
پروتکل های  رها شده
  مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله 
با کرونا:  ضمانت اجرایی برای پروتکل ها 

وجود ندارد  

  زهرا نژاد بهرام، عضو کميته ویژه نظارت بر 
فعاليت های مقابله با کرونا: نمي توانيم مردم 

را به رعایت پروتکل ها مجبور کنيم

  آمار جان باختگان کرونا از ابتدای خرداد 
 روزانه از 50 نفر به 70 و در آخرین آمار

به 113نفر رسيده است

 دكمه هاي فيلترينگ
 زير دست يك نفر  نيستند

 برای فوتبال ایران
مدیران صادق آرزو می کنم

  گفت وگوي همشهري با وزیر ارتباطات 
درباره حقوقــي که روزانــه از مردم در 

فضاي مجازي تضييع مي شود 
  هيچ شــبکه اجتماعي مورد نياز 

مردم تاکنون بــا رأي کارگروه 
مســدود نشــده اســت جز 
»وي چــت« کــه در ابتداي 
ســال92 فيلتر شد. برخي 
دوســت دارنــد بگویند که 
دســت وزیر ارتباطات روي 
دکمه فيلترینگ رفته اما همه 

مدارك  موجود است
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500کیلومتر 
پیاده راه جدید 

زیر پای تهراني ها
تا پایان سال در هریک  از 

134ناحيه شهر تهران حدود 
4کيلومتر خيابان کامل 

احداث می شود

در بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری و 
عضو هيأت رئيسه شورای شهر تهران از پروژه 

پياده راه سازی خيابان کریمخان اعالم شد:

نهضت پياده راه سازي 
مناسب ســازي  و 

پياده روها در تهران آغاز شده و اینطور که 
برنامه ها نشان مي دهد تا پایان سال بيش 
از 500کيلومتر پيــاده راه جدید در تهران 
احداث مي شــود. این خبري بود که دیروز 
در حاشيه بازدید صفا صبوري دیلمي،  زهرا 
نژادبهرام و تعدادي از افراد داراي معلوليت 
از پياده روهاي خيابان کریمخان مطرح شد. 

صفحه3 
را بخوانید

اناهلل و انااليه راجعون
  درگذشــت مهندس جواد  اكبري را به خانواده محترم ایشــان
 و جامعه مهندسي کشور  تسليت مي گویم و از خداوند متعال رحمت

و  مغفرت الهي براي ایشان مسئلت دارم.
پيروز حناچي

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7965  Tue  JuN.16 20صفحه راهنما ویژه تهران  3000تومان 20 20  24صفحه شماره 7965   سال بیست و هشتم 24   شوال  1441  سه شنبه 27 خرداد 1399 

غیزانیه روی خط ثروت
درصد اندکی از فروش سرمایه های 
گاز و نفت غيزانيه، می تواند زندگی 

اهالی را زیر و رو کند

آغاز طرح کاهش 
پسماند از  4منطقه

 فقط پاپ موسیقي 
مردم نیست

تابعیت پر هزینه 

 شهردار تهران: مخازن روباز روش 
نادرست جمع آوری زباله است

 گفت وگو بــا پيمــان یزدانيان
آهنگساز و پيانيست در آستانه 

انتشار آلبوم تازه اش

فرزنــدان مــادران  ایراني براي 
ثابت کردن مادر و فرزندي باید 
آزمایــش یک ميليــون توماني 

ژنتيک بدهند

یادداشت
سیدرضا اکرمي ؛  عضو جامعه روحانيت مبارز

امام ششم شــيعيان در بين 12امام ویژگي هاي 
متعددي دارد. نخســت اینکه از نظر تاریخي در 
شرایطي قرار داشت که بني عباس مي خواستند 
روي کار بيایند و بني اميه براي حفظ مقام تالش 
مي کرد. مرکز حکومت بني عباس، کوفه بود و بني اميه، شــام بود. مدینه 
با هر دو پایتخت فاصله بسيار داشــت. امام صادق)ع( از این فرصت تنازع 
اموي ها و عباسي ها استفاده کرد و دانشــگاه 4هزار نفري خودش را بسيج 
کرد. ایشــان ســال ها به تعليم، تزکيه، تهذیب و پرورش شــاگردان خود 
پرداخت. امام باقر)ع( پدر ایشــان که حوزه 500نفري تشکيل داده بود در 
آخرین روز حيات به فرزندش فرمود »اوصيک باصحابي خيرا«؛ یعني من 
درباره این شاگردان به تو توصيه نيکي دارم که از آنها مراقبت کن و به ایشان 
رسيدگي کن. و باالخره امام صادق)ع( سوگند یاد کرد که من آن قدر براي 
شاگردان تان مایه بگذارم که همه ایشان به خودگرداني و خوداتکایي برسند 
و شــخصيتي شــوند که محيطي را اداره کنند و نيازي به دیگران نداشته 
باشند. امام صادق)ع( روي نيرویابي، نيروسازي و عرضه نيروي شایسته و 
بایسته به مردم بسيار اهتمام ورزید. صبح در مسجدالنبي و عصر در منزل 
به شدت روي شاگردانش کار کرد، آن هم شــاگرداني متفاوت که یکي در 
بحث کالم متخصص بود و دیگري در بحث فقه، یکي در سياست کار مي کرد 
و دیگري در تبليغ و اخالق. ایشان در ابعاد گوناگون فقهي، اصولي، تفسيري 
و کالمي روي شاگردان شان وقت گذاشتند، به طوري که در سنت و در ميان 
فرمایشات پيامبر و ائمه بيشترین سخن و کالم از امام صادق)ع( است که بر 
همين اساس ایشان را رئيس مذهب و مکتب معرفي کرده اند. و این فرصتي 
که براي امام صادق پيش آمد براي هيچ امام دیگري به اینگونه پيش نيامد.

امام خميني)ره( در وصيت نامه خودشــان بياني دارنــد که 16افتخار را 
در اســالم محمدي معرفي مي کنند، ازجمله اینکه افتخار مي کنيم قرآن 
داریم، نهج البالغه داریــم، کعبه داریم، ائمه اثني عشــر داریم و ازجمله 
مي فرمایند ما افتخار مي کنيم به فقه جعفري که دریاي بزرگ است و در 
این دریاي بزرگ همه  چيز وجود دارد. امام صادق)ع( در همه حوزه هاي 
فکري و فرهنگي ازجمله سياســت، اخالق، تجــارت، جهاد و موضوعات 
دیگري ســخن گفته. چنين است که ایشــان رئيس مذهب جعفري نام 
مي گيرد که خوشــبختانه در قانون اساسي ما نيز این مسئله آمده است و 
نام ایشان حتي در قانون اساسي ما نيز به عنوان سند و افتخار باقي مانده 

که ما به این فقه افتخار مي کنيم.
نکته قابل ذکر دیگر درباره امام صادق این اســت که ایشان آخرین امامي 
اســت که در مدینه به دنيا مي آید و در همان مدینه نيز به خاك ســپرده 
مي شــود. بعد از ایشــان هيچ کدام از ائمه در مدینه از دنيا نمي روند. امام 
رضا)ع( در ایــران و 4امام دیگر در بغداد و ســامرا هســتند. بقيع را باید 
سرمایه اي براي دنياي اســالم، چه شيعه و چه اهل ســنت دانست. نکته 
نهایي درباره امام صادق)ع( اینکه ایشان شــاگرداني تربيت کرد که یکي 
بهتر از دیگري بود، همچون محمد بن مسلم، زراره، ابوبصير، جابر بن یزد 
جوفي و جابر بن حيان. امام مکتبي را باز کرد که احدي در آن محروم نبود و 
مي توانست از امام صادق)ع( استفاده کند. و منصور دوانيقي دومين خليفه 
عباسي به قدري نسبت به امام صادق)ع( حسادت مي ورزید که گفت من 
بسياري را کشــتم ولي رئيس و فقيه آنها باقي مانده که خدا من را بکشد 
اگر او را از پا درنياورم و درنهایت امام را مســموم کردند. و نوشته اند بعد از 
شهادت امام جعفر صادق)ع( چنان تشــييع جنازه اي رخ داد که نظير آن 
تاکنون انجام نگرفته و شاگردان بسياري این تابوت را به دوش گرفتند، به 

بقيع بردند و به خاك سپردند.

میراث مكتب جعفري

نگاه
رضا افالطوني ؛   مدیرکل حقوقي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري

قانــون »حمایت قضایــي و بيمــه اي از مأموران 
یگان حفاظــت محيط زیســت و جنگلباني« که 
در ماه گذشــته به تصویب شــوراي نگهبان رســيده بود، 2 روز قبل و توسط 
رئيس جمهوري براي اجراي اصل 123قانون اساســي به دستگاه هاي اجرایي 

کشور ابالغ شد.
هر چند، براساس ماده 54قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و نيز 
مقررات مربوط به آیين دادرسي کيفري، مامورین منابع طبيعي که تعليمات 
الزم را تحت نظارت دادســتان دیده باشــند، به عنوان ضابط قضایي معرفي 
شــده  اند، اما آنها در عمل قدرت اجرایي براي مقابله با متخلفين نداشتند. در 
قانون جدیدي که 2 روز قبل براي اجرا ابالغ شد اما اجازه استفاده از سالح در 
موارد ضروري براي انجام تکاليف و ماموریت هاي مربوطه داده شد. سابق بر این 

چنين حکمي وجود نداشت یا حداقل داراي ابهام بود.
در مقررات سابق، در مورد نحوه استفاده از سالح و مسئوليت ناشي از آن حکمي 
پيش بيني نشده بود، اما ماده یک قانون »حمایت قضایي و بيمه اي از مأموران 
یگان حفاظت محيط زیست و جنگلباني«، عالوه بر بيان نحوه استفاده از سالح، 
مسئوليت کيفري و مدني ناشي از به کارگيري آن را نيز تابع »قانون به کارگيري 

سالح توسط مامورین مسلح« دانسته و نقيصه موردنظر برطرف شد.
از دیگر نقاط مثبــت این قانــون، پيش بينــي پرداخت دیه و خســارت در 
راستاي مواد 13و 14قانون به کارگيري سالح توســط نيروهاي مسلح است. 
مامورین دســتگاه هاي اجرایي )ســازمان حفاظت محيط زیســت و سازمان 
جنگل ها و مراتــع( در برخي موارد، هنــگام اجراي تکاليف دچار آســيب و 
خســران مي شــوند. این قانون دســتگاه هاي مربوطه را مکلف بــه پرداخت 
 و جبران خســارت کرده اســت که این بخش نيز در قانون و مقررات ســابق 

پيش بيني نشده بود.
موضــوع جدید دیگــر کــه قانونگــذار در قانون جدیــد به آن توجــه کرد، 
بيمــه نيروهاي مشــمول ماده یــک »قانون حمایــت قضایــي و بيمه اي از 
مأموران یــگان حفاظت محيط زیســت و جنگلباني« اســت. ایــن ماده نيز 
 کمک شــایاني به نيروهــاي موصــوف در قبال بيمــاري و نقــص عضو و...

 مي کند.
نکته قابــل تامل دیگــر در قانــون جدید، تحت پوشــش بيمه  قــرار دادن 
نيروهاي ســازماني، غير از مأموران یگان حفاظت اســت. در قوانين ســابق، 
اساســا حکمي در این خصوص وجود نداشــت. در نتيجه مأمــوران اجرایي 
محيط زیســت و منابع طبيعي انگيزه اي بــراي حمایت بيشــتر و کامل تر از 
منابع طبيعي نداشــتند، اما آنچنان که تبصره ماده 2قانون جدید پيش بيني 
 کرده، آنهــا نيــز در ماموریت هاي ســازماني، مشــمول حمایــت بيمه اي 

مي شوند.

 نقطه قوت قانوني 
براي حمایت از محافظان طبیعت

دیدگاه
اردشیر گراوند؛  جامعه شناس

با برداشــته شــدن محدودیت ها طبق تصميم ستاد 
ملي مقابله با کرونا، مــردم به تدریج به زندگي عادي 

خود برگشته اند. 
کرونا با ماست اما زندگي روزمره همانند روزهاي قبل 
از شيوع کرونا در شهرها جریان پيدا کرده و مردم روال عادي زندگي خود را از سر 
گرفته اند. شــرایط کنوني نگران کننده است، چرا که باز گشایي مشاغل و برداشتن 
محدودیت ها با وجود کرونا با سالمت شــهروندان ارتباط مستقيمي دارد. در این 
ميان وضعيت گروه هایي که در برابر بيماري آسيب پذیرند بيشتر در مخاطره است. 
اما دقيقا چه اتفاقي افتاده که همه ما مي دانيم کرونــا و خطر ابتال به آن همچنان 
وجود دارد اما از احتياط هاي فردي و جمعي فروکاسته ایم و سعي بر نادیده گرفتن 

مخاطرات پيش رو داریم؟
زماني که جنگي اتفاق مي افتد روزهاي اول مردم نگران مي شــوند اما با گذر زمان 
نظام اجتماعي ناگزیر خواهد بود تا خود را با شــرایط وفــق بدهد. این موضوع در 
شــرایط فعلي هم مصداق دارد. مردم بعد از یک دوره خانه نشــيني و انتظار براي 
نزولي شدن آمارها، در حال بازگشت زندگي و در واقع انطباق زندگي شان با وضعيت 
کنوني هستند.  این تطبيق زندگي با شــرایط جدید زمانبر و در عين حال ناشي از 
اضطرار زندگي است و بخشي از آن به شکل بي توجهي و بي محلي نمود پيدا مي کند. 
درعين حال جامعه نيازمند فرصت بيشتري اســت که بتواند خودش را با شرایط 

جدید تطبيق بدهد.
بخشي از بي توجهي و غفلت مردم به سالمت خود و دیگران به ناتواني دولت در انجام 
وظایفش برمي گردد. دولت در ابتداي شيوع کرونا نتوانست شهرها را قرنطينه کند 
و مردم را متقاعد کند که از خانه بيرون نيایند- هــر چند بيش از 70درصد مردم 
به صورت خود خواسته این قرنطينه را رعایت کردند - همين ناتواني در انجام وظایف 
محوله است در نهایت باعث عادي سازي شرایط کنوني براي مردم شد. ضمن اینکه 
سياست ها و برنامه ها  به درســتي پيش بيني و اعالم نشده است. هم اکنون شرایط 
به گونه اي است که اکثریت مردم راهي جز سر کار رفتن و بيرون آمدن از خانه ندارند. 
بسياري به این نتيجه رسيده اند که اگر یک ماه کار کنند ریسک ابتالیشان به کرونا 
ممکن است 5درصد باشد اما اگر از خانه بيرون نيایند ریسک گرسنگي، ناتواني در 
پرداختن اجاره بها، ناتواني در خرید مایحتاج روزانه و... برایشــان 95درصد است. 
پس برایشــان راهي جز بيرون آمدن از خانه و حاضر شدن در سر کارهایشان باقي 

نمي ماند حتي به قيمت مبتال شدن به کرونا.
ما باید به وجود این ویروس و زندگي با آن عادت کنيم. درســت اســت که برخي 
کشورها از نيروهاي امنيتي براي کنترل پروتکل هاي بهداشتي استفاده کرده اند اما 
این شيوه دست کم براي کشور ما اثربخش نيست و ما باید بر زمينه هاي اجتماعي 

کنتــرل و مهار بيمــاري متمرکز شــویم. در عين حال که 
فاصله گذاري اجتماعي را رعایت مي کنيم و از دست دادن با 

یکدیگر پرهيز مي کنيم، مي توانيم در محل کار خودمان نيز حاضر شویم و در همه 
حال از سالمت خودمان و دیگران مراقبت کنيم. 

انطباق زندگي با کرونا
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  شيوه نامه هاي ابالغي ستاد ملي کرونا فاقد سازوکارهاي نظارتي اند و به همين دليل تأثير چنداني در پيشگيري ندارند

همشهری از ضعف ساز و کارهای نظارت و نبود ضمانت اجرایی پروتکل های مقابله با کرونا گزارش می  دهد
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 مشاغل پر خطر به مرور زمان بازگشایي شدند و دیگر 
مشاغل نيز در آینده اي نه چندان دور و با نظر ستاد 
ملي مقابله با کرونا بازگشایي مي شوند. تکيه دولت در 
بازگشایي ها بر صدور و ابالغ مجموعه اي از پروتکل هاي بهداشتي است؛ شيوه نامه هایي 
براي مشاغل، اصناف و بخش هاي مختلف که مسئوالن از الزامي بودن اجراي آن حرف 
مي زنند اما در عمل پيش بيني نشدن ضمانت اجرایي براي این پروتکل ها آنها را نزد 

عموم جامعه در حد مجموعه اي از توصيه هاي تکراري تقليل داده است.
برنامه اصلي دولت در یک ماه گذشته بازگشایي تدریجي مشاغل بوده است. از مشاغل 
با خطر متوسط گرفته تا مشاغل پرخطر اجازه پيدا کردند با تصميم ستاد ملي مقابله با 
کرونا به صورت مشروط یعني درصورت رعایت دستورالعمل هاي ابالغي از سوي وزارت 
بهداشت و ستاد آغاز به کار کنند. یکي از مهم ترین کارکردهاي پروتکل ها در شرایط 
کنوني رساندن این پيام به مردم است که شرایط همچنان غير عادي است و در واقع 
زندگي روزمره اي که از سرگرفته شده تنها مشروط به رعایت این شيوه نامه مي تواند 
ادامه پيدا کند؛ دســت کم تا زماني که خطر کرونا باالي ســر جوامع ایستاده است و 
درماني براي آن وجود ندارد. حاال اما در آخرین مراحل بازگشایي ها و در شرایطي که 
تنها بخش کوچکي از مشاغل باز نشــده اند، رعایت پروتکل ها در بخش هاي مختلف 
نادیده گرفته شده و آنطور که پيداست برخالف وعده هاي پيشين مسئوالن مبني بر 
برخورد با متخلفان به نظر مي رسد در بخش نظارت بر حسن اجراي این شيوه نامه ها 
سازوکار مشخص و کارآمدي پيش بيني نشده اســت. در نبود ضمانت هاي اجرایي 
کافي به رغم هشدارهاي مکرر ســتاد مقابله با کرونا، پروتکل ها چندان هم از سوي 

مردم جدي گرفته نشده است.
مدیرکل امنيتي اســتانداري تهران درباره ضمانت اجرایي پروتکل ها به  همشهري 
مي گوید که غيــر از محدودیت هایي که در گذشــته درباره جریمــه و منع تردد و 
محدودیت کسب و کارها وجود داشت، محدودیت دیگري در قانون پيش بيني نشده 
است. او مي گوید: »غير از جریمه 500هزارتوماني در ابتداي شيوع بيماري در قالب 
طرح ممنوعيت از خروج اســتان ها یا پلمب واحدهایي که از قوانين تخطي کرده اند 

یا ممنوعيت ترددهاي بين شهري، ممنوعيت یا قوانين بازدارنده دیگري نداریم.« 
به گفته حميدرضا گودرزي، همين محدودیت  هاي قبلي اکنون لغو شــده است اما 
درصورت افزایش شيب ابتالي افراد به بيماري ممکن است محدودیت ها دوباره اعمال 
شود:»اگر روند ابتال و شيوع بيماري افزایشي باشــد و پيک به سمتي برود که تعداد 
مبتالیان رشد داشته باشد، مي توان محدودیت ها را که شامل جریمه، منع تردد، پلمب 
واحدها و توقيف یک ماهه خودروها است با تشــدید مقررات اجرا کرد. پيشنهاد این 
موضوع از سوي استانداري تهران به ستاد مقابله با کرونا ارسال شده است و درصورت 

تصویب ستاد قابل اجراست.«
مســعود مرداني، عضو کميته کشــوري مقابله با کرونا مي گویــد ضمانت اجرایي 
براي رعایت پروتکل هاي بهداشــتي وجود ندارد و در این زمينه در واقع خود مردم 

هستند که باید رعایت کنند. او در گفت وگو با  همشهري ادامه 
مي دهد:» بهترین راه براي مقابله با شيوع ویروس کرونا رعایت 

فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسک توسط همه مردم است اما متأسفانه مردم 
موارد بهداشتي و توصيه هایي که مي شود را رعایت نمي کنند.« 

پروتکل های  رها شده
مهدیه تقوي راد

خبر نگار

  کارلوس کــي روش، در گفت وگو 
با همشــهري از خاطرات بــازي با 
مراکش و اتفاقات اخيري که بين او و 
فدراسيون فوتبال ایران افتاده، 

حرف زد
  مشخص اســت که رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال ایران و 
دبيرکل سابق فدراسيون رفتار 

9اشتباهي انجام دادند

18

10

ني
هرا

ن ت
سي

/ ح
ري

شه
هم

س: 
عک



2 سه شنبه 27 خرداد 99  شماره 7965 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

رئيس قوه قضاييه روز گذشته 
طــي اظهاراتي در جلســه دولت

شوراي عالي قضايي به طرح 
انتقاداتــي از دولت پرداخت و با اشــاره به 
وضعيت بــازار و قيمت ها گفت: تســعير، 
قيمت گــذاري و كنتــرل بــازار وظيفه 
دولت هاست و مسئوالن اجرايي بايد با انجام 
وظايف خود در اين زمينــه، نگراني مردم 
خصوصا اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه را 
برطرف كنند. سيدابراهيم رئيسي با اشاره به 
گزارش هــاي دريافتــي دربــاره افزايش 
قيمت ها از شهر هاي مختلف و گفت وگوي 
خود با معاون اول رئيس جمهــور در اين 
زمينه، از مقامات دولتي خواست كه براي 
ساماندهي قيمت ها و كنترل بازار اقدامي 
فوري و جدي انجام دهند و تأكيد كرد هر جا 
الزم باشــد، دســتگاه قضايي نيــز آماده 
همكاري با مسئوالن اجرايي است. رئيسي با 
اشاره به آشفته بازار مســكن تصريح كرد: 
وضعيت مسكن به ويژه براي مستأجران و 
اقشار كم درآمد غيرقابل تحمل است و بايد 
با اجراي فوري سازوكار هايي همچون اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي كه بعد از ۴ سال 
تصويب قانون هنوز اجرايي نشــده، بازار 
مســكن ســامان يابــد. وي حركــت 
لجام گسيخته نقدينگي به سوي بازار مسكن 
را از عوامل بروز نابساماني در اين بازار عنوان 
كرد و گفت كه اقتصاددانــان پيش از اين 
پيش بيني كرده و هشدار داده بودند كه اگر 
نقدينگي به سمت توليد نرود و وارد بازار هر 

كااليي شود، موجب التهاب مي شود.
همزمان با تأكيدات رئيســي بر مسئوليت 
دولت در تنظيم قيمت ها و بازار، يك مقام 
قضايي ديگر از دولت و بانك مركزي به دليل 
عدم انجام وظايف نظارتي انتقاد كرد؛ قاضي 
مسعودي مقام در جلســه دادگاه متهمان 
ارزي خطاب به يكي از متهمان گفت: نهاد 
نظارتي كه مي گوييد مانند بانك مركزي 
خود متهم است. برخي از وجوه متهمان كه 
مبالغي دريافت كرده اند در دادگاه كيفري 
دو بررسي خواهد شد. مقامات بانك مركزي 
نيز بايد پاسخگو باشــند. سيستم بانكي 
ما نظارتي نداشته اســت؛ اگر نظارتي بود 
اين همه پول نمي رفت و اين نشان دهنده 
وجود فساد اســت. رئيس دادگاه متهمان 
ارزي تأكيد كرد: متأســفانه وظايفي كه بر 
عهده برخي كاركنان دولت اســت درست 
انجام نمي شــود كه اين موضوع به خاطر 
عدم تخصص، عدم رعايت موازين اخالقي 
و ديني است و چينش ها طوري است كه نه 
تخصصي دارند و نه خودشان تعقيب كننده 
هســتند. همــه پرونده هاي مــا به علت 
عدم نظارت اســت. اين قاضي تصريح كرد 
كه هيچ مقامي مصون نخواهد بود و ابعاد 
اين پرونده وسيع است. افرادي ديگر اضافه 

خواهيم كرد و تعيين تكليف خواهد شد. ما 
تمام اشــخاص حقيقي و حقوقي را در اين 
پرونده مورد بررسي و تعقيب قرار خواهيم 
داد و در حال انجام تحقيقات بيشتر در اين 

پرونده هستيم.
به گزارش ميزان، روز گذشــته، رئيس قوه 
قضاييه نيز در سخناني با همين مضمون 
گفت: هيچ پرونده اي را در دستگاه قضايي 
زير ميز نمي گذاريم و همه پرونده ها روي 
ميز قضات هســتند و مورد رسيدگي قرار 
مي گيرند و قوه قضاييــه در مبارزه بدون 
تبعيض با فســاد مصمم اســت و آن را با 
جديت پيگيري مي كنيم. رئيســي گفت 
كه در نخســتين جلسه ســران قوا بعد از 
تصدي مسئوليت قوه قضاييه و در تشريح 
برنامه هاي خود تأكيد كرده هر مستندي 
كه درباره فساد به دســتگاه قضايي ارجاع 
و هر پرونده  اي كه در اين زمينه تشــكيل 
شــود، قاطعانه و عادالنه مورد رســيدگي 

قرار مي گيرد.

پرده اول: اتهامات عراقچي
اختالف نظر مقامات دولتي و قضايي درباره 
وظايف و مســئوليت ها در زمينه نظارت و 
تنظيم بازار به ويژه در بازار ارز پيش از اين در 
ماجراي رسيدگي به اتهامات ولي اهلل سيف، 
رئيس سابق بانك مركزي و احمد عراقچي 
معاون ارزي بانك مركزي و پس از آن در پي 
گزارش جنجالي رئيس ديوان محاسبات 
تفريــغ بودجــه 97و نحــوه هزينه كرد 
۴.8ميليارد دالر ارز و دستور رئيسي براي 
رسيدگي به اين موضوع و متعاقبا واكنش 
رئيس جمهور ســر باز كرد؛ نخستين دور 
تقابل كالمي مقامات دولتي و قضايي)در 
دوره رياست رئيسي( در زمينه سياست هاي 
ارزي و شــيوه مبارزه با فساد، مشخصا در 
پي برگزاري نخستين دادگاه رسيدگي به 
اتهامات عراقچي در مردادماه 98 آغاز شد. 
عراقچي كه به مشاركت در اخالل در نظام 
ارزي و پولي كشــور از طريق قاچاق عمده 
ارز به صورت شبكه اي و ســازمان يافته در 
حد كالن متهم است، در مردادماه سال 97 
دستگير و ســپس با توديع وثيقه آزاد شد. 
پرونده سيف هم در دستگاه قضايي مفتوح و 
در حال تحقيقات و رسيدگي است. با اينكه 
مقامات قضايي چيزي در مــورد اتهامات 
سيف نگفته اند، او اما به گفته مقامات قضايي 

ممنوع الخروج است.
طــرح اتهامات عليه دو مقام ســابق بانك 
مركزي و محاكمه آنها از ســوي دستگاه 
قضايــي در حالي بود كه از نــگاه مقامات 
دولتي، اقدامات عراقچي و سيف در راستاي 
اجراي سياســت هاي دولت و كنترل بازار 
ارز بوده است. اظهارات تند رئيس جمهور 
در جشنواره شهيد رجايي)6شهريور98( 

گوياي عمق اختالف نظــر دولت و عدليه 
بود كه گفت: »دســتگاه نظارتي در كشور 
دچار خطا شده است و ان شاء اهلل به دست 
مسئوالن ارشد دستگاه هاي نظارتي اصالح 
شود.« حســن روحاني در ادامه سخنانش 
گفته بود: »با دادگاه و دستگاه قضايي، فساد 
از بين نمي رود بلكه دستگاه قضايي آخرين 
مرحله اســت و با بگير و ببند فساد از بين 

نخواهد رفت.«
در پي اين اظهارات رئيس جمهور، رئيس قوه 
قضاييه نيز در سخناني گفت: »هرچقدر كه 
پرونده هاي مختلف را بررسي كنيم، صدايي 
بلند نمي شود ولي زماني كه پرونده كساني 
كه متصل به نظام قدرت و سرمايه هستند 
روي ميز قاضي مي آيد، صداي عده اي بلند 
مي شــود و مي گويند موضــوع جناحي و 
سياسي است.«  تقابل هاي كالمي دولت و 
دستگاه قضايي، به سران اين دو قوه محدود 
نماند و در ادامه معــاون اول قوه قضاييه و 
سخنگوي اين قوه از يكســو و معاون اول 
رئيس جمهور، رئيس دفتر رئيس جمهور و 
نيز سخنگوي دولت وارد گود شده و به انتقاد 
از عملكرد يكديگر پرداختند. دولتمردان 
بر اين موضوع تأكيد داشــتند كه اقدامات 
مديران بانك مركــزي در چارچوب و در 
راستاي اجراي سياســت ها و تصميمات 
مجموعه دولــت و رئيس جمهور به منظور 
كنترل بازار بوده است و »درست يا غلط« 

اين سياست ها بر عهده قوه قضاييه نيست.

پرده دوم: گزارش ديوان محاسبات
پرده ديگــر اختالفات دولت و دســتگاه 
قضايي، در پي دســتور رئيس قوه قضاييه 
براي رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات 
آغاز شد. در فروردين ماه سال جاري، رئيس 
ديوان محاســبات در جريان ارائه گزارش 
جنجالي از تفريغ بودجه 97، طي اظهاراتي 
در جمع نمايندگان مجلس گفت كه بيش 
از ۴ميليارد و 820ميليون دالر بالتكليف 
مانده و با وجود گذشــت بيش از يك سال 
منجر به واردات كاال نشده است. اين موضوع 
در رسانه ها با مضمون گم شدن ۴.8ميليارد 
دالر بازتاب وســيعي داشت. در آن مقطع، 
گزارش ديوان محاســبات به قوه قضاييه 
ارجاع شد كه رئيس اين قوه بالفاصله ضمن 
انتقاد از »نظارت گريزي دولت« به دادستاني 
تهران دستور داد تا موضوع به صورت ويژه 
در يك شعبه اختصاصي مورد بررسي قرار 
بگيرد. اقدامي كه با واكنش مجموعه دولت 
و در باالترين سطح با واكنش رئيس جمهور 
مواجه شد كه اين گزارش را »صد درصد« 
غلط دانســت و گفت: »يك بنده خدايي 
گزارش اشتباهي داده است كه خود مؤلف 
فهميده اشــتباه كرده و آمده عذرخواهي 
كرده اما باز شما دنبال آن اشتباه افتاده ايد.«

بعــد از گــزارش دبيــركل 
سازمان ملل عليه ايران كه ادعا هسته اي

شــده بود حمالت موشكي 
شــهريور ماه ســال گذشــته به تاسيسات 
آرامكوي عربستان منشأ ايراني دارد، گزارش 
آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اجراي 
تعهدات هسته اي ايران چنان نگاشته شده كه 
ايران را متهم بــه عدم صدور مجــوز براي 

دسترسي هاي بازرسان آژانس كرده است. 
اين اتفاق ها در روزهايي مي افتد كه آمريكا 
تالش مي كند بــا برگزاري جلســه اي در 
شوراي امنيت سازمان ملل، معافيت ايران 
از تحريم هاي تسليحاتي را لغو كند؛ موعد 
اين معافيت ها مهرماه امســال مي رســد 
و طبــق برجام بايد اين معافيت ها 5ســال 
پس از اجراي برجام به اجرا در بيايد. با اين 
حال ديروز ســخنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان با اشاره به اين گزارش آژانس اعالم 
كرد: آژانس بر مبناي ادعاي جاسوسي رژيم 
صهيونيستي و شخص نتانياهو، موضوعي را 
كه بسته شده است، باز مي كند و اين جاي 
تأسف دارد كه آژانس به جاي اتكا به مدارك 
متقن و نگاه به همكاري هاي ســطح باالي 
ايران با آژانس به ادعاهاي رژيمي مي پردازد 
كه خصومتش با مردم، نظام ايران و خطري 
كه براي عرصه بين  الملــل دارد بر همگان 

مشخص است.
حسن روحاني، رئيس جمهور اخيرا در جلسه 
هيأت دولت و در آســتانه برگزاري نشست 
فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي، درخصوص قطعنامه 22۳۱ گفته بود: 
مسئله پايان تحريم تســليحاتي در مهرماه 
امسال يكي از دستاوردهاي مهم برجام است 
و اگر آمريكايي ها بخواهند اين دســتاورد را 
زير سؤال قرار دهند كشورهاي بزرگ ديگر 

مي دانند كه عكس العمل ما چه خواهد بود.
وي افزود: اخيرا آمريكايي ها شروع به تهديد 
آژانس بين المللي اتمي و شــوراي امنيت با 
هدف به استخدام گرفتن اين نهادها كرده اند 
كه مطمئن هســتيم هم ديپلمات ها و هم 
مسئولين كشــور ما در اين زمينه در برابر 
آمريكا به خوبي خواهند ايستاد و ما نخواهيم 

گذاشت آمريكايي ها موفق شوند.

اولين قطعنامه پس از 2012
بلومبرگ مدعي شــده ۳كشــور اروپايي 
طرف برجام با تنظيم قطعنامــه اي از ايران 
خواســته اند كامال بــا تحقيقــات آژانس 
بين المللي انرژي اتمــي همكاري كند. اين 
قطعنامه يك صفحه اي نخســتين تذكر به 
ايران از ســال20۱2 اســت كه به تصويب 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 

رسيده است.

گروسي: ايران اجازه دسترسي نمي دهد
ديروز رافائل گروســي، مديــركل آژانس 
بين المللي انژري اتمي در بخشــي از بيانيه 
خود ادعا كــرد: من با نگراني جدي اشــاره 
مي كنم بيش از ۴ماه است كه ايران براي ما 

دسترسي به 2محل را ايجاد نكرده و تقريبا 
يك سال است كه در مذاكرات واقعي براي 
توضيح درباره ســؤاالت ما در ارتباط با مواد 
هسته اي اعالم نشده محتمل و فعاليت هاي 
هسته اي مشاركت نداشته است. اين به طور 
معكوس توان آژانس براي پاسخ به سؤاالت 
و ارائه تضميــن معتبر درباره نبــود مواد و 
فعاليت هاي هســته اي اعالم نشده در اين 

محل ها در ايران را تحت تأثير قرار مي دهد.
به گزارش ايســنا، در ادامه اين بيانيه آمده 
است: من پيش از اين گزارش دادم كه ايران 
در ماه ژانويه اعالم كرده است برنامه هسته اي 
آن ديگر »تابع هيچ محدوديتي در محدوده 
اجرايي« نخواهد بود و اين كشــور »مانند 
قبل« به همكاري با آژانس ادامه خواهد داد. تا 
به امروز، آژانس شاهد هيچ تغييري در زمينه 
اجراي تعهدات هسته اي ايران با توجه به اين 
مواردي كه اعالم كرد و يا در سطح همكاري 
ايران با فعاليت هاي راستي آزمايي و بازرسي 

تحت برجام نبوده است.
رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در يك كنفرانس مطبوعاتي كه 
پس از آغاز جلسه شوراي حكام آژانس برگزار 
شد درباره اينكه شوراي حكام ممكن است 
چه موضعي در برابر ايران داشته باشد، گفت: 
اين به اعضاي شورا بستگي دارد كه چگونه 
پاســخ بدهند. من به دنبال روش مشخصي 
نيســتم كه براي واكنش آنها تعيين شود. 
وظيفه من اين است كه گزارش فعاليت هايم 
را به آنها بدهم. او در پاســخ به اين سؤال كه 
آيا ممكن است با بيشتر كردن فشار بر ايران 
درباره ايجاد دسترســي به برخي محل ها، 
ايران همكاري اش را  بــا آژانس كمتر كند، 
گفت: اميدوارم اينگونه نباشد. نه فقط براي 
ايران بلكــه براي همه كشــورها. تعهدات، 
تعهدات هســتند و همكاري  ها ادامه دارند، 

اميدوارم كارمان را بهتر انجام بدهيم.

تصميم هاي نامربوط و غيرسازنده
سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه 

كشورمان در نشســت خبري خود گزارش 
اخير آژانس و ادعاهاي مطرح شــده در آن 
را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ايران تاكنون 
همكاري هاي سطح بااليي با آژانس داشته 
است. آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد اين 
همكاري ها را قدر بداند و تحت تأثير برخي 
از رژيم ها و كشــورها و حاشيه ســازي  هاي 

بي مورد آنها نباشد.
ســخنگوي وزارت خارجه خاطرنشان كرد: 
همكاري هاي ايران بــا آژانس بعد از كاهش 
تعهدات برجامي ادامه پيدا كــرد و ايران با 
اطالع آژانس اين اقدامات خود را انجام داد و 
اگر آنها بخواهند اين رويه را در پيش بگيرند 
قدري تعامل با اين نهــاد بين المللي دچار 

مشكل مي شود.
موسوي تأكيد كرد: اميدواريم كه آژانس زير 
فشــار آمريكا و رژيم صهيونيستي تصميم 
نامربوط و غيرســازنده اي نگيرد و طبيعي 
است اگر تصميم غيرسازنده اي گرفته شود 
امكان دارد ايران واكنش در خوري نشــان 
دهد و احتماال آنها حدس خواهند زد كه اين 

تصميم و واكنش چه خواهد بود.
ســيدعباس موســوي، در نشســت خود 
با خبرنگاران در پاســخ به ســؤالي در مورد 
گزارش اخيــر گوترش، دبير كل ســازمان 
ملل در موضوع آرامكو و ادعاهايي كه در اين 
گزارش عليه كشورمان مطرح كرده است با 
انتقاد از اين گــزارش گفت: ما اين گزارش و 
ادعاهاي مطرح شده در آن را بي پايه و اساس 
مي دانيم و فكر مي كنيــم كه اين گزارش بر 
مبناي فشارهايي كه آمريكا و رژيم عربستان 
وارد كردند تهيه و تدوين شــده است. هيچ 
سند و مدركي ادعاهاي مطرح شده را ثابت 
نمي كند و آنها براساس يك سري اطالعات 
خاص و فشارهاي وارده اين گزارش را تهيه 
كرده اند. وي ادامه داد: اين باعث تأسف است 
كه دبير كل سازمان ملل متحد از طريق برخي 
كشورهاي خاص تحت فشار قرار مي گيرد و 
گزارش هايي را تأييد و اعالم مي كنند كه پايه 

و مبناي درستي ندارند.

۳كشور اروپايي در قطعنامه اي از ايران خواستند با آژانس انرژي اتمي همكاري كند

سخنگويان دولت و وزارت خارجه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي را سوگيرانه و متأثر 
از فشارهاي رژيم صهيونيستي و آمريكا دانستند

نخستين قطعنامه پس از 8 سال
در حاشيه سياست

  وزير بهداشت: استعفا نداده ام
وزير بهداشــت به دنبال طرح شــايعات مبني بــر كناره گيري اش از 
مسئوليت به ايرنا گفت: بنده استعفا نداده ام و همچنان به فعاليت خود 
براي مهار اپيدمي كرونا ادامه مي دهم. سعيد نمكي تصريح كرد: بنده 
به هيچ عنوان نامه اي مبني بر استعفا به هيأت دولت نداده ام و همچنان 
به تالش خود براي كنترل اپيدمي كرونا در سراسر كشور به خصوص 
استان هايي كه بيشتر درگير هســتند، ادامه مي دهم. وضعيت كرونا 
در كشور عادي نيست و بايد همه مردم پروتكل ها و دستورالعمل هاي 
فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند. اميدوارم بتوانيم با همكاري مردم 

و همه دستگاه ها اين اپيدمي را مهار كنيم.

  اگر اين دولت نبود وضع صد برابر از اين بد تر مي شد
سخنگوي دولت در نشست خبري روز دوشنبه  خود در پاسخ به سؤالي 
درخصوص انتقادات از وضعيت اقتصادي و معيشــت مردم و بي تأثير 
بودن دستورات رئيس جمهور درباره اين نابساماني ها گفت: »معتقدم 
نقد بايد زمينه منصفانه داشته باشد و همه ابعاد موضوع را در بر بگيرد 
تا بتواند پيش روي مخاطب تصوير درســتي ايجاد كند.« براســاس 
گزارش ايرنا، علي ربيعي تصريح كرد: »ما با پديده ترامپ نامتعادل ترين 
رئيس جمهور آمريكا بر سر يك كشور زورگو كه ابزار نظامي، سياسي 
و اقتصادي قوي دارد، روبه رو بوديم. آيا كســي ترديــد دارد كه امروز 
ناكامي هاي داخلي آمريكا، نوع تصور و تفكر خود ترامپيست ها و در كنار 
آنها رژيم صهيونيستي و بعضي كشورهاي منطقه بزرگ ترين موضوع 
مورد مخالفت و خصومت خود را جمهوري اسالمي ايران قرار دادند؟ 
دوستان در اين زمينه بحث مي كنند اما تحريم را نمي بينند و عامل آن 
را نمي گويند. شما درآمد ارزي تان امسال چقدر بوده و چگونه كاالي 
اساسي مردم را تامين كرديد و زندگي مردم را نگه داشتيد؟ من ادعا 
نمي كنم امروز جامعه از زندگي خود خوشحال است، نگراني وجود دارد 
اما علتش را هم بگوييد كه اگر اين دولت نبود شمايي كه مدعي هستيد 

وضع صد برابر بدتر از اين مي شد.«

  احمدي نژاد مي آيد
عباس اميري فر، رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري دولت 
محمود احمدي نژاد با پيش بيني حضور رئيس دولت دهم در انتخابات 
رياست جمهوري ســيزدهم به خبرآنالين گفته: »با شناختي كه من 
دارم او در انتخابات شركت خواهد كرد.« به گفته او؛ » احمدي نژاد براي 
آنكه موضوع 96 و ردصالحيتش دوباره تكرار نشود احتماال با شوراي 
نگهبان وارد مذاكره خواهد شد و در رابطه با رعايت خط قرمزها تعهدي 
به حاكميت خواهد داد.« اميري فر، اقبال جامعه به احمدي نژاد براي 
انتخابات ۱۴00را باال دانسته و استدالل آورده: »شخصيتي مانند آقاي 
رئيسي اگر احمدي نژاد را به عنوان معاون اول و نفر دوم خود انتخاب 
كند، در رأي گيري اين فرد خيلي تأثير دارد يعني محبوبيت احمدي نژاد 
مي تواند آرا را به خود جذب كند؛ همه اينها بستگي به خود ايشان دارد.«

  انتقاد عارف از تداوم حصر
رئيس بنياد اميد ايرانيان از وضعيت جسماني حجت االسالم مهدي 
كروبي كسب اطالع كرد. به گزارش ايلنا، محمدرضا عارف در گفت وگوي 
تلفني با فاطمه كروبي با بيان اينكه آقاي كروبي از چهره هاي مؤثر انقالب 
اسالمي ايران است، تصريح كرد: وضعيت حصر آقايان كروبي، موسوي 
و خانم رهنورد با نگاهي كه به منافع ملي وجود دارد، بايد حل و فصل 
مي شد و تداوم اين وضعيت را به نفع منافع ملي نمي دانم و اميدوارم براي 
همگرايي بيشتر هر چه زودتر شاهد حضور اين عزيزان در جمع ياران 
انقالب باشيم. وي خطاب به فاطمه كروبي گفت: سالم ويژه من را به 
آقاي كروبي برسانيد و سالمتي كامل ايشان را از خداوند منان خواستارم. 
فاطمه كروبي نيز از پيگيري هاي عــارف در مورد وضعيت محصوران 

قدرداني و از روند درماني همسر خود توضيحاتي را ارائه كرد.

  واكنش پزشكيان به نامزدي رياست جمهوري
نماينــده اصالح طلب مجلس بــه برخي اخبــار مبني بــر احتمال 
كانديداتوري اش بــراي انتخابات رياســت جمهوري ۱۴00واكنش 
نشان داد و گفت: فعال خبري نيســت. خبرگزاري فارس در پيش بيني 
خود از رقباي انتخابات رياست جمهوري ۱۴00گزارش داده: »۱۱ ماه 
به انتخابات باقي مانده و برخي رسانه ها از هم اينك، گزينه هاي احتمالي 
را براي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مطرح مي كنند كه 
در همين حين، نام مسعود پزشكيان نيز در ميان كانديداي احتمالي 
اصالح طلب ديده مي شــود.« برخي از رســانه ها اعالم كرده بودند كه 
احزاب اصالح طلب مســعود پزشــكيان را به عنوان گزينه انتخابات 
رياست جمهوري ۱۴00مورد بررســي قرار داده اند و در همين رابطه 
نماينده مردم تبريز در مجلس با رئيس دولت اصالحات ديدار كرده است.

  نامه حزب اعتماد ملي به رئيسي
حزب اعتماد ملي در نامه اي به سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
خواستار رفع حصر ۱0ساله مهدي كروبي، زهرا رهنورد و ميرحسين 
موسوي شــد. به گزارش اعتمادآنالين، در بخش هايي از اين نامه كه 
پس از آسيب جسماني اخير كروبي نوشته شده، آمده است: »جناب 
آقاي كروبي با گذشت 8۳سال سن، ايام كهنسالي عمر خود را با مشقت 
تحميلي و در حصر خانگي و محروميــت از بديهيات زندگي عادي و 
حال نامساعد جسمي سپري مي نمايد؛ در طول يك ماه اخير به دليل 
فشارهاي ناشي از اين حصر با افت شديد فشــار خون)5/5 درجه( و 
پوكي استخوان مواجه گشته كه بر اثر عدم تعادل جسماني ناشي از آن 
دچار شكستگي استخوان دست گرديده و هم اكنون با سختي ايام را 
سپري مي نمايد. نيك مي دانيد كه اين وضعيت درخصوص جناب آقاي 
مهندس ميرحسين موسوي و همسر بزرگوارشان سركار خانم دكتر زهرا 
رهنورد نيز جاري و ساري است. اكنون اميد و انتظار اين است با توجه به 
اهميت و حساسيت موضوع، پيگيري قانوني و مصلحانه امر در دستور 
كار حضرتعالي و دستگاه قضايي كشور قرار گيرد و حصرآيت اهلل مهدي 
كروبي و همچنين مهندس ميرحســين موسوي و همسر گرامي اش 
خانم دكتر زهرا رهنورد كه از مواريث دوران مديريت قضايي قبل بوده 
در دوره مديريت جديد خاتمه يافته و اين قفل سياه با كليد جنابعالي 

گشايش يابد.«

  منتجب نيا: سيدحسن خميني نيايد
دبيركل حزب جمهوريت درباره انتخابات ۱۴00به ايسنا گفت: برخي 
اصالح طلبان در انتخابات 92 و 96 حضور داشتند و طبيعي است كه 
اكنون ذهنيت ها به سوي اين افراد براي حضور در انتخابات برود؛ مثال 
اين ذهنيت در بين اصالح طلبان وجود دارد كه اسحاق جهانگيري كه 
در انتخابات 96 به نفع روحاني فعاليت كرد و در اين 7 سال معاون اول 
رئيس جمهور بود، به انتخابات ۱۴00 ورود مي كند مخصوصا كه مورد 
حمايت حزب كارگزاران است. افراد ديگري هم مثل محمدرضا عارف 
هستند كه ممكن است وارد انتخابات شوند. رسول منتجب نيا همچنين 
با اشاره به مطرح شدن نام سيدحسن خميني براي حضور در انتخابات 
رياســت جمهوري، گفت: امام خميني)ره( راضــي نبود اعضاي بيت 
ايشان وارد مسئوليت هاي اجرايي شوند. به خاطر جايگاه بيت امام )ره(، 

مصلحت نيست كه سيدحسن خميني وارد انتخابات شود.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان 
كه به تركيه سفر كرده اســت، در استانبول ديپلماسي

درباره مســائل اقتصادي بين ايران و تركيه 
گفت وگو كرد؛ گفت وگوهايي كه منجر به توافق طرفين براي 
ازســرگيري پروازها در  ماه آگوست )۱۱مرداد( و همچنين 

ضرورت ازسرگيري صادرات گاز شد. 
به گزارش ايســنا، در ديدار بين محمد جواد ظريف و مولود 
چاووش اوغلو، وزير خارجــه تركيه، راه هاي جبران كاهش 
تجارت بين 2كشــور در ۴ ماه گذشــته به دليــل مقررات 
محدود كننده كرونا بررســي شــد. پروازهاي بين 2كشور 
به خاطر كرونا به حالت تعليــق درآمده بود. همچنين وقوع 
انفجارهايي در خطوط لوله انتقال گاز ايران به تركيه باعث 

وقفه در صادرات گاز شده بود. اين انفجارها ساعت 6صبح روز 
۱2فروردين امسال در خاك تركيه و در نزديكي مرز بازرگان 
رخ داه بود. ظريف ديروز در پيامي توييتري درباره سفرش به 
استانبول و ديدار با همتاي تركيه اي خود نوشت: مذاكرات 
سازنده اي با دوستم مولود چاووش اوغلو و ديگر مقامات ارشد 
استانبول داشتم. تبادالت نظر كامل انجام شده و تصميماتي 
مفيد درباره همكاري هاي دوجانبه و مســائل منطقه اي و 

جهاني گرفته شد. رايزني هاي دقيق الزم االجرا هستند.

توافق ها براي نشست آستانه
توافق براي برگزاري اجالس سران آستانه به صورت مجازي 
در هفته هاي پيش رو و سپس برگزاري اجالس حضوري در 

ديپلماسي اقتصادي ظريف در آنكارا
صادرات گاز ايران به تركيه و همچنين پروازهاي بين 2كشور از سرگرفته مي شود

تهران در نخستين فرصت ممكن، مسائل سوريه، يمن، ليبي 
و مبارزه با تروريســم از ديگر موضوعات مورد گفت وگوي 
وزراي امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و تركيه در 2 دور 

گفت وگوي انجام شده بود.
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشــورمان ديروز در 
نشست خبري با همتاي ترك خود با اشاره به سفر رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه به تهران همچنين اعالم كرد كه 
در ادامه روند آستانه به زودي نشستي در سطح سران در تهران 
برگزار خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: در رابطه با تحوالت 
سوريه و يمن رايزني كرديم و تركيه به دنبال اين است كه در 
كشور يمن صلح ايجاد شود. از ســوي ديگر، چاووش اوغلو 
گفت: تركيه و روســيه در رابطه با مسئله ليبي اختالف نظر 
ندارند و تعويق ديدار با وزير خارجه و دفاع روسيه به منظور 
تعميق رايزني ها در رابطه با مســئله ليبي است. قرار است 
نشست مجازي حسن روحاني، والديمير پوتين و رجب طيب 
اردوغان روساي جمهور ايران، روســيه و تركيه در راستاي 

روند آستانه براي ايجاد صلح در سوريه به زودي برگزار شود.

آژانس در برابر قلدري آمريكا بايستد
علي ربيعي، سخنگوي دولت هم در پاسخ به ســؤالي درباره گزارش اخير آژانس 
بين المللي و جلسه شوراي حكام ابراز داشــت: ما از اعضاي شوراي حكام انتظار 
داريم كه از استقالل اين نهاد بين المللي در برابر قلدري آمريكا حمايت كنند. در 
عين حال اين هشدار را مي دهيم كه اســتفاده از معيارهاي سياسي در رسيدگي 
متقابل به تكاليف و حقوق كشورها در آژانس نتيجه اي جز از هم گسيختن رشته هاي 
اعتماد و تقويت بي ثباتي در عرصه جهاني ندارد. ربيعي با تأكيد بر اينكه جمهوري 
اسالمي ايران بيشترين حد دسترسي را كه ممكن است يك كشور به آژانس بدهد، 
داده است، بيان كرد: ما بر حوزه دسترسي ها، به بازرسان آژانس امكاناتي را داديم 
كه به جرأت مي توان گفت شفاف ترين برنامه صلح آميز هسته اي در جهان را داريم. 
آيا يكي از كشورهاي منطقه درصدي از شفافيت برنامه را داشته است؟ ايران هم 
انتظار دارد آژانس درخواست هاي خود را در چارچوب توافقات پادماني و اساسنامه 
آژانس ارائه كند. دســتيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور با بيان اينكه به هيچ 
عنوان بازرسي هاي فني نبايد سياسي شود، يادآور شد: سياسي شدن اين مسئله 
نه تنها كمكي به حل مسئله نمي كند بلكه آن را پيچيده هم خواهد كرد. همانطور كه 
آژانس در سال هاي گذشته گزارش هاي مثبتي را منتشر كرده، اميدواريم اين بار 

نيز اجازه ندهد اهداف سياسي در آژانس به نتيجه برسد.

ث
مك

اظهارات مقامات دولتي و قضايي طي يك سال گذشته، از اختالف نظر 2 قوه درباره 
مسئوليت تنظيم بازار و سياست هاي ارزي حكايت دارد

رئيس قوه قضاييه: هيچ پرونده اي را در دستگاه قضايي زيرميز نمي گذاريم و 
همه پرونده ها روي ميز قضات هستند

نگراني هاي ارزي دولت و عدليه
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جمع آوري پســماند خشك براي 
بازيافت و پسماند  تر براي تبديل به شهر

كمپوست پيش از هر چيز نيازمند 
شــبكه بزرگ و گســترده اي اســت كه بتوان 
اطالعات آن را دائما به روز ساخت و بررسي كرد 
اما تا كنون چنين ســامانه اي در تهران كه خود 
توليد كننده حجم زيادي از زباله است، تا ديروز 

وجود نداشت. 
ديروز نخســتين مرحله از طرح كاپ )كاهش 
پسماند( براي 4منطقه 21،16،6 و22  با رونمايي 
از ســامانه يكپارچه صورت وضعيت پيمانكاران 
براي جمع آوري پسماند  تر و 2اپليكيشن  براي 
جمع آوري پسماند خشــك آغاز شد. با اجراي 
اين 2طرح، جمع آوري پســماند شهر از طرف 
پيمانكاران به صورت يكپارچه و هماهنگ انجام 
مي شــود و اطالعات اجرايي آن دائما در اختيار 

شهرداري قرار خواهد گرفت.
شــهردار تهران در اين نشســت اظهــار كرد: 
»شــهرداري تهران از وضعيت كــودكان كار 
نه فقط در حوزه پســماند بلكــه در كارگاه ها 
و مراكــز توليد ديگــر راضي نيســت، اگر هم 
پيمانكاران به شــكل غيرقانوني از كودكان كار 
با هدف سودجويي از آنها استفاده كنند با آنها 
برخورد مي شود. اما مخازن كنار خيابان ها يك 
كار را راحــت كرده اند و آن هم اين اســت كه 
همه  چيز از خشك و  تر و قابل بازيافت و غيرقابل 
بازيافت را درون آنها مي ريزيم. اين كار تبعات 
جبران ناپذيري به وجود آورده است كه عالوه بر 

ايجاد آلودگي باعث مي شود يكي از مكان هاي 
مراجعه زباله گرد ها و همينطور كساني باشد كه 
از كودكان كار براي جمع آوري زباله اســتفاده 

مي كنند.«
پيروز حناچي گفت: »بســياري از شــهر هاي 
بزرگ دنيــا جمــع آوري زباله هر شــب را به 
هفته اي يك شب كاهش داده اند؛ با بهينه كردن 
و مديريت اين فرايند. اين كار نيازمند مديريت 
ويژه اي است. ما هم بايد از اين تجربيات استفاده 
كنيم. بخشي از مشــكالتي كه داريم مربوط به 
شــيوه فعلي جمع آوري زباله است. در برخي 
كشــورهاي دنيا اگر هم از اين مخازن استفاده 
مي كنند، آنها را با در هايي مي پوشانند كه امكان 
ورود زباله را دارند ولي نمي توان زباله ها را از آنها 
بيرون كشيد.« او با بيان اينكه در كشور ما ابعاد 
حاكميتي پسماند فراتر از ابعاد محلي است، بيان 
كرد: »روزانه در حدود 6700 تا 7هزارتن زباله در 
تهران حمل مي شود. ما بايد هرچقدر  مي توانيم 
زباله هاي تر و خشــك را از ابتدا تفكيك و حجم 
بخشــي كه در آراد كوه دفن مي شــود را كمتر 
كنيم. اكنون با كاري كه در ايستگاه هاي مياني 
انجام مي شود بخشي از اين پسماند كاهش پيدا 

كرده است.«
شــهردار گفت: »مرحله اول مديريت برنامه اي 
كه ما درباره مديريت يكپارچه پسماند در تهران 
داشتيم به نتيجه رســيد اما تالش براي جلب 
نظر مردم پروژه مهــم اين برنامه اســت و اگر 
بتوانيم مردم را با خودمان همراه كنيم مطمئنا 
يك تحول عظيم اتفــاق خواهد افتاد. هدف اين 
اســت كه با رعايت اســتاندارد ها و بهينه كردن 
موضوع پســماند، تجربه متفاوتي ايجاد شــود. 

اينكه پســماند فقط موضوع شــهرداري تهران 
باشــد با اينكه موضوع مردم شــهر تهران باشد 

تفاوت دارد.«
حناچي در پاســخ به ســؤالي درباره زباله هاي 
بيمارســتاني اظهار كرد: »مســئوليت امحای 
زباله هاي بيمارستاني بر عهده شهرداري نيست 
ولي اين كار را انجام مي دهيم. با نگاه كاپ هزينه 
توليد زباله هاي بيمارستاني بايد برعهده كساني 
باشد كه اين زباله ها را توليد مي كنند. در مقابل 
روش دفن، روش هاي ديگري هم براي زباله هاي 
بيمارستاني وجود دارد كه ما با حمايت صندوق 
خاصي كه براي اين كار در دولت تشكيل شده، 

به دنبال اين روش ها هستيم.«
او درباره زباله سوز هايي كه قرار بود به شهرداري 
تهــران تحويل داده شــود، گفــت: »در دولت 
اعتباري براي تامين زباله ســوز تعيين شــد اما 
اولويت به مناطقي مانند مناطق شــمالي داده 
شد كه محيط زيست شكننده  تري دارند. ما در 
مراحل بعدي پيگير ايجاد زباله سوز در آرادكوه 

هستيم.«

كاهش پسماند و كاهش دفن پسماند
رئيس شوراي شهر تهران نيز كه در اين مراسم 
حضور داشت با اشاره به نامطلوب بودن وضعيت 
جمع آوري زباله ، اظهار كرد: »مخازن روباز هم 
باعث آلودگي مي شــود و هم امكان دسترسي 
مافياي زباله را فراهم مي كند كه سراغ اين مخازن 
بيايند براي به كارگيري بيشــتر از كودكان كار 
هرچند كه دائما مي گوييم نبايد از اين كودكان 

استفاده كنند.«
محسن هاشمي گفت: »بايد كاهش پسماند را از 

كاهش دفن پسماند جدا در نظر بگيريم تا بتوانيم 
در اين دو موضوع مجزا به نتيجه برسيم؛ اگرچه 
در اين مدت ميزان زباله اي كه در آرادكوه دفن 

مي شود كمتر شده است.«
او تأكيد كرد: »در طراحي شيوه هاي مديريتي و 
اجرايي جديد براي بازيافت پسماند خشك و  تر 
بايد به دو موضوع توجه دائمي داشت. اول حاكم 
بودن اصل رقابت و جلوگيري از ايجاد رانت تا بعد 
از اصالح روش قبلي، مافياي جديد شكل نگيرد، 
مورد ديگر هم جســارت و ريسك پذيري است. 
مشــكالت كمبود منابع و اطمينان نداشتن از 
استقبال عمومي، باعث نگراني هايي مي شود و 
در كنار آن مافياي زباله تالش مي كند كه طرح ها 

موفق نشود.«
معاون خدمات شهري شــهرداري تهران نيز در 
اين نشســت گفت: »اكنون در 927ساختمان 
شــهرداري تهران كار تفكيك پسماند خشك و 
 تر انجام مي شــود و از 4منطقه اي كه در فاز اول 
طرح كاپ قرار دارند انتظار داريم آن را به خوبي 
اجرا كنند تا در آينده به ساير مناطق گسترش 

پيدا كند.«
مجتبي يزداني همچنين تأكيد كرد: »موضوع 
پسماند پزشكي تهران بايد تعيين تكليف شود 
تا بتوان درباره آن اقدامي انجــام داد. در برخي 
شهر هاي ديگر براي رسيدگي به اين كار توافق 
شده است؛ به عنوان مثال در اصفهان شهرداري 
زمين را واگذار كرده و دانشگاه پزشكي كار امحا 

را اجرا مي كند.«
در پايــان اين مراســم مســئوالن شــهري از 
خودرو هاي جديد 2اپليكيشن جمع آوري زباله 

خشك بازديد كردند.

  پيروز حناچي، شهردار تهران: مسئوليت امحای زباله هاي بيمارستاني بر عهده شهرداري نيست ولي اين كار را انجام مي دهيم
  محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران: مخازن روباز روش نادرست جمع آوري زباله است

آغاز طرح كاهش پسماند از 4منطقه

محمد سرابي
خبر نگار

نگاه

پروژه هاي »كوچك مقياس« محلي 
نوآوري در مديريت شهري

در دوره كنوني مديريت شهر تهران، موضوعي 
كه مي تواند جان تازه اي به روح و روان شــهر 
بدهد استفاده از ايده ها، ابتكارات و نوآوري در عمران و آباداني و شيوه 
خدمت رساني به شهروندان است. بايد قبول كرد كه ديگر پايتخت، 
گنجايش و ظرفيت اجراي پروژه هاي بزرگ و عظيم عمراني را ندارد 
و چه بسا اين پروژه ها هزينه هاي هنگفت و سنگيني را بر دوش شهر 
و شهروندان تحميل كند. ديگر زمان آن رسيده تا مسير و راه مناسبي 
براي خدمت و برآوردن نياز شهروندان انتخاب شود. يكي از ايده هاي 
ناب و خالقانه اي كه مديريت شهر تهران در دوره كنوني در محله ها 
به اجرا گذاشته »پروژه هاي كوچك مقياس محلي« است كه با اينكه 
از لحاظ مقياس و مساحت كوچك و كم هزينه تر از پروژه هاي كالن 
هستند، اما به مراتب تأثيرات مثبت و اثرگذاري بيشتري در افزايش 
رفاه و آســايش مردم دارند. تعريف اينگونه ريــز پروژه ها در مناطق 
22گانه شــهر تهران و حتي در 352محله پايتخت نيز با تفاوت هايي 
همراه است و اين فرصت را فراهم مي كند تا به كمبود هاي بارز و زواياي 
پنهان نياز هاي اساسي مردم در محله ها كه متأسفانه در دهه هاي قبل 
مورد غفلت و فراموشي مديران شهري واقع شده بودند، رسيدگي شود. 
در همين مدت زمان كوتاه و چند ماهي كه از ســال جديد مي گذرد 
چندين نمونه از پروژه هاي كوچك مقياس محلي در محله هاي شــهر 
تهران به بهره برداري رســيده كه نمونه آن ايجاد دسترسي از خيابان 
شهيد باقري به اتوبان آزادگان در منطقه18 تهران است كه از مطالبات و 
خواسته هاي مهم شهروندان بوده كه نقش ويژه اي در تسهيل رفت وآمد 
مردمان ساكن در اين بخش از شــهر دارد و همچنين مي تواند باعث 
كاهش هزينه ها و مصرف سوخت شود. نكته مهم و كليدي كه در اين 
زمينه مي توان به آن اشاره كرد، مشاركت حداكثري و همراهي بيش از 
پيش شهروندان در اجراي پروژه هاي كوچك مقياس محلي است كه 
مي تواند به نوعي برگ زرين ديگري در كارنامه مديريت شهري كنوني، 
از ابتداي آغاز به كار بلديه تهران تاكنون باشد. نبايد فراموش كرد كه شهر 
تنها با شهروندانش معنا و مفهوم پيدا مي كند و بر همين اساس بايد در 
اجراي اينگونه پروژه ها به دنبال رفع نياز هاي واقعي و ضروري شهروندان 
باشيم تا آنها در كمترين زمان ممكن تغييرات مطلوب و مثبتي را در 
محل زندگي ببينند و احساس رفاه و آرامش بيشتري داشته باشند و در 
اين صورت است كه مي توان ادعا كرد كه شهر و محله به سوي نشاط و 
سر زندگي پيش مي رود. بدون ترديد سازوكار و روش اجراي پروژه هاي 
كوچك مقياس محلي در محله هاي شهر تهران كه با بهره گيري از ديدگاه 
و نظر خود مردم صورت مي گيرد، مي تواند به عنوان الگو و نمونه اي موفق 

مورد استفاده شهرداري هاي كالنشهر هاي ايران نيز قرار گيرد.

سيدمحمد فياض
شهردار منطقه 18

 500كيلومتر پياده راه جديد 
زير پاي تهراني ها

 نهضت پياده راه سازي و مناسب سازي 
پياده روها در تهران آغاز شده و اينطور گزارش

كه برنامه ها نشــان مي دهد تا پايان 
سال بيش از 500كيلومتر پياده راه جديد در تهران 
احداث مي شود. اين خبري بود كه ديروز در حاشيه 
بازديد صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني 

شهرداري، زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي 
شــهر تهران و تعدادي از افــراد داراي معلوليت از 
پياده روهاي خيابان كريمخان مطرح شــد. نكته 
جالب توجه كار اين اســت كه از اواســط تير ماه 
شــهروندان مي توانند از طريق اپليكيشني محل و 
نحوه ايجــاد پياده راه هاي جديد در شــهر را رصد 
كننــد. امكان ديگر هم آن اســت كــه معلوالن و 
كم توانان مي توانند به صورت عملي ايرادات و نقطه 

نظرات را به گوش مجريان برسانند.

