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جزئيات بسته حمايت از 
اجاره نشين ها

 بدون پروانه برج می شوند
 بدون پايان کار، افتتاح

#انسان هاي_واقعي 
ماسك_مي زنند

كار از دور

ساختمان پالســكو بدون پروانه تا 
طبقه 14 ساخته شــده و ساختمان 
بورس بدون پايان كار به بهره برداری 

رسيده است

چهره هاي سياسي جمهوري خواه، 
با رد اظهارات غيرعلمــي ترامپ و 
هوادارانش، مردم آمريكا را به زدن 

ماسك ترغيب مي كنند

 تجربــه دوركاری در ايام كرونا 
و بررســی الزامات تداوم آن در 

شرايط عادی
 افرادي كه در دوران دوركاري، 
از خانه كار كردند چه تجربياتي را 

پشت سر گذاشتند؟
 دســتگاه ها بايد صفــر تا صد 

خدمات را الكترونيكي كنند
 از نگاه مديــران، دوركاري چه 
چالش هايي براي حفظ بهره وري 
شــركت هاي دولتي و خصوصي 

داشته است؟

ديدگاه
محمد درويش؛   استاد دانشگاه

پس از سال ها تالش براي احياي تاالب ها در ايران، در 
نهايت تاسف امروز حتي نمي توانيم يك تاالب در كشور 
معرفي كنيم كه احياي آن با روش نگرش مديريت زيست بومي صورت گرفته باشد.

به خوبي به ياد داريم، وقتي كه جشن پايان مديريت زيست بومي براي تاالب پريشان 
برگزار شد، همان سال بود كه تاالب پريشــان به طور كامل و براي هميشه خشك 
شد. درست شبيه به همين ماجرا براي تاالب هامون هم اتفاق افتاد و اين تاالب هم 
خشك شد. درحالي كه هر دو اين تاالب ها در شمار تاالب هاي بين المللي ثبت شده 

در كنوانسيون رامسر هستند.
در اين شرايط اما چه اقدامی بايد براي حفظ و احياي تاالب های كشور انجام شود؟ 
پاسخ به اين سوال پيچيده نيست. بايد چيدمان توسعه در هر منطقه اي در باالدست 
حوضه هاي آبخيز و باالدست تاالب ها به گونه اي طراحي شود كه پس از تامين حقابه 
شرب، اولويت با تامين حقابه تاالب ها و محيط زيست باشد نه آن كه حقابه تاالب و 

محيط زيست صرف تامين حقابه كشاورزي و صنعت شود.
اگر تامين حقابه تاالب ها و محيط زيســت پــس از تامين حقابه شــرب از همان 
ســال هاي قبل در دســتور كار قرار می گرفت و حقابه تاالب ها صرف كشــاورزی 
و صنعت نشــده بود، امروز ديگر هرگز تاالب بختگان در اســتان فارس خشــك 
نمي شد. تاالب گاوخوني در پاياب زاينده رود هم خشك نشده بود. اگر تامين حقابه 
تاالب ها پيش از تامين حقابه برای زمين های كشــاورزی و كارخانه های صنعتی 
 همان سال ها انجام شــده بود، امروز ديگر شاهد روزگار غم انگيز تاالب هورالعظيم 

در غرب خوزستان هم نبوديم.
سازمان حفاظت محيط زيست البته در باليي كه بر سر تاالب هورالعظيم آمد كامال 
مقصر است. چون اين سازمان بود كه به طور عمد، كوچك تر شدن محدوده طبيعي 
تاالب هورالعظيم را پذيرفت و با تكه تكه شــدن اين تاالب به 5قطعه آن هم درون 

خود هورالعظيم موافقت كرد و بدان پاسخ مثبت داد.
امروز در نتيجه چنين رفتارهايي است كه تشكل هاي محيط زيستي و جامعه محلي 
هرگز نمي توانند تا زماني كه سازمان حفاظت محيط زيست به نمايندگي از دولت و 
حاكميت نتواند دست كم يك طرح موفق در احياي تاالب هاي كشور معرفي كند، به 
سياستگذاري هاي جديد براي احياء و حفاظت از تاالب هاي كشور از سوي سازمان 
حفاظت محيط زيست اعتماد كنند و باور داشته باشند كه بايد وارد پروژه حفاظت 

و احياي تاالب ها با مديريت زيست بومی شوند.
امروز حتي در درياچه اروميه هم شاهد يك دوپينگ آبي از طريق طرح انتقال آب 
زاب به عنوان يك بي اخالقي بزرگ در حوزه محيط زيست هستيم. تمام طرح هايی 
كه در چندين سال گذشته در حوزه حفاظت و احياي تاالب هاي ايران اجرايي شد 
اما تنها توانست دفتر تاالب ها در سازمان حفاظت محيط زيست را به يك اداره كل 
ارتقاء دهد. بدون آنكه وضعيت تاالب هاي كشور بهتر شده باشد. تنها دفتر تاالب ها 
اداره كل شد و يك مديركل جديد به مجموعه سازمان حفاظت محيط زيست كشور 

افزوده شد.
به تاالب هاي ايران بنگريد و وضعيت آنها را بررسي كنيد. وضعيت تاالب بختگان را 
نگاه كنيد. به تاالب تشت نظر كنيد. تاالب ارژن را رصد كنيد. تاالب پريشان، تاالب 
كافتر و تاالب هاي پنجگانه خوزستان و حتي بسياري از تاالب هاي ايران در منطقه 
خراسان و استان سيستان  و بلوچستان را نگاه كنيد حال و روزشان  غم انگيز هستند.

سخن پاياني اما آن است كه هيچ تالش جدي براي احياي دوباره تاالب ها در كشور 
صورت نگرفته است.همچنين تا زماني كه به اين نتيجه نرسيم كه با كمك جامعه 
محلي و تاالب نشين ها بايد تالش كرد تامين حقابه تاالب ها را مقدم بر تامين حقابه 
كشاورزي و صنعت تحقق بخشيد، هيچ مسيري نمي تواند به تاب آوري سرزمين و 

حفظ و احياي دوباره تاالب ها در كشور منجر شود.

 چاره احياي واقعي
 تاالب ها در ايران چيست؟

يادداشت
حشمت اهلل فالحت پيشه ؛   نماينده سابق مجلس

مطالبات عمومي معموال از نماينــدگان تازه راه يافته 
به ادوار جديد مجلس باالست. مجلس يازدهم به طور 
طبيعي خواســته هاي جديدي را دنبــال مي كند و 
نمايندگان آن سعي مي كنند خود را متفاوت از مجلس 
سابق نشان دهند. واقعيت اين اســت كه در همين يك ماه نخست تشكيل مجلس 
يازدهم، نمايندگان مجلس با بخشي از واقعيت هاي مجلس يازدهم مواجه شده اند؛ 
ازجمله اينكه بزرگ ترين شوك اقتصادي سال1399در همين يك ماه اتفاق افتاد 
و دالر نزديك به 5هزار تومان افزايش قيمت يافت. اين بزرگ ترين شوك اقتصادي 

در شروع دوره فعاليت آنها محسوب مي شد.
براي درك هرگونه رفتار نمايندگان مجلس يازدهم درقبال دولت آقاي روحاني با 
3مقوله مواجه هستيم. مقوله نخست دولت است. دولت آقاي روحاني بعد از 7سال، 
نقاط ضعف و قوت خود را آشكار كرده اســت و به طور مشخص عملكرد موفقي در 
زمينه اقتصادي نداشته اســت. سياســت اين دولت در حوزه اقتصادي به توفيق 
نرسيده است. ممكن است دولتمردان داليل مختلفي را مطرح كنند، ولي واقعيت 
اين است كه مهم ترين سنجه و معيار، وعده هاي دولت است. بخش اعظم وعده هاي 
اقتصادي آقاي روحاني در دولت دوم ايشان تحقق پيدا نكرد. بخش اعظم اين ضعف 
نيز به تنبلي، بي برنامگي، اختالفات درون دولت و موارد حوزه مديريتي برمي گردد. 
يكي از ظلم هاي بزرگ اين است كه دولت اسكناس  هاي بي پشتوانه اي چاپ مي كند 
تا حداقل بخشي از تعهدات پرداختي خودش را انجام دهد. اين از جيب مردم صورت 
مي گيرد. وقتي دالر و سكه گران مي شود، از جيب مردم برداشته مي شود كه بخش 
اعظم آن به جيب 5ميليون حقوق بگير دولت واريز مي شود. اين ضعف ها بر كسي 
پوشيده نيست. دولت اگرچه مشكل خارجي و تحريم دارد، اما ديگر سخت است كه 
همه  چيز را گردن تحريم انداخت، چرا كه درآمد مالياتي 5برابر درآمد نفتي دولت 
است و از سويي دولت با گران كردن بنزين روزانه 200ميليارد تومان عايدي اضافي 

به دست آورد؛ بنابراين نمي شود به اسم تحريم ضعف هاي مديريتي را پوشاند.
مقوله دوم، مجلس اســت. نمايندگان مجلس حتما بايد بدانند كه مردم ما دنبال 
مقصر نيستند. در واقع مقصريابي ســؤال مردم نيست. سؤال آنها اين است كه چه 
راهكاري وجود دارد و چه كساني مي خواهند مشكل را حل كنند. اتفاقا كساني كه 
ســعي مي كنند طرف هاي ديگر را مقصر جلوه دهند، خودشــان عوامل مشكالت 

اقتصادي شناخته خواهند شد.
مجلس، هم راهكار نظارتي دارد، هــم راهكار قانونگذاري. تا بودجه ســال آينده 
كه پيش نويس آن از شهريورماه آغاز مي شــود و آذرماه به مجلس مي آيد، بخش 
اعظم كار مجلس، نظارتي اســت و به طور طبيعي روساي كميسيون هاي مجلس 
به رئيس جمهور نامه انتقادي نوشــتند و از ابزار نظارتي اســتفاده كردند. تجربه 
3دوره نمايندگي مجلس از سوي نگارنده، نشان داده به جاي نامه نگاري و مصاحبه 
كردن بهتر است كميسيون هاي متقارن مجلس و دولت شكل گيرد. آنها مي توانند 
جلسات مشتركي درباره مشــكالت، كمبودها و امكانات موجود بگذارند و سپس 
با هم به مردم توضيح دهند و براي مشــكالت راه حل ارائه كنند. صرف ســؤال و 
استيضاح از رئيس جمهور و كابينه يا گفت وگوهاي متقابل و چالش برانگيز اگرچه 
ممكن است جنبه سلبي بعد نظارتي مجلس را تأمين كند، ولي مشكل مردم جنبه 
 سلبي نيست، بلكه ايجابي است؛ اينكه مجلس و دولت با هم مشكالت اقتصادي را

 حل كنند.
مقوله ســوم، ملت اســت. مجلس و دولت بايد با اســتفاده از اختيارات خودشان 
نه بــراي تقابل كه بــراي تعامل در راســتاي بــرآوردن نيازها و حل مشــكالت 
مردم اقدام كنند. مشــكالت مملكت امروز نيازمند تعامل اســت. شكل دادن به 
رويكردهاي تقابلي كه ممكن اســت جريانــات افراطي آن را به كشــور تحميل 
 كننــد، نه تنها مشــكلي را حل نمي كنــد، بلكه منجــر به يأس و ســرخوردگي 

ملت خواهد شد.

مردم دنبال مقصر نيستند
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سهميه كنكور  آقازاده  هاي 
دانشگاهي قطع نشد

رئيس كل بانك مركزي با وجود انتقادهــای پراكنده برخی 
نمايندگان مجلس تاكيدكرد: ارزپاشي نمي كند. همتي با اين 

نظر، خط بطالني كشيد بر نظريه تزريق منابع ارزي حياتي به بازار و راه حل كنترل 
بازار را بازارسازي دانست.

ارزپاشی ممنوع!
در پی اظهارنظرهای پراكنده برخی نماينــدگان و انتقادها از 
تحوالت بازار ارز، عبدالناصر همتی اعالم كرد كه بانك مركزی 

دنبال ارز پاشی نيست و آگاهانه بازار ارز را مديريت می كند

  فرزندان 80 هزارنفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها 
سال هاســت در قالــب يــك دســتورالعمل به صورت 

چراغ خاموش از سهميه كنكور استفاده مي كنند
  براساس اليحه ساماندهی سهميه های ورود به مقاطع 
مختلف آموزش عالي، پيشــنهاد لغو مصوبه تســهيالت 
فرزندان هيأت علمی داده شده، اما به داليل نامعلومی هنوز 

اجرايي نشده است

صفحه4 را 
بخوانيد
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حفاظت همزمان از 34تاالب کشور 
 برنامه مديريتي حفاظت از تاالب ها 
تا 5 سال آينده ادامه دارد

5

شوراي عالي مبارزه با پولشــويي در اقدامي مهم بند لزوم دريافت مدارك 
هويتي معتبر و رويت آن را از آيين نامه اجرايي اين قانون حذف كرده است. دانش

اين مسئله مي تواند راه را براي احراز هويت آنالين و به وسيله فناوري هاي 
جديد هموار كند.

در صورت موافقت هيأت وزيران و رئيس قوه قضاييه با اين مسئله، مي توان انتظار داشت تا 
در آينده امكان كارهاي مختلف بانكي ازجمله افتتاح حساب بدون نياز به حضور در شعبه 

و با احراز هويت آنالين ميسر شود.
الزام قانون مبارزه با پولشــويي بر احراز هويت فيزيكي و اخذ مدرك معتبر هويتي افراد و 
تطبيق آن با مدارك معتبر تاكنون يكي از چالش هاي آنالين شدن طيف جديدي از امور 

مالي در كشور بوده است.
براســاس ماده5۶ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشــويي، براي احراز هويت افراد، 
بايد اطالعات هويتي آنها دريافت و با مدارك معتبر تطبيق داده شــود. بند يك ماده59 
اين آيين نامه اما اعالم كرده بود كه احراز هويت ارباب رجوع تنها با استفاده از منابع قابل 

اطمينان و مستقل و اخذ مدارك معتبر قابل قبول است.
حاال در صورت نهايي شدن اين مسئله فرايند احرازهويت الكترونيكي از سوي شبكه بانكي 
نيز امكان پذير مي شود و شــبكه بانكي مي تواند از فرايندهاي ديجيتال براي احرازهويت 
افراد بهره گيرد. پيش از اين به خاطر شيوع نوع جديد ويروس كرونا فرايند احراز هويت در 
سجام براي دريافت كد بورسي غيرحضوري شــده بود. در روش هاي احراز هويت آنالين 
از الگوريتم هاي هوش مصنوعي براي مطابقت چهره كاربر با تصاوير موجود در بانك هاي 
اطالعاتي دولتي استفاده مي شود. به نظر مي رسد اين تجربه اكنون قرار است به امور ديگر 

هم گسترش پيدا كند.

جهش آنالين 
چندسالي مي شود كه ديگر حتي افراد مسن به استفاده از اپليكيشن هاي موبايل يا اينترنت 
بانك براي كارهاي مالي ازجمله نقل و انتقال وجه و پرداخت قبوض عادت كرده اند. هنوز اما 
مردم به خاطر انجام بسياري از كارهاي بانكي مجبورند به شعب بانك ها مراجعه كنند. يكي 
از علت هاي اين مسئله هم نياز به احراز هويت اشخاص در موارد مختلف فعاليت هاي مالي 
است. اكنون اما راهكارهاي فني احرازهويت آنالين افراد در كارگروه بانكداري ديجيتال 
بانك مركزي در حال بررسي است و مي توان اميد داشت طيف جديدي از كارهاي مالي 

امكان انجام آنالين را داشته باشند.

احتمال حذف نياز به احراز هويت فيزيكي 
براي کارهاي مالي

تعــدادي از كارشناســان 
اورژانس  اجتماعي سازمان 
بهزيســتي روز گذشــته 
در اعتــراض بــه وضعيت 
استخدامي و حقوقي شان 
جلوي ســاختمان اصلي 
سازمان بهزيستي تحصن 

كردند.
بالتكليفي استخدامي اين 
افراد بعد از سال ها فعاليت 

در اورژانس اجتماعي و حقوق پايين ازجمله مسائلي بود كه تجمع كنندگان به آن 
اعتراض داشــتند. يكي از پرســنل اورژانس اجتماعي با بيان اينكه بعد از 20سال 
خدمت براي بهزيســتي هنوز قراردادي اســت و تبديل وضعيت نشــده است به  
همشهري گفت: »آنطور كه ما شــنيده ايم پيش از سال نو به به استان ها بخشنامه 
شده بود كه 80درصد حقوق افراد پيماني بايد براي افراد قراردادي اعمال شود اما 
اين اتفاق نيفتاد و بعد از اعتراضي كه انجام شد، اعالم كردند آنچه به قسمت »ساير« 

فيش حقوق اضافه شده همين افزايش حقوق است كه مورد قبول ما نبود.
او با بيان اينكه در زمان شيوع ويروس كرونا كارشناســان اورژانس اجتماعي بايد 
به صورت شيفتي سر كار حاضر مي شدند،  گفت: »با وجود اين مبلغي كه تا فروردين 
امسال به عنوان اضافه حقوق برايمان واريز مي شــد، قطع شد. به ما گفته اند قطع 

اضافه حقوق ها به دليل كمبود بودجه است.«
براساس پيگيري هاي همشهري 2نفر از معاونان سازمان بهزيستي استان تهران در 
ميان تحصن كنندگان حاضر شده و بعد از شنيدن مشكالت آنها اعالم كردند مجوز 
تغيير وضعيت از پيماني و قرارداي به رسمي بايد توسط دولت صادر شود و بهزيستي 
از نظر قانوني نمي تواند در اين زمينه تصميم گيرنده و تأثيرگذار باشد. اختالف حقوق 
بين كارشناسان اورژانس اجتماعي در تهران و ساير شهرها مسئله ديگري است كه 
تعدادي ازكارشناســان اورژانس اجتماعي به آن اعتراض دارند. معاونان سازمان 
بهزيســتي از وجود اين اختالف حقوق ابراز بي اطالعي و عنوان كردند، علت اين 

اختالف حقوق را پيگيري مي كنند.
يكي از نمايندگان متحصنان نيز كه قرار اســت هفته آينده با مسئوالن بهزيستي 
درخصوص نتيجه پيگيري هاي مشــكالت كارشناســان اورژانس، ديدار داشــته 
باشد، گفت: »معاونان ســازمان بهزيســتي از ما فرصت يك هفته اي خواسته اند 
 تــا مطالبات مــا را پيگيري كننــد و اميدواريم كــه بتوانيم حــق و حقوقمان را 

به دست بياوريم.« 
او ادامه داد: »پيگيري ما در اين تحصن بيشــتر درخصوص مطالبات حقوقي بود و 
تبديل وضعيت از پيماني و قراردادي به رسمي خواسته هاي بعدي ما بود. حقوق ما 
2ميليون  و 800هزار تومان است و به ما قول داده شده تا با توجه به بودجه سازمان 
بهزيستي مقدار كمك هزينه ۶00هزار توماني كه تا كنون براي ما پرداخت مي شد 

را بيشتر كنند.«

 کارشناسان اورژانس اجتماعي
خواستار افزايش حقوق شدند
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رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
روز گذشــته )شــنبه( در ارتباط رهبري

تصويري با رئيس و مسئوالن عالي 
قضايي و همچنين رؤساي كل دادگستري هاي 
سراســر كشــور با ابراز خرســندي از اقدامات 
انجام شــده در يك ســال اخير، بر لزوم استمرار 
حركت تحولي در قوه قضاييه به صورت متوازن و با 
محوريت مردمي بودن قوه تأكيد كردند و گفتند: 
مبارزه با فساد كه در اين دوره به اوج خود رسيده 
است، بايد بدون اغماض و براساس حق و عدل و 
قانون و همچنيــن بدون تعدي و ظلــم به افراد 
بي گنــاه با قــدرت ادامه يابد. حضــرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين با تأكيد بر اينكه ماجراي كرونا 
تمام نشــده و همچنان ادامه دارد، همه مردم و 
مســئوالن را بــه جدي گرفتــن رعايــت 
دستورالعمل هاي بهداشتي و جلوگيري از شيوع 

مجدد ويروس كرونا فراخواندند.

كارشكنيمفسدان،تحولراسختترميكند
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقالب اسالمي با گراميداشت ياد 
شهيد مظلوم آيت اهلل بهشــتي، شهيد قدوسي، 
شهيد الجوردي و ديگر شــهيدان دستگاه قضا، 
»تدوين نسخه ارتقايافته و پيشرفته تر سند تحول 
قضايي« را با اســتفاده از انديشــمندان حوزه و 
دانشــگاه و تجربيات درون قوه اي، كاري باارزش 
خواندند و افزودند: در زمان هاي الزم از اجراي اين 
ســند و برنامه هاي مترتب بر آن به مردم گزارش 
دهيد كه اين كار در اميدواري مردم به دســتگاه 

قضا قطعا تأثيرگذار است.
 ايشان تحول را ضرورتي مستمر، مديريت شده و 
توأم با دريافت هاي جديد و ابتكارات تازه خواندند 
و افزودند: اين كار بايد بر اصول و مباني اســالمي 
و ديني مبتني باشــد وگرنه تحول بدون مبنا، به 

تذبذب و هرج ومرج منجر مي شود.
 حضرت آيــت اهلل خامنه اي ايجاد تحــول را در 
عمل بسيار دشوار خواندند و گفتند: البته برخي 
مقاومت ها نه از روي سوءنيت، بلكه از سر ناتواني 
و يا نداشتن حال و حوصله تغييرات بنيادين است. 
البته مخالفت هاي كساني كه از وضع موجود منتفع 
هستند و كارشكني ها و فضاســازي هاي شبكه 
درهم تنيده مفسدان و مجريان نيز ايجاد تحول را 

سخت تر مي كند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي تالش هــاي بي وقفه 
دشمنان براي »خنثي كردن هر حركت اصالحي 
و تحولي در نظام« را از طريق جوسازي رسانه اي 
و ايجاد وسوسه و بدبيني در افكار عمومي، از ديگر 
دشواري هاي ايجاد تحول خواندند و تأكيد كردند: 
تنها راه مؤثر براي مقابلــه با همه عوامل و عناصر 
ضد تحول، »منفعل نشدن، استقامت، توكل بر خدا 

و ادامه شجاعانه مسير تحول« است.

نگاهازباالبهمردمغيرقابلقبولاست
رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنانشــان با 
اشاره به وظايف مهم و بسيار گسترده قوه قضاييه 
در قانون اساسي، پيگيري و اجراي متوازن همه 
اين وظايف را ضروري برشمردند. ايشان در همين 

زمينه، موضــوع »احياي حقوق عامــه« را مهم 
خواندند و با ابراز خرسندي از فعاليت هاي اخير قوه 
در اين زمينه، گفتند: اگر دادســتاني ها احساس 
كردند حقوق عامه در حال تضييع است، بايد وارد 

كار شوند و از حق مردم دفاع كنند.
 حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به يكي ديگر از 
وظايف اساسي دستگاه قضا در قانون اساسي يعني 
»پيشگيري از وقوع جرم« افزودند: اگر بسترهاي 
شكل گيري و وقوع جرم به درستي شناخته شود، 
پيشگيري علمي از وقوع جرم و درنتيجه كاهش 
فراوان هزينه هاي مقابله با جرم محقق خواهد شد 
كه اين كار نيازمند همراهي همه قوا به خصوص 

قوه مجريه است.
 رهبر انقالب گفتند: در مسائل گوناگون ازجمله 
پيشــگيري از وقوع جرم و تعاريف حقوق عامه، 
دانش صرفا قضايي مشكل گشــا نيست و بايد از 
نخبگان حوزه و دانشگاه  در علوم مختلف كمك 
گرفت. ايشان با ابراز خرسندي از مشخص شدن 
برخي مصاديق حقوق عامه ازجمله محيط زيست 
و نيز واگذاري هاي غيردقيق بنگاه هاي توليدي، 
گفتند: اگر مراكز توليدي به اشــخاص ناصالح يا 
ناتوان واگذار شــود، توليد كشور ضربه مي خورد 

بنابراين، اين مصاديق جزو حقوق عامه است.
رهبر انقالب تعميم تحول خواهي از مســئوالن 
دســتگاه قضا به بدنه و همه كاركنان دستگاه را 
ضروري خواندند و افزودنــد: »مردمي بودن« از 
ديگر ضروريات ايجاد تحول است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي نــگاه از باال به مــردم را غيرقابل قبول 
دانستند و گفتند: همه ما مســئوالن نظام جزو 
مردميم و خيلي از مردم از ما باالتر هستند، بنابراين 
همه بايد خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانيم. 
»دسترسي آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش 
براي ارتقاي آگاهي و اطالعــات قضايي مردم«، 
»حضور مستمر و مواجهه مســتقيم با مردم« و 
»بهره گيري از كمك و اطالعات مردمي در مسائلي 
نظير مبارزه با فساد« از ديگر تأكيدات رهبر انقالب 

به مسئوالن قضايي بود.

گزارشزبانيوآماريناكافياست
ايشــان بيان گزارش زباني و آماري بــه مردم را 
الزم اما ناكافي دانســتند و با اشــاره به ضرورت 
بهره گيري از هنر و ظرفيت هاي رسانه اي در ارائه 
گزارش فعاليت ها، گفتند: متأسفانه با غفلت برخي 
مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر فيلم ها، شاهد 
نمايش فيلم هايي هستيم كه اساس و مباني قضايي 

جمهوري اسالمي را زير سؤال مي برند.
رهبر انقالب افزودنــد: غربي ها برخالف واقعيت، 
در فيلم هاي سينمايي ، دادگاه هاي خود را عرصه 
عدالت محض نشان مي دهند ولي ما حتي در ارائه 
واقعيات كشور از ظرفيت هاي هنري و رسانه اي 
بهره نمي گيريم و گاهي بر عكس نشان مي دهيم.

 ايشان با اشاره به ســخنان رئيس جمهور آمريكا 
درباره ۱۰سال حبس براي كساني كه نمادهاي 
برده داري و نژادپرســتي را به پايين بكشند و يا 
جدا كردن فرزندان مهاجران از والدينشان، گفتند: 
البته از اين بي قانوني ها در غالب فيلم هاي غربي 

خبري نيست.

