
3

  فرد یا حزب اصالح طلب باید مشخص کند آیا به شهروند و 
برابري حقوق معتقد است یا او هم معیارهای محدودکننده دارد

  مردم باید بدانند اصالح طلبان مطابق چه اصول 
و با چه اهدافی سیاست ورزی می کنند

 آثاري از: طیبه سیاوشي ، سید محمد حسیني،  سید محمدعلي ابطحي، هادي حق شناس
 سیدفرید موسوي ، حسین سالح ورزي، شریفي یزدي ، پوریا گل محمدي

18علیرضا ابراهیمي، کورش زارعي، حمید پارسانیا  و علي ساري

2

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7962  SAt  JuN.13 44صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 20 20  24صفحه شماره 7962   سال بيست و هشتم 21   شوال  1441  شنبه 24 خرداد 1399 

تنها در مهدكودك!
همشهري از جزئیات کامل بازگشایي 

مهد کودك ها گزارش مي دهد

ترسيم نقشه توسعه 
مترو در سال 99

سايه تهران بر مذاكرات 
واشنگتن -    بغداد

تزریق بموقــع منابع مالي مي تواند 
تهران را در سال جاري به 8کیلومتر 
متروي جدید و 17ایستگاه جدید 
در شبكه ترددهاي زیرزمیني مجهز 

کند

درپي بازدید علي امام، مدیرعامل شرکت 
متروی تهران از همشهري انجام شد

گفت وگو با تامر بــداوي، تحلیلگر 
بنیاد کارنگــي دربــاره مذاکرات 
راهبردي میان واشــنگتن و بغداد 

که از دیروز آغاز شده است 

یادداشت
محمد باريكاني  ؛ روزنامه نگار

تعطیالت خردادماه تأثیر سفر بر افزایش شیب ابتال به 
کرونا در کشور را عیان کرد. تعطیالت عید فطر و پس از 
آن تعطیالت  نیمه خردادماه کاري با نظام درمان کشور 
کرد که وزیر بهداشت را براي اقناع مردم به خودداري از سفر به تضرع واداشت. آمارهاي 
وزارت بهداشت بیانگر آن است که طغیان کرونا در ایران ارتباط مستقیم با افزایش 

حجم سفرها و ترددهاي غیرضرور حتي در داخل شهرها دارد.
در 10روز نخست خردادماه 2میلیون مســافر به مازندران هجوم بردند. جاده هاي 
پرترافیك شمال در حالي مملو از جمعیت مسافران شد که آن سوي این نافرماني، کادر 
درمان براي مقابله با شیوع شدیدتر کرونا در کشور و میزباني از حجم بیشتر مبتالیان 

به دلیل افزایش سفرها باز هم حالت آماده باش گرفتند. 
معاون گردشگري کشور گفته است تا نیمه خردادماه، پس از طي 2 تعطیلي عید سعید 
فطر و تعطیالت نیمه خرداد، در ۳1 استان کشــور، ۴2۹هزار و ۳21 سفر، ۳میلیون و 
۳0۳هزار و ۶۴8 تردد و ۴میلیون و 17۹هزار و ۳18 نفر-شــب-اقامت ثبت شد. آمار 
پلیس راهنمایي و رانندگي کشور اما با آمار معاون گردشگري تفاوت چشمگیر دارد. 
پلیس راهور آمار ثبت شده از سفرهاي زمیني را بیش از 10میلیون تردد در داخل شهرها 
ثبت کرد و از ورود 500هزار خودرو تنها به مازندران در 2تعطیلي خبر داد. مقایسه این 
آمارها نمایشگر یك پدیده شوم و آن هم نادیده گرفتن تمامي هشدارهاي مقابله با کرونا 
از سوي جامعه و شهرونداني است که ۴ ماه را در خانه ماندند و به محدودیت ها تن دادند 
تا مهار بیماري در ایران ممكن شود. اما ناگهان با رسیدن به 2 تعطیلي طوالني در آستانه 
تابستان، عصیان زده راهي شهرها و جاده هاي کشور به ویژه جاده هاي شمالي شدند و 

کووید-1۹ را این بار در کوله بار سفر به شهرهاي کشور حمل کردند. 
نافرماني در سفر این بار نه از سر لجبازي با کادر درمان و نه گفتن عامدانه به هشدارهاي 
مطرح شده به منظور جلوگیري از شیوع بیشتر کرونا در ایران که از عطش سیري ناپذیر 

ایراني ها براي سفر و پایان دادن به محدودیت  و خانه نشیني ناشي شد.
ایراني ها همچنان تشنه سفر هســتند و از ماندن در خانه بیزار! نشانه هاي آن نیز در 
تعامالت اجتماعي جدید پس از کاهش محدودیت هاي کرونایي کشور در سطح جامعه، 
در مال هاي تجاري، در وسایل حمل ونقل عمومي و در صف هاي گوناگون مشهود است. 
دیگر نه از آن رعایت فاصله اجتماعي خبري هســت، نه از حساسیت هاي ایجاد شده 
براي استفاده از ماسك و نه از آن مسئولیت اجتماعي با هدف  جلوگیري از اشاعه بیشتر 
کووید-1۹! گویي بیماري از ایران رخت بربسته است و وضعیت عادي شده است. در 

حالي که چنین نیست و سیل مبتالیان در مسیر درمان افزایش یافته است. 
نتیجه همین رفتارهاســت که ترکیه همین همســایه کناري ایران مرزهاي خود 
را بدون محدودیت به روي جهان گشــود، اما خط مرزي خود براي ســفر از ایران 
را همچنان مسدود نگاه داشته است.  نتیجه همین رفتارها در جامعه ایراني است 
که در تعطیالت پایان همین هفته نیز سیل خودروها را به جاده هاي شمالي کشور 
مي کشاند تا بار دیگر همچون هفته هاي اخیر شیب ابتال به کرونا و ضریب مبتالیان 
به کووید-1۹ را در ایران باال ببرند. همین بي تفاوتي در انجام رفتارهاي غیرمسئوالنه 
در بحران پاندمي کرونا است که  ما  را متفاوت از جهان کرده است و شهرهاي کشور 
را نیز یك به یك از وضعیت سفید به زرد و نارنجي و حاال به رنگ قرمز بحران تغییر 

داده است.
ردپاي هجوم گسترده تر کرونا با توجه به افزایش بیشتر آمار مبتالیان به کرونا در کشور 
را همچنان باید در کوله بار مسافران جست و بي تفاوتي در رعایت هشدارهاي بهداشتي 

را بر تخت هاي بیمارستاني  مشاهده کرد.
تداوم چنین رفتاري است که از همین امروز باید افزایش نمودار ابتالي ایراني ها 
به کرونا را طي ۳هفته آینده انتظار کشید تا مســئوالن ستاد ملي مقابله با کرونا 
بار دیگر اعالم کنند، دلیل افزایش ابتال همچون گذشــته ســفرهاي پرحجم در 

تعطیالت است.

 عطش سفر 
و طغيان مداوم بيماري

دریچه
سيدكاظم ملكوتي؛  روانپزشك و عضو جمعیت علمي پیشگیري از خودکشي ایران

روش هاي مختلفي براي اقدام به  خودکشي وجود دارد 
اما شدید و خطرناك ترین موارد که در ایران شاهد آن 
هســتیم که اغلب منجر به فوت نیز مي شود روش دار 
زدن، خودسوزي و استفاده از سموم کشاورزي است. 
این روش ها به دلیل اینكه خطرناك هســتند، میزان مرگ ومیــر باالیي دارند. اما 
صرف نظر از شیوه خودکشي پرسش اساسي این اســت که افراد چرا دست به این 
اقدام هاي خشن مي زنند؟ براي پاسخ به این پرســش عوامل مختلفي را مي توان 
برشــمرد. از جمله: عوامل کالن و عوامل خرد. براي بررســي عوامل کالن باید به 
این نكته اشاره کرد که مناطقي که خودکشــي در آنجا بیشتر اتفاق مي افتد اغلب 
مناطقي هســتند که مردم بیشتر تحت فشار و استرس هســتند. مطالعات نشان 
مي دهد نرخ رشد اقتصادي این شهرها و اســتان ها معموال منفي است. فقیر بودن 
و رشد پایین ازجمله ریزفاکتور هاي آســیب هاي اجتماعي است که گاهي منجر 

به خودکشي مي شود.
مثال در استان خوزســتان مدت هاســت که مردم به دلیل آلودگي هوا، آب، سیل، 
الیروبــي رودخانه و... تحت فشــار قرار دارند و در ســال هاي اخیر شــاهد اخبار 
ناراحت کننده اي از آنجا هستیم. مثال اخیرا یكي از نمایندگان این استان نیز به این 
مسئله اشاره کرده بود که ساکنان خوزستان روي نفت و ثروت خوابیده اند اما هیچ 

بهره اي از آن نمي برند.
عالوه بر عوامل کالن باید به عوامل خــرد نیز توجه کرد. مثــال وقتي در خانواده 
تعارضات بروز کند ممكن اســت اعضاي خانواده دچار مشــكل شوند. یكي از این 
تعارضات بیكاري در مردهاست. بیكاري، فشــار مالي و... طبقات کارگر را به شدت 
آسیب پذیر مي کند و فشارهاي اقتصادي روي این طبقه جدي است و آنها را مهیاي 
آسیب هاي گوناگون مي کند. وقتي در این موارد دقت مي کنیم متوجه مي شویم که 
عوامل خردتر مثل عوامل فردي نیز مؤثر است. مثال ردپاي افسردگي را مي بینید. 
ردپاي رفتارهاي تكانشي و پرخاشــگري را مي بینید. از این رو وقتي عوامل خرد و 
میانه و کالن با یكدیگر جمع مي شوند و وقتي افراد از نظر روحي آسیب پذیر باشند 
گاهي ممكن اســت واکنش ها در قالب حوادث تلخي مثل خودکشي بروز و ظهور 
کند. اما نكته حائز اهمیت در خودکشي این کارگر نفتي در این است که چرا او در 
خانه دست به خودکشي نزده است؟ چرا او در مألعام و در محل کارش به زندگي اش 
پایان داده است؟ چنین اقدامي حاوي پیام اســت و باید آن را در پرتو عوامل میانه 
و کالن تفسیر کرد. این رفتارها بوي اعتراض مي دهد. وقتي در حوزه خودکشي و 
خودسوزي صحبت مي کنیم که روش هاي خشني است به این نكته مي رسیم که 
این روش ها رنگ و بوي اعتراض دارد و برداشت عمومي از چنین رفتاري این است که 
چنین مرگ هایي اعتراض گونه است. اما براي پیشگیري از چنین حوادث تلخي چه 
باید کرد؟ افرادي که دست به خودکشي مي زنند اغلب از افسردگي رنج مي برند. در 
مورد این کارگر اما باید موضوع به طور دقیق بررسي شود. خوب است مرکز بهداشت 
و درمان آن شهر این موضوع را بررسي کند که او آیا سابقه ناراحتي، افسردگي و... 
داشته یا نه. از سوي دیگر سایر افراد خانواده این فرد و نزدیكان او نیز ممكن است 
آسیب پذیر باشند. بنابراین آنها نیز باید بررسي شوند. چرا که ممكن است آنها هم 

در معرض خطر خودکشي قرار داشته باشند. 
همین موضوع در محل کار او نیز صدق مي کند و دوستان و همكارانش نیز ممكن است 
آسیب پذیر باشند، چراکه این رفتار مسري است. به نظر مي رسد شرکت نفت باید بررسي 
فشار رواني در محیط کار متوفي و نزدیكان و دوستان او را در دستور کار قرار دهد. از 
سوي دیگر در سطح کالن فقر یكي از ریشه هاي افسردگي و خودکشي است. با توجه به 
شرایط کالن کشور به لحاظ اقتصادي و اجتماعي مدیران باید به فكر کاهش فشارهاي 
اجتماعي، اقتصادي و رواني باشند. رسانه ها نیز باید در انتشار و بازنشر چنین اخباري 
هوشیار باشند چرا که اخبار مربوط به خودکشي مسري است و ممكن است با انتشار 

چنین روایت هاي تلخ و گزنده اي افراد دیگري به چنین کاري ترغیب شوند.

خودكشي و زمينه هاي آن
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فهرست انتظارات
انتظارات  فعاالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مجلس یازدهم چیست؟

حكایت دریا ۳-2روزي است که اکران آنالین را تجربه مي کند 
و بي تردید در روزهاي کرونا، شریف ترین محصول سینمایي 

کشور است. بهمن فرمان آرا به سیاق سحرخیزي همیشگي اش، صبح اول وقت پاي 
تلفن از فیلمش، اکران آنالین، ساز وکارهاي عجیب اکران گفت.

صفحه22 را 
بخوانيد

 گفت وگو با سعيد حجاريان درباره بازسازي و بازآرایي 
هویت اصالح طلبي و اصالح طلبان 

گفت وگو با بهمن فرمان آرا درباره مهم ترین فیلم اکران شده سینماي 
ایران در روزهاي کرونا

 مي خواهم براساس کتاب »داستان جاوید« نوشته
 اسماعیل فصیح یك سریال بسازم

اصالح طلبان نمي توانند همزمان 
روي 2صندلي بنشينند

حكايت آنالين دريا

بازی آدم برفی های خوشحال زیرآفتاب توچال
گزارش همشهری از جشنواره آدم برفی ها که دیروز در ارتفاعات شمال شهر تهران برگزار شد
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 شاید اغراق نباشد بیش از ۳دهه است که حمل ونقل 
عمومي شهري در صدر برنامه هاي میان مدت توسعه 
کشــور قرار گرفته اســت و همچنین در بودجه هاي 
مصوب کشــور از برنامه پنج ســاله اول که ماده اي اختصاصي تحت عنوان الگوي 

مصرف حمل ونقل، داشت و تا برنامه هاي اخیر.
همواره هم عنوان مي شد سهم حمل ونقل عمومي شهري مي باید به 75درصد سهم 
سفرهاي درون شهري برســد که این هدف گذاري فارغ از سطح و جمعیت شهري 
بود. به عبارتي بین تهران و سایر کالنشــهرها با شهرهاي بزرگ، متوسط و کوچك 

تفاوتي گذاشته نمي شد که قاعدتا مي باید این تفاوت دیده مي شد.
با وجود گذشــت عمر بیش از 5 برنامه توسعه کشــور و هدف گذاري یادشده در 
برنامه هاي توســعه میان مدت کشور و بودجه هاي ســنواتي، وضعیت حمل ونقل 
عمومي شهرها حال خوشي ندارد. شهر تهران به عنوان شهر اول و پایتخت کشور با 
تسامح، نسبت به ناوگان تاکسیراني شهري به عنوان مد حمل ونقل عمومي، سهم 
حمل ونقل عمومي آن به کمتر از 50 درصد مي رسد. 10درصد به مترو، 1۶درصد 

به اتوبوسراني و 2۳درصد به تاکسیراني اختصاص دارد.
این در حالي اســت که بخش قابل توجهي از ناوگان اتوبوســراني شهري به سن 
فرسودگي رسیده است. به نظر نمي رســد، با روالي که در ۳دولت اخیر طي شده و 
عدم اهتمام دولت، امیدي به بهبود داشته باشیم. دولت دوم احمدي نژاد و 2دولت 

روحاني موفقیتي که نداشته، هیچ، پسرفتي هم داشته اند.
باید تصمیمي اساسي اتخاذ شود بسان تصمیمي که دولت اول اصالحات در زمان 
وزارت کشوري عبداهلل نوري گرفت. در آن زمان نگارنده مدیرکل دفتر برنامه ریزي 
عمراني بودم. گزارشــي در ســال1۳7۶ براي وزیر وقت کشــور تهیه کرده بودم، 
درخصوص وضعیت اتوبوسراني شــهرهاي کشــور. تقریبا وضعیت فرسودگي و 
استهالك اتوبوسراني هاي شــهري بســان امروز بود. این گزارش در شوراي عالي 
اقتصاد کشور ارائه شده و تصمیم گرفته شد بر ۳قلم فرآورده هاي نفتي چون نفت 
سفید، نفت گازوئیل و نفت کوره، عوارضي به ترتیب به مبلغ 10، 10 و 5 ریال تعیین 
شده و از مردم اخذ شــود و وجوه حاصله براي خرید اتوبوس توسط وزارت کشور 
هزینه شود. سال اول، یكصد میلیارد تومان و سال هاي بعدي وجوهات ناشي از اخذ 
عوارض مذکور بیشتر شد که موجبات قراردادهاي پنج ساله با ایران خودرودیزل و 

شهاب خودرو شد. با اولي 15هزار و با دومي 5هزار اتوبوس خریداري شد.
قراردادهاي یادشده با ارتقاي کیفیت اتوبوس هاي تولیدي همراه شد. کمیته فني 
مســتقر در این دو کارخانه که ترکیبي از معاونان فني اتوبوسراني ها و کارشناسان 
دفتر برنامه ریزي عمراني وزارت کشور داشــت که با کنترل کیفیت اتوبوس ها در 

مسیر تولید، این مهم را موجب شدند.
اجراي قراردادهاي مذکور باعث تحولي بزرگ در وضعیت ناوگان اتوبوسراني هاي 
شهري کشور شد. در انتهاي سال ششم از قراردادهاي یادشده، ۳8درصد از ناوگان 
اتوبوسراني شهري کشور نوسازي شد و عمر متوسط اتوبوس ها از 12سال به ۶.7سال 
کاهش یافت. موفقیتي بس عظیم که دیگر بار تكرار نشد و همچنان به عنوان یك 

دوره طالیي در ذهن و خاطره شهرداران آن دوره به یادگار مانده است.
نكته مهم اینكه تعداد شــهرهاي داراي ناوگان اتوبوسراني شــهري از 1۶شهر به 
۴8شهر رسید؛ پس از این دوره طالیي، مدت هاي زیادي است که دولت ها دست از 
حمایت حمل ونقل عمومي شهري کشیده اند و شهرداري ها نیز همچنان در خواب 
انتظار کمك دولت نسبت به بودجه حمل ونقل اهتمامي ندارند. شاید دیگر انتظاري 

بســان تصمیم بزرگ و تحولي - وزیر وقت کشور - را نباید 
داشته باشیم.- به دالیل مختلف-. اما مي توان در تصمیمي 

هماهنگ في مابین دولت و شهرداري هاي داراي ناوگان اتوبوسراني شهري، تقسیم 
وظیفه اي صورت گرفته و از حال گرفتار کنوني عبور کرد.

 حمل ونقل عمومي
مسئله اول تهران
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معــاون امــور فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري تهران شهر

از آغــاز بــه کار کمپیــن 
»چهارراه کودك« با هدف آگاه ســازي و 
افزایش حساسیت شهروندان نسبت به کار 
کودك، شناخت اشكال و ابعاد این پدیده و 
جذب و مشارکت شهروندان براي کاهش 
این آســیب اجتماعي در شهر تهران خبر 

داد.
محمدرضا جوادي یگانــه در گفت وگو با 
همشهري با اشــاره به آغاز به کار کمپین 
»چهارراه کودك« همزمان با روز جهاني 
مبارزه با کار کودکان گفت: شــهرداري 
تهران در راستاي تحقق شــعار »تهران، 

شــهري براي همه« و با توجه به تكالیف قانوني این نهاد براي فراهم کردن زندگي ایمن 
براي همه شهروندان در تالش است تا امسال در راستاي بهبود شرایط زیست کودکان کار، 

اقداماتي را دنبال کند.
او افزود: شهرداري تهران درحالي خود را ملزم به ساماندهي و حمایت از کودکان کار و خیابان 
مي داند که براساس تكلیف قانوني خود تنها باید زیرساخت هاي الزم را براي ساماندهي این 

کودکان فراهم کند و در اختیار نهادهاي ذیربط و سازمان هاي مردم نهاد قرار دهد.
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به اینكه از نگاه شهرداري تهران 
تمام اشكال کار کودکان غیرقابل پذیرش اســت، تصریح کرد: این نهاد در تالش است تا با 
استفاده از زیرساخت هاي موجود و در راستاي تحقق مسئولیت پذیري اجتماعي نسبت به 
آگاه سازي و افزایش حساسیت شهروندان نسبت به کار کودك و شناخت اشكال و ابعاد این 

پدیده کمك کند.
جوادي یگانه حمایت از سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه کار کودکان و جذب و مشارکت 
شهروندان براي کاهش پدیده کار کودك را دیگر اهداف کمپین »چهارراه کودك« عنوان 
کرد و گفت: نظارت بر پیمانكاران و نهادهاي زیرمجموعه شهرداري تهران درخصوص منع 
به کارگیري کودکان، تالش در راستاي حذف اشــكال کار پرخطر براي کودکان ازجمله 
زباله گردي و حمایت از اجراي طرح ها و پروژه هاي مرتبط با توانمندســازي کودکان کار و 
خانواده هاي آنان از دیگر برنامه هاي شهرداري تهران براي کمك به حل مشكل کار کودکان 

در شهر تهران است.

»چهارراه كودك« در برابر كار كودك
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دستگيري تعدادي از ضابطان قضايي و كاركنان سازمان بازرسي
پنجشنبه گذشته نيز رئيس مجتمع ويژه رســيدگي به جرائم اقتصادي خبرها 
درباره دستگيري چند تن از ضابطان قضايي و كاركنان سازمان بازرسي را تأييد 
كرد. به گزارش تسنيم، قاضي مســعودي مقام، رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به 
جرائم اقتصادي درباره شايعه دســتگيري چند تن از ضابطان قضايي و كاركنان 
سازمان بازرسي در ارتباط با پرونده بانك ســرمايه، اظهار كرد: دستگيري اين 
افراد مرتبط با پرونده محمد امامي است. اين پرونده يك سري حواشي داخلي و 
خارجي دارد، ازجمله اينكه افراد دستگير شده تالش مي كردند تا روند دادرسي و 
رسيدگي را منحرف سازند. وي ادامه داد: رسيدگي ابتدايي در بحث افرادي كه در 
اين پرونده مداخله داشتند، چه در قالب ضابط قضايي و يا در قالب سازمان بازرسي 
در دادسراي اقتصادي آغاز شده است. قاضي مسعودي مقام در پايان دستگيري 
۲1نفر در اين خصوص را تكذيب كرد و افراد بازداشتي را كمتر از اين تعداد برشمرد.

تقرب به آمريكا
روز 1۶خرداد امسال آژانس بين المللي انرژي اتمي هم در گزارش هايي »نگراني هاي جدي« 
از ادامه عدم اجازه ايران براي دسترسي به ۲محلي را ابراز داشته كه احتماال مواد هسته اي 
و فعاليت هاي هسته اي اعالم نشده داشته اند. نام اين ۲ســايت افشا نشده اما خبرنگار 
همشهري مطلع شده يكي از اين ۲نقطه، منطقه اي در حوالي شهر آباده در استان فارس است 
كه پيش از اين بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي از آن به عنوان سايت مخفي 
جديد ايران نام برده بود. ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روسيه در سازمان هاي بين المللي 
مستقر در وين بامداد جمعه در توييتر نوشت: مشكالت در دسترسي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ۲سايت در ايران تا اندازه زيادي از اين واقعيت ناشي مي شود كه در آژانس قواعد 

روشني درخصوص استفاده از اطالعات دريافت شده از سوي كشورهاي ثالث وجود ندارد.
اوليانوف چند روز پيش هم اين ادعا كه ايران مانع دسترســي بازرسان آژانس به برخي 
مناطق براي بازرسي شده را رد كرده و در توييتر نوشته بود: »ايران مانع دسترسي نشده 
بلكه تا كنون اين دسترسي  فراهم نشده است. اين تفاوت دارد. ايران حق آژانس بين المللي 

انرژي اتمي را زير سؤال نبرده  و براي ادامه رايزني ها آماده است.«
نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي گزارش اخير مديركل قرار 

است 3روز ديگر به صورت مجازي برگزار شود.

كاظم غريب آبادي، نماينده ايران در آژانس در ايــن رابطه با بيان اينكه آمريكا همچنان 
به دنبال تضعيف سازو كارهاي بين المللي و رويه هاي حاكم بر اين سازمان هاست، تأكيد كرد: 
آمريكا و برخي كشورهاي غربي دنبال اين هستند كه درصورت لزوم، امكان تصميم گيري 
ازجمله از طريق رأي گيري نيز در اين نشست مجازي وجود داشته باشد. برخي كشورهاي 

ديگر عضو شورا مانند روسيه با اين امر مخالفند.
دولت آمريكا قصد دارد تا پيش از زمان برچيده شدن تحريم تسليحاتي ايران كه براساس 
قطعنامه۲۲31 براي مهرماه امسال برنامه ريزي شده است يا از طريق قطعنامه جديد يا از 
طريق اسنپ بك به عنوان عضو برجام تحريم تسليحاتي ايران را تمديد كند. روس ها اگرچه 
اعالم كرده اند آمريكا چنين حقي ندارد، اما گفته اند با تحريم تسليحاتي ايران براي يك 

دوره نامحدود مخالفند! 
روس ها براي مخالفت با استدالل آمريكا مبني بر عضويت در برجام يك مستند تاريخي 
پيدا كرده اند كه براساس آن در قضيه ناميبيا در سال1971 ديوان دادگستري بين المللي نظر 
مشابه داده كه براساس آن طرفي كه تعهدات خود را نشناسد و يا آن را كامل نكند، نمي تواند 

به عنوان ذينفعي از يك رابطه شناخته شود.
چين هم پس از بارها موضع گيري مبني بر اينكه آمريكا نمي تواند خواستار تمديد تحريم 
تسليحاتي عليه ايران شود، اين بار از طريق نامه نگاري وزير خارجه اش با دبيركل سازمان 
الهملل تأكيد كرد كه اياالت متحده به طور يكجانبه از توافق هسته اي با ايران خارج شده است.
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گفت و گوي مــا درباره تنــدروي و 
كندروي در سياست ايران است كه به نظر مي رسد 
مرزبندي هاي سياسي سختي را ايجاد كرده است. 
اين مرزبندي به نظر مي رسد حتي درون جريان 
اصالحات هم به مثابه يك تاكتيك در حال انجام 

است.
مرزبندي در سياســت، گريزناپذير اســت و نيروها و 
انديشــه هاي سياســي، به ويــژه بخش هايــي كه 
سازمان يافته اند، در مقاطعي بايد دست به مرزبندي 
بزنند. اين مرزبندي ها گاه به صورت پيش دستانه است 
و گاهي جنبه هويتي و دفاع از خود مي گيرد. من موافق 
هر دو اينها هســتم و معتقدم ضروري اســت جريان 
اصالحات از برخي تفكرها و جريان ها زدوده شود. اگر 
توجه كرده باشيد، طي ساليان گذشته من بارها تحت 
عناوين مختلف از بازسازي و بازآرايي گفته ام؛ زماني از 
مرگ اصالحات و چگونگي زنده ســاختن آن گفتم و 
مدت ها بعد از ضرورت تشكيل هسته سخت اصالحات؛ 
همه اينها معطوف به نوعي مرزبنــدي بوده كه حتماً 

تندروي و كندروي هم در آن مستتر است.
ريشــه بحث تنــدروي و كندروي 
كجاســت؟ از چه مقطعي اصالح طلبــان با اين 
خط كش از ديگر نيروهاي سياسي تفكيك شدند؟

بعــد از انتخابــات دوم خــرداد 1376 از آن مقطع، 
زمزمه هايي بلند شــد كــه جريان پيــروز انتخابات 
تندرو و راديكال اســت. اين عبارت ها اول بار از سوي 
شكست خوردگان مطرح شد و گفتند، ستاد خاتمي بر 
تخريب ناطق نوري متمركز شده و ذيل آن پروژه قاطبه 
جريان راست سنتي را بي اعتبار كرده و حتي تماميت 
نظام را هدف قرار داده است. اين زمزمه ها در انحصار 
اين جريان نماند و به مرور، به جريان راســت مدرن و 
اصلي ترين نماينده آن، حزب كارگزاران ســازندگي 
رسوخ كرد و آنها نيز گفتند جرياني درون دوم خرداد، 
به ترتيب در دولت، شوراي شهر، مجلس و ديگر نهادها 
فرض را بر تندروي و تقابل گذاشــته است. اين رويه 
متأسفانه به درون جريان محوري اصالحات هم كشيده 
شده است و بعضي اصالح طلبان به عنوان انتقاد از خود، 
به عقبه  خود مي تازند كــه به عنوان نمونه مي توانم به 
اظهارات متأخر بعضي دوستان عزيز اشاره كنم. حتي 
مي توان به گفتار هاي منتســب به آقاي خاتمي هم 

ارجاع داد كه ايشان هم بعضي را تندرو مي داند!
مبناي استدالل منتقدان كه بخشي از 
جريان اصالحات را هم دربر مي گيرد، روشن است. 

اينها معتقدند بخشي از نيروهاي منتسب به اين 
جريان به  مباني اصالح طلبي پايبند نيستند؛ گاه 
انقالبي مي شوند ولي از رويكرد پارلمان تاريستي 

صحبت مي كنند.
من صحبت كردن در اين باره را بسيار مفيد مي دانم و 
اميدوارم ساير دوستان هم به تدريج اظهارنظر كنند. 
واقعيت اين است كه اصالح طلبي چارچوب مشخصي 
دارد؛ اگر از آنها عدول كنيم ديگر اصالح طلب نيستيم 
و من توصيه مي كنم اين قبيل دوستان، به پارادايم هاي 
گذشته شان بازگردند يا الاقل به احزاب همسو بپيوندند 
تا هزينه اصالح طلبان تندرو بر آنها بار نشود! مثاًل شما 
به نمونه سازمان مجاهدين انقالب توجه كنيد. طيفي 
از دوســتان مانند آقايان قديانــي، آقاجري و با كمي 
اختالف تاج زاده رويكــرد انتقادي تر پيش گرفته اند و 
طيفي ديگر مانند آقاي نبوي معتدل هستند و حتي به 
سمت حزب كارگزاران سازندگي گرايش پيدا كرده اند. 
خب، اين اختالف نظر از جنس انشعاب -كه پيش تر در 
اين حزب رخ داد- نيست اما از نوعي مرزبندي حكايت 
دارد. حاال شاخص تندروي و كندروي چه كسي و كدام 
رويكرد است؟ قدياني، آقاجري و تاج زاده به زعم برخي 
تندرو هستند چون انتقادات مبنايي مطرح مي كنند 
و نبوي تندرو نيســت چون حتــي از دولت روحاني 
هم انتقاد نمي كنــد. من معتقدم بايد هــر دو صدا را 
به رسميت شناخت اما ضروري است كه مرزها شفاف  
شود. در نيروهاي حزب مشاركت هم، چنين الگويي 
صادق است. افرادي رويكرد انتقادي دارند و به دنبال 
اصالحات عميق تر هستند، اما عده اي همچنان گرايش 
انجمن اســالمي دارند؛ چه در اعالم موضع و چه در 
الگوي فعاليت جمعي. مع الوصــف، ضرورت دارد هر 
كس جايگاه خودش را مشــخص كند. نمي شــود از 
عنوان و سابقه اصالح طلبي خرج كنيد، در مناسبت ها 
و ديدارهاي رســمي خود را نماينده طيف پيشروي 
اين جريان معرفي كنيد و نهايتــاً، مانند اصولگرايان 

موضع بگيريد.
شــما از چارچوب هــاي اليتغيــر 
اصالح طلبي و ضرورت مشخص كردن جايگاه ها 
گفتيد. اين چارچوب ها چيست و چگونه مي توان 
آنها را در قالب نوعي دستور كار صورت بندي كرد.

امــروز، قريــب 23ســال از دوم خرداد گذشــته و 
چارچوب ها كم وبيش مشخص اســت. شايد، بتوانيم 
براي اصالح طلبي متني از جنس مانيفست تهيه كنيم 
تا افراد و احزاب خود را بــا آن تطبيق دهند و ديگران 

نيز بتوانند ســره را از ناسره تشــخيص دهند. اما در 
كوتاه مدت معتقدم اصالح طلبي عالوه بر دمكراســي 
و لوازم اش بايد درباره چنــد مؤلفه نظر دقيق و صريح 
داشته باشد. نخستين آنها »عدالت« است. به هر حال 
يكي از بن مايه هاي انقالب، خيــزش عليه نابرابري و 
فاصله طبقاتي بود كه اكنون با هر دو درگير هســتيم. 
پس، فرد يا حزب اصالح طلب بايــد به لحاظ نظري و 
عملي بداند و بگويد پاسخ اش به مسئله عدالت چيست. 
اين امر مستلزم آن است كه فساد و ناكارآمدي خودي 
و غيرخودي نشود و نقد دائماً در جريان باشد حتي اگر 
نزديك ترين افراد مورد انتقاد قرار بگيرند. دومين آنها 
بحث »شهروندي« اســت. چه بپذيريم، چه نپذيريم 
شهروند درجه دوم و شهرونداني كه اساساً به رسميت 
شناخته نمي شوند، بخشي از واقعيت موجود هستند. 
فرد يا حزب اصالح طلب بايد مشــخص كنــد آيا به 
»شهروند برابرحقوق« معتقد است يا او هم شابلون و 
متر و معيارهاي محدودكننــده دارد؛ مثاًل بايد بگويد 
آيا نظارت استصوابي صرفاً به دليل حذف اصالح طلبان 
ناصواب اســت يا چون شايسته ستيز اســت، بايد لغو 
شود. ســومين مؤلفه، »الگوي سياست ورزي«  است. 
سياست ورزي، شايد از شدت تكرار از معنا خالي شده 
باشــد، اما مردم بايد بدانند اصالح طلبان مطابق چه 
اصول و با چه اهدافي سياست ورزي مي كنند. آيا كسي 
كه به هر قيمت خود را درون بازي از پيش تعيين  شده 
سياســت پرتاب مي كند، اصالح طلب است؟ آيا كسي 
كه ناظر شرايط موجود است و سياست داخلي را متغير 
درجه دوم مي داند، اصالح طلب اســت؟ الاقل، پاسخ 
من به هر دو پرسش منفي است. اصالح طلبي بايد بر 
سر اصول و شروط و راهبردهايي بايستد و اگر چنين 
نكند بي هويت مي شــود. چهارمين مؤلفه »سياست 
خارجي« است. واقعيت اين اســت ديگر نمي توان در 
سياســت  خارجي از راهبردهاي دوگانه سخن گفت 
و تعارف كرد. يا سياســت خارجي كشــور در خدمت 
توسعه و منافع ملي است، يا فاقد چنين نقشي است و در 
خدمت توسعه نيست. فرد اصالح طلب بدون مسامحه 
بايد اعالم كند، حامي كدام راهبرد است و صف خود را از 
راهبردهاي هزينه ساز جدا كند. به اين مؤلفه ها مي توان 
مواردي ديگر را اضافه كرد اما بايد به يك گزاره وفادار 

بود؛ اصالح طلبي و اصالح طلبان 
ديگر نمي توانند همزمان روي دو 

صندلي بنشينند و هم اين باشند و هم آن. حاال ممكن 
است كسي اسم اين رويكرد را تندروي بداند، خب بداند!

گفت وگو با سعيد حجاريان درباره بازسازي
 و بازآرايي هويت اصالح طلبي و اصالح طلبان

سازمان ملل و آژانس انرژي اتمي در گزارش هاي خود مقدمات تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران را فراهم مي كنند

 ظريف: آمريكا هيچ حقي براي سوءاستفاده از سازمان ملل متحد
و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بدنام كردن ايران ندارد

رئيس قوه قضاييه در سفر به استان فارس، بار ديگر بر ضرورت 
مبارزه با فساد درون دستگاه قضايي تأكيد كرد

بناي دستگاه قضايي برخورد با همه تخلفات 
خصوصا درون خودش است

اصالح طلبان نمي توانند 
همزمان روي 2صندلي بنشينند

فرزانه آئيني 
خبر نگار

»احياي اصل اصالحات«، »ضرورت تدوين مانيفست اصالح طلبي براساس 4معيار«، »پيرايش هويت اصالحات و ساختن 
هويتي جديد از دل آن« و »گاليه از عذرخواهان جريان اصالحات و ضرورت روشن شدن مرزبندي هاي جديد در اين 
جريان« نسخه سعيد حجاريان براي خروج اصالحات از رخوت و به روز شدن آن است. مصاحبه با او را از مرزبندي هاي 
اخير تندرو و كندرو در جريان اصالحات شروع كرديم؛ برچسبي كه اگرچه زماني از سوي جريان رقيب به اين جريان وارد مي شد اما چندصباحي است 
در دل اين جريان بروز يافته و خود اصالح طلبان را به رودررويي با هم واداشته است. به باور حجاريان، شدت گرفتن بحث تندرو و كندرو چند خاصيت 
دارد؛ از جمله اينكه مسئله نمايندگي اصالح طلبان را تا حدودي ترميم مي كند. حجاريان مي افزايد: مثال اگر اصالح طلبي در ماجراي قتل هاي زنجيره اي، 
18تير، توقيف نشريات يا ديگر مسائل مانند انتخابات مجلس ششم اصالح طلبان را مقصر بداند، خودبه خود بي اعتبار مي شود و به اعتبار جريان پيشروی 
اصالح طلبان اضافه مي كند. وي سپس به دوستانش -اصالح طلبان- توصيه مي كند اگر در گفتار و كردارشان گرهي از كار كشور باز نمي كنند و كمكي به 
تعميق تفكر نمي كنند، الاقل به ته مانده جريان اصالحات لطمه نزنند! حجاريان معتقد است اصالح طلبي عالوه بر دمكراسي و لوازمش بايد درباره 4مولفه 
»عدالت«، »بحث شهروندي«، »الگوي سياست ورزي«  و »سياست خارجي« نظر دقيق و صريح داشته باشد. او در اهميت اين مهم مي افزايد: اصالح طلبي 
و اصالح طلبان ديگر نمي توانند همزمان روي ۲صندلي بنشينند و هم اين باشند و هم آن؛ حاال ممكن است كسي اسم اين رويكرد را تندروي بداند، خب 

بداند! مشروح گفت وگوي ما با تئوريسين نامدار جريان اصالحات در پي مي آ يد.

  نمی شود از عنوان و سابقه 
اصالح طلبی خرج كنيد و نهايتاً، مانند 

اصولگرايان موضع بگيريد 

 فرد يا حزب اصالح طلب بايد 
به لحاظ نظری و عملی بداند و بگويد 

پاسخ اش به مسئله عدالت چيست
 فرد يا حزب اصالح طلب بايد مشخص كند 
آيا به »شهروند برابرحقوق« معتقد است يا 
او هم متر و معيارهای محدودكننده دارد

 فرد اصالح طلب بايد صف خود را 
در سياست خارجي از راهبردهاي 

هزينه ساز جدا كند

پس از چند  ماه وقفه به دليل شيوع كرونا، رئيس قوه قضاييه سفرهاي 
استاني و بازديدهاي ميداني خود را از سر گرفته است. سيدابراهيم قضايي

رئيسي پنجشنبه هفته گذشته، در رأس يك هيأت عالي قضايي به 
استان فارس سفر كرد و در ديدار قضات و كاركنان دادگستري استان فارس با تأكيد 
نسبت به سالمت دستگاه قضايي و سازمان هاي وابسته و ارتقاي اين سالمت، گفت: 
گزارش دادستان انتظامي قضات در جلسه اخير شوراي عالي قوه قضاييه حاكي از آن 
بود كه يك درصد تخلف در مجموعه قضايي داريم؛ ولي بايد گفت كه آن يك درصد 
هم براي ما زياد است. بناي دستگاه قضايي برخورد با همه تخلفات خصوصا درون 
خودش است. رئيسي خاطرنشان كرد: اينكه امروز به پرونده هايي رسيدگي مي كنيم 
كه اين پرونده ها به نحوي مربوط به درون دســتگاه قضايي اســت، ناشي از اراده و 
تصميم قضات و كاركنان دستگاه قضايي است كه امروز مدعي هر گونه ناسالمتي 
هستند. رئيسي با تأكيد بر اينكه ناسالمتي براي نظام اداري و قضايي تحمل نخواهد 
شد، تصريح كرد: اين ناسالمتي براي همه جا بد و براي دستگاه قضايي بدتر است. 
سالمت براي همه جا يك اصل است و براي دستگاه قضايي به عنوان يك ارزش باالتر 
است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. رئيسي در بخشي از اظهارات خود تأكيد 
كرد: مطلقا ناسالمتي، رشوه، فساد، كجي ها و پارتي بازي ها در نظام اداري كشور نبايد 
باشد و مديران و مسئوالن ما نسبت به هرگونه ناسالمتي در نظام اداري كشور بايد 
حساس باشند. اشارات و تأكيدات رئيسي بر ضرورت برخورد با رشوه و فساد درون 
دستگاه قضايي در حالي است كه طي هفته گذشته 2جلسه از دادگاه رسيدگي به 

اتهامات اكبر طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد.

كمتــر از 4ماه تــا پايــان تحريم هاي 
تســليحاتي عليه ايران، گزارش هاي ديپلماسي

سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ســمت و ســويي مي رود كه تكميل كننده 
قطعات طرح آمريكا براي لغــو معافيت هاي ايران از 
تحريم هاي تسليحاتي باشد. در آخرين دست از اين 
گزارش ها، خبرگزاري رويترز نوشته است به نسخه اي 
از گزارش آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل دست 
يافته كــه در آن گزارش ادعا شــده ، موشــك هاي 
شليك شده به تاسيســات آرامكو عربستان »منشأ 
ايراني« داشته اســت. اين روايت در حالي است كه 
درگزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي هم كه 
تاكنون در همه گزارش ها پايبنــدي ايران به توافق 
هســته اي را تأييد كرده بود، اعالم شده است ايران 
اجازه دسترسي به برخي تاسيسات هسته اي را نداده 
است، شايد از همين رو بود كه محمد جواد ظريف در 
توييتر خود با اشــاره به اينكه اياالت متحده تالش 
كرده تا تنش با ايران را تشــديد كند و با زورگويي، 
ديگران را به پيروي از خود وادار كند، نوشت: اياالت 

متحده كه به ترور در عراق، همدســتي در جنايات 
جنگي در يمــن و فلســطين، دزدي دريايي، نقض 
برجام، قطعنامه2231 و تصميمات آژانس بين المللي 
انــرژي اتمي اذعان كرده اســت، هيــچ حقي براي 
سوءاستفاده از سازمان ملل متحد و آژانس بين المللي 

انرژي اتمي براي بدنام كردن ايران ندارد.

گفت وگو با پمپئو و چرخش گوترش
2روز پيش مايك پمپئو، وزير امور خارجه آمريكا در 
پيامي توييتري بــه گفت وگويش با آنتونيو گوترش، 
دبيركل سازمان ملل درباره ايران اشاره كرده و نوشته 
بود: تماس تلفني بسيار خوبي با دبيركل سازمان ملل 
داشــتم. به تداوم همكاري با دبيركل بر سر مسائلي 
مهم در شوراي امنيت ســازمان ملل ازجمله ليبي، 
سوريه و ايران اميدوارم. مورگان اورتاگوس، سخنگوي 
وزارت امور خارجه آمريكا در صفحه توييترش با اشاره 
به اين تماس تلفني، به محور ايران اين گفت وگو اشاره 
كرد و گفت كه آنها درباره تمديد تحريم تسليحاتي 

ايران نيز گفت وگو كردند.

پــس از تمــاس تلفني گوتــرش و پمپئــو بود كه 
خبرگزاري رويترز مدعي شد آنتونيو گوترش، دبير كل 
سازمان ملل به اعضاي شوراي امنيت گفته بررسي 
بقاياي موشك هاي كروز و همچنين تسليحاتي كه 
آمريكا در منطقه حمله به تاسيسات نفتي آرامكو -كه 
تابستان سال گذشته رخ داد- توقيف كرده، مي تواند 
به معني انتقال اين تســليحات به طور »ناسازگار« با 

قطعنامه سازمان ملل براي تأييد برجام باشد.
به گزارش همشهري، 2۰آذر ســال گذشته آنتونيو 
گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد گزارشي را در 
مورد حمالت روز 14سپتامبر )شهريور سال گذشته( 
به تاسيسات نفتي آرامكو به شوراي امنيت ارائه كرده 
و گفته بود كه سازمان ملل قادر به تأييد ايراني بودن 
موشك ها و پهپادهايي كه در حمله به آرامكو به كار 
گرفته شده اند، نيست. در گزارش گوترش آمده بود: 
»در لحظه كنوني ما براساس تحقيقات مستقل خود 
نمي توانيم منشــأ ايراني بودن موشــك هاي كروز و 
همچنين پهپادهاي مورد استفاده در حمله به آرامكو 

را تأييد كنيم.«

مبارزه از درون

عكس خبر

جلسه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام 
 چهارشنبه گذشته 
 به دليل رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي 
در محل ساختمان قديم 
مجلس برگزار شد، در 
اين جلسه محمدباقر 
قاليباف براي اولين بار 
در جايگاه يكي از سران 
قوا نشست.

گفت  وگوناداوري سازمان ملل
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ارتفاعات شمالي تهران قرار 
است همچنان پناه مردمي گزارش

باشــد كه ناپاكي هوا و حاال 
هم مهمان ناخوانده قرن، نفس هايشان را 
تنگ كرده است. ثبت ملي ميراث طبيعي 
ارتفاعات شــمالي تهران، هفته گذشته به 
تصويب شوراي شهر رسيد. حاال شهرداري 
پايتخت 6 ماه وقت دارد برنامه هاي حفاظت 
از ميراث طبيعي توچال را به اجرا درآورد تا 
اين بار تهران ِدين خود را براي ميراث زنده 
شهر ادا كند؛ ِديني كه زنده ترين پناهگاه 
شــمالي پايتخت، بر گردن اين شهر دارد. 
كوه هاي سر به فلك كشيده شمالي، ساليان 
ســال اســت بي منت، تهران را در آغوش 
گرفته؛ دامنه هاي بكر اين ارتفاعات، هنوز 
هم آخرين اميد مردمي اســت كه از كار و 
روزمرگي به دامن طبيعتش پناه مي برند؛ 
درســت مثل ديروز كه يك هفته مانده به 
تابستان، ارتفاعات توچال ميزبان جشنواره 
آدم برفي ها بود؛ جشــنواره اي ســرد در 
روزهاي گرم تهران؛ جايي سرشار از نشاط 
كه فاصله گذاري اجتماعي به راحتي در آنجا 

رعايت مي شود.
جشــنواره آدم برفي هــا ديــروز صبح در 
ايستگاه هفتم تله كابين توچال برگزار شد. 
برف بازي، ســاختن آدم برفي در شكل ها 
و اندازه هاي مختلف و سرســره بازي روي 
برف هايي كه ديگر چيزي به آب شدنشان 
نمانده، ازجمله جلوه هاي جشنواره اي بود 
كه با اختتاميه پيست اســكي توچال در  
فصل 99-98 همزمان شــده بود. در اين 
ميان كمي جاي خوشحالي دارد كه تا اواخر 
خرداد مي توانيم سفيدي برف را بر پيشاني 
شهر ببينيم. مديرعامل شركت تله كابين 
توچال روز گذشته در همين ارتباط گفت: 
»طي ماه هــاي اخير كرونا باعث شــده تا 
زندگي شهروندان تحت تأثير اين ويروس 
قرار گيرد؛ به همين خاطــر براي تقويت 
روحيه شهروندان، در واپسين روزهايي كه 
قله توچال پوشيده از برف است، نخستين 
جشــنواره آدم برفي هاي خوشــحال را با 

رعايت پروتكل هــاي بهداشــتي برگزار 
كرديم.« 

مسعود پناهي شــادي و نشاط شهروندان 
و حضور خانواده ها را مهم ترين هدف اين 
جشــنواره عنوان كرد و افزود: »با توجه به 
نياز مردم به تفريح و نشــاط و استفاده از 
اماكن تفريحــي، مجموعه توچال تصميم 
گرفت به عنوان نخستين برنامه تفريحي در 
مجموعه هاي برفي، جشنواره آدم برفي هاي 
خوشحال را برگزار كند. استقبال خانواده ها 
سبب شده تا تصميم بگيريم اين جشنواره 

را در سال هاي آينده نيز برگزار كنيم.«
براساس اين گزارش، داوران جشنواره در 
پايان برنامه، پس از بررســي آدم برفي ها 
به لحاظ كيفيت و جذابيت، نفرات برتر را 
معرفي كردند و به اين ترتيب به نفرات اول 

تا سوم جوايزي اهدا شد.

صفر تا صد ثبت ملي توچال
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، هفته 
گذشــته در جريان دويست و هجدهمين 
جلسه شورا، طرح الزام شهرداري تهران به 
پيگيري ثبت ملي ميراث طبيعي ارتفاعات 

توچال را تصويب كردند.
مهرماه 98درســت يك روز مانده به روز 
تهران، احمد مســجدجامعي و سيدآرش 
حسيني ميالني 2 عضو شــوراي شهر در 
برنامه تهرانگــردي، حفاظــت از ميراث 
طبيعي و ارزشــمند توچــال را از بلنداي 
4هزار متري اين ارتفاعــات وعده دادند. 
وعده اي كه بعد از 9مــاه، در نهايت هفته 
گذشــته به تصويب اكثريت قاطع اعضاي 
شوراي شهر رسيد و شهرداري تهران را به 
پيگيري ثبت ملي ميراث طبيعي ارتفاعات 
توچال ملــزم كرد. آنطور كه ســيدآرش 
حســيني ميالني، رئيــس كميته محيط 
زيست شوراي شهر تهران مي گويد، ايده 
اوليه ثبت ملي توچال، براي نخســتين بار 
از سوي گروه ديده بان كوهستان به عنوان 
يكي از سازمان هاي مردم نهاد مطرح شد 
و پس از آن، پيشــنهادش به شوراي شهر 
رسيد. به گفته او، اين پيشنهاد پس از اعالم 
وصول در شورا به كميسيون هاي تخصصي 
رفت و بررســي ها و مطالعات كارشناسي 

روي آن انجام شــد و در نهايــت در قالب 
طرح يك فوريتي به صحن علني شــوراي 
شــهر آمد كه با 17رأي تصويب شد. حاال 
شهرداري تهران 6 ماه وقت دارد تا اليحه اي 
را در اين زمينه تنظيم كند و براي تأييد به 

شوراي شهر بياورد.
رئيس كميته محيط زيســت شوراي شهر 
تهران تكليف شــهرداري بــراي پيگيري 
ثبت ملي ميراث طبيعي توچال را موجب 
شتاب گرفتن فرآيند ثبت ملي اين ميراث 
ارزشــمند عنوان كــرد و گفــت: »البته 
بررسي هاي اوليه از سوي اداره كل ميراث 
فرهنگي تهران نيز در حال انجام است. توان 

شهرداري هم كه به آن اضافه شود، فرآيند 
ثبت ميراث طبيعي توچال، شتاب بيشتري 

مي گيرد.« 

چرا ثبت ملي؟
احمد مســجدجامعي، عضو شوراي شهر 
تهران كه مهرماه 98براي نخستين بار خبر 
پيشــنهاد ثبت ملي توچال را اعالم كرده 
بود،  همان زمان در جريان تهرانگردي اش 
با حضور در محوطه فرهنگي توچال درباره 
دليل اين پيشــنهاد، گفت: »متأســفانه 
فراموشــي، گريبان ميراث طبيعي تهران 
را گرفته و توچال در معرض آســيب قرار 

دارد. ساخت وســازهاي انجام شده در اين 
منطقه، ديد آن را كور كرده و متأســفانه 
تابلوهاي شهري نيز در مبادي ورودي اين 
كوه به شدت افزايش يافته است؛ به گونه اي 
كه در وهله اول به جاي اينكه كوه را ببينيم، 
تابلوهاي تبليغاتي چشم مان را مي گيرد.« 
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: »با 
ثبت ميراث طبيعي توچال چارچوبي براي 
اين كوه در نظر گرفته شــده و از تصرفات 
و تغييرات در آن كاســته مي شود؛ ضمن 
اينكه نگراني كوهنــوردان و عالقه مندان 
محيط زيســت از آســيب هاي ناشــي از 
نگاه هاي صرفــا اقتصادي مســئوالن به 
توچال با تهيه سند ميراث طبيعي توچال 

برطرف خواهد شد.«

تكليف شهرداري
طبق مصوبــه الزام آور شــوراي شــهر، 
شــهرداري تهران موظف است به منظور 
حفاظت و ثبت ملي ميراث طبيعي محدوده 
ارتفاعات توچال با استفاده از ظرفيت هاي 
قانونــي و همچنيــن با همكاري ســاير 
سازمان ها و نهادهاي ذيربط نسبت به انجام 
مطالعه، مستندسازي، تهيه مدارك فني و 
جغرافيايي الزم براي محدوده پيشنهادي 
و ثبت ملي و حفاظــت از ميراث طبيعي 
توچال اقدام و ظرف مــدت حداكثر 6 ماه 
نتايج را به شوراي شهر ارائه كند. به منظور 
حفاظت و بهره وري پايدار از ميراث طبيعي 
تهران، شهرداري تهران همچنين مكلف 
است برنامه ريزي، شناســايي و پيگيري 
ثبت همه ذخاير طبيعــي و ارتفاعات بكر 
اطراف تهران را با همكاري ساير سازمان ها 
و دســتگاه هاي مربوطه طي برنامه 5ساله 
سوم توسعه شهر تهران در دستور كار قرار 
دهد و اقدامات قانوني الزم در اين زمينه را 
انجام دهد و گزارشش را هر 6 ماه يك بار به 

شوراي شهر ارائه كند.