  ۵۰۰كيلومتر پياده راه كامل، امن و پيوسته 
اينطور كه صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني 
شــهرداري تهران به همشــهري گفت: »در طرح 
500كيلومتر پياده راه سازي مســير پياده روي امن 
و دوچرخه سواري، مبلمان شــهري و ارائه خدمات 
براي پياده ها مانند ســطل زباله، نور، فضاي ســبز، 
نيمكت هايي بــراي درنگ و نشســتن عابران ديده 
شده است. از طرف ديگر مناسب سازي پياده راه براي 
معلوالن، نابينايان، كم توانان جسمي، سالمندان و... 

در بازديد معاون فني و عمراني شهرداري و عضو هيأت رئيسه شوراي 
شهر تهران از پروژه پياده راه سازي خيابان كريمخان اعالم شد:

خيابان دعوتي پياده راه مي شود
يكي از مهم ترين اقدامات در رابطه با توسعه پياده راه ها اين است كه خيابان دعوتي در منطقه1۰ تهران تبديل به پياده راه مي شود. 
سرگرد مصطفي زيني وند مقدم، رئيس اداره بررسي عالئم و مهندسي ترافيك پليس راهور تهران در اين رابطه گفت: »اين طرح 
پس از بازديد و بررسي هاي ميداني مشترك با شهرداري منطقه1۰ و اخذ مصوبات الزم در كميته شبكه معابر و كميته فني اصالحات 
هندسي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران به مرحله اجرا رسيده و طي آن ضمن توسعه پياده رو ها نسبت به سنگفرش 
مقطع سواره رو نيز اقدام خواهد شد.« او اضافه كرد: »اين اقدام ضمن ارتقاي ايمني تردد عابرين پياده، به مبلمان شهري اين محله، 
زيبايي و جلوه منحصر به فردي مي بخشد. انجام زيرسازي مناسب، اصولي و با دوام يكي از ويژگي هاي قابل توجه اين طرح بوده است.«

ث
مك

مسير دوچرخه سواري  در ميرداماد تكميل شد
ايجاد پياده راه ها و مسيرهاي دوچرخه سواري جديد در حالي دنبال مي شود كه طي روزهاي اخير برخي از مسيرها تكميل شده اند. 
به طور نمونه فاز دوم مسير دوچرخه سواري منطقه3 ديروز به پايان رسيد و به اين ترتيب مسير 4كيلومتري دوچرخه سواري در اين 
منطقه تكميل شد. فاز نخست اين مسير در بلوار ميرداماد حد فاصل بزرگراه شهيد مدرس تا ميدان مادر تكميل شده بود و اكنون 
مسير جنوب به شمال اين محدوده تكميل شده است. مسير رفت و برگشت الين دوچرخه سواري با استفاده از نرده هاي جدا كننده در 
كندروي ضلع جنوبي بلوار ميرداماد از يكديگر تفكيك شده است. در احداث اين مسير، 23۰۰عدد نرده، 11۰۰استوانه ايمني، 7۰تابلوي 

ترافيكي، 1۰مورد اصالح هندسي و 2ايستگاه واقع در روبه روي متروي ميرداماد اجرا شده است.

ث
مك

نيز به طور حتم مورد توجه قرار مي گيرد.« به گفته 
وي، اكنون عمليات اجرايــي طرح در نقاط مختلف 
آغاز شده و قرار است در هر يك از 134ناحيه شهر، 
به ميزان 4كيلومتر پياده راه با رويكرد خيابان كامل 
ايجاد شود. صبوري گفت: »اكنون عمليات اجرايي 
25كيلومتر از طرح شروع شــده و بقيه طرح نيز در 
مرحله عقد قرارداد اســت و تا 15تيرماه مشــخص 
مي شود چه جاهايي از شهر طرح اجرا مي شود. براي 
امنيت دوچرخه سواران نيز، مسير دوچرخه را كامل از 
خيابان جدا مي كنيم و از سطح كمي ارتفاع مي دهيم. 
اينگونه ديگر خودروها وارد پياده راه و مسير دوچرخه 
نمي شوند و با طرح قبلي كه مســيرهاي دوچرخه 
توسط ميله ها جدا شده بود، تفاوت دارد؛ چراكه در 
بسياري از مسيرهاي فعلي دوچرخه و پياده، خودروها 

از اين فضا براي پارك خودرو بهره مي برند.«
او تأكيد مي كند در طرح جديد پياده راه سازي 2مسئله 
اساسي امنيت و پيوســتگي وجود دارد و تا پايان سال 
500كيلومتر پياده راه كامل، امن و پيوسته در شهر ايجاد 
خواهد شد. صبوري همچنين عنوان كرد براي چگونگي 
اجراي كار نيز اپليكيشني ارائه مي شود كه مسيرها را با 

جزئيات كامل به نمايش مي گذارد.

 پياده راه سازي الزمه شهر عدالت محور 
زهرا نژادبهــرام در اين برنامه گفــت: » جدي ترين 
مسله ما در شهر تهران رويكرد »تهران براي همه« 
است. شوراي شهر پنجم دنبال اين است كه فضاي 
شــهر عدالت محور و ايمن باشد. يكي از جدي ترين 
بي عدالتي ها در تهران در سطح پياده راه اتفاق افتاده 
است. پياده راه هاي تهران همواره ماشين رو، موتوررو 
و محل دپو براي ادارت مختلف مانند مخابرات، برق 
و اصناف... بوده اســت. درحالي كه همه شهروندان 
بايد در سطح شهر تردد كنند. از پيرمرد، زن، كودك 
و... پستي و بلندي هاي پياده راه هاي ما جدي است. 
براي همين مي خواهيم پياده راه ها را مناسب سازي  
كنيم و مسير دوچرخه و پياده ايجاد كنيم. « او افزود: 
»در اين خصوص پيمانكاران حتما بايد آموزش هاي 
الزم براي مناسب سازي  ببيند، چراكه به طور مثال 
در ميــدان ســلماس، پيمانكار تفاوت »شــيار« و 
»سكه اي« را نمي دانست و مشكالتي به وجود آمد. 
از ســوي ديگر حتما بايد يك برنامه عملياتي براي 
اين كار وجود داشته باشد كه منطبق بر برنامه جامع 
مناسب سازي  باشــد. همچنين اين اقدام بايد روي 

مسير مناسب سازي  و با پيوستگي انجام شود.«

صدرالدين عليپور
رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

روزانه 7هزار تن پسماند عادي، 1۰۰تن پسماند پزشكي 
و 3۵هزار تن نخاله از پايتخت جمع آوري مي شــود. 
18هزار نفر، وظيفه جمع آوري پســماند را از ۵۵هزار 
مخزن بر عهده دارند و 4۵۰غرفه بازيافت نيز در شهر 
تهران فعال است. اما 11ايستگاه مياني وجود دارد كه 
براي ساكنان اطراف آن توليد بو و شيرابه كرده  است. 
طرح كاهش پسماند موسوم به طرح كاپ 6محور اصلي 
دارد كه نخستين آنها تغيير فرمت مخزن گذاري ها براي 

جمع آوري زباله است.

محمد فرجود
مديرعامل ســازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

شهرداري تهران
از مزاياي سامانه صورت وضعيت الكترونيك اين است 
كه ورود و خروج كارگر ان و فعاليت خودرو ها به صورت 
يكپارچه تحت نظارت قرار دارد و مي توان اطالعات آن 
را اســتخراج كرد. ما پيش از اين آمار پسماند خشك 
به صورت منطقه اي و محلي را در اختيار نداشــتيم اما 
با روش فعلي اين طرح به صورت يكپارچه در شهر اجرا 
مي شود و هر منزل مسكوني مي تواند پس از جمع آوري 
پسماند خشك آن را در سامانه اعالم كند تا خودرو ها 

براي دريافت آن مراجعه كنند.

مهدي جمالي نژاد
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 

كشور
شهرداري ها بعد از وزارت بهداشت دومين دستگاهي 
هســتند كه در صف مبارزه با بيماري كرونا قرار دارند 
و با درجه هاي مختلف در اين زمينه فعاليت مي كنند. 
شهرداري ها اكنون به ســمت اقدامات دانش محور، 
هوشمند و دوستدار محيط زيست حركت كرده اند و اميد 
مي رود كه منشأ تحوالت جديدي باشند. حل مشكالتي 
مانند كودكان كار و زباله گرد هــا نيازمند هم افزايي 
دستگاه هاي مختلف است و اميدواريم بتوانيم طرحي 

مانند »كاپ« را به شهر هاي ديگر هم گسترش دهيم.

مسعود تجريشي
معاون سازمان محيط زيست

هدفگذاري به منظور كاهش دفن در مراكز پســماند 
بر عهده شوراهاي شهر اســت و بعد از شهرداري ها 
خواسته مي شود برنامه هاي خود را در اين زمينه ارائه 
كنند. رهاكردن ضايعات فعاليت هاي صنعتي در حاشيه 
شــهر ها باعث ايجاد آلودگي محيط زيستي مي شود. 
به عنوان مثال بنا به آمار هاي ســاالنه 1.2ميليارد دالر 
كاتاليست وارد كشور مي شــود كه بعد از استفاده و 
استخراج برخي فلزات آن به شكل زباله درمي آيد. در 
اين زمينه در سال97 سامانه اي با همكاري وزارت صمت 
ايجاد شد تا هيچ صنعتي نتواند پسماند خود را بدون 

ثبت كردن جابه جا كند.

آرش حسيني ميالني
عضو شوراي اسالمي شهر تهران

هوشمند ســازي  مخازن كه نيازمند سرمايه گذاري 
زيادي است بايد با كمك شــهردار تهران پيش برود. 
عزم و اراده و توان الزم در ســازمان مديريت پسماند 
فاواي شهرداري تهران و مناطق 22گانه شكل گرفته 
و اختياراتي بايد كسب مي شــد كه انجام شده است. 
در كنار اين اقدامات، پذيرش فرايند تفكيك از مبدأ 
از سوي شهروندان نيازمند كار فرهنگي بزرگي است. 
امروز در تهران ظرفيت هاي خوبي براي اين كار ايجاد 
شده كه 3۵۰۰شورايار بخشی از آن هستند. اميدواريم 
تخصيص بودجه بــراي ادامه اجراي ايــن طرح نيز 

به صورت منظم انجام شود.

 آموزش فرهنگي و هنري رايگان 
در »مدرسه تابستاني تهران«

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران با همكاري جمعي از 
اهالي فرهنگ و هنر طرح »مدرسه تابستاني« را در بستر فضاي مجازي به 
اجرا مي گذارد. هدف از اجراي اين طرح پر كردن اوقات فراغت نوجوانان 
و آموزش رايگان مهارت هاي شــهروندي در فصل تابستان با توجه به 

تعطيلي آموزشگاه ها و مراكز فرهنگي به علت شيوع بيماري كرونا ست.
به گزارش همشــهري، محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران با اعالم اين خبر گفت: در ماه هاي گذشته با توجه 
به شيوع ويروس كرونا و اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي و  درخانه ماندن 
كودكان و نوجوانان، توجه به نيازهاي آموزشي فوق برنامه مورد توجه اين 
معاونت قرار گرفت كه يكي از مهم ترين اقدامات صورت گرفته، طراحي و 
توليد محتواي آموزشي ويدئويي براي كودكان و نوجوانان تحت عنوان 
»مدرسه تابســتاني« اســت. به گفته او، در اين طرح حدود 60 ويدئوي 
آموزشــي به مدت 5 هفته در فضاي مجازي پخش خواهد شــد. معاون 
شهردار تهران درخصوص عناوين دوره هاي آموزشي نيز گفت: استادان 
مشخص شده اند و اكنون در مرحله توليد دوره ها هستيم كه شامل قرآن، 
بازيگري تئاتر، انيميشن، گويندگي و اجرا، موسيقي، طنز، داستان نويسي، 
فيلمسازي با موبايل، خاطره نويسي و مهارت هاي شهروندي است. استادان 
اين دوره ها همگي از افراد صاحب نظر در حوزه خود هستند و قطعا حضور 
در اين دوره ها كه  رايگان برگزار مي شود، مي تواند بخشي از نياز فرهنگي و 

آموزشي مناسب و مطلوب  نوجوانان را در شرايط فعلي تامين كند.

بازگشايي كامل فضاهاي مختص زنان 
تا دهه كرامت

مديركل امور بانوان شــهرداري تهران از بازگشــايي و فعال سازي  كامل 
مجموعه هاي شهربانو، شهردخت و بوستان هاي بانوان تا زمان آغاز دهه 
كرامت خبر داد. به گزارش همشــهري، زهرا بهروزآذر با اشاره به شروع 
به كار تدريجي مجموعه هاي شهربانو، شهردخت و بوستان بانوان اظهار 
كرد: در زمان تعطيلي مجموعه ها اقدامات الزم درخصوص نگهداشــت، 
فعال سازي  و استانداردسازي مجموعه ها از جمله تعمير و راه اندازي سيستم 
گرمايشي- سرمايشــي، رنگ آميزي فضاها، استانداردسازي بخش هاي 
مختلف استخر، ســرويس كليه تاسيســات موتورخانه ها، رسيدگي به 
فضاي سبز و تعمير بخش هاي مختلف مجموعه انجام شــد. او در ادامه 
به غربالگري كاركنان شــاغل در بوســتان هاي بانوان پيش از بازگشايي 
بوستان ها اشاره كرد و گفت: بوستان هاي بانوان همزمان با اعالم سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز، از هفته سوم ارديبهشت ماه و پس از ضدعفوني 
مجدد تمامي قسمت ها با رعايت نكات فاصله گذاري اجتماعي بازگشايي 
شده و شروع به فعاليت كردند. مجموعه هاي شهربانو و شهردخت نيز با 
 ابالغ پروتكل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا با اخذ كد بهداشتي از طريق 
ســامانه salamat.gov.ir و رعايــت فاصله گــذاري اجتماعي و نكات 
بهداشتي شخصي بازگشايي شدند و در حال فعالسازي واحدها هستند 
كه تا دهه كرامت به طــور كامل تمامي بخش ها فعــال و آماده پذيرايي 
از بانوان و دختران شــهروند خواهد بود. بهروزآذر در ادامه از بازگشــايي 
استخر روباز در بوستان هاي بانوان مناطق 3، 16و 19و پيست سواركاري 
بوستان بانوان منطقه 19»شهربانو واليت« خبر داد و افزود: تا پايان دهه 
كرامت با بازگشــايي تمامي واحدها ازجمله پيســت دوچرخه سواري، 
پيست سواركاري، ترامپولين، سالن هاي ورزشي چندمنظوره، كارتينگ 
اتومبيلراني، زمين هاي تنيس و بدمينتون، بســكتبال، واليبال روباز و... 
قصد داريم بخشــي از اثرات نامطلوب كرونا بر دختران و بانوان تهراني را 

كاهش دهيم.

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

 فيلم  جلسه ديروز را 
با اسكن اين باركد  ببينيد
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نبض بازار

طال و ارز

در دادوســتد هاي روز گذشــته،  ســهامداران جمعــا 18هزارو 
645ميليارد تومان اوراق بهادار دادوســتد كردند كه نسبت به روز 
يكشــنبه 12درصد كاهش داشــت. درمبادالت ديروز نقدينگي 
تازه اي تحت تأثير اخبار مرتبط با افزايش قيمت سيمان وارد سهام 
شركت هاي اين گروه شد. ديروز همچنين انتشار شايعه اي در مورد 
تغيير وزير اقتصادو رئيس كل بانك مركزي سهامداران را نگران كرد. 
اما احسان خاندوزي يك نماينده مجلس با تكذيب تغيير وزير اقتصاد 
و رئيس بانك مركزي در توييتر خود نوشت: تخريب روابط اقتصادي 
دو قوه به نفع مردم نيست. اين شايعه با موج تازه واردان به بورس بر 

غيرحرفه اي ها زود اثر مي گذارد.
اين روز ها بحث كاهش نرخ بهره يكي از مهم ترين اخبار بازار سهام 
است. سهامداران به طور متناوب خبر هاي مربوط به كاهش نرخ سود 
بانكي را دنبال مي كنند. منابع خبري مي گويند سود بانكي در نيمه 
دوم سال كاهش خواهد يافت. بانك مركزي اما براي كاهش سريع 
نرخ سپرده تعجيل نخواهد كرد.كاهش نرخ سود بانكي مي تواند بار 
ديگر شاخص هاي بورس را به پرواز در بياورد. همچنين بحث تجديد 
ارزيابي دارايي ها و اصالحات قيمتي كه در بسياري از صنايع ازجمله 
شركت هاي توليد كننده سيمان،  الستيك و دارومطرح است، باعث 
شده بازار همچنان ميل به صعود داشته باشد. در اين بين انتظارات 
تورمي موجود در بازار، محرك رشد در بسياري از نمادها شده است. 
به ويژه آنكه ديروز مشخص شد حجم نقدينگي درسال گذشته با يك 
رشد بي سابقه 31.3درصد رشد كرده است كه يكي از باالترين رشد ها 
از سال 1385تاكنون محسوب مي شود. اين ميزان رشد نقدينگي 

به دليل آثار تورمي كه دارد به معناي رشد قيمت هاست.
تازه ترين خبر ها از سهام پااليشــگاه ها در بورس نيز حاكي از آن 
اســت كه تصميمات جديدي براي قيمت گــذاري فراورده هاي 
نفتي  در انجمن صنعت نفت گرفته شــده كه نيازمند تأييد ستاد 
تنظيم بازار اســت. اين موضوع ديروز سهام پااليشگاه را در بورس 
تحت تأثيرقــرار داد. در واقع انجمن صنفي پااليشــگاه 5 تصميم 
جديد در مورد قيمت گذاري محصوالت پااليشگاه ها گرفت. مقرر 
شد اين تصميمات براي تأييد نهايي در جلسه اي با كارگروه تنظيم 
بازار مطرح شــود. ديروز همچنين رئيس جمهــور درباره عرضه 
سهام شركت هاي زير مجموعه شســتا گفت: در هفته هاي آينده 
2 هزار ميليارد تومان از ســهام شــركت هاي زير مجموعه شستا 
در قالب عرضه اوليه وارد بورس خواهد شــد. از بازار پتروشــيمي 
هم خبر مي رســد كه يك طرح 3 ميليون تني پتروشيمي امسال 
به بهره برداري مي رســد. بهزاد محمدي، معاون وزير نفت از فعال 
كردن طرح توليد 3 ميليون تني پروپيلن از گاز طبيعي يا متانول 
خبر داد و گفت: براي اقتصادي بودن اين طرح، تخصيص خوراك 
گازي و مشــوق هاي مالياتي درنظر گرفته ايم.  اكنون ميزان توليد 
پروپيلن 980 هزار تن اســت كه 200 هزار تن كمبود وجود دارد. 
اين كمبود در آينده نه چندان دور به 700 هزار تن خواهد رسيد. 
بنابر اين وزارت نفت قصد دارد در سال 99 طرحي را فعال كند كه 
توليد پروپيلن را با استفاده از روش تبديل گاز به پروپيلن يا متانول 

به پروپيلن به 3 ميليون تن افزايش دهد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,200,120146991,24شاخص كل-واحد
 ارزش معامالت
12,43-2647-18645ميليارد تومان

9,89-249,350-2,271,102تعداد معامالت
ارزش بازار

5381681,28هزارميليارد تومان

كاهش 3/3 درصدي بدهي هاي خارجي ايران

آمارهاي رسمي از افت 3.3 درصدي ميزان بدهي هاي خارجي 
ايران در سال98 نسبت به سال97 حكايت دارد. براساس آخرين 
اطالعات منتشر شده، بدهي هاي خارجي ايران در پايان سال 
98 معادل 9ميليارد و 31ميليون دالر )8 ميليارد و 188ميليون 
يورو( بود كه 7 ميليــارد و 492ميليــون دالر آن بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت است و يك ميليارد و 539ميليون دالر از 

اين ميزان به بدهي هاي كوتاه مدت مربوط مي شود.

رشد 1/2درصدي شاخص بورس

افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي

وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعي از صدور احكام بازنشســتگان 
تأمين اجتماعي بر مبناي افزايش 26 درصدي حداقل حقوق در 
تيرماه خبر داد. طبق گفته محمد شريعتمداري، افزايش حقوق 
بازنشستگان ساير سطوح مزدي نيز بر مبناي افزايش 15درصدي 
به اضافه عدد ثابت حدود 164هزار تومان براي تيرماه صادر خواهد 
شــد. او از تالش براي نزديك كردن حداقل حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعي به بازنشستگان كشوري و لشكري خبر داده است.

ركورد مصرف برق شكست

همزمان با افزايش قابل توجه دما در نقاط مختلف كشور و استفاده 
هرچه بيشتر از سيستم هاي سرمايشي، پيك مصرف برق در عصر 
روز يكشنبه گذشــته، به 56هزار و 12 مگاوات رسيد كه نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 6.12درصد افزايش داشت و بيشترين 
ميزان مصرف برق كشور از ابتداي امسال تاكنون محسوب مي شود. 
طبق اعالم سخنگوي صنعت برق، در آستانه تابستان، ركورد قبلي 

مصرف برق در 15 استان شكسته شده است.

كاهش رشد اقتصادي جهان

صندوق بين المللي پول با هشدار نسبت به تأثيرات به هم پيوسته 
پاندمي كرونا بر اقتصاد جهان، پيش بيني هاي رشد اقتصادي را 
دوباره كاهش داد. اين نهاد بين المللي، پيش بيني كرده است كه 
جهان احتماالً با بدترين ركود خود از سال1930 تاكنون روبه رو 
مي شود و اقتصاد جهان در سال2020 با افت شديد 3درصدي 
روبه رو خواهد شد؛ البته ممكن است اين چشم انداز هم براي 

چالش هاي شديد كنوني بسيار خوش بينانه باشد.
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 14 هزار و 698 واحد افزايش يافت.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حسن حيدري، معروف به ابوعبداهلل 30 سال است كه زندگي را با بوريابافي 
 عكس
خبر

مي گذراند. هنر بوريابافي قدمتي باالتر از صنعــت پارچه بافي دارد و در 
خوزستان به خاطر نيزارهاي اطراف تاالب ها و هورها بسيار كاربردي است. 
بوريا نوعي بافته حصيري است كه از آن به عنوان زيرانداز يا سقف خانه و كپر 
استفاده مي شود. براي بافتن بوريا ابتدا ريشه و سر ني را مي زنند و سپس روي آن آب مي ريزند 
تا نرم شود. بورياباف ساقه ها را با ني كوب تخت مي كند و ساقه هاي شكافته و تخت شده را يك 

پود خيزران در كنار هم مي چيند و شاهكار مي آفريند    عكس: علي معرف/ ايرنا

گذران زندگي با تاروپود بوريا

مشكالت برندگان قرعه كشي 
براي تكميل وجــه، تثبيت خودرو

شكاف قيمت مصوب و حاشيه 
بازار و ارائه نشــدن تضمين تحويل به موقع 
خودروهاي ثبت نامي، طرح فروش فوق العاده 

و پيش فروش خودرو را به كما برد.
به گزارش همشهري، با گذشت نزديك به يك 
 ماه از اجراي طرح فروش فوق العاده خودرو 
و چند روز از نخســتين مرحله پيش فروش 
محصوالت ايران خــودرو و ســايپا، عرضه 
محدود و مشكالت تكميل فرايند خودروهاي 
ثبت نامي توسط برندگان قرعه كشي زمينه 
كاهش اثرگذاري اين طرح بر ســاماندهي 
بازار خودرو و گاليه مشتريان را فراهم كرده 
است. از سوي ديگر تغييرات پي درپي ضوابط 
پيش ثبت نــام و تكميل فراينــد ثبت نام و 
خريد ايــن خودروها و نبــود تضمين براي 
تحويل به موقع اين خودروها به مشــتريان، 
شرايطي را رقم زده كه كارشناسان و فعاالن 
بازار از اثربخشــي ناچيز اين شيوه عرضه بر 
كاهش فاصلــه نرخ مصوب و حاشــيه بازار 

اين خودروها خبر مي دهنــد. اين در حالي 
اســت كه ديروز رئيس جمهوري به نقل از 
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تكميــل و عرضه 45هزار خــودرو ناقص 
خودروسازان در هفته هاي آينده خبر داد كه 
در اختيار خريداران آن قرار خواهد گرفت. 
حسن روحاني در جلسه هيأت دولت تأكيد 
كرد: در توليد خودرو و از ابتداي سال جاري 
تاكنون، افزون بر 18درصد رشــد توليد در 

كشور محقق شده است.

 قفل شدن سامانه تكميل وجه خودرو
تأكيد كارگــروه تنظيــم بازار خــودرو بر 
اثربخشي اجراي طرح فروش فوق العاده در 
توقف سير صعودي قيمت خودرو در حاشيه 
بازار در حالي اســت كه بسياري از برندگان 
قبلي طرح فروش فوق العاده و پيش فروش 
كنوني خودروســازان در تماس با روزنامه 
همشهري يا انتشار مطالبي در فضاي مجازي 
از نبود امكان تكميل فرايند ثبت نام پرداخت 
وجه خريد خودروهــاي ثبت نامي باوجود 
ضرب االجل خودروسازان براي تكميل هر چه 
ســريع تر وجه خريد اين خودروها گاليه و 
انتقاد كردند. يكي از برندگان قرعه كشــي 

محصوالت ايران خودرو با انتشار پيامي اعالم 
كرد: »ما برنده قرعه كشي خودرو شديم اما 
وقتي وارد مرحله تكميل وجه مي شويم، با 
ارورهاي عجيب وغريب روبه رو مي شويم«. 
اين انتقادها نســبت به مشــكالت تكميل 
پرداخت وجه خريــد خودروهاي ثبت نامي 
موجب شــد تا ايران خودرو طي اطالعيه اي 
با ارائه توضيحاتي در مورد مشكالت سامانه 
ثبت نام خودرو اين شــركت اعالم كند: در 
پي ســؤال برخي از منتخبان قرعه كشــي 
اخيــر ايران خودرو )پيش فروش يكســاله( 
درخصوص عدم امكان واريــز وجه در پنل 
كاربري خود، منتخبان بايد در مفاد فرايند 
واريــز وجه خودروي خود، بخشــنامه هاي 
قبلي اين شــركت را در اين مــورد رعايت 
كنند. در اين اطالعيه   اعالم شــده كه طبق 
مصوبه كميته خودرو وزارت صنعت، معدن و 
تجارت كه براساس آن مفاد بخشنامه برنامه 
پيش فروش شــركت ايران خودرو تنظيم، 
اعالم و اطالع رساني شــده است، مقررشده 
تا پرداخت وجوه صرفــا از كارت هاي بانكي 
متعلق به فرد منتخب انجام شود. لذا توصيه 
مي شــود، منتخبان در رعايت اين شرط، از 
كارت بانكي كه قبال در سامانه امتا، تعلق آن 
به ايشان احراز شده اســت، براي واريز وجه 
استفاده كنند. بديهي اســت كه استفاده از 
كارت بانكي ساير اشخاص امكان پذير نيست. 
اين اطالعيه در شرايطي منتشر شد كه برخي 
خريداران محصوالت ايران خودرو و ســايپا، 
همچنان از نبود امــكان تكميل وجه خريد 
حتي از طريق كارت بانكي احراز هويت شده 

در سامانه امتا گاليه و انتقاد مي كنند.

شروط تازه براي ثبت نام
شــمارش معكوس براي تحويل نخســتين 

رنگ پريدگي طرح فروش فوق العاده خودرو
برخي برندگان قرعه كشي فروش فوق العاده خودرو در تماس با همشهري از مشكالت سامانه فروش 

خودروسازان براي تكميل وجه خريد اين خودروها گاليه كردند 

نبودتضمينتحويلخودروهايثبتنامي
كاهش شديد عرضه و تعهدات معوق خودروســازان در تحويل خودروهاي ثبت نامي قبلي مشتريان 
در شرايطي يكي از عوامل اصلي رشد قيمت خودرو در حاشيه بازار تلقي مي شود كه رئيس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نشســت خبري اخير خود درباره تحويل خودروهاي 
پيش فروش خودروسازان اعالم كرد: اينكه سازمان حمايت براي تمام قراردادهاي خودرويي تضمين 
دهد خودروسازان به موقع به وعده هايشان عمل كنند، امري ناممكن است. عباس تابش، در پاسخ به 
اين پرسش كه چه ضمانت اجرايي وجود دارد كه خودروسازان به تعهدات خود در تحويل خودروهاي 
ثبت نامي عمل كنند،  به تجارت نيوز گفت: اينكه سازمان حمايت براي تمام قراردادهاي خودرويي تضمين 
دهد خودروسازان به موقع به وعده هايشان عمل كنند، امري ناممكن است. اوگفت: اگر خودروسازي 
اعالم كرده باشد كه يك خودرويي را در تاريخي مشخص تحويل خواهد داد و به وعده اش عمل نكند، 

براساس قانون، مشمول برخورد خواهد شد.

ديروز قيمت همه ارز ها در صرافي هاي مجاز و بازار آزاد با رشد مواجه 
شــد و قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد در نرخ هاي باالي 18هزار 
تومان تثبيت شد. به گزارش همشهري، در داد و ستدهاي روز گذشته 
صرافي هاي مجاز قيمت هر دالر آمريــكا را بين 120تا 130تومان 
افزايش دادند و بــه قيمت 17هزار و 880تومــان فروختند. ديروز 
همچنين قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد با قدرت از مرز 18هزار 
تومان عبور كرد و تا ساعت 17حتي به قيمت 18هزار و 250تومان 
هم دادوستد شد. از 10روز پيش قيمت هر دالر آمريكا در محدوده 
18هزار تومان در نوسان بود، اما با رشد روزگذشته قيمت هر دالر علنا 
در نرخ هايي باالتر از 18هزار تومان تثبيت شد. ديروز همچنين قيمت 
هر يورو 124تومان و هر پوند 416تومان رشد كرد. درهم امارات و 
لير تركيه هم بين 1.5تا 2درصد رشد كردند و قيمت هر ليرتركيه 
به 2684تومان و درهم امارات به 5هزار و17تومان در صرافي هاي 
مجاز رسيد. در دادوستد هاي روز گذشته همچنين قيمت هر سكه با 

27هزار تومان افزايش به 7ميليون و 657هزار تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 
17ديروز- ارقام به تومان

درصدتغييرمقدار تغييرقيمتنوع
178801200,68دالر
198841240,63يورو

229684161,84پوند انگليس
5017931,89درهم امارات

2684391,47لير تركيه
22592431,69يوان چين
7657000270000,35سكه امامي

735000000سكه بهار آزادي
3780000100000,27نيم سكه
2040000100000,49ربع سكه

 تثبيت دالر 18هزار توماني 
در بازار آزاد

بانــك مركزي روز گذشــته 
گزارش هاي تازه اي منتشــر كالن

كرد كه پيام هــاي مهمي به 
اقتصاد مخابره مي كند. در گزارش هاي بانك 
مركزي مشخص شــد كه حجم نقدينگي با 
رشدي بي سابقه در 13ســال گذشته يعني 
31.3درصدي ركورد تــازه اي خلق زده و به 
رقم 2472هزار ميليارد تومان رسيده است. 
اين رشــد نقدينگي مي تواند آثــار تورمي 

شديدي در اقتصاد ايران برجاي بگذارد.
به گــزارش همشــهري، به زعم بســياري از 
اقتصاددانان هم اكنون تورم اصلي ترين مسئله  
يا چالش اقتصاد ايران است و دولت بايد تالش 
كند تا اين چالش اقتصادي را حل كند. بر همين 
اساس بانك مركزي هم سلسله سياست هايي 
را براي كنترل تورم آغاز كرده اســت، اما گويا 
اين سياســت ها هنوز اثرگذار نبوده اند چراكه 
يكي از پايه هاي تــورم يعني نقدينگي هر روز 
در حال رشــد اســت. هرچند اين روزها در 
محافل دانشگاهي سخن از آن است كه نسبت 

100درصدي رشد نقدينگي با تورم از بين رفته 
است، اما هنوز هم مي توان گفت كه اثر نقدينگي 
در رشد تورم بسيار پررنگ است. درواقع نظريه 
مقداري پول، همبســتگي بلندمدت قوي را 
ميان رشد نقدينگي و تورم پيش بيني مي كند، 
به اين مفهوم كه رشد پيوسته و زياد حجم پول 
در اقتصاد، تورم بسياري را در پي دارد. در طول 
چند سال گذشته آثار اين رشد شديد نقدينگي 
به وضوح در اقتصاد ايران مشاهده شده و بخش 
عمده تورمي كه مردم در حال تحمل آن هستند 

ناشي از همين است.

وعده هايي كه محقق نمي شود
پيش  از اين اظهارنظرهــاي مقام هاي دولت 
حاكي از آن بود كه تورم كاهش پيدا خواهد 
كرد  طوري كه از سال قبل مقامات دولت در 
اظهارنظرهاي متفاوتــي از كاهش نرخ تورم 
ســخن گفته بودند. تازه ترين آمارهاي بانك 
مركزي اما نشــان مي دهد كه سرعت رشد 
نقدينگي افزايش يافته اســت. باوجوداينكه 
ضريــب فزاينده بــا 0.9درصــد كاهش به 
7.01رسيده اســت، اما اين ميزان نقدينگي 
مي تواند خط بطالني باشــد بر نظر مقامات 

دولتي كه معتقدند تورم كاهش پيدا خواهد 
كرد. مطابق تازه ترين گزارش بانك مركزي 
كه ديروز منتشر شد حجم نقدينگي ركورد 
تازه اي زده و بــا 31.3درصد رشــد به رقم 
بي ســابقه 2472هزار ميليارد تومان رسيده 
است. اين ميزان رشد يكي از كم سابقه ترين 
رشــدهاي ســاالنه نقدينگي از سال1385 

تاكنون در اقتصاد ايران محسوب مي شود.
مشابه چنين رشدي در ميزان نقدينگي، در 
طول ســال هاي 91 و 93 به ترتيــب با 31 و 
31.5درصد ثبت شــده بود. از ســال  1385 
تاكنون اما چنين ميزاني از رشــد نقدينگي 
ثبت نشده است. نكته حائز اهميت در مورد 
اين ارقام افزايش ســهم پول از كل نقدينگي 
است كه با رشد 49.8درصدي به رقم بي سابقه 
427هزار ميليارد تومان رســيده است. اين 
موضــوع ازآن رو اهميت دارد كه شــبه پول 
نقدينگي اســت كه در حســاب هاي بانكي 
انباشته شده اما پول نقدينگي است كه آماده 
مبادله است درنتيجه آثار تورمي بيشتري دارد.

داليل رشد نقدينگي
در طــول ســال هاي گذشــته ريل گذاري 

نامناسب در سياســت هاي كالن اقتصادي 
موجب شده است تا هرسال حجم نقدينگي 
به صورت مداوم رشد كند. باتوجه به كليات 
اليحه بودجه كل كشــور اين احتمال وجود 
دارد كه دولت امسال نتواند به صورت كامل 
درآمدهاي پيش بيني شده خود را در سال99 
محقق كند. ازاين رو ممكن اســت دولت با  
كســري قابل توجهي در بودجه مواجه شود. 
در نتيجه دولت طبق سنت گذشته اقدام به 
اســتقراض منابع از بانك مركزي كند. اين 
كار منجر به افزايش پايه پولــي و درنتيجه 
رشد نقدينگي و تورم مي شود. تداوم اين رويه 
مي تواند منجر به كوچك تر شدن سفره مردم 
و افزايــش فاصله طبقاتي بيــن دهك هاي 
جامعه شــود. بانك مركــزي پيش تر اعالم 
كرده بود كه رشــد نقدينگي در سال1398 
ناشي از فشار شديد تحريم صادرات نفت بر 
بودجه دولت و از طريق افزايش خالص ارزش 
دارايي هاي خارجي بانــك مركزي به دليل 
خريد ارزهاي 12درصد سهم صندوق توسعه 

ملي بوده است.
همچنيــن عبدالناصر همتــي، رئيس كل 
بانك مركزي قبال در يادداشتي درباره رشد 

بانك مركزي ديروز تازه ترين گزيده آمارهاي اقتصادي كشور را منتشر كرد كه بررسي آن نشان 
مي دهد كه حجم نقدينگي در اسفند98 نسبت به مدت مشابه97 حدود 31.3درصد رشد داشته 
است. حجم نقدينگي در پايان اسفندماه سال گذشته به 2472هزار ميليارد تومان رسيده كه در 
اين سال رشد 31.3درصدي را نشان مي دهد. ضريب فزاينده با 0.9درصد كاهش به 7.01رسيده 
است. سهم شــبه پول از نقدينگي 2044هزار ميليارد تومان و سهم پول 427هزار و 300ميليارد 
تومان است. در اين مدت شبه پول 28درصد و پول 49.8درصد رشد كرده است. ميزان اسكناس 
و مسكوك در دست اشخاص در سال98 به ميزان 11.7درصد رشد كرده و به 61هزار و 140ميليارد 
تومان رسيده است. ميزان سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1854هزار و 800ميليارد تومان شده 
كه 1148هزار و 690ميليارد تومان سپرده بلندمدت و 708هزار و 110ميليارد تومان حجم سپرده 
كوتاه مدت است. رشد ســپرده بلندمدت 30.6درصد و سپرده كوتاه مدت 21.1درصد درج شده 
است. ميزان نقدينگي در ايران در اســفند1397 حدود 1882هزار ميليارد تومان بود كه نسبت 
به سال96 حدود 23.1درصد رشد كرده بود. همچنين رشــد 32.6درصدي پايه پولي، كاهش 
19.8درصدي بدهي بانك ها به بانك مركزي، افزايش 26.8درصدي سپرده گذاري سرمايه گذاري 
مدت دار و كاهش 5.6درصدي بدهي دولت به بانك مركــزي، مهم ترين تحوالت پولي و بانكي 

سال98 بوده است.

ميزانرشدنقدينگي

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

ســري خودروهاي ثبت نامي در طرح فروش 
فوق العاده به مشــتريان در حالي آغاز شده 
اســت كه تقاضاي 7ميليوني بــراي خريد 
25هزار خودرو در طــرح فروش فوق العاده و 
ثبت نام بيش از يك ميليــون و 500هزار نفر 
براي پيش فروش يكســاله اخير محصوالت 
ايران خودرو موجب شد تا كميته خودرو در 
نشســت اخير خود با تغيير ضوابط ثبت نام، 
شروط تازه اي را براي مشتريان اين خودروها 
تعيين كند. در اين نشســت، پيش شــرط 
مدت زمان عدم خريد خــودرو از ايران خودرو 
و ســايپا از 36 ماه در مرحله نخست فروش 
فوق العاده به 48 ماه افزايش يافت و شــرط 
دارا نبودن پالك فعال از شــخص متقاضي 
نيز به همه اعضاي خانواده متقاضيان خريد 
خــودرو از طريق طرح فــروش فوق العاده و 
پيش فروش بلندمدت تابستاني شركت هاي 
خودروســازي تعميم يافت تــا بازهم دايره 
متقاضيان خريد خودرو با اين شــيوه عرضه 
محدودتر شود. در هر خانواده، شروط جديد 
براي ثبت نام متقاضيان درفروش فوق العاده 
تابستان خودروسازان تعيين شد. عالوه بر اين 
شروط، احتمال فروش وكالت نامه اي حواله 
خودروهاي ثبت نامي به چند نفر موجب شد 
تا متوليان تنظيم بازار و مديران شركت هاي 
خودروســازي هرگونه فــروش حواله اين 
خودروها را جرم تلقي كننــد. به نحوي كه 
رئيس دفتر مركزي حقوقي ســايپا نسبت 
به انجام هرگونه معاملــه حواله خودروهاي 
عرضه شــده در طرح هاي فروش فوق العاده 
و پيش فروش يكساله محصوالت اين گروه 
خودروسازي هشدار داد. محمدهاشم سمتي  
افزود: سند مالكيت خودروهاي عرضه شده 
در اين طرح هاي فروش، به مدت يك سال در 
رهن و نزد خودروساز باقي مي ماند و معامله 
اين خودروها از سوي دولت و نهادهاي ذيربط 
به رسميت شــناخته نخواهد شد. او  گفت: 
همچنين ســايپا محصوالت عرضه شده در 
طرح هاي فروش فوق العــاده و پيش فروش 
يكساله را فقط به شــخص خريدار تحويل 

خواهد داد.

ركوردجديدنقدينگي؛2472هزارميلياردتومان
مطابق گزارش بانك مركزي حجم نقدينگي با 31.3درصد رشد به 2472هزار ميليارد تومان رسيده است

نقدينگي نوشته بود: آمارهاي رشد نقدينگي 
بايد با توجه به روندهاي بلندمدت متغيرهاي 
پولي كشــور تحليل شــود.   رشد نقدينگي 
امســال اندكي از ميانگين رشــد نقدينگي 
50ساله كشور كه 25درصد بود، بيشتر است. 
افزوده شدن خالص ذخاير ارزي كشور نقش 

عمده اي در اين رشد داشته است.
وحيد شــقاقي شــهري، اقتصاددان درباره 
ريشه هاي رشــد نقدينگي مي گويد: ريشه 
اصلي اكثر مسائل اقتصادي كشور مربوط به 
رشد نقدينگي اســت. يعني رشد نقدينگي 
در كشور متناسب با رشد بخش هاي توليدي 
نيست. اين موجب شده شاهد افزايش قيمت 
كاالهاي مختلف باشيم. به گفته او زماني كه 
ساختارهاي اقتصادي سالم باشد، نقدينگي 
را هضم  و آن را به رشــد اقتصــادي تبديل 
مي كند. درصورت سالم نبودن ساختارهاي 
اقتصادي اما نقدينگي براي رشــد اقتصادي 

مضر خواهد بود.
شــقاقي با تأكيد بر اينكه رشد نقدينگي بايد 
متناسب با توليد باشد، تأكيد مي كند: مهار رشد 
نقدينگي به چند شرط نياز دارد كه شامل تأمين 
و كنترل كسري بودجه، اســتقراض نكردن 
دولت از منابع بانكي، استقرار نظام نظارتي بر 
بانك ها براي جلوگيري از انباشت نقدينگي، 

كنترل و كاهش نرخ سود بانكي است.
به گفته اين اقتصاددان دولت براي جلوگيري 
از ايجــاد نقدينگي بايد منابــع مالي خود را 
از طريق بــازار ســرمايه، واگذاري ســهام 

شــركت هاي دولتي و انتشــار اوراق بدهي 
تأمين كند تا مجبور به دست درازي به منابع 

بانكي نشود.
علي سعدوندي يك كارشناس ديگر اقتصادي 
هم با اشــاره به اينكه كســري بودجه دولت 
در حال افزايش است، مي گويد: اين كسري 
بودجه الجرم در ترازنامه بانك مركزي منتقل 
و درنهايت به رشد پول و نقدينگي در جامعه 
منتهي خواهد شد. ازاين رو توصيه ها اين است 
كه كسري بودجه از روش ديگري تأمين شود. 
او مي افزايد: دولت كســري بودجه خود را از 
محل بانك ها يا بانك مركزي تأمين مي كند 
كه درنهايت تفاوتي نخواهد داشت، چراكه در 

حال پولي سازي  كسري بودجه است.
به گفته سعدوندي متأســفانه كشور ونزوئال 
و زيمبابــوه اقدام به پولي ســازي  كســري 
بودجه خود كرده اند و ادعاي كارشناســان 
اين كشورها اين بود كه پايه پولي خطرناك 
نيست و مي توان پايه پولي را افزايش داد، اما 
همه ديدند كه اين  روند به شرايط خطرناكي 
انجاميد. او به دولت توصيــه مي كند كه به 
سمت انتشــار اوراق بدهي برود، چراكه  آثار 
تورمي اوراق نه فقط كمتر اســت بلكه نقش 
ضد تورمي دارد. كامران ندري يك اقتصاددان 
ديگر هم درباره عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي 
معتقد است: كسري بودجه و استفاده دولت از 
منابع بانك مركزي، همچنين بدهي بانك ها 
به بانك مركزي عوامل اصلي رشد نقدينگي 

در كشور است.
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95درصــد آتش ســوزي 
منابع
جنگل ها عامل انساني دارد. طبيعي

اين آماري است كه سازمان 
جنگل هــا اعــام مي كنــد. برخــي 
آتش سوزي ها به دليل بي توجهي و ناآگاهي 
رخ مي دهد و مهيا بودن شرايط همچون 
خشكيدگي گياهان علفي در فصل گرم، 
احتمال برافروخته شدن آتش را تشديد 
مي كند، اما بخشي از اين آتش تعمدي به 
جــان جنگل ها مي افتــد و آتش افروزان 
زبانه هايي را شعله ور مي كنند كه دامنه اش 
وســيع مي شــود و درختان و گونه هاي 
گياهي و حتي جانوري بسياري را از بين 
مي برد. جالب آنكه اطاعات و آمار مرتبط 
با آتش افــروزي عمــدي در جنگل هاي 

كشور پنهان مي ماند.
فعاالن محيط زيست، ســاكنان محلي و 
جنگلبان ها اما بــه خوبي در جريان وقوع 
آتش ســوزي ها قرار دارند. نــوع فعاليت 
اقتصادي حاكــم بر مناطق زاگرســي و 

برخي شيوه هاي كشــاورزي، سوداگري 
براي كســب منافع مالي و پول بيشــتر، 
شــكارچي ها، قاچاقچيــان گونه هــاي 
حيات وحش، اختافــات خانوادگي و... 
عواملي هســتند كه به عنوان اصلي ترين 
دليل در به آتش كشيدن تعمدي جنگل ها 
و عرصه هــاي طبيعي ايــران به ويژه در 

جنگل هاي زاگرسي شناخته شده اند.

متخلفين،دلگرمبهمنابعقدرت
»برخي كشــاورزان، جنگل هــا و مراتع 
همجوار زمين هاي خود را آتش مي زنند 
تا بر وسعت زمين زراعي بيفزايند. عمده 
اين افراد نيز به منابــع قدرت افراد بانفوذ 
محلي و منطقه اي دلگرم هستند و حتي 
مي توانند بــه راحتي بــراي زمين هاي 
سوخته ســند بگيرند.« اين گفته سام 
اســماعيل ســرخ، فعال محيط زيست و 
ساكن منطقه ديواندره در استان كردستان 
اســت. او مي گويد: »در برخي مناطق تا 
همين چند دهــه قبل، دامــداري رواج 
بسيار داشــت، حاال براي برخورداري از 
وام و تســهيات كشــاورزي با تغيير در 

نوع معيشت مواجه شده است و به همين 
دليــل در منطقه اي كه چنــد دهه قبل 
120هزار هكتار مرتــع درجه يك وجود 
داشــت، حــاال به دليل توســعه بي رويه 
كشاورزي و زمين هاي زراعي، حتي 3هزار 
هكتار هم مرتع درجه 3نــدارد و تمامي 
زمين ها شخم زده مي شوند. زمين هايي 
كه عمدتا در شيب قرار دارند و خاك شخم 
خورده آنها با باد و باران دچار فرســايش 
مي شــود.«  اين فعال محيط زيســت با 
تأكيد بر اينكه برخــاف برخي تصورات، 
مشكات اقتصادي نقش مؤثري در تاش 
برخي كشاورزان براي توسعه زمين هاي 
زراعي با به آتش كشــيدن جنگل و مرتع 
ندارد، به همشــهري مي گويد: »شرايط 
اقتصادي كشــاورزان ضعيف نيست كه 
بگوييم اين عامل،  دليل آتش زدن مراتع 
و جنگل هاي مجاور زمين هايشان است. 
آنها عمدتا به دنبال سود و منفعت بيشتر 
هستند و متأســفانه دولت هم نمي تواند 
از حريــم منابع طبيعــي در اختيار خود 
صيانت و اقدام مؤثر انجام دهد. دســتگاه 
قضايي هــم مبالغ اندكــي جريمه براي 

كشاورزان متخلفي كه اقدام به آتش زدن 
منابع طبيعي كرده اند درنظر مي گيرد.« 
اين فعــال محيط زيســت تصريح كرده 
است: »در استان كردســتان، 70درصد 
آتش سوزي جنگل ها و عرصه هاي طبيعي 
تعمدي است و با هدف توسعه زمين زراعي 
صورت مي گيرد.«  برخي آتش سوزي ها 
البته به دليل آتــش زدن زمين زراعي و 
پاك كردن زمين از كشت ايجاد مي شود 
تا زمين براي كشت سال بعد آماده شود. 
اما گاهي مواقع اين آتش گسترده مي شود 
و به ويژه در جنگل هاي متراكم، خسارات 

جبران ناپذيري برجاي مي گذارد.

خاكسترشدنجنگلهادرپييافتن
گنجوتوليدزغال

در همــه مناطــق جنگلــي و طبيعي 
اما توســعه زمين زراعــي، عامل اصلي 
آتش ســوزي جنگل ها و مراتع نيســت 
و گاهي ممكن اســت آتــش زدن زمين 
به منظور آماده سازي براي كشت جديد 
باشــد كه جنبه تعمــدي هم نــدارد و 
مي توان با آموزش كشاورزان و جايگزيني 

روش هاي ديگر از خسارت به عرصه هاي 
طبيعي و جنگلي كشور پيشگيري كرد.

اســتان كهگيلويه و بويراحمــد يكي از 
مناطق كشــور اســت كه رويشگاه هاي 
زاگرســي خود را در آتش هاي متعدد از 
دســت مي دهد. ســعيد انصاريان،  فعال 

محيط زيست و مبدع طرح كاشت درخت 
بلوط در جنگل هاي زاگرسي در اين باره 
به همشــهري مي گويد: »بخــش قابل 
توجه آتش ســوزي جنگل هاي زاگرسي 
در كهگيلويه و بويراحمد، به دليل فعاليت 
قاچاقچيان زغال اســت. دراين مناطق 

از درختان بلوط، زغال گرفتــه و آنها را 
مي فروشند. فعاليت همين دسته نيز باعث 
شده اســت بارها هكتارها زمين مرغوب 

جنگلي دچار حريق شود.«
انصاريان به نقش شكارچي ها و قاچاقچيان 
گونه هاي حيات وحــش در آتش افروزي 
در جنگل هاي زاگرسي نيز اشاره مي كند 
و مي افزايد: »قاچاقچيان ســنجاب براي 
به دام انداختن اين گونه از آتش اســتفاده 
مي كنند. شــكارچيان متخلــف هم كه 
به دليل حضور جنگلبان ها امكان شــكار 
در ارتفاعات را پيدا نمي كنند، براي شكار 
كل و بز ارتفاعات رويشگاه هاي جنگلي را 
به آتش مي كشند تا حيوانات به نقاط پايين 
و امن حركت كنند و شكارشان آسان شود. 
نتيجه اين آتش افروزي گسترش آتش به 
نقاط بيشتر است.«  او البته تأكيد مي كند 
كه حجم آتش سوزي هاي تعمدي به دليل 
تاش براي كنترل و مخفي نگه داشــتن 
آتش، وسيع نيست و قاچاقچيان زغال كه 
بلوط هــاي زاگرس را خاكســتر مي كند، 
در 90درصد آتش سوزي هاي تعمدي در 
جنگل ها و رويشگاه هاي زاگرسي دخيل 

هستند.« به تمام اين موارد البته بايد گاه، 
اختافات خانوادگي بر سر ارثيه زمين هاي 
زراعي را نيز افزود كه به آتش زدن زمين 
و سرايت آتش گســترده به رويشگاه هاي 
جنگلي و عرصه هاي طبيعي منتج شــده 
است. سعيد انصاريان، فعال محيط زيست 
در اســتان كهگيلويــه و بويراحمد البته 
به موضوع عجيب ديگــري در آتش زدن 
تعمــدي عرصه هاي طبيعــي و جنگلي 
زاگرس هم اشــاره مي كنــد. او مي گويد: 
عاملي كه در يك دهه اخير در مورد بخشي 
از آتش سوزي هاي مناطق زاگرسي مغفول 
مانده است، هيجان كاذب به دست آوردن 
دفينه و گنج است كه از يك دهه پيش در 

مناطق زاگرسي شدت يافته است.
او مي گويــد: در تمام روســتاها عده  اي 
هستند كه به دنبال گنج و دفينه، نيمه شب 
بــه دل جنگل ها مي روند و بــراي تامين 
نور و گرما حين حفــاري غيرمجاز، آتش 
روشــن مي كنند و متأســفانه اين آتش 
چنان گسترده مي شود كه بخش زيادي 
از رويشگاه هاي جنگلي مناطق زاگرسي 
كهگيلويه و بويراحمد را خاكستر مي كند.«

  آتش  سوزي هاي تعمدي در جنگل هاي زاگرس با هدف توسعه زمين هاي كشاورزي و قاچاق زغال انجام مي شود
آتش طمع بر جان جنگل هاي زاگرس   شكار گونه هاي جانوري، اختافات خانوادگي و گنج يابي از ديگر داليل آتش سوزي هاي تعمدي در زاگرس است

حسينآخاني
استاد دانشگاه تهران

فصل گرما پــس از يــك دوره بارندگي 
فوق العاده، رشد گياهان علفي را تشديد 
و بخش عمده ايران را مستعد آتش سوزي 
كرد. پديده آتش ســوزي در جنگل ها و 
مراتع ايران اما مختص به اين زمان نيست. 
جنگل هاي شــمال و زاگرس هر ســال 
گرفتار آتش سوزي هســتند و گاه ابعاد آنچنان گسترده مي شود كه 
همچون نمونه خائيز احساسات مردم را جريحه دار مي كند. جنگل ها 
و اكوسيســتم هاي واقع در مناطق بينابيني 2 گســتره جغرافيايي، 
مراكز داغ تنوع  زيســتي هســتند كه البته در مقابل تغييرات اقليم 
نيز آســيب پذيرند، پس مديريت اين مناطق بايد ويژه باشــد؛ چون 
در حدفاصل 2 اقليم متفاوت بادخيز قرار دارند و آتش آنها گســترده 

مي شود تا شــايد يك مانع فيزيكي بتواند از پيشرفت آتش جلوگيري 
كند. مشابه چنين آتش سوزي هايي به خصوص در پارك ملي گلستان 

بارها تكرار شده است.
اما چرا اين همه آتش؟ چرا دولت توان مقابله با آن  را ندارد؟ ســازمان 
جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محيط زيست در ايران طبق قانون 
بايد از حريم جنگل ها و مراتع كشــور حفاظت كنند اما چرا در انجام 
وظيفه ناتوان هستند؟ آيا آتش ســوزي ها تعمدي است؟ پاسخ به اين 
سؤال ها سخت نيســت. بي توجهي به محيط زيســت سياست كلي 
همه دولت ها در 4 دهه اخير بود. سازمان مســئول حفظ جنگل ها و 
مراتع و سازمان حفاظت محيط زيست، يكي زيرمجموعه وزارتخانه اي 
است كه دغدغه  اش توليدات كشاورزي است و ديگري هم معاونتي از 
رياست جمهوري است كه به رغم ظاهر واال، بيشتر تسهيلگر دولت ها در 
برداشتن سد محيط زيست است. مجلس نيز به رغم پيشنهادهاي مكرر، 
جايگاه اين سازمان ها را به وزارتخانه ارتقا نداد و به همين دليل نظارتي 

هم بر عملكرد آنها ندارد.
در تركيه، همين كشــور همســايه ايران، از مجمــوع 16وزارتخانه، 
3وزارتخانه »كشــاورزي و جنگل داري«، »انرژي و منابع طبيعي« و 
»محيط زيست و طراحي شهري« در كابينه آن كشور وزنه منابع طبيعي 

و محيط زيست را سنگين كرده اند. در ايران اما طي 4 دهه حتي يك بار 
هم تجربه نشــد كه رياست ســازمان حفاظت محيط زيست برعهده 
يك شخص آگاه محيط زيســتي يا فردي با عايق و دانش و مطالعات 

محيط زيستي باشد.
وضعيت سازمان جنگل ها و مراتع كه تأسف آورتر است. اين سازمان در 
اين سال ها دست به كارهاي عجيب زد؛ گو اينكه يك تشكيات عمراني 
است. از كاشت گونه هاي مهاجم خارجي در عرصه هاي طبيعي كشور 
گرفته تا ساخت سدهاي بسيار در مناطق مختلف به بهانه آبخيزداري 
و اخيرا هم اختصاص بيــش از هزار ميليارد تومان براي مالچ پاشــي، 
نشان مي دهد كه اين ســازمان در مسير نادرســت حركت مي كند. 
مالچ پاشي، آن هم در 2 سال پياپي كه بيشترين بارندگي در كشور رخ 
داد و بايد فرصت تقويت بذر گياهان به بيابان ها داده مي شــد با هدف 
بيابانزدايي صورت نگرفت؛ بنابراين انتظار مديريت و حل جدي مشكل 

آتش سوزي ها توسط چنين سازمان هايي دور از واقعيت است.
معضل آتش سوزي هاي ايران براي دستگاه هاي دولتي شناخته شده 
است. بخشــي از آن، ناشي از مشكات فرهنگي اســت. مردم عادي، 
چه مسافران و چه روســتاييان و دامداران با بي مباالتي براي تفريح يا 
برآورد نيازهاي جزئي، مانند درست كردن چاي و گرم كردن غذا آتش 

برپا مي كنند، ولي چون نه آموزش كافي اســت و نه اين اقدام مجازات 
به همراه دارد، افراد در تعيين محل آتــش و خاموش كردن آن دقت 
نمي كنند و نتيجه اش گسترده شدن آتش در عرصه هاي طبيعي است. 
بخشي از آتش سوزي ها نيز تعمدي است و ممكن است با انگيزه عناد با 
دولت، درگيري هاي محلي و نقشه كشيدن براي تصاحب زمين و چراگاه 
انجام شود. همانطور كه بخشي از آتش سوزي هاي اخير هم تعمدي بود 
و عامان آن هم دستگير شدند. شناخت انگيزه هاي آتش سوزي هاي 
تعمدي نياز به پژوهش هاي دقيق جامعه شناسي و اقتصادي دارد. اين 
آتش سوزي ها امنيت ملي را به خطر مي اندازد و با عمليات تروريستي 
قابل مقايسه است. با عوامل آتش سوزي نبايد تسامح كرد. اگر هم قانون 
نقص دارد، وظيفه دولت است كه با ارائه اليحه به مجلس، هزينه هاي 

چنين تخلفاتي را باال ببرد.
براساس جديدترين تصاوير ماهواره اي كه از پردازش داده هاي ماهواره 
سنتينل 2 توســط دكتر مهدي معتق در مركز تحقيقات زمين آلمان 
به دست آمد، فقط در محدوده سدهاي كوثر و مارون حدود 7هزار هكتار 
از جنگل ها و مراتع منطقه زاگرس ســوخته است؛ درحالي كه سازمان 
حفاظت محيط زيست اين رقم را در كل كشور كمتر از 1500هكتار اعام 
مي كند و رئيس اين سازمان حتي مساحت آن را كمتر از يكهزار هكتار 

مي داند. بديهي است كه نمي توان از مسئولي كه از ابعاد فاجعه آگاهي 
ندارد يا تعمدي حجم آن  را تقليل مي دهد، انتظار حل مسئله را داشت.

معضل آتش سوزي ها پيچيده تر از آن اســت كه بتوان آن  را با خطاي 
ســهوي يا عمدي توجيه كرد. الگوي جغرافيايي آتش ســوزي هاي 
شمال بهبهان با محل احداث ســدهاي زاگرس ارتباط نزديك دارد. 
ضرورت دارد اين الگو به دقت بررسي شــود تا تأثير ساخت سدها بر 
ساختار اجتماعي و اقتصادي كه البته به تشديد ناهنجاري ها انجاميده 
است، مشخص شود. البته تفسير ساده  لوحانه اي كه آتش سوزي ها را 
با بارندگي هاي اخير مرتبط مي داند، تنها ساده سازي معضلي ديرينه 
است. حتي در ســال هاي گذشــته نيز كه بارندگي نبود، اكوسيستم 

حساس و جنگلي ايران دستخوش انواع آتش سوزي ها  شد.
دولت و مجلس بايد با اصاح ساختار و تقويت مديريت محيط زيست و 
منابع طبيعي با هدف كارآمد و پاسخگو كردن هر دو دستگاه ، همزمان 
تحقيقات علمي در موضوع آتش ســوزي ها را نيز آغــاز و با كمك قوه 
قضاييه، مقصرين دولتــي و غيردولتي را شناســايي و مجازات كند. 
قانونمند كردن ايجاد آتش )فقط در مكان هاي مجاز( و افراد خاطي را 
مسئول عواقب بعد از حادثه دانستن نيز مي تواند جامعه را به همراهي 

در زمينه صيانت از منابع طبيعي هدايت كند.
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 اگر کرونا و بحرانش نبود، خرداد بهترین ماه سال 
را برای مردم رقم می زد و  تعطیالت پی درپی آن 'گزارش

فرصتی برای گشت وگذار در سراسر ایران بود. هم 
رونق اقتصادی برای شهرهای مقصد گردشگری داشت و هم 
حال وهوایمان را عوض می کرد. اما این ویروس وارداتی نگذاشت 
آب خوش از گلوی کسی پایین برود و همین تعطیالت را هم 

بالی جان بسیاری از شهرهای کشور کرد. 
به گزارش گروه ایرانشهر، پس از موج گسترده کرونا از ابتدای 
سالجاری تا اردیبهشــت روند ابتال به کرونا با کاهش همراه و 
شرایط برای بازگشت تدریجی اوضاع به قبل از شیوع این ویروس 
فراهم شد. جاده ها باز شدند و اصناف هم فعالیت هایشان را آغاز 
کردند. اما تعطیالت خرداد برای مردم خسته از قرنطینه، اتفاقات 
تلخی را رقم زد. موج ورود مســافران به شهرهای دیگر انتقال 
ویروس کرونا را تقویت کرد و حاال آخرین تعطیالت خرداد از 
فردا آغاز می شود و خیلی ها بار سفر بسته اند. سفری که سالمت 

بسیاری از مسافران و مردم شهرهای مقصد را تهدید می کند. 
بنابر آمار موجود در چند روز گذشــته عالوه بر افزایش تعداد 
مبتالیان، رشــد بیماران نیازمند بســتری و فوت شدگان هم 
صعودی بوده  است. میزان مرگ و میر از 52 نفر در هفته های 
گذشته به 113 نفر تا ظهر دیروز رسیده که از افزایش بیش از 
100درصدی خبر می دهد. به همین دلیل است که کادر درمان 
باز هم استقبال مردم از تعطیالت را برنمی تابد و خواهان ایجاد 
قرنطینه های جدید حداقل با بسته شدن راه های بین استانی 

هستند. 

مرگ روزانه 8 نفر بر اثر کرونا در آذربایجان شرقی
  سید مرتضی احمدپور-آذربایجان شرقی: با گذشت 
4ماه از شیوع کرونا درکشور، استان آذربایجان شرقی بار دیگر با 
افزایش مبتالیان به این ویروس مواجه شده و به همین نسبت 

تعداد فوتی ها نیز افزایش پیدا کرده است .
یکی از مسئوالن درمانی استان که مایل نیست نامش فاش شود 
از اشغال80درصدی تخت های ای سی یو مخصوص بیماران 
کرونایی در استان خبر می دهد و به همشهری می گوید: روزانه 
حدود8 نفر دراستان به علت کرونا فوت می کنند. این افزایش 
آمار مرگ و میر تنها به علت رعایت نکردن موارد بهداشــتی و 

سفرهایی است که در تعطیالت انجام شد.
همچنین بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکی تبریز حدود 8 هزار 
نفر در بخش درمان و بهداشت استان مشغول به کار هستند که 

از این تعداد10درصد یعنی 800 تا هزار نفر 
از چهار ماه گذشته ماموریت خدمات دهی 
به بیماران کرونایی را برعهــده گرفته اند. 
مسئوالن درمانی اســتان تعداد کادر مبتال 
به کرونا درماه های اخیر را42نفر اعالم کرده 
اند که  بنا به گفته روزبــه رجایی، معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، این تعداد 
در روزهای اخیر روند افزایشی محسوسی 

نداشته است .
ناصــر موییدنیا، مدیــر بخــش کرونای 

بیمارستان سینای تبریز اما با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه 
ســوم یا چهارم در زمینه ابتالی کادر درمان به کرونا را داشته، 
تصریح می کند: به علت شــفاف نبودن آمــار نمی توان دراین 
زمینه باصراحت اعالم نظر کرد اما میــزان ابتالی کادر درمان 

دراستان باال است.
وی همچنین کمبود لوازم ایمنی مانند ماسک ومواد ضدعفونی 
کننده را رد می کند و می گوید: لوازم به اندازه کافی در دسترس 
هست. مشکل فعلی کمبود لوازم پیشگیری و ضدعفونی نیست، 

بلکه عدم رعایت شهروندان از نظر استفاده از ماسک است.
درحال حاضر عــالوه بر بیمارســتان امــام رضا)ع(درتبریز، 

بیمارستان سینا نیز پذیرای بیماران کرونایی است. 

