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در سال هاي اخیر ما شاهد آمار رسمي و جامع از تعداد و 
جزئیات قتل هایي كه با انگیزه ناموسي صورت مي پذیرد، 
نیســتیم. نگاهي به آمار پراكنده در برخي از سال ها مثال 
سال٩٣ حاكي از آن اســت كه قریب 1٤درصد از قتل ها 
با انگیزه ناموسي صورت مي پذیرد. علت این اتفاق نیز در منطقه اي از كشور ما با منطقه 
دیگر متفاوت است و ریشه در تعصبات قومي و قبیله اي دارد تا كاستي هاي قوانین مرتبط 
ازجمله قانون مجازات اسالمي. این پدیده در كشــورهاي آفریقایي و عربي نیز مشاهده 
مي شود و وضیعت برخورد قوانین با جاني كمابیش مشابه كشــور ما است. در برخي از 
كشور هاي اروپایي به دلیل وضیعتي كه براي جاني خصوصا در موارد مواجهه او با خیانت از 
سوي همسر است از موجبات تخفیف محسوب مي شود. صرف نظر از این مقدمه در كشور 
ما به طور اخص اعضاي مذكر خانواده تحت تأثیر تفكرات مردساالرانه و آنچه در فرهنگ 
عامه غیرت و شرافت و غیره نامیده مي شــود اقدام به ضرب و جرح و حتي قتل همسر، 
دختر، خواهر و حتي فرزندان برادر و خواهر خود مي  كنند. انگیزه این قتل ها در بیشــتر 
موارد از احساسات ناشي از تفكرات جاني است. از نقطه نظر تاریخ حقوق كیفري ریشه 
ماده٦٣٠ قانون مجازات اسالمي فعلي كه اعالم مي دارد )اگر مردي زن خودش را با یك 
مرد غربیه و در یك فراش ببیند ومرتكب قتل شود مجازاتي بر او بار نمي شود( در ماده1٧٩ 
قانون مجازات سابق است و از ســال1٣٠٤ تاكنون این قانون وجود داشته است و اینكه 
مي گویند این پدیده قانون گذاري مربوط به بعد از انقالب اســالمي است، صحیح به نظر 
نمي رسد. اما آنچه مختص قوانین انشا شده پس از انقالب است ورود تاسیس مهدورالدم 
بودن مقتول در قانون مجازات اسالمي است، مهدورالدم یعني كسي كه خونش باطل است 
و در برابر آن قصاص یا دیه نیست صرف نظر از مصادیق مطلق ونسبي آن بحث ما دقیقا 
مربوط مي شود به ماده22٦ و تبصره آن و ماده2٩٥ قانون مجازات اسالمي كه قانونگذار 
آن را از علل موجهه جرم ذكر كرده است، لذا كسي كه شرعا مستحق كشتن است كشتن 
وي قصاص ندارد و حتي دیه نیز ساقط است و در مواردي كه اثبات شود مقتول مهدورالدم 
نبوده قتل به منزله خطاي شــبیه به عمد است اینجاســت كه راه سوءاستفاده افراد باز 

مي شود یعني قتل زن، دختر و خواهر به دلیل تصور مهدورالدم بودن آنها.
به نظر مي رســد اعمال مواد٦٣٠، 22٦ و 2٩٥ قانون مجازات اسالمي حاكمیت قانون را 
خدشه دار مي سازد و به افراد این اجازه را مي دهد كه امر دادرسي را از بدو تا ختم یعني 
اجراي حكم به عهده بگیرند البته قابل ذكر است كه مواد اخیر صرفا محدود به قتل خانم ها 
نیســت. همچنین در قتل هایي همچون قتل هاي اخیر قصاص باید از سوي اولیاي دم 
مطرح شود هنگامي كه جاني خود ازجمله اولیاي دم است وضیعت دشواري پیش روست، 
پیشنهاد آن است كه با توجه به قواعد فقه واحكام ثانویه و نظر به حساسیت باالي جامعه در 
این قوانین بازنگري جدي صورت پذیرد. در پایان این مختصر ذكر این نكته بي فایده نیست 
كه قانون به تنهایي نمي تواند مقصر باشــد این فرهنگ و تلقي آدم ها از غیرت و خشم و 
عصبانیت آنهاست كه در اكثر قریب به اتفاق انگیزه این قتل هاست اما قانون راه را براي فرار 
جاني هموار تر مي سازد. لذا در مواردي كه جاني و اولیاي دم یكي است باید جنبه عمومي 

جرم پررنگ تر از جنبه خصوصي آن شود تا شاید جنبه بازدارنده مجازات ها رخ بنماید.

قتل هايي با انگيزه ناموسي
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آیین رونمایي از كتاب هاي منتشر شده سازمان نوسازي شهر تهران و انعقاد 
تفاهمنامه همكاري مشــترك سازمان نوســازي و مركز ارتباطات و امور شهر

بین الملل شهرداري تهران صبح دیروز اندكي پس از افتتاح »مركز محله 
درخشان« در مركز محله شیرین دخت اتابك  منطقه 1٥تهران برگزار شد.

به گزارش همشهري، مركز محله درخشان كه سومین مركز محله این منطقه به حساب 
مي آید، افزایش سرانه هاي سالمت و بهداشــت و ارتقاي سطح كیفي زندگي شهروندان 

را دنبال مي كند.
عبدالرضا گلپایگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران در این مراسم گفت: 
»موضوع كاري كه انجام مي دهیم در حیطه معماري و شهرسازي و نوسازي و بهسازي 

بافت هاي ناكارآمد و فرسوده بسیار متكي به تجربه است.«
او همچنین به برگزاري مسابقه بین المللي بازآفریني فضاي فوقاني تونل راه آهن تهران- 
تبریز اشاره كرد و افزود:» این مســابقه یكي از كارهاي بزرگي بود كه در شهر تهران در 
مقیاس بین المللي انجام شد؛ كتاب آن نیز به همت سازمان نوسازي منتشر شده و قطعاً 
تجارب خوبي را در اختیار استفاده كنندگان قرار خواهد داد و ضروري است انعكاس آن 

به دنیا اعالم شود.«
گلپایگاني اظهار كرد:» هنگام مطالعه موضوع بافت هاي فرسوده در شهرداري به انتشارات 
سازمان نوســازي به عنوان منبع رجوع مي كردم. تدوین و انتشار تجارب نوسازي سنت 
خوبي است كه در گذشته آغاز شــده و باید تداوم داشته باشد. این كمك مي كند دانش 

كسب شده به دیگران انتقال یابد و زمینه نقد و ارزیابي كارها فراهم شود.« 
غالمحسین محمدي، رئیس مركز ارتباطات و امور بین الملل شهرداري تهران هم در این 
مراسم تصریح كرد:»چنانچه تمركز تخصصي در حوزه فعالیت هاي بین الملل رخ ندهد، 
زحمات همكاران ما در مجموعه معاونت شهرســازي و معماري و سازمان نوسازي شهر 

تهران در مجامع بین المللي نادیده گرفته مي شود.«
او ادامه داد:» سازمان هاي پیشتاز ازجمله سازمان نوسازي شهر تهران كه در بازآفریني 
بافت هاي فرسوده و تغییر كالبدي شهر نقش جدي و تأثیرگذار دارند، مي توانند محتواي 
فعالیت هاي كیفي خود را تهیه كرده و مركز ارتباطات شــهرداري تهران نیز مي تواند با 
استفاده از ظرفیت هایي كه دارد این فعالیت ها را به صورت جدي تر منتشر كند تا در دنیا 

دیده شود.«
محمدي با اشاره به برگزاري رویدادهاي مختلف بین المللي ازجمله جایزه گوانجو، نشست 
متروپلیس و... تصریح كرد:» از این ظرفیت ها استفاده مي كنیم تا محتوایي كه در سازمان 
نوسازي تهیه شده مطابق با استانداردهاي بین المللي منتشر شود و زحمات زیادي كه در 

این زمینه كشیده شده در دنیا منعكس شود.«
در ادامه، از كتاب هایي كه به همت ســازمان نوســازي منتشــر شده اســت، رونمایي 
شــد. »محوطه میراث جهاني زولورین«، »سرگذشــت یك خیابان؛ سیر شكل گیري 
خیابان ســي تیر«، »مســابقه بازآفریني محور شــهري؛ طراحي فضــاي فوقاني تونل 
راه آهن تهران- تبریــز«، و كتاب هاي محله هــاي »طیب«، »قیــام«، »خلیج فارس« 
 و »جوانمــرد قصــاب« ازجمله ایــن كتاب ها بودنــد. در پایــان نیز از نویســندگان

و مترجمین كتاب ها قدرداني شد. 

اتابك صاحب مرکز محله درخشان شد
 سازمان نوسازي شهر تهران و مركز ارتباطات 

و امور بین الملل شهرداري تهران تفاهمنامه همكاري امضا كردند

  شهردار تهران: پياده راه شهريار  از  
پروژه های کوچك مقياس  اما با تأثير گذاری زياد است
  پياده راه شهريار با تمرکز بر هنر هاي نمايشي و موسيقي 
تاالر وحدت و تئاتر شهر را به هم متصل مي کند

ساز پياده ها کوك شد

یادداشت
محمدرضا جوادي يگانه ؛   معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران

قاره آسیا با ریشه هاي متنوع و مختلف فرهنگي، قومي 
و جغرافیایي، از الگوهاي تاریخــي قدرتمندي براي 
تعامل، همزیستي مسالمت آمیز، همكاري و بازآفریني 
پیوندهاي هویتي خود برخوردار اســت و این همان چیزي اســت كه جهان امروز 
بسیار به آن نیازمند اســت. با بهره مندي از نفوذ ادیان ابراهیمي و تكیه اي فلسفي 
بر تفاوت ها و الگوهاي تســاهل و مدارا، این قاره سهم بسزایي در فلسفه، فرهنگ و 

ادب جهاني داشته است.
امروز ما نه در دنیایي آمریكا یا اروپا محور، كه در جهاني پلورالیزه شــده و حتي در 
تالش براي رسیدن به ایده جهاِن آسیا - محور زیست مي كنیم. بسیاري از مفاهیمي 
كه پیش از این قادر به توضیح مشكالت و معضالت جهاِن آمریكا-محور و پاسخگویي 
به پیچیدگي هاي سیاسي و اقتصادي آن بودند، در سایه خیزش آسیا در حوزه هاي 
مختلف، نیاز به یك بازاندیشي تمام عیار در كنار مفهوم پردازي هاي جدید دارند كه 
ترجمان سیاسي آن، تغییر معادالت جهاني به نفع آسیاست. ملت هاي ما مي توانند 
با تالش براي ایجاد زمینه هاي همكاري بیشتر، مسیر آینده را بیش از این نیز هموار 
نمایند.  بر ســر راه چنین همگرایي مؤثري، موانعي چند وجود دارد كه مي توان با 
همكاري، تعامل و كمك به یكدیگر آنان را از سر راه برداشت. اما پیوندهاي تاریخي 
و فرهنگي در این منطقه، وجود منافع و تهدیدات مشــترك، ارتباطات تنگاتنگ 
تمدني و نهایتا وجود دین مبین اسالم به عنوان یك عامل پیوند دهنده قوي، بهترین 
زمینه براي تقویت همكاري هاست.در دنیاي كنوني شهرها جزو بازیگران مهم عرصه 
بین الملل به شمار مي آیند و از همین رو این قدرت و نفوذ را دارند كه به سیاست هاي 

ملي، منطقه اي و جهاني جهت بخشند.

در يکي از نقاط عطف تاريخ ايستاده ايم
ما امروز در یكي از نقاط عطف تاریخ ایستاده ایم. عینك كرونا آینده بشر را روشن تر 
از همیشه به ما مي نمایاند. آینده اي كه در آن مرز هاي جغرافیایي مانع انتقال بحران 
از بخشي از جهان به بخش دیگر نخواهد بود. كرونا تغییرات عمده اي را در حوزه هاي 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي هنري پدید آورده است. متناسب با این حجم 
انبوه تغییرات در معادالت اجتماعي، فرهنگي، نیازهاي جدیدي به وجود آمده كه 
مدیریت جهاني را دچار تغییرات عدیده اي خواهد ساخت و مدیریت شهري به عنوان 

یكي از الیه هاي مدیریت جهاني تأثیر بسیاري از این تغییرات خواهد پذیرفت.
امروز كه همه كشورها ضمن تالش براي دستیابي به »واكسن« كرونا، در حال مبارزه 
طاقت فرسا با این بحران جهاني هستند، جلوگیري از ورود تجهیزات پزشكي و مواد 
بهداشتي به ایران به دلیل تحریم هاي ایاالت متحده آمریكا حركتي خالف حقوق 
بشر به شمار مي رود. شهروندان تهران و همه مردم ایران روزانه در حال مبارزه با 2 
ویروس اند. یكي ویروس كرونا و دیگري ویروس تحریم، و در این میان بســیاري از 
آنان جان خود را از دست داده اند. اگر رهبران ملي و سازمان هاي بین المللي نتوانند 
به حفظ جان مردم در چنین شرایط حساسي كمك كنند و اگر مناسبات و معادالت 
حاكم بر فضاي بین الملل خواسته و ناخواسته به مرگ هزاران انسان بیگناه بینجامد، 
این مدیران شهري هســتند كه باید با ایفاي یك نقش حیاتي و بسیار جدي تر از 
گذشته، حاكمان كشورهاي خود و دیگر كشورهاي جهان را وادار به احترام به اصول 

انساني و بازگشت به حقوق بشر نمایند.

شهري براي همه
ما در حوزه اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، تالش كردیم 
در این مدت هیچ گروه اجتماعي را فراموش نكنیم و در راستاي 

رسیدن به »شهري براي همه«، همه شهروندان را در برنامه هاي خود براي حفظ سالمت 
مدنظر قراردهیم چرا كه شعار ما این است كه با هم به سالمت مي رسیم. 

 امروز آينه اي تمام قد 
از آينده شهرهاست

ادامه در 
صفحه3

دیدگاه
سيدمجتبي تقوي نژاد؛ معاون مركز ارتباطات و امور بین الملل شهرداري تهران

اگر از منظر تاریخي به دســتاوردهاي بشــر نگاهي 
بیندازیم، در مي یابیم كه شهرنشــیني نقطه عطفي 
در تاریخ انساني و بستر شــكوفایي مدنیت و زندگي 
اجتماعي انسان هاست. در حقیقت مي توان گفت ابتدا صلح و توافق بشر براي حضور 
و زیستن در یك محدوده جغرافیایي مشترك، معنا و مفهوم »شهر« را پدید آورد 
و سپس بناها و ساختمان ها به مثابه انگاره هاي بافت شهري طراحي و اجرا شدند. 
بنابراین از نگاه تاریخي فرهنگ انساني مقدم بر معماري و طراحي فضایي شهر است.

اما اكنون نخســتین چیزي كه از شنیدن كلمه »شــهر« به ذهن شهروند مدرن 
خطور مي كند، ســاختمان ها، اتوبان ها و ترافیك خودروهاســت؛گویي شهرها به 
تبعیت از انقالب صنعتي و توسعه صنایع خودروســازي ، بنزین ارزان و سازه هاي 
جاده اي عظیم براي ماشین ها طراحي شدند تا انســان ها. لذا تمام معضالت آن را 
هم با خود همراه كردند: دود ، فضاي خشك و دراندشت پارك ماشین ، اتوبان هاي 
درهم و شاهراه هاي بي معنا و افسرده كننده ، تاسیسات شلوغ و پیچیده انرژي رسان 
و انرژي بر از پمپ هاي بنزین تا تیرها و ســیم هاي برق. نتیجه این شد كه اقتصاد ، 
كار و اشتغال در شهر با كارآمدي اكولوژیكي پا به پاي هم جلو نرفتند. بي توجهي به 
فرهنگ و روح انساني شهر خطاي بزرگ برنامه ریزان، مدیران و طراحان شهري بوده 
است. در كالنشهر تهران و در سیستم جدید مدیریت شهري ما شاهد یك چرخش 
رویكرد از نگاهي صرفا كالبدي به نگاهي انساني، فرهنگ محور و ارگانیك هستیم.

گفتمان حق بر شــهر مبتني بر چارچوبي براي دسترســي برابر همگان به منافع 
شهر است و بر 2 اصل پایداري و عدالت اجتماعي استوار است.تأكید گفتمان حق 
بر شهر بر منافع عمومي شهروندان، در مقابل دیدگاه هایي است كه شهر را به مثابه 
كاال مي بینند. گسترش پهنه هاي عمومي به عنوان اهرمي در جهت نیل به گفتمان 
»حق بر شهر« و شعار »تهران، شهري براي همه« مي تواند مزیت نسبي شهر تهران 
را براي شهروندان افزایش دهد. در گام نخست ما باید نگاهمان به شهرها به عنوان 
مجموعه اي با اجزاي به هم وابســته و با روابط دروني پیچیده و فضاهاي تعاملي و 
اجتماعي تغییر كند. بازپس گیري فضاهاي شــهري به نفع مردم، بخشي از پروژه 
انساني تر كردن شهر ها و انســان محور كردن آنهاســت. گفتمان جدید مدیریت 
شهري، در گام نخست تغییر فضاي ذهني، مدیران و سیاستگذاري شهري را هدف 
گرفته است، در گام بعدي رویكردها و رویه هاي اجرایي شروع به تغییر خواهند كرد و 
در نهایت باید شاهد نمونه هاي اجرایي این گفتمان باشیم. ساخت فضاها و پهنه هاي 
عمومي كه با این رویكرد ساخته مي شوند یا مشمول تغییراتي مي شوند، نمونه هایي 

از عملیاتي شدن گفتمان حق بر شهر و شعار تهران شهري براي همه است.
شــهر بیش از آنكه به ماشــین ها و بناها تعلق داشته باشد، 
متعلق به شــهروندان اســت و مردم باید شــهر را بازپس 

بگیرند.»بازپس گیري قلمروهاي عمومي« یكي از راهبردهاي شهرداري تهران در 
راستاي تغییر پارادایم اداره شهر است.

 درنگ شهر 
در پياده راه شهريار

ادامه در 
صفحه3

عكس: همشهري/ امیر رستمي
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واكاوي آينده سياسي جريان اصالحات در گفت وگو با عليرضا علوي تبار

 عذرخواهان و كساني كه مدعي تندروي اصالحاتند »توابين مصدق« و مصداق اين عبارت كه 
»نه در غربت دلم شاد است نه رويي در وطن دارم« خواهند شد

نااميدي مي تواند نشانه شروعي تازه باشد
نسيم افغاني ميان 192شهيد جنگ تحميلي

پيكرهاي مطهر 192شهيد دوران دفاع مقدس ازجمله شهيد نسيم افغاني با 
حضور سردار محمد باقرزاده، فرمانده كميته جست وجوي مفقودين ستاد شهدا

كل نيروهاي مسلح، ديروز از طريق مرز شلمچه وارد كشور شد. 
اين مراسم صبح دوشنبه با توجه به شيوع ويروس كرونا بدون استقبال مردمي برگزار شد. 
اين شهداي گرانقدر مربوط به عمليات هاي والفجر مقدماتي، والفجر يك، رمضان، خيبر، 
بدر، كربالي4، كربالي5، بيت المقدس7 و همچنين عمليات هاي تك دشمن در انتهاي 
جنگ هستند. اين شهدا مربوط به يگان هاي مختلف سپاه و ارتش هستند. براساس گزارش 
تسنيم، سرتيپ محمد باقرزاده درباره حضور يك شهيد افغاني ميان شهداي تفحص شده 
گفت: ما امروز پيكر عزيزي را همراه خود داريم. همانطور كه ملت عزيز ما و همچنين مردم 
شريف افغانســتان اطالع پيدا كردند، برادر مجاهد مهاجري به نام شهيد »نسيم افغاني« 
كه از برادران مجاهد افغانستاني اســت، در بين پيكرهاي مطهر شهداست كه با بازگشت 
نسيم خوش افغاني، ان شاءاهلل بوي خوش يوسف هاي ايراني هم در پيش خواهد بود. اين 
شهيد عزيز -كه خودش آرپي جي زن بود- فداكارانه رفته بود تا پيكر يك فرمانده شهيدي 
را به عقب منتقل كند؛ ولي در آن لحظه تكليف را در اين ديد كه برود. آنطور كه از سردار 
شهيد شوشتري نقل كردند، شهيد نسيم افغاني گفته بود: »من پيش مرگ شهيد آخوندي 
مي شوم«. نسيم نيامد، نيامد و تا االن كه بازگشــت و در كنار او، پيكرهاي مطهر شهداي 
ديگري هم پيدا شد كه البته آنها بايد با آزمايش دي ان اي مشخص شوند. او كه در جريان 
استقبال از پيكر مطهر شهدا، كاله تفحص شده  همراه شهيد نسيم افغاني را بر سر داشت 
گفت: اين كاله عرقچين زيباي شهيد نســيم افغاني  يك نمونه از اسنادي است كه همراه 
شهيد بود. وسايل ديگرش هم وجود دارد و همانطور كه در نقل ها آمده، برخي از رزمندگاني 
كه با ايشان بودند به ما اطالع دادند كه پدر، مادر، خواهران و برادران شهيد در حمله نيروهاي 

اشغالگر شوروي با بمباران در افغانستان، همگي به شهادت رسيده اند.

مذاكره با رياض بدون پيش شرط
مشاور مقام معظم رهبري در امور نظامي با اشاره به اينكه ترامپ مجرم است 

نه رئيس جمهور، به شــبكه الجزيره گفت: به هيچ وجه بــا ترامپ مذاكره مذاكره
نمي كنيم، اما بدون هيچ پيش شرطي آماده مذاكره با رياض هستيم. 

به گزارش ايسنا، سردار حسين دهقان در عين حال تصريح كرد: رياض بايد به شكست خود 
در جنگ يمن اعتراف كند و سياســت جديدي را در پيش بگيرد. او همچنين در رابطه با 
مسائل ميان ايران و آمريكا تصريح كرد: به هيچ وجه با دونالد ترامپ مذاكره نخواهيم كرد، 
زيرا ما او را مجرم مي دانيم نه رئيس جمهور. ما در رابطه با ســامانه هاي موشكي خود نيز 
مذاكره نخواهيم كرد و به سياست منطقه اي خود ادامه مي دهيم. هرگونه تحركات نظامي 

آمريكا عليه ما در آب هاي خليج فارس با پاسخ گسترده مواجه خواهد شد.

دوم خردادي كه گذشت بروز و تولد 
جريان اصالحات در ايران 23ساله شد؛ يعني 
سني كه قاعدتا بايد اوج ثمردهي يك حركت 
نظام مند باشد. اما چه شده كه اصالحات در اين 
مرحله به جاي شكوفايي به ركود و رخوت دچار 

شده است؟
ريشه ركود و رخوت موجود را مي توان ذيل چند 
عنوان مورد بحث و گفت وگو قرار داد. نخســت؛ 
بسته تر شدن و انعطاف ناپذيرترشدن ساختارهای 
قدرت است. برخي گروه ها تاكنون چندبار تالش 
كرده اند كه قدرت سياسي را با كنار زدن شركاي 
قبلي، يكدست كنند. با انتخابات مجلس يازدهم، 
يك بار ديگر اين خيزش در حال آزمودن اســت. 
البته اين روند، دفعات قبل نتيجه نداده، اما هربار 
ساختار قدرت را بسته تر و انعطاف ناپذير تر كرده 
است. با توجه به اينكه يك چهره اصالحات خواهان 
استفاده از قدرت سياســي و ايجاد بهبودخواهي 
حكومتي بوده اســت، وضعيت فعلي، اين وجه را 
بالموضوع كرده و در جهت مخالف آن نيرو ايجاد 

كرده است.
دوم؛ كاهش دلمشغولي سياسي جامعه. وضعيت 
ناگوار و آشــفتگي اقتصادي جامعه باعث شده تا 
حدود 70درصد جامعه اولويتشــان تالش براي 
حفظ ســطح موجود زندگي و مقابله با سقوط به 
سطوح پايين تر باشــد. تالش براي ابقا و گريز از 
آينده نا خوشايندي كه پيش بيني مي كنند، جاي 
هر نوع تالشي را گرفته و آنها ناگزير به اولويت دادن 
فــردي و خانوادگــي روي آورده و از اهميت امر 
اجتماعي غافل شده اند. در كنار اين تالش معاش و 
 آشفتگي ناشي از تصور آينده اي نامطلوب در ميان 
اقشار پايين و متوسط، ما شاهد نوعي عبث گرايي 
و لذت گرايــي بيمارگونه ميان جوانان در اقشــار 
متوسط به باال نيز هســتيم. جمع اين دو توجه به 
امور عمومي و دلمشغولي به اصالح امور جمعي را 

كاهش داده است.
سوم؛ كاهش اعتماد به نفس سياسي. وقتي فردي 
از وضع موجود ناراضي اســت و نظام سياســي را 

نيز داراي ظرفيت و انگيزه كافي براي اصالح امور 
نمي داند، اگر به توان خويــش براي ايجاد تحول و 
دگرگوني باور داشته باشد، در عرصه عمومي فعال 
مي شــود،  اما اگر اعتماد به نفس سياسي نداشته 
باشــد، دچار نوعي »بيگانگي« و انزوا مي شــود. 
مقاومت ســاختار قدرت در مقابل اصالح و اعالم 
پرسروصداي شكســت تالش هاي مختلف براي 
تغيير، موجب كاهش شــديد فعال گرايي سياسي 

است.
چهارم؛ ناتواني تشكل هاي اصالح طلب از نوسازي و 
بازسازي خود. تنها جريان هايي مي توانند در صحنه 
حاضر و قدرتمند باشند كه بتوانند خود را با شرايط 
جديد تطبيق دهند. دقت كنيد كه نمي گويم انطباق 
كه نشانه انفعال است، مي گويم تطبيق. تشكل هاي 
اصلي اصالح طلــب در اين زمينــه از خود ناتواني 
بسياري نشان داده اند. البته به عناصر پيش گفته 
مي توان فضاي نامساعد بين المللي را نيز افزود. غلبه 
جريان هاي راست افراطي در كشورهاي قدرتمند و 
در كشورهاي منطقه موجب واردشدن فشارهايي 
بر كشور ما مي شود كه به ضرر مردم ساالري خواهي 
و مشاركت جويي است. رسانه هايي كه از جانب اين 
نيروهاي راســت افراطي حمايت مي شوند نيز به 

انفعال و نااميدي دامن مي زنند.
در مواردي كه شــما اشاره كرديد 
نقش عوامل بيروني در ناكارآمد شدن اصالحات 
بيشتر و پررنگ تر اســت. چرا برخي سعي در 
تضعيف اصالحات دارند، درحالي كه اصالحات 

به نوعي مي تواند باعث تقويت حاكميت شود؟
يك نظام سياسي اصالح پذير البته دوام و استمرار 
بيشــتري خواهد داشــت اما نبايد گمان كرد كه 
اصالحات به تداوم هر نوع حكومتي كمك مي كند. 
اقتدارگرايي ناكارآمد كه خط كشي هايش به طور 
مداوم كشور را تضعيف و تحقير مي كند، به طور حتم 
با قدرت گرفتن اصالحات مردم ساالرانه تضعيف 
مي شــود. هدف اصالحات حفظ حكومت نيست؛ 
برداشتن موانع موجود بر سر راه توسعه همه جانبه 
كشور است. ممكن است مباني فكري يك حاكميت 

و الگوي رفتاري آن خود مانعي بر ســر راه توسعه 
باشد. اينكه حكومت، اصالحات را موجب آرامش و 
تداوم جامعه بداند وقتي ممكن است كه حكومت، 
بلندمدت تصميم بگيرد و منافع و مصالح را در افق 
بلندمدت ارزيابي كند. متأسفانه چنين ظرفيتي در 

برخي از جناح هاي كشور ما وجود ندارد.
در كنــار عواملي كــه در رخوت 
اصالحات برشمرديد، عوامل دروني جريان هم 
تأثيرگذارند؛ مثال اخيرا مكررا از سوي دلسوزان 
اين جريان شنيده مي شود كه جريان اصالحات 
بايد از برخي تفكرها و جريان ها زدوده شود، اين 

جريان هاي ناسازگار كدامند؟
به نظرم بايد يــك معيارهاي حداقلي داشــت و 
هرجرياني را كــه واجد اين معيارهــاي حداقلي 
نيستند كنار گذاشــت. به اين معنا كه بايد با اين 
افراد يا جريان ها مرزبندي كــرد نه اينكه درصدد 
حذف آنها از عرصه سياســت بود. بنابراين تعيين 
اين جريان هــا و افراد نيازمنــد، تعريف معيارها و 
مالك هاي حداقلي بــراي اصالح طلبي اســت؛ 
معيارهايــي كه فقــدان آنها مــا را از پيوســت 

اصالح طلبي خارجي مي كند.
چگونه مي شــود اين جريان ها را 
شــناخت و اين معيارها بايد چه باشند و چه 

مرزهايي را شامل شوند؟
مهم ترين معيار به نظر من »ناراضي بودن از وضع 
موجــود و اراده براي تغيير آن« اســت. اگر فرد يا 
جرياني وضع موجود را مطلوب مي داند، نمي توان 
او را اصالح طلــب ناميد. معيار ديگــر به »روش« 
برمي گردد. روش اصالح طلبانــه بايد حاوي نفي 
خشــونت -نفي اقدام براي آســيب زدن به افراد و 
اموال- باشــد، دگرگوني گام بــه گام و تدريجي را 
دنبال كند و متكي به شهروندان ايراني باشد نه نيرو 
و قدرت خارجي. هر فرد و جرياني كه يكي از قواعد 
روشي را نقض كند بايد از ميان اصالح طلبان طرد 
شود. از نظر »محتوايي« نيز به گمانم اصالح طلبي 
در ايران با 3مفهوم »جمهوريت، مردم ســاالري و 

توسعه همه جانبه« پيوند خورده است. 

اگر فرد يا جرياني به دنبال توســعه نظام سياسي 
از نوع جمهوري براي ايران باشــد اما به اشكالي از 
خالفت يا ســلطنت و حكومت موروثي ديگر باور 
داشته باشــد، اصالح طلب نيست و يا اگر به حذف 
جمهوري از نظام تصميم گيري باور داشته باشد و 
به دنبال نوعي حكومت گروه اندك -اندك ساالري- 
باشد، با هر نام و عنواني ديگر اصالح طلب نيست. 
اين مفاهيم -جمهوريت، مردم ساالري و توسعه- 
مفاهيم خنثي و بي طرفي نيســتند؛ جهت گيري 
دارند و پذيرش آنها لوازمي دارد. اگر فرد يا جرياني 
به اين لوازم باور ندارد يا پايبند نيســت چرا بايد او 
را اصالح طلب ناميد؟ به دليل اهميت دين و نقشي 
كه در سياســت ورزي در ايران بــازي مي كند، از 
نظر محتوي يك اصالح طلــب نمي تواند طرفدار 
غلو، تفســيرهاي خردســتيز و فهــم دين بدون 
توجه به زمان و مكان باشــد. بنابراين اصالح طلب 
نمي تواند بنيادگرا و متحجر باشد. تا اينجا معيارها 
بيشــتر در زمينه بينش و نگرش بود اما مي توان 
گفت كه رعايت اصــول و قواعد اخالقي در هنگام 

سياست ورزي را هم بايد به همه اينها اضافه كرد.
دريوزگي قدرت،  كســب قدرت به عنوان هدف يا 
در خدمت كسب رانتي ثروت با اصالح طلب بودن 
مغايــرت دارد. اگــر قــرار اســت ما هــم همان 
خصلت هايي راكه بــه آنها اعتــراض داريم تكرار 
كنيم، چرا ديگــر ادعاي اصالح طلبــي را خراب 
مي كنيم؟ بنا بر اين معيارهــا مي توان كم وبيش 
گفت كه چه جريان هايي بايــد به دنبال عناويني 
غير از اصالح طلب براي خود باشند؛ محافظه كاران، 
مخالفان مردم ساالري يا طرفداران اندك ساالري، 
بنيادگرايان، شــيفتگان قدرت، بنــدگان قدرت، 
سوءاستفاده كنندگان از اموال و امكانات عمومي و... 
پيش تر گفته مي شد اقرار افراد به 
اصالح طلبي كافي است و معيار را هم حاال افراد 
درنظر مي گرفتند آيا شما اين ديدگاه را قبول 
داريد؟ چارچوب اصالح طلبي چيست و عدول 

از آن نبايد كيفري داشته باشد؟
علت آنكه مي بينيد اين معيارها رعايت نمي شود، 

فقدان انضباط تشــكيالتي و ضعف مديريتي در 
اصالح طلبان اســت. انضباط تشــكيالتي يعني 
اينكه به طور مداوم بررســي و كنترل كنيد كه آيا 
اعضاي تشــكيالت به اصول و ضوابط تشكيالتي 
پايبند هستند يا خير؟ جبهه بزرگ سياسي شكل 
گرفته كه بــه راحتي مي توان بــه عضويت آن در 
آمد! انضباط تشكيالتي نيز در حد ممكن رعايت 
مي شــود. از طرف ديگر اين وظيفه مديران است 
كه بر عملكرد اعضا نظارت و كنترل داشته باشند. 
البته اين مشكل در ســطح احزاب هم وجود دارد. 
به طوري كه احزاب را هم بايد به صورت باشگاه هاي 
گردهمايي و محفل هاي گاه گاه دانست نه تشكل 
سياسي. تشــكلي كه آموزش ندارد و اعضا وظيفه 
مشخصي از طرف تشــكيالت به عهده نگرفته اند 
و در تصميم گيري ها نيز نقشي ندارند و بيشتر به 
يك شوخي مي ماند تا تشكيالت! البته بايد توجه 
داشت كه اصالح طلبان نه مي خواهند و نه مي توانند 
به سوي يك تشــكيالت آهنين بروند اما بايستي 
مرزهاي هويتي مشخصي داشته باشند تا بتوان به 

روشني آنها را از ديگران باز شناخت.
هويت اصالح طلبــان و اصالحات 
بر چه اساسي بنا شــد و حاال چگونه مشخص 
مي شود كه يك فرد يا جريان اصالح طلب است ؟

همه عناصري كــه به عنوان معيارهــاي حداقلي 
اصالح طلبي بر شمرديم، در تعامل با يكديگر هويت 
اصالح طلبي را مي سازند. به ويژه ناراضي و منتقد 
وضع موجود بودن دراين ميان از اهميت بيشتري 
برخوردار اســت. در اينجا فقط اضافه مي كنم كه 
اصالح طلبــان مانند ناراضي هاي عــوام زده فقط 
نبايد دنبال دگرگوني افراد و اشخاص باشند. تأكيد 
بيش از اندازه روي مســئوالن و دســت اندركاران 
سياســي اگر با بي توجهي به اهميت راهبردها و 
خط مشــي هاي عمومي و همينطور ساختار هاي 

قــدرت باشــد، عوام زدگي 
اســت. اصالح طلبي با نوعي 

ريشه نگري همراه است و از سطح به عمق مي رود. 
البته اصالح طلبان يك پيوستار سياسي هستند. 

ادامه در 
صفحه11

هيأت دولت به رياســت حسن روحاني، 
رئيس جمهور پيش نويس نهايي برنامه 25 دولت

ساله همكاري هاي جامع ايران و چين را 
بررسي و تأييد كرد. در اين نشســت به وزارت خارجه 
ماموريت داده شد كه طي مذاكرات نهايي با طرف چيني، 
براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي 
طرفيــن برســاند. در جلســه ديــروز هيــأت دولت 
رئيس جمهور با اشــاره به روابط تاريخي 2 كشور كه در 
عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي تجلي 
يافته است، شرايط جديد در مناسبات 2 كشور را داراي 
اهميت اســتراتژيك برشــمرد و پيشــبرد مشاركت 
راهبردي 2 كشور در مناســبات دوجانبه منطقه اي و 
بين الملل براساس رويكرد برد-برد را هدف اساسي اين 
برنامه بلندمدت دانست. روحاني افزود: اين همكاري، 
زمينه اي براي مشــاركت ايران و چيــن در پروژه هاي 
اساسي و زيرساخت هاي توسعه اي ازجمله طرح بزرگ 
كمربند-راه است و فرصتي براي جلب سرمايه گذاري در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي ازجمله صنعت، گردشگري، 

فناوري اطالعات و ارتباطات خواهد بود.
رئيس جمهور با تأكيد بر گســترش همكاري دو طرف 
در حوزه انرژي، توافق بر ايــن برنامه را گامي مثبت در 
جهت افزايــش اهميت انرژي جهاني و توســعه پايدار 
منابع نفــت و گاز و همچنين انرژي هــاي تجديدپذير 
برشمرد و سرمايه گذاري مشــترك در توسعه مناطق 
آزاد را براي ارتقاي نقش اين مناطق در توليد و تجارت 
بين المللي پرفايده دانســت. در اين جلســه همچنين 
درباره توافقنامه جامع ايران و افغانستان نيز بحث شد 
و روحاني آن را بســيار مهم ارزيابي كرد و تأمين كننده 
منافع 2 كشور دانست. جزئياتي از توافق جامع ايران و 
چين منتشر نشده اما مذاكرات مقدماتي در جريان سفر 
سال 97هيأتي بلندپايه از ايران با حضور علي الريجاني، 
رئيس وقت مجلس و محمدجواد ظريف، وزير خارجه 
ايران انجام شد؛ در آن سفر وزير نفت و رئيس كل بانك 

مركزي ايران هم حضور داشتند.

تارنماي پتروليوم اكونوميست چند ماه بعد مدعي شد كه 
در سفر وزير امور خارجه ايران، تهران و پكن توافقي را كه 
در سال 2016به نام »مشاركت جامع استراتژيك چين 
و ايران« با رقم 400ميليارد دالر امضا كرده بودند، توسعه 

داده و بندهاي غيرعلني به آن افزوده اند.
در خبر منتشر شــده توسط رســانه مذكور آمده بود 
محور اصلي توافق جديد ايران و چين ســرمايه گذاري 
280ميليارد دالري چيني ها در صنعــت نفت و گاز و 
پتروشــيمي ايران اســت و به احتمال زياد بخش قابل 
توجهي از اين سرمايه گذاري چيني ها طي سال نخست 
اجراي قرارداد 25ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ايران 
تزريق مي شود و مابقي آن به صورت مرحله اي و براساس 

توافق دو طرف از سوي پكن در ايران انجام مي شود.
در اين گزارش ادعا شده بود چيني ها قرار است در قالب 
توافق شراكت جامع اســتراتژيك با ايران 120ميليارد 
دالر در حوزه توسعه زير ساخت هاي توليد و حمل ونقل 
در ايران سرمايه گذاري كنند كه بخش قابل توجهي از 
اين سرمايه گذاري هم در 5سال نخست انجام خواهد شد 
و مابقي آن به صورت دوره اي و براساس توافق دو كشور به 

بخش صنعت و حوزه حمل ونقل ايران تزريق مي شود.
بنا بر ادعاي سايت انگليسي، چين مي تواند پول محصول 
خريداري شده از ايران را حداكثر تا 2 سال به اين كشور 
پرداخت كند. از ســويي دو طرف توافــق كرده اند كه 
چين پول خريدهاي خود را به يــوآن  يا ارزهاي ديگر 
به كشورمان پرداخت كند و اين بدان معناست كه قرار 
نيست در مبادالت تجاري ايران و چين از دالر استفاده 
شود. محمدجواد ظريف مهرماه سال گذشته در پاسخ 
به پرسشي درباره اين شايعات بيان كرد: اين مسئله از 
اساس، نادرست اســت؛ صرفا پيشنهادي از سوي ايران 
براي روابط 25ســاله مطرح شده اســت. سفير چين 
در تهران هم ســال گذشته در پاســخ به سؤالي درباره 
توافق 25ســاله گفته بود: روحاني و شي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين در جريان ديداري كه در بيشــكك 

داشتند به توافقات مشترك زيادي دست پيدا كردند.

 روايت بولتون 
از سفر آبه به تهران

جان بولتون، مشــاور پيشــين امنيــت ملي كاخ 
سفيد گفته: دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا از 
شينزو آبه، نخست وزير ژاپن خواسته بود ميان ايران 
و آمريكا ميانجيگري كند. بولتون اين موضوع را در 
كتاب جديدش »در آن اتــاق اتفاق افتاد؛ خاطراتي 
از كاخ سفيد« كه قرار است اين هفته منتشر شود، 
نوشته است. در بخشي از اين كتاب او داستان سفر 
ترامپ به ژاپن و تالشــش بــراي متقاعدكردن آبه 
براي ســفر به ايران و مذاكره با ايران براي گفت وگو 
با آمريكا را تعريف مي كنــد. به گزارش جماران، در 
بخشي از كتاب آمده است: در سفر ترامپ و در ديدار 
آبه با او در كاخ رياست جمهوري در روز 27مه فقط 
من، همتاي ژاپني ام و مترجم ها حضور داشتيم. آبه 
سفرش به ايران را در تاريخ 12 و 13ژوئن تأييد كرد. 
در اينجا ترامپ جدا به خواب رفت. او هرگز از روي 
صندلي اش نيفتاد و به نظر نمي رسيد هيچ چيز مهمي 
را از دست داده باشد. ترامپ در مورد تورم و كاهش 
توليد ناخالص داخلي ايران سخن گفت و اينكه ايران 
مجبور به توافق است. او مي خواست فورا با آنها ديدار 
كند. ترامپ به ويژه مي خواست ايرانيان بدانند نبايد 
به حرف هاي »جان كري« گــوش دهند. او معتقد 
بود مي توانــد مذاكرات را در يــك روز انجام دهد و 
آن را به 9 تا 12 ماه به درازا نكشاند. البته ترامپ اگر 
مجبور مي شد، آماده جنگ هم بود و ايران بايد اين 

را مي دانست. 
به نوشــته بولتون كه خود از جنگ طلب هاي كاخ 
ســفيد بود، شــمار زيادي اطراف ترامپ بودند كه 
مي خواستند جنگ درگيرد اما هرگز به خاطر او اين 
اتفاق نيفتاد. در مسيرمان به لندن، توقف كوتاهي در 
ابوظبي داشتيم و در آنجا بن زايد گفت كه نمي فهمد 
چرا ترامپ مي خواهد با ايران گفت وگو كند. او گفت 

اعراب با اين كار موافق نيستند. 

مأموريت دولت به ظريف درباره چين

با عليرضا علوي تبار صاحب نظر و چهره شناخته شده اصالحات در 
مورد آينده سياسي اصالح طلبان و اصالحات به گفت وگو نشستيم. گفت وگو

او معتقداست: اصالح طلبان يك پيوستار سياسي هستند. در يك 
سر اين پيوستار افرادی هســتند كه معموال با احتياط و هزار اما و اگر از برخي 
مسائل انتقاد مي كنند و پشت سر هر انتقادي هزار تمجيد مي گذارند تا به كسي 
بر نخورد؛ آنها بي خاصيت و بي تأثيرند و مثل خاكشير نه شفا مي دهند و نه بيمار 
مي كنند! معموال آنقدر در پي دلجويي از صاحبان قدرت هستند كه منتقدبودن 
را فراموش مي كنند. به زعم علوي تبار، در سر ديگر طيف، اصالح طلبان پيشرو 
قرار دارند. اين گروه معموال براي هيچ پست و مقامي نامزد نمي شوند، نقد آنها 
»ريشه نگر« است. اصالح طلبان پيشــرو اگرچه به گونه اي رفتار نكرده اند كه 
شرمنده گذشته خويش باشند اما از نقد خود و دوستانشان نيز ابا ندارند. »نداشتن 
و نخواستن« آنها را رويين تند كرده اســت. آلوده قدرت ناحق و ثروت رانتي 
نشده اند و از اين رو شجاعت نقدكردن را دارند. اين تئوريسين جريان اصالحات 
همچنين انگشت اشاره اش را به سمت عذرخواهان جريان اصالح طلب نشانه 

مي گيرد و با تأكيد بر اينكه »فقط قدرت، قدرت را مهار مي كند« مي گويد: آنهايي 
كه معتقد به تندروي هستند و بابتش عذرخواهي مي كنند در نهايت »توابين 

مصدق؛ نه در غربت دلم شاد است نه رويي در وطن دارم« خواهند شد.
»دريوزگي قدرت با اصالح طلبي مغايــرت دارد«، »محافظه كاران، 

شيفتگان قدرت و طرفداران اندك ساالري از اصالحات بروند«، 
»اصالح طلبان فقدان انضباط تشكيالتي و ضعف مديريتي 

دارند«،  »فقط اصالح طلبان نيستند كه با كاهش سرمايه 
اجتماعي مواجهند، ســرمايه اجتماعي در كل جامعه 

كاهش يافته است«،  »آراي عوام زده ها را عوامفريب ها 
به دست مي آورند، نه نيرويي كه خواهان دگرگوني 
سخت هستند«، »زمان به نفع اصالحات دمكراتيك 

در ايران پيش مــي رود؛ مگر آنكــه فاجعه اي 
همه  چيزراتغيير دهــد« و »نااميدي لزوما 

فاجعه نيســت؛ شــايد نشان از 
شروعي تازه باشد« فرازهايي 

از سخنان اوست. مشروح 
اين گفت وگو درپي مي آيد.

فرزانه آييني
خبر نگار
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غلبه انسان محوري بر خودرو محوري
شهربانو اماني، رئيس كميته ايمني در حمل ونقل شوراي شهر 
وقتي معبري كه در گذشــته مختص عبور خودروها 
بوده و امروز مختص انســان ها مي شود و تبديل به 
پياده راه مي گردد، يعني يك گام به جلو برداشته ايم. 
در چنين شــرايطي اين اقدام مديريت شهري قابل 
تقدير اســت. اميدواريم با بهبود شرايط كشور كه 
ناشي از شيوع ويروس كروناست، شاهد حضور هرچه 

بيشتر شهروندان و اهالي فرهنگ و هنر در اين پهنه 
پياده راه و هرچه بيشتر شاهد غلبه انسان محوري بر 

خودرو محوري باشيم.
اين اميدواري به وجود مي آيد كه اگر الگوي »تي او 
دي« و خيابان كامل در معناي واقعي خود - نه تنها 
مختص بازگشايي يك معبر - اجرا شود، رضايتمندي 

مردم به دنبال خواهد داشت.

ث
مك

30 تئاتر و 30 كافه
محمد جواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 

شهر 
يكي از مشــكالتي كه در شــهر تهران داريم،  نبود پيوستگي بين 
نقطه هاي فرهنگي و نماد هاي فرهنگي اســت. در شــوراي پنجم،  
ايجاد پهنه رودكي به عنوان ارزشمند ترين نقطه شهري كه مي تواند 
نقاط فرهنگي را به هم متصل كند، در دستور كار قرار گرفت. و امروز 
مي بينيم اين مهم با افتتاح پياده راه استاد شهريار محقق شده است. 

در اين پهنه 30تئاتر كوچك،  بيش از 30كافه و كتابفروشــي هاي 
قديمي وجود دارد. چندين مكان تاريخي نيز در اين محل قرار دارد 
بعضا قدمتشــان به دوره قاجار باز مي گردد. اينجا مي تواند محلي 
مناسب براي عرضه كاالي فرهنگي باشــد. همچنان كه تئاترهاي 
خياباني و نمايش هايي از اين دست و يا گروه هاي موسيقي مي توانند 
در اين راســته به فعاليت بپردازند و هنر خود را به عنوان يك كاالي 

فرهنگي عرضه كنند.

ث
مك

بلوار وســيع مقابــل تاالر 
وحــدت از ابتــداي تير ماه گزارش

پــارك  محــل  ديگــر 
خودرو هــاي مســافركش نيســت. اين 
محدوده كه از اين پس به نــام پياده راه 
شهريار ناميده مي شود با ممنوعيت ورود 
خودرو ها،  سنگفرش كامل و ترميم فضاي 
سبز به عنوان بخشــي از راسته فرهنگي 
مركز تهران تعريف شده است و در آينده 
تا ســاختمان تئاتر شهر گســترش پيدا 
خواهــد كرد. صبح دوشــنبه پيــاده راه 
شهريار با نواي موســيقي افتتاح و قطعه 
ماندگار سريال هزاردســتان با ساز هاي 
اركســتر ملي ايران در جايي كه پيش از 
اين محــل رفــت و آمد خودرو هــا بود،  

نواخته شد.
شهردار تهران در حاشيه پرده برداري از 
لوح يادبود اين معبر،  گفــت: »پياده راه 
شهريار جزو پروژه هاي كوچك مقياس،  
اما با تأثيرگذاري زياد اســت و مي تواند 
پالك هاي ديگر محدوده خود را هم تحت 

تاثير قرار دهد«.
پيروز حناچي با اشــاره به اينكه رفت 
و آمد و پارك كــردن خودرو ها در اين 
پياده راه ممنوع شــده اســت،  اظهار 
كرد: »وقتي 2ايستگاه مترو در نزديكي 
اين محور فرهنگــي قرار دارد،  توصيه 

مي كنيم كه شهروندان براي مراجعه 
از حمل ونقل عمومي استفاده كنند«. 
او با اشاره به اينكه طرح هاي فرهنگي 
ديگر نيــز در نقاط تاريخي شــهر در 
حال اجرا هســتند گفــت: »تهران بر 
اســاس طرح تفصيلي و طــرح جامع 
يك محور فرهنگــي دارد كه از الله زار 
آغاز و به بازار ختم مي شود. يك محور 
فرهنگي تاريخي ديگر هم در ري و از 
چشمه علي تا حرم حضرت عبدالعظيم 

)ع( داريم«. 
حناچي درباره تســهيل تــردد معلوالن 
در معابر شــهري بيان كرد: »افتتاح اين 
پروژه يك هفته به تاخير افتاد تا ضوابط 
مناسب سازي معلوالن در آن رعايت شود. 
مناسب ســازي اماكن و فضــاي عمومي 
پايتخت مدنظر ماست و تا اين مسائل حل 
نشود افتتاح پروژه ها را انجام نمي دهيم. 
همچنين يكي از مشكالت شرايط تحريم،  
بازســازي و تعمير پله برقي هاي خارجي 
اســت كه از كار افتاده اند اما با هماهنگي 
ســازندگان داخلي به دنبال حل مشكل 

آنها هستيم«. 
شــهردار تهــران در پاســخ به ســؤال 
خبرنــگاري دربــاره احتمــال افزايش 
دستفروشــي در پهنــه فرهنگي هنري 
رودكي گفت: »طبيعي اســت كه وقتي 
چنين فضايي ساخته مي شود بايد عرضه 
محصوالت فرهنگــي در آن را هم طبق 

ضوابط بررسي و اجرا كرد«. 

شهردار تهران: پياده راه شهريار جزو پروژه هاي 
كوچك مقياس اما با تأثيرگذاري زياد است

ساز پياده ها  كوك شد

محمد سرابي
خبر نگار

خبر 

 برپايي كتابستان و عصرانه هاي شادي
در تابستان تهران

برنامه هاي فصل تابستان شهرداري تهران براي شهروندان اعالم 
شد.  به گزارش همشهري، حجت االســالم ميثم امرودي، رئيس 
ســازمان فرهنگي هنري شــهرداري تهران در نشستي با حضور 
خبرنگاران به تشريح برنامه هاي فصل تابستان پرداخت. به گفته 
وي، برپايي كتابستان و عصرانه هاي شادي در پارك ها از يك سو 
و از سوي ديگر افتتاح بزرگ ترين پرديس تئاتر تهران همزمان با 

تعطيالت تابستان انجام مي شود.
در ۴ماه اخير كه كرونا همه گير شده 1۴0 هزار اثر فرهنگي هنري 
از سوي اين نهاد شهري توليد و در فضاي مجازي پخش شده است. 
به گفته امرودي، 3عنصر فرهنگ، هنر و رسانه در سازمان فرهنگي 
هنري شــهرداري تهران مورد توجه قرار گرفته است. در فضاي 
متالطم كارهاي فرهنگي ثمربخش نيست؛ بنابراين براي موفقيت 
بايد تمامي افرادي كه دلشان براي فرهنگ كشور مي تپد، وارد عمل 
شده و از حاشيه ها دور باشيم تا به جامعه هدف پيام هاي هويتي 
عقالني را منتقل كنيم. او با اشاره به اينكه پرديس سينمايي ملت 
تنها پرديسي است كه شاكله آن سينمايي است، گفت: بزرگ ترين 
پرديس تئاتر نيز در باغ كتاب آماده افتتاح اســت كه اين پرديس 
بعد از پرديس تهران يكي از فاخرترين پرديس ها به شمار مي رود 
و  مردم از اين پس مي توانند از تمامي سينماهاي سازمان فرهنگي 
با رعايت نكات بهداشتي اســتفاده كنند. وي با بيان اينكه فاصله 
اكران ها طوري است كه سالن ها ضدعفوني مي شود، افزود: مردم 
خسته شده اند و بايد اوقات فراغت را با رعايت نكات بهداشتي پر 
كنند كه ما سعي كرديم حتي اكران خانوادگي را فراهم سازيم. از 
چهارشنبه هم 2 فيلم سينمايي كه در جشنواره فجر رتبه آوردند، 
روي پرده ســينما اكران مي شــوند كه اميدواريم با رعايت نكات 
بهداشتي ميزبان مردم باشــيم. امرودي درباره برنامه هاي متنوع 
ايام تابستان، گفت: عصرانه هاي شــادي در پارك ها كه 3 روز در 
هفته برگزار مي شود و همچنين برپايي برنامه هايي براي زوج هاي 
جوان از اقدامات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در فصل 
تابستان است. فعاليت هاي ما در محورهاي سبك زندگي ايراني و 
اسالمي و هويت ملي پيش بيني شده است. همچنين در اين ايام 
بيش از 1۴0 هزار اثر در قالب هاي متنوع توليد شده؛ به طوري كه  
۸95 كليپ و  نماهنگ، 3۴ هزار و  ۸13 نكات آموزشــي، 9 هزار 
فتو كليپ، 1۸ نماهنگ، 9 قطعه موسيقي و ۸ آلبوم موسيقي تهيه 
شده است. حجت االسالم امرودي با اشــاره به اينكه ۸ سال است 
كه از سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران منتشر نشده 
اســت، گفت: در هفته كتاب اقداماتي خواهيم داشت. همچنين 
كتابستان برنامه اي است كه در ايام تابستان برپا مي شود كه اتوبوس 
كتاب، مســابقه كتابخواني، يك دقيقه با ناشران، جشنواره كرونا 
آزموني براي دنيا در بخش شعر و داستان، ره توشه و توليد كتاب 

صوتي ازجمله اقدامات اين برنامه است. 

 امسال با اســتفاده از ظرفيت قانوني ماده 12 قانون »رفع موانع توليد« 
20هزار دستگاه تاكسي نوسازي مي شود. به گزارش همشهري، سيدعلي حمل و نقل

محتشــمي پور، معاون فني و بهره برداري سازمان تاكسيراني شهر تهران 
درباره تعداد تاكسي هاي فرسوده شهر تهران، گفت: آمار تاكسي فرسوده تا پايان امسال، 
به ۴0 هزار دســتگاه خواهد رســيد و اين بدين معناســت كه نيمي از ناوگان ۸0 هزار 
خودرويي تاكسيراني پايتخت به سن فرســودگي رسيده اند. او ضمن اشاره به وابستگي 
مستقيم ميزان نوسازي ناوگان تاكسيراني با توليد و تحويل تاكسي از سوي خودروسازان، 
درباره آمار نوسازي تاكسي ها در سال 1399، گفت: با توجه به وضعيت كانال هاي تأمين 
خودروي تاكسي اعم از واردات و همچنين برآورد ظرفيت توليد خودروسازان و سهميه 
تخصيص يافتــه از اين ظرفيت به كالنشــهر تهران، هدفگذاري اوليه جهت نوســازي 
تاكسي هاي فرسوده به ميزان 20هزار دستگاه در سال 1399 بوده است. محتشمي پور 
در ادامه افزود: بايد درنظر داشت با گذشت 3 ماه از سال، خودروسازان موفق به دريافت 
تأييديه هاي الزم جهت توليد و تحويل تاكســي ها نشده اند و در عمل نوسازي از ابتداي 
سال انجام نشده است. باتوجه به شروع  ماه چهارم سال و استمرار اين وضعيت، قابل انتظار 
است كه هدفگذاري صورت گرفته، تابع شرايط توليد و تحويل تاكسي در كشور به نسبت 
زمان از دســت رفته محقق نشــود. او ضمن اشــاره به 2 راهبرد اصلي نوسازي ناوگان 
تاكسيراني، گفت: نخستين راهبرد نوسازي تاكســي هاي فرسوده در شهر تهران، ادامه 
طرح تخصيص تسهيالت قرض الحسنه 50ميليون توماني به تاكسي داران تاكسي هاي 
فرسوده در سال 139۸ اســت كه منابع مالي قابل توجهي از سوي شهرداري نياز دارد. 
معاون فني و بهره برداري سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران درباره راهبرد 
دوم، توضيح داد: امسال، سازمان تاكســيراني بر راهبرد دوم مبتني بر عملياتي سازي و 
بهره برداري از ظرفيت قانوني ماده 12 )قانون رفع موانع توليد( متمركز شــده است. در 
قالب ماده 12 براي خودروهاي سوخت پاك )پايه گازسوز، هيبريدي و برقي( تسهيالت 

بالعوض در ازاي پيمايش تاكسي درنظر گرفته شده است. 

بخشي از پروژه كالن تر
سايه درختان تنومندي كه در ميانه بلوار 
مقابل تاالر وحدت قرار داشتند اكنون به 
جاي خودرو هاي پارك شــده در دو سوي 
خيابان،  بــر ســنگفرش و نيمكت هايي 
مي افتد كه محل گذر و توقف شــهروندان 
است. رئيس سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران درباره اين مراســم گفت: »پياده راه 

شهريار بخشــي از پروژه كالن تري است 
كه به عنوان پهنه فرهنگي هنري رودكي 
تعريف شــده و از خيابان خارك به سمت 
غرب ادامه خواهد يافت تا 2بناي فرهنگي 
تاالر وحدت و تئاتر شــهر را به هم متصل 
كند و بر هنر هاي نمايشــي و موســيقي 
تمركز داشــته باشــد«. برزين ضرغامي 
افزود: »اين پهنه از ۴سمت به خيابان هاي 

حافظ،  انقــالب، وليعصر و نوفل لوشــاتو 
مي رسد. در اين قســمت از شهر حداقل 
30 ســاختمان ميراثي وجود دارد. عالوه 
بر آن بنا هاي تاريخي مانند تاالر فرهنگ،  
بنياد هاي فرهنگي مانند انجمن حكمت و 
فلسفه و تعدادي ســفارتخانه را هم در آن 
مي بينيم«. او گفت: »بخش خصوصي هم 
در اين محدوده بــه فعاليت هاي فرهنگي 

توجه نشان داده اســت و مي توان ديد كه 
در اين محدوده سالن هاي تئاتر خصوصي 
ساخته شده است اميدواريم پس از افتتاح 
پياده راه بتوان اين محــدوده را به صورت 
قطب فرهنگي نشان داد«.  در اين مراسم 
اركســتر ملي ايران به رهبري ســهراب 
كاشــف و با صداي وحيد تاج، قطعاتي از 

موسيقي سنتي و كالسيك را اجرا كرد. 

هفتميــن نشســت هيأت اجرايــي مجمع 
ديپلماسي 

شهرداران آسيايي به مهم ترين موضوع شهري شهري
كنوني يعني مقابله با بيماري كرونا و عوارض 
مرتبط با سالمت و اقتصاد آن در شهر ها اختصاص داشت. در 
اين نشست كه به صورت مجازي برگزار شد، برخي مديران 
شهري قاره آسيا و ايران به صحبت پيرامون روش هاي تبادل 
تجربيات براي پشــت سرگذاشــتن دوران انتشار ويروس 
كوويد-19 پرداختند. به گزارش همشهري، شهردار تهران 
در اين نشست با تأكيد بر همكاري شــهرداران آسيايي در 
زمينه رفع ناعدالتي ها و نابســاماني ها، گفت: »ما مديران 
شهري آسيايي در 10سال گذشته، مسيري طوالني را براي 
همكاري و همگرايــي پيموده ايم و امروز بايــد صبورتر و 
شجاع تر از هر زمان ديگري به شيوه اي نوآورانه و هوشمندانه 
در ايجاد شهرهاي ايمن و زيســت پذير و جوامعي تاب آور، 
مسئوليت پذير و مشــاركت جو با ديدگاهي توانمندساز و 
اميدآفرين قدم برداريم. در اين مسير بايد تجربيات مشترك 
خود را پاس بداريم و از تفاوت هايمان به عنوان نقطه قوت بهره 
بگيريم« پيروز حناچي اظهار كرد: »ما با توجه به شــرايط 
خاص و محدوديت هاي حاكم بر جوامع بشــري ناشــي از 
پاندمي جهاني ويروس كوويد-19 در فضاي مجازي گردهم 
آمده ايم و هرچند به لحاظ مكاني از هم دوريم، ولي ترديدي 

ندارم كه اين شرايط ســخت و بحراني در جهان به كمك 
تكنولوژي هاي نوين ارتباطــي دل هايمان را به هم نزديك 
كرده و به واسطه درد مشترك پيوندهاي دوستي و همكاري 

ميان ما، شهرها و شهروندانمان، محكم تر شده است.«
او بيان كرد: »همچنين خوشــحالم از اينكه تهران توانسته 
است در شكل گيري و تداوم جنبشي براي تقويت همگرايي و 
همكاري در سطح شهرها و مقامات محلي آسيا، نقش مؤثر و 
پيشتازي داشته باشد. البته بدون ترديد نقش آفريني تهران 
بدون مشاركت، همراهي و حمايت تأثيرگذار همكاران خوب 
من در همه شهرهاي آسيايي به ويژه شهرداران محترم قبلي 
و فعلي شهرهاي اســتانبول، بانكوك، هايكو، قازيان تپه كه 
زحمات برگزاري رويدادهاي قبلي اين تشكل نوپا را پذيرفته و 
نيز بدون تالش هاي همكاران من در دبيرخانه دائمي مجمع 

آرمان نمي تواند محقق شود.«
حناچي افزود: »در شــرايط كنوني توانمندي كشــورها و 
شــهرهاي آســيايي در مقابله و كنترل بحران پاندميك 
كروناويروس، بيشتر نمايان شد. اميدوارم شهرهاي توانمندتر 
و قدرتمندتر آسيايي، تجارب و توانمندي هاي خوب خودشان 
را در اختيار شهرهاي كمتر توسعه يافته و به لحاظ اقتصادي 
و لجستيكي ضعيف تر قاره قرار دهند تا با كمك الهي همه 
باهم به سالمت برسيم. در حقيقت شهرهاي آسيايي به جهت 

موقعيت جغرافيايي شــان در طول تاريخ همواره در كانون 
تعامالت اقتصادي، علمي و فرهنگي و جريان هاي مبادله اي 
جهاني قرار داشته اند و از دوران تمدن هاي باستان تاكنون، 
به مثابه گره ها و حلقه هاي پيوند دهنده تعامالت تمدني و 
دستاوردهاي بشري، تجارب ارزنده فرهنگ، تمدن، اقتصاد و 
شيوه هاي زيست را متواضعانه در اختيار همديگر قرار داده اند 
و از يكديگر درس ها آموخته اند.« شهردار تهران گفت: »ايفاي 
مسئوليت مشترك شــهرداران و مديران شهري و محلي 
كه مهم ترين آن تدارك و تجهيز هوشــمندانه و تاب آورانه 
شهرها براي تامين خواسته هاي شهروندان است، بيش از هر 
زمان ديگري به دور از تنش و منازعه به زمينه ســازي  براي 
گفت وگو و تبادل تجارب و انديشه ها بستگي دارد. موجب 

تأسف اســت كه برخي دولت هاي سلطه جو و غيرمسئول، 
به جاي مســئوليت پذيري و همكاري جهاني براي كنترل 
بحران و كاهش آالم شــهروندان، در اين شــرايط بحراني، 
با تحريم هــاي ظالمانه، غيرقانوني و غيرانســاني حتي در 
زمينه دارو و تجهيزات پزشــكي و امور انسان دوســتانه، بر 
دردها و رنج هاي شهروندان بي گناه به ويژه آسيب ديدگان 
از بحران كروناويروس مي افزايند.« او تأكيد كرد: »مديريت 
كالنشهر تهران با تكيه بر عناصر و مولفه هاي قوي فرهنگي 
و اجتماعي و مبتني بر شرايط بومي و محلي خود، تجارب 
خوبي در مسير زيست پذيري و ارتقاي شاخص هاي كيفيت 
زندگي شهروندان و ساختن شهري براي همه به دست آورده 
است كه آنها را صميمانه و فروتنانه در اختيار شهرهاي عضو 

اين شبكه قرار مي دهد و بسيار عالقه مند است از تجارب و 
دستاوردهاي سازنده شهرهاي آســيايي بهره برداري كند. 
ضمن ابراز خوشــحالي از اينكه در كنار هم هستيم، براي 
تحقق آرمان واالي »همگرايي آســيايي؛ شــهرهاي بهتر، 
زندگي بهتر« تالش مي كنيم. براي همه شما و شهروندان 

خوب شهرهايتان، سالمتي، رفاه و پيشرفت آرزو مي كنم.«
شــهردار تهران با اشــاره به اينكــه آســيا پهناورترين، 
پرجمعيت ترين، كهن ترين و متنوع ترين قاره جهان است، 
گفت: » اين قــاره در حوزه هاي راهبردي طبيعي، تاريخي، 
تمدني، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، علم و فناوري داراي 
تنوع و جايگاه ويژه اي اســت. در اين بخــش از جهان كه 
سرنوشت مشترك ما، آســيايي ها روي آن رقم مي خورد، 
تنوع اقليم، جغرافيا، اقوام، اديان و مذاهب، زبان ها، فرهنگ ها 
و شيوه هاي زيســت در حد اعالي خود اســت كه با خود، 
فرصت هاي بي شــماري را به همراه دارد. آسياي امروز در 
توليد منابــع، فعاليت ها و محصوالت اقتصــادي، به عنوان 

نيروي پيش برنده جهان عمل مي كند.«
دبيركل مجمع پارلماني شهرهاي آسيايي نيز در ادامه اين 
نشست، درباره شكل گيري مجمع گفت: »شهرها مهم ترين 
كانون هاي بيماري هاي فراگير بودند. نيازمند آن هستيم كه 
جهاني بينديشيم و در برابر پيامدهاي اين بيماري بايستيم. 
بحث كوويد-19 نگرش مــا را تغييــر داده و بايد در طول 
شرايط، تصميمات درست بگيريم. حدود 100سال پيش 
شيوع آنفلوآنزاي اسپانيايي اتفاق افتاد و اكنون كوويد-19.«
محمدرضا مجيدي اظهار كرد: »اقتصاد و بهداشت شهروندان 
به شدت تحت تأثير اين پديده است. ارگان ها و سازمان هاي 

همگرايي شهرداران آسيايي براي سالمت شهروندان 
هفتمين نشست هيأت اجرايي مجمع شهرداران آسيايي به رياست پيروز حناچي برگزار شد

   باید از آزمون كرونا موفق خارج شویم
فاطمه شاهين،  شهردار شهر گازيانتپ

كرونا همه معادالت را به هم ريخته است اما از سوي 
ديگر در اين مدت به دليل فاصله هاي اجتماعي محيط 
شهر تميز شده و راحت تر مي شود نفس كشيد. البته 
در اين ميان مجمع شــهرداران آسيايي مي تواند با 
همكاري نهادهاي بين المللــي گام هاي جدي تري 
بردارد. اين ويروس براي ما مشكالت زيادي ايجاد 
كرده و مبارزه با اين معضل بزرگ نيازمند همكاري 
تك تك ما و ديگر نهادها و ارگان هاســت. در يك 
برهه حساسي هســتيم و بايد از اين آزمون موفق 
خارج شويم و نشــان دهيم اين نشست مفيد بوده 
است. ما در اين شرايط به همكاري، تبادل اطالعات و 
كمك هاي بهداشتي به شدت نيازمند هستيم و بايد 
در اين زمينه به كمك رساني به يكديگر بپردازيم و 

بدانيم اين فرصت ها تكرار نمي شود.«

   اميدواریم خسارت ها جبران شود
بالوك سواندي، مشاور ارشد شهردار بانكوك

وقتي كوويد-۱۹ در تايلند شروع شد، تأثير زيادي 
روي شرايط اقتصادي و سياسي بانكوك گذاشت. 
دولت و شهر بانكوك پكيج توريستي و گردشگري 
را مصوب كردند كه از اكتبر۲0۲0 دنبال مي شود و 
اميدواريم خسارت كسب و كارها را جبران كند. 
۹بيمارستان در بانكوك و ۱۱هزار داوطلب داشتيم 
كه به درمان بيماران مبتال بــه كرونا پرداختند. 
تايلند دومين كشــور جهان در مقابله با بيماري 
كروناســت و در 3۲روز متوالي شاهد صفر شدن 

بيماري بوديم.
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نوسازي ۲0هزار دستگاه تاكسي تا پايان سال
شهروندان حق دارند كه از فضاهاي 
عمومي برخوردار باشــند تا بتوانند 
اوقات فراغت خود را در آن بگذرانند؛ 
همچنان كه حق دارند اولويت بيشتري نسبت به  خودروها 
در بهره مند شدن از فضاي شهر داشته باشند. اگرچه زماني 
كه از فضاهاي عمومي صحبت مي كنيــم، غالبا پارك ها و 
ميادين به ذهن خطور مي كننــد، بايد بدانيم كه خيابان ها 
بيشترين سهم از فضاي عمومي يك شهر را به خود اختصاص 
مي دهند، امــا اغلب به عنوان مكان هــاي جمعي فراموش 
مي شوند. مهم اين اســت كه خيابان ها، ميادين، پارك ها، 
پياده روها و خطوط دوچرخه ســواري به طــور عادالنه در 
اختيار همه ساكنان شهر باشد. شهرداري تهران در اين زمينه 
سياست هاي مختلفي را پيگيري كرده است.يكي از طرح هاي 
شهرداري پايتخت كه توانسته به خوبي به گسترش حقوق 
زيستي و فرهنگي شهروندان جامه عمل بپوشاند، ساخت 
پياده راه ها و ايجاد محيط هاي جديد فرهنگي است. اين مهم 
فضايي فراهم آورده تا شهر و شهروندان در حجم انبوهي از 
ابنيه و شلوغي هاي مرسوم كالنشــهرها، با اندكي درنگ از 
ميان گذرگاه هاي شهري عبور كرده و دسترسي آسان تري 
به فضاي آرام شهري را تجربه كنند. خيابان استاد شهريار 
تهران ازجمله خيابان هاي خاطره انگيز براي پايتخت نشينان، 
به ويژه اهالي فرهنگ و هنر و يكي از گذرگاه هاي فرهنگي و 
هنري شهر تهران است. اين خيابان از يك سو تاالر وحدت 
و از ديگر ســو تاالر حافظ را در خود جاي داده  اســت و در 

عين حال خياباني اســت كه قلب تپنده مركزي شهر را به 
شرق و غرب خود متصل مي ســازد. طرح شهرداري تهران 
در ساخت پياده راه شــهريار و تبديل آن به پاتوق فرهنگي 
پايتخت و مأمني دلنشين براي خانواده هاي تهراني، يكي از 
اقداماتي است كه مي تواند گامي مثبت در تبديل اين گذر به 
»خيابان كامل« و نيز در راستاي تحقق شعار »تهران شهري 
براي همه« باشد. همچنين از ديگر دستاوردهاي ساخت و 
بهره برداري از پياده راه شهريار، ايجاد فضايي براي ارتباط هر 
چه بيشتر هنرمندان و خانواده هاي تهراني است؛ نظير آنچه 
پيش از اين در فضاي هنري مقابل تئاتر شهر اتفاق افتاد و 
عمال سال هاســت تئاتر خياباني ميهمان فضاي مقابل اين 
مجموعه هنري بوده است؛ پياده راه شهريار نيز به بستري 
بدل خواهد شد كه فقط محل عبور شهروندان نيست، بلكه 
پاتوقي فرهنگي- هنري است كه محل مكث و درنگ بوده 
و يك خيابان و معبر، به ارزش افزوده فرهنگي شــهروندان 
تبديل مي شود. در ساخت اين پياده راه كه عمليات عمراني 
آن از ســال 9۸آغاز و با فضاي ســبزي به مساحت حدود 
1500مترمربع به بهره برداري مي رســد، پيش و بيش از 
هر هدف گذاري توســعه اي، گفتمان حق بر شــهر و شعار 
تهران شهري براي همه مورد توجه قرار گرفته است تا از اين 
رهگذر بتوان به نيازهاي فرهنگي شهروندان پاسخي درخور 
و مناسب ارائه داد و تهران، در راستاي نيل به اهداف برنامه 
پنج ساله سوم توســعه خود به افق روشن تري دست يابد. 
نمونه چنين اقداماتي، هم جامعه محلي را تغيير داده و هم 
در نهايت، خيابان هاي شهر را به صاحبان اصلي آنها، يعني 

مردم باز خواهد گرداند.

