
چراغ سبز انبوه سازان  به خانه هاي كوچك
خانه هاي 25 تا 40متري قرار است با اجراي نقشه هايي ساخته شود كه فضاهای غیركاربردی را به فضای كاربردی و دردسترس تبديل كند

 احتكار ارز هاي صادراتي
 با كارت هاي بازرگاني 

اجاره اي 

  مخالف  انتقال آب،
 شكار و هجوم به معادن

 هستيم

گفت وگو با سميه رفيعي، رئیس فراكسیون محیط زيست مجلس

   مشكالت واقعي انتقال آب 5 سال 
ديگر خود را نشان مي دهد

  مجلس ضوابط استقرار معادن را 
تصويب مي كند

  وزارت خارجه خود را مكلف 
به مذاكره براي  تامین حقابه ها از 

كشورهاي همسايه نمي داند

  قیمت هر دالر از مرز 20 هزار تومان عبور كرد
  مدير اداره صادرات بانک مركزی:

حدود ۶.۸میلیارد يورو ارزی كه به كشور بازنگشته 
مربوط به 250صادركننده است
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 رئيس قوه قضاييه: خط قرمز 
و منطقه ممنوعه نداريم

حمايت  از موزه هاي 
تخصصي جديد

 تمام طرح هايی که 
به نتيجه می رسد

 مرز باريك
 اشتباه و تخلف

  چند نمونه عجیب از خطاهای رخ 
داده در بیمارســتان ها كه سرنوشت 

بیماران را به بازی گرفت
  بیشترين تعداد شــكايات مردم، 
درباره متخصصان زنــان و زايمان و 

دندانپزشكان به ثبت رسیده است
  پزشكان متخلف با چه انگیزه اي از 

بیماران سوءاستفاده مي كنند؟
  آمار، خبر از افزايش پرونده قصور 
پزشكی ســال 9۸ نســبت به سال 

گذشته می دهند

تاالر مشاهیر ورزش ايران با حضور 
وزراي میراث فرهنگــي و ورزش و 

شهردار تهران افتتاح شد

محمد رضا پور محمدی، اســتاندار 
آذربايجــان شــرقی  به ســؤاالت 
همشــهری دربــاره  طرح هــای 
باقیمانــده در ســال پايانی دولت 

دوازدهم  پاسخ داد

نگاه
آرش نصر اصفهاني؛ پژوهشگر اجتماعي

سلســله اي از رويدادها در ماه هاي اخیر ســبب شده 
وضعیت مهاجــران افغانســتاني در ايران و شــرايط 
زندگي شان مورد توجه بیشتري قرار گیرد. عموما مصايب 
اين بخش از ساكنان اين كشــور در میان انبوه مسائل روزمره توجهي جلب نمي كند 
و ازهمین رو چنین فرصت هاي محدودي را بايد غنیمت دانســت و از آن براي بهبود 
وضعیت مهاجران و خصوصا  پیش بردن برنامه هاي ادغام ساختاري بهره گرفت. بعد از 
به ثمر نشستن تالش هاي تحسین برانگیز بخشي از سیاستگذاران و فعاالن مدني براي 
شناسنامه دار شدن كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي از هم اكنون 
بايد به گام هاي بعدي در اين مسیر انديشید. گرچه هنوز بايد منتظر چگونگي اجراي اين 
قانون در عمل ماند اما همین الگو را مي توان اين بار براي آن دسته از مهاجراني پي گرفت 
كه دهه هاست ساكن ايران اند اما هنوز وضعیت تابعیت آنها تغییر نكرده است. جوانان و 
كودكاني از نسل هاي دوم و سوم مهاجران افغانستاني كه در ايران به دنیا آمده و بزرگ 

شده اند و امروز گرچه در عمل ايراني اند اما مدارك هويتي شان غیر از اين مي گويد.
خودســوزي فرزند »نجیب مايل هروي«، پژوهشــگر ادبیات فارســي در روزهاي 

گذشــته بیان اعتراض همین نســل از مهاجران نسبت به 
شرايط زندگي شان در ايران اســت. آنها خواهان به رسمیت 

شناخته شدن در اين سرزمین، حقوق برابر و برخورداري از همه فرصت هايي هستند 
كه يک جوان ايراني از آن بهره مند است. 

 شناسنامه 
براي افغانستاني -ايراني ها

دريچه
محمد محب خدايي؛  معاون سابق گردشگري

 كسب درآمدهاي پايدار از دغدغه هاي مهم مديريت شهري 
دركشور مخصوصا در شهر تهران است. الگوي مديريت فعلي 
شهر تهران، مديريت شــهر ايده آل است. يعني كلیه ظرفیت 
خدمات و تاسیسات شهري براي رفاه مطلوب شهروندان ساكن 
در شهر به خدمت گرفته شده است. هزينه هاي مديريت شهر ايده آل از محل درآمدهاي ناپايدار 
تامین مي شود و لذا در اين مدل، مديريت هزينه حاكم است. بايد توجه داشت منابع متكي بر 
درآمد ناپايدار، منابع كوتاه مدت است. لذا مديريت متكي بر مديريت شهر ايده آل و منابع درآمد 
ناپايدار اثرات منفي در درازمدت بر مديريت شهر خواهد داشت.  بهترين روش براي اصالح 
وضعیت فعلي اين است كه جامعه شهري از جامعه عادي، همزمان به جامعه میزبان تغییر 
ماهیت دهد تا كلیه خدمات و تاسیسات شهري به ظرفیت میزباني تبديل شوند. اين مدل در 
زندگي روزمره، در محیط خانه براي همگان مشهود است. زماني كه ما در خانه خود میزبان 
هستیم، در ارائه بهترين خدمات در محیط كامال آراسته و تمیز براي اخذ رضايت مهمانان خود 
تالش مي كنیم و مشاركت اعضاي خانواده در اين میزباني كامل است. اعضاي خانواده نیز از 
اين شرايط و مزيت  هاي ايجاد شده بهره مند مي شوند. حال اگر مهمان، هزينه هاي مهماني 
خود را بپردازد، سرويسي كه اعضاي خانواده در اين میزباني دريافت خواهند كرد رايگان است.

با بهره گیري از اين الگوي ســاده با متدولوژي شهر گردشگر، كلیه 
خدمات و تاسیسات شهري در خدمت میزباني از مهمانان يا جامعه 

گردشگر قرار مي گیرد و مديريت هزينه اي شــهر، از محل درآمدهاي ناپايدار به مديريت 
درآمد برپايه درآمدهاي پايدار تبديل مي شود.

پايتخت در پايتخت
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5  گالري ها شلوغ تر مي شوند و مردم  اصول بهداشتي و فاصله اجتماعي را رعايت مي كنندگالري ها شلوغ، سينماها خلوت
22تا هنرهاي تجسمي تعطیل نشود
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يادداشت
احمد مسجدجامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

پیش تر ها گفته ام كه تهــران منطقه ممتاز نظامي در 
دفاع از تمامیت ارضي ايران بوده اســت. دست كم از 
دوره صفويه، شواهدي بر اين امر داللت دارد. در قصبه 
تهران، بخشي بوده كه هنوز هم اهالي آن را به نام »گود 
زنبورك خانه« مي شناسند. زنبورك چي، يک واحد نظامي در سازمان رزمي دوره 
صفويه بوده و اين گود به احتمال فراوان محل اســتقرار زنبورك چي هاي قورخانه 
تهران بوده است. بعدها واژه سربازخانه و سپس پادگان، از سوي فرهنگستان زبان به 
ساير اصطالح هاي نظامي افزوده شد. در نخستین آمارگیري يا به قول قدما، احصائیه 
شهر تهران در دوره قاجار آمار نظامي ها، مستقل از ساير شهروندان بود و مجموعاً 
۶درصد جمعیت تهران را تشــكیل مي داد. يكي از تأسیسات نظامي اواخر قاجار و 
اوايل پهلوي همین پادگان آموزشــي 50هكتاري 0۶است كه بسیاري از ايرانیان، 

دوره آموزشي خود را در آنجا سپري كرده اند.
زماني پادگان ها در دل شهر و حاشیه آنها بود، زيرا در برابر تهاجمات اقوام و قبايل 
پیرامون و هجوم  ناگهاني گروه هاي شرور آسیب پذير بودند. در ساختارهاي جديد، 
تعريف امنیت به كلي عوض شده و چندان نیازي به حضور فیزيكي نیروهاي مسلح 
در دل شهرها نیست. از اين رو اين پادگان ها، زمین ذخیره شهري قلمداد مي شود 

و به تدريج جاي خود را به تأسیسات مورد نیاز براي شهر و شهروندان مي سپارد.
پادگان 0۶از همان مقوله هايي است كه با پیگیري شــهرداري تهران و حمايت و 
عنايت ويژه اي كه از سوي باالترين سطوح تصمیم گیري نظام انجام شد، در اختیار 
شــهروندان پايتخت قرار گرفت. نفس اين اقدام ارزشمند اســت، اما در كنار آن 
بايستي به لوازم بهره برداري بايسته از اين سرمايه شهري انديشید. نامگذاري اين 
مجموعه به نام بوستان يا به تعبیر من موزه- بوستان ارتش خود قدم مباركي است 
كه رشادت ها و دالوري هاي پیشــینیان را در خاطره ها ماندگار مي كند. فضاهاي 
معمارانه نیز بر ارزش ايــن مجموعه مي افزايد. اما دركنار آن بايســتي به طبیعت 
بكر آن توجه ويژه اي داشت. سرمايه اي كه تهران امروز از آن به كلي بي بهره است. 
باري در فضاي آرام آنجا هنوز به فراواني مي توان ســنجاب ها را بر درختان ديد كه 
خود را در البه الي شاخ و برگ ها مي پوشــانند و با زيركي و هوشیاري از شغال ها و 
روباه هاي گوشــه و كنار عكس گرفت؛ اين صحنه شــگفت براي پايتخت نشینان 
بســیار مغتنم اســت. اگر ظرفیت بارگذاري در فضاهاي جانبي به نحوي باشد كه 
انبوه سازي  و آمد و شد فراوان شــهري و باالخره اولويت آهن و سیمان و ماشین بر 
انسان و طبیعت باز هم پیشتاز شود، آيا اين ســرمايه و يادگار ارزشمند طبیعت از 
بین نخواهد رفت؟ تهران امروز بیش از هر چیزي نیاز به فضاي تنفسي و تفريحي 
دارد. در كنار برج هاي بلند اين شــهر، فضاهاي پر درخت ايجاد نشــده و به رونق 

گردشگري طبیعي نینجامیده است. در پادگان 0۶چندين 
قنات وجــود دارد. آيا آنجا را نمي توان بــه موزه آب تبديل 

كرد تا شــهروندان بیشــتر قدر اين مايه حیاتي را بدانند و از تجربه تاريخي اجداد 
خود در بهره برداري و نگهداري از منابــع آب و خاك بهره گیرند و درس بیاموزند؟

صفر - شش
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ديدگاه
افشين اميرشاهي ؛ عضو شوراي سردبیري

3عضــو جمعیت امام علي)ع( بازداشــت شــدند. 
بازداشت اعضاي جمعیت امام علي)ع(، ابهام هاي 
فراواني دارد كه درعین حال موجب نگراني بخشي از  
افكار عمومي شده است. جمعیت امداد دانشجويي-

مردمي امام علي)ع( يک مؤسسه خیريه غیردولتي، شناسنامه دار و معتبر است 
كه در 20سال گذشته همچنان مستقل باقي مانده است؛ جمعیتي كه با وجود 
مشكالت فراوان، استقالل خودش را حفظ كرده و فعالیت هاي درخور ستايش 

و قابل تقدير انجام داده است. 
اين نهاد مطالبه گر همچنین توانسته بیش از 10هزار دانشجو را در سراسر كشور 
به عضويت خود درآورد و از طريق اين پشــتوانه قدرتمند، موضوع هاي مهمي 
را با پیگیري هاي فراوان به سرانجام برســاند. اما اين جمعیت چه ويژگي هايي 
داشته است كه اين تعداد نخبه را جذب خود كرده و موفق شده در دانشگاه هاي 
شريف و تهران دفتر كار داشته باشد؟ يكي از مهم ترين قابلیت ها و ويژگي هاي 
جمعیت امام علي)ع( اين بوده كه تالش مجدانه اي براي كاهش آســیب هاي 
اجتماعي  به طور اصولي كرده است. چون اين ســازمان باسابقه توانسته است 
دركنار كمک به گروه هاي محروم، ريشــه هاي قانوني و اجرايي موضوع را هم 
 پیگیري كند. يكي از نتايج كار آنها كمک بــه تصويب اليحه حمايت از حقوق

 كودكان است.
اين نهاد مدني همچنین شــكل هاي تــازه اي از همبســتگي اجتماعي را به 
همگان نشان داده  كه شــناخت مباني اين اشكال همبســتگي و سازوكار آن 
راهگشــا بوده اســت. از اين منظر،  الگوي فعالیت هاي  جمعیت امام علي)ع( 
يكي از عرصه هايي است كه امكان خروج از وضعیت پرمشكل كنوني را نشان 
مي دهد. الگويي كه گروهي از روشــنفكران و قشــر تحصیل كرده و نخبه هم 
به صورت عملي و هم به صورت نظري در آن مشــاركت فعال داشــته اند. پس 
فعالیت ها و برنامه هايي چون آيین كوچه گردان عاشق در شب هاي قدر، كعبه 
كريمان )برآورد كردن آرزوهاي كودكان محروم، بازمانده از تحصیل، كودكان 
كار و كودكان بیمار(، نجات نوجوانان محكوم به اعدام، يلدا در كوچه هاي فقر، 
شــام عیاران )شناســايي و نجات معتادان از بند اعتیاد( و ده ها فعالیت ديگر 
 در كارنامه اين مجموعه كوشــا و در ذهن و خاطره جمعي مردم و به خصوص

 نیازمندان ثبت شده است.
اكنون 3عضو اين انجمن، بازداشــت شــده اند و نكاتي در برخي از رســانه ها  
به عنوان داليل بازداشــت ذكر مي شــود كه بر ابهامات و نگراني ها مي افزايد. 
برخي از اين داليل را مرور مي كنیم: تشكیل مؤسسه  خیريه در پوشش اقدامات 

عام المنفعه و اقدام به شبكه ســازي براي نفوذ درسطوح 
مختلف افكار عمومي، سوءاستفاده از عناوين مقدس در 

سايه اجراي برنامه هاي شــبه فرهنگي- اجتماعي به ترويج فرهنگ التقاطي، 
اقدام علیه امنیت ملي و توهین به مسئوالن نظام. 

درباره يك بازداشت
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رئيس قوه قضاييه كه اجــراي برنامه 
»تحول« در دستگاه قضايي كشور را در قضايي

دستور كار دارد، طي يك سال گذشته 
موضوع شفاف سازي  و مبارزه با فساد را مورد تأكيد قرار 
داده  و در اين راســتا اقداماتي صورت گرفته  كه مورد 

توجه افكار عمومي واقع شده است. 
شامگاه دوشنبه سيدابراهيم رئيسي با حضور در برنامه 
تلويزيوني شبكه يك سيما بار ديگر اولويت هاي عدليه 
را تشــريح كرد. رئيس قوه قضاييه در پاسخ به سؤال 
مجري برنامه كه پرسيد منطقه ممنوعه در مبارزه با 
فساد كجاست، تأكيد كرد: ما هيچ منطقه ممنوعه اي 
در قوه قضاييه نداريم؛ جز يك نكته كه من در جلسات 
اشاره كرده ام و در محضر مردم عزيز عرض مي كنم و 
به قضات محترم عرض كرديم كه فقط خط قرمز شما 
بي استناد حكم كردن و بي استناد نظر دادن است وگرنه 
در مورد هركس و در هر جايگاه، پرونده اي مستند باشد 
و سخني مستند باشد، قابل پيگيري و تعقيب است و 

برابر قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد.  
رئيســي با تأكيد بر اينكه هيچ پرونــده اي را زير ميز 
نمي گذاريم، خاطرنشان كرد: رســيدگي به مفاسد 
قاطع است و خط قرمز هم فقط اين است كه غيرمستند 
حرفــي زده يا رأيي صادر شــود. جايگاه سياســي و 
اجتماعي، اســم و رســم و وابســتگي و پيوستگي، 
هيچ كدام براي دســتگاه قضايي خط قرمز نيست و 

ان شاءاهلل نخواهد بود.

فساد يك درصدي قوه قضاييه
يكي ديگر از موضوعات مورد تأكيد رئيس قوه قضاييه، 
مسئله فساد درون دستگاه قضايي بود. رئيسي با بيان 
اينكه آمار فساد در دســتگاه قضايي نسبت به ساير 
مجموعه ها، باال نيســت، گفت: حتي درباره تخلفات 
قضات، دادســتان انتظامي قضــات چندي پيش در 
جلسه مسئوالن عالي قوه قضاييه، عدد يك درصد را 
اعالم كرد؛ اما يك درصد هم بــراي مجموعه ما زياد 
است. وي با اشاره به برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده 
طبري، تصريح كرد: اين پرونده يك روند نيست، بلكه 
يك استثناســت. ما قضات پاك و سالم زيادي داريم. 
در ديوان عالي كشــور قاضي داريم كــه همين االن 
اجاره نشين است و از اين  موارد در ساير مراجع قضايي 

هم كم نيستند.

لزوم تفكيك جرائم امنيتي و سياسي
رئيسي در پاسخ به پرسش مجري درباره اينكه گاهي 
مرز هاي جرم سياســي و جرم امنيتي خلط مي شود، 
گفت: اگر كسي امروز به مسئولي، به وزيري، به قاضي 
يا به بنده حرفي زد، اين عليه نظام نيست؛ عليه نظام 
حرف زدن يا عليه نظام اقدام كــردن، غير از عليه يك 
فرد يا مســئول حرف زدن اســت. رئيس قوه قضاييه 
گفت: بايد بين جرم امنيتي و جرم سياســي تفكيك 
قائل شــويم و قانونگذار هم تفكيك قائل شده است. 
بايد بين اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شويم. ممكن 

است فردي اعتراض صنفي بكند؛ اعتراض در رابطه با 
يك مجموعه اقتصادي و يا فرهنگي بكند. اعتراض كه 
نبايد مورد تعقيب قرار گيرد. ما خودمان اعالم كرديم 
اگر در اين يك سال و اندي كه آمده ايم كسي نسبت 
به ما نقد و اعتراضي دارد، اعتراضش را بكند؛ اغتشاش 
غير از اعتراض است. وي همچنين تأكيد كرد: نبايد به 
سهولت مسئله اي كه نسبت به يك شخص مطرح شده 
است را به امنيت كل كشور و كل نظام سرايت دهيم. 
مسئله اعتراض به من و يا يك قاضي يا نسبت به يك 
وزير، اعتراض به كل نظام تلقي نمي شــود؛ اگر كسي 
اهانتي كرده باشد، طبق قانون رسيدگي مي شود. پس 
بايد طبق قانون تفكيك انجام شود. جرم سياسي يك 

رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد:

خط قرمز و منطقه ممنوعه نداريم

ديپلماسي خبر

رونمايي آمريكا از قطعنامه 
ضد ايراني در شوراي امنيت 

باالخره پس از يكي دو ماه كش و قوس درباره طرح آمريكا 
براي جلوگيري از لغو تحريم تسليحاتي ايران، روز گذشته 
نمايندگي آمريكا در ســازمان ملل پيش نويس قطعنامه 
پيشنهادي اين كشور را به اعضاي شوراي امنيت ارائه داد و 

اين شورا قرار است از امروز بررسي آن را آغاز كند.
چين و روســيه علنا با طرح آمريكا بــراي تمديد تحريم 
تســليحاتي ايران مخالفت كرده اند اما سرنوشــت اين 
قطعنامه در رأي گيري نهايي در شوراي امنيت مشخص 
مي شود؛ براساس قانون شــوراي امنيت هر قطعنامه در 
صورتي تصويب مي شود كه با رأي مثبت هر 5 عضو دائم و 

حداقل 4عضو غيردائم همراه باشد.
آمريكا، روســيه، چين، انگليس و فرانســه اعضاي دائم 
شوراي امنيت هســتند و 10كشــور بل ژيك، جمهوري 
دومينيكن، استوني، آلمان، اندونزي، نيجر، سنت وينسنت 
و گرانادين، آفريقاي جنوبي، تونس و ويتنام هم 10عضو 
غيردائم به شــمار مي روند و هم اكنون اســتوني رياست 

شوراي امنيت را عهده دار است.
برخي ديپلمات ها مدعي شدند كه در رونوشت قطعنامه اي 
كه آمريكا به اعضاي شــوراي امنيت ســازمان ملل داده 
است تحريم تسليحاتي عليه ايران به طور نامحدود تمديد 

خواهد شد.
طبق رونوشت پيش نويس اين قطعنامه با نزديك شدن به 
پايان تاريخ تحريم تسليحاتي ايران در ماه اكتبر )مهرماه 
امسال( آمريكا از تمامي كشورها مي خواهد كه از تامين، 
فروش و انتقال مستقيم يا غيرمستقيم تسليحات به ايران 
و از ايران ]به كشورهاي ديگر[ خودداري كنند مگر آنكه 
كميته شوراي امنيت اين اقدام را ظرف 30 روز و به طور 

جداگانه تأييد كند.
براساس توافق هســته اي 120روز ديگر قرار است بخش 
نخست تحريم هاي تسليحاتي ايران برچيده شود و ايران 
هشــدار داده اگر تحريم تســليحاتي عليه ايران برگردد 
اقداماتي سخت مانند خروج از برجام يا خروج از ان پي تي 

را بررسي مي كند.
بررسي قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در تيرماه يعني 
ماهي كه توافق هسته اي حاصل شــد به جريان افتاده ؛ 
در تقويم روز 23تير به عنوان روز تعامل سازنده با جهان 

نامگذاري شده است.
رونوشــت آمريكا از اين قطعنامه در پي اين مطرح شده 
است كه چين و روســيه كه از اعضاي داراي حق وتو در 
شوراي امنيت سازمان ملل هستند، پيش از اين گفته اند از 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران حمايت نخواهند كرد؛ چرا 
كه دونالد ترامپ رئيس جمهــور آمريكا را به خاطر خروج 
يكجانبه از توافق هســته اي مقصر مي دانند. ديپلمات ها 
انتظار درگيري و مناقشاتي را در چند  ماه آينده در شوراي 
امنيت دارند و آن هم به اين دليل است كه آمريكا تهديد 
مي كند اگر اين قطعنامه تصويب نشود، سازوكار بازگرداني 
تحريم ها در توافق هسته اي را به كار خواهد گرفت و در اين 
صورت، تمام تحريم هاي ســازمان ملل عليه ايران دوباره 

اعمال خواهد شد.
پيش نويس اين قطعنامه كه از ســوي آمريكا ارائه شده 
اســت، ادعاهاي مطرح شــده در گزارش اخير دبيرخانه 
ســازمان ملل درباره نقش ايران در برخي حمالت انجام 
گرفته در تاسيسات نفتي عربستان سعودي را مورد توجه 

قرار داده است.
اين پيش نويس همچنين ايــن ادعا را مطرح مي كند كه: 
»چنين حمالت و اشاعه تسليحاتي و مواد مربوطه توسط 
ايران تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين المللي ايجاد 

مي كند.«
ايران دست داشــتن در حمالت تابستان سال گذشته به 
تاسيسات آرامكو را تكذيب كرده است اما گوترش برخالف 
گزارش اوليه كه اعالم كرده بود نتوانسته منشأ ايراني براي 
ادوات به كار گرفته شده در حمالت پيدا كند، 10 روز پيش 
گزارشي وارونه داد و نوشت در آن حمالت از موشك هاي 

با منشأ ايراني استفاده شده است.
مهم ترين دليل غربي ها براي نســبت دادن موشك ها به 
ايران اين بوده كه يمني ها قادر به ساخت موشك نيستند! 
هفته گذشته همچنين شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با ميانداري 3 كشور اروپايي عضو برجام يعني 
انگليس، فرانسه و آلمان قطعنامه اي عليه ايران صادر كرد 
كه ناظران آن را زمينه چيني براي صدور قطعنامه شوراي 
امنيت عنوان مي كردند، البته روز جمعه وزيران خارجه 3 
كشــور اعالم كرده بودند بنا ندارند از طرح تمديد تحريم 
تســليحاتي عليه ايران حمايت كنند اما چون نگران لغو 
تحريم تسليحاتي ايران هستند شايد تحريم هاي اروپايي 

درباره تسليحات ايران را احيا كنند.
قطعنامه شوراي حكام سازمان ملل با رأي مخالف چين 
و روسيه همراه شد تا مقامات 2كشــور نزديك به ايران 
به صورت غيرمستقيم به آمريكا هشدار دهند براي گرفتن 
مصوبه شوراي امنيت عليه ايران مسيري هموار در پيش 

نخواهد داشت.
ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه درباره 
بيانيه اخير 3 كشور فرانسه، آلمان و انگليس درباره برجام، 
اظهار كرد: برخي بندهاي اين بيانيه تنها سؤاالتي درباره 
اهداف آتي اين شركاي برجام در اين مسير ايجاد مي كند.

زاخارووا در ادامــه گفت: دليل اصلي تمام مشــكالت و 
شكست ها در اجراي توافق هســته اي با ايران، اقدامات 
خرابكارانه آمريكا بوده و هســت كه به طــور يكجانبه از 
برجام خارج شــد و تا به امروز به تخطي سيستماتيك از 
مندرجات قطعنامه2231 شــوراي امنيت سازمان ملل 
ادامه داده است. ظاهرا، اين در اروپا هم احساس مي شود؛ 
چراكه ضرورت دانستند تأســف و نگراني شان در اين باره 

را ابراز كنند.
زاخارووا عالوه بر اين بيان كرد: اميدواريم خط مشي برلين، 
لندن و پاريس در راســتاي وظايف حياتي حفظ برجام و 
بازگرداندن روند اجراي آن در چارچوب توافق شده اصلي 
قرار بگيرد. از نظر ما تمام اعضاي برجام بايد تعهدشان را 

نسبت به اهداف عالي تعيين شده در برجام اثبات كنند.

دولــت دوازدهم بــه اذعــان دولتمردانش با 
كم نظيرترين چالش هاي سياسي، اجتماعي و دولت

اقتصادي طي ماه هاي اخير مواجه بوده و عجيب 
نيست اگر هرازگاهي شايعه استعفاي برخي وزرايش از محافل 
سياسي بيرون مي آيد. معيشت تحت فشار و سياست خارجي 
بحران زده ناشي از فشارهاي ضدبرجامي آمريكا، كابينه دولت 
را در تنگنا قرار داده   و سخت ترين شرايط ارزيابي عملكرد آنان 
را رقم زده است. درست همزمان با وعده هاي روز سه شنبه علي 
ربيعي، سخنگوي دولت درباره بازگشــت به تعادل و كاهش 
قيمت ارز و طال، اقتصاد افسارگسيخته بيرون از مجموعه دولت 
همچنان به تاخت مي رفت و طال و ســكه ركوردهاي قيمتي 
جديدي را ثبت كردند. هرگونه تغييرات و استعفا اما به گفته 

علي ربيعي، راهي در كابينه ندارد.
او در پاسخ به اين سؤال همشهري مبني بر اينكه »در روزهاي 
اخير شايعات مختلفي درباره كناره گيري برخي اعضاي كابينه 

اعم از آقاي همتي، آقاي نمكي يا حتي آقاي دژپسند منتشر 
شده، ريشه اين شايعات كجاست و آيا در داخل دولت اختالفي 
درباره مديريت كرونا و ارز وجود دارد؟« گفت: ما هر چه به پايان 

دولت نزديك مي شويم، شايعات بيشتر مي شود. 
متأســفانه عده اي هم با اهداف و مقاصد ناچيز فكر مي كنند 
دامن زدن به شايعه موجب تضعيف تفكري مي شود كه امروز 
در دولت وجود دارد، ولي واقعيت اين اســت كه هيچ  كدام از 
اين موارد كه گفته مي شود، بســتر واقعي در دولت ندارد و ما 
از آقاي همتي و نمكي نه استعفايي سراغ داشته ايم و نه طرح 

مسئله اي بوده است. 
البته مــا در بحث مبارزه بــا كرونا همــواره 2ديدگاه بخش 
سالمت و اقتصاد را داشــته ايم و اين در همه دنيا بوده است  و 
اختالف نظرهاي فني در اجرا وجود داشته، ولي خوشبختانه 
دولت آنقدر يكپارچه اســت كه وزرا و روساي سازمان هاي ما 
با اعتقاد بر اينكه بايد براي حل مشــكالت مردم در كنار هم 

ميزباني ديروز بهارستاني ها از عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزير كشور جنجالي شد و مجلس

نمايندگان از گراني، حوادث آبان ، قيمت 
پرايد و هرچه گاليه داشــتند بر ســر وزير كشــور كه 

مسئوليت امور داخلي و امنيت كشور را دارد فرياد زدند.
نشست علني ديروز مجلس كه به بررسي مسائل داخلي 
و امنيتي اختصاص داشــت با صحبت هاي وزير كشور 
شروع شد. آسيب هاي اجتماعي ، مسائل مرزها ، امنيت 
داخلي و ضرورت وحدت و انســجام محور گزارش اوليه 
رحماني فضلي بــه نمايندگان بود.گزارشــي كه خيلي 
به مذاق آنها خــوش نيامد و وقتي نوبــت به اظهارنظر 
نمايندگان رسيد هرچه فرياد داشتند بر سر او كشيدند و 

تا ايده دادگاهي كردنش هم پيش رفتند.
اعتراضات آبان 9۸، وضعيت معيشــتي مردم، كاهش 
اعتماد عمومي مردم و حتي قيمــت پرايد اصلي ترين 
نقدها بود كه عملكرد رحماني فضلي در مقام وزير كشور را 
زير سؤال برد. چنانچه اردشير مطهري، نماينده گرمسار 
ازجمله افرادي بود كه ميكروفنــش براي انتقاد به وزير 
كشور باز شد. او با اشــاره به حوادث آبان ماه گفت: اين 
همه خسارت جاني و مالي به مردم زده شد، چه كسي بايد 
جواب بدهد؟ يك نفر از اين مسئوالن را پاي دادگاه ببريم 
و ســؤال كنيم كه نقش ما در قضيه چه بوده است. آقاي 
وزير كشور بايد در دادگاه محاكمه شود. مگر ما شوخي 

داريم؟ آقاي وزير آمار كشته ها و خسارت اقتصادي زياد 
است. چرا كسي به وزير كشور نمي گويد جواب دهد!

از شل حجابي تا قيمت پرايد در نقد رحماني فضلي 
در پــي او محمدرضا احمــدي، نماينده رشــت نيز در 
تذكري از وزير كشــور درباره قــدم زدن بدون حجاب 
برخي افراد در شــهرها، عزل و نصب هاي بي حســاب و 
كتاب در شهرستان ها و استان ها و شرايط حاشيه نشينان 

انتقاد كرد.
تذكرات نمايندگان به وزير كشور به موضوعات اقتصادي 
و وضعيت معيشتي هم كشيده شــد تا جايي كه احمد 
راستينه، نماينده شــهركرد و عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس در اخطار مستند به اصل 10 قانون اساسي گفت: 
وزير كشور طبق اين قانون موظف بوده كميته ساماندهي 
ازدواج را با حضور روساي شــوراي شهر و امام جمعه در 
استان ها تشكيل دهد و نسبت به تهيه تاالرهاي رايگان 

اقدام كند، چرا انجام نشده؟
هادي بيگي نژاد، نماينده مالير نيز در واكنش به سخنان 
وزير كشــور گفت: چند روز پيش فردي از من پرسيد 
خجالت نمي كشــيد كه پرايد ۸0 ميليون شده باشد؟ 
آقاي وزير كشور! آيا شــما خجالت نمي كشيد؟ ممكن 
است بگوييد به شما چه ربطي دارد؟ در پاسخ بايد بگويم 
كه وقتي اتفاقي ناامني ايجاد كند متولي امر شما هستيد. 

همانطور كه در ماجراي بنزين متولي شما بوديد. امروز 
مردم به واسطه مشــكالتي كه دارند، عصباني هستند و 

حكم دارد و جرم امنيتي نيز يك حكم و تشخيص آن 
با قاضي است. 

رئيســي با اشاره به مســئله شفاف ســازي  پيرامون 
حساب هاي بانكي قوه قضاييه، گفت: ما در اين زمينه 
گزارش داديم و در اين ارائه گزارش هم ضرر نكرديم. 
اين اطالعات در معرض ديد مردم قرار گرفت و معلوم 
شــد كه پول از كجا آمده، مبلغ آن چقدر است و كجا 
مصرف شده اســت. اين گزارش توانست براي مردم 

اطمينان بخش باشد.

مسئوليت دولت در توليد پرونده هاي قضايي
رئيس عدليه در بخشــي از اظهارات خــود در برنامه 
تلويزيوني شبكه يك ســيما كه به مناسبت هفته قوه 
قضاييه برگزار شــده بود، به منشأ شكل گيري حجم 
زياد پرونده هاي قضايي و نقش سياست هاي دولت و 
دستگاه  هاي اجرايي در اين زمينه اشاره كرد  و گفت: 
نوسانات بازار دقيقا پرونده هاي ما را افزايش مي دهد 
و با هر تصميم نامناســب اقتصــادي ميليون ها چك 
بالمحل درست مي شود. رئيســي بيان كرد: در ستاد 
پيشگيري از وقوع جرم كه اخيرا جلسه اي هم داشتيم، 
به دولت تأكيد كردم كه آثار تصميمات مالي و پولي و 
اقتصادي بالفاصله بعد از تصميم، در كف بازار آشكار 
مي شود و بايد در اين جهت بسيار دقيق تصميم گيري 
و تصميم سازي  كرد؛ زيرا يك بخش اين آثار كيفري و 
يك بخش آن حقوقي اســت و در دادگستري پرونده 
مي شود كه خودش مصيبتي است و يك بخش ديگر 
آن هم ايجاد مسائل و مشكالت اجتماعي است. رئيس 
قوه قضاييه يادآور شــد: بايد ببينيــم در كجا پرونده 
توليد مي شــود و آن را اصالح و بســتر هاي فساد زا را 
حل كنيم. اگر دولت اين موارد را حل كند، ما شــاهد 
كاهش پرونده ها خواهيم بود وگرنــه يك روز پرونده 
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ميلياردي و البته قرار نيست كه اينطور باشد.
رئيس دســتگاه قضا تأكيد كرد: در مسائل امنيتي با 
هيچ كس تعارف نداريم و امنيت نظام، مردم، شهر ها 
و جامعه براي ما بسيار مهم است. به هيچ عنوان اجازه 
نخواهيم داد كســي امنيت جامعــه را مختل كند. با 
كســاني كه با ســرقت و ناامن كردن جامعه بخواهند 
امنيت مردم را مخدوش كنند، برخورد خواهد شــد و 

اين موضوع قطعي است.

خبرنگاران در امان هستند
رئيسي در بخشي از اظهارات خود ضمن اشاره به رويكرد دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات رسانه ها، 
گفت: به ياد ندارم كه روزنامه، مجله يا نشريه اي در دوره تصدي بنده به عنوان مسئول دستگاه قضا تعطيل 
شده باشد؛ اگر مواردي داراي شكايتي بوده، آن شكايت در دادسرا رسيدگي شده است. قانونگذار بر اين 
نكته تأكيد كرده كه فرد مرتكب جرم، خود مجازات شود. رئيسي در پاسخ به سؤال مجري مبني بر اينكه 
آيا از خبرنگاران و اصحاب رسانه كه معضالت را مي بينند و آنها را گزارش مي كنند، حمايت مي شود و چه 
تضميني براي امنيت و حمايت از جامعه خبرنگاران در اين مورد وجود دارد، گفت: من اينجا اعالم مي كنم 
آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه يا هر فرد مسئولي كه نارسايي يا فسادي را به مسئول مربوطه يا 
مسئوالن مربوطه اعالم كرده، حتما بداند كه در امان است. البته نكته اي كه بايد مدنظر باشد و در حاشيه 
عرض مي كنم، اين است كه افرادي نيايند و تهمت بزنند و شايعه پراكني كنند و افراد ديگري را بدون استناد، 

مورد هتك حرمت قرار دهند؛ همه اين موارد مردود است.

ث
مك

ملك جماران اداري است نه مسكوني
سخنگوي دولت درباره ماجراي ساخت ملكي در جماران متعلق به نهاد رياست جمهوري و 
علت انجام چنين كاري از سوي دولت و نيز از ميان بردن ظرفيت محيط زيست آن ملك، گفت: 
هرچه پيش برويم بهانه جويي ها عليه دولت و شخص رئيس جمهوري بيشتر مي شود. من نه 
اين را به نفع مردم و نه به نفع كشور ارزيابي مي كنم. نظارت كردن بر هر كاري قابل قبول است 
اما اين ماجرا از اين جنس نيست. اول از همه ميان رئيس جمهوري و رياست جمهوري قلب معنا 
كردند و چند دروغ بزرگ در اين ميان مطرح شد. اين يكي از امالك مربوط به دولت است نه 
شخص رئيس جمهوري. اين ملك چون براي دولت است، قابل واگذاري نيست و دولت هاي 
قبل هم از اين ملك استفاده كردند و در سال۸۳ شوراي شهر رأي به غيرباغ بودن اين ملك 
داده و حتي گودبرداري به عمق ۱۸متر انجام شده كه چون مشكالتي براي اهالي ايجاد كرده 
بود، كار ساخت اين ملك آغاز شد. به گفته ربيعي؛ »اين ملك ۴۰۰۰متر نيست، ۱۴۰۰متر است 
كه با بازبيني ها و اصالحات به ۸۱۰متر كاهش يافته و اگر با سرعت برق هم در اين دولت آن را 
بسازيم، نمي توانيم از آن استفاده كنيم. اگر اين ملك ساخته شود هم به دولت بعدي مي رسد 
و آنان از اين ملك استفاده خواهند كرد. اين دولت خودش درخواست استفاده تغيير كاربري 
اين ملك از مسكوني به اداري را داشته اســت و حتي اگر اين ملك ساخته شود هم اصال 
استفاده از آن به دولت فعلي نمي رسد، اما در مورد آنكه چند اصله درخت قطع شده به هرحال 
در ساخت برخي از امالك اين ماجرا پيش مي آيد و بعد هم طبق قانون هركسي كه اين اقدام 
را انجام دهد، موظف به كاشت مجدد و جايگزيني است. اما آنچه در اين ميان نادرست بوده، 
بحث ساخت يك نيم طبقه است كه آن را هم بايد خود مدير پروژه برود و با شهرداري صحبت 

كند و مشكل را رفع كند.«

ث
مك

ربيعي استعفاي 3عضو كابينه را تكذيب كرد

دولت يكپارچه است

جدال مجلس يازدهمي ها با وزير كشور
رحماني فضلي: اگر اصولگراييم، به اخالق پايبند باشيم

بايستند، فعاليت مي كنند و من هرگونه شــايعه در اينگونه 
موارد را تكذيب مي كنم.

گراني ها گذراست
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور همچنين در پاسخ 
به اين سؤال كه وقتي روند افزايشي قيمت سكه را شاهديم، 
دستگيري افرادي همچون ســلطان سكه چه تأثيري بر بازار 
طال و سكه گذاشته است، گفت: اعتقاد اقتصاددانان اين است 
كه روند باالرفتن قيمت ها در بازار ســكه به صورت گذرا ست 
و نيز به دليل تأثير كرونا ســت كه از اول ســال اخير به عالوه 
آخرين ماه سال گذشته اين روند آغاز شده است. به گفته علي 
ربيعي؛ »دوستان ما در بانك مركزي براي اعمال مديريت در 
شرايط ضروري بر بازار كامال آماده هستند و در عين حال ما 
واگذاري ها را هم ادامه خواهيم داد كه بخشي از نقدينگي را 
جمع كنيم؛ البته در اين زمينه نيازمند همكاري همه هستيم 
و به يك اهتمام ملي در اين باره نيازمنديــم. ارز ما در برخي 
از كشورها آزاد شــده كه وزارت خارجه به زودي آن را اعالم 
مي كند. صادرات نفتي ما هم دارد بهتر مي شــود و صادرات 
غيرنفتي ما هم در بهترين دوران مي رسد و كاهش قيمت ارز 

را تجربه خواهيم كرد.«

دشمن تالش مي كند عصبانيت مردم را به بيرون آورده 
و آنها را به خيابان بكشــد. منصوبان شما در استان هاي 

مختلف پيگير عصباني نشدن مردم نيستند.

نوبت رحماني فضلي ؛در غيرعلني مي گويم
به دنبال انتقادات ريز و درشــت نمايندگان، عبدالرضا 
رحماني فضلي دوباره پشــت تريبون قــرار گرفت و با 
عبارت هايي چون »مسائل امنيتي را نمي توانم در جلسه 
علني بگويم اگر الزم است جلسه غيرعلني شود تا قضيه 
را شرح دهم«، »اگر اصولگرا هستيم بايد به اصول اخالقي 
پايبند باشيم« و »هيچ كس راضي نيست كه يك قطره 
خون از دماغ كسي ريخته شــود« به مصاف منتقدانش 
رفت. رحماني فضلي گفت:صحبت هايي كه دوســتان 
درخصوص بحران داشتند حاكي از آن بود كه از بحران 
هيچ اطالعي ندارند. موضوع بنزين مصوبه  سران قوا بود 
و در شــوراي عالي امنيت ملي و دولت مطرح شده بود و 
كل كشور آمادگي الزم براي اجراي آن را داشت، چرا كه 
دقيقا يك سال در سه كميته فني، تبليغاتي و انتظامي 

پيگيري شده بود.
او درباره حوادث آبــان و افزايش قيمــت بنزين گفت: 
بارها اجراي اين تصميم به عقب افتاده بود تا تدابير الزم 
انديشيده شود. هيچ كس راضي نيســت كه يك قطره 
خون از دماغ كسي ريخته شود. دليل آن اتفاقات نيز به 
موضوعات خاصي بازمي گردد كه اينجا جاي گفتن آن 
نيســت. به راحتي نمي توان به افرادي كه امنيت كشور 
را تامين مي كنند اتهام زد. وي افزود:وزارت كشور 20۶ 
اختيار را به استان ها داده اســت و بنده خود نيز موافق 
مديريتي بدون تمركزگرايي هســتم. بنده در مســائل 

امنيتي از مديريت تمركززدا حمايت مي كنم با اينكه از 
حساسيت ويژه اي برخوردار است، در مسائل توسعه اي و 

اقتصادي كه ديگر جاي حرفي باقي نمي ماند.
او در ادامه با تأكيد بر اينكه كاهش ســرمايه  اجتماعي 
نتيجه عملكرد همه دستگاه هاست، بيان كرد: بي اعتمادي 
مردم و كاهش ســرمايه اجتماعي صرفا به عملكرد يك 
دســتگاه باز نمي گردد، بلكه هر يك از ما به نوبه خود در 
آن نقش داريم. زماني كه مسائلي غيرقابل اثبات و بدون 
استناد از پشت تريبون مجلس شوراي اسالمي به گوش 
مي رسد و شنونده آن را مي شنود، قطعا بي اعتمادي رخ 
مي دهد. بايد از تريبون مســتند حــرف بزنيم. بنده در 
هر زمينه اي كه مسئوليت داشــته و خطا كرده ام آن را 

مي پذيرم.
رحماني فضلي ادامه داد: درخصــوص تنظيم بازار هيچ 
اختياري به اســتان ها داده نشــده اســت. درخصوص 
تقسيمات كشوري نيز فرايندي قانوني طي شده و بنده 

هيچ دخالتي در خالف قانون در اين حوزه ندارم.

توصيه قاليباف به وزير كشور
در نهايت محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در جمع بندي 
نشست به وزير كشــور توصيه كرد: همه ما مي دانيم كه 
استانداران، فرمانداران و بخشــداران نمايندگان عالي 
دولت بوده و مســئول هماهنگي هستند كه آنها رئيس 
شوراي امنيت، رئيس شوراي برنامه ريزي، رئيس شوراي 
اجتماعي و رئيس شوراي فرهنگي هستند. تمام ظرفيت 
استان در اختيار استاندار است و اگر نمايندگان مجلس 
توقع برطرف كردن اين مشــكالت را از شــما دارند، ما 

مي خواهيم اين مطالبه را دنبال كنيد.

دعوت رئيس جمهور از استانداران
با مردم سخن بگوييد

۸ماه پس از بخشنامه بر زمين مانده معاون اول رئيس جمهور 
به وزرا و استانداران براي ارتباط مستمر با مردم، اين بار خود 
رئيس جمهور در جمع استانداران سراسر كشور از آنها خواست 
كه در مورد كارهاي انجام شده در هر استان از سوي دولت با 

مردم سخن بگويند.
براساس گزارش ايسنا، حسن روحاني در نشست برنامه ريزي 
براي تحقق شعار سال با حضور اســتانداران سراسر كشور، 
گفت: ما نــه مي خواهيم اغراق كنيم نه يــك مورد را زيادي 
مطرح كنيم، بلكه كامال درست و دقيق مي گوييم و االن هم 
بحث ما اين نيست كه چنين حرف هايي ذكر خدمات هيأت 
دولت است بلكه حاصل تالش همه كارمندان و كارگران و ملت 
است. او با بيان اينكه تاب آوري ملت ايران در اين مدت كم نظير 
بوده است، تصريح كرد: كشورهاي ديگر به ما مي گويند كه 
شما چطور توانستيد در وضعيت تحريم و شيوع كرونا اينقدر 
موفق در زمينه پاندمي عمل كنيد؟ البته در اين زمينه همه 
كمك كردند از كادر پزشكي گرفته تا نهادهاي نظامي و دولت.

رئيس جمهور همچنين با تأكيد بر اينكه ما نبايد بگذاريم هيچ 
دعوا و حاشيه اي براي دولت درست شود، افزود: بايد با همه 
سازش كنيم، بســازيم و كمك كنيم به همديگر. از نماينده  
مجلس و قوه قضاييه و نهادهاي نظامــي گرفته تا احزاب و 
تشكل ها و ائمه جمعه و علما و مردم با قوميت و نژاد و مذاهب 
مختلف. ما بايد با همه كنار بياييم و به هم كمك كنيم تا كارها 
پيش برود. وي تأكيد كرد: مردم تحت فشار اقتصادي هستند 
و اســتانداران بايد در موضوع افزايش قيمت لوازم خانگي، 
خودرو و مسكن همكاري كنند و راه حل الزم را براي حل اين 
مشكالت آماده كنيم و استانداران شرايطي را فراهم كنند كه 

مردم زندگي شان را ولو با سختي پيش ببرند.

علت مرگ منصوري؛ جراحات 
ناشي از اصابت شيء سخت

دادســتاني »بخارســت«، نتيجه نهايي كالبدشكافي متهم 
»غالمرضا منصوري« را كه هفته گذشته در هتلي در اين شهر 

جان باخت، اعالم كرد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از ميزان، براساس 
گزارش دادســتاني بخارســت، كالبدشــكافي »غالمرضا 
منصوري« نشــان مي دهد كه »مرگ وي خشــونت آميز و 
احتماال در شرايط شتابزده بوده است«. دادستاني بخارست 
افزوده است مرگ منصوري به دليل جراحات ناشي از اصابت 
شــيء ســختي بوده كه در حالت طبيعي رخ نداده اســت. 
منصوري متهم رديف نهم پرونده فساد مالي در قوه قضاييه 
است كه در جريان رســيدگي به پرونده موسوم به طبري در 
حال رسيدگي بود. او در اين پرونده متهم بود 500هزار يورو 

به عنوان رشوه دريافت كرده است.
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هفتمين نوبت از سه شنبه هاي 
بدون خودروي شهردار تهران گزارش

در ســال99 بــا خبرهايي از 
رويكرد حمايتي مديريت شــهري از ورزش 
برگزار شــد. ديروز در مراســم افتتاح تاالر 
مشاهير ورزش ايران، اعالم شد كه شهرداري 
از ساخت موزه هاي تخصصي جديد در تهران 
حمايت مي كند و پرونده واگذاري 2ورزشگاه 
به پرسپوليس و استقالل كه از سال96آغاز 
شده، هم اكنون در مرحله تنظيم سند قرار 

دارد.
به گزارش همشــهري، ديروز آيين افتتاح 
تاالر مشــاهير ورزش ايران در ســاختمان 
كميته ملي المپيك خيابان ســئول برگزار 
شد. پيروز حناچي، شهردار تهران كه مطابق 
هر سه شنبه، با دوچرخه مسير ميدان توحيد 
تا آنجا را طــي كرده بود، با تقديــر از اقدام 
كميته ملي المپيك بــراي راه اندازي موزه 
ورزش اعالم كرد: شــهرداري تهران از همه 
نهادهايي كه مي خواهند در قالب راه اندازي 
موزه شناســنامه هويتي خود را به نمايش 
بگذارند استقبال مي كند. هم اكنون در تهران 
موزه هاي متعددي مانند مــوزه بانك ملي 
و موزه پــرواز وجود دارد كه بســيار ديدني 
هســتند. موزه ها نياز فرهنگي شــهرهاي 
امروز هســتند؛ براي نمونه شــهري مثل 
لندن 200 مــوزه دارد و تهران هم مي تواند 
موزه هاي متنوعي داشــته باشد. او با تشكر 
از صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك 

بــراي راه اندازي اين موزه، گفت: تاســيس 
موزه مانند شــمعي است كه روشن مي ماند 
و مطمئن باشــيد كه ورزشكاران مدال هاي 
خــود را به اين مــوزه هديــه خواهند داد. 
حناچي از وزير ورزش درخواســت كرد در 
امر توســعه ورزش پهلواني نيز تالش كند 
و گفت: ورزش باســتاني و پهلواني ورزشي 
ايراني اســت كه بايد جــدي گرفته و براي 
اشــاعه و ترويج فرهنگ آن تالش شود. او 
با تأكيد بــر ارزش جوانمــردي، گفت: امام 
حسين)ع( مي فرمايد: اگر دين نداريد، الاقل 
آزاده باشيد. آزادگي همان جوانمردي است 
و مايه خوش عاقبتي مي شود و معتقدم آنچه 
تختي را در حيات معاصر زنده نگه داشــته، 

اخالق و منش پهلواني او بود.

پيش بيني آينده موزه ورزش
700 موزه در كشــور وجــود دارد اما وزير 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
كشــور اعالم كرد كه مــوزه ورزش در تاالر 
مشاهير، به يكي از بهترين موزه هاي كشور 
تبديل شده و ورزشكاران كشور آن را غني تر 

مي كنند.
علي اصغر مونسان در بخشي از افتتاح تاالر 
مشاهير ورزش ايران گفت: در همه جوامع 
افرادي بوده اند كه با تالش و كوشش فراوان 
و گذشــت براي ملت خــود افتخار آفريني 
كرده اند. عده اي در صحنه هــاي صيانت از 
كشــور جان دادند، عده اي ديگر در عرصه 

ادبيات اين كار را دنبال كردند و عده اي هم 
در هنر افتخار آفريدنــد. برخي در مباحث 
علمي چهــره بودند و موجــب افتخار ملت 
شدند و عده اي هم در بخش ورزش موجب 
افتخارآفريني شدند و دل ملت را شاد كردند. 
ملت و كشــور ما با هويت تاريخي بســيار 
گرانقدر در صدر كشــورهايي بــوده كه در 
تاريخ بشري مي درخشند و اين بزرگ ترين 

داشته ملت است كه نبايد از ياد برده شود.
همچنين مسعود ســلطاني فر، وزير ورزش 
و جوانان هم در بخشــي از اين مراســم به 

ســخنراني پرداخت و گفت: اتفــاق امروز 
مي تواند تاريخ ورزش ايران را در اذهان مردم 
زنده نگــه دارد و اين افتخارات را از نســلي 
به نســل ديگر منتقل كند. در 16 دوره اي 
كه ايران در المپيك هاي مختلف شــركت 
كرده است، افتخار آفريني هاي زيادي داشته 
كه حاصل آن در 16 دوره بــازي 19 مدال 
طالي المپيك بود كه 4 طال متعلق به قبل 
از انقالب و 15 طال در بعد از انقالب به دست 
آمده است. اين موضوع نشــان مي دهد كه 
نظام مقدس جمهوري اسالمي براي ورزش 
ســرمايه گذاري كــرده، مديــران زحمات 
فراواني كشــيده اند و قهرمانان توانسته اند 
براي كشــور افتخار آفريني كنند. او درباره 
تاسيس موزه ملي المپيك، گفت: از 2سال 
قبل درباره تاســيس اين موزه بحث مي شد 
و طرح اوليه هم تهيه شده و قرار است سال 
99 با تامين منابع مورد نياز عمليات اجرايي 
آن آغاز شود. اين قول را مي دهيم و حتما با 
كمك همه دوستان اين كار بزرگ را امسال 

آغاز مي كنيم.

حمايت از ساخت موزه هاي تخصصي
شهرداري تهران از ساخت موزه هاي تخصصي 
در تهران حمايت مي كند. مديريت شــهري، 
توسعه اماكن فرهنگي و موزه ها در شهر را يك 

سياست اصولي مي داند.
پيروز حناچي، شــهردار تهــران در جمع 
خبرنگاران در حاشيه مراســم افتتاح تاالر 
مشــاهير ورزش در كميته ملي المپيك با 
اعالم اين مطلب افزود: شــهرداري تهران 
آمادگي دارد به ســاخت موزه ملي المپيك 
كمك كند. او در پاســخ به پرسشي درباره 
پروژه هاي نيمه تمام داخل ورزشگاه آزادي، 
گفت: شــهرداري تهــران از چگونگي اين 
پروژه ها اطالع نــدارد اما سياســت كالن 
شهرداري توســعه فضاهاي ورزشي براي 
استفاده عموم است. حناچي درباره اماكن 
ورزشي كه در اختيار تيم هاي پرسپوليس 
و استقالل است، گفت: قرار است سندهاي 
اين اماكن هم به اين باشگاه ها منتقل شود. 
او درباره ســاخت موزه ورزش نيــز افزود: 
كاري كه در كميته ملي المپيك در جريان 

است جزو سياســت هاي اصلي شهرداري 
تهران است؛ چراكه اين نهاد به دنبال توسعه 
موزه هاي تخصصي در تهران اســت. تهران 
جاذبه هاي زيادي دارد و يكي از اين جاذبه ها 
مشاهير آن اســت و شــهرداري تهران از 
ساخت موزه و معرفي اين مشاهير حمايت 
مي كند. شــهردار تهران درباره تعرفه هاي 
ورزشــگاه هاي زيرنظر شــهرداري، گفت: 
اين تعرفه ها مصوب شــوراي شهر است و 

نمي توان آن را كم يا زياد كرد.

66سرديس تا 1400
بخش ديگري از مراســم ديروز به رونمايي از 
ســرديس قهرمانان ورزشي كشور اختصاص 
داشت. در اين مراسم از ســرديس قهرمانان 
كشتي و وزنه برداري يعني محمود مالقاسمي، 
محمدابراهيم ســيف پور، امام علي رحماني، 
علي ميرزايي، محمدمهدي يعقوبي و سيامند 
رحمان قهرمانان ورزشي كشور رونمايي شد. 
هر  ماه 6 سرديس از ورزشكاران در اين موزه 
قرار داده مي شود و تا فروردين 1400 تعداد 

اين سرديس ها به 66 عدد مي رسد.
ســيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي 
المپيك، در اين مراســم با اشاره به ضرورت 
راه انــدازي موزه براي حفــظ هويت تاريخي 
و فرهنگي، گفــت: اين موزه بــه همت وزير 
ورزش و با كمك مجموعــه ميراث فرهنگي 
و شــهرداري تهران به نتيجه رسيد؛ چراكه 
دغدغه گسســت فرهنگي يك نگراني بزرگ 
اســت و موزه هاي اينچنين مي تواند جلوي 
اين گسست فرهنگي را بگيرد. صالحي اميري 
اضافه كرد: هويت، ضامن بقاي يك ملت بوده 
و موزه نماد هويت ملي يك سرزمين است و 
اگر كسي بخواهد ريشه هاي ورزش كشور را 
بشناسد به اين سرزمين بيايد. بايد بدانيم كه 
ايران به غناي فرهنگي، تاريخ، اسطوره، شعر 
و ادب و سازگاري و تعامل شناخته مي شود؛ 
بنابراين نبايد كاري كــرد كه ايران را با نفت، 
موشك و انرژي هسته اي بشناسند. بي شك 
ما در دنيــاي معاصر غني تريــن فرهنگ را 
داريم و واي به حال ما كه نتوانســته ايم از آن 

استفاده كنيم.

 شهردار تهران: واگذاري 2ورزشگاه به پرسپوليس 
و استقالل در مرحله تنظيم سند است

 حمايت مديريت شهري
از موزه هاي تخصصي جديد

حناچي: در 16 دوره ای كه ايران 
در المپيك های مختلف شركت 
كرده است،  افتخار آفرينی های 
زيادی داشت كه حاصل آن 19 

مدال طالی المپيك بود

به موازات بحران بيماري كرونا، فشــار اقتصادي در 
جامعه بيشتر شده است. در اين شرايط به نظر مي رسد شورا

رستوران ها و مراكز خريد بيشــتر متضرر شده اند و 
اكنون با تصويب طرح تســهيالت تشويقي شــوراي شهر تهران، 
مســيري براي بُرون رفت اين كســب وكارها فراهم شــده است. 
بدين ترتيب، به برخي از كســب وكارها مانند رستوران ها و مراكز 
خريد اجازه داده مي شــود تا بــا تأييد نيــروي انتظامي و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و صنفي تا ســاعت 2 بامداد فعاليت داشته 

باشند. 
محمود ميرلوحي، عضو شــوراي شــهر تهران در ايــن رابطه به 
همشــهري گفت: »بحث فاصله اجتماعي مطرح اســت و اجراي 
اين طرح هم در همين مسير قرار مي گيرد. با شيوع بيماري كرونا 
همچنان محدوديت ها هست و فشار اقتصادي به ويژه روي بخش 
گردشگري و رستوران ها وجود دارد. در اين بخش فشار اقتصادي 
بيشتري نســبت به بقيه بخش ها وجود دارد. حاال فضاي برخي از 
رستوران ها به اين شكل نيست كه ظرفيت به يك سوم تبديل شود 
و محدوديت ايجاد كنيم. زيرا رســتوراني ممكن است 7تا صندلي 
داشته باشد و يك سوم آن 2صندلي مي شــود. اگر اين موضوع را 
بتوانيم با طوالنــي  كردن زمان اين ظرفيــت دوبرابر كنيم، به نظر 
مي رسد فرصت خوبي است.« عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه 
داد: »اصل اين است كه بهداشت و پروتكل ها رعايت شود. در عين 
حال، هم اقتصاد و هم نان و جان مردم درنظر گرفته شود. اجراي اين 
طرح مي تواند در راستاي اين شعار باشد. منعي هم براي آن وجود 
ندارد و مي توانيم چنين كاري كنيم. يعني تراكم جمعيت را به جاي 
يك فاصله به 2فاصله توزيع كنيم و در 2شيفت فعاليت اين كسب 
و كارها ادامه داشته باشد. به خصوص اينكه در ساعات شب است و 
مردم تمايل بيشتري براي رفتن به رستوران دارند. به نظر مي رسد 
قدم مناسبي است. البته مسئله اقتصاد همه دنيا آمريكا و اروپا درگير 
هستند و كار ساده نيســت. حاال براي آنها تقريبا اجتماع و در كنار 
هم بودن يك اصل است ولي در اينجا رستوران و غذا خوردن است. 
بنابراين، مطمئنا فاصله اجتماعي هم رعايت مي شود.«  آن طور كه 
بررسي ها و شنيده هاي همشهري نشان مي دهد فرمانداري و نيروي 
انتظامي نيز به طور ضمني و شفاهي موافقت خود را با مصوبه شورا 

اعالم كرده اند.
فعاليت رســتوران ها تا 2بامداد اين فرصت را در اختيار شهروندان 
قرار مي دهد كه در ساعات شلوغي وارد رستوران ها نشوند. به اين 
ترتيب كه جمعيت در طول شبانه روز تقســيم مي شود و به گفته 
مجيد فراهاني اينكه طرح تسهيالت تشــويقي حمايت از اقتصاد 
شهري پيش از اليحه محرك اقتصادي در صحن شوراي شهر مطرح 
شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه در جلسه شورا گفت: »به دليل 

مشــابه بودن چند بند و ماده در طرح تسهيالت تشويقي با اليحه 
شهرداري، قرار شــد تا اين طرح با مصوبه محرك اقتصادي تلفيق 
شود. براساس طرح تسهيالت تشــويقي، به كسب و كارهايي كه 
به دليل شيوع ويروس كرونا به ويژه رستوران ها و مراكز خريد آسيب 
ديدند و متضرر شدند اجازه داده شود تا با تأييد نيروي انتظامي و 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و صنفي تا ساعت 2 بامداد فعاليت 
داشته باشند. در اين صورت هم ترافيك كمتري در آن ساعت ايجاد 
مي شود و هم كســب و كار اين اصناف رونق مي گيرد كه به سود 
اقتصاد شهري هم اســت.« البته مجوز ادامه فعاليت رستوران ها و 
كافه ها منوط به رعايت موارد بهداشتي و امنيتي است. سختگيري 
در مورد رعايت پروتكل هاي بهداشــتي مي تواند نسبت به كنترل 
بيماري كرونا مؤثر باشــد؛ زيــرا در برخــي محدوده هايي مانند 
ميدان امام حسين، ميدان بهمن، ترمينال جنوب به نظر مي رسد 

دستفروشان چندان موارد بهداشتي را رعايت نمي كنند.

گودهاي رها شده
در دويست و بيســت و دومين جلسه شوراي شهر تهران يك عضو 
شــورا از منطقه 2به عنــوان منطقه مال و گودهاي رها شــده ياد 
كرد. در اين جلســه اعضاي شوراي شــهر پس از استماع گزارش 

شوراياران منطقه 2 به بيان نظرات خود پرداختند، درحالي كه احمد 
مسجدجامعي گفت: »55 مجتمع تجاري در منطقه 2 فعال است و 
مجوز ساخت 50 مجتمع ديگر نيز صادر شده است، اما چرا در مورد 
تأثير مجتمع تجاري و مال ها بر روند زندگي مردم تاكنون بررسي 
انجام نداده ايم. منطقه 2 را مي توان منطقه مال و گودهاي رها شده 
ناميد، زيرا سال گذشته كه بازديدي از اين منطقه داشتم 35 گود 
رها شده در اين منطقه وجود داشت كه بايد تعيين تكليف شود. نگاه 
شهرداري به اين محالت هميشه حذفي بوده است، اما يك بار براي 
هميشه بايد در مورد اين محالت تصميم گيري شود. در كنار پارك 
مرواريد كه در كنار ساختمان وزارت ارشاد است يك  راسته وجود 
دارد كه مي تواند به راسته هنر تبديل شود تا وضعيت كيفيت زندگي 
در اين محله نيز بهبود يابد.« در ادامه سيد آرش حسيني ميالني، 
رئيس كميته محيط زيست با بيان اينكه باغ هاي خصوصي زيادي 
در سطح منطقه 2 ازجمله طرشــت وجود دارد كه انتظار مي رود 
مصوبه خانه باغ در آن عملياتي شــود، ادامه داد: »اگر فرصت هاي 
سرمايه گذاري در اين باغات خصوصي اجرايي نشود شاهد تخريب 

كوچك اما مويرگي باغات باقي مانده خواهيم بود.« 
مجيد فراهاني، رئيس كميته بودجه شــوراي شــهر با بيان اينكه 
شوراي شهر پنجم بر حل مشكالت محلي مردم تأكيد داشته كه در 

اين راستا از هر محله خواسته ايم كه پروژه هاي كوچك مقياس خود 
را كه در افزايش رضايتمندي مردم تأثير بسزايي دارند، معرفي كنند، 
گفت: »قرار بود اين ليست به شــوراي شهر اعالم شود، اما با اينكه 
3 ماه از سال گذشته است؛ اما هنوز برخي مناطق ليست پروژه هاي 

كوچك مقياس محلي خود را اعالم نكرده اند.« 
زهرا نژاد بهرام، عضو كميسيون شهرسازي نيز با بيان اينكه شاهد 
فرسودگي شديد در محله فرحزاد منطقه 2 هستيم، گفت: »با اينكه 
دفتر شهرسازي در اين منطقه مستقر شده، اما هنوز اتفاقات خوبي 
در راستاي حل مشكل فرسودگي اين محالت رخ نداده است. انتظار 
مي رود كه با رويكرد مساعد مديريت شهري بافت فرسوده در اين 
منطقه حل و فصل شود.« مرتضي الويري، رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه اضافه كرد: »منطقه 2 با اجرايي كردن پروژه هاي مختلف 
به منطقه هوشمند تهران تبديل شــده، اما امروز از صحبت هاي 
شوراياران متوجه شــديم كه حتي اين افراد در اداره سراي محله 
مشكل دارند كه الزم است ستاد شوراياري و حتي شوراي شهر به 
اين مسئله ورود كند تا مشكل شــان حل شود.« همچنين محمد 
ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري گفت: »متأسفانه 
شهرك هايي با داشــتن چند هزار واحد مســكوني به دليل آنكه 
تفكيكي ندارند تنها يك بلوك محســوب مي شــوند. اسناد فاقد 
مالكيت اين شهرك ها مشــكالتي را ايجاد كرده است. فريز كردن 
پهنه هاي شهري و باغات و اصرار به تملك آن توسط شهرداري ديگر 
منسوخ شده و بايد بتوانيم با اتخاذ روش هاي جديد مشاركت مردم 
را جلب كنيم.« ساالري با بيان اينكه بايد حواسمان به باغات باقي 
مانده در منطقه 2 همچون باغ برره باشد، عنوان كرد: »قرار است اين 
باغ تغيير كاربري بدهد، اما هنوز هيچ پروانه و سندي صادر نشده و 

حقوق مكتسبه ايجاد نشده است.« 

درباره ملك جماران 
رئيس شوراي شهر تهران بعد از جلسه شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران حضور پيدا كرد. محســن هاشمي در پاسخ به حواشي 
پادگان 06 گفت: »بعضا افرادي بدون اطالع كافي ســخناني را در 
مورد نحوه واگذاري اين پادگان و تبديلش به بوستان مطرح كردند 
كه موجب بروز سوءتفاهم شده است و نهايتا اين سوءتفاهم ها سبب 
شده كه هيچ كس متوجه نشــود كه چه اتفاقي رخ داده است.« او 
در مورد وضعيت گودهاي پرخطر تهران ادامــه داد: »اكثر گودها 
متعلق به مديريت قبلي گذشته است و ما به دكتر حناچي پيشنهاد 
داده ايم كه اقدام قضايي و درستي در مورد تعيين تكليف گودهاي 
پرخطر داشته باشد و حتي پيشــنهاد داديم كه شهرداري ضمن 
رفع خطر گودها، در مورد هزينه كردش بــا مالكين گودهاي رها 
شده شريك شود كه در حال بررسي اين موضوع هستند.« هاشمي 
در مورد سرانجام گود برج ميالد گفت: »اختالفي في مابين پليس 
و شهرداري در مورد نحوه خروج از اين گود وجود دارد.« هاشمي 
در مورد اختالف بانك آينده و شــهرداري در مورد عدم  واريز پول 

در پي تصويب طرح تسهيالت تشويقي شوراي شهر تهران به رستوران ها و مراكز خريد اجازه داده مي شود تا ساعت 2بامداد كمك شورا به اقتصاد رستوران ها
فعاليت داشته باشند

مدت هاســت شــعار »شــهري بدون 
پالســتيك« مي دهيم و بايد خود در اين 
اقدام پيشــقدم باشــيم. ولي متأسفانه 
مي بينيم گلدان هاي پالســتيكي زينتي 
در طبقات شــورا گذاشته مي شود. ضمن 

اينكه اين گلدان ها از ابتدا نبايد خريداري مي شــد، لذا خواستار 
جمع آوري آنها هستم. اقدامات اينچنيني دهن كجي به نمايندگان 
مردم اســت. اميدواريم هر چه زودتر در راستاي جمع آوري اين 

گلدان ها اقدام شود.