گزارش همشهري از جشنواره آدم برفي ها كه ديروز در ارتفاعات شمال شهر 
تهران برگزار شد

شهرداري در حال تنظيم اليحه ثبت ملي 
ميراث طبيعي ارتفاعات پايتخت است

پيش از ظهر ديروز، ايستگاه 7 توچال.   عكس:همشهري/ عليرضا طهماسبي

بازي آدم برفي هاي 
خوشحال زيرآفتاب توچال

مجيد جباري
خبر نگار

گزارش 2

هر خيابان به نام يكي از بزرگان كشور
خيابان تختي شمال شهر به جليل شهناز تغيير نام مي دهد

در شــرايطي هر خيابان به نام يكي از بزرگان كشور در دستور كار 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران قرار دارد كه نام 
خيابان جهان پهلوان تختي در محدوده شــميران به استاد جليل 
شهناز تغيير يافت. محمدجواد حق شناس تأكيد مي كند كه شوراي 
شهر تهران مصمم است تا نام هريك از بزرگان نظام كشور تنها روي 
يك خيابان نامگذاري شــود و نام هاي تكراري حذف شوند. رئيس 
كميســيون فرهنگي و اجتماعي درباره تغيير نام خيابان تختي به 
جليل شهناز به ايســنا گفت: »هنگامي كه اين نامگذاري در شورا 
مصوب شد توضيحات علت اين تغيير نام داده شد. در نامگذاري ها 
يكي از وظايفي كه شوراي شهر تهران بر عهده دارد تنظيم قاعده و 
قواعد نامگذاري در شهر تهران است. يكي از گاليه هاي شهروندان 
در تهران با توجــه به وجود برخــي بالتكليفي هــا به دليل برخي 
نامگذاري هاســت. در دهه اول انقالب با توجه به برخي رويكردها 
نام هايي با فرهنگ و رويكردهاي انقالب همخواني نداشت و موجب 
برخي تغييرات در سطح شهرها شد كه خارج از مصوبات شورا اين 
تغييرات شــكل گرفته بود كه همين امر موجــب نام هاي تكراري 
در شهرها شده اســت.« او عنوان كرد: »هم اكنون و در دوره پنجم 
شوراي شهر تهران نام هاي معابر تهران از طريق سيستم داده پردازي 
شناسايي و مورد توجه قرار گرفته و از همين مسير، اطالعات دقيقي 
به دســت آورده ايم كه ازجمله آنها مي توان به فراواني تكرار برخي 
نام ها در معابر تهران اشاره كرد؛ به شــكلي كه فراواني تكرار برخي 
نام ها 150 و يا 200 بار در سطح شــهر تهران تكرار شده است. اين 
روند باعث شــده كه شــهروندان در برخي معابر بزرگ با مشكالت 
جدي روبه رو شــوند. يكي از اين نام ها كه پرتكرار بوده نام شادروان 
پهلوان تختي اســت. بايد به اين نكته توجه كنيم كه پهلوان تختي 
برخاسته از خاني آباد بود. در حقيقت خاني آباد زادگاه و محل رشد 
اين پهلوان بود كه با پيگيري دوستداران تختي، خياباني در خاني آباد 
به نام غالمرضا تختي نامگذاري شــد و البتــه در ابتدا و انتهاي اين 
خيابان مجسمه اين بزرگمرد نيز رونمايي شد.« رؤيت نام تختي بر 
ســر در هر خيابان و ميدان يادآور مردانگي جهان پهلوان است كه 
مردم به حضورش عادت كردند. احتمــاال به همين دليل، مديريت 
شهري براي تملك خانه پدري و زورخانه اي كه جهان پهلوان تختي 
در آن كشــتي مي گرفت، تالش مي كند. حق شناس با اشاره به اين 
موضوع يادآور شد: »البته براي تملك زورخانه اي كه پهلوان تختي 
در آن كشتي مي گرفت صاحب اين باشگاه ورزشي همراهي نكرد و 
اين ملك را به شهرداري نفروخت اما همچنان اين موضوع در حال 
پيگيري است. اگر يك خيابان به نام اين پهلوان بخواهيم حفظ كنيم 
قطعا همين خيابان است كه در خاني آباد محل رشد اين پهلوان قرار 
گرفته اســت كه بي ترديد مورد توجه مديريت شهري نيز هست.« 
البته محمدرضا طالقاني، پيشكسوت كشــتي با گاليه از حذف نام 
تختي از سردر خياباني گفت: »خيلي ناراحت و متأسفم در روزي كه 
مسئوالن روز فرهنگ پهلواني را گرامي داشتند، نام خيابان تختي 
در شــميران تهران كه جهان پهلوان تختي به همــراه خانواده اش 
سال ها در آنجا زندگي مي كرد، تغيير پيدا كرد.« عضو شوراي شهر 
اما در اين باره گفت: »من از آقاي طالقاني تشــكر مي كنم كه توجه 
ويژه اي به اين موضوع دارند اما احتماال ايشان از تعداد نام هاي تختي 
در 26معبر شهر خبر نداشــته اند. ما در خيابان تختي در محدوده 
خاني آباد عالوه بر نامگذاري معبر از مجسمه اين پهلوان نيز رونمايي 
كرده ايم. با توجه به اينكه معبر جديدي شايد در شهر وجود نداشته 
باشد و از سوي ديگر تقاضا براي نامگذاري چهره هاي نامي از سوي 
مردم وجود دارد، نياز است كه در معابري كه نامگذاري آنها پرتكرار 

بوده، استفاده كنيم.« 

خبرهاي كوتاه

مقاو م سازي و بهسازي لرزه اي 21پل
  صفا صبوري ديلمي، معــاون فني و عمراني 

شهرداري تهران:
مقاوم سازي  و بهسازي لرزه اي  5پل در پايتخت در 
حال انجام است. پروژه مطالعات ارزيابي لرزه اي 
پل ها تحت مديريت شهرداري و با هدف شناسايي 
و ارزيابي عملكرد لرزه اي پل هاي شهر تهران در 
دست اقدام اســت. اين مطالعات روي پل هاي 
103تقاطع انجام شده كه اين تقاطع ها بر مبناي 
اهميت عملكردي، ســال طراحي و نقص هاي 
به وجود آمده در اجرا يا زمان بهره برداري انتخاب 
شده اند. از ســال1391 تا 1398 تعداد 21پل 
مقاوم سازي  شــده و5 پل درحال مقاوم سازي  و 

بهسازي لرزه اي هستند. )همشهري(

كوچ عشــاير اســتان تهران با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي 

  هاتف مميزي، مدير امور عشاير استان تهران:
شــيوع ويروس كرونا كوچ بهاره عشــاير استان 
تهران را بــا تأخير 10روزه مواجه كــرد اما اين 
كوچ با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در حال 
انجام است. 1800خانوار عشاير استان به همراه 
400خانوار عشــاير مهمان از اســتان هاي قم، 
البرز، مركزي و ســمنان كوچ خود را از مناطق 
قشــالقي )گرمسير( به ســمت مناطق ييالقي 
شهرستان هاي فيروزكوه، دماوند و شميرانات از 
اواخر ارديبهشت ماه آغاز كردند. هم اكنون جامعه 
عشاير استان تهران در مسير ميانبند )بين مناطق 
گرمســير و سردسير( در شهرســتان پرديس و 
اطراف آن حضور دارند و تــا اواخر خردادماه در 

مناطق سردسير مستقر مي شوند. )ايرنا(

ورود نســل جديد تجهيزات امدادي به 
سازمان آتش نشاني 

  مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني 
شهر تهران:

نســل جديد خودروهاي امــدادي و تجهيزات 
امدادي به ناوگان خدماتي سازمان آتش نشاني 
شهر تهران وارد مي شود. از مدت ها قبل موضوع 
نوسازي ناوگان امدادرساني سازمان آتش نشاني 
شهر تهران در دستور كار قرار داشته است و اين 
موضوع براي انجام بهتر عمليات آتش نشــاني از 
اهميت بااليي برخوردار بوده است. به شهروندان 
تهراني اين مژده را مي دهيم كه به زودي شــاهد 
رونمايي از نســل جديد خودروهــا و تجهيزات 
آتش نشــاني خواهند بود. سيســتم هاي تهويه 
قدرتمنــد پرتابــل، خودروهــاي پشــتيبان، 
خودروهاي رول آف مختلف براي حوادث بزرگ 
مقياس، خودروهاي ويــژه مناطق صعب العبور، 
خودروهاي كوچك ويژه بازار تهران و پهپاد هاي 
ارزياب حادثه بخشي از تجهيزاتي است كه قرار 
است به زودي به ناوگان آتش نشاني شهر تهران 

افزوده شود.)فارس(

تزريــق بموقع منابع مالــي مي تواند تهــران را در 
سال جاري به 8كيلومتر متروي جديد و 17ايستگاه مترو

جديد در شــبكه ترددهاي زيرزميني مجهز كند. 
مديرعامل شــركت متروي تهران در بازديد از روزنامه همشهري 
ضمن اعالم اين خبر، برنامه هاي مديريت شــهري براي توسعه 

متروي تهران در سال جاري را تشريح كرد.
علي امام در اين بازديد اعالم كرد: در صورت تخصيص منابع مالي 

الزم براي توســعه مترو در ســال99 مجموعا 8كيلومتر به طول 
خطوط متروي تهران افزوده خواهد شــد. همچنين 17ايستگاه 
جديد در شبكه بهره برداري حمل ونقل شهري قرار خواهد گرفت 
كه از اين تعداد، يكي مربــوط به خط3، 8ايســتگاه در خط6 و 
7ايستگاه مربوط به خط7 است. مديرعامل شركت متروي تهران 
و حومه اعالم كرد كه عالوه بر اين امسال 3پست جديد برق براي 
تغذيه خطوط مترو افتتاح خواهد شد و 2پايانه اكباتان و فاز نخست 

پايانه آزادگان نيز در چرخه بهره برداري خطوط متروي تهران قرار 
خواهد گرفت.

آنگونه كه امــام اعالم كــرده، بودجه مصوب متــروي تهران در 
شهرداري 2819ميليارد تومان است كه قرار است منابع دولتي نيز 
تا 253ميليارد تومان باشد. از محل اوراق مشاركت سال97 و 98 
نيز بايد 1910ميليارد تومان درآمد به مترو برسد. از محل درآمد 
مجتمع هاي ايستگاهي نيز قرار است 2406ميليارد تومان درآمد به 
مترو برسد. سرجمع 7388ميليارد تومان با تخصيص 100درصدي 
منابع به مترو تزريق خواهد شد. البته تجربه ثابت كرده اين درآمد 
هيچ گاه به طور كامل نرسيده اما اميد است 4600ميليارد تومان از 

جمع محل هاي فوق برسد.

درپي بازديد علي امام، مديرعامل شركت متروی تهران از همشهري انجام شد

ترسيم نقشه توسعه مترو در سال99

سي ودومين اجالس شوراي عالي استان ها به 
رياست عليرضا احمدي و با حضور نمايندگان شورا

شهرهاي استان ها و روســتا، به عنوان اعضاي 
شورا، در ساختمان قديم مجلس شوراي اسالمي شهر تهران 
برگزار شد. در اين اجالس رئيس شورا و نمايندگان به بيان 
مشكالت شــورا و اســتان هاي مختلف پرداختند. به عالوه 
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان 
مهمان در اجالس حضور داشت و در جمع اعضاي دوره پنجم 
شــورا ســخنراني كرد. در اين اجالس اغلب نمايندگان به 
آسيب هاي ناديده گرفتن شوراهاي شهر و روستا اشاره كردند 
و از اين ميان رئيس شوراي عالي اســتان ها گفت: »ناديده 
گرفته شدن جامعه بزرگ و معتمد شوراها در برنامه توسعه 
هفتم چيزي جز ضرر و زيان براي دولت و مديريت كشــور 
نخواهد داشــت.« به گفته احمدي متأسفانه رويكرد بيشتر 
قوانين توســعه در كشــور تاكنون بــه برنامه ريزي جهت 
توسعه هاي بدون توجه به ظرفيت هاي مهم محلي بوده است.
گفتني اســت در اجالس روز پنجشــنبه كليات طرح يك 
فوريتي شــيوه نامه ضوابط و چگونگي تاســيس و فعاليت 
فراكسيون هاي شوراي عالي استان ها كه در اجالس پيشين 
مصوب شــده بود، براي بررسي بيشتر در دســتور كار قرار 
گرفت. اما در نهايت جزئيات اين طرح براي كار كارشناسي 
بيشتر بر ايرادات گرفته شده به كميسيون اصلي ارجاع داده 
شــد. همچنين پيش از آغاز ســي ودومين اجالس عمومي 
شوراي عالي اســتان ها آيين ســوگند هيأت رئيسه جديد 

شوراي عالي استان ها در پيشگاه كالم اهلل مجيد برگزار شد.

توسعه محلي، مقدمه توسعه ملي است 
  عليرضا احمدي، رئيس شوراي عالي استان ها 

117هزار شوراي شهر و روستا در سراسر كشور وجود دارد 
كه ناديده گرفتن اين ظرفيت لطمه بزرگي براي كشــور و 
دولت دارد. اجراي بدون تنازل اصول قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران درباره شوراهاي اسالمي - محلي نكته اي است 
كه بايد در دوره حاضر و به ويژه در زماني كه مجمع تشخيص 

مصلحت نظام مشغول تهيه سياست هاي كلي برنامه هفتم 
توسعه است مورد توجه قرار بگيرد. نقش قوانين، برنامه هاي 
توسعه در جهت دهي به قوانين مصوب مجلس در طول دوره 
5ساله و نيز عملكردهاي اجرايي و اداري در راستاي نزديك 
كردن شوراها به جايگاه واقعي خود، بدون ترديد بسيار مهم 
است و در دنيا كمتر كشور توسعه يافته اي را مي يابيم كه به 
توســعه در همه جوانب و به ويژه در سطح ملي دست يافته 
باشد، اما فاقد برنامه ريزي الزم به منظور توسعه محلي باشد. 
لذا توســعه محلي مقدمه مهم توسعه ملي است. امر توسعه 

جمع آوري پسماندهاي تهران با جارو 

براي اجراي طرح كاپ با حضور شهردار تهران از 2 اپليكيشن جمع آوري پسماند 
خشك »به زي« و »جارو« و 20دستگاه خودروي حمل پسماندهاي خشك رونمايي پسماند

مي شود. به گزارش همشهري، صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران با بيان اين خبر، گفت: »اين اپليكيشن ها به گونه اي طراحي شده اند كه شهروندان با 
نصب آنها روي تلفن هاي همراه و ثبت نام در ســامانه، مي توانند زمان و مكان موردنظرشان براي 
تحويل دادن پسماندهاي خشك را اعالم كنند. متوليان امر نيز طبق همين درخواست، پسماندها را 
جمع آوري، وزن كشي و مبلغي را پرداخت مي كنند.« او ادامه داد: »هدف از راه اندازي اپليكيشن ها، 
كاهش توليد پسماند، بهينه سازي  روش  هاي جمع آوري پسماندهاي خشك، مقابله با زباله گردي و 
حمل پسماند خشك كمتر به مجتمع دفن زباله است. همچنين، در روزهاي آينده در مناطق 22، 21، 

16 و 6 شاهد اجراي پايلوت طرح كاپ و نصب مخازن جداگانه پسماند خشك و  تر خواهيم بود.« 

در سي ودومين اجالس شوراي عالي استان ها مطرح شد

شوراها نيازمند  توجه بيشتر مجلس و دولت

محلي مورد غفلت واقع شده است. ازاين رو مهم ترين مطالبه 
شوراي عالي استان ها و شوراهاي اسالمي افزون بر توجه به 
جايگاه شوراها در برنامه ريزي كشور، عنايت الزم به مفهوم 
توسعه در ســطح محلي و گره زدن مفهوم توسعه محلي و 

ملي است.

توسعه كشور جز با حضور جدي شــوراها امكان پذير 
نخواهد بود

  محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نياز به يك تحول در ساختار مديريت كشور داريم. حكمراني 
يك مدتي جناحي بود و اين سال ها متأسفانه محفلي شده 
است. به عبارتي ما يك پله تنزل كرديم و به جاي اينكه جلو 
بياييم و پيشرفت كنيم، عقب تر رفته ايم و بايد مراقبت كنيم 
كه حكمراني محفلي، شخصي نشود و انگيزه هاي شخصي در 
حكمراني نمو نكند. ما نيازمند حكمراني مردمي در فرهنگ 
و اقتصاد و در مديريت شهر و روستا هستيم. مديريت محلي 
و ايالت هاي اقتصادي از نخستين تحوالتي است كه بايد در 
اداره كشــور به وجود بيايد تا مردم نقش واقعي پيدا كنند. 
شــوراها بايد بر تصميم گيري هاي اســتاني نظارت كنند و 
دستاوردهاي مديريت ملي را در مديريت منطقه اي و محلي 
دنبال كنند. همچنين بايد توجه داشت كه تحول فرهنگ، 
اقتصاد، مديريت و توسعه كشور جز با دادن منابع و اختيارات 
به شــوراها و دخالت آنهــا در تصميم گيري هــاي مختلف 

امكان پذير نخواهد بود.

 جامعه مدني، مبتكر ثبت ملي توچال

سيدآرش حسيني ميالني؛ رئيس كميته 
محيط زيست شوراي شهر تهران:

ثبت ملي توچــال يكــي از معدود 
طرح هايي اســت كه ابتكار عمل آن 
با جامعــه مدني بوده اســت. انجمن 
كوهنوردان ايــران به خصوص گروه 
ديده بان كوهســتان، با هدايت ساير 
متخصصان ايده اوليــه ثبت ملي را 
به كميته محيط زيســت شوراي شهر 
تهران ارائه دادند و كميته محيط زيست 
هم حمايت هاي خود را از فرآيند ثبت 
ملي آغاز كرد. عــالوه بر آن، با كمك 
آقاي مســجدجامعي طرح الزام آوري 
را براي شــهرداري تهران به تصويب 
شوراي شهر تهران رسانديم كه از اين 
طريق، همراهي شــهرداري تهران را 
براي ثبت ملي داشته باشيم. درواقع 
گام نخست ثبت ميراث طبيعي توچال 
را تشكل هاي مردم نهاد شروع كردند 
و گام دوم از سوي شوراي شهر تهران 
برداشته شد، اما در ادامه راه، شهرداري 
تهران مستند ســازي  الزم را در قالب 
مطالعات مشترك همكاري با اداره كل 

ميراث فرهنگي، 
و  صنايع دستي 
ي  شــگر د گر
تهران،  استان 
ص  خصــو ر د

مســتثنيات و پرونده هاي مالكيت و 
ميراثي در حال انجام دارد. در اين گام 
بايد حريم و حدود مشــخص شود. اما 
بحث مهمي كه در ايــن زمينه وجود 
دارد، انطباق فرآينــد ثبت با الزامات 
اسناد باالدســتي مثل سند راهبردي 
حريم پايتخــت و همينطور مطالعاتي 
است كه شهرداري در رابطه با الزامات 
ســاختاري حريم در دست اجرا دارد. 
در اين مرحله، ثبت توچال با اســناد 
باالدستي از هر نظر انطباق داده خواهد 
شــد كه به لحاظ ضوابــط و مقررات 
همخواني محكمي داشــته باشــد. 
شهرداري تهران همچنين بايد ساير 
ارتفاعاتي كــه داراي ارزش هاي قابل 
توجه ميراثي و طبيعي )مثل كوه هاي 
بي بي شهربانو و ساير ارتفاعات( است 

را مورد مطالعه و ارزيابي قرار دهد.

پريسا اميرقاسم خاني
خبرنگار

ناديده گرفته شدن جامعه بزرگ و معتمد 
شــوراها در برنامه توسعه هفتم چيزی جز 
ضرر و زيان برای دولت و مديريت كشــور 

نخواهد داشت
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 واردات دارو با ارز نيمايي
ناصر رياحي، عضو اتاق بازرگاني تهران مي گويد: در ماه هاي گذشته، بانك مركزي عمال براي دارو ارز دولتي تخصيص 
نداده است. رئيس اتحاديه واردكنندگان داروي كشور تأكيد كرد: واردات دارو با ارز نيمايي و تغيير حمايت هاي 
دولت از تخصيص ارز به سياست حمايت از بيمه ها مي تواند بخش زيادي از مشكالت اين حوزه را برطرف كند.

نبض بازار

دادوستد هاي هفته قبل در شرايطي دنبال شد كه بازار سهام تحت تأثيراخبار 
مختلفي قرار داشت. از يك ســو بحث افزايش نرخ محصوالت در صنايع 
مختلفي ازجمله ســيمان، الســتيك، دارو و صنايع لبني تقاضا را براي 
خريد سهام شــركت هاي حاضر در اين گروه ها افزايش داده بود و از سوي 
ديگر تعديل ميزان ســود در پااليشــگاه ها و  تجديد ارزيابي دارايي ها در 
خودرو سازي  منجر به افزايش توجه به اين صنعت شده بود. با اين حال هفته 
قبل سايه اليحه ماليات بر عايدي سرمايه كه در مجلس مطرح است بر سر 
بورس سنگيني مي كرد. باوجود آنكه نمايندگان مجلس مي گويند ماليات 
بر عايدي مبادالدت سهام منتفي است، اما طرح همين اليحه در مجلس 
بازخورد هاي منفي زيادي را در بازار سرمايه ايجاد كرده است.   به زعم فعاالن 
بازار سهام هر نوع دريافت پلكاني ماليات از عايدي سهام منجر به خروج پول 
از بازار سرمايه خواهد شد. سهامداران همين حاال هم در جريان معامالتشان 
در بورس نيم درصد ماليات پرداخت مي كنند و افزايش هزينه هاي مالياتي 
مي تواند منجر به نزول شــاخص ها و خروج پول از بازار ســرمايه شود. در 
سايه اين تحوالت مختلف در بازار ســرمايه هفته قبل شاخص كل بورس 
تهران 125هزارو 141واحد يعني رقمي معادل 12درصد رشد كرد و براي 
نخستين بار به يك ميليون 153هزارو 678 واحد رسيد.با اين ميزان رشد 
بيش از 12درصد بر بازده سهامداران در طول يك هفته اضافه شد. هفته قبل 
همچنين ارزش معامالت بازار سهام )بورس تهران و فرابورس( 51.5درصدي 
معادل 27هزارو417 واحد افزايش يافت.اين ميزان رشــد در ميزان دادو 
ستد هاي بورس نشان مي دهد كه احتماال در هفته جاري نماگر هاي بازار 
سهام به رشد خود ادامه خواهند داد چرا كه ارزش كل معامالت بازار سرمايه 
يكي از مهم ترين نماگر هاي بازار سرمايه اســت كه مي تواند مبنايي براي 
پيش بيني آينده بازار سهام باشــد. به طوري كه بين ميزان رشد شاخص و 
افزايش ارزش معامالت همبستگي وجود دارد و زماني كه ارزش معامالت 
افزايش مي يابد شاخص كل بورس هم با رشــد مواجه مي شود. تازه ترين 
اطالعات نشــان مي دهد كه ميزان ورود پول به بازار سهام هر روز در حال 
افزايش است و با ورود سهامداران جديد روزانه تا 1500ميليارد تومان پول 
جديد هم وارد بازار سرمايه مي شــود. آنطور كه گزارش هاي آماري نشان 
مي دهد فقط در 3ماه گذشته بيش از 1.5سهامدار جديد وارد بورس شده اند.

نماگرهاي بازار سهام در هفته گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1153678125,14112,17شاخص كل - واحد
 ارزش معامالت  

806082741751,54ميليارد تومان

 ارزش بازار 
516754211,72 هزار ميليارد تومان

برگه مالياتي پشت درخانه هاي خالي
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه با رونمايي سامانه جامع امالك 
و اسكان، برگه مالياتي براي خانه هاي خالي صادر مي شود گفت: 
براي صاحبان خانه هاي خالي، برگه هاي مالياتي ارسال مي شود.
محمد اسالمي تأكيد كرد: تابستان امسال براي كساني كه صاحب 
خانه هاي خالي هستند، برگه هاي مالياتي ارسال مي شود كه باعث 
خواهد شد افراد داراي خانه هاي خالي سريع تر خانه هاي خود را 

تعيين تكليف كنند، يا بفروشند و يا اجاره بدهند.

بازده 12درصدي بورس در يك هفته 

بازنشستگان نگران نباشند
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه مي گويد: امسال 
تا 10هزار ميليارد تومان به بازنشستگان اختصاص داديم كه البته 
نياز بيشتري دارند، اما بازنشستگان نگران نباشند ما به اين بخش 
پر انرژي و فاخر كشورمان توجه داريم. اين اظهارنظر در حالي بيان 
شده كه جمعيت بازنشستگي كشور به دليل بحران صندوق هاي 
بازنشستگي با مشكالت زيادي مواجه هستند و درخواست ها از 

دولت براي ترميم حقوق آنها در حال افزايش است.

گوشت يخ زده؛ ۵۵ هزار تومان 
اعضاي ستاد تنظيم بازار با عرضه ذخاير گوشت منجمد گوساله 
به  قيمت متوسط هر كيلوگرم 55هزار تومان موافقت كردند. آنها 
همچنين وزارت جهادكشــاورزي را موظف كردند در اسرع وقت 
نسبت به ارسال اسناد مربوط به تعيين سقف قيمت دام زنده )سبك 
و سنگين( به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
اقدام تا اين ســازمان هم قيمت هر كيلوگرم دام زنده و گوشت و 

قطعات حاصل از آن را محاسبه و اطالع رساني كند.

سرنوشت كارت اعتباري سهام عدالت

سخنگوي سهام عدالت گفت: مشموالن سهام عدالت مي توانند از 
طريق نظام بانكي به ميزان50 تا 60درصد از ارزش ســهام عدالت 
خود، كارت اعتباري دريافت و با استفاده از آن مي توانند با مراجعه 
به مراكز خريد، به صورت اعتباري خريد كنند. حسين فهيمي افزود: 
اين افراد تا يكسال فرصت دارند وجه را به بانك تسويه كنند و چون 
بعد يكسال قيمت ســهام افزايش مي يابد و اين وام هزينه كمتري 

براي فرد دارد.

روند نزولي اقتصاد ايران كه از 
ســال97 همگام با آغاز دور كالن

جديد تحريم ها آغاز شده است 
در سال98 هم تداوم يافت و محاسبات مركز 
آمار ايران نشان مي دهد كه سال قبل اقتصاد 
ايران 7درصد كوچك تر شده است. اين يكي 
از بدترين نزول هاي اقتصادي در 33ســال 

گذشته است.
به گــزارش همشــهري، يكــي از بد ترين 
بيماري هاي اقتصادي در دنيا وقوع همزمان 
ركود يا نزول توليد ناخالص داخلي و تورم 
اســت كه به آن ركود تورمــي مي گويند. 
نزديك به 2ســال اســت كه اقتصاد ايران 
با اين بيمــاري مهلك مواجه اســت و در 
شــرايطي كه اقتصاد به طور مداوم در حال 
كوچك تر شــدن اســت نرخ تورم بيش از 

20درصد و حتي در مقاطعي تا 40درصد 
ارزيابي شده است. برآورد هاي آماري نشان 
مي دهد كه اين وضعيت بد اقتصادي به ويژه 
از زمان خــروج آمريكا از برجــام و اعمال 
تحريم هاي تازه بدتر شــده اســت با اين 
حال برخي گزارش ها به ويژه گزارش هاي 
بانك جهاني نشــان مي دهد كه احتماال از 
سال جاري ميالدي روند نزولي اقتصاد ايران 
متوقف خواهد شد و به صفر خواهد رسيد. 
با اين حال در سال قبل اقتصاد ايران يكي از 
بدترين عملكرد هاي 3دهه گذشته را ثبت 

كرده است.
نزول 7درصدي اقتصاد ايران

مركز آمار ايــران در تازه ترين گزارش خود 
اعالم كرده است كه توليد ناخالص داخلي 
ايران در ســال قبل 7درصد كاهش يافته 

است. مقايســه آماري ركود هاي اقتصادي 
ايــران از ابتــداي دهه40 تاكنون نشــان 
مي دهد كه نزول 7درصدي اقتصاد ايران در 
سال 98 يكي از بد ترين نزول ها در 33سال 
گذشته يعني از ســال 1365تاكنون بوده 
است. درطول اين ســال ها بيشترين ميزان 
نزول توليد يا ركــود اقتصادي ابتدا مربوط 
به ســال 1391با نزول 8.3درصدي بوده و 
بعد از اين سال بيشــترين نزول اقتصادي 
مربوط به پارســال بوده است. اقتصاد ايران 
از ابتداي دهه40 تاكنون بارها درگير ركود 
و نزول اقتصادي بوده اســت. بــا اين حال 
بيشــترين دوره هاي ركود بين ســال هاي 
1354تا 1365اتفاق افتاده است. بخشي از 
اين ركود هاي اقتصادي كه باالترين ميزان 
ركود در اقتصاد ايران است، اين دوره مربوط 
به جنگ تحميلي و جايگزيني سياست هاي 

اقتصادي پس از انقالب اسالمي بوده است.
گزارش مركز آمار ايران همچنين حاكي از آن 
است كه بيشترين ميزان اثر گذاري تحريم ها 
بر بخش صنعت و معدن بوده و اين موضوع 
منجر به نزول 14.7درصدي اين بخش شده 
است. با اين حال بخش كشــاورزي با رشد 
3درصدي در ســال قبل مواجه بوده است. 
اين نشــان مي دهد كه تحريم هاي ظالمانه 
آمريكا كه از سال97 پس از خروج يكجانبه 
آمريكا از برجام تشــديد شــده است بخش 
صنعت و معدن را نشانه رفته است. با اين حال 

اميدواري هايي هم نسبت به پايان دوره ركود 
به دليل تطابق پيدا كردن اقتصاد با تحريم ها 

به وجود آمده است.

اميدواري براي بازگشت به ثبات
مطابق گزارش مركز آمار ايران بخش عمده 
نزول 7درصدي اقتصاد ايران در ســال98 
ناشــي از كاهش فروش نفت و مشــكالت 
به وجود آمــده در بخش صنعــت و معدن 
و همين طــور صنعت نفــت به دليل اعمال 
تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران بوده 
اســت. چرا كه ميزان نــزول توليد ناخالص 

داخلي بدون احتساب نفت فقط 0.6درصد 
بوده است. اين عدد اميدواري هاي زيادي را 
ايجاد كرده كه درصورت كاهش وابســتگي 
به نفت، اقتصاد ايران ظرف يك سال آينده 
دوباره وارد مدار رشــد شــود. به ويژه آنكه 
دولت اقداماتي را هم براي كاهش بيشــتر 
وابستگي به نفت در بودجه آغاز كرده است. 
تازه تريــن گزارش هاي بانــك جهاني نيز 
مويد اين نكته اســت كه احتماال دوره ركود 
اقتصادي ايران در ســال  جاري ميالدي به 
پايان خواهد رســيد. بانك جهاني نه فقط 
انتظار دارد كه عملكرد اقتصــادي ايران در 

سال  جاري ميالدي بهتر از سال قبل باشد، 
بلكه انتظار دارد اين سال آخرين سال نزول 
اقتصادي ايران باشد و ســال  آينده، اقتصاد 
ايران با رشــد مثبت 2.1 درصدي به 3سال 
رشد منفي متوالي)سال هاي ميالدي( خود 
خاتمه دهد. اقتصاد ايران در ســال گذشته 
ميالدي طبق تخمين بانك جهاني 8.2 درصد 
كوچك شد. براساس ارزيابي بانك جهاني، در 
سال2020 ميالدي رشد اقتصادي ايران صفر 
درصد خواهد بود. صندوق بين المللي پول در 
مهرماه، رشد اقتصادي ايران در سال 2019 را 

منفي 9.5 درصد ارزيابي كرده بود.

اقتصاد ايران 7درصد كوچك تر شد

زنان سرزمين ما پس از يك روز كاري سخت در برداشت گندم خود را روي 
 عكس
خبر

خرمن ها رها كرده و از ته دل مي خندند. چهره سوخته در گرماي كم سابقه 
تابستان امسال استان خوزستان هم نتوانسته است شادي را از چهره اين 
2زن بگيرد. خسته اند اما خوشحال از اينكه لقمه حالل به خانه مي برند. در 
نقاط كوهستاني استان خوزستان همچنان برداشت گندم به صورت سنتي انجام مي شود 

و زنان در كنار مردان كار مي كنند. خنده تان هميشه برقرار باد. عكس از ايسنا 

آمارهــاي مربوط به بــازار كار، رشــد توليد 
 بازار
ناخالص داخلي و تبعات اقتصــادي كرونا از كار

احتمال بروز تغييراتي كالن در بازار كار كشور 
حكايت دارد كه از يك سو افزايش مســئوليت دولت را در 
حمايت اجتماعي و معيشتي از نيروي كار يادآور مي شود و 
از سوي ديگر احتمال تغيير در سازوكار بازارها را به واسطه 

كاهش توليد و ريزش اشتغال پررنگ مي كند.
به گزارش همشهري، كرونا به اثرگذارترين عامل بر اقتصاد 
جهاني در يك قرن اخير تبديل شــده و حتي كارشناسان 
سازمان توســعه و همكاري اقتصادي )OECD( معتقدند 
اگر موج دوم شــيوع اين بيماري به راه نيفتد، بازهم به طور 
متوسط رشــد اقتصادي جهان به منفي 7.6درصد كاهش 
خواهد يافت. در ايران نيز، مطالعات انجام شده از اثرگذاري 
پاندومي كوويد 19بر بــازار كار و توليــد ناخالص داخلي 
حكايت دارد كه در سه سناريو مي تواند بين 2.8ميليون نفر 
تا 6.4ميليون نفر از شاغالن را به طور موقت تحت تأثير قرار 

دهد و بيكار كند.

تخليه آثار كرونا در آمار كار
شيوع كرونا در ايران رسماً از اول اسفند 98تأييد شد و سريعاً 
با ايجاد محدوديت در فعاليت هاي اقتصادي و اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي كنترل شــد. در اين شــرايط مركز 
پژوهش هاي مجلس برآورد كرد با توجه به ميزان ادامه دار 

شدن اعمال محدوديت هاي كرونا، اين بيماري مي تواند در 
بهترين و بدترين حالت بين 12 تا 27 درصد از شاغالن فعلي 
كشــور را بيكار كند؛ كه البته با فروكش كردن بحران كرونا 
بخش عمده آنها به كار برخواهند گشت اما معيشت آنها در 
دوره كرونا و كسري بازار به واسطه حذف اين بخش از اشتغال 

ازجمله تبعاتي است كه مي تواند مشكل ساز باشد.
به گزارش همشــهري، آخرين آمار منتشر شــده از اين 
تحوالت  به ماه مياني زمســتان  98اختصــاص دارد و از 
كاهش 1.7درصدي نرخ بيكاري نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل خبر مي دهد. اين در حالي است كه كرونا عماًل 
در ماه سوم فصل زمســتان 98وارد ايران شده و اثرات آن 
در اين آمارها منعكس نشــده است. از سوي ديگر  بررسي 
آمارهاي بازار كار در زمستان98 نشان مي دهد كه كاهش 
نرخ بيكاري در اين فصل به مــدد خروج جويندگان كار از 
بازار بوده و عمدتاً به واسطه كاهش نرخ مشاركت اجتماعي 
محقق شده است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
نشان مي دهد اگر افراد خارج شده از بازار كار در زمستان 
98هم در آمار بيكاران لحاظ شوند، نرخ بيكاري اين فصل 
از 10.6درصد اعالمــي به 13.6درصــد افزايش مي يابد. 
به عبارت ديگر عالوه بر كســاني كه براساس سناريوهاي 
بررسي شده به واســطه كرونا بيكار مي شوند، بايد بيكاران 
خارج شده از بازار كار نيز براي دريافت حمايت اجتماعي 
به دسته شاغالن بيكار شده اضافه شوند كه همين مسئله 

مي تواند فشار زيادي به برنامه هاي رفاهي دولت وارد كند.

تغيير در تركيب بازار كار
در زمستان امســال نرخ بيكاري كل كشــور در مقايسه با 
زمستان سال قبل به 10.6درصد رســيده اما همزمان نرخ 
بيكاري مــردان 9.2و نرخ بيكاري زنــان 17.2درصد بوده 
اســت. همچنين در اين فصل نرخ بيكاري جوانان مرد 23و 
جوانان زن 36.1درصد بوده كه بيانگر اختالف شديد ميان 
وضعيت اشتغال جنسيت ها در بازار كار است. يكي از نكات 
قابل توجه در آمارهاي بازار كار در فصل زمستان اين است كه 
در اين فصل عماًل بازار با ريزش شاغالن و بيكاران زن مواجه 
بوده به گونه اي كه 257هزار نفــر از زنان  حاضر در بازار كار 
شامل 112هزار نفر از جمعيت بيكاران زن و 145هزار نفر از 
جمعيت شاغالن زن كاسته شده است درحالي كه در مورد 
مردان، باوجود سهم 82درصدي آنها در بازار كار كشور، فقط 

173نفر ريزش ثبت شده است.

چرخش بازار كار زير سايه كرونا

يك روز پس از اظهارنظر رئيس دســتگاه قضا، مبنــي براينكه هيچ يك از 
بانك هاي كشور حق ندارند كارگاه يا كارخانه توليدي را كه تملك كرده اند 
تعطيل يا نيمه تعطيل كنند، رئيس كل بانك مركزي اظهار كرد: پيگيري 
مطالبات معوق بانك ها يك ضرورت است اما نبايد منجر به تعطيلي حتي 
يك واحد توليدي شود و بدهي آنها بايستي طبق ضوابط اعالمي بانك مركزي 
محاسبه شود. پيش از اين در آبان ماه سال گذشته، سيدابراهيم رئيسي در 
جريان يك سفر استاني اظهار كرده بود كه قوه قضاييه مانع تعطيل شدن 
حدود 500 واحد توليدي در كشور شده است و اين قوه به هيچ عنوان اجازه 
نمي دهد كه هيچ كارخانه يا كارگاهي به دليل بدهي بانكي تعطيل شود. همان 
زمان حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور در واكنشي به اين خبر اعالم 
كرد: نام، مكان، علت در معرض تعطيل بودن و اقدامات مشــخص دستگاه 
قضايي در هر مورد و وضعيت فعلي توليد هر مركز را جهت تنوير افكار عمومي 
اعالن فرماييد. 2روز پيش رئيس دستگاه قضا در سفر به استان فارس اظهار 
كرد: از يك سرمايه گذار و كارآفرين كه تالش مي كند كارخانه اش نخوابد و 
كارگران اخراج نشوند و چراغ واحد توليدي روشن باشد، بايد هم از نظر قانوني 
و هم از نظر پرداخت تسهيالت و اعتبارات بانكي و هم از نظر قضايي حمايت 
كرد. رئيسي با اشاره به سخنان يكي از حاضران درخصوص تملك واحد هاي 
توليدي توسط بانك ها به عنوان طلب تأكيد كرد: به هيچ عنوان چنين چيزي 
را نمي پذيريم و نمي شود پذيرفت. رئيس دستگاه قضا همچنين از اقدام برخي 
بانك ها در گرفتن نرخ سود تسهيالت باالتر از ميزان نرخ تعيين شده توسط 

بانك مركزي انتقاد كرد و خواستار برخورد با اين تخلفات شد.

واكنش همتي
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي ضمــن حمايت از نظر رئيس 
دســتگاه قضا درخصوص نحوه وصول مطالبات بانك ها اظهار كرد: اصل 
پيگيري به موقع مطالبات بانك ها امري ضروري است، اما اين امربه هيچ وجه 
نبايستي منجربه تعطيلي حتي يك واحدتوليدي بشود و محاسبه بدهي آنها 
نيز بايستي برمبناي ضوابط اعالم شده از سوي بانك مركزي باشد. وي تصريح 
كرد: بانك ها به موجب قوانين و مقررات موظف هســتند كه محل اجراي 
طرح را وثيقه بگيرند و به عنوان وكيل سپرده گذاران درجهت صرفه و صالح 
موكالن خود و استيفاي مطالبات ناگزير از اقدامات قانوني هستند ولي، اين 
نكته نيز مهم است كه بايستي حداكثر همراهي با توليدكنندگان داشته و از 
هرگونه اقدامي كه منجربه تعطيلي واحد توليدي مي شود، جداً  پرهيز كنند.
سكاندار بانك مركزي با اشاره به برخي مقررات وضع شده در ارتباط با تسهيل 
شرايط وصول مطالبات بانك ها از بنگاه هاي توليدي كشور از بانك ها خواست 
تا اين دستور العمل ها را به طور جدي دنبال كنند، اما در عين حال تأكيد كرد: 
حمايت از توليد مستلزم داشتن بانك هايي سالم، باثبات   و مستحكم است.

تسهيالت اعطائي بانك ها متعلق به سپرده گذاران است.لذا، برگشت به موقع 
اين منابع، بانك ها را درتأمين مالي توليد ياري مي كند.

   مشاغل و استان هاي آسيب پذير
در زمستان پارسال، ۵1درصد اشتغال كشور متعلق به حوزه 
خدمات بوده كه در برابر كرونا از همه بخش ها آسيب پذيرتر 
است. از ســوي ديگر يكي از مهم ترين چالش هاي بازار كار 
ايران، عدم توازن منطقه اي ميان استان هاست؛ به طوري كه 
تفاوت ميانگين نرخ بيكاري بين استاني تا 14درصد مي رسد 
و اين تفاوت در نرخ بيكاري جوانــان تحصيل كرده و زنان 
به مراتب بيشتر است. براساس آمارها در زمستان پارسال 
نرخ بيكاري استان كردستان به 20درصد رسيده كه تقريبًا 
معادل دو برابر نرخ ميانگين كشور و 3.3برابر نرخ بيكاري 
استان خراســان شــمالي )با كمترين نرخ بيكاري معادل 
6درصد( است. در اين وضعيت اثرگذاري كرونا بر بازار كار از 
يك سو بخش عمده شاغالن در بخش خدمات را تحت فشار 
قرار مي دهد و از ســوي ديگر به بحران كار در استان هاي 

داراي نرخ بيكاري باال دامن مي زند.

بنگاه هاي توليدي بدهكار تعطيل نمي شود

توليد ناخالص داخلي ايران از ابتداي دهه 90تاكنون
توليد ناخالص داخلي خدماتصنعتكشاورزيسال

با نفت
توليد ناخالص داخلي 

بدون نفت
13912,5-18,82,4-8,3-2,1
13924,8-3,17,22,03,2
13934,53,81,32,43,0
13945,3-0,4-1,7-0,2-0,2
13954,624,74,914,09,2
13961,12,27,34,35,1
1397-1,5-9,11,3-4,0-1,3
13983,0-14,7-0,3-7,0-0,6

خنده پس از يك روز كاري سخت

 سهم 51درصدي بخش خدمات از اشتغال، شكاف 14درصدي نرخ بيكاري ميان استان ها 
و سهم 18درصدي زنان از بازار كار زمينه اثرگذاري كرونا را مساعدتر كرده است

كاركنان شركت ملي نفتكش ايران با ارسال نامه اي به رهبر معظم 
انقالب از توجه و محبت ايشان به دريانوردان اين شركت به عنوان انرژي

ســربازان عرصه اقتصاد مقاومتي و پرچمداران حركت جهادي 
تشكر كردند. 

در نامه مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مديران و كاركنان اين شــركت آمده 
است:پيام تشكر محبت آميز، پدرانه و اميد بخش حضرتعالي خطاب به كاركنان 
نفتكش هاي اعزامي به ونزوئال كه براي حراســت از منافع ملي و در راســتاي 
منويات نظام جمهوري اســالمي ايران در زمينه اقتصــاد مقاومتي و مبارزه با 
تحريم هاي ظالمانه آمريكا، قهرمانانه مبارزه كردند، ما را سرشــار از شــوق و 

سپاس كرد.
 كاركنان شركت ملي نفتكش همچنين يادآوري كرده اند: شركت ملي نفتكش 
ايران، چه در زمان جنگ نفتكش ها و چه در تحريم هاي ظالمانه، همواره در خط 
مقدم صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي بوده و همواره تالش كرده وظيفه بزرگي 

كه بر عهده اش گذاشته شده است را به نحو احسن انجام دهد.

 قدرداني كاركنان شركت ملي نفتكش 
از مقام معظم رهبري

رشد گروه صنايع و معادن تحت تأثير افت سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز به منفي 14.7 درصد رسيد.   عكس: همشهري/ مهدي بيات
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طبقآخريــنردهبندي
محيط
كشورهابراساسعملكردزيست

توسط كه محيطزيستي
گروهEPIوباهمكاريدانشگاههايييل
وكلمبياانجامشد،رتبهايراندرميان
180كشــورجهان13پلهبهبوديافتهو
عملكردمحيطزيستيكشورازرتبه80به

67صعودكرد.
شاخصعملكردمحيطزيستيشامل
2بخشســامتوپويايياكوسيستم
استكهدرارزيابيجديد،رتبهايراندر
حوزهسامت71ودرپويايياكوسيستم

74است.
ازآنجاكهشاخصعملكردمحيطزيست
EnvironmentalPerformance(
Index-EPI(بر2هدفاصليازجمله
كاهشفشــارهايزيستمحيطيبر

و انسان سامت

ارتقايوضعيتزيستبومهاومديريت
صحيــحمنابعطبيعيتأكيــددارد،
ارزيابيوضعيتمحيطزيســتايران
وسايركشورهابراساساينشاخص

بينالملليصورتميگيرد.
بااينحالنرگسصفار،سرپرســت
مركزاموربينالمللوكنوانسيونهاي
ســازمانحفاظتازمحيطزيستدر
گفتوگوباهمشــهريميگويد:اين
شــاخصهاورتبهبنديهابهمعناي
بهبودشــرايطيابدترشــدناوضاع
نيست؛چراكهوضعيتكشورهاازنظر
منابعطبيعيبايكديگــرقابلقياس
نيستورتبهبنديهابراساسدادههاي
دردسترسوبعضاغيررسميبهدست
آمدهاست.درنتيجهنميتوانبهطور
مثالوضعيتانتشارگازهايگلخانهاي
درايرانراباكشوركويتكهجمعيت
وصنعتغيرقابلمقايســهايباايران
دارد،سنجيد.ياتنوعزيستيايرانرا

بايككشوراروپاييمقايسهكرد.

سامتواكوسيستم
بهگزارشهمشهري،شاخصسامت،
40درصدازكلامتيازEPIاستكهاز
4زيرمجموعهكيفيتهوا،فاضابوآب
آشاميدني،فلزاتسنگينومديريت

پسماندتشكيلميشود.
براســاساينگزارش،رتبهايراندر
وضعيتكيفيتهوا59اســت.كيفيت
هــوادراينبخشبراســاستأثيرات
مستقيمآلودگيهوابرسامتانسان
اندازهگيريشدهاست.ايراندرزمينه
سيستمدفعفاضابنيزرتبه64ودر
دسترسيبهآبآشــاميدني،رتبه72
درجهانرابهخوداختصاصدادهاست.
دراينرتبهبنديجهاني،تأثيرمستقيم
فلزسنگينسرببرسامتانساننيز
اندازهگيريواعامشدهاستكهرتبه
ايراندرميان180كشورجهاندرميزان

مواجههباسرب97است.
درشاخصمديريتپســماندنيزكه
شاملهرگونهاقدامبرايبازيافت،توليد
كمپوست،دفعبيهوازي،سوزاندنو
دفنبهداشتيپسمانداست،ايراندر
ميانهجدولجهانيقرارداردودادههاي
اينشاخصكهباكمكبانكجهاني
تدوينشــدهاست،

نشانميدهدرتبهايران97است.
پويايياكوسيستم،60درصدباقيمانده
ازكلامتيازهايياســتكهدرشاخص
EPIبهكشورهادادهشدهاست.دراين
بخشوضعيتكشورهادربخشهاي؛
وضعيتتنوعزيســتي،زيستگاهها،
خدماتاكوسيستم،شيات،تغييرات
آبوهوايي،انتشارآلودگي،كشاورزي

ومنابعآبارزيابيشدهاست.

عملكردايراندربخشتنوعزيستيو
تغييراتاقليمي

درجــدولارزيابيزيســتمحيطي،
كشــورهابراســاستاشبرايحفظ
زيســتگاههاوتنوعزيستيردهبندي
شــدهاندوايراندربين180كشــور
جهانرتبه137رادرتاشبرايحفظ
زيســتگاههاوتنوعزيستيبهدست
آوردهاستكهجايگاهمطلوبينيست.

درارزيابــيعملكردمحيطزيســتي
كشورها،همچنينبه3شاخصازبين
رفتنجنگلها،مراتعوتاالبهابهصورت
يكجاامتيازدهيشدهاستكهايراندر
اينزمينهرتبه18وامتياز88از100را
كسبكردهاست.اماآنچنانكهآژانس
فضايياروپاگزارشكردهاستوضعيت
ايراندرزمينهتاالبهابهشدتنامطلوب
استوايراندررتبه98جهاندرحفظ

تاالبهاقراردارد.
داشتههايكشــورهادرزمينهتعداد
آبزيانوسامتآنهاارتباطمستقيم
باسامتانسانداردوبراساسشاخص
عملكــردمحيطزيســتي،وضعيت
موجوديماهــي،تغذيهآبزيانوصيد
ماهيبهروشترال،ايــرانرادررتبه

59جهانقرارميدهد.
تغييراتاقليميگريبانهمهكشورها
راگرفتهاســتوتاشكشورهابراي
مقابلهبــاتغييراتاقليميكهســاير
تهديدهايمحيطزيســتيراتشديد
ورفاهوسامتانســانهارابهخطر
ميانــدازد،درجهبنديهايمتفاوت
دارد.درارزيابيجهانــيازعملكرد
محيطزيستينيزكشــورهابراساس
ميزانانتشــارگازهــايگلخانهاي،
ميزانتوليددياكســيدكربن،شدت
توليداينگازوســرانهتوليدگازهاي
گلخانهايرتبهبنديشدهاند.براساس
اينارزيابيرتبهايراندرشاخصهاي
فوق،74وامتيازكشور55از100است.
اقداماتكشــورهابرايكنترلميزان
انتشار2گازSO2)دياكسيدكربن(و
NOX)اكسيدهايازت(نيزدرپويايي
اكوسيستمكشــورهامؤثراستكه

رتبهايراندركنترلگازهاي

كربنواكســيدازتدربين180كشور
جهان51است.

تاشكشــورهابرايتاميــنامنيت
غذاييودرعينحالبهحداقلرساندن
تهديداتكشاورزيبرايمحيطزيست
نيزباميزانانتشارنيتروژنسنجيده
ميشودكهايرانتوانستهاستدراين
شــاخصرتبه113وامتياز33.8يعني
وضعيتنامطلوبرابهخوداختصاص
دهدودركناركشورهاينيجر،بحرين،

سريانكا،لبنانوكنگوقراربگيرد.
پروژههايتصفيهفاضابدركشــور
بهكنــديصورتميگيــردوايندر
حالياستكهبراســاسقانون،همه
شهرهايباالي20هزارنفربايدبهتصفيه
فاضابدسترسيداشــتهباشند.اما
درارزيابــيعملكردمحيطزيســتي
كشورهارتبهايراندراينارزيابي85
وامتيازكشورماندرتصفيهفاضاب
3.7گزارششدهاست.البتهكهبخش
عمدهايازكشــورهايدنيــادراين
زمينهوضعيتياســفباردارندوايران
همنتوانستهاستدر2سالاخيربهبود
چشمگيريدرزمينهتصفيهفاضابها

داشتهباشد.