درنگ شهر در پياده راه شهريار 
 در اين دوران كه بسياري از اماكن به دليل هراس 
از بيماري كوويد-19تعطيل بودند گرمخانه هاي 
تهران براي حفظ سالمت شهروندان تالش خود را 
چندين برابر كردند.در تهران 21گرمخانه با ظرفيت بيش از ۴هزارنفر، 
براي افراد بي سرپناه وجود دارد. اين گرمخانه ها از سال گذشته به صورت 
2۴ساعته مشغول به كارند و روزانه از اين عزيزان با 3وعده غذايي پذيرايي 
مي كنند. از زمــان ورود كرونا به تهران در بســياري از اين گرمخانه ها 
پزشــك به صورت ثابت و در برخي به صورت دوره اي و موردي در حال 
فعاليت اند. عالوه بر پزشك، روانشــناس و مددكار اجتماعي نيز به اين 
افراد كمك مي  كنند. يكي از فعاليت هاي ما براي اين افراد و ساير فقراي 
شهر موضوع آموزش آنها براي پيشــگيري از ابتال به كرونا و نيز توزيع 
لوازم بهداشتي الزم بين آنها بوده اســت. عالوه بر گرمخانه ها 2۴مركز 
پرتو ويژه مهارت آموزي و حمايت از كودكان كار و كودكان خياباني در 
حال خدمت رساني به كودكان كار و خانواده هاي آنان اند. در اين مراكز 
نيز تالش شده است ضمن آموزش مهارت هاي اجتماعي و پروتكل هاي 
بهداشتي، حمايت الزم از خانواده هاي كودكان صورت بگيرد. همچنين ما 
در تهران داراي شبكه كامل محله اي در حوزه سالمت هستيم. 352خانه 
سالمت ما در محله هاي شهر تهران از همان روزهاي ابتدايي شيوع كرونا 
فعاليت خود را گســترش دادند و ضمن آموزش گسترده به شهروندان، 
اصناف و كسب و كارها و نظارت بر استانداردهاي سالمت شهري، نسبت 
به مراقبت هاي اجتماعي و حمايتي از سالمندان، افراد داراي معلوليت 
و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي نيــز اقدام كردند. ما تالش كرديم با 
انجام حمايت هاي اجتماعي- رواني و اقتصادي از اين گروه هاي بيشتر در 
معرض ابتال، احتمال مبتال شدن ايشان را كاهش دهيم. براي پيشگيري 

از انتقال كرونا و قطع زنجيره انســاني، ما در شــهرداري تهران تمامي 
پارك ها، عموم مراكز فرهنگي و باشگاه هاي ورزشي را در دوره اوج شيوع 
كرونا تعطيل كرديم. ما با گندزدايــي محورهاي اصلي رفت وآمد مردم، 
اتوبوس، مترو، تاكسي ها و برخي فضاهاي عمومي خطر حضور شهروندان 
در فضاي عمومي را به حداقل رسانديم و سعي كرديم با استفاده از تمامي 
ظرفيت هاي اطالع رســاني شهري به طور مســتمر و متناسب با تغيير 
شــرايط اجتماعي، پيام هاي بهداشــتي و مراقبتي را به مردم برسانيم. 
از ابتداي شيوع ويروس كرونا آگاهي بخشــي و آموزش شهروندان در 
دســتوركار معاونت فرهنگي اجتماعي قرار گرفت كه در همين راستا 
بيش از ۴00رسانه آموزشي در قالب پوستر، موشن و اينفوگرافي توليد 
و منتشر شد. سازه هاي شهري، شبكه هاي تلويزيوني و فضاي مجازي از 
بستر هاي نشر اين محتوا بودند. در توليد و نشر اين محتوا عالوه بر آموزش 
اصول اوليه پيشگيري توليدات متنوعي با توجه به اقشار و گروه هاي سني 
مختلف توليد و منتشر شد. كودكان، سالمندان، اصناف و مشاغل از جمله 
جامعه هدف هاي اصلي اين توليــدات بودند. در مجموع 3 كمپين: »در 
خانه مي مانيم«، »دوري و دوســتي )فاصله اجتماعي(« و »شهر سالم، 
شهروند سالم« اجرا شــد، و توليدات مذكور بيش از 35ميليون بازديد 
در فضاي مجازي داشــت و در 250سازه شــهري در شهر تهران اكران 
شده است. عالوه بر توليد محتواي آموزشي با توجه به حساسيت گروه 
ســني كودكان و پركردن اوقات فراغت اين گروه ســني، طرح اهداي 
كتاب الكترونيك نيز در ابتداي شيوع ويروس كرونا در دستور كار بوده 
و بيش از 27هزار جلد كتاب الكترونيك رايگان در اختيار كودكان قرار 
گرفت. همچنين با همكاري شبكه كودك تلويزيون مجموعه 20قسمتي 
به منظور پركردن اوقات فراغت كــودكان و آموزش هاي الزم در حوزه 
پيشــگيري توليد و پخش شــد. براي همه شما شــهرداران آسيايي و 
شهروندان شهرهاي زيبايتان آرزوي سالمتي و موفقيت روزافزون دارم.
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نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3درصد رشد كرد 
و بيش از 153هزار ميليارد تومان به ارزش شركت هاي حاضر در 
بازار سهام اضافه شد. به گزارش همشهري، در مبادالت روز گذشته 
شاخص كل بورس تهران نزديك به 41هزار واحد معادل 3.1درصد 
افزايش يافت و به يك ميليون و 341هزار واحد رسيد. با اين ميزان 
رشد ارزش كل ســهام شــركت هاي حاضر در بورس و فرابورس 
با153هزار ميليارد تومان رشد به مرز 6هزار ميليارد تومان رسيد. 
در مبادالت روز گذشته مالكيت ســهامداران حقوقي در بانك ها 
افزايش يافت و بخشي از نقدينگي رهسپار خريد سهام پااليشگاه ها 

و گروه فلزات اساسي شد.
تازه ترين گزارش هاي ارائه شده از ســوي شركت هاي دارو سازي  
نشان مي دهد كه بخشي از توليدات اين شركت ها در حال فروش 
در بازار صادراتي عراق است.درصورت تداوم صادرات دارو به عراق 
شركت هاي دارو سازي  مي توانند به افزايش سود اميدوار باشند و 
اين موضوع مي تواند محركي براي رشد قيمت سهام اين شركت ها 

باشد.
ســهامداران اين روز ها همچنان در انتظار اعــالم نرخ هاي جديد 
ســيمان هســتند. قرار بود هفته پيش نرخ هاي جديد ســيمان 
مشخص شود كه اين اتفاق نيفتاد اما تازه ترين خبر ها نشان مي دهد 
كه احتماال قيمت جديد ســيمان هفته بعد اعالم خواهد شد. اين 
موضوع سهام شركت هاي توليد كننده سيمان را متاثر خواهد كرد.
همچنين مطابق تازه ترين خبر ها قرار اســت دولت به زودي يك 
فرمول مشخص براي تعيين اجاره بها تعيين كند.از طرف ديگر قرار 
است از مردادماه امسال برگه هاي مالياتي براي صاحبان خانه هاي 
خالي فرستاده شود. اين موضوع نشان مي دهد كه دولت در تالش 
است تقاضاي سفته بازي در بازار مسكن را به شدت سركوب كند. 
هنوز مشــخص نيســت اين تحوالت چه آثاري در بخش ساخت 
مســكن برجاي خواهد گذاشت اما به نظر مي رســد براي افزايش 
توليد و عرضه در بخش مسكن بايد مشوق هايي درنظر گرفته شود 
تا بخش ساخت وساز تقويت شــود. به نظر مي رسد اين رويداد ها 
سهام شركت هاي فعال در حوزه مسكن را با تحوالتي مواجه كند. 
همچنين قرار است شاخص قيمت مسكن طراحي و در بازار سرمايه 
نمايش داده شود. قرار است سرمايه گذاري در اين شاخص مبنايي 

براي ساخت وساز مسكن باشد.
برخي اطالعات نشــان مي دهد كه علت تأخيــر در عرضه دومين 
صندوق سرمايه گذاري دولتي آماده نبودن وزارت نفت است.قرار 
است تا 2 ماه آينده يونيت هاي اين صندوق در بازارسرمايه عرضه 
شود و آنطور كه خبر ها نشــان مي دهد ميزان واحد هايي كه به هر 
نفر در اين صندوق تخصيص داده خواهد شد بيش از 2برابر صندوق 
قبلي خواهد بود. قرار است معامالت نخستين صندوق دولتي هم از 
روز چهارشنبه در بورس آغاز شود. ارزش هر 2 ميليون تومان دارايي 
سرمايه گذاراني كه واحد اين صندوق را خريداري كرده اند اكنون به 

بيش از 4 ميليون و 400هزار تومان رسيده است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,341,531407193,13شاخص كل)واحد(
 ارزش معامالت
15,14-3209-17990)ميليارد تومان(

 تعداد معامالت
10,88-277,341-2,271,898)دفعه(

 ارزش بازار
59681532,63)هزارميليارد تومان(

مصوبه اصالح مزد از فروردين اجرا شود

2 روز پيش مصوبه اصالح مزد 99از سوي وزير كار به كارفرمايان 
ابالغ شــد. براســاس اين ابالغيه، اعمال اصالحات مزدي از اول 
تيرماه الزامي اســت درحالي كه نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار مي گويد: اعمال نشدن اصالحات مزدي و افزايش حق مسكن 
كارگران از فروردين، با روح عدالت مزدي مغايرت دارد. به عقيده 
فرامرز توفيقي، مصوبه افزايش مزد مربوط به ســال 99بوده و در 

اصالحيه نيز دستمزد سال 99 ترميم شده است.

رشد 153هزار ميليارد توماني

تسهيل شهرك سازي در حومه شهرها

وزير راه و شهرسازي از تصويب دستورالعمل تسهيل شهرك سازي 
در اطراف شهرها در شــوراي عالي شهرسازي و معماري خبر داد. 
محمد اسالمي گفت: براســاس مصوبه، اراضي اطراف شهرها در 
اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد و 20 نوع شهرك در اين اراضي 
ساخته مي شود. او همچنين از تصويب طرح 20- 80خبر داد كه 
براساس آن اگر سازنده 20درصد آورده براي ساخت در بانك سپرده 

كند، بانك نيز 80درصد مابقي آن را تسهيالت مي دهد.

واريز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اعالم كرد: بعد از تعيين ميزان 
افزايش حقوق بازنشستگان تحت پوشــش اين سازمان، تفاوت 
افزايش حقوق 3 ماهه بهار تا پايان تيرماه واريز مي شود. مصطفي 
ساالري افزود: پرداخت تفاوت افزايش حقوق خردادماه از يكشنبه 
گذشته آغاز شده، امروز به پايان مي رسد. همچنين تفاوت حقوق 
فروردين و ارديبهشت بازنشستگان همزمان با حقوق افزايش يافته 

تيرماه از 19 تا 30 همين ماه پرداخت مي شود.

تمديد 2 ماهه مهلت اظهارنامه مالياتي

معاون ســازمان امور مالياتي گفت: صاحبان مشاغل )اشخاص 
حقيقي( تا پايان مرداد و اشخاص حقوقي تا پايان شهريور فرصت 
دارند اظهارنامه مالياتي عملكرد ســال 1398 خود را به صورت 
الكترونيكي به اين سازمان تسليم كنند. به گفته محمد مسيحي، 
امسال با توجه به شرايط خاص ناشــي از شيوع ويروس كرونا و 
تأثيري كه اين معضل بر كسب وكار و مشاغل كشور داشته، مهلت 

ارائه اظهارنامه مالياتي 2 ماه تمديدشده است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از 
ثبت ركورد تازه اي در ورود نقدينگي بورس

به بورس خبر داد و تأكيد كرد: فقط 
در ســه ماهه ســال جاري بيش از 50هزار ميليارد 
تومان پول تازه وارد بورس شده است. او همچنين از 

كاهش كارمزد معامالت سهام خبر داد.
به گزارش همشهري، بازارســرمايه ايران روز هايي 
رؤيايي و بي سابقه را تجربه مي كند. تا همين چند 
سال پيش ارزش كل معامالت بازار سهام به زحمت 
به بيش از چند صد ميليارد تومان مي رسيد اما در 
سال جاري ارزش معامالت با رشد هاي بي سابقه اي 
مواجه شــده و به طور ميانگين روزانــه بين 15تا 
20هزار ميليارد تومان دادوستد در بازار سهام انجام 
مي شود. بخش زيادي از اين روند رو به رشد ناشي 
از رشد نقدينگي و افزايش توجه مردم به بازارسهام 
تحت تأثير اقتصاد تورمي اســت. اين موضوع منجر 
شده است هر روز نقدينگي تازه اي وارد بورس شود؛ 
به طوري كه برخي اطالعات نشــان مي دهد روزانه 
بيش از 1500ميليارد تومان پول تازه نفس وارد بازار 

سهام مي شود.

ورود 50هزار ميليارد تومان نقدينگي 
روزگذشته حسن قاليباف اصل، رئيس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در نخستين نشست خبري خود پس از 
انتصابش به اين سمت برنامه هاي خود براي توسعه 
بازار سرمايه را ارائه كردوگفت: ازابتداي سال تاكنون 
و ظرف 3 ماه بيش از 50هزار ميليارد تومان نقدينگي 

وارد بازار سهام شده است.
به گفته او جمع كل نقدينگي كه ســال قبل وارد 
بازار سهام شــده بود معادل 30هزار ميليارد تومان 
بوده و اين نشان مي دهد كه حجم ورود پول به بازار 
سهام بيشتر شده اســت. او درباره ورود سهامداران 
جديد به بورس گفت: درســال 98جمعا 820هزار 
كد معامالتي جديد صادر شده بود كه اين رقم فقط 
در سه ماهه نخست امسال به يك ميليون 600هزار 
كد سهامداري رســيده اســت. قاليباف ادامه داد: 
در12ماهه سال 98جمعا 2ميليون و 950هزار نفر 
در سامانه سجام ثبت نام كرده بودند در حالي اين 
تعداد در سه ماهه سال جاري به بيش از 9.5ميليون 

نفر رسيده است.

كاهش كارمزد
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا قرار نيســت كارمزد معامالت سهام 
كاهش يابد گفت: ما چندين جلسه در هيأت مديره 
سازمان بورس درباره كاهش كارمزد معامالت برگزار 
كرده ايم و در اين زمينه بــا كانون كارگزاران بورس 
هم صحبت هايي انجام شده است. جمع بندي اين 

جلسات اين اســت كه كارمزد معامالت سهام بايد 
كاهش پيدا كند.

او درباره اينكه كارمزد معامالت سهام تا چه ميزان 
كاهش پيداخواهد كرد گفت:ميزان كاهش كارمزد 
معامالت سهام هنوز مشخص نيست اماجمع بندي 
ما اين است كه اين كاهش در چند مرحله انجام شود. 
او با بيان اينكه اعتقاد ما اين است كه هزينه معامالت 
بايدكاهش پيدا كند اضافه كرد:طرح پيشــنهادي 
سازمان بورس براي كاهش كارمزد معامالت سهام 
تهيه شده و به شوراي بورس ارائه شده و قرار است 

شوراي بورس در اين باره تصميم گيري كند.
قاليباف تأكيد كرد:درمورد كاهش كارمزد معامالت 
ســهام دقت خواهيم كرد كه صنعت كارگزاري و 
ســاير نهاد هاي مرتبط با كارمــزد معامالت دچار 

آسيب نشوند.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا دامنه نوسان و حجم 
مبنا تغييــر نخواهد كرد گفت:به لحــاظ مقرراتي 
پيشنهاد كاهش دامنه نوســان يا حذف حجم مبنا 
بايد از طرف بورس تهران و فرابورس به ســازمان 
بورس ارائه شــود. چنانچه بورس ها اين پيشنهاد را 
به سازمان بورس ارائه كنند در هيأت مديره سازمان 

بورس بررسي خواهد شد.

بهينه سازي  هسته معامالت
رئيس سازمان بورس واوراق بهادار همچنين درباره 
مشكالتي كه ســامانه معامالت بورس با آن مواجه 
است گفت: در موردكندي و قطعي سامانه معامالت 
بورس شركت مديريت فناوري بورس پيشنهاد هايي 
را به ســازمان بورس ارائه كرده و سازمان بورس در 
حال بررسي اين پيشنهاد اســت. ضمن اينكه بايد 
توجه كنيم با وجود اينكــه ارزش معامالت بورس 
تا 8برابر افزايش يافته، اما ميــزان كندي و قطعي 
سامان معامالت كمتر شده اســت. او با بيان اينكه 

بهينه سازي  و توسعه ســامانه معامالت بورس كار 
سريعي نيست ادامه داد:ما برنامه هاي مدوني را براي 
رفع مشكالت سامانه بورس دنبال مي كنيم و براي 
اين كار كارگروهي نيز تشكيل شده است و مشكالت 
سامانه معامالت بورس را در قالب سه برنامه كوتاه، 

ميان و بلندمدت رفع خواهيم كرد.
او با بيان اينكه بازار سرمايه ايران مشتري محور است 
و بايد به سمت سيستم كارگزار محور حركت كند 
اضافه كرد:در ميان مدت)يك ساله( ما بحث خريد 
يك ســامانه معامالت را دنبال مي كنيم و شركت 
مديريت فناوري بورس تهران مسئول اين موضوع 
است و مذاكرات موفقيت آميزي هم در اين زمينه 

انجام شده است.
او تصريح كرد:دربلندمدت ما چاره اي جز بومي سازي  
سامانه معامالت بورس نداريم، براي همين در حال 
تهيه ســامانه معامالت و عمليات پس از معامالت 
هستيم و در اين زمينه همكاري ها با دانشگاه تهران 

آغاز شده و مسير موفقيت آميزي دنبال شده است.

دعوت از شركت ها براي تامين مالي
رئيس سازمان بورس با تأكيد بر اينكه ميزان تامين 
مالي در بازار سرمايه به سرعت در حال افزايش است 
گفت:درســال 97جمعا 120هزار ميليارد تومان 
تامين مالي از طريق بازار سرمايه انجام شده كه اين 
مقدار در سال قبل به 260هزار ميليارد تومان رسيد. 
اين درحالي است كه فقط در سه ماهه سال جاري 
بيش از 100هزار ميليارد تومان تامين مالي در بازار 
سرمايه انجام شده اســت. قاليباف با تأكيد بر ورود 
نقدينگي به بازار سهام گفت: ورود نقدينگي به بازار 
ســرمايه فرصت مناســبي را پيش پاي بنگاه هاي 
اقتصادي و همينطور دولت قرار داده تا بتوانند منابع 

مالي مورد نياز خود راتامين كنند.
او با بيان اينكه دولت هم در كنار شركت ها يكي از 
مشتري هاي بازار سرمايه اســت تصريح كرد:ورود 
50هزار ميليارد توماني نقدينگي در سه ماهه اول 
امسال از يك طرف اين فرصت را ايجاد كرده است 
كه عمق بازار سهام افزايش يابد و از سوي ديگر اين 
فرصت را هم براي بنگاه هاي اقتصادي ايجاد كرده. 
كه بتوانند منابع مورد نيازشان را تامين كنند. براي 
همين من از همه بنگاه هاي اقتصادي دعوت مي كنم 
كه از فرصت به وجود آمده در بورس براي تامين مالي 
استفاده كنند چرا كه در دوره هاي ركود ديگر چنين 

فرصتي وجود نخواهد داشت.

كارمزد معامالت سهام كاهش مي يابد

فرش قرمز بورس پيش پاي سهامداران
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

شيب صعودي قيمت ســكه هر روز تندتر مي شود؛ به طوري كه 
ديروز قيمت ســكه باز هم گران تر شــد و قيمت هر ســكه بهار 

آزادي150هزار تومان رشد كرد. 
 بــه گــزارش همشــهري، روز يكشــنبه قيمــت هر ســكه 
با200هزارتومان افزايش، براي نخســتين بــار از مرز8ميليون 
تومان عبور كرد. ديروز هم روند صعودي قيمت سكه ادامه يافت 
و قيمت هر سكه امامي با 130هزار تومان افزايش به 8ميليون و 
170هزار تومان و قيمت هر سكه بهار آزادي با 150هزار تومان 
افزايش به 8ميليون و 100هزار تومان رســيد.ديروز همچنين 
قيمت نيم سكه و ربع ســكه همه به  ترتيب 90و 40هزار تومان 
افزايش يافت. قيمت ســكه در بازار داخلــي متاثر از قيمت دالر 
است و علت رشــد آن، افزايش قيمت دالر در بازار است.در داد و 
ستدهاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا در صرافي هاي مجاز 
3تومان افزايش يافت و به 18هزارو 799تومان رسيد؛ با اين حال 
قيمت هر دالر در بازار آزاد 19هزار 500 تا 19هزار و 800تومان 
مبادله مي شد. اين نرخ ها باالترين قيمت ها در تاريخ اقتصاد ايران 

است و نگراني ها را نسبت به آينده دالر بيشتر كرده است.

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

درصد تغييرمقدار تغييرقيمتدارايي
1879930,02دالر
2089570,03يورو

245684541,88پوند انگليس
5428871,63درهم امارات

2897411,44لير تركيه
2813441,59يوان چين
146222611,82دالر كانادا
81700001300001,62سكه امامي

81000001500001,89سكه بهار آزادي
4140000900002,22نيم سكه
2290000400001,78ربع سكه

سكه گران تر شد

طبق توافق دولت و بنياد مستضعفان، قرار 
اســت الين رفت منطقه 2آزادراه تهران عمران

شمال با ســرمايه گذاري طرفين تكميل 
شــود و تا پيش از اتمام دولت دوازدهم به بهره برداري 
برسد. اين قطعه حدود 30درصد پيشرفت فيزيكي دارد 
و تكميل آن نيازمند 2هزار ميليارد تومان اعتبار است كه 
50درصد آن بايد از سوي دولت تأمين شود و 50درصد 

باقيمانده بر عهده بنياد مستضعفان خواهد بود.
به گزارش همشهري، وقتي در ششم اسفندماه 98، قطعه 
يك آزادراه تهران شمال رسماً به بهره برداري رسيد، رئيس 
بنياد مستضعفان، به عنوان پيمانكار و سرمايه گذار اين 
طرح اعالم كرد: امكان بهره برداري از يك الين قطعه2 اين 
آزادراه تا پيش از اتمام دولت دوازدهم وجود دارد؛ البته 
مشروط به اينكه دولت نسبت به تأمين 50درصد از اعتبار 

2هزار ميليارد توماني اين طرح اقدام كند.

قطعه در پيچ وخم بودجه
پيشنهاد رئيس بنياد مستضعفان مبني بر تكميل الين 
رفت قطعه 2آزادراه تهران شمال تا پيش از پايان دولت 
روحاني، موردقبــول رئيس جمهور قــرار گرفت و پيرو 
همين توافق، رئيس سازمان برنامه وبودجه كه ديروز با 
همراهي وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد مستضعفان 
از قطعه دوم آزادراه تهران شــمال بازديد كرد، وعده داد 
ظرف2 هفته آينده 450ميليارد تومان از اعتبار موردنياز 
اين طرح را تأمين كند. ازنظر پيمانكار پروژه، الين رفت 
قطعه 2آزادراه تهران شمال درصورت تأمين سهم دولت 
تا ارديبهشت 1400قابل افتتاح است؛ اما ديروز محمدباقر 
نوبخت با اشاره به اينكه ســازمان برنامه وبودجه به دليل 
كمبود منابع، افتتــاح پروژه هــا را اولويت بندي كرده 
است، اين سناريو را تقويت كرد كه قطعه 2آزادراه تهران 
شمال لزوماً قطعه خوش قولي نخواهد بود و شايد زمان 
بهره برداري از اين قطعه، مثل قطعه نخست تا 3سال هم 

به تعويق بيفتد.

مختصات قطعه2 آزادراه تاريخي
قطعه دوم آزادراه تهران شمال كه با مشاركت مالي بنياد 
مســتضعفان و دولت در حال احداث است، از محدوده 
دوآب شهرستانك آغاز مي شود و به طول 22كيلومتر تا 
پل زنگوله ادامه پيدا مي كند. طبق برآوردهاي انجام شده، 
براي تكميل ايــن منطقه 3هزار ميليــارد تومان اعتبار 
موردنياز اســت كه دولت و بنياد تاكنون 900ميليارد 
تومان از آن را تأمين كرده اند و بايد 2هزار و 100ميليارد 

تومان ديگر نيز تأمين شود.
به گزارش همشــهري، با بهره برداري از اين پروژه مسير 
فعلي جاده چالوس 5 كيلومتر كوتاه تر خواهد شــد؛ اما 
ايمني و سهولت سفر از اين مسير نسبت به جاده چالوس 
بسيار بيشتر اســت. يكي از ويژگي هاي خاص قطعه2، 

وجود 16كيلومتر تونل اســت كه عماًل باعث مي شــود 
حدود 73درصد كل اين مســير در فضاي سرپوشــيده 
طي شود. تونل البرز به طول 6هزار و 400متر به عنوان 
طوالني ترين تونل جاده اي خاورميانه يكي از شاهكارهاي 
عمراني در اين مســير اســت كه با پيشــرفت فيزيكي 

84درصد در آستانه بهره برداري قرار دارد.

پيمانكار چه مي گويد؟
پس از افتتاح قطعــه اول آزادراه تهران شــمال، دولت 
تمايل داشت قطعه دوم را كه پيشــرفت فيزيكي آن به 
31درصد رســيده بود فراهم آورد اما به واسطه زمانبر و 
پرهزينه بودن اين برنامه، سناريوي افتتاح الين رفت قطعه 
2آزادراه تهران شمال كه از سوي پرويز فتاح، رئيس بنياد 
مستضعفان مطرح شــده بود را پذيرفت. فتاح در همان 
زمان اعالم كرد كه درصورت تأمين بموقع ســهم هزار 
ميليارد توماني دولت، قول مي دهيم تا پايان دولت، يك 
الين منطقه 2براي تردد مسافران ساخته شود. براساس 
پيشنهاد پيمانكار، مقرر شد به جاي ساخت 2 خط رفت و 
2 خط برگشت در قطعه2 آزادراه، فقط يك مسير 2 خطه 
رفت به همراه تونل شرقي البرز ساخته شود تا هزينه به 
نصف برسد و در مقابل جاده فعلي چالوس از پل زنگوله 
به ســمت كرج نيز به صورت يك طرفه به تردد برگشت 
اختصاص يابد. در اسفند پارسال، فتاح وعده داد درصورت 
تأمين اعتبار هزار ميليارد توماني از سوي دولت، بنياد نيز 
سهم هزار ميليارد توماني خود را تأمين مي كند و قطعه2تا 

15بعد آماده بهره برداري مي شود.

احتمال بالتكليفي طوالني قطعه 3
تقريبــاً 24ســال از آغــاز عمليــات عمرانــي آزادراه 
121كيلومتري تهران شــمال مي گــذرد. اين پروژه به 
4منطقه تقسيم شــده كه از ميان آنها عمليات عمراني 
قطعه 4به عنوان آسان ترين قطعه از سال 75آغاز شد و در 
سال 91به اتمام رسيد. در ادامه قطعه اول آزادراه به عنوان 
مؤثرترين قطعه كه 32كيلومتر طول دارد و مسير تهران 
به شــمال را 60كيلومتر كوتاه تر مي كند پس از حدود 
5سال تالش، در 6اسفند سال گذشــته زير بار ترافيك 
رفت. از ميان قطعات باقيمانده، سرنوشــت قطعه2 به 
تأمين اعتبار گره خورده؛ اما قطعه 3حتي با تأمين اعتبار 
نيز فاصله زيادي با افتتاح خواهد داشت چراكه اين قطعه 
به طول  47 كيلومتر، بسيار صعب العبور، پيچيده و سخت 
است و حتي بنياد مســتضعفان نيز صراحتاً اعالم كرده 
عالقه اي به حضور در اين قطعه نــدارد. در اين وضعيت 
با توجه به اعمال تحريم هــاي ظالمانه، احتمال حضور 
پيمانكاران خارجي يــا همكاري طرف هــاي ايراني و 
خارجي در اين قطعه نيز فعاًل دور از ذهن است و چه بسا 
پس از افتتاح كامل قطعه دوم نيــز عمليات اجرايي آن 

اصاًل شروع نشود.

تزريق بودجه به منطقه 2آزادراه تهران شمال

   اعطاي مشوق هاي مالياتي
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار  از اعطاي مشوق هاي مالياتي براي ورود شركت هاي جديد به بورس براساس 
مصوبه شوراي هماهنگي سران قواخبر داد و تأكيد كرد:طرحي در شوراي هماهنگي سران قوا مورد بحث و تصويب 
قرار گرفته است كه روند پذيرش شركت هاي جديد را در بورس تسهيل مي كند.با استفاده از اين مصوبه از اين پس 
سازمان امور مالياتي كنكاشي در ماليات هاي گذشته شركت ها پس از ورود به بورس انجام نخواهد دادو شركت هاي 
جديد مي توانند بدون دغدغه مالياتي وارد بورس شوند. قاليباف با بيان اينكه براي شركت هايي كه از محل صرف 
سهام سرمايه شان را افزايش دهند امتياز مالياتي درنظر گرفته خواهد شد گفت:طرح ديگري نيز براي ارائه سهام 
ممتاز به سهامداران بزرگ در حال تدوين است كه براساس آن سهامداران حقوقي مي توانند بدون اينكه صندلي هاي 

هيأت مديره را از دست بدهند سهام شركت هايشان را در بورس عرضه كنند. الين رفت قطعه 2آزادراه تهران شمال درصورت تأمين اعتبار تا ارديبهشت 1400  به بهره برداري مي رسد.

افزايش قيمت دالر دولت را به تكاپو واداشته است تا هر 
چه سريع تر ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي را وارد گزارش

چرخه اقتصاد كند؛ به طوري كه ديروز و يك روز بعد از 
آنكه رئيس جمهوري از بانك مركزي خواست فهرست صادركننده هاي 
متخلف را در زمينه بازگشت ارز منتشر كند معاون اول رئيس جمهوري 
هم خواستار بازگشت سريع ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به اقتصاد 
شد. وزارت صنعت هم اولتيماتوم داد كارت هاي بازرگاني آن دسته از 
صادركنندگاني كه هيچ گونه ارزي به كشــور بازنگردانده اند و درصد 

بازگشت ارز آنها صفر است، تعليق مي شود.
به گزارش همشــهري، افزايش قيمت ارز تا مــرز 20هزار تومان 
تحرك دولت را براي آنكه صادركننده ها را وادار كند تا ارز حاصل 
از صادراتشان را وارد چرخه اقتصاد كشور كنند، بيشتر كرده است. 
مطابق اطالعات موجود تعــدادي از صادركننده هاي غيرنفتي 
بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات ســال قبل را در سامانه 
نيما عرضه نكرده اند. بر همين اساس دولت كه به نظر مي رسد در 
تنگناي تامين منابع ارزي كشور تحت تأثير تحريم ها قرار گرفته، 

فشار هايش را براي بازگشــت ارز حاصل از صادرات بيشتركرده 
است؛ چراكه به نظر مي رسد در شــرايط كنوني افزايش فشار به 
صادركننده هاي نفتي براي اينكه ارز حاصل از صادراتشان را به 
چرخه اقتصاد بازگردانند تنها راه برون رفت از چالش رشد قيمت 
ارز و تامين مصارف ارزي كشــور براي كاالهاي اساسي است. به 
همين دليل روز يكشنبه حسن روحاني رئيس جمهوري از بانك 
مركزي خواست تا فهرست صادركننده هايي را كه ارزشان را وارد 
چرخه اقتصادي نكرده اند رسانه اي و با آنها برخورد كند. به دنبال 
آن بانك مركزي بالفاصله اعالم كرد: درصورت عدم برگشت ارز 
مطابق مصوبات هيأت وزيران و مصوبات شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، اسامي تمام صادركنندگان كاال و خدماتي را كه ارزهاي 
صادراتي را مطابق ترتيبات اعالمي اين بانك به صورت شفاف به 
چرخه اقتصادي كشور بر نمي گردانند در رسانه ها انتشار خواهد 
داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و كساني در جهت منافع 
شــخصي خود باعث تالطم در نــرخ ارز و تحميــل هزينه هاي 

سرسام آور به آحاد جامعه مي شوند.

تسريع در بازگشت ارز حاصل از صادرات
به دنبال اعــالم موضع رئيس جمهــور و بانك مركزي براي تســريع 
در بازگشــت ارز صادراتي، ديروز اســحاق جهانگيــري، معاون اول 
رئيس جمهور هم در نهمين جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي 
بر حجم فشار ها اضافه كرده و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد را دغدغه ملي توصيف كرد وگفت: تالش همه دســتگاه هاي 
اجرايي براي تحقق هدف گذاري 41ميليارد دالر صادرات غيرنفتي در 

سال جاري ضروري است.

رشد دالر دولت را به تكاپو واداشت
معاون اول رئيس جمهور: امسال توسعه صادرات غيرنفتي از هر موضوع ديگري واجب تر است و همه دستگاه هاي 

مرتبط با صادرات بايد براي تحقق هدف گذاري 41ميليارد دالر صادرات غيرنفتي براي سال99 بسيج شوند

او افزود: توسعه صادرات غيرنفتي امسال براي كشور از هر امر ديگري 
واجب تر است و همه دســتگاه هاي مرتبط با صادرات بايد براي تحقق 
هدف گذاري 41ميليارد دالر صادرات غيرنفتي براي ســال99 بسيج 
شوند. او ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي نيز بايد بدانند كه اصلي ترين و 
مهم ترين وظيفه آنها در سال جاري اين است كه موانع را از پيش روي 

توسعه صادرات غيرنفتي بردارند.
جهانگيري از بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور 
به عنوان دغدغه ملي ياد كرد وگفت: حمايــت از صادركنندگان يك 
اولويت مهم است، اما ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد كشور 
برگردد و مشخص باشد كه مابه ازاي صادرات، كاال وارد كشور شده است.

تعليق كارت هاي بازرگاني 
همزمان با سخنان معاون اول رئيس جمهور، ديروز وزارت صنعت نيز 
صادركننده هايي را كه ارز حاصل از صادراتشان را باز نگردانده اند تهديد 
كرد: كارت هاي بازرگاني آن دســته از صادركنندگاني كه هيچ گونه 
ارزي به كشــور بازنگردانده اند و درصد بازگشــت ارز آنها صفر است، 
تعليق مي شــود. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطالعيه اي 
اعالم كرد: كارت هاي بازرگاني آن دسته از صادركنندگاني كه از ديروز 
تا پايان تيرماه99 نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال98 خود 
مطابق با دستورالعمل هاي بانك مركزي اقدام نكنند، به حالت تعليق 

درخواهد آمد.
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معاونت گردشگري وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع  دســتي به تازگي 
اعالم كرده است كه مجوز 
گردشــگري كشــاورزي 
بــراي متقاضيــان صادر 
مي كند. اين معاونــت پيش تر نيز اقدام بــه واگذاري 

تصدي گردشگري ســالمت به وزارت بهداشت كرده 
بود. اين دو رفتار به خوبي بيانگر حذف شــركت هاي 
خدمات مسافرتي فعال در كشــور از چرخه فعاليت در 
بخش گردشگري سالمت و حاال گردشگري كشاورزي 
است. معاونت گردشگري كشور پس از زمينگير شدن 
صنعت سفر و گردشگري ايران با شيوع كرونا براي آنكه 
تظاهر به كار در بخش گردشگري كند، موضوع صدور 
مجوز براي گردشگري كشاورزي را مطرح كرده است. 
صدور اين مجوز همچون حذف تورهاي گردشــگري 
سالمت از چرخه فعاليت شركت هاي خدمات مسافرتي 
و سپردن برپايي تورهاي گردشگري سالمت به وزارت 
بهداشت، به معناي كنار گذاشــتن دوباره آژانس هاي 
گردشگري كشــور از محصوالت گردشگري مرتبط با 

فعاليت آنهاست.
در معاونت گردشگري فعلي شركت هاي تسهيلگر ايجاد 

كرده اند و گردشگري سالمت را به آنها سپرده اند؛ يعني 
عمال آژانس هاي گردشــگري و شــركت هاي خدمات 
مسافرتي را كنار گذاشته اند. بدين ترتيب مسير فعاليت 
شــركت هاي خدمات مســافرتي در بخش گردشگري 
سالمت مسدود شد و وزارت بهداشت خود را متولي اصلي 
گردشگري سالمت اعالم كرد. درصورتي كه متولي اصلي 
گردشگري كشور وزارت ميراث  فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي است و وزارت بهداشت بايد به گردشگري 
افزوده مي شــد.  به جاي كنار گذاشتن بخش خصوصي 
گردشگري از گردشگري سالمت بايد وزارت بهداشت به 
فعاليت اين حوزه افزوده مي شد تا اقتصاد اين وزارتخانه 
از تك محصولي بودن خارج شــود. شركت هاي خدمات 
گردشــگري نيز بايد به روال ســابق، كاري مضاعف در 
حوزه بازاريابي و تبليغات و مدل هاي بهره برداري انجام 
مي دادند تا بهره وري در بخش سالمت كشور افزايش يابد 

و ظرفيت هاي خالي بخش درمان و وزارت بهداشت كشور 
به اقتصاد گردشگري افزوده شــود. اما اكنون چه اتفاقي 
افتاده است؟ بيش از 4هزار شركت خدمات مسافرتي به 
حاشيه رانده شدند و وزارت بهداشت متولي گردشگري 
سالمت كشور شد. اين تصميم از پايه اشتباه بود و مي شد 
از فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي براي 
فراگيري توراپراتوري دعوت شــود تا گروه واسط براي 
اتصال شركت هاي خدمات مســافرتي با ارائه كنندگان 

خدمات پزشكي ايجاد شود.
اكنون معاونت گردشــگري تصميم بــه صدور مجوز 
براي گردشگري كشاورزي گرفته است و عالقه زيادي 
به صدور مجــوز براي افزايش مجــوز براي محصوالت 
گردشــگري به خارج از چرخه فعاليــت آژانس هاي 
گردشگري دارد. تمام اين موارد به تعطيل شدن شوراي 
راهبردي گردشــگري بازمي گردد. چون اگر شــوراي 

راهبردي گردشگري تشــكيل مي شد، همين حاال كه 
كرونا در ايران شيوع دارد مي توانستند از ظرفيت كودك 
و خانواده براي مديريت گردشگري كشور استفاده كنند. 
متأســفانه با خاموش كردن چراغ تقويم گردشــگري 
كشور و مديريت يكپارچه و به تأخير انداختن تهيه سند 
راهبردي گردشگري كشور به مدت يكسال و نيم، تمامي 
اين فرصت ها از دست رفت و عمال گردشگري كشور رها 
شد. حاال نيز در دوران شيوع كرونا از ظرفيت توراپراتورها 
براي پياده سازي پروتكل هاي بهداشــتي و نظارت بر 
نحوه اجراي اين پروتكل ها اســتفاده نشــده و نتيجه 
آن تبعاتي اســت كه امروز در حوزه سفر و گردشگري 
مشاهده مي شــود. درحالي كه وزارت ميراث  فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري، متولي سفر در كشور است 
و بايد نقش اساسي خود را در سيستم ايفا مي كرد. يكي 
از حوزه هايي كه بايد در بخش گردشگري به آن بها داه 

مي شد، موضوع اقتصاد مقاومتي بود. شعار گردشگري 
جايگزين نفت بدون برنامه مطرح شد و وقتي برنامه اي 
وجود ندارد و تبعات كرونا بر گردشگري سايه مي افكند، 
شروع به ارائه برنامه مي شود كه بايد پرسيد واقعا چند 

درصد آنها اجرايي شده است؟ 
اگر برنامه مدون و دقيقي براي مديريت گردشــگري 
در بحران ارائه شــده بود، آن وقت تخت بيمارســتاني 
براي درمان، هتل هاي ســالمت براي دوران نقاهت و 
اقامتگاه هاي بوم گردي مي توانستند به عنوان قرنطينه 
ثانويه و امن مورد اســتفاده قرار بگيرند. اما تمامي اين 
موارد نيازمند برنامه اســت و اگر معاونت گردشگري 
برنامه مشخصي براي اين موضوع داشت مشكالت شديد 
دامان صنعت گردشــگري ايران را نمي گرفت و حتي 
صنعت گردشگري مي توانست به عنوان يار اصلي وزارت 

بهداشت در مقابله با كرونا به خوبي ايفاي نقش كند.

يادداشت

پگراركتراديپس
يرنهنتفايكخلم
كناهيككنليكو
راگنلوزرگنريم

هليامنبايهاد
انركباهارهنب
تينتشونيوانن
يشوگايربكنياب
هكيلكيرسرسلن

وبليراخبشابن
زامللتراكرگج
اهديموننيبرود
نكلاشاسونيسا
ثراوكنارفويوي
يرداالسيلفتكي
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چند هفته قبل لودرها به دامنه كوه الوند در همدان رفتند 
ميراث
و به منظور تسهيل دسترسي گردشگران دامنه هاي اين طبيعي

كوه اسطوره اي را شكافتند. حاال تيغ تيز معدن كاوي كوه 
كركس را نشانه رفته و اندام اين ميراث طبيعي ايران و منطقه حفاظت 

شده كشور را زخمي كرده است. 
به گزارش همشــهري، در ماجراي الوند نزديك به 3هفته اســت كه 
دوســتداران ميراث طبيعي و فرهنگي ايران بر دامنه زخم خورده اين 
اثر طبيعي تجمع مي كنند و صداي اعتراض شان را به گوش مسئوالن 
مي رســانند و از تالش يك مجموعه توريســتي براي توســعه فضاي 
گردشگري خود با شكافتن كوه الوند به شــدت انتقاد مي كنند. جالب 
آنكه مســئوالن نيز آنها را همراهي مي كنند و آنها هــم به رفتارهاي 

ضد محيط زيستي در پوشش گردشگري اعتراض دارند.

مرگكوهستانهاياسطورهايايران
اقدامات صورت گرفته در كوهســتان هاي اسطوره اي ايران اما محدود 
به كركس و الوند نيست و دماوند مهم ترين كوهستان اسطوره اي ايران 
نيز از تخريب و آلودگي در امان نمانده است. حجم آلودگي ها و انباشت 
زباله در دماوند و معدن كاوي در اين كوهستان مهم كشور كه زماني قرار 
بود نام آن در فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار بگيرد چنان منظر و 
عرصه هاي طبيعي اين كوهستان را برهم زد كه ثبت جهاني دماوند را 

به يك  رؤيا تبديل كرد.
كركس، الوند و دماوند چنان در تاريخ ايران ريشه دارد كه از شاهنامه تا 
حافظ و اسطوره هاي ايراني و تاريخ مستند ايران جايگاه كوهستان ها و 
قله هاي ايران را در عرصه جهاني ارتقا داده است. تا جايي كه بسياري از 
گردشگران و كوهنوردان و عالقه مندان به محيط زيست از كشورهاي 
خارجي با هــدف كوهپيمايي و بازديد از جاذبه هاي گردشــگري اين 
ارتفاعات به ايران ســفر مي كنند و با مشــاهده آنچه بر سر ارتفاعات 

تاريخ ساز ايران آمده است، تأسف مي خورند.
اگر زماني در اسطوره هاي ايراني شاهنامه، آرش كمانگير براي تعيين 
مرز ايران و توران تير از كمان بر فراز دماوند رهانيد و اكنون در اســتان 
ســين كيانگ در غرب چين مي گويند آن تير بر درخت گردويي در آن 
منطقه فرود آمــده و آن  را درخت آرش ناميده اند، حاال جاده كشــي و 

سياستحذفآژانسهايگردشگري
محمدمحب خدايي

معاون سابق گردشگري

الوند زير چرخ لودرها ،كركس زير تيغ
كوهستان هاي اسطوره اي ايران به بهانه توسعه گردشگري و هجوم معدن كاوها نابود مي شوند

معدن كاوي و انبــوه زباله و كوهپيمايي بدون ضابطــه و انبوه در قالب 
اردوهاي متعدد كمر دماوند را خم كرده است. كركس اما داستان ديگري 
دارد. آنچنان كه حمداهلل مستوفي مي نويسد، نام اين كوهستان از آن 
جهت كركس گذاشته شد كه مشهور بود ارتفاع آن چنان بلند است كه 
كركس هم به قله اش نمي رسد. حاال اما معدن كاوي هاي متعدد امان از 

كركس بريده و قامت اين كوهستان مشهور را كوتاه كرده است.
اگر زماني قله الوند دســت نيافتني بود و در موردش مي گفتند كه الوند 
ســيمرغ كوه هاي ايران اســت و فرزند نوح در آن دفن شده است، حاال 
دســت يافتن به قله الوند چنان آسان شده اســت كه پيكره اين ارتفاع 

دست نيافتني زير چرخ لودرهاي تسهيل مسير گردشگري خراشيده است 
و زخم هاي ناسور بر پيكر اين ميراث طبيعي كشور برجاي گذاشته است.

معدنكاوهاكركسرابهزانودرآوردند
كركس همچنان بي پناه است و زير تيغ تيز معدن كاوي چندپاره مي شود. 
خبرگزاري مهر نيز در گزارشي اعالم كرده است كه معدن كاوي چندين 
دهه است بالي جان مردم و حيات وحش شهرستان نطنز در استان اصفهان 
شده و تعدد معادن استخراج سنگ كه از ســال1360 مجوز استخراج و 
بهره برداري از معادن را اخذ كرده انــد در حال تكه پاره كردن عرصه هاي 

طبيعي و تخريب كوهســتان ها و چندپاره كردن كوه كركس هســتند. 
براساس اين گزارش و به موجب قانون، معادن نبايد بيش از 25سال اقدام 
به استخراج و بهره برداري داشته باشند درحالي كه در نطنز و كوهستان 

كركس بيش از 25سال است كه معادن در حال تخريب كركس هستند.
فرزاد عليزاده فعال محيط زيســت در ارتباط با هجــوم معدن كاو ها به 
كوهستان كركس به مهر گفته است كه تنها روستاي اوره در دامنه كوه 
كركس12 معدن دارد و شدت بهره برداري از معادن كوهخوار در دامنه 
كركس تنها در يك روستا به اندازه اي است كه تا چند سال ديگر اثري از 

كوهستان كركس باقي نخواهند گذاشت.

به گفته او، بيشــتر معدن كاوها در اين منطقه تخلفات متعدد مرتكب 
شده اند و حريم روســتا و رودخانه ها را ناديده گرفته و با برداشت بيش 
از ظرفيت از معادن نه تنها براي ساكنان منطقه مزاحمت ايجاد كرده اند 
كه حتي حيات وحش كركس را نيز كوچانده اند و ديگر اثري از گونه هاي 

جانوري در كوهستان كركس باقي نمانده است.
در منطقه طرق رود يكي ديگر از روستاهاي واقع در دامنه كركس اما، 
آنطور كه مهر گزارش كرده است، ساكنان اين منطقه موفق شدند در 
سال1394 آرايي تحت عنوان مصوبه شوراي عالي معادن كسب كنند. در 
اين مصوبه مقرر شد كه از صدور هرگونه مجوز جديد در منطقه يادشده 
جلوگيري شــده و حد فاصل قانوني قنوات باغات و مناطق مسكوني 
رعايت شود و هرگونه اضافه برداشــت و افزايش تناژ استخراج ساالنه و 
افزايش مســاحت محدوده هاي معدن ممنوع است. عالوه بر اين حتي 
اعالم شد كه پروانه هاي بهره برداري چند معدن نيز ديگر تمديد نشود. 
در اين آرا همچنين مقرر شد، ميزان خسارت وارده توسط كارشناسان 
دادگستري بررسي و جهت جبران خسارات اعالم شود و معدن كاوها نيز 

موظف به فرآوري ضايعات و جمع آوري و انتقال ضايعات معدني شوند.
اهالي ابيانه، ديگر روستاي ثبت ملي شده و هدف گردشگري كشور در 
دامنه كوهستان زاگرس نيز سال97 توانستند رأي قطعي و الزم االجراي 
رعايت مالحظات محيط زيستي توسط معدن كاوها را اخذ كنند و آنها را 
ملزم به نصب باسكول به منظور جلوگيري از استخراج بيش از ظرفيت 
معادن كنند. براساس اين رأي، وزارت صمت نيز ملزم شد با استعالم از 
شركت آب منطقه اي ميزان تأثيرپذيري معادن بر قنوات و چشمه هاي 

روستاي اوره را بررسي و اعالم كند.
اما هيچ يك از اين آرا اجرا نشــد و وزارت صمت با زيرپا گذاشتن آراي 
صادر شده درخصوص جلوگيري از استخراج بيش از ظرفيت معادن و 
رعايت مالحظات محيط زيستي فعاليت هاي معدني در تاريخ10/2 /99 
مصوبات گذشته را بازنگري و اعالم كرد كه پروانه  فعاليت هاي معدني را 

بار ديگر تمديد مي كند.
اين مصوبه در شرايطي صادر شده است كه فعاليت معدني به تعدادي 
از قنات هاي تاريخي مناطق واقع در كوهســتان كركس كه تعداد آنها 
400قنات است، آسيب برساند و حتي قنات 600ساله روستاي اوره را 

صددرصد تخريب و با نشست پساب، قنات زنده اوره آلوده شود.
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   مشاوران امالک، مقصران گرانی مسکن
بنگاه های امالک با قيمت گذاری های بسيار باال در زمينه ملک و اجاره بها برای دریافت 
کميسيون بيشتر، یکی از عوامل افزایش افسارگسيخته قيمت خانه و اجاره بها شده اند. از 

مسئوالن امر به ویژه قوه قضایيه درخواست ورود جدی به این قضيه را داریم.
میثم خلیلی- اصفهان

   جمع آوری زباله ها در آناخاتون
در حومه تبریز شهری به نام »آناخاتون« وجود دارد که متأسفانه اینجا نه شهر محسوب 
می شود و نه روستا، چرا که نه شــورایی دارد و نه دهيار. در حال حاضر 45 ماه است که 
زباله ها را از این منطقه جمع آوری نکرده اند، به طوری که جوی های آب منظره ای بد و پر 

از زباله دارد، لطفا این موضوع را به گوش مسئوالن برسانيد. 
مهدی موسوی- آذربایجان شرقي

   استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی کویر
ظرفيت عظيم انرژی خورشيدی بالاستفاده در کویر که بی شک آرزوی هر کشوری است، 
نباید به حال خود رها شود. باید هرچه سریع تر مسئوالن برنامه ای برای استفاده از ظرفيت 

این انرژی داشته باشند.
شهاب ظریفی- یزد

   تامین روشنایی ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک 
ورزشگاه امام خمينی)ره( اراک یکی از بهترین زمين چمن های ليگ دسته اول است اما 

فاقد روشنایی مناسب بوده که الزم است متوليان امر در زمينه اقدام کنند.
سامان قاسمی- مرکزی

   انجام تست کرونا در منطقه پارس جنوبی
با توجه به اهميت منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و اینکه پرسنل مشغول در آن 
از سراسر کشور گردهم آمده اند، متاسفانه شــاهد آن هستيم که عليرغم اثبات ابتالی 
تعدادی از پرسنل شــاغل در مجموعه های پيمانکاری، کارفرمایی، خدماتی و ساکنان 
در شهرهای همجوار، اقدامی برای تست از افراد مرتبط با مبتالیان به ویروس کرونا و یا 
قرنطينه آنها صورت نمی گيرد. این امر موجب دغدغه دیگر پرسنل و اهالی شده است که 
چرا مسئوالن بهداشت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و علوم پزشکی بوشهر 
عليرغم اعالم وضعيت قرمز در این استان، اقدام عاجلی برای تعطيلی مشاغل و به حداقل 
رساندن کارکنان به جهت قطع زنجيره انتقال توسط پرسنل به سراسر کشور نمی کنند؟
مسعود شهرابی- بوشهر

   اوضاع نابسامان جاده سبزوار به نیشابور
مسير سبزوار به سمت نيشابور پر از چاله و ترک آسفالت است که رانندگی در این جاده 
را بسيار سخت و آزاردهنده کرده است. این جاده نياز فوری به ترميم، آسفالت و روکش 

جدید دارد. لطفا مسئوالن پيگيری کنند.
علی باغی- خراسان رضوی

   مشکل آنتن دهی تلفن همراه در روستاهای زنجان
روستای آزاد عليا از توابع بخش مرکزی استان زنجان در2۱ کيلومتری شهر زنجان واقع 
شده اما آنتن دهی تلفن همراه ندارد، جالب اینکه روستاهای همجوار با فاصله 3 کيلومتری 
از روستای مذکور، عالوه بر آنتن دهی تلفن همراه از اینترنت هم بهره مند هستند. برای 

این مسئله به هر جا که می شد مراجعه و تقاضای کمک کردیم، ولی دریغ از یک پاسخ. 
نسرین طاهری- زنجان
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متــن كـامـل در سایت

احتمال وقوع طوفان شن در مناطق شرقی کرمان
حمیده حبیبی، رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان گفت: امروز )3 تیر( در جنوب، شمال و شمال 
غرب استان وزش باد خواهیم داشت اما شدت آن در شرق استان بیشتر 
است که موجب طوفان شن، کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود.

   سال  ۱386 در انتهای بلوار تبرستان شهر ساری و مقابل دانشگاه فنی امام 
محمد باقر)ع( عمليات ساخت بنایی آغاز شد که قرار بود به بزرگترین مجموعه مازندران

فرهنگی و هنری مازندران تبدیل شود. محلی برای فعاليت گروه های مختلف 
هنری و برپایی رویدادهای فرهنگی و هنری شاخص در مرکز مازندران. تاالر مرکزی ساری را 
می گویيم که همزمان با ساخت تاالرهایی مشابه در قم، گيالن و اروميه آغاز شد اما با گذشت 
۱3 سال از زمان آغاز ساخت و پيشرفت بيش از 90 درصدی نيازمند تامين اعتبار 45 ميليارد 
تومانی است که تا به بهره برداری برسد. این مجموعه با توجه به دسترسی مناسب و قرار داشتن 
در منطقه ای دورتر از هسته اصلی شهر، از نظر فعاالن فرهنگ و هنر استان، بهترین مکان برای 
رونق فعاليت های هنری عنوان می شد، اما تأخير طوالنی در بهره برداری از آن، سال هاست که 

اهالی فرهنگ و هنر استان و به ویژه ساری را دلسرد کرده است. 

نیاز هنرمندان به فضای اجرا و تمرین
رئيس انجمن هنرهای نمایشی مازندران درباره ضرورت بهره برداری از این مجموعه بزرگ 
هنری به همشهری می گوید: طی سال های اخير ظرفيت هنری شهر ساری و استان مازندران 

افزایش یافته و نياز به زیرساخت های به روز هم بيشتر شده است. 
یاسر محمودی برنتی می افزاید: دو سالن موجود در مجموعه فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد مازندران و یک سالن در ساختمان حوزه هنری داریم که کفاف نياز تمرینی و اجرایی 
اهالی تئاتر را نمی دهد. از سوی دیگر مازندران یکی از استان هایی است که هنوز تئاتر شهر 
ندارد. محمودی با تاکيد بر اینکه تاالر مرکزی ساری شــرایط مناسبی برای دریافت مجوز 
تأسيس تئاترشــهر دارد، عنوان می کند: اميدواریم پس از سال ها بالتکليفی این مجموعه 

فرهنگی باالخره به سرانجام برسد.

فضای کم، پاشنه آشیل اجرای خوب 
عالوه بر سالن تئاتر، نبود یک سالن مناسب و با ظرفيت باال برای برگزاری کنسرت های شاخص 
سبب شده که اجراهای پرمخاطب موسيقی در مرکز مازندران طی سال های اخير به ميزبانی 

سالن ورزشی »سيد رسول حسينی« یا سينما سپهر ساری برگزار شود که معموال به دليل 
استاندارد نبودن فضا نارضایتی مجریان کنسرت ها، هنرمندان و مخاطبان را به همراه دارد.

محمد غالمی، یکی از فعاالن حوزه اجرایی موسيقی در مازندران و مدیرعامل شرکت فرهنگی 
هنری نسيم مهرآوا در این باره می گوید: نداشــتن یک مجموعه سالن مناسب و باکيفيت 
ضعف بزرگی برای مازندران است. مهم ترین اصل برای مخاطب کنسرت این است که اجرای 
باکيفيت ببيند و بخش مهمی از کيفيت هم به واسطه فضای مناسب اجرا قابل دستيابی است. 
هر چند که تمام تالش مان را طی سال های اخير برای ارائه بهترین صدا و کيفيت در اجراها 
به کار گرفتيم، اما باز هم به علت ضعف های موجود و غيراستاندارد بودن فضاهای اجرا آن چه 
که دلخواه خودمان و هنرمندان برای ارائه به مخاطب است، محقق نشد. ساخت این مجموعه 
صرفا مورد تقاضای اهالی تئاتر یا موسيقی نيست. اميرعلی رزاقی، عکاس مستند اجتماعی که 
تاکنون چندین نمایشگاه عکس گروهی و انفرادی را در مازندران و تهران برگزار کرده هم عنوان 
می کند: ایده های متنوعی برای برپایی نمایشگاه های عکس داریم که تجربه نشان داده مورد 
توجه عموم هم قرار می گيرد. اما بزرگترین مشکل ما در مازندران نبود یک فضای حرفه ای 
برای برپایی نمایشگاه های هنری است. تکميل این مجموعه می تواند این نياز را در مرکز استان 
برطرف کند. پيامد دیگر تکميل نشدن این سالن تأثير روی ميزان استقبال از رویدادهای هنری 
است. بخش مهمی از مخاطبان به دليل مشکل جای پارک، قيد حضور در برنامه های فرهنگی 
مرکز استان را می زنند. مجتمع فرهنگی »سلمان هراتی« در حاشيه ميدان امام)ره( جای پارک 
خودرو ندارد و حتی گاهی خودروی مخاطبان به دليل پارک ممنوع بودن محدوده اطراف سالن 
به پارکينگ پليس راهور منتقل می شود. سينما سپهر و سالن ورزشی »سيد رسول حسينی« 

هم در دو خيابان پرترافيک شهر، با مشکل نداشتن فضای پارک مواجه هستند.

اعتبار ویژه برای تاالر مرکزی
سال گذشته استاندار مازندران در گفت وگو با همشهری از اختصاص 20 ميليارد تومان برای 
تکميل تاالر مرکزی ساری به دستور محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور خبر دا که البته هنوز تخصيص نيافته است. اما مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران 
از اختصاص اعتباری دیگر برای تکميل این تاالر خبر می دهد و می گوید: ساختمان اداری 
مجموعه تکميل شده و در حال پيگيری برای تخصيص بودجه جدید هستيم که به زودی 

محقق می شود.

عباس زارع اظهار می کند: امسال برای نخستين بار با همراهی استاندار، 4/5 ميليارد تومان 
ردیف اعتباری از محل بودجه متوازن استانداری برای تاالر مرکزی ساری اختصاص یافت. 
ضمنا وزارت فرهنگ و ارشاد اعالم کرده هر ميزانی که استان برای تکميل مجموعه مشارکت 
کند، وزارتخانه سه برابر آن رقم را تأمين خواهد کرد.  به گفته زارع در صورت تخصيص این 
اعتبار که مجموع آن حدود ۱8 ميليارد تومان خواهد شد، سالن هزار نفره و بخش های دیگری 
از مجموعه تکميل و تجهيز می شود و به بهره برداری می رسد. اما برای تکميل کل مجموعه 
به 45 ميليارد تومان اعتبار نياز است که در صورت به نتيجه رسيدن اعتبار 20 ميليارد تومانی 

وعده داده شده از سوی رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این اتفاق خواهد افتاد.
وی می افزاید: پيش بينی ما این است که حداقل تا یک سال آینده بخش های اصلی این مجموعه 
به بهره برداری برسد. پس از تخصيص اعتبار مناقصه برای انتخاب پيمانکار جهت تکميل و 

تجهيز برگزار می شود و کمتر از ۱0 درصد باقيمانده تاالر به سرانجام خواهد رسيد.

  
هرچند که عالوه بر تاالر مرکزی ساری چند پروژه مهم فرهنگی دیگر در مرکز مازندران مانند 
کتابخانه مرکزی یا پردیس سينمایی همچنان بالتکليف هستند، اما با توجه به فراگير بودن 
این پروژه و گستردگی اقشاری که از خدمات و امکانات آن بهره مند می شوند، تکميل این پروژه 
از اهميت بيشتری برخوردار است. مازندران طی سال های اخير رویدادهایی مانند جشنواره 
بين المللی فيلم وارش، جشنواره بين المللی موسيقی ليلم، جشنواره ملی تئاتر بومی تيرنگ و 
چندین جشنواره دیگر را برگزار کرده که ضعف زیرساخت ها در این رویدادها به طور مشهودی 
به چشم می آمد. تاکنون وعد ه های زیادی در مورد تکميل این مجموعه داده شد و تکميل این 
پروژه پس از نزدیک به ۱3 سال می تواند پایانی بر ده ها وعده بی سرانجام مربوط به ساخت و 

تکميل این مجموعه فرهنگی و هنری باشد. 

اشکان جهان آرای
 ساری – خبرنگار

پروژه فرهنگی ساری همچنان خاک می خورد 
 ساخت تاالر مرکزی ساری پس از ۱3 سال و با وجود پيشرفت 90 درصدی همچنان متوقف است

 و بهره برداری از آن 45 ميليارد تومان اعتبار می خواهد 

 بر اساس آمار غيرسمی کشت گياهان 
دارویی در هر هکتار، ۱0 شــغل ایجاد گزارش

می کند و به همين دليــل این حوزه 
می تواند در ایران با داشتن ۱۱ اقليم از ۱3 اقليم جهان و 
یکی از بهترین خاستگاه های رشــد و تکثير گياهان 
دارویی راهی برای توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و رفع 
محروميت باشــد. هرچند استان های محرومی چون 
چهارمحال و بختياری، کهگيلویه وبویراحمد و لرستان 
که قابليت رشد و توليد 8 هزار گونه گياهی را دارند، اما 
خراســان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و همدان با 
وجود شرایط بهتر اقتصادی، به ترتيب رتبه یک تا پنجم 
کشــت گياهان دارویی را به خود اختصاص داده اند. 
آخرین گــزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد نرخ 
بيــکاری در اســتان  چهارمحال وبختيــاری ۱4/5، 
کهگيلویه وبویراحمد ۱0/۱، لرســتان ۱6/9 است که 
چرخه اقتصادی و ســودآوری باالی کشــت گياهان 

دارویی می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند. 
طبق پيش بينی سازمان بهداشت جهانی ميزان توليد و 
مصرف گياهان دارویی در سطح جهان در سال 2050 
به 5 هزار ميليارد دالر خواهد رسيد در حالی که فقط 
0/4 درصد از کل سهم تجارت جهانی در این حوزه به 
ایران تعلق دارد. عالوه بر کم آبی، اتخاذ سياســت ها و 
برنامه های غيراصولی، مــواردی چون مکانيزه نبودن 
کاشت، داشت و برداشــت، خام فروشی، نبود صنایع 
تبدیلی و بسته بندی داللی افراد سودجو موجب شده 
است نه اســتان های محروم سهمی از این طالی سبز 
داشته باشــند و نه کشــور بتواند از مزایای این ثروت 

بهره ببرد.  

خام فروشی، آفت اصلی گیاهان دارویی
محمدحسين مالکی، ساکن اصفهان که مزرعه ای 50 
هکتاری از انواع گياهــان دارویی به ویژه گل محمدی 
و زعفران در »وارده« شهرکرد در استان چهارمحال و 
بختياری دارد، خام فروشی را یکی از مهم ترین مشکالت 

این حوزه می داند. 
او که با هزینه شــخصی کارگاهی کوچــک در کنار 
مزرعه اش برای فرآوری محصوالت گياهی ایجاد کرده، 
اميدوار است بتواند برند اختصاصی خود را توليد کرده و با 

صادر کردن محصوالتش سودی عایدش شود. 
مالکی کشت گياهان دارویی را پر هزینه و درآمد خام 
فروشی آن را  بسيار ناچيز توصيف می کند و می گوید:  
پولی که از خام فروشی نصيب کشاورز می شود حتی به 
اندازه هزینه کارگرها هم نيست. دالل بازی ها هم به ویژه 
در صنعت زعفران و گل محمدی زیاد است، چون خرید 
تضمينی و حمایتی از کشاورز وجود ندارد و دالالن با 
کمترین قيمت محصول را از دست کشاورزان خارج 
می کنند و چند برابر قيمت به مصرف کننده می فروشند.

او نبود دســتگاه های فرآوری و شــرکتی که بتوانند 
محصول را در شهرهای بزرگ به فروش برسانند، مشکل 
دیگر این حوزه می داند و توضيح می دهد: قيمت گياهان 
دارویی نوســان زیادی دارد. تسهيالت دولتی هم آن 
قدر با تاخير پرداخت می شود که ارزش پيگيری کردن 
ندارد. 3 سال پيش من درخواست وام کردم و اگر همان 
زمان این وام پرداخت می شد می توانستم صنایع تبدیلی 
تهيه کنم، اما این تسهيالت سال گذشته پرداخت شد 

که با آن حتی پياز زعفران هم نمی شود خرید. 