يكي از مهم ترين ســرفصل هاي برنامه 
سوم كه در ســال ۹۹ براي آن بودجه هم 
پيش بيني شده، تشكيل سازمان اجرايي 
طرح هاي موضعي كن و فرحزاد اســت. 
به موجب مصوبه شوراي عالي شهرسازي 

و معماري مقرر شــده، شهرداري تهران ســال گذشته يكي از 
ســازمان هاي موجود را متولي اجراي طرح هاي مذكور كند، تا با 
كمترين هزينه، بزرگ ترين عرصه تفرجگاهي شــهر و كشور در 
محدوده كن و فرحزاد ايجاد شود. اما متأسفانه هنوز اقدامي در اين 
خصوص صورت نگرفته است. خواستار ايجاد كميسيون شهرسازي 

و معماري در مجلس شوراي اسالمي هستم.

طي روزهاي اخير اخباري مبني بر تالش 
يكي از نهادها در زمينه اخذ ســند براي 
70هكتار از محــدوده اراضي قلعه مرغي 
واصل شد. در شرايطي كه كل اراضي اين 
محدوده براساس مصوبه سال 67هيأت 

وزيران بايد به فضاي سبز، اماكن ورزشي و پارك تبديل مي شد. 
اما اين اتفاق رخ نداد و طي سال هاي گذشته نيز 6مطالعه مفصل 
براي اجراي طرح يكپارچه، با محوريت فضاي سبز و در جايگاه ريه 
تنفسگاهي محدوده جنوب پايتخت براي اين اراضي تهيه شد كه 

هيچ كدام به سر انجام نرسيد.

شهربانو امانی

محمد ساالری

زهرا نژاد بهرام

تذكرات اعضا در دويست و بيست و دومين جلسه شوراي شهر تهران

اوراق مشــاركت مترو عنوان كرد: »مي دانيد كه شهرداري تهران 
بدهي زيادي به بانك ها دارد و وقتي بدهي ما به بانك ها زياد باشد 
نمي توانيم وام بگيريــم و دولت با اين فرضيه به ما اجازه انتشــار 
اوراق مشاركت مي دهد. البته شهرداري بايد تضامين الزم را براي 
بازپرداخت به بانك بدهد و حاال اختالف بانك آينده و شــهرداري 
نيز در مورد تضامين اســت و تاكنون هم پولي در اين زمينه واريز 
نشده اما بهره ها در اين مدت به حساب شهرداري اضافه شده است؛ 
اما به لجبازي رسيده و شهرداري نيز از بانك آينده درقوه قضاييه 
شكايت كرده اســت و بايد اين موضوع توسط مقام قضايي بررسي 
شود.« رئيس شوراي شهر تهران همچنين در مورد سرانجام ملك 
نهاد رياســت جمهوري در جماران گفت: »شهرداري مي توانست 
بهتر عمل كند و اينقدر عجله به خرج دادن درست نبود و موجب 
سوء تفاهم مي شود. اين زمين سال هاست كه متعلق به نهاد رياست  
جمهوري است و مدتها خانه خاتمي بود و از آنجايي كه فرسوده بود 
و حتي استانداردهاي 2۸00 را نيز پاس نمي كرد رياست جمهوري 
تصميم گرفت كه نســبت به تخريب و بازســازي آن اقدام كند.« 
او با بيان اينكه اين ملك خانه شــخصي نيســت و قــرار بود دفتر 
رياست جمهوري شود گفت: »به نظرم به روحاني در اين زمينه ظلم 
شده اســت؛ چرا كه اين خانه متعلق به نهاد رياست  جمهوري و نه 

شخص رئيس جمهور است.« 

محمود مواليي
خبرنگار

قفل عدم گزارشگري به شورا شكست
مجيد فراهاني، ناظر رئيس شورا در امور محاســبات و پايش عملكرد در جلسه ديروز شوراي شهر تهران، 
نخستين گزارش انضباط مالي مناطق شهرداري تهران براســاس گزارش هاي قائم مقامان ذيحساب در 6 
ماهه نخست سال 13۹۸ را ارائه كرد. او گفت: »شوراي پنجم، تا امروز با تكيه بر عهدي كه با مردم بسته براي 
مبارزه با فساد تالش كرده است. به اين ترتيب، نظارت بر عملكرد قائم مقامان ذيحساب، انتخاب حسابرسان 
با باالترين رتبه كيفي و نظارت برعملكرد آنان، توجه جدي به گزارش هاي حسابرسي و قرائت آن در جلسات 

رسمي، علني و تعيين تكاليف در پيگيري بندهاي گزارش هاي حسابرس، پيگيري تخلفات مطرح شده در گزارش هاي حسابرسي، 
گزارشگري مالي به شهروندان از طريق اعالن عمومي و انتشــار اطالعات مالي و معامالتي و حمايت از گزارشگران فساد را مورد 
پيگيري و پي جويي قرار داده است. در اين مسير از پيگيري برنامه انتخاباتي و وعده هاي مطرح شده در برنامه اصالح طلبان، براي 
اداره امور شهرها غفلت نكرده است.« او ادامه داد: »شوراي اســالمي شهر براساس بندهاي ۸-10-1۲-30 ماده ۸0 قانون شوراها 
مسئوليت نظارت مالي بر شهرداري را به عهده دارد و اين مسئوليت را در چارچوب ماده 7۹ قانون شهرداري ها و تبصره يك ذيل 
بند 30 ماده ۸0 قانون شوراها با تأييد ذيحساب و قائم  مقامان ذيحساب در شهرداري اعمال مي كند.« فراهاني تأكيد كرد: »تكليف 
فراموش شده اين مصوبه نيز اجراي تبصره 7 بود كه براساس آن ذيحساب شهرداري تهران مكلف شده بود، هر ۲ ماه يك بار گزارش 
نظارتي خود را به شوراي اسالمي شهر تهران ارائه كند،كه خوشبختانه با همكاري جناب آقاي دكتر زارعلي، ذيحساب منتخب شورا 
و مديركل محترم امور مالي و اموال شهرداري تهران، قفل عدم  گزارشگري به شورا شكست و اين گزارش كه امروز اينجانب به عنوان 
ناظر رئيس شورا در امور محاسبات و پايش عملكرد ارائه مي كنم»اولين گزارش انضباط مالي در شهرداري تهران« در اجراي تبصره 
7 مصوبه »انتخاب عوامل ذيحسابي در شهرداري تهران« اســت.« فراهاني در ادامه وضعيت انضباط مالي در شهرداري تهران از 
حيث عدم  انطباق اسناد مالي با قوانين و مقررات داراي امتياز 16 عنوان كرد كه اين امتياز نمايانگر وضعيت مناسب انضباط مالي در 
سطح شهرداري تهران از حيث رعايت مقررات و قوانين است. او گفت: »در 6 ماه نخست سال 13۹۸ تعداد 63٫0۵1 سند هزينه را در 
سطح واحدهاي شهرداري تهران مورد بررسي قرار داده اند. و پس از انطباق با مقررات تعداد ۵4٫۸4۸ سند هزينه تأييد شده به علت 
مغايرت با ضوابط يا اشكاالت در اسناد و… تعداد ۸٫۲03 سند هزينه توسط قائم مقامان ذيحساب منتخب شورا تأييد نشده است. 

بر همين اساس شاخص عدم تأييد درخواست وجه در شهرداري تهران برابر با 13٫1 درصد است.« 
اعضاي شوراي شهر در ادامه پيشنهاد اصالح موادي از طرح »تعيين حريم آثار هنري در محوطه هاي عمومي سطح شهر تهران« را 

پس از بحث و بررسي در جلسات مشترك كميسيون شهرسازي و معماري، فرهنگي و اجتماعي و نظارت و حقوقي تصويب كردند.
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نبض بازار

طال و ارز

به دنبال رشد پرقدرت شــاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز 
ارزش كل بازار سهام براي نخســتين بار از مرز 6هزار ميليارد تومان 
گذشت. در دادو ستد هاي روز گذشته شاخص كل بورس تهران با يك 
صعود پرقدرت 49هزارو 462واحد معادل 3.69درصد افزايش يافت و 

به يك ميليون و 391هزار واحد رسيد.
به موازات رشــد روز گذشته ارزش كل سهام شــركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس 211هزار ميليارد تومان افزايش يافت و ارزش كل 
بازار ســهام)بورس تهران و فرابورس( براي نخســتين بار به 6هزارو 
179هزار ميليارد تومان معادل 300ميليارد دالر رســيد. هم اكنون 
ارزش كل بورس تهران بــه 5192هزار ميليارد تومــان و ارزش كل 
فرابورس 987هزار ميليارد تومان رسيد. سهامداران ديروز در مجموع 
27هزارو 825ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس 
دادوستد كردند كه اين ميزان نســبت به روز دوشنبه 54درصد رشد 
نشان مي دهد. ديروز همچنين بيش از 2.5ميليون معامله در بازار سهام 
انجام شد. آنطور كه شركت فرابورس ايران اعالم كرده امروز قرار است 
15درصد از سهام ســرمايه گذاري پويا براي نخستين بار عرضه شود.

آنطور كه فرابورس اعالم كرده قرار است سهام اين شركت در محدوده 
قيمتي 390تا 410تومان عرضه شود و به هر نفر 300سهم اختصاص 

خواهد يافت.
ديروز همچنين شركت ايران خودرو به نمايندگي از 5 شركت، بلوك 8.5 
درصدي سهام بانك پارسيان را به صورت يكجا و نقد يا نقد و شرايطي 
به مزايده گذاشت. تعداد سهام قابل واگذاري 13ميليارد و 285ميليون 
سهم و قرار است خريدار مبلغ خريد را يا به صورت يكجا و نقد پرداخت 
كند و يا10درصد را نقد و بقيه را طــي يك فقره چك به تاريخ 15روز 

كاري پس از برنده شدن در رقابت بپردازد.
براساس نظر سازمان حمايت شــركت هاي توليد كننده تاير خودرو 
مجاز هستند تا تصميم گيري نهايي براساس اسناد مالي شركت هاي 
توليد تاير، به طور علي الحساب 30درصد افزايش قيمت تاير را اعمال 
كنند.انتظار مي رود اين خبر سهام شركت هاي اين گروه را در بورس 

متأثر كند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,391,040494623,69شاخص كل)واحد(
 ارزش معامالت
27825983554,67 )ميليارد تومان(

2,526,625254,72711,21تعداد معامالت
 ارزش بازار

61792113,54)هزارميليارد تومان(

كم درآمدها، نامزد دريافت وديعه اجاره

مديركل دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازي مي گويد: 
پرداخت وديعه اجاره بها راهكار كوتاه مدت دولت براي ساماندهي 
بازار اجاره بهاست و تالش مي شــود خانوارهاي اجاره نشيني كه 
جزو خانواده هاي كم درآمد بوده و مســتأجر واحدهاي مسكوني 
كوچك متراژ و پايين تر از الگوي مصرف هســتند، وديعه اجاره را 
دريافت كنند. به گفته پروانه اصالنــي، وديعه اجاره فقط يكي از 

برنامه هاي دولت براي حمايت از مستأجران است.

ارزش بازار سهام از 6هزار ميليارد تومان گذشت

آزادسازي مابقي سهام عدالت تا يك سال

معاون ســازمان خصوصي سازي مي گويد: شــوراي عالي بورس 
به صورت تدريجي تا يك سال آينده، اقدامات الزم براي آزادسازي 
باقيمانده سهام عدالت را انجام مي دهد اما هنوز نحوه اجراي آن به 
سازمان خصوصي سازي ابالغ نشده است. به گفته حسين عاليي، 
افرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، براي فروش سهام 
خود تا ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني به بازار سرمايه كه 

زمان آن توسط شوراي عالي بورس اعالم مي شود، منتظر بمانند.

27روز تا خداحافظي با پرايد

براساس الزامات سازمان استاندارد، خودروسازان داخلي مكلف به 
رعايت اســتانداردهاي اجباري در محصوالت خود هستند و بايد 
توليد محصوالت قديمي را متوقف كنند. خودروي پرحاشيه و البته 
پرتيراژ پرايد يكي از اين محصوالت اســت كه قادر به پاس كردن 
استاندارد توليد نيست و قرار است پرونده آن پس از توليد 20هزار 
دستگاه ديگر، در آخرين روز از ماه جاري بسته شود. توليدكننده 

اين محصول مي گويد جايگزيني براي پرايد ندارد.

درآمد 75ميليون دالري صادرات مبلمان

رئيس اتحاديــه توليدكنندگان و صادركننــدگان مبلمان ايران 
مي گويد: صادرات انواع مبلمان در سال گذشته 177درصد نسبت 
به سال97 رشد كرده و از 27ميليون دالر به 75ميليون دالر رسيده 
است. به گفته حسن احمديان، از مجموع ارزش صادرات مبلمان، 
52ميليون دالر مربوط به مبلمان خانگي و 23ميليون دالر از آن 
مربوط به مبلمان اداري است. او خسارت هاي اين صنعت از كرونا 

را بالغ  بر 100هزار ميليارد تومان اعالم مي كند.

قيمت دالر ديروز در اوايل روز 
در شــرايطي از مرز 20هزار ارز

تومان عبور كرد كه رئيس كل 
بانك مركزي و مديــر اداره صادرات بانك 
مركزي اعالم كردند دست كم 27ميليارد 
دالر از ارز هاي صادراتي به كشور بازنگشته 
است. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران هم 
معتقد اســت اينها كساني هســتند كه با 
كارت هــاي بازرگانــي اجــاره اي درحال 
صادرات هســتند و ارز خود را به كشور باز 
نمي گردانند. بازنگشــتن ارز صادراتي اين 
افراد كــه به گفته بانك مركــزي 250نفر 
هستند منجر به تضعيف عرضه ارز و رشد 

قيمت دالر شده است.
به گزارش همشــهري، ديــروز قيمت هر 
دالر آمريكا براي نخســتين بار در تاريخ 
اقتصاد ايران از مرز 20هــزار تومان عبور 
كرد اما تا بعدازظهر تحت تأثير عرضه ارز 
ازسوي بانك مركزي اندكي با نزول  مواجه 
شد.اين موضوع واكنش شديد دولت را در 
پي داشته و اكنون دولت خواستار بازگشت 
ارز حاصل از صادرات غيرنفتي براي كنترل 
بازار است. آن طور كه مشخص شده بخش 

عمده اي از اين ارز دســت عده معدودي 
است. ظرف چند ســال گذشته و به دليل 
اعمال تحريم ها تركيب منابع ورودي ارز 
به كشور دستخوش تغييراتي شده است. 
در گذشته دولت به طور مستقيم از طريق 
فروش نفت به منابع ارزي دسترسي داشت 
اما بعد از آن با كاهش درآمد هاي نفتي از 
يك طرف ميزان دسترسي دولت به منابع 
ارزي مستقيم كم شد و از طرف ديگر ميزان 
وابســتگي دولت به درآمد هاي غيرنفتي 
كه در دســت صادركننده هاست بيشتر 
شــد.در چنين شــرايطي به نظر مي رسد 
ســطح كنترل بانك مركزي نيز به عنوان 
مهم ترين دارنده منابع ارزي كشور به دليل 
همين وابستگي به صادرات غيرنفتي دچار 

تغيير شده است.
بازار ارز متاثر از عرضه و تقاضاست و براي 
تعيين نرخ تعادلي بايد ميزان عرضه و تقاضا 
با يكديگر تناسب داشته باشــد از اين رو 
هرگونه كاهش جريــان ورود ارز به بازار 
مي تواند قيمت ها را درشــرايط تحريم با 
رشد مواجه كند. اكنون دولت تحت تأثير 
تحريم ها بــا چالش هاي فراوانــي براي 

آزاد سازي  منابع مسدود شده ارزي ايران 
در كشور هاي ديگر و همينطور نقل و انتقال 
ارز مواجه است ضمن اينكه شيوع كرونا هم 
بحث مبادله حواله هاي ارزي كه 95درصد 
مبادالت ارزي كشور را تشكيل مي دهد، با 
مشكل مواجه كرده است، در نتيجه ورود 
منابع ارزي صادرات غيرنفتي براي اقتصاد 
ايران اهميت حياتي پيدا كرده اســت. اما 
آنطور كه ديروز رئيــس كل بانك مركزي 
و مدير اداره صــادرات بانك مركزي اعالم 
كردند بيش از 27ميليارد دالر از ارز حاصل 
از صادرات غيرنفتي وارد چرخه اقتصادي 
نشــده و آنطور كه رئيس سازمان توسعه 
تجارت ايــران مي گويد مشــكل از طرف 
افرادي اســت كه با كارت هــاي بازرگاني 
اجاره اي صادرات مي كننــد و به تعهدات 
ارزي خود عمل نمي كنند. اين موضوعي 
اســت كه توســط رئيس كنفدراسيون 
صادرات ايران و مدير اداره صادرات بانك 
مركزي هــم تأييد شــد.آن طوركه بانك 
مركزي گزارش مي دهد تعــداد اين افراد 
دســت كم 250نفر اســت.چيزي حدود 
6.8ميليــارد يورو، فقط بــه اين 250نفر 
اختصاص دارد كه كارت هــاي بازرگاني 
اجاره اي دارنــد و عمدتــا حق العمل كار 
هستند.در واقع، اين افراد نه توليدي دارند 

و نه صادركننده واقعي هستند.

27 ميليارد دالر ارز باز نگشته است
آن طور كــه رئيــس كل بانــك مركزي 
مي گويد: ســال گذشــته چيزي نزديك 
به 42ميليــارد دالر واردات داشــتيم و 
اين واردات بخشــي از آن از طريق بانك 
مركــزي و ذخاير و درآمدهــاي نفتي كه 
داريم، تأمين مي  شود ولي بخش عمده از 
طريق صادرات غيرنفتي تأمين مي شود و 
بايد صادركننــدگان غيرنفتي به تعهدات 
خود عمل كنند. عبدالناصر همتي تأكيد 

مي كند: صادرات غيرنفتــي ايران ظرف 
2سال گذشته چيزي نزديك به 72ميليارد 
دالر بوده اســت كه بايد ارز حاصل از اين 
صادرات به كشور باز مي گشته است و از اين 
ميزان در حدود 45ميليارد دالر بازگشته 
است. يعني 27ميليارد دالر بازنگشته است. 
البته صادركنندگان تــا پايان تير فرصت 

دارند ارزهاي صادراتي را برگردانند.
رئيس كل بانك مركزي درباره اعالم اسامي 
متخلفان ارزي مي گويد: طبق اعالم وزارت 
صنعــت، كارت بازرگاني افــرادي كه ارز 
خود را بازنگردانند، باطل مي شود، ضمن 
اينكه بانك مركزي هم اســامي برخي را 
به قوه قضاييه ارجاع داده است و اعالم هم 
مي كند. صمد كريمي، مدير اداره صادرات 
بانك مركزي هم در ســخنان جداگانه اي 
با بيان اينكه حدود 27.5ميليارد دالر ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد 
كشور بازنگشته است و اين رقم مي تواند كل 
مصارف ارزي يك سال كشور را تأمين كند 
تأكيد مي كند: از اين رقم حدود 25ميليارد 
دالر مربوط به سال97 و 2.5ميليارد دالر 
مربوط به 3 ماه نخست امسال و بيشتر آن 

مربوط به بخش خصوصي است.
او مي افزايــد: حــدود 6.8ميليــارد يورو 
ارزي كه به كشــور بازنگشــته مربوط به 
250صادر كننــده از 16هــزارو435 
صادركننده اي است كه ارز خود را به كشور 

باز نگردانده اند.
او ادامه مي دهد: يك سال است اطالعات 

250صادركننده متخلــف را به نهادهاي 
ذيربط داده ايــم و بانك مركــزي ماهانه 
اطالعــات بازگشــت ارز يا عكــس آن را 
به ســازمان امور مالياتي، گمــرك و اتاق 

بازرگاني اعالم مي كند.
مدير اداره صادرات بانــك مركزي درباره 
بخشي از ارز هايي كه به كشور باز نگشته 
اســت مي گويد: 22ميليــارد يورويي كه 
بازنگشــته براي حق العمل كارهايي است 
كه كارت بازرگاني دارند و هركدام به 100 
تا 200صادر كننده بزرگ وصل هستند و 
نمي خواهند شناسايي شوند و ارزشان به 

چرخه اقتصادي باز گردد.
كريمي اضافه مي كند: آن ها مشــتريان 
خاص خــود را دارند و بــراي قاچاق كاال، 
واردات كاالهايــي كــه مشــابه آنها در 
فروشــگاه ها وجود دارد يا بــراي خروج 

سرمايه از اين ارز استفاده مي كنند.
او با بيان اينكه چرا موقعــي كه تعهدات 
ارزي وضع مي شــود تعــداد كارت هاي 
بازرگاني افزايش مي يابــد ادامه مي دهد: 
دليل افزايش صــدور كارت هاي بازرگاني 
ديده نشــدن صادركنندگان اصلي و فرار 

مالياتي آنهاست.
به گفته مدير اداره صادرات بانك مركزي 
با برنامه هاي بانك مركزي و با تعاملي كه با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد بخشي 
از 27.5ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات 
به كشور بازمي گردد و اثر خود را روي نرخ 

ارز مي گذارد.

كارت هاي اجاره اي
حميد زادبوم، رئيس سازمان توسعه تجارت 
ايران نيز سخنان مدير اداره صادرات بانك 
مركــزي را در مورد كارت هــاي اجاره اي 
تأييــد مي كند و مي گويد: براســاس آمار 
بانك مركــزي 20هــزار كارت بازرگاني 
از فرورديــن97 تــا پايان ارديبهشــت 
امســال صادرات داشــته اند. از اين تعداد 
15هزارو368 كارت بازرگاني به تعهدات 
ارزي خــود عمــل نكرده انــد و ميــزان 
تعهداتشــان صفر بوده كه حــدود 20 تا 
25درصد كل صــادرات كشــور و حدود 
8 ميليارد دالر اســت. او تأييــد مي كند: 
بسياري از كساني كه تعهد ارزي آنها صفر 
درصد اســت كارت هاي اجــاره اي دارند. 
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد 
است: برخي كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
اســت و با آنهــا كاال صادر مي شــود، اما 
استفاده كنندگان از اين كارت ها هيچ وجود 
خارجي براي بازگرداندن ارز ندارند. محمد 
الهوتي با بيان اينكه مــا قدرت نظارتي يا 
اعمال نظر براي صدور اين كارت ها را نداريم 
مي گويد: در يك سال ونيم گذشته حدود 
7هزار كارت بازرگاني صادر و مبالغ هنگفتي 
صادرات انجام شده است درحالي كه بايد 
براي كارت اولي ها ســقفي براي صادرات 
مشخص شود. او اما گاليه مي كند كه چرا 
پس از يك سال و نيم اعالم مي شود 250نفر 
6/7 دهم ميليارد يورو تخلــف كرده اند و 

زودتر با آنها برخورد نشده است.

 احتكار ارزهاي صادراتي 
با كارت هاي بازرگاني اجاره اي

 مدير اداره صادرات بانك مركزي: حدود 6.8ميليارد يورو ارزي كه به كشور بازنگشته  
مربوط به 250صادركننده است
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3.7 درصد رشد كرده است.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

اگر مالك وضعيت اقتصادي، مسكن و 
معيشــت جامعــه، اطالعــات تازه درآمد

ارائه شــده از ســوي مركز آمار ايران 
باشد، اوضاع درآمد و هزينه خانوارهاي كشور كاماًل 
روبه راه اســت و عالوه بر اينكه بــا كاهش ضريب 
جيني، عدالــت در توزيع درآمــد و ثروت افزايش 
يافته، تعداد خانوارهاي مســتأجر هم كم شده و 
به طور ميانگين يك ششم درآمد خانوارها پس انداز 

شده است.
به گزارش همشــهري، بعد از اختالف آماري مركز 
آمار ايران و بانك مركزي در ماجراي انتشــار آمار 
رشد اقتصادي، بار ديگر اطالعاتي از سوي مركز آمار 
ايران منتشر شده كه در مقايسه با وضعيت موجود 
اقتصاد خانوارها جاي تأمــل دارد. مركز آمار ايران 
در طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار، متوسط 
هزينه و درآمد خانوارهاي شــهري و روستايي را با 
بررسي 19هزار و 898خانوار نمونه در نقاط شهري 
و 18هزار و 430خانوار نمونه در نقاط روســتايي 
برآورد و منتشر كرده است كه نتايج آن از وضعيت 
مساعد ميانگين وضعيت اقتصادي خانوارها حكايت 
دارد. به نظر مي رسد نتايج نسبتاً عجيب وغريب طرح 
مركز آمار، مربوط به وضعيت خانوارهايي باشد كه 

مورد پرسشگري واقع شده اند.

سبقت رشد درآمدها از رشد هزينه
بررســي آمارهــاي منتشرشــده از دخل وخرج 
خانوارهاي ايراني در سال98 نشان مي دهد ميانگين 
درآمد ساالنه اظهارشده توسط يك خانوار شهري 
54ميليــون و 100هزار تومان بوده كه نســبت به 
ســال97 حدود 24.4درصد افزايش دارد. اين در 
حالي اســت كه در اين آمارهــا، هزينه كل خالص 
ساالنه يك خانوار شهري در سال گذشته 47ميليون 
و 437هزار تومان بوده كه نســبت به سال97 فقط 
20.6درصد افزايش داشته اســت. به عبارت ديگر، 
نتيجه بررسي هاي مركز آمار ايران اين است كه در 
سال گذشــته با درنظر گرفتن تورم 34.4درصدي 
براي خانوارهاي شــهري در ســال98، هزينه آنها 
فقط 20.6درصد رشد داشته و در مقابل روند رشد 
درآمدهاي آنها بهبود يافتــه؛ به گونه اي كه ميزان 
رشد درآمدها 3.8درصد از رشد هزينه ها بيشتر بوده 
اســت. به گزارش مركز آمار ايران، بررسي وضعيت 
منابع درآمد خانوارهاي شــهري در سال گذشته 
نشان مي دهد كه هزينه خانوارها 32.5درصد درآمد 
از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 16.1درصد از مشاغل 

آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 51.4درصد از محل 
درآمدهاي متفرقه تأمين شده است.

متوسط هزينه خانوار شهري 4ميليون شد
بررسي اطالعات منتشره نشــان مي دهد در سال 
گذشته، ميانگين ماهانه هزينه خالص خانوارهاي 
شــهري ايران 3ميليون و 953هزار تومان بوده كه 
از اين ميزان 24.8درصد بــه هزينه هاي خوراكي، 
آشاميدني و دخاني اختصاص داشته و 75.2درصد 
از آن مربــوط بــه هزينه هــاي غيرخوراكي بوده 
اســت. ضمناً در بين هزينه هاي خوراكي و دخاني، 
بيشــترين ســهم با 22درصد به هزينه گوشت و 
در بين هزينه هاي غيرخوراكي بيشــترين ســهم 
با 48درصد مربوط به هزينه مســكن، ســوخت و 
روشنايي اختصاص داشته اســت. به عبارت ديگر، 
در سال گذشــته به طور ميانگين هر خانوار شهري 
2ميليــون و 585هزار تومان براي خريد گوشــت 
صرف كرده و 17ميليون و 128هزار تومان از هزينه 
خانوار نيز به مسكن و انرژي استفاده شده در مسكن 

اختصاص داشته است.

رشد درآمد در روستاها
اوضاع دخل وخرج در خانوار روستايي نيز براساس 
گزارش مركز آمــار ايران روبه راه و مســاعد به نظر 
مي رسد؛ به گونه اي كه خانوارهاي روستايي كشور، 
در شرايطي كه سال98 را با نرخ تورم 37.3درصدي 
پشــت ســر گذاشــته اند، هزينه هــاي آنها فقط 
21.7درصد افزايش داشــته كه در مقايسه با نرخ 

تورم چندان باال نيست ضمن اينكه ميانگين خالص 
درآمدهاي آنها در سال98 نيز با رشد 27.4درصدي 
مواجه شده كه 5.7درصد باالتر از رشد هزينه هاست.
طبق اعالم مركز آمار ايران، در سال گذشته متوسط 
هزينه كل خالص ســاالنه يك خانوار روســتايي 
26ميليون و 100هزار تومــان بوده كه 10ميليون 
و 266هــزار تومان با ســهم 39.3درصــد مربوط 
به هزينه هــاي خوراكي و دخانــي و 15ميليون و 
834هزار تومان با ســهم 60.7درصــد مربوط به 
هزينه هاي غيرخوراكي بوده اســت. براساس اين 
گــزارش، در ميان هزينه هاي خوراكــي و دخاني، 
بيشترين سهم معادل 22درصد، مربوط به هزينه 
آرد، رشته، غالت، نان و گوشت، و در بين هزينه هاي 
غيرخوراكي، بيشــترين ســهم معادل 30درصد 

مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
از ســوي ديگر متوسط درآمد ســاالنه اظهارشده 
توسط خانوارهاي روســتايي موردبررسي در سال 
گذشــته، 29ميليون و 702هزار تومــان بوده كه 
نســبت به ســال قبل 27.4درصد افزايش داشته 
است. بررسي ها نشــان مي دهد درآمد خانوارهاي 

روستايي در سال گذشــته 30.7درصد از مشاغل 
مزد و حقوق بگيري، 33.5درصد از مشــاغل آزاد 
كشاورزي و غيركشــاورزي و 35.8درصد از محل 

درآمدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

استان تهران؛ پيشتاز درآمد و هزينه
جريان هزينه و درآمــد خانوارها در ســال98 به 
تفكيك استان ها به اين صورت بوده كه خانوارهاي 
شهري استان تهران با ميانگين هزينه 72ميليون 
و 717هزار توماني در صدر فهرســت پرخرج ترين 
خانوارهــاي كشــور قــرار گرفته انــد و در مقابل 
خانوارهاي استان كرمان با ميانگين هزينه ساالنه 
26ميليون و 320هــزار تومانــي، كم هزينه ترين 

خانوارهاي كشور بوده اند.
در طرف درآمدها، ميانگين درآمدهاي خانوارهاي 
استان تهران در سال گذشته 81ميليون و 317هزار 
تومان برآورد شــده كــه باالترين رقم در كشــور 
محســوب مي شــود و در مقابل خانوارهاي استان 
كرمان با ميانگين درآمد 34ميليون توماني، كمترين 

متوسط درآمد ساالنه را داشته اند.

آمارهايعجيبازدخلوخرجايرانيها

   كاهش شكاف طبقاتي در سال بحران
از ديگر نكات جالب در اطالعات منتشرشده از سوي مركز آمار ايران اين است كه ضريب جيني )وضعيت شكاف طبقاتي در 
جامعه( در سال۹۸ نسبت به سال۹7 كاهش يافته و از 4۰درصد در سال۱3۹7 به 3۹.۹درصد در سال۹۸ رسيده است. براساس 
اين آمارها، شاخص ضريب جيني خانوارهاي شهري در سال۹7 برابر با 3۹.4درصد بوده كه در سال۹۸ تا 3۸.2درصد كاهش 

پيدا كرده و براي خانوارهاي روستايي 35.۹درصد در سال۹7 به 35.3درصد رسيده است.

   روحاني: نوسان بازار ارز موقتي و گذراست
حسن روحاني، رئيس جمهور با بيان اينكه بازگشت درآمدهاي ارزي به 
كشور، بازار ارز را متعادل خواهد كرد، گفت: شوك ايجاد شده در بازار 
ارز موقت و گذرا بوده و ريشه و دليل بنيادي اقتصادي ندارد و بايد تعادل 
به بازار ارز برگردد. روحاني با تأكيد بر اينكه نوسانات اخير در بازار ارز 
و شوك ايجاد شده دليل و ريشه بنيادي اقتصادي ندارد، افزود: برخي 
تحركات و عمليات رواني در عرصه بين المللي عليه ايران و همچنين 
ايجاد يك نگراني غيرواقعي در بين مردم از عوامل اصلي آشــفتگي 

و نوسانات اخير در بازار ارز اســت.رئيس جمهوري با بيان اينكه مسئوالن اقتصادي كشور به ويژه 
دست اندركاران اصلي بازارهاي مالي بايد با قوت و جديت اجراي سياست ها و برنامه هاي تصويب شده 
براي كنترل و مديريت اين بازار را در دستور كار داشته باشند، گفت: همه بايد تالش كنيم تا مانع از 
ايجاد بار رواني تأثير افزايش قيمت ارز بر قيمت ساير اقالم و كاالها شويم و مراقبت كنيم كه نوسانات 
كوتاه مدت و گذراي ارز كنترل شود. روحاني با بيان اينكه همه دستگاه هاي نظارتي و انتظامي در كنار 
بانك مركزي و با همكاري مؤثر خود مانع از برخي فعاليت هاي سودجويانه از سوي سوداگران شوند، 
تأكيد كرد: مطمئن ترين راه براي آرامش بازار، ايفاي تعهد صادركنندگان براي برگشت ارز به چرخه 

اقتصاد و مديريت بانك مركزي در فضاي آرام و باثبات بازارهاست.

در شرايطي كه ديروز قيمت هر دالر آمريكا براي نخستين بار در 
تاريخ اقتصاد ايران از مرز 20هزار تومان عبور كرد قيمت ســكه 
هم با رشــد  عجيبي مواجه شــد و با 350هزار تومان رشد از مرز 
8.5ميليون تومان گذشت.به گزارش همشهري، قيمت ها در بازار 
طال و ارز دلهره آور شده است. از ابتداي هفته جاري شيب صعودي 
قيمت دالر افزايش يافته و به موازات آن قيمت طال و ســكه هم 
در حال رشد اســت. افزايش قيمت دالر براي هر اقتصادي بسيار 
مهم اســت، چراكه رشــد آن موازنات اقتصادي را به هم مي زند. 
در چنين شرايطي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد 
از مرز 20هزار تومان عبور كرد اما تــا بعدازظهر به دليل افزايش 
عرضه ارز، اندكي با نزول مواجه شد و تا ساعت17 حتي به 20هزار 
و 450تومان هم رسيد. با اين حال قيمت هر دالر آمريكا هنوز در 
صرافي هاي مجاز به قيمت 19هزار و 588تومان دادوستد مي شود. 
اين صرافي ها اما ديروز به موازات رشــد قيمت دالر در بازار آزاد، 
نرخ فروش دالر را 786تومان گران كردند. قيمت هر يورو هم در 

صرافي هاي مجاز تا 800تومان افزايش يافت.
برخي خبر هاي غيررسمي حاكي از آن است كه در آخر وقت ديروز 
بانك مركزي براي كنترل بازار ارز 45ميليون دالر به بازار تزريق 
كرده است. انتظار مي رود اگر اين خبر صحت داشته باشد ظرف 
امروز و فردا اندكي از شدت رشد قيمت ها در بازار آزاد كاسته شود.
اوضاع در بازار طال و سكه هم مساعد نيست. ديروز قيمت هر مثقال 
طال 100هزار تومان رشــد كرد و به 3ميليون و 658هزار تومان 
رسيد. هر گرم طالي 18عيار نيز به قيمت 844هزار تومان رسيد.

همچنين در مبادالت روز گذشته قيمت هر سكه امامي با 352هزار 
تومان افزايش براي نخســتين بار به 8ميليون و 520هزار تومان 
رسيد. هر ســكه بهار آزادي هم 300هزار تومان افزايش يافت و 
به قيمت 8ميليون و 400هزار تومان دادوســتد شد. نيم سكه در 

مبادالت ديروز 300هزار تومان گران تر شد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت۱7 ديروز 
)ارقام به تومان(

درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي
195887864,18دالر
216958013,83يورو

249803221,31پوند انگليس
5471480,89درهم امارات

2920180,62لير تركيه
213922691,27فرانك سوئيس

2841270,96يوان چين
148351881,28دالر كانادا
85200,003520004,31سكه امامي

84000003000003,7سكه بهار آزادي
44500003000007,23نيم سكه
24800001800007,83ربع سكه

عبور قيمت سكه از مرز ۸/5ميليون تومان

۱.4۰۰

 ۱.3۹۰

۱.3۸۰

۱.37۰

۱.36۰

۱.35۰

۱.34۰

۱.33۰

 مركز آمار ايران مي گويد در سال98 هزينه خانوارها كمتر از نرخ تورم افزايش يافته 
و ضريب رشد درآمدهاي آنها باالتر رفته است
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تخريب هاي گسترده در محيط زيست ايران صداي همه 
محيط
را در آورده است؛ تاجايي كه حاال جلوگيري از تخريب زيست

محيط زيســت به يك مطالبه ملي تبديل شده است. 
به رغم آنكه اسناد باالدستي و قوانين خوب در حفاظت از منابع طبيعي 
و محيط زيســت ايران وجود دارد،  ولي در عمل به دليل عدم نظارت 
درست، هيچ كس صداي محيط زيست را نمي شــنود. البرز زارعي، 
داوطلبي كه جانش را در آتش جنگل هاي خائيز از دست داد، عيان 
كرد كه مردم حاضرند حتي جان خود را براي حفظ عرصه هاي طبيعي 
كشــور فدا كنند. حاال اما چشــم اميد مردم به مجلس تازه تاسيس 
يازدهم خيره اســت. پيچيدگي ها و چالش هاي محيط زيست چنان 
تشديد شده كه تنها نماينده متخصص حوزه محيط زيست در مجلس 
كه البته رياست فراكسيون محيط زيست را نيز برعهده دارد، از شرايط 
موجود محيط زيست كشور بسيار ناراضي است. سميه رفيعي، پيش تر 
در سازمان حفاظت محيط زيست مشغول به كار بود و حاال بر صندلي 
نمايندگي مردم تهران در خانه ملت تكيه زده است. او در گفت وگو با 
همشــهري از تالش فراكسيون محيط زيســت مجلس جديد براي 
صيانت از عرصه هاي طبيعي و محيط زيســت ايران با ارائه طرح هاي 
متعدد در صحن علني مجلس خبر مي دهد تا فشار مضاعف بر طبيعت 

ايران كاهش يابد.
پروژههايانتقالآبدركشورعالوهبراينكهمنجربه
ايجادمناقشاتاجتماعيوسياسيشده،بهاعتقادمتخصصان
محيطزيست،آســيباكولوژيكفراوانبهحوضههايآبريز
گيرندهودهندهواردميكنند.نظرتاندرموردطرحهايانتقال
آبچيست؟آيامجلسجديدبهاينموضوعورودخواهدكرد؟

انتقال آب شيرين در دنيا مرسوم بوده است. اما در ايران بدون اينكه 
ميزان موفقيت اين پروژه ها بررسي شود، اقدام به اجراي پروژه هاي 
كالن انتقال  آب شده اســت. تمدن ايران به صورت ديرين با چالش 
آب مواجه بوده و توانسته طي هزاران سال غذاي مورد نياز مردم را 
تامين كند. به نظر من كمبود منابع آبي در مقابل مديريت آب، چالش 
كم اهميت تري است. انتقال آب در شــكلي كه در حال انجام است، 
فرار از مسئوليت است. بدون مطالعات كامل در مورد شرايط فعلي و 
آينده حوضه آبريز دهنده و گيرنده و بررسي اثرات اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي، پروژه هاي انتقال آب، محكوم به شكســت است. به نظر 
من در اين زمينه يك راهكار مديريتي در ســطح استاني يا ستادي 
را براي همه كشور به صورت يكسان اجرا مي كنيم كه سطحي ترين 
تصميم اســت. با راهكارهاي اينچنيني وحدت كالم و اتحاد مردم 
را به مناقشــات ملي تبديل مي كنيم. بدون ضابطه از چاه هاي آب 
بهره برداري مي كنيم و به كشــاورز كه از محروم ترين اقشار جامعه 
اســت مي گوييم هركس بيشــتر پول بدهد، آب بيشتري مي تواند 

مصرف كند. اگر مســئله كمبود آب است چرا با پول بيشتر مي توان 
بيشتر بهره برداري كرد؟ مشكالت واقعي و ملموس پروژه هاي انتقال 
آب 5سال ديگر خود را نشان خواهد داد. ساكنين هر منطقه نسبت به 
حقابه  خود به صورت طبيعي حس مالكيت دارند. به جاي مديريت آب 
در هر حوضه آبريز، مديران در چند سال اخير بودجه هاي كالن براي 
انتقال آب درنظر گرفته اند. چون مي خواهند به مردم بگويند برايتان 
در اين چند سال مديريت فالن قدر بودجه گرفته ايم. اما بايد ديد آيا 
مشكالت شهر مبدأ و مقصد با پروژه هايي كه تا كنون انجام شده حل 
شده اســت؟ آقايان اصرار دارند كه حتما براي شهر كويري سمنان 
از خزر آب منتقل كنند. بايد از آنها پرســيد اوال چرا بايد در شــهر 
كويري شــهر صنعتي ايجاد كرد؟ دوم آنكه بهانه مي آورند كه مردم 
آب شــرب ندارند. درحالي كه به گفته مديران آب منطقه اي استان 
سمنان، اگر شبكه آبرساني به روزرساني شود، 51درصد مشكل آب 
شرب اين استان حل مي شود. درحالي كه حتي به روزرساني شبكه 
آبرساني رها شده است. آن وقت چســبيده اند به سهل الوصول ترين 
كار كه پس از پايان، مدير مربوطه باالي سر نتيجه فاجعه  باري كه به 

بار آورده نيست.
درمــوردحقابههايــيكهبراســاسقراردادهاي
بينالملليبايدازبيرونسرزمينتامينشــودنيزبامشكل

مواجهايم،دراينبارهچهخواهيدكرد؟
در كشور چيزي به نام ديپلماسي آب نداريم. انگار مديران حواس شان 
نيست كه اين كشور در برخي از مســائل زيست  محيطي مجبور به 
مذاكره است. در اين سال ها فقط روي مذاكرات سياسي تمركز شده 
است. در ميان مقام هاي عالي دنيا تاكنون كسي به اندازه مقام معظم 
رهبري، به مسئله محيط زيست اهميت نداده است. ايشان به صراحت 
گفته اند اگر قرار است در جايي با قطع يك درخت حتي حوزه علميه 
ساخته شود، اجازه اين كار را نداريد. به دليل رويكردهاي ايشان اسناد 
باالدستي خوبي تدوين شد، اما تقريبا هيچ يك از آنها اجرايي نشده 
است. مشكل اينجاســت كه در حوزه محيط زيست افق بلندمدت 
نداريم. اگر چنين چشم اندازي وجود داشت، وزير امورخارجه مكلف 
مي شد تا در مورد حقابه هامون مذاكره كند. از تركيه پروژه »گپ« را 
پيگيري كند. مديران ما در حوزه محيط زيست، دچار سليقه گرايي و 
فردگرايي شده اند. بنابراين تدوين چشم انداز محيط زيست از اقدامات 

مجلس فعلي خواهد بود.
تنهاراهيكهمديرانســازمانمحيطزيستبراي
معضلزبالهدرشمالارائهكردند،راهاندازيكارخانهزبالهسوز
اســتدرحاليكهاينتكنولوژيبهافزايشگازهايگلخانهاي
منجرميشــودوبهترينكاركاهشميزانتوليدزبالهاست.با
وجودقانونمديريتپسماندهمشهرداريهاترجيحميدهند
زبالههارادردلجنگلهايهيركانيبريزند.بهنظرميرسدنياز
استكهنهادباالدستيبرايحلمشكلبهموضوعزبالهورود

پيداكند.
استفاده از زباله سوز،  روش منسوخ شده است. هم اكنون استفاده از 
زباله ســوز، از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. در شمال كشور، 
سطح آب زيرزميني باال ست و دفن زباله امكان پذير نيست. نبايد براي 
حل اين معضل دفن زباله را بي اهميت جلوه داد و بايد از روش هاي 
نوين و فناورانه دفن زباله استفاده كرد. قول مي دهم نمايندگان براي 
استفاده از فناوري داخلي و خارجي در حل معضل زباله رديف مستقل 
در بودجه درنظر بگيرند و بر نحوه هزينه كرد اين بودجه نظارت كنند. 
در اين مسير از توان شــركت هاي دانش بنيان هم استفاده خواهيم 

كرد. معضل زباله البته محدود به اســتان هاي شــمالي نمي شود؛ 
چرا كه ميزان توليد زباله در كشــور با وجود مغايرت هاي فرهنگي، 
بسيار باالست و متأسفانه با كشــورهاي مصرف گرا برابري مي كند. 
جنبش هاي »پســماند صفر« در دنيا و ايران شكل گرفته است ولي 
پسماند ســفر به صورت محدود اجرايي مي شود. در سال هاي اخير 
رعايت نكات زيست محيطي هم كمتر شــده، چون آموزه ها در اين 

زمينه بسيار محدود شده است.
درموردزباله،قانونمديريت
پسماندوجودداردوليدرعملاجرايي
نميشود؛مثالسالگذشتههزارميليارد
تومانديگربرايحلمعضلپســماند
دركشورپيشبينيشــدومحلتامين
800ميلياردتومــانآنرااخذعوارض
)3تا4دهمدرصــد(ازتوليدكنندگانو
واردكنندگانيدرنظرگرفتندكهپسماند
صنعتيخطرناكتوليــدميكنند.اما
وزارتصمتباايناستداللكهبهصنايع
فشارماليتحميلميشــود،بامصوبه
مجلسمخالفتكرد.مجلسچگونهجلوي
رفتارهايسليقهايدراجراياينقانونرا

ميگيرد؟
در قانونگذاري عموما چگونگي اجرايي شدن 
قوانين در قالب آيين نامه ها يك ايراد اساسي 
است. در مجلس دهم قوانين كارآمدي مثل 
هواي پاك و حفاظت از تاالب ها به تصويب 
رســيد و اكثر آيين نامه ها بايــد همزمان با 
تصويب قانون ارائه شوند. بارها مشاهده شده 

كه آيين نامه هاي اجرايي با نقض غرض قوانين  تدوين مي شوند. در 
مورد پسماند هم همين اســت. ضمن اينكه مجالس ما به خصوص 
در زمينه منابع طبيعي، كشــاورزي و... نظــارت تخصصي اندكي 
داشتند. اينجا در روزنامه همشهري به مردم قول مي دهم فراكسيون 
محيط زيســت در مورد همــه قوانين حوزه محيط زيســت نظارت 
تخصصي اعمال كند. همچنين از متخصصان درجه يك كشــور در 
همه حوزه هاي مربوط به محيط زيست به دور از هر نوع نگاه سياسي 

استفاده خواهد شد.
درزمينهحقابهتاالبهاقوانينوآييننامههايخوبي
تدوينشد.بهصراحتذكرشدكهپسازشرب،حقابهتاالبها
بايدتامينشود،وليعمالچنيناتفاقينميافتد.وزارتنيرو
دههاكيلومتردورترآبراتحويلمحيطزيســتميدهدوبا
كشاورزانيكهبالولهوپمپآببرداشــتميكنند،برخورد

نميكند.رويكردمجلسبرايحلاينمشكلچيست؟
خوشبختانه در اين دوره حتي نمايندگاني كه دانش زيست محيطي 
ندارند، از حقابه تاالب هاي استان خود ســخن مي گويند، چون اثر 
عدم تامين حقابه ها را در كيفيــت زندگي مردم ديده اند. عدم تامين 
حقابه تاالب ها به معناي بروز گردوغبار اســت. بنابراين نمايندگان 
مجلــس و فراكســيون محيط زيســت، اراده تاميــن حقابه هاي 
زيســت محيطي دارند. كما اينكه تاكنون چندين سؤال و تذكر در 
صحن داده شــده اســت و اينجا تضمين مي دهم كه نمايندگان بر 

تامين حقابه ها به صورت منطقه اي نظارت صددرصد داشته باشند.
تجربهنشاندادهاستكهدرتقابلبامحيطزيست،

عموماباتساهلوتســامحبابخشصنعتوتجارتبرخورد
شدهاست.بارهامديرانسازمانحفاظتمحيطزيستاعالم
كردهاندكهزورشانبهبخشهايمختلفصنعتنميرسددر
نتيجهقدرتالبيگريكمتريدارند.عمدهطرحهايتوسعهاي
بااستداللكارآفريني،منجربهتخريبزيستگاههاشدهاند.در

تقابلصنعتومحيطزيسترويكرداينمجلسچيست؟
»مملكت نياز به اشــتغال دارد«؛ اين اصطالحي اســت كه تبديل به 
توجيهي براي ناديده گرفتن محيط زيســت 
شده است. درحالي كه هيچ آباداني و پيشرفتي 
با تخريب زيستگاه به وجود نمي آيد. بايد بدانيم 
كه تامين اشــتغال به همــراه تخريب منابع 
طبيعي، اشــتغال پايدار نيســت. جلسه دوم 
فراكسيون محيط زيســت با جمعي از اهالي 
مردم نطنز برگزار شــد. آنهــا مي گفتند چرا 
هيچ يك از مسئوالن صداي ما را نمي شنوند؟ 
زير فشار معدن كاوي هاي بي حساب داريم جان 
مي دهيم. هم اكنون به 3 برابر سكونتگاه هاي 
انساني در نطنز، مجوز معدن كاوي داده شده 
است. اين يعني نه فقط باغ و مزرعه نطنزي ها 
كه خانه هــاي برخي از آنهــا درون طرح هاي 
معــدن كاوي اســت. به دليــل عدم نظارت، 
معدن كاوان بيــش از ميزان مجــاز روزانه و 
به صورت شــبانه روزي در حال بهره برداري 
هســتند. اهالي نطنز اعتراض خود را به آقاي 
كالنتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
هم برده انــد اما از او شــنيده اند كه گفته بايد 
»پول، پارتي و پيگيري« داشته باشند. آيا اين 
بايد جواب متولي محيط زيست كشور باشد؟ درحالي كه حرف رئيس 
سازمان محيط زيست به مردم بايد اين باشد كه »شايد زورم به صنعت 
نرسد ولي كمكتان مي كنم تا صدايتان در هيأت دولت شنيده شود«. 
نيمه دوم دهه 1380»ضوابط استقرار معدن« در حال تدوين بود كه 
در نيمه كار به صورت غيرحرفه اي متوقف شد. ضوابط استقرار معادن 
تاكنون تدوين نشده است و سازمان حفاظت محيط زيست كشور بايد 
به دنبال تدوين اين ضوابط باشد كه البته سكوت كرده است. مجلس اما 
به اين موضوع ورود خواهد كرد. در مورد ضوابط راهسازي هم چنين 
است. كار دشــواري اســت كه ارزش اكولوژيك 200هزار دالري يك 
درخت بلوط در منطقه نيمه بياباني زاگرس را به مســئوالن قبوالند. 
بنده به شدت با شكل توسعه كنوني در كشور مخالف و آن را محكوم به 
شكست مي دانم درحالي كه بايد به دنبال پيشرفت پايدار و مولد باشيم. 
اين سخن به معناي حذف صنايع نيســت بلكه به معناي جلوگيري از 

توسعه بي ضابطه از همين حاالست.
يكيازمهمترينچالشهايزيستمحيطيمسئله
شكاراست.شكارمجازمنجربهدرآمدچندانيبرايحتيجوامع
محلينميشود.بخشعمدهشكارهمبهصورتغيرقانونيانجام
ميشود.فراكسيونمحيطزيستمجلسچهنگاهيبهموضوع

شكاردارد؟
بنده با قوانين شكار آنچنان كه در كشور وجود دارد به شدت مخالف 
هســتم و اكنون نيز تيمي در مجلس در حال بررسي قوانين شكار و 
قرق داري در سطح جهان است كه پس از پايان بررسي ها مجلس به 

ساماندهي موضوع شكار در كشور مي پردازد.

  مجلــس مخالــف جدي 
طرح هاي انتقال آب است و 
مشكالت واقعي انتقال آب 
5ســال ديگر خود را نشان 

مي دهد

  ديپلماســي آب نداريم و 
وزارت خارجه خود را مكلف 
بــه مذاكــره درخصــوص 
تامين حقابه ها با كشورهاي 

همسايه نمي داند

بلقتوقلحارتاگ
نيتمارهكشخونر
درلروفويناريا
رشگنهاماهلاه
اشراعاخناهنا
زهجمكلتمتشيعم
يريسمولباترگ
ركهيرتسكاخيهر
ااتاوركيرسكي
بلابلموسرمدان

يكساسيپامرلو
رمدقتمرتبارن
فدارتمعساتتيا
تعناگلودنهروف
ناهلرمدبيلدنع

جد         ول 7970

79
69

ه
ار
ــ
مـ
ش
ول

ـد
جـ

ل
ــ
ــ
حـ

افقي:
 1- فضاي د م دستي با امكان 
آســان از نوشــيدني ها - از 

اسباب توزين- پراكندگي
2- گفتار- دكان شيريني پزي- 

زنداني
3- طمع كار- نوعي شيريني 

كاكائويي
4- گله و شكايت مداوم- از 
پيامبــران بني اســرائيل- 

حشره اي شبيه سنجاقك
5- خداي هندو- آرشه- عدد

6- مقـــــام و منزلــــت- 
هميشگي- وسيع ترين قاره 

جهان
7- پايــه - بــاردار- حرف 

انتخاب
8- مربــوط بــه ادبيــات- 
كوچك ترين درياي جهان- 

تكيه گاه پاي دوچرخه سوار
9- بوي رطوبــت- درختي 
هميشه سبز- همسر گزيدن

10- مسابقه اتومبيل راني- 
آمرزش- ليكن

11- زمين آماده كشت- زن 
نافرمان- حس بساوايي

12- سوره بيست و نهم قرآن 
- خودداري كردن- انتها

13- درگذشت- زياده روي
14- ســتون خيمه- مأمور 
تقســيم آب در مــزارع- 

شعبه اي از نژاد سفيد
15- آخريــن زنداني نازي- 

صداي آذرخش- رگ خواب
  

عمودي:
1- قليل- جوان تر از جوان- 

بازگرداندن
2- درختــي بــا گل هــاي 
خوشــه اي خوشــبو- دنيا و 

آخرت- بله انگليسي
3- سيم حاوي جريان برق- 

سنگ آسماني- نمايان
4- لبـــه تيـــز شمشــير- 
كوچك ترين كشور آفريقا- 

فراواني و رونق
5- از چهره هاي مهم ادبيات 
پايداري آمريــكاي التين- 

پيش نويس
6- قديمي تــر- ضربه اي در 

بدمينتون- همبستگي
7- قلم انگليسي- يك نفر- 

آسودگي- سحاب 
8- دانشــــمند عصـــــر 
ســلجوقي و صاحب كتاب 

نصيحت الملوك
9- نوعي آينه- پنجمين  ماه 
سرياني- شعور- اشاره به دور
10- فلش- تيمارگر اسب- 

دزد
11- اين بيمــاري منجر به 
كاهــش آب و امــالح بدن 

مي شود- هدردادن
12- ندا دهنــده- پرنــده اي 
خوش آواز- ناخوشايند بودن
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عمومي- سخن- زمين

14- چيز- باقيمانده ها- حج 
بر او واجب است

15- انباشتگي - گذرگاه آب- 
حرف آزار دهنده
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گفتوگوباسميهرفيعي،رئيسفراكسيونمحيطزيستمجلس

 مخالف  انتقال آب، شكار  و هجوم
 به معادن  هستيم



   کلمه قطب برای مردم آذربایجان شــرقی، 
مفاهیم زیادی دارد، قطب صنعت و مواد غذایی گفت وگو 

همچون لبنیات، خشکبار، شیرینی و شکالت، 
قطب کشاورزی، قطب گردشگری، قطب شیشه و... که تمامی 
ندارد. اما سال هاســت که محرومیت همنشین مردمش در 
شهرســتان هاي چالدران، ورزقان، اهر، کلیبر، هشترود، 
هریس و میانه شده که در مقابل شهرســتان هاي تبریز، 
شبستر، عجبشیر، اســکو، بناب، مراغه و مرند از خدمات 
کمتری برخوردارند. شهرهایی که برخی مناطق و روستاهای 
آن حتی از داشتن راه های مناســب هم محروم هستند و 
مردمش ترجیح می دهند رنج غربت در برخی کالنشهرهای 
کشور و حاشیه نشینی در مرکز استان را به جان بخرند. 1300 
آخرین ماه هایش را پشت سر می گذارد اما هنوز در یکی از 
سرسبزترین مناطق غربی کشور شهرهایی هستند که در 
حصار محرومیــت مانده اند. چاراویمــاق را می گوییم که 
زمستان هایش بدون راه ورودی و خروجی است و هنوز پای 
برق، جاده، خانه بهداشــت و… به روستاهای محرومش 
نرسیده است. شهرستانی که تا همین امروز وعده های بسیار 
به خود دیده اما به سرانجام نرســیده است! و البته مردم 
ورزقان و ملکان که در زمســتان اســیر راه های نامناسب 

روستایی هستند.
قرار بود با حضور اســتاندار کنونی بسیاری از مشکالت و 
محرومیت های آذربایجان شرقی حل شود، اما در کنار محقق 
شدن برخی پروژه های چند ده ساله، بسیاری از محرومیت ها 
همچنان به قوت خود باقی است. البته شاید بی انصافی باشد 
اگر نگوییم که محمد رضا پور محمدی در 20 ماه حضورش در 
راس مدیریت استان، زمان کافی برای به سرانجام رساندن 
بســیاری از طرح های محرومیت زدایی را نداشته است و 
تمرکزش را بر توسعه طرح های معدنی و راهسازی گذاشته 
و تا پایان ســال چندین طرح راه درون و برون استانی در 
آذربایجان شرقی افتتاح خواهد شد. اما دلمان می خواست 
که توجه استانداری تحت مدیریت او بر رفع توسعه یافتگی 
شهرستان های محروم، مشــکالت معیشتی طبقه کارگر، 
خالی شدن روستاها از ســکنه و تالش برای محرومیت ها 
می بود. تالش کردیم درباره تمام این موانع و شاید طرح های 
محرومیت زدایی که ممکن است در ماه های آتی انجام شود 
با استاندار آذربایجان شرقی صحبت کنیم اما گفت وگوی ما 
به دلیل زمان کم تنها به بررسی وعده های مطرح شده اش در 
شروع کار و پیگیری برخی پروژه های بزرگ و حیاتی استان 

محدود شد. صحبت هایش را در ادامه بخوانید. 

در ابتدای حضورتان در استانداری وعده  دادید که 
فعالیت کارخانه ذوب مس در سونگون، بهره برداری از نفلین 
سینیت سراب  و ایجاد قطب ســوم خودرو را برای توسعه 
اشتغال رقم می زنید، اما هنوز شــاهد بهره برداری از آنها 

نیستیم، دلیلش چیست؟ 
اقدامات صورت گرفته در مورد این طرح ها را به صورت جداگانه 
توضیح می دهم، اما ذکر یک نکته ضروری اســت: فعالیت های 
صورت گرفته در این باره به گونه ای است که نبود من یا مسئوالن 
دولت فعلی در راس کار نمی تواند مانع از محقق شدن آنها شود. 
درباره اولین طرح یعنی کارخانه هــای ذوب و پاالیش مجتمع 
مس سونگون و تکمیل فرایند ذوب مس به مراحل بسیار خوبی 
رســیده ایم. اقدامات زیربنایی الزم در این زمینه اجرایی شده و 
تکمیل فرایند ذوب مس در اســتان در مرحله برگشت ناپذیری 
قرار دارد. با تداوم همین روند در 2 سال آینده تمام فرایندهای 
استخراج تا ذوب مس در استان انجام خواهد شد که مهم ترین 
مشکل یعنی خام فروشی این ماده را برطرف خواهد کرد. از سوی 
دیگر، ایجاد شــهرک تخصصی - صنعتی مس در سونگون هم 
ده ها هزار شغل ایجاد می کند که یکی از اقدامات ماندگار و بزرگ 
20 ماه گذشته است و نتایج آن نه تنها استان، بلکه کشور را هم 

متنفع می کند. 
با مخالفت هایی که از داخل و خارج اســتان برای 

اجرای این طرح وجود داشت چه کردید؟
یکی از مخالفت های جدی، مربوط به موضوعات زیست محیطی 
بود. طرفداران محیط  زیست در استان معتقد بودند این کارخانه 
می تواند آسیب های جدی به محیط  زیســت بزند. اما اکنون با 
اســتفاده از تجهیزات پیشــرفته حتی می توان در قلب شهرها 
هم صنایع را ایجــاد کــرد. در فرایند ذوب مس در ســونگون 
نیز از این فناوری های مدرن اســتفاده می کنیــم. موضوع دوم 
انحصارطلبی های خارج از اســتان بود که مایــل بودند تکمیل 
فرایند مس فقط در یک نقطه از کشور صورت بگیرد. با رایزنی های 
گســترده، توانســتیم این انحصار را بشــکنیم. اکنون با تغییر 
استاندار و حتی دولت هم این فرایند برگشت ناپذیر خواهد بود و 
خام فروشی دیگر بالی جان مس سونگون نمی شود. برای درک 
عظمت کارخانه ذوب مس در استان، ذکر این نکته الزم است که 
14 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود و باید 450 هزارتن 

کنسانتره فراهم شود تا فرایند ذوب صورت بگیرد.
برگردیم به دومین طرح و ســردرگمی 25 ساله 
نفلین سینیت سراب. این که آیا مردم این شهرستان و حتی 
استان می توانند در دوره مدیریت شما و پایان دوره کاری 
دولت به رفع شدن مشکالت این واحد معدنی امیدوار باشند؟

اشــتغال زایی 15 هزار نفره این مجموعه بزرگ یکی از بهترین  
مزیت های آن اســت و البته این واحد معدنی می تواند ســاالنه 
از خروج میلیارها دالر ارز از کشــور بــرای واردات پودر آلومینا 
جلوگیری کند. بــا پیگیری های رئیس جمهوری و مســئوالن 
کشوری، این طرح در مسیر خوبی قرار گرفته است. سال گذشته، 
طرح به پیمانکار جدید سپرده شد و پیمانکار با سرعت در حال 
اجرای پروژه است. البته برای توسعه معادن استان با کارشکنی 
برخی افراد به بهانه دلسوزی برای محیط  زیست مواجه هستیم. 
در ابتدا بهانه هایی هم برای متوقف کردن کار مطرح می شــد از 
جمله فقدان توجیه اقتصادی یا برگزار نشدن مناقصه. با اجرای 
این طرح، کشورمان از واردات آلومینا بی نیاز می شود، اما جریان 
واردات آلومینا، راضی به آغاز به کار این طرح نبود و برخی افراد 
در دستگاه های مرکزی، پیش از آغاز عملیات اجرایی این پروژه، 
بحث فقدان توجیه اقتصادی آن را مطــرح می کردند. در حال 
حاضر، از این بهانه ها عبور کرده ایم و امیدوارم شاهد بهره برداری 
از این مجموعه باشــیم که سال ها متوقف شــده بود یا حرکتی 
بسیار کند داشت. طبق زمان بندی، این پروژه تا 3 سال آینده به 
بهره برداری می رسد. 150 میلیارد تومان قرارداد جدید هم برای 

این طرح منعقد شده است. 
اما سومین قول شما برای تبدیل شدن آذربایجان 
شرقی به قطب سوم خودرو محقق نشد. چه مشکالتی وجود 

داشت؟
این قطب سوم قرار بود طرحی بسیار بزرگ باشد و با راه اندازی 

آن خودرو جدید تولید شود. هدف گذاری ما در 
اجرای این طرح تولید انبوه خودروهای برقی با 
همکاری شرکت های بزرگ بین المللی بود که 
میسر نشد. البته سرمایه گذار در استان حضور 
پیدا کرد و مذاکراتی شــد که فعــال به نتیجه 
نرسیده، اما می تواند جزو پروژه های اولویت دار 
در آینده باشد. البته با وجود زنجیره مناسب و 
مورد نیاز برای صنعت خودروسازی و استفاده 
بهینه از ظرفیت های صنعتی استان، تحقق این 

هدف دور از انتظار نیست.
محرومیــت یکــی از مهم ترین 
مشکالت شهرهای آذربایجان شرقی است و 
کارشناسان متعقدند در صورت تمرکز زدایی 
از مرکز استان توجه به اجرای برخی پروژه ها 
در شهرهای محروم بیشتر می شود؟ در این 

باره چه اقداماتی انجام شده یا قرار است اجرایی شود؟
نه تنهــا در برنامه ریزی های اســتانداری کــه مهم ترین برنامه 
دولت در آذربایجان شرقی توجه به توسعه محورهای مواصالتی 
داخل اســتانی و خارج استانی بوده که راه رســاندن توسعه به 

بسیاری از مناطق است. توســعه راه ها زمینه 
رفع محرومیت به صــورت زیربنایی را فراهم 
می کند. از مهم تریــن پروژه هایی که طی این 
مدت اهتمام جدی برای تکمیل آن داشــتیم 
بزرگراه تبریز- مرند و تبریز – خواجه بود که 
تا پایان ســال به ایســتگاه پایانی می رسد. از 
سوی دیگر آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت 
مرزی در همسایگی سه کشــور خارجی قرار 
دارد اما به لحاظ برخورداری از مســیر ریلی 
در بن بست هستیم. شــبکه ریلی ما باید هر 
چه سریعتر به شــبکه ریلی بین المللی وصل 
شود این امر نه در استان ما که خواسته دیگر 
استان های شــمالغربی هم هست. در این باره 
35 نماینده مجلس از اســتان های شمالغربی 

در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار توجه به توسعه محورهای 
مواصالتی این منطقه هستند که همسو با اقدامات ماست. درباره 
دیگر پروژه های راه استان هم قول بهره برداری از 2 پروژه دیگر 
داده شده بود که به زودی محقق شود. ایستگاه راه آهن خاوران 
در تبریز و راه آهن تبریز- بستان آباد با اتمام چندین پل واقع در 

مسیر تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.
یکی از پروژه های راهی استان با وجود هزینه هنگفت 
هنوز تکمیل نشده است. آزادراه 22 کیلومتری تبریز- سهند 
تا کنون 100 میلیارد تومان هزینه داشته اما در مراحل پایانی 
همچنان با رکود مواجه است. در مقطعی خود شما هم نسبت به 
روند اجرایی عملیات عمرانی این پروژه اعتراض و عنوان کردید 
»تأمین مالی این پروژه از سوی وزارت راه و 
شهرسازی، با بهانه های سطحی معطل مانده و 
اجرای آن که به صورت مستقیم با زندگی 1۴0 
هزار نفر ساکن شهر جدید سهند در ارتباط 

است، سهل گرفته شده است.«
در یک مقطع زمانی بخشی از بدنه اجرایی راه 
و شهرســازی و مدیران اســتانی حساسیت و 
ضرورت تکمیل شدن این طرح را درک نکرده 
بودند و همراهی خوبی با حرکت توسعه استان 
در این زمینه وجود نداشت. معتقدم موضوع راه 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی و البته سالمت 
و امنیت مردم دارد و نباید پروژه های راهسازی 
به خاطر بوروکراســی اداری یا عدم همراهی 
افرادی که به حساسیت موضوع واقف نیستند، 
بالتکلیف بماند. اما با پیگیری های انجام شده 
در حال حاضر پروژه آزادراه تبریز- سهند در وضعیت خوبی قرار 
دارد و پیش از پایان سال جاری بهره برداری خودهد شد. پیشرفت 
این طرح 90 درصد است و با مشارکت 60 درصدی سرمایه گذار 
بخش خصوصی و 40 درصدی دولت در کوتاه ترین زمان ممکن 

زیر بار ترافیک خواهد رفت. اتمام این پروژه یکی 
از مهم ترین مطالبات مردم منطقه است و البته از 

اولویت های استانداری. 
البته به جز پروژه های راه و صنعتی 
انتظار مردم از شــما به عنــوان یک مدیر 
دانشگاهی، توسعه مدیریت علم محور در 

استان است؟
زمان حضورم در ســمت ریاســت دانشگاه از 
شــنیدن این که مراکز علمی مــا عمل محور 
نیســتند ناخرســند بودم. اما پس از حضورم 
در اســتانداری این موضوع برایــم ملموس تر 
شــد. موضوع مهاجرت و البته بیکاری نخبگان 
همچنین نبــود مدیریت علمی در اســتان به 
یکی از چالش های مدیریتــی این منطقه بدل 
شده است. بر این اساس تالش کردیم تا شرکت های دانش بنیان 
توسعه پیدا کنند. تا حدودی هم موفقیت هایی کسب شده است. 
این شرکت ها از 30 شرکت به 150 شرکت افزایش پیدا کرده اند. 
البته احداث کارخانه نوآورانه که در آن ایده های جدید فرصت 
تولد داشته باشــند هم از اهدافی است که دنبال می کنیم و باید 

در استان ایجاد شود.
از ابتدای دوران حضورتان در استانداری بر توسعه 
اشتغال با محوریت نیروی انسانی و متخصص تاکید داشتید، 
اما شیوع کرونا در ماه های اخیر اشتغال های فعلی را هم متاثر 
کرده است. برای کمک به اشتغال چه برنامه هایی را می توان 

اجرایی کرد؟
20 ماه از زمان حضورم در استانداری آذربایجان 
شرقی می گذرد و در این مدت 2 سفر استانی از 
سوی رئیس جمهوری و هیات دولت را به استان 
شــاهد بودیم. طرح های زیادی در این سفرها 
به بهره برداری رســید و در کنار آن بسیاری از 
پروژه هــای جدید هم کلنگ زنی شــد. برخی 
طرح ها هم وجود دارد که هنوز تکمیل نشده اند 
و انتظار مردم این بود کــه در زمان وعده داده 
شده کامل شوند، اما باید تاکید کنم که هرگز 
قطار توسعه اســتان متوقف نبوده است. زمان 
کمی به پایــان دوره کاری دولــت دوازدهم 
مانده، اما برنامه ریزی ویژه ای برای اجرای 68 
پروژه مهــم از جمله انتقــال آب زاب به تبریز 
و دریاچه ارومیه و همچنیــن، بهره برداری از 
قطار بســتان آباد به تبریز داشته ایم. همچنین 

برنامه ریزی برای اجرای 3 برنامه بلندمدت ، میان مدت و کوتاه 
مدت انجام شده است. تکمیل فرایند ذوب مس و نفلین سینیت 
ســراب می تواند به عنوان یک هدف بلندمدت ده ها هزار شغل 
ایجاد کند اما در میان مدت به احداث شهرک صنایع دستی در 

اطراف تبریز از جمله قزلجه میدان همچنین احداث شــهرک 
کیف و کفش تاکید داریم که می تواند اشــتغال زایی در کوتاه 
مدت را هم رقم بزند. نکته مهم دیگر حفظ اشــتغال کنونی در 
صنایع است که از کرونا آسیب دیده اند. در این زمینه با تزریق 
منابع و حمایت های مالیاتی برای حفظ اشــتغال کنونی تالش 
می کنیم. البته همان طور که خود شما گفتید یکی از مهم ترین 
نکات تمرکزدایی از مرکز اســتان اســت و تکمیل طرح ها در 
مناطق محروم. نیروگاه ســیکل ترکیبی هریــس در فاز اول و 
دوم ، سد حاجیالر چای ، سد شــهریار ، سد شهید مدنی ، پیغام 
چای در کلیبر و کنقان در بســتان آباد از جمله پروژه های زیر 
ساختی هستند که می تواند زندگی اقتصادی و کشاورزی مردم 
را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به توانمند سازی مناطق محروم 

استان شوند. 
از توسعه و اشــتغال صحبت کردید و باید به این 
نکته اشاره کنیم که گردشگری یکی از نقاط قوت آذربایجان 
شرقی اســت، اما پس از رویداد گردشگری »تبریز 2018« 
انتقادات زیادی به طرح های استان برای توسعه گردشگری 
که خود محرک مهم شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی است، 
مطرح شد، به گونه ای که شاید نتوان نمره قابل قبولی در این 

باره در نظر گرفت. 
نمی شــود گفت که در حــوزه گردشــگری موفــق نبوده ایم. 
پیش از شــیوع کرونا اقدامات خوبی برای احــداث واحدهای 
بومگردی صورت گرفت. در کمتر از دو ســال اخیر 200 واحد 
بومگردی به واحدهای گردشگری اســتان اضافه شده است که 
با اســتقبال گردشــگران داخلی و خارجی همراه بود. در بحث 
هتلداری و توسعه شرکت های گردشــگری و توریسم سالمت 
هم توفیقات زیادی به دست آمد که اگر با بحران بیماری کرونا 
مواجه نمی شدیم در حال حاضر آمار اقدامات مناسب در حوزه 
گردشگری بسیار مناسب تر از گذشته بود. اما همه این موفقیت ها 
تحت الشعاع کرونا قرار گرفت. از سوی دیگر بر اساس اعالم اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی 
صنعت گردشگری استان با شیوع کرونا 500 میلیارد تومان به 
صورت مستقیم خسارت دیده است که رقم زیادی است و باید 
در این زمینه حمایت های الزم از فعاالن این حوزه انجام شــود. 
همه فعاالن بخش صنعت و خدمات در اســتان از کرونا آسیب 
دیده اندکه تدابیری برای حمایت از آنها اندیشیده شده است. البته 
با بازگشایی مسیرهای داخل کشور طی چند روز اخیر ظرفیت 
اشغال تخت های هتل ها از صفر درصد به 40 درصد رسیده که 
جای امیدواری است. شرکت های هواپیمایی هم با ظرفیت کامل 
به خدمات دهی می پردازند و امیدواریم با بازگشایی همه مرزهای 
هوایی دوباره شاهد حضور گردشگران خارجی در استان باشیم. 
آذربایجان شــرقی 1200 اثر ثبت شــده ملی دارد و این مساله 
موقعیت طبیعی ممتاز استان به شــمار می رود. به همین دلیل 
است که می توانیم امیدوار باشــیم با برطرف شدن بحران کرونا 
و تداوم همان طرح های قبلی به اهداف تعیین 

شده در حوزه گردشگری دست پیدا کنیم.