ايران؛13پلهصعوددربهبودمحيطزيست
زهرارفيعي

خبر نگار

خبرهاي كوتاه

شبكهپايشاسيديشدن
درياهايايرانراهاندازيشد

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناســي و علوم جوي، شبكه پايش اسيدي 
شدن درياهاي ايران را راه اندازي كرد. بهروز ابطحي، رئيس پژوهشگاه 
ملي اقيانوس شناسي با اعالم اين خبر به ايرنا، گفت: در 100سال اخير 
به علت توسعه فعاليت هاي صنعتي با پديده افزايش غلظت گازهاي 
گلخانه اي به ويژه دي اكســيدكربن در جو زمين مواجه هستيم و اين 
افزايش، اثرات انكارناپذيري بر تركيب شيميايي اقيانوس ها و درياها 
داشت كه در نتيجه آن تنوع زيســتي دريايي تحت تأثير قرار گرفت 
و آبسنگ هاي مرجاني سفيد شــدند. ابطحي افزود: براساس شبكه 
پايش اســيدي شــدن درياها، نمونه هاي آب درياهاي ايران از نظر 
پارامترهاي مرتبط با بحث اسيدي شدن مورد ارزيابي قرار مي گيرد 
تا بانك اطالعاتي خوبــي از روندهاي حاكم بر آن ايجاد شــود. او به 
برنامه علمي پايش سواحل و آب هاي ســاحلي اشاره كرد و گفت: در 
اين برنامه وضعيت آب هاي ساحلي به ويژه اكوسيستم هاي حساس 
مانند جنگل هاي مانگرو و آبسنگ هاي مرجاني خليج چابهار بررسي و 
ارزيابي مستمر مي شود. همچنين در قالب اين برنامه، وضعيت خليج 
گرگان به عنوان يكي از مناطقي كه به دليل تغييرات اقليمي به شدت 
در معرض تغيير است، پايش مي شود تا بتوان برنامه هايي براي بهبود 

وضعيت آن پيشنهاد داد.

كشفگورستاناشكاني
درتپهاشرفاصفهان

هيأت باستان شناسي تپه اشــرف كه پس از كشف گورخمره نخست 
در اين تپه در حال ايجاد ترانشــه دوم براي ادامــه مطالعات بود به 
گورخمره دوم رســيد و بدين ترتيب فرضيه وجود گورســتان دوره 
اشكاني در اصفهان تقويت شد. عليرضا جعفري زند، سرپرست هيأت 
باستان شناسي تپه اشرف به ايرنا، گفت: اين گورستان مي تواند وسعت 
زياد داشته باشد. جعفري زند افزود: اين گورســتان حاوي شواهد و 
مستندات مهمي از تاريخ پيش از اسالم اصفهان است كه در پرده اي 
از ابهام قرار داشت و حاال اين گورستان مي تواند روشنايي بخش نقاط 
تاريك تاريخ اصفهان باشــد. به گفته اين باستان شناس، اصفهان در 
زمان اســكندر جزو ايالت هاي مهم و در زمان اشكاني جزو قلمروي 
اليمايي ها بود كه زير سلطه اشكانيان بودند و قلمرويشان نيز خوزستان 
و بخشي از اصفهان بود. وي، تأكيد كرد: ضلع غربي و شرقي تپه اشرف 
جايي كه اكنون فضاي سبز و نمايشگاه بين المللي اصفهان است، جزو 
بقاياي فرهنگي مدفون هستند. در اســتان اصفهان تنها در سيلك 
كاشان گزارش كشف گورخمره وجود دارد و بنابراين كشف 2گورخمره 
در تپه اشرف اصفهان و رسيدن به گورســتان دوره اشكاني اهميت 

بسياري در تاريخ باستان شناسي اصفهان دارد.
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افقی:
 1- آسمان- حرمت داشتن- از 

آحاد زمان
2- ديسك ويدئويي ديجيتال- 

دلبستگي و عالقه مندي
3- غذاي رقيق- آب نما- دماغ- 

باال آمدن آب دريا
4- بلند تريــن قلــه زاگرس- 

زره ساز- بيش از حد لزوم
5- قهوه اي مايل به سبز- پاك- 

گرفتگي زبان
6- كشاورز- ترمز كشتي- ساز 
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7- بســيار مرموز و حيله گر- 
لقب شيطان- زيرك و سودجو

8- پيدا نمي شود- ستارگان
9- كند ذهن- پدر افراســياب 

در شاهنامه- تلف  كردن زمان
10- ناشايســت- خداوندي- 

همان اتومبيل است
11- سرقت- مشهور- زورگو

12- نوعي ماهي درياي خزر- 
با ســرعت زياد و بدون توقف- 

غذاي شب
13- شبكه گسترده جهاني- 
پيت- ســخن شــيوا- صداي 

گوسفند
14- نظريه پرداز- از مشتقات 

آمونياك
15- جــاي خلــوت و آرام- 
مرسوم- فدراســيون جهاني 

كشتي

  
عمودی:

1- راســتي و درستي- خنده 
از روي خشم و كينه- ميخ در 

گويش عرب
2- امــام جماعــت- دقيق و 

نكته سنج
3- خــداي درويش- ســير و 
سفر در نقاط ديدني و باستاني 

ايران- سوسن زرد
4- نخ تابيده- شاعران- صندلي 

چرخدار معلوالن
5- خيــاط قديــم- لگــد- 

هم سخن
6- پنجمين  ماه سرياني- نان 

نازك- الزم
7- ضميــر انســان- خواننده 

تصنيف الهه ناز- حيله ورزي
8- عيد ويتنام- غيــر از مورد 
قبلي- ســوغات قمصر- بوي 

رطوبت
9- تــرس و وحشــت- اتاق 
ديدباني- طبقه اي از ساختمان

10- كاخ ســلطنتي پاريس- 
اشــعه فرابنفش- رسيدن به 

معشوق
11- چاه كن- چاشني كباب- 

پيشاني
12- موهوم- دوست مهربان و 

خاموش- افسوس
13- پسوند شــباهت- رماني 
نوشته علي محمد افغاني- قدم 

يكپا
14- اعتمــاد- درياچه ديدني 

اردبيل
15- از القاب اشرافي اروپايي- 
وسيله  ورزشي براي دويدن در 

فضاي بسته- مفهوم
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   گام اول اتصــال خطوط ریلی 
رشت-کاسپین- انزلی- آستارا، گیالن

اتصال ریــل به بندر کاســپین 
)بندرانزلی( است که از 15 سال پیش نیمه تمام 
معــاون  نوبخــت،  محمدباقــر  مانــده. 
رئیس جمهوری در ســفر اخیر خود به گیالن 
اعالم کرد خط ریلی رشــت- انزلی با تزریق 
اعتبار تا پایان امســال تکمیل خواهد شد. او 
تاکید کرده بود بر خالف مسیر ریلی قزوین-

رشت، خط آهن رشت-انزلی جلگه ای و هموار 
است و اگر تملک اراضی طول مسیر به تاخیر 
نیفتــد، می تــوان آن را تــا پایان ســال به 
بهره برداری رساند. هرچند نوبخت 5۰ میلیارد 
تومان اعتبار به پروژه راه آهن رشت-کاسپین-

انزلی اختصــاص داد )این اعتبــار به  جز 7۰ 
میلیارد تومان اعتباری است که قبال پرداخت 
شده بود( و ۲۰ میلیارد تومان هم برای قطعه 
ریلی آســتارا پرداخت شــد، اما وعده ای که 
نوبخــت می دهد بــا چالش هــای متفاوتی 

روبه روست. 
راه آهــن رشت–کاسپین–انزلی-آســتارا، 
پروژه ای راهبردی و در مسیر کریدور شمال-

جنوب اســت و بهره بــرداری از آن می تواند 
تحوالت شــگرفی در مبادله هــای تجاری و 
بازرگانی با کشورهای منطقه و اروپایی برای 
ایران و گیــالن رقم بزند و به نوعی، توســعه 
گیالن در گروی حمل و نقل ریلی اســت، اما 
مشــکالت محیط  زیســتی و کمبود مصالح 
که حاال مدیران راه آهــن آن را انکار می کنند 
موجب شده است کارشناسان چندان به پروژه 

خوشبین نباشند.

پروژه عمرانی بدون مصالح 
با وجود وعده معــاون رئیس جمهوری برای 

تکمیــل خط آهن رشــت-
آســتارا، هفتــه گذشــته 
غالمحســین ولدی، مدیر 
کل راه آهــن شــمال ۲، از 
کمبــود مصالح راهســازی 
برای اجرای این پروژه گفته 
بود: »یکــی از موانع تکمیل 
پروژه راه آهن گیالن کمبود 
مصالح راه ســازی اســت. 
اولویت تامین مصالح در این 
پروژه نیز ماسه بادی است که 
تامین آن بر عهده ســازمان 

بنادر و کشتیرانی و نیز صنعت، معدن و تجارت 
گیالن بوده و تاکنون میسر نشده.« البته ولدی 
در گفت وگو با روزنامه همشهری این صحبت 
خود را اصالح می کنــد و توضیح می دهد که 
نهاد زیرمجموعه وی فقط قرار است در تامین 
مصالح به پروژه کمک کند و صحبتی مبنی بر 

کمبود مصالح صورت نگرفته. 
عبــاس خطیبی، معاون ســاخت و توســعه 
راه آهن، بنــادر و فرودگاه های کشــور هم از 

پیگیری های معاون عمرانی اســتاندار گیالن 
از معادن اســتان و تامین مصالــح مورد نیاز 
از این طریق خبر می دهد، اما پاســخ ندادن 
مسئوالن روشن نمی کند این چالش رفع شده 

است یا خیر. 

پیگیری برای تامین مصالح 
معاون امــور عمرانــی اســتاندار گیالن هم 
از پیگیری هــا در این باره خبــر می دهد و به 
همشــهری می گوید: »در حال تامین مصالح 
پروژه راه آهــن رشــت-انزلی هســتیم. به 
پیمانکاران مجوز داده شده است مصالح مورد 
نیاز خود را از منابع موجود برداشت کنند. طی 
جلســه ای در چند روز اخیر، قرار شد بیش از 
۲۰۰ هزار متر مکعب برداشت مصالح از پشت 
سد شفارود انجام شــود. همچنین 15۰۰ تن 
مصالح دپوشده داریم که به قید فوریت آن را 

آزاد می کنیم.«
علی اوســط  مقدم با بیان این کــه از قطعه 7 
راه آهن حدود 4۰ هزار متر 
مکعب و از قطعه 6 حدود 75 
هزار متر مکعب ساخته شده 
و کارها به ســرعت در حال 
انجام اســت، درباره مشکل 
سازه تخلیه مصالح در محل 
اجــرای پروژه هــم توضیح 
می دهد: »مصالح این پروژه 
از چند نقطه تامین می شود: 
مصالح باقی مانده پشت سد 
شــفارود، اداره بنادر انزلی 
)مصالحــی کــه از الیروبی 
ناشی از تخلیه برای اســتقرار شناورها تامین 
می شود( و یک شــرکت بخش خصوصی که 
مصالــح و ماســه بادی را از اداره بنادر انزلی و 
شــفارود می آورد. همچنیــن مصالح دیگر از 
لوشــان می رسد و در مخزن ســیار کارگاه ها 

تخلیه می شود.«
اوســط مقدم درباره تملیک اراضی از رشــت 
تا محدوده بندر کاســپین هم اظهار می کند: 
»تملیک اراضی انجام شده و فقط اجرای پروژه 

و ســاخت ابنیه فنی باقی مانده اســت. سال 
گذشته 4۰ میلیارد تومان برای تملیک اراضی 

پرداخت شد.«

 چالش زیست محیطی و نگرانی کارشناسان 
حتی اگر مشکل کمبود مصالح وجود نداشته 
یا رفع شده باشد، یکی دیگر از مشکالت پروژه، 
دغدغه های زیســت محیطی اســت. عباس 
خطیبی، معاون ســاخت و توســعه راه آهن، 
بنــادر و فرودگاه های کشــور پیگیر همکاری 
محیطزیست برای ســاخت بخشی از پروژه در 
حاشیه جاده اســت و محیط زیستی ها نگران 
وضع تاالب انزلی هستند که بعد از تالش های 
بسیار احیا شده.  خطیبی در این باره می گوید: 
»اجرای پروژه، در بخش حاشیه تاالب، نیازمند 
همکاری محیط  زیست اســت که در این باره 
مذاکره هایی صورت گرفتــه و هماهنگی های 
الزم انجام شده و در حال ایجاد کریدور و تثبیت 
پل در آن منطقه هســتیم.« عــالوه بر تاالب، 
معاون وزیر راه و شهرســازی به مشکل دیگر 
محیط زیستی پروژه اشاره می کند و آن، اراضی 
کشاورزی و شــالیزار یا حوضچه های ماهی در 
طول مسیر است که باید تملک شود. هرچند 
خیراهلل خادمی از پیشروی تملک در 3 تا 4 ماه 
اخیر می گوید و کارشناسان هم از رفع مشکالت 
محیط زیستی می گویند، اما با تمام آنچه گفته 
شــد خط ریلی 37 کیلومتری رشــت - بندر 
کاسپین به 4۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
تا سال 14۰۰ به ســرانجام برسد. طبق اعالم 
مسئوالن زیرسازی مسیر 37 کیلومتری پروژه 
در حال انجام است و فقط 31 درصد پیشرفت 
دارد و از اوایل مرداد به تدریج ریل گذاری پروژه 

از رشت به سمت کاسپین آغاز می شود.

تکمیل پروژه تا پایان سال بعید است 
یک کارشــناس اقتصادی با توجــه به میزان 
پیشرفت پروژه و مشکالت آن، وعده مسئوالن 
را رد می کند و درباره این نظر خود به همشهری 
توضیح می دهد: »بنده حتی به آقای نوبخت 
هم گفتم این پــروژه تا پایــان دولت فعلی و 

14۰۰ به بهره برداری نمی رسد، زیرا تاکنون 
بســیار کند پیش رفته و فقط ۸ ماه است در 

حال زیرسازی ۲ کیلومتر از مسیر هستند.«
جلیل جاللی فر با اشــاره به چند پل کوچک 
در طول مسیر رشت- انزلی که هنوز ساخته 
نشده اند، می افزاید: »همچنین یک پل بزرگ 
هم در مســیر وجود دارد که باید در ورودی 
منطقه آزاد ساخته شــود و هیچ کدام این ها 
هنوز ســاخته نشده اســت. حتی اگر نیروها 
خیلی جهادی و ۲4 ســاعته کار کنند، شاید 
این پروژه را بسازند، اما بعید است. ضمن اینکه 
شهریور فصل بارندگی است و در این وضعیت 
نمی توانند بتن ریزی کنند. ممکن است به قول 
معاون توســعه راه آهن، ریل گذاری را شروع 
کنند ولی مابقی زیرساخت ها و بتن ریزی ها را 
نمی توانند.« وی درباره دیگر مشکالت از جمله 
مشکل محیط زیست یا مصالح ساختمانی هم 
تاکید می کند: »مشــکل ما ضعف پیمانکار و 
جدی نبودن دولت است و قطعا از نظر مصالح 
و تامین آن مشکلی وجود ندارد، اما تکمیل آن 
نیازمند همت جهادی اســت. در زمینه موارد 
محیط زیستی هم طبق حکم دادستانی گیالن 
چون پروژه عام المنفعه است، مشکل محیط 
زیستی آن حل و رضایت مالکان نیز جلب شده 
است. هر چند مسیر این پروژه مشکل چندانی 

از نظر محیط زیستی ندارد.«

  
به گزارش همشهری، بندر کاسپین می تواند 
در حمل  و نقــل دریایی و جــذب کاالهای 
ترانزیتی بسیار مؤثر باشد. بیش از 3۰۰ شرکت 
خارجی در منطقه آزاد به ثبت رسیده و از اتاق 
بازرگانی نیــز کارت فعالیت دریافت کرده اند. 
بنابراین، سرمایه گذاران به امید محقق شدن 
وعده های مســئوالن و راه اندازی کامل بندر 
کاســپین و اتصال خط ریلی به آن هستند و 
بدون شــک با راه اندازی خط آهن رشــت به 
کاســپین افتخارات اقتصــادی و صادرات و 
به دنبال آن زمینه اشــتغال در استان فراهم 

خواهد شد. 

پارک گلستان یا همان باغ فجر که در میان تبریزی ها به »گولوستان باغی« 
آذربایجان 

 شرقی
مشهور است، از چند سال پیش، در سایه پروژه ناتمام همجوارش، چهره 
خوبی نداشت و حتی امسال با وجود اجرای پروژه های زیباسازی، باز هم 
نتوانست گردشگران را به خود جذب کند. از سوی دیگر، گرد و خاکی که از البه الی آهن و 
خاک های تلنبارشده پروژه آیسان به باغ گلستان و محله های اطراف نفوذ می کند، مرکز 
شهر و اطراف باغ گلستان و بافت تاریخی را تحت الشعاع قرار می دهد. با اجرای پروژه های 
آب و فاضالب در خیابان های اطراف این پروژه نیمه کاره هم، تردد برای شهروندان سخت تر 
و ترافیک این محدوده شدیدتر شده است. همه این مشکالت موجب شده است شهروندان 
خواستار تکمیل هرچه سریع تر پروژه شوند؛ خواسته ای که احتماال درباره پروژه های نیمه 

تمام هشت بهشت، آتاسنتر و میارمیار هم صدق می کند. 

آهن آالت درهم تنیده در مرکز شهر
سال 65 بود که شهرداری تبریز طرح ساخت برج های دوقلوی تجاری-تفریحی-خدماتی 
آیسان در 39 و 43 طبقه را در بافت تاریخی و فرسوده گلستان به شورای شهر برد و پس از 3 
سال کش و قوس در سال ۸۸ کلنگ زنی کرد. تا یک سال و نیم بعد، عمال تحرکی در پروژه 
دیده نمی شد و فقط تخریب چند ساختمان مخروبه مربوط به ترمینال قدیم، در مرکز شهر، 

گرد و خاک را مهمان خانه های خیابان های اطراف کرد.
خبر انتشار اوراق مشارکت پروژه آیسان توسط بانک مرکزی، در بهمن ۸9، خبر خوشی 
بود تا عملیات ساخت برج های دوقلو، که یکی از 1۲ بنای باالی 1۰۰ متر ارتفاع کشور 
لقب گرفته بود، سرعت گیرد.  بنابه گفته مســئوالن شهری، منابع حاصل از فروش 
اوراق مشارکت عمدتا صرف تملک زمین های مربوط به اداره های دیگر، تملک پمپ 
بنزین و مغازه های گران قیمت و خانه های قدیمی محدوده بود تا این پروژه در زمینی 
به مساحت 4۲ هزار متر  مربع و سطح اشغال 3۸ هزار متر مربع در قلب تبریز متولد 
شود. با وجود این که مدیر پروژه قول داده بود هر ماه ۲ طبقه به این پروژه اضافه شود، 
اما عمال این اتفاق نیفتاد و تا سال ،9۲ یعنی 4 سال بعداز کلنگ زنی، پروژه فقط 1۲ 

درصد پیشرفت داشت.
در ســال های اخیر هم با اتمام تملک، پی ریزی های انجام شــده و اســکلت بندی های 
اولیه، پروژه فقط 5۰ تا 6۰ درصد پیشرفت داشت و در حال حاضر هم شهروندان به جز 

مجموعه ای بزرگ از آهن آالت در هم  تنیده در مرکز شهر چیز دیگری نمی بینند.

امیدها و وعده ها 
نادر رمضانی، از شهروندان تبریز، از طوالنی شدن پروژه و تاثیر منفی آن بر کسب و کارش 
گله مند است و می گوید: گرد و خاکی که معموال فصل بهار از این محوطه بلند می شود 

موجب می شود پرندگان و حیوانات زبان بسته بمیرند یا عمرشان کوتاه تر شود.
حمید علوی دیگر شهروند تبریزی است که مغازه اش در جریان خاک برداری پروژه تخریب 
شده و به او که ساندویچ فروش کنار ترمینال قدیم تبریز بود وعده یک مغازه داده شده است.
وی با گالیه از طوالنی شــدن روند ساخت پروژه می گوید: 13 ســال است امروز و فردا 

می کنند، اما از شواهد پیداست تا مغازه دار شدن دوباره ما چند سال دیگر باید بگذرد.
نیره جداری، شهروند ساکن کوی مالحسین، هم از ترافیک سنگین حاکم بر محله گله مند 
است و می گوید: با اجرای عملیات  عمرانی جدید اطراف پروژه، ترافیک به داخل کوی ها 

منتقل شده است.

سنگ بزرگ تجاری
عضو سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی که خود چند پروژه عمرانی در شهرهای 
مختلف اســتان در دســت اجرا دارد با انتقاد از روند اجرایی پروژه آیسان می گوید: این 
پروژه باید متناسب با نیاز بافت فرســوده تبریز که پارک و مجموعه تفریحی هم ندارد، 
در ابعاد فیزیکی محدودتری اجرا می شــد، اما گرایش پروژه به ســمت مجتمع تجاری 
عظیم آن را زمین گیر کرد. نصیر شافعی با بیان این که تبریز به نسبت جمعیت و موقعیت 
گردشگرپذیری خود بیشتر از دیگر شهرهای کشور مغازه و مجتمع تجاری دارد و ساخت 
چنین مجموعه ای در ۲ بخش چهل طبقه ای و در صدها واحد تجاری نمی تواند جذابیت 

داشته باشد.

وی تامین اعتبار پروژه از سوی دولت و شهرداری را، با توجه به مشکالت اقتصادی تامین 
بودجه، عمال غیرممکن می داند و تصریح می کند: بخش خصوصی هوشمندانه به دنبال 
تامین سود اســت و اگر این پروژه نتواند منافع تجاری اش را تامین کند از آن استقبال 
نخواهد کرد. وی به جلسه مشترکی که قبل از سال 9۰ بین سرمایه گذار غیربومی این 
پروژه با اعضای اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اشاره و بیان می کند: در آن مقطع هم بخش 
خصوصی تبریز از این پروژه استقبال نکرد، زیرا تجار تبریزی این پروژه را سنگ بزرگی 

می دانستند که زدنش بسیار دشوار است.

پروژه آیسان؛ نیازمند عزم همگانی 
اما شهردار منطقه ۸ تبریز به پروژه امیدوار است و با اشاره به روند اجرایی پروژه می گوید: 
سال گذشته به همراه مدیر و مسئوالن منطقه روند اجرایی پروژه بررسی شد. روند ساخت 
پروژه پس از سال ها کندی، سرعت بیشتری گرفته است. علی مدبر با یادآوری این که این 
پروژه یکی از نیازهای خدماتی، رفاهی و تجاری بافت فرسوده تبریز است، عنوان می کند: 

با تعامل و همکاری ارگان های مختلف، می توان سریع تر به اتمام پروژه آیسان فکر کرد.

ردپای پروژه در مرکز کشور 
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان این که آیسان یکی از پروژه های پیچیده 
شهری است، می گوید: آیسان به عنوان یک پروژه ملی دنبال می شود و راهکار اتمام آن 
باید در سطح ملی پی گرفته شود. محمد سلطانی با تاکید بر این که این پروژه با توجه به 
قرارگیری در بافت تاریخی تبریز نیازمند تمهیدات الزم از سوی سازمان میراث فرهنگی 
است، ادامه می دهد: اداره کل مسکن و شهرسازی استان پیگیر اجرای سریع تر این پروژه 
است، اما تا زمانی که مسئوالن کشوری همراهی الزم را نداشته باشند، اتمام آن با موانعی 

روبه رو خواهد بود.

لزوم مداخله مسئوالن کشوری
به نظر می رسد پروژه آیسان برای ختم به خیر شدن نیازمند توجه جدی از سوی مسوالن 
کشوری به ویژه سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت مسکن وشهرسازی است. شهرداری 
تبریز بارها آمادگی خود برای اتمام ســریع تر این پروژه را اعالم کرده، اما قرار گرفتن آن 
دربافت تاریخی تبریز و رعایت حریم بناهایی چون ارک تبریز و بازار تاریخی این شهر اتمام 
آن را مشکل کرده است. در شرایط فعلی کاهش طبقات از4۰ به۲۰ می تواند توجیه پذیر 
باشد، زیرا در این محدوده از تبریز ساختمان باالی۲۰ طبقه کمتر ساخته شده و در ۲۰ 

طبقه هم ساختمان آیسان زیبایی و چشم نوازی خود را خواهد داشت.

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org
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متــن كـامـل در سایت

راه اندازی قطار گردشگری تهران-شاهرود 
مهدی جمال، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان، گفت: با همکاری اداره کل راه آهن 
شمال شرق، در آینده قطار گردشگری تهران-شاهرود برای معرفی 
جاذبه های گردشگری شهرستان شاهرود راه اندازی می شود.
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صدای استان ها

عکس نوشت

  ضعف آنتن دهی در فردیس
در منطقه فردیس، آنتن دهی شبکه های صدا و سیما بسیار ضعیف است، به گونه ای که برخی 
شبکه ها را به طور کلی نداریم. لطفا مسئوالن برای تقویت آنتن دهی این منطقه اقدامات الزم 

را انجام دهند.
مهینی از البرز

  آسفالت نامناسب اردبیل تا پلیس راه نمین
جاده اردبیل به نمین، از خروجی اردبیل تا پلیس راه، آسفالتی خراب دارد و رگه های قیر باعث 
ایجاد دست انداز شدید شده است و هنگام عبور خودروهای سنگین و نیمه سنگین ایجاد سر 

و صداهای زیاد می کند. مسئوالن رسیدگی کنند.
علی جوانشیر از اردبیل

  رسیدگی به وضع آسفالت معابر
می خواستم از شهرداری ارومیه تقاضا کنم فکری به حال آسفالت خیابان اتحاد، اول خیابان 
ایثار، کنند. اهالی منطقه و اهالی مســکن مهر فرخی واقعا در این خیابان به دلیل وضعیت 

نامناسب آن اذیت می شوند.
اهالی محل از آذربایجان غربی

  سرعت گیرهای شریفیه
در ابتدای ورودی شریفیه، وجود سرعت گیرهای پشت سر هم هر راننده اي را آزار می دهد. 
بنده هر روز برای رسیدن به محل کارم از این مسیر عبور می کنم و در زمان رانندگی کالفه 

می شوم.
منصوری از قزوین

  ضرورت بهسازی پیاده روهای مرکز سقز
یکی از اقدامات اساسی شهرداری، فراهم کردن معابر استاندارد برای خودروها و شهروندان 
است. در سال های اخیر اقدامات زیادی برای بهسازی و سنگفرش پیاده روهای مرکز شهر، 
چون بازار اصلی، خیابان آزادی و ساحلی، صورت گرفته است، اما حفاری های گاه و بی گاه 
اداره های خدمات رسان، نبود زیرسازی مناسب، کیفیت پایین موزاییک ها، گذاشتن وسایل 
سنگین و پارک خودرو در پیاده روها توسط برخی از کسبه موجب شده این پیاده روها وضعیت 

نامناسبی پیدا کنند.
کسبه مرکز شهر سقز از کردستان 

  مزاحمت کارگاه ها و انبارهای آهن
کارگاه ها و انبارهای آهن بسیاری در مناطق مســکونی یزد واقع شده اند که از نظر صوتی 
مشکالت زیادی برای ساکنان ایجاد کرده اند. البته بارها به اجراییات شهرداری در این باره 
شکایت کرده ایم، اما توجهی نداشته اند. مسئوالن برای خروج این واحدها از مناطق مسکونی و 

متمرکز کردن آنها در منطقه ای خارج از محدوده مسکونی تدبیری بیندیشند.
غالمی از یزد

یک کارشناس:  خط آهن 
رشت-کاســپین تا پایان 
دولــت فعلــی و 1400 به 
بهره برداری نمی رسد، زیرا 
تاکنون بســیار کند پیش 
رفته و فقط ۸ ماه است در 
حال زیرسازی 2 کیلومتر از 

مسیر هستند

سید مرتضی احمدپور 
تبریز - خبرنگار

برج های دوقلوی آیسان تبریز با گذشت 13 سال همچنان درگیر تامین  سرنوشت قلب آهنی تبریز
منابع مالی است 

تکمیل راه آهن رشت-کاسپین با اما و اگر
گفته می شود راه آهن رشت-کاسپین)انزلی( تا پایان امسال به انجام می رسد اما با نگاهی به شرایط موجود و مشکالت زیر ساختی، توجیه منطقی برای 

خوش بین بودن به این وعده ها وجود ندارد 
فرشته رضایی
 رشت-خبرنگار 

به اعتقاد کارشناسان توسعه گیالن در گروی حمل و نقل ریلی است./عکس:  ایرنا

 سهم ناچیز ایران 
در بازار اوراسیا

شــهروندان گیالنی معتقدند اتصال این خط 
ریلی می تواند اقتصاد گیــالن را رونق داده و 
اشــتغال ایجاد کند. محمدرضا بزرگی، یکی 
از شــهروندان انزلی می گوید: »خطوط ریلی 
باید به شهر انزلی که زمانی دروازه اروپا بود هم 
بیاید تا مردم این شهر بتوانند با رشد تجاری و 
توسعه شهرک های صنعتی در مراکز تولیدی و 
کارخانه های اینجا کار کنند. همچنین وجود 
ریل راه آهن موجب بهسازی راه ها و دیگر ابنیه 

زیرساختی انزلی خواهد شد.«
پدرام حسین زادگان، یکی از فعاالن اقتصادی 
آستارا هم به همشــهری می گوید: »با اتصال 
خطوط ریلی از رشــت تا آســتارا، حلقه های 
ترانزیتی در شمال کشور تکمیل می شود. اگر 
ریل از شــمال به جنوب متصل شود، با فرض 
این که یک درصد از باری که از کانال ســوئز 
به اروپا می رود از ایران بگذرد، کشور با گردش 
مالی چند ده میلیــارد دالری مواجه خواهد 
شد. از سوی دیگر، تکمیل این پروژه می تواند 
ارتباط ایران با کشورهایی چون چین، هند و 
روسیه که از قدرت های اقتصادی دنیا هستند 
را بیشتر کند و صادرات ریلی را رونق بخشد.«

مشاور روابط اقتصادی اتاق بازرگانی گیالن 
با روسیه و کشورهای CIS هم با بیان این که 
گیالن دارای تاریخ دیرینه تجارت با کشورهای 
حوزه خزر است به همشهری می گوید: »بازار 
4۰۰ میلیارد دالری کشــورهای اوراسیا در 
انتظار تجار ایرانی اســت که ایــن انتظار با 
تکمیل خط آهن رشــت- کاســپین - انزلی 
– آســتارا به پایان خواهد رســید.« به گفته 
ســید جلیل جاللی فر، ســهم ایران در بازار 
هدف روسیه بســیار کمرنگ است. 9 کشور 
اقیانوس هند 6۸ میلیارد دالر با روسیه مبادله 
تجاری دارند که اگر 1۰ درصد کاال به صورت 
ترانزیت از کشــور ما عبور کند، تحول آفرین 
می شــود. بنابراین، الزم اســت اتصال ریلی 
شمال به اوراسیا و جنوب تسریع شود. سید 
جلیل جاللی فر در ادامه با برشمردن مزایای 
صادرات ریلی عنوان می کند: »ما تاکنون برای 
حمل کاالهای صادراتی به سمت کشورهای 
CIS خط ریلی نداشــته ایم. فقط در مسیر 
سرخس به ترکمنستان این مسیر ریلی برقرار 
بود. در مســیر آســتارا هم مرز زمینی داریم 
که با محدودیت حمــل کامیون در حد 4۰۰ 
دستگاه مواجه ایم، اما برای توسعه تجارت باید 
مسیرهای مختلف حمل  و  نقل را فعال کنیم 
و یکی از آنها مسیر حمل  و  نقل ریلی است.« 
جاللی فر ادامه می دهــد: »خط ریلی موجب 
افزایش توان صادراتی خواهد شــد و ظرفیت 
ما را برای برقراری تجــارت آزاد بیش از قبل 
می کند. همچنین موجب رونق سرمایه گذاری 
در بنادر شمال می شــود و جایگاه ترانزیتی 

ایران را نیز افزایش خواهد داد.«

شگفتی در »فندقلو«

هر
س: م

عک
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پشت چراغ قرمز آنها را مي بينيم و 
در گاراژ هاي غيرقانوني جداسازي گزارش

زباله، كســي از آنها خبر ندارد اما 
كودكان كار هميشه مشغول هستند. فصل قبل 
كه باران و برف شهر را پوشاند و اكنون كه آفتاب 
داغ روي خيابان ها مي تابد و حتي زماني كه كرونا 
به اوج خود رسيد و شهر ها را تعطيل كرد باز هم 

كودكان كار دست از كار خود نكشيدند.
اســفند ماه و زماني كه شــهرداري تهران تمام 
فعاليت هاي مرتبط با تفكيك پسماند را تعطيل 
كرده بود و حتي پيمانكاران هم كارگران خود را به 
مرخصي فرستاده بودند كودكاني كيسه بر دوش 
در سطل هاي زباله جست وجو مي كردند. حاال كه 
محدوديت هاي كرونا كمتر شده است و مشكالت 
مالي ناشي از آن بيشتر به چشم مي آيد اين بچه ها 
بيشتر به كار كشيده مي شوند. در اين بين، طرح 
ساماندهي كودكان كار كه طي چندماه گذشته 
به دليل كرونا به تعويق افتاده بــود، در روزهاي 
آينده به صورت آزمايشــي عملياتي مي شود. در 
اجراي اين طرح و در حوزه هاي مختلف شناسايي 
و جذب، توانمندسازي، حمايت از خانواده و دادن 
آموزش هاي الزم از توان انجمن هاي مردم نهاد، 
نيروهــاي داوطلب و مؤسســات غيردولتي نيز 
استفاده خواهد شد. همچنين همزمان با 12ژوئن 
)23خرداد( و به مناسبت روز جهاني مقابله با كار 
كودكان و با دستور شهردار تهران، كمپين هاي 
مردمــي »نه_به_كار_كــودكان« و »چهارراه 
كودك« راه اندازي  شد. كمپين هايي كه شهرداري 
درخواست كرده تا هنرمندان و چهره ها نيز در آنها 

مشاركت جدي داشته باشند.

فقروافزايشكودكانكار
سازمان ملل اخطار داده است كه كوتاه شدن سال 
تحصيلي در اثر انتشار بيماري كرونا باعث افزايش 
كودكان كار مي شود. گزارش مشترك يونيسف و 
سازمان جهاني كار كه اخيرا در روزنامه نيويورك 
تايمز منتشر شد نشان مي دهد كه مشكالت مالي 
خانواده هاي فقير باعث مي شود بيشتر كودكان 
خود را وادار به كار كنند و بــه گفته گاي رايدر، 

مدير سازمان جهاني كار، هر يك درصد افزايش 
فقر باعث 0.7درصد كار بيشتر كودكان مي شود. 
هنريتا فود، مدير يونيسف هم تأكيد كرده كه با 
بازشدن دوباره مدارس ممكن است بعضي از اين 

كودكان به كاركردن ادامه دهند.
روز 21ژوئن )23خرداد( به عنــوان روز جهاني 
»مبارزه با كار كودكان« تعيين شده است. سابقه 
تعيين اين روز به 18ســال پيــش بازمي گردد 
و هدف از آن جلــب توجه و تــالش دولت ها و 

نهاد هاي محلي به مشــكل كار كودكان بود كه 
در سال هاي اخير برنامه هاي اين روز تحت تأثير 

اتفاقات رايج در جهان قرار گرفت.
شعار اين روز كه در سال2018 »ايمني و سالمت 
نسل ها« بود، در سال2019 »كودكان نبايد در 
مزرعه هــا كار كنند بلكه بايد بــه رويا هاي خود 
بپردازند« به عنوان شــعار تعيين شــد و امسال 
بيماري كرونا آنقدر بر زندگي روزانه تأثير گذاشته 
است كه شعار »اين بار بيش از هميشه بچه ها را از 

پويش »چهارراه كودك« با هدف آگاه سازي  شهروندان از شرايط كودكان كار در تهران آغاز شد

كودكانراازكاردورنگهداريد
محمدسرابي

خبر نگار

محمدحسنداوودي
مدير مدرسه كودكان كار

گزارش 2

مرهم»آرزوهايتهران«رويشكاف
بياعتماديشهروندانبامديريتشهري

پويش »آرزوهاي تهران«، 
تحقق آرزوهاي شهروندان 
است. هر شهروند دغدغه اي 
دارد و ذهن دغدغه مند او 
مي توانــد ايده مناســبي 
براي اجرا در شــهر باشد. 
ايده هايــي كه ايــن بار نه 

توسط مديران شهري كه توسط شهروندان ارائه مي شود تا به گفته يك 
عضو شوراي شهر تهران شــكاف بي اعتمادي آنها نسبت به مسئوالن 
از بين برود. به همين دليل، در آخرين نشســت پويش شــهروندي 
»آرزوهاي تهران« با حضور 2 عضو شوراي شــهر تهران برگزار شد. 
زهرا نژاد بهرام، ايده  پرداز پويش مردمي معتقد است كه بي اعتمادي 
شهروندان نسبت به مديريت شهري، مهم ترين مسئله اي بود كه باعث 
راه اندازي پويش مردمي آرزوهاي تهران شــد. به گزارش همشهري، 
او مي گويد: »در طول ســال هاي اخير تالش هاي زيادي براي از بين 
بردن اين شكاف بي اعتمادي شد، اما درنهايت به اين نتيجه رسيديم 
كه مشاركت شــهروندان در بيان درخواســت هايي كه از شهرداري 
براي داشتن محله اي قابل سكونت دارند، درقالب يك پويش مردمي 
مي تواند در اين زمينه تأثيرگذار باشــد.« نژادبهرام ادامه مي دهد: »از 
سال98 اقدامات آزمايشــي اين كمپين مردمي در منطقه6 با توجه 
به ويژگي هايي كه در اين محدوده وجود داشــت در 2محله امير آباد 
و يوسف آباد انجام شــد. شهروندان ســاكن در اين دومحله از طريق 
سايت تهران من توانســتند آرزوهاي خود را مطرح كنند و درنهايت 
نيز شهرداري منطقه6 توانست درخواســت هاي شهروندان را در اين 
دومحله رســيدگي و طرح هايي را اجرا كند. اين اقدام باعث شــد تا 
شهروندان شاهد تحقق آرزوهاي خود باشند.«  براساس اين گزارش 
نخستين مطالعات متخصصان پويش شهروندي »آرزوهاي تهران« 
نشان مي دهد، توســعه فضاهاي عمومي در زمره آرزوهاي اولويت دار 
پايتخت نشينان قرار دارد. در اين نشست، رئيس كميسيون شهرسازي 
و معماري شوراي شهر تهران در همين رابطه گفت: »خوشبختانه مباني 
اجرايي راه اندازي پويش مردمي »آرزوهــاي تهران« با مباني نظري 
شوراي پنجم شهر تهران يعني اصل مشــاركت پذيري شهروندان و 
شعار شهردار پايتخت يعني »تهران، شهري براي همه« هم راستاست. 
بدون آرزوهاي مردم كه ســرمايه هاي اجتماعي هستند نمي توانيم 
پايتخت را به خوبي اداره كنيم و درباره توسعه فضاهاي همگاني كاري 
انجام دهيم.« محمد ســاالري با تأكيد بر اينكه بايد در اولويت بندي 
مسئله هاي تهران بيشــتر دقت كنيم، ادامه داد: »آلودگي هوا نيز از  
اولويت اصلي شهر تهران است و انتظار داريم تا در اين كمپين نيز به اين 
مسئله نگاه شود.« به  اعتقاد ساالري، براساس بررسي هاي اوليه علمي 
در پويش مردمي»آرزوهاي تهران«، بين نظرات كارشناسان و آنچه 

مردم مي خواهند فاصله هاي معناداري وجود دارد.

۱7هزاركودككاردراستان
تهرانوباورهايغلط

استان تهران 17هزار كودك كار 
دارد. اين تصور مردم اشتباه است 
كه گمان مي كنند اكثر كودكان كار درگير باند هستند. 
واقعيت اين است كه تنها حدود 20درصد كودكان كار 
در استخدام باند هايي هستند كه آن باند ها هم به صورت 
خانوادگي و قومي اداره مي شوند؛ نه به صورت مافيا كه 
فردي كــودكان را بخرد. اين در حالي اســت كه بيش 
از 80درصد كودكان به دليل مشــكالت اقتصادي كار 
مي كنند، درحالي كه در رسانه ها طوري بازنمايي شده 
كه انگار همه كودكان درگير باند هستند. يك باور غلط 
ديگر درباره كودكان كار اين اســت كه اغلب مردم فكر 
مي كنند همه اين كودكان در چهارراه ها كار مي كنند، 
اين در حالي اســت كه بيش از 70درصد كودكان كار 
در مكان هايي  مانند كارگاه هــاي غيرمجاز، باربري ها، 

گاري كشي ها و... كار مي كنند كه اصال ديده نمي شوند.
مدارس كودكان كار صبح رويش به عنوان يك سازمان 
عام المنفعه بــه آموزش و توانمند ســازي  كودكان كار 
مي پردازد. امروز هزينه آموزش هر فرد در مقايســه با 
نگهداري يك زنداني در زندان بين 20 تا 50برابر كمتر 
است، اين در حالي اســت كه ما مي توانيم با صرف اين 
هزينه زندگي و آينده يك دانش آمــوز را نجات دهيم، 
در واقع كار مدرســه كودكان كار صبح رويش يك نوع 
پيشگيري از جرايم سازمان يافته است، تا اين كودكان 
در آينده از وضعيت فعلي خــود نجات يابند و زندگي و 
خانواده سالمي داشته باشــند، زيرا آسيب ها به صورت 
تصاعدي بازتوليد مي شوند و اگر ما بتوانيم يك كودك را 
نجات دهيم، يك خانواده سالم در آينده خواهيم داشت. 
ما روز اول تنها با 110دانش آموز كارمان را شروع كرديم 
و امروز در 7مركز به 1051دانش آموز خدمات آموزشي، 
مهارتي، درماني و... ارائه مي دهيم. متأسفانه در اين روزها 
كودكان كار به شدت در معرض خطر قرار دارند، زيرا هم 
از نظر اقتصادي و هم از نظر سالمت آسيب پذير هستند. 
با شيوع كرونا بسيار بوده شب هايي كه اين كودكان سر 
گرسنه بر بالين گذاشــتند و بعد هم به دليل دسترسي 
نداشتن به گوشي و تبلت نتوانستند آموزش هاي درسي 
را فرابگيرند. مشاركت اجتماعي مردم مي تواند مسئله 
كودكان كار كشور را حل كند، به شرطي كه يك مدل 
موفق وجود داشــته باشــد و از آن مدل حمايت شود، 
نه از كار هاي گداپرورانه كه فقط به ســير كردن شكم 
فكر مي كنند و از تغييــر جهان بيني و آموزش كودكان 

غافل هستند.

كار كودكان دور نگه داريد« اعالم شده است. وقتي 
كرونا مشاغل محلي را در هندوستان تعطيل كرد، 
كارگران روستايي كه در شهر ها كار مي كردند به 
سمت روستا هاي خود بازگشتند و چون تعداد آنها 
زياد بود و وسيله اي براي حمل ونقل نداشتند پياده 
در جاده ها به راه افتادند. در بين آنها تعداد زيادي 
كودك كار ديده مي شدند. خوشبختانه اين شرايط 
در شهر هاي ايران رخ نداد اما در مناطق حاشيه 
شــهر و در جايي كه امكان نظارت وجود نداشت 
استفاده از كودكان كار در مشاغلي مانند تفكيك 

زباله خشك ادامه پيدا كرده است.
هفته پيش خبري در اين باره منتشــر شــد كه 
براساس آن با دستور شهردار تهران، پيروز حناچي 
اقدامات پزشــكي و غربالگري از ساكنان منطقه 
كوره پزخانه هاي منطقه19 در خالزير )نعمت آباد( 
تداوم پيدا خواهد كرد. بخش بزرگي از كودكان 
كار تهران در مناطق حاشيه شهر حضور دارند و 
از چشم اهالي شهر پنهان هستند. در دوران اوج 
بيماري كرونا نيز درباره انتشــار بيماري در اين 
مناطق و محدوده هاي مشــابه كه به دليل فقر از 
امكانات بهداشــتي محروم هستند هشدارهايي 

داده شده بود.
فرزانه صــادق مالواجــرد، دبير شــوراي عالي 
شهرسازي و معماري در يادداشتي به مناسبت 
روز جهاني مبارزه با كار كودك نوشت: »صحنه 
نمايش كار بسياري از كودكان كار در جاي جاي 
شهرها، تبديل به صحنه نمايش بي عدالتي شهرها 
شده اســت. ما نياز داريم بپذيريم كه كودكان، 
مشاركت كنندگاني در شهرهايمان هستند، پس 
فراهم آوردن بستر مشاركت كودكان، راهي براي 
داشــتن شــهرونداني فعال در آينده اي نزديك 

است«.

چهارراهكودك
اكنون و با اتمام سال تحصيلي، سازمان خدمات 
اجتماعي شــهرداري تهران، اقدامات پزشكي و 
غربالگري از ســاكنان منطقه كوره پزخانه هاي 
منطقه19 در خالزير )نعمت آباد( استمرار يافت 
و همزمان با روزجهاني مبارزه با كار كودكان آغاز 
به كار كرده است. برخي برنامه هاي اين كمپين 
شــامل اكران محيطي طرح هاي آگاه ســازي  و 
حساس سازي  شهروندان در سطح شهر، برگزاري 
نمايشگاه طرح هاي هنرمندان با همكاري معاونت 
امور اجتماعي و فرهنگي مترو در ايستگاه هاي 
امام خميني، تجريش و تئاتر شهر، برگزاري »تد 
اجتماعي« با حضور فعاالن حــوزه مقابله با كار 
كودك و برخي موارد ديگر است كه كه در طول 

هفته آينده و تا پايان سال ادامه خواهد داشت.
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ســعيد رمضاني هم تبديل به پديده اي شــده است. در روزهاي 
گذشته 50 مصاحبه از سرپرست استقالل آمده بود كه» اين چه 
وضعي است؛ ما حتي برنامه بازي با فوالد را نمي دانيم. مشخص 
نيست اين بازي كجا قرار است برگزار شود.« بعد از وقتي سازمان 
ليگ برنامه را اعالم كرده، 50 مصاحبه جديد از رمضاني آمده در 
مورد اينكه شرايط اهواز خطرناك است و بازي بايد در يك استان 
ديگر برگزار شود. قبل از همه اينها هم عزيزان خواستار تعويق بازي 
شده بودند كه سازمان ليگ مسابقه را يك هفته عقب انداخت. االن 
هم اگر استان محل بازي عوض شود، رمضاني مصاحبه مي كند 
و مي گويد: »اين چه وضعي است؟ محل برگزاري مسابقه را به ما 
نزديك تر كنيد.« البد اگر ورزشــگاه آزادي را هم ميزبان كنند، 
رمضاني به ساعت بازي گير خواهد داد. آقا شما مطمئنيد دنبال 

فوتبال هستيد؟

گير بعدي تان چيست؟

يكي از تكنيك هاي مديريت در فوتبال ايران اين است كه شما يك 
تصوير بحراني از شرايط بسازيد و بعد كه با چند اقدام ساده مشكالت 
فروكش كرد، در قالب سوپرمن ظاهر شــويد. احتماال االن احمد 
سعادتمند مشــغول انجام همين پروژه است. مديرعامل استقالل 
با اسم رمز صداقت و شفافيت برخي مسائل را در مورد ضرب االجل 
پرداخت طلب شفر و بويان نايدنوف مطرح كرده و گفته خطر كسر 
امتياز، محروميت و حتي سقوط به دسته اول، باشگاه را تهديد مي كند. 
 البد چند روز ديگر هم سعادتمند ژستي فاتحانه خواهد گرفت كه 
» بله، ما با درايت و تالش مان اين خطرها را رفع كرديم.« خب استاد 
عزيز وظيفه ات را انجام بده، ديگر چرا مردم را نگران مي كني؟ در ميان 
گذاشتن اين مطالب با هواداران چه سودي دارد؟ نكند فكر كرديد يك 

هوادار پيدا مي شود و يك ميليون دالر به شما مي بخشد؟

پروژه سوپرمن نمايي

االن يك عده شروع كرده اند به بد و بيراه گفتن به مارك ويلموتس 
و ســعي مي كنند با اطالق عناويني مثــل دزد، كالش، حريص، 
كالهبردار و... به او كمي درد دل شان را تسكين بدهند. صد البته 
نوع رفتارهاي ويلموتس و تعاملي كه با ما داشت نشان مي دهد او 
را مي توان ســزاوار چنين كلماتي دانست، اما نكته اينجاست كه 
دنيا پر از ويلموتس است، اين ما هستيم كه بايد كاله مان را سفت 
بچســبيم. اگر يك وقت با برانكو همكاري كرديم و ديديم 11 ماه 
حقوق نمي گيرد و دم نمي زند يا اگر بازيكني مثل دياباته داشتيم كه 
شرايط فسخ را داشت و اين كار را نكرد، نبايد تصور كنيم »قاعده« 
همين است. نه اتفاقا اينها استثناء به شمار مي آيند و قاعده كساني 
همچون ويلموتس، كنستانت و استوكس هستند. پس بهتر است 

حواس مان را جمع كنيم تا بعدا ناچار به فحش دادن نشويم!

دنيا پر از ويلموتس است

نكته بازي بهروز رسايلي| 4 باشگاه خصوصي ليگ برتر از مدت ها قبل 
با نوشتن نامه اي سرگشــاده خطاب به وزارت ورزش تهديد 
كرده اند كه درصورت ازسرگيري مســابقات ليگ نوزدهم، 
از حضور در اين بازي ها انصراف خواهند داد. اين 4 باشــگاه 
عبارتند از: تراكتور، ماشين ســازي، شهرخودروي مشهد و 
نساجي قائم شهر. مالكيت 2 باشگاه تبريزي به طور همزمان 
در اختيار محمدرضا زنوزي است و 2 تيم ديگر هم با او وارد 
ائتالف انصراف شده اند. هم اكنون با وجود اعالم برنامه 3 هفته 
آينده ليگ برتر و قطعيت يافتن آغاز مسابقات از نيمه نخست 
تيرماه، كماكان به طور جسته و گريخته شاهد اصرار انصرافيون 
به تصميم شان هستيم؛ گرچه لحن آنها كمي ماليم تر شده 
اســت. در مورد اين 4 تيم و گروهي كه تشكيل داده اند، ذكر 

چند نكته خالي از لطف نيست:
1  تراكتور و ماشين سازي درواقع يك نفر با 2 امضا هستند؛ 
يك روح در 2 بدن! به شكلي شگفت انگيز اغلب اتفاقاتي كه در 
اين 2 تيم رخ مي دهد، كامال مشابه هم است. در هيچ كدام از 2 
باشگاه هنوز حتي يك بازيكن هم پيدا نشده كه از شروع دوباره 
مسابقات ليگ استقبال كند. به عالوه آزمايش هاي انجام شده 
در هر دو تيم نشان داده كه هر كدام از آنها 6 عضو مبتال به كرونا 
دارند كه اين همساني كامال قابل توجه است. همچنين تراكتور 
و ماشين تنها تيم هاي ليگ برتري هستند كه هنوز تمرينات 
گروهي كامل را آغاز نكرده اند يا دست كم چنين ادعايي دارند. 

با وجود نزديكي به زمان آغاز مسابقات، بازيكنان اين دو تيم 
به صورت گروه هاي چند نفره تمرين داده مي شوند؛ ترفندي 

كه ظاهرا نتوانسته جلوي شيوع كرونا را بگيرد!
2  نساجي قائم شهر ازجمله تيم هاي عضو ائتالف، در حالي 
زير نامه انصراف را امضا كرده كه مسئوالن اين تيم تا آخرين 
روزهاي اسفند گذشته، با وجود تعطيلي مسابقات همچنان 
به تمرينات گروهي ادامه مي دادند. در حقيقت آنها آخرين 
تيمي بودند كه دســت از تمرين كشــيدند و البته كه اين 
رفتار با ادهاعاي امروز مبني بر انصراف در تناقض است. البته 
محمود فكري به عنوان سرمربي نساجي از بازگشايي ليگ 
استقبال كرده است؛ بنابراين مشخص نيست مالك باشگاه 
به پشتوانه كدام خرد جمعي به ائتالف انصراف پيوسته است. 
برخالف تراكتور و ماشين، تمرينات گروهي نساجي به شكل 
منظم ادامه دارد. نساجي از شنبه گذشته در تهران اردو زده 
و تمريناتش را روزانه در 2 نوبت در ورزشــگاه كارگران انجام 
مي دهد. آنها روز پنجشنبه در همين ورزشگاه برابر سايپا بازي 

دوستانه انجام دادند و به تساوي يك بر يك رسيدند.
3  اگر از امضاي عجيب نســاجي بگذريم، شهرخودرو تنها 
متحد نزديك زنوزي در داستان انصراف است. مصاحبه هاي 
حميداوي در اين مدت از نظر كيفيت و كميت شباهت زيادي 
به موضع گيري هاي مالك تراكتور داشته است. بن مايه اظهارات 
مالك شهرخودرو، صيانت از سالمت بازيكنان و نيز صرفه جويي 

مالي است. با تمام اينها اما انصراف براي شهرخودرو مشكلي 
به وجود مي آورد كه تراكتور از آن معاف اســت. در حقيقت 
تيم مشهدي برخالف متحد تبريزي اش، از نمايندگان ايران 
در مســابقات اين فصل ليگ قهرمانان آسيا به شمار مي رود. 
هم اكنون تاريخ 24شهريور براي از سرگيري ليگ قهرمانان اعالم 
شده است؛ بنابراين اگر شهرخودرو در ليگ حاضر نشود، 2 ماه 
ديگر مستقيما بايد وارد ليگ قهرمانان شود؛ جايي كه آنها هر دو 
بازي اول را باخته اند و شانس چنداني براي صعود ندارند. همه 
بهانه هاي االن شهرخودرو اعم از عدم آمادگي، خطر ابتال به كرونا، 
احتمال مصدوميت هاي سنگين و هزينه هاي باال، در مورد ليگ 
قهرمانان هم صدق مي كند، اما آيا كسي جرأت انصراف از آسيا 

و تحمل جريمه مالي و محروميت سنگين ناشي از آن را دارد؟
4   از همه جالب تر اينكــه مطابق برنامه اعالم شــده، در 
نخستين گام از بازگشايي مســابقات 2 تيم انصرافي به هم 
خورده اند. هفته بيســت ودوم، تراكتور و نساجي روز هشتم 
تير در تبريــز بايد به مصاف هم برونــد. منتظر خواهيم بود 
تا ببينيم اين بازي برگزار مي شــود يا نــه. از آنجا كه هر دو 
تيم پيمان اتحاد با هم بســته اند، اين بار ديگر قرار نيســت 
هيچ كدام از آنها در راه گير كند يــا در تونل بماند! يا هر دو به 
زمين مي آيند، يا هر دو غايب خواهند بود كه اين دومي اگر 
 رخ بدهد، به منزله آغاز يك جنجال بــزرگ در فوتبال ايران

 است.

