را برانگیخت، انتشار این فهرست 
هم با حرف و حدیث هایی مواجه شد. در این 
ماه ها، پروژه هایــی خوابیدند و گروه هایی در 
سكوت خبری به كارشــان ادامه دادند. بهار 
معموال فصــل كم رونق تولید اســت و طبق 
ســنتی دیرپا هرچه به نیمه سال نزدیك تر 
شــویم، تولیدات جدی تر و پرشتاب تر پیش 
می روند. بهار ۹۹ اما شــباهتی به سال های 
پیش نداشــت. قاعدتا هیچ كس برای اكران 
آنالین فیلم نمی سازد. بیكاری گسترده فعاالن 
ســینمایی را اگر كنار تعطیلــی رخدادهای 
پرهزینه دولتــی بگذاریم )مثل جشــنواره 
جهانی فجر كه برگزاری اش در سال۹۹ منتفی 
شد( می شود حمایتی از طبقه كارگر سینما به 
عمل آورد كه لنگ نان شبش مانده. شناسایی 
اینكه چه گروهی و چه افرادی در این سینما 
آسیب پذیر تر هســتند هم اصال كار سختی 
نیســت. حمایت ها هم بایــد كاركرد واقعی 
داشته باشند، نه مثل وام ۱0میلیون تومانی 
به سینماداران كه معلوم نبود با آن باید به چه 

زخمی مرهم گذاشت.

 اما در همین ایام كرونایی هم فیلم هایی به 
مرحله تولید رسیدند؛ فیلم هایی كه بودجه شان 
تامین شده بود و به گفته سازندگانش با رعایت 
پروتكل های بهداشتی كلید خوردند. چنین 
فیلم هایی با چه چشم اندازی تولید می شوند؟ با 
خوش بینی به تحوالت آتی و مثال كشف واكسن 
كرونا و زمین گیر شــدن ویروس یا براســاس 
این جمله معروف و متداول كه سود در تولید 
اســت نه در اكران؟  هرچه هست در روزهای 
كرونایی فیلم هایی هم ســاخته شده است؛ 
فیلم هایی كه باید دید صحنه های پر ازدحام 
دارد یا نه. سكانس های عاشقانه و عاطفی اش 
با چه میزانسنی برگزار شده و خالصه چطور 
هم پروتكل های بهداشــتی رعایت شده و هم 

فیلم ساخته شده.

 این بزرگ ترین بحرانی است كه با چنین 
فراگیــری ای با آن مواجه شــده ایم؛ بحرانی 
جهانی كه هم جشــنواره جهانی فجر را در 
تهران به تعطیلی كشانده و هم سواحل كن را 
در فرانسه سوت و كور تر از همیشه كرده. همه 
امیدواریم كرونا هم روزی به خاطره ها بپیوندد 
یا دست كم تضعیف شــود تا بشود به زندگی 
عادی برگشــت؛ به روزهایی كــه آغوش ها 
بی هراس و دغدغه گشــوده می شد و زمزمه 
كنار گوش همراهی كــه در صندلی كناری 
سینما نشسته بود، بخشی از آیین فیلم دیدن 

بود؛روزهایی كه هنوز می شد سینما رفت.

غرامت مضاعف
 كرونا چه بالیی سر سینمای ایران آورده است ؟

 آیا سینما از این بحران جان سالم به در خواهد برد؟
سعید مروتی 

روزنامه نگار

این بزرگ ترین بحرانی است كه با چنین فراگیری ای با آن مواجه شده ایم. 
بحرانی جهانی كه هم جشنواره جهانی فجر را در تهران به تعطیلی كشانده 
و هم سواحل كن را در فرانسه سوت و كور تر از همیشه كرده. همه امیدواریم 
كرونا هم روزی به خاطره ها بپیوندد یا دست كم تضعیف شود تا بشود به 
زندگی عادی برگشت. به روزهایی كه آغوش ها بی هراس و دغدغه گشوده 
می شد و زمزمه كنار گوش همراهی كه در صندلی كناری سینما نشسته بود، 
بخشی از آیین فیلم دیدن بود. روزهایی كه هنوز می شد سینما رفت

پست ها و كامنت های مردم در شبكه های اجتماعی نشان 
می داد، ملت بیشتر دلتنگ بسته شدن كافه ها هستند 
تا تعطیلی سینماها. نوستالژی قلیان كشیدن های 
دسته جمعی، حجم اندوه و افسوسی فزون تر از حسرت 
سینما رفتن ایجاد كرده بود

قبل از كرونا هم بسیاری از اعضای خانواده بزرگ سینما از بیكاری و فقدان 
امنیت شغلی می نالیدند. حاال با این وضعیت به هم ریخته چه باید كرد؟ 
تالش های صنفی صورت گرفته و مثال دادن بسته های معیشتی، چقدر 
می تواند جبران مافات كند؟ نه خانه سینما، كمیته امداد است و نه می شود 
با این راهكارها و كمك ها و وام ها، اصناف بیكار را از فالكت خارج كرد. معموال 
وقتی صحبت از سینمایی ها به میان می آید همه یاد بازیگران محبوب و 
كارگردان های مشهور می افتند. درحالی كه اینها فقط ویترین سینما هستند
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این شمارهدرنگ
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اكران  آنالین، مانع سینما رفتن نخواهد شد

 شــیوعویروسكرونا،دركنارمصایبومشكالتیكه
ایجادكرده،منجربهتغییراتاجتماعیخاصینیزشده
اســت.طبیعتایكیازاینتغییراتدرایــران،رفتنبه
سمتاكرانآنالینفیلمهایسینماییاست.اتفاقیكه
خواستهیاناخواستهمدتیبعدرخمیدادبهعلتشرایط
موجود،زودترازآنرخدادكهسینماگرانخودرابرایش
آمادهكردهباشند.دربارهایناتفاقبایدگفتكهباتوجه

بهاینكههزارشهروهمهروستاهایمانازداشتنسالن
سینمامحرومند،نوعیضرورتبود.امامشكلیكهمارا
بهعنوانشورایعالیتهیهكنندگانازرفتنبهسمتاین
گزینهنهیمیكرد،نگرانیازدانلودفیلمهایاكرانشده
بود.ایناكرانهاخالفتصوراتموجود،مانعســینما
رفتننخواهدشد.سینمارفتنیكنوعآیینوسرمونی

استوبسیارباتماشایآنالینآنمتفاوتاست.

هیچ چیزی جای سینما رفتن را نخواهد گرفت

مطمئنمكهاكرانآنالینهیچگاهنمیتواندجایگزینخوبی
برایاكرانعمومیباشد.اگرچنینبودباتوجهبهشرایطی
كهدردنیاحاكماست،تاامروزبایدكشــورچینوآمریكا
خالیازسالنسینمامیشد.درحالیكهدرهرهفته5سالن
سینمادرچینساختهمیشــود.اینآمارنشاندهندهآن
استكههرظرفیخاصیتخودشرادارد.سینمایآنالین
بیشكمهمبودهومشتریانخاصخودراخواهدداشت،

امامجموعهتعاریفیكهبراینمایشفیلمدرسالنسینما
شدهاست؛باســینمایآنالینمتفاوتاست.قراربرحذف
هیچگروهینیست.سینمافقطجاییبرایتماشایصرف
یكفیلمنیست،خصوصادرایرانكهمحدودهتنگیبرای
سرگرمكردنآدمهادارد.معتقدمسینمابهشكلویاودی
رشدكردهوموفقترخواهدشد،اماهیچگاهجایسینماو

لذتتماشایفیلمدرسالنرانخواهدگرفت.

غالمرضاموسوی
تهیهكنندهوعضوشورایعالی،تهیهكنندگانسینمایایران

علیسرتیپی
تهیهكنندهوازپخشكنندگانسینمایایران

سینماداری توجیه اقتصادی ندارد، 4 ماه تعطیلی كم 
نیست. ادامه دار شدن تعطیلی مساوی ورشكستگی 

كامل سالن داران است؛ سرمایه ای كه جلوی 
چشم هایمان آب می شود و از بین می رود. ما تماشاگران 

مرگ سینما شده ایم. انگار سیلی ناغافل آمده و همه  چیز 
را با خود برده است

مردم زمانی به سینما 
خواهند آمد كه 
احساس آرامش كنند 
و قرار باشد اوقات 
مفرحی داشته باشند. 
نباید این نگرانی گوشه 
ذهن شان وجود داشته 
باشد كه چه اتفاقی 
برایشان رخ خواهد 
داد؟  ای كاش ناظر بر 
نظر واحد و هم سویی 
بودیم! امیدوارم شرایط 
به روال عادی برگردد 
و مردم زندگی عادی را 
از سر بگیرند و در این 
رویه طبیعی از سینما، 
تئاتر، موسیقی و... 
استفاده كنند و از 
سینما رفتن تكدرخاطر 
نداشته باشند

سینما رفتن 
خاطره نمی شود
این ویروس احتماال 

تا چند ماه دیگر مهار 
خواهد شد. این 

پدیده ناشناخته تا 
رفتار خود را به ما 

نشان دهد و مبارزه 
با آن را یاد بگیریم 
كمی زمان بر است، 

اما به گونه ای نیست 
كه سینما را به خاطره 

بدل كند. اگر چنین 
باشد بسیاری از 

بخش های اقتصاد 
با مشكل روبه رو 

خواهند شد و فقط 
سینما در این چرخه 

آسیب نخواهد دید

امید به بازگشایی 
سینماها
امیدوارم هرچه زودتر 
سینماها بازگشایی 
شود تا آنها كه همیشه 
حامی سینما بوده اند، 
دوباره به خانه خود 
بازگردند و بتوانند 
فیلم هایی كه دوست 
دارند را در سالن تماشا 
كنند. الزم می دانم به 
نوبه خودم از پزشكان 
و پرستاران تشكر كنم 
و امیدوارم بتوانیم 
این امنیت خاطر را 
فراهم كنیم تا مردم 
در سالن های سینما 
مشكلی برایشان 
ایجاد نشود

نگارحسینخانی
روزنامهنگار

زهرارستگارمقدم
روزنامهنگار

نباید بی خیال آنالین شد
ساداتیانازبازگشاییسینماهاوعقبنشینیدولتدردورهكرونامیگوید

ادامه دار شدن تعطیلی یعنی ورشكستگی كامل سینماها
رئیسانجمنسینماداران،امیدواراستمردمدربازگشاییسینماها،بهسینماداراناعتمادكنند

سیدجمال ساداتیان، تهیه كننده 
و سینمادار، با شــنیدن خبر 
بازگشایی سینماها درباره این 
مسئله صحبت می كند كه مشكالت اكران آنالین را باید برطرف 
كرد. او معتقد است كه شبكه وی اودی، به لحاظ كیفیت و محتوا، 

آنچنان كه باید در اعتمادسازی موفق عمل نكرده است. قرار بود در 
این شبكه ها ۴۰ تا ۵۰درصد مخاطب وجود داشته باشد، ولی با قاچاق 
تولیدات هنری مواجهیم. به نوعی چون در كشور قانون كپی رایت 
وجود ندارد، شبكه قاچاق به این حوزه لطمه زیادی وارد می كند. با 

ساداتیان درباره وضعیت سینما پس از كرونا گفت وگو كرده ایم.

محمد قاصد اشرفی، رئیس هیأت مدیره 
انجمن سینماداران معتقد است زیان های 
مالی قابل جبران است و او و همكارانش 
بیشتر نگران سالمتی مردم هســتند و همه تالش خود را برای حفظ این 
ســالمتی انجام می دهند. فیلم ها به زودی رنگ اكران را خواهند دید. اما 

سالن های سینما نگهداری، نگهبانی، سرایداری و سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی؛ یعنی هزینه های جاری دارند. سینماداران بدون اینكه آورده ای 
داشته باشند در این مدت فقط هزینه كرده اند. دولت باید جدی تر به این 
موضوع ورود كند. در اینجا با او درباره بازگشایی دوباره سینماها با ۴۰درصد 

ظرفیت صحبت كرده ایم كه مورد انتقاد بسیاری از سالن داران است.

 با توجه به اینكه از اول تیرماه قرار اســت سینماها 
كارشان را پس از ۴ ماه از سر بگیرند، به نظرتان از این بازگشایی 

استقبال خواهد شد؟
بهنظرتناقضهایــیدرحرفهایپلیس،وزارتبهداشــت،دولت
و...وجوددارد.وزارتبهداشــتدربارهرسیدنپیكدومكروناخبر
میدهد،درحالیكهپلیسازشلوغیراههاوسفرهامیگویدودولت
دربارهبازگشتبهكاروبازگشاییهمهمشاغلصحبتمیكند.البته
منمعتقدمزندگیبایدبهروالعادیبرگرددوچرخهاقتصاددوباره
بهحركتدرآید.نمیتوانمنتظرنشســتتادولتتامینخسارت
كندچونازعهدهدولتنیزخارجاست.اگرقراراستچرخسینمابه
حركتدرآیدبایدبهگیشه،فروشو...متكیباشیمالبتهایننكتهنیز
وجودداردكهمردمزمانیبهسینماخواهندآمدكهاحساسآرامش
كنندوقرارباشداوقاتمفرحیداشتهباشند.نبایدایننگرانیگوشه
ذهنشانوجودداشتهباشــدكهچهاتفاقیبرایشانرخخواهدداد؟
ایكاشناظربرنظرواحدوهمسوییبودیم!امیدوارمشرایطبهروال
عادیبرگرددومردمزندگیعادیراازسربگیرندودراینرویهطبیعی
ازسینما،تئاتر،موسیقیو...استفادهكنندوازسینمارفتنتكدرخاطر

نداشتهباشند.
 با چشــم انداز مبهم و نگران كننــده ای كه درباره 
اكران های ســال 99وجود دارد، آیا تولیدات امسال با مشكل 
روبه رو نخواهد شد؟ جشنواره با تعداد كم فیلم های تولید شده، 

بی رونق نمی شود؟
بیتأثیرنخواهدبود،امامعموالتولیداتازتیر،مردادوشهریورشروع
میشود.بخشیازتولیدنیزمعموال،هرسال،درپاییزاست.باتوجه
بهپروانههایساختیكهدراینروزهاصادرمیشود،عمالماشاهد
تولیددرتابستانوپاییزهستیم.ممكناســتعواملیكهچندماه
بیكاربودهاندباآغازكارباكمبودتجهیزات،بازیگرو...روبهروشوند.
امابااشتیاقیكهبرایآغازكاربینخانوادهسینمادیدهمیشود،اگر
زندگیمردمبهروالعادیبازگردد،فكرنمیكنمازنظرتعدادتولید

درجشنوارهامسالبامشكلیروبهروشویم.
ایناحتمالوجودداردكهباوجودبازگشــاییسالنهایسینما،
مردماستقبالچندانینكنند.ایندرحالیاستكهتنها40درصد
سالنپرمیشودوبرایسالندارانامرمطلوبینیست.نوبتبندیها
بههمخوردوالبتهاینباكمیتغییرقابلحلاست.امابهنظراثری
مانند»دینامیت«كهپروانهنمایشآنبامشكلروبهروشدهاست،
بایدباسیاستدرنوبتاكرانقراربگیرد.اینگونهفیلمهاقوهمحرك
خوبیدارندتاگیشــهرادوبارهگرموســرپاكنند.بایدازچنین
سیاستهاییاســتفادهكنیمتاچرخگیشهرابهسرعتبهحركت

درآوریم.

 با توجه به بازگشایی ســینماها آیا باید باز هم دنبال 
اكران آنالین بود؟

همیشهاینگونهبودكهبخشیازفیلمهافرصتاكراندرسینماراپیدا
نمیكردند.سرنوشتاینگونهفیلمهانامعلومبودوسازندگاناینفیلمها
همیشهگالیهداشتندكهآثارشــانچندسالاستكهدرنوبتاكران
مانده.شــایدویاودیهابتوانندفرصتخوبیبراینمایشدراختیار
چنینفیلمهاییقراردهد.ازســوییبایداینشــبكههانیزمشكالت
خودرامرتفعكردهوازقاچاقفیلمدراینپلتفرمهاجلوگیریشودتا
سازندگانفیلمبااطمینانخاطربیشتریفیلمشانرادربخشآنالین
بهنمایشبگذارند.حتیاگرنمایشفیلمرویپردههمبهروالسابقخود
برگردد،مانیازبهنمایشواكرانبعضیفیلمهابهشكلآنالینخواهیم

داشتتاچرخهاكرانكمیخلوتشدهوبازدهیبهتریپیداكند.
 با وجود كرونا و تغییراتی كه در زندگی ما ایجاد كرده 

است، باید سینما رفتن را یك خاطره پیشاكرونایی دانست؟
نه.اینویروساحتماالتاچندماهدیگرمهارخواهدشــد.اینپدیده
ناشناختهتارفتارخودرابهمانشاندهدومبارزهباآنرایادبگیریم
كمیزمانبراست،امابهگونهاینیستكهسینمارابهخاطرهبدلكند.
اگرچنینباشدبسیاریازبخشهایاقتصادبامشكلروبهروخواهند

شدوفقطسینمادراینچرخهآسیبنخواهددید.
 سینماداران از دولت چه انتظاری دارند؟

دركشورهایدیگرچگونهعملمیشود؟دولتهابودجههایمكفی
رادراختیارصنوفمختلفقراردادهانــد.دولتهاتاحدودیتامین
خسارتمیكنندتامردمكمترآسیبببینند.اینكاربایددركشور
ماهمانجامشــود،امابابضاعتاندكدولت،وشرایطبداقتصادی،
هیچیكازایناقداماتانجامنمیشــودوشــایدنبایدانتظاریهم
داشت.اماطبیعیاینبودكهدولتتوجهویژهایبهسینمامیكرد.با
توجهبهاینكهسینمانقشعمدهایدرزندگیمردمداشتهووقتآنها

راپرمیكند،دولتبایدبهآنتوجهمیكردكهنكرد.