  
دولت دوازدهم در سال پایانی کارش قرار دارد 
و مردم آذربایجان شرقی به مانند دیگر استان ها 
انتظار دارند وعده های اقتصادی بیش از سایر 
وعده های داده شده محقق شــود. بیکاری و 
گرانی مهم ترین مشکلی بود که طی  سال های 
اخیر حتی پیش از دولــت یازدهم و دوازدهم 
امان مردم را برید و مهاجــرت قابل توجهی را 
از روستا و شهرهای اســتان به تبریز، تهران و 
کرج رقم زد. با بحــران کرونا هم این وضعیت 
حادتر شد و شرایط را برای دولت و منتصبانش 
در استان ها سخت تر کرد. آنچه عملکرد دولت 
و نماینده اش در آذربایجان شرقی نشان می دهد، اولویت اجرای 
طرح های معدنی و راه طی ماه های آتی است که در صورت تحقق 
می تواند اشتغال زایی و خدمات رسانی را در مناطق محروم رقم 

بزند و حداقل رنگ محرومیت هایشان را کم رنگ کند.

ادامه از 
صفحه اول
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متــن كـامـل در سایت

باغ جهانی یزد مرمت شد
محمدرضا فالحتی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد گفت: عملیات مرمت در نمای 
بیرونی، داخل هشتی و زیر بادگیر باغ دولت آباد یزد به صورت استحکام 
بخشی زیرکار، ته کش کاهگل و سیم گل دم گیری نمای باغ انجام شد.
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پیش از شــیوع کرونا 
اقدامات خوبــی برای 
واحـدهای  احـــداث 
بومگردی صورت گرفت. 
در کمتر از دو سال اخیر 
200 واحــد بومگردی به 
واحدهای گردشــگری 
استان اضافه شده است 
که با استقبال گردشگران 
داخلی و خارجی همراه بود

هدف گــذاری مــا در 
اجــرای طــرح تولید 
انبوه خودروهای برقی 
با همکاری شرکت های 
بــزرگ بین المللی بود 
که میسر نشــد. البته 
سرمایه گذار در استان 
حضــور پیدا کــرد و 
مذاکراتی شد که فعال به 

نتیجه نرسیده است

در یک مقطــع زمانی 
بخشی از بدنه اجرایی راه 
و شهرســازی و مدیران 
و  اســتانی حساسیت 
ضرورت تکمیل شــدن 
آزادراه 22 کیلومتــری 
تبریز- ســهند را درک 
نکرده بودند و همراهی 
خوبی با حرکت توسعه 
استان در این زمینه وجود 

نداشت

   از دوره چهارم شورای شهر، اجرای طرح تشکیل یک منطقه جدید 
شهرداری با عنوان »شهرداری بافت تاریخی« در همدان مطرح شد شهری

و بررسی آن به دوره پنجم رسید. چندی است شورای شهر پنجم 
اقدام به برگزاری جلسه هایی در این زمینه می کند. رئیس کمیسیون فرهنگی - 
اجتماعی شورای شــهر و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
همدان معتقدند تشکیل این منطقه با عنوان بافت تاریخی، کمک بزرگی به حفظ 
این بافت در همدان خواهد کرد، اما شهردار همدان می گوید این منطقه جدید، 
شهرداری منطقه 5 خواهد بود که بافت تاریخی را نیز در دل خود جای خواهد داد. 
»عباس صوفی« شهردار همدان در گفت وگو با همشهری آب پاکی را روی دست 
دوستداران میراث فرهنگی می ریزد و می گوید: »با توجه به ظرفیت جمعیتی و 
قانونی همدان، امکان افزودن یک منطقه شهری به مناطق همدان فراهم است و 
قصد داریم همزمان با ایــن اتفاق، منطقه مرکزی همــدان را که بافت تاریخی 
محسوب می شود به آن اضافه کنیم. بنابراین منطقه جدید شهری که به همدان 
اضافه خواهد شد، شهرداری منطقه 5 است، نه شهرداری منطقه بافت تاریخی«.

بافت تاریخی هویت همدان است
رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شــهر اما راه اندازی یک منطقه 
جدید شهرداری را در همدان با شهرهای دیگر متفاوت می داند و به همشهری 
می گوید: در شهرهای دیگر این اتفاق به دلیل توسعه شهری یا گسترش مناطق 
شهر می افتد، اما همدان شهری دایره ای است که بافت تاریخی آن دقیقا در مرکز 

قرار گرفته. اگر شهرداری بخواهد از اطراف یک منطقه جدید به شهر اضافه کند، 
این کار الزامی ندارد و نیاز اصلی انتخاب یک منطقه از بافت مرکزی شــهری به 

عنوان شهرداری منطقه 5 است.
رضوان سلماســی به برگزاری جلسه هایی برای اســتخراج الگوی دیگر شهرها 
اشاره می کند و معقتد است باید امکاناتی در قالب بسته های تشویقی در اختیار 
شهروندان قرار گیرد تا آنها به عنوان سرمایه گذار بافت تاریخی همدان را حفظ 
کنند، زیرا هویت همدان از این بافت تاریخی معنا می گیرد و گردشگر به شوق 

دیدن این بافت به همدان سفر می کند. 
وی با بیان این که در جلسه ها از مشاور طرح خواسته شده که حریم منطقه 5 را 
مشخص کنند، می گوید: شهرداری تمایل دارد رینگ اول شهر را جدا و آن را به 
عنوان شهرداری منطقه جدید تبدیل کند و عالقه  ندارد نام شهرداری این منطقه 
را بافت تاریخی بگذارد. چون نگران است الگوهای حفظ بافت تاریخی بر مدیریت 

این بخش از شهر تأثیر بگذارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر همدان  به یک چالش اساسی 
در مدیریت بافت تاریخی همدان هم اشــاره می کنــد و توضیح می دهد: بافت 
تاریخی که در شهر گســترده شده با نگاه متفاوت 4 شــهردار اداره می شود در 
حالی که اگر همه اینها یکپارچه شود و تک بناهای تاریخی نیز زیر مجموعه این 

منطقه قرار بگیرد، فقط یک مدیر برای بافت تاریخی برنامه ریزی خواهد کرد.

نیاز همدان به شهرداری بافت تاریخی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان هم با بیان این که 
راه اندازی منطقه جدید شهری با عنوان بافت تاریخی در برنامه دوم یا سوم توسعه 
مصوب شده بود، این اقدام را از این جهت ارزشمند می داند که نوع مواجهه با بافت 

تاریخی نیازمند انسجام تصمیم گیری و همکاری است.
»علی مالمیر« هم مانند سلماســی، چالش بزرگ در همــدان را ارتباط میراث 
فرهنگی با 4 منطقه شهری و 4 شــهردار می داند که نگاه های متفاوتی به بافت 
تاریخی دارند. وی معتقد اســت اگر بتوانیم سیاســتی در حوزه بافت تاریخی 
همدان پیاده کنیم مجبور به هماهنگی با 4 مدیر هســتیم و تغییرات ناگهانی 
مدیریتی هم کار را سخت تر می کند. اگر همدان شهرداری منطقه بافت تاریخی 
و شهرداری مطلع با میراث فرهنگی داشــته باشد، سیاست گذاری برای حفظ، 
بهره برداری و احیای بافت تاریخی راحت تر خواهد بود. اگر این اتفاق در گذشته 
می افتاد بسیاری از نابسامانی ها در بافت تاریخی همدان ایجاد نمی شد و شاهد 
ساخت بناهای مرتفع با مصالح ناهمگون نبودیم و آسیب کمتری به بافت تاریخی 

همدان وارد می شد.
به گزارش ایرانشــهر، طی ســال های اخیر بافت تاریخی همــدان آنقدر مورد 
دست اندازی قرار گرفته و آسیب دیده که انتشار خبر راه اندازی شهرداری منطقه 
بافت تاریخی موجب خوشحالی فعاالن عرصه میراث فرهنگی شد تا شاید یک 
مدیریت منسجم بتواند به اوضاع آشفته بافت تاریخی همدان سر و سامان بدهد.

فاطمه کاظمی
 همدان - خبرنگار

چالش همدان برای تعیین هویت منطقه 5

تمام طرح هایی که به نتیجه می رسد
  محمد رضا پور محمدی، استاندار آذربایجان شرقی  به سؤاالت همشهری درباره  طرح های باقیمانده

 در سال پایانی دولت دوازدهم توضیح داد
سید مرتضی احمدپور

 تبریز – خبرنگار

استاندار آذربایجان شرقی از افتتاح چند طرح راهسازی استان تا پایان سال جاری خبر داد./ عکس: همشهری

گفت و گوی اختصاصی

شناسنامه  براي افغانستاني - ایراني ها
به دنبال این حادثه اعطاي اقامت به مایل هروي به درستي به پاس خدماتش به 
سرعت انجام گرفت اما این حق مي تواند شامل بسیاري از کارگران مهاجر نیز 
باشد که طي این سال ها در بخش هاي مختلف اقتصاد ایران در کشاورزي، دامداري، ساختمان، عمران 
و مانند آن خدمات شایاني به این کشور داشته اند. وقت آن رسیده که وضعیت معلق و موقت بسیاري 
از آنها و خانواده هایشان که دهه هاســت در ایران زندگي مي کنند پایان پذیرد و از حق اقامت دائم و 

شناسنامه ایراني برخوردار شوند.
ایران اگرچه در زمره پناهنده پذیرترین کشورهاست اما از جهت اعطاي شهروندي و تغییر وضعیت 
پناهنده به شهروند کارنامه درخشاني ندارد. تخمین زده مي شود بیش از 2میلیون افغانستاني در 
ایران زندگي مي کنند که حدود یک میلیون نفر از آنها از ســوي دولــت ایران به عنوان پناهنده به 
رسمیت شناخته مي شوند. این گروه غالبا بیش از 2دهه است در ایران ساکن هستند و مجوز اقامت 
آنهابه طور ساالنه تمدید مي شود. گرچه قانون مدني در ایران ظرفیت هاي فوق العاده اي براي اعطاي 
تابعیت به این جمعیت دارد اما در دهه هاي اخیر اعطاي تابعیت ایراني به یک مهاجر خارجي بسیار 
نادر بوده است. شرایط کنوني اعطاي اقامت دائم و بلندمدت نیز به گونه اي تدوین شده که تنها براي 
ثروتمندان قابل  استفاده است و خانواده کارگري که سال هاست در این کشور زندگي مي کند بهره اي 
از آن نمي برد.موضوعات و مناقشات بسیار زیادي وجود دارد که با گفت وگو و توافق میان مسئوالن 
2کشور ایران و افغانستان قابل حل است و مي تواند از مشکالت مردم هر 2کشور بکاهد. اما به این نکته 
باید توجه کرد که موضوع تابعیت مرد و زني که در ایران به دنیا آمده اند، در ایران تحصیل کرده اند، 
در ایران شاغل هستند و فرزندانشان در ایران به دنیا آمده اند، موضوع داخلي ماست. پذیرفتن این 
خانواده به عنوان یک خانواده ایراني بیش از آنکه به سیاست خارجي و روابط ما با افغانستان مرتبط 
باشــد، به تلقي ما از ایراني بودن، تعهد به برابري و احترام به حقوق انساني بازمي گردد. نتایج یک 
نظرسنجي از مردم تهران که اخیرا بخشي از آن به صورت عمومي در روزنامه شرق منتشر شد نشان 
داد 57درصد مردم تهران با شناســنامه دادن به فرزندان مهاجراني که 40- 30 سال است ساکن 
ایرانند موافق و تنها 27درصد مخالفند. همین همدلي مردم با رنج حاصل از بالتکلیفي و عدم پذیرش 

در جامعه، بهترین پشتوانه براي گام نهادن در این مسیر است.
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ادامه از 
صفحه اول

عبدالرضا گلپايگاني
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

محمد محب خدايي- علي متذكر
كارشناس شهرسازي و معماري

   تعامل با كشورهاي عضو گردشگري شهري 
مدير كميته گردشگري مجمع شهرداران آسيايي در گفت وگوي 
آنالين هفتمين نشســت هيأت اجرايي اين مجمع گفت: »در 
تالش هستيم تا بستر تعامل بيشــتر بين كشورهاي عضو در 
حوزه گردشگري شهري را راه اندازي كرده و گسترش دهيم.« 
سيدمحمدحسين حجازي، مديرعامل اراضي عباس آباد و مدير 
كميته گردشگري شهري مجمع شهرداران آسيايي با بيان اين 
مطلب تأكيد كرد: »به منظور گسترش اين راهبرد آماده توسعه 
همكاري با كشورهاي عضو مجمع از طريق كميته گردشگري 
AMF هستيم.« او افزود: »يكي از تعامل هاي خوب اعضا در 
زمينه كرونا بود. به پيشنهاد شــركت نوسازي عباس آباد در 
راستاي حمايت از كادر درماني و پزشكي كه خط مقدم مبارزه با 
كوويد-19 هستند در كشورهاي لبنان، روسيه، فلسطين و چند 
شهر ايران، بزرگ ترين نمادهاي شهري تهران، اصفهان، كازان، 
بعلبك، بيت الحم و بيت جال همزمان با روز جهاني هالل احمر به 
رنگ سفيد درآمد.« وي تصريح كرد: »به منظور كاهش تأثيرات 
كرونا بر كشورها و شهرهاي آسيايي چاره اي جز تعامل، همراهي، 
همكاري و هم افزايي نيست و حوزه گردشگري مي تواند با اتكا 
به توانمندي اعضا، پس از ريشه كن شدن كرونا به حال عادي 

خود بازگردد.«

چراغ ســبز انجمن انبوه سازان مسكن و 
ســاختمان به شــهرداري تهران براي گزارش

ساخت خانه هاي كوچك، اين طرح را يك 
گام ديگــر به اجرا نزديك تر كرد. پيشــنهاد ســاخت 
خانه هاي كوچك اندازه براي شهروندان پاييز98 براي 
نخستين بار از سوي معاون شهرداري تهران به عنوان يك 
ضرورت مطرح شد. خانه هايي با متراژ25 تا 40متري 
براي همه اقشار و در نقاط مختلف شهر بي آنكه نام قشر 
خاصي روي اين خانه ها حك شود. حاال با گذشت بيش 
از 6 ماه اين طرح بيش از هرزماني به مرحله اجرا نزديك 
شده است. شــهرداري تهران با تامين زمين و كاهش 
قيمت آن از بهاي مسكن به عنوان تسهيل كننده اجراي 
اين طرح، موفقيت اين سناريوهاي مختلف را بررسي 
كرده اســت. با توجه به اينكه بيش از 50درصد قيمت 
تمام شده مسكن مربوط به زمين است، شهرداري تهران 
قرار است با تامين زمين، نقش تسهيل كننده را در اين 
طرح ايفا كند. آنطور كه پيداســت خانه هاي كوچك 
اندازه تهران قرار است با اجراي نقشه هايي ساخته شود 
كه پيش تر در بسياري از كشــورها جواب داده است؛ 
نقشــه هايي كه فضا هــاي غيركاربــردي را به فضاي 

كاربردي و دردسترس تبديل مي كند.

برنامه شهرداري تهران براي خانه هاي كوچك
شهردار تهران در اين باره گفت: براي شيوه هاي طراحي 
اين واحدها برنامه داريم. با طراحي هاي فاخر مي شود 
كاري كرد كه با حداقل زيربنا، حداكثر بهره وري را در 
خانه هاي كوچك داشته باشيم. پيروز حناچي اضافه 
كرد: اين طــرح به دليل اينكه مبنايــش اجتماعي و 
سوبسيدي است، طبيعتا نمي تواند مساحت زيادي 
داشــته باشــد؛ اما مي توان 40متر فضا را به گونه اي 
طراحي كرد كه به اندازه يك واحــد 80متري قابل 
استفاده باشد. او با بيان اينكه مباحث اين كار آغاز شده 
است، اضافه كرد: شيوه هاي طراحي و ميكس شدن با 
واحدهاي عادي مهم است؛ يعني واحدهاي باالتر از 
طبقه متوسط، طبقه متوسط و طبقه حمايتي بايد در 
كنار هم ساخته و قرار بگيرند. بر همين اساس نبايد مهر 
و استمپ كم درآمدها روي اين خانه بخورد. ضمن اينكه 

دولت هم تمايل دارد كه شهرداري ها وارد بحث مسكن 
شوند. كليددار شــهر تهران با اعالم اينكه طرح هاي 
كارشناسي اين خانه ها در حال اجراست، خاطرنشان 
كرد: مسكن، موضوعي ملي است و شهرداري ها بدون 
حمايت هاي حاكميتي به تنهايي نمي توانند اين كار را 
انجام دهند. نقطه كليدي و تأثير گذار اين طرح زمين 
است و حمايت هاي حاكميتي هم براي تأمين زمين 

الزم است.

شهرداري باشد ما هم هستيم
رئيس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان كشور، 
نقش شهرداري تهران در ساماندهي بازار مسكن در 
پايتخت را بسيار تأثيرگذار عنوان كرد و گفت: تقريبا 
همه دولت ها در ساير كشورها به شهرداري ها در حوزه 
مسكن اختيارات زيادي دادند و در واقع متولي مسكن 
در آن كشورها شهرداري ها هستند. انجمن انبوه سازان 
مسكن پروژه اي را رقم خواهد زد كه شهرداري تهران 
هم در آن مشــاركت داشته باشــد و يك ريال هم از 
بودجه دولت در آن استفاده نشود. اين پروژه مي تواند 
به طور 100درصد تأثير مثبت بر بازار لجام گسيخته 
مسكن داشته و سبب اشتغال و كارآفريني هم بشود. 

مجتبي بيگدلي تصريح كرد: از آنجا كه شهرداري ها، 
مسئول مجوز، پروانه ساخت وساز و عوارض نوسازي 
و ساختمان هســتند، نه تنها مي توانند نقش مهمي 
در ساماندهي اين بازار داشته باشند، بلكه مي توانند 
به عنوان متولي، مســكن هاي حمايتي، رايگان و يا با 
تخفيف به شــهروندان عرضه كنند. از طرف ديگر در 
ايران، هر گراني از تهران آغاز مي شود و در اين ميان 
مسكن نخســتين بازار متاثر از گراني است، بنابراين 
اينجاســت كه نقش شــهرداري ها بايد پررنگ تر از 
گذشته باشد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه شهرداري 
تهران به دليل مشــكالتي كه در سال هاي اخير با آن 
مواجه شده، نتوانسته آنطور كه بايد در حوزه مسكن 
ورود پيدا كند، گفت: انجمن انبوه ســازان مسكن و 
ساختمان كشــور آمادگي كامل دارد درصورتي كه 
شــهرداري زمين هايي كه در اختيار دارد را از طريق 
سازمان سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي به 
اين انجمن معرفي كند، در كمترين زمان ممكن براي 
ساخت مســكن در آن زمين ها به توافق برسد. البته 
شهرداري نبايد خود وارد ساخت وساز شود بلكه بايد از 
طريق انبوه سازان به بازار مسكن ورود پيدا كند و نقش 

نظارتي و راهبردي داشته باشد.

خانه هاي 25تا 40متري قرار است فضا هاي غيركاربردي را به فضاهاي كاربردي و دردسترس تبديل  كند

پيروز حناچي: مي توان 40متر فضا را به گونه اي طراحي كرد كه به اندازه يك واحد 80متري قابل استفاده باشد

چراغ سبز انبوه سازان به خانه هاي كوچك
مجيد جباري
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 دادستاني براي رفع مشكالت شهرداري تهران 
با بانك مركزي وارد مي شود

 دادستان كل كشــور در جريان بازديد از شركت واگن ســازي  تهران از رفع مشكالت 
شــهرداري تهران با بانك مركزي حمايت كرد. به گزارش همشهري، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظري اعالم كرد: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار هيچ بانكي حق 
ندارد به خاطر معوقات يك مؤسسه توليدي و يا اقتصادي، اقدامي مخل ارائه خدمات و يا 
تعطيلي آن واحد انجام دهد؛ از اين رو آن بخش از مشكالت شهرداري كه به بانك مركزي 
باز مي گردد را حتما پيگيري خواهم كرد. سيد مناف هاشمي نيز در اين بازديد تصريح 
كرد: به طور حتم عنايت ويژه و پيگيري قوه قضاييه نقش بسيار مؤثري در وصول مطالبات 
در بخش حمل ونقل و زنده شدن اوراق مشاركت سال 97و 98شهرداري تهران دارد. 
معاون شهردار تهران تصريح كرد: خط 6و 7متروي تهران كه جنوب شرقي تهران را به 
غرب و شمال غرب تهران متصل مي كند و 7منطقه تهران را پوشش مي دهد، بيش از 
94درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. او از دادستان كل كشور خواست نگاه ويژه اي بر 
وصول مطالبات شهرداري از دولت و در عين حال احيا اوراق مشاركت سال 97 از بانك 

آينده و تامين اوراق مشاركت سال 98داشته باشند.

صفر - شش
آيا در آن داالن به هم پيوسته درختان نبايستي باغ هاي گياه شناسي 
ايجاد كرد كه رفت وآمد انواع پرندگان همچنان تداوم يابد و صداي 
خوش آنها در گوش ها طنين افكند و پرواز چشم نواز آنها بر زيبايي محيط بيفزايد. از ياد 
نمي بريم كه تهران زماني كريدور پرندگان مهاجر و بومي بود و به گفته يكي از كارشناسان، 
800گونه پرنده در آسمان آن آمد و شد داشته اند. از ياد نبريم كه تهران را زماني چنارستان 
گفته اند و درباره خوشي آب و هواي آن و انبوه باغ هاي پردرخت و پرندگان و جانوران آن 
بسيار نوشته اند. اين دانسته ها و خاطره ها را منشأ سياستگذاري شهري قرار دهيم و به 

بازگشت به هويت طبيعي پايتخت و تداوم آن متناسب با شرايط امروز بينديشيم.

گشت و گذار در تابستان كرونايي چگونه است؟
اماكن و مراكز گردشگري با رعايت دستورالعمل هاي مقابله با كرونا برنامه هاي تابستاني خود را اجرا مي كنند

با رسيدن فصل تابستان، گردشگري در شهر تهران با وجود 
شــيوع ويروس كرونا مورد توجه قرار مي گيرد. با مصوبات 
جديد دولتي درهای بسياري از اماكن گردشگري به روي 
شهروندان باز شده، ولي سؤالي كه باقي مي ماند اين است 
كه اماكن گردشــگري تا چه اندازه در برابر ويروس كرونا 
ايمن هستند و مديريت شهري چه تهميدات و برنامه هايي 
را در اين زمينه اجرا مي كند. اقدامات برخي اماكن و مراكز 

گردشگري شهر تهران را در اين خصوص جويا شديم.

پيش به سوي گردشگري مجازي
بعد از شيوع ويروس كرونا ستاد گردشگري شهر تهران به 
سمت گردشگري مجازي روي آورد كه راه اندازي فاز اول 
سامانه جامع گردشگري در تابستان پيش رو، اصلي ترين 
برنامه آن خواهد بود. اين ستاد در ايام نوروز با ايجاد فضاي 
گردشگري مجازي به معرفي موزه هاي شهر پرداخت و در 
سايت ستاد، مسابقات گردشگري را راه اندازي كرد. معرفي 
آداب و رسوم تهرانيان قديم و زورخانه هاي تاريخي تهران 
يكي ديگر از برنامه هاي مجازي ســتاد اســت. اكنون نيز 
در فضاي مجازي اين روند ادامــه دارد. معرفي كتاب هاي 
گردشگري از ديگر عملكردهاي ستاد است و در ايام تابستان 
مطابق با تقويم و روزهاي مناسبتي، برنامه هايی در حوزه 

گردشگري در فضاي مجازي خواهد داشت.

برنامه هاي شاد در بوستان ها
با افزايش حضور شهروندان در بوستان هاي پايتخت، سازمان 
فرهنگي هنري شــهرداري تهران مانند سال هاي گذشته 
برخي برنامه هاي شــاد را به اجرا درآورده است. برگزاري 
عصرانه هاي شادي 3روز در هفته در پارك ها، نمايش فيلم 

در پرديس هاي سينمايي، افتتاح بزرگ ترين پرديس تئاتر 
تهران در مجموعــه باغ كتاب، برپايي نمايشــگاه كتاب و 
گالري هاي هفتگي در صورت برگزاري نمازجمعه و توليد 
بيش از 145هزار اثر مانند فيلم، موسيقي، كتاب و... در فضاي 

مجازي، بخشي از اين برنامه هاست.

درياچه چيتگر و اراضي عباس آباد
محدوده درياچه چيتگر در روز هــاي اوج بيماري كرونا به 
روي شهروندان بسته بود اما با آغاز تابستان امكان رفت وآمد 
شهروندان در حاشيه درياچه خليج فارس فراهم شده است. 
اكنون هر روز عصر شهروندان زيادي به اين مجموعه مراجعه 
مي كنند و اقدامات بهداشــتي نيز براي مقابله با ويروس 
كرونا به صورت دائمي اجرا مي شود، معابر سطح مجموعه 
به مساحت 227هزار مترمربع به صورت روزانه ضدعفوني 
مي شوند، گندزدايي 208چشــمه سرويس  بهداشتي نيز 
به صورت روزانــه در 3نوبت انجام مي شــود، آالچيق ها و 
مبلمان شهري رينگ اصلي نيز به مساحت 3722مترمربع 
به صورت روزانه ضدعفوني مي شوند و گندزدايي 1821قطعه 
نيمكت، آبخوري، ســطل زباله و باربيكيــو نيز به همين 
ترتيب انجام مي شــود. در اراضــي عباس آباد نيز عمليات 
ضدعفوني، سنجش تب، آموزش هاي الزم براي جلوگيري 
از شيوع و انتقال ويروس كرونا، توزيع ماسك، دستكش و 
موادضدعفوني كننده در ميان كارگران و بازديدهاي روزانه و 
مانورهاي بهداشتي از رستوران ها و مراكز عرضه مواد غذايي 

انجام مي شود.

شهرداري تسهيلگر است

طرح خانه هاي كوچك اندازه از اين بابت مطرح شده كه شهرهاي نوساز، از منظر تامين 
خدمات شهري وضعيت خوبي ندارند و سرانه خدماتي در اين شهرها از استانداردهاي 
كشوري هم پايين تر است. شايد جالب باشد بدانيم كه تهران تقريبا از نظر تامين فضاي 
آموزشي بدترين وضعيت را ميان استان ها و شهرهاي كشور دارد. از سوي ديگر مشكالت 
و معضالت حوزه هاي بهداشت و درمان، امنيت و تاسيسات شهري هميشه براي شهرهاي 
حومه اي مطرح بوده و هست و چنين شهرهايي، ساختار اجتماعي مناسبي هم ندارند. 
نكته ريز ماجرا اين است كه سرپرست هاي خانوار شهرهاي پيراموني تعلق خاطر بسيار 
كمي به محيط و محله خودشان دارند؛ مگر جاهايي كه قدمت بيشتري دارند. در اين ميان 
در محله هاي پرجمعيت و مركزي تهران نيز امكان احداث خانه هاي تازه وجود ندارد، چون 
زميني براي ساخت نيست. وجه ديگر قضيه به آمار خانه هاي خالي برمي گردد. طبق آمار 
سال1395 حدود 300هزار واحد مسكن خالي و بدون استفاده با هزينه اي بالغ بر 500هزار 
ميليارد تومان وجود دارد كه يعني توسعه نامتوازن سرمايه و ثروت در شهر. بنابراين براي 
مهار سوداگري زمين و مسكن و خانه دارشدن افراد خاصي مثل زوج هاي جوان و سالمندان 
بايد به سمت خانه هاي كوچك اندازه رفت. حال در طرحي كه شهرداري ارائه كرده اين نهاد 
تسهيلگر اين راه است و براي خانه هاي كوچك اندازه سقف حداكثر ۲0درصد مساحت 
زيربنا و ۴0درصد تعداد واحدها را درنظر گرفته است؛ يعني اساسا قرار نيست شهرداري 
بودجه اي براي اين كار اختصاص دهد. طبق ضوابط طرح تفصيلي، امكان ساخت واحد 
35متري وجود دارد، اما ضوابط سختگيرانه به ويژه در تأمين پاركينگ براي هر واحد و در 
همه جاي شهر به صورت يكسان، براي سازنده   خانه كوچك اندازه صرفه ندارد. مطالعات 
مشاوران شهرساز نشان مي دهد الگوي كالبدي خانه و اندازه و كيفيت فضاي سكونت 
وابسته به محل كار، رفت وآمد و تأمين شرايط آسايش و آرامش شهروندان هم هست و 
صرفاً اندازه خانه به تنهايي شرايط آسايش مردم را فراهم نمي كند. ضمن اينكه براي ايجاد 
امكان استفاده از وام مسكن براي اين واحدها به تأييد ساير دستگاه ها نياز است. همچنين 

بهتر اين است مردم و صاحب نظران در اينباره نظر بدهند.

بهينه سازي فضا هاي غيركاربردي به فضاهاي كاربردي

 

در طراحي خانه هايي كه تا به امروز ساخته شده اند، فضاهاي مشترك به گونه اي 
طراحي شده  كه خدمات مورد نياز تك تك اعضاي خانواده كمتر مورد توجه قرار 
گرفته؛ از طرفي با تعطيلي مدارس و كم شدن زمان كاري كارمندان، اعضاي خانه 
با محدوديت فضاهاي مختلفي مواجه شده اند. لذا تغيير طراحي فضاها به جهت 
افزايش فضاي مفيد جزو ضرورت ها قرار گرفته است. بنابراين، راه حل در تركيب 

معماري، طراحي صنعتي و گردشگري در خانه است.
 تبديل پنجره هايي كه تا امروز محدود به يك چهارچوب بود به بالكني 

با صفا.1
  افزايش متراژ خانه درصورت نياز.

  تغيير كاربري پنجره به جهت تجديد هواي خانه و فرد
  تعبيه باربكيو و چوب رختي متحرك

  فضاي جديدي براي خانه

مدوالر كردن فضاي پارتيشن بندي خانه
  به صورتي كه فضاي آشپزخانه در هنگام مهماني كوچك تر شده و به ۲

فضاي اتاق مهماني افزايش پيدا كند
  در دوران كرونا، كودكان به دنبال فضاي دوچرخه سواري و بازي هاي تحركي 
هستند و با سيستم آپارتمان نشيني ممكن نيست. البته اگر چند ديوار حذف 
شوند شــايد فضا باز تر شــود. ديوار ها در لحظه قابل حذف نيستند. اما قابل 

جابه جايي هستند.

 استفاده از فضاهاي غيرقابل دسترس و كور خانه براي چندين كاربرد
بهينه سازي  فضاهايي كه اغلب وسيله ها اشغال كردند و عماًل فضاي 3

باال و پايين آنها بي مصرف است. اين فضا ها مي تواند به فضاي مفيد تبديل شود.

آموزش مجازي بازيگري، اجرا و انيميشن
تابستاني  »مدرسه 
تهران« از هفته آينده 
شروع مي شود. در 
مدرســه تابستاني 
ويدئوهاي آموزشي 
شامل بازيگري تئاتر، 
انيميشن، گويندگي 
و اجرا، موســيقي، 
طنز، داستان نويسي، 
قرآن، فيلمســازي 
و  موبايــل  بــا 

خاطره نويسي براي گروه سني نوجوانان منتشر شود. 
قرار است مهتاب نصيرپور بازيگري، منصور ضابطيان 
گويندگي و اجرا و بهرام عظيمي انيميشن را آموزش 
بدهند. در مجموع حدود ۶0جلسه ويدئوي آموزشي 
درنظر گرفته شده كه هر هفته 1۲ويدئوی آن منتشر 
مي شود. انتشــار اين دوره ها از هفتم تيرماه در سايت 
WWW.tabestani99.ir آغاز می شــود و به مدت 

5هفته ادامه خواهد داشت.
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  مرگ كارگر ساختماني در جايي غيراز قطر
معموال وقتي خبر مرگ يك كارگر ساختماني در يك 
ورزشگاه به گوش مي رسد ناخودآگاه ذهن آدم سراغ 
پروژه هاي ورزشي عظيم قطر مي رود اما اين بار در يك 
كشور مرفه يعني موناكو چنين اتفاقي رخ داده است. 
زمين تمريني موناكو كه در يك منطقه كوهستاني در 
جنوب شرقي فرانسه است، يك قرباني 50ساله داشت؛ 
او در حال استفاده از بيل مكانيكي دچار سانحه شد 

و سقوط كرد.
   آمادگي جام جهاني2022به 85درصد رسيد

قطر اعالم كرد كه پروژه هاي ساخت وساز ورزشگاه هاي 
اين كشــور براي ميزباني جام جهاني2022به مرز 
85درصد آمادگي رســيده و كرونا هم نتوانسته در 
روند پيشرفت پروژه ها خللي ايجاد كند. به هر حال 
اين كارگران هســتند كه با كرونا دست وپنجه نرم 
مي كنند و ميلياردرها كرونا نمي گيرند؛ هر چند كه 
رئيس ستاد آماده سازي جام جهاني ادعا مي كند كه در 
ساخت وسازها فاصله گذاري اجتماعي رعايت مي شود.
   تمسخر شعار ضدنژادپرستانه اهالي فوتبال

درحالي كه بازيكنــان تيم هاي مختلف در ليگ هاي 
مختلف با شــعار »جان ســياهان اهميت دارد« به 
ميدان مي روند، در جريان بازي منچسترســيتي و 
برنلي، بنري براي حمايت از سفيدپوستان توسط يك 
هواپيما به پرواز در آمد با اين شعار كه »جان سفيدها 
اهميت دارد«! جالب اينكه امضاي باشگاه برنلي هم 
پاي اين شــعار ديده مي شد. اين باشــگاه بالفاصله 
عذرخواهي كرد و قول داد با مقصران برخورد شديد و 
آنها را از كار بركنار كند. شايد اگر رنگي اش نمي كردند 
و مي نوشــتند »جان )زندگي( آدم ها اهميت دارد« 
يا »جان آدم ها و جانوران و گياهان مهم اســت و در 

امتحان مي آيد)!(«، از اين مشكل ها نداشتيم.
 مرگ اســطوره گمنام ميالن،خوشبختانه 

كرونا نبود!
عمرا اگر نام اين بازيكن را شــنيده باشيد. ميالن در 
دهه 60و 70ميالدي يك مهاجم داشــت كه يك بار 
در فينال جام باشــگاه هاي اروپــا )ورژن قبلي ليگ 
قهرمانان( در سال1969 هت تريك كرده بود. پيرينو 
پراتي، مهاجم پيشــين تيم هاي فوتبال ميالن، رم و 
فيورنتينا روز دوشنبه در سن 73سالگي درگذشت. 
خوشبختانه مرگ او بر اثر كرونا نبوده! پراتي با ايتاليا 
در جام ملت هاي1968 قهرمان و در جام جهاني1970 

نايب قهرمان شد.

برنامه ليگ برتر

جهان

گفت وگو

آخرين قهرماني اســتقالل در ليگ برتر با پيروزي 
مقابل همين تيمي به دست آمده كه امشب حريف 
آبي هاســت. اما اين قهرماني يك نكتــه جالب تر 
هم دارد. اســتقاللي ها حتما خيلي خوب يادشان 
هســت كه آخرين قهرماني اين تيم در ليگ  برتر 
سال92 و در پايان ليگ دوازدهم رقم خورد. در آن 
فصل اســتقالل قهرماني اش را در هفته ماقبل آخر 
با پيروزي يك بر صفر مقابل فوالد و در شــهر اهواز 
قطعي كرد. فرهاد مجيدي در دقيقه19 آن بازي يك 
پنالتي از حريف گرفت و جواد نكونام اين پنالتي را 
تبديل به گل قهرماني استقالل كرد. دقيقا همين 
2چهره امشب به عنوان سرمربي روي نيمكت هاي 
دو تيم مي نشينند. اين دو نفر -چه به عنوان بازيكن 
و چه در جايــگاه مربي- هرگــز در ليگ روبه روي 
هم قرار نگرفته اند اما 18بار در تركيب اســتقالل 

همبازي بوده اند. در ليــگ دوازدهم مجيدي 2بار 
براي اســتقالل پنالتي گرفت تا نكونام گل بزند و 
جواد هم يك بار به فرهاد پاس گل داد. اما حاال ديگر 
در رابطه ميان اين 2نفر خبري از آن دوســتي ها و 
پاسكاري ها نيست. هر 2نفر براي 3امتياز حساس 
اين بازي نقشه كشيده اند. 3امتيازي كه يا استقالل 
را به قهرماني اميدوار مي كند و يا فوالد را به كسب 

سهميه آسيا.
    بهترين دفاع - بهترين حمله

جواد نكونام را شــبيه ترين مربي ايراني به كارلوس 
كي روش مي دانند. بــا تاكتيك هايي دفاعي كه به 
خوبي تيم را در زمين خودي جمــع مي كند و در 
موقع مناســب ضربه را به حريف وارد مي كند. تيم 
نكونام در نيم فصــل اول مهره هاي هجومي خوبي 
در اختيار نداشت و نتوانست در حمله هم به اندازه 

 دفاع موفق باشــد. اما در پنجره نقــل  و انتقاالتي 
نيم  فصل فرشــاد احمدزاده و پاتوسي را در اختيار 
گرفت تا بر اين مشكل هم تا حدود زيادي غلبه كند. 
حاال تيم او -به شرط آنكه در تعطيالت از فرم خارج 
نشده باشد- به توازن خوبي در حمله و دفاع رسيده 
است. فوالد طي 9بازي قبلي اش در شهر اهواز فقط 
2گل خورده و صاحب بهترين خط دفاعي ليگ در 
بازي هاي خانگي اســت. البته ايــن نكته هم قابل 
توجه اســت كه فوالد ايــن 2گل را از نفت آبادان 
و پرســپوليس خورده و در هردو بازي شكست را 
پذيرفته است. استقالل هم بهترين خط حمله ليگ 
را در بازي هاي خارج از خانه داشته است. تقابل اين 

دو در بازي امشب ديدني خواهد بود.
  آمار عجيب وقت هاي تلف شده

فوالد در تمام بازي هايي كه گل اول را زده پيروز از 

ميدان خارج شده چون خط دفاعي اين تيم با اينكه 
هيچ ستاره صاحب نامي ندارد در دفاع از دروازه اش 
موفق نشان داده اســت بنابراين استقاللي ها بايد 
از خوردن گل اول در اين بازي بترســند و مراقب 
خط حمله فوالد باشــند. اما اگر استقالل در طول 
90دقيقــه هم دروازه اش را بســته نگــه دارد كار 
تمام نشــده و آنها تازه به حساس ترين دقايق بازي 
رسيده اند. در ليگ جاري هيچ تيمي به اندازه فوالد 
بعد از دقيقه90گل نزده و هيچ تيمي هم به اندازه 
استقالل در اين دقايق گل نخورده است. فوالد بعد از 
دقيقه90 به 4گل رسيده و هيچ گلي دريافت نكرده 
است. در عوض استقالل در اين دقايق 5گل خورده 
و هيچ گلي نزده است. سرنوشت بازي رفت دو تيم 
هم در همين دقايق مشخص شد و فوالد توانست در 

وقت تلف شده گل مساوي را به استقالل بزند.

رضاوند: استقالل هيچ وقت دنبال 
تعطيلي ليگ نبود

حداقل بايد يك جام به هواداران هديه بدهيم
اميرحسين اعظمي| استقاللي ها امروز پس از ماه ها بايد به ليگ 
برتر برگردند و در يكي از شهرهاي قرمز كشور با فوالد روبه رو 
شوند. آرش رضاوند كه مدعي اســت استقاللي ها هيچ وقت 
دنبال تعطيلي ليگ نبوده اند، در گفت و گو با همشهري مدعي 
شده آبي ها در شرايط سخت اهواز هم بايد نتيجه خوبي بگيرند 

و در ادامه بازي ها منتظر لغزش رقبا باشند.

  استقالل از لحاظ تاكتيكي و بدني به مرز ايده آل 
رسيده است؟

ما يك دوره بدنسازي انجام داديم و چند بازي دوستانه هم برگزار 
كرديم. درمجموع شرايط خوبي داريم ولي طبيعتا بعد از تعطيلي 
3ماهه، هميشه بازي هاي اول سخت اســت. با اين حال خودمان 
را آماده بازي با فوالد مي كنيم تا ان شــاءاهلل در اهواز نتيجه خوبي 

بگيريم.
  استقالل بدشانس نيســت كه در اين گرماي 

شديد و اوج بيماري كرونا در اهواز، بايد به اين شهر برود؟
قطعا اين مسائل تأثيرگذار است و در شرايط سختي بايد برابر فوالد 
به ميدان برويم. گرمي هوا و رطوبت زياد مي تواند كار ما را سخت 
كند ولي چاره اي نيست. فوالد هم تيم بسيار خوبي است كه براي 
ســهميه ليگ قهرمانان تالش مي كند ولي مــا بايد نتيجه خوبي 

بگيريم، حتي بيرون از تهران.
 هفته گذشــته 2بازيكن خودتــان را به دليل 
مصدوميت از دســت داديد. آيا اين مصدوميت ها به دليل 

انجام تمرينات فشرده بعد از تعطيلي بازي ها بود؟
هر بازيكني ممكن است در شرايط مختلف با اين وضعيت مواجه 
شــود ولي طبيعتا تعطيلي 3ماهه ليگ برتر و تمرينات فشــرده، 
در اين مصدوميت ها تأثير گذار اســت. شــك نكنيد كه در ادامه 
مصدوميت ها بيشتر مي شود، فقط اميدوارم اين آسيب ديدگي ها 

زياد جدي نباشد.
 شرايط خودت چطور است؟

وضعيت من هم بد نيســت ولي در اين تايم، اكثــر بازيكنان كار 
سختي دارند تا به آمادگي كامل برسند. با اين حال همه ما تالش 

مي كنيم تا به شرايط خوبي برسيم و به تيم كمك كنيم.
  شما دوست نداشتيد بازي هاي ليگ برتر تعطيل 

شده و شروع بازي ها از فصل جديد باشد؟
استقالل هيچ وقت دنبال تعطيلي ليگ نبود و همه ما دوست داريم 
كه فوتبال بازي كنيــم ولي حرف ما اين بود كــه بازي ها در يك 
وضعيت بهتر شروع شود. شما االن مي بينيد كه خيلي از شهرهاي 
بزرگ و مهم در وضعيت قرمز قــرار دارند، ما براي بازي هاي ليگ 
برتر بايد ســفر كنيم، به فرودگاه برويم، سوار هواپيما شويم يا در 
هتل ها مستقر شــويم. طبيعتا هر لحظه خطر ابتال به كرونا وجود 
دارد. بايد در اين شرايط تا جايي كه امكان دارد، مسائل بهداشتي 

را رعايت كنيم.
  فكر مي كني اســتقالل هنوز شانس قهرماني 

دارد؟
در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست. ما اصال بي انگيزه نيستيم 
و قطعا هدفمان اين اســت كه هر 10بازي را ببريم و در نهايت هم 
منتظر لغزش حريفان باشــيم. در جام حذفي هم موقعيت خوبي 
براي قهرمان شدن داريم، امسال حداقل بايد يك جام به هواداران 

هديه بدهيم تا آنها را خوشحال كنيم.

 اولين تولد مسي در روز كاري
امروز مسي رسما پا به 33سالگي مي گذارد و با 33ساله شدن او و 35سالگي رونالدو نگراني فوتبال دوستان از پايان دوره اين 
سالطين بيشتر مي شود. در 33سالگي، براي نخستين بار است كه او در روز تولدش نه در تعطيلي به سر مي برد و نه در بازي ها 
يا اردوي تيم ملي و در تولدش بايد در مسابقه شركت كند. 

بهروز رسايلي| امشب سرانجام انتظارها به پايان مي رسد و مسابقات ليگ 
برتر فوتبال ايران با برگزاري بازي عقب افتاده فوالد و استقالل در اهواز از سر 
گرفته مي شود. نبرد اين 2تيم در سال هاي اخير معموال جذاب و مهيج بوده 
و انتظار مي رود اين بار هم دوئل آنها براي بينندگان تلويزيوني رضايت بخش 
از آب دربيايد. در عين حال اما چند دليل وجود دارد كه باعث مي شود نبرد 

امشب اهواز، حتي از شرايط معمول هم داغ تر و حساس تر باشد.
1  پشت اين بازي دقيقا 4 ماه كش و قوس وجود داشته است؛ 4 ماه بحث 
و جدل بر سر اينكه مسابقات بايد برگزار شود يا نه، امشب به پايان مي رسد. 
بازي فوالد و استقالل حكم خط شكن را دارد و مهم است كه خوب و آبرومند 
برگزار شــود. يك بخش داستان اين اســت كه بازيكنان و مربيان مسائل 
بهداشتي را به دقت رعايت كنند و نشان بدهند فوتبال »لولو« نيست. بخش 

ديگر هم ارائه يك بازي كيفي و سطح باالست. اين مدت زياد گفته شد كه 
ليگ بعد از اين همه وقفه از حداقل كيفيت بي بهره خواهد بود. اســتقالل 
و فوالد اما اين پتانسيل فني را دارند كه با ارائه يك نمايش جذاب، فرضيه 

مزبور را باطل كنند.
2  3 امتياز اين بازي براي هر دو تيم از نان شــب واجب تر است. فوالد با 
پيروزي در مسابقه امشب شــهرخودرو را پشت سر مي گذارد، با استقالل 
هم امتياز مي شود و آشكارتر از هميشــه براي كسب سهميه آسيايي خط 
و نشان مي كشد. از سوي ديگر هم اســتقالل اگر اين بازي را ببرد، گزاره 
پرتكرار »اختالف 10امتيازي« پرسپوليس را باطل مي كند و به 8امتيازي 
اين تيم مي رسد. خود اين مسئله فشار رواني را روي سرخپوشان تشديد 
مي كند. پرسپوليس روز يكشنبه با پيكان بازي دارد؛ تيمي كه در اين مدت 
6 بازي دوستانه برگزار كرده و هيچ كدام را نباخته است. پس مي بينيد كه 

برد استقالل چقدر مي تواند براي آنها حائز اهميت باشد.
3  فوالد در بازي رفت مقابل استقالل با يك گل دقيقه نودي يك امتياز 
ارزشمند گرفت و كام هواداران آبي را تلخ كرد. آن روزها تيم استراماچوني 

هنوز جانيفتاده بود؛ پس حاال فرهاد مي تواند انتقام بگيرد و كاري بكند كه 
از دست سرمربي ايتاليايي و محبوب استقاللي ها هم برنيامد.

4    نكته آخر مربوط به سرمربيان 2 تيم مي شود. روابط فرهاد مجيدي و 
جواد نكونام هرگز چندان گرم نبوده است و بعيد به نظر مي رسد حتي اگر 
از خودشان هم بپرسيد، جوابي غير از اين بشنويد. به عنوان مثال، مجيدي 
قبال گفته بود: »كساني كه فقط يك سال سابقه بازي در استقالل را دارند، 
دنبال نيمكت اين تيم هستند.« بسياري اين جمله را طعنه فرهاد به نكونام 
دانســتند، اما حتي بدون اين قبيل كنايه ها هم معلوم است كه جواد يك 
گزينه بالقوه براي هدايت آبي ها به شــمار مي رود. از نظر فني -درست يا 
غلط- او را كپي ايراني كارلوس كي روش مي دانند و در دوران مربيگري هم 
فعال بد نتيجه نگرفته است؛ بنابراين روشن است كه خواباندن مچ نكونام 
تا چه اندازه مي تواند براي مجيدي مهم و حيثيتي باشد. وقتي بحث بر سر 
محل برگزاري بازي باال گرفته بود، فرهاد با يك جمله به همه دعواها پايان 
داد: »هر كجا فوالد بخواهد بازي مي كنيم.« اين يعني استقالل از هر نظر 

آماده جنگ است؛ ادعايي كه امشب محك خواهد خورد.

  تب باال، بدون سرفه
  4 دليل در اثبات اهميت فوق العاده بازي فوالد و استقالل

معوقه از هفته هفدهم

فوالد- استقالل
چهارشنبه4 تير

21:00

هفته بيست ودوم 

شهرخودرو- ذوب آهن

تراكتور- نساجي
يكشنبه 8 تير

20:15

نفت آبادان- پارس جنوبي

سپاهان- گل گهر
دوشنبه- 9 تير 

20:45

20:30
شاهين- نفت مسجدسليمان

پيكان- پرسپوليس

فوالد- ماشين سازي
استقالل- سايپا

21:00

21:00

هفته بيست وسوم

نفت مسجدسليمان- ماشين سازي

ذوب آهن- پيكان

پرسپوليس- شاهين

نساجي- فوالد
سايپا- سپاهان

تراكتور- نفت آبادان
شنبه- 14 تير

20:15

پارس جنوبي- استقالل
يكشنبه- 15 تير

20:30

20:45

21:00

21:00

گل گهر - شهر خودرو

 به ياد آخرين
 قهرماني استقالل

   نكونام و مجيدي هرگز با هم روبه رو نشده اند
 و ليگ با نخستين تقابل آنها از سر گرفته مي شود

اولين مواجهه فوتبال ايران بــا پديده اي به نام خداداد 

عزيزي در نخستين روز از ليگ آزادگان سال71بود. در 

نخســتين هفته آن رقابت ها تيم ابومسلم در ورزشگاه 

آزادي مهمان پرسپوليس بود و فقط چند دقيقه كفايت 

مي كرد تا يك جوان تازه وارد با چهره اي عجيب خودش 

را به خط دفاعي پرســپوليس تحميل كند؛ جوانكي با 

صورت آفتاب سوخته و چشم هاي بادامي كه آن وقت ها 

هنوز شبيه جكي چان نشــده بود و چهره اش بيشتر به 

بازيگران فيلم هاي پرويز كيمياوي شــباهت داشت! 

خداداد در آن بازي بارها خط دفاع پرســپوليس را به 

هم ريخت و حاضران در ورزشــگاه را وادار كرد نامش را 

از همديگر بپرسند. او در دقيقه آخر با فرار تندوتيزش 

يك پنالتي هم از مدافعان پرسپوليس گرفت اما خودش 

اين پنالتي را هــدر داد تا نتيجه بازي در نهايت 2بر صفر 

به سود پرسپوليس باشد. همين اتفاقي كه در نخستين 

بازي براي او رخ داد را مي تــوان چكيده اي از هر آنچه 

در 15سال بعدي برايش اتفاق افتاده، محسوب كرد. او 

هميشه با نبوغ ذاتي و تكنيك مثال زدني اش براي خود 

فرصت رشد مي ساخت و هميشه خودش با بازيگوشي و 

ســهل انگاري اين فرصت ها را هدر مي داد. البته همين 

امروز هم از ستاره اي به نام خداداد عزيزي خاطره فتح و 

پيروزي كم نيست. او ستاره ايران در جام ملت هاي1996 

امارات بود و بهترين بازيكن آن رقابت ها لقب گرفت، گل 

صعود ايران به جام جهاني1998 را به استراليا زد و نامش 

را با اين گل در تاريخ ماندگار كرد، در ليگ داخلي يكي 

از ســتاره هاي تيم پاس در راه رسيدن به قهرماني ليگ 

ســوم بود و در زمينه جوايز فردي هم يكي از 4بازيكن 

ايراني شــد كه جايزه بهترين بازيكن ســال آسيا را از 

AFC دريافت مي كند. اما اين موفقيت ها براي آن همه 

استعداد كم بود. او فقط 47بازي ملي براي ايران انجام داد؛ 

درحالي كه به راحتي مي توانست يكي از اعضاي باشگاه 

صدتايي ها باشد.در سال2001و درحالي كه تازه 30ساله 

شده بود شماره پيراهنش را در يك بازي تداركاتي بهانه 

كرد و دســت بالژويچ را پس زد تا خودش و تيم ملي را از 

حضور در جام جهاني2002محروم كند. خداداد باالخره 

 فوتبالش را در عقــاب و راه آهن تمام كرد. آيا نام همين 
2 مقصد براي آنكه بفهميم او مسيرش را اشتباه انتخاب 

كرده بود، كافي نيست؟

 خودش ساخت
ي| خودش خراب كرد

اس
د عب

شا
| فر

 ها 
س

 عك
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  بازگشت به ميدان پس از 3سال و يك ماه
يك بازيكن فوتبال 3 سال و يك ماه و يك روز پس از آنكه به نظر مي رسيد 
ديگر قادر به ادامــه فوتبال نخواهد بود، در باالترين ســطح به فوتبال 
برگشت. برونو سوريانو، كاپيتان ويارئال از اواخر فصل 17-2016يعني 
از 21مه2017به دليل مصدوميت هاي شــديد و جراحي حتي در يك 
مسابقه رســمي هم به ميدان نرفته بود. او در دقيقه88بازي با سويا به 
زمين رفت و در پايان درحالي كه اشك مي ريخت، گفت: »خيلي وقت 
است كه بازي نكرده ام و تقريباً نمي دانم چه بايد بگويم. خيلي خوشحالم. 
بارها سعي كردم برگردم ولي نشد. گاهي اوقات فكر مي كردم كه بهترين 

تصميم خداحافظي است، اما حاال مي خواهم به تيم كمك كنم.«

بدبختي جديد بارسا و رئال در نقل وانتقاالت
بارسلونا براي فصل آينده دنبال چند لقمه گلوگير است كه با توجه به اوضاع 
اقتصادي باشگاه بعيد به نظر مي رسد دست اين تيم به نيمار يا الئوتارو 
مارتينس برسد. در الليگا قانون جديدي هم وضع شده كه اين باشگاه را از 
الئوتارو دورتر مي كند. قانون جديد الليگا سعي دارد باشگاه هاي بزرگ را 
در خريد بي رويه محدود كند. قرار است 3 باشگاه اول اسپانيا فقط مجاز به 
مصرف 25درصد از رقم فروش بازيكنان خود باشند كه البته رئال و بارسا و 
اتلتيكو قطعا به آن اعتراض خواهند كرد و شايد به بهانه همين بدعت روند 
خروج از الليگا و پيوستن به سوپرليگ اروپا سرعت يابد. بارسا بدون اين 
قانون هم توان آزاد كردن بند فسخ 11ميليون يورويي مهاجم آرژانتيني 
اينتر را ندارد و ممكن است به سمت اوباميانگ، مهاجم ناراضي گابني برود 
كه در اواخر قراردادش با آرسنال به سر مي برد و هنوز تمديد نكرده است. 

آگوئرو در بيمارستان؛ همان هميشگي!
من سيتي در دو بازي پياپي دو تلفات عمده داشت. در بازي قبلي ادرسون، 
دروازه بان برزيلي منچسترسيتي با بي احتياطي خود موجب مصدوميت 
شديد اريك گارسيا شد و اين بار در بازي با برنلي نوبت آگوئرو بود. او بايد 
براي جراحي مينيســك زانوي چپ خود فردا در بارسلونا جراحي شود. 
او قبال در همين شهر و در همان بيمارستان جراحي شده بود و از عمل 
خود راضي بود.  در روزهاي اخير برند لنو، دروازه بان آرسنال هم شديدا 

مصدوم شده است.

ژاوي دنبال ستاره محبوب آرسنال
درحالي كه احتمال مي رود ژاوي در فصل آينده هدايت تيم بارسلونا 

را به عهده بگيرد، از همين حاال براي خريد سانتي كاسورال براي السد 
قطر اقدام كرده است. كاســورال كه در آرسنال بسيار محبوب بود بعد 
از مصدوميتي طوالني مجبور به خداحافظي از اين تيم و بازگشت به 
ويارئال شد. او در بازگشت ثابت كرد كه هنوز بازيكني سطح باالست و 
يكي از 3 بازيكن برتر الليگا در موقعيت سازي لقب گرفت. حاال ژاوي 

مي خواهد او را جانشين ديگر هموطنش يعني گابي كند. 

جهان

مرد شماره یک تنیس جهان كرونا گرفت
به گزارش Record، تست کروناي نواک جوکوويچ و همسر او مثبت اعالم شد. جوکوويچ در زمان بازگشت به بلگراد، 
با اينکه هيچ نشانه ای از ابتال به ويروس کرونا نداشت، اما به دليل اينکه برخی از بازيکنان و مربی های حاضر در تور 

آدريا به ويروس کرونا مبتال شده بودند، به همراه تمام اعضای خانواده اش تست کرونا داد. 

كريســتيانو رونالدو، كريســتيانو رونالدوي رئــال  مادريد 
نيســت. رئال مادريد هم در فصل اول پس از او رئال مادريد 
نبود. كريستيانو در سري آ با سبك فوتبال بسته و تاكتيكي 
حريفان و درك نشدن از ســوي همبازيانش نمي تواند يكي 
از 2 بازيكن برتر جهان باشــد. در رئال همه بــراي او بازي 
مي كردند اما در تيم جديد و در پست جديد مهاجم شماره9 
اوضاع برايش متفاوت از گذشته اســت. او با اين حال با گلي 
كه از روي نقطه پنالتي به بولونيا زد، توانست ركورد بهترين 
گلزن پرتغالي تاريخ ســري آ را كه در دست روي كاستا بود 
به دست آورد. كاستا 12سال در فيورنتينا و ميالن بازي كرد 
و در 339مســابقه 42گل زده بود )39پــاس گل( و رونالدو 
در كمتر از 2 فصل و تنها در 54مســابقه 43گل زده است. 
كاستا هر 619دقيقه يك گل داشــت كه براي يك هافبك 
وسط ميانگين خوبي اســت و رونالدو هر 72دقيقه يك گل. 
او بهترين گلزن پرتغالي تاريخ الليــگا و ليگ برتر هم بود و 
البته بهترين گلزن تاريخ رئال با 450گل. در منچســتر در 
196بازي ليــگ برتري 84گل زد، در الليــگا در 311بازي 
ليگي 292گل. آخرين گل ليگي رونالدو براي يووه به 121روز 
قبل تر برمي گردد كه دومين آمار بد او بعد از دسامبر2002 تا 
نوامبر2003 بود؛ با اين تفاوت كه 3 ماه از اين فاصله گل نزني 

اين دفعه او در تعطيلي كرونايي سپري شد. 

 او در 35سالگي در آستانه رســيدن به ركورد گل هاي ملي 
علي دايي بود كه كرونا روند او را بــا 43گل در 40بازي آخر 

ملي متوقف كرد.
اما در رئال هم در نبود رونالــدو اوضاع براي كريم بنزما بهتر 
شــده و او حاال اميد اول گلزني اين تيم است. كريم هنوز در 
سال2020 يك گل از آمار 4گل ســرخيو راموس براي اين 
تيم كمتر زده اما در 2 بازي پياپي موفق شده از ركورد گلزني 
پوشكاش افسانه اي و هوگو ســانچس مكزيكي عبور كند و 

تعداد گل هاي رئالي خود را به عدد165 برساند.
كريم بنزما با گلي كه به سوســيداد زد بــا 165 گل ليگي از 
آمار هوگو سانچس هم رد شد. او هفته قبل ركورد پوشكاش 
را پشت سر گذاشته بود. او از زماني كه رونالدو رفته 46گل و 
16پاس گل را به نام خود ثبت كرده و اين در حالي است كه 
حتي يكي از گل ها هم پنالتي نبوده. در همين فاصله رونالدو 
50گل و 16پاس گل در همه رقابت ها داشــته، ساديو مانه 
)ليورپول( 42گل و 11پاس گل، فيرمينو 20 گل و 18 پاس 
گل، آگوئرو 45 گل و 12 پاس گل، لوكاكو 36 گل و 6 پاس 
گل، گابريل ژسوس 27 گل و 9 پاس گل، كاواني 24 گل و 7 
پاس گل، ايكاردي 32 گل و 6 پاس گل، نيمار 36 گل و 16 
پاس گل، تيمو ورنر 49 گل و 17 پاس گل، گريزمان 29 گل 

و 16 پاس گل و سوارس 35 گل و20 پاس گل.

  ركورد رونالدو و جانشينش
    کريستيانو يك عدد ديگر را هم به نام خودش کرد 
  درحالي که با رفتن او کريم هم رکوردزن شده است

    اما نه از ايران!
  قيمت 5 ميليون دالري مهدي قائدي مي تواند سراب نباشد

مديرعامل استقالل گفته در مورد ترانسفر مهدي قائدي به پيشنهادهاي زير 5 ميليون دالر توجه نخواهد 
كرد و اين ادعا همچنان در محافل فوتبالي محل بحث اســت. بســياري از تحليلگران اظهارنظر احمد 
سعادتمند را غيرمنطقي و غيركارشناســي مي دانند؛ انتقادهايي كه به نظر مي رسد درست باشد. جالب 
اينكه پيش تر وينفرد شفر هم دچار همين خطاي محاسباتي شده بود. سرمربي آلماني پيشين استقالل 
عقيده داشت قيمت انتقال  اللهيار صيادمنش به اروپا 10 ميليون دالر است اما اين مهاجم جوان نهايتا با 
يك دهم اين رقم راهي ليگ تركيه شد. ادعاي شفر آنقدر غلوآميز بود كه بعدا به سودجويي از محل انتقال  
اللهيار متهمش كردند و گفتند براي اين فوتباليست جوان نقشه كشيده بود.اين وسط اما يك نكته كليدي 

نبايد فراموش شود؛ اينكه ممكن است صيادمنش و قائدي واقعا 5يا 10ميليون دالر بيارزند و روزي هم با 
همين ارقام جابه جا شوند اما اگر اين اتفاق براي آنها رخ بدهد در انتقال اروپا به اروپا خواهد بود. واقعيت آن 
است كه بازار فوتبال ايران براي جهانيان ارزش پرداخت چنين ارقامي را ندارد؛ بنابراين ابتدا تيم هايي از 
ليگ هاي معمولي تر با پرداخت پول كمتر اقدام به جذب ستاره هاي ما مي كنند و بعد از اثبات شايستگي 
فني آنها، قيمت شان در انتقال هاي بعدي افزايش پيدا مي كند؛ تا جايي كه مثال عليرضا جهانبخش يك 
انتقال ركوردشكن 17ميليون پوندي را تجربه كرد. مهدي طارمي و عليرضا بيرانوند از ليگ ايران با ارقامي 

بين 500تا 700هزار دالر جدا شدند اما ممكن است در آينده وضعيت براي آنها فرق كند.
در نتيجه به نظر مي رسد باشــگاه هاي ما به جاي انتظار بيهوده و اصرار براي عقد قرارداد كالن اوليه، بايد 
طوري قرارداد ببندند كه در انتقال هاي بعدي و اروپا به اروپا هم درصدي به آنها برسد. اين شبيه كاري است 
كه 2 دهه قبل امير عابديني در مورد مهدي مهدوي كيا انجام داد و حتي انتقال ثانويه اين بازيكن از بوخوم 

به هامبورگ هم براي سرخ ها پولساز شد.
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همانطور كــه انتظار مي رفت خبر بازگشــت علي كفاشــيان به 
فدراســيون فوتبال با موجي از انتقادها همراه شد. وقتي كارنامه 
ناموفق، عدم جديت و پاســخگويي و نيز ابهامات اخير در عملكرد 
كفاشيان مرور مي شود، طبيعي است كه منتقدان او آرام نگيرند. اين 
وسط خيلي ها حرف زدند كه خيلي از حرف هايشان هم درست بود 
اما راستش دوره افتادن داريوش مصطفوي و حمالتش به كفاشيان 
را هيچ طوري نمي توانيم هضم كنيم. آقا شما ديگر خداوكيلي كوتاه 
بيا؛ شما كه جمله تاريخي »فيفا هيچ غلطي نمي تواند بكند« را خلق 
كرديد و در يك جلسه نيم ساعته به اندازه 50سال از علي آبادي درس 
گرفتيد؛ شما كه بزرگ ترين افتخار دوران مديريت تان در فوتبال 
را تطميع داوران بين المللي براي سوت زدن به سود تيم هاي ايراني 
مي دانيد؛ شما اصال در شرايطي نيستيد كه بخواهيد از يك نفر ديگر 

انتقاد كنيد؛ حتي اگر آن يك نفر كفاشيان باشد!