مرگ گیاهان دارویی در نبود صنایع تبدیلی
هر چند مســئوالن وعده از مکانيزه شــدن و تحول 
اقتصادی در این صنعت ارز آور می دهند، اما همچنان 
صادق نامور، کارشــناس اقتصاد کشاورزی مهم ترین 
چالش اقتصادی در این حوزه را فقدان صنایع تبدیلی 
می داند. او توضيح می دهد که ایران با وجود برخورداری 
از ذخایر عظيم گياهان دارویی به علت کمبود صنایع 
تبدیلی و فرآوری، سهم بســيار کمی در صادرات این 
محصول ســودآور دارد در حالی که تمرکز بر توليد و 
صادرات این محصوالت می تواند ارزش افزوده زیادی 
برای کشور ایجاد کند و از طریق درآمد ارزی حاصل از 

آن، وابستگی کشور به نفت را کاهش دهد.
این کارشــناس اقتصادی با تاکيد بر اینکه ســهل 
انــگاری در این مــورد موجــب واگــذاری بازار 
و ســود حاصل به کشــورهای و مهاجرت نيروی 
تحصيل کرده و متخصص از داخل کشــور خواهد 
شد، می افزاید: به عنوان مثال این مساله را می توان 
درباره گياه زعفران به وضوح مشاهده کرد. کشور 
اســپانيا در حالی به عنوان بزرگترین توليدکننده 
زعفران مطرح اســت که فقط یک درصد زعفران 
دنيا را توليد می کند، اما در مقابــل ایران با وجود 
توليد 90 درصد زعفران دنيا فقط به دليل نداشتن 
صنایع تبدیلی حدود 5 درصــد از این بازار بزرگ 
را به خود اختصاص داده اســت. نامور معتقد است 
مسئوالن جهاد کشاورزی باید عالوه بر تاکيد روی 
افزایش سطح کشــت، برنامه جامع و مدونی برای 
افزایش صنایع تبدیلی داشــته باشــند تا با ایجاد 
صنایع بســته بندی، بتوان از صادرات آن ها ارزش 

افزوده کسب کرد. 
وعده جهاد کشاورزی برای توسعه صنایع تبدیلی

اهميت توسعه صنایع تبدیلی در حوزه کشت گياهان 
دارویی آنجایی اهميت بيشتری می یابد که سودجویان 
با استفاده از این کمبود به جان بازار افتاده اند و با خرید 
محصوالت  خام و خروج فله ای آن ها از کشــور، زمينه 
محروميت بيشــتر را فراهم می کنند و انگيزه فعاليت 
را از کشــاورز و توليدکننده می گيرند. به همين دليل 
هم، کارشناســان کوتاه شدن دست واســطه ها را در 
کنار توسعه صنایع تبدیلی به عنوان راهی برای بهبود 

عملکرد کشت گياهان دارویی پيشنهاد می کنند.

صنایع تبدیلی، لنگ اعتبار 
مجری طرح گياهــان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی 
البته در این باره توضيحاتی دارد و می گوید که با مکانيزه 
شدن کشت برخی از محصوالت گياهی عالوه بر بهبود 
عملکرد، کاهش هزینه ها و قدرت رقابت در عرصه های 
جهانی می توان جلــوی ســودجویی دالالن را گرفت.  
حسين زینلی اما به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن 
ناآگاهی کشاورزان از  فرآیند توليد و عدم توانایی در جذب 
سرمایه گذاران است؛ مشکلی که برای رفع آن وزارتخانه 
عالوه بر ایجاد صنایع تبدیلی در برخی استان ها، به ایجاد 
دستورالعمل های فنی برای هدایت سرمایه گذاران پرداخته 
اســت. او در این باره توضيح می دهد: سرمایه گذاران را 
هدایت کردیم تــا با تبدیل و فــراوری توليدات گياهان 
دارویی، ارزش افزوده آن  ها را چند برابر کنند. اميدواریم 
با افزایش اعتبار در این زمينه بتوانيم در تمامی استان ها 

صنایع تبدیلی ایجاد کرده و صادرات را رونق دهيم. 

سراب صادرات بدون حمایت داخلی 
با وجود این اظهار اميدواری اما آمارها از سقوط رتبه 
ایران در صادرات گياهان دارویــی می گوید. طبق 
آمار، تا ســال ۱382، ایران پنجميــن صادرکننده 
گياهان دارویی بود که به دليل وجود برخی مشکالت 
به رتبه 32 تنزل پيدا کــرد و اکنون فقط زعفران و 
گل محمدی عمده ترین گياهــان دارویی صادراتی 
هســتند.  یکی از صادرکننــدگان گياهان دارویی 
در خراسان رضوی در کنار مســائلی مانند تحریم  
بانک های بين المللی و کم آبی، نبود مدیریت صحيح 
جنگل ها و مراتع را هم دليل کاهش ميزان صادرات 
گياهان دارویی می داند و به همشهری می گوید:  در 
گذشته دولت با ایجاد طرح طوبی، یارانه ای را برای 
کمک به توليدکنندگان گياهان دارویی به کشاورزان 
می داد که این امر موجــب افزایش توليد و صادرات 

گياهان دارویی می شد اما این یارانه قطع شد. 
سعيد مردانی قطع حمایت دولت و مشکالت کم آبی را 
موجب کاهش صادرات گياهان دارویی ایران می داند به 
طوری که قيمت تمام شده گياهان دارویی ایران با سایر 
کشورها قابل رقابت نيست.  مردانی با بيان اینکه نبود 
کشت ارگانيک، آلوده شدن منابع آبی و نبود مدیریت 
صحيح سم و کود شــيميایی از عوامل دیگر کاهش 
صادرات گياهان دارویی هســتند، عنوان می کند: در 
یک دوره زمانی دولت با در اختيار گذاشتن سم و کود 
شيميایی موجب آلوده شدن خاک های کشاورزی شد 
به طوری که گياهان از حالت ارگانيک خارج شدند و این 
مسائل موجب تنزل جایگاه ایران در صادرات گياهان 
دارویی جهان شــد.  این صادرکننده گياهان دارویی 

معتقد است وزارت جهاد کشــاورزی باید برنامه های 
حمایتی را برای پشتيبانی از توليد گياهان دارویی انجام 
دهد تا صادرات این محصوالت افزایش پيدا کند. او تاکيد 
می کند که وزارت جهاد کشــاورزی باید با ایجاد یک 
مدیریت جدی مساله آب را پيگيری کند و با در اختيار 
گذاشتن اراضی کشــاورزی از منابع ملی برای کشت 

گياهان دارویی موجب حمایت توليد کنندگان شود. 

صادرات بدون استاندارد شدنی نیست
حتی اگر وعده های مطرح شده وزارت جهاد کشاورزی 
درباره توسعه صنایع تبدیلی و حمایت دولت هم محقق 
شود، نباید از مشکل دیگر کشت گياهان دارویی غافل 
شد؛ توليد بدون اســتانداردهای جهانی. نکته ای که  
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از اصلی ترین عوامل 
در توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده در این بخش 
است.  رئيس یکی از شرکت های دانش بنيان در زمينه 
ساخت داروهای با پایه گياهی در مازندران این موضوع را 
تایيد می کند و به همشهری می گوید: هدف ما صادرات 
محصول به کشورهای اروپایی است تا بتوانيم آورده ارزی 
داشته باشيم، اما بسياری از این کشورها استانداردهای ما 
را قبول ندارند و باید از مراکز معتبر علمی اروپایی مدرک 
تخصصی داشته باشيم که با توجه به تحریم ها این امر به 

راحتی امکان پذیر نيست.
محمد مهدی جعفری توضيح می دهد که استانداردهای 
اروپایی روی ارگانيک بودن محصوالت تاکيد دارند که 
بسياری از ترکيبات گياهان دارویی ما ارگانيک نيست، 
زیرا خرید محصوالت طبيعی هزینــه زیادی دارد. به 
گفته وی، عصاره گل ســرخ غيرارگانيک ليتری 60 
ميليون تومان است در حالی که عصاره ارگانيک این 
گل ليتری 200 ميليون تومان به فروش می رســد. با 
توجه به تفاوت قيمت بسياری از شرکت های فراوری 
ترجيح می دهند در نبود اعتبار کافی، از محصوالت غير 

ارگانيک استفاده کنند. 

  
در حــال حاضر ســهم تبــادالت گياهــان دارویی و 
فرآورده های مرتبط با آن در دنيا حدود ۱23 ميليارد دالر 
بوده و کشور ما با احتساب صادرات زعفران و گل محمدی 
از این تبادالت، ســهم بســيار ناچيزی در حدود 305 
ميليون دالر دارد. بر اساس آمار، بيشترین حجم صادرات 
گياهان دارویی ایران به پاکســتان و امارات و پس از آن 
آلمان، ژاپن و چين انجام می شود، اما به دليل آماده نبودن 
بستر های مناسب و محدود بودن تکنولوژی فرآوری آن ها 
در داخل کشور، گياهان دارویی توليدی به  صورت خام 
و فله ای صادر می شود که عالوه بر تخریب طبيعت و از 
بين بردن ذخایر ژنتيکی، ارزش افزوده چندانی هم ندارد. 
این در حالی است که کشورهای پيشرفته دنيا نبه سرعت 
در حال سرمایه گذاری روی این حوزه هستند. در ميان 
این کشــور ها، آلمان وضعيت جالبی دارد. این کشور 
سابقه ای در توليد و مصرف گياهان دارویی ندارد، اما با 
برنامه ریزی دقيق و منسجم توانسته خود را به عنوان یک 
قطب در توليد گياهان دارویی در جهان معرفی کند. در 
حال حاضر درآمد ارزی آلمان فقط از طریق فرآوری و 
توليد گياهان دارویی بيش از دو برابر درآمد ارزی ایران 
از طریق فروش نفت خام و حدود 60 ميليارد یورو است؛ 
برنامه ریزی که ایران می تواند با داشتن ظرفيت های 
بسيار در کشت و توليد گياهان دارویی برای اشتغال زایی 
در استان های محروم، افزایش صادرات و درآمد ملی از 

آن بهره ببرد. 

رنج برداشت برای ما، ثروت فرآوری برای آنها
 در شرایطی که مشکالت اقتصادی و بيکاری گریبان گير استان های محروم است، ظرفيت های بکر کشاورزی مانند گياهان دارویی در این مناطق 

در سایه بی برنامگی مسئوالن و سودجویی دالالن با خام فروشی از دست می رود
فاطمه عباسی

 خبرنگار

نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی از جمله دالیلی است که موجب شده کشاورزان به خام فروشی روی بیاورند.

صدای استان ها

عکس نوشت

   حذف واسطه ها با سامانه گیاهان دارویی 
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال 98 سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور به 228 هزار هکتار رسیده است به همشهری 
می گوید: ما درصدد هستیم عالوه بر افزایش تولید، زنجیره ارزش گیاهان دارویی را نیز افزایش دهیم. به همین منظور در حال راه اندازی شرکت های بازارساز و 
بازارگردان به ویژه در استان های حوزه زاگرس که محرومیت بیشتری دارند، هستیم. این شرکت ها محصوالت گیاهان دارویی که بر اساس قطب بندی در استان های 
مختلف تولید می شوند را به صادرکننده ها و بازرگانان و همچنین به کشورهای دیگر معرفی خواهند کرد و بر این اساس می توانیم محصول را به قیمت باالتری به 
کشورهای دیگر صادر کنیم.  حسین زینلی با بیان اینکه به زودی در اســتان ها انبارهای بورس کاال فعال می شود،  می افزاید: این انبارها از سوی بخش خصوصی 
مدیریت خواهد شد و طبق دستورالعمل هایی که دارند، محصوالت گیاهی باید استانداردهای خاصی را رعایت کنند تا برای فروش در بازارهای داخلی و صادرات 
آماده شوند. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی به راه اندازی 2 سامانه گیاهان دارویی هم اشاره می کند و ادامه می دهد: این سامانه ها شهریور به 
بهره برداری می رسد و می تواند به کشاورزان کمک کند که محصوالتشان را به صورت آنالین به فروش برسانند. اتفاقی که دست واسطه ها را کوتاه می کند. این سامانه 
همچنین می تواند کشاورز را به تولید کننده و صادرکننده معرفی کند. مجریان گیاهان دارویی در هر استان نیز کار با این سامانه را به کشاورزان آموزش خواهند داد.

زمرد گیالن
آبشار زمرد واقع در شهر حویق استان گيالن یکی از زیباترین آبشارهای ایران است که 
طبيعت و منظره اطراف آن حســی از آرامش را به بازدیدکنندگان و گردشگران خود 

القا می کند.

هر
س: م

عک
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درآمدهايپايداردرشهرهايكشورهايبزرگازچهمنابعيتامينميشود؟
   شهرهاي تورنتو و بوستون: بيشــترين منابع درآمدي از ماليات بر دارايي )امالك( و 

مبادالت مالي بين دولت شامل ماليات بر فروش و ماليات بر درآمد است.
  شهرهاي كشورهاي مكزيك و برزيل: ســاالنه درصد قابل توجهي از درآمد ناخالص 
دولت به دولت هاي محلي )شهرداري( اختصاص پيدا مي كند. پس از آن، ماليات بر اموال 
و دارايي ها، فروش خدمات، انتشار اوراق قرضه، عوارض و جرايم، تامين كننده هزينه هاي 

اين شهرهاست.
  سيدني و ملبورن: بيشترين درآمد شهرداري ها از محل عوارض، درآمد مربوط به تعرفه ها، 

فروش خدمات و جرايم تامين مي شود.
  كشورهاي پيشرفته آسيايي مانند ژاپن، چين و كره جنوبي: ماليات بر ساكنان، امالك و 
مستغالت و ماليات بر برنامه ريزي شهري، ماليات بر مصرف توتون و تنباكو بيشترين درآمد 

شهرداري را تامين مي كند.
  شهرهاي كشورهايي مثل هند، مالزي و فيليپين )اصلي ترين كشورهاي در حال توسعه(: 
كمك هاي بالعوض دولتي و پس از آن درآمدهاي مالياتي به ويژه ماليات بر اموال و دارايي، 

فروش خدمات و عوارض و جرايم درآمدهاي اصلي شهر هستند.
  شــهرهاي كشــورهاي آمريكا، كانادا، انگليس و آفريقاي جنوبي: تكيه عمده درآمد 

شهرداري ها بر ماليات و دارايي غيرمنقول يا همان عوارض نوسازي است.

3اتفاقخوبكهباتصويباليحهدرآمدهايپايداربرايشهرميافتد:
  براي نخستين بار در كشــور »عوارض محلي« تعريف مي شود كه قبال در هيچ قانوني، 

عوارضي به اين نام وجود نداشت.
  تصويب واگذاري  دارايي هاي مالي و ســرمايه اي و درآمد حاصل از ســرمايه گذاري و 
مشاركت در سرمايه گذاري به عنوان منابع درآمد جديد. اين اجازه، رونق سرمايه گذاري 

در شهر و افزايش درآمدهاي شهر را به دنبال دارد.
  تسهيل استفاده از ابزارها و روش هاي مالي براي شهرداري ها و »تدوين مصاديق وضع 
عوارض توسط شوراها«. براي نخستين بار است كه قانونگذار عوارض جرايم راهنمايي و 

رانندگي را در كالنشهرها به رسميت شناخته است.

بررسيعملكرددرآمدشهرداريتهراندر۱۱ماهسال۱3۹۸

اليحه درآمدهــاي پايدار شــهرداري ها بعد از 
35سال به مجلس رفت و بعد از كش و قوس هاي گزارش

فراوان، ســرانجام با اصالحاتي تصويب شــد؛ 
اليحه اي كه درآمد مديريت شهري را افزايش مي دهد و قرار است 
درآمدهاي قابل اتكا يا به قول معروف، درآمدهاي پايدار اين نهاد 
پرخرج و بَرج شهري را تا حدي افزايش دهد. سال هاي سال است 
كه شــهرداري ها به خصوص مديريت شــهري كالنشهري با 
مختصات تهران براي تامين مخارج خدمات گســترده اش به 
شهروندان به درآمدهايي چشم دارند كه محقق شدنشان هيچ 
ضمانت و حساب و كتاب خاصي ندارد؛ پولي كه يك سر آن به 
فروش تراكم ختم مي شود و سر ديگرش به دريافت عوارض و 
تخلفات ساختماني. با مصوبه يك ماه قبل مجلس اما مديريت 
شهري مي تواند به منابع درآمدي از قبل تعيين شده اي تكيه كند 

كه مي شود برايش برنامه ريزي كرد و به تحققش دل بست. آنطور 
كه معلوم اســت با اين اليحه، درآمدهاي پايدار شــهرداري ها 
4هزارميليــارد تومان افزايــش مي يابد؛ موضوعــي كه ناصر 
يارمحمديان، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه هم بر آن 
تأكيد مي كند اما در عين حال معتقد است كه اين اليحه هرچند 
در بخش درآمدها، به پايدار كردن درآمد شــهرداري ها بسيار 

كمك مي كند، اما لزوما اين اتفاق نمي افتد.
يارمحمديان در اين بــاره مي گويد: 
»يكي از اتفاقاتي كــه رخ داده بحث 
سهم شهرداري ها از عوارض ماليات 
ارزش افزوده  است. اين موضوع اول در 
اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها 
مطرح شــد، ولي از آنجا كه اليحه ماليات ارزش افزوده زودتر از 
اين اليحه به صحن مجلس رفت، موضوع 50-50 شدن سهم 
شــهرداري ها و دهياري ها )50درصد ســهم درآمد عمومي و 
50درصد سهم شــهرداري ها و دهياري ها( را در قانون ماليات 

ارزش افزوده به تصويب رساندند. اين مبلغ براي كل شهرداري ها 
طبق برآورد هايي كه در سال 139۸ شده، حدود 4هزار ميليارد 
تومان مي شود كه قرار است به نسبت جمعيت بين شهرداري ها 
توزيع شــود. اين مبلغ مي توانــد به پايدار شــدن درآمدهاي 
شــهرداري ها كمك قابل توجهي كند.« اين اقتصاددان ادامه 
مي دهد: »نكته اي كه نبايد فراموش شــود اين است كه هدف 
از ارائه اين اليحه، 2 مسئله مهم بود؛ اول آنكه سهم درآمدهاي 
ناپايدار شهرداري ها مانند عوارض ساختماني را كاهش دهد و 
مسئله ديگر افزايش سهم درآمدهاي پايدار شامل ارزش افزوده، 
عوارض نوسازي ماده 4 قانون نوسازي و ساير عوارض بهره برداري 
از خدمات شهري اســت. اتفاقي كه در اين اليحه افتاد شامل 
ضعف هايي بود؛ اول آنكه به عوارض ســاختماني هيچ توجهي 
نكرد؛ هرچند پيشنهادهاي اوليه اين بود كه شهرداري ها مكلف 
شوند، سهم عوارض ناپايدار خود را طي 3دوره 5، 10 و 12ساله 
از 100درصد به 50درصد كاهش دهند؛ موضوعي كه متأسفانه 

از اليحه حذف شد.«

اصالح اليحه درآمدهاي پايدار در مجلس، درآمد ساالنه شهرداري ها را 4هزار ميليارد تومان افزايش مي دهد

خودكفاييشهرداريهادرايستگاهاول

مجيد جباري
خبر نگار

خبر

 اختصاص 5 ميلياردتومان 
براي خريد  ون معلوالن 

در روزي كه برخي از اعضاي كمپين معلوالن در دفتر شهردار تهران 
ميهمان بودند، با نظر مســاعد پيروز حناچي قرار شد مسائل مربوط 
به معلوالن پيگيري شــود. به گزارش همشــهري، نشست صميمانه 
مصطفي كاظمي، مشاور عالي شــهردار تهران با بهروز مروتي، مدير 
كمپين معلوالن و سيدمهدي صادقي، عضو كمپين برگزار شد. در اين 
جلسه صادقي و مروتي موضوعات مختلف شهري مرتبط با حوزه افراد 
داراي معلوليت را مطرح كردند كه با نظر مساعد شهردار و مساعدت 
و پيگيري بي وقفه كاظمي موضوعات زير نهايي و مقرر شــد تا نتيجه 
نهايي، كمپين پيگيــري الزم را صورت دهد. ايــن موضوعات به اين 
ترتيب اســت: 5ميليارد تومان به صورت فوري جهت خريد تعدادي 
ون مناسب سازي شده براي سامانه حمل ونقل جانبازان و معلوالن تا 
پايان تيرماه توسط شركت واحد اتوبوسراني تخصيص دهند. گنجاندن 
تعداد 60 ون مناسب سازي شده در قرارداد في مابين شهرداري تهران 
و شركت ايران خودرو ديزل با موضوع اتوبوس هاي شهري كه به دليل 
عدم توانايي فعلي ايران خودرو ديزل احتماال تا 6 ماه آينده در خط توليد 
قرار خواهد گرفت. در ادامه آمده است كه موضوع مناسب سازي اماكن 
ورزشي و تعيين جلسه با مهندس محسني، مديرعامل سازمان ورزش 
شهرداري تهران پيگيري شود. همچنين موضوع آسانسور پل عابر پياده 
در محدوده ورزشگاه قمر بني هاشم)ع( و بهره برداري از اين آسانسور 
در 2  ماه آينده پيگيري شود. موضوع عدم افتتاح پروژه هاي عمراني فاقد 
استانداردهاي مناسب سازي نيز با نظر مستقيم حناچي و مساعدت 
كاظمي پيگيري شود. فرايند ارتباط مســتمر بين دفتر مشاور عالي 
شهردار تهران و كمپين معلوالن با هدف پيگيري مطالبات ايجاد شود. 
همچنين به آموزش مديران، كاركنان، ناظران و پيمانكاران شهرداري 
در حوزه شــهري و معلوالن با كمك ميرپور، مدير آموزش شهرداري 

تهران تأكيد دوباره شود.
مروتي و صادقي پيش تر در صحن شوراي شهر تهران نيز حضور پيدا 
كرده بودند. اين حضور با درخواست بهروز مروتي و هماهنگي نژادبهرام 
و در راستاي آمادگي براي ارائه نطق قبل از دستور براي اعضاي شورا در 
جهت آشنايي اعضاي شورا با موضوع معلوليت، نيازها، مطالبات و قوانين 
موجود انجام شــده بود. در اين هنگام مدير و عضو كمپين معلوالن با 
محمدجواد حق شناس، زهرا نژادبهرام، مجيد فراهاني و حجت نظري 
گفت وگو كردند. در حاشــيه اين ديدار فراهاني پس از شنيدن انتقاد 
فعاالن كمپين از دسترس پذير نبودن محوطه ورود به صحن شورا براي 
افراد داراي معلوليت، طي تذكر كتبي از محسن هاشمي، رئيس شوراي 
شهر خواستار مناسب سازي محوطه شورا براي تردد آسان و همچنين 

رفع موانع حضور افراد داراي معلوليت در شهر شد.
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مدير مطالعات مالي و اقتصادشهري مركز مطالعات و برنامه ريزي تهران: رويكرد جديد نظام مالي شهرداري ها خوب است اما تا 
رسيدن به وضع مطلوب فاصله دارد

اولينگامبرايدرآمدهايپايدارشهرداري

بررسي نظام درآمدي شهرداري ها از گذشته تاكنون نشان مي دهد 
كه حتي بعد از انقالب، شهرداري ها از درآمدهاي ناشي از ماليات 
بر درآمد اشخاص سهم داشتند، اما در دهه هاي 60و 70 اين درآمد 
از شهرداري ها گرفته شــد؛ از اين رو در اليحه درآمدهاي پايدار 
تالش شده بود خيلي از منابعي كه شهرداري ها در سال هاي قبل 

دريافت مي كردند، دوباره احيا شود. در گذشته در منابع درآمدي 
شهرداري ها آيتمي به نام »عوارض توأم با ماليات« وجود داشت؛ 
يعني مالياتي كه بخشي از آن به دولت محلي تعلق مي يابد؛ حتي 
ماليات ناشي از امالك و مســتغالت توسط شهرداري ها گرفته 
مي شد اما در دهه60، دولت اين درآمدها را از شهرداري ها گرفت 
و همه ماليات هايي كه به نوعي توسط دولت به شهرداري ها واگذار 
شده بود از شهرداري ها سلب شد. به عالوه تا سال6۲ شهرداري ها 
در بودجه ساالنه كل كشور كمك هاي دولتي مستقيمي دريافت 
مي كردند كه حدود ۴0 درصد بودجه شهرداري را پوشش مي داد. 
اما از سال63 كمك هاي شــهرداري ها در بودجه ساالنه كشور 

حذف شــد، ولي همان موقع مقرر شد 
كه وزارت كشــور ظرف 3 ماه اليحه 
خودكفايي شهرداري ها را تهيه و ظرف 
6 ماه شهرداري ها را خودكفا كند كه اين 
اتفاق تا كنون نيفتاده است. اليحه اي كه 

در سال 98تصويب شد، برخالف تأخير 36 ساله، رويكرد جديدي 
براي نظام مالي شهرداري هاست اما تا رسيدن به وضع مطلوب 
فاصله دارد. شهرداري ها دنبال آن بودند كه بعد از 36 سال بخشي 
از درآمدهاي شهرداري ها در قبل از انقالب به شهرداري بازگردد. 
اين به شكل كامل برنگشته اما به عنوان نخستين گام خوب است.

ابراهيم جمشيدزاده
مدير مطالعات مالي و اقتصادشهري  مركز مطالعات و 

برنامه ريزي تهران

فاصلهزيادتهرانباشهرهايجهاندرمنابعپايدار

85 درصد درآمد 
شهرداري هاي 
شهرهاي بزرگ 

دنيا از منابع پايدار 
)عوارض، فروش 

خدمات، كمك هاي 
بالعوض( تامين 

مي شود.

كشورهايدرحال
توسعه

۴7 درصد از درآمد 
شهرها از ماليات 

امالك و مستغالت 
)عوارض نوسازي( 
به دست مي آيد. 

تهران
 30 درصد درآمدها 

از منابع پايدار 
تامين مي شود.

تهران
۲درصد از مجموع 
عوارض شهرداري 
از عوارض نوسازي 

تامين مي شود.

  درآمد شهرداري تهران از عوارض نوسازي و ۵۱۳ ميليارد تومان
خودروهاي سواري 

عوارض بر پروانه كسب و پيشه و حق صدور پروانه78 ميليارد تومان

عوارض بر اماكن عمومي ۱۴ ميليارد و۶7۱ ميليون تومان
)هتل ها و مسافرخانه ها(

عوارض پيشه وران مؤسسات درماني۳ميليارد و ۶20ميليون تومان

عوارض ساالنه 2۵0 ميليارد و ۵۳۳ ميليون تومان
خودروهاي سواري

يك ميليارد و 8۱۵ ميليون تومان
عوارض شماره گذاري ساالنه 

موتورسيكلت و ساير وسايل نقليه 

 مديريت پسماند2۱۱ميليارد و ۶78ميليون تومان
 )مسكوني، تجاري و اداري( 

حوزه بهاي خدمات ۶ ميليارد و 2۵۴ ميليون تومان

85 درصد درآمد شهرداري هاي شهرهاي بزرگ دنيا از منابع پايدار تامين مي شود؛ درحالي كه اين رقم براي تهران 30درصد است
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  بالتكليف تر از ليگ
  در مورد مسابقات جام حذفي

 كه هنوز هيچ چيزش معلوم نيست
 درحالي كه تمام نگاه ها به از سرگيري مسابقات 
ليگ برتر است، انگار همه يادشان رفته كه جام 
حذفي هم نيمه كاره مانده و بايد تكليفش روشن 
شود. اين مسابقات به مرحله نيمه نهايي رسيده، 
اما يك بــازي از مرحله يك چهــارم نهايي بين 

سپاهان و استقالل باقي مانده است. 
برنده اين مســابقه به جمع 3تيــم ديگر يعني 
پرســپوليس، تراكتور و نفت مسجدســليمان 
مي پيوندد و از آنجا به بعد بايد نيمه نهايي برگزار 
شود. منتها اين وسط هيچ اطالعاتي در مورد اين 
مسابقات منتشر نشده اســت. مثال كسي تاريخ 
اين بازي ها را نمي داند و روشن نيست كه آيا جام 
حذفي در خالل ليگ برگزار مي شود يا به بعد از 
پايان اين رقابت ها موكول خواهد شد؟ همچنين 
در مورد محل برگــزاري بازي فينال جام حذفي 
هــم ترديدهايي وجود دارد. ماه هــا پيش اعالم 
شده بود امســال اســتاديوم پارس شيراز محل 
برگزاري مســابقه نهايي خواهد بــود، اما بعد از 
اين همه ســكوت و وقفه، اصال روشن نيست كه 
اين ورزشگاه تازه تاسيس شرايط ميزباني بازي 

را دارد يا نه.
از اينها كه بگذريم در قبــال قوانين جام حذفي 
هم سكوت شده اســت. به  عنوان مثال در كوپا 
ايتاليا به  خاطر شــرايط خاص كرونايي شــاهد 
حذف وقت هاي اضافي بوديم؛ به همين دليل هم 
بازي فينال بين يوونتوس و ناپولي بعد از تساوي 
 در 90دقيقه بالفاصله به ضربات پنالتي كشيده

 شد. 
در اين شرايط ســكوت و عدم  تعيين تكليف اين 
جزئيات توسط سازمان ليگ، شائبه جدي نبودن 
برگزاري جام حذفي را تقويت كرده است. شايد 
هم دوســتان منتظرند ابتدا مســابقات ليگ از 
سر گرفته شــود و شــرايط را ببينند تا بعد در 
مورد برگزاري جام حذفي تصميم بگيرند. آنچه 
مسلم است اينكه در صورت برگزاري مسابقات 
ليگ، جام حذفي هم حتما بايد ادامه پيدا كند، 
وگرنه تيم هايي كه ذي نفــع بودند - مخصوصا 
تراكتور- به شــدت به لغو اين مسابقات معترض 

خواهند شد.

فوتبال ايران

مهدي تارتار و بازيكنان تيمش طومار معروف درخواست براي لغو 
ليگ را امضا كرده اند، بعد خود تارتار به خاطر هراس از خراب شدن 
جايگاهش بين پرسپوليسي ها مي گويد:»برگزاري ليگ بهترين 
تصميم ممكن بود. باشگاه از ما خواست به خاطر مشكالتي كه داريم 
آن نامه را امضا كنيم.« يعنــي تارتار امضا كرده كه بهترين تصميم 
ممكن لغو شــود. خداوكيلي كجاي دنيا ممكن است آدم چنين 
چيزهايي ببيند؟ قصه عبداهلل ويسي هم جالب است. سرمربي پيكان 
در پاسخ به اين سؤال كه چرا چنين طوماري را امضا كرده، مي گويد: 
»من اصال نمي دانم در آن نامه چه چيزي نوشته شده بود. آقاي زنوزي 
گفت امضا كن، من هم امضا كردم. فكــر مي كردم در مورد رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي است، وگرنه زمين خاكي نيست كه انصراف 
بدهيم.« قشنگ سرزمين عجايب است اين فوتبال؛ بدون برگزاري 

مسابقات هم دور هم كلي سرگرم هستيم!

يك نامه و هزار بهانه

در حاشيه بازي دوستانه پرسپوليس و شــهرخودرو، محمدرضا 
خلعتبري براي اينكه همه را راضي كند گفته: »برگزاري ليگ در اين 
شرايط خطرناك است. ما راضي هستيم ليگ را تعطيل و پرسپوليس 
را قهرمان اعالم كنند.« دست شما درد نكند. فقط يك سؤال؛ با توجه 
به اينكه تقريبا ثلث مسابقات باقي مانده، راضي هستي يك سوم از 
قرارداد امسالت كسر شود يا نه؟ يعني اگر با اين هم مشكلي نداشته 
باشي، مي توانيم باور كنيم نگران كرونا هستي، وگرنه انتخاب گزينه 
»در خانه مي نشــينيم و پول كامل مي گيريم« كه راحت ترين كار 
دنياست. بعيد است شما به عنوان يكي از ركوردداران تغيير تيم در 
تاريخ فوتبال ايران اهل گذشت از قراردادت باشي؛ بنابراين بهتر است 
كمي به اين فكر كني كه شهرخودرو با كسب چند نتيجه خوب قادر 
است بار ديگر سهميه آسيايي بگيرد. كمي هم نگران تيمت باش لطفا!

موافق پول نگرفتن هم هستي؟

در شرايطي كه خبر قطعي عدم بازگشت اشكان دژاگه به ايران منتشر 
شده، مديرعامل باشگاه تراكتور نقطه نظرات جالبي در اين مورد دارد. 
ميرمعصوم سهرابي مي گويد: »برخي در فضاي مجازي دوست دارند 
از كاه كوه بسازند. اشــكان به ما گفته خانواده اش نگران او هستند و 
اجازه نمي دهند به ايران برگردد. قرار شد او همانجا در آلمان بماند و 
تمرين كند.« پس معلوم شد اصال مشكلي وجود ندارد و يك مشت 
حاشيه ساز دارند براي تراكتور قصه مي بافند. خبر جدايي دژاگه كذب 
محض است، فقط او به ايران برنمي گردد. اصال خدا را چه ديديد، شايد 
يك روز تراكتور در آلمان بازي داشت، آن زمان حاشيه سازان خواهند 
ديد كه دژاگه هنوز بازيكن تراكتور اســت و براي اين تيم به ميدان 
مي رود. البته در آن صورت باز بايد ببينيم خانواده اش اجازه مي دهند 

يا نه؛ باالخره فوتبال است، رستوران نيست كه خطر نداشته باشد!

خب ، پس مشكلي نيست

نكته بازي

CIP پرواز چارتر از طريق 
استقاللي ها قرار بود با پرواز چارتر به اهواز بروند، 
ولي اين موضوع در نهايت ميسر نشد تا مسئوالن 
اين باشگاه راهكار جالبي را درنظر بگيرند. سعيد 
رمضاني، سرپرست اســتقالل در اين خصوص به 
همشهري ورزشي مي گويد: »پرواز رفت ما چارتر 
نيست، ولي پرواز برگشــت، چارتر است. ما براي 
پرواز رفت تعداد بليت هاي بيشــتري گرفتيم تا 
قسمتي از فضاي هواپيما در اختيار خودمان باشد 
و نسبت به ديگر مسافران فاصله امني ايجاد كنيم 
كه كمترين خطر را داشته باشد. از طرفي قرار شد 
به محض ورود به فرودگاه به سمت CIP برويم تا 
كمترين برخورد را با اشخاص ديگر داشته باشيم.«

  عدم حضور در فرودگاه اهواز
استقاللي ها بعد از فرود هواپيما در اهواز قرار نيست 
وارد سالن فرودگاه شوند. رمضاني در اين خصوص 
مي گويد: »به محض رســيدن به فرودگاه اهواز، 2 
اتوبوس به كنار هواپيما مي آيند تا از همانجا راهي 
هتل شــويم. اين اتوبوس ها هم توســط نيروهاي 
خودمان كه از قبل به اهواز فرســتاديم ضدعفوني 
خواهد شــد. ما در اهواز در هتل بســتان مستقر 
خواهيم شد. اينطور نيست كه هتل به صورت كامل 
در اختيار ما باشد، ولي تالش كرديم تا قسمتي از 
اتاق ها كه نزديك هم اســت را در اختيار بگيريم و 

كمترين برخورد را با ديگران داشته باشيم. اتاق ها 
هم توسط نيروي خودمان ضدعفوني مي شود؛ البته 
باشگاه فوالد هم به ما كمك مي كند و من با آقاي 
آذري در تماس هســتم تا مشكلي ايجاد نشود. در 
زمين مسابقه كه مشكلي پيش نخواهد آمد، ولي 
تالش ما اين است كه در طول مدت سفر، همه  چيز 

را تا حد امكان رعايت كنيم.«
  تست استقاللي ها منفي شد

اعضاي استقالل در آستانه ســفر به اهواز پيش از 
تمرين روز يكشنبه براي ســومين بار تست هاي 
كرونا را پشت سر گذاشتند و ديروز جواب تست ها 
به دســت مسئوالن باشــگاه رســيد. دكتر امين 
نوروزي، معاونت پزشــكي اســتقالل مي گويد: 
 »جواب تســتي كه از بازيكنان گرفته شد، ديروز 
اعالم شد و خوشبختانه از مجموعه تيم استقالل 
كسي مبتال به ويروس كرونا نيست.« با اين شرايط، 
استقاللي ها با سالمت كامل به شهري خواهند رفت 
كه در وضعيت قرمز قــرار دارد و اميدوارند بدون 

مشكل از اين شهر بازگردند.
  تونل ضدعفوني در ورزشگاه

باشگاه فوالد هم در تالش است تا تمام پروتكل هاي 
بهداشتي را در اين بازي رعايت كند. سعيد آذري، 
مديرعامل فوالد به خبرنگار همشهري مي گويد: 
»ما براســاس شــرايط ميزبانــي، پروتكل هاي 

بهداشــتي را رعايت خواهيم كــرد و حتي بنده 
بر ســاخت تونل هاي بهداشــتي و ضدعفوني هم 
نظارت مســتقيم دارم و نمي خواهم كار را به اما و 
اگر بســپارم. تونل ضدعفوني در ورزشگاه خواهد 
بود و اميدوارم بهترين ميزباني را از استقالل داشته 
باشــيم. در اين مدت هم كه تمرينات را در تهران 
و اهواز دنبال كرديم، همه مسائل بهداشتي تا حد 

امكان رعايت شده است.«
  4عكاس و صفر خبرنگار

در بــازي فوالد و اســتقالل كه نخســتين بازي 
ليگ در شــروع دوباره اين رقابت هاست، عالوه بر 
غيبت تماشــاگران شــاهد غيبت خبرنگاران نيز 
خواهيم بود. براساس تصميم گيري سازمان ليگ 
و برگزاركنندگان اين مسابقات، هيچ خبرنگاري 
براي پوشــش اين بازي در ورزشگاه نخواهد بود و 
فقط 4عكاس براي عكاسي در كنار زمين حضور 
خواهند داشــت. يك عكاس از سازمان ليگ، يك 
عكاس از انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي و 
2 عكاس از 2 باشگاه در كنار زمين حضور خواهند 
داشــت و جايگاه خبرنگاران نيــز خالي خواهد 
ماند. بايد ديد بعد از برگزاري نخســتين بازي، در 
بازي هاي بعدي و در شهرهاي ديگر چه تدابيري 
براي حضور عكاســان و خبرنگاران انديشــيده 

خواهد شد.
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مصدومان استقالل ؛ از تبريزي تا وريا
ديروز كلينيك باشــگاه اســتقالل، دوشنبه 
شــلوغي را پشت سر گذاشــت. روز گذشته 
وريا غفوري، ميالد زكي پور و مرتضي تبريزي 
با حضور در كلينيك باشــگاه به فيزيوتراپي 
پرداختند. البته اين 3بازيكن شــرايط كامال 
متفاوتي را از لحاظ جســمي تجربه مي كنند. 
مرتضي تبريزي كه چند روز قبل دچار پارگي 
رباط صليبي شده اين روزها با عصا در كلينيك 
حاضر مي شود تا با انجام چند جلسه فيزيوتراپي 
و خوابيدن ورم زانويش براي عمل جراحي آماده 
شــود. او ديروز هم به فيزيوتراپي پرداخت تا 
يك روز ديگر به عمل جراحي زانويش نزديك 
شــود. ميالد زكي پور نيز همچنــان به درمان 
زانويش مشغول است. در مورد اين بازيكن حتي 
شائبه پارگي رباط صليبي نيز مطرح شده بود اما 
اين موضوع تكذيب شد و احتماال ميالد بعد از 
غيبت در بازي با فوالد از بازي هاي بعدي به جمع 
آبي پوشان اضافه شــود. وريا غفوري كاپيتان 
استقالل نيز به گفته خودش مشكلي براي بازي با 
فوالد ندارد و ديروز به خاطر احساس درد خفيف 
به كلينيك استقالل مراجعه كرد تا براي بازي 

فردا كامال آماده شود.

 درگذشت يك بازيكن جوان فوتبال
قابل توجه باشگاه هاي ايراني كه دنبال لغو ليگ هستند؛ يك بازيكن فوتبال در 25سالگي فوت كرد. البته دليل 
مرگ كوسي كوداگبا، مهاجم تيم كارا آسك توگو كرونا نيست و آقاي گل ليگ توگو در سال هاي 2019و 2018بر اثر 
ماالريا درگذشته است اما اين دليل نمي شود. او مشكل قلبي هم داشت و ممكن بود به خاطر كوويد-19فوت كند.

   گزارشي از نحوه سفر استقالل
  به اهواز    براي رويارويي با فوالد خوزستان

اميرحســين اعظمي| ليگ برتر ايران بعد از 4ماه 
تعطيلي از فردا شــب دوباره آغاز مي شود و در 
نخستين بازي فوالد خوزســتان در ورزشگاه 
اختصاصي اش ميزبان اســتقالل تهران خواهد 
 بود. اين بازي مهم ساعت21فردا )چهارشنبه(

 در حالي برگزار خواهد شــد كه شهر اهواز در 
وضعيت قرمز به ســر مي بــرد. همين موضوع 
شايعاتي را درخصوص انجام اين بازي در يك شهر 
ديگر به وجود آورد كه البته اين شايعات تأييد 
 نشد. حاال استقاللي ها بعد از انجام تمرين ديروز

 در تهران، خودشــان را آماده سفري پرماجرا 
به اهواز مي كنند. آنها با پرواز ســاعت16امروز 
فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد اهواز ترك 
خواهند كرد كه البته سفر استقاللي ها با رعايت 

مسائل حساس بهداشتي خواهد بود.

  پرواز آبي به وضعيت قرمز
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بهــروز رســايلي|  اين 4ماه چالش با ويروس كرونا، براي 
هواداران فوتبال به اندازه 40 سال طول كشيد؛ بس كه 
حرف هاي عجيب و غريب شنيدند و رفتارهاي دغل بازانه 
و منفعت طلبانه ديدند. اصــا انگار كرونا همان مختصر 
صداقت و روراســتي موجود در اين فوتبال را هم به باد 
داده بود. هر جمله اي كه مي شنيدي، مثل ميخي بود كه 
به مغزت مي كوبيدند. اين داستان مربوط به يك تيم و دو 
تيم هم نمي شد و كنش هاي هر تيمي را تعقيب مي كردي، 

دم خروسش باالخره جايي بيرون مي زد.

  تراكتور؛ پادشاه پارادوكس ها
در طول اين 4ماه هيچ باشگاهي به اندازه تراكتور جنب وجوش 
نداشــت؛ يعني يقين بدانيد اگر آنها نيمي از اين تالش شان 
براي لغو ليگ را در خود مســابقات به خرج مي دادند تا حاال 
آن »جام فلزي« معروف را برده بودند و كمي آرام مي گرفتند. 
در اين مدت مديران تراكتور به شــدت خودشــان را نگران 
سالمتي اهالي فوتبال نشان مي دادند و خواهان لغو بازي ها 
بودند، اما عجيب است كه همين دوستان موقع سنگ پراني 
به هواداران تيم ميهمان در ورزشــگاه يادگار تبريز، مطلقا 
احساس ناراحتي نمي كنند و خم به ابرو نمي آورند. كرونا براي 
جان آدم ها خطرناك است و سنگ هم همينطور؛ اما واكنش 
آقايان كامال دوگانه است. بعد كاپيتان همين تيم كه كامال 
از كنترل خارج شده، در آلمان رستوران گردي مي كند. اينجا 
هم تراكتوري ها نگران كه نمي شوند هيچ، فرضيه قديمي بودن 
تصاوير منتشرشده را پيش مي كشند. باز همه اينها به كنار؛ 
اوج شــگفتي جايي اســت كه مديرعامل تراكتور مي گويد: 
»حاال كه قرار به برگزاري ليگ اســت اجازه بدهيد10 هزار 
نفر از هواداران تراكتور با فاصله گذاري اجتماعي در استاديوم 

حاضر شوند.« ما چه كنيم با شما واقعا؟
   شهرخودرو؛ ماچ  و بوسه يا آه  و ناله؟

شهرخودرو هم ازجمله مخالفان جدي برگزاري مسابقات بود. 
مديران تيم مشهدي هم فقط و فقط سالمتي و جان آدم ها 
را بهانه مي كردند؛ بعد درســت در همين شرايط، ويدئويي 
منتشر مي شود از جناب حميداوي كه در حال دست دادن و 
روبوسي با بازيكنان تيمش است. خب آقاي مالك؛ آه و ناله تان 
را باور كنيم يا ماچ و بوسه تان را؟ همين جناب حميداوي در 
حاشيه بازي دوستانه پرسپوليس با شهرخودرو بدون ماسك 
كنار زمين ايستاده بود، درحالي كه حتي يحيي گل محمدي و 

دستيارانش هم ماسك داشتند.
   نساجي؛ تعطيل نمي كنيم، تعطيل كنيد

هيچ كس نفهميد چرا امضاي مالك نســاجي مازندران هم 

پاي تك تك نامه هاي درخواســت لغو و تهديد به انصراف از 
مسابقات بود. مي دانيد كجاي داستان عجيب است؟ اينجا كه 
نساجي آخرين تيمي بود كه در اسفندماه و اوج هراس از شيوع 
كرونا تمريناتش را تعطيل كرد. اينها ول كن نبودند اصال؛ در 
تهران اردو زده بودند و تا آخرين لحظه به مقاومت ادامه دادند. 
حتي در همين مقطع زماني اخير هم نساجي اردويي ديگر 
در پايتخت داشت و مسابقه دوستانه هم انجام داد، اما تا قرار 
به جمع آوري طومار براي لغو مسابقات مي شد، مالك باشگاه 

قائمشهري نخستين نفر امضا مي كرد!
   استقال؛ فرصت طلبي نابجا

استقاللي ها تا جايي كه مي توانستند سعي كردند خودشان را 
از تله انصرافي ها بيرون بكشند، اما يكي دو جا بدجوري گاف 
دادند. بهره برداري فرهاد مجيدي از درگذشت متين قوسي 
جواني كه بيرون از زمين فوتبال مبتال شده بود، يك شكست 
تمام عيار براي سرمربي استقالل بود؛ فاجعه اي كه با اعتراض 
تند و مســتقيم پدر متين، عميق تر هم شد. چندي بعد هم 
ماجراي پارگي رباط صليبي2 بازيكن استقالل بهانه اي شد 
تا مثال فرشيد اسماعيلي به تصميم مسئوالن براي برگزاري 
مســابقات حمله كند، اما خيلي زود مجادله كادر پزشكي و 
بدنسازي استقالل نشــان داد ريشه اين مصدوميت ها جاي 

ديگري است و ربطي به كرونا ندارد.
   پرسپوليس؛ شما هم طيب و طاهر نبوديد

اگرچه شرايط جدولي باعث شــد باشگاه پرسپوليس از اول 
تا آخر تنها يك خــط را پيگيري كنــد و خواهان برگزاري 
مسابقات براي رعايت عدالت شود اما در اين تيم هم برخي 
رگه هاي بي صداقتي ديده شد. مثال وقتي پيشنهاد برگزاري 
ادامه مسابقات ليگ قهرمانان آســيا به صورت متمركز در 
كشوري مثل قطر مطرح شد، پرسپوليسي ها كه در 2 بازي 
 اول نتايج ضعيفــي گرفته بودند خواهان ابطــال نتايج آن

 2 مسابقه شدند! اين دقيقا با ادعاهاي آنها در مورد ليگ در 
تناقض است. باالخره تيم هايي كه در 2بازي اول بهتر نتيجه 
گرفته اند هم زحمت كشيده اند و نبايد ثمره تالش شان به باد 
برود. برگزاري بازي ها در يك كشور هم به اقتضاي كروناست 
و به خاطر عدم امكان حضور تماشاگران، خيلي به سود يك 
تيم خاص تمام نمي شــود. در همين پرســپوليس افشين 
پيرواني مي گويد: »اگر ششــم هم بوديم اصرار به برگزاري 
مســابقات داشــتيم.« اما اجازه بدهيد با توجه به ويدئوي 
زيرخاكي منتشرشده از حرف هاي افشين بين دونيمه بازي 
با فجر سپاسي در ليگ اول حرفه اي، اين ادعا را باور نكنيم. 

اين حرف ها به شما نمي آيد آقاي پيرواني!

ويروسبيصداقتي
   نگاهي به تناقضات كرونايي؛ كلكسيوني  از منفعت طلبي هاي 

دوست نداشتني

 2 ركورد براي كريم و راموس
كريم بنزما با گلي كه به سوسيداد زد با 165گل از آمار هوگو سانچس هم رد شد. او هفته قبل ركورد پوشكاش را 
پشت سر گذاشته بود. سرخيو راموس هم با گل كردن بيستمين پنالتي پياپي اش تعداد گل هاي خود را به عدد68 

رساند كه بهترين آمار يك مدافع در تاريخ الليگاست.

موپاي، گلزن برايتون كه از روي بي احتياطي باعث مصدوميت شــديد 
برند لنو، دروازه بان آلماني آرسنال بود در پايان بازي پس از گل ثانيه هاي 
آخر و درگيري پس از بازي با گندوزي و بازيكنان حريف حرف خوبي زد: 
»بازيكنان آرسنال بايد با تحقير شدن كنار بيايند. آنها چيزي كه لياقتش 
را داشتند به دســت آوردند.« واقعيت همين است؛ توپچي ها توپ شان 
پنچر شده. ديگر نه تنها خبري از سهميه هاي تضمين شده ليگ قهرمانان 
نيست، بلكه سهميه ليگ اروپا هم از دسترس دور مانده و رتبه فعال 2رقمي 
شده است. از زماني كه فرگوسن كبير از منچستريونايتد رفت، شياطين 
سرخ به اجنه هاي ترســويي تبديل شــده اند كه از مواجهه با ديگران 
مي ترسند. براي آرســنال هم بعد از آرسن ونگر كبير چنين سرنوشتي 
 #Wenger_out تكرار شد. هواداران آرسنال در چند سال آخر با تابلوي
به ورزشگاه مي رفتند و او را كه موفق شده بود 20سال پياپي آرسنال را 
به ليگ قهرمانان ببرد، مستحق اخراج مي دانستند. ونگر رفت و اعتبار هم 

از آرسنال رفت اما آه او در امارات ماند. بعدها در كتاب هاي درسي تاريخ 
از داليل سقوط منچستر و آرسنال به اين شكل ياد خواهد شد؛ »رفتن 
فرگوسن )ونگر(، فساد دربار و حمله گوارديوال و كلوپ«! در منچستر و 
لندن از رانندگان تاكسي درباره وضع اين 2تيم بپرسي، از دوران باشكوه 
گذشته حرف مي زنند و با اشاره به سرمربيان فعلي منچستر و آرسنال 

مي گويند: »اينها رفتني اند!«
از فرگوسن به سولشر رسيدند و از ونگر به آرتتا. از پاتريك ويرا رسيديم 
به گندوزي. واقعا داريم به كجا مي رويم؟ بازيكن اسپانيايي سابق آرسنال 
تنها با سابقه دستياري گوارديوال وارث تاج و تخت آرسن كبير شد. با او 
آرسنال حتي از دوره موقت ليونبرگ هم بدتر شده. آرسنال با اوناي امه ری 
در اين فصل يك برد و 2 تساوي و 3باخت در بازي هاي خارج خانه داشت و 
آرتتا 5تساوي و 2 باخت بدون برد. عملكرد ليونبرگ با يك برد و 2 تساوي 
و صفر شكست از بقيه سرمربيان اين فصل بهتر بوده اما آخرين باري كه 
آرسنال يك تيم بزرگ را شكست داد در ذهن كسي نمانده است؛ 196روز 
است در خارج ورزشگاه امارات هيچ بردي به دست نيامده و حدود 2هزار 
روز و 26مسابقه )10تساوي و 16باخت( است كه آرسنال در خارج از خانه 
مقابل بيگ سيكس برنده نشده است. آرتتا در مسابقه اي كه اسما خارج از 

خانه اما بدون تماشاگر بود هم باخت.

سقوطيكامپراتوري
    آيا آه فرگوسن و ونگر دامان منچستر و آرسنال 

  را گرفته است؟

علينژاد:كمكمانكفافكشتيرانميدهد
فدراسيون كشتي روز گذشته از سايت جديد خود رونمايي كرد اما حضور معاون 
وزير در اين جلسه سبب شد بحث به سمت بودجه فدراسيون كشتي برود. عليرضا 
دبير، رئيس فدراسيون كشتي در مراسم رونمايي از سايت جديد اين فدراسيون 
گفت: »وقتي مي گوييم كشتي ورزش اول ماست، بايد در همه  چيز اول باشد. وقتي 
نماينده در هيأت رئيسه فدراسيون نداشته باشيم، نمي توانيم اول دنيا باشيم. در 
سايت جديد فدراسيون، اپليكيشن براي داوران درست كرديم و مشخص است 
چه كسي مي تواند به مسابقه برود و كسي نمي تواند اعتراض كند.« علي نژاد، معاون 
ورزش قهرماني و حرفه اي وزرات ورزش نيز در مورد رديف بودجه مجلس براي 
كشتي گفت: »ما وقتي بودجه كشتي را با بقيه مقايسه مي كنيم، تفاوت خيلي زياد 
است. امسال هم رديف بودجه در بودجه99 براي كشتي تعريف شده است. ما پول 
محدودي داريم كه به دليل مشكالت كشور، دائما هم محدودتر مي شود. ميزاني 
كه بتوانيم به كشتي كمك مي كنيم اما اين رقم كفاف كشتي را نمي دهد. مطمئنم 
دبير با جذب اسپانسر و تعريف منابع جديد و فعال كردن آنها مي تواند كمك كند.« 
پيش تر عنوان شده بود كه فدراسيون كشتي 14ميليارد تومان بودجه در سال99 
دريافت خواهد كرد كه فدراسيون كشــتي در واكنش به اين رقم ميزان مخارج 

فدراسيون كشتي در يك سال را ۷0ميليارد تومان اعالم كرده بود.

كشفياتيازتركيبپرسپوليس
مهم ترين بازي تداركاتي پرسپوليس پيش از شروع دوباره مسابقات 
ليگ، روز يكشنبه برابر شــهرخودروي مشهد برگزار شد. تجسس در 
تركيب آغازين پرسپوليس براي اين مســابقه برخي نكات را روشن 
مي كند؛ نكته هايي كه احتماال در مسابقات رسمي پيش رو هم شاهد 
آنها خواهيم بود. يكي از مهم ترين مســائل مربوط به پست دفاع چپ 
مي شود. در اين پســت محمد انصاري رباط پاره كرده و به طور كامل 
از دسترس خارج شــده، محمد نادري هم فعال مصدوم است و شايد 
به بازي با پيكان نرسد. گمانه زني مي شد كه شــايد در غياب اين دو 
بازيكن، يحيي گل محمدي از محسن ربيع خواه كه سابقه مفصل بازي 

در پست دفاع چپ را دارد استفاده كند، اما در تركيب اوليه سرخپوشان 
برابر شهرخودرو شاهد حضور احسان حسيني در اين منطقه بوديم. 
حسيني چپ پا 21ســاله اســت و روي نيمكت انتظار يك فرصت را 
مي كشد؛ فرصتي كه شايد برابر پيكان نصيبش شود.از ديگر نكات مهم 
اين بازي حضور زوج شجاع خليل زاده و محمدحسين كنعاني زادگان 
در قلب خط دفاعي بود. به اين ترتيب به نظر مي رســد جالل حسيني 
مثل هفته هاي پاياني مسابقات در فصل زمستان نيمكت نشين خواهد 
شــد؛ هرچند او اين اواخر مصدوم هم بوده و تازه به تمرينات گروهي 
اضافه شده است. حفاظت از دروازه قرمزها نيز در اين بازي به عليرضا 

بيرانوند سپرده شــد كه نشــان مي دهد اگر بيرو راهي بلژيك نشود، 
رادوشويچ همچنان بايد روي نيمكت بنشيند. مهدي ترابي كه از بازي 
با پيكان محروم است، در هيچ كدام از مسابقات تداركاتي پرسپوليس 
فيكس نشــد. يحيي دارد بازي بدون ترابي را تمرين مي كند و در اين 
فضا، موقعيت در اختيار اميد عاليشاه قرار گرفته است. بشار رسن هم 
كه ناآماده است و بعيد به نظر مي رسد به اين زودي ها فيكس شود، از 
روي نيمكت شاهد بازي ســيامك نعمتي خواهد بود. جالب است كه 
زوج سيامك و عاليشــاه بعد از يك درگيري در نيم فصل اول مدت ها 
نيمكت نشين شدند و حاال هر دو با هم برابر پيكان فيكس خواهند شد.

  خبري از جال و ربيع خواه نيست، سورپرايز يحيي در راه است
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قوانين نبايد سرستيز با سنت داشته باشند 
با توجه به قدرتي كه گفتيد مسائل اجتماعي، فرهنگي و سنتي دارند 
و اصالحاتي كه قانون نياز دارد، چــه كار بايد كرد كه آمار قتل هاي 

ناموسي پايين بيايد؟
تصويب قوانين مناسب و كارآمد براي مبارزه با خشونت خانگي كار 

درستي است اما دو نكته را بايد درنظر داشته باشيم.
1 اين قوانين بايد هم با ساختارهاي اجتماعي سازگار باشد و هم 
اينكه متناسب با آن، ساختارهاي حكومتي هم تجهيز شوند. همين 
االن سازمان بهزيستي كشور توانايي هاي مناسب قانوني دارد تا براي 
اقشار آسيب پذير ازجمله زنان و كودكان پناهگاه باشد اما امكانات و 
بودجه چنداني ندارد و قادر نيست به خوبي كارهايش را انجام بدهد. 
اگر اين قوانين تصويب بشود بايد نهادهاي مناسب با امكانات خوب و 
گسترده در سراسر كشور در اختيارش باشد. بودجه خوب و اختيارات 

وسيع داشته باشد.
2 بهره برداري از نهادهاي مدنــي. نهادهاي مدني در ايران هنوز 
همچنان از طرف  نهادهاي حكومتي قابل قبول نيست. براي تاسيس و 
فعاليت يك  نهاد مدني خيلي مشكالت ايجاد مي كنند. مشكالت مالي 
زيادي دارند. توســعه يك نهاد مدني مرتبط با حوزه زنان و كودكان 
بسيار مهم است. نهادهاي مدني كارهايي مي توانند انجام بدهند كه 
نهادهاي دولتي قادر به انجام آن نيستند. اين هم بسيار مهم است و 

بايد سرلوحه كارها قرار بگيرد.
3 قوانيني كه قرار است در اين زمينه ها تصويب شود نبايد سر ستيز 
با سنت ها داشته باشد. چون اگر با سنت ها جنگ مستقيم راه بيندازد، 
شكســت مي خورد. بلكه در كنار حمايت هاي مختلف، بايد كاهش 
زمينه هاي جرم زا هدف قرار بگيرد. متأسفانه در ايران خيلي  وقت ها 
اين نوع قوانين كه نوشته مي شــوند، اغلب گرته برداري از قوانين 
اروپايي است بدون اينكه توجه كنند شرايط اجتماعي و فرهنگي فرق 
مي كند.  قدرت ابداع ندارند چون قانون را ذهني مي نويسند و اين 

باعث كاهش كارآمدي قوانين مي شود.
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در قتل هاي ناموســي، براي حمايت از زنان و محاكمه 
عادالنه قاتلشان كه يا پدران هســتند يا همسران، چه كاستي ها و 

موانعي وجود دارد؟ 
كلمه موانع، كلمه دقيق و درســتي نيســت. ما بايد رژيم كيفري ايران را 
در مواردي كه پدر خانواده مرتكب قتل فرزند يا همســر مي شود، بررسي 
كنيم و مشــخصاتش را بگوييم و بعد از آن اگر نقد و بررسي اي الزم بود، 
انجام بدهيــم. در رژيم كيفري ايران، طبق قانون مجازات اســامي، پدر 
براي قتل فرزند، قصاص نمي شــود. اين حكم در ماده301 قانون مجازات 
اسامي مصوب1392 ذكر شده است. اگر پدر فرزند پسر يا دختر خودش 
را به قتل برساند، محكوم به قصاص نخواهد شد. همينطور اگر مرد همسر 
خودش را، زوجه را به قتل برساند، باز هم به حكم قانون مجازات اسامي و به 
تبعيت از فقه شيعه مرد محكوم به قصاص نخواهد شد. به طور كلي اگر مرد 
مرتكب قتل زني شود، براي قصاص او بايد نصف ديه كامل پرداخت شود و 
بعد قصاص شود. اگر خانواده مقتوله، قادر به پرداخت نصف ديه نباشد، مرد 
هم قصاص نمي شــود و فقط محكوم به ديه خواهد بود. اين مواردي است 

كه در قانون مجازات اسامي در مورد قتل فرزند يا زوجه قابل طرح است.
قانون قبل از سال1392 چه بوده؟

قبا هم همين بود و در اصاحيه92 هم تغييري نكــرد. به اين موارد در 
تمام اين  سال ها نقدهايي وارد و بحث هايي مطرح شده است. از نظر اصول 
مجازات ها جنبه هاي بازدارنده مجازات هــا و عدالت كيفري، اين مقررات 
شايسته بازنگري اســت. يكي از نكات مهمي كه درباره اين مقررات وجود 

دارد اين است كه مقررات مربوط به قصاص از فقه شيعه وارد رژيم كيفري 
ايران شده است. قانونگذار از احكام مشروع فقه شيعه در قانونگذاري تبعيت 
كرده است. طبق قانون اساسي قانون مجازات و ديگر قوانين بايد با فقه شيعه 
سازگار باشند، در اين بحثي نيست. اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه 
آيا در چارچوب فقه شيعه و مصلحت هاي نظام، امكان تغيير اين مقررات 
وجود دارد يا نه؟ يعني آيا مي توان در چارچوب خود فقه شيعه و در چارچوب 
مصلحت  هاي نظام، تغييراتي در مقررات پديد آورد كه اوال مغايرتي با مباني 
فقه شيعه نداشته باشد، ثانيا تا اندازه اي بيش از چيزي كه االن هست، در 
بازدارندگي و تناسب مجازات ها اثرگذار باشد؟ ما بايد به اين پرسش پاسخ 
بدهيم. به اين پرسش هم طبعا بايد توسط آقايان فقها و يا خود قوه قضاييه 
پاسخ داده شود. بنده شخصا تصور مي كنم كه فقه شيعه اين توانايي را دارد 
كه در چارچوب خود فقه، دراين بخش از مقررات تغييراتي كند. به خصوص 
درنظر داشته باشيم اگر مصلحت نظام هم ايجاب ايجاد كند، قانون اساسي 
در چارچوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام اين اجــازه را مي دهد كه 
قانونگذار ايراني در قانونگذاري انعطاف هايي متناســب با شرايط جامعه و 

مصلحت نظام داشته باشد.
فعاالن اجتماعي در دهه هاي گذشته خواستار اصالح اين 
قوانين بوده اند. در سطوح باالتر لوايحي هم براي تشديد مجازات ها 
آماده ســازي و به نهادهاي متولي ارائه شده است. موارد متعدد هم 
نشان مي دهد بعضي ها با سوءاســتفاده از اين قانون مرتكب قتل 
مي شوند. چه چيز بحث بر سر اصالح و بازنگري را دشوار و شايد بايد 

گفت متوقف كرده است؟
اين قبيل امور چندوجهي هستند. هم بايد در حوزه جامعه مدني مورد بحث 
قرار بگيرند هم در قلمرو متخصصان حقوق، فقه، جرم شناسي، روانشناسي، 
جامعه شناسي و... مباحثه عمومي بايد اتفاق بيفتد. آن هم نه در چارچوب 
سياست، بلكه در چارچوب مصلحت هاي اجتماعي، فقه و حقوق. من مايلم 
به اين نكته اشاره كنم كه تجربه ما نشان داده كه سياسي شدن اين مباحث 
به ميزان دقت و كارآمدي آنها لطمه مي زند. در شرايطي كه ما االن در آن به 
سر مي بريم از سوي جريان هاي مختلف سياسي به سرعت اين مباحث رنگ 
و بوي سياسي به خود مي گيرد. حتي شاهد بوديم كه همين اواخر در ماجراي 
قتل دختر نوجواني كه در تالش اتفاق افتاد، خيلي از واكنش ها به سمت امور 
سياسي رفت. من منكر اين نيستم كه اين قبيل مباحث جلوه هاي سياسي 
هم پيدا مي كند. اساسا حقوق نمي تواند خودش را بركنار از سياست بداند اما 
اهل سياست بايد كار خودشان را بكنند و متخصصان هم كارشان را بكنند. 
تحوالت در حوزه حقوق كيفري، بسيار كارشناسي، دقيق و حساس است 
به خصوص كه اينجا ما با فقه هم روبه رو هستيم. با توجه به قانون اساسي 
و گرايش هايي كه در قوه قضاييه و دســتگاه مقننــه و بحث هاي مختلف 
حكومت مي بينيم، بايد مباني فقهي هم در قانونگذاري رعايت شود. نكته 
مهم اين است كه اين مباحث بايد در قلمرو مباحث عمومي وارد شود، مورد 
گفت وگوهاي بيطرفانه قرار بگيرد و از آنچه اقتضاي دانش؛ چه علم حقوق و 
چه علم فقه هست، استفاده شود و بيطرفانه نسبت به آن تصميم گيري شود. 

اين اتفاق در سوژه مورد توجه است و تاكنون كمتر افتاده است.

شــما اليحه منع خشــونت عليه زنان را ديده ايد، فكر 
مي كنيد مصوب شــدن اين اليحه چقدر مي توانــد در اين قتل ها 

بازدارنده باشد؟ 
بايد به اين موضوع دقت داشــته باشــيم كه در مواردي مانند قتل هاي 
خانوادگي خصلت بازدارندگي قوانين خيلي زياد نيست. در يك نگاه قدري 
عميق تر بعضي از قوانين هستند  كه رابطه آنها با بنيادهاي فرهنگي، سنتي 
و ويژگي هاي تاريخي جامعه ضعيف تر اســت، مثل جــرم كاهبرداري. 
جرم كاهبرداري جرمي اســت كه بسيار تابع شــرايط اقتصادي است. 
در بحران هاي اقتصادي، جرائم اقتصادي افزايــش پيدا مي كند و بهبود 
شرايط اقتصادي و ســنگيني مجازات جنبه بازدارنده دارد. اما پاره اي از 
قوانين هســتند كه با نهادهاي عميقا تاريخي، فرهنگي و سنتي مرتبط 
هستند. در اين دسته از نهادها، قانون قدرت كامل ندارد. در بعضي از خرده 
فرهنگ هاي ايران، جوامعي وجود دارند كه قتل شرافتي يا ناموسي را ارزش 
بزرگ اجتماعي تلقي مي كنند. اگر مردي يكي از زنان خانواده را به داليل 
اخاقي و ناموسي به قتل برساند، جامعه او را تمجيد مي كند. يا اساسا نوع 
مواجهه اي كــه جامعه با مفاهيم ارزش هاي خانوادگــي دارد در خيلي از 
خانواده ها در اقشــار مختلف اجتماعي دختر را از همان روزي كه به دنيا 
مي آيد، متعلق به خانواده ديگري مي دانند، مي گويند دختر باالخره ازدواج 
مي كند و مي رود و مال يك خانواده ديگر است. خيلي وقت ها هزينه هايي 
كه خانواده ها براي دخترانشان مي كنند، كمتر از پسران است. اينها نكات 
جزئي است، موارد عميق تر و مهم تري هم وجود دارد. از قبيل اينكه زنان 
اصوال در جامعه ما در موقعيت ضعيف تري قرار دارند، نه به خاطر قوانين، در 
قوانين فاصله زن و مرد خيلي كم است، زياد نيست. از نظر اجتماعي زنان در 
موضع ضعيف تري قرار دارند. زني كه طاق مي گيرد، به سادگي نمي تواند 
تنها زندگي كند هم خانواده اش ممكن است ممانعت كنند هم ممكن است 

در جامعه احساس امنيت نكند.
شما قدرت فرهنگ و اجتماع را از قانون بيشتر مي دانيد؟ 
قانون مطلقا كافي نيست. در واقع بهبود وضعيت زنان در محيط خانواده، 
مستلزم تغييرات اجتماعي است. يك مثال بزنم. نزديك به سه دهه پيش 
مســئله كار كردن زنان، در خيلي از خانواده ها يا مذموم بود يا مطلوبيتي 
نداشــت. مردان تمايلي به كار كردن زنان در بيرون از خانه نداشتند. اما 
االن در بســياري از خانواده ها زن خانواده هم بيرون از خانه كار مي كند. 
به خصوص در خانواده هايي كه متولديــن دهه 60 يا حتي دهه50 به بعد 
هستند. كار كردن زن در بيرون از خانه كاما پذيرفته شده است. زناني را 
مي بينيم كه به مشاغل كاما متفاوت كه پيش تر مردانه شناخته مي شد، 
مشغول هستند؛ مثل رانندگي تاكسي و اتوبوس. اين اتفاق براساس تغيير 
قوانين نيفتاده، قوانين امروز ما در اين زمينه ها همان قوانين 30سال پيش 
است. 30سال پيش هم هيچ قانوني كار كردن زن در خارج از خانه را ممنوع 
نمي  كرد. همان زمان هم كار كردن زن بيرون از خانه مستلزم اجازه شوهر 
بود و االن هم مقررات همان است. درحالي كه متون حقوقي تغييري نكرده 
اما الگوي رفتاري و نظام ارزشــي جامعه تغيير كرده است. اين تغييرات 
براساس تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اتفاق افتاده است. يكي 
از داليل ســاده اي كه براي همه قابل درك است، اين است كه در شرايط 
اقتصادي ايران يك خانواده متوســط، معموال با حقــوق يك نفر تامين 

نمي شود. قانون حداكثر مي تواند نقش كاتاليزور را بازي كند.
خيلي ها قتل هاي ناموسي را مرتبط با شرايط اقتصادي 
مي دانند. اينكه بدتر شــدن وضعيت اقتصادي آمار اين قتل ها را 
افزايش مي دهد. وقتي پدر خانواده از نظر اقتصادي تامين نيست، 
نمي تواند از زن و دخترش حمايت كند و در نتيجه ازدواج اجباري و 

فرار از خانه پيش مي آيد. اين تحليل را قبول داريد؟

اين ديدگاه درست است و من خودم هم همين تحليل را دارم البته با ذكر 
نكات متفاوت. فقر الزاما جرم زا نيست. درست است كه هميشه فقر يكي 
از عوامل كاسيك توسعه بزه در هر جامعه است اما مهم تر از فقر دو عامل 
اقتصادي ديگر اســت. يكي تبعيض طبقاتي و ديگري نوســانات مستمر 
اقتصادي اســت. تبعيض طبقاتي موجب بروز مجموعــه اي از نفرت ها يا 
احساسات بي عدالتي مي شود و چنين احساســي معموال جرم زاست اما 
بدتر از آن به خصوص در بزه اي مثل قتل نوسانات مستمر اقتصادي است، 
نوسان مستمر اقتصادي موجب نا امني اقتصادي مي شود. زندگي افراد در 
تزلزل قرار مي گيرد. تزلزل احساس امنيت را از بين مي برد. به اين معنا كه 
فرد هيچ اطمينان و اعتمادي به آينــده نزديك زندگي خودش هم ندارد. 
همواره نظم موجب آرامش است. در تعبير دوركيمي نظم قابليت پيش  بيني 
رفتار ديگران و رفتار خود را ايجــاد مي كند. مثا اگر نظم اقتصادي وجود 
داشته باشد، فرد مي داند االن مبلغ معيني درآمد و مبلغ معيني هزينه دارد. 
مي داند يك سال يا حتي دو سه سال ديگر هزينه و درآمدش چقدر است. 
اين مســئله توليد آرامش مي كند. ولي وقتي نوسانات مستمر اقتصادي و 
به تعبير بنده فروپاشي نظم اقتصادي و فروپاشي حقوقي اقتصادي اتفاق 
مي افتد، همه اين قابليت هاي پيش بيني  از بين مي رود و استرس ها، نگراني 
و بسياري از آثار، اختاالتي در روان افراد ايجاد مي كند و اين نوع اختاالت و 
پريشاني ها احتمال بروز رفتار مجرمانه عليه اشخاص را افزايش مي  دهد. در 
اين ميان، معموال خانواده نخستين محيطي است كه ممكن است محمل 
بروز رفتار مجرمانه افراد قرار بگيرد. افراد خانواده تحت تسلط و نزديك ترين 
افراد به مرد هستند. به اين شكل اقتصاد در قتل هاي خانوادگي مي تواند 

اثرگذار باشد.

