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در لبنان چه می گذرد؟
 گفت وگوي همشهري با سحر غدار
فعال اجتماعي و مستندساز لبناني

نسخه روحاني براي 
ساماندهي بازارمسكن

محسن هاشمي برنامه اي 
براي كانديداتوري 

رياست جمهوري ندارد

 با پیمانکاران  
 برخورد می شود

نه کودکان زباله گرد

با دســتور رئيس جمهور، 3وزارتخانه 
به همراه بانك مركزي مكلف شده اند 
تدابير انديشيده شده براي ساماندهي 

بازار مسكن را اجرايي كنند

دفتر رئيس شــوراي شــهر تهران : 
گمانه زني ها درباره نامزدي محســن 
هاشمي در انتخابات رياست جمهوري 

آينده صحت ندارد

محمدرضا جوادی يگانه، معاون 
فرهنگی و اجتماعی شــهرداری 
تهــران:  گودهــا و گاراژهــای 
جمع آوری زباله خشك خارج از 
شهر تهران اســت اما می توانيم 
روی پيمانكاران حوزه پســماند 

نظارت داشته باشيم

يادداشت
احمد مسجدجامعی ؛  عضو شوراي شهر تهران

فيلم »خورشــيد« به كارگرداني مجيــد مجيدي، از 
كارگردانان پيشروي سينماي مدرن ايران نشان داد 
كه ســينماي امروز ما به كودكان كار اهميت داده و 
به تصوير كشيدن زندگي آنان را امري ضروري مي داند. 
در اين فيلم كه نوعي ديگر از فيلم »بچه هاي آسمان« و با نگاهي جديد است شاهد 
بازي كودكان كار هســتيم كه بازي آنها مورد تمجيد و تشويق منتقدان و بزرگان 
سينما قرار گرفت. در واقع اين بازي نشان از استعداد و توانايي كودكان كار دارد كه 
متأسفانه توجهي به آنها نمي شود و برعكس به رغم سالمتي و توانايي شان در معرض 

آسيب هاي متفاوت قرار مي گيرند.
فيلم مجيدي، ويژگي هاي خاصي دارد كه بازي علي نصيريان و نقش متفاوتي كه 
متناسب با كودكان ايفا مي كند يكي از آنهاست. در واقع اين فيلم و فيلم هايي از اين 
دست نشان از پرداختن سينماگران و بازيگران بنام به مسئله كودكان كار دارد كه 

البته بيشتر در كالنشهرهايي چون تهران ديده مي شود.
مروري بر وضعيت عمومي شهر تهران نشان مي دهد در شاخص هايي از امور، شرايط 
موجود كودكان پايتخت زير اســتانداردهاي پذيرفته شده و معمول جهاني است. 
براساس اين استانداردها، مثالكودكان نبايد براي دسترسي به مهدكودك يا دبستان 
از عرض خيابان هاي اصلي و بزرگراه ها عبور كنند و فضاهاي بازي و سرگرمي بايد 
در شعاع مناســب دسترسي آنها باشــد، كودكان حق دارند تا از امكانات آموزشي 
مناسب برخوردار باشند، تامين بهداشت از اولويت هاست و تفريح و سرگرمي بخش 
جدايي ناپذير از زندگي آنهاست؛ اينها درحالي است كه كمتر ميدان، چهارراه، گذر، 
پل عابر پياده و... مي توان يافت كه محل رفت وآمد كودكان نباشد؛ كودكاني تكيده 
و افسرده كه در ميانه انبوه ماشين ها، موتورها و ساير وسايل نقليه به تكدي گري و 
فروش برخي اقالم يا دستمال كشيدن به شيشه ماشين ها يا جمع آوري زباله مشغول 
هستند. البته اين به آن معنا نيست كه كار براي كودكان را تماما نفي كنيم. كار در 
فرهنگ و سنت ايراني امري پسنديده است اما بايد شرايط و حقوق كودك را رعايت 
كرد به طوري كه كار باعث رشد و شكوفايي استعدادها و توانايي هاي كودك باشد نه 

مسبب عقب ماندگي ذهني و رنج جسماني و آسيب هاي رواني.
براي پرورش كودكاني كه در آفرينش آبادي و توســعه كشــور نقش آفرين باشند 
الزم اســت نزديك ترين و تأثيرگذارترين محيط ها به كودك يعني خانواده، محله 
و مدرسه از حداقل شرايط الزم برخوردار باشــد اما امروزه با هرسه اينها مشكالت 

اساسي داريم.
خانواده به عنوان مبناي برنامه ريزي كشــور برابر با آمارهاي اعالم شده در معرض 
آسيب هاي بسياري است و آنچه به عنوان آمارهاي پرشمار و روبه افزايش طالق و 

افسردگي گفته مي شود تنها يك اليه اين مشكالت است.
مدرسه و ساختار نظام رسمي آموزش و پرورش از دستگاه هاي اجرايي پرمسئله و 
پرحاشيه كشور است. از بودجه، ساختار، تجهيزات و بنا گرفته تا محتواي كتاب هاي 
درسي آموزشي و شيوه هاي پرورشي و گزينش معلمان و مربيان و انتخاب مديران 

همگي با چالش هاي جدي روبه روست.
»محله« نيز عنصر فراموش شده اين چرخه است كه آن نيز با نارسايي هاي اساسي 
در ســاختارهاي امروز شهرها مواجه است. ســاختار به هم ريخته محالت در نظام 
شهر و پديده رو به گســترش خانه به دوشي و فراموش شدن ارزش هاي همسايگي 
در تهران از آفات محله هاست. اينها زمينه ســاز آزار بيشتر كودكان است. فرزندان 
اين خانواده ها نه تنها در دوران كودكي شــرايط ســختي دارند، بلكه آثار سوء اين 
وضعيت در بزرگسالي نيز باقي مي ماند. به طور مثال با استناد به يكي از پژوهش هاي 

انجام شــده، بخش عمده اين كودكان در زمينه هاي رشد 
جســمي، ذهني، عاطفــي و اجتماعي دچار مشــكالتي از 

 قبيل انتقام جويــي و خصومت، بي اعتمــادي به ديگران، افســردگي، اضطراب، 
پرخاشگري و اعتياد هستند.

كودكی به نام هيچ
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محیط بانان،  ديگر 
قصاص نمي شوند

  با ابالغ قانون  حمايت قضايی و بيمه ای از اعضای 
 يگان حفاظت محيط زيست و جنگلبان ها توسط رئيس جمهوری

مصونيت قضايی و بيمه ای محيط بان ها رسميت يافت
  محيط بان ها و جنگلبان ها از اين پس ضابط قضايی هستند 

و در درگيری با متخلفان اجازه استفاده از سالح دارند

غيرت يا غيريت؟
نظر سنجي از كارشناسان قضايي درباره قانون 

موجود براي مقابله با قتل هاي ناموسي 
  گفت وگو با شروين وكيلي، جامعه شناس تاريخ

و  شريفي يزدي، فوق دكتري روانشناسي اجتماعي
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غوغاي زيرزميني قليان ها
  گزارش همشهري  از قهوه خانه هايي كه قليان 

دارند، فاصله اجتماعي ندارند
  بساط قليان كشــي در برخي قهوه خانه هاي 
سطح شــهر در دوره كرونا جمع نشده ؛ روزها 
پروتكل ها رعايت مي شــود اما شب ها آتش به 
جان زغال ها مي اندازند و قليان ها را با احتياط از 

زير تخت ها بيرون مي آورند

كافي اســت نقــش چــراغ گردان 
قرمزرنگــي روي در و ديوارهــاي 

مغازه ها و خانه هاي خاموش بيفتد، َجلــدي مي پرد تو، در را 
مي بندد. چند دقيقه بعد با احتياط در را باز مي كند و مي رود 
ســر و گوشــي آب بدهد. زيرزمين 3پنجره كوچك دارد كه 
صاحب قهوه خانه آن را با كارتن پوشانده تا مبادا پرتو چراغ ها 
كف پياده رو را روشن كند و سايه قل قل  قليان ها بيرون بيفتد.

صفحه12 را 
بخوانيد

محمدعلي كشاورز  درگذشت

يكيازنسلبيتكرار

ديدگاه
شهرام محمدخاني ؛  دانشيار و مديرگروه روانشناسي باليني دانشگاه خوارزمي

بروز اختالالت رواني- اجتماعي مثل اختالل شــايع 
افسردگي، اضطراب، وســواس، پرخاشگري يا مصرف 
مواد مخدر و حتي اقدام به  خودكشي يك بعدي نيست، بلكه، حاصل مجموعه اي از 
علل و عوامل فردي، روانشناختي، اجتماعي و زيستي است. دسته اي از اين علل، علل 
زمينه ساز هستند كه بستر و زمينه را براي پيدايش يك اختالل رواني ايجاد مي كنند. 
اين دسته شامل علل زمينه ساز ژنتيك يا زيســتي، برخي ويژگي هاي شخصيتي و 
روانشــناختي مانند باورها، نگرش و طرح واره هاي ناكارآمد اوليه هستند. اين علل، 
زمينه را فراهم مي كنند ولي الزاما همه افرادي كه مثال زمينه افسردگي دارند، دچار 
آن نمي شوند. براي اينكه علل زمينه ساز، خود را نشان دهد، به عامل دومي نياز است 
كه عامل آشكارساز ناميده مي شود؛ عوامل آشكارساز در واقع مانند ماشه چكان عمل 
مي كنند و آتش زير خاكستر را شعله ور مي سازند. رويدادهايي مانند بحران كرونا و 
تغييرات ناخواسته مربوط به آن كه استرس بسيار زيادي را به جوامع وارد كرد، در كنار 
ساير رويدادهاي استرس زاي زندگي ازجمله عوامل آشكارسازي هستند كه مي توانند 

باعث بروز و تشــديد برخي اختالالت رواني شــوند. در اين 
شرايط فردي كه از قبل، زمينه اختالالت رواني مثل اضطراب، 

افسردگي و وسواس را داشته، ديگر نمي تواند خود را با تغييرات ناشي از اين بحران وفق 
دهد و اينجا، شكاف ايجاد مي شود. نتيجه شكاف، بروز اختاللي مانند افسردگي است. 

كرونا و ضرورت غربالگري 
سالمت روان

ادامه در 
صفحه21

باركد زير را اســكن كنيدو 
مــروري بر زندگــي و آثار  
محمدعلي كشاورز  را ببينيد.

ادامه در 
صفحه3

 اله
رج

د ف
حام

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك

نگاه
هادي حق شناس؛ كارشناس اقتصاد مسكن

همه دولت ها در حوزه مســكن اقداماتی انجام داده اند و 
يكی از اولويت های همه آنها زمينه ســازی برای تأمين 
مسكن مناسب برای دهك های متوسط رو به پايين بوده 
است چراكه دهك های ثروتمند به هر نحوی می توانند 
مسكن موردنياز خود را تأمين كنند؛ اما دهك های كم درآمد همواره تحت تأثير يك 
عامل كالن، ناتوان از خريد مسكن هســتند و در مقاطع مختلف بايد به روش هايی از 
ســوی دولت حمايت شــوند. اين عامل كالن در اقتصاد ايران نرخ تورم باالست كه از 
يك سو پيوســته قدرت خريد دهك های كم درآمد را كاهش می دهد و فرصت خريد 
مسكن آنها را می سوزاند و از سوی ديگر كمك های دولت در بازار مسكن را تا حد يك 
ُمسكن كاهش می دهد. برای تحليل وضعيت بازار مسكن و دسترسی افراد به اين نياز 
اساسی، شاخص های مختلفی وجود دارد كه با توجه به آنها می توان عوامل نابسامانی اين 
بازار را پيدا كرد. در يك اقتصاد غيرمتورم و كارآمد، مانند اغلب كشورهای توسعه يافته، 
معموالً درآمدهای يك دهه كار سرپرست خانوار می تواند تأمين كننده مسكن متناسب 
با جايگاه خانوار باشد؛ يعنی افراد نهايتاً با پس انداز 120 ماه حقوق خود می توانند يك 
مسكن مطلوب تأمين كنند اما در شــرايط فعلی كه حداقل دستمزد در كشورمان با 
حداقل ميانگين قيمت مسكن تفاوت بسيار معناداری دارد، عماًل اگر يك حقوق بگير 
درآمد 30سال خود را به نرخ روز پس انداز كند بازهم به سختی می تواند خانه ای در مناطق 

متوسط و حتی پايين خريداری كند.
يكی از داليل اين ناتوانی حقوق بگيران و دهك های متوسط رو به پايين برای خريد خانه، 
همان نرخ تورم متواتر است كه درباره آن صحبت شد، اما آنچه به اثرگذاری اين نرخ تورم 
دامن می زند، نبود يك پشتيبان قوی به نام بانك برای كمك به خانه دار شدن اين افراد 
است. در حوزه مسكن ايران، ميان سه ضلع بازار مسكن يعنی مصرف كننده، سازنده و 
دولت، يك حلقه مفقوده وجود دارد؛ زيرا دولتی كه بايد مقررات و قواعد حاكم در اين 
مثلت را تنظيم كند، برای تنظيم منابع و زمين دچار مشكل است و هم زمان، نرخ پول نيز 
مرتباً تغيير می كند و هميشه قيمت تمام شده توليد مسكن در حال افزايش است درنتيجه 
سياست های دولت هم مرتباً دستخوش تغييرات می شود. برای همين است كه برنامه های 
مسكنی يك بار در قالب مسكن مهر، يك بار مسكن اجتماعی و حمايتی و يك بار در قالب 
مسكن ملی مطرح می شود در حقيقت تعدد اين طرح ها بيانگر اين نكته مهم است كه 
حوزه مسكن ايران با يك نسخه خاص قابل درمان نيست و در هر مقطع بايد سياستی 
جداگانه اتخاذ شود.  جدای از اينكه طرح های مسكنی مزيت ها و معايب خاص خود را 
دارند؛ يكی از نكات مغفول اين است كه ما به جای ادامه دادن طرح بازآفرينی شهری و 
احيای بافت های فرسوده و تنظيم بازار مسكن از اين محل، به سراغ ساخت مسكن جديد 
در اراضی جديد می رويم؛ غافل از اينكه ساخت مسكن جديد يعنی نياز به زيرساخت 
جديد و افزايش قيمت تمام شده توليد مسكن، درحالی كه در بافت فرسوده، زيرساخت ها 

مهياست و قيمت تمام شده مسكن برای دولت پايين تر است.
از اين گذشته مسكن در اقتصاد ايران يك كاالی سرمايه ای است و وجود 2.5 ميليون 
خانه خالی نيز نشان دهنده همين اســت كه مردم در كنار ساير كاالهای سرمايه ای 
به خصوص ارز و طال، مسكن و زمين را به عنوان پناهگاهی امن برای پول های خود قبول 
كرده اند. در اين شرايط تا زمانی كه قدرت نقدينگی وارد شده به بازار مسكن بيش از 
عرضه باشد، تقاضاي مصرفی قادر نيست در رقابت با سرمايه گذاران، مسكن موردنياز 
خود را خريداری كند. در شرايط فعلی، تكاليفی كه رئيس جمهور برای دستگاه های 
مختلف تعيين كرده تا بازار مسكن ساماندهی شود، طبق قانون الزم االجراست؛ اما 
تا وقتی فضای اقتصاد كالن متورم باشــد، تحقق هدف گذاری های دولت برای حل 
معضل مسكن كار سختی است. ما همواره در دوره های چندساله شاهد افزايش قيمت 
مسكن هستيم و محدود به دولت خاصی هم نيست؛ چراكه وقتی حجم پول و تورم 
تغيير می كند، نقدينگی به سراغ مسكن هم می آيد و به رشد قيمت ها دامن می زند. 
پس برای ساماندهی مسكن ابتدا بايد نرخ تورم را كنترل كرد و در ادامه با مساعد كردن 

فضای كسب وكار زمينه را برای توليد انبوه مسكن فراهم آورد.

مشكل متورم بازار مسكن
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ماجراي رشوه 500 هزار يورويي
قاضي از متهم پرسيد: درباره دخالت آ قاي طبري در كميســيون ماده۵ و شهرداري توضيح دهيد. اين متهم پاسخ داد: او 
تلفني كار مي كرد و مشكالت را پيگيري مي نمود و اگر سؤالي داشتيم از وي مي پرسيديم. در ادامه نماينده دادستان درباره 
جلسات مشترك ميان آقاي نجفي و منصوري )قاضي سابق لواسان( از متهم پرسيد كه وي پاسخ داد: يك بار آقاي منصوري 
را در دفتر آقاي طبري ديدم و بعد از آن اگر با او كاري داشتيم وي را در دفترش مي ديدم. قاضي بابايي پرسيد: متهم منصوري 
را چه كسي معرفي كرد؟ متهم مشايخ پاســخ داد: در دفتر طبري با متهم منصوري آشنا شدم. متهم مشايخ درباره تماس 
 اخير متهم منصوري با او گفت: سه چهار روز گذشــته؛ يعني 2روز قبل از دستگيري حجت االسالم غالمرضا منصوري، او 
)قاضي فراري( با من تماس گرفت و گفت كه شما در جلسه دادگاه بگو پول را خودم به عنوان قرض به آقاي منصوري پرداخت 
كردم؛ اما من پاسخ دادم كه چرا بايد اين حرف را بزنم؟ منصوري كه در خارج از كشور متواري بود، روز شنبه اعالم شد كه 
توسط اينترپل در روماني دستگير شده است و تشريفات اســترداد اين متهم به ايران در حال انجام است. متهم مشايخ 
مدعي شد: نجفي اظهار كرد كه منصوري مزاحم وي شده است و از من پول و ملك مي خواهد كه در ۵نوبت ۵بسته كه جمعًا 
۵۰۰ هزار يورو بود به او داديم، اما باز هم قانع نشد.  در ادامه، قاضي از مشايخ پرسيد درباره ساخت و احداث زمين كريمخان 
به دستور چه كسي انجام شد؟ متهم پاسخ داد: به دستور نجفي صورت گرفت و به نام من منتقل شد و پس از آن، آن را به 

طبري منتقل كردم.

مسئول؛ خودتان هستيد
در نهايت محمدباقر قاليباف با اشــاره 
به اينكه بحث تعيين و تكليف محتواي 
فضاي مجــازي، جمعيــت خانواده و 
ســبك زندگي مورد توجه همكاران 
بوده اســت، خطاب به رئيس سازمان 
تبليغات اســالمي بيان كرد: بنده نيز 
نكته اي داشتم. من هم مانند شما يك 
خدمتگزار در مجلس شوراي اسالمي 
هســتم. از نظر بنده ما كه مسئوليتي 
برعهده داريم، حق نداريم از خودمان 
انتقاد كنيم. در جايي كه وظيفه برعهده 
ماســت. همه بايدهايي كه شما به آن 
اشاره داشته ايد، مسئول شان خودتان 
هســتيد. همه بايد دست به دست هم 
داده و مشــكالت را با هم حل كنيم. به 
نكاتي كه شما اشاره كرديد، چه كسي 
بايد بپردازد. همه ما مسئول هستيم كه 
وظايف مان را به درستي انجام دهيم. اگر 
مردم از مسئوالن نيز نقد بشنوند، پس 

چه كسي بايد مشكالت را حل بكند.
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سومين جلسه رســيدگي به اتهامات اكبر 
طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضايي

قضاييه و متهمان ديگر اين پرونده، صبح روز 
گذشته به رياست قاضي بابايي در شعبه۵ دادگاه كيفري يك 
استان تهران به صورت علني برگزار شد. اين جلسه از دادگاه 
به ادامه دفاعيات طبري، متهم رديف اول پرونده، و نيز وكيل 
وي در برابر اتهام رشوه هاي دريافتي از متهم حسن نجفي و 
همچنين دفاعيات فرهاد مشايخ، متهم رديف سوم گذشت. 
براساس كيفرخواســت پرونده، ۸۰ميليارد ريال وجه نقد، 
زمين به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خيابان كريمخان، زميني 
مشجر به مساحت هزار و 6۵7 مترمربع واقع در قريه نجار 
كالي لواسان، آپارتمان اداري به مساحت ۱۰۸مترمربع در 
مجتمع ســانا، تســهيل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰هزار يورو و 
پولشويي از طريق تبديل وجه نقد به سهام شركت سيمان به 
مبلغ 42ميليارد ريال، رشوه هاي دريافتي طبري از نجفي 
بوده است. طبري به عنوان معاون اجرايي سابق حوزه رياست 
قوه قضاييه به دريافت رشوه هاي كالن از متهمان اقتصادي 
در ازاي اعمال نفوذ در پرونده هاي قضايي آنها و پولشــويي 
متهم اســت. مصطفي نيازآذري، رسول دانيال زاده، حسن 
نجفي و جليل سبحاني ازجمله متهمان اين پرونده هستند 
كه نام آنها به عنوان پرداخت كننده رشــوه به طبري مطرح 
شده است. در اين ميان، فرهاد مشايخ، نقش واسطه پرداخت 

و دريافت رشوه ميان متهمان را ايفا مي كرده است.
طبري در سومين جلســه دادگاه خود همانند جلسه قبل، 
همه اتهامات خود را رد كرد و مدعي شــد كه وجوه مبادله 
شده ميان او و مشايخ در ۱۰سال گذشته مربوط به كار هاي 
»ساخت و ساز« و كارهاي ســاختماني بوده است. طبري 
درخصوص ماجراي سهام سيمان هم ادعاي بي خبري كرد.

قاضي بابايي خطاب به طبري گفت: برابر دست نوشــته در 
ســال9۰ و اقاريرتان مبلغ ۸ ميليارد و 4۰۰ميليون تومان 
از مشايخ گرفتيد كه 4ميليارد و 2۰۰ميليون تومان را طي 
2فقره چك به او برگردانديد، درباره استرداد مبلغ توضيح 
دهيد. متهم طبري پاسخ داد: پول اضافه بود كه آن را پس 
دادم. در ادامه، قاضي با اشاره به اظهارات متهم مشايخ گفت: 
مشــايخ در اظهاراتش گفته زماني كه طبري متوجه شــد 
سازمان بازرســي از ارتباطات من و طبري و حسن نجفي 
پيرامون اراضي كالك آگاه شده، وجوه استردادي را سهام 
خريدم و زماني كه طبري متوجه شد، درخواست وكالت نمود 
و به طبري وكالت دادم. متهم طبري مدعي شد: اظهارات 

مشايخ را قبول ندارم.

دستمزد كارمند در سال 83: 8ميليارد و 4۰۰ميليون 
تومان!؟

در بخشي از جلسه دادگاه، رسول قهرماني، نماينده دادستان 
در پاســخ به ادعاهاي متهم طبري كه مبالغ دريافتي را به 
قراردادهاي مربوط به ساخت و ساز وكارشناسي مي دانست، 
گفت: اصال فرض را بر اين مي گيريم قرارداد وجود داشــته 
است، حال ســؤالم اين اســت قرارداد كدام كار اقتصادي 
اســت كه دســتمزد يك كارمند قوه كه بايد در محل كار 
خود هم حاضر مي شده در سال۸۳ تا ۸6 مبلغ ۸ميليارد و 
4۰۰ميليون تومان مي شود؟ اگر با سود متعارف بانكي هم 
حساب كنيد اين رقم بسيار نجومي مي شود. قهرماني بيان 
كرد: قرارداد مشاوره و كارشناسي شما محفلي براي پولشويي 
بوده است، يك كارشناس رسمي دادگستري مي تواند اين 

كار را انجام دهد؟
نماينده دادســتان در ادامه با بيان اينكــه زماني كه مبلغ 
۸ميليارد و 4۰۰ميليون تومان از ســوي مشايخ به حساب 
طبري ريخته شده اتفاقات لواسان رقم خورد، گفت: شهردار 
وقت لواسان بازداشت شده است. قاضي لواسانات نيز كه از 
قوه قضاييه اخراج شد بازداشت شده است. وي افزود: شما 
اقدامات غيرقانوني زيادي در لواســان رقــم زده ايد و آقاي 
منصوري را وارد موضوع كرده ايد. به گزارش همشــهري، 
در بهمن ماه سال گذشــته خبر دستگيري شهردار لواسان 
به همراه ۳عضو شوراي شهر لواسان و نيز 2نفر از كارمندان 
شهرداري منتشر شد؛ با ســخنان اخير نماينده دادستان، 
به نظر مي رسد كه اتهامات اين افراد به پرونده اكبر طبري 
مربوط است. با اين حال، نام اين متهمان در كيفرخواست 

اين پرونده مطرح نشده است! 
نماينده دادســتان در ادامه درباره بخشي از اتهامات متهم 
نجفي به عنوان پرداخت كننده رشوه به طبري گفت: نجفي 
از متهمان كالن اقتصادي است. وي مي خواست يك تخلف 
بزرگ و خطرآفرين براي محيط زيست تهران انجام دهد و آن 
اين بود كه ملك خارج از حريم لواسان را با توافق غيرقانوني 
كه با شهرداري و كميسيون ماده۵ انجام داده بود در داخل 
حريم لواسان آورد و به ارزش اين ملك ده ها برابر اضافه كرد 
و اين چنين در عرض يك شب صاحب درآمد نجومي شدند. 
نجفي با همين پول ها پتروشيمي باختر را در فرايند واگذاري 
خريداري مي كند و پرونده اي در دادســراي اقتصادي در 

همين رابطه براي نجفي تشكيل شده است.

كارشناسي ساختمان با مدرك لوازم خانگي!
در ادامه نماينده دادستان بيان داشــت: طبري در قرارداد 
كالك قرارداد كارشناســي با مشــايخ منعقد مي كند كه 
قراردادي غيرمتعارف اســت؛ در فاصله سال هاي ۸4 تا ۸6 
اگر طبري هر روز هم براي مشــايخ كار كارشناسي انجام 
مي داد، نهايتاً بايد ۵۰۰ميليون تا يك ميليارد تومان دريافتي 
داشت، اما ۸ميليارد و 4۰۰ميليون تومان گرفته است. وي 
ضمن تشكيك در مدارك علمي و تحصيلي طبري در حوزه 
كارشناسي معماري و ساختمان و با اشاره به مدرك ليسانس 
متهم در رشته لوازم خانگي و اداري گفت: سؤالي كه مطرح 
است اين اســت كه آيا آقاي طبري كارشناس است؟ سؤال 
اين است تخصص آقاي طبري چيســت؛ اول يك سؤال از 
خود ايشان بپرسم: آقاي طبري ليسانس خود را از كجا اخذ 
كرده ايد؟ ما در پرونده شــما هيچ مدركي از ليسانس پيدا 
نكرديم. طبري پاسخ داد: مدرك ليسانس خود را در رشته 

معماري از دانشگاه شهيد رجايي تهران اخذ كردم.
در بخشي از جلســه دادگاه، نماينده دادســتان از طبري 
پرســيد آن 4ميليارد و 2۰۰ميليون تومان)نيمي از مبلغ 
دريافتي از نجفي( را چه كار كرديد؟ طبري پاسخ داد: شما 

چه كار داريد؟

فقط حاشيه مي رويد! 
در ادامــه نوبت وكيل طبــري بود كه از موكلــش در برابر 
اتهاماتش دفــاع كنــد؛ وي گفت: طي 2جلســه خارج از 
چارچوب كيفرخواست به موكلم افترا زده شد و به گونه اي 
نشان داده شــد كه موكلم انبوهي از اتهامات را دارد. وي با 
ادعاي اينكه ســخنان نماينده دادستان خارج از چارچوب 
كيفرخواست بيان شــده اســت، افزود: نماينده دادستان 
مي گويد موكلم محبوب دل هاي مفسدان اقتصادي است 
و موكلم را به ساير اشخاص انتســاب مي دهد. چرا اين كار 

انجام مي شود؟
گفتني اســت در جلســه قبل دادگاه، قهرماني، نماينده 
دادســتان پس از اعالم طبري مبني بر اينكــه دانيال زاده 
و مشــايخ و... صرفا به دليل رفاقت ميليارد ها تومان پول را 
به حســاب وي واريز كردند گفت: طبري محبوب دل هاي 
متهمان اقتصادي است. وكيل متهم طبري در ادامه مدعي 
شد: تنها چيزي كه در دست شاكي عمومي است براساس 
ظن و گمان است و اسناد و مداركي كه در سال۸۳ بوده است. 
وكيل ادامه داد: موكل بنده 2۰سال در دستگاه قضايي بوده 
است، آيا كسي او را )از فعاليت هاي ديگر( منع كرده است؟ 
امروز هم ممكن است برخي از مديران خارج از ساعت اداري 
كار كنند، آيا اين جرم و تخلف است؟ وي مقام دادسرا را به 
نقض آشكار بيطرفي متهم كرد و متن كيفرخواست و اتهامات 
وارده به موكل خود را »سراسر كذب« دانست كه با اعتراض 
نماينده دادستان مواجه شد. قاضي دادگاه خطاب به وكيل 
طبري گفت: فقط حاشــيه مي رويد، ظاهرا دفاعي نداريد. 
دادگاه شخصيت بيطرف دارد و شــما بايد از اتهامات دفاع 
كنيد. در بخش پاياني دادگاه، متهم مشايخ در دفاعيات خود، 
اتهامات مطرح شده عليه خود را رد كرد و گفت: آقاي قاضي 
بنده گول خوردم و اشتباه كردم، من ۵۰سال است با آقاي 
نجفي دوستي دارم و ۳7سال است كارخانه دار هستم. بنده 
اصال نمي دانم پولشويي چيست و نمي دانم موضوع ملك روما 
چيست، حتي آقاي دانيال زاده را هم نمي شناسم. وي افزود: 

من براساس رفاقت و دوستي ۵۰ساله اين اشتباه را كردم.

دفاعيات اكبر طبري، متهم رديف اول پرونده ارتشا و شبكه فساد در قوه قضاييه

 رئيس سازمان تبليغات اسالمي: دستگاه هاي فرهنگي بارهاي بر زمين مانده   زيادي دارد
 رئيس مجلس: اگر مردم از مسئوالن نيز نقد بشنوند، پس چه كسي بايد مشكالت را حل كند

مشايخ: به قاضي منصوري در ۵ نوبت ۵ بسته كه جمعاً ۵۰۰هزار 
يورو بود داديم، اما باز هم قانع نشد

تماس قاضي فراري از روماني با متهم

چالش فرهنگ در مجلس

كافه مجلس

در حاشيه سياست نكته

  مجلس يازدهم باشگاه تحريمي ها 
مجلــس يازدهمي  هــا بــا طرح تشــكيل 
كميسيون ويژه »باشگاه تحريمي ها« به دنبال 
تقويت رابطه اقتصادي ايران با كشــورهاي 
آمريكاي التين، چين و روسيه هستند.يكي 
از نماينــدگان امضا كننده ايــن طرح درباره 
جزئيات آن به همشهري گفت: يكي از اهداف 
تشكيل كميسيون ويژه »باشگاه تحريمي ها«، 
ارتباط بيشــتر جمهوري اســالمي ايران با 
كشــورهايي نظير روســيه، چين، ونزوئال و 
برخي ديگر از كشــورهاي حــوزه آمريكاي 
التين كه مورد تحريــم اياالت متحده آمريكا 
قرار دارند، جهت مقابله بــا تحريم ها عنوان 
شده است. بيش از ۱2۰نماينده اين طرح را 
امضا كرده اند. اين اقدام مجلس يازدهمي ها 
در حالي اســت كه در روزهاي اخير يكي از 
آنها آرزوي انتخــاب مجدد دونالــد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا را كرده بود؛  حسينعلي 
حاجي دليگاني، نماينده شــاهين شــهر در 
مصاحبه اي با برنــا تأكيد كــرد: اميدواريم 
ترامپ رياست جمهوري آمريكا براي بار دوم 
به اين مقام انتخاب شــود چراكه وجود وي 
و تحريم هايي كه به واســطه ترامپ بر كشور 
ما تحميل شــده باعث ايجــاد فرصتي براي 
خودكفايي و رشد بيشــتر در كشور گرديده، 
شــايد تحريم ها را ظالمانه ببينيم ولي باعث 

ايجاد فرصت شكوفايي در كشور مي شود.

  چالش كميسيون بندي در مجلس 
يازدهم 

ديــروز جديدتريــن ليســت از اعضــاي 
۱۵كميســيون  تخصصي مجلــس يازدهم 
منتشر شد؛ ليســتي كه از بي اقبالي مجلس 
يازدهمي ها براي حضور برخي كميسيون ها و 
در راس آن كميسيون قضايي خبر مي داد. به 
گزارش همشهري، در حالي كه متوسط حضور 
نمايندگان در كميسيون ها 2۰تا 2۸نماينده 
است، كميسيون قضايي فقط 2عضو دارد. در 
كنار بي رمقي كميسيون قضايي، حضور پررنگ 
پايداري ها در كميسيون فرهنگي هم از نكات 
قابل تامل در كميسيون بندي مجلس جديد 
است. عدم تعيين تكليف كميسيون ها در قريب 
به 2۰روز گذشــته در حالي است كه پيش از 
اين قرار بود فهرست كميســيون ها در هفته 
گذشته نهايي شود ولي به دليل اينكه تعدادي از 
نمايندگان بيش از 2اولويت را براي عضويت در 
كميسيون ها تعيين كرده بودند و نيز باال بودن 
امتيازات اولويت بندي ها، اين كار به تأخير افتاد 
و هيأت رئيسه اعالم كرد تا 2۳خرداد فهرست 
نهايي را اعالم مي كند؛ فهرستي كه ۳روز بعد از 

اين وعده هنوز محقق نشده است.

  احياي طــرح مقابله بــا اقدامات 
آمريكا 

ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف آباد از احياي 
طــرح نمايندگان بــراي مقابله بــا اقدامات 
خصمانه و تحريم هاي اقتصادي آمريكا خبر 
داد و به تســنيم گفت: اين طــرح در حدود 
4۰امضا دارد و امروز براي بررســي در جلسه 

علني تقديم هيأت رئيسه مجلس مي شود. 

 محســن هاشــمي برنامه اي براي 
كانديداتوري رياست جمهوري ندارد

دفتــر رئيس شــوراي شــهر تهران با انتشــار 
اطالعيه اي اعالم كرد: گمانه زني ها درباره نامزدي 
محسن هاشــمي در انتخابات رياست جمهوري 
آينده صحت ندارد.  به گزارش همشــهري، در 
اين اطالعيه آمده است: »با توجه به گمانه زني ها 
و شــايعات مطرح شــده در فضــاي مجازي و 
مطبوعات در رابطه با كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري سال آينده، به اطالع مي رساند 
همانگونــه كه رئيس شوراي شــهر تهــران در 
مصاحبه هاي متعدد تصريح نموده اند، ايشــان 
برنامه يا بنايي بــراي كانديداتوري در انتخابات 
رياست جمهوري ندارند و طرح اينگونه احتماالت 
اثر مثبتي بر شــرايط امروز جامعه كه ســخت 
درگير مشــكالتي نظير بيماري كرونا، مسائل 
اقتصادي - اجتماعي و تحريم هاي ظالمانه است، 
ندارد و مناسب تر است كه توجه و تمركز مسئوالن 
و رســانه ها به جاي پرداختن بــه گمانه زني ها و 
شايعات بي اساس به بهبود خدمت رساني و انجام 

وظايف خويش معطوف گردد.« 

 مردم زير و رو كشيدن سياستمداران را 
فراموش نمي كنند

حجت االسالم احمد سالك، عضو جامعه روحانيت 
مبارز در گفت وگو بــا خبرآنالين درباره احتمال 
حمايت اصولگرايان از محمود احمدي نژاد گفت: 
بنده علم غيب ندارم و نمي توانم نوع رفتار آينده 
افراد را پيش بيني كنم، اما اين موضوع را مي دانم 
كه مردم ما ملتي با بصيرت هســتند و عملكرد 
افراد را به صورت كامــل ارزيابي مي كنند. مردم 
زير و رو كشيدن سياسيون را فراموش نمي كنند. 
آنها با مراجعه به سوابق افراد، مطالب راست و يا 
دروغي را كه از آنها شنيده اند به خاطر مي آورند 
و بر همين اساس درباره سياسيون تصميم گيري 
مي كنند. مــالك انتخاب مــردم، انتخاب افراد 
از روي ارزش هاســت و به هميــن دليل در اين 
زمينه نيز امكان پيش بيني انتخاب مردم از ميان 

كانديداهاي احتمالي وجود ندارد.

مجلس ديروز در ادامه سلسله نشست هاي خود 
با وزيران دولت، ميهمان سيدعباس صالحي، مجلس

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و حجت االسالم 
محمد قمي، رئيس سازمان تبليغات اسالمي بود؛ نشستي كه 
بعد از مجموعه جلسات مجلس با وزيران اقتصادي دولت، حاال 
به فرهنگ رسيده و پا به عرصه مجازي هم گذاشته است. ديروز 
بحث فضاي مجازي و فيلترينگ و توليد محتوا در فضاي مجازي 
به يكي از مباحث اصلي مجلس تبديل شد؛ جايي كه رئيس 
سازمان تبليغات اسالمي با گاليه همزمان از فيلترينگ و در 
عين حال رها بودن برخي شبكه هاي اجتماعي در كشور، گفت: 
در حوزه فضاي مجازي مي بينيم كه تصميم نظام بستن يك 
شبكه مجازي است اما بايد ببينيم آيا حاال بهتر شده است كه 
همه فيلتر شكن دارند؟ البته در همه جاي دنيا رفتار سلبي در 
كنار رفتار ايجابي الزم اســت. در پيوســت حكــم دوره اول 
شوراي عالي فضاي مجازي آقا هرگونه باال بردن سرعت و پهناي 
باند اينترنت را منوط به شبكه ملي اطالعات كردند و محتوا را 

مقدم بر توسعه زير ساخت خدمات 
كردند، اما اين اتفــاق نمي افتد و 
فرزندان من و شما در فضاي مجازي 

چه مي بينند؟
قمي با بيان اينكــه ۵ آهنگ آخر 
يك خواننــده ۱9۸ ميليــون بار 
ديده شده، تصريح كرد: متأسفانه 
فضاي مجازي رها شــده است. در 
كمتر از يك ســال گذشته پهناي 
باند دو و نيم برابر شــده است. 6۰ 
تا 7۰ درصــد اين فضــا در اختيار 
اينستاگرام است. جايي كه شاعري 
با 2۰۰ فالوئر وقتي از حاج قاســم 
سليماني مي گويد، صفحه اش بسته 
مي شــود، ما ادعاي حكمراني در 
فضاي مجــازي را داريم اما آنها هر 
كاري مي خواهنــد مي كنند. ۳۰ 
درصد جرايــم رايانه اي، 2۵ درصد 
محتواي خالف عفت و درآمدهاي 
كثيف از قمــار و تبليغات ناهنجار 
در همين فضا اتفاق مي افتد. عشق 

مثلثي، مربعي، خيانت و خشونت و جرايم انساني در اين فضا 
عرضه مي شود و جوانان از آن استفاده مي كنند كه مسئوليتش 

با تك تك شما و من است.

فرهنگ مظلوم است
محمد قمي  در جلســه علني در جريان بررسي چالش هاي 
فرهنگي گفت: شهريور سال ۸6 در جلسه هيأت دولت و بعد از 
گزارش آقاي احمدي نژاد آقا فرمودند فرهنگ حقيقتا مظلوم 
است و در اين زمينه شواهد و ادله اي آوردند. وي سپس با كنايه 
نسبت به استقبال اندك نمايندگان براي عضويت در كميسيون 
فرهنگي مجلس، گفت: هر دلسوزي وقتي اين استقبال پرشور 
نمايندگان را براي عضويت در كميسيون فرهنگي ببيند، ياد 

مظلوميت فرهنگ مي افتد.
وي افزود: 4 ماه است جلسات شــوراي عالي انقالب فرهنگي 
تشكيل نشده و جلســات شــوراي عالي فضاي مجازي هم 
تشكيل نمي شود. كل بودجه فرهنگ كشور زير نيم درصد است 
كه بودجه ســاخت ۳۰۰ كيلومتر 
بزرگراه است. همين اندك بودجه 
دستگاه هاي فرهنگي هم با تشتت 
و شلختگي دستگاه هاي فرهنگي 

بارهاي بر زمين مانده   زيادي دارد.
به گــزارش ايســنا، ســيدعباس 
صالحي، وزير ارشــاد هــم درباره 
موضوع فضاي مجازي،  اظهار كرد: 
وزارت فرهنگ برنامــه تحول در 
فضاي مجازي را در 72اقدام به مركز 
ملي فضاي مجازي عرضه كرده و از 
سال گذشــته مقدمات آن شروع 
شده، عالوه بر ۱۸اقدام قبلي امسال 
2۰اقدام ديگر افزوده شده و بخش 
قابل توجهي از بودجه سال ۱۳99 
صرف توليد محتواي سالم در فضاي 
مجازي شده اســت. ما به جريان 
مردمي هم توجه داريم. در برخي 
مجموعه ها مثل كانون هاي مساجد 
جريان مردمي فعال است، البته كه 

بايد تقويت شود.

   برخي دعواهاي داخلي باعث شــده اســت 
نتوانيم از شرايط خود بهترين استفاده را بكنيم.

  سياســتي كه در دولت يازدهــم و دوازدهم 
انتخاب كرديم تعامل با جهان بود. كه مخالفاني 

در داخل و خارج داشت.
  طرح اسرائيل و آمريكا در سال هاي اخير اين 

بود كه ايران را تبديل به تهديد امنيتي كنند.
   هــدف ترامــپ بازگرداندن همــان طرح 

امنيتي سازي  ايران است.
   ما در حوزه ديپلماســي يــاد مي گيريم كه 
تنها در يك حوزه تخصــص داريم. خيلي ديدم 
ديگراني كه در حوزه من تخصص ندارند به من 

درس داده اند.
  ]در پاسخ به سؤالي درباره انتخابات ۱4۰۰[ 
خود را داراي صالحيت براي رئيس جمهور شدن 
نمي دانم. فقط همين كار وزارت امور خارجه و 

درس دادن در دانشگاه را بلدم.
   مسئول نهايي تصميمات سياست خارجي 
مقام معظم رهبري است. در حوزه كارشناسي 
بدون خودسانسوري بايد نظر خود را به مقامات 
بگوييم اما در اجرا، سياســت هاي نظام را اجرا 
كنيم. وظيفه دارم به عنوان يك شهروند صريح و 
صادقانه به رهبري گزارش دهم اما در مقام اجرا 

بايد يك سياست را اجرا كنيم.
   آقاي كيســينجر يك بار گفت شما در ايران 
چه زماني مي خواهيد تبديل به يك دولت داراي 
منافع غيرايدئولوژيك شويد و من جواب دادم هر 

وقت شما اين تصميم را گرفتيد.
   شــانس انتخاب آقاي ترامپ همچنان بيش 
از ۵۰ درصد است و احتمال انتخاب او به صورت 
جدي وجود دارد. در سياست خارجي و داخلي 
موفق نبوده و نقــاط ضعفش زياد اســت اما با 
نگاهي واقع نگر بايد گفت كه شانس ترامپ تغيير 
چنداني نكرده است. چون پايه رأي اش در جامعه 

عوض نشده است.
   دي ماه 96 سيگنال غلط به ترامپ بود و برخي 
نيز مشــاوره هاي غلطي به او دادند. مثاًل آقاي 
بولتون به او گفته بود جمهوري اســالمي شش 
ماهه ساقط مي شــود. ترور سردار سليماني هم 

ادامه همين مشورت هاي غلط بود.
    آقاي ترامپ ديگــر دروغ هايي مثل »پايان 
جمهوري اسالمي« را باور نمي كند اما سياست 
اشتباه را با اشتباهي ديگر ادامه داده است و براي 
جبران اشــتباه گذشــته باز هم اشتباه ديگري 
مي كند مثل تهديد تحريم ديوان دادگســتري 

بين المللي.
   در ســال۸۱ به دفتر رهبري دعوت شدم و 
ايشان فرمودند كه »از طرف آقاي خرازي به عنوان 
نماينده ايران در ســازمان ملل انتخاب شده اي 
ولي در موضوعــي نظر تو با نظر مــن متفاوت 
است« در پاسخ گفتم »بله، همينطور است اما 
نظر كارشناســي خود را بايد بگويم اما در اجرا 
نظر شما را اجرا مي كنم «. رهبري فرمودند »اگر 
در موضوعي ۱۸۰ درجه نظر مخالفي داشــتيد 

حتما بگوييد.«
   ايرادي كه ما در كشــور داريم اين است كه 
برعكس عمل مي كنيم. در مشورت مقلد هستيم 
يعني حرفي را مي زنيم كه رئيس مان دوست دارد 
بشــنود اما در عمل مجتهديم يعني رئيس مان 
تصميمي را مي گيرد اما بعد خودمان كار ديگري 
را انجام مي دهيم. اين سياست، سياست غلطي 

است.
   من ضد  هيچ جا نيســتم، نه آمريكا، نه اروپا. 
من طرفدار منافع ملي مردم هستم. اگر منافع 
ملي ايجاب كند مذاكره مي كنيم. در مذاكره و 

سياست خارجي اصال بحث اعتماد نيست.
   دبيرخانه ســازمان ملل درباره منشأ ايراني 
تســليحات به كار رفته عليه آرامكو تحت تأثير 

تهديد آمريكا قرار گرفت.
   كشــورهاي منطقه به جاي آنكه در گذشته 
زنداني باشند بيايند و درباره آينده گفت وگو كنيم.

   اگر پرونده هســته اي به شوراي امنيت برود 
جمهوري اسالمي در پاسخ گزينه هاي مختلفي 
دارد كه يكي از آنها خروج از برجام و NPT است 

اما تصميم عاقالنه و عزتمندانه مي گيريم.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
شنبه شب، در يك مصاحبه اينستاگرامي، شركت 
كرد. در اين گفت وگو نكات قابل توجهي از سوي 

ظريف مطرح شد كه به نقل از ايرنا مي آيد:

ظريف: منافع ملي ايجاب 
كند مذاكره مي كنيم

اولين جلسه شوراي عالي امنيت ملي با تركيب جديد   عكس
سران قوا به رياست حسن روحاني رئيس جمهوري  خبر

برگزار شد. در جلسه عصر روز شنبه شوراي عالي 

امنيت ملي، محمدباقر قاليباف در جايگاه رئيس مجلس حضور داشت. 
ابراهيم رئيسي، شمخاني، ظريف، سرلشكر باقري و... از ديگر حاضران 

در اين جلسه بودند./ عكس پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

روحاني، قاليباف و رئيسي در جلسه شوراي امنيت
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ادامه از 
صفحه اول

مجيد جباري
خبرنگار

 گزارش اختصاصي همشهري از روند توسعه 
حمل ونقل زيرزميني تهران طي دوره حاضر مديريت شهري  5گواه توسعه مترو در31ماه اخير

خبر

تأمين مالي مترو نيازمند ابزار 
حاكميتي است

شهردار و مسئوالن شهري پايتخت در بازديد از روند ساخت خط6 
متروي تهران بر لزوم استفاده از ابزارهاي حاكميتي براي تامين 

منابع مالي مترو تأكيد كردند.
به گزارش همشهري، پيروز حناچي، شهردار تهران در اين بازديد 
با اشــاره به اينكه تكميل خطوط مترو و توسعه آن يك موضوع 
حاكميتي اســت، تأكيد كرد: در نتيجه براي پيشبرد آن بايد از 
تمام ابزارهاي حاكميتي استفاده كرد. او با اشاره به اينكه بخشي از 
محدوديت هاي بانك شهر و بانك هاي عاملي كه به ارائه تسهيالت 
به شركت مترو مي پردازند، مالحظاتي اســت كه بانك مركزي 
براي آنها درنظر گرفته است، گفت: بنابراين براي رايزني و پيشبرد 
اهداف در حوزه تامين منابع مالي بايد رايزني با بانك مركزي بيش 
از پيش انجام دهيم. حناچي با اشــاره به اينكه مســئوالن كالن 
كشور بايد با مشكالت متروي تهران براي توسعه خطوط و ميزان 
تأثير بهره برداري از خط 6 و 7 متروي تهران بر رضايتمندي مردم 
تهران بيشتر آشنا شوند، خاطرنشــان كرد: ما در حال پيگيري 
تامين منابع مالي از تمــام راه هاي موجود هســتيم. در همين 
راستا براي نقد شدن اوراق مشاركت شــركت متروي تهران نيز 
رايزني هايي را انجام داده و اين موضوع را تا تحقق كامل پيگيري 
مي كنيم. حناچي با اشاره به اينكه ايده آل از ديد ما بهره برداري 
تا ايستگاه سولقان خط6 اســت، اظهار كرد: اميدواريم مشكالت 
مربوط به تامين منابع مالي براي حوزه تجهيزات و ســيويل در 
خط6 مرتفع شود و با درنظر گرفتن خط 6 و 7 به عنوان پروژه هاي 
اولويت دار شهرداري تهران از تمام ظرفيت هاي شهرداري براي 
پيشبرد اين دو پروژه استفاده كنيم. همچنين سيدمناف هاشمي، 
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهران با اشــاره به اينكه 
به منظور نظم دهي به توسعه خطوط مترو نيازمند تعيين يك رژيم 
پرداخت مالي هفتگي يا ماهانه به اين شركت هستيم، عنوان كرد: 
در اين صورت مي توانيم ايستگاه هايي را كه داراي پيشرفت بيشتر 
هســتند، ســريع تر تكميل كرده و به بهره برداري برسانيم. علي 
امام، مديرعامل شركت مترو نيز با ارائه گزارشي درخصوص روند 
توسعه خط6 متروي تهران، تأكيد كرد: متأسفانه بخش مياني و 
شمالي اين خط هنوز وارد مدار بهره برداري نشده است. در برنامه 
امسال مقرر اســت درصورت تامين منابع مالي اين دو بخش نيز 
تكميل و وارد مدار بهره برداري شود. هم اكنون 4بخش ساختماني 
در خط6 متروي تهران فعال است كه 32كيلومتر آن حد فاصل 
ايستگاه دولت آباد تا ايستگاه ســولقان قرار دارد. از طرف جنوبي 
نيز عمليات حفاري خط6 متروي تهران از دولت آباد به ســمت 
حرم حضرت عبدالعظيم حسني در حال انجام است. خوشبختانه 
در دوره جديد مديريت شهري حدود 3200متر حفاري در اين 
بخش صورت گرفته است؛ اين در حالي است كه در دوره گذشته 
نيز حدود 1200متر حفاري انجام شده بود. درصورتي كه مجموع 
حفاري ها به 6200متر برســد، اين بخش به حــرم عبدالعظيم 
حسني)ع( مي رسد. شــهرداري در نظر دارد اين بخش از خط را 
در حرم عبدالعظيم حســني)ع( به ايستگاه شهرري در خط يك 
متروي تهران متصل كند. در اين نقطه راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران نيز يك ايستگاه خواهد داشت تا بتوان به اين وسيله تبادل 
مســافر بين خط يك، 6 و راه آهن انجام شــود. درصورت تامين 
منابع مالي امكان بهره برداري از فاز دوم خط6 شامل 6 ايستگاه از 
تربيت مدرس تا ستاري و 10كيلومتر در بخش جنوبي اين خط 

از شهيدرضايي تا اميركبير وجود دارد.

متروي تهران امسال وارد بيست ودومين سال فعاليت خود 
شده است. طي اين ســال ها اگرچه شهر به 237كيلومتر 
خطوط مترو و 125ايستگاه دســت يافته اما اينكه مسير 
پيشرفت چگونه طي شــده و در 3دوره مديريتي اخير، 
ترددهاي شهري چگونه به سمت مترو رفته، نكته اي مهم 
و قابل بررسي است. طي ســال هاي پس از انقالب، دوره 

حيات مجدد متروي تهران از ابتداي ســال65 آغاز شد. 
در آن سال ها به علت جنگ تحميلي دولت وقت با اين قيد 
شروع كار مترو را مصوب كرد كه به بودجه هاي دولتي متكي 
نباشد. روند پيشرفت مترو پس از پايان جنگ شكل ديگري 
به خود گرفت و با كمك هاي دولتي در سال77 خط5 مترو 
در مسير تهران تا كرج افتتاح شد. گزارش حاضر به بررسي 
3دوره مديريتي مترو در 2دهه اخيــر مي پردازد و روند 
پيشرفت مترو در اين 3دوره را بررسي مي كند. شاخص هاي  
توسعه مترو بي شك شــامل طول خطوط افتتاح شده، 

تعداد ايستگاه افتتاح شده، پست برق افتتاح شده، پايانه 
افتتاح شده و واگن جديد است. براي بررسي اين شاخص ها 
3دوره اخير مديريت شهري را زير ذره بين قرار داديم تا 
مشخص شود توســعه مترو طي اين سال ها چگونه بوده 
است. شركت متروي تهران اين آمار را اختصاصي در اختيار 
همشهري قرار داده اســت. نكته حائز اهميت در مقايسه 
پيش رو اينكه متأسفانه در يكي 2سال اخير شديدترين 
تحريم ها عليه كشور  را داشته ايم  و با توجه به تامين قطعات 
بنيادي مترو در خارج از كشــور، پس از بحران ارزي اين 

سال ها، قيمت نهايی توليدات داخلي 3برابر افزايش يافته 
است. از سويي با توجه به رقم يك ميليون يورويي هر واگن 
مترو، مشكل مالي بزرگ ترين ســنگ پيش پاي توسعه 
متروي تهران است. بسياري از شهروندان فكر مي كنند پس 
از تحريم هاي گسترده سال هاي اخير، اين سامانه شهري 
تحريم است اما معضل بزرگ در مسير توسعه مترو تنها و 
تنها نرسيدن منابع مالي است. در چنين شرايطي بايد ديد 
آيا در روند توسعه مترو تزلزل و توقفي پيش آمده يا چرخ 

توسعه مترو با همان سرعت مي چرخد.

ميزان حضور مدير: 160ماه
طول خطوط افتتاح شده: 125كيلومتر)ماهانه 800متر(

تعداد ايستگاه افتتاح شده:70ايستگاه )ساالنه 5ايستگاه(
پست برق افتتاح شده: 4پست

پايانه افتتاح شده:4پايانه
واگن جديد:800دستگاه  )ماهانه 5واگن(

محسن هاشمي
76 تا 90

ميزان حضور مدير: 80ماه
طول خطوط افتتاح شده: 80كيلومتر)ماهانه يك كيلومتر(

تعداد ايستگاه افتتاح شده:39 ايستگاه )ساالنه 6ايستگاه(
پست برق افتتاح شده: 3 پست

پايانه افتتاح شده:-
واگن جديد:439 دستگاه  )ماهانه 5.5 واگن(

هابيل درويشي
90 تا 96

ميزان حضور مدير: 31 ماه
طول خطوط افتتاح شده: 32كيلومتر)ماهانه 1 .1كيلومتر(

تعداد ايستگاه افتتاح شده:17 ايستگاه )ساالنه 6.8ايستگاه(
پست برق افتتاح شده: 2 پست

پايانه افتتاح شده:2 پايانه
واگن جديد:119 دستگاه  )ماهانه 4.5 واگن(

علي امام
96 تاكنون

 بودجه متروي تهران 
در شهرداري

2819ميليارد تومان 

 بودجه متروي تهران 
در دولت

253ميليارد تومان 

 بودجه از محل 
اوراق مشاركت

1910ميليارد تومان 

 درآمد 
مجتمع هاي ايستگاهي 

2406ميليارد تومان 

رو
 مت

هزينه هر كيلومتر احداث

برنامه سال جاري

اي مالي براي سال99 مترو وعده ه

 سال96
250ميليارد تومان

 سال99
750ميليارد تومان

ساخت  8كيلومتر 

افتتاح  17 ايستگاه 

توسعه خطوط 3، 6 و 7

افتتاح  3پست جديد برق

بهره برداري از  2پايانه 

قصه واگن ها
در ماه هاي اخير 70واگن به تدريج به بهره برداري رســيد اما در برنامه 5ساله ششم 
كشور، قرار شد 2هزار واگن از سوي دولت براي كالنشهرها تامين شود كه 1050واگن 
سهم تهران بود. دولت اين تكليف را به وزارت كشور سپرد و در سال 96، مناقصه آن 
برگزار شد. كنسرسيوم واگن سازي  تهران و شركاي خارجي آن را برنده شدند اما از 
آنجا كه بايد با فاينانس چين ساخته شــود، براي اينكه در بسته تعامالت اقتصادي 
2كشور انجام شود، فرايند اداري آن تا فروردين 99به طول انجاميده كه زمان زيادي 
اســت. از اين مرحله بايد در داخل كشور چين ساماندهي شــود. البته بايد اعتبار 
اسنادي تامين قطارهای مترو نيز از سوي دولت باز شود كه هنوز رخ نداده است. بر 

اين اساس بعيد است زودتر از 1401اين واگن ها به خطوط تهران برسند.

بودجه هاي مصوب 
و محقق شده متروي 
تهران در 5سال اخير

)ميليارد تومان(

رقم مصوب

2089
رقم مصوب

3150
رقم مصوب

2300
رقم مصوب

1765
رقم مصوب

1968

رقم محقق شده

1720
رقم محقق شده

3117
رقم محقق شده

1300
رقم محقق شده

976
رقم محقق شده

830

 فيلم بازديداز خط 6مترو را 
از طريق اسكن اين كد ببينيد

شوراي شهر تهران تصويب كرد
حمايت از اقتصاد شهر با تسهيالت تشويقي شورا

شوراي شــهر تهران ديروز به 
طرحي رأي داد كــه با ايجاد 
ظرفيت براي جهــش توليد و تمركــز بر بازار ســرمايه، رونق 
كسب وكارها پس از پايان دوره فراگيري كرونا و حمايت از اقتصاد 
شهر را نشانه رفته اســت. اين طرح مكمل اليحه بسته محرك 
اقتصادي شهرداري تهران به حساب مي آيد؛ اليحه اي كه بر بازار 
ســاختمان و بازار پول تمركز داشــت و هدفش جبران كسري 

درآمدهاي مديريت شهري در دوران كرونا بود.
حاال مديريت شــهري پايتخت با 2رويكرد جداگانه اما مكمل، 
به دنبال ايجاد ظرفيت هايي براي اقتصاد كالنشــهري است كه 
شيوع كرونا تنها در 2ماه اول سال بيش از 2500ميليارد تومان 
از درآمدهايش را كاهش داده است. بر اين اساس، ديروز كليات 
طرح تسهيالت تشويقي حمايت از اقتصاد شهري و جهش توليد 
در برابر آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا در شهر تهران به 

تصويب شوراي شهر رسيد.
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر 
تهران در تشــريح اين طرح گفت: »طرح تســهيالت تشويقي 
حمايت از اقتصاد شــهري و جهش توليد در برابر آســيب هاي 
ناشي از شيوع ويروس كرونا در شهر تهران، پيش از ارائه اليحه 
بسته محرك اقتصادي از سوي شهرداري تهران تقديم شورا شد 
و با عنايت به همپوشاني بخشي از بخش هاي اين طرح با اليحه 
ارسالي شهرداري، شورا ابتدا اليحه شهرداري را تصويب كرد.« 

او افزود: »اين طرح با بازنگري به طرح »حمايت از اقتصاد شهري 
و جهش توليد در برابر آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا« 
تغيير نام پيدا كرد و در دستور كار شورا قرار دارد.« فراهاني با بيان 
اينكه تأكيد اليحه شهرداري بر بازار ساختمان و بازار پول بود، 
گفت: »اين طرح اما بر بازار سرمايه و ايجاد ظرفيت براي جهش 
توليد و رونق كسب وكارها پس از پايان دوره فراگيري كرونا تأكيد 
دارد. در اين طرح بر ظرفيت هاي عرضه سهام شركت شهروند 
در بورس، عرضه سهام مؤسسه همشــهري در بورس، استفاده 
از ظرفيت شركت ســهامي عام، اســتفاده از ظرفيت صندوق 
سرمايه گذاري ETF، استفاده از ظرفيت صندوق سرمايه گذاري 
نيكوكاري بر پايــه قوانين بازار ســرمايه و ظرفيت هاي بورس 
تأكيد شده اســت. همچنين در حوزه حمايت از كسب وكارها و 
پيمانكاران شهرداري فراهم كردن امكان فعاليت كسب وكارها تا 
ساعت 2 بامداد با هماهنگي مراجع ذيصالح، پيش بيني تخفيف 
براي تبليغات صنفي صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدي 

بدهي ها و... از ديگر اقدامات پيش بيني شده در اين طرح است.«
فراهاني همچنين خاطرنشــان كرد: »بــراي درك اثرات كرونا 
بر تامين مالي شــهرداري تهران، كتاب »پاندمي كرونا و تامين 
مالي شهرداري تهران« را در اين ايام تهيه كردم كه خوشبختانه 
همزمان با رسيدگي اين طرح مراحل چاپ آن به پايان رسيد و 
در دسترس شما همكاران عزيز قرار دارد. اميدوارم با رأي شما 
عزيزان به كليات و مواد اين طرح شاهد گام برداشتن در مسير 

كودكی به نام هيچ

در دوره ســوم شــوراي شــهر تهران براي 
پاسخگويي به بخشي از اين نارسايي ها، طرح 
»شهر دوســتدار كودك« به تصويب رســيد و براي نخستين بار 
ساالنه، اعتبار ويژه اي به اين مهم اختصاص يافت. با وجود اين بايد 
گفت بدون داشتن نگاه و عزم ملي، امكان برداشتن قدم هاي مؤثر 
ميسر نيست و مقدمه اين عزم، داشتن گزارش روشن، اطالعات پايه 
و تحليلي پذيرفته شده و جلب مشاركت و وحدت رويه برنامه اي 
ســازمان ها، نهادها و تشكل هاســت. درحالي كه در برنامه پنجم 
توسعه موضوع يكپارچگي مديريت شــهري - كه در برنامه هاي 
پيشــين به آن پرداخته مي شــد - اساسا حذف شــد. اين نگاه 
دشواري هاي ساماندهي حل مسائل و مشكالت شهري را به ويژه 

در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي دشوارتر كرد.
براي حل مشكالت كودكان الزم است برنامه هاي زيادي به اجرا 
درآيد اما در حوزه شــهري بايد گفت شوراياري ها ظرفيت و توان 
حمايت از ســالمت محالت و كــودكان را دارند. نوع مشــكالت 
كودكان و فراواني آنها در مناطق مختلف تهران بسيار متفاوت است. 
شــوراياران مي توانند با گذراندن دوره هاي آموزشي به شناسايي 
نيازها و مشكالت اصلي و آســيب هاي فراروي كودكان و حمايت 
از خانواده هايي كه در اين باره نگراني دارند، كمك مؤثري كنند و 
شرايط خدمات الزم و متناسب با مشــكالت و آسيب ها را در هر 

منطقه شهري فراهم كنند.
در برخي موارد بازنگري مربوط به حقــوق كودكان، تعامل ميان 
ســازمان ها و نهادها براي گســترش خدمات ويــژه كودكان در 
محيط هاي تفريحي، ورزشــي و آموزشــي و بهداشتي از اولويت 
كارهاســت. ارائه گزارش نوبه اي از وضعيت كودكان در كشــور 

مقدمه اي مهم براي دفاع از حقوق آنهاست.
درنهايــت بايد گفت پرداختــن مديريت هاي شــهري از طريق 
تشكل هاي علمي به موضوع كودك، اقدامي محوري و ارزشمند 
است و جمع آوري و جمع بندي نظرات تشكل هاي مردمي فعال در 
زمينه حقوق كودكان و استفاده از ظرفيت و توانايي هاي مادي و 

معنوي، بي ترديد مي تواند از رنج شهر بكاهد.