آمادگی مازندران برای مقابله با موج دوم کرونا
  اشکان جهان آرای – مازندران: تعطیلی سه روزه ای که از 
فردا آغاز می شود در کنار برخی نوسان های رو به صعودی بودن 
آمارهای کرونایی، شرایط نگران کننده ای را در مازندران ایجاد 
کرده است. هرچند که آمارها همچنان خبر از باثبات بودن روند 
شیوع کرونا در مازندران می دهند، اما ساده انگاری مردم نسبت به 
کرونا در سراسر استان و همچنین افزایش سفرهای درون استانی 
و حضور میلیونی مسافران طی دو تعطیالت پشت سر گذاشته 
شده و تعطیالت پیش رو احتمال افزایش سرعت شیوع را بیشتر 

کرده است.
به استناد آخرین آمار منتشر شده از سوی دانشگاه های علوم 
پزشکی مازندران و بابل، تا لحظه تنظیم این گزارش 336 نفر 
در مراکز درمانی مازندران به علت ابتال به کرونا بستری هستند. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت وگو 
با همشــهری می گوید: رفت وآمدها افزایش یافته و این روند 
نگرانی ما بــرای هفته های آتی را بیشــتر می کند. در صورت 
استمرار کم توجهی وضعیت به روال سابق برمی گردد.  »حامد 
روحانی زاده« می افزاید: به نظر می رسد رعایت نکات بهداشتی 
در جامعه کمرنگ شده اما تأکید ما به مردم رعایت پروتکل های 
بهداشتی است. وضعیت چندین استان کامال قرمز است و چند 
اســتان با وضعیت زرد داریم. اســتان های زرد و قرمز تفاوت 
چندانی با هم ندارند و ورود به مرحله بحران با این بی توجهی ها 

بعید نیست.
با توجه به وجود احتمال بازگشت مازندران به شرایط بحرانی و 
زمزمه های آغاز پیک دوم در برخی نقاط کشور، برای بسیاری از 
مردم این پرسش مطرح است که وضعیت مراکز درمانی استان 
از نظر تجهیزات و نیروی انسانی چگونه است؟ یکی از پرستاران 
بیمارستانی در غرب مازندران که نخواست نامش فاش شود به 
همشهری می گوید: وضعیت تجهیزات نسبت به اسفند پارسال 
خیلی بهتر است و پیش بینی هایی هم شده تا در صورت بازگشت 
به وضعیت قبلی غافلگیر نشویم. اما در هر تعطیالت میلیون ها 
مسافر به غرب مازندران می آیند و معموال برای ارائه خدمات با 
مشکل مواجه می شویم. با توجه به توزیع اعتبار بر اساس سرانه 
جمعیتی، امکانات درمانی در این منطقه کمتر است. در حالی که 

جمعیت شناور در غرب استان بسیار زیاد است. به همین دلیل 
احتمال کمبود امکانات در این منطقه بیشتر از مناطق مرکزی 

و شرقی استان است.
وی می افزاید: فعال از نظر آماری در اســتان در شرایط تقریبا 
ثابتی قرار داریم. نگرانی ما برای پاییز و زمستان است که آنفلوآنزا 
همراه با کرونا شیوع پیدا می کند. به همین دلیل تجهیزات اولیه 
و ضروری در انبارهای مراکز درمانی در حال انبار شدن است. 
ضمن این که امکانات و تجهیزات مراکز درمانی هم تا حدودی 
افزایش یافت. اما در مجموع این میزان از بی توجهی به کرونا در 

جامعه نگران کننده است.

تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی 
سیســتان و بلوچســتان همچنان در مسیر رســیدن به اوج 
نخســت ابتال به ویروس کرونا اســت. سید 
محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی زاهدان درباره آخریــن وضعیت 
استان می گوید: ظرفیت تخت های بستری 
بیمارستان تخصصی عفونی »بوعلی« محل 
نگهداری بیماران کرونایی در مرکز سیستان  و 
بلوچستان کامل شده است. میزان مراجعات 
ســرپایی و بســتری به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته و به همین دلیل ساعت کاری 
واحدهای پاراکلینیکی را هم افزایش داده ایم.

هاشمی شهری می افزاید: به دلیل پایین بودن موارد قبلی ابتال 
به کرونا در سیستان و بلوچستان،  هم اکنون در مسیر حرکت به 
سمت نقطه اوج ابتال هستیم. تاکنون ایمونوگلوبولین مرتبط با 
ویروس کرونا فقط در حدود 10 درصد از جمعیت استان مثبت 
شده و به همین دلیل بیمارستان های استان باید خود را برای 
افزایش مراجعات، افزایش تعداد موارد بستری و افزایش بیماران 

بدحال آماده کنند.
هاشمی شهری ادامه داد: در شرایط فعلی همه گروه های سنی 
و جنسی و همه سطوح اقتصادی، اجتماعی استان در معرض 

آلودگی و خطر بیمار شــدن قرار دارند مگر 
اینکه بهداشت فردی و فاصله ایمن با دیگران 

را رعایت کنند.

وضعیت قرمز در هرمزگان
یکی از استان هایی که در وضعیت قرمز کرونا 
قرار دارد هرمزگان است که تاکنون 7 هزار و 
152 نفر در این استان به کرونا مبتال شده اند 

و 101 نفر نیز جان باخته اند.  
فریدون همتی، اســتاندار هرمزگان با بیان 
اینکه برگزاری مراســم ختم، عروســی و 

دورهمی ممنوع اســت می گوید: 46 تخت مخصوص کووید 
19 در استان مهیا شده و 23 تخت جدید نیز در چند روز آینده 
اضافه می شــود. راه چاره تعطیلی نیست و باید شیوه نامه های 

بهداشتی رعایت شود.
تاکنون بیش از 165 نفر از کادر بهداشت و درمان به این ویروس 
مبتال شده اند و همچنان هر روز شــاهد باز شدن بخش های 
بستری کووید و آی سی یوهای بیشتری در این استان هستیم.

محمد تمدن دار، رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی 
پیامبر اعظم)ص( بندرعباس در این باره می گوید: متاسفانه آمار 
افزایشی بیماران بستری با تشخیص کووید19 ما را دچار بحران 
شدیدی کرده است. علیرغم اینکه بخش آی.سی.یو جنرال طی 
2روز گذشته به بخش آی.سی.یو کووید تغییر کاربری داده شد، 
اما همچنان نیاز به افزایش تخت های ویژه و تخت های بستری 
پابرجاست.وی برای رفع این نیاز می افزاید: با موافقت رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار شد بخش دیالیز قدیمی 
این مجتمع با ظرفیت 13 تخت بستری به آی.سی.یو کووید 
تغییر کاربری دهد تا با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه نشویم.

۳8۰ بیمار کرونایی بستری در کرمانشاه
  فرحناز چراغی- کرمانشــاه: مهدی محمدی، رییس 
کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
با بیان اینکه با شناسایی 30 مورد جدید مثبت، تعداد مبتالیان 
به این بیماری در استان کرمانشاه به 7 هزار و 977 نفر رسید، 
از ثبت 5 مورد فوتی طی شبانه روز گذشته خبر داد که جمع 

جانباختگان کرونا در این استان را به 193 نفر رساند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره به تهیه و تجهیز 

هزار تخت بستری در برنامه دانشگاه می گوید:  استان کرمانشاه 
این روزها پیک بیماری را می گذارند. در صورت رعایت نکردن 
مردم، نیاز به تجهیز تخت و دیگر امکانات برای بستری بیماران 
بیشتر می شود که تامین این هزینه و بار مالی آن برای استان و 

دانشگاه سنگین است. 
وی با اشاره به سیر صعودی این بیماری و بستری بودن 380 
بیمار مبتال به کرونا در اســتان، بیان می کند: میزان بستری و 
مرگ و میر نیز در استان ســیر صعودی در پیش گرفته است. 
هر چقدر میزان و تعداد بیماری مبتالیان افزایش پیدا کند به 

امکانات بستری و شرایط خاصی نیاز است. 
محمدی از مردم خواست در صورت نداشتن عالئم بیماری از 

مراجعه به مراکز آزمایشگاهی استان پرهیز کنند.

همدان در وضعیت هشدار
  فاطمه کاظمی- همدان: تعداد مبتالیان به کرونا در همدان 
افزایش یافته و  ظرفیت بیمارستان سینا به عنوان اصلی ترین 
مرکز پذیرش بیماران مبتال به کرونا پر شــده و اگر شرایط به 
همین منوال پیش برود و تعداد بیماران بیشــتر شود، ممکن 
است دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا در تامین تجهیزات نیز 

دچار مشکل شود.
یک پرستار بیمارســتان بعثت درباره وضعیت تجهیزات کادر 
درمان در مقابله با کرونا توضیح می دهد: در حال حاضر شرایط 
فروردین ماه را داریم، یعنی تجهیزاتی مانند ماسک، دستکش 
و لباس مخصوص به صورت سهمیه بندی شده در اختیار کادر 
درمان قرار می گیرد اما نکته مهم این است که حتی حساسیت 
کادر درمان نیز نســبت به کرونا کاهش یافتــه و کمتر از قبل 
از خودشــان مراقبت می کنند و اصراری به پوشــیدن لباس 

مخصوص یا استفاده از چند الیه ماسک نمی بینند.
وی ادامه می دهد: با این وجود اگر تعداد بیماران بیشتر از تعداد 
کنونی شود، به شرایط اسفند برخواهیم گشت که تقریبا هیچ 

تجهیزاتی نداشتیم. 
حسن بهرامی، مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
نیز با بیان این که همدان لــب مرز حرکت 
می کند، توضیح می دهد: با وجود افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا در همدان در حال حاضر 
مشــکل خاصی در تامین تجهیزات نداریم 
اما اگر شرایط همین طور پیش برود احتماال 

در روزهای آینده دچار مشکل خواهیم شد.

بستری دو تا سه بیمار در هر شیفت 
  فرشته رضایی- رشت: در استان گیالن 
در چندماه گذشته بیش از 1500 نفر بر اثر 
ابتال به کرونا فوت شدند و مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن تاکید می کنند که در صورت بی توجهی 
شهروندان و صنوف مرتبط، ممکن است تعداد بیماران و فوتی 

ها بیش از قبل شود. 
آبتین حیدرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
با اعالم اینکه هر روز 50 بیمار کرونایی در بیمارستان های گیالن 
بستری می شوند، بیان می کند: گیالن از نظر امکانات بهداشتی 
و درمانی مشکل خاصی ندارد و اکنون مراکز بیمارستانی تجهیز 
هستند. در بخش تجهیز دستگاه سی تی اسکن و یا بخش آی 
سی یو هم بیمارستان رازی به عنوان سانتر کرونا تجهیز شده 

است.
با این وجود پرســتاران به عنوان خط مقــدم مقابله با کرونا از 
افزایش تعداد بیمــاران و کاهش امکانات ســخن می گویند. 

یکی از پرستاران بیمارستان پیروز الهیجان 
در زمینه تعداد بســتری ها به همشــهری 
توضیح مــی دهد: پذیرش در بیمارســتان 
ما به نســبت دوران پیک کرونــا خیلی کم 
شده است اما اکنون تعداد مبتالیان بیشتر 
شده و اغلب هم افراد سالمند هستند.  اغلب 
سالمندان مشــکالت ریه و تنفسی دارند و 
بیشــتر در معرض این بیماری هستند. در 
یک ماه گذشته هر یک روز، یک تا دو بیمار 
کرونایی بستری داشــتیم ولی اکنون تعداد 
بیماران کرونا در هر شیفت دو تا سه نفر است. 
یکی دیگر از پرستاران بیمارستان رازی رشت 

هم که نخواست نامش بیان شود، می گوید: به ما لباس سرهمی 
می دهند که واقعا به خاطر گرمای هوا نمی شود آن را پوشید. 

می گوییم به ما گان بدهید پاسخ می دهند گان موجود نیست. 
ماسک N95 هم محدود داریم که آن هم مخصوص پرستاران 
بخش بالینی است. در حالیکه فاصله ما با تخت بیمار یکی دو متر 
است. دستکش التکس هم نایاب شده و این کمبود تجهیزات 

برای کادر درمان آزار دهنده است.

روند صعودی کرونا در البرز 
در استان البرز نیز کرونا روند صعودی را طی می کند و به گفته 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان 242 نفر با عالئم قطعی 

و مشکوک به کرونا در بیمارستان های البرز بستری هستند.
حسین کریم با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در البرز می گوید: 
اکنون وضعیت استان در شیوع این ویروس زرد اعالم شده و تنها 
شهرستان سفید البرز طالقان است. متاسفانه از ابتدای خرداد 

تا کنون با افزایش 20 درصدی آمار بستری ها مواجه بودیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز اضافه می کند: از ابتدای شروع 
این بیماری تا کنون 368 نفر در استان جان خود را از دست داده 
اند، به همین دلیل از شهروندان درخواست می شود نسبت به 

رعایت پروتکل های بهداشتی بی تفاوت نباشند.

نگرانی از مسافرت به قم
  روح اهلل کریمی- قم: شــیوع ویروس کرونا در قم گرچه 
تا حدودی کنترل شده و اســتان قم در وضعیت زرد است، اما 
مسئوالن بهداشتی استان با توجه به افزایش حجم مسافرت ها 
به شهر قم از احتمال شیوع مجدد این ویروس نگران هستند. در 
این زمینه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به صراحت اعالم کرد 
که این مسافرت ها موجب می شود تا افرادی که ناقل هستند بار 

دیگر ویروس را در شهر گسترش دهند.
در هفته های اخیر بستری بیماران مشکوک به کرونا در تعدادی 
دیگر از بیمارستان های قم نشان دهنده تغییر سیاست دانشگاه 
علوم پزشــکی در مقابله با این ویروس اســت. اسفندماه سال 
گذشــته پس از فروکش کردن کرونا در قم، فقط بیمارستان 
کامکار به عنوان مرکز درمانی ویژه پذیرش و بستری بیماران 
مشــکوک به این ویروس اعالم شــده بود. اکنون تعدادی از 
تخت ها و ظرفیت سایر بیمارستان های دولتی در اختیار بیماران 
مشکوک به کرونا قرار گرفته تا آمادگی این مراکز برای شرایط 

حاد احتمالی حفظ شود.
اگرچه مسئوالن مراکز بهداشــتی و درمانی می گویند که در 
زمینه تأمین تجهیزات پزشــکی اقدامات خوبی انجام شده و 
حجمی از تجهیزات حفاظت شخصی در انبارها دپو شده، اما 
نگرانی جدی از تبعات شیوع همزمان آنفلوآنزا و کرونا در پاییز 

وجود دارد.

کنترل کرونا در اردبیل
  پوپک قاسمی- اردبیل: کرونا این روزها در استان اردبیل 
وضعیت پایداری دارد با این حال وضعیت استان تاکنون سفید 

نشده و در شرایط زرد قرار گرفته است.
روزبه مقدم معاون نظارت دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل به 
همشهری می گوید: منحی شروع کرونا در استان اردبیل سیر 
آرامی داشت و روند نزولی نیز به آرامی طی می شود. همچنین 

موارد بستری کاهش نسبی دارد.
وی با اشاره به بســتری 92 نفر در روز گذشــته )دوشنبه 26 
خرداد( عنوان می کند: این روزها کرونا در حد عالئم قابل درمان 
ســرپایی بروز می کند اما موارد کم منجر به بستری، وضعیت 
وخیم تری نســبت به قبل دارند. از 3 بیمارستان شهر اردبیل 
به دلیل کاهش موارد بســتری، اکنون فقط بیمارســتان امام 

خمینی)ره( برای مداوای بیماران کرونایی فعال است.

کمبود نیرو و تجهیزات درمانی در مرکزی
  مهدیه صالحی- مرکزی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک 
با اشاره به ابتالی روزانه 20 تا 30 نفر به ویروس کرونا، از افزایش 
آمار بیماران بستری در استان خبر می دهد که یکی از دالیل 

مهم آن بی توجهی مردم به رعایت شیوه نامه بهداشتی است.
سید محمد جمالیان می گوید: در چند روز گذشته در یکی از 
شهرهای تابعه استان 40 نفر در یک جشن عروسی به ویروس 
کرونا مبتال شــدند که این مهم نشــانه کم توجهی به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی اســت.وی اظهار می کند: قبل از 
ویروس کرونا و از گذشته دانشگاه علوم پزشکی با کمبود نیروی 
انسانی مواجه بود و با ورود ویروس کرونا، بخشی از کادر درمانی 
به صورت 2 شیفت مشغول به کار شدند، بخشی از کمبود نیروی 
انسانی نیز با حضور داوطلبان جبران و تقریبا کادر درمانی در 
برخورد با این بیماری مدیریت شد، اما در کل با کمبود پرستار و 

نیروی انسانی مواجه هستیم.
جمالیان می افزاید: در ابتدای ورود ویروس که به شکل ناگهانی 
بود با کمبود تجهیزات به خصوص مواد ضد عفونی، ماســک، 
دستکش، لباس مخصوص پزشکان و پرستاران مواجه بودیم 
که خوشــبختانه به مرور زمان و با کمک خیران این مشکالت 

رفع شد.

       
از زمان شیوع این بیماری تاکنون توزیع و بازسازی تجهیزات 
درمانی در بسیاری از استان های کشور چشمگیر بوده، اما با باال 
رفتن تعداد بیماران نیازمند بستری، بیمارستان ها با کمبود 
تجهیزات و امکانات لوجستیکی رو به رو خواهند شد. به ویژه 
این که در همین زمــان کنونی هم برخی 
بیمارستان ها در استان های قرمز تخت خالی 
برای پذیرش بیمار جدید ندارند. استان های 
خوزســتان، آذربایجان غربی، هرمزگان، 
کردستان و سیستان و بلوچستان چند روز 
است که از وضعیت قرمز خارج نمی شوند. از 
سوی دیگر آمار بیماران بستری در تهران، 
خراسان رضوی و بوشهر هم رو به افزایش 
است و این بدان معناست که اعالم نشدن 
آمارهای استانی به ویژه استان های شمالی 
به منزله بی خطر بودن آنها از نظر شیوع کرونا 
نیســت و قطعا بی توجهی مردم به افزایش 
ســفرها در آخرین تعطیالت خرداد شیب صعودی بیماری را 

تندتر خواهد کرد.
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متــن كـامـل در سایت

آغازبارشهایرگباریدرآذربایجانغربی
یاسر اشتاد، کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی 
سامانه بارشی همراه با رگبار باران و رعدوبرق و وزش باد از روز 
سه شنبه استان را فرا می گیرد.
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طبــق آخرین آمــار و 
دانشگاه هــــای علوم 
پزشــکی 2 هزار و ۴۴۹ 
بیمار جدیــد مبتال به 
کوویــد۱۹ در کشــور 

شناسایی شد

 اســتان های خوزستان، 
غربــی،  آذربایجــان 
هرمزگان، کردســتان و 
سیستان و بلوچستان چند 
روز اســت که از وضعیت 

قرمز خارج نمی شوند

آخرین تعطیالت خرداد 
از فردا آغاز می شــود و 
خیلی ها بار سفر بسته اند. 
ســفری که ســالمت 
بســیاری از مسافران و 
مردم شهرهای مقصد را 

تهدید می کند

کروناجانمیگیرد؛مثلروزهایاول
آمار جان باختگان ناشی از کرونا از ابتدای خرداد روزانه از حدود 50 نفر به 70 و سپس در آخرین آمار به 113 نفر رسیده است که نشان از روند صعودی مرگ و میرها دارد

فاطمه عباسی
 خبرنگار

برخی بیمارستان ها در استان های قرمز تخت خالی برای پذیرش بیمار جدید ندارند./عکس: ایسنا

روزنه

صدای استان ها

شهردار خرم آباد در همشهری 

ظهر دیروز محمد شریفی مقدم، شــهردار خرم آباد با حضور در موسسه همشهری از 
تحریریه و بخش  های مختلف روزنامه بازدید کرد. به گزارش گروه ایرانشهر، شریفی 
مقدم از شهریور سال گذشته مسئولیت اداره شهرداری مرکز لرستان را برعهده گرفت 
تا نقش مهمی در تکمیل پروژه های شــهری روی زمین مانــده ایفا کند. پروژه هایی 
که سال هاست بالی جان مردم شده و انتظار دارند باالخره زمان تکمیل شدنشان را 
شاهد باشند.  با شهردار خرم آباد درباره بسیاری از پروژه های شهری از جمله خرم رود، 
ساماندهی دستفروشان، رفع مشکالت ترافیک شــهری و کمبود پارکینگ،  افزایش 
فضای سبز، شهربازی کیو و... گفت وگو کردیم که طی روزهای آتی منتشر خواهد شد. 

  چهره نامناسب ورودی های دهدشت 
ورودی دهدشت از سمت طولیان، سوق،چرام و بهبهان سیمای بسیار نامناسب است 
و هر مسافری به محض ورود به این شهر با این چهره نامطلوب مواجه می شود. ورودی 
پیشانی هر شهری است و باید دارای نماد و نمایی در خور شأن و فرهنگ همان منطقه 
باشد. بهتر نیست مسئوالن شهرداری به این مساله توجه بیشتری داشته باشند، حداقل 

این ورودی ها را زیباسازی کنند.
امیری از کهکیلویه و بویراحمد

  خشکی قنات روستای صدرا باد ندوشن 
مردم روستای صدرا باد ندوشــن که در 100 کیلومتری یزد با مشکل کم آبی مواجه 
هستند. حدود چهار سال پیش شرکت آب و فاضالب چاهی را در حوزه آبی قنات و در 
شاهراه آن حفر کرد و این مساله باعث شده آب این روستا و روستای حسن آباد در حال 
خشک شدن باشد. مزارع کشاورزی و باغ های ما در حال نابودی است. اهالی روستا از 

مسئوالن انتظار پیگیری و رفع مشکل اهالی این منطقه را دارند. 
جمعی از اهالی روستای صدرآباد ندوشن – یزد 

  تخریب خانه های قدیمی در سرکالته
در روستای ســرکالته کردکوی بناهایی با قدمت 100 تا 150 ساله وجود دارد که به 
دلیل مدیریت نامطلوب در حال تخریب هســتند. این منازل می توانست با مرمت و 
بازسازی هم بافت سنتی روســتا را حفظ کند و هم موجب توسعه گردشگری دراین 
منطقه شود. اما در بی توجهی مسئوالن خانه های روستایی قدیمی در حال از بین رفتن 
است. از میراث فرهنگی استان تقاضا داریم که به این موضوع ورود و مردم را به ترمیم 
و بازسازی این خانه های قدیمی ترغیب کند تا بافت قدیمی روستای سرکالته مانند 

دیگر محله های قدیمی گرگان حفظ شود.
جمعی از اهالی روستای سرکالته گرگان 

  چرا هرمزگان قرنطینه نمی شود؟
چرا با وجود آمارهای وحشــتناک و رو به افزایش کرونا در هرمزگان، مسئوالن برای 
قرنطینه شــهرها و نجات جان مردم فکری نمی کنند؟ دقیقا از وقتی وضعیت استان 
سفید اعالم شد آمارها بیشتر و از وضعیت قرمز هم گذشته است. لطفا به فکر این مردم 

باشید. ما مردم هرمزگان خواستار قرنطینه مجدد هستیم.
احسان از بندرعباس 

مرگ113نفربراثرکرونا
سیما سادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته با اعالم آخرین آمار ابتالی قطعی به ویروس کرونا، 
از افزایش تعداد مرگ و میر خبر داد و گفت: تاکنون ۱8۹ هزار و 8۷6 نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۱۱۳ نفر در 

2۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 8۹۵۰ نفر رسید.
وی افزود: براساس گزارش آزمایشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی 2 هزار و ۴۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد. از بین مبتالیان جدید،8۴2 نفر مورد بستری و ۱6۰۷ نفر موارد سرپایی یا در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. از زمان 

شیوع این بیماری در کشور تاکنون 8۹۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند.
ســادات الری بیان کرد: بر اســاس این گزارش ها تاکنون ۱۵۰ هزار و ۵۹۰ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در کشور بهبودیافته و از 
بیمارستان ترخیص شده اند. 2۷6۵ نفر از این بیماران نیز در وضعیت شدید این بیماری و به نوعی بحرانی تحت مراقبت در بخش های 

آی سی یو قرار دارند که امیدواریم شفا پیدا کنند.

۰2۱-2۳۰2۳۴۰۵ پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org
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اليحه »چارچوب اختيارات و وظايف كميســيون هاي 
داخلي مناطق« بعد از تصويب در شــوراي شهر تهران گزارش

بحث هاي بســياري را مطرح كرد. چند روزي است اين 
بحث ها رسانه اي شده و عده اي مي گويند تنگناهاي مالي مديريت شهري 
را به آن داشته تا براي تامين منابع مالي خود، شهرفروشي را آغاز كند. 
برخي حتي مي گويند كه اينكه مديريت شهري تهران، دست شهرداران 
مناطق را در حوزه ساخت وساز باز گذاشته، از يك سو برخالف وعده ها و 
شعارهاي شان است و از سوي ديگر مصوبه جديد شورا يعني حركت در 

همان مسير مديريت شهري قبلي و شهرفروشي براي كسب درآمد.
در اين ميان نكته اصلي ماجرا به پيچيده بــودن قوانين و تصميمات 
مربوط به حوزه شهرســازي برمي گردد. به عبارتي نه مي توان نشــانه 
اتهام شهرفروشي را تمام و كمال به سوي مديريت شهري گرفت و نه 
مي توان همه انتقادها را نادرست قلمداد كرد. حال سؤال اينجاست كه با 
تصويب چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق چه 
اتفاقي قرار است بيفتد كه برخي اظهار ناراحتي مي كنند؟ آيا اختيار به 
شهرداران مناطق 22گانه يعني بي توجهي به گلوگاه فساد شهرسازي؟ 
پاسخ دادن به اين سؤال ها كمي سخت به نظر مي رسد اما همين ابتدا 
بايد گفت كه اوال قوانين بازدارنده براي جلوگيري از تخلف در مناطق 
وجود دارد، ثانيا نمي توان قطع به يقين گفت كه مصوبه اخير شــورا 
يعني شهرفروشي و دســت آخر هم اينكه بايد پذيرفت بخش زيادي 
از منابع مالي شهرداري هاي ايران به ويژه تهران ناپايدار بوده و از حوزه 
شهرسازي، فروش تراكم و دريافت عوارض ساخت وساز تامين مي شود.

خأل در ماده100
برخي انتقادها نسبت به مصوبه اخير شوراي شهر تهران عضو كميسيون 
شهرسازي و معماري را بر آن داشــت تا در قالب توييتي پاسخ برخي 
ابهامات را بدهد. علي اعطا نوشــت؛ »اينكه بعد از صدور پروانه، تخلف 
صورت مي گيرد، در قانون آمده كه درصورت تقاضاي شهرداري متخلف 
بايد جريمه دهد يا تخريب اتفاق بيفتد.« او در ادامه تأكيد كرد كه نام 
اين »شهرفروشي« نيســت. البته برخي منتقدان بر اين باور هستند 
كه اختياري به شهرداري مناطق داده شــده تا قبل از اينكه تخلفات 
ساختماني در كميسيون ماده100 بررسي شــود، در شهرداري هاي 
مناطق تصميم گيري هاي الزم صورت بگيرد. عبدالرضا گلپايگاني، معاون 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران درباره اين موضوع مي گويد: 
»رويكرد شهرداري تهران در 2سال گذشــته نشان داد كه شهرداري 
تهران به دنبال اخذ پول در مقابل تخلفات ساختماني نيست و بايد بگويم 
مديريت شهري در شهرداري و شورا براي تخلفات ساختماني چارچوب 

ايجاد كرد. در قانون ماده100 چند نكته كليدي وجود دارد كه شهرداري 
تهران را در مقام ناظر در ساخت وساز متوجه قرار داده است.« 

صحبت هاي گلپايگاني در حالي مطرح شده كه اين موضوع جديدي 
نيست و 31سال قبل كميسيون هاي داخلي مناطق براي رسيدگي 
به تخلفات جزئي پيش بيني شده بود، اما مصوبه جديد شوراي شهر 
تهران در راستاي »شفاف سازي« در ساخت وسازهاست. گلپايگاني 
معتقد است هيچ بنايي بدون پروانه ساخته نمي شود و اگر مجوزي 
اخذ شود و در زمان اعتبار پروانه عمليات ساختماني آغاز نشود مالك 
بايد مجدد پروانه ســاختماني اخذ كند. او تأكيد مي كند: »ما براي 
جلوگيري از رانت، ديوار و در ايجاد كرديم و براي آن دروازه بان قرار 
داديم؛ به عنوان مثال اگر فردي بخواهد آسانسور را تا پشت بام ببرد 
الزم نيست موضوع به ماده100 ارجاع داده شود.«  محمد ساالري، 
رئيس كميسيون شهرســازي و معماري شوراي شــهر تهران اما 
معتقد است: »اشكال اين است كه در قانون ماده100 شهرداري ها 
خأل وجود دارد و اينكه به شــهرداري ها اجازه داده شده درصورت 
تشــخيص به قلع بنا اقدام كرده و  پرونده را به آنجا ارســال كنند. 
به تعبيري مي توانند تشخيص دهند كه نيازي به ارسال پرونده به 

كميسيون ماده100 نيست و خودشان در مناطق شهرداري تصميم 
بگيرند. در اصل كميسيون هاي داخلي به نحوي در همين چارچوب 
ايجاد شده و به موجب يكســري ابالغيه ها، بخشنامه هاي فرادست 
و استعالم هايي كه از قوه قضاييه انجام مي شود يا وزراي وقت ابالغ 

كردند و امثال اينها.«  

شفاف سازي و جلوگيري از فساد
بيشتر از 50درصد از بودجه شــهرداري تهران از عوارض صدور پروانه 
اخذ مي شــود و به گفته علي اعطا، اين به معناي شهرفروشي نيست، 
بلكه به معناي تراكم در طرح تفصيلي است. محمد ساالري نيز درباره 
فلسفه تصويب اليحه »چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي 
داخلي مناطق« در شوراي شهر مي گويد: »فلسفه ورود شوراي شهر 
تهران در دوره پنجم با محوريت كميسيون معماري و شهرسازي اين 
بوده كه فرايند تصميم گيري از كميسيون تصميم گيري براي بررسي 
پرونده ها، تعيين عوارض و اساسا تعيين تكليف يك فرايند غيرشفاف، 
غيرسيستمي، ناعادالنه و با زمينه رانت فساد بوده است. چراكه قانونگذار 
هيچ وقت نيامده بود براي اين كميسيون هاي داخلي يك شرح وظايف 

و چارچوب اختياراتي را به طور مشخص تدوين و ابالغ كند. بررسي هاي 
ما نشان داد كه آنجا شــاهد تصميم گيري هاي مبتني بر رانت، فساد، 
بي عدالتي و غيرشفاف هستيم. لذا ما در فرايندي كه براي جلوگيري از 
شهرفروشي، توجه به حقوق عامه و حقوق عمومي شهر به عنوان يكي 
از اولويت هاي جدي شوراي پنجم و كميسيون معماري و شهرسازي 
آغاز كرديم، بعد از اينكه تغيير رويكرد كميسيون ماده5 را در تعامل با 
شهردار تهران و اعضاي اين كميسيون رقم زديم، آمديم سراغ شوراهاي 
معماري مناطق. اين شورا نيز با كميسيون هاي داخلي متفاوت است و 
تصميم گيري شوراي معماري قبل از صدور پروانه است. يعني تصميم 
آنها در پروانه لحاظ مي شود. ما آيين نامه و چارچوب اختيارات شوراي 
معماري مناطق را نوشتيم و ملزم به رعايت طرح تفصيلي كرديم.« او در 
ادامه توضيح مي دهد: »آن موقع كه چنين تصميمي گرفتيم، ارزيابي 
و آسيب شناسي ما نشان مي داد كه وقتي ما گلوگاه فساد و رانت، اعمال 
ساليق و... را از طرح تفصيلي مي بنديم، ممكن است تخلفات ساختماني 
به بعد از صدور پروانه موكول شــود. يعني پروانه را بگيرند و بعد طبقه 
اضافه كنند، نورگير را بپوشانند، حياط را بسازند، سطح اشغال را اضافه 
كنند، تغيير كاربري دهند. در همان مصوبه تعيين چارچوب اختيارات 
شوراهاي معماري كه معطوف به حوزه صدور پروانه بود، شهرداري را 
به موجب بندي ملزم كرديم بايد چارچوب وظايف اختيارات كميسيون 
داخلي )مربوط به حوزه تصميم گيري در فرايند بعد از صدور پروانه و 

حوزه ساخت وساز( براي ما ارسال كند.« 

غرض ورزي برخي رسانه ها
به گفته رئيس كميســيون شهرســازي و معماري، برخي رسانه ها 
انتقادهاي درستي را مطرح كرده اند، درحالي كه برخي رسانه ها رويكرد 
مناسبي نداشته اند. ســاالري مي گويد: »بنده در نطق پيش از دستور 
جلسه يكشنبه گذشته شوراي شــهر با آمار و ارقام عرض كردم كه در 
طول سال هاي گذشته ما شاهد تصميم گيري هايي براي پرونده هايي با 
متراژ چندين هزار مترمربع يا حتي چندده هزار مترمربع در كميسيون 
داخلي بوديم؛ در صورتــي كه ما در اين مصوبــه كل حوزه اختيارات 
كميسيون هاي داخلي را حداكثر به 500مترمربع كاهش داديم؛ آن هم 
زماني كه ملكي 10هزار مترمربع بنا داشــته باشد كه بتواند 500متر 
بسازد. در اصل ما گفتيم كه 5درصد مســاحت كل بنا. براي مثال اگر 
5هزار مترمربع باشد، 250مترمربع اجاز ساخت دارد؛ اگر هزار مترمربع 
باشد، مي شود 50متر. لذا ما به شدت حوزه اختيارات كميسيون داخلي 
را كاهش داديم و بقيه موارد هم كه در قالب اين مصاحبه نمي گنجد، 
از همين جنس است. در واقع ما در همه موارد سعي كرديم آن رويكرد 
انتظام بخشي، جلوگيري از اعمال ساليق، حذف امضاهاي طاليي، از 
بين بردن زمينه فساد و رانت ناشي از عدم شفافيت را در اين اليحه به 

تصويب برسانيم.« 

محمود مواليي
باالبردن هزينه تخلفات ساختمانيخبر نگار

در روزهاي گذشته مطالب متعددي پيرامون مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران با موضوع »چارچوب اختيارات و وظايف كميسيون هاي داخلي 
مناطق« مطرح شده است. در اين مطلب تالش بر رفع برخي ابهامات و 

برداشت هاي غيردقيق در اين خصوص است.
براساس ماده100 قانون شهرداري ها، شــهرداري مي تواند از عمليات 
ساختماني، ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري 
كند. موضوعيت يافتن پرونده ها در كميســيون هاي ماده100 منوط 
به تقاضاي شهرداري و ارســال پرونده به آن كميسيون ها بوده است. با 
توجه به وجود »رانت قانوني« امكان سازش با مالك و عدم ارسال پرونده 
به كميسيون  ماده100 وجود دارد. همچنين به دليل تعدد پرونده هاي 
تخلف و طوالني شــدن فرايند بررســي تخلفات در كميســيون هاي 
ماده100، از سال67 ساختاري با عنوان كميسيون هاي داخلي مناطق 
براي رســيدگي به تخلفات جزئي پيش بيني شده است. هدف اساسي 
از تدوين مصوبه اخير، ايجاد وحدت رويه و شــفافيت در رســيدگي به 
تخلفات جزئي و خطاهاي اجرايي ســاختمان هاي در دســت احداث 
و يا پايان يافته اي اســت كه مالك حاضر به پرداخــت عوارض به  عالوه 
جريمه هاي مقرر در تبصره هاي ماده100 باشد. تشريح و تببين چند نكته 
مي تواند به روشن شدن بيشتر موضوع كمك كند. نخست اينكه با وجود 
برخي انتقادها با عنوان »به رسميت شناختن تخلف« و »شهرفروشي«، 
دوره پنجم شوراي شهر تهران همواره و با تصويب مصوبات متعدد امكان 
صدور پروانه ساخت مغاير با طرح تفصيلي را به طور كامل مسدود كرده 
است. حال آنكه پاســخگويي به ساخت وســاز برخالف پروانه بر عهده 
مالك اســت و در صورت تقاضاي شــهرداري به پرداخت جريمه و يا 
تخريب منجر مي شود. نكته دوم رويكرد شوراي شهر در باالبردن هزينه 
تخلفات است. در متن اين مصوبه آمده است تنها در صورتي كه مالك 
رسيدگي و پرداخت عوارض قانوني به عالوه جرايم مقرر در تبصره هاي 
ماده100 قانون شهرداري ها را درخواست كند، امكان بررسي پرونده در 
كميسيون هاي داخلي وجود خواهد داشت. عالوه بر اين با مصوبه اخير 
شورا در خصوص »چگونگي تعيين ارزش معامالتي ساختمان  موضوع 
تبصره11 ماده100 قانون شهرداري ها«، ميزان جريمه تخلفات به نسبت 
مصوبه قبلي در سال93، حدود 3برابر افزايش يافته است. به عنوان نكته 
سوم، همانطور كه اشاره شد براساس دستورالعمل سال67 از سوي وزارت 
كشور به قائم مقامي از شورا، تشكيل كميسيون هاي داخلي پيش بيني 
و بررسي مواردي كه به كميســيون هاي ماده100 ارسال نمي شد، در 
كميســيون هاي داخلي مناطق انجام مي گرفت. از آنجا كه چارچوب 
اختيارات و سازوكار بررسي پرونده ها در اين دستورالعمل و بخشنامه ها و 
مصوبات مرتبط بعدي به صورت كلي و غيردقيق بود، امكان ابراز سليقه 
شخصي در تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات و عدم وجود وحدت رويه در 
مناطق 22گانه وجود داشت  و نكته آخر اينكه، به دليل پيش بيني سازوكار 
رسيدگي به موارد درخواستي به صورت كامال سيستمي و به ويژه الزام ثبت 
تمامي صورتجلسات كميسيون هاي داخلي مناطق، امكان پايش و نظارت 

بر موضوع فراهم شده است.

جنوب شهر تهران، هميشه استعدادهاي مختلفي را به 
ورزش ملي معرفي كرده اســت؛ قهرمان هايي كه پرچم 
ايران را حتي در ميادين بين المللي هم باال بردند و براي 
كشور افتخار كسب كرده اند. ورزش در جنوب شهر هميشه 
تعريف خاصي براي خانواده ها دارد. آنهايي كه شايد شرايط 
اقتصادي سختي دارند هميشه چشم انتظار موفقيت هاي 
فرزندانشان در فوتبال، كشتي، واليبال و... هستند. با اين 
حال نكته آزاردهنده در جنوب تهــران كمبود امكانات 
است. من در محله جواديه در منطقه16 تهران بزرگ شدم 
و هنوز هم به زادگاهم تعصب دارم. همچنان خودم را در 
كنار مردم اين محله مي بينم و مشكالت آنها را از نزديك 
درك مي كنم. براي پرورش استعدادها و معرفي قهرمان ها 
به ورزش كشور، بايد شــاهد رشد امكانات در محله هاي 
جنوب شهر باشيم. خوشــبختانه آقاي پيمان پورنصر، 

شهردار محترم منطقه16 به بهبود شرايط امكانات ورزشي 
در اين منطقه توجه ويژه اي دارد. اين در حالي است كه 
مديريت شهري فعلي، رسيدگي به مسائل فرهنگي در 
جنوب پايتخت را هم يكي از اولويت هاي اصلي كاري خود 
قرار داده و رويكردي كه اكنون در توسعه محله ها وجود 
دارد با گذشته، زمين تا آسمان فرق مي كند. آنچنان كه 
ديگر شاهد سربرآوردن ســاختماني با طبقات بسيار در 
كوچه اي باريك يا ســاختن راهي بزرگ كه شهر را تنها 
در سيطره خودروها قرار دهد، نيســتيم. سال ها پيش، 
شهرسازي و كارهاي عمراني به گونه اي بود كه پياده ها، 
افراد داراي معلوليت، ســالمندان، ورزشكاران و... خيلي 
مورد توجه قرار نمي گرفتند اما چند سالي است كه صحبت 

از آنها جدي تر از هميشه به ميان آمده است. حال 
بايد گفت اگرچه ورزش در جنوب تهران هميشه 
زنده است، ولي استعدادها نياز به توجه، حمايت و 

البته امكانات قابل قبول دارند. بايد توجه به آنها 
را در كنار موضوعاتي مثل احداث پياده رو و 
مسير دوچرخه به ياد داشت تا استعدادهاي 
فراوان جنوب پايتخت به هدر نروند و دوباره 
قهرمان هاي زيادي از جنوب شهر خصوصا 
محله قديمي جواديه به ايران معرفي شوند. 

بدون شك احداث باشگاه  يا ورزشگاه هايي كه بتواند نياز 
ورزش در جنوب شهر را برطرف كند، يك موضوع مهم 
تلقي مي شود و شــهرداري منطقه16 هم اين موضوع را 
به عنوان يكي از هدف هاي مهم درنظر گرفته و ما اميدواريم 
راه پروژه هاي ورزشي به بن بست نخورد. از سوي ديگر بايد 
همچنان محله محوري را در فعاليت ها دنبال كرد. درست 
برخالف اتفاقي كه پيش تر براي محله جواديه افتاد و ورود 
به اين محله با هويت و قديمي را سخت كرد. 10سال پيش 
و از زماني كه پل سه پايه در جواديه احداث شد، دسترسي 
به اين محل قديمي روزبه روز سخت تر و درواقع جواديه 
تبديل به يك جزيره شد كه رفت وآمد را براي شهروندان 
و اهالي محترم اين محل دشــوار كرد. حاال من به عنوان 
يك صداي درخواستي از دل محله جواديه از مسئوالن 
محترم شــهرداري مي خواهم با تمهيداتي خاص و 
كارشناسي شده، اين مشكل را برطرف كنند. محله 
جواديه به دليل پيشينه فرهنگي و مذهبي  اش، در 
طول سال پايگاه مهمي براي رشد و پرورش 
مســائل فرهنگي و مذهبي است و با اين 
شرايط اميدواريم مشــكالت مهندسي 
درخصوص دسترسي )ورود و خروج( به 

اين محله از بين برود.

1- اصالح فرايند صدور پروانه و شفاف كردن آن از طريق برخط و سيستمي كردن 
همه مراحل آن

2- لغو مصوبه برج باغ ها
3- تغيير رويكرد كميسيون ماده 5

4- تعيين حدود اختيارات و وظايف شوراهاي معماري مناطق

5- پيگيري اليحه اصالح ماده100 قانون شهرداري ها
6- ارزيابي ميزان تحقق طرح تفصيلي به ويژه از نظر تطابق پروانه هاي صادر شده 

و ابنيه ساخته شده با آنچه در طرح تفصيلي آمده
7- ورود به تخلفات ساختماني بزرگ مقياس

8- الزام شهرداري به ارائه اليحه كاهش تخلفات ساختماني
9- الزام شهرداري به انتشار عمومي اطالعات تمامي پرونده هاي حوزه شهرسازي و معماري

10- ايجاد نهاد مطالعات و پايش طرح هاي توسعه شهري

10گام مديريت شهري پنجم در مبارزه با شهرفروشي
  تعيين سقف مجاز رسيدگي به تخلفات در كميسيون

  تعيين مسئوليت ها در رسيدگي به تخلفات كميسيون
  تدوين سازوكارهاي نظارتي بر عملكرد كميسيون

  استثنا شدن دريافت عوارض در بررسي برخي تخلفات
  تأكيد بر رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط مالك 

عمل طرح تفصيلي در رسيدگي به تخلفات
  سيستمي شدن مراحل و فرايندهاي بررسي تخلفات

  انتشار تصميمات كميسيون داخلي در سامانه شفافيت
  تعيين عوارض و جرايم رسيدگي به تخلفات كميسيون

  احصا و محدود كردن اختيارات كميسيون
  تخلف محســوب شــدن عدم رعايــت اختيارات 

كميسيون

اهداف مصوبه كميسيون داخلي مناطق

علي اعطا
عضو كميسيون شهرسازي و معماري

جواديه را دريابيد
فرهاد كاظمي

مربي فوتبال

ماجرای فعاالن جمعه بازار پاركينگ پاساژ پروانه در خيابان جمهوری، پيچيده شده 
است. از يكسو جمعه بازاری ها می گويند بايد بتوانند در اين پاساژ فعاليت خود را 
ادامه دهند و از سوی ديگر كســبه و مالكان مغازه های پاساژ اغلب مخالف فعاليت 
آنها هستند و می گويند با اين كار، قيمت مغازه های شان به شدت افت كرده است. 
به همين منظور ديروز   مديرعامل شركت ساماندهی صنايع و مشاغل در نشست 
خبری كه به منظور تصميم گيری درباره ادامه فعاليت جمعه بازار پروانه برگزار شد 
گفت:  سازوكاری برای حل اين مساله عرضه شده و اميدواريم در كميسيون های 

مربوطه تصويب شود.
 به گزارش همشهری، سيدعلی مفاخريان با بيان اينكه در اين بازار به نوعی سازوكار 
اقتصاد هنرمندان ايجاد شده است، گفت: گسترش فعاليت بازارهای فرهنگ و هنر 
در دستور كار اين شركت قرار گرفته و امسال برای اولين بار بازارچه فرهنگ و اقوام 

ايرانی در منطقه 6 در خيابان مظفری ايجاد شده است.
 وی جانمايی پارك شــهر به عنوان بازار موقت را شايسته تقدير دانست و گفت: با 
وجود اينكه شــهرداری تهران احداث غرفه در اين فضاها را ممنوع می داند اما به 

جهت نقش حمايتی از بازار پروانه اين تالش صورت گرفته است.
 وی ادامه داد: مسائل امنيتی اگر در اين بوستان رفع شود اين بازار به صورت موقت 

در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد.
 مفاخريان با اشاره به اينكه روز اولی كه اين بازار به صورت جمعه بازار فعاليتش را 
شروع كرد تصور نمی كرد اين استقبال گردشگری ايجاد شود، گفت: ايجاد بازارهای 

متمركز فرهنگ و هنر در دستور كار قرار دارد.
 وی در ادامه تصريح كرد: با توجه به جانمايی پارك شهر و دسترسی به ايستگاه های 
مترو با وجود شــرايط بهداشــتی به صورت موقت از آن اســتفاده می شــود، تا 
ظرفيت های ديگر شهر تهران بررسی شــود. تا اين بازار فرهنگی و هنری كارش 
را ادامه دهد.  مديرعامل شركت ســاماندهی صنايع و مشاغل با بيان اينكه توسعه 
شرايط فروش مجازی در اين حوزه كمك كننده است، گفت: فضای مجازی نقش 
كمك كننده ای به توليد كننده های پروانه دار د و می تواند در حوزه مشاغل سيار 
نقش قابل توجهی داشته باشد و از شــرايط كرونا به نفع اقتصاد كمك بگيرد.  علی 
محمد سعادتی شهردار منطقه 12 اما در اين نشست گفت:  آخرين قرارداد حقوقی 

پاساژ پروانه يك قرارداد سه ساله بوده است كه بهمن ماه سال گذشته مهلت اجرای 
آن به پايان رسيد. در حين قرارداد هم تالش شد تا اقداماتی برای ايمن سازی بهتر 

اين مجموعه در برابر آتش سوزی انجام بگيرد.
 سعادتی تصريح كرد: البته برخی از ايرادات اين مجموعه بايد ريشه ای با كار عمرانی 

صورت گيرد و نمی توان با يك كار معمولی مشكل را بر طرف كرد.
 او افزود: قرار بود با وجود پايان قرارداد، كسب و كار در پاساژ پروانه تا آخر فروردين 
ادامه پيدا كند اما به دليل شيوع كرونا اين موضوع محقق نشد و مجبور به تعطيلی 

فعاليت ها شديم.
شهردار منطقه 12 گفت: امروز شــرايط به گونه ای است كه امكان فعاليت جمعه 
بازار پروانه مجدد مهيا شده است و تالش شهرداری منطقه 12 اين است كه بتوانيم 
با همكاری های فی ما بين با همه ذی نفعان مجــدد فعاليت جمعه بازارها را رقم 

بزنيم.
محمدرضا ندرلو ، معاون خدمات شــهری شــهرداری منطقه 12 هم درخصوص 
فعاليت جمعه بازار پروانه كه با حضور شهردار از منطقه 12، مفاخريان رئيس شركت 
ساماندهی صنايع و مشاغل و فرمانده آتش نشانی منطقه 12 برگزار شد گفت: اين 
جمعه بازار پذيرای 1100 غرفه بود. اگر متوسط حضور غرفه داران در هر غرفه 2 نفر 
در نظر گرفته شده باشد ما هر جمعه ميزبان 2200 نفر از فروشندگان محترم بوديم.
 به گفته او اين در حالی است كه براساس آخرين سرشماری انجام گرفته در هر روز 

جمعه حدود 20 هزار نفر از اين جمعه بازار بازديد می كردند.
 معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: يكی از نكاتی كه در اخطارهای ارائه 
شده در خصوص پاركينگ پروانه مطرح شده بود اين بود كه ميان غرفه ها هيچ مرز 

خاصی وجود ندارد تا مانع از گسترش آتش از غرفه ای به غرفه ديگر بشود.
 او ادامه داد در كل پاساژ پروانه سيستم كشف اعالم و اطفا اتوماتيك حريق نبود و 

حتی مسيرهای فرار اضطراری به ميزان كافی در اين پاساژ وجود نداشت.
 ندرلو تصريح كرد: يكی از دغدغه های ما در منطقــه 12 جايگزينی فضايی برای 
فعاليت مجدد كسبه جمعه بازار بود.  وی افزود: مكان های مختلفی مورد بررسی 
قرار گرفت و مشخص شد هر كدام مشكالتی دارد و نهايتاً تصميم گرفته شد تا اين 

جمعه بازار به پارك شهر منتقل شود.

كسبه بازار پروانه به صورت موقت در پارك شهر فعاليت می كنند

تفويض اختيار به شهرداري 
مناطق، شهرفروشي نيست

پاسخ به انتقادها درباره مصوبه شهرسازي اخير شوراي شهر تهران:

شهر از نگاه چهره ها
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رئال بله؛ پرسپوليس و استقالل نه
چرا تيم پرستاره مادريدي مي تواند در زمين 
تمريني بازي كند، اما پرسپوليس و استقالل 
 بايد براي هر بازي بدون تماشاگر 150ميليون

 به ورزشگاه آزادي اجاره بدهند؟
بهروز رسائلي| رئال مادريد در حالي در نخستين بازي 
دوران كرونا 3 بر يك ايبار را مغلوب كرد كه اين مسابقه 
در ورزشگاه آلفردو دي استفانو برگزار شد. اين ورزشگاه 
كوچك با ظرفيت 6هزار نفري در حقيقت بخشــي 
از كمپ تمريني والدبياس اســت كه براي برگزاري 
تمرينات از آن استفاده مي شود، اما با توجه به اينكه 
قرار است مســابقات بدون تماشاگر باشد و ورزشگاه 
سانتياگو برنابئو هم در حال تعمير و بازسازي است، 
رئالي ها تصميم گرفته اند مسابقات خانگي شان در ادامه 
فصل را در اين ورزشگاه كوچك برگزار كنند. جالب 
اينجاست كه هيچ كدام از بازيكنان مادريد هم نسبت به 
اين مسئله شكايتي ندارند؛ آن هم درحالي كه كورس 

فشرده قهرماني بين بارسلونا و رئال در جريان است.
شــايد بشــود اين را هم يكي از تصميمات خالقانه 
باشگاه هاي بزرگ در برخورد با كرونا دسته بندي كرد. 
پرسش اينجاست كه آيا چنين افكاري اصال به ذهن 
باشــگاه هاي ايراني خطور مي كند؟ شايد استقالل 
هم اكنون با مشكل زمين تمريني مواجه باشد و زمين 
شماره 2 آزادي نتواند ميزبان يك بازي ليگ برتري 
استاندارد باشد، اما پرســپوليس كه ورزشگاه شهيد 
كاظمي را در اختيار دارد، چــرا از آن براي برگزاري 
مسابقات ليگ برتري اش در اين شرايط خاص استفاده 
نمي كند؟ برگزاري هر بازي در ورزشگاه آزادي مستلزم 
پرداخت اجاره بهايي سنگين، بين 100 تا 150ميليون 
تومان است؛ چرا بايد پرســپوليس چنين هزينه اي 
متقبل شــود؛ آن هم درحالي كه اصال امكان حضور 

تماشاگران وجود ندارد؟ 
سرخپوشان در همين يك هفته گذشته با 2 تيم ليگ 
برتري ســايپا و گل گهر در ورزشگاه شهيد كاظمي 
بازي كردند و هفته آينده هم آنجا با شــهرخودرو 
مصاف خواهند داد. ظاهرا كيفيت چمن استاديوم 
هم الاقل تا االن قابل دفاع بوده است. خب، چه منعي 
دارد كه مسابقات رسمي هم در همين زمين باشد؟ 
حتما باشگاه تجهيزات نسبي براي فيلمبرداري از 
مسابقات را دارد و تلويزيون هم موظف است خودش 
كاستي ها را جبران كند؛ هيچ مشكلي نيست؛ مگر 
فقدان شــجاعت براي گرفتن يك تصميم جديد و 
متفاوت. وقتي رئال مادريد چنيــن كاري را انجام 

مي دهد، چرا پرسپوليس يا استقالل نبايد بتوانند؟ 

يادداشت

علي پروين ركورددار كســب جام در فوتبال ايران اســت و شايد 
هيچ كس در اين زمينه به او نرسد، اما علي آقا نشان داده يك مهارت 
مهم ديگر هم دارد؛ كشك شناسي! سال ها پيش در يكي از پروژه هاي 
پروين زدايي وقتي به علي آقا پيشنهاد شد سرمربيگري را رها كند و 
به جايش مديرفني شود، جمله تاريخي »مدير فني يعني كشك« را 
به زبان آورد كه به يك ضرب المثل رايج در فوتبال ايران تبديل شد. 
گذشت زمان هم نشان داد در اين مورد حق با سلطان بوده و مديرفني 
يا كميته فني در فوتبال ايران تعابير كامال تشريفاتي هستند. االن هم 
علي آقا فرموده اند: »خصوصي سازي يعني كشك« كه به نظر مي رسد 
در اين مورد هم حق با ايشــان بوده اســت. خصوصي سازي بدون 
كپي رايت و حق پخش تلويزيوني بــه چه درد مي خورد؟ صاحبان 

غيردولتي باشگاه در اين شرايط از كجا بايد پول دربياورند؟

سلطانكشكشناسي

سازمان ليگ اعالم كرده حتي وجود 6 بازيكن كرونايي هم منجر 
به تعويق مسابقات تراكتور نمي شود و حداكثر بازي هاي اين تيم 
عقب خواهد افتاد. اين يعني ممكن است مسابقات شروع شود، اما 
بازي هاي تراكتور تا زمان بهبود بازيكنان به تأخير بيفتد. خب، البته 
ما براي همه مردم آرزوي ســالمتي و براي همه مبتاليان آرزوي 
بهبودي داريم، اما از سازمان ليگ مي پرسيم اگر تراكتور 2 هفته 
بعد دوباره اعالم كرد 6 بازيكن كرونايي دارد، تكليف چيست؟ اگر 
يك ماه بعد دوباره همين اتفاق تكرار شد، چي؟ پايان نسبي كرونا در 
يك تيم مشروط بر اين است كه مديران باشگاه واقعا عالقه داشته 
باشند اين داستان سر و سامان بگيرد، نه اينكه به ادعاي خودشان 
تمرين گروهي كامل نداشته باشــند و بازي تداركاتي هم برگزار 

نكنند، اما باز 6نفر، 6 نفر تست كروناي شان مثبت از آب دربيايد!

البتهاگركروناييهاتمامشوند

شايد 6 ماه پيش برگزاري بازي دوستانه بين پرسپوليس و شهرخودرو 
هيچ چيز عجيبي نبود، اما االن وقتي اين خبر را مي شنويم از چند 
جهت تعجب مي كنيم. اين بــازي كه قرارش بــراي اوايل هفته 
بعد گذاشته شــده، در حقيقت نبرد مصرترين تيم براي برگزاري 
 مسابقات و يكي از مشــتاق ترين تيم ها براي لغو ليگ است؛ يعني

 2 تيم با 2 ذهنيت كامال متضاد با هم توافق كرده اند كه بازي كنند. 
از اين جالب تر آنكه مديران شهرخودرو طي چند ماه گذشته ركورد 
مصاحبه عليه مديران پرسپوليس را شكسته بودند. هر كجا را كه باز 
مي كردي مصاحبه حميداوي بود با تيتر: »تقويم پرسپوليسي ها 
شنبه ندارد.« دليل اين مسئله هم تأخير سرخپوشان در پرداخت 
مبلغ رضايتنامه يحيي گل محمدي بود؛ تأخيري كه هنوز هم ادامه 
دارد و تازه پرسپوليسي ها اين انتقال را شائبه دار توصيف كرده اند. 

آيا دوست نزديك تري براي برگزاري بازي دوستانه پيدا نكرديد؟

عجيبترينبازيدوستانهدنيا!

نكته بازي

تيم هاي مخالف با برگزاري ليگ برتر ايران دست بردار 
نيســتند. چندي قبل 4باشــگاه خصوصي ليگ برتر 
با انتشــار نامه اي از حضور در ليگ برتر انصراف داده 
و خواهــان تعطيلي اين رقابت ها شــده بودند. ديروز 
اما در اقدامي جديد اين 4باشــگاه به همراه 3باشگاه 
ديگر مجددا يك نامه انصراف منتشــر كردند كه اين 
بار امضاي حدود 100بازيكــن هم پاي اين نامه ديده 
مي شود. در بخشي از اين نامه آمده است: »...مقايسه 
ليگ كشور عزيز ما با ساير كشورها به داليل مختلف 
قياس مع الفارق اســت ازجمله اينكه فقط در كشور 
ماست كه فدراســيون فوتبال و سازمان ليگ با وجود 
سير صعودي ابتال به كوويد-1۹ مستند به گزارش هاي 
اعالمي و مضبوط وزارت بهداشت، اصرار بر برگزاري 
ادامه مسابقات ليگ دارد. نگاهي ولو گذرا به وضعيت 
كشورهايي چون انگليس، آلمان، ايتاليا و اسپانيا ادعاي 
ما را ثابت مي كند...« تنظيم كننــدگان اين نامه، در 
سطور پاياني آن آورده اند: »با عنايت به مطالب فوق و 
مادامي كه اين مسئوليت صريحا توسط عالي ترين مقام 
رسمي فوتبال كشــور پذيرفته نشده است، به منظور 
صيانت از خانواده و به ويژه فرزندان مان و حفظ حيات 
ورزشي خود به عنوان تنها وسيله امرار معاش، از شركت 
در ادامه بازي هاي ليگ معذوريم.« گويا نويسندگان 
اين نامه تأكيد كرده اند درصورتي كه ظرف 48ساعت 
به آن رسيدگي نشود، اعضاي 7باشگاه ليگ برتري نامه 
را به فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا ارائه خواهند كرد. 
ادعايي كه البته پايه و اساسي ندارد و قطعا مسئوالن 
اين باشگاه ها خوب مي دانند كه فيفا و AFC مسئوليت 
برگزاري بازي ها را به فدراســيون فوتبال سپرده اند و 

هرگز به چنين نامه اي رسيدگي نخواهند كرد.
  انصراف نداديم، تعهد مي خواهيم

اما نكته مهــم درخصوص اين نامه تومــار امضاهايي 
است كه پاي آن ديده مي شود. روز گذشته بالفاصله 
بعد از انتشار اين نامه، برخي رسانه ها از اجباري بودن 
اين امضاها خبر داده و مدعي شــدند برخي باشگاه ها 
از مربيان و بازيكنان خود امضــاي اجباري گرفته اند. 
براي اطالع از صحت وســقم اين موضوع با چند تن از 
امضاكنندگان نامه تماس گرفتيم و داليل اين كار را 
از خود آنها جويا شــديم. محمدرضا خلعتبري يكي 
از اين بازيكنان بود كه در پاســخ به تماس همشهري 

گفت: »من به عنوان يكي از بازيكنان شهرخودرو تومار 
انصراف از ليگ را امضا كردم. اين تومار را باشگاه براي 
بازيكنان آورد و ما با عقل خودمان آن را امضا كرديم. 
البته بايد بگويم كه ما نگفتيم از ليگ انصراف مي دهيم 
بلكه فقط گفتيم سازمان ليگ بايد به ما تضمين بدهد 
كه اتفاقي براي بازيكنان نمي افتد.« فرشاد فرجي، ديگر 
بازيكن شهرخودرو نيز به همشهري گفت: »االن براي 
ديدار تداركاتي با پيكان به تهران آمده ايم. اين تومار 
را با ميل باطني خودمان امضا كرديم چون ســالمتي 
بازيكنان خيلي مهم تر از انجام ليگ اســت. ما شانس 
خوبي براي گرفتن سهميه ليگ قهرمانان داريم اما هنوز 
نمي دانيم سازمان ليگ اصال چگونه مي خواهد ليگ را 
برگزار كند. اگر سازمان ليگ تعهد بدهد كه بازيكنان 
كرونا نمي گيرند ما هم بازي خواهيم كرد و مشــكلي 
براي فوتبال بازي كردن نداريم.« رضا خالقي فر از تيم 
پارس جنوبي هم يكي ديگر از امضاكنندگان اين تومار 
بوده است اما او تأكيد مي كند بازيكنان پارس جنوبي 
داليل ديگري براي اين امضاها دارند: »همه تيم هاي 
ليگ 2يا 3بار تست كرونا داده اند اما ما فقط يك بار اين 
كار را انجام داديم و آن يك بار هم باشگاه پول نداشت 
كه به آزمايشگاه بدهد و جواب آن را هنوز به ما نداده اند! 
فقط به ما گفته اند كه 4بازيكن ما به كرونا مبتال هستند 
اما ما پول نداريم كه از آنها تست دوم را بگيريم و واقعا 
نمي دانم ما كه از لحاظ مالي اين همه مشكل داريم چرا 
بايد اصال وارد مسابقات شويم.« به اين ترتيب مشخص 
است كه تيم پارس جنوبي با مشكالت فراواني از لحاظ 
مالي روبه روســت و دليل اصلي اش براي مخالفت با 

شروع بازي ها به همين موضوع برمي گردد.
 همه راه ها به تبريز ختم مي شود

پيكان هم يكي ديگر از باشگاه هايي است كه به تيم هاي 
معترض پيوسته و امضاي بازيكنان و مربيان اين تيم 
پاي نامه ديده مي شود. شــهريار مغانلو، ستاره گلزن 
اين تيم در پاســخ به تماس همشــهري توضيح داد: 
»ما نمي توانيم در شــرايطي كه هر روز بايد در هتل 
و فرودگاه باشــيم به راحتي وارد مسابقات شويم و از 
اين شهر به آن شــهر برويم. در هتل بايد با يك يا دو 
نفر هم اتاق شــويم و اگر يك نفر ناقل باشد بقيه تيم 
هم خواهند گرفت. در ليگ آلمان همه تيم ها با پرواز 
چارتر پرواز مي كنند اما ما بايد در هواپيما با نزديك به 

200 مسافر پرواز كنيم و از اين شهر به آن شهر برويم و 
همين مسائل است كه باعث شده تا ما از سازمان ليگ 
خواهان يك جواب قانع كننده باشيم.« جالب اينجاست 
كه پيكان هم اكنون تيم آخر جدول رده بندي است و 
شايد نيمه تمام ماندن بازي ها به معناي سقوط اين تيم 
به دسته پايين تر باشد. روز گذشــته عبداهلل ويسي، 
سرمربي اين تيم نيز در گفت وگو با ورزش3به وضوح 
گفت امضاي اين تومار به معناي انصراف از ليگ نبوده 
است. ويسي گفته است: »ما از شركت در ليگ انصراف 
نداده ايم و اين حرف ها دروغ اســت. مــا فقط نامه اي 
را امضا كرديم و در آن خواســتيم فدراسيون فوتبال 
تضمين كند كه مسائل بهداشتي در تمرينات رعايت 
مي شود. مِن ويسي چه كاره هســتم كه بگويم ليگ 
برگزار بشــود يا نه. من و باشــگاه پيكان تابع تصميم 
سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال هستيم و وظيفه مان 
است از تصميم آنها تمكين كنيم.« آنچه مشخص است، 
در تنظيم و امضاي اين نامه باز هم نقش باشگاه تراكتور 
و مســئوالنش از بقيه پررنگ تر بوده است. تراكتور و 
ماشين سازي با مالك مشترك شان جدي ترين مخالف 
ازسرگيري ليگ برتر در هفته هاي اخير بوده اند و دائما 
در تالش هستند تا متحدان بيشتري براي خودشان 
پيدا كنند.خبرنگار همشهري ديروز با يكي از بازيكنان 
تراكتور كه امضايش پاي اين نامه ديده مي شود تماس 
گرفت. اين بازيكن ميثم تيموري بود كه به همشهري 
گفت: »ما تعداد زيــادي از بازيكنان خود را در اختيار 
نداريم و شــرايطمان براي حضور در ليگ برتر بسيار 
مشكل شده اســت. 4بازيكن اصلي ما خارج از ايران 
هستند و 6عضو تيم هم مبتال به كرونا شناخته شده اند. 
اين بازيكنان هم اعضاي اصلي تيم هستند و از جوان ها 

نيستند. با اين شرايط مشخص اســت كه براي آغاز 
ليگ مشــكل داريم و خواهان تعطيلي اين رقابت ها 
هستيم.« تراكتور و ماشين سازي در موج اول انصراف 
از ليگ، دو باشگاه شهرخودرو و نساجي را با خودشان 
همراه كرده بودند و اين بار 3باشگاه ديگر يعني نفت 
مسجدسليمان، پارس جنوبي و پيكان را نيز وارد كارزار 
كرده اند. كارزاري كه به نظر نمي رســد نتيجه مثبتي 
براي آنها داشته باشد چون سازمان ليگ براي برگزاري 

بازي ها مسائل ديگري را مدنظر قرار مي دهد.