كامبيز نوروزي، حقوقدان معتقد است در قتل هاي ناموسي
 قدرت مسائل اجتماعي، فرهنگي و سنتي قوي تر از قدرت قانون است 

اســم ها فراموش نمي شــوند، چه فرقي مي كند نامشان 
گل بهار باشد يا رومينا، فاطمه باشــد يا ريحانه. هر زمان، گفت وگو

هرجا كه زني كشته شود، زني يا دختري كه به دست پدر، 
همســر يا برادر زندگي شــان به پايان رســيده، نام هاي آنها هم زنده 
مي شــود، نام هايي كه هر سال به تعدادشــان افزوده مي شود. حدود 
يك ماه است كه ايران درگير نقد و نظرها درباره قتل هاي ناموسي است. 
شــماري از منتقدان مي  گويند يكي از داليل اصلي افزايش آمار اين 
قتل ها، ضعف و نارســايي قوانين موجود براي حمايت از زنان در برابر 
خشونت است. پرونده اليحه منع خشونت عليه زنان دوباره روي ميز 

آمده و فعاالن حقوق زنان خواستار تشديد مجازات ها و بازنگري در 
قوانين موجود هستند. اما صرف بازنگري در قانون در اين زمينه 
كافي اســت و مي تواند بازدارنده باشــد؟ كامبيــز نوروزي، 
حقوقدان معتقد است داشــتن قانون خوب، به خودي خود 

منجر به كاهش قتل هاي ناموسي نمي شود.

قدرتي قوي تر از قانون

ليلي خرسند
روزنامه نگار

طرح: بهرام غروي
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فقــط اصالح طلبان نيســتند كه با 
كاهش ســرمايه اجتماعي مواجهند. 
ســرمايه اجتماعــي در كل جامعه 
كاهش يافته است. از نظر اجتماعي ما 

با وضعيت خاصي مواجهيم

همزمــان بــا برگــزاري 
دادگاه هاي رســيدگي به قضايي

اتهامات اكبر طبري، معاون 
اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه، طي 
روزهاي گذشته اسنادي درباره گذشته اين 
متهم منتشر شده است؛ ســند اول، نامه 
استعفاي منتسب به محمدهادي مروي، 
معاون اول اسبق قوه قضاييه است. از اين 
نامه كه در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده 
و تاريخ دقيق آن مشخص نيست، چنين بر 
مي آيد كه مروي در اعتراض به حضور اكبر 
طبري در حوزه رياست قوه قضاييه بارها 
براي استعفا از سمت خود اقدام كرده است. 
مروي در اين نامه  از فردي به نام طبري ياد 
مي كند كــه به عنــوان »مســئول اداره 
خدمات« منصوب شده است. نويسنده نامه 
از نزديكــي طبــري بــه رياســت قوه 
قضاييه)آيت اهلل هاشمي شاهرودي( ابراز 
تأسف كرده و از فعاليت هاي او اظهارنگراني 
مي كند. در اين نامه دربــاره طبري آمده 

اســت: »فردي كه بنابر اطالعات استان 
مازندران از منافقين بوده كه حتي در ضرب 
و شتم مذهبي ها شركت نموده و نفاق خود 
را براي بعضي از خواص ذكر كرده است.« 
در ادامه اين نامه، طبري به تباني با كارخانه 
ناسيونال )ماشين سازي ( متهم شده است. 
نويسنده نامه آورده اســت: »براي خودم 
ماشــين پرشــيا 11 و 12ميليون تومان 
درنظر گرفته كه حدود 2 تا  3 ميليون زير 
قيمت واقعي اســت.« مــروي در ادامه از 
امتناع خود و اصرار طبري براي پذيرفتن 
اين پيشنهاد سخن گفته است. در اين نامه 
از يك شــخص روحاني ياد شده است كه 
به عنوان مشاور طبري فعاليت مي كند كه 
داراي ميلياردهــا تومان پــول، باغ ها و 
منزل هاي متعدد است؛ »كسي نيست كه 
بگويد اطاق كار ايشــان بنــگاه معامالت 
است.« نويســنده در پايان براي استعفا 

كسب اجازه مي كند.
چنــدي پيــش محمدرضــا زائــري، از 

چهره هاي سياسي در حساب توييتر خود 
سؤال عجيبي را در ارتباط با مروي و طبري 
مطرح كرده و نوشته بود: »اگر واقعا قضيه 
مبارزه با فساد جدي اســت، بايد بروند و 
پرونده فوت آقاي مروي را بررســي كنند 
كه چطور بعد از درافتادنش با اكبر طبري و 
برخي ديگر از باند گسترده فساد، از معاون 
اولي قوه قضاييه استعفا داد و يكباره ناپديد 
شــد! در نامه هايش چه نوشــته بود؟ آيا 
واقعا چنان كه اعالم شــد سكته كرد؟« 
محمدهادي مروي بين سال هاي 1378تا 
1383معاون اول رئيس قوه قضاييه بود و 

در سال 1386درگذشت.

راز پله هاي ترقي يك منافق
در پي انتشــار نامه منتســب به معاون 
اول پيشــين قوه قضاييه كه طبري را »از 
منافقين« دانسته بود، روز گذشته عليرضا 
زاكاني، نماينده مجلس هم طي يادداشتي 
در توييتر با تكرار اين ادعا نوشت: »ابتداي 
انقالب، اكبر طبري به دليــل فعاليت در 
گروهك منافقين دستگير و زنداني شد، 
اما بعــد از آزادي با ســاده انگاري عده اي 
فرماندار شهرســتان نور مازندران شد و 
ســپس با رابطه وارد نهاد قضايي گرديد و 
با زبان بازي پله هاي ترقي و خيانت را يكي 

بعد از ديگري طي نمود.«

دادستان كل كشــور پس از 40سال درباره 
ابهامــات پيرامــون سرنوشــت موقوفات گزارش

»دكتر افشين« توضيح داد. 
محمدجعفــر منتظري طــي اظهاراتــي در گفت وگوي 
ويژه خبري در شــامگاه يكشــنبه، درباره پرونده موقوفه 
1۵00 ميلياردي دكتر افشين كه گفته مي شود شخصيت 
حقوقــي يعني دادســتان و رئيس ديوان عالــي بايد اين 
موقوفه را به ســرانجام برســانند و به بيمارستان تبديل 
شود، گفت: فردي به نام مرحوم دكتر افشين در سال ۵7 و 
۵8 براي احداث بيمارستان امالكش را وقف مي كند. وي 
متولي موقوفه را دادستان كل و رئيس ديوان قرار مي دهد. 
سال هاي سال اين مسئله مانده بود. بنده از زماني كه آمدم 
و متوجه آن شدم ورود كردم و 4 ســال تمام است كه به 
موضوع وارد شده ام. هم رياست ديوان عالي كشور و هم بنده 
از وقتي ورود پيدا كرديم ديديم كه پيچيدگي بسيار زيادي 
در حوزه شهرداري ها و... دارد و برخي از اسناد امالك گم 
شده بود و اسنادش را با زحمت توانستيم به دست بياوريم. 
ما در طول اين 4 سال يكي از وظايف و تكاليف جدي مان 
احقاق اين حقوق بود. توانستيم گام هاي خوبي برداريم و 
مقدمات كار فراهم شده و قرار بود  ماه مبارك رجب، كلنگ 
بيمارستان را به زمين بزنيم، ولي متأسفانه با مسئله كرونا 
مواجه شديم و به تأخير افتاد. به گزارش ايسنا، دادستان 
كل كشور، افزود: االن مقدمات كار فراهم شده و با وزارت 
بهداشت همكاري هاي خوبي داشتيم و سپاه پاسداران در 
اين زمينه به ما خيلي كمك كرد. تمام هزينه هاي موقوفه 
ثبت و ضبط شده اســت و من و رئيس ديوان عالي ريالي 
بابت انجام كارهاي مربوط به اين پرونده دريافت نكرده ايم. 
افتخار ما اين است كه اين موضوع را به سرانجام برسانيم. 
هيأتي را تشكيل داديم و در حوزه شهرداري و اوقاف و سپاه 
كارهاي زيادي شده است. برخي كه اطالعات ناقصي دارند 
فكر مي كنند ما كيسه دوخته ايم؛ درحالي كه اينطور نيست 
و هم من و هم رئيس ديوان عالي اهتمام داريم كه ان شاءاهلل 

اين موقوفه را احيا كنيم.
به گزارش همشهري، طي روزهاي اخير برخي از كاربران 
مجازي ابهاماتي را درباره سرنوشــت امالك وقفي دكتر 
افشين مطرح كرده بودند كه دادستاني كل كشور و رياست 
ديوان عالي كشور به عنوان اشــخاص حقوقي متولي اين 
موقوفه هســتند؛ امالكي كه گفته مي شود ارزش آن بالغ 

بر 1۵00ميليارد تومان اســت. حال چنان كه دادســتان 
كل كشور گفته به نظر مي رسد كه پس از حدود 40سال، 
مقدمات ساخت بيمارستان دكتر افشين فراهم شده است.

كانال هاي سوت زني منهاي رسانه
دادستان كل كشور در بخشي از اظهارات خود، موضوعي 
را مطرح كرد كه با واكنش منفــي كاربران فضاي مجازي 
و اهالي رســانه مواجه شــد. منتظري در پاسخ به سؤالي 
درباره سوت زني و انتشار گزارش هاي فساد به عنوان يكي 
از روش هاي پيشگيري از فساد، گفت: وقتي كسي تخلفي 
را از جايي مي بيند، چه ضرورتي دارد كه اول علني فرياد 
بزند. امروز وســايل ارتباطي زيادي داريــم كه مي توانيم 
مســائل را منتقل كنيم. به مردم به عنوان يك مســئول 
قضايي و مدعي العموم و كسي كه وظيفه و تكليف شرعي و 
قانوني دارم بر اينكه اين مسائل را بايد دنبال كنم، اطمينان 
مي دهم كه گزارش هايي كه كتبا و البته مســتدل ارسال 
شود، پيگيري خواهد شد. وي افزود: بعضي از افراد گزارشي 
به ما مي دهند كه در فالن جا اين مفاســد است و ما قطعا 
آن را دنبال مي كنيم. بايد دليل جمع كنيم و مســتندات 
الزم را كه از لحاظ مباني حقوقي و شرعي مي توانيم به آن 
استناد كنيم، جمع آوري كنيم. دادستان كل كشور، گفت: 
ما در سايت دادستاني كل درگاهي را باز كرديم، هر كسي 
مي تواند وارد اين درگاه شــود و اطالعاتش را به ما بدهد؛ 
مثال از نحوه برخورد قضات شكايت كند و احيانا مشكالتي 
كه دارد يا هر اطالعاتي كه در اين راستا بتواند به ما كمك 
كند؛ البته مشروط به مشخصات باشد؛ يعني  اگر كلي گويي 
باشد يا اينكه قابل پيگيري نباشد، فايده ندارد. وي تصريح 
كرد: سازمان بازرسي كل كشور درگاه داشته و قوه قضاييه 
هم تلفن گويا دارد و اين زيرساخت ها را در دستگاه قضايي 
فراهم كرده ايم و در اختيار مردم است. حق مردم مي دانيم 
وقتي كه فردي يا شهروندي در جايي حقي از او و از جامعه 
ضايع شده است، آن را بگويد. اما اگر بي مبنا و بي دليل خبر 
كلي را كه از جايي شــنيده در فضاي مجازي و رسانه عام 
مطرح و اهانت كند، آثار منفي دارد و تخريب افراد، هم از 

لحاظ شرعي و اخالقي درست نيست.

حقوق عامه و كارنامه مدعي العموم
دادستان كل كشور در بخشــي ديگر از سخنان خود در 
بخش ويژه خبري، دربــاره وظايف دادســتاني به عنوان 
مرجع احياي حقوق عامــه و مدعي العموم گفت: وظيفه 
دادستان هاست كه رصد كنند و هرجايي كه حقي از حقوق 

ادعاهاي جديد درباره گذشته اكبر طبري

توضيحات دادستان كل كشور درباره سرنوشت 40ساله موقوفه 1۵00ميلياردي دكتر افشين

مرحوم دكتر افشين اوايل انقالب امالكش را براي احداث بيمارستان وقف كرده بود. دادستان 
مي گويد قرار بود  ماه رجب كلنگ بيمارستان زده شود، ولي با مسئله كرونا مواجه شد

طبري عضو منافقين بود؟

موقوفه دكتر افشين احيا مي شود

اصغر صوفي
خبر نگار

در يك ســر اين پيوســتار افراد و  ادامه از 
جريان هايــي قــرار مي گيرند كه صفحه 2

تفاوت اندكي با محافظــه كاران دارند به طوري كه فقط 
هويت تاريخي آنها را از هــم جدا مي كند، آنها معموال با 
احتياط و هزار اما و اگر از برخي مسائل انتقاد مي كنند و 
پشت سر هر انتقادي هزار تمجيد مي گذارند تا به كسي 
بر نخــورد آنها آنقــدر با احتيــاط حــرف مي زنند كه 
ديدگاه هاي آنهــا بي خاصيت و بي تأثير اســت و مثل 
خاكشــير نه شــفا مي دهند و نه بيمار مي كنند! اين ها 
معموال آنقدر در پي دلجويي از صاحبان قدرت هستند كه 

منتقد بودن را فراموش مي كنند.
 در سر ديگر طيف اصالح طلبان پيشرو قرار دارند، اين 
گروه معموال براي هيچ پست و مقامي نامزد نمي شوند. نقد 
آنها »ريشه نگر« است و ساختارها را ريشه عملكرد هاي 
ناسالم مي دانند. در آنها جهت گيري »ضد تبعيض« بسيار 
قدرتمند است و تالش براي برابري شهروندان و زندگي 
برادروار و مردم برابر، آرماني جدي تلقي مي شود. از نقد 
دهه اول انقــالب نمي هراســند و آن دوران را به دوران 
طاليي تعبير و تبديل نمي كنند. اصالح طلبان پيشــرو 
اگرچه به گونه اي رفتار نكرده اند كه شــرمنده گذشته 
خويش باشند اما از نقد خود و دوستانشان نيز ابا ندارند. 
»نداشتن و نخواستن« آنها را رويين تن كرده است. آلوده 
قدرت ناحق و ثروت رانتي نشــده اند و از اين رو شجاعت 
نقدكردن را دارند. بخش قابل مالحظه اي از اصالح طلبان 
در ميان اين دو سر پيوستار در نوسان هستند البته براي 
اصالح طلبان محافظه كار آينده اي وجود ندارد آنها دير يا 

زود به ميان محافظه كاران مي غلطند.
در صحبت هايتان به ناراضيان عوام زده 
اشــاره و تأكيد كرديد كه اصالح طلبان بايد از اين 
طيف متمايز باشــند، اين در حالي است كه بخش 
عمده اي از اين قشر پشتوانه اجتماعي اصالحات را 
تشكيل مي دهند، اصالحات چگونه بايد ادامه حيات 
دهد تا هم عوام را كه پاي صندوق هاي رأي برايش 
پيروزي را به ارمغان مي آورد همراه داشته باشد و هم 
قشر نخبه و متوسطي كه خاستگاه بروز و ظهور اين 

جريان شدند؟
ميان عامه مردم، عــوام زده يا عوام زدگــي بايد تفاوت 
بگذاريد، اصــالح طلبان ناگزيــر بايد به مــردم تكيه 
كنند و از حضور و نقش آفريني آنهــا حمايت كنند. اما 
ناراضي عــوام زده جريان ها يا نهادهايي هســتند كه از 
موضع »خواســته هاي موهوم« و بدون درنظر گرفتن 
محدوديت ها و تنگناها به نقد وضع موجود مي پردازند. 
عوام زده كسي است كه به دنبال راه حل هاي »يكشبه« 
براي مشــكالت كشــور مي رود. عوام زده كسي است 
كه گمان مي كند بايك دســتور يا يــك تغيير مي توان 
تمامي مشكالت ساختاري و تاريخي كشور را  حل كرد. 
تجسم عوام زدگي،  جريان ها و افرادي هستند كه هنوز 
به دنبال راه حل هاي احمدي نژادي براي مشكالت كشور 
مي گردند. البته بخشي از آنها كامال آگاهانه و با توجه به 
منافع خويش و با علم به اينكه اين راه حل ها در ميان مدت 
به ضرر كشور است از آنها دفاع مي كنند، آنها منافع خود 
را مي جويند. اما كســاني هم كه واقعا فكر مي كنند حل 
مشكالت به همين سادگي اســت كه احمدي نژاد ادعا 
مي كرد مي توان زير زمين خانه و با دانش دبيرســتاني 
انرژي هسته اي توليد كرد يا همه بيابان هاي ايران را به 
باغ تبديل كرد. آراي عوام زده ها را عوام فريب ها به دست 
مي آورند و نه نيرويي كه خواهان دگرگوني دشوار و توأم با 

سختي است كه براساس نظريه ها معتبر مي شود.
آقاي حجاريان اخيرا پيشنهاد داده براي 
اصالح طلبي متني از جنس مانيفست تهيه شود تا 
افراد و احزاب خود را با آن تطبيق دهند و ديگران 
نيز بتوانند سره را از ناسره تشخيص دهند، مانيفست 

اصالحات بايد چگونه و بر چه اساسي تدوين شود؟
گرايش هاي مختلف درون جريان اصالحات مي توانند 
هر كدام مانيفست پيشــنهادي خود را بنويسند و آنگاه 
آن را در عرصه نقد و بررســي ديگران قرار دهند. پس از 
يك دوره قابل قبول اگر به داشتن يك مانيفست مشترك 
نزديك شدند كه چه بهتر اما اگر نه آنگاه افراد مختلف و 
احزاب گوناگون مي توانند تمايل خود را به هر يك از اين 
»بيانيه هاي اعالم مواضع« نشان داده و به تفاوت ها و تنوع 

رسميت بخشند.
جريان رقيب، اصالحات را در بزنگاه هايي 
متهم به تندروي مي كند برخي از مدعيان اصالحات 
هم به ميدان آمده اند درمورد نقد آنها عذرخواهي 

كردند و حتي توبه نامه هم داشــته اند آيا به نظرتان 
اصالحات تندروي داشته؟ تندروي يعني چه؟

افراد و جريان هايي كه بحث تندروي را مطرح مي كنند 
برخي از واقعيت ها را ناديده مي گيرند، بايد چند واقعيت 
را به ياد آنها آورد. اول اينكه برخي مدت هاست راهبرد 
مشــخصي را دنبال مي كنند؛ »تبديل اندك ساالري« 
به »تك ســاالري«. مواضــع آنها واكنشــي در مقابل 
مواضع اصالح طلبان نيســت ممكن است تاكتيك ها 
و شگردهايشــان را متناســب با مواضع اصالح طلبان 
طراحي كنند اما هدف راهبردي خــود را دارند. توجه 
كردن و خواهش كــردن و التماس كردن هيچ تغييري 
در برنامه كلــي آنها نمي دهــد. دوم اينكــه موقعيت 
كنوني گروهي كه همبسته قدرت و ثروت را براي خود 
تدارك ديده است با منافع بســيار همراه است. ما فقط 
با يك جريــان داراي ديدگاه هاي مخالف با اصالحات و 
مردم ساالري مواجه نيســتيم. با جرياني مواجهيم كه 
از »قدرت و ثروت رانتي« خود دفاع مي كند. فريب آنها 
را نبايد خورد. اين اتفاقي نيســت كه رسانه هاي متعلق 
به آنها با محوريت »تحريف حقيقت« فعاليت هاي خود 
را افراطي مي كنند و خواست توزيع مجدد قدرت و ثروت 
با منافع راهبردي آنها در تعارض است. اين خواسته را با 
هر زباني كه بگوييد آنها تندروي تلقي مي كنند و با آن 

مقابله مي كنند.
سوم اينكه آنهايي كه از خطر تندروي مي گويند يك مورد 
را نشان دهند كه نرمش و رعايت طرف مقابل شده باشد 
هرچقدر تسليم طلبانه و حقيرانه تر برخورد كنيد بيشتر 

جلو مي آيند.
برچســب تندرويي به برخي رفتارهاي 
سياسي - اجتماعي در سال هاي اخير بعضا از سوي 
خود مدعيان اصالحات مطرح شده و مي شود و جمعي 
با توبه و عذرخواهي راهشان را به قدرت باز كرده اند 
و به تعبيري اصالح طلبيم اما تندرو نيستيم محلل 
حضور دوســويه آنها در قدرت و جريان اصالحات 

شده، با اين طيف چه بايد كرد؟
جريان عذرخواهان آينده اي ندارد. آنها گمان مي كنند 
با حمله به ســاير اصالح طلبان مي توانند رضايت خاطر 
مراكز قدرت را تامين كرده و مجوز حضور كنترل شده 
در قدرت را پيدا كنند، اما اين روش، هم اعتبار عمومي 
آنها را مخدوش مي كند و هم موجب كاهش اعتبار آنها در 
ميان مراكز قدرت مي شود. بايد اين جمله طاليي را بارها 
تكرار كرد كه »فقط قدرت، قدرت را مهار مي كند.« اگر 
شما قدرت نداشته باشيد نه مورد پرسش قرار مي گيريد 
و نه در قدرت سهيم مي شويد و نه از سركوب شدن رها 
مي شويد. هربار كه خواست مردمي با تنگنا برخورد كرده 
و به اهداف اعالم شده اش نمي رسد گروهي براي فرار از 
مجازات و حفظ حداقل هايي كه دارند شــروع مي كنند 
از تنــدروي و تندروها مي گويند. با ايــن كار هم جهت 
سركوب را از روي خود به سوي ديگر تغيير مي دهند و هم 
مي كوشند مورد توجه قرار گيرند. اما تجربه، خطا بودن 
و مهم تر از آن بي ثمر بودن اين روش را نشــان مي دهد، 
نيرويي كه به دنبال حذف رقباســت وقتي از ضعف آنها 
مطلع مي شــود ســريع تر اقدام مي كند و در نهايت هم 
»توابين مصدق؛ نه در غربت دلم شــاد است نه رويي در 

وطن دارم« خواهند شد.
آيا اصالحات در اين 23سال، قدرت مهار 
جريان مقابلش را داشته است يا فقط توانسته برخي 
روندها را به تأخير بيندازد؟ اصالحات هنوز قدرت 

مهار كردن را دارد؟
برخي روندها را به تأخير انداختــه و مانع تداوم برخي 
روندهاي ديگر شده اســت؛ به طور مثال تكرار وقايعي 
مانند قتل هاي زنجيره اي و كهريزك اگر نگوييم ناممكن 
شده حداقل بسيار دشوار شده اســت. حذف و كنترل 
روندهاي نامطلوب يعني مهار قدرت مخرب طرف مقابل. 

جريان اصالحات اگر خود را بازســازي و نوسازي كند 
قوي تر از قبل در صحنه حضور خواهد داشــت. زمان به 
نفع اصالحات دمكراتيك در ايران پيش مي رود مگر آنكه 

فاجعه اي همه  چيز  را تغيير دهد.
چه فاجعه اي؟

جنگ.
مانــدگاري و قدرت مانــور اصالحات 
به دليل ســرمايه اجتماعي اش بود. حاال كه سرمايه 
اجتماعي اش تحليل رفته است، براي به رخ كشيدن 

قدرت نفوذ و تأثيرگذاري چه بايد بكند؟
فقط اصالح طلبان نيستند كه با كاهش سرمايه اجتماعي 
مواجهند. سرمايه اجتماعي در كل جامعه كاهش يافته 
اســت. از نظر اجتماعي ما با وضعيت خاصي مواجهيم. 
پيوندها ضعيف شــده، هنجارها تأثير و نفــوذ خود را 
از دســت داده اند، التهاب و ترس از آينده فراگير شــده 
اســت، آينده براي هيچ كس قابل پيش بيني و درنتيجه 
قابل برنامه ريزي نيست و خشــم و ترس زمام بسياري 
از ماها را در دست گرفته اســت و... در چنين وضعيتي 
احياي سرمايه اجتماعي براي يك گروه ممكن نيست. 
اصالح طلبان براي حفظ حداقــل همراهي اجتماعي با 
خود بايد؛ اول صريح و روشن ســخن بگويند. مرزهاي 
هويتي نبايد مخدوش شود؛ دوم در عمل نشان دهند كه 
شيفته قدرت و تشنه ثروت نيستند و براي اين كار بايد 
آماده بيرون ماندن از ساختار قدرت باشند و به شدت از 
درآمدهاي رانتي پرهيز كنند و ســوم بايد به دنبال ارائه 
راه حل هاي سنجيده براي مشكالت كشور باشند. راه حل 

خوب و متناسب جاي خود را باز خواهد كرد.
اشاره كرديد كه احياي سرمايه اجتماعي 

براي يك گروه ممكن نيست؟ اين گروه كدامند؟
كاهش سرمايه اجتماعي، يك مشكل كالن است و به كل 
جامعه مربوط مي شود و نه يك گروه خاص. بنابراين حل 
آن هم در گرو تحولي كالن است و فقط توسط يك گروه 

نمي تواند حل شود.
شــما معتقديد كه اصالحات فعال بايد 
از حضور در قدرت چشم پوشــي كند و به ســمت 
آگاهي اجتماعي گام بردارد و پتانســيلش را خرج 

آگاهي سازي  و تعليم مردم كند؟
اصالح طلبان براي حضور قدرتمنــد در جامعه بايد در 
3زمينه خود را نوسازي و بازسازي كنند؛ اول در زمينه 
گفتار سياسي. دوم در زمينه سازماندهي و تشكيالت و 
سوم در زمينه راهبرد و اقدام سياسي. اولويت با نوسازي 
و بازسازي است. هرگاه شرايط و فرصت ها امكان فعاليت 
اثربخش را فراهم كرد مي توان نقش ملي خود را ايفا كرد.
براي بازگرداندن اميد به طيف بزرگي كه 
از بهبود اوضاع توســط اصالحات دلسرد شده اند، 
يا طيفي كه به ســمت براندازها شيفت كردند، چه 

بايد كرد؟
مي توان گفت وگو كرد و به نتايــج فاجعه بار تداوم وضع 
موجود و برانــدازي با حمايت خارجــي تصريح كرد. تا 
مجموعه اي از اتفاق هاي مثبــت و نويدبخش در جامعه 
نيفتد نمي توان انتظار بازگشت اميد را داشت. اما شايد 
خود همين نااميدي نقطه شروعي باشد. نااميدي ممكن 
است به خروج از تخيالت و درگير شدن با جهان واقعي 
بينجامد. اميــدوارم تقدير جامعه ما فاجعه نباشــد. اما 
نااميدي لزوما فاجعه نيســت گاه منجر به ريشه نگري و 
واقع بيني مي شود شايد نااميدي نشانه شروعي تازه باشد.

نااميدي مي تواند نشانه شروعي تازه باشد

عامه تضييع شده آن را احيا كنند. منتظري، برخورداري از 
هواي سالم را از مصاديق حقوق عامه و آلودگي هوا را مصداق 
تضييع اين حق دانست و افزود: تجاوز به حريم رودخانه ها، 
درياها، سواحل، جنگل ها و... هر كدام گسترده است و بايد 
متناسب با آنها برخورد شود. وي با بيان اينكه ما فرار مالياتي 
زياد داريم، گفت: اين موضوع جزو حقوق عامه است و آن را 
جزو وظايفمان مي دانيم و با آن برخورد كرديم. ما توانستيم 
جلوي كشتي هايي را كه حامل خاك ارزنده ايران بودند، 
بگيريم. خاك سرخ در بندرعباس بود و ديديم عده اي آن 
را مي برند كه جلوي آن را گرفتيم و تذكراتي به سازمان ها 
و وزارتخانه هاي ذيربط داديم. منتظري افزود: متأسفانه در 
حوزه دستگاه هاي اجرايي كه بايد در صيانت از حقوق عامه 
فعاليت داشته باشند، كم كاري هايي مي شود. اگر مدير در 
كنار خودش، نمايندگان مجلــس را ناظر ببيند و مجلس 
مطالبه گر باشــد كه چرا قانون اجرا نشــده است، آخرين 
مرحله برخوردها، برخورد قضايي است. اوال مجلس بايد به 
وظيفه نظارتي اش عمل كند و در اين صورت از بسياري از 

سوء جريانات جلوگيري مي شود.

نامه به روماني درباره مرگ قاضي منصوري
دادستان كل كشــور درباره مرگ غالمرضا منصوري در 
روماني و برخي گمانه زني ها در مورد آن، گفت: حادثه اي 
در خارج از كشــور اتفاق افتاده و فردي كه در مظان اتهام 
بوده براي وي اتفاقــي رخ مي دهد، ابعــاد حادثه براي ما 
كامال ناشناخته و مورد ســؤال است. منتظري يادآور شد: 
ما به عنوان يك مقام قضا نمي توانيم تا زماني كه ابعاد قضيه 
روشن نشده اظهارنظر كنيم. من روز گذشته نامه مفصلي 
را براي دادستان كل كشور روماني تهيه كردم و از طريق 
وزارت امور خارجه فرستادم تا به طور جدي سؤاالت ما را 
پاسخ دهند. وي تأكيد كرد: اميدواريم با همكاري وزارت 
امور خارجه، ظرف روز هاي آينده پاسخ اين سؤاالت را هم 
براي خود و هم براي مردم به دست آوريم؛ زيرا در اين زمينه 

ما نيز مدعي هستيم.
منصوري، يكي از متهمان شــبكه ارتشا در قوه قضاييه به 
سركردگي اكبر طبري است كه در اين پرونده به دريافت 
رشــوه به مبلغ ۵00هزار يورو متهم بود. اين قاضي سابق 
لواســان به عنوان متهم فراري در روماني به سر مي برد تا 
اينكه هفته پيش به درخواست ايران توسط پليس اينترپل 
در روماني بازداشت شد و با تصميم دادگاه روماني، تحت 
مراقبت پليس قرار گرفت و با شرايط خاص آزاد و در هتلي 
در اين كشــور ســاكن بود تا در زمان مناسب تشريفات 
استرداد او به ايران انجام شود. اما عصر جمعه گذشته جسد 
اين متهم در البي هتل پيدا شد. هنوز جزئيات مرگ قاضي 
متواري مشخص و اعالم نشــده است. روز يكشنبه قاضي 
دادگاه طبري درباره فوت ايــن متهم، گفت: تا اين لحظه 
صحت و سقم موضوع براي دادگاه احراز نشده و درصورت 
احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در اين خصوص اظهار 

تصميم مي كند.
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چند و چون

محمدعلي فاضلي
متخصص اطفال و كودكان

كرونا كوچك و بزرگ نمي شناسد
كرونــا ويروســي جديد و 
تجربه نشده است كه مدام 
اطالعات مربــوط به آن در 
حال تغيير است. اوايل تصور شــد كه اين ويروس در كودكان ديده 
نمي شود يا خيلي خفيف بروز مي كند و حتي بر نوزادان اصاًل تأثيري 
ندارد. ولي به تدريج، موارد ابتالي كودكان، حتــي نوزادان نيز ثبت 
شد، منتهي همچنان اعتقاد بر آن است كه درصد شيوع در ميان اين 
گروه پايين تر از بزرگساالن است و خفيف تر هم بروز مي كند. با تأكيد 
بايد گفت كه اين اعتقاد، اصاًل به معناي آن نيست كه كودكان به اين 
ويروس مبتال نمي شوند يا بيماري برايشــان بي خطر است و مرگبار 
نيست. ما حتي مرگ نوزاد چندساعته بر اثر كرونا را داشته ايم. تفاوتي 
كه در اين زمينه بين كودكان و بزرگساالن ديده مي شود، در نحوه بروز 
عالئم است. در بچه ها عالئم گوارشي شايع تر است، حال آنكه بيماري 

در بزرگساالن بيشتر با عالئم تنفسي همراه است.
يكي از علل اصلــي پايين بودن آمار مرگ ومير بر اثــر كرونا در ميان 
كودكان، شيوع بيماري هاي فشار خون، چاقي، ديابت و قلبي- عروقي 
در ميان بزرگســاالن است. همين ســالم تربودن بچه ها خود دليلي 
اســت بر اينكه اين بيماري در آنها كمتر خطرناك باشد. از اين نظر 
خوشــبختانه درامان ترند ولي بايد هوشــيار بود كه اگر كودكان نيز 
در معرض تماس با آلودگي قرار بگيرند، به همان اندازه بزرگســاالن، 

بيماري را مي گيرند و ممكن است نوع شديدش را بگيرند.
از راه هاي اصلي انتقال ويروس كرونا، تماس با سطوح آلوده است. در 
فصل تابستان قرار گرفته ايم و تمايل بچه ها به بازي در بيرون از منزل 
است. اين يعني احتمال ابتالي آنها نيز بيشتر مي شود. اغلب، كودكان 
مالحظات بهداشــتي را كمتر رعايت مي كنند و ماسك و دستكش 
نمي پوشند و برايشان غيرقابل تحمل است، از طرفي مدام دستشان 
به سر و صورتشان است. در اين شــرايط كه خود كودكان محافظت 
فردي نمي كنند، وظيفه والدين خطيرتر است. بهترين راهكار براي 
مهار رفتارهاي كودكان و مبتالنشدن آنها، اين است كه از خانه خارج 
نشوند. كنترل بچه در بيرون از منزل بسيار سخت است و قرارگرفتن 
در معرض آلودگي برابر با آلوده و مبتالشدن است. در داخل منزل نيز 
بايد همچنان بزرگ ترها، كه معموالً به بيرون از منزل آمدوشد دارند، 
مالحظات بهداشتي را رعايت كنند و آلودگي را داخل خانه نياورند. 
چون كافي اســت كه يك نفر در خانه اي مبتال شــود. آن موقع مهار 
بيماري و جلوگيري از انتقال آن به بقيه اعضاي خانواده، سخت خواهد 
بود. دوري از اجتماعات و شلوغي، راه بسيار مطمئني براي سالم ماندن 
در برابر اين ويروس است. براي محافظت از كودكان نيز همين گونه 
است. از نظر پزشكي  اگر تنها بخواهيم به سالمتي فكر كنيم، تا جاي 
ممكن بهتر است كه مهدكودك ها و مدارس تعطيل باقي بمانند و در 
پي تقويت آموزش ها و سرگرمي هاي آنالين و قابل انجام به خانه رفت. 

اين راهكار، بهترين راهكار است.
از مسائل بســيار مهمي كه بايد مورد توجه قرار داد، اين است كه اگر 
والديني احتمال مبتالشدنشان را به اين ويروس دادند، حتماً بايد به 
ســرعت به مراكز تخصصي مربوط به بيماران كرونا مراجعه كنند. ما 
با موارد بســياري مواجهيم كه والديِن مبتال كه جواب تست كروناي 
آنها مثبت شــده اســت، براي تشــخيص و اطمينان از مبتالنبودن 
فرزندانشــان، آنها را به مطب ها و مراكز غيرتخصصي مي آورند. اين 
كار، هم به آلوده شدن افراد ديگر در مسير مراجعه به اين مراكز منجر 
مي شود و هم كادر درماني مراكز غيرتخصصي را در معرض خطر قرار 
مي دهد. درخواست ما از آنها اين است كه درصورت مشكوك بودن و 
يا ابتال، به مراكز تخصصي كه داراي امكانات تشــخيصي و درماني و 
كادر مجهز هستند، مراجعه كنند. اين مراكز به سرعت از ديگر اعضاي 
خانواده، حتي بدون آنكه آنها نيازي به مراجعه داشته باشند، در خانه 
و با رعايت قرنطينه تست مي گيرند. تجربه اين چند ماه شيوع كرونا 
نشان داده است كه خودمان نقش بسيار مهمي در شكستن زنجيره 
انتقال ويروس داريم و اگر بي مالحظگي كنيم و موازين و مالحظات 

بهداشتي را رعايت نكنيم، كرونا با همين سرعت جوالن خواهد داد.

منحني ابتال به كوويد-19 
در تهران، كالنشــهري كه گزارش

مردمانش كمترين ميزان 
توجه به پروتكل ها را دارند صعودي شده 
و با شــيب ماليمي هر روز باالتر مي رود. 
كرونا در حــال كار اســت و تهراني ها با 
خوش خيالــي بــه شب نشــيني در 
رســتوران ها، قليــان كشــيدن در 
قهوه خانه هــا و رفت وآمــد در بازارهاي 

پرازدحام مشغول اند.
خبري كه تا چند ماه پيش مي توانســت 
خيابان هاي شــهر را خلــوت كند، حاال 
ديگر خريداري ندارد و گوشــي براي آن 
شنوا نيست. ديروز عليرضا زالي، فرمانده 
عمليــات مقابله بــا كرونا كه مســئول 
خبررساني درباره وضعيت كرونا در تهران 
است نام 4 منطقه 4، 14، 2 و 5 را به عنوان 
مناطق پرخطر كرونا اعالم كرد؛ مناطقي 
كه بيشترين آمار شيوع كرونا را دارند. او 
از رشد پاندمي كوويد-19 با شيبي ماليم 
در تهران خبر داد و وضعيت را در همان 4 
منطقه نگران كننده تر توصيف كرد:» اين 
مناطق پرجمعيت ترين مناطق تهران اند و 
به لحاظ شيوع، باالترين آمار شيوع كرونا 
را به خود اختصاص داده اند. شاخص هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ميزان 
شيوع كرونا در مناطق مختلف تأثير گذار 

است.« 
آنطور كه زالي مي گويد، كرونا در تهران 
طي دو هفتــه اخير با شــيب ماليمي 
افزايش يافته اســت.تعداد موارد جديد 
كه بستري شده اند، بين 1.5 تا 2درصد 

رشد را نسبت به روزهاي گذشته نشان 
مي دهد، امــا در زمينه تعــداد فوتي و 
بيماران ترخيصي در 48ساعت گذشته 
تفاوت چشمگير آماري ثبت نشده است.

به  گزارش همشــهري، فرمانده عمليات 
مقابله با كرونا در كالنشهر تهران ديروز 
هشــدار داد كه بي توجهي مردم تهران 
به رعايت پروتكل هــا و فاصله اجتماعي 
نگران كننده است؛ چرا كه الگوي فعلي 
كرونا در جهان بــا وضعيت متفاوت تري 
نسبت به گذشته روبه روست و در ايران 
هم در برخي استان ها، كرونا در حال عبور 
از پيك اســت و در بعضي نقاط وضعيت 
هشــدار برقرار اســت و تهــران يكي از 
مناطق در وضعيت هشدار است: »شرايط 
متفــاوت اپيدمــي و ناهمگوني عجيب 
پراكندگي اين ويروس نيازمند بازنگري 

در نحوه مديريت بيماري، اعمال برخي 
محدوديت ها و ايجاد سازو كارهايي براي 
مقابله به هنگام و منطقي با هدف كاهش 

بار بيماري است.«
زالي ادامــه داد:» پيش بيني ها مبني بر 
اين اصل است كه حدود 20درصد مردم 
تهران تاكنون به كرونا مبتال شــده اند و 
همچنان تعداد زيــادي از مردم ايمني 
الزم را براي مقابله با اين ويروس كسب 
نكرده اند؛ بنابراين الزم است مالحظات 

بهداشتي بيش از پيش رعايت شود.« 
 زالي بــا بيــان اينكه مســافرت رفتن 
به صــورت قطعي، آمــار مبتاليــان به 
كرونــا را افزايش مي دهد، بيشــترين 
آمارهاي سفرهاي بين استاني را مربوط 
به شــهروندان تهراني عنــوان كرد:» با 
توجه به تغييراتي كه در ســير پذيرش 

بيمارســتاني در طول 3 هفته اخير در 
انتهــاي خرداد مــاه داشــتيم، تصميم 
گرفتيم كه با كسب نظر از حوزه وزارت 
بهداشت، در مجموع پروتكل هاي مان را 
در زمينه پذيرش بيمارســتاني بيماران 
كرونايي، مــورد بازنگري قــرار دهيم و 
بتوانيم ظرفيت سازي بيشتري در حوزه 

تخت هاي بيمارستاني انجام دهيم.«
او همچنين با بيان اينكه تراكم جمعيتي 
و تنوع مشــاغل نحوه كنتــرل اپيدمي 
كوويــد- 19 را در كالنشــهر تهران با 
چالش هايــي روبه رو كرده، نســبت به 
كمرنگ شدن توجه به توصيه ها از سوي 
مردم ابراز نگراني كرد:» تجمعات، تراكم 
جمعيت در بازار بزرگ تهران، بازگشايي 
تاالرهاي عروســي و عزا ومسافرت هاي 
بيــن شــهري مي توانند ســاختارهاي 

خوش خيالي كار دست ساكنان پايتخت داد:

منحني صعودي كرونا در تهران

تهامه مهدوي
خبر نگار

  مناطــق 4، 14، 2و 5 
نواحــي پرخطــر كرونا در 

تهران هستند 
  بيشــترين آمارهــاي 
ســفرهاي بيــن اســتاني 
مربوط به شهروندان تهراني 

است 
  6/44 درصــد مــردم در 
تهران علت خــروج خود را 
رفتن بــه محــل كار اعالم 

كردند
  رشــد 1/5 تا 2درصدي 
موارد بستري كرونا در تهران

اصناف فقط در ابتداي بازگشايي، پروتكل ها را رعايت مي كردند 

بهداشت و درمان را با چالش هاي اساسي 
روبه رو كند.«

بازگشايي سينماها پرخطر است
زالي دربــاره بازگشــايي ســينماها و 
مكان هاي فرهنگي گفــت :»مهم ترين 
نقطه آســيب پذير ما در كالنشــهرها، 
در زمينــه گســترش بيماري هــاي 
عفونــي از جمله كرونا كــه يك بيماري 
با سرايت پذيري باالســت و سطوح هم 
مي توانند در اين بيمــاري به عنوان يك 
عامل انتقالي عمل كنند، اين اســت كه 
هرگونه تجمع مي تواند منجر به افزايش 
بار بيماري ها شود؛ زيرا متأسفانه در اين 
نوع بيماري ها افرادي را داريم كه ظاهراً 
سالم هستند، اما مي توانند حامل ويروس 
باشــند و طبيعتا تســت هايي مانند تب 
ســنجي در مبــادي ورود تجمعات هم 
ضرورتا كمك كننده نيســت. بر همين 
اســاس، هم در زمينه ســينماها و هم 
فعاليت هاي فرهنگــي معتقديم كه اوالً 
پروتكل هاي بهداشــتي بايــد به صورت 
دقيق و نظارت پذير اجرا شوند؛ زيرا گاهي 
اوقات با بازگشايي هايي مواجه شديم كه 
در ابتدا به صــورت متعهدانه پروتكل ها 
را اجــرا كردند، امــا در طول مســير به 
داليل مختلف تعهدات اوليــه را ندارند. 
به گفته زالي، بعد از اجراي فاصله گذاري 
اجتماعي هوشــمند، در شــروع طرح، 
62درصد رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
هوشمند انجام مي شد كه بعد از 2 هفته 
به 28درصد و سپس به 11 و در برخي از 
حوزه هاي خدماتي بــه كمتر از 9درصد 
رسيده و عمال مخدوش شده است. زالي با 
اشاره به نظرسنجي كه از مردم درخصوص 
خروج از منزل قبل از اجراي طرح ترافيك 
صورت گرفت گفت: 6.44درصد مردم در 
تهران علت خروج خود را رفتن به محل 
كار اعالم كردنــد. در رتبه دوم 26درصد 
براي كساني بود كه براي خريد و تامين 

مايحتاج بيرون مي روند.

پروتكل بي پروتكل 
در هفته هاي گذشته و با افزايش تراكم جمعيت در فضاهاي عمومي انتقادات به شيوه نظارت دولت بر پروتكل هاي بهداشتي باال گرفت. 
منتقدان مي گويند: پروتكل هاي ابالغي از سوي ستاد ملي كرونا اگرچه با دقت تنظيم شده و موارد مناسبي را پيشنهاد كرده است، اما 
در عمل ضمانت اجرايي براي آنها وجود ندارد و به همين دليل تأثيرشان در حد توصيه  نامه هاي اختياري تقليل يافته است. انوشيروان 
محسني بند پي، استاندار تهران هم ديروز در پاسخ به اين پرسش كه آيا پروتكل هاي بهداشتي در اصناف رعايت مي شوند؟ گفته است 
كه اوايل بازگشايي اصناف رعايت پروتكل هاي بهداشتي خوب بود، اما االن پروتكل ها رعايت نمي شود و از اين مسئله راضي نيستيم. 
اوايل فروشنده ها به مسئله بهداشت و رعايت آن كنترل و مديريت داشتند و بر ورود مشتري ها به مغازه ها نظارت بيشتري بود و با 
رعايت فاصله گذاري انجام مي شد،  اما اكنون اين موارد رعايت نمي شود و عواقب آن شامل حال خود اصناف و مراجعه كنندگان خواهد 

شد و ضررهايي بعدا متوجه آنها خواهد شد.
استاندار تهران در پاسخ به اين سؤال كه كدام مشاغل طي مدتي كه از شيوع كرونا مي گذرد، بيشترين آسيب را ديده اند، گفته است 
كه همه مشاغل خدماتي آسيب ديده اند، رســتوران ها، تاالرها، تورهاي گردشگري نيز آسيب ديده اند و هم به لحاظ برخورداري از 
تسهيالت و حتي مالياتي كه به آنها وصل شده بود، براساس بخشنامه 2۰ خرداد ماه مقرر شد، يك بخشودگي براي آنها درنظر گرفته شود.

بندپي همچنين درباره رعايت پروتكل ها توســط مردم و اعمال قوانين سختگيرانه تر براي كســاني كه موارد بهداشتي را رعايت 
نمي كنند، گفت: وقتي ميزان بيماري و شيوع انتقال بيماري از يك حدي عبور كند، قطعا اعمال دوباره يكسري محدوديت ها را كه آقاي 
رئيس جمهور هم اعالم كردند، خواهيم داشت. برهمين اساس درخواست ما از همه اقشار، دستگاه ها ، واحدها و اتحاديه ها اين است كه 

اين همكاري را داشته باشند تا به آن مرحله نرسيم.

 

گزارش دو    

 مؤسس و دو تن از اعضاي جمعيت خيريه امام 
علي)ع(، يكي از نهادهاي خيريه و داوطلبانه تشكل ها

حوزه اجتماعي ايران بازداشــت و دفتر اين 
جمعيت در تهران پلمب و سايت آن هم از دسترس خارج 
شد. شب يكشنبه اكانت رســمي جمعيت امام علي)ع( در 
اينســتاگرام خبر دســتگيري »شــارمين ميمندي نژاد« 
مؤسس، » مرتضي كي منش«مسئول رسانه اي و »كتايون 
افرازه« بازرس علي البدل جمعيت امام علي)ع( را منتشــر 
كرد. پس از آن در سايت هاي خبري مانند تابناك مطرح شد 

كه دفتر اين سازمان مردم نهاد در تهران پلمب شده است.
درباره چرايي اين بازداشــت ها و پلمب دفتر اين جمعيت 
اطالعات رسمي منتشر نشده، اما خبرگزاري فارس، صبح 
يك روز پس از اين اتفاق، در خبري بازداشــت اين سه تن 
را تأييد كرد و نوشــت كه مديريت اين مجموعه در پوشش 
»اقدامات عام المنفعه با مراكز ضد ايراني همكاري داشــته 
است«. فارس اتهام ديگري را هم افزود:» براساس اطالعات 
به دست آمده عناصر اصلي اين مؤسسه عالوه بر توهين به 
مقدســات و ترويج تفكرات انحرافي ضد ديني با رسانه هاي 
معاند و بيگانه همكاري داشــته اند. اين در حالي است كه 

دو تن ديگر از اعضاي اين مؤسسه نيز بازداشت شده اند.«

پيشينه ماجرا
پيش از اين در چند مقطع زمانــي بعضي اعضاي انجمن از 
بروز مشكالتي براي فعاليت هاي شان خبر داده بودند. ششم 
ارديبهشــت ماه برخي از آنها گفتند كه اكانت هاي تلگرام، 
جي ميل، فيس بوك و لينكدين ايــن جمعيت مورد حمله 
سايبري قرار گرفته است. فروردين سال گذشته همزمان با 
بروز سيل در تعداد زيادي از شهرهاي ايران، روابط عمومي 
اين جمعيت در سايت رســمي خود نوشت كه »شماري از 
داوطلبان آن در تماس هاي تلفني »تهديد و بازخواســت« 

شده اند.
بازداشــت مدير و دو تن از اعضاي جمعيــت امام علي)ع( 
در حالي اســت كه آنها پيش تر هم گفتــه بودند كه براي 
فعاليت هايشان با محدوديت هايي مواجه شده اند. بنا به متني 

كه اين گروه در وبســايت خود منتشر كرده، به داوطلبان و 
اعضاي آن گفته شده كه ارتباط خود با جمعيت امام علي)ع( 
را قطع و انكار كنند. جمعيت امام علي)ع( هيچ گاه مشخصا 
اعالم نكرد كه چه نهاد و يا افــرادي اين تهديدهاي ادعايي 

را انجام داده اند.
 زهرا رحيمــي، مديرعامــل جمعيت امام علــي)ع( هم 
ارديبهشت سال گذشته در اين باره به ايرناپالس گفته بود: 
»اين داستان مدتي است كه شــروع شده و چيز جديدي 
نيست، اما اخيراً خيلي علني شــده است؛ براي مثال، قباًل 
مي گفتند جــواب اينها را ندهيد، بپيچانيــد اما اين روزها 
علني تــر مي گويند: به ما گفتنــد كه با شــما كار نكنيم. 
آخرين مورد، همين طرح »كوچه گردان عاشــق« بود كه 
قرار گذاشــتيم درصدي از فروش اســنپ فود به جمعيت 
امام علي)ع( و طرح كوچه گردان عاشــق اختصاص يابد. 
وقتي مي خواستيم كمپين تبليغاتي راه  بيندازيم و عكس 
و فيلم آپلود كنيم، از يك جايي به آنها زنگ زدند و گفتند 
همكاري نكنيد. اين تماس  با تعــدادي از متخصصان مان 
هم گرفته شده اســت، البته من نمي دانم كه اين تماس ها 

از كجاست. .«

تقدير رهبري از جمعيت امام علي)ع(
حساســيت ها و برخوردها در گذشــته و حاال بازداشــت 
ســه تن از اعضاي اين خيريه در حالي رخ داده كه 4 سال 
پيش،حضــرت آيت اهلل خامنــه اي، رهبر معظــم انقالب 
در خطبه هاي نماز عيــد فطر براي نخســتين بار در يك 
ســخنراني عمومي نام يك خيريه بزرگ را به زبان آورد و 
به صراحت از جمعيت امام علي)ع( اينگونه تشــكر كردند: 
»عده اي راه افتاده بودند، اسم خودشان را هم گذاشته بودند 
»كوچه گردان  عاشق« -كه يك اسم حقيقي است- و افطاري 
دِر خانه هاي مردم مي بردند كه نمونه هاي متعددي را براي 
ما گزارش كردند و تصوير و عكس آوردند؛ دِر خانه ها افطار 
]دادن[. اينها كارهاي بسيار بزرگي است، اينها كارهاي بسيار 

ارزنده اي است.« 
از يكشنبه شب كه خبر دستگيري برخي از اعضاي جمعيت 

امام علي)ع( منتشــر شده، شــماري از فعاالن و مؤسسان 
تشــكل ها و انجمن هاي مردمي دچار نگراني درباره ادامه 
فعاليت هايشان شده اند. آنها از اينكه به جاي تمركز بر جامعه 
مخاطب خود و نيازهاي شان در اين روزهاي سخت، درگير 

حواشي شده اند، گله دارند.
ليال ارشــد، مدير خانه خورشــيد و فعال حوزه آسيب هاي 
اجتماعي دربــاره چگونگي فعاليت تشــكل هاي مردمي 
به همشــهري توضيح داد: » تشــكل هاي مردمي در همه 
كشورهاي دنيا به عنوان نهاد واسط و مدني شناخته مي شوند 
كه مستقيم با مسائل و مشكالت مردم روبه رو مي شوند. آنها 
به واسطه فعاليت مستمرشان، اطالعات خوبي را از گروه هاي 
هدف خود به دســت مي آورند و به همين دليل مي توانند 
الگوهاي مناسبي را براي مواجهه با آنها و حل مشكالتشان 
ارائه دهند. بسياري از اين نهادها نه تنها كمكي از دولت ها 
نمي گيرند بلكه تالش مي كنند جاي خالي آنها را در مقاطع 
و موضوعات مختلف پر كنند و با اين روش اوضاع و شرايط 

جامعه را بهبود ببخشند.«
ارشــد با بيان اينكه هيچ نهاد مردمي توقــع كمك مالي از 
دولت ها ندارد، اظهار داشــت: » اما حداقل توقع داريم كه 
قوانين مناسب و به موقع براي حمايت حقوقي از تشكل هاي 
مردمي تصويب شــود و راه را براي فعاليت مستمر و بهتر 
آنها باز كنند. در ايران عالوه بر دســتگاه هاي دولتي مانند 
وزارت كشور كه بر فعاليت تشكل ها نظارت دارند، نهادهاي 

سياســي-امنيتي هم فعاليت مالي و حسابرسي تشكل ها 
را رصد مي كنند كه مؤسسان با آن مشــكلي ندارند اما در 
حوزه هاي ديگر هرچقدر حلقه به تشــكل ها تنگ تر شود، 
كارايي شان كاســته مي شــود و كاهش كارايي، گروه هاي 
هدف را كه اقشار آسيب پذير هستند دچار مشكل مي كند.«
ارشد افزود: » بسياري از قوانين فعلي در حوزه كودكان كار 
يا زنان كه در ســال هاي اخير در مجلس تصويب شده به 
واسطه فعاليت چندين ساله تشكل ها و نهادهاي مردمي و 
نگاه دقيق آنها به مسائل جامعه به دست آمده است. اينها 

دستاوردهاي بزرگي است كه بايد حمايتشان كرد.«
جمعيت امداد دانشجويي مردمي امام علي)ع( يك سازمان 
غيردولتي و مستقل دانشجويي و مردمي ايران است كه در 
سال 1378 شروع به كار كرد و يك سال بعد نخستين دفتر 
رســمي خود را در دانشگاه صنعتي شــريف تأسيس كرد. 
اين گروه را شــارمين ميمندي نژاد راه انداخت و در زمينه 
امور خيريه و كمك به نيازمندان و مطالبه گري حقوق آنها 
فعاليت مي كند. از قديمي ترين فعاليت هاي اين گروه، آيين 
كوچه گردان عاشق است كه از سال 1378 تا كنون برگزار 
شده است. اين جمعيت پس از 10 ســال فعاليت در سال 
2010 به عضويت شــوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان 
ملل متحد ECOSOC درآمد. يكي از فعاليت هاي اين 
جمعيت نجات برخي كودكان محكوم بــه اعدام همچون 

»صفر« بوده است.

3 تن از اعضاي خيريه امام علي)ع( بازداشت شدند

كي  چي گفت؟

   ذوالفقار يزدان مهر

   سيماسادات الري

سقفي براي معلوالن
معــاون  مشــاركت هاي 

مردمي بهزيستي گفته است كه در طرح 
تامين مســكن هاي خانوارهاي حداقل 
داراي 2 معلول حــدود 14 هزار و 300 
خانوار شناسايي شدند و تاكنون 8هزار و 
200 واحد با مشاركت بنياد مستضعفان، 
بنياد مســكن، وزارت راه و شهرسازي و 
انجمن خيرين مسكن ساز تحويل شده 
است. حدود 5 هزار و 100 واحد مسكوني 
براي خانوارهاي داراي 2 معلول در دست 
احداث اســت اما عمليات ساخت حدود 
هزار واحد مســكوني براي اين افراد نيز 
به دليل نبود تسهيالت بانكي ارزان قيمت 
در شــهرهاي باالي 25 هزار نفر شروع 

نشده است.

كرونا در مرز 1۰هزار
كرونــا همچنــان قرباني 
مي گيرد و آمارهاي تازه وزارت بهداشت 
نشــان مي دهــد آمــار جان باختگان 
همچنان 3 رقمي است. سخنگوي وزارت 
بهداشت، از شناسايي 2573 بيمار كوويد 
19 در كشور خبر داده و گفته كه آمار كل 
مبتاليان در كشــور به مرز 10هزار نفر 
نزديك شده اســت. الري گفته از ديروز 
تا امروز )2 تيرماه( 2573 نفر براســاس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، بيمار جديد 
مبتال به كوويد19 در كشــور شناسايي 
شد كه 1319 مورد بســتري شدند. به 
اين ترتيب مجموع بيمــاران كوويد19 
در كشــور بــه 207 هــزار و 525 نفر 
رسيد. الري همچنين گفته 119 بيمار 
كوويد19 جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ايــن بيماري به 

9742 نفر رسيد.

معاون سازمان بهزيستي

سخنگوي وزارت بهداشت

   مهدي شكوري

واريز بيمه بيكاري
ســرانجام واريز مرحله 

ديگري از مقرري بيمــه بيكاري كرونا 
انجام شد. شــكوري گفته،  در مرحله 
اول مقرري 338هزار نفر از بيمه شدگان 
ســازمان تامين اجتماعي در فروردين  
واريز شده است. ليســت بعدي شامل 
107هزار نفر از بيمه شدگان طي چند 
روز آينــده پرداخت مي شــود. به ازاي 
هر فرد تحت تكفــل، 5درصد حداقل 
دســتمزد و حداكثر براي 4فرد تحت 
تكفل مقــرري بيمه بيكاري ناشــي از 
ويروس كرونا درنظر گرفته شــده كه 
براي هر فرد رقمي بين يك ميليون تا 
يك ميليون و 360هزار تومان خواهد 

بود.

مدير بيمه شدگان تامين اجتماعي

 افزايش 1۵ تا 2۶ درصدي
حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي 

با تصويب هيأت وزيران، 
مستمري بازنشستگان و خبر

مستمري بگيران سازمان 
تأمين اجتماعي در سال1399 افزايش 

يافت.
به گزارش همشهري، به نقل از پايگاه 
اطالع رســاني رياســت جمهوري، بر 
اين اســاس، از اول فروردين امســال 
همه مســتمري هاي بازنشســتگي، 
ازكارافتادگــي و مجموع مســتمري 
بازماندگان و مشــموالن قانون تامين 
اجتماعي كه تا پايان سال1398 برقرار 

شده افزايش يافت.
حقوق  امســال براي دريافت كنندگان 
حداقل مستمري و ساير افرادي كه به 
نســبت پرداخت حق بيمه برقرارشده 

اســت به ميزان 26درصد و براي ساير 
ســطوح باالتر از حداقل مستمري به 
ميزان 15درصد مستمري آنان در پايان 
اسفند ماه ســال1398 به عالوه مبلغ 
ثابت يك ميليــون و 660 هزار و 140 
ريال افزايش مي يابد.  بازنشســتگان 
همچنان حقوق هاي متفاوتي دريافت 
مي كنند و درخواســت همسان سازي 

يكي از مطالبات اصلي آنهاست.

اجراي طرح كوچه گردان عاشق    عكس:مهر
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 معلمان آنالین 
روستاهای دور

چند روایت از مدرسه های مناطق 
محروم در زمانه كرونا

 نافرمانی قیمت ها
در بازار خودرو

با فروكش كردن هیجان طرح فروش فوق العاده خودرو، 
تب افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار باال گرفت

 هشدار محدودیت برای تهران
 نظرخواهی از اعضای ستاد، نمایندگان مجلس، دولت 
و شورای شهر؛آیا ستاد ملی كرونا با توجه به وضعیت 

فوق العاده کنونی تصمیم به بازگشت محدودیت ها برای 
پایتخت می گیرد؟

- شغل؟
- دستیار خرید آنالین هستم

زمانی كه خیلی ها دوركار و خانه نشین بودند »دستیاران خرید « 
یك استارتاپ تاز ه نفس كشور سرشان شلوغ تر و كارشان براي خرید آنالین بیشتر و سخت تر از همیشه بود
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بازار خودرو كه طی یك ماه گذشــته متاثر از ضوابط جدید قیمت گذاری و سخت ترشدن 
ضوابط عرضه و فروش، تشــدید ركود و ثبات نســبی قیمت هــا را تجربه كــرده بود با 
فروكش كردن آثار روانی قرعه كشــی خودروهای ثبت نامی، كوتاه ماندن دســت برخی 
متقاضیان واقعی برای تامین خودروی مورد نیاز خود با این شــیوه عرضه و سیر صعودی 
نرخ ارز، از هفته گذشته سیر صعودی قیمت ها را تجربه كرده است. این افزایش قیمت ها در 
شرایطی است كه بنابر اعالم مسئوالن وزارت صنعت و مدیران شركت های خودروسازی 
طرح های فروش فوق العاده خودرو تا پایان امســال ادامه خواهد داشــت و در مرحله تازه 
پیش ثبت نام نیز شرایط سختگیرانه تری مانند نبود پالك فعال برای همه اعضای خانواده های 
متقاضی خرید خودرو پیش بینی شــده است. همچنین مســئوالن در حالی از برخورد با 
حواله فروشی خودروهای ثبت نامی در فضای مجازی توسط مراكز قضایی و حقوقی خبر 
می دهند كه شكاف عرضه و تقاضای خودرو، زمینه باالماندن قیمت ها در حاشیه بازار خودرو 

را فراهم كرده است.

سیر صعودی قیمت پرتیراژها 
بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ در حاشــیه بازار طی هفته جاری بیانگر افزایش ۵ تا ۱۵ 
میلیونی قیمت این محصوالت است. ســیر صعودی نرخ ارز و نبود سیاستگذاری روشن و 
كارآمد برای مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودروهای داخلی 
با وجود آغاز عرضه خودروهای ثبت نامی افزایش یابد. این در حالی است كه قرار بود با رشد 
عرضه خودرو و اجرای طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش خودروسازان، التهابات بازار 
خودرو كاهش یافته و رونق معامالت با افت نسبی قیمت ها به بازار خودرو بازگردد. اما هنوز 
هم در بازار بی مشتری خودرو فروشندگان برای كسب سود بیشتر هر روز قیمت های باالتری 
را برای محصوالت خود پیشنهاد می دهند. با این شرایط در نخستین روز هفته جاری، پژو 
206تیپ 2با قیمت ۱36میلیون، پژو206تیپ ۵ با قیمت ۱67میلیون، سمند ال ایكس با 
قیمت ۱2۵میلیون و پــژو 40۵با قیمت ۱24میلیون تومان عرضه شــد. عالوه بر این، پژو 
2008با قیمت ۵70میلیون، سراتو با قیمت ۵۱0میلیون، پژوپارس با قیمت ۱49میلیون، 
تیبا 2 با قیمت 9۱میلیون، ساندرو استپ وی با قیمت 3۱0میلیون، تیبا معمولی 78میلیون، 

پراید ۱۱۱با قیمت 80میلیون و پراید ۱3۱با قیمت 73میلیون تومان خرید و فروش شد.

هدفگذاری تولید یك میلیون و 200هزار خودرو 
این افزایش قیمت ها در حالی است كه براساس آمار اعالم شده وزارت صنعت، روند تولید و 
عرضه خودرو طی 3 ماه نخست امسال افزایش داشته است و ایران خودرو و سایپا از ابتدای 
امسال تا 26خردادماه ۱46 هزار و 64۵ دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده اند و فرایند 
صدور فاكتور برای مشتریان محصوالت ثبت نامی ایران خودرو و سایپا در چارچوب طرح 
فروش فوق العاده نیز آغاز شده است. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو از صدور 2000 
فاكتور قطعی برای خریداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عید فطر تا روز شنبه هفته 
جاری خبر داد و گفت: تحویل این خودروها در هفته های آینده آغاز خواهد شد. ضمن اینكه 
تحویل معوقات قراردادهای فروش خودروی ســمند و پژو 2008 نیز به پایان رسیده، در 
۱0 روز آینده همه معوقات 6محصول دیگر ایران خودرو نیز تحویل مشتریان خواهد شد 
و ۱4 هزار دستگاه خودروی این گروه خودروســازی، تجاری سازی  شده است. سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینكه روند تولید 2خودروساز بزرگ به روزهای 
اوج برگشته و برنامه تولید یك میلیون و 200 هزار خودرو در سال جاری را دستور كار قرار 
داده ایم، گفت: طی دوماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تیراژ تولید خودرو 
۱8درصد افزایش یافته است. حسین مدرس خیابانی، افزود: در این مدت تحویل محصوالت 
ایران خودرو ۵۵ درصد و ســایپا ۵0 درصد افزایش یافته و به شدت روی تأمین مواداولیه 

متمركز شده ایم تا عرضه خودرو را افزایش دهیم.

رنگ پریدگی بخت آزمایی فروش خودرو
یك كارشناس صنعت خودرو در مورد علل موج تازه گرانی خودروهای پرتیراژ داخلی در بازار 
به همشهری گفت: افزایش نرخ تورم موجب افزایش قیمت همه كاالها و خدمات می شود و 
خودرو نیز یكی از كاالهایی اســت كه نرخ آن از تورم عمومی كشور تأثیر می پذیرد. از سوی 
دیگر سیر صعودی نرخ ارز كه به معنای كاهش ارزش پول ملی و تالش صاحبان سرمایه برای 
حذف ارزش دارایی است در باالماندن تقاضا و قیمت خودرو مؤثر بوده است. حسن كریمی 
سنجری افزود: عالوه بر دالیل عمومی مذكور، برخی مولفه های اختصاصی نیز به باالماندن و 
سیر صعودی قیمت خودرو دامن زده است. شكاف عرضه و تقاضای خودرو یكی از این دالیل 
است. باید بپذیریم كه هنوز نتوانسته ایم همانند سال 96تیراژ تولید و عرضه خودرو را به اندازه 
نیاز بازار و حدود یك میلیون و 400تا یك میلیون ۵00هزار دستگاه افزایش دهیم با افت تیراژ 
تولید خودرو و در نهایت تقاضای انباشته بازار به سال99 سرازیر شده است. او در مورد طرح 
فروش فوق العاده خودرو افزود: عرضه خودرو به شــیوه قرعه كشی در چارچوب طرح فروش 
فوق العاده خودرو نیز فرضیه افزایش شــكاف عرضه و تقاضای خودرو را مطرح كرده و نشان 
می دهد كه این فاصله تا حدی افزایش یافته كه ناچار هستیم برای پاسخ دادن به تقاضای بازار 
از شیوه ناكارآمدی به نام قرعه كشــی عرضه خودرو استفاده كنیم. كریمي سنجری افزود: با 
وجود ادعای سیاستگذاران مبنی بر منصفانه و به عدالت نزدیك بودن این شیوه عرضه خودرو، 
از قبل نیز مشخص بود كه این روش اوال تقاضاهای نهفته بیشتری را به تقاضای فعال در بازار 
خودرو تبدیل می كند. وقتی در سال 96 خودروسازان شرایط خوبی داشتند حدود یك میلیون 

و 400تا یك میلیون و ۵00هزار خودرو به بازار عرضه شــده اما اكنون به رغم كاهش قدرت 
خرید مردم حدود 7میلیون نفر فقط برای خرید 2۵هزار خودرو ثبت نام می كنند، این امر نشان 
می دهد كه تقاضای موجود در بازار خودرو واقعی نبوده و صرفا شیوه غلط عرضه خودرو از طریق 
قرعه كشی توسط دولت است كه تقاضای خفته در بازار را بیدار كرده و به عرصه قرعه كشی و 

بخت آزمایی  آورده است.