يادداشت

   كميسيون هاي داخلي مناطق يكي از گلوگاه هاي فساد
رئيس كميسيون معماري و شهرســازي شوراي شهر تهران ديروز 
نطقي درباره انتظام بخشي به كميسيون هاي داخلي داشت. محمد 
ســاالري گفت: »هيچ بندي از مصوبه شــوراي پنجم درخصوص 
انتظام بخشي به كميســيون هاي داخلي، نه تنها زمينه بروز تخلف 

را فراهم نكرده بلكه با اجراي دقيق اين مصوبه، بخش عمــده اي از بي انضباطي هاي حوزه 
شهرسازي و معماري شهر تهران ساماندهي خواهد شد.« او با اشاره به بازتاب گسترده تصويب 
اليحه چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق توسط شوراي شهر تهران، 
در ميان جامعه حرفه اي و رسانه ها گفت: »بايد اعالم كنم كه شوراي پنجم بسيار خرسند است 
كه برخالف گذشته، عملكرد خود را زير نگاه تيزبين و نقاد رسانه ها و جامعه مدني و حرفه اي 
مي بيند و اين را موهبتي براي خود و شهر مي داند كه حساســيت  افكار عمومي نسبت به 
سرنوشت شهر برانگيخته شود.« او برخي از رويه هاي رايج در حوزه شهرسازي و معماري را كه 
تا همين اواخر ادامه داشته است، بيان كرد: »در بررسي مغايرت هاي ميان پروانه هاي ساختماني 
صادره در فاصله زماني ابالغ طرح تفصيلي )1391( تا شهريور1397 با دستور نقشه هاي صادره 
)مالك ضوابط طرح تفصيلي( در سه موضوع، شامل 1-تفاوت  در تعداد طبقات، 2- سطح اشغال 
و 3- تراكم ساختماني نشان داد كه از 108هزار پرونده صادره در اين بازه زماني بيش از 62هزار 
پرونده )71درصد كل پرونده ها( حداقل در يكي از شاخص هاي فوق داراي مغايرت با دستور 
نقشه صادره يا همان طرح تفصيلي بوده اند كه از ميان آنها تعداد 19663مورد مغايرت طبقه، 

54201مورد مغايرت سطح اشغال و 54431مورد مغايرت در تراكم ساختماني بوده است.«
به گفته او در بررسي عملكرد دوره 10ساله گذشته كميسيون ماده 5، مالحظه شد كه از موارد 
مطرح شده در اين كميسيون، 10.2درصد مربوط به طرح هاي موضعي، 3.10درصد مربوط به 
طرح هاي موضوعي و 86.7درصد مربوط به طرح هاي موردي بوده است و از ميان درخواست هاي 
موردي، 28.5درصد مربوط به بلندمرتبه ســازي  بدون ضابطه و فاقد پيوست هاي مطالعاتي 
بوده است. او درخصوص بررسي فراواني صورتجلسات شوراي معماري مناطق گفت: »بررسي 
تصميم گيري هاي اين شورا طي سال هاي گذشــته حكايت از اين دارد كه غالب پرونده هاي 
شهرسازي مناطق يك يا چندبار در اين شوراها مطرح و بيش از 80درصد تصميم گيري هاي اين 
شوراها مغاير مفاد طرح تفصيلي و ضوابط مالك عمل شهرسازي و معماري ازجمله اعطاي مازاد 
طبقه، افزايش سطح اشغال، كسري پاركينگ، تغيير كاربري و مواردي از اين قبيل بوده است 
به نحوي كه اين تصميم گيري ها فراتر از اختيارات مناطق و شهرداري تهران و شوراها بوده است.« 
ساالري تصريح كرد: »هر چند بسياري از رسانه ها و اهالي جامعه حرفه اي و مدني در گذشته نيز 
نسبت به اين انحرافات و تخلفات گسترده واكنشي اعتراض داشته اند و جاي سپاس دارد ولي 
برخي از رسانه ها و افراد هم سعي كردند در گذشته سكوت پيشه كنند.« به گفته او با وجود تأكيد 
مكرر بر جايگاه حقوقي كميسيون هاي داخلي، هيچ گونه چهارچوب و دستورالعملي براي نحوه 
تصميم گيري و حدود اختيارات مشخص نشده و همين امر باعث شده تاكنون يكي از گلوگاه هاي 
فساد، رانت، بي عدالتي، بي انضباطي و اعمال ساليق و امضاهاي طاليي، اين كميسيون ها باشد. 
بنابراين با عنايت به جايگاه حقوقي كميسيون هاي داخلي، در مصوبه جديد شورا سعي شد 
عملكرد اين كميسيون با توجه به رويكردهاي زير اصالح شود. او در ادامه، تعيين سقف مجاز 
رسيدگي به تخلفات در كميسيون داخلي، تعيين مسئوليت ها در رسيدگي به تخلفات كميسيون 
داخلي، تدوين سازوكارهاي نظارتي بر عملكرد كميسيون داخلي، استثنا شدن دريافت عوارض 
در بررسي برخي تخلفات در كميسيون داخلي، تأكيد بر رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط 
مالك عمل طرح تفصيلي در رسيدگي به تخلفات، سيستمي شدن مراحل و فرايندهاي بررسي 
تخلفات در كميسيون هاي داخلي، انتشار تصميمات كميسيون داخلي در سامانه شفافيت 
شهرداري تهران، تعيين عوارض و جرايم رســيدگي به تخلفات كميسيون داخلي در جهت 
رسيدن به وحدت رويه و سيستمي كردن آن، احصا و محدود كردن اختيارات كميسيون داخلي، 
تخلف محسوب شدن عدم رعايت حدود و اختيارات كميسيون داخلي را از رويكردهاي تدوين 

و تصويب اين مصوبه بيان كرد.
ساالري در پايان افزود: »از آنجايي كه تبيين دقيق بند بند مصوبه اخير شورا در وقت نطق پيش 
از دستور صحن علني شورا مقدور نيست، لذا در راستاي ايفاي رسالت پاسخگويي كميسيون 
شهرسازي و معماري و شوراي پنجم با برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور جامعه حرفه اي 
و رسانه ها تمامي ابعاد ماده واحده ها، تبصره ها و بندهاي اين مصوبه را واكاوي خواهيم كرد و 
همين جا با صراحت اعالم مي كنم كه به هيچ عنوان و هيچ بندي از اين مصوبه شوراي پنجم نه تنها 
زمينه بروز تخلف را فراهم نكرده است بلكه با اين مصوبه مشروط به اجراي دقيق، مطمئناً بخش 

عمده اي از بي انضباطي هاي حوزه شهرسازي و معماري شهر تهران ساماندهي خواهد شد.«

مولد ســازي  دارايي هاي شهرداري و تســهيل جهش توليد با 
فراهم كردن زمينه هاي فعاليت كسب وكارهاي خرد در دوران 

پايان فراگيري كرونا باشيم.«
پس از صحبت هاي فراهاني، طرح »تسهيالت تشويقي حمايت 
از اقتصاد شــهري و جهش توليد در برابر آســيب هاي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا در شهر تهران« با 14رأي موافق به تصويب 
شوراي شهر تهران رسيد و بررسي جزئيات طرح به جريان افتاد 
است. ماده يك اين طرح پس از اصالحاتي از سوي اعضاي شورا 
به تصويب رسيد و ادامه بررســي جزئيات به جلسه بعدي شورا 

موكول شد.
اعضاي شوراي شهر ديروز همچنين اليحه تعيين ارزش معامالتي 
ملك را اصالح كردند. در جلسه قبل شورا، كليات اليحه شهرداري 
تهران درباره چگونگي تعيين ارزش معامالتي ملك به تصويب 
اعضاي شوراي شهر تهران رسيد و اعضا پس از آن وارد پيشنهادها 
شدند. به اين ترتيب، با پايان يافتن پيشنهادهای اعضاي شوراي 
شهر تهران، بررسي جزئيات اليحه تعيين ارزش معامالتي ملك 

در صحن شوراي شهر تهران به پايان رسيد.

گزارش سازمان انتقال خون تهران به شورا
شوراي شــهر تهران ديروز همچنين ميزبان مديركل سازمان 
انتقال خون تهــران بود. محمدرضــا مهديزاده بــا حضور در 
دويست وبيستمين جلسه علني پارلمان شهري پايتخت به ارائه 
گزارشي درباره وضعيت اين ســازمان پرداخت و با بيان اينكه 
وجود 27اهدا كننده خون، به ازاي هر هزار شهروند تهراني، يك 
آمار مطلوب است، گفت: »همكاري مشترك با شهرداري تهران 
در روزهاي شيوع كرونا، سازمان انتقال خون را مجاب به ايجاد 

يك راهبرد مشترك با شهرداري كرد.«
محمدرضا مهديزاده ادامه داد: »بيش از 160بيمارستان و مركز 
درماني پايتخت، روزانه با تامين خون از ســوي مراكز 12گانه 
انتقال خون، در نقاط مختلف تهران كار خود را براي نجات جان 

بيماران انجام مي دهند.«
او با بيان اينكه به ازاي هر هزار شهروند در تهران، 27اهداكننده 
خون وجود دارد، افزود: »اين يك آمار مطلوب است و براساس 
استانداردهاي جهاني، مي توانند ما را در تامين فرآورده هاي خوني 

به مقصود برساند.« 
مهدي زاده اظهار كــرد: »در زمينه انتقال خــون نياز به كمك 
مديريت شهري داريم تا از ظرفيت هاي تبليغاتي جهت افزايش 
اهداكنندگان و داوطلبان برخوردار شويم.«به گفته او هم اكنون 
4مركز اهداي خون در پايتخت وجود دارد كه با هم افزايي با ساير 
دستگاه ها، به ويژه با مديريت شهري مي توان در مناطق ديگر هم 
نسبت به احداث پايگاه اقدام كرد. پس از ارائه گزارش مديركل 
سازمان انتقال خون تهران، اعضاي شوراي شهر پرسش ها و نقطه 
نظراتشان را درباره وضعيت سازمان انتقال خون مطرح كردند و 
مديركل ســازمان انتقال خون تهران هم فرصت پيدا كرد تا به 

ابهامات و پرسش هاي اعضاي شورا پاسخ دهد. 

تذكرات اعضا در دويست و بيستمين جلسه شوراي شهر تهران
  بهاره آروين: تهديد غيرقانوني قوه قضاييه نســبت به حذف قيمت هاي مسكن از سايت هاي اينترنتي باعث شده 
مستأجران در اين وضعيت نابسامان اقتصادي براي پيدا كردن خانه مناسب به شكل انحصاري با صاحبان بنگاه هاي 
معامالت امالك در ارتباط قرار گيرند. صنفي كه در باال بردن نجومي قيمت ها نفع مستقيم دارد. از قوه قضاييه تقاضا 

مي كنم هرچه زودتر به محدوديت ايجاد شده براي سايت هاي اينترنتي در درج قيمت هاي حوزه مسكن پايان دهند.
  محمدجواد حق شناس: شهرداري مكلف است در راستاي افزايش ميزان حضور و ارتقاي جايگاه زنان و همچنين 
جوانان در مديريت شهري با اختصاص30درصد از پست هاي مديريتي به زنان شــاغل در شهرداري تا پايان برنامه 
اقدام كند. عالوه بر آن، »افزايش انتصاب جوانان در تصدي پست هاي مديريتي و ارتقاي سهم و نقش آنان در مديريت 
شهرداري تهران« هم مصوبه اي است كه درآن صراحتا بيان شده تا حداقل 30درصد از پست هاي مربوط به جوانان در 
هر يك از سطوح چهارگانه در اختيار زنان جوان قرار  بگيرد. شهردار محترم تهران نسبت به ارسال گزارش تفصيلي از 

آخرين اقدامات در اين زمينه اقدام كند.
  احمد مسجدجامعي :  برخي آتش سوزي ها به امالك شخصي رسيده است. در كنار درياچه چيتگر 40هزار متر باغ 
شخصي آتش گرفت و در شهر ري نيز شــاهد حريق در يك باغ 5هزار متري بوديم كه الزم است شهرداري تهران در 
مورد علل حريق حواشي آن و اعالم نظر كارشناسي اقدام كند. شهرداري تهران ظرف مدت يك هفته درمورد عوامل 

حريق ها، اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي گزارشي را به شوراي شهر ارائه كند.
  شهربانو اماني: براساس تصميم گيري ستاد ملي مبارزه با كرونا از روز گذشته)شنبه( همه مهدهاي كودك در كشور و 
تهران آغاز به كار كردند. من بارها نبود استانداردها در مهدهاي كودك متعلق به شهرداري تهران را پيگيري كرده و به 
مسئوالن ذيربط متذكر شدم. با گذشت يك سال از اين موضوع گزارشي به دست من نرسيده است. شهرداري تهران 

ضمن رفع نواقص ايمني خانه هاي كودك بر اجراي دقيق پروتكل هاي بهداشتي نظارت كامل داشته باشد.

ث
مك

سيدمحمد فخار
خبرنگار



2 دوشنبه 26 خرداد 99  شماره 7964 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

نبض بازار

طال و ارز

در مبادالت روز گذشته شــاخص كل بورس تهران 0.38درصد 
كاهش يافت با اين حال ارزش معامالت بورس 46درصد رشــد 

كرد.
پس از چندين روز صعود، ديروز شــاخص كل بــورس تهران با 
اندكي نزول مواجه شد به طوري كه با 4هزارو 481واحد كاهش 
معادل 0.38درصد افت كرد و به يــك ميليون و 185هزار واحد 
رسيد. با اين حال در مبادالت ديروز ارزش كل معامالت كه يكي 
از مهم ترين نماگر هاي بازار ســهام اســت با 6هزارو 780واحد 
افزايش مواجه شــد و معادل 46درصد رشد كرد. سرمايه گذاران 
ديروز جمعا 21هزارو 292ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و 
فرابورس دادوستد كردند. ديروز همچنين تعداد معامالت انجام 
شــده در بورس هم 28درصد افزايش يافت و جمع كل معامالت 

انجام شده به 2ميليون و 520هزار معامله رسيد.

افزايش قيمت ها همچنان ادامه دارد
دادوستد هاي روز گذشته بازار ســهام در شرايطي دنبال شد كه 
مجوز افزايش قيمت لوازم خانگي صادر شــد. به گفته سرپرست 
وزارت صنعت، سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت 20درصدي 
لوازم خانگي نسبت به سال گذشــته را صادر كرده است. به نظر 
مي رسد اين خبر مي تواند بر سهام شــركت هاي اين گروه تأثير 
مثبتي داشته باشــد ضمن اينكه تازه ترين خبر ها نشان مي دهد 
دولت برنامه هايي بــراي افزايش توليد لــوازم خانگي از طريق 
كارخانجات داخلي در دست دارد. چنانچه اين سياست اجرا شود 
مي توان اميدوار بود صنايع فعال در بخش لوازم خانگي با افزايش 
توليد و رشد سود مواجه شــوند. ظرفيت توليد واحدهاي لوازم 

خانگي ايران هم اكنون 2تا 3برابر وضعيت فعلي است.
امروز همچنين قرار است موضوع افزايش قيمت الستيك هم در 
ستاد تنظيم بازار بررسي شود. انجمن صنفي صنعت تاير ايران طي 
نامه اي به سازمان حمايت درخواست كرده بود قيمت الستيك  
بين 10تا 74درصد و راديال هاي سواري 54درصد افزايش يابد 
اما ديروز عباس تابش، رئيس سازمان حمايت از پيشنهاد افزايش 
30درصدي قيمت الستيك به ســتاد تنظيم بازار و بررسي آن 
در جلســه امروز خبرداد و تأكيد كرد: افزايش بيشــتر از سوي 

توليدكنندگان، منوط به ارائه صورت هاي مالي است.
با اين شــرايط به نظر مي رســد ظرف روز هاي آينده و درصورت 
موافقت ســازمان حمايت با افزايش قيمت الســتيك، ســهام 

شركت هاي اين گروه هم در بورس تحت تأثير قرار بگيرد.
يكــي ديگــر از رويداد هاي مهــم روز گذشــته دســتور تازه 
رئيس جمهوري در حوزه مسكن بود. با دســتور رئيس جمهور، 
3وزارتخانه به همراه بانك مركزي مكلف شده اند تدابير انديشيده 
شده براي ساماندهي بازار مسكن را اجرايي كنند كه مشروح آن 

را در گزارش ديگر همين صفحه مي خوانيد.
برآورد مي شود اجرا شــدن اين دســتور اثرات عميقي بر حوزه 

مسكن و شركت هاي اين گروه در بازارسرمايه داشته باشد.

نماگرهاي بازارسهام درمبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0,38-4481-1,185,376شاخص كل- واحد
ارزش معامالت 
21292678046,72ميليارد تومان

2,520,452556,28628,32تعداد معامالت
ارزش بازار 

0,21-11-5313هزارميليارد تومان

علت واريز نشدن وجه سهام عدالت

حسين فهيمي، سخنگوي سهام عدالت در پاسخ به اعتراض برخي 
از مشموالن سهام عدالت مبني بر اينكه  بانك ها هنوز پول حاصل 
از فروش ســهام آنها را واريز نكرده اندگفت: علت عدم واريز وجه 
سهام عدالت براي برخي از سهامداران اين است كه اوال بخشي از 
اين سهام فروخته نشده دوما روزي كه بانك، سهام عدالت مردم 
را به فروش برساند فرداي آن روز پول را واريز مي كند. به گفته او 
وجه حاصل از فروش سهام عدالت 2 روز بعد به حساب مشموالن 

واريز مي شود.

 رشد 46درصدي ارزش معامالت 
بازار سهام

پرداخت پاداش به مشتركان كم مصرف برق

مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق كشور به ايسنا 
گفت: اگر مشــتركي 10 درصد ميزان مصرف خود را كاهش 
دهد، صورت حساب آن شخص حدود 20 درصد كاهش مي يابد. 
به گفته اوتعرفه هاي برق به صورت پلكاني محاسبه مي شود و 
هرچه ميزان مصرف افزايش يابــد، ميزان تعرفه نيز به صورت 
پلكاني افزايــش مي يابد. بنابر اين مشــتركان پر مصرف بايد 
مصرف خود را كاهش دهند در غيراين صورت قيمت برق اين 

دسته از مشتركان 16درصد بيشتر محاسبه مي شود.

قاچاق 5/ 2 ميليارد دالري پوشاك

انجمن صنايع پوشاك در نامه اي به رئيس ستاد قاچاق كاال و ارز 
با اشاره به قاچاق 2.5ميليارد دالري پوشاك به كشور، جلوگيري 
از يورش قاچاق در اين بخش را خواستار شــدند. اين انجمن در 
نامه خود تأكيد كرده اســت: در شــرايطي كه قاچاق پوشاك در 
حال افزايش است، شنيده مي شود ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز با برگزاري جلسات گزينشــي يك بار ديگر بحث واردات براي 
تنظيم بازار پوشاك كشــور را مطرح كرده است كه مي تواند يك 

اتفاق زيانبار باشد.

روند رونق كسب و كار ها بعد از كرونا

عيسي منصوري، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت 
كار گفت: در دوره كرونا، كسب و كارهاي قابل اجرا در بستر 
فضاي مجازي بسيار رونق گرفته اند. او پيش بيني كرد با يك 
فاز تأخيري در دوره پســاكرونا بخش كشاورزي خود را احيا 
كند و بعد از بخش كشاورزي، بخش صنعت و پس از آن بخش 
خدمات رونق خود را شروع كند اما وقتي زمان بگذرد، بخش 
خدمات نسبت به صنعت در حوزه اشتغال راندمان بيشتري 

خواهد داشت.

يكه تازي قيمت در بازارهاي 
مسكن و اجاره و تشديد فشار مسكن

بــه معيشــت و روان مردم و 
جامعه باعث شــده دولت تمام  قد به ميدان 
بيايد و آخرين تالش ها و امكانات خود را براي 
ساماندهي و كنترل بازار مسكن و اجاره به كار 

گيرد.
به گزارش همشــهري، تأميــن زمين مورد 
نياز براي ساخت مسكن، كنترل و مديريت 
هزينه توليد، تأمين تسهيالت و منابع مالي 
و تكميل مســكن مهر ازجملــه اقداماتي 
اســت كه با دســتور رئيس جمهور به بانك 
مركزي و وزارتخانه هاي راه و شهرســازي، 
جهادكشــاورزي و صنعت، معدن و تجارت 
بايد براي كنترل قيمت در بازارهاي مسكن و 
اجاره از مسير ايجاد چشم انداز مثبت در حوزه 

مسكن انجام شود.

مسكن ملي در جست وجوي زمين
دولــت در جريان رونمايي از طرح مســكن 
ملي، همه دســتگاه ها را مكلف كرده بود تا 
زمين هاي شهري خود را براي احداث مسكن 
ملي در اختيار وزارت راه و شهرســازي قرار 
دهند كه البته با كمتريــن همكاري مواجه 
شد؛ ديروز نيز روحاني بار ديگر به دستگاه هاي 

اجرايي و نهادهاي وابســته به دولت دستور 
داد، اراضي دولتي واقع در محدوده و حريم 
شهرها را براي اجراي ماده 6 قانون ساماندهي 
زمين و مســكن، براي بهره  برداري در طرح 
اقدام ملي مسكن، به وزارت راه و شهرسازي 
واگذار كنند؛ هرچند در متن اين ماده  قانوني، 
دســتگاه هاي اجرايي مكلف نيستند بلكه 
مي توانند اراضي خود را واگذار كنند و احتماالً 
عدم  همكاري آنها نيز برخاســته از همين 

اختيار قانوني است.

4دستور روحاني
اوايل هفته جاري بود كه رئيس جمهور دستور 
داد وزارت راه و شهرسازي، وزارت اقتصاد و 
امور دارايي، سازمان برنامه  و بودجه و بانك 
مركزي زيرنظر معــاون اول رئيس جمهور 
كميته اي چهارجانبه براي بررســي علل و 
عوامل آشفتگي بازار مســكن و ارائه راهكار 
براي رفع آنها تشكيل دهند. حسن روحاني 
در اين جلسه با جمله آمره »قيمت مسكن را 
مهار كنيد« عماًل بسيج عمومي دستگاه هاي 
اقتصادي دولت در مســير رسيدگي به درد 
كهنه و تكراري بازار مسكن را خواستار شد و 
ديروز در شرايطي كه وزارت راه و شهرسازي 
نخستين گزارش تهيه شــده در اين كميته 

چهارجانبــه را ارائه داده بود، در 4دســتور 
جداگانه تمام اركان اثرگذار بر بازار مســكن 
را مكلف به انجام سياست هايي كرد كه به زعم 
روحاني مي تواند با تسهيل و ايجاد چشم انداز 
مثبت در رونق توليد و عرضه مسكن كوچك 
و متوسط و مديريت انتظارات تورمي در بازار 
مسكن، به مشكل گشايي از اين حوزه كمك 
كند. رئيس جمهور در جلســه ديروز ستاد 
اقتصادي دولت با تأكيد بر اينكه تسريع در 
اجراي طرح هاي گسترده مسكن ملي ازجمله 
برنامه هاي مؤثر در كنترل قيمت مســكن 
خواهد بود، تصريــح كرد: دولت همچنين با 
اجراي سياست هايي كه در تمامي بخش هاي 
اقتصادي مرتبط طراحي شده است، درصدد 
كنترل و مديريت آن بخش از نقدينگي حاضر 
در بازار مسكن است كه مي تواند اين بازار را 

دچار آشفتگي كند.
در دستور اول روحاني، وزارت راه و شهرسازي 
موظف به اجراي اقداماتي شده كه انتظارات 
افزايش قيمت، مديريت شــود و واسطه ها 
نتوانند با آشــفته كردن فضاي بازار، قيمت 
خريد و فــروش و اجاره مســكن را افزايش 
دهنــد. همچنين اين وزارتخانــه مكلف به 
كنترل و مديريت هزينه ساخت مسكن شده 
تا منشأ اصلي تحريك قيمت مسكن كنترل 

شود. پيرو اين تكاليف وزارت راه و شهرسازي، 
رئيس جمهور در دستوري ديگر، ستاد تنظيم 
بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف 
كرده است تا درخصوص ســاماندهي بازار 
مصالح و نهاده هاي ساختماني، كنترل هاي 
الزم را انجام دهند تا افزايش لجام گسيخته 
مصالح ســاختماني رخ ندهد و هزينه توليد 
را باال نبرد. همچنين روحاني در ســومين 
دستور مسكني خود، از بانك مركزي خواست 
به منظور تقويت عرضه و در راستاي اجراي 
اقدام ملي مسكن، نســبت به افزايش سهم 
تسهيالت بخش ساخت مســكن اقدامات 
الزم را انجام دهد. چهارمين دســتور رئيس 
دولت براي كمك به ساماندهي بازار مسكن 
نيز مكلف كــردن وزير جهادكشــاورزي به 
واگذاري سريع اراضي واقع شده در محدوده 
و حريم شهرها به وزارت راه و شهرسازي بود 
كه مي تواند مشكل كمبود زمين براي ساخت 
مســكن ملي را مرتفع كنــد. درعين حال، 
وزارت راه و شهرســازي نيز مكلف شــد در 
اجراي ماده 10 قانون زمين شهري و به منظور 
شهرك ســازي و مجتمع هاي مســكوني 
براساس ضوابط و مقررات شهرك سازي و با 
رعايت اصل حفظ باغات و اراضي كشاورزي 

اقدام كند.

كنترل تقاضاي ســرمايه گذاري مسكن 
با بورس

در جلســه ديروز ســتاد اقتصادي دولت، 

وزير راه و شهرسازي گزارشــي از تحوالت 
بازار مســكن ارائه داد كــه در آن، تقاضاي 
سرمايه گذاري در بازار مسكن به عنوان يكي از 
چالش هاي اين بازار معرفي شده بود. براساس 
اين گزارش تقاضاي برخي اقشار براي خريد 
مسكن صرفاً با هدف سرمايه گذاري صورت 
مي گيرد كــه اين نوع تقاضــا را مي توان در 
چارچــوب مديريت بــازار به ويــژه بورس 
ساماندهي كرد تا هم ســرمايه افراد افزايش 

يابد و هم چرخه توليد رونق گيرد.

سياست هاي تعزيري و انبساطي در بازار 
اجاره

همزمان با مطرح شــدن بحث ساماندهي 
بازار مســكن در ســتاد اقتصادي دولت، 
كميته چهارجانبه بررســي تحوالت بازار 
مسكن نيز دســت  به كار بررسي پيشنهاد 
ارائه تسهيالت به مســتأجران شده است 
كه درصورت تصويب مي تواند به عنوان يك 
سياست انبساطي، به كمك خانه به دوشان 
بيايد و بخشي از قدرت خريد از دست رفته 
آنها را جبران كند. البته اين پيشنهاد سال 
گذشــته نيز از ســوي وزير اقتصاد مطرح 
شــد و قرار بود با ايجاد صندوقي در بانك 
مسكن، به مستأجراني كه در اين صندوق 
ســپرده گذاري مي كنند، تسهيالت با نرخ 
بهره 18درصد و حتي باالتر پرداخت شود 
كه البته هيــچ گاه اجرايي نشــد. حاال نيز، 
گرچه جزئيات پيشنهاد پرداخت تسهيالت 

به مستأجران مشخص نيست، اما اگر مبلغ 
اين تسهيالت پايين باشــد يا نرخ بهره آن 
خارج از توان اين قشر تعيين شود، يقيناً در 

ساماندهي بازار اجاره، ناتوان خواهد بود.
در كنار اين پيشــنهاد، سياســت فشار به 
خانه هاي خالي با ابزار مالياتي نيز به آستانه 
اجرا رســيده و به  محض اينكه وزارت راه و 
شهرسازي بتواند اطالعات اين خانه ها و متراژ 
آنها را به سازمان امور مالياتي بدهد، عملياتي 
خواهــد شــد. اميدعلي پارســا، رئيس كل 
سازمان امور مالياتي كشــور تأييد كرده كه 
وزارت راه و شهرســازي، ســامانه امالك و 
اسكان را راه اندازي كرده و در اختيار سازمان 
امور مالياتي قرار داده اســت، اما همچنان 
اين ســامانه منتظر تزريق اطالعات ســاير 
دستگاه هاست تا آماده كار شود. طبق قانون 
ماليات هاي مستقيم، ماليات خانه هاي خالي 
از ابتداي سال 95قابل وصول است و بعد از 
يك سال معافيت، به صورت پلكاني مشمول 
پرداخت ماليات هستند؛ به گونه اي كه سال 
دوم معادل نصف ماليات بر اجاره  بهاي واحد، 
سال دوم معادل كل ماليات بر اجاره واحد و 
از سال سوم معادل دو برابر ماليات بر اجاره 
واحد از مالــكان خانه هاي خالــي دريافت 
مي شود. البته رئيس كل سازمان امور مالياتي 
معتقد اســت، اين ميزان ماليات بازدارنده 
نيســت و تا زماني كه جريمه ها بازدارنده و 
مشوق ها برانگيزاننده نباشند، اهداف مدنظر 

سياستگذار محقق نمي شود.

نسخه روحاني براي ساماندهي بازار مسكن
با دستور رئيس جمهور، 3 وزارتخانه به همراه بانك مركزي مكلف شده اند تدابير 

انديشيده شده براي ساماندهي بازار مسكن را اجرايي كنند

يك مادر و همســرفداكار با 
 عكس
خبر

زنبورستاني كه از پدرش به ارث 
رسيده ۱2فرزند خود را بزرگ 
كرده است.او از همان كودكي با 
اين حرفه آشــنا شــده و بعد از فوت پدرش 
زنبورستان را به ارث برده است. اوپس از ازدواج 
با همســرش، امروز اين زنبورســتان را در 
شهرستان كوهسار اداره مي كند. آنها  اكنون 
۸۰كندوي عسل دارند كه در طول سال در باغ 
خود از آنها نگهداري مي كنند و در فصل تابستان 
نيز به كوهستان هاي اطراف طالقان يا استان 
زنجان انتقال مي دهند تا بتوانند محصول بهتري 
داشته باشند. عسل توليدي اين خانواده اين 
روزها حتي از ساير كشور ها هم مشتري دارد و 

عامل كسب روزي اين خانواده است.
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 4هزارو 4۸۱واحد كاهش يافت.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

گزارش مركز آمار ايران از تحوالت بازار مســكن و اجاره در زمســتان 
9۸نشــان مي دهد كه در اين فصل، ميانگين قيمت زمين مسكوني در 
كشور 67.3درصد، قيمت مسكن 65.6درصد و قيمت اجاره 44.6درصد 
نسبت به فصل مشابه در سال 97افزايش يافته است. اين آمارها پرده از 
بحراني در بازار مسكن برمي دارند كه به تبع تغيير در شاخص هاي كالن 
اقتصادي، رشد نرخ تورم و جهش نرخ ارز آغاز شده و همچنان به واسطه 
باال بودن انتظارات تورمي ادامه دارد. حاال در شرايطي كه بازار مسكن در 
سومين سال از نابساماني اخير خود به سر مي برد، سؤال اصلي در مواجه 
به تدابير جديد دولت براي ساماندهي بازار مسكن اين است كه آيا بازاري 
كه در شــرايط فعلي نيازمند عرضه و جذب نقدينگي است، مي تواند با 
سياســت هاي ميان مدت و بلندمدت اصالح شود؟ اين در حالي است كه 
پيش  از اين بهترين فرصت هاي كارآمدسازي بازار مسكن از سال 92تا 96در 
اختيار متوليان امر بود؛ اما كمترين توجهي به آن نشد. حاال، از يك سو خطر 

رواج هرج  و مرج، شهرفروشي و حتي زمين خواري به نام  تسهيل شرايط 
توليد وجود دارد و از سوي ديگر اين مسئله نيز قابل تأمل است كه آيا بازار 
آشفته مسكن را مي توان با نوشدارويي كه در بهترين حالت 2 سال آينده 
آماده عرضه مي شود، آرام كرد يا نه؟ جداي از همه اين مسائل، وزارت راه و 
شهرسازي در دولت يازدهم يكي از اصلي ترين منتقدان فروش تراكم بود و 
عباس آخوندي، وزير وقت نيز بارها از اين سياست به شهرفروشي و فروش 
آينده شهروندان ياد كرده بود؛ اما حاال محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
در تشــريع برنامه هاي دولت براي حل مشكل مســكن از جايگزيني 
سياست هاي انبساطي به سياست هاي انقباضي دوره هاي گذشته مي گويد 
و رفع سختگيري ها درخصوص مجوزهاي شهرداري ها و تسهيل و تسريع 
در صدور پروانه هاي ساختماني. تناقض در برنامه هاي مسكني دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم گرچه مي تواند تا حدودي برخاسته از نگرش شخصي وزرا 
يا اعضاي كابينه باشد اما تغيير يكباره آنها بدون نظر كارشناسي و توجيه 
فني مي تواند هم به وجهه سياســتگذاري دولت آسيب بزند و هم او را به 

زمينه سازي براي سوءاستفاده در بازار مسكن متهم كند.

   تقدم و تأخر سياستگذاري در بازار مسكن

رئيس كل ســازمان امور مالياتي كشــور، 
دســتورالعمل جديد بخشــودگي جرائم ماليات

قابل بخشــش موضوع قانــون ماليات هاي 
مســتقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را صادر كرد. به 
گزارش همشهري، در اين دستورالعمل تازه ترين تسهيالت 
حمايتي سازمان امور مالياتي كشور از فعاالن اقتصادي در 
قالب بخشــودگي جرائم قابل بخشــش مالياتي تا پايان 
سال جاري اعالم شده است. در اين دستورالعمل آمده است: 
در اجراي مصوبات چهل و هشــتمين جلسه شوراي عالي 
هماهنگــي اقتصــادي و قانــون ماليات هاي مســتقيم 
بدين وسيله بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون 
ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر 
منبع براي هر سال يا دوره، حســب مورد در سال 1399 
درصــورت پرداخت مانــده بدهي )اصل بدهــي، جرائم 
غيرقابل بخشش و آن بخش از جرائمي كه مورد بخشودگي 

واقع نشده است( به شرح اعالم شده تعيين مي شود.
بر اين اساس، بخشودگي جرائم موضوع اين دستورالعمل 
براي هر دوره يا ســال در هر منبع، حسب مورد حداكثر تا 

مبلغ 50ميليارد ريال است. درصورت پرداخت مانده بدهي 
طبق برگ قطعي ابالغ شده تا پايان دي سال 1398 حداكثر 
تا 31 خرداد 98 براي واحدهاي توليدي 90درصد و براي 

ساير مؤديان ميزان بخشودگي 80درصد خواهد بود.
همچنين درصورت پرداخت مانده بدهي طبق برگ قطعي 
ابالغ شــده از اول بهمن 98 تا 31 خرداد 99 و حداكثر تا 
پايان تير سال جاري، ميزان بخشودگي به ميزان 100درصد 
خواهد بود. درصورتي كه مؤديان مالياتي، مشمول خسارت 
تأخير موضوع مــاده 222 قانون ماليات هاي مســتقيم و 
تبصره به ماده )17( قانون ماليات بر ارزش افزوده باشــند، 
ابتدا بايداين مبالغ از جرائم مالياتي كسر و سپس نسبت به 
بخشودگي جرائم اقدام شود. درصورت پرداخت مانده بدهي 
قطعي شده پس از مهلت هاي تعيين شده، به ازاي هر ماه2 
درصد از بخشــودگي موضوع اين ماده تا پايان سال كسر 
مي شود. مفاد اين دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگي 
جريمه عدم تســليم اظهارنامه مالياتــي و جريمه تأخير 
موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت هاي 

اعالمي به موجب بخشنامه هاي صادره نخواهد بود.

زنبورستان خانوادگي

آمار هاي اقتصــادي بانك مركزي و 
مركــز آمار مثــل هميشــه با هم كالن

همخواني ندارد. به طوري كه چند روز 
بعد از انتشار گزارش رشــد اقتصادي سال قبل از 
سوي مركزآمار حاال رئيس كل بانك مركزي اعداد 
تازه اي را در مورد مهم ترين نماگر اقتصادي ايران 
منتشر كرده است كه با اطالعات مركز آمار همخواني 
ندارد و درحالي كه مركز آمار مقدار رشد اقتصادي 
ايران را بدون نفت منفي و نزولي ارزيابي كرده است 
رئيس كل بانك مركزي نه فقط رشد اقتصادي سال 
قبل را بــدون درنظر گرفتن صنعــت نفت منفي 
نمي داند بلكه معتقد است سال قبل اقتصاد ايران 

بدون نفت 1.1درصد رشد كرده است.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش مركز آمار 
ايران گزارش رشد اقتصادي سال قبل را اعالم كرد 
و مشخص شد سال قبل اقتصاد ايران با احتساب 
بخش توليد در حوزه نفت 7درصد نزول كرده است. 
مركز آمار همچنين اعالم كرده بود سال قبل رشد 
اقتصادي بدون نفت منفي 0.6درصد است. اين ارقام 
به معناي اين است كه اقتصاد ايران با نفت و بدون 
نفت سال قبل با نزول مواجه بوده و كوچك تر شده 
است اما حاال رئيس كل بانك مركزي با اعالم آماري 
متفاوت نه فقط معتقد است اقتصاد ايران در سال 
قبل بدون درنظر گرفتن نفت نزول نكرده است بلكه 

رشد هم كرده است. به گفته رئيس كل بانك مركزي 
ميزان رشــد اقتصادي ايران بدون درنظر گرفتن 
نفت در ســال قبل منفي 0.6درصد نبوده و مثبت 
1.1درصد بوده است. همتي همچنين تأكيد كرده 
است توليد ناخالص داخلي ايران در سال قبل منفي 
6.5درصد بوده اســت. اين تفاوت در اعداد و ارقام 
مهم ترين نماگر اقتصاد ايران حتي در زيربخش هاي 
اقتصادي بسيار فاحش تر است به طوري كه مركز 
آمار ميزان رشــد اقتصادي در بخش كشاوزي را 
3درصد اعالم كرده اســت اما عبدالناصر همتي، 
رئيس كل بانك مركزي ميزان رشد اقتصادي بخش 
كشــاورزي را مثبت 8.8درصد مي داند.همچنين 

مركز آمار معتقد اســت بخش صنعت و معدن در 
سال گذشته با نزول سنگين 14.7درصدي مواجه 
بوده است درحالي كه رئيس كل بانك مركزي اين 
رقم را باور ندارد و در يادداشت اينستاگرامي خود 
نوشته اســت گروه صنعت و معدن در سال قبل با 

رشد 2.3درصدي مواجه شده است.
اين نخستين بار نيســت كه اطالعات مركز آمار و 
بانك مركزي نه فقط با يكديگر همخواني ندارند بلكه 
اختالف فاحش نيز دارند؛ اين اختالف آماري بارها در 

محاسبه تورم نيز مشاهده شده است.
ريشه اين ماجرا به اختالف قديمي مركز آمار و بانك 
مركزي درخصوص انتشار شاخص هاي اقتصادي 
برمي گردد چرا كه هر كدام از اين دو نهاد معتقدند 

كه اين اطالعات بايد از سوي آنان منتشر شود.
اختالف آماري بانك مركزي و مركــز آمار در اوج 
بحران اقتصادي و رشــد افسارگسيخته قيمت ها 
موجب شــد تا رئيس جمهور هم وارد ميدان شود 
و رسماً دستور منع انتشار آمارهاي بانك مركزي 
را صــادر كند؛ در ســال هاي اخير بنا بــه تفاوت 
شاخص هاي آمارگيري، آمارهاي اقتصادي بانك 
مركزي از وضعيت تــورم و ديگر شــاخص هاي 
اقتصادي مرتبط با زندگي مردم باالتر از آمارهاي 

مركز آمار بوده است.

كدام نرخ رشد اقتصادي واقعي است

   رشد 1/1درصدي اقتصاد بدون نفت
رئيس كل بانك مركزي گفت: رشد اقتصادي بدون نفت در سال9۸ معادل مثبت ۱.۱درصد و رشد گروه صنعت و معدن 
2.3درصد بوده است. عبدالناصر همتي با انتشار يادداشتي در صفحه اينستاگرام نوشت: همانگونه كه قبال بانك مركزي 
پيش بيني كرده بود، گزارش تحوالت اقتصادي بخش واقعي اقتصاد ايران در سال9۸، بيانگر مثبت شدن رشد اقتصاد 
بدون نفت كشور در سال گذشته است. او با تشريح جزئيات رشد اقتصادي در بخش هاي مختلف، اضافه كرد: بر مبناي 
بخش هاي فعاليت، رشد بخش كشاورزي مثبت ۸.۸درصد، گروه صنعت و معدن 2.3درصد و خدمات عمدتا به خاطر 
شيوع كرونا در فصل آخر سال منفي ۰.2درصد بوده است. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: به علت كاهش درآمد 
نفت، رشد اين بخش منفي 3۸.7درصد بود كه در نتيجه آن، رشد اقتصادي با نفت به منفي 6.5درصد رسيد. او گفت: 
اين گزارش با درنظر گرفتن آمار عملكرد مناسب بخش كشاورزي و روند مثبت رشد بخش صنعت در نيمه دوم سال 
)شامل 6.7درصد در فصل سوم و ۱۰.7درصد در فصل چهارم( نشان دهنده رونق توليد در سال9۸ و نويدبخش توليد 
در سال99 است. رئيس كل بانك مركزي گفت: جزئيات تحوالت اقتصادي سال9۸ در روزهاي آتي منتشر خواهد شد.

بانك مركزي درحالي رشد اقتصادي بدون نفت را در سال9۸ مثبت ۱/۱درصد اعالم كرده كه مركز آمار پيش از اين 
رشد اقتصادي را منفي ۰/6درصد اعالم كرده بود.

دستورالعمل جديد بخشودگي جرائم قابل بخشش مالياتي ابالغ شد

قيمت هر سكه در مبادالت ديروز افزايش يافت اما قيمت ارز تغيير 
محسوسي نداشت.

در مبادالت روز گذشته و تا لحظه تنظيم اين گزارش قيمت هر سكه 
امامي با 1.5درصد رشد معادل 110هزار تومان افزايش يافت و به 
7ميليون و 632هزار تومان رسيد. قيمت سكه گرمي هم 20هزار 
تومان افزايش يافت. با وجود رشــد قيمت سكه قيمت انواع ارز در 
صرافي هاي مجاز تغيير چنداني نداشــت و قيمت هر دالر آمريكا 
فقط با 3تومان كاهش به 17هزار و 753تومان رسيد. با اين حال 
هنوز هم قيمت هر دالر در بازار آزاد در محــدوده 18هزار تومان 

دادوستد مي شود. 
ديروز همچنين قيمت هر يورو با يــك تومان كاهش در محدوده 
19هزار و 758تومان دادوستد شد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
ديروز همچنين تصويب كرد ورود ارز به صورت اســكناس بدون 
محدوديت و همچنين طال، نقره و پالتين به صورت خام از حقوق، 
عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف شــود. اين دستور 
شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي مي تواند آينده بازار طال و ارز را 

تحت تأثير قرار دهد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز در مبادالت 
ديروز- ارقام به تومان

درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع
0,02-3-17753دالر
0,01-1-19758يورو

492410,02درهم امارات
254910,04يوان چين
76,320,0001100001,5سكه امامي

73,000,00000سكه بهار آزادي
37,700,00000نيم سكه
1,48-30000-20,300,000ربع سكه

10,900,000200001,87سكه گرمي

رشد ۱/5درصدي قيمت سكه
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افقی:
 1- آزاد- مار افسانه اي- نوآور

2- چــارچـــوب عكــس- 
تندرستي- نوعي قايق پارويي

3- بدون برنامه ريزي- مطلبي 
را با آب و تاب خواندن- شهري 

در تركمنستان
4- كوهــي در قزوين- متال- 

حالل رنگ
5- درخشان- بين پيچ ومهره- 

نام تركي
6- چوب خوشبو- هم اندازه- 

پي درپي
7- حالتــي مخصــوص زن 
باردار - جريان متناوب برق- 

فرمانده اصحاب فيل
8- ذكاوت- مرتكب معصيت- 

از درندگان
9- شــعر كوتــاه ژاپني- آبي 

تيره- تأييد اينستاگرامي
10- اهــل نيســت- مخترع 

سينما- مشك
11- يــك و دو- نوشــيدني 
شــيرين- ظــرف نوشــيدن 

مايعات
12- پايانــي- ســال آذري- 

طوالني ترين آبشار ايران
13- قســمتي از پا- ســوره 
هشــتاد ويكم قرآن- نام پدر 

ابراهيم نبي)ع(
14- كيســه بزرگ از پوست 

دباغي شــده- پشت سر هم- 
نشانه

15- مخفي- دومين دورقمي- 
لطيف

  
عمودی:

1- بندگــي- پزشــك دربار 
فراعنه مصر- نامي پسرانه
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با ابــالغ قانــون »حمايت 
محيط
قضايي و بيمه اي از مأموران زيست

يگان حفاظت محيط زيست 
و جنگلباني« توسط رئيس جمهوري، از اين 
پس با پاسداران محيط زيست و جنگل هاي 
كشور در مراجع قضايي همچون ضابطان 
نيروهاي مسلح برخورد مي شود و آنها  ديگر 

قصاص نمي شوند.
براساس اين قانون، محيط بان ها و جنگلبانان 
كه ضابط خاص قضايي هســتند، صرفا در 
موارد ضروري و آنچنان كه براي نيروهاي 
مسلح تعيين شده است، حق به كارگيري 
ســالح را در انجام وظايف و مأموريت هاي 
ســازماني دارند. آنها همچنيــن در زمينه 
اجراي تكاليف، وظايف و مســئوليت هاي 
كيفري و مدني ناشي از به كارگيري سالح، 
مشمول قانون »به كارگيري سالح توسط 
مأمورين نيروهاي مســلح« مشمول اين 

قانون شده اند.
استفاده از سالح تا پيش از ابالغ اين قانون، 
هنگام انجام ماموريت با تمام مناســك و 
مراتبــي كــه دارد ازجملــه بزرگ ترين 
مشكالت محيط بانان بود. در چند سال اخير 
كه با هدف جرم زدايي و كاهش زندانيان در 
دستگاه قضايي برنامه هايي ابالغ و اجرا شد، 
محاكم قضايي در مواجهه با شــكارچيان 

متخلف با تساهل بيشتري برخورد كردند.

ماجرايدشوارصيانتازطبيعتايران
هدايت اهلل ديده بان، سرمحيط بان منطقه 

خاييــز دربــاره مشــكالت حقوقــي كه 
محيط بان ها تا پيش از ابــالغ اين قانون با 
آن دست و پنجه نرم مي كردند، مي گويد: 
معموال ادعاي نيروهاي نظامي و انتظامي در 
محاكم قضايي به راحتي پذيرفته مي شود، 
ولي محيط بان هــا و جنگلبان ها كه عموما 
مجبور بودند به تنهايي به ماموريت بروند، 
در پرونده هاي قضايــي بايد مانند يك فرد 
عادي اثبات مي كردند مجبور به استفاده از 
سالح براي دفاع از خود شده اند. محيط بان ها 
همچنين بايد مانند افراد عادي براي آزادي 
مشروط وثيقه مي گذاشتند كه آن هم توسط 
خانواده هايشــان تهيه مي شــد و سازمان 
حفاظت محيط زيست عمال نمي توانست 
كاري براي آنها در پرونده هاي حقوقي انجام 
دهد. به گفته او، بيشتر محيط بان ها مجبور 
هستند به تنهايي با شكارچيان روبه رو شوند 
و همين موضوع اثبات اجبار در استفاده از 
سالح را در محاكم قضايي براي آنها دشوار 
مي كرد. ديده بان مي گويد: 2شــب قبل از 
آتش سوزي خاييز، يك شكارچي متخلف 
را دســتگير كرديم كه هنگام فرار، شكار را 
در دره رها كرده بود. دادگاه نمي پذيرفت كه 
الشه شكاري كه بعدا به دادگاه ارائه كرديم، 
هماني است كه هنگام فرار، رها شده است. 
بســياري از متهمان نيز با همين بهانه ها 
منع تعقيب مي گرفتنــد؛ درحالي كه اگر 
با محيط بان ها نيز همچون ســاير ضابطان 
قضايي رفتار مي شــد، از جرايم بيشتر در 
حوزه محيط زيســت جلوگيــري و جرايم 

بيشتري در اين حوزه ثبت مي شد.
او تعريف مي كند كه تا پيش از ابالغ قانون 
حمايت حقوقي و بيمــه اي از جنگلبانان و 

يگان هاي حفاظت محيط زيســت، چگونه 
محيط بان ها در محاكــم قضايي مواخذه 
مي شــدند كه چــرا به تنهايي بــا جرايم 
محيط زيســتي مقابله كرده اند يــا چرا از 
اسلحه استفاده كرده و نگذاشته اند شكارچي 
صحنــه را ترك كنــد؟ به اعتقــاد او، اين 
رويه شــكارچي هاي منطقه را كه مترصد 
كوچك ترين فرصت تخريب محيط زيست 

بودند براي تكرار جرم جري تر مي كرد.
هدايت اهلل ديده بان، محيط بــان برگزيده 
كشــور همچنيــن مي گويــد: در برخي 
پرونده هــاي درگيري بــا محيط بان ها كه 
به مرگ شــكارچي متخلف يــا مجرمان 
محيط زيســت منجــر مي شــد، اگــر 
تصويربرداري از صحنه جــرم و مجرمين 
نشده بود، دادگاه محيط بان را به جرم قتل 
عمد محكــوم مي كرد. برخــي قضات نيز 
اعتقاد داشــتند محيط بان ها مي توانستند 
در مقابل كسي كه اسلحه به رويشان كشيده 
است، از اسلحه اســتفاده نكنند يا آنكه اگر 
تعداد محيط بان ها در گشــتزني ها بيشتر 
مي بود، شــكارچيان جــرأت نمي كردند 
دست به اســلحه ببرند و تسليم مي شدند 
و اساســا درگيري رخ نمي داد؛ درحالي كه 
محيط باناني كه دلشان براي يك كبك، آهو 
و پلنگ مي تپد، هرگز نمي توانند يك انسان 

را زخمي كنند.

محيطبانهاوجنگلبانانبيمهمسئوليت
مدنيگرفتند

با وجود تصويب قانــون »حمايت قضايي 
از اعضاي يگان حفاظت محيط زيســت و 
جنگلبانــان« و ابــالغ اين قانون توســط 

رئيس جمهوري، رضا افالطوني، مديركل 
حقوقــي ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخيزداري كشــور به همشهري مي گويد: 
اگرچه اين قانون با پيش نويس تهيه شــده 
تفاوت دارد، ولي امكان به كارگيري سالح 
را به محيط بان هــا و جنگلبان ها مي دهد 
كه پيــش از اين، چنين امكاني برايشــان 
وجود نداشــت. به گفته او، محيط بان ها و 
جنگلبان ها با ابالغ اين قانون اگر درصورت 
رعايت مفــاد قانون به كارگيري اســلحه، 
مجبور به استفاده از اســلحه شوند، ديگر 
قصاص نخواهند شــد و عمال بار اثبات ادعا 
برعهده مدعي )متخلف( خواهد بود؛ يعني 
طرف مقابل بايد ثابــت كند كه محيط بان 

و جنگل بان ضوابط را رعايت نكرده است.
اتفاق مهم ديگري كه در قانون ابالغ شده، 
بيمه مسئوليت مدني براي محيط بان ها و 
جنگلبانانست. رضا افالطوني در گفت وگو 
با همشــهري مي گويــد: ســازمان هاي 
حفاظت محيط زيست و جنگل ها، مكلف 
هســتند مأموران يگان حفاظت خود اعم 
از كاركنان ثابت، پيمانــي و قراردادي را در 
قبال شهادت، فوت، بيماري صعب العالج، 
نقص عضو، از كارافتادگــي و حوادثي كه 
هنگام ماموريت رخ داده است، بيمه كنند. 
اين بدان معناست كه اگر ضابط ناخواسته و 
سهوي در انجام ماموريت منجر به خسارت 
)جاني و مالي( شود، بيمه مسئوليت مدني 
حادثه را پوشــش مي دهد. البته اگر قتل 
عمد توسط يك محيط بان يا اعضاي يگان 
حفاظت محيط زيســت خارج از ماموريت 
انجام شود، شــامل هيچ يك از اين دو ماده 

قانون نمي شود.

الهاممصدقيراد
خبرنگار

محيط هاي دريايي در دهه هاي اخير، 
دســتخوش تغييرات متعدد شده اند. دريا

تغييراتي كه آغازگر دگرگوني اساسي 
در اكوسيســتم درياســت. دريــاي خــزر ازجمله 
محيط هاي دريايي است كه به واسطه بسته بودن و 
عدم  دسترســي به آب هاي آزاد، دچار آســيب هاي 
قابل مالحظه اي شده و روند آن در حال افزايش است. 
فعاليت هاي مخرب انســاني، نقش اولــي را در اين 

دگرگوني ايفا مي كند.
درياي خزر طي 10ســال گذشته با پســروي تراز 
آب مواجه شــد. اتفاقي كه به صورت طبيعي در خزر 
رخ مي داد، اما تــراز آب دوباره بــه وضعيت قبل باز 
مي گشت. طي 10سال اخير اما تراز آب خزر با كاهش 
بدون بازگشت روبه رو شــد. تا جايي كه 350متر از 

سواحل استان گلستان دچار پسروي شده  است.

دردسربزرگبرايخزر
غلظت اكسيژن در محيط هاي دريايي روبه كاهش است. 
براساس بررسي هاي انجام شــده، درياها و اقيانوس ها 
ساالنه در مجموع حدود يك گيگا تن اكسيژن محلول 
در آب را از دســت مي دهند؛ اين اتفــاق تأثير منفي 
بر اكوسيســتم درياها مي گذارد. كاهش اكسيژن در 
درياهاي بســته همچون خزر با شدت بيشتري همراه 
اســت. گرچه متخصصان معتقدند؛ كاهش اكسيژن 
محلول در آب درياي خزر اتفاق عجيبي نيســت. اما 
اين پديده در ســال هاي اخير با شدت بيشتري همراه 

اســت. ابوالفضل صالح، عضو هيأت علمي پژوهشگاه 
ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي و متخصص شيمي 
دريا به همشهري مي گويد: »بيش از 40سال است كه 
تهويه كامل در اليه هاي آب درياي خزر رخ نداده و به 
همين دليل اكسيژن مصرف شده در اعماق جايگزين 
نشــده و در اثر فقدان اكسيژن، گاز ســمي و بد بوي 
سولفيد هيدروژن در اعماق خزر ايجاد شده است. اين 
فقر اكســيژن در درياي خزر جنوبي از عمق 300متر 
شروع و در عمق 800 تا هزار متري با توليد گاز سمي 
سولفيد هيدروژن همراه شده است. در چنين شرايطي 
بســياري از گونه هاي گياهي و جانوري مانند ماهيان، 
قادر به زيســت نخواهند بود. البتــه گونه هايي كه در 
اليه هاي بااليي آب زندگي مي كنند مشــكل حادي از 
اين نظر ندارند. هرچند كه حاكم بودن اين شــرايط، 
باروري و توليدات زيســتي را در اليه هاي بااليي آب 
درياي خزر نيز كاهش داده اســت.«  كاهش اكسيژن 
در محيط هاي دريايي روي تركيب و فراواني گونه هاي 
بسترزي تأثير دارد و اكوسيســتم خزر را با دگرگوني 
اساسي مواجه مي كند. اين اتفاقات، نگراني ها در مورد 
سالمت درياي خزر را تشــديد مي كند. اما ابوالفضل 
صالح، متخصص شــيمي دريا به همشهري مي گويد: 
»هيچ كدام از مطالعات انجام شده از مرگ اكوسيستم 
صحبت نمي كند. چون گونه هاي مقاوم مانند موجودات 
ميكروسكوپي سازگار با اين شرايط همواره در محيط 
دريايي حضور دارند.« از طرفي چنانچه وضعيت خزر 
بهبود يابد و شرايط اقليمي مناسب در آينده ايجاد شود، 
اين احتمال وجود دارد كه درياي خزر پس از گذشت 
بيش از نيم قرن دوباره غلظت مناسبي از اكسيژن را در 
اعماق خود تجربه كند، همانطور كه قبال اين اتفاق در 

دهه1960 و پس از يــك دوره طوالني خفگي در خزر 
جنوبي و مياني رخ داده است. به گفته عضو هيأت علمي 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي، »چنانچه 
شــرايط محيطي براي تهويه اعماق خزر فراهم نشود، 
خفگي و گاز سمي در محيط خزر تا پايان قرن حاضر 
مي تواند به اليه هاي باالتر آب نفوذ و شــرايط زيستي 

خزر را به مراتب بدتر كند.« 

چرااكسيژنآبكاهشمييابد؟
به دليل ورود كودهاي كشاورزي و مواد مغذي به ميزان 
زياد به رودخانه ها و درياها، ميزان پالنكتون هاي گياهي 
افزايش مي يابد و تجزيه مواد آلي ناشي از پالنكتون ها 
در اعماق، باعث مصرف اكســيژن مي شود. گرمايش 
جهاني و گرم شدن محيط هاي دريايي نيز اين روند را 
تشديد مي كند. ابوالفضل صالح، متخصص شيمي دريا 
مي گويد: »در پي اين اتفاق، آب هاي سطحي سبك تر 
مي شــوند و جريان همرفتي و عمودي دريا كاهش و 
تهويه دريا انجام نمي شــود و اين اتفاق در درياهاي 
بسته مانند خزر كه امكان تهويه با جريان هاي افقي 
اقيانوسي را ندارند با شدت بيشــتري رخ مي دهد.«  
به گفته متخصصان، كاهش فشــار بر زيســتگاه ها و 
جلوگيري از تخريب آنها، عدم  ورود فاضالب تصفيه 
نشده و  مواد پالســتيكي و انواع آلودگي هاي آلي به 
محيط هاي دريايي مي تواند روند كاهش اكســيژن 
درياها را كندتر كند كه اين موارد نيز نيازمند تالش 
كشورها و فعاليت هاي بين المللي براي جلوگيري از 
كوتاه شــدن عمر محيط هاي دريايي است. چون به 
گفته آن ها، تغييرات ايجاد شده در محيط هاي دريايي 
بر اقليم خشكي و محيط زيست تأثير مستقيمي دارد.

تنفس براي خزر سخت شده
  بخش هاي عميق درياي خزر، دچار كمبود اكسيژن شده 

و فقر اكسيژن، از عمق 300متري در جنوب خزر آغاز و در عمق 
800 تا هزار متري موجب توليد گاز سمي شده است

  درصورت بهبود شرايط اقليمي
 براي خزر، 50سال ديگر اكسيژن اعماق خزر به وضعيت 

مطلوب مي رسد
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محيطبانانديگرقصاصنميشوند
 جنگلبانان و محيط بان ها از اين پس ضابط قضايي هستند و در درگيري با  متخلفان محيط زيست  

مي توانند  از سالح  استفاده كنند

زهرارفيعي
خبر نگار



پیشروی ملخ های صحرایی در استان های جنوبی 
ادامه دارد و به تازگی پایشان به مزارع و زمین های گزارش

کشاورزی هم باز شــده اســت. تاکنون 8 استان 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، خوزستان، 
فارس، خراسان جنوبی و خراسان رضوی درگیر آفت ملخ شده اند. 
محمدرضا میر، ســخنگوی ســازمان حفظ نباتات کشور میزان 
درگیری این اراضی با ملخ ها را قابل توجه عنوان می کند که بیشترین 
خسارت ها به استان سیستان و بلوچستان و پس از آن به هرمزگان 
وارده شده است. خسارت هایی که در نبود تجهیزات مقابله با این 
آفت بیش از پیش رقم می خورد و امان کشاورزان را بریده است. از 
سوی دیگر حمله ملخ ها به 2 استان ایالم و کهگیلویه و بویر احمد هم 
پیش بینی می شود و نگرانی فعاالن حوزه کشاورزی در این مناطق را 
در پی داشته اســت. با توجه به کمبود امکانات جهاد کشاورزی 
شهرهای مختلف، فقط تدابیر کشوری و تسهیالت جدی دولت 
می تواند بار مشــکالت را کم و از خسارت های احتمالی به صورت 

گسترده جلوگیری کند. 

دستبستهکشاورزانبرایمبارزهباملخها
جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی سیستان و 
بلوچســتان از آبان 98 تاکنون هنوز نتوانسته 
به قائله مبــارزه با ملخ هــای صحرایی پایان 
دهد. ملخ هایی که از آن ســوی مرزهای آبی و 
خشکی وارد کشور شده  و بخش قابل توجهی از 
فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی استان را به 
خود معطوف کرده اند. نیروهای فنی زیادی در 
خط مقدم دیده بانی و مبارزه با این آفت مشغول 
فعالیت هســتند و این روند مبارزه همچنان 
ادامه دارد. با این وجود به علت کمبود امکانات و 
حجم گسترده این آفت، در برخی شهرستان ها 
مانند نیک شهر، زمین های کشاورزی و باغ ها 

مورد هجوم ملخ ها قرار گرفته و بخشی از محصوالت زراعی از بین 
رفته  است. 

یکی از کشاورزان روستای کریم آباد قصر قند در نیک شهر درباره 
خسارت ملخ ها به نخلستان ها می گوید و این که توجهی از سوی 
مسئوالن برای مقابله با این آفت نبوده است. عبدالرحمن بلوچی 

می افزاید: . از چند ماه قبل تاکنون روستای ما و روستاهای دیگر 
این شهرستان مورد هجوم ملخ ها قرار گرفته و بیشتر درخت های 
نخل، انبه و لیمو از بین رفته اند. سمپاشــی برای از بین بردن این 
آفت در روستا انجام نشده است. چند بار هم به اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان مراجعه کردیم اما مسئوالن از نبود امکانات می گویند و 
اینکه تعداد ماشین ها و دستگاه های سمپاش کم است و به همه 

روستاها نمی رسد. 
دیگر کشاورز نیک شهری هم درخواست کمک و امکانات بیشتر از 
دولت دارد و می گوید: ملخ های گرسنه هر محصولی که سر راهشان 
باشد را می خورند. تاکنون در بسیاری از باغ ها و زمین ها برگ های 
درخت ها را از بین برده  و به محصوالت کشاورزی آسیب زده اند. ما 
تا جایی که بتوانیم خودمان سمپاشی می کنیم اما امکانات ما کافی 
نیست و جهاد کشاورزی به کمک دولت باید از خسارت های بیشتر 
به مزارع جلوگیری کند. اکنون بیش از 50 درصد محصول برخی از 
روستاها خسارت دیده . تمام مشکالت کشاورزی یک طرف، حمله 
ملخ ها که هر سال کشاورزان را فلج می کند، یکطرف. مگر چقدر 

تحمل خسارت دیدن داریم. 

تناقضهایمبارزهباآفتملخ
آنچه عیان است، از بین رفتن دسترنج کشاورزانی است که با این آفت 
ناخواسته مواجه شده اند، آفتی که مقابله با آن از 
توان جهاد کشاورزی نیک شهر هم خارج است. 
این را حبیب رییســی، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان هم تایید می کند و می گوید: موج 
جدید هجوم ملخ های صحرایی از اوایل خرداد 
به این شهرستان رخ داد. این حشرات به دلیل 
گرمای هوا و خشکی مراتع، در روزهای اخیر وارد 
مزارع و باغ های این شهرستان شده اند و مبارزه 
با این آفت در توان ما نیست. برای مقابله با این 
آسیب جدی در حوزه کشاورزی نیاز به همت 

عمومی داریم.
اما معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی سیستان و بلوچستان صحبت های 
مدیر جهاد کشاورزی نیک شهر را تایید نمی کند و به همشهری 
می گوید: ورود گسترده ملخ ها در مزارع این شهرستان با خسارت 
بسیار باال نبوده است. طی دو دوره مبارزه شیمیایی گسترده در 19 
شهرستان مرکز و جنوب استان انجام شده که نشان از عزم بخش 
کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی و نابودی این آفت دارد. بیشترین 

گستره مبارزه در بین استان های درگیر این آفت با حدود ۴5 درصد 
مربوط به سیستان و بلوچستان است. 

امان اهلل طوقی می افزاید: حتی بیماری کرونا، گرمای شدید هوا و 
محدودیت امکانات هم نتوانسته کوچکترین خللی در تداوم عملیات 
مبارزه ایجاد کند، به طوری که حتی در شرایط فعلی، مبارزه شبانه با 
دسته های پروازی در دستور کار سازمان قرار گرفته است. همچنین 
از پنجم آبان سال گذشــته تاکنون که دور دوم مبارزه شیمیایی 

علیه ملخ صحرایی مهاجر در استان آغاز شده 
که بیشترین سطح مبارزه در شهرستان های 
نیک شهر، بمپور و ایرانشهر گزارش شده است. 
با این حال معتقدیم با توجه به گستردگی هجوم 
ملخ های صحرایی به سمت مرزهای استان نیاز 

به تهیه و تدارک امکانات بیشتر است.

کمبودامکاناتدرهرمزگان
هرمزگان دومین اســتان درگیر با آفت ملخ 
است که سمپاشی زمینی و هوایی مزارع آن از 
همان روزهای نخست از سوی سازمان جهاد 
کشاورزی استان آغاز شد اما کافی نبود. چند 
هفته ای است که ریزش دســته های ملخ در 

استان شدت گرفته و در قلب مزارع جاخوش کرده اند. روستای تل 
سورو از توابع دهستان سیاهو در 90 کیلومتری شمال بندرعباس 
یکی از مناطقی است که شاهد هجوم گسترده ملخ ها بود اما به گفته 
رئیس شورای اسالمی این روستا، خیلی زود شاهد مهاجرت ملخ ها 

بودند و در حال حاضر میزان خسارت ها در دست بررسی است.
غالمرضا سردره می افزاید: اهالی این روستا به دلیل نبود امکانات 
و تجهیزات مناسب و البته نداشتن اطالعات کافی برای مقابله با 
این آفت از روش های سنتی قدیمی یعنی همان سنگ در قوطی 
و تولید صدا، اقدام به فراری دادن ملخ ها کردند که اقدامی مناسب 
نیست. سهل انگاری یکی از باغداران برای ایجاد دود جهت فراری 
دادن ملخ ها هم باعث آتش سوزی در باغ های این روستا شد که با 
تالش کشــاورزان و اهالی منطقه آتش به سرعت خاموش شد اما 

خساراتی در پی داشت. 
مزارع روستا های بخش احمدی شهرستان حاجی آباد هم از حمله 
ملخ ها در امان نماندند. به گفته قدرت اهلل رودباری، مسئول جهاد 
کشاورزی بخش احمدی با وجود این که سمپاشی این زمین ها به 
موقع آغاز شد اما کمبود تجهیزات کامال عیان و برای از بین بردن 

این آفت به امکانات بیشتری نیاز است. 