شما ديگر كوتاه بيا!

مديران باشگاه پرسپوليس اخيرا با اعالم اينكه يك اليحه دفاعي 
1300صفحه اي عليه برانكو نوشته  و به فيفا فرستاده اند، خبرساز 
شده اند. خيلي ها از اين اقدام سرخپوشان گله كردند و خود برانكو 
هم در اين مورد حرف زد. اتفاقا ما اصال مشكلي با اين داستان نداريم. 
احترام برانكو محفوظ است اما باشــگاه ايراني هم موظف است اگر 
احساس مي كند حقش پايمال شده، با تمام قدرت از خودش دفاع 
كند. همه اينها درست، اما كاش آقايان در كنار 1300صفحه دفاعيه 
عليه برانكو، 13صفحه يا حتي 13خط هم در مورد آنتوني استوكس 
به فيفا نامه مي زدند. باور نكردني است كه يك بازيكن كلي پول گرفته، 
كمتر از100 دقيقه بازي كرده، باشگاه را پيچانده و حاال هم هر روز با 
پيغام هاي وقيحانه بقيه دستمزدش را مطالبه مي كند. راستش اين 

تعلل پرسپوليس در قبال استوكس كم كم دارد نگران مان مي كند.

13خط هم براي استوكس بنويسيد

پس از آنكه خبرگزاري ها نوشتند شجاع خليل زاده و محمدحسين 
كنعاني زادگان سر تمرين درگير شده اند و بگومگو كرده اند، شجاع 
موضوع را از بيخ و بن تكذيب كرد و گفت چنين مسئله اي اصال در 
كار نبوده است. محض اطالع جناب شجاع، خبر درگيري 2 نفر در 
تمرين به ندرت مي تواند جعلي و خيالي باشد؛ چون به طور مشخص 
بايد 2 اسم مطرح شود و نمي توان روي هوا يك چيزي پراند. در اين 
داستان هم كنعاني زادگان سكوت كرد كه به نوعي تأييد خبر رسانه ها 
بود. كاش شــجاع هم همين كار را مي كرد و چيزي نمي گفت. اين 
درگيري ها در فوتبال رخ مي دهد و كامال طبيعي است. آنچه طبيعي 
نيست، اصرار به گريز از صداقت است. حاال اگر بازيكن ديگري بود 
يك چيزي، ولي يكي مثل خليل زاده بــا آن اعصاب خراب چطور 

مي تواند خبر درگيري اش را تكذيب كند؟ ول مان كن شجاع!

اصال هم به شما نمي آيد

نكته بازي
ليلي خرسند|  صحبت هاي ديروز مهين فرهادي زاد، 
معاون توسعه ورزش زنان در وزارت ورزش اين شائبه 
را ايجاد كرد كه او مخالف فعاليت زنان در ورزش هاي 
زورخانه اي است؛ هرچند خود او مدعي است با توجه 

به جايگاهي كه دارد، حق و اجازه مخالفت ندارد. 
چندهفته اي اســت كــه راه انــدازي ورزش هاي 
زورخانه اي زنان مطرح است. عده اي كه اين ورزش 
را مختص مــردان مي دانند و ورود زنــان به گود 
زورخانه را ننگ، تجمعاتي اعتراضي برپا كرده اند. 
بعضي ها هم در صحبت هايشــان تاييــد كرده اند 
كه زنان هم مثل مردان مي توانند در ورزشــي كه 
عالقه دارنــد، فعاليت كنند؛ به خصــوص اگر اين 
ورزش، ورزش ملي باشد. اما صحبت هاي دوپهلوی 
فرهادي زاد به مذاق زنان خــوش نيامده. او ديروز 
گفت وگويي با ايسنا داشــت و برداشت بعضي ها از 
صحبت هاي او اين بود كه معاون ورزش زنان موافق 
راه اندازي اين رشته نيســت: »ورزش زورخانه ای 
مجوز فعاليت برای زنان ندارد. فدراسيون درخواست 
كتبی خود را براي دريافت مجوز فعاليت زنان داده 
و بر اين اساس شورای مديريت ورزش زنان تشكيل 
و نظرات صاحب نظران دريافت شــده است كه در 
نهايت جمع بنــدی و در شــورای معاونان وزارت 
مطرح و فعاليت يا عدم فعاليت اين رشته مشخص 
می شــود.« فرهادي زاد حتي از ايــن فراتر رفته و 
مخالفتش با حضور زنان در زورخانه را واضح بيان 
كرده است: »زنان می توانند هر رشته ای را به شخصه 
دوست داشته باشند اما برای اينكه يك رشته مجوز 
فعاليت بگيــرد و در جامعه تعميــم پيدا كند بايد 
مالحظات مختلف ازجملــه مالحظات فرهنگی، 
موضوع اشاعه سالمتی از طريق اجرای اين رشته، 
عرف جامعه و ديدگاه نهادهای فرهنگی مورد توجه 
قرار گيرد. در تاريخ تربيت بدنی به استفاده مردان از 
ابرازآالت آن ازجمله ميل، كباده و غيره اشاره شده 
و هيچ جا زنان را در گود زورخانه نشان نداده است.« 
فرهادي زاد در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند 
كه حقي براي اعمال نظر شخصي اش ندارد: »فرد 

اينجا صحبت نمي كند، جمع بايد تصميم بگيرد. 
معاونت نامه اي را مبني بر فعاليت زنان در اين رشته 
از رئيس فدراســيون دريافت كــرد اما بدون هيچ 
مستنداتي. نامه فدراســيون فقط يك درخواست 
بود. فدراسيون مي توانست مستندات  مربوطه اش 
را هم بدهد اما اتفاقي در اين فضا نيفتاده. كاري كه 
ما بايد انجام مي داديم اين بود كه اين درخواست را 
در شــوراي مديريت ورزش زنان بررسي كنيم كه 
به سرعت اين شــورا را تشكيل داديم. متخصص و 
خبرگاران مربوطه، افــراد صاحب نظر و... نظراتي 
را دادند. نظرات جمع بندي شــده و بايد به شوراي 
معاونين برود. ممكن است من نظر شخصي داشته 
باشم ولي نمي توانم نظر شــخصي خودم را اعمال 

كنم، چون نه حق دارم و نه اجازه.«
فرهادي زاد مي گويد: فدراســيون بايد مستندات 
فعاليت زنان را ضميمه درخواســت مي كرد اما آيا 
رشته اي كه هنوز مجوز ندارد، مي تواند مستنداني 
مبني بر فعاليت داشته باشد؟ چندي پيش چند زن 
در يكي از زورخانه هاي شهر قدس وارد گود شدند، 

دبير هيأت و زورخانه دار هردو از كار بركنار شدند.
ســؤال ديگر اين اســت؛ آيا مثال رشــته اي مانند 
شــطرنج هم براي فعاليت در بخــش زنان مجوز 

گرفته است؟
محمد جعفرپور، دبير فدراســيون درباره ارائه اين 
مســتندات مي گويد: »از نظر قانوني، زماني مجوز 
مي دهند كه درخواستي باشــد يا مستندي باشد 
كه كاري دارد انجام مي شــود ولي بحث اين است 
كه فدراســيون به عنوان واحد اجرايي درخواست 
داده و اين درخواست خيلي از افراد است. صحبتي 
كه خانم فرهادي زاد هم كرده، درست است. ابتدا 
بايد هيأت رئيسه و مجمع فدراسيون مجوز بدهند 
و مســتندات اين مجــوز بــه وزارت ورزش برود. 

درخواست ها هم كم كم دارد مي آيد.« 
به گفتــه جعفرپــور روزهاي گذشــته گروهي از 
قهرمانان و ورزشــكاران ورزش هاي زورخانه اي، با 
ارسال نامه اي به فدراســيون از حضور زنان در اين 

رشته حمايت كرده اند. از نظر او مسئله اصلي براي 
راه اندازي اين رشته، آماده ســازي زيرساخت ها و 
تغيير باورهاي مردم است: »منظور از زيرساخت ها 
تجهيزات است، بحث آموزش اســت؛ اينكه زنان 
چطور آمــوزش ببينند و مربيان و مدرســان چه 
كساني باشند. مسئوالن ببينند هم به طور رسمي 
مخالفتي با اين رشــته ندارند. مسئله ديگر تغيير 
آداب، رسوم و باورهاســت كه نياز به برنامه ريزي 
دارد.« پيش از اين به نظر مي رسد خود فدراسيون 
ورزش هاي زورخانه اي پيگير فعاليت زنان اســت 
و خود فدراســيون براي گرفتن استفتاء از مراجع 
اقدام كــرده بود اما جعفرپــور مي گويد گروهي از 
زنان پيگير بودند: »اين گروه خودشــان از مراجع 
اســتفتاء گرفتند، حتي از مقام معظم رهبري هم 
استفتاء گرفته بودند. بعد از درخواست هاي آنها بود 
كه فدراسيون هم به وزارت ورزش درخواست داد.« 
اين گروه از زنان چندسالي است كه در ورزش هاي 
زورخانه اي فعال هستند. گفته مي شود اين فعاليت 
دليل اصلي مخالفــت بعضي از مســئوالن براي 
راه اندازي اين رشته اســت. آنها مدعي اند چرا قبل 
از اينكه مجوزي صادر شود، زنان فعاليتشان را آغاز 
كرده اند.روزهاي گذشــته هم رضا صالحي اميري، 
رئيس كميته ملي المپيــك، اظهارنظري در مورد 
حفظ هويت ورزش هاي زورخانه اي داشت: »اصرار 
بر اينكه ورزش زورخانه ای را مدرن كنيم امكان پذير 
نيست. مگر می شود ديزی را با پيتزا مخلوط كرد؟ 
اصرار برای تغيير شــكل و ماهيت اين رشته غلط 
است. اگر كسی ورزش ما را خواست بايد با همين 
شيوه بخواهد نه اينكه آن را تغيير دهيم. نه انطباق 
فرهنگی با ديگر كشــورها داريم و نــه می توانيم 
هويتمان را تغيير بدهيم. آن وقت اين رشته ديگر 
ايرانی نيســت.«  صحبت هاي صالحي اميري بعد 
از جنجال هاي اخير بر ســر راه اندازي ورزش هاي 
زورخانه اي زنان بود و برداشــت برخي  اين بود كه 
منظور او از تغيير ماهيت اين رشــته، ورود زنان به 

گود زورخانه است.

   چرا زنان را به گود زورخانه
   راه نمي دهند؟

  مديران دولتي ورزش موضع روشني درباره حضور زنان در زورخانه  نگرفته اند 
با اين وجود از حرف هاي معاون توسعه ورزش زنان و رئيس كميته ملي المپيك 

چنين به نظر مي رسد كه آنها با منتقدان هم نظرند  

رئالي ها شاكي شدند
رئال مادريد به برنامه جديد الليگا اعتراض دارد. جدا از برگزاري مسابقات در ساعات پاياني شب كه استراحت را برايشان 
مشكل مي كند، اعتراض اصلي آنها به فاصله كوتاه بين 2بازي مقابل ختافه و بيلبائو در هفته 33و 34الليگاست كه حدود 
64ساعت فقط استراحت دارند و اين فاصله براي بارسا بين 2 بازي با اتلتيكو و ويارئال 5روز است.

 يحيي روي زمين شهرقدس
  ريسك مي كند؟

پرســپوليس خود را آماده حضــور در ليگ برتر كرده و به نظر مي رســد 
بازيكنان تيم در شــرايط بدني خوبي به ســرمي برند. بعد از موفقيت در 

چند بازي دوستانه، حاال سرخپوشان بايد نخستين بازي خود را در آغاز 
مجدد ليگ برتر مقابل پيكان برگزار كننــد. با توجه به اينكه اين بازي در 
ورزشگاه شهرقدس انجام مي شود، يحيي گل محمدي از دستياران خود 
خواسته بود تا وضعيت زمين اين ورزشگاه را بررسي كنند. شنيده ها حاكي 
از اين است كه شرايط ورزشگاه شــهرقدس اصال مطلوب نيست. با توجه 
به ايام كرونا و تعطيلي مسابقات مسئوالن اين ورزشگاه به خوبي از زمين 
نگهداري نكرده اند و اين موضوع باعث شده تا يحيي با چالش مهمي براي 

اين ديدار روبه رو شــود. سرمربي سرخپوشــان نمي خواهد مصدوميتي 
براي بازيكنانش به وجود بيايد و اين در حالي است كه3 امتياز بازي برابر 
پيكان هم بسيار براي او مهم است. باتوجه به مصدوميت بازيكناني نظير 
نادري و عدم آمادگي بشار رســن درصورت حضور اين بازيكنان در زمين 
احتمال تشديد مصدوميت آنها وجود دارد. بايد ديد يحيي ريسك حضور 
ستاره هاي تيمش را به جان خواهد خريد يا اينكه تصميم خواهد گرفت 

در اين بازي از ساير بازيكنان خود استفاده كند.
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مجلس يازدهم در هشتمين 
جلســه از آغــاز تشــكيل؛ مجلس

14طــرح را كــه عمدتــا 
اقتصادي بود اعالم وصول كرد و اين طرح ها 

به صورت عادي در دستور كار قرار گرفت. 
اين مجلس كه نخستين مجلس بعد از گام 
دوم انقالب است، با شعار توجه به معيشت 
مردم روي كار آمده و در روزهاي گذشــته 
مورد انتقاد بوده كه در روزهايي كه بازار ارز 
و سكه و مسكن به هيجان درآمده و كنترلي 
بر آن نيست، چگونه اســت مجلس  سراغ  
فيلترينگ اينســتاگرام و فضــاي مجازي 
رفته و اولويت ها را گم كرده اســت، شايد 
اعالم وصــول با عجله 14طــرح كه تقريبا 
10مورد آن اساس اقتصادي دارد، براي فرار 
از نقدهايي اســت كه اين روزها به مجلس 

يازدهم وارد مي شود.
 طرح جهش توليــد دانش بنيــان، طرح 
مديريت تعــارض منافع، طــرح بانكداري 
جمهوري اســالمي ايران، طــرح حمايت 
از اقتصــاد ملــي و رونق توليــد در مقابل 
اقدامات خصمانه آمريكا، طرح اصالح نرخ 
ارز مبناي محاســبه حقوق ورودي، طرح 
ســاماندهي سياســت هاي حمايتي، طرح 
ارتقاي حكمراني در حوزه ريال، طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه، طرح تخصيص ارز با نرخ 
ترجيحي به كاالهاي اساسي، طرح اصالح 
و الحاق مواردي به قانون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي، اساسنامه شركت 
ملي گاز ايــران، طرح اصــالح تبصره يك 
مــاده 38 قانون آيين نامــه داخلي مجلس 
شــوراي اســالمي، طرح مبارزه با جرائم 
اقتصادي و باالخره طرح تشــكيل ســتاد 
جذب ســرمايه هاي داخلي و صدور مجوز 
ايجاد واحدهاي توليدي 14طرحي هستند 
كه ديروز از تريبون هيأت رئيســه مجلس 
اعالم وصول شدند. نكته جالب اينكه بخشي 
از اين طرح ها در سال هاي گذشته در مجلس 
تصويب شــده يا به صحن آمده و با جرح و 
تعديل مواجه شده و از دستور كار خارج شده 
است، به عنوان نمونه طرح مبارزه با جرائم 
اقتصادي احتماال نســخه ديگري از طرح 
تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي 
است كه از مجلس هشــتم كليد خورد، در 

مجلس نهم بود و در مجلس دهم هم بررسي 
شــد، جالب آنكه با يك جست وجوي ساده 
مي توان ســابقه طرح و لوايــح و قوانين را 
در سايت مشــخصي پيدا و از دوباره كاري 
پرهيز كرد. به عنوان نمونه نمايندگان جديد 
 www.parliaran.ir مي توانند به ســايت
مراجعه كرده و در بخــش قانونگذاري )در 
سمت چپ سايت( به بخش »بانك طرح ها و 
لوايح« مراجعه كرده و در بخش جست وجو، 
عنوان طرح مورد نظر خود را جســت وجو 
كنند. جالب آنكه با يك جست وجوي ساده 
مي توان متوجه شد كه در تاريخ 25خرداد 
ســال95 يعني تقريبا 4سال پيش مجلس 
دهم طرحي دقيقا با عنوان مبارزه با جرائم 
اقتصادي را با شماره ثبت 43 مطرح كرده 
است كه در كميسيون هاي حقوقي و قضايي، 
امنيت ملي و سياســت خارجي، اقتصادي، 
برنامه و بودجه و صنايع و معادن بررســي 

شده است. 
يا درباره طرح بانكداري اسالمي اين موضوع 
در مجالس مختلف با عناوين و اسامي متنوع 
در صحن علني مطرح شــده است، با يك 
جست وجوي ســاده مي توان متوجه شد 
كه در مجالس قبلي طــرح عمليات بانكي 

بدون ربا، طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
ازجمله طرح هاي مشــابه است كه مطرح و 

بررسي شده است. 
هزينــه هر يــك دقيقه از جلســات علني 
مجلس به يك روايــت 17.8ميليون تومان 
و هر يك ســاعت، 1.6ميليارد تومان است. 
ســال95 حشــمت اهلل فالحت پيشه گفته 

بود: »هر دقيقه اداره مجلس، 300 ميليون 
تومان هزينــه دارد.« او در ايــن اظهارنظر 
گفته بود كه چرا بايد وقت پارلمان هدر رود. 
ســايت اقتصاد 24 در همان سال97 با يك 
حساب سرانگشتي نوشته بود كه هر 10روز 
بطالت كاري در مجلس برابر خريد 14واگن 
مترو براي تهران اســت. اينكه نمايندگان 

عطش رفع معيشــت و مشــكالت مردم را 
دارند قابل درك است اما ارائه طرح هايي كه 
پشتوانه كارشناسي قوي ندارد يا از ديدگاه ها 
و نظــرات بازوهاي مشــورتي مجلس مثل 
مركز پژوهش ها استفاده نشده است به غير 
از انباشــت قوانين و هدر دادن فرصت هاي 
مجلس براي معيشت مردم نان نخواهد شد.

مجلس ديروز 14طرح عمدتا اقتصادي را اعالم وصول كرد
روز اعالم وصول كافه مجلس

در مجالس قبل طرح ها و لوايح مختلفي با موضوع بانكداري اسالمي بررسي شده است.طرح مبارزه با جرايم اقتصادي 25 خرداد سال 95 اعالم وصول شده بود.

   مردم مطمئن باشند اولويت 
مجلس اقتصادي است

محمدباقر قاليباف در جلسه علني ديروز مجلس 
شــوراي اســالمي و پس از ارائه گزارش رئيس 
كميسيون اقتصادي در رابطه با افزايش قيمت ارز 
و مسائل اقتصادي كشور بيان كرد: مردم مطمئن 
باشند كه اولويت اول مجلس يازدهم حل مسائل 
اقتصادي و مشــكالت معيشتي است. اولويت ما 
نظارت است و اين نظارت از حوزه اقتصادي شروع 
مي شود. وي در ادامه اظهار كرد: نظارت مجلس 
يازدهم در حوزه اقتصادي ملموس و شفاف بوده 
و قطعا تعامل الزم و نظارت جدي با وزراي دولت و 
سازمان هاي مسئول خواهيم داشت. مردم مطمئن 
باشند كه به طور دقيق گزارش هاي نوبتي به آنها 
داده مي شود و مجلس شوراي اسالمي در عمل به 
وضعيت اقشار ضعيف و مستضعف جامعه خواهد 
پرداخت. به گزارش ايسنا، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي در ادامه خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات 
اساسي كه امروز گرفتار آن هستيم بحث اصالح 
ساختار بودجه است. ساليان سال است كه بودجه با 
اين ساختار بسته شده و در نهايت با كسري بودجه 
مواجه شده و از روش هايي اين كسري جبران شده 
كه مشكل آفرين بوده و اكنون اين حجم از نقدينگي 
را رقم زده است. اصالح ساختار بودجه دستور اول 
مجلس يازدهم است. وي در ادامه تأكيد كرد: در 
نخستين جلســه اي كه دكتر نوبخت در مجلس 
شوراي اسالمي براي ارائه گزارش حضور يافتند در 
همين تريبون بحث اصالح ساختار بودجه مطرح 
شد و در ظرف 2هفته گذشته ايشان برنامه هايي 
را به مجلس شوراي اسالمي فرستاده و جلسات 
متعددي با بخش هاي اقتصادي و سازمان برنامه 
و بودجه برگزار شده است. اولويت اول ما اصالح 
ساختار بودجه بوده تا مشكالت اقتصادي ريشه اي 

حل شود.

  آقاتهراني رئيس شد
نشست كميسيون فرهنگي مجلس شــوراي اسالمي بعد از ظهر 
ديروز با دستور كار انتخاب اعضاي هيأت رئيسه كميسيون برگزار 
شد. بر اين اســاس، مرتضي آقاتهراني به عنوان رئيس كميسيون 
فرهنگي مجلس يازدهم و مجيد نصيرايي به عنوان سخنگوي اين 
كميسيون برگزيده شدند.همچنين بيژن نوباوه وطن و غالمرضا 
منتظري به عنوان نواب اول و دوم اين كميسيون در مجلس يازدهم 
انتخاب شدند. حسين جاللي و زهره سادات الجوردي نيز به عنوان 

دبيران كميسيون فرهنگي برگزيده شدند.

  نامه 230نماينده به رهبري 
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي نامه 230نفر از نمايندگان 
مجلس يازدهم خطاب به مقام معظم رهبري براي راهنمايي آنها در 
مسير پيگيري منويات و دغدغه هاي ايشان را قرائت كرد. در اين نامه 
با انتقاد از اقدامات صورت گرفته در حوزه بافت پيرامون حرم امام 
رضا)ع( و تأثير آن بر مصالح زيست محيطي پايتخت معنوي كشور، 
تقويت هويت ايراني اسالمي پايتخت معنوي كشور و احقاق حقوق 
مجاوران و زائران ثامن الحجج و پيگيــري تخلفات و جرم انگاري 

قانون گريزي هاي صورت گرفته مورد تأكيد قرار گرفته است.

  جزئيات ديدار نمايندگان با جنتي
روابط عمومي شوراي نگهبان اعالم كرد: روز دوشنبه به درخواست 
زاكاني نماينده تهران ديداري با آيت اهلل جنتي صورت گرفت كه در 
اين ديدار آيت اهلل جنتي بر حفظ وحدت نمايندگان در جهت حل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم و توجه به اولويت هاي كشور 
تأكيد كردند. در اين اطالعيه آمده است: در اين جلسه كه 2تن ديگر 
از نمايندگان مجلس نيز حضور داشتند، توضيحاتي نيز پيرامون 
تحقيقات صورت گرفته درخصــوص اعتبارنامه يكي از منتخبان 
ارائه شد كه به سمع و نظر دبير محترم و قائم مقام دبير شورا رسيد و 
اعالم شد بررسي اعتبارنامه، حق قانوني نمايندگان است و شوراي 
نگهبان درخصوص رد يا تأييد اعتبارنامه هر يك از نمايندگان نفياً يا 
اثباتاً نظري ندارد و تصميم گيري در اين خصوص با مجلس محترم 
است. هر تصميمي كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در اين 
زمينه اتخاذ كنند، از جهت حقوقي معتبر و براي شوراي نگهبان 
نيز محترم است. پس از استماع گزارش نمايندگان، ضمن حمايت 
از رويكرد فسادســتيزي، توصيه اكيد به پرهيز از سياسي نگري و 
هيجان زدگي در موضوع بررسي اعتبارنامه ها شد و برخي مدارك و 

مستندات بازخواني شد.

  مجلس تعطيل شد
علی نيكزاد، نايب رئيس مجلس شــورای اسالمي در پايان جلسه 
علني روز گذشته اعالم كرد: نمايندگان هفته آينده برای بررسی 
مسائل و مشكالت به حوزه های انتخابيه خود خواهند رفت و جلسه 

بعدی  ساعت هشت صبح روز يكشنبه 15 تيرماه برگزار می شود.
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چند و چون

مهديه صالحي
روانپزشك

مواجهه با اضطراب دوران كرونا

 همه گيري ويروس كرونا تأثير زيادي بــر زندگي اين روزهاي ما 
داشته است. شرايط زندگي و شغلي تغيير كرده و محدوديت هاي 
زيادي بر رفتارمان حاكم شده است. در اين ميان، يكي از احساسات 
شايع و البته طبيعي، اضطراب است. اضطراب احساسي است كه 
به ما كمك مي كند كه از خطر دوري كنيــم و ايمن بمانيم. اين 
اضطراب مي تواند سودرسان باشد اما گاهي طوالني مي شود، رنج 
زيادي ايجاد مي كند و باعث مي شود كه نتوانيم به كارهاي روزانه 
برسيم. در ضمن، اضطراب با اثري كه بر بدن دارد، مي تواند ايمني 

بدن را كاهش داده و فرد مستعد، به بيماري مبتال شود.
اما اضطراب چيست؟ به بيان ســاده، يك حس دروني تشويش و 

نگراني است كه هشدار مي دهد خطري در راه است.
چه عالمت هايي دارد؟ اثر اضطراب روي بدن بدين صورت است كه 
تپش قلب پيدا مي كنيم، احساس درد و سنگيني در قفسه سينه 
داريم، احســاس تنگي نفس داريم و دچار تعريق و برافروختگي 
مي شويم. عالمت هاي ديگري مثل لرزش دست و دردهاي مبهم 
بدني مثل دردگردن، كمردرد و سردرد نيز شايع است. گاهي نيز 
به دنبال اين عالئم احساس مي كنيم كه مبتال به كرونا شده ايم و 

مكرراً به پزشك مراجعه مي كنيم.
اضطراب روي فكر ما نيز اثر دارد. دائماً راجع به اتفاق هاي بد فكر 
مي كنيم و عينك بدبيني به چشم هايمان مي زنيم. فاجعه سازي 
كرده و فكرهاي وسواسي پيدا مي كنيم. گاهي روي رفتار ما هم اثر 
دارد؛ مثال از مراقبت هاي بهداشتي خسته مي شويم و رفتارهاي 

پيشگيري ساده مثل ماسك زدن را انجام نمي دهيم.
چه زماني بايــد به فكر راه حلي بــراي كم كردن 

اضطراب باشيم؟
وقتــي دائماً اضطــراب داريــم و ســاعت ها اشــتغال ذهني با 
نگراني هايمان داريم. مشــكالت خواب و دردهاي بدني بي دليل 
داريم. زود عصبي مي شويم و پرخاشــگري مي كنيم. اينجاست 

كه بايد به فكر باشيم و كاري براي كاهش اضطراب انجام بدهيم.
براي كاهش اضطراب چه كارهايي مي توانيم انجام 

دهيم؟
يكي از اين راهكارها سبك زندگي سالم است. ورزش كنيد. ميزان 
خواب مناسب داشته باشيد. تغذيه خوبي داشته باشيد و غذاهاي 
ناسالم نخوريد. قهوه و چاي را كاهش دهيد. از مصرف سيگار، الكل، 
مواد و مصرف خودسرانه دارو پرهيز كنيد. با خانواده وقت بگذرانيد 
و از حس ها و نگراني هايتان با يك دوست صحبت كنيد. اخبار را 

بيشتر از روزي يك بار چك نكنيد.
همه افراد براي كاهش استرس راهكارهايي دارند. 
در گذشته در اضطراب ها چه مي كرديد؟ كتاب مي خوانديد؟ 
فيلم تماشا مي كرديد؟ به دل طبيعت مي زديد؟ االن وقتش 

رسيده كه از راهكارهاي قديمي استفاده كنيد.
راهكارهاي ديگري براي كاهش اضطراب وجود دارد، مثل تنفس 
عميق، آرام سازي عضالني، مراقبه و مديريت افكار. اين روش ها را 

فرا بگيريد و به كار ببنديد.
اگر اين راهكارها كمكي نكرد و اضطراب برايتان رنج ايجاد كرده، 
زمان اين است كه از يك پزشك، روانشناس يا روانپزشك جهت 

مديريت اضطراب كمك بگيريد.

 همسان سازی حقوق بازنشستگان 
1۷ ميليارد تومان اعتبار مي خواهد

نماينده مردم ساری با بيان اينكه اجرای كامل همسان سازی حقوق 
بازنشستگان به 17 ميليارد تومان منابع نياز دارد، گفت: اميدواريم 
رئيس سازمان برنامه بودجه به وعده خود در خصوص همسان سازی 

حقوق بازنشستگان عمل كند.
علی بابايی كارنامی در گفت  و گو با خانه ملت، در رابطه با انتشــار 
خبری از جانــب رئيس ســازمان برنامه بودجه مبنــی بر اجرای 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان تا 2ماه آينده، گفت: ابتدا بايد 
منتظر بمانيم اصل همسان ســازی حقوق بازنشستگان اجرا شود؛ 
سپس در خصوص كيفيت اجرای آن صحبت كنيم.وی با بيان اينكه 
هنوز اعتمادی به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط 
دولت نداريم، ادامه داد: تصميم گيری برای بخشی از منابع مورد نياز 
اجرای اين قانون كه از محل بودجه دولتی تامين می شود به نسبت 
بخشــی كه از محل واگذاری بنگاه های اقتصادی و بورسی تامين 
می شود، راحت تر است. اجرای كامل همسان سازی حدود 17 الی 
18 ميليارد تومان منابع نياز دارد كه تحقق آن در شرايط فعلی دشوار 
اســت ازطرفی هم ميان حرف و عمل رئيس سازمان برنامه بودجه 
فاصله زيادی وجود دارد.نماينده مردم ساری  با بيان اينكه اميدواريم 
رئيس سازمان برنامه بودجه به وعده خود در خصوص همسان سازی 
حقوق بازنستگان عمل كند، تصريح كرد: معتقدم  همسان سازی بايد 
بر اساس اليحه خدمات كشوری باشد كه در حال حاضر از شورای 
نگهبان اعاده شده و نيازمند بررسی بيشتر در كميسيون اجتماعی 
است. با آغاز فعاليت كميسيون ها، اين اليحه نيز در دستور كار قرار 

گرفته و عملياتی خواهد شد.

نگار حسينخاني
خبر نگار

 چند ماهي است كه با اتفاقات عجيبي 
دست و پنجه نرم مي كنيم؛  اتفاقاتي گفت وگو

كه هريك مي توانست آن نقل را به 
جاي پدربزرگان مان برايمان تازه كند كه »با اين دو 
چشــم كوچك چه چيزهاي عجيب و بزرگي كه 
نمي بيند، آدميزاد!« حاال آن ويروس كه حتي ديده 
نمي شود، انتقام هاي ســختي از ما گرفته است. 
انتقام سال ها بي احتياطي و بي احترامي به طبيعت 
و بي توجهي به سالمت و بهداشت. اكنون كه ماه ها 
از درگيري جهان با ايــن ويروس مي گذرد، هنوز 
خبرهاي خوشي از پيدا شدن واكسن، توزيع سريع 
آن و رخت عافيت پوشيدن از اين بيماري نيست، 
بلكه اخبار درباره موج دوم و سومي است كه قرار 
است بخشــي از محدوديت ها را دوباره در بعضي 
شهر ها و استان ها بازگرداند و هنوز بايد از حضور در 
هر جمعيتي خودداري كرد. اما سؤال اينجاست چرا 
حل بحراِن ناشي از شيوع كرونا پيش رونده نيست؟ 
چگونه بايد از اين وضعيت خارج شد و چطور بايد با 
آن زندگي كرد؟ آيا مردم در ايجاد موج دوم و سوم 
مقصرند؟ آيا مي توان با خودمراقبتي از شــر اين 
ويروس در امان بود؟ براي پاسخ به همه اين سؤاالت 
با »مزدك دانشور«، انسان شناس پزشكي صحبت 

كرده ايم.

   شما پيش تر ريشه بسياري از مشكالت 
را بحران مديريتي مي دانستيد. درباره مديريت 
كرونا نيز همين عقيده را داريد؟  بحران مديريت 
در دوران كرونا خود را به تمامي نشان داد. وقتي 
از بحران مديريت سخن مي گوييم از چه چيزي 

حرف مي زنيم؟ 
مديريت را در 3اصل روشــن كردن مسئله، يافتن و 

اجراي راه حل و سپس ارزيابي 
و تصحيــح اقدامــات مي توان 
خالصه كرد. در ايران در رابطه 
با روشن كردن مسئله ما مشكل 
خاصــي نداريــم. مشــكالت 
اساسي جامعه ما نابرابري، فقر 
و حاشيه نشيني، اشتغال پايين 
و... است. راه حل هايي كه براي 
اين مســائل ارائه شــده عموما 
وضع را بدتر كــرده و بازنگري 
مناسبی در آنها صورت نگرفته 
است. حتي اگر از اليه سياسي 
به سطح تكنوكراسي هم برسيم، 
مشــكالت مديريتــي پابرجا 
هستند. به مسئله زلزله نگاهي 
بيندازيــد. در 4 دهه گذشــته 
تهران بارها تخريب و ســاخته 
شــده اســت. آيا در خانه هاي 
ساخته شــده در اين 30 يا 40 
ســال اخير، يا حتي 10ســاله 
گذشته، مســائل فني مقابله با 
زلزله ديده شده؟ اگر در سطح 
ساختمان سازي اين دورانديشي 
انجام شــده)كه نشده(، در اليه 

شهرســازي)يعني دوري گزيني از گســل ها و كمتر 
كردن تراكم منطقه( به زلزله توجه شــده است؟ در 
منطقه يك و ســينه كش كوه، آســمانخراش هاي 
12و 15طبقه در كوچه باغ هاي قديمي ســر به فلك 
كشيده و منظره پيش  روي شــهروندان را تيره و تار 
كرده است. در نبود همه اين موارد آيا به پس از زلزله 
يعني آواربرداري، نجات، سازماندهي و اسكان آوارگان 
انديشه شــده؟ به عنوان روزنامه نزديك به شهرداري 
تهران، از خود پرســيده ايد آلودگي هوا به عنوان يكي 
از بزرگ ترين مشكالت شهروندان چرا راه حلي ندارد؟ 
به ترافيك تهران و شــهرهاي بزرگ نگاهي بيندازيد 

كه زمان بســيار زيادي را از شهروندان تلف مي كند و 
در كيفيت زندگي آنها تأثير مي گذارد. به آبگرفتگي 
معابر توجه كنيد. چرا هر ســال اندكي باران بيشتر از 
معمول چنين غوغايي در شهرها به پا مي كند؟ با توجه 
به اين مصداق ها به نظر مي رسد ما دچار بحران مديريت 
هستيم. حال در سال كرونا اين بحران مديريت بيشتر 
خود را نشان مي دهد. موج اول اين همه گيري گذشته 
و به نظر مي رسد كه در آستانه موج دوم به سر مي بريم 
و شمار قربانيان 3رقمي شده است. انتظار مي رود موج 
سومي هم همراه آنفلوآنزا در پاييز و زمستان خود را 
نشــان بدهد، ولي هيچ آمادگي از پيش وجود ندارد. 
چرا بايد درباره اتفاقاتي كه قابل پيش بيني هســتند 
تا اين حد ناآماده باشيم؟ مديريت منابع تا چه زماني 
همينطور پيش خواهد رفت؟ چرا ما مديراني نداريم 
كه براي آينده برنامه ريزي كنند و منابع را به صورت 

بهينه تخصيص بدهند؟
پيشنهاد و راهكار شما براي برون رفت 

از اين وضعيت چيست؟
با همه اين بحران هاي انباشــته شــده و همه گيري 
ويروس كرونا، به نظر مي رســد به تغييري اساسي در 
رابطه دولت-ملت نياز داريم. شفافيت، نظارت پذيري، 
پاسخگويي و مسئوليت پذيري بايد در دستور كار قرار 
بگيرد تا بتوان براي حل مسائل اجتماعي راه حل هاي 
اجتماعي درنظر گرفت و با كم شدن فاصله دولت-ملت 
از جنبش هاي اجتماعي كمــك گرفت. راه حل هاي 
يك شبه چون تعويض مديران يا تغيير جناح هاي حاكم 
يا تشكيل اتاق هاي فكر و ستادهاي بحران دردي از ما 

دوا نكرده و نخواهد كرد.
 به نظر مي رسد آمار اين بيماري همچنان 

در طبقه فرودست جامعه بيشتر است؟
رابطه بين شهر و سالمت شــهروندان از همبستگي 
بااليي برخوردار اســت. در نبود آمارهاي شــفاف و 
روشن، و حرف هاي جســته و گريخته قائم مقام وزير 
بهداشت دريافته ايم كه شيوع و بروز كرونا در مناطق 
فقيرنشين و طبقات فرودست 
شهرنشين رو به افزايش است؛ 
يعني ويروس به آن »دمكرات 
مآبي« هم كه گفته مي شد، 

نيست.
 چــرا چنيــن 
اتفاقي مي افتد؟ ســبك 
زندگي اين گروه آنها را در 
معرض ابتالی بيشتری قرار 

می دهد؟
مي تــوان داليل چنــدي را 
براي اين شيوع درنظر گرفت 
كه به ساختار شــهري ما )و 
به خصوص در كالنشــهرها( 
مربوط مي شــود. نخستين 
نكته اندازه مســكن و شكل 
خانوار در طبقات فرودســت 
اســت. زحمت كشان شهري 
به علت افزايش قيمت مسكن، 
چند اســتراتژي براي مقابله 
دارنــد: اول كوچــك كردن 
اندازه مســكن، دوم رفتن به 
ســمت محله هاي پايين تر 
يا حاشــيه هاي شــهري يا 
شريك شدن مســكن با نســل هاي پيش از خود و 
ديگر خانوارها. اين عقب نشــيني به سمت خانه هاي 
كوچك تر، حاشيه اي تر و شلوغ تر، همه آن چيزي است 
كه ويروس هاي تنفسي ازجمله كرونا براي گسترش 
نياز دارد. به خاطر شــلوغ تر بودن خانه، امكان ايزوله 
كردن و كناره گيري وجود نــدارد. به خاطر اختالط 
نسلي امكان درگير شدن سالمندان باالست. به دليل 
دور بودن مسكن و باال رفتن قيمت بنزين براي رسيدن 
به محل  كار، افراد بايد زمان بيشتري را در حمل ونقل 
عمومي بگذرانند. به خاطر گراني و تورم بسيار باال، سبد 
خريد خانوار آب مي رود و پول كمي براي خريدن مواد 

ضدعفوني مي ماند. به خاطر فقر و نابرابري دامنه دار، 
اين افراد از تغذيه و خواب مناسبي برخوردار نيستند. 
به دليل آلودگي ممتد هوا ريه اين افراد مستعد آسيب 
است و اينكه به خاطر ناامني شغلي و ترس از بيكاري، 
هورمون هاي اســترس آنها باالست و...همه اينها اين 
افراد را مستعد بيمار شدن و حتي وخيم شدن بيماري 

مي كند.
عالوه بر اين راهكارهاي محافظتي از خود در محيط 
شــهري تهران و ديگر كالنشــهرها به خاطر ساختار 
شهري چندان ميسر نيست. شما به كوچه هاي تهران 
نگاه كنيد. كوچه محل گذر عابران پياده بايد باشــد 
حال آنكه كل ساختار شهري تهران براي عبور ماشين 
طراحي شده است. پياده رو در حقيقت يك باريكه راه 
كوچك است كه فرد عادي نمي تواند از آن عبور كند، 
چه برسد به اينكه زني با كالسكه بچه اش يا سالمندي با 
عصايش يا توانخواهي با ويلچرش از آن رد شود. تهران 
و ديگر شهرهاي بزرگ در قرق مردان قلدر و توانمند 
است. اين شــهرها براي توانخواهان، كودكان، زنان، 
سالمندان و ديگر قشرهاي آسيب پذير طراحي نشده، 
بلكه آنها را از محيط شــهري با خشــونت ساختاري 
حذف مي كنند. سوارشدن بر دوچرخه نيز به خصوص 
براي اقشار پيش گفته، با مشكالت زيادي همراه است. 
 از آنجايي كه شــيوع ويروس كرونا 
مختص به يك شهر و كشور نيست و همه دنيا از 
بروز چنين بيماري رنج مي برند، شايد نياز به يك 
همفكري جهاني براي تغيير شرايط موجود باشد. 
نمونه هاي مثبتي در جهان وجود دارد كه بتوان از 

آن الگوبرداري كرد؟
اگر بخواهيم از تجربه ديگر شــهرهاي مبتال به كرونا 
درس بگيريم، شــهرداري لنــدن را مي توانيم پيش 
چشم داشته باشيم. شوراي شــهر 2ميليارد پوند را 
براي تغييرات شهري متناسب با بيماري هاي همه گير 
تنفسي اختصاص داده و مي توان حدس زد كه توسعه 
پياده روها و دوچرخه ســواري از اولويــت اصلي اين 
بودجه اســت. در تهران نيز براي مقابله درازمدت با 
اين همه گيري هاي تنفسي بايد تالش شود كه همه 
معابر شــهري قابليت عبور پياده و دوچرخه را داشته 
باشند. دور از انصاف است اگر به گسترش پياده روي 
خيابان هاي كريمخــان، الله زار، ايرانشــهر و ايجاد 
پالزاهاي شــهري در مركز و جنوب تهــران بي اعتنا 
باشيم؛ اما بايد توجه كرد كه شهروندان بايد از در خانه 
تا آن منطقــه را پياده طي كنند كــه امكان آن هنوز 
برای همه مناطق چندان ميســر نيست. پياده روي و 
دوچرخه سواري 2راهكار مناسب براي مقابله با تجمع 
در محيط هاي سربسته اســت كه فوايد بسياري هم 
براي سالمت شهروندان دارد. عالوه بر همه اينها، اين 
2شيوه رفت وآمد بايد با قوانين و مقررات متناسب نيز 
مورد حمايت قرار گيرد و براي نقض كنندگان حريم 
عبور پياده و دوچرخه ســوار بايد مجازات مناسب نيز 

درنظر گرفته شود.
 گفته مي شود ويروس كرونا به زودي از 
جهان رخت بر نخواهد بست و ما بايد با آن زندگي 
مســالمت آميزي را پيش بگيريم. چطور بايد با 

ويروس زندگي كرد؟
در ســال پيش رو اگر بخواهيم با همه گيري ويروس 
كرونا كنار بياييم و به اصطالح با ويروس زندگي كنيم، 
دولت و ديگر سازمان هاي مدني چون شهرداري ها بايد 

به صورت منسجم به ميدان بيايند. نمي توان كشور را 
فقط با دســتورالعمل در برابر كرونا ايمن كرد. نبايد 
فراموش كرد كه كنترل عفونت، رعايت بهداشــت، 
پروتكل هاي ســالمت اموري نيســتند كه يك شبه 
آموخته و ملكه ذهن شوند، بلكه بايد آموزش منظم، 
پيگيري و نظارت مستمر داشت تا كاسب و گارسون 
و آشــپز و ديگر اصنافي كه تا به حال دغدغه رعايت 
دستورالعمل ها را نداشته اند، به فكر بيفتند و در رفتار 

خود تغيير ايجاد كنند.
 آيا مردم نبايد در اين باره پيشــگام 
باشــند و از خود مراقبت كنند و منتظر اتفاقاتي 

بيرون از خود نباشند؟
به طور كل بايد دندان لق »خودمراقبتي« را كشــيد 
و به جاي آن ســازماندهي و آموزش را گذاشت. پيام 
خودمراقبتــي به شــهروندان به اين معناســت كه 
شهروندان به حال خود رها شــده اند و بايد به صورت 
خودجوش دســتورالعمل ها را رعايت كنند و اگر هم 
اتفاقي برايشــان افتاد قصور از آنهاســت. ما اين پيام 
مستتر را در سخن دولتمردان بسيار مي شنويم: »مردم 
اگر مراقبت نكنند محدوديت هــا را برمي گردانيم«، 
»مراقبت هاي مردم كاهش يافته اســت«، »مردم با 
بي احتياطــي در تجمعات حضور پيــدا مي كنند« و 
پيام هايي از اين دســت كــه در حقيقت مقصر جلوه 
دادن قرباني اســت. اين رويكــرد كالن دولتمردان 
ما تقريبا در همه امور اســت. اگر تصادفات جاده اي 
باالست، اگر ترافيك شهري سنگين است، اگر خانه ها 
گران مي شوند، اگر جرم و جنايت گسترش مي يابد، 
مردم مقصرند. كسي نيست از دولتمردان بپرسد كه 
نقش دولت چيست و چرا جوامع بزرگ به دولت نياز 
دارند؟ اگر سازماندهي از باال و نقش دولت تا اين حد 

بي اثر است پس چرا بايد دولت 
داشت؟ 

در اين دوره كه ما 
با ويروسي مانند كوويد-19 
دست و پنجه نرم مي كنيم، 
چــه آســيبي متوجــه 

محيط زيست خواهد بود؟
مصــرف مــواد شــوينده، 
ضدعفوني كننده ها به ميزان 
بسيار بااليي رســيده است. 
مصرف پالســتيك در همه 
ابعاد )از روكش تا دستكش( 
چه در زندگــي روزمره، چه 
در بيمارســتان ها و نهادهاي 
درماني بهداشــتي به ميزان 
بااليي افزايش داشــته است. 
ديگر تقريبا همــه زباله ها را 
مي توان زباله عفوني به حساب 
آورد چــون كرونا در حقيقت 
وارد خانه هاي همه ما شــده 

اســت. اگر اين وضع ادامه پيدا كند )كه با برخاستن 
موج دوم و سوم به نظر مي رسد حداقل يكسال ديگر هم 
تداوم خواهد داشت( انباشت پالستيك، دستكش هاي 
يكبارمصرف و زباله هاي عفوني تقريبا همه ظرفيت هاي 
محيط زيستي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ را مصرف 
مي كند. اينجاست كه فرصت ها مي توانند خود را نشان 
دهند. دولت و شهرداري ها به كمك صنايع پيش رو و 

دانشگاه ها و البته كمك گرفتن از شركت هاي خارجي 
مي تواند خطوط توليد در راســتاي پالستيك زدايي، 
اتوماسيون و محيط زيست گرايي را تغيير دهند و در 

همين راستا شهروندان را نيز به مشاركت بطلبند.
 در اينجا اول بايد مردم تفكيك از مبدأ 
را جدي بگيرند تا اين چرخه به درســتي حركت 

كند.
شهرداران ما در رابطه با تفكيك زباله سخنان مبسوطي 
مي گويند و مثل دولت عدم تفكيك را به گردن مردم و 
شهروندان مي اندازند. اما شما به سازماندهي سطل هاي 
زباله در سطح شهر نگاهي بيندازيد. جعبه هاي بزرگ 
فلزي، سر كوچه ها گذاشته شــده تا مردم زباله هاي 
خود را در آن بيندازنــد. در حقيقت هيچ تفكيكي در 
مبدأ وجود نــدارد كه شــهروندان بخواهند تابع آن 
باشند. اگر به تجربه شــهري چون آمستردام نگاهي 
بيندازيم خواهيم ديد كه 4منبــع زباله در خيابان ها 
وجود دارد. منبعي براي زباله هاي  تر و آشپزخانه اي، 
منبعي براي پالســتيك، منبعي براي شيشــه هاي 
مصرف شــده و البته محلي براي انداختن لباس هاي 
دســت دوم يا غيرضروري. شهروندان نيز در تفكيك 
زباله ها بــه شــهرداري كمك مي كننــد. آيا چنين 
ســازماندهي را در خيابان هاي تهران مي بينيم كه از 
شــهروندان تقاضاي همكاري داريم؟ اگر زباله ها در 
مبدأ تفكيك شود، امكان ضدعفوني نيز فراهم مي شود 
و مي توان بخشــي از اين زباله هاي عفوني )در دوران 
كرونا را( به چرخه اســتفاده برگرداند و اين مســئله 
مي تواند سود خوبي براي شــهر داشته باشد. دومين 
قدم اتوماسيون است. در افق همه گيري هاي تنفسي، 
خودكار كردن نظام جمع آوري و تفكيك زباله، آينده اي 
درخشان دارد. زيرا مي توان بدون هزينه هاي انساني 
زباله هــا را ســامان داد. قدم 
بعدي محيط زيســت گرايي 
در سازماندهي بشري است. 
اگر مصرف پالستيك و مواد 
ضدعفونــي با هميــن نرخ 
و ميــزان پيش بــرود، همه 
ظرفيت هاي محيط زيستي 
كره زميــن از بيــن خواهد 
رفت. اگر ســرمايه گذاري در 
امر جايگزيني پالســتيك با 
ديگر مواد تجزيه پذير صورت 
گيــرد، در هميــن راســتا 
مواد ضدعفونــي مضر براي 
محيط زيست مي تواند با انواع 
ســازگارتر و بهتر جايگزين 
شود. درصورت سرمايه گذاري 
در امور پيش گفته، از دوران 
كرونا مي توان فرصت ساخت. 
زيرا به خاطر ســرعت روابط 
و درهم آميختگــي جوامــع 
بشري، جهان با برگشت اين همه گيري هاي تنفسي 
روبه روســت و هركســي براي اين بحران ها از پيش 
انديشــيده و آماده باشــد، نه فقط برنده است بلكه 
به تداوم حيــات در اين كــره آبي رنِگ زيبــا، ياري 
رسانده اســت. پس بايد اول بحران مديريت در ايران 
را حل كنيم و ســپس براي حــل بحران هاي ديگر 

برنامه ريزي كنيم. 

مزدك دانشور، انسان شناس پزشكي از ضرورت تغيير در 
سياست های مديريتی در مواجهه با موج دوم كرونا می گويد

   بايد دندان لق »خودمراقبتي« را كشيد و به جاي آن 
سازماندهي و آموزش را گذاشت

دستورالعمل ها براي 
مقابله با كرونا كافي نيست

كنتــرل عفونــت، رعايت 
بهداشــت و پروتكل هــاي 
سالمت، اموري نيستند كه 
يك شبه آموخته و ملكه ذهن 
شــوند، بايد آموزش منظم، 
پيگيري و نظارت مســتمر 

داشت

تقريبا همه زباله ها را مي توان 
زباله عفوني به حساب آورد 
چــون كرونــا در حقيقت 
وارد خانه هاي همه ما شده 
اســت. اگر اين وضع ادامه 
پيدا كند انباشت پالستيك، 
دستكش هاي يكبارمصرف و 
زباله هاي عفوني تقريبا همه 
ظرفيت هاي محيط زيستي 
تهران و ديگر شهرهاي بزرگ 

را مصرف مي كند

يكي از مشكالت در مديريت موج دوم كرونا برخوردهاي دوگانه جامعه در رعايت فاصله  اجتماعي و استفاده از ماسك در زندگي روزمره است.   عكس: بازار كرمان/ ايسنا
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سرانه مصرف شــیر و لبنیات به دلیل سودمندی 
این محصوالت برای رشــد ســامت جامعه، یكی 
از شــاخص های توســعه یافتگی جوامع محسوب 
می شود اما رقم این ســرانه در كشور ما پایین تر از 
میانگین جهانی است. میانگین مصرف جهانی شیر 
و لبنیات بیش از 150لیتر است كه البته برخی از 
كشورهای جهان، ســرانه مصرف به 300لیتر در 
سال نیز می رســد اما این رقم در كشور ما چیزی 
حدود 85لیتر عنوان شــده اســت. البته برخی از 
كارشناسان معتقدند میانگین مصرف شیر در كشور 
از این رقم بیشــتر است و مصرف شــیر سنتی در 
محاسبه متوسط مصرف لحاظ نشده است، اما در 
هر حال ما هنوز تا رسیدن به متوسط سرانه مصرف 
دنیا فاصله زیادی داریــم. در برنامه های چهارم و 
پنجم توسعه رسیدن به عدد 165كیلوگرم در سال 
پیش بینی شــده بود اما با اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها در ســال89 و حذف یارانه شــیر خانوار، 
نه تنها این هدف محقق نشــد بلكه میزان مصرف 
شــیر كاهش یافت. عوامل مهم  و مؤثر در كاهش 
درآمد مردم از یك سو و افزایش هزینه های تولید 
و واردات محصــوالت مختلف مورد نیاز كشــور از 
سوی دیگر هر روز بیش از دیروز كاالهای اساسی 
را از دســترس مصرف كننــدگان، دور می كند و 
لبنیات نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. گرچه 
دولت تاش كرده با تعییــن نرخ مصوب، كاالهای 
پرمصرف را با قیمت پایین به دست مردم برساند اما 
شركت های لبنی با افزایش نرخ اقام غیرحمایتی، 
 ســعی در جبران این نرخ های دستوری داشته اند.

گرانی 50درصدی بستنی
گرچه شیر به دلیل حساســیت های خاصی كه در 
زمینه نرخ آن به عنوان مهم ترین اقام لبنی وجود 
دارد، تغییر قیمت زیادي در هفته های اخیر نداشته 
اما ظاهرا بعضی شركت ها از ترفندهای خاصی برای 
افزایش قیمت محصوالتشان اســتفاده می كنند؛ 
به طور مثال به گفتــه فروشــندگان، برند چوپان 
شــیرهای 900گرمی »ایلچی« را بــا تغییراتی در 
درصد چربی شیرهای معمولی خود، به عنوان شیر 
ســنتی و 4هزار تومان گران تر از شیرهای معمولی 
به فروش می رســاند. به نظر می رســد شركت های 
لبنیاتی برای جبران هزینه های خود، افزایش قیمت 
را به جای كاالهایی مثل شــیر معمولی كه قیمت 
آن زیر ذره بین اســت، در اقامــی اعمال می كنند 
كه كمتر به چشم می آیند. شیركاكائو، ماست های 
 طعم دار و بســتنی از جمله این اقام هستند. طی
 دو، سه هفته اخیر، ماست موسیر بیشتر برندهای 

معــروف ازجملــه كاله، چوپــان و پــاك افزایش 
قیمتی بین 20تا 30درصدی داشــته است. قیمت 
ماست موسیر 240گرمی چوپان از 4هزار تومان به 
5هزار و 500تومان و نوع نیم كیلویی همین محصول 
از 8هزار و900تومان به 10هزار و500تومان رسیده 
است. به گفته ســوپرماركت داران، افزایش قیمت 
برخی محصوالت خاص در یك ماه گذشته از لحاظ 
درصد افزایش یا بازه زمانی تغییر قیمت، عجیب و 
جالب توجه بوده است؛ افزایش قیمت پنیر لیقوان 
برند میهن از 15هــزار تومان به 25هــزار تومان، 
تنها یك هفته پــس از آغاز تبلیغــات تلویزیونی و 
توزیع در سوپرماركت ها را می توان ازجمله تغییرات 
جالب توجه دانست. همین برند، قیمت تمام ارقام 
بستنی خود را نیز بین 50تا 60درصد افزایش داده 
درحالی كه بستنی های دیگر برندها یا افزایش قیمت 
نداشته اند و یا تغییرت قیمتی آنها در این حد نبوده 
است؛ به طور مثال نرخ بستنی مگنوم و ساالر میهن از 
5به 8هزار تومان و بستنی قیفی این برند از 2به 3هزار 

تومان افزایش یافته  است.

دالیل گرانی از نهاده ها تا سایر هزینه ها
در شــرایطی كه در دو، سه سال گذشــته، تحریم 
و افزایش نرخ دالر، اقتصاد كشــور را با مشــكات 
شدیدی مواجه كرده است، شیوع كرونا در زمستان 
98و ضرورت تامین اقام بهداشتی و سامت محور 
برای كادر درمانی و مردم باعث شــد تاصرفه جویی 
ارزی بیش از پیش در دســتور كار دولت قرار گیرد 
و بر این اســاس تخصیص ارز به واردات بســیاری 
از كاالها متوقف شــد یــا كاهش یافــت. به گفته 
تولیدكنندگان دام و طیور كشور، از بهمن ماه 98برای 
واردات نهاده های دامی هیچ ارزی تخصیص نیافت 

و دامداران و مرغــداران برای تامین خــوراك دام 
و طیور با مشــكات بســیاری مواجه شدند. توزیع 
قطره چكانی نهاده ها در بازار با آغــاز تخصیص ارز 
از اردیبهشت آغاز شــد اما این در شرایطی بود كه 
دامداران و مرغداران بــرای جلوگیری از تلفات دام 
و طیور ناچار به بــازار آزاد روی آوردند و نهاده های 
وارداتی با ارز دولتی 4هزار و 200تومانی را به دوبرابر 
قیمت مصوب دولتی خریداری كردند. این موضوع 
یكی از اصلی ترین دالیل افزایش نرخ شــیر خام و 
طبیعتا یكی از مهم ترین دالیل افزایش هزینه تولید 
در شركت های لبنی بود. اما كارخانه های تولیدی طی 
این مدت، در سایر بخش ها نیز با افزایش هزینه مواجه 
بوده اند. هزینه های حمل ونقل، تهیه ظروف و انواع 
بسته بندی ها، دستمزد كارگران، هزینه آزمایشگاه و 
فرایندهای كنترل كیفیت و دیگر هزینه های جانبی، 
قیمت تمام شده تولید محصوالت لبنی را در بخش 
صنعتی بسیار افزایش داده و به نظر می رسد شركت ها 

راهی به جز افزایش قیمت پیش رو ندارند.

تعلل سازمان حمایت در اعالم نرخ جدید
هرسال كارخانه های لبنی نیز مانند دیگر بخش های 
تولیدی با محاســبه افزایش هزینه تولید، اسناد و 
مدارك خود را به سازمان حمایت مصرف كنندگان و  
تولیدكنندگان ارائه می دهند و این سازمان با بررسی 
مدارك و با درنظر گرفتن شرایط بازار، درصدی از 
افزایش نرخ را برای تولیدكنندگان و فروشندگان 
به تصویب می رساند. اما امسال به گفته دبیر انجمن 
صنایع لبنی كشور، هنوز نرخ جدیدی اعام نشده 
است. رضا باكری در گفت و گو با همشهری، اظهارنظر 
درباره قیمت محصوالت لبنی در بــازار را به بعد از 
اعام نرخ از سوی ســازمان حمایت موكول كرد و 

گفت: هنوز هیچ افزایشی در قیمت ها اعمال نشده 
است. گذشته از زمانبر بودن فرایند بررسی و اعام 
نرخ جدید كه باعث می شود در یكی دوماه ابتدای 
سال، كاالها با نرخ سال قبل به فروش برسند، نفس 
این شیوه قیمت گذاری و سركوب قیمت با انتقاداتی 
روبه روست. یكی از اعضای اتحادیه های تعاونی های 
لبنیات كشــور در گفت و گو با همشــهری، درباره 
تغییرات قیمتی كارخانه های لبنی در سال جاری 
می گوید: امســال هنوز نرخ مصوب تعیین نشده و 
سازمان حمایت ، نرخ پیشنهادی را بررسی و قبول 
نكرده  است، در نتیجه نرخ مصوب همانی است كه 
چند ماه پیش تعیین شــد. محمدرضا اسماعیلی 
می افزاید: این بحثی است كه همیشه بین صنایع 
لبنی و ســازمان حمایت در جریان بــوده كه این 
ســازمان در تعیین قیمت های جدید و متناسب با 
افزایش هزینه های تولید شركت ها دیر اقدام می كند. 
كارخانه ها در برخی موارد ناچارند خودشان قیمت ها 
را براساس افزایش هزینه های تولید افزایش بدهند. 
از این گذشته، سازمان حمایت مصرف كنندگان و  
تولیدكنندگان چه حمایتی از تولید می كند كه باید 
در تعیین نرخ تصمیم گیر باشد؟ كارشناسان دیگر 
نیز قیمت گذاری دستوری را مانع توسعه این صنعت 
و افزایش كیفیت می دانند. به اعتقاد آنها وقتی قیمت 
تمام شده كاالیی افزایش می یابد اما قیمت دستوری 
اجازه افزایش قیمت را نمی دهد ممكن است كیفیت 
یا ارزش غذایــی محصول كاهش یابــد. نكته ای 
كه نباید از آن غافل شــد این اســت 12 محصول 
لبنی كه دولت قیمت گــذاری آن را برعهده دارد، 
تقریبا 80 درصد تولیدات كارخانجات را تشــكیل 
می دهد و این صنعت تنها می تواند روی 20 درصد از 

محصوالتش قیمت گذاری كند.

انحصار در صنعت لبنیات
مشــكات صنایع لبنی بــه افزایــش هزینه ها و 
قیمت گذاری محدود نمی شــود و ایــن صنعت از 
حاشیه ها و نبود شفافیت در عملكرد صنفی برخی 
از كارخانه های بزرگ رنج می برد؛ چیزی كه به نظر 
می رسد به واســطه ارتباط قوی تر با بخش دولتی، 
به نوعی انحصار در این صنعت منجر شــده است. 
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی هــای تولید كنندگان 
فراورده های لبنی در اظهارنظری كه اخیرا منتشر 
شد از انحصار در صنعت لبنیات به شدت گایه كرده 
و گفته است:  متأسفانه انحصارگران در صنایع لبنیات 
كه تعدادشان به تعداد انگشــت دست نمی رسد، 
سرنوشــت این صنعت را به دســت خود گرفته اند 
و با نفوذی كــه دارند در همه كارها اول هســتند. 

مثا ارز 4200تومانی ابتدا به آنها داده می شــود، 
در صــادرات و واردات كار آنها در اولویت اســت و 
حتی برخی مصوبات به قلم آنها نوشــته و تصویب 
می شود. متأسفانه مســئوالن هم همه بازدید های 
خود را از كارخانه آنها می گذارند و حتی یك بار هم 
به كارخانه های استانی ســر نزده اند كه ببینند چه 
ظرفیت های زیادی وجود دارد. علی احسان ظفری، 
به در دســت گرفتن كنترل صادرات شیرخشك 
توسط این انحصارگران اشاره كرده و افزوده است: 
متأســفانه با وجود اینكه وزارت جهادكشــاورزی 
نامه ای به وزارت صمت نوشــته و بــرای صادرات 
10هزار تن شیرخشك موافقت و درخواست مجوز 
كرده اســت، اما این تعداد معــدود به دلیل اینكه 
می خواهنــد ارز 4200تومانی بــرای واردات كره 
بگیرند و از این طریق هم ســود ببرند، كارشكنی 
می كنند و بانفــوذ در این وزارتخانــه اجازه صدور 
مجوز نهایی را نمی دهند. اسماعیلی، عضو اتحادیه 
تعاونی های لبنی نیز با تأیید وجود رانت و انحصار 
در صنایع لبنی می گوید: بعضــی از كارخانه ها كه 
قدرت و پشتوانه بیشتری دارند و بیشتر شركت های 
خصولتی را شامل می شوند در این صنعت همه كاره   
و تعیین كننده هستند. سایر شركت ها واحدهای 
بســیار كوچك تركه عضو  این اتحادیه محســوب 
می شــوند دخالتي در تصمیم گیري ندارند و حتي 
قیمت های ایــن دو گروه از شــركت ها نیز تفاوت 
بســیار زیادی باهم دارد. متأسفانه دولت هم با این 
شركت ها كار می كند و بیشتر هماهنگی ها در زمینه 
قیمت گذاری با این شركت ها انجام می شود. البته 
بافاصله پس از انتشار اظهارات مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی هــای تولید كننــدگان فراورده های لبنی، 
انجمن صنایع فراورده های لبنی جوابیه ای منتشر 
كرده و به این اظهارات پاســخ داد. در این جوابیه 
طوالنی كه از سوی سیدمحمدرضا بنی طبا، مدیر 
روابط عمومی این انجمن نوشــته شده، اظهارات 
ظفری »موجب حیرت و خــارج از ظرف طاقت«، 
حاوی »اســتدالل های سســت بنیــان و اعداد و 
ارقامی از واقعیت گریزان« خوانده شــده و مبنای 
این اظهارات ناآگاهی یا منفعت طلبی دانسته شده 
است. در بخشی از این جوابیه در زمینه اتهاماتی كه 
ظفری درخصوص صادرات شــیر خشك و واردات 
كره به انجمن فراورده های لبنــی وارد كرده، آمده 
است: ظفری در اظهاراتی ضمن اشاره به تولید كره 
داخلی عنوان كرده اند »تولید این محصول در داخل 
كشــور از محل تولید شیرخشــك باعث اعتراض 
وارد كنندگان كره شده است و دنبال احیای دوباره 
واردات این محصول با ارز 4200 تومانی هستند.« 
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آشفتگی بازار آهن و میلگرد
دستاورد ناكارآمدی نظام توزیع 

شــرایط نه چندان باثبات 
اقتصــادي كشــور و نبود 
امنیت سرمایه گذاري، انتظار 
وضعیت تورمــي و افزایش 
نقدینگي در سطح جامعه، 
موجب هجوم ســرمایه  به 
بازارهایي چون طال، خودرو و بورس شده و بخشي از 
سرمایه هاي سرگردان نیز در سطح كوچك تر به بازار 
محصوالت آهن و فوالد وارد و همین موضوع موجب 
رشد تقاضا در این بخش شــده كه طبیعتا افزایش 
قیمت آهن را به همراه داشته است. پس از گذشت 
چند روز از روند نزولي قیمت آهن آالت، مجددا  نرخ 
اغلب محصوالت از اوایل هفتــه پیش وارد مرحله 
افزایشي شد و این موضوع واكنش رئیس اتحادیه 
فروشندگان آهن و فوالد را به همراه داشت و رشد 
تقاضا در بازار  با وجود  ركود ساخت وساز در كشور 
را غیرعادي دانسته بود. با حمیدرضا رستگار، رئیس 
اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد گفت وگو كرده ایم.