تنهاراهمقابلهباويروسفســاد،قطعدست
مفسداست

رهبر انقالب اسالمي در ادامه نكاتي را درخصوص 
مبارزه با فســاد بيــان كردند. حضــرت آيت اهلل 
خامنه اي با بيان اينكه مبارزه با فساد از دوره قبل 
در قوه قضاييه آغاز شده بود و اكنون به اوج خود 
رسيده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون مالحظه 
و بدون اغماض با مفسد اميدوار مي شوند زيرا فساد 
مالي و اقتصادي همچون ويروس كرونا، بســيار 
خطرناك و به شدت واگيردار و مسري است. ايشان 
افزودند: تنها تفاوت ويروس كرونا با ويروس فساد 
اين است كه ويروس كرونا با شست وشوي دست 
برطرف مي شود اما تنها راه مقابله با ويروس فساد، 

قطع دست مفسد است.
رهبر انقالب اسالمي  وظيفه قوه قضاييه را برخورد 
متوازن با همه اشــكال و ابعاد فساد برشمردند و 
در عين حال تأكيد كردند: بايد مبارزه با فســاد، 
در درجه اول در داخل قــوه و به صورت جدي و 
كارشناسي انجام شود، زيرا تبعات و ضربه فساد 
در داخل قوه قضاييه بســيار سنگين خواهد بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيــد بر لزوم نگاه 
كارشناســي براي شناخت بســترهاي فسادزا و 
مقابله بــا آن، افزودند: مالك در مبارزه با فســاد 
بايد فقط حق، عدل و قانون باشد و هيچ مالحظه 

ديگري در كار نباشد.
 ايشان گفتند: البته همانطور كه در برخورد با فساد 
نبايد اغماض وجود داشته باشد، اما افراد بي گناه 
هم نبايد مورد تعدي قرار گيرند و رسيدگي ها بايد 
كامال براســاس قانون و عدالت و بدون جوگيري 
انجام شــود. رهبر انقالب اســالمي با اشــاره به 
گســترش فضاي مجازي و قضاوت افراد مختلف 
درباره رويدادها و مســائل، خاطرنشــان كردند: 
عموم مردم و فعاالن فضاي مجازي مراقب باشند 
تا نسبت به افراد بي گناه تعدي و ظلمي واقع نشود.

مبارزهبافســادازدورهآقايآمليالريجاني
آغازشد

حضرت آيت اهلل خامنه اي با گاليه از اهانت و ظلم به 
برخي بزرگان پاكدست قبلي قوه قضاييه در جريان 
قضاوت ها و اظهارنظرهايي كه درخصوص دادگاه 
اخير شــده، افزودند: خطاب من در اين موضوع 
مردم و جوانان مؤمن است كه مراقب باشند تعدي 
نكنند و به افراد معاند كــه به دنبال گرفتن انتقام 
از مواضع انقالبي و محكم قاطع فالن شــخصيت 
هستند، كاري ندارم. ايشان تأكيد كردند: حركت 
مبارزه با فساد كه اكنون در قوه قضاييه به خوبي 
مشاهده مي شود و خود را نشان داده است، از دوره 
آقاي آملي الريجاني آغاز شد و ايشان هم در داخل 
و هم در بيرون از قوه شروع كننده آن بودند و اينها 

نبايد از نظر دور باشد.
 رهبر انقالب اســالمي يكي از اقدامات خوب قوه 
قضاييه در مبارزه با فســاد را »حمايت از توليد و 
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي« دانستند 
و گفتند: در شــرايط كنوني كه مــردم از لحاظ 
معيشت دچار سختي هستند، هر دستگاهي كه 
بتواند به اقتصاد كشور كمك كند، بايد اين كار را 
انجام دهد و اين اقدام قوه قضاييه در واقع كمك به 

اقتصاد كشور است.
 حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ابالغيه اخير 
رئيس قوه قضاييه مبني بــر اينكه برخي بانك ها 
حق مصادره و تعطيلي واحدهاي توليدي را ندارند، 
خاطرنشان كردند: اين كار، بسيار درست و قابل 
تعميم در مورد كساني است كه با خريد واحدهاي 
توليدي و اخــراج كارگران و فــروش تجهيزات، 
كاربري اين واحدها را تغيير مي دهند زيرا اينگونه 

اقدامات، ضربه به اقتصاد كشور است.

امنيتگزارشگرفسادحفظشود
ايشان يكي از نكات مهم در زمينه مبارزه با فساد 
را »نظارت ها و گزارش هاي مردمي« خواندند و 
افزودند: بايد براي اين موضوع زيرســاخت هاي 
حقوقي در قوه قضاييه فراهم شود تا امنيت مادي 
و معنوي گزارشگر حفظ شــود و آمر به معروف 
و ناهي از منكر دلگرم باشــد كه دستگاه قضايي 
پشتيبان او اســت  و در مقابل زمينه تهمت زني 

نيز فراهم نشود.

مجاهدتدرمبارزهباكروناسستشدهاست
رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان 
به يك موضوع غيرقضايي اما مهم يعني مســئله 
كرونا نيز اشاره كردند و با انتقاد از برخي افراد كه 
مسئله كرونا را تمام شده مي دانند، گفتند: در اثر 
فداكاري دستگاه ها و كادرهاي درماني و بهداشتي 
و همچنين مجاهدت داوطلبانه گروه هاي مردمي 
و همكاري عموم مردم، ايران به عنوان يك كشور 
موفق در دنيا معرفي شد اما اين مربوط به ابتداي 
كار بود و اكنون متأسفانه آن حركت و مجاهدت از 

جانب بعضي مردم و مسئوالن سست شده است.
 حضرت آيــت اهلل خامنه اي با تشــكر از خدمات 
طاقت فرســاي كادرهاي درماني، شيوع بيماري 
را موجب خسته شدن اين زحمتكشان دانستند 
و افزودند: اينكه گفته مي شود بايد كاري كرد كه 
مشكالت اقتصادي از ناحيه كرونا به وجود نيايد، 
حرف درســتي اســت اما درصورت بي توجهي و 
شيوع گســترده بيماري، مشكالت اقتصادي هم 

بيشتر خواهد شد.
ايشــان با تأكيد بر لزوم مراقبت از كشور در همه 
جهات ازجمله در مقابل دشــمني هاي آمريكاي 
خبيث و انگليس خبيــث و همچنين در مواجهه 
با اقدامات دولت هاي اروپايي، خاطرنشان كردند: 
اگر ما به وظايف خود عمل كنيم به توفيق الهي آنها 
در هر كاري سرشان به سنگ خورده و نمي توانند 
مقاصدشــان را عملــي كنند و نتيجه فشــار به 
قول خودشــان حداكثري براي به زانودرآوردن 
مردم، نشستن مشــت ملت ايران بر سينه آنها و 
به عقب راندن شــان خواهد بود. حضرت آيت اهلل 
خامنــه اي در پايان از زحمات همه مســئوالن، 
قضات و كاركنان قوه قضاييه در سراســر كشور و 

همچنين از خانواده هاي آنان تشكر كردند.

رئيسي:بيشاز1000حكمعليهمفسدانصادر
شدهاست

در اين نشست، پيش از سخنان رهبر معظم انقالب 
اســالمي، رئيس قوه قضاييه با بيان گزارشــي از 
رويكردها و برنامه هاي تحولي اين قوه در يك سال 
اخير، گفت: رويكرد فناورانه و گسترش دادرسي 
الكترونيــك و ايجاد ســامانه هاي مختلف براي 
تسهيل دسترسي مردم به عدالت، رويكرد فعال 
در برخورد با مسائل ازجمله جلوگيري از تعطيلي 
۱۲۰۰واحد توليدي با همكاري دولت، تقويت بُعد 
نظارتي و فعال تر كردن سازمان بازرسي كل كشور، 
افزايش اتقان آرا، سامان دادن و تعيين تكليف بيش 
از نيمي از پرونده هاي معوق، مردمي شدن قوه و 
افزايش نقش دادن به مردم در كشف و يا پيشگيري 
از وقوع جرم، ازجمله رويكردها و برنامه هاي قوه در 

سال گذشته بود.
 سيد ابراهيم رئيســي، مبارزه با فساد را اولويت 
جدي قوه قضاييه خواند و افزود: بيش از هزار حكم 
در محاكم عليه مفسدين اقتصادي صادر شده و اين 
كار با جديت دنبال خواهد شد. همچنين ارتقاي 
سالمت دستگاه قضايي و مبارزه با هرگونه فساد 
و كژي درون اين قوه جــزو اولويت ها و مطالبات 
همه قضات متدين و سالم دستگاه قضايي و عموم 

مردم است.

  كارشكني ها و فضاسازي هاي شبكه درهم تنيده مفسدان و مجريان ايجاد تحول را سخت تر مي كند
  اگر مراكز توليدي به اشخاص ناصالح يا ناتوان واگذار شود، توليد كشور ضربه مي خورد

 مبارزه با فساد؛ بدون 
اغماض و تعدي

چهره كافه مجلس

آزمونمجلسازكابينهروحاني
عضو هيــأت رئيســه مجلس گفت: براســاس 
ماده هــاي۲3۵ تــا ۲38 آيين نامــه و به عنوان 
مهم ترين امــور نظارتــي، مرداد ماه امســال از 
رياست جمهور و وزيران آزمون گرفته خواهد شد. 
حســينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه 
مجلس به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: اين 
برنامه كه در بازه زماني تقريبــاً يك ماه و نيمه به 
اجرا در خواهد آمد، از رئيس جمهور و وزراي دولت 
مي خواهد تا بر مبناي اسناد فرادستي، اظهارهاي 
جلسه رأي اعتماد و شاخص هاي تعيين شده هيأت 
رئيسه مجلس، گزارش عملكرد يك سال گذشته 
خود را ارائه دهند. او در تشريح روند گزارش دهي 
اعضاي يادشده هيأت دولت گفت: اين گزارش ها، 
چاپ شده در اختيار كميسيون هاي اصلي يا فرعي 
قرار داده مي شود تا اعضاي آنها به صورت تخصصي 
محتواي گزارش را بررسي كنند؛ سپس با ارائه آن 
به صحن پارلمان، وزير مربوط ۲۰دقيقه فرصت 

دفاع خواهد داشت.

نمايندهمدعيشفافيت:رأيبهشماربطي
نداره!

عليرضــا پاك فطــرت، نماينــده مردم شــيراز 
و زرقــان در مجلس و عضو كميســيون تحقيق 
در حاشيه جلســه اي در پاسخ به ســؤال فارس 
مبني بر اينكه رأي شما در كميسيون تحقيق به 
پرونده تاجگردون، نماينده گچســاران چه بوده 
است، گفت: »رأي من ربطي به شما ندارد! همين 
را بنويــس.« وي در ادامه با بيان اينكه از ســؤال 
فارس مطلع بوده، اظهار داشت: در موضوع پرونده 
اعتبارنامه تاجگردون شــفافيت نداريم. گفتني 
اســت كه او در ايام انتخابات طي يادداشــتي در 
توييتر وعده داده بود كه درصورت ورود به مجلس 
رأي خود در كميسيون ها و صحن علني مجلس 

را شفاف كند.

احكامصادرهتوسطقاضيمنصوريباطل
نميشود

حسن نوروزي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس شــوراي اســالمي درخصوص احتمال 
بطالن احكام صادره از ســوي قاضي منصوري و 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا احكام صادره از سوي 
قاضي منصــوري باطل خواهد شــد و آيا امكان 
بازنگــري در آن وجود دارد يا خيــر، اظهار كرد: 
خير، بازنگري در اين احكام روند خــود را دارد. 
وي درخصوص محاكمه قاضي كه پيش تر حكم 
فيلترينگ پيام رســان تلگرام را صادر كرده بود، 
گفت: بازنگري در احكام روند خود را دارد. به دليل 
اينكه اين مسائل، مسائل امنيتي و قضايي است، 
بايد اين سؤاالت را از آقاي اسماعيلي سخنگوي 

قوه قضاييه بپرسيد.)ايسنا(

حملهزاكانيبهنهادهاياطالعاتيوامنيتي
عليرضا زاكاني، نماينده قم در مجلس شــوراي 
اسالمي و يكي از معترضان به اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون، نماينده گچساران در مجلس، با انتشار 
تصاويري ويدئويي بار ديگر بــه تأييد اعتبارنامه 
اين نماينده در كميسيون تحقيق و نيز عملكرد 
نهادهاي امنيتي در ارتباط با تاجگردون اعتراض 
كرد؛ زاكاني بررسي اعتبارنامه تاجگردون را »اولين 
امتحان جدي مجلس يازدهم در تطبيق شــعار 
فسادســتيزي« دانســت و گفت كه كميسيون 
تحقيق در بررســي اعتبارنامــه تاجگردون رويه 
نادرســتي را طي كرده و بدون رسيدگي به ابعاد 
مختلف اسناد، نظر خود را اعالم كرده است. وي 
گفت: الزم است كه اســناد خود را به ملت تقديم 
كنيم و اين ملت اســت كه بايد تصميم بگيرد كه 
آقاي تاجگردون صالحيت دارد يا خير؟ نماينده 
مردم قم در مجلس يازدهم دستگاه هاي امنيتي 
كشور را يكي از عوامل عدم برخورد با فساد دانست 
و گفت: يكي از دســتگاه هاي امنيتي كشــور در 
موضوع پرونده آقاي تاجگردون رفوزه شد و يكي 
ديگر تجديد شد. آن دستگاهي كه رفوزه شد، به 
اين علت بود كه مسير درست ارائه گزارش را طي 
نكرد و گزارش درســت نداد. علت تجديدشدن 
دستگاه ديگر اين بود كه ابتدا گزارش درست داد 
و وقتي اين گزارش به دست ما رسيد و ما براساس 
آن بررســي كرديم، بعدا در كميســيون تحقيق 
به صورت كلــي برخورد و فرافكني كــرد، اگر به 
چيزي مي رسيد و طبق آن گزارش مي دهيد، چرا 
جرأت نداريد از گزارشتان دفاع كنيد؟ زاكاني با 
متهم كردن تاجگردون به ايجاد شــبكه فساد و 
پشتيباني دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي از او، 
گفت: خيلي مايه تأسف است كه اگر ما هفته آينده 
بخش قابل انتقال اسناد را به جامعه منتقل كنيم، 
قضاوتي كه راجع به دستگاه هاي امنيتي مي شود، 
قضاوت بدي خواهد بود. لذا ما اميدوار هستيم كه 
ان شاءاهلل اين مردم در مسند قضاوت و با شفافيت 
دقيق در آينده نزديك قضاوت دقيق خودشــان 
را داشته باشند تا سيه رو شــود هر كه در او غش 
باشد. مشخص نيســت زاكاني از كدام نهادهاي 
نظارتي، امنيتي و اطالعاتي ســخن مي گويد، اما 
مطابق قانــون، صالحيت نامزدهــا و نمايندگان 
مجلس توســط شــوراي نگهبان احراز مي شود. 
شوراي نگهبان نيز از طريق اســتعالم از مراجع 
چهارگانــه)وزارت اطالعات، نيــروي انتظامي، 
دادســتاني كل و ســازمان ثبت احوال( درباره 
صالحيت افراد تصميم گيــري مي كند. هرچند 
شــوراي نگهبان خود را به ايــن مراجع محدود 
نمي كند و به گفته ســخنگوي اين نهاد نظارتي، 
شوراي نگهبان از هر مرجع ديگري كه اطالعاتي 

داشته باشد، مي تواند استعالم و استفاده كند.

آيينبزرگداشتشهدايفاجعههفتمتيرصبحشنبه۷تير1۳۹۹باحضورسعيد
عكس
اوحدي،رئيسبنيادشــهيدوامورايثارگران،خانوادههايشهداياينحادثهوخبر

چهرههايسياسيوفرهنگيدرمجتمعفرهنگيسرچشمهبرگزارشد.معاون
رئيسجمهوردراينآيينگفت:افكارشهيدبهشتيهنوزراهسازآيندهنظاماست

ودشمنانباشناختدقيقازانقالبوشهيدبهشتيبهحذفاواقدامكردند.

آيينرونماييازدستاوردهايدفاعيسازمانتحقيقاتوجهادخودكفايينيروي
زمينيسپاهپاسدارانانقالباسالميصبحشنبه۷تير1۳۹۹باحضورسرلشكرمكث

حسينسالمي،فرماندهكلسپاهوسردارمحمدپاكپور،فرماندهنيرويزميني
سپاهدراينسازمانبرگزارشد.دراينآيينازچنددستاورددفاعيازجملهنفربر

آبي-خاكيُمكران،تيربارانفراديثُعبان،پهپادمعراجو...رونماييشد.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با مسئوالن قضايي تاكيد كردند

اگر كرونا نبود، اعالم مي كردم كه امروز پرونده معوق در دادگستري نداريم
همزمانباسالروزشهادتآيتاهللبهشتيوهفتهقوهقضاييه،همايشسراسريقوهقضاييهباحضوررئيسقوهقضاييه،اعضايشورايعاليقوهقضاييه،
روسايكلدادگستريهاواعضايشورايقضايياستانهايكشوربرگزارشد.سيدابراهيمرئيسيباگراميداشتيادوخاطرهشهدايهفتمتير،گفت:
شخصيتشهيدبهشتيامروزبهعنوانيكالگوهموارهدردستگاهقضاييوكشورمطرحاستوگردهماييماباناماو،معنويتوبركتبهايناجتماع
ميدهد.رئيسقوهقضاييهبابياناينكهرسيدگيهاييكهدرسال۹8انجامشدهنسبتبهسالهايگذشتهافزايشداشتهاست،گفت:اگرچهشاهد
كاهشوروديپروندهنسبتبهسالهايگذشتههستيم،امارسيدگيهاافزايشيافتهاست.رئيسيآمارپروندههايمعوقرسيدگيشدهدرسراسر
كشورطيسالگذشتهرا5۳درصداعالمكردوافزود:دربرخياستانهااينرقمتا۷0درصدهمبودهاستكهناشيازهمتوتالشهايصورتگرفته
است.رئيسيدربخشيازسخنانخوددربارهپروندههايمعوق،اظهاركرد:اينامكانوجودداردكهپروندههادردادگستريهابهروزشودواگركرونانبود،
اعالمميكردمكهامروزپروندهمعوقدردادگسترينداريم؛حتيدرتهرانهمكارانموفقشدندكه51درصدازپروندههايمعوقرابهنتيجهبرسانندو

اگرهمتشودكهانشاءاهللظرفچندماهآيندهپروندهمعوقدردادگسترينداشتهباشيم،كامالشدنياست.

سازوكاريبراياحقاقحقمحرومان
رئيسيبااشارهبهمسئلهعدمتواناييبرخيافراددرپرداختهزينههايدادرسي،خاطرنشانكرد:افرادضعيفوناتوانيبهلحاظماليوجوددارندكه
امكانپرداختمبالغيراكهبهعنوانهزينهدادرسيبايدپرداختكنند،ندارندواستيصاليدرچهرهآنانديدهميشود.مديرانوهمكاراندرسراسر
كشوردراينموردبههمهبهويژهقشرمحرومومستضعفتوجهداشتهباشند.اوضاعاقتصاديشرايطخاصيرابهوجودآوردهوگاهيپرداخت500هزار
تومانبراييكفرديايكخانوادهكهميخواهدادعايشرادنبالكند،كارسختياستوممكناستراههايقانونيراهمبلدنباشدوپولوكيلگرفتن
راهمنداشتهباشد.ويدرادامهسخنانخودتأكيدكرد:بايدافرادناتوانراتشخيصدهيموخصوصادستافراديراكهموردستمقرارگرفتهاندومظلوم

واقعشدهاند،بگيريموبايدزمينهاينكاركامالدردادگستريفراهمشودتاافرادناتوانبهحقخوددردادگستريبرسند.

ث
مك

بازديدسردارقاآنيازمناطقعملياتيسوريه
فرمانده نيروي قدس طي روزهاي اخير با سفر به البوكمال در سوريه، از مناطق عملياتي 
نبرد با داعش در اين منطقه بازديد به عمل آورده است. سردار اسماعيل قاآني در جمع برخي 
رزمندگان جبهه مقاومت، اظهار داشت: جنگ با گروه تروريستي داعش سبب متالشي شدن 
حكومت اين گروه شــد اما با توجه به اينكه موجوديت اين گروه با مديريت آمريكا و رژيم 
صهيونيستي بود، بايد اطمينان داشت كه توطئه هاي اين ۲رژيم جنايتكار پايان نيافته است. 
وي افزود: شــما رزمندگان به خوبي مي دانيد كه ما فرزندان پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( 
هستيم كه عاشق مبارزه با جهانخوارانيم و همين روحيه سبب ناكامي آمريكا و اسرائيل از 

يك سو و از سوي ديگر موجب سركوب پس مانده هاي داعش خواهد شد.

گفتوگويرحمانيفضليباهمتايعراقي
وزير كشــور در گفت وگوي تلفني با همتاي عراقي خود با تأكيد بر اينكه اتحاد بيش از 
پيش ۲ ملت و ۲كشــور ثمره خون شهيدان ســليماني و المهندس است، گفت: دولت 
عراق و اقليم كردســتان عراق بايد در تامين امنيت مرزهاي مشترك، مسئوليت پذيري 
بيشتري داشته باشند. به گزارش فارس، وزير كشــور جمهوري اسالمي ايران در ادامه 
ضمن دعوت از فرهود مشــير الغانمي براي ســفر به ايران در نخستين فرصت مناسب، 
افزود: در ســال ۱397 تفاهمنامه امنيتي با عراق آماده كرديم كه ان شــاءاهلل در سفر به 
ايران با حضور شما اين تفاهمنامه به امضا برسد. رحماني فضلي با بيان اينكه زمينه هاي 
همكاري وزارت كشورهاي ايران و عراق بسيار زياد است، تصريح كرد: مبارزه با  تروريسم، 
جرايم سازمان يافته و قاچاق سالح و مواد مخدر، همچنين همكاري پليس هاي ۲كشور و 
همكاري هاي مرزي ازجمله زمينه هايي است كه مي توانيم سطح فعاليت هاي مشترك را 
تعريف كنيم و زمينه همكاري هاي ۲كشور را بيش از پيش مهيا كنيم. وزير كشور با دعوت 
از همتاي عراقي خود براي مصوب كردن فعال سازي  بيش از پيش مرزها و بازارچه هاي 
ميان ۲كشــور در دولت عراق، گفت: از اين طريق مي توانيم تقويت مبادالت اقتصادي و 
تجاري را ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشــتي داشته باشيم. وي افزود: حتي مي توانيم 
ســاعات كار بازارچه هاي مرزي را تا ۲۴ ســاعت افزايش دهيم تا تجار و فعاالن تجاري 

۲كشور، بيشتر بتوانند همكاري كنند.

مجلسدررأسامورنيست
رئيس مجلس شوراي اسالمي با يادآوري جايگاه مجلس در قانون اساسي، گفت: مجلس 
بايد در رأس امور باشــد، اما هم اكنون نيســت و بايد در رأس امور قرار گيرد. به گزارش 
ايســنا، محمدباقر قاليباف تأكيد كرد: در حوزه مديريتي به دليل ضعف موجود به سمت 
شايسته گزيني، شايسته پروري و شايسته ساالري نمي رويم؛ واقعيت آن است كه در نظام 
اسالمي براي حل مسئله در هر كار، ســاختار و رفتاري بايد از پايين به باال حركت كنيم. 
قاليباف افزود: تصميم و اقدام ما مسئوالن و كارگزاران نظام و شماي كارمند و كارشناس 
است كه مردم كشور را فقير يا ثروتمند مي كند، آنها را به سمت آسايش و آرامش مي برد يا 

شرايطي ايجاد مي كند كه برخي مجبور مي شوند پشت بام اجاره كنند.

بازگشتپروازهايايران-امارات
امارات متحده عربي يك هواپيماي حامل تجهيزات پزشكي ضروري براي مقابله با شيوع 
ويروس كروناي جديد به ايران فرستاد. به گزارش ايسنا، اين محموله از تجهيزات پزشكي 
تقريبا به ۱۶هزار متخصص در زمينه پزشكي در مقابله با اين بيماري كمك خواهد كرد و 
چهارمين محموله اي است كه در 3ماه گذشته تاكنون از جانب امارات به ايران ارسال شده 
است. از سوي ديگر سفارت جمهوري اسالمي ايران در امارات هم روز شنبه در صفحه توييتر 
خود در رابطه با آخرين وضعيت پروازهاي بين ۲كشور نوشت: وزارت خارجه امارات اعالم 
كرد تشريفات انجام پروازها در مســير  ايران امارات به روال عادي بازگشته و شركت هاي 
هواپيمايي مي توانند درخواست هاي خود را مستقيما با هواپيمايي كشوري  امارات طرح 

و مجوز دريافت كنند.

شناساييپيكر2شهيدخانطومان
مسئول ايثارگران سپاه از شناسايي و تأييد هويت پيكر ۲ تن از شهداي مدافع حرم خبر داد. 
سردار ابوالقاسم شريفي تصريح كرد: پيرو تدبير سردار شهيد حاج قاسم سليماني مبني بر 
تفحص در محور خان طومان سوريه پس از آزادسازي اين مناطق، گروه تفحص ايثارگران 
سپاه در منطقه مستقر و پس از ماه ها، پيكرهاي مطهر تعدادي از شهداي جبهه مقاومت 
كشف شد. به گزارش ايسنا، وي اعالم كرد: پس از انجام آزمايش هاي DNA توسط مركز 
ژنتيك سپاه، هويت پيكر شهداي گرانقدر »سعيد كمالي كفراتي« و »علي جمشيدي« 
احراز شد. سردار شريفي تأكيد كرد: كارشناسان مشغول انجام آزمايش هاي DNA هستند 
تا هويت پيكر ديگر شهدا تشخيص داده شده و به محض تعيين قطعي هويت، اخبار آن به 

اطالع خانواده معظم شهدا و ملت خواهد رسيد.
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در روزگاري كــه دائــم به 
جمعيــت شــهرها افزوده گزارش

مي شــود، اين ميــزان آب 
موجود پشــت ســدها، قنات ها و منابع 
زيرزميني است كه رو به كاهش مي گذارد. 
تا جايي كه ديروز پيروز حناچي، شهردار 
تهران گفت. حدود 600 رشــته قنات در 
تهــران وجــود داشــته كــه به دليــل 
عدم اليروبي و مسائل ديگر، از بين رفته و 
اين رقم اكنون به 150رشته قنات رسيده 
است. به گزارش همشهري، از گذشته اين 
آب و جريانش بوده كه به يك منطقه حيات 
مي داده و همچنان اگر شهر يا روستايي با 
كم آبي و بي آبي مواجه شــود، بي  ترديد 
زندگي در آن جريان نخواهد داشت. اين در 
حالي است كه تامين منابع آبي برخي از 
شــهرهاي بزرگ بيش از اندازه به منابع 
زيرزميني وابسته شده؛ اما فرونشست هاي 
زمين، تغييرات ساختار اليه هاي خاكي و 
خشكســالي در عمــق تنها بخشــي از 
مشكالت اين رويكرد به حساب مي آيد. اين 
مسائل سبب شده تا مسئوالن و مديران 
بسياري از شهرها اســتفاده مجدد از آب 
مصــرف شــده را بــه چرخه اســتفاده 
بازگردانند. در همين راســتا شــهرداري 

تهران و شركت آب و فاضالب تهران نيز در 
تالش هستند تا حجم بازچرخاني آب را 
افزايش دهند؛ چراكه آبــي كه به چرخه 
مصرف برمي گردد، براي آبياري فضاهاي 
سبز و مزارع كشاورزي بهترين گزينه است. 
از سوي ديگر با اســتفاده از فناوري هاي 
نوين مثل سيستم هاي به كار گرفته شده 
در تصفيه خانه جنوب تهران كه در حاشيه 
بزرگراه آويني و در كنار روســتايي به نام 
عمادآور واقع شــده، مي توان از فاضالب 

براي توليد برق نيز بهره برد.