  اغلب مشاغل به وضعیت عادی برگشته اند. اما سینماها همچنان 
تعطیل هستند. این تعطیلی طوالنی مدت عالوه بر زیان  به صاحبان سرمایه 
و سینماداران، چه تأثیری در عادت سینما رفتن مردم ایجاد خواهد كرد؟ آیا 

تمهیداتی در این باره اندیشیده شده است؟
مكانهاییكهمربوطبهرفعنیازهایعمومیاست،هرچنددامنهخطرگستردهای
داشتهباشد،بازهمموردتوجهمردمقرارگرفتهوازجمعیتپروخالیمیشود.اما
دربارهرفعدیگرنیازهابایدمنتظرماندودیدمردمچگونهباآنبرخوردخواهند
كرد.اینتفاوتمكانهاییمانندسوپرماركتهاوفروشگاههاباسینماست.امادر
عینحالعدهایعالقهمندندكهفیلمرادرسالنهایسینماتماشایكنندومعموال
بهشكلآنالینوازطریقتلویزیونفیلمتماشانمیكنند.فكرمیكنمبارعایت
نكاتبهداشتیاینامكانفراهمشودتااینافرادنیزبتواننددرسالنهایسینما
فیلمتماشاكنند.بافروكشكردنموجاولكروناوتصمیمگیریوزارتبهداشت
سالنهاپایانخردادماهبهرویعالقهمندانبهسینمابازگشاییمیشود.بااخباری
كهازوزارتفرهنگوارشاداسالمیبهمارسیدهاست،امیدواریمچنیناتفاقی
بیفتدویقینداریمباتوجهبهظرفیتاعالمشده،امنیتحضوردرسینمابسیار
بیشترازدیگرمشاغلخواهدبود.سعیماایناستكهایمنیحضوردرسینما

رافراهمكنیم.
  آیا این بازگشایی براساس مفاد آیین نامه 1۵ماده ای و همچنان با 

ظرفیت ۴۰درصد خواهد بود؟
باتوجهبهتصمیمگیریهایستادمقابلهباكروناوباهمكاریوزارتبهداشت،
موازینبازگشاییســالنهااعالمخواهدشــد.چنانچهتغییراتیدرآییننامه

15مادهایایجادیاموادتازهایافزودهشود،ابالغخواهدشد.
  با وجود اینكه اعالم شده بود، شهرهایی كه در وضعیت سفید 
قرار گرفته اند، می توانند درهای سینما را باز كنند، چنین اتفاقی نیفتاد. چرا 

از این طرح استقبال نشد؟
فیلموسالنسینما،رابطهایدوسویهایباهمدارندوالزموملزومیكدیگرند.با
بازگشاییچندسالننمیتوانیكفیلمرااكرانكرد،زیراسرمایهگذارانفیلمها
صدماتجدیخواهنددید.باتوجهبهرفتوآمدوحجممســافرتهانیزگمان
نمیكنمشهریبهشكلكاملوضعیتسفیدداشتهباشد،چونهیچشهریدر
قرنطینهنیست.مهمایناستكهمردمپروتكلهایبهداشتیرارعایتكنندو
فاصلهگذاریراجدیبگیرند.اگرهمهچیزرعایتشود،اماكنامنخواهندماند،

اگرنهنمیتوانبهطورقطعشهریراسفیدوبریازهرنوعبیماریدانست.
  مهم ترین ماده آیین نامه اســتفاده از ظرفیــت ۴۰درصدی 
سالن هاست. اما ســینماداران این كار را به صرفه نمی دانند و با این ماده 

مخالفند.
برایهیچیكازمشاغلظرفیتدرنظرگرفتهنشدهاست.سینمادارانهستند
كهمرغعزایوعروسیاندوهمیشهسرشانبریدهمیشود.تنهاصنفیكهبرای
فعالیتاشظرفیت40درصدیدرنظرگرفتهشــده،سینماست.مثالیمیزنم؛
40درصدسالن500نفره،یعنی200صندلیاشغالشده.باتوجهبههزینههای

سرسامآورجاریسالنداران،مانخواستیم
بلیتهایسینماافزایشقیمتداشتهباشد.
دلیلآنهمبســیارروشناســت،شرایط
اقتصادیمردمبهاندازهایمغشــوشاست
كهتوجهبهتفریحوانتخابسینماوپرداخت
هزینهبرایآن،جامعهمخاطبانســینمارا
بســیارمحدودخواهدكرد.بنابراینروشن
استاهالیسینماتحتفشــاردوجانبهای
قرارگرفتهاند.سینماداریتوجیهاقتصادی

ندارد،اماواقعا4ماهتعطیلیكمنیســت.بهتعهداتیتوجهكنیدكهمانسبتبه
دیگرانداریم.ادامهدارشدنتعطیلیمساویورشكستگیكاملسالنداراناست.
سرمایهایكهجلویچشمهایمانآبمیشودوازبینمیرود.ماتماشاگرانمرگ

سینماشدهایم.انگارسیلیناغافلآمدهوهمهچیزراباخودبردهاست.
  رعایت پروتكل های بهداشــتی بی تردیــد هزینه هایی را به 

سینماداران تحمیل خواهد كرد.
بله.قیمتراخودمانافزایشندادهایم.باتوجهبهشرایطاقتصادیمردم،بهجای
اینكهدولتبهمایارانهبدهد،مابهكمكمردمرفتهایمتاعالقهمندانباحداقل
هزینه،فیلمتماشاكنند.تاازشرایطموجودسوءاستفادهنكردهوهمراهوهمدل

مردمباشیم.
  به نظر شــما طرح هایی مانند اكران آنالین و ســینما ماشین 

می توانند جای اكران عمومی را بگیرند؟
نمایشآنالیندركشورماتاامروزناموفقبودهاست.متأسفانهبدونهیچشناختی
ازسینمادستبهكارهاییمیزنندكهبعدهانیزبرایآنضررداشتهباشد.بهنظرم
هیچكدامازایندونحوهنمایش،پاسخگویخواستمردمنیستوعالقهمندانبه

سینمانیزازآناستقبالنمیكنند.
 سینما از شرایط بحران جان به در خواهد برد؟

امیدوارم.اگرمردمدستدردستیكدیگربدهندوباهمهمدلیكنندودولت
حمایتكنندهباشد،مااینبحرانراسپریخواهیمكرد.هرچندبحرانكرونابا
دیگربحرانهاییكهجامعهباآندرگیربوده،كمیمتفاوتاســتوایجادرعب
ووحشتكردهاست.درهمهبحرانهاییكهپشتســرگذاشتهایم،همهكنار
یكدیگربودهایمولیاینبحرانفاصلهایجادكردهاست.خانوادههاپراكندهشدهاند
ونمیتوانندهمدیگرراببینند.خانوادهســینماهممثلهمهخانوادههاازاین

شرایطدررنجاست.
  و حرف آخر...

امیدوارمهرچهزودترسینماهابازگشاییشودتاآنهاییكههمیشهحامیسینما
بودهاند،دوبارهبهخانهخودبازگردندوبتوانندفیلمهاییكهدوســتدارندرادر
سالنتماشــاكنند.الزممیدانمبهنوبهخودمازپزشكانوپرستارانتشكركنم
وامیدوارمبتوانیماینامنیتخاطررافراهمكنیمتامردمدرســالنهایسینما

مشكلیبرایشانایجادنشود.
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سینما

شناسنامه 

   كارگردان: رائول والش    فیلمنامه: جری والد و ریچارد مك الی، بر مبنای رمانی نوشته ا، ا، بزریدس   فیلمبردار: آرتور 
 ادسن  موســیقی: آدولف دویچ    بازیگران: جورج رافت، آن شریدان، آیدا لوپینو، همفری بوگارت، گیل پیج و آلن هیل

  محصول برادران وارنر      ۱۹۴0     سیاه و سفید، ۹۳ دقیقه
   جو)رافت( و پل )بوگارت( فابرینی، 2برادر كه راننده كامیون هســتند با مشقت و سرسختی قصد دارند روی پای خود 
بایستند، اما مخاطرات جاده و تنگناهای مالی تمامی ندارند. جو با دختری به نام كیسی هارتلی آشنا می شود و به او دل می بازد. 
پس از اینكه كامیون شان طی حادثه ای درب و داغان می شود، پل یك دستش را از دست می دهد و خانه نشین می شود و جو 
می رود تا برای دوست قدیمی اش، اد كارلسون )هیل( كار كند، اما همسر او، النا)لوپینو( جز اغوای جو به هیچ چیز نمی اندیشد و 
حتی برای رسیدن به او- كه حاضر به پذیرش النا نیست - شوهرش را به كام مرگ می فرستد و حادثه را تصادف جلوه می دهد. 
النا از جو می خواهد تا شریك او در اداره مؤسسه حمل ونقل شوهرش باشد. اما وقتی از رابطه جو و كیسی مطلع می شود تاب 

و طاقت از كف می دهد و تصمیم می گیرد جنایتش را فاش كند و جو را هم با خود به ورطه رسوایی و كیفر بكشاند...

  نخســتین نكته ای كه در مورد رائول والش به چشم می آید 
تداوم حیرت انگیز اوست؛ فیلمسازی كه با تمام شدن، بیگانه بود. 
در طول بیش از نیم قرن، بیش از ۱۰۰ فیلم را كارگردانی كرد. از 
معدود كارگردان های دوره صامت )او محضر گریفیث را هم درك 
كرده بود( كه آمدن صدا به ســینما، محوش نكرد بلكه آثارش را 
غنی تر كرد. كارنامه پر و پیمان والش، با تنوع غریبش، تصویر یك 
حرفه ای تمام عیار را بازتاب می دهد كه به سرعت و فراوانی فیلم 
می سازد ولی كیفیت را فدای سرعت نمی كند. تشخص تكنیكی، 
ویژگی بارز فیلم های والش اســت. این كیفیــت فنی، اغلب در 
خدمت قصه گویی و آنچه والش شیفته اش بود قرار داشت؛ حادثه. 
والش كارگردان حادثه و كنش بود. فیلم بدون تحرك از نظر والش 
ارزش دیدن و البته ساختن نداشت. هرچند خودش هم گاهی به 
سفارش استودیو مرتكب چنین فیلم هایی می شد ولی تعداد اندك 
فیلم های مالل آور والش، در برابر انبوه آثار ناب سرگرم كننده اش 
خیلی به چشم نمی آید. مورد رائول والش نشان می دهد كه چگونه 
فیلمسازی فن ساالر )كه فن را به رخ تماشاگر نمی كشد و حائل 
میان او و جهان اثر نمی شــود( می تواند از دل پیش پا افتاده ترین 
مضامین و كلیشه ای ترین قالب ها، جواهر بیرون بكشد. به عنوان 
كارگردان تحت قرارداد اســتودیو، والش از فیلمی سراغ فیلمی 
دیگــر می رفت و در همان محــدوده و ضوابــط تهیه كننده، هر 
لحظه و هر صحنه را پركشــش و جــذاب از كار درمی آورد. در 
بدترین فیلم های والش هم استانداردی رعایت شده كه نشان از 
حضور كارگردانی توانا در پشــت دوربین دارد. در توضیح قدرت 
كارگردانی والش و برای شروع، قاعدتا باید از »دزد بغداد« شروع 
كنیم كه از شورانگیزترین فیلم های دوران صامت است. والش در 
محصول ۱۹۲۴میالدی، همان قدر شــور و توان فیلمسازی دارد 
كه مثال در »مردان رشــید« كه محصول۱۹۵۵ است. تا زمانی 
طوالنی والش به عنــوان كارگردانی كه فیلم را ســریع و ارزان از 
كار درمی آورد و شكســت تجاری به ندرت به ســراغش می آید، 
سلطان بی ادعای هالیوود بود؛ فیلمسازی كه حواسش بود چگونه 
و برای چه تماشاگری فیلم می سازد و استودیو چه توقعی دارد و 
او به عنوان كارگردان تا چه اندازه می تواند خالق باشد. میزانسن 
محبوب والش، كنش درون كادر و در قاب گرفتن شــور و تنش 
بود. از موزیكال تا فیلم جنگی و ملودرام و فیلم گنگستری و درام 
اجتماعی گرفته تا وسترن و اقتباس ادبی، ژانرها و زیرگونه ها در 
سیطره او قرار داشتند: دزد بغداد، ارزش افتخار، مسیر بزرگ، دهه 
پرشور ۱۹۲۰، مقصد برمه!، تحت تعقیب، رودخانه نقره ای، التهاب 

شدید، مردان رشید، دسته فرشتگان، ... و آنان در شب می رانند.

   آنان در شــب می رانند مقدمه ای است بر شــاهكار والش، 
ســی یرای مرتفع؛ به خصوص از این جهت كه به كشف بوگارت 
و آیدا لوپینو منجر می شود. ســتاره اصلی آنان در شب می رانند 
جورج رافت است ولی فیلم انرژی و جذابیت زیادی را از بازیگران 
مكمل می گیرد؛ از بوگارتی كه به تدریج از زیر ســایه نقش های 
اغلب منفی بیرون می آیــد و آماده پذیــرش نقش های مهم تر 
می شــود تا آیدا لوپینویی كــه در پرده آخر فیلــم را در اختیار 
می گیرد و عشــق را به جنون پیوند می زند. فیلم راوی زندگی 
۲برادر اســت كه با رانندگی كامیون روزگار می گذرانند. جاده، 
كامیون و مردانی كــه خطر كردن بخشــی غیرقابل تفكیك از 
زندگی شان اســت، به والش امكان می دهد به آنچه دلخواهش 
اســت بپردازد؛ به حركت و كنش.با فیلمبرداری سیاه و سفید 
آرتور ادســن، خشــونت و خطر لحنی از واقع گرایی اجتماعی 
به خود گرفته؛ خطری كه باعث تصادف و مصدومیت پل )بوگارت( 
می شــود. جو )رافت( به عنوان برادر بزرگ تــر در كانون توجه 
فیلمســاز قرار دارد و هرقدر كه تركیبش با كیســی )شریدان( 
شوربرانگیز و شــیرین اســت، قرار گرفتنش كنار النا )لوپینو( 
هراس آور اســت. تأكید والش بر ارزش های مردانه به معنی زیر 
ســایه قرار گرفتن زنان نیســت. النا به عنوان فم فتالی ویرانگر، 
مردان را به سوی تباهی سوق می دهد. والش به عنوان كارگردان، 
همدلی و همراهی اش را میان كاراكترها تقسیم می كند و بیشتر 
این شــخصیت ها هســتند كه اهمیت دارند تا طرح داستانی؛ 
شــخصیت هایی كه در دل تاریكی حركت می كنند ولی شــور 
زندگی را هم به همراه دارند. آنان در شــب می رانند، طراوت و 
سرزندگی را در كنار هراس و تلخكامی قرار می دهد و از عشق به 
جنایت و جنون می رسد. خودویرانگری فم فتال فیلم، در ۸۰سال 
پیش همان قدر تازه بــود كه امروز. به ســنت والش این زن ها 
هستند كه به درام جهت می دهند؛ زنان مقتدر و جذابی كه تعادل 
و تناسب را در جهان فیلمسازی كه ستایشگر ارزش های مردانه 
است حفظ می كنند. در سراسر فیلم ما با رافت و بوگارت همراه 
می شویم ولی در نهایت اتفاق های كلیدی و تراژیك را لوپینو رقم 
می زند. تلخی او می تواند آن روی سكه شیرینی آن شریدان هم 
باشد؛ خطری كه همیشــه می تواند وجود داشته باشد و عشقی 
كه همواره می تواند از راه برســد. مثل آشنایی های تصادفی كه 
مهر تقدیر را با خود دارند و گریزی از آن نیســت. والش شیفته 
حادثه و هیجان و كنش بود و آنان در شــب می رانند سراســر 
حادثه، پرهیجان و سرشار از كنش است. آنچه فیلم را سرپا نگه 
داشته تركیب همه اینها با گرمایی است كه والش از روابط انسانی 
می آفریند كه مجموعه اش می شــود حال و هوا و شور و حسی 
كه در تمام نماهای آنان در شــب می رانند جاری است و فیلم را 

همچنان زنده نگه داشته است.

سراسر حادثه
آنان در شب می رانند، ساخته رائول والش هشتاد ساله شد

سعید مروتی
روزنامه  نگار

من هیچ یك از فیلم های دوره قبل از جنگ والش را دوســت نداشــتم. به خاطر اینكه همه 
فیلم های او حاشیه ای بودند و همه  چیزهای نادرست را در خود داشتند. حرف مرا باور كنید؛ 
والش فیلمساز ضعیفی است. این غم انگیز است كه می بینیم منتقدان جوان به چه آسانی و به 
چه شدتی می توانند فریب بخورند و یك بچه تأثیر فوق العاده ای می تواند بر تمامی یك نسل 
داشته باشد. من دائم به پیر ریسنت فكر می كنم. او تصور می كرد والش استعدادی در چنته 
دارد. این را به زبان آورد و آنقدر تكرارش كرد كه نوعی مذهب در پاریس رواج یافت و مردم 
به عبادت و ستایش والش پرداختند! تنها فیلم والش كه من از آن خوشم آمده است، فیلمی 
به اسم »مقصد برمه« بود كه در سال ۱۹۴۵ ساخته شد. من باید این فیلم را باز هم ببینم تا 
بتوانم درباره آن نظر قطعی بدهم، چون فكر نمی كنم توانسته باشد ارزش هایش را حفظ كند.

رائــول والش را درنظــر بگیرید؛ مســتعد ترین شــاگرد گریفیث، قوی تریــن فیلم هایش 
واریاســیون هایی روی چند مضمون و شــخصیت بودند. مثال، چهره یاغی دوست داشتنی؛ 
او بارها از یاغی ای همچون جسی جیمز الهام گرفت. در »سی یرای مرتفع« همراه آدم های 
معمولی و پلیس نیستید، همراه گنگسترید و می دانید هنگامی كه او از تنها آدمی كه هوایش 

را دارد جدا می شود، یعنی از فرشته آلوده اش آیدا لوپینو، شكست می خورد.
والش در پایان زندگی نامه اش گفته ای از شكسپیر، منبع الهام همیشگی اش، ذكر كرده است؛ 
»هر انسانی در زمانه اش نقش های بسیاری بازی می كند. این گزاره نه تنها درباره خود والش 
بلكه در مورد شخصیت های پرشور او هم صدق می كرد. این مطرودان اجتماع بزرگ تر از زندگی 
بودند. آنها فراسوی نیك و بد قرار می گرفتند. شور زندگی شان ارضانشدنی بود؛ حتی هنگامی 
كه اعمال شان تقدیر تراژیك شان را جلو می انداخت. دنیا برای آنها بسیار حقیر بود و والش غالبا 

به آنها كارزاری جهانی عطا می كرد: »منطقه مانت ویتنی« و » های سیرا«. والش، ۸ سال پس از های سیرا، »قلمرو كلرادو« را ساخت؛ 
داستانی همچون یك فیلم وسترن. بار دیگر او تبهكارش را در چشم انداز گسترده ای جای داد كه در آن قواره های انسانی كوچك به نظر 
می رسیدند؛ این بار چشم انداز او منطقه شهر  ماه و »دره مرگ« بود. عزیز دردانه های والش، قهرمانان زن آثارش بودند؛ یاغیانی دو رگه 

كه والش قدرتی بسان قهرمانان مردش به آنها بخشیده بود.