در جاســک هم کشــاورزان وامانده از حمله ملخ ها هستند. مراد 
محمودی یکی از اهالی روستای سرخکوه می گوید: ملخ ها در سه 
مرحله به این منطقه حمله کرده اند و اگر مقابله جدی با این آفت 
صورت نگیرد، تمام نخلستان ها دچار خسارت های جبران ناپذیر 
می شوند. با این تجهیزات کم کاری از دست ما و مسئوالن جهاد 
کشاورزی منطقه برنمی آید. نیاز به همراهی مسئوالن استانی و 
حتی کشوری داریم.  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی هرمزگان مشارکت مردم، کشاورزان 
و باغداران را یکی دیگر از عوامل موثر در مبارزه با 
آفت ملخ صحرایی عنوان می کند و به همشهری 
می گوید: سرعت در ردیابی و تشخیص دقیق 
محل ریزش دســته های ملخ صحرایی نقش 
بســیار مهمی در مبارزه با این آفت دارد و باید 
در این زمینه فعالیت بیشتری صورت بگیرد. 
مهدی ترابی با بیان این که استان هرمزگان بین 
سه استان برتر کشــور در زمینه مبارزه با آفت 
ملخ صحرایی است، عنوان می کند: امکانات و 
تجهیزات فعلی استان برای مبارزه با این آفت 
نسبت به سال گذشته 10 برابر شده، اما کافی 
نیست و با این حجم از حمله ملخ ها به تجهیزات 

بیشتری نیاز داریم.

  
هر چند که سیســتان و بلوچستانی ها شــاهد بیشترین حمله و 
خسارت ناشی از ملخ  ها بودند اما استان های درگیر با این آفت هم 
باید مورد توجه قرار بگیرند. استان هایی که به نظر می رسد همان 
مشــکالت کمبود امکانات و تجهیزات را دارند. بوشــهر، کرمان، 
خوزستان و فارس از آبان سال گذشته درگیر مبارزه با ملخ صحرایی 
شده اند. البته هنوز مزارع و باغ ها آسیب جدی ندیده و مبارزه با این 
آفت در سطح دشــت ها و مراتع در حال انجام است. در خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی که به تازگی به جمع استان های درگیر 
پیوسته اند نیز تراکم شیوع این آفت کم بوده و با توجه به نگرانی از 
تخم گذاری و ازدیاد آفت، مبارزه در شهرستان هایی که به آفت ملخ 
صحرایی مبتال شده اند، انجام می شــود. با این حال به علت حجم 
سه برابری ملخ ها نسبت به سال گذشــته، امکانات لوجستیکی 
و نقدینگی در بسیاری از این اســتان ها کافی نبوده و کشاورزان 
و باغداران نیازمند توجه بیشتری از ســوی دولت و وزارت جهاد 

کشاورزی هستند.
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سالمت

روزهایسختکرونادر۷استان
تداوم وضعیت قرمز در آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، 
کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر روزهای 

سختی را برای کادر درمان رقم زده است 
 بی تفاوتی  نسبت به کرونا و ساده انگاری آن از سوی مردم و مدیران اجرایی در برخی 
شهرها دامنه بحران را روزبه روز گسترده تر می کند. به گزارش گروه ایرانشهر، این 
روند شیب نگرانی ها را هم راستا با شیب صعودی کرونا کرده و سه رقمی شدن دوباره 
آمار مرگ و میر هم تایید همین ادعاســت. آخرین آمارها از مرگ 10۷ نفر دیگر از 
هموطنان حکایت دارد در حالیکه این رقم تا ظهر شنبه ۷1 نفر اعالم شده بود. نکته 
تاســف بار هم خبر جان باختن 2 کودک مبتال به کرونا در تربت جام است و این که 
بیماران نیازمند بســتری افراد جوان با عالئم وخیم و بدون بیماری های زمینه ای 
هستند.  از سوی دیگر آمار بستری ها هم صعودی است و ۷1۴ مورد بیمار نیازمند 
بستری به 8۶۴ مورد رسیده است. آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، 
کرمانشاه، سیســتان و بلوچستان و بوشهر هم قرار نیســت از وضعیت قرمز خارج 
شوند و به نظر می رسد اپیدمی کرونا در این استان ها فراتر از شیوع رفته است. هر 
چند که با ممنوعیت اعالم آمارهای استانی به صورت مجزا ارقامی از ابتال و بستری 
اعالم نمی شود اما چند روزی است که وضعیت قرمز بر مراکز درمانی شهرهای این 
 مناطق حاکم شــده و دانشگاه های علوم پزشــکی از روزهای سخت پیش رو خبر 

می دهند. 

جوالنکرونادردورهمیها
وضعیت افراد بستری شده در بیمارســتان های کردستان هر روز بدتر می شود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تکمیل شدن ظرفیت پذیرش بیماران 
کرونایی در بیمارســتان های بعثت و توحید خبر می دهــد و می گوید: نگرانی 
اینجاست که همچنان به صورت لحظه ای بر شمار افراد مبتال و نیازمند به بستری 
در کردستان افزوده می شود. فرزین رضایی می افزاید: به دلیل نبود نیرو و پرسنل، 
رئیس و مدیر بیمارستان توحید سنندج طی هفته گذشته به صورت کامل به امر 
ویزیت بیماران مشغول بودند با این وضعیت شرایط به ویژه در سنندج بحرانی تر 

می شود.
در گوشه و کنار کشور هم مراسم عزا و عروسی در بی توجهی مردم به توصیه های 
بهداشتی همچنان برپاســت و مهم ترین عوامل ابتالی خانوادگی به کرونا را رقم 
می زند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در این باره می گوید: اواخر هفته گذشته 
۴0 نفر در یک جشن عروســی به کووید 19 مبتال شدند. محمد جمالیان با بیان 
این که شاهد تردد ماشین های عروس در شهر هستیم، می افزاید: فعالیت تاالر ها 
در استان ممنوع اســت، اما برخی بدون توجه به موازین بهداشتی و دور از چشم 
بازرسان در منازل جشــن برپا می کنند. وی تاکید می کند: مردم استان در آغاز 
شیوع بیماری، شیوه نامه بهداشتی را تا 85 درصد رعایت می کردند اما در حاضر 
تنها ۳0 تا ۳5 درصد از مردم استان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند که 

این بی توجهی به آن نتایج زیانباری دارد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام هم از مرگ یک نوزاد 50 روزه و یک کودک 
سه ساله در استان بر اثر ابتال به کرونا خبر می دهد و می گوید: نوزاد 50 روزه اهل 
شهرستان باخرز با عالئم کاهش هوشیاری و تشنج به بیمارستان آورده شده و که 
خونریزی داخل مغز داشت و تست پی سی آر )کرونا( وی مثبت شد. محمد افکار 
می افزاید: کودک سه ساله هم که بیماری سربرال پالزی )فلج مغزی مادرزادی( 
داشت با عالئم تب و آسپیراسیون به بیمارســتان آورده شد که تست این کودک 
سه ساله هم مثبت اعالم شد و متاسفانه جان باخت. وی بیان می کند: متاسفانه 
بیمارستان تربت جام وضعیت بسیار بد و پرازدحامی دارد. بخش عفونی کامال پر شد 
و بخش های پشتیبانی را نیز که در نظر گرفته بودیم، فعال کردیم. تعداد تخت های 
بیمارستانی تربت جام برای این که بتواند بیمارستان معین برای یک منطقه 500 

هزار نفری باشد، خیلی کم است.
شکراهلل سلمان زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان هم از کاهش سن بیماران 
بدحال و بستری در خوزستان به ویژه در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان خبر 
می دهد و می گوید:  تا ماه گذشــته بیماران سرحال بیشتر داشتیم اما در روزهای 
 اخیر بیماران ما بدحال هستند و هشــدار مهم افزایش بیماران بستری جوان تر

 است.
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم در جلسه ستاد استانی مقابله و 
مدیریت بیماری کرونا به کاهش سن جان باختگان بر اثر کرونا در این استان اشاره 
و عنوان می کند: این مساله زنگ خطری جدی در کشور و استان است. تا پیش از 
این، بیشتر فوتی های کرونا از سن باال برخوردار بودند اما در هفته های اخیر شاهد 

کاهش سن فوتی های ناشی از کرونا هستیم.

  
 مردم در خانه نمی مانند، پروتکل های بهداشــتی رعایت نمی شود، در بازگشت 
مشاغل پرخطر نظارت کامل بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی وجود ندارد، 
قرنطینه های جزئی هم در برخی شــهرها نصفه و نیمه اجرا می شــوند تا همه به 
یک چیز ختم شود، شیوع و بحران دوباره کرونا. مقام های وزارت بهداشت هم که 
تنها به توصیه های کلی و همگانی درباره رعایت دستورالعمل های بهداشتی اکتفا 
کرده اند تا در تغییر شیوه حمله ویروس کرونا به سالمت مردم، شاهد خبررسانی و 

توصیه های متفاوت برای مقابله با پیک بعدی بیماری نباشیم. 

مشکلاعتبارینداریم
محمدرضامیر،سخنگویسازماننباتاتجهاد
کشاورزیدربارهآخرینوضعیتمبارزهباملخ
صحراییدر8استانجنوبیبههمشهریمی
گوید:فرآیندمبارزهباملخهامشکلاعتباری
نداردودولتواستانهاامسالآمادهمبارزه
بودندواعتبارکافیدرســطحملیواستانی
بهمبارزهباملخهااختصاصیافت.امســال
85میلیاردتوماناعتبارپیشبینیشدهبود
که6۰میلیاردتومــانآنتخصیصپیداکرده
است.ازنظرتجهیزاتلوجستیکیکموکسری
هاییوجودداردکهدرتالشبرایتامیناین
تجهیزاتهستیم.بهگفتهویعملیاتمبارزه
باآفتملخصحراییدر1۷5هزارو2۹۰هکتار
ازمزارعسیستانوبلوچستان،6۹هزارو286
هکتارهرمزگان،۴2هزارو85۰هکتاربوشهر،
۳8هزارو۷22هکتارجنوبکرمان،۳۰هزارو
8۰5هکتارفارس،21هزارو1۹1هکتارخراسان
جنوبی،6۰1۷هکتارخوزســتان،11۰۰هکتار
شمالکرمانو5هکتارخراسانرضویصورت
گرفتهاستکهدرمجموعحدود۳8۷هزارو
221هکتارمیشود.میردربارههجومملخها
بهمزارعمیگوید:مشکلجدیدراینزمینه
وجودنداردوتمامیزمینهایکشــاورزی،
باغهاومزارعیکهدرگیرملخشــدهباشند،
بالفاصلهسمپاشیمیشــوندتامحصوالت
کشاورزیوباغیخسارتینبینند.تاکنوننیز
آماریازخسارتبهمزارعدراستانهایدرگیر
اعالمنشدهاست.بهگفتهسخنگویسازمان
نباتاتجهادکشاورزیپیکمبارزهباآفتملخ
صحراییدرخردادوتیراستودرماههایبعد

ملخهاریزشپراکندهخواهندداشت.

آغازهردورهازمجلسباوعدههاوبرنامههایمختلفیهمراهاست.
با

نمایندگان
نمایندههایتازهراهیافتهبهمجلسمعموالازانگیزهبیشترینسبت
بهنمایندگاندیگربرخوردارندوتالشمیکنندباانرژیمضاعف
پیگیرمطالباتجامعهومردمشوند؛دستکمازاظهارنظرهاینمایندگاندر
نخستینماههایهردورهازمجلساینطوربهنظرمیرسد.درمقابلنیز،مردم
ازنمایندگانهردورهانتظاراتیدارند.اینموضوععمدتادرحوزههایانتخابیهای
کهنمایندهیانمایندگانآنهاتغییرمیکند،بیشتربهچشممیآید.مانندتمام
حوزههایانتخابیهمازندرانکهدرانتخاباتمجلسیازدهمتغییرصددرصدی
نمایندگاندرآنهارخدادوهر12نمایندهتغییــرکردند.مازندرانیهاباانبوه
چالشهاومشکالتاقتصادی،محیطزیستیواجتماعی،انتظاراتمتعددی

دارندکهبعضیازآنهاسالهاستبهنتیجهنرسیدهاند.
نمایندگانمازندراندرمجلسدهمبااختالفنظرهایفراوانیکهداشــتند
نتوانستندرضایتمردمایناستانرابهخودجلبکنندوحاالگویومیداندر
اختیارنمایندگانجدیدمازندراناستتاباپیگیریاولویتهایاستاناعتماد

مردمرابهخودجلبکنند.
درادامهگفتوگویهمشهریبا»علیباباییکارنامی«یکیازنمایندگانحوزه
انتخابیهساریومیاندورودو»کمالعلیپور«نمایندهمردمقائمشهر،سوادکوه،

جویباروسیمرغدرمجلسرامیخوانید.

مهمتریناولویتهایقابلپیگیریبرایمازندراندرمجلسجدید
راچهمیدانید؟

علیباباییکارنامی: عالوه بر برخی اولویت ها که در گســتره ملی مهم هســتند، 
پیگیری چند اولویت اساســی را برای خود و همکاران مازندرانــی ام در این دوره از 
مجلس ضروری می دانم که مهم ترین آن گسترش زیرساخت ها در مازندارن است. 
زیرا کمبود زیرساخت ها در بخش های مختلف مازندران کامال مشهود است. ۴ محور 
اصلی اتصال به مازندران با مشــکالت و نواقص متعدد مواجه اند و باید برای رفع آنها 
تالش کرد. توجه داشته باشید که ساری و مازندران در سال 2022 میزبان گردشگران 
کشورهای عضو اکو است. بنابراین قرار است مازندران 2 سال دیگر پایتخت گردشگری 

کشورهای عضو اکو باشد. اما با کدام زیرســاخت؟ با جاده هایی که پر از نقص ایمنی 
هستند یا با فرودگاه هایی که پرواز خارجی ندارند؟ اولویت مهم مازندران گسترش این 

زیرساخت هاست و اتفاقا فرصتی هم برای از دست دادن نداریم.
کمالعلیپور: نگرانی و اولویت ما در استان کمبود زیرساخت هاست که فقط با پول 
و اعتبار تامین می شود. یکی از اقداماتی که در مجلس یازدهم باید انجام شود، افزایش 
سهم بری مازندران از اعتبارات ملی است. اولویت دیگر برای همین بخش نیز آماده 
کردن بستر برای حضور و ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران به استان به منظور 

اجرا و تکمیل پروژه های مهم زیرساختی است.
نیازها و اولویت های مازندران برای پیگیری توسط وکالی ملت متعدد هستند و این 
موضوع می تواند کار را برای آنها در شرایط کنونی دشوار کند. اشتغال، چالش های مهم 
محیط زیستی و در رأس همه آنها مدیریت پسماند، گسترش زیرساخت های حوزه 
راه و بخش درمانی، افزایش سرانه ورزشــی، رونق صنعت، برنامه ریزی مناسب برای 
گردشگری در حوزه های مختلف، ارتقای سهم مازندران از اعتبارات ملی و بسیاری از 
مطالبات دیگر وجود دارد که به عنوان اصلی ترین خواسته های مردم مازندران برای 

پیگیری از سوی وکالی ملت مطرح می شود.
همانطورکهمیدانیدمازندراناستانیباظرفیتهایاقتصادیفراوان
درحوزهگردشگریواقتصادیاست.دراینزمینهبرنامهایبرایبهبودوضع

فعلیدارید؟
علیباباییکارنامی: اتفاقا یکی دیگر از اولویت ها مشخص شدن متولی برای مدیریت 
سواحل شمالی است. ۴۷5 کیلومتر نوار ساحلی داریم، اما قانونی مشخص برای مدیریت 
ساحل دیده نمی شود. در برنامه ششم توســعه توجهی به سواحل نشد. این وظیفه 
نمایندگان بود که پیگیر باشند. در بخش گردشگری حتی برای جنگل و دشت و سایر 

ظرفیت ها هم برنامه روشنی وجود ندارد. این اشکاالت قانونی باید با پیگیری نمایندگان 
در مجلس برطرف شود.

کمالعلیپور: با اشاره به ظرفیت چشمگیر مازندران در اقتصاد کشاورزی قانونی را 
در مجلس نهم پیگیری و تصویب کردیم که تا ۳ سال اجازه واردات مرکبات و برنج را 
نمی داد. قیمتی را برای پرتقال تعیین کردیم که رضایت باغدار را به همراه داشت و سبب 
افزایش تولید شد، اما این موضوع در مجلس دهم پیگیری نشد که باید از نو در مجلس 

یازدهم در اولویت پیگیری قرار بگیرد.
جدایاستاندرحوزهانتخابیهخودپیگیرکداممسائلهستید؟

علیباباییکارنامی: صیانت و حفاظت از بنگاه های اقتصــادی مازندران و حوزه 
انتخابیه ساری و میاندورود از جمله مســائل مهمی است که پیگیر آن خواهیم بود. 
در ساری و میاندورود بنگاه های اقتصادی بزرگی داریم که باید مشکالت آنها احصا و 
برطرف شود. ضمن این که در این حوزه انتخابیه 2 محور ساری - تاکام و جاده گهرباران 

به عنوان اولویت های قابل پیگیری مد نظر قرار دارند.
کمالعلیپور:چند اولویت در این حوزه وجود دارد. منطقه ما قابلیت تبدیل شدن 
به قطب درمانی شمال کشور را دارد. تکمیل بیمارســتان های رازی و ولیعصر)عج( 
قائمشهر، شهدای زیراب و چند مرکز درمانی خصوصی دیگر می تواند ظرفیت درمانی 
قائمشهر را ارتقا دهد. در بحث باغداری ۴0 درصد مرکبات مازندران از باغ های همین 
حوزه تولید می شود که الزم است برای سرمایه گذاری ایجاد صنایع تبدیلی و نگهداری 
مرتبط با این محصوالت تالش کنیم. بهبود زیرساخت های حمل ونقلی و همچنین 
افزایش سرانه ورزشی و فرهنگی برای ساکنان این حوزه انتخابیه نیز از اولویت های 

قابل پیگیری این منطقه است.
اعتباراتوبودجهمازندرانرادرحدواندازهنیازهایاستانمیدانید؟

علیباباییکارنامی:به اعتقاد بسیاری از مسئوالن و کارشناسان مازندران، سهم این 
استان از اعتبارات ملی براساس نیازهای واقعی و میزانی که باید به این استان تعلق 
بگیرد نیست. دلیل این گروه از مسئوالن و کارشناسان، حضور دائمی و پرتعداد مسافران 
به مازندران است که سبب می شود اعتبارات اختصاص یافته به مازندران بین جمعیتی 

چند برابر جمعیت استان تقسیم شود.
کمالعلیپور:معتقدم ضریب بودجه مازندران واقعی نیســت، چراکه ما خدمات 
ملی ارائه می دهیم و بودجه را بر مبنای جمعیت ۳ میلیون و ۳00 هزار نفری دریافت 
می کنیم. در حالی که جمعیت مازندران در پایان هر هفته به 8 میلیون نفر هم می رسد 

و در تعطیالت مهم سال از 15 میلیون نفر هم عبور می کند.

اشکانجهانآرای
 ساری - خبرنگار

کمالعلیپورعلیباباییکارنامی

ملخهاغارتکردند
 ملخ های صحرایی با هجوم به مزارع کشاورزی 8 استان جنوبی دسترنج کشاورزان

  را از بین برده اند و مسئوالن از کمبود امکانات و تجهیزات می گویند که توانایی 
مبارزه با این آفت را از آنها سلب کرده است
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   اصل براي كودكان كودكي است
عصر ديروز رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران به همشهري آمد و ضمن 
جلسه اي با مديران روزنامه، بازديدي از تحريريه داشت. مسعود حمزه اي سپس 
توضيحاتي درباره بخشنامه اخير شهردار تهران درباره منع به كارگيري كودكان 
زباله گرد ارائه كرد. او در گفت وگو با همشهري با اشاره به اينكه اساسا رويكرد 

شهرداري در اين است كه كودكان نبايد به كار گرفته شوند، اظهار داشت: »كودكان بايد كودكي كنند. 
پس براي آنكه ساماندهي كودكان زباله گرد به سرانجام برسد در وهله نخست به دنبال آن هستيم تا اين 
كودكان به كار گرفته نشوند. متأسفانه هم اكنون برخي از پيمانكاران، كودكان نيازمند ايراني و كودكان 
غيرايراني را با دستمزدهاي بســيار پايين به خدمت مي گيرند و از آنها به نوعي در جمع آوري پسماند 
خشك سوءاستفاده مي كنند. بنابراين اصل بر اين است كه كودكان كار نكنند. در وهله دوم نيز طرح هاي 
حمايتي از كودكان كار به ويژه كودكان زباله گرد را دنبال خواهيم كرد. معاونت امور فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران و اداره كل خدمات اجتماعي پس از جلوگيري از به كارگيري كودكان كار، براي حمايت 
آنها پاي كار مي آيند.«  رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران با اشاره به اينكه در راه شناسايي كودكان 
زباله گرد نيازمند همراهي شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد هستيم، افزود: »با همراهي مردم مي توانيم 
به هدف برسيم. اين همراهي مي تواند به ما كمك كند تا با پيمانكاران متخلف نيز برخورد صورت گيرد.« 
به گفته حمزه اي يكي از اقدامات خوب در دستور كار، ساماندهي و تغيير نحوه جمع آوري زباله است كه 
اپليكيشن ها و سطل هاي جديد سازمان مديريت پسماند براي اين منظور به كار گرفته خواهند شد. او ادامه 
داد: »شهروندان با ارسال تصاوير فعاليت كودكان زباله گرد در محله خود و تصوير يا اعالم كد مخازن محل، 
در جلوگيري از كار كودكان در حوزه زباله ياري رسان باشند. سامانه 137 براي اين منظور كامال آماده است.«

بايد مدل جمع آوري زباله را اصالح كرد
برآوردي از تعداد كودكان زباله گرد نداريم اما 
براساس برآوردهاي آمار زباله هاي شهر تهران، 
توان كودكان در حمل پسماندهاي خشك و... حدود ۴هزار كودك زباله گرد در تهران 
وجود دارد. ما مخازن زباله داريم كه اصطالحا در آن پول است و بايد اين فرايند اصالح 
شود؛ چراكه مي بينيد در شهرهايي مثل شيراز و اصفهان كه مدل جمع آوري پسماند 
آنها متكي بر مخازن نيست، كودك زباله گرد هم ديده نمی شود. پيمانكاران قبل از اين 
هم حق استفاده از اتباع و كودكان كمتر از 1۵سال را نداشتند اما به صورت غيررسمي اين 
كار را انجام مي  دادند. اكنون دستورالعملي را با امضاي شهردار تهران درخصوص مقابله 
با به كارگيري كودك در فرايند جمع آوري پسماند تهران تهيه كرده ايم كه براساس آن 
شهرداران مناطق بايد با پيمانكاراني كه از كودكان استفاده مي كنند برخورد كنند. 
شهرداران مناطق نيز بايد با پيمانكارانشان كه از كودكان استفاده مي كنند برخورد كنند 
و اين موضوع در ارزيابي شهرداران مناطق لحاظ مي شود. كودك كار محصول فقر است 
اما كودك زباله گرد محصول يك اتفاق نادرست و نشأت گرفته از سوءاستفاده. كودكان 
زباله گرد كودكاني نيستند كه از اطراف تهران به پايتخت بيايند بلكه اين كودكان معموال 

از افغانستان آمده اند و خانوادگي و با هم كار مي كنند.

ث
مك

خبر بســيار خوشحال كننده 
بود؛ اينكه طفل هاي معصومي گزارش

كه براي اندك دستمزدي به 
كار گرفته مي شــوند تا زباله هاي خشــك 
پايتخت را جمع آوري كنند، تحت حمايت 

قرار مي گيرند.

روز شــنبه شــهردار تهران در ابالغيه اي 
»ممنوعيــت به كارگيري كــودكان براي 
پيمانكاران بازيافت« را اعالم كرد. با تشديد 
حساســيت ها درباره كودكاني كه با وجود 
خطرات فراوان به جمع آوري زباله  خشك در 
شهر مي پردازند و همينطور ادامه كار آنها با 
وجود انتشار بيماري كرونا، شهرداري تهران 
تصميم به افزايــش نظارت ها در اين زمينه 
گرفت، زيرا مشخص شده كه بخش زيادي 

از اين كودكان در رونــدي كه با پيمانكاران 
بازيافت مرتبط است مشغول كار هستند.

براساس ابالغيه شــهردار تهران، شهرداران 
مناطق 22گانه با همكاري معاونت خدمات 
شــهري و محيط زيســت، معاونــت امور 
اجتماعي و فرهنگي و ســازمان بازرســي، 
بايد با تشديد نظارت بر عملكرد پيمانكاران 
از هرگونه به كارگيــري كودكان جلوگيري 
كنند. به گزارش همشــهري، در قســمتي 

از متن اين ابالغيه آمده اســت: »در فرايند 
اجراي اين بخشــنامه، هرگونــه برخورد با 
كودكان كار و زباله گرد ممنوع بوده و منع كار 
كودكان صرفا از طريق برخورد با پيمانكاران 
متخلف و ساير عوامل به كارگيرنده كودكان 
در حوزه خدمات شهري ازجمله جمع آوري 
پسماند صورت خواهد گرفت. معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي با اســتفاده از ظرفيت 
سمن هاي فعال در حوزه كار كودك و سازمان 

بازرسي موظف است هرگونه تخطي از اين 
اصل را رصد و گزارش كنــد. معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي موظف است با استفاده از 
ظرفيت  مشاركت هاي مردمي و سازمان هاي 
مردم نهــاد، همكاري ســاير نهادها و اتخاذ 
تمهيدات الزم، نســبت به افزايش خدمات 
اجتماعي و حمايتي به كودكان منع شده از 
كار و خانواده هاي آنان به منظور جلوگيري از 
پيامدهاي نامطلوب معيشتي، در حد امكان 

اقدام كند.«
با انتشــار ارقامي از تعداد كودكان زباله گرد 
»محمدرضا جوادي يگانه« معاون فرهنگي 
و اجتماعي شــهرداري تهــران جزئياتي از 
به كارگيــري غيرقانوني اين كــودكان در 
فعاليت هاي مرتبط با بازيافت زباله را تشريح 
كرد. او تخمين 4هزار كــودك زباله گرد در 
تهران را مطرح كرد و از تالش شهرداري براي 

نظارت بر پيمانكاران اين بخش خبر داد.

معاون شهرداری تهران: گودها و گاراژهای جمع آوری زباله خشك خارج از شهر تهران است اما می توانيم روی پيمانكار حوزه پسماند نظارت داشته باشيم
با پيمانكاران برخورد مي شود نه كودكان زباله گرد

محمد سرابي
خبر نگار

محمدرضا جوادي يگانه
معاون شهردار تهران

كار از ظهر تا شب
اين افراد معموال ظهرها سوار خودرو 
شده و به تهران مي آيند و هر ۵-6 
خيابان در اختيار يك گروه اســت 
كه موظفند مخــازن اين خيابان ها 
را گشته و پســماند خشك آن را 
بردارند. كار آنها معموال تا ســاعت 
1۲ تا ۲ بامداد طول مي كشــد. بعد 
از پرشدن كيسه ها، اين كودكان با 
خودروهاي پوشيده شده به گاراژها 
برگردانده مي شوند و صبح روز بعد 

به تفكيك زباله مشغول مي شوند.

اعالم كار كودكان به 137
ساالنه ۲ميليون و ۵۰۰هزار تماس با 
سامانه137 برقرار مي شودكه بخش 
زيادي از تماس ها مربوط به گزارش 
فعاليت كودكان زباله گرد است. روي 
هر مخزن يك كد نوشــته شده كه 
شــهروندان مي توانند در صورت 
مشــاهده كودكان زباله گرد با 137 
تماس گرفته و با اعالم كد مخزن، اين 

كار را گزارش دهند.

بيشترين توليد زباله در  مناطق يك، ۲، ۴ و ۵
۵۰هزار مخزن در سطح شهر تهران وجود دارد. مناطق يك، 
۲، ۴ و ۵ بيشــترين توليد زباله را دارند. طبق قراردادي كه 
شهرداري با پيمانكار پسماند خشك امضا مي كند، پيمانكار 
موظف به جمع آوري و تفكيك زباله هاست اما اين كار بايد با 

استقرار غرفه يا وانت هاي نشان دار انجام شود.
 هر منطقه يك پيمانكار دارد و بررسي ها نشان داده كه معموال 
پيمانكار، هر 6-۵ خيابان را به يك گــروه واگذار مي كند و 
معموال ۲ميليون و ۸۰۰هزار تومان از اين زباله گردها مي گيرد 

و به آنها كارت مي دهد تا به كار بپردازند.

2.500.000
مخزن زبالهتماس

50.000 اتباع بيگانه
معموال اين كودكان 
در جمع هاي كوچك 

خانوادگي كار مي كنند 
و معموال از كشور 

افغانستان و به عنوان 
مثال از شهر هرات 

آمده اند كه براساس 
روابط خانوادگي در 

گاراژها و گودهاي خارج 
از تهران زندگي مي كنند 

و به صورت گروهي 
مشغول زباله گردي 

هستند.

صدرالدين عليپور
مديرعامل سازمان مديريت پسماند

شهرداري ضابط قضايي نيست

در بحث پســماند خشــك و اساســا موضوعات مرتبط به ُرفت 
و روب، يكســري نقش ها و اقدامــات به مناطق مربوط اســت 
و يكســري فعاليت ها هم به عهده سازمان پســماند. كاري كه 
صددرصد آن به عهده سازمان پســماند است، اينكه اين پسماند 
و ُرفت و روب هاي انجام شده در ايستگاه مياني تحويل سازمان 
مي شود و كار سازمان از آنجا شروع خواهد شد. بدين ترتيب كه 
ما با خودروهايي كه داريم پسماند را به آرادكوه منتقل مي كنيم 
و عمليات دفع، دفن و كمپوســت انجام مي شــود. آن قسمت 
جمع آوري پسماند خشــك و رفت و روب و كارهاي اجرايي اش 
به عهده خوِد مناطق اســت؛ يعني انتخاب پيمانــكار و اقدامات 
انجام شده به عهده مناطق است. ســازمان در اين دو حوزه كار 
نظارتي دارد و در واقع ناظر عالي اســت. قبل تر نيز سازمان يك 
نظام نامه فني ارســال كرده كه نحوه جمع آوري پسماند به  چه 
صورت باشد و عمال استاندارد آن چگونه است؛تفكيك از مبدأ و 
دريافت جداگانه مورد تأكيد اســت. منتها فرم مخازن ما طوري 
است كه يك مقدار كنترل آن در تعداد 60هزار عدد شايد عملي 
نباشد،زيرا هيچ ســاعت خاصي براي آن وجود ندارد و هر لحظه 
هر كسي مي تواند به آن مخازن دسترســي پيدا كند. گام اصلي 
ما اين اســت كه به تدريج اين مخازن را حذف كنيم و مخازن به 
داخل ســاختمان ها برود و بتوانيم تفكيك را از مبدأ با مشاركت 
شهروندان انجام دهيم. البته اين، كار زمانبري است، اما از امروز 
ما در 4منطقه به صورت پايلوت كار را شروع مي كنيم.ابالغي كه 
شهردار محترم تهران فرستادند، مبني بر اين است كه يكسري 
از پيمانكاران ممكن است تخلف كرده و از كودكان سوء استفاده 
كنند. شهرداري ضابط قضايي نيست كه بخواهد با اين تخلفات 
برخورد كرده و دســتگير كند. در واقع ايــن، همكاري با نيروي 
انتظامي را مي طلبد كه مقدمات آن را در شــرايط كرونا فراهم 
كرديم و آنها اكيپ هايي را براي ما هماهنگ كردند. اما اين بررسي 
كه ما هم ناظر هستيم، اگر مربوط به پيمانكار باشد، با آن پيمانكار 
برخورد كرده  و جرايم شامل آن فرد مي شود. اين تأكيد را شهردار 
محترم تهران در روز جهاني مقابله با كار كودكان داشتند. هر چند 
موضوع كودكان كار مولفه هاي بســياري دارد كه سازمان هاي 
ديگري بايد درگير باشند، به اين شكل كه فعاليت هاي كودكان 

كار مخاطره آميز نباشد.
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در فاصله 10روز تا آغاز مسابقات ليگ برتر، تازه خبر رسيده باشگاه 
تراكتور درصدد است 2بازيكن خارجي اش يعني جفرسون يوري 
و حمزاوي عكاشــه را از برزيل و الجزاير به كشور ثالث و از آنجا به 
ايران بياورد تا به اميد خدا تست كرونا بدهند و اگر قسمت شد با تيم 
تمرين كنند. يك نفر بايد به تراكتوري ها بگويد اين ميزان از عجله 
هم واقعا الزم نيست. حاال صبر كنيد، شايد يك وقت باالخره آمار 
باالي كرونايي ها، مصاحبه ها و اعتراضات بازيكنان و مديران تان 
نتيجه داد و ليگ را تعطيل كردند. اينطوري فقط خرج پروازهاي 
اين دو بازيكن روي دســت تان مي ماند. فرض كنيم جفرسون و 
عكاشه واقعا گير افتاده بودند و هيچ پروازي براي شان نبود؛ شما 
دژاگه و همين مسعود شجاعي را هم نتوانستيد به موقع سر تمرين 

بكشانيد. پس روشن مي شود مشكل از جاي ديگري است.

اينقدر عجله هم الزم نيست

از سرگيري مسابقات الليگا با چند سورپرايز جالب براي بيننده هاي 
تلويزيوني همراه بود. كارگردان هاي اسپانيايي براي گرفتن زهر بازي 
در ورزشگاه خالي، ســكوها را با كار گرافيكي پر از تصاوير باورپذير 
تماشاگران كرده و براي آنها صدا هم گذاشته بودند؛ طوري كه اگر 
كسي نمي دانست تصور مي كرد واقعا شاهد يك بازي فوتبال با حضور 
پرشور تماشاگران است. در كشورهاي ديگر هم ايده هايي مثل استفاده 
از تماشاگران مقوايي اجرا شد. اين يعني در دنيا پذيرفته اند كه فعال 
كار خاصي نمي شود كرد و بايد با كرونا ساخت، پس با هنر و خالقيت 
كمي نشاط درست مي كنند. در ايران اما هنوز بعضي باشگاه ها با اصل 
برگزاري مسابقات مشكل دارند و تازه دارند به فيفا نامه مي نويسند. 
بله؛ يك فرق ما با دنيا اين است كه معموال »مسئله« را دير مي پذيريم 

و زمان الزم براي كشف راه حل را پشت اين ناباوري مي سوزانيم.

يك فرق ما و دنيا

اين روزها شايعه بازگشت علي كفاشــيان به فدراسيون فوتبال 
داغ شده است. او مي گويد استعفاي كتبي نداده و به  عنوان نايب  
رئيس مي تواند تا زمان برگزاري انتخابات، سرپرست فدراسيون 
باشد. ما كه زورمان نمي رســد، فقط خواستيم به رئيس خندان 
بگوييم بيا بــرادر؛ بيا كه ديگــر خبري از عادل فردوســي پور و 
همان نيمچه مزاحمت هايش هم نيست. ديگر كسي نيست كه 
از دست شما ســرش را به ميز بكوبد. بيا تا دوباره شاهد لغو سطح 
پايين ترين بازي هاي دوســتانه تيم ملي و قهقهه هاي شــما در 
واكنش به آن باشيم، بيا و باز بگو »خودمان در خوابگاه تيم بانوان 
سوسك فرستاديم تا ترس شان بريزد.« بيا و باز با آن حجم غريب 
از بي تفاوتي هايــت آزارمان بده. برنده شــمايي كه با هر جناح و 
آدمي كار كردي و هيچ چيز را جدي نگرفتي. بازنده ماييم كه فكر 

مي كرديم دنيا با حرص خوردن ما درست مي شود.

برنده تويي، بازنده ماييم

نكته بازي
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 تمرينات اختصاصي شجاعي در تهران
كاپيتان تراكتور اين روزها در تهران به طور اختصاصي تمرين مي كند. مسعود شجاعي با وجود اينكه تمرينات تيمش 
از چند روز قبل شروع شده اما هنوز به تبريز نرفته و در تمرينات گروهي اين تيم شركت نمي كند. اين بازيكن با 
محروميتي چند جلسه اي مواجه شده بود، كه هنوز 2جلسه از آن باقي مانده است.

گلمحمدي:ازوضعيتبيرانوندخستهشدهام
  سرمربي پرسپوليس در گفت وگويي تفصيلي با همشهري از آخرين وضعيت اين تيم، بازيكنان فعلي و شايعه جذب بازيكنان جديد گفته است

اميرحسين اعظمي|   يحيي گل محمدي تا كسب نخستين قهرماني اش 
در ليگ برتــر فاصله چنداني ندارد. اوچند ســال پيش در حالي 
پرسپوليس را ترك كرد كه خاطرات چندان خوبي از آن خداحافظي 
نداشت، اما در اين سال ها آنقدر خوب نتيجه گرفته كه پرسپوليس 
بعد از جدايي برانكو ايوانكوويچ به مربي ديگري جز او فكر نكند.با گل 
محمدي درباره موقعيت ويژه پرسپوليس براي ٩بازي پاياني صحبت 
كرديم، به نظر مي رسد قهرماني، سرنوشت محتوم تيم اوست، اما 

خودش مي گويد هنوز كار تمام نشده است.

   باالخره بعد از چند ماه، قرار شد ليگ دوباره شروع 
شود. تيم شما چقدر آماده است؟

شرايط در مجموع بد نيست و راضي كننده است. يك سري مشكالت وجود 
دارد، ازجمله اينكه بشار رسن دير به جمع ما اضافه شد كه من گفتم بايد 
زودتر مي آمد، اوساگونا هم به دليل مشكالت پروازي هنوز نتوانسته خودش را 
به ايران برساند. ما دو مصدوم هم داريم، متأسفانه محمد انصاري رباط صليبي 
پاره كرد. با اين حال تمرينات را با قدرت جلو مي بريم و دو بازي دوستانه ديگر 

هم تا شروع ليگ برگزار مي كنيم.
  با مصدوميت انصاري و قرضي بودن قرارداد نادري، آيا 

به فكر جذب مدافع چپ هستيد؟
بازيكن خوب و با كيفيت خيلي سخت گير مي آيد. ما ٩بازي در ليگ برتر و 
براي صعود به فينال حذفي هم دو بازي پيش رو داريم، از طرفي بايد براي 
ليگ قهرمانان آسيا هم خودمان را آماده كنيم و فرصت كمي داريم. با اين 
شرايط بايد براي انصاري جانشين پيدا كنيم. هم اكنون فقط نادري را در آن 
پست داريم. اگر هم به مشكل بخوريم طبيعتا بايد از بازيكنان ديگر استفاده 
كنيم. اين طبيعي است كه براي ادامه بازي ها و فصل آينده دنبال جذب 

بازيكن در پست دفاع چپ باشيم.
  به نظر مي رسد در سال٩٩ روزهاي سختي در پيش 

داشته باشيد.
بله، كار سخت است. مشكالت مالي كه وجود داشت ولي خوشحالم كه با 
درايت هيأت مديره، خصوصا آقاي رسول پناه حل شد. البته بابت شكايت ها 
مشكالتي وجود دارد كه قطعا در روزهاي آينده حل خواهد شد و ما ديگر 
بازيكن يا مربي شاكي از پرسپوليس نخواهيم داشت. جدا از ليگ امسال بايد 
به فكر ليگ فصل بعد هم باشيم و همانطور كه شما گفتيد سال سختي در 

پيش داريم.
  وضعيت عليرضا بيرانوند درنهايت به كجا رسيد، باالخره 
او با رفتن به بلژيك ادامه بازي ها را از دست خواهد داد يا اينكه تا 

پايان ليگ در پرسپوليس مي ماند؟
من صادقانه مي گويم كه هيچ خبر درست و اطالعي از شرايط بيرانوند ندارم. 
يك روز مي شنوم كه او مي رود، روز ديگر مي شنوم كه قرار است با تأخير 
برود و يك روز هم مي شنوم كه در پايان فصل جدا خواهد شد. من واقعا از 
وضعيت بيرانوند خسته شده ام، اين موضوع پيچيدگي هاي خودش را دارد. 
اين بازيكن تا 11تيرماه با پرسپوليس قرارداد دارد و بازي هاي ليگ هم كه 

به تأخير افتاده است. فيفا هم گفته كه بازيكنان در اين وضعيت مي توانند در 
تيمشان بمانند و بازي ها را به اتمام برسانند. از طرفي تيم بلژيكي اصرار دارد 
كه عليرضا به آنجا برود و نمي دانم در نهايت چه خواهد شد. من براي بيرانوند 
آرزوي موفقيت دارم، اميدوارم اين انتقال با كمترين تنش براي باشگاه و خود 
عليرضا به پايان برسد و اتفاق ناگواري رخ ندهد. عليرضا بايد تمركز كند تا 

براي باشگاه و خودش مشكلي ايجاد نشود.
 ناچاريد به رادوشــوويچ اعتماد كنيد، او مي تواند 

جايگزين مناسبي براي بيرانوند باشد؟
ما سه چهار  ماه پيش با اين بازيكن تمديد كرديم، رادو فصل بعد هم كنار 
ماست. او نشان داده كه گلر خوبي است و ما اخيرا با هم جلسه اي هم برگزار 
كرديم. رادو با بودن عليرضا كم بازي كرد ولي هميشه رفتاري حرفه اي داشت 
و وقتي هم بازي مي كرد عملكرد خوبي داشت. اميدوارم وقتي فيكس مي شود 
عملكرد خوبي داشته باشد. من از او خواستم كه در تمرينات تمركز بااليي 

داشته باشد. رادو گلري جنتلمن و مطمئن است.
 شايعه شده كه شما قصد داريد رشيد مظاهري يا پيام 

نيازمند را جذب كنيد، اين موضوع صحت دارد؟
ما با بازيكناني كه با تيم هايشان قرارداد دارند مذاكره نمي كنيم و بعيد مي دانم 

چنين كاري انجام شود.
 پرسپوليس در اين چند ســال براي شروع هر فصل 
كمترين تغييرات را داشته، آيا شما هم قصد داريد تغييرات در 

ليست بازيكنان را به كمترين حد برسانيد؟
اين بستگي به بازيكنان دارد. من به باشگاه گفتم كه بايد قرارداد ٩0درصد 
بازيكنان حفظ شود، اگر هم بازيكني جدا مي شود دست ما نيست كه مي توان 
بيرانوند را مثال زد. اين بازيكنان پرسپوليس را دوست دارند و در اين سال ها 
نشان دادند كه چقدر به پرسپوليس عالقه مند هستند. باشگاه هم طبيعتا با 

آنها وارد مذاكره خواهد شد.
 آيا براي فصل بعد روي جذب تعدادي از لژيونرهاي 

ايراني هم برنامه داريد؟
واقعيت اين است كه ما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم كه بخواهيم در مورد نقل 
و انتقاالت صحبت كنيم. ما االن با بازيكني مذاكره نمي كنيم و ممكن است 
حرف و حديث ها و شايعات، تمركز بازيكنان را در اين مقطع به هم بزند. تا اين 
لحظه با هيچ بازيكني به صورت رسمي يا غيررسمي وارد مذاكره نشده ايم. 
طبيعي است كه خيلي از بازيكنان دوست دارند به پرسپوليس بيايند و ما هم 
تالش مي كنيم در موقع مناسب بهترين نفرات را براساس نيازهايمان به تيم 
اضافه كنيم. مطمئنا در فصل نقل و انتقاالت تمام انرژي مان را صرف مي كنيم 

تا يك تيم قوي تشكيل بدهيم.
 در هفته هاي اخير كه بحث شروع مسابقات مطرح شد، 
برخي رقيبان شما اين موضوع را مطرح كردند كه پرسپوليس به 

فدراسيون فشار آورد تا ليگ ادامه پيدا كند.
اين صحبت ها تا حدود زيادي طبيعي بود چون اختالف امتياز ما با ديگر 
رقيبان تا حدودي زياد است و در اين شــرايط براي رقيبان ما رسيدن به 

قهرماني و حتي كسب سهميه آسيا سخت است. به هر حال برخي تيم ها 
نگران هستند و هزينه هم كرده اند، از طرفي بايد جواب هوادارانشان را هم 
بدهند. عمده ترين دليل اين حرف ها همين بود كه گفتم، شك نكنيد كه اگر 
رقيبان ما صدرنشين بودند، خواهان برگزاري ليگ مي شدند. پرسپوليس 
آنقدر قدرت ندارد كه بخواهد ليگ را برگزار كند يا نكند، اين تصميم ستاد 
مبارزه با كرونا، وزارت بهداشت و ســازمان ليگ بود. البته من بايد به يك 
موضوع ديگر هم اشاره كنم. سؤال من از مخالفان برگزاري ليگ برتر اين است 
كه اگر ليگ تعطيل مي شد، پس چه زماني بايد بازي ها را شروع مي كردند 
و فصل را به اتمام مي رساندند؟ چه زماني بايد فصل بعد شروع مي شد، آيا 
بايد منتظر واكسن بيماري كرونا باشيم و تا آن زمان فوتبال تعطيل شود؟ با 
اين شرايط بازيكنان و مربيان نخستين كساني هستند كه ضربه مي خورند. 
من كاري به اروپا ندارم، شما مي بينيد كه در خاورميانه هم بيشتر كشورها 
فوتبال را به جريان انداخته اند و چند روز ديگر هم برنامه ليگ قهرمانان اعالم 
خواهد شد. از آنهايي كه مخالف برگزاري ليگ هستند، اين را مي خواهم كه 
تمركزشان روي مسائل فوتبالي باشد. ما بدون فوتبال مي ميريم و با فوتبال 

زندگي مي كنيم.
 وضعيت كريم باقري در پرســپوليس به كجا 

مي رسد، آيا او قرار است به تيم ملي برود؟
در آن مقطع كه بحث بازي هاي فيفادي بود، قرار بود كريم با تيم ملي باشد، 
ديگر خبر ندارم شــرايط به چه صورت پيش رفت. احتماال قراردادي كه 
بسته شد چند ماهه بوده و نمي دانم قرار است تمديد شود يا خير. كريم در 
كنار ماست و اگر هم قرار باشد به تيم ملي برود، در فيفادي ها كنار تيم ملي 

خواهد بود.
 درمورد ماجراي قرارداد ويلموتس و انتقادهايي 
كه از مسئوالن پيشين فدراسيون شده است، چه صحبتي 

داريد؟
نمي دانم چه بگويم. زبان آدم بند مي آيد وقتي مي خواهد در مورد اين مسائل 
صحبت كند. حرف زدن درخصوص قرارداد ويلموتس سرگيجه مي آورد، 
واقعا نمي دانم با چه فكري اين قرارداد امضا شــد. قراردادي كه مسئوالن 
فدراسيون با ويلموتس بستند، روي قرارداد تركمنچاي را سفيد كرد. اميدوارم 
يك شخص بيايد و جواب بدهد كه به چه علت اين اتفاق رخ داد. سؤال كه 
زياد است ولي در آخر كسي پاسخگو نيست و قبال هم چنين قراردادهايي در 
فوتبال ايران امضا شده است. در اين زمينه بايد نهادهاي نظارتي وارد شوند تا 
ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد. من احتمال مي دهم در دادگاه آخر هم بازنده 
باشيم و غرامت دو سه ميليون يورويي بدهيم هرچند كه اميدوارم اين اتفاق 
رخ ندهد. واقعا جاي تأسف دارد كه خيلي از مربيان ما در رده هاي پايه به دليل 
قراردادهاي كم، كارشان را نيمه كاره مي گذارند ولي در سمت ديگر چنين 

ضررهايي را متحمل مي شويم.
 آيا انتخاب اسكوچيچ تصميم درستي از سوي 

فدراسيون بود؟
من در اين زمينه صحبتي ندارم و وارد اين مسائل نمي شوم.
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عليرضا بيرانوند همان ابتداي مسير سفر به 
بلژيك متوقف شد. گلر ملي پوش پرسپوليس 
قرار بود پس از بازشــدن پروازهاي خارجي 
راهي بلژيك شود تا در تست پزشكي باشگاه 
آنتورپ شركت كند. بيرو بامداد روز گذشته 
راهي فرودگاه امام خميني)ره( شــد تا بعد 
از سفر به قطر راهي هلند شــود و از آنجا به 
بلژيك برود. اما يك اتفاق عجيب، مانع از پرواز 
عليرضا شد. با توجه به وضعيت پروتكل هاي 
اتحاديه اروپا براي جلوگيري از شيوع دوباره 
ويروس كرونا، كشــور هاي عضــو اتحاديه 
نمي توانند مســافراني از كشور هاي ديگر را 
پذيرش كنند؛ مگر آنكه مسافر مورد اشاره 
تابعيت يكي از كشور هاي اروپايي را داشته 
و يا شهروند و ســيتيزن يكي از كشور هاي 
عضو اتحاديه اروپــا باشــد. دروازه بان اول 
سرخپوشان كه قرار بود ابتدا به سمت قطر 

برود، در فرودگاه متوجه شد اگر به قطر برود 
هم نمي تواند مسير سفر به بلژيك را طي كند 
و به همين دليل براي شروع سفر خود مجوز 

الزم را دريافت نكرد و به خانه بازگشت.
  اطالعات غلط كار دست بيرو داد

بيرانوند در شرايطي نتوانست يك بار ديگر 
خود را به تمرينات تيم جديدش برساند كه 
باشــگاه آنتورپ به او قول داده بود مشكلي 
برايش پيش نيايد، اما گويا يكي از مقصران 
اصلي اين اتفاق قلي زاده بازيكن تيم شارلوای 
بلژيك بوده است. شــنيده ها حاكي از اين 
است كه گويا قلي زاده به واسطه تعطيلي ليگ 
بلژيك و براي ديدار با ترابي چند روز پيش 
در تمرينات پرسپوليس حضور پيدا كرد و 
بيرانوند كه منتظر بود با بازشدن پروازها راهي 
بلژيك شود، از قلي زاده در خصوص سفر به 
اين كشور مي پرسد و قلي زاده به او مي گويد 

كه مشكلي براي سفر به بلژيك از طريق هلند 
وجود ندارد. نكته مهم اينجاست كه قلي زاده 
با توجه به بازي در ليگ بلژيك ويزاي كار دارد 
و به همين دليل مي تواند به اين كشور سفر 
كند اما بيرانوند نمي دانســت كه با توجه به 
قوانين اروپا در روزهاي كرونا نمي تواند بدون 
ويزاي كار راهي بلژيك شــود و بدون اطالع 
از اين موضوع اقدام بــه تهيه بليت كرد كه 
در نهايت نتوانست از ايران خارج شود. حاال 
بيرانوند بايد چند روز ديگر منتظر بماند تا بعد 
از رفع مشكل توسط باشگاه آنتورپ بتواند 

مجوز پرواز به بلژيك را پيدا كند.
  وكيل بيرانوند: با تهيه بليت حسن 

نيت خود را نشان داديم
عليرضا سليماني وكيل دروازه بان شماره يك 
تيم ملي در اين خصوص به فارس گفت:  »اين 
اتفاق به دليل بســته بودن پروازها و قوانين 

اتحاديه اروپا رخ داد. البته باشگاه آنتورپ به 
ما اعالم كرده بود كه هماهنگي هاي الزم را 
انجام داديم و حتــي با پليس هم هماهنگ 
كرده ايم اما آنها نتوانستند زمينه ساز اين سفر 
شوند. قرار بود بيرانوند به قطر برود و از قطر به 
آمستردام سفر كند و در اين شهر به استقبال 
او بيايند اما پليس آمستردام موافقت نكرد و 

ديشب اين موضوع را اعالم كرد. با اين اتفاق 
حسن نيت خودمان را به باشگاه آنتورپ نشان 
داديم. قرارداد بيرانوند منعقد شده و مشكلي 
ندارد. او طبق قوانين فيفا مي تواند تا پايان 
مســابقات داخلي در تيمش حضور داشته 
باشد و بعد در تيم جديد حاضر شود. يعني از 

نظر فيفا هم مانعي ندارد.«

 ديپورت در فرودگاه ايران!

در بازي هاي اول هفته الليگا و بوندس ليگا  تعدادي ركورد جابه جا شد.
  دريس مرتنز با گل منجر به صعود ناپولي به اينتر ركورد گلزني مارادونا در اين باشــگاه را براي 
دومين بار شكست. اولين بار همشيك با 121گل ركورد مارادونا را زده بود و حاال مرتنز 122گله شده.

  تراشتگن، دروازه بان بارسلونا در بازي با مايوركا 68بار پاس داد كه 64تاي آن يعني 94درصد صحيح 
بود كه اين يك ركورد در الليگاست.

  مســي با گلي كه به مايوركا زد براي دوازدهمين فصل پياپي تعداد گل هاي فصل خود را از عدد 
20باالتر برد. او 14پاس گل هــم داده كه تعداد تأثيرهاي خود روي گل هــاي تيمش را به عدد34 
مي رساند يعني مساوي با ايموبيله و باالتر از ورنر، لواندوفسكي و سانچو كه روي 33گل تأثير داشته اند.
  بريت ويت نخستين گلش را براي بارسا به ثمر رساند كه پس از الدروپ)39گل( و آلن سيمونسن 

)31گل( سومين گلزن دانماركي تاريخ باشگاه شد.
  بايرن مونيخ در پايان هفته سي و يكم بوندس ليگا، 92گل به ثمر رسانده تا ركورد جديدي در تاريخ 
بوندس ليگا به ثبت رساند. پيش از اين هيچ تيمي موفق به ثبت اين تعداد گل تا پايان هفته سي و يكم 
نشده بود.همچنين بايرن مونيخ موفق به كسب دهمين برد متوالي خود در بوندس ليگا شد تا اين اتفاق 

براي نخستين بار از فصل 18-2017 )تحت هدايت يوپ هاينكس( رخ دهد.
  راكيتيچ تنها يك بازي ديگر تا انجام سيصدمين بازي اش با پيراهن بارسلونا فاصله دارد. زيدان هم 
در بازي ديشب مقابل ايبار براي دويستمين بار به عنوان سرمربي روي نيمكت رئال مادريد نشست؛ 

هر 20بازي يك جام.

غزل حكيمي فرد خبر تغيير تابعيتش را تكذيب كرد. روزهاي 
گذشته فدراســيون جهاني شطرنج در ســايت خود، كنار نام 
حكيمي فرد پرچم سوئيس را گذاشت و اين پرچم تأييد مي كرد 
اين بازيكن تابعيت جديدي را براي خودش انتخاب كرده است. با 
توجه به اينكه ماه هاي گذشته 3 نفر از جامعه شطرنج ايران تغيير 
تابعيت داده بودند، خبر تغيير تابعيت حكيمي فرد هم قابل باور 
به نظر مي رسيد. اما ديروز خود او در صفحه اينستاگرامش اين 
خبر را تكذيب كرد.حكيمي فرد در 3 ســال گذشته هيچ بازي 
ملي اي براي ايران نداشت و به نظر مي رسيد براي گرفتن تابعيت 
از بازي امتناع كرده بود اما توضيح داده اســت كه طبق قوانين 
داخلي ايران نمي تواند براي تيم ملي بازي كند:  »متأسفانه ادامه 
تحصيل من در سوئيس با آيين نامه هاي قهرماني كشور مغايرت 
دارد. بازيكناني كه در خارج از كشور اقامت دارند امكان حضور 

در تيم  ملي را ندارند.« 
او تغيير پرچم در فيده را با تغيير تابعيت يكي نمي داند: »تغيير 

پرچم در فدراسيون جهاني شطرنج به منزله تغيير تابعيت نيست 
بلكه امكاني براي حضور حرفه اي من در مســابقات شــطرنج 
اروپاست.« اين توضيح  براي خيلي ها قانع كننده نيست. چطور 
مي شود بدون تغيير تابعيت پرچم كشور ديگري مقابل نام يك 
بازيكن باشد؟ كاظم مرتضوي از كارشناسان شطرنج حرف هاي 
حكيمي فرد را تأييد مي كند: »كشورهاي اروپايي قانوني دارند 
كه مورد تأييد فدراسيون جهاني است. اگر بازيكني 3 سال در 
كشوري اقامت داشته باشــد و كارت عضويت باشگاهي در آن 
كشور برايش صادر شود، مي تواند با پرچم آن كشور در مسابقات 
بين المللي شــركت كند. خيلي از بازيكنان روسيه اين كار را 
مي كنند، مثال با پرچم فرانسه بازي مي كنند ولي عضو تيم ملي 
كشورشان هم هستند.« فدراسيون شطرنج كه بعد از خبر تغيير 
تابعيت حكيمي فرد سكوت كرده بود، ديروز در بيانيه اي مدعي 
شد موضوع بررسي نحوه به كارگيري شطرنج بازان ايراني مقيم 

خارج از كشور را در دستور كار مي گذارد.

  عبور دوباره از ركورد  مارادونا غزل حكيمي فرد: من تغيير تابعيت نداده ام
  طبق قوانين فدراسيون، حكيمي فرد نمي تواند براي ايران بازي كند

  اما قوانين اروپا اين اجازه را مي دهد او هم بازيكن سوئيس باشد و هم ايران

  بيرانوند نمي دانست بدون ويزاي كار نمي تواند از مسير هلند به بلژيك برسد

 ترامپ با فوتبال قهر مي كند
ترامپ از زماني كه رئيس جمهور آمريكا شــده، غير 
از برجام، يونســكو، معاهده پاريس و تهديد به قطع 
كمك هاي مالي به سازمان بهداشت جهاني، تقريبا هر 
چيزي كه مي بيند از آن خارج مي شود. اگر يك وقت 
داشــتيد از جايي رد مي شــديد و ديديد يك نفر از 
جايي خارج شد، نترسيد؛ حتما ترامپ است در حال 
خارج شــدن از يك پيمان يا ســازمان ديگر. اين بار 
رئيس جمهور آمريكا كه انگار خيلي دوســت داشت 
همين عنوان را در كشــوري غيردمكراتيك به دست 
مي آورد تا كســي نتواند روي حرفش حــرف بزند، 
فدراسيون فوتبال آمريكايي را تهديد به قطع كمك 
كرد. دليل عصبانيت او اين است كه فدراسيون اعالم 
كرده فوتباليست هاي اين كشور ديگر اجباري ندارند 
هنگام پخش سرود ملي آمريكا بايستند. اين تصميم 
ريشه در يك مشكل قديمي دارد كه مربوط به اوايل 
پيروزي ترامپ در انتخابات مي شود. آن زمان كالين 
كپرنيك، بازيكن تيم فوتبال آمريكا در تيم فورتي ناينرز 
سان فرانسيسكو موقع پخش سرود ملي آمريكا به جاي 
اينكه ايستاده اداي احترام كند، زانو زد كه اين حركت، 
ترامپ را به شدت عصباني كرده بود. حاال رئيس جمهور 
گفته اگر تصميم فدراسيون عملي شود، ديگر مسابقات 
اين رشته ورزشي را تماشــا نخواهد كرد: »من ديگر 
تماشا نمي كنم. به نظر مي رسد NFL هم دارد در همين 
مسير حركت مي كند، ولي من حاضر به تماشاي چنين 
چيزهايي نيستم.« او كه درگير تظاهرات و آشوب هاي 
ضدنژادپرستانه در سرتاسر كشــور و از دست رفتن 
كامل سياتل اســت، از درگير كردن خود در اينگونه 
حاشــيه هاي غيرضروري هم ابايي ندارد. گروهي از 
مردم آمريكا تحت تأثير قتل جورج فلويد به دست يك 
پليس خشن و نژادپرست در مينياپليس، از اعتقادات 
ملي گرايانه خود دست كشــيده اند و جدا از تخريب 
اموال عمومي و مجسمه يادبود كريستف كلمب، حتي 
پرچم كشور خود را آتش مي زنند و به سرود ملي هم 
توهين مي كنند. حاال كه ترامپ در اعتراض به تساهل 
فدراسيون فوتبال آمريكايي كشورش توييت و تهديد 
كرده كه ديگر مســابقات فوتبال آمريكايي را تماشا 
نمي كند، شايد مردم به خودشان بيايند و بگويند: »اوه 
پسر! ما اشتباه كرديم كه رئيس جمهور كشورمان را 
عصباني كرديم. بياييم دست از كارهاي بد خود برداريم 
و بار ديگر آرامش را به مملكت برگردانيم. در اين صورت 
ممكن اســت ترامپ ما را ببخشد و ســخاوتمندانه 
بپذيرد كه از اين به بعد مســابقات فوتبال آمريكايي 

را دنبال كند«!

جهان

استقالل در دوبي شفر را راضي مي كند؟
باشگاه استقالل اين روزها جدا از شكايت وينفرد شفر و بويان درگير يك 
بحران ديگر هم شده و اين مشكل مربوط به ايسما بازيكن سابق آبي پوشان 
است. كميته وضعيت فدراســيون جهاني فوتبال اعالم كرده كه باشگاه 
استقالل به مكاتبات اين نهاد براي پرداخت مطالبات ايسما بازيكن سابق 
اين تيم تا تاريخ تعيين شده پاسخي ارائه نكرده است. روز گذشته هم فارس 
در گزارشي به اين موضوع اشاره كرد كه در نامه اي كه اريكا مونتمور فريرا به 
باشگاه استقالل ارسال كرده چنين آمده است: »ما در تاريخ 22مي )جمعه 
دوم خرداد( نامه اي را به باشگاه شما ارسال كرديم اما تا تاريخ ارسال مجدد 
اين نامه، 12ژوئن )23خرداد( هيچ مكاتبه اي از طرف باشگاه استقالل با ما 
صورت نگرفته است. در نتيجه بايد اعالم كنيم روند بررسي پرونده از طرف 
ما به پايان رســيده و ديگر هيچ مكاتبه اي در اين زمينه پذيرفته نخواهد 
شد. حكم اين پرونده به زودي صادر می شود و روند چگونگي اتفاقات را هم 
به صورت رسمي به مراجع ذيصالح ارسال خواهيم كرد.« مشخص نيست 
چرا مسئوالن باشگاه استقالل به نامه فوق تا تاريخ معين پاسخي ارسال 
نكرده اند؛ ضمن آنكه سعادتمند در آخرين گفت و گوي خود توضيحي در 

مورد پرونده ايسما و نامه فوق به باشگاه استقالل ارائه نكرد.
از طرفي يكي از ضرب االجل هاي فيفا براي اســتقالل كه زمان زيادي به 
پايان آن نمانده، پرداخت مطالبات وينفرد شفر سرمربي پيشين اين باشگاه 
است. استقاللي ها درنظر دارند با سفر به دوبي، بخشي از مطالبات مربي 
پيشين شان را پرداخت كنند و بعد از پرداخت آن، در مذاكرات مستقيم 
براي پرداخت مابقي مطالبات از او فرصت بگيرند. آبي ها براي سفر به امارات 
ناچارند به دليل شرايط خاصي كه دنيا به دليل شيوع بيماري كرونا با آن 
درگير است، از طريق وزارت امور خارجه مجوز سفر به امارات را دريافت 
كنند. شفر هم در اين خصوص چراغ سبز نشان داده و درصورتي كه بخشي 
از مطالباتش را نقدي دريافت كند، مخالفتي با دادن فرصت به باشــگاه 
سابقش براي دريافت مابقي مطالباتش نخواهد داشت.خبر ديگر در مورد 
پرونده هاي استقالل در فيفا به وضعيت بويان مربوط مي شود. مديران اين 
باشگاه توانسته اند پول بويان )310هزار دالر( را به صورت كامل تامين كنند 
و اين پول امروز به حسابي كه وي در اختيار باشگاه گذاشته واريز خواهد شد. 
با اين شرايط اگر مشكالتي كه تحريم ها در راه انتقال پول به وجود آورده اند 

پيش نيايد، پول بويان روز سه شنبه در حساب او خواهد بود.