متقاضیان و خریداران آهن و میلگرد در 
بازار چه كساني هستند؟

حجم تقاضا در بازار آهن و میلگرد بسیار باالست و این در 
شرایطي است كه ساخت وساز در كشور به شدت كاهش 
یافته و به طور منطقي بایــد تقاضا براي این محصوالت 
نیز كم شده باشد، اما خرید این كاالها اكنون نه از سوي 
مصرف كنندگان واقعي بلكه توسط كساني انجام مي شود 
كه قصدشان از خرید، حفظ سرمایه و سودجویي است. 
كســاني كه بعد از بازارهاي ســودده دیگر مثل طا و 
خودرو، به بازار فوالد هم وارد شده اند و با احتمال اینكه 
قیمت این محصوالت در آینده افزایش یابد، امروز خرید 

مي كنند تا فردا بتوانند گران تر بفروشند و سود ببرند.
آیا مي توان رقمي از تقاضاي واقعي آهن و 

میلگرد عنوان كرد؟
میزان مصرف واقعي آهن و فوالد بعد از پایان یك دوره یا 
یك فصل مشخص مي شود و هنوز نمي توان آمار دقیقي 
از مصرف ارائه داد. دست كم یك فصل كاري باید بگذرد 
و آمارهاي ساخت وساز برآورد شود تا بتوان مشخص كرد 
چه میزان از آهن و فوالد فروخته شــده در بازار توسط 
مصرف كننده واقعي خریداري شده و به مصرف رسیده و 

چه میزان از تقاضا كاذب و غیرواقعي بوده است.
عوامــل تأثیرگــذار در تعییــن قیمت 

محصوالت آهن و فوالد چیست؟
تعیین قیمت شــمش و میلگــرد هم اكنون در بورس 
انجام مي شود ولي مكانیســم این تعیین قیمت براي 
حوزه توزیع، مبهم اســت. قیمت  محصوالت فوالدي 
نیز مثل سایر كاالها باید براساس قیمت خام، هزینه 
تولید و ســود متعارف بازار تعیین شــود، درحالي كه 
قیمت هاي امروز بازار با این فاكتورها تناســبي ندارد 
و این باعث مي شود فرایند كشــف قیمت این كاالها 
در بورس براي ما از شفافیت الزم برخوردار نباشد. در 
مواردي باالبودن قیمت  روي تابلو باعث شده معامات 
انجام شده از سوي دولت لغو شود و متأسفانه همین 
موضوع به آشــفتگي در بازار دامن زده است. دخالت 
دولت یا افراد ذي نفوذ در معامات باعث بي اعتمادي 
خریداران واقعي به قیمت هاي بورس شده و با ایجاد 
عطش كاذب، التهــاب و گراني در بــازار را به همراه 

داشته است.
تأثیر افزایش قیمت محصوالت فوالدي در 

صنایع وابسته به این محصوالت چگونه است؟
صنعت آهن و فوالد، از صنایع بسیار مهم و تامین كننده 
مــاده اولیــه و اصلــي بســیاري از صنایــع ازجمله 
خودروســازي، مسكن، نظامي ، راه ســازي ، كشاورزي، 
لوازم خانگي و ... است و قیمت تمام شده در این صنعت 
در افزایش یا كاهش هزینه هاي تمامي صنایع وابسته و 
پایین دستي اثر مستقیم دارد. قیمت تمام شده خودرو، 
ماشین آالت كشــاورزي، لوازم خانگي و بسیاري دیگر 
از كاالها متاثــر از قیمت آهن و فــوالد تغییر مي كند و 
در شــرایطي كه قدرت خرید و توان اقتصادي مردم تا 
حد زیادي كاهش یافته اســت، اتخاذ سیاست درست 
در قیمت گذاري آهن و فوالد بسیار ضروري است. باید 
با تعریف برنامه و چشــم اندازي مشخص براي مصرف 
و قیمت گــذاري این محصــوالت، از افزایش قیمت در 
صنایعي كــه در ادامه این زنجیره هســتند جلوگیري 
شــود. اگر قیمت رها شــود تأثیر آن با افزایش جهشي 
كاالهاي وابسته خود را نشــان مي دهد و اگر دستوري 
باشد مشكات دیگري را به همراه دارد. بازار فوالد باید 
به خود فوالدي ها واگذار شود و دولت هم به عنوان ناظم 
و ناظر قیمت هــا را رصد كند تــا كار از چارچوب اصلي 

خارج نشود.
راهكار شما براي اصالح این روند چیست؟

اگــر نظــام توزیع اصــاح و آهــن و فــوالد از طریق 
توزیع كننــدگان واقعي داراي جواز كســب از اتحادیه 
توزیع شود، قطعا مي توان نظارت بیشتري روي قیمت ها 
و مقدار توزیع داشت. یكي از عوامل تأثیرگذار در ایجاد 
افسارگسیختگي در قیمت ها و دخالت برخي افراد در این 
حوزه، این است كه تمامي مسئوالني كه در زنجیره فوالد 
هستند از نظام توزیع تبعیت نمي كنند. باید تولیدكننده، 
توزیع كننده و ناظر، هركدام كار خودشان را انجام دهند. 
متأسفانه هم اكنون تداخل عمل در این زمینه زیاد است و 
حوزه هاي دیگر در زمینه توزیع دخالت مي كنند. در این 
زمینه نامه نگاري هایي با وزارت صنعت، معدن و تجارت 
انجام دادیم كه رفتار عوامل دخیل در زنجیره فوالد باید 
اصاح شود و نمایندگاني از حوزه توزیع باید در فرایند 
تعیین قیمت حاضر باشــند اما این نامه نگاري ها چه در 
دوره وزیر قبلي صنعت و چه در این دوره، نتیجه بخش 

نبوده است.

گفت وگو

بازار

شیرتوشیرقیمت لبنیات 
 در حالی كه هنوز سازمان حمایت، نرخ جدیدی برای محصوالت لبنی و حتی
شیر خام اعام نكرده بازار لبنیات، شاهد افزایش روزانه یا هفتگی نرخ انواع 

فراورده های لبنی پرمصرف و لوكس است

گرانی لبنیات از روزانه و هفتگی تا ماهانه
آشفتگی بازار شیر و لبنیات موجب شده است تا اغلب شركت های لبنی فارغ از هرگونه نظارت دستگاه های 
مسئول به طور ماهانه، هفتگی یا حتی روزانه نرخ های جدیدی را روی بسته بندی انواع فراورده های لبنی 
مشمول قیمت گذاری)پرمصرف( یا اقالم لوكس و پرچرب خارج از شمول نرخ گذاری سازمان حمایت مانند انواع 
شیر بطری، ماســت دبه ای و پنیر بســته بندی درج كنند؛ قیمت هایی كه حتی موجب دردسر و دقت بیشتر 
فروشندگان برای كشف و اعالم نرخ این اقالم به مشتریان شده است. به نحوی كه طی یك هفته اخیر شركت پگاه 
بعضی از انواع ماست و دوغ خود را گران كرده اســت. دوغ 2لیتری این برند از 9هزار تومان به 10هزار تومان و 
ماست های چهارگوش از 7هزار و 500تومان به 8هزار تومان رسیده است، اما این تنها شركتی نیست كه محصوالت 
خود را با نرخ های جدید و باالتر به بازار فرستاده است. قیمت پنیر هراز نیز طی همین مدت از 9هزار و700تومان به 
10هزار و 900تومان افزایش یافته است. شركت های هراز و كاله طی یكی دو ماه گذشته نرخ ماست های دبه اي خود 
را نیز بیش از 25درصد افزایش داده اند. نرخ ماســت دبه ای 2كیلو و 200گرمی هراز در همین مدت با دو سه بار 
افزایش، ابتدا از 19هزار تومان به 21هزار تومان رسید و امروز 24هزار تومان در بازار فروخته می شود. قیمت همین 
محصول از برند كاله نیز در یك ماه اخیر از 22هزار تومان به 24هزار و500تومان افزایش یافته است. پنیر هم در 
یك ماه گذشته افزایش قیمت محسوسی داشته است؛ بهای پنیر كاله طی این مدت از 11هزار و 200به 13هزار و 500و 

سپس به 14هزار تومان رسید و سایر برندها نیز در این محصول افزایش نرخ داشته اند.

آخرین آمار ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی از  علی ابراهیمی
دبیر گروه بازار

دایربودن بیش از 28میلیون و 980هزار خط تلفن ثابت و ضریب 
نفوذ 34.89درصدی تلفن در كشورمان حكایت دارد؛ خدماتی كه 
در بخش تلفن ثابت به شیوه ای انحصاری توسط شركت مخابرات ایران و شركت های مخابرات استانی 
در بخش مكالمات و دیتا ارائه می شود اما توسعه شبكه مخابرات و تغییر بستر ارائه خدمات از كابل 
مسی به فیبر نوری از یك سو ، رشد روزافزون هزینه های ارائه خدمات تلفن ثابت و از سوی دیگر تأكید 
دستگاه های نظارتی بر تثبیت نرخ خدمات ارائه شده در این بخش موجب گالیه مسئوالن مخابرات از 
ناهمخوانی هزینه تمام شده و نرخ ارائه اینگونه خدمات شده است. این در حالی است كه با وجود تالش 
مسئوالن و احكام قانونی صادر شــده برای تثبیت قیمت خدمات مخابراتی طی چند سال اخیر، 
ســرانجام مخابرات ایران در مجمع عمومی عادی فوق العاده 31خرداد ماه امسال خود، با اتفاق آرا 
افزایش میزان دریافتی حق اشتراك از مشتركین تلفن ثابت را تصویب كرد. براساس نرخ های مصوب 
مذكور میزان دریافت حق اشــتراك ماهانه از مشــتركین تلفن ثابت در مناطق، شهری، مراكز 
شهرستان ها، مراكز استان ها به استثنای كالنشهرها، كالنشهرها و شهر تهران نسبت به تعرفه های 
جاری افزایش قابل توجهی داشته است به نحوی كه این تعرفه در شهر تهران با رشد 400درصدی از 
2هزار به 8هزار تومان افزایش یافته است. مخابرات ایران این افزایش تعرفه را برای جبران بخشی از 
كاهش درآمد خود از محل حذف آبونمان و پس از گنجاندن گزینه حق اشــتراك در صورتحساب 

مشتركان از ابتدای مرداد ماه امسال اعمال خواهد كرد.

تصمیم اخیر مخابرات ایران بــرای تعرفه گذاری 
جدید حق اشــتراك تلفــن ثابت طبــق ماده 4 
اساسنامه این شــركت و با حضور نماینده دولت 
و 89 درصدی صاحبان سهام در مجمع مخابرات 
ایران اتخاذ شده است اما این شیوه افزایش تعرفه 
سازوكاری برای جبران هزینه هایی است كه طی 
سال های گذشــته به دلیل تثبیت نرخ خدمات 
معوق مانده اســت. پس از رأی ســال97 دیوان 
عدالت اداری به حذف دریافت آبونمان راندآپ و 
حداقل كاركرد قبوض صادرشده مشتریان تلفن 
ثابت از قبوض مشــتركان و اجرای این مصوبه از 

ابتدای ســال98، مخالفت با درخواست سال97 
مخابرات ایران برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت 
در ســال98 و جایگزینی این درخواست با اصاح 
تعرفه سرویس های تجاری این شركت و افزایش 
قیمت ســرویس های »بی. تو. بی « و»ای یك « 
مخابرات برای حدود 30 هزار مشــترك سازمانی 
این شركت، ضرر و زیان حدود 50 تا 60 درصدی 
ناشی از رشد هزینه های مخابرات را جبران كرد. 
اما در ادامه مخابرات ایران برای جبران بخشــی 
از كاهــش درآمد خود از محــل آبونمان و تامین 
هزینه های توسعه شــبكه، گزینه حق اشتراك را 

در صورتحساب مشتركان، اعمال كرده و اكنون با 
افزایش تعرفه حق اشتراك جبران بخش دیگری از 

این درآمد را دنبال می كند.

رشد حق اشتراك ماهانه تلفن ثابت 
مقایسه نرخ های مصوب  مخابرات ایران برای 
دریافت حق اشــتراك ماهانه از مشــتركین 
تلفن ثابت بــا نرخ های مصــوب قبلی بیانگر 
تثبیت این نرخ در مناطق روستایی و افزایش 
آن در ســایر مناطق كشور است. به نحوی كه 
میزان این افزایش تعرفه در كانشهرها بیش 
از 233درصد و در شــهر تهران 400درصد و 
به مراتب بیش از ســایر مناطق كشور است. 
براســاس نرخ مصوب جدید این شركت حق 
اشتراك ماهانه تلفن ثابت در مناطق روستایی 
100تومان، شــهری 2000 تومــان، مراكز 
شهرســتان ها ماهانه 2500تومــان، مراكز 
استان ها به استثنای كانشهرها ماهانه 4000 
تومان، كانشهرها ماهانه 5000 تومان و در 
شهر تهران ماهانه 8000تومان محاسبه شده 
و به طور فوق العاده به تصویب مجمع عمومی 
عادی مخابرات ایران رســیده است. این در 
حالی اســت كه تا پیش از این مخابرات ایران 
برای حق اشتراك ماهانه بابت هر خط تلفن 
ثابت از مشتركان در روســتاها 100 تومان، 
شهرها 750 تومان، شهرستان ها 1000تومان، 
مراكز استان ها غیراز كانشهرها 1200 تومان، 
كانشــهرها 1500 تومان و در تهران 2000 

تومان دریافت می كرد.

گزارش دو    

رشد4برابری حق اشتراك تلفن ثابت در تهران 
براساس مصوبه مجمع مخابرات ایران با حضور نماینده دولت، از مرداد ماه امسال تعرفه اشتراك خطوط تلفن ثابت

در كانشهرها بیش از 2 برابر و در شهر تهران 4برابر افزایش می یابد

رفع تكلیف رگوالتوری 
مصوبه مخابرات ایران برای افزایش تعرفه اشتراك خط تلفن ثابت در حالی است كه معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واكنش به این 
مصوبه مخابرات، گفت: 2 سال پیش دیوان عدالت اداری به ما اعالم كرد كه موضوع آبونمان از جنس تعرفه 
نیست و كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حق ورود به این حوزه را ندارد. حسین فالح جوشقانی، افزود: 
در آن زمان دیوان عدالت اداری رأی به توقف دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت داد كه این موضوع حدود 
600میلیارد تومان از درآمد شركت مخابرات ایران را كاهش داد. او افزود: هم اكنون و براساس ماده4 قانون 
تأسیس شركت مخابرات ایران، سهامداران این شركت در مجمع عمومی با افزایش حق اشتراك تلفن ثابت 
موافقت كردند و با وجود اینكه نماینده دولت با این موضوع مخالف بود، آن را به تصویب رساندند. در این 
زمینه باید بگوییم كه ما مفسر قانون نیستیم و مراجع باید در مورد آن رسیدگی و تصمیم گیری كنند اما 
آنچه در حوزه اختیارات ماست، مطابق آنچه دیوان عدالت گفته، تنها مربوط به تعیین تعرفه می شود و 
موضوع حق اشتراك و آبونمان از جنس تعرفه نیست و بنابر حكم دیوان عدالت اداری، ما نمی توانیم ورود 

كنیم بلكه دستگاه های نظارتی و قانونی باید در مورد این تصمیم مخابرات اظهارنظر كنند.

افزایش هزینه تلفن ثابت از  ماه آینده 
ســخنگوی شــركت مخابرات ایران از اعمال 
افزایش هزینه حق اشتراك خطوط تلفن ثابت، 
در قبوض صورتحســاب ماه آینده مشــتركان 
خبر داد و گفت: شــنبه 31خردادماه امســال 
در جلســه مجمع عادی فوق العــاده صاحبان 
سهام شــركت مخابرات ایران با حضور حداكثر 
اعضا اعم از نمایندگان دولت، بورس و ســازمان 
خصوصی سازی  تغییرات مربوط به میزان حق 
اشتراك مشتركان خطوط تلفن ثابت به تصویب 
رســید. محمدرضا بیدخام، افــزود: این تغییر 
قیمت برپایه ماده 4 قانون تاســیس شــركت 
مخابرات ایران صورت گرفته اســت. براساس 
این مــاده، تعرفه خدمات مخابراتی، ســپرده، 
ودیعه، حق اشــتراك، اضافه مكالمات و هزینه 
تغییر مكان وسایل مخابراتی مشتركین از طرف 
شركت مخابرات، تهیه و پس از تصویب مجمع 
عمومی، الزم االجراســت. او افزود: هزینه حق 
اشتراك تلفن ثابت مربوط به هزینه ای می شود 
كه مخابرات به صــورت ماهانه از هر خط تلفن، 
بابت نگهداری دریافت می كند و مبلغ حاصل، 
صرف توسعه شــبكه مخابراتی كشور می شود. 

بیدخام افزود: مطابق با تصمیم مجمع سهامداران 
مخابرات ایران، از این پس مشتركان تلفن ثابت 
در تهران باید ماهانه مبلغ 8 هــزار تومان بابت 
حق اشــتراك خط خود پرداخت كنند كه این 
رقم تا پیش از این 2 هزار تومان بوده اســت. او 
با بیــان اینكه در تهران حــدود 7 میلیون خط 
تلفن ثابت وجود دارد و بیشــترین تغییر اعمال 
شده در هزینه اشتراك نیز، مربوط به این شهر 
است، گفت: حق اشتراك مشتركان تلفن ثابت 
در روستاها تغییری نداشته و همان 100تومان 
محاسبه خواهد شد. اما مشتركان شهری از این 
پس باید بابت حق اشتراك مبلغ 2 هزار تومان، 
مشتركان مراكز شهرســتان ها 2500 تومان، 
مشتركان در مراكز استان ها 4هزار تومان و در 
كانشــهرها 5هزار تومان، پرداخت كنند. او با 
تأكید بر توجه مخابرات ایران به توسعه روزافزون 
شبكه زیرســاختی، گفت: مبلغ حق اشتراك 
تصویب شده در مجمع فوق العاده مخابرات، كاما 
منطبق با مواد اساسنامه شركت مخابرات ایران 
و كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
بوده و در جهت هزینه كرد پروژه های توســعه 

شبكه مخابرات كشور صرف می شود.

گرچه شــركت های لبنی به عناوین و بهانه های مختلف تا امروز زیر بار اتهام افزایش قیمت  فرخنده رفائی
خبرنگار

نرفته اند، اما گرانی اقالم مختلف كاالهای لبنی چیزی نیست كه از چشم ها پنهان بماند. با اینكه 
اقالم یارانه ای كه قیمت اصطالحا مصوب دارند، به دلیل رصد نرخشان از سوی نهادهای نظارتی 
افزایش نرخ زیادي نداشته اند اما ســایر كاالهای لبنی در یك ماه اخیر و برخی حتی در یكی دو هفته اخیر افزایش نرخی بین 
20تا50درصد را تجربه كرده اند.  این در حالي است كه ابتدای امسال از سوی انجمن صنایع لبنی گفته شد محصوالت كارخانه های 
عضو این انجمن، امسال یا دست كم تا زمان اعالم نرخ های جدید از سوی سازمان حمایت، با قیمت سال98 به فروش می رسند. با 
این وجود نگاهی به قیمت ها در سوپرماركت ها نشان می دهد تقریبا همه انواع لبنیات نسبت به ابتدای امسال، ماه، هفته و حتی 

چند روز قبل، با درصدهای مختلف گران شده اند و این گرانی روزبه روز ادامه دارد.



چند ماهی از شیوع كرونا در كشور می گذرد. این روزها برخالف ماه های اسفند و  فهیمه محمدی
خبر نگار

فروردین كه مردم قرنطینه را جدی گرفته بودند تا زودتر از شر كرونای لعنتی خالص 
شوند، همه چیز انگار به روال عادی اش برگشته. البته عادی عادی كه نه، همه چیز 
به حالت سابق برگشته اما به سبك كرونایی! حاال مردم سعی می كنند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. دیگر 
ماسك و دستكش جزئی از زندگی عادی خیلی ها شده و با همین هابه سركار، پارك، نانوایی، خواستگاری، زایمان، 

تره بار و... می روند.

هشتگ عقد كرونایی
عكس محمدرضا و مهســا را نخســتین بار در اینستاگرام 
می بینیم كه سعی كرده اند ماسك هایشان را سفید انتخاب 
كنند تا با لباس هایشان ست باشد. مهسا كاظمی كارشناس 
مهندسی عمران 26ساله و همسر او محمدرضا 27ساله است 
این زوج تصمیم گرفتند عقد كرونایی انجام دهند. آن هم در 
روزهایی كه خیلی ها برنامه  جشن عروسی شان را به تعویق 

انداخته اند. 
داستان را با روایت مهســا پیش می بریم؛ »ما 2 سال پیش 
تصمیم گرفتیم با هم دیگــه ازدواج كنیم اما خانواده هامون 
خیلی سفت و ســخت مخالفت كردن. تقریبا یه سالی طول 
كشــید تا تونســتیم راضی شــون كنیم كه دوباره با هم یه 
جلســه بذارن و دوتا خانواده با هم دیگه صحبت كنن. یكی 
از فامیل هامون هم مدافع حرم بود كه خدا سعادت نصیبش 
كرد شهید شد و دوباره صبر كردیم. باالخره دیگه هر طوری 
كه بود خانواده ها راضی شــدن و 18اسفند مراسم بله برون 
رو برگزار كردیم و توافقات نهایی برای عقد انجام شد. ما تو 
همون هفته های اول مشــكلی نداشتیم و كرونا انقدر جدی 
نبود. با ماسك و دستكش خرید هامون رو می كردیم، ولی بعد 
از 2 -3 هفته دیگه همه ی مراكز تعطیل شد. حتی جایی نبود 
كه آزمایش های قبل از ازدواج رو هم انجام بدهیم. باالخره 
بعد از كلی پیگیری متوجه شدیم كه برخی مراكز باز هستن 
و می تونیم كارهامون رو پیش ببریم. بعد از كلی پرس وجو یه 
مركز رو پیدا كردیم كه تست می گرفت و تو روز عقدمون هم 
فقط خانواده خودم و همسرم بودن. خیلی دلم می خواست 
یه عكس خوب با همسرم داشته باشم اما سفیدی ماسك و 

دستكش را هم به فال نیك گرفتیم و ســعی كردیم با بقیه 
مواردمون ست باشه.«

مریم و امین هم زوج دیگری هســتند كــه چندباری تمام 
برنامه ریزی هایشان برای مراسم عروسی به خاطر كرونا به هم 
ریخته است چون در تمام این مدت سالن های عروسی بسته 
بودند و آنها باالخره راضی شدند با یك مهمانی كوچك بروند 
سر زندگی شان. مهمانی ای كه دعوت شــده های آن پدر و 
مادر مریم و برادر امین بودند و بقیه اعضای خانواده از صفحه 
گوشی و با چشم های پر از اشك شــاهد مراسم بودند؛ »من 
و شــوهرم همه كارهامون رو انجام داده بودیم و نخواستیم 
دیگه لغوش كنیم. تو روز نیمه شــعبون عقدمون رو به طور 
رسمی در دفتر عقد ثبت كردیم. حاال هم بدون هیچ مراسمی 
زندگی مون رو شــروع كردیم و با حضور كرونا مراسم جشن 
كوچكی داشتیم كه حتی اعضای خانواده درجه یكمون رو 

هم كامل دعوت نكردیم.«

مدرسه رفتن با ماسك به جای خوراكی
»صبح مامانم بیدارم كرد، دوســت داشــتم برم مدرسه اما 
مامانم می ترسید. باالخره با هم رفتیم با دستكش و ماسك 
و مایع ضدعفونی كه از وقتی كرونــا اومده مامانم جایگزین 
خوراكی هایی كرده كه همیشه تو ماشین برامون می ذاشت.« 
در روزهایی كه مدرسه ها تق و لق باز شــدند پارسا یكی از 
دانش آموزانی بود كه به مدرســه رفت، آن هم فقط یك روز 
تا خودش از نزدیك وضعیت مدرسه را بررسی كند و مجاب 
شود كه كسی در این شرایط مدرسه نمی رود و كار پر ریسكی 
است؛ »دوســتام زیاد بودن، اونایی كه تو گروه اعالم كرده 

بودن می ْآیم، اما وقتی كه من و مامانــم رفتیم بچه ها فقط 
چهار، پنج نفر بودن كه هركدوم یك گوشــه حیاط بودن و 
تكلیفشــون نامعلوم! نمی دونســتیم كدوم معلم چه روزی 
می آد. تعداد بچه هایی كه به مدرسه اومده بودن حتی اندازه 

انگشت های دستم هم نبود.«
هانیا هم دانش آموز ســال نهم است درباره تجربه حضورش 
در مدرســه در روزهای كرونایی می گویــد: »حداقل دلم 
می خواست یه روز برم مدرسه كه مطمئن شم معلم هامون 
نمره مو می دن. از 60نفری كه تو پایه نهم بودیم 12نفرمون 
كرونا گرفتن و یكی از معلم هامونم مریض شد و تا 2ماه ازش 
بی خبر بودیم حاال مجبور شــده دوتا دو تــا درس بده. من 
در تمام طول دوره تحصیلم انقدر ننوشــته بــودم. یه دفتر 
100برگ با 15یا 16صفحه هم از یه دفتر دیگر پر كردم ولی 
از این همه ای كه نوشتیم امسال چقدر یاد گرفتیم«؟ هانیا 
درباره اصرار مدیر مدرســه برای حضور در كالس می گوید: 
»بهمون با زبان بی زبانی گفتن به مدرســه نیایین. معلم ها 
هم می گفتن درس رو دادیم سؤالی بود واتس آپ كنید. اما 
من خیلی نگران بودم چون امســال امتحان نهایی داشتم و 
همه اش هم مدرسه تعطیل بود. چیزی یاد نگرفته بودم واقعا. 
یه مدت مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل شد یك مدت 
به خاطر كرونا و... به هر حال هر طور بود امسال گذشت اما 
من واقعا راضی نیســتم. حتی حاضرم یه بار دیگه این پایه 
رو دوباره بخونــم اما بدونم دقیقا مســئله ریاضی مو چطور 

حل كنم«.

زایمان كرونایی
اندیشه 36ساله و علی 39ســاله برای نخستین بار تصمیم 
گرفتند كه بچه دار شــوند اما اصال تصــور نمی كردند تاریخ 
زایمان  در این ایام بیفتد و درگیر چنین بیماری ای شــوند؛ 
»از شــب قبل از زایمان خوابم نمی برد چون قرار بود دیگه 
پسرم رو واقعا بغل بگیرم و صورت و بدنش رو لمس كنم اما 
همه اش توی این فكر بودم كه بچه م چطور می تونه صورت 
و دست های من رو لمس كنه. صورتی كه با ماسك پوشونده 

شده و دست هایی كه دستكش دارند. این تضادی بود كه هم 
ناراحتم می كرد و هم عذابم می داد.«

اندیشــه می گوید در روز زایمان متوجه شده كه هیچ اجازه 
مالقاتی به كســی نمی دهند و فقط یك نفــر همراه بیمار 
می تواند در بیمارســتان بماند تا روز ترخیص؛ »واقعیتش 
شرایط خیلی سخت بود و دیگه به این فكر نكردم كه اولین 
عكس دو نفری و ســه نفری مــون كجا و تو چه شــرایطی 
گرفته می شــه. فقط مامانم همراهم بود و همــه از طریق 
گوشی هاشــون به مالقاتم می اومدن یه شب تو بیمارستان 
خوابیدم بعدش مرخص شدم.« اندیشه درباره تجربه زایمان 
زیر ســایه كرونا می گوید: »بعد از این هم كه رسیدیم خونه 

تا چند ساعتی داشتیم همه چیز رو ضد عفونی می كردیم«.
اندیشــه خاطره جالبی هم تعریف می كند: »از بیمارستان 
كه اومــدم بیرون، همه اعضــای خانواده مــن و علی برای 
خوشــامدگویی اومده بودن اما فقــط از دور بچــه را نگاه 
می كردن، آن هم با فاصله و رعایت پروتكل های بهداشتی اما 
تا دم خونه مون پشت ماشین ما بوق زدن و دنبالمون اومدن 

كه روحیه م رو نبازم.«
ســحر لطیفی 29ســاله هم حدود یك ماه پیش نخستین 
فرزند خود را به دنیا آورد و بســیار تحقیق كرده بود كه در 
بیمارستانی بستری شود كه مریض كرونایی در آن بستری 
نباشد اما جایی را نیافته بود و دســت آخر آب پاكی را روی 
دســت او ریخته بودند كه در تمام بیمارستان ها مریض ها 
پخش هستند؛ »قبل از اینكه بخوام برم زایمان از من تست 
كرونا گرفتن. بعد بستریم كردن چون  فقط مریض هایی رو 
تو بیمارستان و تو بخش زنان بســتری می كردن كه تست 

كروناشون منفی بود.«
سحر لطیفی هم شوخی شوهرش در نخستین روز مالقات 
را اینطور تعریف می كند؛ »شوهرم كه اومد دنبالم گفت كه 
خیلی فكر كردم كه چه هدیه ای برات بیارم. بهترین هدیه ای 
كه در این شرایط می تونســتم بهت بدم سالمتی بود برای 
همین همه وسایلی كه برات آوردم رو خوب ضدعفونی كردم 

و بعد الكل و ماسك و دستكش را هم گذاشت روی میز!«
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روحیه برای 
به دنیا آوردن بچه 
اندیشه خاطره جالبی 
هم تعریف می كند: از 
بیمارستان كه اومدم 

بیرون، همه اعضای 
خانواده من و علی 

برای خوشامدگویی 
اومده بودن اما 
فقط از دور بچه 

را نگاه می كردن، 
آن هم با فاصله و 

رعایت پروتكل های 
بهداشتی اما تا دم 

خونه مون پشت 
ماشین ما بوق زدن و 
دنبالمون اومدن كه 

روحیه م رو نبازم

قاب  دیروزقاب امروز

برداشت گیالس و آلبالو از باغات خنداب اســتان مركزی آغاز شد. تابستان فصل كار و تالش 
كشاورزان است و باغداران شهرســتان خنداب این روزها در حال برداشت حاصل دسترنج و 

عكس : مهر/ بهنام یوسفیتالش خود   هستند.

تصور اینكه خیابان پاسداران  امروز یا سلطنت آباد دیروز تا این اندازه خلوت و بدون ترافیك 
بوده باشد سخت است. اما واقعیت این است كه در سال های دهه 50 خیابان های مهم تهران تقریبا 

عكس : تهرانیكابدون ترافیك بوده است.

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

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

حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعی، همان گذرنامه یا مجوز ورود و انتشار 
دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی آن تأكید 
داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور دارید و موقعیت ما 
را در انتشــار آنها درك می كنید! اتفاقا همیــن ادب و اخالق 
است كه راه را برای رســیدن به آن باالها هموار می كند. قرار 
است برای رســاندن این نظرات، دیدگاه ها و ایده های شما به 
دیگران با هم همدست شــویم؛ مهم همین بزرگراه یكطرفه 
اســت، البته این بار از پاییــن به باال؛ بدون توقف، مســتمر و 
مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات و دیدگاه های شما 
در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، اما قرار نیست در این 
نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم داریم و بنا داریم كه 
خیلی زود با طرح موضوع های هفتگی، جای شــما را خیلی 
بیشــتر از قبل در صفحات روزنامه باز 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 شــما 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.
 پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****
  6145* * * 0917– مصطفی:

اینكه نرخ واقعی دالر چقدره خیلی مهم نیست، 7هزار تومان، 
10هزار یا حتی 20هزار تومان! مهــم اینه كه حقوق كارگران 
و كارمندان رو هم با دالر بدن. مثال همون متوســط ماهی 2یا 
3هزار دالر رو بدن كه در كشور های خارجی مثل اروپا یا آمریكا 
و... می دن، بعدش اینكه دالر چه نرخی داره واقعا برای ما مهم 
نیست! من فكر می كنم مهم ترین مشكل تاریخی اقتصاد ما اینه 
كه واحد پول ما ریال یا تومانه، اما همه  چیز با »دالر« )یا یورو( 
محاسبه می شــه! اگر واحد پول ما به »دالر« تغییر كنه، دیگه 
هیچ وقت این بحث ها و مشــكالت كه دالر چنده  یا باید چند 
باشه و قیمت واقعی اون چقدر هست پیش نمی آد؛ یعنی به دالر 

حقوق می گیریم و به دالر هزینه می كنیم.

  9123* * * 0912– داریوش:
این به ظاهر كارشناســان خودرویی، ظاهرا به تنها چیزی كه 
فكر می كنند افزایش قیمت هاســت و همه حرفشان این است 
كه قیمت خودروها باید بیشتر و بیشتر شود اما به نیمه تاریك 
خودروسازان یعنی چگونگی تولید و میزان بهره وری، نیروهای 
مازاد و حقوق بگیران اضافه و نسبت منطقی بین نیروهای موجود 
و تعداد تولید، چگونگی برخورد با شــركت های زیرمجموعه و 
زیان ده، اصالح روند تولید، كاهش هزینه های ســربار، رقابت 
در جهت افزایــش كیفیت و كاهش قیمت تمام شــده، تغییر 
شیوه های غلط مدیریتی و بهره گیری از شیوه های نوین مدیریت 

جهانی و... اصال توجهی نمی كنند و حرفی برای گفتن ندارند!! 

  8102* * * 0919– امیرعلی:
به نظرتون ما همینطوری باید هــر روز نظاره گر افزایش قیمت 
دالر و ســكه و طال و كاالهای مختلف باشیم؟ هر روز بیشتر از 
دیروز آب بشیم؟ هر روز غمگین تر و ناامیدتر بشیم؟ هیچ روزنه 
امیدی نیست؟ هیچ فریادرسی نیست؟ صدای ما به گوش كسی 

نمی رسه؟

  4927* * * 0912– حامد:
جامعه پرسشــگر باید در همه زمینه ها و زوایا محترم شمرده 
شود و این پرسشگری باید تقویت و حمایت شود، البته مهم تر 
از آن پاسخگو بودن به این جامعه پرسشگر است. جامعه نیاز به 
پاسخ های درست، متقن، صادقانه، شفاف همراه با روی گشاده 
و قلب باز و اطمینان بخش دارد. جامعه پرسشگر درهای بسته را 

نمی پذیرد و به دنبال پاسخ قانع كننده است.

  5347* * * 0912– مرتضی:
یكی از مهم ترین و بد ترین رویه های غلطــی كه در مجموعه 
خودروسازی ما شــكل گرفته و ادامه پیدا كرده و همچنان نیز 
ادامه دارد این است كه خودروسازان ما اول هزینه می كنند و بعد 
به این فكر می كنند كه چه تعداد خودروی تولیدی دارند و این 
هزینه ها را روی قیمت خودروها می كشند. درحالی كه منطقاً و 
انصافاً این رویه باید اصالح شود و مثل بقیه جاهای دنیا باید اول 
درآمد را محاسبه و بعد به تناسب آن هزینه كنند؛ یعنی بسیاری 
از هزینه ها و مخارج متفرقه، پاداش ها و... باید پس از محاسبه 

سود واقعی و تعیین اولویت های مربوط به هزینه ها انجام شود.

رُك 

شور زندگی
در همسایگی كرونا!

گزارشی از تجربه های عجیب و غریب همه افرادی كه در این روزهای كرونایی
مجبور شدند ازدواج كنند، بچه به دنیا بیاورند یا در خانه نان بپزند و سبزی بكارند!

سبك زندگی

مي
حلی

ي 
دعل

حم
ح: م

طر

كافه را به خانه بیاور
مردم در قرنطینه دست به كارهای خالقانه ای زدند و توانستند تجربه های جدیدی كسب كنند. برای خیلی از آنها 
دیگر جزو سبك زندگی شان شده است كه بســیاری از خوراكی هایی كه قبال از بیرون تهیه می كردند را خودشان 
درست كنند. حنا كه صاحب 2 فرزند است در این مدت چون فرزندانش مدرسه نمی رفتند حتی نان پختن را هم یاد گرفته 
است، »من سعی كردم بچه هام رو تو خونه نگه دارم و با هم انواع نون ، كیك، پاستا و پیتزا درست كردیم و كنار هم لذت بردیم. 
استعداد هایی كه فقط در دوره قرنطینه بروز كردن«. بیرون نرفتن از خانه باعث شد تا مردم از این فرصت استفاده كنند و 
عادت های غلط خود را ترك كنند و به اصطالح كارهایی كه از شــنبه قرار بود انجام شوند را اجرایی كنند. آرش از قرنطینه 
استفاده كرده و مدتی به ریه های خود استراحت داده و در تمام مدتی كه به شهرستان خود بازگشته اصال سیگار كشیدن را 
فراموش كرده چون می دانسته كه سیگار عالئم كرونا را تشدید می كند؛ »انقدر این مدت خونه شلوغ بود و گفتیم و خندیدیم 
كه اصال یادم رفته بود سیگار می كشم یا قبل از خواب یه نخ می كشیدم و می خوابیدم. داداشم كه تو این مدت كال ترك ش 
كرده!« آرش كه ورزش هم می كند از تجربه های جدیدش برای ورزش در خانه هم می گوید: »تو شــبكه های اجتماعی و تو 
گروه های ورزشی می شه پست هایی رو دید كه با اونا می شه تو خونه بدون داشتن وسیله خاصی ورزش كرد. حتی مردم به هم 
برنامه هایی معرفی می كردن كه بشه به راحتی نرمش كرد و اضافه وزن حاصل از ماندن تو قرنطینه رو جبران كرد. تجربه ای 
كه شاید هیچ وقت نمی تونستیم كنار هم انجامش بدیم، مگر تو ایام قرنطینه كه خانواده ها كنار هم تجربه ورزش گروهی رو 

هم به دست آوردن«.
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جهان استارتاپی

تالش برای فرود 
 بدون چرخ
براساس مكالمات 
ضبط شده موجود 
بین برج مراقبت با 
خلبان، هیچ گونه 
اعالم خطر یا 
شرایط اضطراری 
برای هواپیما 
اعالم نمی شود 
و خلبانان 
تالش می كنند 
هواپیما را بدون 
چرخ روی باند 
فرود بیاورند

بلیت فروشی 
 از۲۰۲۴

مقامات 
استارتاپ 

اسپیس 
پرسپكتیو 
می گویند 
پروازهای 
آزمایشی 

بدون سرنشین 
 Spaceship

Neptune  اوایل 
سال۲۰۲1 آغاز 
می شود و آنها 
بسیار امیدوار 
هستند كه در 
سال۲۰۲۴ كار 

بلیت فروشی این 
سفر هیجان انگیز 

را شروع كنند

داستان مسافرت های فضایی و راه اندازی سامانه ای 
برای فعالیت توریســتی در این زمینه، مدت هاست 
كه ذهن دانشــمندان، شــركت های مختلف و البته 
اقشار ثروتمند را به  خود مشغول كرده است. در این 
میان، استارتاپ ها هم بیكار ننشســته اند و به ارائه 
طرح هایی در این خصــوص پرداخته اند. یكی از این 
استارتاپ ها كه شــركتی نوپا هم محسوب می شود، 
»اسپیس پرســپكتیو« )Space Perspective( نام 
دارد كه طرحی نو و بسیار جالب را درخصوص مسافرت 

و گردشگری در فضا ارائه كرده است.

بالنهایكابیندار
برنامه اســپیس پرســپكتیو فرســتادن انســان به الیه 
استراتوسفر به وسیله بالن های كابین دار است. وب سایت 
روزنامه دیلی میل نوشــته اســت كــه این اســتارتاپ 
تازه تاسیس در حال توســعه بالن هایی با هدف راه اندازی 
سامانه گردشگری فضایی اســت كه مسافران را به ارتفاع 
10هزار پایی )بیش از 3هزار متر( از زمین می رســاند. در 
این پروژه مسافران درون كپسول هایی قرار می گیرند كه 
فشار داخل آنها ایده آل و تنظیم شده است. این كپسول ها 
به بالن هایی بسیار بزرگی متصل شده اند كه وظیفه حمل 

مسافران به الیه استراتوسفر جو را دارند.

فضاپیماینپتون
كپسولی كه قرار اســت مسافران در آن مســتقر شوند، 
فضاپیمای نپتــون )Spaceship Neptune(  نام دارد. 
ظرفیت این فضاپیما، 8مســافر به عالوه یك خلبان است. 
در این كپسول ها، امكانات رفاهی و سرویس بهداشتی هم 
تعبیه شده است. طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، كل 
رفت و برگشت فضاپیمای نپتون به الیه استراتوسفر جو، 
6ساعت خواهد بود. 2ساعت برای صعود، 2ساعت گردش 

بر فراز اقیانوس اطلس و 2ساعت برای بازگشت به زمین.

پروازهایآزمایشی
مقامات استارتاپ اسپیس پرسپكتیو می گویند پروازهای 
آزمایشی بدون سرنشین Spaceship Neptune  اوایل 
سال2021 آغاز می شــود و آنها بسیار امیدوار هستند كه 
در سال202۴ كار بلیت فروشــی این سفر هیجان انگیز را 
شــروع كنند و دریچه ای جدید را در صنعت گردشگری 

جهان بگشایند.

زمانومكان

طبق محاسبات و برنامه ریزی ها، زمان شروع هر سفر، پیش 
از طلوع خورشید خواهد بود. پرتاب نپتون از پایگاه فضایی 
كیپ كاناورال در مركز فضایی كنــدی در ایالت فلوریدا 
انجام خواهد گرفت. محل فرود اقیانوس اطلس است و یك 
كشتی هم وظیفه انتقال مسافران از اقیانوس به خشكی را 

برعهده خواهد داشت.

بلیتهایگران
بسیار طبیعی اســت كه قیمت بلیت های این سفر بسیار 
گران باشد. استارتاپ اسپیس پرسپكتیو قیمت هر بلیت 
را 125هزار دالر )معادل تقریبــی 2میلیارد و 350هزار 
تومان( پیش بینی كرده است. آنها امیدوار هستند بتوانند 
طبق برنامه شان تا پایان دهه جاری میالدی ساالنه بیش از 

500سفر این چنینی انجام دهند.

دربارهاستارتاپ
 استارتاپ اسپیس پرسپكتیو در سال  جاری میالدی و با 
هدف فرستادن مسافر به فضا با بالن راه اندازی شده است. 
مركز عملیاتی و دفتر مركزی این استارتاپ در مركز فضایی 
كندی در فلوریدا قرار دارد. تابر مك كالوم و جین پوینتر، 
مؤسســان و مدیرعامل های این استارتاپ هستند. آنها بر 
این باورند كه فضا برای همه اســت و همگان باید با دیدن 
زیبایی هایش، آن را باور كنند. البته نباید فراموش كنیم كه 
این استارتاپ در مسیر خود، رقبای سرسخت و قدرتمندی 

دارد كه می توانند تالش آنها را بی نتیجه بگذارند.

طرحهایدیگر
بسیاری از شــركت های فضایی خصوصی جهان برنامه ها 
و طرح هایی را برای گردشگری فضایی طراحی كرده اند. 
با این حال به نظر می رســد كه طرح اســتارتاپ اسپیس 
پرسپكتیو بســیار مهیج تر، راحت تر، ایمن تر و ارزان تر از 
سایر طرح ها باشد. ازجمله شــركت هایی كه برنامه های 
گردشگری فضایی ترتیب داده اند می توان به اسپیس ایكس 
اشاره كرد كه موفقیت اخیرش در ارسال كرو دراگون به فضا 
سروصدای بسیار زیادی را در جهان برپا كرده است. شركت 
ویرجین گالك هم برنامه های خاصی در حوزه گردشگری 

فضایی در دست دارد و به پیش می برد.

سفر فضایی
با بالن استارتاپی

یك استارتاپ تازه تاسیس برنامه ویژه ای طراحی 
كرده است كه براساس آن می توان با استفاده از 

بالن به فضا سفر كرد

آرش شاملی
خلبان 

به ادامه پرواز جهت نزدیك شدن به باند 25 چپ فرودگاه 
كراچی اســت. در این هنگام خلبانان متوجه می شوند كه 
چرخ های هواپیما باز نمی شود ولی با كمال تعجب و تأسف 
این موضوع را با برج مراقبت در میان نمی گذارند و به مسیر 

خود در جهت فرود ادامه می دهند.
براساس مكالمات ضبط شــده موجود بین برج مراقبت با 
خلبان، هیچ گونــه اعالم خطر یا شــرایط اضطراری برای 
هواپیما اعالم نمی شود و خلبانان تالش می كنند هواپیما را 
بدون چرخ روی باند فرود بیاورند. در پی این اقدام، براساس 
مشاهدات عینی شاهدان، سطوح زیرین موتورهای هواپیما 
و نشــانه های روی باند، موتورهای هواپیما در 2مرحله با 
زمین برخورد می كنند. ابتدا موتور ســمت چپ در طول 
تقریبی 1200متری و پس از آن موتور ســمت راست در 
طول تقریبی 1800متری باند فرودگاه روی زمین كشیده 

می شوند و پس از برخورد موتور ها با زمین كه باعث تولید 
جرقه و آســیب به ســطح باند و موتورها می شود، خلبان 
تصمیم بر انصراف از فرود جهت اوج گیری و آماده شــدن 
برای فرود مجدد می گیرد. در این مرحله موضوع انصراف 
از فرود و مشكل بازنشدن چرخ ها را با برج مراقبت در میان 
گذاشته و به سمت باال شــروع به اوج گیری می كند. برج 
مراقبت پرواز براساس دســتورالعمل های متداول، دستور 
اوج گیری تا ارتفــاع 3000پایی به پــرواز 8303 را اعالم 

می كند. 
پس از گذشــت زمان بســیار كوتاهی خلبانــان متوجه 
می شوند كه موتورها توانایی الزم برای اوج گیری را ندارند و 
نمی توانند نیروی تراست )پیشران و باالبرنده( الزم را ایجاد 
كنند. بدیهی است برخورد دو موتور با زمین، باعث آسیب 
دیدن مخازن روغن، شیلنگ های ســوخت و آسیب های 

معمای فرود ناتمام 
 گزارشی تحلیلی از سانحه اخیر سقوط هواپیمای ایرباس خطوط هوایی پاكستان

كه هنوز تحقیقات درباره آن ادامه دارد

از زمان شیوع و انتشار سریع بیماری كووید-1۹در جهان طی مدت كوتاهی اكثریت قریب 
به اتفاق مردم دنیا همه فعالیت های روزمره خود را به حالت تعلیق درآوردند. یكی از نتایج 
این ایستایی جهانی، توقف سفرهای تفریحی و حتی سفرهای مأموریتی كاری و به دنبال آن 
تعطیلی صنعت توریسم و گردشگری در تمام دنیاست. بدیهی است كه این امر باعث توقف 
فعالیت بسیاری از شركت های حمل ونقل جهان شــد و در این بین تعدادی از شركت های 

هواپیمایی نیز به دلیل هزینه های سنگین و سرسام آور خود به مرز ورشكستگی رسیدند.

در شرایطی كه جهان در آستانه عادی شدن و عبور از بحران 
كرونا قرار دارد، به آرامی شركت های هواپیمایی فعالیت های 
كاری و پروازهای خود را از ســر گرفتند. كمتر از 2 هفته 
پیش شــركت هواپیمایی بین المللی پاكستان نیز همانند 
سایر كشورهای جهان با از سرگیری پروازها، تالش تازه ای 
در جهت پشت ســرنهادن بحران ناشــی از توقف فعالیت 

طوالنی خود آغاز كرد. 
هنوز چند روزی از این آغاز دوباره نگذشته بود كه متأسفانه 
یكی از هواپیماهای این شركت سقوط كرد و برگ دیگری 
از تقویم هواپیمایی جهان سیاه شد. در این مقاله به بررسی 
علل احتمالی این رویداد مخوف خواهیم پرداخت. براساس 
آمار رسمی سازمان هواپیمایی كشوری پاكستان در تاریخ 
 A320 22 می 2020 یك فروند هواپیمــای ایرباس مدل
شركت هواپیمایی پاكستان به شماره پرواز 8303PK كه 
با ۹1 مسافر و 8 خدمه از فرودگاه شهر الهور به مقصد شهر 
كراچی به پرواز درآمده بود، در نزدیكــی فرودگاه مقصد 
دچار سانحه شد و 8۹ نفر از مسافران به همراه تمام خدمه 
پرواز كشته شدند اما به طور معجزه آسایی 2 نفر از مسافران 

زنده ماندند.

طبق آخرین مكالمات خلبــان با برج مراقبــت فرودگاه 
كراچــی، خلبان حیــن تالش برای نخســتین فــرود به 
دالیلی كه به آنهــا خواهیم پرداخــت آن را لغو می كند و 
درخواســت دورزدن و تالش برای فــرود دیگری می كند 
اما این دورزدن هیچ گاه به اتمام نمي رسد و هواپیما حین 
دورزدن مجدد، چند دقیقه پیش از رسیدن به فرودگاه در 
فاصله 1/5كیلومتری باند فرود روی ســاختمان های شهر 

سقوط می كند.

حالازابتدابهبررسینكاتاینسانحهمیپردازیم:
براساس شــواهد موجود، این هواپیما از زمان تیك آف تا 
رسیدن به مقصد بدون هیچ گونه مشكلی در شرایط نرمال 
پرواز خود را انجام می دهد. پس از ورود به محدوده فرودگاه 
مقصد در شــرایطی كه هواپیما وارد مرحلــه تقرب برای 
فرود می شود، براساس صدای ضبط شده ارتباط رادیویی 
هواپیما با برج مراقبت )ATC(، هواپیما در ارتفاعی باالتر 
از حد مجاز دستورالعمل های پروازی باند فرودگاه مقصد 
قرار داشته، لذا برج مراقبت این مسئله را به خلبان متذكر 
می شود ولی پاسخ وی حاكی از شــرایط نرمال و تصمیم 

 بازدید از 
موزه باكتری ها

6000گونه باكتری در قالب یك مجموعه پژوهشی كم نظیر طی 100سال 
جمع آوری شــده اند تا فرصت نجات جان میلیاردها انسان را به وجود آورند
در زمستان سال1۹15، فردی به نام پرایوت ارنست كیبل، با حال وخیم، 
خود را به بیمارستان شــماره1۴ ویمروكس در فرانسه می رساند. این در 
حالی بود كه سربازان ارتش انگلیس كه در جبهه غربی جنگ اول جهانی 
 Shigella flexneri مستقر بودند، در نبرد با انواع مختلفی از دشمنان میكروسكوپی كشته شده بودند. باكتری
هم كه باعث اسهال خونی می شود پرایوت كیبل را هدف قرار داده بود. پس از درگذشت او در 13مارس1۹15، یك 
باكتری شناس نظامی به نام ستوان ویلیام بروسون-آلكوك، نمونه ای از باكتری S. flexneri را از بدن پرایوت كیبل 
گرفت. این نمونه كه می توانست در آگار )agar( زنده بماند، با پارافین در داخل یك ظرف مهروموم شد و سرانجام 
هنگامی كه به عنوان نخستین نمونه وارد مجموعه ملی Type Cultures انگلستان شد، نامش به NCTC 1 تغییر 
یافت. آگار ماده ای ژالتینی است كه از انواع جلبك  سرخ دریایی به دست می آید و برای محیط كشت بیولوژیكی و 
 National Collection of به عنوان یك ماده غلیظ كننده در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه ملی
Type Cultures یا NCTC قدیمی ترین مجموعه از پاتوژن های )عوامل بیماری زا( باكتریایی انسان در جهان است 
كه برای استفاده دانشمندان بنا شده. در این مجموعه كه امسال صد ساله می شود، هم گونه های مختلف باكتری ها 

ذخیره می شوند و هم این گونه ها برای مصارف درمانی و پژوهشی به كل مناطق دنیا ارسال می شوند.

مطالعه باكتری 1۰۰ساله
به گزارش نیویورك تایمز، كیت بیكر، میكروبیولوژیست دانشگاه 
لیورپول و همكارانش برای فهم چگونگــی تكامل باكتری اي كه 
پرایوت كیبل را كشت، نمونه منجمد آن را كه طی یك قرن تكامل 
یافته مورد مطالعه قرار داده اند. این باكتری هنوز هم ساالنه حدود 
16۴هزار تن را از پای در می آورد كه بیشــتر آنها كودك هستند. 
این گروه ژنوم NCTC 1 را مرتب و سپس آن را با سایر گونه های 
جدا شده در سال های 1۹5۴، 1۹8۴ و 2002 مقایسه كرده اند. 
تنها 2درصد از ژنوم این باكتــری در طول یك قرن تغییر یافته 

بود، اما همین تغییرات به ظاهر كم، با بیماری زایی بیشــتر، ایمنی ضعیف تر در برابر آن و مقاومت ضدمیكروبی بیشتر 
 NCTC همراه بود. هنگامی كه پژوهشگرانی مانند بیكر یك گونه یا نمونه جدید را كشف كنند، می توانند آن را در
ثبت و ذخیره كنند. سارا الكساندر، دانشمند و سرپرست این مجموعه می گوید: از آنجا كه دیگران امكان مطالعه 
پژوهش های چنین دانشــمندانی را دارند، علم، دانش و یافته های آنها می تواند بازنگری شود. ممكن است این 
گونه ها در پژوهش های جدیدتری مورد استفاده قرار بگیرند و درخواســت های دیگری برای آنها از سوی سایر 
دانشمندان وجود داشته باشد. جورج اورمن، مدیر مجموعه آلمانی میكروارگانیسم ها و كشت های سلولی كه یكی 
از بزرگ ترین و متنوع ترین مجموعه های جهان است، می گوید: از نظر من، NCTC یكی از مهم ترین مجموعه های 

سراسر جهان است.

5دالر برای هرگونه باكتری
این مجموعه در سال  1۹20در 
»مؤسسه پزشكی پیشگیری 
لیســتر« لندن افتتاح شد. 
200كشــت اول، ازجملــه 
كشت باكتری پرایوت كیبل، 
از سوی فردریك ویلیام اندروز، 
آسیب شناســی كــه در دوران 
جنگ جهانی اول به مطالعه درباره 

اسهال خونی مشغول بود، ذخیره و ثبت شــد. این سازمان در طول یك ســال بعد، 2هزار گونه را 
به صورت رایگان برای مؤسسات دیگر ارسال كرد. این باكتری ها به صورت زنده و روی یك تكه آگار كه با پارافین مهر و موم 
 NCTC شده بود تحویل داده شدند. با این حال، هنوز پروتكل های ایمنی تهیه و در نتیجه رعایت نشده بودند. 3پژوهشگر
در سال1۹22 به »توالرمیا« یا تب خرگوش مبتال شدند. این اتفاق زمانی رخ داد كه آنها در یك آزمایش، طحال یك خوكچه 
هندی آلوده به باكتری هوازی »فرانسیسال توالرنسیس« را روی پوست یك خوكچه هندی سالم مالیدند. این مجموعه در 
سال1۹3۹ و پیش از آنكه مؤسسه پزشكی پیشگیری لستر لندن در جنگ جهانی دوم بمباران شود، به یك مزرعه در شمال 
لندن منتقل شد. متصدی این مجموعه در ســال1۹۴7 به خاطر حفظ گونه های پزشكی و دامپزشكی مورد تحسین قرار 
گرفت. این مجموعه به ازای هرگونه، مبلغ 2.5شیلینگ كه امروز حدود 5دالر ارزش دارد، پرداخت می كرد. در دهه های آتی، 
این مجموعه در حال توسعه، دوباره به لندن منتقل شد و البته قیمت گونه ها را هم افزایش داد. NCTC اكنون مجموعه ای 
غیرانتفاعی اســت كه از طریق فروش گونه ها با قیمتی بین 85 تا 375دالر هزینه های خود را تامین می كند. جولی راسل، 
رئیس مجموعه های كشت باكتریایی سازمان بهداشت عمومی انگلیس كه شامل مجموعه ای از ویروس ها و قارچ ها هم هست، 
می گوید: من باید اطمینان حاصل كنم كه این مجموعه ها از نظر علمی دارای اهمیت و از نظر اقتصادی قابل توجیه هستند.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار
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نگاه دیگر

شنیدن یك خبر خوب در بحران ویروس كرونا لحظه نادر 
و خوشایندی اســت. همین كه در كوران اخبار غم انگیز 
تعداد مبتالیان و كشته های این ویروس، بدانیم راهی برای 
كاهش خطر مرگ پیدا شده است؛ یعنی یك نكته مثبت در 

مسیر مبارزه با كووید-19.
به گزارش بی بی سی، تا این لحظه هیچ داروی قطعی اي 
برای نجات كامل جان بیماران كرونایی به اثبات نرسیده 
است. اما اكنون مدتی اســت كه می گویند دگزامتازون، 
خطر مرگ بیمارانــی كه به ونتیالتور متصل شــده اند را 
یك سوم و افرادی كه به دســتگاه اكسیژن نیاز دارند را به 

یك پنجم كاهش داده است.
كارآمدبودن دگزامتــازون به همت یــك تیم كوچك از 
دانشگاه آكســفورد، كادر درمان بیمارستان های سراسر 
انگلیس و هزاران بیمار و خانواده های آنها كه پذیرفتند در 

كارآزمایی دگزامتازون شركت كنند، حاصل شده است.
مطالعه ای كه دگزامتازون بخشی از آن است »ریكاوری- 
ارزیابــی تصادفــی در درمان كوویــد-19« نــام دارد. 
آزمایش های بالینی معموال ماه ها و حتی سال ها با شركت 
چندصد بیمار زمان می بــرد. اما آزمایــش ریكاوری در 
مدت 9روز برگزار شد و 11هزار و 500بیمار كووید-19از 

175بیمارستان در سراسر انگلیس در آن حضور داشتند.
انگلستان با آمار تلفات وحشــتناك، بدترین شیوع كرونا 
ویروس در اروپا را تجربه كرده است. این بدان معناست كه 
تعداد بیماران كافی برای انجام بزرگ ترین آزمایش درمان 
كووید-19در جهان در این كشور وجود دارد. این آزمایش 
توسط پروفســور پیتر هوربی انجام می شود كه سال های 
اخیر را صرف تحقیــق در مورد چگونگی آماده ســازی  و 
پاسخ به بیماری X، پاتوژنی ناشناخته كه می تواند باعث 

همه گیری شود، كرده است.
او گفته بود در آخرین روزهای شــیوع آنفلوانزای خوكی 
وقتی با عدم موفقیت در یافتن دارویی مناســب با شواهد 
صفر از این آزمایش روبه رو شد، ناامید شده بود و روزهای 
سختی را می گذراند. هوربی و همكارش پروفسور مارتین 
لندری مصمم بودند كه این اتفــاق درباره كووید-19رخ 
ندهد. بنابراین تصمیم گرفتند كه آزمایش را ساده انجام 
بدهند. آنها تعداد كمی از داروهای تجدیدپذیر یا تجربی را 
امتحان كردند و فقط دنبال پاسخ برای یك سؤال بودند، آیا 

این داروها خطر مرگ را كاهش می دهد؟
یكــی از این داروهــا دگزامتــازون با دوز كــم بود، یك 
اســتروئید ضد التهابــی كــه از اوایل دهــه 60میالدی 
اســتفاده می شــود. آزمایــش ایــن دارو روی بیماران 
كووید-19خطرناك تلقی می شــد. در شــروع پاندمی، 
در بیشــتر دســتورالعمل های بین المللــی به شــدت 
 توصیــه می شــد كــه از اســتروئیدها بــرای درمــان 

كووید-19خودداری شود.
اســتروئیدها در زمان شــیوع، 2ویروس كرونــا مرگبار 
دیگر- ســارس و مرس- با نتایج مختلط آزمایش شــده 
بودند. دگزامتازون یك داروی ســركوب كننده سیستم 
ایمنی است و بیم آن می رفت كه حال بیمار را بدتر كند و 
با طوالنی شدن عفونت، تعداد بیمارانی كه به ونتیالتور نیاز 
دارند را افزایش دهد. تیم ریكاوری انتظار نداشت كه تا   ماه 
جوالی نتیجه ای از این آزمایش منتشر كند. اما یك هفته 
پیش داده های دگزامتازون خود را نشان داد. این یافته ها به 
حدی خوب بود كه آنها چند روز دیگر را برای محكم كاری 
ادامه دادند و فقط وقتی قانع شدند كه نتایج واقعی بود، بله، 

آنها به نتیجه رسیده بودند.
2مرحله مجزا در عفونت ویروس كرونــا وجود دارد. اكثر 
افراد فقط در مرحله اول قرار می گیرند، جایی كه ویروس به 
بدن حمله می كند و سیستم ایمنی بدن نیز پاسخ مؤثری را 
تجربه می كند. اما در اقلیت بیماران، این بیماری حدود یك 
هفته پس از عفونت تغییر می كند. سیستم ایمنی بدن بیش 
از حد واكنش نشان می دهد و باعث التهاب می شود. در این 
مرحله این ویروس نیست بلكه واكنش بدن به عفونت است 

كه باعث آسیب به ریه ها و اندام های خارج از آن می شود.
آزمایش ریكاوری نشان داد كه دگزامتازون فقط به بیماران 
بیمارستانی كه نیاز به اكسیژن دارند یا به دستگاه تنفس 
وصل بودند، كمك می كرد. به نظر می رسد این دارو پاسخ 
ایمنی را تضعیف می كند و بــه ریه ها فرصت بهتری برای 
بهبود می بخشد. در بیمارستان، از هر 100بیمار متصل به 
ونتیالتور 40نفر جان خود را از دست می دهند. این بیماران 
تحت مراقبت های ویژه بودند كه بــا تزریق آرامبخش به 
ونتیالتور- دستگاهی كه تنفس فرد را برعهده می گیرد، 
وصل می شدند. دگزامتازون این تعداد را به 28نفر كاهش 
داد و در نتیجه از هر 8بیمار تحت درمان یك نفر جان دوبار 
گرفت. در مورد بیماران متصل به اكسیژن نیز 25نفر از هر 
100بیمار، جان خود را از دســت دادند، اما این دارو این 

100نفر را به 20نفر كاهش داد.
در آمریــكا نیــز نتایج با شــك و تردید مورد اســتقبال 
قرار گرفت و پس از انتشــار همه داده ها و بررســی آنها، 
كارشناسان خبره ایاالت متحده كارآمدی آن را پذیرفتند. 
تیم آكسفورد می گویند كه آنها طی چند هفته آینده نتایج 
آزمایش های خود را منتشر می كنند. تاكنون تنها داروی 
 Remdesivir ،دیگری كه در برابر كووید-19مؤثر است
ضد ویروسی است. این دارو نشان داده است كه مدت زمان 
عالئم را حدود 4روز كاهش می دهد. تیم آزمایشی ریكاوری 
همچنین به دنبال یك ضد التهاب دیگر با آزمایش داروی 
ضد  HIV، آنتی بیوتیــك و پالســمای احتقان دهنده از 
اهداكنندگانی است كه از كووید-19بهبود یافته اند. هفته 
گذشته داروی ماالریا با نام هیدروكسی كلروكین پس از 
عدم اثبات فواید آن از آزمایش هــای تیم ریكاوری خارج 
شد. سازمان بهداشت جهانی نیز كارآزمایی روی این دارو 

را متوقف كرد.

اما و اگرهای دگزامتازون
دانشمندان آكسفورد مدتی است به داروی 
ضد التهابی دگزامتازون به عنوان راهی برای 

كاهش مرگ ومیر بیماران كرونایی دست یافته اند 
اما این مسئله چقدر می تواند كمك كننده باشد؟

 سقوط در 
 محله شلوغ

با وجود تالش 
خلبانان براي 

نگه داشتن 
هواپیما در 

هوا و رسیدن 
به فرودگاه، 

هواپیما دچار 
حالت واماندگی 

)STALL( می شود 
و در محله شلوغ 
و پر از كوچه های 

باریكی به نام مدل 
كلونی در فاصله 
۵/1 كیلومتری 

باند فرودگاه 
كراچی سقوط 

می كند

كارآمدبودن با 
 كارآزمایی
كارآمدبودن 
دگزامتازون 
به همت یك 
تیم كوچك 
از دانشگاه 
آكسفورد، 
كادر درمان 
بیمارستان های 
سراسر انگلیس 
و هزاران بیمار 
و خانواده های 
آنها كه پذیرفتند 
در كارآزمایی 
دگزامتازون 
شركت كنند، 
حاصل شده است

ندارد، خلبان ها به برج مراقبــت اطالع می دهند كه هر دو 
موتور آنها از دست رفته و در شرایط اضطراری قرار دارند. 
متأسفانه با وجود تالش خلبانان براي نگه داشتن هواپیما در 
هوا برای رسیدن به فرودگاه، هواپیما دچار حالت واماندگی 
)STALL( می شــود و در محله شــلوغ و پر از كوچه های 
باریكی به نام مدل كلونی در فاصلــه 5/1 كیلومتری باند 
فرودگاه كراچی ســقوط می كند. از آنجا كه محله مذكور 
دارای بافــت قدیمی، كوچه هــا و خیابان هــای باریك و 
ساختمان های نزدیك به هم است، سرعت عمل نیروهای 
امدادی برای رسیدن و كمك به هواپیمای تكه تكه شده و 
آتش گرفته بسیار پایین بوده و در نهایت 2نفر از سرنشینان 

به طرز معجزه آسایی نجات یافته و زنده می مانند.

2نكته قابل توجه و تأمل در این سانحه
این است كه چرا با توجه به بازنشدن چرخ ها و 

شرایط اضطراری، خلبانان این موضوع مهم را نكته اول
با برج مراقبت در میان نگذاشته و به فرود خود 
ادامه داده اند؟ الزم به توضیح است كه در چنین شرایطی، 
پس از اعالم وضعیت اضطراری مبنی بر بازنشدن چرخ های 
هواپیما، عوامل زمینی به سرعت روی سطح باند فرود، كف 
فشرده سرد یا فوم می ریزند تا وقتی هواپیما بدون چرخ و 
فقط با ســطح زیرین خود روی زمین می نشیند اصطكاك 
بدنه و آسفالت روی سطح باند باعث آتش سوزی نشده و از 

آسیب های جدی، انفجار و آتش سوزی خودداری شود.

این است كه در تمامی هواپیماهای مسافربری 
غیر از سیســتم هیدرولیكی باز و بسته شدن نكته دوم

ارابه های فرود، سیستم جایگزینی تعبیه شده 
كه خلبان می تواند به صورت دســتی و با كمك گرفتن از 
نیروی جاذبه زمین چرخ ها را باز كند تا در شرایطی كه به 
هردلیل، سیستم هیدرولیكی از كار افتاده و چرخ ها با روش 
متداول اصلی باز نمی شوند، خلبان با استفاده از این سیستم 
دستی چرخ ها را به پایین دهد. حال این سؤال مهم پیش 
می آید كه به چه دلیل خلبانان از سیستم بازكردن دستی 

چرخ ها استفاده نكرده اند؟

در اینجا توجه به این نكته بســیار مهم ضروری اســت: از 
آنجا كه هنوز كارشناســان ســازمان هواپیمایی كشوری 
پاكستان با كمك تیم بررسی سوانح شركت هواپیماسازی 
ایرباس فرانســه در حال بررســی روی زوایای متعدد این 
سانحه و جعبه سیاه هواپیما هســتند، هرگونه اظهارنظر 
قطعی درخصوص علت ســقوط این هواپیما غیرمنطقی و 

اشتباه است.
تحلیل فوق براســاس شواهد موجود، شــهادت شاهدان 
عینی، بخشــی از مكالمات خلبان با برج مراقبت فرودگاه 
كراچی و حدسیات تخصصی دریافتی از خلبانان با تجربه ای 
كه ساعت ها با این نوع هواپیما پرواز كرده اند و در واقع تنها 
داشــته های موجود در این لحظه برای اظهارنظر تقریبی 
درخصوص ســانحه پرواز 8۳0۳ خطوط هوایی پاكستان 
است. شاید در این شــرایط خاص، قضاوت كردن خلبانان 
پرواز 8۳0۳ بسیار دشــوار و غیرعادالنه باشــد زیرا قرار 
گرفتن در چنین شــرایط ســختی تصمیم گیری را برای 
هر انسانی بســیار مشــكل می كند. ولی این نكته مهم را 
نباید نادیده گرفت كه معموال در كابیــن خلبان، اتفاقات 
كوچك همانند زنجیر به هم متصل شده و باعث بروز چنین 

سانحه هایی می شود.
 )ICA0( براساس قانون سازمان جهانی هواپیمایی كشوری
خلبانان می بایســت طی دوره هایی كه هــر 6 ماه یك بار 
به صورت اجباری برگزار می شــود، توانمندی ها و تجارب 
عملی خود خصوصا در شــرایط اضطراری را در شبیه ساز 
پرواز محك بزنند و تمریــن تصمیم گیری و عكس العمل 
در شرایط ســخت را بیشــتر انجام دهند. در برخی موارد 
حتی استفاده خلبانان از شبیه ساز های خانگی نیز می تواند 
مهارت و سرعت عمل آنها را در تصمیم گیری شرایط سخت 
ارتقا دهد. براساس شرایط معمول بررسی هر سانحه، اصوال 
گزارش های مقامات كشــوری و شركت ســازنده هواپیما 
نیازمند زمانی بیــن یك الی ۳ ماه اســت. امیدواریم روند 
تحقیقات روی سانحه پرواز 8۳0۳ به نتایج درست و قابل 
استناد منجر شــده و دالیل اصلی بروز سانحه به درستی 
مشخص شود تا دیگر شاهد این نوع سانحه های دلخراش 

در صنعت هوانوردی نباشیم.