450قنات تهران ديگر وجود ندارند
در روزي كه مراســم رونمايي و امضاي 
تفاهمنامه ســاخت تصفيه خانه فاضالب 
خرگوش دره منطقه 22مابين شهرداري 
تهران و شــركت آب و فاضــالب تهران 
برگزار شــد، شــهردار تهران تأكيد كرد 
كه  »تهران بدون بازچرخاني با قطعي آب 
مواجه مي شود«. شكل گيري بحران آب 
در تهران از دهه هاي گذشته شروع شده 
و حاال به وضعيت هشــدار رسيده است. 
ديگر آب هاي جوي مانند باران و برف تنها 
براي بُرون رفت از بحران آب كافي به نظر 
نمي رسد، زيرا با فرارســيدن فصل گرما 
مشكالت بيشتر مي شود. آب هاي سطحي 
و زيرزميني بيشــترين تامين كننده آب 
تهران محسوب مي شود كه به گفته پيروز 

حناچي، از 600 قنــات تهران تنها 150 
رشــته قنات باقي مانده اســت. شهردار 
تهران در اين مراســم گفت: »تغيير نگاه 
در مصرف بهينه آب هم در شــهرداري و 
هم در شركت آب و فاضالب تهران ايجاد 
شده است. يك ايده اوليه وجود داشت كه 
آب و فاضالب را به جنوب تهران ببريم كه 
در عمل ممكن نيســت و بايد با همكاري 
اين مشــكل را حل كنيم. هم اكنون جزو 

برنامه هاي شوراي شهر و شهرداري تهران 
اســت كه تصفيه خانه هــاي محلي براي 
اســتفاده مجدد از آب ايجاد شــود. نگاه 
زيست محيطي در اين شورا و شهرداري 
به ويژه در حوزه آب محســوس اســت.« 
او ادامه داد: »ســاالنه حدود يك ميليارد 
مترمكعب آب در تهران استفاده مي شود 
كه مقداري از آن از رشته كوه البرز تامين 
مي شود كه به دليل عدم اليروبي بسياري 

از قنات ها از بين رفتــه و اين رقم اكنون 
به 150 رشته قنات رســيده است. آب، 
طبيعت خود را طــي مي كند و حتي اگر 
مسيرش بســته شود مســير خود را باز 
مي كند و اميدواريم بــا پيگيري اليروبي 
قنوات حوادث به حداقل برسد.« شهردار 
تهران معتقد است بايد با استفاده عقالني 
از ظرفيت ها بهــره وري را باال برد و اضافه 
كرد: »توسعه كاربري در تهران را متوقف 
نكرديم يعني يك واحدمسكوني مي تواند 
به چند واحد تبديل شــود كه اين امر به 
معني افزايــش مصرف آب اســت و اين 
يك حد »يقف« دارد و بايد با برنامه ريزي 

مناسب، حد يقف را باال ببريم.« 

 اقدام مديريت شهري
آبياري فضاي ســبز شــهر تهران بيشتر 
از 175ميليون مترمكعــب آب نياز دارد 
كه تامين آن يكــي از دغدغه هاي اصلي 
در شهرداري تهران اســت. با بازچرخاني 
آب مي توان فضاي ســبز را آبياري كرد و 
همينطور آب زمين هاي كشاورزي را تامين 

 صبح ديروز تفاهمنامه ساخت تصفيه خانه
  فاضالب خرگوش  دره ميان شهرداري و شركت 

آب  و فاضالب تهران امضا شد

 آبي كه رفته
به فضاي سبز بازمي گردد

محمود مواليي
خبر نگار

يادداشت

 تهران از نگاه شهردار 
چگونه شهري بايد باشد؟

و  ســخنان  مجموعــه  بررســي 
عملكردهاي شــهردار تهران شــهر 
ايده آل مورد نظر ايشــان را مشخص 
مي كند؛ ار ائه ويژگي ها و مشخصات شهر آرماني شهردار، كمك 
مي كند كه شهروندان با آشنايي با مختصات آن، در جهت تحقق 
آن همراهي و مشــاركت كنند و كادر مديريتي شهرداري نيز 
هم راستا در اين مســير شــهردار را همراهي كنند. اينكه شهر 
ايده آل ايشــان چگونه مشخص شده اســت، نياز به يادداشت 
ديگري دارد؛ در اينجا صرفا ســعي مي شــود فارغ از چرايي و 
چگونگي شــكل گيري اين الگو در ذهنيت شــهردار به تبيين 

مشخصات آن بپردازيم.
الف. ايجاد فضاهاي عمومي براي حضــور اجتماعات مردمي، 
تعامل و گفت وگوي آنان و شــكل گيري شبكه هاي اجتماعي از 
ويژگي هاي شهر آرماني شهردار است. افزايش سرمايه اجتماعي 
و مشاركت مردم در اداره شهر، توسعه شهري را به همراه خواهد 
داشت. در اين مســير فضاهاي عمومي شــهري كه در اختيار 
كارگاه هاي عمراني و ســاختماني بوده، پس گرفته شد. ميدان 

هفت تير مصداق اين رويكرد است.
همچنين ايجاد پياده راه ها و نيز شكل گيري پياده روها در مسير 
ايجاد حضور مردم در شهر اســت؛ ايجاد گذر فرهنگي تاراز در 
شمال درياچه شهداي خليج فارس در منطقه22 در اين راستا 

قابل ارزيابي است.
ب . شهر سبز با شكل گيري بوســتان ها و فضاهاي سبز و تالش 
براي پايــداري آن، ازجملــه عملكردهاي مثبت ايــن دوره از 
مديريت شهري است؛ احياي بوســتان جنگلي چيتگر با حفظ 
و مراقبــت از آن و نيز رفع كم  و كاســتي و پركردن بخش هاي 
تخريب شده در ساليان گذشته و اخيرا تبديل پادگان 06 ارتش 
و ايجاد بوستاني بزرگ تر از بوستان ملت، يكي از مختصات شهر 

آرماني شهردار است.
ج . شهر تهران، شهري بين المللي است و بايد با شهرهاي ديگر 
دنيا ارتباط فعال و مؤثر داشــته باشــد. ديپلماســي شهري از 
رويكردهاي مورد توجه شهردار تهران است؛ اين ويژگي در ايام 
فراگيري كرونا، بيشتر مشــخص شد و درخصوص ساير مسائل 
بين المللي كه شهرها با آن دســت به گريبانند، اين مسير بايد 
ادامه يابد و شهرها در ارتباط با يكديگر همدلي را تجربه كنند؛ 
اين رويكرد شهردار تهران در ادامه مي تواند موجبات شكل گيري 
دوباره »اتحاديه شهرداري ها« را فراهم كند. اتحاديه اي با اهداف؛ 
ايجاد همكاري ها و هماهنگي هاي بين المللي شــهرداري ها در 
سطح امور محلي و انتقال دانش و تجربيات به يكديگر، حاصل 

رويكرد ديپلماسي شهري شهردار خواهد بود.
د . شهر، فارغ از آلودگي هاي زيست محيطي با كاهش پسماند، 
تفكيك از مبدأ و بازيافت مواد و انــرژي از آن و به عبارت ديگر 
شهر پاك از ويژگي هاي شهر آرماني شهردار است كه طرح كاپ 
بدين منظور اجرايي شده است؛ نظافت، پاكيزگي و رفت و روب 
معابر و حذف مخازن پسماند از ســطح شهر، تميزي و سالمت 

شهري را به ارمغان دارد.
ه  .. شــهر هوشــمند و دانش بنيان، از اهداف مديريتي شهردار 
است؛ شهري علمي و دانش پايه و مبتني بر دستاوردهاي علمي و 

فناوري هاي هوشمندانه از آرمان هاي شهردار است.
و . شهري انســان محور با توجه به حركت پياده و نيز استفاده از 
مدل هاي حمل ونقلي پاك، چون دوچرخه سواري، پياده روي و 
گسترش حمل ونقل عمومي به گونه اي كه خودروهاي شخصي 
حضور حداقلي در شهر را داشــته باشند؛ شهري كه عرصه هاي 
عمومي، خالي از ماشين شوند و به جاي اينكه ماشين ها عرصه 
را بر شهر تنگ كرده باشند، شهر در اختيار انسان ها با پياده روي 
و دوچرخه ســواري قرار گيرد؛ حذف خودرو از بوستان جنگلي 
چيتگر و در اختيار گذاشــتن آن براي خانواده ها، ورزشكارها، 

كودكان و بانوان در نتيجه اين رويكرد و اين نگاه شهردار است.
ز . مديريت شهرســازانه و متكي بر اســناد طرح هاي توســعه 
كالبدي )طرح جامع و طرح تفصيلي شهر( از آرمان هاي ايشان 
است. 3دوره مديريت عاليه شهرسازي كشور تا قبل از مديريت 
شــهرداري، كوله باري از تجربه و دانش را براي ايشــان فراهم 
كرده است. براي ايشان شهر ايده آل و مديريت شهري خوب در 
تهيه طرح هاي شهرسازي مناســب و اجراي بدون تنازل قواعد 
و مقررات شهرسازي است. شــهري كه به ايشان ارث رسيده، 
شهري بدون نظم و پريشان از منظر شهرسازي است؛ تالش براي 
بسامان رساندن و به قاعده كشاندن كالبد شهري و نيز متناسب 
با آن جان بخشيدن به روح و روان شــهري در اين دوره مطمح 

نظر ايشان است.
ح . شــهري براي همه؛ با برقراري عدالت و كاهش نابرابري در 
بهره برداري از فضاي شهري، شعار استراتژيك مديريت شهري 
جديد است؛ شــهري بدون مانع براي همه شــهروندان فارغ از 
تبعيضات جنســيتي و نيز براي همه اقشــار و گروه هاي سني 
)كودكان، جوانان، ميانساالن و سالمندان( و نيز براي همه آحاد 
جامعه شهري با توانمندي هاي جسمي متفاوت از مختصات شهر 

ايده آل شهردار تهران است.
ط. شــهري پذيراي هويت هاي متكثر و روا مدار براي مردمي 
متفاوت از نظر فرهنگي و ديني و مذهبــي و بدون تبعيض كه 
آرامش و آسايش شــهروندي را به همراه دارد. تهران پايتخت 
كشــور ايران اســت، با اديان، فرهنگ ها، آيين ها و سنت هاي 
مختلف و مديريت شــهري مي بايد حق بهره برداري از شهر را 

براي همگان فراهم كند.
ق . مديريت شــهري هماهنــگ و همراه با همه ســازمان ها و 
دســتگاه هاي عمومي دولتي و غيردولتــي و نظامي و انتظامي 
براي ارائه خدمات شــهري مطلوب به شهروندان از ويژگي هاي 
مديريت شهري خوب اســت كه در اين دوره با صبر و حوصله و 
بدون تنش و درگيري حاصل شده است؛ امري كه به سهولت و 

آساني به دست نيامده است.
ر . شــنيدن صداي مردم و پاســخگو بودن بــه اعتراضات آنها 
و پيگيري درخواســت ها و رفع مشــكالت و تحقــق نيازهاي 
شهروندان از ويژگي هاي شهر آرماني شهردار است. كم كردن 
فاصله مديريت شهري با شهروندان و ارتقاي اعتماد شهروندان 
به سازوكارهاي مديريتي براي ايجاد سرمايه اجتماعي برتر، نياز 
توسعه شهري است؛ امري كه مورد اهتمام شهردار تهران است.

علي نوذرپور
كارشناس مديريت شهري

و سفره هاي زيرزميني را پُر كرد. شهردار 
تهران گفت: »در كشورهاي دنيا ادعاهاي 
زيادي درباره بازچرخاني آب وجود دارد. 
كشــورهاي اروپايي ادعــاي 60 درصد 
بازچرخاني آب را دارند. ما با اين ارقام خيلي 
فاصله داريم اما اگر بخواهيم دچار قطعي 
آب نشويم بايد بازچرخاني اين كار را انجام 
دهيم.« محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس 
شوراي شهر تهران، با اشاره به اينكه استان 
تهران از 5 منبع مخزني آب يعني سدهاي 
طالقان، كرج، لتيان، الر و ماملو اســتفاده 
مي كند، گفت: »اولين حركتي كه در حوزه 
آب بايد انجام داد اين اســت كه مصرف را 
كاهش دهيم. نكته اصلي كاهش مصرف 
آب در حــوزه خدمات شــهري در بحث 

آبياري فضاي سبز است.« 
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري نيز اســتفاده از پساب 
تصفيه شــده براي آبياري فضاي سبز را 
اقدامي مناسب در دوره مديريت شهري 
فعلي دانست. زهرا صدراعظم نوري تأكيد 
كرد: »اين تفاهمنامــه يكي از اقدام هاي 
خوب مديريت شــهر تهران است و اگر 
خوب مديريت شــود، براي شهر تهران 
خير و بــركات زيادي به همــراه دارد و 
مي تــوان گفت ايــن تفاهمنامــه براي 
شهرداري و شــركت آبفا تفاهمنامه اي 

برد- برد است.« 

آبياري كل فضاي سبز تهران با پساب 
تا 5سال آينده

در تفاهمنامه شــهرداري تهران و شركت 
آب و فاضالب مقرر شــده در 4سال شبكه 
فاضالب به طول 44كيلومتر ايجاد شود و 
شهرداري 25سال اجازه بهره برداري از آن را 
دارد. اين ميزان پســاب توليدي مي تواند 
مشكل آبياري فضاهاي ســبز شهر را رفع 
كند. در زير به وضعيت آب مورد نياز براي 
فضاي سبز و سيســتم يكپارچه فاضالب 

تهران نگاهي گذرا انداخته ايم.

 70درصد 
آب مورد نياز 

فضاي سبز شهر 
بايد از پساب 

تامين شود

10ميليون ليتر 
پساب در نخستين گام 

به شهرداري منطقه 
۲۲ اختصاص مي يابد

34ميليون 
مترمكعب نياز آب 
فضاي سبز غرب 

تهران است

22ميليون 
مترمكعب آب براي 
فضاي سبز غرب 

تهران تامين شده 
است

12ميليون 
مترمكعب كمبود آب 
براي فضاي سبز غرب 

تهران وجود دارد 

30-25ميليون 
مترمكعب كاهش 
مصرف درصورت 
استفاده از آبياري 
تحت فشار انجام 

مي شود

10ميليون 
مترمكعب پساب 

تصفيه شده رايگان 
در اختيار شهرداري 

قرار مي گيرد

وزبهرام تصفيه خانه ۳ ماه بعد   فير
در غرب تهران تكميل 

مي شود

5سال بعد، كل فضاي 
سبز پايتخت با پساب 

ناشي از تصفيه فاضالب 
آبياري خواهد شد

6700كيلومتر 
طول شبكه تكميل 

شده است

۹۹00كيلومتر 
طول كل شبكه 
فاضالب است

68درصد 
شبكه احداث شده 

است

50 ميليون 
مترمكعب آب 

مورد نياز منطقه 
۲۲در افق 

۳0ساله است

احداث تصفيه خانه در منطقه 
۴ دومين گام براي استفاده از 

پساب در آبياري فضاي سبز شهر 
خواهد بود

وضعيت شبكه 
يكپارچه 

فاضالب تهران

   آب جيره بندي نمي شود
پيش از شيوع بيماري كرونا در پايتخت روزانه 400هزار مترمكعب آب شرب در تهران مصرف مي شد، 
اما بعد از بحران كرونا روزانه بيشتر از 3ميليون مترمكعب در شهر مصرف مي شود. با افزايش مصرف 
آب در شهر تهران نگراني ها هم افزايش پيدا كرده است. البته مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
تهران با در نظر گرفتن شرايط افزايش مصرف آب در اين مراسم گفت: »شايد در برخي مناطق و به 
جهت مصرف آب، افت فشار داشتيم اما خوشبختانه قطعي آب حتي يك ساعت هم نداشتيم.« با اين 
حال، محمدرضا بختياري تأكيد كرد احداث تصفيه خانه يك ضرورت بود كه اتفاق افتاد. او ادامه داد: 
»اگر برنامه اي براي احداث تصفيه خانه نداشتيم و احداث نمي شد قطعا امروز نياز به جيره بندي آب 
داشتيم.« مديرعامل شركت آب و فاضالب همچنين گفت كه يكي از مواد اين تفاهمنامه اين است كه 
ديگر براي هيچ مشكلي در دادگاه ها شكايتي مطرح نشود و در يك كميته دوجانبه مشكالت مطرح و 
حل شود. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران كه در اين مراسم حضور داشت، درباره تفاهمنامه 
منعقد شده، گفت: »براساس تفاهمنامه مقرر شده با شركت آب و فاضالب در منطقه ۲۲ پس از ۲5 سال 
استفاده رايگان، هزينه پساب تصفيه شده از شهرداري دريافت شود كه بهتر است مادام العمر باشد.« 

سي و چهارمين جلسه كميته 
خدمات زيرســاخت ســتاد محله

بازآفرينــي پايدار كالنشــهر 
تهران با محوريت ساماندهي محله فرحزاد با 
حضور فرماندار تهران، معاون هماهنگي امور 
عمراني اســتاندار، اعضاي شوراي اسالمي 
شهر تهران، شــهردار منطقه2 و جمعي از 
مديران شهرداري تهران و ساير دستگاه هاي 
اجرايي و شــوراياري محله فرحزاد برگزار 

شد.
به گزارش همشــهري، رســول كشت پور 
شــهردار منطقه 2 در ابتداي نشســت در 
تشــريح اقدامــات اجرايــي منطقــه در 
ســاماندهي محله فرحزاد، گفت: فرحزاد 
فرصــت زيســت محيطي و گردشــگري 
شهر تهران اســت و مديريت منطقه طرح 
ســاماندهي دره فرحزاد در 2 فاز طراحي و 
در دســتور كار قرار گرفته است كه در فاز 
نخســت جمع آوري افراد متجاهر و ايجاد 
دسترســي ها انجام شــد و فاز دوم نيز در 
برنامه هاي ســال جاري پيش بيني شــده 
است. او با بيان اينكه طرح توسعه نيازمند 
اسناد باالدستي است، گفت: طرح تفصيلي 
فرحزاد در شوراي عالي شهرسازي تصويب 
و در آينده نزديك ابالغ مي شود كه براساس 
اين اسناد باالدستي، محله فرحزاد به دهكده 

تفريحي و گردشگري تبديل مي شود.
زهرا نژاد بهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي 
شــهر تهران در اين نشســت با اشــاره به 
اينكه اصلي ترين مشــكالت محله فرحزاد 
وضعيت مالكيت اراضــي و طرح تفصيلي 
اســت گفت: طرح تفصيلي محله فرحزاد و 
كن به لحاظ ويژگي هــاي خاص آنها، تهيه 
و در شوراي عالي شهرســازي تصويب و در 
روزهاي آتي ابالغ مي شــود كه براســاس 
اين سند راهبردي، كاربري هايي مطابق با 

ايجاد دهكده تفريحي و گردشگري درون 
شهري مشخص شده است. او با بيان اينكه 
حفظ هويت محله فرحزاد همراه با صيانت از 
حقوق ساكنين محله فرحزاد از اولويت هاي 
موردتوجه شوراي شهر است افزود: در اين 
نشست مقرر شد با تشكيل كميته با حضور 
نهادها و دستگاه هاي ذيربط مشكل مالكيت 
اراضي مرتفع شود. محمد تقي زاده، معاون 
هماهنگي امور عمراني استانداري تهران در 
اين نشست با تأكيد بر ضرورت هماهنگي 
در رفع مسائل و مشــكالت پيراموني محله 
فرحزاد گفت: مسائل محله فرحزاد در چند 
بخش مالكيــت، زيرســاختي و همچنين 
كمبود سرانه هاي ورزشي و آموزشي است 
كه تالش مي شود با هماهنگي و همكاري 
بين بخشي نهادها و دستگاه هاي ذيربط اين 
مسائل مرتفع شود. او اضافه كرد: درخصوص 
مالكيت اراضي محله فرحزاد مقرر شــد در 
نشست مشــترك با حضور ســتاد اجرايي 
فرمان امام، بنياد مســتضعفان، اداره ثبت 
اسناد و امالك و ساير دستگاه ها اين موضوع 
بررســي و تعيين تكليف شود. او با اشاره به 
اينكه با ابالغ طرح تفصيلي محله فرحزاد، 
بخــش عمده اي از مشــكالت ايــن محله 
متناسب با اين ســند باالدستي ساماندهي 
مي شود افزود: براســاس اين طرح حداقل 
ضوابط ساخت وســاز 3 طبقه روي پيلوت 
پيش بيني شده است كه با اين ضوابط تعيين 
شده، مشكالت ســكونتگاهي ساكنين اين 
محله حل مي شود. معاون استاندار تهران در 
پايان احداث كالنتري و تامين امنيت محله 
فرحزاد، ايجاد فضاهاي ورزشي در حاشيه 
روددره فرحزاد، ساماندهي مشاغل مزاحم، 
ساماندهي شــبكه فاضالب شهري و... را از 
ديگر مسائل مطرح شــده در اين نشست 

عنوان كرد. 

فرحزاد دهكده گردشگري مي شود
نتيجه آخرين جلسه كميته بازآفريني تهران

 زنگ مدرسه تابستاني تهران از 
ديــروز بــا برگــزاري كارگاه آموزش

گويندگي، اجرا و نمايش با حضور 
مهتاب نصيرپور و منصور ضابطيان به صدا در 
آمد و به طور رســمي كار خود را آغاز كرد. به 
گزارش همشهري، در مدرسه تابستاني تهران 
كه زنگ آن به صدا در آمد؛ نوجوانان به صورت 
رايگان در بســتر فضاي مجازي و رسانه هاي 
گروهي با انواع مهارت هاي فرهنگي –هنري 
اعم از بازيگري و تئاتر، انيميشن، گويندگي و 
اجرا، موســيقي، طنز، داستان نويسي، قرآن و 
فيلمسازي آشنا مي شوند و تابستان متفاوتي را 
به لحــاظ گذران اوقــات فراغــت و دريافت 
محتواي آموزشي و كاربردي جذاب در پيش 
خواهند داشت. الزم به تأكيد است درطول اين 
دوره از مدرســه تابســتاني حدود 60كارگاه 
آموزشــي برگزار و ويدئو هاي آن در دسترس 
خانواده ها و دانش آموزان قرار مي گيرد، هدف 
از برگزاري اين دوره ها آشــنايي اوليه با انواع 
هنرها و مهارت ها به كمك اساتيد رشته هاي 
مختلف هنري و فرهنگي است تا افرادي كه از 
اســتعداد و توانايي الزم در هريك از رشته ها 
برخوردارنــد با آگاهي و بينــش كافي در اين 

مسير قدم بردارند. عالقه مندان براي تماشا يا 
دريافت ويدئوها عالوه بر وب ســايت مدرسه 
ir.www.tabestani99 تابستاني به نشاني

مي توانند از طريق صفحات مدرسه تابستاني در 
شــبكه هاي اجتماعي اينســتاگرام، تلگرام و 
آپارات با شناســه99tabestani از دوره ها و 
محتواي ارائه شده توسط استادان و چهره هاي 
مشهور هنري و فرهنگي استفاده كنند. به رسم 
هر ســاله، بســياري از خانواده ها، همزمان با 
شروع فصل گرم سال درخصوص نحوه پركردن 
اوقات فراغت فرزنــدان و دانش آموزان نگران 
بــوده و دغدغــه دارند؛ لــذا تــالش دارند با 
برنامه هــاي ورزشــي، آموزشــي، مهارتي و 
تفريحــي بــه غني ســازي  اوقــات فراغت 
فرزندانشان در ايام تابســتان كمك كنند؛ اما 
تابستان امسال به دليل شيوع كرونا و تأكيد بر 
رعايــت فاصله گذاري اجتماعي، بســياري از 
كودكان و نوجوانان ناچار بــه ماندن درخانه 
شده اند، لذا اداره كل آموزش هاي شهروندي با 
توجه به نياز اين رده سني به كسب آموزش ها 
و مهارت هاي متنوع ازجمله فرهنگي و هنري، 
مدرسه تابســتاني تهران را در فضاي مجازي 

راه اندازي كرده است.

زنگ مدرسه تابستاني تهران به صدا درآمد

شــمار روزهاي آلوده ســال99 تهران 
دورقمي شــد. در پي پيش بيني هاي آلودگي هوا

روزنامه همشهري درخصوص تابستاني 
آلوده در هواي پايتخت، 5روز از 8روز تيرماه امسال 

آلودگي هوا ثبت شده است. 
اين يعني 62درصد روزهاي گذشــته از تابستان 99 
آلوده بوده اســت. هواي تهران تاكنون 15روز پاك، 
75روز سالم و 11روز ناسالم براي گروه هاي حساس 

بوده است. در نخستين ســاعات روز شنبه 7تير 99 
كيفيت هواي تهران در محدوده قابل قبول قرار گرفت 
كه عمدتاً ناشي از شرايط جوي مساعد و وزش باد طي 
ساعات گذشته بود. در طول روز با كاهش تندي باد 
بر غلظت آالينده ها افزوده شد، عالوه براين با توجه به 
حضور عوامل كافي جهت توليد آالينده ازن و افزايش 
غلظت اين آالينــده در ســاعات بعدازظهر، كاهش 
كيفيت هوا در بيشــتر مناطق رخ داد. همچنين در 
ساعات پاياني شنبه و در مناطق پرتردد شاهد افزايش 
غلظت ذرات معلــق و كاهش كيفيت هــوا بوديم. 
براســاس پيش بيني هاي انجام شــده در شهرداري 
تهران، با كاهش تندي باد تا صبح امروز، يكشــنبه 
8تير 99همــراه با افزايش تــردد خودروها احتمال 

مي رود غلظت آالينده ها به ويژه ذرات معلق افزايش 
يافته كه در مناطق پرتردد برقراري وضعيت ناسالم 
براي گروه هاي حســاس را به دنبال خواهد داشت. 
رشد ناپايداري جوي طي روز همراه با وزش باد مؤثر 
در برخي ساعات، شرايط مناســب براي پراكندگي 
آالينده ها را فراهم خواهد كرد، همچنين از بيشينه 
غلظت آالينده ازن در ساعات بعدازظهر نسبت به روز 
گذشته كاسته خواهد شــد و كيفيت هوا تاحدودي 
بهبود خواهد يافت. اين شرايط تا اواخر وقت يكشنبه 
ادامه داشــته، بااين حال احتمال مي رود با افزايش 
ترافيك، غلظــت ذرات معلق افزايــش پيدا كرده و 
سبب شود در برخي مناطق كيفيت هوا در وضعيت 

نامطلوب قرار بگيرد.