   7باشگاه ليگ برتري توماري با 100 امضا تهيه كرده اند
  تا سازمان ليگ   را تحت فشار بگذارند

 واكنش سازمان ليگ:

 قطعا برگزار مي كنيم
سرپرست مسابقات ســازمان ليگ فوتبال در 
واكنش به تومار منتشرشــده توسط 7باشگاه 
ليگ برتري اعالم كرد مسابقات با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشتي اعالم شده از سوي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و فيفا، برگزار خواهد شــد. 
سهيل مهدي ساعتي بعد از انتشــار اين نامه 
به فارس گفت: »من هم از طريق رســانه ها در 
جريان اين نامه قرار گرفتم. البته با برخي نفرات 
باشگاه ها به صورت تلفني صحبت كردم كه همگي 
انتشــار متن چنين نامه اي را تكذيب كردند!« 
او در ادامه افزود: »هيچ گونه تغييري در شروع 
مسابقات انجام نخواهد شد. بنابراين، مسئوليت 
و رعايت پروتكل بهداشتي در مسابقات توسط 
باشگاه ها بايد انجام شود و سازمان ليگ، هيأت ها 
و فدراسيون پزشكي ورزشي بر اين امر نظارت 

خواهند كرد.«

باشگاهتراكتور:مانامهايندادهايم
باشگاه تراكتور مدعي شد نامه تهديدآميز به فدراسيون فوتبال به صورت خودجوش توسط بازيكنان تهيه شده است. 
مسئوالن اين باشگاه به ايسنا اعالم كردند: »ما در جريان اين نامه هستيم ولي به اين معني نيست كه باشگاه تراكتور اين 
نامه را فرستاده باشد، زيرا اگر قرار بود اين نامه از سوي باشگاه باشد، بايد مهر رسمي باشگاه تراكتور زير آن مي خورد.«

   انصراف   دوباره تراكتور  و  شركا
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 2ســال از بازي خاطره انگيز ايران و 
مراكش مي گذرد. آن پيروزي احتماال تا سال هاي 
متمادي در خاطر همه ايرانيان خواهد ماند. خود 

شما چه چيزي از آن بازي يادتان هست؟
 روز قبل از بازي من اطمينان كامل داشــتم نســبت 
به همه  چيز و با ديــدگاه مثبت بــه انتظاراتمان نگاه 
مي كردم. خيلي ســاده بود، من به بازيكنان و كادرم 
اطمينان كامــل و صددرصدي داشــتم. بعد از بازي 
خيلي خوشــحال بودم، چون بعد از كاري ســخت و 
تعهدي كه تيم ملي نشان داده بود، يعني بازيكنان تيم 
ملي نشان داده بودند، آنها توانستند شادي و غرور را 
براي مردم و هواداران فوتبال ايران به ارمغان بياورند 
و در واقع بازيكنان با تالش هاي خودشــان هر آنچه 

داشــتند را هديه و در واقع تقديم به هواداران فوتبال 
ايران كردند.

 شــرايط تيم ملي ايــران را پيگيري 
مي كنيد؟ نظرتان چيست؟ وآيا مسئله مالي تان با 

فدراسيون ايران حل شد؟
درباره ســؤال مربوط به تيم ملي و فدراسيون فوتبال 
صحبتي ندارم. فقط مي توانم اميدوار باشم و آرزو كنم 
فوتبال ايران در دست انســان هاي شايسته، وفادار و 
صادقي قرار بگيرد؛ يعني مديريتــي در فوتبال ايران 
حاكم  شــود كه انسان هاي شايســته، وفادار و صادق 

سر كار بيايند.
 برايمان مهم است بدانيم آيا موضوع 

مالي تان با فدراسيون ايران حل شد؟

از نظر كميته انضباطي فيفا همه  چيز به پايان رسيده. 
تصميم روشن است و بدون هيچ شكي فيفا فدراسيون 
فوتبال ايران را محكوم كرده است. مشخص است كه 
رئيس سابق فدراسيون فوتبال ايران و دبيركل سابق 
فدراسيون رفتار اشــتباهي انجام دادند و به كارلوس 

كي روش احترام نگذاشتند.  
 طي روزهاي گذشته صحبت هايي در 
مورد بهروز زنجاني)بروس( مطرح شد. مي گويند 
اين شخص در معادالت فوتبالي نقش داشته است. 
حتي گفته شــده قطع همكاري خود شما، اميد 
نمازي و جواد نكونام با تيم ملي و اختالف شــما با 
برانكو به خاطر دخالت هاي او بوده است. آيا شما با 

اين آدم ارتباط داشتيد؟

به طور كامل اين موضوع كذب و جعلي اســت. مثل 
هميشه از سوي ذهن هاي مريض و خراب توليد شده 
است. در مورد اين موضوع مطمئنم كه هواداران فوتبال 

بدون هيچ شكي مي دانند چه كسي چه كاره است.
 اين روزهــا با شــرايط كرونايي چه 
مي كنيد؟ ليگ ها كم كم دارد شــروع مي شود، 
انتظار مي رود بازي هاي ملي هم شروع شود. برنامه 

شما چيست؟
با مطالعه و تحقيق دربــاره فوتبال خودم را براي قدم 
بعدي آماده مي كنم. هميشــه تالش مي كنم كه ياد 
بگيرم و بيشتر به بازيكنان و تيمم اين اطالعات را اهدا 
و اعطا بكنم. همچنين طبيعي است كه مراقب خانواده 

و دوستانم باشم.

ميزباني قطعي فوالد از استقالل
سازمان ليگ با ارسال نامه اي به باشگاه فوالد رسما اعالم كرد قرمز هاي جنوب مشكلي براي ميزباني از استقالل در 
اهواز ندارند. آذري، مديرعامل فوالد با تأييد اين خبر گفته است: »طي نامه  سازمان ليگ، مسابقات فوتبال حتي در 
مناطق قرمز نيز برگزار مي شود ؛ زيرا ورزشگاه ها ايزوله و هتل ها بازگشايي شده اند و محيط ورزشگاه ها مشكلي ندارد.«

كيروش:آرزوميكنم
فوتبالايرانراانسانهاي

صادقمديريتكنند
 كارلوس كي روش در گفت وگو با همشهري از خاطرات

  بازي با مراكش و اتفاقات اخيري كه بين او و 
فدراسيون فوتبال ايران افتاده، حرف زد

محمد زارعي| پيروزي بر مراكش اگرچه نخستين 
پيروزي فوتبال ايران در تاريخ جام هاي جهاني 
به حساب نمي آيد، اما به داليلي اهميتش كمتر 
از بازي تاريخي با آمريكا نبــود. ايران تا پيش 
از آن بازي، هيچ گاه جام جهانــي را با پيروزي 
شروع نكرده بود. به لطف آن 3امتياز، تيم ملي تا 
آخرين ثانيه مرحله گروهي جام جهاني همچنان 
مدعي صعود به مرحله حذفــي ماند؛ آن هم در 
گروهي كه عالوه بر قهرمان جام ملت هاي آفريقا، 
تيم هاي پرستاره اســپانيا و پرتغال هم حضور 
داشتند.2ســال پس از آن بازي، حاال بسياري، 
حتي برخي از منتقدان سرمربي سابق تيم ملي 
هم، نسبت به تكرار آن روزهاي خوش نااميدند.

در دومين ســالگرد بازي بــا مراكش، كارلوس 
كي روش، كه حاال سرمربي تيم ملي كلمبيا شده، 
به سؤال هاي همشهري درباره آن بازي و برخي 

ن|حرف و حديث هاي اخير پاسخ داده است.
عيا

 زار
يد

 سع
س|

  عك
   

هر چند خبر رسيده كه آرون پاديال، بازيكن سابق تيم 
ملي مكزيك و رئيس كميته داوران فوتبال اين كشور 
بر اثر كرونا و در 77ســالگي فوت كرده يا 12باشگاه 
اماراتي خواهان لغو ادامه ليگ شده اند و در چين هم 
پس از آغاز موج دوم كرونــا فعاليت هاي اجتماعي و 
ورزشي در آستانه تعليق و ممنوعيت قرار دارد، اما با 
بازگشت رئال و بارسا معلوم شد كه فوتبال حداقل در 
اروپا زنده است. فعال بوندس ليگا و كوپا ايتاليا و الليگا 
را ديده ايم؛ فقط مي ماند ليــگ برتر انگليس كه اين 
يك مورد هيجان انگيزتر هم از امشب آغاز مي شود. 
ديدار اينتر و ناپولي در جام حذفــي ايتاليا عالوه بر 
سكوهاي خالي كه توي ذوق مي زد به حمام عمومي 
تمام عياري مي ماند كه بــا عربده جويي هاي گتوزو و 
كونته كه به عنوان ســرمربيان 2 تيم 90دقيقه كنار 
زمين ســروصدا راه انداخته بودند، ذوق فوتبالي ما 
را كور كرد. اما در عوض، رئالي ها سكوهاي ورزشگاه 
تيم دوم خود را با تصاويري شــبيه تماشاگران انبوه 
پوشــانده بودند و صداي هواداران را هم از بلندگوها 
پخش كردند تا حس تماشــاي يك بازي واقعي و نه 
كرونايي فوتبال به بيننده تلويزيوني دست بدهد. در 
تعطيالت آخر هفته و از امشب تا جمعه شب بازي هاي 
مهمي در پيش داريم كه مي تواند بخشي از تعطيلي و 

اوقات فراغت مان را به خوبي پر كند.
 آلمان

ســاعت23 امشــب بازي بايرن مونيــخ در زمين 
وردربرمن را ببينيد كه البته تجربه فوتبال پساكرونا 
نشان داده ديگر ميزبان و مهمان معنايي ندارد و تيم 
ميزبان بدون تماشاگرانش از مهمان هم غريب تر است 
و بدتر نتيجه مي گيرد. براي تماشاي بازي دورتموند 
مقابل ماينس بايد تا فرداشب همين موقع صبر كنيد. 
فاصله7 امتيازي بين دورتموند با بايرن صدر جدولي 
بعيد است پر شــود. زنبورها فقط بايد مراقب باشند 
اليپزيش كه همزمان با دوسلدورف بازي دارد، رده 
دوم را از آنها ندزدد. بازي هاي هفته بعد شنبه برگزار 
مي شود كه بايرن با فرايبورگ و دورتموند با اليپزيش 
كه اين يكي شبيه پلي آف نايب قهرماني است، مسابقه 

مي دهند.
  ايتاليا

فردا ساعت11 شب فينال كوپا ايتاليا را بين يوونتوس 
و ناپولي ببينيد. 2 تيــم در دور نيمه نهايي موفق به 
حذف ميالن و اينتر شده بودند. جام حذفي كه تمام 
شــد، تيم ها آماده ادامه رقابت هاي ليگ مي شوند. 

سري آ از شــنبه با ديدار تورينو و پارما آغاز مي شود 
كه البته اين يك ديدار عقب افتاده اســت و هفته27 
از دوشنبه اســتارت مي خورد با بازي ميالن لچه و 
يوونتوس با بولونيا. برنامه ريزي به گونه اي اســت كه 
تقريبا هر روز بازي باشــد تا مخاطبــان تلويزيوني 

بتوانند بازي ها را دنبال كنند.
  اسپانيا

الليگا را بارسا و رئال با توپ پر آغاز كردند و هر كدام 
موفق بــه گلباران حريفان نگون بخت خود شــدند. 
برنامه فشرده بازي ها به شكلي است كه به فاصله هر 
4، 5 روز يك بازي دارند. بارســا امشب و درواقع نيم 
ســاعت پس از آغاز بامداد چهارشنبه در هفته29به 
مصاف لگانس مي رود و رئال دقيقا 48ساعت ديرتر در 
همين ساعت با والنسيا بازي دارد كه بازي سخت تري 
است و ممكن است فاصله 2 امتيازي كهكشاني ها با 
بارسلونا را افزايش دهد. در عوض، جمعه شب يعني 
بامداد شنبه بارسا يك بازي سخت با سويا دارد. اميد 
رئالي ها بــه لوپتگي، ســرمربي اخراجي فصل قبل 
خودشان اســت بلكه بتواند با تيم خوبي كه ساخته، 
امتيازي از بارسلونا كم كند. البته خود رئال هم 2 روز 
ديرتر بايد به زمين سوسيداد برود؛ تيمي كه در جام 

حذفي موفق شده آنها را اوت كند.
  پرتغال

احتماال بازي هاي اين ليگ را تماشــا نمي كنيد اما 
فرداشب ســاعت 45دقيقه بامداد ريو آوه با طارمي 
از بنفيكا پذيرايي خواهد كرد. چشــم ها به مهاجم 
ايراني است كه هفته گذشته موفق شد براي تيمش 
پنالتي بگيرد و تك گل ريو آوه را به ثمر برساند. گويا 
3 غول فوتبال پرتغال شــرايط او را دنبال مي كنند 
و ممكن اســت فصل آينده طارمي از همين بنفيكا 
سر در بياورد. شايد دلتان خواســت اين بازي را هم 

پيگيري كنيد.
  انگليس

ساعت 23:45 فردا شب يك بازي حساس و جذاب از 
ليگ برتر مهمان تلويزيون باشيد؛ بين منچسترسيتي 
و آرســنال كه جدال گوارديوال با دستيار اول فصل 
خودش- ميكل آرتتا- است. جمعه شب هم مورينيو 
به عنوان ســرمربي تاتنهام از تيــم قبلي خود يعني 
منچســتريونايتد پذيرايي مي كند كــه بايد بازي 
قشنگي باشــد. بقيه بازي ها مي افتد از شنبه به بعد. 
در هفته هاي آينــده تقريبا هر روز فوتبــال داريم. 

حالش را ببريد.

فوتبالدرروالعادی
   با بازگشت سري آ و ليگ برتر، برنامه تماشاي فوتبال به شرايط پيش از كرونا برمي گردد



2 سه شنبه 27 خرداد 99  شماره 7965 10 3 0 2 3 6 0 2 زنان

ندا حاجي وثوق، دبيركميته زنان و كودكان انجمن علمي 
مطالعات صلح ايران و مدرس دانشــگاه با اشــاره به واژه 
»مشكل امنيتي« به همشــهري مي گويد: »در اين قانون 
با يك كلمه مبهم به نام »مشكل امنيتي« دست قانونگذار 
را باز گذاشــته ايم. در خود ماده واحده آمده كه درصورت 
نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطالعات و سپاه 
پاسداران، به فرد مجوز گرفتن شناسنامه داده مي شود. در 
اين ماده واحده تعريف مشــكل امنيتي مشخص نيست.« 
وثوق مي گويد مشــكل امنيتي در قوانين ايران با قوانين 
بين المللي متفاوت است: »در اين ماده واحده حتي بچه هايي 
كه از فرزند مادر ايراني در خارج از ايران هم متولد مي شوند، 
مي توانند اين تابعيت را داشــته باشند، اما مشكل امنيتي 
تعريف نشده اســت. اين مشكل براســاس قوانين داخلي 
مشخص مي شود يا براســاس تفاهمنامه هاي بين المللي؟ 
اين موضوع دقيقا مشــخص نيســت. مفهوم اين كلمه از 
يك كشور به كشور ديگر متفاوت است، مگر اينكه در ماده 
واحده تعريف مشــكل امنيتي را مشــخص كنند يا اينكه 
در توافقنامه و تفاهمنامه هايي كه با كشــورهاي همسايه 
دارند، اين مورد لحاظ شود. اگر اين اتفاق نيفتاد، باز هم كار 

سليقه اي مي شود.« 

آزمايشژنتيكهزينهبر
زهرا مشتاق از فعاالن اجتماعي است كه بيشتر وقتش را در 
سيستان و بلوچستان مي گذراند تا شايد مشكلي از مشكالت 
مردم اين منطقه حل شــود. مشتاق مدتي است كه پيگير 
شناسنامه دار  شدن تعداد زيادي از مردم اين منطقه است كه 
نه شناسنامه دارند و نه مي دانند داشتن آن چه اهميتي دارد. 

آزمايشژنتيك
در سيســتان و بلوچستان 3گروه هســتند كه شناسنامه 
ندارنــد. در ايــن منطقه افغان ها از ســمت سيســتان و 
پاكستاني ها از سمت بلوچستان وارد ايران مي شوند. يك 
دسته از بچه هاي بدون شناسنامه آنهايي هستند كه از پدر 
افغان و مادر ايراني متولد شده اند. يك گروه هم بچه هايي 
هســتند كه مادر ايراني و پدر پاكســتاني دارند. اما گروه 
سوم كه تعداد بيشتري را شــامل مي شوند، خود ايراني ها 
هستند. مشــتاق درباره اين گروه مي  گويد: »در اين گروه 
بيشــتر خانواده هايي قرار مي گيرند كه نتوانسته اند براي 
همه بچه ها شناســنامه بگيرند. آنها در روســتاهاي دور 
افتاده زندگــي مي كنند و اقدام براي گرفتن شناســنامه 
برايشان سخت اســت. به خاطر همين پيرمرد و پيرزني را 
مي بينيم كه براي 4 بچه شــان شناسنامه گرفته اند و براي 
4 بچه ديگرشــان اقدام نكرده اند. موضوع مهم اين است 
كه آنها اهميت داشــتن شناســنامه را نمي دانند.« يك 
دليل ديگر هم وجود دارد كه پســران اين منطقه را بدون 
شناسنامه گذاشته: »براي آنها شناســنامه نمي گيرند تا 
سربازي نروند.« ازدواج در ســن پايين و تولدهاي متعدد 
روزبه روز آمار تعداد كساني را كه در اين منطقه شناسنامه 
ندارند، بيشــتر مي كند. اين آمار با توجه به افرادي كه در 
اين منطقه مســئوليت مي گيرند، مي تواند متفاوت باشد. 

مشتاق مي گويد: »4 سال قبل كه آقاي علي اوسط هاشمي، 
استاندار سيستان و بلوچستان بودند، در شهرستان خيلي 
كوچكي به نام پيشين و در مدت 3 ســال براي اهالي اين 
شهرستان حدود 23هزار شناسنامه صادر شد. آقاي اوسط 
اراده كردند و اين اتفاق افتاد، ولي االن اين اراده نيست. براي 
نمونه سال قبل در روستاي آبيل، با 12خانوار، براي گرفتن 
شناسنامه اقدام كرده و پرونده رسمي تشكيل داده بودند. 
همه كارهايشان را انجام داده بودند، اما برايشان شناسنامه 
صادر نمي شد. من همه پرونده ها را با خودم به تهران آوردم، 
به ثبت احوال رفتم و گفتم چرا براي اين آدم ها شناسنامه 
صادر نمي شود، يكي از مديران ارشد ثبت احوال گفت: اصال 
صدور شناسنامه براي افراد فاقد شناسنامه به ثبت احوال 
مربوط نيست. تصميم گيرنده شــوراهاي تامين استان ها 
هستند. اينجا تعداد افراد بدون شناسنامه زياد است. همين 
را درنظر بگيريد كه در يك شهرستان 23هزار نفر شناسنامه 

نداشتند.«
موافقت مســئوالن براي دادن شناســنامه، پايان ماجرا 
نيست، كسي كه شناسنامه مي خواهد بايد آزمايش ژنتيك 

بدهد: »وقتي خانواده اي كه حداقل 8 نفره است، مي خواهد 
شناسنامه دار شود، همه با هم بايد آزمايش بدهند. تا 2 سال 
پيش براي يك نفر حدود 800هــزار تا يك ميليون تومان 
تمام مي شد. خانواده اي كه به زحمت به آب و نان دسترسي 
دارد، چطور مي تواند 11-10 ميليون تومان هزينه كند تا 

شناسنامه بگيرد؟«

آبنوس:چارهايجزآزمايشنيست
 شرط آزمايش ژنتيك از ســال ها قبل در اين منطقه بوده، 
شرطي كه خيلي ها را از گرفتن شناسنامه پشيمان كرده 
است. به نظر مي رســد در قانون تابعيت فرزند مادر ايراني 
هم گرفتن آزمايش ژنتيك در بعضي از خانواده ها مشكل 
ايجاد كند. اسفنديار آبنوس وكيل پايه يك دادگستري كه 
در حوزه اتباع خارجي مسلط است، به همشهري مي گويد: 
چاره اي غير از گرفتن آزمايش نيست. او توضيحات كاملي در 
اين مورد مي دهد: »قانونگذار هر دو طرف را در نظر مي گيرد، 
اينكه هم قانون جامع باشــد و هم مانع. قانون جامع است، 
يعني طبق اين قانون همه فرزندان يك زن ايراني مي توانند 

شناسنامه بگيرند، مانع باشد يعني اشخاص ديگر نتوانند از 
خألهاي اين قانون استفاده كنند. مثال پدر و مادري كه هر 
2 افغان هستند نمي توانند براي بچه هايشان تابعيت بگيرند، 
اما در اقوام  زني را دارند كه ايراني است و همسر افغان دارند، 
آنها مي توانند بچه هايشــان را بچه اين زن معرفي كنند و 
برايشان تابعيت بگيرند. اين فرض هايي است كه قانونگذار 

متصور مي شود تا جلوي سوءاستفاده از قانون گرفته شود.
راهكار چيســت؟ ماده 5و هم ماده 11آيين نامه راهكار را 
مشخص كرده اســت. در ماده 5تعلق فرزند مشمول اين 
قانون به مادر ايراني به موجب گواهي معتبر بيمارســتان 
يا يكي از مراكز بهداشــتي و درماني ايران بايد مشــخص 
شــود. ماده 11هم همين مضمون را دارد و مشخص كرده 
كه چه چيزهايي را استانداري و اداره اتباع بايد احراز كند؛ 
يك ايراني بودن مادر است كه با شناسنامه و اوراق هويت 
تأييد مي شــود. دوم ازدواج اين زن با مــرد غيرايراني بايد 
تأييد شــود. بيش از 95درصد ازدواج هايي كه اتباع ايراني 
با مردان افغانستان انجام داده اند، غيررسمي هستند. براي 
تأييد ازدواج، يا بايد سند رسمي ازدواج بدهند، يا اگر سند 

نباشــد بايد رأي مراجع قضايي را بياورند. اين مسئله قابل 
حل است. آنها درخواست اثبات زوجيت مي دهند و دادگاه 
رسيدگي مي كند، شهود و فرزندان را مي خواهد و... قسمت 
دوم مــاده مي گويد:»تعلق فرزند به مــادر و حصول آن از 
ازدواج مذكور بايد تأييد شود. براي اثبات اين تعلق يا بايد 
گواهي بيمارستان داشته باشند كه بعضي ها اين گواهي را 
ندارند؛ چرا كه در سال هاي گذشته بيشتر فرزندان در مراكز 
بهداشتي و بيمارســتان ها متولد نشده اند و گواهي ندارند. 
وقتي خانواده اي گواهي تولد نداشــته باشــند، تنها راهي 
كه براي دادگاه مي ماند، شهادت شــهود است. اگر كسي 
بخواهد از قانون سوءاستفاده كند، خيلي راحت است كه 4 
نفر را به عنوان شاهد معرفي كند. اين قانون را لوث مي كند. 
بنابراين براي احراز اينكه فرزند، فرزند مادر ايراني است، بايد 
آزمايش ژنتيك گرفته شود. اين به اختيار است و الزام نيست 
و آيين نامه پيش بيني نكرده اســت، اما چاره اي غير از اين 
وجود ندارد. با اينكه آزمايش هزينه بر است و براي خانواده ها 
سخت است، اما موضوع به قدري اهميت دارد كه براي اين 

آزمايش هزينه شود.«

ابوالفضل؛15سالبهدنبالشناسنامه
ابوالفضل15 سالش است، پسري كه پدر افغان و مادر ايراني 
دارد، اما او نه شناسنامه دارد و نه هيچ مدركي كه هويتش 
را تأييد كند، مدركي كه بگويد او متولد شده، هست و دارد 
زندگي مي كند: »انگار من وجود ندارم.«  ابوالفضل از همان 
روزي كه به دنيا آمده درگير گرفتن شناسنامه است، اما هنوز 
موفق به دريافت آن نشده: »وقتي من به دنيا آمدم، پدرم رفته 
بود كه برايم شناسنامه بگيرد، اما ديده بودند شناسنامه پدرم 
جعلي اســت.« پدر ابوالفضل قبل از ازدواج با يك پيشنهاد 
وسوســه كننده روبه رو شــده بود: »پدرم كارت شناسايي 
داشت، اما يكي از دوســتانش به او گفته بود باجناقش در 
ثبت احــوال كار مي كنــد و مي تواند برايــش از راه قانوني 
شناســنامه بگيرد. آن موقع 7 ميليون تومان هم پول داده 
بود. پدرم با شناسنامه اي كه گرفته بود، با مادرم عقد كرد، 
عاقد هم هيچ ايرادي به شناسنامه نگرفته بود. اما وقتي براي 
گرفتن شناسنامه من به ثبت احوال رفته بود، به او گفته بودند 
كه شناسنامه جعلي است. به خاطر همين به من شناسنامه 
ندادند. من هيچ مدركي ندارم كه بگويم وجود دارم.«  در اين 
ســال ها پدر و مادر ابوالفضل به دنبال گرفتن كارت هويت 
براي ابوالفضل بوده اند. آنها اول بايد مشكل شناسنامه پدر را 
حل مي كردند و بيشتر درگير اين موضوع بودند: »از وقتي كه 
يادم است، دنبال اين كار بوده  اند. خيلي هم پول خرج كردند، 
ولي هزينه ها زياد بود و يك مدت بي خيال شــدند. خيلي 
تالش كرديم و خيلي جاها رفتيم، ولي مشكل حل نمي شد.« 
خانواده ابوالفضل مجبور شدند از يك وكيل كمك بگيرند: 
»حتما بايد وكيل مي  گرفتيم تا كارها زودتر انجام شود. وكيل 
با دوستاني كه در ثبت احوال دارد، صحبت مي كند، مشورت 
مي گيرد و به ما مي گويد كه بايــد چه كار كنيم.«  وكيل به 
خانواده ابوالفضل گفته كه با تصويب و اجرايي شدن قانون 
حق تابعيت فرزندان مادر ايراني، كار آنها هم راحت تر پيش 
مي رود:» 80 درصد كار درست شــده و اميدواريم به زودي 
شناسنامه ام را بگيرم.« ابوالفضل خواهر و برادراني دارد كه 
با استناد به همين قانون شناسنامه گرفته اند: »آنها از مادر 
ديگري هستند و با ما زندگي نمي كنند. به ثبت  احوال گفته اند 
كه پدرشان خيلي وقت است كه نيست و فقط با مادرشان 
زندگي مي كنند. با اســم و فاميلي مادرشــان شناسنامه 
گرفته اند.«  ابوالفضل منتظر است كه تا قبل از شروع سال 
تحصيلي، شناسنامه به دستش برسد. در همه اين سال ها 
به يك مدرســه خصوصي كه به بچه هاي افغان اختصاص 
دارد رفته و ساالنه شهريه داده، شهريه اي كه از يك ميليون 
شروع شــده و حاال به 3 ميليون تومان هم مي رسد اما حاال 
او يك مشــكل ديگر دارد: »مدرســه ما فقط رشته انساني 
دارد. كالس نهم هســتم و بايد انتخاب رشته كنم. دوست 
دارم به رشته رياضي بروم، اما اگر شناسنامه ندهند مجبورم 
انساني بخوانم.«  ابوالفضل تنها كسي نيست كه براي گرفتن 
شناسنامه مشكل دارد. تعداد زيادي از بچه هايي كه مادران 
ايراني شان با پدران خارجي شان ازدواج كرده اند، به راحتي 
نمي توانند تابعيت بگيرند. تعداد قابل توجهي از اين ازدواج ها، 
جايي ثبت نشده است و آنها بايد پروسه  طوالني تر را براي 

گرفتن تابعيت بگذرانند. 

فرزندان مادر ايراني براي گرفتن تابعيت ايران به ظاهر مشكلي ندارند، اما بيشتر آنها براي اينكه 
رابطه مادر و فرزندي را اثبات كنند، بايد آزمايش يك ميليون توماني ژنتيك بدهند تابعيت پر هزينه

آييننامهاجراييقانــونتابعيتفرزندمادر
ايرانياولخردادامسالتصويبوچندروزبعدگزارش

بهاستانداريهاوسازمانثبتاحوالابالغشد.
باابالغاينقانونانتظارايناستهمهكسانيكهمادرايراني
دارند،تابعيتايرانيبگيرندامابعضيپيشبينيهاايناست
كهشايدهمهافراديكهمشمولاينقانونميشوند،نتوانند
صاحبشناسنامهايرانيشوند.گفتهميشودايناحتمال
وجودداردكهدراجرايقانونسليقهاياعمالشودوكسي
كهدنبالتابعيتايراناست،هزينهباالييراهمبپردازد.در
آييننامهتأكيدشدهكسانيكهازمادرايرانيوپدرغيرايراني
متولدشدهاند،اگرمشكلامنيتينداشتهباشند،ميتوانند
درخواستشناسنامهكنند؛البتهبهشرطيكهگواهيمعتبر
تولدداشتهباشند.بااينكهاينآييننامهبهتازگيابالغنشده
وهنوزاســتانداريهابهمرحلهبررســيدرخواستها
نرسيدهاند،اما2ايرادبهاينآييننامهگرفتهميشود؛يكي
اينكهتعريفمشخصيبرايواژه»مشكلامنيتي«وجود
ندارد.دوماينكهاگركسيگواهيتولدندارد،براياثبات
مادروفرزنديحتمابايدآزمايشژنتيكبدهد؟واگراصراري
بهانجاماينآزمايشهست،خانوادههاييكهبيشترساكن
مناطقمحرومهستند،ميتوانندهزينههاياينآزمايشها

راپرداختكنند؟

ليليخرسند
روزنامه نگار
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شوراي اســالمي و نحوه اصالح ساختار آن بررسي 
و نظرات و پيشــنهادهاي نمايندگان پيرامون اين 

موضوع استماع شود.
مجلس از هفتم خرداد بر مسند قانونگذاري نشست 
و تا به امروز ســرتيتر برگزاري نشست علني /غير 
علني با دولتمــردان بر ديگر خروجي بهارســتان 
غالب بوده است؛ سرتيتري كه از چهارمين نشست 
علني اين مجلس به روال كار آن بدل شــده است.

چنانچه مجلس در ســومين نشســتش - پس از 
افتتاحيه، انتخابات هيأت رئيســه و تعيين شعب 
بررسي اعتبارنامه ها- ميزبان روساي سازمان برنامه 
و بودجه و بانك مركزي شد، در پي آن نمايندگان در 
نشست سيزدهم خرداد ميزبان وزير امور اقتصاد و 
دارايي شدند و مجلس يازدهمي ها مسائل اقتصادي 
و معيشــتي مردم را با حضور وزير بررسي كردند؛ 
جلسه اي كه به گفته سخنگوي هيأت رئيسه مجلس 
محدود به اين نشست نخواهد شد و مجلس بنا دارد 
تا در جلسات مختلف از اعضاي تيم اقتصادي دولت 
دعوت كند تا در مورد مســائل اقتصادي كشور به 

نمايندگان گزارش دهند. 
در نشست 15خرداد ماه مجلس هم گزارش مركز 
پژوهش ها در مورد اوضاع اقتصادي مردم در جلسه 
غيرعلني مورد واكاوي بهارســتان قرار گرفت و به 
گفته محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيسه 
هدف از نشســت اين بود كه واقعيات اقتصادي به 
مردم گفته شــود تا آنها حق اظهارنظر هم داشته 
باشند كه بتوان درباره  مشكالت كشور چاره انديشي 

كرد.
در نشست 20خرداد ماه بهارستاني ها، بيژن زنگنه 
و سيدمحمود علوي، وزراي نفت و اطالعات مهمان 
جلسه غيرعلني نمايندگان شدند و در حوزه هاي 
نفت و امنيتي به مجلس يازدهمي ها گزارش دادند. 
در اين نشســت، وزير نفت گزارشــي درخصوص 
حوزه انــرژي، نفت و گاز، فرصت هــا و تهديدهاي 
موجود ارائــه داد و از روند آخريــن وضعيت توليد 
داخل، صــادرات نفت خــام، فرآورده هاي نفتي و 
محصوالت پتروشــيمي و همچنين ذخاير داخل 

كشور سخن گفت.

 در 2هفته گذشته 7وزير دولت شرايط كشور را 
براي نمايندگان مجلس توضيح داده اند

چهره ها

 نمايندگان 
در جريان امورند؟

كافه مجلس

  شهردار تهران مهمان نمايندگان استان
حجت االســالم ســيدرضا تقوي، نماينده مردم تهران در مجلس در 
گفت وگو با فــارس با بيان اينكه مجمع نمايندگان اســتان تهران در 
مجلس شوراي اسالمي امروز در نشستي مشكالت اين استان را بررسي 
خواهد كرد، افزود: طبق برنامه ريزي صورت گرفته قرار اســت پيروز 

حناچي، شهردار تهران مهمان مجمع نمايندگان استان تهران باشد.

  توصيه هاي باهنر به مجلس جديد
محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري در گفت وگو 
با خانه ملت به مجلس توصيه كرده است تا 1400اين دولت را كمك 
كند. او گفته است: انتخاب مسير حركت در يك سال و نيم پيش رو، 
بسيار ظريف اســت كه نياز به تدبير، حوصله و سعه صدر دارد. اينكه 
برخي ها مي گويند اين دولت فايده ندارد و بايد عوض شــود، عمال نه 
ممكن اســت و نه به مصلحت بوده، مجلس بايد تا سال 1400با اين 
دولت كار كند، در اين زمان هم بايد دولت را كمك كرد، حركت داد و 
هم البته مواظبت كرد كه خداي ناكرده راه هاي انحرافي را نرود. باهنر 
گفت: پيشنهاد مشخص من اين است كه مجلس 2كار سلبي را مدنظر 
قرار دهد؛ اوال هزينه ها را افزايش ندهد و در ثاني دولت را بزرگ تر نكند. 
همين االن هم مي بينيم در مجلس هر روز از اســتخدام يك قشري 
صحبت مي كنند، روز ديگر خواهان تشكيل استان جديد مي شوند، فارغ 
از اينكه اگر يك استان جديد تاسيس شود، نظام بوروكراسي را بزرگ تر 
مي كند. مجلس تصميم بگيرد در اين دوره چهار ساله هزينه ها و تعداد 

كارمندان دولت را افزايش ندهد.

  حقوق يك سال كارگران؛ نيم متر زمين در تهران
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس و وزير مسكن دولت محمود احمدي نژاد 
گفته اســت: مجلس يازدهم تالش دارد با همراهي دولت، شــرايط 
مهاجرت معكوس به مناطق روستايي را فراهم كند. به گزارش ايرنا، 
نيكزاد گفت: انقالب اســالمي مردم ايران به رهبري امام راحل به اين 
دليل شكل گرفت كه جامعه از دست يقه سفيدها و ژن هاي خوب خارج 
شود؛ امروز همه وظيفه دارند تا با مديريت انقالبي و روحيه جهادي، 
مشــكالت را از پيش پاي مردم بردارند. وي افزود: اينكه امروز ارزش 
حقوق يك سال كارگران با قيمت نيم متر زمين در شهر تهران برابر شده 
به دليل مشكالتي است كه جامعه با آن دست و پنجه نرم مي كند و اين 

مشكالت بايد با كار و تالش برطرف شود.

  پيام رئيس مجلس اندونزي به قاليباف
پون ماهاراني، رئيس مجلس اندونزي با صدور پيام تبريك خطاب به 
محمدباقر قاليباف، براي رئيس مجلــس در ايفاي وظايف در مجلس 
شوراي اسالمي در جهت شــكوفايي اقتصادي و ارتقاي صلح و ثبات 
آرزوي موفقيت كرد. به گزارش همشهري، در بخشي از اين پيام آمده 
اســت: »در ســايه همه گيري بيماري كوويدـ19 آرزو مي كنم كه با 
همبستگي و همياري تمامي ملت ها در جهت كاهش اثرات منفي اين 
همه گيري جهاني، شاهد برپايي اقتصاد جهاني و بازگشت اقتصاد دنيا و 

بهره وري اجتماعي باشيم.«

  سفر قاآني ارتباطي به گفت وگوهاي آمريكايي نداشت
ايرج مسجدي، سفير ايران در عراق در گفت وگويي با رسانه عراقي 
»العراقيه« در رابطه با اينكه آيا سفر سردار اسماعيل قاآني رئيس 
نيروي قدس ســپاه پاســداران به عراق با گفت وگوهاي عراقي - 
آمريكايي ارتبــاط دارد، گفت: آقاي قاآني هــرگاه به عراق آمد با 
دعوت رسمي و هماهنگي مسئوالن عراقي بود و همه اين سفر ها 
در راستاي تقويت روابط دو كشــور است. گفت وگوهاي عراقي - 
آمريكايي تصميم داخلي مسئوالن عراقي است و اگر پارلمان عراق 
از تصميمات دولت حمايت كند ما نيز حمايت مي كنيم. به گزارش 
ايسنا، مسجدي تأكيد كرد: زمان سفر سردار قاآني به عراق هيچ 
ارتباطي با گفت وگوي عراق و آمريكا ندارد و اين سفر در راستاي 
منافع دو كشور و روابط دوجانبه است، حاال مي خواهد مذاكرات 

باشد يا نباشد.

  دليل توقف حكم تخريب ويالي يك ژن خوب
حجت االسالم محمدكاظم بهرامي، رئيس ديوان عدالت اداري در 
سخناني به صدور دستور موقت لغو تخريب يكي از امالك در منطقه 
لواسان كه به صورت غيرقانوني بنا شده، اشاره كرد و گفت: پيش از 
اين ديوان عدالت اداري حكم كميسيون ماده 100 مبني بر تخريب 
يكي از پالك هاي اين بنا را تأييد كرده بود كه صاحب پالكي ديگر 
از اين بنا در شعبه اي ديگر از ديوان اقدام كرده و خواهان لغو موقت 
دستور تخريب شده بود كه به دليل عدم اطالع قاضي از حكم قبلي، 
دستور موقت صادر شــد، اما صبح ديروز و با توجه به رأي وحدت 
رويه صادر شده در ديوان عدالت مبني بر رسيدگي به پرونده همه 
پالك هاي يك واحد ساختماني توســط يك شعبه، دستور موقت 
عدم تخريب لغو شد. به گزارش همشــهري، پس از تخريب ويالي 
غيرقانوني شبنم نعمت زاده دختر وزير سابق صنعت، معدن و تجارت، 
اخباري درباره حكم دادگاه براي تخريب ويالي داماد يكي از مقامات 

نظامي كشور هم منتشر شده بود.

  منصوري در سفارت دستگير نشده است
سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در 
مورد دستگيري قاضي غالمرضا منصوري از متهمان پرونده اكبر 
طبري كه متهم به دريافت 500هزار يورو رشــوه است گفت: اين 
موضوع كه گفته مي شود ايشان در سفارت دستگير شده اند دقيق 
نيست. براساس اطالعاتي كه بنده دارم ايشــان به سفارت ايران 
در روماني مراجعه كرده و گفته اســت كه چه كار كنم و توســط 
ســفارت راهنمايي هايي به ايشان براي بازگشــت به ميهن داده 
شد. به گزارش ايســنا، وي با بيان اينكه او با حكم مراجع قضايي 
تحت تعقيب اينترپل بوده است گفت: ظاهرا ايشان، آنجا حالشان 
خوب نبوده است به بيمارســتان مراجعه مي كنند تحت الحفظ 
قرارمي گيرند و بازداشت مي شــوند. وي ادامه داد: وزارت خارجه 
در مورد احكام و دستوراتي كه مراجع قضايي مي دهند راسا ورود 
نمي كند بلكه ســعي مي كند اجراي آنها تسريع شود و به صورت 

قانوني اين اقدامات صورت بگيرد.

در نشست 21خرداد ماه مجلس ميزبان وزراي راه و 
شهرسازي و نيرو شد. نشست 25خرداد ماه مجلس 
يازدهمي ها هم به ميزباني وزراي فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، آموزش و پرورش و رئيس سازمان تبليغات 
اسالمي گذشت؛ نشستي كه اگرچه غيرعلني نبود 
اما به جلسه اي در ســطح تبادل نظر محدود بود. 
حاال امروز هم نمايندگان آماده شــنيدن گزارشي 
از وضعيت امنيتي كشور از سوي رئيس ستاد كل 

نيروهاي مسلح هستند.
روند مستمر مجلس يازدهمي ها در غيرعلني كردن 
نشست هايشان براي بررســي امور به صورت ويژه 
درحالي اســت كه برگزاري علني جلسات مجلس 
شوراي اسالمي، يكي از تمهيدات مهم براي حفظ 
حقوق و آزادي هاي عمومي، آگاهي از جريان امور 
و نظارت بر عملكرد نمايندگان مردم است. اگرچه 
براســاس اصل 69قانون اساسي تشكيل جلسات 
علني مجلس در شرايط اضطراري و درصورتي كه 
امنيت كشور را به مخاطره بيندازد، حق نمايندگان 
است، اما در اين ايام اضطراري در ميان نبوده است.

شايد هدف مجلس يازدهمي ها با توجه به اين مهم 
كه به جز 56نفرشان مابقي نمايندگان بدون سابقه 
نمايندگي هستند در جريان قرار گرفتن مجلس از 
روند اجرايي كشور باشد و به همين دليل به سمت 
نشست هاي غيرعلني گام برمي دارند اما نشست هاي 
كميســيون هاي تخصصي مجلس بهترين محفل 
براي تعامل و ارتباط نمايندگان با مسئوالن اجرايي 
و امنيتي كشور در هر رده اي است كه سبب خواهد 
شــد هزينه قابل تامل نشست هاي صحن مجلس 
صرف 2 وظيفه اصلي آن، يعني قانونگذاري و نظارت 
بر حسن اجراي قانون شود و نمايندگان آگاهي شان 
از امور را به نشست هاي كارشناسانه موكول كنند و 

از مشورت حلقه مشاوران مجلس بهره ببرند.

وزراي نفت، اطالعات، نيــرو، راه و 
شهر سازي ، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد مجلس

اســالمي و آموزش و پرورش طي 
15روز گذشــته يكي پــس از ديگــري مهمان 
بهارستاني ها بوده اند و از اوضاع و احوال شرايط كشور 
در حوزه هاي تخصصي شان به نمايندگان گزارش 
داده اند. ترافيك حضور دولتي ها در نشســت هاي 
علني و غيرعلني مجلس يازدهم در 2هفته گذشته 
چنان بــوده كــه قريب  بــه اتفاق نشســت هاي 
بهارســتاني ها تا به امروز به بررســي شرايط و در 
جريان امور قرار گرفتن نمايندگان ســپري شده 

است.
مي توان گفت به جز جمع آوري امضا براي اولويت 
بخشيدن به طرحي چون شفافيت آراي نمايندگان 
يا اقدام متقابل عليه آمريكا و ارائه پيشنهاد تدوين 
طرحي در شبكه هاي مجازي، مجلس يازدهمي ها 
در يك ماه از روي كارآمدنشــان خروجي تقنيني 
و حتــي نظارتي محسوســي نداشــته اند و فعال 
مشغول رويت شرايط هستند؛ هرچند هرازگاهي 
با ايده هايشان براي ختم روزانه قرآن، اجباري كردن 
ازدواج و نامگذاري خياباني به نــام جورج فلويد و 

مواردي از اين دست در پي حاشيه ها رفته اند.
امروز هم كه آخرين نشســت مجلس يازدهم در 
خرداد ماه جاري برگزار مي شود، قرار است سرلشكر 
باقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح به مجلس 
برود و در نشستي غيرعلني درباره مسائل امنيتي 

منطقه با نمايندگان بحث و تبادل نظر كند.
البته آنطور كه عليرضا سليمي، عضو هيأت رئيسه 
مجلس به تسنيم خبر داده است نشست غيرعلني 
امروز مجلس صرفا به ديدار و رايزني با سرلشــكر 
باقري محدود نخواهد شد و قرار است در ادامه اين 
جلسه غيرعلني موضوع چگونگي تقويت مجلس 
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مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت هاي اندك 
حق بيمه بيكاران ناشي از كرونا مي گويد 

سهم اندك بيكاران از بيمه بيكاري كرونا
بعد از ماه ها چشم انتظاري 

باالخــره تعــدادي از گزارش 2
مشموالن بيمه بيكاري 
كرونا مقرري دريافت كردند. اما بالفاصله 
بعد از دريافت پيامك ها گاليه كارگران از 
ميزان پرداختي ها بــاال گرفت. هرچند 
برخي كارگران اظهــار مي كنند مبالغ 
ناچيزي حدود 80 تــا 100هزار تومان 
دريافــت كرده اند اما مهدي شــكوري، 
مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين 
اجتماعي در گفت وگو با همشهري اين 
موضــوع را تأييد نمي كنــد و مي گويد: 
»مقرري پرداخت شده مربوط به 103هزار 
نفر از مشموالن اســفند ماه است. براي 
مجردها مبلغ 550هــزار تومان و براي 
متاهالنــي كه 4نفر تحــت تكفل دارند 
حدود 750هزار تومان پرداخت شــده 
است.« مطابق قانون بيمه بيكاري مصوب 
ســال66 ميزان مقرري روزانه بيكاران، 
معادل 55درصد متوسط مزد يا حقوق و يا 
كارمزد روزانه آنهاست. طبق اين قانون به 
مقرري افراد متاهل يــا متكفل، به ازاي 
هريــك از افراد تحت تكفــل 10درصد 
حداقل دســتمزد افزوده خواهد شد. در 
واقع با اســتناد به اين قانــون مجموع 
دريافتــي  مقرري بگير نبايــد از حداقل 
دستمزد كمتر باشد و همچنين نبايد از 
80درصد متوسط مزد يا حقوق او بيشتر 
باشد. طبق اين فرمول مقرري اسفندماه 
بيمه بيكاري كرونا كــه چند روز پيش 
پرداخت شد، بسيار اندك است. مديركل 
امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي 
در اين باره اينطور توضيح مي دهد: »طبق 
مصوبه ستاد ملي كرونا مقرري بيكاران 
اسفند از دهم اين  ماه محاسبه شده كه در 
واقع براي بيكاران ايــن  ماه 20روز بيمه 
بيكاري پرداخت شــده اســت. فرمول 
محاسبه همان فرمول 55درصد حداقل 
دستمزد سال66 است اما احتساب 20روز 
بيكاري باعث شده كه پرداخت ها اندك 
به نظر برسد. اما بيمه بيكاري فروردين و 
ارديبهشت ماه به طور كامل و طبق حداقل 
دستمزد تعيين شده سال جديد پرداخت 

مي شود.« شكوري ادامه مي دهد: »ميزان 
پرداختــي بيمــه بيكاري مشــموالن 
فروردين و ارديبهشت بيشتر از مشموالن 
اســفند ماه اســت. براي مجردها حدود 
يك ميليون تومان و براي متاهالن حدود 
يك ميليون و 200هزار تومان مقرري واريز 
مي شود.« او در پاسخ به اين پرسش كه 
حداقل بيمه بيكاري بايد به ميزاني باشد 
كه فرد بازمانده از كار بتواند در اين شرايط 
بسيار دشوار، از عهده حداقل هزينه هاي 
سنگين زندگي بر آيد، مي گويد: »حجم 
متقاضيان بيكار 703هزار نفر است و با اين 
بودجه محدود )5هزار ميليارد تومان( بايد 
طوري مديريت شود كه رضايت نسبي 
بيكاران حاصل شود.« شكوري جزئيات 
پرداخت بيمه بيكاري كرونا اسفند ماه را 
اينطور شــرح مي دهــد: »تاكنون براي 
241هزار نفر از بيكار شدگان اسفند98 
پيامك ارسال و مشمول واقع شدند كه از 
اين تعداد براي 103هزار نفر مبلغ بيمه 
بيكاري واريز شده و ظرف 10روز آينده 
نيز براي حدود 260هزار نفر ديگر مقرري 
بيمه بيكاري كرونا پرداخت مي شــود. 
به گفته مديركل امور بيمه شدگان سازمان 
تأمين اجتماعــي تــا 2روز آينده بيمه 
بيكاري مشموالن فرودين ماه نيز پرداخت 
خواهد شد: »تا به حال اسامي 338هزار از 
مشموالن فروردين ماه به سازمان برنامه و 
بودجه ارسال شده و تا 2روز آينده مقرري 
اين تعــداد پرداخت خواهد شــد. تنها 
مشكلي كه براي پرداخت مقرري ها وجود 
دارد ناهمخواني شــماره حساب ها با نام 
مشموالن است. اين مسئله باعث شده در 
پرداخت بيمه بيكاري وقفه ايجاد شود.«  
شكوري در مورد سرنوشــت افرادي كه 
دچار بيكاري طوالني مدت شــده اند و 
تبعات بيكاري ناشــي از كرونــا بعد از 
خردادماه نيز گريبانگير آنهاست، مي گويد: 
»از اسفند98 تا پايان ارديبهشت ماه99 با 
فرمول بيمــه بيكاري كرونــا مقرري ها 
پرداخت مي شود اما از خرداد به بعد طبق 
روال ســابق، مشــموالن بيمه بيكاري 

مي توانند مقرري دريافت كنند.«

او با بيان اينكه در بســياري از  ادامه از 
كشورها قرنطينه برداشته شده صفحه اول

و صاحبان مشاغل به محل كار خود برگشته اند، رعايت 
بهداشت فردي و فاصله اجتماعي را همچنان مؤثرترين 
راه حل مي داند:»بارها گفته ايم استفاده از ماسك توسط 
همه شــهروندان يكي از بهترين راه هايي اســت كه 
مي توان به وسيله آن شيوع بيماري را كم كرد. براساس 
مطالعاتي كه در دانشــگاه كمبريج انجام شــده اگر 
50درصد افراد يك جامعه از ماسك استفاده كنند به 
طرز معناداري از بروز موج دوم اپيدمي كرونا جلوگيري 
مي شود. اين مطالعات نشان مي دهد اگر صد درصد 
مردم از ماسك استفاده كنند اپيدمي كرونا تا 18 ماه به 
تعويق مي افتــد و در اين فاصله زماني، واكســن اين 

بيماري نيز به مرحله آزمايش انساني مي رسد.« 
مسئله اينجاســت كه همه مردم از ماسك استفاده 
نمي   كنند؛ نه تنها در ايران كه در ســاير كشورهاي 
جهان هم شرايط مشابهي وجود دارد. در آلمان كه 
يكي از سختگيرانه ترين برنامه هاي اجتماعي را براي 
مهار كرونا در پيش گرفته، پيش از اين اعتراض مردم 
به محدوديت ها به خيابان ها كشيده شد. در ايتاليا 
پس از بازگشايي  ها بســياري از مردم بدون توجه به 
هيچ يك از توصيه هاي بهداشتي در خيابان ها حاضر 
شدند. اگرچه شيوه هاي سياستگذاري اجتماعي در 
كشورهاي مختلف در مواجهه با كرونا متفاوت است 
اما در كشــورهايي كه تجربه موفقي در مهار نسبي 
كوويد-19داشته اند مثل آلمان، آنچه كمك كننده و 
پيش برنده بوده اجراي الزام آور پروتكل هاي بهداشتي 
است. مسئله اي كه در كشــوري مثل سوئد ناديده 
گرفته شد و مقابله با كرونا با شيوه ديگري اجرا شد. 
سوئد از ابتداي شيوع كرونا شيوه كامال متفاوتي در 
پيش گرفت، پروتكل هاي اجبــاري و ايده قرنطينه 
را رد كرد و به جــاي آن با اعالم توصيه هايي از مردم 
خواست با ادامه روال عادي زندگي اما مراقبت بيشتر، 
همزيســتي طوالني مدت با كرونــا را بياموزند. اين 
رويكرد اگرچه در نخستين روزهاي طرح آن توسط 
دولت سوئد مورد توجه سياستمداران مختلف جهان 
قرار گرفت اما چندي بعد، اين سياست دولت سوئد 
فاجعه به بار آورد. نرخ مرگ و مير ناشــي از بيماري 
كوويد-19 در سوئد به 44 مورد در هر 100هزار نفر 
رسيد و اين كشور در زمينه ابتال به كرونا و مرگ ومير 
از همه كشورهاي همسايه اش پيشــي گرفت و در 

نهايت آندرس تِگنل، اپيدميولوژيســت سوئدي كه 
طراح ايده پروتكل هاي اختيــاري بود، اعتراف كرد 
كه با متقاعد كردن دولت اين كشور براي اجرا نشدن 
سياست قرنطينه عمومي در عمل به مرگ بيش از 
حد مبتاليان به ويروس كرونا دامن زده است. او در 
مصاحبه اي با راديو ســوئد گفته بود:»اگر با دانش و 
اطالعات امروز قصد مبارزه با اين ويروس را داشت، 
حتما سياستي را ما بين آنچه سوئد به آن عمل كرد 
و آن چيزي كه ساير كشور هاي جهان از آن پيروي 
كردند، انتخاب مي كرد و سطح پايين محدوديت هاي 

عمومي را پيشنهاد نمي كرد.« 
اگرچه دولت ها سياست هاي متفاوتي را در مديريت 
و مهار كرونا در پيش گرفته اند اما تجربه هاي پيشين 
نشان مي دهد كشورهايي با نظارت هاي سختگيرانه بر 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي توانسته اند،  آمار ابتال و به 
تبع آن مرگ ومير شهروندانشان را كاهش دهند. در 
واقع پروتكل ها بدون پيش بيني ضمانت اجرايي فايده 

چنداني ندارند.
آنطور كه مرداني، عضو ســتاد ملي مقابله با كرونا به 
همشهري مي گويد، از زماني كه آزاد سازي   ها انجام شده 
تعداد مرگ وميرهاي ناشي از كرونا افزايش پيدا كرده، 
چرا كه پروتكل  ها رعايت نمي شود:»موارد فوت بر اثر 
كرونا به 3 رقم رسيده است. اين موضوع نتيجه رعايت 
نكردن فاصله گذاري اجتماعي و باز شدن زودهنگام 

مجامع است.« 
اين متخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري تأكيد 
كرد:» درخصوص وسايل حمل ونقل عمومي، بهترين 
راه بعد از رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از 
ماسك، افزايش تعداد اتوبوس و مترو است. با اجراي 
طرح ترافيك استفاده شهروندان از وسايل حمل ونقل 
عمومي افزايش پيدا كرده اما تعداد اين وسايل افزايش 
چنداني نداشته و زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي 
همچنان جوابگوي نياز شهروندان نيست. با وجود اين 
بهترين راه براي مبتال نشدن به موج دوم كرونا رعايت 
اصول بهداشتي اوليه همانند شستن دست ها با آب و 
صابون، استفاده از ماسك در خارج از منزل و رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي است؛ موضوعي كه بايد توسط 

خود مردم رعايت شود.«

كدام پروتكل ها؟
بازار بزرگ تهران يكي از محل هايي اســت كه مدتي 

از بازگشــايي آن مي گذرد. به رغم توصيه ها مبني بر 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك براي 
جلوگيري از شيوع بيماري كمتر فردي در بازار تهران - 
از مغازه دارها و مشتريان - ماسك به چهره دارد. تعداد 
افرادي كه با ماسك در بازار تردد مي كنند بسيار اندك 
اســت. نزديك ظهر اغذيه فروشي ها و فست فودي ها 
مملو از جمعيت اند. صندلي هاي آنها بدون تغيير نسبت 
به گذشته كنار هم چيده شده و مردم به روال سابق در 

كنار هم نشسته اند و غذا مي خورند.
در يك فست فودي   در ســبزه ميدان، شاگرد مغازه 
صندلي هايي كه از مشتري خالي شــده اند را مرتب 
مي كند و بدون اينكه ميز و صندلي ها ضد عفوني شود، 
مشتري بعدي روي همان صندلي ها مي نشيند. پشت 
پيشخوان، مشــتري ها با كمترين فاصله منتظرند تا 

نوبت شان شود.
   اين فقط ماجراي رســتوران ها نيســت در وسايل 
نقليه عمومي هم شرايط بهتر از اين نيست، نخستين 
بار از نيمه ارديبهشــت با اعالم فرماندار تهران مقرر 
شد كه اســتفاده از ماســك در مترو و وسايل نقليه 
عمومي اجباري باشد. 2 روز قبل مديرعامل شركت 
واحد اتوبوســراني تهران گفت كه استفاده از ماسك 
در اتوبوس ها اجباري اســت امــا در زندگي روزمره 
مردم تهــران تنها اتفاقي كه افتاده اين اســت كه در 
ايســتگاه هاي اتوبوس نوشته اند اســتفاده از ماسك 
الزامي اســت اما تقريبا بيش از نيمي از مسافراني كه 
از در اتوبوس ها وارد و خارج مي شوند ماسك به چهره 
ندارند. مأموران كنترل بليت هم كه در ايســتگاه ها 
مستقر هستند، به رغم اينكه در گرفتن بليت از مسافران 
جديت دارند اما درخصوص الزام مسافران به استفاده 
از ماسك اقدامي انجام نمي دهند. كمتر اثري از اجراي 
پروتكل هاي بهداشــتي در سطح شــهر وجود دارد، 
اتوبوس ها مملو از مســافرند و مترو در ساعات پيك 

ترافيك جاي سوزن انداختن ندارد.
فرودگاه ها هم دست كمي از ساير نقاط شهر ندارند. در 
ورودي سالن هاي پروازي ميزي وجود دارد كه ظاهرا 
قرار است در آنجا تب سنجي شود، اما در اكثر ساعات، 
خصوصا ساعات پاياني شب هيچ فردي براي سنجش 
تب مســافران خروجي وجود نــدارد.  فاصله گذاري 
اجتماعي هــم در داخل هواپيماهــا معنايي ندارد و 
مســافران در كنار يكديگر و معموال بدون استفاده از 
ماسك مي نشينند و تنها پروتكلي كه در داخل هواپيما 

رعايت مي شــود حذف ميان وعده ها و غذاســت كه 
به جاي آنهــا معموال يك بطــري آب و يك كيك به 

مسافران داده مي شود.
آمار مبتاليان به كرونا نيز كــه مدتي بود روند نزولي 
داشت دوباره شــيب صعودي به خود گرفته و تعداد 
افرادي كه در اثر ابتال به اين ويــروس جان خود را از 
دست داده اند 3رقمي شده است. به نظر مي رسد آنچه 
اكنون در زمينه پروتكل هاي بهداشــتي وجود دارد، 
فقدان ضمانت اجرايي و نظــارت بر نحوه اجراي اين 
پروتكل هاست، آنطور كه مسئوالن وزارت بهداشت 
بارها و بارها عنوان كرده اند خطر ويروس كرونا براي 
سالمت مردم اســت اما هيچ قانون و يا مقرراتي براي 
افرادي كه پروتكل هاي بهداشتي را زير پا مي گذارند 
تعيين نشده است و در عين حال حمايتي هم از مردمي 
كه ناچارند براي كســب درآمد از خانه بيرون بيايند 

پيش بيني نشده است. 

انتظار از  مردم
آنچه مسلم است اينكه مشــخص نيست مسئول يا 
مسئوالن نظارت بر حسن اجراي پروتكل ها چه كساني 
هستند. مســئوالن مختلف پاســخ هاي متفاوتي به 
اين پرسش»همشهري« مي دهند: برخي مي گويند 
نمي دانند چه كســي بايد نظارت كند. شماري ديگر 
مي گويند مسئوليت نظارت با اصناف است و برخي هم 
معتقدند نظارت بر عهده سازمان  هاي باالدستي است 
و در نهايت عده اي هم نام وزارت بهداشت را مي برند. 
در نهايت توپ مسئوليت به زمين مردم مي افتد. آنطور 
كه پيداست عمده توان و برنامه نهادها بر تدوين و ابالغ 
دستورالعمل ها متمركز شــده و حاال در اجراي اين 
پروتكل ها مشكالت پيش بيني نشده زيادي وجود دارد. 
البته كميته ها و متولياني براي نظارت تشكيل شده اند 

اما نظارت آنها فاقد ابزارهاي مؤثر است و با رويكردهاي 
الزام آور پشتيباني نمي شود.

»زهرا نژادبهــرام«، عضــو كميته ويــژه نظارت بر 
فعاليت هاي مقابله با كروناي شــوراي شــهر تهران 
است. او نيز با بيان اينكه پروتكل هاي تهيه شده در اين 
ستاد كه مربوط به شهرداري تهران است براي اجرا در 
اختيار مديران شهرداري قرار مي گيرد به »همشهري« 
مي گويد:» بيشترين ارتباط با پروتكل هاي بهداشتي 
مربوط به شهرداري تهران اســت و به همين منظور 
شــوراي شــهر تهران نيز كميته اي را متشــكل از 
نمايندگان كميســيون هاي مختلف تشــكيل داده 
است. كميســيون حمل ونقل و ترافيك شوراي شهر 
با همكاري معاونت حمل ونقل شهرداري تهران طرح 
ترافيك كرونايي را به تصويب رساند و اجراي اين طرح 
به اين منظور بود كه شهروندان از حمل ونقل عمومي 
استفاده نكنند و پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند 
با وجود اين براي رعايت مسائل بهداشتي نمي توانيم 
مردم را مجبور كنيم.« نژاد بهــرام ادامه داد :»وظيفه 
ستاد ملي مقابله با كرونا اين است كه به مردم بگويد 
ماســك اســتفاده كنند و فاصله گذاري اجتماعي را 
رعايت كنند اما رعايت اين موارد به چگونگي اهميت 
اين مسئله نزد شهروندان بر مي گردد. ما اعالم كرديم 
كه در متــرو، اتوبوس و وســايل حمل ونقل عمومي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي انجام شــود، و تعداد 
محدودي مسافر بايد در اتوبوس ها و متروها سوار شوند 
اما متأسفانه شهروندان اين مسائل را رعايت نمي كنند 
و به محض وارد شــدن به مترو ماسك هاي خود را از 
صورت بر مي دارند. يا با وجود اينكه مي بينند اتوبوس 
جايي براي نشستن ندارد همچنان سوار مي شوند و در 
برخي ايستگاه ها، اتوبوس مملو از مسافراني مي شود كه 

اكثرشان ماسك به صورت ندارند.«

»همشهري« از ضعف سازوكارهاي نظارت و نبود ضمانت اجرايي پروتكل هاي كرونا گزارش مي  دهد

پروتكل هاي ابالغي ستاد ملي كرونا فاقد سازوكارهاي نظارتي اند و تأثير چنداني براي پيشگيري ندارند

پروتكل هاي رها شده
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 غیزانیه 
روی خط ثروت

»غیزانیه« فقط نام یک بخش در جنوب غربی اهواز 
نیست؛ »غیزانیه« سرزمین مردمی است که روی 

بزرگترین سرمایه های طبیعی زندگی می کنند...

كركره تاالرهای پذیرایی 
باال رفت

درحالی كه مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت از بازگشایی تاالرهای 
پذیرایی مناطق سفید كشور خبر داده بود در آخرین تصمیمات اعالم شد كه 

تاالرهای همه مناطق، جز مناطق قرمز می توانند فعالیت خود را آغاز كنند

دكمه هاي فیلترینگ زیر 
دست یك نفر نیستند

 گفت وگوی همشهری با وزیر ارتباطات 
 درباره حقوقی كه روزانه از مردم در فضای مجازی 

تضییع می شود 
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 گزارش همشهری از تالش خانواده ها و زوج های جوان 
برای برگزاری  مراسم عقد و ازدواج  در روزهایی كه آمار 

مبتالیان به كووید-19 بار دیگر اوج گرفته است

با اجازه كرونا، بله!
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بازار نهاده های دامی كشور 5 ماه است كه ناآرام است. تخصیص 
ارز به واردات نهاده های دامی از بهمن ماه متوقف و دسترســی 
تولیدكنندگان به خــوراك دام از آن زمان تا امــروز، روزبه روز 
دشوارتر شده است. محدودیت منابع ارزی كشور به دلیل تحریم 
و البته كرونا، كه حجم زیادی از این منابع را به ســمت واردات 
كاالهای بهداشتی ســوق داد، تخصیص ارز به بسیاری از دیگر 
كاالهاي وارداتي را متوقف و بسیاری از صنایع را با بحران جدی 
مواجه كرده است. ثبت سفارش واردات كاال تقریبا متوقف شده 
و انبوهی از كاالهای رسوب كرده در گمرك، انتظار ترخیص را 
می كشــند؛ 1.5میلیون تن نهاده  دام و طیور نیز ازجمله همین 
كاالهاست كه عدم تخصیص ارز برای ترخیصشان از گمرك، بازار 
خوراك دام را با ناآرامی، التهاب و امروز با بحران مواجه كرده است.