 انصراف كاسياس از نامزدي رياست فدراسيون
اوايل سال ميالدي جديد بود كه ايكر كاسياس ضمن تأييد بازنشستگي خود از فوتبال در پايان فصل گفت كه قصد 
دارد براي رياست فدراسيون فوتبال اسپانيا اقدام كرده و با روبيالس، رئيس فعلي رقابت كند. اما حاال معتقد است 
كه زمان كافي براي آماده سازي  خود ندارد و در اين شرايط نابرابر، قطعا بازنده انتخابات خواهد بود.

تاريخ ازسرگيري ليگ برتر ايران رسما مشخص شد و اين مسابقات از روز چهارم 
تيرماه با بازي عقب افتاده فوالد و استقالل پيگيري خواهد شد. با وجود مخالفت تعدادي 
از تيم ها و اعتراض هايي كه به شكل جسته و گريخته مطرح شده، مسئوالن پا پس 
نكشيدند و برنامه ادامه اين مسابقات را اعالم كردند. در اين ميان، مهم ترين تغييري كه 
در اين رقابت ها ايجاد خواهد شد -مثل ساير ليگ هاي دنيا- برگزاري بدون تماشاگر 
بازي ها خواهد بود. مسابقاتي كه 19هفته با حضور تماشاگران و 2هفته بدون حضور 
آنها برگزار شده بود، حاال بايد 9هفته باقيمانده را نيز در ورزشگاه هاي خالي برگزار كرده 
و به پايان برساند. به اين ترتيب تيم هايي كه از حضور تماشاگران خود بيشترين استفاده 
را مي بردند و در بازي هاي خانگي نتايج بهتري كسب مي كردند بيش از ساير تيم ها از 
اين اتفاق متضرر خواهند شد. با نگاهي به 2جدول بازي هاي خانگي و بازي هاي خارج از 
خانه مي توان حدس زد كدام يك از تيم ها از برگزاري بدون تماشاگر بازي ها بيشتر ضرر 
مي كنند. به عنوان مثال در صدر جدول بازي هاي خانگي به نام تراكتور برمي خوريم كه 
طي 10ميزباني اش در اين فصل 25امتياز از 30امتياز ممكن را گرفته اما در بازي هاي 
خارج از خانه تقريبا دوسوم امتيازات را از دست داده و در رتبه هفتم قرار دارد. تراكتور 
احتماال بيشتر از تمام تيم ها از غيبت تماشــاگرانش متضرر خواهد شد و شايد در 
بازي هاي باقيمانده نتواند مثل بازي هاي گذشته از ميزباني اش بهره مند شود. ذوب آهن 
و ماشين سازي هم ديگر تيم هايي هستند كه اتكاي زيادي به ميزباني داشته و به ترتيب 
82درصد و 75درصد امتيازات خود را در بازي هاي خانگي به دست آورده اند. البته 
ذوب آهن در بازي هاي خانگي اش هم هوادار آنچناني ندارد و بيشتر به خاطر آشنايي 
با زمين چمن فوالدشهر و شرايط اين ورزشگاه است كه در ميزباني 4.5برابر بيشتر از 

ميهماني امتياز جمع كرده است. به اين ترتيب جست وجو به دنبال نام تيم هايي كه 
از نبود تماشاگران متضرر مي شوند درنهايت به 2تيم تبريزي مي رسد. شايد اين هم 
يكي از داليلي است كه باعث مي شود ماشين سازي و تراكتور با مالك مشترك شان 
دائما در حال اعتراض و درخواست براي لغو بازي ها باشند.اما در نقطه مقابل،  تيم هايي 
هم هستند كه مي توان گفت غيبت تماشاگران به سودشان تمام خواهد شد. سايپا و 
پيكان قطعا در صدر اين تيم ها قرار دارند؛ 2تيم بي هوادار كه بازي در ورزشگاه خالي 
براي آنها به معناي بي هوادار شدن حريفان و برخورداري از شرايط مساوي خواهد بود. 
هردوي اين تيم ها در جدول بازي هاي خارج از خانه جايگاه بهتري نسبت به بازي هاي 
خانگي دارند. در صدر جدول بازي هاي خارج از خانه به نام پرسپوليس برمي خوريم 
كه با اختالف فراوان نسبت به ساير تيم ها در رتبه اول قرار دارد. پرسپوليس تنها تيمي 
است كه در خارج از خانه بيشتر از خانه اش امتياز كسب كرده اما اين نكته را بايد درنظر 
داشت كه اين تيم در خارج از تهران نيز از حمايت هواداران برخوردار بوده و نمي توان 
برگزاري بازي هاي بدون تماشاگر را به سود اين تيم دانست. فوالد و سپاهان هم 2تيم 
ديگري هستند كه در بازي هاي خارج از خانه رتبه بهتري نسبت به ديدارهاي خانگي 
دارند اما درباره اين 2تيم نيز نمي توان ادعا كرد از حضور تماشاگران سود نمي برند. رتبه 
پنجم سپاهان در بازي هاي خانگي به دليل نتيجه آخرين بازي خانگي آنهاست كه با 
غيبت مقابل پرسپوليس 3 بر صفر بازنده شدند و رتبه نهم فوالد نيز به دليل بازي هاي 
كمتر اين تيم است و احتماال در 2هفته آينده جبران خواهد شد. بنابراين تنها تيم هايي 
كه مي توان گفت از غيبت تماشاگران سود مي برند همچنان همان 2تيم تهراني يعني 

سايپا و پيكان هستند.

  تبريز در حسرت هوادار
امتياز  بازي هاي بدون تماشاگر به ضرر تراكتور و ماشين سازي و به سود پيكان و سايپاست خورده زده باخت تساوي برد بازي تيم

25 7 15 1 1 8 10 تراكتور

23 8 14 2 2 7 11 پرسپوليس

22 8 20 2 1 7 10 استقالل

22 6 12 2 1 7 10 شهرخودرو

21 6 16 1 3 6 10 سپاهان

18 12 16 2 3 5 10 نفت آبادان

18 12 14 3 3 5 11 ماشين سازي

18 10 12 3 3 5 11 ذوب آهن

17 2 7 2 2 5 9 فوالد

17 4 8 - 8 3 11 مسجدسليمان

16 10 13 1 7 3 11 پارس جنوبي

14 14 11 3 5 3 11 نساجي

13 7 6 2 7 2 11 گل گهر

11 14 9 4 5 2 11 سايپا

11 15 9 3 5 2 10 شاهين

10 19 17 6 1 3 10 پيكان

بازي هاي خانگي

امتياز خورده زده باخت تساوي برد بازي تيم

24 2 17 2 - 8 10 پرسپوليس

16 9 14 1 7 3 11 سپاهان

16 10 11 3 4 4 11 فوالد

15 11 6 4 3 4 11 نفت آبادان

14 14 19 2 5 3 10 استقالل

13 10 7 4 4 3 11 شهرخودرو

12 12 10 5 3 3 11 تراكتور

11 9 8 3 5 2 10 مسجدسليمان

9 13 11 5 3 2 10 نساجي

8 15 11 6 2 2 10 سايپا

6 12 6 6 3 1 10 گل گهر

6 17 7 6 3 1 10 ماشين سازي

5 19 11 6 5 - 11 پيكان

5 22 7 8 2 1 11 شاهين

4 10 3 6 4 - 10 پارس جنوبي

4 14 6 6 4 - 10 ذوب آهن

بازي هاي خارج از خانه

 پيمان تبريز
4 نكته در مورد 4 تيمي كه تهديد به كناره گيري از ليگ برتر كرده اند
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اگر شنيده ها درست باشد، امروز علي كفاشيان پس از نزديك به 2سال 
و 3 ماه به ساختمان فدراسيون فوتبال باز خواهد گشت با اين ايده كه 

بتواند براساس اساسنامه، سرپرست فدراسيون شود.
فدراسيون فوتبال ايران به دنبال استعفاي مهدي تاج، از دي ماه گذشته، 
بدون رئيس اداره مي شود. طبق اساسنامه فدراسيون، در غياب رئيس، 
نايب رئيس اول سرپرســت خواهد شــد. نايب رئيس اول فدراسيون، 
كفاشيان بود كه يك سال پيش از تاج، كنار رفته بود. به اين ترتيب، حيدر 
بهاروند، نايب رئيس دوم فدراسيون، جانشين مهدي تاج شد.كفاشيان 
مدعي است با وجود كناره گيري، هيچ گاه از سمتش استعفا نداده است. 
او از يك طرف به دليل فشــار مجلس بر مديران بازنشســته و از طرف 
ديگر به خاطر محكوميت در يك پرونده داخلي فدراسيون، مجبور شد 
كناره گيري كند. حاال هم فشار بر بازنشسته ها كمتر شده و هم با رأي 
كميته استيناف فدراسيون، دوره محكوميت او پايان يافته است.همزمان 
با شايعه بازگشت كفاشيان، گروهي تالش خود را براي ممانعت از اين 
اتفاق آغاز كرده اند.ديروز خبرگزاري تسنيم در گزارشي مدعي شد كه 
برخي از اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال به دنبال تنظيم نامه و 
جمع كردن امضا عليه علي كفاشيان و ارسال آن به AFC هستند تا از 
حضور او به عنوان سرپرست فدراســيون ممانعت كنند.تسنيم نوشته 

است كه چند عضو هيأت رئيسه فدراسيون از امضاي اين نامه خودداري و 
تأكيد كرده اند كه چنين مسائلي بايد پيش از طرح در مراجع بين المللي، 
در نشست هيأت رئيسه حل و فصل شود.فدراسيون فوتبال اين شايعه 
را كه قرار است نامه اي با امضاي اعضاي هيات رئيسه به AFC نوشته 

شود، رد كرد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با همشهري مدعي شد كه مخالفان بازگشت 
كفاشيان، كساني هستند كه در گروه دوستان تاج دسته بندي مي شوند؛ 
طبق ادعاي او نامه آنها قرار است به دست وزير برسد:»مشخص است چه 
كساني دوست ندارند كفاشيان برگردد؛ همان هايي كه در چند سال اخير 
همه كاره فدراسيون بوده اند. آنها تصور مي كنند كفاشيان اگر برگردد، 
به سرعت قدرت را در دست مي گيرد و بازي از دستشان خارج خواهد 
شد.«حتي شنيده  مي شود علي كفاشيان كه تبحر ويژه اي در سازگاري با 
مديران باالدستي دارد، توانسته است از وزارت ورزش و جوانان هم چراغ 
سبز بگيرد. گفته مي شود او به مديران اين وزارتخانه اطمينان داده كه 
سوداي رياست نخواهد داشت و كمك خواهد كرد كه انتخابات بدون 
تنش برگزار شود.توافق با كفاشيان مي تواند پاسخ محكم وزارت ورزش 
به مهدي تاج باشد كه در چند هفته اخير تالش كرده بود پاي وزير را به 

پرونده جذب مارك ويلموتس، سرمربي سابق تيم ملي باز كند.

حميدرضا عليپور| پرونده شــكايت نيلســون كوريا از 
پرسپوليس در نهايت مانند هميشــه به نفع دروازه بان 
برزيلي ســابق سرخپوشــان تمام شــد و حاال مديران 
پرسپوليس بايد ظرف چند روز آينده اين مبلغ را پرداخت 
كنند. اين در حالي است كه نيلســون سال93 از جمع 
پرسپوليسي ها جدا شد و در واقع ســرخ ها 5سال براي 

پرداخت دستمزد او فرصت داشتند.
نيلسون هم اكنون از پرسپوليس چيزي حدود ۸۷ هزار 
دالر طلبكار است كه با هزينه هاي دادرسي جمع بدهي 
چيزي حدود ۱۰۰ هزار دالر اســت كــه نزديك به يك 
ميليــارد و ۸۰۰ميليون تومان خواهد شــد. نكته مهم 
اينجاســت كه اگر همان زمان طلب نيلسون پرداخت 
مي شد، اين مبلغ تنها 3۰۰ميليون تومان بود كه مديران 
باشگاه با بي توجهي خود اين مبلغ را پرداخت نكردند. با اين 
حال مدير حقوقي باشگاه در اين خصوص مي گويد:» در 

مورد پرونده نيلسون هنوز اين زمان و امكان براي باشگاه 
وجود دارد كه موضوع را به CAS ببريم. اين گزينه روي 
ميز وجود دارد ولي تصميم باشگاه با توجه به سابقه خوب 
اين بازيكن و وجود شرايط پرداخت، اين است كه نسبت به 
پرداخت مطالبه او اقدام كنيم. پس از دريافت حكم، نامه اي 
براي فيفا ارسال شد تا مطالبه او از ناحيه درآمدهاي باشگاه 
كه در اختيار آن نهاد است پرداخت شود. فيفا هم به نامه 
ما پاسخ داد كه ديروز به دست ما رسيد و خواهان آن شدند 
كه شماره حساب مندرج در قرارداد را به آنها اعالم كنيم.«
دروازه بان برزيلي و 44ساله سرخپوشان كه در زمان حضور 
خود در پرسپوليس توانست خاطرات خوبي براي هواداران 
بسازد درخصوص مطالبات خود و همچنين شرايط دروازه 
سرخپوشان در ســال هاي اخير با همشهري گفت وگو 

كرده است.
  طبق حكم فيفا باشگاه پرسپوليس بايد 

تا چند روز ديگر مطالبات تو را بپردازد.
بايد بگويم كه قبــل از هر چيز من دلم بــراي هواداران 
پرسپوليس واقعا تنگ شده است اما اين را هم بايد بگويم 
زماني كه من از پرسپوليس جدا شدم سعي كردم كه با 
باشگاه تماس بگيرم و حاضر بودم به پرسپوليس به خاطر 
خاطرات خوبي كه با آنها داشــتم تخفيف بدهم و براي 
پرداخت مطالبات خودم مذاكره كنم اما مسئوالن باشگاه 
نه تنها جواب من را ندادند بلكه حتي ديگر سراغي از من 

نگرفتند و در نهايت مجبور شدم شكايت كنم.
  پرسپوليس در ســال هاي گذشته 

توانست نمايش درخشاني از خود به جا بگذارد.
 پرســپوليس بعد از آمدن برانكو كامال متحول شــد و 
مي  دانم كه در اين سال ها تمام عناوين قهرماني را كسب 
كرد و حتي مي توانست قهرمان ليگ قهرمانان شود اما با 

بدشانسي اين اتفاق نيفتاد.
  بيرانوند را چطور ديدي؟

بيرانوند هم اكنون بهترين دروازه بان آسياســت و حتي 
مي تواند در تيم هاي بــزرگ اروپايي بازي كند. كيفيت 
بيرانوند در جام جهاني هم كامال مشــخص شد و او راه 

درازي براي پيشرفت در پيش دارد.
  دلت براي بازي در پرسپوليس تنگ 

نشده است؟
من دوست داشتم چند سال ديگر براي پرسپوليس بازي 
كنم اما سرمربي تيم)درخشان( اين اجازه را به من نداد و 

تصميم گرفت از بين من و سوشا، من را كنار بگذارد.

بازگشت كفاشيان؛ پاتك وزير به تاج 

     سرمربي نگذاشت بيشتر براي پرسپوليس بازي كنم 
  نيلسون: به خاطر هواداران تخفيف مي دادم اما باشگاه جوابم را هم نداد

   با وجود تالش برخي از اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون، گفته مي شود علي كفاشيان 
 به زودي سكان فوتبال را به دست خواهد گرفت

  محروميت ۲ساله كشتي گير نقره اي المپيك
بالل ماخوف به اتهام نقض قوانين ضددوپينگ از سوي 
آژانس جهاني )WADA( با خطر محروميت 2ساله مواجه 
است. بالل ماخوف كه دارنده مدال طالي المپيك2۰۱2، 
4مدال طال، يك نقره و يك برنز قهرماني جهان در دسته 
۱2۰كيلوگرم است، درباره محروميت احتمالي اش از 
ســوي آژانس جهاني ضددوپينگ به خبرگزاري تاس 
روســيه گفت: »زماني كه مأموران WADA به خانه ام 
آمدند، تازه پس از انجام عمل جراحي از آلمان بازگشته 
بودم. دوره توانبخشــي پس از عمل بود و بايد داروهاي 
هورموني تزريق مي كــردم. در دوره اي بودم كه رقابتي 

نداشتم.«
   احتمال تعويق دوباره جام حذفي تنيس 

با صدور مجوز برگزاري مســابقات برخي رشــته ها از 
22خرداد، فدراســيون تنيس درنظر داشت ادامه جام 
حذفي خود را در تير مــاه برگزار كند تا تكليف قهرمان 
اين دوره از مسابقات مشخص شــود. فدراسيون ۱۰ تا 
۱3تير را براي برگزاري مرحله يك چهارم نهايي تا فينال 
درنظر گرفته بود اما با آغاز موج دوم شيوع ويروس كرونا 
گفته شده فعال فدراسيون اطالعيه اي در مورد برگزاري 
مسابقات منتشــر نكند. قرار است يكشنبه فدراسيون 
تنيس و خليليان، سرپرست فدراسيون پزشكي ورزشي 
جلسه اي داشته باشــند تا در مورد برگزاري مسابقات 

تصميم گرفته شود.
   تعطيلي فعاليت هاي سواركاران معلول 

غزاله منتظم، رئيس كميته سواركاران معلوالن درباره 
علت تعطيلي فعاليت هاي اين كميته گفت: »به دليل 
شــيوع ويروس كرونا تمــام برنامه هــا و فعاليت هاي 
سواركاران معلول از اسفند سال گذشته تا به االن تعطيل 
شده و تا زماني كه فدراسيون جهاني مجوز سفر مربي 
فرانسوي ســواركاران معلول به ايران را ندهد، امكان 

برگزاري هيچ اردويي را نخواهيم داشت.«
   گاليه قهرمان وزنه برداري جوانان در المپيك

عليرضا يوسفي، قهرمان وزنه برداري المپيك با گاليه 
از پرداخت نشــدن پاداش مدال آوران المپيك2۰۱۸ 
جوانان، گفت: »من در المپيك جوانان قهرمان شــدم 
و 2سال از آن مسابقات گذشــته اما خبري از پاداش ها 
نيست و فقط كميته ملي المپيك همان زمان پاداش 
پاي ســكو را پرداخت كرد. در مســابقات وزنه برداري 
قهرماني نوجوانان آســيا2۰۱۸ هم قهرمان شدم و در 
مسابقات جوانان جهان2۰۱9 نيز مدال برنز  گرفتم اما 
وزارت ورزش هنوز پاداش اين مدال ها را هم نداده است. 
شرايط زندگي واقعا سخت شده  و امسال حتي به اين فكر 
كردم كه وزنه برداري را كنار بگذارم و سراغ كاري بروم تا 

درآمد داشته باشم.«

منهاي فوتبال  مگر تاريخ شروع ليگ قطعي است
 كه رأي شجاعي را صادر كنيم؟

محمد زارعــي| عليرضا صالحي، رئيس كميته استيناف اين روزها 
با حواشي مختلفي درگير شــده؛ از جنجال تمام نشدني دادرس 
تا حكم به تعويق افتاده شــجاعي كه چند ماه گذشته و هنوز رأي 
صادر نشده.  تمامي اين مسائل باعث شد تا با رئيس كميته استيناف 

گفت وگو كنيم. 
 آيا جلسه دوشنبه هاي كميته استيناف همچنان برگزار 

مي شود؟
بله، كميته اســتيناف پرونده هاي متعددي دارد كه مورد بررسي قرار 

مي گيرد. دوشنبه گذشته هم طبق هر هفته جلسه برگزار شده است.
 با مهدي دادرس تماس گرفتيم و او تأكيد كرد در اتاق 
كميته استيناف هستم ولي ديگر اعضا نيامده اند! آيا بين اعضاي 

كميته استيناف اختالفي وجود دارد؟
من صحبت خاصي در اين ارتباط ندارم. مي توانيد از خود آقاي دادرس 

بپرسيد.
 خب صحبت هاي شما به عنوان رئيس كميته استيناف 

مهم است. آيا واقعا گفته هاي دادرس صحت دارد؟
بايد تأكيد كنم ما جلسات خود را به طور مرتب برگزار مي كنيم؛ البته جاي 
آن تغيير كرده است. با توجه به اينكه دفترمان كوچك بود به خاطر كرونا 
بايد جاي بزرگ تري جلسات را برگزار مي كرديم و ما هم اين كار را كرديم 

وگرنه جلسات برگزار مي شود.
 چرا رأي مربوط به پرونده علي كفاشيان و عباس ترابيان 

كه گويا از سوي شما صادرشده به طور رسمي اعالم نمي شود؟
اين را من اطالع ندارم. بايد از مسئوالن فدراسيون بپرسيد. ما حكم را صادر 

مي كنيم اما اعالم آن به روابط عمومي و دبير فدراسيون مربوط مي شود.
 رأي پرونده مسعود شجاعي به عنوان كاپيتان تيم ملي 

چطور شد؟
هنوز به اين پرونده رسيدگي نكرده ايم. ما ۱5-۱4 پرونده داريم كه به نوبت 

رسيدگي مي كنيم.
 البته حدودا يك ماه قبل گفته بوديد با توجه به شروع 

مسابقات ليگ برتر رأي شجاعي را زودتر اعالم مي كنيد.
خب، ليگ كه هنوز شروع نشده؛ ما هم پرونده هايي داريم كه براساس 
اولويت بندي رسيدگي مي كنيم و مطمئن باشيد پرونده شجاعي به موقع 

مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
 در اصالح اساســنامه جديد فدراسيون فوتبال گويا 
انتخاب اعضاي كميته استيناف هم براساس رأي مجمع خواهد بود. 

شما از اين موضوع خبر داريد؟
من اطالعي ندارم كه در اصالحات اساسنامه تغييراتي در اين ارتباط ايجاد 
شده يا نه، اما به صراحت مي توانم بگويم هيچ گاه تا حاال استقالل كميته 
استيناف و ديگر اركان قضايي فدراسيون زير سؤال نرفته است؛ فرقي هم 

نداشته اعضاي اين كميته انتخابي باشند يا انتصابي.
 حاال به نظرتان اعضاي كميته هاي قضايي فدراسيون 
را شخص رئيس فدراسيون فوتبال انتخاب كند بهتر است يا 

اينكه اعضاي اين كميته ها توسط مجمع انتخاب شوند؟
هركدام شرايط خودش را دارد. اعضا را چه مجمع انتخاب كند، چه رئيس 

فدراسيون، معايب و محاسني  خواهد داشت.

 موضع فيفا درباره آغاز پنجره نقل وانتقاالت، پيش از خاتمه فصل 
فيفا مجوز نقل وانتقال بازيكنان پيش از پايان فصل جاري را صادر كرد. در بيانيه فيفا آمده است: براي برطرف كردن هرگونه 
نگراني درباره بازيكناني كه قرارداد هايشان در پايان ماه جاري امسال خاتمه مي يابد و بازيكن آزاد مي شوند، فيفا اعالم مي كند 

كه بازيكنان اجازه دارند در طول يك فصل با حداكثر 3تيم متفاوت قرارداد ببندند و در بازي هاي رسمي به ميدان بروند.

گفت وگو
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  سعادتمند به دنبال نجات استقالل از مهلكه
استقالل تا دوشنبه فرصت دارد كه 310هزار دالر پول 
بويان و 600هزار دالر پول وينفرد شفر را پرداخت كند 
در غير اين صورت آبي ها ممكن است از 3پنجره نقل و 
انتقاالتي محروم شوند، كسر امتياز سراغ اين تيم بيايد 
و يا حتي با حكم فيفا به دســته پايين تر سقوط كند. 
مديرعامل استقالل اين روزها مذاكرات فشرده اي را 
با واحدهاي اقتصادي مختلف برگزار مي كند تا بتواند 
با فراهم كردن اين مبلغ تيمش را از محروميت بزرگ 
نجات بدهد. سعادتمند اگر بتواند اين پول را فراهم كند 
اين تيم تا مدت زيادي بدهي درشــت ديگري ندارد 
و فقط مطالبات كولي و ساشا شفر مي ماند كه مبلغ 
آن چندان درشت نيســت. البته در اين بين به خاطر 
شكايت آريا برتر از شركت فوالد متين، كارگزار جديد 
اســتقالل فعال با پرداخت اين پــول موافقت نكرده 
است و سعادتمند در تالش است بتواند با استفاده از 
ارتباطاتش اين مبلغ را فراهم كند تا اســتقالل را از 

محروميت بزرگ نجات بدهد.
 كي روش در بين 9مربي برتر آسيا 

شبكه فاكس اســپورت 9نامزد كسب عنوان بهترين 
مربي در رده تيم هاي ملي قــاره كهن را معرفي كرد. 
شبكه »فاكس اسپورت« آسيا امروز در يك نظرسنجي 
از كاربرانش درباره انتخــاب بهترين مربي قاره كهن 
سؤال كرد. اين رسانه نام 9مربي تيم هاي ملي مختلف را 
براي كسب اين عنوان معرفي كرد وكارلوس كي روش، 
سرمربي سابق تيم ملي ايران نيز در ميان نامزدها قرار 
گرفت. كي روش درنظرسنجي با آلبرتو زاكروني، آلفرد 
ريدل، گاس هيدينك، پارك هانگ سئو، آوراموويچ، 
سناموآنگ، فليكس ســانچس و راجا گوئاپال رقابت 

مي كند.
  رادولوويچ قصد بازگشت ندارد

مديرعامل شركت ذوب آهن اعالم كرد كه ميودراگ 
رادولوويچ ســرمربي مونته نگرويي ايــن تيم عالقه 
چنداني به ادامه همكاري ندارد. سرمربي ذوب آهن 
كه بعد از تعطيلي مسابقات ليگ برتر به دليل شيوع 
ويروس كرونا از ايران به كشورش بازگشته بود حاضر به 
بازگشت نيست. منصور يزدي زاده مديرعامل شركت 
ذوب آهن درباره وضعيت ميودراگ رادولوويچ گفت: 
»سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن به دليل شيوع كرونا 
حاضر به بازگشت نيست و از طرف ديگر، خود اين مربي 
عالقه چنداني به ادامه همكاري با تيم ذوب آهن ندارد. 
در هر صورت هنوز اعالم رسمي  مبني بر پايان همكاري 
با اين مربي نشده و درصورت وقوع اين موضوع، اجازه 
نخواهيم داد حقي از شركت و سهامداران ذوب آهن 

ضايع شود.«

گزارشفوتبال ايران

 حسين رسولي گفته تا يك سال ديگر نمي تواند به ايران بازگردد و پيش بيني 
بعضي ها اين اســت كه او تصميمش را گرفته و براي هميشه در بالروس 
مي ماند. ماندن رسولي در بالروس شــايعاتي را هم به همراه داشته است. 
بعضي ها مدعي اند رســولي براي فرار از دســت مربيان ايراني به بالروس 
پناه برده، مربياني كه متهم شــده اند عالوه بر حقوقشان از رسولي و ديگر 

ورزشكاران درصد مي گرفته اند.
رسولي پرتابگر ديسك ايران است. ســال2018 به قهرماني جوانان آسيا 
رسيد و با پشــتوانه همين مدال، يكي از اميدهاي دووميداني ايران براي 
گرفتن سهميه المپيك توكيو شد. رســولي به همراه بهنام شيري، ديگر 
پرتابگر ديسك بهمن  سال گذشته به بالروس رفت تا در يك كمپ تمريني 
شركت كند. قرار بود آنها در پايان تعطيالت نوروز در ايران باشند اما كرونا 

پروازشان را تا يكشنبه يازدهم خرداد عقب انداخت. با كمك سفارت 
ايران در بالروس در يكي از معدود پروازهاي مينســك به 

تهران دو بليت براي آنها گرفته شــد اما رسولي به ايران 
نيامد. پدر او به فدراســيون گفته بود پســرش درگير 

مراسم ازدواجش است. در مصاحبه هاي بعدي حسين 
خبر داد تا يك ماه ديگر در تهران اســت اما در آخرين 

صحبتي كه كرده، وعده داده كه يك سال ديگر 
و بعد از گرفتن ســهميه به ايران مي آيد.بعد 

 از اين اتفاقات فدراسيون
 با انتقادات زيادي 

روبه رو شده و انتقاد اصلي اين است كه چرا فدراسيون براي مسائل شخصي 
رسولي از بيت المال هزينه كرده. رسولي و شيري در دوره سرپرستي ايرج 
عرب به كمپ بالروس رفتند و حاال بيشتر انتقادات متوجه عرب است. يكي 
از نزديكان عرب در فدراسيون، داستان اعزام رسولي به بالروس را تعريف 
و از عرب حمايت مي كند: »جورجي كول نوچنكو را شيري پيدا كرده بود. 
اين مربي از قهرمانان المپيك بود. پيشنهاد او طوري بود كه چه يك نفر به 
اين اردو اعزام مي شد، چه 3نفر، هزينه ها يكي بود. هزينه اين مربي كمتر 
از مربيان داخلي هم بود. آن روزها هم شيري و رسولي با مربي داخلي شان 
)هادي سپهرزاد( به مشكل خورده بودند. قرار شد هر دوي آنها به اردو بروند.« 
اين فرد نزديك به عرب در ادامه مي گويد: »فدراسيون در زمان رياست مجيد 
كيهاني با اين مربي قرارداد داشت؛حتي پاداش هايش هم مشخص بود اما 
قبل از اينكه رسولي به مسابقات آسيايي 2018 و شيري به مسابقات آسيايي 
2019 بروند، از آنها در دفترخانه رسمي تعهد كتبي گرفته بود كه اگر 
فدراســيون و وزارت ورزش براي آنها پاداشي درنظر بگيرند، بايد 

50درصدش را به مربي بدهند.« 
  سپهرزاد: دروغ مي گويند

بعد از ابطال انتخابات فدراسيون دووميداني كه روزهاي آخر سال 
برگزار شد، مهدي مبيني سرپرست فدراسيون شد. تعويق المپيك 
و بودجه خالي فدراسيون دليلي شد تا او اعالم كند قرارداد همه مربيان 
خارجي تمديد نمي شود. با تمديد نشدن قرارداد كول نوچنكو، رسولي 
هم بايد به ايران بازمي گشت و با مربيان داخلي كار مي كرد. هرچند گفته 
مي شود رسولي براي ماندن در بالروس از چند ماه پيش برنامه ريزي كرده بود 
اما بعضي ها لغو قرارداد مربي اش را با ماندن او در بالروس بي ربط نمي دانند؛ 

اينكه رسولي نمي خواهد با مربيان داخلي كار كند.
ســپهرزاد اين اتهامات را از خودش رد مي كند. او به همشــهري 
مي  گويد: » دروغ مي گويند. من هيچ وقت هيچ كسي را به دفترخانه 
نبرده ام كه تعهد بگيرم. اگر حسين ايران نيست، پدرش هست! اگر 
مستنداتي هست ارائه كنند. آنها سندي ندارند كه نشان بدهد من 
هزار تومان از آنها گرفته ام اما من اسنادي دارم كه نشان مي دهد 
بيشترين حمايت را از حسين كرده ام. من به خاطر اينكه حسين به 

مسابقات آسيايي برود، جلوي فدراسيون ايستادم. حسين رسولي هيچ وقت 
ورزشكار مورد عالقه فدراسيون نبود.« 

فدراسيون كيهاني با ســپهرزاد قطع همكاري كرد. گفته مي شود همين 
تعهد كتبي كه او از دو ورزشكارش گرفته بود دليل اين قطع همكاري بود اما 
سپهرزاد دليل ديگري را براي اين موضوع مي آورد: »من به شرايط اردويي 
ورزشكارانم اعتراض كردم. به كيهاني گفتم حدادي نفر اول است و شيري 
نفر دوم، نبايد شرايط اردويي آنها خيلي با هم متفاوت و بهترين غذايي كه 
شيري در اردو مي خورد استانبولي باشــد. من به خاطر حمايت از آنها به 
فدراسيون معترض شــدم. اينكه چرا امكانات و مسابقات خوبي براي آنها 

درنظر نمي گيرند. به آنها هم گفتم كه با اين شرايط به جايي نمي رسيم.« 
بعد از فدراسيون كيهاني، فدراسيون عرب هم با سپهرزاد كار نكرد. حتي 
شاگردانش در مصاحبه با سايت فدراســيون عليه او موضع گرفته بودند. 
سپهرزاد معتقد است كه بعضي ها در فدراســيون ورزشكارانش را عليه او 
تحريك كرده بودند: »به آنها گفته بودند اگر ديگر حرف سپهرزاد را نزنيد 

شما را به خارج مي فرستيم.« 
سپهرزاد هم ايراد اصلي را به فدراســيون مي گيرد كه چرا آنها 2ورزشكار 
را بدون هيچ نظارتي به كشــور ديگر اعزام كرده اند: »سال هاســت كه در 
دووميداني اين اتفاق مي افتد. چرا بايد پول را به دست ورزشكار بدهند و آنها 

بدون نظارت براي تمرين بروند؟« 
رســولي براي ازدواج در بالروس مانده و ســپهرزاد مي گويد اين موضوع 
جديدي نيســت: »نزديك 4  ماه اســت كه با اين دختر آشنا شده.« نظر 
 خيلي ها اين است كه اين ازدواج براي تغيير تابعيت است. سپهرزاد مي گويد: 
»اين برنامه را مربي او برايش چيده. اگر هر مربي اي در بالروس يك ورزشكار 
نيمه حرفه اي داشته باشد، فدراسيون به او حقوق و جاي تمرين مي دهد 
 و غذايش را هم تامين مي كند.« حضور احســان حدادي و بهنام شــيري 
2 پرتابگر ديسك ايران اين فرصت را به رسولي نمي دهد كه مورد توجه باشد 
و برايش هزينه  كنند. رسولي با اين ازدواج مي تواند تابعيت بالروس را بگيرد. 
قد 2متري و دست هاي كشيده اش او را به عنوان يكي از استعدادهاي پرتاب 
ديسك  معرفي كرده؛ استعدادي كه قهرماني جوانان آسيا را هم دارد. مربيان 

بالروس ترجيح مي دهند رسولي با نام آنها در سطح جهاني مطرح شود.

 پشت پرده سفر بدون بازگشت پرتابگر ايراني به بالروس
   بليت بازگشت حسين رسولي به تهران آماده بود اما او سوار هواپيما نشد؛ حاال همه مي خواهند بدانند آيا اين قهرمان در دووميداني ايران آينده اي خواهد داشت

 ليست دور از دسترس سرخپوشان
 براي فصل بعد

سرخپوشــان خود را آماده مي كنند تا در ادامه ليگ برتــر بتوانند به 
چهارمين قهرماني خود دســت پيــدا كنند. پرســپوليس با توجه به 
بازي هاي پيش روي خود احتماال كار ســختي را در پيش ندارد و اگر 
اتفاق خاصي رخ ندهد مي تواند براي چهارمين بار پياپي قهرمان شود. 
نكته مهم اينجاست كه سرخپوشان از حاال به واسطه قرارداد با كارگزار 
جديد خود به دنبال تقويت براي فصل آينده هستند. با توجه به توقف 
رقابت هاي فوتبال سرخپوشان در اين فصل بايد ديدارهاي باقيمانده در 
ليگ قهرمانان آسيا را هم برگزار كنند و درصورت صعود به دور بعد فصل 
آينده در دور حذفي بايد به ميدان بروند.كارگزار جديد باشگاه از سرمربي 
تيم خواسته تا ليست خود را هر چه زودتر به باشگاه بدهد تا مسئوالن 
باشگاه بتوانند از حاال خود را آماده مذاكره با نفرات مدنظر سرمربي تيم 
كنند. جالب اينجاست كه يحيي در ليســت جديد خود كه البته فاقد 
بازيكن مازاد است دست روي بازيكناني گذاشته كه جذب هر كدام از آنها 
مي تواند بمبي در فوتبال ايران باشد، هرچند كه واقعا بعيد به نظر مي  رسد 

اين بازيكنان به راحتي حاضر به پيوستن به جمع سرخپوشان شوند.
  نيازمند به خاطر فنايي

با جدايي بيرانوند حاال يحيي به دنبال جانشــين اين دروازه بان اســت. 
سرمربي سرخپوشان در ليســت خود عليرضا حقيقي و پيام نيازمند را 
قرار داده است. در اين ميان بعيد است كه نيازمند به راحتي سرخپوش 
شود. ستاره ســپاهان تا 1401با تيمش قرارداد دارد، اما يحيي اميدوار 
است به واســطه رفاقت عميق نيازمند و فنايي اين دروازه بان را بتواند 

سرخپوش كند.
  بازگشت شايان به خاطر انصاري

با مصدوميت شديد انصاري،اين بازيكن فصل را تا پايان از دست داد و 
احتماال به زودي نتواند دوباره پا به توپ شــود. از طرفي نادري هم بايد 
دوباره به تيم سابق خود در بلژيك باز گردد و به اين ترتيب سمت چپ 
دفاعي سرخپوشان به يكباره خالي از بازيكن خواهد شد. به همين دليل 
يحيي در ليست خود نام شــايان مصلح را قرار داده است تا باشگاه اين 

بازيكن را دوباره به پرسپوليس بازگرداند.
  رامين، راضي به بازگشت مي شود؟

با وجود عالقه رامين به ماندن در پرسپوليس برانكو اين اجازه را به اين 
بازيكن نداد تا رامين در نهايت به ليگ قطر برود. با آمدن يحيي، او خواهان 
بازگشت اين بازيكن به پرسپوليس شده است؛ هرچند كه باشگاه قطري 
رامين شديدا با اين موضوع مخالف است و بعيد است كه مدافع ملي پوش 

سابق پرسپوليس به راحتي دوباره به جمع سرخپوشان بازگردد.
   شانس دوباره پرسپوليس براي جذب گوچي

پرسپوليس در ابتداي فصل تالش زيادي كرد تا بتواند قوچان نژاد را راضي 
به پيوستن به پرسپوليس كند كه در نهايت به خاطر مخالفت همسر اين 
بازيكن اين اتفاق صورت نگرفت. حاال شنيده مي شود كه يحيي بعد از 
كنارگذاشتن استوكس و البته عدم كيفيت اوســاگونا دوباره در ليست 
خود نام گوچي را قرار داده و بايد ديد اين بار مديران باشگاه مي توانند اين 

بازيكن را راضي به پيوستن به پرسپوليس كنند يا خير.

 سرانجام ليگ قهرمانان در ليسبون؟
منابع مختلف ازجمله بيلد و اسكاي اسپورتس مدعي شده اند كه رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا از مرحله يك چهارم 
نهايي به بعد در شهر ليسبون برگزار خواهد شد. همچنين مقرر شده كه رقابت هاي ليگ اروپا در همين قالب و در 
كشور آلمان برگزار شود. مسابقه سوپرجام اروپا هم در پايتخت كشور مجارستان يعني بوداپست برگزار خواهد شد.

محمد زارعي| همانطور كه پيش بيني مي شد ويلموتس هم مانند بسياري از 
مربيان خارجي كه در اين چند سال به كشورمان سفر كرده اند مثل كي روش، 
برانكو، استراماچوني، كالدرون و... با شكايت به فيفا خواهان حق و حقوق خود 
شده است. البته در مورد ويلموتس بحث حق و حقوق نيست چرا كه مديران 
فدراسيون مدعي اند او حقوق خود را گرفته اســت و حتي 300هزار يورو 
هم اضافه تر گرفته كه بايد برگرداند. اما ويلموتس با وكالي خود در كميته 

انضباطي و حقوقي فيفا مدعي شده فدراسيون فوتبال ايران با اضافه كردن 
بندي كه او اطالع نداشت و در توافقات اوليه نبود سر او كاله گذاشته است.

اما اين بند چيست؟ در اين بند آمده كه هر كدام از طرفين به هر دليلي اگر 
قرارداد في مابين را زير پا گذاشت فدراســيون بايد 3 ماه حقوق را به عنوان 
خسارت پرداخت كند. ولي ويلموتس مي گويد اين بند در توافقات اوليه نبوده 

و حاال به جرم كالهبرداري از فدراسيون ايران شكايت كرده است.
در سوي ديگر فدراسيوني ها با اســتخدام»لودويچ دلشاد« وكيل خارجي 
موضوع شــكايت ويلموتس را پيگيري مي كنند اين در حالي اســت كه در 
صورت شكست فدراسيون در اين پرونده ايران بايد مبلغي بيش از 6ميليون 

يورو به عنوان خســارت به اين مربي بلژيكي بپردازد. لودويچ دلشاد همان 
وكيلي است كه زنوزي مالك تراكتورسازي مدعي شده با زد و بند و تباني و 
عدم  ارائه اليحه دفاعي، باعث شده تراكتورسازي در پرونده اروين و استوكس 

با وجود مستندات قوي بازنده شود.
زنوزي همچنين ادعا كرده كه لودويچ با سابقه 10ساله در اركان قضايي فيفا 
دوستي ديرينه با خطير معاون سابق باشگاه استقالل دارد و حتي او را هم در 
اين تباني دخيل مي داند.او براساس شنيده ها اين وكيل را يكي از بستگان 
مديران ارشد فدراسيون فوتبال معرفي كرده است. حتي گفته مي شود برخي 

از مقامات امنيتي هم پيگير موضوع اين وكيل هستند.

  حواستان به لودويچ دلشاد هست؟
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به همان بحث تنــدروي برگرديم. 
آيا سنجه و شاخصي براي تفكيك 

تندروي از كندروي وجود دارد؟
اين دو معموال در ســطح الفاظ بوده اند اما بايد سنجه هايشان 
تعريف و تدقيق شــود. اوال بايد يك نگاه تاريخي را ضميمه 
كارمان كنيم تا بدانيم اين خط كشي ها به چه دليل آغاز شده 
است. زماني كساني كه دوم خردادي ها را راديكال خواندند، 
به اين نتيجه رســيدند كه خاتمي خوب اســت و مشكل از 
اطرافيان  اوســت. اطرافيان هم اســم رمز حزب مشاركت و 
ســازمان مجاهدين انقالب بود. يعني اگر آنها حذف شوند، 
مشكلي با خاتمي وجود ندارد. اما هرچه پيش تر آمديم، ديديم 
دايره تندروها گسترده شد! كساني را تندرو خواندند كه اندك 
فعاليتي در عرصه عمومي نداشتند و اين نشان مي داد مشكل 
جاي ديگري اســت و دوگانه تندرو-كندرو برساخته ذهني 
است. اما ببينيم تندروها چه كساني بودند. مبدأ بحث ما دوم 
خرداد بود، و من هم به همان زمان ارجاع مي دهم. به نظر من 
نخستين جرقه هاي تندروي كه معطوف به عمل سياسي بود، 
مربوط مي شود به ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي در بندرعباس. 
آنجا ستاد را به آتش كشيدند و يكي از اعضاي ستاد در آتش 
سوخت و از دنيا رفت. عالوه بر اين چندين نوبت به ميتينگ ها 
و سخنراني های ســتاد خاتمي حمله شد كه شرح اين وقايع 
كمابيش به قلم مرحوم بابك داد ثبت و ضبط شده است. ولي 
شايد بد نباشد به جلد جديد خاطرات مرحوم هاشمي -انتقال 
قدرت- ارجاع بدهيم. بنا به روايت ايشان، از 31فروردين 1376 
حمالت انصار حزب اهلل به خاتمي شروع شد و همينطور جسته 
و گريخته صحبت هايي از فشار بر خاتمي به ميان می آمد تا 
حدي كه شائبه حمايت مستقيم رهبري از آقاي ناطق مطرح 
شد. حتي هاشمي به ديداري با آقاي روحاني ارجاع داده و در 
صفحه154 كتاب مي نويسد: »دكتر حسن روحاني آمد. اظهار 
نگراني كرد از اينكه پس از موضع گيري رهبري، اگر آراي مردم 
با نظر ايشان هماهنگ نباشد، ضربه بزرگي به نظام خواهد بود 
و اينگونه موضع را اشتباه مي داند...« بخش زيادي از خاطرات 
اين برهــه زماني مربوط اســت به حمايت هاي يك ســويه، 
وزن كشي  ها، تندروي ها و مقابله با نظر مردم. تا اينكه هاشمي 
در تاريخ 30ارديبهشت مي نويسد: »آقاي موسوي خوئيني ها، 
تلفني خبر داد كه با حكم دادگاه انقالب، امشــب دارند ستاد 
انتخابات آقاي خاتمي را تخليه مي كنند.« خب اينها نشانه هاي 
تندروي است. حاال بايد بپرسيم دوم خردادي ها تندرو بودند 
يا جريان مقابل شــان. من براي جلوگيري از طوالني شــدن 
بحث از ارجاع به روزنوشت هاي بعدي هاشمي و ذكر بعضي 
ديگر از مسائل خودداري مي كنم اما خوب است عالقه مندان 
سيل عذرخواهي هاي معاونان و مديران وزارت اطالعات آقاي 
فالحيان را در اين جلد از خاطرات آقاي هاشــمي بخوانند. 

به عنوان نمونه هاشمي در روزنوشــت 17خرداد مي نويسد: 
»جمعي از مديران وزارت اطالعــات آمدند. از احتمال اينكه 
در كابينه جديد، وزير خارج از اطالعات بياورند و جمع شــان 
را پراكنده كنند، اظهار نگراني نمودند. از دخالت در انتخابات 
به نفع آقاي ناطق نوري شرمنده اند. براي اينكه وزير جديد، 
فردي از خودشان باشد، استمداد كردند.« اينها همان افرادی 
بودند كه كارناوال عاشورا را ساختند و در گذشته نيز سوابق 

مشعشعي داشتند! خب، اينها مگر نشانه تندروي نيست؟
به نظر منظور منتقدان تندروي، چه از درون و 
چه از بيرون جريان اصالحات، عملكرد دوم خردادي ها يا 

اصالح طلبان پس از ورود به قدرت است.
اگر اينطور باشد، باز هم مي شود مبتني بر داده هاي تاريخي 
و تحليلي نشــان داد تندروها چه كساني بودند. ببينيد؛ چند 
مســئله درباره چپ ها )خط امامي ها يا اصالح طلبان( مطرح 
است؛ اعدام وابســتگان رژيم پهلوي، اشغال سفارت آمريكا، 
انفجار نخست وزيري و حتي قتل هاي ســال1367! من هم 
منتقد اقداماتي مثل اعدام و اشغال ســفارت هستم، اما اين 
مســائل را بايد امتداد انقالب دانست و گفت منشأ صدور اين 
احكام و دليل بروز اين اتفاق ها در همان انديشه انقالبي است و 
نمي توان آنها را به اقدامات يك فرد يا چند جوان دانشجو تنزل 
داد. درباره پرونده انفجار نخست وزيري هم كه بحمداهلل همه 
دوستان ما را چندسال پس از واقعه زنداني كردند، در انفرادي 
نگه داشتند و مفصل بازجويي كردند؛ آن هم در دوره سيطره 
چپ ها! االن هم معتقدم هر نوع اتهامي متوجه چپ هاســت، 
كنفرانس خبري بگذارند و اعالم كنند. اعدام هاي سال1367 
هم بحث خاص خود را مي طلبد، اما اجماال مي توانم بگويم اوال 
آن اقدامات اساسا نمي توانست در سطح اقدامات و تصميم هاي 

يك جريان سياســي رخ دهد، ثانيا دســت اندركاران در قيد 
حيات هستند و حتي از اقداماتشان دفاع مي كنند. اما كسي 
كه درباره اين مسائل حســاس است، چه خوب است كارنامه 
آقاي الجوردي را هم بررســي كند و گريزي به دوره فعاليت 
آقاي فالحيان در وزارت اطالعات بزند. شــعبه7 دادستاني و 
وزارت اطالعات آقاي هاشــمي در اختيار جريان راست بود و 
كيس هاي زيادي هم قابل بررســي است. نقد من به هاشمي 
اينجاست. ايشــان دوم خردادي ها را راديكال مي دانست اما 
هيچ گاه مسئوليت وزارت اطالعات دوره خود را نپذيرفت. مگر 
مي شود آن حجم از وقايع ريز و درشت رخ دهد و رئيس جمهور 
-آن هم با ســطح اختيارات دوره سازندگي- بي اطالع باشد؟ 
چرا هاشمي سكوت كرد؟! به هر حال يك نفر بايد پاسخگوي 

كارنامه سعيد امامي و باندش مي بود.
در دوره اصالحات چطور؟

در اين مقطع هم از ســوي اصالح طلبان تندروي رخ نداد و 
نمي دانم چرا دوســتان بر ســر عذرخواهي رقابت مي كنند. 
جريان انصار حزب اهلل انتهاي منطقــي تندروي خياباني بود 
و وقت زيادي از دولت اصالحات گرفت. شما امروز نمي توانيد 
تصور كنيد وزير دولت مستقر را در خيابان كتك بزنند، اما اينها 
نوري و مهاجراني را كتك زدند. شــما نمي توانيد تصور كنيد 
رسماً اسامي سوژه هاي ترور منتشر شود و تهديد به قتل كنند، 
اما كردند. ببينيد؛ اينها دكترسروش را كتك زدند و حتي قصد 
از بين بردن او را داشتند؛ به چه جرمي؟ بحث انديشه اي. در 
اين دوره، سطوحي از قدرت رسما در موضع جنگ با دولت قرار 
داشــتند. وزارت اطالعات آقاي دري نجف آبادي رسما حرف 
رئيس جمهور را نمي خواند! خب، اينها همه يعني چه؟ كمي 
صريح تر حرف بزنم. من معتقدم حتي اكبر گنجي هم راديكال 

نبود، او واقعيت ها را  نوشت... شــما توجه كنيد كه بخشي از 
اتهامات ما يا به بيان برخي، تندروي هاي ما مربوط اســت به 
انتقاد از هاشمي. هاشمي در دوره اصالحات حقيقتا دمكرات 
نبود اما دوري از قدرت و نگاه درجه دوم به وقايع ايشان را به 
نقطه اي رساند كه موضع گيري هاي دقيق و اصالحي كند تا 
اينكه از سال1384 به بعد، اساساً هاشمي جديدي متولد شد.

در انتخابات ســال1388 چطور آن زمان هم 
اصالح طلبان متهم به تندروي شدند...

بســيار خب! بايد مصداقــش را بگوينــد. در آن انتخابات، 
همان وقايع ســتاد به آفرين در قيطريه تكرار شد اما به شكل 
سيستماتيك. مگر مي شــود ســتاد انتخاباتي يك نامزد را 
پلمب كرد؟ مگر مي شود با حكم سفيد امضا افراد يك ستاد را 
دسته جمعي بازداشت كرد؟ من معتقدم دوستان عذرخواه بايد 
تاريخ بيست و چندساله اصالحات را چند مرتبه دوره كنند تا 

بدانند تندروي ها از سوي چه كساني سر زده است.