 6۲درصد هواي تابستان
در آلودگي گذشت 
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گمركبهصادركنندگانمتخلفخدماتنميدهد
سخنگوي گمرك گفت: گمرك در كنار ساير دستگاه ها، با محدود كردن خدماتش به كساني كه ارزهاي صادراتي 
را بازگشــت نداده اند، به دولت كمك مي كند. روح اهلل لطيفي گفت: گمرك با تكيه بر اعالم و آمار بانك مركزي 
محدوديت هاي گمركي را اعمال مي كند.

نبض بازار

طال و ارز

در روزي كه معامالت صندوق دارايكم به عنوان نخســتين صندوق 
سرمايه گذاري دولتي در بورس آغاز شــد، شاخص كل بورس تهران 
3.3 درصد رشد كرد. به گزارش همشــهري، ديروز معامالت صندوق 
دارايكم يك ماه بعد از پايان پذيره نويسي اين صندوق در بورس آغاز 
شد و با استقبال سهامداران مواجه شد، به طوري كه در پايان مبادالت 
ديروز جمعا 7.5ميليون از واحدهاي اين صندوق به ارزش 171ميليارد 
تومان مورد معاملــه قرار گرفت. بيش از 3ميليــون و 481هزار نفر با 
سرمايه گذاری بيش از 5.8هزار ميليارد تومان در پذيره نويسی نخستين 
صندوق قابل معامله دولت ســرمايه گذاری كرده اند. بــا وجود آغاز 
معامالت اين صندوق، هنوز نام اين صندوق در سبدهاي سهام بسياري 
از سهامداران درج نشــده و اين موضوع موجب اعتراض سهامداران 
شده است. برخي گمانه زني ها حاكي از آن است كه اين مشكل ناشي 
از مشكالت فني در زير ساخت هاي سخت افزاري بازار سرمايه است؛ 
موضوعي كه درجريان عرضه اوليه سهام شركت سرمايه گذاري پويا 
در روز چهارشــنبه هم اتفاق افتاد و براســاس آن سهام اين شركت 
به بسياري از ســهامداران اختصاص نيافت. برخي سهامداران كه با 
شــركت هاي كارگزاري علت تخصيص نيافتن سهام سرمايه گذاري 
پويا را جويا شده بودند، با اين پاسخ مواجه شدند كه علت مشكالت 
فني در شركت سپرده گذاري مركزي بوده است. ضمن اينكه تاخير 
يك ساعته در بازگشايي معامالت روز گذشته گمانه زني ها در مورد 

مشكل در زيرساخت هاي فني را تقويت كرد.

معامالت روز گذشته
در جريان معامالت روز گذشته شاخص كل بورس تهران 3.3درصد 
رشد كرد و ارزش كل فرابورس ايران براي نخستين بار از مرز 1000هزار 
ميليارد تومان عبور كرد. به اين ترتيب، ارزش كل بازار ســهام ايران با 
احتساب ارزش كل بورس تهران در پايان مبادالت ديروز به 6538 هزار 
ميليارد تومان معادل 327 ميليارد دالر رســيد. ســهامداران ديروز 
جمعا 14 هزارو 423 ميليارد تومان اوراق بهادار خريدند كه اين ميزان 
نسبت به روز چهارشــنبه هفته قبل 21درصد كاهش نشان مي دهد. 
در معامالت روز گذشــته سهام بانك ها، شــركت هاي خودروسازي، 
پااليشگاه ها و گروه فلزات اساسي همچنان در كانون توجه بازار بود و 

بخش عمده معامالت به سهام اين شركت ها اختصاص يافت.
آنطور كه خبرها نشان مي دهد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
در نظر دارد به زودي 15درصد از ســهام شــركت ســيتا را به عنوان 
بزرگ ترين هلدينگ سيماني و ساختماني كشور  در بورس عرضه كند 

و بعد از آن نوبت به شركت مالرد شير خواهد رسيد.
بانك تجارت نيز در نظر دارد سهام شركت تامين سرمايه كاردان را در  
بورس عرضه  كند. 32درصداز سهام اين شركت متعلق به بانك سامان 

و 31درصد متعلق به بانك تجارت است.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

 شاخص كل
1,466,275468363,30واحد

 ارزش معامالت
21,87-4038-14423 ميليارد تومان

42,49-1260494-1,705,865تعداد معامالت
 ارزش بازار

65382313,66هزارميليارد تومان

توزيع مرغ 15هزار توماني از امروز

رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان پرنده و ماهــي تهران گفت: 
طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار، گوشت مرغ از امروز با نرخ كيلويي 
15هزار تومان در ميدان بهمن به عنوان مركز اصلي توزيع گوشت 
مرغ در تهران عرضه مي شود. مهدي يوســف خاني افزود: طبق 
دستور و تصويب ستاد تنظيم بازار، سازمان تعزيرات حكومتي و 
وزارت صنعت و معدن قيمت تعزيراتي هر كيلوگرم مرغ گرم جهت 

خرده فروشي فروشگاه ها 15هزار تومان تعيين شده است.

آغاز معامالت دارايكم

40ميليون آورده نقدي مسكن ملي

نادر قاسمي، سرپرست بانك مسكن در مراسم امضاي تفاهمنامه 
تأمين مالي 30هــزار واحد مســكن ملي، ميــزان آورده نقدي 
متقاضيان مســكن ملي را 40ميليون تومان اعالم و تأكيد كرد: 
تسهيالت تا ســقف 100ميليون تومان با نرخ سود 18درصد به 
سازنده ها پرداخت مي شود به گونه اي كه طول دوره مشاركت 2ساله 
و طول زماني بازپرداخت نيز 10ساله درنظر گرفته شده است. دولت 

تالش دارد با تقويت ساخت مسكن، آرامش را به بازار برگرداند.

خريد تضميني ماهي پرورشي دريا

نبي اله خون ميرزايي، رئيس ســازمان شيالت ايران اظهار كرد: با 
تصويب در ستاد تنظيم بازار و دستور ويژه وزير جهاد كشاورزي 
خريد حمايتي محصوالت پرورش ماهي در دريا آغاز مي شــود. 
اميدواريم با آغاز اين خريد حمايتي از محصول انباشــته شده در 
مزارع پرورش ماهي در دريا كاســته شود و توليدكنندگان از اين 
بابت متضرر نشوند. به گفته او بيش از 1500تن محصول پرورش 

ماهي در دريا روي دست توليدكنندگان مانده است.

صادرات سنگ آهن فقط با اجازه صمت

وزارت صنعت، معدن و تجــارت در اطالعيــه اي اعالم كرد: 
به منظور حمايــت از توليدكنندگان فــوالد و ضرورت توجه 
بــه ارزآوري زنجيره توليد اين محصــوالت، هرگونه صادرات 
سنگ آهن، كنسانتره و گندله صرفا در شرايطي مجاز خواهد 
بود كه نياز توليدكنندگان فوالد كشور تامين شده باشد. از اين 
پس صادرات كاالي يادشده فقط با اجازه قانوني وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و با پرداخت عوارض امكان پذير خواهد بود.

شــوراي عالي شهرســازي و 
معماري در حال بررسي طرح مسكن

حمايــت از اجاره نشــينان و 
ساماندهي بازار اجاره است؛ اما پيگيري هاي 
همشــهري از منابــع آگاه در وزارت راه و 
شهرسازي نشان مي دهد در اين بسته ابزار 
جديدي به جــز پيشــنهادهاي قبلي نظير 
تعيين قيمت اجاره، تغيير مدت قرارداد اجاره 
و پرداخت وام رهن مســكن وجود ندارد و 
دورنماي نه چندان مثبت اثرگذاري اين بسته 
بر بازار، بر روند تصويب آن در شــوراي عالي 
شهرسازي و معماري تأثير گذاشته و آن را 
طوالني كرده اســت. به گزارش همشهري، 
وزارت راه و شهرسازي در حال تدوين برنامه 
حمايت از مستأجران و ساماندهي بازار اجاره 
اســت كه البته تا لحظه تنظيم اين گزارش 
جلسات كارشناسي به آن به اتمام نرسيده و 
جزئيات آن منتشر نشده است؛ اما آنگونه كه 
بررسي برنامه هاي حمايت از در كشورهاي 
پيشرفته نشان مي دهد، حتي درنظر گرفتن 
باالترين ضريب از سياست هاي حمايتي براي 
مستأجران در ايران نيز به واسطه نبود »نظام 
اجاره داري مســكن« قادر نيســت به رفع 

مشكالت بازار اجاره منجر شود.

جزئيات احتمالي بسته اجاره
همزمان با اجراي سياســت هاي موجود در 
بسته حمايت از اجازه نشــين ها، قرار است 
ماليات ســتاني از خانه هاي خالي نيز براي 
تنبيــه محتكران مســكن در دســتور كار 
قرار بگيرد. از ســوي ديگر مشوق هايي نيز 
به ويژه در حوزه ماليات براي كســاني كه در 
چارچوب بسته حمايت از اجاره فعاليت كنند 
درنظر گرفته مي شود كه مي تواند استقبال 

موجران از طرح وزارت راه و شهرســازي را 
بيشــتر كند. در اين ميان توجه به تقويت 
قدرت مالي مســتأجران از طريق پرداخت 
وام رهن مســكن نيز ازجمله سياست هايي 
است كه در يك سال گذشــته مطرح شده 
و حداقل براي دهك هاي كم درآمد اجرايي 
خواهد شد. تعيين سقف قيمت براي اجاره بها 
در مناطق مختلف كالنشــهرها نيز ازجمله 
برنامه هايي است كه در بسته حمايتي وزارت 
راه و شهرسازي گنجانده خواهد شد. ضمن 
اينكه قرار است با ارائه مشوق هايي در قالب 
تســهيالت ارزان قيمت و زميــن دولتي به 
متقاضيان ساخت مسكن استيجاري، زمينه 
ايجاد شــركت هاي حرفه اي اجــاره داري و 
كنترل قيمت اجاره از مسير اين شركت ها نيز 
در دستور كار قرار گيرد. نكته ديگر، وزارت 
راه و شهرســازي از دوره عبــاس آخوندي 
به دنبال تغيير مدت زمان قراردادهاي اجاره 
از يك سال به حداقل دو سال بوده است كه 

احتماال در بسته اخير گنجانده خواهد شد. 
از ســوي ديگر احتماال معافيت هاي قانوني 
براي معافيت از ماليات بر اجاره نيز مشروط 
به رعايت آيين نامه هاي جديــد بازار اجاره 

خواهد بود.

بحران اجاره با حمايت كور
در 4ماهي كه از شيوع كرونا گذشته است، 
خانوارهاي اجاره نشين، يكي از بي دفاع ترين 
اقشار در دوره شيوع كرونا بودند كه به واسطه 
اعمــال محدوديت در ترددهاي شــهري، 
فعاليت هاي اقتصــادي و همچنين كاهش 
درآمدهاي معمول خانوار با مشــكل جدي 
مواجه شــدند. در اين وضعيت دولت ها در 
اغلب كشورهاي درگير كرونا قواعدي براي 
حمايت از مســتأجران درنظر گرفتند و در 
ايران نيز با تمديد 2ماهه قراردادهاي اجاره 
سررسيد شده در ارديبهشت99 تالش شد 
بخشــي از تبعات كرونايي بــازار اجاره رفع 
شود؛ اما جداي از ناكافي بودن اين حمايت، 
اثرگذاري آن نيز بــه داليل مختلف محدود 
بوده و نتوانسته است از بروز مشكالت جدي 
براي مســتأجران جلوگيري كنــد. ارتزاق 
حدود 4ميليون خانوار كشور از درآمد اجاره 
امالك، يكي از داليلي بود كه باعث شد ستاد 
ملي مقابله با كرونا، پيشــنهاد وزارت راه و 
شهرسازي براي با تمديد 6ماهه قراردادهاي 
اجاره را نپذيرد و آن را به 2 ماه كاهش دهد. 
از سوي ديگر به واسطه نبود نظام اجاره داري 
مســكن و نقش جدي در بانــك اطالعاتي 
بازار مســكن و اجاره، عمال دولت نتوانست 
ايده هايي نظير پرداخت وام رهن مسكن به 

مســتأجران را عملياتي كند و اين پيشنهاد 
حتي بعد از گذشت يك ســال نيز اجرايي 
نشد. از سوي ديگر نبود نظارت اجاره داري 
مســكن در ايران عمال باعث شده مداخله 
دولت در اين بازار به حداقل برســد و نتواند 
در مقابل بروز افسارگسيخته در بازار اجاره از 
مستأجران حمايت كند. اين در حالي است 
كه در كشورهاي پيشــرفته نظير سوئيس 
و آلمــان، به ترتيــب 57 و 48درصد از كل 
جمعيت اجاره نشين هســتند و دولت ها در 
نقش تنظيم گر، قوي تريــن مداخله ها را در 
بازار اعمال مي كنند تا جايي كه اجاره نشيني 
در اين كشورها به دليل قوانين حمايتي قوي 
به يك ترجيح و انتخاب تبديل شده و حتي 
در شهري نظير برلين كه 85درصد جمعيت 
آن اجاره نشين هستند نيز كاركرد بازار كامال 

تحت كنترل و معقول باقي مانده است.

پاشنه آشيل وام اجاره در ايران
بيش از يك سال از مطرح شدن پرداخت وام 
رهن مسكن به مستأجران مي گذرد. احتماال 
اين موضوع در بسته وزارت راه و شهرسازي 
براي حمايت از مســتأجران نيــز گنجانده 
خواهد شد؛ اما اين ابزار از چند جهت دردي 
از بازار دوا نخواهد كرد. نخســتين مســئله 
به نرخ سود اين تســهيالت برمي گردد كه 
به واسطه اتكا به منابع داخلي بانك ها مي تواند 
از نــرخ 18درصدي فعلي نيز باالتر باشــد؛ 
هرچند در مقابل نرخ تنزيل 30درصدي در 
بازار اجاره داراي مزيت است. از سوي ديگر 
به دليل رشد بي قاعده قيمت مسكن در ايران 
و اثرگذاري عميق اين رشــد بر بازار اجاره، 
بخش عمده مستأجران در شهرهاي بزرگ 
نيازمند مبالغ كالني تسهيالت بانكي براي 
ترهين امالك اســتيجاري هستند و در اين 
وضعيت رقم تســهيالت رهن بايد به مبلغ 
تسهيالت خريد مسكن نزديك شود كه در 
اين صورت خانوارها در بازپرداخت اقســاط 
با مشــكل جدي مواجه خواهد شد. با توجه 
به ايــن توضيحات، ابزار وام رهن مســكن، 
گرچه در قالب پرداخت تســهيالت بدون 
بهره به مســتأجران كم درآمد و آسيب پذير 
كمك قابل توجهي به آنهــا خواهد كرد اما 
براي مستأجران طبقه متوسط كه در شرايط 
فعلي مجبور به كاهش كيفيت سطح زندگي 
و مهاجرت به مناطق پايين تر شده اند، تأثير 

چنداني نخواهد داشت.

جزئیاتبستهحمایتازاجارهنشینها
منابع آگاه مي گويند بسته پيشنهادي حمايت از مستأجران چيزي فراتر از پيشنهادهاي مطرح شده در روزهاي اخير نيست
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3.3 درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

چند روز بعد از كاهش التهاب در بازار ارز، ديروز در آخر وقت دوباره 
شيب منحني قيمت ارز صعودي شــد و به دنبال آن قيمت سكه هم 
رشد كرد. به گزارش همشــهري، برخي خبر هاي تأييد نشده كه از 
صحت و سقم آن اطالعاتي در دست نيســت حاكي از آن است كه 
بانك مركزي براي جلوگيري از رشــد قيمت دالر از سه شنبه هفته 
قبل شروع به عرضه ارز در بازار كرده است. اين خبر ها در كنار برخي 
تمهيدات ديگر از ســوي بانك مركزي از اواخر هفته قبل بر بازار ارز 
تأثير گذاشت و منجر شــد قيمت دالر كه تا اواسط هفته قبل حتي 
بــه 20هزارو450تومان هم رســيده بود نزول كنــد و به محدوده 
19هزارو350تومان برســد با اين حال روز گذشــته قيمت هر دالر 
آمريكا در بازار آزاد تمايل زيادي به رشــد داشــت و تا ساعت17 در 
چهارراه استانبول به 19هزارو880تومان هم رسيد. قيمت هر دالر در 
صرافي هاي مجاز هم با 9تومان افزايش به قيمت 18هزارو852تومان 
دادوستد شد. اكنون بيم آن مي رود كه قيمت هر دالر بار ديگر از مرز 
20هزار تومان عبور كند. رشد قيمت دالر ديروز در عين حال منجر 
شد قيمت سكه هم افزايش يابد به طوري كه قيمت هر سكه امامي با 
302هزار تومان افزايش به 8ميليون و520هزار تومان و هر سكه بهار 

آزادي با 200هزار تومان رشد به 8ميليون و300هزار تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجازتا ساعت 17ديروز 
)ارقام به تومان(

درصدتغييرمقدار تغييرقيمتنوع
1885290,05دالر
2095280,04يورو

245947333,07پوند انگليس
54562043,88درهم امارات

29161123,99لير تركيه
212468334,08فرانك سوئيس

28271063,90يوان چين
145894973,53دالر كانادا
85200003020003,67سكه امامي

83000002000002,47سكه بهار آزادي
4370000700001,63نيم سكه
2420000200000,83ربع سكه

رشد دوباره قيمت سكه

ارزش فرابورس از 1000هزار ميليارد تومان گذشت

رشد قيمت دالر، فشار سنگين انتقادها بردولت 
و بانك مركزي را افزايش داده است؛ با اين حال ارز

رئيس كل بانــك مركــزي ديروز بــا وجود 
انتقادهاي پراكنده برخي نماينــدگان مجلس براي كنترل 
قيمت دالر و تزريق منابع ارزي به بازار، براي مهار قيمت ها، 
تأكيد كرد: ارزپاشي نمي كند. عبدالناصرهمتي با اين نظر، خط 
بطالني كشــيد بر نظريه تزريق منابع ارزي حياتي به بازار و 
راه حل كنترل بازار را بازارسازي دانست.اطالعات موجود نشان 
مي دهد كه بانك مركزي در تالش است تا ذخاير ارزي كشور 

را كه تحت تأثير تحريم ها محدود شده است، حفظ كند.
به گزارش همشهري، فشار به منابع ارزي كشور تحت  تأثير 
تحريم ها روزبه روز بيشتر مي شود به طوري كه برخي اطالعات 
نشان مي دهد كه هر روز كه مي گذرد منابع نقل و انتقال ارز 
حتي براي صادرات غيرنفتي و بنگاه هاي كوچك اقتصادي هم 
محدود تر مي شود. اين موضوع جريان ورود ارز به كشور را با 
مشكالت فراواني مواجه كرده و خود عاملي براي رشد قيمت 
ارز شده است. اين موضوع همچنين اين پيام را به بازار مخابره 
كرده كه دســت ارزي دولت ضعيف تر شده، در نتيجه فشار 

رشد قيمت ها و افزايش تقاضا بيشتر شده است.
برخي اطالعات نشان مي دهد از 2 ماه پيش فشار آمريكا براي 
محدود شدن نقل و انتقال هاي ارزي ايران بيشتر شده و حتي 
فرايندهاي دسترسي ايران به درهم امارات در بازار غيررسمي 
كه به عنوان يك ارز واسطه اي نقش زيادي را در تبادالت ارزي 
ايران ايفا مي كند نيز از بهمن پارســال بيشتر شده است كه 

البته بخشي از آن ناشي از شيوع كرونا بوده است.
برخي اطالعات تأييد نشده نيز نشان مي دهد كه ايران طي 

2 سال گذشته 72ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داشته، اما 
45ميليارد دالر از اين ميزان ارز را توانسته است وصولي كند 
و بخشي از اين منابع در كشور هاي ديگر تحت تأثير تحريم ها 
بلوكه شده است؛ اخيرا رئيس كل بانك مركزي در سفري به 
عراق از بانك مركزي عراق خواست تا منابع مسدود شده ايران 
براي واردات كاالهاي اساســي و دارو تهاتر شود؛ اگرچه اين 
ديدار موفقيت آميز بود، اما به نظر مي رسد دولت توفيقي براي 
تهاتر 6ميليارد دالر دارايي ارزي ايران در كره جنوبي نداشته  
است و دولت اين كشور كه خود مشكالت بزرگي با كره شمالي 
دارد تحت تأثير فشار هاي آمريكا، حتي حاضر نيست اين منابع 
را براي واردات كاالهاي اساسي و دارو با ايران تهاتر كند. همه 
اين عوامل فشار را بر دولت و منابع ارزي كشور بيشتر كرده 
اســت؛ به همين دليل دولت از ابتداي امسال تاكنون تالش 
كرده است كه ارز اختصاصي يا دولتي را براي واردات بسياري 
از كاال ها حذف كند؛ اين خود به منزله آن است كه كليد بازار 
ارز ديگر در دستان همتي نيست و راه حل را بايد در كاهش 
تحريم ها و گشايش هاي سياسي براي ترزيق منابع ارزي به 

كشور جست وجو كرد.

فشار مجلس 
در شرايطي كه تحت تأثير تحريم ها فشار براي مسدود كردن 

با گذشت بيش از 4 ماه از اعمال محدوديت در پروازهاي خارجي ايرالين ها 
براي مقابله با شيوع كرونا، حاال تشريفات پرواز در مسير ايران - امارات به حمل و نقل

روال عادي بازگشته و با درخواست تركيه، پروازهاي ميان ايران و اين كشور 
نيز در حال عادي  سازي است.

 به گزارش همشهري، بيش از 4 ماه از انتشار اخبار شيوع كرونا و اعمال محدوديت هاي 
جدي در پروازهاي بين المللي براي جلوگيري از شــيوع اين ويــروس مي گذرد و حاال 
در شــرايطي كه همچنان موج شــيوع كوويد 19ادامه دارد، متوليان صنعت هوايي در 
كشورهاي مختلف دست به كار عادي سازي مراودات خود شده اند؛ اين در حالي است كه 
تاكنون تعداد محدودي پرواز خارجي از مبدأ ايران يا به مقصد كشورمان انجام مي شود 
و ارتباط هوايي ايرالين هاي ايراني با فرودگاه هــاي پرتقاضاي منطقه به خصوص تركيه 

و امارات قطع بود. 

بازگشت ايرالين هاي ايراني به آسمان هاي خارجي
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشــوري درخصوص آخرين وضعيت صدور مجوز براي 
پروازهاي خارجي، مي گويد: گشايش پروازهاي خارجي به تبع مذاكرات با ديگر كشورها و 
متناسب با رفع محدوديت هايي كه كشورها بنا بر وضعيت بهداشتي خود ايجاد مي كنند 
محقق مي شود و اين روند تا عادي ســازي كامل مراودات با حفظ پروتكل هاي بهداشتي 
ادامه دارد. رضاجعفرزاده در گفت وگو با ايرنا، در مورد وضعيت ارتباط هوايي ايران با تركيه 
مي افزايد: اين كشور درخواست از سرگيري پروازهاي تهران- استانبول را دارد و بر اين 
اساس شركت هاي هواپيمايي داخلي مي توانند مجوز انجام پرواز در اين مسير را به تدريج 

از سازمان هواپيمايي دريافت كنند و به زودي پروازهاي تركيه از سرگرفته مي شود.

بازگشت فالي دبي
ديروز ســفارت ايران در ابوظبي نيز به نقل از وزارت خارجه امارات عربي متحده اعالم 
كرد كه تشريفات انجام پروازها در مسير ايران و امارات به روال عادي بازگشته و پس از 
درخواست و پيگيري هاي اين ســفارتخانه مبني بر صدور مجوز پرواز مسافران از مبداء 
ايران، مجوز انجام پرواز ايرالين فالي دبي از ايران به امارات )الر به دبي( صادر شده است. 

ارزپاشي ممنوع!

دالیلناتوانيسیاستگذاردرحمایتازمستأجران
براساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن13۹5 حدود 34درصد از واحدهاي مسكوني كل 
كشور مشتمل بر 40درصد از واحدهاي مسكوني شهري و 13درصد از واحدهاي مسكوني روستايي 
داراي تصرف اســتيجاري بوده اند. همچنين براســاس برآوردهاي وزارت راه و شهرسازي، سهم 
اجاره نشيني در سال13۹۸ در كالنشهر تهران به 42درصد از كل خانوارها رسيده است. با نگاهي به اين 
آمارها و با توجه به اينكه دولت عمال بانك اطالعاتي جامعي از بازار اجاره در اختيار ندارد، نمي تواند در 
بستر نظام اجاره داري مسكن، نسبت به ارائه قاعده مند حمايت به مستأجران بپردازد. در اين شرايط 
اگر دولت نسبت به توزيع كور حمايت هاي مالي نظير وام اجاره يا يارانه اجاره اقدام كند عمال اثرگذاري 
اين حمايت ها از بين نخواهد رفت و اگر حمايت ها را به افراد و اقشار خاص محدود كند، از ساماندهي 
و رفع مشكل بازار اجاره بازمي ماند. از سوي ديگر بازار سنتي اجاره ايران قيمت ها را براساس توافق 
تعيين مي كند و چنانچه در اين فضا دولت نسبت به تعيين قيمت اجاره براي مناطق مختلف اقدام 

كند، پيامدي جز رواج قراردادهاي دوم و غيرشفاف نخواهد داشت.