تولیدكنندگان:باقحطینهادههاروبهروشدهایم
وضع بازار نهاده ها از ابتدای امســال روزبه روز بدتر شده  است. 
طی ماه های گذشته نابسامانی گسترده در حوزه واردات و عرضه 
نهاده های دامی باعث شــده این نهاده ها كه با صرف میلیاردها 
دالر ارز دولتی وارد كشور شــده است، به  دست مصرف كننده 
نهایی یعنی دامداران و مرغداران نرسد و آنها ناچار شوند برای 
تأمین نهاده مورد نیازشان به بازار سیاه روی آورند. این چالش 
تا حدی جدی اســت كه برخی دامداران و مرغداران ناچار به 
تغییر و كاهش جیره غذایی دام و طیور شده اند. قیمت نهاده ها 
به طور سرسام آوری در حال افزایش است و گفته می شود ادامه 
این شرایط طی ماه های آینده كشور را با چالش تولید محصوالت 
پروتئینی مواجه می كند. رئیــس هیأت مدیره انجمن صنفی 
گاوداران این شــرایط را قحطی كامل توصیف می كند و نسبت 
به ادامه این وضعیت هشدار می دهد. ســیداحمد مقدسی در 
گفت وگو با همشهری با اشاره به اینكه این وضعیت را در نامه ای 
به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم اعالم كرده است، 
می گوید: اگر مسئوالن به طور اورژانســی به داد تامین نهاده ها 
نرسند همه دام و طیور كشور به زودی از گرسنگی تلف می شوند 
و با یك بحران اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد. وی در 
پاسخ به این  ســؤال كه آیا ترخیص نهاده ها از گمرك طی یك 
 ماه اخیر شــرایط بازار را بهتر نكرده اســت، می گوید: وضعیت 
دسترسی به نهاده ها در یكی دو ماه اخیر نه تنها بهتر نشده بلكه 

بدتر شده است. ســویا نه  فقط در بازار بلكه در بنادر هم موجود 
نیست و گفته می شــود كه فقط 1.5میلیون تن ذرت در بنادر 
وجود دارد كه معلوم نیست به چه علت این ذرت هم بارگیری 
نمی شود. به گفته مقدسی درحال حاضر قیمت سویا در بازار به 
5هزار و 800تومان رسیده و این درصورتی است كه بتوان این 
نهاده را در بازار پیدا كرد. قیمت مصوب سویا 2هزار و 450تومان 
است. ذرت در بازار آزاد 2هزار و 700و جو 2هزار و 200تومان 
معامله می شود، قیمت مصوب این نهاده ها هم به ترتیب یك هزار 

و 500 و یك هزار و 350تومان تعیین شده است.

روزسیاهمرغداران
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی درباره وضعیت نامطلوب 
تامین نهاده ها می گوید: حدود 3 ماه اســت كــه نهاده های دامی 
مثل ذرت و كنجاله ســویا در اختیار مرغداران قرار نگرفته و تنها 

30 درصد از آنچه به عنوان نهاده دولتی مطرح اســت در اختیار 
مرغداران قرار گرفته است، مابقی با قیمت های بسیار باال در بازار 
آزاد تهیه می شود. این درحالی است كه قیمت مرغ به شدت پایین 
اســت و تداوم این وضعیت می تواند صنعت مرغداری را با چالش 
جدی مواجه كند. محمدعلی كمالی سروســتانی با بیان اینكه با 
همه مشــكالت مرغداران تالش می كنند كه جوجه ریزی خود 
را انجام دهند، می افزاید: باقی نهاده های تولید مانند واكســن و 
ریزمغذی هایی مثل الیزین و متیونین تا چند ده برابر افزایش قیمت 
دارند و مشخص نیست كه این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد 
یافت. متأسفانه كارگروه تنظیم بازار نیز هیچ تعیین تكلیفی برای 
خرید مرغ نمی كند و كماكان قیمت سال گذشته را ادامه می دهد.

شركتپشتیبانیاموردام:آزادنخرید
اما در سمت دیگر ماجرا، شركت پشتیبانی امور دام، كه در كنار 

بخش خصوصی، تامین كننده بخشــی از نهاده های مورد نیاز 
صنعت دام و طیور كشور و توزیع كننده این نهاده هاست، بازار را 
آرام و مطلوب می داند و صحبت هایی مبنی بر وجود بحران در 
بازار را فضاسازی از سوی افرادی می داند كه می خواهند به كمك 
رســانه ها در بازار التهاب ایجاد كنند. حسن عباسی معروفان، 
مدیرعامل این شركت در گفت وگو با همشهری از تخصیص ارز 
و ترخیص تدریجی نهاده ها از گمركات كشــور خبر می دهد و 
می گوید: از ابتدای امسال تاكنون 2میلیون و 200هزار تن نهاده 
كه در 31 استان كشور و توزیع شده و آرامش كنونی بازار نیز در 
سایه توزیع همین نهاده ها بوده، به ویژه اینكه طي یك  ماه اخیر 
در حمل ونقل این نهاده ها نیز تسهیل صورت گرفته، اما با این 

حال تا نقطه تامین بازار فاصله داریم. 
وی از استمرار حمل كاال از گمرك به داخل كشور خبر می دهد 
و می افزاید: عالوه بر مقادیر توزیع شــده، كشــتی های حامل 
2میلیون و 600هزار تــن نهاده خریداری شــده نیز در بنادر 
كشور منتظر تخلیه بار هستند و این كاالها نیز به محض تخلیه 
در سطح كشور توزیع خواهد شــد. معروفان با تأكید بر اینكه 
مشكلی در زمینه تامین نهاده ها نداریم، می افزاید: حمل كاال از 
بنادر سرعت گرفته و اگر تا پیش از این روزی 20هزار تن كاال از 
بنادر می رسید، اكنون روزانه 40 و در برخی روزها 50هزار تن 
نهاده از بنادر به داخل كشور حمل می شود و امیدواریم شرایط 
بازار به زودی به نقطه تعادل عرضه و تقاضا برســد. مدیرعامل 
شركت پشتیبانی امور دام، این شركت را تا 80درصد در زمینه 
تامین نهاده های مورد نیاز صنعــت دام و طیور موفق می داند 
و از تولیدكنندگان نیــز می خواهد برای تهیه خــوراك دام از 
سامانه بازارگاه استفاده كنند تا بتوانند نهاده ها را با نرخ مصوب 
دولتی، بدون هیچ گونه افزایش نرخ و با اطالعات شفاف خریدار 
و فروشنده تهیه كنند. این توصیه مدیرعامل شركت پشتیبانی 
امور دام در شرایطی است كه تولیدكنندگان دام و طیور سامانه 
بازارگاه را در زمینه توزیــع نهاده ها ناكارآمد و ناموفق می دانند 
و تأكید دارند كه توزیع دیرهنگام نهاده ها در این سامانه باعث 
ایجاد بازار سیاه شده است؛ چراكه دامدار یا مرغدار وقتی نتواند 
نهاده را در زمان نیاز تهیه كند، بــرای جلوگیری از تلفات دام و 
طیور ناچار است آن را به طور آزاد تهیه كند و به جای آن، سهمیه 

نهاده خود در بازارگاه را در بازار آزاد بفروشد.

كمبود نهاده ها 
و احتمال ایجاد 
بحران
رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنفی 
گاوداران: در بازار 
نهاده های دامی 
قحطی حاكم است 
و این وضعیت 
را در نامه ای به 
جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری 
هم اعالم كرده ایم 
كه اگر مسئوالن 
به طور اورژانسی به 
داد تامین نهاده ها 
نرسند همه دام و 
طیور كشور به زودی 
از گرسنگی تلف 
می شوند و با یك 
بحران اجتماعی و 
اقتصادی مواجه 
خواهیم شد

فعاليت مشروط 
تاالرها
رئیس اتحادیه 
تاالرهاي پذیرایي 
تهران :  ما تابع 
تصمیمات ستاد 
مقابله با كرونا 
هستیم و از آنجا كه 
تهران جزو مناطق 
قرمز طبقه بندي 
نشده، با توجه به 
صراحت مطلب 
درج شده در سایت 
ریاست جمهوري، 
تاالرهاي این شهر 
نیز مي توانند 
مشروط به رعایت 
پروتكل هاي 
بهداشتي و استفاده 
از نیمي از ظرفیت 
خود، فعالیت شان 
را از سر بگیرند، 
مگر اینكه غیر از 
این تصمیم، كتبا به 
اتحادیه اعالم شود

 ترديد دركارآمدی برخوردهای نظارتی 
در بازار خودرو

طرح فــروش فوق العــاده و 
پیش فــروش شــركت های 
خودروسازی با تشدید حلقه 
نظارت ها در مراحل ثبت نام، فروش و خدمات پس از فروش 
در شرایطی در دستور كار متولیان تنظیم بازار خودرو قرار 
گرفته كه حتی اجرای این طرح نیز منجر به كاهش فاصله 
قیمت كارخانه و بازار و حذف دالل بازی از بازار خودرو نشده 
است. با سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا و كارشناس 

صنعت خودرو گفت وگو كرده ایم.

اجرای طرح فروش فوق العاده تا چه حد قادر به 
تنظیم بازار خودرو خواهد بود؟

با توجه به ثبت 7میلیون درخواســت ثبت نام در طرح فروش 
فوق العاده خودرو، بعید به نظر می رســد كه تداوم اجرای این 
طرح قادر به تأثیر بر بازار خودرو و مقابله با دالل بازی و تثبیت 
قیمت ها باشد. كاهش تیراژ تولید خودرو به كمتر از یك میلیون 
دستگاه طی4سال گذشته موجب هجوم تقاضای انباشته ساالنه 
500هزار دستگاهی خودرو به بازار شده است. با درنظر گرفتن 
تقاضای یك میلیون و 500هزار دســتگاهی ســاالنه خودرو، 
اكنون نیاز بازار كشــورمان به حداقل 3میلیون و 500هزار تا 
7میلیون دستگاه رسیده اســت كه گرچه بخشی از این تقاضا 
غیرواقعی و برای كسب سود برخی افراد بوده اما عمال تقاضای 
مؤثر و واقعــی در بازار خودرو را افزایش داده اســت. با منتفی 
شدن شرط پیش پرداخت در طرح قرعه كشی خودرو به دلیل 
فاصله نرخ مصوب كارخانه و بازار خودرو، بسیاری از مردم حتی 
كســانی كه متقاضی واقعی خودرو نبودند نیز سعی كردند تا 
شانس خود را برای برنده شدن در این بخت آزمایی، حتی اگر 
نیازی به خودرو نداشته باشند، امتحان كنند. در واقع این افراد 
خودروهای ثبت نامی را دریافت كرده و نگه می دارند تا در فرصت 
مناسب با تغییر شرایط، نسبت به فروش آن اقدام و سود مناسب 

كسب كنند.
با این روند، مزیت این شــیوه عرضه خودرو 

چیست؟
می توان گفت حســن بزرگ این نحوه توزیع خودرو آن است 
كه برخی شاخص ها را در اختیار مسئوالن قرار می دهد اینكه 
با وجود همه محدودیت های اعمال شده به دلیل فاصله قیمت 
كارخانه و بازار خودرو، تقاضا در بازار خودرو همچنان باال مانده 
اســت. با این شــرایط حتی افرادی كه نیازی به خرید خودرو 
ندارند نیز تالش می كنند تا بخت خود را درقرعه كشی خودرو 
بیازمایند؛ مثال خانواده ای كه دارای سه فرزند دارای گواهینامه 
است و با داشتن یك خودرو  شرایط ثبت نام را دارد برای خرید 
خودرو ثبت نام می كند كه البته این مورد در مصوبه اخیر كمیته 
خودرو اصالح شــده و در دوره هاي بعدي به هر خانواده اي كه 
پالك فعال داشته باشد اجازه ثبت نام داده نمي شود. در گذشته 
نیز شاهد هجوم 5تا 6میلیونی متقاضیان به سایت های ثبت نام 
خودرو بودیم كه اكنون این افراد به شیوه های دیگری وارد عرصه 
قرعه كشی خرید خودرو شده اند و ممكن است تعداد این افراد 
افزایش یابد. اكنون در طرح پیش فروش 75هزار دستگاه خودرو 
با موعد تحویل 4 ماه تا یك سال نیز شاهد تقاضای میلیونی برای 
پیش خرید خودرو بودیم. از سوی دیگر تناسبی بین این تقاضا 
و میزان عرضه وجود ندارد و نباید انتظار داشته باشیم كه عرضه 
100تا 300هزار یا حتی ثبت نام یك میلیون دستگاه خودرو تا 
پایان امســال در بازاری كه حدود 7میلیون تقاضا وجود دارد، 
تأثیر چندانی در تثبیت یا كاهش قیمت ها داشــته باشد. پیام 
رشد تقاضای خودرو آن است كه تفاوت قیمت كارخانه و بازار 

انگیزه اصلی اغلب مشتریان برای ثبت نام خرید خودرو است.
آیا این شیوه عرضه قادر به كاهش فاصله قیمت 

كارخانه و بازار خودرو خواهد بود؟
به دلیل عدم تناســب عرضه و تقاضای موجود در بازار، اجرای 
طرح فروش فوق العاده و سخت ترشدن شرایط فروش و نقل و 
انتقال خودرو نیز قادر به كم كردن فاصله قیمت كارخانه و بازار 
خودروهای پرتیراژ داخلی نخواهد بود. تعداد خودروهای سواری 
موجود در كشور از 22تا 23میلیون دستگاه است درصورتی كه 
از 80میلیون نفر جمعیت كشور50میلیون نفر شرایط سنی و 
قانونی ثبت نام خودرو را داشته باشند، با در نظر گرفتن این میزان 
تقاضا و 25میلیون خودرو به نام، باز هم حدود 25میلیون امكان 
تقاضای خرید در بازار خودرو برای افرادی كه دارای گواهینامه 
هستند، وجود دارد.حتی در صورتی كه از این تعداد 10میلیون 
نفر نیز به هر دلیلی متقاضی خرید خودرو نباشــند، همیشه 
تقاضای بالقوه برای 15میلیون دســتگاه خودرو، وجود دارد. 
همچنین سرانه خودرو در ایران از میانگین جهانی پایین تر است.
آیا تشدید برخوردهای نظارتی موجب كاهش 

تقاضا یا شكاف قیمت بازار خودرو می شود؟
تجربه نشــان داده كه در هیچ جای دنیا در بازارهای مختلف 
كاالیی،  با تشــدید برخوردهــا و بگیر و ببند بــدون اصالح 
زیرســاخت های اقتصادی بنگاه ها، مشــكلی حل نمی شود و 
هر قانونی كه وضع شــود، به دلیل مابه التفاوت قیمت، راهی 
برای دورزدن آن وجود دارد و تنها راه ســازماندهی بازار اقالم 
كاالیی از بین بردن این فاصله قیمتی است. كشورهایی مانند 
آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با تقاضای وحشــتناك 
در بازار خودرو مواجه شدند و پول نیز در دست مشتریان بود. 
دولت به خودروسازان و سایر بنگاه های تولیدی اعالم كرد كه 
محصوالت خود را بر اساس نظام عرضه و تقاضا و با هر قیمتی 
كه می توانند، عرضه كنند و در آخر سال اگر سودی از این شیوه 
فروش حاصل شد 90درصد این ســود به عنوان مالیات از این 
بنگاه ها دریافت می شد. همچنین اعالم شد كه اگر این بنگاه ها 
سود حاصل از این شیوه عرضه محصوالتشان را صرف توسعه 
محصول كنند، از پرداخت مالیات معاف می شــوند. این قانون 
در كشورمان نیز وجود دارد و درصورتی كه بنگاه های تولیدی 
سود ناشــی از عرضه محصوالت خود در بازار رقابتی را  صرف 
افزایش سرمایه كرده و این افزایش سرمایه منجر به رشد تولید و 
كاهش نرخ تورم اقالم كاالیی شود، منعی وجود ندارد. با چنین 
تصمیمی در كشور ژاپن شركت خودروسازی تویوتا كه در ابتدا 
خودروهای گران به بازار عرضه می كرد، تبدیل به شــركتی با 

محصوالت ارزان قیمت شد.

گفت وگو

از اول اسفند و با آغاز شــیوع كرونا در كشــور كه همه فعالیت های اجتماعی، صنفی و بیشتر 
كسب وكارها را تحت تأثیر قرار داد و به تعطیلی كشاند، تاالرها و سالن های پذیرایی نیز كه مراكز عمده 
تجمع محسوب می شوند، طبیعتا به عنوان مراكز پرخطر و دارای ضریب باالی انتقال كرونا، تعطیل 
شدند. این تعطیلی درست در زمانی رخ داد كه با در پیش بودن تعطیالت عید و سال نو و همچنین 
مناسبت های  ماه رجب و شعبان، تاالرها و سالن های پذیرایی باالترین ضریب اشغال را داشتند. 
این مراكز در پیك فعالیت اقتصادی خود، ناچار شدند تمام رزروها را لغو كنند، بیعانه ها را به مردم 
برگردانند و تن به تعطیالتی اجباری بدهند؛ تعطیالتی كه هیچ كس نمی دانست تا چه زمانی به طول 
می انجامد. بعد از یك ماه تعطیالت مطلق در فروردین ماه و بعد از آن یك ماه فعالیت كمرنگ و بعضا 
بدون مجوز در برخی مشاغل، بیشتر صنوف در پایان اردیبهشت از ستاد مقابله با كرونا مجوز فعالیت 
دریافت كردند و مشروط به رعایت پروتكل های بهداشتی ابالغی به سر كارهای خود برگشتند ولی 
برخی از مشاغل پرخطر تعطیل ماندند و بعضی هنوز هم تعطیلند. تاالرهای پذیرایی ازجمله مراكزی 
هستند كه امروز بعد از گذشت 4 ماه از آغاز بحران كرونا، هنوز اجازه فعالیت ندارند و بازگشایی آنها 
هربار به زمان دیگری موكول شده است. سرپرست امور اصناف وزارت صمت، شنبه 24خرداد از 
بازگشایی تاالرهای پذیرایی در مناطق سفید كشور خبر داد اما صراحتا اعالم نكرد كه این تصمیم 

شامل حال تهران نیز مي شود یا خیر؟

اوایل خردادماه اعالم  شــد كه تاالرهای پذیرایی 
بعد از عید فطر می توانند فعالیت شان را آغاز كنند 
و برگزاری مراسم را از سر بگیرند. 4خرداد، رئیس 
اتحادیه تاالرهای پذیرایــی تهران در گفت و گو با 
خبرگزاری ها گفت كه طبق تصمیم ســتاد ملی 
مقابله با كرونا، تاالرهــای پذیرایی بعد از حدود 
2 ماه تعطیلی، فعالیت خــود را بعد از تعطیالت 
عید فطر آغاز خواهند كرد. خسرو ابراهیمی نیا آن 
زمان درباره شرایط برگزاری مراسم در تاالرها نیز 
توضیح داد: تمام تاالرها ملزم به رعایت پروتكل های 
بهداشتی هســتند و باید برای شروع فعالیت در 
ســایت وزارت بهداشــت ثبت نام كنند و پس از 
دریافت كد مربوطه، با رعایت موارد بهداشتی به 
فعالیت خود ادامه دهند. به گفته رئیس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی تهران، تاالرها موظف بودند طبق 
ضوابط فاصله گذاری اجتماعی حداقل 30 درصد 
از ظرفیت تاالر را خالی بگذارند و تمام پرســنل 
نیز ضمن استفاده از ماســك و دستكش، فاصله 
اجتماعی را رعایت كنند. امــا با پایان ماه مبارك 
رمضان و گذشتن از عید فطر، این تنها رستوران ها 
و ســالن های غذاخوری بودند كه مجوز فعالیت 

دریافت كردند و تاالرها همچنان تعطیل ماندند.

برگزاریقاچاقیمراسمدرخانههاوباغها
ادامه روند تعطیلی تاالرها در حالی بود كه از گوشه  
و كنار خبر برگزاری مراســم  در خانه ها و باغ های 
شخصی به گوش می رسید و حتی گفته می شد 
در برخی مناطق كشور بعضی از سالن ها و تاالرها 
با به جان خریدن خطر جریمه و لغو مجوز فعالیت، 
به طور چراغ خاموش و به اصطالح قاچاقی، مراسم 
مردم را برگزار می كنند؛ چیزی كه رئیس اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی تهران و عضو هیأت مدیره اتاق 
اصناف نیز پیش تر نسبت به آن هشدار داده بود. 
ابراهیمی نیا گفته بود كه اگــر همچنان تاالرها 
تعطیل باشند شاهد برگزاری جشن ها و مهمانی ها 
در منازل خواهیم بود كه این اتفاق به انتشار بیشتر 
ویروس كرونا منجر می شود، چراكه دیگر نظارتی 
بر رعایت پروتكل های بهداشتی نخواهیم داشت. 
با گذشت یك ماه از نخستین تاریخ وعده  داده شده 
برای گشــایش تاالرها، انتشــار پی درپی اخبار 
همه گیری كرونا در خانواده ها و شركت كنندگان 
در مراسم  عروسی و عزای خصوصی را شاید بتوان 
تأییدی بر ناكارآمد بــودن تصمیم ادامه تعطیلی 
تاالرها دانســت. با وجود اینكه كرونا در بسیاری 
از استان ها ازجمله  تهران، دوباره سیر صعودی در 

پیش گرفته، به نظر می رسد برخی  از مردم به هر 
دلیل، امكان تعویق برگزاری مراســم خود بیش 
از 3 ماه را ندارند و بعد از این، برگزاری مراسم نیز 

همپای كرونا سیر صعودی خواهد داشت.
فعالیتمشابه،قانونمتفاوت

رستوران ها و سالن های پذیرایی با پایان گرفتن ماه 
رمضان كار خود را آغاز كردند و به شرط فعالیت 
بــا 50درصد ظرفیت خــود، مجاز بــه پذیرش 
مهمان شــدند. برخی از مردم با اســتفاده از این 
امكان، جشــن های  تولد، مراسم عزاداری  و حتی 
نامزدی های خود را در این سالن ها برگزار كردند 
و منتظر باز شــدن تاالرها نماندند. این در حالی 
اســت كه تاالرها به دلیل برخورداری از فضایی 
بزرگ تر، امكانات بیشتر و بهتری برای برگزاری 
بهداشتی اینگونه مراســم دارند. مدیر یكی از باغ  
تاالرهای پذیرایی تهران به همشهري می گوید: 
تاالر های پذیرایی نســبت به رستوران ها سقف 
بلندتر و امكان تهویه بهتری دارند و باغ تاالر ها نیز 
امكان پذیرایی از مهمانان را در فضای باز دارند، اما 
این مراكز در حالی اجازه فعالیت ندارند كه از زمان 
بازگشایی رســتوران ها شاهد برپایی مراسم های 
عقد و عروسی و ترحیم در فضای بسته رستوران ها 
و بدون رعایت فاصله اجتماعی هســتیم. رئیس 
اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهــران در این زمینه 
به همشــهری می گوید: به جز اعضــای اتحادیه 
تاالرهای پذیرایی، تمام رستوران ها، چلوكبابی ها، 
باغ ها و زیرزمین ها در حال برگزاری مراسم هستند 
و برگزاری مراسم در مكان های غیرمجاز و بدون 
هیچ گونه نظارتی در حالی است كه اعضای صنف 
ما متخصص پذیرایی هستند و می توانند با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، مراسم را به بهترین 
شــكل برگزار كنند. ابراهیمی نیا با گالیه از روند 
تصمیم  گیری مسئوالن درخصوص فعالیت تاالرها 
می افزاید: ما مطیع دستورات ستاد كرونا هستیم 
اما هیچ زمان مشــخصی برای بازگشایی از سوی 
مسئوالن مشخص نشده و فقط وعده بازگشایی 
می دهند، درحالی كه بسیاری از افراد در زیرزمین ها 
و باغ ها بدون هیچ نظارتی مراسم برگزار می كنند، 

گزارش دو    

كركره تاالرهای پذیرایی باال رفت
 درحالی كه مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت از بازگشایی تاالرهای پذیرایی مناطق سفید كشور خبر داده بود

در آخرین تصمیمات اعالم شد كه تاالرهاي همه مناطق، جز مناطق قرمز می توانند فعالیت خود را آغاز كنند

بازار

رانت واردات نهاده ها در اختیار شركت های خاص
درحالی كه كمبود نهاده ها در بازار به بزرگ ترین چالش صنعت دام و طیور تبدیل شده است و بسیاری از واردكنندگان در 
حال تالش برای ترخیص محموله های رسوبی خود در گمرك هستند، به نظرمی رسد برخی از شركت ها كه شركت های 
توانمند این حوزه خوانده شده اند، با استفاده از روش های مختلف سعی در استفاده از موقعیت های انحصاری خود برای ترخیص 
محموله هایشان خارج از نوبت، از گمركات دارند؛ مسئله ای كه با اعتراض شدید سایر واردكنندگان مواجه شده است. اتحادیه 
واردكنندگان نهاده های دام و طیور در نامه هایی به سرپرست وزارت صمت و نیز رئیس كارگروه ارزی این وزارتخانه به این مسئله 
اعتراض كرده اســت. در نامه اتحادیه مذكور به وزارت صمت آمده اســت: طی ماه های اخیر برگزاری برخی جلســات با 
شركت های خاص تحت عناوین مختلف ازجمله شركت های برتر یا شركت های توانمند و ارائه اطالعات یا تصمیماتی كه شائبه 
ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شــركت های خاص در پی دارد عماًل و علنًا با انتظارات به حق منــدرج در صدر این نامه و 
شناخت قبلی از رویكرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشكل های قانونی به منظور پیشگیری از هرگونه 
رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد است. دبیر اتحادیه واردكنندگان نهاده های دام و طیور ایران در توضیح این موضوع به همشهری 
می گوید: روز جمعه شانزدهم خرداد ماه سال جاری از طریق وزارت صمت به صورت تلفنی تعدادی از اعضای این اتحادیه فراخوان 
و مقداری ارز به صورت دینار عراق بین وارد كنندگان توزیع شده بدون اینكه به اتحادیه اطالعی داده باشند. عباس حاجی زاده در 
پاسخ به این سؤال كه شركت ها بر چه اساسی انتخاب شــده اند، می افزاید: معلوم نیست براساس چه ضابطه ای چند شركت 
وارد كننده نهاده های دامی انتخاب شده اند و جلسه آن هم در روز تعطیل با حضور تعداد معدودی از اعضای اتحادیه در وزارت 
صمت تشكیل شده است. عصر روز جمعه از ساعت 6بعدازظهر تا ساعت 11 شب بدون اطالع اتحادیه و تعیین هیچ گونه ضابطه ای 
از قبل، این ارز بین تعدادی از واردكنندگان توزیع شده كه مصداق بارز رانت است. به گفته وی، اتحادیه نسبت به این قضیه به 
 شدت اعتراض دارد و این موضوع را پیگیری خواهد كرد كه ارز مورد نیاز واردات نهاده های دامی طبق ضابطه مشخصی بین همه 
وارد كنندگان توزیع شود. حاجی زاده ادامه می دهد: واردات نهاده های دام و طیور مشمول ارز 4هزار و 2۰۰ تومانی است اما این ارز 
از سوی بانك مركزی بسیار سخت و دشوار تخصیص پیدا می كند. نزدیك 8 ماه 1,۵ میلیون تن جو و ذرت در بنادر رسوب كرده و 
برای ترخیص این محموله ها ارز تخصیص پیدا نمی كند. ماندگاری زیاد این محموله ها در بنادر ضمن فساد پذیری و كاهش كیفیت 

اقالم متأسفانه هزینه انبارداری سنگینی را به وارد كنندگان تحمیل می كند.

نبود نهاده های دامی؛ اين طرف اصرار، آن طرف انكار

یك  ماه پیش، وقتی اعالم شد كه با هدف صرفه جویی ارزی، 
برخی اقالم غذایی وارداتی از شمول دریافت ارز دولتی خارج 
می شوند، نام چند قلم از این فهرســت بیش از دیگر اقالم 
نگران كننده می نمود. برنج، روغن و نهاده های دام و طیور، كه حلقه ابتدایی زنجیره تولید مرغ 
و گوشت هستند، به عنوان كاالهایی كه تند و تیزی قیمتشان، مستقیما سفره مردم و به ویژه 
اقشار ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد، اقالمی بودند كه خروجشان از فهرست دریافت ارز 
42۰۰تومانی با انتقاد و هشــدارهای زیادی همراه شد. البته بعدا مشخص شد كه از این جمع 
سه تایی، روغن و نهاده های دامی كماكان ارز یارانه دار دریافت خواهند كرد و تنها واردكنندگان 
برنج ناچارند بعد از این هزینه بیشتری بپردازند و ارز نیمایی تهیه  كنند، اما با این حال بازار 

هردو كاالی یارانه ای یعنی روغن و نهاده های دامی امروز پرالتهاب است.

فرخنده رفائی
خبرنگار

دبیر اتحادیه واردكنندگان نهاده هاي دام و طیور: درحالی كه 
تولیدكنندگان از نبود نهاده هاي دام و طیور به ویژه سویا در بازار خبر 

می دهند، وزارت صمت مدیران تعداد مشخص و محدودی از شركت های 
واردكننده این نهاده ها را شبانه فراخواند و به آنها برای واردات، ارز داد

اما اعضای اتحادیه كه تمام پرســنل آنها از نظر 
سالمتی بررسی می شوند، تست كرونا می دهند 
و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می كنند، 

اجازه فعالیت ندارند.
ضرروزیانتاالرها

دغدغه های بهداشتی در زمینه باز شدن یا نشدن 
تاالرها یك بخش ماجراســت. سوی دیگر ماجرا 
ضرر و زیان بسیار سنگینی است كه این واحدهای 
صنفی به دلیل از دست دادن زمان طالیی فعالیت 
خود از دست دادند؛ زیانی كه حتی اگر امروز هم 
تاالرها فعالیت خــود را آغاز كنند تنها 2 ماه تیر و 
مرداد را برای جبران آن زمان دارند و با فرارسیدن 
محرم و صفر باز ركود دامنگیرشــان خواهد بود. 
ابراهیمی نیا، خســارت ماهانه تاالرهای پذیرایی 
را بین 50 تا 200 میلیون تومان ارزیابی می كند و 
می گوید: با تعطیالت چهارماهه واحدهای صنفی 
رقمی حدود 700میلیون تا 2 میلیارد تومان ضرر 
كرده اند كه شامل اجاره، وسایل و تعهدات پرداخت 
شده به مردم می شــود. او می افزاید: چندین ماه 
است اعضای اتحادیه دچار مشكل شده اند و 50 
درصد واحدها به ورشكستگی رسیده اند. بسیاری 
از واحدها به دلیل مســتأجر بودن و بسیاری نیز 
به دلیل برگشــت خوردن چك هایشان با مشكل 
مواجه شده اند، درحالی كه دولت هیچ كمكی به 
اعضا نكرده است و با این شرایط بسیاری دیگر از 
واحدها نیز در آینده با مشــكل مواجه می شوند. 
گفته های رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران 
و نایب رئیس اتاق اصناف درحالی بیان می شود كه 
شــنبه همین هفته )24خرداد( جمشید گلپور، 
سرپرســت مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت 

صنعت از بازگشایی تاالرهای مناطق سفید كشور 
خبر داد. با روند رو به رشــد آمار كرونا در تهران، 
بعید به نظر می رسد بازهم تاالرهای تهران شانس 

بازگشایی داشته باشند.

تاالرهايتهرانبازميشوند
براســاس آخرین تصمیمــات اتخاذ شــده در 
جلسه اي كه در تاریخ24خرداد1399 با حضور 
رئیس جمهوري برگزار شــد، فعالیت تاالرهاي 
تهران بالمانع اعالم شده و این مراكز از این پس 
مي توانند به طور قانوني پذیــراي مهمانان خود 
باشند. در آخرین دقایق تنظیم این گزارش رئیس 
اتحادیه تاالرهاي پذیرایي تهران در گفت وگو با 
همشهري از بازگشــایي تاالرهاي شهر تهران با 
توجه به قرار نداشــتن این شهر در میان مناطق 
قرمز  خبرداد. خسرو ابراهیمي نیا  گفت: براساس 
اعالم و ابالغ تصمیمات جلســه رئیس جمهوري 
كه در سایت ریاســت جمهوري منتشر شده، به 
صراحت اعالم شده كه تاالرهاي پذیرایي در همه 
مناطق غیراز مناطق قرمــز مي توانند با رعایت 
پروتكل هاي بهداشــتي و با استفاده از 50درصد 
ظرفیت خود فعالیت كننــد. وي اضافه كرد: ما 
تابع تصمیمات ســتاد مقابله با كرونا هستیم و 
از آنجا كه تهران جــزو مناطق قرمز طبقه بندي 
نشــده، با توجه به صراحت مطلب درج شده در 
سایت ریاست جمهوري، تاالرهاي این شهر نیز 
مي توانند مشروط به رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
و استفاده از نیمي از ظرفیت خود، فعالیت شان را 
از سر بگیرند، مگر اینكه غیر از این تصمیم، كتبا به 

اتحادیه اعالم شود.

علی ابراهیمی
دبیر گروه بازار
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 توافق برگزاری 
مراسم در وقتی 

دیگر
بالتكليفي آدم هايي 

مثل نهال موجب 
شد كه در ميانه 

كرونا، پليس امنيت 
عمومي تهران 

وارد عمل شود و با 
ابالغ نامه اي به اتاق 

اصناف تاالرداران 
را موظف كند كل 

مبلغ بيعانه اي را كه 
براي رزرو دريافت 

كرده اند، بازگردانند. 
حاال چند ماه گذشته، 

برخي تاالرها بيعانه 
را برگردانده اند و 

برخي ديگر نه. آنها 
كه برنگردانده اند با 
عروس ها و دامادها 

توافق كرده اند 
مراسم را بعداً  برگزار 

كنند

 بازگشت پول؛
شاید وقتی دیگر

بعد از اعالم خبر 
رسمي شيوع كرونا در 

كشور وقتي كه شهر 
به حالت نيمه تعطيل 

در آمد و همه جا بسته 
شد، بسياري قبل از 

شروع قرنطينه به 
فكر ازدواج بودند و 

تمام كارهاي خود را 
انجام داده بودند. كلي 
هزينه كرده بودند كه 

با ورود اين ويروس 
ناشناخته به كشور 

همه مراسم شان 
به هم خورد و هستند 

عده زيادي از مردم 
كه هنوز به دنبال 

پس گرفتن پول هاي 
خود هستند

قاب دیروزقاب امروز

 پشــم چينی گوســفندان همزمان با شــروع فصل كــوچ در ارتفاعات ســبالن آغاز 
شده است .

عكس :ايرنا-  رضا زارع

 ماموران محافظ كيسه های ســكه مقابل بانک شاهنشاهی در ســال 1۲۹۰ در دوران سلطنت
 احمد شاه قاجار.

عكس :موزه نقشه

با شما، برای شما
قرار اســت بنویســید... كوتاه اما بنویسید... ســاده، روان، 
راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایی را فراهم 
كنیم تا صحبت ها، دیدگاه ها، ایده هــا، 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 برویــم و قدم هایمان را هر روز محكم تــر كنیم و بعد 

پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصــی دارید... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی دارید... اگر فكــر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت 
به برخی تصمیم هــا، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شــهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر 
موافق یا مخالف دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در 
تاكسی یا اتوبوس نشســته اید یا در جمع و محفل دوستانه 
یا خانوادگی مشــغول گپ وگفت هســتید یــا روی مبل و 
جلوی تلویزیون و یا حتی تــوی تختخواب لم داده اید، آنچه 
را در ذهنتان می گــذرد و می خواهید آن را بــرای دیگران 
به اشــتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویســید و 
برای ما پیامــك كنید، تا بقیه خواننــدگان روزنامه و مردم 
و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه هــا را ببینند و 
بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك 

حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار 
دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی آن تأكید 
داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور دارید و موقعیت ما 
را در انتشــار آنها درك می كنید! اتفاقا 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 
اســت، البته این بار از پایین به باال؛ بدون توقف، مســتمر و 
مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما 
در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، اما قرار نیست در این 
نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگــری هم داریم و بنا داریم 
كه خیلی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای شما را خیلی 
بیشــتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیــم و از صحبت ها 
و نظرات و دیدگاه های شــما صفحه ای را شــكل بدهیم كه 
متعلق به خود شماست و قرارنیســت پای مسئولی به آن باز 
شــود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن 
همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد میانی آن 
شماره را ســتاره 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.

پيامگير ما با شــماره ۰۹۰۲38۲84۹1 در تمام طول 
شبانه روز آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های 

شماست.
****

 5546***۰۹18- ابراهيم:
آقای رئیس جمهور از تغییر سبك زندگی مردم در دوران بعد 
از كرونا صحبت كردند. این حرف خیلی خوب است اما وقتی 
بدیهی ترین تغییرات در سیستم های اداری و خدماتی اعمال 
نمی شود و سقف كارت به كارت كردن پول از خودپردازها دوباره 
3میلیون تومان می شود یا برای هر كاری از تلفن گرفته تا ثبت 
تقاضای دریافت كد سهامداری و هر كار پیش پا افتاده دیگری 
مردم را به ادارات می كشــند، چطور می شــود از تغییر سبك 
زندگی حرف زد؟ تا وقتی ادارات رویه هایی كه دارند را مطابق 

با شرایط جدید تغییر ندهند، انتظار از تغییر، بیهوده است.

 98۲6* * * ۰۹1۲– ايرج:
فروش خــودرو در ایــران هم بایــد مثل بقیه كشــورهای 
جهان یك معادله ساده خطی باشــد یعنی خودروساز باید 
كاالی تولیدی خود را با احتســاب هزینه واقعی تمام شــده 
تولید به اضافه مثال 5درصد ســود تحقیق و توسعه و حدود 
10درصد سود منطقی فروش به خریدار خودرو عرضه كند 
و خریدار یا همان مصرف كننده واقعــی هم باید از خودروی 
 خریداری شــده اســتفاده كند. اینكه هر معادله ســاده و
پیش پا افتــاده ای در مملكت ما اینطور پیچیده و ســخت و 
بغرنج شود هیچ توجیهی ندارد، مگر اینكه عده ای فقط دنبال 
سوءاســتفاده و ســودجویی و پایمال كردن حق مشتری و 

مصرف كننده واقعی خودرو باشند.

 1785* * * ۰۹1۹– شهاب:
اینطور كه به نظر می رسد دالالن و كسانی كه با اجرای طرح 
جدید فروش خودرو و نظارت های اعمال شده منافعشان در 
خطر افتاده یا از بین رفته به شــكل های مختلف و با انتشار 
مطالب خالف واقع و انواع محاسبات دروغین و حتی كشیدن 
كاریكاتور های مختلف سعی در بی نتیجه نشان دادن این طرح 
و از كار انداختن آن دارند تا دوبــاره ماهی های خود را از آب 
گل آلود بگیرند. مدیران پاكدست خودروسازان و دستگاه های 
نظارتی باید به هوش باشند و با این بدخواهی ها مقابله كنند 

و با جدیت ادامه دهند.

 5765***۰۹18- بابک:
هر ســاله در فصل برداشت محصول، شــاهد برداشت حجم 
عظیمی از میوه ها و صیفی جات هستیم كه باعث افت شدید 
بهای محصول ســرزمین و بی نصیب ماندن كشاورز از محل 
فروش تولیداتش می شود. از سوی دیگر، با توجه بیش از اندازه 
كشاورزان به كاشت محصوالتی كه در بازار فروش بیشتری 
دارند، سطح زیركشت محصوالت كشــاورزی دیگر كاهش 
یافته و این موضوع منجر به افزایش بهای محصوالتی می شود 
كه كمتر كشت شــده اند. با اینكه همواره از سوی مسئوالن 
درباره مدیریت كاشــت و برداشــت محصوالت كشاورزی 
صحبت می شــود، اما هیچ گاه این مدیریت به درستی اتفاق 
نمی افتد. تصمیم گیری برای این موضوع كار سختی نیست 
و فقط كافی است عزم جدی برای پایان دادن به این وضعیت 

در مسئوالن باشد.

رُك 

اواخر بهمن پارســال نخســتین خبرها درباره بــروز كرونا در 
ایران منتشر شــد. همه مي گفتند مردم باید در خانه ها بمانند و 
دورهمي ها و میهماني ها تعطیل شود. كووید-19مسئله جدي، 

پیش بیني ناپذیر و نگران كننده زندگي مردم شد.
»بعد از این خبر، صداي زنگ تلفن خانه ما قطع نمي شــد. اقوام 
و آشنایان زنگ مي زدند و سعي مي كردند به نحوي از سرنوشت 
مراســم ما بپرســند. بعضي مي خواســتند دلداري بدهند، اما 

حرف هایشان بدتر باعث مشوش شدن اوضاع ما مي شد.«
نهال، مراسم عروســي اش در 3ماه گذشته 2بار لغو شده؛ یك بار 
اوایل اسفند به دلیل شیوع كرونا و یك بار هم اوایل خرداد به دلیل 

ادامه كرونا.
ماجرا به همین جا ختم نمي شود. او مانند صدها نفر دیگر براي 
شروع زندگي مشــترك  بالتكلیف اســت؛ »براي ازدواج مان از 
اینترنت شــركتي را پیدا كردیم كه خدمات عروسي آسان ارائه 
مي داد؛ یعني شما میوه و شیریني و كارت عروسي و لباس و ماشین 
عروس فیلمبرداري را به آنها واگذار مي كنید و شركت هم در مقابل 
تخفیف خوبي مي دهد. چون از طریق فضاي مجازي با شركت آشنا 
شده بودیم و شناخت زیادي از آنها نداشتیم، بسیار نگران بیعانه اي 
بودیم كه پرداخت شــده و به دلیل پاسخگو نبودن شركت فشار 

روحي زیادي را تحمل كردیم.« 
بالتكلیفي آدم هایي مثل نهال موجب شــد كــه در میانه كرونا، 
پلیس امنیت عمومي تهران وارد عمل شود و با ابالغ نامه اي به اتاق 
اصناف تاالرداران را موظف كند كل مبلغ بیعانه اي را كه براي رزرو 
دریافت كرده اند، بازگردانند. حاال چند ماه گذشته، برخي تاالرها 
بیعانه را برگردانده اند و برخي دیگر نــه. آنها كه برنگردانده اند با 

عروس ها و دامادها توافق كرده اند مراسم را بعداً  برگزار كنند.

مالك  هايي جديد براي انتخاب
یكي از دفاتر عقدي كه نزدیك به ولنجك است، به دلیل بوي مواد 
ضد عفوني كننده كه در ورودي ساختمان پیچیده، توانسته از دفتر 
عقد دیگري كه در مقابل آنها قرار دارد، مشتري هاي بیشتري را 

جذب كند.
حمید  رضا خاني، مدیر یكي از دفترخانه هاي تهران به »همشهري« 
مي گوید: »دفتر ما حدودا یك  ماه كامال بســته شــده بود. اوایل 
بازگشایي یكي از خانواده هایي كه براي مراسم به دفاتر سر مي زدند 
و هنوز تصمیم شان براي انتخاب قطعي نشده بود، به خاطر استفاده 
از ضد عفوني كننده دفتر ما را انتخاب كردند. روز عقد هم روي میز 
یك شیشه بزرگ الكل گذاشته بودند و آن را با تور سفید تزیین 
كرده بود. اصال از آن اســتفاده نكردند اما در تمام عكس هایشان 
بود.« در مراسمي كه این روزها برگزار مي شود، آیین قند سابیدن 
و عسل خوردن كامال از بین رفته. آنطور كه رضاخاني مي گوید در 
یكي از عقدكنان اخیر خانواده ها عسل آورده بودند، با قاشق یك بار 
مصرف. بعد از شیوع ویروس دیگر كسي به همان تعداد مهمان هاي 
اندكي كه همراه خود مي آوردند یادگاري از مراسم داده نمي شود. 

همه  چیز ساده تر شده است.

به سايه خود هم الكل بزن
دفترخانــه داران درباره اوضــاع و احوال ایــن روزها حرف هاي 
دیگري هم مي زنند. علیرضا خندان دفترخانه  اي دارد در محدوده 

مرزداران. قبال جلوي دفترخانه اش پر مي شــد از ماشــین هاي 
عروس حاال اما خبري از گل و بادكنك و تزیینات مرسوم ماشین ها 
نیســت، همانطور كه عرو س ها هم با لباس هاي سفید و ساده تر 
در مراسم حاضر مي شوند. خندان مي گوید: »در یك روز 2عقد 
داشتم كه بسیار جالب بودند. اول كه تماس گرفتند، اعالم كردند 
كه ما 10نفر هستیم اما بعد از ترس كرونا تعداد مهمان هایشان 
به 8نفر رسیده بود. تمام همراهانشان با هم وارد نشدند. یكي بعد 
از ضدعفوني كردن خودش وارد مي شد و تبریك مي گفت و خارج 
مي شد و نفر بعدي با طي همین مراحل مي آمد داخل اتاق عقد. 
داماد حاضر نبود كنار عروس بنشیند تا خطبه آنها خوانده شود. 
از خانه با خود خودكار آورده بودند و در طول مراســم چندین بار 
دست هایشان را ضد عفوني مي كردند اما باالخره عقد انجام شد و 

زندگي شان را شروع كردند.«

عروس و دامادهاي مريخی
اما در مقابل گروه اول كه ســخت مي گیرند، گــروه دیگري هم 
هستند كه گویا در روزهاي پرحادثه 3 ماه گذشته در سیاره دیگري 

زندگي مي كرده اند.
خندان درباره این گروه مي گوید: »اصال نمي دانند كرونا را چگونه 
مي نویسند؟ گفته بودند ما 20نفر مهمان داریم اما با خود 50نفر 
مهمان آورده بودند به عالوه 2نفر عكاس كه حین دادن كادو همه 
با هم روبوســي مي كردند. ما خودمان هم ترسیده بودیم. دفتر 
آنقدر شلوغ بود كه ما متوجه نشــدیم خود عروس بله را گفت یا 
اطرافیانش! پــدر و مادر عروس از هم طــالق گرفته بودند. مادر 
عروس با شــوهرش آمده بود اما امضاي پدر اصلي باید مي بود. 
به خاطر همین مراسم شان شلوغ شــده بود؛ هم ناپدري مهمان 

دعوت كرده بود، هم پدر اصلي عروس.«

شروع بدون اختالف زندگي مشترك
حامد و ســتایش كه بعد از حدود 2ســال مي خواســتند با هم 
عقد كنند، مراســم را به هیچ وجه لغو نكردند و در ایام قرنطینه 

اسم هایشان در دفترخانه ثبت شد.
»خانواده هاي ما خیلي اصرار داشــتند كه ما دوست داریم شما 
را با لباس عــروس ببینیم و براي شــما آرزو داریم اما ما ترجیح 

دادیم فقط یك مراسم ساده بگیریم. هنوز هم به خانواده هایمان 
اطالع نداده ایم كه نمي خواهیم كال مراسم بگیریم. هر دو نفرمان 
خانواده هایمان مخالف بودند كه با هم ازدواج كنیم. دست آخر هم 
گرفتار قرنطینه شدیم. مي ترسیدیم اگر قرار محضر را لغو كنیم، 
دیگر نتوانیم خانواده هایمان را مجاب كنیم تا اجازه دهند ما به هم 
برسیم. به خاطر همین براي هر كدام از كارهایي كه قبل از شیوع 
كرونا خیلي ساده به نظر مي رسید براي من و مهیار یك روز زمان 
مي برد تا به نتیجه برسد. ما حتي در مراسم عقدمان عكاس هم 
نداشــتیم. فقط یكي از اقوام ما با دوربین چند عكس از ما گرفت 
كه بزرگ كردیم و روي شاســي چاپ زدیم. مراســم نگرفتن ما 
باعث شد به خیلي از اختالف نظرهایي كه ناشي از متفاوت بودن 
خانواده ها ســت برخورد نكنیم و از حواشــي كه بعد از مراسم ها 

به وجود مي آید، جلوگیري كنیم.«

حلقه تنگ را دستت كن
نیكي و مرتضي بارها تصمیم گرفتند كه تصمیم شــان را رسمي 
كنند اما هر بار یك اتفاقي رخ داده كه نتوانستند. یك بار یكي از 
اقوام نیكي فوت كرده یا مرتضي به ماموریت رفته یا یكي از آنها 
امتحان مهمي داشته، دقیقا به همین دلیل این بار كرونا و قرنطینه 
هم باعث نشــد از تصمیم شــان صرف نظر كنند، با وجود كرونا 

كارهایشان را پیش بردند.
نیكي به همشهري مي گوید:»آذر پارسال وقتي به چند تاالر سر 
زدیم، ساده ترین منو تقریبا نفري 200هزار تومان مي شد. هزینه 
شــام 6 تا 7میلیون بود با مهمان هایي كــه از دو طرف 300نفر 

بودند با هزینه گل آرایي و آتش بــازي و موزیك و رقص نور 50 تا 
100میلیون تومان مي شد، با تورمي كه از آذر ماه تا االن در جامعه 
داشتیم، تصمیم گرفتیم اصال مراسمي نداشته باشیم. تنها فشاري 
كه به ما  وارد شد، تهیه لباس مرتب براي من بود. طال فروشي كه 
حلقه هایمان را سفارش دادیم، از مدل حلقه من 2سایز درست 
كرده بود كه موقع تحویل دادن اشتباه شده بود و حلقه براي دستم 

تنگ بود. با هر سختي كه بود، حلقه را روز عقدم دستم كردم.«
او ادامه مي دهد: »تمام پولي كه براي مراسم عقدم درنظر گرفته 
بودم به عالوه پس اندازي كه براي جهیزیه درنظر گرفته بودم را 
صرف خرید وسایل اولیه زندگي كردم. از بهمن یا اسفند سال قبل 

هم كلي روي قیمت اجناس رفته است.«

كارت ات را پس بگير
بعد از اعالم خبر رسمي شــیوع كرونا در كشور وقتي كه شهر به 
حالت نیمه تعطیل در آمد و همه جا بســته شد، بسیاري قبل از 
شروع قرنطینه به فكر ازدواج بودند و تمام كارهاي خود را انجام 
داده بودند. كلي هزینه كرده بودند كه با ورود این ویروس ناشناخته 
به كشور همه مراسم شان به هم خورد و هستند عده زیادي از مردم 

كه هنوز به دنبال پس گرفتن پول هاي خود هستند.
نسترن كه اوایل شــروع قرنطینه تصور دقیقي از ویروس كرونا 
نداشــته، فكر مي كرد كه خیلي زود این دوره تمام مي شــود اما 
حدود 3هفته كه گذشت، متوجه شد این ویروس را نمي توان دید 
و  تقریبا به تمام كشورهاي دنیا انتقال یافته است؛ »ما حتي كارت 
عروسي مان را هم پخش كرده بودیم و مشغول انجام دادن كارهاي 
نهایي مراسم بودیم كه متوجه شدیم باید همه در خانه بمانند و 
قرنطینه آغاز شد. وقتي بار اول مراسم مان لغو شد، خانواده هایمان 
امید داشتند كه به زودي شهر به حالت عادي بازمي گردد و دوباره 
مي توانیم مراســم بگیریم، اما وقتي دوباره مراســم ما لغو شد، 
خانواده هاي هر دو طرف بسیار نگران شدند و توصیه كردند كه 
زندگي تان را آغاز كنید. هر موقع وضعیت عادي شــد مي توانید 
مراسمي كه عقب افتاده را برگزار كنید. براي من خیلي اهمیت دارد 
كه حتما مهمان ها با اطمینان خاطر و رضایت كامل در مراسم مان 

حضور پیدا كنند.«

اميدت را از دست نده
حاال كه چند ماه از كرونا گذشته، مردم آرام آرام به زندگي روزمره 
بازمي گردند. بسیاري از مراكز بازگشایي شده اند اما تاالرها هنوز 
جزو مراكز با ریسك باال و تعطیل هســتند. قاسم نوده فراهاني، 
رئیس اتاق اصناف تهران درخواست كرده تاالرها هم باز شوند اما 
صعودي شدن منحني ابتال به كرونا در روزهاي اخیر تصمیم گیري 
براي این بازگشایي را دشــوار كرده و احتماال با توجه به شرایط 

پیش رو، این بازگشایي به تعویق خواهد افتاد.

فهمیه محمدي
خبر نگار

 جوان هاي زیادي هستند كه خانه اجاره كرده اند و اسباب و اثاث زندگي خود 
را تهیه كرده اند اما به دلیل بروز كرونا، قادر به برگزاري مراسم جشن عروسي خود 
نیستند. ما در زندگي، حواشي و اصل هایي داریم. جشــن ازدواج یكي از فرعیات 
آغاز زندگي مشترك است و آنچه اصل و اســاس زندگي را تشكیل مي دهد، آغاز 
زندگي مشترك 2جوان با یكدیگر اســت. نمي توانیم اصل را فداي فرعیات كنیم 
و مابقي زندگي براي فرد اهمیتي نداشته باشــد. برگزاري جشن عروسي و انجام 
تشریفات معمول براي شروع زندگي در جاي خود اهمیت دارد اما، نباید موضوع 
اصلي را تحت الشعاع خود قرار دهد و زن و شوهر و خانواده شدن نباید معطل این 

مراســم بماند. بارها دیده ایم، این عقب افتادن در برگزاري مراسم جشن عروسي 
سبب دلسردي زوجین و حتي ایجاد كدورت و سایه انداختن این تأخیر بر زندگي 
مشترك افراد مي شود. طوالني شدن و عقب انداختن ازدواج به دلیل برگزار نشدن 
جشــن، بارها منجر به بروز تنش هایي در زندگي مي شــود كه مي تواند تا سال ها 
محلي براي بروز اختالف زوجین و حتي خانواده هاي آنان شــود. براي پیدا كردن 
راه چاره اي براي پایان دادن به تأخیر در برگزاري مراسم ازدواج، والدین باید اجازه 
دهند كه زوج ها زیر سقف مشــترك بروند و پس از آرام شدن وضعیتي كه كرونا 
امروز براي جامعه ایجاد كرده است در فرصت دیگري به فكر برگزاري مراسم خود 
باشند. از سوي دیگر، گاهي دیده مي شود یكي از زوجین اصرار به برگزاري مراسم 
جشن ازدواج دارد؛ در چنین شرایطي باید تابع عقالنیت بود و هیجان ها، فرهنگ ها 
و خرده فرهنگ ها نباید باالتر از عقالنیت باشد. بندي در قراردادها به نام فورس ماژور 
داریم كه اگر پیشــامد غیرمترقبه اي رخ دهد، آن قرار داد قابل اجرا به شكل عادي 
نیست. امروز هم جامعه دچار همین شرایط است و عقل از وجود خطر در صورت 
برگزاري مراسم خبر مي دهد. در چنین حالتي نظر مردم، دوستان و آشنایان درباره 

اینكه چرا مراسم ازدواج برگزار نشده اســت مهم نیست. ما باید به دنبال عقالنیت 
باشیم و به دنبال فرهنگ و خرده فرهنگ و چشم و هم چشمي نباشیم و اگر به دنبال 
این رفتارها برویم باعث تأسف اســت. زوجیني هستند كه مدعي مي شوند كه اگر 
بدون برگزاري مراســم ازدواج، زیر بار آغاز زندگي مشــترك برویم، ممكن است 
داماد سرد شده و دیگر مراسم ازدواج را برگزار نكند یا به آن كیفیتي كه دنبال آن 
هستند، برگزار نكند. متأسفانه در فرهنگ ما، حرف مردم اهمیت باالیي پیدا كرده 
است. موضوع اینجاست كه حتي اگر مراسم ازدواج برگزار شود، مردم حرف خود را 
مي زنند اما ما باید كاري را انجام دهیم كه قابل دفاع باشد و عملكردمان پذیرفتني 
باشد. در شرایط شیوع كرونا، باید به دوستان و آشــنایان اعالم كنیم كه به دلیل 
كرونا، مراسم را برگزار نكرده ایم و این حرف را مردم مي پذیرند. زوجین و تصمیم 
آنها براي آغاز زندگي اهمیت دارد و دلیلي نــدارد كه دیگران براي زندگي و اینكه 
جشن برگزار شود یا نشود تصمیم گیري كنند. باید به جان مردم به همان اندازه كه 
جان نزدیكانمان داراي اهمیت است توجه كنیم و موضوع برگزاري جشن ازدواج 

را بهانه اي براي به خطر انداختن جان دیگران نكنیم.

 كرونا و جشن ازدواج !
حمیدرضا بابامرادي

روانشناس

ات
ی بی

هد
س: م

عك

گزارش همشهري از تالش خانواده ها و زوج هاي جوان براي برگزاري
 مراسم عقد و ازدواج  در روزهایي كه آمار مبتالیان به كووید-19 بار دیگر اوج گرفته است

با اجازه كرونا، بله!

عروسی های زير زمين ی
تاالرهاي عروسي و پذيرايي همچنان بسته هستند اما زندگي راه خودش را مي رود؛ حتي اگر شده از زير زمين.ستاد مقابله با كرونا 
اعالم كرده برگزاري مراسم عروسي و عزا بايد تا اطالع ثانوي تعطيل باشد. حسن روحاني، رئيس جمهوري هم گفته مردم، سبک 
زندگي شان را تغيير بدهند و تا زماني كه كرونا هست، دور هم جمع نشوند؛ حتي براي عروسي و عزاداري. از نظر مسئوالن و سياستگذاران، 
تاالرها تعطيل هستند اما در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي چراغ آنها روشن شــده است. اين تاالرها از بعد عيد فطر اجراي مراسم را از 
سر گرفته اند و خودشان قانون بازگشايي همه مشاغل را براي خودشان اجرا كرده  اند و خواسته اند كه استثنا نباشند.  علي خدايي، صاحب 
يكي از اين باغ تاالرها ست كه بعد از عيد فطر چند مراسم برگزار كرده، البته باغ او در دوران كرونا تغييرات زيادي به خود ديده؛ حاال به جاي 
تونل گل، يک تونل پودري ضدعفوني كننده دارد؛ »4مجموعه داريم كه همه بعد از عيد فطر به دليل پيگيري زياد عروس و داماد هايي كه 
اينجا مراسم داشتند، دوباره شروع به كار كردند و حدود شش، هفت مراسم  اجرا شده است. طاق ورودي مجموعه كه قبال گل آرايي انجام 
داده بوديم را مجهز به تونل ضدعفوني كننده كرديم. به صورت پودري مواد ضدعفوني و الكل اسپري مي شود. همه مهمان ها موظف هستند 
پيش از ورود به تاالر از داخل آن رد شوند.«  صندلي ها با فاصله زياد از هم چيده شده و همه پرسنل تست كرونا داده اند و با داشتن كارت 
بهداشت مشغول به كار هستند؛ با ماسک هايي يک شكل كه بر چهره دارند. محوطه اين باغ تاالر بزرگ است؛ خدايي مي گويد: » هم اكنون 
مي توانيم تا 3۰۰نفر را با فاصله اجتماعي در تاالر پذيرا باشيم. همچنان هر خانواده سر يک ميز مي نشينند. براي سرو شام هم از قاشق و 
چنگال هاي پالستيكي استفاده مي كنيم كه در آن يک پد الكلي هم وجود دارد.«  شيوه سرو غذاي شب عروسي هم شباهتي به روال گذشته 
شب هاي عروسي ندارد. از ميزهاي چيده شده با شمع هاي روشن و انواع غذاهاي رنگ به رنگ خبري نيست. غذا به صورت تک پرس براي 
مهمان ها سرو مي شود و اينها راهكارهايي است كه تاالرهاي بي مجوز به زعم خودشان براي كنترل خطر ابتال به كرونا در پيش گرفته اند. ظرف 
شيريني و تنقالت هم سلفون پيچ شده اند و هر ظرف فقط مخصوص يک نفر است. قرار است ستاد كرونا امروز يا فردا درباره تاالرهاي عروسي 
همانند ساير صنوف تصميم بگيرد كه مي توانند فعاليت هايشان را پس از تصويب ستاد ملي كرونا و اجراي پروتكل هاي بهداشتي ازسر گيرند. 

با بازشدن تاالرها ديگر هيچ واحد صنفي تعطيل شده  اي وجود نخواهد داشت.
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غیزانیه روی خط ثروت
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  آب رسانی سیار در»سودان«

»سودان« روستایی بزرگ در انتهای غربی غیزانیه 
است که با وجود جمعیت 550 نفری، دبیرستان و 
خانه بهداشت ندارد. »سودان« از روستاهایی است 
که شبکه آب رســانی هم ندارد و به صورت سیار 

آب رسانی می شود.

  »سیب«، »مسلمیه« بدون راه ارتباطی
»سیب«، »مسلمیه« دو روســتا در جنوب غربی 
غیزانیه هستند که طرح هادی در یکی از آن ها اجرا 
شده اســت. از محرومیت های دیگر اهالی این دو 
روستا می توان به نداشــتن راه ارتباطی اشاره کرد 

که مشکالت زیادی برای اهالی ایجاد کرده است.

  زیر ساخت مورد نیاز در »ابویرو«، 
»شمه«، »عویفی«

ســه روســتای »ابویرو«، »شــمه«، »عویفی« از 
روستاهایی هستند که هنوز جوی و جدول کامل 
ندارند. شبکه آب داخلی، زیرســاخت و آسفالت 
معابر. تقویت و توسعه شــبکه داخلی برق از دیگر 

نیازهای اهالی این روستاهاست.

  یک خانه بهداشت برای 5 روستا
ایجاد خانه بهداشت در یکی از این روستاها ، تقویت 
آنتن دهی، ایجاد جوی و جدول، ســاخت مسجد، 
تقویت و توسعه شبکه برق روستا و تعمیر و نوسازی 
شبکه آب رســانی مهم ترین نیاز اهالی روستاهای 
»ســیدرمضان«، »حمیــدان«، » عین الزمان«، 

»حمیره« و »یحیشه« است. 

  »بریچه عنایت«، »عبدالسید«، 
»ابوسلبیخات بزرگ« بدون جوی و جدول 
روستای »عبدالسید« یک مدرسه راهنمایی دارد 
که باید تکمیل شــود. در »ابوســلبیخات بزرگ« 
توسعه شبکه آب رسانی دغدغه اهالی است و عالوه 
بر این در هر سه روستا جوی و جدول باید ایجاد یا 

  5 روستا در انتظار طرح هادیتکمیل شود.
هیچ کدام از روستاهای »خیطه الرمله«، »منیصر«، 
»فای سیدمحمد«، »ســلمانه« و »کریدی« راه 
ارتباطی، خانه بهداشت و شبکه گازرسانی ندارند 
که این محرومیت نتیجه اجرا نشــدن طرح هادی 

روستایی است.

  درخواست طرح هادی
 برای »ابیرش 1« و »ابیرش 2«

اگر طرح هــادی در »ابیــرش 1« و 
»ابیرش 2« تکمیل و بازنگری شود، 
بسیاری از مشکالت اهالی حل خواهد 
شــد. مردم البته خواســتار تکمیل 
مسجد روستای »ابریش بزرگ« هم 

هستند.

  امید به اتصال »ساختمان« )بتره(
 و »عین المجیبل« به شبکه آب

در »ساختمان« خطوط آب رسانی وجود دارد، اما به شبکه فعلی 
وصل نیست. از سوی دیگر در صورت تکمیل فاز آب رسانی به 
غیزانیه، در این منطقه نیاز به یک ایستگاه پمپاژ در مسیر وجود 
دارد که در نهایت آب با فشــار مطلوب به روستاهای انتهایی 

خط برسد.
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  »یعار«، »چم غازی«، »شاخ ترک« و 
درخواست یک پل

در روستاهای »یعار«، »چم غازی«، »شاخ ترک« 
خواســته اهالی کمی متفاوت است. اهالی »یعار« 
در فصل ســرما با افزایش بارندگی ها برای تردد با 
مشکل مواجه می شوند و به همین دلیل خواستار 
ایجاد یک پل روی رودخانه کوپال هستند. اهالی 
»شاخ ترک«  هم چند سالی است که به روستایشان 
بازگشته اند و تامین زیرساخت و امکانات می تواند 
آن ها را در روستا حفظ کند و  موجب بازگشت 50 

خانوار این روستا شود. 

  نیاز »عرب راشد«، »ام الدیای یک« 
و »ام الدیای دو«  به مدرسه

اهالی »عرب راشد«، »ام الدیای یک« و »ام الدیای 
دو« مانند بســیاری از روستاهای منطقه نیازهای 
ابتدایی چون خانه بهداشت شبانه روزی برای آینده، 
آسفالت معابر، ایجاد جوی و جدول، توسعه شبکه 

داخلی آب، گاز و برق و مدرسه جدید دارند.

  »شاخ کوپال« و نوسازی شبکه آب 
روستایی 

»شــاخ کوپال« در شمال شــرقی غیزانیه است؛  
روستایی که در فاز دوم آب رسانی تعریف شده است 
و برای تامین آب، به نوسازی شبکه آب روستایی 
نیاز دارد. از ســوی دیگر، آســفالت معابر، ساخت 
مسجد و توســعه و تقویت شــبکه برق روستا از 

خواسته های اهالی است.

  راه ناتمام »چای ورشام«  و »حلوه جامع«
 »چای ورشــام«  و »حلوه جامــع« راه ارتباطی نیمه تمامی 
دارند که باید آسفالت شود و ساخت مدرسه ابتدایی در »چای 
ورشام« هم نیاز مبرم اهالی اســت. در داخل روستایی مانند 
»حلوه  جامع«  از کوچه و خیابان و جدول کشی کمتر خبری 
است. شبکه داخلی جدید آب و خانه بهداشت از دیگر نیازهای 

اهالی این دو روستاست.