احتمالی دیگر به آنها شده و هر دو موتور هواپیما به فاصله 
كوتاهی و بعــد از چند ثانیه خاموش می شــوند. بالفاصله 
 RAT (Ram Air( پس از  از دست رفتن موتورها، سیستم
Turbine به صورت خودكار وارد عمل می شــود تا ضمن 
تأمین برق هواپیما، سیستم های هیدرولیك هواپیما از كار 
نیفتد. شایان ذكر است كه این سیستم در تمام هواپیماها 

وجود داشته و به شكل یك توربین كوچك از زیرهواپیما به 
سمت پایین باز شده و با نیروی هوا به كار می افتد. بازشدن 
این سیستم كه در عكس های گرفته شده در لحظات آخر از 
هواپیما به خوبی مشهود و نمایان است، خود دلیل محكمی 
بر از دست رفتن هر دو موتور هواپیما به حساب می آید. در 
این لحظات كه هواپیما، موتوری بــرای حفظ ارتفاع خود 

زهرا خلجی
خبرنگار

بزرگان مجموعه لندن

NCTC بسیاری از باكتری های مرتبط با پیشرفت های پزشكی را نگهداری می كند. الكساندر فلمینگ كه پنی سیلین را كشف كرد، 
16گونه را بین سال های 1928 و 1948 به این مجموعه اضافه كرد. فلمینگ گونه NCTC 4842 )باكتری هموفیلوس آنفلوآنزا( را 
از بینی خودش گرفت. بتی هابز، یك متخصص برجسته در زمینه مسمومیت غذایی كه گونه كلوستریدیوم پرفرینگنس را مسبب 
اصلی بسیاری از بیماری های ناشی از مواد غذایی می دانست، بیش از 20گونه مرتبط با آن را به این مجموعه اضافه كرد. یكی از 
زیرمجموعه های NCTC مجموعه موری است كه به وسیله اوریت جورج دان موری در نیمه اول قرن20 از مدفوع، ادرار، خون، مایع 
مغزی، نخاعی و سایر قسمت های بدن افراد بیمار در سراسر جهان به دست آمده و گردآوری شده است. 68۳گونه این زیرمجموعه در 
دوره ای گردآوری شدند كه استفاده از آنتی بیوتیك ها عمومیت یافته بود. بیكر می گوید: گردآوری این گونه ها، تصویری از دوره ای را 
پیش روی ما قرار می دهد كه اطالعات زیادی از آنها نداشتیم، اما اكنون به چگونگی درك وقوع بحران مقاومت ضدمیكروبی كه امروز 
با آن دست و پنجه نرم می كنیم كمك می كند كه این موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است. این مجموعه همچنین ژنوم های 

حدود نیمی از گونه ها را مرتب كرده است و این داده ها را برای پژوهش های ژنتیك در دسترس عموم قرار می دهد.

تلفیق هنر و زیست شناسی
آنا دومیتریو در اواخر فوریه2018 از این مجموعه بازدید كرد كه پس از این بازدید، او تبدیل 
به نخستین هنرمند مقیم )artist-in-residence( در NCTC شد. كارهای او كه اغلب 
با همكاری دانشمندان انجام می شود، غالبا با میكروارگانیسم ها در آمیخته می شود. او در 
واقع در رشته هنرهای تجسمی فعالیت می كند. او و یك گزارشگر، استخراج DNA نوعی 
باكتری را به وسیله الكساندر در آزمایشگاه زیست شناسی مولكولی NCTC پیش از آنكه 
چیزی درمورد پروتئومیكس بدانند، مشاهده كردند. پروتئومیكس ابزاری برای بررسی 
مقاومت آنتی بیوتیكی است و برای تجزیه و تحلیل پروتئین های باكتریایی استفاده می شود. 
الكساندر كه سال هاست در مورد بیماری های مقاربتی )STD( تحقیق كرده است، در خالل 
این كار به آنها گفت: باكتری كالمیدیا و سوزاك از عالیق مطالعاتی من هستند. دومیتریو 
به مناسبت صدمین سالگرد این مجموعه، اثر هنری »لباس طاعون« را كه از ابریشم خام 

ساخته شده و آغشته به باكتری غیرفعال Yersinia pestis بود، با كمك دكتر الكساندر خلق كرد. او همچنین فرایند تبدیل 
یك گونه باكتری به بخشی از مجموعه NCTC را با استفاده از یك گونه مقاوم به پنی سیلین كه به سبك الكساندر فلمینگ از 
بینی اش جدا شده بود، مشاهده كرد. این گونه با عنوان NCTC 14139 به مجموعه اضافه شد. مقاومت ضد میكروبی احتماال 
یكی از مهم ترین نگرانی های بهداشت عمومی برای سال های آینده خواهد بود. اكنون از 49 آنتی بیوتیك در حال توسعه، فقط 
4مورد تأیید شده اند. نمونه های مورد مطالعه، اهدا و نگهداری گونه ها در NCTC و سایر مجموعه های كشت باكتری مطمئنا در 
آینده در پیشرفت های پزشكی نقش خواهند داشت، دقیقا همانگونه كه نمونه پرایوت كیبل یك قرن پس از درگذشت او همچنان 
اثرگذار و نقش آفرین است. الكساندر كامال به این چشم انداز بلندمدت توجه دارد. او می گوید: دانشمندانی كه میكروارگانیسم های 

خود را در این مجموعه قرار می دهند میراث بزرگی از خود به جای می گذارند. آنها علم خود را جاودانه می كنند.

مجموعه ای منحصر به فرد
NCTC كه از سوی سازمان بهداشت عمومی بهداشت انگلستان مدیریت می شود، دارای 
حدود 6هزار گونه )strain( باكتریایی است كه بیش از 900مورد از آنها می توانند ما را 
آلوده، بیمار و مصدوم كنند یا حتی باعث مرگ ما شوند. strain ها انواع ژنتیك گونه ها 
)species( هستند. از حدود 800مجموعه كشت باكتریایی ثبت شده در 78كشور، این 
مجموعه تنها یكی از معدود مجموعه هایی است كه به باكتری های بیماری زا اختصاص 
داده شده است. حدود نیمی از میكروارگانیسم های موجود در مجموعه های سراسر دنیا 
باكتری هستند و ویروس ها و قارچ ها در آنها كم تر به چشم می خورند. درحالی كه در این 
روزها بسیاری از دانشمندان بر مبارزه با گسترش ویروس جدید كرونا متمركز شده اند، 
باكتری ها همچنان از سیستم ایمنی ما و آنتی بیوتیك های موجود جلوتر هستند و مبارزه 
با آنها ظاهرا پایانی ندارد. مــا از آنها به عنوان مهاجم یاد می كنیــم، اما در واقع در حال 
زندگی با آنها هستیم. استفان جی گولد، زیست شناس تكاملی می گوید: هر طور كه فكر 
كنید، باكتری ها همیشه در كره زمین به عنوان شكل غالب حیات وجود داشته اند. این 
مجموعه بسیاری از گونه های میكروبی تأیید شــده و دارای منشأ شناخته شده را برای 
میكروبیولوژیست های بالینی سراسر دنیا فراهم می كند. این دانشمندان چگونگی تكامل 
باكتری ها را مطالعــه می كنند، پروتكل های ایمنی را بــرای عوامل بیماری زای عفونی 
آزمایش می كنند، واكسن ها، داروهای ضد سرطان و درمان های بیماری های متابولیكی را 
توسعه می دهند و همچنین مشكل روزافزون »مقاومت ضدمیكروبی« را مطالعه می كنند.

ساختمان قدیمي موسسه پزشكی پیشگیری لیستر كه زماني محل نگهداري باكتري ها بود

محل فعلی نگهداری مجموعه

ورود و خروج باكتری ها
مجموعه لندن ۳80۳بطری كوچك باكتری را در ســال2019 به 6۳كشــور ارســال 
كرد. در میان آنها، بیشترین درخواســت ها مربوط به باكتری های كلستریدیوم )عامل 
اصلی بروز اســهال عفونی(، E. coli )۳60گونه، برخی خطرناك، برخی دیگر بی ضرر(، 
استافیلوكوكوس )عامل عفونت های مختلف از خفیف تا كشنده(، مایكوباكتریاس )عامل 

سل و جذام( و سالمونال كه ناشی از غذای آلوده است، بود.
این موارد تحت شدیدترین پروتكل ها و دستورالعمل های ایمنی از یك مركز توزیع، واقع 
در خارج از لندن، به كشورهای مقصد منتقل شدند. بیشــتر باكتری ها در سطح 2 یا ۳ 
ایمنی زیستی قرار دارند، به این معنی كه می توانند باعث بیماری های جدی یا كشنده 

 NCTC شوند، اما یك درمان برای آنها وجود دارد. كشنده ترین سطح كه سطح4 است، فقط شامل ویروس هاست. خود
هم به شكل مناسبی تحت محافظت قرار دارد. جیك ترنبول، میكروبیولوژیست این مجموعه می گوید: ما هر سال از منابع 
 type strains گوناگون بین 50 تا 200گونه باكتری را تحویل می گیریم. بعضی از آنها كه به تازگی كشف شده اند، با عنوان
یا گونه های اولیه نامگذاری شده اند. بقیه گونه ها كه سابقه تاریخی دارند یا از سوی دانشمندانی ذخیره می شوند كه بازنشسته 

شده اند یا نوع پژوهش های خود را تغییر داده اند، اما می خواهند این گونه ها برای تحقیقات آینده حفظ شوند.
نمونه های جدید روی آگار كشت داده می شوند تا اطمینان حاصل شود كه زنده و بدون آلودگی باقی می مانند. آنها در یك 
مایع محافظ غنی از قند قرار می گیرند و در دمای منفی ۳۳درجه سانتی گراد به مدت ۳ تا 4ساعت منجمد می شوند و سپس 
در یك بطری كوچك مهروموم شده در دمای حدود 4درجه سانتی گراد نگهداری می شوند. البته همه نمونه ها برای مدت 
طوالنی زنده نمی مانند. جولی راسل، رئیس مجموعه های كشــت باكتریایی سازمان بهداشت عمومی انگلیس می گوید: 

فرایندی كه ما استفاده می كنیم بسیار شبیه به روشی است كه در دهه19۳0 مورد استفاده قرار می گرفت.
هر نمونه باید دارای توضیحاتی درباره منشأ، نام و نشان و خصوصیات ویژه ای باشد كه در یك دیتابیس قابل جست وجو باشد.
سارا الكساندر مدیر NCTC می گوید: 50سال پیش، شما فقط می توانستید یك دست نوشته از یك گونه باكتری پیدا كنید، 

اما اكنون می توانید به گونه هایی از باكتری ها دسترسی داشته باشید كه همه توالی ژنوم آنها قابل مطالعه است.
این مجموعه 90درصد نمونه های دریافت شــده را پذیرش می كند. بیشــتر این باكتری ها در حال گسترش یا عامل شیوع 
بیماری ها هستند یا دارای شكل های جدید مقاومت ضدمیكروبی هستند. NCTC 14208 یكی از نمونه های به دست آمده 
در سال2018 بود. این نمونه گونه ای از Neisseria gonorrhoeae بود و از حلق یك مرد انگلیسی كه به سوزاك مبتال شده 
بود، گرفته شد. این بیماری مقاربتی كه هر سال نزدیك به 80میلیون نفر را آلوده می كند، تقریبا غیرقابل درمان است. الكساندر 
می گوید: از نظر تكاملی، این یك باكتری شگفت انگیز اســت. انتقال افقی ژن این باكتری بسیار زیاد است و ژن های دارای 
مقاومت ضدمیكروبی را بین گونه ها جابه جا می كند. انتقال افقی ژن به انتقال ماده ژنتیك بین ارگانیسم ها در مسیری غیر از 
انتقال عمودی ژن ها گفته می شود. در انتقال عمودی ژن ها، ماده ژنتیك از والد به فرزندان انتقال پیدا می كند. انتقال افقی ژن ها 
یكی از مهم ترین عوامل مقاومت آنتی بیوتیكی در باكتری هاست. به این بیمار داروی سفتریاكسون و آزیترومایسین كه تنها 
درمان موجود برای این عفونت است، داده شد، اما هیچ كدام از داروها مؤثر وقع نشد. در نهایت یك داروی دیگر او را درمان كرد.

اوریت جورج دان موریالكساندر فلمینگبتی هابز
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آمار

 آمار شکایت 
در 7ماه نخست 

سال گذشته، 
بیشترین 
شكایت از 

دندانپزشكان 
به ثبت رسیده 
است. 3سالی 

می شود كه 
رشته هایی مثل 

زنان و زایمان، 
دندانپزشكی و 
پزشك عمومی 

)جراح( در صدر 
شكایات قرار 

گرفته اند

جراحی اول 
 گزینه! 
جراحی های 
غیرضروری باید 
آخرین گزینه 
برای درمان باشد، 
اما متأسفانه 
به عنوان اولین 
گزینه در پزشكی 
انتخاب می شود، 
چون دردسری 
برای پزشك 
ندارد و نیازی 
نیست او پابه پای 
بیمار یك پروسه 
طوالنی درمان را 
طی كند تا بیمار 
در یك وضعیت 
تثبیت شده قرار 
بگیرد

 استان به اســتان، شهر به شهر، 
ماجرا فرق می كند. گاهی در یك 
سال، مثال در اصفهان بیشترین شكایت مربوط به جراحی های 
زیبایی است و در همان سال بیشتر تهرانی ها نسبت به گرانی 
حق ویزیت اعتراض داشــته اند. اما درنهایت، حجم عمده ای 
از شكایت از پزشكان عموما در 3رشــته دندانپزشكی، زنان و 
زایمان و جراحی عمومی خالصه می شــود. سازمان پزشكی 
قانونی كشور بارها اعالم كرده كه حجم تخلفات پزشكی حدودا 
یك درصد برآورد می شود كه این رقم یك سوم میانگین جهانی 
است. آذر ماه سالی كه گذشت، مســعود قادی پاشا، مدیركل 
سابق پزشكی قانونی اســتان تهران، از بررسی ساالنه ۷ هزار و 
۸۰۰ پرونده در كمیسیون پزشكی این سازمان خبر داده و گفته 
بود كه ۵۶درصد این پرونده ها مربوط به قصور پزشكی است. 
این ارقام در حالی اعالم می شوند كه ۵۲درصد پرونده های قصور 
پزشكی كل كشور در تهران بررسی می شــود و شاید همین 
تمركزگرایی یكی از اصلی ترین دالیلی باشد كه روند رسیدگی 
به اینگونه پرونده ها را كند و كرخت می كند، تا جایی كه امروز 
زمان انتظار برای پاســخ دهی به پرونده ها در كمیسیون های 
پزشكی قانونی از مدت استاندارد 4۵روزه به ۲، 3 یا حتی 4ماه 

افزایش پیدا كرده است.

دردسرها در دندانپزشكی و زنان و زایمان 
در ۷ماه نخست سال گذشته، بیشترین شكایت از دندانپزشكان 
به ثبت رسیده است. 3سالی می شود كه رشته هایی مثل زنان و 
زایمان، دندانپزشكی و پزشك عمومی )جراح( در صدر شكایات 
قرار گرفته اند. بعضی كارشناسان، حساسیت باالی این حوزه 
و نبود توجه كافی این پزشــكان را دردسرساز می دانند. مثال 
رتبه دوم ثبت شكایات و تخلف در ســال 9۷ مربوط به رشته 
جراحی عمومی اســت. جالب است بدانید شكایت از جراحان 
پالستیك برخالف باور عموم، زیاد نیست و این رشته در جایگاه 
چهاردهم شكایات سال گذشته قرار گرفته است.  گفتنی است 
كه سازمان تعزیزات حكومتی برخالف پزشكی قانونی در آخرین 
اطالعیه خود اعالم كرده كه بیشــتر تماس هایی كه با سامانه 
19۰ گرفته می شود، مربوط به شكایات مردمی از حق ویزیت 
گزاف و بی حساب پزشكان است نه كیفیت كار دندانپزشكان یا 

متخصصان زنان و زایمان.

پزشكان بی حاشیه 
نظمی بر این آمارها حاكم نیســت. ماجرای هر ســال با سال 
قبل و با سال بعدش فرق می كند، اما درنهایت در صدر جدول 
بی شاكیان همیشــه رشته های خاصی نشســته اند. به گفته 
مقامات پزشكی قانونی، رشــته طب كار با تنها ۲شكایت در 
سال9۷ پایین ترین جایگاه را به  خود اختصاص داده است، این 
در حالی است كه در سال9۶، رشته رادیوتراپی دارای كمترین 
پرونده قصور پزشكی بوده است. در این رشته 3پرونده قصور 
پزشكی به ثبت رسیده كه متهمان هر ســه پرونده هم تبرئه 
شده اند. همچنین رشته های پزشــكی قانونی و غدد هر كدام 
با ۵پرونده ارجاعی در زمینه قصور پزشــكی در ســال9۶، در 
رتبه های بعدی با كمترین قصور قرار دارند كه در رشته پزشكی 
قانونی 4پرونده قصور و در یك پرونده حكم تبرئه اعالم شــده 
است. در رشــته غدد هم یك پرونده قصور و 4پرونده تبرئه به 
ثبت رسیده است. در مورد قصور پزشكی در رشته های اعصاب و 
روان هم آمارهای این سال می گویند كه در این رشته 19پرونده 
ارجاعی در سال9۶ ثبت شــده كه پزشكان در 4پرونده مقصر 

بوده اند و در 1۵پرونده هم تبرئه شده اند.

مردم كدام استان ها شاكی ترند؟ 
جمعیت زیاد همیشه كار دســت تهران می دهد. چه در ۷ ماه 
نخست سال9۸ و چه در 1۲ ماه ســال9۷، بیشترین تخلف را 
پزشكان تهرانی مرتكب شده اند. براساس اعالم رسمی پزشكی 
قانونی، استان تهران دارای بیشترین پرونده قصور پزشكی است. 
در سال9۷، از تعداد 339مورد شكایت، بیشترین آمار مربوط 
به استان تهران با ۲3۸شكایت بوده است. بعد از استان تهران، 
باالترین قصور با 3۲مورد پرونده مربوط به استان فارس برآورد 
شده است. همچنین استان های لرســتان، ایالم و هرمزگان 
كمترین آمار شكایت قصور پزشــكی را در هشت ماهه سال 

گذشته در كارنامه خود به ثبت رسانده اند.

كمتر از 50درصد محكومند 
شــكایت های مردمی در كمیســیون های مختلف بررســی 
می شود. بررســی های همشهری نشــان می دهد كه عموما 
بین 3۰ تا ۵۰درصد، پزشك مقصر شناخته شده و مجبور به 
پرداخت غرامت می شود. در ســالی كه گذشت، 4۷درصد از 
پرونده های قصور پزشكی منجر به محكومیت پزشكان شدند 

و البته ۵3درصد پرونده ها هم با حكم تبرئه پزشكان بسته شد.

پزشكان در سال گذشته، 8درصد متخلف تر بودند 
تخلف پزشكی در ۸ماه نخست سال گذشته ۸/4درصد نسبت به 
سال قبل افزایش پیدا كرد. این آخرین آماری است كه سازمان 
پزشكی قانونی كشور اعالم كرده است.  به گفته رئیس سازمان 
پزشكی قانونی كشور از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال گذشته 
19هزار و ۶۰9 پرونده در كمیسیون های پزشكی قانونی بررسی 
شد كه از این تعداد ۶ هزار و 3۰۲پرونده مربوط به قصور پزشكی 
است كه 3۲درصد از كل پرونده های ارجاعی به كمیسیون ها را 
در برمی گیرد. همچنین آمار شكایات از گروه های پرستاری در 
۷ماه سال گذشته 1۶9مورد و شكایت از مسئوالن فنی مراكز 
درمانی 14۸مورد بوده كه به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل با رشد ۶/3 و 4/1درصدی همراه بوده است.

نودوهفت شاكی 
اگرچه هنوز آمارهای ســال9۸ به روز رسانی نشده، اما به علت 
درگیری پزشكان با كرونا در ماه های آخر سال ، به نظر می رسد 
طیف گســترد ه ای از مردم از شــكایت كــردن از این جامعه 
سپیدپوش دست كشیده باشند. بین آمارهای موجود، سال9۷ 
پرشكایت ترین بازه در ۸سال اخیر به شــمار می رود. در سال 
جنجالی9۷، ۸هزار و ۵۶۵پرونده قصور پزشــكی تشكیل شد 

كه از این میان تنها در 391۷پرونده، پزشكان محكوم شدند.

آن پنجاه درصد مقصر
بیشترین تعداد شكایات مردم، درباره متخصصان 
زنان و زایمان و دندانپزشكان به ثبت رسیده است. 

بیش از 50درصد پزشكان در روند بررسی پرونده 
قصور پزشكی خود تبرئه می شوند 

رشد/ درصدسال 1398سال 1397

رشدجمعتبرئهمحكومجمعتبرئهمحكومرشته تخصصی
50336286561034695610.5دندانپزشكی

2535648172615688291.5جراحی زنان و زایمان و نازایی
33033566536838575313.2جراحی عمومی
1463244701693405098.3جراحی ارتوپدی

1. دادسرای ویژه امور پزشكی كه از این طریق می توانند 
دیه و خسارات وارد شــده را مطالبه كرده و اگر پزشك 
مرتكب قصور شده باشــد، مجازات او را هم از دادگاه 

بخواهند.
2. شــورای حل اختالف كه در واقع به پرونده هایی كه 
دیه درخواستی در آنها كمتر از ۵میلیون تومان است، 

رسیدگی می كند.
3. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشكی كه نتیجه 
آن برخورد انتظامی با پزشك خواهد بود، طیف وسیعی 
از اقدامات از توبیخ كتبی گرفته تا لغو پروانه طبابت به 

شكل دائمی را در برمی گیرد.
در این میان اكثر احكام صادر شده برای پزشكان متخلف 
به زندان ختم نمی شود، چرا كه در دوران حضور حسن  
هاشــمی در وزارت بهداشــت، او در دیداری با رئیس 
قوه قضاییه خواهان حبس زدایی برای پزشــكان شده 
بود. هاشمی در سال94 با اشاره به این نكته كه صدور 
حبس برای پزشــكان، روند پذیــرش و ارائه خدمات 
درمانی بیماران را با مشكل مواجه می كند، پیگیر بحث 
حبس زدایی پزشكان شد. در ادامه پیگیری این موضوع، 
رئیس و هیأت رئیسه ســازمان نظام پزشكی ایران در 
سال9۶ با رئیس قوه قضاییه دیداری كردند و این دیدار 
منتج به ارســال ابالغیه حبس زدایی پزشكان از سوی 
رئیس قوه قضاییه به تمام دادسراها و دادگاه ها شد. براین 
اساس باید گفت كه اكثر پرونده پزشكان متخلف با صدور 
رأی پرداخت دیه مختومه می شود و در موارد اندكی، 
ممكن است یك پزشك به دلیل تكرار قصورهای پزشكی 
به انفصال دائم از طبابت محكوم شود. در واقع می توان 
بر صحبت های احمد شــجاعی، رئیس سابق سازمان 
پزشكی قانونی كشور در ســال9۷ تكیه كرد  و گفت: 

»هیچ پزشكی به دلیل قصور پزشكی زندانی نیست«.

رشد آمار قصور پزشكی
هر چند در ســال های اخیــر آگاهی افراد نســبت به 
حقوق شــان و نحوه پیگیری آن موجب شده است تا 
هر فردی حتی پزشكان به راحتی از زیر بار مسئولیت 

شانه خالی نكنند اما آمار به ما می گویند كه قصه قصور 
پزشكی نقطه پایان ندارد و هر سال نه تنها از تعداد آن 
كاسته نمی شود بلكه نمودارهای آماری روند صعودی 

را نشان می دهند.
براساس اعالم ســازمان پزشــكی قانونی در سال9۶ 
درمجموع ۶هزار و ۶۵1پرونده به مراكز پزشكی قانونی 

ارجاع شد و 3 هزار و 9۰۵ پرونده تبرئه شدند.
رشــته جراحی زنان و زایمان و نازایــی با ۸33پرونده 
شكایت ارجاعی به پزشكی قانونی در رتبه اول باالترین 
شــكایات قصور پزشــكی قرار داشــت و از میان این 
پرونده ها، پزشكان در ۲4۲پرونده مقصر شناخته شدند 
و در ۵91پرونده نیز حكم تبرئه گرفتند. ناگفته نماند 
كه قصور در زایمان های اورژانســی كه منجر به فوت 
نوزاد یا ایجاد مشــكالتی برای مادر شدند، بیشترین 
دلیل این پرونده های پزشــكی بودند. دندانپزشكی، 
جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و پزشــكی عمومی 
در رتبه های بعدی قصور پزشــكی پس از رشته زنان، 
زایمان و نازایی در ســال9۶ قرار داشتند. بر این اساس 
۶۵۶پرونده در رشــته دندانپزشكی به پزشكی قانونی 
ارجاع شده بود و دندانپزشــكان در 4۰۲پرونده مقصر 
شناخته و در ۲۵4پرونده تبرئه شــدند. همچنین در 
ســال9۶ در رشــته های جراحی عمومی و ارتوپدی 
به ترتیب ۶1۰و49۷پرونده به پزشــكی قانونی ارجاع 
شده بود كه پزشــكان جراحی عمومی در ۲9۲پرونده 
مقصرشــناخته و 31۸پرونده نیز تبرئه شدند و در این 
میان جراحان ارتوپد نیز در 13۸پرونده مقصر تشخیص 
داده شــدند و در 3۵9پرونده هم توانستند حكم تبرئه 
بگیرند. رشته رادیوتراپی در سال9۶ در جایگاه كمترین 
رشته قصور پزشــكی قرار گرفته بود و 3 مورد شكایت 
علیه پزشكان این رشته ثبت شده بود كه در هر سه مورد 
تبرئه شده بودند. روند صعودی آمار در سال های 9۷و 9۸ 
به قوت خود باقی ماند و براساس آماری كه روابط عمومی 
سازمان پزشكی قانونی در اختیار روزنامه همشهری قرار 
داده است، پرونده های قصور پزشكی در سال9۸ نسبت 

به سال گذشته قطورتر شده اند:

پرداخت دیه بدون زندان
آمارها خبر از افزایش پرونده قصور پزشكی در سال9۸ نسبت به 

سال گذشته می دهند
پرونده های قصور پزشكی به پای ثابت اخبار پزشكی تبدیل شده اند و در سال های اخیر كم 
نبوده اند پرونده هایی كه با نام های شناخته شده ای همچون عباس كیارستمی)كارگردان 
معروف ایرانی(، محمدرضا رستمی )روزنامه نگار(، رزیتا غفاری و...گره خورده اند و به همت 
گسترش شبكه های اجتماعی، موجی از اعتراض مردم را به همراه آورده اند. اگر فردی بنا بر هر دلیلی در روند 

درمان یا اقدامات پزشكی دچار مشكل شود، می تواند از 3 طریق شكایت خود را ثبت و پیگیری كند: 

پزشكان متخلف با چه انگیزه ای از بیماران سوءاستفاده می كنند؟
چیزهایی هست كه نمی دانیم

گپ وگفت با چند پزشك درباره دالیل به وجودآمدن پروند های تخلف در رشته های مختلف پزشكی

سوءاستفاده، یك تخلف است اما اگر روزنه های اثبات آن بسته باشد نمی توان برایش مجازاتی درنظر گرفت و حكمی صادر 
كرد. در هر صنفی هم تا دلتان بخواهد زمینه های سوءاستفاده وجود دارد و سودجویان متخصص در یك حوزه خاص اگر 
زمینه ها را مناسب ببینند به راحتی اقدام به سوءاستفاده از مشتریان می كنند. در رشته پزشكی در كنار فداكاران و متعهدان 
به كار، پزشكان متخلفی هم وجود دارند كه بیماران را به بهانه های مختلف سركیسه می كنند و جان و روانشان را به خطر می اندازند. البته در این بین 
مردم هم بی تقصیر نیستند. اعتماد بیش از حد به نظریه یك پزشك، بدون بررسی تخصص، دانش و سابقه كاری و پذیرش بی چون و چرا و مشورت نكردن 
با چند پزشك متخصص در آن حوزه، زمینه ساز بسیاری از سوءاستفاده های مالی و آسیب های بعدی ناشی از آن است. در یك گزارش میدانی به سراغ 
پزشكان در زمینه های مختلف پزشكی رفتیم تا این موضوع را از منظر یك پزشك مورد بررسی قرار دهیم. ناگفته نماند كه بسیاری از پزشكان ترجیح 
دادند كه صحبتی در این زمینه نكنند و دست رد به سینه ما زدند. عده ای هم خواستند كه نامی از آنها برده نشود و فقط به گفته هایشان بسنده كنیم.

نورا عباسی
روزنامه نگار 

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار 

آوین آزادی 
روزنامه نگار

نگار حسینخانی 
روزنامه نگار

سوءاستفاده از میل به زیبایی
یكی از شایع ترین سوءاستفاده هایی كه از سوی پزشكان متخلف وجود دارد، 
در حوزه عمل های زیبایی است. ایران در رتبه بیستم جهان از نظر عمل های 
زیبایی جای دارد، به گونه ای كه از هر 1۰۰۰ نفر در كشور۶ نفر عمل جراحی 
انجام می دهند. رینوپالســتی)زیبایی بینی(، پروتز سینه، لیپوساكشن و 
جراحی پلك هم از محبوب ترین جراحی های زیبایی در ایران اســت كه 
بیشترین تقاضا را از سوی زنان دارد. دكتر صالحی، جراح پالستیك و زیبایی، 
یكی از دالیل سوءاستفاده ها در جراحی های زیبایی را اعتمادبه نفس پایین 
بیماران و مشكالت فرهنگی جامعه عنوان می كند و می گوید: »یك پزشك 
در حوزه جراحی های زیبایی هیچ گاه نمی تواند یك مراجعه كننده را با اجبار 
به اتاق جراحی بفرستد، اما گاهی اصرار بیماران منجر به انجام عمل های 
غیرضروری می شود. بنابراین پزشكی هم كه وجدان كاری ندارد با گرفتن 
مجوز عمل و رضایتنامه، به راحتی از زیر بار مسئولیت و تعهد پزشكی خود 
شــانه خالی می كند و با این كار پول خوبی به جیب می زند«.  رواج عمل 
زیبایی از خألهای فرهنگی در جامعه نشأت می گیرد. در ایران عمل های 
زیبایی ها بیشتر روی صورت انجام می شود و سوءاستفاده ها در این بخش 
بیشتر به چشم می خورد. البته با تغییر زمان و الگوبرداری از فرهنگ غرب 
توجه زنان در جراحی های زیبایی برای داشتن برجستگی های خاص در 
اندام هم بیشتر شده، چرا كه اعتماد به نفس باالیی به آنها می دهد. لذا موج 

سوءاستفاده های جراحی به این سمت كشیده شده است.

ناآگاهی از روش های درمان با دست
۸۰درصد مشكالت سیستم حركتی بدن، شــامل استخوان ها، مفاصل، 
عضالت و بافت ها كه مربوط به ســتوان فقرات و دیسك می شود نیاز به 
جراحی ندارند، اما متخصصان ارتوپد كه قصد سوءاســتفاده از بیماران را 
دارند روی روش های جراحی به عنوان اولین گزینه متمركز می شوند. دكتر 
علی  اكبر روشنی، دكتری حرفه ای فیزیولوژی، در گفت وگو با همشهری 
می گوید: »كسب درآمد باال از طریق جراحی، به روز نبودن دانش و تخصص 
كافی در زمینه شــناخت آناتومی بدن و تشخیص نادرست علت عارضه، 
مهارت نداشتن در درمان های دســتی )مانوال تراپی(، تمایل نداشتن به 
انجام درمان مدت دار روی بیمار از این طریق و پاسخگو بودن به بیشترین 
تعداد مراجعه كننده، از عواملی هستند كه زمینه سوءاستفاده یك پزشك 
ارتوپد را فراهم می كنند. ۷۰درصد بیمارانی كه توسط یك پزشك مجوز 
عمل جراحی ستون فقرات و دیسك را گرفته اند بعد از چند جلسه درمان با 
روش های درمان دستی، طب سوزنی و فیزیوتراپی كه انجام داده ام، كامال 
بهبود پیدا كرده اند. جراحی های غیرضروری باید آخرین گزینه برای درمان 
باشد، اما متأسفانه به عنوان اولین گزینه در پزشكی انتخاب می شود، چون 
دردسری برای پزشــك ندارد و نیازی نیست او پابه پای بیمار یك پروسه 
طوالنی درمان را طی كند تا بیمار در یك وضعیت تثبیت شده قرار بگیرد. 
در واقع با جراحی، این فرصت را به بیمار نمی دهیم كه با شناخت و درك 

بیماری، از آن عبور كند، در حالی  كه در بیشتر موارد، جراحی اول، زمینه 
جراحی های بعدی نیز اســت. در واقع یك پزشك متخصص غیرمتعهد 
می تواند با یك تیر چند نشان بزند و بیمار را وادار به جراحی های چندین باره 
كند و پول خوبی به  دست آورد«. دكتر روشنی می افزاید: »نبودن اطالعات 
درســت در فضای مجازی هم دســت متخلفان را برای سوءاستفاده باز 
گذاشته است. اگر سری به شبكه های مجازی بزنید انواع و اقسام عمل های 
جراحی به وفور قابل مشاهده است اما تبلیغات كمی درخصوص درمان های 
دستی از سوی پزشكان متخصص دیده می شود. البته خود پزشكان هم 
به دلیل نداشتن مهارت كافی و سود خوبی كه در عمل های جراحی هست، 
سریع ترین راه درمان را فارغ از عوارض بعدی، انتخاب می كنند. از سوی 
دیگر در صحبت با بیماران، درمان های دستی را بی فایده جلوه می دهند و 

آنها را با مهارت تمام به سمت اتاق عمل می كشانند«.

دریافت ویزیت های چندباره
در بسیاری از مطب ها، پزشكان به محض مراجعه بیمار، بدون معاینه بدنی، 
اقدام به نوشتن نسخه و گرفتن حق ویزیت می كنند و او را راهی آزمایشگاه 
می كنند. اما برای خواندن جواب آزمایش و دادن برنامه درمانی، حق ویزیت 
مجدد دریافت می كنند. دكتر هاشم نژاد، یكی از پزشكان عمومی، می گوید: 
»در دنیا ویزیت سطح بندی شده و برای هر سطح هزینه جداگانه ای درنظر 
می گیرند، اما در ایران مكانیسم مشخصی برای ویزیت وجود ندارد، در حالی  
كه قواعد ویزیت باید در نظام سالمت مشخص شود. نبود تعاریف شفاف در 
این زمینه، بستر سوءاستفاده را برای اكثر پزشكان در رشته های مختلف فراهم 
كرده است و مردم در مرحله تشخیص تا درمان چندین نوبت مجبور به پرداخت 
ویزیت هستند«. او می گوید: »نبود تخصص كافی هم گاهی اوقات بیماران را 
به  علت گرفتن آزمایش های غیرضروری متحمل هزینه های سنگین می كند، 
در حالی  كه پزشك به راحتی می تواند درصورت تشخیص ندادن مشكل، بیمار 
را به یك مركز تخصصی در این زمینه ارجاع دهد«. پزشكان ماما هم كه دارای 
دستگاه سونوگرافی در مطب هستند به ازای هر بار استفاده از این دستگاه برای 
بیمار در طول یك دوره درمان، از او هزینه های گزافی دریافت می كنند و نبود 

نظارت ها بر این حوزه بستر سوءاستفاده های فراوانی را فراهم كرده است.

ترغیب به زایمان سزارین
ترساندن مادران از زایمان طبیعی و ترغیب آنها به سزارین به خاطر تعرفه های 
پایین و مدت طوالنی عمل های طبیعی یكی از علت های سوءاستفاده های 
مالی در این بخش است. یكی از پزشكان ماما می گوید: »بسیاری از پزشكان، 
حاضر به انجام عمل های طبیعی و ساعت ها ماندن در اتاق عمل نیستند و 
تا حد امكان بیمار را مجبور می كنند  به عمل سزارین تن دهد. این كار جدا 
از به صرفه بودن، پزشك را خسته نمی كند و از طرف دیگر، پزشك می تواند 
تا زمان بهبود، همچنان فرد مورد را در لیســت بیمارانش داشته باشد و به 

بهانه های مختلف او را ویزیت و هزینه دریافت كند«.

چند نمونه عجیب از خطاهای رخ داده در بیمارستان ها
 كه سرنوشت بیماران را به بازی گرفت

اشتباهات کوچک
فجایع بزرگ

گاهی خطا، سرنوشت یك 
نفر را تغییر می دهد، گاهی 
سرنوشت یك خانواده را 
و گاهی یك جامعه را. اما 
چرا خطاهــا درجه بندی 
ندارند؟ چرا وقتی با یك 
خطای پزشكی، خانواده ای 
از هم می پاشد یا جامعه ای 
از یــك داشــته محروم 
می شــود، هنوز نام خطا 
به فاجعه تغییــر نكرده 
اســت؟ چرا وقتی قیچی 
در بدن یك زن، 13سال 
می مانــد و او توانایــی 
راه رفتنش را از دســت 
می دهد و كسی تشخیص 
نمی دهــدمشـــكلش 
چیست، همســرش او را 
ترك می كنــد و فرزندش 
زندگی مادرش را در قالب 
مســتند »قیچی« روایت 
می كند، ما هنوز حرف از 
خطای پزشكی می زنیم؟ 
چرا وقتــی دكتر معین با 
اشتباه پزشــكان 5سال 
آخر زندگی  را در حالت اغما 
 ماند، انگار زبان فارسی در 
اغما باشــد، هنوز حرف 
از خطاســت؟ چرا وقتی 
عباس كیارستمی جلوی 
چشــم مان آب می شود، 
هنوز از خطا می گوییم؟ چرا 
وقتی محمدرضا رستمی، از 
شریف ترین و باسوادترین 
روزنامه نگاران می میرد، 
خطا هنــوز تغییر ماهیت 
نداده اســت؟ فاجعه ها از 
ما گذشته و ما هنوز دنبال 
خطاكارانیم؛ خطاهایی كه 
ما را از فاجعه ای به فاجعه 
می كنند.  رهنمون  دیگر 
در این گزارش تنها به چند 
مورد از عجیب ترین خطاها 

اشاره خواهیم كرد.

در سال95، خطای پزشكی عجیبی اتفاق افتاد كه در همان زمان نیز 
باعث انتقاد بسیاری به جامعه پزشكی شد. در آن سال، كودك دوساله ای 
كه هنگام تولد از ناحیه تاندون دست راست آسیب دیده بود به اشتباه 
دست چپش جراحی می شــود. این اتفاق در یكی از بیمارستان های 
اصفهان می افتد. بعد از عمل جراحی، مادر و پدر كودك در همان نگاه 
اول متوجه می شوند كه اشتباه عجیبی رخ داده است. پزشك معالج به 

جای دست راست، دست چپ كودك را عمل كرده بود!

اوایل سال96، تصویری در فضای مجازی دست به دست شد. این عكس، 
صورت كودك تازه متولد شده ای را نشان می داد كه با جسم نوك تیزی 
بریده شده بود. گویا هنگام عمل سزارین، تیغ جراحی به  صورت نوزاد 
برخورد می كند و صورتش آسیب می بیند. وزارت بهداشت در این باره 
اینگونه واكنش نشــان داد: »حادثه در یك بیمارستان خصوصی رخ 
داده و تعیین تكلیف پزشك به عهده خانواده نوزاد است كه بخواهند از 

پزشك جراح شكایت كنند یا نه؟«.

آخرین روزهای سال95 بود كه دختر جوانی برای خارج كردن كیست 
از شكمش به یكی از متخصصان زنان و زایمان در اصفهان مراجعه كرد 
و تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما بعد متوجه شد كه پزشك جراح به 
اشتباه، كلیه او را خارج كرده است. موضوع دردناك آنجاست كه دختر 
اصفهانی به دلیل مشكالت ژنتیك، تنها یك كلیه داشت و از آن به بعد 
فقط با دیالیز زنده خواهد بود! البته همان زمان، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان توضیح داد: »شرایط كلیه بیمار جزو موارد بسیار 
نادر مادرزادی است، به این مفهوم كه در این نوع ناهنجاری مادرزادی 
2كلیه به هم می چسبند و كلیه كلوچه ای تشكیل می دهند كه فقط چند 

مورد آن در مقاالت معتبر علمی دنیا گزارش شده است«.

خطای چپ و راست

تیغ خطاكار

خطای كلیه ای
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جهان

آمار تخلفات پزشكی در دنیا در چه حد است؟
نیمه تاریك پزشكی

می گویند پزشــكان می توانند بهترین قاتالن سریالی یا 
جنایتكاران شوند! شــاید واقعاً چنین باشد. آنها در مورد 
آناتومی و ضعف های بدن انسان دانش كافی دارند، به هر 
تعداد ابزارهای كشنده و داروهای مسموم كننده دسترسی 
دارند و بعضی از آنها وقتی می دانند مرگ و زندگی انسان ها 
در دستانشــان قرار دارد، با این احســاس قدرت، تغذیه 
می شــوند. همچنین دانســتن رازهای بیماران یا ارتباط 
نزدیك با آنها ممكن است باعث ارتكاب برخی جرائم شود. 
خوشبختانه اغلب پزشكان، بیشترین حد دلسوزی و تمایل 
به درمان و زندگی بخشیدن را دارند و نه انجام جنایت. اما 
مثل هر رشته دیگری، ممكن اســت بعضی افراد در این 

رشته نیز درستكاری را پیشه نكنند.
از پزشكان انتظار داریم كه در رشته خود، سطح خوبی از 
مهارت، دانش و خبرگی را داشته باشند و معموالً وقتی از 
تخلف یا اشتباه پزشــك صحبت می كنیم، یاد پزشكانی 
می افتیم كه در یكی از این حوزه ها ناكارآمد هستند. اما در 
مورد پزشكی كه ممكن است مهارت كافی داشته باشد ولی 
فاقد اخالقیات باشد، چه؟ هنگامی كه متخصصان پزشكی 
از خط قرمز اخالق عبور می كنند می توانند به همان اندازه 
و حتی بیشتر از خطای پزشكی به بیمار آسیب بزنند؛ گویی 
كه در یك عمل جراحی یا تشــخیص بیمــاری، خطایی 
مرتكب شــده اند. نقض اخالق و انجــام تخلفات نه فقط 
اخالقیات پزشكی را زیر پا می گذارد بلكه به طور مستقیم 

سالمت بیماران را به خطر می اندازد.
برخی از نمونه های نقض اخالق پزشكی در دنیا عبارتند از:

 پزشك یا روانپزشكی كه با بیمار خود ارتباط جنسی دارد.
 ندادن اطالعات درست به بیمار تا به او امكان تصمیم گیری 

آگاهانه در مورد روند درمان داده نشود.
 افشای اطالعات محرمانه بیمار بدون رضایت او.

 ارائه معالجه ای كه بیمار صراحتًا از دریافت آن امتناع كرده 
است.

 اســتفاده از نمونه خون یا بافت بیماران برای تحقیقات یا 
كارهای دیگر بدون رضایت آگاهانه آنها.

الگوهای مشابه در پزشكان متخلف
نقض جدی اخالق در پزشكی از قبیل سوءاستفاده جنسی، 
تجویز مواد افیونی و جراحی های غیرضروری به طور مستقیم 
به بیماران آسیب می رســاند و اعتماد به حرفه پزشكی را 
كمرنگ می كند. در تحقیقی كه در مورد تخلفات پزشكی 
بین ســال های 2008و 2016 انجام شده اســت، تقریباً 
همه موارد نمونه یعنی 97درصد افراد بررسی شده، مكرراً 
مرتكب جرائم عمدی پزشــكی شــده بودند و بیشتر این 
تخلفات از سوی مردان )95درصد( و در محیط های پزشكی 
غیرآكادمیك )95درصد( كه نظارت خاصی روی آنها وجود 
نداشته و با انگیزه های خودخواهانه مثل سود مالی یا رابطه 
جنسی انجام شده است. در بیش از نیمی از موارد، شخص 
متخلف، دارای اختالل شخصیت یا مصرف كننده مواد مخدر 
بوده اســت. باوجود الگوهای واضح میــان متخلفان هیچ 
فاكتوری وجود ندارد كه بتــوان از پیش و به راحتی تخلف 
را شناســایی كرد و در نهایت جلوگیری از وقوع آن بسیار 

مشكل است.
شناسایی و مداخله زودهنگام قبل از وقوع تخلف، به تغییرات 
عمده در سیاست هایی نیاز دارد كه قرار است ضامن تامین 
امنیت بیماران باشد. در این مطالعه بر سه نوع تخلف تمركز 
شده است كه شــامل تجویز نادرســت مواد كنترل شده، 
سوءاستفاده جنســی از بیماران و اســتفاده از روش های 
غیرضروری تهاجمی در درمان بوده اســت. اگرچه ممكن 
است هر كدام از این تخلفات با یكدیگر متفاوت به نظر برسند 
اما در ادامه توضیح داده شده كه همه این تخلفات از الگویی 
مشابه پیروی می كنند. این ســه تخلف شایع ترین دالیل 
ابطال مجوز طبابت توسط هیأت های پزشكی و انضباطی 

بوده است.
البته درباره اینكه دقیقاً آمار تخلفات پزشكان در كشورهای 
مختلف دنیا چقدر اســت اطالعات دقیقی وجود ندارد اما 
روزنامه دیلی میل گزارش می دهــد كه همین حاال حدود 
هزار پزشك دارای پروانه طبابت در آمریكا محكومیت های 
قضایی دارند و جرم آنها شامل داشتن تصاویر كودكان، تجاوز 
جنسی، درخواست فحشــا، ظلم و بی توجهی به كودكان و 
تهدید به قتل بوده است. در آمریكا به بیماران گفته نمی شود 
كه پزشك با وجود داشتن جرائم جدی، توانسته شغل خود 
را نگه دارد و به طبابت ادامه دهد. به عنوان مثال یكی از این 
پزشك ها با نام دكتر استیون برن، 53ساله، متخصص قلب 
و عروق با وجود اینكــه در كامپیوتر محل كارش 65تصویر 
كودك آزاری را پیدا كرده اند، توانسته شغل خود را نگه دارد.

 در طول یك سال فقط 13پزشــك پروانه پزشكی خود را 
در آمریكا از دست داده اند. اما آمار پزشكانی كه محكومیت 
قضایی داشته اند به 1067نفر رسیده است. در بیشتر موارد، 

پزشكان فقط به صورت موقت از طبابت منع می شوند.
البته جدا از تخلفات و جرائم پزشكی، آمار خطاهای پزشكی 
نیز در دنیا زیاد اســت. در ســال2013 تخمین زده شد كه 
142هزار نفر در سطح جهانی از تأثیرات درمان های پزشكی 
متضرر شــده اند. در ســال1990 این آمار 94هزار نفر بود. 
طبق آمار، در ایاالت متحده آمریكا حداقل ساالنه 250هزار 
نفر براثر غفلت و اشتباهات پزشكی فوت می كنند. تحقیقی 
كه در سال2016 منتشر شد نشــان داد كه خطای پزشكی 
پس از بیماری قلبی و سرطان، ســومین علت مرگ ومیر در 
آمریكاســت. محققان برای اســتخراج این نتیجه داده های 
موجود درباره میزان مرگ ومیر از سال2000تا 2008را تجزیه 
و تحلیل كردند و مشخص شد بیش از 150هزار مرگ در سال 
ناشی از خطای پزشكی بوده است كه این رقم، 9.5درصد از 

همه مرگ ومیرهای ساالنه در آمریكا را شامل می شود.
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سرقت جسد
جســددزدی یكی از اتهاماتی است كه در قرن 
19میالدی در كشور اســكاتلند خبرساز شد. 
در آن دوران دانشكده های پزشكی اسكاتلند با 
كمبود جسد برای مطالعه مواجه بودند و طبق 
قانون تنها اجساد افراد اعدامی در پژوهش های 
علمی قابل اســتفاده بود. از این رو پزشــكان 
حاضر بودند در ازای اجساد تازه، مبالغ زیادی 
بپردازند. افرادی به نــام احیا كنندگان، در این 
دوران ظاهر شــدند كه از قبرســتان ها جسد 
می دزدیدند تا به متخصصان آناتومی بفروشند. 
ویلیام بورك و ویلیام هر، ازجمله این افراد بودند 
كه البته به دلیل مواجه شــدن با كمبود جسد 
در قبرســتان ها برای فروش اجساد به دكتری 
به نام رابرت ناكس، شــروع به قتل مســافران 
و چوب برها كردند. این دو به  مدت یك ســال 

اجساد مورد نیاز ناكس را به همین شكل برایش 
تامین كردند. گفته می شــود طی یك ســال 
دست كم 16نفر،  قربانی كسب وكار فروش جسد 
شدند تا درنهایت در سال1829 بورك دستگیر 
و اعدام شد و جسد او برای انجام پژوهش های 

پزشكی به پزشكان اهدا شد.

فرشته مرگ
یوزف ِمنگل، مشهور به فرشته مرگ یا فرشته 
سفید آشــوویتز، مدرك پزشــكی خود را در 
سال1938 به دســت آورد و در همان سال نیز 
به سازمان شبه نظامی اس اس حزب نازی تحت 
رهبری آدولف هیتلر پیوست. او بعد ها به اردوگاه 
آشــوویتز منتقل و به پزشك ارشد آشوویتز دو 
تبدیل شد. در آشوویتز، منگل تصمیم می گرفت 
كدام زندانی ها به كار اجباری یا به اتاق های گاز 

فرستاده شوند. او همچنین مسئول استفاده از 
آفت كش سیانیدی در اتاق های گاز برای كشتار 
دسته جمعی یهودیان بود. ازجمله آزمایش های 
وحشــتناك منگل روی زندانیــان می توان به 
تزریق مواد شــیمیایی به چشــم زندانی ها در 
تالش برای تغییر رنگ چشــم، آلوده ساختن 
یهودی ها و كولی ها بــه ویروس های تیفوس و 

دیگر بیماری ها برای اثبــات ضعیف بودن نژاد 
آنها در برابر بیماری ها، تالش برای اثبات فاسد 
بودن خون یهودی هــا و كولی ها با جمع آوری 
نمونه و اعضای بدن از زندانی ها، استفاده از زنان 
باردار برای انجام آزمایش و فرستادن آنها به اتاق 
گاز پس از پایان آزمایــش، دوختن دوقلوهای 
كولی به یكدیگر برای شبیه ســازی دوقلوهای 
به هم چسبیده، قطع عضو های بی مورد و كشتار 
زندانی ها برای انجام كالبد شكافی اشاره كرد. 
منگل در نهایت با شكســت آلمان از آشوویتز 
گریخت و پس از ســال ها تعقیب و گریز با نام 
ولفگانگ گرهارد، در سال1979 در برزیل جان 

خود را از دست داد.

دكتر سّمی
میشائیل سوانگو از سال های جوانی اش عالقه 
عجیبی به مرگ های وحشیانه و هولوكاست 
داشت. در دوران كالج درباره مسمومیت منجر 
به مرگ نویســنده بلغار، گئورگی ماركوف، 
تحقیق كرد و از آن زمان به بعد بود كه شیفته 
سم هایی شد كه می توانستند در خفا انسان را 
نابود كنند. در ســومین سال دانشجویی اش 
در دانشكده پزشــكی، دست كم 5بیمار پس 
از مالقات با او جان خود را از دست دادند. پس 
از فارغ التحصیلی و آغاز بــه كار او در یكی از 
بخش های بیمارستانی، مرگ های مشكوك 
در اطراف او و در میان بیمــاران رو به بهبود، 
آغاز شد. یكی از بیمارانی كه نجات یافته بود 
به پرستاری گزارش كرد كه سوانگو پیش از 
آغاز تشــنج بیمار، به او دارویی تزریق كرده 
است. سوانگو از این اتهام تبرئه شد و به بخش 
دیگری انتقال یافت. این بار نیز مجموعه ای از 
مرگ ومیرهای غیرمنتظــره در بخش او آغاز 
شــد. او بارها همكارانش و حتی نامزدش را 
با غذا و نوشیدنی حاوی سیانور مسموم كرد. 
درنهایت، انجام آزمایش ها، اتهامات سوانگو 
را ثابت كرد و او به زندان افتاد. تنها 2ســال 
از 5سال محكومیت ســوانگو گذشته بود كه 
آزاد شد و طی سال های طوالنی به شغل های 
مختلف غیرپزشكی اما تخصصی مشغول شد 
و در تمامی این شغل ها نیز اطرافیان خود را 
مســموم و بیمار می كرد و دائما در اطرافش 
مرگ های مشكوك رخ می داد. او درنهایت، در 

سال1997 در زیمبابوه دستگیر و به آمریكا 
بازگردانده شــد تا به 3بار حبس ابد محكوم 

شود.

متخصص عقیم سازی 
كارل كالبــرگ، متخصــص زنــان و زایمان، 
در ســال1938 به حــزب نازی پیوســت و با 
نزدیك شــدن به هاینریش هیملــر، فرمانده 
اس اس، تالش كــرد در آزمایش هایش، راهی 
برای عقیم سازی عمومی بیابد. او آزمایش هایش 
را با تزریق سم های مختلف به رحم زنان اسیر 
یهودی در آشــوویتز آغاز كرد؛ آزمایش هایی 
كه معموال بــا درد وحشــتناك و مرگ همراه 
بودند و درصورت زنده ماندن، زنان برای انجام 
كالبدشــكافی كشته می شــدند. او در نهایت 
توسط نیروهای شوروی دستگیر و به 25سال 
حبس محكوم شد. او در ســال1957 پیش از 

آغاز دادگاهش در آلمان از دنیا رفت.

قاتل زنجیره ای خانوادگی
یكی از مشــهورترین قاتالن زنجیره ای جهان، 
فردی است كه پیش از دستگیری، به عنوان یك 
پزشك خانوادگی مهربان شناخته می شد. هارولد 
شیپمن چندین دهه به عنوان پزشك خانوادگی 
در شهر كوچكی در انگلســتان مشغول به  كار 
بود. بیشتر اهالی شــهر او را دوست داشتند، اما 
تعداد كمی از اطرافیانش متوجه شدند بیماران 
ســالمندی كه او تحت مداوا قــرار می دهد، به 
شــكل عجیبی جانشان را از دســت می دهند. 
اتهامات علیه شــیپمن معموال بــدون وجود 
مدرك رد می شد، زیرا او از سالحی مخفی به نام 
دیامورفین استفاده می كرد. با تزریق این دارو به 
بیماران سالمند، آنها را می كشت و با دستكاری 
گزارش فوت، خانواده مقتولین را قانع می كرد كه 
مرگ دالیل پزشكی داشته است.  او همچنین 
خانواده ها را قانــع می كرد كه كالبد شــكافی 
نكنند و به جای تدفین، جسد ها را بسوزانند. در 
سال1998 طمع شیپمن كار دستش داد. در آن 
سال زنی هشتادویك ساله و سالم به نام كیتلین 
گراندی، پس از معاینه شیپمن، جان خود را از 
دست داد و وصیتنامه ای از خود به جا گذاشت 
كه بیشــتر دارایی هایش را در آن به شــیپمن 
اهدا كرده بود. دختــر كیتلین به این وصیتنامه 
مشــكوك و متوجه جعل سند شد. پلیس خانه 
شیپمن را تجســس كرد و مدارك كافی برای 
انجام تحقیقات بیشــتر را به  دســت آورد. او به 
15مورد قتل و یك مورد جعل سند متهم شد و 
درنهایت در سال2000 تمامی اتهام ها به اثبات 
رسید و شیپمن به 15بار حبس ابد محكوم شد. 
تحقیقات بیشتر روی پرونده شیپمن 215مرگ 
را به او نســبت داد اما او 4سال پس از گذراندن 

حبس، خود را در زندان حلق آویز كرد.

تخصص؛ قتل و جنایت
مروری بر جرم های عجیب وغریب در تاریخ پزشكی

انسان ها معموال زمانی با پزشكان و پرستاران ســروكار دارند كه در آسیب پذیرترین وضعیت زندگی خود 
هستند. جراحت، بیماری جسمی یا بیماری روحی،  همگی انسان را در وضعیتی شكننده و ضعیف قرار می دهند 
و معموال در چنین برهه هایی است كه تنها راه چاره، اعتماد به پزشكان و پرستاران است. از این رو است كه 
داستان های ارتكاب جرم این قشر از جامعه معموال بیشتر از داستان دیگر مجرمان، تكان دهنده و عجیب به نظر می رسد. اگر نتوان به 
پزشك اعتماد كرد، دیگر كسی برای اعتماد كردن باقی نمی ماند. در طول تاریخ، پزشكان زیادی به اتهام های مختلفی مانند سوءدرمان، 
قتل عمد، سوءاستفاده جنسی و حتی كالهبرداری دستگیر و محكوم شده اند. اما از نظر آماری تعداد پزشكان مجرم به اندازه ای پایین 
و نیاز انسان ها به دریافت درمان و نگهداری به اندازه ای باالست كه همه ترجیح می دهند به بخش سیاه تاریخچه پزشكی اجازه ندهند 
اعتمادشان را نسبت به جامعه پزشكی خدشــه دار كند. اما مواردی از جنایت ها و جرائم غیرانسانی در تاریخ پزشكی وجود دارند كه 
چشم پوشی از آنها غیرممكن است و شاید مشهورترین آنها، آزمایش های غیرانسانی پزشكان نازی در اردوگاه های مرگ باشد. در ادامه 

به مواردی از عجیب ترین این جرائم اشاره می شود.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار 

یوزف مِنگل، مشهور به فرشته مرگ یا فرشته سفید آشوویتز، مدرك پزشكی خود را در 
سال1938 به دست آورد و در همان سال نیز به سازمان شبه نظامی اس اس حزب نازی 
تحت رهبری آدولف هیتلر پیوست. او مسئول استفاده از آفت کش سیانیدی در اتاق های 
گاز برای کشتار دسته جمعی یهودیان بود و از جمله آزمایش های وحشتناک او می توان به 
تزریق مواد شیمیایی به چشم زندانی ها در تالش برای تغییر رنگ آنها اشاره کرد

خطای پانسمانی 

مردادماه سال 95 بود كه كودك 9ساله ای در 
بوشهر بعد از جراحی لوزه دچار مشكل بلع 
و تهوع می شود. با وخامت حال كودك، او را 
به بیمارســتان منتقل می كنند و پزشكان با 
بررسی بیشتر به این نتیجه می رسند كه در 
انتهای جراحی یادشان رفته است باندی را كه 
هنگام جراحی در گلوی كودك قرار داده اند تا 
از ورود خون به ریه جلوگیری كند، از گلوی 

او خارج كنند! 

خطای اكسيژن

نوزاد چهل وپنج روزه اي در اثر افت فشار اكسیژن مركزي بیمارستان 
و اختالل در دســتگاه اكسیژن رســاني، با تنفس از كپسول گاز

CO2 كه اشتباها در محل قرار داشته و وارد مدار تنفس اتاق عمل 
شده،مي میرد. درباره این اكسیژن رساني مادري هم كه پس از زایمان 
قرار بوده اكسیژن دریافت كند، به جاي گاز اكسیژن، گاز دیگري را 
روي صورت او قرار مي دهند. این عمل باعث مي شــودصورت، لب، 

دهان، گلو، ریه و چشمان این مادر دچار سوختگي شدید شود.

قيچی خاطی

جاماندن قیچی جراحی در شــكم 
یك بیمار در اردیبهشــت95 یكی 
دیگر از سهل انگاری های پزشكی 
بود كه پس از عمل، مشكالت فراوانی 
برای بیمار ایجــاد كرده بود. رئیس 
بیمارستان شهیدبهشتی اردستان 
توضیح داد: »اشــتباهی كه در این 
بیمارســتان اتفاق افتاده است از 
موارد نادر پزشكی است كه متأسفانه 
رسانه ای شده. این اشتباه پزشكی 
در بیمارستان های دیگر كشور هم 
رخ می دهد، اما در بیمارستان های 

دیگر رسانه ای نمی شود«.

شاید ناراحت كننده ترین اتفاق این سال ها در حوزه اشتباهات درمانی، سقوط تجهیزات روشنایی اتاق عمل روی شكم 
بیمار زاهدانی بود كه برای انجام عمل چشم )آب مروارید( به یكی از مراكز جراحی محدود شهرستان زاهدان مراجعه 
كرده بود. قسمت عجیب داستان آنجاست كه بیمار می گوید شكمش درد دارد. او كه می بایست با بی حسی موضعی تحت 
عمل قرار می گرفت، به خاطر درد شكم و بی تابی توسط تیم جراحی بی هوش می شود و تحت عمل چشم قرار می گیرد! 
كادر بیمارستان ابتدا این قضیه را كامل انكار می كنند و ماجرا را مربوط به عوارض داروی بیهوشی و ناهوشیاری بیمار 
می دانند، در حالی  كه 2نفر از افراد حاضر در اتاق عمل هم در این حادثه زخمی می شوند. در آخر به همراهان بیمار این 
اطمینان را می دهند كه بیمارشان سالم است و از بیمارستان ترخیص می شود، ولی بیمار چندروز بعد بر اثر جراحت 

داخلی و عفونت از دنیا می رود.

پيچ خطاكار

بیماری كه به دلیل جراحی لگن در یك بیمارستان بستری شده بود، پس از مدتی 
تحمل درد، متوجه جاماندن پیچ ۷ سانتی متری در بدن خود می شود. پس از گذشت 
44روز و بهتر نشدن وضعیت بیمار و انجام مجدد سی تی اسكن، اعالم می شود كه 
یكی از پیچ های پالتین های استفاده شده در لگن شل شده است! در حالی  كه پیچ 
۷سانتی متری پالتین در بدن بیمار جا مانده بود. این خطا به عصب پای بیمار آسیب 

رسانده و بیمار توان حركت دادن مچ پای خود را ندارد و از درد شدید رنج می برد.

تجهيزات خطاكار

ســال98 بود كه عده ای از بیماران بعــد از عمل 
آب مروارید در یك مركز خصوصی چشم پزشكی در 
قم، دچار عفونت شدید شده و با هماهنگی درمانگاهی 
كه در آن مورد عمل جراحی قــرار گرفته بودند، به 
بیمارستان فارابی تهران منتقل شدند. 9بیمار به علت 
آلودگی تجهیزات اتاق عمل، دچار عفونت و ضایعه 
شدید چشمی شــدند. 3نفر از 9بیمار جراحی شده 
در این كلینیك از عراق برای درمان آب مروارید به 
قم ســفر كرده بودند. بعضی از این بیماران با وجود 
عمل های متعدد چشــم، قدرت بینایی شــان را از 

دست دادند.

سرنوشت خطاكار

قرار بود دختری به نام نرگس به دنیا بیاید و خانواده اش را با حضورش غرق در شادی كند، 
اما پس از تولد نرگس، فاجعه برای خانواده رنگ واقعیت گرفت. در این زایمان، تیغ ماما 
هنگام سزارین به سر نوزاد خورد و به گفته معاون درمان وقت، شكافی حدود 15سانتی متر 
روی سر نوزاد ایجاد كرد. همین مسئله باعث خونریزی شدید نوزاد و عوارض پس از آن شد، 
به طوری كه نرگس همچنان پس از گذشت چندسال از تولدش، دچار مشكالت جسمی و 

حركتی است و آثار بریدگی روی سرش كامال مشخص است.

چراغ 
خطاكار
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سینما

 25 سال همكاري پرثمر از بيلي وايلدر ويال. دايموند از آنها زوجي استثنايي در هاليوود ساخته بود؛ 
همكاري اي كه نتيجه اش آثاري چون »عشق در بعدازظهر«، »بعضي ها داغشو  دوست دارند«، »آپارتمان«، 
»ايرما خوشگله«، »شيريني شانس«، »زندگي خصوصي شرلوك هلمز« و »صفحه اول« بود. وايلدر و دايموند 
كه براي فيلمنامه آپارتمان برنده جايزه اسكار شدند از دهه70 نتوانستند يا نخواستند با موج تغييرات 
هاليوود همراه شوند. بعدها وايلدر در اظهارنظري به يادماندني، گفت: »خيلي زمانه خوبي است. مي گويند 
چرا با آن همراه نمي شوي!« متن حاضر گزيده اي از سميناري است كه در هفتم ژوئن۱۹7۶ با حضور وايلدر 
و دايموند برگزار شده است. اين متن در زمستان۱۳۶5 در كتاب »ويژگي ها و اهداف نقد فيلم« )گردآوري 
هوشنگ گلمكاني/ انتشارات ماهنامه فيلم( شامل مجموعه اي از مقاالت و گفت وگوهاي سينمايي منتشر 

شد. ترجمه روان و دلچسبش هم كار رحيم قاسميان است.

داستان فيلم
  از چه قرار است؟
آنچه اين روزها 
درباره اين 
فيلمبرداري 
لعنتي مي گويند 
ديوانگي محض 
است. همه 
مي خواهند از 
سون نايكويست 
بهتر فيلمبرداري 
كنند. و همه شان 
۶روز تمام وقت 
صرف مي كنند تا 
آن آفتابي را كه 
مي خواهند، گير 
بياورند. كسي 
نمي گويد بايد بد 
فيلمبرداري كرد. 
ولي يك دفعه 
فيلمبرداري 
اهميت 
خارق العاده اي 
پيدا كرد؛ آفتاب، 
آفتاب است و 
داستان، داستان. 
داستان فيلم از 
چه قرار است؟

شناسنامه 

 كارگردان: بيلي وايلدر  فيلمنامه: يال دايموند و وايلدر  فيلمبردار: جوزف الشل ️ موسيقي: آدولف دويچ  بازيگران: جك لمون، شرلي مك لين، فرد مك 
موراي، ري والستن، ديويد لوييس و جك كروشن  سياه و سفيد محصول ۱۹۶0 يونايتد آرتيستس

  باكستر)جك لمون(، كارمند دون پايه يك شركت بزرگ بيمه در نيويورك است. او آرام آرام، درمي يابد كه اگر كليد آپارتمانش را در اختيار بعضي از روسا، 
براي رابطه هاي مخفي با محبوبه هايشان، بگذارد در كارش ترقي خواهد كرد. به زودي جريان پيشرفت باكستر توجه رئيس كل، شلدريك )فرد مك موراي( 
را جلب مي كند و او هم خواستار خدمت ويژه زيردست خود مي شود. ابتدا باكستر از اين مشتري جديد آپارتمانش استقبال مي كند، اما پس از چندي متوجه 
مي شود كه طعمه رئيس، فران كوبليك )شرلي مك لين( آسانسورچي اداره و دختر رؤيايي اوست. باكستر به هم مي ريزد. او در آپارتمانش با شلدريك كه 
خودكشي كرده مواجه مي شود. شلدريك، مسئوليتي نمي پذيرد و از باكستر مي خواهد ماجرا را رفع و رجوع كند. چند روز بعد وقتي شلدريك طبق عادت 
كليد آپارتمان را طلب مي كند، باكستر حاضر نمي شود خواسته رئيس اش را اجابت كند. بهاي اين سرپيچي، از دست دادن موقعيت خوب شغلي است. او از 

پله هاي ترقي پايين مي آيد ولي در عوض محبت و عشق فران را به دست مي آورد.