گزارش

خبر

  جيمي جامپ در ورزشگاه خالي
فوتبال تماشاگر ندارد اما اين دليل نمي شود كه جيمي جامپ هم نداشته باشد. در دقيقه 54بازي بارسلونا با مايوركا يك 
نفر با پيراهن شماره10 آرژانتين معلوم نيست از كدام سوراخي بيرون پريد و به داخل زمين دويد. جيمي جامپ گفت: »قبل 

از كرونا برنامه اين حركت را داشتم. مسي الگوي من است و رويايم بود با او عكس داشته باشم ولي آلبا نزديك تر بود.«

تست كرونای تمام شاهيني ها منفي شد 
اعضای تيم فوتبال شاهين بوشــهر پس از پايان اردوی شهريار برای 
دومين مرتبه تســت كرونا دادند كه جواب اين تست در مورد تمامی 
نفرات منفی اعالم شده است. روابط عمومی باشگاه شاهين بوشهر در 
 PCR همين رابطه نوشــته:» قبل از آغاز تمرينات نيز اولين آزمايش
از تمامی اعضای تيم گرفته شــده بود كه خوشبختانه تمامی تست ها 

منفی اعالم شد.«
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چند هفته پيش بود كه آيين نامــه اعطاي تابعيت به 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 
پس از كش و قوس هاي فراوان و تصويب هيأت وزيران، 
از ســوي رئيس جمهور براي اجرا بــه وزارتخانه هاي 
كشــور، اطالعات و امور خارجــه و معاونت حقوقي 
رئيس جمهور ابالغ شد؛ آيين نامه اي كه انتظار مي رود 
مشــكل هزاران نفر از دختران و پسراني را كه حاصل 
ازدواج زن ايراني با يك تبعه خارجي هستند برطرف 
كرده و آنها مي توانند نسبت به تهيه شناسنامه اقدام 
كنند. اما اين آيين نامه چه ضرورتي داشــت و پس از 
ابالغ و اجرايي شدن آن، چه كساني و چگونه مي توانند 
از اين طريق نسبت به گرفتن شناسنامه ايراني اقدام 
كنند. مونا خليل زاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در 

گفت وگو با همشهري به اين سؤاالت پاسخ مي دهد.
در تاريخ نظام هاي حقوقي تابعيت، پدر نقشي اساسي 
و تقريبا انحصاري در انتقال تابعيت به فرزندان داشته 
است و نقش مادر در اين ارتباط يا به كلي ناديده گرفته 
شده يا آنكه نقشــي به مراتب كم اهميت تر به آن داده 
شده است. اما به تدريج اين نگرش تغيير يافته؛ به ويژه 
در دهه هاي اخير، قانونگذاران در بسياري از كشورها 
به مادران نقشي تقريبا برابر با پدران در اعطاي تابعيت 
دولت متبوع شان به فرزندان داده اند. قانونگذار ايراني 
كه در زمان تدوين قانون مدنــي )1307( و در ماده 
976قانون مدني هيچ گونه اشــاره اي به نقش مادر در 
انتقال تابعيت ايراني نكرده بود با تصويب ماده واحده 
»تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي مصوب مهر ماه 1385« نه تنها 
مقررات مبهم قانون مدني را اصالح نكرد، بلكه حتي 
امتيازاتي كمتر از زنان خارجي بــراي مادران ايراني 
در اعطاي تابعيت به فرزندان شــان مقرر كرد. به نظر 
مي رسد كه اصالح مقررات مزبور ضرورتي انكارناپذير 
جهت همگام شــدن با نيازهاي امروز جامعه ايراني و 
بين المللي است؛ از اين رو حداقل، اعطاي تابعيت اصلي 
ايران به فرزنداني كه در ايران از مادران و پدران خارجي 
متولد مي شوند، بدون آنكه الزامي به وجود شرط تولد 

مادر در ايران باشد، الزم و ضروري خواهد بود.
جنگ بين ايران و عراق و مخاصماتي كه در كشور هاي 
همسايه خصوصا در كشــور افغانستان رخ داد، دليلي 
براي تبديل ايران بــه پناهگاهي بــراي مهاجرين و 
افرادي بود كه به دنبال يك زندگي آرام توأم با امكان 
ارتقاي ظرفيت ها و اســتعداد هاي خويــش همراه با 
توسعه و رشد اقتصادي و رفاه بودند. در نتيجه بسياري 
از اتباع خارجي امكان اقامت در ايران را به شكل قانوني 
يا غيرقانوني پيدا كردنــد و نتيجه حضور بلندمدت و 
مســتمر آنها در مواردي منجر به تشــكيل خانواده و 
ازدواج اين اتباع خارجي با زنان و دختران ايراني شد. 
تا پيش از تصويب آيين نامه اعطاي تابعيت به فرزندان 
حاصل از ازدواج مردان خارجي بــا زنان ايراني امكان 
اخذ تابعيت فرزندان اين دسته از افراد به استناد تابعيت 

ايراني مادر اعم از سيستم خون يا خاك ايراني ميسر 
نبود و اين فرزندان دچار بي تابعيتي مي شدند. بديهي 
است كه بي تابعيتي عالوه بر به وجود آوردن مشكالتي 
براي كشوري كه اين افراد در آن اقامت دارند، در عرصه 
بين المللي نيز موجب مخاطرات جبران ناپذيري خواهد 
شــد و به طور كلي بي تابعيتي امري است كه با اصول 
اوليه حقوق بين الملل در تعارض است؛ زيرا براساس 
اين اصول، اصل بر داشــتن تابعيت و منع بي تابعيتي 

براي افراد است.
بي تابعيت بودن به معناي »به رسميت شناخته نشدن 
به عنوان شهروند هيچ كشــوري تحت لقاي قانون آن 
كشور« است. در نتيجه، افراد بي تابعيت غالباً در جامعه 
ناديده گرفته مي شوند؛ زيرا دسترسي آنها به آموزش، 
خدمات درماني، فرصت هاي شــغلي، اســباب مالي، 
مالكيت قانوني يا حتي ازدواج محدود است. با توجه به 
اينكه كشور ايران عضو كنوانسيون بي تابعيتي نيست، 
دولت ايران در راستاي پيشگيري و كاهش بي تابعيتي 
در كشور قدم هاي محكمي با تصويب آيين نامه اعطاي 
تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي برداشته است. با اين حال موادي از اين 

آيين نامه نياز به تفســير دارد كه به اين مهم پرداخته 
مي شود.

تعريفازدواج
اولين سؤالي كه به ذهن خطور مي كند تعريف ازدواج 
شرعي است كه آيين نامه به آن اشاره داشته است. بر 
اين اساس، ازدواج شــرعي ازدواجي است كه مطابق 
قوانين ايران معتبر باشــد؛ اعم از اينكه ثبت شــده يا 
نشده باشد و مالك ازدواج شرعي نيز عقدنامه رسمي يا 
هر سند معتبر قانوني مبني بر وقوع نكاح يا صدور رأي 

قضايي مبني بر وجود رابطه زوجيت است.
بايد توجه داشت در مورد ازدواج هايي كه پس از 6 ماه 
از انتشار اين آيين نامه صورت مي گيرند، ازدواج ثبت 
شــده مالك تأييد تابعيت فرزندان متولد شده از اين 

ازدواج خواهد بود.
اين بدين معناست كه ازدواج شرعي به صورت عقدنامه 
و صيغه نامه و صدور رأي قضايي تقريبا فقط شامل حال 
ازدواج هاي گذشته مي شود و براي اعطاي شناسنامه 
به فرزندان حاصل از ازدواج هاي زنان ايراني با مردان 

غيرايراني از اين به بعد نياز به ثبت ازدواج نيز هست.

درخواستتابعيت
سؤال ديگر اين اســت كه چه كســاني براساس اين 

آيين نامه مي توانند درخواست تابعيت ايراني كنند؟ 
هر زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج شرعي  كرده باشد و فرزند زير 18 سال داشته باشد، 1

براي آن فرزند مي تواند درخواست شناسنامه كند.
ايراني با مرد خارجي باشد و بيش از 18سال 2 هر فردي كه حاصل ازدواج شــرعي يك زن 

داشته باشد، مي تواند درخواست شناسنامه كند.
ايراني با مردان خارجي هستند نيز مي توانند 3 ورثه محرز افرادي كه حاصل از ازدواج زنان 
تقاضاي شناسنامه كنند. )يعني نوه يك زن ايراني كه 
با مرد خارجي ازدواج شرعي كرده هم حق درخواست 

شناسنامه دارد(.
نكته قابل توجهي كه در اين آيين نامه ديده مي شود، 
زماني اســت كه پدر خارجي و مادر ايراني از يكديگر 
طالق گرفته اند يا ازدواج آنها منجر به فسخ نكاح شده 
اســت كه در هر دو حالت فوق حــق فرزند حاصل از 
اين  زوجيت براي درخواست شناسنامه به قوت خود 
باقي اســت و حتي درصورت فوت والدين دادســتان 

شهرســتان محل اقامت متقاضي مي تواند براي فرد 
درخواست شناسنامه كند.

تعريفمادرايراني
سؤالمهمبعديكهبايدموردتوجه
قرارگيرد،ايناستكهمالكتعلقفرزندبهمادر

ايرانيبهچهشكلاست؟
گواهي معتبر بيمارستان محل تولد يا گواهي هر يك 
از مراكز بهداشتي درماني كه فرزند در آنجا متولد شده 
و درصورت نبودن هر يك از اين گواهي ها رأي مرجع 

قضايي مالك تعلق فرزند به مادر ايراني خواهد بود.

پروانهاقامت
درچهصورتبهپدرغيرايرانيپروانه
اقامتدادهميشــودوآيااينحقاقامت،قابل

استرداداست؟
صدور پروانــه اقامت براي پــدر غيرايراني )درصورت 
نداشتن مشــكل امنيتي( مشــروط به تأييد و اعالم 
تابعيت ايراني فرزند و درخواست كتبي او براي اقامت 
در ايران براســاس قوانين و مقررات مربوطه اســت و 
طالق و فســخ نكاح و هر عملي كــه موجب مفارقت 
با زن ايراني شود، باعث لغو شــدن پروانه اقامت مرد 

غيرايراني مي شود.
برايكسانيكهاالنپروندهدرخواست
شناسنامهدارند،وليهنوزبهنتيجهنرسيدهاندچه

اتفاقيميافتد؟
متأســفانه افراد زيادي در كشــور ما اقامــت دارند؛ 
درحالي كــه به علت نداشــتن مدارك شناســايي از 
ابتدايي ترين حقوق خود محروم هستند و شايد بارها 
نيز از طريــق دادگاه اقدام كرده و  به جايي نرســيده 
باشند. اين افراد در صورتي كه روند پرونده درخواست 
تابعيت شــان خاتمه يافته و  رأي بــه مرحله قطعيت 
برايشان درآمده باشد، ملزم به ثبت دادخواست جديد 
بوده و درصورتي كه پرونده شان  در جريان رسيدگي 

باشد، براساس آيين نامه جديد پيگيري خواهد شد.

تأييدتابعيت
برايتأييدتابعيت،هموزارتاطالعات
وهمسپاهپاســدارانبايداعالمنظركنند.اگر
يكيشانموافقباشدويكيشــانمخالف،چه

ميشود؟
 مخالفت هر كدام از اين دو نهاد موجب عدم موافقت با 
دريافت شناسنامه مي شود و فرقي نمي كند كه كدام 
مخالف باشــند. مخالفت از طريق اســتانداري ها )در 
ايران( و نمايندگي جمهوري  اســالمي )در خارج( به 
فرد متقاضي اعالم مي شود. فرد متقاضي حق دارد تا 
3 ماه بعد از اعالم نظر منفي اين نهادها، اعتراض كند 
و نهادهاي امنيتي وظيفه دارنــد درصورت اعتراض 

پرونده را دوباره بررسي كنند.

بررسي آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي در گفت وگو با مونا خليل زاده ، حقوقدان و مدرس دانشگاه 

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 

02123023916
ارسال كنيد

همشهري  مشاور

پاسخ به پرسش هاي حقوقي

مجازاتانتشــارتصاويرديگراندر
فضايمجازي

مدتيقبلباپســرجوانينامزدكردم
امابعدازمدتيفهميدماوفردمناســبيبرايازدواجنيســتو
نامزديمانبههمخورد.درايــنمدتاوچندعكسازمنگرفته
بودكهاخيرادريكيازصفحههاياينستاگراميكيازعكسهايمرا
ديدم.ميخواستمبدانمميتوانمبهخاطرانتشارعكسازاوشكايت
كنم.بله. در ماده 16 قانون جرائم رايانه اي آمده است: هر كس به وسيله 
سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير 
دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، 
به نحوي كه عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا 
2سال يا جزاي نقدي از 5ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات 
محكوم خواهد شــد. همچنين اگر تغيير يا تحريف به صورت مستهجن 

باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

تفاوتجلبوبازداشت
درخبرهايرسانههااز2كلمهجلبوبازداشتاستفاده
ميشود.ميخواستمبدانمآيامعنيهردوكلمهيكياستيافرقي

بينآنهاوجوددارد؟
بين اين دو واژه حقوقي تفاوت وجود دارد و هر يك معني مشخص خود را 
دارد. جلب به  معناي دستگيري و انتقال فرد نزد مرجع صادركننده حكم 
جلب است. اما بازداشت يا توقيف به  معناي نگهداري متهم در محلي معين 

به دستور مقام قضايي است.

دريافتخسارتافتقيمتخودرودرتصادف
مدتيقبلسوارخودرويصفرمبودمكهتصادفكردم.
رانندهايكهمقصربودبااستفادهراازبيمهنامهاشخسارتواردشده
راپرداختكردامابيمه،خسارتيراكهبابتافتقيمتماشينمبه
منواردشدپرداختنكرد.برايجبرانخسارتبايدچهكاركنم؟

همانطور كه اشاره كرديد بيمه فقط خسارات مربوط به تعمير و صافكاري 
خودرو را پرداخت مي كند و مجاز به پرداخت خسارت افت قيمت نيست. 
اما براساس ماده 1 و 2 قانون مسئوليت مدني هر كس به ديگري چه عمد 
يا غيرعمد خواه مباشرتا يا با تسبيب خسارتي وارد كند مسئول جبران 
خسارت است. شخص متضرر مي تواند براي تامين دليل برآورد خسارت 
ناشــي از افت قيمت به شــوراي حل اختالف مراجعه كند. پس از ثبت 
دادخواست، كارشــناس مربوط به تصادفات تعيين مي شود؛ كه ايشان 
با مالحظه خودرو و يا در مواردي عكس هاي آن، خسارت افت قيمت را 
برآورد مي كند. بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعيين شده 
توسط كارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفيت مالك خودروي 
مقصر تقديم دادگاه يا شوراي حل اختالف مي شود؛ با اين توضيح كه اگر 
خسارت بيش از 20 ميليون تومان باشد رسيدگي به دادخواست مطالبه 
خسارت در صالحيت دادگاه و اگر كمتر از آن باشد در صالحيت شوراي 

حل اختالف است.

بيشناسنامههاچطورشناسنامهدارميشوند؟
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يك سال مانده به انتخابات رياست  جمهوري 
سيزدهم، محافل سياسي، اسامي متعددي را انتخابات

براي انتخابات ۱400 سر زبان ها مي اندازند. 
سنجش ميزان اقبال به اسامي، نخستين گام براي شكل دادن 
به انتخابات سال بعد است. با اين حال، يك شرط اساسي در 
اين گمانه زني هــا ناديده گرفته مي شــود؛ آيــا انتخابات 
رياست جمهوري ســال بعد همانند انتخابات 8اسفند 98 با 
كاهش معنادار مشاركت مردم همراه نخواهد بود؟ پاسخ به 
اين پرسش به طور حتم در تصميم احتمالي جمع  هاي محفلي 
و چهره هاي نزديك به داوطلبان براي تصميم شان اثرگذار 
خواهد بــود. برخي جريانات سياســي در برخورد با چنين 
پيش فرضي راهبردهــاي انتخاباتي خودشــان را از همان 

انتخابات مجلس يازدهم مشخص كردند.
اصالح طلبان و اعتدالگرايان پس از 3دوره ائتالف انتخاباتي 
92، 94 و 96 مشــخصا راه شــان را از يكديگر جدا كردند. 
اصالح طلبان در انتخابات98 به خاطر ردصالحيت ها فهرست 
ارائه نكردند و اعتدالگرايان و جريان حامي دولت نيز به علت 
برخوردار نبودن از پشــتوانه بدنه رأي اصالح  طلبان تن به 
شكست سنگين در اين دوره از انتخابات دادند. اين راهبرد 
انتخاباتي اگرچــه گاليه هاي حزب كارگــزاران و اعتدال و 
توسعه به موتلفه هاي سابق اصالح طلب را به همراه داشت، 
اما تا اطالع ثانوي قرار است در بر همين پاشنه جديد تصميم 

انتخاباتي اصالح طلبان بچرخد. شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلبان رسما از انتخابات اسفند98 اعالم كرد تنها با 
نامزد اصالح طلب وارد رقابت ها خواهد شــد و ديگر زير بار 
كارنامه عملكرد نامزدهاي ائتالفي نخواهد رفت. مهم ترين 
علت چنين تصميمي، شــدت گرفتن گاليه ها نســبت به 
نمايندگان فراكسيون اميد در مجلس دهم و چرخش برخي 

از نمايندگان عضو اين فراكسيون به سمت اصولگرايان بود.
آذر منصوري، دبير شوراي عالي سياستگذاري اصالح  طلبان 
در گفت  وگوهاي مختلف رســانه اي تنهــا حالت حضور در 
رقابت هاي ۱400 را امكان حضور يــك نامزد اصالح طلب  
در رقابت هــاي آتي اعالم كرده اســت. در عين حال برخي 
اعضاي احزاب اعتدالگــرا همچون كارگــزاران و اعتدال و 

توســعه همانند انتخابات98 خود را مقيد به حضور بدون 
قيد و شــرط در اين رقابت ها مي دانند و بيشــترين عرضه 
اســامي نيز از گعده هاي محفلي نزديك به اين جريانات در 
رســانه ها صورت مي گيرد و ارزيابي اوليه مي شوند. شانس 
اين 2جريان آخر بنا به انتخابات هاي ادوار رياست جمهوري 
پايين تر از بقيه به نظر مي رسد، چرا كه سابقه ادوار انتخابات 
رياســت جمهوري حكايت از تغيير ذائقه مردم به ســمت 
انتخاب يك رئيس جمهور جديد از غيرجريان سياسي دولت 

وقت گرايش داشته است.
مشــاركت پايين  تــر از حــد معمــول انتخابات هــاي 
رياســت جمهوري به طور حتم يك بار ديگــر معادالت اين 
جريانات سياســي را همچون انتخابــات مجلس98 به هم 
خواهد ريخت. محاسبات احتمالي اشــتباه هرگونه گزينه 
مدنظــر جريانات سياســي اصالح طلب و اعتدالگــرا را در 
فضاي يأس زده انتخاباتي  با شكست مواجه خواهد كرد. در 
سوي مقابل، اصولگرايان اســب انتخابات رياست جمهوري 
خود را با يك پيروزي اقتدارگرايانه در مجلس يازدهم زين 
كرده اند. آنها اگر همين شرايط مشابه را در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري ســال96 داشــتند، به طور حتم حساب 
بســيار ويژه اي روي پيروزي ابراهيم رئيســي و محمدباقر 
قاليباف در آن رقابت ها مي كردند. اما آنها هم بعد از انتخابات 
رياست جمهوري دوره گذشته به رياست 2قوه ديگر كشور 
رسيدند و راه سخت تري براي استعفا از اين مناصب و شركت 
دوباره در رقابت هاي انتخاباتي دارند. اصولگرايان فعال شادمان 
از انتخابات اسفندماه ســال قبل مجلس و فضاي يأس زده 
انتخاباتي در اردوگاه اصالح  طلبان و اعتدالگرايان، احتماال 
تا پاييز امسال نيز هرگونه فعاليت جدي انتخاباتي خود را به 
تعويق خواهند انداخت. محسن رضايي، سعيد جليلي و علي 
الريجاني آخرين مهره هاي باقيمانده و قابل طرح اين جريان 
در رقابت ها هستند ولي چندان در مختصات جامع راهبرد 

»دولت جوان و حزب اللهي« اين جريان قرار نمي گيرند.

با گذشــت حدود 4ماه از شــيوع كرونا در 
 سياست
منطقه و جهان رايزني هاي ديپلماتيك از سر خارجي

گرفته شده است. وزير خارجه كشورمان در 
دومين سفر خود در سال جاري به تركيه رفت و امروز هم 
عازم روسيه اســت. هفته گذشته ســيدعباس موسوي، 
سخنگوي وزارت خارجه گفته بود: محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران  ديروز براي يك ديدار 
كاري و گفت وگو بــا همتايان خــود درخصوص آخرين 
تحوالت روابط دوجانبه و مهم ترين مســائل منطقه اي و 

بين المللي به آنكارا و مسكو سفر  كرد.
ظريف اول ارديبهشت امســال در نخستين سفر خود در 
سال جاري كه به دليل شيوع كرونا تحت تدابير بهداشتي 
انجام شد به دمشق رفت و با بشار اسد، رئيس جمهور سوريه 

ديدار كرد.
رايزني هاي ديــروز و  امروز ظريف در آنكارا و مســكو هم 
اگرچه با اولويــت موضوعات دوجانبه اســت، اما موضوع 
سوريه و نيز تحوالت برجام از مهم ترين دستوركارهاي آن 

به شمار مي رود.
ايران، تركيه و روسيه از سال 95مذاكراتي را با عنوان روند 
آستانه شكل دادند كه اين مذاكرات به كاهش مناطق تنش 
در سوريه منجر شد اما در ميانه هاي سال گذشته يكباره 
با لشكركشي تركيه به شمال ســوريه عمال روند صلح در 
سوريه با چالش مواجه شــد و به دليل وقوع درگيري هاي 
نظامي بين روس ها، ترك ها و ســوري ها منطقه، آبستن 
درگيري هاي تازه بود كه شيوع كرونا رايزني هاي پيرامون 

آن را متوقف كرد.
سران ايران، تركيه و روسيه به صورت دوره اي به ميزباني 3 
كشور، نشست سه جانبه برگزار كرده اند كه قرار بود نشست 
جديد، اواخر سال قبل به ميزباني تهران و با حضور والديمير 
پوتين و رجب طيب اردوغان برگزار شود، اما شيوع كرونا 
نشست را به تعويق انداخت. با ادامه يافتن كرونا پيشنهاد 

شد نشســت به صورت مجازي برگزار شــود كه آخرين 
گزارش ها حاكي است نشســت مجازي با اجماع 3 كشور 
همراه نبوده و اصرار بر برگزاري نشست حضوري بوده است.
در روزي كه ظريف در آنكارا با مولود چاوش اوغلو، همتاي 
ترك رايزني مي كند  اعالم شد وزيران دفاع و خارجه روسيه 
هم در تركيه حضور دارند تا شايد مذاكراتي درباره سوريه 
بين 3 كشور در بگيرد؛ اما اين نشســت لغو شد. روس ها 
عالوه بر مسئله ســوريه درباره تحوالت برجام هم نقش 
مهمي دارند. ايران اميدوار اســت اين كشور كه عضو دائم 
شــوراي امنيت و صاحب حق وتو به شمار مي رود در برابر 
طرح آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران در شوراي 

امنيت نقش آفريني كند.
به گزارش همشهري، روس ها در سطح ديپلماتيك تاكنون 
با طرح آمريكا بــراي تمديد تحريم هــاي ايران مخالفت 
كرده اند اما اينكه نماينده اين كشور در جلسه شوراي امنيت 
حاضر شود يا نه و چه رأيي بدهد بسته به تصميم كالن اين 
كشور است كه والديمير پوتين، رئيس جمهور در اتخاذ اين 

تصميم نقش اصلي را ايفا مي كند.
از سوي ديگر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
هم امروز قرار است در جلســه اي مجازي گزارش رافائل 
گروسي درباره ايران را بررســي كند كه ايران را متهم به 

عدم همكاري در بازرسي از 2 سايت كرده است.
ديروز ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين المللي در وين در پيامي توييتري درباره برگزاري جلسه 
آتي شوراي حكام نوشت: ممكن است با وجود موارد زيادي 
در دستور كار، جلســه اي طوالني باشد. انتظار مي رود كه 

بيشترين توجه بر ايران معطوف باشد.
همزماني تحــركات آژانس با گــزارش ضدايراني آنتونيو 
گوترش، دبيركل ســازمان ملل كه قرار اســت سوم تير 
منتشر شود، باعث شده ايران فعاليت هاي ديپلماتيك را 

افزايش دهد.

مثلث منطقه اي فعال شد
موضوع سوريه از محورهاي مذاكرات ظريف در سفر به آنكارا و مسكو است

انتخابات رياست  جمهوري ۱400 در چه فضايي شكل گرفته است

نامهاونشانهها

 هر  دو جريان عمده سياسي كشــور براي رقابت هاي 1۴۰۰ بيش از اسامي بزرگ به يك فرد 
همسوتر با احزاب عمده عضو اين جريانات مي انديشند. نام هايي همچون علي الريجاني حتي 
اگر محمدرضا باهنر، عضو تشكيالت سياسي جبهه پيروان خط امام و رهبري او را مناسب 
رياست جمهوري بداند، در جريان اصولگرايي به بن بست رسيده اند. باهنر از انتخابات مجلس 
دهم در رقابت ها شركت نكرد. الريجاني از مجلس يازدهم انصراف داد و مصطفي ميرسليم 
آخرين چهره شاخص بازمانده از اين جريان در مجلس يازدهم تنها 1۲رأي مقابل ۲۳۰رأي 
پايداري ها و نواصولگرايان مجلس داشت. اين نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري به هيأت 
رئيسه مجلس راه نيافت. وزن كشي احزاب و گروه هاي اصولگرايي هر چه بيشتر بر تغلب و 
برتري حاميان قاليباف و رئيسي در ائتالف با جريان پايداري و احمدي نژادي ها داللت دارد. 
حضور يكي از اعضاي كم  حاشيه تر دولت محمود احمدي نژاد يا يكي از ياران محمدباقر قاليباف 
در جريان رقابت هاي سال بعد محتمل تر از ساير گزينه هاست.دولت روحاني نيز سبدي از 
اسامي قابل طرح براي انتخابات رياست جمهوري ارائه كرده كه در جمع آنها نام هايي همچون 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، سورنا ستاري معاون علمي رئيس جمهور و محمدجواد 
آذري جهرمي وزير ارتباطات بيش از بقيه به چشم مي خورد. اين دولتمردان تدبيرواميد قبل 
از هر چيز با كارنامه عملكرد دولت دست و پنجه نرم مي كنند كه آن را به پاي همه اعضاي كابينه 
مي نويسد. به طور حتم دولت روحاني در پس خروج آمريكا از برجام بخش عمده اي از سرمايه 

اجتماعي خود را از دست داد و مشكالت اقتصادي شديد كشور بر قضاوت ها از آن تأثير منفي 
گذاشت. نام ظريف و اسامي ديگري همچون لعيا جنيدي، معاون حقوقي رياست جمهوري كه با 
هدف خرق عادت حضور زنان و احياي اقبال مردم به انتخابات صورت گرفته، به تنهايي راهي از 
پيش نخواهد برد. اين بار اسامي با هم نمي جنگند. اصالح  طلبان نيز چك سفيدامضا حتي براي 
حمايت از محمدجواد ظريف، چهره شاخص كابينه در رقابت هاي سال بعد امضا نكرده اند. آنها 
به دنبال نامزد اصالح طلب خود هستند و ژنرال هاي اعتدالگرا نيز بدون حمايت اصالح طلبان 
در انتخابــات راهي از پيش نمي برند.با ترســيم چنين فضايــي در انتخابات، رقابت هاي 
رياست جمهوري سال بعد در حالتي واقع بينانه رقابتي درون جريان ميان اصولگرايان خواهد 
بود. مردم كه شور و شوق نداشته باشند، ردصالحيت ها هم حساسيتي برنمي انگيزد و كسي 
نگران عكس العمل مردم نخواهد بود. افتراق اصالح  طلبــان و اعتدالگرايان در رقابت هاي 
سال بعد حتي با ورود ژنرال هاي دولت تدبيرواميد نيز راهي به سمت ائتالف و وحدت ندارد. 
در خوش بينانه ترين حالت آنها به فرض راهيابــي در رقابت ها با نامزدهاي جداگانه خواهند 
آمد. اصالح طلبان اميدي به عبور نامزدهايشان از نظارت شوراي نگهبان ندارند و چهره هاي 
شاخص اعتدالگرايي همچون ظريف نيز بر يأس و نااميدي بدنه و حاميان دولت تدبيرواميد 
و شكست برنامه مذاكراتي اين دولت واقفند. آيا دليل ديگري بر پذيرفتن ريسك باالي يك 
رقابت سياسي در بدترين شرايط اقتصادي كشور باقي مي ماند؟ شايد برخي چهره هاي جوان تر 
همچون ستاري و جهرمي تن به پذيرش چنين ريسكي دهند ولي همچنان خأل بزرگ تر يعني 

از دست رفتن يك ائتالف ۸ساله پيش روي آنان قرار خواهد داشت.
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5نكته اي كه بايد درباره 
ارتباط كرونا و قليان بدانيد

كرونا، ويروســي اســت كه از طريق تنفس به 
ديگران منتقل مي شــود، افرادي كه به صورت 
جمعــي از قليان  مشــترك اســتفاده كنند با 
سرعت و شدت بيشــتري احتمال مبتالشدن 
به اين ويروس را دارند و قليان توان انتقال تمام 
عفونت هاي دستگاه تنفسي ازجمله كرونا را دارد. 
شما هم شنيده ايد كه عرضه قليان به دليل كرونا 
ممنوع اعالم شده اما همچنان در جامعه تقاضا 
براي قليان وجود دارد. اما چــرا اين ممنوعيت 
پيش بيني شده و چرا بهتر است كه دست كم تا 
اطالع ثانوي از مصرف قليان در فضاهاي عمومي 

خودداري كنيم؟
 حضور در محيط هاي جمعي و شــلوغ، 

تماس با اشيا و محيط هاي آلوده باعث 1
انتقال ســريع ويروس كرونا مي شود. مصرف و 
مواجهه بــا دود محصوالت دخانــي بر تضعيف 
سيستم ايمني و مستعد شدن بدن براي ابتال به 
بيماري ها مؤثر اســت و اســتفاده از وسايل و 
ابزارآالت قليان، افزايش ريسك خطر اين بيماري 
را به همراه دارد. تمام ويروس ها از ويروس هاي 
معمولي ســرماخوردگي تا كروناي جديد، بدن 
افراد را تحت تأثير قرار مي دهند كه در اين بين، 
مصرف كنندگان سيگار و قليان بيش از سايرين 

در معرض خطر قرار مي گيرند.
سيســتم ايمنــي بــدن و ريه هــاي 

مصرف كنندگان قليان به مراتب نسبت 2
به كســاني كه مصرف كننده محصوالت دخاني 
نيســتند، بيشــتر در معرض خطر قرار دارد و 

آسيب  پذيرتر است.
 در صورتــي كه فرد مبتال بــه كرونا، از 

قليان كه وسيله اي عمومي است استفاده 3
كند، ويــروس از طريق قطرات تنفســي او به 
محفظه آب قليان منتقل شده و زنده مي ماند و از 
آنجايي كه ويروس ها در ســرما حفظ مي شوند، 
محفظه آب تعبيه شده در قليان به حفظ ويروس 
كمك كرده و امكان انتقال ويروس را از فردي به 

فرد ديگر فراهم مي كند.
هنگامي كه نفر بعدي اقدام به استفاده از 

همان قليان مي كند در خطــر ابتال به 4
ويروس كرونا قرار مي گيرد و تعويض سرشيلنگ 
قليان هيچ نقشــي در انتقــال نيافتن بيماري 

نخواهد داشت.
 در شــرايط كنوني و با محدودشــدن 

فعاليت مراكز بار قليان، مصرف كنندگان 5
قليان به اماكن سربســته ماننــد قهوه خانه ها، 
قليان سراها و باغ رستوران هاي سنتي مي روند. 
در اين فضاها كه نظارت جدي هم بر آنها وجود 
ندارد، ويروس ها از طريق وسايل مشترك و هواي 
آلوده به راحتي منتقل مي شوند و ريسك ابتال به 
بيماري كوويد-19 در اين مراكز بسيار باالست.

محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

كافي اســت نقش چراغ گردان 
گزارش

قرمزرنگي روي در و ديوارهاي 1
مغازه ها و خانه هــاي خاموش 
بيفتد، َجلدي مي پرد تــو، در را مي بندد. چند 
دقيقه بعد با احتياط در را باز مي كند و مي رود 

سر و گوشي آب بدهد.
زيرزميــن 3پنجره كوچــك دارد كه صاحب 
قهوه خانه آن را با كارتن پوشانده تا مبادا پرتو 
چراغ ها كف پياده رو را روشن كند و سايه قل قل  

قليان ها بيرون بيفتد.
پره هاي 2 فن كم جان با تمام قدرت مي دوند 
تا دود 13قليان روشــن را از زيرزمين تخليه 
كند و هواي تازه اي براي اين جمع 30يا نهايت 
35نفره مهيا كند. تنها چيــزي كه حضور در 
قهوه خانه را تا حدي قابل تحمل مي كند، يك 
كولرگازي است كه مانيتورش عدد 17درجه را 
نشان مي دهد كه آن هم در غوغاي دود و قل قل 

مثل فن ها با تمام توان كار مي كند.
قليان ها بين جوان ها دست به دست مي شود و 
شاگرد قهوه خانه در عالم هپروت است. بدون 
دستكش و ماســك ميان مشــتري ها پرسه 
مي زند. روي هر ميز ده ها لب گير در بسته هاي 
پالستيكي قرار مي دهد. مشتريان بسته هاي 
اين ني هاي پالستيكي كوچك را باز مي كنند 
و روي ني اصلي قليان قــرار مي دهند. اگرچه 
اين روش قبال هم در قهوه خانه ها مرسوم بود 
اما حاال در زمانه كرونا مصرف كنندگان قليان 
تصور مي كنند همين اقدام براي پيشگيري از 
كرونا كافي اســت. 15دقيقه نيمه شب است. 
پســر بچه كه به زحمت 10سال دارد، مي پرد 
داخــل، در ورودي را مي بندد، چــراغ گردان 
قرمزرنگ از خيابان شوش رد مي شود. پسرك 
چهارچشمي اطرافش را مي پايد. با احتياط در 

را باز مي كند و دوباره بيرون مي رود.

در صف انكار
21پله پايين تر از ســطح پيــاده روي خيابان 

حافظ، همهمه به گوش مي رسد. دود غليظي 
سالن كوچك را بلعيده. چند نفر ايستاده اند در 
صف. جوان قدبلندي فرياد مي زند:»داداش دو 
تا دو سيب نعناع« شاگرد قهوه خانه در پستويي 
مشغول به كار است، ديده نمي شود. با ته لهجه 
افغانستاني جواب مي دهد:» وايستا تا نوبتت 
شه« جوان از كالفگي سرش را تكان مي دهد 
و تكيه مي كند به ديوار. همانطور كه ايستاده 

مشغول صحبت با دو دوستش مي شود.
چند روز پيش قهوه خانه ها به شــرط رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشــتي و ممنوعيت عرضه 
قليان بعد از 3 مــاه تعطيلي اجــازه فعاليت 
گرفتند. اما گوش شــنوايي نيســت و برخي 
تصور مي كنند كرونا مرده اســت. مشاهدات 
ميداني نشان مي دهد بســاط قليان كشي در 
برخي قهوه خانه هاي سطح شهر در دوره كرونا 
جمع نشده ؛ روزها پروتكل ها رعايت مي شود 
اما شــب ها آتش به جان زغال هــا مي اندازند 
و قليان ها را با احتيــاط از زير تخت ها بيرون 

مي آورند.

خبري از ترس و واهمه نيســت. اگر در ميان 
اين جمع حرفي از كرونا به ميان  آيد ُخلق شان 
تنگ مي شود. ميالد دور موهايش را تراشيده، 
باالي تخت نشسته، چشم هايش را گرد كرده 
و با هيجــان ماجراي پــول درآوردن يكي از 
آشنايان بازاري اش را براي دوستانش تعريف 
مي كنــد. راســت و دروغش بمانــد اما بقيه 
اصرار دارند طوري واكنش نشــان بدهند كه 
ميالد اطمينان پيدا كنــد حرف هايش را باور 
مي كنند. ســخنراني اش كه تمام مي شــود 
چاي  در اســتكان كمرباريك را سر مي كشد. 
ميالد 20سالش است ســيكل هم ندارد اما از 
همه  چيز سررشــته دارد. مثال در مورد كرونا 
مي گويد:»همش سياسته. اينا مي خوان مردم 
رو بتروسونن داداش. مي خوان سرمون رو گرم 

كنن يادمون بره هشت مون گروي نه مونه!«
اميرحافظ با خيال راحت با دوســتانش دور 
ميز چهارنفره نشســته و لقمه هــاي املت را 
با پكي از قليــان پايين مي دهد. 18ســالش 
اســت و مي گويد اگر دنيا هم آتش بگيرد باز 

پايــش را از قهوه خانه نخواهــد بريد. ادبيات 
جالبي دارد:»داش از ترس مرگ كه خودكشي 
نمي كنن. همه دلخوشي مون همين جاس. كجا 
بريم!؟ چي كار كنيم!؟ يه سر قليون 7تومن با 
چايي و املت بشه 30تومن نه 40تومن. كجا 

تفريح كنيم به اين ارزوني.«

نازك نارنجي ها
در اين جمع نمي شــود از ضــرر و زيان هاي 
كشــيدن قليان حرفي زد. چــون بالفاصله 
برچســب نفوذي نثارت مي كننــد و ممكن 
است خطرناك هم باشد. شايد تنها پيشنهاد 
براي پيشگيري از بيماري كرونا اين باشد كه 
قليان را ببرند به خانه و در محيط هاي امن تر از 

قهوه خانه بساط شان را 
برپا كنند. اما جماعت 
قهوه نشين، در مقابل 
ايــن پيشــنهاد هم 
گارد مي گيرنــد. آنها 
معتقدنــد لذت قليان 
كشــيدن در جمــع 
بيشتر اســت. شايد 
جالب باشــد كه همه 
افــرادي كــه اينجا 
نشسته اند مي گويند 
در خانه قليان دارند اما 
قليان قهوه خانه چيز 

ديگري است!
 يكي از آنهــا مهدي 

اســت كه مي گويد: » تو خونــه بايد بپايي يه 
وقت رو فرش زغال نريزه. هي غر بزنن كه اينجا 
نكش، اونجا بكش. داستان داريم ديگه. اينجا 

راحته. هلو برو تو گلو.«
فرشــاد مي گويد:» قليون تو جمع با صفاس. 
بشــيني  پاش و تعريف كنــي. تنهايي حال 

نمي ده.«
كامياب بــا شــيطنت در جواب به فرشــاد 
مي گويد:»آره داداش بايد بشــيني هر شب 
پاي قليون و تو جمع برا اين و اون بلوف بزني 

و خالي ببندي.«
بقيه دوســتان به ريش فرشــاد مي خندند و 
فرشــاد از حرص ني قليان را از دست كامياب 

مي قاپد:»برو بابا...«
رضا 19ســاله مي گويد كرونا براي بچه هاي 
نازك نارنجي اســت:» ما از كرونا نمي ترسيم. 

بچه سوسول كه نيستيم...«

قليان دشمن كروناست!
سرك كشــيدن در چند قهوه خانه زيرزميني 
جنوب تهران و نشســتن پــاي صحبت هاي 
مشترياني كه رده سني شان از 17تا 25سال 
است، نشان مي دهد بين آنها شايعه شده كه 
قليان دشــمن كروناســت و نيكوتين اكسير 
شفابخشي اســت كه مي توان با آن به جنگ 

كرونا رفت! 
مهدي 22ساله دانشجوي ســال دوم رشته 
ادبيــات در جمع دوســتانش نشســته و با 

اطمينان تمام ماجراي پرستاران فرانسوي را 
تعريف مي كند:» تو فرانسه و انگليس و خيلي 
از كشور هاي اروپايي، پرستارا و دكترايي كه تو 
بخش قرنطينه كار مي كنن رو بازوهاشون يك 
كيت كوچيكي نصب شده كه توش نيكوتينه. 
اين نيكوتين باعث مي شه كه كرونا از بين بره.«
عليرضا 19ساله هم مي گويد:»آمارها نشون 
داده كه آدماي سيگاري و قليوني كمتر كرونا 
مي گيــرن. مي گن نيكوتين وقتــي مي ره تو 
ريه، اگه احيانا ويروس كرونا اونجا باشه از بين 
مي بردش.« از عليرضا مي پرسم كدام آمارها!؟ 

او جوابي ندارد.
كسري حرف هاي غريب تري مي زند. مي گويد 
پزشــك ها به افراد مســن توصيه مي كنند 
قليــان بكشــند تا 
كرونا نگيرند:» ما يه 
پزشــك خانوادگي 
داريم كه نسخه هاش 
همين  شفابخشــه. 
چنــد ســال پيش 
بابــا بزرگم داشــت 
از دســت مي رفت با 
چن تا داروي گياهي 
و محلي نجاتش داد. 
االن به بابابزرگم گفته 
اگه مي خــواد كرونا 
نگيــره بايــد قليون 

بكشه!«
بعد براي توجيه اين 
حرف ها كارشناســانه وارد ميدان مي شود و 
با آب و تاب به دوســتانش توضيح مي دهد:» 
حتما متوجه شــدين وقتي قليون مي كشين 
ريه هاتون باد مي كنه. همين باد شــدن باعث 
فعاليت بيشــتر ريه ميشــه و ريه رو قوي تر 

مي كنه...«
از كســري مي پرســم به نظرت براي تقويت 
ريه ورزش هوازي مؤثرتر نيســت!؟ او جواب 
مي دهد:» بابا دست بردار. ورزشكار ها كه زودتر 

از آدماي عادي مي ميرن.«
2نيمه شب اســت. شبگردها آهســته از راه 
مي رســند؛ خنزرپنزري هــا، زباله گردهــا، 
معتادان كارتن خواب و دركنارش جوان هايي 
كه تازه پشت لب شــان سبز شده و روي ترك 
موتورسيكلت به دنبال هيجان هستند. در عصر 
امپراتوري موتورســيكلت هاي آپاچي، بنلي، 
گلكســي و... هنوز خيلي از جوان هاي جنوب 
شهر پايتخت از دور دور با هونداي 125حظ 
مي برند. اما 125ســوارها در كنار اين لذت، 

رؤياي آپاچي در سر دارند.
دور دورهاي شبانه موتورسيكلت سواران دهه 
هفتادي و هشتادي ها با قليان تكميل مي شود. 
مشتريان اين وقت شــب قهوه خانه هاي زير 
زميني آنها هستند. انباشت موتورسيكلت در 
يك نقطه خاص آن هم در نيمه شب مي تواند 
سرنخي براي يك قهوه خانه زيرزميني باشد؛ 
جايي حوالي خيابان حافظ، مولوي، شوش و 

شايد هم انبار گندم.

 بساط قليان كشي در برخي 
قهوه خانه هاي سطح شهر در 
دوره كرونا جمع نشده ؛ روزها 
پروتكل ها رعايت مي شــود 
اما شــب ها آتش بــه جان 
زغال ها مي اندازند و قليان ها 
را با احتيــاط از زير تخت ها 

بيرون مي آورند

گزارش»همشهري« از ناياب شدن يكي از داروهاي پرمصرف بيماران اعصاب و روان

روزهاي دشوار بيماران اسكيزوفرني 
تهامه مهدوي

خبر نگار

كمبــود برخــي داروها 
گزارش

كيفيت زندگي و فرايند 2
درمان شماري از بيماران 
مبتال به اسكيزوفرني را تحت الشعاع خود 
قرار داده اســت. بيماراني كه درمان و 
مصرف دارو براي بسياري از آنها تا پايان 
عمرشان ادامه دارد و حاال مدت هاست با 
ناياب شدن يكي از داروهاي پرمصرف به 

نام تيوتكسين مواجه شده ا  ند.
تحريم ها از يك ســو و مشكالت ناشي 
از بحــران فراگير كرونا از ســوي ديگر 
دسترسي به انواع داروها به ويژه داروهاي 
خارجــي را در ايران بــراي تعدادي از 
بيماران دشــوار كرده است. يكي از اين 
داروهاي ناياب مربوط به بيماران مبتال 
به اســكيزوفرني است. اســكيزوفرني 
يك اختــالل پيچيــده و مزمن مغزي 
است و مبتاليان به اين بيماري معموال 
نياز به خدمات مســتمر درماني دارند. 
يكي از داروهاي پرمصــرف در درمان 
و كنترل ايــن اختالل، تيوتيكســين 
است. مصرف كنندگان اين دارو حدود 
يك سال اســت كه براي پيدا كردن آن 
با مشــكالت زيادي مواجه شــده اند و 
دارويي كه يك بســته آن پيش از اين 
25هزارتومان بوده حاال در بازار ســياه 
اگر پيدا شود تا 150هزارتومان به فروش 

مي  رسد.
پيگيري هــاي همشــهري از مركــز 
اطالعات دارويي هــم تأييد مي كند كه 
اين قرص هم اكنــون در بازار موجودي 
ندارد. مراجعه به داروخانه ها هم پاسخ 
مشــابهي دارد و بيشــتر داروســازان 
مي گويند كه ماه هاست اين دارو تأمين 
نشــده و به همين دليل هم به بيماران 
توصيه مي كنند كه با نظر پزشــكان از 
داروهاي جايگزين ايراني استفاده كنند 

و به داروهاي بازار ســياه اعتماد نكنند 
چون ممكن اســت ايــن داروها تاريخ 

مصرف گذشته باشد.
جايگزين كردن دارو براي بيماران البته 
به اين سادگي نيست؛ آقاي توكلي، پدر 
يكي از بيماران مبتال به اســكيزوفرني 
اســت كه با مشــكالت زيادي در اين 
زمينه مواجه شــده به» همشــهري« 
تيوتيكســين  مي گويد:» كپســول 
5ميلي گــرم از مهم تريــن و رايج ترين 
داروهايي است كه بيماران اسكيزوفرني 
آن را مصــرف مي كنند و حــاال داروي 
نايابي است. يك ســال است كه رازك، 
شركت توليد كننده اين دارو نتوانسته 
آن را توليد كند. بــا كارخانه هم تماس 
گرفتم و گفتند نتوانســته اند مواد اين 
قرص را وارد كنند. ما مشــكالت بسيار 
زيادي پيــدا كرده ايم. هيــچ دارويي 
براي درمان بيماري پســر من به جاي 
تيوتيكسين كارساز نيست و من كه يك 
بازنشسته هستم در 80سالگي بايد در 
به در داروخانه ها را براي پيدا كردن اين 
قرص بگردم.« به گفته او عوض كردن 
دارو و مصرف داروي جديد مشــكالت 
و عوارض زيادي بــراي بيماران دارد:» 
معموال بين 4تا 5 ماه زمان مي برد تا بدن 
بيمار بــه داروي جديد عادت كند،  تازه 
اگر نسبت به اثرات داروي جديد واكنش 
نشان ندهد كه ما براي درمان پسرمان از 
داروهاي ديگر استفاده كرديم اما نتيجه 

نگرفتيم.« 

فعال در دسترس نيست
اميرحسين جاللي ندوشن، روانپزشك 
با اشــاره به عوارض در دسترس نبودن 
دارو در اين بيمــاران مي گويد:»داروي 
تيوتيكسين يكي از داروهاي پرمصرفي 
است كه براي مبتاليان به اسكيزوفرني 
تجويز مي شود و داروي نسبتا پرمصرفي 
در بازار دارويي ايران اســت كه در عين 

اثرات مطلوبي كه در روند درمان بيماري 
دارد عوارض نسبتا كمي دارد.«

او در اين باره به همشهري گفت:» تا قبل 
از كمياب شدن اين دارو، تيوتيكسين با 
قيمت مناسبي در اختيار بيماران قرار 
مي گرفت، اما با مشكالتي كه بر سر راه 
توليد و واردات مــواد اوليه آن به وجود 
آمد موجودي ايــن دارو در داروخانه ها 
با افزايش قيمت روبه رو شــد و بسياري 
از خانواده ها به دليل همين گران شدن 
بيش از حد، توانايي تهيــه اين دارو را 
ندارند.« اگرچه مدت زيادي اســت كه 
داروي تيوتيكسين ناياب شده اما آنطور 
كه جاللي ندوشــن مي گويد: »كمبود 
اين دارو نبايد باعث اضطراب و استرس 
در بيماران و خانواده ها شــود. كمبود 
داروها منهاي اثراتي كه روي بدن فرد 
بيمار مي دارد تنــش و اضطراب بيمار 
و خانواده اش را نيز به پزشــك منتقل 
مي كند و ممكن است اثرات زيان آوري 
را روي روان بيمار و يا در روند درمان وي 

ايجاد كند.«
جاللي ندوشــن تأكيــد مي كند:»حاال 
كه داروي تيوتيكسين در بازار دارويي 
كشــور كمياب شــده مي توان با نظر 
پزشــك معالج از داروهاي هم خانواده 

يا نسل جديدتر داروها استفاده كرد.« 
او در عين حال تأكيد مي كند: »تجويز 
دارو در بيمــاران اعصــاب و روان 
معموال با درصدي از آزمــون و خطا به 
نتيجه مي رســد. درخصــوص بيماري 
اسكيزوفرني به اين دليل كه ماركرهاي 
شيميايي براي انتخاب داروي مناسب و 
يا تأثير آن وجود نــدارد به همين دليل 
دارو توســط پزشــك با توجه به شرح 
حالي كه از بيمار گرفته مي شود تجويز 
شده و تأثير و عوارض آن بر روي بيمار 
سنجيده مي شود و در نهايت تصميم به 
ادامه يا جايگزينــي داروي ديگر گرفته 

مي شود.«

به گفته جاللي ندوشــن، گران شدن و 
در دسترس نبودن اين داروها احتمال 
عود و كاهش كيفيــت زندگي در اين 
بيماران را به دنبال خواهد داشــت چرا 
كه با تجويز داروي جديد هم چندين ماه 
زمان الزم است تا اثرات آن روي بيمار 

مشخص شود.

مديريت مي شود، درمان نه
يك درصد از جمعيت هر كشــوري به 
بيماري اســكيزوفرني مبتال مي شــود 
و كشــور ما نيز از اين قاعده مســتثني 
نيســت، در تهران نيز براســاس آمار 
سازمان بهزيســتي 3هزار و 342بيمار 
اســكيزوفرني تحت پوشش بهزيستي 
اســتان قرار دارند كه 921تــن از آنها 
مجهول الهويه هســتند. آمار كشوري 
مبتاليان به اين بيماري نيز رقمي حدود 

800هزار نفر است.
جاللي ندوشــن درخصوص درمان اين 
بيمــاري مي گويد: اين بيمــاري قابل 
مديريت كردن است اما معالجه قطعي 
ندارد و تا پايان عمر همــراه بيمار باقي 
مي ماند و بيمار بايد تــا پايان عمر دارو 
مصرف كنــد. اما اســتفاده از خدمات 
توانبخشــي، مشــاوره، تئاتردرماني و 
حمايت خانواده و افــراد جامعه از فرد 
بيمار مي تواند تأثير مهمي روي كنترل 

اين بيماري داشته باشد.
اين روانپزشــك تأكيد مي كند: كمبود 
دارويي مثــل تيوتيكســين نمي تواند 
باعث افزايش شــمار بيماران بستري 
در بيمارســتان رواني شود. چرا كه اين 
دارو جايگزين دارد و كمبود آن خيلي 
هم نگران كننده نيســت. اما اين نكته 
را نبايد فراموش كنيــم زماني كه حال 
بيمار با دارويي بهتر مي شــود كمبود 
آن مي تواند تأثيرات نامطلوبي بر وي و 
خانواده اش داشته باشد و نمي توان منكر 

اين تأثيرات شد.

گزارش »همشهري« از قهوه خانه هايي كه قليان دارند، فاصله اجتماعي ندارند
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گزارش ها و گفت و گوهايی درباره قتل های ناموسی 
با حضور جامعه شناسان، روان شناسان و 

كارشناسان اجتماعی

غيرت يا غيريت؟

غيرتي باش نه متعصب

سوختن در آتش توهم

آيا برداشت ما ايرانی ها از غيرت درست است؟

مسائل ناموسی و خيانت زوجين يكی از اصلی ترين انگيزه های قتل در ايران است 

صفحه هاي 18 و 19

»آرايه كیلومترمربعی« تا چند سال ديگر به بشر كمك خواهد كرد تا جهان را بهتر و دقیق تر از قبل بشناسدابرتلسكوپ جهان برای درك هستی
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اجرای مرحله نخســت طرح فــروش فوق العــاده محصول 
ایران خودرو و ســایپا با عرضه 22تا 25هزار دستگاه خودرو و 
ثبت  ركورد بیش از 5تا 7میلیون تقاضا در حالی به پایان رسیده 
كه مســئوالن وزارت صنعت و شــركت های خودروسازی از 
برگزاری چند مرحله فروش فوق العاده این محصوالت تا پایان 
امسال و اجرای طرح پیش فروش محصوالتشان با موعد تحویل 
یك تا دو سال آینده خبر می دهند. در شرایطی كه انتقادهای 
بسیاری به این شیوه تنظیم بازار خودرو مطرح است و عزت اهلل 
اكبری تاالر پشــتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی طرح های فروش فوری خودروسازان را طرحی برای 
سرگرم كردن مردم و غیراصولی و غیرعلمی قلمداد كرده است، 
دستگاه های نظارتی از پیگرد قضایی و برخورد با مشتریانی خبر 
می دهند كه در طرح مذكور برنده قرعه كشی شده و نسبت به 
فروش حواله خودروهای ثبت نامی اقدام كرده اند. با این روند 
رئیس پلیس فتای پایتخت اعالم كرده اســت افرادی كه در 
قرعه كشی ثبت نامی خودرو قبول شده اند، اگر حواله خودرو 
را بفروشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. سرهنگ تورج 
كاظمی افزود:»در صورت مواجهه با كالهبرداری افراد سودجو 
در قالب درج آگهی در فضای مجازی با موضوع »تحویل خودرو 
خارج از نوبت« از طریق مركز فوریت های سایبری به نشانی 
cyberpolice.ir اطالع رســانی كنید«. واقعیت آن است كه 
بسیاری از متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش فوق العاده، 
مشتری واقعی نبوده  یا به قصد كسب درآمد از طریق خرید 
خودرو و حفظ ارزش ســرمایه خود وارد این عرصه شده اند. 
برخی افراد دیگر نیز بدون داشتن آمادگی برای پرداخت وجه و 
حتی انتظار برنده شدن در بخت آزمایی خرید خودرو مشاركت 
كرده و اكنون تــالش می كنند تا به هر شــیوه ممكن فیش 
ثبت نام این خودروها را با دریافت مبالغی و ارائه تضامینی مانند 
چك، سفته یا وكالت محضری به دیگران منتقل كنند. شاید 
حضور این دسته از افراد در قرعه كشی مذكور مبنای تمدید 
مهلت 48ســاعته اعالمی تكمیل وجه خودروهای ثبت نامی 

توسط خودروسازان بوده است.

شگردهای جديد 
حواله فروشی
گزارش میدانی 
همشهری نشان 
می دهد كه با 
وجود حذف آگهی 
حواله های قابل صلح 
و غیرقابل صلح 
خودروهای 
ثبت نامی از برخی 
سایت های فضای 
مجازی، بازار خرید 
و فروش وكالتی 
این حواله ها با 
شیوه های متنوع و 
سازوكارهای توافقی 
خریدار و فروشنده 
مانند فروش وكالتی 
و ارائه چك تضمین 
فروشنده به خریدار 
برای انتقال سند 
همچنان داغ است

مشكالت 
ساختاری بازار 
خودرو
مدیرعامل پیشین 
سایپا در گفت وگو با 
همشهری: به دلیل 
فاصله زیاد تولید 
و عرضه و نرخ 
مصوب و حاشیه 
بازار خودروهای 
ثبت نامی، اقداماتی 
مانند حذف 
آگهي حواله های 
خرید وفروش خودرو 
یا ممنوعیت امكان 
صلح و انتقال نیز 
مانع خرید و فروش 
حواله و دالل بازی 
با خودروهای 
ثبت نامی نمی شود

واردات كنسانتره 
پرتقال
عضو هیأت مدیره 
انجمن تولیدكنندگان 
و صادركنندگان 
آبمیوه و كنسانتره 
ایران در گفت وگو با 
همشهري: كنسانتره 
پرتقال در ایران 
تولید می شود، ولی 
به دلیل مشكالتی 
كه در زمینه تهیه 
پرتقال برای صنایع 
وجود دارد، استفاده 
از كنسانتره داخلی 
به صرفه نیست و 
برای بخش صنعت 
گران تر از نوع 
وارداتی آن تمام 
می شود، به همین 
دلیل ساالنه 20هزار 
تن كنسانتره پرتقال 
وارد كشور می شود

 نرخ يك كیسه سیمان
كمتر از  يك سطل ماست 

رشد هزینه تمام شده تولید و 
تثبیت نرخ سیمان از تیر ماه 
سال گذشته موجب شده تا 
تولید كنندگان، درخواست 
اصالح نرخ ایــن محصول 
متناسب با مستندات هزینه 
تولید را به وزارت صنعت و سازمان حمایت ارائه كنند. 
با این روند زمزمه های افزایــش بیش از 60درصدی 
قیمت سیمان به گوش می رسد. با عبدالرضا شیخان، 

دبیر انجمن تولید كنندگان سیمان گفت وگو كرده ایم.

علت تأخیر در اصالح نرخ سیمان متناسب با 
هزینه تولید چیست؟

با توجه به شرایطی كه از ابتدای ســال98 برای افزایش 
هزینه تمام شده تولید ســیمان ایجاد شد و گزارش های 
مكتوبی كه از مركز پژوهش ها و چند مؤسســه مالی در 
این زمینه ارائه شــد، وزیر وقت صنعت متقاعد شــد كه 
قیمت تمام شده سیمان به مراتب بیش از نرخ فروش این 
محصول در بازار است. بر اساس این مذكرات، موافقت شد 
تا افزایش نرخ سیمان در دو مقطع اعمال شود كه نخستین 
مرحله آن در اواخر تیر ماه98 با افزایش حدود 37درصدی 
قیمت ها محقق و مقرر شد تا آذر ماه سال گذشته نیز برای 
جبران هزینه تمام شده تولید، مرحله دوم اصالح قیمت ها 
انجام شود. اما در شرایطی كه طی نیمه دوم سال گذشته 
به دلیل بازگشت تحریم ها، تنگناهای ارزی و افزایش نرخ 
مواداولیه، هزینه های پیمانــكاری، نگهداری و تعمیرات 
كارخانه ها، قیمت تمام شده سیمان به شدت افزایش یافته 
بود نه تنها این افزایش نرخ اعمال نشــد بلكه اصالح نرخ 
سیمان از ابتدای امسال نیز به دلیل شیوع ویروس كرونا و 

تغییر وزیر صنعت همچنان معوق مانده است.
با این روند نرخ جدید ســیمان تا چه زمانی 

اعالم می شود؟
از آنجا كه میزان تولید سیمان در كشور بیش از نیاز بازار 
داخلی است، تولید كنندگان می توانند قیمت فروش این 
محصول را متناسب با هزینه تمام شده تولید، اصالح كنند. 
با وجود ایــن، تغییر قیمت ها در هماهنگی با مســئوالن 
دولتی صورت می گیرد و از ابتدای امســال نیز درخواست 
افزایش قیمت سیمان برای جبران هزینه تمام شده تولید را 
به وزارت صنعت ارائه كرده ایم و اكنون تا حدودی هماهنگی 
برای اصالح قیمت ها زمانبر شده است. درخواست افزایش 
قیمت را به ســازمان حمایت، ارائه و طی یك نشست این 
موضوع بررســی و مقرر شده اســت كه در نشست بعدی 
طی هفته آینده با میزان افزایش سیمان موافقت شود. با 
این روند، نرخ جدید انواع سیمان به زودی تعیین و اعالم 

خواهد شد.
پیشنهاد تولیدكنندگان برای میزان افزایش 

نرخ سیمان چقدر است؟
براساس برآوردی كه كرده ایم، اگر صنعت سیمان بخواهد 
فقط متناسب با رشد نرخ تورم، هزینه تمام شده تولید خود 
را جبران كند باید بیش از صددرصد افزایش قیمت داشته 
باشد. همچنین مقایســه نرخ جهانی فوالد و سیمان نشان 
می دهد كه نرخ فوالد 9برابر قیمت ســیمان است اما امروز 
قیمت هر كیلوگرم فــوالد بیش از 6هــزار تومان و قیمت 
هر كیلوگرم سیمان 200تومان اســت كه فاصله زیادی با 
نرخ هاي جهانی دارد. بر این اساس باید افزایش نرخ منطقی و 
قابل قبولی بدهند تا صنعت سیمان نیز قادر به ادامه فعالیت 
باشد. از آنجا كه اكثر كارخانه ها در نقاط محروم كشور قرار 
دارند و نیازمند بازسازی و نوســازی هستند، باید با اصالح 
قیمت ها از زیاندهی خارج شوند. با وجود این، میزان افزایش 
نرخ سیمان به زودی در نشســت مشترك با وزارت صنعت 
تعیین می شــود. اما تا آن زمان همه كارخانه ها موظف به 

رعایت سقف قیمت مصوب قبلی هستند.
سهم عوامل مختلف در رشد هزینه تمام شده 

تولید سیمان چقدر بوده است؟
طی یك سال گذشــته برخی مواد اولیه تولید سیمان تا 
400درصد افرایش قیمت داشته است. عالوه بر آن فقط 
افزایش حقوق و دستمزد، اضافه كار، حق شیفت و... سهم 
حدود 30درصدی در قیمت تمام شــده تولید ســیمان 
داشته اســت. ســهم قطعات، تعمیرات و نگهداری نیز از 
15 به 45درصد هزینه تمام شده تولید رسیده است. نرخ 
آجر نسوز كه باید هر 6 ماه یك بار در كارخانه های سیمان 
تعویض شود نزدیك به 4تا5برابر سال گذشته شده است. 
تحریم ها نیز تأثیر مضاعفی در رشد هزینه تمام شده تولید 
سیمان داشته و برخی كارخانه ها به دلیل نبود نقدینگی 
و كمبود قطعات برای چند  ماه تعطیل شــده اند. عالوه بر 
آن، به  دلیل حجیم و سنگین بودن ســیمان و مواد اولیه 
مورد نیاز این صنایع، سهم حمل ونقل در هزینه تمام شده 
تولید و صادرات این محصول، بسیار باالست. اكنون هزینه 
حمل ونقل ســنگ آهن از تنی 30هزار به 70هزار تومان 
افزایش یافته و سهم ســنگ آهن با احتساب افزایش نرخ 
این ماده اولیه، هزینه حمل و... در تولید ســیمان 4برابر 
شده است. همچنین نرخ ســنگ گچ و هزینه حمل ونقل 

آن افزایش یافته است.
تأثیر گرانی سیمان بر قیمت مسكن چگونه 

خواهد بود؟
نرخ ســیمان تأثیر چندانی در قیمت ساختمان نداشته و 
آثار روانی آن بر بازار مسكن نیز قابل توجه نیست. گرانی 
مسكن به مسائل دیگری مانند نرخ زمین، افزایش قیمت 
سایر كاالهای ســرمایه ای و انتظارات تورمی ناشی از آن 
و... بســتگی دارد. همچنین بررسی وضعیت بازار مسكن 
و ساخت وساز طی 2ماه نخست امسال بیانگر رشد جذب 
ســیمان در این بخش و تكان خوردن بازار مسكن است. 
تولید كنندگان سیمان نیز طی 2ماه نخست امسال نسبت 
به  مدت مشابه سال گذشته حدود 12درصد رشد تحویل 
سیمان در بازار داخلی را شــاهد بوده اند كه بیانگر رونق 
نسبی ساخت وساز است. انتظار آن است كه افزایش قیمت 
مسكن بر بهبود قیمت و شرایط تولید صنعت سیمان نیز 

تأثیر بگذارد اما قیمت سیمان همچنان ثابت مانده است.

گفت وگو

ایران به دلیل آب و هوای مناســب و گستردگی در طول و 
عرض جغرافیایی، كشوری چهارفصل محسوب می شود و 
به دلیل همین ویژگی در تولید انواع میوه ها دارای توانایی 
و حتی مزیت است. این كشور 4درصد میوه كل دنیا را تولید می كند و این به معنی پتانسیل 
بسیار باالی كشور در صنعت تولید آبمیوه و كنسانتره است. صنعت تولید آبمیوه در ایران 
پیشرفت های بسیار خوبی در سال های اخیر داشته و سال هاست كه نه تنها بازار مصرف داخلی 
این محصول را در اختیار دارد بلكه كیفیت باالی محصوالت تولیدی، امكان صادرات را نیز برای 
این صنعت فراهم كرده است؛ اما امروز از همه توان و ظرفیت این صنعت استفاده نمی شود. 
به گفته كارشناسان این حوزه، اكنون كمتر از یك سوم ظرفیت تولید صنعت تولید آبمیوه و 

كنسانتره كشور بهره برداری می شود و بخش زیادی از این پتانسیل بالاستفاده مانده است.