  درمانگاه شبانه روزی، خواسته اهالی 
»عوده« 

روستای »عوده« یک خانه بهداشت دارد، اما به دلیل 
مراجعه اهالی روستاهای همجوار پاسخگوی جمعیت 
نیست و نیاز به ایجاد درمانگاه شبانه روزی با پزشک 
سه شیفت در این روستا وجود دارد. استقرار آمبوالنس 
در این روستا هم می تواند همه روستاهای منطقه را 

تحت پوشش قرار دهد.

  ایستگاه پمپاژ، درخواست 
اهالی شمال غیزانیه

این بخش شــامل روســتاهای 
شــمال غیزانیه است. »حلوه«، 
»صحینات«، »طویله کوچک«، 
»طویله بزرگ«، »طویله یباره« 
و »طویله سیدطاهر« روستاهایی 
هســتند که حتی اگر فاز دوم 
آب رسانی به غیزانیه تکمیل شود 
نیاز به یک ایستگاه پمپاژ دارند. 
شبکه آب رسانی این روستاها هم 

پاسخگو نیست.

  نیاز به روشنایی در »شهید شجرات«، 
»ام الدیای سه« و »نمره سه کوپال«

در سه روستای »شهید شــجرات«، »ام الدیای سه« 
و »نمره ســه کوپال« الیروبی رودخانــه کوپال در 
روستای »نمره سه کوپال« و تامین کل روشنایی در 
»شهید شجرات« و »ام الدیای سه« نیاز اصلی است. 
توسعه شبکه آب و گاز و تکمیل آسفالت هم از دیگر 

خواسته های اهالی است.

  »غیزانیه بزرگ« و درخواست یک شورای 
حل اختالف 

»غیزانیه بــزرگ« همانند نزهــه از پرجمعیت ترین 
روستاهای غیزانیه اســت که اهالی آن خواسته هایی 
چون ســاخت مدرســه ابتدایی دخترانه و پسرانه، 
اســتقرار پزشــک شــبانه روزی در مرکز بهداشت، 
تخصیص اعتبار ارزش افزوده بیشتر از گذشته، تبدیل 
پاسگاه به کالنتری یا تشکیل شورای حل اختالف در 
پاسگاه روستا و تکمیل آسفالت معابر و توسعه شبکه 

آب رسانی به طول 5 کیلومتر در روستا را دارند.

  نیاز به ارزش افزوده بیشتر برای »نزهه« 
»نزهه« یا »غیزانیه کوچک«  مرکز بهداشــت دارد، 
اما نیاز به استقرار پزشک در سه شیفت نیاز مردم در 
شرایط اضطرار است. اهالی از عابربانک و مرکز آموزش 
عالی محروم هستند. تخصیص ارزش افزوده بیشتر 
می تواند کفاف نیاز اهالی بــرای ایجاد زمین فوتبال، 
بازنگری در طرح هادی،  توسعه آب و گاز و الیروبی نهر 

داخل روستا را بدهد.

  »عوافی«، »مشرفه بزرگ«، »مشرفه کوچک«، »چمبه« در انتظار یک 
بازنگری

بازنگری و تکمیل طرح هادی مهم ترین نیاز اهالی روستاهای »مشرفه بزرگ«، »مشرفه 
کوچک«، »عوافی« »چمبه« است تا در نتیجه آن آسفالت روستاها تکمیل شود. خانه 
بهداشت و تکمیل شبکه داخلی آب رسانی از دیگر خواسته های اهالی این منطقه است. 

در »عوافی« فضای سبز، زمین فوتبال و ساخت مدرسه متوسطه هم مورد نیاز است.

روستا

ايرانشهر
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سیده زهرا عباسی
خبرنگار

»غیزانیه« فقط نام یک بخش در 
جنوب غربی اهواز نیست که حاال با 
اعتراض اهالی به کم آبی سر زبان ها 
افتاده باشــد؛ »غیزانیه« سرزمین مردمی اســت که روی بزرگترین 
سرمایه های طبیعی زندگی می کنند و سال هاست میزبان شرکت های 
نفت و گاز کارون و مارون، شرکت ملی حفاری ایران، پتروشیمی مارون 
و پتروشیمی رازی و مســیر ترانزیتی بنادر ایران هستند. »غیزانیه« 
بزرگترین بخش شهرستان اهواز، مرکز خوزستان است و با دو دهستان 
»مشرحات« و »غیزانیه بزرگ« حدود 25 هزار نفر را در 85 روستای خود 

جای داده؛ مردمی که گرچه درد چند ســاله بی آبی شان آن هم در کنار 
کارون خروشان، ورد زبان شده و مشکل آب آشامیدنی در بسیاری از 
روستاهای کشور را بار دیگر به صدر اخبار آورده، اما دردشان فقط کم آبی 
نیست.  محرومیت »غیزانیه« از »خیط« تا »سودان« پارادوکس عجیبی را 
به وجود آورده است؛ راه رفتن روی خطوط نفت و گاز، اما در روستایی که تا 
امروز هیچ تصوری از کوچه و خیابان ندارد، زندگی کنار رودخانه »کوپال« 
اما بدون حتی یک متر لوله کشی آب، بیکاری در همسایگی صنایع فوالد 

یا زندگی کنار خط آهن و بدون هیچ جاده ای! 
آب، بزرگترین مشــکل »غیزانیه« اســت، اما در هــر وجب از آن، 

محرومیت  هایی وجود دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر برسند، اما 
درصد اندکی از فروش سرمایه های گاز و نفت آن، می تواند زندگی اهالی 
را زیر و رو کند و غبار محرومیت را از چهره روســتاهایش بزداید. یک 
خانه بهداشت در »صفیره«، آسفالت معابر »مشرحات«، نوسازی شبکه 
آب رسانی »بگعان دو«، »بربوگه« و »ام الطرفه« یا اجرای طرح هادی در 
»سید یوسف« و »شعیمطجابر« برای غیزانیه ای ها یعنی بازگشت زندگی؛  
مانند آنچه از دو سه سال پیش در »شاخ ترک«  اتفاق افتاده و می تواند 
در هر نقطه از »غیزانیه« و روســتاهای متروکه اش چون  خرشه،بیت 

مندیل،خیط الزرگان ، شعیمیط بندک و ... تکرار شود. 

  »کریت برومی« در انتظار عوارض واحدهای صنعتی
»کریت برومی« همسایه واحدهای صنعتی است که عوارض 
خود را به شــهرداری اهــواز می پردازند، اما ســهمی از این 
عوارض به روستا نمی رسد و 2500 نفر جمعیت منطقه هنوز 
با محرومیت های ابتدایی در زمینه جمع آوری زباله، استقرار 
پزشــک در درمانگاه موجود، توسعه شبکه داخلی آب و جاده 

و ... مواجه هستند.
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  »گراییه« و »بیوض« بدون اورژانس 13
دو روســتای »گراییه« و »بیوض« عالوه بر مدرسه ، 
آسفالت معابر و توسعه شــبکه آب و برق، می توانند 
پایگاهی بــرای ایجــاد اورژانس یــا اختصاص یک 
آمبوالنس در منطقه به دلیل دسترسی داشتن به کل 

مسیرهای روستایی درون بخش باشند. 

7
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10 11
12

  تعمیرات جدی شبکه آب در »رحمانیه«
 و »حفیره بیت علی«

»رحمانیه« و »حفیره بیت علی« دو روستای همسایه 
در ابتدای غیزانیه هســتند. دو روســتایی که بعد از 
ایســتگاه پمپاژ »صفیره« و در فاز 2 آب رســانی به 
غیزانیه تعریف شــده اند، اما شــبکه آب روستا هم 
مانند راه  برای رفع اساسی مشــکل نیاز به تعمیرات 

جدی دارد.

  »منثیر«، »تمپوره رویشید«
 و »ملچ بزرگ« بدون راه روستایی

3 روستای »منثیر«، »تمپوره رویشید« 
و »ملچ بزرگ« با وجــود جمعیت قابل 
 توجه هنوز شبکه داخلی آب رسانی و راه 
روستایی ندارند. مدرسه، خانه بهداشت 
و تقویــت آنتن دهی مخابــرات از دیگر 

نیازهای اهالی این روستاهاست.

  گاز، دغدغه اهالی »بگعان دو«، 
»بربوگه یک« و »ام الطرفه«

سه روستای »بگعان دو«، »بربوگه یک« 
و »ام الطرفــه« هرچند در گذشــته آب 
داشــتند و حاال با فاز یک کمی شــبکه 
آب روستا تقویت شــده است، اما شبکه 
آب رسانی این روستاها هم نیاز به تعمیر 
دارد. گازرســانی و آســفالت معابر نیاز 
دیگر اهالی این ســه روستای دهستان 

»مشرحات«  است.

  بازنگری طرح هادی در »ایستگاه 
خسروی« و »حفیره حاجی  بربین«

»ایستگاه خســروی« و »حفیره حاجی  
بربین« دو روستایی هستند که تقریبا در 
همه بخش ها نیاز به توجــه جدی دارند. 
شــبکه آب، برق و گاز و به طور کلی طرح 
هادی روســتایی در این منطقــه نیاز به 

بازنگری دارد.

  تقویب شبکه آب در 5 روستای 
»مشرحات«

5 روســتای »مدینــات«، »ابوکبریه«، 
»روزنه«، »شریفیه« و »غدیر حبسه« در 
جنوب دهستان »مشــرحات« در انتهای 
خط آب رسانی این دهستان نیاز به تقویت 
شبکه آب رســانی و ایجاد شبکه جدید، 
تقویت شبکه برق روستا و آسفالت معابر 

دارند.

  »حوره سید یوسف« و »شعیمطجابر« 
محروم از همه چیز 

روستای »حوره سید یوسف« و »شعیمطجابر« هر کدام در نقطه ای 
از انتهایی ترین مســیر آب رسانی به »مشــرحات« هستند که نیاز 
به زیرســاختی دارند. راه، آب، برق، گاز و همه امکانات زیرساختی، 

دغدغه فراموش شده اهالی این روستاهای محروم است.
  با سپاس از حیدر سنجری ، دهیار روستای نمره  سه کوپال 
که ما را در تهیه این مطلب یاری کرد 

  خطر، بیخ گوش 4
»عنیت« و »ملی گت«

دو روســتای »عنیت« و »ملی گت« هم 
مانند »دامغه بزرگ«، »دامغه کوچک« و 
»خیط« و همچنن »نمره سه کوپال« نیاز 
به جابه جایی دارند،  اما این نیاز به دلیل 
مجاورت با تاسیسات پتروشیمی است. 
زندگی در این منطقــه به دلیل احتمال 
انفجار لوله های نفت و گاز خطرناک است.

  »صفیره« و خواست عمومی برای 2
نوسازی شبکه آب رسانی

»صفیره« ایستگاه ورود آب به غیزانیه است که 
به دلیل شبکه فرســوده آب رسانی هنوز مشکل 
دارد. خانه  بهداشــت، فضای سبز ، آسفالت معابر 
و تاسیس یک مدرسه راهنمایی از نیازهای این 
روستای 100 خانواری اســت که در هر وجب از 

خاک آن لوله های گاز رد شده.

3
  نیاز به جابه جایی 3 روستا 

به دلیل آالیندگی فوالد 
»دامغه بــزرگ«،  روســتای  ســه 
»دامغه کوچــک« و »خیــط« به دلیل 
آلودگی صنایع فوالد نیاز به جابه جایی 
دارند. این منطقه به دلیل جمعیت زیاد 
نیاز به دبیرستان، درمانگاه شبانه روزی و 
حتی یک واحد دانشگاهی هم دارد و همه 
این ها عالوه بر مشکل شــبکه فرسوده 
آب رسانی،  تکمیل پروژه آسفالت معابر و 
واگذاری انشعاب گاز  به مشترکان فاقد 

انشعاب است.

  آسفالت نیمه کاره 5
»مشرحات« 

روستای »مشرحات« مانند 
همه روســتاهای غیزانیه 
مشــکل آب رســانی دارد، 
اما در کنار آن دبیرستان و 
راه های داخلی روســتا نیاز 
به تعمیر و بازسازی دارند و 
آسفالت روستا هم نیمه کاره 

مانده است.

  فضای سبز در رویای »فضله« 6
کمبود فضای سبز تقریبا مشکل همه اهالی غیزانیه 
است که در »فضله » بیشتر به چشــم می آید. اهالی 
»فضله« نیاز خــود را بعد از آب، مدرســه، تکمیل 
آســفالت و ایجاد خانه بهداشــت و تکمیل آسفالت 

معابر می دانند.

ک
محدوده فاز ی

بنابر 
گفته مسئوالن  

استانی آب رسانی به 
غیزانیه در فاز اول  به 
بهره برداری رسیده 

است

ايرانشهر
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این شمارهدرنگ

زیرساخت

مائده امینی
روزنامه نگار

  اینجا همه  چیز پیچیده تر است؛ هنجار حقوق شهروندی در 
فضای مجازی راحت تر شكسته می شود و رعایت اصل »آزادی 
شهروندان و حق دسترسی آنها به اطالعات« و پایبندی به 
بندهای تدوین شده در منشور حقوق شهروندی، هنوز تبدیل 
به دغدغه ای جدی برای متولیان نشده است. گوش همه ما هم 
از بهانه های رایج شركت ها و ارائه دهندگان خدمات پر است: 
»زیر ساخت نداریم.«، »صبور باشید«، »سیستم قطع است.« 

و... اما واقعا موانعی كه بر سر راهند از كدام جنس اند؟
شیوع ویروس كرونا و »درخانه بمانیم «هایی كه در ماه های 
گذشته بارها و بارها شنیده ایم، دوباره برای همه ما ضعف های 
دریافت خدمات مجازی را مرور كرد و نقدها و پیشنهادهای 
كارشناسان را بر ســر زبان ها انداخت. توسعه زیرساخت  
اقتصادی در این فضا اگرچه در سال های اخیر روند پرشتابی 
به خود گرفته اما آمارهای بین المللی می گویند ایران هنوز 
خیلی از این قافله عقب است. اگرچه در این موضوع تمامی 
دستگاه ها و نهادها مســئولند اما ماهیت فناورانه این فضا و 
پاسخگو بودن وزارت ارتباطات كار ما را به دفتر وزیر جوان 

كشاند. وزیری كه از افشــای نام كم فروش ها ابایی ندارد و 
شخصیت توییتری ای كه با هشتگ هایی مثل »حق الناس«، 
»گزارش  به   مردم« و... برای خود ســاخته، همواره مورد نقد 
و تمجید بســیاری قرار دارد. او بر این باور است كه انحصار 
موجب ایجاد دوقطبی در جامعه می شود و توسعه را سخت تر  
می كند. به دیوار دفتــر محمدجواد آذری جهرمی، نامه های 
مكتوب شهروندان چسبانده شده و خودش در خالل مصاحبه 
می گوید روزانه بــه 70 تا 80 پیامك مردمی پاســخ داده و 
ساعت های زیادی در شبكه های اجتماعی مشغول پیگیری 

شكایات است.

سرعت پايين 
اينترنت خانگی
متوسط سرعت 
اینترنت خانگی در 
ایران 6.3مگابایت بر 
ثانیه برآورد شده و 
این در حالی است كه 
امروز تكنولوژی فیبر، 
در سراسر جهان 
می تواند تا 10گیگ 
بر ثانیه سرعت در 
اختیار كاربر بگذارد

دست وزیر روی 
دكمه فیلترینگ 
نیست
هیچ شبكه اجتماعی 
مورد نیاز مردم 
تاكنون با رأی كارگروه 
مسدود نشده است 
جز »وی چت« كه در 
ابتدای سال92 فیلتر 
شد. برخی دوست 
دارند بگویند كه 
دست وزیر ارتباطات 
روی دكمه فیلترینگ 
رفته اما همه مدارك 
و شواهد و... موجود 
است

صداوسیما 
پاسخگو باشد
مشكالت پیام رسان 
سروش، داخلی 
است، بهتر است از 
صداوسیما بپرسیم 
چرا جزء كوچكی از 
همان60میلیون دالر 
در اختیار سروش 
قرار نگرفته است؟ 

حقوق  مجازی از دست رفته 
فقدان زیرساخت ها و نظارت كافی، فضا را برای 
سوءاستفاده بعضی اپلیكیشن ها باز كرده است

 انگار خودمان هم كم كم 
به این روند عادت كرده ایم؛ 
روزانه میلیون ها حق در دنیای ما ضایع می شود؛ حقوقی 
كه خیلی وقت ها اســتیفای آنها كفش و اعصاب آهنین 
می خواهد و حــاال دیگر روند تضییع شــان در دنیای 
مجازی راحت تر نیز شده اســت. اپلیكیشن هایی كه به 
راحتی هزینه های گزاف از كاربــران می گیرند و در ارائه 
خدمات كم فروشــی می كنند. اپراتورهایی كه كنسرت 
آنالین می گذارند و هزینه را پیش  پیش دریافت می كنند 
درحالی كه به زیرساخت های در دسترس و پهنای باند فكر 
نكرده اند و فروشگاه هایی كه با وجود اخذ نماد الكترونیكی، 
به قاعده رفتار نمی كنند. بهانه ها هم دیگر به گوش همه ما 
آشناست؛ زیرساخت  نداریم. سیستم قطع است، سایت 

بیش از حد شلوغ بود و...و... و...
17بند از منشور حقوق شــهروندی به عنوان ماموریت اصلی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه حقوق شهروندی 
به این وزارتخانه ابالغ شده است اما آیا این قوانین نوشته شده، 
اجرا می شــوند؟ آیا به تخطی های شــركت های ارائه دهنده 
خدمات الكترونیك، پاســخ قانونی داده می شود؟ آیا دولت 
الكترونیك به اندازه كافی به عنوان یك زیرساخت مهم برای 
احقاق حقوق شهروندی توسعه پیدا كرده است؟ بررسی های 
همشهری نشان می دهد كه پاســخ همه این سؤال ها منفی 

است. 
خالی كردن موجودی حساب كاربر

با از كارافتادن سیبچه و صفرشدن اعتبار كاربرانش، موجی 
از اعتراض در شبكه های اجتماعی به راه افتاد. از جنگی كه 
اپل با كاربران ایرانی به راه انداخته، بیش از 3سال می گذرد. 
در شرایطی كه قیمت گوشی های آیفون روزبه روز نجومی تر 
می شود، امكان بهره مندی از این گوشی ها هم با همان نسبت 
كاهش پیدا می كند. آب گل آلودی كه راه افتاد بهترین فرصت 
برای اپلیكیشن هایی مثل ســیب اپ و سیبچه بود كه ماهی 
خود را بگیرند. اشتراك های یكساله و شش ماهه این اپ ها با 
قیمت گزاف ارائه شدند تا نسخه پایداری از موبایل بانك ها، 
تاكســی های اینترنتــی و... در اختیار آیفــون داران ایرانی 
بگذارند. بعضی این اپ ها را »كاســبان تحریم« نامیدند اما 
آیا بعد از قطع شــدن خدمات شــركت ها نباید پاسخگوی 

مشتریان باشند؟
مدیرعامل سیبچه در مصاحبه ای كه پیش از قطع اخیر چاپ 
شده، گفته است: »یكی از دالیلی كه ما مجبور شدیم از كاربر 
اشتراك بگیریم، این بود كه نمی توانستیم چنین هزینه ای را 
خودمان پرداخت كنیم. سعی كرده ایم این هزینه را در مرحله 
اول از خود كاربر بگیریم و البته آن را تقدیم اپل كنیم. « اگرچه 
این پاسخ به نظر قانع كننده می رسد اما آیا در چنین شرایطی 
مسئولیت رفتار حرفه ای با كاربر هم از سیبچه یا اپ های مشابه 
حذف می شــود؟ كاربرانی كه دسترسی آنها به اپلیكیشن ها 
حذف شده می گویند در ابتدای امر هیچ كس پاسخگوی آنها 
نبوده و صرفا یك روبات تلگرامی از آنها می خواسته صبوری 
كنند! بعد از مدتی هم مشكل حل شــده با وجود اینكه این 
كاربران مبالغ زیادی برای خرید اشتراك  پرداخت كرده بودند، 
باقی مانده این رقم از حساب آنها برداشته و موجودی به صفر 
رسیده است. پاسخ پشتیبانی هم از همه اینها گزنده تر است: 

»ما تعهدی نسبت به شما بابت رفتار اپل نداریم!«  
خرید فرسایشی خودرو 

خرید آنالین وقتی قرار باشد تبدیل به رقابتی بین میلیون ها 
نفر شود، حتما یك پروژه شكســت خورده است. در شرایطی 
كه 2خودروســاز بزرگ و انحصار طلب بازار در یكی دو سال 
گذشته بارها با برنامه های فروش و تنظیم بازار گوش مردم را 
پر كردند و رسانه ها را در اختیار گرفتند، در نهایت پای صحبت 
هر كس كه بنشینی می گوید سایت یك دقیقه بعد از بازشدن 
بسته شد. ظرفیت ها در ثانیه ای برای آنها كه به اینترنت های 
پرقدرت وصل بودند پر می شــد و باقی مانده خریداران حتی 
نمی توانستد وارد آن بشوند. چرا؟ چرا اگر قرار است خودرو را 
به متقاضی آنالین پیش فروش كنیم و با ماه ها و حتی سال ها 
تأخیر تحویل بدهیم حتی زیرساخت حضور این افراد در سایت 

را فراهم نمی كنیم؟ 
داستان تلخ  یك كنسرت

شكست كنسرت آنالین همایون شجریان آیینه تمام قد فقر 
زیرساخت خدمات الكترونیكی در ایران بود. در شرایطی كه 
ایرانسل روزهای زیادی بیلبوردهای تبلیغاتی شهر را در اختیار 
گرفته بود و خبر از صحنه ای به وسعت ایران می داد، بیش از 
نیمی  از كاربرانی كه حق تماشای كنسرت به همراه مالیات را 
پرداخت كرده بودند، نه تنها موفق به تماشای كنسرت نشدند 
بلكه حتی امكان ورود به تلویزیون لنز برای آنها بســته شد! 
سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا صحنه ای به وسعت 
ایران تنها امكان پذیرش 710هزار كاربر ) آن هم با قطع شدن 

مدام( دارد؟ 
انتخاب واحد دانشگاه ها 

كمیت زیرساخت های الكترونیك در ایران آنقدر می لنگد كه 
حتی یك ثبت نام ساده در دانشگاه های كشور همواره بحران ساز 
است. انتخاب واحد به شكل مجازی همیشه قربانی هایی دارد 
كه با قفل شدن سامانه، پرشدن سریع واحدها و قطعی اینترنت 
دچار مشكالت متعدد در طول دوران تحصیل خود شده اند؛ 
چه آنها كه دانشجوی دانشگاه دولتی بوده اند، چه آنها كه در 

واحدهای آزاد و غیرانتفاعی و... مشغول به تحصیل.
كارگزاری های بی غم

این روزها همه یا قرار است كد بورسی بگیرند، یا تازه كد بورسی 
گرفته اند. خبرهایی كه از سوددهی افسانه ای بازار سرمایه در 
رسانه ها پیچیده باعث شده همه دنبال خرید و فروش سهام 
باشند.  در 15روز نخست خرداد  امسال، 3بار هسته معامالتی 
بورس تهران قفل شد و امكان خرید و فروش را از سهامداران 
گرفت! چه كسی پاسخگوی ضرری اســت كه به افراد در این 
شرایط تحمیل می شود؟ از سوی دیگر كارگزاری هایی كه اسم 
و رســمی در كرده اند در این روزهای شلوغی بورس، به خاطر 
فراهم نبودن زیرساخت ها و عدم توانایی مدیریت تعداد باالی 
سهامدار، به راحتی در ساعاتی امكان استفاده كاربر از حسابش 

را از او سلب می كنند!

گفت وگوی همشهری با وزیر ارتباطات درباره حقوقی كه روزانه از مردم در فضای مجازی تضییع می شود 

دكمه هاي فيلترينگ زير دست يك نفر نيستند گزارش
پور

ناه 
ر پ

 امی
س:

عك

آوین آزادی 
روزنامه نگار

بگذارید برای شــروع از ســرعت 
دریافت خدمات در ایران شروع كنیم. در دنیای 
امروز یكی از بدیهی ترین حقوق شــهروندان، 
دسترسی به اینترنت آسان و ارزان است. این 
در حالی است كه آمارهای اسپیدتست می گوید 
ایران در جدول اینترنت موبایــل در جایگاه 
هفتاد و نهم از میان 1۴1 كشور ایستاده و در یك 
سال اخیر، 9پله از آنچه بوده سقوط كرده.چرا؟ 
طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران هم اكنون 
از باهاماس و الئوس كندتر و از تونس و آنگوال 
سریع تر است. اساسا شما این آمارهای بین المللی 

را معتبر می دانید؟ 
گزارش هــای بین المللی معتبر هســتند اما نحوه 
اعتبارسنجی این آمارها هم بســیار مهم اند. نباید 
فراموش كنیم كه سایت هایی مانند اسپیدتست، 
فریمی كه می بینند را منتشر می كنند. ببینید ما 
در حوزه اینترنت موبایل، آخریــن تكنولوژی روز 
دنیا را در اختیار داریم. از طرفی همه شهرهای ایران 
زیر پوشش اینترنت نسل چهارم قرار دارند. آمار بر 
این ادعا صحه می گذارد؛ 89درصد روســتاهای ما 
امروز به اینترنت 4G دسترســی دارند. هم اكنون، 
میانگین سرعت موبایلی كه در اختیار مردم است، 
23.5مگابایت بر ثانیه برآورد می شود كه این آمار 
از تجربه متوسط مردم براساس داده های نت سنج 

پالس استخراج شده است.
اما اگر همــان تجربه های مردمی را 
دنبال كنیم می بینیم كه شــكایت بسیاری از 
كاربران اینترنت خانگی با مضمون سرعت پایین 

به ثبت رسیده است...
دقیقا نكته همین است. فاصله ما با جهان در حوزه 
اینترنت خانگی ا ست. تكنولوژی كنونی و در اختیار 
ما برای تامین اینترنت های خانگی ADSL  اســت 
كه البته كم كم به تكنولوژی VDSL  تغییر خواهد 
یافت. تكنولوژی جدیدی كه می تواند تا 80مگابایت 
بر ثانیه ارتقا پیدا كند. متوســط سرعت اینترنت 
خانگی در ایران 6.3مگابایت بر ثانیه برآورد شــده 
و این در حالی اســت كه امروز تكنولوژی فیبر، در 
سراسر جهان می تواند تا 10گیگ بر ثانیه سرعت در 
اختیار كاربر بگذارد. راهبردی كه امسال به طور ویژه 
در وزارتخانه پیش خواهیم برد، توسعه اینترنت ثابت 
است. هم اكنون، امیدواریم در آینده نزدیك، حداقل 
در اینترنت خانگی، 5میلیون پورت VDSL ایجاد 

كنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
مردم حق دارند كه در خانه خود به 
خدمات بهتری دسترسی داشته باشند. ریشه 

این ضعف بزرگ در كجاست؟ 
كاربردهای اینترنت خانگی در ایران به اندازه كافی 
توســعه نیافته است. در كشــور ما، سرویس های 
  YouTube .بین المللی خدماتی ارائــه نمی دهند
فیلتر است. شــبكه جهانی Netflix كار نمی كند. 
ســرویس های داخلی هم بعضا در انحصار برخی با 
مجوز صداوسیما قرار دارند. شما ببینید در كشورهای 
دیگر 70تا 80درصد ترافیك كاربران برای تماشای 
ویدئو، فیلم، سریال و... استفاده می شود اما در ایران 
این رقم گاهی به 20درصد هم نمی رسد. برای یك 
كاربر ایرانی توجیه اقتصادی ندارد كه اینترنت خانگی 
پرسرعت بگیرد و برای استفاده از آن هزینه بپردازد. 

همچنین كاربران ایرانی به بازی های مشهور دنیا 
دسترسی ندارند و همین مزید بر علت می شود كه 
احساس نیاز برای داشتن اینترنت پرسرعت خانگی 
كمرنگ تر از احساس نیاز در جهان باشد. البته دالیل 
دیگری هم مثل انحصار ذاتــی مخابرات ایران، در 
شــكل گیری این وضعیت تأثیر زیادی داشــتند. 
واگذاری غلطی كه در این حوزه در گذشــته انجام 
شده است، دردسرهای زیادی با خود به همراه داشته. 
نتیجه این اقدام، واگذار كردن كانال های زیرزمینی 
در خیابان ها به شركت ها برای خصوصی سازی  است. 
خیابان چطور می تواند واگذار شود؟ خیابان برای همه 
مردم است. می خواهم بگویم با محدودسازی كاربردها 
با فشار انحصار داخلی و تحریم خارجی به این وضعیت 
دامن زده اند. ما اكنون باید با سیاستگذاری درست 
این چالش را به سمت پیشرفت كشور هدایت كنیم 
تا فرصت بهره مندی عادالنه تمام اقشار به وجود  آید.

و آیا ما براساس استانداردهای جهانی 
به اینترنت ارزان دسترسی داریم؟

قیمت اینترنت در ایران را نمی توان با جهان مقایسه 
كرد. درآمد و هزینه مردم ما به ریال است. و دوباره 
باید بگویم كه ماجرای اینترنت خانگی با اینترنت 
موبایل متفاوت است. براساس شاخص های جهانی 
مقرون به صرفه بودن، ایران جزو 10 كشور نخست 
اینترنت موبایل در دنیاست و این یعنی خدماتی كه 
در این حوزه ارائه می شود، براساس استانداردهای  
بین المللی توجیه اقتصادی دارد و برای مردم ایران 

مقرون به صرفه است.
اما با همه این توضیحاتی كه شما دادید 
در نهایت مِن كاربر در عین اینكه برای خرید بسته 
یا اشتراك ماهانه هزینه قابل توجهی می كنم، 
همیشه با كندی ســرعت روبه رو می شوم. آیا 
بهبود سرعت های پایین در دسترس مردم اصال 

در اولویت های وزارتخانه دیده شده است؟
كیفیت همواره بحثی چالش برانگیز اســت و جای 
بهبود دارد. تجربه های مردمی بخشــی از آمار ما را 
تشــكیل می دهند. برای مثال داده هایی كه مردم 
در سامانه نت سنج پالس به ثبت می رسانند گویای 
متوسط سرعت اینترنتی اســت كه در كشور ارائه 
می شود. از طرفی خوب است كه آگاه باشید ایران 
باالترین نرخ رشد در بین كشــورهای منطقه در 
حوزه ICT را به خود اختصاص داده است. این آماری 
است كه ITU آن را ارائه و تأیید كرده است. هنگام 
بررسی این موارد باید روند را درنظر بگیریم. ما همه 
تالش مان را برای بهتر شدن كرده ایم؛ اگرچه با موانعی 
مثل محدودیت پهنای باند فركانسی و محدودیت و 
اشباع مناطق جمعیتی و... روبه رو بوده ایم. البته اگر 
براساس آنچه شاخص های كیفیت شبكه در تمامی 
مراجع معتبر درنظر گرفته می شود، شهرهای ایران 
را بررسی كنیم، در اكثر نقاط شاهد وضعیت مناسب 
آن هستیم؛ قبول دارم كه شاید در همه زمان ها اینطور 
نباشد اما آنچه مهم است و این وزارتخانه را با دوره های 
قبل متمایز می كند، رصد و شناسایی وضعیت شبكه 
به طور لحظه ای و اهمیت دادن به نظرات مردمی در 

بهبود شبكه است.
شما در خالل حرف هایتان به یوتیوب، 
تلگرام و.. اشــاره كردید. هنوز كه هنوز است 
بخشی از ناراحتی جامعه از شــما به ماجرای 

فیلتر شدن تلگرام برمی گردد. شما در همان ایام 
به رسانه ها گفتید كه فشردن دكمه فیلترینگ از 
اختیارتان خارج است اما بعضی رسانه ها تأكید 
دارند این امر بدون نظارت شــما امكان پذیر 

نیست...
مشكل از جایی شروع می شود كه تنها یك دكمه 
فیلترینگ وجود ندارد و این دكمه ها هم زیر دست 
یك نفر نیستند. راه های مختلفی برای فیلتر كردن 
وجود دارد. قانون همه  چیز را مشخص كرده است؛ 
قانون فصل الخطابی برای همه ماســت.  تا پیش از 
سال88 فیلترینگ طبق مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی انجام می شد. از بعد از سال88 كه قوانین 
مربوط به جرایم رایانه ای در مجلس تصویب و حدود 
در آن تعیین شد، بنا شد كه فیلترینگ، از 2 راه انجام 
شود؛ راه اول با رأی كارگروهی 12نفره است كه 6 نفر 
آن را اعضای غیردولتی تشكیل می دهند؛ كارگروهی 
كه با عنوان تعیین مصادق مجرمانه فعالیت می كند. 
جای وزارت ارتباطات كجاســت؟ یك رأی در آن 
كارگروه دارد. راه دیگری هم كه وجود دارد؛ حكم 
قاضی است. براساس شكایت های پرونده ای قاضی 

می تواند حكم فیلتر صادر كند.
و در نهایت چه كسی دستش روی آن 

دكمه رفته است؟
فراهم كنندگان خدمات دسترســی ) شركت های 
ارائه دهنده اینترنت موبایل یا خانگی( طبق قانون 
موظف اند كه سایت مورد نظر كارگروه، قاضی و...  را 
با حكم قضایی یا ابالغیه تعیین مصادق مسدود كنند.

پس شما می گویید در این حوزه هیچ 
مسئولیت یا نقشی ندارید؟ آن هم در شرایطی كه 
حقوق تعداد زیادی از مصرف كنندگان به راحتی با 

این اقدام تضییع شده است...
وزارت ارتباطات می تواند بین ســایر اعضای دولت 
هماهنگی ایجــاد كند تا به وحدت رویه برســند. 
همچنین این وزارتخانه می تواند برای مشــكالت 
اینچنینــی بهترین راه حل هــا را پیــدا كند كه 
دغدغه های فرهنگی برخی، الزامــا به فیلترینگ 
سایت ها ختم نشود و مسدود سازی  به حداقل ممكن 
برسد. هیچ شبكه اجتماعی مورد نیاز مردم تاكنون 
با رأی كارگروه مسدود نشده است جز »وی چت« 
كه در ابتدای ســال 92 فیلتر شــد. برخی دوست 
دارند بگویند كه دســت وزیر ارتباطات روی دكمه 
فیلترینگ رفته اما همه مدارك و شواهد و... موجود 
است. حكم دهنده مشخص است. اجرا كننده مشخص 
است. شما خودتان می توانید ببینید دست چه كسی 

روی دكمه رفته است.
نظر شــما به عنوان وزیر ارتباطات 
در این باره چیســت؟ اگر بیش از یك رأی در 
آن كارگروه داشــتید یا قاضی بودید امروز چه 

تصمیمی می گرفتید؟ انسداد یا آزادی؟
باید در سیاست  و خط مشی خود تجدیدنظر كنیم. 
در بسیاری از كشورهای دنیا، موضوع پاالیش محتوا 
مطرح است. اخیرا شــما دیدید كه شركت توییتر 
با تابعیــت آمریكایی، توییت هــای رئیس جمهور 
این كشور را به دلیل مغایر بودن با واقعیت پاالیش 
كرد. یا اگر یك ویدئو كودك آزاری در وب ســایتی 
منتشر شود، آن ویدئو به ســرعت حذف می شود 
نه اینكه كل پلتفرم مسدود شود. در ایران هم باید 

به قانون برگردیم. در نص قانون جرایم رایانه ای، به 
پاالیش محتوای در دسترس اشاره شده، نه انسداد. 
كودك آزاری، تروریسم، مسائل مربوط به امنیت ملی 
یا قوانین مربوط به كپی رایت، در همه كشورها انجام 
می شود و منظور ما از پاالیش، مقابله ایجابی و سلبی 

با این محتواهاست.
شما بارها و بارها درباره حق الناس 
توییت كردید و از تریبون های مختلفی حساسیت 
خود را به این موضوع نشان دادید. پس چرا درباره 
حقی كه از تعداد زیادی كاربر توسط ایرانسل در 
ماجرای كنسرت آنالین همایون شجریان ضایع 
شد، سكوت كردید؟ این 10هزار و 900تومان ها 

حق الناس نبودند؟
قطعا حق الناس بودند. من هم واكنش نشان دادم، 
منتها در شبكه های اجتماعی خودم در این باره چیزی 
ننوشتم. اینطور نیست كه من پیگیر این ماجرا نبوده 
باشــم و حق الناس را فراموش كرده باشم. آخرین 
گزارشی كه از ایرانسل دریافت كردم از این قرار بود 
كه پول همه كســانی كه موفق به تماشای آنالین 
كنسرت نشده اند یا حتی دقایقی از اجرا را به خاطر 
شلوغی سایت از دست داده اند، بازگردانده می شود.

مشكل دقیقا چه بود آقای وزیر؟ آیا 
زیرساخت كافی در اختیار این اپراتور نبود؟

تعداد كسانی كه برای تماشای آنالین كنسرت، روی 
خط آمده بودند بیشتر از انتظار و برنامه ریزی ایرانسل 
بود. از سوی دیگر باید تدبیری اندیشیده می شد كه 
اولویت تماشای كنسرت با كســانی باشد كه حق 
عضویت پرداخت كرده اند كه نشد. اشتباهاتی كه 
در مكانسیم طراحی وجود داشت منجر به تضییع 
حقوق 18هزار و 200نفر از كاربران شد. مدیرعامل 
ایرانسل به من قول داد كه همه این حقوق استیفا 
شود. البته فقط نیمه خالی لیوان را نبینیم. بیش از 
700هزار نفر آمدند و یك كنسرت زنده را دیدند. این 

اتفاق بزرگی است.
ســامانه شــاد نمونه دیگــری از 
ناكارآمدی هاست؛ نه معلمان می توانند در این 
ســامانه به امور تدریس بپردازند و نه آورده ای 
برای دانش آموزان دارد. این ضعف ها ریشه در 
زیرساخت های فراهم نشده دارد یا انتقاد را باید 
برای آقای حاج میرزایی ببریم كه كار را دست 

كاردان نسپارده است؟
بله نقد شما وارد اســت. من هم دو پسر دانش آموز 
دارم كه مثل همه مردم ایران از سامانه شاد استفاده 
می كردند كه در نهایت مجبور شدند قید استفاده از 
شاد را بزنند و ســراغ »بله« و »اسكای روم« بروند. 
تنها فرق من با بقیه مردم این است كه من به آقای 
حاج میرزایی دسترسی دارم و هر بار كه وزیر آموزش 
و پرورش را می بینم یك صفحه از ایرادات سامانه شاد 
را می نویسم و به ایشان تحویل می دهم. نیمه پر لیوان 
هم این است كه تالش بسیاری در این حوزه در زمان 
كوتاه شده است. این گام اولی است كه برای تقویت 
آموزش آنالین شــده و هنوز راه بسیاری تا تحقق 
هدف های پیش بینی شده داریم و در این میان نباید 
زحمات وزیر آموزش و پرورش و همكاران شــان را 

فراموش كنیم.
و نقش شما در این میان چیست؟

ما باید زیرساخت های آموزش آنالین را تامین كنیم. 

در مدتی كه گذشت پوشش الزم برای 1500روستا را 
فراهم كردیم و به زودی هزار روستای دیگر را به شبكه 
متصل خواهیم كرد تا مجموعا 90درصد روستاهای 
كشور به شبكه ملی اطالعات متصل باشند. تمام 
تالش این است كه حق دسترسی از مناطق محروم 

سلب نشود.
آقای جهرمی! بگذارید نمونه دیگری را 
هم بررسی كنیم. سیبچه، سیب اپ و... درگاه هایی 
هســتند كه ادعا می كنند اپلیكیشــن های 
تحریم شده توسط اپل را در اختیار كاربران ایرانی  
قرار می دهند اما در نهایت این خدمات به راحتی 
قطع و اشتراك كاربران باطل می شود و كسی 
در این شركت ها خود را موظف به پاسخگویی 

نمی داند...
حقوق شهروندی البته باید احقاق شود اما به وسیله 
چه كسی؟ اینجا نقدی به وزارت ارتباطات وارد نیست 
چون اساسا این درگاه ها و اپلیكیشن ها به ما پاسخگو 
نیستند و زیرنظر ما فعالیت نمی كنند. یعنی اساسا 
مجوز این اپلیكیشن ها از سوی ما صادر نمی شود. 
من این دغدغــه را درك می كنم و بــه نوبه خودم 
تذكرهایی دادم اما مكانیسم رسیدگی به تخلفات 
این اپلیكیشن ها در وزارت ارتباطات تعریف نمی شود.
عملكرد خودتان را برای توســعه 
زیرساخت دولت الكترونیك مثبت می دانید؟ 
امروز بورس میزبان میلیون ها ایرانی است در 
شرایطی كه نه سایت خود سازمان بورس و نه 
كارگزاری ها توان پذیرش آنها و مدیریت این 

تعداد متقاضی را ندارند...
خود شركت ها یا ســازمان بورس باید درخواست 
كمك یا توسعه زیرساخت كنند. اگر كمك بخواهند 
وزارتخانه قطعا دریغ نمی كند. ما امروز می توانیم 
خدمات ابری در اختیار متقاضیان قرار دهیم كه هر 
تعداد سرور كه نیاز دارند اضافه كنند؛ اگر نمی كنند 
قصور از خود شركت هاست. البته در این میان باید 
موضوع افزایش مجوزهای كارگزاری ها بررسی شود 

و در دستور كار قرار بگیرد.
آقای وزیر! كمی به عقب برگردیم. 
نتیجه میلیاردها تومــان وام ارزان و یارانه اي 
كه به پیام رسان ها داده شد چه شد؟ همه این 
پیام رسان ها ناكام مانده اند و صرفا هزینه های 
هنگفتی برای اقتصاد كشــور به بار آوردند. 
مدیرعامل سابق سروش در جایی این ناكامی 
را به شما ارتباط داده بود كه وزیر ارتباطات به 

ما سرور نداد...
مشكالت داخلی پیام رسان سروش زیاد است. در 
پیام رسان های داخلی، پر استفاده ترین پیام رسان 
سروش است اما وامی مازاد بر مصوبه شورا تاكنون در 
اختیار مدیریت این مجموعه قرار نگرفته است. البته 
درخواست های زیادی داشتند اما ما به عنوان دولت 
آنچه را قانون به ما تكلیف كرده بود در اختیارشان 
قرار دادیم نه بیشتر. اگر می گذاشتند این پیام رسان 
مكانیسم طبیعی خود را طی كند، امروز سرنوشت 
بهتری در انتظارش بود. از سوی دیگر من در جلسه 
علنی مجلس اعالم كرده بودم كه همه پیام رسان های 
داخلی با هم به اندازه 15میلیون ظرفیت دارند اما 
همان روز مدیرعامل سابق سروش مدعی شدند كه 
می توانند 20میلیون كاربر را پوشش دهند. دروغ 
گفتند و همین دروغگویی مانعی برای رشد سروش 
شد. میدان عمل روشن كرد چه كسی دروغ می گوید. 
در اظهارات برخی مدیران سابق صدا و سیما آمده 
كه 60میلیون دالر برای ساخت دیتاسنتر در صدا و 
سیما هزینه شده است! آیا مشكل پیام رسان سروش 
همان دو سرور است؟ بهتر است بپرسیم چرا جزء 
كوچكی از همان60میلیون دالر در اختیار سروش 

قرار نگرفته است؟ 
شما در اقدامی بی سابقه- در راستای 
احقاق حقوق شهروندی- فهرست كم فروشان 
ِ اینترنت خانگی را منتشــر كردید. این اقدام 

نتیجه ای هم داشت؟ 
انتشار آن فهرست كافی نبود و ما هم در وزارتخانه 
به صرف انتشار بسنده نكردیم. نتیجه نظارت ها و 
پیگیری ها و راه اندازی بستری مانند نت سنج پالس 
امروز این شده كه گالیه آحاد مردم از كیفیت خدماتی 
است كه دریافت می كنند درحالی كه تا همین چند 
سال پیش بیشتر شــكایت هایی كه به وزارتخانه 
می رسید، درباره كم فروشی شركت ها بود. ان شاءاهلل 
به زودی گزارش مبسوطی از این موضوع در گزارش 

عملكرد یكساله وزارتخانه منتشر خواهیم كرد.
به عنوان وزیری كه به میانگین سنی 
جامعه نزدیك است، توییتر را دوست دارد و به 
مردم پاسخگوست، چه توصیه ای به آنها برای 
اســتیفای حقوق مجازی از دست رفته شان 
دارید؟ اصال آیا در وزارتخانه تحت نظر شــما، 
پروتكلی برای پایبندی به حقوق شــهروندی 

تعریف شده است؟ 
سال گذشته رئیس جمهوری دستگاه های دولتی 
را در حوزه حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار داد. 
محوریت این سنجش، پایبندی به تعهداتی بود كه 
در زمان انتخابات در این حوزه به مردم داده شده بود. 
وزارت ارتباطات دستگاه برتر این ارزیابی شناخته 
شد. اما علت این انتخاب چه بود؟ ما سامانه 195را 
برای ارزیابی خدمات راه اندازی كردیم. همچنین 
سامانه ای مانند نت سنج پالس تعریف كردیم كه 
به كمك آن می توان به همــه اطالعات مورد نظر 
دسترسی پیدا كرد تا گامی به سوی شفافیت برداشته 
باشیم. جزو حقوق اولیه شــهروندی این است هر 
شهروند بداند در منطقه ای كه زندگی می كند چه 
شركت هایی، با چه كیفیتی و با چه قیمتی خدمات 
اینترنتی در اختیارش می گذارند. این مكانیســم 
پیاده سازی  شده است. امروز هر شهروند می تواند در 
سامانه نت سنج پالس، هم ارزیابی وزارت ارتباطات 
را از یك شركت خاص مشاهده كند، هم قیمت ها  و 
هم نظرات كاربران دیگر را. این یعنی حق انتخاب به 

مردم دادن و این یعنی پیگیری حقوق شهروندی.



برج سازی بدون زیربنا
تجربه شخصی چند نفر از كسانی كه از 

خدمات مجازی روزهای قرنطینه راضی نبودند

 با شلوار گرمكن روی مبل 
لم داده و با گوشــی همراه 
خود مشغول است؛ تصویری 
تكرار شونده از كالس مجازی معلم ها و دانش آموزان وقتی 
مجبور نیستند برای درس دادن و خواندن تا مدرسه بروند. 
كالس برگزار شــده و معلم جزوه ها را برای شاگردانش 
بارگذاری می كند. بعد با عصبانیت می نشیند و می گوید4 
ساعت منتظر اســت كه بارگذاری جزوه ها تمام شود، 
كالسش با تأخیر برگزار شــده و در طول كالس چندبار 
اینترنتش قطع و اداره كالس از اختیارش خارج شــده 
است. حاال مدتی است كه به شــرایط عادت كرده و همه 
كارهایی را كه الزم اســت در طول برگزاری كالس انجام 
دهد، از روز قبل انجام می دهد. مشكل اما فقط مربوط به 
او نیست. آموزگاران كه از حداقل امكانات برای درس دادن 
به دانش آموزان شــان در خانــه برخوردارند، در كمد و 
یخچال را تخته آموزشی خود كرده اند. همه ما به نوعی با 
تغییر ناگهانی و اجباری سبك زندگی مان دچار عصبانیت 
و سردرگمی شــده ایم. اما این ماه های دوركاری چگونه 

گذشت؟
كدام معلم، كدام كالس؟ 

زهرا معلم پایه ابتدایی اســت. او می گوید زحمتش كم نشده 
بلكه اگر زمانی در ســاعت خاصی به خانه برمی گشــت و از 
درس و مدرســه فارغ می شــد، حاال تا نیمه های شب درگیر 
جواب دادن به ســؤاالت بچه ها، چك كردن تكالیف و مشاوره 
به مادر و پدر دانش آموزان است. مشكل اصلی آموزش به این 
شیوه، زیر ساخت هایی است كه هیچ وقت فراهم نبوده است؛ 
»من به عنوان معلم نگران دانش آموزانی هستم كه به اینترنت 
دسترســی ندارند. موقعیت جدید برای بعضــی خانواده ها 
اضطراب ایجاد كرده است؛ اینكه دنبال شرایطی بگردند تا در 
ساعاتی از روز به اینترنتی دسترسی پیدا كنند و بچه هایشان 
را سر كالس بنشانند یا موبایلی دست و پا كنند كه بتوانند از 
طریق آن تكالیف بچه ها را ارســال كنند. آن هم اگر بتوانند. 
سرعت پایین اینترنت و همه  چیزهایی كه به بچه ها آموزش 
ندادیم و حاال از آنها مطالبه می كنیم را مزید بر این مشكالت 
كنید«. به نظر او نرم افزار شــاد درست است كه برنامه كاملی 
برای آموزش نیست اما چون به طور ضرب االجلی راه اندازی 
شده، به صورت موقت می شود با آن كار كرد. گرچه بسیاری از 
دانش آموزان هنوز از این نرم افزار استفاده نمی كنند و به نسبت 
مدارس برنامه آموزشی شان متفاوت است. پارمیدا كه سال دوم 
متوسطه است، می گوید امتحاناتش به صورت آنالین برگزار 
می شود و دانش آموزان كتاب  باز امتحان می دهند. این به خاطر 
آن است كه ســازوكاری برای چنین موقعیتی وجود نداشته. 
درحالی كه آزمون آنالین در بسیاری از آموزشگاه های خصوصی 
برگزار می شود، آموزش و پرورش به چنین امكانی دسترسی 
ندارد. نكته دیگر آنكه بسیاری از دانش آموزان موقعیت حضور 
آنالین در امتحان را ندارند، همین باعث شد جواب ها را كتبی 

بنویسند و تصویرش را ارسال كنند.
كالفگی در گردش های مجازی

تجربه ناموفق »خروج« دل خیلی از سینماگران را برای اكران 
آنالین لرزاند. كنســرت های آنالین با مشكالت فنی همراه 
شدند و خیلی هایی كه برای تماشای آنالین كنسرت همایون 
شــجریان بلیت تهیه كرده بودند، به منتقــدان و معترضان 
زیرســاخت های موجود در ایران بدل شدند. موزه ها و اماكن 
گردشگری كه تماشــای رایگان برای بازدیدكنندگان درنظر 
گرفته بودند با سرعت كم اینترنت تصاویرشان پردازش نشد 
و سایت های كتابخانه هایی كه كتاب ها و مقاالت را آنالین در 
اختیار مردم قرار می دادند باال نیامدند. فرحانه كه حق عضویتی 
برای تماشای كنسرت شجریان پرداخت كرده بود، با توجه به 
موفق نبودنش در تماشــای آن می گوید: »انــگار باید به این 
وضعیت عادت كرد. كاربران غیرایرانسلی با تهیه بلیت ۱۰ هزار 
تومانی )كه با مالیات بیش از ۱۱ هزار تومان بود( قرار بود اجرا را 
تماشا كنند. شب برگزاری كنسرت در سالن خالی تاالر وحدت 
فرا رسید. ده ها نفر در سالن برای اجرایی كه قرار بود تماشاچی 
نداشته باشد، حضور داشتند. با وجود خریدن حق عضویت، 
به دلیل مشكالت فنی نتوانستیم كنسرت را تماشا كنیم. وقتی 
زیرساخت و توانایی كافی برای چنین كاری وجود نداشته، نباید 
در این شرایط از احساسات مردم سوءاستفاده می شد. وقتی 

توانایی پوشش فنی ندارید مجبور نیستید انجامش بدهید!«
خدمات دولتي، خدمات اداری

انگشتش را 2بار محكم روی گوشی می كوبد و می گوید هنوز 
رمز پویا نگرفتــه و برای خرید باید از این رمز اســتفاده كند. 
چطور باید در خانه بماند و خرید كند وقتی چنین محدودیتی 
درنظر گرفته شــده اســت؟ خدمات بانكی یكی از مشكالت 
تعطیالت ناخواســته برای مردم و كارمندان بانك بود. مردم 
قادر نبودند بدون حضور در شعبه ها مشكالت خود را برطرف 
كنند و زیر ساخت های الزم برای انجام كارهای بانكی به شكل 
غیرحضوری مهیا نشده بود. به استثنای بانك ها، شعبه های 
پیشخوان دولت نیز از حضور متقاضیان كد بورسی خالی نماند. 
احمد كه در روزهای رونق بورس و سرمایه گذاری مردمی در آن 
مجبور شده بود برای ثبت نام و دریافت كد رهگیری به یكی از 
شعب پیشخوان دولت مراجعه كند می گوید: »مراحل طوالنی 
ثبت نام را در خانه انجام دادیم. اما برایمان پیامكی ارسال شد 
كه برای ادامه كار باید به شعبه پیشخوان دولت مراجعه كنیم. 
هنوز نمی دانم چرا مسائل ساده ای از این دست، حل نمی شود 

تا از ازدحام های بیهوده جلوگیری شود.« 
با توجه به تجربه مشــترك هــر یك از ما كــه مجبور بودیم 
در روزهای قرنطینه بیشــتر به خدمات رســانی مجازی پناه 
ببریم و مشــكالت مان را به شــكل متفاوت تری حل كنیم، 
گرفتاری هایی به وجود آمده كه ما را به نبود زیرســاخت الزم 
در كشور حساس كرده اســت، حال آنكه بارها پیش از این به 
لزوم چنین زیرســاخت هایی تأكید شده بود. باید دید پس از 
چنین تجربه ای، مدیران و مردم تا چه اندازه خود را مجهز به 
امكاناتی خواهند كرد كه كمتر از پیش، خألهایی در زندگی 
برایشان ایجاد شود. وضعیت ما در استفاده از فضای مجازی در 
روزهای قرنطینه بیشتر شبیه زندگی در برج هایی بود كه هیچ 

زیربنایی نداشتند.
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افزایش تعداد 
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99به دلیل اپیدمی 
ناشی از ویروس 

كرونا بوده كه منجر 
به تمایل مردم به 

خرید اینترنتی 
بیشتر و در پی آن 

تامین نشدن بموقع 
كاال و مشكالت 

لجستیكی توسط 
كسب و كار شده 

است

 طبق آمار منتشر شده مركز توسعه تجارت الكترونیكی
در اردیبهشت امسال به 2هزار شكایت مصرف كنندگان 

كسب و كارهای اینترنتی رسیدگی شده است

چه سازمان هایی پیگیري ضرر و زیان مصرف كنندگان 
ناشی از ضعف زیرساخت های خدمات مجازی را رصد می کنند؟

پیگیری آنالین حق

مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صمت
نخســتین نهادی كه برای پیگیری شكایات خرید از فضای 
مجازی به ذهــن متبادر می شــود مركز توســعه تجارت 
الكترونیكی وزارت صمت در حوزه كسب و كارهای اینترنتی 
اســت. یكی از مهم ترین فعالیت های این مركز بررســی و 
پیگیری شــكایت های مردمی در خصوص كسب و كارهایی 
اســت كه دارای نماد اعتمــاد الكترونیكی مركز توســعه 
تجارت الكترونیكی هســتند. بنابرایــن مصرف كنندگانی 
كه از فروشــگاه های كســب و كارهای الكترونیكی شكایت 
داشته باشند می توانند از طریق سایت این مركز آن را ثبت و 

پیگیری كنند. طبق آمار منتشر شده این مركز، در فروردین 
99به ۱8۰9مورد و اردیبهشت امســال به 2هزار شكایات 
مصرف كنندگان از كسب و كارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد 
الكترونیكی رسیدگی شده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته میزان شكایت 2۰9درصد رشد داشته. به گفته نسیم 
صالحی، مسئول رسیدگی به شــكایات از كسب و كارهای 
اینترنتی دارای نمــاد اعتماد الكترونیكــی، افزایش تعداد 
شكایات سال 99به دلیل اپیدمی ناشی از ویروس كرونا بوده كه 
منجر به تمایل مردم به خرید اینترنتی بیشتر و در پی آن تامین 
نشدن بموقع كاال و مشكالت لجستیكی توسط كسب و كار 

شیوا نوروزی  
روزنامه نگار

این روزها به علت شیوع كرونا فعالیت كسب و كارهای اینترنتی جایگاهی متفاوت تر از قبل 
یافته و ارائه خدمات مجازی گسترده شده است. اعالم موج دوم كرونا نیز موجب شده تا 
برخي كارمندان ادارات همچنان دوركار باشند و فعالیت های سازمانی خود را به شكل مجازی 
و آنالین انجام دهند. اما گرفتن خدمات مجازی و افزایش مصرف اینترنت در این شرایط، ضعف زیرساخت ها را بیش از قبل 
نمایان كرده و به افزایش آمار شكایت مصرف كنندگان دامن زده است اما بسیاری از افراد نمی دانند از چه مسیرهایی این 
كار را دنبال كنند تا در كوتاه ترین زمان به نتیجه مطلوب برسند. در تماس تلفنی همشهری و ارتباط با سازمان های مركز 
توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حمایت از مصرف كنندگان 
و تولید كنندگان، پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای ناحیه31 به این نتیجه رسیده ایم كه به طور كلی مصرف كننده 
3مرجع برای شكایت و پیگیری حق و حقوق خود دارد؛ یا می تواند رسما از طریق مرجع قضایی)دادسرای جرائم رایانه ای 
ناحیه 31( احقاق حق كند و موضوع برای تحقیق و بررسی بیشتر به پلیس فتا ارجاع داده شود كه پروسه زمان بری است 
یا به طور مستقیم )سامانه ثبت شكایت( از طریق مركز توســعه تجارت الكترونیكی وزارت صمت، سازمان ارتباطات 
رادیویی و یا سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان اقدام به ثبت كتبی شكایت كند تا پیگیری ها انجام شود.

شده است. مركز توسعه تجارت الكترونیكی با رویكرد حمایت 
از حقوق مصرف كنندگان و بهبود رفتار كســب و كار، سوابق 
عملكرد آنها را در پروفایل نماد اعتماد الكترونیكی منتشــر 
می كند كه این كار تا كنون اثرات مطلوبی به همراه داشــته 
است و موجب شده تا رفتار كســب و كار بهبود یابد؛ چرا كه 
مصرف كننده قبل از خرید می تواند سوابق عملكردی شركت 
را مورد ارزیابی قرار دهد. از موارد منتشر شده در بخش سوابق 
عملكرد، تعداد شكایت های بدون پاسخ  یا تأخیر در پاسخگویی 
كسب و كار است. قطعا كســب و كارهای اینترنتی تمایلی به 
انتشار سوابق نامناسب در این بخش ندارند و در حد امكان اقدام 
به رسیدگی شكایات خود می كنند تا مشكل را مرتفع كنند و 
حقوق زایل شده مصرف كننده را به وی بازگردانند. همچنین 
این مركز با كنترل مداوم شكایات ثبت شده، موارد نامتعارفی 
كه موجب هجمه در تعداد شكایات می شود را شناسایی كرده 
و با تحلیل و بررسی های دقیق اقدامات الزم جهت رفع مشكل 
را معمول می دارد و چنانچه خطای كســب و كار محرز شود 
حتما پیگیر حقوق مصرف كننده خواهد بود. صالحی می گوید: 
»تمام سعی مركز این است كه حقوق مصرف كنندگان قبل از 
پیگیری از مراجع قضایی و با مكاتبه ما با كسب و كار احقاق شود. 
چون پیگیری این فرایند از طریق دادسرا زمان و هزینه زیادی 
از مصرف كننده می گیرد و به همین دلیل آنها را از ادامه روند 

شكایات منصرف می كند«.
همچنین مركز توسعه تجارت الكترونیكی نوید این را می دهد 
كه به زودی با راه اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شكایات، 
سازوكارهای نوین را جایگزین روش های ناكارآمد سنتی كند 
تا بستر الزم برای تســریع و بهبود روند رسیدگی به شكایات 

مردمی از كسب و كارها  فراهم شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یكی از سازمان های 
تابعه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ثبت و پاسخگویی 
به شــكایات۱95 به منظور افزایش رضایت كاربران، پیگیر 
رســیدگی به شــكایت های مردمــی در حوزه های مختلف 

ارتباطات و فناوری اطالعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن 
همراه، خدمات پستی، تشعشــعات و دفاتر پیشخوان است 
و به شكایات از ســرویس های مختلف حوزه ICT در 3زمینه 
پشتیبانی و ارائه خدمات، مشــكالت مالی و تعرفه و كیفیت 
سرویس رســیدگی می كند. طبق آخرین آمار این سازمان 
در آذر 98تعداد 7۰58مورد شــكایت در حــوزه اینترنت از 
درگاه های مختلف به ثبت رسیده كه 56۱2مورد آن از طریق 
ســایت و ۱446مورد آن از طریق تماس با مركز بوده است. 
بیشترین شــكایات در حوزه اینترنت مربوط به پشتیبانی و 
ارائه خدمات است. همچنین این سازمان سامانه ای با عنوان 
نت سنج پالس راه اندازی كرده است كه برای مشاهده پوشش 
اینترنت در محله های مختلف ایران و ثبت شكایات از عملكرد 
اپراتورهاســت. تمامی اطالعات مربوط به كیفیت شــبكه 
اپراتورهای ثابت و سیار، در آن به صورت مداوم پایش می شود. 
هر ایرانی می تواند در هر مكانــی وضعیت عملكرد اپراتورها، 
كیفیت پوشش دهی، میزان سرعت ، شــكایات مردم در هر 
منطقه و اندازه گیری های انجام شده توسط سامانه های كیفی 

را مشاهده كند.
سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان 

سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نیز بیشتر 
حامی حقوق مصرف كنندگان در بخش كاال و خدمات صنفی 
است. به گفته مسئوالن این ســازمان در تماس همشهری، 
سازمان حمایت در زمینه خدمات مجازی به طور مستقیم عمل 
نمی كند و رسیدگی به شكایات بیشتر مربوط به كاال و خدمات 
صنفی است. البته اگر شكایت های خدمات مجازی درخصوص 
كم فروشی، گرانفروشی و احتكار خدمات یا كاالی ارائه شده از 
سوی شركت متخلف باشد و در سامانه  ir.124ثبت شود این 
سازمان شكایت را بررسی و پیگیری می كند. به صورت كلی 
سازمان حمایت موظف به دریافت هر نوع شكایتی است كه در 
آن حقوق مصرف كننده پایمال شده باشد. اگر خودش مرجع 
تشخیص باشد به طور مستقیم رسیدگی می كند و اگر نباشد 

شاكی را به سازمان مربوطه ارجاع می دهد.

3سال حبس برای اپراتورهای متخلف چینی
كشورهای دیگر چه قوانینی برای حمایت از مشتریان در برابر شركت های اینترنتی دارند؟

 رقابــت میــان شــركت های 
تامین كننده خدمات اینترنتی 
در جهان روزبه روز شــدت بیشــتری 
می گیرد و شركت های اپراتور برای جلب توجه و جذب مشتریان 
بیشتر هر روز وعده های بزرگ تری می دهند. البته معموال پس از 
جذب مشتری، به این وعده ها عمل نمی شود و خدمات ارائه شده 
با خدمات وعده داده شده مغایرت دارند. تقریبا همه مشتركان از 
تامین كنندگان اینترنت خود ناراضی اند. به سختی می توان در 
جهان فردی را پیدا كــرد كه رضایت خاطر كاملی از شــركت 
اینترنتی خود داشــته باشــد. با این همه در بیشتر موارد سعی 
می شود مشكالت و نارضایتی های مشتریان از خدمات ارائه شده 
توسط تامین كنندگان اینترنت به صورت داخلی حل و فصل شود 

و كار به شكایت و دادگاه كشیده نشود.
در میــان اخبــار چندین مــورد برخــورد قانونی شــدید با 
تامین كنندگان اینترنت مشــاهده شده  می شــود كه به تامین 
نكردن خدمات امنیتی وعده داده شده مرتبط است و اشخاص 
حقیقی شــركت های اینترنتی به دلیل نشــت اطالعات مهم با 
حكم های قضایی مواجه شــده اند. برای مثــال دولت چین با 
شركت های اینترنتی كه به وعده های خود درباره حفظ امنیت 
شبكه عمل نكنند، به شدت برخورد می كند. این شركت ها و در 
واقع مدیران شركت هایی كه به دلیل ضعف امنیت شبكه منجر 
به نشــت بیش از 5۰۰واحد اطالعاتی شامل موقعیت، محتوای 
ارتباطات، اطالعات بانكی یا دیگــر اطالعات خصوصی كاربران 
شوند، با حكم زندان مواجه می شوند. براساس اطالعات ارائه شده 
توسط دادگاه عالی خلق چین، متهمان در چنین پرونده هایی با 
حكم حبس كمتر از 3 سال، بازداشت كیفری، حبس خانگی و 

جریمه های نقدی مواجه خواهند شد.
در بریتانیا به دلیل باالرفتن نرخ ســاالنه شــكایت مشــتركان 
شركت های اینترنتی نسبت به تأخیر در رسیدگی به مشكالت 
خدمات رســانی، نصب مودم یا بدقولی مهندســان شركت در 
بررسی مشكالت، طرحی ایجاد شد كه به واسطه آن مشتركان 
می توانند به صورت آنالین از شركت های اینترنتی شكایت كرده 
و غرامت دریافت كنند. به گفته نهــاد نظارتی Ofcom، با آغاز 
این طرح و عضویت شــركت های بزرگ اینترنتــی در بریتانیا، 
شــركت هایی نظیر BT، اســكای، تاك تاك، ویرجین مدیا و 

ِزن، مشتركان می توانند درصورت مواجهه با هرنوع اختالل در 
خدمات رسانی از ســوی اپراتور، خسارت ناشی از این اختالل را 
به صورت خودكار و آنالین دریافت كنند. میزان خسارت پرداخت 
شده در ازای بدقولی كارشناسان شــركت های اینترنتی برای 
برطرف سازی نقص فنی 25پوند، خســارت در ازای توقف ارائه 
خدمات و ناتوانی اپراتور در برطرف ساختن مشكل، روزانه 8 پوند، 
و خسارت در ازای تأخیر در راه اندازی خدمات اینترنتی جدید 
روزانه 5پوند است. با آغاز همه گیری كرونا، Ofcom به اپراتورها 
اجازه داد تنها در شرایط اضطراری به مشتركان خسارت پرداخت 
كنند اما آنها را ملزم ساخت تا به بهترین شكل ممكن مشكالت 

مشتریان خود را برطرف سازند.
در كشورهای اتحادیه اروپا نســبت به دیگر كشورهای جهان، 
سازوكار بسیار منظم و شفاف تری برای بررسی مشكالت ناشی از 
نقص های زیرساختی و عمل نكردن اپراتورها به وعده های خود 
وجود دارد. مشــترك ابتدا باید با دلیل و مدرك به اپراتور اعالم 
كند كه خدماتی كه دریافت می كند با آنچه در قرارداد عنوان شده 
همخوانی ندارد. درصورتی كه اپراتور نتواند یا نخواهد مشكل را 
برطرف كند، مشترك می تواند شكایتی رسمی علیه اپراتور ثبت 
كند یا وارد فرایند روش های جایگزین حل اختالف شــود كه 
توسط نهادهای غیرقضایی  حل اختالف بی طرف، با سرعتی باالتر 
و هزینه ای كمتر انجام می شود. در اتحادیه اروپا معموال بدقولی 
اپراتورها در تامیــن خدمات وعده داده شــده به جلب رضایت 

مشتری و پرداخت خسارت جبران می شود.
مشــتریان خدمات شــركت های اینترنتی در آمریكا نیز تحت 
حمایت كمیســیون فدرال ارتباطات می توانند نسبت به ضعف 
ارائه خدمات شركت های اینترنتی شكایت كنند و این شكایت ها 
با جدیت و سختگیرانه پیگیری خواهند شد. از سال2۰۱5 و با 
تصویب مقررات جدید بی طرفی شــبكه توسط این كمیسیون، 
مشتریان می توانند درصورت بروز مشكالتی مانند ناتوانی اپراتور 
در ارائه خدمات وعده داده شده، دریافت پول بیشتر از حد توسط 
اپراتور یا مسدود سازی بی دلیل محتوا و تجهیزات قانونی توسط 
اپراتور از شركت ها شكایت كنند. در بیشتر مواقع، این شكایت ها 
به مذاكره اپراتور با شخص شــاكی به منظور حل رضایت بخش 
مشكل ختم می شود و نیازی به تشدید درگیری و اقدام قضایی 

نیست.