خالق یاغیان دوست داشتنی       مارتین اسكورسیزی

فیلمسازی كه بی جهت جدی گرفته شد       ژان پیر ملویل 

اولین بار در چه زمانی دستیار گریفیث شدید؟
حدود سال های ۱۹۱۰ یا ۱۹۱۱. متأسفم من كمی در مورد تاریخ ها 
فراموشكار هستم. آن زمان اگر من یكی دو حلقه فیلم می ساختم، 
طبیعی بود كه كس دیگری دستیار او می شد و اگر آزادی می داشتم به 
او كمك می كردم. اگر كسی مسئول اسب ها بود، من دستیار می شدم. 
مثال آقای گریفیث می گفت: »آقای والش ممكن اســت آن اسب را 
بیاورید اینجا«، یا »آن سرخپوســت را از آن اسب پایین بیاورید« و 
من ممكن بود بگویم: »او خوب كار می كند، او سواركار خوبی است، 
فقط كمی مست است، همه آنها مست هستند«. خالصه اینكه مدت 
زیادی كار من جمع آوری كابوی هایی بود كه تلفن نداشتند. گریفیث 
می گفت: »آقای والش من صبح فردا در نیوهان به ۵۰ سواركار نیاز 
دارم«.  نیوهــال، حدود ۲۵ مایل از لس آنجلس فاصله داشــت. من 
مجبور بودم به جاهایی كــه گاوچران ها آنجا می خوابند یا به كافه ها 
و جاهایی مثل این بروم و صبح فردا همه آنها را ســوار بر اسب پیش 

گریفیث بیاورم.
 و شما در تهیه فیلم »پیدایش یك ملت« )تولد یك 

ملت( به او كمك كردید؟
بله، در تهیه صحنه های جنگی و خیلی صحنه های دیگر.

و بعد شــما گریفیث را رها كردید كه نخستین فیلم 
خودتان را كارگردانی كنید؟

من هنگامی گریفیث را ترك كردم كه او در شیكاگو با مشكلی به خاطر 
فیلم »پیدایش یك ملت« روبه رو بود. در این حال كمپانی فوكس با من 
قراردادی منعقد كرد و علتش این بود كه گریفیث توصیه مرا كرده بود. 
مدیر كمپانی روزی كه با من صحبت می كرد گفت: »آقای گریفیث به 

من گفته كه شما را در اینجا نگه دارم«.
و من در آنجا ماندنی شدم و فیلمی ساختم كه اسمش »تجدید« بود؛ 
فیلمی گانگستری بود كه من با همكاری راكلیف فلوز و آناك نیلسون 
ساختم. فیلم من 3هفته فروش كرد و بعد از آن فوكس پیشنهاد پر سود 
دیگری به من كرد و من هم در فوكس ماندگار شدم و مدت زیادی با 

آنها كار كردم ولی نمی دانم چند سال!
كمی به عقب بر می گردم. بــه فیلم »زندگی ویالرد« 
)۱۹۱2(، شما فیلمنامه آن را نوشتید و رل ویالرد را بازی كردید. 

آیا شما خودتان ویالرد را دیده بودید؟ 
بله. من به مكزیكو فرستاده شدم تا او را از نزدیك ببینم و پولی به او بدهم 
تا بتوانیم فیلم زندگی او را بسازیم، ما از او و چند جنگش و همچنین 
وســایلش فیلمبرداری كردیم و االن فكر نمی كنم صحنه ای از آن را 

بتوانید پیدا كنید.
در ســال های نخســت خود را یك هنرپیشــه 

می پنداشتید و بعد كارگردان؟ یا اینكه برعكس؟
هر دو. می دانید اگر گریفیث مشــغول ساختن فیلمی می شد، من یا 
جین پولت یا هر كس دیگری را می خواست و از ما تقاضا می كرد كه به او 
كمك كنیم ولی به عنوان هنرپیشه؛ هنرپیشه ای كه به شدت كودن بود 
و شاید به همین دلیل واضح بود كه من هنرپیشگی را دوست نداشتم 

و بیشتر راغب بودم كارگردان باشم.

فكر می كنید خیلی چیزهــا را از گریفیث یاد گرفته 
باشید؟ 

بله خیلی زیاد.
عقیده تان راجع به او چیست؟

من او را دوست داشتم. مرد خوبی بود. خیلی آرام، غمگین و رویایی. او 
سال های زیادی مرا آقای والش صدا می كرد. نه تنها من بلكه در مورد 
همه او چنین روشی داشت و هرگز كسی را به نام كوچكش صدا نمی زد 

و البته ما نیز او را جز آقای گریفیث، چیز دیگری صدا نمی كردیم.
چطور امكان این را یافتید كه كارگردان شوید؟ شما 

گفتید كه دستیار گریفیث بودید...
بله درست است ولی من همیشه در مقام دستیاری صبح های خیلی 
زود سركارم حاضر می شدم و شب ها تا آخر وقت آنجا می ماندم و در 
همه مدتی كه گریفیث در استودیو حضور داشت من در كنارش بودم 
و آقای وودز، رئیس كمپانی فوكس مرا از این جهت خیلی دوســت 
داشــت. یك روز آقای گریفیث مرا صــدا زد و گفت كه آنها تصمیم 
گرفته اند شانســی برای كارگردانی به من بدهند. آنها داشتند یك 
فیلم پنج حلقه ای می ساختند. به نظرم یك نمایشنامه از ایبسن بود. 
این از نخســتین آثار پنج حلقه ای بود كه بیوگراف می ساخت ولی 
كارگردانش آدم شیطان صفتی بود و واقعا استودیو را به تنگ آورده بود 
و به همین دلیل روسای استودیو او را بركنار كردند و از آقای گریفیث 
خواستند كه كارگردانی فیلم را من به عهده بگیرم و من نیز بی چون و 
چرا قبول كردم و وقتی هنری واستال و دیگران را هدایت می كردم یا 
آنها را تمرین می دادم او می آمد كه ببیند من چگونه با آنها كار می كنم 
و غالبا هم در مورد كارم اظهارنظر می كرد. می گفت: »خیلی خوبه« 
یا این قسمت رو عوض كن یا این كار رو اینجا بكن و آن كار را نه... او 

واقعا مرد بزرگی بود.
در مرور فیلم های شما در دهه ۱۹۳0 متوجه شدم كه 
هنرمند مورد عالقه تان ویكتور مك الگلن بوده. او دوست شما بود.
ویكتور طبیعتی داشــت كه من فوق العاده آن را دوســت داشــتم. 
هنرپیشــه هایی با صورت و ظاهر او كــه در روزهای اول اســتفاده 
می كردیم، خیلی بهتر از هنرپیشه هایی بودند كه از برادوی آمده بودند 
و بازی كامال تئاتری ارائه می كردند و در این حال صدایشان را فریاد 
زنان از گلویشــان خارج می كردند و در این حال فكر می كردند هنوز 
روی صحنه، در یك سالن سرپوشیده در مقابل جمعیت كمی هستند، 

من الگلن را دوست داشتم چون ابدا اینطور نبود.
»دزد بغداد« فیلم گرانی بود؟ 

نه زیاد. فكر كنم یك میلیون دالر هزینه برداشته باشد، چون آن روزها 
فیلمی كه بیشتر از یك میلیون دالر خرج داشته باشد، اصال ساخته 
نمی شــد. معموال هزینه تهیه فیلم ها به ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰هزار دالر 
می رسید، هیچ وقت بیشتر از اینها نمی شد. فربنكس خیلی خوب كار 
می كرد. بعضی ها فكر می كنند كه دزد بغداد، حدود ۲میلیون دالر خرج 

برداشته است درحالی كه اصال اینطور نبود.
شما همیشه فیلم هایتان را خودتان تدوین می كردید؟

بله، بله، همیشه.

فیلمی خوب است كه تحرك داشته باشد
رائول والش به روایت رائول والش

رائول والش خیلی میانه ای با رسانه ها نداشت. نقدها و مقاله هایی كه درباره اش منتشر می شد را جدی نمی گرفت و مثل 
اغلب استادهای سینمای كالسیك، با فروتنی ذاتی خودش را یك سرگرمی ساز می دانست. گفت وگویی كه پیش رو دارید 
گزیده ای از مصاحبه ای است كه جیمز چایلد در ۱۹۷۳ با رائول والش انجام داد و به ترجمه حسین مجتهد زاده در شماره 

نهم ماهنامه سینما ۵۳ )خرداد و تیر۱۳۵۳( منتشر شد.

در سال های دهه ۴0، چی ؟ 
در آن روزها قدرتمندان واقعی تهیه كنندگان بودند و خودشان برای فیلم 
مونتور انتخاب می كردند ولی من به طریقی فیلمبرداری می كردم كه به 
آنها اجازه می داد فیلم را فقط از یك راه تدوین كنند و این راه همان چیزی 
بود كه من می خواستم. آنها نمی توانستند در فیلم اصال دستكاری كنند.

چه نوع فیلمنامه ای را ترجیح می دهید؟
فیلمنامه هایی كه صحنه هایشان در هوای آزاد بگذرد و حادثه ای باشند 
یا از عوامل و عناصری برخوردار باشند كه به فیلم تحرك بدهند. من از 
فیلم هایی كه صحنه های داخلی دارند خوشم نمی آید. تا كنون فیلمی 
نساخته ام كه هنرپیشه آن با لباس اسموكینگ در آن ظاهر شده باشد.

از كدام فیلم هایتان بیشتر خوشتان می آید؟
درست نمی دانم. »ارزش افتخار چقدر درست است« را دوست دارم و دزد 
بغداد را می پسندم، چون اینها در واقع تحولی در كارم پدید آوردند، ولی من 
از میان تمام فیلم های یك یا دو حلقه ای كه ساخته ام )كه بالغ بر ۲۰۰فیلم 
می شــود( نمی توانم فیلمی را به خاطر بیاورم، رجعتی چنین مشكل به 
گذشته، برایم میسر نیســت. آنها با هم به كلی متفاوت بوده اند. درست 
مثل فیلمنامه هایی كه برای فیلم های صامتم نوشتم كه به كلی متفاوت از 
فیلمنامه هایی است كه برای فیلم های ناطق نوشته می شوند. ابتدا وقتی 
صدا به سینما آمد تهیه كنندگان هنرپیشه های زیادی را از برادوی آوردند 
و در همین زمان گفت وگو های طوالنی نوشــته شد كه بیش از نیمی از 

آنها بی مصرف بودند ولی شما ناچار بودید كه آنها را در فیلم حفظ كنید.
كارگردان هایی كه دوست دارید، چه كسانی هستند؟

هنری كینگ قدیمی و جان فورد را...
فكر نمی كنید با جان فورد چند خصوصیت مشترك 

داشته باشید؟ 
احتماال، چون هر دوی ما از نژاد ایرلندی هســتیم. او خیلی زود وارد 
سینما شد، یكی دیگر از دوســتان ما كه فكر می كنم بعد از من وارد 
سینما شد، آلن دولن بود كه كارگردان خوبی است. چارلی چاپلین و من 
در روزهای اول دوستان بزرگی برای یكدیگر بودیم و من هنگامی كه 

چارلی برای مك سنت كار می كرد، كامال به یاد دارم.
در دوره كار شما آیا لحظه ای هست كه خیلی راضی تان 

كرده باشد؟ 
به یاد آوردن چنین لحظه و اصوال جواب دادن به این سؤال خیلی مشكل 
است. بزرگ ترین بازنده و نومیدكننده ترین مورد در دوره كارم سانسور 
بود كه تا همین اواخر خیلی سختگیر بود. من هنوز می توانم بعضی از 
فیلم هایی را كه ساخته و از سانسور رد شده اند را دوباره بسازم، به طوری 

كه بسیار خوب از كار دربیایند.
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  سهام عدالت به سبد بورسي ها نيامد
به رغم خبرهاي مختلفي كه درخصوص قابليت معامله و خريد و فروش 
بخشي از سهام عدالت مطرح مي شود، هنوز سهام عدالت كساني كه 
كد بورسي دارند در سبد معامالت آنالين ديده نمي شود. چه اشكالي 
دارد كه در سبد متعارف دارندگان كدبورسي و معامله گران آنالين سبد 

قابل رويت و معامله باشد.
طهرانچي از تهران

   برداشت هزار تومان براي واريز به حساب 
برخي بانك ها به تازگي براي پرداخت وجه حتي به حساب خود شخص، 
وجهي دريافت مي كنند كه جاي ســؤال دارد. آخرين نمونه آن بانك 
ســپه بود كه براي پرداخت وجه به حســاب خودم هزار تومان از من 

دريافت كرد.
متخصص از كرج

   يكسان بودن هزينه آموزش حضوري و مجازي عادالنه نيست
با به وجود آمدن شرايط كرونا و تعطيل شدن فعاليت آموزش حضوري 
و تبديل آن به آموزش مجازي كه كيفيت مطلوبي نيز ندارد، دانشگاه 
آزاد بدون هيچ تخفيفي همان هزينه ترم هاي حضوري را مي گيرد. اين 
درحالي  اســت كه پرداخت هزينه اينترنت در طول آموزش بر عهده 
دانشجوست و دانشگاه  آزاد در مصرف هزينه، چه در انرژي، آب، برق و 
گاز و چه فعاليت هاي فرهنگي و... صرفه جويي قابل مالحظه اي كرده 
است. گذشته از اينها اغلب دانشجويان به دليل وضع بد اقتصادي قادر 

به تامين شهريه هايشان هم نيستند. لطفا اين موضوع پيگيري شود.
دانشجويان دانشگاه آزاد تهران مركز

  خط كشي هاي خيابان هاي تهران نيازمند بهسازي
لطفا خط كشي فني و درست معابر توسط مسئوالن ذيربط به عنوان 
اولويــت تلقي شــده و اجرايي شــود. به نظر مي رســد اكنون اغلب 

خط كشي هاي خيابان هاي تهران نيازمند بهسازي و ترميم است.
محمدزاده از تهران 

 رفع معضل دالالن، نصف مشكالت اقتصادي را حل مي كند
موضوع دالل و داللي معضلي است كه از باالترين رده مسئوالن تا افراد 
معمولي جامعه، درگير آن هستند و اقتصاد كشور را دچار مشكل كرده 
است. تا زماني كه داللي پرمنفعت ترين روش كسب درآمد باشد، اميدي 

به اصالح اقتصاد و مفاسد اقتصادي نيست. 
محمد عزالدين شيراز

   قيمت اوراق مسكن كنترل شود
قيمت اوراق تسهيالت مسكن در بازار سرمايه تا دامنه ۸3 هزارتومان 
به ازاي هر برگه ۵00 هزارتوماني افزايش يافته اســت. به اين ترتيب، 
زوجين تهراني براي دريافت وام 2۴0 ميليون توماني خريد مســكن 
بايد ۴۸0 برگه با ميانگين قيمت ۸1 هــزار تومان خريداري كنند كه 
با نرخ هاي امروزي ناچارند 3۸ ميليون و ۸۸0 هزار تومان براي خريد 
اين برگه ها هزينه كنند كه معادل وام جعاله ۴0 ميليون توماني مسكن 
است. پس درواقع زوجين عمال مجبورند وام جعاله مسكن خود را صرف 

خريد اوراق جهت دريافت وام 2۴0 ميليون توماني كنند. 
فاطميان از تهران

   وام 12ميليوني به گرد كارگاه ما هم نرسيد
وام 12ميليوني را كه به اصناف آســيب ديده از تبعات اقتصادي كرونا 
تخصيص دادند، فقط به اندازه پرداخت يك ســوم حقوق معوقه چند 

كارگر كارگاه سفالگري ما شد و تمام!
رضواني از همدان 

  مدارس غيردولتي، شهريه تعطيالت را پس ندادند
اغلب مدارس غيردولتي باقيمانده شهريه سال تحصيلي نيمه تعطيل را 
پس ندادند و هيچ نهادي هم حامي والدين متضرر نيست؛ حتي مركز 
پاسخگويي به شكايات مردمي آموزش و پرورش به طرح اين مشكل 

توجهي ندارد.
طوبايي از تهران 

   كمر صنايع دستي اصفهان شكسته است
در نقش جهان اصفهان فروشــگاه و كارگاه صنايع دســتي داشتم كه 
متأسفانه به دليل شــرايط به وجود آمده مجبور به تعطيلي آن شدم؛ 
زيرا حتي نتوانســتم اجاره مغازه را در اين وضعيت ركود تامين كنم. 

هيچ كسي هم به فكر كاسباني كه مانند من مستأجر بوده اند، نيست.
قاسمي از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پايان فرار راننده قاتل 
درگيري راننــدگان پژو و ســراتو پايان تلخي 
داشت، تا جايي كه راننده پژو در كوچه بن بست 

راننده سراتو را زيرگرفت و باعث مرگ او شد.
به گزارش همشهري، هشتم اسفند ماه پارسال، 
گزارش مرگ پســري جوان بــه قاضي رحيم 
دشتبان، كشيك جنايي تهران مخابره شد و او 

دستور تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد.
بررســي ها حكايت از اين داشت كه پسرجوان 
عليرضا رحيمي نــژاد نام داشــته و در بخش 
آگهي هاي يكي از روزنامه ها كار مي كرده است. 
به گفته شاهدان، راننده يك خودروي پژو207 
او را در كوچه اي بن بست زير گرفته و فرار كرده 

بود.
در ادامــه كارآگاهان به بررســي دوربين هاي 
مداربسته اطراف پرداختند و مشخص شد كه 
مقتول سوار بر خودروي سراتو بوده كه ناگهان 
متهم با خودروي 207 خود جلوي ماشــين او 
پيچيده است. همين آغاز درگيري آنها بود و پس 
از جر و بحث آنها، راننده پژو پا به فرار گذاشته 
بود. مقتول نيز با ماشين سراتوي خود به تعقيب 
پژو پرداخت و درنهايت هــر دو وارد كوچه اي 
بن بست شدند. راننده سراتو از ماشين پياده شد و 
به سمت راننده پژو رفت كه ناگهان متهم )راننده 

پژو( وي را زير گرفته و فرار كرد.