️اين️ ️اســت. ️حكايــت️عشــق ️ »آپارتمــان«
️دلچس️بترين️حكايت️عاشقانه️وايلدر️ پرشورترين️و
️معنايش️ ️البته ️طول️فعاليت️حرف️ها️ياش️است️و در
️اوســت.️ ️فيلم ️بهترين ️آپارتمان ️كه ️نيســت اين
️»بعض️يها️ ️و ️»سانست️بلوارد« »غرامت️مضاعف«،
️متعدد️ ️و ️داليلي️متنوع ️به ️دوست️دارند« داغش️رو
️شماره️ ️»بازداشــتگاه فيل️مهاي️بهتري️هســتند.
️»شيريني️شانس«️ ️انداخت. ️قلم ️از ️نبايد ️هم ️را »۱۷
️هــم️طرفداران️ ️بع️دا️زظهر« ️حتــي️»عشــق️در و
️از️ ️ديگري ️فيل️مهاي ️م️يشــود ️دارند. ️را خودشان
️وايلدر️ ️كرد. ️اين️فهرســت️اضافــه ️به ️هم ️را وايلدر
️سينماي️ ️فيلمسازان ️ستايش️شــد️هترين ️از يكي
️ويژه️ ️جايگاهي ️اما ️آپارتمان كالسيك️آمريك️است.
️م️يشود️ ️اســت️كه ️دارد؛فيلمي ️وايلدر ️كارنامه در
️تماشايش️ ️اصال ️و ️مكررش️پرداخت ️تماشــاي به
️همه️ ️كه ️فيلمي ️كرد. ️تبديل ️آييني ️مراسمي ️به را
️و️ ️بدبيني ️عين️حــال ️در ️و ️طنــازي ️و ️رندي آنچه
️تمامي️با️ ️به ️را ️م️يشود تل️خانديشي️وايلدري️ناميده
️زدن️ ️صحن️ههاي️كمد️ياش️براي️قهقهه ️دارد. خود
️اش️كدرآور️ ️لحظات️غمگينش، ️و ️نشد️هاند ساخته
️از️ ️و ️م️يايســتد ️ماجرا ️ميانه ️در ️وايلدر نيســتند.
️م️يآفريند.️ ️موقعيت ️كمدي ️داســتاني، موقعيت
️اختيار️ ️در ️اســت️آپارتمانش️را ️مجبور )باكســتر
️بســازد️ ️اندوه ️عشــق، ️از ️و همكارانش️بگــذارد(

️رئي️ساش️ ️با ️كه ️شــده ️دختري ️عاشــق )باكستر
️رئيس️ ️با ️دختر ️عاشــقانه ️ماجراي ️دارد. ️سر ️و سر
️بدبينانه️ ️نهايت️نــگاه ️در ️و خوب️پيش️نمــ️يرود(
️)باكستر️ ️دارد. ️فيلم️حضور ️قدرت️در ️با وايلدري️هم
️آپارتمانش️ ️كليد ️پل️ههــاي️ترقي، براي️طي️كردن
️م️يتواند️ ️آپارتمــان ️همكارانــش️م️يدهد(. ️به را
️آزاد️ ️سقوط ️باشــد. ️هم ️اخالقي روايت️اضمحالل
️سنگيني️ ️هزينه ️بايد ️پيشرفت ️براي ️كه جامع️هاي
️ساعت️ ️چند ️و ️شــب ️چند ️هم ️موضوع ️و پرداخت
️نيست.️ ️باكستر ️سرماخوردگي ️و ️ماندن ️خيابان در
️خيانت️ ️از ️پر ️جهان ️اين ️در ️است️كه ️عشقي مسئله
️كه️ ️تواني ️تمام ️با ️وايلدر ️كه ️عشــقي ️م️يزند؛ موج
️سويه️ ️بيشتر ️دارد ️پرداخت️شــوخي ️و ️ساخت در
️كه️ ️را ️فيلم ️آخر ️پرده ️م️يكند. ️نمايان غمگينش️را
️م️يشويم.️ ️كابوسي️هولناك️مواجه ️با ️بگذاريم كنار
️به️ ️عميق ️اندوهي ️فيلم، ️شــوخ️يهاي ️تمام پشت
️از️ ️يكي ️وقتي ️فيلــم ️ابتداي ️در ️م️يخورد. چشــم
️آپارتمان️ ️ســاكن ️اينكه ️مورد ️در ️شركت مديران
️م️يگويد:️ ️م️يگيرد ️پرســش️قرار ️مورد كيســت؟
️احم️قهاي️توي️اداره.«️ ️يكي️از ️فرقي️م️يكنه؟ »چه
️خيابان️ ️در ️كه ️باكســتر ️به ️م️يشود ️قطع ️تصوير و
️نماهاي️ ️همان ️از ️كه ️مردي ️است؛ ️ايستاده منتظر
️يكي️ ️م️یگيرد. ️قرار ️تأكيــد ️تنهاي️ياش️مورد اوليه
️كليد️ ️كه ️شــركت️بزرگ️بيمه ️كارمند ۳۱۲۵۹️ از
️آپارتمانش️ ️دادن️كليد ️قرار ️اختيار ️در ️با پيشرفت️را
️با️شوخ️يهايش️از️موقعيتي️ ️وايلدر ب️هدست️م️يآورد.
️از️ الي️هاي ️شده، ️گرفتار ️آن ️در ️اصلي ️شخصيت كه

️كه️ ️توازني ️تلخش️م️يكشد. ️شــكالت ️بر شيريني
️جذابيت️ ️و ️مانــدگاري ️راز ️نم️يخورد ️هم ️به هرگز
️فران️ ️تمام️شدن️رابطه ️نشدني️آپارتمان️است. تمام
️باكستر️ ️آپارتمان ️در ️او ️خودكشي ️و ️رئيس️اداره با
️تلطيف️ ️شــوخ️يهاي️وايلدر ️افســردگي️با ️و ️غم و
️و️ ️فقط️كالمي️نيستند ️شــوخ️يهايي️كه م️يشود.
️راكت️تنيس️ ️با ️درست️كردن ️اسپاگتي ️از م️يتوان
️ظرافت️سينمايي️ ️نمون️هاي️مثال️زدني️از ️كه ️برد نام
️ساد️هلوح️ ️و ️كارمند️دو️نپايه ️باكستر آپارتمان️است.
️نهايت️به️ ️در ️آسانســورچي️غمگين، ️فران️دختر و
️نجات️ ️نااميدی ️ورطه ️از ️را ️خودشان ️عشق معجزه

️پل️ههاي️ ️از ️همان️سرعتي️كه ️با ️باكســتر م️يدهند.
️و️ ️بازم️يگردد. ️را ️طي️شــده ️مسير ️رفته، ️باال ترقي
️در️ ️ب️هدســت️م️يآورد. ️عوض️عزت️نفســش️را در
️ماجرا️ ️ابتداي ️ساد️هلوح ️جوان ️ديگر ️او ️فيلم انتهاي
️به️ ️بدها ️آدم ️پريان، ️آپارتمان️مثل️افسانه ️در نيست.
️م️يشود️ ️رو ️دستشان ️و ️م️يرسند ️اعمالشان سزاي
️ديالوگ️پاياني️ ️خواست️هاش️برسد. ️به ️عاشق ️مرد تا
️جك️لمون️ ️عشق ️ابراز ️به ️پاسخ ️در ️م️كلين شرلي
️عشق️ ️آشــيانه ️ب️هعنوان ️آپارتمان ️از ️كاملي تصوير
️طناز؛»خفه️ ️رمانتيك️اســت️،هم ️هم ️كه م️يسازد

️ورق️بده«. ️و شو

عشقدربعدازظهر
️ساله️شد️ ۶۰️ ️بيلي️وايلدر ️اثر »آپارتمان«،

سعيد️مروتی
روزنامه️️نگار

️باكستر،️ ️سي. ️نقش️سي. ️در ️  جك️لمون
️كلمه️ ️واقعــي ️ب️همعناي ️اســت️كــه فردي
️پيچ️ ️زندگ️ياش️چنان ️كه ️شخصي تنهاست؛
️نم️يتواند️ ️حتي ️كه ️دارد ️طعن️هآميزي ️تاب و
️آپارتمان️ ️چون ️بازگردد، ️خود ️خانه ️به آزادانه
️مديره️ ️هيأت ️اعضــاي ️از ️يكي ️به ️معموال او
️عوض️او️ ️در ️هم ️آنها ️و ️م️يشــود ️داده امانت
️نگه️ ️معلق ️حقوق، ️و ️مقــام ️ترفيع ️وعده ️با را

.️ م️يدارند...
️»آپارتمان«️ ️فيلم ️وايلــدر ️بيلي ️  وقتي
️عبــارت️ ️م️يســاخت، ️ســال۱۹۶۰️ ️در را
️يكي️ ️در ️بود. ️رايج ️هنوز ️ســازماني« »مرد
️را️ ️باكســتر ️فيلم، ️آغازين ️صحن️ههــاي از
️از️ ️عظيمي ️دســته ️بيــن ️كــه م️يبينيم
️آنها️ ️كه ️فضايي ️دارد. ️قــرار حقو️قبگيران
️ميزهايي️است️ ️از ️مملو ️م️يكنند ️كار ️آنجا در
️طوالني️ ️بســيار ️و ️موازي ️ردي️فهاي ️در كه
️صامت️ ️فيلم ️از ️ايــن️صحنه، ️گرفت️هاند. قرار
️كينگ️ويدور️ ️ساخته ،)۱۹۲۸(️ »ازدحام«
️درباره️ ️هم ️فيلم ️اين ️است. ️شده ️گرفته الهام
️و️ ️خشك ️شــركتي ️در ️گمنام ️كارمند يك
️در️ ️كه ️فيلمنامه ️است. ️احساسات ️از عاري
️شده️ ️نوشته ️اندوه ️و تعادلي️دقيق️ميان️طنز
️كوبليك️ ️خانم ️و ️باكستر ️كه ️م️يدهد نشان
️باشند️ ️دوست️داشته ️را ممكن️است️يكديگر
️اصيل️ ️عواطف ️از ️شــكلي ️اســت ️ممكن و
️شود،️ ️واقعي️ختم ️عشق ️به ️كه ️باشند داشته
️ارزشــي️ ️برد️ههاي️نظام ️دويشــان ولي️هر
️معاون️ ️م️يخواهد ️باكستر ️شد️هاند. شركت
️دارد️ ️كوبليــك️آرزو ️خانم ️و رئيس️باشــد
️به️ ️آ️نقدر ️آنها ️دوي ️هر ️و ️رئيس️شود همسر
️نم️يتوانند️آقاي️ ️رئيس️وابست️هاند️كه مفهوم
️غيرقابل️ ️يك️خائن ️شــكل ️به ️را شلدريك

️ببينند. اعتماد
️سفيد️ ️و ️ســياه ️عريض️و ️شكل ️به ️  فيلم
️بودن️ ️سفيد ️و ️سياه ️است. ️شده فيلمبرداري
️در️ ️موجود ️حس️شــادي ️هرگونــه ️به فيلم
️روزهاي️ ️رستورا️نهاي ️و ️كاف️هها مهمان️يها،

️پايكوبي️ ️و ️جشــن ️از ️لبريز كريســمس️كه
️عري️ضبودن️ ️م️يبخشــد. ️تعادل هســتند،
️را️ ️شــخصي️تها ️بين ️جدايي ️و ️فضا صحنه،
️فضاي️ ️با ️اطرافشان️را ️م️يدهد️و ️جلوه بزر️گتر
️باكستر️ ️آپارتمان ️طراحي ️م️يكند. ️پر خالي
️در️ ️درست ️او ️اتا️قخواب ️كه ️اســت ️نوعي به
️كانوني️ ️يك️نقطه ️در سمت️چپ️پ️سزمينه،
️علت️ ️و ️اربا️بها ️اسرار ️كه ️اتاق ️م️يگيرد. قرار
️براي️ ️جايي ️است، ️آن ️در ️باكستر رنج️شهاي
️خانم️ ️جايي️است️كه ️اتفاقا ️و چر️تزد️نهاي️او
️آن️ ️در ️را ️بحراني️زندگي️خود كوبليك️مرحله
️بين️خيابا️نهاي️ م️يگذراند.️صحن️ههاي️ديگر،
️خانم️ ️آخر، ️در ️كلو️پهاست️و ️پنجره منهتن️و
️صادق️ ️صاف️و ️آقاي️شلدريك️ظاهرا كوبليك️و
️آن️رستوران️چيني️نشان️ ️ميزشان️در ️بر️سر را
️و️ ️حرارت ️با ️شــلدريك ️آقاي ️آنجا م️يدهد،
️صحبت️م️يكند️ ️نيك️خود ️مقاصد ️از اشتياق
️ناآرامي️به️ساعت️مچ️ياش️نگاه️مختصري️ ️با و

م️ياندازد.
️ن️هتنهــا️شــامل️ ️آپارتمــان، ️  فيلــم
️زمان️ ️آن ️تا ️وايلدر مجموع️هكارهايي️است️كه
️بلكه️تحولي️كليدي️ ️بود، ️داده ️انجام ️سينما در
️آپارتمان،️ ️اين، ️از ️گذشته ️بود. ️لمون ️بازي در
️بود.️ فيلمي️كليــدي️براي️شــرلي️م️كلين
️سبك️ ️كمدي ️فيل️مهاي ️در ۵️سال ️كه كسي
️فيلم️ ️صحن️ههاي️بامز️هاي️در ️و ️بود بازي️كرده
️خلق️كرد،️ )۱۹۵۸(️ ️آمدند« ️دوا️ندوان »آنها
️و️ ️ظاهر ️توانمند ️يك️بازيگر ️مقام ️در ️اينجا در

️شد. شكوفا
️و️ ️باكستر ️بين ️عشــق ️داليلي️كه ️از ️ يكي
️نه️يك️كمدي️موقعيت️ خانم️كوبليك️بالغانه️و
️زيادي️ ️زمــان ️اســت️كه ️اين ️آب️درآمده از
️ســمت️هم️ ️به ️ســرانجام ️دو ️آن ️تا م️يگذرد
️فري️بخورده️ ️احم️قهاي ️آنها ️شوند. كشيده
️هستند️ ️خست️هاي ️واق️عگرايان ️بلكه نيستند،
️حقوق️ ️بيشتر ️و ️عشق️دست️كشيد️هاند ️از كه
️چيز️ ️تا ️م️يكند ️برانگيخت️هشــان ماهان️هشان

ديگري.

️دوستش️ ️واقعا ️  من️عاشــق️آپارتمان️هستم.
️بعد️ ️ديدنش، ️بارها ️و ️بارهــا ️حاال️بعد️از ️امــا دارم،
️غــذاي️چيني،️ ️خوردن ️پس️از ️بارهــا ️و ️بارها از
️خيابان️ نشستن️به️تماشــاي️دويدن️م️كلين️در
️ك️مكم️از️ميزان️شيفتگ️يام️به️فيلم️ شص️ت️وهفتم،

كاسته️م️يشود.
️لذت️ ️من ️به ️ديگــري ️فيلم ️هر ️بيش️از آپارتمان
️اين️فيلم️ ️فيلم️ديگري️از ️هر ️بيش️از ️و بخشــيده
️وام️ ️تكي️هكال️مهايي ️و ️اصطالحــات جمــالت️و
️برد️هام.️ ️ديگران️ب️هكار ️هنگام️صحبت️با ️و گرفت️هام
عالمتي️بر️در️اتاقم️گذاشت️هام️كه️»لطفا️فقط️آد️مها️
️داد️هام️ ️اجازه ️م️يكنم️كه ️حاال️فكر ️اما وارد️شوند«.
️آپارتمان️به️ ️من️نزديك️شود. ️به ️حد فيلم️بيش️از
️تران️هاش️را️ ️كافي️است️مايه ️نزديك️م️يشود. همه
زمزمه️كنيد،️ناگهان️حس️خواهيد️كرد️كه️تنهايي️
️م️يگيرد.️ ️فرا ️را ️شــما ️نيويورك️بودن غريب️در
️به️ ️تا ️زمزم️هاش️كنيد ️نيروي️بيشــتر ️با ️و سري️عتر
️پايان️فيلم️ ترانه️خيال️فران️هنــگام️دويدنش️در
️تران️هاي️به️هم️ ️با ️شــلدريك️نيز ️فران️و بدل️شود.
️پيانو️در️ ️همان️تران️هاي️كه️نوازنده عشق️م️يورزند؛
️م️يبيند️برايشان️ ️را ️آنها ️كه رستوران️چيني️هربار
️براي️كريسمس️ ️فران️صفحه️اين️ترانه️را م️ينوازد️و
️تران️هاي️هما️نقدر️ ️م️يكند؛ ️شــلدريك️هديه به
️زمان️م️يگذرد«️ ️»همچنان️كه ️ترانه ️كه عاشقانه

در️»كازابالنكا«.
️و️ ️بيشــتر ️آپارتمان ️م️يگذرد ️زمــان ️ هرچه
️ويژگ️يهاي️زمان️نخستين️نماي️شاش️-️ ️از بيشتر
️هرچند️بعضي️منتقدان️ ️م️يشود. دهه۱۹۶۰-️رها
️فيل️مهاي️ض️داخالقي️ ️پيشروان ️از ️را ️آن خصمانه
️گذشت️ ️اكنون️با ️اما دوران️جديد️قلمداد️كرد️هاند،
️اين️ ️اين️فيلم️متعلق️به️دوران️پيش️از️ظهور زمان،
️در️ ️را ️آن ️م️يرسد. ️ب️هنظر ️اخالق ️به نگرش️جديد
️دهه۶۰️ ️فيل️مهاي️ديگر ️و ️»فار️غالتحصيل« كنار
️متفاوت️ ️آنها ️تمام ️با ️دريابيد️چقــدر ️تا ️دهيد قرار
است.️انسا️نگرايي️وايلدر️همچون️شاعران️هميشه️
️پازوليني️و...️ ب️يبديلي️مانند️اورسن️ولز،️جان️فورد،

️ب️يمكان️است. ب️يزمان️و
️با️ ️مكان️و ️ب️يزمان️و ️انسا️نگرايي️سيال، با️اين️همه،
️به️شاهكار️تبديل️نم️يكند،️چون️ شكوه️فيلم،️آن️را

️حد️ ️بيش️از ️فيلمنامه️است، ️حد آپارتمان️بيش️از
️آپارتمان️ صداست؛️اما️به️اندازه️كافي️تصوير️نيست.
فيلمي️چندان️بصري️نيست️و️وقتي️بر️پرده️سينما️

تماشايش️كنيد️حتي️نومي️دكننده️است.
️تصاويرش️نم️يخواند.️ ️با غناي️احساســات️فيلم
️دكور️ ️فيلم️هســت. ️لحظات️بصري️نابي️در البته
️طراحي️ترونر،️ ️با ️اداري ️ساختمان ️نوزدهم طبقه
️م️يكند.️ ️پيدا ️را ️وايلــدر ️نظر ️كارايي️مــورد تمام
️كينگ️ ️آِن ️از ️نيســت، ️وايلدر ️آِن ️از ️اين️تصوير اما

ويدور️است.
️كنيد️ ️بصري️تجســم ️ديدگاه ️از ️را ️فيلم ️  اگر
️پلكان️ ️از ️باكستر ️حرك️تهاي️عمودي️است؛ ️از پر
️به️باال️ ️فرن️در️آسانسور ارتقاي️شغلي️باال️م️يرود️و
️اي️نهمه️هيچ️حسي️ ️با ️پايين️در️حركت️اســت. و
️از️ ️فيلم ️اين ️در ️وايلدر ️نيســت. ️فيلم ️در ️ارتفاع از
️يعني️همان️ ️پرد️ههــا، ️افق️يترين ️و عري️ضترين
️پاناويژن️ ️كاربرد ️اســت. ️كرده ️استفاده پاناويژن
م️يتوانست️به️تن️شهاي️جالبي️بينجامد️اما️چنين️

نشده️است.
️بر️صفحه️ ️  در۱۲️-۱۰️بار️نخست️كه️آپارتمان️را
️مورد️ ️در ️كه ️نتيج️هاي️رسيدم ️به ️ديدم تلويزيون
️بر️ ️فيلم ️اينكه ️بودم: ️ديگري️نرســيده ️فيلم هيچ
️طبيعت️كالمي️فيلم️ ️تلويزيون️بهتر️است. صفحه
️جنب️ههاي️ ️صميميتش، ب️هجاي️طبيعت️بصري،
️بيننده️ ️باعث️م️يشــود ️گرمــاي️فيلم اجرايي️و
️پخش️ ️از️تماشاي️تلويزيون️ببرد. بيشترين️لذت️را
️تلويزيون️ ️از ️وايلدر ️فيلمسازاني️چون ️آثار مجدد
️براي️ ️منتقدان ️ميان ️شهرتي️در ️اخير ️س️هدهه در
️فيلمسازان️ ️است. ️ارمغان️آورده ️به سازندگانشان
️باتيگر️ ️باد آمريكايي️ديگري️مانند️نيكالس️ري️يا
️انتزاع️يترند️محبوبيت️ ️نامتعار️فتر️و كه️بصر️يتر،

چنداني️بر️صفحه️تلويزيون️نداشت️هاند.
️سينمايي️بايد️حاوي️ ️م️يكنم️شــاهكار ️  فكر
تصاويري️باشد️كه️ب️هگون️هاي️در️وصف️نم️يگنجد.️
️در️ ️و ️ارجحيت️تصويرپردازي️مبتني️باشد ️بر بايد
️بگذارد.️ ️ب️هجا ️را ️اشكال ️كالم ️بيش️از ذهن️بيننده
آپارتمان️چنين️نم️يكند،️هرچند️تأثيرات️شگفت️
ديگري️در️ذهن️بيننده️م️يگذارد. آپارتمان️بهترين️

فيلم️غيرشاهكار️سينماي️آمريكاست.

تعادلی ميان طنز و اندوه       راجر ايبرت

بهترين فيلم غيرشاهكار سينمای آمريكا       مارك كازينس

بيش از حد 
 فيلمنامه

آپارتمان بيش 
از حد فيلمنامه 

است، بيش از 
حد صداست؛ 

اما به اندازه 
كافي تصوير 

نيست. آپارتمان 
فيلمي چندان 
بصري نيست 

و وقتي بر پرده 
سينما تماشايش 

كنيد حتي 
نوميد كننده 

است.
غناي احساسات 
فيلم با تصاويرش 

نمي خواند

️فيلمنام️هنويسش ️و ️تجرب️ههاي️بيلي️وايلدر ️و ديدگا️هها
مي خواهم آن قدر روي نيمكت ذخيره ها 

بنشينم تا پاي كوروساوا بشكند! 

روش كار شــما از نظر نويسنده ها و 
كارگردان ها عادي است؟ 

️چون️ ️حدودي️غيرعادي️باشد، ️م️يكنم️تا وايلدر: فكر
️روي️فيلمنام️هاي️شروع️م️يكنيم️ از️روزي️كه️كار️خود️را
تا️زماني️كه️آقاي️وينسنت️كنبي️در️نيويورك️بر️فيلم️ما️

️تمام️وقت️با️هم️هستيم. نقد️بنويسد،
️بفروشي️ ️را ️داســتاني ️اگر ️حالت️عادي، دايموند: در
️همه️ ️از ️اول ️ببندي، ️براي️نوشتن️داســتاني️قرارداد يا
️رضايت️ ️وقتي️او ️تــازه ️داری️و ️ســروكار ️تهي️هكننده با
️اگر️ ️كارگــردان️مطرح️م️يشــود. ️اعالم️كرد ️را خــود
️مياني️ ️اين️مرحله ️از ️كه ️هم️بود ️تهي️هكننده كارگردان،
️سروكله️ ️او ️با ️كار ️آغاز ️همان ️از ️درواقع ️گذشت️هايد؛ هم
م️يزنيد.️اگر️او️نويسنده️هم️باشد،️در️اين️صورت️بستگي️
دارد️به️اينكه️همكاري️مستقيمي️با️هم️داشته️باشيد️يا️

️گوشزد️كند. او️فقط️نكاتي️را
آيا ممكن اســت داســتان يكي از 
فيلم هايتان را كه اقتباسي هم نباشد، مثال آپارتمان 
را درنظر بگيريد كه چگونه خط داستاني را بسط 

داديد؟ 
️نام️ ️به ️ديــدم ️لين ️ديويد ️از ️فيلمــي وايلدر: زماني
️براساس️يك️ ️كه ️)انگلستان۱۹۴۶️( ️كوتاه« »برخورد
️بود.️ ️شده ️ســاخته ️نوئل️كورد نمايش️ت️كپرد️هاي️اثر
️آپارتمان️ ️او .️ ️بازي️م️يكــرد... ️را ️نقش️اول ️هوارد ترور
️خلوتگاه️خود️كرده️بود.️هميشه️ يك️دوست️صميمي️را
️يك️يا️ ️فقط️در ️كه ️م️يكردم ️فكر ️هوارد ️دوست️ترور به
۲صحنه️فيلم️ظاهر️م️يشد،️به️خانه️برم️يگشت️و️درون️
️بودند️ ️آن️برخاســته ️از ۲️نفر ️تازه تختخواب️گرمي️كه
️نكاتي️را️ ️م️يتوانست️شخصيت️جالبي️باشد. م️يخزيد،
️بعد،️پس️از️اينكه️بعض️يها️ ️سا️لها يادداشت️كرده️بودم.
️م️يخواستيم️يك️ ️كرديم، ️تمام ️را ️دوست️دارند داغشو
️اين️شد️كه️من️سراغ️ ️جك️لمون️بسازيم، ️با فيلم️ديگر
️بيرون️كشيدم. ️داستان️فيلم️را ️رفتم️و آن️يادداش️تها

️ولي️ ️داشــتيم ️موقعيت️را ️شــخصيت️و دايموند: ما
️افتضاحي️ ️اينكه️همين️جا طرحي️در️دست️نداشتيم️تا
️سري️با️ ️كه️سرو ️يك️كارگزار)جنينگزالنگ( ️افتاد. راه
️داشت،️ ️بنت️هنرپيشه( ️)جون ️خود ️مشتريان ️از يكي
️مورد️ ️كننده( ️تهيه ️وانجر، ️)والتر ️او ️ســوي️شــوهر از
️كه️ ️بود ️جالب️اين ️نكتــه ️م️يگيرد. ️قرار اصابت️گلوله
️در️ ️دســ️تهاي️خود ️زير ️آپارتمان️يكي️از ️از ️)النگ( او
️عامل️ ️همين ️و ️م️يكرد آژانس️كارگزار️ياش️استفاده
️كسي️كه️ ️گذاشت- ️ما ️اختيار ️در ️را ️كه️شكل️رابطه بود
️آپارتمان️يكي️از️ ️و ️م️يكند ️يك️شــركت️بزرگ️كار در

️خلوتگاه️خود️م️يكند. زيردس️تهايش️را
️دارم.️ ️ياد ️به ️هم ️چند️مشكل️ســاختاري️را دايموند:
️»ساختمان️ ️بيلي️م️يگفت: ️كه ️جايي️بود ️دوم ️پرده در
️دادن️ ️لو ️دو️صحنه ️با ️ما ️داده«-️همين️جاســت️كه قوز
️اول️ ️دو️صحن️هاي️كه️پشت️هم️م️يآيند. روب️هرو️هستيم،
️او️ ️منشي️فرد️مك️موراي️به️همسر صحن️هاي️است️كه
قضيه️سر️و️سر️داشتن️فرد️را️لو️م️يدهد️و️فورا️صحنه️بعد️
️آپارتمان️بيرون️انداخته️شده️به️ ️داريم️كه️مردي️كه️از را
️زندگي️مشترك️دخترك️با️ ️قضيه ️دختر ️خواهر شوهر
️بيلي️دائما️م️يگفت️»اين️ساختمان️ ️لو️م️يدهد. لمون️را
️اين️تنها️طريقي️بود️ ️اين️ساختمان️قوز️داره«️و قوز️داره،
️پرده️ ️به️مسائل️اقتصادي️وارد ️توجه ️م️يتوانستيم️با كه
️به️همين️مشكل️ساختاري️چسبيدم. ️لذا سوم️شويم،

️توجهي️ندارد،️ ️اين️چيزها ️كسي️به وايلدر: ولي️ديگر
️از️ ️نتيج️هها چون️ساختارهاي️تميز️از️دور️خارج️شد️هاند؛
دور️خارج️شد️هاند.️شوخ️يها️ديگر️جامعيتي️ندارند،️آنها️
️م️يگذارند️ شامل️يك️خط️گف️توگوي️جالب️هستند️و
️به️مكتب️ ️ما ️بينندگان️تعيين️كننــد. جامعيتــش️را

ديگري️تعلق️داريم.
با فيلمبردار چگونه كار مي كنيد؟ 

️فيلمنامه️ ️كه ️باشيد ️داشته ️فيلمبرداري وايلدر: بايد
️كنيد️ ️ولي️باور ️بگيرد، ️خند️هتان ️شايد ️باشد. ️خوانده را
️مطرح️كنيد️ ️م️يشــويد️چنين️ســؤالي️را ️مجبور كه
️دوربين️ ️اينكه»️خب، ️نه ️خواند️هايد«، ️را كه»فيلمنامه
️كنيد️ ️حاصل ️اطمينان ️بايد ️كاشت؟« ️خواهيد ️كجا را
️نگران️حاصل️كار️ با️كسي️همكاري️داريد️كه️هما️نقدر
️آرا️مآرام️ ️بعد ️باهوش️است️و ️كه ️هستيد؛ ️شما است️كه
️خودتان️بايد️خوب️ ️شما ️گير️م️يآوريد. زبان️مشترك️را
️خوب️تشريح️ ️بايد️بتوانيد️آن️را بدانيد️چه️م️يخواهيد️و
️فيلمبرداري️لعنتي️ ️اين ️درباره ️روزها ️اين ️آنچه كنيد.
️از️ ️همه️م️يخواهند م️يگويند️ديوانگي️محض️اســت.
️هم️هشان️ ️و ️فيلمبرداري️كنند. ️نايكويست️بهتر سون

️كه️ ️آن️آفتابي️را ️تــا ️وقــت️صرف️م️يكنند ️تمام ۶روز
️بد️ ️بايد ️كســي️نم️يگويد ️بياورند. ️گيــر م️يخواهند،
️فيلمبرداري️اهميت️ ️ولي️ي️كدفعه فيلمبرداري️كرد.
️داستان،️ ️آفتاب️است️و ️آفتاب، ️كرد؛ خار️قالعاد️هاي️پيدا

️داستان️فيلم️از️چه️قرار️است؟ داستان.
دايموند: در️فيلم️»️آليس️ديگر️اينجا️زندگي️نم️يكند«️
️فعاليت️ ️دوربين ️آن ️در ️مارتين️اسكورســيزي️كه اثر
️گوشه️ ️در ️صحن️هاي️هســت️كه۲️نفر زيادي️داشــت،
دنجي️در️رستوراني️نشست️هاند️و️با️هم️صحبت️م️يكنند.️
️بعد۱۳۵️درجه️ دوربين۱۸۰️درجه️به️راست️م️يچرخد،
️اين️ ️هي️چيك️از ️راست- ️به ️ســپس۹۰️درجه به️چپ️و
️به️ ️كارگردان ️اينكــه ️جز ️ندارند ️دليلي ️هيچ حركات،

گف️توگوهاي️آن️صحنه️اعتماد️ندارد.
️در️ ️حال ️به ️تا ️كه ️بهترين️صحن️ههايي ️از وايلدر: يكي
️براندو️ ️گف️توگوي️ميان️مارلون فيلمي️ديد️هام️صحنه
️كارگرداني️ ️)بــه ️بارانداز« ️فيلم»در ️در ️اســتايگر ️رد و
️تاكســي️ ️در ۲️نفر ️آن ️در ️كه ️بــود )۱۹۵۴️ ️كازان، اليا
️پشــت️صحنه️ ️نورپردازي️از ️حتي️از ️بودند؛ نشســته
️وسايل️اين️كار️ ️آنها ️هم️خبري️نبود. براي️زمين️هساز️ي
️صرف️هجويي️ ️هزين️هها ️در ️م️يخواســتند ️نداشتند، را
️كركر️هاي️كار️گذاشته️بودند️كه️ ️در️عوض️پنجره كنند،
️دوربين️آنجا️ ️نشد. ️كسي️متوجه ️م️يكرد؛ ️را ️كار همان
️كه️ ️ب️هخصوص️براندو ️گف️توگو؛ ️مشغول ️و۲️️برادر بود
حر️فهاي️زيبا️و️خو️شنثري️بر️زبان️م️يآورد️)فيلمنامه️
️اين️صحنه۷️دقيقه️طول️كشيد.️ ️باد️شولبرگ️بود(. كار
️زيباترين️ ️يكي️از ️نه️چيزي. ️نه️نماي️درشتي، نه️قطعي،
️فكر️نم️يكنم️اگر️ ️چپن️درگيرت️م️يكرد. ️بود، صحن️هها
️بيرون️م️يرفتند️اين️صحنه️ ️آنجا ️از ️بلند️م️يشدند️و آنها

️اينقدر️دوست️م️يداشتم. را
از نظر ســبك بصري به نظر مي رسد 
معموال روي يك مسئله خاص تمركز مي كنيد. آيا 

معموال چنين چيزي از فيلمنامه ناشي مي شود؟ 
️م️ينوشتيم،️ ️وقتي️فيلمنامه️آپارتمان️را وايلدر: حتما.
️آن️آقاي️ م️يدانستيم️به️صحن️هاي️احتياج️داريم️كه️در
لمون️متوجه️م️يشود️شرلي️م️كلين️همان️بانويي️است️
️او️ ️با ️آپارتمان️لمون ️در ️آقاي️مك️موراي، ️رئيس️او، كه
️خب،️ ️درست؟ ️يادآوري؛ ️يك️صحنه ️سري️دارد. ️و سر
️كه️ ️آن️آينه️كوچك️آرايشــي️را برگشــتيم️به️عقب️و
️وقتي️ ️نهايتا ️كاشتيم. ️آپارتمان️داشت️آنجا م️كلين️در
️مشــكي️رئي️سهاي️جوان️را️ لمون️براي️خود️آن️كاله
️»️ ️»خيلي️بهت️مياد ️م️يگويد ️او ️به ️م️كلين ️و م️يخرد
️يادش️م️يآيد️ ️ناگهان️لمون ️م️يبرد، ️جلوي️آينه ️را ️او و
️عقب️ ️اين️ترتيب️به ️به ️اســت«. ️»اين️همان️دختر كه
بازم️يگرديم.️ولي️مسلما️هي️چيك️از️وقايع️بديه️هپردازي️
️محاسبه️شده️بودند. ️از️پيش️فكر️و نبود️هاند؛️همه️اينها

االن مشغول چه كاري هستيد؟
️براي️ ️تا ️م️يشويم ️بازنشســته ️ب️هاحتمال️زياد وايلدر:
️ولي️ ️نه،️يك️كاري️خواهيم️كرد. اصالح️نژاد️مفيد️افتيم!
️آيا️كار️خوبي️است؟️چيز️تاز️هاي️ كمي️مضطرب️هستيم.
️كساني️ ️بازيگرانش️چه ️اســت؟ ️بخور ️ب️هدرد ️آيا دارد؟
️هم️راض️يمان️ ️اين️كار ️فيل️مها، ️مثل️بقيه ️بود؟ خواهند
️م️يكند️بازي️به️وقت️اضافه️كشيده️ ️آرزو ️آدم نم️يكند.
️هنوز️ ️هست️كه ️تو ️با ️اين️احساس️هميشه ️چون شود،
️اين️هم️ ️اگر ️نمايش️بدهي. ️داري️كه ️ديگر چند️چشمه
️ژاپني️امضا️ ️يك️گــروه ️م️يخواهم️قراردادي️با نشــد،
️پاي️ ️تا ️بنشــينم ️روي️نيمكت️ذخير️هها ️آ️نقدر ️و كنم

️بشكند. كوروساوا
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  گياهان خيابان شهيد فالح پور در حال خشكيدن
درختان و گل هاي باغچه كنار خيابان شهيد قرني، حد فاصل خيابان 
شــهيد فالح پور و ميدان فردوسي در منطقه6 شــهرداري آبياري 

نمي شود و همگي در حال خشكيدن هستند. لطفا رسيدگي شود.
آذرسا از تهران 

   اگر ويالسازي غيرقانوني است چرا خدمات مي دهند
ويالهاي غيرمجاز بســياري در دل مزارع مازندران قد مي كشــند و 
مســئوالن هم مدام اعالم مي كنند كه اين اقدام غيرقانوني است اما 
بررسي ها نشان مي دهد مالكان اين ويالها همگي از خدمات آب و برق 
بهره مند هستند، اگر واقعا ويالسازي غيرمجاز است چرا به آنها انشعاب 

آب و برق مي دهند.
قويدل از ساري

   جعل برگه تسويه حساب پس از اخراج
 مدت 27 ماه به عنوان راننده در شركت پيمانكاري شهرداري مشغول 
به كار بودم. مدير شركت با جعل برگه تسويه حساب كه از ما به صورت 
سفيد امضا گرفته بود، ريالي به ما نپرداخته و مي گويد طلبي نداريد. 

كسي هست به داد ما برسد.
راد از تهران 

   حقوق كارگران مس چهارگنبد 2ماه به تعويق افتاده است
كارگران شركت معدن مس چهارگنبد ســيرجان در استان كرمان 
به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزاياي خود از 2 ماه قبل با مشكالت 
بسياري دســت وپنجه نرم مي كنند. بارها تجمع اعتراضي داشته ايم 
ولي مسئوالن فقط قول مي دهند و خبري از پرداخت معوقات نيست. 
صداي ما را كه در يكي از سخت ترين قســمت هاي معادن )فرآوري 

مس( كار مي كنيم به گوش مسئوالن برسانيد.
سهرابي از سيرجان 

  خودروام از 6سال قبل در توقيف مانده است
سال87 خودروي206 خريدم كه چون صاحبش متواري شد، امكان 
سند زدن نبود و پيگيري ها ثمر نداد. سال93 خودروي من توقيف شد 
و از آن سال تا امروز ماشين من همچنان در توقيف است. مستندات 
خريد من موجود است، اما سند رسمي خودرو به نام بنده نشده است. 

لطفا مسئوالن بگويند چه كنم.
لطفان از تهران 

   اگر خانه را تخليه كنم بايد در خيابان زندگي كنيم
كتابفروشي ورشكسته هستم كه از 13سال قبل در خانه اي متعلق به 
برادرم زندگي مي كنيم. اكنون نه توان پرداخت كرايه به برادرم را دارم و 
نه امكان تخليه. اگر منزل را تخليه كنم بايد آواره پارك و خيابان شوم. 

مسئوالن به داد امثال ما برسند.
كتابفروش از تهران 

    4ماه از تكميل وجه گذشت، اما خودروام تحويل داده نشد
چند  ماه قبل براي خريد خودروي اس دبليو در شركت سيف خودرو 
ثبت نام و 4ماه قبل نيز تكميل وجه كردم. قرار بود 60 روز كاري بعد از 
تكميل وجه خودرو را تحويل دهند. اما درحالي كه خودرو در نمايندگي 
موجود اســت خودروي ما را تحويل نمي دهند و به صورت كارتكس 
خودروي مدل ثبت نامي ما را به فروش مي رسانند. از سازمان تعزيرات 

حكومتي تقاضاي رسيدگي به اين موضوع را دارم.
اصغري از تهران

 

درباره يك بازداشت
اكنون اگر همين اتهامات منجر به صدور حكم  ادامه از 

بازداشت شده است، باز هم پرسش هايي مطرح صفحه اول
مي شود. چرا بازداشت بدون فرســتادن احضاريه و با حضور ناگهاني 
نيروها در خانه متهمان آن هم در خارج از ساعت اداري صورت گرفته 
است؟ درحالي كه قطعا مي شد با 3عضو فعال و شناسنامه دار جمعيت 
مردمي امام علي)ع( محترمانه و طبق روال قانوني مرسوم برخورد شود؛ 

نه برخوردي كه يكي از پيامدهايش تشويش و نگراني جامعه باشد.
افراد بازداشتي سال هاي طوالني است كه به كار داوطلبانه و خيريه در 
زمينه آسيب هاي اجتماعي مشغول هستند. چه اتفاقي افتاده است 
كه پس از 20سال ناگهان اعالم مي شود كه فعاالن اين انجمن مشغول 
فعاليت عليه امنيت ملي و ترويج فرهنگ التقاطي هستند؟ اين سرعت 
عمل در بازداشت چه علتي دارد؟ چرا شفاف سازي دقيقي در اين مورد 
صورت نمي گيرد؟ و مشخص و واضح علت اين بازداشت ذكر نمي شود؟ 
جمعيت امام علي)ع( از چند سال پيش تاكنون بارها و بارها تحت فشار 
بوده  كه بعضا اخبار آن در رسانه ها نيز منتشر شده است. اين سؤال پيش 
مي آيد كه دقيقا چه مشكلي با فعاالن اين مجموعه وجود داشته و دارد 

كه نهايتا منجر به بازداشت اين افراد شده است؟ 
اســتفاده از عبارت هايي مانند »يارگيري از طبقات محروم جامعه« 
درباره جمعيت امام علي)ع( كــه درحال حاضر يكي از محبوب ترين 
نهادهاي مدني مستقل كشور محسوب مي شود، چه معني دارد؟ آن 
هم در شرايطي كه مردم هر روز فقيرتر مي شوند و جامعه با موضوع فقر 
و فقرمطلق، بيكاري گسترده و مطالبات فراوان مردم روبه رو ست. اين 
روزها مردم اراده  يا توانايي كافي در نهادهاي سياستگذار براي تغيير 
وضعيت جامعه نمي بينند و احساس مي كنند سياستگذاران، آنها را 
به حال خود رها كرده اند. اما در اين ميان يك نهاد خيريه و مردمي و 
مستقل پا پيش مي گذارد و كم كاري هاي دستگاه هاي سياستگذار و 
اجرايي را درحد توانش جبران مي كند؛ نهادي مردمي كه همه توان 
و انرژي خود را در مناطق فقير نشــين صرف مي كند كه تركيبي از 
مشــاغل پايين، ناپايدار، بيكاري و آسيب هاي اجتماعي مثل اعتياد، 
ارزش  اجتماعي آن را به شدت تقليل داده و برچسب هايي چون بافت 
فرسوده به تحقير و خوارشدگي اين بخش از جامعه منجر شده است. اما 
تالش هاي جمعيت امام علي)ع( توانسته و مي تواند به بهبود وضعيت 
جامعه و بازسازي و تقويت همبستگي اجتماعي منجر شود. درحال 
حاضر بخشي از افكار عمومي از اين بازداشت ها نگران شده و برخورد 
با فعاالن اين انجمن، احساس اميد در جامعه را كم رنگ تر و بازسازي 
همبستگي اجتماعي را دشوارتر  مي كند. بايد بپذيريم كه رويكردهاي 
كنوني و سياست هاي فعلي مان پاسخگوي مشكالت كنوني نيست. با 
تصميم هايي از اين دست نمي توان بر ناكارآمدي ها و مشكالت چيره 
شد. البته تا زماني كه بدانيم به طور دقيق ماجرا چيست، بايد منتظر 

توضيح نهاد اقدام كننده باشيم.

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

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

با مردم
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كوتاه از حادثه

  كالنتري ها چابك تر مي شوند
رئيــس پليس پيشــگيري ناجــا در بازديد 
از پليس پيشــگيري تهــران از طرحي خبر 
داد كه براســاس آن كالنتري ها و پاسگاه ها 
چابك تر و عملياتي تر مي شــوند. به گزارش 
پليس، ســردار مهدي معصوم بيگي، صبح 
ديــروز و هنــگام بازديــد از ســتاد پليس 
پيشــگيري پايتخت گفت: تخصصي شدن 
كالنتر ي هــا در اين چابك ســازي  به عنوان 
يك محور اساســي مدنظر است كه براي آن 
برنامه ريزي هاي خوبي انجام شــده اســت. 
رئيس پليس پيشگيري ناجا بيان كرد: با اين 
برنامه، كالنتري ها و پاسگاه ها هم چابك تر و 
هم عملياتي تر مي شــوند و هم ماموريتشان 
را تخصصي تــر دنبــال مي كنند. ســردار 
معصوم بيگي گفــت: افزايش مهارت و دانش 
كاركنان كالنتري ها 2الزام اساسي در طرح 
چابك سازي  و تخصصي شدن كالنتري ها و 
پاسگاه ها مدنظر قرار داده شده است و سعي 
مي كنيم برنامه هاي جديــدي را اجرا كرده 
تا ســهم و نقش كالنتري ها در ماموريت ها 
بيشتر شود. ســردار معصوم بيگي بيان كرد: 
مردم از ناجا انتظار اقتدار دارند ولي همزمان 
مي بايست رئوف و مهربان و يار و ياور باشند 
و از نيروي انتظامي يــاوري مي خواهند؛ اگر 
بخشــي كه اقتدار اســت را بگيريم و بخش 
رحمت را رهــا كنيم نقــص در كار به وجود 
مي آيــد و برعكس. به گفتــه وي، مهم ترين 
اولويت كالنتري ها، پيشگيري از جرم است 
و بايد از تمام ظرفيت ها كمك گرفت؛ بحث 
ســاماندهي نگهبانان محله و مسئول سازي  

سازمان ها نيز مي تواند بسيار مفيد باشد.

  سرقت مسلحانه از مأمور حمل پول 
دزدان مســلح با حمله به يــك مأمور حمل 
پول در خرمشهر دست به سرقت 15ميليون 
توماني زدند. به گزارش خبرگــزاري صدا و 
سيما، فرمانده انتظامي شهرستان خرمشهر 
گفت: پيش از ظهر دوشــنبه 3سارق با تحت 
نظر داشــتن مأمور حمل پول، به وي حمله 
كردند. سرهنگ همت علي تركاراني افزود: اين 
حادثه در كنار خودپرداز سيار بانك صادرات 
در مكاني خلوت نرسيده به پل شهيد جهان آرا 
رخ داد و دزدان ضمن مجــروح كردن مامور، 
مبلغ 15ميليون تومان را به ســرقت بردند. 
وي گفت: پس از اين حادثه تيمي متشــكل 
از مأموران پليــس آگاهــي و اطالعات ناجا 
تحقيقات براي شناسايي و دستگيري دزدان را 
شروع كردند. رئيس پليس خرمشهر همچنين 
از مأموران حمل پول خواســت كه ســاعات 
خلوت را براي شارژ عابربانك ها انتخاب نكنند 
و نكات ايمني ازجمله همراه داشــتن مأمور 

مسلح را در برنامه خود داشته باشند.

  جلوگيري از قتل پسر و دختر جوان 
در اصفهان

ماموران قضايي و انتظامي استان اصفهان از 
اقدام به قتل دختر و پســر جوان جلوگيري 
كردند. به گزارش خبرگزاري صدا و ســيما، 
يوسف كريمي، دادستان خميني شهر گفت: 
مأموران پليس با گزارش يكي از شهروندان 
مبني بــر اينكه دختري 16ســاله به همراه 
پسري جوان، 28خرداد از خانه فرار كرده اند 
و هيچ گونه تماســي بــا خانواده هاي خود 
نداشته اند، بررســي موضوع را در دست كار 
خود قرار دادند. وي افزود: در پي مفقود شدن 
دختر، خانواده وي بدون هماهنگي با مراجع 
انتظامــي اقدام به جســت وجو كــرده و با 
تيرانــدازي مقابل خانه پســر تهديد كرده 
بودند، درصورت پيدا شــدن ايــن 2جوان 
هردوي آنان را به قتل مي رســانند. كريمي 
با بيان اينكه پس از اين اتفاق خانواده پســر 
موضوع را به مراجــع انتظامي اعالم كردند، 
گفت: اين دختر و پســر پس از شناسايي با 
رعايت شرايط امنيتي و حفاظتي به دادسرا 
اعزام و پس از انجام تحقيقات الزم و دريافت 
توضيحات، پسر جوان به خانواده  خود تحويل 
داده شــد. اما با توجه به آنكه خانواده دختر 
از پذيرفتن وي امتنــاع كردند و افرادي اين 
دختر را تهديد به قتل كــرده بودند، وي به 
اداره بهزيستي تحويل داده شد. به گفته وي، 
تحقيقات براي شناسايي و دستگيري عامالن 

تيراندازي به خانه پسر ادامه دارد.

  رود خانه گدار، جان دختر و پسري 
را گرفت

رئيس جمعيت هالل احمر مسجدسليمان 
از جان باختن 2جــوان در رودخانه گدار اين 
منطقه خبر داد. به گزارش ايســنا، حســين 
مواليي گفت: دوم تيرماه يك دختر 18ساله 
و يك پســر 22ســاله در رودخانه گدار در 
مسجدسليمان غرق شدند كه بالفاصله 2تيم 
تخصصي جست وجو و نجات به منطقه اعزام و 
عمليات جست وجو براي يافتن اين افراد آغاز 
شد. پيش از حضور امدادگران 3نفر ديگر براي 
نجات اين دختر و پسر وارد رودخانه شده و در 
شرايط خطرناكي قرار گرفته بودند كه نجات 
يافتند اما تالش براي پيدا كردن دختر و پسر 
جوان نتيجه اي نداشت. وي افزود: در نهايت 
جســت وجوي امدادگران نتيجه داد و صبح 
ديروز اجساد دختر و پسر غرق شده پيدا شد.

14 ماه پس از قتــل حميد حاجيان، 
وكيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي در داخلي

دفتر كارش، همچنــان عامالن اين 
جنايت مرموز ناشناخته باقي مانده اند. حاال پرونده 
قتل حاجيان در شرايطي بار ديگر مورد توجه قرار 
گرفته كه مرگ قاضي غالمرضــا منصوري، يكي از 
متهمان تحت تعقيب پرونده مفاســد اقتصادي در 
روماني، مرگ هاي مشــكوك در ايــن پرونده ها را 

پررنگ تر كرده است.
به گــزارش همشــهري، حميد حاجيــان، وكيل 
دادگستري شامگاه 4ارديبهشت ماه سال98 همراه 
با خانمي از همكارانش در پاركينگ دفترش واقع در 
كامرانيه بود كه هدف مهاجمان ناشناس قرار گرفت. 
كامرانيه همان منطقه اي است كه برج معروف روما 
رزيدنس در آنجاســت؛ برجي كه دانيال زاده، يكي 
از متهمان پرونده مفاســد اقتصادي ساخته بود و 
نكته جالب اينكه اكبر طبري، از مسئوالن بلندپايه 
قوه قضاييه در دوران رياست آملي الريجاني كه حاال 
متهم پرونده مفاسد اقتصادي است نيز در اين برج 

سكونت داشت.
روز حادثه، افراد مسلح با تيراندازي به سوي حاجيان 
و خانمي كه همراه او بود، اين وكيل دادگســتري 
را به قتل رســاندند و همكارش را مجروح كرده و تا 

يك قدمي مرگ پيش بردند.
قتل حاجيان در شرايطي رخ داد كه وكالت او در چند 
مورد از پرونده های مفاسد اقتصادي اذهان را به سوي 
متهمان اين پرونده ها سوق مي داد. اين ظن و گمان 
از آنجا تقويت مي شد كه چند روز پيش از جنايت، 
حسين هدايتي، از شاخص ترين متهمان پرونده هاي 

مفاســد اقتصادي كه مدتي موكل حاجيان بود در 
يكي از جلسه هاي محاكمه اش از حاجيان نام برده و 
گفته بود كه 50ميليارد تومانش در دست اين وكيل 

دادگستري است.
در اين شرايط بود كه انگشت اتهام به سوي هدايتي 
نشانه گرفته شد و او كه درگير پرونده سنگينش در 
مجتمع قضايي رسيدگي به مفاسد اقتصادي بود براي 
انجام تحقيقات در قتل حاجيان به دادســراي امور 
جنايي منتقل شد اما بازپرس جنايي بعد از تحقيقات 
در اين خصوص نتوانست به ادله اي مبني بر دست 

داشتن هدايتي در قتل حاجيان دست يابد.
در شرايطي كه اين جنايت اسرارآميز همچنان سر 
به مهر باقي مانده بود، گمانه زني ها در اين خصوص 
ادامه داشت. بررسي ها نشان مي داد حاجيان عالوه 
بر هدايتي مدتي هم وكالت امامي، رضوي، يقيني 
و دانيال زاده ازجمله متهمان پرونده هاي مفاســد 
اقتصادي را برعهده داشــته اســت. او در سال هاي 
اخير توانســته بود عالوه بــر كار وكالت به كارهاي 
اقتصادي ديگري نيز بپردازد. همان زمان اســداهلل 
مسعودي مقام، قاضي رســيدگي كننده به پرونده 
حسين هدايتي درباره حاجيان گفت كه اين وكيل 
در معرض اتهام قرار داشــت و حكم جلبش صادر 

شده بود.
با گذشت مدتي از قتل حاجيان، پرونده او به مجتمع 
رسيدگي به امور مفاسد اقتصادي فرستاده شد. در 
آنجا بود كه با ادامه تحقيقات، چند نفر از آشنايان وي 
بازداشت شدند. بررسي ها حكايت از آن داشت كه 
حاجيان بخش عمده اي از اموالش را به نام نزديكانش 
كرده است. حتي نمايشگاهي كه در ظاهر متعلق به 

يكي از نزديكان او و مملو از خودروهاي خارجي بود 
پلمب و اموال داخل آن توقيف شد. اين ابتداي راه بود 
و هرچه بررسي ها ادامه پيدا مي كرد جزئيات تازه تري 
از زندگي اين وكيل دادگستري مشخص مي شد اما 
همچنان معلوم نبود كه چه كسي و با چه انگيزه اي او 

را به قتل رسانده است.
حاال با گذشت 14 ماه، اسرار قتل حاجيان در شرايطي 
ســر به مهر باقي مانده كه در محــل وقوع جنايت 
چندين دوربين مداربسته نصب شده بود. عالوه بر آن 
طبقه زيرين دفتر حاجيان متعلق به يكي از بانك ها 
بود كه در آنجا نيز چندين دوربين مداربســته قرار 
داشت اما معلوم نيست اين دوربين ها صحنه تردد 
عامالن جنايت را ضبط كرده اند يــا خير. عالوه بر 
اين زن جواني كه همراه حاجيان بود و در اين حادثه 
مجروح شده بود، ضاربان را ديده بود و اطالعاتي كه 
او در اختيار پليس قرار داد مي توانســت تا حدودي 

راهگشا باشد و به شناسايي مردان مسلح منجر شود. 
حاال هيچ كس از زن جوان اطالعــي ندارد و معلوم 

نيست تحقيقات از او به كجا كشيده است.
از ســوي ديگر دفتر حاجيان و نمايشگاه خودرويي 
كه در مجاورت آن قرار دارد به محلي متروك تبديل 
شده و برگه هايي درخصوص پلمب با دستور قضايي 
روي درهاي پاركينگ نصب شده و با نصب كيوسك 
نگهباني، يــك نگهبان به طور شــبانه روزي از آنجا 
مراقبت مي كند. حاال مرگ مرموز قاضي غالمرضا 
منصوري در روماني بار ديگر پرونده قتل حاجيان و 
پرسش هاي بي پاسخ در آن را در افكار عمومي مطرح 
كرده اســت. همچنان مهم ترين پرسش در پرونده 
حاجيان اين است كه او چه نقشي در پرونده مفاسد 
اقتصادي داشته و چه كساني از قتل او سود مي بردند 
و آيا قتل وي نيز مي تواند در راستاي مرگ مشكوك 

قاضي منصوري باشد؟

14 ماه تحقيقات در پرونده قتل حميد حاجيان به نتيجه روشني نرسيده است

زن جوان پس از جدايي از همسرش 
بــراي انتقام جويــي راهــي مغازه 
خياطي پدرشوهرش شد و آنجا را به 
آتش كشيد. به گزارش همشهري، 
ايــن حادثه حدود ســاعت 5صبح 
19فروردين امسال رخ داد. آن روز 
يكي از ســاكنان منطقه نارمك كه 
تازه از خواب بيدار شده بود، وقتي 
از پنجره بيرون را نگاه كرد، متوجه 
آتش گرفتــن مغــازه خياطي در 
نزديكي خانه اش شــد. او همزمان 
زني جــوان را ديد كــه ظرفي در 
دست داشــت و به سرعت از محل 
دور شد. وقتي خبر آتش سوزي به 

آتش نشاني مخابره شد، تيمي از آتش نشــانان راهي محل حادثه شدند. مغازه 
خياطي غرق در آتش بود و آتش نشانان بعد از دقايقي تالش موفق شدند حريق 
را مهار كنند اما آتش به تمامي لوازم داخل مغازه آســيب رســانده و بيشتر از 
100ميليون تومان خسارت به جا گذاشته بود. آتش نشانان در همان بررسي هاي 
اوليه متوجه شــدند كه آتش سوزي عمدي اســت و فردي با استفاده از بنزين 
خياطي را آتش  زده اســت. در ادامه پليس نيز وارد ماجرا شد و تحقيقات براي 

شناسايي فرد آتش افروز كليد خورد.
كارآگاهان براي شناسايي عامل آتش سوزي راهي محل حادثه شدند و به تحقيق 
از همسايه ها پرداختند. آنها وقتي متوجه شدند كه يكي از همسايه ها شاهد فرار 
يك زن از محل آتش ســوزي بوده، حدس زدند كه اين زن در ماجرا نقش دارد. 
كارآگاهان در ادامه به تحقيق از صاحب مغازه خياطي پرداختند و متوجه شدند 
كه آنها از مدتي قبل با عروس شــان دچار اختالف شده بودند. اين اختالفات تا 
حدي پيش رفته بود، كه پسر صاحب خياطي از همسرش جدا شده و او را طالق 
داده بود و حاال اين فرضيه مطرح بود كه آتش سوزي از سوي عروس سابق اين 
خانواده رخ داده است. تيم تحقيق اين زن را زيرنظر گرفت و در ادامه بررسي ها به 

سرنخ هايي دست يافت كه نشان مي داد او عامل آتش  سوزي است. 
به اين ترتيب وي با دستور قضايي بازداشت شد و به اداره 16 پليس آگاهي تهران 
انتقال يافت. اين زن كه هما نام دارد وقتي شواهد را عليه خود ديد به آتش زدن 
خياطي پدرشوهر سابقش اعتراف كرد و گفت كه به خاطر اختالفات خانوادگي 
و دعواي من با همسر سابقم تصميم به آتش زدن مغازه پدرش گرفتم و با تهيه 
بنزين به آنجا رفتم و آنجا را آتش زدم تا از آنها انتقام بگيرم. به گفته سرهنگ علي 
گودرزي، معاون مبارزه با جرايم جنايــي پليس آگاهي تهران، با اعتراف صريح 
متهم، پرونده به دادسراي مربوطه ارسال و متهم با دستور قضايي و با صدور قرار 

تامين مناسب روانه زندان شد.

مرد چوپان در اينستاگرام با زن تهراني آشنا 
شد، اما 3 ماه پس از اين آشنايي زن به قتل 
رسيد و مرد به عنوان مظنون در قتل بازداشت 

شد.
به گزارش همشــهري، 31ارديبهشــت ماه 
امســال ســاكنان ســاختماني در منطقه 
تهرانپارس صداي فريــاد و درگيري از خانه 
همسايه شــان شــنيدند و خانه هايشان را 
ترك كردنــد. آنها خود را مقابــل آپارتمان 
همسايه كه در طبقه ســوم بود رساندند تا 
علت درگيري را جويا شوند. اما زماني كه به 
مقابل آپارتمان رسيدند با در نيمه باز مواجه 
شدند. آنها نام زن همســايه را صدا زدند، اما 
پاســخي دريافت نكردند. به نظر مي رسيد 
كه اتفاقي رخ داده اســت و همسايه ها براي 
سركشــي قدم در آپارتمان گذاشتند، اما با 
صحنه هولناكي مواجه شدند، پيكر خونين و 
نيمه جان زن جوان در سالن پذيرايي افتاده 
بود كه همسايه ها فورا به اورژانس زنگ زدند. 
طولي نكشيد كه امدادگران در محل حاضر 
شدند و مشخص شــد كه زن جوان از ناحيه 
شكم، چاقو خورده اســت. او براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت و ماجراي اين حادثه 

به پليس گزارش شد.

گزارش قتل
زن جوان تحت مــداوا قرار گرفت و مأموران 
پليس سرگرم تحقيق در اين خصوص شدند 
اما تالش پزشــكان براي درمان او بي نتيجه 
ماند و زن جوان جانش را از دست داد. در اين 
شرايط گزارش اين حادثه به قاضي ساسان 
غالمي، كشيك جنايي تهران اعالم شد و او 
دستور تحقيق در اين خصوص را صادر كرد. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه زن جوان 
2 سال قبل به خاطر اختالفاتي كه با همسر 
اولش داشت از او جدا شده بود. او 5روز قبل 
اين آپارتمان را از صاحبخانه اجاره كرده بود و 
به گفته صاحبخانه، وي به همراه مردي جوان 
كه مدعي بود همسرش اســت آپارتمان را 
اجاره كرده بودند، اما مرد جوان ناپديد شده و 

از او خبري نبود. اين درحالي بود كه زن جوان 
پس از جدايي از همسر اولش ازدواج نكرده و 
به  نظر مي رسيد مرد جواني كه نقش شوهرش 
را بازي كرده فردي بود كه به تازگي با او آشنا 
شده بود. در اين شرايط قاضي جنايي تهران 
دستور بازداشت اين مرد آشنا كه پس از قتل 

فراري شده بود را صادر كرد.

َآشنايي در اينستاگرام
مظنون اصلي اين پرونده كه فراري شــده 
بود حميد نام داشت و 24ســاله بود. او اهل 
روستايي در يكي از اســتان هاي كشور بود 
كه مأموران مخفيگاه وي را شناسايي كرده 
و چند روز قبل دســتگيرش كردند. وي در 
بازجويي هــا منكر قتل زن جوان شــد و به 
قاضي غالمي گفت: من جوان روســتايي و 
چوپان هستم، اما 2سالي مي شود كه گوشي 
هوشــمند خريده ام و در اينستاگرام پيجي 
ساخته ام. حدود 3 ماه قبل به صورت اتفاقي 
چشــمم به پيج مقتول افتاد و عكس خودم 
را كه اســتوري كرده بودم بــراي زن جوان 
فرستادم. او وقتي عكس مرا ديد شروع كرد 
به تعريف كردن و همين باعث آشنايي ما شد. 
شماره او را گرفتم و در واتس آپ يا تلگرام به 
او پيام مي دادم و گاهي هم تماس تصويري 
مي گرفتيم. حتي بعد از آشــنايي به تهران 
سفر كردم و دوست اينستاگرامي ام را مالقات 
كردم. مي دانستم مطلقه است و يك فرزند 
هم دارد، تا اينكه چنــد روز قبل از حادثه به 
تهران آمدم تا خانه اي اجاره كند. وي ادامه 
داد: با هم خانه اي پيدا كــرده و آن را اجاره 
كرد. 10ميليون تومان پول پيش را خودش 
داد و قرار شد اجاره را من بپردازم. وي گفت: 
يك روز قبل از حادثــه به خانه آمدم و ديدم 
قفل در شكسته است. به من گفت فرزندش 
داخل خانه گير افتاده و چون كليد نداشته 
مجبور شده قفل در را بشكند. من شك كردم 
اما او به من اطمينان داد كه حادثه ديگري رخ 
نداده است. بعد از آن گفت از خانه اش بروم؛ 
چراكه قرار بود خانواده اش به خانه اش بيايند. 

مي گفت آنها در جريان آشــنايي ما نيستند 
و حرف او باعث ناراحتي ام شــد. چون تمام 
خانواده من از ارتباط من و او خبر داشتند و 
حتي گفته بودم كه قرار است ازدواج كنيم، 
اما او مرا از خانواده اش پنهان مي كرد. من هم 
خانه را به حالت ناراحتي ترك كردم. روز بعد 
هرچه به او زنگ زدم جواب نداد. نگران شدم و 
به صاحبخانه زنگ زدم،  او گفت همسرم فوت 
شده و من از ترسم به روستا)محل زندگي ام( 
برگشتم. به خانواده ام گفتم كه زن جوان به 
قتل رسيده و آنها گفتند به تهران نرو چون 
ممكن است پايم گير شود.اما من قاتل نيستم 

و از ماجراي جنايت بي خبر هستم.
با اينكه مظنون در قتل منكر قتل عمدي بود، 
اما قاضي جنايي دستور بازداشت وي را صادر 
كرد و جوان روستايي براي انجام تحقيقات 
بيشــتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفت.
بدين ترتيب بازپرس ساسان غالمي، دستور 
بازداشت مرد جوان را صادر كرد و تحقيقات 
براي دستگيري او از سوي كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي پايتخت ادامه دارد.

»وقتي مدير كارواش،  مهدي را اخراج كرد او چند روز 
بعد با يك بطري اسيد به سراغم آمد و گفت من باعث 
اخراجش شدم و به رويم اسيد پاشيد.« اين گفته هاي 
مردي جوان است كه مي گويد قرباني اسيدپاشي و كينه 

همكارش شده است.
به گزارش همشهري، يكي از روزهاي ارديبهشت ماه 
امسال بود كه گزارش يك حادثه اسيدپاشي به پليس 
پايتخت گزارش شــد و گروهي از ماموران، تحقيقات 
خود را در اين خصوص آغاز كردند. بررسي ها حكايت 
از اين داشت كه اسيدپاشي در كارواشي در مركز تهران 
انجام شــده و مردي جوان از ناحيه دســت، صورت و 
سر مصدوم شده است. وي براي درمان به بيمارستان 
سوانح و سوختگي منتقل شد و وقتي راهي آنجا شدند 
درباره جزئيات حادثه گفت: من در كارواشي در مركز 
تهران كار مي كنم و عامل اسيدپاشــي همكار سابقم 
اســت. او 3روز قبل از حادثه اسيدپاشي اخراج شد و 
از من كينه به دل گرفــت. تصور مي كرد كه من باعث 

اخراجش شده ام.

وي ادامه داد: عامل اسيدپاشــي مهدي نــام دارد. او 
كارگر كارواش بود اما چند وقت قبل متوجه شدم كه 
معتاد به مواد مخدر اســت. عالوه بر اين در كار خريد و 
فروش مواد مخدر بود و حتــي كارواش را پاتوق افراد 
معتاد كرده بود. اكثر مشــتريانش بــراي خريد مواد 
به كارواش مي آمدند و همه نســبت بــه اين موضوع 
اعتراض داشــتند. نه تنها من بلكه افراد ديگر هم نزد 
مدير كارواش به اين وضعيت اعتــراض كرده بودند و 
مي گفتند مهدي بهتر اســت كه ديگر در كارواش كار 
نكند. تا اينكه مدير كارواش مهدي را اخراج كرد. وقتي 
رفت از بقيه همكارانم شــنيدم كه از من كينه به دل 
گرفته و فكر مي كند من باعث اخراج او شده ام. وي ادامه 
داد: مهدي 3روز بعد از اخراج در حالي كه من در اتاق 
كارواش نشسته بودم به آنجا آمد. هوا تاريك شده بود و 
من در اتاق تنها بودم. مهدي يك بطري در دست داشت 
كه متوجه نشدم محتويات آن اسيد است. با عصبانيت 
به من گفت كه چرا باعث اخراجش شده ام. اما من سعي 
داشتم او را آرام كنم و گفتم مشتريان كارواش و ديگر 

همكاران هم به مدير اعتراض كــرده و گفته بودند تو 
كارواش را پاتوق افراد خالفكار كــرده اي. اما او خيلي 
عصباني بود و هرچه سعي داشتم آرامش كنم فايده اي 

راز سربه مهر قتل وكيل پرونده هاي اقتصادي

كارگر اخراجي نقشه اسيدپاشي كشيد

بازداشت مرد چوپان در پرونده قتل زن تهراني

نداشت. ناگهان محتويات بطري را روي من پاشيد و بعد 
فرار كرد. وقتي احساس سوزش شديد كردم تازه متوجه 

شدم داخل بطري اسيد بوده است.

انكار
پرونده اي درخصوص اين اسيدپاشــي در شعبه ششم 
دادسراي جنايي تهران تشكيل شد و گروهي از مأموران 
اداره شــانزدهم پليس آگاهي تهران با دستور بازپرس 
احسان زماني جست وجوي خود را براي بازداشت عامل 
اين اسيدپاشي آغاز كردند. او اما فراري شده بود تا اينكه 
چند روز پيش در خانه پدرش شناسايي و دستگير شد. 
متهم اما در بازجويي ها منكر اسيدپاشــي شد و گفت: 
شب حادثه به كارواش رفتم و حتي يكي از كارگران را 
هم در حياط ديدم اما قصدم اسيدپاشي نبود. به اتاقكي 
كه انتهاي كارواش بود رفتم تا از همكارم كه حاال قرباني 
اسيدپاشي شده پول قرض بگيرم. او اما پولي نداشت و 
من خيلي زود كارواش را ترك كردم. من اصال خبر ندارم 

كه چه كسي روي همكارم اسيد پاشيده است.
اين متهم با دستور قاضي بازداشت شــد و در اختيار 
مأموران اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
تحقيقات از او براي روشن شدن حقايق ماجرا ادامه دارد.

عروس سابق، مغازه پدرشوهرش 
را آتش زد

دوربين 
مداربسته

دفتر مقتول
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واكنشهابهدرگذشت
جوئلشوماخر

 بازيگران و ســتارگان ســينما از طريق 
شــبكه هاي اجتماعي نســبت بــه خبر 
درگذشت جوئل شــوماخر واكنش نشان 
دادند. كيفر ســاترلند، بازيگري كه بيشتر 
در ايران به خاطر بازي در ســريال 24 در 
نقش چك باور شناخته شده است و در فيلم 
پسران گمشده جوئل شوماخر بازي كرده 
بود، در حساب كاربري توييتر خود تاثر و 
غم خود را به دليل از دســت دادن يكي از 
عزيزترين دوستان و شركاي خود در عرصه 
فيلمسازي   ابراز كرد. او در اين باره نوشت: 
روح و استعداد جوئل شوماخر همواره در 

قلب و خاطر من زنده خواهد ماند.
راب لوو، بازيگر فيلم آتش ســنت المو نيز 
در نامه اي كه به مناسبت درگذشت جوئل 
شوماخر به ورايتي ارسال كرده بود، نوشت: 
به ياد مي آورم كه چگونه شوماخر اين باور 
را در من ايجاد كرد كــه مي توانم در نقش 
بيلي، پســر بد فيلم آتش سنت المو بازي 
كنم. جوئل چيزهايي را مي ديد كه ديگران 
قادر به ديدنش نبودند. نيكالس كيج كه در 
فيلم راز آلود و ترسناك 8ميلي متري ايفاي 
نقش كرده بود نيز خطاب به ورايتي نوشت: 
جوئل شــوماخر هنرمند بزرگي بود. من 
پس از شنيدن خبر درگذشت وي به شدت 
نااميد و ناراحت شدم. او هنرمندي بزرگ و 
دوســتي واقعي بود، در نبود او دلم برايش 
خيلي تنگ مي شود.  جيم كري، بازيگر فيلم 
بتمن براي هميشــه نيز درباره درگذشت 
جوئل شوماخر نوشــت: او چيزهايي را در 
من مي ديد كه اغلب افراد نمي ديدند. جوئل 
شوماخر زندگي زيبا، خالقانه و قهرمانانه اي 
داشت. من خيلي خوشحالم كه با او در زمان 

حياتش دوست بودم.