رهبري و انتخابات دوم خرداد

بخش مهمي از روزنوشت هاي 
مرحــوم آيــت اهلل هاشــمي گفتار

رفسنجاني درباره سال 76كه 
اخيرا در مجموعه اي با عنــوان انتقال قدرت 
منتشر شده است؛ درباره انتخابات دوم خرداد 
و حمايــت نهادهاي حاكميتــي از علي اكبر 
ناطق نــوري در آن انتخابات اســت؛ آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس دولت وقت 
كه مجري انتخابات بوده در خاطرات خود از 
دلنگراني ها و اضطراب هايي روايت مي كند كه 
ريشــه در دخالت هاي صاحبــان قدرت در 
انتخابات له ناطق نوري و عليه ســيدمحمد 
خاتمي دارد. از جمله به حمالت انصارحزب اهلل 
به ستاد انتخاباتي خاتمي و شائبه دخالت سپاه 
در انتخابات، درخواست جامعه روحانيت مبارز 
از هاشــمي براي حمايت از ناطق نوري، ورود 
بخشــي از بدنــه وزارت اطالعــات به نفع 
ناطق نوري در انتخابات و مواردي از اين دست 
دارد، ايــن شــايد نخســتين انتخاباتي در 
جمهوري اســالمي بود كه شايعه جابه جايي 
رأي در آن، مثل بهمن مي غلتيد و مي توانست 
اعتماد مردم را خفه كند، چنانچه هاشــمي 
رفسنجاني در آخرين خطبه نمازجمعه پيش 
از دوم خرداد نسبت به اين مسئله تذكر داده و 
گفته بود: »امروز هيچ گناهــي را بدتر از اين 
نمي دانم كه كسي به خودش حق بدهد كه در 
آراي مردم دســت ببرد يا جريان را منحرف 
كند« همين شــايعات، پيــش فرضي را هم 
ساخته بود كه نظر رهبر معظم انقالب با يكي 
از نامزدهاي خاص اين انتخابات است و بعضا 
چهره هايي مثل موســوي خوئيني ها، مهدي 
كروبي، عطااهلل مهاجراني، محمدعلي نجفي، 
غالمحسين كرباسچي و ديگر حاميان خاتمي 
گاليه به هاشــمي مي بردند كه در سخنراني 
رهبري، خــط حمايت از ناطق نــوري ديده 
مي شــود. به عنــوان نمونــه: »يكشــنبه 
14ارديبهشت 1376:...عصر آقايان موسوي 
خوئيني ها، مهدي كروبي، محسن نوربخش، 
غالمحســين كرباسچي و حســين مرعشي 
آمدند. از صحبت هاي ديروز رهبري در مورد 
انتخابات اظهار نگراني كردند و گفتند كه آقاي 
سيدمحمد خاتمي استعفا خواهد داد و آنها هم 
كنار خواهند رفت. نصيحت شــان كردم كه 
چنين كاري نكنند. قرار شد با رهبري مطرح 

كنم و شــب با رهبري مطرح كردم...شــب 
ميهمان رهبري بودم، مطالب مجمع روحانيون 
مبارز را مطرح كردم. ايشان به كلي منكر يكسو 
بودن صحبت ها هســتند. قرار شــد به آقاي 
خاتمي كه درخواســت مالقــات كرده وقت 
بدهند و قانع شان كنند.« نگراني هايي درباره 
اقدامات ائمه جمعه، بسيج، اطالعات و سپاه و 
صدا و ســيما به نفع يك نامزد خاص در آن 
انتخابات وجود داشت اما رويكرد رهبر انقالب 
بر حفظ آراي مردم به عنوان حق الناس و مقابله 
با اخالل و تقلب بود. به عنوان نمونه: پنجشنبه 
11ارديبهشــت 76؛ »... آقاي شــمخاني - 
فرمانده نيروي دريايي- آمد و گفت بعضي از 
عناصر سپاه تالش مي كنند كه از رهبري اجازه 
دخالت در انتخابات را بگيرند ولي هنوز موفق 
نشــده اند. آقاي رضايي- فرمانده كل ســپاه 
پاسداران- موافق نيست و خودش مي خواسته 
نامزد انتخابات رياســت جمهوري شــود كه 
رهبري اجازه نداده است.« يا در جاي ديگري 
از خاطرات هاشــمي به ديداري 3روز قبل از 
انتخابات اشاره مي شود ؛ شنبه 30ارديبهشت 
1376: »شب ميهمان رهبري بودم...درباره 
انتخابات صحبت شد، ايشان هنوز ناطق را جلو 
مي دانند، اما فكر مي كنند كه به مرحله دوم 
مي رســد، ولــي حساســيتي روي پيروزي 
احتمالي آقاي خاتمي نشان ندادند و گفتند 
دســتور داده انــد كه بــا اخــالل و تقلب و 
برخوردهاي خشــن برخورد شود، گفتند بنا 
ندارند فردا حمايت صريحي از كســي داشته 
باشــند. گفتند فيلم تبليغاتي ديشب آقاي 

خاتمي خيلي قوي تهيه شده بود.« 
بعدها رهبر انقالب فاش مي سازند كه در سال 
76بعد از پيروزي سيدمحمد خاتمي يكي از 
مسئوالن عالي رتبه از ايشان مي خواهند كه 
انتخابات را باطل كننــد. روايت رهبر انقالب 
از اين خواسته و پاســخ ايشان اينگونه است: 
»... شما خيال مي كنيد وقتي كه آقاي خاتمي 
با 20 ميليــون رأي پيروز شــد، يك عده اي 
عصباني نبودند؟ خــب چرا، آنها هم عصباني 
بودند. آنها هم همين حــرف را مي زدند. آنها 
هم همين داعيه ها و طلبكاري ها را مي كردند. 
همان وقت به من هم مراجعه كردند. يكي از 
مسئوالن عالي رتبه آن روز آمد پيش من و از 
من خواست كه آقا اين انتخابات را ابطال كنيد. 
من آنچنان تشري زدم كه به نظرم بعد از آن 
بين ما و آن مســئول هنوز هم درست اصالح 

نشده...« 

مجيد مهرابي دلجو
دبير گروه سياسي

دوستان به ته مانده جريان اصالحات لطمه نزنند
من معتقدم شدت گرفتن بحث تندرو و كندرو چند خاصيت 
دارد. اول اينكه مسئله نمايندگي اصالح طلبان را تا حدودي 
ترميم مي كند. مثال اگر اصالح طلبي، در ماجراي قتل هاي 
زنجيره اي، 18تير، توقيف نشــريات يا ديگر مسائل مانند 
انتخابات مجلس ششــم، اصالح طلبــان را مقصر بداند، 
خودبه خود بي اعتبار مي شــود و به اعتبار جريان پيشرو 
اصالح طلبان اضافه مي كند چرا كه الاقل امروز مشــخص 
است مسئله برخورد با نشريات به چه قصدي بوده و قاضي 
مخلوع چه پروژه اي را پيش برده است. يا در قضيه مجلس 
ششم مشخص شد مسئله نطق آتشين و مسائل حقوقي و 
استعفا نبوده است، روندي در جريان بود كه به تدريج نهاد 
قانونگذاري خالي از محتوا شود. اما من به دوستان توصيه 
مي كنم اگر در گفتار و كردارشــان گرهي از كار كشور باز 
نمي كنند و كمكي به تعميق تفكر نمي كنند الاقل به ته مانده 
جريان اصالحات لطمه نزنند! مــن معتقدم اصالح طلبي 
بايد نقد شــود. اين كار به قوت گرفتن اصالح طلبي كمك 
مي كند. اصالح طلبان هم بايد نقد شوند و تك تك شان به 
نقد كشيده شوند اما نه از موضع  تندروي. شايد بتوان آنها 
را از منظر فرصت سوزي نقد كرد زيرا آنها خيلي كارها را بايد 
مي كردند و نكردند. اما من با دست و پا كردن هويت  جديد 
مخالفم و اعتقاد دارم با پيرايش همين هويت، هويتي جديد 
ساخته مي شــود. يعني از درون خاكستر، جرقه ها بيرون 
مي زنند و روشــني مي آفرينند. از آن سو، قدرت گرفتن 
راست هاي راديكال باعث مي شود كه بسياري از اصالح طلبان 
دست آموز كم كم  به كنجي بخزند يا به دنبال كاسبي بروند يا 
حتي به اردوي رقيب نقل مــكان كنند. به قول معروف فاذا 
محصوا بالبالء قل الديانون! هنگامي كه با بال امتحان شوند، 
مؤمنان كمتري باقي خواهند ماند. اين بالها شامل حذف از 
بوروكراسي، قطع شدن مواهب، تنگ تر شدن فضاي رسانه، 
فيلترينگ، تجسس هاي مضاعف و... خواهد بود. اين رويه 
نوعي خودپااليشي را به دنبال دارد و از دل آن هويت اصلي 
اصالح طلبان احيا مي شــود و آنها كه دوام مي آورند مانند 
درختان استوار گذر كرده از توفان مي مانند تا ان شاءاهلل نسل 

جديد اصالح طلبي پروار شده و راه را ادامه دهد.

گفت  وگو اصالح طلبان نمي توانند همزمان روي 2صندلي بنشينند
گفت وگو با سعيد حجاريان درباره بازسازي  و بازآرايي هويت اصالح طلبي  و اصالح طلبان
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اخبار

آخرين جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان

رايزني براي افزايش تسهيالت مددجويان 
كميته امداد

چند ماه است كه كرونا، كركره 
بسياري از كســب و كارها را گزارش

پايين كشــيده اســت. با اين 
حال؛ بعد از 4 ماه تعطيلي ناخواسته، خبر از 
ســر گيري فعاليت آنها به گوش مي رســد. 
فعاليتي كه با تغييــر روش زندگي مردم در 
دوران پســا كرونا با ترديدهايي براي رونق 
دوباره روبه رواســت. مهدكودك هــا از اين 
جمله اند كه در آخرين دستورالعمل هاي ستاد 
مبارزه با كرونــا از امروز و بــا رعايت برخي 
چارچوب هاي بهداشــتي، مجاز به پذيرش 

كودكان شده اند.

پيامك بازگشايي و ترس از كرونا 
عمده مشتريان مهدكودك ها را والدين شاغل 
تشكيل مي دهند. با اين حال ادامه دور كاري 
برخي والديــن و ترس برخي ديگــر از آنها از 
بيماري باعث شــده، برخي تمايل چنداني به 
فرســتادن فرزند خود به مهدكودك نداشته 
باشــند. كارمند يك مهدكــودك در منطقه 
۵ تهران در اين باره مي گويد: »هفته گذشته 
دولت اعــام كرد كه مهدكودك هــا از امروز 
مي توانند كار خود را شــروع كنند. از همان 
موقع به والديني كه فرزند خود را قبل از شيوع 
كرونا و تعطيلي اجباري در مهد ما نام نويسي 
كرده بودند با فرستادن پيامك اعام كرديم كه 
فرزندشان در مهد پذيرش مي شود. حتي تماس 
تلفني هم گرفتيم تا مطمئن شويم همه از باز 
بودن مهد خبر دارند اما، تعداد افرادي كه از آغاز 

دوباره فعاليت مهد استقبال كردند، كم بود.«
صادق زاده، وضعيت بهداشت مهدي را كه در 
آن كار مي كند مناســب مي داند و مي گويد: 
»مدير مهد از چند روز قبل افــرادي را براي 
ضدعفوني كردن مهدكودك و وسايل داخلش 
به كار گرفته تا مشــكلي براي بچه هاي مردم 
پيش نيايد. اما، با همــه تاش ها و مذاكراتي 
كه با والدين درباره اطمينان از سامت مهد 
كرده ايم هنوز والديني هستند كه مي ترسند 
فرزندشان در مهد، كرونا بگيرد. اين ترس باعث 

شــده تا برخي از والدين فعا تصميمي براي 
فرستادن فرزندشان به مهد ما نداشته باشند.«

استقبال با ظرفيت كمتر 
با وجــود اينكه در برخي مناطق، اســتقبال 
چنداني از بازگشايي مهدكودك ها نشده است 
اما، برخي مهدكودك ها در مناطق شــمالي 
تهران از استقبال والدين از شروع به كار مجدد 
مهدكودك ها خبر مي دهند. معاون يك مهد 
در منطقه يك تهران از اين كه مشتريان شان 
از باز شدن مهد اســتقبال كرده اند رضايت 
دارد: »والدين بچه هــا در اين منطقه عموما 
در بخش خصوصــي كار مي كنند و بنابراين 
دوركاري براي آنها مقرون به صرفه نيســت. 
براي همين باز شــدن مهد براي والديني كه 
بايد سر كار بروند خبر خوبي است. ما به دليل 
محدوديت هايي كه در پذيرش تعداد كودك 
داريم ممكن اســت موفق به ارائه خدمات به 

همه متقاضيان ثبت نام نشويم.«
محدوديتي كه فرخيان از آن خبر مي دهد، 
براساس دستوري است كه سازمان بهزيستي 
به مهدها داده اســت. او در اين باره مي گويد: 
»فضاي فيزيكي ما براي اجراي دستورالعمل 
بهزيستي محدود است.براي همين مجبوريم 
تعداد پذيرش كــودك را در مهد كم كنيم تا 
دستور بهزيســتي و وزارت بهداشت رعايت 
شود و بچه ها ايمن بمانند . هرچند با كم شدن 
ظرفيت پذيرش نمي توانيم از تعداد مربي ها 
كم كنيم چون، بچه ها شيطنت دارند و براي 
همين بايد بيش از گذشته مراقبشان باشيم.«

مي ترسم اما چاره اي نيست 
هرچند در هفته هاي گذشــته مسئوالن از 
كاهش شــيب ابتاي افراد به ويروس خبر 
داده انــد اما، با بازگشــايي دوباره كســب و 
كارها و كم شدن حساسيت مردم نسبت به 
اين بيماري، خبرهــا از افزايش دوباره تعداد 
بيماران و آغاز دور دوم شيوع ويروس حكايت 
دارد.خبري كه باعث شــده والدين از اينكه 
كودكشان در مهد مبتا به بيماري شود نگران 
شوند. سميرا كه پســرش كيارش را به مهد 
مي فرستد چنين حســي دارد: »در مهد هر 

مقدار هم كه از مواد ضد عفوني كننده استفاده 
شود، معلوم نيست بچه اي ناقل بيماري باشد 
و ويروس را به كــودك ديگري منتقل نكند. 
ويروس تا مدت ها نشانه اي ندارد و مي ترسم 
از اينكه يكي از بچه ها بيمار باشد و بيماري را 
به پسرم منتقل كند.« او از اينكه چاره اي جز 
فرستادن پســرش به مهد با وجود ترسي كه 
دارد حرف مي زند و ادامه مي دهد: »مسئول 
مهدكودك  پسرم، اطمينان داده كه مشكلي 
براي بچه ها در مهد نيســت و آنها مراقبند تا 
خطري بچه ها را تهديــد نكند. جز اطمينان 
به مسئوالن مهد، چاره اي ندارم؛ چون كسي 
نيســت كه پســرم را با اطمينان دست آنها 

بسپارم و به كارم برسم.«

جزئيات بازگشايي مهدكودك ها 
نگراني والدين از فرســتادن كودكان شــان 
به مهدكودك ها باعث شده مسئوالن سازمان 
بهزيستي با درك اين نگراني، قوانين سفت 
و سختي را براي بازگشــايي مهدكودك ها 

پيش بيني كنند. مديركل دفتر امور كودكان 
و نوجوانان سازمان بهزيستي در گفت وگو با 
همشــهري درباره اين قوانين مي گويد: »به 
مديران مهدكودك ها اباغ شده است صرفا 
با رعايــت پروتكل هاي بهداشــتي و اجراي 
دقيق آن مجاز به پذيرش كودكان هستند.« 
سعيد بابايي تأكيد مي كند ضدعفوني كامل 
مهدكودك شامل تجهيزات، اسباب بازي ها، 
محيط قبل از بازگشــايي و در پايان هر روز 
الزامي است كه مهدها بايد به آن توجه كنند: 
»مديران و مربيان مهد بايد مانع استفاده از 
فضاهاي بازي مشترك مانند تاب، سرسره، 
حوض توپ از سوي كودكان شوند. همچنين 
بايد همه برنامه هاي مهدها كه نياز به تحرك 
زياد دارند نيز تعطيل شود.« اين مقام مسئول 
در سازمان بهزيســتي توصيه هايي هم براي 
پرسنل مهدها دارد: »تنها آن دسته از پرسنلي 
مجاز به حضور در مهدكودك هســتند كه 
وسايل و تجهيزات بهداشتي مانند دستكش 
و ماسك داشــته و پروتكل هاي بهداشتي را 

رعايت كرده باشــند. مديران مهد موظف به 
تامين اين اقام و مواد ضدعفوني كننده براي 
پرسنل هستند.« مديركل دفتر امور كودكان 
و نوجوانان ســازمان بهزيســتي، مسئوليت 
مربيان در مهد را براي حفظ سامتي كودكان 
داراي اهميــت زيادي مي دانــد و مي گويد: 
»در دســتورالعمل بازگشايي مهدكودك ها، 
نظارت ويژه مربيان بر شست وشوي صحيح 
دســت كودكان و موارد نظافتي، كنترل به 
همراه داشتن ماسك و وسايل نظافت انفرادي 
از ســوي كودكان در كيفي مخصوص و نيز 
خارج كردن كفش هــا از محيط داخلي مهد 
از مســئوليت هاي ديگري است كه برعهده 
مربيان مهد قرار داده شــده است و آنها بايد 
به رعايت اين موارد دقت كنند.« بابايي ادامه 
مي دهد: »تغيير چيدمان كاس ها و پخش 
كودكان در فضاهــاي مختلف مهد با حضور 
مربي و تأكيد بر انجــام فعاليت هاي انفرادي 
يا با حفظ فاصله مطمئن و عدم حضور اوليا 
و اشــخاص متفرقه در محيط مهدكودك و 
ارائه آمــوزش به اوليا براي اجــراي پروتكل 
بهداشتي و اعام ســاعت تحويل و ترخيص 
كه موجب تجمع اوليا و معطلي آنها نشــود، 
از ديگر دســتورالعمل هايي است كه بايد در 

مهدكودك ها به آن توجه شود.«

اوليا بيماري را به مهد گزارش كنند 
مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان 
بهزيستي در پاسخ به سؤال همشهري درباره 
نگراني برخي والديــن از ناقل بودن كودكان 

همشهري از جزئيات كامل بازگشايي مهد  كودك ها  گزارش مي دهد

مهدكودك ها با ظرفيت ۵0درصد بازگشايي  شدند
تنها درمهدكودك!

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

   زنان شاغل داراي فرزند مي توانند دوركاري كنند
انوشيروان محسني بندپي، روز چهارشنبه 21خردادماه در جلسه ستاد فرماندهي عمليات مقابله 
با بيماري كرونا استان تهران گفت: به تمام ادارات ابالغ شــده كه زنان شاغلي كه داراي فرزند زير 
3سال هستند، مي توانند از مزيت دوركاري استفاده كنند. وي درخصوص ناوگان حمل ونقل عمومي 
نيز به ايرنا گفت: ميزان استفاده كنندگان از مترو افزايش پيدا كرده و فاصله گذاري اجتماعي در اين 
ناوگان تحت تأثير قرار گرفته است. محسني بندپي ادامه داد: اگر مردم در زمان استفاده از ناوگان 
حمل ونقل عمومي نكات بهداشتي و فاصله اجتماعي را رعايت نكنند، پروتكل هاي سختگيرانه تري 
اعمال مي شود. بندپي تأكيد كرد: در زمينه طرح ترافيك اگر شرايط در تهران تغيير كند، تصميم هاي 

جديدتري در ستاد ملي كرونا گرفته و اجرا مي شود.
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به ويروس و تمهيدات پيش بيني شده براي 
رفع اين نگراني، مي گويــد: »دريافت تعهد 
از اوليا مبني بر اطاع رســاني به مهدكودك 
در صورت ابتاي نزديــكان كودك به كرونا 
و عدم  پذيرش كودك در ايام قرنطينه و نيز 
اطاع رساني والدين به مسئوالن مهد درباره 
بيماري زمينه اي كودك از اقداماتي است كه 
براي كاهش نگراني ها از ابتاي ديگر كودكان 

پيش بيني شده است.« 

محدوديت سقف پذيرش كودك
ســعيد بابايي در ادامه با اشــاره بــه اينكه، 
سقف پذيرش كودك براساس پروتكل هاي 
اباغي برمبنــاي مقدار شــيوع بيماري در 
مناطق مختلف؛ متغير اســت، به همشهري 
مي گويد: »در مناطقي كه از ســوي وزارت 
بهداشــت منطقه ســفيد اعام شده است، 
حداكثر ظرفيت پذيرش كودكان زير 2سال 
تا ۵0درصد و ظرفيت پذيرش كودكان 2 تا 
4سال حداكثر ۵0درصد و بين ۵ تا 6سال با 
همه ظرفيت خواهد بــود.« او ادامه مي دهد: 
»در مناطق زرد پذيرش كودك كمتر از 2سال 
با ۵0درصد ظرفيت، 2 تا 4سال با ۵0درصد و 
۵ تا 6سال با اولويت مادران شاغل تا ۵0درصد 
ظرفيت خواهــد بود.« مديــركل دفتر امور 
كودكان و نوجوانان ســازمان بهزيســتي به 
وضعيت فعاليت مهدها در مناطق قرمز اشاره 
و با تأكيد بر سختگيري بيشــتر در فعاليت 
مراكــز در اين مناطق مي گويــد: »پذيرش 
كــودكان زير 2ســال و 2 تا 4ســال در اين 
مناطق تنها با يك ســوم ظرفيت مجاز است. 
مهدكودك ها تنها مجازند با اولويت مادران 
شاغل و تنها با ۵0درصد ظرفيت خود كودك 

۵ تا 6سال را پذيرش كنند.«

افزايش شهريه؛ فعال ممنوع 
اين مقام مســئول در ســازمان بهزيستي، 
در پاسخ به سؤال همشــهري درباره اينكه 
اجراي پروتكل هاي بهداشــتي هزينه هاي 
مديران مهدها را افزايش داده است و مديران 
حق دارند شــهريه بيشــتري براي پذيرش 
كودك در مهد از والديــن دريافت كنند، با 
رد اين موضــوع مي گويد: »مقدار شــهريه 
ثابت خرداد ماه سال جاري 2۵درصد شهريه 
ماهانه مهدكودك است. تا اباغ شهريه جديد 
ســال99، اعام افزايش قطعي شــهريه به 
والدين ممنوع است. والدين شهريه را بدون 
افزايش و براساس نرخ سال گذشته و به شكل 
علي الحساب پرداخت كنند و از پرداخت وجه 

بيشتر به مهد خودداري كنند.«

 مديرعامل ســازمان تامين اجتماعي درباره آخرين وضعيت افزايش 
حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازمان در سال جاري توضيح 
داد: اگر افزايش حقوق ها طي چند روز آينده به تصويب دولت برسد ما 
مابه التفاوت افزايش حقوق ها را در خرداد مــاه در قالب پرداخت هاي 
جداگانه اي واريز مي كنيم.مصطفي ساالري در گفت وگو با ايسنا، درباره 
زمان برگزاري جلسه هيأت وزيران براي تصويب ميزان افزايش حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در سال جاري 
اظهار كرد: ظرف چند روز آينده بايد در جلســه دولت مطرح شود.وي 
افزود: مستندات الزم از سوي ســازمان تامين اجتماعي آماده و ارائه 
شده است و به احتمال زياد ظرف هفته آينده در دولت مطرح مي شود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به اينكه افزايش حقوق ها 
به خردادماه نخواهد رسيد، گفت: كار سختي است، زيرا فايل ها آماده و 
پرداخت حقوق ها آغاز شده است، ولي اگر ميزان افزايش حقوق ها طي 
چند روز آينده به تصويب دولت برسد ما مابه التفاوت افزايش حقوق ها را 
در خرداد ماه در قالب پرداخت هاي جداگانه اي انجام مي دهيم. مشروط 

بر اينكه نهايتا ظرف يك هفته به تأييد دولت برسد.

معاون اشتغال كميته امداد، از رايزني با بانك مركزي براي افزايش تسهيات 
پرداختي به مددجويان تحت پوشــش خبر داد و گفت: بايدتعيين سقف 
تسهيات به كميته امداد سپرده شود. حجت اهلل عبدالملكي در گفت وگو با 
مهر درخصوص اعتبارات اشتغال در سال جاري، افزود: 700ميليارد تومان 
در صندوق قرض الحسنه امداد واليت اعتبارات داخلي امداد است كه براي 
اشتغال مددجويان اختصاص پيدا مي كند.معاون اشتغال كميته تأكيد كرد: 
در حال رايزني با بانك مركزي و بانك هاي ديگر هستيم براي اينكه بتوانيم 
منابع بيشتري را براي اشتغال مددجويان دريافت كنيم. عبدالملكي اظهار 
كرد: براي افزايش بودجه فني مربوط به اشتغال مانند هزينه هاي آموزش 
فني و حرفه اي، هزينه هاي مشــاوره شغلي، هزينه هاي مربوط به راهبران 
شغلي و توسعه زيرساخت هاي نهادهاي دانش بنيان در حال مذاكره هستيم 
كه اميدوارم از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين بنيادهاي ديگر 
مانند بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام بتوانيم اين منابع را جذب 
كنيم.عبدالملكي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مبلغ وام مددجويان نسبت به 
سال گذشته بيشتر مي شود يا خير، اظهار داشت: متأسفانه سقف تسهيات 
پرداختي امداد در اختيار كميته امداد نيســت و اين سقف را شوراي عالي 
اشتغال كشور تعيين مي كند و بعد مصوبه شوراي عالي اعتبار را مي گيرد 
و درنهايت به ما اباغ مي شــود. اين سقف را سال گذشته با تاش بسيار به 
۵0ميليون تومان افزايش داده ايم و متقاضي افزايش اين عدد هم هستيم 
اما مراجع قانوني عنوان شده موافقت نكردند. البته اين ۵0ميليون تومان 
به عنوان سقف تسهيات اســت و ميانگين تسهيات پرداختي ما در سال 

گذشته 30ميليون تومان بوده است.
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 خطر جهانی
ناقالن خاموش

مختل شدن سیستم 
ایمنی با قندوشكر

در جست وجوی 
پاك ترین هوای زمین 

خطرناك ترین 
گجت های دست دوم 

 مصرف بیش از اندازه قند، انتشار  باكتری ها 
یا ویروس ها را در بدن افزایش می دهد

شهرهای جهان همه از آلودگی هوا با مقیاس های مختلف رنج می برند 
اما جایی در زمین وجود دارد كه هوایی پاك مثل بهشت دارد 

 بعضی وسایل الكترونیكی به دالیل بهداشتی و امنیتی 
نباید وارد چرخه بازار لوازم دست دوم شوند

صفحه هاي 16و17

ابتدای شیوع ویروس كرونا، عالئم ظاهری را علت 
شناخت این بیماری می دانستند اما با گذشت چند ماه 
از وجود این ویروس، افرادی كه ناقل بدون عالمت 
كووید-۱۹ هستند به هسته مركزی شیوع تبدیل شده اند
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جهان استارتاپی

 مشتریان بزرگ
استارتاپ بپرو 
در حال حاضر 

در 10بازار بزرگ 
جهانی از جمله 
لیگ های برتر 
اروپایی مانند 

لیگ برتر 
انگلستان، 

بوندس لیگا، 
 A اللیگا، سری

و لیگ2 فرانسه 
به باشگاه ها در 

2سطح تیم اصلی 
و تیم جوانان 

خدمات رسانی 
می کند

فرمت چاره کار 
نیست
درایوهای خارجی 
)هاردهای 
اکسترنال( 
معموال برای تهیه 
نسخه پشتیبان 
از محتوای 
کامپیوتر شخصی 
یا به عنوان روشی 
آسان برای حمل 
اسناد مهم مورد 
استفاده قرار 
می گیرند. حتی 
اگر محتوای آن 
را برای فروش 
پاك کنید باز 
هم ریسك قرار 
دادن اطالعات 
شخصی تان 
در اختیار فرد 
دیگری را به جان 
خریده اید

خطرناك ترین گجت های دست دوم 
بعضی وسایل الكترونیكی به دالیل بهداشتی و امنیتی نباید وارد چرخه 

بازار لوازم دست دوم شوند

خرید و فروش لــوازم الكترونیكی دســت دوم ظرافت های 
خاص خودش را دارد. آنهایی كــه به خریدن چنین لوازمی 
رو می آورند به فكر ذخیره كردن پول در جیبشان هستند و 
آنهایی كه قصد فروش لوازم خود را دارند می خواهند پولی 
به جیب بزنند. اما هر دو گروه بهتر است با ظرافت های این 
كار آشنا شوند. به گزارش سی نت، بازار خرید و فروش لوازم 
تكنولوژی و گجت ها بسیار وسیع است. تلفن ها، لوازم جانبی، 
كنســول های بازی و ســایر محصوالت فناوری، یك روش 
سریع و آسان برای كسب درآمد درصورت فروش یا پس انداز 
درصورت خرید هستند. مبادله كاال به كاال یا بازفروش كردن 
یك وسیله می تواند هم برای شــما پول پس انداز كند و هم 
صدها دالر به همراه داشته باشد اما پیشنهاد می كنیم بعضی 
وسایل الكترونیكی را به دالیل بهداشتی و امنیتی و شاخص 
زیاد ناخالصی در چرخه بازار لوازم دســت دوم وارد نكنید. 
بعضی از وسایل را می توانید به جای فروش دوباره تعمیر كنید 
و مثل روز اول از آن استفاده كنید یا یك مدل جدیدتر را با 
كمی هزینه بیشتر خریداری كنید. اگر به فكر فروش مقداری 
از وسایل خود برای درآوردن پول اضافی یا خرید یك دستگاه 
الكترونیكی استفاده شده به جای وسیله جدید هستید، این 

نكات را درنظر داشته باشید.

این لوازم الكترونیكی را نه بخرید و نه بفروشید
به دلیل رعایت موارد بهداشتی و امنیتی، بهتر است برخی از 
محصوالت و دستگاه های فناوری را به صورت آنالین نخرید. 
در هر صورت آنها نه تنها قیمت فروش باالیی ندارد كه ارزش 

خرید خوبی نیز نخواهند داشت البته در این زمینه استثنائاتی 
هم وجود دارد كه بعد به آنها اشاره می كنیم.

  هندزفری های بی سیم: ایرپــاد، پیكسل باد و گلكسی 
بادها، همه در گوش شما زندگی می كنند. از آنجایی كه این 
وسایل بی سیم هستند، برای اینكه از گوش خارج نشوند، در 
عمیق ترین نقطه ممكن گوش شما ساكن می شوند. با این 
تفاسیر، توضیحات بیشتر نیاز اســت؟ بله می توانید آنها را 
ضدعفونی كرده و تمیز كنید اما از اینكه ایرپاد یك نفر دیگر را 

در گوش بگذاید، حس بدی به شما دست نمی دهد؟ 
  هدفون های رو گوشی: ضدعفونی كردن هدفون های 
روگوشی كار آسانی نیست. پدهای روی گوشی این هدفون ها 
می توانند عرق روی گوش ما را گرفته و خیس شــوند؛ برای 
مثال حتی پوست های مرده روی صورت و گوش ما را به خود 
جذب كنند. در بیشــتر مدل های این هدفــون جابه جایی 
قسمت های روی گوش امكان پذیر نیست. شما می توانید از 
هدفونی كه با عرق و شوره سر و بوی خودتان آمیخته شده 

است اســتفاده كنید، اما همین حس را درباره هدفون یك 
غریبه هم دارید؟ حتما نه.

  هارد دیسك های قابل حمل: درایوهای خارجی معموال 
برای تهیه نسخه پشتیبان از محتوای كامپیوتر شخصی یا 
به عنوان روشی آسان برای حمل اسناد مهم مورد استفاده قرار 
می گیرند. حتی اگر آن را برای فروش فرمت كنید و محتوای 
آن را پاك كنید باز هم ریسك قرار دادن اطالعات شخصی تان 

در اختیار فرد دیگری را به جان خریده اید.
  برخی دستگاه های هوشمند خانگی: این وسایل نیز بعد 
دیگری از مشكالت امنیتی را نشان می دهند. به نظر می رسد 
شركت ها كار ســختی برای جلوگیری از سرقت اطالعات در 
دوربین های مداربسته و آیفون های تصویری دارند؛ چرا كه گاهی 
اطالعات این دستگاه ها در حســاب های كاربری اشتباه، قابل 
پردازش است. بنابراین ما باید نسبت به دوربین های هوشمند 
استفاده شده یا دستگاه های IoT احتیاط كامل به خرج بدهیم.

  محصوالت بهداشتی شخصی: در این باره همه  چیز از 
عنوان آنها مشخص و واضح است. در هر صورت این واقعیت 
را بپذیرید كه تیغ های الكترونیكی مخصوص تراشیدن موی 
بینی و گوش، موزن برقی و مسواك برقی بهتر است نو استفاده 
شود. حتی با وجود یك سری برس دست نخورده، آن دسته 
مسواك هنوز هم بخشي از بزاق فرد را روی خود دارد. استفاده 

مجدد از آن برای یك فرد دیگر اصال كار درستی نیست.

یك استارتاپ آلمانی با به دست آوردن یك سرمایه 
8میلیون و800هزار یورویی قصد دارد روی نســل 
آینده پلتفرم های آنالیز مســابقات ورزشی کار کند. 
این استارتاپ سرمایه مذکور را از شرکت های مختلفی 
به دست آورده تا بتواند فناوری اش را توسعه بخشد و 
پیشرو ارائه خدمات آنالیز در حوزه ورزش و خصوصا 

فوتبال باشد.

برنامه بپرو
استارتاپ آلمانی Bepro در سال2015 و در شهر شمالی 
هامبورگ، دومین شهر بزرگ و پرجمعیت آلمان، تاسیس 
شده اســت. به گزارش همشــهری و به نقل از وب سایت 
ای یو اســتارتاپس، در اصل باید گفت این استارتاپ كه از 
كره جنوبی به اروپا رســیده، ابزار و امكانات فوق العاده ای 
برای ساخت نســل جدیدی از نرم افزارهای آنالیز فوتبال 
دارد كه با آن چیزی كه هم اكنون در دنیا می بینیم، كامال 
متفاوت است. با اســتفاده از یك مجموعه چند دوربینی 
ثابت، حركت همــه بازیكنان فوتبــال در زمین دنبال و 
ضبط شــده و آمار دقیق بازی و وضعیت عملكرد تیم ها 
ارائه می شود. با نگاهی به تجزیه و تحلیل ویدئو، هر داده ای 
به راحتی با لحظه دقیق مسابقه پیوند می خورد كه می تواند 
برای مرجع اصلی پخش شود. كاربران همچنین می توانند 
كلیپ ها را مطابق با دیدگاه تاكتیكی خود ویرایش و به آن 
نشانه های بصری اضافه كنند تا به اعضای تیم توضیح دهند 

كه چگونه در لحظه های خاص كار خود را بهبود بخشند.

مشتریان بزرگ
این بستر برای پشتیبانی از تیم های حرفه ای و نیمه حرفه ای 
ساخته شــده و به آنها در یافتن یك روش رقابتی مناسب 
كمك می كند. در این میان تیم ها می توانند با اســتفاده از 
پلتفرم بپرو، رویدادهای بــازی و اتفاقات آن را با بازیكنان 
خود به اشتراك بگذارند و توضیحاتی را درخصوص آن ارائه 
دهند. همه این كارها از طریق یك پیشــنهاد واحد انجام 
می شود كه جاهای دیگر موجود نیســت. استارتاپ بپرو 
در حال حاضر در 10بازار بزرگ جهانی از جمله لیگ های 
 برتر اروپایی مانند لیگ برتر انگلستان، بوندس لیگا، اللیگا، 
سری A و لیگ2 فرانسه به باشگاه ها در 2سطح تیم اصلی و 

تیم جوانان خدمات رسانی می كند.

نمونه ای از خدمات
استارتاپ بپرو در وب سایت رســمی خود خدماتی را كه 
ارائه می دهد دســته بندی كرده كه یكی از آنها، سیستم 
دوربین های ثابت است. این استارتاپ، ورزشگاه یا زمین 
تمرینی تیم هــا را بــا 3دوربین 4K قدرتمنــد به همراه 
میكروفن پوشــش می دهد. بــا ارائه تصاویر ســه بعدی، 
هیچ حركتی از دید آنها پنهان نمی ماند و به این شــكل، 
آنها می توانند خدماتی بی نظیر و با كیفیت بســیار باال به 

مشتریان خود ارائه دهند.

تقابل با ویروس كرونا

بودجه اخیر با توجه به مشــكالت عدیده صنعت ورزش 
كه بیشتر آن ناشــی از بیماری فراگیر كووید-19 است، 
می تواند امری خوب تلقی شود. با وجود اینكه ورزش دنیا 
تقریبا در حالــت تعطیلی قرار دارد، این ســرمایه گذاری 
حكایت از اعتقاد قوی ســرمایه گذاران در تیم، محصول و 
پتانسیل رشد شركت Bepro دارند. پس از شیوع ویروس 
كرونا، رقابت های مختلف ورزشی ازجمله فوتبال در جهان 
به حالت تعطیل درآمد و فقط معدودی از كشــورها، كار 
خود را در این خصوص دنبال كردند. در میان مشــتریان 
اســتارتاپ بپرو، رقابت های بوندس لیگا زودتر از سایرین 
از سر گرفته شد و سایر لیگ ها  غیر از فرانسه از سر گرفته 
می شود. در عین حال رقابت های یورو2020 نیز به سال 
دیگر موكول شده كه این هم برای استارتاپ های فوتبالی 

خبری ناخوشایند محسوب می شود.

تحول بزرگ در صنعت ورزش
لوئیس كانگ، مدیرعامل استارتاپ بپرو، درباره سرمایه ای 
كه شــركتش به دســت آورده و روزهــای آینده تیمش 
می گوید: »ما شاهد آغاز یك تحول مهم در صنعت ورزش 
هستیم كه از فناوری جدید و تمركز بیشتر روی آنالیزها 
استفاده می شود. این سرمایه گذاری موقعیت ما را به عنوان 
رهبران و پیشــتازان این تغییر، تقویت می كند. دریافت 
این ســرمایه بزرگ باوجود وضعیت دشواری كه بیماری 
كووید-19 برای جهان پدید آورده، بسیار عالی بوده است. 
ما كامال هیجان زده هســتیم و همچنان به ارتقای پلتفرم 
خود ادامه می دهیم و در این روزهای چالش برانگیز برای 

مشتریان خود نیز ارزش فراوانی قائل هستیم«.

نسل آینده آنالیزورهای فوتبال
یك استارتاپ آلمانی با به دست آوردن 

سرمایه ای ایده آل به دنبال ایجاد تحول در 
فوتبال دنیاست و به مربی ها اجازه تحلیل مدرن 

بازی ها را می دهد

 خطر جهانی
ناقالن خاموش

در ابتدای شیوع ویروس كرونا، عالئم ظاهری را علت شناخت این بیماری 
می دانســتند اما با گذشــت چند ماه، حاال افرادی كه ناقل بدون عالمت 

كووید-19 هستند به هسته مركزی شیوع تبدیل شده اند
با گسترش و ریشه ای تر شــدن بحران کووید-19، دانشمندان مدام شواهد 
بیشتری درباره عملكردهای عجیب و نگران کننده ویروس کرونا کشف می کنند. 
به گزارش بی بی سی، درحالی که گفته می شد در افراد مبتال به کووید-19عالئمی 
مانند سرفه، تب و از دست دادن حس بویایی و چشایی پدیدار می شود اما بسیاری از افراد هستند که باوجود داشتن 
ویروس، هیچ گونه عالمت ظاهری مبنی بر بیماری ندارند و به این ترتیب ناخواسته و بدون دانستن، عامل انتقال و انتشار 
ویروس خطرناك کرونا هستند. محققان معتقدند دانستن میزان افراد مبتال به کرونای بدون عالئم، حیاتی و مهم است 

چرا که حامالن بدون عالمت به فراگیرتر شدن این بیماری همه گیر دامن می زنند.

زهرا خلجی
خبرنگار

گزارش یك انتقال خطرناك
داستان نحوه انتشــار ویروس كرونا در سنگاپور، بهتر 
می تواند ابعــاد خطرناك ایــن قضیه را روشــن كند. 
19ژانویه 2020 افراد زیادی در كلیسای سنگاپور گرد 
هم آمده بودنــد، اما هیچ كس تصــور نمی كرد كه این 
رویداد می تواند بزرگ ترین شــریك جرم برای انتشار 

ویروس كرونا باشد.
آن روز در كلیسا زن و مردی 56ساله ای حضور داشتند 
كه تازه از چین آمده بودند اما آنقدر سالم و بدون عالئم 
بودند كــه هیچ كس تصور نمی كرد آنهــا ناقل ویروس 
كرونا هستند. در آن زمان، سرفه های خشك، مهم ترین 
عالمت و عامل انتقال ویروس كرونا اعالم شــده بود و 

نداشتن عالمت نیز نشانه بیمار نبودن، بود. 
چند روز بعد، زن و شوهر چینی به فاصله 2روز، سخت 
بیمار شــدند، از آنجا كه آنهــا از ووهان آمــده بودند، 
بیماری شــان چندان جای تعجب نداشت. اما در طول 

همان هفتــه، 3نفر از افــراد محلی بــدون هیچ علت 
واضحی بیمار شــدند كه در نهایت منجر به نخستین و 
پرمخاطره ترین مورد ابتال در سنگاپور شد. بررسی آنچه 
اتفاق افتاده منجر به بینش جدید و نگران كننده ای در 
مورد چگونگی موفقیت آمیز بودن ویــروس در یافتن 

قربانیان جدید شد.

بازرسان وارد میدان شدند
دكتر ورنن لی، رئیس بخش بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت سنگاپور می گوید: ما بی نهایت گیج و سردرگم 
بودیم. افرادی كه هرگــز یكدیگر را نمی شــناختند، 
بیماری را به هم منتقل كرده بودند درحالی كه عالمتی از 
بیماری نداشتند. با توجه به آنچه در مورد كووید-19در 
آن زمان شناخته شده بود، این شــكل از موارد جدید 
معقول به نظر نمی رسید. بنابراین دكتر لی و همكاران 
دانشمندش به همراه افسران پلیس و ردیابان حرفه ای 
بیماری، تحقیقات خــود را آغاز كردند و نقشــه ای با 
جزئیات ایجاد كردند كه نشــان می داد چه كســی چه 
زمانی كجا بوده اســت. این بهتریــن فرایند معروف به 
ردیابی مخاطب بود كه همین نسخه ای است كه اكنون 
در انگلیس نیز در حال انجام است. این سیستم به عنوان 
یك سیســتم حیاتی برای ردیابی همه افراد درگیر در 
شــیوع بیماری و كمك به برطرف كردن آن شناخته 
می شود و سنگاپور به مهارت و ســرعتی كه این كار را 
انجام داده است، مشهور است. به طور عجیبی در طول 
چند روز، بازرسان با 191نفری كه به كلیسا می رفتند 
صحبت كردند و متوجه شــدند كه 142نفر از آنها روز 
یكشنبه در كلیسا حاضر بودند و خیلی زود به این نتیجه 
رسیدند كه 2سنگاپوری كه به این بیماری مبتال شدند 

در همان سرویسی حضور داشــتند كه زوج چینی هم 
بودند. دكتر لی می گوید: آنها در طول انجام فعالیت های 

خود در كلیسا، با یكدیگر صحبت كرده بودند.
این شروع خوبی بود برای توصیف نظری اینكه چطور 
عفونــت كووید-19می تواند نفر به نفر پخش شــود. 
البته همچنان ســؤال مهم بی پاســخ بود: چطور این 
بیماری در مرحله ای كه هیچ عالمتی در زوج چینی بروز 
نكرده بود به دیگران سرایت كرد. البته معمای بزرگ تر 
زمانی خودش را نشان داد كه اعالم شد كه سومین فرد 
ســنگاپوری مبتال به كووید-19یك زن 52ساله است 
كه اصال در سرویسی كه زوج چینی سوار بودند، حضور 

نداشته اما فردای آن روز در كلیسا حاضر شده است.

شواهدی كه هیچ كس انتظارش را نداشت
محققان برای یافتن سرنخ ها به جست وجوی فیلم های 
ضبط شده دوربین مدار بسته كلیســا در روز یكشنبه 
متوسل شدند و به چیزی كامال غیرمنتظره برخوردند. 
زنی كه پس از رفتن زوج چینی، فردای آن روز ســوار 
سرویس شده بود روی صندلی ای نشسته بود كه زوج 

چینی چند ساعت قبل از آن استفاده كرده بودند.
هرچند زوج چینی عالئم و احســاس بیماری نداشتند 
اما توانسته بودند ویروس را به اندازه كافی پخش كنند. 
شاید ویروس روی دستشان بوده و صندلی ها را لمس 
كرده اند یا شاید نفس آنها توانسته ویروس را به سطوح 
برساند، این مورد هنوز مشخص نیست اما همین نشان 
می دهد آنها بزرگ ترین متهم پخش ویروس در سنگاپور 
هستند. دكتر لی با كنار هم گذاشتن قطعات پازل فقط 
به یك توضیح ممكن رســید و آن این بود كه ویروس، 
توسط افرادی منتشر شده است كه بدون عالمت آن را با 

خود حمل می كردند.
این كشف پروتكل های بهداشتی را در جهان تغییر داد. 
چرا كه اصلی ترین پیام تمام دســتگاه های بهداشتی 
جهان همیشه این بوده كه به دنبال وجود عالئم در خود 

و دیگران باشید تا سریع تر برای درمان اقدام كنید. اما 
حاال ویروس رفتار عجیبی از خود نشان داده بود و توسط 
افرادی كه هیچ گونه عالئمی ندارند در سكوت و نامرئی 
منتشر شده بود. حاال با رویكرد جدید ویروس، بیماری 
را چگونه باید متوقف كرد؟ لی به یاد می آورد لحظه ای 
را كه در حال كار در دفتر خود واقعیت را كشف كرد. یك 
دانشمند هر زمانی كه یك كشف علمی انجام می دهد 
مثل لحظه »یافتم« ارشمیدس است؛ لحظه ای كه پس 
از تالش های سخت انفرادی و تیمی، سرانجام توانسته 

است از یك راز پرده بردارد.

5موردی كه باید قبل از خرید یا 
فروش به آن فكر كنید

چه زمانی ایرپادهای دست دوم برای 
خرید مناسب هستند: در برخی از 
ســایت های فروش لوازم دســت دوم 
ایرپادهای دست دوم تعمیر شده به فروش 
می رسد اما شما قبل از خرید، یك بار دیگر 
دقیق و کامل شرح حال وسیله را بخوانید و 
مطمئن شــوید کــه خیلــی دقیق و 
وسواس گونه تمیز شده اند. این سایت ها پر 
است از نظرات کاربرانی که نسبت به وجود 
برخی کثیفی ها ازجمله موم تمیز کننده 
گوش روی ایرپاد دست دومی که خریده اند 

شكایت کرده اند. 
هارد دیسك های اس اس دی: اگر آن را از 
یك فروشنده خصوصی خریداری می کنید 
از او بخواهید که صادقانــه بگوید درایو 
 چقدر سالم است. البته می توانید از برنامه

 Magician سامســونگ برای بررســی 
ســالمت درایوهای این شرکت استفاده 

کنید.
دســتبندهای بدنســازی و ساعت های 
هوشمند: خرید و فروش دست دوم لوازم 
الكترونیكی پوشیدنی نه آنقدرها بی خطر 
است و نه خیلی خطرناك. اغلب می توانید 
پول خوبی در خرید دست دوم یك اپل واچ 
یا Fitbit ذخیره کنید. اما نكته منفی این 
است که نمی دانید چقدر از آن استفاده و 
سوءاستفاده شده است. میزان استفاده از 

باتری هم مشخص نیست.
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اگر بتوانید هركاری كه از دســت تان برمی آید برای حفظ 
قدرت سیستم ایمنی بدنتان انجام دهید، كار خیلی بزرگی 
انجام داده ایــد. انجام تمرینات روزانــه، خوب خوابیدن، 
مصرف مكمل ها، مدیریت اســترس و تغذیه خوب، شاید 
خیلی مهم و بزرگ به نظر نرســند اما اگر بدانید این وقت 
گذاشتن و تالش شــما برای روی فرم ماندن چقدر ارزش 
دارد، آن را كوچك نمی شــمارید. اما اگر تمام تالش های 
شــما فقط با خوردن یك غذای خاص در فقط 5ســاعت 

خنثی شود، چه؟
به گزارش ســی نت، اگر در طــول روزهایی كــه مجبور 
هستید به دلیل شیوع ویروس كرونا در خانه بمانید، هوس 
شیرینی خوردن به سرتان می زند و كیك درست كردن را 
به تفریح این روزهای خــود تبدیل كرده اید، خوب گوش 
كنید، زیرا مطالعاتی كه متخصصان تغذیه و كارشناسان 
سالمت درباره مضرات شكر انجام داده اند، شاید باعث شود 

روی عادت غلط مصرف زیاد قندوشكر، تجدید نظر كنید.
دكتر مایكل رویزن، از كلینیك كلیولند، می گوید: مصرف 
بیش از حد قند باعث می شــود باكتری ها یا ویروس ها در 
بدن شما خیلی بیشتر انتشار پیدا كنند، چون نه تنها باعث 
تضعیف سیستم ایمنی می شــود كه سیستم اولیه ذاتی 
شــما را نیز از كار می اندازد. به همین دلیل است كه گفته 
شده است افراد دیابتی بیشــتر در معرض ابتال به ویروس 

كرونا هستند.

شكرچگونهبرسیستمایمنیشماتأثیرمیگذارد؟
جــدا از اینكه شــكر اصلی ترین نقش در پشــت صحنه 
بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی را ایفا 
می كند، مصرف این ماده شیرین اما خطرناك می تواند روی 
توانایی بدن شما در مبارزه با ویروس یا سایر عفونت های 
بدن تأثیر منفی بگذارد. آیا می دانید بدن شما به سلول های 
مشخص برای جنگیدن با عفونت ها نیاز دارد؟ سلول های 
سفید خون یا گلبول های سفید كه به عنوان سلول كش نیز 
شناخته می شوند، به شدت با مصرف شكر تحت تأثیر قرار 
می گیرند. همانطور كه دكتر رویزن اشــاره كرد، قند مانع 
عملكرد درست سیستم ایمنی می شود. طبق مطالعه ای 
كه روی مگس های میوه انجام شده است، گلبول های سفید 
به دلیل وجود قند در خون، نمی توانند به درستی كار خود را 

انجام دهند و باكتری های مضر و ویروس ها را نابود كنند.
یك مطالعه دیگــر نیز نشــان داد كه قند خــون باال بر 
مكانیســم های مبارزه با عفونت در بیماران دیابتی تأثیر 
دارد. رژیم هــای غذایی با قند باال بــا دیابت نوع2 مرتبط 
هســتند، زیرا مصرف زیاد قند می توانــد منجر به دیابت 
شود؛ شرایطی كه به ویژه با خطر بیشــتر ابتال به بیماری 

كووید-19 همراه است.

شكرچهبالییسربدنمیآورد؟
همانطور كه ارتباط قند با چاقی بسیار واضح است، ارتباط 
قند با دیابت نیز مشخص است. دیابت نوع2 وقتی بدن به 
انسولین پاسخ نمی دهد یا لوزالمعده انسولین كافی تولید 
نمی كند، ایجاد می شود. انسولین هورمونی است كه قند را 
از خون خارج می كند و آن را به سلول های بدن می رساند. 
نتیجه این نقص عملكرد، افزایش قند خون مزمن است )در 
صورت عدم درمان دیابت( كــه می تواند منجر به عوارض 
دیگری ازجمله آسیب عصبی و بیماری های قلبی-عروقی 
شــود. ضمن اینكه مصرف زیاد شــكر می تواند به نقص 
سیستم ایمنی بدن منجر شود و روی عملكرد مغز و قلب 
نیز تأثیر بگذارد. افرادی كه قند خون باالیی دارند، احتمال 
از دســت دادن حافظه و مشــكلی به نام آلزایمر در آنها 
بیشتر است كه دانشمندان به آن دیابت مغزی می گویند. 
تحقیقات همچنین نشــان می دهد كه مصرف زیاد قند، 
به ویژه نوشیدنی های شیرین شــده با شكر، ممكن است 
خطر زوال عقل را افزایــش دهند. تغییرات در مغز ممكن 
است ســال ها قبل از بروز عالئم بالینی كاهش شناختی 
آغاز شــود. طبق مطالعه ای كه در سال2020 انجام شده 
است، رژیم های مناسب غذایی در مراحل اولیه زندگی در 
بزرگسالی می تواند به افراد در محافظت از مغز با افزایش 

سن كمك كند.
دكتر دوریزوامــی می گوید: بیماری های قلبی و ســكته 
مغزی 2عارضه جدی مرتبط با مصرف زیاد قند هســتند. 
شواهد علمی عادت های غذایی با مصرف باالی شكر را با 
اصلی ترین عامل بیماری های قلبی-عروقی ازجمله چاقی، 
التهاب، تری گلیسیرید و فشــار خون باال مرتبط می داند. 
تحقیقات دیگر نشان می دهد بین مصرف قند اضافه شده 
و افزایش خطر مرگ ومیر ناشی از بیماری قلبی -عروقی 

ارتباط معناداری وجود دارد.
رژیم عاری از شــكر یا كم شــكر، نه تنها به افراد در حفظ 
ســالمت بدنی كمك می كند بلكه می تواند باعث بهبود 
عملكرد سیستم ایمنی ذهن شود و شما را از وسواس ابتال 

به ویروس ها و عفونت ها برهاند.