بازداشت
راننده 207 تحت تعقيــب قرار گرفت تا اينكه 
پس از 3 ماه فرار دستگير شــد. او ديروز براي 
تحقيق به شعبه دهم دادســراي امور جنايي 
تهران منتقل شــد و در بازجويي ها منكر قتل 
عمدي شــد. وي گفت: قصد داشتم به جايي 
بروم و عجله داشتم. ناگهان جلوي ماشين سراتو 
پيچيدم بدون اينكه حق تقدم را رعايت كنم. 
مي دانم كارم اشتباه بود اما خيلي عجله داشتم 
و اصال متوجه نبودم. وي ادامــه داد: به خاطر 
اين ماجرا، راننده سراتو عصباني شد و من هم 

كنترلم را از دست دادم و با او درگير شدم.
وي ادامه داد: پس از آن به راهــم ادامه دادم و 
راننده ســراتو به تعقيبم پرداخت. ناگهان در 
كوچه بن بستي گير افتاديم و وقتي او از ماشين 
پياده شد و به ســمتم آمد ترسيدم. فكر كردم 
قصد دارد مرا كتك بزند. من اصال قصد كشتن او 
را نداشتم، تصميم به فرار گرفتم كه ناگهان او به 
كاپوت خورد و روي زمين پرتاب شد. من هم از 
ترس فرار كردم اما به هيچ عنوان قتل عمدي را 
قبول ندارم و نمي خواستم راننده سراتو را بكشم.

پشــت پرده قتل جوان تاجر، يكي از دوستان او بود كه با 
اجيركردن 3مرد نقشه قتل وي را عملي كرد.داخلي

به گزارش همشــهري، شــامگاه 1۵ارديبهشــت ماه 
سال جاري، دختري جوان به نام ناهيد با نامزدش ابوالفضل در حال چت 
بود اما ارتباط آنها ناگهان قطع شد و آخرين سؤال دختر جوان از نامزدش 
بي جواب ماند. ناهيد هرچه منتظر ماند، جوابي از نازمزدش دريافت نكرد 
و با موبايل او تماس گرفت اما ابوالفضل گوشي را برنمي داشت. او حتي با 
تلفن خانه نامزدش هم تماس گرفت اما باز هم جوابي   نشنيد. بي خبري 
ناهيد از نامزدش تا روز بعد ادامه داشت و دختر جوان كه حدس مي زد 
اتفاق بدي براي او رخ داده، راهي محل زندگي وي در شرق تهران شد. 
او هر چند زنگ آپارتمان را زد، جوابي نشــنيد و سراسيمه نزد سرايدار 

ساختمان رفت و گفت براي نامزدش اتفاق بدي افتاده است.
دختر جوان در ادامه با كمك سرايدار در آپارتمان ابوالفضل را شكست و 
وارد خانه او شد اما لحظاتي بعد آنها با جسد جوان 37ساله روبه رو شدند 
كه دست و پايش بسته و دســتمالي روي دهان و همچنين دور گردن 
وي پيچيده شده بود. دختر جوان با ديدن اين صحنه جيغ كشيد و از 

حال رفت.

 شروع تحقيقات
سرايدار ســاختمان وحشــتزده به پليس زنگ زد و طولي نكشيد كه 
مأموران به همراه قاضي عباس بخشوده، كشيك جنايي تهران در محل 

حادثه حاضر شدند.
بررسي ها حكايت از اين داشــت كه مرد جوان بر اثر خفگي به قتل 

رسيده است و عامالن جنايت پس از قتل لب تاپ،  گوشي موبايل و 
برخي از مدارك مقتول را ســرقت كرده اند. تحقيقات نشان مي داد 
كه مقتول در زمينه صــادرات و واردات فعاليت و  وضع مالي خوبي 
داشــت. در ادامه مأموران براي شناسايي عامالن جنايت به بررسي 
تصاوير دوربين هاي مداربســته پرداختند و متوجه شدند ابوالفضل 
توسط ۴مرد به قتل رسيده است. تصاوير دوربين ها نشان مي داد كه 
شب حادثه ابتدا ۴مرد زنگ خانه او را زدند اما مقتول در را به روي آنها 
باز نكرد. دقايقي بعد زني جوان به مقابل ساختمان رفته و درحالي كه 
يك ظرف حلوا در دستش بود، زنگ خانه مقتول را زده و وقتي او در 
را باز كرد، همان ۴مردي كه پيش از آن به سراغش رفته بودند، وارد 
ساختمان شدند. آنها بعد از دقايقي، درحالي كه سراسيمه بودند از 
آنجا خارج شدند و شــكي وجود نداشت كه جنايت توسط اين افراد 

رقم خورده است.

 بازداشت آدمكش ها
تصاوير متهمان تنها سرنخ براي شناسايي آنها بود. تحقيقات در اين 
خصوص ادامه داشت تا اينكه مأموران يكي از متهمان را شناسايي 
كردند. نام  او محمدجواد بود و با مقتول مراوده هاي كاري داشــت. 
همين كافي بود تا مأموران وي را كه پرستار بيمارستان و كلينيك 
زيبايي بود بازداشت كنند. اگرچه او منكر جنايت بود اما وقتي شواهد 
را عليه خود ديد لب به اعتراف گشود و به قتل مرد تاجر اقرار كرد. او 
انگيزه اش را اختالف مالي ۵ميليارد تومانــي عنوان كرد و گفت كه 
مقتول به او بدهكار بوده اما بدهي اش را پرداخت نمي كرد. او همچنين 

مدعي شد كه براي فروش مغازه اش وكالت تام به مقتول داده بود كه 
بر سر اين موضوع هم اختالف داشتند.

متهم اقرار كرد كه ابتدا قصد ســرقت از مقتول را داشته و براي اين 
كار يك خانم وكيل و 3مرد را اجير كــرده بود اما در نهايت ماجرا به 

جنايت ختم شد.
با اطالعاتي كه اين متهم در اختيار مأموران قرار داد، متهمان ديگر 
يكي پس از ديگري دستگير شــدند و به جرم خود اقرار كردند. آنها 
مدعي شدند كه به خاطر رفاقت و كمك به متهم وارد اين ماجرا شدند 

اما كسي كه قتل را مرتكب شد، محمدجواد بوده است.
متهمان پس از اعتراف به جنايت با دســتور قاضي جنايي براي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار 

گرفتند.

اختالف 5ميلياردي؛ انگيزه قتل تاجر جوان

گاو گمشده، زن 55ساله را به دردسر انداخت
زن ۵۵ساله اهل روستاي روشن كوه شهرستان ساري 
كه به دنبال دام خود از خانه خارج شده بود در جنگل 

دچار گرمازدگي و ۴۸ساعت سرگردان شد.
به گزارش همشهري، روز يكشنبه گذشته زني به نام 
فرخنده وقتي ديد از يكي از گاوهايشان خبري نيست، 
براي پيدا كردن او خانــه را ترك كرد و راهي جنگل 
شد. او و خانواده اش در روستاي روشن كوه در حوالي 
شهرســتان ســاري زندگي مي كنند و زن ميانسال 
هميشه مراقب دام هايشان بود، اما روز حادثه، وقتي 

براي پيدا كردن گاو گمشده، خانه را ترك كرد، ديگر 
به خانه بازنگشت. با گذشت زمان، وقتي خبري از اين 
زن نشد، خانواده اش كه نگران شده بودند، جست وجو 
براي پيدا كردن او را آغاز كردند. آنها با كمك اهالي 
روستا راهي جنگل شدند اما هيچ ردي از زن گمشده 
به دست نيامد. روز بعد، درحالي كه اثري از زن گمشده 
نبود، ماجرا به هالل احمر و آتش نشاني گزارش شد و 
به اين ترتيب چند تيم جست وجو به همراه سگ هاي 
زنده ياب راهي منطقه اي شدند كه زن ميانسال در آن 

گمشده بود. در اين ميان جست وجوگران محلي نيز 
به كمك امدادگران آمدند تا اينكه روز گذشته موفق 
شدند زن گمشده را بعد از ۴۸ساعت سرگرداني در 
جنگل پيدا كنند. بررســي ها نشــان مي داد اين زن 
زماني كه در جست وجوي دامش راهي جنگل شده 
بود، به دليل شــدت گرما دچار گرمازدگي و بيهوش 
شده بود و امدادگران وقتي او را پيدا كردند كه دچار 
ضعف و بي حالي شديد و شوك شده بود. با نجات اين 

زن، وي براي درمان به بيمارستان منتقل شد.

محمدجواد، متهم اصلي پرونده، مي گويد 
دو سال پيش با مقتول آشــنا شده اما 
به خاطر اختالفاتي كه با مقتول داشته، وي 

را به قتل رسانده است.

آشنايي ات با مقتول چطور شكل گرفت؟
او پدر بيمارش را به بيمارســتان آورده 
بود. آن زمان يعني 2 سال قبل، پدرش در 
بيمارستان بستري شد. در بخشي بود كه 
من پرستارش بودم و كارهايش را انجام 
مي دادم. مقتول هم مدام باالي سرپدرش 
بود. همين باعث شد تا آشنايي ما شكل 
بگيرد. از موقعيــت كاري مان صحبت 

كرديم و او گفت وضعيت مالي خوبي دارد. 
شماره اش را گرفتم و شماره ام را به او دادم، 
تا اينكه چند وقت بعد به او زنگ زدم و با 

هم صميمي تر شديم.
چه شد كه دچار اختالف شديد؟

يــك روز مقتــول گفت كــه قصد 
دارد در يــك مزايده شــركت كند. 
مي گفت هرچقدر پــول در اين زمينه 
سرمايه گذاري كند 3 برابر آن را سود 
مي كند. من هم خواســتم با او شريك 
شوم. در چندين مرحله به او پول دادم 
كه جمعش شد 5ميليارد تومان. آنقدر 
به او اعتماد داشــتم كه حتي سفته يا 
چك نگرفتم. حتي قرارداد هم ننوشتم و 
رسيدي هم نداشتم. اما پس از آن بر سر 
پس گرفتن پولم با او دچار اختالف شدم.

ماجراي وكالت فروش مغازه ات چه بود؟
راستش من يك مغازه در نزديكي تهران 
دارم اما سند نداشت. موضوع را به مقتول 
گفتم و او گفت مي تواند برايش سند بگيرد. 
به او وكالت تام داده بودم كه برايش سند 

بگيرد اما هنوز خبري از سند نبود.
اگر حرف هايت درست است، چرا به جاي 

شكايت از او، نقشه قتلش را كشيدي؟
قصدم قتل نبــود. مي خواســتم او را 
گوشمالي بدهم و از او سفته بگيرم. بعد 
سفته ها را به اجرا بگذارم و به پولم برسم. با 
يك خانم وكيل كه حاال متهم پرونده است 
صحبت كرده بودم. مي گفت هيچ مدركي 
نداري كه ثابت كنــي 5ميلياردتومان به 
مقتول دادي اما اگر از او ســفته داشته 
باشي مي تواني آن را به اجرا بگذاري و از 

او پول بگيري. اين شد كه سفته اي تهيه 
كردم و نقشه كشيدم تا با همدستي چند 
نفر به خانه ابوالفضل بروم و مجبورش كنم 

پاي سفته ها را امضا كند، اما او كشته شد.
چه كسي او را كشت؟

آن شــب به همراه خانم وكيــل كه از 
آشنايانم بود و از او سؤاالت حقوقي ام را 
مي پرسيدم، برادرم،  دوست صميمي ام 
و فردي كه قرار بود دستمزد 20ميليوني 
بگيرد و يكي از دوستانم او را به من معرفي 
كرده بود همراه شديم. ابتدا نمي خواستيم 
خانم وكيل را وارد ماجرا كنيم. قصدمان 
اين بود كه 4نفــري وارد خانه ابوالفضل 
شــويم اما او در را به رويمان باز نكرد. به 
همين دليل به خانــم وكيل زنگ زديم و 
20دقيقه بعد او بــا يك ظرف حلوا مقابل 

آيفون خانه مقتول رفــت و زنگ در را 
زد. او به خيال اينكه نذري آورده اند، در 
را باز كرد و ما 4نفر وارد شــديم و خانم 
وكيل از آنجا رفت. حدود ساعت 9شب 
پانزدهم ارديبهشت ماه بود كه قدم در خانه 
ابوالفضل گذاشتيم. دست و پايش را بستيم 
و او را كتك زديم. دهانش را هم بستم و 
يك آمپول بيهوشــي به او تزريق كردم. 
تقريبا نيمه هوش بود كه كتكش زديم و از 
او خواستيم پاي 20سفته اي كه همراهمان 
بود را امضا كند اما كمي بعد حالش بد شد. 
من و دوستم هردو پرستاريم و سعي كرديم 
او را احيا كنيم اما تالشمان بي نتيجه بود. از 
ترسمان فورا آنجا را ترك كرديم. در اين 
مدت هم به شــدت عذاب وجدان دارم و 

خيلي پشيمانم.

آشنايي در بيمارستان 

اغفال دختران جوان با وعده سرمايه گذاريپايان سرقت هاي 6بچه محل
6پســر جوان كه بچه هــاي يك محله 
هستند باند سرقت تشكيل داده بودند و 
به خانه هاي شهروندان دستبرد مي زدند 

اما سرانجام دستگير شدند.
به گزارش همشهري، اوايل ارديبهشت ماه 
نخستين مورد از سرقت هاي اعضاي اين 
باند به پليس گزارش شد. آنها در محدوده 
نازي آباد به خانه اي دستبرد زده و آنجا را 
غارت كرده بودند. مأموران با حضور در 
محل وقوع سرقت توانستند به اطالعاتي 
درباره سارقان دست پيدا كنند. شواهد 
نشان مي داد آنها 6نفر هستند و سركرده 
باند جواني به نام عمران است. همچنين 
شواهد نشان مي داد كه همه اعضاي باند 
از افراد سابقه دار هســتند و پيش از اين 
دستگير و زنداني شــده اند. با به دست 
آمدن اين اطالعات مأموران به دســتور 
بازپرس دادسراي ناحيه 3۴ در عملياتي 
هماهنگ موفق شدند هر 6عضو اين باند را 
در جنوب تهران دستگير كنند. مأموران 
همچنين در جريان بازرسي از مخفيگاه 
سارقان موفق شدند مقدار زيادي از اموال 
مسروقه شامل دالر و سكه را كشف كنند. 

با آغاز بازجويي ها از متهمان آنها عالوه 
بر سرقت از خانه اي در نازي آباد اعتراف 
كردند كه به خانه اي در محدوده حكيميه 
نيز دستبرد زده اند. بررسي پرونده هاي 
ســرقت ادعاي متهمان را تأييد مي كرد 
و شواهد نشان مي داد آنها در جريان اين 
2فقره سرقت توانسته اند يك ميليارد ريال 
به جيب بزنند. سركرده باند در اعترافاتش 
گفت: مــا پس از تشــكيل بانــد ابتدا 
سوژه هاي مان را انتخاب مي كرديم و در 
ساعت هاي اوليه صبح به آنجا مي رفتيم و 
با تخريب در ورودي وارد منزل مي شديم 
و اشــياي با ارزش را سرقت مي كرديم و 
با فروش اين اشــيا پول به دست آمده را 

صرف خوشگذراني مي كرديم.
 سرهنگ احمد نجفي، معاون مبارزه 
با ســرقت هاي خاص پليــس آگاهي 
پايتخت در اين باره گفت: با هماهنگي 
بازپرس پرونده،  اموال   كشف شده به 
مالباخته تحويل داده شد و متهمان با 
صدور قرار قانوني براي انجام تحقيقات 
تكميلي در اختيــار كارآگاهان اداره 

هفدهم قرار دارند.

مرد شياد با وعده تجارت با زنان و دختران جوان دوست 
مي شد و اعتمادشــان را جلب مي كرد اما در فرصتي 

مناسب پول و اموال با ارزش شان را سرقت مي كرد.
به گزارش همشهري، چندي قبل به دنبال وقوع چند 
فقره ســرقت مقرون به آزار از چند زن و دختر جوان 
تحقيقات در اين خصوص در پايــگاه چهارم پليس 
آگاهي آغاز شد. شواهد اوليه حاكي از آن بود كه پسر 
جواني به نام وحيد عامل اين سرقت هاست. او سوار بر 
خودروهاي لوكس در خيابان هاي شهر پرسه مي زد و 
وانمود مي كرد تاجر و ثروتمند است. او با ظاهرسازي 
اعتماد زنان و دختران جوان را جلب مي كرد و با آنها 
طرح دوستي مي ريخت. او مي گفت در زمينه توليد 
گوشت فعال اســت و با اين حرف ها طعمه هايش را 
فريب مي داد. او حتي گاهي به دختران جوان پيشنهاد 
ازدواج مــي داد و از اين طريق اعتماد شــان را جلب 
مي كرد. يكي از شاكيان در اين باره گفت: مدتي قبل 
با وحيد آشنا شدم. او سوار ماشــين گرانقيمتي بود 
و ظاهرش نشــان مي داد فرد ثروتمندي است. او به 
من پيشنهاد ازدواج داد و چون به نظر مي رسيد پسر 
خوبي است به او اعتماد كردم و رابطه دوستانه مان آغاز 
شــد. او عالوه بر اين به من پيشنهاد داد كه در كارش 
ســرمايه گذاري كنم و من هم كه فكر مي كردم يك 
موقعيت خوب نصيبم شده است موافقت كردم. ما چند 

مرتبه با يكديگر به رستوران و كافي شاپ هاي مختلف 
رفتيم و او مدام برايم پيام هاي عاشقانه مي فرستاد تا 
اينكه ســرانجام اغفالم كرد. بعد از آن بود كه متوجه 
نقشه اش شدم و ديگر به تماس هايش پاسخ نمي دادم 
تا اينكه او برايم پيام هاي تهديدآميز فرستاد و گفت بايد 
به رابطه با او ادامه دهم و در ادامه يك روز كه با من قرار 
گذاشته بود با تهديد وسايلم را سرقت كرد و گريخت. 
شواهد به دست آمده نشان مي داد كه اين متهم افراد 
زيادي را اغفال كرده اســت. در اين شرايط به دستور 
بازپرس دادســراي ناحيه3۴ تهــران تالش ها براي 
دستگيري متهم آغاز شد. سرانجام با جمع آوري شواهد 
و مدارك عليه اين متهم او دســتگير شد. سرهنگ 
مرتضي نثاري، رئيس پايگاه چهــارم پليس آگاهي 
پايتخت در اين باره گفت: وحيد پس از انتقال به پليس 
آگاهي ضمن اعتراف به جرائمي كه مرتكب شده گفت: 
حدود يك سال بود كه براي به دست آوردن هزينه هاي 
زندگي ام دســت به اين كار مي زدم و تاكنون از ۸نفر 
زورگيري و اخاذي كرده و حدود 200ميليون تومان 
از اين راه به دست آورده ام. رئيس پايگاه چهارم پليس 
آگاهي در ادامه گفت: تاكنون ۴نفر از قربانيان شناسايي 
شــده اند و شــاكيان احتمالي ديگر مي توانند براي 
شناسايي متهم به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران 

واقع در محله نارمك- ميدان نبوت مراجعه كنند.