گفته می شــود 270واحــد تولیــدی، پروانه 
و تولیــد آبمیوه و كنســانتره دریافت كرده اند، 
ولی عمــال در بــازار آبمیوه كشــور تنها چند 
برند مطرح دیده  می شــود. عضو هیأت مدیره 
انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان آبمیوه 
و كنســانتره ایران در گفت وگو با همشــهری 
می گوید: از 270واحدی كه پروانه تولید آبمیوه 
و كنســانتره دریافــت كرده اند، فقــط حدود 
60واحد در حال فعالیت هستند و سایر واحدها 
به دلیل مشــكالتی كه دارند به حالت تعطیل یا 
نیمه تعطیل درآمده اند. واحدهــای فعال نیز با 
یك ســوم ظرفیت تولید خود فعالیت می كنند. 
این در حالی است كه ما پتانسیل بسیار باالیی 
در صادرات و ارزآوری داریم و با توجه به ظرفیت 
میوه ای كه در كشــور وجــود دارد، می توانیم 
500میلیون دالر در سال ارزآوری داشته باشیم، 
ولی به دلیل اســتفاده نشــدن از این ظرفیت 
بــاال، ارزآوری امروز این صنعــت فقط بین 80 

تا90میلیون دالر است.

تولید با كمتر از نصف ظرفیت 
در حالی  كه ظرفیت اسمی تولید كارخانه های 
فعال كشــور حدود 150هزار تن در سال اعالم 

شده، میزان تولید امروز آبمیوه در كشور چیزی 
درحدود 60هزار تن است. مهرداد شمس مولوی، 
با بیان این مطلــب اضافه می كند: انــار ایران، 
محصولی استراتژیك است، چون در تمام دنیا 
تنها ایران است كه انار مرغوب و با كیفیت باالی 
صادراتی در اختیار دارد، بــه همین دلیل یك 
بشكه كنسانتره انار از لحاظ ارزآوری با 15بشكه 
نفت برابری می كند، اما از این ظرفیت اقتصادی 
باال استفاده نمی شود. وی  می افزاید: حتی امروز 
در زمینه كنسانتره پرتقال هم واردكننده هستیم، 
در حالی  كه به دلیل شرایط آب و هوایی كشور، 
ظرفیت تولیــد باال و حتی پتانســیل صادرات 
داریم، اما برای باغداران مــا تولید پرتقال برای 
صنایع آبمیوه به صرفه نیست، چون حمایت الزم 
از آنها صورت نمی گیرد و به همین دلیل واردات 
كنســانتره برای صنایع مــا به صرفه تر از خرید 

كنسانتره تولید داخلی است.

بخشــنامه های لحظه ای به تولید آسیب 
می زند

مولوی كه در هیأت مدیره یكی از شــركت های 
تولید آبمیوه كشور نیز عضویت دارد، در زمینه 
مشكالتی كه تولیدكنندگان آبمیوه و كنسانتره 

با آن مواجهند، می گوید: مشــكل عمده ای كه 
كارخانجات ما، مخصوصا كارخانجات بزرگ و بنام 
با آن دست به گریبانند، بخشنامه های یك شبه 
و لحظه ای دولتی اســت. كارخانه های بزرگ با 
درنظر گرفتن تمام جوانب و محاســبه قیمت 
مواداولیه و شرایط تولید، دست كم برای تولید 
2سال خود سیاســتگذاری می كنند و بعد وارد 
فاز تولید می شــوند. هیچ كارخانه ای نمی تواند 
سیاســت ها و برنامه های خود را در كوتاه مدت 
تغییر دهد، ولی عملكرد دولت به این شكل است 
كه این  ماه یك بخشنامه صادر می كند و  ماه بعد 
بخشنامه ای دیگر كه بخشــنامه قبلی را نقض 
می كند! ایــن كار، كل برنامه ریزی كارخانجات 
برای تولید را به هم می زند و شرایط كار را برای 

بخش صنعت سخت می كند.

كمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید
بازرس و عضو هیأت مدیره انجمن تولیدكنندگان 
و صادركنندگان آبمیوه و كنسانتره ایران، دیگر 
مشكل تولیدكنندگان را كمبود شدید نقدینگی 
عنوان می كند و می افزاید: 30درصد مواداولیه و 
تجهیزات تولید در این صنعت از خارج از كشور 
تامین می شــود و ما برای تهیه این مــواد به ارز 
احتیاج داریم. افزایش قیمت ارز در ســال های 
اخیر دسترســی به مواداولیه را بــرای صنایع 
آبمیوه و كنســانتره دشــوار كرده و هزینه های 
تولید را به شدت باال برده اســت. از سوی دیگر 
بانك های كشور هنگام دریافت اقساط وام ها هیچ 
همكار ی ای با صنایع ندارند و در زمان سررسید 
وام بالفاصله ضمانت ها را به اجــرا می گذارند و 
كارخانه  را با مشــكل مواجه می كنند. مولوی به 
رشد چشمگیر قیمت سایر مواداولیه مورد نیاز این 
صنعت اشاره می كند و می افزاید: قیمت تمامی 
 نهاده های تولید ما در یكی  دو سال اخیر حداقل 

گزارش دو    

ظرفیت های پنهان و مشكالت آشكار صنعت آبمیوه
دست بخش صنعت به راحتی به میوه تولیدی نمی رسد و زمانی كه صنایع تولید آبمیوه می خواهند میوه  مورد نیازشان 

را تهیه كنند باید به سراغ دالل ها بروند

بازار

ناكارآمدی برخورد با حواله فروشی
سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا در گفت وگو با همشهری با اشاره به ناكارآمدی تشدید برخوردهای نظارتی برای 
ساماندهی بازار خودرو گفت: به دلیل فاصله زیاد تولید و عرضه و نرخ مصوب و حاشیه بازار خودروهای ثبت نامی، اقداماتی 
مانند حذف حواله های خرید وفروش خودرو یا ممنوعیت امكان صلح و انتقال نیز مانع خرید و فروش و دالل بازی با خودروهای 
ثبت نامی نمی شود. سعید مدنی افزود: طی چند سال گذشته حواله فروشی خودرو های ثبت نامی به شیوه ای مرسوم برای دالل بازی 
در بازار خودرو تبدیل شده و تشدید برخوردهایی مانند حذف حواله و فیش خودروهای ثبت نامی از آگهی های برخی سایت های 
فضای مجازی، هشدار خودروسازان نسبت به در رهن بودن یك ساله سند یا عدم انتقال خودرو به اشخاص دیگر نیز مانع انجام این 
كار نخواهد شد. او تأكید كرد در نهایت اگر با این برخوردها نیز ثبت نام كنندگان از فروش فیش، حواله یا خودروهای ثبت نامی 
منصرف شده، این خودروها را تا روشن شدن وضعیت دپو و افراد دیگری از خانواده آنها برای خرید خودرو ثبت نام مي كنند، به دلیل 
فاصله زیاد بین تیراژ تولید و عرضه با تقاضای واقعی یا حتی كاذب بازار و شكاف قیمت مصوب و بازار، این قبیل مشتریان همچنان 
سود خواهند كرد. مدنی تأكید كرد: اكنون حجم باالی تقاضا برای ثبت نام خودروهای داخلی، ناشی از تغییر ماهیت خودرو از كاالی 
مصرفی به كاالیی سرمایه ای است كه موجب شده تا اغلب ثبت نام كنندگان برای حفظ یا افزایش ارزش پول خود نسبت به ثبت نام 
برای خرید این خودروها اقدام كنند. باید مشكل بازار خودرو به شكل ریشه ای حل شود و تقاضای انبوه كنونی در بازار خودرو 

برای حفظ ارزش پول صاحبان سرمایه های سرگردان است.

پاتك به 
حواله فروشان خودرو 

بر اســاس مصوبات ستاد 
تنظیم بازار، مرحله نخست 
ثبت نام و قرعه كشی برخی 
خودروهای داخلی در چارچوب طرح فــروش فوق العاده 
خودروسازان به مناسبت عید ســعید فطر به پایان رسید 
اما تنها با گذشت چند روز از این شــیوه فروش خودرو كه 
هدف آن مقابله با دالل بازی، حذف واسطه ها و عرضه خودرو 
به مشــتریان واقعی اعالم شــده بود، بازار خرید و فروش 
حواله های ثبت نام این خودروها با وجود نداشتن امكان صلح، 
در رهن بودن ســند خودرو به مدت یك سال و هشدارهای 
پیگیری و برخورد قانونی با مشتریان متخلف به ازای دریافت 
چند میلیون تومان سود، داغ شــده است. درج آگهی های 
خرید و فروش حواله این خودروها در برخی سایت های فضای 
مجازی موجب شد تا در نهایت دستگاه های مسئول حكم 
به حذف آگهی های فروش حواله خودرو در بســتر فضای 
مجازی دهند. تنگ تر شــدن حلقه برخورد با فیش فروشی 
و حواله فروشی خودرو در حالی است كه با توجه به شكاف 
عرضه و تقاضا و قیمت مصوب و حاشیه بازار خودرو، افزایش 
برخوردهای نظارتی و تعزیراتــی براي مقابله با دالل بازی و 
خرید و فروش خودروهای ثبت نامی تا حدي سخت تر به نظر 
مي رسد. حتی امكان پیگرد قانونی فروش حواله خودروهای 
ثبت نامی نیز با توجه به تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال وكالتی حواله و فیش فروش این خودروها و به خصوص 
زمانی كه حجم فروش امتیازات افزایش یافته و این شــیوه 
خرید و فروش بین تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان 
رواج یابد نیز سخت و پیچیده تر می شود كه نیاز است براي 

این مسئله نیز چاره جویي شود.

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

فروش فیش حواله خودروهای ثبت نامی در طرح فروش فوق العاده خودروسازان موجب صدور حكم 
مراجع قضایی به حذف آگهی های فروش حواله از سایت های مجازی خرید و فروش خودرو شد

2برابر شده اســت؛ پاكت های تتراپك افزایش 
شدید نرخ داشــته اند و قیمت كنسانتره هایی 
كه ناگزیر از واردات آنها هستیم و تولید داخلی 
نداریم نیز افزایش زیادی داشته و به دلیل افزایش 
نــرخ ارز، هزینه واردات این كنســانتره ها برای 
تولیدكنندگان 2برابر شده است.  كنسانتره های 
وارداتی كه در ایران تولید نمی شوند شامل موز، 
انبه و آناناس است، اما كنســانتره پرتقال نیز با 
وجود تولید داخلی، به میزان زیادی به كشــور 
وارد می شود. مولوی در توضیح دالیل این موضوع 
می گوید: آب پرتقال مهم ترین آبمیوه در دنیاست 
و نصف آبمیوه دنیا را تشكیل می دهد. در ایران 
به دلیل مشكالتی كه در زمینه تهیه پرتقال برای 
صنایع وجود دارد، استفاده از كنسانتره داخلی 
به صرفه نیست و برای بخش صنعت گران تر از نوع 
وارداتی آن تمام می شود، به همین دلیل ساالنه 
20هزار تن كنسانتره پرتقال وارد كشور می شود. 
اما مشكل بخش صنعت در دسترسی به پرتقال 
چیست؟ صنعت آبمیوه و كنسانتره، از میوه درجه 
3 استفاده می كند، ولی باغداران ترجیح می دهند 
محصولی تولید كنند كه وارد بازار میوه شود و به 
مصرف تازه خوری برسد. به همین دلیل آنها میوه 
تولیدی خود را به بخش صنعت نمی دهند. دست 
بخش صنعت به راحتی به میوه تولیدی نمی رسد 
و زمانی كه صنایع تولید آبمیوه می خواهند میوه 
 مورد نیازشان را تهیه كنند باید به سراغ دالل ها 

بروند. به گفته مولوی، دالل ها از یك سال قبل، با 
تامین هزینه كود و سم و دیگر هزینه های باغدار، 
باغ را قرق می كنند و میوه به عمل آمده را ارزان 
از باغدار خریداري مي كننــد و گران به  صنعت 

می فروشند.

آبمیوه وارداتی در قفسه سوپرماركت ها
عضو هیــأت مدیره انجمــن تولیدكنندگان و 
صادركنندگان آبمیوه و كنســانتره مشــكل 
دیگر این صنعــت را وجــود كاالی قاچاق در 
بازار می داند. مولوی می گویــد: پیش از گران 
شدن ارز، یك سوم قفسه فروشگاه ها در اختیار 
آبمیوه های وارداتی بود. امــروز با افزایش نرخ 
ارز میزان قاچاق كمتر شــده اما متوقف نشده 
است و همچنان در بسیاری از سوپرماركت ها 
آبمیوه های خارجی و قاچاق دیده  می شــود. 
اما مشــكل بزرگ تر این اســت كه متأسفانه 
برخی از ایــن آبمیوه ها با مجــوز و به صورت 
رســمی وارد كشور شده  اســت. سوپرماركت  
هم جنس خارجی را كه حاشــیه سود باالتری 
برایش دارد، جلوی ویتریــن و در معرض دید 
مشــتری قرار می دهد و این شــرایط به زیان 
تولیدكننده داخلی است. سؤال این فعال بخش 
صنعت و تولید از دولت این است كه چرا وقتی 
270تولیدكننده آبمیوه با كیفیت بسیار باال و 
صادراتی داریم، باید آبمیوه به كشور وارد شود؟  

فرخنده رفائی
خبرنگار

حواله فروشی با صلح و بدون صلح 
تالش مسئوالن تنظیم بازار برای توقف دالل بازی از طریق 
خرید و فروش حواله خودروهــای ثبت نامی در طرح فروش 
فوق العاده خودرو در حالی اســت كه با وجــود حذف تمام 
آگهی های حواله فروش خودرو از سایت های دیوار و شیپور، 
حذف آگهی حواله خودروهای ثبت نامی طرح مذكور از سایت 
باما و باقی ماندن آگهی های قبلی خرید و فروش حواله خودرو 
در این سایت، خرید و فروش حواله های خودروهای ثبت نامی 
با امكان صلح یا فاقد امكان صلح در بین مشتریان همچنان 
ادامه دارد. یك فروشــنده حواله موعد تحویــل مرداد ماه 
خودروی پژو 206تیــپ دو معمولی در گفت وگو با خبرنگار 
همشــهری در مورد جزئیات فروش حواله این خودرو بدون 
امكان صلح و به نرخ 84میلیون تومان، گفت: مهر ماه ســال 
گذشته برای ثبت نام این خودرو 33میلیون و 500هزار تومان 
واریز كردم و از محل سود مشاركت 15درصدی نیز حدود 4 

تا 5میلیون تومان به این مبلغ افزوده شده است. او در مورد 
چگونگی ایجاد اطمینان خریدار برای خرید این حواله افزود: 
فروش این حواله به شیوه وكالتی خواهد بود و این حواله فاقد 
امكان صلح است اما بابت انتقال این حواله به خریدار عالوه بر 
وكالت بالعزل محضری در دفترخانه، در مورد انتقال سند نیز 
یك فقره چك بابت تضمین بر اساس توافق با خریدار می دهم 
و با این روند وی به عنوان نماینده فروشــنده حواله می تواند 
خودرو را از نمایندگی تحویل گرفته و اسناد و مدارك آن را 
به نام خودش منتقل كند. یك فروشنده حواله خودروی دنا 
پالس اتوماتیك در ســایت باما نیز كه نرخ فروش این حواله 
را 190میلیون تومان اعالم اما حاضر به فروش آن با تخفیف 
3میلیون تومانی است، در مورد جزئیات و چگونگی فروش 
و انتقال این حواله به همشــهری گفت: ایــن حواله با موعد 
تحویل آخر خرداد ماه 99 قابلیت صلح در نمایندگی دارد و 
مربوط به خودروهای ثبت نامی مرحله نخست پیش فروش 

ایران خودرو در خرداد ماه سال گذشته است. اما امكان صلح 
از خودروهای ثبت نامی تحویل سال1400 حذف شده است. 
او ادامه داد: صلح این حوالــه در نمایندگی محل ثبت نام این 
خودرو بر اســاس روال قانونی و به نام خریدار انجام خواهد 
شــد و پس از صلح حواله مذكور در نمایندگی، سند و سایر 
مدارك خودروی تحویلی به نام خریدار صادر می شــود. این 
فروشنده حواله با بیان اینكه در قرارداد پیش خرید این خودرو 
ذكر شده كه فقط یك بار امكان صلح وجود دارد، افزود: برای 
تضمین و جلوگیری از مشكالت احتمالی، نمایندگی مذكور 
از فروشــنده گواهی امضا دریافت می كند. او مبنای كشــف 
قیمت فروش حواله مذكور با وجود اعالم نشدن نرخ دنا پالس 
اتوماتیك توربو توســط ایران خودرو را نرخ سایر انواع دنا در 

بازار تلقی كرد.
از حذف فروش حواله تا هشدار خودروسازان

باال گرفتن تب واگذاری امتیاز خرید خودروهای قرعه كشی 
عید سعید فطر موجب شــد تا پس از انتشار اخباری مبنی 
 بر دســتور مقام قضایی و پلیــس فتا و بــرای جلوگیری از 
فروش حواله های غیرقابل صلح و وكالت توســط دالالن، از 
دوشنبه شب هفته گذشــته، همه آگهی های فروش حواله 
خودرو از سایت های دیوار و شیپور حذف و درج این آگهی ها 
در سایت باما نیز محدود به خرید و فروش حواله های مربوط 
به قبل از طرح فروش فوق العاده خودرو شد. ایران خودرو و 
سایپا نیز در اطالعیه مشتركی نسبت به عواقب فروش حواله 
یا امتیاز فروش فوق العاده محصوالتشــان هشدار دادند. در 
این اطالعیه تأكید شده كه هرگونه واگذاری تحت هر عنوان 
از جمله فروش حواله یــا فروش امتیاز  فــروش فوق العاده 
خودروهای ایران خودرو و سایپا در قالب قرعه كشی ویژه ایام 
عید سعید فطر، ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی است. در این 
اطالعیه آمده است، كه بر اساس مصوبات كمیته خودرو كه با 
حضور دستگاه های نظارتی از جمله »دادستانی كل كشور« 
و »سازمان بازرسی كل كشور« به 2 خودروساز ابالغ شده كه 
به هیچ عنوان امكان صلح یا فروش خودرو به صورت وكالتی 
تا یك سال وجود نداشته، سند خودروی واگذار شده به مدت 
یك سال در رهن شركت خودروساز باقی خواهد ماند و امكان 
فروش تا پایان دوران ترهین وجــود ندارد. همچنین پالك 
واگذار شــده از ســوی پلیس راهور به فرد مشمول، به هیچ 
عنوان قابل انتقال به غیر نیســت و مسئولیت هرگونه كشف 
تخلفات بر عهده دارنده پالك انتظامی اســت. عالوه بر آن 
خودروی واگذار شــده صرفاً با تطبیق مدارك هویتی به فرد 
ثبت نام كننده دارای مشخصات ثبت شده، تحویل داده خواهد 
شــد؛ بر این اســاس باید همه هموطنان مراقب سودجویی 

كالهبرداران باشند.
دور زدن الزامات تازه فروش خودرو

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو در 
گفت وگو با همشــهری از ناتوانی برخوردهای تعزیراتی برای 
حذف دالل بازی در بازار خودرو خبر داد و گفت: حتی با الزامات 
فعلی نیز ممكن است یك خانواده چندنفره كه همه اعضای 
آن دارای پالك فعال نبوده یا قبال محصوالت خودروســازان 
را نخریده اند برای ثبت نام اقدام كنند. سعید موتمنی افزود: 
متأســفانه هنوز هم بخش عمده ای از تقاضــای موجود در 
بازار خودرو كاذب است و حتی شیوه جدید عرضه و تشدید 
برخوردهای نظارتــی در بخش عرضه و فــروش نیز چندان 
قادر به از بین بردن فاصله نرخ كارخانه و حاشیه بازار خودرو 
نیست. او افزود: با این روند الزاماتی مانند یك سال عدم فروش 
و نظارت بر عرضه این خودروهــا در بازار یا حذف حواله های 
فروش خودرو در فضای مجازی نیز چندان كارساز نخواهد بود؛ 
چرا كه متقاضیان خرید وفروش خودرو راه های دور زدن این 
الزامات را پیدا كرده و تجربه سال های قبل نیز نشان می دهد 
كه حتی برخی بدون سند نسبت به خرید و فروش این خودروها 

اقدام می كنند.



با شــیوع ویروس كرونا در جهان، كمتر كسی فكر 
می كرد این بیماری بتواند اثــرات مخرب اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی از خود برجای بگذارد. بسیاری، ویروس را تنها یك 
بیماری گذرا مانند بسیاری دیگر از پاندمی های شیوع یافته در نسل بشر به حساب آوردند 
كه خیلی زود، رفتنی است. اما كم كم، ویروس تاجدار اما سركش كرونا، نشان داد به این 
زودی ها قصد مهار شدن ندارد. با باال رفتن آمار ابتال و مرگ های ناشی از بیماری، دولت ها 
قوانین سفت و سختی را برای جلوگیری از شیوع این بیماری بدون واكسن اتخاذ كردند؛ 

تدابیری كه خسارت های سنگینی در پی داشت؛ هم برای دولت ها و هم ملت ها. مردم در 
بسیاری از كشورها تاب تحمل این خسارت ها را ندارند. این را سازمان بهداشت جهانی 
می گوید و از این وضعیت ابراز نگرانی می كند. این سازمان اعالم كرده است كه نگرانی 
جدی درباره شیوع آسیب های اجتماعی در دوره پساكرونا دارد و از دولت ها خواسته است 
دراین باره فكر اساسی كنند. خودكشی از مهم ترین این آسیب هاست. در ایران هم این 
نگرانی جدی است. اما چه اقداماتی برای پیشگیری از آسیب های روحی و روانی در دوره 

پساكرونا انجام شده است؟ 
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 سال پیشگیری 
از خودكشی

سازمان بهداشت 
جهانی، سال گذشته 
را سال پیشگیری از 
خودكشی نامگذاری 

كرد اما در ایران، 
روزي را به همین 

مناسبت روز نشاط 
نامگذاری كردند. 
تا زمانی كه چنین 

نگاهی به پدیده 
خودكشی میان مردم 

و مسئوالن وجود 
دارد و خودكشی 

را آسیب اجتماعی 
ندانیم نمی توانیم 

برای مقابله با آن در 
دوره پساكرونا كار 

جدی انجام دهیم

 آمارخودكشی
در ایران

خودكشی در ایران، 
نسبت به جهان 

وضعیت مثبت تری 
دارد. یعنی تعداد 

افرادی كه در ایران 
دست به خودكشی 

می زنند در مقایسه با 
آمارهای جهانی نرخ 

نزدیك به متوسط 
را دارد. بنابراین اگر 
درباره افزایش نرخ 
خودكشی در دوره 
پساكرونا صحبت 

می شود، این افزایش 
متناسب با افزایش 
نرخ جهانی است و 

نباید ایران را از جهان 
جدا بدانیم

قاب دیروزقاب امروز

حسن حیدری معروف به ابوعبداهلل،30 سال است هزینه های زندگی را از بوریابافی به دست مي آورد. بوریا 
نوعی بافته حصیری است كه از آن به عنوان زیرانداز یا پوشاننده سقف خانه ها و كپرها استفاده می شود .
عكس :ایرنا-  علي معرف

بوستان نیاوران از مراكز مهم گردشگري تهران از دیروز تا امروز بوده است. در تصویر نمایي از 
ساختمان كانون پرورش فكري این بوستان در سال 1355 را مي بینید.

عكس :تهران پریروز

با شما، برای شما
قرار است بنویسید... كوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... 
از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایــی را فراهم كنیم تا 
صحبت ها، دیدگاه ها، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و پیشنهادهای 
شما بی واسطه به صفحه ما راه پیدا كند. در حقیقت هدف اصلی 
ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم هســت( اما ترجیح 
دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش برویم و قدم هایمان 
را هر روز محكم تر كنیم و بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما 

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شــهری، 
اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظــر موافق یا 
مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا 
اتوبوس نشســته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا خانوادگی 
مشغول گپ وگفت هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا 
حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و 
می خواهید آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك 
متن كوتاه بنویسید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خوانندگان 
روزنامه و مردم و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه ها 
را ببینند و بدانند و بخوانند و شــاید همین اتفاق، سبب خیر و 

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

تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****

 0590***0919- كاظم:
خیلی وقت ها مسئوالن را مقصر مشكالت ایجاد شده در جامعه 
می دانیم، اما بسیاری از مشكالت را خودمان برای خود، شهر، 
جامعه و كشور ایجاد می كنیم. به عنوان نمونه، زباله های زیادی 
را در خیابان و جنگل و دشــت رها می كنیم و هیچ احســاس 
مســئولیتی در قبال محیط زیســت نمی كنیم. ریختن زباله 
اشتباهی است كه ما مقصر اول آن هستیم. نباید انتظار داشته 
باشیم زباله هایی را كه در طبیعت رها می كنیم، دولت از طریق 
سازمان خاصی جمع آوری كند. این تصور را باید اصالح كنیم و 
با تغییر عادت های غلط زندگی به گونه ای عمل كنیم كه طبیعت 

برای دیگران و نسل های بعد از ما هم باقی بماند.

 9279***0912- سمیرا:
االن كه برای خرید به بازار می رویم تــن و بدنمان می لرزد كه 
نكند فروشــنده ای جنس قالبی اش را به ما بینــدازد. این چه 
وضعی است كه در روز روشن برند شركت های داخلی یا خارجی 
درجــه ۳ را از روی كاال محو و جای آن اســم و برنــد اروپایی، 
ژاپنی و آمریكایی را درج می كننــد و این كاالها را در هر مغازه 
و فروشــگاهی می توان پیدا كرد؟ قبال این روش كالهبرداری 
محدود بود و تعداد كاالهای تقلبی كم، اما االن در بازار كاالی 
اصل كم است یا سخت پیدا می شود. این اتفاقی نیست و حتما 
دست افرادی پشت پرده است. باید با این افراد و كالهبرداری 

آنها برخورد جدی شود.

 3088***0935– حمید:
مدت ها ست به این فكر می كنم كه مردم در شرایط فعلی نیاز 
جدی به امید و شادمانی دارند؛ امیدهای كوچك اما تحقق پذیر 
و دست یافتنی. همه مسئوالن باید تالش كنند تا امید در جامعه 
تقویت شــود. باید امیدهایی با وعده هــای كوتاه مدت و حتی 
یك روزه به مردم داده شود و به آن با سرعت عمل كنند. بعد از آن 
وعده های یك هفته ای بدهند و به آن عمل كنند و بعد وعده های 
یك ماهه و دو ماهــه و... و بازهم تالش كنند تــا به آنچه وعده 
كرده اند، عمل كنند. باید عمل به وعده ها برای مردم ملموس 
شود چرا كه امروز مردم نیازمند امیدهای كوتاه مدت و زودبازده 

هستند تا وعده های دور و دراز با امكان تحقق نامعلوم!

2556***0912– محسن:
جامعه وقتی به آرامش می رسد كه هر تفكر و نگاه و هر عقیده 
و سلیقه ای بتواند در كنار دیگران به آرامی و با اطمینان زندگی 
كند و شكل مسالمت جویانه ای در بین آحاد آن جامعه با سلیقه ها 
و تفكرات متنوع حكمفرما باشد. احساس امنیت باید در وهله 
اول در شكل مهم تر آن یعنی امنیت روانی و ذهنی باشد و نگاه 

انسان محور و دلسوزانه ای بین افراد جامعه رواج پیدا كند.

 1213***0935– ایمان:
امیدوارم مســئوالن محترم در هر رده و جایگاهی كه هستند 
با همه توان تالش كنند تا امســال كه به نام سال جهش تولید 
نامگذاری شده اســت، تبدیل به جهش هزینه تولید نشود و با 
حمایت درست و بجا از تولید كننده و كاهش هزینه های سربار 
تولید، از مصرف كننده و كارگران زحمتكش به شكل حقیقی 

حمایت شود.

رُك 

بیكاری تا 5برابر  احتمال خودكشی را افزایش می دهد
سیدكاظم ملكوتی، رئیس انجمن علمی پیشگیری از خودكشی 
در این باره می گوید:»روش كنتــرل - پیش بینی برای كاهش 
خودكشی در جامعه كاماًل روشن اســت. الزاماتی در این حوزه 
وجود دارد كه در صورت توجه به آنها می توان نگرانی هایی كه 
درباره شتاب گرفتن آمار خودكشی در ایران در دوره پساكرونا 
وجود دارد را به حداقل رساند«. وی اضافه كرد:»مطالعات نشان 
می دهد 70درصد افرادی كه قصد خودكشی دارند، قصد و نیت 
خود را به شــكل های مختلف به دوستان، اطرافیان و همكاران 
خود اطالع می دهند. متأسفانه در غالب این موارد، به دلیل نبود 
آموزش های اجتماعی، اطرافیان موضوع را جدی نمی گیرند و 
حساسیتی نســبت به موضوع ندارند«. ملكوتی، با بیان اینكه 
در دوره پساكرونا، باید نسبت به هرگونه تغییر رفتارهای فردی 
و روانی در افراد، حســاس بود اظهار داشت: »تغییر رفتارها در 
دوره پس از كرونا را نباید عادی نمایی كرد بلكه باید نســبت به 
دالیل بروز آن حساس بود و درصورت نیاز با فرد درباره چرایی 
آن صحبت كرد. در موارد بســیاری، این حساســیت می تواند 
منجر به بیان تمایالت روانی فرد و در نتیجه جلوگیری از بروز 

خودكشی شود«. 
رئیس انجمن علمی پیشگیری از خودكشی به نقش دروازه بانان 
اطالعات مانند پدر و مادر، اولیای مدرسه و دانشگاه در كاهش 
آسیب هایی مانند خودكشــی در جامعه اشــاره كرد و افزود: 
»مدیران مدارس، معلمان، استادان دانشــگاه و پدر و مادر از 
جمله كسانی هستند كه می توانند به كاهش آسیب های ناشی 
از خودكشــی در جوانان كمك كنند. این افــراد باید آموزش 
ببینند كه با دیدن نشــانه های خطر، چگونه با فرد برخورد و با 
رفتاری منطقی به گونه ای عمل كنند كه فرد از چنین تمایلی 
فاصله بگیرد«. وی با بیان اینكه خجالت، ننگ دانستن و ترس 
از بیان كلمه خودكشی در جامعه، معضلی است كه سبب انكار 
پدیده خودكشی شده است، افزود: »سازمان بهداشت جهانی، 
سال گذشته را سال پیشگیری از خودكشــی نامگذاری كرد 
اما در ایران، روزي را به همین مناســبت، روز نشاط نامگذاری 
كردند. تا زمانی كه چنین نگاهی به پدیده خودكشی میان مردم 
و مســئوالن وجود دارد و خودكشی را آسیب اجتماعی ندانیم 
نمی توانیم برای مقابله با آن در دوره پساكرونا كار جدی انجام 
دهیم«. وی اضافه كرد: »پنهانكاری از وقوع خودكشی، موضوعی 
است كه هم از سوی مردم و هم از سوی مسئوالن و متولیان به 
آن دامن می زند. باید به مردم یاد داده شــود كه با این پدیده 

چگونه برخورد كنند. این یاد دادن نیازمند انسجام در برنامه ها و 
كمك همه ابزارهای اطالع رسانی در این حوزه است«. ملكوتی 
با تأكید بر اینكه بیكاری، مولود كروناست و می تواند محركی 
جدی برای شیوع خودكشی در جامعه شود، افزود: »بیكاری تا 
5برابر  احتمال خودكشی در افراد را باال می برد. از سوی دیگر، 
مشكالت ناشی از مســائل اقتصادی نیز می تواند این درصد را 
افزایش دهد. با وجود اینكه مراكز بهداشتی و روانشناسی برای 
پیشگیری از آسیب های روانی در كشور كم نداریم اما، 60درصد 
مردم به دلیل ترس از انگ روانی بودن بــه این مراكز مراجعه 
نمی كنند. باید خجالت مردم و ترس از انگ های اجتماعی بین 
مردم از بین برود تا بتوانیم در مقابل موج آسیب های اجتماعی 

ناشی از كرونا مقاومت كنیم«.

طرح بتا و خنثی سازی  تالش ها 
رئیس انجمن علمی پیشــگیری از خودكشــی با بیان اینكه، 
تالش های خوبی برای جلوگیری از شیوع خودكشی در وزارت 
علوم در حال اجراســت كه آموزش های ارائه شده در این طرح 
می تواند در دوران پساكرونا از ســوی دانشجویان به نفع مردم 
استفاده شــود، گفت: »وزارت علوم، كارگاه های ویژه همیاران 
سالمت روان را در سال های اخیر در دانشگاه ها به مرحله اجرا 
درآورده است. این كارگاه ها جزوات و روش های علمی و آموزشی 
مدونی برای ارائه به دانشــجویان دارد. در دوران پســاكرونا، با 
استفاده از آموزش هایی كه به دانشجویان داده شده است می توان 
افرادی را كه قصد خودكشی دارند به گفت وگو ترغیب كرد و آنها 
را برای استفاده از خدمات مشاوره به مشاوران ارجاع داد«. وی 
ادامه داد:»با وجود اینكه انجمن های علمی و آموزشی در طرح 
بتا دانشگاه ها مشاركت دارند اما، برخی مراكز دیگر در دانشگاه ها 
به خنثی كردن دوره های آموزشی ارائه شده در این پروژه اقدام 

كرده و عماًل مانع كارایی آن می شوند«. 

خوب و بد جنبه های روانی كرونا 
دكتر حمید پورشــریفی، عضــو هیأت علمی دانشــگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشــی هم معتقد اســت، نگاه به آسیب های 
اجتماعی دوره پســاكرونا دو وجه دارد كه باید هر یك از آنها را 
در جای خود بررسی كرد؛»اینكه بگوییم اوضاع بدتر می شود و 
دامنه آسیب های اجتماعی خیلی باال می رود یا موضوع را جدی 
نگیریم و از كنار آن به ســادگی عبور كنیم، دو تله ای است كه 
باید بــه آن توجه كرد«. آنطور كه پورشــریفی می گوید، كرونا 

می تواند بر افرادی كه استعداد اختالالت روانی دارند اثر منفی 
داشته باشد؛»كرونا اثرات روانی در مدل استرس - آسیب دارد. 
در این مدل، اســترس می تواند افرادی را كــه دچار اختالالت 
روانشناختی هســتند، تحریك كند. از این بابت احتمال اینكه 
كرونا افرادی را كه مستعد بیماری های روانی بوده اند دچار تنش 
كند، افزایش داده است«. او حرفش را اینطور ادامه می دهد:»از 
منظر دیگر، دوران كرونا برای برخی افراد حكم واكسن را داشته 
است. افراد یاد گرفته اند با یك استرس جدی زندگی كنند. این 
مسئله می تواند برای برخی افراد ارزش محافظت كننده در برابر 
تنش های روانی نیز داشته باشــد«. این استاد دانشگاه، معتقد 
اســت، كم توجهی به موضوع كرونا و اثرات آن بــر روح و روان 
افراد می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد؛ »هرگونه نگاه 
آبرویی به مسئله خودكشی و پرهیز از گفت وگو درباره آن به بهانه 
جلوگیری از سیاه نمایی سبب می شود كه به موضوع خودكشی 
آنطور كه باید و شاید پرداخته نشــود. پیشگیری از خودكشی 
وظیفه ای همگانی است و همه باید برای تحقق آن تالش كنند«.

وضعیت خودكشی در ایران؛ نرمال 
بســیاری نگران شــیوع آســیب های اجتماعی و در رأس آن 
خودكشی در كشور هستند. آنطور كه از اظهارنظرها درباره آمار 
خودكشی در ایران برمی آید، آمار افرادی كه دست به خودكشی 
می زنند باالست. پورشریفی اما، چنین اعتقادی ندارد و معتقد 
اســت در این حوزه ایران در وضعیت بهتری نسبت به متوسط 
جهانی قرار دارد؛»وضعیت خودكشی در ایران، نسبت به جهان 
وضعیت مثبت تری دارد. یعنی تعداد افرادی كه در ایران دست 
به خودكشی می زنند در مقایسه با آمارهای جهانی نرخ نزدیك 
به متوسط را دارد. بنابراین اگر درباره افزایش نرخ خودكشی در 
دوره پساكرونا صحبت می شود، این افزایش متناسب با افزایش 

نرخ جهانی است و نباید ایران را از جهان جدا بدانیم«.

راه های پیشگیری از خودكشی 
پورشریفی، پیشگیری از خودكشی در افرادی كه مستعد دست 
زدن به این اقدام هســتند را نیازمند توجه به برخی ظرافت ها 
و شكســتن برخی خطوط قرمز می داند كــه از ابتدا هم ایجاد 
آن درست نبوده اســت؛»برای پیشــگیری از خودكشی الزم 
اســت همه ما در مورد این موضوع به راحتــی صحبت كنیم. 
باید درباره افكار خودكشــی در افراد صحبت كرد و به كسانی 
كه چنین افكاری دارند فرصت داد تا در مورد دیدگاه های خود 

درباره  خودكشی حرف بزنند. هرگونه تابوسازی، بیمار انگاری 
و برچســب های منفی زدن به افكار خودكشی باعث می شود 
نتوانیم به این مسئله به شكل جدی ورود كنیم«. او معتقد است، 
دانشگاه ها بهترین مكان برای بیان این افكار و اندیشه هاست اما 
چنین فضایی در دانشــگاه ها برای تبادل اندیشه، ایجاد نشده 
اســت؛»در برخی موارد دیده می شود حتی ســخنرانی درباره 
خودكشی در دانشگاه ها ممنوع است. متأسفانه در برخی زمان ها 
از واژه خودكشی استفاده نشده و به جای آن از واژه های دیگری 
استفاده می شود. مسئوالن باید این را بدانند كه صحبت كردن 
در مورد افكار خودكشی و عوامل ایجاد كننده آن نه تنها احتمال 
خودكشــی را افزایش نمی دهد بلكه می تواند مانعی برای وقوع 
آن باشد«. او ادامه می دهد:»باید خودكشی را با افكار خودكشی 
متمایز كنیم.عادی ســازی  افكار خودكشی باید اتفاق بیفتد اما 
اقدام به خودكشی را نباید عادی ســازی  كرد«. او معتقد است، 
تفكر خودكشی ممكن است در افراد زیادی وجود داشته باشد 
اما، این تفكر را نباید ناشی از بیماری روانی دانست؛»اینكه برخی 
افراد در برخی شرایط افكار خودكشی پیدا می كنند را نباید به 
ضعف یا بیماری آنها تعبیر كرد. باید به افراد گفته شود كه داشتن 
افكار خودكشی موضوع عجیبی نیست. پنهان كردن آن می تواند 
به افزایش امكان عمل به خودكشی منجر شود و از این رو، باید 

درباره این افكار با یكدیگر صحبت كنیم.«

وخیم شدن حال بهداشت روان 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به مقایسه 
وضعیت روانی دوران قبل از كرونا و پس از آن اشــاره می كند و 
معتقد است، وضعیت بهداشت روان جامعه وخیم تر از دوره قبل 
از كرونا شده است؛»وضع بهداشت روان قبل از كرونا منفی بود. 
این وضع اكنون در دوره پساكرونا به مراتب حال بدتر و وخیم تری 
پیدا كرده است.خبر بدتر این است كه كرونا می تواند به عنوان 
محركی جدی، حس خودكشی در افراد را باال ببرد. اما خبر خوب 
این است كه خودكشی تنها و تنها با یك عامل اتفاق نمی افتد. 
افرادی كه دچار مشكل مالی می شــوند، در صورتی كه مهارت 
و ظرفیت حل مسئله را داشته باشند می توانند از این دوران به 
سالمت عبور كنند. افرادی كه چنین مهارتی ندارند و زمینه های 
اختالل روانی در آنها از قبل وجود داشــته است باید تحت نظر 
روانشناســان قرار بگیرند كه این امكان در شــرایط موجود با 
بودجه های كمی كه به حوزه سالمت روان در كشور اختصاص 

می یابد، وجود ندارد«.

حمیدرضابوجاریان
خبر نگار

برای اجرای طرح های مقابله
 با عوارض روانی كرونا دیر شده است  

با وجود اذعان كارشناسان و متخصصان درباره عوارض 
جدی روانی دوران پســاكرونا، تاكنون اقدام عملی از 
سوی مسئوالن وزارت بهداشــت برای اتخاذ تدابیری برای 
جلوگیری از ایجاد تنش روانی بعد از دوره شیوع بیماری انجام 
نشده است. به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی، این سازمان 
تحلیل های خود را درباره عوارض روانی دوران پس از كرونا به 
مسئوالن ارائه كرده اســت: »اواخر فروردین ماه سال جاری، 
سازمان نظام روانشناسی هشدارهای الزم درباره تأثیر منفی 
كرونا بر مسائل روانی مردم را در قالب نامه ای به رئیس جمهور 
اعالم كرد. در این نامه درخواست كردیم كه ستاد ویژه ای برای 
مسائل روانشناختی و عوارض روانی دوران پساكرونا در كشور 
ایجاد شود«. وی ادامه داد: »رئیس جمهور اردیبهشت ماه این نامه 
را به وزارت بهداشت ارجاع كرد و خواستار تشكیل ستاد ویژه ای 
با مسئولیت سازمان نظام روانشناسی و عضویت دستگاه ها و 
ارگان های مرتبط شد اما، از آن زمان تاكنون خبری از تشكیل 
ستاد نیست. اگر همین امروز ستاد تشكیل شود هم دیر است«. 
محمد حاتمی با تأكید بر اینكه دوره كرونا دوره ای كوتاه اما دوران 
پس از كرونا دوره ای طوالنی را شامل می شود خاطرنشان كرد: 
»دوره پساكرونا طوالنی است و شرایط خاصی را برای مقابله با 
عوارض روانی ناشی از آن می طلبد. در این دوره باید برای این 
عوارض كه خودكشی، دیگركشی، خشــم، افسردگی، دیگر 
آزاری، اختالل سوگ، پرخاشــگری را شامل می شود برنامه و 
تدابیر الزم اندیشیده شــود. مردم در دوره پسا كرونا، كم كم 
متوجه خســارت های اقتصادی، فرسودگی شغلی، مشكالت 
جسمی و مانند آن می شوند. افراد در چنین شرایطی ممكن است 
رفتارهای تهاجمی روانی از خود بروز دهند كه اگر برای آن برنامه 
نداشته باشیم، می تواند به مشكالت جدی منجر شود«. رئیس 
سازمان نظام روانشناسی با تأكید بر اینكه ستاد مقابله با عوارض 
روانی دوره پساكرونا پس از تشكیل، باید فعالیت هایی اجتماع 
محور را در دستور كار خود قرار دهد تا عوارض منفی روانی این 
دوره را مدیریت كند، خاطرنشــان كرد: »برای برطرف كردن 
چالش های روانی در ایــن دوره، نیازمند غربالگری ملی روانی 
افراد براساس طبقات اجتماعی هستیم. در این غربالگری افراد 
بهبود یافته از بیماری، افرادی كه یك یا چند عضو خانواده خود 
را بر اثر بیمــاری از دســت داده اند یا افــرادی كه متحمل 
خسارت های اقتصادی شــده و در نهایت افرادی كه در دوره 
قرنطینه دچار مشــكالت روانی و خانوادگی شــده اند باید 
شناســایی و برای آنها پرونده های روانی الكترونیك تشكیل 
شود«. حاتمی اضافه كرد: »در طرح ملی غربالگری هم مسائل 
فردی افراد و هم مســائل اجتماعی و خانوادگی آنها ارزیابی 
می شــود تا مقدار اثر كرونا بر روح و روان افراد مشخص شود. 
دراین صورت، می توان افراد مســتعد بروز رفتارهایی مانند 
خودكشی و... را به موقع شناسایی و برای كنترل آنها اقدام كرد«.

حال بد بهداشت روان 
در دوران كرونا

همشهری عوارض و آسیب های روحی-روانی ناشی از كرونا 
را  درگفت وگو با كارشناسان  بررسی می كند

مي
حلی

ي 
دعل

حم
ح: م

طر



16newspaper.hamshahrionline.ir7964 دوشنبه  |  26 خرداد 99   |  شماره

جهان استارتاپی

ساخت مواد 
قابل استفاده از 

پالستیك های 
 دست دوم

با اینكه 
سوئیس هیچ 

خط ساحلی اي 
ندارد، اما این 

باعث نشده كه 
آنها به سمت 

مبارزه با آلودگی 
اقیانوس ها و 

دریاها نروند. 
tide# به 

ساخت مواد 
قابل استفاده از 
پالستیك های 

دست دوم 
می پردازد و از 

این راه به نجات 
آب ها از شر 

زباله ها و ضایعات 
پالستیكی كمك 

می كند

تدوين 
مجموعه ای از 
استانداردها
قانون محافظت 
 سایبری یا
 Cyber Shield Act
امیدوار است كه 
مجموعه ای از 
استانداردها را 
برای دستگاه های 
اینترنت اشیا 
تدوین كند تا 
پس از آن، به 
محصوالتی كه 
این استانداردها 
را رعایت 
می كنند، این 
برچسب را اعطا 
كند

محیط زیست روزهای بسیار سخت و تلخی را سپری 
می كند. انسان ها در خشــكی و دریا، تولید آلودگی 
می كنند و هــر روز به تخریب كره زمین به اشــكال 
گوناگون می پردازند. در كنار نهادها، ســازمان ها و 
سمن هایی كه كارشان كمك به نجات محیط زیست 
است، برخی اســتارتاپ ها نیز در این راستا حركت 
می كنند. در اینجا، 10استارتاپ برتر اروپایی در زمینه 

نجات اقیانوس ها را معرفی می كنیم.

Ocean Cleanup
  تاسیس: 2013

  دفتر مركزی: روتردام - هلند
هدف اصلی این مؤسسه غیرانتفاعی 

كــه فعال ترین اســتارتاپ در حوزه اقیانوس محســوب 
می شود، پاكسازی 90درصد پالستیك ها تا سال2040از 

دریاها و اقیانوس هاست.

Plastic Odyssey
  تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: مارســی - 
فرانسه

مأموریت استارتاپ اودیسه، ایجاد راه حل هایی با استفاده از 
فناوری و منبع باز برای امكان استفاده مجدد از پالستیك 

به منظور ساخت اشیای مفید دیگر است.

Searious Business
  تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: آیندهوون
این استارتاپ برنامه ها و راه حل هایی 
را به برندهای بزرگی كه می خواهند 

رد پای پالستیك و مواد پالستیكی را در محصوالت خود 
كاهش دهند، ارایه می دهد.

River cleaning
  تاسیس: 2018

  دفتر مركزی: ونتو - ایتالیا
ماموریت آنها جلوگیری از رسیدن 

زباله های پالستیكی به دریاها و اقیانوس هاست. سیستم 
پاكسازی آنها متشــكل از یك خط مورب از شناورهایی 
است كه در طول مسیر رودخانه حركت كرده و زباله ها را 

جمع آوری می كنند.

Ocean Bottle
  تاسیس: 2018

  دفتــر مركــزی: لندن - 
انگلستان

این اســتارتاپ 2 هدف اصلی را دنبــال می كند: بازیافت 
پالســتیك و طراحــی بطری هــای آب. در اصــل آنها 
می خواهند استفاده از بطری های پالستیكی یكبار مصرف 

را از بین برده و بطری های جدیدی را وارد بازار كنند.

Sulapac
  تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: هلسینكی - 
فنالند

محصــوالت  اســتارتاپ  ایــن 
كامــاًل تخریب پذیــر و عــاری از 

میكروپالســتیك را از چوب و الیاف پایدار می سازد. البته 
شاید این كار به طور مستقیم به پاكسازی  اقیانوس ها كمك 

نكند، اما به مرور زمان چنین اتفاقی رخ خواهد داد.

Ichthion
  تاسیس: 2017

  دفتــر مركــزی: لندن - 
انگلستان

این استارتاپ كه دفتری هم در اكوادور دارد، با طرح خود 
توانست مقادیر بسیار زیادی از پالستیك های موجود در 
اقیانوس ها را استخراج كند. آنها سیستمی را در رودخانه ها 

و دریاها نصب می كنند كه كارش جمع آوری زباله است.

#tide
  تاسیس: 2018

  دفتر مركزی: بازل - سوئیس
با اینكه سوئیس هیچ خط ساحلی اي 

ندارد، اما این باعث نشده كه آنها به سمت مبارزه با آلودگی 
اقیانوس ها و دریاها نروند. tide# به ساخت مواد قابل استفاده 
از پالستیك های دســت دوم می پردازد و از این راه به نجات 

آب ها از شر زباله ها و ضایعات پالستیكی كمك می كند.

Notpla
  تاسیس: 2012

  دفتــر مركــزی: لندن - 
انگلستان

این اســتارتاپ می خواهــد انقالبــی را در اســتفاده از 
پالســتیك های یك بار مصرف ایجاد كنــد. در اصل آنها 
قصد دارند، ماده ای به نام Notpla كه ســاخته شــده از 
جلبك دریایی و گیاهان است را جایگزین پالستیك های 

یك بار مصرف كنند.

The Great Bubble Barrier
  تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: آمستردام - 
هلند

آنها محصولی را تولیــد كرده اند كه ضایعــات و زباله های 
پالستیكی را از داخل رودخانه ها و كانال ها بیرون می كشد و 
اجازه نمی دهد كه این مواد وارد آب اقیانوس ها و دریاها شود.

 استارتاپ ها
در خدمت محیط زیست

معرفی 10 استارتاپ برتر اروپایی كه قصد دارند 
با روش های نوین، اقیانوس های جهان را نجات 

دهند

چندی پیــش روزنامه همشــهری در همین صفحه ها گزارشــی از 
»اینترنت اشیا« منتشــر كرد كه محاســن و معایب این فناوری را 
بررسی كرده بود. در این گزارش، اینترنت اشیا به عنوان نوعی فناوری 
معرفی شده بود كه در عین ایجاد رفاه، به علت ناآگاهی از عملكرد این 
دستگاه ها، می تواند باعث نگرانی مردم در مورد حریم خصوصی آنها 
شود. حاال یك پژوهشگر ایرانی در دانشگاه كارنگی ملون با توسعه یك 

برچسب تالش كرده تا این نگرانی ها به حداقل كاهش یابد.
وقتی مصرف كنندگان می خواهند بدانند كه یك پاكت چیپس چه 
مقدار كالری دارد، می توانند برچســب تغذیه روی پاكت را بررسی 
كنند. با این حال، هنگامی كه همــان مصرف كنندگان می خواهند 
عملكردهای امنیتی و حریم خصوصی یك دســتگاه جدید اینترنت 
اشیا )IoT( را بررسی كنند، حتی قادر به یافتن ابتدایی ترین واقعیت ها 
نیستند. حداقل تا االن چنین امكانی برای كاربران ابزارهای اینترنت 

اشیا فراهم نشده است.
وب سایت تك اكسپلورر در گزارشی از انجام یك مطالعه جدید در این 
مورد خبر داده است. طی این پژوهش كه در سمپوزیوم امنیت و حفظ 

حریم خصوصی مؤسسه مهندســان برق و الكترونیك منتشر شده 
است، تیمی از محققان مؤسســه CyLab از دانشگاه كارنگی ملون، 
اصطالحا یك »برچسب تغذیه« امنیتی و حفظ حریم خصوصی تهیه 
كرده اند كه در تســت های كاربران عملكرد خوبی داشته است. برای 
تهیه این برچســب، این تیم با گروه متنوعی از 22كارشناس امنیت 
و حریم خصوصی در حوزه های صنعتی، دولتی و دانشگاهی مشورت 

كرده است.
این تیم همچنین یك دستگاه تولیدكننده برچسب ابزارهای اینترنت 
اشــیا برای تولیدكنندگان عرضه كرده اســت تا آنها به راحتی این 

برچسب ها را برای ابزارهایشان تولید كنند.
پردیس امامی نائینی، از مؤسسه CyLab و نویسنده اصلی این پژوهش 
كه اخیرا با درجه دكتری از دانشــكده علوم كامپیوتر فارغ التحصیل 
شده است، می گوید: نتایج بررسی های ما نشان می دهد كه اكثریت 
قریب به اتفاق مردم نگران عملكرد این دســتگاه ها در مورد امنیت و 
حریم خصوصی خود هستند. بنابراین ما باید اطالعات الزم در مورد 
این دســتگاه ها را در اختیار آنها قرار دهیم. او ادامه می دهد: نمایش 
این اطالعات باید مثل برچسب تغذیه محصوالت غذایی، مختصر و 

قابل فهم باشد.
در یك بررسی جدید كه توسط »واحد اطالعات اكونومیست« انجام 

 شفافیت در 
عملكرد ابزارهای اینترنت اشیا

 یك پژوهشگر ایرانی با توسعه یك برچسب مخصوص، نگرانی مردم
در مورد حریم خصوصی آنها را كاهش داده است

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

ابرتلسكوپ جهان برای درك هستی
»آرایه كیلومترمربعی« تا چند سال دیگر به بشر كمك خواهد كرد تا جهان را بهتر و دقیق تر از قبل بشناسد

انســان در همــه تاریخ 
زندگی اش به دنبال كم كردن 
نادانســته هایش از جهان 
هستی بوده اســت. در این راه ابزارهای مختلفی را به كار گرفته 
اما تلسكوپ های فضایی نقشــی انكارناپذیر در شناخت عالم 
داشته اند. تا چند سال دیگر اما قرار است »آرایه كیلومترمربعی« 
تحولی جدید در دید بشر از جهان هســتی ایجاد كند. ساخت 
بزرگ ترین مجموعه تلسكوپی جهان با نام آرایه كیلومترمربعی 
حدود 4سال دیگر یعنی سال2024در آفریقای جنوبی و سپس 
استرالیا آغاز خواهد شد. این دو كشــور كه در نیم كره جنوبی 
قرار دارند در حالی میزبان چنین طرحی هستند كه كشورهای 
بسیاری در پروژه ســاخت و بهره برداری از این آرایه، مشاركت 
دارند. مجموع مساحت این پروژه در زمان تكمیل آن حدود یك 
كیلومترمربع خواهد بود. این آرایه در فركانس های گسترده ای 
كار خواهد كرد و حساسیت آن ۵0برابر هر رادیوتلسكوپ دیگر 
در دنیاست. این آرایه قادر به پایش آســمان با سرعت ده برابر 
 SKA1 بیشتر نسبت به پیش از خود خواهد بود. در اینجا مقایسه

با بزرگ ترین رادیوتلسكوپ های جهان را مشاهده می كنید.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

SKA1LOW
 استرالیا
419000مترمربع
حدود 130000آنتن

SKA1MID
 آفریقای جنوبی
33000مترمربع
حدود 200دیش

MeerKAT
آفریقای جنوبی
9000مترمربع
64دیش

ASKAP
SKA راه یاب استرالیایی
4000مترمربع
36دیش

LOVEL
بریتانیا
4۵00متر مربع
دیش 76متری

Effelsberg
آلمان
7800مترمربع
دیش 100متری

GBT
تلسكوپ گرین بانك، آمریكا
7800متر مربع
دیش 100متری

Arecibo
پورتوریكو
42000مترمربع
دیش 30۵متری

ALMA
آتاكاما الرج میلی متر
آرایه زیرمیلی متری، شیلی
6۵00مترمربع
66دیش

Parkes
استرالیا
3200مترمربع
دیش 64متری

FAST
تلسكوپ با دیافراگم كروی 
۵00متری، چین
71000مترمربع
دیش ۵00متری

JVLA
آرایه بسیار بزرگ كارل جی. 
جنسكی، آمریكا
13200مترمربع
27دیش

NRT
رادیو تلسكوپ نانسی، فرانسه
7000مترمربع
آنتن 300متر × 3۵متر

غیرقابل هدایت

تك دیش ها

تالشی دیرینه
نخستین بار طرح ساخت آرایه كیلومترمربعی كه آن را به اختصار SKA می نامند در سال1991 مطرح شد 
و 2سال بعد هم به تصویب رسید. در سال2000 یك توافقنامه در یك مجمع بین المللی، ماجرای ساخت 
این مجموعه را رسمی كرد. در سال2018، این پروژه، طرحی بین المللی با مشاركت 11كشور بود. استرالیا، 
كانادا، چین، هندوستان، ایتالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، هلند و بریتانیا، كشورهایی 
هســتند كه در این پروژه بزرگ با یكدیگر همكاری و مشاركت می كنند. اگرچه نیوزیلند خود را از این 
مجموعه جدا كرد اما گفته شده 8كشور دیگر عالقه مند به حضور در این طرح شده اند. دفتر نظارت بر 
طرح نیز در شهر رم- پایتخت ایتالیا- دایر شده است. دفتر مركزی SKA نیز قرار است در چشایر و در 

دانشگاه منچستر باشد.

SKA ماموریت های
این آرایه قادر خواهد بود منطقه قابل سكونت را بررسی كند؛ جایی كه سیارات یا قمرهای شبیه به زمین 
به احتمال زیاد دارای محیط های مطلوبی برای توسعه زندگی هستند. اخترشناسان همچنین با شناسایی 
خطوط طیفی در فركانس های خاص، از SKA برای جست وجوی تركیبات آلی پیچیده )مواد شیمیایی 
حاوی كربن( در فضای بیرونی، از جمله اسیدهای آمینه، استفاده می كنند. همچنین SKA می تواند، در 
صورت وجود، به میزان كمی از انتشار رادیویی بسیار ضعیف از تمدن های فرازمینی را كشف كند. به طور 

كلی و درحال حاضر، ماموریت های اصلی آرایه كیلومترمربعی را می توان در ۵سرفصل خالصه كرد:
آزمایش های حداكثری نسبیت عام، كهكشان ها، كیهان شناســی، ماده تاریك و انرژی تاریك، عصر 

دوباره سازی ، مغناطیس كیهانی و جست وجو برای زندگی فرازمینی.
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نگاه دیگر

سنگاپور در حال كار روی یك روش ردیابی مخاطب 
با یك دستگاه پوشیدنی قابل حمل است كه می تواند 
برای جمعیت 7میلیون و 500هزار نفری این كشــور 
قابل استفاده باشد و احتماال در آینده نزدیك استفاده 
از آن اجباری می شود. به گزارش هنگ كنگ پست، 
البته وزیر امور خارجه سنگاپور، ویویان باالكریشنان، با 
حضور در مجلس نمایندگان این كشور، آنها را متقاعد 
كرد كه فعال استفاده از این وسیله را برای همه مردم 

اجباری نكنند. 

پیش از این دولت ســنگاپور اســتفاده از برنامه ردیابی 
مخاطب به نام TraceTogether كه به عنوان ابزاری برای 
نظارت و ردیابی شــیوع كووید-19 در این كشور ساخته 

شده بود را برای همه اجباری كرده بود.
برنامه ردیابی تماس از ســوی كارشناســان فناوری پس 
از شــیوع ویروس كرونا در بســیاری از كشــورها ایجاد 
 شــد. در ســنگاپور نیز برنامــه ای در همین فــرم با نام

 TraceTogether ساخته شد كه با نصب روی گوشی های 
هوشمند افراد مبتال را شناسایی و به افرادی كه در نزدیكی 
وی هستند پیام هشدار ارسال می كرد اما فناوری بلوتوث 
این اپلیكیشن با اشكاالتی همراه بود كه به همین دلیل از 

این اپلیكیشن استفاده گسترده ای نشد.

تولید یك دستگاه جدید
باالكریشنان درباره دستگاهی كه جایگزین این برنامه شده 
است، می گوید: ما در حال تولید یك دستگاه جدید هستیم 
و به زودی این وسیله قابل حمل پوشیدنی را كه بدون نیاز 
به گوشی تلفن هوشمند، افراد مبتال و ناقل كووید-19 را 

شناسایی می كند، به همه معرفی خواهیم كرد.
او تأكید می كند: اگر این دستگاه بتواند از آزمون ها سربلند 
بیرون بیاید، می توانیم اســتفاده از آن را برای همه افراد 
ساكن در سنگاپور اجباری كنیم تا به این ترتیب استفاده 
از آن فراگیرتر و اطمینان از ایجاد امنیت ســالمت افراد 
جامعه بیشتر  شود. باالكریشنان  ماه گذشته در مصاحبه 
با Sky News استرالیا گفته بود: دستگاه در حال توسعه 
آنها می تواند روی یقه لباس وصل یا در یك كیف دســتی 
نگهداری شود؛ ضمن اینكه این دستگاه به راحتی با باتری 

كار می كند.
ســنگاپور در حال كاهش اقدامات قرنطینه ای اســت كه 
به دلیل شیوع ویروس كرونا از  ماه آوریل مدارس و مشاغل را 
به تعطیلی كشانده بود. از هفته آتی نخستین فاز بازگشایی 
و رفع قرنطینه در این كشور انجام می شود. سنگاپور یكی از 
كشورهایی است كه باالترین آمار موارد ابتال و مرگ و میر 
كووید-19 را در میان كشورهای آسیایی دارد. مقامات این 
كشور معتقدند كه شرط مهم و اساسی برای ورود به فازهای 
بعدی رفع اقدامات قرنطینه در این كشور، توانایی های بهتر 
در كنترل و مهار بیماری و جلوگیــری از ایجاد موج دوم 
شیوع است. اقدامات آنها عالوه بر ساخت دستگاه ردیابی 
مخاطب، شامل افزایش حجم آزمایش، باال بردن سرعت 
ردیابی مخاطب و اطمینان از ظرفیت كافی مراقبت های 

بهداشتی می شود.
به اعتقاد باالكریشنان یك ردیابی مخاطب سریع و دقیق 
بسیار در زمان رفع قرنطینه الزم است؛ »در حقیقت وقتی 
تصمیم داریم قرنطینه را به تدریــج برطرف كنیم، وجود 

چنین وسیله ای بسیار اهمیت دارد.«

بن بست برای اپلیكیشن
در كشورهای مختلف اپلیكیشن های ردیابی مبتالیان به 
كووید-19 یكی از روش های مهم جلوگیری از انتشار بیشتر 
این بیماری است. این اپلیكیشن ها اما در همه جای دنیا با 

چالش های مختلفی روبه رو بوده اند.
برنامه ردیابی مخاطــب TraceTogether كه چند ماه 
پیش ساخته شــد، روی دســتگاه های آیفون با سیستم 
عامل ios به درستی كار نمی كرد، چرا كه عملكرد بلوتوث 
را در حالی  كه برنامه در پیش زمینه باز بود مختل می كرد. 
دولت ســنگاپور برای رفع این معضل حتی با شركت اپل 
نیز مذاكراتی انجام داد اما راه حل رضایت بخشی به دست 
نیاورد. باالكریشنان می گوید: به دلیل اینكه این برنامه روی 
همه گوشی های هوشمند به درستی كار نمی كرد تصمیم 
گرفتیم در مرحله اول رفع قرنطینه ،استفاده از آن را برای 

همه اجباری نكنیم.
از تاریخ 20مارس، نزدیك به یك میلیون و 500هزار نفر از 
5میلیون و 700هزار نفر جمعیت سنگاپور موفق شدند این 
برنامه را روی گوشی های هوشمند خود نصب كنند، اما پس 
از آنكه عملكرد آن روی برخی از تلفن ها دچار اختالل شد، 
دولت تصمیم گرفت یك دستگاه قابل حمل و پوشیدنی را 
جایگزین آن كند كه بدون اتصال به گوشی هوشمند نیز 

كار خود را به درستی انجام می دهد.
مقام های جهانــی تصور می كنند كه اســتفاده از گجتی 
پوشیدنی می تواند محدودیت های گوشی های موبایل را 
از بین ببرد و الزام كردن این گجت ها، ارتباط افراد سالم با 

مبتالیان را بسیار كمتر از گذشته كند.