 مختل شدن سیستم ایمنی
با قندوشكر

مصرف بیش از اندازه قند انتشار  باكتری ها یا 
ویروس ها را در بدن افزایش می دهد

جدایی قطب 
جنوب از 

 قاره جنوبی
ذرات معلق در هوا 

كه خصوصیات 
ابرهای اقیانوس 
جنوبی را كنترل 

می كنند به شدت 
با فرایندهای 

بیولوژیك 
اقیانوس مرتبط 
هستند و به نظر 

می رسد قطب 
جنوب به واسطه 

پراكندگی 
میكروارگانیسم ها 

و رسوب مواد 
مغذی از قاره 

جنوبی جدا شده 
است

 رهایی از وسواس
رژیم عاری از 
شكر یا كم شكر، 
نه تنها به افراد 
در حفظ سالمت 
بدنی كمك 
می كند بلكه 
می تواند باعث 
بهبود عملكرد 
سیستم ایمنی 
ذهن شود و شما 
را از وسواس ابتال 
به ویروس ها و 
عفونت ها برهاند

در جست وجوی پاك ترین هوای زمین 
 شهرهای جهان همه از آلودگی هوا با مقیاس های مختلف رنج می برند

اما جایی در زمین وجود دارد كه هوایی پاك مثل بهشت دارد 

دانشــمندان براســاس تحقیقات جدید خود می گویند 
پاك ترین هوای جهان را كه عاری از هرگونه ذرات آالینده 
ناشی از فعالیت های انسانی است در اقیانوس جنوبی واقع 

در قطب جنوب شناسایی كرده اند.
به گزارش ســی تی وی نیوز، محققان دانشــگاه ایالتی 
كلرادو در یك مطالعه كه در نوع خود نخستین است، در 
مورد تركیب ذرات ریز معلــق در هوای اقیانوس جنوبی، 
به منطقه ای جوی برخوردند كه دور از شــر فعالیت های 

انسانی عاری از هرگونه آلودگی باقی مانده است.
آب و هوا و اقلیم مناطق مختلف، بسیار به یكدیگر مربوط 
هســتند و این عوامل بخشــی از جهان را به منطقه ای 
دیگر متصل می كند. با تغییر ســریع آب و هوا به واسطه 
فعالیت های انســانی، دانشــمندان و محققان در تالش 
هستند تا گوشه ای از زمین را بیابند كه تحت تأثیر انسان 
نیست. با این حال پروفسور ســونیا كریدنویس و تیم او 
گمان می كننــد كه هوا روی اقیانــوس جنوبی كمترین 
آســیب را از آلودگی های تولید شده توسط انسان داشته 
است. محققان دریافته اند كه هوای الیه مرزی كه ابرهای 
پایینی را از طریق اقیانوس جنوبی تغذیه می كند، عاری 
از ذرات معلق در هوای تولید شده از فعالیت های انسانی 
است؛ ذراتی كه زاییده دود سوخت های فسیلی، كاشت 
محصوالت زراعی خاص، تولید كودهای شیمیایی و دفع 
فاضالب یا مواد منتقل شده از ســایر كشورهای سراسر 

جهان به حساب می آیند.
آلودگی هوا به واســطه ذرات معلق ناشی از ذرات جامد و 

مایع گازها به وجود می آید و شهرهای بزرگ و صنعتی را 
می بلعد. 

باکتریبرایتشخیص
محققان تصمیم گرفتند با استفاده از باكتری های موجود 
در هوا به عنوان یك ابزار تشخیصی برای استنباط خواص 
فضای پایینی بررسی كنند چه چیزی در هوا وجود دارد 

و از كجا می آید.
توماس هیل، دانشــمند محقــق و نویســنده این مقاله 
می گوید: ذرات معلــق در هوا كه خصوصیــات ابرهای 
اقیانوس جنوبی را كنترل می كنند به شدت با فرایندهای 
بیولوژیك اقیانوس مرتبط هستند و به نظر می رسد قطب 
جنوب به واســطه پراكندگی میكروارگانیسم ها و رسوب 

مواد مغذی از قاره جنوبی جدا شده است.
به اعتقاد هیل به طور كلی این موضوع نشان می دهد كه 
اقیانوس جنوبی یكی از معدود مكان های روی كره زمین 
است كه بســیار كم تحت تأثیر فعالیت های انسانی قرار 
گرفته است. دانشمندان و نویسندگان این تحقیق، نمونه 
هوای این نقطه را در سطح مرز دریایی - بخشی از جو كه 
ارتباط مســتقیمی با اقیانوس دارد - درحالی كه در یك 
قایق تحقیقاتی از لبه های یخی قطب جنوب به ســمت 

تاسمانی در استرالیا در حركت بودند ذخیره كرده اند.
سپس دانشمندان تركیب میكروب های موجود در هوا را 
كه در اتمسفر موجود است و اغلب هزاران كیلومتر توسط 
باد پراكنده می شوند مورد بررسی قرار دادند. خوان اتاك 

دانشمند و نویسنده نخست این مقاله، با استفاده از توالی 
DNA و منبع ردیابی و برگشت مسیر باد دریافت كه منشأ 

میكروب ها از اقیانوس بوده اند.
محققان از تركیــب باكتریایی میكروب ها نتیجه گرفتند 
كه ذرات معلق در هوا از جرم ســرزمین های دوردست و 
فعالیت های انسانی مانند آلودگی یا انتشار خاك ناشی از 
تغییر كاربری زمین به سمت جنوب و هوای این منطقه 
پرواز نكرده است. دانشــمندان كلرادو می گویند كه این 
نتایج، تفاوت چشمگیری با سایر مطالعات اقیانوسی، هم 
در نیمكره شمالی و هم در نیمه گرمسیری نشان می دهد 
و به این ترتیب دریافتند كه بیشتر میكروب ها از قاره های 

باال دست می آیند.
در این تحقیق كه چندی پیش در مجله مجموعه مقاالت 
آكادمی ملی علوم منتشر شد، دانشمندان این منطقه را 
واقعا بكر توصیف كردند. آلودگی هوا هم اكنون یك بحران 

جهانی بهداشــت عمومی اســت و طبق اعالم سازمان 
بهداشت جهانی ساالنه 7میلیون نفر بر اثر این معضل از 
دنیا می روند. مطالعات نشــان داده است كه آلودگی هوا 
خطر ابتال به بیماری های قلبی، سكته مغزی و سرطان ریه 

را افزایش می دهد.
سازمان بهداشــت و درمان می گوید: بیش از 80درصد 
افرادی كه در مناطق شهری زندگی می كنند تحت تأثیر 
آلودگی هوا و در معرض سطح كیفیت هوایی هستند كه از 
 )WHO( حد معین شده توسط سازمان بهداشت جهانی
تجاوز می كند. در این میان كشورهایی با درآمد متوسط   و 
بیشتر از متوسط   از باالترین میزان مواجهه با این معضل 

رنج می برند.
با این حال همانطور كه مطالعات نشان داده است، آلودگی 
هوا می تواند از مرزهای جغرافیایی عبور كند و با منشأیی 

صدها كیلومتر از محل زندگی به مردم صدمه وارد كند.

بیماران بدون عالمت
ســناریوی ناقالن خاموش مرموزتر از خود كروناست. 
تقریبا هیچ كدام از دانشــمندان نتوانســته اند پاسخی 
قطعی برای علت آن بیابند. قبال محققان دریافته بودند 
بیماران پیش از بــروز عالئم می تواننــد ناقل ویروس 
باشند اما حاال مشخص شــده است كه بسیاری از افراد 
می توانند به این بیماری مبتال شده ولی هرگز عالمتی 

نداشته باشند.
این مورد همان چیزی اســت كه كرونا را خطرناك تر 
می كند، چرا كه یك نفر می تواند بدون اینكه رنجی ببرد 

باعث مریضی صدها نفر شود.
مشهورترین مورد در این میان یك زن ایرلندی است كه 
اوایل قرن اخیر به عنوان سرآشپز در نیویورك مشغول 
به كار بود. ماری ملــون از خانه ای به خانــه ای دیگر و 
از جایی بــه جایی دیگر، همه افــراد را به حصبه مبتال 
می كرد و حتی 3نفر نیز در این میان از دنیا رفتند اما او 
كوچك ترین عالمتی از بیماری حصبه نداشت. سرانجام 

مشخص شد كه او یك ناقل بدون عالمت است. 
خبرنــگاران از او با نام »مری حصبه« یــاد می كردند؛ 
برچسبی كه او همواره از شنیدن آن خشمگین می شد. 
سرانجام مقامات نیویورك موفق شــدند او را دستگیر 

كنند و 23سال تا زمان مرگش در زندان نگه دارند.

هیچ مطالعه ای قابل اعتماد كامل نیســت. مطالعات و 
مقاالت مختلف نشــان می دهد كه آمــار ناقالن بدون 
عالمت می تواند از 5درصد تا 80درصد در هر جامعه ای 
متغیر باشــد. این نتیجه یك تجزیه و تحلیل از سوی 
پروفسور كارل هنگان از دانشگاه آكسفورد و همكارانش 

با نگاهی به 21پروژه تحقیقاتی است.
آنها می گویند هیچ مطالعه ای وجود ندارد كه با قاطعیت 
تعداد افراد ناقــل بدون عالمت را مشــخص كند. آنها 
می گویند كه اگــر تحقیقات تنها روی افــراد مبتال به 
كووید-19با عالمت صورت گرفته باشــد ممكن است 
موارد بسیار زیادی درباره بیماران بدون عالمت از دست 

رفته باشد.

پرستار ناقل
آملیا، پرستاری اســت كه به عنوان یك ناقل خاموش 
شناخته می شود. مهم ترین دغدغه او این بود كه نكند 
ناخواســته این ویروس را به همكاران و بیماران تحت 
نظارتش منتقل كرده باشــد؛ »با انجام تســت كرونا از 
همكارانم متوجه شدم كه خوشبختانه ویروس را به آنها 
منتقل نكرده ام اما نگرانی اصلی من این است كه تا چه 

زمانی كرونا مثبت بوده ام.« 
هنوز نمی دانیم ناقالن بدون عالمت همچنان می توانند 
ویروس را منتقل كنند یا نه، این مورد بسیار عجیب است 

و اطالعات درباره آن بسیار كم. 
یكی از تحقیقاتی كه چینی ها در این رابطه انجام داده اند 

نشان می دهد كه تعداد ناقالن بدون عالمت از افراد بیمار 
بسیار بیشتر است.

نقطه تاریك 
در مســیر تالش برای گرفتن جواب، دانشــمندان در 
نورویچ در حال ترغیب جمعیت داخلی شهر برای انجام 
آزمایش كووید-19هســتند. پروفسور نیل هال، مدیر 
انیســتیتوی ارلهام می گوید: ناقالن بی عالمت شــاید 
تاریك ترین وجه پاندمی كووید-19باشد. او حتی معتقد 
است كه موارد ناقل بدون عالمت، ممكن است واقعا این 
پاندمی را هدایت كنند و آن را به رغم مقررات سالمت 
عمومی به پیش  ببرند؛ »بســیاری از افــراد حاضر در 
جامعه ممكن است ناقل خاموش باشند، آنها از سیستم 
حمل ونقل عمومی و مراكز بهداشت و سالمت عمومی 
نیز اســتفاده می كنند، به این ترتیب گسترش ویروس 
اجتناب ناپذیر اســت. یك تیم از دانشمندان كالیفرنیا 
معتقدند كه تشــخیص ندادن ناقالن خاموش، پاشنه 

آشیل مبارزه علیه پاندمی كووید-19است. از نظر آنها 
تنها راه متوقف كردن این بیماری و انتشار ویروس كرونا، 
یافتن راهی برای تشخیص افرادی است كه به ویروس 

كرونا مبتال هستند اما عالمتی ندارند.«

پیوند بین موارد ویروسی در سنگاپور و مسافران ووهان

19ژانویه
برگشت زوج چینی از ووهان 

19ژانویه
 ورود به سرویس كلیسای سنگاپور

25ژانویه
اجتمــاع خانــواده CNY در 

Mei Hwan خودروی

29ژانویه – 9فوریه
فعالیت در كلیسای

Grace Assembly of God
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این شمارهدرنگ

انتظارات
از مجلس

عليرضا ابراهيمي 
دبيركميسيون فرهنگي مجلس دهم

كورش زارعي 
بازيگر و كارگردان تئاتر

 فعاالن سياسی چه انتظاراتی از مجلس يازدهم دارند؟

 انتظارات اهالی فرهنگ از مجلس يازدهم چيست؟

مشكالت اقتصادي كه به لطف شيوع كرونا پررنگ تر از قبل شده اندتا حدودي ديگر چالش ها و مشكالت را تحت الشعاع خود قرار داده اند. اهميت نياز به مديريت 
وضعيت معيشتي مردم و حل بحران هاي اقتصادي كشور به اندازه اي حياتي شده  است كه حتي فعاالن حوزه سياست نيز نخستين و برترين اولويت كاري مجلس 
يازدهم را توجه به مسائل اقتصادي مي دانند. اما در حاشيه اين موضوعات، طيبه سياوشي) نماينده مجلس دهم(، سيدمحمد حسيني )وزير فرهنگ و ارشاد 
دولت دهم( و محمد علي ابطحي )رئيس دفتر دولت اصالحات( به موضوعاتي سياسي نظير رسيدگي به موضوع نحوه تشكيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي ها و اصالح قانون جرم سياسي، 
نياز به همكاري بيشتر قوه مقننه با قوه قضاييه، چشم پوشي از اختالف ديدگاه موجود ميان مجلس و دولت و توجه به مصالح كشور و همچنين بازگرداندن جايگاه اصلي مجلس به آن به عنوان 

اولويت هايي كه مجلس يازدهم بايد به آنها بپردازد، اشاره كرده اند.

از زماني كه انتخابات مجلس، با شرايط موجود -كه چند ماهي است ما را درگير كرده- گره خورد، تقريبا انتخاب كانديداهاي مردمي 
و راهيابي آنان به خانه ملت، در حاشيه اتفاقات ناشي از شيوع ويروس كرونا قرار گرفت. اما حاال كه مدتي است در پي كشف راه هايي 
براي زندگي با اين ويروس هستيم، بايد به اين فكر كنيم كه در مجلس يازدهم چه اتفاقاتي خواهد افتاد و چه مسائلي الزم است در 
اولويت تصميم گيري هاي آن قرار گيرد. از اين رو با طرح پرسشي مبني بر اينكه انتظارات و اولويت ها در مسائل فرهنگي مجلس يازدهم چه خواهد بود؟ يا بهتر 
است چه اولويت هايي مدنظر قرار گيرد؟ موضوع را با دبير كميسيون فرهنگي مجلس دهم، يكي از استادان دانشگاه و  يكي از هنرمندان در ميان گذاشتيم تا آنها 

از خواسته هايشان به ما بگويند.

مجلس را صحنه رقابت نبينيد

اولويت هاي ريل گذاران آينده

سميرا مصطفي نژاد 
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

فاصله از قانونگذاري و توجه به نظارت

بودجه فرهنگ از هنر جدا شود

در كميســيون فرهنگي مجلس دهــم، چند اتفاق 
ارزشمند رخ داد كه از جمله مي توان به قانونمندي 
ســاختار وزارت ورزش و جوانان اشــاره كرد. اين 
وزارتخانه كه از ســاختار تشكيالتي40سال پيش 
پيروي مي كرد، با مصوبات مجلس شوراي اسالمي، 
ساختار تازه اي پيدا كرد. از سوي ديگر 27صدم درصد 
از ماليات بر ارزش افزوده بــه بودجه وزارت ورزش و 
جوانان اضافه شد كه به لحاظ اعتباري، بودجه اين 
وزارتخانه را با مصوبه اي قانوني چندبرابر كرد. طرح 
انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك 
جمهوري اسالمي ايران نيز تصويب شد. اين كميته 
كه در همه دنيا ساختار منفكي از هم دارد، باالخره در 
ايران نيز به تصويب رسيد. از كارهاي ديگر مجلس 
همچنين مي توان به وزارتخانه شدن سازمان ميراث 
فرهنگي اشــاره كرد. با اين  حــال در مجلس دهم، 
2مسئله مهم نافرجام ماند. مسائلي كه در دوره هاي 
گذشته مطرح شدند، اما هيچ گاه به درستي اولويت 
آنها درك نشد و به ســرانجام نرسيدند؛ تغيير قانون 

صداوسيما، و موضوع جمعيت و تعالي خانواده.
درباره تشــكيل خانواده و تنظيم جمعيت كشــور 
در راســتاي حمايت از جوانان و خانواده ها راهكار، 
قانون و برنامه خاصي ايجاد نشــده و تنها موردي 
كــه در حــوزه ازدواج جوانان پيگيري شــده، وام 
ازدواج است. گرچه در مجلس دهم اين وام به مبلغ 
50ميليون تومان افزايش پيدا كــرد، اما در حوزه 
حمايت شــغلي، فرزندآوري، آزمايش هاي قبل از 
ازدواج و... كار چنداني صــورت نگرفت. اميدواريم 
مســائل مربوط به جوانان و خانــواده، در مجلس 
يازدهم در اولويت قرار گيرد، چراكه اگر كشــور در 
اين دو مورد به ســازوكار و برنامه مشخصي دست 
پيدا كند، بسياري از مشكالت موجود حل خواهد 
شد. البته به استثناي اين موارد كه بسيار مهم است، 
برنامه ريزي، ساماندهي و مديريت شرايط حاكم بر 
فضاي مجازي نيز بايد در اولويت هاي اين كميسيون 
قرار گيرد. هنوز نظارت بر فضــاي مجازي، متولي 

مشخصي پيدا نكرده است.
اگر مجلس يازدهم در بخش كميسيون فرهنگي همه 
دغدغه خود را صرف سامان دادن به فضاي مجازي 
و تشكيل خانواده و تنظيم جمعيت كند، بسياري از 

مشكالت كشور حل خواهد شد. گرچه مجلس دهم 
جلسات متعددي درباره اين موضوعات تشكيل داد، 
اما تا اراده اي جمعي براي حل مشكل وجود نداشته 
باشــد، از دولت و مجلس تا دســتگاه هاي قضايي و 
نهادهاي فرهنگي، هيچ امري به ســرانجام نخواهد 
رسيد. اگر كميسيون فرهنگي مصوبه اي داشته باشد 
و دولت براي پيشبرد آن كاري صورت ندهد، مشكل 
بر قوت خود باقي خواهد ماند. شــايد بهتر آن باشد 
مجلس كه بيشترين زمان خود را صرف قانونگذاري 
مي كند، زماني را نيز به نظارت آن قوانين اختصاص 
دهد تا مصوباتي كه در مجلس تهيه مي شود و شوراي 

نگهبان آن را تأييد مي كند، بر مدار اجرا قرار گيرند.

از آنجا كه بودجه دولت و دغدغه مجلسيان مخصوص 
هنر نيست، اين حوزه براي نمايندگان مجلس معموال 
تنها جنبه انتخاباتي دارد. اما شايد بد نباشد خواسته 
ما از مجلس يازدهم را اينگونه خالصه كنيم؛ بودجه 
فرهنگ را از هنر مجزا كنند، زيرا همواره نســبت به 
هنر اجحاف شده است. در اين ســال ها به اندازه اي 
مؤسسه و دســتگاه فرهنگي، به ناگهان سر از زمين 
فرهنگ و هنر بيــرون آورده اند كه هــر نام تازه اي 
به راحتي مي تواند بودجه اين بخش را ببلعد و باز هنر 
را فقير و رنجورتر نگه دارد. براي روشــن شدن اين 
مطلب بد نيست نيم نگاهي به بودجه تئاتر بيندازيد. 
به اينكه چه قوانيني حول محور آن شــكل گرفته 
است؟ مهم ترين چالش ما در جامعه مشكل فرهنگي 
اســت. براي نمونه به قوانيــن راهنمايي و رانندگي 
نگاهي بيندازيم. چطور توانسته ايم فرهنگ اين رفتار 

اجتماعي را تغيير دهيم؟ چــرا نبايد به هنر اهميت 
دهيم كه چنين كشتاري با اين ضعف فرهنگي اتفاق 
نيفتد. كاش قوانين به گونه اي نوشته شود كه هنرمند 
نيز به عنوان بخش مهمي از ايــن جامعه مورد ارج 
قرار گيرد. ما در شرايط حساسي زندگي مي كنيم؛ 
مشكلي كه همه جامعه با آن روبه روست. اما در اين 
بزنگاه تاريخي نيز اين هنرمندان هســتند كه بيكار 
مي شوند و مشكالت معيشــتي پيدا مي كنند. هنوز 
شرايط مشخصي براي بيمه هنرمندان فراهم نشده 
است. بيمه تكميلي، بيكاري و... در زندگي هنرمند به 
مقوله اي عجيب بدل شده، در حالي  كه هنرمند نيز 
پير و فرتوت مي شود و ديگر قادر به  كار كردن نبوده، از 
كار افتاده و رها مي شود. با اينكه هنرمند توليد انديشه 
مي كند، ما به انديشه اهميت نمي دهيم. دولت دست 
حمايتي خود را از سر تئاتر كشور برداشته و كمكي 
به اين هنر مهم نمي كند. حتي در حوزه هنري هم 
نمي توانيم تئاتري در خور را روي صحنه ببريم، زيرا 
بودجه ها حداقلي اســت. يكي از مهم ترين حاميان 

تئاتر در دنيا شــهرداري ها هستند، اما در تهران چه 
اتفاقي مي افتد؟ تئاتر شهرســتان خانه نشين شده، 
در حالي  كه رهبر معظم انقــالب مي گويند: »تئاتر 
منبر اســت، بلكه فراتر از منبر اســت«. شايد بايد 
چنين بگويم  اي كســاني كه وارد مجلس شده ايد، 
خيلي از شــما مي دانيد كه مشكالت فرهنگ و هنر 
به مرحله اي رسيده كه رهبر معظم انقالب خود وارد 
ميدان شده اند. اميدوارم اهالي مجلس يازدهم كمي 

حساس تر به فرهنگ باشند.

حميد پارسانيا 
استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي

مشكالتي از زمان مشروطه تا امروز

از آنجا كه مجلس با قانونگذاري، مسير جامعه، ساختار 
و نهادها را ريل گذاري مي كند، بايــد در اين حركت به 
سياست هاي كالني كه فراســوي اين قانونگذاري است 
و جهت گيري هــاي اصلي اين قانونگــذاري، خودآگاه  
باشد و توجه هوشيارانه اي به آنها داشته باشد. مجلس 
بايد شناخت كافي از وضعيت جامعه و انقالب اسالمي 
ايران در سطح منطقه و جهان داشته باشد. هويت جامعه 
ايراني بدون توجه به اين مســائل، در معرض چارچوب 
مشغوالت و مقبوالت جهان موجود قرار گرفته و به آن 
عمل خواهد كرد. از مهم ترين مسائلي كه مجلس بايد 
توجه داشته باشد، نســبت جامعه ايران با جهان غرب 
و سمت و ســوي حركتي جهان اسالم است، همچنين 
نظارت بر سياســت هاي حاكم و قوانيني كه ســازوكار 

جهاني را تعيين مي كنند.
اما مجلس چه نســبتي با اين مســائل مي تواند داشته 
باشد؟ آيا در ذيل اين سياست ها عمل خواهد كرد؟ ما 
با جهان تعين يافته اي مواجهيم كه بسياري از قواعد و 
مباني خود را در 2 يا 3دهه گذشــته بســته است. اگر 
مجلس خودآگاهي نداشته باشيم، ريل گذاري جامعه، 

به رغم حركت فرهنگــي و انقالبي كه امت اســالمي 
پيش از اين داشــته، در چارچوب جهان موجود، ايجاد 
خواهد شد. مثال در توســعه و دوگانه متن و حاشيه اي 
كه كشــورهاي اروپايي و غربي از يك سو دارند و باقي 
فرهنگ ها را در حاشــيه خود تعريــف مي كنند، ما را 
تحت تأثير قــرار خواهد داد و مــدل و الگويي كه براي 
توسعه يافتگي از دهه60 قرن بيستم به آن پرداخته اند، 
الگوي ما خواهد شــد؛ با اين پرســش كــه چرا ديگر 

فرهنگ ها مثل ما نيستند؟
توســعه پايدار كه از طريق ســازمان هاي جهاني مثل 
سازمان ملل و يونسكو به جهان ديكته مي شود، نبايد از 
ديد مجلس مخفي بماند و نمايندگان مردم بايد نسبت 
به آن حساس باشند. بايد بر اين قواعد شكل گرفته يا در 
حال شكل گيري جهاني، مدام نظارت شود. چشم پوشي 
از اين مسائل همان اندازه آسيب زا خواهد بود كه كامال 
پذيرفتن آن مشكل آفرين است. ما بايد در سطح جهاني 
تعامل فعال داشته باشيم زيرا چنانچه مجلس فعال عمل 

كند، با ظرفيت هاي خوبي روبه رو خواهد شد.
مجلس در دوره هاي گذشته اگر عملكرد موفقي داشت، 
در سطح آموزش وپرورش2030 به وجود نمي آمد كه تا 
اين اندازه با غفلت نسبت به سازوكارهاي جهاني تعليم 
و تربيت و جهت گيري هــاي كالن، به راحتي ذيل آن، 

سازوكارهايي ايجاد شود. اين غفلت به آن دليل بود كه 
مجلس و مديران توجه چنداني به سياستگذاري هاي 
كالن متناسب با فرهنگ و تاريخ ما نداشتند؛ به عبارتي 
مجلسيان نبايد تنها مهارت تبيين و قانونگذاري داشته 
باشــند، بلكه بيش از آن، بايد نســبت قانونگذاري با 
سياست هاي فرهنگي و تمدني را تشخيص دهند. اگر 
چنين نباشد، آن ريل گذاري ها نتايج معكوسي خواهد 
داشت. مجلســيان بايد اشــراف كاملي بر جغرافياي 
سياســي و فرهنگي جهان داشته باشــند تا تمايزات 
جامعــه ايراني و اســالمي را با آنچــه در جهان اتفاق 
مي افتد تشخيص دهند. اگر چنين نباشد، با مشكالتي 
روبه رو خواهيم بود كه از زمان مشروطه تا امروز با آن 

درگير بوده ايم.

طيبه سياوشي 
نماينده مجلس دهم

سيد محمد حسيني 
فعال سياسي اصولگرا

سيد محمدعلي ابطحي 
فعال سياسي اصالح طلب

جايگاه مجلس را به مجلس بازگردانيدافزايش انسجام و همگرايي ملي و توجه به مصالح طرح اصالح قانون جرم سياسي؛ اولويت مهم مجلس يازدهم

با وجود تمام وعده هاي بزرگي كه مجلس يازدهم داده 
است،  نبايد انتظار معجزه داشت. شرايط امروز، شرايط 
متفاوتي است. البته بسياري به داليل مختلف حدس 
مي زنند مي توانند مواردي كه ما نتوانستيم در مجلس 
دهم به سرانجام برسانيم را به سرانجام خواهند رساند. 
اميدوارم دست كم بتوانند شعارهايي كه داده اند را به 
واقعيت تبديل كنند و به نتيجه برسانند. درحال حاضر 
بحث مشــكالت اقتصادي مردم يعني معيشت و نان 
شب مردم، مسئله بسيار مهمي اســت كه بايد به آن 
پرداخته شود. ما در همين مجلس دهم هربار خواستيم 
درباره موضوعي مانند اليحه حمايت از حقوق كودكان 
صحبت كنيم گفتند مردم، مشكل اقتصادي دارند يا 
وقتي خواستيم درباره مســائل اجتماعي يا فرهنگي 
مثل طرح ترميم بافت های تاريخي در مناطق فرسوده 
صحبت كنيم، مخالفان  گفتند شرايط اقتصادي خراب 
است و االن وقت اين طرح ها نيست. اما در همان زمان 
طرح هايي را به تصويب رساندند كه هيچ ربطي به نان 

شب مردم نداشت.
اميدوارم مجلــس يازدهم طرح هايــي را به تصويب 
برساند كه منطبق با خواسته همان جناح فكري باشد 
كه دائما نسبت به وضعيت معيشتي مردم ابراز نگراني 
مي كردند؛ كاري كه كامــال عوامفريبانه بود. درعين 
حال كه ما مي دانيم مردم بسيار نيازمندند و وضعيت 
معيشت آنها دچار مشكل است اما همچنين آگاهيم كه 
با كنار گذاشتن طرحي در حوزه اجتماعي يا فرهنگي، 
نمي توان نان شــب مردم را تامين كرد. اميدوارم در 
مجلس يازدهم فكري اساســي در مــورد وضعيت 
معيشتي مردم شود زيرا اگر وضعيت زندگي و بضاعت 
مردم بهتر شود، قطعا شرايط در حوزه هاي اجتماعي 
و فرهنگي نيز بهبود خواهد يافت. همزمان با توجه به 
مسائل معيشتي، بايد به مسائل اجتماعي و فرهنگي 
و مهم تر از همه به مسائل سياسي كه در مجلس دهم 
بسيار مورد توجه ما بود نيز توجه ويژه شود، متأسفانه 

بعضي از طرح هاي مطرح شده از سوي ما در اين حوزه 
در صحن مجلس رأي نياوردند.

از جمله طرح هاي حوزه سياسي كه مجلس يازدهم 
بايد آنها را در اولويت قرار دهــد، طرح اصالح قانون 
جرم سياسي است كه به نظرم از اهميت بسيار بااليي 
برخوردار است. اين طرح اعالم وصول شد اما متأسفانه 
در مجلس دهم به آن پرداخته نشد. بحث ديگر طرح 
انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاييه است كه اين نيز 
اعالم وصول شد. موضوع مهم ديگر طرح عفو عمومي و 
تبديل مجازات است. خوشبختانه طرح تقليل مجازات 
حبس تعزيــري در مجلس تصويب شــد اما هنوز به 
تأييد نهايي شوراي نگهبان نرسيده است. طرح مهم و 
قابل توجه ديگر كه اميدوارم در مجلس يازدهم به آن 
پرداخته شود،  طرح نحوه تشكيل اجتماعات و برگزاري 
راهپيمايي هاست كه در كميسيون به تصويب رسيد و 

در انتظار ارجاع به صحن است.
در نهايت بايــد ديد اين موضوعــات در حوزه عالئق 
مجلــس يازدهم خواهند بــود يا نه. مثــال بايد ديد 
رفع موانــع قانوني از حوزه زنــان در محدوده عاليق 
نماينــدگان زن مجلس يازدهم قــرار دارد يا نه. اين 
موضوع هم از بعد نظارتي و هم از حوزه تقنيني بحثي 
بسيار مهم و كاري بسيار بســيار دشوار است. تنها با 
آمدن اليحه كار ساده مي شود، مشابه اليحه حمايت 
از حقوق كودكان و نوجوانان يا اليحه تابعيت فرزندان 
حاصل از ازدواج مــادر ايراني و پدر خارجي. اما پيش 
بردن طرح، به خصوص در حوزه زنان كاري بســيار 

دشوار است.

با توجه به يكپارچگي و انسجام سياسي و فكري مجلس 
يازدهم اين توقع وجود دارد كه اقدامات اساسي و عمده  اي 
در ايــن دوره صــورت بگيرد. در مجلــس دهم هيچ يك 
از فراكســيون ها، فراكســيون غالب نبودند و اعضاي هر 
فراكســيون ضعف مجلس را اينگونــه توجيه مي كردند 
كه ديگر فراكسيون ها با طرح ها و برنامه هاي ما همراهي 
نمي كنند و ما اكثريــت را در اختيار نداريم. اما در مجلس 
يازدهم اين بهانه مطرح نيســت و اگر نمايندگان طرح ها 
و برنامه هاي اساسي و درســتي داشته باشند مي توانند با 
تصويب آنها منشأ تغيير، تحول و بهبود وضعيت معيشتي 
جامعه شوند. درحال حاضر انتظار عموم مردم، اهتمام خانه 
ملت به امور اقتصادي است. اولويت كشور راهكارهايي براي 
برون رفت از مشكالت اقتصادي است زيرا اگر در اين حوزه  
اتفاق مثبتي رخ ندهد امكان ارتقاي حوزه  فرهنگ و هنر و 
علم امكان پذير نخواهد بود. ظاهرا اين بار منتخبان با طرح و 
برنامه آمده اند كه توقع است در همين سال جاري تعدادي 
از اين طرح ها به تصويب برســد و با نظارت جدي مجلس 
نسبت به دســتگاه هاي اجرايي، عملياتي شدن مصوبات 
از ضمانت اجرايي مناســب تري برخوردار شود. مجلس با 
بهره گيري از ابزارهاي نظارتــي بايد كارگزاران دولت را به 
تكاپوي بيشتر براي گره گشــايي از معضالت كشور وادار 
كند و در مجموعه هايي كه الزم است اصالحات ساختاري 
و فرايندي صورت گيرد؛ مثال نظام بانكي، مالياتي و گمرك 
اصال تســامح به خرج ندهند هرچند كه موانعي بر سر راه 
باشــد و مقاومت هايي صورت گيرد چون اصالح و شفاف 
شدن ســازوكارها به منافع عده اي آســيب وارد مي كند 
و جيغشــان را بلند مي كند. نمايندگان با نگرش اقتصاد 
دانش بنيان مي خواهند وارد اين ميدان شوند و خوشبختانه 
در ميان آنها هم مديران ملي، با تجربه، كارآزموده و با كارنامه 
مديريتي موفق وجود دارد و هــم جوان هايي متخصص 
حضور دارند كه از نظر تئوريك توانمندي خوبي دارند، كه از 
تلفيق اجرا و نظر مي توان گام هاي مثبتي برداشت. طبيعي 
است در ديگر حوزه ها مانند سياست خارجي، علم و فناوري 

و فرهنگ و هنر نيز الزم اســت كميسيون هاي تخصصي 
قوي تر از گذشته عمل كنند. در حوزه سياست داخلي نيز 
هرمقدار انسجام و همگرايي در كشور بيشتر باشد، وضعيت 
بهتر خواهد بود. مثال نياز اســت قوه مقننه با قوه قضاييه 
همكاري بيشتري داشته باشد تا تمام بار برخورد با تخلفات 
و مفاسد به دوش دســتگاه قضايي نباشد، بلكه مجلس با 
تقويت بعد نظارتي خود هم برخورد با تخلفات را تسريع كند 
و هم با اقدامات بهنگام مانع ارتكاب جرائم شود. مجلس بايد 
از اهرم نظارتي خود براي كاهش ضعف قوه مجريه استفاده 
كند. در اين يك ســالي كه تا انتخابات رياست جمهوري 
باقي مانده است، باوجود اختالف ديدگاهي كه ميان مجلس 
و دولت وجود دارد بايد مصالح كشور در اولويت قرار گيرد 
و منافع فردي، حزبي و باندي كنار گذاشته شود كه دستگاه 
اجرايي بتواند تا حدودي توقعات معقول مردم را برآورده 
سازد. در حوزه سياست خارجي نيز با توجه به اينكه غربي ها 
به تعهدات خود در برجام عمل نكردند، مجلس بايد قاطع 
موضع گيري كند، نه اينكه مانند مجلس دهم مورد گاليه 
مردم و نقد رهبري واقع شود. مجلس دهم در موضع گيري 
عليه آمريكا ضعف هايي داشــت كه رهبري در سخنراني 
خود در نوروز به آنها تذكر دادند و البته پس از آن شــاهد 
مصوباتي انقالبي در مجلس بوديم. به هرحال نمايندگان 
مجلس بايد تحوالت منطقه و جهان را مرتب رصد كنند و 
به موقع موضع بگيرند و از جبهه مقاومت و مردم بي پناه و 
مظلوم حمايت كنند. با وجود اختالف نظرهايي كه در كشور 
وجود دارد در مواجهه با كساني كه درصدد ضربه زدن به 
جمهوري اسالمي هستند موضع قاطع و يكپارچه  ضرورتي 

اجتناب ناپذير است.

پيش بيني مي كنــم مجلس آينده مجلســي بســيار 
پرتنش و پراختالف باشــد. جريان اصولگرا كه خود را 
پيروز اين انتخابات مي داند با توجه به شرايط برگزاري 
انتخابات و قرار پيروزي آنها در ايــن انتخابات، دعواي 
قدرت را به درون خود مي ريزد و دعــواي قدرت درون 
يك جريان، دعــواي تندتري خواهد بــود. در فضاهاي 
اجتماعي عمومي تري هم مي توان شاهد اين پديده بود. 
مثال اديان مي توانند با هم نشســت و برخاست داشته 
باشند ولي وقتي محدوده آنها كوچك تر مي شوند، مثال 
داخل يك مذهب كار دشوارتر مي شود و مذاهب خيلي 
سخت تر با هم كنار مي آيند تا اديان، زيرا منافع جزئي تر 
شده و وضعيت براي تقســيم منافع و قدرت خاص تر و 
پراضطراب تر مي شود. اول بايد به دوستان اصالح طلب 
توصيه كنم كه هيچ نقدي از اين مجلس نكنند زيرا نقد 
مجلس يازدهــم از درون خود آن بيــرون خواهد آمد و 
حداكثر كاري كه مي كنند راهنمايي و به اشتراك گذاري 
تجربيات باشد. زيرا اين مجلس به نظرم مجلسي است كه 
فرصت هاي بسياري را ضايع خواهد كرد. همه دوستان 
بايد كمك كرده و اولويت ها را از مجلس بازخواست كنند. 
ممكن است فضا كمي هم آرام تر باشد زيرا مجموعه اين 
جريان مورد حمايت حاكميت اســت و از طرفي ديگر 

فشارهاي رواني خارجي نيز شايد بر آنها كمتر باشد.
مــن پيش بيني مي كنــم اولويــت مجلس آينــده با 
اولويت هاي جامعه متفاوت باشــد. زيرا احتماال فضاي 
مسابقه براي بيشــتر خودارزشي نشان دادن در مجلس 
ايجاد خواهد شــد و فكــر مي كنم در چنيــن فضايي 
اولويت هاي مجلس چندان با اولويت هاي واقعي جامعه 
همخواني نداشــته باشــد و نمايندگان بيشتر به دنبال 
نوعي شعارزدگي خواهند بود كه خودشان هم مي دانند 
نتيجه اي نخواهد داشت. عمال تصور مي كنم مسابقه اي 
شديد و اينچنيني در مجلس به راه خواهد افتاد و تأثيرات 
شديدي به جا خواهد گذاشت، به خصوص در سال اول 
مجلس و ســال آخر دولت، شــرايط براي دولت بسيار 

دشوارتر خواهد بود چون همه جناح هاي مجلس، دشمن 
مشتركي پيدا مي كنند تا تمام فشارها را بر آن وارد كنند. 
ولي اگر در دور آينده، مشابه مدلي كه انتخابات مجلس 
برگزار شد، رئيس جمهور اصولگرايي هم انتخاب شود، آن 

موقع طبيعتا پاسخگويي اهميت بيشتري خواهد يافت.
طبيعتا در شرايط پس از كرونا مشــكل و بحران اصلي 
كه بايد در اولويت اول قرار گيرد مشكل اقتصادي است 
و جريان اصولگرا كه در زمينه موضوعات اقتصادي تا به 
حال تنها كنار گود شعار داده اســت حال خود بايد در 
تصميمات اقتصادي آينده تعيين كننده باشــد. اولويت 
دوم كه از ديدگاه كالن براي كشــور از اهميت بسياري 
برخوردار است، بازگرداندن جايگاه اصلي مجلس به خود 
مجلس است. يعني مجلس، دست كم از لحاظ حقوقي 
بايد نماد مردم و نماد آرای مختلف مردم در سراسر كشور 
باشد و بتواند در يك نظام دمكراتيك نقش اول را داشته 
باشد. بسياري از تصميم گيري ها در گذر زمان از مجلس 
گرفته شده است، بخش هاي زيادي از قانونگذاري توسط 
مجمع تشخيص مصلحت نظام پوشش داده مي شود و 
نمايندگان امكان حضور در بخش هاي زيادي را ندارند. 
از اين رو بحث اولويت بازگرداندن جايگاه واقعي مجلس 
به آن و قرارگيري مجلس در راس امور از اهميت بااليي 
برخوردار است و بايد مورد توجه قرار گيرد. اولويت سوم 
از نظر من اين اســت كه نمايندگان مجلس را مشــابه 
صحنه رقابت نبينند و دعواهايشــان با دولت را به درون 
مجلس نكشانند و تالش كنند يك سال آينده همكاري 
بيشــتري ميان دولت و مجلس شــكل گيرد تا مجلس 

بتواند بحران ها و مشكالت مردم را كاهش دهد.

سیاست

فرهنگ
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این شمارهدرنگ

انتظارات
از مجلس

شريفي يزدي 
روانشناس اجتماعي

پوريا گل محمدي 
 كنشگر اجتماعي

علي ساري 
عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس دهم

 انتظارات اهالی اقتصاد از مجلس يازدهم چيست؟

 فعاالن اجتماعی چه انتظاراتی از مجلس يازدهم دارد؟

مجلس يازدهم در سال جهش توليد و با شعار نجات اقتصاد ايران كار خود را آغاز كرده است. آن سوي نام ها و شعارها اما توده اي از چالش هاي بزرگ اقتصادي به صف شده اند 
تا مسير چهارساله نمايندگان منتخب مجلس جديد را پرفرازونشيب تر سازند. پيش از آغاز همه گيري كرونا، اقتصاد كشور تحت تأثير تحريم هاي اقتصادي آمريكا لنگ 
مي زد و وضعيت معيشتي و بيكاري در كشور نگران كننده بود. حال با آغاز شيوع ويروسي كه اقتصاد كل جهان را زمين گير كرده است، تمامي چالش هايي كه از پيش وجود 
داشته اند تشديد شده  و به فهرست تكاليف مجلس يازدهم،  در كنار چالش  تحريم هاي اقتصادي، تعيين تكليف FATF، بهبود وضعيت توليد و وضعيت معيشتي مردم، مديريت بحران كرونا نيز افزوده 
شده است و بايد در انتظار نشست تا عملكرد مجلسي كه نيت خود را نجات اقتصاد ايران اعالم كرده است، شاهد بود. نظر هادي حق شناس )اقتصاد دان( و حسين سالح ورزي ) نايب رئيس اتاق ايران و از 

فعاالن حوزه اقتصادي( و سيدفريد موسوي )نماينده مجلس دهم( را درباره نحوه اولويت بندي چالش ها و انتظاري كه از مجلس يازدهم مي رود، پرسيده ايم كه در ادامه اين نظرات را مي خوانيد.

شناخت و فعاليت در حوزه علوم اجتماعي در زمينه هاي مختلف مي تواند جامعه را به سمت توسعه هدايت 
كند اما به دليل نبود قوانين مشخص و مدون، كارشكني سازمان ها، مديران دولتي و كم توجهي نمايندگان 
مجلس، بسياري از پروژه هاي اجتماعي به مرحله اجرا در نمي آيد يا به صورت ناقص و غيركارشناسانه اجرا 
مي شود كه اثربخشي مطلوب را ندارد. بسياري از سازمان هاي مردم نهاد، كارشناسان و فعاالن حوزه اجتماعي بر اين باورند كه براي حل 
مشكالت و آسيب هاي اجتماعي نياز به تصويب قوانين حمايتي است كه حمايت مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان پارلمان را مي طلبد. در 

ادامه انتظارات فعاالن حوزه علوم اجتماعي از نمايندگان مجلس يازدهم در حوزه جامعه را مي خوانيد:

قانون زدايي به جاي قانونگذاري

تدوين قوانين كاربردي براي تسهيل زندگي ها

سميرا رحيمی 
روزنامه نگار

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

ضرورت بهبود ارتباط نمايندگان با بدنه مردم مجلس پيگير تحقق خواسته هاي اجتماعي باشد

مصوبات، متناسب با واقعيت ها باشد

مردم به همان اندازه كــه از دولت انتظار 
دارند كارهــاي اجرايي را انجــام دهد از 
مجلس هــم انتظار دارند كه ســخنگوي 
واقعي مردم باشــد. به اين معنا كه بتواند 
دردهــا، نيازهــا و خواســته هاي واقعي 
آنها را شناسايي و دســته بندي كند و به 
شكل مناسبي آنها را به صاحب منصبان، 
صاحبان قــدرت و اصحــاب مديريت در 
كشور انتقال دهد. ســپس پيگير تحقق 
اين خواسته هاي اجتماعي باشد و به طور 
پيوسته رصد كند كه به چه مرحله اجرايي 
رسيده اند؛ رصدي كه خيلي اوقات در اين 
ســال ها از فعاليت مجلس مغفول مانده و 
نظارت دقيقي بر حسن عملكرد مسئوالن 
اجرايي وجود ندارد. در واقع انتظاري كه 
از مجلس مي رود اين اســت كه جدا از زد 
و بندهاي سياسي، رفاقت ها، جناح بازي ها 
و هم خطي بودن هــا بتواند نظارت دقيقي 
بر عملكرد كساني كه سمت مديريتي در 
كشور دارند، داشته باشــد البته نه براي 
مچ گيري بلكه براي كمك بــه آنها كه از 
صراط مستقيم عدول نكنند و از خواسته ها 
و انتظارات مردم دور نشوند. نظارت با اين 
هدف باشــد كه منافع فردي و گروهي بر 
منافع عمومي جامعــه ترجيح پيدا نكند. 
تدوين قوانين كارا و درست براي تسهيل 
زندگي عامه و رشد كشور يكي از مهم ترين 
مسئوليت هاي مجلس است؛ قوانيني كه 
دست و پا گير و مانع توسعه نباشند بلكه 
كمك كننــد تــا دردي از دردهاي مردم 
به شكل مناسب حل شــود. مجلس بايد 
بســان يك ديدبان عمل كند و يك افق 
10ساله يا 20ساله را در يك جامعه ببيند 
و صرفا اســير نيازهاي كوتاه مدت جامعه 
نباشــد بلكه نيازهاي بلندمدت جامعه را 
هم بشناســد. قطعا عملكرد محدود براي 
يك بازه چهارساله كارايي الزم را نخواهد 
داشت. همچنين خواسته مردم از تك تك 
نمايندگان مجلس اين اســت كه منافع 

منطقه اي كوتاه مدت و فردي خودشــان 
را بر منافع جمع ترجيــح ندهند. گاهي 
طرح هايي در مناطقي به اصرار يك نماينده 
اجرا مي شود درحالي كه اگر از ديد وسيع تر 
و بــا درنظر گرفتن منافــع ملي و آمايش 
سرزمين به آن نگريســته شود اجراي آن 
طرح مردود اســت. در واقع گاهي بحث 
اولويت هاســت. نمايندگان ما نبايد اسير 
اين رفتارها كه يكي از آسيب هاي بزرگ 
مجلس ماست، شوند؛ تصميمات اشتباهي 
كه ما را با هزاران طرح نيمه كاره در مناطق 
مواجه كرده اســت. درصورتي كه اگر اين 
اعتبارات در جايي ديگر خرج شود سرمايه 
مورد نظر در خدمت كشــور و جامعه قرار 
مي گيرد و موجب توسعه و رشد اجتماعي 

در زمينه هاي گوناگون مي شود.
البته چنين اصراري بــر اجراي يك طرح در 
يك منطقه كه بازخورد اقتصادي و اجتماعي 
الزم را ندارد فقط به دليل گرفتن امتياز براي 
مردم آن منطقه نيســت. نماينده هايي كه با 
حمايت برخي گروه ها وارد مجلس شده اند 
به اين دليل كه وامدار اين افراد هستند سعي 
مي كنند منافــع آنها را درنظــر بگيرند و بر 
تصويب يك قانون اصرار مي ورزند درحالي كه 
يك نماينده خوب و بــه تبع آن يك مجلس 
خوب نبايد خودش را وامدار كسي يا گروهي 
بپندارد بلكه بايد منافع جمع را درنظر بگيرد. 
اين مجموعه اتفاقات اگر براي مجلس بيفتد 
كمك مي كند تا مجلس كاراتر شــود. البته 
براي داشتن يك مجلس كارا بايد از نظرات 
كارشناســي افراد صاحب نظر استفاده كند 
و صرفا براساس تجربه شــخصي نماينده ها 

اقدام نكند.

تكليف مجلس با خودش مشخص نيست و هنوز 
نمي داند جايگاهش در حــوزه علوم اجتماعي 
كجاســت. بيشــتر كســاني كه وارد مجلس 
مي شوند دركي از مسائل گسترده و شاخه هاي 
مختلف اين حــوزه ندارنــد و نمي توانند آنها 
را از هــم تفكيك كنند. طي اين ســال ها نيز 
به طور مكرر پيش آمده كــه متخصصان اين 
حوزه كه بسيار دغدغه مندند، بايد ابتدا مسائل 
حوزه اجتماعي را به نمايندگان مجلس تفهيم 
كنند تا آنها را مجاب بــه تصويب قانون كنند. 
يكي از معضالتي كــه نمي توان از مجلس آتي 
توقعي داشت اين است كه آنها اختيارات ندارند 
چون قانوني كه ضمانــت اجرايي ندارد ارزش 
و اعتباري ندارد. به عنوان مثال ايجاد آلودگي 
صوتي ممنوع اســت اما اين قانون تا چه اندازه 
اجرا مي شود. نمايندگان مجلس بايد ضمانت 
اجرايي محكمي براي قانوني كه مي نويســند، 
داشته باشند تا درصورت اجرانشدن، مسئوالن 
اجرايي را مجــازات كنند. نماينــدگان بايد 
تكليف شان را با اختياراتشان مشخص كنند. 
در پرداخت به موضوع حــوزه اجتماعي بايد 
ديد كه مجلس چقدر بــا بدنه مردم در ارتباط 
اســت؟ چرا بايد ديدار با يك نماينده منوط به 
داشتن پارتي و رانت باشد. وقتي يك متخصص 
اجتماعي كــه فعاليت اجتماعــي اش از يك 
نماينده مجلس باالتر و اطالعاتش از آن منطقه 
بيشتر اســت درخواســت مالقات حضوري 
مي كند، چرا نبايد از اين فرصت استقبال شود. 
چرا نمايندگان مجلس در هر دوره اي به دنبال 
كنشگران اجتماعي نيستند؟ كساني كه به طور 
مستقيم با بدنه جامعه و آسيب ها و مشكالت 
آن آشنا هستند. آيا نبايد نمايندگاني كه سواد 
اجتماعي ندارند و با مدارك قالبي وارد مجلس 
شده اند، مشــاوران علمي متخصص در حوزه 
اجتماعي و همچنين مشاوران ميداني و تجربي 
داشته باشــند؟ البته كه بايد همينطور باشد 
اما بيشتر مشــاوران با پارتي بازي به كار گرفته 
مي شوند و از خود نماينده بي سوادتر هستند. 
نماينده شــهري مانند تهران بايد در 4نقطه 

شهر 4دفتر داشته باشــد چون هر پهنه نياز 
و فرهنــگ متفاوتي دارد. نماينــده اين دفاتر 
هم بايــد از بومي هاي همان محله باشــند تا 
هماهنگي هاي الزم را بــراي مالقات مردمي 
هر هفته به صورت چرخشي در يك پهنه انجام 
دهد. يكي از ايــرادات وارده بر نمايندگان اين 
است كه هيچ يك از آنها در نيمه جنوبي شهر كه 
قلب آسيب هاي اجتماعي است، سكونت ندارند 
تا در كنار خانواده خود آســيب ها را از نزديك 
لمس كنند. توجه به اين حوزه گســترده نياز 
به برنامه ريزي و كار مداوم دارد. اگر نمايندگان 
مجلس يك دوره شــورايار محله بودند نگاهي 
متفاوت به اين حوزه داشــتند. توســعه يك 
موضوع همه جانبــه و با برنامــه در همه ابعاد 
است و براي نوشــتن يك قانون در حوزه علوم 
اجتماعي بايد سواد، اطالعات و شناخت كافي 
داشت. متأسفانه برخي نمايندگاني كه حتي 
در كميســيون اجتماعي مجلس هم فعاليت 
دارند شناختي روي انواع آسيب هاي اجتماعي 
ندارند و تحصيالتشان مرتبط نيست. آن وقت 
همين نمايندگان بدون داشتن تجربه و مدرك 
مهندسي با لقب مهندس خطاب مي شوند كه 
البته اگر در حد يك صفت به ايــن افراد داده 
شود شــايد خيلي اشكالي نداشــته باشد اما 
ايراد زماني بغرنج مي شود كه فرد خطاب شده 
واقعا تصور مي كند مهندس اســت و شروع به 
دادن نظريه هاي مهندســي بدون كارشناسي 
مي كنــد. درحالي كه يك نماينــده بايد انواع 
آسيب هاي اجتماعي، راهكار توسعه محالت و 
آنچه تقويت كننده وقوع جرم ها و آسيب هاست 
را بشناسد. توجه به اين موضوعات، بنيادي و 
پايه اساسي ترين انتظارات مردم از نمايندگان 

آتي مجلس است.