كالهبرداري 6ميلياردي بازنشسته هاي قالبي 
اعضاي باند كالهبرداري خود را بازنشســته يكي 
از ادارات دولتي معرفــي كردند و با اســتفاده از 
چك هاي سرقتي دست به كالهبرداري ميلياردي 

از فروشندگان خشكبار زدند. 
به گزارش همشــهري، اعضاي اين بانــد ۴ مرد 
هســتند كه مدتي قبل با معرفي خــود به عنوان 
بازنشسته اقدام به اجاره  مغازه اي در شهر هشتگرد 
در استان البرز كردند. آنها سپس سراغ فروشندگان 
خشــكبار رفته و با فريب آنها شــروع به خريدن 
محموله هاي خشــكبار كردند. محموله هايي كه 
آنها از طعمه هايشان خريداري كردند 6ميليارد و 
600ميليون تومان ارزش داشت و مردان كالهبردار 
به جاي پول نقد، به فروشندگان چك هاي مدت دار 

دادند و پس از آن محموله ها را بار كاميون كرده و 
با تخليه مخفيانه مغازه اي كــه اجاره كرده بودند، 
گريختند. فروشندگان وقتي متوجه شدند فريب 
خورده اند كه موعد چك ها رسيد اما وقتي چك ها 
را به بانك بردند معلوم شد كه تمامي آنها سرقتي 

هستند.
 با شكايت مالباخته ها، پرونده اي در پليس استان 
البرز تشكيل شــد و تيمي از كارآگاهان مبارزه با 
جعل و كالهبرداری، مامور رسيدگي به آن شدند. 
آنها در بررســي هاي اوليه دريافتند كه متهمان، 
كالهبرداراني حرفه اي هستند كه به دروغ خود را 
بازنشسته معرفي كرده و با استفاده از مدارك جعلي، 
مغازه مورد نظرشان را اجاره كرده و سپس شروع به 

فريب فروشندگان خشكبار كرده اند. در حالي كه 
متهمان تالش كرده بودند ردي از خودشان به جا 
نگذارند، كارآگاهان اما موفق شدند در بررسي هاي 
تخصصي سرنخ هايي از سردسته اين باند به دست 
آورند. به گفته سردار عباسعلي محمديان، رئيس 
پليس استان البرز، در ادامه تحقيقات ردي از اين 
مرد در شهرستان ري به دســت آمد و كارآگاهان 
با زيرنظر گرفتن او موفق شدند وي را هنگام ورود 
به شهرستان ساوجبالغ دستگير كنند. وي افزود؛ 
متهم در ابتدا مدعي بود كه بي گناه است اما وقتي در 
برابر شاكيان قرار گرفت به كالهبرداري ميلياردي از 
آنها با همدستي دوستانش اعتراف كرد كه در ادامه 
بقيه اعضاي اين باند نيز شناسايي و دستگير شدند.

كالهبرداري هاي مرد صافكار با فروش 
ماشين هاي تصادفي

مرد صافكار پس از خريد ماشين هاي چپي و تصادفي به قيمتي پايين، آنها را تعمير 
مي كرد و به عنوان ماشين سالم به فروش مي رساند.

به گزارش همشــهري، راز كالهبرداري هاي اين مرد مدتي قبل با شكايت يكي 
از مالباختگان در پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران فاش شد. شاكي در تشريح 
ماجرا گفت: قصد خريد خودرويي دست دوم را داشتم تا اينكه آگهي فروش يك 
تندر90در يكي از سايت هاي اينترنتي نظرم را جلب كرد. در توضيحات آن نوشته 
شده بود كه خودرو بدون رنگ و تصادف اســت و با فروشنده كه خود را محسن 
معرفي مي كرد، تماس گرفتم و بعد از ديدن ماشين و پرداخت 6۵ميليون تومان 
بيعانه، آن را خريدم اما تنها چند مدت بعد متوجه شدم خودرو تمام رنگ و چپي 

بوده است. پس از آن هر چه با محسن تماس گرفتم، جوابم را نداد.
با شكايت اين مرد، تحقيقات پليس آغاز و معلوم شد كه محسن اين خودرو 
را مدتي قبل به دليل چپي بودن آن به مبلغ 20ميليون تومان خريداري كرده 
بود. در ادامه معلوم شد كه اين مرد با همين شــگرد چند خودروي چپي را 
به عنوان خودروي سالم به فروش رسانده و شاكيان زيادي دارد.  كارآگاهان 
با بررسي هاي تخصصي هويت اصلي مرد كالهبردار به نام امير را شناسايي و 
او را در شرق تهران دســتگير كردند. وي پس از انتقال به اداره آگاهي گفت: 
شغل اصلي من صافكاري اســت و در تعميرات خودروهاي ايراني سر رشته 
دارم و به علت بازار خوبي كه براي خــودرو به وجود آمده بود، تصميم گرفتم 
خودروهاي چپي و تصادفي را كه قيمت بسيار پاييني دارند خريده و پس از 
بازسازي به چند برابر قيمت بفروشم. به گفته سرهنگ مرتضي نثاري، رئيس 
پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران، تا كنون ۴نفر از شاكيان اين مرد شناسايي 

شده اند و تحقيقات براي شناسايي ديگر شاكيان احتمالي ادامه دارد.

شهرداری به سبك اصالح طلبان
عملكــرد شــهرداري تهــران در ايــن دوره، با 
درنظرگرفتن بدهكاري هاي كالن به ارث رسيده از 
گذشته و پرهيز از شهرفروشي و مشكالت عامدانه ايجاد شده درخصوص 
ثبات مديريت شــهري، عملكرد خوب و قابل دفاعي بوده است. برنامه 
سه شنبه هاي بدون خودرو و ترويج فرهنگ دوچرخه سواري، با وجود 
همه موانع و مشكالت، به خوبي دنبال شده است. طرح ترافيك، اينترنتي 
شده و شهروندان به راحتي و عادالنه تر از گذشته، امكان بهره مندي از 
امكانات آن را يافته اند. خطوط مترو، با وجود مشكالت مالي انباشته شده، 
به خوبي اداره شده و رضايتمندي شهروندان را با كاهش سرفاصله حركت 
قطارها و نظم و امنيت در سرويس دهي، جلب كرده است. ضمن اينكه 
بخش جنوبي خط 6 براي بهره برداري آماده شده است. همچنين تحول 
مهمي در بخش مطالعات و پژوهش هاي شهرداري تهران به وجود آمده 
است. در مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، پژوهشگران متعددي 
درباره موضوعات كاربردي و الزم مديريت شــهري، به ويژه در زمينه 
اقتصاد شهري، پسماند و بحران هاي شهري، دست به تحقيق زده اند كه 
نتايج آن عالوه بر تهران، در همه كالنشهرهاي كشور قابل استفاده است. 
فعاليت پرشور مديران جوان، باسواد و باانگيزه در اين بخش، بسيار جالب 
و ديدني است. اكنون يك سال از عمر شــوراي شهر تهران باقي مانده 
است. در اين مدت، ضرورت دارد ضمن ارتباط مؤثر با شهروندان، كارهاي 
انجام شده براي مردم بيشتر تبيين شود. حضور در مساجد، مدارس، 
سازمان هاي مردم نهاد، بوستان ها و مراكز عمومي، براي تحكيم ارتباط با 
مردم و توضيح اقدامات، قطعاً مفيد و مؤثر است. فرصت خدمتگزاري به 
شهروندان، موهبتي است كه اصالح طلبان بايد قدر آن را بيشتر بدانند. 

ادامه از 
صفحه اول
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
ماجراي يك نامه روزنامه نگار

بعدازگاليههايدرياداراميرحبيباهللســياريدريكياز
رســانهها،موجيدرجريانهايهنريوسينماييبهوجود
آمد؛موضوعيكهنشــاندادارتشدرداشتنرسانهفقير
استودرحقارتشكملطفيهايزياديميشود.احسان
محمدحسنيهرچندزياداهلنامهنگاريويادداشتنويسي
وگفتوگونيســتامادرنامهايبهاميردريادارحبيباهلل
سياريازهمراهيمؤسسهاوجباارتشنوشتهوعنوانكرده:
»رشادتهايارتشجمهورياسالميايراندرجبهههاي
جنگوپسازآندرحفظوحراستازايرانعزيز،مملواز
قصههايجذابومهيِجخواندنيوديدنياستوميتواند
دستمايهساختآثارهنريفاخربرايجامعهايرانباشد؛
بههمينمنظورمايارانوبرادرانشــمادرسازمانهنري
رسانهاياوج،جهتهرگونهكمك،همكاري،انتقالتجربهو
اقداميدرزمينههايهنريورسانهايبرايرفعايندغدغه
ارزشــمنداعالمآمادگيميكنيم.«البتهحسنيبهسابقه
همكاريهايگذشتهاوجوارتشكهمنجربهتوليدچندين
مجموعهمستندشده،اشــارهميكندوخواهانهمكاري
بيشترباارتشاســت.هرچندنبودرسانهكافيدرارتش،
عدمحمايتهاوپررنگشدنفعاليتديگرارگانهانسبت
بهارتشباعثشدهكهخدماتارتشكمرنگترشود؛اين
موضوعدربدنهارتشهموجودداردكهكمترينتوجههاو

حمايتهاباوجوداقداماتفراوانديدهميشود.
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فيلــم ســينمايي »اوج 110« بــه 
كارگرداني سياوش سرمدي و مشاور سينما

كارگردانــي عليرضــا داوودنژاد در 
مرحله تدوين قرار گرفته و قرار اســت به جشنواره 
فيلم فجر امسال راه پيدا كند. به گزارش همشهري، 
فيلــم ســينمايي »اوج 110« به نويســندگي و 
كارگرداني سياوش سرمدي و تهيه كنندگي جليل 
شــعباني به بخش هايي از زندگي شــهيد ستاري 
مي پردازد. نــگارش فيلمنامه اين اثر ســينمايي با 
نظارت سورنا ســتاري، فرزند شهيد ستاري صورت 
گرفته و قرار بود به جشنواره فيلم فجر سال گذشته 
راه پيدا كند كه فيلم حاضر نشد. امسال كارگردان 
قصد دارد فيلم را به جشــنواره برساند. در خالصه 
داستان اين فيلم آمده است: »سال هاي پاياني جنگ 
اســت؛ ايران درگير كمبود تسليحات نظامي است؛ 
سرتيپ ســتاري بر يك پروژه مهم كار مي كند...«. 
تا كنون فيلم هايي درباره ارتش ساخته شده اما تعداد 
آنها با توجــه به فعاليت گســترده ارتش در نيروي 
زميني، هوايي و دريايي بســيار كم است و بايد ديد 

فيلم »اوج 110« مي تواند مورد رضايت قرار بگيرد. 
نام قبلي اين فيلم »آذرخش« بود كه به »اوج 110« 
تغيير كرد و گويا اين نام روي پروژه اي بود كه شهيد 
ستاري قبل از مرگش آن را كليد زده بود. البته نام 
اوج براي نيروي هوايي يادآور پروژه هاي مســكوني 
اوج است كه متأســفانه در بحبوحه جنگ عده اي 
مبالــغ هنگفتي را بــراي ثبت نام ارتشــيان جهت 
خانه هاي مســكوني غارت كردند؛ هر چند حضور 
سازمان اوج در ساخت فيلم هم ممكن است شبهاتي 
را ايجاد كند و در نهايت سازندگان فيلم نام اين اثر 
ســينمايي را تغيير دهند. ســياوش ســرمدي از 
مستندسازاني است كه تاكنون فيلم هاي مستندي 
را چون »ادواردو«، »امام موسي صدر«، »چمران به 
روايت دختر جبل عامل«، »80ســال مقاومت« و 
»داوطلب مرگ« ســاخته اســت و در »اوج 110« 
نخستين كارگرداني فيلم سينمايي را تجربه مي كند. 
مهدي مطهر از ديگر مستندسازان به عنوان مجري 
طرح در كنار سياوش سرمدي حضور دارد. يكي از 
نكات قابل تامل فيلم عدم حضور بازيگران چهره در 
آن اســت؛ هر چند تمام بازيگران آن را هنرمندان 
تئاتر تشكيل داده اند و كيومرث مرادي بازيگرداني 

اين پروژه را برعهده دارد.

اسپايك لي اخيرا در 2 مصاحبه جداگانه نسبت به 
تظاهرات ضد نژادپرستي در آمريكا واكنش نشان فيلم

داده و دربــاره فيلــم كوتاهي كه اخيــرا درباره 
خشونت  پليس عليه سياهان ســاخته توضيحاتي ارائه داده و 

ابراز اميدواري كرده كه در اين دوره معترضان با حضور در پاي 
صندوق هاي رأي به دوران رياســت جمهوري دونالد ترامپ 

پايان دهند.
اســپايك لي، كارگردان مشــهور آمريكايي در مصاحبه اي 
تلويزيوني، با اشــاره به قتل دردناك جورج فلويد و تظاهرات 
اعتراض آميز پس از آن و شــيوه مقابله دولــت آمريكا با اين 
تظاهرات، گفت: دونالــد ترامپ با ســخنان و اقدامات خود 

باعث شعله ور شدن خشــونت پليس در آمريكا شده و از او در 
 تاريخ به عنوان بدترين رئيس جمهور آمريكا ياد خواهد شــد. 
به گزارش ورايتي، اســپايك لي اخيرا در يــك گفت وگوي 
تلويزيوني ديگر كه با جيمي فالون كمدين در برنامه تلويزيوني 
نمايش امشــب، از طريق ارتبــاط ويدئويي انجــام گرفته، با 
اشــاره به شــيوع ويروس كرونا و اعمال ضوابط بهداشــتي 
فاصله گذاري اجتماعــي و تظاهرات كنوني كه به نفع جنبش 
زندگي سياهپوستان اهميت دارد، در حال انجام است، گفت: 
دنيا در حال تغيير است. اســپايك لي در ادامه گفت: سيكل 
خشونت پليس عليه مردمان سياهپوست نشانگر آن است كه 

تاريخ در حال تكرار شدن است. 

فيلمجديداسپايكلي
اســپايك لي در ادامه گفت: رحيم راديو شخصيت خيالي بود 
كه در فيلم كار درست را بكن)1989( او را براي نخستين بار 
معرفي كردم. از رحيــم راديو اين بار نيز بــراي معرفي فيلم 
جديدم »آيا تاريخ از تكرار خود اجتناب خواهد كرد؟« استفاده 
كرده ام. اين فيلم ويدئويي كوتاه را اسپايك لي دوشنبه هفته 
قبل منتشــر كرد. در اين فيلم، تصاويري از اريك گارنر كه در 
سال 2014كشته شد با تصاوير دردناكي از قتل جورج فلويد 
و همچنين تصاويري از رحيم راديو، شــخصيت خيالي فيلم 
كار درســت را بكن تلفيق شده اســت.  در اين فيلم درگيري 
اين شخصيت ها با پليس نيز به وضوح به تصوير كشيده شده 
است. جيمي فالون در برنامه نمايش امشب، ضمن هشدار به 
مخاطبان برنامه خود كه فيلم »آيا تاريخ از تكرار خود اجتناب 
خواهد كرد؟« حاوي تصاوير ناراحت كننده و دردناكي است، 
كل اين فيلم را نمايش داد. اســپايك لي در توضيح اين فيلم 
گفته است: رحيم راديو شخصيت خيالي بود كه من آن را براي 
فيلم كار درست را بكن، خلق كردم، اما قتل وي را بر مبناي يك 

قتل واقعي در اين فيلم به تصوير كشيده بودم.
 من درواقع صحنه قتل رحيم راديــو را از صحنه قتل واقعي 

مايكل اســتيوارت، هنرمنــد طراح گرافيتــي اقتباس كرده 
بودم. فيلم كار درست را بكن در ســال 1989به خانواده هاي 
6سياهپوست كشته شــده در درگيري هاي نيويورك تقديم 
شــده بود. برخي از منتقدان در آن زمان، اين فيلم را افراطي 
و نژادپرســتانه در حمايــت از سياهپوســتان توصيف كرده 
بودند و به اين اشــاره داشــتند كه در صحنــه اي از فيلم كار 
درســت را بكن تصاوير آل پاچينو، رابرت دنيرو و برخي ديگر 
از بازيگران بزرگ ســينما به دليل اينكه در ميان اين تصاوير، 
عكس هايي از  بازيگران بزرگ سياهپوست به چشم نمي خورد، 

در پيتزافروشي محل درگيري آتش زده مي شود.

اميدهايتازه
با اين حال اســپايك لي امروز، اميدوار تر از اسپايك لي ديروز 
به نظر مي رســد. به گزارش هاليوود ريپورتر، اسپايك لي در 
ادامه گفت وگو با جيمي فالون به اين مســئله نيز اشاره كرده 
كه دنيا از دهه 1980ميالدي دچار تغييرات بســياري شده و 
امروز به رغم اينكه تاريخ دوباره تكرار شده، اما اميدها براي حل 

مسئله تبعيض نژادي پررنگ تر از ديروز است.
 او در اين بــاره توضيــح داد: چندي پيش من بــراي حضور 
در تظاهرات ضد نژادپرســتي با دوچرخه بــه محل زادگاهم 
بروكلين رفته بودم و در آنجا به وضوح ديدم همه نوع مردمي 
در تظاهرات حضور دارند. نسل جديدي از برادران و خواهران 
سفيدپوست من نيز در اين تظاهرات حضور داشتند. درواقع 
اين تظاهرات، تنها مختص به سياهپوســتان نيســت. مرگ 
دردناك جورج فلويد احساسات همه مردم دنيا را جريحه دار 

كرده است.
اســپايك لي كه اغلب در اظهاراتش دونالــد ترامپ را مأمور 
نارنجي خطاب مي كند، در ادامه به اين مســئله اشــاره كرد 
كه به نظرش اين جمعيت انبــوه تظاهركنندگان در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا در  ماه نوامبر پاي صندوق هاي رأي 
حاضر خواهند شد و به مأمور نارنجي)ترامپ( نه خواهند گفت.