ورود ارز به كشور هر روز بيشتر مي شود، همزمان فشار ها براي 
تزريق منابع ارزي بانك مركزي براي كنترل بازار هم بيشتر 
شده است و به نظر مي رسد مجلس نيز حامي اين نظريه است. 
موضوعي كه مورد نظر دولت و بانك مركزي نيست. مجلس 
هفته قبل با عبد الناصر همتي رئيس بانك مركزي ديدار كرده 
است و از او درباره داليل رشــد قيمت دالر توضيح خواسته 
است. هنوز مشخص نيست در اين ديدار چه گذشته است اما 
رئيس كل بانك مركزي بعد از اين ديدار اعالم كرد كه سياست 
ارزپاشي را اجرا نمي كند؛ اين نشان مي دهد كه فشار ها براي 
تزريق منابع ارزي كشــور براي كنترل بازار ارز بيشتر شده 
است. برخي خبر ها همچنين نشان مي دهدكه رئيس كل بانك 
مركزي بايد دوباره به مجلس برود.مجلس نيز تأكيد كرده است 
به موضوعات اقتصادي كشور به ويژه ارز به صورت جدي ورود 
خواهد كرد و ديروز هم نشست ويژه كميسيون هاي تخصصي 

با حضور رئيس مجلس براي اين موضوع برگزار شده است.

ارزپاشي نمي كنيم
با وجود فشارها براي تزريق منابع ارزي به بازار براي جلوگيري 
از افزايش قيمت دالربه نظر مي رسد بانك مركزي درتالش 
اســت به دليل افزايش فشــار تحريم هامنابع ارزي را وارد 
بازار نقدي يا اســكناس نكندوبازارآزاد را كه 5درصد از كل 
دادوستد هاي ارزي را تشــكيل مي دهداز طريق بازارسازي 
كنترل كند.برهمين اســاس روز گذشــته رئيس كل بانك 
مركزي در يادداشــت اينســتاگرامي اعالم كرد:هيچ بانك 
مركزي متعهــد و آگاهي، منابع خود را در بازار نمي پاشــد. 
بانك مركزي، قطعا با نوســانات سفته بازي مقابله مي كند و 
روزهاي اخير نيز نشان داد كه بازارسازي قدرتمند در بازار، 
از هرگونه بي ثباتي و تالطم جلوگيــري خواهد كرد.همتي 
تأكيدكرد:خيرخواهــان مي دانند كه ارزپاشــي با مقابله با 
جريانات سفته بازي متفاوت است.تكانه اخير موقتي است 
ودرحال گذار، و بانك مركزي بدون هيچ هيجاني، حركت بازار 
ارز را رصدكرده و همانند 2سال گذشته با مديريت نوسانات، 

بازار را به سمت تعادل هدايت خواهد كرد.

بهزاد رنجبر
روزنامه نگار

مجوز خروج ايرالين ها از قرنطينه صادر شد
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الهاممصدقيراد
خبر نگار

تاالبها،اكوسيستمهايارزشمند
محيط
ومهميهستندكهطيچنددههزيست

اخيرباافزايشفشارروبهروشدند.
وضعيتبرخيتاالبهايكشورامامطلوبنيست
وهمينمسئلهتأثيراتمنفيبرحوضهتاالبهاو
اكوسيستممناطقتاالبيگذاشتهاست.خشك
شدنتاالبها،ورودآلودگيهابهپهنهتاالبها
وافزايشبهرهبــرداريازتاالبهاازجملهاين
موارداست.15ســالپيشباهدفحفاظتاز
تاالبهايكشور،طرححفاظتازتاالبهايايران
باهمكاريسهجانبهبرنامهتوسعهمللمتحد،
صندوقجهانيمحيطزيستوسازمانحفاظت
محيطزيستآغازوبرنامههايينيزتصويبواجرا
شد.وضعيتتاالبهايكشوروناپايداريشرايط
تاالبها،فازسوماجرايسندهمكاريسهجانبه
راكليدزد.سندفازسومطرححفاظتازتاالبها
نيزپسازماههابررسيبهتازگيبهامضارسيدهو

قراراستازسال2020تا2025اجراييشود.

طرح مديريت براي تاالب ها 
برنامهچهارمتوسعهكشــورسازمانحفاظت
محيطزيســتراموظفبهاجــرايمديريت
زيستبوميبرايتاالبهاكرد؛نوعيازمديريت

جامعنگركهتأكيدميكندهمهدستاندركاران
ودستگاههايذيربطوسازمانهايمردمنهادو
محليدرمديريتتاالبمشاركتداشتهباشند.
آگاهيبهرهبردارانازتاالبهانيزبراساساين
برنامهافزايشمييابدتابهحفاظتازتاالبهاي
انتخابشدهبپردازند.منافعهمهگروههانيزدر
بهرهبرداريازتاالبهادرنظرگرفتهميشود
وتهديداتتاالبهاشــناختهواثرفعاليتها
درحوزههايهمجوارتاالببررســيميشود.
براساسبرنامهحفاظتازتاالبها،انسانجزيي
ازاكوسيستماستوبايدبينحفاظتازتاالبو
بهرهبرداريخردمندانهازآنتعادلايجادكند.

برهميناساسسال1384باهمكاريسازمان
ملل،سازمانحفاظتازمحيطزيستوصندوق
جهانيمحيطزيست،ســندطرححفاظتاز
تاالبهايايرانتدوينوتصويبواجرايفاز

اولآنتاسال1391پايانيافت.
عليارواحــي،مديرمليطــرححفاظتاز
تاالبهايايرانبههمشــهريميگويد:»در
فازاول3تاالبپريشان،شــادگانودرياچه
اروميههدفاجرايسندقرارگرفتندكهنتايج

مثبتاينفازدرنهايتمنجربهتصويبقانون
راهبردهاوبرنامهعمــلحفاظتازتاالبهاي
كشوردرســال96درمجلسشوراياسالمي
شد«.ازمهمتريندســتاوردهايفازاول،به
رسميتشناختهشــدنحقابهتاالبهابود.
همچنيننيازآبيدرياچــهاروميهنيزتعيينو
تصويبشــد.ارواحيميگويد:»تاكنونبراي
38تاالبكشورنيازآبيتعيينشدهوبرايديگر
تاالبهانيزايننيازآبيدردستبررسياست.
هرچندكهقانونمجلسنيزبهاينموضوعكمك
كرداماهمچناندرتخصيصحقابهتاالبهابا

چالشروبهروهستيم«.
فازدومطرححفاظتازتاالبهاازسال1392تا

1398اجراشــدومديريتزيستبومي
كهدرآنزماندر3تاالبكشوراجرايي
شــدبه18تاالبديگرنيزتعميميافت.
هماكنــوناين18تــاالبدارايبرنامه
مصــوبدرحوزهحفاظــتومديريت
زيســتبومهســتند.مديرمليطرح

حفاظتازتاالبهايايرانتأكيدميكند:»بهجز
18تاالبيكهبرنامهمصوبدارند،16تاالبكه
شامل2رودخانهحفاظتشــدهكشفرودو
جاجروداستنيزدرآيندهنزديكصاحببرنامه

مديريتيميشوند«.

وضعيت نامطلوب تاالب ها دليل اجراي فاز سوم 
باوجوداقداماتيكهدرفــازاولودومطرح
حفاظتازتاالبهابهاجرادرآمداماهمچنان
وضعيتوشرايطبسياريازتاالبهامطلوبو
پايدارنبودهياازنظراكولوژيكيوكيفيشرايط
خوبيندارند.اينهماندليلياستكهمنجربه
تصميماجرايفازسومطرحشدتاازتاالبها
حفاظتشود.مديرمليطرححفاظتازتاالبها
ميگويد:»مســائليهمچــونعدمتخصيص
كاملحقابهتاالبها،محدوديتشديدمنابع

تغييرات آبي،
و اقليمي
تأثيربر

تاالبها،ورودآاليندههاوپسابهايشهري،
صنعتيوكشــاورزيوتغييركاربرياراضي
تاالبهاازجملهفشارهايياستكهبهتاالبها
تحميلشــدهووضعيتآنهارابهرغمبيشاز

يكدههتالش،نامطلوبكردهاست«.
يكيديگــرازاتفاقاتيكهبــرايتاالبهارخ
دادوشــرايطآنهارابرهــمزد،كاهشنقش
كنترلكنندگيســيالبهاوكمكبهتغذيه
آبهايزيرزمينياســتكهبابرهمخوردن
وضعيتطبيعيتاالبها،ايــنكاركردنيزاز
بينرفت.بهگفتهارواحي،تماماينفشــارهاو
تغييراتتاالبهامنجربهالگوهايمعيشــت
ناپايدارشدوفشاربرطبيعترابيشترودوباره
تاالبهاراباتهديدمواجهكردوبههميندليل،
اجرايفازســومحفاظتازتاالبهاآغازشده

است.
مديريتتاالبهادرفازســومبااجرايالگوي
توســعهجامعهمحورتدوينشــدهاستتا
همزمانجوامعپيرامونتاالبازمنافعتاالبها
بهرهمندشوندوبهاينآگاهيبرسندكهتاالب،
تامينكنندهامنيتزندگيشاناستوخودشان

بايدازآنهاحفاظتكنند.
ارواحــيميگويد:»اســتقراركاملمديريت
زيستبوميوسازگاريباشــرايطاقليميدر
فازسومموردتوجهواجراقرارخواهدگرفت«.

حفاظت همزمان از 34تاالب كشور
برنامهمديريتيحفاظتازتاالبهايكشورتا5سالآيندهادامهدارد 

18تاالبكشوربرنامهمديريتيداشتندوقراراست16تاالبديگرنيزصاحباينبرنامهشوند
مديرمليطرححفاظتازتاالبها:تداومفشاربرتاالبهايكشورموجبشد،فازسومبرنامهمديريتتاالبهاآغازشود

چراتوچالبايدثبتمليشود؟

كوهستان توچال در شــمال تهران، عامل شكل گيري 
زندگي و تمدن در اين منطقه شد و در 240 سال گذشته 

ضامن بقاي پايتخت ايران بود.
افزون بر اين، توچال پديدآورنده شكوهمندترين چشــم انداز اين ابَرشهر و فراهم كننده 
بزرگ ترين تفرجگاه و ورزشگاه است. ارزش توچال در تأمين آب رودخانه هاي جاجرود و 
كرج )دو منبع اصلي آب پايتخت( و همچنين تغذيه آبخوان هاي دشت تهران، به تنهايي 
كافي است كه در حفاظت از اين كوهســتان و نه فقط قله يا يك بخش كوچك از كوه، با 
همه توان بكوشيم. گروه ديده بان كوهستان انجمن كوهنوردان ايران با تنظيم رساله هايي 
مفصل، ارزش هاي فرهنگي و طبيعي رشته  كوه توچال شامل جامعه  گياهي، حيات وحش، 
و جايگاه اين كوهستان در تاريخ عمومي و ورزشي ايران، همچنين تهديدها و مشكالتي 
كه امروزه توچال با آن درگير است را تدوين و به شوراي شهر تهران ارائه كرد. همچنين 
پيشنهاد شد اين كوهستان به عنوان »چشم انداز حفاظت شده« ثبت شود. شوراي شهر و 
شهرداري تهران و وزارت ميراث فرهنگي نيز از موضوع ثبت ملي توچال استقبال كرده اند. 
در اين يادداشت فقط به يكي از ارزش هاي توچال مي پردازم و آن جايگاه اين كوهستان در 
چشم انداز شهر است؛ توچال برجسته ترين نمايي است كه از بيشتر نقاط تهران مي توان 
دست كم گوشه اي از آن را ديد و با اين ديدن، به آرامش دست يافت. توچال مي تواند انسان 
را در خيال و شوق غوطه ور، به زندگي اميدوار و انگيزه كوشش روزانه دهد. در شهرسازي، 
مبحثي با عنوان »داالن ديد« وجــود دارد و بيان مي كند كه يــك داالن يا محور ديد، 
پديدآورنده هويت شهر، تأمين كننده يك درك مشترك از محيط و ايجادكننده احساس 
تعلق به شهر است.  داالن ديد، چشمان و احساسات فرد را به سوي يك نماد ارزشمند هدايت 
و از اين رهگذر شوري براي نگاهداشت آن نماد و كل ميراث هاي طبيعي و فرهنگي شهر 
برپا مي كند. احساس شخصي كه بامداد و هنگام بيرون آمدن از خانه، چشمش به ستيغ 
باشكوه توچال يا مخروط فرازمند دماوند مي افتد، بسيار مثبت تر از احساس شخصي است 
كه در برابر خود فقط ديوار و خيابان يا خودرو و دود مي بيند. توچال را مي توان از بسياري 
مناطق تهران ديد؛ از جاده قم و مسير فرودگاه امام، از ورودي هاي شرقي و غربي شهر، از 
بزرگراه چمران، از خيابان قديمي و خاطره انگيز ولي عصر، از پارك شهر كه قديمي ترين 
بوستان شهري است، از باغ ملي كه يكي از با ارزش ترين فضاهاي قديمي تهران است، از 
ميدان زيباي آزادي، از فرودگاه مهرآباد و از صدها گذرگاه و محل ديگر. در واقع، اين كوه كه 
حميد ثابتي كوهنورد طبيعت دوست، لقب برازنده »قله  عشق« را بر آن نهاده است )همچون 
ديگر كوه هاي مشرف به شهرها( با حضور آرام و اثرگذار خود، روح شهر به شمار مي رود 
كه بر همه  نقاط آن حاكم است. هيچ سازه اي نمي تواند هم طراز توچال براي تهران  چنين 
هويت بخش، پيونددهنده ادراك هاي مشترك، سازنده  خاطره هاي جمعي و پديدآورنده 

عالقه مندي به فضاي شهر باشد.
اميدوارم ثبت توچال نه به يك »ثبت كاغذي« بلكه به يك برنامه مديريتي و مجموعه اي 
از اقدام ها براي حفاظت از اين كوهســتان با همه  يادمان هــاي طبيعي و تاريخي آن 
بينجامد. دليل اين اشاره آن اســت كه حتي براي دماوند كه آن هم با پيشنهاد انجمن 
كوهنوردان و در سال1387 به عنوان نخستين اثر طبيعي ازسوي سازمان ميراث فرهنگي 
به ثبت ملي رســيد تا به امروز هيچ برنامه حفاظتي و عملياتي به اجرا نرسيده است و 
از فشــار عامل هاي تهديدكننده آن كوه هم به جز در موضوع معدن هاي پوكه، چندان 

كاسته نشده است.

يادداشت

يساتگنفشيپبحم
كارتشاسوواطنبا
لسوملمشزرللد

واكهرطقيكاته
لفيايردصتيارس
رنركبويتهدور
ناكدرگسفنتندش
يانكيايكنايا
سالرايتهدناوخ

تيداهزوكيبدا
يزورمدجومرنيت
ولماشهچنغياپ
وگيتيگهتشغاي
نارايماكهايسلد
كمككانفسارتشن
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افقي:
 1- پدر آذري- اساس و بنيان- 

باز را خنثي مي كند
2- دسته پيســتون اتومبيل- 
كوتاه تر از مســير اصلي- دست 

شكسته!
3- ورزش تــوپ و راكت- برنج 

پوست نكنده- نيم تنه زمستاني
4- گمراهي- قطعي و مســلم- 

ترسانك جاليز
5- منكــر وجود خــدا- نوعي 

زيرانداز- خطي در دايره
6- شيشه آزمايشگاهي- سبك 
ادبي يا هنري- كشــتار دســته 

جمعي
7- آدم ماشــيني- جوهر قهوه 
كه محرك عصبي است- حرف 

فاصله
8- پايتخــت نروژ- معشــوق- 

قيمت نامطلوب
9- پســوند شــباهت- چاپگر 
كامپيوتــر- پســر گــودرز در 

شاهنامه
نجومــي-  دوربيــن   -10
لغت شــناس- يك حرف و سه 

حرف
11- دورويي- جهنــم- غريبه 

نيست
12- پايتخت مصر- پاكيزگي- 

كتف
13- آراستن نوشته با آب طال- 

بزرگان- عنكبوت پشمالو

14- روغن مو- عالي ترين درجه 
نظامي در ارتش ايران- دستگاه 

آردكردن غالت
15- پــدر مرده- بــد تركيب و 

زشت- گله چهارپايان
  

عمودي:
1- بــه كاري پرداختن- فنون و 

روش هاي اداره عمليات جنگي
2- درنگ- فرســتاده شــده- 

خواري
3- آينده- اســبابي در باشگاه 
پرورش اندام- بخشــي از اندام 

گياه
4- از هفت قلــم آرايش قديم- 
سازمان كشور هاي صادر كننده 

نفت- روزها
5- سنگريزه- احترام- از شدت 

خنده بي حال شدن
6- سهيم- شهري در هند- نشانه 

بيماري
7- بدگــو- جنبــش- هدايت 
آب هاي زيرزمينــي به بيرون از 

منطقه موردنظر
8- چاه جهنم- كنايه از ســخن 
تند و ســرزنش آميز اســت- از 

درندگان
9- هميشــگي- آســوده- ندا 

دهنده
10- نفــس خســته- فيلمي 
ســاخته كريســتوفر نــوالن- 

گناهكار

11- نوعي توتون و تنباكوي تند- 
بيخ- پيش درآمد آشغال

12- الهه عشق- از بنادر جنوبي 
كشور- شجاع

13- از واجبات نمــاز- لقبي در 
هند- گرم ترين سياره

14- وسيله حمل بار كه به پشت 
خودرو بســته مي شــود- تشك 

جودو- شاعر نيشابوري
15- مهــارت در رانندگــي- 

درخواست كردن
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سخت
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548692713
163875492
289357146
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جنابآقايسرداراحمدينيا
 با نهايت تاثر مصيبت وارده را به  شــما و خانواده محترم تسليت 
عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم، علو درجات و 

براي بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داريم.
همكارانشمادرموسسههمشهري

 سمنان، استان عجيبی اســت با آن شهرهای 
طولی روی نقشه که البته نزديک به دو دهه است سمنان

گرفتار خشكسالی مستمر و کم آبی شده اند. 8 
شهرش ظرفيت های ويژه ای در ســه حوزه صنعت، معدن و 
گردشگری دارند اما تشنگی زمين های ترک خورده اش پاشنه 
آشــيل ماندگاری مردم در مناطق روستايی و توسعه متوازن 
اقتصادی شده است. مهاجرتی که البته حاشيه نشينی در اطراف 
کالنشهرهای استان های ديگر را رقم نزده و سمنانی ها ترجيح 
داده اند ســاکن شــهرک ها و مناطق کوچكتر شهری استان 

خودشان شوند. 
منابع آبی ســمنان نه آنهايی که صرف کشاورزی می شوند و 
نه آن بخشی که به آب شــرب اختصاص دارد با کشاورزان و 
روستانشين ها خوب تا نمی کند و علی رغم بارندگی های سال 
آبی جاری، باز هم کشــاورزی ســمنان برخورداری مناسبی 
از منابع آبی نداشته. در گرمسار امســال بارش ها بيش از 43 
درصد بوده و مهديشــهر هم رکورد بارندگی در کشــور را در 
يک بازه زمانی به نام خود ثبت کــرد، اما همچنان زمين های 
کشاورزی تشنه مانده اند. البته بی آبی نه تنها صنعت کشاورزی 
که ديگر پروژه های اقتصادی سمنان را هم به چالش کشيده 
است. 2۵ مهر 98 بود که استاندار سمنان از صدور 410 پروانه 
بهره برداری بــه ارزش هزار و ۶19 ميليــارد تومان خبر داد و 
عنوان کرد 7 هزار شــغل جديد ايجاد خواهد کرد، اما معاون 
سياسی - امنيتی استانداری اعالم کرد انعقاد موافقتنامه های 
اقتصادی بدون زيرساخت های سرمايه گذاری از جمله تامين 

آب، نتيجه بخش نخواهد بود. 
همچنين پاييز سال گذشــته طرح انتقال آب خزر به سمنان 
)پيشنهاد مطرح شــده در دولت دهم( باز هم داغ شد و البته 
همان جنجال های گذشته را در پی داشت. وزارت نيرو در همان 
زمان اعالم کرد سمنان با بحران کمبود آب مواجه است و هيچ 
راهی برای تامين منابع آب استان جز انتقال آب از دريای خزر 
نيست. اما اين طرح هم تا به امروز به نتيجه نرسيده و به گفته 
برخی مسئوالن با وجود خشكسالی شديد در شهرهای سمنان، 
مطالبه گری مردم برای انتقال آب خزر به اين اســتان ضعيف 
اســت. هر چند نكته قابل توجه هدررفت بخش قابل توجهی 
از آب های سطحی استان است، همان مساله ای که بارش های 
مداوم و مناسب را برای سمنان و اکثر شهرهايش بی ثمر کرده 
است. کارشناسان معتقدند که با جلوگيری از هدررفت آب و 
البته ممنوعيت مازاد برداشت و حفر چاه های متعدد، همچنين 

الگوی صحيح مصرف، می توان ساالنه ۵00 
ميليون متر مكعــب آب صرفه جويی کرد، 
يعنی 2.۵ برابر آبی که قرار اســت از دريای 

خزر به سمنان منتقل شود.

سهم آب کشاورزی کم است 
در صنعت کشــاورزی بی آبــی دو دهه ای 
فعاالن اين حوزه را رنج می دهد و تاکيد تمام 
کارشناسان تغيير الگوی کشت متناسب با 
اقليم گرم و خشک منطقه است. البته چند 
سالی است که کشت زعفران و زيره در برخی 
مناطق استان رونق خوبی گرفته اما در برخی 
شهرها هم کشاورزان از تغيير الگوی کشت 
و محصوالت کم آب بر استقبال نمی کنند و 

معتقدند که سهم کم آب کشاورزی استان چالش های متعدد را 
برايشان به وجود آورده است. يكی از اين کشاورزان گرمساری 
اجرايی نشدن طرح های آبرسانی و انتقال آب را مشكل مردم 
اين منطقه عنوان می کند و می گويد: امسال بارش های بهاری 
نسبت به سال های گذشــته بهتر بود اما هيچ فايده ای برای 
کشاورزان نداشت. قرار بود آب از طريق لوله گذاری سد نمرود 
تا گرمسار به دشت برســد اما چند سال است که هيچ اقدامی 
برای آن انجام نشده و دسترســی به آب در فصل گرما آنقدر 
کم می شود که اصال کشاورزی فايده ای ندارد. وی می افزايد: 
همه آب ذخيره شده ســد نمرود به گرمسار نمی رسد و ساير 
شهرستان های ســمنان و تهران هم قرار است از آن بهره مند 
شوند. اين منابع آبی ابتدا بايد نياز مردم اين شهرستان را حل 
کند بعد به جای ديگری منتقل شود. اين کشاورز با اشاره به اين 
که توليد محصوالت کشاورزی گرمسار به تاييد خود فرمانداری 
سال گذشــته با کاهش همراه بوده، عنوان می کند:  نامه ای به 
فرمانداری زده ايم و خواستار رفع اين مشكل هستيم. سطح آب 
چاه های اين منطقه کاهش پيدا کرده و دسترسی به آب برای 
ما کم شده است. حتی دو روستای اين منطقه در کنار مسيل 
کردوان و شاه بداغ در شرايط حادتری قرار دارند و سهميه آب 
ندارند. با وجود بارش های فراوان، بسته شدن مسيل ها باعث 
شده هيچ آبی وارد روستاها نشــود و شرايط اشتغال بسياری 
از کشاورزان گرمسار را با مشكالت زيادی مواجه کرده است. 
گرمسار از بهترين مناطق توليد خربزه است اما کم آبی توليد 

اين محصول را با چالش همراه می کند. 

دلیل بسته شدن مسیر سیالب ها 
مدير امور منابع آب گرمسار در پاســخ به اعتراض کشاورزان 
مبنی بر بســته شــدن مســير ســيالب ها عنوان می کند:  
سيالب هايی که در مناطق باالدست دشت گرمسار تا کبوتر دره 
اتفاق می افتد به دليل شوری و بی کيفيتی آب از طريق مسيل 
سو دغالن از دسترس دشــت گرمسار خارج می شود تا دشت 
گرمسار حاصلخيزی خود را از دســت ندهد و اين سيالب ها 

موجب از بين رفتن اراضی مرغوب نشود.
ولی اهلل جورابلو تأکيد می کند: با هدف پيشــگيری از تخريب 
اراضی مرغوب شهرســتان گرمســار، در ماه گذشته و اوايل 
خرداد ۶ روز آب شــبكه را قطع و کل سيالب و آب بی کيفيت 
را از طريق مسيل سو دغالن از دسترس خارج کرديم. برخی 
کشاورزان با ديدن آب در اين مسيل فكر می کنند که آب دارد 
به هدر می رود در صورتی  که بايد اين آب از دســترس دشت 
خارج شود زيرا يقيناً آبياری با اين آب منجر به تخريب اراضی 

کشاورزی خواهد شد.

اين مسئول از تخصيص اعتبار برای انجام طرح های اليروبی 
خبر می دهــد و می افزايد:  بحث اليروبی مســيل کردوان در 
دستورکار قرار دارد و در آينده نزديک انجام خواهد شد. البته 
مسئوالن هم بايد نسبت به انتقال آب به دشت گرمسار توجه 
بيشتری داشته باشــند و با انتقال آب به اين شهرستان آينده 
کشاورزی منطقه را تأمين کنند، زيرا حيات کشاورزی منطقه 

درگرو تأمين به موقع آب موردنياز آن است.