سطح عملیاتی دخالت دولت 
كارشــناس صنعت خودرو با بیان اینكه از ابتدا نیز مشخص بود كه عرضه خودرو به شیوه 
قرعه كشی كارآمد نخواهد بود، گفت: تنها راه مدیریت بازار خودرو در وهله نخست اقداماتی 
است كه باید در حوزه اقتصاد و كنترل تورم صورت گیرد و دومین نكته آن است كه باید تا 
جایی كه می توانیم با تسهیل شرایط تولید، میزان عرضه خودرو را افزایش دهیم؛ چرا كه 
تنها با كاهش شكاف عرضه و تقاضا، شاهد این آشفتگی در بازار خودرو نخواهیم بود. كریمی 
سنجری در مورد دالیل افزایش ۵تا ۱۵میلیون تومانی اخیر قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی 
افزود: وقتی به مدت یك ماه همه توجه متقاضیان بازار خودرو اعم از متقاضیان واقعی یا بخش 
بزرگ تر یعنی متقاضیان غیرواقعی كه صرفا به خاطر بخت آزمایی متقاضی خرید خودرو 
شده اند، )حدود6تا 7میلیون متقاضی ثبت نام(  را به طرح فروش فوق العاده خودرو معطوف 
كرده ایم، طی این مدت حتی كسانی كه متقاضی واقعی خرید خودرو بوده اند نیز به سمت 
بازار نرفته تا شاید در این قرعه كشی برنده شده و نیاز خود به خرید خودرو را تامین كنند. 
او افزود: از همان ابتدا مشخص بود كه با پایان قرعه كشی خودرو، بازار با سرریز تقاضاهای 
سرخورده یعنی كسانی كه بخت برنده شدن در قرعه كشی را نیز داشته  اما اكنون برای تامین 
نیاز خود راهی حاشیه بازار خودرو شده اند، بازاری كه اكنون ورودی خودروی صفر كیلومتر 
به آن نیز محدود شده است. كریمی ســنجری تأكید كرد: تا كنون خودروسازان بخشی از 
خودروهای صفر كیلومتر تولیدی را از طریق نمایندگی ها و با روش های كارتكس، ویرایشی، 
حواله و... حتی به نرخ حاشیه بازار عرضه می كردند اما اكنون وزارت صنعت خودروسازان را 
ملزم كرده تا محصوالتشان را در چارچوب طرح های ارائه شده این وزارتخانه به بازار عرضه 
كنند. او افزود: اكنون سطح دخالت دولت در صنعت و بازار خودرو از سطح استراتژیك به 
سطح عملیاتی و برنامه ریزی رسیده است؛ یعنی دولت قبال در حوزه خودرو سیاستگذاری 

می كرد اما اكنون به خودروساز برنامه تولید و عرضه ماهانه می دهد.

فاصله هدفگذاری تولید با عرضه خودرو 
كارشناس صنعت خودرو اظهارنظر سرپرست وزارت صنعت در مورد تولید یك میلیون و 
200هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال را هدفگذاری و نه عرضه این میزان خودرو دانست و 
افزود: رسیدن به تیراژتولید یك میلیون و 200هزاردستگاه خودرو تا پایان امسال برنامه ای 
است كه در سال 98پیش بینی شده بود اما به آن نرسیدیم و حدود 800هزار دستگاه خودرو 
تولید شد. كریمی سنجری افزود: به فرض رسیدن تیراژ تولید خودرو تا پایان امسال به یك 
میلیون و 200هزار دستگاه، صرفا قادر به مدیریت تقاضای خودرو در سال99 خواهیم بود 
و كماكان با تقاضاهای انباشته سال های 97 و 98 مواجه هستیم كه باید به این تقاضاها نیز 
پاسخ دهیم. این در شرایطی است كه بتوانیم یك میلیون و 200هزار دستگاه خودرو را نه 
صرفا تولید بلكه به بازار عرضه كنیم؛ چرا كه ممكن است بتوانیم این تعداد خودرو را حتی 
به طور ناقص تولید و در كف كارخانه های خودروسازی دپو كنیم اما تنها درصورتی كه بتوانیم 
یك میلیون و 200تا یك میلیون و 300هزار دستگاه خودرو را به بازار عرضه كنیم، شاید تا 
حدودی التهاب بازار خودرو مدیریت شده و شرایط بدتر نشود اما قطعا برای مدیریت و كاهش 
فاصله قیمت كارخانه و بازار خودرو به مراتب نیازمند عرضه بیش از این تعداد خودرو به بازار 

هستیم. شاید امیدوار باشیم كه در سال۱400 عرضه خودرو افزایش یابد.

چشم انداز منفی 
بازار خودرو
كریمی سنجری، 
كارشناس صنعت 
خودرو در گفت وگو 
با همشهری: با 
توجه به افزایش 
روزبه روز شكاف 
عرضه و تقاضای 
خودرو و رشد تورم 
عمومی نه تنها 
هیچ چشم انداز 
روشنی برای كاهش 
قیمت خودرو طی 
نیمه نخست امسال 
وجود ندارد بلكه 
خودرو طی چند ماه 
آینده باز هم گران تر 
خواهد شد اما درصد 
افزایش قیمت 
خودرو به عوامل 
دیگری بستگی دارد

رشد تقاضا
میزان تقاضا و حجم 
معامالت محصوالت 
فوالدی در بورس 
كاال طی 3هفته 
نخست خردادماه،  
نسبت به تقاضا 
و حجم معامالت 
در اردیبهشت ماه 
افزایش داشته و 
در حالی كه طي 
اردیبهشت ماه  در 
مجموع تقاضایی 
معادل یك میلیون و 
۷۲۵ هزار تن برای 
انواع محصوالت 
فوالدی در بورس 
كاال ثبت شد، میزان 
تقاضای ثبت شده 
برای این محصوالت 
تا روز ۲1 خرداد 
به یك میلیون 
و۹۶4هزارتن رسید؛ 
تقاضایی كه قطعا 
بخش قابل توجهی از 
آن كاذب بوده است

كمبود كاال؛ منشأ اصلی 
گران فروشی لوازم خانگی 

كمبود و افزایش بی رویه قیمت 
لوازم خانگی موجب تشــدید 
نظارت بــر بازار ایــن اقالم با 
درج نرخ مصوب در ســامانه 
1۲4سازمان حمایت شده است. 
از سوی دیگر فروشندگان لوازم 
خانگی از اجرای الزام درج كد شناســه كاال برای مقابله با 
محصوالت قاچاق از ابتدای تیر ماه جاری خبر می دهند. با 
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدكنندگان 

لوازم خانگی گفت وگو كرده ایم.

درج قیمت مصوب لوازم خانگی در سامانه 1۲4 
چه تأثیری بر مقابله با گرانفروشی این اقالم داشته است؟

میزان افزایش قیمت مصوب لوازم خانگی از ابتدای امسال برای 
تلویزیون 20درصد و برای ســایر لوازم خانگی 2۵درصد بوده 
است. گرچه این نرخ های مصوب در سامانه ۱24سازمان حمایت 
درج شده اما متأسفانه كمبود كاال در بازار لوازم خانگی موجب 
شده تا این درج قیمت تأثیری در مقابله با عرضه چندنرخی و 
گرانفروشی لوازم خانگی در بازار خرده فروشی نداشته باشد؛ در 
واقع عرضه كنندگان لوازم خانگی به دلیل كمبود كاال از فروش 
این محصوالت با نرخ مصوب اعالم شــده خودداری می كنند. 
واقعیت آن است كه اكنون در كشــورمان ظرفیت تولید لوازم 
خانگی وجود دارد اما متأسفانه هنوز از این ظرفیت تولید استفاده 
نمی شود. استفاده از این ظرفیت نیازمند تامین ارز و مواداولیه 
است و درصورتی كه با رفع این مشــكالت، تولید افزایش یابد 
می توان به كنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها 
امیدوار بود. بــا ممنوعیت واردات، تیراژ تولیــد لوازم خانگی 
افزایش یافته است، به نحوی كه تیراژ تولیدیخچال و فریزر در 
داخل كشور 20درصد، ماشین لباسشویی 40درصد و تلویزیون 
20درصد رشد داشته است اما چون قبال 60درصد بازار در اختیار 
شــركت های لوازم خانگی خارجی بوده كه پس از تحریم ها از 
كشورمان خارج شــده اند، با وجود افزایش تیراژ لوازم خانگی 
تولید داخل، این رشد تولید قادر به تامین نیاز بازار نبوده و به 
همین دلیل با كمبود كاال، بازار لوازم خانگی دچار التهاب شده 
است. اگر این 60درصد نیاز بازار با كمك به تولید كنندگان تامین 
شود می توان انتظار ایجاد تعادل در بازار لوازم خانگی را داشت.

با ممنوعیت واردات اكنون چه میزان از نیاز بازار 
لوازم خانگی از تولید داخل تامین می شود؟

متأسفانه اكنون ارز آزاد حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه 
و قطعات به تولید كنندگان داخلی نمی رسد و در مقابل قاچاقچی 
به راحتی با این ارز كاالی قاچاق را وارد می كند؛ یعنی عمال به 
جای اینكه برای تولید یك یخچال سایدبای ساید 300دالر ارز 
مورد نیاز تولید كنندگان داخلی را تامین كنیم، قاچاقچیان به 
راحتی برای واردات قاچاق این كاال 2تا 3هزار دالر ارز از كشور 
خارج می كنند و به نوعی سوءمدیریت در تولید و عرضه لوازم 
خانگی را شاهد هستیم. این در حالی است كه تولید كنندگان در 
لوازم خانگی مختلف تا بیش از 2برابر نیاز بازار داخلی، ظرفیت 
تولید دارند. به طور نمونه امكان تولید 4میلیون دستگاه ماشین 
لباسشویی، حداقل 3میلیون یخچال و ساید و 2میلیون اجاق 
گاز در كشور وجود دارد اما نیاز بازار به این اقالم به مراتب كمتر 
است. ولی اكنون برنامه ریزی برای تولید یخچال و ساید تا پایان 
امســال حداكثر حدود یك میلیون و ۵00هزار، تلویزیون یك 
میلیون و 200هزار، ماشین لباسشویی یك میلیون و ۵00هزار 
و اجاق گاز یك میلیون و ۵00هزار دستگاه است. این ظرفیت ها 
و هدفگذاری ها در حالی اســت كه با وجود برخی دل  سوزی ها 
هنوز هم به دلیل عمل نشدن به وعده و وعید های تامین ساالنه 
2میلیارد دالر ارز مورد نیاز تولید كنندگان داخلی برای واردات 
مواداولیه و قطعات، بخش عمده توانمنــدی تولید كنندگان 

داخلی بال استفاده مانده است.
چرا هنوز هم سهم لوازم خانگی خارجی از بازار 

قابل توجه است؟
متأسفانه هنوز هم سهم لوازم خانگی قاچاق از بازار كشورمان 
بسیار زیاد اســت و می توان گفت كه اكنون هیچ كمبودی از 
كاالهای برند خارجی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد، گرچه 
آمار رسمی و دقیقی از ســهم بازار محصوالت خارجی در بازار 
موجود نیست. به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا در بازار لوازم 
خانگی و كمبود محصوالت تولید داخل و واردات رسمی موجب 
شده تا تب گرانفروشی و عرضه چندنرخی این محصوالت در 
بازار مصرف باال گیرد. اگر میزان تولیــد و عرضه لوازم خانگی 
متعادل بود همه به دنبال آن بودند تا این محصوالت را با قیمت 
كمتر عرضه و مشــتری جذب كنند اما اكنون به دلیل كمبود 
كاال، لوازم خانگی قاچاق یا تولید داخل با هر قیمتی به مشتری 
عرضه می شــود. وقتی عرضه لوازم خانگی كم شــود، زمینه 
تخلف در بازار لوازم خانگی نیز فراهم می شود. اغلب خریداران 
لوازم خانگی خارجی اقشار متوسط جامعه بودند و اكنون نیز 
برای تامین نیاز بازار باید محصوالتی متناسب با نیاز این اقشار 
تامین و عرضه شود. براین اساس برای تامین نیاز این اقشار به 
محصوالت مذكور باید انتخاب شركت های تولید كننده داخلی 
برای تولید و عرضه محصوالتی متناسب با نیاز این اقشار نیز به 

شكل هوشمندانه صورت گیرد.
تأثیر اجرای كد شناسه لوازم خانگی از ابتدای 

تیر ماه بر بازار چگونه خواهد بود؟
اجرای این طرح تأثیری در بازار لوازم خانگی نخواهد داشت؛ چرا 
كه محصوالت خارجی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد شده 
و قادر به دریافت كد شناسه نیســت و تولید كنندگان داخلی 
نیز از ۱۵دی ماه سال گذشته نصب كد شناسه و رهگیری روی 
تولیداتشان را آغاز كرده اند. با توجه به اینكه اكنون واردات لوازم 
خانگی ممنوع است، امكان درج این كد روی محصوالت خارجی 
وجود ندارد. این كد شناسه زیرساختی مناسب برای مقابله با 
لوازم خانگی قاچاق است اما كارآمدي آن بستگی به این موضوع 
دارد كه چگونه و چقدر از این زیرساخت استفاده شود. با درج این 
كد، كاالی قاچاق مشخص می شود اما اینكه تا چه حد با این كاال 
در سطح عرضه برخورد می شود یا خیر، موضوع دیگری است. 
تنها راه مقابله با كاالی قاچاق و فروكش كردن التهاب بازار لوازم 
خانگی حمایت از تولید داخل این محصوالت در زمینه تامین ارز 
و مواداولیه مانند ورق فوالدی است؛ چرا كه عمق ساخت داخل 

این محصوالت طی 2 سال اخیر افزایش یافته است.

گفت وگو

بازار

نافرمانیقیمتها
دربازارخودرو

با فروكش كردن هیجان طرح فروش فوق العاده و پیش فروش، 
تب افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار باال گرفت

خودرو همچنان گران می شود
 یك كارشناس صنعت خودرو گفت: تا زمانی كه بین قیمت كارخانه و بازار خودرو 
فاصله وجود داشته و نرخ تورم عمومی كشور سیر صعودی داشته باشد، مطمئن 
باشید كه تقاضا برای خرید خودرو به خصوص به نرخ كارخانه كماكان باال خواهد ماند و این 
امر قیمت خودرو در كف بازار را نیز افزایش خواهد داد. كریمی سنجری افزود: گذشته از 
سهم افزایش تقاضای فصلی یا غیرفصلی در رشد تقاضا و قیمت خودرو از آنجا كه مردم 
پیش بینی می كنند كه تورم كشور سیر صعودی داشته و ارزش دارایی هایشان روزبه روز 
كاهش می یابد، طبیعتا نیاز به خرید خــودرو را به دلیل انتظار افزایش قیمت ها جلوتر 
می اندازند. از طرفی به دلیل فاصله قیمت كارخانه و حاشیه بازار خودرو، هجوم برای خرید 
خودرو به قیمت كارخانه باال خواهد ماند و از سوی دیگر فشار بر خودروسازانی كه مجبور 
به عرضه خودرو به نرخ سركوب شده دولتی هستند، افزایش یافته و با تشدید زیان دهی 
این شركت ها توان آنها برای رشد تیراژ تولید و عرضه خودرو كاهش می یابد. به گفته او، 
رویكرد كنونی وزارت صنعت در زمینه عرضه خودرو به شیوه قرعه كشی موجب رشد 
تقاضا در بازار خودرو شده و سركوب قیمت خودروسازان، كفه تقاضا را سنگین تر كرده و 
با كاهش توان خودروسازان، عرضه خودرو كمتر مي شود. این در حالی است كه در چنین 
شرایطی باید سیاست ها به سمتی باشد كه تقاضای خرید خودرو را به تأخیر انداخته و با 
رشد تولید، زمینه افزایش عرضه خودرو را افزایش دهیم اما سیاست های كنونی وزارت 
صنعت برعكس است و این امر باعث می شود تا آشفتگی بازار خودرو در چند ماه آینده 
بیشتر شود. این كارشناس صنعت خودرو با بیان اینكه آنچه مسلم است خودرو در ماه های 
آینده بازهم گران تر خواهد شد اما نمی توان درصد مشخصی را برای این افزایش قیمت 
پیش بینی كرد، گفت: امكان پیش بینی درصد افزایش قیمت خودرو وجود نداشته و اصال 
در اقتصاد موضوعات بازار قابل پیش بینی دقیق نیست اما با توجه به افزایش روزبه روز 
شكاف عرضه و تقاضای خودرو و رشد تورم عمومی نه تنها هیچ چشم انداز روشنی برای 
كاهش قیمت خودرو طی نیمه نخست امسال وجود ندارد بلكه خودرو طی چند ماه آینده 
بازهم گران تر خواهد شد اما درصد افزایش قیمت خودرو به عوامل دیگری بستگی دارد.

منطق بازار این است كه به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به نفع 
عرضه، قیمت را كاهش می دهد و برعكس اگر كفه ترازو به نفع 
تقاضا سنگین شود، كمبود عرضه به رشد قیمت منجر می شود، 
ولی گویا این منطق در ایران همیشه جوابگو نیســت و عوامل دیگری در رشد یا كاهش قیمت ها 
نقش تعیین كننده دارند. یكی از بازارهایی كه این روزها به شدت از این بی منطقی رنج می برد، بازار 
محصوالت فوالدی است. خریداران واقعی آهن و میلگرد و دیگر مصالح ساختمانی در شرایطی با 
افزایش روزافزون قیمت این كاالها مواجه هستند كه در بازار ساخت و ساز چیزی جز ركود مشاهده 
نمی شود. قیمت هركیلوگرم میلگرد در آخرین روز خرداد، در حالی به ۷هزار و ۵00تومان رسید كه 
تنها ۵روز پیش از آن یعنی ۲۶خرداد وارد كانال ۷هزار تومان شده بود و این به معنی میانگین عجیب 

رشد قیمت این محصول به میزان 100تومان در هر روز است.

گرچه بر اساس آمارهای رســمی وزارت صنعت 
معدن و تجــارت، تولید خودروســازان به عنوان 
مصرف كننــدگان اصلی ورق فــوالدی از گراني 
این ماده اولیه تاثیــر پذیرفته، اما تیــراژ  تولید 
خــودرو را هرگز نمی تــوان با ركــود طوالنی و 
سنگین ساخت وساز مقایسه كرد. با این حال نرخ 
محصوالت فوالدی، از شمش و ورق تا میلگرد به 
یك نسبت افزایش یافته و از هیچ منطقی پیروی 
نمی كند. آمارها حاكی از آن است كه میزان تقاضا 
و حجم معامالت محصوالت فــوالدی در بورس 
كاال طی 3هفتــه ابتداي خردادماه،  نســبت به 
تقاضا و حجم معامالت در اردیبهشت ماه افزایش 
داشته و در حالی كه طي اردیبهشت ماه  در مجموع 
تقاضایی معادل یك میلیون و 72۵ هزار تن برای 
انواع محصوالت فوالدی در بورس كاال ثبت شد، 
میزان تقاضای ثبت شــده برای این محصوالت تا 
روز 2۱ خرداد به یك میلیون و964هزارتن رسید؛ 

تقاضایی كه قطعا بخش قابل توجهی از آن كاذب 
بوده است.

خریداران غیرواقعی، عامل افزایش قیمت
رئیــس اتحادیه فروشــندگان آهــن و فوالد در 
گفت وگو با همشهری ضمن تأیید وجود تقاضای 
كاذب و غیرواقعی در بازار آهن و فوالد می گوید: 
تقاضا در بازار آهــن و میلگــرد از بحث مصرف 
عادی گذشــته و افرادی در این حوزه ورود پیدا 
كرده اند كه هدفشان ساخت وساز و تولید مسكن 
و كاربردهای صنعتی نیست. حمیدرضا رستگار با 
اشاره به افزایش قیمت روزانه میلگرد، می افزاید: 
این افزایش قیمت ها در حالی در بازار اتفاق افتاده 
كه تغییری در مصرف به وجود نیامده است و به نظر 
می رسد متقاضیان این بازار بیشتر افرادی هستند 
كه با هدف سرمایه گذاری یا حفظ سرمایه نسبت 
به خرید اقدام می كنند. وی این افراد را سودجویانی 

معرفی می كند كه با فعالیت در بازارهای مختلف 
از جمله آهن و فوالد و پیش بینی افزایش احتمالی 
قیمت در آینده نزدیــك، خریدهایی را به عنوان 
سرمایه گذاری انجام می دهند تا با فروش كاال در 

زمان رشد قیمت، سود بیشتری ببرند.

ســردرگمی  و  اقتصــادی  بی ثباتــی 
سرمایه گذاران

هجوم سرمایه های سرگردان به بازارهای پرسود 
و مطمئن، با هدف در امان ماندن از اثرات تورمی 
اقتصــاد، مهم ترین عاملی اســت كه از ســوی 
كارشناســان برای رشــد تقاضا و برهم خوردن 
ثبات بازار فوالد عنوان می شود. این رشد تقاضا 
به مفهوم افزایش مصــرف محصوالت فوالدی 
در كشور نیست و بخش قابل توجهی از تقاضای 
موجود در این بازار و معامالت صورت گرفته، تنها 
با هدف كسب سود از نوســان  این بازار آشفته و 
در بهتریــن حالت با هدف خریــد برای مصرف 
آتی صورت می گیــرد. كارشناســان معتقدند 
با وضعیت كنونی اقتصاد كشــور و درحالی كه 
تورم روندی رو به رشد دارد، نباید انتظار داشت 
بازار محصوالت فوالدی در كشور شاهد كاهش 
نرخ باشــد. در حقیقت انتظار تورمی و افزایش 
نقدینگی در ســطح جامعه باعث هجوم سرمایه 
به بازارهایی همچون طال، خودرو و بورس شده 
و بخشی از سرمایه های سرگردان نیز در سطح 
كوچك تر به محصوالت فوالدی وارد شده است و 
همین موضوع رشد تقاضا در این بخش و در ادامه 

گزارش دو    

تقاضای كاذب و قیمت های غیرواقعی در بازار آهن و میلگرد
تقاضای كاذب در بازار آهن و میلگرد موجب شده درحالی كه بازار به دلیل ركود  ساخت وساز از خریداران واقعی خالی 

است، سیر صعودی قیمت ها ادامه داشته باشد

نقش مخرب ابطال معامالت
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد، دخالت دولت در زمینه تعیین قیمت را نیز بی نتیجه و 
ناكارآمد ارزیابی كرد و گفت: اساس و مالك كار از ابتدا بر مبنای تصمیم گیری صحیحی نبوده و 
دخالت مستقیم یا غیرمستقیم افراد ذی نفوذ در معامالت باعث شده هیچ گاه یك معامله واقعی در بورس 
اتفاق نیفتد، به همین دلیل مردم اعتمادی به این معامالت ندارند و انجام یا عدم انجام آنها را ناشــی از 
عوامل پشت پرده می دانند. از سوی دیگر وقتی محصولی روی تابلوی فروش می رود ولی معامله آن انجام 
نمی شود، نه تنها اثر كاهشی بر قیمت ها ندارد بلكه با ایجاد عطش كاذب و ترغیب خریدار، باعث التهاب 
در بازار می شود، كما اینكه تا امروز هر بار معامالت انجام شده در بورس فسخ و ابطال شده به دنبال آن 
گرانی را در بازار شاهد بوده ایم. این موارد را باید در شرایطی مدنظر قرار داد كه تأیید نشدن عرضه های 
شمش و دیگر محصوالت فوالدی به معنی تجمیع و عرضه مجدد كاال در روزهای بعد است كه به تزریق 
بیشتر آن به بازار داخلی منتهی می شود و می تواند چهره واقعی بازار را تغییر دهد. این اتفاقی بود كه با 
لغو معامالت شمش فوالد در ۲۵خرداد افتاد و كاهش عرضه این محصول به رشد جهشی نرخ میلگرد 
منجر شد؛ بر اساس پیش بینی كارشناسان، از آنجا كه بازار داخلی از محصوالت طویل فوالدی همچون 
میلگرد اشباع بود، نمی  شــد برای این محصول پیش بینی افزایش قیمت داشت و فقط در حالتی بازار 
میلگرد دوباره وارد فاز افزایشی می شد كه عرضه شمش در بورس كاال با افت بیشتری روبه رو می شد؛ 
اتفاقی كه اكنون در بازار محصوالت فوالدی كشور افتاده و مشخص نیست تا كجا ادامه خواهد یافت و 

صنایع پایین دستی آهن و فوالد تا كجا از آن متضرر خواهند شد.

افزایش قیمت را رقم زده است.

نقش بورس كاال در تعیین قیمت
رشــد قیمت محصوالت فــوالدی و فراتر رفتن 
نرخ ها از قیمت های جهانی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را وادار به دخالت در تعیین قیمت این 
محصوالت كرد؛ سیاستی كه از ابتدای امسال با 
ابطال مكرر معامالت فوالد در بورس كاال اعمال 
و البته با مخالفت های شــدید نیز مواجه شــد. 
به اعتقاد كارشناســان، اعمال سیاســت تعیین 
دســتوری قیمت و ابطال معامالت فوالدی، در 
بهترین شرایط تنها به توقف كوتاه مدت در رشد 
قیمت منجر می شود و در دراز مدت اثرات مخربی 
بر بازار خواهد داشت. با این حال نقش خود بورس 
كاال نیز در نوسانات بازار قابل توجه است. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد در این زمینه 
می گوید: دیدگاه حوزه توزیع این است كه بورس 

شفافیت عملكرد ندارد و سازوكار كشف قیمت در 
آن، برای بازار مبهم است. رستگار اضافه می كند: 
این یك چالش بزرگ هم برای مصرف كننده و هم 
توزیع كننده است كه بورس قیمت گذاری را با چه 
مكانیسم و بر چه اساس و مبنایی انجام می دهد. 
به گفته این فعال اقتصــادی، تعیین قیمت آهن 
و فوالد بــدون حضور نماینــده توزیع كنندگان 
صورت می گیرد و چندهزار واحد صنفی فروشنده، 
از ســازوكار تعیین قیمت بی اطالع و نســبت به 
قیمت های بازار بی اعتمادند. رستگار در توضیح 
دلیل این بی اعتمــادی می گویــد: قیمت كاال 
باید بر اســاس 3فاكتور قیمت خام مواد، هزینه 
تولید و سود متعارف بازار تعیین شود، اما درباره 
محصوالت فوالدی جمع این ســه فاكتور باز هم 
با قیمت های عرضه تناســبی نــدارد و این یك 
عالمت ســؤال بــزرگ بــرای توزیع كنندگان و 

مصرف كنندگان است.

فرخنده رفائی
خبرنگار

مدیران شركت های خودروسازی از آغاز فرایند صدور فاكتور برای  علی ابراهیمی
دبیر گروه بازار

مشتریان طرح های فروش ویژه عید سعید فطر  ایران خودرو و سایپا 
خبر می دهند. از سوی دیگر تازه ترین آمارهای ارائه شده توسط 
مسئوالن وزارت صنعت از رشد 18درصدی تولید خودرو طی دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و تحویل بیش از 14۶هزار و ۶4۵دستگاه خودرو از سوی این دوخودروساز بزرگ 
كشور تا ۲۶خرداد ماه امسال و هدفگذاری تولید یك میلیون و ۲00هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال 
حكایت دارد. این خبرهای خوش در حالی است كه با وجود اجرای مرحله نخست طرح فروش فوق العاده 
و پیش فروش ۲خودروساز بزرگ كشور، تب افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در حاشیه بازار 
باال گرفته است. از سوی دیگر مشكالت تولید و عرضه خودرو موجب شده است تا كارشناسان و فعاالن 
بازار با توجه به تقاضای انباشته واقعی و كاذب و شكاف قیمت كارخانه و بازار خودرو نسبت به ثمربخشی 

این شیوه عرضه برای ساماندهی بازار خودرو ابراز تردید كنند.



اسفراینهمینجاست
امیر كریمی ایرج، معلم 26ساله روستاهای بام و صفی آباد شهرستان 
اسفراین است و فارغ التحصیل رشــته دبیری ریاضی از دانشگاه 
فرهنگیان مشهد. او همچنین مدرك فوق لیسانس ریاضی كاربردی  
با گرایش بهینه سازی  از دانشــگاه بجنورد دارد. خودش هم اهل 
شهرستان اسفراین است و درباره اینكه چرا معلمی در این مناطق 
روستایی را انتخاب كرده می گوید: »واقعیتش این است كه برای 
معلم های تازه وارد اینكه معلم كجا باشــند خیلی دست خودشان 
نیست مگر با شرایط خاص یا روابط خاص! اغلب معلم ها سال های 
اول تدریس شان را توفیق اجباری دارند كه در روستا تدریس كنند. 
اما به هر حال معلمی در روســتا لطف های خاص خودش را دارد. 
بچه هایی به مراتب پاك تر و ساده تر از بچه های شهر كه بعضی وقت ها 
تنها كسی كه می شناسند كه درك شان می كند، معلم شان است. 
حس اینكه می توانی در روســتا مؤثرتر باشــی تا شهر هم حس 
خوبی ست؛ چون در خیلی از روستاها هنوز مدرسه نقش محوری 

خودش را دارد و به حاشیه نرفته«.
او درباره شــرایط خاص كرونا و چالش آموزش مجازی در روستا 
توضیح می دهد كه برخی پدر و مادرها تمام سعی خود را كردند تا 
بتوانند برای فرزند خود، موبایل هوشمند تهیه كنند اما برخی  دیگر 
بی تفاوت از كنار این موضوع رد شدند یا درآمدشان كفاف تهیه این 
ابزار را نمی داد. با تمام این حرف ها كریمی، مشكل اصلی این دوران 
را نبود ابزار و امكانات آموزش مجــازی برای تمام دانش آموزانش 
می داند و می گوید:»چاره ای جز ریسك برگزاری كالس حضوری 
را نداشــتیم چون عالوه بر امكانات، كســی هم نبود كه در كنار 
دانش آموز در خانه همراه آموزش مجــازی، نكات و مجهوالت را 

برایش توضیح بدهد«.
كریمی در دوران كرونا هــر طور بوده آموزش را با نرم افزار شــاد 
ادامه داده اما خوب می دانسته كه كافی نیست و صرفا انجام همان 
برنامه ای بوده كه در پایتخت، بــرای دانش آموز منطقه یك تهران 
برنامه ریزی شده بود؛»خیلی از معلمان مدارس شان از همان روز 
اول حاضر بودند آموزش حضوری را ادامه بدهند اما امكانش نبوده. 

االن هم خیلی  از ما قرار است در تابستان این كار را انجام بدهیم«.
دانش آموزان اسفراین از اسفندماه تا اواخر اردیبهشت تعطیل بودند. 
برخی از دانش آموزان پیگیر و پرتالش آقای كریمی با استفاده از 
تلویزیون هم آموزش می دیدند اما برخی دیگر درس را رها كرده 
بودند تا معلم خودشــان برای آنها ریاضی تدریس كند. این دبیر 
ریاضی مقطع متوسطه اول درباره رعایت پروتكل های بهداشتی در 
ایام كرونا می گوید:»رعایت پروتكل های بهداشتی در مدرسه كار 
آسانی نیست. چگونه نگذاریم دانش آموزان به هم نزدیك شوند؟« 

داغسوزاندرودزن
شیوا بردبار یكی از معلمان مناطق روستایی در استان فارس است 
و خودش اهل مرودشت.24سال سن دارد و با لیسانس دبیری زبان 
و ادبیات فارسی، یك سال است كه فارغ التحصیل شده و مشغول 
دبیری در روستای بیدگل از روستاهای بخش درودزن استان فارس 
است؛ درودزن همان جایی است كه چند ســال پیش اتفاق تلخ 

آتش سوزی در یكی از دبستان های دخترانه آن روستا افتاد.

هنوزهمسیستمگرمایشیمدارسدرآنجاخطرآفریناست؟
+ نه االن دیگر مدارس تقریبا همه مجهز به شوفاژ هستند.

معلم جوان و پرانرژی در پاســخ به اینكه چه شد شغل معلمی را 
انتخاب كرد؟ خیلی صادقانه پاسخ می دهد كه در ابتدا امنیت شغلی 
و شرایط استخدام شدن در این شــغل مدنظرش بوده؛ شرایطی 
چون بورسیه آموزش  و پرورش بودن از همان ترم اول با سابقه كار 
و تضمین استخدام شدن بعد از فارغ التحصیلی. یك سال است كه 
استخدام شــده و تدریس می كند و معتقد است با تجربه معلمی 
عالقه اش به این شــغل بیشتر شــده و بهتر از آن چیزی ست كه 
به نظرش می رسید. ارتباط با نسل جدید و نوجوان برایش شیرین و 
جذاب است. او هم می گوید به انتخاب خودش معلم روستا نشده و 
قانون این سرنوشت را برایش رقم زده و باید 8سال در مناطق محروم 
خدمت كند. با وجود این معتقد اســت اگر به عقب برگردد و حق 
انتخاب داشته باشد باز هم روستا را انتخاب می كند چون همیشه 
معلمان به قول خودش تاپ و درجه یك را به شــهر می فرستند و 
معلمانی با سن های باال و بازنشسته نصیب روستا می شوند و این 

حق بچه های روستاست تا معلمانی جوان تر و شاید باحوصله داشته 
باشند.  می گوید آنها پرتالش و باهوشند و حرف درستی نیست كه 
برخی باور دارند از بقیه بچه ها عقب اند. دغدغه  و امیدش این است 
كه می توان راه روشنی به آنها نشان داد تا تغییری در وضعیت شان 
ایجاد كنند؛ تنها به نیروی محرك نیاز دارند و خودشان به شدت 
عالقه دارند وضعیت شان را تغییر دهند. او می گوید همه ما معلمانی 
داشتیم كه خط زندگی و راه را برایمان روشن و با عالقه ای كه در ما 
ایجاد كردند باعث شكل گیری مای كنونی شدند. می خواهد برای 
شاگردانش چنین معلمی باشــد تا بعد ها از او به نیكی یاد كنند. 

اینها را می گوید و شوق و ذوق ا ست كه در صدایش هویدا می شود.
بردبــار درباره امكانات روســتایی كــه در آن تدریــس می كند 
می گوید:»اكثرا از امكانات اولیه برخوردارند مثل تلویزیون و موبایل 
اما هستند كسانی كه این امكانات را هم ندارند«. با خنده می گوید: 
»مطمئنم كسانی كه تلویزیون داشتند برنامه های آموزشی اش را 
پیگیری نكردند تا برخی دروس را آنجا یاد بگیرند چون به هرحال 
شــاگردانم به اقتضای سن شــان كه همه نوجوانند سركشی ها و 
بازیگوشی های خود را دارند«. مدرسه ای كه بردبار در آن تدریس 
می كند، یك هفته در شرایط كرونا تعطیل بود و از هفته دوم گروهی 
در واتساپ تشــكیل داده تا آموزش را از آن طریق ادامه بدهد. او 
ادبیات تدریس می كند و در گروه مجازی شــان به طور مثال فایل 
معنی اشــعار و نكات شــان را برای دانش آموزانش می فرستاده. 
اینترنت در روستا ضعیف است و  مشكالت زیادی برایش به وجود 
آورده. مثال زمان امتحان یا تمرین وقتی سؤاالت را فرستاده و نفر 
اول پاسخ را در گروه ارسال كرده عده ای بودند كه حتی سؤاالت را 
نتوانسته بودند دانلود كنند و برای ارسال دیر شده بوده زیرا پاسخ ها 

مشخص شده بودند.
این معلم روستایی ازدواج زودهنگام دانش آموزان را آسیبی برای 
ادامه تحصیل دختران در آن منطقه می داند و می گوید:»تمام فكر 
و ذكر شاگردانش ازدواج است و حتی برخی از آنها ازدواج هم كردند. 
مشكل را از طرز تفكر والدینشــان می داند كه گوش آنها را از این 

موضوع پر می كنند و تحصیل را بی فایده می دانند«.

روایتیازچالو
امیرحسین سلطانی فر، معلم 27ساله ای است كه هركس صفحه 
اینستاگرام او را ببیند حتما عشق او به شغل و دانش آموزانش را 
متوجه می شود. برای شغلش ارزش زیادی قائل است و برای آن 
دغدغه های فراوانی دارد. در صفحه اش سعی می كند ماجراهای 
معلمی اش را روایت كند و دنبال كنندگانش را از مكانی كه در آن 
خدمت می كند و طبیعت و جذابیت های دیگری كه دارد مطلع 
سازد. اهل ســاری اســت و به خاطر عالقه اش به معلمی و علوم 
انسانی رشته ریاضی و عمران را در مقطع فوق دیپلم رها می كند 
و با شــركت در كنكور علوم انسانی وارد رشــته علوم تربیتی در 
دانشگاه فرهنگیان می شود. پس از آن مشغول به معلمی می شود 
درحالی كه همزمان دانشجوی ارشد علوم تربیتی گرایش فلسفه 
هم است. معلمی را دوست دارد زیرا با آدم های مختلفی در ارتباط 
است و می تواند از آموخته هایش به دیگران نیز یاد بدهد. او نیز با 
توجه به سهمیه های گوناگونی كه آموزش و پرورش برای مناطق 
مختلف درنظر می گیرند؛ به منطقه چهاردانگه اعزام می شود. از 
قبل هم با این منطقه آشنایی داشــته و با گروه های جهادی در 
آنجا حضور داشته است. می گوید:»انتخاب های بهتری هم برای 

خدمت داشــته كه از لحاظ امكانات بهتر باشند. روستایی كه در 
آن تدریس می كند، روســتای چالو واقــع در بخش چهاردانگه 
در شهرستان ســاری، 2 مدرســه دارد كه یكی ابتدایی و دیگر 
متوسطه دوم)راهنمایی( اســت و برای مقطع دبیرستان باید به 
روستای كیاسر -مركز بخش- نقل مكان كنند كه دارای مدارس 

شبانه روزی است«.
ســلطانی فر دل خوشــی از امكانات منطقه ای كه در آن تدریس 
می كند ندارد؛»تازه در دو- سه ماه اخیر گاز روستا وصل شده و تا 
پیش از آن وسیله گرمایشی هیزم و نفت بود. آب آشامیدنی و آنتن 
و اینترنت مناسب هم اینجا نیســت. برخی جاها برق و تلویزیون 
هست اما گیرنده دیجیتال ندارند تا شــبكه  آموزش را نگاه كنند 
و پای برنامه های آموزشــی آن بنشــینند. در ایام كرونا به خاطر 
عدم پشتیبانی اینترنت به ناچار كالس ها را حضوری برگزار كردیم 
البته با تالش برای رعایت نكات بهداشــتی برای مبتال نشدن به 

ویروس. به هرحال مجبور بودیم«.
این معلم روســتایی درباره ســختی های تدریــس در ایام كرونا 
می گوید:»انصافا كرونا آمــوزش را تحت تأثیر قرارداد به خصوص 
اینكه مازندران وضعیت مطلوبی نداشت و سختی های كار را بیشتر 
كرد. از آنجا كه این منطقه مورد توجه واقع نمی شود، خیلی وقت ها 
تهیه لوازم  بهداشتی سخت بود و محدودیت و سختی كار را بیش 

از پیش می كرد«.
بچه های روستای چالو تعطیالت كرونایی را پس از تعطیالت نوروز 
تمام كردند و تك و توك كالس هایشان تشكیل شد. در كل یك ماه 
تعطیل بودند و معلم شان در فروردین پیك و پلی كپی از تمرین ها 

و درس ها برایشان ارسال و كم كم كار را اینگونه شروع كرده است.
از مشكالتی كه گاهی با طرز فكر والدین دانش آموزان پیدا می كند 
باخنده می گوید:» گاهی ایراد می گیرند كه چرا مشق كم می دهم 
یا سخت گیری نمی كنم و تنبیهی ندارم. من تكالیف مهارت محور 
و عملكردی می دهم و والدین به خاطر تفكر ســنتی از من، پیگیر 

دفترمشق می شوند«.
بچه ها معموال در كنار پدر و مادر در كارها كمك می كنند و شغل 
دیگری جز تحصیل ندارند. ممكن است در تابستان به كارهایی چون 
برق كاری و ساختمانی مشغول شوند تا هم درآمدی كسب كنند 

و هم كار یاد بگیرند.
سلطانی فر در مدرســه ای تدریس می كند به نام »شهدای چالو« 
و 18دانش آمــوز دارد كــه چندپایه در یك كالس می نشــینند. 
پیش دبستانی و چهارم، پنجم و ششم دبستان را آموزش می دهد 
و در كالسی دیگر اول، دوم، سوم و این امر را چالش می داند. اداره 
كالس چندپایه كار را ســخت تر می كند. در این كالس اگر معلم 
خالق و پویا نباشد عمال موفقیتی حاصل نخواهد شد. اما ُحسنی كه 
دارد این است كه آثار تربیتی خوبی به همراه دارد مثال بچه ها باهم 
همكاری خوبی دارند و رشد تربیتی خوبی از روابط اجتماعی شان 

حاصل می شود.
او سعی می كند برای اینكه با دانش آموزانش بهتر ارتباط بگیرد خود 
را بیشتر شــبیه آنان بكند؛ از لحاظ لهجه گرفتن و ظاهر ساده تر. 
می گوید البته به پوشش بچه ها جسارتی نمی كند و صرفا منظورش 
همرنگ شدن با آنها و فرهنگ شان است. بازی ها و سنت هایشان را 
می آموزد و اگر به خانه خود دعوتش كنند، می رود. معتقد اســت 
به اكثر دغدغه هایش جامه عمل پوشــانده و در حد خودش انجام 
داده؛»سعی كردیم با كمك خیرین برای بچه ها در كنار جوایزی 

كه تهیه می كردیم لوازم بهداشتی و ضدعفونی كننده تهیه كنیم و 
با بازی و تمرین و گفت وگو بچه ها را از اهمیت بیماری آگاه كنیم تا 

راحت از كنارش رد نشوند«.

الوهشتلعلیا؟
خودش را تلفنــی اینگونه معرفی می كند:» احســان بدیعی راد. 
اسمیه كه 2۵ ساله همراه منه.عالقه من به رشته معلمی از دوره 
دانش آموزیم بوده و دغدغه اصلی من از جایی شروع شد كه آگاهانه 
متوجه یكسری ضعف های شدید در سیستم تعلیم و تربیت شدم و 
به این جمله رسیدم كه می گفت اگر مشكلی در جامعه ات می بینی 

بلند شو و خودت حلش كن«.
او می گوید: »فكر می كردم كار كردن با بچه های روســتا چالش 
كمتری دارد، اما بعد از اینكه با بچه های روستا مواجه شدم، متوجه 
شدم كه مسئله كال فرق می كند، یعنی با چالش هایی مواجه شدم 
كه خوابش را هم نمی دیدم.وقتی كسی اســم روستا را می شنود 
یك جو آرام به نظرش می آید، اما روستایی كه من رفتم قضیه طور 
دیگری بود، من معلم چندپایه بودم و تعداد كل بچه ها 4۰ نفر بود، 
تعداد قابل توجهی از پدرهای بچه ها اعتیاد داشتند یا درگیری های 
خانوادگی در حد طالق. در مدرســه قفل نداشت و غروب ها موقع 
تعطیلی مدرسه معتادان به حیاط مدرســه وارد می شدند و مواد 
می كشــیدند یا تزریق می كردند و روزها بچه ها تكه های سیگار و 
سرنگ را برای من می آوردند و نشان می دادند. این چالشی بود كه 
من را شوكه كرده بود. یكی دیگر از مشكالت هم این بود كه دختران 
آن روستا معموال در سن پایین )1۵-16سالگی( ازدواج می كردند؛ 
بدون هیچ گونه حق انتخابی. 3 سال است كه با این وضع می جنگم و 
تالش می كنم جوی را در مدرسه ایجاد كنم كه باعث تسكین حال 
بچه ها بشود. البته روند كاری ام را از 3 سال گذشته تا امروز درصفحه 

اینستاگرام ام گذاشته ام«.
احسان بدیعی در دبســتان 1۵خرداد روستای هشــتل علیا در 
شهرستان آمل تدریس می كند و برای این كار باید مسافتی حدود 
11۰ كیلومتر را طی كند تا به آنجا برسد. در ایام كرونا بعد از یك 
هفته تعطیالت تدریس های گفتاری اش را دست نویس كرده و دم 
در خانه بچه ها همراه توضیحات ریزی می رســانده. بعد از مدتی 
كه وضعیت بهتر شــد خانه یكی از خانواده ها قرار می گذاشتند تا 

بچه های هرپایه جدا بیایند و آنجا آموزش می دیدند.

شاددرمرزپاكستان
عبید ملك رئیسی، معلم جوان 27ساله دارای مدرك لیسانس 
الهیات است كه دو سالی می شود در منطقه مرزی پاكستان و 
سیستان و بلوچستان تدریس می كند. این شرایط خاص باعث 
شده تا رفت وآمدش با ماشین های سوخت بری باشد زیرا تنها 
این ماشین ها هستند كه در راه آن جاده عبور و مرور دارند و 
عبید ملك رئیســی و دیگر معلمان آن مناطق برای خدمت 
معلمی خطرات راه و ســرویس ایاب و  ذهاب شان را به جان 

می خرند.
با تمام شرایط سخت معلمی اش، بیمه كامل برایش رد نمی شود 
و تنها 22تا24روز ماه آن هم به جز ایام نوروز و تابســتان از طرف 
وزارتخانه بیمه است و چندماه یك بار حقوق می گیرد فقط به خاطر 

اینكه او یك معلم خریدخدمت است.
امســال در مقطع ابتدایی تدریــس می كند و روایــت جالبی از 
محرومیت های محــل تدریس اش دارد؛»اســتان سیســتان و 
بلوچستان بالغ بر 2میلیون و8۰۰هزارنفر جمعیت دارد كه از این 
تعداد ۵1درصد روستانشین هستند و تنها ۵درصد از این روستاها 
به خدمات ارتباطی دسترسی دارند. به همین خاطر با این شرایط و 
محرومیت ها، من با وجود خطر ابتال به كرونا، خانه به خانه همراه 
با كاربرگ و پلی كپی تمرینات دروس به  دانش آموزانم ســرزدم و 

همه چیز را دقیق به آنها آموزش دادم«.
او از نقش مؤسسات خیریه در منطقه می گوید كه باید مؤسسات 
به طور متمركز بر یك روستا و یك موضوع فعالیت كنند؛ خصوصا 
موضوعات فرهنگی. تا وقتی فعالیت های فرهنگی صورت نگیرد 
و مؤسســات از خودمحوری دور نشــوند، هر امكاناتی كه فراهم 
كنند تخریب می شــوند. باید از مردم منطقه كمــك گرفت و به 
آنها مسئولیت داد تا اهمیت فعالیت و امكانات برایشان مشخص 

و ملموس شود.

معلمی در دیار كردمیر
دغدغهاصلیاشبرایاینشــغلتربیتدرستدانشآموزاناست.ازوقتیروستارفتهبیشــترتمركزشرارویرفعانواع
محرومیتازآنمنطقهگذاشــتهاست.محمدسعیدی،معلمی24ســالهازاهالیساریاســتكهبعدازپایاندورهلیسانسبرای
تدریسبهمنطقهچهاردانگهرفتهوبعدازسازماندهینیروهابهروستاییبهنامكردمیر،منطقهاینزدیكبهسمنانودارایآبوهوایی
متفاوتازمازندراناعزامشده.چونبهزبانمازنیتســلطداردخیلیزودبابچههایآنجاارتباطمیگیرد.دانشآموزانشدرایامكرونا
تلویزیونداشتندومیتوانستندازطریقآنآموزشببینند؛امادسترســیبهاینترنتوگوشیهوشمندنداشتند.بعدازاعالمشیوع
بیماریكروناواطالععمومازاینبیماری،بهدانشآموزانیكهگوشیداشتندمطالبدرســیراارسالمیكردهوبقیهبچههاازآنفرد
دروسرامیگرفتند.بهعالوهآنهرهفتهكاربرگدادهمیشــدكهالبتهمدیرمدرســهكاربرگهاراپخشمیكردهزیراساكنهمان
روستاست.دانشآموزانكردمیرتعطیلینداشتندچوندرمنطقهروستاییهستندوازاردیبهشتهفتهایدوباربهمدرسهمیرفتند.
سعیدیمیگوید:»ازچیزهایجالبایندورهاسترسخودمنبودكهخدایینكردهمنناقلبیمارینباشموبهدانشآموزانمآسیبینزنم.
وقتییكیازبچههاعطسهیاسرفهمیكردتاسه-چهارروزفكرممشغولبودواسترسداشتممباداكروناگرفتهباشد.پارسالسرویس
بهداشتینامناسببودوآبخورینداشتیمامسالباكمكخیریههاآبخوریدرستشد.فقطیكبارازطرفمركزبهداشتبهدانشآموزان
وكادرمدرسهماسكودستكشدادهشدومایعدستشوییتوسطمدیرمدرسهخریداریشد.البتهبهخاطركمبودنتعداددانشآموزها

فاصلهاجتماعیرعایتمیشود«.
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میدیدند

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 هــا، ایده ها، انتقادها، اعتراض ها و 
پیشنهادهای شما بی واســطه به صفحه ما راه پیدا كند. در 
حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز هم 
هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون پیش 
برویم و قدم هایمان را هر روز محكم تر 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 شماســت... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضــی دارید... اگر فكر می كنیــد كه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا 
مخالف دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا 
اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا خانوادگی 
مشغول گپ وگفت هستید یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا 
حتی توی تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد 
و می خواهید آن را بــرای دیگران به اشــتراك بگذارید، در 
قالب یك متن كوتاه بنویسید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه 
خوانندگان روزنامه و مردم و همینطور مسئوالن، این نظرات 
و دیدگاه ها را ببینند و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، 

سبب خیر و منشأ یك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار 
دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی آن تأكید 
داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور دارید و موقعیت ما 
را در انتشــار آنها درك می كنید! اتفاقــا همین ادب و اخالق 
است كه راه را برای رســیدن به آن باالها هموار می كند. قرار 
است برای رســاندن این نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به 
دیگران با هم همدست شــویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه 
اســت، البته این بار از 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 دیگری هم داریم و بنا داریم كه 
خیلی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای شــما را خیلی 
بیشــتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم و از صحبت ها و 
نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شكل بدهیم كه متعلق 
به خود شماســت و قرارنیست پای مســئولی به آن باز شود!  
برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و 
نام كوچكتان كافی است. البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانیــد و بس... بدون 

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  

قرار هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیرماباشــماره۰9۰23828491درتمامطول
شبانهروزآمادهدریافتپیامها،نظراتودیدگاههای

شماست.
****

8165***۰936–مراد:
شــنوندگان عزیز توجــه فرمایید... شــنوندگان عزیز توجه 
فرمایید... به خبری كه هم اكنون به دســت من رسیده و چند 
روز بعد به دســت مســئوالن می رســد توجه فرمایید... یك 
سنت )از دالر( آمریكا 19۰۰ریال شــد... از آنجا كه ما دیگر 
قدرت پردازش و محاسبه قیمت دالر در زندگی مان را نداریم 
و سنجش واحد سنت را در معادالت اقتصادی مان راحت تر و 
ملموس تر می دانیم و ضمن اینكه مــا مردم به این قضیه باور 
داریم و مســئوالن همچنان آن را انكار می كنند، خواســتار 
تشــكیل كمیته ای ویژه به منظور افزایــش ضریب دوجینی 
توجه مسئوالن به دغدغه ها و نگرانی های مردم هستیم. باشد 

كه پند گیریم.

2199***۰937–اسماعیل:
قابل توجه كسانی كه می بینند و البته دوست دارند كه ببینند:
اصوال حد متناسب جمعیت برای ایران چقدر است؟ قرار است 
روی چه رقمی توافق كنیم؟ آیا بــرای افزایش جمعیت باید 
تا مرز انفجار پیش برویم؟ ایــن بادكنك تا چه اندازه ظرفیت 
باد شدن دارد؟ آیا افزایش جمعیت باید بدون توجه به امكانات 
و قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی های كشــور صورت گیرد 
و یا پیش از آن یا همپای آن باید به توســعه زیرســاخت ها و 
فراهم كردن امكانات در بخش های مختلف متناســب با این 
جمعیت اقدام كرد؟ آیا در این سال ها و با این شرایط موفقیت 
قابل توجهی در این زمینه به دســت آورده ایــم؟ آیا فقط این 
كفایت می كند كه بدون توجه بــه محدودیت ها، جمعیت را 
اضافه كنیم و بعد مرتب به همیــن جمعیت توصیه كنیم كه 
كم مصرف كنید یــا مجبور به جیره بندی شــویم؟ آیا منابع 
طبیعی، ثروت های خدادادی، سرمایه های ملی و... پایان ناپذیر 
اســت و باید زیر پای جمعیت زیاد لگدمال و نابود شود؟ آیا 
مرتب باید خانه ها را كوچك تر و تعداد طبقات آنها را بیشــتر 
بســازیم تا جمعیت بیشــتری را در آن جای دهیم؟ آیا برای 
مثال جایگزین كردن 1۰میلیون سالمند فعلی باید 2۰میلیون 
نفر به جمعیت اضافه كنیم و بعد بــرای جایگزین كردن این 
2۰میلیون نفری كه به سن سالمندی می رسند باید 3۰میلیون 
نفر به جمعیت كشــور اضافه كنیم و بعد برای جایگزینی این 
3۰میلیون نفر...؟! نقطه پایان این بازی سرسام آور و هولناك 
كجاست؟ آیا به فتح كرات و سیارات دیگر در منظومه شمسی 
یا كهكشان راه شیری فكر می كنیم یا همه این جمعیت اضافه با 
تعداد نامعلوم را فقط برای ایران خودمان می خواهیم؟ آیا ایران 
دیگری هم غیر از همین ایران خودمان كه مرزهای محدود و 

منابع محدودی دارد سراغ دارید؟

2564***۰936–حسن:
وقتی تونستیم به ترس و نگرانی خودمون از فردا و فرداها غلبه 
كنیم، حتماً پیروز می شیم. تالش و كوشش رمز موفقیت واقعی 
در زندگی ما آدم هاس. هیچ چیز به سادگی و راحتی به دست 
نمی آد و تنها كلید اصلی حل مشكالت، سعی و تالش و همت 
واالس كه باید همراه با نگاه درست و قلب پاك و نیت خیر باشه 
و باید به اون باور داشته باشیم. پس برای همینه كه باید بگیم: 

دست در دست هم دهیم به مهر.

رُك 

 برخی كارهایی كه فكر می كنیم تخصصی است را می توانیم خودمان در خانه انجام 
دهیم و هزینه های اضافی را فاكتور بگیریم. از طرف دیگر برخی از این نكات در لحظه به كار 
شما می آیند؛ یعنی هنگامی كه فِر دود می كند، شــاید تنها چنددقیقه برای جلوگیری از 
خسارت  بیشتر فرصت داشــته باشــید. پس برای پرورش مهارت های مدیریت خانه این 

مطلب را بخوانید.

درمحیطبستهاسترسنداشتهباشید
قفل شدن در روی هر كسی، شاید وحشتناك و استرس آور باشد؛ به خصوص برای 
كودكان. شما با یادگیری این مهارت به  خود و دیگران می توانید كمك كنید. یك 

كارت را بین زبانه و قفل چهارچوب در بكشــید و زبانه را به داخل در هول دهید تا 
در باز شود.

وقتیِفرشروعبهدودكردنمیكند
وقتی موادغذایی روی سطح داخلی فِر می ریزد، بعد از داغ شدن شروع به سوختن و دودكردن 
می كند. معموال وقتی كیك در فِر باشد و موادی حاوی جوش شیرین در فِر بریزد این اتفاق 
می افتد. نیازی نیست بترسید. اول فِر را خاموش كنید و در و پنجره ها را باز بگذارید تا دود 

بیرون برود، سپس منتظر شوید فِر خنك شود تا بتوانید آن ضایعه را پاك كنید.

چكهكردنقطراتازشیرآب
وقتی شیر آب چكه می كند، دلیل بی خوابی های شــبانه و تیك های عصبی در سكوت 
می شود. پس بهتر است هرچه سریع تر این معضل حل شود. كافی است آستین ها را باال 
بزنید، با یك آچار فرانسه وارد صحنه شوید و واشر را عوض كنید. اول شیر زیر ظرفشویی 
یا فلكه اصلی آب را ببندید، سپس قطعه گلویی را با آچار باز و واشر آن را عوض كنید؛ به 
همین سادگی. اغلب شیرهای آب، واشرهای هم سایز دارند، اما برای اطمینان می توانید 

واشر قبلی را با خود ببرید و یك واشر جدید مانند قبلی بخرید.

وقتیبرقهاقطعمیشوند
گاهی اوقات قطعی برق خانه به اداره برق ربطی ندارد. وقتی همه همســایه های شما برق 
دارند ولی شما نه، مشكل از كنتور است. یك چراغ قوه بردارید و به سمت كنتور بروید. یك 
جعبه فیوز می بینید كه یك طرف ســوئیچ، ON و طرف دیگر، OFF است. سوئیچ را به 

سمت ON بگذارید.

ازشرحشراتموذیخالصشو
بعد از یك مسافرت سه روزه كه بازمی گردیم و می بینیم خانه و حیاط، محل سكونت بسیاری 
از حشرات موذی شده است؛ مخصوصا در فصل تابستان كه زمین گرم تر شده و سوسك ها 
به ســمت مكان های خنك تر مانند خانه ها حركت می كنند، نیازی نیست به شركت های 
سمپاشی زنگ بزنید تا با سم های خطرناك مانند ِد.ِد.ِت این كار را انجام دهند. اول همه جا 
را جارو برقی بكشید و با دستگاه بخارشور، گوشه و كنار و كابینت ها را خشك شویی كنید. 

سپس، محلول سركه، نمك و جوش شیرین را به تمام گوشه و كنار خانه اسپری كنید.

چگونه می توان در خانه 
همه فن حریف شد؟

درروزهاییكهدانشآموزانودانشجویانازكیفیتآموزش
مجازیگالیهداشتندودرخانههایخودآموزشمیدیدند،
دانشآموزانمناطقروستاییبهخاطركمبودیانبودامكاناتآموزشمجازیگاهیمجبورشدند
دراینروزهایكروناییتاكیلومترهاراهراطیكنندتابهمدرسهشانبرسندوبهتحصیلشان
ادامهبدهند.طبقآماررسمیوزارتآموزشوپرورشاز124هزاركالسروستایی5۰هزاركالس
فقطدرمقاطعپایهتحصیلیفعالیتدارند.حاالشنیدنتجربهمعلمانكالسهایروستاییو
عشایریدربارهتجربهآموزشحضوریدراینروزهایسخت،خالیازلطفنیست؛معلمانیكه
عمدتادرحالیمجبوربهتشكیلكالسهایحضوریشدندكهباكمبودامكاناتبهداشتینظیر

ماسكودستكشوموادضدعفونیكنندهمواجهبودند.

نسترن ز ب د ژ
خبر نگار

چند روایت از مدرسه های مناطق محروم در زمانه كرونا

حضور
 در زمانه غياب

سبك زندگی
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جهان استارتاپی

 مورد چشمگیر
یكی از مواردی 
كه ارتقای آن 
در اندروید11 
بتا چشمگیر 
است، دسترسی 
صوتی است كه 
حاال زمینه و 
محتوای صفحه 
را درك می كند. 
الزم نیست از 
صفحه كیبورد یا 
دكمه ای استفاده 
كنید، فقط 
می توانید بگویید 
كه چه چیزی 
روی صفحه است

 فرار از كرونا
 با كاروان

یكی از بهترین 
جاهایی كه 

تابستان امسال 
در اروپا می توان 

از آن كاروان 
یا ون های 

مسافرتی اجاره 
كرد، استارتاپ 
كامپتو است. با 
توجه به شرایط 
كنونی و شیوع 
ویروس كرونا و 
پرهیز از حضور 
در اجتماعات، 

شاید اجاره یك 
كاروان برای 

مسافرت، ایده 
فوق العاده ای 
محسوب شود

ضربه هایی كه شیوع ویروس كرونا به صنعت گردشگری 
دنیا زد، ســنگین و جبران  ناپذیر بوده، اما تالش برای 
احیای مجدد این صنعت در دســتور كار بسیاری از 
آژانس های مســافرتی در جهان قرار گرفته است. در 
این بین، استارتاپ های سفر هم می كوشند تا هر چه 
سریع تر بازار كسب و كار خود را برپا كنند. در اینجا به 
معرفی 10 استارتاپ سفر در اروپا می پردازیم كه گفته 

می شود، آینده صنعت گردشگری از آن آنهاست.

Indie Campers
  سال تاسیس: 2013

  دفتر مركزی: لیسبون - پرتغال
كار اصلی این استارتاپ، كرایه دادن 

وسیله نقلیه اســت. ناوگان آن بیش از 400وسیله نقلیه 
مختلف را شــامل می شــود كه در 60نقطه مختلف اروپا 

فعالیت می كنند.

Trip Admit
  سال تاسیس: 2019

  دفتر مركزی: دوبلین-  ایرلند  
آنهــا در دوران همه گیری بیماری 

كووید – 19 تنها 300هزار دالر سرمایه به دست آوردند. 
این استارتاپ كه سامانه فروش بلیت الكترونیك نداشت، 
مجبور شــد برای توســعه كار اقدام به راه اندازی چنین 

سیستمی بكند.

Waynabox
  سال تاسیس: 2016

  دفتر مركزی: بارسلونا - اسپانیا
این اســتارتاپ كارش ردیف كردن 

سفرهای غیرمنتظره آخر هفته ای برای كاربران به مقصدی 
غافلگیركننده اســت كه تنها 2 روز قبل از عزیمت به آنها 

ارائه می شود.

Camptoo
  سال تاسیس: 2014

  دفتر مركزی: دن هاخ - هلند
یكی از بهترین جاهایی كه تابستان 

امسال در اروپا می توان از آن كاروان یا ون های مسافرتی 
اجاره كرد، استارتاپ كامپتو است. با توجه به شرایط كنونی 
و شــیوع ویروس كرونا و پرهیز از حضــور در اجتماعات، 
شاید اجاره یك كاروان برای مسافرت، ایده فوق العاده ای 

محسوب شود.

Secret City Trails
  سال تاسیس: 2017

  دفتر مركزی: لیسبون – پرتغال
این استارتاپ در آمستردام راه اندازی 

شد، اما دفتر مركزی آن اكنون در لیسبون قرار دارد. آنها 
به مشــتریان و كاربران محلی، 50مقصــد مختلف برای 

گردشگری در نقاط مختلف اروپا را پیشنهاد می دهند.

PaulCamper
  سال تاسیس: 2013

  دفتر مركزی: برلین - آلمان
این اســتارتاپ، تابســتان گذشته 

7میلیون یورو سرمایه جذب كرد تا سال2020 را پرقدرت 
آغاز كند. آنها هم در كار اجاره كاروان و ون های مسافرتی 
هستند. اســتارتاپ پل كمپر همچنین مكان هایی برای 
گردشگری با وسایل نقلیه خود و كمپ زدن را به كاربران 

پیشنهاد می كند.

PANGEA
  سال تاسیس: 2015

  دفتر مركزی: مادرید - اسپانیا
این اســتارتاپ هر نیازی را كه یك 

گردشــگر دارد برآورده می كند. آنها تابســتان گذشته، 
9میلیون یورو ســرمایه جذب كردند كــه این موضوع به 
توسعه و پیشرفت این استارتاپ كمك ویژه ای كرده است. 

تمركز آنها روی گردشگری بومی و محلی است.

Nautal
  سال تاسیس: 2013

  دفتر مركزی: بارسلونا - اسپانیا
این اســتارتاپ كارش، گردشگری 

دریایی است. كســانی كه می خواهند قایق های تفریحی 
 Nautal .اجاره كنند، می توانند به سایت آنها مراجعه كنند
یكی از بزرگ ترین استارتاپ های فعال در حوزه گردشگری 
دریایی محســوب می شــود كه مجموع سرمایه شان به 

3میلیون و 700هزار یورو رسیده است.

Snaptrip
  سال تاسیس: 2014

  دفتر مركزی: لندن – انگلستان
برای كســانی كه می خواهند محل 

اقامت و اتاقی را به صورت لحظــه آخری اجاره كنند، این 
اســتارتاپ، راه حل های بســیار ایده آلی دارد. با سرمایه 
5میلیون یورویی، این اســتارتاپ، بیش از 60هزار خانه، 

اتاق و محل اقامت برای اجاره در اختیار دارد.

GlampingHub
  سال تاسیس: 2013

  دفتر مركزی: سویا - اسپانیا
با داشتن بودجه ای بالغ بر 7میلیون 

یورو، این اســتارتاپ دفاتر دیگری را نیز در دنور و كلرادو 
افتتاح كرده است. این استارتاپ كارش برگزاری كمپ های 
لوكس است و یكی از بهترین ها در این كار به حساب می آید.

احیای استارتاپی صنعت گردشگری
گروهی از استارتاپ های اروپایی تالش دارند در 
مقطع كنونی، ضرری كه به صنعت گردشگری 
جهان وارد شده را با ایده های خالق جبران كنند

- شغل؟
- دستیار خرید آنالین هستم

زمانی كه خیلی ها دوركار و خانه نشین بودند »دستیاران خرید « یك استارتاپ تاز ه نفس كشور 
سرشان شلوغ تر و كارشان بیشتر و سخت تر از همیشه بود

شیوع كرونا باعث شد تا سبك زندگی بسیاری از مردم در كشور عوض شود و 
خیلی ها شاید برای نخستین بار خرید آنالین را تجربه كردند. لزوم در خانه ماندن 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر كرونا باعث شد تا گروهی كه پیش از این خیلی 
دل خوشی از خرید آنالین نداشتند دل به دریا بزنند و شاید برای نخستین بار 
دست به تجربه كلیك كردن برای خرید بزنند. اما در خرید آنالین، به ویژه خرید 
كاالهای فروشگاهی و میوه، مهم ترین دغدغه هر كس كیفیت است؛ یعنی در 
حالت سنتی آدم ها ترجیح می دهند كه خودشان مثال به میادین میوه و تره بار 
بروند  و سعی كنند بهترین ها را دستچین كنند تا به قول معروف پول شان حرام 
نشود. حاال چندوقتی است كه یك اســتارتاپ در ایران سعی كرده این مشكل 
و دغدغه همیشگی را با ساختن شــغلی جدید حل كند. »دستیار خرید« یا در 
اصطالح بین المللی  آن شاپر، شغلی است كه پیش از این در كشور ما وجود نداشته 
و حاال استارتاپی كه توسط 3نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه شریف بنیانگذاری 
شده، سعی دارد این شغل را همراه با فرهنگ و تخصص آن جابیندازد. 2نفر از 
بنیانگذاران این اســتارتاپ برندگان مدال های المپیادهای جهانی و كشوری 
كامپیوتر هستند و مدیرعامل این استارتاپ هم در مقطع دكتری هوش مصنوعی 

دانشگاه شریف تحصیل می كند.

اولویت اول: كیفیت خرید 
به صورت معمول روند كاری فروشگاه های آنالین فعال در حوزه FMCG یا محصوالت تُندمصرف به این صورت است كه پس از ثبت سفارش، پیك موتوری به 
فروشگاه فیزیكی مراجعه می كند و بسته را از فروشنده تحویل می گیرد و به مشتری می رساند. اما در روش جدیدی كه این استارتاپ تازه نفس به كار گرفته، كار 
انتخاب و دستچین كردن محصوالت برای مشتری در فروشگاه های زنجیره ای یا میادین میوه و تره بار تهران و كرج برعهده دستیاران خرید است. در ساده ترین 
تعریف، كاالهای تُند مصرف را كاالهایی می دانند كه با سرعت بیشتری فروخته می شوند و قیمت فروش آنها نسبتا پایین است. هرچند این استارتاپ، اوایل با 
6-5نفر كارش را شروع كرد، اما اكنون در حال رشد و گسترش جدی فعالیت خود است. هم اكنون این پلتفرم با داشتن بیشتر از 200هزار كاربر توانسته است 
بیشتر از 200نفر را در شهرهای تهران و كرج به عنوان دستیار خرید و عوامل تحویل استخدام كند و آنها را تحت آموزش ویژه خود قرار دهد. درواقع در این شغل 
جدید، دستیاران خرید به جای مشتری تالش می كنند تا بهترین كاالها را كه آنالین سفارش داده شده در فروشگاه های زنجیره ای یا میادین میوه و تره بار انتخاب 
كنند و به وسیله عوامل تحویل به دست مشتری برسانند. بخش زیادی از دستیاران خرید را دانشجویان و زنان سرپرست خانوار تشكیل می دهند. فروشگاه ها 

برای فعالیت شغلی زنان، محیطی امن است و این استارتاپ برای بازگشت آنها به خانه هم در شیفت های دیروقت از تاكسی های اینترنتی استفاده می كند.