گجت پوشیدنی برای ردیابی 
كووید-19

ردیابی مخاطب به وسیله دستگاه قابل حمل 
یكی از روش هایی است كه مقامات سنگاپور 

برای امنیت مردم این كشور در زمان رفع قرنطینه 
درنظر گرفته اند

تاریك ترین منطقه 
 جهان

تلسكوپ بزرگ 
آفریقای جنوبی 

با ارتفاع 10متر 
بزرگ ترین 

تلسكوپ تك نور 
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طراحی شده. 
ادعا می شود كه 
این منطقه یكی 

از تاریك ترین 
مناطق برای 

رصدخانه ها در 
جهان است

جلوگیری از ایجاد 
 موج دوم
سنگاپور یكی 
از كشورهایی 
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آمار موارد ابتال 
و مرگ و میر 
كووید-19 را در 
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آسیایی دارد. 
مقامات این 
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كه شرط مهم 
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آسمان؛ در همین نزدیكی
معرفی بزرگ ترین و كارآمدترین تلسكوپ های جهان 

كه دانشمندان با استفاده از آنها، كیهان را رصد می كنند
شــاید خیلی ها چند وقت پیش با انتشار 
واضح ترین عكس ها از ســطح خورشید، 
قدرت تلسكوپ های ساخت بشر را یك بار 
دیگر درك كرده باشــند؛ عكس هایی شــگفت انگیز كه تصور همه ما و حتی 
دانشمندان را درباره خورشید تغییر داد. این عكس ها توسط تلسكوپ خورشیدی 
»دانیل كی اینویی« در هاوایی گرفته شده بود. انتشار این عكس ها، بار دیگر اهمیت 
باالی تلسكوپ های جهان را یادآوری كرد؛ تلســكوپ های روی زمین به اندازه 
تلسكوپ های فضایی در انواع مختلف خود نقشی بی  بدیل در علم بشر داشته اند.

تلسكوپ خورشیدی »دانیل كی اینویی« 

نام این تلسكوپ به افتخار ســناتور آمریكایی در هاوایی دانیل اینویی گذاشته 
شده است؛ تلسكوپی كه بزرگ ترین تلسكوپ خورشیدی جهان به حساب می آید. 
قرارداد ســاخت این تلسكوپ در ســال2010 و تاریخ تكمیل آن برای سال2017 
برنامه ریزی شد. ساخت بدنه در ســایت DKIST از ژانویه2013 آغاز شد و كار در 
سپتامبر2013 به پایان رسید. در عكسی كه توسط این تلسكوپ از خورشید گرفته 
شده است ساختارهای ریزی شبیه به ناگت عیان شد كه نشان داد سطح خورشید از 
این تكه های كوچك تشكیل شده است. این عكس آغاز یك مطالعه 50ساله درباره 
نزدیك ترین ستاره ماست كه توسط دانشمندان شاغل در این تلسكوپ انجام گرفت.

تلسكوپ بزرگ آفریقای جنوبی

تلســكوپ بزرگ آفریقای جنوبی با ارتفاع 10متر بزرگ ترین تلسكوپ تك نور در 
نیم كره جنوبی است كه برای طیف سنجی طراحی شده است. ادعا می شود كه این منطقه 
یكی از تاریك ترین مناطق برای رصدخانه ها در جهان اســت؛ به دور از آلودگی های 
شهری. این تلسكوپ می تواند تصویربرداری، طیف سنجی و تجزیه و تحلیل چندقطبی 
تابش از اجسام نجومی دور از دسترس تلسكوپ های نیم كره شمالی را آسان كند. این 
وسیله همچنین می تواند اشیاء را مانند یك شمع كم سو روی ماه تشخیص دهد و به طور 

همزمان مسئول تشخیص نخستین پالسار سفید كوچك در سال2016 بود.

Gran Telescopio Canarias

با قرار گرفتن در ارتفاع 2هزارو267متری از سطح دریا در ال  پالما جزایر قناری، 
تلسكوپ Gran Telescopio Canarias هم اكنون بزرگ ترین تلسكوپ تك 
دیافراگم جهان است. ساخت این تلسكوپ 7سال زمان برده و 130میلیون یورو 
هزینه نیز در بر داشته است. تلسكوپ جزیره قناری نخستین بار در سال2009 آغاز 
به كار كرد و در سال2016 از كهكشانی با 500میلیون سال نوری عكسی گرفت كه 
این عكس 10برابر واضح تر از عكس هایی بود كه پیش از آن سایر تلسكوپ های 
زمینی از اعماق كهكشان گرفته بودند. پروژه ساخت این تلسكوپ با همكاری 
چندین انستیتو از اســپانیا، مكزیك و دانشگاه فلوریدا و دانشگاه غیرانتفاعی 

مكزیك و انستیتویی از جزیره قناری انجام شده است.

 WM Keck تلسكوپ دوقلوی رصدخانه

تلسكوپ دوقلو از رصدخانه WM Keck در هاوایی قرار دارد و هركدام از آنها وزنی 
برابر 300تن دارد. این تلسكوپ ها كه در سال های 1993 و 1996 تكمیل شده اند، در زمان 
خود بزرگ ترین تلسكوپ دنیا به حساب می آمدند. هم اكنون نیز آنها به عنوان سومین 
و چهارمین تلسكوپ بزرگ دنیا شناخته می شوند. سائول پرلماتر، برایان پی اشمیت و 
آدام جی رئیس ستاره شناسانی هستند كه در سال2011 با اطالعاتی كه از این تلسكوپ 
درباره تحقیق روی انفجار ستاره ها به دست آورده بودند، توانستند جایزه نوبل فیزیك را 
دریافت كنند. آنها با استفاده از این تلسكوپ به شواهدی برای وجود انرژی تاریك دست 

یافتند؛ نیروی مرموزی كه می تواند پشت شتاب گسترش جهان باشد.

تلسكوپ هابی ابرلی

تسلكوپ 11متری »هابی ابرلی«  كه روی رصدخانه مك دونالد واقع در كوه های 
دیویس تگزاس جانمایی شــده یكی از بزرگ ترین تلسكوپ های حال حاضر 
دنیاست. این تلسكوپ تركیبی از ویژگی هایی است كه آن را از طراحی های مرسوم 
تلسكوپ ها متمایز می كند و به همین دلیل هزینه ساخت آن پایین آمده است. 
در سال2012 ستاره شناسان این تلسكوپ را برای اندازه گیری جرم بزرگ ترین 

سیاهچاله در كهكشانی با 220میلیون سال نوری فاصله به كار گرفتند.

گرفته است، مشخص شد كه 89درصد از شــركت كنندگان در این 
نظرسنجی از اینكه بدون رضایت آنها، اطالعات شخصی شان در اختیار 
افراد دیگر قرار می گیرد، ناراحت هستند. 92درصد از شركت كنندگان 
هم گفتند كه اطالع رســانی به مصرف كنندگان بــرای جمع آوری 

داده های شخصی موضوع بسیار مهمی است.
واحد اطالعات اكونومیست مؤسســه ای در بریتانیاست كه از طریق 
تحقیق و تجزیه و تحلیل به متقاضیان مشاوره می دهد. این مشاوره ها 
می تواند گزارش های ماهانه، پیش بینی های اقتصادی پنج ســاله و 

گزارش های صنعتی باشد.
امامی نائینی می گوید: با وجود این نگرانی ها، مردم نمی توانند در هنگام 
خرید، اطالعاتی در مورد حفظ حریم خصوصی خود و عملكرد امنیتی 

این دستگاه ها به دست آورند.
برچسبی كه این تیم ارائه كرده، از یك بخش اولیه تشكیل شده كه در 
قسمت بیرونی جعبه دستگاه نصب شده است. در این بخش، مهم ترین 
اطالعات مانند »انواع داده هایی كه دســتگاه جمع آوری می كند«، 
»هدف از جمع آوری داده ها« و اینكه »این داده ها با چه كســانی به 
اشتراك گذاشته می شود«، ذكر شده است. با اسكن كد QR روی این 
بخش از برچسب، مصرف كنندگان به صورت آنالین به بخش دوم این 
برچسب دسترسی پیدا می كنند كه حاوی سایر اطالعات مانند مدت 
زمان نگهداری داده ها توسط دستگاه و مدت زمان به اشتراك گذاری 
داده هاست. با تركیب این دو بخش، 47مورد اطالعات گوناگون درباره 
عملكرد امنیتی و حریم خصوصی دستگاه در دسترس مصرف كننده 
قرار می گیرد. قوانین و مقــررات حفظ حریم خصوصی خواســتار 
شفافیت بیشــتر درباره نحوه جمع آوری داده های مصرف كنندگان 
 و اســتفاده از داده هــای آنهاســت. قانــون محافظت ســایبری یا
Cyber Shield Act امیدوار است كه مجموعه ای از استانداردها را 
برای دستگاه های اینترنت اشیا تدوین كند تا پس از آن، به محصوالتی 
كه این اســتانداردها را رعایت می كنند، این برچســب را اعطا كند. 

در همین ارتباط تالش های مشــابهی در بعضی از كشــورها مانند 
انگلستان، فنالند و سنگاپور در حال انجام 

است. این گروه پژوهشــی اكنون در 
حال مذاكــره بــا تولیدكنندگان و 
خرده فروشان دستگاه های اینترنت 
اشیا و همچنین به دنبال شركت هایی 

اســت كه عالقه مند به تولید این 
برچسب باشــند. هدف آنها این 
اســت كه برچســب آنها به یك 

اســتاندارد صنعتی تبدیل شود تا 
مصرف كنندگان بتوانند به آسانی 
از خصوصیــات امنیتی و حریم 
شخصی دستگاه های اینترنت 
اشیایی كه خریداری می كنند 
آگاه شــوند. آنهــا همچنین با 

ارائه این برچســب می خواهند كه 
مصرف كنندگان این ویژگی ها را در 
دســتگاه های مختلف با هم مقایسه 

كننــد، درســت همانطور كــه كالری و 
كلسترول محصوالت غذایی گوناگون را با هم 

مقایسه می كنند. این پژوهشگران اكنون در مطالعه خود می خواهند 
یك مورد خاص را مورد توجه قرار دهند. اینكه مصرف كنندگان تا چه 
میزان مایل به پرداخت هزینه برای دســتگاه هایی هستند كه دارای 
چنین برچسب هایی است. امامی نائینی می گوید: ما می خواهیم یك 
مطالعه واقع گرایانه انجام دهیم. به این معنی كه مصرف كنندگان دقیقاً 
چقدر مایل به پرداخت هزینه این برچسب هستند؟ زیرا این موضوع 
باعث می شود كه شركت های تولیدكننده برچسب، در مورد مشاركت 

در این كار تصمیم بگیرند.

زهرا خلجی
خبرنگار

فركانس های پایین
آرایــه كیلومترمربعــی )SKA( به عنوان 
بزرگ ترین رادیو تلسكوپ جهان، انقالبی را 
در درك ما از هستی ایجاد خواهد كرد. استارت 
ســاخت SKA در 2فاز SKA1 و SKA2 و در 
سال2018آغاز شده است. SKA1 كه كسری از 
كل SKA را معرفی خواهد كرد، شامل دو ابزار 
SKA1MID و SKA1LOW می شود و كل جهان 

را با فركانسی متفاوت مشاهده خواهد كرد.

فركانس های متوسط
ظرفیت دریافت سیگنال توسط یك تلسكوپ 
كه به آن »حساســیت« گفته می شــود، به 
مســاحت جمع آوری آن سیگنال ها بستگی 
دارد؛ هرچه وســیع تر، بهتر. بــا این حال 
شــما نمی توانید بین رادیو تلســكوپ ها و 
تلسكوپ های اپتیكال به این صورت مقایسه ای 
را انجام دهید. مقایسه باید در فركانس های 

مشابه  صورت بگیرد كه اینجا چنین نیست.

فركانس های باال
محوطه جمع آوری ســیگنال تنها یكی از 
جنبه های ظرفیت تلســكوپ محســوب 
می شود. آرایه هایی مانند SKA برتری هایی 
نسبت به تلسكوپ های تك دیشی دارند. آنها 
در مسافت های مختلف پخش هستند و در این 
فواصل یك دیش مجازی ایجاد می كنند كه 
می تواند جزئیات ریزتری را به دست آورد. به 
این »وضوح« یا همان رزولوشن گفته می شود.

MWA
آرایه گسترده مرچیسن - استرالیا
2500مترمربع
2048 آنتن

SKA1LOW
 استرالیا
419000مترمربع
حدود 130000آنتن

LOFAR
آرایه فركانس پایین برای رادیو 
نجوم
52000مترمربع
34000آنتن

GMRT
تلسكوپ رادیویی غول پیكر مترویو
48000مترمربع
30دیش MeerKAT

آفریقای جنوبی
9000مترمربع
64دیش

JVLA
آرایه بسیار بزرگ كارل جی. 
جنسكی، آمریكا
13200مترمربع
27دیش

در 110مگاهرتز آرایه ها

آرایه ای خارق العاده
آرایه كیلومترمربعی )Square Kilometre Array(، ســیگنال های 
دریافت شــده از هزاران آنتن كوچكش را كه در مسافت چند هزار 
كیلومتری پخش شده اند، برای شبیه سازی یك تلسكوپ غول پیكر 
با حساسیت بسیار باال و وضوح فوق العاده و با استفاده از تكنیكی 
به نام سنتز دیافراگم، تركیب می كند. طبق اطالعات منتشر شده، 
این آرایه، در دو مرحله نخســت ساخت، پوشش فركانس مداوم از 
50مگاهرتز تا 14گیگاهرتز را فراهم می كند و در مرحله سوم دامنه 

فركانس را تا 30گیگاهرتز افزایش می دهد.
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این شمارهدرنگ

غیرت

گپ و گفت

غيرت سالم نه 
تعصب

منظور از غيرت 
سالم و مثبت 

متمركز شدن 
روي فضايل 

اخالقي يا 
جنبه هاي مثبت 
يك نوع عمل در 
رفتار انسان است

آيا برداشت ما ايراني ها از غيرت درست است؟
غيرتي باش نه متعصب 

 تعصب از روي خودخواهي است
اما غيرت ديگرخواهي است

غيرت؛ واژه اي كه اگــر بخواهيم 
به دنبال معنا و مفهوم آن در جامعه 
ايراني باشــيم بايد زاويه دوربين 
قضاوت را طوري قرار دهيم كه وضعيت رواني زنان و دختران 
پرورش يافته تحت ســلطه غيرت در يك خانواده خاص را به 
نظاره بنشينيم. اما غيرت چيست كه در برخي خانواده ها سايه 
سنگينش رخت برنمي بندد و در برخي خانواده ها آنچنان زيبا 
رخ مي نمايد كه همه در كنار هم احساس سعادت، خوشبختي 
همراه با لذت را تجربه مي كنند و خشنودند از اين رحمت.  وحيد 
مهدوي معجز، روانشــناس در گفت وگو با همشهري از اصالت 

واقعي واژه غيرت و رنگ و قالبي كه ما به آن داده ايم مي گويد.

در تفكر عمومي به چه كسي غيرتي مي گويند؟
اگر فردي به كســي از محارم و نزديكان خود احساس تعلق خاطر 
داشته باشد و دســت به حمايت بزند مي گويند فرد غيرتي شده يا 

نسبت به شخص مورد نظر تعصب دارد.
آيا اصل ريشه غيرت، با خود تعصب به همراه دارد يا 

برداشت غلط ما از غيرت، داشتن تعصب است؟
عموما در جامعه ما غيرت را همراه با تعصب به كار مي برند اما اين دو 
واژه بار معنايي متفاوتي دارند و در نفس عمل كامال مجزا هستند. در 
ذات غيرت، صفاتي چون حميت و غضب و ناموس پرستي و غيرتمند 
بودن نقش بسته؛ صفتي در انسان كه وي را وادار مي كند تا از ناموس 
خود به صورت كامال شديد و تكانشي دفاع و حمايت كند. زماني كه 
صحبت از غيرت به ميان مي آيد منظور متمركز شدن روي فضايل 
اخالقي يا جنبه هاي مثبت گرايانه يك نوع عمل در رفتار انسان هاست. 
بنابراين وقتي از غيرت سالم و مثبت صحبت مي كنيم عمال جايگاهي 

براي تعصب وجود ندارد.
پس تعصب چيست كه در قالب غيرت ظاهر مي شود؟

تعصب از ريشه عصبيت، روي جنبه هاي منفي مانند خواسته هاي 
نفســاني و انگيزه هاي شخصي شــكل و قالب مي گيرد. رفتارهاي 
متعصبانه بيشــتر جنبه خودخواهــي دارد و افــراد به خاطر اينكه 
خودشان از رفتاري كه مناسب عقايدشان نيست رنج مي برند دست 
به رفتارها و برخوردهاي هيجاني و شتاب زده و عمل اشتباه مي زنند. 
درحالي كه رويكرد غيرت عمال در بحث هاي انسان مدارانه و جنبه هاي 
ديگرخواهي شــكل مي گيرد اما در تعصب حمايــت كردن جنبه 

غيرمنصفانه و غيرعادالنه پيدا مي كند كه در اكثر موارد حق نيست.
پس بيشــتر رفتارهايي كه به اسم غيرت در جامعه 

ايراني رخ مي دهد، متعصبانه است؟
بله. شكي در اين نيست كه يك فرد متعصب، انساني خارج از منطق 
است درحالي كه انســان غيور و غيرتمند مي تواند بسيار منطقي و 

جوانمردانه با موضوعات برخورد كند.
چرا غيرت تا اين اندازه با گوشت و پوست ايراني ها 

عجين شده؟
يك طرف اين عجين شدن ريشــه تاريخي در فرهنگ و آيين كهن 
ايران دارد كه تبديل به نوعي ارزش فرهنگي شــده است. بخشي از 
هويت مردانگي جامعه ايراني با بحث غيورمند بودن شكل مي گيرد 
و در طول اعصار همواره در هالــه اي از اوصاف مطلوب مثبت فردي 
و اجتماعي و جزو الينفك يك مرد در جامعه ايراني محسوب شده 
است. به نحوي كه از متضاد آن يعني بي غيرتي به عنوان يك ضد ارزش 

ياد می شود.
يك ريشه ديگر اهميت دادن به غيرت، عالوه بر هويت ملي و ايراني 
و ناسيوناليستي، ريشه در مذهب ما دارد كه مرد در جايگاه يك پدر، 
برادر و همسر موظف و مكلف است يكسري رويكردهاي غيرت مدارانه 

در راستاي حفظ حريم ها و محارم داشته باشد.
چرا در نظر برخي زنان، غيرت مذموم و ناپسند است؟

بار منفي اي كه در بحث غيرت يــا رفتارهاي غيرتمندانه در جامعه 
مردساالرانه ما شــكل گرفته، منجر به رفتارهاي نامناسب شده و 
موجب شده تا زنان حس خوبي نسبت به آن نداشته باشند. در چنين 
حالتي مردها خواســته هاي فردي خود را كه اصال هيچ جنبه اي از 
خواســته هاي طرف مقابل در آن وجود ندارد و ارزش هايي كه براي 
طرف مقابل ممكن است ضد ارزش باشد را با نيت هاي انحصاري خود 
با كلمه غيرت آميخته مي كنند و به طرف مقابل تحميل يا شرايط را 
براي وي سخت مي كنند تا عرصه بر او تنگ شود و اسم اين رفتار را 

غيرت مي گذارند.
اين نوع رفتارهاي خالي از غيرتمندي چه آسيب هاي 

رواني ای را در پي دارد؟
زمينه ســاز يكســري از اختالالت رفتاري اســت. تكرار رفتارهاي 
متعصبانه بعد از مدتي به نگاه هاي توأم با شك و ترديد و سوءظن و 
بدگماني تبديل مي شود كه مي تواند ارتباطات بين فردي انسان ها 
در جايگاه پدر، همســر و برادر را به هم بريزد و آسيب هاي جدي به 
حريم خانواده وارد كند. بارسنگين كنترل كردن با برخي حركات 
مانند نگاه هاي خاص، چشم غره يا غيظ به همسر يا خواهر به مرور 
هويت زنان را از آنها مي گيرد و اعتماد به نفس شان را كاهش مي دهد و 
تخريب شخصيت آنها را به دنبال دارد. اين رفتار بستري فراهم مي كند 
تا وي نتواند به راحتي در جامعه حضور پيدا كند و در نتيجه در ايفاي 
نقش اجتماعي خود ضعيف عمل خواهد كرد. چرا كه ممكن است 
هميشه احساس خطر و ناامني و خأل  داشته باشد و احساس ياس و 
نااميدي مدام در درونش رشد كند. تكرار چنين رفتارهايي به مرور او 
را دچار اختالل هاي وسواسي مي كند و موجب مي شود تا مدام خود را 
چك و كنترل كند كه آيا رفتار و پوشش اش  مناسب و باب ميل همسر، 
برادر و پدرش هست يا نه. اگر بخواهيم با خطاهاي رفتاري خود مانند 
گير دادن به اينكه »چراخنديدي؟«، »چرا اين نوع لباس را پوشيدي« 
و امثالهم موجب رنجش و آزار عزيزان مان شــويم بحث غيرت را به 
پايين ترين حد خود تنزل داده ايم درحالي كه بايد با ايجاد احساس 
امنيت و شــرايط مطلوب براي زندگي آنها بهترين تعريف غيرت را 
به زيباترين شــكل از خود بروز دهيم. نگرش متعصبانه قطعا براي 
يك جامعه رو به رشد آسيب زاست. تعصبات كوركورانه اي كه بيشتر 
زن ستيزانه است و منجر به پايمال كردن حق و حقوق انساني مي شود.
زنان در ترويج رفتارهاي متعصبانه در جايگاه مادر 

چقدر بر اين موضوع دامن زده اند؟
بسيار زياد. مادران ما، در پرورش و تربيت فرزندان پسر خود بارها و 
بارها گوشزد مي كنند كه مرد بايد غيرت داشته باشد. اما هيچ الگوي 
اصولي و واقعي ای از غيرت را به فرزندشان نمي آموزند. البته مقصر 

نيستند چون خود نيز دركي صحيحي از اين واژه ندارند.

والدين جامانده
والدگــري در دنياي امــروز نياز به 
آمــوزش و مهــارت دارد؛ مثل هر 
پديده ديگري در قرن بيست و يكم. 
در ۳-۲دهه اخير در كشور سرعت 
تغييرات در ســطح جامعه به لحاظ 
فرهنگي اينقدر باال بوده كه بسياري 
از والدين از اين سرعت جا مانده اند و 
توانايي درك شرايط جديد، موقعيت 
نو و نيازهاي جديدي كه خودبه خود 
براي فرزندانشــان ايجاد مي شود را 

ندارند.

 اختالف ميان نسلي
شكاف و گسست 

طي ســه دهه اخير به طور مشخص 
اختالف ميان نسلي به سمت شكاف 
ميان نســلي حركت كرده است. در 
اختالف ميان نســلي يــك پديده 
مشترك و مشخص وجود دارد. پدر 
و مــادر و فرزندانشــان اختالفاتي 
دارنــد اما تــوان گفت وگوكردن در 
مورد مســئله را دارنــد و در نهايت 
به يك نقطه تعادل مي رســند. در 
شكاف ميان نســلي گفت وگوها از 
يك ســو كاهش پيــدا مي كند و از 
ســوي ديگر ادبيات مشتركي بين 
والدين و فرزندان شــكل نمي گيرد. 
شــكاف ميان نســلي گرچه ممكن 
است مشــكالت زيادي را براي فرد، 
خانواده و جامعــه ايجاد كند ولي به 
شرايط بحران نمي رسد چون معموال 
افراد بعــد از كش و قــوس زياد به 
يك نقطه تعادلي مي رســند و يا به 
اجبار همديگــر را تحمل  كنند و هر 
كس كار خــودش را انجام مي دهد؛ 
در خفا يــا به صورت آشــكار. اما در 
مرحله سوم كه بسياري از قتل هاي 
ناموســي در اين مرحله رخ مي دهد 
شكاف نســلي رخ مي دهد و بحث 
گسست ميان نســلي مطرح است. 
در گسست ميان نســلي والدين و 
فرزندان اصال توان درك، دريافت و 
شناخت يكديگر را ندارند. يك انقطاع 
كامل بين والدين و فرزندان به لحاظ 

ايدئولوژيك)فكري و انديشــه اي(، 
ســبك زندگي، اهداف و اولويت ها 
رخ مي دهد. ۲ نفر زيريك ســقف با 
هم زندگي مي كنند ولي هيچ آگاهي 
و شناختي از جهان همديگر ندارند و 
طبيعتا تالشي هم نمي كنند كه اين 
شناخت حاصل شود. چون والدين 
به لحاظ اقتصادي، حقوقي، قانوني، 
عرفي و گاهی توانمندي و زور بدني 
موقعيت باالتــري دارند به خود حق 
مي دهنــد رفتارهايــي از خود بروز 
دهنــد كــه در يك جامعــه مدني 
خيلــي پذيرفته نيســت. دعواهاي 
مكرر، مشاجرات سنگين، بددهني، 
برخــورد فيزيكي، لجبــازي و قهر 
ازجمله اين مســائل است اما برخي 
از افراد از مرحله برخــورد فيزيكي 
به معناي كتك كاري خــود را عبور 
مي دهند و برخي خطــوط قرمز را 
براي خود تعريف مي كنند و برمبناي 
آن خطوط قرمز، رفتارهاي عجيب 
و غريبي از خود بــروز مي دهند كه 
ســنگين ترين آن قتل هاي ناموسي 

است.

حفظ آبرو و  شأن خانواده
طبق آماري كه در كشور وجود دارد 
بيش از 40درصد قتل ها، ناموســي 
است. قتل هاي خانوادگي  به داليل 
مختلــف ازجمله بــراي حفظ آبرو 
و شــأنيت خانواده به اين شكل در 
مراجع قضايي مطرح نمي شود چون 
شاكي وجود ندارد يا اگر كسي شاكي 
شود مسئله ناموسي بودن را مطرح 
نمي كند. به همين دليل شايد خيلي 
مستندات قضايي براي اين موضوع 
وجود نداشته باشد. مطالعات ميداني 
نشان دهنده اين نكته است كه تعداد 
زيادي از اين قتل هــاي خانوادگي 
صرفا به دليل مشــاجره و عصبانيت 
نبوده و از پيش طراحي شــده است 
و عمده علت هم مســائل ناموسي 
يا به عبارتي حس و حال آن كســي 
است كه فكر مي كند با اين قتل بايد 
آبروي اين خانواده را بخرد. از طرفي 

قوانين در كشور ما به نحوي است كه 
زمينه را براي ارتكاب جرم در حوزه 
قتل هاي ناموســي فراهم مي كند؛ 
به ويژه اگر قاتل پدر باشــد و مقتول 

فرزند.

اختالالت رواني
معموال افرادي كه قتل هاي ناموسي 
انجام مي دهند داراي چندين اختالل 
رواني هســتند كه يكي از آنها بحث 
پارانوياست. اين افراد به شكل افراطي 
شكاك هستند و مرددند و هميشه 
سوءظن دارند و اغلب به هر رفتاري با 
ديده شك نگاه مي كنند. احساسات 
و هيجانات ذهني خــود را به عنوان 
يك امر مســلم مســجل و قطعي 

مي پندارند و بر آن پايه، دادگاهي در 
ذهن خود تشكيل مي دهند و حكم 
صادر  و آن را اجرا مي كنند؛ چرا كه 
خودشان را وكيل، قاضي، دادستان 
و مجــري قانــون مي پندارند. يكي 
ديگر از اختالالت رواني كه قتل هاي 
ناموســي را زياد مي كند بحث فشار 
اجتماعي است؛ يعني خيلي از افراد 
ممكن اســت با رضايت كامل قلبي 
اين كار را انجام ندهنــد اما از ترس 
طعنه ديگران )آشــنايان، نزديكان، 
همشــهريان و هم واليتي ها( براي 
حفظ آبرو دســت به قتل مي زنند. 
بنابراين فشار اجتماعي، نوع تحليل، 
نگاه و تحليل محيــط اطراف براي 
شــكل گيري چنين فجايعي بسيار 

نقش آفرين است. به اين نكته هم بايد 
توجه داشت روزانه تعداد زيادي قتل 
در بدن رواني افراد صورت مي گيرد 
كه نشات گرفته از سوي جنس مذكر 
درون خانواده اســت كه فرد مورد 
نظر را مجبور به خودكشي مي كند؛ 
اقدامي كــه صرفا قتل محســوب 
نمي شــود و كســي به عنوان قاتل 
مورد پيگرد قانونــي قرار نمي گيرد. 
همچنين بايد روي موضوعي مانند 
كودك همسري و تبعات آن كار شود 
و مضرات اين قضيه را براي بزرگان 
كشــور به لحاظ رواني و اجتماعي، 

فيزيكي و پزشكي بيان كنيم.

نگاه متفاوت سازمان هاي متولي
كم كاري و دژكاري ســازمان هاي 
متولي هــم زمينه ســاز قتل هاي 
ناموسي است. به طور مثال سازمان 
بهزيســتي، اورژانــس اجتماعي، 
مددكاري اجتماعي و مسئوالني كه 
بايد در اين حوزه كار كنند با كمال 
تأســف آنچنان كه بايد و شــايد به 
وظايف خود عمل نمي كنند. وقتي 
كــه نوجواني از خانه فــرار مي كند 
پليس به دنبال فرد مي گردد و آن را 
در اختيار بهزيســتي قرار مي دهد و 
بهزيستي بعد از چند روز نگهداري 
در نهايت به خانواده عودت مي دهد 
بدون اينكــه مداخله عميق و جدي 
كند در اين مورد كه چــرا فرد فرار 
كرده است؛ اينكه بعد از تحويل دادن 
او به خانواده چه خطري ممكن است 
او را تهديد كند. اورژانس اجتماعي 
و دستگاه هايي شبيه آن نياز به يك 
بازنگري و آموزش هاي جدي دارند 
كه به چه شــكل بايد عمــل كنند. 
فرزنــد آزاري در كشــور واقعا بايد 
به چه شكل رصد شــود؟ قانون در 
اين زمينه حرف هايــي براي گفتن 
دارد اما خألهايي نيز دارد. امكانات 
كافي، نيروهاي مجرب و پشتوانه اي 
كه ضمانت اجــرا را ايجــاد كند از 
بحث هايي اســت كه بايد مجدد به 
آن پرداخته و به شكل ديگري به آن 

نگريسته شود تا اين امكان برايمان 
فراهــم شــود كه سرچشــمه هاي 

قتل هاي ناموسي را بخشكانيم.

ترويج خشونت سفيد
گاهــي در خيابــان بــا تبليغــات 
فرهنگــي در بيلبوردهــاي بزرگي 
مواجه مي شويم كه ترويج خشونت 
غيرمستقيم و سفيد در سطح جامعه 
اســت؛ تبليغاتي كه گاهی از طرف 
ســازمان و دســتگاه هاي دولتي با 
بودجه هاي سنگين زده مي شود. مثال 
با اين مضمون كه »بي حجابي زن از 
بي غيرتي مرد اوست«. وقتي جنس 
مذكر آموزه هاي غيرمستقيم اينگونه 
را در سطح شــهر مي بيند خودش 
 را مكلــف مي داند كــه رفتارهاي 

خشونت آميز داشته باشد.

جاي خالي قضات اطفال
نبود قاضي اطفال يك نكته بســيار 
مهم است و پرونده هايي مانند قتل 
رومينا اشرفي 14ساله را بايد قضات 
اطفال بررســي كنند نه يك قاضي 
عمومي. مــا بايد در دســتگاه قضا 
تحوالت آموزشــي متفاوتي ايجاد 
كنيم. چرا بايد يــك قاضي عمومي 
با نداشــتن درك درست، حكمي را 
صادر كند كه يك كــودك مجددا 
در اختيــار يك والد بيمــار رواني و 
بيمار فرهنگي قرار گيرد تا شــاهد 
قتل او باشــيم. مجموعه افرادي كه 
كار فرهنگي مي كنند اعم از رسانه، 
آموزش و پرورش، دانشگاه و مراكز 
فرهنگي ديگر مانند مســاجد نبايد 
يك دوره به صــورت هيجاني روي 
بحــث قتل هــاي ناموســي مانند 
رومينا ورود كنند و واكنش مقطعي 
نشــان دهند. بايد براي اين مسئله 
يك پروتكل روشــن و مشــخص 
داشته باشــيم كه در جهت كاهش 
رخدادهــاي منتــج بــه قتل هاي 
ناموسي باشــد؛ چرا كه ساالنه افراد 
زيــادي را داريــم كه از خانــه فرار 

مي كنند.

بيش از 40 درصد 
از قتل ها ناموسی 
است 
قتل هاي خانوادگي به 
داليل مختلف مانند 
حفظ آبرو و شأن 
خانواده، به عنوان قتل 
ناموسي در دادگاه 
مطرح نمي شوند 

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

 آيا مي توان در تاريخ، معناي درستي از غيرت 
ارائه كرد؟ و اگر چنين است جايگاه اين واژه در جامعه 

ايران چگونه جا به جا شده است؟
در واقع غيرت بيش از آنكه مفهومي تاريخي باشــد، عاملي 
زيست شناختي است. در زبان مرســوم ما دوقطبي غيرت/
حسادت وجود دارد كه دوسويه  اي مردانه و زنانه از احساس و 
رفتاري را نشان مي دهد كه پذيرفتني يا حتی ستودني قلمداد 
شده است. مفهوم بنيادين آن عبارت است از انحصارجويي 
جنسي و نگراني از اينكه مبادا افراد خويشاوند فرد –به ويژه 
جفت جنسي اش- با كســاني »غير« ارتباط جنسي برقرار 
كنند؛ يعني به طور مشخص اين كلمات به حصربندي فعال 
و اغلب خشونت آميز فعاليت جنسي ديگران اشاره مي كنند؛ 
خواه اين خشونت فيزيكي و علني باشد كه اغلب در مردان 
ديده و با كلمه  برچسب معرفي مي شــود و خواه خشونتي 
كالمي و رفتاري و پنهاني تر باشــد، كه بيشتر در زنان رواج 

دارد و حسادت ناميده مي شود.
  اشــاره كرديد كه اين مفهــوم، مفهومي 

زيست شناختي است، منظورتان از اين تعبير چيست؟
غيرت/ حسادت در اين معنا يك رفتار عام ميان تمام جانوراني 
است كه جماعت ها و گروه هايي بزرگ را تشكيل مي دهند؛ 
رفتارهايي همســان با انســان غيورحســود در پرندگان، 

پستانداران و حتی حشرات و بندپايان ديده شده است.
 ولي آنها جانور هســتند و ما انسان هستيم. 
به نظر نمي رســد بتوان مفهومي فرهنگي مثل غيرت و 

حسد را به جانوران هم تعميم داد؟
اتفاقا چرا. بار فرهنگي را ما روي اين موضوع گذاشــته ايم. 
برخي از رفتارها در كل جوامع انســاني در سراســر تاريخ 
مشــترك بوده اند، مســتقل از زبان و نژاد و زمان و مكان و 
سطح پيچيدگي شــان، و يكي از آنها همين برآشفته شدن 
از جفتگيري خارج از محــدوده  افراد خويشــاوند، به ويژه 
شريك جنسي اســت، بنابراين اتفاقا چنين رفتاري با گونه  
ما پيوند خورده و نه با فرهنگي خــاص. دقيقا همين رفتار 
را در شــامپانزه ها، مرغ هاي ماهيخوار، شــيرها و گونه هاي 
پرشمار ديگر مي بينيم. بنابراين اصوال با رفتاري ويژه  انسان 
سر و كار نداريم. هر جانوري كه رفتار جفتگيري پيچيده و 
مغزي درشت داشته باشــد و در جماعتي و گروهي زندگي 
كند، به جفت خود همچون عاملي ارزشــمند براي پروردن 

فرزند )ماده ها( يا فراهــم آوردن منابع )نرها( نگاه مي كند و 
نگران اســت كه مبادا ديگران از اين منبع استفاده كنند. به 
همين خاطر به شــكلي فعال جلوي ارتباط جفت خود را با 
ديگران مي گيرد و اين هسته مركزي مفهوم غيرت/ حسادت 

جنسي است.
 پس به تعبير شما انسان و جانوران در طول 

تاريخ در اين باره تفاوت چنداني با هم نداشته اند؟
 اصوال كه تفاوتي ذاتي ندارند، جز آنكه انسان جانور چندان 
خوبي نيست! اما در اين باره كافي است قدري از دور به عينيت 
رفتارها و الگوهاي تكاملي پشت شــان بنگريم تا شباهت ها 

را دريابيم.
 اما غيرت در تاريخ و ادبيــات خالف تصور 
عموم مردم واژه اي كلي اســت و شامل مصاديقي چون 
غيرت ملي، ديني، انساني، محارم و... مي شود. چرا وقتي 
گزارشگري، يك بازي ملي را گزارش مي كند و از اين واژه 
بهره مي برد به مذاق عموم خوش مي آيد، اما در مصاديق 
ديگري چون محارم و... اين واژه كامال رويه اي عكس پيدا 
مي كند؟ از سويي اصرار عموم بر اينكه غيرت بر محارم 
صرفا امري نكوهيده نيست از چه باور جمعي ای نشات 

مي گيرد؟
حقيقتش آن اســت كه اين كلمات به طور خاص به همان 
محدوده  ارتباط جنســي مربوط مي شــوند و گهگاه از اين 
دايره خروج كــرده و به صــورت اســتعاري در جاي ديگر 

هم به كار گرفته مي شــوند. وقتي كســي مي گويد درباره 
ســرزمين يا قبيله اش غيرت دارد، در واقع دارد همان رفتار 
تهاجمي و خشونت آميزي كه به حصر و جداسازي جنسي 
خويشــاوندانش مربوط مي شــود به موضوع هايي كالن تر 

فرافكني مي كند.
 اصال چه شد كه ما غيرتي شديم و چه كسي 
در طول تاريخ اجتماعي ايــران اين وظيفه را به مردان 

محول كرد؟
من درباره مفهوم غيرت بدان شــكلي كه در رسانه ها به كار 
گرفته مي شود نقد دارم و فكر مي كنم ۳ خطاي روش شناسانه 
باعث شده اين مفهوم مبهم و مه آلود شود و اشتباه هاي گاه 
خطرناكي به دنبالش بروز كند. يكــي، همين ناديده گرفتن 
تبارنامه عيني موضوع اســت كه در نهايت خاستگاه تكاملي 
و عموميت جانورشناســانه اين الگوهاي رفتــاري را برمال 
مي كند. دوم آنكه انگار مردم ايران فكر مي كنند غيرت/ حسد 
امري وابسته به فرهنگ خودشان است و در ساير كشورها و 
فرهنگ ها نظير ندارد. اين هم به كلي غلط است. الگويي كه 
حرفش را زديم در همه  جوامع شناخته شده –حتی جوامع 
بدوي و باستاني- كامال رايج بوده و هست و اتفاقا طي دهه هاي 
گذشــته در ايران تحولي ناگهاني و نوعي خودانديشــي در 
اين باره مي بينيم. اما ايراد ســوم؛ اغلب فرض مي شود غيرت 
امري مردانه اســت و مابازاي زنانه ندارد، درحالي كه چنين 
نيســت. ما يك الگوي رفتاري كلي داريم كه عبارت است از 

»نگراني از جفتگيري جفت با ديگران« كه در طيفي از رفتارها 
تجلي پيدا مي كند؛ يكي سراغ رقيب بالقوه مي رود و با مشت او 
را كتك مي زند و ديگري يواشكي پشت سرش شايعه درست 
مي كند. انگيزه و علت برانگيزاننــده  رفتار و هدف و غايتش 
هميشه يكي است و با يك چارچوب و يك طيف از پيامدها هم 
اجرا مي شود. اينها مي شود غيرت يا حسادت، و البته درست 
است كه مردها بيشتر مشت را انتخاب مي كنند و زن ها بيشتر 

زبان را، ولي واژگونه اش هم در مواردي ديده مي شود.
 چقدر اين واژه دستاويز به محاق كشيده شدن 

زنان در بسترهاي اجتماعي شده است؟
باز به نظرم ما با تقارني در ميان دو جنس روبه روييم؛ يعني 
عميقا شك دارم محدوديت اجتماعي تحميل شده به مردان 
و زنان با دســتاويز اين مفاهيم، تفاوت خاصي با هم داشته 
باشند. شدت ها به نظرم يكي است، اما الگوهاي اجرا متفاوت 
است. در هر صورت پيامد هر شكلي از محدودسازي ارتباط 
و رفتار كه شــالوده  عقالني و اخالقي روشن نداشته باشد، 
نامطلوب است. اينكه محدوديتي تنها به خاطر حس شخصي 
يك نفر به يك نفر ديگر تحميل شــود، به خودي خود هيچ 

توجيه اخالقي  ندارد.
 آيا با توجــه به صبغه تاريخــي اين واژه در 
فرهنگ اجتماعي ايران مي توان آن را از معنا تهي كرد 
و در جايگاه خود نشاند يا مجبور به مبارزه با اين واژه و 

مفهوم مستتر در آن هستيم؟
در زمانه  ما گسترش رسانه ها امكان نوعي هم انديشي جمعي 
را فراهم آورده، به شكلي كه پيش تر در اين مقياس به كلي 
ناممكن مي نمود. همين ماجراي كشته شدن رومينا به دست 
پدرش را درنظر بگيريد. در كل جوامع هميشه قتل هايي از 
اين دست رخ  داده است، اما اغلب زيرچتر تابوهاي خانوادگي 
و عشيره اي اصوال موضوع برمال نمي شده يا در همان مقياس 
خانوادگي پذيرفته مي شده است. امروز اما چنين رخدادهايي 
برمال مي شــوند، موضوع بحث و انديشــه قرار مي گيرند و 
افكار عمومي درباره شان داوري مي كنند. دزدي و خباثت و 
وطن فروشي و جنايت در روزگار ما بسيار بيش از گذشته فاش 
و نمايان مي شود و بدنامي ها و واكنش هايي بسيار گسترده تر 
و تندتر را بر مي انگيزد. در ميان اين گروه ها به نظر مي رسد 
مجرمان همبســته با غيرت، زودتر از دزدان و جانيان دارند 

متوجه تحوالت تاريخي اطرافشان مي شوند!

گفت وگو با شروين وكيلي، جامعه شناس تاريخ درباره
 جايگاه غيرت در جامعه ايراني و تاريخ آن

غيرت يا غيريت؟
تاريخ پر است از اتفاقاتي كه ما را در خود حل كرده و بخشي از فرهنگ را در جامعه 
شكل مي دهد؛ تاريخي پر از غيرت، سلحشوري، طمع، تهاجم، شكست و پيروزي. اما 
به واقع ما چقدر در گزينش يك امر تاريخي در رفتارهاي اجتماعي خود دخيل بوده و 
تا چه اندازه توانايي تغيير آن را داشته ايم. آيا مي توان غيرت را بخشي از تاريخ فرهنگساز جامعه ايراني دانست و اگر 
چنين است، چرا اين واژه همواره در معاني مذموم خود، شمايل روشن تر با پيش فرض هاي مشخص تري داشته است. 
براي پاسخ به اين پرسش ها با شروين وكيلي، جامعه شناس تاريخ صحبت كرده  و معناي مستفاد از اين واژه را مورد 

كنكاش قرار داده ايم.

نگار حسينخانی 
روزنامه نگار

لزوم اصالح فرهنگ جامعه 
 به نظرم مسيري كه جامعه ما در پيش گرفته درست و ســازنده است. به سهم خودم فضاي عمومي و 
رسانه هاي مجازي را رصد مي كنم و تا جايي كه ديده ام مسائلي كه براي مردم مهم است و موضوع توجه 
و بحث قرار مي گيرد، اهميت دارد و به ندرت از جنس خبرسازي هاي تبليغاتي و سياست زده است؛ يعني مردم 
ايران نوعي هوشياري درباره  اخبار و موضوع هاي جعلي و ساختگي پيدا كرده اند و از بين شان امور جدي و مهم 
را درست گلچين مي كنند. داوري هاي جمعي هم اغلب خردمندانه و عاقالنه است. يعني به نظرم چنين مي رسد 
كه عقل جمعي ما كار خودش را درست انجام مي دهد. وظيفه  ما در اين بين آن است كه در حد امكان زمينه را براي 
بحث و تبادل نظر بيشــتر فراهم كنيم و داده هاي غلط، ابهام ها، خطاهاي منطقي و گفتمان هاي احساساتي 
غيرسازنده را مورد نقد قرار دهيم. در چنين شرايطي بسياري از رفتارهاي خطرناكي كه با مفاهيمي مثل حسد 

مشروع و غيرت و شبيه اينها گره خورده بود، مورد بازانديشي ريشه اي قرار خواهد گرفت.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

رومينا اشــرفي؛ دختر 14ساله ای كه 
سرنوشت تلخش موجب شد تا توجه 
اذهان عمومي براي هزار و يكمين بار 
به قتل هاي ناموسي معطوف شــود. اما تا كي قرار است نواميس 
جامعه، قرباني فرهنگ غلط شــوند و تاوان ســختي را در قبال 
اختالالت رواني نزديكان شــان در  لحظه عصبانيت بدهند؟ چه 
زمان ريشــه چنين قتل هايي خواهد خكشــيد؟ چه اختالالتي 
به رخداد چنين حوادثي دامن مي زند؟ آيا زمان آن نرســيده تا 
خألهاي قانوني برطرف و قوانين بازنگري شوند ؟ دست هاي آلوده 
پشت پرده قرباني هايي نظير رومينا كيست كه به راحتي از زير بار 
مسئوليت شانه خالي مي كنند؟ دكتر عليرضا شريفي يزدي، فوق 
دكتراي روانشناسي اجتماعي ای در مورد علت قتل هاي ناموسي 
و اشكاالت جامعه شناختي كه وجود دارد، در گفت وگو با همشهري 

از راهكارهاي پيشگيرانه مي گويد.

درباب علت قتل هاي ناموسي؟ 

به خاطر آبرو
دكتر شریفی یزدی، فوق دكترای روانشناسی 

اجتماعی: بیشتر قاتالن ناموسی از ترس طعنه 

دیگران و برای حفظ آبرو دست به قتل می زنند
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این شمارهدرنگ

غیرت

 غير از غيرت
چند پاراگراف درباره تاكتيك هاي غيرتي 

در فوتبال ايران
غيــرت، غيــرت، غيــرت... 
نخســتين تصويــر از غيرت 
در زمين بــازي به عهد »گل 
كوچك« مي رسد. آن اختراع ذهن ايراني، چيزي شبيه به 
»كولر آبي« كه غير از ايران در هيچ كشوري ديده نمي شود. 
گل كوچك با توپ دواليه در دهه 60 مهم ترين سرگرمي 
پسربچه ها بود. در حقيقت حتي خيلي جدي تر از سرگرمي؛ 
در ذهــن آن بچه ها شبيه ســازي اي از اتفاق هاي ممكن 
در زمين هاي چمن بود. آزادي و شــيرودي، پرسپوليس 
و اســتقالل، شــاهين و پاس و... بچه ها روي آسفالِت در 
حال ذوب، زير خورشــيِد كوره اي تابســتان، خودشان 
را به آتش مي زدند كه يك دســت گل كوچــك را ببرند. 
خودشان را ديه گو مارادونا و پائولو روسي و توماس بريگل 
جا مي زدند. يا مثال جعفر مختاري فر، ناصر محمدخاني و 
حميد عليدوستي و از اين دست ستاره هاي دهه شصتي و 
مي خواستند هرچه مي توانند بيشتر، بيشتر و باز هم بيشتر 

به آنها شبيه شوند. 

نه فقط بازي با پا و سر، كه حتي رفتارهاي شخصي درون 
زمين. مارادونا اگر با دســت گل مي زد، از صبح فردايش 
همه به قصد فريب داور از خانه بيرون مي زدند. ماركو فان 
باستن اگر از نزديكي نقطه كرنر، توپ را شوت مي كرد توي 
دروازه 7متري شوروي، در كوچه هاي ايران شيشه ها بود 
كه با شوت هايي از نقاط بعيد فرو مي ريخت. فرانك ريكارد 

اگر تف مي انداخت الي موهاي بوِر فرفري رودي فولر...
      

پنجره اي رو به فضاي بيروني ورزشگاه شيرودي )كه هنوز 
به آن مي گفتند امجديه( وجود داشــت كه از آن ســو به 
رختكن تيم ها مي رسيد. بين دو نيمه اگر از روي سكوهاي 
سيماني بلند مي شدي و البه الي تماشاچي ها مي لوليدي 
و خودت را به آن جا مي رساندي – آن جا - پاي پنجره اي كه 
بوي چمن و عرق از آن بيرون مي ريخت، صداي مربي را هم 
مي شنيدي كه باالتر از همهمه جمعيت براي بي غيرت ها 
سخنراني هاي انگيزشي مي كرد: بي غيرت ها، بي غيرت ها 
و... و... و... و )مميزي( باز هم بي غيرت ها... بازيكن حريف 
نيم متر قد داره و 20كيلو وزن اون وقت شما... ها رو عين... 
دريبل مي زنه... بي غيرت هــا... بي غيرت ها... يا اينكه پاي 
كســاني را كه آوردن نام شــان طــرف را غيرتي مي كرد 
وسط بازي مي كشاندند. با اســتفاده از »تشبيه مفروق«؛ 
شبيه كردن كس و كار بازيكن به دروازه و گل خوردن... و 
از اين  دست مثال هايي كه خون بازيكن خودي را به جوش 
بياورند و عين گاو خشمگين بيندازد به ساق و سر و هيكل 
بازيكن حريف. اصال تيم هايي در فوتبال دهه60 بودند كه 
با همين تاكتيك به حريفان سه تا سه تا و پنج تا و بيشتر 
هم مي زدند. هيچ رحمي نداشتند. حتي يك مساوي هم 

نمي دادند.
      

برگرديم به آسفالت هاي ذوب شده كوچه ها زير خورشيِد 
داِغ تابســتان و گل كوچك تيغي. حاال سِر هرچي، حتي 
سه شيشــه كانادادراي داغ از جعبه نوشابه هاي روي هم 
چيده شــده، كنار بقالي كه وقتي مي نوشيدي انگار آتِش 
مايع مثل آبشار از گلويت به ســوي اعماق وجودت و هر 
چه در اعماق وجودت بود، سرازير مي شد. با اين حال اصل 
بردن بازي بود. حاال به هر شيوه اي. مثل بازي هاي بزرگي 
كه از ستاره ها ديده بوديم، در امجديه و آزادي و يك عالم 
ورزشــگاه به نام »تختي« در همه شهرهاي ايران. ناگهان 
وسط يك مســابقه تيغي، يكي غيرتي مي شد كه بازيكن 
حريف فحش خواهر و مــادر داده و... عربده هاي غيرتي. 
مشت و لگد و با كله تو صورت بازيكن حريف. بازيكن ها – با 
موهاي مدل قيصري يا آلماني – بــه عربده و كتك كاري 
اضافه مي شــدند. ســيم كابل و چوب و زنجير. كوچه از 
كلمه هاي كشــدار پر مي شد. عين ســتاره هاي غيرتي، 
وقتي تيم شان يك هيچ عقب بود و بازي از وقت اضافي هم 
گذشــته بود. بازي همان جا تمام بود، چون وقتي يك نفر 
فحش ناموسي مي داد، خيلي هم طبيعي بود كه آن يكي از 
خشم سرخابي شود و عين قيصر در حمام آبمنگل بزند زير 

بازي. ستاره ها و تيغي بازها تاب شكست نداشتند.
      

هنوز هم پيش از بازي هاي فوتبال – اگر ملي باشد كه خيلي 
شفاف و گل درشت – گزارشــگر بازي بعد از كلي تعريف از 
دارايي ها و بازيكن ها، امكانــات و غيره هاي حريف، به همان 
داســتان تاريخي برمي گردد كه »اما ما مطمئنيم بچه هاي 
ما با غيرت مثال زدني شــان اين بــازي را مي برند«. ولي آنها  
)مجري هاي ورزشي و گزارشــگرها( فقط از روي عادت اين 
كار را انجام مي دهند وگرنه همه مي دانند سی واندي سال از 
فوتبال ساده دهه60 گذشته و ديگر با تاكتيك غيرتي كردن 
و غيرتي بازي كردن حتي يك تشتك هم نمي بريد. البته كه 
هنوز هم زياد كردن هيجان بازيكن در فهرست عوامل موفقيت 
قرار مي گيرد ولي فقط يكي از آنها و احتماال كم اهميت ترين 
آنها؛ وقتي بقيه اش را نداري، هر قدر هم غيرتي شوي اين بازي 
را نمي بري. به يادماندني ترين توصيف براي پايان عصر »بردن 
با غيرت خالي« در فوتبال ايران از دهان بازيكني صربستاني 
بيرون آمد كه در اوايل دهه 80 همراه با موج اول بازيكن هاي 
خارجي بعد از انقالب به ليگ ايران رسيده بود و درون دروازه 
يكي از تيم هاي بزرگ ايران مي ايستاد. او در پايان يك فصل 
حضورش در ليگ ايران، درباره مربي تيم شــان گفت: او در 
رختكن فرياد مي كشيد و مي گفت »بايد« اين بازي را ببريد 

ولي»بايد« فقط براي مرگ است.

تك نگاری

شهرام فرهنگي 
روزنامه نگار

نيمی از قتل های 
خانوادگی 

ناموسی است
شايع ترين قتل ها در 

ايران مربوط به مسائل 
ناموسي و  خانوادگي 
است 20 درصد ازكل 
قتل ها و 50 درصد از 

قتل هاي خانوادگي از 
نوع ناموسي است

آوين آزادي 
روزنامه نگار

مسائل ناموسي و خيانت زوجين يكي از اصلي ترين انگيزه هاي قتل در ايران است 

سوختن در آتش توهم

ماده قانونی ای وجود نداشت كه رومينا به آن پناه  ببرد 
  موضوع حاضر را 
بايــد از 2جنبه 
مختلف  درنظر گرفت؛ نخست پيش از وقوع حادثه و ارتكاب 
قتل هاي ناموسي كه در اين خصوص مهم ترين عامل مسئله 
فرهنگي است. تا زماني كه زنان جامعه ما با تمامي حقوق خود 
آشنايي نداشته باشــند، برخي مردان خود را صاحب اختيار 
دختر، خواهر يا همســر خود بدانند، جامعه پذيراي انتخاب 
آزادانه افراد نباشد، آموزه هاي فرهنگي و جنسيتي در تمام 
ابعاد براي تمامي شــهروندان در تمام نقاط كشور بسط داده 
نشود، قوانين عادالنه آزادي افراد در شئون مختلف را تضمين 
نكرده و از تعرض افراد تحت هر عنوان به نزديكان جلوگيري 
نكند و جامعه و حاكميت حقوق حقه شهروندان را در انتخاب 
سبك زندگي به رسميت نشناسند، متأسفانه بروز گاه و بيگاه 
چنين حوادثي اجتناب ناپذير خواهد بود. اما جنبه دوم موضوع 
پس از ارتكاب قتل هاي ناموسي اســت؛ در فضاي مجازي و 
مطبوعات عده اي معتقد به عدم برخورد صحيح نيروي انتظامي 
يا دستگاه قضايي در اين موارد هستند؛ در همين مورد اخير و 
قتل رومينا، هجمه زيادي در اين خصوص وارد شــد كه چرا 
نيروي انتظامي رومينا را با وجود هشــدارهاي قبلي به خانه 
فرستاده است؛ سؤال من اين است كه نيروي انتظامي بر اساس 
كدام قانون مي خواست اجازه بازگشت رومينا نزد پدر را ندهد؟ 
و يا با توجه به صراحت ماده 612قانون مجازات اســامي كه 
مي گويد چنانچه قاتل به هر دليل قصاص نشود، به حبس از 3تا 
10ســال محكوم مي گــردد، چگونه انتظــار داريم قاضي 
رســيدگي كننده حكم، محكوميت سنگين تري صادر كند؟ 

اعتقاد من اين است كه ضعف اصلي در اين بخش به ضعف قوانين 
ما مربوط مي شــود. نه تنها قتل، بلكه در تمامي خشونت هاي 
خانگي و خانوادگي با ضعف در قوانين مواجهيم. اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر خشونت سال هاست در راهروهاي مجلس، 
دولت و قوه قضاييه پاس كاري مي شــود. هم اكنون زنان در 
مواجهه با خشونت فيزيكي همسر تنها با استفاده از عمومات 
قانون مجازات مي توانند اقدام به شكايت يا پيگيري موضوع 
كنند. در واقع قانوني كه فرضا حاكم بر يك درگيري فيزيكي 
خياباني اســت در خشــونت هاي خانگي نيز حكمفرماست 
درحالي كه بايد قانوني مجزا و سختگيرانه تر، از حقوق دختران 
و زنان در محيط خانه و خانــواده حمايت كند. البته اين را هم 
نبايد فراموش كرد كه عده اي در شرايط عادي جامعه مرتب بر 
طبل سنگيني مجازات اعدام مي كوبند و با وقوع حوادثي مثل 
قتل هاي ناموسي، از عدم اعدام پدر گايه مي كنند. واقعيت اين 
است كه وقوع قتل هاي ناموسي آن هم مواردي مثل قتل رومينا 
كه با خشونت و سبعيت بسيار زياد از سوي پدر رخ داده، آنچنان 
ضربه اي به افكار عمومي و احساسات عامه مردم وارد مي كند 
كه من هــم موافقم مجــازات مثا 4-3ســاله حبس قطعا 
التيام بخش جامعه و اوليــاي دم نخواهد بود؛ ولي تا زماني كه 
اصاحاتي در حوزه تقنيني صورت نگيــرد نمي توان انتظار 
بيشتري از دستگاه قضايي داشت. البته رياست قوه قضاييه 
صراحتا درخصوص اين موضوع اظهارنظر كرده و وعده برخورد 
عبرت آموز داده اند، ولي تجربه نشان داده برخوردهاي موردي 
بدون اصاح زيرســاخت ها و اقدامات پيشگيرانه كمكي در 

بهبود رويه و جلوگيري از تكرار نداشته است.

ما در يك سرزمين اسالمی زندگی می كنيم نه ليبرال غربی 

قوانين ما ضعيف نيســتند و من فكر 
نمي كنم مشكلي داشته باشند. همچنين 
تعداد قتل هاي ناموسي در كشور ما زياد نيست. 
قتل مي تواند انگيزه هاي مختلفي داشته باشد. 
يكي از اين انگيزه ها مسائل ناموسي است. در 
كشور ما شديدترين نوع مجازات براي قتل در 
نظر گرفته شــده و اين در حالي اســت كه در 
كشورهاي ديگر مجازات هيچ نوع قتلي اعدام 
تعيين نشده است. با توجه به آياتي كه در قرآن 
آمده، قصاص موجب حيات است و هر نوع قتلي 
مشمول اين مجازات مي شود جز دو مورد؛ مورد 
اول عمومي است و نمي توان گفت به قتل هاي 
ناموسي ارتباط مســتقيم دارد. قاتل اگر پدر 
مقتول باشد، اعدام نمي شود؛ خواه دخترش را 
كشته باشد، خواه پسرش را. علت قتل هم در 
ميزان مجازات تفاوتي ايجاد نمي كند. اين قانون 
عمومي كشور اســت و ارتباطي به انگيزه قتل 
ندارد. حاال اين انگيزه مي تواند ناموسي باشد، 
مي تواند نباشد. بر اساس قانون مجازات اسامي، 
اشد مجازات پدري كه فرزند خود را بكشد، تا 

10سال حبس تعيين شده است.
قتل در فراش مورد ديگري اســت كه مشمول 

مجازات اعدام نمي شود. اگر مردي، زن خود را، 
همبستر با مرد اجنبي ببيند، چه همسر خود را 
بكشد چه مرد را، قصاص نخواهد شد. استدالل 
اين است كه اين مرد در آن لحظه ديوانه مي شود 
و نمي تواند خودش را كنترل كند. چنين مردي 
آنقدر حال خــودش را نمي فهمد كه نمي تواند 
بيايد دادگاه و شكايت كند. فكر نمي كنم كسي 
بتواند اين اســتثنا را رد كند. مباني شرعي ما 
اينگونه است كه ازدواج زير 13سال ممنوع است 
مگر در موارد اضطراري و با حكم دادگاه. البته 
لوايحي بوده كه در سنوات گذشته به دنبال باال 
بردن حداقل سن ازدواج تدوين شده اما هرگز 
به نتيجه نرسيده چرا كه اين لوايح با مباني شرع 
ما مغايرت دارد. در كشورهاي ديگر هم يك سري 
حدود رعايت مي شــود و مجازات قتل اعدام 
نيست. اگر پدري در فرهنگ غربي هم دخترش 
را به قتل برساند اعدام نمي شود. ما در همه موارد 
سختگيرتر از آنهاييم و مجازات اعدام را در نظر 
مي گيريم اما در اين دو مورد استثنا كه در باال بيان 
شد، مانند ديگر كشورهاييم. فراموش نكنيد كه 
ما در يك سرزمين اسامي زندگي مي كنيم و بايد 
قوانين كشور خود را دنبال كنيم. نبايد دنبال فكر 
ليبرال و غربي باشيم. در غرب مجازات ما را قبول 
ندارند درصورتي كه اين اقدامات سختگيرانه 

است كه آمار قتل در ايران را كاهش داده است.

چطور مي توانيم مانع قرباني شدن روميناهاي ديگري شويم؟
نظرسنجي از كارشناسان قضايي درباره قانون موجود براي مقابله با قتل هاي ناموسي 

قوانين قديمي اصاح نشــده، قبل از پدر 
رومينا، او را كشــته بودنــد. اليحه هايي 
براي تامين امنيت زنان، سال هاي سال در 
كشــاكش راهروي مجلس ماندند و خاك 

خوردند؛ چــرا كه اساســا در اولويت قرار 
نداشتند. اعضاي كميســيون هاي قضايي 
آمدند، رفتند، شهرتي براي خود دست و پا 
كردند و پس اندازي، اما حقوق زنان؟ استيفا 
نشد كه نشــد. حقوقي كه حاال با ماجراي 
خاموشــي تلخ رومينا دوباره بر سر زبان ها 

افتاده اســت تا دوباره بهانه اي پيدا كنند و 
همه دردهاي مشترك شان را فرياد بزنند؛ 
تجربه هاي گزنده اي كه خيلي هاشان تا مرز 
مرگ كشيده شــده بود و كشيده مي شود 
و خواهد شد. اما نسخه شفابخش قانون ما 
چيست؟ وقتي قصاص هم آن حكمي نيست 

كه به دل همه بنشيند و نقدهاي بسياري به 
آن وارد است. اللهيار ملكشاهي، رئيس سابق 
كميسيون قضايي مجلس بر اين باور است كه 
قوانين موجود مشكلي ندارند و به نوعي بر 
اين باور است كه چاره اي براي بهبود وضعيت 
قتل هاي ناموسي نداريم و اين نگاه را، نگاه 

منطقي در حكومت اسامي مي داند. اين در 
حالي است كه مياد پناهي پور، وكيل پايه 
يك دادگستري عقيده دارد كه اگر قانوني 
در حوزه امنيت زنان تصويب مي شد، نيروي 
انتظامي مي توانست اجازه بازگشت رومينا 

نزد پدر را نداده و او را از مرگ نجات دهد.

ميالد پناهي پور 
 وكيل پايه يك دادگستري

اللهيار ملكشاهي 
 رئيس سابق كميسيون قضايي مجلس

مائده اميني 
روزنامه نگار

نامش بر ســر  زبان ها افتاد و به 
قاعده همه هيجان هاي اين روزها، 
كم كم از ياد رفت؛ دختر 14ساله اي 
كه قرباني خشــونت خانگي فجيعي شــد تا پدرش به همه 
همسايه ها، همشهر ي ها و دوستانش بفهماند كه چقدر غيور 
است. هنوز خون رومينا خشك نشــده بود كه چند روز بعد 
برادري، خانه  اي در رشت را آتش زد تا خواهرش را، كه به ظن 
خودش لكه ننگي بود، زنده زنده در آتش بسوزاند؛ و سوزاند. 
اما آيا واقعا پــدر رومينا امروز در ذهــن 80ميليون ايراني، 
غيور مي نمايد؟ آيا برادر دختر 18ســاله رشتي امروز آبروي 
از دســت رفته خانواده اش را برگردانده است؟  نابرابري ها نه 
فقط در ايران، كه در همه جهان آنقدر گســترش پيدا كرده 
كه زن كشي تبديل به يك فرهنگ منحوس شده است. زنان 

نخستين قرباني هاي قتل هاي ناموسي به شمار مي روند و خانه 
مي تواند براي آنها نا امن ترين جاي جهان باشد. كميت آمار ايران 
اينجا هم مي لنگد. هيچ كس به شكل منظم آماري از قتل هاي 
ناموسي در اختيار رســانه ها قرار نداده و نمي دهد و هرچه در 
دست داريم، آمارهايي جســته و گريخته از بعضي از سال ها و 

بعضي منابع خبري است.
 بر اساس برآورد صندوق جمعيت سازمان ملل اما ساالنه 5 هزار 
نفر در دنيا بر اثر قتل ناموسي جان شان را از دست مي دهند كه 
ايران از اين فاجعه سهم بيشــتري براي خود برداشته است. 
برخي رسانه ها نوشته اند كه شايع ترين قتل ها در ايران مربوط 
به مسائل ناموسي و خانوادگي اســت؛ 20درصد از كل قتل ها 
و 50درصد از قتل هاي خانوادگي را از نوع ناموســي برآورد 

مي كنند. واقعا اما در ايران چه خبر است؟ 

 طبق آمارها 18.8درصد از قتل ها در سال92، با انگيزه هاي ناموسي و منكراتي بوده و خوزستان و فارس و آذربايجان شرقي از جمله 
استان هايي هستند كه باالترين آمار اين قتل ها را داشته اند.