تقویت زیرساخت های آنالین در اولویت نیست
اینكه چرا زیرســاخت های 
اینترنت و فضای مجازی در 
ایران فراهم نیست، مباحث زیادی را 
دربرمی گیرد. ما در این موضوع، با دو 
چالش مواجهیم؛ یكی اینكه بسترها و 
زیرســاخت های اســتفاده از فضای 
مجازی را در كشور نداریم یا كم داریم 
یا به روز نیستند. دیگر اینكه فرهنگ 
استفاده از این امكانات را نیز فراهم نكرده ایم. فضای آنالین برای 
درآمدزایی، اشتغال زایی و آموزش ظرفیت بسیار گسترده ای دارد. 
ولی بســیاری از مردم درباره آن آگاهی ندارند و استفاده آنها از 
اینترنت در پیش پا افتاده ترین حالت ممكن اســت. بیشتر افراد 
نهایت استفاده شان از اینترنت به دانلود فیلم و بازی یا چك كردن 
اینســتاگرام و به طور كلی اســتفاده به عنوان ســرگرمی ختم 
می شود. برای چنین اســتفاده هایی تفاوتی ندارد كه اینترنت با 
سرعت 8مگ باشــد یا 5۰مگ. بنابراین بخش زیادی از فراهم 
نشدن زیرساخت ها به مردم بازمی گردد. آنها باید نشان دهند كه 
استفاده شان از بستر آنالین، سطحی نیست و به شكل حرفه ای 
به آن نیاز دارند. البته این به معنای پاك كردن صورت مســئله 
نیست و به هر حال اینترنت با سرعت باال و امكانات زیاد مشتریان 
حرفه ای هم دارد و باید دسترســی آنها به این بســتر به شكل 
مستمر، راحت و سریع وجود داشــته باشد؛ افرادی كه استفاده 
علمی و آموزشی می كنند، افرادی كه تولیدكننده محتوا، صاحب 
وب سایت، مدرس دانشگاه، صاحب فروشگاه و كسب و كار آنالین، 
فعال حوزه بورس و بسیاری بخش های دیگر هستند. اگر امكانات 
مناسب و حرفه ای آنالین در اختیار آنها قرار گیرد، می توانند باعث 
رشد همگانی شــوند. اگر همه مردم یاد بگیرند كه از این بستر 
به عنوان ظرفیتی برای پیشرفت اســتفاده كنند و به روزرسانی 
زیرســاخت های آن را تبدیل به یك مطالبــه عمومی كنند، با 
سرعت بیشتری به این خواسته رسیدگی می شود و در مورد آن 

اقدامات الزم انجام می گیرد.
بخش دیگری از موضوع كه به كمبود زیرساخت ها و بی توجهی 
مسئوالن مربوط می شود، به شرایط ایران برمی گردد. آیا ارتقای 
زیرســاخت های فضای مجازی از اولویت های كشــور است؟ 
متأسفانه پاسخ به این سؤال منفی اســت. طرح های زیادی در 
حوزه های مختلف برای ارتقای فناوری اطالعات مطرح شــده 

و حتی در هیأت دولت یا مجلس به تصویب رســیده اما نشانی 
از اجرای آنها ندیده ایم. این نبود اولویت باعث شــده در تامین 
زیرساخت ها دچار مشكل باشیم. متأسفانه به این حوزه به عنوان 
فرصت و ظرفیتی كه طرفین یعنی هم دولت و هم مردم می توانند 
از آن نفع ببرند، نگاه نمی شــود. نبود چنیــن دیدگاهی باعث 

می شود در ارائه زیرساخت ها كند باشیم.
این روزها تبلیغات بسیاری برای استفاده از بستر آنالین می شود، 
مردم به خانه ماندن تشــویق می شــوند تا خدمات مختلف را 
به  صورت آنالیــن دریافت كنند اما وقتی برای اســتفاده از این 
خدمات آنالین مراجعه می كنند، با مشكالتی مواجه می شوند؛ 
مثال سایت باز نمی شود یا ثبت نام برایشان ناقص انجام می گیرد 
یا اینكه برنامه دائم قطع می شــود. این تبلیغات برای خدمات 
فضای مجازی و بعد مشكل در استفاده از آنها، شبیه یك شوخی 
دردناك است. متولیان این حوزه، جامعه را با همه ابزارهایی كه در 
اختیار دارند، به سمت استفاده از فضای مجازی هدایت می كنند 
و وقتی آنها به این دعوت پاسخ مثبت می دهند، با یك خأل بزرگ 
زیرساختی مواجه و در نهایت از كل این حوزه دلسرد می شوند. 
همین باعث می شود نسبت به اتفاقات خوب این حیطه هم دید 
مثبتی نداشته باشند. نمونه آن را در مورد شبكه های اجتماعی، 

پیام رسان ها و موتورهای جست و جوی داخلی دیده ایم.
نسل های جدید، می بینند جهان با ســرعت در حال پیشرفت 
است و بیشتر كشورها دسترسی آسانی به فناوری های اطالعاتی 
دارند. این موضوع را با محدودیت های اینترنت در كشور خودمان 
مقایسه می كنند و سرخورده می شوند. در نتیجه دیدشان نسبت 
به همه  چیز منفی می شود و شــاید حتی غیرمنطقی به مسائل 
نگاه كنند. این تهدید بزرگی برای كشور است. این نسل از وقتی 
چشمشان را باز كردند، تلفن های هوشــمند وجود داشتند، از 
كارت مترو استفاده می شده و از بسترهای هوشمند برای كارهای 
روزمره مدرسه و دانشگاه اســتفاده كرده اند. آنها قطعا روحیه 
متفاوت و مطالبه گری دارند و شاید با همین روحیه باالخره به 

خواسته خود دست یابند.
كرونا با همه تلخی هایی كه داشته باعث شده بدانیم اینترنت چه 
بستر خوبی اســت و چقدر ظرفیت باالیی دارد و در زمینه های 
مختلف به ما كمك می كند. حاال كم كم تالش می شود از بستر 
آنالین استفاده بهتری شود و فرهنگ اســتفاده از آن ارتقا پیدا 

كند كه در نهایت منجر به ارتقای زیرساخت ها نیز خواهد شد.

سمیرا رحیمی 
روزنامه نگار

یاسر سلیمانی 
مدرس و پژوهشگر رسانه
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 رازهای
سرقت از خانه كاغذی
چطور یك سریال اسپانیایی محبوب ترین سریال اروپایی شد 

سریال اسپانیایی »خانه كاغذی« )به انگلیســی با نام »سرقت پول« شناخته 
می شود( اكنون تبدیل به محبوب ترین ســریال تلویزیونی مخاطبان شبكه 
نتفلیكس شده است. در این سریال داستان 2 ســرقت كه توسط فردی به نام 
پروفسور از مدت ها قبل طراحی شده روایت می شود. آنچه این سریال ساخته 
آلكس پینا را جذاب كرده داســتانی غیرمعمول از سرقتی غیرعادی است كه 
توسط یك زن روایت می شود. چهارمین فصل سریال خانه كاغذی در ماه آوریل 
انتشار یافت و پنجمین فصل این سریال نیز به زودی از طریق شبكه نتفلیكس 
پخش خواهد شد. در ایران این سریال با نام »خانه كاغذی: به خاطر یك مشت 
یورو«، نیز ترجمه شده است. الن ای جونز، نویسنده و منتقد روزنامه گاردین، خانه 
كاغذی را بهترین سریال غیرانگلیسی شبكه نتفلیكس توصیف كرده و حتی پا 
را نیز از آن فراتر گذاشته و نوشته است كه خانه كاغذی بهترین سریال در حال 
پخش از شبكه نتفلیكس است. در قسمت اول نخستین فصل از این سریال كه 
توسط توكیو یكی از زنان عضو گروه روایت می شود، افراد گروه مشاركت كننده 
در سرقت از ضرابخانه اسپانیا در شهر مادرید، با نام های مستعار و كدهایی كه 
هركدام به نام یك شهر هستند به مخاطب معرفی می شوند. اعضای این گروه در 
زمان سرقت لباس هایی به رنگ قرمز برتن می كنند كه یادآور انقالبیون چپ گرای 

اسپانیایی و اعضای حزب كمونیست این كشور در زمان وقوع جنگ های داخلی 
اسپانیاست. ماسك اعضای این گروه نیز یادآور ماسكی است كه اعضای گروه 
هكرهای بین المللی انونیموس )ناشناس ها( به چهره می زدند. البته همانگونه كه 
یكی از اعضای گروه پروفسور، در قسمت اول این سریال شرح می دهد، نقاشی 
چهره های روی این ماسك ها از چهره سالوادرو دالی، نقاش مشهور اسپانیایی 
اقتباس شده است. اعضای این گروه با عنایت به دستورات پروفسور، با لباس های 
قرمز رنگ خود و ماسك های كاریكاتورگونه ای از سالوادور دالی به طور مسلحانه 

ضرابخانه سلطنتی اسپانیا در شهر مادرید را مورد حمله قرار می دهند و 67نفر 
را در این عملیات به گروگان می گیرند و كاركنان ضرابخانه را وادار به 

چاپ 2.4میلیون یورو اسكناس می كنند. اما تمام برنامه ها طبق 
نقشه های پروفسور كه گفته بود اعضای گروه نباید وارد ارتباط 

عاطفی و عاشقانه با هم شوند، پیش نرفت. در مجموع 3 بار 
از خواسته پروفسور تخطی می شود و 3 رابطه عاشقانه 
نازل میان برخی از اعضای گروه شــكل می گیرد. با 

مرور اتفاقات قسمت های فصل 3كه در نتیجه آن 
اعضای گروه دست به حمله خشونت بار تری می زنند، 
مخاطب این ســریال متوجه می شود كه غارت هم 
مانند عامل وفــاداری می تواند در اعضای این گروه 

انگیزه ایجاد كند.

شخصیتهایچندبعدیغیرقابلپیشبینی
به گفته اورســوال كوربرو )بازیگر نقش توكیو(، شخصیت های احساســاتی سریال خانه كاغذی 
می توانند حتی برای دستیاران كارگردان این سریال نیز غیرقابل پیش بینی جلوه كنند. او می گوید: 
اگر تا به امروز به شناخت كاملی از شخصیت هایی كه نقش شان را به عهده داریم، نرسیده بودیم، 
اشتباهی نابخشودنی بود، با این حال قطعا فیلمنامه نویسان این سریال از قابلیت و مهارت خاصی 
برخوردارند و خواهند توانست حتی ما را كه با شــخصیت هایمان تا به اینجای كار به خوبی آشنا 

شده ایم، غافلگیر كنند. 
آلوارو مورته، بازیگر نقش پروفسور می گوید: در واقع پروفســور در پایان فصل سوم دچار صدمه 
روحی می شود و در تریلر فصل چهارم نیز پروفسور به گونه ای نامتعادل تر از سایر فصول این سریال 
به تصویر كشیده شده است. در نتیجه این سؤال در ذهن مخاطب شكل می گیرد كه آیا پروفسور 
در فصل های چهارم و پنجم هم مانند فصول قبلی خانه كاغذی شخصیت منطقی و متعادل خود 
را حفظ خواهد كرد یا آسیب روحی سبب خواهد شد تا او در ادامه داستان دچار آشفتگی شود و 
تصمیماتش تابع قاعده و نظم خاصی نباشد. باور شخصی من این است كه شخصیت های فیلم ها 
و سریال ها باید تغییر كنند. اگر در رفتار و روحیات این شخصیت ها تغییری ایجاد نشود آنگاه باید 
گفت كه قهرمانان داستان به اصطالح شــخصیت هایی غیرپویا هستند. من از بازیگرانی بودم كه 
پس از دیدن فیلمنامه نمی توانستم بپذیرم كه شــخصیتی كه من نقش اش را ایفا می كنم دچار 
تغییراتی شود و گفته هایی را به زبان بیاورد كه تا پیش از این برای چنین شخصیتی عجیب بود. 
اما اكنون ذهنیتم را در این باره تغییر داده ام. در سریال خانه كاغذی تمامی شخصیت ها ازجمله 
پروفسور جنبه های دیگری از شخصیت خود بروز خواهند داد كه تاكنون ناشناخته مانده است. 
سایت های هوادار همچنان پیش فرض هایی را در این زمینه مطرح كرده اند و سؤال هایی نظیر اینكه 

آیا پروفسور از پلیس انتقام خونینی خواهد گرفت یا كارش به جنون خواهد كشید، پرسیده اند.
شخصیت های این سریال دارای ابعاد زیادی هستند و لزوما همواره شخصیت های بد یا ضد قهرمان 
نیستند و از نظر اخالقی به طور مداوم در حال تغییر هستند؛ به عنوان مثال برلین، مردی كه پس از 
پروفسور در رده دوم قرار دارد و از نظر شخصیتی سارقی بود كه با گروگان ها بد رفتاری می كرد، به 
مرور دچار تحول شد تا جایی كه تبدیل به دوست داشتنی ترین شخصیت سریال خانه كاغذی شد. 
یا شخصیت بازرس راكل موریو كه در ابتدا هدایت عملیات علیه سارقان را به عهده داشت، در نهایت 
با شناخت بیشتر از اهداف سارقان و گرایش عاطفی و عاشقانه به پروفسور، به گروه سارقان پیوست.

مضمونسیاسی
آلكس پینا اما در ادامه اظهاراتش توضیح می دهد كه در این سریال همچنین مضامین سیاسی 
برگرفته از فلسفه ضد سیستم بودن نیز به نوعی مطرح می شود؛ هدف اول ما از ساخت این سریال 
سرگرم كردن مردم بوده است. اما به طور نامحســوس و زیرپوستی نیز ایده شكاكیت به دولت ها، 
بانك های مركزی و كلیت یك سیستم حكومتی در مجموعه خانه كاغذی دنبال شده است. این 
مفهوم را ما تنها در قالب یك روایت سرگرم كننده می توانستیم مطرح كنیم. اگر صرفا از ژانر اكشن 
برای این سریال استفاده می كردیم كارمان خیلی سطحی به نظر می رسید. فیلم های دارای مضامین 
صرفا اجتماعی نیز از حوصله مخاطب سینما و تلویزیون خارج است. بنابراین به این نتیجه رسیدیم 

كه از این دو ژانر به طور توامان در این سریال استفاده كنیم. 
به رغم استقبال گسترده جهانی سریال خانه كاغذی، این سریال همچنان در بریتانیا محبوبیت 
زیادی در میان مخاطبان كســب نكرده و تا پایان ســال2019 خانه كاغذی همچنان از سوی 
مخاطبان بریتانیایی به عنوان یكی از 10 سریال برتر ساخته شده توسط نتفلیكس برگزیده نشده 
بود. اكنون اما توجه مردم بریتانیا به این ســریال نیز جلب شده و رفته رفته خانه كاغذی در حال 

تبدیل شدن به یكی از محبوب ترین سریال ها در این كشور است.
آلكس پینا زمانی را برای پایان ساخت سریال خانه كاغذی اعالم نكرده و به نظر می رسد چند فصل 
از این سریال همچنان در راه باشد. او در این باره می گوید: ما اینجا هستیم تا آنچه را نیاز به گفتن 
دارد، در كوتاه ترین زمان ممكن بیان كنیم و به تصویر بكشیم. ما اینجا هستیم تا از فاصله نزدیك 

به هدف شلیك كنیم.

نمایشاستعاری
شورشوعصیانعلیهكاپیتالیسم

سریال خانه كاغذی ازجمله سریال هایی است كه در سال های پس از بحران 
جهانی اقتصاد 200۸- 200۷ساخته شده اســت. بحران اقتصادی در این 
سال ها سبب شد تا دولت اسپانیا تدابیر اقتصادی سخت گیرانه ای را اتخاذ كند. 
از این زمان به بعد حركت هایی علیه جریان سرمایه داری و كاپیتالیسم در غرب 
شكل گرفت كه یكی از بارز ترین آنها در سال های اخیر جنبش وال استریت 
بود. از آنجا كه در سریال خانه كاغذی عالئم و نشانه های زیادی از عصیان علیه 
كاپیتالیسم به چشم می خورد و در نقاطی از جهان نیز بسیاری از معترضان به 
سرمایه داری، از ماسك ها و لباس های مربوط به این سریال استفاده كرده اند، 
برخی از منتقدان درباره سریال خانه كاغذی به این باور رسیده اند كه در این 
سریال به طور استعاری و نمادین شورش و عصیان علیه كاپیتالیسم به تصویر 
كشیده شده است. روزنامه گلوب اند میل درباره این سریال نوشته كه در این 
سریال این ایده توطئه آمیز مطرح شده كه سرقت از ضرابخانه و بانك مركزی 
اسپانیا برای مردم انجام گرفته است. منتقد روزنامه لوموند با استناد به سخنان 
پروفسور در خانه تولدو در صحنه های ابتدایی سریال نوشته است: پروفسور 
در سخنان خود به طور تلویحی این نكته را مطرح می كند كه مردم خود باید 
راه حل هایی برای گذر از این سیستم پر اشتباه كاپیتالیستی بیابند. این بخش 
از سخنان پروفسور كه در آن سرقت از ضرابخانه اسپانیا را با اقدامات رابین هود 
در دزدی از ثروتمندان به نفع فقرا مقایســه كرده بود، تفاسیر زیادی در پی 
داشته است. روزنامه آنالین ال اسپانیول در این باره نوشته است: این قیاس 
باعث شد بیشتر مخاطبانی كه در جامعه مدرن از بانك ها و سیاستگذاری های 
اقتصادی به تنگ آمده اند، با سریال خانه كاغذی ارتباط بیشتری برقرار كنند. 
منتقد اسكوایر نوشته است كه مقایسه این سرقت با سرقت های رابین هود یك 
استراتژی گمراه كننده بود كه سارقان از آن برای توجیه سرقت خود استفاده 
كردند، چرا كه آنان از ابتدا قصد نداشتند پولی را كه از نخستین سرقت خود 
به دست آورده بودند، صرف بهبود وضعیت زندگی مردم فقیر و عادی كنند. 
منتقد هافتینگتون پست نیز نوشته است: مخاطبان این سریال در ابتدا بر این 
باور بودند كه سارقان با ارتكاب جرم دارای روحی شیطانی هستند اما هر چه 
سریال رو به جلو می رود اینگونه به مخاطب القا می شود كه اشكال اصلی در 
سیستم مالی است و این سیستم است كه روح شیطانی در آن رسوخ كرده و 
اقدام سارقان از نظر اخالقی اینگونه توجیه می شود كه آنها در حال دزدی از 

یك سارق بسیار قدرتمند تر هستند. 

آرش نهاوندی
روزنامه نگار

آلكسپیناازخانهكاغذیمیگوید
آلكس پینا، خالق و كارگردان این مجموعه بر این باور اســت كه در فصل 
پنجم این سریال هوای تازه بیشتری در فضای نگران كننده سریال متصاعد 
خواهد شــد؛ فصل پنجم خانه كاغذی تا سر حد امكان سیری بی رحمانه 
و خشن را دنبال می كند. روند داستانی فصل پنجم این سریال به حركت 
یك رولركستر می ماند كه در سر سوار خود سرگیجه و یكباره در او دلشوره 
ایجاد می كند. او می گوید: می توانم تعهد بدهم كه بیننده در زمان دیدن 

فصل پنجم سریال خانه كاغذی وقت ســرخاراندن و حتی فكر كردن به 
ویروس كووید – 19را پیدا نخواهد كرد. سریال خانه كاغذی در حالی از 
محبوبیت جهانی برخوردار شده كه پیش تر نیز سریال »زندان« كه آلكس 
پینا نگارش سناریوی آن را به عهده داشــت و از طریق شبكه نتفلیكس 
پخش شــده بود از اقبال فراوانی میان مخاطبان سریال های تلویزیونی 

برخوردار شده بود.

استقبالگستردهجهانی
استقبال از سریال خانه كاغذی چند ماه پس از انتشارش در سال 201۷نشان 
داد كه این مجموعه تلویزیونی چیز دیگری است. خانه كاغذی تنها چند ماه 
پس از انتشار به پربیننده ترین مجموعه در كشورهای ایتالیا، آرژانتین و برزیل 
تبدیل شد. سومین فصل از این سریال كه در سال2019 انتشار یافت، تنها در 
هفته اول در 34میلیون خانواده دیده شد. بازتاب جهانی این سریال به حدی 
گســترده بود كه طرفداران آن تصاویری از خود با خالكوبی هایی از پروفسور 
و توكیو، زن راوی داستان برای آلكس پینا، خالق ســریال فرستادند. از نظر 
طراحی لباس سریال خانه كاغذی، رقابتی تنگاتنگ با دیگر سریال محبوب 

این روزها، »سرگذشت ندیمه« دارد. ماسك ها و لباس هایی كه اعضای گروه 
پروفسور برتن می كنند در سراسر دنیا هواداران زیادی پیدا كرده است. مردم 
در تظاهرات سیاسی در پورتوریكو از ماسك هایی مشابه ماسك هایی كه اعضای 
گروه پروفسور در سریال خانه كاغذی چهره خود را با آن می پوشانند استفاده 
كرده اند. حتی در یك سرقت واقعی كه در شهر نانت فرانسه رخ داده نیز سارقان 
از این ماسك ها استفاده كرده اند. در آرژانتین كه مردم آن، به طور ویژه طرفدار 
این سریال هستند، نام شخصیت های سریال خانه كاغذی را برای تعداد زیادی 

از نوزادان تازه متولدشده در این كشور انتخاب كرده اند. 

سریالراكاندرول
دالیل محبوبیت و موفقیت ســریال هم مشــخص و هم وصف ناشدنی 
است. آلوارو مورته، بازیگر نقش پروفســور، رئیس بسیار باهوش و بادقت 
گروه، ریتم روند حوادث در این سریال را مشابه ریتم آهنگ راك اند رول 
توصیف كرده و می گوید: این ســریال، راك اند رول )موسیقی ای كه در 
اواخر دهه های 1950، 1960و 19۷0در میان جوانان آمریكایی و اروپایی 
از محبوبیت بسیاری برخوردار بود( خالص اســت. شما با دیدن قسمت 
اول، آنچنان جذب دیدن ســریال می شــوید كه خود را در آن و همراه با 

شخصیت هایش احساس می كنید و در آن گم می شوید.
اورسوال كوربرو، بازیگر نقش توكیو، نیز كه در این سریال به عنوان فردی 
عالقه مند به نوشــیدن و انجام حركات موزون به تصویر كشــیده شده 
و رویدادهای شــوك آوری را نیز با كارها و اقدامات خود در این ســریال 
رقم می زند، می گوید: این ســریال چیز كامال متفاوتی را در معرض دید 

بینندگان غیراســپانیایی می گذارد.  در این سریال شیوه زندگی خاص و 
فرهنگ جوانان اسپانیایی به نمایش گذاشته شده است؛ در واقع نشان داده 
می شود كه ما )اســپانیایی ها( اینگونه خود را بیان می كنیم و احساسات 

خود را بروز می دهیم. 
آلكس پینا نیز بر این باور اســت كه ویژگی های فرهنگی نشان داده شده 
در سریال دلیل اصلی پربیننده بودن آن است. او در این باره می گوید: در 
خانه كاغذی، نشان دادن احساسات، برادری و عشق، به همان اندازه طرح 
كلی داستان اهمیت دارد. یك سارق حرفه ای منطقی و آرام، زمانی كه با 
احساسات التینی درگیر می شود، تبدیل به چیز دیگری می شود. گرایش 
عاطفی و عاشقانه تراژیك پروفسور به راكل )با بازی ایتسیار ایتونیو( افسر 
پلیسی كه هدایت عملیات علیه گروگان گیران را عهده دار بود و سپس به 

گروه سارقان پیوست، گواه روشنی است بر این مدعا. 

فرقخانهكاغذیباسریالهایانگلیسی
آلكس پینا درباره سناریو، داستان و فضای این سریال جنایی می   گوید: خانه 
كاغذی در نقطه مقابل سریال های جنایی انگلیسی كه در فضایی خشك و 
جدی و در یك چارچوب مشخص منطبق با واقعیات یا سریال های جنایی 
اسكاندیناویایی كه اغلب در فضایی غم بار، تیره و تاریك ساخته شده و عالوه بر 
مضامین جنایی محتوایشان اجتماعی است، قرار دارد. خانه كاغذی ریشه در 
متون ادبی غنی اسپانیایی دارد. برخاستن علیه سیستم حاكم، اقدامی بی باكانه 
و در عین حال شاید بی نتیجه و ایده آلیستی باشد؛ شاید كاری دن كیشوت وار 
باشد. با این حال من تصور می كنم فضا و محتوای این سریال بیشتر به فرهنگ 
التینی بازمی گردد تا اسپانیایی؛ احساســی تر از فرهنگ اسپانیایی است. از 

این نظر متفاوت با سریال های بسیار خوب انگلیسی است كه در ژانر جنایی 
یا سرقت ساخته می شوند. در سریال های انگلیسی، روند داستان آرام تر و با 
رعایت یك ســری چارچوب های مختص به خود پیش می رود، جنبه علمی 
سریال های انگلیسی پررنگ تر است و بودجه محدودتری به آنها اختصاص 
می یابد.  با این حال به نظر نمی رسد آلكس پینا و تیمش در ادامه كار از نظر 
بودجه ای با محدودیت های چندانی مواجه باشــند. نتفلیكس اخیرا بودجه 
بیشتری را برای فصل پنجم این ســریال اختصاص داده است. در ماه ژوئیه 
2019هم سایت ورایتی پیش بینی كرده بود كه به هر قسمت فصل چهارم 

این سریال بودجه های كالنی اختصاص یابد كه در عمل هم همینطور شد.

خالقخانهكاغذی
آلكس پینا، یك تهیه كننده، نویسنده 

و كارگردان تلویزیونی اسپانیاست. او بیشتر 
به دلیل ساخت سریال های خانه كاغذی، زندان، 
»اسكله« و »مردان پاكو« شناخته شده است. 

هالیوود ریپورتر وی را در سال 2019در فهرست 
برترین كارگردانان تلویزیونی قرار داد. آلكس پینا 
در سال 2016كمپانی تولید فیلم و سریال خود را 

با نام ونكوور مدیا راه اندازی كرد. نخستین 
ساخته این كمپانی نیز خانه كاغذی بود 

كه توسط نتفلیكس انتشار 
جهانی یافت.
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   در انتظار اقدام قضايي
گروهي از مال باختگان كه به عنوان خريدار، واحدهاي يك مجتمع 
مســكوني در منطقه ازگل را پيش خريد كرده اند، بعد از گذشت 
يك سال از زمان فرار ســازندگان مجتمع همچنان منتظر نتيجه 
دريافت پاسخ شان هســتند. در ســال 92 تا 97 دونفر با عنوان 
ســازنده مبالغ هنگفتي از ما دريافت نمودند. در سال 98 متوجه 
شديم ســازندگان گريخته اند و ضمن اقدام قضايي فهميديم هر 

واحد آپارتماني به چند نفر پيش فروش شده است.
هوشمند راد از تهران

  سامانه 118 به كاربران هزينه اضافي تحميل مي كند
سامانه 118 براي پاســخگويي به تلفن دقايق طوالني تماس گيرنده 
را پشــت خط نگه مي دارد و هزينه اين معطلي پشت خط از حساب 
تماس گيرنده كسر مي شود و چه بســا زمان پاسخگويي به 20دقيقه 
هم برسد و شارژ تمام شود و نياز باشد چندبار ديگر تماس بگيريد تا 

پاسخگويي صورت گيرد.
احمدي از تهران

   بانك ها مواد ضدعفوني كننده ندارند
انتظار داريم در داخل بانك ها مواد ضد عفوني كننده دست حتما وجود 
داشته باشد. با اين همه تبليغات و اقدامات حفاظتي براي پرسنل بانك 

كه خيلي هم عالي است، اين توقع زيادي نيست.
دشتي از مشهد

   كرونا بهانه هاي بيكاري را تشديد كرده است
كرونا بهانه اي براي كارفرمايان شده كه به سادگي برخي پرسنل خود را 
اخراج كنند؛ درحالي كه بعد از اخراج، نيروي جديد را با حقوق و مزاياي 
كمتر جايگزين فرد اخراج شده مي كنند. هيچ مسئولي نمي خواهد به 

داد خيل افرادي برسد كه همه روزه شغل خود را از دست مي دهند.
كريمايي از تهران 

  آموزش و پرورش از فرصت بازسازي مدارس بهره نبرد
درحالي كه بسياري از مدارس يزد فرسوده است و در تعطيالت كرونايي 
مي شد براي بهسازي و بازسازي شان اقدام كرد، چنين اتفاقي نيفتاد و 
چند ماه ديگر اگر قرار به تحصيل دانش آموزان به صورت حضوري باشد 
آنها مجبورند به مدارس فرسوده و خطرساز بروند. مسئوالن مدام اعالم 
مي كنند براي بازسازي نيازمند خيرين هستيم؛ سؤال اين است پس 

وظيفه مسئوالن چه مي شود؟
جليلي از يزد

   هيچ خبري از راه اندازي متروي كرج نيست
درحالي كه كلنگ احداث متروي كالنشهر كرج به فاصله كمي بعد از 
راه اندازي متروي تهران به زمين خورد، هنوز خبري از راه اندازي حتي 
يك خط مترو در اين كالنشهر نيست و معلوم نيست چه باليي بر سر 

پروژه متروي كرج آمده است.
كبيري از كرج 

  روستاهاي شهرستان هليالن ايالم آب ندارند
چندين روســتا از شهرستان هليالن اســتان ايالم مدت هاست آب 
ندارند و در برخي روستاها مانند گاودول، ميدرعليا، پيازآباد، بان لكان 
و گلدره مشكل تامين آب بســيار جدي است. در پاسخ پيگيري هاي 
مردم هم مســئوالن نبود بودجه را بهانه مي كنند و فقط وعده حل 

مشكل مي دهند.
تيموري از هليالن ايالم

   رطوبت كاروانسراي شاه عباسي كرج نگران كننده است
چند روز قبل سري به يكي از غرفه هاي فعال كاروانسراي شاه عباسي 
كرج زدم كه در شرايط كرونايي با رعايت اصول فاصله گذاري داير است. 
متأسفانه متوجه شدم كه رطوبت ناشي از بارندگي هاي فصل گذشته 
باعث ريزش بخش هايي از ديوارها و سقف ها در برخي قسمت ها شده و 
توجهي به ترميم آنها نشده است. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي دارم.
جناني از كرج

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

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

با مردم
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كوتاه از حادثه

دستگيري ۵ متهم 
بين المللي در تهران و البرز

رئيس پليس بين الملل ناجا از استرداد 5 متهم 
بين المللي به كشورشان خبر داد و گفت: اين 
متهمان با تالش و اقدامــات فني پليس هاي 
تخصصي ناجا شناسايي و دستگير شده اند. به 
گزارش فارس، سردار هادي شيرزاد در تشريح 
جزئيات اين خبر اظهار داشت: براساس اعالم 
مراجع قضايي و به درخواست پليس اينترپل 
يكي از كشــور هاي منطقه، 5 نفر از متهمان 
بين المللي كه به اتهام ارتكاب جرائم خشــن 
تحت تعقيب پليس آن كشور بودند و به ايران 
گريخته بودند، با هماهنگي هاي به عمل آمده 

تحويل مقامات پليسي آن كشور شدند.
وي افــزود: در مرحله نخســت، اين متهمان 
بين المللي با همكاري، تالش و اقدامات فني 
پليس هاي تخصصي ناجا و كارشناسان پليس 
بين الملل رديابي، شناسايي و در استان هاي 

تهران و البرز دستگير شدند.
رئيس پليس بين الملل ناجــا تصريح كرد: با 
هماهنگي مبادي مربوطه، مدارك و مستندات 
ارسالي از طريق مجاري ديپلماتيك مبادله و 
موضوع استرداد متهمان مورد توافق مقامات 

اينترپل هر 2 كشور قرار گرفت.
سردار شيرزاد در پايان گفت: در اجراي دستور 
قضايي با هماهنگي به عمــل آمده با اينترپل 
كشور متبوع، هر 5 متهم، تحويل تيم اعزامي 

كشورشان شدند.

كري خواني مرگبار
به دنبال قتل مــردي در مقابــل خانه اش در 
پايتخت، مأموران پليس يكي از مظنونان اين 
جنايت را دستگير كردند، اما او مدعي شد كه 

در جنايت نقشي نداشته است.
به گزارش همشــهري، شــامگاه پنجشنبه 
گذشــته مردي 40ســاله در مقابل خانه اش 
در حوالــي فرجام با ضربات متعــدد چاقو به 
قتل رسيد و مأموران پليس آگاهي تهران در 
نخستين گام براي شناسايي عامالن جنايت 
به بررسي تصاوير دوربين هاي مدار بسته اي كه 
در اطراف محل حادثه بود، پرداختند و موفق 
شدند متهمان را شناســايي كنند. آنطور كه 
مشخص بود متهمان با گاز اشك آور به سمت 
مقتول هجوم بردند و با ضربات متعدد چاقو وي 
را به قتل رساندند. وقتي مقتول خون آلود روي 
زمين افتاد آنها به سرعت از محل دور شدند. 
در ادامه تحقيقات هويت متهمان به دســت 
آمد و يكي از آنها روز يكشنبه دستگير شد. وي 
وقتي در مقابل قاضي ساسان غالمي، بازپرس 
جنايي تهران قرار گرفت منكر قتل شد و گفت: 
من در اين درگيري چاقو خوردم و زخمي شدم 
و احتمال مي دهم يكي از همدســتانم دست 
به جنايت زده باشــد. وي ادامه داد: درگيري 
همدستانم با مقتول به خاطر كل كل كردن و 
كري خواني بود كه پايــان اين كري خواني ها 
به مرگ مقتول منجر شد. من هم بعد از اينكه 
در درگيري زخمي شدم به شهرستان رفتم و 
خودم را به مركز درماني رساندم. بعد به تهران 

بازگشتم كه دستگير شدم.
اين متهم بــا قرار قانوني بازداشــت شــد و 
تحقيقــات براي بازداشــت متهمــان ديگر 

ادامه دارد.

مرد آشنا كه به اتهام قتل زوج جوان 
و دختر خردسالشان دستگير شده و داخلي

جنايت را انكار مي كرد، پس از چند 
ساعت بازجويي، قتل ها را گردن گرفت و گفت كه 

به خاطر حسادت دست به اين جنايت زده است.
به گزارش همشــهري، صبح يكشــنبه جنايت 
هولناكي در طبقه هفتم برج سپيد در غرب تهران 
رخ داد. قربانيان زن و شــوهري جــوان و دختر 
6ساله شان بودند كه با ضربات چاقو به قتل رسيده 
بودند. وقتي تيم جنايي در محل حادثه حاضر شد، 
يكي از همسايه ها مهم ترين ســرنخ پرونده را در 
اختيارشان قرار داد. او ديده بود كه يكي از آشنايان 
مقتوالن به نام كامران كه وي نيز ســاكن طبقه 
هفتم برج است، با يكي از قربانيان)پدر خانواده( 
درگير شــده و با ضربات چاقــو او را از پا درآورده 

است. حتي ســرايدار ســاختمان نيز به مأموران 
گفت كه كامران پس از جنايت ســراغ او رفته و 
با اين ادعا كه در طبقــه هفتم مقداري خون مرغ 
و گوشت ريخته از او خواسته بود كه به آنجا برود و 

خون ها را پاك كند.
با اين اطالعات، كامران به عنوان تنها مظنون جنايت 
تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه ساعاتي بعد وقتي 
به محل جنايت برگشت، دستگير شد. اگرچه همه 
شواهد عليه او بود، اما او قتل پسرخاله اش و همسر 
و كودك وي را انكار مي كرد، ولي در نهايت پس از 
چند ساعت بازجويي به ارتكاب جنايت اعتراف كرد 
و مدعي شد حسادت دليل اصلي قتل عام خانواده 
پسرخاله اش بوده است. او پس از اعتراف به قتل، با 
قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

حسادت، انگيزه قتل 3 نفر 
در برج سپيد

پاسخ مسئوالن

2متهم به قتــل كه در جريــان 2حادثه 
مختلف در مشهد دســت به جنايت زده 
بودند بــا انتقال به محــل حادثه، صحنه 

قتل ها را بازسازي كردند.
به گزارش همشــهري، نخســتين قاتلي 
كه ديروز صحنه جنايت را بازسازي كرد، 
متهم به قتل برادرش اســت. او بعدازظهر 
چهارشنبه گذشــته برادرش را به ضرب 
گلوله با سالح وينچســتر به قتل رساند. 
آن روز وقتي جســد مقتول در زمين هاي 
كشــاورزي حوالي طوس 55پيدا شد، با 
حضور قاضي علي اكبر احمدي نژاد، كشيك 
جنايي مشهد و كارآگاهان آگاهي در محل 
حادثه تحقيقات براي كشــف راز اين قتل 
آغاز شد. در بررســي هاي اوليه معلوم شد 
كه جسد متعلق به جواني 33ساله  است. 
كشــاورزان محل مي گفتند كه ساعاتي 
قبل صداي شليك گلوله شنيده اما مورد 
مشــكوكي نديده  اند تا اينكه چند ساعت 
بعد جسد پسر جوان را در زمين كشاورزي 

پيدا كرده اند.
ماموران متوجه شدند كه مقتول صاحب 
همان زميني بود كه جسدش آنجا پيدا شد. 
برخي از لوازم كشاورزي اش ازجمله بيل و 

داسش نيز در آنجا بود. در ادامه تحقيقات 
مأموران متوجه شدند كه مقتول از مدتي 
قبل با برادر بزرگش اختالف داشته است. 
در تحقيق از شاهدان سرنخ هايي به دست 
آمد كه نشان مي داد برادر بزرگ مقتول در 
اين جنايت نقش دارد و دســتور بازداشت 
او صادر شــد. درحالي كه تحقيقات براي 
دستگيري اين مرد ادامه داشت، او روز بعد 
از جنايت با حضور در اداره آگاهي خود را 
تسليم كرد. متهم هر چند در ابتدا مدعي 
بود كه قاتل نيست و تيراندازي توسط فرد 
ناشناسي رخ داده است، اما در ادامه به قتل 
برادرش اعتراف كرد و گفــت كه اعتياد، 

عامل اصلي اختالف او و مقتول بوده است.
اين مرد جوان صبح ديروز به محل جنايت 
منتقل شد و در حضور قاضي احمدي نژاد، 
صحنه شــليك مرگبــار به بــرادرش را 
بازسازي كرد. وي در تشريح ماجرا گفت: 
ســال ها پيش، وقتي هنوز بــه دام اعتياد 
گرفتار نشده بودم براي خودم كسي بودم. 
به خاطر هيكلم كسي جرأت نداشت به من 
بي احترامي كند، اما وقتي بــه دام اعتياد 
گرفتار شدم، همه آن ابهت را از دست دادم. 
مواد مخدر زندگي ام را نابود كرد تا جايي كه 

ديگر برادرم هم احترام مرا نگه نمي داشت و 
به من بد و بيراه مي گفت.

متهم بــه قتل ادامه داد: بــرادرم هم مثل 
من معتاد شده بود. اعتياد باعث شده بود 
كه پدر و مادرم را اذيــت كند. حتي براي 
گرفتن پول مواد آنهــا را تهديد مي كرد. او 
حتي به من هم بي احترامي مي كرد و همه 
اينها باعث شد كه نقشــه قتلش را بكشم. 
سالحي كه با آن دست به جنايت زدم چند 
روزي همراهم بود و در همه اين مدت قصد 
داشتم نقشــه ام را عملي كنم تا اينكه روز 
حادثه دوباره با برادرم بحثم شــد و اين بار 
تصميم گرفتم او را به قتل برســانم. وقتي 
برادرم براي ســر زدن به زمين  كشاورزي 
رفته بود، به آنجا رفتم و با شليك 3گلوله 
او را به قتل رساندم و فرار كردم. اما وقتي 

فهميدم كه پليس پي به حقيقت برده است، 
تصميم گرفتم خودم را تسليم كنم. متهم 
به قتل بعد از اينكه شرح داد چطور برادرش 
را غافلگير و به او شليك كرده است، براي 

ادامه تحقيقات راهي بازداشتگاه شد.

درگيري درخيابان 
دومين متهمي كه ديروز در مقابل قاضي 
جنايي مشهد صحنه قتل را بازسازي كرد، 
جواني بود كه در ترافيك و پس از درگيري 
با يك راننده پرايد، او را به قتل رسانده بود. 
اين جنايت شامگاه 18خردادماه در حوالي 
خيابان خواجه ربيــع رخ داد. ماجرا از اين 
قرار بود كه آن شــب 3مرد جوان سوار بر 
موتورســيكلتي در حال حركت بودند كه 
ناگهان موتور آنها خاموش و متوقف شــد. 

شركت مترو موارد مربوط به كرونا را رعايت و اجرايي كرده است
روابط عمومي شــركت بهره برداري راه آهن شــهري تهران و حومه 
به دنبال چــاپ پيام مردمي با مضمون ازدحام مســافر در ســاعات 
صبحگاهي در ستون با مردم روز 11خرداد پاسخ داده است: »ضمن 
تشكر از مسافر گرامي به اطالع مي رســاند شركت بهره برداري مترو 
به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا، در اقدام آني و هوشمندانه 
در اسفندماه98 با تشكيل ستاد مقابله با ويروس كرونا در شركت، براي 
حفظ سالمتي مسافران و پرسنل شركت اقدام نمود و اقدامات مناسب 
و قابل توجهي در ايستگاه ها و قطارها انجام داده؛ كه ازجمله مي توان 
به كاهش ســرفاصله حركت قطارها در خط2 از 3.5 به 3دقيقه و در 
خط يك و 4 به 3.5دقيقه اشاره كرد كه رضايت مسافران محترم را در 
بر داشته است. ضمن اينكه تمامي ايستگاه ها و قطارها توسط پرسنل 
شركت در طول روز و به شكل مرتب نظافت و ضدعفوني مي شود. اين 
شــركت افتخار مي كند كه در اين شرايط حساس، با تمامي امكانات 
موجود و توان اجرايي خود براي افزايش سرويس دهي هرچه بيشتر و 

بهتر مي كوشد تا رضايت مسافران گرامي مترو را فراهم نمايد.«

انطباق زندگي با كرونا
شــهروندان بايد به اين حد از شــناخت درباره  ادامه از 

بيماري و مشاركت اجتماعي و فرهنگي برسند صفحه اول
كه در وضعيت كنوني شيوه زيســت هريك از ما بر كيفيت زندگي و 

سالمت ديگران اثرگذار است. 
ابتال به كرونا نبايد باعث خجالت و شرمندگي شان بشود و بايد با آن 
همانند ديگر بيماري ها رفتار كرد و اين بيماري را مديريت كرد نه اينكه 
مدام از شكست دادن ويروسي كه هنوز ابعاد ناشناخته اي دارد صحبت 
كنيم و در عين حال به مردم توصيه كنيم كه قرنطينه خانگي را رعايت 
كنند و همزمان دستور بازگشايي و حضور صددرصدي كارمندان در 

ادارات را صادر كنيم.

كالهبرداري ميليوني با رسيد جعلي
تازه ترين تحقيقات در پرونده قتل مرد جوان بر سر اختالف 5ميليارد توماني 
نشان مي دهد كه دوست وي كه طراح اين نقشه بوده، در محل حادثه حضور 

نداشته و با مشخص شدن حقايق تازه، پرونده وارد مرحله اي تازه شده است.
به گزارش همشهري، راز اين جنايت 17ارديبهشــت ماه امسال فاش شد. 
مقتول جواني 37ساله و تاجر بود كه جسدش درحالي كه دست و پايش بسته 
و دســتمالي روي دهانش و دور گردن وي پيچيده شده بود كشف شده بود. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه مرد جوان بر اثر خفگي به قتل رسيده است 
و عامالن جنايت پس از قتل لپ تاپ،  گوشي موبايل و برخي از مدارك مقتول را 
سرقت كرده اند. تحقيقات نشان مي داد كه مقتول در زمينه صادرات و واردات 
فعاليت داشته و وضعيت مالي خوبي داشته اســت. در ادامه مأموران براي 
شناسايي عامالن جنايت به بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته پرداختند 
و مشخص شد كه شب حادثه ابتدا چند مرد زنگ خانه او را زده اند، اما مقتول 
در را به روي آنها باز نكرده است. دقايقي بعد زني جوان مقابل ساختمان رفته 
و درحالي كه يك ظرف حلوا در دستش بود، زنگ خانه مقتول را زده و وقتي 
او در را باز كرده، مرداني كه پيش از آن به سراغش رفته بودند، وارد ساختمان 
شده اند. آنها بعد از دقايقي، درحالي كه سراسيمه بودند از آنجا خارج شدند و 

شكي وجود نداشت كه جنايت توسط اين افراد رقم خورده است.

دستگيري
كارآگاهان با انجام تحقيقات ردپاي يكي از دوستان مقتول را در اين جنايت 
به دست آوردند. او محمد جواد نام داشت و با مقتول مراوده هاي كاري داشت. 
مأموران وي را كه پرستار بيمارستان بود بازداشت كردند. او گفت كه با مقتول 
اختالف 5ميليارد توماني داشته، اما نقشي در اين جنايت نداشته است. در ادامه 
تحقيقات، مأموران موفق شدند سرنخ هاي ديگري در اين پرونده به دست آورده 
و در نهايت مرداني را كه وارد خانه مقتول شــده و او را به قتل رسانده بودند، 
شناسايي و دستگير كنند. يكي از آنها با اعتراف به جنايت، مدعي شد كه طراح 
اين نقشه محمدجواد )دوست مقتول( بوده و آنها به خواسته او به خانه مقتول 

رفته بودند، اما ناخواسته دست به جنايت زده  اند.
با اين اطالعات، محمدجواد نيز دستگير شد و در تحقيقات به قاضي عباس 
بخشوده، بازپرس دادســراي جنايي تهران گفت:2سال قبل با مقتول آشنا 

شدم و دوستي ما آنقدر صميمي شد كه به او اعتماد كرده و وقتي وي گفت كه 
مزايده اي پرسود سراغ دارد، قبول كردم كه در مزايده شركت كنم و 5ميليارد 
تومان به او دادم. قرار بود سرمايه ام 3 برابر شود، اما اين اتفاق رخ نداد و پس از 
آن بر سر پس گرفتن پولم با مقتول دچار اختالف شدم. از سوي ديگر مغازه اي 
در اطراف تهران داشتم كه قرار بود مقتول برايم سندش را بگيرد. به او وكالت 
تام دادم، اما خبري از سند نشد. همه اينها باعث بيشتر شدن اختالفات ما شد 
تا اينكه از 3نفر خواستم به خانه او بروند و سرقت كنند. مي خواستم از او سفته 
بگيرم و بعد سفته ها را به اجرا بگذارم تا شــايد از اين طريق به پولم برسم. با 
يك خانم وكيل كه حاال متهم پرونده شده صحبت كرده بودم. مي گفت: هيچ 
مدركي نداري كه ثابت كني 5ميلياردتومان به مقتول داده اي، اما اگر از او سفته 

داشته باشي مي تواني آن را به اجرا بگذاري و از او پول بگيري.
وي ادامه داد: روز حادثه آنها به خانه مقتول رفتند، اما خودم وارد آنجا نشدم. از 
قبل آمپول بيهوشي تهيه كرده بوديم كه نقشه را اجرا كنيم. آنها وارد خانه اش 
شدند، اما دست به جنايت زدند. قرار نبود او را بكشــند و به آنها گفته بودم 
بيهوش اش كنند و اثر انگشتش را پاي سفته ها بزنند. اما ظاهرا دست و پايش 

را بسته و پس از تزريق آمپول جنايت آفريدند.
با دستور قاضي، پرونده به پزشكي قانوني فرستاده شد تا مشخص شود كه آيا 
اجير شده اي كه قدم در خانه مقتول گذاشته اند با مشاركت يكديگر دست به   3
جنايت زده اند يا اينكه يكي از آنها قاتل اصلي است. از سوي ديگر محمد جواد 
نيز به اتهام معاونت در قتل بازداشت شده و در اختيار مأموران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

جوان شــيادي كه فروشــندگان كاالهــاي مختلف را در 
فروشگاه هاي اينترنتي شناسايي مي كرد و به عنوان مشتري 
سراغ شان مي رفت و با ارائه رسيد واريز جعلي، آنها را فريب 
مي داد، هرچند با اين شگرد توانست افراد زيادي را سركيسه 

كند، اما سرانجام دستگير شد.
به گزارش همشــهري، رســيدگي به اين پرونــده از روز 
25ارديبهشت ماه امسال با شــكايت يكي از شهروندان در 
دادسراي ناحيه 31 تهران آغاز شد. ماجرا از اين قرار بود كه 
يكي از شهروندان هنگام فروش گوشي تلفن همراهش در 
دام يك كالهبردار گرفتار شده و بدون اينكه پولي دريافت 
كند، گوشي  را به او داده بود. با ارجاع پرونده به پايگاه سوم 
پليس آگاهي، مالباخته آنچه را كه رخ داده بود، اينطور براي 
مأموران تعريف كرد. او گفت: چند روز قبل براي فروش تلفن 
همراهم به مبلغ 12ميليون تومان در يكي از فروشگاه هاي 
اينترنتي آگهي دادم و چند ساعت بعد فردي به نام يونس با 
من تماس گرفت و وانمود كرد قصد خريد گوشي ام را دارد. 
او با من قرار گذاشت و چند ساعت بعد براي تحويل گرفتن 
گوشي جلوي در خانه ام آمد. او بعد از ديدن گوشي گفت پول 
آن را از طريق اپليكيشن به حســابم واريز مي كند و نيازي 
به مراجعه به بانك يا دستگاه خودپرداز نيست. او در ادامه 
شماره كارتم را پرسيد و وارد گوشي اش كرد و چند لحظه 
بعد فيشي را در گوشي اش نشانم داد كه طبق آن 12ميليون 
تومان پول به حسابم واريز شــده بود. اين در حالي بود كه 
هنوز هيچ پيامكي از بانك درخصوص واريز پول به حسابم 
ارسال نشده بود؛ اما او گفت چون واريز پول را با اپليكيشن 
انجام داده اين كار حدود يك ســاعت طول مي كشد. او با 
حرف هايش اعتمادم را جلب كرد و من هم به اين اميد كه 
پول تا يك ساعت ديگر به حسابم واريز مي شود، گوشي را 
همراه جعبه اش به او دادم اما هرچه صبر كردم، پيامكي از 
بانك نيامد و بعد از چند ساعت مطمئن شدم فردي كه فكر 

مي كردم گوشي ام را به او فروخته ام، يك كالهبردار است.
به دنبال اظهارات شاكي، تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. 
مأموران پي بردند متهم يك كالهبردار حرفه اي است كه 
طعمه هايش را در ســايت هاي خريد و فروش اينترنتي به 
دام مي اندازد و سراغ افرادي مي رود كه اموالي با ارزش بيش 
از 10ميليون تومان دارند. او وانمود مي كند خريدار اســت 
اما هنگام تحويل گرفتن كاال به طعمه هايش رسيد جعلي 
نشان داده و آنها را فريب مي دهد و تاكنون افراد زيادي را از 
اين طريق سركيسه كرده است. هرچه تحقيقات ادامه پيدا 
مي كرد، مأموران به اطالعات بيشتري در اين خصوص دست 
پيدا مي كردند تا اينكه سرانجام موفق شدند هويت متهم 
تحت تعقيب را شناسايي كرده و او را در عملياتي غافلگيرانه 
در خانه اش در بلوار كشاورز دستگير كنند. سرهنگ كارآگاه 
قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي پايتخت در 
اين باره گفت: متهم در جريان بازجويي هاي اوليه اعتراف 
كرد كه تاكنون از 12نفر با اين شــيوه كالهبرداري كرده 
 و حدود 160ميليون تومان از اين راه به دست آورده است. 
به همين دليل وي هم اكنون در بازداشــت به سر مي برد و 

تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

زودتر اعدامم كنيد
متهم به قتل متولد سال62 است و هيچ سابقه كيفري در پرونده اش ندارد. او از جنايت هولناكي كه 
مرتكب شده پشيمان است و زماني كه مقابل بازپرس پرونده قرار مي گيرد، گريه مي كند و ناگهان فرياد 
مي زند كه » من چطور توانستم جان كودكي را بگيرم.«  او حاال خواسته اش اين است كه هرچه زودتر 

قصاصش كنند؛ چراكه تحمل اين عذاب وجدان برايش سخت تر است.

انگيزه اصلي ات از جنايت چه بود؟
واقعا در آن لحظه خودم نبودم. حسادت از خيلي وقت قبل درونم ريشه دوانده بود و رهايم نمي كرد.

به خاطر وضعيت مالي مقتول به او حسادت مي كردي؟
او پسرخاله ام بود. مانند برادر بوديم. ما با هم رفيق بوديم و با هم كار مي كرديم. در طول 2سال با كمك هم برجي را 
كه زمينش ارثيه مادري مان بود، ساختيم و هيچ مشكلي با يكديگر نداشتيم، اما او وضع مالي اش از من بهتر بود؛ چون 
پس از مرگ مادرش ارثيه زيادي به او رسيده بود. باغ، ويال و ماشين داشت. چندين ملك داشت كه اجاره زيادي از 
مستأجرانشان مي گرفت. همين هفته گذشته 60ميليون داد يك تلويزيون خريد. اراده مي كرد هرچه مي خواست 
مي خريد و وضعيت زندگي او باعث شده بود كه حسادتم روزبه روز بيشتر شود؛ به خصوص اينكه همسرم هم مدام 

به من سركوفت مي زد و وضعيت زندگي او را به رخم مي كشيد.
خودت هم كه وضع مالي خوبي داري؟

نه به اندازه او. خانه و ماشــين خارجي دارم اما او چندين برابر من داشت؛ شايد باالي 20ميليارد تومان. به تازگي 
مي گفت قصد دارد خانه اي لوكس در جردن و يك خودروي لكسوس بخرد. اين را كه شنيدم ديگر از خود بي خود 

شده بودم.
از روز حادثه بگو. چه شد كه تصميم به قتل گرفتي؟

من نمي خواســتم جان آنها را بگيرم. )متهم روي زمين مي نشيند، بر ســرش مي كوبد و با گريه ادامه مي  دهد( 
نمي خواستم بچه را بكشم. آخر خودم يك پسر دارم. شاگرد ممتاز مدرسه است.  اي كاش به خاطر پسرم دست به 
چنين كار وحشتناكي نمي زدم. باور كنيد در آن لحظه انگار خودم نبودم. انگار يك آدم ديگر بودم. حسادت كردم، 
نمي خواستم حتي زنش را بكشم. چرا اين كار را كردم؟... )متهم يك ليوان آب درخواست مي كند و بعد از اينكه كمي 
آرام مي شود، ماجراي روز حادثه را توضيح مي دهد.( شب قبل رسول، پسرخاله ام را در البي ديدم و براي روز حادثه 
قرار گذاشتيم تا با هم به محضر برويم. قرار بود كار اسناد واحدهاي برج را پيگيري كنيم. ساعت 10 شب بود كه دارو 
خوردم؛ چون بيماري خاص دارم. بعد از آن به رسول پيام دادم و گفتم صبح ساعت8 مي آيم كه با هم برويم. اول قرار 
بود ماشينش را كه توقيف كرده بودند، بگيريم و بعد برويم به دفترخانه. صبح يكشنبه ساعت7 از خواب بيدار شدم 
كه  اي كاش بيدار نمي شدم. غذاي سگم را دادم و كيفم را روي دوشم انداختم. يك چاقو داخل آن بود و رفتم مقابل 
آپارتمان رسول.  اي كاش مي رفتم قسمت البي و در آنجا منتظرش مي ماندم. اگر به آنجا مي رفتم چنين اتفاقي 
نمي افتاد، اما رفتم مقابل در و با دست 2تقه زدم به در. نمي خواستم همسر و دخترش از خواب بيدار شوند. انگار 
رسول هم حاضر و آماده پشت در منتظر من بود؛ چون فورا در را باز كرد. درحالي كه كفش هايش را مي پوشيد دوباره 
موضوع خريد خانه لوكس در جردن و خريد لكسوس را مطرح كرد. از خود بي خود شدم و ديگر كنترلي بر كارهايم 
نداشتم. در زمان خيلي كوتاهي و در حد اينكه او كفشش را پوشيد و دكمه آسانسور را زد، چاقو را از كيفم بيرون 
آوردم. به او ضرباتي زدم و هلش دادم داخل خانه. ناگهان چشمم افتاد به دختر كوچولوي رسول. )متهم 2 دستي 
روي سرش مي كوبد و با گريه ادامه مي دهد.( دخترش گريه مي  كرد. نمي دانم چرا بيدار شده بود. او گريه مي كرد 
و من اصال متوجه نبودم چه كار مي كنم و هنوز هم نمي دانم چطور جان او را گرفتم. همان لحظه همسر رسول از 

خواب بيدار شد و از اتاق بيرون آمد. در راهروي اتاق خواب  او را كشتم و بعد فرار كردم.
ظاهرا زن همسايه شاهد جنايت بوده است؟

اصال يادم نمي آيد.
بعد از قتل كجا رفتي؟

به پاركينگ رفتم. دستان خون آلودم را با ديوار پاركينگ پاك كردم. بعد به دستشويي كه در قسمت پاركينگ بود، 
رفتم و دستانم را شستم. بعد از آن سراغ سرايدار رفتم و گفتم برو طبقه هفتم و خون گوشت و مرغي كه ريخته شده 
را با تي پاك كن. باور مي كنيد آنقدر خون زياد بود كه من اصال نفهميدم مشخص مي شود كه خون انسان است. 
بعد از آن سوار ماشين سراتوي خودم شدم و از ساختمان بيرون رفتم. نمي دانستم بايد كجا بروم. هنوز در شوك 
اتفاقي بودم كه رخ داده بود. به سمت ستارخان رفتم. مقداري پول برداشتم و زنگ زدم به برادرم و دايي ام. از آنها 
شنيدم كه رسول و خانواده اش را كشته اند. براي اينكه كسي به من شك نكند، داستانسرايي كردم و گفتم كه من با 
او قرار داشتم. بعد هم درخواست دايي ام را كه مي گفت فورا برگرد و ببين چه اتفاق وحشتناكي رخ داده قبول كردم 

و خيلي زود به برج برگشتم اما نمي دانستم كه لورفته ام و دايي ام به درخواست مأموران از من خواسته كه برگردم.
چرا پس از دستگيري قتل را انكار مي كردي؟

نمي دانم. ترسيده بودم، اما حاال همه حقيقت را مي گويم و درخواستم اين است كه زودتر قصاصم كنند.

گو
ت و

گف

پشت ســر آنها يك خودروي پرايد بود كه 2قاتل به محل جنايت برگشتند
پيش از تصادف با موتورسيكلت توقف كرد. 
يكي از موتورسواران مدام هندل مي زد اما 
موتور روشن نمي شد. سرنشينان پرايد كه 
راهشان مسدود شــده بود شروع به جر و 
بحث با موتور سواران كردند و همين موجب 
شروع يك درگيري شد. لحظاتي بعد يكي 
از موتورسواران با ضربات چاقو راننده پرايد 
را به قتل رساند و همراه دوستانش گريخت. 
وقتي ماجرا به قاضي احمدي نژاد گزارش 
شد، دستور بازداشت عامل جنايت صادر 
شد.كارآگاهان در بررسي ها متوجه شدند 
كه مردان موتورسوار به يكي از روستاهاي 
اطراف مشهد گريخته اند. درحالي كه محل 
اختفاي آنها شناسايي شــده بود، مردان 
موتورسوار كه پليس را در يك قدمي خود 
مي ديدند راهي كالنتري شــدند و خود را 
تســليم كردند. در اين ميان عامل اصلي 
جنايت به قتل راننده پرايد اعتراف كرد و 
روز گذشته در جريان بازسازي صحنه قتل 
گفت: شب حادثه وقتي موتور ما خاموش 
شد، سرنشــينان پرايد شــروع كردند به 
مســخره كردن ما. همين باعث درگيري 
ما شد و من كه عصباني بودم با چاقو چند 
ضربه به راننده پرايد زدم. اين مرد پس از 
شــرح دادن نحوه جنايت با قرار بازداشت 

موقت راهي بازداشتگاه شد.

جزئيات تازه در پرونده جنايت ۵ميلياردي
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گفت وگو با پيمان يزدانيان،آهنگساز و پيانيست در آستانه انتشار آلبوم تازه اش

   آهنگسازي كه با تعهد كار مي كند
 اثر خودش را مي گذارد

   روشنفكران بايد به سمت مردم بروند نه اينكه 

مردم به سمت آنها بيايند
   اغلب تهيه كنندگان و توليدكنندگان موسيقي

 در فكر ترويج كار خوب نيستند

 فقط پاپ موسيقي مردم نيست 

پيمــانيزدانيــان،موســيقيدان
شناختهشدهاياستكهسالهاستدرگفتوگو

عرصهموسيقيفعالاستوتاكنون
آلبومهايــيهمچون»برداشــت«،»گذر«و»از
انعكاسشــهرهايدور«ازاومنتشرشدهاست.
يزدانياناجراهايمتعدديدركشورهايمختلف
داشــتهودرزمينهســاختموســيقيفيلمبا
كارگردانانيچونعباسكيارســتمي،مســعود
كيميايي،كمالتبريزي،مانيحقيقيومرحومان
ايرجكريميورســولمالقليپورهمكاريكرده
است.آلبومجديدوي»پالس«نامداردكهبههمين
مناسبتباويهمصحبتشديمودربارهسيطره
موسيقيپاپ،فرهنگسازيبرايترويجموسيقي
بيكالم،نقشروشنفكران،كنسرتهايآنالينو

چندموضوعديگرحرفزديم.

عنوانآلبومجديدتانچيستوچهسبكيدارد؟
آلبوم جديــدم با نام »پالــس« تكنوازي پيانوســت كه 
زمستان ســال گذشــته آن را ضبط كرده ام. اين آلبوم 
شامل 2 قطعه بســيار بلند بداهه نوازي  براساس پيانوي 
دست كاري  شده است. منظور از پيانوي دست كاري شده 
اين اســت كه پيانو به صورت نرمال صــدا نمي دهد و با 
ادواتي كــه در آن كار گذاشــته يا تغييراتــي كه در آن 
داده ام، صداهاي آكوستيك توليد كرده ام. اين نوع پيانو 
در زبان انگليســي »prepared piano« )پيانوي 
آماده شــده( ناميده مي شــود كه معادل آن در فارسي 
»پيانوي دست كاري« شده است. مطمئنا شنوندگان اين 
آلبوم غافلگير خواهند شد و حتي ممكن است فكر كنند 
كه به اصطالح چند صدا روي هم سوار شده يا از چند ساز 
مختلف مثل سازهاي الكترونيك استفاده شده؛ درحالي كه 
من تنها نوازنده آلبوم هستم و تمام صداهايي كه در اين 
آلبوم مي شنويد، صداي آكوستيك پيانوست كه از جعبه 

صداي پيانو بيرون آمده است.