رشد در دوران سخت كرونا 
بدون شــك شــیوع نوع جدید ویروس كرونا برای مردم و بســیاری از كسب وكارها 
سختی های بسیاری به همراه داشته است، اما در این دوران، این پلتفرم خرید آنالین 
توانست بیشتر دیده شود و در این ایام، روزهای شلوغی را پشت سر گذاشته است. خیلی 
از كسانی كه خرید فروشــگاهی و میوه را پیش از این آنالین انجام نمی دادند در این 

شرایط به سراغ آزمایش پلتفرم های مختلف رفتند.
مدیرعامل این اســتارتاپ درباره این دوران می گوید: وقتی هركدام از استارتاپ های 
جدید آمدند، تالش و هزینه زیادی برای جذب تجربه اول كاربران داشتند. حجم زیادی 

از هزینه ای كه معموال یك استارتاپ دارد برای این مورد است. 
وقتی مسئله كرونا پیش آمد عمال بسیاری از مردم بدون این هزینه به سراغ استفاده 
از استارتاپ ها رفتند.  مثال در مورد ما شاید تا قبل از این جریان مردم می دانستند كه 
می توانند محصوالت سوپرماركتی را آنالین بخرند، اما شاید نمی دانستند كه از طریق 
سرویس ما می توانند میوه را هم از میادین میوه و تره بار با قیمتی بسیار خوب بخرند و 
جلوی خانه تحویل بگیرند. خیلی ها در این مدت مثال خرید میوه را به صورت آنالین 
تجربه كردند و دیدند می شــود این كار را راحت تر انجام داد و كیفیت خوبی را هم با 

دستچین كردن میوه ها توسط دستیاران خرید ما تجربه كردند.
به عقیده آبنیكی كرونا با وجود آنكه مشكالت بسیاری را برای مردم كشور به وجود آورد 
اما باعث شد تا بسیاری از مردم كه پیش از این تجربه خرید آنالین این چنینی را نداشتند 
آن را تجربه كنند و حتی از آن لذت ببرند. این مسئله باعث شده تا به نوعی سبك زندگی 

مردم عوض شود و شیوه های سنتی خود را تغییر دهند.
او می گوید: كرونا برای مردم كشور ما مشكلی اساسی و جدی بوده است كه باعث تأسف 
و ناراحتی اســت. اما در عین حال فرصتی را به برخی استارتاپ ها استارتاپ ها داد كه 
در این شرایط ســخت بتوانند در كنار مردم عزیز باشند و با خدمات خود باعث حفظ 

سالمتی آنها شوند.
 وقتی استارتاپ ها می خواهند در حوزه ای جدید مثل خرید فروشگاهی و میوه به صورت 
آنالین كار كنند، باید دست به فرهنگسازی یا تغییر عادت بزنند كه هزینه زیادی هم 
 FMCG دارد. این كار را كرونا با شرایطی كه برای مردم به وجود آورد برای اكوسیستم

انجام داد.

اشتغال زایی در زمان تعدیل ها
شرایط اقتصادی دوران كرونا باعث شده تا خیلی از كسب وكارها دست به تعدیل نیرو بزنند. 
اما این استارتاپ جدید برای خرید آنالین، با این شغل جدید توانسته اشتغال زایی باالیی را 
در نوع خود ایجاد كند. شاید برخی این تصور را داشته باشند كه خریدكردن علم خاصی نیاز 
ندارد، اما واقعیت این است كه مهارت های بسیاری برای یك خرید خوب و با كیفیت الزم 
است. این موضوع درباره همه خریدها ازجمله  برای دستچین كردن میوه هم صدق می كند. 
احمد آبنیكی، مدیرعامل این استارتاپ، در رابطه با این مسئله به همشهری می گوید: وقتی 
مثال استارتاپ های تاكسی اینترنتی آمدند، شغلی به عنوان راننده تاكسی یا راننده آژانس 
وجود داشت؛ یعنی به هر كسی می گفتید این شغل را می شناخت. اما كسی كه ما به عنوان 
دستیار خرید معرفی كردیم در هیچ كدام از دسته بندی های شغلی كه پیش از این مردم با 
آن آشنا بودند قرار نمی گیرد. ما مجبور بودیم شغل و فرهنگ آن را خودمان به وجود آوریم. 
ما شغل جدیدی معرفی كردیم و كار سختی بود و هنوز هم نیاز به كار و تالش بیشتری برای 
تخصصی كردن آن وجود دارد. مدیرعامل این استارتاپ درباره چالش های ایجاد شغلی 
جدید می گوید: ما یك تالش دائمی داشتیم تا بهترین افراد را برای این شغل انتخاب كنیم. 
دوره های آموزشی داریم كه برای دستیاران خرید برگزار می شود؛ یعنی وقتی یك فرد 
جدید قرار است این شغل را شروع كند دســتیاران خرید قدیمی و باتجربه ما او را تحت 

آموزش اولیه قرار می دهند. از اینكه چطور بهترین خرید را برای مشتری داشته باشند تا 
مهارت های ارتباطی نكاتی است كه آنها در دوره آموزشی فرامی گیرند. فیلم ها و محتواهای 
آموزشی برای آنها تهیه شــده و به صورت مرتب با آنها از طریق كانال های ایجادشده در 
ارتباط هستیم. دســتیاران خرید همانطور كه برای خانه خودشان خرید می كنند، در 
خرید كاربران هم نكات بهداشــتی را رعایت كرده و برای حفظ سالمتی خود و مشتری 
از ماسك و دستكش استفاده می كنند. آبنیكی كه دانشجوی دكتری هوش مصنوعی در 
دانشگاه شریف است، در این باره تأكید می كند: با امتیازی كه كاربران به دستیارهای خرید 
می دهند ما می توانیم كیفیت كار آنها را سطح بندی كنیم تا برای حل مشكالت احتمالی 
تالش شود. بحث ما درباره دستیار خرید كامال تخصصی است و تالش داریم مسئله آموزش 
و كنترل كیفیت را به صورت جدی پیگیری كنیم. ما می خواهیم شغل و فرهنگ جدیدی 
را به صورت تخصصی بسازیم. پیش بینی صورت گرفته این است كه به زودی كل نیروهایی 
كه این استارتاپ باعث اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آنها شده به بیشتر از 2000هزار نفر 
برسد و 6-5 شهر بزرگ دیگر كشور تحت پوشش سرویس آن قرار گیرند.  به گفته آبنیكی 
با استفاده از فناوری های جدید این استارتاپ به زودی فعالیت خود را به سرعت در شهرهای 
بزرگ دیگر كشور گسترش می دهد تا كاربران بیشتری بتوانند خرید باكیفیت به وسیله 

دستیاران خرید را تجربه كنند.

لحظه شماری برای اندروید ۱۱
در نسخه بتای اندروید 11هرچند انقالبی رخ نداده اما ویژگی های جذابی 

دیده شده كه بعضی ها را به وجد آورده است

اگر به خواندن این مقاله عالقه مند شده اید پس از دسته 
افرادی هســتید كه از به روزرسانی سیســتم عامل های 
تلفن همراه به وجد می آیید. نگران نباشید، تنها نیستید، 
خیلی های دیگر نیز مثل شما در حال خواندن این مقاله 
هستند. بنابراین اگر مشتاقانه منتظر نسخه بتای عمومی 

اندروید 11 بودید، هفته هیجان انگیزی خواهید داشت.
مانند به روزرســانی اكثر سیســتم عامل هــای مدرن، 
اندروید11 بیش از تغییرات بزرگ، به ایجاد چند ویژگی 
پرداخته است. اگر منتظر یك تجربه كامال جدید هستید، 
احتماال ناامید خواهید شد. با این حال برخی فناوری های 
جدید و جالب در این نسخه وجود دارد كه می توانید برای 

تجربه آنها نسخه بتا را روی دستگاه خود نصب كنید.
هم اكنون، تنها استفاده كنندگان از گوشی های پیكسل2 
می تواننــد بتا را نصــب كننــد، موبایل هایــی از دیگر 
شركت های سازنده مانند OnePlus طی چند هفته دیگر 
می توانند سیستم عامل خود را ارتقا بدهند. مثل همیشه، 
نصب یك سیستم عامل بتا روی تلفن هوشمند با برخی 
خطرهای ذاتی همراه است، بنابراین توصیه نمی شود آن را 
روی تلفن مورد نیاز خود كه هر روز از آن استفاده می كنید 
نصب كنید، به خصوص در مراحل اولیه. یك موبایل قدیمی 
می تواند یك راه عالی برای نصب بتای اندروید 11 و رفع 

كنجكاوی شما به آنچه در آینده قرار است رخ بدهد باشد.
اگر برای نصب برنامه بتا هم آماده نیستید، اما درباره اینكه 
چه چیزی قرار است در نســخه 11 اندروید وجود داشته 
باشد سخت كنجكاو هســتید، در اینجا نگاهی كوتاه به 
برخی از جالب ترین ویژگی های این نسخه جدید می كنیم.

بازسازی اعالن ها 
ما روزانه در برنامه های مختلف مخصوص چت، به مكالمه 
می پردازیم و در برخی از آنها می خواهیم مهم ترین اعالن ها را 
دریافت كنیم. اكنون اعالن های مكالمه در بخش اختصاصی 
نمایش داده می شوند و به شــما این امكان را می دهند كه 
چگونگی و زمان ظاهر شدن را در اولویت قرار دهید. بنابراین 
اگر هربار می خواهید پیام های مستقیم از یك شخص را با 
صدا متوجه شوید اما لزوما هرزمان كه پیام جدیدی در گپ 
گروهی وجود دارد، صدای آن را نمی خواهید می توانید در 
آپدیت جدید به آن برسید. همچنین چت ها هم اكنون در 
حباب هایی ظاهر می شــوند كه دسترسی به صفحه چت 
را از روی صفحه اصلی آســان تر می كنــد. البته هم اكنون 
همه اپلیكیشن ها این برنامه را حمایت نمی كنند. قضاوت 
هنوز زود اســت اما این تغییرات جدید برای كاربرانی كه با 
ســرویس های چت مختلف كار می كنند و می خواهند كار 

خود را ساده تر كنند جذاب خواهد بود.

دسترسی صوتی
یكی از مواردی كه ارتقای آن در اندروید11 بتا چشمگیر 
است، دسترسی صوتی اســت كه حاال زمینه و محتوای 
صفحه را درك می كند. الزم نیســت از صفحه كیبورد یا 
دكمه ای اســتفاده كنید، فقط می توانید بگویید كه چه 
چیزی روی صفحه است. اكنون دســتگاه اساسا عناصر 
نمایش داده شده روی صفحه را تشخیص می دهد، بنابراین 
می توانید به جای اینكه به برچسب های شماره گذاری شده 

روی هر عنصر تكیه كنید، به تلفن بگویید كه می خواهید 
چه كاری انجام دهید. از آنجــا كه الگوریتم هرچه جلوتر 
می رود باید بیشتر یاد بگیرد، قطعا رفته رفته این ویژگی 

بهتر می شود.

تاریخچه اعالن ها
اگر تاكنون با حواس پرتی یك اعــالن را بدون دیدن آن 
حذف كرده اید و به خاطر این كار پشیمان شده اید، بهتر 
است دیگر این مشكل را فراموش كنید؛ چرا كه در نسخه 
جدید اندروید، در مورد عملكرد تاریخ جدید اعالن كه آن 
را برای شــما بازمی گرداند، مبهوت می شوید. دیگر هیچ 

اعالنی را از دست نخواهید داد.

افزایش حریم خصوصی
هم اكنون برای ردیابی موقعیت مكانی شما در پس زمینه، 
هیچ برنامه ای نیاز به مجوز صریح ندارد. گوگل اعالم كرده 
اســت كه در حال كار روی این عملكرد اســت و اكنون 
توسعه دهندگان برنامه ها باید از سال 2021 قبل از انجام 

این كار مجوز صریح دریافت كنند. عــالوه بر این، مجوز 
برنامه ها درصورتی كه مدت طوالنی از آنها استفاده نكنید، 
می توانند منقضی شوند. بنابراین، اگر آن یك برنامه مثل 
زامبی روی تلفن همراه شما نشســته است و مدت زمان 
مشخصی از آن استفاده نكرده اید باید دفعه دیگر كه قصد 
استفاده از آن را دارید دوباره به مواردی مانند استفاده از 

دوربین و دوربین سلفی اجازه دسترسی بدهید.

افزایش حساسیت به لمس
محافظ صفحه نمایش می تواند توانایی شــما را در ارائه 
دستورات لمسی روی گوشی همراهتان با كندی مواجه 
كند. اندروید 11 اكنون می تواند بــه كاربران اجازه دهد 
حالت حساسیت پیشرفته را فعال كنند تا لمس محافظ 

صفحه را آسان تر كند.
در نسخه اصلی اندروید 11 قطعا به روزرسانی های بیشتری 
وجود دارد و برخی از این ویژگی های نسخه بتا احتماال قبل 
از شروع نسخه نهایی و ارســال به كاربران معمولی تغییر 

می كند یا حتی ممكن است حذف شود.



یكروزبا»دستیارخرید«
»زمانی كه همه به خاطر كرونا در خانه بودند ما كارمان 3برابر شده بود«؛ این جمله 
ملیحه بختیاری است كه بیشتر از یك سال است مشغول رسته شغلی جدید در یك 
استارتاپ خرید محصوالت فروشگاهی و تُندمصرف شده كه روش كارش پیش از 

این در كشور وجود نداشته و بی سابقه است.
پلتفرم های خرید آنالین محصوالت فروشگاهی در كشور حاال دیگر كم نیستند، 

اما خانم بختیاری به عنوان جوانی سی ساله كه از دانشگاه مدرك لیسانس فیزیك 
گرفته، كار و شــغل جدیدی به عنوان دستیار خرید یا در اصطالح بین المللی اش 
شاپر، دارد. ملیحه بختیاری درباره شرایط خرید در اوج شیوع كرونا به همشهری 
می گوید: در ایام كرونا، به ویژه هفته های اول آن، ما هم مثل همه آدم های دیگر 
استرس و نگرانی داشتیم، اما تصمیم گرفتیم كه با رعایت اصول بهداشتی، مثل 
ضدعفونی دست ها و زدن ماسك، كارمان را انجام دهیم. كار ما باعث می شد كه 
مشتری ها خریدی باكیفیت مثل  زمانی كه خودشان برای خرید در فروشگاه های 
زنجیره ای یا میادین میوه  و تره بار رفته اند را تجربه كنند. خدارا شكر كه مشكلی 

را هم تجربه نكردیم.
او درباره شرایط هفته های اول شیوع كرونا می گوید: ما نه تنها مثل خیلی از مشاغل، 
تعطیلی و دوركاری نداشتیم بلكه كارمان چندبرابر شده بود. جدول زمانی خرید 
و ارسال مان از چند روز قبل پر می شد و واقعا وقت خالی نداشتیم. همزمان تالش 

می كردیم كه كیفیت خرید را هم حفظ كنیم.

سفارشیكخودروپرازدستمالكاغذی!
 ملیحه بختیاری، دستیار خرید این استارتاپ كه حوزه كارش یكی از فروشگاه های 
زنجیره ای شهرك اكباتان است خاطرات جالبی از این ماه ها دارد. در ایام شیوع 
كرونا محصوالت خاصی مثال آرد و كاالهای بهداشتی و ضدعفونی درخواست بسیار 
زیادی داشت. او می گوید: مشتری ها خیلی درخواست داشتند كه حتما برایشان 
مثال آرد كه در بازه ای كم شــده بود پیدا كنیم. وقتی این كاالها و موارد مشابه را 
به دست شان می رساندیم خیلی خوشحال می شــدند و تشكر می كردند، چون 
خیلی از فروشگاه های كوچك مثال در مقطعی با تمام شدن موجودی محصوالت 
خاص مواجه بودند، اما ما خریدها را از فروشگاه های زنجیره ای در منطقه سكونت 

مشتری ها انجام می دادیم.
یكی از خاطرات این دســتیار خرید جوان هم در این رابطه شنیدنی است. خانم 
بختیاری می گوید: اوایل دوران كرونا یكــی از كاربران حدود  1/5میلیون تومان 

دستمال كاغذی از انواع مختلف سفارش داده بود و آن قدر حجم خریدش زیاد بود 
كه با زحمت در خودروی مسئول تحویل جا دادیم و به دستش رساندیم! 

خریدآنالینمثلبهبازاررفتنخودتان
كار شاپر یا دستیار خرید هر روز پر از جذابیت های جدید است. بختیاری می گوید: 
هروقت درباره سفارشی الزم باشد با مشتری تماس می گیریم. اگر مثال جنسی 
موجود نباشد یا كیفیت الزم را تامین نكند، مثال پیشنهاد جایگزین می دهیم یا در 

صورت تمایل مشتری آن را از لیست خرید حذف می كنیم.
به نظر می رسد، به ویژه در خرید  میوه و تره بار این مسئله بسیار جدی تر است. به 
گفته بختیاری در خرید این محصوالت چون استاندارد خاصی وجود ندارد خیلی 
وقت ها پیش می آید كه مثال جنسی كیفیت الزم مدنظر مشتری را نداشته باشد 
و ما با مشتری تماس می گیریم و شرایط را با او در میان می گذاریم تا تصمیم الزم 
را بگیرد. در فروشگاه های زنجیره ای هم پیش می آید كه مثال بعضی محصوالت 
سفارش مشتری موجود است، ولی مثال تاریخ انقضایش نزدیك است. به مشتری 
كه دارد برای خرید هزینه می كند اطــالع می دهیم تا با صالحدیدش محصولی 

جایگزین انتخاب كنیم یا خرید كنسل شود.
حتی در محصوالتی مثل گوشت و مرغ كه باید تاریخ روز باشند اگر تاریخ تولیدش 
مثال روز قبل باشد به مشــتری اعالم می كنیم.  حتما شــما هم خیلی وقت ها 
شــوخی های مربوط به تفاوت محصول مدنظری كه آنالین سفارش داده اید با 
كاالیی كه تحویل شــده را دیده اید. در خرید فروشگاهی و میوه  و تره بار كیفیت، 
حرف اول و آخر را می زند. بختیاری به عنوان دســتیار خرید می گوید: ما همیشه 

خرید را با حس اینكه خریدی برای خودمان است، انجام می دهیم.
همین االن هم وقتی شغل خودم را به خیلی ها می گویم متوجه كارم نمی شوند و 
باید آن را توضیح دهم، به ویژه در دوران شیوع كرونا كه كار ما به شدت زیاد شده 
بود خیلی پیش مي آمد كه باید توضیح می دادیم شغل جدید دستیار خرید چه 

كارهایی انجام می دهد.
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نگاه دیگر

یك گــروه تحقیقاتی در آزمایشــگاه اســكریپس با انجام 
تحقیقــات و آزمایش هایی به این نتیجه رســیدند كه یك 
 SARS coronavirus 2 جهش ژنتیك بسیار كوچك در
كه دنیا را گرفتار خود كرده است به طور قابل توجهی توانایی 

این ویروس در عفونت سلول ها را افزایش داده است.
به گزارش تكنولــوژی نــت ورك، هایریون چــو، محقق 
ویروس شناس كه یكی از محققان این تحقیق است می گوید: 
ویروس كرونا با این جهش قابلیت انتقال بیشتری به نسبت 
ویروس های قبلی كه بدون جهش در سیستم سلولی وارد 
می شدند پیدا كرده اســت. او تأكید می كند كه این جهش 
اثر قابل توجهی در افزایش تعداد سنبله های عملكردی روی 
سطح ویروسی دارد. این سنبله ها همان چیزی هستند كه 
ویروس را قادر می سازد به سلول های بدن میزبان متصل شده 

و آنها را آلوده كند.
چو می گوید: به واسطه این جهش تعداد یا تراكم سنبله های 
عملكردی روی ویروس 4 یا 5برابر بیشتر شده است. سنبله ها 
شكل ظاهری تاج مانندی به ویروس كرونا می دهند و باعث 
 ACE2 می شــوند تا روی گیرنده های ســلول هدف به نام

بچسبد.
دكتر مایكل فــرزان، دبیركل تحقیقات ایمنی شناســی و 
میكروبیولوژی آزمایش اســكریپس می گوید: این جهش 
با نام D614G انعطاف پذیری بیشتری را در ستون فقرات 
ســنبله ایجاد می كند. او توضیح می دهد كه ســنبله های 
انعطاف پذیر بیشتر به ذرات ویروسی ســاخته شده اجازه 
می دهند تا از ســلول های تولید كننده به سمت سلول های 
سالم دست نخورده حركت كنند و تمایل كمتری نیز برای 

جدا شدن زودهنگام دارند.
چو می گوید: اطالعات ما بســیار واضح است، ویروس با این 
جهش پایدارتر شده است. بحث های زیادی در مورد اینكه 
چرا شــیوع كووید-19 در ایتالیا و نیویورك با سرعت زیاد 
سیستم های بهداشتی را تحت الشعاع قرار داد، درحالی كه 
شــیوع اولیه در سن فرانسیسكو و واشــنگتن پایدار ماند و 
حداقل در ابتدای پاندمی با موفقیت بیشتری مدیریت شد 
وجود دارد. آیا این موضوع به كشور و فعالیت های آنها ربط 

دارد یا ویروس به نوعی تغییر كرده است؟
تمام ویروس ها هنگام تولید مثل به صورت دقیقه ای تغییرات 
ژنتیك دارند. این تغییرات به ندرت بر تناسب اندام یا توانایی 
رقابت تأثیر می گذارد. نوع SARS-CoV-2 كه در نخستین 
شیوع منطقه ای به گردش درآمد فاقد جهش D614G بود 
كه اكنون همــان نوع بدون جهش در بیشــتر نقاط جهان 

حاكم است.
اما آیا این به دلیل به اصطــالح »اثیر بنیانگذار« اتفاق افتاده 
است؟ چو و فرزان معتقدند آزمایش هاي بیوشیمیایی آنها 

این مسئله را حل می كند.
فرزان می گوید: دست كم 10مقاله علمی در مورد غالب این 
جهش وجود دارد. آیا ما فقط یــك اثر بنیانگذار می بینیم؟ 
نه، داده های ما آن رد می كند، این اثر بنیانگذار نیست. چو 
و فرزان مقاله شان را با عنوان »جهش D614G در پروتئین 
ســنبله SARS-CoV-2 ریزش S1 را كاهش می دهد و 
باعث افزایش عفونت می شود« هم اكنون برای بررسی، قبل 
از انتشار به سایت پیش چاپ bioRxiv ارسال كرده اند و در 
میان گزارش های خبری از یافته های آن، به زودی منتشــر 
می شود. چو و فرزان تأكید می كنند تحقیقات آنها با استفاده 
از ویروس های بی ضرری كه برای تولید پروتئین های ویروس 
كرونا طراحی شده بود، انجام شده اســت. آیا تغییراتی كه 
مشاهده كرده اند به افزایش قابلیت انتقال در دنیای واقعی 
نیز منتهی می شود؟ به گفته آنها این موضوع نیاز به مطالعات 

اپیدمیولوژیك بیشتری دارد.
اما این دو دریافتند كه عوامل ایمنی از پالسمای افراد مبتال، 
به خوبی در برابر ویروس های مهندسی شده با و بدون جهش 
D614G درست عمل كرده است. چو می گوید كه این یك 
نشــانه امیدوار كننده برای كاندیداهای ساخت واكسن در 
حال توسعه در برابر انواع با یا بدون جهش ویروس كرونا ست.

از زمان شیوع بیماری ســارس كه مشابه كووید-19 است، 
چو و فرزان تقریبا 20ســال اســت كه روی ایــن مدل از 
ویروس ها مطالعه می كنند. آنها نخســتین كســانی بودند 
 ACE2 كه در سال2003 كشــف كردند سارس به گیرنده
روی سلول وصل می شود. آزمایش های دیگران نشان داده 
 ACE2 به همان گیرنده SARS-CoV-2 است كه ویروس
متصل می شــود. اما فرزان و چو تفاوت ساختاری اساسی 
بین پروتئین سنبله در نخستین ویروس SARS و ویروس 
جدید كرونا پیدا كرده اند. در هر دو ویروس زیر میكروسكوپ 
الكترونی، سنبله شكل سه پایه دارد كه 3بخش آن در یك 
داربست مانند ســتون فقرات به یكدیگر وصل شده است. 
اما SARS-CoV-2 متفاوت اســت. سه پایه آن به 2بخش 
گسسته، S1 و S2 تقسیم شده است. در ابتدا، این ویژگی 
غیرمعمول باعث ایجاد سنبله های ناپایدار شد. تنها در حدود 
 SARS-CoV-2 یك چهارم از صدها سنبله در هر ویروس
ساختار مورد نیاز برای موفقیت آمیز بودن چسبیدن به سلول 
هدف را حفظ می كند. او می گوید با جهش كوچك رخ داده، 
سه پایه بســیار كمتر شكسته می شــود، به این معنی كه 
بیشتر سنبله های آن كامال عملكردی است. افزودن جهش 
D614G به این معنی است كه اسید آمینه در آن مكان از 
اسید آسپارتیك به گلیســین منتقل می شود. دانشمندان 
می گویند هنوز مشخص نیست كه آیا این جهش كوچك بر 
شدت عالئم افراد آلوده تأثیر می گذارد یا مرگ ومیر را افزایش 
می دهد. چو می گوید: در حالی كه داده های ICU از نیویورك 
و ایالت های دیگر حاكی از برتری نوع جدید D614G است، 
به داده های بسیار بیشتری كه به طور ایده آل تحت مطالعات 

كنترل شده قرار دارند، نیاز است.
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اژدها دیرتر وارد می شود
عملکرد خوب فضاپیمای کرو دراگون، مدت زمان ماموریت آن را 

افزایش داده است

یكی از مقامات ناسا اعالم كرده است از آنجا كه فضاپیمای 
كرو دراگون شركت اسپیس ایكس تاكنون در مدار، عملكرد 
خوبی داشته است، این مأموریت می تواند تا آگوست ادامه 
داشته باشد. كن بوورســاكس، مدیر اكتشافات انسانی و 
عملیات در ناسا، می گوید: این آژانس از زمان پرتاب دراگون 
در ماموریت دمو-2 در تاریخ 30 ماه می كه فضانوردان ناسا، 
باب بنكن و داگ هورلی را به ایســتگاه فضایی بین المللی 
منتقل كرده، ســالمت فضاپیمــای Crew Dragon را 
كنترل كرده اســت. به گفته او، ناسا مدت زمانی برای این 
ماموریت تعیین نكرده اســت، چراكه هدف، بررسی نحوه 
عملكرد اژدها در فضا بوده است نه زمان حضور. به گزارش 
اســپیس نیوز، او به اعضای هیأت هوانوردی و مهندسی 
فضایی و هیأت مطالعات فضایی گفته است كه كرو دراگون 
هم اكنون ماموریت خود را پیش می بــرد و بنابراین فكر 

می كنند خدمه پرواز یك یا 2ماه دیگر در آنجا بمانند.

اعالمقبلی
ناســا قبل از پرتاب دمو-2 گفته بود كه این فضاپیما برای 
گذراندن 119روز در مدار، درجه بندی شده است و عملكرد 
ارائه های خورشــیدی آن عامل محدود كننده زمانی این 
فضاپیماست. جیم بریدنشتین، سرپرســت ناسا در یك 
جلســه توجیهی اعالم كرد كه ناســا 30آگوست را برای 
پرتاب Crew Dragon به عنوان نخستین ماموریت كامال 
عملیاتی با نام Crew-1، هدف قرار داده اســت و بنابراین 
قصد دارد ماموریت دمو-2 را یك ماهه به زمین برگرداند تا 
قبل از آن پرتاب عملیاتی، زمان كافی برای بررسی فضاپیما 
و تأیید رسمی كرو دراگون برای استفاده در مأموریت های 

روتین خدمه داشته باشد.
برنامه اولیه آژانس بــرای دمو-2 این بود كــه یك پرواز 
آزمایشی كوتاه باشد و تقریبا 2هفته به طول بینجامد، اما 

ناســا تصمیم گرفت این ماموریت را تمدید كند تا كمبود 
زمان خدمه در ایســتگاه برطرف شود. تنها 3نفر، ازجمله 
فقط یك فضانورد ناسا، كریس كاسیدی، در زمان پرتاب 

دمو-2 در ایستگاه بین المللی فضا حضور داشتند.
اقامت طوالنی در میان موارد دیگر، به بنكن و كاســیدی 
كه هر دو فضانوردان باتجربه ای هستند، اجازه می دهد تا 
چندین راهپیمایي فضایي كوتاه را برای جایگزینی باتری 
در سیستم برق ایستگاه انجام دهند. بوورساكس می گوید: 
این ماموریت تا اواخر  ماه جوالی به اتمام می رسد و از حاال 
تا حدود 2 ماه دیگر ما شروع خواهیم كرد تا داگ و باب را 

به خانه برگردانیم.
یكــی از محدودیت هــا برای فــرود ماموریــت دمو-2 
وجود بادهای موافق اســت كه به گفته وی ســخت تر از 
محدودیت های ماموریت بعدی Crew Dragon اســت. 
او می گوید: ما باید همه احتمــاالت آب وهوایی را درنظر 
بگیریم، اما فكر می كنم همه اینها در  ماه آگوست به نتیجه 
برسد. آگوست اغلب  ماه بادهای سبك در قسمت هایی از 
خلیج مكزیك و ساحل شرقی فلوریدا است، بنابراین فكر 
می كنم ما می توانیم فرصت خوبی پیدا كنیم. بریدنشتین 
نیز از چگونگی آب وهوا به عنوان یكی از موارد تعیین كننده 

زمان بازگشت بنكن و هارلی به خانه یاد كرد.

 كرو دراگون و استارالیتر بوئینگ قصد دارند توانایی پرواز 
فضایی را برای انسان پس از بازنشســتگی شاتل فضایی 
در ســال2011 برای ایاالت متحده بازیابی كنند. این دو 
شــركت همچنین قول داده اند كه هزینه های كمتری را، 
هم برای پس انداز پول ناسا و هم برای جذب سایر مشتریان 

ارائه دهند.

كاهش20درصدیهزینهها
با این حال بوورساكس می گوید كه كاهش هزینه ای كه، هم 
خدمه تجاری و هم وسایل نقلیه حمل بار نسبت به شاتل 
ارائه می دهند، براســاس هر صندلی یا هر كیلوگرم بار، به 
اندازه ای كه انتظار می رود زیاد نیست؛ »این اتفاق در نوع 
خود تعجب آور اســت. ما هزینه ها را كاهش دادیم، اما نه 
آنقدر كه امیدوار بودیم. مردم امیدوار بودند كه هزینه های 

این پروازها بیش از اینها كم شــو،د ولی این اتفاق نیفتاد، 
به نظرم فقط 20 یا 40درصد از هزینه ها را توانســتیم كم 
كنیم.« با این حال، او می گوید كــه فضانوردهای تجاری 
از آنجا كه از شاتل كوچك تر هستند، به طور قابل توجهی 

ارزان ترند.
بوورســاكس می گوید: اگر مشــاركت تجاری بیشتری 
داشته باشــید، هزینه ها می توانند پایین بیایند. من فكر 
می كنم اتفاقات فوق العاده ای در راه است و ما در مسیری 
خوب هســتیم. او می افزاید: این احتمــال وجود دارد كه 
كمپانی هایی ماننــد SpaceX كه ایالن ماســك مالك 
آن اســت، با راه اندازی نســل بعدی Starship خود كه 
در حال توســعه اســت، به وعده كمتركردن هزینه های 
فضانوردی های تجاری جامه عمل بپوشــاند؛ »من هرگز 

علیه ماسك شرط بندی نمی كنم.«

پیاده سازی مدل های موفق بین المللی
مدل جدید استفاده از شاپر یا دستیار خرید در بسیاری از كشورهای جهان پیاده سازی 
شــده و نتایج موفقی هم داشته است. در برخی شــهرهای كوچك دستیار خرید كار 
رساندن سفارش تا خانه یا محل كار مشتری را هم برعهده دارد. اما به صورت معمول 
در شهرهای بزرگ و پرترافیك دستیار خرید تنها كار دستچین و انتخاب محصوالت را 

انجام می دهد و وظیفه تحویل سفارش به عهده فرد دیگری است.

Instacart
این استارتاپ كارش را از حدود ســال 2012 در آمریكا شروع 
كرده و به تازگی توانسته در دوران شــیوع كرونا 225 میلیون 
دالر سرمایه جدید جذب كند و ارزش آن به 13/7میلیارد دالر 
رسیده است. آپوروا مهتا، مدیرعامل هندی االصل اینستاكارت، 
قبال در بخش بازاریابی آمازون فعال بود، اما از ۸ ســال قبل تصمیم گرفت كسب وكار 
خودش را راه بیندازد. ایده استفاده از دستیار خرید، بسیار در شهرها و ایالت های مختلف 
آمریكا مورد توجه قرار گفت. 3سال بعد از استارت كار در ژانویه 2015، كل بودجه این 
شركت حدود 275میلیون دالر بود. در آن زمان، فوربس این استارتاپ را خوش آتیه ترین 
كسب وكار در آمریكا نامید. در سال 201۶، شركت هول فیدز ماركت با همكاری شركای 

خود روی اینستاكارت سرمایه گذاری كرد و رشد این استارتاپ بسیار سریع تر شد.

Shipt
این استارتاپ هم در آمریكا مدل مشابهی دارد. تفاوت اصلی این 
استارتاپ، مالكیت آن توسط مجموعه بزرگ فروشگاه كاالهای 
خرد تارگت است كه فروشگاه های ویژه خود را دارد. در دسامبر 
2017 درواقع مجموعه تارگت این اســتارتاپ را با پرداخت 

550میلیون دالر خریداری كرد.

getir
استارتاپ getir در كشور همسایه، یعنی تركیه فعالیت دارد. این 
اســتارتاپ مزیت اصلی خود را سریع ترین تحویل می داند. این 
استارتاپ برای كوتاه كردن زمان تحویل كاالهای تُندمصرف در 
سطح شهرهای بزرگ تركیه، ون هایی دارد و پس از ثبت سفارش، 
پیك های آن از نزدیك ترین ون به محل كاربر ســفارش را تحویل می گیرند و تحویل 
می دهند. در واقع ون های این استارتاپ انبارهای سیار آن هستند. getir ادعا می كند كه 
می تواند در عرض 15دقیقه از ثبت سفارش و پرداخت، كاال را به دست مشتری برساند. 

مشخص است كه استفاده از ون محدودیت های زیادی برای انتخاب كاال دارد.
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این شمارهدرنگ

 تهران دوباره

محدود می شود؟

  نظرخواهی از اعضای ستاد، نمایندگان مجلس، دولت و شورای شهر ،آیا ستاد ملی كرونا
 با توجه به وضعیت فوق العاده کنونی تصمیم به بازگشت محدودیت ها برای پایتخت می گیرد؟

هشدار محدودیت برای تهران
به گفته رئیس كمیته علمی ستاد ملی مقابله با كرونا، افزایش آمار اخیر وزارت بهداشت ناشی انجام تست های بیشتر است 

نه ابتالی بیشتر. فاصله گذاری اجتماعی در تهران به 9درصد رسیده است و مردم بدون نگرانی و درنظر گرفتن شرایط 
فوق العاده كنونی برای تفریح و گردش در پاساژها قدم می زنند.

پایان باز؛ رفتارهای كرونا تا اینجا نشــان 
داده كه پایان مشــخصی برای این ویروس 
هزارچهره وجود ندارد تــا ببینیم بحران 
كووید- 19ما را تا كجا با خود می كشاند. سرعت باالی انتشار ویروس موجب شده تا كشور 
با شمار بسیاری از افراد مبتال روبه رو شود و آمار مرگ ومیر رو به افزایش گذارد. براساس 
آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت تا 31خردادماه 99مجموع بیماران در كشور 
به 202هزار و 584نفر رسیده كه از این بین 9هزار و 507نفر جان خود را از دست داده اند و 
161هزار و 384نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. 2842نفر 
از بیماران هم در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. افزایش آمار فوتی ها 
و باال رفتن تست های كووید- 19در این مدت منجر به نگرانی مردم شده و به شایعاتی 
نظیر بازگشت محدودیت ها به ویژه در پایتخت با جمعیت 13میلیونی دامن زده است. از 
روز شیوع ویروس كرونا در كشور تا 31فروردین آمار فوتی ها 5هزار و 118نفر بود كه این 
آمار تا 31اردیبهشت به 7هزار و 183نفر رسید. یعنی در دوره یك ماهه 2هزار و 65نفر 
فوت شدند. اما از 31اردیبهشت تا 31خرداد آمار به 9هزار و 507 نفر رسیده است. یعنی 
در یك دوره یك ماهه آمار فوتی ها به 2هزار و 324نفر افزایش یافته است. افزوده شدن 
259قربانی در خرداد به آمار رسمی فوتی های كووید- 19 نشان از صعودی شدن روند 
این بیماری در كشور دارد. افزایش روند صعودی فوتی ها در یك ماه گذشته در حالی در 
رسانه ها دست به دست می شود و به شایعات شروع موج دوم كرونا دامن می زند كه وزارت 
بهداشت افزایش آمار مبتالیان كرونا را به علت افزایش تست های سرپایی اعالم می كند. 
البته نگاهی به آمارها هم موید این مطلب است كه انجام تست ها در كشور افزایش یافته 
است. تا پایان اردیبهشت 731هزار و 213آزمایش تشخیص كووید-19 در كشور انجام 

شده درحالی كه تا پایان خرداد مجموع آزمایش به یك میلیون و 395هزار و 675مورد 
رسیده است. سعید نمكی، وزیر بهداشت هم هشدار داده »وضعیت اپیدمی كرونا در كشور 
به هیچ وجه عادی نیست و اگر مردم رعایت نكنند، ویروس كرونا می تواند دقیقه90 گل 
بزند و ما را شكست دهد«. اما تهران با جمعیت 13میلیونی و ناوگانی حمل ونقل توسعه 
نیافته و فرســوده كه طرح فاصله گذاری اجتماعی در آن عمال قابل اجرا نیست، نسبت 
به سایر استان های كشور وضعیت حســاس تری دارد و زمزمه هایی درخصوص اعمال 
محدودیت ها در آن به گوش می رسد. آن هم در برهه ای كه ستاد ملی مبارزه با كرونا اخیرا 
دستور بازگشایی تاالرهای پذیرایی، مهدهای كودك، كالس های قرآن و آموزشگاه ها، 
ســینما، تئاتر و مراكز فرهنگی، برگزاری نمازجمعه و تورهای مســافرتی داخلی را با 
رعایت پروتكل های بهداشتی صادر كرده است. طبق گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر 
بهداشت فاصله گذاری اجتماعی در تهران به 9درصد رسیده است و مردم بدون نگرانی 
و درنظرگرفتن شرایط فوق العاده كنونی برای تفریح و گردش در پاساژها قدم می زنند. 
به نظر می رسد باید برای بازگشت محدودیت ها در تهران تصمیم عاجل و جدی گرفته شود 
و آزاد سازی  ها به گونه ای اجرا شود كه مردم اصول فاصله گذاری فیزیكی را رعایت كنند. 
چرا كه طبق گفته روحانی- رئیس جمهوری- رعایت پروتكل های بهداشتی از 80درصد در 
اردیبهشت به 20درصد در اواسط خرداد كاهش یافته است. اما باید دید ستاد ملی كرونا، 
دولت و وزارت بهداشت تا چه اندازه برای بازگرداندن محدودیت های كرونا مصر هستند و 
آیا تصمیمی در این خصوص دارند؟ در یك نظرسنجی به سراغ اعضای ستاد ملی مبارزه با 
كرونا، نمایندگان مجلس، مسئوالن وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و اعضای شورای 
شهر تهران رفتیم تا ببینیم پیش بینی آنها درخصوص بازگشت محدودیت های كرونا در 

تهران چیست؟ 

خدیجه نوروزی- نگار حسینخانی 
روزنامه نگار

باالرفتــن آمــار مبتالیان به 
كرونــا در چنــد وقــت اخیر 
موجــب شــده تــا نگراني ها 
درخصوص گسترش بیماري 
افزایش پیداكند و شــایعات و 
اخبار كذب درخصوص آمدن 
مــوج  دوم كرونــا در ایران در 
فضاي مجازي به این موضوع دامن بزنــد، درحالي كه افزایش 
آمار، ناشي از انجام تست هاي بیشــتر است نه به خاطر ابتالي 
بیشــتر. ما هنوز وارد موج دوم نشده ایم و ویروس تغییر رفتار و 
جهت ژنتیك نداده اســت. تا االن هم در دنیا كسي موج دوم را 
تجربه نكرده است. در این مدت هم تست غربالگري و االیزا انجام 
دادیم و سطح آنتي بادي را سنجیدیم. تمام داده هاي علمي در 

كمیته علمي مورد بحث و بررســي قرار گرفتــه اما دامنه هاي 
نزولي و بعد صعودي اي كه افراد در منحني هاي آماري مي بینند 
تصور مي كنند كه وارد موج دوم شده ایم، درحالي كه پیك اول 
مربوط به مبتالیاني است كه در بیمارستان بستري مي شوند و 
پیك دوم مربوط به افراد سرپایي است. اگر ما در پیك اول تعداد 
افراد سرپایي را هم تست كرده بودیم االن منحني شكل دیگري 
داشت. بیان مفهوم ریاضي آن به مردم كمي سخت است. آنها 
چون دو قله مي بینند برداشــت موج دوم را دارند درحالي كه 
تحلیل شان اشتباه است. در پیك اول چون آزمایش هاي سرپایي 
انجام نمي گرفت نمي توانســت نمودار واقعي كل بیماران را در 
اختیار ما بگذارد ولي االن نمودار واقعي كل بیماران را داریم. در 
اسفند  و فروردین كه بیماري اوج گرفته بود ما موارد سرپایي را 
تست نمي گرفتیم لذا بخشي از آمار ما از لحاظ حقیقي به خاطر 
انجام تست است نه اینكه تعداد بیمار بیشتر شده است. وزارت 
بهداشت تمام این آمارها را مورد بررســي قرار مي دهد و قطعا 
مي داند كه چه سهمي از این آمار مربوط به عدم رعایت است و 

چه سهمي براي بیماریابي بهتر. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان 
مطلع، با شرایط موجود به اعمال محدودیت ها به ویژه براي تهران 
به عنوان گزینه اول نگاه نمي كند. عملكرد مردم و مسئوالن نیز 
تا كنون نشان داده كه كشور در این زمینه تاكنون موفق عمل 
كرده. در مورد استان هایي كه شروع به اعمال محدودیت ها هم 
كرده اند باید بگویم كه آنها پیك كرونا را تجربه نكرده اند؛ یعني 
مرحله اول را طــي نكرده اند. این یك اصل اســت كه كرونا به 
شهرهایي كه تا االن مواردي در این زمینه نداشته اند هم خواهد 
رسید. همانطور كه هیچ كشوري در دنیا مصون نمانده این تصور 
كه در شهري به هیچ عنوان كرونا سرایت نكند، غیرعلمي است. 
در مجموع باید بگویم كه مردم به صورت خودجوش یاد گرفته اند 
كه چگونه از خود محافظت كنند. بخش هاي مختلف اصناف هم 
با رعایت نكات بهداشتي در حال فعالیت هستند. از این رو بعید 
مي دانم كه مسئوالن وزارت بهداشت تصمیمي در مورد بازگشت 
محدودیت هاي كرونا اتخاذ كنند و به عنوان آخرین گزینه به این 

موضوع توجه دارند نه نخستین گزینه در ابتداي كار.

اعمال محدودیت ها، نخستین گزینه نیست
مصطفی قانعی 

رئیس كمیته علمی ستاد ملی مقابله با كرونا

از زماني كه شــیوع بیماري 
در كشور آغاز و رعایت نكات 
بهداشتي جدي گرفته شد تا 
امروز آمــار و ارقام متفاوتي 
از میــزان رعایت به دســت 
آمده اســت. گفته مي شود 
در فروردین ماه سال جاري 
مردم تا ۷۸درصد فاصله گذاري اجتماعي را رعایت مي كردند، 
درحالي كه این عدد در اردیبهشــت ماه به ۲۳درصد و اكنون 
در خردادماه به ۱۸درصد رسیده اســت. در استان تهران نیز 
رعایت نكات فاصله گذاري اجتماعي در فروردین ماه ۶۲درصد 
بود كه متأسفانه طي روز هاي اخیر به ۱۱ درصد رسیده است. 
موضوعي كه در بررســي ها مشــخص شده اســت این است 
كه میان فاصله گــذاري اجتماعي و زنجیــره انتقال و ابتال به 
ویروس كرونا رابطه اي تنگاتنگ وجــود دارد كه بي توجهي 
به نكات بهداشــتي و فاصله گذاري اجتماعي مي تواند سبب 
نگراني باشــد. بیماري كرونا در طول ماه هاي گذشته بیشتر 
شده و آمار مرگ ومیر كه در برهه اي كاهش داشت، هم اكنون 
۳رقمي شــده و احتمال اینكه پیك دوم شــیوع بیماري در 
ماه هاي دیگر رونــد صعودي پیدا كند وجــود دارد. از این رو 
مشــخصا دولت و دســتگاه هاي ذي ربط باید آمادگي الزم را 
براي مقابله جدي با این بیماري به دســت بیاورند. از سویي 
مراكز درماني باید شــرایط الزم را براي ایجاد خدمات بیشتر 

داشته باشند. با اینكه هشدارها به دولت داده شده بود تا نظر 
كارشناسي وزارت بهداشت جدي گرفته شود، اما در این دوره 
فاصله گذاري اجتماعي جدي گرفته نشــد و اكنون ما شاهد 
بروز و ظهور شــكل هاي جدید بیماري و افزایش آمار ابتال و 
مرگ ومیر هستیم. قاعدتا دولت نیاز به برنامه ریزي جدي با نگاه 
اپیدمیولوژي دارد تا در ماه هاي آینده بتوانیم با قدرت بیشتري 
مقابل این بیماري ایســتادگي كنیم. به همین خاطر بي شك 
محدودیت ها در شهرهایي اعمال خواهد شد. تهران نیز با توجه 
به موقعیت و ترددهاي بسیار، شرایطي متفاوت خواهد داشت. 
نیاز است آخرین آمار درباره میزان ابتال و ایمني افراد به دست 
بیاید و تصمیم جدي در این باره گرفته شــود. استان تهران 
به دالیــل مختلفي ازجمله جمعیت شــناور، وجود جمعیت 
حاشیه نشــین، وجود كارخانه هاي متعدد و به ویژه سیستم 
حمل ونقل عمومي جایگاه متفاوتي نسبت به سایر شهر هاي 
كشــور دارد. یكي از مهم ترین موضوعات در كنترل ویروس 
كرونا فاصله گذاري اجتماعي بود كه باید به عنوان یك راهبرد 
عمومي تا زمان تولید واكسن از آن بهره مي بردیم. باید از تمام 
مردم كشور به ویژه مردم تهران و به خصوص شاغالن خواست 
موضوعات بهداشــتي را رعایت كنند. وقتي افرادي به عنوان 
مشتري یا ارباب رجوع مي خواهند به مغازه یا اداره اي مراجعه 
كنند درصورتي كه فاصله گذاري اجتماعي و نكات بهداشتي به 
خوبي رعایت نشود، احتمال آنكه خود و سایرین را به ویروس 
آلوده كنند، افزایش مي یابد. از آنجــا كه ماهیت این ویروس 
مستمر است، از مردم مي خواهیم رعایت مالحظات بهداشتي 
را درنظر بگیرند تا به حداكثر بهره جویي از راهبرد اجتماعي 

طرح هایي مانند فاصله گذاري اجتماعي و هوشمند برسیم.

رابطه مستقیم 
فاصله گذاری اجتماعی و زنجیره ابتال

زهره الهیان 
نماینده مجلس یازدهم و عضو كمیسیون بهداشت و درمان

متأسفانه از آنجا كه با ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و ســتاد 
مبارزه با كرونــا در تهران، 
همــكاري نمي شــود، مــا 
هم اكنون شــاهد باالرفتن 
آمار شیوع كرونا هستیم. با 
بروز چنین شرایطي ممكن 
است محدودیت ها دوباره به بعضي شهرها بازگردد. متأسفانه 
مردم گمان مي كنند كه كرونا ریشه كن شده، درحالي كه چنین 
نیست. این نگراني وجود دارد كه در پاییز دوباره بیماري اوج 
بگیرد و در كنار بیماري آنفلوآنزا صدمات بیشتري به مردم و 
كادر درمان وارد خواهد كرد. به نظر، مردم باید این بیماري و 
رعایت نكات بهداشــتي را جدي بگیرند. درصورتي كه مردم 
فاصله گذاري اجتماعي را رعایت و از ماســك استفاده كنند و 
از سفرهاي غیرضرور بپرهیزند، مي توان این بیماري را كنترل 
كرد. اما مشكل آنجاست كه رفت وآمد و عبور و مرور در خیابان 
عادي شــده و مردم این وضعیت را جــدي نمي گیرند. تصور 

مي شــد این ویروس با افزایش دما قدرت انتقال كمتري پیدا  
مي كند كه این موضوع و سایر موضوعات مشابه آن، میسر نشد. 
تا اینجا كه ویروس خود را نشان داده است، ما مي دانیم ویروس 
كرونا، ویروسي فریبنده است و مردم باید به همزیستي با آن 
عادت كنند. البته قرار نیست این همزیستي مسالمت آمیز باشد 
اما باید میزان سازگاري خود با ویروس را افزایش دهیم؛ چراكه 
پیش بیني مي كنیم شــاید در فصل پاییز امواج قابل توجهي 
از بیماري را شاهد باشیم. ممكن اســت همپوشاني ویروس 
 H1N1 كرونا با ویروس هاي سرمادوستي همچون آنفلوآنزاي
اتفاق بیفتد. كساني كه بیماري زمینه اي مغز و اعصاب مانند 
ام اس دارند جزو گروه هاي پرخطر محسوب مي شوند و باید از 
حضور در اماكن عمومي و پرتردد خودداري كنند. براي آنكه 
مجددا مجبور به اعمال محدودیت ها نباشیم همه باید دست 
به دست هم بدهیم تا انتقال بیماري را كنترل كنیم تا با اعمال 
محدودیت ها مشكالت درآمدي و معیشتي براي مردم به وجود 
نیاید. در راستاي همكاري بیشتر در جهت این موضوع از مردم 
مي خواهیم تنها در موارد ضروري در مكان هاي عمومي حضور 
پیدا كنند. به پروتكل هاي بهداشتي توجه كنند و آگاه باشند 
كه بیماري ضعیف نشده و از بین نرفته است بلكه سیاست هاي 

مواجهه و مقابله با آن تغییر پیدا كرده.

محدودیت برای بعضی شهرها
حسینعلی شهریاری 

نماینده مجلس یازدهم و عضو كمیسیون بهداشت و درمان

رفتار ویروس كرونــا تا االن 
قابل پیش بینــي نبــــوده و 
خسارات فراوان جاني و مالي 
در سراسر دنیا ازجمله ایران 
وارد كــرده. از طرفي تا االن 
هم هیــچ داروي قطعي براي 
مبارزه مستقیم با این ویروس 
كشف نشــده، بنابراین بیش از 90درصد احتمال بازگشت و 
اعمال محدودیت ها به ویژه براي تهران حتي بدتر از قبل وجود 
خواهد داشت. فكر مي كنم رفتار این ویروس تجربه اي براي 
همه ما شده كه هیچ چیزي را دست كم نگیریم و ما در سازمان 
غذا و دارو به عنوان متولي تامین و توزیع داروهاي كرونا این 
ویروس را دست كم نمي گیریم و آمادگي كامل در این زمینه 
داریم. تاكنون هم )غیــر از روزهاي ابتدایي ورود این ویروس 
ناشناخته( براســاس پروتكل دارویي كه كمیته علمي ستاد 

بحران كرونا تعیین كرده، اجازه ندادیم در هیچ كجاي كشور 
كمبود دارویي احساس شود. اگر مواقعي كمبودي هم وجود 
داشته به علت این بوده كه آن داروها یا در فهرست دارویي ما 
نبوده یا در مقطعي مورد تأیید كمیته علمي نبوده و اثربخشي 
بالیني الزم را نداشته. ما بیش از ۱0تا ۱5نوع دارو در لیست 

داروهاي كرونایي موجود در كشور داریم. 
در واقع بهتر است بگویم تمام داروهایی كه ادعا شده در درمان 
این بیماري مي تواند كمك كننده باشند یا خودمان ساخته ایم 
یا به تعداد انبوه تولید كرده ایم، لذا از این لحاظ واقعا كمبودي 
نداریم، به نحوي كه حتي قابلیت صادرات داریم اما از بیم آنكه 
ممكن است موج جدیدي از بیماري در كشور شروع شود اجازه 
صادرات را ندادیم. همه این اقدامات به این جهت است كه ما 
همانند بسیاري از كشورها ویروس را دست كم نگرفته ایم. اما 
متأســفانه برخي از مردم تصور مي كنند شرایط عادي شده و 
رفتارهایشان، رفتارهاي غیرمحافظت شده اي است كه همین 
عامل به شیوع بیشتر كرونا دامن مي زند. در پكن با افزوده شدن 
۶0 بیمار كرونایي جدید، بالفاصله تمام محدودیت هاي قبلي را 
كه آزاد كرده بودند به حالت قبل برگرداندند و در تالش هستند 

محدودیت ها را بیشتر كنند. وزیر بهداشت و مسئوالن ذي ربط 
بارها تذكر داده اند كه شرایط عادي نشده و رفتار ما نباید حالت 

عادي به خود بگیرد. 
كرونا به عنوان یك ویروس توانایي این را دارد كه تغییر ژنتیك 
دهد؛ یعني عوامل بیماري زایي كه در ســطح ویروس وجود 
دارد ممكن اســت دچار جهش ژنتیك شوند و آنتي ژن هاي 
جدیدي را در سطح ویروس ایجاد كنند. همین مسئله موجب 
مي شــود رفتار ویروس متفاوت با قبل شــود و دوباره موج 
جدیدي از بیماري در كشورمان به وجود بیاید. البته برخالف 
شایعه ســازي  هایي كه در مورد آغاز موج دوم ویروس كرونا 
شده باید بگویم كه عالئم كیلینیكالي كه روي مبتالیان جدید 
به وجود مي آید همان عالئمي است كه در بهمن و اسفند هم 
وجود داشته اســت. بنابراین هنوز ما گرفتار همان موج اولي 
هستیم كه همچنان در تالطم اســت. موج دوم زماني شروع 
مي شود كه ویروس دچار رفتار ژنتیك شــود و رفتارهایش 
كامال متفاوت با موج اول باشد. ما در سازمان غذا و دارو آمادگي 
كامل را نسبت به این موضوع داریم اما چیزي كه به ما كمك 

مي كند رفتار مردم است.

بازگشت محدودیت ها، بدتر از قبل
دكتر علی رزازان 

مسئول توزیع داروهای كرونا در سازمان غذا و دارو

ویــروس كرونــا ازجملــه 
ویروس هایي اســت كه بارها 
جهش پیدا كــرده و در روند 
رفتاري خــود، تكامل یافته 
اســت. دربــاره وضعیتي كه 
هم اكنون با آن درگیر شده ایم 
نباید این را فراموش كنیم كه 
گرچه امروز با ویروس كرونا درگیریــم، اما ویروس جدید با 
ویروس قبلي متفاوت است. این مســئله فقط در ایران اتفاق 
نیفتاده اســت بلكه تعدادي از كشــورها كه تا امروز درگیر 
نبوده اند یا منشأ آن بوده اند، گرفتار موج دوم بیماري شده اند.

اما درباره بازگشایي و رفع ممنوعیت و محدودیت ها در كشور، 
ما شاهِد نافرماني هاي گسترده از سوي مردم هستیم. در اكثر 
استان ها، پروتكل و دستورالعمل هاي بهداشت فردي توسط 
مردم و واحدهاي صنفي رعایت نمي شــود و90 درصد مردم 
خود را ملزم به رعایت این پروتكل ها نمي دانند، نسبت به آن 
بي تفاوت هستند و شرایط كشــور را عادي و بي خطر درنظر 
مي گیرند. به همین خاطر در روزهاي آینده آمار مبتالیان به 

بیماري و مرگ ومیرها افزایش یافته و نه تنها در تهران كه در 
سایر اســتان ها در روزهاي آتي شاهد وضعیت هشدار و قرمز 

خواهیم بود.
این موج صرفا به دلیل برداشته شدن قرنطینه و محدودیت ها 
و ممنوعیت ها آغاز شد. این مسئله در هیچ كجاي دنیا سابقه 
نداشــت ولي در ایران عملي شد. در ذات دســتورالعمل ها و 
پروتكل هاي ابالغي نیز ضمانت رعایت دســتورات بهداشتي 
و پیشــگیري از كرونا درنظر گرفته نشــده است. درخصوص 
بیماري هاي عفوني و به ویژه كرونا كه از بیماري هاي تنفســي 
است چیزي به نام منطقه سفید وجود ندارد و ویروس مي تواند 
ســوار بر مواد معلق موجود در هوا و یا از طریــق آب و حتي 
حشرات و فعالیت هاي انسان ها از نقطه اي به نقطه دیگر جابه جا 
شود و شرایط در كشور متفاوت از گذشته باشد. با فرارسیدن 
تابستان و آغاز مسافرت  ها به مناطق خوش آب و هوا و كانون هاي 
گردشگري، ویروس از شهرها به روستاها و مقاصد گردشگري 
منتقل خواهد شــد. باید این را جدي بگیریــم كه تخت ها در 
بیمارستان ها در حال پرشدن اســت. همین نشان از افزایش 
ابتالست و پیش بیني مي شود كه دولت براي جبران خسارات 
واردشده به كادر پزشــكي و درمان و امكانات محدود درمان 
بیماران كرونا، مجبور خواهد شد از  طریق قواي قهریه یا قدرت 
نظامي محدودیت ها را بازگرداند تا از این وضعیت خارج شویم. 

محدودیت ها احتماال در روزهــا و هفته هاي آتي بازمي گردد. 
هم اكنون نیز ایــن محدودیت ها در چند اســتان وجود دارد؛ 
ازجمله خوزستان، هرمزگان، بوشــهر، كرمانشاه، آذربایجان 
شرقي و بخش هایي از گیالن و اصفهان. در روزهاي آینده نیز 

این محدودیت ها به تهران و شهرهاي دیگر بازخواهد گشت.
البته باید این را نیز درنظر گرفت كه پیش از این گفته مي شد 
ویروس با گرما از بین مي رود اما با توجــه به تفاوت ویروس 
جدید كرونا با گونه هاي قبلي، این ویروس در گرما و رطوبت 
تشــدید خواهد شــد. آنچه باید در شــهر تهران موردتوجه 
قرارگیرد بازگشایي طبقه بندي مشاغل است كه این موضوع 
به همین شــكل در تمام جهان نیز اتفــاق افتاد. درخصوص 
بازگشــایي ها اولویت ما با مشــاغلي بود كه معیشت مردم 
وابســتگي بیشــتري به آن داشــت. حتي در روز هایي كه 
محدودیت ها اعمال شده بود، برخي مراكز مانند داروخانه ها 
و فروشگاه ها به فعالیت خود مشــغول بودند. درصورتي كه 
مجبور به بازگشت به راهبرد پیشــین و اعمال محدودیت ها 
باشیم به بخش هایي توجه خواهیم كرد كه مشاغل و درآمد 
مردم، آسیب كمتري ببیند. براي آنكه مجددا مجبور به اعمال 
محدودیت ها نباشــیم همه باید دســت به دست هم بدهیم 
تا انتقال بیمــاري را كنترل كنیم تا با اعمــال محدودیت ها 

مشكالت درآمدي و معیشتي براي مردم به وجود نیاید.

بازگشت به محدوده قرمز
محمدرضا محبوب فر 

اپیدمیولوژیست و عضو ستاد ملی مبارزه با كرونا

الگوی چینی
در پكن با 
 افزوده شدن

 60 بیمار كرونایي 
جدید، بالفاصله 
تمام محدودیت هاي 
قبلي را كه آزاد 
كرده بودند به حالت 
قبل برگرداندند و 
در تالش هستند 
محدودیت ها را 
بیشتر كنند. وزیر 
بهداشت و مسئوالن 
ذي ربط بارها تذكر 
داده اند كه شرایط 
عادي نشده و رفتار 
ما نباید حالت عادي 
به خود بگیرد

محدودیت 
شغلی

پیش از این گفته 
مي شد ویروس با 

گرما از بین مي رود 
اما با توجه به تفاوت 

ویروس جدید 
كرونا با گونه هاي 

قبلي، این ویروس 
در گرما و رطوبت 

تشدید خواهد شد. 
آنچه باید در شهر 
تهران موردتوجه 

قرارگیرد بازگشایي 
طبقه بندي مشاغل 

است كه این موضوع 
به همین شكل در 

تمام جهان نیز اتفاق 
افتاد
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این شمارهدرنگ

 تهران دوباره

محدود می شود؟

همه  چیز به رفتار تهرانی ها بستگی دارد

اميدوارم به شرايط 
بحراني كه در اواخر 
سال گذشــته و ابتداي 
امسال داشتيم بر نگرديم 
تا مجبور نباشيم  به سمت 
قرنطينه و تعطيلي مراكز 
تهران برويم اما همه  چيز به 
مردم بســتگي دارد. اگر 
مردم پروتكل هاي بهداشتي كه مرتبا ستاد ملي مبارزه با كرونا 
بر آن تأكيد دارد را رعايت نكنند بازگشت محدوديت ها در 
تهران از سوي ستاد مقابله با كرونا دور از انتظار نخواهد بود. 
طبق آمارهايي كه وزارت بهداشــت اعالم مي كند تعداد 
فوتي ها 3رقمي  شده است و تست هايي كه روي مبتاليان 
انجام مي گيرد در حال افزايش اســت. سعي كرده ايم روي 
كميته هايي كه تحت نظارت شــوراي شهر هستند نظارت 

بيشتري داشته باشيم.
 بيشترين تمركز ما روي بحث حمل ونقل عمومي شهر است؛ 
چرا كه ناوگان حمل ونقل عمومي ما حداقل ترين امكانات را در 
اختيار دارد و رعايت فاصله گذاري فيزيكي را سخت مي كند. 
گرچه نوسازي، بهسازي و اورهال كردن اتوبوس هاي تهران نياز 
ضروري ناوگان حمل ونقل ماست و بارها از دولت خواسته ايم 
تا در تامين بودجه آن شهرداري را كمك كند اما انجام آن در 
شرايط فعلي كه دولت با مشكالت مالي بسياري مواجه است، 
امكان پذير نيست. در بحث مديريت شهري در بحران كرونا، 
در بحث طرح ترافيك مقرر شده از ساعت 8:30 تا 16:30، طرح 
در محدوده هاي مركزي كه بيشترين تردد هست اجرا شود تا 
حدودي بتواند از ازدحام و شلوغي هاي معمول بكاهد و افراد 

بيشتري در اين ساعات بتوانند تا حد ممكن با وسيله شخصي 
خود وارد طرح شوند. شوراي شهر در زمينه مديريت كرونا و 
ضدعفوني كردن شهر، تاكنون منابع مالي و انساني خود را تا 
حد امكان مصرف كرده است و بيش از اين نمي تواند كار خاصي 
انجام دهد. شوراي شهر هم بيشتر در حوزه نظارت مديريت 
شهري وارد عمل مي شــود. اما براي ايجاد بسترهاي الزم 
براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي اعم از افزودن قطارهاي 
مترو و توسعه خطوط آن و ايجاد ايستگاه هاي جديد نياز به 
تامين بودجه از سوي دولت است كه فعال مقدور نيست. در 
كنار تامين نشدن منابع دولتي، بخش خصوصي فعال در اين 
بخش هم مشكالت عديده اي دارد. بنابراين بهترين كار در 
اين شرايط اين است كه خود مردم به يكديگر كمك و سعي 
كنند در پيك ترافيك تردد نكنند. به عنوان مثال براي رفتن 

به محل كار خود زودتر از موعد از منزل خارج شوند تا به پيك 
ترافيك نخورند. براي حضــور در مكان هاي عمومي حتما 
دستكش و ماسك استفاده كنند و بعد از خروج دست هاي 
خود را با محلول ضدعفوني كنند. تا حد امكان از صحبت كردن 
با يكديگر يا با موبايل در مترو و اتوبوس پرهيز كنند و اين كار 
را بعد از خروج از فضاي مترو و اتوبوس انجام دهند. در مجموع 
در شرايط خاصي كه اكنون در آن قرار داريم بايد رفتارها هم 
خاص باشد و تا مي توان بايد از رويه و عادت هاي گذشته فاصله 
گرفت. اين خطرناك است كه فكر كنيم شرايط عادي شده 
و مي توانيم به راحتي و بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در اجتماعات حضور پيدا كنيم. در همه جاي دنيا نيز بر اصل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط خود افراد تأكيد مي شود 

كه در بحث پيشگيري بسيار مهم است.

دولــت در جهت ايجــاد تعادل 
عــوارض اقتصــادي، بــا توجه 
بــه گســترش ويــروس كرونا 
تصمیماتــي را اتخــاذ مي كند. 
بايد اين عوارض را باالنس كرده 
و درنظر بگیرد كــدام يك از اين 
تصمیمات در بلندمدت به نفع 
كشور است. اما از نظر يك پزشك، سالمت جامعه، نخستین شرطي 

است كه بايد رعايت شود و اهمیت بسیاري دارد. طبعا احتمال اين 
وجود دارد كه دولت در آينده با توجه به گسترش كرونا تصمیم بگیرد 
در مناطق خاصي دوباره محدوديت هايي اعمال كند. با توجه به اينكه 
ويروس اين بیماري ناشناخته است، انواع مختلفي دارد كه بعضي 
انساني و بعضي مشترك انسان و دام هستند، اين ويروس تا امروز 
بارها تغییر حالت داده و ساخت دارو براي آن، پروسه ای طوالني مدت 
خواهد بود. همین باعث مي شود كه گسترش اين بیماري به نوعي 
در بعضي شــهرها ايمني گله اي ايجاد كند.  در تهــران نیز بنا به 
آلودگي هاي پیشین، شايد 70درصد شهر درگیر اين بیماري شوند 
و ناقالن آن عالمت خاصي هم نداشته باشند؛ مصونیتي كه مدتي در 
جامعه ايجاد خواهد شد. البته بستگي دارد اين مصونیت تا چه میزان 

باشد؛ مثال 4ماه، 6 ماه يا يك سال در شهرهايي كه میزان آلودگي شان 
باال بوده و مصونیت و فرصتي برايشان ايجاد شده است. البته در اين 
فاز مشكل، مناطقي مانند سیستان و بلوچستان است كه مناطقي 
دور افتاده محسوب مي شوند. با اينكه گرماي هوا به باالي 40درجه 
رسیده اما شیوع بیماري نیز شدت پیدا كرده است. متأسفانه ابتالي 
روزانه اين استان هم اكنون برابر میزان ابتال در 2تا 3هفته ماه هاي 
گذشته شده اســت. اين ويروس با رفتارشناسي ويروس آنفوآنزا و 
ويروس هاي مشابه ديگر بايد با افزايش دما ضعیف مي شد و از بین 
مي رفت كه اين اتفاق نیفتاد. مردم تهران به دلیل رفت و آمدهاي 
زياد و روزانه به اين شهر، بايد بیش از ديگر شهرها و شهرهاي كم 

رفت و آمدتر موضوعات بهداشتي را رعايت كنند. 