 در سال1۳88 و در شهر اهواز، 1۵زن قرباني قتل ناموسي شدند كه معادل 2۴.۵درصد از كل قتل هاي سال88 شهر اهواز است كه 
البته اين آمار نسبت به سال8۴  كه ميزان قتل هاي ناموسي در اهواز ۳۵ درصد بوده، كاهش داشته است.

  برآورد ناشي از بررسي بعضي از مقاالت دانشگاهي نشان مي دهد كه ساالنه بين ۳7۵ تا ۴۵0 مورد قتل ناموسي اتفاق مي افتد كه 
در استان هايي با بافت سنتي شمار اين قتل ها باالتر از ديگر نقاط كشور است.

 خوزستان، كردستان، ايالم و سيستان  وبلوچستان در رده هاي باالي رتبه بندي قتل هاي ناموسي قرار دارند.
  رئيس پليس آگاهي استان خوزستان در اظهارنظري در ســال 88گفته است ۴0 درصد قتل هاي خوزستان ناموسي است. در آن 

سال ها، خوزستان پس از استان سيستان وبلوچستان، در رتبه دوم كشوري قتل هاي ناموسي قرار داشت.

 مقامات زيادي مسائل ناموسي را يكي از انگيزه هاي پرتكرار قتل در ايران دانسته اند؛ موضوعي كه البته به ايران خالصه نمي شود و 
در بسياري از كشورهاي منطقه، آفريقا و حتي كشورهاي توسعه يافته اروپا هم رخ داده است.

 غالمحسين كرمي در مقاله اي به »تبيين جامعه شناختي پديده قتل هاي ناموسي در اســتان خوزستان در سال هاي1۳90 الي 
1۳9۴« پرداخته و ريشه هاي 1۴0قتل ناموسي رخ داده در اين بازه زماني را بررسي كرده  است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد 
در ميان قاتالن، وابستگي به قبيله، پايگاه اجتماعي، خرده فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمايت شيخ ها از اين قتل ها، از مهم ترين 

داليل گرفتن جان يك انسان برآورد مي شود. 
 بر اساس پژوهش محمداسماعيل رياحي، دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران، حدود 20درصد مردم مريوان در استان 

كردستان نگرشي مثبت نسبت به قتل ناموسي دارند.

 برخي منابع خبري نوشته اند كه روزانه يك قتل خانوادگي در كشور اتفاق مي افتد.
  از ابتداي ســال1۳9۴ تا پايان آن مي توان حدود 9۴عنوان خبري يافت كه در 
آن زني به قتل رسيده است اما به ســادگي نمي توان گفت چه تعداد از اين قتل ها 

ناموسي بوده اند.
  آمار يكديگر را نقض مي كنند و تقريبا آمار هر سال با سال ديگر تفاوت فاحشي 
دارد. ارديبهشــت ســال1۳9۳ هادي مصطفايي، معاون وقت مبارزه با جرايم 
جنايي پليس آگاهــي گفته بود كه حدود 19درصد قتل ها در كشــور با انگيزه 
ناموســي صورت مي گيرد. به گفته اين مقام پليس، حدود 62درصد مقتوالن 
زن به دست بستگانشان به قتل رسيده اند، كه البته احتماال اشاره اي به آمارهاي 

همان سال است.
  بر اساس مقاله اي كه در شماره پاييز1۳98 فصلنامه »پژوهش هاي اطالعاتي و 
جنايي« منتشر شده، نتـايج تجزيـه و تحليل آمار جرائم نشان مي دهد كه قتل هاي 
ناموســي در بازه زماني 1۳91 تا 1۳9۵، به  ترتيب در اســتان خوزســتان شامل 
۳9.1درصد، كرمانشــاه ۴0درصد و ايالم ۴0درصد از كل قتل هاي واقعه در سطح 

استان را به خود اختصاص داده اند. 
  منابع غيررسمي مي گويند حدود 20درصد از كل قتل ها و ۵0درصد از قتل هاي 

خانوادگي در ايران به مسائل جنسي و ناموسي مربوط مي شوند.
  يك سوم قتل هاي ناموسي با سالح سرد رخ مي دهد. 

۴۵۰ قتل ناموسی در سال

20 درصد نگرش مثبت

 % 50
از قتل های خانوادگی  مرتبط با مسائل جنسی و ناموسی  است

 % 62
مقتوالن زن توسط بستگانشان به قتل می رسند 

 % 33
خ  می دهد  قتل های ناموسی با سالح سرد     ر

وز یک قتل ناموسی در ایران هر ر

  بر اساس نتايج پژوهش رياحي و همكارانش با عنوان »بررسي جامعه شناختي نگرش به قتل هاي ناموسي و عوامل اجتماعي مؤثر 
بر آن در شهر مريوان« يك پنجم از پاسخگويان، نگرشي مثبت به قتل هاي ناموسي داشته اند )27.6درصد مردان و ۵.۳ درصدزنان(، 

درحالي كه نگرش ۳8/2درصد )28.1درصد مردان و ۵۵.6 درصد زنان( منفي بوده است.
 ۳۳درصد قتل ها توسط بستگان مقتوالن انجام مي شود. سرهنگ مصطفايي، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي در سال91 
گفته است ممكن است در ذهن اغلب افراد اينچنين تصور شود كه اغلب قتل ها با انگيزه مسائل ناموسي واقع مي شوند درحالي كه در 

بين قتل هاي كشف شده، حدود 1۵درصد آنها با انگيزه مسائل غيراخالقي، منكراتي و ناموسي است.
 بر اساس اعالم ســردارمهدي معصوم بيگي، رئيس كميته امنيتي و انتظامي معاونت اجتماعي و پيشگيري 7 انگيزه اصلي قتل در 
ايران، خيانت زوجين، اختالفات مالي- ملكي، مسائل ناموسي، نزاع و درگيري خياباني، سرقت، قتل ناشي از مصرف مواد مخدر صنعتي 

و جنون آميز و در آخر قتل قومي- قبيله اي )در روستاها( برآورد شده است.

20 درصد قتل ها توسط بستگان
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تلهتئاتر

داريوش مودبيــان در كنار اينكه چهــره اي تأثيرگذار در زمينه 
بازيگري، كارگرداني، تاليف، ترجمه و تدريس است از شاخص ترين 
و پركارترين هنرمندان توليدكننده نمايش تلويزيوني نيز بوده تا 
آنجا كه هر زمان از »دوران طاليي عرضه تئاتر در تلويزيون« ياد مي شود نامش به ميان مي آيد؛ هنري 
كه با وجود دوستداران بسيار، چه در حيطه هنرمنداِن توليدكننده و چه در زمينه مخاطباِن به تماشا 
نشسته، گويي مغضوب تلويزيون قرار گرفته است.آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگويي است با اين 
هنرمند پيشكسوت كه با مروري بر آخرين نمايش هاي تلويزيوني كه در مقام كارگردان هنري يا بازيگر 
در آنها حضور داشت و پايان همكاري اش با اين رسانه كه ۱0 سال پيش اتفاق افتاد آغاز شد، با چرايي 
بي عالقگي مديران تلويزيون به توليد تله تئاتر ادامه يافت و با كاربرد واژه »تله تئاتر« در زبان فرانسوي 
به معناي »اثري كه از ابتدا براي مديوم تلويزيون نوشته مي شــود، موقعيت پرداز است و امكان ندارد 
بتوانيد روي صحنه اجرايش كنيد« و يادي از »آقاي هالو« و »نگاِر« علي نصيريان به عنوان نخســتين 

»تله تئاترهاي ايراني« به پايان رسيد.

آخرين نمايش هايي كه براي تلويزيون 
توليد كرديد آثاري براي »نمايش هفته« در شبكه 
چهار مربوط به سال۸2 و ۸۳ بود. به آن زمان و 

كمي قبل از آن برويم.
ســه كار براي »نمايش هفته« شــبكه چهار انجام 
دادم كه بر اســاس پيشــنهاد خودم شكل گرفت. 
آنها گفتند طرحي براي پخش هفتگي تله تئاتر در 
دست دارند كه به تهيه كننده اي سپرده شده است 
و آن تهيه كننده به من رجوع كرد. سه كار را خودم 
انجام دادم و يكي از كارها را به يكي از دانشجويانم 
ســپردم. اين اتفاق به ســال۸۲ و ۸۳ برمي گردد. 
كارها شامل »خداحافظ« از نيكالي اوريانف، »در 
رســتوران« از موريس باريه، »اوراق شناسايي« از 
روژه آورمانتــه و همچنيــن »در خيابان هيچ كس 
به من نگاه نمي كند« از ژان ميشــل ريب بود. بعد 
از آن، اين ترجمه هاي من بود كه توسط ديگران به 

تله تئاتر تبديل شد.
پيش از اين چهار اثر چطور؟ 

پيش از آن مجموعه »پرده عجايــب« را كار كرده 
بودم. من در ســال۷۷، ۱۵ نمايش بزرگ دنيا را به 
تله تئاتر تبديل كردم كه از سال۷۸ تا سال هاي سال 
در شــبكه هاي مختلف نمايش داده شد. از جمله 
آثار اين مجموعه مي توانم به »پرده عجايب« و »دو 
حراف« از ميگل د ســروانتس، »نيرنگ بازي هاي 
اســكاپن« از مولير، »يادداشــت هاي روزانه يك 
ديوانــه« از نيكالي گوگــول، »بر پهنــه دريا« از 
اســالومير مروژك، »داســتان يك پيراهن و يك 
ويولون« از آندره پراگا، »نامزِد ويولت« از فرانســوا 
دوترامون، »جشن سالگرد« و »تراژدين اجباري« از 

آنتوان چخوف و... اشاره كنم.
در زمينه كار كــردن در قالب مجموعه، در ســال 
۶۳ و ۶۴ نيــز »طنــزآوران جهان نمايــش« را در 
قالب تله تئاتر كار كردم كــه بعدها به صورت كتاب 
منتشــر شــد. من اين كار را زماني انجام دادم كه 
حتي تئاترهاي صحنه اي نيز تعطيــل بود و اجازه 
اجراي نمايشنامه هاي خارجي داده نمي شد. اگرچه 
تلويزيون نيز مصر بود نمايشنامه خارجي كار نكند، 

آن قدر توضيح دادم كه جريان نمايشنامه نويســي 
داخلي از طريق خوانش آثار برتر جهان شكل خواهد 
گرفت و براي كمك به نمايشنامه نويســي و تئاتر 
ايران بايد تئاتر برتر دنيا را به شكلي درست معرفي 
كنيد كه سرانجام پذيرفتند. در نتيجه تعدادي از آثار 
»طنزآوران جهان نمايش« را ضبط كرديم و پخش 
هم شــد و قرار بود ادامه پيدا كند كه گرفتار تغيير 
مديريت و كنار نيامدن مديــر بعدي با اين موضوع 

شديم و متوقف شد.
اين اتفاقات با پيشنهاد خوِد شما شكل 
مي گرفت يا مديراني كه دغدغه توليد تله تئاتر 

داشتند؟ 
عموم اينها به پيشنهاد من شــكل گرفت. شورايي 
در تلويزيون وجود داشــت كه مي گفت شما به ما 
پيشــنهاد دهيد. در نتيجه بايد پيشنهاد مي داديد 
و زحمت بســيار مي كشــيديد تا بپذيرنــد، تنها 
پيشنهادهايي كه داده مي شد از سوي تهيه كنندگان 
باسابقه در امر نمايش بود كه بعد از انقالب كم كم يا 

بازنشسته شدند يا رفتند.
 در نتيجه گروهي وجود داشت به عنوان مثال با نام 
»فرهنگ و ادب« كه اعضاي شوراي آن مي گفتند 
پيشنهاد بدهيد و اگر پســنديديم وارد خط توليد 
شويد و شما بايد به آنها ثابت مي كرديد كه كارتان 

قابل عرضه است.
بعد از سال ۸2 و ۸۳ چه اتفاقي افتاد 

كه ديگر شاهد تله تئاترهاي شما نبوديم؟ 
بعد از آن متأسفانه هر پيشــنهادي دادم پذيرفته 
نشد و برخي از پيشــنهادهايي را كه قبول كردند و 
ما برنامه ريزي و خود را براي توليد آن آماده كرديم، 
رد كردند. من ۳ كار بزرگ جهانــي را تلفيق كرده 
بودم و قرار بود مجموعه اي ۱۲ قســمتي شود كه 
گمان مي كردم بهتريــن كار زندگي ام خواهد بود. 
برگزيدگاني چون علي نصيريــان، زنده ياد فهيمه 
راستكار، گلچهره سجاديه و... نيز قرار بود به عنوان 

بازيگر در كنارم باشند. 
حتي لباس و صحنه آماده شد اما با تغيير مديريت 
گفتند ما اينگونه كارهــا را نمي خواهيم! اتفاقي كه 

برخورد از نوع سخت
داريوش مودبيان از دوران طاليي تله تئاترها مي گويد

خداحافظ تله تئاتر 
مديران سازمان صداوسيما تمايلي به پخش تله تئاتر ندارند

ســال۱۳۳۷ نخســتين كانال تلويزيوني در ايران 
راه اندازي شد و نكته جذابش اين بود كه بعد از مدت 
كوتاهي، اين شبكه، چهارشنبه شب ها را به نمايش 
برنامه هاي تئاتري اختصاص داده بود؛ تئاتري كه با 

وجود هنرمندان بزرگــي در اوج، خود روزگارش را 
با تمام ناماليمات ســپري مي كرد. مخاطبان ايراني 
با تئاترهاي تلويزيوني روبه رو شــدند. بعد از مدتي 
۶گروه تئاتري به سرپرستي عباس جوانمرد، عزت اهلل 
انتظامي، علي نصيريان، جعفر والي، مرحوم موحد 
ديلمقاني و مرحوم ركن الدين خسروي فعاليت خود 
را آغاز كردند و نخستين تله تئاتر با نام »مارگريت« 

نوشته آرمان ســاالگرو ترجمه شاهين سركيسيان 
بــه كارگرداني جوانمــرد روي آنتن رفــت. بعدها 
»عزاداران بيل« غالمحسين ساعدي با بازي عزت اهلل 
انتظامي مخاطبانش را بيش از پيش شگفت زده كرد.

 حميد ســمندريان، حســين پناهي، احمد آقالو، 
جميله شــيخي، جعفر والي، ركن الدين خسروي، 
مصطفي اســكويي، داوود رشيدي، عباس جوانمرد 
و ... آثــار مانــدگاري چــون »۲مرغابــي در مه«، 
»ســوزنبانان«، »باجناق ها«، »بازپــرس«، »آينه 
خيال«، » آسانســور«، »برده رقصان«، »تله موش« 
و »تاجر ونيزي« را به صــورت تله تئاتر توليد كردند 
و گنجينه اي عظيم از خود به يادگار گذاشــتند. اما 

توليد و پخش تله تئاترها در ســال هاي اخير، دچار 
مشكالت زيادي شده است. به نظر همانطور كه تئاتر 
خاستگاهش را به سبب عدم حمايت ها از دست داده 
است مديران سازمان صداوســيما هم يكي پس از 
ديگري گويا تمايلي براي ايــن هنر و ماندگاري اش 
ندارند؛ هــر چنــد در دوره هاي پيشــين، مديران 

عدم پخش را به حساب نبود بودجه مي گذاشتند.
بعدها پخش تله تئاترها از شــبكه دوم به شبكه هاي 
ديگر رسيد و سرانجام در ميان شبكه هاي تلويزيون 
شــبكه۴ كه عنوان شــبكه فرهيختــگان را يدك 
مي كشــيد، وظيفه توليد و پخش آنهــا را برعهده 
داشــت. اما ديگر پخش تله تئاتر امكان پذير نبود تا 

تير ماه سال ۹۶ بار ديگر پخش مجدد تله تئاترها در 
دستور كار  قرار گرفت و تا مدتي برخي از تله تئاترها 
با توجه به شرايط خاص پخش، روي آنتن مي رفت. 
اما اين موضوع ديــري نپاييد و باز هــم پخش آنها 

متوقف شد.
۱۷ مرداد ۹۷ حميد ابراهيمي  كه سكان شبكه ۴ را 
در دست داشت در گفت وگويي با همشهري عنوان 
كرد: »تله تئاتر دوراني طاليي را پشــت سر گذاشته 
است. اواخر ســال۸۹ بود كه توليد تله تئاتر به دليل 
مشكالت مالي متوقف شــد. به نظر مي رسد مديران 
وقت تالش زيــادي نكردند تا بتواننــد بودجه اي را 
براي توليد تله تئاترها بگيرند و اگر هم تالش كردند، 

باز هم موفق نشــدند.« ابراهيمــي توضيح داد كه 
توليد تله تئاتر هزينه هاي نسبتا زيادي دارد و وقتي 
بودجه اي نباشــد عمال هيچ كاري نمي توان انجام 
داد. در آن روزها قرار بــود ۱۷ تله تئاتر جديد توليد 
شود كه ابراهيمي از عدم تحقق آن خبر داد و اميدوار 
بود كه در آينده اي نزديك ايــن كار صورت گيرد. 
اما حاال ۲ سال از آن اميدها و آرزوها گذشته است. 
حتي مديران امروز نيازي به توضيح براي عدم پخش 
تله تئاترها به خود نمي بينند و بدون هيچ حساسيت 
از روي آن رد شده و موضوع را ناديده مي گيرند و با 
اين اوصاف بايد گفت خداحافظ تله تئاتر؛ خداحافظ 

يادگار ۶۰ ساله.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

خدمات ارزنده 
تله تئاتر

تله تئاتر در سال هاي 
دور به تئاتر ما 

خدمت كرد. چون 
تئاتر را به ميان 
خانواده ها برد و 

به مردم آموخت 
كه تئاتري هم 

هست كه مي توان 
براي ديدنش به 

تماشاخانه رفت. ما 
آن زمان سعي خود 

را كرديم هرچند 
تله تئاتر به مرور 

زمان از تلويزيون 
رخت بربست و من 
دليلش را نمي دانم

فرزند تلويزيون
يكي از فرزندان 
نخستيِن تلويزيون 
در برنامه سازي، 
تئاتر تلويزيوني 
است. كامل تر 
بگويم، نخستين 
فرزندان تلويزيون 
در برنامه سازي، 
گويندگي خبر بر 
مبناي راديو و تئاتر 
تلويزيوني است

يادشان رفته با تئاتر چه می توان كرد

متأســفانه در مملكت ما هنر و به خصوص تئاتر، از ابتداي كار تا همين امروز 
و در آينده به گونه اي اســت كه گويي ما بايد خودمان را »به زور« به مسئوالن 
بقبوالنيم و نپذيرفته اند كه مقوله اي به نام تئاتر هم ممكن است در اين مملكت 
شكل گرفته باشــد. با شــرايط جديدي نيز كه پيش آمده پيش بيني من اين 
است كه فرزندان مان تنها در كتاب هاي تاريخ هنر خواهند خواند كه روزي در 

كشورشان تئاتري وجود داشته است.
اهالي تئاتر از ابتدا تاكنون »زورچپاني« جلو آمده اند و »به زور« گفته اند ما هم 
هستيم. چرا كه هنوز كه هنوز است- به خصوص بعد از انقالب- ما را به چشم 
مطرب و آدم هايي آن چناني مي بينند و اگر محبــت كنند و خودمان را قبول 
داشته باشند، همچنان اعتقادات مان را قبول ندارند و گمان مي كنند همگي 

كافراني از نوادگان شمر و ابن سعديم.
نام نمي برم اما خاطرم هست كسي كه در سال۱۳۷۲ در نمايش »تنبورنواز« كه 
من با حضور امين تارخ، پرويز پرستويي و بزرگاني ديگر روي صحنه بردم نقشي 
كوتاه و يك تك ديالوگ داشت، بعدها در تلويزيون پست گرفت. تصور مي كردم 
او كه آنگونه مرا »اســتاد« خطاب مي كرد درخواســتم را براي توليد تله تئاتر 
به راحتي خواهد پذيرفت اما با رفت وآمدي چندباره متوجه شدم عالقه مندي اين 
دوستان به ميزشان بيش از هر چيز ديگر است و هستي شان را در گرو حفظ آن 
مي بينند. اينگونه بود كه بعد از توليد تله تئاتر »عيش و نيستي« در سال۱۳۸۸ 

هر بار كه پيشنهاد ديگري دادم در همان نطفه خفه شد.
من در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ برنامه آموزشــي تئاتري با نام »مــا مي توانيم« در 
تلويزيون داشــتم و هفته اي يك بار تئاتر تدريس مي كردم و به قول معروف از 
مخاطب هفت ساله تا هفتاد ساله پاي آن مي نشستند و خودم معتقدم خيلي ها 
را با همان برنامه بدبخت كردم و به تئاتر كشــاندم! بعدها با تلويزيون صحبت 
كردم كه با توجه به اينكه داشــته هايي دارم كه عالقه مندم در اختيار جوانان 
قرار گيرد همان برنامه را با كيفيتي باالتر اجرا كنم و متوجه شدم متأسفانه اين 

موضوع مسئله دوستان نيست.
اينگونه بود كه من هم ديگر پيگير نشدم اما تا پيش از آن بسيار به دنبال ساخت 
تله تئاتر بودم اگرچه همين حاال نيز چنــدان راضي ام نمي كند. چون معتقدم 
تله تئاتر، آن تئاتري كه مدنظر ماست، نيست. تئاتر بايد از سه عنصر من مجري، 
تماشــاگر به عنوان مصرف كننده و جايگاهي به نام سالن تئاتر تشكيل شود و 
هركدام اينها بلنگد، تئاتر كه من آن را يك آيين مي بينم شكل نخواهد گرفت. با 
وجود اين، معتقدم تله تئاتر در سال هاي دور به تئاتر ما خدمت كرد. چون تئاتر 
را به ميان خانواده ها برد و به مردم آموخت كه تئاتري هم هست كه مي توان براي 
ديدنش به تماشاخانه رفت. ما آن زمان سعي خود را كرديم هرچند تله تئاتر به 
مرور زمان از تلويزيون رخت بربست و من دليلش را نمي دانم. اين در حالي بود 
كه هزينه توليد تله تئاتر يك صدم هزينه توليد سريال هم نمي شد و مي توانست 
كاركرد بسياري در جامعه داشته باشد. هم اكنون سردمداران تلويزيون تئاتر را 
به كلي كنار گذاشته اند و تصور من اين است كه متوجه نيستند بُرد تئاتر چه 

ميزان است و با آن چه كارها كه نمي توان كرد.

يادداشت

هادي مرزبان
نمايشنامه نويس و كارگردان

نرگس كياني
خبرنگار

حتي از لحاظ قانوني نيز درســت نبود چون ما در 
پروسه توليد قرار داشــتيم. بعد از آن اگرچه براي 
ديگران بازي كردم اما خودم كاري انجام ندادم و اين 
بازي ها آخرين همكاري مــن با تلويزيون بود كه به 

سال۸۸ و ۸۹ برمي گردد.
تصــور خودتان از اتفاقــي كه افتاد 

چيست؟ 
من نمي دانم چــرا تلويزيون اينگونــه با ما برخورد 
كرد يا چرا ديگر تمايلي به توليــد تله تئاتر ندارد؟ 
اين ســؤال را بايــد از مديــران پرســيد كه علت 

بي عالقگي شان چيست.
آنچه اين روزها به واسطه شيوع ويروس 
كرونا و تعطيلي تماشاخانه هاي تئاتر مورد توجه 
قرار گرفته است از يك سو اجراي تئاتر به صورت 
آنالين و از ســوي ديگر پخش فيلِم تئاترهايي 
اســت كه پيش تر روي صحنه رفته اند. تفاوت 

تله تئاتر را با اين فيلم ها در چه مي بينيد؟ 
يكي از فرزنداِن نخستيِن تلويزيون در برنامه سازي، 
تئاتر تلويزيوني اســت. كامل تر بگويم، نخســتين 
فرزندان تلويزيون در برنامه سازي، گويندگي خبر 

بر مبناي راديو و تئاتر تلويزيوني است.
نسبت تئاتر و تلويزيون را با دسته بندي اي چهارگانه 
ادامه مي دهم. نخست، فيلمبرداري از روي صحنه 
تئاتر، همانگونه كه اجرا مي شــود حتي پيش روي 
تماشاگران. به اين صورت كه دوربين هايي در سالن 
مي گذارند و آنچه را روي صحنــه مي گذرد ضبط 
مي كنند. اين نوع را گزارش تئاتري مي ناميم؛ گويي 
كه دوربيني به استاديوم ورزشــي برده ايد و بازي 

فوتبال را گزارش مي كنيد.
نوع دوم، تئاترهايي كه در استوديو اجرا مي شود و در 
گذشته هنگام ضبط آن به علت عدم وجود امكانات، 
اصطالحا شاهد شــكل گيري حمام نوري بوديم و 
به همين دليل بايد طول مــدت برنامه ها را كوتاه 
درنظر مي گرفتند. در توضيح حمام نوري بايد بگويم 
من به چشــم خود دوربيني را كه زير پروژكتور نور 
جوش آورده بود ديدم. در اين نوع، كار براي صحنه 
و كارگردان نيــز كارگردان تئاتر صحنه اي اســت 

اما كارگرداني تلويزيوني نيز كه آن زمان ســوئيچر 
مي خواندندش در كنار او قرار مي گيــرد تا اجرا را 
براي تلويزيون آماده كنــد؛ مانند اينكه خوراكي را 
براي جايي ديگر آماده كرده ايد اما در ظرفي ديگر 

قرارش مي دهيد.
در نوع سوم شاهد شــكل گيري اقتباس ها هستيم. 
به عنوان مثال تله تئاتــر »باجناق ها« از اين نوع بود 
و من آن را از قصــه اي در مجله ماهانــه »توفيِق« 
ســال۱۳۴۳ اقتباس كردم. اين قصه با نام »چشم 
و هم چشمي« در آنجا منتشــر شده بود و من آن را 
برحسب زبان تلويزيون ساختم. من در ديالوگ ها و 
حتي نقلي كه از زبان راوي مي شنويم و خودم آن را 
مي خواندم دست نبردم اما طوري طراحي اش كردم 

كه به نمايش تلويزيوني تبديل شود.
باالخره نوع چهارم؛ نوع عالي كه نمايشــنامه هايي 
هستند نوشته شده براي تلويزيون. يعني نويسنده از 
ابتدا آنها را به قصد تبديل شدن به نمايش تلويزيوني 
مي نويسد و انگليسي ها »Teleplay« و فرانسوي ها 
»تله تئاتر« مي نامندش. تله تئاتــر يك تئاتر كامل 
تلويزيوني است. در ايران به راحتي نوع دوم و سوم 
را نيز تله تئاتر مي نامند درحالي كه فرانســوي ها به 
درســتي نــام »Theater Televisie« را برايش 
انتخاب كرده اند؛ يعني تئاتري كه تلويزيوني شده 
و در اصل روي صحنه و براي صحنه بوده اســت اما 
اكنون از طريق تلويزيون نمايش داده مي شود. در 
نتيجــه »تله تئاتر« از ابتدا بــراي مديوم تلويزيون 
نوشته مي شــود، موقعيت پرداز است و امكان ندارد 
بتوانيد روي صحنه اجرايــش كنيد؛ به عنوان مثال 
»آقاي هالو« ي علي نصيريان يك تله تئاتر اســت؛ 
اثري كه چاپ شــده و در دسترس است و هنگامي 
كه مي خوانيدش متوجه مي شــويد كه كامال براي 
تلويزيون نوشته شده است. به گمان من نخستين 
نمايشنامه تله تئاتر ايراني همين است و البته كاري 
ديگر از نصيريان بــا نام »نگار«. ايــن دو اثر، تئاتر 
تلويزيوني به معناي مطلقند كه از پايه و اساس براي 
تلويزيون نوشته شــده  اند و اجرايشان روي صحنه 

امكان پذير نيست.

تله تئاتر جان گابريل بورگمن

تله تئاتر ماه پنهان است تله تئاتر پسران طاليي

تله تئاتر پاتريس لومومبا

تله تئاتر 2مرغابي در مهفيروز بهجت محمدي، مهين شهابي، فرزانه تاييدي و عزت اهلل انتظامي در تله تئاتر آتشكده در سال ۱۳4۱
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حضور100نفردرتاالر،عاملشيوعكرونانميشود؟
در تاالري در تهران، عروسي با نصف ظرفيت تاالر برگزار شده است. 
آيا حضور 100نفر در يك فضا نمي تواند عامل شــيوع كرونا باشــد 

چه كسي پاسخگوست؟
نعمتيازتهران

مااهوازي هاازخيرمتروگذشتيم
متــروي اهواز پروژه اي اســت كه 1۵ســال جز آلودگــي صوتي و 
زيست محيطي و ايجاد ترافيك براي مردم هيچ دستاوردي نداشته 
و اگر از ما مردم اهواز سؤال كنيد مي گوييم ما از خير مترو گذشتيم. 
لطفا كارگاه هاي آن را در سطح شــهر جمع و مسير تردد مردم را باز 

كنيد.
نصرتيازاهواز

ســايت هاوبنگاههاعاملقيمتهايكذاييرهنواجاره
هستند

به عنوان يك زن سرپرست خانوار از اجاره يك خانه 30متري عاجزم 
و درحالي كه خانه اجاره اي من با 10ميليون وديعه و ۵00هزارتومان 
اجاره در اختيارم بود حاال بايد 20ميليون ديگر جور كنم و ۵00هزار 
تومان هم به كرايه بيفزايم تا بتوانم قراردادم را تمديد كنم. بنگاه محل 

و برخي سايت ها هم اين قيمت ها را تأييد مي كنند.
جوركشازتهران

افزايش50درصديكرايهها،درهمدانعادالنهنيست
درحالي كه ستاد تنظيم بازار اســتان همدان، ميزان افزايش كرايه 
تاكسي هاي همدان را 30درصد اعالم كرده، رانندگان تاكسي به آن 
پايبند نبوده و در برخي مســيرها كرايه ها بيش از ۵0درصد افزايش 
يافته اســت كه در شــرايط بد اقتصادي اغلب مــردم، اين موضوع 

نگران كننده است.
كاظمپورازهمدان

روستايحسينآبادبيخگوشتهران،آبندارد
روستاي حسين آباد جواهري واقع در شهرستان ورامين در نزديكي 
تهران از بديهي ترين امكانات ازجمله آب شــرب محروم است. هر از 
چند گاهي مسئوالن به بهانه حل مشكل و بررسي آن دور هم جمع 
مي شوند و قول هايي مي دهند، اما تاكنون عملي نشده است و مردم 
اين روســتا از آب محرومند. بعد از كلي جلســه به تازگي قرار شده 
آبرساني با تانكر در دستور كار قرار گيرد. اين حق مردم اين روستا در 

نزديكي پايتخت نيست.
امينيانازورامين

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

هشدارپليسدرخصوص
جرائمتابستاني

معاون اجتماعي پليس پيشــگيري تهران 
بزرگ، با اعالم مهم تريــن جرائمي كه در 
فصل تابستان اتفاق مي افتد از شهروندان 
خواســت در اين فصل در برابــر تبهكاران 

هوشيارتر عمل كنند.
سرگرد وحيد سلطاني، به همشهري گفت: 
در فصل تابستان احتمال وقوع برخي جرائم 
نسبت به ساير ايام سال بيشتر مي شود كه 
از داليل وقوع اين جرائم مي توان به گرماي 
هوا، تعطيلي مدارس، طوالني بودن روز و... 
اشاره كرد. وي ادامه داد: به طوركلي احتمال 
وقوع سرقت از كودكان و نوجوانان در فصل 
تابســتان بيشتر اســت، چراكه با توجه به 
تعطيلــي مــدارس و طوالني بــودن روز، 
بسياري از كودكان و نوجوانان اوقات فراغت 
خود را در بيــرون از محيط خانه ســپري 
مي كنند و همين موضوع نيز سبب مي شود 
كه افراد فرصت طلب و ســودجو به دنبال 

راهكارهايي براي سرقت از آنان باشند.
سلطاني ادامه داد: يكي ديگر از اين جرائم، 
سرقت هاي خردي مانند سرقت دوچرخه، 
اسكيت و... است. سرقت هايي كه ممكن 
است ارزش مالي چنداني هم نداشته باشد، 
اما مي تواند به خاطره اي تلخ از تابســتان 
و تعطيالت بــراي كــودكان و نوجوانان 
منجر شود؛ به همين دليل نيز الزم است 
والديــن به فرزنــدان خــود تأكيد كنند 
كه از وســايل بازي خود مثل دوچرخه، 
اســكيت، اســكوتر و... مراقبت بيشتري 
كنند. معاون اجتماعي پليس پيشگيري 
تهران بزرگ در ادامه گفت: ســرقت طال 
و جواهرات از كودكان هــم همواره بايد 
مورد توجه قرار گيرد؛ به همين دليل نيز 
والدين بايد توجه داشــته باشند هنگامي 
كه فرزندان شــان از خانه بيرون مي روند 
زيورآالتي مثل گوشواره، النگو، گردنبند 
و... همراه شان نباشد. گاهي ديده شده كه 
والدين جواهرات بدلي براي فرزندان خود 
خريده و با اين تصور كــه قيمت چنداني 
ندارد، آن را از فرزندان خود نگرفته اند كه 
اين موضوع سبب شده تا ســارقان با اين 
احتمال كه جواهرات از جنس طالست به 

كودك آسيب برسانند.
سرگرد ســلطاني با اشــاره به فراگيري 
استفاده از تبلت و موبايل در ميان كودكان 
و نوجوانان گفت: متأســفانه بســياري از 
كودكان وابستگي زيادي به موبايل و تبلت 
پيدا كرده اند و ممكن است اين وسايل را با 
خود به بيرون از خانه ببرند. توصيه مي شود 
كــه والدين عالوه بــر اينكه بــر فعاليت 
فرزندان خود در فضــاي مجازي نظارت 
دارند، اجازه بيرون بردن چنين وســايلي 
از خانه را به آنان ندهند. وي از خانواده ها 
خواســت كه مراقب بازي كودكان خود 
در كوچــه و خيابان هم باشــند تا خداي 
نكرده با وســايل نقليه و موتورسيكلت ها 
تصادف نكننــد. ســلطاني تصريح كرد: 
گرماي هوا سبب مي شود تا بسياري از افراد 
شيشه هاي خودروي خود را پايين بكشند. 
در اين شرايط ممكن است سرقت از داخل 
خودرو افزايش يابد. به همين دليل توصيه 
ما به رانندگان و سرنشينان خودروها اين 
اســت كه از قراردادن كيف و گوشي تلفن 
همراهشان در قسمت هاي قابل دسترس 
خودرو مثل روي داشبورد خودداري كنند. 
همچنين راننــدگان به دليل حفظ امنيت 
ترافيكــي خود از صحبت بــا تلفن پرهيز 
كنند و ديگر سرنشينان نيز حين صحبت 
با موبايل دست خود را سمت شيشه پنجره 

باز نگيرند.

جزئيات
سرقتمسلحانه

ازطالفروشيدرمالرد

 به دنبال قتل هولنــاك زوجي جوان و 
كودك 6ساله آنها در طبقه هفتم برجي داخلي

در غرب پايتخت، مردي آشنا به عنوان 
تنها مظنون پرونده دستگير شــد. اگرچه مدارك و 
شواهد پليس عليه متهم دستگير شده است اما او مدعي 

است كه قاتل نيست و جنايت را انكار مي كند.
به گزارش همشهري، ساعت 7:4۵صبح ديروز يكي از 
ساكنان طبقه هفتم برجي مسكوني در غرب پايتخت 
كه زني جوان اســت، صداي درگيري از واحد شماره 
76شنيد و كنجكاو شد تا ببيند ماجرا از چه قرار است. 
او در آپارتمانشان را كه باز كرد با صحنه هولناكي روبه رو 
شد. مرد صاحبخانه با يكي از بستگانش به نام كامران 
كه او هم ساكن همان طبقه بود، درگير شده بود. كامران 
چاقويي در دست داشــت كه با آن ضربه اي به شكم 
صاحبخانه زد اما به محض اينكه متوجه زن همسايه 
شــد، او را تهديد كرد كه به داخــل خانه اش برگردد. 
زن جوان وحشــت زده در را بست و ديگر جرأت نكرد 
اقدامي انجام دهد. او تا چند ثانيه شوكه بود و پس از آن 
از چشمي در ديد كه مرد چاقو به دست ضربه ديگري به 
مرد صاحبخانه زد و بعد او را به داخل خانه هل داد و در 

را بست و سپس سوار آسانسور شد و آنجا را ترك كرد.

كشف3جسد
با فرار مرد چاقو به دست، زن همسايه از خانه خارج شد. 
همان لحظه سرايدار افغان را ديد كه تي در دست داشت 
و خود را به آن طبقه رسانده بود. مقابل آسانسور آثار 
خون وجود داشت و سرايدار افغان مي گفت كه لحظاتي 
قبل كامران)مرد چاقو به دست( پيش او رفته و گفته فورا 
خودت را به طبقه هفتم برسان و خون گوشت و مرغ كه 
مقابل آسانسور ريخته شده را پاك كن. زن همسايه اما 
اجازه نداد كه سرايدار صحنه جرم را از بين ببرد و شماره 

پليس را گرفت و ماجرا را گزارش كرد.
طولي نكشــيد كه مأموران كالنتري 140باغ فيض و 
پليس پيشــگيري پايتخت قدم در طبقه هفتم برج 
مسكوني گذاشتند. آنها زنگ واحد شماره 76را زدند 
اما كسي در را باز نكرد. مأموران با هماهنگي قضايي و 
كمك آتش نشانان قفل در را شكسته و وارد خانه شدند.

صحنه وحشتناكي مقابل چشــم مأموران بود. جسد 
خونين مرد صاحبخانه پشت در خانه افتاده بود و كمي 
آنطرف تر جسد خونين دختري 6ساله روي زمين بود. 
در راهروي منتهي به اتاق خواب ها نيز جسد زن جوان 
)مادر خانواده( افتاده و بررسي ها نشان مي داد كه هر 

3نفر آنها با ضربات چاقو به قتل رسيده بودند.
در اين شــرايط، گزارش اين جنايت به قاضي عباس 
بخشوده، كشيك جنايي تهران اعالم شد و او به همراه 
تيمي از مأموران تجسس پليس آگاهي تهران در محل 
جنايت حضور يافتند. با توجه به صحنه جنايت و بررسي 
محل حادثه، اين فرضيه مطرح شد كه احتماال عامل 
جنايت زنگ آپارتمان را به صدا درآورده و زن جوان در 

را باز كرده است. شواهد نشان مي داد كه در آن لحظه 
پدر خانواده در خانه نبوده است. عامل جنايت كه مردي 
آشنا و از بستگان مرد خانواده بوده، با خيال راحت وارد 
آپارتمان شده بود. آنطور كه به نظر مي رسيد قاتل ابتدا با 
چاقو ضرباتي به زن جوان زده و احتماال دختر خردسال 
خانواده با شنيدن صداي داد و فرياد مادرش از خواب 

بيدار شده و به سمت پذيرايي رفته است.
قاتل اما به دختربچه نيز رحم نكرده و با ضربات چاقو وي 
را هم به قتل رسانده بود. با توجه به آثار خون، اين فرضيه 
مطرح شــد كه قاتل پس از قتل مادر و فرزند منتظر 
مانده و دقايقي بعد پدر خانواده سررسيده و وقتي در 
را باز كرده، قاتل با وي درگير شده و او را به هم به قتل 

رسانده است.

قاتلآشنا
كارآگاهان در ادامه به تحقيق از همسايه ها پرداختند. 
زني كه روبه روي محل جنايت زندگي مي كرد و شاهد 
جنايت بود در تحقيقات، گفت: من با چشمان خودم 
ديدم كه كامران به مقتول ضربه زد. آنها با يكديگر فاميل 
هستند و هردو به همراه همسر و فرزندشان در طبقه 
هفتم برج زندگي مي كنند. كامران بعد از اينكه ضربه اي 

به مقتول زد، مرا تهديد كرد كه به خانه برگردم.
ســرايدار برج دومين نفري بود كه تحت تحقيق قرار 
گرفت. وي گفت: كامران لحظاتي قبل از كشف جسد 
سراسيمه به اتاق سرايداري آمد و گفت مرغ و گوشت 
خريده و خون آن روي زمين مقابل آسانسور در طبقه 
هفتم ريخته است. او از من خواست تا تي را بردارم و به 
طبقه هفتم بروم و آنجا را تميز كنم. وقتي خودم را به 
طبقه هفتم رساندم زن همسايه اجازه نداد و گفت بايد 

به پليس زنگ بزنيم.

ازدحامجمعيت
درحالي كه تحقيقــات ادامه داشــت، حضور پليس، 
آتش نشانان و قاضي جنايي باعث شده بود تا ساكنان 
ساختمان يكي پس از ديگري براي پيگيري ماجراي 
جنايتي كه در برج رخ داده بود از خانه هايشان خارج 
شوند. مأموران به تحقيق از تك تك آنها پرداختند كه 
يكي از همسايه ها سرنخ ديگري از جنايت در اختيار 
پليس قــرار داد. وي گفت: صبــح روز حادثه متوجه 
سر و صدا و درگيري شدم. همزمان صداي مردي جوان را 
شنيدم كه مي گفت: »كامران من و تو مثل برادر هستيم 
به زن و بچه ام رحم كن«. به همسرم گفتم اتفاقي در 
حال رخ دادن است اما همسرم گفت در زندگي ديگران 

دخالت نكنيم.

بازگشتبهمحلجنايت
همه پازل ها كنار هم چيده شده و نشان مي داد كه كسي 
جز كامران كه از بستگان نزديك مقتوالن بود، عامل 
جنايت نيست؛ به همين دليل تيم جنايي به مقابل خانه 

وي رفته و زنگ آپارتمان را به صدا درآورد اما كسي در را 
باز نكرد و حتي اين فرضيه مطرح شد كه شايد كامران 

همسر و فرزندش را هم به قتل رسانده است.
كارآگاهان جنايي در ادامه تحقيقات خود دريافتند 
كه برج محل حادثه، ملك موروثــي بوده كه پس 
از ساخت وســاز يكي از واحد ها به مقتول رسيده و 
ديگري به كامران متهم به قتل. آنها كارهاي اداري 
ملك، مانند پيگيري ســند واحد هــا را با هم انجام 
مي دادند و روز حادثه هم با يكديگر قرار داشتند تا 
براي انجام كارهــاي اداري به دفترخانه و اداره هاي 
دولتي بروند. تيم جنايي در ادامه به بررسي دوربين 
مداربسته برج پرداخت و مشخص شد كه كامران آن 
روز خود را به پاركينگ رســانده و سوار بر سراتوي 
خود ساختمان را ترك كرده است. اين درحالي بود 
كه مأموران آثار لكه هاي خون روي ديوار پاركينگ 
درست در محل پارك ماشين كامران را ديدند و اين 
نشان مي داد كه او قبل از فرار دستان خون آلودش را 
با ديوار پاك كرده و بعد گريخته است. درحالي كه نام 
كامران به عنوان تنها مظنون پرونده مطرح بود، تيمي 
از كارآگاهان مأمور شــدند تا ردي از متهم به دست 
آورند. لحظاتي بعد بود كه او با يكي از بســتگانش 
كه در محل جنايت حضور داشــت، تماس گرفت. 
تلفن روي آيفون بــود و مأموران صــداي كامران 
را مي شنيدند. او ســراغ فاميلش كه مقتول بود را 
گرفت و گفت قرار بود با هم به دفترخانه بروند اما از 
او خبري نشده است. هرچه هم زنگ مي زند جوابش 
را نمي دهد. او مي گفت حتــي به دفترخانه رفته اما 
مقتول در آنجا هم نبوده است. به نظر مي رسيد كه 

كامران با اين تماس تالش مي كند صحنه ســازي 
كند و مردي كه كامران بــا او در حال صحبت بود، 
به درخواست مأموران از كامران خواست تا به برج 
برگردد و او ســاعت 10:34صبح يكشنبه به محل 
جنايت بازگشت. مأموران كه به كمين وي نشسته 
بودند، متهم را دســتگير كردند و به بازجويي از او 
پرداختند. كامران اما منكر جنايت شد و گفت: مرا 
اشتباه دســتگير كرده ايد. من نقشي در اين ماجرا 
ندارم. وي ادامه داد: صبح يكشنبه قرار بود با مقتول 
به دفترخانه برويم و كارهاي پيگيري سند واحد هاي 
برج را انجام بدهيم اما خبري از او نشد؛ حتي به مقابل 
آپارتمانش رفتم اما هرچه زنگ زدم كسي جواب نداد. 
ناگهان متوجه لكه هاي خون مقابل در آپارتمان شدم 
كه تصور كردم خون گوشت و مرغ است؛ به همين 
دليل از سرايدار خواستم تا آن را پاك كند. خودم هم 
از ساختمان خارج شده و به خيال اينكه مقتول در 

دفترخانه است به آنجا رفتم اما از او خبري نشد.
وي درخصوص اينكه يكي از همسايه ها شاهد جنايت 
بوده و ديگري صداي درگيري آنها را شــنيده، گفت: 
تأكيد مي كنم كه مرا اشتباه گرفته اند. من قاتل نيستم 
و هيچ خصومتي با مقتول و خانواده اش نداشتم. وي در 
ادامه درخصوص سرنوشت همسر و فرزندش، گفت: 
من صاحب باغ وياليي در كردان هســتم. چند روز 
قبل آنها را به باغ بردم تا در آنجا باشند و هم اكنون نيز 
خانواده ام در آن باغ هستند. اگرچه او اصرار بر بي گناهي 
دارد اما قاضي جنايي دستور بازداشت و انجام تحقيق از 
وي را صادر كرده تا راز اين جنايت هولناك فاش شود.

 جزئيات جنايت هولناك 
در طبقه هفتم برج 

مرد آشنا قتل عام اعضاي خانواده 3 نفره را انكار كرد

كروناوضرورتغربالگريسالمت
روان

دسته سوم، علل تداوم بخش اختالالت رواني اند.  ادامهاز
زماني كه فرد افسرده مي شود، منزوي، نافعال و صفحهاول

نااميد، روابطش كم و درگير نشخوارهاي فكري مي شود و اين عوامل 
باعث مي شوند فرد در باتالق افسردگي بماند.

اختالالت رواني تنها پيامد مشــكالت مالي نيستند و اينكه مسائل 
مالي را علت العلل بدانيم، علمي نيست؛ مثال فقط افراد فقير نيستند 
كه خودكشي مي كنند، بلكه انسان هاي مرفه نيز ممكن است اقدام 
به خودكشــي بكنند. يا فقط آدم هاي بيكار نيستند كه دست به اين 
عمل مي زنند، بلكه افراد بيكار زيادي هستند كه دنبال كار مي روند 
و خودكشــي نمي كنند. اما بيكاري، فقر، مشــكالت معيشــتي و 
نابرابري هاي اجتماعي عامل خطر محسوب مي شوند. بايد بين علت 
و عامل خطر تفكيك قائل شد. در دوراني كه بيماري كرونا شايع شده 
است، مشكالت معيشــتي-اقتصادي، عامل خطر به شمار مي روند 
كه احتمال بروز مشكالت را افزايش مي دهند. اما الزاما علت قطعي 

محسوب نمي شوند.
اينجا پــاي مهارت هــاي زندگــي به عنــوان عامل پيشــگيري  و 
محافظت كننده در برابر اختالالت رواني وسط مي آيد؛ مهارت هاي 
زندگي مجموعــه اي از توانمندي هــاي فردي-اجتماعي  شــامل 
مهارت هاي ارتباطي، مهارت حل مسئله و تصميم گيري و مديريت 
هيجانات و احساســات  كه به افراد در زمينه مقابله مؤثر با تنش ها و 
چالش ها ياري مي رسانند. پژوهش ها نشــان داده است افرادي كه 
مهارت هاي زندگي را كسب مي كنند، در مقابله با سختي  و بحران ها 
توانمندترند و در مقايسه با كساني كه اين مهارت ها را كسب نكرده اند، 
كمتر دچــار اختالالت رواني مي شــوند. به هميــن دليل، آموزش 
مهارت هاي زندگي و تاب آوري، از اركان مهم نظام هاي آموزشــي و 

سالمت  در سراسر جهان است.
برخورداري از سيستم حمايتي نيز نقشي بسيار اثرگذار دارد. منظور، 
برخورداري فرد از حمايــت خانوادگي و اجتماعي اســت. حمايت 
دولت ها خودش نوعي حمايت اجتماعي محســوب مي شــود؛ مثال 
فردي كه در دوران سختي و تنگنا، مورد حمايت قرار مي گيرد، تاب 

و تحمل بيشتري در برابر اختالالت رواني دارد.
سالمت روان اهميت بســيار زيادي در با نشاط بودن و كارا بودن افراد 
دارد. در زمان بحران هايي مانند كرونا، بايد به آسيب ها و اختالالت رواني 
نيز توجه كرد. در اين راستا، به برنامه ريزي در سطوح مختلف نياز است. 
شناسايي و غربالگري جمعيت هاي در معرض خطر در سطح كالن از 
سوي وزارت بهداشت، رفاه و سازمان هايي مانند بهزيستي و در سطح 
خردتر از سوي شركت ها، كارخانه ها و مؤسسات، نخستين مرحله و 
مرحله بعد مداخله است. ارائه خدمات بهداشت روان پويا و بهره گيري 
از كارشناسان مجرب بسيار اهميت دارد. متأســفانه در بسياري از 
كارخانه ها، شــركت ها و ادارات، غربالگري روانــي فقط در مرحله 
استخدام افراد انجام و بعد فرد رها مي شود. نظارت بر نيروي انساني 
و ارائه خدمات بهداشت روان كه بخشــي از آن آموزش مهارت هاي 
زندگي است، به افراد كمك مي كند كه در شرايط دشوار گليم خود را 
از آب بيرون بكشند و مجبور نباشند به دليل اينكه راهي به ذهنشان 
خطور نمي كند، خودكشــي كنند! توجه به سالمت روان كاركنان و 
كارگران و ارزش قائل شدن براي آنها ارتباط تنگاتنگي با بهره وريشان 
نيز دارد. نمي توان از يك كارگر يا كارمند افســرده و خسته انتظار 
كارايي باال داشت. پس سرمايه گذاري در زمينه آموزش مهارت هاي 
زندگي نوعي ســرمايه گذاري براي ارتقاي ســالمت و پيشگيري از 

آسيب هاي رواني اجتماعي است.

خودكشيمردعصبانيبعدازقتلهمسر
مردي در كرج بعد از آنكه همسرش را به قتل رساند دست به خودكشي زد. به گزارش همشهري، 
اين حادثه عصر روز شنبه در منطقه 4۵متري گلشهر كرج اتفاق افتاد و طی آن مردي 6۵ساله كه 
با همسرش دچار اختالف شده بود، در جريان درگيري با او، وي را به قتل رساند و در نهايت دست 
به  خودكشي زد. سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان البرز در اين باره گفت: 
در پي درگيري يك خانواده در شهرســتان كرج، يك نفر از اعضاي خانواده به قتل رسيد و فرد 
قاتل پس از خودزني به زندگي خود پايان داد. وي ادامه داد: طبق تحقيقات اوليه مأموران پليس، 
مشخص شد قاتل 6۵ساله به دليل مصرف مواد مخدر چندي قبل به زندان افتاده بود كه روز حادثه 
به دليل اختالف با همسر 4۵ساله اش ابتدا وي را به قتل رسانده و سپس به زندگي خود نيز پايان 

داده است. به گفته سرهنگ نادربيگي، تحقيقات در اين باره از سوي پليس همچنان ادامه دارد.

دستگيري سارقان 600ميليوني پايتخت
3سارق حرفه اي با دستبرد به 

دســت كم 8خانه  در شمال و داخلي
غرب پايتخت موفق شــدند، 
اموالي به ارزش 600ميليون تومان ســرقت 

كنند.
به گزارش همشهري، چندي قبل به كالنتري 
141شــهرك گلســتان از طريــق يكي از 
شهروندان خبر رســيد كه يك خودروي پژو 
206باعث سد معبر شده است. وقتي گروهي 
از مأموران براي بررسي ماجرا به محل رفتند، 
3مرد ميانسال را ديدند كه از خانه اي خارج شده 
و قصد داشتند سوار پژو 206شوند، اما وقتي 
مأموران را ديدند پا به فرار گذاشتند. مأموران 
در جريان بررسي خودروي به جا مانده از اين 
3 نفر دريافتند، پالك خودرو سرقتي است. آنها 
در بازرسي خودرو وسايل سرقت، مقداري طال و 
پالك اصلي خودرو را كشف كردند و ماجرا براي 
انجام تحقيقات تخصصي به پايگاه دوم پليس 

آگاهي گزارش شد.

ماموران همچنين با بررسي محل پي بردند، 
چند دوربين مداربسته لحظه فرار متهمان را 
ضبط كرده است. با به دست آمدن اين تصاوير   
2 نفر از آنها شناسايي و مشخص شد كه آنها 
از سارقان ســابقه دار منزل هستند كه پيش 
از اين دستگير و زنداني شــده اند. تحقيقات 
براي دستگيري متهمان ادامه داشت تا اينكه 
سرانجام مخفيگاهشــان در منطقه هشتگرد 
شناسايي و با دســتور قضايي دستگير شدند. 
مأموران در بازرسي از مخفيگاه متهمان موفق 
شــدند مقادير زيادي طال، ادوات ســرقت و 
تجهيزات نظامي، يك دســتگاه سمند و يك 
پژو پرشيا مجهز به سيستم دودزا و پخش ميخ 

سپر كشف كنند.
با آغــاز بازجويي ها متهمان ضمــن اعتراف 
به دست داشتن در دســت كم 8فقره سرقت 
در مناطق شمالي و غربي كشــور گفتند كه 
سركرده باند بعد از اين سرقت ها به شمال كشور 
گريخته است. به اين ترتيب در عمليات ديگري 

مأموران متهم فراري را در شمال كشور دستگير 
كردند. او اعتراف كرد خودرويــي كه با آن به 
سرقت مي رفتند را به سيســتم دودزا و تعداد 
زيادي ميخ مجهز كرده بودند تا هنگام فرار اگر 
توسط پليس تحت تعقيب قرار گرفتند از اين 

وسايل استفاده كنند.
ســرهنگ بهزاد اختياري، رئيس پايگاه دوم 
پليس آگاهي پايتخت در اين باره گفت: متهمان 
ضمن اعتراف به سرقت از 8خانه گفتند كه از 

فروش اموال سرقتي در مجموع 600ميليون 
تومان به دست آورده اند. وي ادامه داد: با توجه 
به اعترافات صريح متهمان به سرقت از منازل 
شهروندان در محدوده شــمال و غرب تهران، 
هم اكنون آنها در اختيار پايگاه دوم قرار دارند 
و شــهرونداني كه در اين مناطق از منزل شان 
سرقت شده است مي توانند براي ادامه پيگيري 
پرونده شــان به پايــگاه دوم پليــس آگاهي 

مراجعه كنند.  

تحقيقات پليس براي دستگيري دزدان 
مسلح طالفروشي در شــهر مالرد در رويداد

حالي ادامه دارد كه بــه گفته پليس، 
ميزان طالهاي سرقت شده بسيار كمتر از آن چيزي 

است كه در شبكه هاي اجتماعي اعالم شده است.
به گزارش همشــهري، اين سرقت حوالي ظهر شنبه 
از يك طالفروشي در خيابان امام خميني شهر مالرد 
در غرب استان تهران رقم خورد و در جريان آن 4دزد 
مسلح به يك طالفروشي دستبرد زدند و مقدار زيادي 
طال سرقت كردند. فيلم هاي منتشر شده از صحنه اين 
سرقت، مردان مسلحي را نشــان مي دهد كه با يك 
خودروي پژو، مقابل مغازه طالفروشــي توقف كرده 
و پس از آن درحالي كه ســالح كالشنيكف در دست 

دارند، وارد طالفروشي شده و با تهديد صاحب مغازه، 
اقدام به جمع آوري طالها مي كنند. در اين ميان يكي از 
سارقان كه بيرون از مغازه و مراقب اوضاع است نيز تالش 
مي كند با شليك هاي بي هدف و ايجاد رعب و وحشت 
مانع از حضور مردم در محل ســرقت شود و لحظاتي 
بعد دزدان درحالي كه طالهاي مسروقه را داخل يك 
گوني نارنجي ريخته اند، از مغازه خارج شده و سوار بر 
خودروي پژو متواري مي شوند. سرهنگ مهدي سرپناه، 
معاون اجتماعي نيروي انتظامي غرب اســتان تهران 
در گفت وگو با همشهري درباره اين سرقت مي گويد:  
متأسفانه مغازه اي كه هدف دستبرد قرار گرفته است، در 

محل مناسبي نبود و قبال پليس به صاحب مغازه  درباره 
رعايت مسائل امنيتي هشدارهايي داده بود. وي ادامه 
مي دهد:  محل مغازه در خياباني است كه به هيچ عنوان 
راســته فعاليت صنف طالفروشان نيست و اين مغازه 
تنها طالفروشي واقع در آن حوالي بوده و به همين دليل 
پيش از اين به صاحب مغازه اخطار داده شــده بود كه 
عالوه بر رعايت مسائل امنيتي، نسبت به نصب سامانه 
مها)سامانه هشدار الكترونيكي پليس( اقدام كند كه 
متأسفانه اين كار را نكرده بود. درصورتي كه اين سامانه 
در مغازه مورد نظر فعال بود، به راحتي هشدار سرقت به 
پليس مخابره شده و با حضور به موقع مأموران مي شد از 

اين حادثه جلوگيري كرد.
به گفته سرهنگ ســرپناه، در اين حادثه دزدان 4نفر 
بودند كه با تيراندازي اقدام به ايجاد رعب و وحشــت 
كرده و پس از آن به طالفروشي دستبرد زده  بودند كه 
برخالف آنچه در شبكه هاي اجتماعي اعالم و ميزان 
طالي ســرقتي 20كيلو عنوان شده است، بايد گفت 
كه ميزان طالهاي به سرقت رفته بسيار كمتر از اين 
مقدار است و هم اكنون پليس با سرنخ هاي خوبي كه 
در اين پرونده به دست آورده، تحقيقات براي شناسايي 
و دستگيري دزدان مســلح را در دستور كار خود قرار 

داده است.
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محمدعلي كشــاورز، فقط 61روز از 90ســالگي را 
تجربه كرد. 26فروردين امسال، در میان اخبار پیدا و گزارش

پنهان اپیدمي خیلي ها ورودش را به 90سالگي بهانه 
كرده و نامش را در ياد ها و زبان ها زنده كردند. تلويزيون پدرساالر را 
فرستاد روی آنتن تا آي فیلم ســنت تماشاي ساالنه راننده تاكسی 
اصولگرا را همچنان زنده نگه دارد. همه  چیز خبر از تداوم بقاي يكي 
از نشانه هاي همیشه زنده بازيگري ايراني در ذهن ايرانیان مي داد. به 

رسم اين ســال ها كه بستري شدن هر ســالمندي، اخباري از 
درگذشــتش را هم راه مي اندازد، رفتنش به بیمارســتان، 

اخباري از درگذشــتش را روانه كانال هاي نامعتبر كرد. 
تكذيب ها قطعي بودند، اما نگراني  هم ســاختند. حالش 
آنقدر خوب نبود كه به خانه برگردد. به خانه برنگشت تا 
ديروز كه خبر رســید. اهتمام شايعه سازان نبود، خبر 
محتوم درگذشت بازيگري كه به احترامش مي توان 
ساعت ها ايستاد و ســكوت كرد. خاطرات فراواني از 
آنچه برما گذشته است با غیبت دائمي محمدعلي 

كشــاورز خط خواهد خورد. خاطراتي كه انتظار 
براي تكرارشــان كاري عبث است. يك 

نســل روزهــاي پاياني  خــود را 
مي گذراند؛ نسلي كه بازيگري 
همچون كشاورز مثال خوبي 

براي توضیح آن است.

محمد علی كشاورز درگذشت 

يكی از نسل بی تكرار 
عليرضامحمودي
دبیر گروه ادب و هنر

يادداشت

نكته

سعيدمروتي
روزنامه نگار

چهــره محمدعلــي كشــاورز را با 
نقش هايي كه روي سن تئاتر به آنها 
جان بخشید به ياد نمي آوريم. از آن 
همه سال خاك صحنه خوردن تصويري به يادگار نمانده است. هرچه 
هست خاطره رنگ پريده پا به سن گذاشــته هايي است كه روزگاري 
تماشاگر سنگلج و تاالر 25 شهريور بودند؛ آنها كه هنوز »مرغ دريايي« 
)پري صابري(، »بازي استريندبرگ« )حمید سمندريان( و »لبخند با 
شكوه آقاي گیل « )ركن الدين خسروي( را به خاطر دارند، تعدادشان 
نبايد زياد باشد. حافظه تصويري ما از كشاورز با نقش آفريني هايش در 
تلويزيون و سینما شكل گرفته اســت؛ با دايي جان سرهنگ در »دايي 
جان ناپلئون«، شعبون استخوني »هزار دستان«)علي حاتمي( و همین 
اسداهلل خان در »پدر ساالر« )اكبر خواجوي( كه به تازگي براي چندمین 
بار روي آنتن رفت و باز هم ديده شــد. اين آخــري به لحاظ محوريت 
نقش و قرار گرفتن در كانون ماجرا، شــايد مهم ترين كار كشــاورز در 
تلويزيون باشد. درباره كیفیت اگر بخواهیم حرف بزنیم همكاري هايش 
با ناصر تقوايي و علي حاتمي در دايي جان و هزاردستان را در صدر قرار 

مي دهیم.
كشاورز تا دهه 70 يكي از پركارترين بازيگران سینما بود. داستان حضور 
در »خشت و آينه« )ابراهیم گلستان( و »رگبار« )بهرام بیضايي( با تمام 
اهمیت تاريخي اش، تنها حكم سابقه اي موجه را دارد كه مثل پیشینه 
تئاتري، بعد از انقالب به كار كشاورز آمد و او را از حاشیه سینما به متن 
آورد؛ ماجراي آشنايي كه در مورد هم نســالن او )انتظامي، نصیريان، 
مشايخي و رشیدي( هم مصداق دارد. كشاورز مي توانست بازيگر فیلم 
جنجالي »برزخي ها« )ايرج قادري( باشد، ولي به سرنوشت همبازيانش 
)فردين، ملك مطیعي، قادري و ســعید راد( دچار نشــود. كشاورز و 
رفقاي تئاتري اش نام هاي موجهي بودند كه در دهه 60 قرار بود جاي 
ستاره هايي را پر كنند كه از صحنه به بیرون رانده شده بودند. كشاورز 
به اندازه انتظامي در كانون توجه نبود، مثل مشــايخي بازيگر محبوب 
ملودرام ها نشد و شايد حساسیت هاي نصیريان را هم در پذيرش نقش 
نداشت يا كمتر داشت. سال ها با پرسونايي تثبیت يافته مقابل دوربین 
رفت و البته هیچ فرصت نابي را هدر نداد. مهم ترينش نقش محمدابراهیم 
در »مادر« )علي حاتمي( بود كه اوج توان بازيگري كشاورز را در انتهاي 
دهه60 به نمايش گذاشت. كشاورز بیشــتر به عنوان مردي كه از دل 
سنت و گذشته مي آيد و خشونت را به شكل دلپذيري با خود دارد )و در 
مواردي اين خشونت آمیخته با مهر است( در يادها مانده است. كشاورز 
واقعي را بايد در »زير درختان زيتون« )عباس كیارستمي( ببینیم كه 
هیچ ربطي به تصوير تثبیت شــده او در فیلم ها و سريال هايش ندارد؛ 
فرصتي كه يك بار براي همیشه نصیب كشاورز شد و او به بهترين شكل 
از آن بهره بــرد. بازيگري كه صداي خوبي داشــت، ولي آنقدر منصف 
بود كه قدردان دوبلورهايش باشــد كه نقش مهمي در ماندگار شدن 
محمدابراهیم، شعبون استخوني و آقا اسد اهلل ايفا كردند. كشاورز برخالف 
بیشــتر نقش هايي كه بازي كرد )او را بیشــتر با نقش آدم هاي طماع، 
تمامیت خواه و فرصت طلب به ياد مي آوريم( مهربان بود و توانا كه سال ها 
به نقش هايي جان داد كه ربطي به خودش نداشتند. نام معتبر و جايگاه 
محترم و منزلتي كه از آن بهره مند بود، پاداش دانايي اش بود و درخشش 
در همان تك نقش هايي كه میان نیم قرن حضور در عرصه، در حافظه 

جمعي ايرانیان ثبت شد؛ همه آنها كه امروز از رفتن پدرساالر متاثرند.
دانشآموزكالجادب

محمدعلي كشــاورز، در محله ســیچون اصفهان در يك 
خانواده كشــاورز به دنیا آمد. نزديكي اين محله به جلفا 
و مناطق ارمني نشین شهر، باعث شــد كه او از كودكي با 
روشنفكران و هنرمندان ارمني اصفهان كه در مدارسي مثل 
مريم كه سر كالس دختران و پسران دانش آموز مي  رفتند 
آشنا شود. در مدرسه شاه عباس اصفهان براي نخستین بار 
تئاتر را به طور جدي تجربه كرد. در دبیرستان ادب، كه به 
كالج ادب شهرت داشت، با موسیقي و تئاتر آشنا شد. پدر 
كه تمايالت چپ داشت، به كرمان تبعید شد. زمینه سیاسي 
پدر باعث آشنايي محمدعلي جوان با عبدالحسین نوشین 
و نمايش هاي پیشرو تئاتر سعدي شد. او ديگر شیفته تئاتر 
بود و وقتي همراه خانواده در سال 1332به تهران مهاجرت 

كرد، دنبال راهي براي رسیدن به صحنه بود.