ايننوآوريشمانمونهمشابهيدرآثارايرانيدارد؟
مطمئنا در ايران مشــابهي ندارد، اما در كارهاي خارجي 
بوده؛ با اين حال، اين اثر از حيث تجربه اگر نگويم بي نظير، 
قطعا كم نظير است. من پيش تر بخش هايي از اين قطعات 
را در كنسرت فرهنگســراي نياوران اجرا كرده بودم، اما 
آخرين بار در اكتبر ســال 2019در ايتاليــا فرم پيانوي 
دست كاري شــده را اجرا كردم و وقتي بعــدا قطعاتي از 
اين كنســرت را گوش مي دادم، فكر كردم كه بهتر است 
اين قطعات را ضبط اســتوديويي كنم. اين ايده را با رضا 
عسگرزاده، مهندس صداي آلبوم و رامين صديقي، مدير 
نشر موسيقي هرمس در ميان گذاشتم و تصميم گرفتيم 
كه اين كار در ايران و در استوديوي شهر صداي پارسيان 
ضبط شــود. بعد از اينكــه پاييز پارســال در ايتاليا اجرا 

داشتم، در زمستان اين آلبوم را ضبط كرديم.

ذائقهمخاطبعامدرايرانبهشــدتبهموســيقي
پاپكهترانهمحــورودرواقعكالممحوراســت،
گرايــشداردوتقريبــاباموســيقيبــيكالمو
instrumentalكهُوكالنــداردغريبهونامأنوس
است.بااينوضعيت،فكرميكنيدكهموسيقيشما

توسطعامهمردمشنيدهميشود؟
متأسفانه تعريفي كه از موسيقي براي عامه مردم هست، 
موســيقي يعني خواننده، ترانه يا song؛ حاال چه ترانه 
پاپ و چه ســنتي. منتهي آنقدر ميل جامعه به ســمت 
موســيقي پاپ رفته كه حتي دارد موسيقي سنتي را هم 
به سمت خودش مي كشد. اينجا اين سؤال پيش مي آيد 
كه موسيقي  خوب و بد چيســت و آيا اصال حق داريم به 
كسي بگوييم موسيقي اي كه گوش مي دهد خوب است 
يا بد؟ مردم دوست دارند به موسيقي اي گوش دهند كه 
آن را بفهمند و حرف دلشــان را بزند، امــا نمي دانند كه 
موســيقي بي كالم هم در حال حرف زدن است. بتهوون 

مي گويد: »جايي كــه كالم باز مي ماند، موســيقي آغاز 
مي شود.« مثال ساده اين موضوع غذا خوردن است؛ اگر 
مدام به يك بچه فست فود يا چيپس و پفك و آب نبات داده 
شود، ديگر دركي از غذا ندارد و اين چيزها را غذا مي داند. 
در اين شرايط، فرهنگ رســتوران رفتن و پلو و خورش 
خوردن از بيــن مي رود. البته ايــن وضعيت خاص ايران 
نيست و در همه دنيا اين اتفاق افتاده است؛ چراكه اغلب 
تهيه كنندگان و توليدكنندگان موسيقي در فكر ترويج كار 
خوب نيستند و فقط به فروش محصولشان فكر مي كنند. 
مثل كسي كه كارخانه چيپس و پفك دارد و ارزش غذايي 
اين چيزها برايش مهم نيست و فقط به دنبال فروش بيشتر 
است. البته، آدم گاهي هوس چيپس و پفك هم مي كند، 
اما چيپس و پفك نمي تواند جــاي غذاي اصلي را بگيرد. 
موسيقي خوب كه از فرديت آهنگساز نشأت گرفته باشد، 

نيازمند برنامه ريزي، حمايت و سرمايه گذاري است.

يعنيمعتقديدميشودكسيراكهتنهاتصورشاز
موسيقيصداينالهخوانندهواستغاثهبرايكاميابي
ازمعشوقاست،بهنوعديگريازموسيقيعادتداد؟
من زماني در فرهنگسراي بهمن واقع در ميدان كشتارگاه 
كه يكي از جنوبي ترين نقاط تهران است، رسيتال پيانو با 
اجراي قطعاتي از باخ و بتهوون را روي صحنه بردم. چرا؟ 
چون براي من مهم اســت مردم جنوب شهر كه امكانات 
زيادي ندارند، مثل مردم شــمال شــهر با نوع ديگري از 
موســيقي آشــنا شــوند. حاال چرا در فرهنگسرا؟ چون 
فرهنگسراها وظيفه ترويج فرهنگ را در ميان عامه مردم 
بر عهده دارند و شايد با كمك شهرداري بتوان فرهنگ را 
در همه جاي شهر گسترش داد. براي اينكه چيزي در بين 
مردم جابيفتد بايد روي آن كار شود؛ مثال تا 30ـ 20سال 
پيش فرهنگ قهوه خوري در ايران جانيفتاده بود و تصور 
كلي از قهوه، قهوه حاضري بود، اما حاال در شيراز و رشت 
و شــهرهاي ديگري جز تهران هم مي توان قهوه خوب و 
باكيفيت نوشــيد. چرا؟ چون واردكنندگان و كافه داران 
خواســتند كه مردم با قهوه آشنا شــوند. در مورد انواع 
دمنوش ها هم اين موضوع صادق است. تا چند سال پيش 
اين همه تنوع دمنوش در بازار نبود، اما حاال دمنوش هاي 
مختلفي وجود دارد كه مردم از آنها استفاده مي كنند. اما 
زمينه هاي فرهنگي و هنري اينطور رشد نكرده اند و دچار 
آفت هاي فرهنگ عوام شده اند و موسيقي بي كالم در بين 
مردم شناخته نشده است و هيچ دركي از آن موسيقي اي 

كه بتواند خوراك ذهني باشد، وجود ندارد.

وقتيمردمفقطخوانندگانپاپراكههمگيصداها
وترانههاييمشــابههمدارنددربرنامههايشبانه
تلويزيونميبينند،طبيعياستكهنتوانندفرقميان

عربدهوموسيقيخوبراتشخيصدهند.
انسان امروزي آنقدر دچار مصرف گرايي و شتاب زندگي 
شده كه ديگر دركي از موسيقي خوب ندارد. دوست دارد 
وقتي سوار ماشين مي شود، با ســرعت حركت كند و به 
موسيقي اي گوش  دهد كه تا خود مقصد بكوبد. اين تنها 
نوع موسيقي اي اســت كه خيلي ها مي شناسند و به آن 
عادت دارند؛ درحالي كه ما بــه بدنمان فقط يك نوع غذا 

نمي دهيم و آن را با مواد مختلف تغذيه مي كنيم. ما بايد 
چيزهايي را گوش دهيم، ببينيم و بخوانيم كه به ما خوراك 
ذهني متفاوتي بدهند. االن مردم عادي آنقدر از ادبيات 
دور افتاده اند كه خيلي ها نمي توانند فرق ميان شعر سعدي 
و حافظ را با شعر فالن ترانه سرا كه فقط ترانه هاي مبتذل 
مي گويد، تشــخيص دهند. ميان موسيقي مصرفي براي 
وقت گذراندن و موســيقي خوب براي تفكر كردن فرق 

وجود دارد و بايد مردم را متوجه اين تفاوت كرد.

چطورميتواناينكارراانجامداد؟حتماخاطرتان
استاد هستكهچندسالپيش،آقاييوسفاباذريـ
موسيقيمرتضيپاشاييرامبتذلتوصيف دانشگاهـ
كردوخيليهابهاوحملهكردندكهچراسليقهمردم
رازيرسؤالميبري؟ميخواهمبگويمموسيقيپاپ
چنانبهامرمســلمتبديلشدهكهاگركسيصداي
خوانندگانيمثلمحسنچاوشي،بهنامباني،حميد
هيرادوامثالهمرانپسندد،ازطرفعامهجامعهبهاو
خردهگرفتهميشودوحتيممكناستواكنشهاي
بدوغيرمنطقيايببيند.امادوســتنداشتنباخو
بتهوونبرايقاطبهمردمامــريپذيرفتنيوعادي

است.
اول بگويم كه اجازه نداريم به كسي به خاطر موسيقي اي 
كه گوش مي دهد، پرخاش كنيم. با پرخاش چيزي حل 
نمي شود. شــما نمي توانيد يك دفعه همه چيز را درست 
كنيد، اما اگر بتوانيد موج كوچكي درست كنيد به مراتب 
اثرگذارتر است. هر شاعر، فيلمساز، آهنگساز و نويسنده اي 
كه با تعهد كار مي كند، تأثير خودش را مي گذارد؛ حتي 

اگر بزرگي موجش به اندازه يك قطره آب باشد.

بهرغمهمهمطالعاتــيكهدربارهابعــادگوناگون
فرهنگعامهپسندانجامشــدهومسائلمهميرا
آشــكارســاخته،اماانگارانحطاطســليقهعامه
مسئلهايجهانياست.هرچيزكهمصرفشبهفكر
كردنكمترينيازداشــتهباشــد،بيشترمحبوب
ومصرفميشــود.يــكعكساينســتاگرامي
كيمكارداشيانميليونهاباردرشبكههايمجازي
ديدهميشــود،امااگركســيبااينمسيرهمراه
نشود،ازسوياطرافيانشبهتبختروتفرعنمحكوم

ميشود.
در اينجا به خاطر مسائل معيشتي و مسائل ديگر، بعضي 
چيزهــا اجتناب ناپذير بوده، اما مثال مردم فالن كشــور 
خارجي كه دغدغه درآمد و گراني ندارند، بيشتر فرصت 
داشته اند به مسائل فرهنگي شان توجه كنند. اين انحطاط 
براي ما عجيب نيست، اما شايد بشود از آن كشور خارجي 
اينطور ايراد گرفت كه شما كه مشكالت مالي نداشته ايد 
چرا دچار اين انحطاط شده ايد؟ اما در مورد كشور خودم، 
وقتي مي بينم اوضاع اين طوري شــده، خــودم را مقصر 
مي دانم و از خودم مي پرســم من براي جلوگيري از اين 
وضع چه كاري مي توانســتم بكنم كه نكرده ام؟ من حق 
مي دهم كه مردم موسيقي پاپ را دوست داشته باشند و 
انتظار ندارم كه به موسيقي بي كالم من گوش دهند. با اين 
حال، وقتي در جشنواره فجر چند سال پيش در شيراز اجرا 
داشتم، استقبال خيلي خوب بود و در پايان كنسرت بعضي 
تماشاگران با چشمان خيس به پشت صحنه مي آمدند و 
مي گفتند شما حرف دل ما را زدي و من تعجب مي كردم 
چون فكر مي كردم فقط خوانندگان پاپ حرف دل مردم 
را مي زنند، اما موســيقي بي كالم هم مي تواند حرف دل 
مردم را بزند، ولي به زباني ديگر، اما اين زبان دارد از دست 
مي رود. متأسفانه االن وضع طوري شده كه اگر در اتفاقي 
نادر دختر و پسر 17ـ 16ســاله اي اشعار سعدي و حافظ 
را بخوانند، از سوي برخي هم سن وساالنشان مورد تحقير 

قرار مي گيرند.

هرانحرافيازنُرمسليقهجامعهدرموسيقي،سينما،
ادبياتو...،انگروشنفكريميخوردواينتأسفآور
استكهروشنفكريدرجامعهمابهننگتبديلشده

است.
شــكاف بين روشــنفكر و عوام را بايد جبران كرد و اين 
وظيفه روشنفكران است كه از روي اين شكاف بپرند و به 

سمت مردم بروند. مردم نمي توانند به اين سمت بيايند، 
پس در نتيجه اين وظيفه روشنفكران است كه به سمت 
مردم بروند. اگر 5دقيقه از موســيقي 50دقيقه اي من با 
يك مخاطب عام ارتباط برقرار كندـ  مثال راننده اي كه در 
ماشينش نشسته و موسيقي مرا از راديو پيام مي شنود و 
براي لحظه اي حالش دگرگون مي شودـ  آن وقت مي گويم 
كه مخاطب واقعي من موسيقي مرا شنيد. مخاطب خاص 
كه موســيقي مرا دنبال مي كند و نياز نيست توجهش را 
جلب كنم. البته من بايد كار خودم را بكنم، ولي نبايد به 
چيزي كه مردم گوش مي دهنــد، مي بينند و مي خوانند 
بي توجه باشــم. نبايد رشــته بين من و مردم قطع شود. 

بايد با مردم وصل بمانم؛ حتي اگر زبانم زبان آنها نيست.

پسشماخوشبينهستيدكهميشودتغييريايجاد
كرد؟

هر كس در شعاع محدودي مي تواند تغيير ايجاد كند. من 

نمي گويم خوش بين، مي گويم واقع بين. درباره تمايز هنر 
براي هنر و هنر براي مردم، معتقدم هنر هميشــه براي 
هنر است و بايد براي مردم باشد. اگر سخني از دل برآيد، 
الجرم بر دل مي نشــيند و اين بر دل نشستن نياز به كار 

صادقانه دارد.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

اينروزهــا،فيلم»حكايت
دريا«ساختهبهمنفرمانآرا
باموســيقيشــمااكران
اينترنتيشده.كميازتجربه

اينفيلمبگوييد.
حكايــتدريايكــيازبهترين
خاطراتكارهايســينماييمن
استوهمكاريباآقايفرمانآرا
برايمنافتخاربزرگيبود.سعي
كردمباتماموجودمموســيقي
اينفيلمرابســازمواميدوارم
كسانيكهاينفيلمراميبينند،
ازآنلذتببرند.خوشــبختانه،
موســيقياينفيلمضبطخيلي
خوبــيداشــتكهبــاحضور
كارگرداندرشهرپراگوتوسط
گروهاركستراينشهرانجامشد.

اجرايكنسرتهايآنالينراچطورميبينيد؟
فعاليتخوبياست؛هرچندچيزيجايكنسرتواقعيرانميگيرد؛
همانطوركهاكرانآناليننميتواندجايفيلمديدنبامردمرادرسالن
سينمابگيرد.گوشدادنبهموسيقيايكهميتوانيددرسالنكنسرت
بهصورتliveبشنويدوحضورنوازندهرادرككنيد،ارتباطيفوق
انسانياست.حاال،اينروزهابهدليلكرونا،اينامكانوجودنداردو
بايدسراغامكاناتديگريرفت.برايكنسرتآنالين،بايدشرايطصدا
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دفتر موسيقي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي با توجه به اعالم آغاز فعاليت هاي هنري از ابتداي 
تيرماه، دستورالعملي را به سالن ها و ادارات كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمي استان ها اعالم كرد.
به گزارش همشهري، براساس اين دستورالعمل، اجراي 
كنســرت و برنامه هاي موســيقي با رعايت اين شرايط 

امكان پذير است: 
 بليت فروشي در سايت  هاي بليت فروشي حداكثر تا 50 

درصد ظرفيت سالن مورد نظر انجام شود.
سايت  هاي بليت فروشي به گونه  اي برنامه نويسي كنند 
كه بر آن مبنا به ازاي هر خريد )فردي يا گروهي( و رزرو 
صندلي، حداكثر 2 صندلي قبل و بعد از آن امكان فروش 
بليت نداشته باشد و مســئله  فاصله  گذاري مورد توجه 

قرار گيرد.
 ســالن اجراي صحنه  اي، يك بار در روز با دقت كامل 

ضدعفوني شود.
 با استفاده از دستگاه تب ســنج در ورودي سالن  ها،   
اندازه  گيري دماي بدن مخاطبان انجام گيرد. درصورت 
امــكان از دوربين  هــاي حرارتي براي ســنجش دماي 

مخاطبان استفاده شود.
استقرار اورژانس يا كارشــناس بهداشت در سالن  ها 

ضروري است.
 كاركنان و انتظامات سالن بايد از ماسك و دستكش   

استفاده كنند.
روي بليت هاي خريداران، الزام همراه داشتن ماسك 
و دستكش حين ورود به ســالن  هاي اجراهاي صحنه اي 

درج شود.
الزام به رعايت فاصله زماني 2 ســاعت بين هر اجراي 
صحنه  اي براي سهولت در خروج مخاطبان سانس قبلي و 

ورود مخاطبان سانس بعدي.

از ورود افراد متفرقه به پشت صحنه اكيدا جلوگيري 
شود.

پذيرايي ويژه مهمانان حذف شود. صرفاً از نوازندگان،   
با مواد غذايي بسته بندي شده پذيرايي شود.

نوازندگان در ساعاتي كه قبل از شروع اجراي صحنه اي   
مشغول تمرين و تست صدا هستند بايد از ماسك استفاده 

كنند.
 انجام خط گذاري در ورودي  هاي ســالن  هاي اجراي 

صحنه  اي براي رعايت فاصله اجتماعي.
 تنظيم صدا )ساند چك( حداقل 2  ساعت قبل از شروع 
برنامه به پايان رسيده باشد تا به تراكم حضور مخاطبان در 

البي سالن  ها منجر نشود.
بوفه هاي پذيرايي سالن  هاي اجراي صحنه  اي، موظف 
به تبعيت از دســتورالعمل  هاي بهداشتي مصوب وزارت 

بهداشت هستند.
 مسئول سالن اجراهاي صحنه  اي از طريق بلندگوهاي   
سالن، لزوم رعايت موارد بهداشــتي را به مردم يادآوري 

كند.

دستورالعملاجرايكنسرتها
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كيوسك

بر اساس چشم انداز صندوق بين المللي پول، اقتصادهاي عربي خليج فارس در سايه ويروس كرونا 
و سقوط قيمت نفت گزينه اي جز رياضت اقتصادي ندارند

آغازعصررياضتدرخليجفارس

كرونا؛ پل ارتباط تركيه با آمريكا
 رجب طيب اردوغان از فرصت پيش آمده در بحران كرونا براي ترميم روابطش

 با آمريكا بهره گرفته است

شيوع ويروس كرونا اقتصاد و سالمت تركيه را همچون 
ديگر كشورهاي جهان تحت تأثير قرار داده اما فرصتي گزارش

هم فراهم كرده تا دولت رجب طيب اردوغان، به سمت 
ترميم روابط تيره و تار خود با واشــنگتن گام بردارد؛ اتفاقي كه در 

شرايط ماه هاي اخير به سادگي امكان پذير نبود.
تركيه و آمريكا از سال گذشــته به خاطر نزديك شدن روابط ميان 
آنكارا و مسكو رودرروي هم قرار گرفتند و سران اين دو كشور بارها 
عليه يكديگر سخن گفتند؛ وضعيتي كه بيشتر به خاطر خريد سامانه 
موشكي اس-400 ساخت روسيه از سوي تركيه آغاز و رفته رفته به 
حوزه هاي ديگر ازجمله اقتصاد نيز كشيده شد. آنكارا طي هفته هاي 
اخير تالش كرده با گام هاي حساب شــده، رابطــه پرتنش خود با 
واشــنگتن را ترميم كند. در اين چارچوب، تركيه جزو نخستين 
كشورهايي بود كه با وجود شرايط بحراني خود، براي ارسال كمك و 
تجهيزات پزشكي به آمريكا براي مقابله با ويروس كرونا اعالم آمادگي 
كرد. 3 ماه قبل، زماني كه نخســتين محموله كمك هاي تركيه به 
آمريكا ارسال مي شد و اندكي بعد زماني كه آنكارا نخستين محموله 
كيت هاي تست كرونا را به آمريكايي ها فروخت، دولت رجب طيب 
اردوغان نشان داد كه به دنبال عادي سازي  روابط با آمريكاست. حدود 
يك ماه بعد، تركيه بزرگ ترين مانع عادي سازي  روابط با آمريكا را هم 
برطرف و اعالم كرد كه فعال سازي سامانه دفاع موشكي اس-400 را 

به خاطر شيوع كرونا به مدت چند ماه به تأخير مي اندازد.
اين مهم ترين چرخش در سياست هاي تركيه در ماجراي اختالفاتش 
با آمريكا بود. پيش از اين، آمريكايي ها اعالم كرده بودند در صورت 
فعال شدن اين ســامانه در تركيه، آنكارا را هدف تحريم هاي شديد 
اقتصادي قرار خواهند داد. تركيه و آمريكا هردو عضو ناتو هســتند 
و متحد نظامي يكديگر به شــمار مي  روند اما اختالف شــان بر سر 
به كار گيري ســامانه اس-400 آنها را رودرروي هم قرار داده است. 
تركيه آسمان خود را نيازمند حفاظت مي داند اما آمريكا معتقد است 
نتيجه استفاده از يك سامانه دفاعي ســاخت روسيه در كنار ديگر 
ســامانه هاي نظامي ناتو، رخنه روس ها در ساختار امنيتي و دفاعي 
كشورهاي عضو ناتو خواهد بود. آمريكا به همين بهانه، قرارداد فروش 
جنگنده هاي پيشرفته اف-35 به تركيه را لغو كرده است. اردوغان اما 
نشان داده در شرايطي كه كشورش با بحران اقتصادي ناشي از كرونا 
دست وپنجه نرم مي كند، قصد دارد قدري از بلندپروازي هاي خود 
بكاهد و با آمريكايي ها از موضعي پايين تر ســخن بگويد. او با وجود 
ممنوعيت صادرات دستگاه هاي تنفسي ونتيالتور از تركيه، حدود 
3هفته قبل فروش اين تجهيزات به آمريكا را استثنا دانست و آن را 
مجاز اعالم كرد. بر اين اساس، تركيه يك محموله قطعات دستگاه هاي 
ونتيالتور براي شركت فورد آمريكا ارسال كرد تا اين شركت بتواند 
با سرعت بيشــتري، ونتيالتورهاي خود را توليد كند. 2هفته پيش 
نيز يك محموله شامل 500هزار ماسك و ديگر تجهيزات پزشكي 
از تركيه به واشنگتن ارسال شد. قرار بود اين محموله به واشنگتن 

فروخته شود اما اردوغان آن را هديه تركيه به آمريكا اعالم كرد.

سوريه و ليبي؛ عامل دوري تركيه از روسيه
زماني كه اردوغان اعالم كرد محموله ارسالي ماسك ها هديه آنكارا به 
آمريكاست، بسياري در تركيه تعجب كردند؛ چراكه قرار بود آمريكا 

پول ماسك ها را پرداخت كند. هدف اردوغان را اما مي شد از نامه  اي 
كه همراه اين محموله خطاب به ترامپ ارسال شده بود، متوجه شد. 
رئيس جمهور تركيه، ضمن تمجيد از »فضاي مثبت« ايجادشــده 
ميان دو طرف در زمينه مقابله با كرونا، بر ضرورت تقويت روابط تأكيد 
كرد. اردوغان در نامه خود نوشته بود: »رويدادهاي منطقه به خصوص 
در سوريه و ليبي، نشــان دهنده اهميت حفظ اتحاد ميان تركيه و 
آمريكاست.«  اشاره اردوغان به رويدادهاي سوريه و ليبي بي دليل 
نبوده است. نيروهاي نظامي تركيه در هردوي اين كشورها حضور 
دارند و منافع تركيه در هر دو كشور در مقابل منافع و سياست هاي 
روسيه قرار دارد. سياست هاي تركيه در سوريه پس از درگيري 4 ماه 
قبل نيروهاي اين كشور با نيروهاي دولتي سوريه دستخوش تغيير 
شد. در اين درگيري ، دست كم 60سرباز ارتش تركيه كشته شدند. 
همان زمان تركيه مقام  هاي نظامي و سياسي روسيه را متهم كرد كه 
از حمله به مواضع نيروهاي تركيه در شمال غرب سوريه مطلع بوده اند 
و اين حمله با هماهنگي آنها انجام شده است. روسيه جزو متحدان 
اصلي دولت بشار اسد به شــمار مي رود و به همين دليل، رويارويي 
خونين تركيه و سوريه باعث بروز اختالف نظر جدي ميان آنكارا و 
مسكو شد. گفت  وگوهاي تلفني بي تعارف و پرتنش ميان والديمير 
پوتين و رجب طيب اردوغان طي روزهاي بعد اين واقعه، نشان داد 
كه روس ها به حمايت خود از نيروهاي دولتي سوريه همچنان پايبند 
هستند. بعد از آن بود كه تركيه از مسير همكاري با روسيه در مورد 
سوريه فاصله گرفت. آنكارا و مسكو در ليبي نيز در دوسوي ميدان 
درگيري ها قرار گرفته اند. تركيه از دولت وحدت ملي فايز ســراج 
حمايت مي كند و روس ها در سمت ديگر، از نيروهاي ژنرال حفتر 
كه بخش هايي از شرق ليبي را تحت كنترل دارند و تا چند روز قبل 
تا آستانه تصرف پايتخت هم پيش رفتند، حمايت مي كنند. تركيه 
و روسيه 5 ماه قبل تالش كردند دو طرف درگيري ها در ليبي را به 
امضاي يك توافق صلح متقاعد كنند. هر دو طرف براي امضاي توافق 
به مسكو هم سفر كردند اما در نهايت اين خليفه حفتر بود كه ميز 
مذاكرات را ترك كرد. باوجود درخواست های تركيه، مسكو هرگز 

حمايت خود از حفتر را قطع نكرده است.

اقتصاد؛ پاشنه آشيل تركيه
فارغ از مســائل امنيتي منطقه خاورميانه، تركيــه به خاطر بحران 
اقتصادي نيز ناچار به چرخش به سمت آمريكاست. كرونا در تركيه 
تعطيلي گسترده كســب وكارها و توقف چرخ صنعت گردشگري را 
به دنبال داشته است اما اين كشــور حتي پيش از شيوع ويروس هم 
درگير بحران اقتصادي بود. روند نزولي ارزش لير از حدود يك سال 
قبل آغاز شد و اكنون سرعت بيشتري گرفته است. برخي برآوردها 
نشان مي دهد اقتصاد تركيه طي سال جاري ميالدي 5درصد كوچك تر 
مي شود. در سايه از بين رفتن درآمدهاي صنعت گردشگري، موعد 
پرداخت ميلياردها دالر بدهي هاي خارجي تركيه نيز نزديك است. 
دولت تركيه به شدت نيازمند ورود ارز است و به همين دليل به سمت 
آمريكا متمايل شده اســت. اردوغان در گفت وگوهاي خود با دونالد 
ترامپ، خوستار ايجاد يك كانال مالي است كه در آن تركيه به آمريكا 
لير مي پردازد و در برابر دالر دريافت مي كند. آنكارا همچنان منتظر 
اعالم نظر بانك مركزي آمريكا  در اين باره است. همه اينها در حالي 
است كه سايه طرح هاي نمايندگان كنگره آمريكا براي تحريم تركيه، 

بر سر روابط 2كشور سنگيني مي كند.

  احتمال سهل گيري در قوانين 
تجمع هاي عمومي 

  خشم عمومي از شليك پليس )به 
يك جوان سياه پوست( در آتالنتا 

   موارد ابتال در پاكستان و هند در 
ماه هاي جوالي )ابتداي تابستان( و 

نوامبر )ميانه پاييز( اوج خواهد گرفت

   چين دوباره صدرنشين تجارت 
خارجي با آمريكا شد 

   تشكيالت خودگردان فلسطيني: 
ما انتفاضه نمي خواهيم اما ضميمه 

)كرانه باختري( مي تواند باعث شروع 
آن شود 

   موارد ابتال به ويروس )در 
پاكستان( احتماال در انتهاي جوالي از 

يك ميليون خواهد گذشت

محمدامين خرمي
خبرنگار

بازگشتبحرانبهچين
شــيوع گســترده كرونا در پايتخت چين، 
باعث شده در بخش هايي از اين شهر شرايط 
اضطراري اعالم شود. مقامات در تالش هستند 
با آزمايش گسترده از ساكنان شهر، جلوي 
شيوع گسترده كرونا را در اين كشور بگيرند. 
به گزارش سي ان ان، موج جديد ابتال به ويروس 
كرونا در پكن، از يك بازار عمده فروش گوشت 
و سبزي تازه در اين شهر شروع شده است. 
روز دوشنبه 36مورد ابتالي جديد در پكن 
گزارش شد و تعداد مبتاليان در چند روز به 
80نفر رسيد. در 2 ماه پيش از آن چين حتي 
يك مورد ابتال با منشا داخلي هم گزارش نكرده 
بود. بازار شينفادي كه بيشتر سبزي و ميوه 
تازه پكن از آن تامين مي شود از شنبه تعطيل 
شده است. شــيوع دوباره كرونا در چين، به 
اســتان هاي ليائونينگ و هبي هم رسيده و 
آزمايش 5نفر در اين استان ها كه با مبتاليان 

پكني در ارتباط بوده اند مثبت شده است.

در پي بازگشايي فروشگاه ها در انگليس، صف هاي طوالني در مقابل برخي از آنها  ايجاد شد

همزمان با گشايش هاي گسترده 
در بريتانيا و فرانســه، كشورهاي رويداد

مختلف  اميدوارند با رونق دادن به 
بخش گردشــگري از بحران اقتصادي ناشي از 

جهان گيري كرونا خارج شوند.
به گزارش رويترز، كشــورهاي پيشتاز در رونق 
گردشگري، يونان در اروپا و مكزيك در آمريكا 
هســتند كه قصد دارند با بازگشــايي مقاصد 
گردشــگري، خيز بلندي براي جبران چند ماه 

ناكامي اقتصادي دارند.
همزمان با بازگشايي ساحل ها و جزاير توريستي 
در دو ســوي دنيا، فرانســه و انگليس هم با لغو 
گسترده محدوديت هاي ناشــي از همه گيري 
كرونا، اميدها را به گشــايش هاي اقتصادي در 

اروپا زنده كرده اند.
به گزارشي بي بي سي، عالوه بر فرانسه و بريتانيا 
كه سخت ترين و طوالني ترين قرنطينه ها را در 
اروپا داشته اند، ديگر كشــورهاي اين قاره هم 
محدوديت هاي مرزي را تسهيل كرده اند. همه 
اينها مي تواند صنعت گردشگري را در فصل داغ 
آن، به تحرك درآورد. در انگليس، ديروز بعد از 3 
ماه، فروشگاه هاي غيرضروري بازگشايي شدند و 
همين باعث شد مردم ساعت ها در مقابل برخي 
از آنها درصف بايستند تا بتوانند نخستين خريد 
خود را در دوران بعد از قرنطينــه انجام دهند. 
براساس پروتكل هاي ابالغ شده، فاصله گذاري 

فيزيكي بايد در فروشــگاه ها و صف هاي مقابل 
آنها رعايت شود. براساس تصميم دولت انگليس، 
رستوران ها، كافه ها، سالن هاي آرايش، هتل ها و 
سينماها دست كم تا 4جوالي )15تير( همچنان 
بسته خواهند ماند. ديروز همچنين باغ وحش ها 
و پارك هاي جنگلي در انگليس بازگشايي شدند 
كه هجوم مردم به برخي باغ وحش ها، باعث ايجاد 
صف هاي طوالني شد. گشــايش ها، در فرانسه 
بسيار گسترده تر اســت و تأثير بيشتري روي 
اقتصاد گردشگري در اروپا خواهد داشت. با اعالم 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور اين كشور، كافه ها 
و رستوران ها در سراســر اين كشور بازگشايي 
مي شود و از آن مهم تر، سفر فرانسوي ها به ديگر 

كشورهاي اروپايي هم دوباره آزاد خواهد شد.
از سرگيري سفرها، تأثير مستقيمي بر صنعت 
گردشگري در اروپا و ديگر نقاط دنيا دارد. پيش از 
فرانسه، كشورهاي ديگري مانند بلژيك، پرتغال، 
يونان و سوئيس برخي محدوديت هاي سفر را لغو 
كرده اند. اتحاديه اروپا به كشورهاي عضو توصيه 
كرده كه محدوديت هاي مرزي را تسهيل كنند.

رفع محدوديت هاي ســفر، بهترين خبر براي 
كشــورهاي توريســت پذير مانند اســپانيا و 
يونان اســت كه بخش بزرگي از اقتصادشان به 

گردشگري وابسته است.
اسپانيا، با وجود اينكه نخســتين مركز بحران 
كرونا در اروپا بود، نخســتين كشــوري بود كه 

صراحتا اعــالم كرد برنامه هــاي مفصلي براي 
پذيرش گردشگر دارد. اقتصاد جزاير مديترانه اي 
اين كشور وابستگي شــديدي به درآمد بخش 
گردشگري دارد و در اين ميان گردشگران آلماني 
و بريتانيايي، بخش عمده ميهمانان اســپانيا را 

تشكيل مي دهند.
يونان هم كــه وابســتگي زيادي بــه صنعت 
گردشــگري دارد، با لغــو قرنطينــه در جزاير 
معروفش اميــد زيادي دارد بحــران اقتصادي 
ناشي از همه گيري كرونا را با درآمدهاي صنعت 
گردشگري جبران كند. 30درصد اقتصاد يونان 

به گردشــگري وابستگي مســتقيم دارد و يك 
شغل از هر 5شــغل در اين كشور مربوط به اين 
صنعت است. سال گذشــته، اين كشور ركورد 
بي سابقه پذيرايي از 33ميليون گردشگر راثبت 
كرد. اين كشــور از ديروز ورود گردشــگران را 
دوباره آزاد كرد، اما قوانين خاصي را براي ورود 
گردشــگران وضع كرده اســت. براي نمونه، از 
مسافراني كه از كشــورهاي كم ريسك مي آيند 
به صورت تصادفي تســت كرونا گرفته مي شود 
و مسافران از مبدا كشــورهاي پرريسك مانند 
بريتانيا و بلژيك حتما بايد تست كرونا بدهند. 

يونان، بعد از آن برنامه هاي گردشگري را در اين 
كشور از سر گرفت كه موفق شد همه گيري را تا 
حدود زيادي مهار كند. اما حتي كشورهايي كه 
آمار در حال رشــد ابتال به كرونا دارند هم براي 
جبران پيامدهاي اقتصادي ويرانگر آن دست به 
دامان گردشگري شده اند؛ در مكزيك، جايي كه 
در چند روز اخير آمار مبتاليان جديد به شدت 
اوج گرفته، برخي ساحل هاي معروف در درياي 
كارائيب به روي گردشگران باز شده اند و مسافران 
از كشــورهاي خارجي خود را به آب هاي گرم و 
شن هاي سفيد آنجا رسانده اند. به گزارش رويترز، 

دولت مكزيك مي خواهد ساحل هاي بيشتري 
را به صــورت تدريجي بازگشــايي كند. يكي از 
نخستين ســاحل هايي كه به روي گردشگران 
باز شده، ساحل كانكن است. بخش گردشگري، 
8.7درصد از توليد ناخالــص داخلي مكزيك را 
تشكيل مي دهد و 4.5ميليون نفر در اين كشور 
به صورت مستقيم در اين صنعت مشغول به كار 
هستند. ســال گذشــته مكزيك در ماه آوريل 
پذيراي 2.8ميليون گردشــگر بــود، اما آوريل 
امسال و در اوج جهان گيري كرونا، تنها 86هزار 

گردشگر به اين كشور سفر كرده اند.  

پيامدهاي بحران هاي اقتصادي يك 
ســال اخير براي كشــورهاي نفتي خاورميانه

شوراي همكاري خليج فارس روزبه روز 
بيشتر نمايان مي شود. براســاس آخرين گزارش 
صندوق بين المللــي پول، ميزان سياســت هاي 
رياضتي در اين كشورها طي ســال آينده بيش از 
4درصد افزايــش خواهد داشــت. در اين گزارش 
همچنين از كويت به عنوان متضررترين كشور عربي 
خليج فارس در اثر بحران هاي اقتصادي اخير ياد شده 
است. به گزارش شبكه الجزيره، تمام اين كشورها 
طي سال هاي آينده به دليل كاهش درآمد با كسري 
بودجه هاي سنگين روبه رو هستند؛ امري كه تأثير 
مســتقيمي بر بازار كار و ميليون ها كارگر خارجي 

شاغل در حاشيه عربي خليج فارس خواهد داشت.
در اين ميان وضعيت عربستان به دليل جنگ يمن 
بيش از ســاير كشورهاي عضو شــوراي همكاري 
وخيم ارزيابي مي شــود؛ جنگي كه بيش از 5سال 
است تمام ابعاد اقتصاد سعودي را درگير خود كرده 
به تعبير محمد عبداهلل، منتقد مشهور سياست هاي 
محمد بن ســلمان، ثروت هاي پادشاهي عربستان 
را مي بلعد! وزارت اقتصاد ســعودي پيش از انتشار 
ويروس كرونا، كسري بودجه اين كشور براي سال 
ميالدي 2020 را 50ميليارد دالر عنوان كرده بود. 
اما حاال روشن است كه كسري بودجه سعودي ها 
به رقمي بسيار بزرگ تر از آنچه رهبران اين كشور 
تصور مي كردند تبديل شده است. اگرچه تاكنون 
آمار جديدي از ســوي منابع رســمي سعودي در 
اين باره عنوان نشــده، اما محمــد الجدعان، وزير 
مالي اين كشور با اشاره تلويحي به وضعيت اقتصاد 
عربستان گفته اســت: براي عبور از اين مرحله به 

اتخاذ »تصميم هاي سخت و دردآور« نياز داريم.
مهم ترين متحد عربســتان، يعني امــارات نيز از 
شرايط بهتري برخوردار نيست. اين كشور كه طي 
يك دهه گذشته به مركز سرمايه گذاري منطقه اي 
تبديل شــده بود، حاال با شديدترين بحران بخش 
خصوصي در تاريخ معاصر خود روبه رو شده است، 

به گونه اي كه عالوه بر خطر ورشكستگي بسياري از 
كســب و كارهاي غيردولتي، ميزان اختالس هاي 
مالي و فــرار ســرمايه گذاران از آن نيــز به طرز 
چشمگيري افزايش يافته است. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، ميزان خسارت هاي امارات از توقف 
فعاليت هاي تجاري و سقوط قيمت نفت، بيش از 
52ميليارد دالر ارزيابي مي شود. آژانس اقتصادي 
موديز نيز در آخرين گزارش خود پيش بيني كرده 
رشد اقتصادي امارات به دليل بدهي هاي انباشته 
شــركت هاي مرتبط با دبي، مخصوصــا در حوزه 
ساخت و ساز، حمل ونقل و گردشگري كاهش قابل 

توجهي داشته باشد.
از سوي ديگر، رشــد اقتصادي كويت كه به عنوان 
يكي از ثروتمندترين كشــورهاي جهان شناخته 
مي شود نيز در ســال جاري به 1.1درصد مي رسد. 
همچنين به گفته بانك جهاني، پيش بيني مي شود 
كسري بودجه كويت بيش از 61ميليارد دالر باشد، 
آن هــم درحالي كه اصلي ترين منبــع درآمد اين 
كشــور، يعني نفت هم به طرز بي سابقه اي ارزش 
خود را از دســت داده است. تمام اين ها باعث شده 
به تدريج زمزمه اخراج كارگــران خارجي و حتي 
اعمــال محدوديت هاي جديد براي شــهروندان 
مقيم در اين كشور از ســر گرفته شود. اگرچه اين 
سياست جديد دولت كويت از ســوي رسانه ها با 
عنوان نژادپرستي مورد حمله قرار گرفته، اما به نظر 
مي رســد بخش قابل توجهي از شهروندان كويتي 

حامي اجراي آن هستند.
بحرين، عضو كوچك شوراي همكاري خليج فارس 
نيز از توفــان بحران هاي اقتصــادي اخير در امان 
نبوده اســت. البته بايد توجه داشــت كه بحرين، 
حتي پيش از اين هم به دليل منابع درآمد بســيار 
محدودتر نسبت به ساير همسايگان خود با مشكالت 
مالي متعددي دست وپنجه نرم مي كرد. براساس 
مصوبه هيأت وزراي بحرين، بودجه تمام مؤسسات 
دولتي اين كشور در سال جاري به منظور مقابله با 
بحران اقتصادي تا ســقف 30درصد كاهش يافته 

است. همچنين رسانه هاي رســمي اين كشور از 
توقف چندين پروژه زيرســاختي به دليل فقدان 
منابع مالي خبر داده اند. به گزارش شبكه الجزيره، 
اقتصاد بحرين دســت كم تا يك دهه ناچار است با 

سياست هاي رياضت اقتصادي كنار بيايد.
عمان ازجمله كشــورهايي اســت كه بــا وجود 
خسارت هاي قابل توجه از بحران هاي نفت و كرونا، 
به نظر مي رسد آســيب كمتري نســبت به ساير 
همسايگان عرب خود ديده باشــد. به گفته بانك 
جهاني، ميانگين رشد اقتصادي عمان در سال جاري 
2.2درصد خواهــد بود. دولت عمــان كه زيرنظر 
سلطان جديد اين كشور اداره مي شود تا كنون براي 
مقابله با بحران هاي اقتصــادي و حمايت از بخش 
خصوصي، بســته اي 20ميليارد دالري را درنظر 
گرفته است. با اين حال روشن نيست كه در سايه 
تداوم ركود كنونــي و همچنين وضعيت بازارهاي 

نفت، تدابير دولت عمان تا چه زمان كارساز باشد.
تمــام اين هــا در حالــي اســت كــه برخالف 
پيش بيني هاي رسانه ها، قطر موفق ترين كارنامه 
را در ميان اعضاي شــوراي همكاري خليج فارس 
براي مقابله با بحران هاي اقتصادي اخير داشــته 
است؛ كشــوري كوچك كه طي 3سال گذشته از 
سوي همســايگان خود در محاصره قرار گرفته و 
بســياري از بخش هاي اقتصاد آن نيز عمال تحريم 
شده است. البته بايد توجه داشت كه قطر نسبت به 
ساير كشورهاي يادشده، كمترين محدوديت هاي 
ارتباطي را براي فعاليت هاي تجاري در دوره كرونا 
وضع كرده بود؛ تا جايي كه برخي شــهروندان اين 
كشور از ادامه پروازهاي خطوط هوايي قطر شكايت 
داشــتند. پيش از اين، خبرگــزاري بلومبرگ در 
گزارش مفصلي با بررسي وضعيت اقتصادي نفتي 
خليج فارس مدعي شــده بود عصر رفــاه در اين 
كشورها به پايان رسيده است. گزارش اخير صندوق 
بين المللي پول درباره برنامه هاي رياضت اقتصادي 
در اين كشورها را مي توان نشانه اي در جهت تأييد 

ادعاي بلومبرگ به شمار آورد.

خروج گردشگري از سايه كرونا 
همزمان با پايان محدوديت هاي قرنطينه در اروپا، شهرهاي 

توريستي در اروپا و آمريكا پذيرش مسافر را از سر گرفتند

ارسال كمك هاي پزشكي از سوي دولت تركيه به آمريكا
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غرقشدنزيرانبوهيازتخمهها
داكوتايشمالي: زن 56ســاله اي در آمريكا هنگامي كه به 
تخليه بار كاميون ها كمك مي كرد در ســوله نگهداري غالت 
افتاد و  زير چند تن تخمه آفتابگردان خفه شد. به گزارش سايت 
بريتانيايي مترو، اين زن با اينكه از كمربند ايمني استفاده كرده 
بود اما كمربند را به جايي متصل نكرده بــود و پس از اينكه 
تعادلش را از دست داد داخل ســوله تخمه ها سقوط كرد. از 
سال 2019ميالدي تا به حال دست كم 20 نفر در آمريكا در 

وضعيتي مشابه اين زن، جان خود را از دست داده اند.

نجاتمخالفتظاهراتضدنژادپرستي
لندن: سياهپوستي در انگلســتان مردي را كه در صف 
مخالفان تظاهرات ضدنژادپرســتي آنها بــود نجات داد. 
به گزارش بي بي ســي، مرد سياهپوســت ايــن مخالف 
سفيد پوســت را كه كمي آن ســوتر از تظاهركننده ها ي 
خشمگين كتك  مي خورد نجات داد و او را به دوش گرفت 
و در نهايت از مهلكه بيرون برد. او در مصاحبه با بي بي سي 
درباره آن روز گفت كه اگر او اين كار را نمي كرد »ماجرا 

ختم به خير نمي شد.«

اسكانكروناييهادر500قطار
دهلي: هند با 11 هزار و 929 مورد جديد شاهد بيشترين 
آمار ابتال به كوويد 19 در يك شبانه روز بوده است. وزير 
كشور هند از اجراي اقدامات اضطراري در دهلي، پايتخت 
براي مقابله با شيوع گسترده كرونا خبر داده است. به اين 
كشور گزارش بي بي سي، قرار است در 500 واگن قطار، 
8هزار تخت براي بستري شدن بيماران مبتال به كرونا قرار 
داده شــود. همچنين خانه هاي سالمندان هم به بستري 

شدن بيماران اختصاص مي يابد.

كروناچشمهايزمينرابست
ســانتياگو:  شــيوع كرونا باعث شده تلســكوپ هاي 
رصد خانه هاي شــيلي- به عنوان يكــي از تيزبين ترين 
چشــمان زميني هــا - از كار بيفتد و ايــن رصد خانه ها 
بســته بماند. به گــزارش ديلي ميل، بيابــان آتاكاماي 
 شــيلي خانه رصد خانه هاي بزرگي ماننــد ارائه انقالبي 
»Atacama Large Millimeter« يا »ALMA« است. 
در اين مجموعه، 66 آنتن با هم تركيب شــده اند تا آن را 

به پيشرفته ترين تلسكوپ راديويي جهان تبديل كنند. 

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
احذروا الغضب فانّه نار محرقة؛ بر حذر باشيد از خشم كه به راستي آتشي است سوزاننده.

  اذان ظهــر:  13:05 غروب آفتــاب: 20:22 اذان مغــرب: 20:43
 نيمه شب شــرعي: 00:12 اذان صبح: 4:01  طلــوع آفتاب: 5:48

عكس:شيرينبرزگر درياچهاوان-قزوين

رؤياييدارم

اينجــا جــاي عجيبي اســت. 
نمونــه اش را كمتــر ديــده ام. 
شــايد هم اصاًل نديده باشم. در 
اينجا جوانان، صبح خودشان را 
شــروع نمي كنند، مگر اينكه يا 
خود دانشــمند باشند و در حال 

آموختن يك دانش يا دانشــجو 
باشــند و در حال رفتن به كالس ها و مراكز علمي. به قول آن 
ســخنران محترم، يا در حال آموختن »به« هستند يا در حال 
آموختن »از«. دانشگاه و آموختن را هم براي تفاخر نمي خواهند؛ 
واقعاً دوست دارند بيشتر بدانند. اصالً ولوله عجيبي در شهر است. 
بيشتر از اينكه بازارها، پاساژها، بوستان ها و... پر باشند، كالس ها 
و مراكز علمي و سخنراني اصحاب فن و كتابخانه ها لبريز از آدم 
است. داخل اتوبوس و مترو كه مي شــوم، دست هر كسي يك 
كتاب مي بينم. سرها پايين است و همه دارند كتاب مي خوانند. 
كمتر كسي را مي بينم كه كتاب نخواند. چند نفري هم كه دارند 
با هم صحبت مي كنند، سرگرم تبادل اطالعات هستند و دارند 
كتاب هاي جديد را معرفي مي كنند. داخل واگن ها و اتوبوس ها 
هم جاهايي را درنظر گرفته اند براي جاي گذاري كتاب ها. كساني 
كه كتاب هاي قديمي شان را نمي خواهند يا مي خواهند كتابي را 

كه خوانده اند معاوضه كنند، آن را در اينجا قرار مي دهند.
شلوغ ترين جاي شهر، كتابفروشي ها و راسته هاي كتابفروشي 
هستند. اصالً باغ كتاب جاي سوزن انداختن نيست. شهر كتاب ها 
هم اين چنين اســت. اصاًل هر جايي كه خط و ربطي به كتاب، 
دانش و آموختن دارد، به شدت شلوغ اســت. در خانواده ها نيز 
وضعيت بدين منوال است. همه دوست دارند فرزنداني كتابخوان 
پرورش بدهند. دفترچه و خودكار دست همه هست و چيزي را 
كه جالب مي يابند، ســريع يادداشت مي كنند. صحبت ها غالباً 
درباره كتاب هاي جديد و دانستني هاي جديد است. اين طوري 
هم نيست كه صرفاً يك ناخنكي بزنند و تمام، بلكه يك كتاب 
مفيد را، تا كامل نخوانده باشــند و با تمركز، زمين نمي گذارند. 
يكي از جالب ترين بخش هاي شــهر، بخش هديه هاي كتابي 
است. كاًل در اين شهر رايج است كه به هم كتاب هديه مي دهند؛ 
حتي براي روز تولد و ســالروز ازدواج و... هم، ســعي مي كنند 
كتاب هاي نفيس هديه بدهند. اين كتاب ها را داخل جعبه هاي 
خاصي گذاشته و خوب كادوپيچ مي كنند تا نمايي خوب داشته 
باشد؛ كتاب هايي كه فكر مي كنند طرف مقابل دوست خواهد 
داشــت و خواهد خواند. در شــبكه هاي اجتماعي، اگر سؤالي 
پرسيده مي شود براي دانستن است، نه براي اينكه طرف مقابل 
را به زحمت بيندازند. همه مي پرسند تا بدانند؛ هر چيزي را كه 
نمي دانند. همسايه ها، از همسايه هاي باسوادتر مدام سؤال هاي 
مختلف مي كنند. هر كسي را هم كه مي بينم، معموالً يك رشته 
تحصيلي را در دانشگاه به پايان رســانده، بي آنكه نيازي به آن 

داشته باشد و صرفاً براي دانستن بيشتر اين كار را كرده است.
در شــهر، غبطه عجيبي به چشم مي خورد. شــهروندان اگر 
افرادي باسوادتر و داناتر از خودشان را ببينند، مدام به آنها غبطه 
مي خورند؛ اينكه چطور ديگري به اينجا رسيده و ما نرسيده ايم. 
اين غبطه، به مرحله حسادت نمي رسد و باعث مي شود تا اين 
شهروندان دست به حركت بيشــتري بزنند. روي صفحه اول 
نشــريات و مجالت، پر از تصوير و تيتر دانشمندان و نخبگان 
فرهنگي و نويسندگان و شاعران و پژوهشگران و... است. كسي 
به زبان سخت سخن نمي گويد و همه سعي مي كنند دانش را 
با زبان ساده به هم منتقل كنند. اصاًل مردم طوري دنبال طلب 
علم و دانش مي دوند كه انگار مانند نماز، برايشــان يك واجب 
شرعي عيني يوميه اســت. انگار اينجا به جاي تورم اقتصادي، 
تورم دانايي وجود دارد؛ يعني اگر مردم دير بجنبند، ســال بعد 
كلي علم و دانايي را از دست خواهند داد و عقب خواهند ماند؛ 
ضمن اينكه به علم شان هم عمل مي كنند و طوري نيست كه 
فقط بروند و ياد بگيرند. آنها طوري دنبال دانش مي روند كه انگار 
حتي به اين منظور، اگر قرار باشد دل به دريا زده و امواج طوالني 
را هم بشكافند، باز هم ابايي ندارند. در پياده روها و ايستگاه هاي 
مترو و بوستان ها و هر جايي كه امكان تجمعي باشد، گروهي 
در حال آموختن به گروهي ديگر هســتند. مردم مدام لبخند 
مي زنند و به طرز عجيبي خوشــحالند. از شهرها و كشورهاي 
ديگر، دانشــجويان و طالبان علم به اين سمت و سو مي آيند؛ 
چراكه آخرين يافته ها و پژوهش ها و به روزترين آنها در اينجا 
قابل دريافت است. به طالبان علم از كشورها و  نژادها و اديان 
ديگر هم به شدت احترام گذاشته مي شود. در اين شهر، بهترين 
جاي خانه ها، كتابخانه هاست؛ جايي كه بيشترين وقت خانواده 
در آن مي گذرد. ... و ناگهان از خيال خود برمي خيزم. نگاهي 
به دور و اطرافم مي اندازم. ظاهراً كه داشتم در خياالت خودم 
سير مي كردم. كتاب 365حديث از امام صادق)ع( را مي بندم. 
ظاهراً كه رؤياي جامعه اي را ديده بودم كه تنها بخش علمي اش 

چنين بود؛ عجب رؤيايي! 

عيسيمحمدييادداشت
روزنامهنگار

فرورتيشرضوانيهبومرنگ نقد و نظر
 روزنامه نگار

سعيدمروتي
ويترينمنتقد سينما و روزنامه نگار

يخچالسايدبايسايد
در ويكي پديــا يا دانشــنامه هاي 
تخصصي دربــاره »يخچــال« و 
»فريزر« مفصل تر نوشــته شده، 
اما از نظــر منطــق، يخچال يك 

جعبه مســتطيل است كه 
خوراكي هــا را ســرد 

نــگاه مــي دارد و 
فريزر هم جعبه 
ديگري اســت 

كه هر چيزي داخلش بگذاريد، يخ مي زند. تا 2 دهه قبل 
مشتري وقتي وارد فروشگاه لوازم خانگي مي شد با توجه 
به بودجه اي كه داشــت اجناس را انتخاب مي كرد. اما از 
اوايل دهه80 به دنبال قدرت نمايــي و رقابت برندهاي 
خارجي در ايران، كم كم لوگوها مورد توجه قرار گرفت. 
واقعيت اين است كه مديران تبليغات برندها با استفاده 
هدفمند از خصلــت »چشم وهم چشــمي« در جامعه 
توانســتند وضعيتي را پديد آورند كه امروز يك يخچال 
با قيمتي برابر يك خودرو يــا حتي وديعه يك آپارتمان 
در بازار فروخته مي شــود. خيلي هــا بوده اند كه در اين 
سال ها فرش، طال يا اموال و اندوخته خود را فروخته اند تا 
سايد باي سايد بخرند. چون اين موج در جامعه ايجاد شد 
كه اگر كسي در خانه اش سايد باي سايد ندارد، فقير است.

 با وجود اين، هنوز هســتند كساني كه آن را »ساي باي 
ســاي« مي نامند. يكي ديگر از كاالهــاي غيرضروري 
كه تب آن جامعه را در برگرفت، ســينماي خانگي بود. 
تلويزيوني با صفحه بزرگ كه حتي براي خانه اي كوچك 
خريداري شده. تنها كســاني كه درگير خريد جهيزيه 
بوده اند درك مي كنند كه چشم وهم چشمي چه فشاري 
را به خانــواده عروس تحميل مي كنــد. از نظر خيلي ها 
حتي سرويس قابلمه و قاشق و چنگال هم بايد برند باشد، 
وگرنه آبرو و اعتبار يك خاندان زير نگاه هاي ســنگين 

مردم لگدمال مي شود. 
باورنشدني است، يك كارگر ميانســال خانه پدري اش 
را كه تمام دارايــي اش بود فروخت و به اجاره نشــيني 
روي آورد تا با پول آن بتواند اتومبيل شاسي بلند بخرد. 
امروز خيلي از مــردم با زور قــرض و وام يا صدور چك 
اقســاط سايد باي سايد و ســينماي خانگي خريده اند و 
حاضر شده اند اين فشار اقتصادي را تحمل كنند تا برند 
مطرحي وارد خانه شان شــود و همين افراد همزمان از 
ميزان درآمد پايين خود گاليه دارند. درســت است كه 
كيفيت محصوالت مختلف متفاوت است، اما آيا يخچال 
يا تلويزيون ارزش آن را دارد كه كمرمان را زير بار اقساط 

خرد كنيم؟ 

بدهكاريابستانكار؟
مجلــس يازدهــم در اقدامي 
كم ســابقه )اگــر نخواهيــم 
بگوييــم بي ســابقه( رئيــس 
ســازمان تبليغات اسالمي را 

به پارلمــان دعوت كرد 
تــا بــراي نمايندگان 
كنــد.  ســخنراني 
ميــان صحبت هاي 
حجت االسالم قمي، 

آنچه بيشــتر بازتاب يافت، انتقــاد از فضاي مجازي و 
مشخصا اينستاگرام بود. اينكه فضاي حاكم بر فضاي 
مجازي در مواردي غير قابل دفاع است،  ترديدي وجود 
ندارد.  اما انتقــاد از اينكه پهنه بانــد اينترنت دو و نيم 
برابر شده هم غير قابل توجيه به نظر مي رسد. االن اگر 
اينستاگرام )كه قطعا بخشي از محتوايش غير اخالقي 
و مغاير با شئونات ملي و مذهبي اســت( فيلتر شود، 
جوانان مــا كمتر به انحراف مي افتند؟ با فيلتر شــدن 
تلگرام چه دســتاوردي حاصل شــد كه حاال نسخه 

مشابهي براي اينستاگرام مي پيچيم؟ 
در عصر كرونــا، محدود كردن فضــاي مجازي چقدر 
عقالني است؟ اگر بستن و محدود كردن قرار بود نتيجه 
دهد كه تا االن داده بود و به قول حجت االســالم قمي 
ترانه فالن خواننده در فضاي مجازي 198 ميليون بار 
ديده و شنيده نمي شد. مي شود اين پرسش را مطرح 
كرد كه مشخصا چه نهادهايي به مأموريتشان درست 

عمل نكرده اند كه وضع اينگونه شده است؟ 
نكته اي كه رئيس مجلس هم با وجود اشتراك جناحي 
با جناب قمي به آن اشاره كرد و گفت: » همه بايد هايي 
كه شــما به آن اشــاره كرديد، مســئولش خودتان 

هستيد.«
اما از همه مهم تر و عجيب تر انتقاد حجت االسالم قمي 
از بودجه سازمان تبليغات اسالمي بود. ظاهرا دوستان 
فراموش كرده اند كه كشــور در چه شــرايطي به سر 
مي برد. درآمد هايمان از فروش نفت به دليل تحريم ها 
چقدر كاهش يافته. اوضاع معيشت مردم )كه قرار بود 
ولي نعمت مسئوالن باشند( چگونه است و تركيب تورم 
و ركود و بيكاري با كرونا چه معجون خطرناكي ساخته.
طبيعي اســت كه هر دولتي با هر گرايش و سليقه اي 
در اوضاع بحراني براي تخصيص بودجه اولويت بندي 
را به صورت جدي تري اعمــال كند. و البتــه در اين 
زمينه نقد هاي جدي به دولت روحاني وارد است ولي 
مصداقش هرچه باشــد، قطعا كمبود بودجه سازمان 

تبليغات نيست.

اصالحاتوتجربهدمكراسيدردانشگاه

كتاب »اصالحــات و تجربه 
دمكراسي در دانشگاه« با زير 
عنوان رويدادهاي سياســي 
دانشگاه در عصر اصالحات، 
به روايــت مصطفي معين و 
گروه همــكاران، به اهتمام 
پدرام الوندي از ســوي نشر 
ني به تازگي منتشــر شده 

است.
اصالحات و تجربه دمكراسي 
در دانشــگاه تالشــي است 

در ســنت تاريــخ شــفاهي بــراي روايت 
گفت وگومحور فصــل مهمي از تحوالت آمــوزش عالي در 
ايران. تمركز روايت ها در اين كتاب بر رويدادهاي سياسي اي 
است كه دانشگاه در ســال هاي دوره اصالحات با آنها مواجه 
شد. راويان تاريخ سياسي دانشــگاه اين بار از درون دستگاه 
سياستگذاري و مديريت آموزش عالي آمده اند و درباره  نقاط 
عطف آن سال ها سخن مي گويند؛ درباره  رويدادهايي نام آشنا 
كه قباًل درباره  آنها خوانده ايم و با اين حال، درخصوص آنها 
كمتر شنيده شده و داراي ابعادي تازه و نكاتي نسبتاً ناگفته 
اســت. به همين دليل اســت كه خواننده در ايــن كتاب با 
تجربه اي يگانه روبه رو مي شود: تجربه دمكراسي در دانشگاه؛ 
تجربه اي كوتاه و اثرگذار كه بسياري از رويدادهاي بعدي در 

نسبت با آن تعريف شدند و پيش رفتند.
اين كتاب كه به نوعي سومين دفتر از تاريخ شفاهي آموزش 
عالي ايران به روايت مسئوالن سياسي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري وقت اســت، تقرير و روايتي گفت وگومحور است 
كه هســته اصلي آن با حضور افرادي نظير مصطفي معين، 
هادي خانيكي، فريدون رحيم زاده، احمد داوري، غالمرضا 
ظريفيان و... شكل گرفته و اشخاص در آن به شرح خاطرات 

و مخاطرات دوران مسئوليت خود مي پردازند.
به گواه پــدرام الوندي، راوي اصلي ايــن گفت وگوها و بيان 
خاطرات اين كتاب ميزبان و مستندسازي روايتي از دانشگاه 
است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است و تا كنون به شكل 
مســتقل هيچ يك از مديران آموزش عالي آن دوران به اين 
صورتي كه در اصالحات و تجربه دمكراســي در دانشگاه از 
تجارب دوران مســئوليت خود ســخن گفته اند، درباره اين 

دوران و اتفاقات و بحران هايش روايتي ارائه نداده اند.
آنچه گذشت و در ياد ماند، مروري بر 5 تجربه دمكراسي در 
دانشگاه و ســنجش و گزينش، مروري بر عملكرد عناوين 3 
بخش اين كتاب 317صفحه اي اند. كتــاب حاضر را با طرح 
جلد پرويز بياني، نشر ني در شمارگان 500نسخه، به بهاي 

50هزار تومان منتشر كرده است.

شيوهجديداستخراجانرژيازگياهان

دانشمندان موفق به كشف راهي براي اســتخراج انرژي از گياهان شدند. به گزارش 
ساينس الرت، پژوهشگران با استفاده از گياهان هيدروژن توليد كرده و اميدوارند كه 
اين روش در نهايت منجر به توليد برق از پوشش گياهي شود. اين اكتشاف با استفاده از 
جلبك هاي ميكروسكوپي، نوعي گياه آبزي، ميسر شده است. دانشمندان نوعي آنزيم 
را در نمونه هاي جلبك قرار داده و روند توليد هيدروژن آن را مشاهده كردند. نتيجه 
بررسي هاي جديد حاكي از آن است كه گياهان پتانسيل توليد برق را دارند، البته بيش 

از 20 سال طول مي كشد تا جهان از مزاياي اين فناوري بهره مند شود.

دانستني ها

حفظبهداشتچشمهادردورانكرونا

با توجه به همه گيري كوويد-19 در جهان، رعايت بهداشــت اهميت بيشــتري 
يافته و در اين ميان با توجه به امكان انتقال ويروس كرونا از طريق چشم ها، حفظ 
بهداشت چشم اهميت بااليي دارد. در اين اينفوگرافيك كه براساس گزارش پايگاه 
اطالع رساني آكادمي چشم پزشكي آمريكا تهيه شــده، به 5راه ساده براي حفظ 

بهداشت چشم ها در دوران شيوع كرونا اشاره شده است.)ايسنا(

داده نما

دارويجديدمقابلهبالختهشدنخوندراثركرونا

محققان انگليسي در حال آزمايش يك داروي آزمايشي هستند كه مي تواند از لخته 
شدن خون كه با بيماري كوويد-19 مرتبط است، جلوگيري كند. به گزارش بي بي سي، 
بنياد قلب بريتانيا در حال انجام يك آزمايش است كه به بررسي اين تئوري مي پردازد 
كه به دليل نبود  تعادل هورموني ناشي از كوويد-19 خون لخته مي شود. اين محققان 
به بررســي دارويي مي پردازند كه از عوارض بد ويروس كرونا جلوگيري مي كند. يك 
سوم بيماران مبتال به كوويد-19 كه در بيمارستان بستري هستند، دچار لختگي خون 
مي شوند. اين محققان در حال آزمايش دارويي به نام  TRV027 هستند كه كار آن 

تعادل هورمون هاي دخيل در فشار خون، آب و نمك است.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 27خرداد 1379
ريسكسرمايهگذاريبينالملليدرايرانكاهشيافت

محمد خزاعي، نماينده ايران در بانك جهاني در گفت وگو با خبرنگار همشهري گفت: 
واقعيت اين است كه در 3سال گذشــته و پس از انتخابات رياست جمهوري در خرداد 
1376، شوراها در اسفند 1377و ششــمين دوره مجلس در بهمن 1378 نگاه دنيا به 
ايران را دگرگون كرده است. نماينده ايران در بانك جهاني ادامه مي دهد: آنچه در جريان 
نشست بانك جهاني براي پرداخت وام به ايران در هفته هاي اخير رخ داد، يك پيروزي 
واقعي براي ايران بود. دنياي امروز با دادن رأي مثبت به تقاضاي ايران و پذيرفتن اين رأي 
توسط مقام هاي بانك جهاني نشان داد كه تداوم تحوالت داخلي ايران و سياست هاي 
تنش زا در سياست خارجي مي تواند تنگناهاي ايران براي تامين كمبود سرمايه ارزي 
را حل كند. وي گفت: هم اكنون اعتبار اقتصادي و سياسي ايران نزد منابع سرمايه گذار 
افزايش چشمگيري يافته است. عالوه بر اين، پس از موافقت بانك جهاني با پرداخت وام 
به ايران نرخ ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يافته و ايران از رديف كشورهاي گروه 6 
به رديف كشورهاي گروه 5 كه نرخ ريسك آنها كمتر است، ارتقا يافته است. اين كاهش 

ريسك توسط 29كشور مهم اقتصادي جهان پذيرفته شده است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
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