تقسیم بندی، بالی جان شرقی های استان
البته روستا اگر جايی برای کشاورزی نباشد، امرار معاشی هم 
برای ساکنانش ندارد که نه جوان حتی جمعيت سالمند را هم 
ترغيب به ماندن نمی کند. آن هــم در حالی که عالوه بی آبی 
کارشناســان معتقدند که ناديده گرفتــن منزلت اجتماعی 
روستاييان، محروميت از دريافت خدمات، نياز مالی و مشكالت 
معيشتی، خردشــدن زمين های کشاورزی 
به داليل تقســيمات ارثــی و در نتيجه آن 
اقتصادی نبودن کار در زمين های کوچک، 
نوسان بازار اقتصادی، مشكالت بيمه و نبود 
تامين اجتماعــی گســترده و فراگير برای 
پوشــش در زمان بروز بحران، خالی شدن 
روستاهای سمنان را شتاب بخشيده است. 
سمنانی ها طی ســال های اخير برای بهبود 
معيشت، اشــتغال و دســتيابی به امكانات 
رفاهی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، تفريحی 
و البته عوامل فرهنگی بار سفر به شهرها را 
بســته اند. اکنون از بيش از 1۵00 روستای 
سمنان تنها ۵۵0 روستا دارای سكنه است. 
جمعيت مهاجر نه حاشيه نشين کالنشهرها 
که ساکنان نزديک شهرک ها و مناطق کوچكتر شهری شده اند 
تا حداقل از مزايای اشــتغال در صنايع بزرگ و کارخانه های 
اطراف بهره مند شوند. نقل مكان روستاييان طرود در جنوب 
شاهرود به شهرک  شهيد بهشــتی اين شهرستان و مهاجرت 
مردم روســتاهای جنوب دامغان به مناطق خواجه شهاب و 

تقی آباد اين شهرســتان از جمله اين موارد 
اســت.هر چند که به اعتقاد يک کارشناس 
اقتصادی ناميدن شــرق اســتان به قطب 
کشــاورزی پاشنه آشــيل مردم شاهرود و 
دامغان شــده اســت. اميررضا مستوفيان 
می گويد: چند سال پيش استان سمنان در 
اقدامی غيرکارشناسی به دو قطب کشاورزی 
)شرق( و صنعتی )غرب( تقسيم بندی شد. 
اين در حالی است که درباره شهرهای شرقی 
بايد به ظرفيت های معدنــی و به  خصوص 

گردشگری آنها توجه بيشتری می شد. 
وی تاکيد می کند: تابســتان سال گذشته 
13 روســتای بيارجمند با تانكر آبرســانی 
می شــدند و مردم حتــی از داشــتن آب 
خوردن هم محروم بودند. پس چطور ادعای 

قطب کشاورزی بودن شرق ســمنان را مطرح می کنند. اين 
تقسيم بندی اشــتباه سبب عدم توســعه يافتگی در دامغان، 
شاهرود و ميامی شــده و بايد تغيير کند. همين ديدگاه باعث 
شده بيش از 70 درصد کل صنعت استان در گرمسار و سمنان 
مستقر شود و سهم شــاهرود و ميامی از سرمايه گذاری های 
معدنی و صنعتی و توليدی و... 13 درصد هم نباشد. در حالی 
که 40 درصد جمعيت و ۶0 درصد مساحت سمنان به شاهرود 
و ميامی اختصاص دارد.مستوفيان با اشاره به اين که بايد اين 
ساختار تغيير کند تا سمنان به رشــد و توسعه متوازن برسد، 
عنوان می کند: اين نوع تقســيم بندی ها ســبب شده تا شرق 
سمنان از ســرمايه گذاری اقتصادی، تجاری، صنعتی، معدنی 
دور بماند. آن هــم در حالی که 70 درصــد کل معادن فلزی 
سمنان در شاهرود و ميامی قرار دارد، اما ميزان سرمايه گذاری 
معدنی و به خصوص شرکت ها و کارخانه های فراوری معدنی در 
اين دو شهرســتان 20 درصد کل استان هم نيست. اين يعنی 
عدم اســتفاده از ذخاير معدنی شاهرود و ميامی به بهانه قطب 
کشاورزی بودن و تا زمانی که نگاه کشــاورزی به اين مناطق 

حذف نشود، همچنان محروم می مانند. 

تامین آب سمنان دشوار است 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در گفت وگو با 

همشهری درباره تامين منابع آبی استان اظهار می کند: طرح 
انتقال آب خزر به سمنان جزو برنامه های بلندمدت است اما 
همســو با آن طرح های ديگر تامين منابع آبی در دست اقدام 

است که آب مورد نياز چندين شهر را تامين خواهد کرد. 
منوچهر فخری می افزايد: ســد جديدی در مهديشهر و فوالد 
محله اجرا می شود. اين ســد به نام فينسک جزو اولويت های 
عمرانی است که تامين آب آن از رودخانه سفيد و بند انحرافی 
کاوه انجام خواهد گرفت. رديف اعتباری اين سد امسال تعريف 
شده و در 70 کيلومتری شمال شرق سمنان قرار دارد. با تكميل 
اين سد کم آبی سمنان، مهديشهر، سرخه و آرادان تا حدودی 

برطرف خواهد شد. 
با وجود احداث يک سد جديد، اما همچنان موضوع آبرسانی 
از ديگر سد استان يعنی نمرود معطل مانده و گاليه کشاورزان 
گرمساری را در پی داشته است، فخری در اين باره می گويد: 
ســد نمرود در تهران قرار دارد و ما کارمان را در استان انجام 
داديم. برای دريافت آب از اين ســد مشكل معارض اجتماعی 
وجود دارد که مربوط به امور آب اســتان تهران اســت. البته 
پيگيری های زيادی انجام شده و در انتظار رفع مشكل هستيم. 
اما زمان مشــخصی را نمی توانيم برای آن تعيين کنيم. اواخر 
هفته گذشته هم جلسه ای داشــتيم و استانداری تهران قول 

همكاری برای برطرف شدن اين مشكل را داده است. 
وی می افزايد: آبگيری ســد کالپوش هم از 
سال گذشته تمام شده است و به زودی به 
بهره برداری می رســد. اين سد در محدود 
شرق استان و 200 کيلومتری شاهرود است 
و آب مورد نياز شــاهرود و ميامی را تامين 
می کند. سد مخزنی مجن هم که سال 97 
افتتاح شده و در حال حاضر استفاده خوبی 
از اين سد صورت می گيرد. به جرات می توان 
گفت اگر وسعت اســتان ما اينقدر نبود با 
وجود اين سدها تمام مشــكالت آبی حل 
می شد اما گستردگی سمنان باعث شده که 
طرح های آبی اين منطقه فعال جوابگو نباشد. 
هر چند که با تكميل بســياری از طرح ها و 
البته محقق شــدن طرح  بلند مدت انتقال 
آب از خزر می توانيم به رفع شدن مشكالت 

کم آبی استان اميدوار باشيم. 
فخری درباره مشكالت مطرح شده مبنی بر هدررفت بخش 
قابل توجهی از منابع آبی استان که در صورت برطرف شدن، نياز 

سمنان به انتقال آب از خزر را رفع می کند، 
می گويد: مشــكل هدررفت آب آنطور که 
مطرح می شــود، نيست. ســمنان استانی 
وســيع، صنعتی و معدنی است که با وجود 
استقرار صنايع مهم کشور نياز به آب را در 
اين منطقه افزايش داده اســت. تامين آب 
اين صنايع هم بايد مد نظر قرار بگيرد. منكر 
کم آبی در استان نيستيم اما بايد مجموعه 
اين عوامل را در نظــر بگيريم که با توجه به 
آنها نياز اســتان به منابع آبی تعيين شود. 
از ســوی ديگر 80 درصد اقليم استان نيمه 
خشک و بيابانی است و اين مسائل هم خود 
تامين آب را با توجه به کمبــود بارش ها با 

مشكالتی مواجه می کند. 

حذف نگاه تک بعدی برای توسعه سمنان 
اين مســئول به ظرفيت ويژه سمنان برای توسعه گردشگری 
هم اشاره می کند و می گويد: ســمنان چيزی حدود ۶ درصد 

از کل مســاحت خاکی کشور را شامل می شــود و با 8 استان 
همسايه است. ما در ميان دو پايتخت کشور قرار گرفتيم، يكی 
تهران و ديگر مشهد به عنوان پايتخت مذهبی کشور. به همين 
دليل ساالنه حدود 19 تا 20 ميليون تردد از جاده های سمنان 
صورت می گيرد. اما به دليل پارادوکسی که از سمنان به لحاظ 
اقليم جغرافيايی دارد، طی يكی دو سال اخير چند طرح ويژه 
گردشگری مدنظر قرار گرفته اســت تا اين منطقه را از مسير 

گردشگری به معبر گردشگری بدل کند. 
وی تاکيد می کند: ديگر نگاه تک بعدی به کشــاورزی وجود 
نخواهد داشت و در کنار تحول صنعتی و معدنی، گردشگری 
هم به صورت ويژه ديده شده است. اگر بحث کرونا نبود، نيمی 
از طرح های ما در حوزه گردشــگری اجرايی شده بود. از کوير 
تا جنگل ها و هر چيزی که يک اســتان بــرای برخورداری از 
جاذبه های گردشگری بخواهد ما داريم و مجموع اين اقدامات 
می تواند توسعه گردشگری شهرها و روســتاهای سمنان را 

تسريع کند.
فخری به آمار باالی تصادفات در اســتان هم اشاره می کند و 
می افزايد: ثبت بيشترين آمار تصادفات جاده ای از چالش های 
ايمنی راه های سمنان است که البته به دليل همين معبر بودن 
رخ می دهد. رانندگان با جاده های ما آشنايی ندارند با خستگی 
ناشی از سفر طوالنی از اين مســيرها عبور می کنند و توقف 
ندارند. اما با تكميل آزادراه حرم تا حرم و احداث ايستگاه های 
مكث در ورودی و خروجی شــهرها توقف بيشــتری از سوی 
مسافران در شهرها را شاهد خواهيم بود. به ويژه در شهرستان 
شاهرود که پتانسيل بســيار خوبی برای ماندن گردشگر دارد 
و می تواند تا حدودی مشــكالت بيكاری در اين منطقه را هم 

حل کند.

3 روستای بدون بیکار
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار درباره روند مهاجرت ها 
در استان از روستاها به شهرها هم عنوان می کند: اين مساله را 
تا چند سال پيش بيشتر شاهد بوديم اما دو سالی است که اين 
روند بســيار کاهش پيدا کرده و در مناطقی هم متوقف شده 
است. با اقدامات انجام شده برای توسعه روستاها نه تنها شاهد 
مهاجرت معكوس هستيم که سه روستا بدون بيكار هم ايجاد 
کرده ايم. جوردانه و محمدآباد در ميامی و ده مال در شاهرود سه 

روستايی هستند که آمار بيكاری آنها صفر است. 
فخری به افتتاح چند پروژه مهم اســتان تا پايان سال اشاره 
می کند و می گويد: 1۵7 پروژه نيمه تمام داريم که بخشی از 
آنها به زودی افتتاح خواهد شد. تكميل اين 
طرح ها می تواند ســطح خدمات  رسانی و 
برخورداری از امكانات رفاهی را در شهرها و 

روستاهای استان افزايش دهد. 

  
سمنان برای توسعه به آب نياز دارد، نه تنها 
در بخش کشاورزی بلكه توسعه اقتصادی و 
گردشگری. 88 درصد منابع آبی اين منطقه 
صرف کشاورزی می شود اما ديگر حتی توليد 
سال های گذشته را هم ندارد، به همين دليل 
اســت که اگر مديران و متوليان اين استان 
نتوانند با اصالح روش های مديريت آب يا تغيير 
الگوهای کشت، ترويج روش های نوين آبياری، 
مصرف آبی استان را کنترل کنند،  مشكالت 
شهرها و روستاهای سمنان همچنان به قوت 
خود باقی خواهد بماند و به گفته متوليان امر در استانداری بدون 

آب هيچ طرح اقتصادی و توليدی در استان شكوفا نخواهد شد. 

   مدیریت نشدن  منابع آبی ،چالش تمام صنایع  
یک کارشناس و فعال حوزه آب در سمنان معتقد است که عزم جدی برای رفع مشکالت موجود در حوزه منابع آبی این استان وجود 
ندارد. رضا عظیمی با تأکید بر اینکه سیستم توزیع آب کشاورزی در کل کشور نیازمند اصالح اساسی است، می افزاید: وضعیت منابع 
آبی در کشور به نوعی است که به شدت نیازمند اصالح ساختار و بهبود شــرایط با صرف هزینه اصالحات اساسی است. مشکل اصلی 
سمنان و البته کشور نه تنها در حوزه کشاورزی که در دیگر حوزه های صنعتی و اقتصادی مربوط به آب است و باید راهکارهای اجرایی 

و عملیاتی برای آن در نظر گرفته شود. 
عظیمی درباره مشکالت مدیریت منابع آبی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سمنان در سال های پرآب عنوان می کند:  در سال هایی 
که آب سطحی و آورد رودخانه ها زیاد است، وزارت نیرو و آب منطقه ای باید آب مورد نیاز زمین های کشاورزی و مزارع را از طریق آب 
مازاد سطحی تأمین و کشاورزان را تشویق کند. در این زمان کشــاورزان باید موتورهای چاه زیرزمینی را خاموش و نیاز آبی شان را از 
طریق رودخانه تأمین کنند. این مساله منجر به حفظ سفره های زیرزمینی و آبیاری به وسیله آب های سطحی است. اما شاهد هستیم که 
چندین مترمکعب آب در ثانیه، در رودخانه سو داغالن رهاسازی و به کویر ریخته می شود و در زمان بارش ها و وفور منابع آبی سطحی باز 
هم موتور چاه های زیادی روشن است که منابع زیرزمینی را برداشت می کنند. این اقدام کامال غیرکارشناسی است. به نظر می رسد هیچ 

مدیر دلسوزی در سطح استان در راس کار نیست که این منابع خدادادی را مدیریت کند. 

معــاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار سمنان: 
ســد نمرود در تهران 
قرار دارد و ما کارمان را 
در حوزه اســتانی انجام 
دادیم. برای دریافت آب 
از این سد مشکل معارض 
اجتماعی وجود دارد که 
مربوط به امور آب استان 

تهران است

امسال بارش های بهاری 
نسبت به سال های گذشته 
بهتر بود اما هیچ فایده ای 
برای کشاورزان نداشت. 
قرار بــود آب از طریق 
لوله گذاری سد نمرود تا 
گرمسار به دشت برسد اما 
چند سال است که هیچ 
اقدامی بــرای آن انجام 
نشده و دسترسی به آب 

در فصل گرما کم می شود

سمنانی ها طی سال های 
اخیر برای بهبود معیشت، 
اشــتغال و دســتیابی 
بــه امکانــات رفاهی، 
بهداشــتی، درمانــی، 
آموزشی، تفریحی و البته 
عوامل فرهنگی بار سفر 
به شــهرها را بسته اند. 
اکنون از بیــش از 1500 
روستای سمنان تنها 550 
روستا دارای سکنه است

سمنان نان دارد، آب ندارد
ظرفيت معادن، صنايع و گردشگری حتی کشاورزی سمنان بسيار باالست ، اما  مديريت ضعيف منابع آبی مانعی برای توسعه استان شده است

مریم سرخوش 
 خبرنگار

مشکالت آب شرب و زراعی میامی و شاهرود با بهره برداری از سد کالپوش برطرف می شود

شهمیرزاد شهری با ظرفیت های ویژه گردشگری، تاریخی و کشاورزی

جنگل ابر از جاذبه های گردشگری در شمال سمنان

منطقه صنعتی گرمسار 

سالمت

 خوزستان و خراسان رضوی
 رکورددار اهدای پالسمای کرونا 

متخصصان آنكولوژی، پالسمادرمانی را يكی از روش های قديمی درمان عنوان می کنند 
و اين روش از سال های گذشته تا زمان کشــف درمان قطعی و واکسن بيماری مورد 
استفاده قرار می گيرد. به همين دليل اســت که طی ماه های اخير تاکيد بسياری بر 
اهدای پالسمای خون از سوی بهبوديافتگان کرونا مطرح شده است. هرچند سازمان 
انتقال خون اعالم کرده که  پالسمای بهبوديافتگان اين بيماری به دليل وجود پادتن ضد 
ويروس برای نجات بيماران مفيد است، اما همه بهبوديافته ها نيزشرايط اهدا را ندارند.

سخنگوی سازمان انتقال خون ايران در اين باره به همشهری می گويد:  هم اکنون 23۵0 
نفر از بهبوديافتگان کوويد 19 برای اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند 

که از اين تعداد 1880 واحد پالسما تهيه شده است. 
بشير حاجی بيگی با اشــاره به اينكه بيشترين ميزان اهدای پالســما در استان های 
خوزستان و خراسان رضوی بوده اســت، عنوان می کند: مردم اســتان های تهران، 
خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، گيالن، فارس و کرمانشاه نيز اقبال بيشتری برای 

اهدای پالسما نشان داده اند.
به گفته حاجی بيگی، در حال حاضر در مراکز انتقال خون 22 استان طرح جمع آوری 
پالسمای بهبوديافتگان کوويد 19 در حال انجام است که عبارتند از: مرکزی، اردبيل، 
کرمان، آذربايجان های شرقی و غربی، اصفهان، خوزستان، مازندران، گيالن، زنجام، 
قزوين، البرز، سيســتان و بلوچستان، همدان، قم،  يزد، خراســان رضوی، گلستان، 

سمنان، تهران، کرمانشان و فارس. 
وی ادامه می دهد: در 3 ماه اول سال 99، 7۵۵ هزار و 378 واحد خون و فرآورده های آن 
شامل گلبول قرمز فشرده شده پالکت و پالسما به مراکز درمانی و بيمارستانی کشور 
توزيع شده اســت که نزديک به 21 درصد آن در بيمارستان های تهران مصرف شده 
است. در همين بازه زمانی ۵۶2 هزار 100 نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون 
در سراسر کشور مراجعه کرده اند که از اين تعداد 444 هزار واحد خون کامل اهدا شده 
و 118 هزار و 100 نفر از اهدای خون معاف شده اند. همچنين ۶7 هزار 399 نفر برای 

اولين بار جهت اهدای خون به اين مراکز مراجعه کرده اند. 
اين مسئول به آمار اهدای خون بانوان در استان ها اشاره و عنوان می کند: در اين سه ماه 
22 هزار و 807 نفر از بانوان يعنی ۵.2 درصد اهدای خون کرده اند که بانوان استان های 
خراسان شمالی با 8 درصد 9.8 درصد و سيستان و بلوچستان با ۶.8 درصد و خراسان 
شمالی با 8 درصد استقبال بيشتری نســبت به اهدای خون در کشور نشان داده اند. 
شاخص اهدای خون بانوان در اين سه ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل يک درصد 

افزايش داشته و از 4.1 درصد در سال 98 به ۵.2 در سال 99 رسيده است. 
حاجی بيگی با اشاره به اينكه شاخص اهدای خون مستمر در کشور ۵۶.۶ درصد بوده 
است، اظهار می کند: استان های سمنان با ۵7 درصد، همدان با 70 درصد و يزد با ۶۶ 
درصد بيشتری ميزان اهدای خون مستمر را در کشور داشته اند. در سه ماهه اول سال 
جاری اســتان های قم، البرز، تهران و مرکزی هم بيشتری مشارکت را در شبكه ملی 
خونرسانی کشورش داشته اند. همچنين 34 درصد از خون های اهدايی کشور دارای 
گروه خونی o مثبت و تنها يک درصد از خون های اهدايی در کشــور ab منفی بوده 

است. 
وی تاکيد می کند: در اين سه ماه در استان های خراسان شمالی و بوشهر شاهد رشد 
اهدای خون نسبت به مدت مشابه سالل قبل بوده ايم، همچنين اهدای خون مستمر 
در استان های گيالن با 10 درصد رشد و در آذربايجان شرقی با 4 درصد رشد همراه 

بوده است. 
همچنين سخنگوی سازمان انتقال خون ايران درباره رده سنی اهداکنندگان می گويد: 
24 درصد اهداکنندگان خون در کشور 4۶ تا ۶0 سال،  ۵0 درصد 31 تا 4۵ سال، 23 

درصد 21  تا 30 سال و 3 درصد 18 تا 20 سال هستند.  

طوفان در راه کرمان
مریم سالجقه، کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان از وزش باد نسبتا شدید و طوفان برای بیشتر 
مناطق استان خبر داد و گفت: در روزهای یکشنبه و دوشنبه طوفان شن و خاک وجود دارد و سه شنبه از شدت وزش باد 
در استان کاسته خواهد شد.
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سياوش طاهرخاني
 شهردار قزوين

 ساختمان هاي بدون پروانه ساخت در شهر جوالن 
مي دهند و هرروز تعدادشان بيشتر مي شود. بناهايي گزارش

كه عموما تحت مالكيت افراد صاحب نفوذ و به شيوه 
»باري به هر جهت« در چهارگوشــه تهران قد مي كشند تا شايد 
بعداز ساخت و پرداخت جريمه پايان كار بگيرند. حال اين سؤال 
در ذهن شهروندان شكل مي گيرد كه بناهايي با اين اندازه چگونه 
مي توانند برخالف ضوابط احداث شوند اما آنها گاهي براي گرفتن 
پروانه ســاخت يا پايان كار مدام در راهروهــاي اداري رفت وآمد 
مي كنند. البته مديريت فعلي شــهر تهران  با هوشمندسازي تا 
حدي مشكالت ساخت وساز و فسادهاي احتمالي را كاهش داده 
است ولي بازهم همچنان مردم خواستار رعايت قانون براي همه 

هستند.
برخي از سازه ها و تخلفاتشان شهر را تا مرز خفگي پيش برده و روال 
معيوب همچنان ادامه دارد. نمونه اش ساختمان پالسكوي جديد 
است كه نه پاركينگ دارد و نه پروانه ساخت؛ ولي با وجود هشدارها 
سربه فلك كشــيده و 14طبقه باال رفته است. گويا فراموش شده 
است كه ناديده گرفتن هشدارها و تخلفات پي درپي، فاجعه پالسكو 
را رقم زد. پس از ريزش ســاختمان پالســكو، بنياد مستضعفان 
به عنوان مالك ساخت مجدد ســاختمان را شروع كرد اما برخي 
ابهامات مثل نداشــتن پروانه و پيش بيني نكردن پاركينگ براي 
اين ســاختمان بلندمرتبه چالش هايي را ايجاد كرد. مشــكالتي 
كه حاال با وجود ساخت 14طبقه قرار اســت تازه به صدور پروانه 

ساخت منجر شود.
علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12 كه ملك پالسكو در آن 
منطقه واقع شــده، درخصوص آخرين وضعيت اين ســاختمان 
گفت: »موضوع كلي اين است كه براســاس مصوبه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري، تأمين پاركينگ براي اين ساختمان الزام 

ندارد.«
او به جلسات شــهرداري با مديران بنياد و مسئوالن ذيربط اشاره 
كرد و افزود:»پالســكو براي ايجاد پاركينگ معاف شــده  است، 
صورتجلسه مشتركي هم قرار است در اين باره تنظيم شود. پيش تر 
مشكل اساسي براي اين ملك، تأمين پاركينگ بود. بعداز مصوبه 
شوراي عالي شهرسازي اما اعالم شد كه نيازي به پاركينگ نيست. 
بنياد، آخرين نقشه ها را آورده  و قرار است صورتجلسه نهايي تنظيم 
شود. ضمن اينكه مدارك حقوق مكتسبه هم رسيده و كار قانوني 

آن در حال طي شدن است.«
شــهردار منطقه12 درخصوص زمان صدور پروانه براي پالسكو 
گفت: »به نظر مي رســد ظرف يكي دو ماه آينده اين پروانه صادر 

شــود. اگر هم زمان دقيق را نمي گويم به اين دليل است كه بايد 
پرونده به آتش نشاني و نظام مهندســي برود؛ البته در اين زمينه 

مشكلي وجود ندارد.«
اين در حالي اســت كه ســعادتي  ماه گذشــته درباره اينكه چرا 
اين ســاختمان پروانه ســاخت ندارد، گفته بــود: »اطالع ندارم 
كه دوســتان بنياد بر چه اساســي تصميم گرفتند كه ساختمان 
را بدون پروانه بســازند. ما از جانب شــهرداري منطقه بار ها در 
اين بــاره اطالع رســاني و نامه نــگاري كرديم تا مديران ارشــد 
 شــهري و ديگر مســئوالن رســيدگي الزم را انجــام دهند.« 
او اما هفته گذشته اضافه كرد: »كسبه و هم شهروندان انتظار دارند 
هرچه سريع تر براي كسب و كار شاغالن در اين ساختمان پاسخي 
پيدا شــود، اما اين انتظارات با رعايت ضوابــط ايمني و مقررات 
ترافيكي و زيبايي شهر در تعارض نيســت. همزمان با سريع كار 
كردن، رعايت قوانين و مقررات هم ضروري اســت. ضمن اينكه 
شهرداري منطقه12 دغدغه هاي جدي ترافيكي درباره ساختمان 
جديد پالســكو دارد و اين مالحظات را در جلسات متعدد شرح 
داده ايم اما دوستان مي گويند كه مشكل ترافيكي قبال و در زمان 
ساختمان قديمي هم وجود داشت. به هرحال نظر ما اين است كه 
حاال با طراحي و ســاخت بناي جديد مي توان برخي از مشكالت 
ساختمان را با توجه به وضعيت جديد شهر رفع كرد و به باور من 

اين فرصتي است كه بايد از آن استفاده شود.«

بهره برداري از ساختمان بدون پايان كار
ساختمان جديد پالســكو اما تنها نمونه تخلف در ساخت وساز 
و يا فعاليت ساختماني بدون پروانه ســاخت نيست. ساختمان 
غول آســاي بورس تهران در منطقه2 هم كه در ميان اعتراضات 
شورا و شهرداري و با وجود اينكه پرونده تخلفاتش در كميسيون 
مــاده100 بــاز و در انتظار حكم اســت، پيش از پايــان كار، به 
بهره برداري رســيد. موضوعي كه رســول كشــت پور، شهردار 
منطقه2 هم آن را تأييد كرد و از انتظار براي ابالغ رأي نهايي در 

اين باره خبرداد.
او با بيان اينكه حكم اوليه در مورد تخلفات ساختمان بورس صادر 
شده است، گفت:»در حكم اوليه ساختمان، سازمان بورس ملزم 
به پرداخت جريمه و تامين پاركينگ هاي حذف شده در طبقات 

شده است.«
شهردار منطقه2 با تأكيد بر اينكه اين حكم اوليه بوده و درانتظار 
حكم قطعي هستيم، درباره بهره برداري از اين ساختمان توسط 
ســازمان بورس تصريح كرد: » تنهــا صدور پايــان كار براي هر 
ساختمان، به منزله بهره برداري است و متأسفانه سازمان بورس 
به اين مهم توجه نكــرده و ما از بابت كاركرد ســاختمان بورس 
قبل از صدور پايان كار و تأمين ايمنــي نگراني هايي داريم كه در 
همين زمينه نامه نگاري هايي را با سازمان بورس انجام داده ايم و 

هشدارهاي الزم را صادر كرده ايم.« 

ساختمان پالسكو بدون پروانه تا طبقه 14ساخته شده و ساختمان بورس بدون پايان كار به بهره برداري رسيده است
بدون پروانه برج مي شوند؛ بدون پايان كار، افتتاح

مجيدجباري
خبر نگار

شهرگشت

عمليات عمراني با حفظ ميراث طبيعي 

جاده نسيم شــمال در شــهر قزوين كه از دل باغستان هاي سنتي و 
باارزش قزوين مي گذرد، براي تردد بدون زحمت مسافران بدون صدمه 
به ميراث طبيعي در حال بهسازي است. كمربندي نسيم شمال يكي 
از جاده هاي مهم قزوين اســت كه در عين حال شاهراه ارتباطي بين 
مركز استان و شهرهاي مجاور محســوب مي شود. شهرداري قزوين 
در عمليات عمراني، حدود 5 كيلومتر از اين جاده را در 2 فاز اصالح و 
بهسازي خواهد كرد. اگرچه اين جاده از ابتدا قرار بود مسير موقت عبور و 
مرور خودروهاي اداره گاز در كنارگذر شهر باشد، اما با گذشت زمان اين 
جاده مورد استفاده خودروهاي عبوري قرار گرفت و به يكي از راه هاي 
تأثيرگذار قزوين تبديل شد. مديران شهري تالش مي كنند در عين 
بهبود و بهسازي اين جاده براي تردد شهروندان و مسافران، در حفظ 
يكي از ذخاير مهم محيط زيستي استان و كشور يعني باغستان هاي 
سنتي قزوين نيز تالش كنند. در جريان عمليات اصالح و بازسازي جاده 
نسيم شمال، عرض مسير تغيير نكرده و صرفا جهت رفاه حال شهروندان 
و مسافران مسير بهسازي شده است. البته بهسازي اين جاده با توجه 
به قرار گرفتن در محدوده خارج شهر، به عهده شهرداري نبوده است. 
امسال بودجه حفظ باغستان هاي قزوين رشد 400 درصدي داشته و 
شهرداري هر سال به ويژه در فصل گرما براي جلوگيري از حريق در اين 

ميراث طبيعي بودجه ويژه اي درنظر مي گيرد.