با توجه به رأي داوران نهايي ســومين 
دوره جايــزه ادبي »احمــد محمود«، ادبيات

5رمان »اعترافات هولناك الك پشــت 
ُمرده« از مرتضي برزگر، نشر چشمه، »پياده« نوشته 
بلقيس سليماني، نشر چشمه »خاموش خانه« نوشته 
ساناز زماني، نشر نيماژ، »شكوفه هاي عناب« اثر رضا 
جواليي، نشر چشمه و »قوها انعكاس فيل ها« نوشته 

پيام ناصر، نشر مركز به عنوان نامزدهاي نهايي انتخاب 
شدند. به گزارش همشهري، محمد حسيني، كامران 
ســپهران و امير نصري داوري اين بخــش را بر عهده 
داشتند. سومين دوره جايزه ادبي »احمد محمود« كه 
قرار بود زمستان گذشته برگزار شــود به دليل وقايع 
متعدد و ســپس همه گيري ويروس كرونا به تعويق 
افتاد. پيش تر، نامزدهاي 10 گانه اين جايزه در 2 بخش 

رمان و داستان كوتاه بنا بر نظرسنجي گسترده اعالم 
شده بودند اما شرايط طوري پيش رفت كه تصميم بر 
آن شد نامزدهاي اصلي و برگزيدگان كتاب هاي سال 
1397 به  صورت خبــري اعالم شــوند و جوايز آنها 
همزمــان با چهارمين دوره در زمســتان امســال به 
برگزيدگان اهدا شود. نتايج نهايي تا پايان خردادماه 

اعالم خواهد شد.

حاال ديگر »همه مي دانند« كه كارگردان اسكاري سينماي 
ايران مي خواهد در شيراز فيلم بســازد. اصغر فرهادي اين 
روزها اسامي 2 بازيگر اصلي فيلم »قهرمان« را براي رسانه ها 
فاش كرده و حاال معلوم است كه محسن تنابنده و اميرجديدي 2 قهرمان اصلي فيلمي هستند 
كه قرار است در شيراز ساخته شود. فارغ از اينكه اين فيلم چقدر در مسير درخشش فيلم هاي 
فرهادي قرار بگيرد بايد اعتراف كرد قهرمان در مسير حرفه اي 2 بازيگر معرفي شده اش، ايستگاه 
مهمي است. اول بايد سراغ محسن تنابنده رفت كه در اين ســال ها به قول خودش استندباي 
سريال پايتخت بوده است. تنابنده هرچند در همين جشنواره فجر زمستان گذشته با حضور 
در فيلم »عنكبوت« و »ســه كام حبس« تالش هايي براي ارتقاي جايگاه حرفه اي خود در 
سينما انجام داد اما واقعيت اين است كه او مدت هاست يك شخصيت »معمولي« در عرصه 
بازيگري است. او آنقدر درگير جمع و جور كردن ســريال محبوب پايتخت است كه كمتر 
فرصتي براي تكرار روزهاي درخشان بازيگري اش مانند دوران حضور در »استشهادي 

براي خدا« يافته است. تنابنده در سال هاي گذشته يك تنه پايتخت را سرپا نگه داشته  و از انتخاب 
بازيگر تا سرپرستي گروه نويسندگان و حتي مذاكره براي يافتن اسپانسر را عهده دار بوده است. 
حاال تنابنده با حضور در فيلم فرهادي امكان ويژه اي دارد براي بازيابي جايگاه خودش در عرصه 
بازيگري و البته بايد اعتراف كرد كه فرهادي براي اين انتخاب بي ترديد داليل محكمي داشته 
است. دومين بازيگر انتخاب شــده براي قهرمان اميرجديدي اســت.جوان مهربان و محجوب 
و لوطي مسلك سينما كه در جشــنواره فجر گذشته توانســت با بازي در فيلم »روز صفر« دل 

تماشاگران را در نقش يك مأمور امنيتي به دست آورد، حاال در معرض يك آزمون 
دشوار بازيگري و البته فرصت درخشان براي بيش از پيش محبوب شدن قرار 
دارد. جديدي در سال هاي گذشته ســعي كرده انتخاب هايش را با وسواس 

بســيار انجام دهد و حاال در آستانه تولد ســي و هفت سالگي اش حضور در 
فيلم بين المللي ترين كارگردان ســينماي كشور مي تواند براي او اتفاق 

ويژه اي باشد.

تنابنده تازه، جديدي جديد 
اصغرفرهادي 2 بازيگر جريان اصلي سينماي ايران را به چالش متفاوتي فراخوانده است 

مسعودمير
روزنامه نگار

آغاز اجراهــاي تئاتر خياباني با 
شعار »من، تو، ما/ تئاتر، زندگي، تئاتر

كرونا« از فردا، چهارشــنبه 21 
خردادماه در تهران و چند استان ديگر، پاياني 
بر تعطيلي قريب به چهار ماهه اجراهاي زنده 
در شــرايط مربوط به شــيوع ويروس كرونا 
است. به گزارش همشهري، با گذشت بيش از 
3 ماه از تعطيلي سالن هاي تئاتري و اجراهاي 
نمايــش و همچنين لغــو شــدن برخي از 
جشــنواره ها؛ از ســرگيري فعاليت هــاي 
گروه هاي تئاتر با اجراهــاي خياباني صورت 
مي گيرد. در تهــران، 12گروه نمايشــي با 
مشاركت كانون تئاتر خياباني مركز و معاونت 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه11 

از امروز تا شنبه 31خرداد هر روز از ساعت 17 
تا 19 در پهنه فرهنگ و هنر رودكي )محوطه 
مجموعه تئاترشــهر( ميزبان عالقه مندان به 

تئاتر خياباني مي شوند.
همچنين در بازه زماني عنوان شــده 3 گروه 
در شهرهاي كرمان، ســيرجان و رفسنجان 
اســتان كرمان، 6 گروه در شهرهاي قزوين، 
شهر الوند و تاكستان اســتان قزوين، 7گروه 
در شــهرهاي رشــت، الهيجان و آســتانه 
اشرفيه استان گيالن و 4گروه در سطح شهر 
كرمانشاه، استان كرمانشاه با مشاركت ادارات 
 كل فرهنگ و ارشاد اســالمي و دفاتر انجمن 
هنرهاي نمايشي اســتان ها به اجراي تئاتر 

خياباني مي پردازند. 

رمانهاينامزدجايزه»احمدمحمود«

تئاترخيابانيدربرابركرونا

»اوج 110« در اوج 
همشهري از پروژه سينمايي زندگي فرمانده شهيد نيروي هوايي ارتش گزارش مي دهد 

اسپايك لي: دونالد ترامپ بدترين رئيس جمهور آمريكاست
جورج كلوني از واكسن نژادپرستي مي گويد فراترازاعتراض،بيشترازپيروزي

جورجكلونيازبازيگرانآمريكايــيدراظهاراتي
احساساتنژادپرستانهعليهسياهانرابزرگترين
پاندميجامعهامروزيآمريكادانســتهكهتاكنون
درمانيبرايآنپيدانشده.اوبااشارهبهتاريخآمريكا
گفته:400سالازكشفآمريكاميگذردوماهمچنان
درتالشساختواكســنيبرايمعالجهنژادپرستي
هســتيم.بهنظرميرســدماديگربهدنبالساخت
واكسنبرايدرماننژادپرستينيستيموامروزهصرفا
بهدنبالراهحلهاييهستيمكهمبنايفرديدارند.
جورجكلونيهمچنينبهمنظوركاهشاحساســات
نژادپرستانهدرآمريكاخواستاراصالحاتساختاري

درسيستمامنيتيونظامقضاييآمريكاشدهبود.
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كيوسك

 وســلي الوري، خبرنــگار 24ســاله 
واشنگتن پست، در آگوست 2014به خاطر گزارش

واكنش هاي چشمگيرش به ناآرامي ها در 
فرگوســن در ايالت ميســوري )اعتراض ها به قتل يك 
سياهپوست توسط پليس( توجه زيادي به خود جلب كرد.

او در آن سال، به ستاره رسانه اي اعتراض ها عليه نابرابري 
نژادي تبديل شد و چشم انداز خام و جديدي از نابرابري 
نژادي در ســطح ملي پيش روي همكارانش و مردم قرار 
داد. 6 سال از آن زمان گذشــته و افراد كمي هستند كه 
در آنچه الوري ادعا مي كرد ترديد داشــته باشند؛ پليس 
آمريكا بسيار بيشتر از آن چيزي كه رسانه هاي آمريكايي 
در دوران پيش از رويدادهاي فرگوسن گزارش مي كردند 
بي رحم و دروغگوســت. لحظات تاريخي، شروع و پايان 
مشــخصي ندارند اما روش جديد پوشش اعتراض هاي 
حقوق مدني، در خيابان هاي فرگوسن جان گرفت و آغاز 
شد. نسلي از خبرنگاران كه بيشتر آنها سياهپوست بودند، 
در همين شــهر، بدون واســطه، بي رحمي يك ساختار 
سفيد را عليه مردم فقير سياهپوست ديدند و وقتي كه به 
تحريريه هاي خود بازگشتند، به شيوه متفاوتي به حرفه 
خود نگاه كردند. آنها از همان زمان با توييتر كه در مقابل 
تحريريه ها قد علم كرده بود آشنا بودند. و حاال، درحالي كه 
آمريكا درگير رويدادي است كه يادآور سال2014 است، 
تحريريه هاي بزرگ اين كشور به دنبال راهي هستند تا با 
شرايط جديد وفق پيدا كنند. روزنامه نيويورک تايمز در 
گزارشی نوشت: سختي كار در دوران جديد، در روزهاي 
اخير با اعتراض هاي شديد به چند اتفاق در روزنامه هاي 
آمريكا مشخص شد؛  نيويورک تايمز مجبور شد به خاطر 
يك يادداشت، رئيس بخش ديدگاه هايش را بركنار كند 

و ســردبير اجرايي فيالدلفيا اينكواير بعــد از چاپ تيتر 
»ساختن هم ارزش دارد« )در مقابل شعار معروف »جان 

سياهان ارزش دارد«( مجبور به استعفا شد.
الوري كه به خاطر انتشــار ديدگاه هايــش در توييتر با 
مديريت واشنگتن پســت به مشــكل خورده بود و پيش 
از اخراج شــدن از روزنامه بيرون آمد، معتقد اســت كه 
ارزش بنيادين مؤسسات خبري بايد تغيير كند و به جاي 

برداشت از واقعيت، خود حقيقت باشد.
رسانه ها اين روزها كمي عقب نشسته اند و در استفاده از 
واژه هايي مانند »دروغ« و »نژادپرست« كمتر سختي به 
خرج مي دهند، مخصوصا وقتي كه مي خواهند رفتار دونالد 
ترامپ را تعريف كنند. نيويورک تايمز هم چند روز پيش 
اعالم كرد در پي فشــارها و اعتراض ها به چاپ يادداشت 
ســناتور تام كاتن )كه در آن از اعزام ارتش به خيابان ها 
براي مقابله با اعتراض ها حمايت شده بود( رئيس بخش 

ديدگاه را بركنار كرد.

نسل جديد خبرنگاران
بعد از قتل مايكل براون 18ساله در فرگوسن توسط يك 
افسر پليس، خبرنگاراني كه به اين شهر اعزام شدند، اغلب 
سياهپوست بودند. اين مسئله تصادفي نبود، بسياري از اين 
افراد، بعد از اينكه اين خبر در توييتر منتشر شد، خودشان 
داوطلب اعزام به اين شــهر شــدند. الوري در آن زمان 
خبرنگار پارلماني بود اما خودش داوطلب شد اين واقعه 
را پوشش دهد. جيالني كاب، خبرنگار مسن تر نيويوركر 
كه آن سال تولد 45سالگي اش را در يك كافه در نزديكي 
مقر پليس فرگوسن جشن گرفت درباره اين خبرنگاران 
مي گويد: »تعداد زيادي خبرنگار جوان و سياهپوســت و 
منتقد به اين شهر آمدند و نام بيشــتر آنان در تاريخ نژاد 
و خشونت پليس در اين كشور ثبت شد.« ارين هينز كه 
آن زمان خبرنگار فيوژن بود درباره چيزي كه خبرنگاران 
ديدند مي گويد: »ديدن پليس در خودروهاي نيمه زرهي 
درحالي كه لباس هاي ضدشــورش به تن و اسلحه هاي 
نيمه خودكار به دست داشت... و ديدن اينكه پليس مردم را 
نه شهروندان و ماليات دهندگان كه دشمنان خود مي ديد 
واقعا غريب بود.« پليس، بين اين خبرنگاران و مردم هيچ 
تفاوتي قائل نبود و مدام آنها را كتك مي زد و با اســلحه 
تهديدشان مي كرد. بخشي از خبرنگاران، نسبت به روايت 
پليس ترديد داشتند اما برخي از آنها از واقعيت برخورد 

پليس با مردم آگاه بودند.
اريك مليــون، 35ســاله و خبرنگار ان بي ســي كه در 
رســانه هاي محلي كار كرده بود به چالش كشيده شدن 
روايت رسمي پليس از رويدادها را اينطور به ياد مي آورد: 
»هر چه بيشــتر با مردم صحبت مي كرديــم اطالعات 

بيشتري به دســت مي آورديم و بيشتر روشن مي شد كه 
روايت رسمي، چيزي بهتر از مشتي زباله نيست.«

فشار جديد بر تحريريه ها
برخي از درس هايي كه از آشوب هاي فرگوسن درباره نژاد 
و مسئله خبرنگاران سياه گرفته شد، در چالش هاي بعدي 
هم راهشان را به تحريريه ها باز كردند. مهم ترين مسئله، 
آمدن ترامــپ بود كه زبان متعصبانــه و تاكتيك هايش، 

هنجارهاي موجود را در هم شكست.
اين بار، ديگر روزنامه نگاران هم به همكاران سياهپوست 
خود پيوستند و خواســتار اين بودند كه در تحريريه ها و 
توييتر، بيشتر از گذشــته از زبان مستقيم براي پوشش 

رويدادهاي خبري رئيس جمهور استفاده شود.
اين الگــو، هفته گذشــته،  يعنــي وقتي كــه كاركنان 
نيويورک تايمز كارزاري بي ســابقه را براي محكوم كردن 
علني يكي از يادداشت هاي بخش ديدگاه در پيش گرفتند، 
نمود بارزي داشــت. كاركنان در بيانيه اي كه متن آن به 
دقت انتخاب شده بود اينطور مطرح كردند كه يادداشت 
سناتور كاتن، جان كاركنان ســياه را »به خطر« انداخته 
است. آنها اينطور مطرح كردند كه اين مقاله، امنيت آنها 

در محل كارشان را به خطر انداخته است.
كاركنان نيويورک تايمز، نامه اي با بيش از 1000امضا به 
ناشــر نيويورک تايمز دادند و به يادداشت كاتن اعتراض 
كردند. اعتراض جــواب داد. روزنامه دچار بحران داخلي 
شد و در نهايت، اي جي ســالزبورگ ناشر نيويورک تايمز 
تصميم گرفت همكاري با جيمز بنت، رئيس بخش ديدگاه 
را قطع كند. آقاي بنت تأييد كرد كه يادداشــت را بدون 
اينكه بخواند به چاپ ســپرده. او در يك جلسه مجازي با 
حضور 400نفر از كاركنان نيويورک تايمز، از لزوم بازتاب 
صداهاي مختلف صحبت كرد. بركناري او، پيروزي بزرگي 
براي بخش بزرگي از كاركنان بود اما اين كار مخالفاني هم 
داشت. از نظر آنها، يك روزنامه مستقل بايد بتواند تمامي 
صداها را بازتاب دهد. بنت يكي از كانديداهاي جانشيني 
دين باكت، ســردبير روزنامه در سال 2022بود، اما حاال 

آينده او در نيويورک تايمز به شدت به خطر افتاده است.
تغيير در رســانه هاي اصلي آمريكا، كــه محرک آن يك 
نوع روزنامه نگاري شــخصي تر از گذشته است، غيرقابل 
بازگشت اســت. الوري، قرباني اين مسئله شد كه خيلي 
زودتر از عادي شــدن اين تغييرات، بر اصولش پافشاري 
كرد و در نهايت هم به خاطر توييت هايش، مجبور به رفتن 
از واشنگتن پست شد. او ديگر در واشنگتن پست نيست 
اما بسياري از همكارانش مي گويند كه جاي خالي او را، در 
روزهايي كه مينياپليس به خاطر حادثه مشابهي در صدر 

اخبار است، حس مي كنند.

مطالبه گري روزنامه نگاران آمريكايي در مسئله برابري نژادي، تغييراتي اساسي در مديريت روزنامه هاي 
بزرگ اين كشور ايجاده كرده است

انقالب در تحريريه هاي آمريكايي

مارتي بارون،  سردبير اجرايي روزنامه واشنگتن پست در سال 2018 در كنار اعضاي تحريريه، دريافت دو جايزه پوليتزر توسط اين روزنامه را جشن گرفت.

   جنبش اعتراض، اميدها به تغيير 
را افزايش داده است

   هزاران نفر براي اداي احترام 
به جنازه فلويد در هوستون صف 

كشيدند

   در پي اثرگذاري بحران كرونا بر 
بازار نفت، بريتيش پتروليوم 10 هزار 

نفر را اخراج مي كند

   دمكرات ها از طرح خود براي 
اصالح پليس آمريكا رونمايي كردند

تويیتر، شاهراه اصلی
شاهراه اصلي براي بيان اعترا ض ها، توييتر 
بود كه در حال اوج گيــري بود. توييتر، بعد 
از نوشــته هاي جنجالــي روزنامه نگاران، 
سرشــار از انتقاد و اعتراض مي شــد و در 
مقابل، خبرنگاران جوان هــزاران هزار بار 
مورد تشــويق قرار مي گرفتنــد و مردم با 
اليك هايشان آنها را تأييد مي كردند. توييتر 
باعث می شد خبرنگاران با طيف گسترده تری 
از مخاطبان روبه رو شوند و درمقابل مخاطبان 

پاسخگوتر باشند.