شايد اوضاع اين روزهاي سينماها را بايد مشابه با وضعيت روزهاي ابتدايي 
بازگشايي گالري ها دانست. وحشــت از ويروس ناديده در فضاهاي عمومي گزارش

وجود دارد و همانطور كــه گالري ها در روزهاي آغازين بازگشــايي بدون 
بازديدكننده قلم موي روز را به بوم شب مي كشيدند حاال سينماها، فيلم هايشان را براي 

صندلي هاي بدون تماشاگر آماده كرده اند. اســتقبال مردم از بازگشايي سينماها بسيار 
نگران كننده  است، اما هنوز براي صدور حكم قطعي درباره احواالت پيش روي سالن هاي 
سينما در كشــور خيلي زود است. شايد از همين امروز سكه شــانس سينماها به سمت 

استقبال تماشاگران به زمين بنشيند.
گالري ها شلوغ، سينماها خلوت

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

بالتكليف زيبا
ُ نمايشگاه آثار اميد بازماندگان، گالري ا

چه كشيدن مهم تر است يا چگونه كشيدن؟ كدام يك بيشتر مي تواند وجه 
تمايز هنرمند باشد؟ اصاًل چه چيز آثار يك هنرمند را به هم مرتبط مي كند و 
سبب شكل گيري يك نمايشگاه مي شود؟ ذهنيت مشترك يا تكنيك  واحد 
يا مضامين مشترك؟  پرسش هايي از اين دست، پس از تماشاي نقاشي هاي 
اميد بازماندگان به دشواري پاسخ مي يابند. نقاش قرار است خياباني متروكه 
را تصوير كند يا دورنمايي از شهر را؟ سگي در بيابان مسئله است يا مردي 
در گوشه مهماني يا زني تنها در خانه؟  بالتكليفي در سبك و چشم انداز به 
بالتكليفي در اثر مي رســد. نتيجه كار نقاش آثاري است كه بعضي از آنها 
ممكن است تماشاگراني را جذب كند اما حس زيبايي شناختي واحدي از 
آنها برنمي خيزد و تماشاگر نمي تواند خط مشترك آنها را دريابد. نقاش گاه 
واقع گراست، گاه به نقاشان امپرسيونيست نزديك مي شود و گاه در مرز ميان 
واقع گرايي و آنچه فراواقع گرايي مي خوانند، قدم مي زند. مسئله نقاشي ذيل 
يك سبك يا عنوان نيست، نقاش هنوز در يك نقطه مستقر نشده و مشغول 

آزمون و خطاست يا خوش بينانه  اگر بخواهيم بنگريم در دوره  گذار است.

زيبايي شناسي سياهي
َرش، علي معمري، كانسپت استور ارديبهشت

نمايشگاه آثار علي معمري در كانسپت استور ارديبهشت )طبقه دوم گالري اُ( 
چند پله بيشتر با نمايشــگاه اميد بازماندگان فاصله ندارد، اما تكليف علي 
معمري در نمايشگاه »َرش« برخالف اميد بازماندگان، معلوم است. نقاش 
مي داند كه قرار است زيبايي شناسي خود را در تيرگي و سياهي شكل بدهد، 
مي داند كه تركيب بافت هاي سياه در كنار هم بايد تركيب تازه اي خلق كند، 
مي داند وقتي بوم هاي كوچك تكه تكه كنار هم قرار مي گيرند و بومي بزرگ 
را شكل مي دهند، بايد حسي متفاوت ايجاد كنند و از پس همه اينها برآمده 
است. توجه نقاش به بافت و قدرت او در تركيب رنگ ها در پس زمينه سياه 
ستودني است. حتي اگر كارهاي او را دوست نداشته باشيم، باز هم نمي توان 

اذعان نكرد كه چنين قدرتي در اجرا و اعتمــاد به نفس در ارائه آثار كار هر 
نقاش و گالري گرداني نيست.

جادوي عكس هاي قديمي 
ديگران، سحر مختاري، پلتفرم 3 

»ديگران« ادامه راهي است كه سحر مختاري از چند سال پيش در عكاسي 
آغاز كرده اســت؛ تمركز بر عكس هاي قديمي و آدم ها و صورت هايي كه 
در عكس ها مانده اند و بريدن و ارائه آنها در نمايشگاه ها. او براي نمايشگاه 
»ديگران« آدم هاي عكس هــا را در مكان هايي ديگر قــرار داده و از آنها 
عكاسي كرده اســت. آدم هاي عكس هاي قديمي در مكان هايي ديگر كه 
بيشترشــان قديمي و متروكه اند، عكس هاي تازه اي خلق كرده اند كه در 
عكاسي امروز ما امضاي سحر مختاري را دارد. جادوي عكس هاي قديمي 
براي او بي پايان به نظر مي رسد و هر چه بيشــتر بگذرد، تمايز و تشخص 
كارهاي او بيشــتر خواهد شــد. همچنان كه او از ارائه خود عكس ها در 
نمايشگاه هاي گذشته به عكاســي دوباره از آنها رسيده است، احتماالً  در 
ادامه سلوك هنرمندانه اش به تلفيق ها و تركيب هاي تازه تري از عكس هاي 

قديمي خواهد رسيد.

بومي به بزرگي گالري
در خلوت شهر، علي رضوي، گالري ايرانشهر

مهم ترين اتفــاق اين روزها »در خلوت شــهر« علي رضــوي در گالري 
ايرانشهر بوده اســت. نقاش 29روز از روزهاي قرنطينه را به خلق يك اثر 
بزرگ مشغول بوده؛ اثري كه همه ديوارهاي گالري را در بر گرفته است. 
وقتي بومي به بزرگي يك گالري، آن هم گالري ايرانشهر كه بزرگ ترين 
گالري حال حاضر ايران است، در اختيار يك هنرمند قرار مي گيرد، چه بايد 
بكند؟ بايد سبكي ساده در نقاشي را انتخاب كند، مثل رضوي كه سبك 
نقاشان دودل آرت را انتخاب كرده و تالش كرده هر آنچه در ذهن دارد، 
روي بوم بياورد؛ از اتفاق هاي پيراموني تا كارتون هاي كودكي و بزرگسالي 
و افسانه ها و قصه هاي گذشته و حال و آينده. ارزش كار رضوي بيشتر در 
اعتمادبه نفس او در اجرايي بزرگ است و پيش چشم گذاشتن سبكي كه 
در نقاشي امروز ايران كم سابقه است. اما اگر اين بوم بزرگ مثاًل در اختيار 
داوود زنديان كه چند ماه پيش در گالري ايرانشهر آثار خود را به نمايش 
گذاشــت، قرار مي گرفت، حاصل كار چيز ديگري مي شد كه تماشايي تر 

از اثر علي رضوي بود.

 همايون اســعديان، تينا پاكروان 
و مهــرداد غفارزاده براي شــبكه 

نمايش خانگي سريال مي سازند.
به گزارش همشهري، در جلسات 
اخير شــوراي پروانه ساخت آثار 
غيرسينمايي در ســال جديد، با 
ســاخت ســريال »خاتــون« به 
نــي و  تهيه كنندگــي، كارگردا
نويســندگي تينا پاكروان، سريال 
»ناجور« به تهيــه كنندگي ايرج 
محمــدي، كارگردانــي همايون 
اســعديان و نويســندگي بابــك 
كايدان، سريال »آهوي من مارال« 
به تهيه كنندگي بهروز خوش رزم 
و كارگرداني و نويسندگي مهرداد 

غفار زاده موافقت شــد. همچنين 
در اين جلسات با ساخت 2 عنوان 
فيلم مســتند»من يك زن ايراني 
هســتم« بــه تهيه كنندگي علي 
قرباني و مريم نقيبي، كارگرداني 

ميالد قرباني و نويســندگي عادل 
انيســي و »گل هاي قصــران« به 
نــي و  تهيه كنندگــي، كارگردا
نويسندگي مرتضي غفوري ناييني 

موافقت شد.

فكراينجايشرانكردهبوديم.بازشــدنيك
سالنسينمابراي5بليتفروختهشده،آنهم
برايپرســروصداترينفيلمسال؟حاالبماند
كهســينماهاچهارمينماهتعطيليشــانرا
تجربــهميكردندوقاعدتادوريازســالنها
برايخيليهــاانگيزهحضوردرســينماهارا
همتشــديدكردهبود.نهواقعاكسيفكراين
وضعيترانكردهبود.وقتيرستورانها،كافهها
وقهوهخانههامملوازجمعيتهستندنگراني

كروناييتماشاگرانآنهم
بعدازكليمانورپاكسازي
واعمــالپروتكلهــاي
بهداشتينوبراست.اصل
ماجرااينكهدريكي،دوروز
گذشتهبسياريازسالنهاي
ســينماييبهرغــمرفع
بازگشايي ممنوعيتهاي
اصالبازنبودندوآنهاييهم
كهسالنهارابرايحضور
تماشاگرانآبوجاروكرده
بودندباعددهاييكرقمي
فروشبليتبرايهرسانس
مواجهبودهاند.ازسويديگر

هماهنگيهابراياكرانتنها2فيلم»شــناي
پروانه«و»خوب،بد،جلف2)ارتشســري(«
برايحمايتورونقسالنهايسينماوترغيب
تماشاگرانبرايآشتيپساكروناييباسينماها
همظاهرامقبولنيفتادهاست.خلوتيسالنها
آنقدرذوقاهاليسينما،سينمادارهاومديران
ســينماييراكوركردهكهموضوعبازگشايي
سالنهادرتاريخاولتيرماهرسمابهفراموشي

سپردهشدهاست.
حاالهمــهاميدهابــهچهارشــنبهطاليي
سينماهاستواينكهآياامروزتماشاگرانبراي
آشتيكنانباسالنها،بليتميخرندياموضوع
ورشكستگيسينمادرسال99يكگامديگر
بهواقعيتنزديكميشود.نبايدفراموشكرد
كههر2فيلمانتخابشدهبرايايامبازگشايي
سينماهافيلمهايتماشاگرپسنديهستندوبا

اينكههركدامحالوهواييمتفاوتدارند،اما
هر2برايتماشاگرجذابيتهايخاصخودرا
دارند.»شنايپروانه«بهكارگردانيمحمدكارت
درواقعيكالتگرافياست.درروزگارامروز
وگوشهچشميداردبهدنيايسراسرانتقامو
حسادتگندهالتهايشهر.تركيببازيگران
وسوژهملتهبوعامهپســندفيلمبهراحتي
ميتواندتماشاگرانزياديرابرايتماشاياثر
بهصفكند،امافعالخبريازرونقنيســتو
دستوپازدنشــنايپروانهدرگودالهراس
ازنشستندرسالنهايبيتماشاگر،نتيجهاي

نداشتهاست.
فيلــمديگــراميــدوار
بــهاســتقبالدردوران
ســينماها، بازگشــايي
قاسمخاني پيمان ساخته
است.فيلمطنز»خوب،بد،
جلف2«درروزهايقبلاز
شيوعكروناطيچندروز
توانستخيلمشتاقانرا
بهسينماهابكشــاند،اما
اينروزهاچندانمحبوب
نيستواينعدممحبوبيت
نــهمحتوايفيلــم،بلكه
سايهسنگينكرونابرسر
سينماهااست.هر2فيلمدر
شرايطعاديبهراحتيميتوانستندركوردهاي
فروشراجابهجاكنندوالاقلدرجدولفروش
فيلمهابامترومعيارهايسالگذشتهالاقلبراي

خودجايگاهمطلوبيكسبكنند.
حاالسالنهايسينمابهرغمهمهدلخوشيها،
ايامبديراسپريميكنندواستقبالتماشاگران
الاقلتالحظهاكنونازفيلمديدندرسالنها
بسيارناچيزترازتصورسينمادارهاست.»شناي
پروانه«و»ارتشسري«عمالتابستانراباهيچ
آغــازكردهاندواگرايــنروالادامهيابدافق
مبهميپيشچشــمانمديرانوفيلمسازان
گشودهخواهدشد.افقهاييكهدردوردست
آننهكيفيتفيلمبرايجذبتماشاگراهميت
چندانيداردونهطنازيوسادهبودنشميتواند
تماشــاگريرابرايخريدبليتدستبهجيب

كند.

مسعودمير
روزنامه نگار

سينما تماشاگر ندارد 
شناي ارتش سري در سالن هاي خالي

فاصله اجتماعي در مكعب هاي سفيد

خلوتيسالنهاآنقدرذوق
اهاليسينما،سينمادارها
ومديرانسينماييراكور
كردهكهموضوعبازگشايي
ســالنهادرتاريخاول
تيرماهرسمابهفراموشي

سپردهشدهاست

شمارافتتاحيههايگالريهادرجمعهايكهگذشتبيشترازهمهچندماهگذشتهبودكهنشان
ميدهدگالريهافعاليتخودراپسازچندماهتقريبًابهطوركاملازسرگرفتهاند؛هرچند
كهبسياريبهنمايشگاههايگروهيونمايشگاههايدرازمدترويآوردهاندوهنوزارزيابي
روشنيازوضعيتروزهايآيندهندارند.امادرهايگالريهابازاستودوستدارانهنرهايتجسمي،گاهباماسكوگاهبدون
ماسكبرايتماشاينمايشگاههابهگالريهاميروند.بعضيگالريهابيشتررعايتميكنندوتمهيداتويژهايبرايرعايت
اصولبهداشتيانديشيدهاندوبعضيديگرنيزرعايتاصولرابرعهدهبازديدكنندگانگذشتهاند.بهسراغگالريهارفتيم

تاببينيمدراينروزهاميزبانچهآثاريشدهاند.

 گالري ها شلوغ تر مي شوند و اصول بهداشتي و فاصله اجتماعي را رعايت مي كنند
 تا هنرهاي تجسمي تعطيل نشود

هنر طهران، الگوي گالري ها در فاصله اجتماعي
گالرينخستهفتهدررعايتاصولبهداشتيوفاصلهاجتماعيبه
گالريتازهتأسيسهنرطهرانتعلقميگيرد.درنمايشگاهعكس
99كهنخستيننمايشگاهگالريهنرطهراناست،مجموعهاياز
عكسهاينامدارترينعكاسانامروزايرانرويديوارقرارگرفته؛
ازكامرانشيردل،كاوهگلستان،عباسكيارستمي،عباسعطارو
آلفرديعقوبزادهگرفتهتاحسنسربخشيان،عباسكوثري،عطا
طاهركناره،ساتياراماميوبسياريديگر.اماچيزيكهسببتمايز
بيشترنمايشگاهوگالريشده،درخواستمجيدسعيدي)مدير
گالري(ازبازديدكنندگانبودكهفقطدرروزافتتاحيهبهنمايشگاه
نيايند؛چراكهعكسهاتايكماهبرديوارگالرياست.ازآنمهمتر
تبسنجيومايعضدعفونيكنندهوماسكدروروديگالريبود
تاگالريهنرطهرانازآغازالگوييتازهبرايسايرگالريهاباشد.

جوئــل شــوماخر، كارگردان 
مشــهور آمريكايــي كــه در 
 1990 و  دهه هــاي 1980 
ميالدي با فيلم هاي »آتش سنت المو«، »بتمن براي هميشه« 

و »بتمن و رابين« به شهرت رســيده بود، پس از يك سال 
مبارزه با بيماري سرطان در شــهر نيويورك در 80 سالگي 
درگذشــت. به گزارش ورايتي و گارديــن، او كار خود را در 
دهه 1960 در صنعــت مد آغاز كرده  و تــا اواخر اين دهه به 
موفقيت در خور توجهي در اين زمينه رسيده بود، اما اعتياد 
سبب شد تا در سال 1970 به تغيير در وضعيت خود و خروج 
از منجالب اعتياد بينديشد. جوئل زماني در گفت وگويي در 
اين باره گفته بود: زماني كه ديدم در سال 1970 زندگي ام در 
آتش اعتياد در حال سوختن است، به اين نتيجه رسيدم كه 
بايد اصالت خود را جست و جو كنم و به مباني كه زندگي من را 
شكل داده بود، بازگردم. بنابراين فكر كردم كه چه راهي براي 
بهتر شــدن زندگي ام مي توانم در پيش بگيرم. پس از مدتي 
تفكر و تامل به اين نتيجه رسيدم كه بايد براي تحقق رؤياي 
كودكي خود تالش كنم و وارد عرصه كارگرداني فيلم شوم. 
جوئل در سال هاي اول فعاليت در هاليوودبه فيلمنامه نويسي 
روي آورد و براي فيلم هايي نظير درخشيدن)سام اوستين، 
1976(،  كارواش)1976، مايكل شوالتز( و  جادوگر)1978، 
به كارگرداني سيدني لومت و با بازيگري مايكل جكسون(، 

فيلمنامه نوشت.

اوجگيريباآتشسنتالمو
پس از كسب چند تجربه اوليه نه چندان موفق در زمينه 
كارگرداني، جوئل شوماخر در سال 1985 با ساخت فيلم 
آتش سنت المو به شهرت رسيد. جوئل شوماخر هم اين 
فيلم را كارگرداني كرد و هــم در زمينه نگارش فيلمنامه 
آن به همراه كارل كرلندر مشــاركت داشت. در اين فيلم 
بازيگراني نظير اميليو استيوز، راب لوو، اندرو مك كارتي و 
دمي مور كه در آن زمان بازيگر جواني بود، نقش ايفا كرده 
بودند. اين فيلم به داستان زندگي چند دوست كه به تازگي 
از كالج فارغ التحصيل شده اند و آغاز مسير دشواري كه آنها 

بايد در زمينه زندگي و عشق طي كنند، پرداخته است.
فيلم پســران گمشــده به كارگرداني جوئل شوماخر و 
ريچارد دانر در سال 1978، شوماخر را بدل به كارگردان 
شناخته شده اي كرد. كيفر ساترلند كه بعدها در سريال 24 
در نقش جك باور به شــهرت رسيد نيز از بازيگران اصلي 
اين فيلم بود. اين فيلم كه در ژانر كمدي ترسناك ساخته 
شده بود، درباره داستان گروهي از جوانان شرور خون آشام 
اســت كه بر شــهر كوچكي در ايالت كاليفرنيا تســلط 

مي يابند.

كارگردانحاميبازيگرانجوان
 از زمان ســاخت اين فيلم به تدريج جوئل شــوماخر به عنوان 
كارگرداني شــهرت يافت كه از بازيگران جوان در فيلم هايش 
بهره مي گيرد. او در واقع در طول حيات حرفه اي خود به عنوان 
كارگردان با بازي گرفتن بازيگراني نظير كالين فارل، كيفر ساترلند 
و ماتيو مك كانافي، به آنها در زمينه پيشرفت در حرفه بازيگري 

كمك كرد.

بتمنهايجاودانه
در ســال 1993 و زماني كه تيم برتون از وارنر بروس جدا شد، 
جوئل شــوماخر با اين كمپاني براي ســاخت ادامه فيلم هاي 
بتمن قرارداد بســت. نتيجه اين قرارداد، ساخت 2فيلم بسيار 
موفقيت آميز از سري فيلم هاي بتمن به كارگرداني جوئل شوماخر 
بود. در فيلم اول با نام بتمن براي هميشه )1995( كه در زمان 
خود با فروش بيش از 300ميليون دالر در سراسر دنيا به موفقيت 
در خوري رسيد، ســتارگاني نظير وال كيلمر، تامي لي جونز و 
نيكول كيدمن بازي كردند. دومين و آخرين فيلمي كه شوماخر 
از سري فيلم هاي بتمن ساخت، بتمن و رابين)1997( نام داشت 
كه در اين فيلم جورج كلوني در نقش بتمن و آرنولد شوارتزنگر 

در نقش آقاي فريز، قهرمان منفي فيلم بازي كردند. شوماخر در 
اين فيلم با استفاده از تجربياتش در عرصه طراحي مد در زمينه 
طراحي لباس بازيگران نيز نقش داشــت.  جوئل شوماخر اما در 
سال 1993 يكي از بهترين فيلم هاي خود با عنوان فروپاشي با 
بازيگري مايكل داگالس در نقش يك موكل را ساخت كه به طور 
ويژه مورد تحسين منتقدان قرار گرفت. اين فيلم در سال 1993 
در رشته فيلم هاي رقابتي براي دريافت نخل طالي كن نامزد شده 
بود. شوماخر در دهه 1990 همچنين فيلم هاي موكل)1994( 
و زمان كشــتن)1996( را با اقتباس از رمان هاي جان گريشام 
ساخت. موفقيت هاي جوئل در سال هاي دهه 90 همچنان ادامه 
يافت. در سال 1999 نيز او يكي ديگر از فيلم هاي مهمش به نام 
8ميلي متري را با بازيگري نيكالس كيــج و خواكين فونيكس 
ساخت. 8ميلي متري يك فيلم مهيج كارآگاهي و ترسناك است 
كه در آن به اسرار قتل فجيع يك دختر جوان پرداخته مي شود. 

اين فيلم نامزد دريافت جايزه خرس طاليي برلين شده بود.
در سال 1999 همچنين جوئل شوماخر از رابرت دنيرو براي بازي 
در فيلم بي عيب استفاده كرد. اين فيلم داستان نگهباني بازنشسته 
كه سكته كرده را روايت مي كند كه تالش دارد قدرت تكلم خود را 

با گرفتن درس آواز بازيابد.

دلبستهمد،عاشقسينما
 درگذشت جوئل شوماخر، كارگردان سينماي آمريكا 

بازارداغسريالهايخانگي
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كيوسك

موج اول كرونا همچنان در 
سراسر دنيا قرباني مي گيرد گزارش

اما نگراني از موج دوم آن كه 
مي تواند ســهمگين تر باشــد، كشورهاي 
زيادي را به تكاپــو انداختــه و دولت ها و 
نهادهاي بهداشــتي از حاال خــود را براي 

مقابله با آن آماده مي كنند.
در شرق، كره جنوبي رسما ورود موج دوم را 
اعالم كرده و در غرب، اروپا و آمريكا نگران 
از شــدت موج دوم، اقدامات ويژه اي را در 

دستور كار قرار داده اند.
به گزارش رويترز، در اروپا، جايي كه موج اول 
اقتصاد اين قاره را فلج كرد و هنوز بسياري 
از كشورها در مرحله گشايش هستند، راه 
چاره براي مقابله با مــوج دوم همه گيري، 
تربيــت »ارتشــي« از كادردرماني براي 
روزهاي سخت پيش روست. در آمريكا هم 

مشــاور كاخ ســفيد اعالم كرده كه دولت 
خود را براي موج دوم كرونا در پاييز آماده 
مي كند. پيش از اينهــا، كره جنوبي با موج 
دوم همه گيري كرونا درگير شــده است. 
جئونگ اون كيئونگ، رئيس مركز كنترل 
بيماري هاي كره جنوبي 2روز پيش رسما 
اعالم كرد كه بازگشايي ها در منطقه سئول 
به شروع موج دوم همه گيري ويروس منجر 
شده است. منطقه سئول و اطراف آن كه در 
موج اول تقريبا از آلودگي ويروسي در امان 
بودند، اين بار مركز شيوع گسترده بيماري 
كوويد-19 هستند. به گزارش بي بي سي، 
موج دوم همه گيري هاي ويروسي، مي تواند 
سهمگين تر از موج اول آنها باشد. دست كم 
در همه گيري آنفلوآنزا كه 100سال پيش 
روي داد، موج دوم آن قربانيان بيشــتري 
گرفت. در بسياري از كشورها، آمار همچنان 
رو به باالست اما اين افزايش آمار، همچنان 
مربوط به موج اول است. موج دوم، مشخصا 
يك تعريف علمي نــدارد. وقتي مي توان 

گفت موج اول به پايان رسيده كه ويروس 
تحت كنترل قرار گرفته باشد و موارد جديد 
به طرز چشمگيري كاهش پيدا كنند. موج 
دوم هم زماني شروع مي شود كه موارد جديد 
به صورت پايدار افزايــش پيدا كنند. يكي 
از راهكارهاي مؤثر براي كنترل موج دوم، 

بازگرداندن محدوديت هاست.
به گــزارش رويتــرز، در اروپــا، جايي كه 
محدوديت ها به صــورت تدريجي در حال 
لغو شدن هســتند، بيمارستان ها به شدت 
در حال آماده ســازي خود بــراي مقابله با 
موج دوم هستند. بخش هاي آي سي يو در 
بيمارستان ها مشــخصا به دنبال استخدام 
كادر درماني بيشتري هستند و سازمان هاي 
بهداشتي اميدوارند »ارتشي« از متخصصان 
درماني تربيت كنند كه بتوانند به هر جايي 
كه به آن نياز است، اعزام شود. مائوريتزيو 
كچوني، رئيس ايتاليايــي جامعه اروپايي 
بخش مراقبت هاي ويژه گفته  براي مقابله با 
موج دوم، به چنين ارتشي نياز است. او گفته 

است: »اگر يك موج بزرگ ديگر برسد، بايد 
اين توانايي را داشــته باشيم كه پزشكان و 
پرستاران را به مناطق مورد نياز اعزام كنيم. 
اين كار در موج اول چندان صورت نگرفت.«

در موج اول، بيمارستان و كادر درمان زير 
فشــار مبتاليان جديد كمر خم كردند و 
بسياري از كشورها مجبور شدند دانشجويان 
پزشكي و پزشــكان بازنشسته را به بخش 
آي ســي يو فرابخوانند. با وجــود كاهش 
فشــارها، بيمارســتان ها در بســياري از 
كشورهاي اروپايي ازجمله ايتاليا با مشكل 
كمبود نيروي حرفه اي مواجه هســتند و 
بــه همين خاطر اســت كــه روي تربيت 
نيروهاي حرفه اي تأكيد مي شود. در آمريكا، 
مشاور تجاري كاخ ســفيد از شروع پروسه 
آماده سازي براي موج دوم خبر داده و گفته 
اســت كه دولت در حال انبار كردن مواد و 
لوازم ضروري براي پاييز اســت. پتر ناوارو 
در يك برنامه تلويزيوني در سي ان ان گفته 
اســت كه دولت آمريكا، به صورت پنهاني 

فعاليت هايش را پيش مي برد. پيش از اين، 
مايك پنس، معاون رئيس جمهور و رئيس 
كارگروه مقابله با كرونا در آمريكا، تهديد موج 
دوم را ساخته و پرداخته رسانه ها خوانده و 

آن را رد كرده بود.
در آمريكا، جايي كه كرونا بيشترين تلفات را 
گرفته، بيش از 120هزار نفر جان خود را از 
دست داده اند. آمار در برخي از ايالت ها پايين 
آمده اما كاهش محدوديت ها و لغو قرنطينه 
در برخي ايالت هاي ديگــر، باعث افزايش 
آمار شده است. بيش از 2ميليون و 313هزار 
نفر در اين كشــور به ويروس كرونا مبتال 
شده اند. بعد از آمريكا،  برزيل )يك ميليون و 
106هزار نفر(، روسيه )599هزار نفر(، هند 
)440هزار نفر( و بريتانيــا )306هزار نفر(  
بيشترين موارد ابتال را دارند. تا ديروز حدود 
473هزار نفر در سراسر جهان جان خود را 
به خاطر كوويد-19از دست داده اند. بيش از 
9ميليون و 121هزار نفر هم در سراسر دنيا 

به كوويد-19مبتال شده اند.

موج دوم كرونا به كره جنوبي رسيده و اروپا و آمريكا نيز خود را براي مقابله با آن آماده مي كنند
لشكركشي براي مقابله با موج دوم كرونا نگاه

سكوت ديپلماتيك در برابر نژادپرستي

سياست سكوت در برابر نژادپرستي داخلي، سنتي ديرينه در ميان 
مقام هاي دستگاه سياست خارجي آمريكاست.

با گذشت سال ها، تنها زماني كه گزارش هاي دولتي از حالت محرمانه 
خارج مي شــوند يا كتاب هاي خاطرات چهره هاي سياسي منتشر 
مي شوند، مي توان دريافت كه در ميان ديپلمات هاي آمريكايي هستند 
كساني كه به شدت مخالف وجود تبعيض هاي نژادي در اين كشورند 

اما در فضاي عمومي هرگز سخني به زبان نمي آورند.
جان فاســتر دالس، وزير خارجه آمريكا در دولــت آيزنهاور، در يك 
گفت وگوي تلفني در ســال1957به رئيس جمهور هشدار مي دهد 
آنچه در مورد مسائل مربوط به تبعيض نژادي در ايالت هاي آمريكا در 
جريان است، به سياست خارجي آمريكا لطمه وارد كرده است. طبق 
متن اين گفت وگو كه چند ســال قبل از سوي وزارت خارجه آمريكا 
منتشر شده، دالس به آيزنهاور در مورد اثرات وقايع داخلي آمريكا بر 
سياست خارجي اين كشــور در قبال كشورهاي آسيايي و آفريقايي 
هشدار جدي داده اســت. هريس وافورد، مشاور جان اف كندي نيز 
در يادداشتي در سال 1962به او يادآور مي شود كه برقراري عدالت 
نژادي در داخل آمريكا، به پيشبرد سياست هاي اين كشور در ديگر 
نقاط جهان به خصوص در آفريقا كمك بزرگي خواهد كرد. در جايي 
ديگر در سال 1973، معاون وزير خارجه آمريكا در امور آفريقا هشدار 
مي دهد كه كشورهاي آفريقايي در مورد سياست هاي نژادي در آمريكا 
سؤال هايي را مطرح مي كنند كه به قيمت از دست رفتن اعتبار آمريكا 
در اين منطقه تمام  شــده است. البته از اين هشــدار چندان با روي 
خوش استقبال نشد و هنري كيســينجر، وزير خارجه وقت آمريكا، 
در پاسخ از مسئوالن اداره آفريقا در وزارت خارجه آمريكا خواست در 
نقش مدافعان ايده آليسم آمريكايي ظاهر نشوند و به كار خود برسند.

بسياري از ديپلمات هاي آمريكايي اعتراف مي كنند كه نژادپرستي 
به بالي جان سياســت خارجي آمريكا و بي ارزش شدن ارزش هاي 
آمريكايي پيش چشم جهان به خصوص در ميان كشورهاي آفريقايي 
تبديل شده است. آنها اين مســئله را بارها در نشست هاي غيرعلني 
گوشزد كرده اما با بي تفاوتي مقام هاي باالدســتي روبه رو شده اند. 
سنت سكوت ديپلمات هاي آمريكايي در برابر نژادپرستي از آنجا ناشي 
مي شود كه بسياري از آنها معتقدند زمين بازي ديپلمات ها محدود 
به سياست خارجي است و اظهارنظر درباره سياست داخلي رفتاري 
نادرست است. همين مسئله باعث شده است طي دهه ها، صدايي از 
خبره ترين چهره هاي سياست خارجي در زمينه نژادپرستي در آمريكا 

شنيده نشود.
اعتراض سراسري به كشته شــدن جورج فلويد شايد يك موقعيت 
تاريخي را در دســتگاه سياســت خارجي آمريكا رقم بزند و باعث 
شود ديپلمات ها ديواري كه ميان شــخصيت و رفتار حرفه اي شان 
كشيده اند، ويران كنند. طي 2 هفته گذشته، شماري از ديپلمات هاي 
آمريكايي سكوت خود را شكسته اند و در ضرورت مبارزه با تبعيض 
نژادي در اين كشور اظهارنظر كرده اند. سفير آمريكا در زيمبابوه كه 
خود يك آمريكايي آفريقايي تبار اســت، اعتراف كرده كه طي همه 
اين سال ها، رنگ پوستش باعث شده از برخي حقوق اساسي محروم 
شود. ســفير آمريكا در اريتره نيز با اعتراض به رفتار خشن پليس با 
سياهپوستان، يادآور شده كه جورج فلويد و بسياري از ديگر جوانان 

سياهپوست در آمريكا مي توانستند امروز زنده باشند.
اگر آمريكا مدعي آن است كه الگوي ديگر كشورهاي جهان به شمار 
مي رود، بايد به صورت شفاف و علني وارد مرحله خودانتقادي شود. 
ديپلمات هاي آمريكايي نيز بايد از موقعيت خــود بهره بگيرند و در 
مورد نژادپرستي با مردم آمريكا ســخن بگويند. آنها در گام بعد بايد 
به ســمت پايان دادن به رفتارهاي تبعيض آميز در دستگاه سياست 
خارجي آمريكا گام بردارند تا نهادي كه آمريكا و ارزش هاي آمريكايي 
را در ديگر كشــورها نمايندگي مي كند، خود از بالي نژادپرســتي 

مصون باشد.
بررسي اسناد چند دهه قبل كه از سوي وزارت خارجه آمريكا منتشر 
شده نشان مي دهد ديپلمات هاي آمريكايي در گفت وگوهاي خود در 
راهروها و در اتاق هاي در بسته به نژادپرستي در آمريكا معترض بوده اند 
اما هرگز در مأل عام چيزي به زبان نياورده اند. به جز چند سخنراني 
كوتاه در دانشــگاه ها، اغلب اعضاي دستگاه سياست خارجي آمريكا 
ترجيح داده اند از بيان ديدگاه شخصي خود در اين زمينه خودداري 
كنند. اين سنت بايد شكسته شــود و چهره هاي تأثيرگذار سياست 
خارجي آمريكا بايد در مورد مســائل سياست داخلي هم اظهارنظر 
كنند. بيانيه هاي اخير سفارتخانه هاي آمريكا در كشورهاي آفريقايي 
در محكوميت كشته شدن جورج فلويد اقدامي مثبت بوده و اندكي 
به بهبود رويكرد كشورها در قبال آمريكا منجر شده است. اينچنين 
اقدامات مقطعي، نيازمند حمايت در ســطح باالتر و ايجاد تغييرات 
بنيادين در زمينه تبعيض نژادي اســت. همزمان دستگاه سياست 
خارجي آمريكا نيازمند تغييرات اساسي است. شيوه استخدام بايد در 
وزارت خارجه آمريكا مورد بازنگري قرار گيرد و نگاه نژادپرستانه در 
تعيين ميزان حقوق و دستمزد به كاركنان اين وزارتخانه حذف شود.

ديپلمات هاي آمريكايي جزو مهم ترين كساني هستند كه دهه هاست 
در قبال مسئله تبعيض نژادي در آمريكا سكوت اختيار كرده اند. بهبود 
روابط ميان كشــورهاي آفريقايي با آمريكا، يكي از نخستين نتايج 

شكستن اين سكوت سنگين خواهد بود.
منبع: فارين پالسي

  برنامه دولت براي بازگشايي 
مدارس در سپتامبر)شهريور(

   در گامي مهم براي كاهش 
محدوديت ها؛ موزه ها و سينماها و 

كافه ها بازگشايي مي شوند 

   خطر مرگبار »گلوله هاي 
پالستيكي«

تراويس آتكينز
جاد دورمونت

جواد نصرتي
خبرنگار

كودكان داعش؛ بحران تازه غرب
در اردوگاه هاي خانواده هاي بازداشت شده داعش در سوريه، 

بيش از 900كودك از كشورهاي غربي به سرمي برند

فرانسه ديروز 10كودك فرانسوي را از 
اردوگاه هاي خانواده هاي بازداشــت خاورميانه

شده داعش در سوريه به پاريس منتقل 
كرد تا شايد قدري از فشــاري كه روي دولت است 
بكاهد اما همچنان 270كودك فرانسوي ديگر در اين 
اردوگاه ها روزگار خود را سپري مي كنند؛ وضعيتي 
كه به بحراني تازه براي اين كشور و ديگر كشورهاي 

غربي تبديل شده است.
طبــق اعــالم نهادهاي حقــوق بشــري، بيش از 
900كودك متعلق به اتباع كشورهاي غربي كه در 
صفوف داعش مي جنگيده اند، اكنون در اردوگاه هاي 
بازداشت خانواده هاي آنان در مناطق تحت كنترل 
كردها در شمال شرق سوريه سرگردان هستند. طي 
يك سال گذشته يعني از زماني كه نيروهاي داعش 
آخرين مناطق تحت كنترل خود در ســوريه را هم 
از دست داد، هزاران نفر از اعضاي خانواده هاي آنها 
بازداشت شده و از آن زمان در اردوگاه هايي نگهداري 
مي  شوند. شــمار زيادي از اين ها، خانواده نيروهاي 
غربي داعش هســتند. غربي ها امــا از پذيرش اين 

خانواده ها و فرزندان آنها خودداري مي كنند.
گروه هاي حقوق بشــري، دولت هاي غربي را با اين 
استدالل كه اين كودكان خود حضور در سوريه و در 
ميان نيروهاي داعش را انتخاب نكرده اند، خواستار 
بازگشت آنها به كشورهاي شان هستند. برخي از اين 

كودكان حتي در سوريه به دنيا آمده اند.
طبق اعالم وزارت خارجه فرانســه، 10كودكي كه 
به اين كشور منتقل شــده اند در اختيار مقام هاي 

قضايي قرار گرفتــه و اكنون تحــت مراقبت هاي 
پزشكي قرار دارند. اطالعات بيشتري در مورد اين 
كودكان منتشر نشــده اما روزنامه نيويورك تايمز 
ديروز در خبري بــه نقــل از وكالي اين كودكان 
نوشت كه اين گروه شامل 3نوزاد و 7كودك است. 
يكي از كودكان، خواهر دوقلوي دختر 7ســاله اي 
اســت كه 3 ماه قبل پس از آنكــه به دليل بيماري 
قلبي در شرايط وخيم جســمي قرار گرفته بود به 
فرانسه منتقل شد. پيش از اين 3كودك و 15نوزاد 
فرانســوي ديگر به اين كشــور منتقل شده اند اما 
هنوز هيچ برنامه اي از ســوي دولت فرانسه براي 
انتقال تمامي كودكان ســرگردان در سوريه اعالم 

نشده است.
شمار زيادي از اين كودكان متعلق به اتباع كشورهاي 
روسيه، كوزوو، تركيه، ازبكستان و قزاقستان هستند 
كه طي سال هاي گذشته با هدف پيوستن به خالفت 
داعش، از مسير تركيه راهي سوريه شدند. دولت هاي 
اين كشــورها تاكنون هركدام بيــش از 100زن و 
كودك را بازگردانده انــد. در غرب اما اغلب دولت ها 
تمايلي بــه پذيرش ايــن زنان و كــودكان ندارند؛ 

كشورهايي همچون بلژيك، كانادا و استراليا.
فرانسه در سال هاي اخير چندين بار هدف حمالت 
تروريستي اعضاي داعش قرار گرفته است و اكنون 
بخش بزرگي از جامعه اين كشور، مخالف بازگرداندن 
كودكان اعضاي داعش هســتند. بــه همين دليل، 
دولت فرانسه اعالم كرده كه زنان داعشي را هم جزو 
نيروهاي اين گروه مي داند و درصورت ورودشان به 

خاك فرانسه، آنها را تحت محاكمه قرار مي دهد.
كودكاني كه به تازگي به فرانسه منتقل شده اند در 
اردوگاه الهول در شمال ســوريه و در نزديكي مرز 
عراق زندگي مي كرده اند. ايــن اردوگاه به تنهايي 
محل نگهداري حدود 10هزار زن و كودك اســت. 
طبق برآورد نيروهاي كرد ســوريه، هنوز شماري 
از زنان داعش با ايــن گروه در ارتباط هســتند و 
ممكن اســت از آنها در عمليات تروريســتي آتي 
داعش استفاده شــود. كرد ها با اين حال خواستار 
بازگرداندن اين زنان و كودكان به كشورهاي خود 

هستند. آنها مي گويند تا ابد نمي توانند اين افراد را 
در اردوگاه هاي خود نگهداري كنند و كشــورهاي 

غربي بايد با واقعيت پذيرش آنها كنار بيايند.

نسل تازه جهادي ها
گروه هاي حقوق بشــري در مورد سالمت روحي و 
جسمي كودكاني كه در اردوگاه هاي سوريه نگهداري 
مي شوند هشــدار داده اند. در كنار وضعيت بحراني 
غذا، آب و دارو در اين اردوگاه ها، شيوع كرونا نيز به 
بالي جان بازداشتي ها تبديل شده است. به نوشته 

نيويورك تايمز، هيچ گونه امكانات بهداشــتي براي 
جلوگيري از شــيوع كرونا در اين اردوگاه ها وجود 

ندارد.
به گفته آنها، عــالوه بر اين، هرچــه اين كودكان 
بزرگ تر مي شــوند امــكان آموزش آنها توســط 
مادران شان براي پيوستن به صفوف داعش بيشتر 
مي شــود. به گفته آنها، ايدئولوژي داعش كامال در 
اين اردوگاه ها زنده است و اين موضوع مي تواند به 
پرورش نســل جديدي از نيروهاي جهادي منجر 

شود.

حمالت هوايي يمن به عمق خاك عربستان
 باز هم موشك ها و پهپادهاي يمني به عمق شهرهاي مركزي عربستان 

ســعودي رســيدند؛ شــهرهايي كه حمايت از حريم هوايي آنها با خاورميانه
جديدترين سامانه هاي پدافندي آمريكايي و اروپايي است. به گفته 
سخنگوي ارتش يمن، نيروهاي هوايي اين كشور در ساعات بامدادي روز گذشته، 
وزارت دفاع، سازمان اطالعات سعودي و همچنين پايگاه هوايي سلمان در حاشيه 
پايتخت عربستان را مورد هدف حمالت موشكي و پهپادي قرار داده است. همزمان، 
تمامي پايگاه هاي نظامي عربستان در شهرهاي جنوبي اين كشور، ازجمله نجران و 
جازان نيز مورد حمالت مشــابه قرار گرفته اند. هدف از ايــن عمليات كه »موازنه 
بازدارندگي چهارم« نام داشت، پاسخ به ادامه محاصره ظالمانه يمن از سوي ائتالف 
عربي عنوان شده است. محمد عبدالسالم، عضو شوراي رهبري انقالب يمن نيز به 
فاصله كوتاهي بعد از پايان اين عمليات در صفحه توئيتر خود نوشــت: موشك ها و 
پهپادهاي يمني صرفا حامل پيام هشدار براي تجاوزگران بودند، بدون شك درصورت 

تداوم محاصره ظالمانه، ضربات سخت تري به عمق خاك دشمن وارد خواهد شد.
اگرچه اين حمالت بازتاب گسترده اي در ميان رسانه ها و كاربران يمني شبكه هاي 
اجتماعي داشته، اما در طرف مقابل، رسانه هاي ســعودي از روايت ديگري سخن 

مي گويند. خبرگزاري دولتي عربستان، همزمان با آغاز عمليات در بامداد سه شنبه 
نوشت: بيش از 10پهپاد بمب افكن از دقايقي پيش در مسير حريم هوايي رياض رصد 
شده اند. بخش عمده اين پهپادها توسط پدافند هوايي پايگاه سلمان منهدم شده و 
رهگيري پهپادهاي باقي مانده نيز در جريان است. شبكه العربيه نيز با تأخيري قابل 
توجه، در خبري فوري اعالم كرد: پدافند هوايي عربستان چندين پهپاد متجاوز كه 
از مناطق تحت ســيطره جنبش انصاراهلل به پرواز درآمده بود را منهدم كرده است. 
نكته قابل توجه اين است كه در روايت هيچ يك از منابع سعودي، خبري از موشك 
نيست و صرفا به حمالت پهپادهاي بمب افكن اشاره شده است؛ پهپادهايي كه به 
ادعاي اين رسانه ها، عمدتا رهگيري و در نهايت منهدم شده اند. با اين حال، رسانه هاي 
عربي، حساب هاي كاربري سعودي را رصد كرده اند كه همزمان با آغاز عمليات ارتش 
يمن، از شنيده شدن صداي انفجار در اطراف رياض سخن گفته اند. به گزارش شبكه 
العربي، اين كاربران عمدتا در مناطق شمالي و شمال غربي رياض حضور داشته و در 
بامداد سه شنبه، چندين صداي انفجار متوالي را در صفحات توئيتر و اينستاگرام خود 
گزارش داده اند؛ البته روشن نيست اين انفجارها ناشي از وقوع حمالت بوده يا انهدام 

موشك ها و پهپادها بر آسمان رياض.

گارد ماسك پوش كاخ دئوكسوگونگ در سئول. كره جنوبي، شروع موج دوم كرونا را در اين كشور تاييد كرده است.
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قطعدستگاهاكسيژنبيمارهندي
راجستان:  خانواده يك بيمار 40ساله كه در اتاق بيمارستان 
دنبال پريزي براي وصل كردن پنكه ســيار مي گشــتند، 
دوشاخه دستگاه اكسيژن مريض خود را از برق كشيدند تا 
پنكه را روشن كنند. به گزارش آديتي سنترال، دقايقي پس 
از فوت اين بيمار در بيمارستان راجستان هند، مشخص شد 
خانواده او ناآگاهانه دستگاه اكسيژ ن  او را قطع كرده اند. اين 
بيمار كه مشكوك به كرونا بود، دچار تنگي نفس و دستگاه 

اكسيژن براي ادامه زندگي او بسيار حياتي بود.

دمايسيبريبه38درجهبااليصفررسيد
مسكو:دماي هــواي 38 درجه ســانتي گراد در شهري 
واقع در سيبري به ثبت رسيد كه گفته مي شود حدنصاب 
جديدي براي گرما در مدار شــمالگان اســت. به گزارش 
اينديپندنت، اين دما در ايســتگاه هواشناســي شــهر 
ورخويانسك به ثبت رسيد. پيش از اين دانشمندان براي 
گرم شــدن زمين و ركورد جديد گرما در سيبري هشدار 
داده بودند اما پيش بيني  آنها كه ســال 2100ميالدي را 

نشانه گرفته بود، 80سال زودتر به واقعيت پيوست.

برگزاريحجبامحدوديت
رياض: وزارت حج عربستان سعودي خبر داد كه مراسم 
»حج« امسال با شرايطي ويژه به دليل شيوع ويروس كرونا 
برگزار مي شود و شــمار محدودي در آن شركت دارند. به 
گزارش اينديپندنت، اين وزارتخانه در عربســتان اعالم 
كرده اســت كه فقط افرادي كه هم اكنون در عربســتان 
سعودي هستند، مي توانند در مراسم امسال شركت كنند. 
عربســتان پيش تر اعالم كرده بود كه شــايد مراسم حج 

امسال برگزار نشود.

تغييرلهجهپسازسردردطوالني
اسكس:زني در انگلستان پس از يك سردرد طوالني بيش 
از 2 ماه قادر به صحبت كردن نبود تا اينكه پس از بهبودي 
لهجه اش تغيير كرد. به گزارش آديتي سنترال، اميل ايگان 
31ساله، پس از مراجعه به متخصص اعصاب اندك اندك 
توانســت صحبت كند اما اكنون او بــا 4 لهجه ايتاليايي، 
لهستاني، فرانسوي و سوئدي صحبت مي كند؛ به طوري 
كه اگر او را براي نخســتين بار ببينند باور نمي كنند او در 

انگلستان به دنيا آمده باشد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: ثروة المال تردي و تطغي و تفني؛
 ثروت بسيار هالكت و سركشي آورد و نابود گرداند.
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بستناينستاگراممهمتراست
يامعيشتمردم؟

زمان زيادی از شــروع به كار مجلس 
يازدهــم نمی گــذرد و در اين مدت 
كوتــاه نمی شــود دربــاره عملكرد 

پارلمانی كه تازه تشــكيل شده 
قضاوت كرد. اين مجلس يك 
دســت اصولگــرا، محصول 
پايين ترين ميزان مشاركت 
مــردم در انتخابات اســت. 

به داليلی انبوه مــردم اســتقبالی از انتخابات مجلس 
نكردند و با پايين ترين نرخ مشــاركت 40 سال اخير، 
افرادی بر صندلــی نمايندگی مجلــس تكيه زدند كه 
شايد در شــرايطی ديگر و حضور گســترده مردم در 
پای صندوق هــای رأی گيری، خــواب پارلمان را هم 
نمی توانســتند ببينند. مجلســی كه گرچه محصول 
دلســردی بخش قابل توجهی از افكار عمومی درباره 
نهادهای انتخابی است، ولی به هر حال برگزيدگانش)با 
هر ميزان رای( نماينده مردم هســتند. نمايندگانی كه 

اميدواريم بتوانند گره گشای مشكالت كشور باشند.  
تركيب كميســيون ها به تازگی مشــخص شده. يعنی 
در ابتدای كار پارلمان قرار داريم و بايد صبوری پيشــه 
كنيم تا ببينيم مجلس يازدهم چــه برنامه هايی برای 
رفع مشــكالت كشــور دارد. هرچند آنچه در همين 
مدت كوتاه شاهدش بوديم ما را نسبت به آينده خيلی 
خوشــبين نمی كند. جدا از دعواها و اختالفات درون 
گروهی مجلس يك دســت اصولگرا، شــاهد رخدادها 
و پيشــنهاد های عجيب و غريبی بوده ايم كه نشــان 
می دهد فضای ذهنی دســت كم برخــی از نمايندگان 
بــا دغدغه های عمــوم مــردم فاصلــه دارد.  كاری به 
خبرســازی های جنجالی مثل طــرح ازدواج اجباری 
نداريم كه احتماالً با هدف تخريب مجلس، رســانه ای 
شده اند و سورئال تر از آن هستند كه بشود باورشان كرد. 
مسئله اظهارنظر های رســمی، نطق ها و مصاحبه های 
نمايندگان محترم مجلس است كه هيچ ناظر منصفی 
را نمی تواند اميدوار كند. به عنــوان مثال انرژی ای كه 
مجلس برای ايجــاد محدوديت در فضــای مجازی و 
مشخصا فيلترينگ اينستاگرام صرف می كند، نسبتی با 
خواسته ها و اولويت های جامعه ندارد. شخصاً صفحه ای 
در اينستاگرام نداشــته و عالقه ای هم به حضور در اين 
فضا ندارم، ولی اين را می دانم كه بخشی از رزق و روزی 
مردم با همين رسانه می گذرد. البته هنجارشكنی هم 
در اين حوزه رخ می دهد. مثل همه آنچــه از اميرتتلو 
در ايــن مدت شــاهدش بوديم )كه 3 ســال پيش در 
چنين روزهايی هنرمند محبوب و مــورد تأييد جناح 
اصولگرا بود(. ماجرای شاخ های اينستاگرام هم داستان 
مفصلی است كه می شود مستقال به آن پرداخت. نكته 
چيز ديگری است. اينكه محدود كردن فضای مجازی 
دغدغه چند  درصــد از جامعه اســت؟ نمايندگانی كه 
می گويند مسئله شان مردم است، چقدر از آنچه در دل 
جامعه می گذرد اطالع دارند؟ كسی كه پشتش به منابع 
مالی گرم اســت و تحريم و تورم تأثيری بر زندگی اش 
نمی گذارد )و اگر هم بگذارد فقط بر ثروتش می افزايد( 
طبيعی است درد سرپرست خانواری را كه با حقوق 3 
ميليون تومانی بايد يك خانواده را اداره كند حس نكند.
طبيعتــاً نمايندگانــی كه با شــعار مبارزه با فســاد و 
بی عدالتی به پارلمــان آمده اند، نبايد جــزو اين گروه 
باشــند. حتی اگر محدود كردن فضای مجازی راهكار 
درســت و مناســبی باشــد )كه عقل می گويد چنين 
نيست و فيلترينگ راهكار بيهوده ای است( طرح چنين 
موضوعی در اين روزهای ســخت، نشانی آشكار از كج 
ســليقگی اســت. البته كه پيگيری دغدغه های پايگاه 
رأی نماينــدگان فعلی مجلس قابل درك اســت، ولی 
دوستان بايد اين نكته را لحاظ كنند كه آنها نمايندگان 
همه مردم هستند؛ نه قشــری خاص. مسئله عمومی 
مردم هم در اين روزها، دالر 20 هزار تومانی اســت نه 
اينستاگرام. ما در بزنگاهی به سر می بريم كه بيشترين 
فشار به عموم مردم ايران وارد می شــود. چنين فشار 
اقتصادی نفسگيری در اين 4 دهه اگر نگوييم بی سابقه، 
قطعاً كم سابقه است. در نظر گرفتن اولويت های جامعه، 
كمترين انتظاری است كه می توان از نمايندگان محترم 

مجلس داشت. 

سعيدمروتیيادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

علیمالئكهپزشك همشهريروايت
 روزنامه نگار و پزشك

فرزينشيرزادي
ويترينروزنامه نگار

چطوردندانهايمانراسفيدكنيم
دستگاه ها و فرآورده های بسياری براي 
سفيد كردن دندان وجود دارند، از جمله 
خميردندان های سفيد كننده دندان، 

ژل ها، دهان شــويه ها، نوارهــا، قالب ها 
و فرآورده هــای ســفيدكننده ای كه 

دندانپزشك به شما می دهد. 
ســفيد كردن دندان هــا برای 
افــرادی مطلــوب اســت كه 

دندان های سالم و بازسازی نشده )بدون پرشدگی( و لثه های 
ســالم دارند. افرادی كه ته رنگ زردی روی دندان هايشان 
وجود دارد، بهتــر از همه بــه اين ســفيدكننده ها جواب 
می دهنــد.  همــه خميردندان ها تا حدودی به برداشــتن 
رنگ های سطحی كمك می كنند، زيرا به هرحال آنها حاوی 
مواد  اليه بردار ضعيفی هســتند. برخی از خميردندان های 
ســفيدكننده حاوی مواد براق كننده يا شيميايی هستند 
كه كارآمدی بيشــتری در رنگ زدايی دارنــد. خميردندان 
ســفيدكننده فقط می تواند به برداشتن رنگ های سطحی 
كمك كنند و حاوی مواد سفيدكننده نيستند؛ فرآورده های 
حاوی پراكسيد كارباميد يا پراكســيد هيدروژن به روشن 
كردن رنگ عمق دندان كمــك می كنند. خميردندان های 
ســفيدكننده می توانند حدود يك درجه يا يك سايه رنگ 
دندان را روشن تر كنند. برعكس سفيدكننده های قوی كه 
در مطب دندانپزشك به كار می روند، می توانند دندان  ها را 
3 تا 8 سايه روشن تر كنند. نوارهای سفيد كننده بسيار نازك 
و تقريباً نامريی هســتند كه با يك ژل ســفيدكننده با پايه 
پراكسيد پوشانده شده اند. اين نوارها بايد مطابق دستورات 
روی برچسب به كار برده شــوند. نتايج اوليه در طول چند 
روز ديده می شــوند و نتايج نهايی برای حــدود 4 ماه باقی 
می مانند.  در ميان تازه ترين فرآورده های ســفيدكننده در 
دسترس، دهان شويه های ســفيدكننده هستند. آنها مانند 
اغلب دهان شويه ها باعث خوشــبويی دهان می شوند و به 
كاهش تشكيل پالك دندانی و بيماری لثه كمك می كنند. 
اما اين فرآورده ها همچنين شــامل اجزايی مانند پراكسيد 
هيدروژن در برخی از آنها هســتند كه دندان ها را ســفيد 
می كنند. تأثير اين دهان شــويه ها ممكن اســت 12هفته 
طول بكشــد تا ظاهر شــود. كافی اســت پيش از مسواك 
زدن دهان شويه را برای 60ثانيه، 2 بار در روز دور دهانتان 
بگردانيد. البته دهان شــويه ها ممكن اســت به اندازه ساير 
فرآورده های ســفيدكننده دندان مؤثر نباشند. از آنجايی 
كه دهان شويه سفيدكننده برای مدت كوتاهی در تماس با 
دندان ها قرار می گيرد ـ فقط 2 دقيقه در روز در مقايسه با 30 
دقيقه برای اغلب نوارهای سفيدكننده ـ ممكن است تأثير 

كمتری داشته باشد. 

ضربههايواقعيت
فرزندان سرزمين پهناور فقر، بي پناهان 
محله هايي مثل ميدان گمرك، مولوي، 
هرندي، شــوش، باغ آذري يا هر جاي 
ديگر كه داغ نــداري و بي برگي دارند، 

بروبچه هــاي ســرد و گــرم  
چشيده اي هستند. البته اگر 
جان ســالم به در برده باشند 
از واقعيت هــاي مهاجــم 

دوروبرشــان. اين واقعيت ها چيســتند؟ يــك قلمش را 
بخوانيد.

پسربچه تخس پنج ساله اي صبح اول وقت از خواب پريده 
و هيچ كس نيست توي خانه كه بهش صبح به خير بگويد. 
)بياييد اينجا از سر تقصيرات پدر و مادر درمانده اش بگذريم 
كه صبحانه خوردنشان را قرباني 10دقيقه خواب شيرين 

دم صبح مي كنند. بياييد خودش را فقط درنظر بياوريم.(
طفلكي بيدار شده. نه سراغ تلويزيون مي تواند برود، نه سراغ 
سه چرخه عتيقه اش و نه سر وقت مسلسل پالستيكي اش. 
پســربچه ما خودش را از چهارپايه فكســني كنار پنجره 
مي كشــد باال تا ببيند اين پنجره دلبــاز پرنور چي بهش 
مي بخشد در اين صبح دل انگيز. پسرك مي بيند يك مرد 
مومشــكي، آســتين چپش را داده باال و جورابش را روي 
بازو ســفت گره زده. خوب دقت مي كند. چشم هاي مرد 
مومشــكي رفته، اما حالت صورتش طوري است كه انگار 
كجكي آسمان را مي پايد. يك مگس چاق و چله هم نشسته 
نوك سوزن يك ســرنگ خونين، كنار پاي آقاهه. پسرك 
روايت ما زود مي فهمد كه پاي راست مرد نه كفش دارد، نه 
جوراب. و مي رود توي فكر حل اين معما كه چرا آقاهه لنگه 

جورابش را بسته به بازوي پر از لكه هاي كبودش.
مي بينيد كه پســرك روايت ما در اين صبح دل گشــا با 
چه پرسش هايي دست به گريبان اســت. او در كاشانه اي 
زيرزميني، در يكي از فرعي هاي معروف به آشــتي كنان، 
جايي حوالي ميــدان گمرك، مولوي يــا محله هرندي، 
بيخ دل پدر و مادر بيچاره اش دارد بزرگ مي شود. به قول 
بزرگي، مگر مي شــود نفهميد؟ مگر مي شــود ضربه هاي 

واقعيت را ناديده گرفت؟
اگر او بتواند از يورش همين يك قلم واقعيت پشت پنجره 
در برود اگر چند تا اگر ديگر را تاب بياورد و جان سالم در 
ببرد، آن وقت مي شــود بچه ميدان گمــرك، باغ آذري، 
شــوش يا محله هرندي؛ يكي از هزاران فرزند جغرافياي 
بالخورده؛ آدم آب ديده اي كه حرف دارد براي گفتن. آن 
وقت مي شود يكي از كســاني كه از همين محله ها بلند 
شده اند و زندگي را تاب آورده اند تا حقشان را با فروتني از 

اين روزگار بستانند.

ماهيسياهه
»ماهي ســياهه«، نوشــته لئو 
ليوني با ترجمه غالم رضا امامي، 
مجموعه اي از 4 كتاب به اسم هاي 
»نوازنده«، »شاعر«، »هر چيزي 
رنگــي دارد« و »درخــت الفبا« 
براي گروه سني »ج« است. اين 
مجموعه، شــاهكارهاي جذاب، 
ماندنــي و خواندني لئــو ليوني، 
برترين جوايز جهاني را نصيبش 

كرده است. تصويرهاي هنرمندانه ليوني همراه كلمه ها، افق هاي 
تازه اي را روياروي ديده و دل و انديشه كودكان مي گشايد.

كتاب نوازنده، چهار داستان از لئو ليوني است. داستان اول درباره 
حلزون كوچكي است كه مي خواهد بزرگ ترين خانه دنيا را داشته 
باشد و پدرش براي او داستاني تعريف مي كند كه حلزون كوچك 
از اين فكر دست بردارد. در داستان دوم موشي آهنگ و موسيقي 
مي آموزد. داستان سوم درباره  بچه تمساحي است كه مي خواهد 
كارهاي حيوانات ديگر را ياد بگيرد و داســتان چهارم زندگي شاد 
و ترسناك يك موش با دم سبز است. كتاب شاعر دربرگيرنده سه 
داستان است. نخستين داستان درباره موشي به نام فردريك است 
كه وقتي دوستانش همه روزها و شب ها كار مي كنند، او نشسته و به 
نور آفتاب و طبيعت نگاه مي كند و واژه براي زمستان جمع مي كند. 
وقتي سرما مي رســد و آذوقه موش ها تمام مي شود، اين واژه هاي 
فردريك است كه به آنها كمك مي كند تا زمســتان را بگذرانند. 
داستان ديگر درباره دو نوزاد يكسان و شــبيه هم است كه وقتي 
رشد مي كنند تبديل به دو موجود متفاوت مي شوند و داستان سوم 
درباره ماجراي شگفت انگيز زندگي يك موش كوكي است. كتاب 
»هر چيزي رنگي دارد« هم دربردارنده 3 داستان است. داستان اول 
درباره ماهي سياهي به نام سويي مي است كه روزي يك ماهي تن، 
تمامي دوستان اين ماهي ريز را مي خورد. اما اين رويداد ناگوار سبب 
مي شود كه او با دريا و زيبايي هايش آشنا شود. وقتي سويي مي به 
ماهي هاي ريز ديگر مي رســد و از آنها مي خواهد براي ديدن نور 
خورشيد بروند، ماهي هاي قرمز از ترس خورده شدن پيشنهاد او را 
نمي پذيرند. پس سويي مي فكري مي كند و همه با هم در كنار هم، 
يك ماهي قرمز بزرگ مي سازند كه سويي مي چشمش مي شود. 
داستان دوم درباره يك موش و سومي هم دوستي دوآفتاب پرست 
است. و كتاب چهارم با عنوان »درخت الفبا«2 داستان دارد؛ داستان 
اول درباره  درختي پر از حرف اســت كه زنبــوري به حرف ها ياد 
مي دهد چطور با هم كلمه بسازند كه هيچ بادي نتواند آنها را از هم 
جدا كند و كرم ابريشمي يادشان مي دهد كه با هم جمله اي بسازند، 
صلح روي زمين و دوستي و خوشبختي براي همه  انسان ها. داستان 
دوم درباره  كرم اندازه گيري اســت كه همه  چيز را اندازه مي گيرد، 
حتي آواز يك بلبل را! هر يك از اين كتاب ها را انتشارات به نگار با 

بهاي 6هزار و پانصد تومان منتشر كرده است. 

خوانشورقيار
بيســت و يكمين نشســت از مجموعه 
درس گفتارهايي درباره شمس تبريزي، 
چهارشنبه 4 تير ساعت 16 با سخنراني 
مهدي محبتــي، عضو هيــأت علمي 
دانشگاه زنجان، به »خوانش ورق يار« 
اختصاص دارد كه به صــورت مجازي 

پخش خواهد شد.
به گزارش همشــهري، با تأملي جدي و به دور از غوغا و هياهو، مي توان از خود 
پرسيد كه شمس تبريزي و نوع شخصيت و انديشه اش و اصوالً تكيه بر اينگونه 
نگره هاي عرفاني تا چه حد مي تواند پاسخگوي مسائل و مباحث پيچيده فكر و 
روان انسان امروز باشد؟ آيا تكيه بيش از حد بر اين سنخ نگرش ها، ما را از الزامات 
اوليه يك زندگي متعادل و معقول دور مي ســازد يا پر و بالي مي دهد تا اوجي را 
تجربه كنيم كه ضمن داشتن يك زندگي معتدل و معقول با فضاهايي بي بديل و 

ناياب نيز آشناتر شويم؟
هدف از اين درس گفتار نگاهي دگرگون به ميراث شمس تبريزي و نگرش هاي 

ويژه اوست.
عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 
به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را به صورت 

زنده مشاهده كنند.

دريچه

20 سال پيش 

همشهري 4تير1379
پژوپرشيادربازارداخلي

منوچهر غروي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: پژو مدل »پرشــيا« 
كه مدل تكامل يافته پژو405 اســت به زودي در بازار داخل عرضه مي شود. وي 
گفت: از اين پس هر سال شاهد توليد محصول جديدي در صنعت خودرو سازي  
ايران خواهيم بود. محصول جديد ممكن است با تغييرات جزئي يا عمده در يك 
محصول از پيش توليد شده يا توليد يك محصول كامال جديد باشد. وي افزود: 
توليد صنعت خودروسازي كشور در 3سال آينده به حدود 400هزار دستگاه در 
سال مي رسد. لذا از امروز با اشاعه فرهنگ احترام به مشتري، بايد مشتريان آتي 

اين صنعت را حفظ كنيم.

پايتختدرپايتخت

ظرفيت هاي تمامي محصوالت گردشگري ايران نياز به تعريف 
مجدد ندارند و بر همگان شناخته شده است. اما مشكل اصلي 
در بهره وري ضعيف از ظرفيت هاي گردشــگري كشور است چون باور جايگزيني 

اقتصاد گردشگري به جاي اقتصاد نفتي شكل نگرفته است.
آيا پايتخت گردشــگري ايران مي توانــد در دل پايتخت سياســي و اقتصادي 
)اقتصاد نفتي( تعريف شود و آيا مي توان در تهران الگوي كامل دروازه ورودي يا 
هاب گردشگري ايران را پياده سازي  كرد؟ آيا مي توان ماكت تمامي محصوالت 
گردشگري كشور را در تهران پياده سازي  كرد؟ پاســخ به اين سؤاالت با ايجاد 
منطقه 22به عنوان منطقه گردشگري در دل پايتخت براساس طرح جامع تهران 

مثبت است.
منطقه 22تهران اگر بخواهد به عنوان پايتخت گردشــگري كشور نيز عمل كند 
نيازمند تأكيد بر مديريت شهر گردشگر است. اين منطقه با داشتن ظرفيت هاي 
ارزشــمند گردشــگري همچون درياچه خليج فارس، پــارك جنگلي چيتگر، 
خرگوش دره، لتمال كن، مجتمع فرهنگي - تفريحي ايران مال، مجموعه باملند، 
مجموعه سواركاري و نزديكي به فرودگاه هاي كشور، مجموعه ورزشي آزادي و... 
و همچنين همجواري با ساير ظرفيت هاي گردشگري شهري، تاريخي و اقتصادي 
پايتخت، مي تواند به عنوان دروازه و هاب گردشگري كل كشور در ايجاد جريان 

اقتصاد گردشگري براي همه محصوالت گردشگري عمل كند.
اين منطقه مي تواند به عنوان محل تالقي و معرفي ظرفيت هاي قوميتي، فرهنگي، 
تاريخي، استعدادي و طبيعي تمامي استان هاي كشور براي گردشگران داخلي و 
ورودي نيز شناخته شود و به محلي براي پياده سازي الگوهاي گردشگري شهري 
تبديل شود. لذا ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري گردشگري در اين منطقه، 
صرفا ارزش افزوده تورمي همانند ساير مناطق نخواهد داشت. بلكه ارزش افزوده 
عملكردي براساس پتانسيل هاي گردشگري به ارزش افزوده تورمي اين منطقه 
نيز خواهدافزود. عالوه بر اين موارد تبديــل ظرفيت هاي منطقه 22به ظرفيت 
واقعي گردشگري در حوزه تندرستي، ســالمت، تفريحي، تجاري و اقوام و... نيز 
مي تواند در ايجاد اشتغال در سطح كشور نيز مؤثر باشد. تحقق اين مباني اما تنها 
با تغيير نگاه مديريتي اين منطقه با ديدگاه شهر گردشگر به نتيجه مي رسد. در 
حوزه گردشگري نيز يكي از نكات مهم براي رسيدن به نتايج اقتصاد گردشگري، 
بازاريابي و تبليغات اســت كه منطقه 22با توجه به جمعيت ساكن استان هاي 
البرز و تهران كه رقمي معادل 15ميليون نفر از جمعيت 80ميليوني كشور است 
و دسترسي به استان هاي گيالن و مازندران را هم فراهم مي كند و هاب ورودي 

پروازهاي خارجي به ايران است، از امكان گردشگري مناسبي برخوردار است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
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