از ابتــداي شــكل گيري مجلــس جديد و با شــروع ماراتــن تعيين 
اعضاي كميســيون هاي مجلس، بيشــتر نمايندگان براي رسيدن به 
كميســيون هايي چون برنامه و بودجه، اقتصاد، امنيت ملي يا صنايع و 
انرژي جاگيري مي كنند. البته طبق آيين نامه اين انتخاب ها در مجلس 
بايد منطبق با تحصيالت، محل ســابقه قبلي فرد و براساس منطقه او 
باشد ولي روساي شعب در اين خصوص تخلف مي كنند و كسي هم به 
آن رســيدگي نمي كند كه اميدوارم در اين دوره چنين نباشد. رياست 
وقت مجلس و هيأت رئيسه بايد مراقب باشند كه اين كار به خوبي انجام 
شود و جلوي راي هايي كه برخالف آيين نامه است، گرفته شود. اساسا 
نمايندگان، رغبت كمتري براي گرفتن صندلي كميســيون اجتماعي 
دارند درحالي كه بين 290نماينده كم نيســتند نمايندگاني كه سابقه 
كاري و تحصيلي خوبي در حوزه علوم اجتماعــي دارند و مي توانند در 
قانونگذاري ها مؤثرتر عمل كنند كه انتظار مي رود نگرش ها به فعاليت 
در كميســيون اجتماعي از ســوي نمايندگان مجلس يازدهم تغيير 
كند. اين نوع نگاه موجب مي شــود تا افراد توانمند و با تجربه با حضور 
در كميســيون هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي اصل نود، نقش نظارتي 
خود را پررنگ كرده و همچنين در مســير رفع دغدغه هاي اجتماعي 
و فرهنگي گام بردارند. از سوي ديگر شعارهايي كه نمايندگان مجلس 
يازدهم داده اند تفاوت هاي زيادي با واقعيت هاي موجود جامعه ما دارد 
كه بهتر است مصوبات مجلس در حوزه اجتماعي در راستاي واقع بيني 
شرايط جامعه و متناســب با واقعيت ها براي رســيدن به راه حل بهتر 
و حل مشــكالت موجود باشــد. بودجه موجود قطعا توان تحقق شعار 

برخي از نمايندگان را ندارد و تنش ها را بيشتر خواهد كرد. به علت نبود 
زيرســاخت هاي بودجه اي در هر دوره پروژه هــاي زيادي درخصوص 
آسيب هاي اجتماعي تعريف و مصوب مي شود اما خروجي الزم را ندارد 
و به مرحله اجرا در نمي آيد. به عنوان مثال در برنامه پنج ساله ششم موارد 
مختلفي مربوط به موضوعات زنان آورده شده كه توسط كميسيون ما 
پيگيري شده و به تصويب رسيده اما اقدامات اجرايي شتاب الزم را ندارد. 
اشكال اساسي اين است كه ضمانت اجرايي در مصوبات مجلس وجود 
ندارد. البته اينكه يك مصوبه به اجرا در نمي آيد به مسائل مختلفي مربوط 
است كه گاهي به مقياس پرحجم آن در ســطح گسترده بازمي گردد. 
بنابراين نمايندگان بايد جست وجو كنند چرا يك پروژه اجتماعي تعريف 
شده در كميسيون قبلي به مرحله سرانجام مطلوب نرسيده و اگر ايرادي 
وجود دارد آن را رفع كنند. ما نقصــي در قانون نداريم، برعكس يكي از 
ايرادات اساسي تراكم در قانون است. نقص ها بيشتر مديريتي، بودجه اي 
و توسعه اي است كه الزم است مورد توجه قرار گيرد. تعدد مسئوليت هاي 
سازمان ها نيز نقصي است كه بايد مورد بررســي قرار داد كه مطابق با 

بودجه سازمان هايي نظير بهزيستي نيست.

هادي حق شناس 
اقتصاددان

سيدفريد موسوي 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس دهم

حسين سالح ورزي 
 نايب رئيس اتاق ايران

قوانين مازاد را از دست و پاي كسب و كارها باز كنيداولويت اصلي ارتقای سرمايه اجتماعي باشدايران در آستانه سومين سال رشد منفي اقتصاد

نامگذاري ســال 1399به نام ســال جهش توليد يا 
ســال 1398به نام رونق توليد بيانگر دغدغه رهبري 
درخصوص اقتصــاد ايران اســت. واقعيت مطلب اين 
است كه كرونا شــرايطي را در جهان حاكم كرده كه 
صنعتي ترين كشور دنيا يعني آمريكا نيز با بحران بيكاري 
و نرخ بيكاري دورقمي مواجه شود. كشورهاي اروپايي 
نيز وضعيتي مشابه دارند. اقتصاد دنيا به سرعت در حال 
كوچك شدن است. درحالي كه پيش بيني مي شد رشد 
اقتصادي جهان در ســال جاري حدود 3درصد باشد، 
اكنون صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده است 
كه رشد اقتصادي جهان در سال جاري منفي 3درصد 
خواهد بود، ايــن يعني اقتصاد جهــان 6واحد درصد 
كوچك مي شــود. ايران نيز در سال های 97و 98براي 
2ســال پياپي رشــد منفي اقتصادي را تجربه كرد و 
امسال نيز همين اتفاق رخ خواهد داد. بي سابقه است 
كه در تاريخ اقتصاد ايران 3سال پياپي رشد اقتصادي 
منفي داشته باشيم. آثار آن را در نرخ بيكاري دو رقمي 
خواهيم ديد. حال نكته اين اســت كه اگر مجلس به 
رفع موانع توليد در اقتصاد ايران بپــردازد و طرح ها و 
لوايحي را مصوب كند كه منجر به ايجاد فضاي مثبت 
در كسب و كار ايران شود، ما مي توانيم با عوارض كمتري 
از اين بحران عبور كنيم، اگرنه عمق ركود از يك ســو 
تحت تأثير ويروس كرونا و از ســويي ديگر تحت تأثير 
ويروس تحريم هاي ظالمانه آمريكا كه بيش از 2سال 
است بر اقتصاد ايران تحميل شده، بيشتر خواهد شد. 
ويروس كرونا، كه از اول اسفند كل كشور براي مقابله 
با آن يكپارچه شــد- همه يعني دولــت و غيردولت، 
نيروهــاي نظامي و نيروهاي انتظامــي، همه پاي كار 
آمدند تا كمك كنند- منجر به اين شــد كه آسيب به 
اقتصاد ايران حداقلي شود. شايد اين نخستين موضوعي 
است كه در سال هاي اخير همه اعم از رسانه ها، فضاي 
مجازي و اركان هاي نظام درباره آن يك نظر دارند. همه 
اركان نظام و در راس آن رهبري به وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشــكي اعتماد صددرصدي كردند. 
اين اعتمادي كه از سوي تمامي اركان نظام به دستگاه 
تخصصي يعني وزارت بهداشت شده منجر به عبور از 
بحران كرونا با حداقل عوارض شــده است. به نظر من 
بدتر از ويروس كرونا ويروس بيــكاري و ويروس نرخ 
رشد منفي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران است. بدتر از 
ويروس كرونا وجود شرايطي است كه در آن بنگاه هاي 
اقتصادي براي اينكه مســائل خــود را حل كنند بايد 
هفت خوان رستم را طي كنند. در نتيجه اگر انسجامي كه 
در خصوص ويروس كرونا شاهد آن بوديم در خصوص 
مسائل اقتصاد ايران شكل بگيرد، در واقع هم مجلس 
دستاورد مهمي خواهد داشت و هم ساير اركان نظام. 
اما اگر مجلس از رويكرد توجه به اقتصاد خارج شــود 
و تمركزش را بر رويكردهــاي ديگر قرار دهد، طبيعي 
است باتوجه به اينكه امسال سومين سالي خواهد بود 
كه ممكن است كشور رشــد اقتصادي منفي را تجربه 
كند، عوارض اين رشد منفي متوجه همه خواهد شد. 
از آنجا كه جريان حاكم اصولگرايي است و اصولگرايان 
نيز خود را متعهد مي داننــد كه منويات رهبري جنبه 
اجرايي و عملي به خود بگيرد لذا انتظار اين اســت كه 
به شعار سال توجه داشته باشند. اما اينكه در عمل چه 
اتفاق خواهد افتاد قابل پيش بيني نيســت. متأسفانه 
هميشه در ذات قدرت، تكثير وجود دارد، يعني در ظاهر 
قضيه يك جريان اصولگرا حاكم هست، اما چون در دل 
اصولگرايي هم گرايش هاي مختلف وجود دارد، طبيعتا 
اگر نمايندگان مواظبت نكنند ممكن است گرايشاتی كه 

فرع هستند بر اصل كه اصولگرايي است سايه بيندازد.

در ابتدا بايد براي همه دوستان و منتخبين مجلس 
يازدهم در خدمتگزاري مردم و كشور آرزوي توفيق 
كنم. نمي توان لزوما بر اساس دسته بندي سياسي 
مجلس جديد درباره كيفيــت عملكرد نمايندگان 
منتخب پيشــداوري انجــام داد. اما بــه هرحال 
منتخبين و دوســتان بايد در مجلس حضور يابند و 
پس از گذشت چند ماه شــايد بتوان عملكرد آنها را 
با دقت بيشتري ارزيابي كرد. آنچه در حال حاضر به  
نظر ضروري مي رسد، با توجه به اينكه امروز سرمايه 
اجتماعي در كشــور ما با چالش جدي مواجه شده 
است،  ارتقای ســرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
است كه بايد يكي از اولويت هاي اصلي كاري مجلس 

جديد باشد.
 بدون توجه به موضوع ســرمايه اجتماعي و اعتماد 
عمومي، هر اقدام ديگري در هر حوزه اي كه رخ دهد، 
از حوزه اقتصادي گرفته تــا اجتماعي و فرهنگي، 
اقدامي مانا و پايا نخواهد بود و اثربخشــي مورد نياز 
را نخواهد داشت اما اگر موضوع سرمايه اجتماعي 
و اعتماد عمومي مورد توجه جــدي قرار گيرد، هر 
اقدامي امكان پذير خواهد بود؛ مثال كشور امروزه در 
حوزه اقتصادي به يك سري جراحي هايي نياز دارد 
كه اين جراحي ها قطعا با دردهايي شــديد همراه 

خواهند بود.
 انجام اين جراحي ها در صورتي امكان پذير خواهد 
بود كه افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي به 
باالبردن تحمل جامعه براي انجام جراحي ها منجر 
شود. به اين شكل اثربخشي اين اقدامات اصالحي 
و اساســي افزايش خواهد يافت. در غيراين صورت 
و درصورتــي كه دوســتان در مجلــس جديد به 
موضوع سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي توجهي 
نداشته باشــند، هر اقدام ديگري كه در دستور كار 

قرار دهند، گذرا و بالاثر خواهد بود.
جراحي هاي اقتصادي بايد در حوزه هاي مختلفي 

انجام شــوند. اقتصاد ما به يكســري بيماري هاي 
مزمن مبتالست.

 اين بيماري ها از جمله وضعيت نقدينگي در كشور، 
وجود و رونق بازارهاي غيرمولد، شدت محدوديت ها 
و فشارهاي بين المللي بر اقتصاد كشور و امثال اين 
محدوديت هاست كه درمان و رفع آنها مستلزم يك 
سري اقدامات ريشه اي تر و اساســي تر در اقتصاد 
كشور اســت كه بايد در دستور كار مجلس يازدهم 
قرار گيرند؛ مثال همين تعريــف پايه هاي مالياتي 
جديد بايد توســط جامعه مورد قبول واقع شود تا 
بتوان اين طــرح را با حمايــت و همراهي مردم به 

اجرا گذاشت.
 همه اينها همان جراحي هايي هســتند كه نياز به 
اقدامات حمايتي از طرف جامعه دارند؛ حمايتي كه 
اگر به آن دقت نشود و پيوست اجتماعي الزم براي 
اجراي طرح هاي اقتصــادي اتفاق نيفتد، نمي توان 
طرح هاي اقتصــادي مؤثر و مفيــد و قابل اجرايي 
را براي كشــور رقم زد. در چنين شرايطي تمامي 
فعاليت ها در حد شعار باقي خواهند ماند. همانطور 
كــه هم اكنون نيز همــه در زمينه نيــاز به اصالح 
معيشت مردم، نياز به بهبود رشد اقتصادي و امثالهم 
شعارهايي مي دهند اما هيچ سازوكاري براي محقق 
شدن اين شــعارها وجود ندارد  يا مشخص نيست 
از چــه راهكاري مي تــوان براي محقق ســاختن 
اين شــعارها اســتفاده كرد. اينها مواردي هستند 
كه به نگاه هايي ريشــه اي تر و جامع تــر و اقدامات 

اساسي تري نياز دارند.

تصورم اين است كه با توجه به مجموع شرايط حاكم 
بر كشــور، مهم ترين اولويت بــراي مجلس آينده 

اولويت اقتصاد است.
 اگر از من درباره 3 اولويت اول بپرســند مي گويم 
اقتصاد،  اقتصاد و اقتصاد. تصورم اين اســت كه با 
توجه به اين اولويت، مجلــس آينده بايد با در نظر 
گرفتن شرايط سياسي و بين المللي و محدوديت ها 
و معذوريت هاي ناشي از تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران مجموعــه رفتارها ، اقدامــات و اصالحاتي 
را در پيــش بگيرد كه منجر به كارايي بيشــتر در 
بازار نيــروي كار و كارايي بهتر در بنگاه ها شــود. 
واقعيت اين اســت كه ما در ســنوات گذشته در 
حوزه قانونگذاري با يك نوع تورم مقرراتي مواجه 
شديم؛ يعني مقررات و قوانين و تصميمات متعدد 
و متكثري از سوي مجلس هاي گذشته ايجاد شده 
كه متأسفانه بخش عمده اي از آنها داراي كيفيت 
الزم نبوده است. به بياني ديگر قوانين و مقررات با 
هدف حمايت از توليد و توسعه كسب و كارها وضع 
شده اند اما به دليل پايين بودن كيفيت قانونگذاري 
و ابهامات موجود در آن تبديل به ضد  خود شده اند، 
عمال يا اجرا نشــده اند يا ناقص اجرا شده اند و يا به 

نقض غرض تبديل شده اند.
توصيه مي كنم مجلس آينــده به جاي قانونگذاري 
به دنبال قانون زدايي باشــد؛ يعني مقررات زدايي، 
كاهش مقررات دســت و پــا گير و مانع توســعه 
فعاليت هاي كسب و كار. شايد به اين شكل مجلس 
بتواند بعد نظارتي خود را قوي كند و تأكيد بيشتري 
به اجراي صحيــح، كامل و دقيق قوانين گذشــته 

داشته باشد.
فكر مي كنم مجموعــه اي از قوانين پايــه اعم از 
قوانين مربوط بــه كار، تاميــن اجتماعي و حوزه 
تجارت خارجي، صادرات و واردات و سرمايه گذاري 
جزو موضوعاتي اســت كه نياز دارد بــا نگاه پويا و 

ديناميك مطابق شرايط امروز بازبيني شوند. امروز 
بازبيني قانــون كار به منظور بهبــود كارايي بازار 
نيروي كار جزو ضروريات اســت. تامين اجتماعي 
به عنوان يك صندوق بين نســلي از ضعف اداره و 
مديريت در عذاب اســت. درحالي كه كارفرماها و 
كارگزاران صاحبان اصلي و منابع اصلي اين صندوق 
هستند، متأسفانه هيچ نقشــي در تصميم گيري، 
سياستگذاري، نظارت و كنترل اين سازمان ندارند 
و اين صندوق امروز به يكــي از چالش هاي دولت 

تبديل شده است.
به نظرم اين ســال ها براي بهبود فضاي كسب و كار 
قوانين و نهادهاي نسبتا خوبي وضع و ايجاد شده اند، 
از جمله قانون بهبود محيط كسب و كار، قانون رفع 
موانع توليد، قانون اســتفاده حداكثر زمان، قانون 
اجراي سياست هاي اصل44و همچنين نهادهايي 
مانند هيــأت مقررات زدايي، شــوراي گفت وگو و 
كميته ماده12. اما به دليل فقــدان وجود ضمانت 
اجرايي و نبود ضمانت اجرايــي كافي براي اجراي 
اين قوانين ما شــاهد بي اثر بودن قوانين و عملكرد 

نهاد ها هستيم.
 امروز نسبت به سال هاي گذشــته از نظر سهولت 
فضاي كســب و كار در بدترين وضعيت قرار داريم، 
به گونه اي كه در بين 190كشــور جهان رتبه 178 
را داريم. از اين رو مجلس مي تواند با زدودن قوانين 
مزاحم، تنقيح قوانين، تقويت و تعريف راهكارهاي 
ضمانت اجرايي براي قوانين قبلــي و موجود، قدم 

مؤثري در راستاي بهبود فضاي كسب و كار بردارد.

اقتصاد

جامعه
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تجسمي

زیباییشناسی

 پرويز كالنتري يكي از بومي ترين نقاشان هنر معاصر ايران است 
كه نقاشي هايش پيوندي ناگسستني با فرهنگ ايران دارد و بسيار 
بيشتر از ديگر نقاشان با اقبال عمومي مواجه شده و حتي كساني 
كه به طور معمول تماشاگران و مخاطبان هنر امروز ايران نيستند، نقاشي هاي او را تماشا كرده اند؛ نقاشي هايي 

كه آن قدر از نقاشي امروز ايران متمايزند كه بي هيچ كوششي، از دور نام خالقشان را فرياد مي كنند.

مهرداد طبرسی
خبرنگار

    آثار هيچكدام از نقاشان خاك ايران به اندازه پرويز كالنتري عموميت نيافته  است.

    منظره روستاهای كوير ايران مهم ترين شاخص آثار كالنتری است.

    سايه روشن ها، طاق ها، گنبدها، مقرنس ها از جمله عناصر آشناي نقاشي پرويز كالنتري است.

    كالنتري: من با كاهگل پيوند عاطفي دارم و از آن دست بردار نيستم.

    نقاشي »روباه و 
زاغ« چنان با شعر 
عجين شده كه شعر 
حبيب يغمايي را  
بدون نقاشي پرويز 
كالنتري نمي توان 
تصور كرد.

    كارهاي 
ساده 
كمينه گرايي 
كه با چند 
خط، شكل 
مي گيرند اما 
همان حس 
نقاشي هاي 
بزرگ پرويز 
كالنتري  را 
تداعي مي كند.

    رنگ هايي 
كه از زندگي 
عشايري 
مي آيند، 
از جمله 
مؤلفه هاي 
آشناي 
نقاشي هاي 
ايلياتي پرويز 
كالنتري است.

بخش عمده اي از زندگي حرفه اي پرويز كالنتري 
به تصوير كردن كوير و دست و پنجه نرم كردن با 
مؤلفه هاي كويــري از خاك و كاهــگل و درختچه ها تا 
بادگيرها و قلعه ها و پنجره ها و بازي نور و سايه  و كوشش 
براي رسيدن به زيبايي شناسي ويژه او گذشت. استمرار در 
بازآفريني مكرر اين مؤلفه ها روي بوم، ســبب شهرت و 
عموميت نقاشي هاي پرويز كالنتري شده است، به گونه اي 
كه نقاشي های او به عنوان يكي از نمادهاي نقاشي ايراني 

شناخته مي شود.

پرويز كالنتري در ادامه كوشش هاي نقاشانه خود 
متوجه عشــاير و ايل هاي ايران مي شود. او در 
ســال هايي - به طور خاص از دهه60 - به نقاشي زندگي 
ايالت و عشــاير ايران پرداخت و همان مؤلفه هاي بومي 
اين بار به شــكلي تــازه در زندگي عشــايري بازآفريني 
مي شــوند. زن هاي ايلياتي و چادرها و كوزه ها و مردان 
چوپاني كه ني لبك مي نوازند و... . رنگ هايي كه از زندگي 
عشايري مي آيند، از جمله مؤلفه هاي آشناي نقاشي هاي 

ايلياتي پرويز كالنتري است.

اصلي ترين وجه تمايز هنر او تركيب بندي هاي 
ويژه اي است كه با خاك خلق مي كند و رنگ هاي 
كهربايي روشني كه از كاهگل مي آفريند. كاهگل و كوير 
در نقاشي امروز ايران عنصري آشناست. ماركو گريگوريان 
پيشگام استفاده از كاهگل است و غالمحسين نامي، ديگر 
نقاش هم نســل كالنتري، نيز از عناصر كوير در كارهاي 
خود بســيار بهره برده اما حقيقت اين است كه كارهاي 
هيچ كدام از اين دو نقاش بزرگ به اندازه پرويز كالنتري 
عموميت نيافته اند. او بارها درباره پيوند خود با كاهگل و 
كوير سخن گفته است؛ »من با كاهگل پيوند عاطفي دارم 
و از آن دست بردار نيستم... من با كاروانسراهاي راه كاشان 
و يزد ارتباط حســي و عاطفي دارم. من نقاش سرزمين 
ديگري هســتم. من عاشــق وجب به وجب اين خاك 

هستم.« 

در سال هاي اخير نام پرويز كالنتري گاه ذيل نام 
نقاشان گرايش سقاخانه قرار گرفته است. او عضو 
گروه نقاشان سقاخانه نيست و ارتباط نظام مندي با اهالي 
سقاخانه ندارد. كارهايي كه او عنوان مجموعه سقاخانه را 
بر آنها نهاده است، در ســال هاي دهه های60  و 70 خلق 
شده اند؛ دوره اي كه او به خواســت يكي از دانشجويان، 
نمونه هايي از سبك نقاشان سقاخانه را كشيد و بعد آنها به 
مجموعه اي در كارهاي او تبديل شــدند كه البته كم از 
نمونه هاي اصلي گرايش سقاخانه ندارند، بلكه گاه از آنها 

پيش ترند.

پرويــز كالنتري در دهــه30 براي شــعرها و 
داســتان هاي كتاب هاي درسي نقاشي كشيد. 
مقبوليت نقاشي ها به اندازه اي است كه پس از گذر سال ها 
و تغييرات بســيار در نظام آموزشــي هنوز شــماري از 
نقاشي ها در كتاب هاي درسي مانده اند و بخشي از حافظه 
بصري چند نسل شده اند. كوكب خانم، حسنك كجايي، 
روبــاه و زاغ و چوپان دروغگــو از جمله نام آشــنا ترين 

نقاشي هاي اوست.

پرويز كالنتري در دوره اي از كارنامه هنري اش به 
نوعي ســادگي و كمينه گرايي رسيد؛ تابلوهاي 
كوچك و بزرگي كه چنــد خط ســاده و پس زمينه اي 
كاهگلي آنها را شكل مي داد اما همچنان حس نقاشي هاي 
كويري او را تداعي مي كرد. شمار نقاشي هاي كمينه گراي 
پرويز كالنتري در  كارنامه او بســيار نيست. شايد اقبال 
عمومي به كارهاي كمينه گرا كم بوده است كه سبب شد 
كالنتري اين نقاشي ها را ادامه ندهد. اما گذر زمان ارزش 
كارهاي كمينه گراي ساده او را بيشتر معلوم خواهد كرد.

پرويز كالنتري سال هايي از عمر خود را در كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان سپري كرد. 
كتاب هاي بسياري از كودكان با تصويرگري هاي او منتشر 
شــده اند، از كتاب هــاي ثميــن باغچه بــان و عباس 
يميني شريف و منوچهر نيســتاني تا كتاب هاي سوسن 
طاقديس در سال هاي اخير كه كالنتري همه آنها را بسيار 
دوســت مي داشــت. ســادگي و طنــازي او در خلــق 
شخصيت هاي كتاب هاي كودك سبب شده اند كه پس از 
گذشت نيم قرن تصويرگري هاي او در كتاب هاي كودكان 
از بهترين و متمايزتريــن تصويرها باشــد. در كارهاي 

كودكانه او، رنگ حضور بيشتري دارد.

پرويز كالنتري سال هايي را در مؤسسه فرانكلين 
سپري كرد. شماري از طرح جلدهاي كتاب هاي 
انتشارات فرانكلين از آن اوست. همان جا بود كه به همت 
بلند همايون صنعتي زاده قرار شد كتاب هاي درسي را نيز 
فرانكلين چــاپ كند و پرويز كالنتــري براي كتاب هاي 
درســي تصويرگــري كــرد. شــماري از تصويرهــاي 
دايره المعارف فارسي )غالمحسين مصاحب( نيز كار پرويز 

كالنتري است.

نوشته ها وجه فراموش شده شــخصيت پرويز 
كالنتري است. او سرخوشانه و طنازانه مي نوشت. 
شماري از نوشته هاي او روايت هايي است از تاريخ شفاهي 
هنر ايران و شخصيت هايي كه بسياري از آنها در گذر زمان 
فراموش شده اند و روايت هاي دســت اول اندكي از آنها 
موجود است. درآميختن اتفاق ها با اندكي شوخي و تخيل 
جلوه  ويژه اي به نوشــته هاي پرويز كالنتــري داده كه 
كم نظير است. مجموعه اي از اين روايت ها در كتاب »نيچه 
نه، فقط بگو: مشد اسماعيل« گردآمده  و بعد گزيده اي از 

آنها در كتاب »اين شاخه مال من است« منتشر شده اند.

کویـر
روايت هايی از زندگی و نقاشی پرويز كالنتری )1310-1395(

    نام كتاب به توكل 
اسماعيلي ارجاع مي دهد، 
مستخدم دانشكده 
هنرهاي زيبا كه بعدها يكي 
از مجسمه سازان نامدار 
ايران شد.

    »گل اومد، بهار 
اومد« تنها مجموعه 
شعر  منوچهر 
نيستاني براي 
كودكان است كه 
انتشارات كانون 
پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان 
با نقاشي هاي پرويز 
كالنتري منتشر  
كرده.
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ادامه از 
صفحه اول

  دريافت غيرمجاز پول براي پارك خودرو در دركه
تعدادي افراد ناشناس كه مشخص نيست چرا با آنها برخورد نمي شود 
در ميدان ورودي دركه همواره ايســتاده اند و از هر خودرويي كه پارك 
مي كند پول دريافت مي كنند. اين افراد به گونه اي به مسافران روزانه و 
كوهنوردان فشار مي آورند كه هيچ راه گريزي از پرداخت پول زور به آنها 

نيست. لطفا مسئوالن رسيدگي كنند.
فاطمي از فرجام تهرانپارس

  اتوبوس سواران از ماسك استفاده نمي كنند
به عنوان كسي كه هر روز مجبور به استفاده از بي آرتي براي رسيدن 
به محل كارم هستم،  گاليه ام اين اســت كه چرا در ايستگاه هاي 
بي آرتي جلوي ورود افــراد بدون ماســك را نمي گيرند. در خط 
آزادي به تهرانپارس از هر 4نفر شايد يك نفر ماسك داشته باشد 
درحالي كه اين خط همواره مملو از مسافر است و افراد به صورت 

فشرده سوار اتوبوس مي شوند.
صديقي از تهران

  اصناف مبارزه با كرونا را جدي نگرفته اند
اصناف مختلــف، مبارزه با كرونــا را جدي نگرفته انــد مثال در صنف 
رستورانداران حتي دستمال كاغذي و مايع ضدعفوني كننده در روي 
ميزها نيست و بعضا ديده مي شود مسئوالن سرو ساندويچ يا ديگر غذاها 

بدون رعايت ضوابط مشغول به كارند.
فتاح از تهران
 

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ خودكشــي عمران محمدي تلگرام با مردم
روشن، يكي از كاركنان جوان داخلي

بخش نگهباني چاه نفتي »اف 
۱9« در ميــدان نفتي يادآوران، ســوژه داغ 
شبكه هاي اجتماعي در روزهاي گذشته بود. 
عده اي از همــان ابتدا تأخيــر پيمانكار در 
پرداخت حقوق ماهانه اين مرد جوان را دليل 
خودكشي او عنوان كردند و برخي از مشكالت 
مالي او به عنوان انگيزه  خود كشــي اش خبر 
دادند و همه اينها باعث شــد كــه جوي از 
اعتراض و نااميدي شبكه هاي اجتماعي را در 
برگرفته و احساســات بســياري از كاربران 
خدشه دار شــود. حال آنكه برخي مسئوالن 
رسمي نيز همانند همه پرونده هاي اينچنيني 
هرگونه ارتباط ميان شرايط كاري متوفي با 
خودكشــي او را رد كرده و مدعي شدند كه 
دليــل اين اتفــاق را بايد در جــاي ديگري 
جست  وجو كرد. حاال اما وزير نفت وارد ماجرا 
شــده و با دستور او قرار اســت به طور دقيق 
بررسي و مشخص شود كه دليل خودكشي 

دردناك اين كارگر 33ساله چه بوده است.
به گزارش همشهري، حدود ساعت يك بامداد 
چهارشنبه 2۱خرداد بود كه عمران محمدي 
روشن 33ســاله، با حلق آويز كردن خود از 
دكلي در محل كارش در ميدان نفتي يادآوران 
در غرب خوزستان به زندگي اش پايان داد. او 
يكي از پرســنل نگهباني و حفاظتي بود كه 
از طريق يك شــركت پيمانكاري حفاظتي 
استخدام شده بود و طولي نكشيد كه عكس ها 
و تصاوير اين اقدام دردناك او در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دســت و همه جا پر شد از 
روايت هاي مختلف درباره علت خودكشــي 
او. پرداخت نشدن دستمزد ارديبهشت ماه، 
ناكام ماندن تالش او  براي دريافت مساعده، 
تن دادن بــه بدترين شــرايط قراردادهاي 
تحميلي پيمانكار براي از دســت ندادن كار 
و دريافت حداقل حقوق ازجمله داليلي بود 
كه در شــبكه هاي اجتماعي به عنوان علت 
خودكشي اين كارمند جوان عنوان شد و افكار 
عمومي را كه در روزهاي پيش تر نيز با اخبار 
تلخي همچون خودكشــي يك كودك كار 

و خودكشي يك جانباز در كرمانشاه درگير 
شده بود، نسبت به اين حادثه جريحه دار كرد.
پس از انتشار اين اخبار بود كه واكنش هاي 
رســمي نيز نســبت به اين حادثه غم انگيز 
انتشــار يافت. ارســالن غمگين، مديركل 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعي خوزســتان در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنــا درباره اين حادثه 
گفت: محمدي روشــن در شركت حفاظتي 
و مراقبتي نظم آفرينان ايمان در ميدان نفتي 
يادآوران )غرب خوزستان( مشغول كار بوده و 
بررسي و تحقيقات اداره بازرسي و روابط كار 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزســتان 
نشان مي دهد كه اين شــركت تنها حقوق 
ارديبهشــت99 را پرداخت نكرده كه آن هم 

قرار بوده در هفته آينده پرداخت شود.
وي گفت: اين كارگــر از اول فروردين99 تا 
۱۱ارديبهشت ســر كار خود حاضر نبوده و 
طلب حقوق نامبرده حدود 20روز بوده كه اين 
مسئله نشان مي دهد دريافت نكردن حقوق 
معوقه نمي تواند دليل اصلي و تامه خودكشي 
وي باشد. بنابراين در حوزه كاري اين اداره كل، 
شركتي كه كارگر متوفي در آن مشغول كار 
بوده مرتكب تخلفي در حوزه پرداخت حقوق 

كارگران نشده است.
غمگين اضافه كرد: عمران محمدي روشن 
در مدت 4ســال فعاليت خود در شــركت 
پيمانــكاري، همه حقوق و مزايــاي خود را 
دريافت كرده و مطالبه اي از شركت نداشته 
اســت. به گفته وي، پليس آگاهي و دستگاه 
قضايي نيز در حال بررسي دليل خودكشي 
محمدي روشن هســتند، ولي از ديدگاه ما 
دريافت نكردن حقوق معوقه نمي تواند دليل 
محكمي براي خودكشي باشــد و احتمال 
دارد اختالفات خانوادگي و مسائل روحي در 
خودكشي اين كارگر مؤثر باشد كه اين موضوع 
بايد مورد بررســي دقيق پليس و دســتگاه 

قضايي قرار گيرد.
تورج دهقاني، مديرعامل شركت مهندسي و 
توسعه نفت نيز در اين رابطه اظهار كرد: پس 
از شنيدن اين خبر بســيار متاثر شديم و به 
اين قضيه به صورت مســتقيم ورود كرديم و 

براساس اطالعاتي كه همكاران بنده در منطقه 
دادند اين مســئله ريشــه يابي شد. موضوع 
عدم پرداخت حقــوق متوفــي را كه عامل 
خودكشي عنوان شــده بود به صورت دقيق 
بررسي كرديم. مرحوم تا پايان سال گذشته 
تمام حقوق و مزاياي خــود را دريافت كرد و 
اكنون به داليلي كه هنوز براي بنده روشــن 
نشده اســت يك ماه و نيم اول سال مراجعه 
به كار نداشتند، ســپس در ارديبهشت ماه، 
پيمانكار مجددا وي را پذيرش كرده است. با 
توجه به اينكه يك ماه الي يك ماه ونيم فعاليت 
مجدد خود را با شــركت از سرگرفته است، 
به نظر مي رســد علت خودكشي ديركرد در 

پرداخت حقوق نبوده و قابل تأييد نيست.

توضيحات پيمانكار
به دنبال اين حادثه، مؤسســه نظم آفرينان 
ايمان، شركتي كه نگهبان 33ساله توسط آن 
استخدام شده بود نيز در سايت خود ضمن 
همدردي با خانواده عمران محمدروشن اعالم 
كرد: خبر درگذشت همكار عزيزمان قلب ما 
را ماالمال از اندوه كرده است. الزم به توضيح 
است كه حقوق و مزاياي  ماه اسفند و عيدي و 
سنوات مرحوم محمدي روشن به طور كامل و 
براساس قانون كار و قرارداد منعقده پرداخت 
شــده كه مدارك روزهاي حضور ايشان در 
محل كار و اسناد پرداختي در پيوست يك ارائه 
شده است. در تاريخ ۱39۸/۱2/29 قرارداد 
ايشــان به دليل يك مشكل شخصي تمديد 
نشد و بازگشــت به محل كار منوط به حل 
مشكل يادشده شد كه براساس مدارك موجود 
متعاقبا مرحوم به مدت 2۱روز در مؤسسه شفا 
تحت مداوا قرار گرفته و پس از طي اين دوران 
با مساعدت مؤسســه نظم آفرينان ايمان به 
محل كار خود بازگشته اســت. الزم به ذكر 
است كه موعد پرداخت حقوق ارديبهشت، 
براساس روال در پانزدهم  ماه بعد يعني نيمه 
خرداد بوده كه تا به امروز بــا 6 روز تأخير و 
ديركرد مواجه شده اســت؛ آيا 6روز ديركرد 
مي تواند انگيزه اي براي ارتكاب به  خودكشي 

آن هم در محل كار باشد؟ 

دستور وزير
به دنبال همه ايــن اظهارنظرها بود كه بيژن 
زنگنه، وزير نفت روز پنجشــنبه به مهندس 
شمسايي، مشاور خود ماموريت داد تا علت 
حادثه خودكشي يكي از كاركنان در ميدان 
يادآوران را بررســي كند. در اين دستور كه 
خطاب به مشاور وزير نفت اســت، آمده: با 
توجه به حادثه تأســفبار خودكشي يكي از 
كاركنان حراستي شاغل در يكي از پيمانكاران 
دست دوم در منطقه يادآوران، بدين وسيله 
به جنابعالي ماموريت داده مي شــود كه به 
اتفاق آقاي فهيمي تبار، مديركل منابع انسانی 
وزارتخانه، با فوريت براي شناخت علت واقعي 
حادثه، نسبت به بررســي ميداني موضوع از 
جوانب مختلف و كسب اطالعات از دستگاه ها 
و مقامات مرتبط، اقدام كرده و نتيجه را همراه 
با پيشنهاد، مســتقيما به اينجانب گزارش 
نماييد. حاال بايد منتظر بــود تا نتيجه اين 
بررسي ها مشخص كند علت و انگيزه اصلي 
كارگر جوان از پايــان دادن به زندگي خود 

چه بوده است.

دستور ويژه براي بررسي يك خودكشي

مالقات با پدر؛ شرط اعتراف متهم به قتل
مرد جوان كه به اتهام قتل برادرش دستگير شده، مدعي است تنها 

درصورتي حقايق را فاش مي كند كه با پدرش مالقات كند.
به گزارش همشهري، چهارشنبه شب گذشته به قاضي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشيك جنايي مشهد خبر رسيد كه جسد مرد جواني 
در زمين هاي كشاورزي حوالي طوس 55 پيدا شده است. با حضور 
قاضي جنايي و كارآگاهان آگاهي معلوم شد كه جسد متعلق به 
جواني 33ساله  است كه به ضرب گلوله وينچستر به قتل رسيده 
است. كشاورزان محل مي گفتند كه آن روز بعدازظهر صداي شليك 
گلوله اي را شنيده، اما مورد مشكوكي نديده  اند تا اينكه چند ساعت 
بعد جسد پسر جوان را در زمين كشاورزي پيدا كرده اند. مأموران 
متوجه شدند كه مقتول صاحب همان زميني بود كه جسدش آنجا 
پيدا شده بود و برخي از لوازم كشاورزي اش ازجمله بيل و داسش 
نيز در آنجا پيدا شد. در ادامه تحقيقات مأموران متوجه شدند كه 

مقتول از مدتي قبل با برادر بزرگش اختالف داشته است. اختالف 
آنها بيشتر بر ســر اعتياد مقتول به مواد مخدر بود و در تحقيق از 
شاهدان سرنخ هايي به دست آمد كه نشــان مي داد برادر بزرگ 
مقتول در اين جنايت نقش دارد. در اين شرايط مأموران راهي خانه 
آنها شدند، اما از مرد مظنون خبري نبود. خانواده اش مي گفتند 
كه او احتماال در خانه باغي در حوالي مشــهد مخفي شده است و 
وقتي مأموران به آنجا رفتند، اثري از متهم نبود، اما گوشي مقتول 
در آنجا كشف و اين فرضيه كه قتل توسط برادر بزرگ تر صورت 
گرفته است، پررنگ تر شد. درحالي كه تحقيقات براي دستگيري 
مظنون جنايت ادامه داشــت، او روز بعد راهي اداره آگاهي شد و 
خودش را تسليم كرد اما مدعي شد كه قاتل نيست. او مي گفت كه 
تيراندازي توسط فرد ناشناسي رخ داده و اين فرد برادرش را به قتل 
رسانده است، اما تمامي شواهد به دست آمده از اين حكايت داشت 

كه قاتل خود اوست و وي قصد گمراه كردن پليس را دارد. در اين 
شرايط بازجويي از اين مرد ادامه يافت، اما او روز گذشته به مأموران 
گفت كه تنها درصورتي حقيقت را مي گويد كه پدرش را مالقات 
كند. از آنجا كه ديروز شرايط مالقات او و پدرش مهيا نبود، قاضي 
احمدي نژاد دستور داد كه هرچه زودتر اين شرايط مهيا شود تا با 

اعترافات مظنون دستگير شده، راز اين جنايت فاش شود.

در جست وجوي 4قاتل فراري
پليس در تعقيب 4متهم است كه مردي را مقابل خانه اش به قتل رسانده و فراري 
شده اند. به گزارش همشهري، شامگاه پنجشنبه گذشته مأموران كالنتري فرجام 
گزارش قتل مردي را به قاضي ساسان غالمي كشيك جنايي تهران اعالم كردند و 
با دستور او تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه 
مقتول مردي 40ساله بوده و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است. مأموران در 
گام نخست به بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته اي كه در اطراف محل حادثه بود 
پرداختند و مشخص شد كه 4نفر زنگ خانه مقتول را به صدا درآوردند و او خودش 
را به مقابل در رساند. پس از آن متهمان با گاز اشك آور به سمت مقتول هجوم بردند 
و با ضربات متعدد چاقو وي را به قتل رساندند. وقتي مقتول خون آلود روي زمين 
افتاد آنها به سرعت از محل دور شدند. در ادامه تحقيقات، هويت متهمان شناسايي 
و معلوم شد كه آنها از مدت ها قبل با مقتول اختالف و درگيري داشته اند تا اينكه روز 
حادثه براي انتقامجويي دست به جنايت زدند. در اين شرايط گروهي از مأموران 
اداره دهم پليس آگاهي تهران جست وجوي خود را براي شناسايي مخفيگاه قاتالن 

فراري و بازداشت آنها آغاز كرده اند.

پاسخ مسئوالن 
كمربندي فسا در سال96 به بهره برداري رسيده است

روابط عمومي شركت مادر تخصصي ســاخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونقل كشــور به دنبال چاپ پيام مردمي بــا موضوع »احداث 
كمربندي فسا چه شد؟« در ستون با مردم روز ۱7ارديبهشت پاسخ 
داده است:» كمربندي فسا به طول 5كيلومتر و به صورت چهارخطه 
و با يك دستگاه تقاطع غيرهمسطح اجرا و در سال96 به بهره برداري 
رسيده اســت،  اما در رابطه با كل طرح كه به عنوان احداث بزرگراه 
شيراز- فسا – داراب – كهگم به طول 350كيلومتر در دست احداث 
است بايستي به اطالع برسانيم مطالعات كل طرح توسط مهندسين 
مشاور ذي صالح انجام شده اســت. ۱97كيلومتر از پروژه مذكور به 
بهره برداري رسيده است،  ۸2كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 6۱درصد 
در دست اجراست و 7۱كيلومتر باقيمانده درصورت اخذ مجوزهاي 
مورد نياز براي مناقصه، وارد فاز عمليات اجرايي مي شود. همچنين در 
سال مالي 97 مبلغ 270،  200ميليون ريال از محل تخصيص اعتبار 
سا ل 9۸مبلغ ۱۸۸،  500ميليون ريال اسناد خزانه اسالمي به اداره 

كل راه و شهرسازي استان فارس ابالغ شده است.«

مرگ خودخواسته كارمند يك شركت حفاظتي در ميدان نفتي

حمل ونقل عمومي مسئله اول تهران

و در انتها بايد به تفاوت وضعيت حمل ونقل عمومي 
شهري در مناطق تهران اشــاره كرد. درحالي كه 
ســهم ناوگان اتوبوسراني تهران در ســفرهاي درون شهري ۱6درصد 
است، اين شاخص در منطقه 22شهر تهران 9درصد است و درخصوص 
تاكسيراني كه سهم آن در تهران 23درصد است در اين منطقه ۱2درصد 
است. سهم مترو هم 3درصد كمتر از ميانگين آن در شهر تهران است.  
در حالي است كه سهم توليد سفر در منطقه22 حدود 63درصد است و 
درصد جذب سفر آن حدود 36درصد است كه بيانگر وضعيت بدتر اين 
منطقه نسبت به كليت شهر تهران است؛ لذا انتظار هست كه در ادامه عمر 
اين دوره مديريت شهري، نوسازي توسعه ناوگان حمل ونقل در مقياس 

شهر تهران و منطقه22 مورد توجه و اهتمام جدي قرار گيرد.

نوه معتاد؛ پشت پرده سرقت 
خونين از خانه پدربزرگ  

نوه معتاد كه براي گرفتن پول راهي خانه 
پدربزرگش شده بود، در درگيري دست به 
جنايت زد و با سرقت مقداري طال و لوازم 

باارزش، پا به فرار گذاشت.
به گزارش همشهري، ساعت ۱6:30عصر 
پنجشنبه 22خرداد، ساكنان ساختماني 
مسكوني در جنوب تهران صداي فريادهاي 
عجيبي را از خانه زوجي ميانسال كه ساكن 

طبقه دوم بودند، شنيدند. اين زوج بسيار آرام بودند و همسايه ها كه حدس مي زدند 
اتفاقي برايشان رخ داده است، از خانه هايشان خارج شدند و به طبقه دوم رفتند. آنها 
وقتي مقابل آپارتمان زوج رسيدند، پسري جوان در را باز كرد و درحالي كه سراسيمه 

بود، همسايه ها را كنار زد و فرار كرد.

گزارش جنايت 
در آپارتمان باز بود و همسايه ها پس از فرار پســرجوان، وارد آنجا شدند و با ديدن 
پيكر نيمه جان زن و مرد ميانســال اورژانس و پليس را خبــر كردند. دقايقي بعد 
مأموران كالنتري خزانه و اورژانس در محل حاضر شدند. خانه كامال به هم ريخته بود 
و امدادگران اورژانس پس از معاينه زن و مرد اعالم كردند كه زن به قتل رسيده اما 
مرد زنده است و نفس مي كشد. او اما به شدت زخمي شده بود كه فورا براي درمان 
به بيمارستان انتقال يافت. از سويي روي بدن زن آثار كبودي و ضرب و جرح ديده 
مي شد و در اين شــرايط ماجراي اين جنايت به قاضي جنايي تهران گزارش شد. 
بازپرس ساسان غالمي كشيك جنايي، همراه تيم تجسس پليس آگاهي تهران 
در صحنه جنايت حاضر شدند. آنطور كه مشخص بود، زن ميانسال بر اثر ضربات 
متعددي كه به سرش وارد شــده و صدماتي كه به واسطه كوبيده شدن او به ديوار 
به وجود آمده بود، به قتل رسيده بود. از سوي ديگر، مشخص شد كه طالهاي اين 
زن نيز سرقت شده است. شوهر اين زن به خاطر صدماتي كه ديده بود، حالش وخيم 

بود و تحت درمان قرار گرفت.

بازداشت قاتل
تيم جنايي در ادامه، تحقيقات را براي شناسايي پســر جواني كه همسايه ها او را 
هنگام فرار از محل جنايت ديده بودند، آغاز كرد. آنها به بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته اي كه در اطراف محل حادثه ديدند، پرداختند و چهره عامل جنايت را 
به دست آوردند. با انجام بررسي ها هويت قاتل به دست آمد و مشخص شد او كسي 
جز نوه خانواده نيست. با اين سرنخ نوه 23ساله تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه يك 
ساعت پس از جنايت مخفيگاه وي شناسايي و او دستگير شد. تحقيقات حكايت از 
اين داشت كه او روز حادثه براي سرقت طالهاي مادربزرگ ناتني اش به خانه آنها 
رفته و جنايت آفريده بود. متهم اعتياد شديدي به مواد مخدر داشت و به همين دليل 
از خانواده اش جدا شده و مدتي كارتن خواب بود. در تحقيقات اوليه از متهم مشخص 
شد كه او روز حادثه براي گرفتن پول به خانه پدربزرگش و همسر او رفته اما پس از 
درگيري با آنها تصميم به قتل گرفته است. به گفته متهم، او در درگيري، پدربزرگش 
و همسر او را به شدت كتك زده و پس از آنكه آنها از هوش رفتند طالهاي مادربزرگ 
ناتني اش و وسايل با ارزش خانه را سرقت كرده و متواري شده بود. متهم كه از لحاظ 
روحي شرايط خوبي نداشت، با دستور قاضي جنايي براي انجام تحقيقات بيشتر در 

اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.



2 شنبه 24 خرداد 99  شماره 7962 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

اينروزهايكروناييراچطورازسرميگذرانيد؟
راستشمندرگيرنوشتنيكفيلمنامهجديدبودمووقتزياديراهمبرايسروساماندادنبهمقدماتآغازساختيكسريال

صرفميكنم.

دربارهجزئياتاينسريالاطالعاتبيشتريدراختيارهمشهريميگذاريد؟
حدود3سالاستكهميخواهمبراساسكتاب»داستانجاويد«نوشتهاسماعيلفصيحكهامتيازساختشراخريداريكردهام
يكسريالبسازم.قراراستاينسريالرابرايشبكهنمايشخانگيوپخشآنالينآمادهكنم.اگرمشكالتبرطرفشود،ساخت

آنراشروعخواهمكرد.

ازســال1395كهاينفيلمساختهشــدتابهار1397كهسيوششمين
جشنوارهجهانيفيلمفجربراينخســتينبارآنرابهنمايشدرآوردوتا
امروزكهخرداد1399سراشيبيپايانراطيميكندوچشممانبهتماشاي

آنالينفيلمبهمنفرمانآراروشنشد،ميتواناينشعرشمسلنگروديراتصديقكردكه:

حكايتدرياستزندگي/گاهيدرخششآفتاب/برقوبوينمك/ترشحشادماني
گاهيهمفروميرويم/چشمهايمانراميبنديم/همهجاتاريكياست

اينكلماتآغازينبهانهنوشتناز»حكايتدريا«است؛آخرينساختهكارگردانصاحبناممملكتكه
خودشپيشتردرمصاحبهايبانگارندهگفتهبود:»حكايتدريا،قصهايداردشــبيهپايانيكنسلكه
رنسانساينمملكتبود.برايكداميكازآدمهايفرهنگيمهمكشورماكهدراينسالهافوتكردهاند،
جايگزينيوجوددارد؟حكايتدرياراجعبهزندگيآدمهاست،ولييكطورهممسئلهپاياناينرنسانس
است.نقشاصليفيلم،درحالنگارشرمانياستبهنام»همصحبتيباجنون«.اينشايدواكنشيباشد
بهپايانآننسلطالييبيجايگزين.«حاالحكايتدريا3،2روزياستكهاكرانآنالينراتجربهميكندو
بيترديددرروزهايكرونا،شريفترينمحصولسينماييكشوراستكهپيشچشمتماشاگرانقراردارد.
بهمنفرمانآرابهسياقسحرخيزيهميشگياش،صبحاولوقتپايتلفنازفيلمش،اكرانآنالين،ساز
وكارهايعجيباكراندرايرانوالبتهموضوعمهمساختيكسريالبرايشبكهنمايشخانگيگفت.

خالصهاينگفتوگورابخوانيد.

گفت وگو با بهمن فرمان آرا درباره مهم ترين فيلم اكران شده 
سينماي ايران در روزهاي كرونا

 مي خواهم براساس كتاب »داستان جاويد« نوشته
 اسماعيل فصيح يك سريال بسازم

حكايت آنالين دريا
مسعودمير
روزنامه نگار

آقايفرمانآرا،نگاهشمابهعنوانكسي
كهتجربهپخشفيلمدرغربراهمداردبهموضوع

اكرانآنالينفيلمچيست؟
 هم اكنون به خاطر فراگيري ويروس كرونا و بسته بودن 
سينماها چاره اي جز اكران آنالين براي فيلم ها وجود 
ندارد و به قولي كنترل اين وضعيت االن دست كسي 
نيست اما نكته مهم درباره اكران آنالين در ايران اين 
است كه به طور مثال فيلم من كه 3سال پيش پروانه 
نمايش گرفته و پخش كننده اي داشته كه حتي مبلغي 
هم به عنــوان پول پيش، پرداخت كرده  موفق نشــده 
در اين ســال ها فيلم را اكران كنــد. دليل اين معضل 
چيزي نيست جز اينكه پخش فيلم در كشور ما دست 
عده اي به خصوص است كه خودشــان اكثرا مالكان و 
سهامداران سينماها هستند و دايره بسته اي به وجود 

آورده اند كه نفوذ به آن تقريبا غير ممكن است.
تهيه كننــده فيلم هايي مثل »زيرنظــر« و فيلم هاي 
حاتمي كياها گردش اكران و پخش و ســينماها را در 
دست دارند و طبيعتا همين فيلم ها اكران هاي طاليي 

نوروز و عيدفطر را در اختيار مي گيرند.
موافقيدكهاينوضعيتمارابهســمت

رونقسينمايسطحيهدايتميكند؟
 بله متأسفانه سينماي ايران به سمت چيزي كه سال ها 
آن را تف و لعنت مي كردند و با نام فيلمفارسي و حتي 
مبتذل از آن ياد مي شــد حركت مي كند. سينماي ما 
چند سالي است كه مجددا به آن سمت رفته و مسيرش 

را گم كرده است.
اين مايه تاثر است كه 40 سال پيش ما سينما نياگارا 
را در خيابان جمهوري كرايه مي كرديم كه فيلمي مثل 
گزارش ساخته عباس كيارستمي را نشان دهيم و حاال 
هم بايد بگوييم وضعيت به همان سياق است و اولويت 
اكران با فيلم هايي است كه از هنر سينما فقط اسمش را 
يدك مي كشند و فيلم هاي دغدغه مند، ته صف نمايش 
عمومي قرار دارند. شما مي دانيد كه تماشاي فيلم روي 
پرده يك تجربه استثنايي است و اين سزاوار نيست كه 
سازندگان فيلم ها به خاطر مشــكالت فراوان فقط به 

نمايش آنالين و محدود رضايت دهند.