سربازبازيگر
 در سال 1333به خدمت سربازي رفت و با احمد محمود، 
فرهنگ شريف و امیر شروان در دوران سربازي آشنا شد. 
خود را به واحد نمايش ارتش معرفي كرد و به عنوان بازيگر 
نخســتین نقش های خود را در باشگاه افســران ارتش با 
نمايش هايي با مضامین میهن دوستي پشت سر گذاشت. او 
در همین دوره درحالي كه بسیاري از جوانان تحصیلكرده 
تمايالت چپي داشتند، مســیر زندگي خود را از سیاست 
سوا كرد. او فقط سوداي بازيگري داشــت و براي اين كار 
واقعیت هاي پیرامون اين شغل را بررسي كرد. در سال هايي 
كه ناصر ملك مطیعي و دلكش ستاره هاي بي چون و چراي 
سینماي ايران بودند، كشاورز سعي كرد به عنوان يك بازيگر 
آموزش ديده وارد جريان جدي تئاتر ايران شود؛ جرياني كه 

بر آموزش و انضباط در كار هنري تأكید داشت.

ْآموختن،آموختن،آموختن
 او در سال 1336وارد هنرســتان هنرپیشگي در میدان 
بهارستان شد و به همراه اسماعیل شنگله زيرنظر اساتیدي 
چون يغمايي، راه آورد، نامدار، جنتي عطايي، خان ملك، 
ساسان فكري مهرتاش و گرمســیري با تئاتر علمي آشنا 
شــد. محمدعلي كشــاورز مانند اغلب بازيگران تئاتر در 
انتهاي دهه 30 و آغــاز دهه 40 به اســتخدام اداره تئاتر 
درآمد؛ گروه هاي تئاتري كه عالوه بــر اجراي نمايش در 
سالن 25شهريور/ سنگلج در اجرا هاي تلويزيوني هم حاضر 

مي شدند. ويولن ســاز كره مونا به كارگرداني جعفر والي و 
نمايش حكومت زمان خان نخستین بازي هاي تلويزيوني و 
صحنه  اي محمدعلي كشاورز بودند. محمدعلي كشاورز در 
سال 1345درحالي كه بازيگري حرفه اي بود براي تحصیل 
در تئاتر وارد دانشــگاه هنر هاي دراماتیك شد و در رشته 
نمايش و بازيگري از اين دانشــگاه فارغ التحصیل شد. او 
همچنین براي تحصیالت تكمیلي تئاتر در سال 1353يك 

سال و نیم را در لندن گذراند.

لبخندباشكوهآقايگيل
 از كارنامــه بلنــد بازي هــاي محمد علــي كشــاورز در 
تماشاخانه هاي تهران نمايش هايي چون هیاهوي بسیار براي 
هیچ)1337/ مصطفي اسكويي(، خودكشي)1339/ علي 
نصیريان(، سیاه)1341/ نصیريان(، طبیب اجباري)1341/ 
حمید سمندريان( مرغ دريايي)1343/ پري صابري(، چوب 
به دست هاي ورزيل)1344/ جعفر والي( مستأجر)1345/ 
داوود رشــیدي(، آنــدورا)1346/ حمید ســمندريان(، 
افول)1349/ نصیريان( و لبخند باشكوه آقاي گیل )1353/ 
ركن الدين خسروي( نشــان مي دهد كه در دو دهه 40و 
50كشاورز انتخاب بهترين كارگردان هاي تئاتر اين سال ها 
براي اجراي انواع نقش ها بوده است. او بازيگري مطمئن و 

منضبط در میان هم نسل هاي خود شناخته مي شود.

ازحاتميتاكيارستمي
محمدعلي كشاوز در سینما با اغلب كارگردانان سرشناس 
سینماي ايران در نقش هاي فرعي همكاري داشته. انعطاف 
براي ســاختن چنین كارنامه پر نامــي مهم ترين ويژگي 
كشاورز اســت؛ از فرخ غفاري تا ابراهیم گلستان، از ناصر 
تقوايي تا علي حاتمي، از امیر شروان تا عباس كیارستمي. 
تنوع كارنامه سینمايي او نشان از بازيگري با دانش و مسلط 
بر چهره و بدن در كاســتن و افزودن به ابعاد شخصیت ها 
دارد. كافي اســت به تفاوت بازي او در دو فیلم شــاخص 
كارنامه ســینمايي اش در يك دوران نزديك به هم دقت 
كنیم. محمدابراهیم در فیلم مــادر)1368( را آنچنان با 
تأكید بازي مي كند كه مهم ترين ويژگي اش با كمك دوبله 
ممتاز منوچهر اسماعیلي ارائه مثالي يك تیپ تازه به دوران 
رسیده براي همه نسل هاي چند دهه بعد مي شود. اغراق در 
رفتار و گفتارش او را میان بازيگران پرشمار اين فیلم ممتاز 
و شاخص مي كند. او از معدود بازيگران حرفه اي است كه 

با عباس كیارستمي همكاري كرده. كافي است بازي او در 
زير درختان زيتــون)1372( را به خاطر بیاوريم. او در اين 
فیلم سعي مي كند به عنوان يك بازيگر حرفه اي در خدمت 
كارگرداني باشد كه بازيگري را بدون هیچ تأكیدي تا مرز 
حضور در مقابل دوربین كاهش مي دهد. كشاورز در میان 
نابازيگران فیلم كیارستمي مانند متن فیلم، دور از اغراق و 
تأكید مقابل دوربین مي ايستد. مرحوم احمد رسول زاده 
دوبلور بســیاري از آثار محمدعلي كشاورز است؛ صدايي 
كه روي چهره كشاورز بسیار عمیق و كم نقص مي نشست.

مرديبااليسفرهشلوغ
بازي هاي محمدعلي كشاورز در چند سريال موفق باعث 
شهرت او در میان مردمي شــد كه كمتر به ديدن تئاتر و 
فیلم هاي روشنفكري تمايل داشــتند. بازي و كارگرداني 
چند قسمت سريال خانه قمر خانم )1347/ كارگروهي(، 
ســرهنگ در ســريال دايي جان ناپلئون)1355/ ناصر 
تقوايي(، خواجه قشــیري در سريال ســربداران)1363/ 
محمد علي نجفي(، خوابگزار اعظم در ســريال افســانه 
سلطان و شبان)1363/ داريوش فرهنگ(، شعبو ن بي مخ 
در سريال هزار دستان)1367/ علي حاتمي( و اسداهلل خان 
در سريال پدر ساالر)1373/ اكبر خواجويي( شانس هاي 
بزرگ كارنامه حرفه اي كشاورز در تلويزيون بودند كه باعث 
شد بازي او در میان مردم كوچه و بازار زبانزد شود. سريال 
پدر ســاالر آنقدر با اقبال عمومي روبه رو شــد كه صحنه 
سفره انداختن گسترده و خانواده شلوغ دور آن نشسته و 
باالنشیني كشاورز درحالي كه حمیده خیرآبادي در كنارش 
نشسته به نمايي از فرهنگ عمومي خانواده از دست رفته 

ايراني تبديل شد.

پايانغمانگيزيكنسل
با درگذشت محمد علي كشاورز، هنر هاي نمايشي فارسي 
يكي از چهره هاي نسل باشكوه بازيگران اداره تئاتر در میانه 
قرن را از دســت داد. او در كنار عــزت اهلل انتظامي، داوود 
رشیدي و جمشید مشــايخي از بازيگران بزرگي بود كه 
وقار و دانش آنها زبانزد همه همكاران است. در فیلم مادر، 
محمدابراهیم در میان طعنه هايي كه به خانواده اش مي زند، 
مي گويد: »سره، هفت تا مي زاد، يكیش مي شه بلبل. ننه ما 
كت سره رو بست، زائید گل و بلبل.« بدون شك آن نسل 

بي تكرار، مصداق بارز گل و بلبل بود.

با اينكه همیشه نامش در رديف 
يكي از 5بزرگ ســینماي ايران 
مطرح بود، اما نمي توان كتمان 
كرد كه برخالف عزت اهلل انتظامي، جمشید مشايخي، داوود رشیدي 
و علي نصیريان كه بیشتر به واسطه نقش هاي سینمايي شان به اشتهار 
رسیدند، محمدعلي كشاورز با بازي در سريال هاي تلويزيوني براي مردم 
به چهره اي شناخته شده بدل شد. تا پیش از حضور در سريال »دايي جان 
ناپلئون« در سال 1354، در فیلم هاي مهم و پیشگامي همچون »شب 
قوزي« )فرخ غفاري، 1344(، »خشــت و آينه« )ابراهیم گلســتان، 
1344(، »آقاي هالو« )داريوش مهرجويــي، 1349(، »صادق كرده« 
)ناصر تقوايي، 1351( و »رگبار« )بهــرام بیضايي، 1351( بازي كرده 
بود. اين فیلم ها كه با فیلم هاي رايج روز متفاوت بودند، اغلب به مذاق 
عامه مردم خوش نمي آمدند و در چشم مردم جلوه خاصي نداشتند. اين 
درست است كه كشاورز در هیچ كدام از اين فیلم ها نقش اصلي را بر عهده 
نداشت، اما در همان سال ها، بهمن مفید براي تك گويي مشهورش در 
صحنه قهوه خانه فیلم قیصر )مسعود كیمیايي، 1348( مقلدان زيادي 
پیدا كرده بود. پس، موضوع فقط كوتاهي و بلندي نقش هاي كشاورز در 
سینما نبود. كشاورز در سال هاي پیش از انقالب هم در فیلمفارسي ها 
حضور داشــت و هم در فیلم هــاي متفاوتي همچون »شــطرنج باد« 
)محمدرضا اصالني، 1355( و »شام آخر« )شهیار قنبري، 1355( بازي 
كرد و هم بخت اين را پیدا كرد كه در 2فیلم تولید مشترك مشهور آن 
دوران، يعني »صحراي تاتارها« )والريو زورلیني، 1355( و »كاروان ها« 
)جیمز فارگو، 1357(، در كنار بازيگران بزرگي مثل ژان لويي ترنتینیان، 

ماكس فون سیدو و آنتوني كويین نقش آفريني كند.
كشاورز اين قابلیت را داشتـ  كه به رغم هیكل تنومندشـ  بازي ظريفي 
ارائه دهد كه حضورش در خاطر تماشاگر رد پررنگي نیندازد و حسي از 
واقع گرايي را با خود به فیلم بیاورد. شايد به همین دلیل اغلب فیلمسازان 
موســوم به موج نو با او همكاري كردند و باز هــم به دلیل همین حس 
واقع گراييـ  كه تازه دوبله اغراق شده فیلمفارسي ها سعي در زدودن آن 
داشتـ  هرگز در سینماي فیلمفارسي اسم  و رسمي به هم نزد. چه بسا 
همین ويژگي او بود كه كیارستمي را متقاعد كرد در فیلم »زير درختان 
زيتون« )1372( نقش كارگردان گروه فیلمبرداري را به او بسپرد و بعد 

از سال ها با بازيگري حرفه اي همكاري كند.
نقش آفريني هاي كشاورز در قاب جادو، در سال هاي بعد از انقالب، در 
نقطه  مقابل ظرافت و ديده نشدن بود. او در سريال هاي »افسانه سلطان 
و شبان«، »ســربداران« و »گرگ ها« كه حداقل در بعضي صحنه ها 
بي شــباهت به تله تئاتر نبودند، اجرايي جلب توجه كننده توأم با بیان 
مؤكد و حركات غلو شــده بدن را برگزيد و در »هزاردستان« با دوبله 
منوچهر اسماعیلي توانســت يك بازی برونگرا و متناسب با شخصیت 
شعبون استخوني از خود نشان دهد. با گل كردن سريال »پدرساالر« در 
میان عوام در دهه 70، كشاورز ديگر تقريبا نقش آفريني به يادماندني اي 
از خود نه بر پرده سینما و نه در قاب تلويزيون نداشت و اغلب سريال هايي 
كه پس از آن بازي كرد، رونوشــت هاي ديگري از پدرســاالر بودند. با 
اين حال، حضور ارزشمند او در مجموعه اي از متفاوت ترين فیلم هاي 

سینماي ايران هرگز از خاطر سینما دوستان واقعي نمي رود.

سربداران
خواجه قشیري با آن همه كبكبه و دبدبه و همان لبخند 
همیشگي، شب هنگام در جامع نیشابور به ديدار شیخ 
حسن جوري مي رود. دست شیخ را مي بوسد و بر زمین 
سخت كنار همراهان اندكش مي نشیند تا از او بخواهد 

وقتي بر منبر مي رود كه با مردمان سخن كند، حكم جهاد علیه ارغون شاه مغول بدهد 
كه قصد فتح نیشابور دارد؛ شیخ پاسخ مي دهد: »جهاد نمي دهم.« خواجه برافروخته از 
شیخ مي طلبد كه از محمد هندو، وزير ايراني حمايت كند كه با لشكري در راه نیشابور 
اســت و مي خواهد راه بر مغوالن ببندد؛ شیخ پاسخ مي دهد: »بیعت نمي كنم.« خواجه 
افروخته تر درخواست مي كند كه شیخ منبرش را چند روز به تعويق بیندازد تا كار ارغون 
شاه يكسره شود؛ شیخ پاسخ مي دهد: »ساكت نمي مانم.« اينجاست كه خواجه قشیري 

از كوره درمي رود و فرياد مي كشد: »خدايت نیز چنین سرسخت نیست كه تو هستي!«

هزاردستان
شــعبون اســتخوني با نوچه ها در كله پزي نشســته اند و لقمه مي گیرند كه سرو كله 
میرزاباقرخان كفیل نظمیه پیدا مي شود. او دنبال اظهارات شهودي است كه ناظر ترور 
اسماعیل خان، رئیس انبار غله بوده اند. استنطاق طباخ و مشتري ها به جز داش رضا كه 
تمام مي شود، نوبت شعبون خان مي رسد؛ بازپرس شیك پوش نظمیه با آن همه عصاقورت 
دادگي از شعبون مي پرسد: »اسم؟« و شــعبون با دهان پر و سگرمه هاي درهم جواب 
مي دهد: »هه؟« بازپرس اين بار مي پرسد: »اسم پدر؟« و اين بار نیش شعبون به خنده باز 
مي شود. در همان حال خنده، نظمیه چي ادامه مي دهد: »اهل؟« و شعبون با همان دهان 
پر قهقهه اش را بلندتر مي كند. »گفتم اهل كجا هستي؟« شعبون با دهاني بازتر مي خندد. 
كفیل نظمیه باز هم مي پرسد: »شغل؟« شــعبون كه انگار نمي شنود جواب مي دهد: 
»چي؟« و میرزاباقرخان اين دفعه سوال پیچش مي كند؛ »ساكن؟« شعبون دوباره شلیك 
خنده را سر مي دهد. »موقع سوء قصد به اسماعیل خان كجا بودي؟« اينجاست كه شعبون 

از خنده ريسه مي رود، آنچنان كه سرفه راه خنده را مي بندد.
 

پدرساالر
اسداهلل خان كه منتظر آمدن بچه هاست، تسبیح به دست وارد اتاق پنج دري مي شود كه 
از قبل سفره را در آن پهن كرده اند و بشقاب و اسباب سفره را چیده اند اما ظاهرا قرار نیست 
كسي بیايد. اسداهلل دست به كمر، كنار ســفره چند بار باال و پايین اتاق را گز مي كند اما 
حرصش از بي وفايي بچه ها نمي خوابد و اين بار از وسط سفره مي رود. مخصوصا از روي 
بشقاب ها رد مي شود؛ با هر قدم، پايش را محكم روي يك بشقاب چیني مي كوبد، تا صداي 
خرد شدنش را بیشتر بشنود و بعد روي كاسه و بشقاب هاي سالم مانده روي سفره رژه اش 
را ادامه مي دهد. ملوك، نگران، پشت در اتاق مي دود تا شايد او را آرام كند يا شايد ظروف 
جهیزيه اش را از زير پاي شــوهر قلچماقش نجات دهد؛ اما جرأت نمي كند داخل شود. 
هي دستش را به سمت دستگیره در مي برد تا آن را باز كند و داخل شود و بعد پشیمان 
مي شود و دستش را مي كشد. اسداهلل خان كه تازه آتش غیظش بلند شده، پس از چند 
تیپا به باقیمانده هاي موجود در سفره، سراغ دسته گل كنار اتاق مي رود و آن را با آخرين 

زورش پرتاب مي كند.

3قابكوچكازاستاد
مهربانوتوانابه ياد شادروان محمدعلي كشاورز 

ظرافتدرسينما،اغراقدرتلويزيون
چرا محمدعلي كشاورز در تلويزيون موفق تر از سینما بود؟

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

دردورانتحصيالتابتدايي

درفيلممادر
درفيلمشطرنجباد

باپدروبرادر باداوودرشيدي،علياصغرگرمسيري،غالمحسيننقشينهوديگرهمكارانادارهتئاتر
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كيوسك

مطالبات اصلــي معترضيــن لبناني 
چيست؟ برخي رسانه ها مخالفت با حزب اهلل و خلع 
سالح اين گروه را به عنوان مطالبه اصلي شهروندان 
لبناني معرفي مي كنند. اگر اين گزاره صحيح است 
پس چرا بسياري از حاميان حزب اهلل اين روزها به 

خيابان ها آمده  و با معترضين همراهي مي كنند؟
اوال در رابطه با مسئله سالح حزب اهلل، ساختار سياسي 
لبنان تقسيم بندي هاي مختلفي را بر اين كشور تحميل 
كرده اســت؛ حتي درباره اينكه آيا اســرائيل دشمن 
لبنان به شــمار مي آيد يا نه. تمام بخش ها و نيروهاي 
لبناني، اسرائيل را دشــمن به حساب نمي آورند، اصل 
مسئله اين اســت؛ بنابراين ميان جريانات و گروه هاي 
لبناني، اجماعي بر ســر ضرورت وجود سالح حزب اهلل 
براي مقابله با تهديدي دائمي به نام رژيم صهيونيستي 
در مرزهاي كشــور وجود نــدارد. وقتــي از مطالبات 
داخلي ســخن مي گوييم، بايد جرياناتي را هم درنظر 
داشته باشيم كه در ســاختار قدرت و پارلمان حضور 
دارند و البته از پايگاه اجتماعي هم برخوردار هســتند 
و مي توانند اين پايگاه را براســاس چشم انداز و مباني 
خود به حركت درآورند. زماني كه رهبري اين گروه ها، 
اسرائيل را دشمن به حساب نمي آورد، طبيعي است كه 
از دل آن، جريانات مردمي بر آيند كه براساس خط مشي 
فكري و رســانه اي گروه هاي خود، سالح حزب اهلل را 
عامل فشار بر كشور و مانعي بر سر پيشرفت آن بدانند. 
البته اين مسئله در چارچوب روابط جريانات مورد نظر 

با خارج از كشور، مخصوصا آمريكا قابل فهم است.
از اينجا اعتراضات لبنان به 2 بخش تقســيم مي شود. 
بخــش اول جرياني اســت كه تناقضي ميان ســالح 
حز ب اهلل با حضور خــود در خيابان ها بــراي مطالبه 
زندگي شرافتمندانه، اصالحات و مقابله با فساد مالي 
گسترده نمي بيند. از ديد اين جريان، مبارزه با دشمن 
در خارج به همــان اندازه ضروري اســت كه مبارزه با 
مفســدين در قلب كشــور. اين دو رويكرد تناقضي با 
يكديگر ندارند. بخش دوم اما وجــود حزب اهلل را مانع 
اصلي بر سر راه پيشرفت كشور مي داند و بر اين اساس 
يكي از مطالبات و شعارهاي محوري اين جريان، خلع 
سالح حزب اهلل و اجراي قطعنامه 1559شوراي امنيت 
سازمان ملل است. البته ميان اين ديدگاه با حاكميت 
ملي لبنان تعارض وجود دارد. بايد توجه داشته باشيم 
كه براســاس بندهاي اول و دوم قانون اساسي لبنان، 
تسليم كشور در مقابل نيروي خارجي، نقض مستقيم 
حاكميت ملي به شمار مي رود. از سوي ديگر در همين 
قانون اساســي، رژيم صهيونيســتي در سرزمين هاي 
اشغالي، دشمن لبنان معرفي شده و بر حق مقاومت در 
مقابل آن تأكيد شده است. عالوه بر اين، قطعنامه هاي 
متعدد دولتي از سال 2000 تا به امروز، حق مقاومت 
مسلحانه در برابر اسرائيل را به رسميت شناخته و تأييد 
كرده است. معادله طاليي ارتش- حزب اهلل كه ضامن 
امنيت لبنان بوده نيــز در تمامي اين قطعنامه ها مورد 

تأييد قرار گرفته است.
بنابراين تناقض مورد اشــاره شــما، بخشي از ماهيت 
و تركيب ساختاري لبنان اســت. اگر بر دشمن بودن 
اسرائيل اتفاق نظر نداشته باشيم، چگونه مي خواهيم 
بر اصل مبارزه با آن و ضرورت ســالح مقاومت هم نظر 

باشيم؟ اختالف در مباني، ريشه اين تناقض است.
»فروپاشــي« يكــي از كليدواژه هاي 
اخبار مربوط به تحوالت لبنان است. منظور از اين 
فروپاشي چيست؟ آيا واقعا لبنان با خطر فروپاشي 
روبه رو است يا از اين عبارت براي هشدار نسبت به 

تحوالت پيش رو سخن گفته مي شود؟
مرحله فروپاشــي براي لبنان عمال آغاز شــده است و 
ديگر نمي توان گفت لبنان در مسير فروپاشي قرار دارد. 
كشــوري كه قادر به جبران كسري بودجه اش نباشد، 
نتواند نيازهاي شــهروندانش را تاميــن كند و بدهي 
سنگيني داشته باشــد، دچار فروپاشي اقتصادي شده 

و اين اتفاقي است كه براي لبنان رخ داده است. اكنون 
بدهي لبنان به بيش از 100ميليارد دالر رســيده كه 
شامل بدهي هاي خارجي و بدهي به بانك هاي داخلي 
مي شــود. اين مبلغ به طور قابل توجهي از ذخاير ارزي 
يا ذخاير طالي دولت بيشتر است. جالب آنكه ما حتي 
نمي دانيم ذخاير طالي لبنان همچنان در اختيار كشور 
است يا رياست بانك مركزي و سياست هاي نقدي آن 
را هم از بين برده است. فقدان شفافيت در سياست ها 
و آمارهاي مالي اين سردرگرمي را دوچندان مي كند؛ 
آمارهايي كه با اصرار رياســت بانك مركزي همچنان 

محرمانه و غيررسمي است.
بنابراين لبنان بدون شــك در مرحله فروپاشي است؛ 
منابع مالي در داخل كشور باقي نمانده و دولت توانايي 
پرداخت بدهي هاي خارجي، ازجمله يــورو و پوند را 
ندارد. از ســوي ديگر، هر اندازه تأخيــر در پرداخت 
بدهي هاي كشور بيشتر شود، بهره آن نيز افزايش يافته 

و طبيعتا لبنان بيش از پيش گرفتار خواهد شد.

در اعتراضات مردمي اخير، شــعارهاي 
زيادي عليه نظام بانكي لبنان و مخصوصا رئيس كل 
بانك مركزي، آقاي رياض سالمه شنيده مي شود. 
به نظر مي رســد در قانون اساســي لبنان، حوزه 
اختيارات اين مقام بســيار گسترده است تا جايي 
كه در برخي نقاط با نخســت وزير كشور مقايسه 
مي شود. چرا رئيس كل بانك مركزي لبنان تا اين 
حد از اختيارات قانوني گسترده اي برخوردار است، 
مشكل معترضين با او چيست و چگونه با وجود اين 
حجم از مخالفت ها، همچنــان در مقام خود باقي 

مانده است؟
اين نكته درباره اختيــارات قانونــي رئيس كل بانك 
مركزي صحيح نيست. سياست هاي مالي لبنان به لحاظ 
قانوني صرفا به اختيارات اين مقام محدود نمي شــود. 
براساس قانون اساسي، اگر رئيس كل بانك مركزي در 
اداره امور مالي كشور ناتوان باشــد بايد از اين منصب 
كنار گذاشته شود. اما واقعيت در لبنان به گونه ديگري 

است! ما از سران و رهبراني سخن مي گوييم كه بعد از 
پايان جنگ داخلي، لباس نظامي را از تن درآورده و با 

پوشش رسمي، قدرت را در اختيار گرفته اند.
از زمان قدرت گرفتن حريري پــدر در دهه 90، آغاز 
ســونامي وام هاي خارجي و مهندســي سياست هاي 
اقتصادي كشور در پارلمان، نام رياض سالمه به عنوان 
چهره اي كليدي در مناســبات مالي لبنان مطرح بود. 
او به نوعي نماد فساد مشترك سراني است كه اقتصاد 
لبنان را وارد اين مسير كرده اند. سالمه از تمام مبادالت 
مالي پنهان اين جريانات در خارج از كشور اطالع داشته 
و از دسترسي هاي بي نظيري در كليه امور مالي لبنان 
در داخل و خارج از كشور برخوردار است. او اصلي  ترين 
حامي ايــن جريانات به شــمار مي رود چــرا كه طي 
سال هاي گذشته، فرايند فساد اقتصادي و خروج اموال 
از كشور، زيرنظر او و در حوزه اختياراتش صورت گرفته 
است. بنابراين طبيعي اســت كه تمامي اين جريانات 
براي صيانت از منافع و همچنين حفاظت از اطالعات 
محرمانه خود، از جايگاه رياض ســالمه در رأس نظام 

مالي كشور دفاع كنند.
تمام اينها در حالي اســت كه رياض ســالمه، نماينده 
آمريكا در ســاختار قــدرت لبنان به شــمار مي آيد؛ 
به عبارت ديگر رويارويي با ســالمه به معناي رويارويي 

با آمريكاست.
اگرچه همانطور كه اشاره كرديد جريانات 
و اقشــار مختلفي در اعتراضات شركت مي كنند، 
اما بخش بزرگي از آنها بر سر مطالبات اقتصادي و 
اصالح نظام بانكي اجماع دارند. آيا گروه ها و احزاب 
سياسي مشــخصي وجود دارند كه با اين بخش از 

مطالبات مردم مخالفت كنند؟
در سطح رسمي هيچ گروهي نيســت كه با گفتمان و 
مطالبات خيابان در اين زمينه مخالفتي داشته باشد. 
اما مسئله، به ابتذال كشــيدن مطالبات مردمي براي 
مبارزه با فساد، توســط مفسدين اصلي است. بسياري 
از اين جريانات كه طي 30ســال گذشته شبكه اصلي 
فساد و پوشــش دولتي آن را شــكل داده اند، حاال در 
كنار مردم از مبارزه با فســاد و تشــكيل كميته هاي 
قضايي براي مجازات مجرمان ســخن مي گويند. اين 
فرايند غيرممكن است و البته براي اكثريت مردم هم 

قابل قبول نيست.
به عنوان سؤال آخر، چه مسيري پيش 

روي لبنان قرار دارد؟
سال هاي سختي در انتظار لبنان است. ما در مسيري 
قرار گرفته ايم كه مشكالت معيشــتي فراواني در آن 
وجود دارد. امنيت اجتماعي كشــور به طور جدي در 
معرض خطر است. شهروند لبناني همين حاال تقريبا 
70درصد از قدرت خريد خود را از دســت داده است. 
ســپرده خارجــي در بانك هاي لبنان نيســت و هيچ 
كشــوري هم براي ســرمايه گذاري در لبنان آمادگي 
ندارد، سرمايه گذاري اي كه شايد تا حدي از آشفتگي 
اقتصادي كشور بكاهد. فراتر از اين هيچ اراده بين المللي 
نيز براي كمك به حل بحران لبنان و انجام مساعدات 
مالي به اين كشــور وجود ندارد. با توجه به ســاختار 
سياسي و همچنين وابســتگي هاي نظام بانكي لبنان، 
تا زماني كه آمريكا نخواهد اين كشــور پيشرفت كند 
اتفاقي رخ نخواهد داد. اكنون يكي از مسائل محوري در 
محافل سياسي و اقتصادي لبنان، تغيير سياست هاي 
تجاري و چرخش به سوي بازارهاي چين است. البته 
روشن اســت كه اين رويكرد مورد پذيرش بخشي از 
قطب هاي قدرت در لبنان قرار نمي گيرد؛ قطب هايي 
كه روابط خاصــي با آمريكا داشــته و حاضر به خروج 
از منظومه مالي و بانكي اين كشــور نيستند؛ بنابراين 
گزينه هاي پيش روي لبنان بسيار بد بوده و چشم انداز 
روشني هم براي اين كشــور وجود ندارد. تا زماني كه 
مسببين اصلي بحران، در جايگاه حل بحران قرار داشته 

باشند هيچ تحول مثبتي رخ نخواهد داد.

گفت وگوي همشهري با سحر حسين غدار، فعال اجتماعي و مستندساز لبناني

درلبنانچهمیگذرد؟

   فرستاده ويژه جهان عرب: 
ضميمه كردن)كرانه باختري( خط 

قرمز است

   خودكشي در ژاپن؛ تالش براي 
پس زدن ابرهاي تيره در هنگامه 

تهديد كرونا

   بيداري در آمريكا با زير ذره بين 
قرار گرفتن نژادپرستي

   عمران )نخست وزير پاكستان( 
دوباره با قرنطينه كامل مخالفت كرد

   شورشيان يمن صنعت پهپادي 
خودشان را ساخته اند

   چه بر سر بريتانياي با مدارايي كه 
مي شناختيم آمد؟

 رياض سالمه، رئيس كل بانك مركزی 
لبنان نماينده آمريكا در ساختار قدرت لبنان 

به شمار مي آيد؛ به عبارت ديگر رويارويي با 
سالمه به معناي رويارويي با آمريكاست

  رياست بانك مركزي از حمايت 
جريانات فاسد در قدرت برخوردار است

   سال هاي سختي در انتظار لبنان است
   اكنون يكي از مسائل محوري در 

محافل سياسي و اقتصادي لبنان، تغيير 
سياست هاي تجاري و چرخش به سوي 
بازارهاي چين است. البته روشن است 
كه اين رويكرد مورد پذيرش بخشي از 

قطب هاي قدرت در لبنان قرار نمي گيرد

مكرون در بحران
محبوبيت رئيس جمهور فرانسه در ميانه بحران كرونا و 

اعتراض هاي خياباني به عملكرد پليس اين كشور، بيش از پيش 
كاهش يافته است

امانوئل مكرون، ديروز براي چهارمين بار طي 
4 ماه گذشته در يك نطق تلويزيوني با مردم گزارش

فرانسه سخن گفت تا شــايد بتواند بار ديگر 
اعتمــاد آنهــا را بــراي 2ســال باقيمانــده از دوره 

رياست جمهوري اش جلب كند.
فرانســوي ها از عملكــرد دولــت در واكنــش به شــيوع 
ويــروس كرونا و پيامدهــاي اقتصادي آن چنــدان راضي 
نيستند و همين مسئله باعث شــده تا در روزهاي اخير در 
نظرســنجي هاي متعدد به مكرون و كابينه اش نمره قبولي 
ندهند؛ وضعيتي كه 2هفته مانده به انتخابات شهرداري ها، 

حزب او را در وضعيتي نه چندان مناسب قرار داده است.
عالوه بر اين، ده ها هزار نفر از فرانسوي ها 10روز گذشته را به 
نشانه اعالم همبستگي با اعتراض هاي ضدنژادي در آمريكا 
و البته در اعتراض به عملكرد پليس فرانســه، در خيابان ها 
گذرانده اند. تظاهرات مردم در پاريس و برخي ديگر شهرهاي 
فرانسه همچون گذشته ابتدا مسالمت آميز بود اما خيلي زود 
به خشونت كشيده شد و به صحنه زد و خورد ميان معترضان 
و نيروهاي پليس تبديل شد تا دولت مكرون بيش از پيش 

در بحران فرو رود.
در چنين شرايطي، انشــعاب در حزب مكرون يعني حزب 
»حركت به پيش« وضعيت را بحراني تر كرده است. شماري 
از نمايندگان اين حزب در پارلمان، راه خود را از مكرون جدا 

كردند و احزاب مســتقلي تشكيل 
دادند. اين وضعيت، احتمال كسب 
نتايج ضعيف در انتخابات پيش رو 
را تقويت كرده است. حزب مكرون 
احتماال كنترل بسياري از شهرهاي 
بزرگ ازجمله پاريس را از دســت 
خواهد داد. اين وضعيت براي حزبي 
كه تنها 3سال است در قدرت بوده، 

نتيجه چندان جالبي نخواهد بود.

فرانسه روي موج اعتراض
موج اعتراض بــه نژادپرســتي از 
مرزهــاي آمريكا فراتــر رفته و در 
روزهاي اخير بسياري از شهرهاي 
اروپايي هم شاهد تظاهرات اعتراضي 
بوده اند. در فرانسه اما شرايط كامال 
متفاوت پيش رفته است. ده ها هزار 
نفر به خصوص طي روز شــنبه به 
خيابان هاي پاريس و ديگر شهرهاي 
بزرگ آمدند تا به بهانه مرگ جورج 

فلويد در آمريكا، به رفتارهاي خشن نيروهاي پليس فرانسه 
اعتراض كنند و خواســته هاي خود را براي اصالح عملكرد 
پليس مطرح كننــد. نيروهاي پليس بــراي متفرق كردن 
معترضان از گاز اشك آور اســتفاده كردند و در بلوار اصلي 
مركز شهر و بسياري از خيابان هاي منشعب از آن با معترضان 
درگير شدند. صحنه هاي درگيري مردم معترض و نيروهاي 
پليس، ديگر در فرانســه اتفاق تازه اي نيســت. اتفاق تازه 
رويارويي و زد و خــورد ميان گروه هاي راســت افراطي با 
معترضان است. گروه هاي سفيدپوســت راست افراطي در 
اعتراض به »نژادپرســتي عليه سفيدپوستان« به خيابان ها 
آمده اند. 2روز گذشــته، پاريس صحنه درگيري ميان اين 

2گروه با يكديگر و هردو گروه با نيروهاي پليس بوده است.

پليس، سمت ديگر اعتراض
اتفاق تازه تر در فرانسه، اعتراض نيروهاي پليس به طرفداري 
برخي مقام هاي دولتي ازجمله وزير كشــور از خواسته هاي 
معترضان است. روز جمعه، افسران پليس در مقابل مقرهاي 
خود در سراســر فرانســه، دستبند هاي شــان را به زمين 
انداختند تا اعتراض شــان را به رويكــرد دولت در پذيرش 
خواسته هاي تظاهركنندگان نشــان دهند؛ وضعيتي كه به 

كلي شرايط پرتنش مكرون و دولتش را بحراني كرده است.
معترضان به پليس فرانســه معتقدند اكنــون يك فرصت 
تاريخي پيش آمده و دولت بايد يك بار براي هميشــه رفتار 
خشن نيروهاي پليس در برخورد با متهمان را پايان دهد. آنها 

مي گويند پليس فرانسه همچون پليس آمريكا، در برخورد با 
اقليت هاي نژادي تبعيض آميز رفتار مي كند. عالوه بر اين، به 
گفته آنها نيروهاي پليس هنگام بازداشت افراد يا در برخورد 
با متهمان در بازداشتگاه ها، رفتار خشن دارند و بيش از حد 
از زور استفاده مي كنند؛ وضعيتي كه به جان باختن برخي 

متهان نيز منجر شده است.
اگرچه مهاجران بخش بزرگي از جامعه فرانســه را تشكيل 
مي دهند اما اغلب نيروهاي پليس اين كشــور سفيدپوست 
هســتند. رفتار تبعيض آميز و نژادپرســتانه پليس فرانسه 
حقيقتي اســت كه بارها در تحقيقات دولتــي و مطالعات 
اجتماعي مســتقل به اثبات رسيده اســت. ادامه تظاهرات 
اعتراضي در شهرهاي فرانســه و تصميم دولت براي پايان 
دادن به اين وضعيــت پيش از انتخابات باعث شــد تا وزير 
كشور روز دوشنبه در سمت معترضان بايستد و اعالم كند 
كه دولت تصميم دارد استفاده بيش از حد نيروهاي پليس 
از زور به هنگام بازداشــت متهمان، به خصوص استفاده از 
روش فشــار مســتقيم بر گلوي افراد، را ممنوع اعالم كند. 
كريســتوف كاســتانر همچنين اعالم كرد كه دولت تمام 
نيروهاي پليس را كه »مظنون به نژادپرستي« باشند اخراج 
خواهد كرد. به گفته او، براي شناسايي اين افراد، گروه هاي 
واتس اپي نيروهــاي پليس نيز رصد خواهد شــد. اعتراض 
جدي نيروهاي پليس به ســخنان وزير كشور اما باعث شد 
تا او از موضعش عقب نشيني كرده و سخنان خود را اصالح 
كند. گفته مي شود او در نشســتي با اتحاديه هاي پليس، از 
آنها معذرت خواهي كرده اســت. خيز دولت براي مقابله با 
پليس از همان ابتدا شكست خورده 
تلقي مي شد. 3سال حضور امانوئل 
مكرون در قدرت، با اعتراض هاي 
گسترده خياباني همراه بوده است؛ 
اعتراض هايي كه اصالحات مدنظر 
مكرون به خصوص در زمينه قوانين 
كار و بازنشستگي را هدف قرار داد. 
طي اين مدت، اين نيروهاي پليس 
فرانسه بودند كه وفادارانه از دولت 
مكرون حمايت كردنــد. در واقع 
پليس فرانسه ناجي دولت مكرون 
بوده است. پليس به نمايندگي از 
دولت، ماه ها در خيابان هاي پاريس 
و ديگر شهرهاي فرانسه در مقابل 
معترضانــي كه بــه جليقه زردها 
معروف شــدند ايســتادگي كرد. 
شــمار زيادي از نيروهاي پليس 
در درگيري با معترضان خشــن 
زخمي شــدند اما همچنان سعي 
كردند خيابان ها را در كنترل خود 
داشته باشند. بعد از اعتراض هاي خياباني، بار ديگر در ميانه 
بحران كرونا، اين نيروهاي پليس بودند كه برنامه ســفت و 
سخت دولت براي قرنطينه خانگي و كاهش تردد در سطح 
شهرها را اجرا كردند. بدون همراهي گسترده پليس فرانسه، 
اجراي اين طرح غيرممكن بود. دولت مكرون نيز، مطلع از 
اين حقايق، بالفاصله از موضــع اوليه خود در مورد ضرورت 

برخورد با نيروهاي پليس عقب نشيني كرد.

شايعه استعفاي مكرون
شــيوع ويروس كرونا، برنامه هاي اصالحي مكرون را به كما 
فرو برده است. با وجود اعتراض هاي گسترده مردمي، او اعالم 
كرده بود براي اصالح وضعيت نظامي قراردادها و بازنشستگي 
در فرانسه مصمم است. كرونا اما همه  چيز را براي او و دولتش 
تغيير داده است. شــرايط دولت به قدري آشفته است كه در 
روزهاي اخير، دفتر رئيس جمهور مجبور شد با انتشار بيانيه اي، 
شايعه استعفاي او را تكذيب كند. روزنامه فيگارو هفته قبل 
در گزارشي خبر داد كه به اطالعاتي دست پيدا كرده كه نشان 
مي دهد مكرون قصد دارد با استعفا از رياست جمهوري و اعالم 
انتخابات زودهنگام، بار ديگر با رأي باالي هوادارانش به كاخ 
اليزه بازگردد تا شــايد بتواند از اين راه، منتقدان را خاموش 
و مســير پيش روي اجــراي برنامه هايــش را هموارتر كند. 
رئيس جمهور جوان فرانسه شايد قصد كناره گيري از قدرت 
نداشته باشد، اما تغييرات ساختاري در دولت و كابينه براي 

ادامه راه اجتناب ناپذير خواهد بود.

سحر حسين غدار، فعال اجتماعي و مستندساز لبناني 
است كه نامش با بسياري از پويش هاي سياسي و اجتماعي 
معاصر در لبنان گره خورده است. او در كنار فعاليت جدي در زمينه حقوق سياسي-

اجتماعي شهروندان، ازجمله حاميان مشهور مقاومت لبنان نيز به شمار مي آيد. اين 

روزها سحر غدار همراه با هزاران تن از ديگر شهروندان لبناني، تجمعات و اعتراضات 
خياباني خود را از  سر گرفته  است؛ اعتراضاتي كه هنوز تفسير واحدي از آن در رسانه هاي 
خارجي وجود ندارد. با او درباره ماهيت ايــن اعتراضات، مطالبات اصلي مردم و البته 
بحران هاي اقتصادي نگران كننده اي كه پيش روي لبنان قرار دارد گفت وگو كرده ايم: 

محمدامين خرمي
خبرنگار

3 سال حضور امانوئل مكرون در 
قدرت، با اعتراض هاي گسترده 
خيابانــي همراه بوده اســت؛ 
اعتراض هايي كــه اصالحات 
مدنظر مكرون به خصوص در 
زمينه قوانين كار و بازنشستگي 
را هدف قرار داد. طي اين مدت، 
اين نيروهاي پليس فرانســه 
بودند كــه وفادارانــه از دولت 
مكــرون حمايــت كردند. در 
واقع پليس فرانسه ناجي دولت 

مكرون بوده است

سياوش فالح پور
خبرنگار
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كشفقديميتريناثرهنريچين
پكن: باستان شــناس ها يك تنديس كوچك 13هزار و 
500ساله را كه از استخوان پرنده تراشيده شده كشف كرده 
و آن را قديمي ترين اثر هنري چين عنوان كردند. به گزارش 
ديلي ميل، پروفسور ژانيانگ لي اين مجسمه 2سانتي متري 
را كه روي يك تل زباله يافت شــده »حلقه گمشده« در 
جهان هنر خوانده است: »اين مجسمه كوچك )فيگورين( 
از نظر تكنيك ساخت با ســاير نمونه هايي كه در اروپاي 

غربي و سيبري يافت شده متفاوت است.«

تپهغيرقابلدسترسيموتورسوارها
بروكســل: تنها تپه مســابقه اي كه تا به حــال هيچ 
موتورســواري نتوانســته به باالي آن برســد با نام آندلر 
Andler در بلژيك محل مسابقه هاي بسياري بوده و هست. 
به گزارش آديتي سنترال، اين تپه كه موتورسوار ها به آن 
شــيب غيرقابل عبور هم مي گويند طي 20سال گذشته 
محل سقوط بسياري از قهرمان هاي موتورسوار بوده است. 
شيب زياد و خاك نرم سطح اين تپه ازجمله داليل غيرقابل 

دسترس بودن آن است.

5ميليوندالررشوهرويميزكنفرانس
كييف:  مقام هاي دولت اوكراين مي گويند: 5 ميليون دالر 
اسكناس را كه به عنوان رشــوه براي پايان دادن به بررسي 
پرونده شركت »بوريسما« پرداخت شده بود توقيف كرده اند. 
به گزارش بي  بي سي، تمام اين اسكناس ها در يك كنفرانس 
خبري داخل كيسه هاي پالســتيكي و روي ميز قرار داده 
شد. شركت بوريســما، كه پســر جو بايدن، زماني يكي از 
اعضاي هيأت مديره آن بوده، در حوزه انرژي فعاليت دارد و 
گزارش هايي درخصوص فساد مالي در آن منتشر شده است.

ماسكزدندرپاكستاناجباريشد
الهور: به دستور عمران خان، نخست وزير پاكستان از اين 
پس هيچ كس حق تردد و حضــور در اماكن عمومي اين 
كشور را بدون استفاده از ماسك ندارد. به گزارش يورونيوز، 
به گفته وي، بر سرعت انتشار و بيماري زايي ويروس كرونا 
در جوالي افزوده مي شود كه مشــكالت زيادي به همراه 
خواهد داشت. طبق آخرين آمار تاكنون در پاكستان بيش 
از 139هزار نفر به ويروس كرونا مبتال شده و 2632نفر نيز 

جان خود را از دست داده اند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من ركب العجل كبابه الّزلل؛
كسي كه بر مركب شتاب سوار شود، لغزش او را بر اندازد.
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يكهفتهباچخوف
بي شــك آنتــوان چخــوف يكــي از 
و  محبوب تريــن  مشــهورترين، 
پرمخاطب ترين نويســندگان در ايران 

و بســياري از كشــورهاي جهان 
اســت و در ايران، در 100 سال 
گذشته آثار او نزديك به 2 ميليون 

شمارگان داشته و همواره نمايشنامه هاي او روي صحنه 
مي رود و در يك قرن اخير، پرخواننده ترين نويســنده 
خارجي در ايران است. امسال صد وشصتمين سال تولد 
چخوف است و ادبيات روسيه با نويسندگان و شاعراني 
چون پوشــكين، تولســتوي، داستايفســكي، چخوف 
و بســياري ديگر همواره در ميــان كتابخوانان مطرح 
بوده اســت. چخوف را مي توان بحق يكي از پركارترين 
نويسندگان عصر خودش شمرد. او در 1860 متولد شد 
و در 1904 درگذشت. چخوف گذشته از آنكه از حرفه 
اصلي خود كه طبابت بود غافل نمي ماند و غالبا به ياري 
دردمندان مي شــتافت، در طول عمر 44 ساله خويش، 
ده ها نمايشــنامه كوتاه و بلند، نزديك به 600داستان 
كوتاه و بلند، صدها مقاله و يادداشــت و هزاران نامه به 

رشته تحرير درآورد.
مركــز فرهنگي و بين الملل شــهر كتاب در10 ســال 
گذشته با تشــكيل پل ادبي ايران و روسيه، برنامه هاي 
مختلف فرهنگي و ادبي در 2 كشــور برگــزار كرده و با 
بسياري از دانشگاه ها، مراكز ادبي و اتحاديه نويسندگان 
مسكو و ســن پترزبورگ همكاري مستمر داشته است. 
از مهم ترين برنامه هايي كه در 10 ســال گذشته برگزار 
شــده اســت مي توان به همايش ســعدي و پوشكين، 
همايش ايوان بونيــن، برنامه يك هفته با تولســتوي، 
با حضور نوه تولستوي، بزرگداشــت سولژنيتسين و... 
اشاره كرد. همچنين شــهر كتاب چندين برنامه ادبي 
در دانشگاه مسكو، اتحاديه نويسندگان روسيه، انستيتو 
سولژنيتسين، بنياد ماكســيم گوركي، مركز چخوف، 
مركز پوشكين و نمايشــگاه بين المللي كتاب مسكو با 
حضور محققان و نويسندگان ايران و روسيه داشته است.

عالوه بر اينها در سال جاري نيز مركز فرهنگي شهر كتاب 
با همكاري بنياد روسكي مير و به مناسبت صد وشصتمين 
ســال تولد چخوف برنامه »يك هفته بــا چخوف« را از 
يكشنبه اول تير به مدت يك هفته و با حضور نويسندگان، 
چخوف شناسان ايران و روسيه و استادان و دانشجويان 
زبان و ادبيات روسي و نمايشنامه نويسان و عالقه مندان 
به آثار چخــوف برگزار مي كند و در طــول اين هفته با 
انتشار يادداشــت، مقاله، فايل صوتي، فايل تصويري و 
برگزاري نشست ها و ميزگردها به صورت مجازي تالشي 

در معرفي و تحليل بيشتر زندگي و آثار چخوف دارد.
چخوف در ادبيات روسيه خالق ســبكي تازه در شيوه 
نمايشنامه نويسي و داستان نويسي شده است. مكاتبات 
چخوف نيز از ارزش بسيار برخوردار است. آثار چخوف 
مورد ستايش نويســندگاني چون تولستوي و ماكسيم 
گوركي قرار گرفت و به طور مســتقيم يا غيرمســتقيم 
در بيشتر رمان نويســان معاصرش اثر گذاشت. چخوف 
از بزرگ ترين و برجسته ترين داستان نويسان واقع بين 
روســيه در دوران قبل از انقالب روسيه به شمار مي آيد 
و به خوبي زندگي روزمــره مــردم را در زمان خودش 
در آثارش بازتاب داده اســت. اين در حالي اســت كه 
در ايران نيــز، چخوف بر بســياري از نويســندگان و 
نمايشنامه نويســاني چون محمدعلي جمالزاده، صادق 
هدايت، سيمين دانشور، هوشنگ گلشيري، اكبر رادي 
و طنزنويسان ايراني تأثير گذاشته است كه اين تأثيرات 
به صورت مقالــه، كتاب و پايان نامه در ايران و روســيه 

منتشر شده اند.
برگزاري برنامه يك هفته با چخــوف فرصت تازه اي را 
فراهم مي كند تا در طول اين يــك هفته، با بازخواني و 
بازنگري و تحليل و تبيين آثار چخــوف، راز ماندگاري 
آثار اين نويسنده توانا تشريح شود و اهل قلم و فرهنگ 
ايران و روسيه بگويند كه چه مقدار چخوف را خوانده اند 
و از چخوف در عرصه هاي مختلف چه آموخته اند؛ زيرا 
چخوف در نقش خالق داســتان هاي كوتــاه هجايي و 
فكاهي مهارتي بسزا يافت و ســبك نويسندگي اش از 
همان اواخر قرن نوزدهم، توجه خوانندگان ملل مختلف 
اروپايي را به خود جلب كرد تا در اوايل قرن بيســتم به 
ايران رسيد و تاكنون به طور پيوسته نويسنده محبوب 

ايران و جهان است.

علياصغرمحمدخانييادداشت
معاون فرهنگي شهر كتاب

محمدرضامرسلينگاهنقد و نظر
 خبرنگار

ايمانمهديزاده
پژوهشگر توسعه پايدار

مهارت

پيشگيريازتبعيضبينفرزندان
گاهي والديــن به داليــل منطقــي يــا غيرمنطقي بين 
فرزندان شــان تبعيض قائل مي شــوند. اعمال تبعيض بين 
فرزندان موجب كاهــش اعتماد به نفس، منزوي شــدن و 
كينه ورزي در آنها مي شود. بسياري از ناهنجاري هاي دوران 
كودكي، نوجواني و به ويژه جواني، ريشه در تبعيض والدين 
نسبت به فرزندان شان دارد. حسادت به خواهر يا برادر روي 
ديگر خشم اســت كه بر اثر كمبود عشــق از طرف والدين 

به وجود مي آيد. 

پزشك همشهري

آقادالر،دالر!
به اين ضرب المثــل توجه كنيد و آن را 
ســرلوحه كارتان قرار دهيد؛ كار امروز 

را واقعا به فــردا نيندازيد؛ به ويژه در 
وانفساي اين روزها.

همين 2،3 هفتــه پيش بود كه 
مجبور شدم خودرو يم را براي 
تبديل كردن به دالر و دادن 3 
هزار دالر قرض كه از يكي از 

دوستانم گرفته بودم، بفروشم. 
بعد از فروش كه دردسرهايي ازجمله 

نداشــتن قيمت در برنامه هاي موبايلي يا كسادي 
بازار خودرو و نبودن مشــتري وجود داشت، موفق 
شدم ماشين را زير قيمت بازار بفروشم و بعد از آن 
سري به حوالي ميدان فردوســي بزنم براي قيمت 

گرفتن و خريد دالر.
نزديك فردوســي كه شدم دالالن ســراغم آمدند. 
مي گفتند آقــا دالر، دالر! )هياهويــي كه اگر براي 
يك بار هم به اين مكان رفته باشيد آن را شنيده ايد( 
صرافي ها هم قيمت را پشت شيشه مغازه مي زنند؛ 
قيمتي كه اگر از 2 يا 3 دالل در آن محدوده پرسيده 
باشــي، مي بيني كمتر از آنهاســت و بــا خود فكر 
مي كني كه از همان صرافي ها دالر بخري بهتر است. 
بعد كه با سالم و صلوات از ترس اينكه كرونا نگيري 
داخل مغازه مي شوي و سؤال مي كني، آقا دالر براي 
خريد مي خواستم داريد؟ بايد بگويم از 10 صرافي 
همه شــان جواب مي دهند نه. جالب اينجاست كه 
تمام دالل هاي پياده رو كــه قدم زنان خيابان را باال 
و پايين مي روند اين را خــوب مي دانند كه نااميد از 
داخل مغازه بيرون خواهي آمد و با نيشخند دوباره 

مي گويند، آقا دالر، دالر! 
با اعصاب خرد به خانه بر  گشتم. بعد از ناهار تلويزيون 
را روشــن كردم. شــبكه خبر. يكي از مسئوالن در 
گفت و گو با خبرنگاران مي گفت به مردم پيشــنهاد 
نمي كنم سراغ دالر بروند، اگر رفتند ريسك آن را بر 
خود بپذيرند! اين حرف را كه شنيدم خيالم راحت 
شد و با خودم گفتم براي يك بار هم كه شده به حرف 
مسئول عزيز گوش  دهم و صبر كنم! كه  اي كاش آن 
لحظه خواب بودم يا يكي بود كه با پس گردني به من 
مي گفت: پاشو برو ســريع كارت را انجام بده و كار 
امروز را به فردا نينداز. فرداي روشني كه بهش اميد 
داريم و هر روز تيره و تار تر مي شود. حاال من مانده ام 
و پاي پياده و 3 هزار دالر و قيمت فضايي خودرو و 

دالر كه هر روز باالتر مي رود!

شكستكرونادرگرواخالق
واقعيت اين اســت كه ما هنوز كرونا را شكست 
نداده ايم. شعارش را داده ايم اما انجامش مشروط 
به  ترويج سرمايه اجتماعي و اخالق است. كرونا 
در ايران و خيلي از كشورها به يك تجارت تبديل 

شده و جيب بي اخالق ها را چاق تر كرده 
و مي كند.

 وقتي داروخانه ها ماسك و دستكش و 
مواد ضد عفوني ندارند اما دستفروشان 
مترو آن را به چنــد برابر قيمت قبل 

عرضه مي كنند پاسخي جز مافياي دستكش و ماسك نيست. 
حتي اگر ســالطين ماسك و دســتكش هم اعدام شوند كرونا 
ريشه كن نمي شود. قرن بيســتم كه انسان با دانش قرن بيست 
و يكمي آن را مملو از خشونت و جنگ مي نامد وضعيت اخالق 

گويا بهتر بود! 
روزگاري كه آبله، ديفتري، كزاز، وبا و حصبه به انسان ها حمله 
مي كردند همه جامعه اعم از دولتمردان، دانشــمندان و مردم 
نسبت به ريشه كني آن كوشش بسيار كردند اما سارس، ابوال و 
كرونا كه درباره نوع و محل تولدشان حرف و حديث هاي بسياري 
است، ريشه كن نمي شوند. كرونا وقتي شكست مي خورد كه همه 

افراد جامعه با آن مقابله كنند.
 هنگامي كه قيمت قرص ، آمپول و ديگر داروها يكباره چند برابر و 
واسطه هايي در اين ميان مشغول زد و بند مي  شوند و پول به جيب 
مي زنند و شيريني آن به كامشان خوش مي نشيند با ريشه كني و 
شكست ويروس كوويد 19 مخالفت مي كنند. گويا سود زيادي در 
گرو كرونا تجارت قرار دارد كه آنها براي حفظ سود آن را به يك 
روال عادي تشبيه كرده و دنبال تداوم بيماري در جامعه هستند.
ما براي شكست كرونا و هر دشــمن ديگري نياز به يك اتحاد 
حقيقي و صميمي داريم. بايد به زندگي خود، خانواده و ديگران 
به صورت يكسان اهميت داده و براي بهتر شدن آن تالش كنيم.

چطوردرزمانهكرونابهرستورانبرويم؟
بازگشايي رســتوران ها در هفته هاي اخير 

امكان بيرون غذا خــوردن را فراهم كرده 
اســت، اما هنوز بايد احتياط هايي را براي 
محافظت خودتان در برابر انتقال ويروس 
كرونا رعايت كنيد. نكته اول اين اســت 

كه آمار محلي شــيوع كرونا را دنبال 
كنيد. اگر در جايي زندگي مي كنيد 
كه شمار عفونت ها در حال افزايش 

است، خطر انتقال را در فضاهاي عمومي جدي بگيريد. نكته 
بعدي ارزيابي خودتان است. اگر عالئم كرونا داريد يا اخيراً 
با كسي تماس داشته  ايد كه دچار عفونت كرونا بوده است، 
بايد در خانه بمانيد. همچنين اگر در گروه هاي پرخطر قرار 
داريد، يعني 65 ساله و باالتر هستيد يا دچار بيماري  شديد 
قلبي، بيماري مزمن ريوي، آســم متوسط تا شديد، چاقي 
شــديد، ديابت، بيماري مزمن كليوي، بيمــاري كبدي يا 
اختالل  دستگاه ايمني هستيد، بايد در خانه بمانيد و رفتن 
به رستوران را فراموش كنيد. نكته بعدي ارزيابي رستوراني 
است كه مي خواهيد به آن برويد. قبل از رفتن به رستوران 
با تماس تلفني يا بررسي وب سايت آن ببينيد پروتكل هاي 
بهداشتي اعالم شده براي جلوگيري از انتقال ويروس كرونا 
مانند كاهش تراكم ظرفيــت آن به 50 درصد در آن رعايت 
مي شــود، يا نه. همچنين هنگام ورود به رستوران ببينيد 
چه تغييراتي براي جلوگيــري از انتقال ويروس در آن داده 
شده اســت. آيا فاصله يك تا يك و نيم متري ميان ميزها 
و صندلي ها و ميان مشــتريان و كاركنان رعايت مي شود؟ 
آيا رستوران اجازه جمع شــدن چندين نفر از مشتريان يا 
كاركنان را در كنار هم مي دهد؟ اگر شــمار زيادي از افراد 
در ورودي يا در كنار پيشخان رســتوراني تجمع كرده اند 
يا كاركنان و مشــتريان در فاصله نزديك در  ارتباط با هم 
هســتند، احتمال انتقال ويروس در اين محيط باالســت. 
رستوراني كه تهويه خوبي دارد، پنجره هاي آن باز هستند يا 
امكان غذا خوردن در فضاي آزاد را مي  دهد، انتخاب بهتري 
است. اســتفاده از حفاظ ها يا شــيلدهاي صورت به وسيله 
كاركنان رســتوران نيز يك نشــانه خوب است. همچنين 
مراقب لمس ســطوح هم باشــيد و بعد از لمس چيزهايي 
مانند منوي رستوران بهتر است دست هايتان را ضد عفوني 
كنيد. بهتر است مايع ضدعفوني كننده همراه داشته باشيد. 
اگر الزم است دست هايتان را بشوييد، وضعيت دستشويي 
مي تواند ميزان رعايت بهداشــت در رستوران را هم به شما 

نشان دهد.
باالخره اينكه بهتر است بعد از غذا خوردن، زياد در رستوران 
نمانيد. هرچه مدت ماندن شما در فضاهاي عمومي بيشتر 

شود، امكان انتقال ويروس هم باالتر مي رود.

شباهتسرگذشتنديمهباجامعهكنونيآمريكا
مارگارت اتوود، نويســنده مشــهور كانادايــي و خالق 

داستان سرگذشت نديمه در مصاحبه اي اوضاع آمريكا 
را به حال و هواي داســتان هايش تشبيه كرده است. 

او در مصاحبه با مجله صوتــي »كارنتين تيپس« 
گفت: به نظر مي رســد پادشــهري كه من در 
داستان هايم روايت كردم در واقعيت شاهد آن 
هســتيم. به گزارش ليت هاب، اتوود گفت: اين 
روزها شاهد تظاهراتي در آمريكا   در اثر حكومت 

سيستمي هستيم و مردم هميشــه در آمريكا در 
سال هاي گذشته تحت سلطه يونيفرم پوش هاي 
اين كشــور بودند و حاال معلوم مي شــود جامعه 
آمريكا را مي توان پادشهري خطاب كرد كه شبيه 
قصه هاي علمي- تخيلي كتاب ها شده باشد. اتوود 
درباره سرگذشــت نديمه و شــباهتش با جامعه 

كنوني آمريكا نيز صحبت كرد.
او سال 2003 در جشــنواره »هي« گفته بود كه 
سرگذشت نديمه در مقايســه با نخستين آثارش 
يعني »ســه گانه مدآدام« كمتر مصداق كلي دارد. 

اوريكس و كريك به مسائل جهاني پرداخته اند، درحالي كه سرگذشت نديمه 
بيشتر روي آمريكا تمركز دارد. اما3 دهه پس از انتشار سرگذشت نديمه با روي 
كارآمدن دونالد ترامپ و رويكرد ضدزن او در آمريكا، به نظر مي رسد اين كتاب 

بيش از پيش فضاي خود را در جامعه آمريكايي پيدا كرده است.
 اتوود ســال 2000 پس از 3 بار راه يافتن به مرحله نهايي نامزدي جايزه من 
بوكر، با رمان آدمكش كور موفق به كســب اين جايزه مهم شــد. اين شاعر، 
داستان نويس و نويسنده آثار كودك، اكنون يكي از سرشناس ترين نويسندگان 
و منتقدان ادبي كاناداست و جايزه هاي معتبر ادبي فراواني را در كارنامه ادبي 

خود ثبت كرده است. 
او عالوه بر من بوكر، سال 1985 جايزه ادبي آرتور سي كالرك را از آن خود 
كرد. جايزه دولتي ادبيات كانادا، جايزه گيلر و جايزه ايمپك دوبلين از ديگر 
 جايزه هاي مهم ادبي هســتند كه كارنامه حرفه اي اتوود را مزين كرده اند.

 از اين نويسنده آثار متعددي ازجمله رمان هاي قصه  نديمه، عروس فريبكار، 
گريس ديگر، آدمكش كور و اوريكس و كريك به زبان فارسي ترجمه شده اند.
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ويترين

دنيايپپا

»دنياي پپا« مجموعه كتابي 6 جلدي است براي كودكان، نوشته نويل استلي و مارك 
بيكر كه مهسا خسروي آن را به فارســي ترجمه كرده است. اين مجموعه را به تازگي 

نشر افق منتشر كرده است.
در جلد نخســت با عنوان »پپا به تعطيالت مي رود« تعطيالت شــروع شــده و پپا و 
خانواده اش مي خواهند با هواپيما به ايتاليا برونــد. در ايتاليا همه  چيز آن قدر جالب و 
ديدني است كه پپا خرسي را جا مي گذارد. آيا باالخره پپا موفق مي شود خرِس طفلكي 
را پيدا كند و با خودش به خانه برگرداند يا نه؟ در جلد دوم با عنوان »پپا عينك مي زند« 
پپا مطمئن است كه بايد مثل دوستش، پدرو كوچولو عينك بزند. باباي پدرو عينك ساز 
است و پپا و مامان پيش او مي روند تا چشم هاي پپا را آزمايش كند. در جلد سوم »پپا 
به دندانپزشكي مي رود« پپا، جورج و آقاي دايناســور به دندانپزشكي مي روند. اين 
نخستين بار است كه جورج به دندانپزشكي مي رود؛ براي همين كمي نگران است. در 

دندانپزشكي اتفاقات جالبي براي پپا، جورج و آقاي دايناسور مي افتد.
»پپا فوتبــال بازي مي كند« نام جلد چهارم اســت كه در آن پپا، ســوزي و جورج با 
دوست هايشان فوتبال بازي مي كنند. قرار است تيم دخترها با تيم پسرها بازي كنند 

و... .
در جلد پنجم »پپا بــا كامپيوتر بازي مي كند« مامان پپا بــا كامپيوتر خانوادگي كار 
مي كند؛ چون يك عالمه كارهاي مهم دارد، اما پپا و جــورج مي خواهند با كامپيوتر 
بازي كنند. در جلد ششــم هم پپا به آكواريوم مي رود و ماجراي جذاب و جالبي را از 

سر مي گذراند.
هر يك از جلد هاي اين مجموعه 15هزار تومان است.

عليمالئكه
 روزنامه نگار و پزشك
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