رها كردن پساب شهر يزد در دشت 

نماينده مردم بافق، بهاباد، مهريز، ابركوه و خاتم در مجلس با گاليه از 
تبديل پساب يزد به درياچه رها شده در دشت، خواستار برنامه ريزي 

جدي براي پساب و چاه هاي غيرمجاز در استان شد.
به گزارش تسنيم، »محمدرضا صباغيان« در نشست مجمع نمايندگان 
استان با شوراي انسجام بخشي آب و برق اســتان اظهار كرد: در كنار 
زحماتي كه در حوزه برق و آب كشيده مي شود، يك سري مسائل مورد 
غفلت واقع مي شود. يكي از مهم ترين اين موارد، بحث پساب است، در 
يزد دشتي از آب در بيابان رها شده و ما روي يك ليتر و نيم ليتر هميشه 

بحث داريم ولي امروز اين پساب مورد هيچ استفاده اي قرار نمي گيرد.
نماينده مردم بافق، بهاباد، مهريز، ابركوه و خاتم در مجلس شــوراي 
اسالمي با بيان اينكه اين پساب را مي توان در عرصه هاي مختلفي مورد 
اســتفاده قرار داد گفت: بايد برنامه ريزي داشته باشيم و اين مشكل را 

برطرف كنيم.
صباغيان با اشاره به برداشت هاي غيرمجاز گفت: اين چنين برداشت هاي 
غيرمجازي سبب شده كه قنوات رو به خشكي بروند؛ قنواتي كه 70 تا 
80سال عمر دارند رو به خشكي مي روند ولي چاه ها به صورت غيرمجاز 

در حال فعاليت هستند.
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انتقال تجارب مديران شهرداري با استفاده از 
مهندسي دانش

 رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران دانش انباشته شده در سينه 
نيروي انساني شهرداري پايتخت را به عنوان مهم ترين حلقه مفقوده ارتقاي مطالعات

كيفيت مديريت شهري براي حل مسائل و موضوعات شهر تهران دانست.
به گزارش همشهري، محمدحسين بوچاني در جلسه كميته داوري مديريت دانش شهرداري 
تهران كه با حضور سرپرست اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران شهرداري و مهندسان 
دانش تمامي سازمان ها، معاونت ها و مناطق شهرداري تهران برگزار شد، با بيان اين مطالب 
افزود: »يكي از كليدي ترين سرمايه هاي سازماني شهرداري تهران در دوره كنوني مديريتي 
همان نيروي انســاني بوده كه انتقال تجارب اين افراد براي بهبود كيفيت زندگي شهري 

شهروندان و حل مسائل مديريتي داخل پايتخت الزم و ضروري است.«
او با اشــاره به ابالغ نظام نامه مديريت دانش در مجموعه شهرداري تهران ادامه داد: »به نظر 
مي رســد تمام مديران متولي و يا مهندســان دانش مي توانند در بستر سازي  براي انتقال 
تجارب مديريتي نيروي انساني داخل مجموعه با هدف حل مسائل و مشكالت شهري نقش 
مهمي را ايفا كنند. هماهنگي براي گردآوري مديريت دانش در داخل مجموعه شهرداري 
تهران ضروري است. با توجه به اينكه شــهرداري تهران فرصت هاي متعدد و زيادي را در 
زمينه انتقال تجارب مديريتي در اختيار دارد، اما متأسفانه بخشي از اين فرصت ها به دليل 
عدم وجود هماهنگي هاي داخلي از دست مي رود. يكي از مزيت هاي كاربردي در مديريت 
دانش جلوگيري از پراكنده كاري و اختالل در وظايف اجراي اين نظام نامه در شــهرداري 
تهران است. به نظر مي رسد وجود يك واسطه براي ايجاد هماهنگي بين تمامي نمايندگان 
سازمان ها و زير مجموعه هاي مديريت شهري براي تفهيم مفاد اين نظام نامه و از همه مهم تر 
تدوين سازوكارهاي اجرايي آن در قالب كميته هاي راهبردي در مجموعه مركز مطالعات و 

برنامه ريزي شهر تهران ضروري است.«

كمتر از يك ساعت زمان مي برد تا از تهران به سمت رودهن برويد؛ شهرستاني كه در گذشته نه چندان دور به شهر كوه ها و 
تپه هاي سبز معروف بوده است، ولي اين روزها وقتي به ورودي شهر مي رسيد در يك نگاه با حجم عظيم ساختمان ها و نماهاي 
شهري روبه رو مي شويد كه آنها را بارها و بارها در تهران ديده ايد. هر چند هنوز از رودهن كوچه پس كوچه هايي كه به سمت كوه ها مي روند و تپه هاي سبز 
و انبوه درختان نشانه هاي زيادي وجود دارد و هنوز هم مردم درباره آن مي گويند اينجا آب و هواي خوشي دارد، ولي واقعيت اين است كه اگر يك آن غافل 
شويم، در يك چشم بر هم زدن شاهد از بين رفتن منابع طبيعي رودهني خواهيم بود كه به علت همجواري با تهران به عنوان گلوگاه شهر و راه تنفسي به شمار 

مي روند. در اين باره با حكمت اميري، شهردار و عباسعلي عاشقي، رئيس شوراي شهر رودهن گفت وگو كرده ايم.

آيا شــوراي شــهر رودهن مصوبه اي براي 
جلوگيري از هدر رفت منابع طبيعي رودهن و 

جلوگيري از ساخت و ساز هاي بي رويه داشته است؟
ساخت و سازها در رودهن از 16سال قبل در اين منطقه روند صعودي پيدا كرده است 
و مختص امروز نيست. در اين زمينه جلســات متعددي داشتيم. مصوبه اي از طرف 
شوراي رودهن تصويب شده است و شهر را منطقه بندي كرديم. به عنوان مثال براي 
ساخت وساز مجوز بيش از 8طبقه داده نمي شود. در هر محله از منطقه نيز اين ميزان 
متفاوت است. در بافت قديمي 4طبقه، در الله صحرا 6طبقه و... . هدف اين است كه 
از هدررفت منابع طبيعي جلوگيري كنيم. سعي كرديم طوري برنامه ريزي كنيم كه 

شهرداري خودش درآمدزايي داشته باشد. 
به نظر مي رسد يكي از مشكالت شهرهايي با موقعيت و در قد و قواره 
رودهن، وجود صنايع باشد؛ صنايعي كه عارضه هاي فراواني را به محيط زيست 
وارد مي كنند. آيا نبايد براي جبران خسارت ها به نفع شهر و شهروندان، دريافت 

عوارض مناسب تر براي درآمد زايي مدنظر قرار گيرد؟
يكي از راه هاي درآمد پايدار براي رودهن احداث شــهرك هاي صنعتي اطراف شهر 
رودهن با فاصله است. البته اين صنايع بايد صنايعي غيرآالينده باشند تا به اشتغال 
شهر كمك مي كنند و از طرفي محيط زيست را هم به مخاطره نمي اندازند و با طبيعت 

شهر هماهنگ هستند.
به نظر مي رسد هنوز اتفاق جدي در زمينه گردشگري رودهن نيفتاده 

است. چرا؟
سال گذشته بازديدي از منطقه گردشگري چالي دره مشهد داشتيم و با مديرعامل و 
شركاي آنجا وارد مذاكره شديم و طي بازديدي كه آنها از رودهن داشتند قرار شد طرح 
چالي دره در پارك 200هكتاري محمد داغي و يكي از كوه هاي تجرك رودهن اجرا 
شود. صنايع دستي شهر هم ديده شد كه در حال پيگيري آن هستيم. همچنين قرار 

است با احداث پارك جديد سرانه فضاي سبز را افزايش بدهيم. 
 در زمينه خدمات شهري چه فعاليت هايي انجام داده ايد ؟ 

در زمينه خدمات شهري ما با توجه به بودجه حركت مي كنيم. شهرداري رودهن در 
زمينه تجهيزات در سطح پاييني است. براي همين سعي مي كنيم به صورت فاز به فاز 
و نياز منطقه اقدام كنيم. يكي از مشكالت شهرداري رودهن تراكم نيروست كه همين 

دست ما را بسته است و انرژي شهرداري را گرفته است.

رودهن در فاصله كمتر از يك ساعت 
با تهران واقع شده است. گاهي براي 
فردي كه ساكن تهران است سفر از 
يك نقطه شهر به نقطه ديگر نياز به زمان بيشتري دارد تا 
به رودهن بيايد. اين نزديكي زماني رودهن به تهران تا چه 

اندازه بر رودهن تأثير گذاشته است؟ 
رودهن در اطراف كالنشــهري مانند تهران واقع شده است. 
حدود 20درصد جمعيت و 40تا 45درصد صنايع كشور در 
تهران مستقر هستند كه اين تمركز معايب و مزايايي به دنبال 
دارد. لذا شهري مانند رودهن كه نزديك تهران واقع شده است، 
از اين معايب و مزايا جدا نيست. امروز اغلب شهرهايي مانند 
رودهن كه در اطراف تهران هستند تبديل به خوابگاه شده اند. 
درصدد هســتيم جدولي تهيه كنيم تا نقــاط قوت، ضعف، 
تهديدات و فرصت هاي رودهن را شناسايي كنيم و براساس 

اين اطالعات براي رودهن برنامه ريزي اصولي داشته باشيم. 
يكي از مشــكالت اساسي شــهر رودهن 
مسئله ساخت و سازهاي غيرمجاز روي منابع طبيعي و 
كوه هاست كه اگر ادامه پيدا كند به زودي از رودهن يك 
غول عظيم الجثه خواهد ساخت كه منابع طبيعي آن از 

بين خواهد رفت.

ادعا نداريم ســاخت و ســازها روي منابع طبيعي و كوه ها در 
رودهن وجود ندارد، ولي براي چنين اتفاقي تالش مي كنيم. 
اگر ساخت و ســازي  روي منابع طبيعــي و كوه هاي رودهن 
وجود داشته باشد، براساس طرح تفصيلي و قانوني است. ولي 
اگر ساخت وساز در جايي خارج از محدوده قانوني باشد با آن 
برخورد مي كنيم و به استناد قانون رسما تخريب مي شود. با 
وجود اين اگر ساخت وساز در منابع طبيعي و كوه ها در محدوده 
قانوني هم باشد، براي تخريب بايد حكم ماده 100را بگيريم. 
البته بايد گفت طرح تفصيلي داراي نواقصي است. اكثر طرح ها 
همان هايي هستند كه در دهه 70يا 80 ميالدي در كشورهاي 
اروپايي تهيه شدند و هنوز همان روال را طي مي كنند و پيوست 
اجتماعي، اقتصادي و... ندارند. در اين زمينه بايد شوراي عالي 
شهرسازي فكر اساسي داشته باشد. به خصوص در طرح تفصيلي 
اقشاركم درآمد بايد ديده شوند. متأسفانه در طرح هايي كه براي 
شهرهاي ما تهيه مي شود نگاه ها از باال به پايين است و مشاركت 
مردم خيلي كم وجود دارد. اغلب كارشناسان در دفاتر شان اين 
طرح ها را طراحي مي كنند و ارتباط آنها با مردم و نمايندگان 
مردم مانند اعضاي شورا كم است. به جرأت مي توانم بگويم در 
70درصد طرح ها مشاركت مردم ديده نمي شود و برخي طرح ها 

با واقعيت موجود همخواني ندارند.

رودهن به علت منابع طبيعي غني اي كه دارد 
مي تواند به عنوان شهر گردشگري مطرح شود و اين عنوان 
مي تواند به درآمد پايدار شهر كمك كند. آيا در اين زمينه 

اقدامات مناسبي صورت گرفته است؟
بحث تراكم فروشي در شهرها به اين دليل به وجود مي آيد 
كه شهرداري ها درآمد پايدار ندارند. بعد از سال 1365كه 
قانون بودجه تصويب شــد و طبق آن شهرداري ها موظف 
شدند خودشان درآمدشــان را تامين كنند، شهرداري ها 
به سمت تغيير كاربري ها و تراكم فروشي پيش رفتند، ولي 
كسب درآمد براي شــهرداري ها با تراكم فروشي برطرف 
نمي شود. شهري مانند رودهن شــهر گردشگري است و 
ما براي درآمد پايدار اين شهر بايد طرح جامع گردشگري 
داشته باشيم. به نظر مي آيد ايجاد بوم گردي و فضاهاي مكث، 
سرزندگي و امنيت را براي مردم رودهن به وجود مي آورد. 
يك راه ديگر اجراي طرح جامع حريم شهري است. مي توان 
در اين طرح جا هايــي را تعريف كرد كــه به عنوان مركز 
فرهنگي و گردشگري به شمار بروند. اكنون تهران حدود 
14ميليون جمعيت دارد كه اگر رودهن به شهر گردشگري 
تبديل شود، اين جمعيت مي توانند كمك بزرگي به رونق 
اقتصادي و گردشگري و درآمد پايدار رودهن داشته باشند. 

طرح جامع بايد با حفظ منابع طبيعــي و اراضي طبيعي 
براي مردم رودهن صورت پذيرد. تقاضاي مديريت شهري 
رودهن از مراجع ذي صالح مانند وزارت جهاد، شهرسازي 
و منابع طبيعي اين است كه  اراضي اي كه در اختيار دارند 
به مديريت شــهري واگذار كنند تا از آنها براي طرح جامع 
گردشگري استفاده كنيم. البته ايجاد مراكز تجاري بزرگ 
و كمك شهرداري و شوراي شهر به سرمايه گذاران در اين 
زمينه نيز مي تواند بر رونق اقتصادي شــهر رودهن تأثير 

بسزايي داشته باشد.
آيا مديريت شهري براي اجراي طرح هايش با 

كمبود بودجه روبه روست؟
بودجه شهرداري رودهن براساس درآمد آن تبيين مي شود. 
واقعيت اين است كه مشكالت شهر زياد است و بودجه ما 
كفاف زيرســاخت ها را نمي دهد. رودهن به يك مديريت 
يكپارچه شهري نياز دارد. ادارات رودهن مانند آب ، برق، گاز 
و... بايد با شهرداري هماهنگ باشند تا هزينه ها از بين نروند. 
امسال براي شــهر رودهن 85ميليارد تومان بودجه ديده 
شده است كه 58درصد آن عمراني و 42درصد هزينه هاي 
آن جاري است. براي اجراي طرح ها براساس ميزان بودجه و 

اولويت عمل مي كنيم.

شهردار و رئيس شوراي شهر رودهن در گفت وگو با همشهري اعالم كردند:

طرح جامع گردشگري مانع ساخت و سازهاي بي رويه 

حكمت اميري
شهردار رودهن

عباسعلي عاشقي
رئيس شوراي شهر رودهن

پريسا امير قاسم خاني
خبر نگار

پروانه ساخت پالسكو صادر مي شود

در ساختمان جديد پالسكو امكان ساخت پاركينگ 
وجود ندارد و مصوبه شــوراي عالي شهرسازي نيز 
تأمين پاركينگ را براي مالك الزام نكرده اســت؛ با 
اين حال اما ضوابطي داريم كه در فاصله مشخص و در 
زمين مناسب پاركينگ احداث شود. يكي از گزينه ها 
هم پاركينگ پروانه اســت. اين مجتمع جاذبه سفر 
قابل توجهي دارد كه مي تواند هم با خودروي شخصي 
اتفاق بيفتد و هم مي تواند با حمل ونقل عمومي باشد. 
درخصوص تأمين پاركينگ در محدوده مركزي شهر 
متناسب با ايســتگاه هاي مترو مطالعاتي انجام شده 
است. ابعاد ساختمان جديد همانند ساختمان قديم 
است ولي فضاي مشاع موجود نسبت به قبل به واسطه 
تغيير در اســتانداردها تغيير كرده است.با توجه به 
اينكه مديران براي ساخت پالسكو مجوزي دريافت 
نكرده بودند، برخي از اعضاي شوراي شهر خواستار 
توقف ساخت وساز در پالسكو شدند اما خبر رسيد كه 
مشكالت حل شده و قرار است ظرف 2ماه آينده براي 

اين ملك پروانه صادر شود.

ث
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عبدالرضا گلپايگاني
معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران

ساختمان جديد پالسكوساختمان بورس
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  تراكتور - نساجي؛ ساعت20:30
تراكتور كه پرچمدار بيانيه و انصراف بود باالخره خيلي راحت و بي سر و صدا كوتاه 
آمد و امشب در نخستين بازي هفته ميزبان نساجي خواهد بود. بازي رفت اين دو 
تيم در قائمشهر با 4گل به سود تراكتور تمام شد اما نسبت به آن بازي مربيان هر 
دو تيم تغيير كرده اند. در بازي رفت دنيزلي توانست مهاجري را شكست دهد و 
حاال ساكت الهامي بايد به مصاف محمود فكري برود. تيم ساكت الهامي 6بازي 
اخير خانگي اش را در ليگ و حذفي برده است اما نساجي هم در آخرين بازي قبل 
از تعطيالت توانست ماشين سازي را در تبريز با 3گل شكست دهد. الهامي از زماني 
كه سرمربي تراكتور شده ميانگين باالي 2امتياز از هر بازي را به جا گذاشته و روند 
خوبي با اين تيم داشته است. او اگر سهميه آسيايي مي خواهد نبايد از 3امتياز اين 

بازي خانگي به سادگي بگذرد. در غياب شــجاعي و دژاگه، چهره ويژه اين بازي 
احتماال ساسان انصاري است كه در بازي رفت هم 2گل زد و يك پاس گل داد.

  شهرخودرو - ذوب آهن؛ ساعت20:30
نمودار نتايج شهرخودرو با هدايت سرآســيابي كامال سينوسي است و اين تيم 
يك درميان مي برد و مي بازد. البته شهرخودرو در خانه خودش تيم موفقي است و 
از 3ميزباني اخيرش 9امتياز گرفته است. ذوب آهن هم ضعيف ترين تيم ليگ در 
بازي هاي خارج از خانه است؛ اين تيم بيرون از اصفهان فقط 4امتياز گرفته و هرگز 
برنده نشده است. ذوب آهن در روزهاي شــيوع كرونا، سرمربي و ستاره خارجي 
خط حمله اش را هم از دست داد تا حاال كار سختي براي مصاف با حريف باالي 

جدولي اش داشته باشد.

  نفت آبادان - پارس جنوبي؛ ساعت21
2 تيم وابسته به وزارت نفت كه با توجه به مصوبه هاي اين وزارتخانه آينده شان 
روي هواســت امشــب در آبادان به مصاف هم مي روند. پارس جنوبي كه معلوم 
نيست با اين شرايط مالي چطور به زندگي اش ادامه مي دهد با منطقه سقوط فقط 
3امتياز فاصله دارد. در عوض نفت آبادان در فاصله 3امتيازي از منطقه اي است 
كه در آنجا مي توان سهميه آسيا را به دست آورد. آباداني ها بعد از رفتن اسكوچيچ 
4بازي متوالي را باختند و تازه نخستين پيروزي خودشان را دشت كرده بودند 

كه ليگ تعطيل شد.
  شاهين بوشهر - نفت مسجدسليمان؛ ساعت21

نفت مسجدسليمان 3بازي آخرش را در خارج از خانه باخته است. شاهين بوشهر 
هم در آخرين بازي هاي قبل از تعطيالت نتايــج خوبي گرفته و از ته جدول رها 
شده بود. شــاهين در نيم فصل دوم به اندازه تراكتور و بيشــتر از سپاهان امتياز 
گرفته است. اما مشكل اينجاست كه سرمربي كروات شاهين و 2 بازيكن خارجي 
اين تيم در تعطيالت به كشورشان رفتند و ديگر برنگشتند. همين موضوع شايد 
باعث تضعيف تيم محبوب بوشهري ها شده باشــد و آنها نتوانند به اندازه قبل از 
تعطيالت موفق ظاهر شوند. حتي برد در اين بازي هم شاهين را از منطقه سقوط 
باال نمي آورد اما آنها را اميدوار مي كند كه در هفته هاي بعد بتوانند اين ماموريت 

سخت را انجام دهند.
  پيكان - پرسپوليس؛ ساعت21

مصاف تيم اول با تيم آخر جدول البد بايد بازي يك طرفه اي باشد. اما شرايطي 
كه از پيكان ديده ايم نويد يك بازي جذاب و پرهيجان را مي دهد. پيكان از خط 
حمله قدرتمندي برخوردار است كه دقيقا به اندازه پرسپوليس در اين فصل گل 
زده اما خط دفاعي پيكاني ها بيش از هر تيم ديگري در اين فصل تسليم شده و 
باعث قعرنشيني اين تيم شده است. عبداهلل ويسي كه در 3فصل اخير ليگ برتر 
هنوز هيچ بردي نداشته امشب ميزبان تيمي اســت كه در 7بازي خارج از خانه 
متوالي پيروز شده و در اين 7بازي حتي يك گل هم دريافت نكرده است. اين نتايج 
پرسپوليس حاصل تاكتيك هايي است كه كالدرون براي آنها به يادگار گذاشته. 
آنها به خوبي در زمين خودشان دفاع مي كنند و در زمان ضدحمله به سرعت به 
دروازه حريفان مي رسند. از جمع نيروهاي تهاجمي و تأثيرگذار پرسپوليس مهدي 
ترابي امشب محروم است و عاليشاه و سيامك نعمتي احتماال فرصت خودنمايي 

خواهند داشت.
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اميرحســين اعظمــي| ديدار امــروز پيكان و 
پرسپوليس براي شــهريار مغانلو يك بازي 
خاص خواهد بود، مهاجمي كه پس از درخشش 
در پيكان نامش بر ســر زبان ها افتاد و شايعه 
انتقالش به پرسپوليس رسانه اي شد. اولين بار 
در نقل و انتقاالت زمستاني بود كه بحث انتقال 
مغانلو به جمع قرمزپوشان پايتخت مطرح شد 
اما به نتيجه اي نرسيد. جالب اينكه پرونده انتقال 
اين بازيكن هنوز هم بسته نشده و شنيده مي شود 
پرسپوليسي ها براي فصل آينده به او عالقه دارند. 
با وجود اين مغانلو ترجيح مي دهد در آستانه 
بازي با پرســپوليس در اين خصوص صحبتي 
نداشته باشد. البته او در گفت و گو با همشهري 

از انگيزه هاي بااليش براي بازي امروز مي گويد.

 شــرايط پيكان براي شروع 
مجدد بازي ها چطور است؟

وضعيت تيم ما خوب است و خوشبختانه تعطيلي 
بازي ها اين فرصت را به مــا داد كه خوب تمرين 
كنيم و آماده شروع بازي ها شــويم. طبيعتا اين 
تعطيلي براي برخي از تيم هــا خوب نبود ولي ما 
سعي كرديم كه روي نقاط ضعف و قوت مان كار 
كنيم تا در 9بازي باقي مانده نتايج الزم را بگيريم 

و در ليگ برتر بمانيم.
 خيلي ها پيكان را گزينه اول 
سقوط مي دانند، اين موضوع به تيم شما 

استرس نمي دهد؟
خيلي ها به خاطر جايگاهــي كه در جدول 
داريم، چنين طرز فكــري در مورد تيم ما 
دارند ولي بازيكنان پيكان به اين چيزها فكر 
نمي كنند. من مطمئن هستم كه پيكان در 
ليگ برتر مي ماند چون به توانايي بازيكنان 

اعتقاد دارم.
 خيلي خوش شــانس 
نيســتيد چرا كه در شروع ليگ 
بايد با پرسپوليس صدرنشين بازي 

كنيد.
به هرحال بايد با پرسپوليس بازي 
كنيم و اين جــزو برنامه بازي هاي 
ليگ برتر اســت. ما بازي آساني در 

پيش نداريم چون همه مي دانند كه 

پرسپوليس چه تيم باكيفيتي است ولي هدفمان 
اين است كه به برد برسيم. ما بايد دنبال رقم زدن 
كارهاي بزرگ باشيم و بازيكنان هم روحيه بااليي 

دارند تا يك نتيجه خوب را رقم بزنند.
 بازي ها هم كه قرار است بدون 

حضور تماشاگران برگزار شود.
تماشاگران هميشــه جذابيت زيادي به بازي ها 
مي دهند ولي االن شــرايط طوري است كه بايد 
در ورزشگاه خالي بازي كنيم. شايد اين موضوع 
تا حدودي هــم به نفع ما باشــد كه هــواداران 

پرسپوليس در ورزشگاه نيستند.
 در ايــن چند  ماه شــايعه 
پرسپوليســي بودن تو مطرح شد. آيا 
اين موضوع در عملكرد تو براي اين بازي 

تأثيرگذار خواهد بود؟
من كار خودم را انجام مي دهــم و توجهي به اين 
مســائل ندارم. االن بازيكن پيكان هستم و تمام 
تمركزم روي موفقيت اين تيم است. شما مطمئن 
باشيد 10 برابر هميشه در اين بازي انگيزه خواهم 

داشت. من به پيراهن پيكان تعصب دارم.
 ايــن درســت اســت كه 

پرسپوليسي ها با تو مذاكره كرده اند؟
خير، من با هيچ تيمي مذاكره نكرده ام. هنوز فصل 
تمام نشــده و اين خبرها در حد يك شايعه است. 
باور كنيد من با هيچ تيمــي مذاكره نكرده ام، در 
ضمن يك فصل ديگر هم با باشــگاه پيكان 

قرارداد دارم.
  در ايــن شــرايط فكر 

مي كني به پرسپوليس گل بزني؟
تمام تالشــم را مي كنم كه بهترين 
بازي را انجام دهم و طبيعتا به فكر 

گل زدن هستم.
 چقدر به آقاي 

گلي فكر مي كني؟
دوســت دارم در وهلــه اول 
تيمم نتيجه بگيرد. با اين حال 
دوســت دارم آمار گل هايم را 
بيشــتر كنم چون اين موضوع 
به خــودم و البته نتيجه گرفتن 

پيكان كمك مي كند.