اينروزهاگاليــهازفيلمهايمبتذل
مساويشدهبابرچســبخوردنوشنيدناين

جمالتكهشمامخالفسينماهستيد.
 كامال موافقم اما واقعيت اين است كه بايد حرف را زد و 
گفت و بيان اين موضوع مهم هيچ رودربايستي ندارد. 
من به مسئوالن فرهنگي و سينمايي كشور مي گويم 
كه خدا را شكر شما باعث شــديد فيلمسازهايي مثل 
فرهادي و جليلوند و ســيدي پر و بال بگيرند و فيلم 

بسازند و ما از ديدن آثارشان لذت ببريم اما واقعيت اين 
است كه اكثر فيلم هايي كه اكران گسترده دارند همين 
فيلم هاي مبتذلي هســتند كه بايــد درباره چگونگي 
صدور پروانه ساخت و نمايش شــان از مديران وزارت 
ارشاد سؤال پرسيد. بايد از مديران فرهنگي پرسيد كه 
اين فيلم ها چگونه ساخته مي شوند؟ بايد سؤال پرسيد 
كه چطور بسياري از فيلم ها مثل فيلم »حكايت دريا« 
براي نمايش عمومي، نه تنها ماه ها كه سال ها پشت در 

بسته بالتكليفي مي مانند؟
ازوضعيتاستقبالازاكرانآنالينفيلم

آماريدراختيارداريد؟
 طبق آماري كه به من داده شــده در روز چهارشنبه 
كه نخســتين روز اكــران آنالين حكايــت دريا بوده 
10هزار بليت فروخته شده اســت. من از اين استقبال 
خوشحالم و البته مي دانيد كه بيشترين زحمت براي 
تبليغ اين فيلم را اهالي ســينما و البته عوامل فيلم بر 

عهده دارند و هر چند »حكايت دريا« نخســتين فيلم 
بعد از انقالب من است كه بيلبورد دارد اما فعاليت هاي 
گروه در فضاي مجازي در استقبال از فيلم بسيار مؤثر 

بوده  است.
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كيوسك

از ديد شــما محورهــاي اصلي 
گفت وگوي ميان عراق و آمريكا چه خواهد بود 
و از سوي ديگر چرا اين گفت وگوها مهم است؟

اين گفت وگوهــا 4محور اصلــي دارد؛ امنيت، 
سياســت، اقتصاد و فرهنگ. به گفتــه ناظران، 
بغداد و واشنگتن بر سر 30پرونده در چارچوب 
اين 4محور رايزني مي كننــد. البته خط اصلي 
مذاكرات بر موضوعات امنيتي و سياسي متمركز 
است؛ چرا كه انگيزه موجود در وراي آن، بازنگري 
و بازسازي روابط دوجانبه پس از گسترش شكاف 
ميان بغداد و واشنگتن به شمار مي رود، مخصوصا 
بعد از واقعه حمله به كاروان حامل جمال جعفر 
)ابو مهدي المهندس(، رئيس سازمان حشد شعبي 
و سردار قاسم ســليماني، فرمانده نيروي قدس 
سپاه پاسداران ايران. پيش از اين نيز مجموعه اي 
از حوادث ديگر، ازجمله حمالت مكرر به نيروهاي 
حشد شعبي و در مقابل، حمالت به سفارت آمريكا 

در بغداد طي سال2019 به وقوع پيوسته بود.
اهميت اين گفت وگوهــا را نيز مي توان در 4بعد 
ارزيابي كرد. بعد اول ميزان تغييري است كه در 
روابط امنيتي- نظامي عراق و آمريكا و همچنين 
ميزان توانايي عراق براي واردات انرژي از ايران، 
ايجاد خواهد شــد. بازتعريف چشــم انداز بغداد 
براي شكل دهي به روابط شبه متوازن با تهران و 
واشنگتن به اين 2عامل بستگي دارد. ايده ايجاد 
توازن به اين شكل خاص، در دوران نخست وزيري 
عادل عبدالمهدي مطرح شد؛ زماني كه تنش هاي 
ميان ايران و آمريكا به مرحله خطرناكي رسيده و 

امنيت عراق را تحت تأثير قرار داد.
بعد دوم مربوط به اين است كه آيا گفت وگوهاي 
استراتژيك بغداد و واشــنگتن به نفع توافق آتي 
ميان ايران و آمريكا خواهد بود يا خير. تساهل يا 
سختگيري آمريكا در اين گفت وگو و نتايج حاصل 
از آن، مي تواند بازتاب مقدماتي باشــد از ميزان 
تساهل يا سختگيري واشنگتن در مقابل تهران. تا 
اين لحظه شواهدي وجود دارد كه چنين ارتباطي 
را تأييد مي كنــد؛ ازجمله پرداخت 400ميليون 
دالر از مطالبات مالي ايران بــراي صادرات برق 
به عراق. من در اين باره با 4نفر از پژوهشــگران، 
روزنامه نگاران و مســئوالن مطلع صحبت كردم 
و تمام آنها بر وجود رابطه  ميان پرداخت معوقات 
مالي ايران با معامله بر سر آزادي زندانيان ايراني و 

آمريكايي هم نظر بودند.
بعد ســوم روشي اســت كه آمريكا مي خواهد از 
آن براي تضعيف نفوذ نيروهاي نظامي مقاومت 
در عراق اســتفاده كند. بعد چهارم نيز به پيامي 
بر مي گردد كه دونالد ترامــپ تمايل دارد پيش 
از انتخابات رياســت جمهوري، درباره وضعيت 
استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در خارج از كشور 

به رأي دهندگان ارسال كند.
بسيار شنيده ايم كه مسئله خروج 
نيروهاي آمريكا از عراق، يكي از محورهاي 
مهم مذاكرات بغداد- واشنگتن خواهد بود. آيا 
واقعا در اين باره مذاكراتي جدي ميان طرفين 
صورت مي گيرد؟ از ســوي ديگر، آيا آمريكا 
حاضر به پذيرش درخواست عراق و خروج از 

اين كشور خواهد بود؟
خروج نيروهــاي آمريكايي و خارجــي از عراق 
بخشي از اين گفت وگوهاســت. در واقع يكي از 
نتايج اوليــه مذاكرات در قالب بيانيه مشــترك 
عراق-آمريكا، ادامه روند خروج نظامي آمريكا و 

همچنين بررسي وضعيت نيروهاي باقيمانده در 
خاك عراق به شمار مي رود. در اين بيانيه آمده، 
آمريكا خواهان پايگاه هاي نظامي دائمي يا حضور 
نظامي دائم در عراق نيست. بنابراين چه نتيجه 
گفت وگوها دال بر خروج بخشي از نيروها باشد 
و چه خروج كامل، در نهايت اين مسئله براساس 
يك جدول زماني روشن حل خواهد شد. از ديدگاه 
ناظران، نقش نيروهاي باقيمانده و ســاير انواع 
حضور خارجي، احتماال بيش از آنكه جنگي باشد، 

لجستيك و اقتصادي خواهد بود.
گروه هاي مقاومــت تمايل دارند كــه نيروهاي 
آمريكايي تا پيش از ســال2021 از عراق خارج 
شــوند. در مقابل اما دولت مصطفي الكاظمي با 
خروج كامــل نيروهاي خارجي موافق نيســت، 
چراكه اين تصميم منجر بــه تضعيف تالش ها 
براي نبرد با داعش و همچنين تقويت نفوذ ايران 
و متحدانش خواهد شد. از ســوي ديگر، به نظر 
مي رسد الكاظمي آگاه است كه رابطه نامتوازن با 
آمريكا، نقض مكرر حاكميت ملي عراق و در نهايت 
تضعيف دولتش را به همراه دارد. درهرحال، بايد 
توجه داشت كه الكاظمي از نيرويي در پارلمان كه 
حامي وي باشد، برخوردار نبوده و بنابراين فضاي 

محدودي براي مانور در اختيار دارد.
در  مــاه ژانويــه ســال جاري، پارلمــان عراق 
قطعنامه اي را متشــكل از 4بند صادر كرد كه 
شــامل لغو درخواســت پشــتيباني نظامي از 
ائتالف، پايان حضور نظامي خارجي در كشور، 
ممنوعيت استفاده از حريم زميني و هوايي عراق 
توســط نيروهاي خارجي و همچنين شكايت 
رســمي از واشنگتن در ســازمان ملل به دليل 
نقض حاكميت ملي عراق مي شود. بدون شك 
الكاظمي نمي تواند مطالبــه پارلمان را ناديده 
بگيرد اما از ســوي ديگر، به گفته ناظران اين 
قطعنامه مي تواند براي دولت الزام آور نباشــد؛ 
چرا كه در قالب قانون تصويب نشــده اســت. 
اين مســئله باب اختالف قانوني ميان پارلمان 
و دولت را باز خواهد كرد، اما درنهايت الكاظمي 
ناچار است گامي در جهت راضي كردن پارلمان 

بردارد! 

آيا 4بند قطعنامه به طور كامل اجرا 
مي شود؟ 

احتماال الكاظمي بر سر اجراي بخش هايي از آن 
چانه زني خواهد كرد.

درباره بخش دوم سؤال، دولت و نهادهاي نظامي 
آمريكا به نوعي خواستار خروج از عراق هستند. 
در واقع مي توان گفت زمانــي كه آمريكا حضور 
نيروهاي خود را به 3پايــگاه در عراق كاهش داد 
)مارس2020( عمال وارد اين مسير شده است. 
پيش از ايــن، خبرگزاري فرانســه در  ماه ژانويه 
گفت وگويي ميان روساي جمهور آمريكا و عراق 
را منتشــر كرده بود كــه در آن ترامپ مي گويد 
آمريكا خواهان خــروج نظامي از عراق اســت، 
اما به گونه اي كــه توهين آميز نباشــد. البته در 
گزارش ديگري كه توسط نيويورك تايمز منتشر 
شده، نشــانه هايي از تمايل ترامپ به باقي ماندن 
نيروهاي نظامي وجود دارد درحالي كه پنتاگون 
مي خواهد نيمي از نيروهاي اين كشور را از عراق 
خارج كند؛ نيروهايي كه تعدادشان 5200سرباز 

ارزيابي مي شود. اما مسئله مهم از ديد واشنگتن 
اين است كه نمي خواهد خروج نظامي اش، فضا 
را براي افزايش نفوذ ايران در عراق مهيا كند. تمام 
اينها در حالي است كه نسبت به رضايت گروه هاي 
مقاومت درباره »خروج جزئي« نيروهاي آمريكا از 

عراق، ترديدهايي وجود دارد.
يكي از سناريوهاي محتمل اين است كه الكاظمي 
تالش كند موافقت آمريكا براي تقديم امتيازات 
اقتصادي به ايران را جلب كرده تا در مقابل، ايران 
هم گروه هاي مقاومت را به صبر بيشــتر و مهار 
تنش ها با هدف خروج كامل آمريكا در ميان مدت 

ترغيب كند.
تمركــز قابل توجهــي در ميان 
رســانه  ها و تحليلگران روي نقش بازيگران 
خارجي در گفت وگوهاي بغداد و واشــنگتن 
وجود دارد. امــا رويكرد دولــت الكاظمي 
چيست؟ آيا اين دولت در مسير پيوستن به 
اردوگاه آمريكا و همكاري با اين كشور براي 
كاهش نفوذ ايران حركت مي كند يا خواستار 
ايجاد نوعي مصالحه ميان طرفين است؟ برنامه 

اين دولت چيست؟
به نظر مي رسد مبناي سياســت خارجي دولت 
الكاظمي مشابه دولت عبدالمهدي است؛ يعني 
توازن ميان ايــران و آمريكا. با ايــن تفاوت كه 
الكاظمي برخالف عبدالمهدي، بيشــتر متمايل 
به آمريكاست. از اين منظر بسياري الكاظمي را 

مشابه العبادي مي دانند.
مي توان تصور كرد كه از ديدگاه الكاظمي، ضرورتا 
تناقضي ميــان كاهش نفوذ ايــران و گروه هاي 
متحد اين كشــور با ايجاد مصالحه و توازن بين 
ايران و آمريكا وجود نــدارد؛ چراكه اين فرايند، 
نفوذ ايران را در سطحي قابل پذيرش قرار داده 
و زمينه را براي مصالحه فراهــم مي كند. براي 
مثال بسياري از ناظران، تصميم الكاظمي براي 
تعطيلي موقت پايگاه »حزب ثاراهلل االسالمي« در 
بصره را مقدمه يا نشانه اي از تنگ كردن عرصه بر 
گروه هاي حامي ايران به شمار آوردند. همچنين 
برخي ديگر، 6 مــاه آينده را فرصــت الكاظمي 
براي فشــار بر اين گروه ها مي دانند، چرا كه اگر 
ترامپ كاخ ســفيد را ترك كند، مهلت سياست 
»فشــار حداكثري« هم به پايان خواهد رسيد. 
اما نسبت به قدرت الكاظمي براي ورود به چنين 
تقابل سختي، آن هم در ميانه بحران اقتصادي 
كه عراق را در بر گرفته، شك و ترديدهاي جدي 

وجود دارد.
به عنوان آخرين ســؤال، آيا اين 
گفت وگوها مي تواند بــر نفوذ ايران در عراق 
يا آنطور كه گفته مي شود، عمق استراتژيك 
تهران تأثيري داشته باشد؟ اگر آري، به چه 

ترتيب؟
واشــنگتن چنين تمايلي دارد. اما آنچه مي توان 
به طور حداقلي تصور كرد، درخواســت آمريكا 
براي تضمين امنيــت مراكــز ديپلماتيك اين 
كشور و پايگاه هاي نظامي است كه در آن حضور 
دارد. چنين تضميني يا در قالب تعهد غيررسمي 
گروه هاي مقاومت براي عدم تعرض به نيروهاي 
خارجي باقيمانده خواهد بــود )درصورت توافق 
ميان الكاظمي و ائتالف الفتح( يا دولت تدابيري 
را اتخاذ مي كند كه ممكن است منجر به درگيري 
با اين گروه ها شــود. بنابراين تدابيــر و اقدامات 
نماديــن دولت عراق بــراي حمايــت از مراكز 
ديپلماتيك و نظامي آمريكا، احتماال يكي از نتايج 
اين گفت وگوها خواهد بــود. پرونده ديگري كه 
احتماال مورد توجه آمريكايي ها ست، عدم سيطره 
گروه هاي نزديك به تهران بــر گذرگاه ها و نقاط 
مرزي است؛ مخصوصا مناطق مرزي ميان عراق 

و سوريه.
چشــم انداز آمريكا براي كاهش نفوذ ايران )كه 
شايد الكاظمي با كليت يا بخش هايي از آن همراه 
باشد( داراي 2بعد اســت؛ بعد سخت و بعد نرم. 
بعد سخت شامل ادامه سياست فشار حداكثري 
عليه تهران و احتماال تالش براي تحريك دولت 
عراق به منظور اتخــاذ تصميمات حكومتي عليه 
گروه هاي مقاومت اســت. بعد نــرم اما به تغيير 
قوانين انتخابــات و ايجاد ســازوكارهايي براي 
مهندسي آن مربوط مي شود؛ به گونه اي كه نفوذ 
گروه هاي مقاومت را كاهش داده و زمينه را براي 
برآمدن نيروهاي شيعي غيرمتخاصم با آمريكا، يا 
دست كم با دشمني كمتر نسبت به وضع موجود 
فراهم كند. همچنين دولت ترامپ به دنبال ايجاد 
اصالحاتي در دســتگاه قضايي عراق و مســئله 
مبارزه با فساد است. اين پرونده ها شايد به گونه اي 
بر احزاب سياسي مرتبط با گروه هاي متحد تهران 

در عراق، تأثير داشته باشد.

گفت وگو با تامر بدوي، تحليلگر بنياد كارنگي درباره مذاكرات راهبردي ميان واشنگتن 
و بغداد كه از ديروز آغاز شده است 

از روز گذشــته دور تــازه 
استراتژيك گفت و گو گفت وگوهاي 

ميان آمريــكا و عراق آغاز 
شده است. بسياري پيش بيني مي كنند 
اين گفت وگوها بــه نقطه عطفي مهم در 
روابط ميان بغداد و واشــنگتن تبديل 
خواهد شد؛ آن هم در شرايطي كه عراق 
يكي از ســخت ترين بحران هاي تاريخ 
معاصر خود پس از سقوط نظام صدام را 
پشــت ســر مي گذارد. محورهاي اين 
گفت وگوها چيســت، چــه ارتباطي با 
تنش هاي حال حاضر در ســطح منطقه 
دارد و از همه مهم تر، چه نسبتي با نفوذ 
ايران در عراق خواهد داشت. اين سؤاالت 
را با تامر بدوي، تحليلگر مسائل ايران و 
عراق در ميــان گذاشــته ايم. بدوي 
پژوهشگر غيرمقيم در برنامه رويكردهاي 
خاورميانه در دانشگاه اروپايي فلورانس و 
همچنين پژوهشگر غيرمقيم در انجمن 
شرق در اســتانبول اســت و مقاالت 
متعــددي در انديشــكده هاي عربي و 
انگليسي، ازجمله كارنگي از وي به انتشار 

رسيده است.

سايه تهران بر مذاكرات واشنگتنـ   بغداد

   آمريكا دادگاه كيفري بين المللي 
را به خاطر تحقيق درباره جنايات 

جنگي تحريم كرد

   توكيو براي المپيك ساده 
برنامه ريزي مي كند

   مدارس باز مي شود اما سؤاالت 
همچنان وجود دارد)مالزي(

   افكار آمريكايي ها درباره 
نژادپرستي تغيير كرده، اما 

رئيس جمهور همچنان بر نظرش 
پافشاري مي كند

   شيخ محمد بن زايد )وزيرخارجه 
امارات( نخستين نيروگاه هسته اي 

كشور را تحسين كرد

   حمله به مجسمه ها در ادامه 
تنش ها بر سر موضوعات نژادي

سياوش فالح پور
خبرنگار

روايتي از منطقه خودمختار سياتل
ث

مك

  رفتار آمريــكا در اين گفت وگوها 
مي تواند مقدمه اي براي گفت وگوي 

مستقيم با ايران باشد
  مبناي سياست خارجي الكاظمي 
مشــابه عبدالمهدي اســت؛ با اين 
تفاوت كــه او گرايش بيشــتري به 

آمريكا دارد
  چشــم انداز آمريكا براي كاهش 
نفوذ ايران در عراق شامل ابعاد سخت 

و نرم است
  از سناريوهاي محتمل اين است كه 
الكاظمي تالش كند موافقت آمريكا 
براي تقديم امتيــازات اقتصادي به 
ايران را جلب كرده تا در مقابل، ايران 
هم گروه هــاي مقاومــت را به صبر 
بيشتر و مهار تنش ها با هدف خروج 
كامل آمريــكا در ميان مدت ترغيب 

كند

سياتل در دست معترضان
محله مركزي شهر سياتل براي پنجمين روز، بدون حضور پليس و از سوي معترضان اداره مي شود

خارج شــدن كنترل يكي از مناطق مركزي شهر سياتل در 
شــمال غرب آمريكا از دســت پليس و افتادن آن به دست گزارش

معترضان، شــرايطي بي ســابقه  را رقم زده و بــه رويارويي 
مسئوالن شهري و ايالتي با دونالد ترامپ منجر شده است.

2هفته از آغاز اعتراض هاي خياباني در آمريكا مي گذرد و بسياري از شهرهاي 
اين كشور همچنان ناآرام است اما وضعيت در ســياتل طي روزهاي اخير 
به گونه اي پيش رفته كه شبيه هيچ يك از ديگر شــهرهاي آمريكا نيست. 
اعتراض ها در اين شهر نيز با زد و خورد شديد ميان نيروهاي پليس و مردم 
همراه بود اما معترضان از هفته گذشته، منطقه اي از مركز شهر را به كنترل 
خود در آوردند و آن را »منطقه خودمختار كپيتال هيل« ناميدند؛ منطقه اي 

كه به گفته آنها عاري از تمامي قوانين و احساسات نژادپرستانه است.
رئيس جمهور آمريكا ديروز در يك رشته پســت توييتري، معترضاني كه 
كنترل اين منطقه را در دست گرفته اند، »تروريست هاي دمكرات« خواند 
و از فرماندار ايالت و شــهردار اين شهر خواســت »فورا« كنترل اوضاع را 
به دســت بگيرند. ترامپ تهديد كرد اگر آنها نتوانند شرايط را تحت كنترل 
خود در آورند، او در جايگاه رئيس جمهور نيروهــاي نظامي فدرال را وارد 

عمل خواهد كرد.
سياتل پرجمعيت ترين شهر ايالت واشنگتن است و تحت مديريت دمكرات ها 
اداره مي شود. ترامپ ســعي كرده اتفاق بي سابقه اين شــهر را به مديريت 
دمكرات ها در اين منطقه نسبت دهد. او فرماندار اين ايالت يعني جي اينسلي 
را هم مورد خطاب قرار داد و گفت كه در شــرايطي كه تروريست ها شهر را 

اشغال كرده اند، اينسلي »مثل احمق ها« نظاره گر ماجرا بوده است.
فرماندار هم ســخنان ترامپ را بي پاسخ نگذاشــت. جي اينسلي در پستي 
توييتري نوشــت:  »فردي كه خود كامال ناتوان از مديريت است، نبايد در 
مســائل ايالت واشــنگتن دخالت كند.« او همچنين تأكيد كرد كه اجازه 
نمي دهد كاخ ســفيد مردم ايالت واشــنگتن را تهديد نظامي كند. جني 
دوركان، شهردار سياتل نيز در يك پست توييتري ضمن دفاع از حق مردم 
براي اعتراض، از ترامپ خواست اجازه دهد ساكنان اين شهر سالمت بمانند. 
او تهديد ترامپ براي »لشگركشي« به سياتل را غيرقانوني خواند و خطاب به 

رئيس جمهور آمريكا نوشت: »شما به سنگرت برگرد.«

محله اي براي اعتراض
وضعيت شــهر ســياتل بعد از آغاز اعتراض ها به تبعيض نژادي در آمريكا، 
همچون ديگر شهرهاي اين كشور بود اما از هفته گذشته، مسئوالن اين شهر 

و مقام هاي ايالتي رفته رفته رويكردي تازه در پيش گرفتند. طبق گزارش 
رسانه هاي محلي، در اين شهر نيز همچون ديگر نقاط آمريكا، شهردار مقررات 
منع رفت و آمد اعالم كرد و نيروهاي گارد ملــي نيز براي كمك به پليس از 
سوي فرماندار به خيابان ها اعزام شدند. مركز درگيري ها اغلب در خيابان هاي 
اطراف مقر پليس در مركز شهر بود. معترضان در درگيري  با نيروهاي پليس، 
از بمب هاي دست ساز استفاده مي كردند. شمار زيادي از خودروهاي پليس به 
آتش كشيده شد و بسياري از فروشگاه هاي زنجيره اي و مغازه ها غارت شدند. 
پليس نيز براي متفرق كردن معترضان از گاز اشك آور، اسپري فلفل و گلوله 

پالستيكي استفاده كرده و تعداد زيادي از آنها را دستگير كرد.
اســتفاده بي حد و مرز پليس از زور براي كنترل خيابان ها، اعتراض اعضاي 
شوراي شهر سياتل را به دنبال داشــت؛ موضوعي كه باعث شد شهردار روز 
دوشنبه گذشته دستور تخليه مقر پليس و دور شدن نيروهاي امنيتي از مركز 
شهر را صادر كند. طبق دستور خانم دوركان، نيروهاي پليس قبل از تخليه، 
تمامي موانع اطراف مقر خود را برچيدند و پنجره ها و در ورودي را با چوب 
پوشــاندند. از آن روز، درگيري ها جاي خود را به تجمع هاي مسالمت آميز 
داده است و معترضان خود كنترل اوضاع را در اين منطقه به دست گرفته اند.

اين نخستين بار طي 100سال گذشته اســت كه يك زن شهردار سياتل 
مي شود و تصميم هاي جديد جني دوركان اكنون به كانون توجه رسانه ها در 
آمريكا تبديل شده اســت. دوركان تأكيد كرده است كه با توجه به ضرورت 
شنيده شــدن صداي معترضان چنين تصميمي گرفته و اجازه نمي دهد 
نيروهاي امنيتي براي بازپس گيري كنترل اوضاع در مركز ســياتل، به اين 
محدوده حمله كنند. او با اشاره به سخنان تهديدآميز ترامپ نيز گفته است: 
»چيزي كه رئيس جمهور هيچ گاه درك نمي كند اين است كه شنيدن صداي 

جامعه نشانه ضعف نيست، بلكه نشانه قدرت است.«
يكي از مخالفان تصميم شــهردار ســياتل، رئيس پليس اين شــهر است 
كه از قضا او نيز يك زن اســت. كارمن بســت كه خود سياهپوست است، 
تصميم شهردار سفيدپوست ســياتل را زير سؤال برده و اعالم كرده كه در 
تصميم گيري در مورد تخليه مقر پليس و سپردن كنترل محدوده مركزي 
شهر به مخالفان، دخالتي نداشته اســت. كارمن بست در ويدئويي كه روز 
پنجشنبه منتشر كرد، خطاب به نيروهاي پليس، اين تصميم را »توهين« 
به آنها دانست. او گفت كه نيروهاي پليس چندين روز در مقابل معترضان 
مقاومت كرده  بودند اما تصميم مسئوالن شــهري باعث شد تا مقرشان را 
تخليه كنند. در روزهاي گذشته، تقابل اين دو زن به يك پاي وقايع سياتل 
تبديل شده است. خانم شهردار به دنبال آرام كردن فضا و يافتن راهي است 
تا معترضان بتوانند خواسته هايشان را بيان كنند؛ خانم رئيس پليس به دنبال 
راهي اســت تا از نيروهاي پليس اعاده حيثيت كند و نيروهايش بار ديگر 

وارد مقر خود شوند.

محمدامين خرمي
خبرنگار

روزنامه نيويورك تايمز ديروز در گزارشــي، 
وضعيت محدوده مركزي شــهر سياتل كه 
كنترل آن طي 5روز گذشــته در دســت 
معترضان بوده و از سوي آنها اداره مي شده 
را روايت كرده است. به نوشته اين روزنامه، 
اين محله هميشــه به عنوان مركز فرهنگ و 
هنر سياتل شناخته مي شده است. معترضان 
اكنون به جــاي نيروهاي پليــس، تمامي 
خيابان هاي ورودي به اين محدوده را با موانعي 
بسته اند. روي بنري در سردر مقر پليس نوشته 
شده است: »اين ملك، متعلق به مردم سياتل 
است.« در هر گوشــه اي از خيابان هاي اين 
محدوده، اتفاقي در جريان است؛ در گوشه اي 
فردي ســخنراني مي كند و جماعتي گردش 
جمع شده اند، در گوشــه اي ديگر چند نفر 
موسيقي خياباني اجرا مي كنند و در گوشه اي 
هم عده اي مشغول شعرخواني هستند. شب ها 
هم در يكي از چهار راه هاي اصلي اين محدوده، 

فيلم هاي ضد نژادپرستي نمايش داده مي شود. 
كارگران شهرداري به دستور خانم شهردار، 
توالت  هاي سيار در اين منطقه نصب كرده اند 
تا مردمي كه هر روز براي تجمع و شــنيدن 
سخنراني ها و حضور در وضعيت فستيوال گونه 
خيابان ها به اين محله تردد مي كنند با مشكل 
روبه رو نشوند. رئيس اداره آتش نشاني هم روز 
چهارشــنبه به اين منطقه رفته تا از نزديك 
وضعيت ايمني ساختمان ها را بررسي كند و 
با مردم گپ بزند. در منطقه خودمختار سياتل، 
تناقــض و اختالف نظر هم ديده مي شــود. 
در يكي از خيابان ها عــده  اي در اعتراض به 
كاپيتاليسم، خوراكي  هاي خود را در سبد هايي 
قرار داده اند تا ديگران به رايگان اســتفاده 
كنند. چند متر آن طرف تر اما دستفروشي در 
چارچوب مناسبات سرمايه داري، ساندويچ 
هات داگ مي فروشد و در برابر هر ساندويچ، 
6دالر آمريكا مي گيرد. عده اي نگران يورش 

ناگهاني نيروهاي پليــس براي بازپس گيري 
مقر خود هســتند و عده اي ديگر مطمئن از 
كنترل خود بر اوضاع، مي گو يند تا زماني كه 
خواسته هايشان عملي نشود، همين وضعيت 
ادامه دارد. روي يكي از ديوارها، فهرســت 
3بندي خواســته هاي معترضان چسبانده 
شده است: برچيدن اداره پليس، رسيدگي 
به مشكالت بهداشت و سالمت مردم سياتل 
و آزادي معترضان بازداشت  شده. روي ديوار 
ديگري، يك فهرســت 5بندي چســبانده 
شده است. گروهي ديگر هم در توييتر، يك 
فهرست 30بندي منتشر كرده اند. برخي از 
معترضان اما همچنان معتقدند خواسته ها بايد 
حول حذف نژادپرستي از سيستم اداره جامعه 
در آمريكا باشد. منطقه خودمختار سياتل، 
هرچه هســت، متفاوت از روزها و شب هايي 
است كه بوي دود و گاز اشك آور فضاي تمام 

خيابان ها را پر كرده بود.
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فروشآنالينلباسمردگان
بانكوك:  فروشنده اي در تايلند با ظاهر زامبي ها و مردگان 
براي فروش لباس مردگان در اينترنت تبليغ مي كند. به 
گزارش آديتي ســنترال، اين نوع تبليغ هاي ترسناك در 
حالي توجه كاربر هاي فضاي مجــازي را جلب كرده كه 
ميزان مشتري هاي اين زن نيز به مراتب باال رفته است. اين 
زن 40ساله كه كانيتا تونگناك نام دارد پس از شيوع كرونا 
هم با رونق فروش لباس مرده ها مواجه شد. او براي فروش 

حضوري و اينترنتي هرروز صورت خود را گريم مي كند.

نقشهگوگل،كرونارانشانميدهد
كاليفرنيا:  سرويس »نقشه گوگل« برای حفظ سالمت در 
حمل ونقل عمومي، اقدام به نمايش اخطارهاي كرونايي 
مي كند. به گــزارش اينديپندنت، با ايــن ويژگي جديد، 
هنگامي كه كاربر آدرس يا مســير رســيدن به مقصد را 
جســت وجو مي كند، در قسمت وســائط نقليه عمومي 
اخطارهاي مربوط به ويــروس كرونا به نمايش درمي آيد. 
هدف گوگل اين است كه تا حد امكان مانع شلوغي بيش از 

حد مسافران در قطار و اتوبوس شود.

هجوممرغهابهمنطقهايمسكوني
آوكلند:  ساكنان يكي از مناطق حاشيه اي در نيوزيلند پس 
از خروج از قرنطينه سراسري، متوجه حمله مرغ هاي وحشي 
به محله شان شدند. همزمان با در خانه ماندن جمعيت 4هزار 
نفري منطقه »تيتيرانگي« به علت بحران كوويد-19، حدود 
30 حيوان در اين محله كه در حومه آوكلند قرار دارد، خانه 
كردند. يك دهه پيش در اين منطقه يك جفت پرنده خانگي 
آزاد شدند و از آن پس دسته اي چند ده تايي از آنها به صورت 

وحشي در اين منطقه زندگي مي كنند.

كشفمحوطهيكتئاترقديمي
لندن:  باستان شناســان موفق به كشف قديمي ترين تئاتر لندن 
شــدند؛ تئاتري كه در زمان اليزابت اول در نيمه قرن شانزدهم 
بناشده است. به گزارش اينديپندنت،  اين تئاتر كه به »ِرد الين« 
)شير ســرخ( معروف اســت، »حلقه گمشــده« در تاريخ تئاتر 
انگلستان )بخشي از بريتانيا( اســت. اين كشف جديد در محله 
»وايت َچِپل« لندن حلقه ميان اين دو سنت اجرايي است و از اين 
جهت مهم است كه راه را براي روي صحنه رفتن نمايشنامه هاي 

آتي غيرمذهبي شكسپير، مارلو و ديگران گشود. 
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ازغروبتاغروب
  در صف نسبتاً جمع و جور نانوايي سنگكي 
هفت، هشت نفر ايستاده اند. دم دماي غروب 
اســت. خلق، يخال و رها از قيد و  بند هر آنچه 

فاصله اجتماعي مي نامند، كله به كله ی 
هم نزديك كرده انــد. در و بي در حرف 
مي زنند. شاطر جواِن قد بلند و فربه، 

اسكناسي ده هزار توماني از نفِر اول صف مي گيرد و با انگشت 
سبابه اش براي يافتن باقي پول مشتري، سكه هاي توي قوطي 
خالي حلــوا ارده را جا به جا مي كند. بلند و كشــدار خميازه 
مي كشد. دهانش را چنان باز مي كند كه نويسنده ياِد اسب هاي 
آبي تنومند در بركه هاي سرزمين هاي دور و پرت افتاده آفريقا 
مي افتد. چند نان نحيف و نيم ســوخته از تنور درمي آورد و 
پرت مي كند روي پيشخوان فلزي. نفر پشت سري اش فاصله 
اجتماعي كه هيچ، فاصله ايمني - عقيدتي را هم ناديده گرفته 
و ســيگار و دهان و لب و لوچه اش با جمجمه جلويي بيست 
سانت هم كمتر فاصله دارد. تند تند و چارواداري به سيگار بد 
بو و پر دودش پك مي زند و در خلسه اي گنگ و بي قرار چند 
مرتبه روي پنجه پا بلند مي شود تا تنور يا جايي اطراف آن را 
ديد بزند. شاطر دماغش را مي خاراند. دوباره خميازه مي كشد؛ 
چنان كشــدار و صدا دار كه انگار جايي همان پشــت و پِس 

گوني هاي آرد دارند پارچه جر مي دهند.
   همه كافه هاي خيابان كريم خان، ايرانشهر، خردمند و چند 
خيابان آن طرف تر باز است. باِز باز. مرد و زن، پير و جوان، نر و 
ماده و الت هاي بي خطر و نيمچه ژيگولوهاي ابرو برداشته، از 
تو كافه ها تا ميانه پياده روهاي باريك، قهوه و نسكافه و كيك 
تناول مي كنند. بلند بلند اظهار لحيه مي كنند. حال مي كنند. 

نه ماسكي به كار است، نه دستكش و نه فاصله ای.
   همه شد ه اند داروساز. سر هر كوچه و برزن يك داروخانه 
سبز شده؛ داروخانه دكتر عبدلي، داروخانه دكتر َمندلي، دكتر 
كفتري، دكتر صفدري، دكتر دفتري و الي غيرالنهايه. يكي را 
انتخاب مي كني. داروخانه با يك پالستيك ضخيِم شيشه اي 
به دو بخش نامساوي تقسيم شده است. نسخه پيچ ها آن طرف، 
نسخه به دست ها اين طرف. كلي الكل و ژل و ماسك چپانده اند 
تو يك ويترين بزرگ شيشه اي كه از كف زمين تا سقِف چرك 
و رنگ و رو رفته داروخانه قد علم كرده. جز پيرزني  ريز نقش كه 
موهاي كوتاه و شانه نكرده اش را بيرون ريخته و در ربودگي  اي 
از خيال و واقعيت كشف حجاب كرده، هيچ جنبنده اي، حتي 
نسخه پيچ ها و نپيچ ها هم ماسك به  صورت ندارند. ميانسالي 
با پهناي شســت دست، عرق پيشــاني  باريكش را مي تكاند 
و با صداي گس و گيرا رو به يكي از نســخه پيچ ها مي گويد: 
»ترامادول داري؟« - داريم. يك بسته هفتاد و پنج تايي ماسك 

به ظاهر جراحي مي خري و مي آيي بيرون.
   به غروِب فردا نرسيده چهار تا از ماسك ها موقع سوار شدن 
روي صورتت كششــان در مي رود. زرتشان قمصور مي شود. 
ماسك ها را مي شماري. پنجاه ماســك كج و معوج كه انگار 
همين حاال از دهان گاو بيرونشان كشيده اند. روي بسته اش 
نوشــته هفتاد و پنج عددي. بسته نه نشان اســتاندارد دارد، 
نه شماره ثبت، نه نشــاني كارخانه و نه هيچ مشخصات دل 
خوش كنكي. شماره سازمان بهداشــت و دارو را از اينترنت 
در مي آوري. صدايي ضبط شــده شانزده شــماره سه رقمي 
مختلف را با خونسردي و شمرده شــمرده اعالم مي كند كه 
با هركدام كار  داري آنجــا را بگيري. چند تــا از داخلي ها را 
مي گيري، هيچ كس جواب نمي دهد. دوباره چند سه رقمي 
ديگر را مي گيري. بي فايده است. اين قدر داخلي ها را مي گيري 
كه داخلي دانت در مي آيد. سِرآخر يك نفر گوشي را برمي دارد. 
شماره اي چهار رقمي مي دهد كه بايد به آنجا زنگ بزني. زنگ 
مي  زني. آنجا هم همين حكايت است؛ داخلي اندر داخلي. گير 
افتاده اي در داخلي ها. ســماجت به خرج مي دهي. سماجت 
جواب مي دهد. اين قدر از اين داخلي به آن داخلي را مي گيري 
كه يك نفر گوشي را برمي دارد. چون صداها ضبط مي شود، 
با ادب باسمه اي و زباِن اداري مي گويد لطفاً اين شماره را كه 
مي گويم يادداشت كنيد. يادداشت مي كني. آنجا هم همان 
بساط قبلي است. از اين داخلي به آن داخلي. چقدر داخلي. 
ســماجت جواب نمي دهد. كش هاي در رفته ماسك ها را با 
منگنه ســرهم بندي مي كني. هر طرف دو منگنه بهتر است. 
زيرشان يك تكه دستمال كاغذي مي چپاني و مي بندي روي 
دهان و دماغت. از خانه مي زني بيرون. چند ساعتي از غروب 
گذشته. چراغ هاي كوچه سراســر خاموشند؛ تاريِك تاريِك. 
ماسك را از روي دهانت برمي داري. پرتش مي كني تو باغچه اي 
كه چند كيسه زباله ی شــكم داده روي هم كوت شده اند. لخ 
لخ كنان و بي هدف راه مي افتي ســمت جايــي كه نمي داني 

كجاست. به دريا كه نمي شود رگبار بست.

فرزامشيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

مريمزوارموسوي
ويترينروانپزشك كودك

افرادبيعالمت،كرونارامنتقلميكنند؟
ميزان انتقال ويــروس كرونــا از افراد 
بي عالمت موضوعي مــورد بحث بوده 
است. اخيراً سخنان يك مقام سازمان 

جهاني بهداشــت درباره »بســيار نادر 
بودن« انتقــال ويــروس از افراد 
بي عالمــت باعث جنجال شــد؛  
چراكه يكي از داليل توصيه هاي 
بهداشــتي مانند ماسك زدن يا 

حفظ فاصله جسمي با ديگران اين است كه مدل سازي ها 
تا 40 درصد موارد انتقال ويــروس را به افراد بي عالمت 
مربوط مي كنند. همين ميزان باالي »سرايت خاموش« 
براساس اين مدل سازي ها،  كنترل شيوع كرونا را مشكل 
مي كند. بيماران بي عالمت درواقع به 2 گروه تقســيم 
مي شوند: گروه اول در تمام طول دوره عفونت بي عالمت 
باقي مي مانند و گروه دوم كه در ابتداي عفونت عالئمي 
ندارنــد )و در اين مدت ويــروس را منتقل مي كنند( و 
بعد عالمت دار مي شــوند. تصور بر اين است كه سرايت 
ويروس در دوره پيش از عالمت دار شــدن )گروه دوم( 

شايع تر باشد.
جدا از مدل سازي ها،  بررسي ها در دنياي واقعي درباره 
افرادي كه بــا وجود آزمايش مثبــت،  عالمتي ندارند،  
ميزان آنها را بين 6 تا 41 درصد نشان داده است، اما هنوز 
دقيقاً معلوم نيست چه نســبتي از اين افراد بي عالمت 
ويروس را منتقل مي كنند. بررســي در اين باره مشكل 
است؛  چون افراد بي عالمت معموالً شناسايي نمي شوند. 
بررسي هاي محدود در اين باره در گروه هايي مربوط به 
هم،  مثاًل مسافران در يك هواپيما يا اعضاي خانواده اي 
كه در يك خانه زندگي مي كنند،  انجام شــده اســت. 
همين بررسي ها نشــان داده  كه ظاهراً انتقال از افراد 
بي عالمت »بسيار نادر« اســت. البته يك سؤال ديگر 
اين اســت كه فرد دچار عفونت بي عالمت كه عطسه و 
سرفه نمي كند - يعني كارهايي كه باعث پخش شدن 
قطرك هاي تنفســي آلوده در محيط مي شوند - تا چه 
اندازه ويروس را در محيط انتشــار مي دهد؟ اين افراد 
بي عالمت،  شــايد با حرف زدن،  آواز خواندن يا حتي 
نفس نفس زدن هنگام فعاليت جسمي،  ويروس را در 

محيط پخش كنند.
اين احتمال داده مي شود كه »سرايت خاموش« بيشتر 
مربوط به افرادي باشــد كه دچار عفونت هستند و بعداً 
عالمت دار مي شــوند؛  به خصوص كه ميــزان ويروس،  
هنگام شروع نخستين عالئم به اوج مي رسد. به هر حال 
بايد منتظر بررسي هاي آينده بود تا پاسخ هاي دقيق تري 

به اين پرسش ها داد.

لكنتزبان
لكنت زبــان، اختاللي 
اســت كه معموال در 
خالل ســال هاي اول 
زندگي و دوره كودكي 
شروع مي شود و در آن، 
جريــان طبيعي كالم 
به  صورت غيــر ارادي 
مــي رود.  بيــن  از 
لكنت زبــان مي تواند 

به  صورت تكرار صوت، طوالني شــدن، وارد كردن 
اصوات اضافي يا مكث در بين كلمات باشــد. گاهي 
حين لكنت زبان، رفتارهاي اضافي مثل شــكلك يا 
حركات ناگهاني سر ديده مي شود. لكنت در بچه هاي 
كوچك شايع تر اســت و معموال در سنين باالتر رفع 
مي شود. سن معمول شروع لكنت زبان 2 تا 7سالگي 
است و 90 درصد مبتاليان تا 7سالگي عالئم را بروز 
مي دهند. تقريبا در 65 تا 80درصد كودكان خردسال 
دچار لكنت زبان اين اختــالل به مرور زمان و به طور 
خودبه خود فروكش مي كند. از نظر شيوع، در پسرها 
3 يا 4برابر دخترهاست. اين اختالل در اعضاي خانواده 
كودكان مبتال شــايع تر از جمعيت عادي است. در 
كودكان سنين پيش دبســتاني و سنين مدرسه كه 
به لكنت زبان مبتال هســتند، ميزان بروز اضطراب 
اجتماعي، امتناع از رفتن به مدرســه و ساير عالئم 
اضطراب شايع تر اســت. درصورتي كه لكنت تا دوره 
نوجواني ادامه يابد ميزان انزواي اجتماعي بيش از كل 
جمعيت نوجوانان خواهد بود. علل مختلفي ازجمله 
عوامل ژنتيك و روان شناختي در بروز لكنت زبان نقش 
دارند. هيچ شواهدي وجود ندارد كه اضطراب موجب 
لكنت زبان شود. با اين حال، لكنت زبان ممكن است بر 
اثر برخي موقعيت هاي پراسترس تشديد شود. لكنت 
زبان سيري درازمدت داشــته و همراه با دوره هاي 
بهبود نسبي به مدت چند هفته تا چند ماه و دوره هاي 
تشديد است. اين دوره هاي تشديد وقتي بروز مي كند 
كه فرد مبتال براي برقراري ارتباط تحت فشــار قرار 
دارد. البته مداخله زودرس اهميت دارد زيرا كودكاني 
كه مداخله زودرس دريافــت مي كنند احتمال رفع 
كامل لكنت زبان در آنها 7برابر بيشتر است. در موارد 
شديد و برخي موارد درمان نشده، لكنت زبان الگوي 
ريشــه داري پيدا مي كند كه در مراحل بعدي عمر 
اصالح آن دشوار تر است و با ناراحتي اجتماعي و رواني 
قابل مالحظه اي همراه است؛ لذا تشخيص و درمان 

زود هنگام اهميت زيادي دارد.

بردگيتكنولوژيكي
بردگــي تكنولوژيكــي،  نوشــته هاي 
گردآوري شده تئودور جان كازينسكي 
اســت با مقدمه اي از ديويد اسكربينا،  

استاد فلسفه در دانشگاه ميشيگان.
تئــودور جــان كازينســكي،  متولد 
1942رياضـــــــــيدان و منتقــد 
كــه عمليــات  اســت  اجتماعــي 
ادامــه دار بدنامــي بــا اســتفاده از 
بمب هاي كار گذاشــته شــده داخل 

بســته هاي پســتي را به راه انداخت. كازينسكي كه يك 
كودك نابغه شناخته مي شــد مدرك كارشناسي رياضي خود را 
از دانشــگاه هاروارد و دكتراي رياضي اش را از دانشگاه ميشيگان 

دريافت كرد.
تئودور جان كازينسكي به ســبب حمل ونقل،  ارسال و استفاده 
غير قانوني از بمب،  همچنين كشتن 2 نفر در كاليفرنيا و يك نفر در 
نيوجرسي مجرم شناخته شده است. وي اكنون در حال گذراندن 
دوره حبس ابد در زنــدان فوق امنيتي»ســوپر مكس« منطقه 

فلورنس در ايالت كلرادوست.
تكنولوژي از نظر كازينسكي معضل اصلي دنياي امروز است و براي 
رهايي از مشكالت آن راه آســاني وجود ندارد. در اين مورد شايد 
پيش  از او كسان ديگري نيز بسيار سخن گفته باشند و در اين مورد 
از آنها وام گرفته باشد،  اما ويژگي شاخصش تفكر انقالبي و جسارتي 
است كه در راه حل نهايي مدنظرش براي اين مشكل مطرح مي كند. 
او انقالبي فراگير پيش از فرارســيدن فاجعه را تنها راه نجات بشر 
و طبيعت در كره زمين مي داند. شخصيت كازينسكي را رسانه ها 
در لفافه  اي از رمز و راز و ژورناليسم زرد پنهان كرده اند و با گذشت 
بيش از 25 دهه از انتشار مانيفست او هنوز هم كازينسكي را بيشتر 

با بمب گذاري هايش مي شناسند تا افكار وي.
مانيفســت )جامعه صنعتي و آينده آن( هســته اصلي ايده هاي 
كازينســكي اســت و در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته است. 
هرچند خود كازينســكي هم معترف اســت مانيفســت بسيار 
خالصه اي نوشته شــده اســت،  اما خطوط اصلي ايده هايش را 
مي شود اينجا به خوبي مشاهده كرد. مانيفست با يورشي سنگين به 
چپ گرايي كه كازينسكي آن را خط دفاعي اول سيستم تكنولوژي 
و مهم ترين نيروي ضد انقالبي دوران مدرن مي داند، شروع مي شود 
و  مفاهيم رواني مرتبط با تكنولوژي و تمدن مدرن صنعتي و اثر 
آن را بر آدمي بررسي مي كند،  آنگاه نگاهي به تاريخ بشر مي اندازد 
و ســپس با مطرح كردن اينكه تمدن مدرن صنعتي اصالح پذير 
نيست، انقالبي تمام عيار بر آن را با وجود هزينه هاي احتمالي اش 

توصيه مي كند.
اين كتاب 372صفحه اي را شــاهو صالح به فارسي برگردانده و 
انتشارات روزنه به بهاي 62هزار و 500تومان آن را منتشر كرده 

است.

ِسَمتيلذتبخش

امروز در جمع بازنشستگان كارگري فرصت خوبي براي گفت وگو حاصل شد. با تعدادي 
از اين دوستان بازنشسته سال هاست آشنايي دارم. در طول جلسه، به چهره هايشان كه 
نگاه مي كردم، ذهنم به سال هاي دور و جلسات كارگري سفر كرد. سيماي آنها جوان و 
بشاش در لباس كارگري در خاطرم جان مي  گرفت. متأسفانه طي ساليان زيادي قدرت 
خريد كارگران و بازنشستگان از افزايش قيمت ها عقب  مانده است. ما در دولت يازدهم 
سعي كرديم استراتژي پيشي گرفتن حقوق و مستمري بر تورم را دنبال كنيم. تحريم 
بيشترين لطمه را به طبقات فرودست زد؛ از يك سو با به هم خوردن تعادل هاي اقتصادي، 
تورم مهار شده سركشي كرد. در كنار آن، اقتصاد كوچك تر شد و امكان اشتغال فزاينده 
از دست رفت. كاهش ارز هم بر ميزان توليد و هم بر دستمزد و تورم جديد تأثير گذاشت. 
ما نيازمند سياستگذاري متناسب براي باال بردن قدرت خريد بازنشستگان هستيم. اين 
سياست ها عالوه بر ايجاد تعادل اجتماعي، وظيفه اخالقي و انساني براي ماست. اميدواريم 
شرايطي فراهم شود كه بازنشستگي و آرامش و سالمتي مكمل هم شوند.  در كشاكش 
اين سال ها احكام زيادي گرفته ام؛ از نخستين حكم نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
تا وزارت ، اما لذت بخش ترين حكمي كه تاكنون دريافت كرده ام، حكم مشاوره اي  بود كه 

امروز كانون بازنشستگان به من اعطا كردند. اين حكم چقدر حالم را خوب كرد.

دلنوشته

نقدوبررسيمجازيسرگذشتفلسفهغرب
نشست مجازي نقد و بررســي كتاب »سرگذشت 
فلسفه غرب« با حضور ياســر پوراسماعيل، بابك 
عباسي و ميثم محمد اميني، سه شنبه 27 خرداد 
ساعت 16 برگزار مي شــود. به گزارش همشهري، 
اخيرا كتاب »سرگذشت فلســفه غرب« به روايت 
آلن دوباتن با ترجمه ميثم محمداميني، به همت 
نشر كرگدن منتشرشده است. هركس كه مختصر 
آشنايي اي با فلســفه و تاريخ فلسفه داشته باشد، 
نام هاي بزرگي از ميان فيلســوفان و انديشه هاي 
آنها به گوشش خورده است. شايد به رغم جذابيتي 

كه اين نام ها و انديشه ها برايش داشته است، گاهي حس كرده نمي تواند راهي به فهم 
آنها بيابد. شايد بارها از خود پرسيده مگر مي شود از پس دشواري اين انديشه ها، راهي 
به فهم آنها برد؟ آلن دوباتن و همكارانش در سايت »مدرسه زندگي« به خوبي متوجه 
شده اند كه براي يافتن پاسخ چنين پرسش هايي از دل تاريخ فلسفه ناگزير از گزينش اند؛ 
گزينش به عنوان بخشي گريزناپذير از زيستن در جهاني مملو از اطالعات؛ گزينشي كه 
بتواند بگويد كدام انديشه هاي فلسفي مي توانند در حل اساسي ترين مشكالت اينجا و 
اكنون ياري گر انسان معاصر باشند؛ چراكه از نگاه آنها در مدرسه زندگي، متفكر بزرگ 
كسي است كه انديشه هايش براي مفيد واقع شــدن در زندگي امروز، بيشترين اقبال 
را دارد. آنها در اين كتاب برخي انديشــه هاي مهم تعدادي از متفكران تاريخ فلسفه را 
بازيابي كرده اند و تالش شان اين بوده كه اين انديشــه ها را به زباني ساده و جذاب به 
شمار بيشــتري از افراد معرفي كنند و جنبه هايي كاربردي تر از فلسفه و تفكر فلسفي 
را كه با دغدغه هاي شخصي انســان معاصر پيوند دارد، در اختيار مخاطب قرار دهند. 
آنها در باب اين تالش مي گويند: »ما تاريخ را كاويده ايم تا انديشــه هايي را كه خيال 
مي كنيم بيشــترين ارتباط را با زمان حاضر دارند، به شما عرضه كنيم. اگر در روزها و 
سال هاي آينده ببينيد در رويارويي با تنگناها و رنج هاي متعدد زندگي روزمره، سراغ اين 
انديشمندان مي رويد، پس ما در كارمان موفق شده ايم.«  اين نشست به صورت مجازي 
 برگزار مي شود و عالقه مندان مي توانند نشست را از اينستاگرام شهر كتاب، به نشاني 

Instagram/bookcityculturalcenter به صورت زنده پيگيري كنند.
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روز گذشته در دفتر هيأت فوتبال تهران غوغايي بود. در اين ارتباط شنيده شده كه 
يكي از مسئوالن پرسپوليس برگ قرارداد داخلي هاشمي نسب را به هيأت فوتبال برده 
تا ثبت كند اما مسئوالن اين هيأت اعالم كردند كه براي ثبت قرارداد حضور بازيكن 
الزامي است. از طرفي همان زمان استقاللي ها نيز برگ قرارداد داخلي اين بازيكن را به 
هيأت فوتبال بردند ولي اعالم كردند كه براي ثبت آن عجله اي ندارند. در ضمن چك 
پرداختي به هاشمي نسب از سوي استقاللي ها نيز ضميمه قرارداد اين بازيكن بود. اما 
خبر ديگر اينكه علي پروين 2شب است كه در خانه اش منتظر هاشمي نسب است اما او 
از رفتن به منزل پروين امتناع كرده  است. البته حضور هاشمي نسب در منزل پروين نه 
به دعوت مدير فني پرسپوليس بلكه به درخواست يكي از مسئوالن اين تيم بوده است.
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