ث
مك

شمالي ها ديگر تلفن جنوبي ها را 
جواب نمي دهند

كره شمالي تمامي مسيرهاي ارتباطي  خود را با كره جنوبي قطع كرد

در پــي بروز تنش سياســي تــازه ميان 
كره شمالي و كره جنوبي، شمالي ها اعالم گزارش

كردند تمامــي مســيرهاي ارتباطي با 
همسايه جنوبي ازجمله خط تلفن ويژه ميان سران 2 

كشور را قطع مي كنند.
خبرگزاري مركزي كره شمالي ديروز با انتشار اطالعيه اي 
اعالم كرد تمامــي كانال هاي ارتباطي ميان 2 كشــور 
ازجمله خطوط ارتباطي ميان فرماندهان نظامي نيز قطع 
خواهد شد. طبق اعالم پيونگ يانگ، دفتر ارتباطات 2 كره 
كه طي 2سال گذشته در شهر مرزي كئاسونگ در خاک 
كره شمالي فعال بوده هم از امروز رسما تعطيل مي شود. 
در اطالعيه منتشر شده از سوي پيونگ يانگ آمده است: 
»به اين نتيجه رســيده ايم كه نيازي به مالقات رو در رو 

نيست؛ موضوعي براي مذاكره باقي نمانده است.«
دفتر ارتباطات 2 كــره از ســال 2018، يعني زماني كه 
پيونگ يانگ و ســئول دور تازه گفت وگوهاي خود را آغاز 
كردند، تاســيس شــد تا از بروز تنش و جنگ ناخواسته 
ميان 2 طرف جلوگيري كند و محلي براي مذاكره ميان 
مقام هاي سياسي 2 طرف براي رسيدن به صلح باشد. طي 
اين مدت نمايندگان2 كره هر روز به طور مرتب در دفتر 
كئاسونگ با يكديگر ديدار مي كردند تا مانع بروز هرگونه 
تنش ناخواسته ميان كشورهاي خود شوند؛ كشورهايي 
كه از سال 1953تاكنون عمال در جنگ هستند و تنها يك 

توافق آتش بس موقت بين آنها وجود دارد.
دفتر ارتباطات كئاسونگ از 5 ماه پيش، يعني زماني كه 
ويروس كرونا در شرق آسيا همه گير شد، فعاليت خود را 
متوقف كرد اما نمايندگان2 طرف همچنان ارتباط تلفني 
خود را حفــظ كرده بودند. طبق قرار، ســاعت 9صبح و 
5بعدازظهر، نمايندگان 2 كــره با يكديگر تماس تلفني 
برقرار مي كردند. به گفتــه مقام هاي دولت كره جنوبي، 
تماس تلفني ديروز آنها طبق معمول راس ساعت 9صبح 
انجام شد اما طرف مقابل تلفن را پاسخ نداد. اين نخستين 
بار طي 21ماه گذشــته اســت كه تماس تلفني ساعت 
9صبح كره جنوبي با نمايندگان كره شمالي بدون پاسخ 
مي ماند. اگرچه شــمالي ها تماس ساعت 5بعدازظهر را 
پاسخ دادند اما پاسخ آنها از تصميم شان براي پايان دادن 

به اين ارتباط حكايت داشت.
كيم يو- جونگ، خواهر رهبر كره شمالي، هفته گذشته 
تهديد كرده بــود درصورتي كه ســئول مانع فعاليت 
پناهندگان سياسي كه از كره شــمالي به كره جنوبي 

گريخته اند نشود، دفتر ارتباطات كئاسونگ را تعطيل 
خواهد كرد. اين پناهندگان از طريق بالن هاي كوچكي 
كه به آســمان كره شمالي مي فرســتند، ديدگاه هاي 
سياســي خود عليه حكومت كمونيستي كيم جونگ 
اون را در قالب شب نامه هايي به دست مردم مي رسانند. 
اغلب با اين بالن ها، بســته هاي مواد غذايي نيز ارسال 
مي شــود تا افراد در كره شــمالي براي برداشتن آنها 

ترغيب شوند.

كيم يو- جونگ، خواهر قدرتمند
2سال قبل، زماني كه سران 2كره پيش چشم رسانه ها 
و مردم جهان در روستاي »پانمونجوم« در خط مرزي 
ميان 2 كشور با يكديگر دست دوســتي دادند، تصور 
مي شد نقط پايان بحران شــبه جزيره كره هم باالخره 
فرا رسيده باشــد. كيم  جونگ اون رهبر كره شمالي و 
مون جائه اين رئيس جمهور كره جنوبي پس از 65سال 
مخاصمه ميان2 كشور، يكي از مهم ترين رويدادهاي 
تاريخ سياســي جهان را رقم زدند و بر ســر حركت به 

سمت صلح توافق كردند.
در ســال 1945و با فروكش كردن آتش جنگ جهانی 
دوم، جبر سياسي شبه جزيره كره را به 2 منطقه تقسيم 
كرد. پس از آن در سال 1950دو طرف درگير جنگي 
شدند كه 3سال ادامه داشت و 2/5ميليون كشته به جا 
گذاشت. 2 طرف در همين روستاي پانمونجوم پيمان 
ترک مخاصمه امضا كردند اما هرگز پيمان صلحي ميان 
آنها امضا نشد. 2 كره طي اين ســال ها بارها تا آستانه 
جنگ پيش رفتند اما 3بار ديدار و مذاكره ميان سران 

آنها در سال 2018، مسير تازه اي را ميان شان گشود.
بعد از اين مذاكرات اما روابط رفته رفته به سردي گراييد 
تا اينكه هفته گذشته خواهر رهبر كره شمالي، با انتقاد 
صريح از همســايه جنوبي، اعالم كرد كه كره شــمالي 
اقدامات پناهندگان سياســي خــود در كره جنوبي را 
ناقض توافقات ســال 2018مي داند. البته سرد شدن 
دوباره روابط ميان پيونگ يانگ و ســئول، از بي نتيجه 
ماندن مذاكرات كره شمالي و آمريكا نيز متاثر بوده است.
فارغ از آنچه ميان 2 كره در جريان اســت، صدور فرمان 
قطع روابط ميان پيونگ يانگ و ســئول از سوي خواهر 
رهبر كره شمالي، تأييدي است بر شايعاتي كه از ارتقاي 
جايگاه كيم يو-  جونگ در ساختار تصميم گيري حكومت 
كره شــمالي حكايت دارد. پيش از اين، غيبت چندروزه 
كيم جونگ اون از انظار عمومي، باعث شد حتي برخي 
تحليلگران از احتمال جانشيني كيم يو-جونگ به جاي 

برادرش خبر دهند.

بازگشت جنگ طلبان به ميز مذاكره
آتش جنگ داخلي ليبي از هر زمان ديگري 

تندتر شــده است؛ شــدت درگيري هاي گزارش
نظامي در مناطق تماس 2 جبهه غربي و 
شــرقي به طرز بي ســابقه اي افزايــش يافتــه و براي 
نخستين بار، سخن از مداخله مستقيم ارتش مصر در اين 
بحران به ميان آمده است. مجموعه اين تحوالت پرسرعت 
طي يك هفته گذشته را مي توان نتيجه تغيير موازنه قوا، 
بعد از حدود 4سال به سود متحدان تركيه و قطر دانست. 
دولت وفاق ملي در پي افزايش حمايت هاي نظامي تركيه 
سرانجام از الک دفاعي درآمده و نه تنها محاصره طرابلس 
را از بين برده، بلكه پيشروي به ســوي پايگاه هاي مهم 
شبه نظاميان ژنرال حفتر در مسير شرق ليبي را نيز آغاز 
كرده است. رويترز روز گذشته در گزارشي به نقل از منابع 
سياسي در اتحاديه اروپا نوشت: همزمان با عقب نشيني 
گسترده نيروهاي حفتر، تماس هاي ديپلماتيك امارات و 
مصر با كشورهاي اروپايي صاحب تأثير در بحران ليبي با 
هدف توقف اين پيشروي ها و از سرگيري فوري مذاكرات 
سياسي آغاز شده است. از سوي ديگر، برخي منابع عربي 
غيررسمي نيز مدعي شده اند مصر در پيامي از دولت وفاق 
خواسته پيشروي هاي نظامي خود را در ازاي تسليم بدون 
درگيري شهر سرت، متوقف كند. تمام اينها در حالي است 
كه وزارت خارجه مصــر، بالفاصله پــس از مالقات روز 
يكشنبه ميان ژنرال حفتر و عبدالفتاح سيسي در قاهره، 
طرحي را با عنوان پيش نويس پيشنهادي مصر براي حل 

سياسي بحران ليبي، تقديم شوراي امنيت سازمان ملل 
كرده است. اين طرح شــامل چندين بند، ازجمله توقف 
فوري تمام درگيري هاي نظامي، خروج نيروهاي خارجي 
مسلح از خاک ليبي و از سرگيري مذاكرات ژنو، زيرنظر 

سازمان ملل مي شود.
اگرچه طرح وزارت خارجه مصر از سوي آمريكا، روسيه، 
اروپا و برخي كشورهاي عربي نظير امارات مورد استقبال 
قرار گرفته، اما روند تحوالت ميداني طي روزهاي گذشته 
نشان مي دهد طرف مقابل، يعني دولت وفاق و مهم ترين 
حامي خارجي آن، يعني تركيه تاكنون اين طرح را چندان 
جدي تلقي نكرده اند؛ واقعيتي كه بــه خوبي در جريان 
مصاحبه يكشنبه شب محمد قنونو، سخنگوي دولت وفاق 
با شــبكه الجزيره قطر قابل مالحظه است. او در اين باره 
گفت: بيانيه قاهره و طــرح مصر براي آتش بس را چيزي 
فراتر از رقص پيش از مــرگ نمي دانيم. قدرت هايي كه 
در تضاد آشــكار با اراده مردم ليبي روي شبه نظامياني 
همچون ژنرال حفتر حســاب كرده بودند حاال به ناچار 
در حال عقب نشيني هستند. پيشروي هاي ارتش ليبي 
براســاس راهبرد دولت وفاق تا آزادي كامل هالل نفتي 

ادامه خواهد داشت.
منظور سخنگوي دولت وفاق از هالل نفتي، بخشي از نوار 
ساحلي شمال ليبي در كرانه درياي مديترانه است كه به 
لحاظ جغرافيايي، حالت هاللي شكل داشته و بخش اعظم 
منابع نفت ليبي را دربر مي گيرد. اين هالل از شهر سرت 

آغاز شده و تا بندر زويتينه تا نزديكي شهر بنغازي )پايگاه 
اصلي حفتر( ادامه دارد. حاال بــراي درک بهتر معادالت 
ليبي كافي است بدانيم نيروهاي دولت وفاق از صبح روز 
يكشنبه وارد حاشيه جنوبي شهر سرت شده اند و براساس 
پيش بيني ها، به زودي اين شــهر را فتــح خواهند كرد. 
سيطره دولت وفاق بر هالل نفتي، به  معناي تامين منابع 
مالي چشــمگير براي طرابلس و در مقابل، خسارت هاي 
سنگين اقتصادي و نظامي براي شبه نظاميان حفتر است.

به گزارش شــبكه الجزيره، همزمان با پيشروي نيروهاي 
وفاق در محور ســرت، حمالت هوايي و پهپادي حاميان 
حفتــر نيز شــدت يافته اســت؛ حمالتي كــه صرفا بر 
مواضع نظاميــان متمركز نبوده و تمام زيرســاخت ها و 
ساختمان هاي موجود در مســير نيروهاي وفاق را مورد 
هدف قرار مي دهد. خبرنگار الجزيره مدعي اســت اين 
حمالت از سوي مصر و امارات رهبري شده و تاكنون در 
جريان آن، چندين مركز مدني، ازجمله يك بيمارستان به 
كلي تخريب شده است. از سوي ديگر رسانه هاي مصري، 
تصاويري را از انتقال تجهيزات سنگين ارتش اين كشور به 
سوي مرز ليبي منتشر كرده اند. اگرچه تا كنون دولت مصر 
هيچ موضع رسمي درباره احتمال مداخله مستقيم اين 
كشور در جنگ ليبي نداشته، اما مي توان حدس زد كه در 
صورت نزديك شدن نيروهاي وفاق به بنغازي، پاي ارتش 
مصر نيز تحت عناوينــي همچون تامين امنيت مرزهاي 

غربي، به اين صحنه آشفته باز شود.

پناهندگان سياسي كره شمالي در كره جنوبي، با استفاده از بالن، شب نامه و پوسترهايي عليه كيم  جونگ اون به كره شمالي مي فرستند.

محمدامين خرمی
خبرنگار

جواد نصرتی
خبرنگار
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چنينكهدردلمنداغزلفسركشتوست
بنفشــهزارشــودتربتمچــودرگذرم

افشاگريتصاويرماهوارهايازكرونا
ماساچوست: تصاوير ماهواره اي كــه در دانشگاه هاروارد 
جمع آوري و مقايسه شده اند، اين احتمال را مطرح مي كنند 
كه زمان آغاز اپيدمي كرونا بســيار زودتر از زماني است كه 
مقامات چيني ادعا مي كنند. به گزارش يورونيوز، مقايسه 
بيش از 110تصوير ماهواره اي از 6 بيمارستان اصلي ووهان 
در فاصله زماني ژانويه2018 ميالدي تا آوريل ســال جاري 
ميالدي نشان مي دهد كه پاركينگ  اين بيمارستان ها از ماه 

اوت سال 2019با ازدحام روبه رو بوده است. 

قرنطينه،جان3ميليوننفررانجاتداد
لندن: مطالعات اخير نشــان مي دهد كــه محدوديت ها 
و ممنوعيت هــاي مربــوط به ويــروس كرونــا در اروپا 
احتماال جان 3ميليون نفر را نجات داده است. به گزارش 
اينديپندنت، دانشمندان كالج سلطنتي لندن با استفاده 
از يك مدل رياضي دريافته اند كه اين محدوديت ها »تأثير 
اساسي« در كاهش ميزان انتقال ويروس داشته است. در 
اين مطالعات، از داده هاي 11كشــور اروپايي از آغاز ثبت 

اطالعات استفاده شده است.

پيداكردنگنجدركوهستانراكي
كلرادو: مردي موفق شد صندوقچه  پر از طال و جواهري 
را پيدا كند كه بيش از 10سال پيش يك كلكسيونر عتيقه 
آن را در گوشــه اي از كوهســتان راكي پنهان كرده بود. 
به گزارش بي بي ســي، اين صندوقچه برنــزي كه همراه 
محتوياتش 9كيلوگرم وزن داشته، ساخت قرن 13ميالدي 
است. در اين صندوقچه، سكه هاي طالي كمياب، جواهرات 
قديمي با سنگ هاي ياقوت، زمرد، الماس، مجسمه هاي 

عتيقه، آينه  طالي ماقبل تاريخ و... وجود داشت.

نامه2زندانيفراري
رم: 2نفر از زندانياني كه هفته گذشته توانسته بودند 
از زندان شــهر رم فرار كنند، پيــش از ترك زندان 
يادداشتي خطاب به نگهبانان نوشته و اعالم كردند 
كه براي انجــام كار مهمي مجبور بــه ترك زندان 
شــده اند و خيلي زود برخواهند گشت. به گزارش 
بي بي سي، آنها در 2ژوئن توانستند شبانه به كمك 
شــيلنگ آب از ديوار زندان »ربيبيــا« باال بروند و 

موفق به فرار شوند.
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نفس هاي خود را به پاكدامني بياراييد و از ولخرجي و اسراف بپرهيزيد.

  اذان ظهــر:  13:04   غروب آفتــاب: 20:20   اذان مغرب: 20:41
  نيمه شب شــرعي: 00:11   اذان صبح: 4:02   طلوع آفتاب: 5:48

عكس:شاتراستوك جابهجاييخانهايصدسالهدرشهرجينانچين

جانورانبدنام!
»مثل سگ دروغ ميگي«، »مثل خر 
نمي فهمي«، »مثل گاو مي خوري«، 
»مثل سگ مي ترسي«، »مثل كفتار 

خونخوار رفتــار مي كني«، »مثل 
خــوك كثيفــي«، »دزدي 
مثــل كالغ«، »موذي مثل 
مــوش«، »آب زيركاه مثل 

مار«، »مكار مثل روباه« و... امثال اينگونه استعاره ها فراوان 
هستند و اگر دقت كنيم در تمام اين تكيه كالم ها تنها نكات 
منفي رفتارهاي جانوران را لحــاظ كرده اند و مثال هيچ گاه 
كسي نمي گويد »پركار و تالشگر مانند مورچه«! آيا به راستي 
اين جانداران، آنطور كه ما به آنها نگاه مي كنيم، گناهكارند؟ 
بياييد از حيواني شروع كنيم كه از ما بهتر مي فهمد، بهتر بو 
مي كشد، بهتر مي شنود، بهتر مي دود و...، ولي در گفتارهاي 
ما يك جانور دروغگو و ترسو نشان داده مي شود. از بهترين 
دوســت انســان و وفادارترين حيوان يعني سگ صحبت 
مي كنم. در كتاب هاي دبســتاني مي خواندم كه: سگي را 