محدودیت های محدود
ملك فاضلی 

نماينده مجلس يازدهم و عضو كمیسیون بهداشت و درمان

ما از رتبه دوم كرونا در جهان در 
آغاز راه توانســتیم تا رتبه دهم 
پايین بیايیم و كشورهايي مانند 
آمريكا و ايتالیا و... در جايگاه هاي 
باالتر از ما قــرار گرفتند ولي با 
كمال تأســف آمــار مبتاليان 
به ويژه فوتي ها در حال افزايش 
است. امیدواريم كه فوتي ها يك رقمي شــود اما دوباره در حال 
افزايش است. لذا طغیان اين ويروس ممكن است و احتمال دارد 
ما را مجددا به نگراني هاي اسفند ماه برگرداند و ستاد ملي كرونا 
مجبور به اعمال محدوديت هاي قبل شود. ما 4 ماه تجربه زندگي با 
ويروس را پیدا كرديم و طبیعي است كه نگراني هاي روز اول وجود 
نداشته باشد اما به اين معني نیســت كه شرايط عادي شده؛ چرا 
كه هیچ درمان قطعي براي آن وجود ندارد. در اين بین كاري كه 

شورا مي تواند انجام دهد ادامه نظارت ها در بحث ضدعفوني كردن 
اتوبوس ها و مترو است. تجربه اين مدت نشــان مي دهد كه اگر 
ماسك اســتفاده شــود و با محلول هاي ضدعفوني كننده مرتبا 
دست ها را بشويند مي توانیم از اين بحران عبور كنیم و بحث جان و 
نان را با هم داشته باشیم. البته تجربه اين مدت نشان داد كه بحث 
ضدعفوني كردن شــهر كه در همه جاي دنیا هم رايج شد خیلي 
كارايي ندارد، لذا ضدعفوني كردن در و ديوار در مديريت شهري 
تا حدود زيادي كم رنگ شده است. تونل هاي گندزايي هم طبق 
نظرات كارشناســي خیلي كارايي ندارد. اين كارها در آغاز صرفا 
به علت نبود تجربه و دانش الزم در شــناخت رفتارهاي ويروس 
انجام شد و توقف آن به معناي عقب نشیني ما در بحث كرونا نیست. 
شهرداري همچنان روي بخش هاي شهر سالم، بخش رفاه اجتماعي 
و گندزدايي، آتش نشاني و مراكز میوه و تره بار نظارت دارد. در اين 
مدت تالش كرده ايم ماسك ارزان در ايستگاه هاي مترو به مردم 
عرضه شود تا از اين حیث مشكلي وجود نداشته باشد. همچنین 
مسافران مترو و اتوبوس را مكلف به استفاده از ماسك كرده ايم تا 
جايي كه مسافران بدون ماسك حق تردد در اين مكان ها را نخواهند 

داشت. با توجه به اينكه در همه جاي دنیا با توجه به اينكه امكان 
در خانه ماندن بنا به تبعات سنگین اقتصادي وجود ندارد من فكر 
نمي كنم ستاد ملي كرونا الزاماتي براي در خانه ماندن مردم ايجاد 
كند. اما بايد الزامات و بسترها هم براي حضورشان در اجتماع فراهم 
شود. متأسفانه حدود 15سال است كه نوسازي ناوگان حمل ونقل 
شهري متوقف شده درحالي كه اگر اتوبوس نو داشتیم مترو را در 
اين شــرايط تعطیل مي كرديم؛ چرا كه امكان انتقال ويروس در 
محیط سر بسته بیشتر است. تهران در شرايط عادي 9هزار اتوبوس 
نیاز دارد اما فقط 5هزار و 300 اتوبوس با عمر 11ســاله داريم كه 
روزانه 300مورد آن در سطح شهر متوقف مي شود و مسافرانش 
را بايد اتوبوس بعدي به مقصد برساند. دولت قرار بود در يك طرح 
ارائه شــده 19هزار اتوبوس تولید داخل به ما بدهد اما 19 تا هم 
به دست ما نرسید. در اين شرايط نبايد واردات اتوبوس و خودروي 
عمومي به عنوان كاالي لوكس تلقي و ارز 4200توماني به جاهايي 
اختصاص داده شود كه ضرورت ندارد و در اولويت نیست. وقتي 
اتوبوسي نداريم چگونه مي توانیم به مردم بگويیم كه فاصله گذاري 

اجتماعي را مراعات كنند؟ 

الزاماتي براي در خانه ماندن اعمال نمي شود
سید محمود میر لوحي 

رئیس كمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شوراي شهر تهران

ويــروس كرونا يــا به عبارتي 
كوويد- 19تا امروز در نحوه ابتال 
و شدت بیماري رفتار متفاوتي 
پیش گرفته است. حتي شیوع 
اين بیمــاري در آب و هواهاي 
مختلف متفاوت بوده و به نوعي 
براي ما آشــنايي زدايي كرده 
است. آن فرضیه كه اين ويروس با گرم شدن هوا، شیوع كمتري 
خواهد داشت، با تغییرات و رويه تازه اي روبه رو شده است. فرضیه 
كاهش شیوع در گرما بنا به رفتار بیماري آنفلوآنزا به كرونا نسبت 
داده مي شــد اما امروز در هواي باالي 45درجه هم در اســتاني 
مانند خوزستان وضعیت قرمز ايجاد كرده است. اگر پروتكل هاي 
بهداشتي كامل اجرا نشود و رفتار عادي در زندگي مردم نسبت 

به اين بیماري پیش گرفته شود، احتمال اينكه در ماه هاي آتي 
خصوصا مهرماه با شیوع قابل توجهي روبه رو شويم، زياد است. اگر 
اين بیماري شیوع قابل توجهي پیدا كند نیز به محدوديت هاي 
پیشــین باز خواهیم گشــت و تعطیلي مدارس و دانشــگاه ها، 
كسب وكارهاي غیرضرور و... پیش خواهد آمد. اما چنانچه مردم 
رعايت هاي الزم را انجام دهند، چه مــردم عادي و چه صاحبان 
مشاغل و مسئوالن دولتي، احتمال شــیوع كم شده و بخشي از 
محدوديت ها برداشته شــده و دوباره به محدوديت هاي پیشین 
باز نخواهیم گشت. اين نیز روش  چندان سختي نیست و شامل 
فاصله گذاري، زدن ماسك و شست وشوي مدام دست ها مي شود.

درنظر داشته باشیم كه يك بیماري ويروسي و میكروبي مي تواند 
با حمله مستقیم به مغز منجر به آنسفالین شود. البته اين حالتي 
نادر اســت. توجه كنید كه بیماري كرونا از 2فاز حمله و طوفان 
التهابي تشكیل شده كه اين طوفان التهابي مي تواند منجر به بروز 
مشكالت جدي در مغز و حتي بروز سكته مغزي شود. پیش بیني 
مي شــود در ايران حدود 5 تا 7 درصد بیماران سخت كرونايي 

به علت ســكته مغزي جان خود را از دســت بدهند. توجه كنید 
بیماري هاي زمینه اي مانند ديابت و فشار خون مي تواند يك عامل 
خطر مهم در اين زمینه باشد. از بین رفتن حس بويايي و چشايي 
در برخي از بیماران نیز از نشانه هاي اين ويروس است كه از طريق 
بويايي مي تواند به كف مغز وارد شــده و به پیاز بويايي آســیب 
برساند و اين اختالل را در سیستم بويايي به وجود آورد. البته تمام 
كساني كه اختالل بويايي دارند به اين ويروس مبتال نیستند اما 
به دلیل همزماني اين ويروس با بروز اختالل بويايي اين احتمال را 
درنظر مي گیريم كه ممكن است فرد به بیماري كوويد- 19 مبتال 
شده باشد. بعضي ديگر از عالئم ويروس، اختالل هوشیاري، افت 
قواي دماغي، سرگیجه، سردرد و... است. حتي گاهي 40درصد از 
بیماران دچار سردرد هاي شديد مي شوند. اين نیز مي تواند نشانه 
جديدي براي ابتال به كرونا باشــد. آن دسته از مردم كه بیماري 
زمینه اي دارند جزو گروه هاي پرخطر محسوب مي شوند و بايد 
از ازدحام دوري كنند. البته امیدواريم با رعايت نكات بهداشتي 

بتوانیم اين ويروس را كنترل كنیم.

شيوع مساوي است با بازگشت به محدودیت ها
سیدجلیل میرمحمدي 
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از روند صعــودي كوويد-19 
در كشــور و 2برابرشــدن 
آمارها به نظر مي رسد دوباره 
به مرز هشــدار مي رســیم و 
تهران بــه زودي در وضعیت 
نامناســبي قرار  مي گیرد كه 
بازگشت مجدد برخي اقدامات 
محدوديتي در اين شرايط دور 
از انتظار نیست. كرونا با كســي تعارف ندارد. البته بازگشايي 
اصناف، ادارات و ســازمان ها به اين موضوع بیشتر دامن زده 
است. محدوديت هاي جديد بايد به بخش ادارات و سازمان ها 
هم تســري يابد. وقتي ما مي خواهیم تمام اين بخش ها را با 

ظرفیت صددرصد فعال و باز نگه داريم طبیعي  است كه مردم 
براي رفتن به محل كار بايد در مكان هاي عمومي مانند اتوبوس 
و مترو تردد كنند. درحالي كه در مديريت شهري از همان ابتدا 
با ظرفیت دوسوم )غیر از نیروهاي خدماتي و نگهداشت شهر( 
فعال بود تا به قطع زنجیره كمك كند. لذا دولت بايد در تعطیلي 
دســتگاه هاي مربوط به خود پیشقدم شــود تا خدماتي كه 
مديريت شهري موظف به ارائه آن به مردم است به طور طبیعي 
كاهش يابد. در پیك اول كرونا شوراي شهر پیشنهادهايي به 
ستاد ملي كرونا داد اما عملیاتي نشــد. به عنوان مثال همان 
موقع پیشنهاد داديم مترو و اتوبوسراني تعطیل شود البته با 
اين پیش شرط كه دولت كمك كند تا ضرر و زياني كه از اين 
بابت مديريت شهري متحمل مي شود تا حدودي جبران شود 
اما ستاد كرونا موافقت نكرد و اجراي آن را به تعويق انداخت. 
متأسفانه ما به طور كلي برنامه اي براي مواقع بحران نداريم تا 
بتوانیم به فراخور بحران، ابعاد و زمانش استفاده كنیم و اين 

موضوع يك نقطه ضعف در مديريت كشور است. كاري كه از 
دست ما در حیطه مديريت شــهري بر مي آيد اين است كه 
رانندگان اتوبوس ها را مكلف كنیم كمتر از ظرفیت شان مسافر 
بگیرند. البته مردم هم بايد همكاري كنند و اگر ديدند اتوبوسي 
بیش از ظرفیت اين روزها، مسافر دارد سوار نشوند و با اتوبوس 
بعدي بروند. شرايط سخت است و كامال قبول دارم كه ناوگان 
ما فرسوده است و تهويه هاي خوبي ندارد و اگر بودجه ها تامین 
مي شــد برخي از آنها اصال نبايد وارد خط مي شــدند. گرچه 
اولويت اول ما در شهرداري بحث حمل ونقل است كه بیشترين 
بودجه را هم به خود اختصاص مي دهــد اما اتوبوس نو را بايد 
دولت به مــا بدهد. در موضوع مترو هم تزريــق منابع مالي و 
فاينانس خارجي بايد از سوي دولت انجام گیرد. ما هر روز در 
نطق هاي پیش از دستور و تذكرات و مذاكرات صحن و مصاحبه 
به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت فشار مي آوريم كه چرا 

سهمش را به شهرداري تهران نمي دهد.

نزدیك به مرز هشدار
حسن خلیل آبادي 

عضو كمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران

زهرا صدراعظم نوری 
 رئیس كمیسیون سالمت، محیط زيست و خدمات شهری شورای شهر تهران

روشن است كه سیاست هاي 
دوپهلو چندان براي كشــور 
نتیجه بخــش نخواهد بود. 
اين رويه تنهــا منجر به آن 
مي شــود كه دچــار نوعي 
آشــفتگي در برنامه ريــزي 
شــده، و هزينه گزاف جاني 
و مالي زيادي را به جامعه تحمیل كنیم. آنچه در ديگر كشورها 
در اين بــاره نتیجه بخش بوده، ســرعت عمل و دقتي اســت 
كه در دوره كوتاهي بــا هماهنگي همه جانبه شــكل گرفته 
اســت. هم اكنون چاره اي جز اين نداريــم كه محافظت هاي 
سیستماتیك و برنامه ريزي شــده اي براي گروه هاي پرخطر 
فراهم كنیم. سیاست هاي انقباضي، زماني مؤثر بود اما ديگر 
چندان پاسخگوي مشكالت ما نیست؛ مگر به شكل موضعي و 
منطقه اي تا زماني كه كمي فشار و بار اپیدمي كاهش پیدا كند. 
به نظر بهترين راه براي كشور، سیاستگذاري و برنامه ريزي و 
به كارگیري ظرفیت هاي موجود بــراي حفاظت از گروه هاي 
پرخطر با اولويت هاي مكاني اســت تا محافظت هاي فعالي را 
آغاز كنیم. محافظت يا كنترل فعال اپیدمي به اين معناست 
كه به جاي آنكه منتظر شــويم تا با توصیه، مردم خود مراقب 
سالمتي شان باشند، به شــكلي فعال گروه هاي پرخطر را زير 
پوشش سازمان هاي حمايتي و خدماتي كشور قرار دهیم؛ مثال 
افراد سالمند، ديابتي، كساني كه فشار خون يا نارسايي كلیوي 
و سیستم ايمني دارند. با توجه به 2 شــاخص جهاني میزان 
مرگ ومیر و بســتري بیماران كرونايي، بايد درنظر گرفت كه 
پس از گذشت 4ماه، نیروهاي درماني دچار فرسودگي شغلي 
شده و درصورت بروز موج ديگري كیفیت خدمات درماني با 
افت شديدي مواجه خواهد شد. از سويي ما ازجمله كشورهايي 
محسوب مي شويم كه دچار مشكل مضاعف چون سیل، زلزله 
و... نشــده ايم. اما بايد درنظر گرفت اگــر اتفاقي رخ دهد كه 
نیازمند مراقبت هاي پزشكي و درماني باشد، مديريت آن بسیار 
دشــوار خواهد بود. پس اگر گروه هاي مراقبتي فعال را تحت 
حمايت قرار دهیم و ســازمان هاي مربوطه را از اين سیاست 
مطلع كنیم، با كاهش مرگ ومیر، رده بین المللي خود را تغییر 

داده و هزينه اقتصادي كمتري متحمل خواهیم شد. اين رويه 
نیز با تصمیم و رفتار فردي شكل نخواهد گرفت بلكه نیازمند 
عزمي باالتر است. ما در اين موارد اهداف خروج از قرنطینه را 
بررســي خواهیم كرد. مثال گروه هاي پرخطر به چه داليلي 
ممكن است از خانه خارج شوند؟ اين تحقیق در تهران انجام 
شــده. ما مي دانیم گروه هاي پرخطر معموال به دلیل خدمات 
بهداشــتي و درماني، تهیه دارو، مايحتاج عمومي و... ممكن 
است از خانه بیرون بروند. از سويي بايد مكان هاي پرخطر نیز 
شناسايي شود. توزيع اپیدمي در كشــور و همه مناطق شهر 
يكسان نیســت. البته اين كار نیز انجام شده و ما مي دانیم در 
كدام منطقه ديابت بیشتر شیوع دارد و در كدام منطقه فشار 
خون از مشكالت اصلي سالمت افراد است. بنابراين مي توانیم 
از اين داده ها براي مراقبت فعال استفاده كنیم؛ مثل كاري كه 
در واكسیناسیون فلج اطفال صورت مي گیرد. مدام فرد تحت 
پیگیري قرار دارد و چنانچه مراجعــه نكند، اين خدمات را به 
هر شــكلي دريافت خواهد كرد. اين خدمات مقابل خدمات 
غیرفعال است؛ خدماتي كه منتظر است فرد به مركز مورد نظر 
رجوع كند. اما شــرايط اپیدمي موقعیتي را ايجاد مي كند كه 
نتوان به شكل غیرفعال عمل كرد. حتي چهارچوب اين طرح 
تدوين شده و فقط عزمي براي اجرا مي طلبد كه نیازمند قدرتي 
سیاسي اســت كه نظم و برنامه ريزي مدوني ترتیب دهد. در 
دنیاي امروز با همه پیچیدگي هاي اجتماعي نمي توان انتظار 
داشت كه مشكالت به شكل فردي رفع و رجوع شود. مثل اينكه 
ما از مردم انتظار داشته باشیم هر كس شخصا زباله هايش را 
معدوم و دفن كند.  طبیعتا اين امر نه تنها اقتصادي نیست بلكه 
امكان پذير نیز نخواهد بود. وقتي محیط هاي اجتماعي تا اين 
حد پیچیده مي شود، اين نقش سازمان هاست كه وارد شده و 
براي صرفه جويي در خدمات و انجام پذيري مناسب تر آن قدم 
جلو بگذارند. به نظرم محدوديت ها ممكن است در سطح چند 
شهر يا يك استان اعمال شــود اما به واقع نمي توان مرزها را 
بست. مگر اينكه همه استان ها تصمیم بگیرند محدوديت سفر 
به اســتان را تا پايان اپیدمي حفظ كنند. بعید به نظر مي رسد 
كه محدوديت ها به شكل گسترده و ملي اجرا شود، زيرا فايده 
نخواهد داشت. امروز براي اينكه بخواهیم برگرديم و از نقطه 
صفر شروع كنیم بسیار دير اســت. تنها راه، پذيرش شرايط 
موجود و آموزش الزم به جامعه و شناسايي گروه هاي پرخطر و 

مراقبت فعال از آنهاست.

اعمال محدودیت  در سطح چند شهر یا یك استان 
حمید سوری 

اپیدمیولوژيست و عضو ستاد ملی مقابله با كرونا

كرونا بیمــاري هزارچهره 
است. اتفاق نظر بر اين است 
كه در اين دوره خاص كه آمار 
ابتال به ويروس كرونا بیشتر 
شــده، دلیلي جز تشخیص 
بیشــتر اين بیماري وجود 
ندارد. اما اگر چنین نباشــد 
نیز اين امكان براي كشــور وجود ندارد كه به شــكل مجدد 
محدوديت ها را به شــهرها بازگردانند. تیم كارشناسي ستاد 
مبارزه با كرونا معتقد اســت كه در بازگشايي مراكز و مجامع 
فرهنگي- هنري و... نبايد عجله به خرج داد، زيرا فاصله گذاري 
اجتماعي در همه مراكز ممكــن نخواهد بود. بايد به اين نكته 
توجه كنیم كه هر شــهر نیازمند برنامه ريزي هاي خاص خود 
است. مثال در تهران بايد به رفت وآمدها و پر و خالي شدن شهر 
توجه كرد. میزان مسافراني كه در تهران توسط مترو جابه جا 
مي شوند در دنیا نیز كم نظیر است. گفته مي شود اكنون رقم 
جابه جايي به 920هزار نفر رسیده، درحالي كه در مدت مشابه 
سال قبل اين عدد روزانه حدودا 2میلیون نفر بوده است. تهران 

شرايط متفاوتي را تجربه مي كند و از اين رو برخي مداخالتي 
كه در تهران انجام مي شود، شايد در نقاط ديگر كشور نباشد. 
آخرين پروتكل ها گويا تصمیم بر ايجاد گشت نظارتي بر صنايع و 
مشاغل با كمك استانداري بوده است. به نظر مي رسد مهم ترين 
مكان هايي كه بايد براي بازرسي ها درنظر گرفته شوند صنايع و 
كارگاه هاي كوچك هستند. نحوه شیوع و عالئم كلینیكي اين 
بیماري و نداشتن تجربه، تقريبا همه جامعه پزشكي را غافلگیر 
كرده و چون بــراي درمان اين بیماري واكســني وجود ندارد، 
داروهاي مختلفي تجويز شده. از آنجا كه كیت هاي تشخیص 
كرونا در كشور بیشتر شده و در نتیجه شناسايي بیماران مبتال به 
كرونا افزايش پیدا كرده، به معناي اين نیست كه تعداد مبتاليان 
به كرونا نسبت به قبل باالتر رفته اســت. در گذشته بسیاري 
گرفتار كرونا بودند اما به دلیل كمبود كیت، شناسايي نمي شدند. 
امروز كه شناسايي ها بیشتر شده مراجعه به مراكز درماني هم 
بیشتر مي شود. مردم همچنان بايد فاصله اجتماعي را رعايت 
كنند و دست هاي خود را مرتب و به صورت صحیح بشويند. در 
آنفلوآنزا با گرم شدن هوا، ويروس اين بیماري ضعیف مي شد اما 
در مورد ويروس كرونا اين مصداق وجود ندارد و با گرم شدن هوا 
ويروس كرونا ضعیف تر نشده است. بنابراين رعايت توصیه هاي 
بهداشتي همچنان مهم و ضروري است. بازگشت به گذشته و 

اعمال محدوديت هاي پیشین ممكن و عملي به نظر نمي رسد.

راه برگشتی نيست
سیدمسعود خاتمی 

نماينده مجلس يازدهم و عضو كمیسیون بهداشت و درمان

تعطیلی دولتی
دولت بايد در 
تعطيلي دستگاه هاي 
مربوط به خود 
پيشقدم شود تا 
خدماتي كه مديريت 
شهري موظف به 
ارائه آن به مردم 
است به طور طبيعي 
كاهش يابد. در پيك 
اول كرونا شوراي 
شهر پيشنهادهايي 
به ستاد ملي كرونا 
داد اما عملياتي نشد

نقشه کنترل
توزيع اپيدمي در 

كشور و همه مناطق 
شهر يكسان نيست. 

البته اين كار نيز 
انجام شده و ما 

مي دانيم در كدام 
منطقه ديابت بيشتر 

شيوع دارد و در 
كدام منطقه فشار 
خون از مشكالت 

اصلي سالمت افراد 
است. بنابراين 

مي توانيم از اين 
داده ها براي مراقبت 
فعال استفاده كنيم؛ 

مثل كاري كه در 
واكسيناسيون 

فلج اطفال صورت 
مي گيرد
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كتاب

همه    دوستداران ایرانی آنتوان چخوف
علیاصغرمحمدخانیازبرنامههای»یكهفتهباچخوف«درشهركتابمیگوید

پاریس، 28آذر 1375؛ سروژ استپانیان، مترجم همه آثار 
آنتوان چخوف از روسی به فارسی به دلیل ابتال به سرطان 
ریه از دنیا می رود. سال 1376در پانزدهمین دوره كتاب 
سال، جایزه بهترین ترجمه را به خانواده اش اعطا می كنند. این خبر نه در آن سال و نه در 
سال های بعد، به ظاهر چندان مهم به نظر نمی رسید، اما كسانی كه سروژ استپانیان را از 
نزدیك می شناختند، نگران بودند كه رازهایی را كه او در زندگی و عمر خود در دهه های 
1320و 1330 داشت، ناگفته با خود برده باشــد. باقر مومنی، ساكن پاریس كه در سال 
1336 با استپانیان در زندان قزل قلعه هم بند بود، در روزهای آخر عمر، موفق به دیدار با 
او می شود. مومنی پس از مرگ استپانیان شرحی از آن دیدار و آن اسرار مگو را منتشر 
كرد. بعدها گزارش این دیدار در فصلی از كتاب »راهیان خطر«، با عنوان »تراژدی یك 

نسل« منتشر شد. پس از آن نجف دریابندری، از 
معدود دوستان استپانیان، روایتی دیگر از او داد 
كه با كنار هم گذاشتن هر دو، می توان تصویری 
چندگانه از این مرد اسرارآمیز را عیان كرد. باقر 
مومنی درباره او می نویسد: »ارتباط با روس ها و 
آزادی فعالیت های سیاسی كه با حضور وسیع و 
چشمگیر حزب توده ایران همراه بود، از سروژ 

یك توده ای زودرس فعال به وجود آورد... .  16سالش بود و تصدیق كالس نهم را گرفته بود 
كه در سال132٤ همراه پدر به تهران آمد و در نوزده سالگی دیپلمش را گرفت... . آخرین 
و مهم ترین موقعیت او در سال های پیش از گرفتاری اش، مسئولیت »شاخه تعقیب« در 

شعبه یا سازمان اطالعات حزب توده ایران بود كه 7شاخه داشت كه 5شاخه آن مأمور 
كسب خبر و اطالع از ســازمان های نظامی و انتظامی، ادارات و دوایر دولتی، احزاب، 
جمعیت ها، مطبوعات، سفارتخانه ها، كلیساها و مؤسسات خارجی بود و 2شاخه دیگر 

یكی از مأمور بایگانی اطالعات و دیگری از شاخه تعقیب تشكیل می شد.
 از مسئولیت های دیگر شــاخه تعقیب، اعدام و از بین بردن خبرچین ها و حزبی هایی 
بود كه به خدمت پلیس درآمده بودند و اسرار حزبی را در اختیار دستگاه های پلیسی 
قرار می دادند و مسئولیت این شاخه ها با سروژ استپانیان بود... . از همین خبرچینان كه 
اسرار حزبی را در اختیار ركن2 و ستاد ارتش می گذاشتند، ٤نفرشان به وسیله شاخه 
تعقیب سازمان اطالعات حزب اعدام شدند و سروژ به عنوان مسئول شاخه، متهم بود 
كه در همه این اعدام ها مشاركت داشــته و حتی ماموریت یافته بود كه یكی از آنها را 
به دست خود خفه كند كه بنا به ادعای باقر مومنی، چنین هم كرده بود«. باقر مومنی 
می گوید كه سروژ بعد از آزادی از زندان دســت از كار سیاسی كشید و سعی كرد كال 
گذشته خود را فراموش كند. او هیچ گاه حاضر به مصاحبه و گفت وگو درباره سال های 
زندان نشد و جز باقر مومنی هم هیچ كس درباره گذشته او كنجكاوی نكرد. اما روایت 
نجف دریابندری طور دیگری است. او می گوید: »سروژ را در زندان دیدم. پسر خیلی 

جالبی بود... . از زندان كه آمد بیرون هیچ چیز نداشت، ولی از آنجا كه آدم بااستعدادی 
بود ظرف هفت هشت ده سال پول حسابی درآورد. یادم هست به من می گفت كه »تو 
قصد نداری پول دربیاری؟«. می گفتم: »همین قدر كه درمی آرم بسه. می خوام چی كار 
كنم«. می گفت: »اگه نمی خوای كه هیچ، ولی اگه می خوای بیا من راهش رو یادت بدم«. 
می گفتم: »خیلی متشكر، من زیاد اهلش نیستم«. به هر صورت سروژ اهل پول درآوردن 
شد. چندتا شركت تأسیس كرد. خیلی كارها كرد، ولی در ضمن كار ادبی هم می كرد. 
عرض كنم كه البته آن موقع كه آن كارها را می كرد،  كار هنری نمی كرد. بعد از انقالب 
رفت فرانســه و پول هایش را هم برد. بعد 3-2 بار به ایران آمد. هر وقت هم می آمد به 
من سر می زد. بچه خوبی بود. گاهی هم این چیزهایی كه ترجمه می كرد را به من نشان 

می داد. من یك خرده كمكش می كردم.
 آدم خیلی بااستعدادی بود. مقدار زیادی از كارهایش هم هنوز منتشر نشده. همینطور 
پیش زهرایی مانده. پیش باقرزاده هم هست«. از این دو روایت كه بگذریم، آنچه از سروژ 
استپانیان باقی مانده، ترجمه هایی بی نقص و دقیق از آثار چخوف است. برای اطمینان، 
كافی  است تنها چندصفحه از ترجمه »باغ آلبالو« توسط سروژ استپانیان را با ترجمه 

سیمین دانشور از همین نمایشنامه مقایسه كنید.

مهردادرهسپار
روزنامهنگار

رازهای رفیق سروژ
دربارهزندگیاسرارآمیزسروژاستپانیان،مترجمآثارآنتوانچخوفدرایران

نگاه

هنر چخوف

واردشدنبهجهانداســتانیچخوفچندانسختنیست.
جهاناورویهرخوانندهعالقهمندیگشودهاست.چیزی
كهاوازمامیخواهددقتوصمیمیتاســت؛همیناست
كهنمیشــودباچخوف،ادبیاتیتزئینیدرستكردوبهآن
فخرفروخت.چخوفخوانندهرایكراســتوگاهبدونهیچ
مقدمهایبهدلزندگیمیبردواوراباخودشمواجهمیكند.
هردورهكارگاهنویسندگیمنباچخوفشروعمیشودوبا
اوهمادامهپیدامیكند؛چراكهنمیشــودچخوفرانخواند
وداستاننوشــت.تكتكداســتانهایاوباهمهكوتاهی،
ویژگیهاینگاهاورادارد؛مثلقطرهآبیكهعناصراقیانوسرا
درخودشدارد.فرقنمیكند»بانوباسگملوس«رابخوانیم
كههنوزهمیكیاززیباترینداستانهایدنیاستیاداستان
»اندوه«ویاداستان»دشمنها«را.همهداستانهایچخوف
عنصرطنزوسادگی،توجهویژهوخالقانهبهجزئیات،احترام
بهانسانها،پرهیزازقضاوتونتیجهگیریهایاخالقیو...را
دارد.داستانهایچخوفدرچندصفحهچاپیتمامنمیشود؛
نگاهنكتهسنجوعمیقاوبهنرمی،همراهخوانندهدرالیههای

زندگیواقعی،نفوذوادامهپیدامیكند.
هنرچخوفدرایناســتكهاجازهنمیدهدشــناختما،
دركما،فقطبهمردیكهدرداســتاناندوهبااســبخود
درددلمیكندیابهزنیكهســگكوچكــیداردیابهمرد
دانشمندیكهازماللزندگیآشفتهاست،محدودبماند؛با
خواندنداستانهایاودعوتمیشویمبهدیدنودریافتن
مردهاوزنهایزیــادیكهپیرامونمــاودردنیایواقعی
زندگیمیكنندوحیرتمیكنیم؛چــراكهقبلازخواندن
داستانهایچخوف،آنهاراباچنینظرافتیندیدهبودهایم.

نیشخند و ترحم

وقتیآنشوهرقصه»دشمنان«میفهمدتمامقضیه
اینبودهكهزنشاوراپینخودسیاهبفرستدواورااز1

صحنهخارجكننــد،كارینداردجزآنكــهزلزلبهچهره
پزشــكینگاهكندوواماندگیاشرابااودرمیانبگذاردوبا
استیصالرقتباریازاوهمدردیبجوید،امااوكهازفهمیدن
واقعیتدمگوشخودغافلبودهبهدركیكحقیقتنایل
میشــود:»غم،آدمهارابههمنزدیكنمیكند«؛بههمین
صراحت،گزندهومسخرهوار.یكیازهنرهایچخوفایناست
كهماقصهراازطریقمرددركمیكنیم.همینكهداستانبه
پایانمیرسد،نویســندهیكبارهاصلداستانناغافلپیش
چشمخوانندهپیدامیشودونقشمخاطبدرداستانهای
چخوفایناســت،ضربهمیخوردچــونزندگیخودش
یكدفعه،احضارمیشــودوهركسبنابرتجربهخودبخش
نادیدهقصهرامیبیند؛بخشــیكهنویسندهاوراناچاركرده
پیشچشمخودبیاورد.آنچهســاكنومردابواردرضمیر
مخاطبشجاخــوشكردهیكبارهرنــگمضحكهوتراژدی

میگیردویقهاشرامیگیرد.
منتابهحالچیزیدربارهسانسورداستانهایچخوف

نخواندهام.امانظرمایناســتكهداستانهایاوجان2
میدهدبرایسانسورچیان.احتماالًدردورهسوسیالیستها
میتواندانــگبیتعهدیبــهجامعهبخــورد،ازفضالانگ
بیمباالتیووقاحتوازمنتقدانانگبیاعتناییبهسیاست.
آیاهمینهابرایقلــعوقمعكردنیكنویســندهكفایت
نمیكند؟اماچخوفانگشتخودرابردردیگذاشتهكهكافی
استبامخاطبكمیباتاملخودفشارانگشترابراینموضع
بیشتركندتاهمهچركوگندهاییكهزیرایندملهاپنهان
شدهبیرونبریزد.حالوروزپزشكیكداستانماللانگیزبا

ترجمهخوبآبتینگلكارنمونهیكیازاینداستانهاست.
یكیازرعیتهامسئولگرفتنماهیبرایاربابشاست.

درحوضچهكوچكیكهدرســتكردهاندماهیهاگیر3
میافتندوآنوقتفقطیككارسادهمیماند،بیرونانداختن
ماهی.امایكوقتیكماهیبزرگیدراینحوضچهمیافتدو
هرچهزورمیزندنمیتواندآنرابگیرد،دونفرازرعیتهای
دیگرهمبهكمكشمیآینداماازبسپسرووپیزوریاندكه
كاریازپیشنمیبرند.اربابكهبرایخوشگذرانیازعمارت
بیرونزدهاستآنهارامیبیندوسمتآنهامیرودوخودش
جسورانهودركمالتعجبآنسهرعیت،میرودتویآبتا
ماهیراباالبیندازد،داســتاندرآنحالكهارباباینتفریح
پرجنبوجوشاشراداردبهموفقیتمیرساندوآنسهرعیت
ازهمهجابیخبركهخودرامسئولموفقیتبیچونوچرای
اومیدانند،تماممیشود.اینقصهچخوفدرستجاییتمام
میشودكهمخاطباینپرسشراآغازمیكند:گیرمكهاین
ماهیراگرفتند،كهبنابرشواهدعنقریباستكهبگیرند،بعد
ازصیدچهنصیبآنسهمیشــودواینهمهكیفوریبدوی
رعیتهاوآنهمهوجداربابدریكموقعیتمشتركنصیب
كهمیشود؟بعدازصیدهركسچهنصیبیمیبرد؟اینگونه
پرسشهافقطگوشــهایاســتازآنگونهكهچخوفدنیای
خوانندگانشراغنامیبخشــد؛نویسندهایكهگذشتزمان

داستانهایشراتازهترمیكند.

همه ویژگی های 
چخوف
 داستان  نویس
فرق نمی كند 
»بانو با سگ 
ملوس« را 
بخوانیم كه 
هنوز هم یكی 
از زیباترین 
داستان های 
دنیاست یا 
داستان »اندوه« 
و یا داستان 
»دشمن ها« را. 
همه داستان های 
چخوف عنصر 
طنز و سادگی، 
توجه ویژه 
و خالقانه 
به جزئیات ، 
احترام به 
انسان ها، پرهیز 
از قضاوت و 
نتیجه گیری های 
اخالقی و... را 
دارد

فریباوفی
داستاننویس

محمدناصراحدی
روزنامهنگار

امیرموالیی
روزنامهنگار

وسیه پلی میان ادبیات ایران و ر
بهگفتهعلیاصغرمحمدخانییكهفتهباچخوف
درادامهبرنامههاییاســتكهدرسالهایگذشته
میانایرانودیگركشــورهاازجملهروسیهبرگزار
شده؛»دردههگذشــتهمركزفرهنگیشهركتاب
برنامههایمشتركفرهنگیمیانایرانو40كشور
دیگربرگزاركردهاســت.برگــزاریهمایشهای
مشــترك،ترجمهآثارنویســندگاندیگركشورها
بهزبانفارســیوترجمهآثارنویســندگانفارسی
بهزبانهایدیگرازجملهاینبرنامههابودهاســت.
روسیهیكیازكشورهاییاستكهدراینمیانیكی
ازبیشترینبرنامههایمشــتركراباایرانداشته
است.درسال1391همایشســعدیوپوشكین
درتهرانومسكوبرگزارشــد.درسال1393یك

هفتهباتولستویبرگزارشدونویسندگانواندیشمندانایرانیدربارهتولستویسخنگفتند
ووالدیمیرتولستوی،نوهتولستویبهایرانآمدودربارهاوسخنرانیكرد.درخاللسالهای
گذشتهبرنامههایدیگریبرایایوانبونین،الكساندرسولژنستین،ماكسیمگوركیو...درتهران
ومسكووسنپترزبورگبرگزارشدونویسندگانایرانیوروسیدراینبرنامههاسخنگفتند«.
نقشبرنامههایادبیوهفتههایفرهنگیكهناظربهآثارنویسندگانوبزرگانفرهنگوادبیات
كشورهاباشد،دربرقراریتعاملفرهنگیمیانكشورهاانكارناپذیراست؛اتفاقهاییكهجادارد
نهادهایدیگریمثلبنیادسعدینیزدربرگزارینمونههایمشابهآنهمتكنند؛»برنامههای
ادبیمیانایرانوروسیهباهمكاریبنیادروسكیمیربرگزارمیشودكهمسئولگسترشزبانو
ادبیاتروسیدردنیاست.یكهفتهباچخوفهمازسلسلهبرنامههاییاستكهباهمكاریبنیاد

روسكیمیروخانمدكترزهرامحمدی،نمایندهاینبنیاددرایرانبرگزارمیشود.«

همه  چیز در شبكه های اجتماعی
استقبالازهمایشسعدیوسپهریكهاردیبهشــتدرفضایمجازیبرگزارشد،سببشد
كهمركزفرهنگیشــهركتابیكهفتهباچخوفرابهشــكلمجازیبرگزاركند.علیاصغر
محمدخانیدربارهاستقبالازبرنامهمیگوید:»نوشتههاویادداشتهایهفتهسعدیوسپهری
بههمانهفتهمحدودنماندودرهفتههایبعدهماینفایلهایصوتیوتصویریویادداشتها
درشبكههایاجتماعیبازنشرشدندوتاامروزهمبازخوردهایآنادامهدارد.برایرعایتفاصله
اجتماعیبرنامههاییكهفتهباچخوفنیزبهصورتمجازیبرگزارخواهدشد.سخنرانیها
درشهركتاببرگزارمیشودامابدونحضورمخاطبانوازاینستاگرامبهصورتزندهپخشو
درسایتمركزفرهنگیشهركتابمنتشرمیشود.بسیاریازشعبههایشهركتابدرتهرانو

شهرستانهانیزبرنامههارابهصورتزندهپوششمیدهند«.

میزی برای چخوف 
اتفاقدیگریكهفتهباچخوفبرپاییمیزچخوفدرتمامشهركتابهاست.بهگفتهمحمدخانی
»همهآثارترجمهشدهچخوفبهزبانفارسی،ازنمایشنامههاگرفتهتامجموعهداستانهای
كوتاه،درشعبههایشهركتابدرتهرانوشهرستانهاعرضهمیشودتادوستدارانآثارچخوف

بتوانندآنهارابهراحتیتهیهكنند«.

فهرستی بلند از چخوف دوستان ایرانی
بســیاریازنویســندگانایرانیدربارهآنتوانچخوفونســبتیكهبانویسندهبزرگروسی
داشتهاند،مینویسند.شماریازاینیادداشتهامنتشرشدهوبقیهنیزدرطولهفتهمنتشر
خواهدشد.نگاهیبهفهرستنویسندگانوســخنراناننشانمیدهدكهنسلهایگوناگون
نویسندگانایرانیباآثارآنتوانچخوفمانوسبودهاند؛»محموددولتآبادی،اكبرزنجانپور،
فریباوفی،رؤیادستغیب،علیخدایی،مجیدقیصری،بلقیسسلیمانی،رؤیاصدر،سیدحسین
طباطبایی،سروشصحت،محسنفرجی،امیرحسینیزدانبد،فرشتهنوبختوسینادادخواه
ازجملهنویسندگانیاندكهدربارهوجوهگوناگونداستانهایآنتوانچخوفنوشتهاند.مریم
مشفقی،آبتینگلكار،مرضیهیحییپور،زهرامحمدی،جاناهللكریمیمطهروفربدفدایینیز
ازجملهاستادانایرانیرشتهزبانوادبیاتروسیاندكهدراینیكهفتهذیلعنوان»ازچخوف

چهآموختهاید؟«درمركزفرهنگیشهركتابسخنمیگویند.«

»درایــرانتاجایــیكهمن
خبردارمنخستینكسیكه
بهترجمهآثــاروی]چخوف[
آغازكرده،آقایصادقهدایتاســتكهنخســتداستان
»تمشكتیغدار«راترجمهودرجزوهسهدورسومافسانهدر
8تیرماه1310چاپكردهاستوپسازآنداستاندیگری

بهنام»مشاورمخصوص«ترجمهكردهكهدرسالنخست
روزنامه»مردم«ازشــماره185)19مهرماه1322(بهبعد
بیاسممترجمچاپشدهاســت.«؛اینبرشیازمطلبیبا
عنوان»چخوفدرفارســی«درشــمارهاول»پیامنو«در
مرداد1323اســتكهامضای»س.ن«بهعنواننویسنده
آن،بهسیاقمتداولآنایام،درانتهایشآمدهوبهاحتمال
قریببهیقینحروفنخســتناموشــهرتسعیدنفیسی
است.نفیســیدرادامهاینمطلببهترتیبازمحمدآسیم
واحمدمیرفندرســكیبهعنواندومترجمیكهدرترجمه
آثارچخوفكوشیدهاندناممیبرد.البتهترجمههایایندو
درنشریاتمنتشرمیشدهواگرترجمههاییراكهبهصورت
دنبالهداردرنشریاتمنتشرمیشده-وگاهبعدادرقالبجزوه
بهصورتكاملمجددابهچاپمیرسیده-بهحسابنیاوریم،
تاسال1323كتابیمستقلازداستانهاونمایشنامههای
چخوفبهفارسیمنتشرنشدهاست.نفیسیدراینمطلباز

داستانهاییكهدرتیرماه1323،مصادفباچهلمینسال
درگذشت»نویسندهبزرگ«درمطبوعاتایرانمنتشرشده،
نامبردهودرانتهانوشتهاست:»ازاینفهرستپیداستكه
تاكنون29داستانونمایشنامهكهازشاهكارهایچخوف،
نویسندهبزرگروسیاست،بهزبانفارسیترجمهشدهاست
وبدینگونهزبانفارسیمیتواندبهخودببالدكهدرمعرفی

بهتریننمونههایآثاریویفروگذارنكردهاست«.
ازآنتاریخبهبعد،روندترجمهآثارچخوفبهفارسیتاامروز
ادامهداشتهوبسیاریازداستانهاونمایشنامههایویبه
فارسیدرآمدهاســت.احتماالدوكتاب»هفتداستان«و
»اطاقشماره۶؛بامقدمهشــرحزندگیوآثارچخوف«كه
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یادداشت

چخوف 
چطور به فارسی  حرف زد؟ 
ازصادقهدایتتاسروژاستپانیان

مركز فرهنگی شهر كتاب از یكشنبه اول تیر، به مناسبت صد و شصت 
سالگی آنتوان چخوف برنامه یك هفته با چخوف را آغاز كرده است. 
یك هفته با چخوف مجموعه ای است از سخنرانی ها و یادداشت ها و برنامه هایی كه در شبكه های 
اجتماعی منتشر خواهد شد. علی اصغر محمدخانی- معاون فرهنگی و امور بین الملل شهركتاب- از 
هفته آنتوان چخوف و دیگر برنامه های فرهنگی ایران و روسیه می گوید.یادداشت های دیگر صفحه 

به مناسبت صدوشصت سالگی چخوف، در ستایش نویسنده بزرگ روسیه است.

مرتضیكاردر
روزنامهنگار

صدا، تصویر، متن از تهران تا مسكو
برنامههاییكهفتهباچخوفمحدودبهســخنرانیهانیســتوآثاررسیدهبه
شكلهایگوناگونعرضهمیشــوند؛»برنامههابهچهارشــكلبرگزارمیشود؛
نخستســخنرانیهاییكهدرمركزفرهنگیشــهركتاببرگزاروبهصورتزنده
پخشمیشود.دومیادداشــتهاومقالههاینویســندگانایرانیدربارهچخوف
كهدرطولهفتهمنتشرمیشود.سومفایلهایصوتینویسندگانوكارشناسان
ایرانیكهدرســایتوكانالتلگرامیمركزفرهنگیشــهركتابمنتشرمیشود.
چهارمفایلهایتصویرینویسندگانروسیدربارهچخوفكهبازیرنویسفارسی

منتشرخواهدشد.«
       

علیاصغرمحمدخانیدرپایانصحبتهایخــودازبازخوردهاییكهفتهباچخوف
میگوید:»بازخورداینهفتهدرروســیهبســیارزیادبوده.درســتاستكهچخوف
نویسندهایجهانیاستامابرایاستادانادبیاتروسیهجالببودكهدرایرانبرنامههای
مفصلیبرایبررسیآثارچخوفبرگزارمیشــودواواینقدرموردتوجهنویسندگان

ایرانیاست«.

برای رعایت فاصله اجتماعی برنامه های 
یك هفته با چخوف نیز به صورت 
مجازی برگزار خواهد شد. سخنرانی ها 
در شهر كتاب برگزار می شود اما بدون 
حضور مخاطبان و از اینستاگرام 
به صورت زنده پخش و در سایت  مركز 
فرهنگی شهركتاب منتشر می شود. 
بسیاری از شعبه های شهر كتاب  در 
تهران و شهرستان ها نیز برنامه ها را 
به صورت زنده پوشش می دهند
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  مال باختگان مجتمع مسكوني ازگل؛ همچنان بالتكليف 
در فاصله ســال92 تا 97 دو نفــر با عنوان ســازندگان يك مجتمع 
مسكوني، به اشكال مختلف اقدام به بازاريابي و پيش فروش واحدهاي 
مجتمع كرده و مبالغ هنگفتي از خريداران دريافت كردند. در سال98 
خريداران مطلع شــدند كه ســازندگان مجتمع گريخته اند. پس از 
اقدام قضايي مالباختگان مشخص شــد هر واحد آپارتماني به چند 
نفر پيش فروش شده است. اكنون بعد از گذشــت يك سال از زمان 
فرار سازندگان مجتمع، مالباختگان همچنان منتظر نتيجه دريافت 
پاسخ قضايي در رابطه با شكايتشان هســتند. از مسئوالن تقاضاي 

رسيدگي داريم
هرمز هوشمندراد از تهران 

  عشاير خراسان جنوبي معطل آب شرب هستند
عشاير خراسان جنوبي از اول سال جاري براي تامين آب شرب خود 
دچار مشكل شده اند و از آبرساني با تانكر هم خبري نيست. مسئوالن 

هم عنوان مي كنند كه بودجه اي بابت اين كار نداريم.
موسوي نسب از خراسان جنوبي

  خرابي پل عابر پياده مجيديه 
يك هفته است پل عابر پياده برقي مجيديه خراب شده و بعد از بارها 
تماس با واحدهاي مربوط تا كنون هيچ اقدامي براي راه اندازي مجدد 

آن صورت نگرفته است.
دبيري از مجيديه تهران 

  محدوديت سني براي وام ازدواج منصفانه نيست
تعداد افراد باالي 40سال كه تصميم مي گيرند ازدواج كنند كم نيست 
اعم از اينكه ازدواج اولي باشــند يا پس از جدايي يا فوت همسر قصد 
ازدواج مجدد كرده باشند. چطور برخي مسئوالن دولتي فكر مي كنند 
اين قشــر نياز به حمايت ندارند. آيا مردي كه مجبور شــده مهريه 
همسرش را كامل بدهد يا زني كه يك بار جهيزيه خريده و اكنون به هر 
دليل مجرد است، براي تشكيل مجدد كانون خانواده نياز به حمايت 
ندارد؟ اينكه مسئوالن تصميم گرفته اند افراد باالي 40سال را از وام 
محروم كنند كمال بي تدبيري و بي عدالتي است. مسئوالن به جاي 
جنگيدن هاي پوچ و حرف زدن بدون برنامه، هويت وام گيرندگان را 
بررسي كنند تا جلوي تقلب ها گرفته شود و در ضمن هيچ قشري از 

كمك هزينه ازدواج محروم نشود.
رازقي از تبريز

  روستاي سياه اسطلخ برق ندارد
چند خانوار روستاي سياه اسطلخ از شهرستان صومعه سرا هستيم كه 
مدتهاست با مشكل قطعي برق و نوسان مواجه شده ايم. بارها به اداره 
برق بخش گوراب زميخ و شهرســتان مراجعه كرده ايم ولي تاكنون 

هيچ گونه ترتيب اثري داده نشده است.
زماني از ساكنان روستاي اسطلخ

  هتل هما پياده رو خيابان خدامي را اشغال كرده است
هتل هما در خيابــان خدامي تمامي پياده رو مقابل هتل را اشــغال 
كرده است به طوري كه رهگذران يا بايد از داخل خيابان عبور كنند 
يا با يك قوس بزرگ از جلوي درب هتل رد شوند. سد معبر و اشغال 
پياده رو مختص دستفروشان بينوا نباشد و به اين موارد هم كه ساليان 
سال اســت فضاي عمومي را با قيافه حق به جانب تصرف كرده اند، 

رسيدگي شود.
كاوه روحاني از تهران 

  فاصله گذاري اجتماعي در متروي مشهد رعايت نمي شود
درحالي كه مدتي از بازگشايي متروي مشهد گذشته به جز اجباري 
كردن ماسك كه هزينه آن با مسافر است، اقدام ديگري صورت نگرفته 
است و مثل گذشته قطارها در ساعت پيك شلوغ و پرمسافر درحال 

رفت وآمد هستند.
ميررضوي از مشهد

  قيمت خودرو كمتر از بازار آزاد قيمت گذاري شود
اگر مسئوالن درنظر بگيرند كه هرگاه خواســته اند جلوي دالالن را 
بگيرند كاالي مورد نظر بيشتر گران شده است، پس بهتر است به جاي 
برنامه ريزي روي كاغذ و مصوبات اجرا نشــده در مورد خودرو، زمان 
قيمت گذاري خودرو تا 10درصد كمتــر از قيمت بازار قيمت گذاري 
كنند. به اين صورت شايد قيمت به تعادلي نسبي برسد. از مسئوالن 
عاجزانه تقاضا دارم در كارشناسي هايشــان دقت و توجه ويژه اي به 

پيامدهاي تصميم هايشان داشته باشند.
محمد حسين عسگري از تهران 

  كم كاري مخابرات در وصل مجدد تلفن
2خط تلفن ثابت ما واقع در شهرك وليعصر منطقه18 مخابرات شهيد 
كرمي، حدود يك هفته قطع بود. بعد از چندين بار پيگيري براي وصل 
آن آمدند و درنهايت تعجب تلفن ما را اشتباهي با يك خط ديگر تلفن 
وصل كردند. با وجود ده ها بار پيگيري تا اين لحظه همچنان خط تلفن 

ما به صورت اشتباهي وصل است!
شهروند ساكن منطقه18

   بازي دادن بازنشستگان غيرمنصفانه است
از اول سال صحبت از افزايش حقوق شد ولي تا اين لحظه كه به اول 
تيرماه رسيده ايم خبري از افزايش حقوق مصوب براي بازنشستگان 
نيست. مسئوالن مدام اعالم مي كردند با حقوق خرداد واريز مي شود كه 
اكنون براي تعدادي انگشت شمار از بازنشستگان واريز شده كه به هيچ 
عنوان رقمي نيست كه مسئوالن وعده كرده بودند. اينگونه بازي دادن 
بازنشستگان منصفانه نيست و روا نيست افرادي كه داماد و عروس و نوه 
و كلي هزينه درمان و زندگي دارند با حقوق سال گذشته و قيمت هاي 

امسال سر كنند و شرمنده زن و همسر باشند.
فرهاد فهيمي جو از تهران

  جلوي فروش كيسه هاي پالستيكي بدبو را بگيرند
روزانه هزاران نفر از زباله گردهــا و دوره گردها با جمع آوري ضايعات 
پالستيكي آنها را به كارگاه هاي توليد كيسه پالستيكي از مواد دست 
دوم منتقل مي كنند و از آن ضايعات آلوده كيســه هاي رنگي درست 
مي شود كه بدبو و نامرغوب است و مي تواند بيماري زا باشد. از مسئوالن 

تقاضا داريم جلوي توليد كيسه زباله هاي بدبو را بگيرند.
يحيوي از تهران

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

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

كوتاه از حادثه

مردي در اقدامي جنون آميز گربه هاي 
محل را به طرز هولناكي مي كشت. او داخلي

با شكايت اهالي محل به دام مأموران 
كالنتري افتاد اما در كمتر از يك هفته با ســپردن 

وثيقه آزاد شد.
به گزارش همشــهري، چند وقت قبل ســاكنان 
كوچه اي در خيابــان جمهــوري و حوالي ميدان 
بهارستان چشمشان به اجساد 2گربه افتاد كه آثار 
جراحت روي بدنشان نشان مي داد كه توسط فردي 
كشته شده اند. ماجرا مشكوك بود چرا كه شب هاي 
قبل هم اهالي محل جســد چند گربه ديگر را پيدا 
كرده كه كشته شده بودند. هنوز مشخص نبود كه 
ماجرا از چه قرار است تا اينكه چند شب قبل يكي 
از اهالي محل كه كنار پنجره بود چشمش به صحنه 
هولناكي افتاد. مردي آشنا به نام قادر كه در همان 
محل زندگي مي كرد گربه اي را شكنجه كرده و در 

حال خفه كردن او بود.
مرد با ديدن اين صحنه فريــاد زد و قادر وقتي ديد 
همسايه او را در حال كشــتن گربه ديده پا به فرار 
گذاشت. اما اين پايان ماجرا نبود، چرا كه يكي ديگر 
از ساكنان محل، ســاعاتي بعد قادر را ديد كه گربه 
ديگري را گير انداخته و درون كيسه گذاشته و آن 
را به جعبه تقســيم برق مي كوبيد كه همين اقدام 
هولناك او باعث كشته شــدن گربه شد. اين شاهد 
عيني، به همشهري مي گويد: متأسفانه مدتي است 
كه در محله ما جرايم زيــادي رخ مي دهد. به دليل 
اينكه كوچه بن بست است و عدم گشت پليس هم 
در اين محله باعث شده كه آنجا پاتوق خالفكاران 

شود. به همين دليل وقتي متوجه شديم كه فردي 
در محله، گربه ها را مي كشــد، به ياد پرونده بيجه 
افتاديم كه پيش از قتل سريالي پسربچه ها، اقدام به 
كشتن گربه ها و سگ ها مي كرد و به وحشت افتاديم 
و تصميم گرفتيم هر طوري شــده قاتل گربه ها را 

پيدا كنيم.

مرد كينه جو 
ديگر براي اهالي محل محرز شــده بود فردي كه 
گربه ها را مي كشــد، قادر نام دارد و از اهالي محل 
است. اقدام او خطرناك بود و افرادي كه در آن محل 
زندگي مي كردند به شدت ترسيده بودند. آنها راهي 
كالنتري109 بهارستان شدند و شكايتي عليه قادر 
مطرح كردند. با تشكيل پرونده اي در اين خصوص 
مأموران راهي محل شدند و قادر را بازداشت كردند. 
او مردي حدودا 30ساله است كه در بازجويي ها به 
كشتن گربه ها اقرار كرد و انگيزه اش را كينه عنوان 
كرد. او گفت از گربه ها كينه دارد و قصدش از كشتن 

آنها انتقام بوده است.
وي گفت: من دختري خردسال دارم كه حدود 3 يا 
4 ماه پيش او را همراه خود به گردش بردم. هنگام 
بازگشت به خانه بوديم كه دخترم چشمش به يك 
گربه افتاد. محله ما گربه هاي زيادي دارد و دخترم 
سرگرم بازي با يكي از آنها شد. ناگهان گربه ديگري 
به سمت دخترم پريد و به صورتش چنگ انداخت. 
دخترم به شدت ترســيد و صورتش خون آلود شد. 
اين اتفاق باعث شد كه دخترم دچار ترس و آسيب 
روحي شود. من هم از آن روز به بعد كينه عجيبي 

از گربه ها به دل گرفتم و تصميم گرفتم از آنها انتقام 
بگيرم. وي ادامه داد: وقتي هوا رو به تاريكي مي رفت، 
اغلب در نيمه هاي شــب يا بامداد، به سراغ گربه ها 
مي رفتم و آنها را مي كشتم يا خفه شان مي كردم يا 
با برق آنها را مي كشتم و يا جگر مسموم به گربه ها 
مي خوراندم. اما تعداد دقيق گربه هايي را كه كشتم 

به خاطر ندارم.
اين مرد پس از اقرار به كشــتن گربه ها بازداشت و 
پرونده اش به دادســراي محل فرستاده شد. اما در 
كمتر از يك هفته موفق شد وثيقه اي تهيه كند و از 

زندان آزاد شود.

حادثه مشابه
اين تنها پرونده عجيب و تلخي نيست كه در پليس 
پايتخت تشكيل شده اســت. در حادثه اي مشابه 
حدود يك ســال قبل مرد جوان ديگــري به اتهام 
كشــتن گربه ها در مركز تهران بازداشــت شد و 
پرونده اش نيز در يكي از دادســرا هاي تهران تحت 
رســيدگي قرار گرفت. عجيب تر اين بود كه متهم 
كه فارغ التحصيل مقطع دكتري بود، انگيزه اش از 
كشتن گربه ها را شكستن طلسم زندگي اش عنوان 
كرد. ماجرا از اين قرار بود كه در آن زمان نگهبان يكي 
از پارك هاي تهران جسد چند گربه را در پارك پيدا 
كرد. او به دنبال قاتل گربه ها بود تا اينكه يك شب كه 
مردي مشكوك وارد پارك شد وي را زيرنظر گرفت. 
او ديد كه مرد مشكوك گربه اي را گرفته و در حال 
كشتن اوست. همين كافي بود تا به پليس زنگ بزند 
و موضوع را گزارش كند. طولي نكشيد كه مأموران 

در محل حاضر شدند و مرد جوان را هنگام كشتن 
گربه دستگير كردند. او كه حدود 28سال سن داشت 
چاره اي جز اقرار به كشــتن گربه ها نديد. در ادامه 
مشخص شــد كه او فارغ التحصيل مقطع دكتري 
اســت اما هنوز معلوم نبود كه انگيزه اش از كشتن 
گربه ها چيست. اين متهم در بازجويي ها گفت: من 
عاشق حيوانات به خصوص گربه ها بودم. معموال هر 
وقت گربه اي را در خيابان مي ديدم كه احســاس 
مي كردم گرسنه است و نياز به كمك دارد، آن را به 
خانه ام مي بردم. به آنها رسيدگي مي كردم و حتي 
گربه ها را نزد دامپزشك هم مي بردم. خرج زيادي 
براي كمك به گربه هاي بيمار و خياباني مي كردم با 
وجود اينكه همسرم هميشه بهانه مي گرفت و چون 
از گربه ها مي ترسيد هميشه با من درگير مي شد كه 
چرا گربه ها را به خانه مــي آوري. تا اينكه اتفاقي در 
زندگي ام افتاد كه همه  چيز را دگرگون كرد. وي ادامه 
داد:حدود يك سال قبل هرچه داشتم مانند خانه و 
ماشينم را فروختم و در بورس سرمايه گذاري كردم. 
به اين اميد كه مدتي بعد به سود كالني مي رسم و 

زندگي ام متحول مي شود. اما تصورم اشتباه بود و از 
بخت بد من بورس سقوط كرد و تمام سرمايه ام را از 
دست دادم. اين اتفاق شوك بزرگي در زندگي ام بود. 
يك روز كه به شدت ناراحت و افسرده بودم همسرم 
به سراغم آمد و باز بهانه هايش شروع شد. مي گفت 
هيچ وقت به حرف هايش در زندگي اهميت ندادم 
به همين دليل در اين وضعيت گرفتار شــده ام. او 
مخالف سرمايه گذاري در بورس بود و مي گفت نه 
به حرف هايش درخصوص اينكه همه سرمايه ام را 
در بورس نگذارم گوش كرده ام و نه اينكه به گربه ها 
رســيدگي نكنم. جرقه اي در ذهنم روشن شد و با 
خود تصور كردم شــايد گربه ها مرا طلسم كردند 
كه زندگي ام با وجود تالشــي كه كرده ام به نقطه 
صفر رسيده است. اين شد كه تصميم گرفتم براي 
شكستن طلسم، گربه ها را بكشم. فكر مي كردم با 
اين كار مشكالت زندگي ام حل مي شود اما دستگير 

شدم.
اين مرد جوان به پزشــكي قانوني معرفي شــد و 

پرونده اش در حال رسيدگي است.

قاتل گربه هاي پايتخت به دام افتاد
مرد جوان مدعي است كه قصد انتقام گيري از گربه ها را داشته است

 ردپاي برادرزن خواننده پاپ 
در پرونده قتل زني در پايتخت

 برادرزن خواننده پاپ در پرونده قتل آتشين زني كه جسدش زير پل 
عابرپياده اي در پايتخت كشف شد به عنوان مظنون در جنايت تحت 

تعقيب پليس قرار گرفت.
به گزارش همشــهري، صبح پنجشنبه گذشته جســد سوخته زني 
زيرپل عابرپياده در اتوبان باقري كشف شــد كه حدود 48ساعت از 

مرگش مي گذشت.
علت مرگ وي قابل تشــخيص نبود. با اين حال مأموران در 2متري 
جسد 4فشنگ و قسمتي از يك كلت شكسته را كشف كردند كه قاضي 
جنايي دستور داد فشنگ ها و اســلحه به آزمايشگاه فيزيك جنايي 
منتقل و بررسي شود كه آيا گلوله اي از آن شليك شده يا نه. از سوي 
ديگر مشخص شد كه 2گردنبند و يك انگشتر طالي زن جوان نيز روي 
گردن و دستش است و سرقت نشده. اين يعني انگيزه جنايت، سرقت 
نبوده است. در ادامه با انجام تحقيقات ميداني در محل، جسد سوخته 
زن جوان به پزشكي قانوني منتقل شد تا علت اصلي مرگ مشخص 
شــود. همچنين تيمي از مأموران اداره دهم پليــس آگاهي تهران 
جست و جوي خود را براي يافتن ردي از عامل يا عامالن اين جنايت و 

شناسايي هويت مقتول آغاز كردند.

اختالف ميلياردي
كارآگاهان در گام نخست تحقيقات خود را براي مشخص شدن هويت 
مقتول شروع كردند. آنها به بررسي افراد گمشده پرداختند كه مشخص 
شد خانواده زني  61 ساله چند روز قبل گزارش ناپديد شدن وي را به 
پليس اعالم كرده بودند. مشــخصات او با جسد كشف شده مطابقت 
داشت. به همين دليل خانواده او در پزشكي قانوني حاضر شدند و جسد 
سوخته زن را شناسايي كردند. به اين ترتيب هويت وي مشخص شد و 
مأموران جست و جوي خود را براي يافتن عامل يا عامالن اين جنايت 
آتشين آغاز كردند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين زن مغازه اي 
در مركزتهران داشته كه ســال90 به زني حدود يك ميلياردتومان 
فروخته است. زن خريدار بخشي از پول را نقدي و مابقي را در قالب چند 
چك به فروشنده )مقتول( پرداخت.اما چك ها برگشت خورد وهمين 
موضوع آغاز اختالف و درگيري ميان مقتول و زن خريدار و شكايت 
در دادسرا شد. جدال آنها ادامه داشت تا اينكه مشخص شد آخرين بار 
مقتول با پسر زن خريدار قرار داشته است تا درخصوص اختالفات مالي 
صحبت كنند. وي محسن نام داشته و برادرزن يكي از خواننده هاي پاپ 
است كه به اتهام قاچاق مواد مخدر در يكي از شهرهاي شمالي كشور 
بازداشت و روانه زندان شــده بود. اما مدتي قبل با شيوع كرونا موفق 
شده بود با سپردن وثيقه از زندان آزاد شود و بررسي هاي پليسي نشان 

مي داد كه او آخرين بار در تهران ديده شده است. 
همچنين بررسي تصاويردوربين هاي مداربسته اطراف محل زندگي 
مقتول نشــان مي داد كه او آخرين بار سوار بر يك خودروي پژو شده 
و پس از آن ناپديد شده اســت تا اينكه جسد سوخته اش زير پل عابر 
كشف شد. كارآگاهان با استعالم شماره پالك پژو دريافتند كه خودرو 
متعلق به همسر محسن بوده است. در اين شرايط قاضي جنايي دستور 
بازداشت محســن را به عنوان مظنون در قتل صادر كرده است اما او 
از روز جنايت، ناپديد شــده كه تالش براي شناســايي مخفيگاه وي 

ادامه دارد.

»نوه 4ساله من چه گناهي كرده بود كه قرباني اين 
جنايت شد؟« اين بخشي از حرف هاي مادربزرگ 
»تمنا كوچولو«، دختري است كه چند روز قبل 
همراه پدر و مادرش در برجي واقع در منطقه باغ 
فيض به طرز هولناكي توســط يكي از اقوام شان 
به قتل رسيد. با گذشت 9روز از اين حادثه تلخ، 
اين زن كه عزادار نوه، دختر و دامادش اســت در 
گفت وگو با همشهري جزئيات بيشتري از پشت 

پرده اين جنايت را بازگو كرد.
به گــزارش همشــهري، صبح روز يكشــنبه 
25خرداد ماه به بازپرس جنايي تهران خبر رسيد 
كه 3عضو يك خانواده شامل زن و شوهري جوان 
و دختر 4ساله شــان در خانه شان واقع در طبقه 
هفتم برجي در باغ فيض به قتل رسيده اند. شواهد 
نشان مي داد قاتل، مرد جوان را مقابل خانه اش به 
قتل رسانده و پيكر او را داخل خانه اش كشانده 
و در آنجا ابتدا دختر 4ســاله و سپس همسر او را 
نيز قرباني كرده است. در همان تحقيقات اوليه 
معلوم شــد عامل اين جنايت پسرخاله پدر اين 
خانواده است. يكي از همسايه ها او را هنگام ضربه 
زدن به نخستين قرباني اش و ســرايدار برج او را 
هنگام خروج با دستان خوني ديده بودند. در اين 
شرايط تالش ها براي به دام انداختن متهم آغاز 
و ساعتي بعد در شرايطي كه او به محل جنايت 
برگشته بود دستگير شد و در پليس آگاهي به قتل 

پسرخاله اش و زن و بچه او اعتراف كرد.
حاال با گذشــت 9روز از ايــن جنايت همچنان 
ساكنان منطقه باغ فيض و برجي كه قتل در آنجا 
اتفاق افتاده درباره اين جنايت صحبت مي كنند. 
اما حال خانواده مقتوالن با بقيه متفاوت اســت. 
طاهره رجبعلي پــور، مادربزرگ تمنا كوچولو به 
همشــهري مي گويد: هنوز باورم نمي شــود كه 
چنين اتفاقي افتاده است و به يكباره، نوه، دختر 

و دامادم را از دســت داده ام. او دربــاره زندگي 
دخترش مي گويد: دخترم آرزو 9ســال قبل در 
دانشــگاه شــريف درس مي خواند كه در آنجا با 
رسول آشنا شد و با يكديگر ازدواج كردند. دامادم 
مرد خونگرم و مهرباني بــود. آنها زندگي خوبي 
داشتند و 4سال قبل تنها نوه ام، تمنا به دنيا آمد و 
به زندگي شان رنگ و بوي تازه اي داد. وي ادامه 
مي دهد: 4سال قبل مادر رسول كه مدت ها بيمار 
بود فوت شد و ارثيه اي كه به او رسيده بود به نام 
رسول شد. دامادم در كار ساخت وساز بود و برج 
محل زندگي شان را هم خودش ســاخت.   او با 
هيچ كس اختالف و مشكلي نداشت و نمي دانم 

چطور اين اتفاق رخ داد.
اين زن در ادامه مي گويد: من هر روز صبح تلفني 
با دخترم صحبت مي كردم. روز حادثه قرار بود 
ساعت10 با آرزو به خريد برويم. حدود ساعت9 
بود كه بــا او تماس گرفتم اما جوابــم را نداد. با 

خودم گفتم شــايد حمام باشد. چند دقيقه بعد 
دوباره تماس گرفتم اما فايده اي نداشــت. تلفن 
خانه را هم جواب نمي داد. با شــوهرش تماس 
گرفتم اما او هم جواب نداد. ســابقه نداشت كه 
هيچ كدام از آنها جواب تلفن را ندهند. حتي اگر 
دست دخترم بند بود تمنا تلفن را جواب مي داد 
اما اين بار با هميشه فرق مي كرد. خيلي نگران 
شده بودم. به همين دليل به سمت خانه شان به 

راه افتادم.
مادربزرگ تمنا كوچولو درحالي كه غم سنگيني 
در حرف هايش موج مي زنــد، مي گويد: با عجله 
خودم را به خانه دخترم رســاندم و زنگ خانه را 
زدم اما كسي جواب نداد. زنگ سرايدار را زدم اما 
او هم در را باز نكرد. همان موقع يكي از همسايه ها 
مي خواست وارد ساختمان شود كه من هم وارد 
شدم و ديدم در البي برج همه همسايه ها جمع 
شــده اند. اعتنا نكردم و به سمت آسانسور رفتم 

اما ســرايدار صدايم كرد و گفت بچه ها نيستند. 
آنها زخمي شده اند. خيلي ترسيدم. پرسيدم چه 
شده كه يكي از همسايه ها گفت بيا برايت توضيح 
دهم. او گفت هر سه نفرشان را با آمبوالنس بردند 
پزشكي قانوني. فهميدم كه باليي سر بچه هايم 
آمده اســت. به خواهر و برادرم زنگ زدم و آنها 
آمدند و پليس خبر كرديم و آنها به ما گفتند كه 
آرزو، تمنا و رسول به قتل رسيده اند. آنها گفتند 

صحنه قتل آنقدر بد بوده كه ما را خبر نكردند.
او درباره عامل اين جنايت مي گويد: كســي كه 
عزيزانم را به قتل رسانده و عزادارمان كرده پسر 
خاله دامادم است. خانه او در همان طبقه اي است 
كه خانه دخترم بود. او هم يك بچه دارد و با دامادم 
رابطه نزديكي داشتند، اما نمي دانم چرا اين كار 
را كرد. ظاهرا او به دامادم و وضعيتش حســادت 
مي كرد و وقتي رســول درباره اينكه مي خواهد 
خانه ديگري بخرد و وسايل زندگي اش را عوض 
كند صحبت مي كرد او به دامادم حسادت كرده 
و مرتكب قتل شده است. او ادامه مي دهد: بعضي 
سايت ها و روزنامه ها چيزهايي درباره اين حادثه 
نوشــته بودند كه نمك روي زخم ما پاشــيدند. 
شايعه هايي بي اساس كه هيچ كدام صحت ندارد. 
به همين دليل بود كه من قبول كردم با خبرنگار 
روزنامه همشــهري صحبت كنم تــا واقعيت ها 

را بگويم.
وي درباره تصميم خانــواده درباره متهم به قتل 
مي گويــد: اگر يك قتل بود مي شــد گفت قاتل 
در شرايط عادي نبوده يا از روي عصبانيت بوده 
يا حادثه اي اتفاق افتاده اســت اما وقتي يك نفر 
3بيگناه را به قتل مي رساند و به دختر 4ساله هم 
رحم نمي كند فقط بايد مجازات شود. ما با حضور 
در دادسراي امور جنايي شــكايتمان را تقديم 

كرديم و گفتيم خواسته مان قصاص قاتل است.

»دوستم به خانه ام آمد و با خوردن آبميوه جانش را از دست داد« اين 
ادعاي پسري جوان درخصوص مرگ اسرارآميز نخبه جوان است.