لقمه اي هرگز فراموش نگردد/ گر زني صد نوبتش سنگ
در ضرب المثل هايمان بي رحمانه به خصوصيات منحصربه فرد 
ســگ پشــت كرده و صفات فرضي را به او نسبت مي دهيم؛ 
مانند ترس، دروغگويي و... حقيقت آن اســت كه ما انسان ها 
حدود 7هزار ســال پيش خصوصياتي را در گرگ ها يافتيم 
كه مفيد بودند، آنها را اســير و بعد هم رام كرديم و ســگ را 
به وجود آورديم؛ لذا 99درصد ساختار ژنتيك گرگ ها شبيه به 
سگ هاست. امروزه ما از تمامي خصوصيات سگ ها براي بهبود 
كيفيت زندگي خود اســتفاده مي كنيم؛ مانند استفاده براي 
نابينايان، ناشنوايان، كساني كه مشكل حركتي دارند، كشف 
مواد منفجره ، مواد مخدر و...  . عجيب اســت كه يكي از اين 
خواص در گويش هاي ما به كار نمي رود. اما نگاهي به سر بزرگ 
خر به ما مي فهماند كه آنها حيوانات ابله و نفهمي نيستند. اگر 
پاي آنها در سوراخي رود، وقتي به نزديك آن سوراخ مي رسند 
با احتياط فراوان از كنار آن مي گذرند اما خصوصيات مهمي 
كه انسان از آنها اســتفاده كرده، حس جهت يابي االغ است! 
اگر آنها را در يك جهت جغرافيايي قرار دهيم، مثال از شمال 
به طرف جنوب، چنانچه چندبار هــم در گردنه اي دور بزنند، 
باز هم جهت اصلي شمال به جنوب را حفظ خواهند كرد. آيا 
كالغ ها به راســتي دزدي مي كنند؟ بله. من از كودكي شاهد 
دزديدن قالب صابون از لبه حــوض منزل مان بوده ام. بعدها 
ديدم كه اين صابون  در بدنه النه كالغ ها و نيز حاجي لك لك ها 
به كار گرفته شده بود؛ همينطور لنگه كفش و عصاي پدربزرگ 
و نيز حلقه انگشــتري! اگر خوك ها زيرك ترين پستانداران 
عالم هســتند، كالغ ها زيرك ترين پرندگان هستند. در ژاپن 
كالغ ها ترتيب تغييررنگ چــراغ راهنمايي را ياد گرفتند و از 
آن براي خردكردن هسته ميوه ها استفاده كردند! سرچهارراه، 
وقتي چراغ زردرنگ مي شــد، ميوه را زير الستيك اتومبيل 
مي گذاشتند و وقتي قرمز مي شــد برمي داشتند. اما دزدي، 
اين كار را براي زينت النه ها و جلب جفت خود انجام مي دادند. 
اما چه بگويم از روباه كه همه چيز از دســتش برمي آيد. يك 
حيوان زيباي همه چيز تمام. در همه فرهنگ ها از قديم تا به 
حال روباه مظهر ذكاوت است. قبل از انقالب، دولت افغانستان، 
از ايران درخواست چندين رأس روباه كرد! بعدا مشخص شد 
كه روباه ها در اين كشور به خاطر حمله به مرغ  و خروس هاي 
روستاييان و نيز به خاطر اســتفاده از پوست اين جانور شكار 
شــده بودند و آن زمان موش ها و جوندگان صحرايي مزارع 
را مورد حمله قرار داده بودند كــه راه  چاره را ورود روباه هاي 

ايراني تشخيص دادند.
 از 2موجود يعني موش و مار هم بگويم. چندي قبل در يك 
رستوران در منطقه اي روستايي در هندوستان بودم. يك 
موش طول و عرض رستوران را طي كرد و بيرون رفت. به 
صاحب رستوران گفتم. گفت: ماندگار! يعني اينجا زندگي 
مي كنه و بعد توضيح داد از زماني كه شكارچيان مارها به 
اين منطقه آمده اند، موش ها بــه خانه ها و مزارع ما هجوم 
آورده اند. شــكارچيان مارها را شــكار مي كردند و آنها را 
مي فروختند. بــا كاهش تعداد مارها، جونــدگان ازجمله 
موش ها دهكده را فتح كردند. آنچه راجع به خطر موش ها 
گفته مي شود، صحيح اســت. موش ها در قرن19در اروپا 
طاعون را منتشــر و ربع جمعيت قاره ســبز را قلع و قمع 
كردند. دانشمندان آن زمان سگ و گربه را مقصر دانستند 
و آنها را قلع  و قمع كردند. نتيجه؟ افزايش موش ها و شدت 
طاعون. اگر بخواهيم حيات روي زمين جريان داشته باشد، 
به همه اين موجودات نيــاز داريم. جهان چون خط و خال 

و چشم ابروست / كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست.

اسماعيلكهرمنقد و نظر
استاد محيط زيست

هوشنگصدفييادداشتتاب آوري
 روزنامه نگار

سمانهفرنيا
ويترينروانپزشك كودك و نوجوان

درحسرتبوسيدن
از وقتي ســروكله كرونــا پيدا 
شــد، برخي رفتارهاي عرفي ما 
ايراني ها تحت شــعاع خطرات 
اين ويروس فسقلي قرار گرفت. 
دســت دادن، بغــل كــردن، 

مصاحفه و بوسيدن و حتي 
خيره شدن در چشمان هم 
و تركيدن بغض گذشته و 
حال. بدون رد و بدل كردن 

بوســه طبعاً محبــت پدر به 
فرزند ، فرزند به والدين، همســر به 

همسر، دختر به پدر، دوست به دوست، معلم به شاگرد 
و باالتر از آن آشــتي 2خصم ديرينه، معنا و مفهومي 

نخواهد داشت.
غلط نكنم شايد بعدها در خاطرات عاشق و معشوق ها 
بنويسند عشق هم عشق بيات و كهنه روزگار پيشاكرونا 
و نه پساكرونا. شايد گاهي ميان واژه هاي رد و بدل شده 
عشاق، اشــعار ســوزناك با برخي رفتارهاي عاشقانه 
ردوبدل مي شود اما كرونا همه اين رفتارهاي شرقي و 

عاشقانه را به پستو راند.
بدون تجربه رفتارهاي با مهر و محبت چگونه مي شود 
در دوران سالمندي از عشق و محبت سخن راند. قباًل 
اگر مميزهاي ادبيات، ســينما و تلويزيون صحنه هاي 
مهربانانه را براي بدآموزي نسل جوان حذف مي كردند، 
حاال بايد به كرونا دست مريزاد گفت كه كار آنها را آسان 
كرد. بعيد مي دانم هنرمندان از باب مميزي صحنه ها 
يا گفتار، از دست وزارتخانه متولي گاليه كنند؛ چون 
كرونا اجازه نمي دهد اين نوع رفتارهاي عرفي دوام پيدا 
كند. تازه اگر كسي جسارت كند بوسه اي بر گونه پدر 
يا پيشاني مادر يا دختر و حتي همسر بنشاند بايد پيه 

ويروس نقلي كرونا را به تن بمالد.
فارغ از هرنوع داوري درباره اين قسم رفتارهاي مهرانه 
ايراني ها و صدالبته خط قرمز مميزان بايد گفت، برخي 
اشعار درباره بوسه و بوسه دادن به رغم نگره ممنوعه، 
در تاريخ سياســي ايران ماندگار شــده اند. شعر »مرا 
ببوس« »حيدر رقابي« در ســال هاي پس از كودتاي 
28 مرداد، در بين اقشــار جامعه جايگاه خاصي پيدا 
كرد. هروقت نشــاني از مبارزان سياسي از هر مكتبي 
در دوره حكومــت پهلوي قبل و بعد از آن، ســخن از 
مظلوميت يا بر ســردار رفتن آنان به ميان آورد، ترانه 
»مرا ببوس« »گل نراقي« اشــك را بر ديدگان ظالم و 
مظلوم روانه مي ســاخت. اي كاش كرونا نيامده بود تا 

بوسيدن ممنوع نبود.

اماواگرهاياوتيسم
اوتيســم درواقع مجموعه اي از اختالالت رشــد 
مغز و دســتگاه عصبي اســت كــه به صورت 
خفيف تا شــديد بروز مي كند. وجه مشــترك 
اختالالت طيف اوتيســم، اشــكال در برقراري 
ارتباط اجتماعي و انجــام رفتارهاي تكراري و 

كليشه اي است. در بسياري از موارد، چند 
فرد مبتال در يك خانواده وجود دارند كه 

نشان مي دهد عوامل ژنتيك نقش مهمي در بروز اوتيسم دارد. يكي 
از مشخص ترين نشانه هاي اوتيسم، ضعف كودك در برقراري ارتباط 
با ديگران است. نگاه نكردن به چهره و چشم ديگران، لبخند نزدن 
و فقدان واكنش به شــنيدن اسم خود با وجود شــنوايي طبيعي، 
از نخستين نشانه هاي اين بيماري تا يك ســالگي است. برخي از 
اين كودكان هرگــز توانايي صحبت كردن را به دســت نمي آورند 
و تالشــي هم براي برقراري ارتباط با ايما و اشــاره ندارند و بيشتر 
خواسته هايشــان را با گريه و جيغ زدن ابراز مي كنند. برخي ديگر 
ديرزبان باز مي كنند، ولي به علت اشكال در كاربرد كلمات و ضماير 
و عبارات تكراري در برقراري ارتباط با اطرافيان ناتوان هســتند. 
اين كودكان، هيجانات و حالت چهره ديگران را متوجه نمي شوند 
و به حركت هايي مانند دست تكان دادن )باي باي كردن( و اشاره 
كردن پاســخ نمي دهند و در مهارت هاي بازي نيز مشــكل دارند. 
بازي هايشــان، كليشــه اي و تكراري و فاقد تخيل و هيجان است. 
از ديگر نشــانه هاي اين بيماري، حركات سر يا بدن به جلو و عقب، 
بال بال زدن، چرخيــدن دور خود، عالقه به اشــياي چرخان مثل 
ماشين لباسشويي و پنكه، خيره شدن به چراغ ها، بو كردن اجسام و 
عالقه به اشياي خاص است. بايد توجه داشت وجود موارد نام برده به 
تنهايي نشانه ابتالي كودك به اوتيسم نيست و بسياري از كودكان 
با رشد طبيعي نيز ممكن است برخي از اين نشانه ها را به طور گذرا 
در سير رشد خود نشان دهند. تشخيص بعد از ارزيابي دقيق توسط 
روانپزشك كودك بيان مي شود. تشخيص زودهنگام در سال هاي 
ابتدايي زندگي و شروع هرچه ســريع تر مداخالت درماني ازجمله 
داروها و اقدامات بازتواني ماننــد كاردرماني و گفتاردرماني، نقش 

مهمي در پيش آگهي كودك دارد.

   هر وقــت می خواهيد كاری بكنيد يا آن را با عشــق انجام 
بدهيد يا اصال آن كار را انجام ندهيد.

   مهم ترين عشقی كه انسان ها می توانند نثارخداوند كنند 
اين است كه ابتدا انسان های ديگر را دوست بدارند.

   يك راه مستقيم و ساده به سوی خدا اين است كه هر روز 
شخصی يا چيزی را برای دوست داشتن بيابيم.

پريبادوسوگمغان
چاپ ســوم رمان هاي »پريباد« و 
»ســوگ مغان« نوشته محمدعلي 
علومي از ســوي نشر آموت منتشر 
شــد. »پريباد« با ســبك و سياق 
رئاليســم جادويي به مقطعي مهم 
از تاريخ ايــران مي پردازد. در اواخر 
دوره قاجار با كشــف نفت و ديگر 
معادن مورد نياز جهان جديد، ميهن 
ما ورودي بــا واكنش هاي متعدد و 
متفاوت به جهان صنعتي داشــت. 
محمل رمــان، دوراني اســت كه 
ابرقدرت زمــان و عوامل داخلي و 
خارجي بريتانيا در تضاد و تعارض 
با مردم ايران بودنــد. وقايع رمان 

در شهري به نام »پريباد« مي گذرد 
كه يك شب ناگهان محو مي شــود. تنها بازمانده اين 
شهر، مرد كهنسال و نابينايي است به نام »پيرويس« 
كه ماجراهاي شــهر را شــرح مي دهد. حاكم شهر و 
سركنســول بريتانيا هنگام عياشــي قصــد تجاوز به 
دختركي را دارند. طــوس آخرين عياِر شــهر باخبر 
مي شــود. بال درمي آورد و براي نجات دخترك پرواز 

مي كند و... .
بهره مندي از اســاطير ايراني، جدال اهورا و اهريمن، 
مار و عقرب، استفاده از فرهنگ و باورهاي هزاران ساله 
مردم، اجراي جديد از قصه هاي قديمي و همچنين در 
قالب داستان درآوردن تعبيرها و ضرب المثل ها بر زمينه 
اصلي روابط اجتماعي، موضوع و مضمون رمان را شكل 
مي دهد. سرانجام مادري پير كه تمام پسران دليرش را 
كشته اند با آه هاي آتشينش، حاكم ستمگر و سركنسول 

دولت استعمارگر و شهر پريباد را مي سوزاند.
»ســوگ مغان« نيز رماني اســت با رويكرد استعاره و 
پرداخت اكسپرسيونيستي كه تاريخ كرمان در جدال 
با شــرور طبيعي و اجتماعي موضــوع و مضمون آن 
است؛ از جمله حمله اردشير بابكان و جدال با هفتواد و 
كشتار مردم و... هجوم آغامحمدخان به كرمان و چشم 
درآوردن و كله منار ساختن و سپس انقالب مشروطه 
و بر دار كشيدن رفعت نظام نرماشيري و مانند اينها و... 
تا پس از زلزله بم كه راوي اين همه مردي است بستري 
در تيمارستان. محمدعلي علومي پيش از اين در رمان 
»ظلمات« و 2 مجموعه داستان كوتاه »هزارويكشب نو« 
و »قصه هاي غريب، مردمان عادي« به فرهنگ مردم و 
بهره مندي از افسانه ها و اسطوره ها به روابط اجتماعي 

مردم شهر بم پرداخته بود.

اجارهنشينها
عباس آقا ســوپر گوشــت )عزت اهلل انتظامي( نقشــه 
مي كشــد مســتأجران را از ســاختمان مرحوم رام 

دامدار)كــه در تصادف ترن دوســلدورف از دنيا 
رفته( بيرون كند. ساختمان ويرانه اي كه انگار در 
وسط بيابان ساخته شده، ولي مأمور شهرداري 
مي گويد ايــن منطقه آتيه خوبــي دارد. آتش 

اختالف مســتأجران با عباس آقا را دو بنگاهي رقيب شعله ور مي كنند. غالم 
تركه اي)سياوش تهمورث( عباس آقا را آنتريك مي كند و آق باقري )منوچهر 
حامدي( در نقش مشاور دلسوز مستأجران ظاهر مي شود. همه دعوا هم بر 
سر آپارتماني است كه به بدترين شكل ممكن ساخته شده و هر لحظه ممكن 
است ويران شــود. اما همه مي دانند اين ملك ويران ارزشمند است، به قول 
مأمور شهرداري آتيه دارد و مهم تر از همه بي صاحب است. رام دامدار مرده 
و هيچ وارثي هم ندارد. براي همين موضوع اســت كه قندي )اكبر عبدي(، 
بقيه مســتأجران را به خانه اش دعوت مي كند تا با باقري جلســه بگذارند و 
عباس آقا هم سراغ غالم تركه اي مي رود تا راه و چاه نشانش بدهد. آخر ماجرا 
را كه مي دانيد؛ تانكر آبي كه سرنگون مي شــود تا ساختمان را آب بردارد و 
ويراني كامل شــود. پايان ماجرا اما خوش است؛ مأموران مثل فرشته نجات 
از راه مي رسند و وعده صاحبخانه شدن را به مستأجران مي دهند تا بهترين 
كمدي شهري بعد از انقالب با هپي اند تمام شود. مستأجران فيلم داريوش 
مهرجويي با تمام بالهايي كه سرشــان آمد، خيلي خوش اقبال بودند كه در 
نهايت اميدوار به داشتن ســرپناهي براي خودشان شدند. اغلب مستأجران 
امروز به چنين چيزي)خانه دار شدن( حتي فكر هم نمي توانند بكنند. مبلغي 
كه تا همين دو،  سه سال پيش براي خريد مسكن كفايت مي كرد، حاال اندازه 
پول پيش مي ارزد. اجاره ها سر به فلك گذاشــته و  كاري هم از دست كسي 
برنمي آيد. حل شدن مشكل مسكن به حل شــدن مشكالت كالن تري گره 
خورده كه نمي شود اينجا به آن پرداخت. فعال چاره اي نيست؛ يا بايد زير بار 
افزايش اجاره يا سراغ آپارتماني كوچك تر در محله اي ارزان تر رفت. شايد اين 
هم كفايت نكند و چاره اي جز خروج از پايتخت وجود نداشته باشد؛ اتفاقي كه 
اين سال ها شدت گرفته و بعد از طبقه كارگر، نوبت به طبقه متوسط رسيده 
كه به حاشــيه پناه ببرد؛ گروهي كه بخش قابل توجهــي از آن فقط از نظر 

فرهنگي متعلق به طبقه متوسط است.
 فيلم اجاره نشين ها با اين جمله خانم توسلي)منيژه سليمي( به شوهرش)ايرج 
راد( به پايان مي رسيد: »جواد، انگار يواش يواش به آرزوي خودمون مي رسيم.« 
خانم و آقاي توســلي نمايندگان طبقه متوســط در فيلم مهرجويي بودند؛ 
طبقه اي كه بيشترين فشارها را متحمل شــده و از نظر اقتصادي فاصله اي با 
اضمحالل كامل ندارد. مسكن فقط يك نمونه است و اجاره نشيني فقط يكي از 
زخم ها. مسئله اينجاست كه ظاهرا  كاري از دست كسي برنمي آيد. شعارها به 
كنار، عملكرد ها تصويري طوالني و بدون قطع از سكوت را مقابل ديدگانمان 

قرار داده. همه اميدواريم كه پرنده روي تانكر ننشيند و اين خانه را آب نبرد.

نگاه

تبديلباتريهايكهنهبهكود
يك شــركت اســتراليايي توانسته 
اســت عناصر روي )زينك( و منگنز 
را از باتري هاي مصرف شــده و كهنه 
بازيابي كند و با اســتفاده از گرد فلز 
اقدام به ايجــاد يك مكمــل ميكرو 
مغذي براي كودهاي گياهي كند. به 
 گزارش اي اي، بخش بازيافت شركت 

»ليتيوم استراليا« اعالم كرد؛ ساالنه حدود 6هزار تن باتري قليايي در كشور 
استراليا فروخته مي شود، يعني حدود 158ميليون باتري و حدود97 درصد 
از آنها بعد از اســتفاده به محل هاي دفن زباله راه مي يابند. شــركت »ليتيوم 
اســتراليا« اميدوار اســت ردپاي كربن را در صنعت باتري به كمترين ميزان 
ممكن برســاند و يكي از روش هاي مدنظر اين شــركت نيز بازيافت اجزاي 

باتري ها به كود است.

دانستني ها

درمانبيماريعصبيباايمپلنتميليمتري
 محققان براي درمان بيماري هاي عصبي، ايمپلنتي ابــداع كرده اند كه به طور 
بي سيم و با انرژي ميدان مغناطيسي شارژ مي شود. به گزارش نيواطلس، محققان 
دانشــگاه تگزاس محركي عصبي ابداع كرده اند كه با محيطي مغناطيسي شارژ 
مي شود. اين محرك شبيه يك ورقه نازك مربع شــكل و به اندازه يك دانه برنج 
اســت. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه با اســتفاده از مواد مغناطوالكتريك 

مي توان دستگاه هاي بي سيم مختلفي را توليد كرد.

سالمت

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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