به گزارش همشهري، ظهر 17خرداد پســري جوان با اورژانس تماس 
گرفت و گفت: خواســتم سوار ماشينم شــوم كه چشمم به پسري در 
پاركينگ افتاد كه از هوش رفته بود. پس از تماس وي اورژانس راهي 
محل شد و پسر جوان را به بيمارستان انتقال داد اما او به كام مرگ رفت و 
چون علت مرگ مشخص نبود و ماجرا مشكوك به نظر مي رسيد موضوع 
به قاضي جنايي تهران گزارش شد. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه 
متوفي فوق ليسانس و نخبه است. او در مقطع دكتري در دانشگاه آمريكا 
پذيرش گرفته و قرار بود 2 هفته آينده به اين كشــور برود اما به طرز 
اسرارآميزي جانش را از دست داد. در ادامه مأموران دريافتند كه متوفي 
آخرين بار خانه دوستش مهمان بوده است و فردي كه با اورژانس تماس 

گرفته دوست او بوده است.
در ادامه دوست وي در دادســراي جنايي مورد تحقيق قرار گرفت كه 

چنين گفت: من و متوفي از دوران دبيرستان باهم دوست و همكالسي 
بوديم و هر2 فوق ليسانس شيمي داشــتيم. او از يكي از دانشگاه هاي 
آمريكا براي مقطع دكتري پذيرش گرفته و قــرار بود به زودي به آنجا 
برود. وي دربــاره روز حادثه گفت: آن روز او به ديــدن من آمد و من با 
ماده كلروفرم نوشيدني درست كرده بودم و آن را درون بطري يكي از 
آبميوه هاي معروف ريخته بودم. هنگام تحصيل من در آزمايشگاه از بوي 
كلروفرم خوشم مي آمد و از روي كنجكاوي با آن نوشيدني درست كرده 
بودم. وقتي او وارد شد بدون آنكه بداند داخل بطري آبميوه چه چيزي 
است آن را برداشت و مقداري نوشيد. من به او نگفتم كه داخل بطري چه 
چيزي است و او چند لحظه بعد حالش بد شد. او را بغل كردم و با آسانسور 
به پاركينگ بردم. مي خواستم با ماشــين او را به بيمارستان ببرم اما 
نتوانستم و با اورژانس تماس گرفتم اما در نهايت او جانش را از دست داد.

براساس اين گزارش تحقيقات در اين خصوص در دادسراي امور جنايي 
تهران ادامه دارد.

اعضاي بدن مأمور پليس كه در جريان سانحه رانندگي 
دچار مرگ مغزي شده بود به بيماران نيازمند اهدا شد.
به گــزارش همشــهري، ســردار حاجي محمــد 
مهديان نسب، فرمانده انتظامي لرســتان در اين باره 
گفت: استواردوم داوود يوسف وند، نيروي فرماندهي 

انتظامي لرســتان كه در حادثه رانندگي، دچار مرگ 
مغزي شده بود با رضايت خانواده اش، اعضاي بدن وي 

به بيماران نيازمند اهدا شد.
فرمانده انتظامي لرستان با اشاره به اينكه اهداي عضو 
اهداي زندگي اســت، تصريح كرد: اگر كســي بتواند 

انساني را از مرگ نجات دهد به سعادتي بزرگ دست 
يافته كه اجر و پاداش آن را هرگز نمي توان احصا كرد.

گفتني است، استواردوم داوود يوسف وند روز يكشنبه 
در محور خرم آباد - الشتر به علت سانحه رانندگي، دچار 

مرگ مغزي شد.

مأمور پليس فرشته نجات بيماران شد

جزئيات تازه از جنايت برج باغ فيض از زبان مادربزرگ تمنا كوچولو

جزئيات تازه در پرونده مرگ نخبه ايراني
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

تئاتر بدون سالمتي، بدون صرفه 
ابراهيمپشتكوهي،نويســندهوكارگرداننمايش»اتللو؛تنهاخرچنگخانگيالي
مالفههاخانهميكند«كهاجرايآناز23بهمنآغازشــداماتــاموعدپايانياشكه
26اســفند1398بودادامهنيافت،دربارهاينكهآياحاضراستبابازگشاييسالنهاي
تئاترادامهاجراينمايششراازسربگيردميگويد:»ارزشسالمتيوجانعواملنمايش
وتماشاگرانازهرچيزيبيشتراستودرشرايطفعليكهممكناستكسيبيمارشود،
امكاناجراوجودندارد.تئاترهنريبيواسطهاستوبادستورالعملهاييكهبرايگروه
نمايشوتماشاگراندرنظرگرفتهشده،دستيافتنبهاينبيواسطگيمقدورنيست.«
پشتكوهيبااشارهبهمسائلاقتصاديتئاترچنينادامهميدهد:»جداازاينكهازحيث
سالمتيامكاناجراوجودندارد،ازنظراقتصادينيزاجراينمايشدراينشرايطبهصرفه

نيست.دردستورالعملهايبازگشاييسالنهايتئاتربررعايتفاصلهميانتماشاگران
تأكيدشدهوقاعدتابهاينترتيبفروشبليتپايينميآيدواينبرايگروه30-20نفره
يكنمايشصرفهاقتصاديندارد.«پشتكوهياميدواراستكهشرايطبرايبازگشت
تئاتربهجامعهمهياشودوليبهاعتقادويهماكنونچنينامكانيوجودندارد:»تئاتر
درميانهمههنرها،بهخاطررابطهبيواسطهبازيگروتماشاگر،شكنندهتريناست.براي
مثال،هنرتجسميميتواندآثارشراازطريقنمايشآنالينبهمخاطبانشعرضهكند،اما
تئاتربهرابطهتماشاگروبازيگروابستهاستواينرابطهدرشرايطفعلينميتواندشكل
بگيرد.«پشتكوهيدربارهتمايلبيشترتئاترهايخصوصيبهبازگشايينيزميگويد:
»بقايتئاترهايخصوصيبهاجراستوطبيعياستكهآنهاتمايلبيشتريبهازسرگيري
كارشاندارندتابتوانندازپسهزينههابرآيند.امابازگشايياينتئاترهاقمارياستكه

نتيجهخوبينداردواگركسيبيمارشود،افرادزياديرابيمارخواهدكرد.«

بليتسينما
22هزارو500تومان

بابديلنطوالنيترينآهنگخــودراباعنوان»قتل
نابخردانه«در17دقيقهمنتشركرد.ديلنبرخالفهميشهموسيقي

كهكمترتنبهگفتوگوميدهد،درگفتوگوييباروزنامه
اينديپندنتدربارهاينترانــهورويدادهاياخيرآمريكااظهارنظر

كردهاست.
اودرپاسخبهسؤاليدربارهاينكهدرزمانديدنتصاويرمرگجورج
فلويددرمينياپوليسچهاحساسيبهويدستدادهاستگفتبا

ديدنتصاويرشكنجهجورجفلويدحالمتاسرحد
مرگبسياربدشدوناراحتيوصفناپذيريبه
مندستداد.برايتوصيفايناتفاقبهكار
بردنكلمهزشتكفايتنميكند.بايداميد
داشتهباشيمكهعدالتبهسرعتدرمورد
مرتكبيناينحادثهبرايتســاليخانواده
جورجفلويدوتماممردمكشــوربهسرعت

اجراشود.
بابديلندرپاســخبهســؤالخبرنگار
اينديپندنتكهپرسيدهبودآياآهنگ
قتلبيخردانهيادوارهاينوستالژيك
اززمانيازدســترفتهاست،گفت:
برايمناينآهنگنوســتالژيك
نيست.منبهقتلنابخردانهبهعنوان
نوعيستايشومدحگذشتهازدست
رفتهنمينگرم.مضمونشــعراين
آهنگامروزنيزبامنسخنميگويد.
هموارهنيزچنينبودهاســت.بهويژه

زمانيكهدرحالنگارشاشــعارآهنگهايمبــودهام.خبرنگار
اينديپندنتسپسبهاينمسئلهاشارهكردكهباگوشدادنبهآهنگ
قتلنابخردانهحسآخرالزمانيبهشنوندهدستميدهد،آياشما
نگراناينهستيدكهماازنقطهبيبازگشتگذركردهباشيم.بهعبارت
ديگرنگراناينهستيدكهتكنولوژيدرحالدگرگونكردناوضاع
ضدزندگيانسانبركرهزميناست؟بابديلندرپاسخبهاينسؤال
گفتداليلزياديوجودداردكهنسبتبهاينمسئلهنگرانباشيم.
درعصركنونيبيشترعصبيبودن،اضطرابوتشويشرادرجوامع
احساسميكنيم،درحاليكهدرگذشتهبهاينشدتاينمسائلحس
نميشد.البتهتنهاافرادمسنينظيرمنايناحساسرادارندچرا
كهمابيشتردرگذشتهزندگيميكنيموبيشترامروزراباگذشته
مقايسهميكنيم.افرادجوانهنوزگذشتهايندارندكه
بخواهندبهآنبينديشند،بنابراينآنهاهرچه
راميبينندوميشنوندباورميكنند.اما20تا
30سالبعداينافرادكنترلاوضاعرادردست
خواهندگرفتوآنگاهگذشــتهايخواهند
داشــتكهبهآنرجوعكنندواوضاعآن

زمانرابااوضاعامروزمقايسهكنند.
ديلنكهبرخيازمهمترينتصنيفها
وآهنگهارادربارهجنبشحقوق
مدنينگاشــتهازســال2016كه
موفقبهدريافتجايزهنوبلشده
بوددرمصاحبهايشركتنكردهواز
سال2012نيزآهنگجديديمنتشر

نكردهبود.

ترانه قتل نابخردانه ،باب ديلن را در متن رويداد هاي اجتماعي آمريكا قرار مي دهد 
طوالني ترين ترانه ديلن 

حرف هاي ژان رنو از بازي در فيلم تازه اسپايك لي 
لئون تكرار نخواهد شد

ژان رنــو در گفت و گويــي بــا روزنامه 
اينديپندنت به نقشــش در جديد ترين سينما

فيلم اسپايك لي با عنوان »دا 5خون« 
پرداخته است.

ژان رنــو در ابتداي اين گفت وگو كه در ميانه شــيوع 
ويروس كرونا به صــورت تلفني انجــام گرفته به اين 
مســئله اشــاره مي كند كه من و خانواده ام كامال در 
خانه مان در ناحيه پروانس فرانسه در قرنطينه هستيم. 
در نتيجه نگران مبتال شدن به ويروس كرونا نيستيم. 
او همچنيــن گفت وگــوي تلفني خود بــا خبرنگار 
اينديپندنت را به تماس از فضا و سخن گفتن از درون 

يك مكعب كوچك تشبيه كرد.
اما آنچه محور بحث هاي اين گفت وگــو قرار گرفت، 
فيلم »دا5خون« بود كه با محوريت حضور سياهان در 
جنگ ويتنام ساخته شده است. در فيلم »دا5خون« 
سرنوشت 4سرباز سياهپوست ارتش آمريكا كه براي 
كشف جسد ســرجوخه خود به ويتنام باز مي گردند، 
روايت مي شود. فيلم دا5خون با نشان دادن صحنه اي 
از يك كالس درس كه دانش آمــوزان در آن در حال 
دادن شعاري با مضمون زندگي سياهان اهميت دارد، 
هســتند، پايان مي يابد. جالب اينكه اين شعار پس از 
قتل جورج فلويد در مينياپوليس تبديل به شعار اصلي 

معترضان به نژادپرستي در آمريكا شد.
ژان رنو در اين باره مي گويد: ايــن انطباق زماني ميان 
ســاخت اين فيلم و قتل جورج فلويد و آغاز تظاهرات 
ضد نژاد پرستي، باور نكردني است. اكنون بهترين زمان 
صحبت كردن درباره نژادپرســتي اســت. شيوه قتل 
جورج فلويد بسيار شــوك آور بود. به سختي مي توان 
پذيرفت كــه در دوران كنوني فــردي به خاطر رنگ 
پوستش كشته شود. از ســويي ديگر مي توانم به اين 
مسئله اشاره كنم كه من فيلم دا 5خون را با فرزندانم 
ديدم و متوجه شدم كه چگونه احساسات آنها پس از 
ديدن اين فيلم به شدت دگرگون شد. آنها نيز مانند من 
شوكه شده بودند كه 30درصد سربازان ارتش آمريكا 

مستقر در ويتنام سياه پوست بودند.
ژان رنو در فيلم »دا5خون« در نقش قاچاقچي اي بازي 
مي كند كه از سوي يك گروه براي سرپوش گذاشتن بر 
غارت هايشان در ويتنام استخدام شده است. خود ژان 
رنو در اين باره مي گويد: شخصيتي كه من نقشش را در 
اين فيلم بازي مي كردم، حاضر است براي پول درآوردن 
حتي مادر خود را نيز بفروشــد. از اين نظر شخصيتي 
است كامال متفاوت با شخصيت لئون در فيلم حرفه اي.
ژان رنو درباره اينكه آيــا فيلمي مانند حرفه اي دوباره 
ســاخته خواهد شد كه در آن آدمكشــي مانند لئون 
ارتباطي عاطفي با يك دختر 12ســاله بر قرار كند و 
مانند يك پدر مراقب وي باشد، گفت: به نظر من چنين 
فيلمي با ويژگي هاي مشــخص فيلم حرفه اي ساخته 

نخواهد شد، اگر هم ساخته شــود، ريتم آن متفاوت 
خواهد بود. امكان دارد فضايي مانند رابطه عاطفي كه 
در فيلم حرفه اي ايجاد شد، در فيلمي ديگر نيز شكل 
بگيرد، اما شخصيت اصلي آن فيلم ديگر يك آدمكش 
حرفه اي نخواهد بود، بلكه فردي عادي از افراد جامعه 

خواهد بود.

بعدازقريببه4ماهكــهازتعطيلي
سالنهايتئاترميگذرد،ازاولتيرماهتئاتر

چراغتئاتردوبارهروشنشد،اماگويا
اينچراغآنقدرسونداردكهقدرتپاياندادنبه
تاريكيطوالنيمدتحاكمبرصحنههاينمايشرا

داشتهباشد.
برخيازگروههاينمايشيكهاجرايشانباشيوع
كرونامتوقفشــدهبود،برايازسرگيريكارشان
دودلهستندودربارهتامينسالمتاعضايگروه
وتماشــاگرانيامشــكالتماليناشيازكاهش
فروشبليــتنگرانيهاييدارندكهباعثشــده
دستودلشــانبهكارنرودوهمچناندردوراهي
اجراينمايشياازدستدادناينفرصتبالتكليف
باشند.باتوجهبهتعطيليتئاتردر3ماههنخست
امسال،ميتوانحدسزدكهتئاترسالپرترافيكي
خواهدداشتوچناچهگروهيدراستفادهازفرصتي
كهبراياجراداردتعللكند،ممكناســتتاسال
آيندههمنتواندكارشرارويصحنهببرد.ازطرف
ديگر،بااوجگيريمجددكرونا،ايننگرانيوجود
داردكههمسالمتعواملنمايشوتماشاگرانبه
خطربيفتدوهم،حتيباوجودرعايتپروتكلهاي
بهداشــتي،مخاطبانتئاترتمايليبهحضوردر
سالنهاينمايشنداشتهباشندوعمالاجراكردن
كاريبااجرانكردنآنچنــدانتوفيرنكند.براي
ارزيابيبهتروضعيتموجود،بــا2كارگردانيكه
اجراينمايشهايشاندرتئاترشهرباشيوعكرونا
نيمهكارهماندونظراتمتفاوتيدربارهشــرايط

كنونيتئاتردارند،همصحبتشدهايم.

تئاتربايدبهجامعهبازگردد
نمايش »سه شــنبه هاي لعنتــي« بــه كارگرداني و 
نويسندگي محمدمهدي خاتمي كه از 27بهمن سال 
پيش در تاالر ســايه به روي صحنه رفت، تنها 6 اجرا 
داشت و از 15روز ديگر مجددا به مدت 2هفته پذيراي 
عالقه مندان خواهد بود. خاتمي دربــاره اجراي تئاتر 
در اين روزهــا مي گويد: »بايد پذيرفــت كرونا نه فقط 

در شهر و كشور ما بلكه در تمام جهان اتفاق افتاده 
و قرار نيست زندگي متوقف شــود. همانطور كه 
مســافرت رفتن قدغن نشده يا ســر كار رفتن 
مردم ادامه دارد، تئاتر هم بايد با رعايت شرايط 

بهداشتي براي تماشاگران و گروه نمايش در 
جامعه جاري شود. تئاتر مثل فيلم نيست 

كه آن را در كمد بگذاريم و چند وقت 
بعد نشان دهيم. ما حتي اگر 15روز 
ديگر اجرا برويم، ايــن گروه ديگر 

گروه 5 ماه پيش نيســت كه كار را شروع كرديم. حتي 
ممكن است ديدگاه خود من نسبت به متن عوض شده 
باشد. پس به ناچار بايد خودمان را با شرايط وفق دهيم.«

خاتمي مي افزايد: »من بــا تعطيلي تئاتر مخالفم 
چراكه اگر براي مثال تا اول مهر كرونا تمام 
مي شد، قاعدتا تا آن زمان صبر مي كرديم 
و بعد كار را از سر مي گرفتيم، اما مشخص 
نيســت كرونا تا چه زماني باقي مي ماند و 
نمي توان دست از كار كشيد. افراد زيادي 
در تئاتر هســتند كه از اين راه ارتزاق 
مي كنند يا به لحاظ روحي به اين 
هنر وابستگي دارند. پس تئاتر 
بايد به جامعــه برگردد؛ البته 

بايد ســالمت عوامل گروه ها و تماشاگران را هم به طور 
جدي مدنظر داشت و به اصطالح پروتكل هاي بهداشتي 

را رعايت كرد.«
اين كارگردان تئاتــر درخصوص حمايت هاي دولتي از 
جامعه تئاتر هم مي گويد: »دولــت همانطور كه وعده 
حمايت از مشاغل آســيب ديده از كرونا را داده، بايد از 
جامعه تئاتري نيز حمايت كند. در واقع وزارت ارشاد در 

برابر هنرمندان تئاتر وظيفه مند است. 
به نظر من، مثال مركز هنرهاي نمايشي و معاونت هنري 
وزارت ارشــاد بايد در قبال هر بليت فروخته شده در 
گيشه، هزينه يك بليت را به گروه ها بپردازد تا به اين 
ترتيب از جامعه تئاتر حمايت شود. يك گروه 20نفره 
كه ماه ها تمرين كرده، چشــمش به گيشــه است و 

بي انصافي است اگر از اين قشر حمايت نشود.«  
خاتمي معتقد اســت اجراي آنالين تئاتر جاي حضور 
تماشاگر در سالن را نمي گيرد و عالوه بر آن، مشكالتي 

در ضبط و پخش تئاترها وجود دارد كه حل 
اين مشكالت نياز به سرمايه گذاري دارد: 

»برخالف ســينما كه توانست با اكران 
آنالين، بخشي از مشــكالتش را حل 
كند، اجراي آناليــن تئاتر مثل لذت 
حضور در ســالن لذتبخش نيست. از 
طرف ديگر، ضبط تئاتر به صدابرداري 
و تصويربــرداري خوب نيــاز دارد كه 
بســياري از تئاترهاي ضبط شده اين 
وي ژگــي را ندارنــد و مركــز هنرهاي 

نمايشي هم فاقد توان مالي الزم براي سرمايه گذاري 
در اين خصوص اســت. اگر مخاطبان تئاتر در سالن 
احســاس امنيت كنند، معتقدم افراد زيادي هستند 
كه مثل خود من دلشان براي ديدن نمايش 
روي صحنه لك زده و از بازگشايي تئاترها 
استقبال مي كنند.« با اين تفاصيل به نظر 
مي رسد بازگشــايي تئاترها و ساير 
مراكز فرهنگي به اتخاذ تصميمات 
عملي تر از ســوي مقامات باال نياز 
دارد تا هم ســالمت كسي به 
خطــر نيفتد و هــم معاش 
فعاالن فرهنگي و هنري 

تامين شود.

ونا تئاتر در تابستان كر
هنرمندان تئاتر از شرايط حرفه  ای ، بهداشتی و اقتصادی بازگشايی  سالن ها به همشهری  می  گويند 

خبر

قيمت بليت ســينما با افزايش 9درصد ارزش 
افزوده از مخاطبان به 22 هــزار و 500 تومان 
افزايش يافــت. محمدرضا منصــوري )دبير و 
سخنگوي انجمن ســينماداران كشور( درباره 
قيمت بليت ســينماها در دور جديد اكران به 
ايلنا گفت: قيمت بليت تغيير نكرده است، اما 9 
درصد ارزش افزوده كه در گذشته از مخاطبان 
دريافت نمي شد، از اين پس روي بليت فيلم ها 
منظور مي شود. به اين ترتيب 9 درصد از قيمت 
بليت سينماهاي مدرن، ممتاز و درجه يك به 
بهاي بليت سينما اضافه مي شود. وي ادامه داد: 
بر اين اساس قيمت ســينماهاي مدرن كه در 
گذشته 20هزار تومان بود، به 22 هزار و 500 
تومان، قيمت ســينماهاي ممتاز كه 15 هزار 
تومان بود، به بيش از 16 هــزار و قيمت بليت 
سينماهاي درجه يك كه 12 هزار تومان بود، به 
بيش از 13 هزار تومان رسيده است. منصوري در 
ادامه گفت: البته اين را بايد بگويم كه مكاتباتي 
با سازمان سينمايي انجام شده كه براساس آن 
رياست سازمان قول داده اند كه با رايزني خود، 
سينما و به طور كل كارهاي فرهنگي و هنري را 
از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف كنند. 
سينما ها در سراسر كشور با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از ابتداي تيرماه بازگشايي شدند و قرار 
است از چهارشنبه 4تيرماه 2 فيلم شناي پروانه 
)محمد كارت( و خوب، بد، جلف 2: ارتش سري 

)پيمان قاسم خاني( اكران شود.
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ژان رنــو : شــيوه قتل 
جــورج فلويد بســيار 
شوك آور بود. به سختي 
مي توان پذيرفت كه در 
دوران كنونــي فردي 
به خاطر رنگ پوستش 

كشته شود

ابراهيم پشت كوهی محمد مهدی خاتمی 
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كيوسك

 تركيه طي 2 دهه گذشته، 
از كشــوري محصور در مرزها و دور 
از محيط منطقــه اي خود، به قدرتي 
داراي عمق اســتراتژيك در شمال 
آفريقا و خاورميانه تبديل شده است 
كه در پرونده هــاي متعددي ايفاي 
نقش مي كند. واكنش جامعه تركيه 
به اين تحوالت پرسرعت چيست؟ آيا 
از توسعه قدرت منطقه اي كشورشان 
براي مثال در ليبي يا ديگر كشورها 
استقبال مي كنند؟ آيا اين تحوالت 
مخالفاني هم در جامعه تركيه دارد؟ 

مخالفت آنها بر چه اساس است؟
تركيه طي 20سال گذشــته به قدرتي 
منطقه اي تبديل شده كه امكان ناديده 
گرفتن آن، چه در سطح منطقه و چه در 
ســطح جهان وجود ندارد. مردم تركيه 
نيز متوجه اين تغييرات هستند و قدرت 
امروز كشورشــان را درك مي كنند. در 
واقع اين موقعيت جديد از سوي قاطبه 
مردم و جريانات سياســي مورد تأييد 
اســت كه البته امري طبيعي به شمار 
مي آيد؛ كشــوري در جهان وجود ندارد 
كه مردم يا احزابش بــا قدرتمند بودن 
و تأثيرگــذار بودن آن كشــور مخالف 
باشــند! بنابراين به طــور كلي مي توان 
گفت وضعيت امروز تركيه و قدرتي كه از 
آن برخوردار شده، مورد تأييد و حمايت 
مردم اين كشــور با تمــام گرايش هاي 
دينــي، مذهبي يا فكري اســت. اما در 
اينجا يك مالحظه وجــود دارد كه در 
حقيقت به نظــام دمكراتيــك تركيه 
مربوط مي شود. اين ساختار، به شهروند 
يا گروه هاي سياســي اجــازه مي دهد 
مواضع مختلف درباره مسائل گوناگون و 
پرونده هاي خاص و جزئي داشته باشند؛ 
براي مثال شــايد يك شهروندان يا يك 
گروه سياسي، مخصوصا احزاب مخالف 
حزب عدالت و توســعه درباره برخي از 
جزئيات مربوط به توسعه قدرت تركيه 
و عمق اســتراتژيك اين كشور نظرات 
مختلفي داشته باشد. شــايد بخشي از 
جامعه در مسئله اي مشخص، اعتراض 
يا نظري مختلف نسبت به دولت داشته 
باشد، اما بايد توجه كنيم اين اختالفات 
مربوط به امــور جزئي بوده و شــامل 
رويكرد عمومي نمي شــود. اين مسئله 
در ساختار نظام سياســي تركيه امري 

طبيعي و مجاز است.
اگــر بخواهيم در اين بــاره مثالي بزنيم 
مي توانيم بــه مخالفت برخــي احزاب 
اپوزوســيون تركيه بــا »جزئياتي« از 
مداخله نظامي كشور در شمال سوريه 
يا حتي بحران ليبي اشــاره كنيم. اين 
اعتراضات دربــاره جزئياتي از عمليات 
مورد نظر وجود داشت اما اصل مداخله 
را زير ســؤال نمي برد. از ســوي ديگر 
همين جزئيات هــم در پارلمان تركيه 
مورد بررسي و رايزني قرار گرفته است. 
مي دانيم كه ارتش تركيه بدون موافقت 
پارلمان اجازه انجام هيچ عمليات نظامي 
در عراق، سوريه، ليبي يا هر نقطه ديگري 
از منطقه را ندارد. در جريان اين جلسات، 

جزئيــات پرونده هــاي مختلفي نظير 
عمليات نظامي در خارج از خاك تركيه 
مورد بررسي و رايزني نمايندگان احزاب 
مختلف قرار گرفتــه، حتي بخش هايي 
از آنهــا تعديل مي شــود و در نهايت به 
اين ترتيــب، حمايت قاطبــه مردم و 
گروه هاي سياسي كشور را در ساختاري 

دمكراتيك جلب مي كند.
طي يك ســال گذشــته 

ائتالفي دريايي به رهبري 
اســرائيل براي مقابله با 
حضور تركيه در مديترانه 
و استفاده اين كشور از 
منابع نفت و گاز شــكل 
گرفته است. بسياري از 
تحليلگران، بخش مهمي 
از تنش هاي نظامي را هم 
در ليبي مرتبط با همين 
پرونده مي دانند. اكنون 
و با پيــروزي متحدين 
تركيه در ليبــي به نظر 
مي رسد موضع اين كشور 
مقابل ائتــالف مذكور تا 
حد قابل توجهي تقويت 
شده است، اما تركيه تا 
كجا قادر اســت مقابل 
فشارهاي اسرائيل، يونان 
و حتي مصــر در پرونده 
مديترانه مقاومت كند؟ 
چه چشــم اندازي پيش 

روي اين بحران است؟ 
بدون شك مســئله منابع 
انرژي در درياي مديترانه، 
خط قرمــز تركيه اســت 
و تا زماني كــه حقوق اين 
كشور در منابع نفت و گاز 

تامين نشــود هيچ گونه عقب نشيني از 
سوي آنكارا رخ نخواهد داد. توجه داشته 
باشيد كه تركيه هرگز ادعا نكرده ثروت 
طبيعي موجود در شرق مديترانه صرفا 
متعلق به اين كشــور است، بلكه ضمن 
اعتراف به حقوق دريايــي يونان، مصر 
و ساير بازيگران منطقه خواستار حفظ 
حقوق خود از اين منابع است. در مقابل 
اما محور مورد اشــاره شــما در جهت 
مصادره حقوق تركيه از منابع مديترانه 
حركت مي كند. بنابراين تركيه در هيچ 
شرايطي، حتي درصورت وقوع درگيري 
نظامي يا ســاير اقدامات نســنجيده از 
سوي رژيم اسرائيل و متحدينش، حاضر 
به كوتــاه آمدن از حقوق خــود در اين 

پرونده نيست.

حمايت ارتــش تركيه از كشــتي هاي 
اين كشــور براي حفاري نفت و گاز در 
مديترانه پيام مهمي دارد. البته پيام ها 
محدود به اين نبــوده و در برخي موارد 
فراتر هم رفته است؛ ازجمله اقدام نيروي 
دريايي به طــرد يك كشــتي نظامي 
اســرائيلي كه تالش داشــت به حريم 
دريايي تركيه و كشتي هاي حفاري اين 
كشور نزديك شــود. اجبار اين كشتي 

نظامي به ترك منطقه از ســوي ارتش 
تركيه، پيام كامال روشــني براي رژيم 
اسرائيل داشــت؛ تركيه به هيچ قيمتي 
حاضر نيست از حقوق خود در مديترانه 

دست بكشد.
طبيعي اســت كه اين شرايط موجب 
نارضايتي اسرائيل و متحدان اين رژيم 
شده و مي تواند منجر به افزايش تنش ها 
عليه تركيه شود. نشانه هاي اين امر در 
شدت حمالت رســانه هاي اسرائيلي 
عليه تركيه و تــالش هماهنگ براي 
ايجاد حالت »تركيه هراسي« در افكار 
عمومي ملت هاي منطقه به خوبي قابل 
مشاهده اســت. بر اين اساس مي توان 
گفت روابــط ميان تركيه و اســرائيل 
بســيار پرتنش شــده، به پايين ترين 
سطح خود رسيده است و بازگشت به 
وضعيت پيشين بســيار سخت به نظر 

مي رسد.
البته اطالعات ما نشان مي دهد اسرائيل 
به رغم تمام تنش هاي مذكور، در زمين 
ديگري هم بــازي و پيام هاي متعددي 
براي مذاكره و توافق با تركيه بر سر منابع 
انرژي در مديترانه ارسال مي كند، چرا 
كه مي داند نه خود و نه متحدينش بدون 
هماهنگي با تركيه قادر بــه هيچ گونه 
تحركي در شــرق مديترانه نيســتند. 
اگرچه اين پيام هــاي محرمانه تاكنون 
با پاســخ منفي تركيه روبه رو شــده و 
هيچ گونه تعاملي ميان طرفين بر ســر 

منابع نفت و گاز در ايــن منطقه وجود 
ندارد.

در پرونــده ليبي هم شــرايط به همين 
ترتيب است، تركيه هيچ گونه عقب نشيني 
از مواضــع خود در اين كشــور، ازجمله 
حمايت دولت وفاق ملي نخواهد داشت 
چرا كه اين حمايت ها براساس توافقنامه 
امنيتي )ثبت شده در سازمان ملل( ميان 
طرفين صــورت مي گيرد و تركيه حاضر 
نيســت متحدين خود را در 
روزهاي بحراني تنها بگذارد. 
بنابرايــن نقــش تركيه در 
ليبي و حمايت هاي سياسي، 
اقتصادي، نظامي و رسانه اي 
اين كشــور از دولت قانوني 
وفاق ملــي در طرابلس ادامه 
خواهد داشــت. نگراني هاي 
اسرائيل و متحدينش از نقش 
تركيه در اين پرونده ها هيچ 
تأثيــري در سياســت هاي 
آنكارا ندارد چرا كه كارت هاي 
موجــود در دســتان تركيه 

بسيار زياد است.
همزمــان بــا 
تنش هاي اسرائيل، محوري 
عربي به رهبري عربستان 
سعودي و امارات هم عليه 
تركيه در ســطح منطقه 
صف كشــي كرده  است. 
تقابل ميان ايــن محور و 
تركيه در چه ابعادي است و 
تا چه ميزان در مهار تركيه 

موفق بوده است؟ 
اين محــور به طــور جدي 
تالش مي كنــد تركيه را در 
ابعاد مختلفي تحت فشار قرار 
دهد، عمده فشــارها نيز در درجه اول 
اقتصادي است. ازجمله مي توان به جنگ 
اقتصادي اشــاره كرد كه براي كاهش 
ارزش لير به راه افتاده و بررسي ها نشان 
مي دهد امارات و عربستان در اين جنگ 
نقش مركزي دارند. از سوي ديگر جنگ 
رسانه اي شديدي نيز عليه تركيه از سوي 
اين محور در جهــان عرب جريان دارد، 
اگرچه با وجود تمام اين سرمايه گذاري ها 
مي بينيم كه گردشگران همين كشورها، 
يعني شــهروندان ســعودي و اماراتي 
بيش از پيش تركيــه را به عنوان مقصد 
گردشگري خود انتخاب مي كنند. اين 
محور عمال به محور شــرارت در منطقه 
خاورميانه تبديل شــده كــه نه تنها با 
تركيه، بلكه با اكثريت ملت ها دشمني 

دارد و عمده اقدامــات و تحركاتش در 
جهت منافع رژيم اشــغالگر اســرائيل 

ارزيابي مي شود.
محور ســعودي- اماراتي طي سال هاي 
اخيــر بــه نوعــي رويارويــي نظامي 
غيرمســتقيم با تركيه هم روي آورده و 
از سازمان هاي تروريســتي در نواحي 
مرزي اين كشــور، ازجمله »پ ك ك« 
و »پ ي د« در شمال ســوريه و شمال 
عراق حمايت مي كنــد. در واقع ميزان 
ســرمايه گذاري اين محور براي فشــار 
بر تركيه در ابعاد مختلف بســيار قابل 
توجه بوده اســت؛ ميلياردهــا دالر از 
منابع سعودي و امارات براي فشارهاي 
سياسي، اقتصادي، رســانه اي و نظامي 
عليه تركيه صرف مي شــود، اما ارزيابي 
من اين اســت كه در هيچ يــك از ابعاد 
مذكور تا كنون بــه نتيجه مطلوب خود 

نرسيده اند.
پيش از اين تصور مي شد كه 
ايران هيچ گاه موضع گيري مشخصي 
درباره بحران ليبي نداشته باشد. اما 
وزير خارجه ايران در سفر اخير خود 
به آنكارا، صراحتا از چشم انداز تركيه 
در بحران ليبي حمايت كرد، آن هم 
ساعاتي قبل از ســفر وي به مسكو! 
به نظر شــما اين اعالم حمايت ايران 
چه پيامي دارد و از ســوي ديگر چه 
تأثيري بر روابــط دو جانبه تهران و 

آنكارا خواهد داشت؟
حمايت ايران از چشــم انداز تركيه در 
ليبي و به تبــع آن، دولت وفاق كه براي 
نخســتين بار توســط آقاي ظريف در 
آنكارا اعالم شد رخداد بسيار مثبتي بود. 
حمايت ايران حتي اگر فقط در ســطح 
سياسي باشد، آثار مثبتي، هم بر روابط 
دوجانبه تهران-آنــكارا و هم بر موضع 
دولت وفاق در ليبي خواهد داشــت. در 
واقع مي توان گفت ايســتگاه جديدي 
در مسير تحكيم روابط دو كشور شكل 
گرفته است. بدون شــك به نفع ايران و 
تركيه است كه روابط خوبي با يكديگر 
داشته باشند و اين رابطه برد-برد است. 
بر اين اســاس تصور مي كنم زمان آن 
رسيده كه دو كشور در كنار يكديگر، با 
چشم اندازي مشترك به وضعيت فعلي 
در ســوريه پايان دهند. گمان مي كنم 
ســوريه تنها نقطه اختالف ميان تهران 
و آنكارا باشــد و زمان آن رسيده كه به 
اين اختالف خاتمه داده شــود، چرا كه 
هيچ يك از اين دو كشــور بدون ديگري 
قادر به حل بحران سوريه نيست. توجه 
داشته باشيد كه بخش عمده اي از آنچه 
نفوذ روسيه پنداشــته مي شود ساخته 
رسانه هاست؛ اما روي زمين، بزرگ ترين 
بازيگران بحران ســوريه كه مي توانند 
شــرايط فعلي را تغيير دهنــد، ايران و 
تركيه هستند. بنابراين هرگونه تعامل 
ســازنده ميان تركيه و ايران، در درجه 
اول براي اين دو كشــور و در درجه دوم 
براي سراســر منطقه آثار مثبتي دارد. 
آنچه گفتم صرفا مربوط به سوريه نيست 
و حتي مي تواند شــامل يمن و وضعيت 
انســاني فاجعه بار اين كشــور باشــد؛ 
وضعيتي كه به دليل سياست هاي ائتالف 

سعودي-اماراتي پديد آمده است. 

گفت و گو با حمزه تكين، نويسنده و تحليلگر  اهل تركيه جهان نما

مصر؛ گرفتار در 3بحران منطقه اي
ادامه ساخت سد نهضت، افزايش فعاليت هاي تروريستي 
در صحراي سينا و شكست ژنرال حفتر در ليبي، امنيت 

منطقه اي قاهره را در معرض خطر قرار داده است

»مدت هاست سكوت كرده ايم، اما در قبال امنيت مرزهاي خود با كسي 
شوخي نداريم. اگر درگيري هاي نظامي ليبي از شهر سرت عبور كند 
ارتش مصر ناچار است وارد صحنه شود، از همين حاال هم به نيروي 
هوايي كشــور فرمان آماده باش داده ام«؛ اينها بخشي از سخنان روز 
شنبه عبدالفتاح سيســي، رئيس جمهور دولت كودتايي مصر درباره 
تحوالت نظامي در بحران ليبي اســت. هشــداري بي سابقه از سوي 
قاهره به دولت وفاق و تركيه كه حاال بــه موضع برتر در ميدان ليبي 
دست پيدا كرده اند و ديگر به اين سادگي حاضر به پذيرش آتش بس 
نيستند! مصر پس از شكست سنگين نيروهاي ژنرال حفتر، طرحي را 
با هدف آتش بس فوري و از سرگيري مذاكرات سياسي در ليبي آماده 
كرد. توقف درگيري هاي نظامي در ليبي براي قاهره از اهميت بااليي 
برخوردار است، چرا كه به نظر مي رسد مقاومت پايگاه هاي حفتر به طور 
كامل از بين رفته و با پيشروي دولت وفاق ممكن است ظرف كمتر از 

3ماه، تنش هاي نظامي به مرزهاي غربي مصر نزديك شود.
پاسخ منفي دولت وفاق و تركيه نسبت به هرگونه پيشنهادي براي از 
سرگيري مذاكرات، حاال ممكن است فصل تازه اي از تنش هاي نظامي 
در بحران ليبي را، اين بار با ورود ارتش مصر آغاز كند. اگرچه بسياري 
از تحليلگران بحران ليبي معتقدند اين خط و نشان ها از مرحله تهديد 
فراتر نمی رود و طرفين به تدريج براي مذاكره جديد آماده مي شوند. 
سعيد الحاج، نويسنده فلســطيني در اين باره مي نويسد: به رغم تمام 
پيشروي هاي اخير دولت وفاق، همچنان نيروهاي مورد حمايت مصر 
و امارات در ليبي از امكانات بيشتري براي تداوم درگيري ها برخوردار 
هستند. بنابراين گزينه پيشروي تا مرزهاي مصر، انتخاب عاقالنه اي 
نيست و احتماال به زودي مذاكرات از سر گرفته خواهد شد؛ اگرچه اين 
بار با وضعيتي بسيار متفاوت نسبت به 3 ماه گذشته؛ چرا كه حاال ديگر 
محاصره طرابلس به كلي از بين رفته و دولت وفاق در موقعيت ميداني 

بهتري قرار دارد.

سد نهضت و زمزمه  هاي جنگ بر سر آب
دقيقا در روزهايــي كه مصر براي حمايــت از مرزهاي غربي خود 
شاهد تنش هاي بي سابقه نظامي و سياســي است، مذاكرات اين 
كشور با اتيوپي درباره ســد نهضت هم به كلي به بن بست رسيده 
است. ساخت اين ســد بزرگ روي رود نيل، مصر را از سهم قابل 
توجهي از منابع آبي اين كشــور محروم خواهد ســاخت. با وجود 
آنكه قاهره طي 5ســال گذشــته انواع روش هاي مســالمت آميز 
براي جلوگيري از ساخت اين سد را به كار برده، اما به نظر مي رسد 
اراده اي در آديس آبابا براي تعامل با مصر وجود ندارد. با شكســت 
مذاكرات دوجانبه، حاال دولت مصر اعالم كــرده اين پرونده را از 
طريق شوراي امنيت ســازمان ملل پيگيري خواهد كرد. اين در 
حالي است كه گيدو اندراگاشيو، وزير خارجه اتيوپي، مصر را متهم 
به توطئه سياســي براي اســتفاده انحصاري از منابع آبي منطقه 
كرده است و وعده داده، ســد نهضت، نهايتا تا 2ماه آينده آبگيري 
خواهد شد. روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين موضوع مي نويسد: 
رجوع قاهره به شوراي امنيت نشان مي دهد دولت سيسي برنامه 
روشني براي مقابله با فشــارهاي اتيوپي ندارد، چرا كه بدون شك 
نتيجه پيگيري ها در شوراي امنيت در بهترين حالت چيزي فراتر از 
صدور قطعنامه اي مبني بر توصيه به ادامه مذاكرات و تعامل ميان 

طرفين نخواهد بود.
منابع مختلفي در مصر، نقش اســرائيل را در اين بحران و تقويت 
موضع آديس آبابا پررنــگ مي دانند؛ براي مثــال روزنامه دولتي 
اليوم الســابع مي نويســد: اســرائيل با اســتفاده از نفوذ خود در 
اتيوپي، پرونده سد نهضت را به ابزاري براي فشار بر قاهره و تغيير 
سياست هاي منطقه اي اين كشور تبديل كرده است. عالوه بر اين، 
حمايت هاي مالي عربستان و امارات از اتيوپي طي سال هاي اخير، با 
وجود تنش هاي ميان مصر و اين كشور، مي تواند نشانه اي از رويكرد 

مشابه اين دو كشور عربي با اسرائيل براي فشار بر مصر باشد.

بازگشت داعش در سينا
در سايه انتشار ويروس كرونا، بار ديگر نمودار عمليات  تروريستي 
در صحراي سينا، سير صعودي به خود گرفته است. جالب آنكه اين 
فرايند در ساير كانون هاي گروه هاي تروريســتي، ازجمله عراق، 
سوريه و كشــورهاي آفريقايي نيز مشــابه بوده است. انديشكده 
كارنگي چندي پيش در گزارشي با اشاره به اين موضوع نوشته بود: 
تروريسم يكي از برندگان بحران كرونا خواهد بود؛ چرا كه درگيري 
كشورها و سازمان هاي اطالعاتي براي مقابله با آثار جانبي ويروس 
كرونا، فضا را براي توسعه شبكه ارتباطات زيرزميني اين گروه ها و 

در نتيجه، افزايش اقدامات تروريستي فراهم مي كند.
در جريــان آخرين تحــوالت مرتبط با صحراي ســينا، نيروهاي 
داعش روز جمعه در نزديكي منطقه رفح با اجراي عمليات كمين 
به  خودروهاي گشــت ارتش مصر حمله كردند. به گزارش شبكه 
الجزيره، اين درگيري با انفجار يك مين در مسير خودروهاي گشت 
آغاز شده و تا حدود يك ساعت، به صورت تبادل آتش ميان طرفين 
ادامه داشته اســت. در جريان اين عمليات، 9ســرباز ارتش مصر 
به شدت مجروح شــدند. اين در حالي است كه طي 2 ماه گذشته، 
7عمليات مشابه عليه نيروهاي ارتش مصر در نقاط مختلف سينا به 
وقوع پيوسته است. منابع محلي مي گويند حجم نيروهاي ارتشي 
مصر در سينا طي روزهاي اخير به طور قابل توجهي افزايش يافته 
است، امري كه مي تواند نشانه اي از آمادگي اين كشور براي انجام 
عمليات نظامي بزرگ عليه گروه هاي تروريســتي در اين منطقه 
باشــد. اگرچه پيش از اين نيز بارها عمليات مشابهي در صحراي 
ســينا صورت گرفته اما وجود گروه هاي تروريستي متعدد در اين 
منطقه همچنان امنيت ملي مصر را تهديد مي كند. تمام اينها در 
حالي است كه كنترل صحراي ســينا به طور كامل در اختيار مصر 
نبوده و بخش هاي ديگري از اين منطقه زيرنظر اسرائيل و همچنين 

نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل قرار دارد.

   مظنون حمله پارك ريدينگ زير 
نظر ام آي 5 بوده است

   ترامپ و نخست وزير)اسرائيل( 
برنامه ضميمه كردن تدريجي )كرانه 

باختري( را بررسي مي كنند

   افزايش هشدارها درباره 
ضميمه كردن )كرانه باختري( در اسرائيل

   بازگشت زندگي عادي به 
عربستان در پي لغو حكومت نظامي 

به خاطر كرونا

   دوبي از 7جوالي )2هفته ديگر( از 
توريست ها استقبال مي كند

سياوش فالح پور
خبرنگار

بدون شــك به نفع ايران و 
تركيه است كه روابط خوبی با 
يكديگر داشته باشند. بر اين 
اســاس تصور می كنم زمان 
آن رســيده كه دو كشور در 
كنار يكديگر، با چشم اندازی 
مشترك به وضعيت فعلی در 

سوريه پايان دهند

بخش عمده اي از آنچه نفوذ 
روســيه پنداشته مي شود 
ســاخته رسانه هاست؛ اما 
روي زميــن، بزرگ ترين 
بازيگران بحران سوريه كه 
مي توانند شرايط فعلي را 
تغيير دهند، ايران و تركيه 

هستند

  اكثريت جامعه تركيه از افزايش قدرت منطقه اي اين 
كشور حمايت مي كنند

  منابع انرژي در درياي مديترانه خط قرمز تركيه است
  روابط تركيه و اسرائيل به پايين ترين سطح خود رسيده و 

بازگشت به وضعيت سابق بسيار سخت است
  اسرائيل همزمان با تنش هاي علني، پيام هاي محرمانه اي 
براي مذاكره و توافق با تركيه بر سر مديترانه ارسال مي كند 

كه البته تا كنون بي نتيجه بوده است
  عربستان و امارات محور شرارت در منطقه هستند

  محور عربي، جنگ اقتصادي عليه لير تركيه را مديريت 
مي كند

  وقت آن رسيده كه ايران و تركيه با چشم اندازي مشترك 
به وضعيت كنوني سوريه خاتمه دهند

رابطه ایران و ترکیه برد - برد است
پيروزي متحدين نظامي تركيه در بحران ليبي، بار ديگر مسئله حضور منطقه اي اين كشور در خاورميانه و شمال آفريقا را به موضوع 

بحث رسانه ها و تحليلگران تبديل كرده است؛ حضوري كه در چندين جبهه و در جريان تقابل با بازيگران مختلفي در جريان است؛ از گفت و گو
بحران سوريه گرفته تا ليبي و البته نبرد بر سر منابع انرژي در درياي مديترانه. تمام اينها در حالي است كه حمايت اخير ايران از مواضع 
تركيه در ليبي بيش از پيش بر پيچيدگي اين پرونده ها افزوده است. اين تحوالت را از منظر وضعيت داخلي و منطقه اي تركيه با حمزه تكين، نويسنده 
و تحليلگر مشهور تركي بررسي كرده ايم. تكين، ازجمله چهره هاي رسانه اي نزديك به حزب حاكم و رئيس جمهور تركيه است كه حضور قابل توجهي 

در رسانه هاي جهان عرب دارد.

موج دوم كرونا به كره جنوبي رسيد
مقامات كره جنوبي اعالم كرده اند با وجود كاهش نسبي 
آمار ابتال به كرونا، موج دوم كرونا به اين كشــور رسيده 

است.
به گزارش بي بي سي، كره جنوبي يكي از كشورهاي موفق 
در زمينه مهار همه گيري كرونا بوده است اما حاال خود را 
براي ماه ها زندگي با موج دوم كرونا آماده مي كند. جئونگ 
اون كيئونگ، رئيس مركز كنترل بيماري هاي كره جنوبي، 
گفته كه موج اول انتشار كرونا  ماه آوريل به پايان رسيده 
اما از  ماه مه  )ميانه ارديبهشــت(، مــوارد جديد افزايش 
يافته است. بســياري از اين موارد، مربوط به تجمع مردم 

در كلوب هاي شبانه در سئول پايتخت كره جنوبي است.
بين آوريل تا مه، تعداد موارد جديد به صورت چشمگيري 
كاهش پيدا كرد و حتي در 3روز متوالي، به صفر رسيد با 
اين حال 2روز پيش، 17مورد جديد طي 24ساعت قبل 

از آن ثبت شد.

جئونگ اون كيئونگ گفته كه مــوارد ابتالي جديد او را 
متقاعد كرده كه موج دوم همه گيري كرونا به كره جنوبي 
رسيده است. او گفته است انتظار دارد اين شرايط ماه ها 

ادامه پيدا كند.
موضع رسمي مركز كنترل بيماري هاي كره جنوبي اين 
است كه موج اوليه هرگز به پايان نرسيده. با اين حال دكتر 
جئونگ اون كيئونگ گفته است براي او مسجل شده كه 
تعطيالت آخر هفته در ابتداي  ماه مه  شروع موج جديدي 
از آلودگي بوده است. تمركز اين موج جديد منطقه سئول 
و حومه آن بوده اســت؛ جايي كه در موج اول، فقط چند 

مورد ثبت شده آلودگي داشته است.
دوشنبه، شهرداري دائه جون در جنوب سئول اعالم كرد 
كه تجمع مردم در فضاهــاي عمومي مانند كتابخانه ها و 
موزه ها را ممنوع مي كند. شهردار سئول هم هشدار داده 
كه اگر در 3روز ميانگين موارد ابتــالي جديد باالي 30 

باشد و نرخ اشتغال تخت هاي بيمارستان از 70درصد عبور 
كند، محدوديت هاي سفت و سخت پيشين دوباره در شهر 

اعمال خواهد شد.
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اتهامشركبهمستأجرهايغربي
آبوجا: كشيشــي اهــل نيجريه مدعي شــد كه در 
غرب، مســتأجر ها مرتكب گناه مي شوند؛ زيرا 2خدا 
دارند. به گزارش آديتي ســنترال، چارلز  اوســازوا در 
جايي خوانده بود كه غربي ها از واژه landlord براي 
صاحبخانه استفاده مي كنند و از آنجا كه واژه Lord در 
ادبيات انگليســي به معناي خدا نيز به كار مي رود، او 
مســتأجر هاي غربي را داراي 2خدا دانسته و به آنها 

نسبت شرك داده است.

كروناركوردزد
نيويورك: سازمان بهداشــت جهاني درباره افزايش آمار 
مبتاليان جديد در شبانه روز گذشته هشدار داد. اين سازمان 
مي گويد كه بيشتر موارد مربوط به آمريكاست. به گزارش 
بي بي سي،  اين سازمان مي گويد كه بيش از 183 هزار مورد 
جديد ابتال به كرونا در شبانه روز گذشته ثبت شده كه اين 
باالترين آمار روزانه ابتال به كرونا در جهان اســت. بيش از 
8 ميليون و 500 هزار نفر مبتال به كرونا در سراســر جهان 

شناسايي شده اند و دست كم 461 هزار نفر جان باخته اند.

فوران6كيلومترييكآتشفشان
جاوه: آتشفشان مراپي در فوراني جديد،  ابري از خاكستر به 
ارتفاع 6كيلومتر را به هوا پرتاب كرد. به گزارش اينديپندنت، 
توده خاكستر ناشي از فوران آتشفشان »ِمراپي« كه ميان 
اياالت جاوه و يوگياكارتا واقع شــده، چندين روستا را در 
جاوه جزيره اصلي اندونزي پوشــانده است. كوه مراپي كه 
2968 متر ارتفاع دارد، فعال ترين آتشفشان در ميان 500 
آتشفشان اندونزي اســت. يك فوران در ماه مارس موجب 
تعطيلي فرودگاه شهر سوراكارتا يا سولو در ايالت جاوه شد.

تخم66ميليونساله
سانتياگو: دانشمندان پس از بررسي فسيلي كه در شيلي 
كشف شده بود دريافتند اين جسم كه شبيه مجسمه اي 
سنگي و توخالي است در واقع تخم 66ميليون ساله يك 
خزنده اســت. به گزارش اينديپندنت، اين تخم به اندازه 
18* 28سانتي متر به عنوان دومين تخم بزرگ به جا مانده 
از تمامي انواع حيوانات منقرض شده شناسايي شده است. 
اين جسم بيشتر شــبيه تخم مارمولك و مار است، اما در 

واقع از يك نوع واقعا غول پيكر آن حيوانات است.
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مستورهكبرياييعرصهفرهنگوادب
به راســتي چه زيبا گفته و ســروده 
اســت، محمد تقي بهار كه از ملك 
سخن حكم گزاران همه رفتند. يكي 

از مصاديق بارز اربابان و خدايان 
فرهنگ و ادب كه ملك سخن 
را بدرود كرد و همــه ما را 
در حســرت ها و حرمان ها 

گذاشــت، عالمه بديع الزمان فروزان فر بــود. تاريخ 
فرهنگ و ادب معاصر ما نوادر و كمياب هايي به مانند 
بديع الزمان عالمه فروزان فر كم به خود ديده اســت 
و چهره هايي مانند احمد بهمن يار، ســعيد نفيسي، 
رشيد ياسمي و جالل الدين همايي و دو، سه تن ديگر 
جزو همين نادرهايي هستند كه مي توان يكي از شاه 
مهره هاي بزرگ آن را مولوي شــناس ، پژوهشــگر، 
ادب شناس و منتقد برجســته اي مانند بديع الزمان 
فروزان فر دانست كه براي هميشــه تاريخ در عرصه 
و بســتر فرهنگ و هنر ايران خواهد درخشيد. بحث 
درباره شــخصيت و آثار و پژوهش هاي اين بزرگمرد 
عرصه فرهنــگ و ادب نياز به چنديــن مقاله قطور و 
حجيم دارد. در اين يادداشت سردستي من نمي توان 
حتي يك هزارم ســجايا ، مناقب ، مكارم فرهنگي و 
ادبي او را بر شــمرد. براي احتراز از اطناب كالم بايد 
چند نكته برجسته را متذكر شــد. يكي از نكاتي كه 
در مورد فروزان فر حتي از طرف حواريون متعصب او 
به مانند محمدرضا شفيعي كدكني هم ناگفته مانده 
است، به نظر من بهداشــت فكري و ذهني فروزان فر 
بر اثــر مراقبت هاي ويــژه و وســواس گونه، همواره 
نمودي ستايش انگيز داشــته و اين نكته اي است كه 
همانگونه كه اشاره كردم كســي آن را متذكر نشده  
اســت. فروزان فر اهل ايدوئولوژي هاي تعبيرزده نبود 
و با اينكه حب جاه و مقام داشــت ) كه اين امر همواره 
از افســوس هاي زندگي من بوده اســت( ولي براي 
وجدان هاي متورم بســياري از مــا اكنونيان به مثابه 
تزريق توش و توان هاي مســتمر بــود. فروزان فر به 
معني اخص كلمه عالمه بود و در واقع مي توان گفت؛ 
يك گفت وگو داشــت كه مصاحبه گــر آن من بودم. 
گفت وگوي من درآن ســال ها ســرو صدا و هياهوي 
زيادي بر پا كرد. همواره اصرار داشــتم شــاگرد وي 
شوم، ولي قبول نمي كرد. زماني كه به رياست دانشكده 
الهيات رســيد پس از اصرارهاي من در نهايت براي 
گفت وگويي تعيين وقت كرد. گپ وگفت من با او تحت 
عنوان گفت وگوي اصغــر ضرابي با عالمه بديع الزمان 
فروزان فر در مجله اميد ايران با اين سوتيتر و ظرافت 
طنز استاد به چاپ رســيد.»ضرابي: استاد فروزان فر 
درباره شوهر آهو خانم چه نظري داريد؟ بديع الزمان 
فروزان فر: آقاي ضرابي برويد از خود آهو خانم بپرسيد، 

من كه شوهرش نيستم.«
اين تنها گفت وگويي بود كه با عالمه فروزان فر انجام 
گرفت و منتشر شد و البته اندكي هم باعث تكدر خاطر 
استاد شــد. پس از چاپ گفت وگو مرا احضار كرد و با 
اندك عتاب و خطاب و شكوه اي، باالخره بزرگواري و 
قبول كرد تا شاگردش شوم. من كه مثنوي را چه در 
تبريز و چه در تهران با چند تن از اســتادان از جمله 
دكتر منوچهر مرتضــوي و عالمه محمدتقي جعفري 
خوانده بودم. واقعا پس از تلمذ و خواندن نزد فروزان فر، 
آن وقت فهميدم شــعر مولوي يعني چه. وقتي ابيات 
داستان اول مثنوي )عاشق شــدن شاه و كنيزك( را 
تحليل و تفســير و توضيح مي كرد اين همه ســواد و 
تيزبيني و قدرت حافظه و شيوايي بيان، حقيقتا براي 
من بهت آور بود و حاال چقدر براي آن روزها افسوس 
مي خورم. براي خيابان بهار، خانه زمستاني او و خيابان 
نياوران، خانه تابستاني اش و افسوس و صد افسوس كه 
امروز يك هزارم آدم هاي نظير او هم يافت نمي شود و 
به راستي كه او مستوره كبريايي عرصه ادب و هنر بود 
و بدون جانشين. اين آدم ها هرگز جانشيني ندارند، آن 
همه زانو زدن و دوده چراغ خوردن و براي ما اكنونيان 
كه اسير لذت هاي زودگذر و صيرورت هاي ناپايدار كه 
بســياري از ما زحمت تورق حتي يك بار يك كتاب را 

هم نداريم... دريغ و دريغ و دريغ.
از ملك ســخن حكم گزاران همه رفتنــد و من بايد 
به عنوان جمله ختام بگويم، ملك ســخن و فرهنگ 
ديگر، هرگز چونين چهره هايي را به خود نخواهد ديد.

اصغرضرابييادداشت
منتقد و روزنامه نگار پيشكسوت

عليمالئكهپزشك همشهريبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيشرضوانيه
ويترينروزنامه نگار

صفحههاينمايشومشكالتبينايي
 »نشــانگان بينايــي ناشــي از 
كامپيوتــر« اصطالحــي كلي 
است كه براي عوارض ناشي از 

نگاه كــردن درازمدت به صفحه 
نمايــش كامپيوتر يــا تلفن 

هوشمند از فاصله نزديك 
به كار مــي رود و مربوط 
به 2مشــكل اســت. يك 

مشكل خشــكي چشم كه 
 ناشــي از پلك نــزدن اســت؛ هنگامي كه شــما 
به صفحه نمايش الكترونيكي نگاه مي كنيد، ممكن 
است آنقدر ذهنتان مشغول شــود كه پلك زدن را 

فراموش كنيد. 
ميزان پلك زدن در اوضاع معمــول 17بار در دقيقه 
است، اما هنگام اســتفاده از كامپيوتر اين ميزان به 
12 تا 15بار در دقيقه افــت مي كند. پلك زدن براي 
تجديدشدن اليه اشك روي چشم ها - اليه اي از مايع 
كه ســطح چشــم  را محافظت مي كند - الزم است. 
اگر به تعداد كافي پلك نزنيد، چشــم هايتان خشك 
مي شــود و در نتيجه دچار تاري ديد و درد چشــم 
مي شويد. مشــكل دوم خستگي چشــم است. يك 
علت اين خستگي درخشندگي يا تاللويي است كه از 

صفحه الكترونيكي ساطع مي شود. 
منابع نور درخشان به خصوص اگر شما آب مرواريد 
)كاتاراكت( داشــته باشــيد، باعث ناراحتي چشم 
مي شود. خستگي چشم همچنين مي تواند ناشي از 
متمركز شدن بر فاصله نزديك روي صفحه نمايش 
بدون عينك طبي مناسب باشد. هر زماني كه ديدن 
در فاصله نزديك باعث خستگي چشمتان مي شود، 
شــايد نياز به عينك مطالعه داشته باشيد و استفاده 
نكردن از عينك هــا مي تواند به ســردرد بينجامد. 
البته خستگي و خشكي چشم به آساني قابل درمان 

هستند.
 استفاده از اشــك هاي مصنوعي چندبار در روز، به 
جلوگيري از خشكي چشم كمك كند. همچنين به 
ياد داشته باشــيد كه گاه به گاه عامدانه پلك بزنيد. 
اگر پس از كار طوالني با كامپيوتر سردرد و خستگي 
چشــم پيدا مي كنيد، مطمئن شويد كه نمره عينك 
طبي تان تغيير نكرده باشــد. استفاده از عدسي هاي 
دوكانونــي براي تصحيــح ديد در پيرچشــمي هم 
به خصوص اگر مجبور باشيد نگاهتان را بين صفحه 
كامپيوتــر و مطالب چاپــي جابه جا كنيد، بســيار 

كمك كننده است.

پدرزنپولدار
در يك شــب آرام، شهروندان 
ســاكن آنكارا در خانه هايشان 
مشغول استراحت بودند. آنها 

ناگهان صداي يك جت 
جنگنده را شنيدند 
كه در ارتفاع پايين 
پرواز مي كرد. همه 

بهت زده بودند و نمي دانســتند چه اتفاقي رخ داده. 
اگر كودتاي نظامي موفق شــده بود و دولت اردوغان 
سقوط مي كرد، پرواز هواپيما و بالگردهاي نظامي تا 
چند روز يا حتي چند ماه بعد ادامه مي يافت و كم كم 
براي مردم عادي مي شــد، به طوري كه ديگر كسي 
به آن توجهي نمي كرد. حــال، خيلي از ما نيز ديگر با 
شنيدن اخبار طالق متعجب نمي شويم، چون چنان 
برايمان عادي و تكراري شــده كه ديگر نسبت به آن 
هيچ حسي نداريم. شايد در گذشته طالق يك اتفاق 
نادر و بزرگ تلقي مي شد كه اذهان خانواده و فاميل و 
دوستان و همكاران و آشنايان دور و نزديك را درگير 
خود مي كرد، اما امروز جملــه »فالني و فالني از هم 
جدا شــدند« ديگر تكان دهنده نيست. چون ازدواج 
براي خيلي از افراد و خانواده ها به تجارت تبديل شده. 
»اصاًل راه نداره به كمتر از فالن تعداد سكه بابت مهريه 
رضايت بدهم! «، »طرف هركي مي خواد باشــه، فقط 
حق طالق را مي گيرم ازش! «، »اگه پدرم پولدار نيست 
من تقصيري ندارم، اما اگه پدر زنم پولدار نباشه، مقصر 
شخص خود من هستم! «. بعضي ها براي حال گيري از 
نامزد قبلي شان ازدواج مي كنند. گروهي ديگر وقتي 
حوصله شان سر مي رود و احساس تنهايي مي كنند به 
فكر ازدواج مي افتند. برخي به تعداد شمع هاي روي 
كيك تولدشان خيره مي شوند و فكر مي كنند: »داره 
دير ميشه! «. امروز خيلي از ازدواج ها اصولي نيست. 
عده اي مي گويند: »حاال مي رويم زير سقف، بعد اگه به 
مشكل خورديم نهايتش اينه كه جدا مي شويم.«بعد 
مجردها ســيل عظيم طالق را مي بينند و مي ترسند 
و از ازدواج گريزان مي شــوند. از آنجايي كه جمعيت 
كشور در حال پير شدن است، بعضي ها تصميم دارند 
با تغييردادن قوانين اعطاي وام ازدواج مشكل را حل 
كنند، درحالي كه اين وام خودش نوعي كاسبي است 
كه فقط قشر كم درآمد را به سوي خود جذب مي كند. 
بعضي ها فقط به ايــن دليــل ازدواج مي كنند تا وام 
بگيرند و بدهي هايشان را بپردازند يا اتومبيل بخرند. 
قبل از هر اقدامي، بايد فرهنگ ازدواج اصالح شــود، 

چون مشكل اصلي از آنجاست.

پشهبينيدرازوآرتورشاه
»پشــه بيني دراز« و »آرتور شــاه و 
دالوران ميزگرد« پنجمين و ششمين 
جلد از مجموعه كتاب هاي طاليي نشر 
نو هستند كه به تازگي و پس از سال ها 

دوباره منتشر شده اند.
عبدالرحيــم جعفــري در صفحات 
آغازين اين مجموعه  كتاب ها نوشته 
است: »بيش از 50سال از آغاز انتشار 
كتاب هاي طاليي مي گذرد. نخستين 
سري اين كتاب ها به همت محمدرضا 

جعفري، مترجم اكثر آنها به بچه هاي 
هم سن  و ســال خود او و نيز يكي، دو 
نسل بعد رسيد و در دل آنها جا باز كرد. 
چه بسا بســياري از بچه هاي آن زمان 
اكنــون پــدران و مــادران كودكان 
و نوجواناني باشــند كــه خوانندگان 
امروز اين كتاب ها هستند. در بيشتر 
داستان هاي اين مجموعه كه به قلم 
نويسندگان بزرگ نوشــته شده اند، 
مطالب آموزنده اي درباره زندگي وجود 

دارد و به همين سبب اينگونه داستان ها هرگز نمي ميرند. 
داستان براي بچه ها نوشته بي جاني نيست؛ در خيال بچه ها، جان 
مي گيرد و با آنها زندگي مي كند. اميد است خواندن اين داستان ها 
به بچه ها گستره ديد و بلندپروازي و شــجاعت ببخشد و يأس و 
تنگ نظري را از آنها دور كند...« »پشــه بيني دراز« كه زنده ياد 
ابراهيم يونســي آن را به فارســي برگردانده دربرگيرنده 4 قصه 
دلنشــين اســت. »عمو ناقال و آقاي خودنما«، »گوش دراز چپ 
چشــم«، »زاغي خانم و زري خانم« و »پشه بيني دراز« عناوين 
4 قصه اين مجموعه اند. قصه »پشــه بيني دراز« چنين شــروع 
مي شود: »ماجرا درست ســر ظهر روي داد، همان وقتي كه تمام 
پشه ها از دست گرما خودشان را در باتالق پنهان كرده بودند. آقا 
بيني دراز زير يك برگ گنده قوز كرده بود و مست خواب بود. يك 
مرتبه صداي فرياد ترسناكي او را از خواب پراند: اوه! اوه! اوه! كمك 

كنيد! به دادم برسيد!
آقا بيني دراز از زير برگ بيرون پريد و فرياد زد: چيه؟ چه خبره؟ 

اين سرو صدا چيه؟«
آرتور شــاه و دالوران ميزگرد هم كه محمدرضا جعفري آن را به 
فارسي برگردانده، قصه اي 56صفحه اي است درباره پادشاه بزرگي 
كه در انگلستان سلطنت مي كرده. ابتداي كتاب نوشته شده: آرتور 
شاه افسانه نيست، بلكه حقيقت است و هيچ كس نمي داند كه او در 
چه زماني و بركدام قسمت اين سرزمين فرمانروا بوده است. هريك 
از جلد هاي پنجم و ششم اين مجموعه را نشر نو با شمارگان هزار و 

100نسخه، به بهاي 15هزار تومان منتشر كرده است.

جمشيدپژوياندرگذشت
جمشــيد پژويان، اقتصاددان و رئيس 
ســابق شــوراي رقابت، به دليل ابتال 
به بيمــاري كوويد- 19درگذشــت. 
به گزارش همشــهري، پژويان كه در 
هفته هاي اخير درگيــر بيماري كرونا 
بود، صبح ديــروز درگذشــت. وي از 
اقتصاددانان با ســابقه و متولد ســال 

1324 بود. ازجمله سوابق كاري پژويان مي توان به رياست شوراي رقابت در دولت 
دهم و در دوره اي دبير اقتصاد كالن مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد.

جمشيد پژويان، اسفندماه سال گذشته در گفت وگويي با وب سايت انتخاب، شيوع 
ويروس كرونا را شوكي بزرگ عنوان كرده بود كه به گفته او، به شدت مردم ايران 
را تحت تأثير قرار داده و در نهايت موجب فشــار بر اقتصاد و كاهش شديد توليد 

ناخالص داخلي مي شود.
پژويان دوره كارشناسي اقتصاد را در دانشگاه تهران )1349( و دوره كارشناسي 

ارشد )1354( و دكتري )1357( اقتصاد را در دانشگاه ايالتي يوتا گذرانده بود.
روزنامه همشهري اين ضايعه را به خانواده ايشان تسليت مي گويد.

دريچه

مصرفشكركرونارامهلكترميكند
نتيجه يك تحقيق جديــد از محققان 
دانشــگاه» مــري كوئيــن« انگليس 
نشــان مي دهد كه نرخ مرگ ومير نژاد 
آسيايي نســبت به ديگر نژادها به اين 
دليل باالتر اســت كه آنهــا در مصرف 
شــكر افراط مي كنند. به گزارش تك 
تايمز، 27مؤسسه تحقيقاتي در سراسر 

انگليس با همكاري چندين دانشــگاه و 260بيمارســتان به يكديگر پيوستند 
تا دريابنــد كه آيا نژاِد يك شــخص روي آســيب پذيــري وي از كروناويروس 
)Coronaviruses( تأثيــر مي گذارد يا خير. براســاس اطالعــات 35 هزار 
بيمار مبتال به كوويد- 19 در سراســر انگليس، آسيايي ها تنها نژادي هستند كه 
داراي بيشترين احتمال مرگ بر اثر ابتال به اين ويروس هستند. پروفسور» اوين 
هريسون« از دانشگاه ادينبرو مي گويد: اهالي آســياي جنوبي آمار بيشتري در 
مرگ بر اثر ابتال به كوويد- 19 در بيمارستان ها دارند، اما ما تأثير زيادي را در نژاد 
سياه نمي بينيم. تحقيقات نشان مي دهد 290 نفر از هر 1000 سفيدپوستي كه 
به درمان در بيمارستان نياز دارند، مي ميرند، درحالي كه از هر 1000 نژاد آسيايي 
كه به درمان در بيمارســتان نياز دارند، 350 نفر از بين مي روند. بنابراين يكي از 

فاكتور هاي مرگ ومير در اين نژاد مصرف باالي شكر و فراورده هاي آن است.

سالمت

داده نما

شيوههايپيشگيريازگرمازدگي

با شروع تابستان و فصل گرما خطر گرمازدگي افزايش مي يابد. براي پيشگيري 
از اين عارضه يا دست كم كاهش احتمال ابتال به آن، راه هاي ساده اي وجود دارد؛ 
ازجمله اينكه از كاله نقاب دار استفاده كنيد يا مصرف سبزي را بيشتر كنيد. در اين 
اينفوگرافيك كه براساس گزارش نيويورك تايمز تهيه شده، با چند نكته مهم براي 

جلوگيري از گرمازدگي آشنا خواهيد شد . )ايسنا(
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