  مغانلو: مقابل پرسپوليس 10 برابر 
 هميشه انگيزه دارم
 من با هيچ تيمي مذاكره نكرده ام

 3غايب پيكان مقابل پرسپوليس
با اعالم كادر پزشــكي پيكان 3بازيكن اين تيم قادر بــه همراهي آنها در جدال با پرســپوليس نخواهند بود. ميالد 
شيخ سليماني،  جالل الدين علي محمدي و مهران موسوي 3بازيكني هستند كه به دليل مصدوميت قادر به همراهي اين 
تيم در جدال حساس مقابل پرسپوليس نخواهند بود. مهران موسوي، كاپيتان اول پيكان و مدافع تأثيرگذار اين تيم است.

هواداران پرسپوليس امشب بعد از 4 ماه مي توانند 
يك بار ديگر تيم محبوب شان را در زمين مسابقه 
ببينند. پرسپوليسي ها در اين مدت مشتاق ترين 
جماعت براي از سرگيري مسابقات ليگ برتر بودند 
و باالخره هم به مرادشان رسيدند. حاال مسير براي 
چهارمين قهرماني پياپي سرخ ها هموار شده است؛ 
مخصوصا كه استقالل هم بازي عقب افتاده اش را 
باخت و حاشيه امنيت پرسپوليس بيشتر شد. 

اين وسط تنها چيزي كه مي تواند عيش قرمزها را 
خراب كند، لغزش و ناكامي آنها در مسابقات است. 
مخصوصا بازي اول اهميت بسيار زيادي دارد و اگر 
پرسپوليس امشب برابر پيكان گاف بدهد، رقبا به 
حضور دوباره در كورس اميدوارتر خواهند شــد. 

ديدار با پيكان اما چند نكته مهم ديگر هم دارد.
1  همه منتظر خواهيم ماند تا ببينيم دروازه بان 
اصلي پرسپوليس در بازي امشب چه  كسي است. 

وقتي ليگ تعطيل شد، بوژيدار رادوشوويچ فيكس 
بود. او در آخرين نمايش خود اگرچه ســرانجام 
نخســتين گلش در اين فصل را از شهرخودرو 
خورد، اما باز هم چند مهار نجات بخش داشت. با 
همان فرمول االن باز رادو بايد فيكس باشــد، اما 
ممكن است يحيي گل محمدي در آستانه جدايي 
بيرانوند، بار ديگر دروازه بان شماره يك تيم ملي را 
در تركيب اصلي قرار بدهد. در اين مدت هم رادو 
و هم بيرو در بازي هاي دوستانه پنالتي گرفته اند. 
تكرار مي كنيم كه از نظر فني و منطقي الاقل در 
اين بازي حق بوژيدار است كه فيكس باشد، اما 
بيرانوند معموال به شدت از نيمكت نشيني ناراحت 
مي شود و شايد همين مسئله روي تصميم نهايي 

يحيي تأثيرگذار شود.
2   امشب مهدي ترابي محروم است و بشار رسن 
ناآماده هم احتماال كار را از روي نيمكت ذخيره ها 
شروع خواهد كرد. بنابراين احتمال مي رود سيامك 
نعمتي و اميد عاليشاه فيكس شوند. هر دو نفر در 
ماه هاي گذشته غالبا نيمكت نشين بوده اند و هر 
دو هم مي دانند ترابي و بشار دير يا زود به تركيب 
اصلي بازمي گردند. بنابراين آنها براي خودنمايي 
شايد فقط همين امشب را فرصت داشته باشند. 
بازي هاي زيادي تا آخر فصل نمانده و هر چقدر 
هم كه يحيي از روي تعارف بگويد »همه بازيكنانم 
ماندگار هستند«، باالخره چند نفر رفتني خواهند 
شد. سيامك و اميد براي اينكه جزو خروجي ها 

نباشند، بايد نشان بدهند ارزش دستمزد سنگيني 
كه مي گيرند را دارنــد و الاقل در بزنگاه ها به كار 

مي آيند.
3  غيراز اين دو پرسپوليسي، شهريار مغانلو هم 
امشب بايد خودش را نشان بدهد. مهاجم پيكان 
هم اكنون در كنار عيسي آل كثير با 10گل زده 
بهترين گلزن ليگ نوزدهم به شــمار مي آيد. او 
بين 2 نيم فصل مورد توجه پرسپوليس بود، اما 
پيكان اجازه جدايي اش را نداد. اين انتقال ممكن 
اســت پايان فصل صورت بگيرد؛ مخصوصا كه 
پرســپوليس هم با بحران مهاجم مواجه است. 
بنابراين مغانلو در بــازي رودررو بهترين فرصت 

ممكن را در اختيار دارد كه دل يحيي را ببرد.

  شب سرنوشت اين سه نفر
  3نكته در مورد بازي پرسپوليس- پيكان

  نبرد اول و آخر
  در ليگ برتر ايران امشب پرسپوليس به مصاف 

 تيم آخر جدول مي رود و تراكتور هم باالخره
  از انصراف دادن انصراف مي دهد

ليگ برتر ايــران كه بعــد از 117روز تعطيلي از 
چهارشنبه گذشته دوباره آغاز شده، امشب و فردا 
با برگزاري هفته بيست ودوم ادامه خواهد يافت. 
از 8بازي اين هفته 5بازي امشب برگزار مي شود 
و 3بازي هم فردا)دوشــنبه( برگزار خواهد شد. 
جدال تراكتور با نســاجي و دوئل پرسپوليس با 

پيكان مهم ترين بازي هاي امشب هستند.
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ليگ كشتي در رشته آزاد و فرنگي به گفته 
مسئوالن سازمان ليگ فدراسيون كشتي 
قرار است از اول مرداد ماه آغاز شود. مسئوالن 
برخي تيم ها فعاليت هايشان را آغاز كرده اند 
و از كشتي گيران قول شــفاهي گرفته اند 
كه در تركيب تيم آنها باشــند. همه اينها 
در حالي است كه هنوز باشگاه هاي كشتي 
مجوز بازگشايي نگرفته اند و كشتي گيران 
غالبــا انفــرادي در خانه يا باشــگاه هاي 
بدنسازي تمرين مي كنند.حضور تيم هاي 
شــركت كننده از اســتان هاي مختلف، 
درخواست براي ميزباني ليگ جهاني و در 
نهايت اهدای ميزباني به سنندج و اروميه 
ازجملــه خبرهايي بود كه طــي ماه هاي 
اخير به گوش كشتي دوســتان رسيد. در 
ادامه خبرهايي مبني بــر رايزني عليرضا 
رضايي، پژمان درســتكار، ابراهيم مهربان 
و بهروز ياري با اسپانسرها براي حضور در 
ليگ شنيده شد. برخي از كشتي گيران در 
گفت وگو با خبرنگار همشهري مدعي شدند 
از طرف تيم هاي ايرانمال، دانشــگاه آزاد و 
البته شــخص ابراهيم مهربان تماس هايي 
داشته اند و از آنها براي ليگ آينده قول گرفته 

شده اســت. البته خبرهايي هم از حضور 
هادي حبيبي به عنوان ســرمربي به گوش 
مي رسد ولي هنوز كسي از اسپانسر او خبر 
ندارد. حبيبي به شوخي به همشهري گفت: 
»دليل ندارد از حاال بگويم چه اسپانسري 
براي تيمداري از مــا حمايت خواهد كرد، 
دوســتان مي روند زيرابمان را مي زنند.« 
حضور تيم ايرانمال، قهرمان دوره گذشته 
ليگ، با وجود تمام شايعاتي كه درباره عدم  
تيمداري اين مجموعه به گوش مي رسيد، 
قطعي به نظر مي رسد. مسئوالن اين تيم با 
چند كشتي گير وارد مذاكره شده اند و قرار 
است مثل سال هاي گذشته در 2رشته آزاد 

و فرنگي تيمداري كنند.
تمام اين هياهو براي مســابقاتي است كه 
برگزاري آن همچنان در هالــه اي از ابهام 
است. كشتي هنوز نتوانسته مجوز بازگشايي 
را از ســتاد مبارزه با كرونا دريافت كند و با 
توجه به اخباري كه هر روز از گسترش دوباره 
اين ويروس منتشر مي شــود، بعيد به نظر 
مي رسد بتواند مجوز بازگشــايي را به اين 
زودي ها كسب كند. فراموش نكنيم داستان 
كشتي با بسياري از ديگر رشته هاي ورزشي 

تفاوت دارد. با توجه بــه ماهيت مبارزه اي 
اين رشــته و ناگزير بودن تماس بدني بين 
ورزشكاران، احتمال اينكه در شرايط فعلي 
به كشتي مجوز ازسرگيري داده شود، دور از 
ذهن به نظر مي رسد. ليگ كشتي بدون شك 
يكي از جذابيت هاي اين رشــته است ولي 
زماني كه مسابقات در رده هاي مختلف لغو 
مي شود نبايد انتظار برگزاري ليگ را داشت.

به نظر مي رسد عبدالمهدي نصيرزاده، رئيس 
سازمان ليگ كشتي عالقه زيادي دارد نامش 
مدام در رسانه ها مطرح باشد. او همچنان بر 
برگزاري ليگ كشــتي در مرداد ماه تأكيد 
مي كند و جماعتي از كشتي گيران، مربيان و 
مديران باشگاه ها با اين وعده مشغول رايزني 
براي بستن تيم شان هستند. اين تكاپو اما در 
شرايطي است كه امروز كسي حتي مطمئن 
نيست كه المپيك توكيو كه يك سال هم 
عقب افتاده، سال2021 هم امكان برگزاري 
پيدا كنــد. واقعيت تلخ تــر اينكه چنانچه 
كرونا تا ســال آينده كنترل نشــود، حتي 
ممكن است برخي رشته ها مانند كشتي كه 
فاصله گذاري اجتماعي در آنها معنا ندارد، 

بيشتر از ديگر رشته ها تهديد شوند.

  يك داستان سركاري به نام ليگ كشتي
   درحالي كه كشتي هنوز از ستاد مبارزه با كرونا مجوز نگرفته، شنيده ها مي گويد برخي از مربيان

  و مديران باشگاه ها به اميد شروع ليگ در مردادماه، در حال رايزني با كشتي گيران هستند

 يك امتياز،  آن هم از استقالل
تيم پيكان امشب در حالي از پرسپوليس ميزباني مي كند كه در 5ميزباني اخيرش فقط يك امتياز گرفته است. جالب اينكه 
اين تك امتياز در مصاف با استقالل براي تيم قعرجدولي پيكان به دست آمده است. در آن سوي ميدان پرسپوليس بعد از 7برد 
متوالي در بازي هاي خارج از خانه به زمين پيكان مي رود. پرسپوليس 10بازي است نباخته و پيكان 11بازي است پيروز نشده است.

فارغ از كم و كيف اتفاقات بازي اســتقالل و فوالد، دست كم يك 
مسئله قطعي به نظر مي رسد؛ اينكه از اين به بعد تا پايان فصل مهدي 
سيدعلي براي آبي ها ســوت نخواهد زد؛ يعني با اين جنجالي كه 
مجيدي راه انداخته و اتهامات غيرمستقيمي كه به داور اهل شهرري 
زده، بسيار بعيد است كه كسي ريسك انتخاب سيدعلي براي قضاوت 
بازي هاي استقالل را قبول كند. اين در حالي است كه چندي پيش 
هم محمدرضا اكبريان اعتراف كرده بود در بازي پارسال با نفت آبادان 
گل سالم استقالل را به اشــتباه مردود اعالم كرده. اتفاقا مجيدي 
به اين اعتراف هم واكنش تندي داشت و گفته بود: »شما اشتباه 
نكرديد، فقط ماموريت تان را انجام داديد.« به اين ترتيب اكبريان هم 
از جمع داوران مسابقات استقالل حذف مي شود. با ادامه اين روند، 

ظاهرا براي بازي هاي استقالل بايد از خارج داور بياورند.

ديگر داوري براي استقالل مانده؟

پست اينستاگرامي فرهاد مجيدي كه در آن به صورت سربسته در 
مورد فساد در فوتبال ايران حرف زده بود، با واكنش هاي زيادي همراه 
شد كه خيلي از آنها چندان مثبت نبود؛ به طوري كه هزاران هوادار 
استقالل از مجيدي خواستند به جاي اين قبيل مبهم گويي ها روي 
بهبود وضعيت فني تيم تمركز كند. بعد هم كه جواد نكونام او را به 
حضور گسترده در فضاي مجازي و تالش براي جذب دنبال كننده 
متهم كرد تا عرصه بر فرهاد تنگ تر شود. اين وسط اما سوشا مكاني با 
درج كامنت پاي پست جنجالي مجيدي، حق را به سرمربي استقالل 
داده است! مواضع اخير سوشا به وضوح نشان از چرخش او به سمت 
آبي ها دارد، اما حتي با اين فرض هم سرمايه گذاري او روي مجيدي 
چندان منطقي نيست. خود فرهاد االن زير تيغ هواداران است؛ براي 

شما چه كاري مي تواند انجام بدهد برادر جان؟

واقعا داري اشتباه مي زني

شرايط اين روزهاي استقالل شگفت انگيز است. اين تيم كلي غايب 
دارد كه هيچ كدام شان هم به يك دليل نيستند؛ از محروم و مصدوم 
گرفته تا مسافر. اين وسط وضع خط حمله از همه خراب تر است؛ 
جايي كه تبريزي رباط پاره كرده، ارسالن مطهري آسيب ديده و 
يك ماه خانه نشين است و شيخ دياباته هم كه آمده بود تهران يك 
سري به رفقا بزند، برگشته فرانسه. شيخ در يك وضعي به تمرينات 
برگشته بود كه سرمربي تيم حتي نتوانست او را به اهواز ببرد و جلوي 
فوالد روي نيمكت بنشاند، بعد االن هم به بهانه تولد فرزندش به 
خانه برگشته. البته وقتي يادمان مي آيد استوكس هم به بهانه ديدن 
بچه اش رفت و برنگشت، پشت مان مي لرزد. در هر صورت از مهدي 
قائدي عزيز تقاضا مي كنيم به شدت مراقب خودش باشد وگرنه خود 

فرهاد مجيدي بايد برود در پست مهاجم بازي كند.

مواظب خودت باش مهدي جان!

نكته بازي

مكزيكي ها يك مســي جديد معرفي كرده اند. لوكا رومرو ظاهر و 
استيلي شبيه ليونل مسي دارد و در نگاه اول بدون اينكه بازي اش 
را ديده باشيم ما را به ياد ستاره آرژانتيني مي اندازد. رومرو همان 
بازيكن 15ساله مايوركاست كه با حضور در بازي مقابل رئال مادريد 
به جوان ترين بازيكن تاريخ الليگا تبديل شد. مكزيك قبال هم يك 
مسي ديگر داشت به نام ديگو الينس كه االن با 20سال سن عضو 
تيم رئال بتيس است. از اين مسي ها زياد مي آيند و مي روند؛ مثال 
همين كوبوي ژاپني رئال مادريد كه فوتبالش را از آكادمي بارسلونا 
و الماسيا آغاز كرد و بارسا به خاطر قرارداد با او در سن زير 16سالگي 
از نقل وانتقاالت محروم شد. كوبو سپس به باشگاه رقيب پيوست 
و االن قرضي در مايوركا بــازي مي كند. زمانــي از اين بازيكنان 
بااستعداد به عنوان مارادوناي ثاني ياد مي شد؛ مثال در خود آرژانتين 
بازيكناني مثل اورتگا، گاياردو، آيمار، ساويوال، ريكلمه و... قرار بود 
مارادوناي ثاني باشند. مهدوي كيا را مارادوناي ايران مي دانستند و 
ســعيد عويران كه به بلژيك گل زد، مارادوناي صحرا؛ درحالي كه 
هيچ كدام از لحاظ سبك فوتبالي شــباهتي به اسطوره آرژانتيني 
نداشتند. گئورگي هاجي مارادوناي بالكان بود كه تقريبا فوتبالش 
شبيه به مارادوناي اصلي بود؛ البته كمي شبيه. همين االن هم توليد 

لقب مارادونا قطع نشده و به طور مثال بازيكن چيني اسپانيول كه 
چندي پيش به بارســا گل زد به نام وو لي، لقب مارادوناي چين را 
يدك مي كشد. لقب رونالدو هم زياد خيرات مي شود. ژائو فليكس 
اتلتيكو مادريد يكي از همين هاســت. اما تعداد مســي هاي دنيا 

بيشتر است.
   از سردار آزمون به عنوان مسي ايراني ياد مي شود و اين در حالي 
است كه خود سردار خودش را زالتان مي داند و نه مسي و آنهايي كه 
چنين لقبي را به او داده اند، از طريق اخباري كه هر چند وقت يك بار 
درباره عالقه آرسنال، ليورپول، التزيو و همه تيم هاي جهان به اين 
بازيكن سال هاست كه مطرح مي شود بدون اينكه بازي اش را ديده 

باشند، او را مسي خوانده اند.
  اخيرا اخباري درباره عالقه منچســتريونايتد به مســي تركيه 

شنيده شده است؛ بازيكني به نام عبدالقدير عمر.
   انگليســي ها هم كه زماني براي خودشــان پله داشتند )جان 
بارنز(، يك مســي آينده رو كردند كه ايــن بازيكن يعني پاتريك 
رابرتس آن قدر مصدوم شد كه همه يادشان رفت او را با چه كسي 
مقايســه كرده بودند. البته آنها يكي هم در رده بانوان دارند به نام 
فران كربي. يك بازيكن اســكاتلندي هم بود به نام رايان گاولد كه 

االن در 24سالگي كسي به روي خودش نمي آورد زماني او را مسي 
آينده ناميده بودند. مسي ايرلندي هم آلن جاج بود كه هيچي نشد.

    شكيري، بازيكن سوئيسي تيم ليورپول هم مسي سوئيس است. 
محمد صالح هم در همين تيم مسي مصر خوانده مي شود.

  خود كاتاالن هم مسي مستقل دارد؛ جرارد دلوفئو كه البته مسي 
آينده نشد، حتي دلوفئوي گذشته هم نيست و از بارسلونا خارج شد 
و االن در واتفورد بازي مي كند. بارسا يك مسي ديگر هم داشت كه 

كروات بود به نام آلن هليلوويچ كه بچه خوش تكنيكي بود؛ همين.
  مســي آلمان ماركو مارين نام داشت كه توسط چلسي مدام به 
اين ور و آن ور قرض داده شد و در ليگ هاي يونان و صربستان هم 

مجبور شد بازي كند.
  غير از كوبوي ژاپني، رئالي ها يك مسي ديگر هم دارند. مارتين 
اودگارد نروژي كه مدتــي در هلند قرضي بازي كرد، امســال به 
سوسيداد رفت و يكي از داليل حذف رئال در جام حذفي توسط اين 
تيم بود و در برنابئو گل زد. او احتماال فصل آينده به رئال برمي گردد.

  جاهاي مختلفي مســي آينده داريم؛ رائول رودريگس )مسي 
پرو(، ادون ژرگووا )مسي كوزووو(، الليانزواال چهانگته )مسي هند(، 
فتواتزيديس )مســي يونان(، مائوالنا ويكري )مسي اندونزي(، لي 
سئونگ وو )مسي كره(، فيض نصير )مسي مالزي(، استنلي اوكورو 
)مسي نيجريه(، چاناتيپ سونگ كراسين )مسي تايلندي(، تبوگو 
تلوالن )مســي آفريقاي جنوبي( و... و رضا پرستش )مسي بدلي 

ايراني(!

 توليد انبوه مسي فيك
  با ظهور مسي مكزيكي كلكسيون مسي هاي سراسر جهان تكميل شد 



2 يكشنبه 8 تير 99  شماره 7973 10 3 0 2 3 6 0 2 زنان

يي
غتا

و ج
 پرت

س:
عك

مهين فرهادي زاد، معاون توسعه ورزش 
زنان در وزارت ورزش، موافق فعاليت گزارش

زنان در رشته هاي پاورليفتينگ، بوكس 
و ورزش هاي زورخانه اي نيســت. او گفته زن يعني 
ريحانه و نبايد بــا اين ورزش ها سيســتم بدني اش 
تحت تأثير قرار بگيرد. فرهادي زاد كه روزهاي گذشته 
در لفافه مخالفتش را با راه اندازي اين رشته ها نشان 
داده بود، اين بار هم در مقــام موافق صحبت نكرده 
اســت، اما خبر مهمي كــه او داده، اين اســت كه 
فدراســيون  بوكس هم در نظر دارد براي راه اندازي 
بوكــس زنان مجوز بگيرد. حســين ثــوري، رئيس 

فدراسيون بوكس هم اين موضوع را تأييد مي كند.
چند سالي است كه زنان در اين ســه رشته فعاليت  
مي كنند، حتي در بوكس و پاورليفتينگ در مسابقات 
بين  المللي هم شــركت كرده اند اما فدراســيون ها 
به دنبال مجوز هاي رسمي هستند تا هم پاسخگوي 
نيازهاي متقاضيان باشند و هم در مسابقات بتوانند 
زنان را در تيم هاي ملي داشته باشند. يكي از مشكالت 
فدراســيون ها براي فعاليت زنان، نگاه منفي بخشي 
از جامعه نســبت به اين رشته هاست. در ورزش هاي 
زورخانه اي بعضي از مــردان، گود زورخانه را مقدس 
مي دانند، تلويزيــون تحت تأثيــر مخالفان بوكس، 
حتي مســابقات مردان را هم پخش نمي كند، افكار 
عمومي تعريف درستي از پاورليفتينگ و به خصوص 
پاورليفتينگ زنان ندارد. درحالي كه فدراســيون ها 
انتظار دارند   وزارت ورزش و به خصوص معاونت زنان 
حامي آنها باشــد اما خود فرهــادي زاد هم به جمع 

مخالفان اين رشته پيوسته است.
فرهادي زاد ديروز به ايســنا گفته بــود: »نامه كتبي 
اين سه رشته به وزارت ورزش رسيده  و ما در جلسه 
شــوراي مديريت ورزش با حضور افراد متخصص و 
مسئول، موضوع را بررسي كرده ايم. با توجه به اينكه 
در مباني اعتقادي ما از زن به عنوان ريحانه يادشده، 
نمي توانيم رشته اي را قبول كنيم كه كل سيستم بدني 
و فيزيولوژي او را تحت تأثير قرار دهد، بنابراين مسائل 

پزشكي و ورزشي  را مورد بررسي قرار مي دهيم.« 

اشــتباه فرهــادي زاد ســر پاورليفتينگ و 
پرورش اندام 

دليل مخالفت فرهادي زاد بــا پاورليفتينگ منطقي 

به نظر نمي رسد، چراكه او اين رشته را با پرورش اندام 
اشتباه گرفته است: »اين رشته بايد توضيح بدهد كه در 
چه حوزه هايي به دنبال فعاليت است. اگر بحث پرورش 
اندام را درنظر دارند، به سرعت و پس از دريافت نامه، 
پاســخ منفي مي دهيم چون بحث پــرورش اندام و 
حجيم شــدن عضالت شــيوه هاي خود را دارد كه با 
شرايط زنان جور در نمي آيد. مسئوالن پاورليفتينگ 
ســه حركت را معرفي كرده اند كه داليل خود را هم 
دارند؛ ما هم از نظر فيزيولوژي و سالمتي آنها را مورد 
بررســي قرار مي دهيم.« زهره مرزوقي، نايب رئيس 
فدراسيون بدنســازي و پرورش اندام به همشهري 
مي گويد: »ما هيچ وقت درباره پرورش اندام صحبتي 
نكرده ايم. از ســال 96 به دنبال مجوز پاورليفتينگ 
هستيم و االن منتظر مجوز رســمي اين رشته ايم.« 
ماه هاي گذشته فدراسيون لباس پوشيده اين رشته 
را هم طراحي كرد: »چندي پيش ورزشــكاري اين 
لباس را پوشيد، از سه حركت اسكات، پرس سينه و 
ليفت عكس گرفتيم و بــه دفتر معاون محترم بانوان 
و مديركل محترم ارســال كرديم. من باز هم تأكيد 
مي كنم پاورليفتينگ متفاوت از پرورش اندام است و ما 
هيچ وقت به دنبال مجوز  رشته پرورش اندام نبوده ايم.«

فرهــادي زاد در گفت وگويي كه ارديبهشــت 99 با 
همشــهري داشــت، پاورليفتينگ را با وزنه برداري 
مقايسه كرده و گفته بود: »زنان وزنه برداري هم كار 
مي كنند و به نظر نمي رسد مشكلي باشد. وزنه برداري 

سنگين تر از پاورليفتينگ است.« 

زنان 21استان متقاضي ورزش هاي زورخانه اي
هياهو بــراي چند نفر؟ اين واكنــش فرهادي زاد به 
درخواســت فعاليت زنان در ورزش هاي زورخانه اي 
است. او به ايسنا گفته است: »عكس هايي كه از بانوان 
عالقه مند به زورخانه براي ما ارسال كرده اند، تعداد 
انگشت شماري را نشــان مي دهد. آيا هياهوي اين 
روزها براي همين نفرات است؟« هفته هاي گذشته 
مرداني كه به حضور زنان در اين رشته معترض بودند ، 
در بيانيه  شان از حمايت فدراسيون براي حضور زنان 
در اين رشته ايراد گرفته بودند و به سرانجام رساندن 
اين كار را لكه ننگ عظيمي در كارنامه فدراســيون 
خوانده بودنــد: »قدمت و اصالت ايــن ورزش طي 
قرن هاي متمادي متكي به حضور پهلوانان و مردان 
راستين عرصه مردانگي و فتوت و جوانمردي بوده و 
هيچ گونه سابقه اي از حضور بانوان مطلقا وجود ندارد و 

انجام اين امر ابداعي مذموم و مردود و باعث ايجاد لكه 
ننگ عظيمي در كارنامه سياهتان است.« فرهادي زاد 
 هــم حرف هــاي آنهــا را تكــرار كــرده اســت: 
» زورخانه براي مردان بوده و لباس آن هم كامال براي 
مردان اســت. مگر اينكه كار ديگري انجام بدهيم. 
برخي مي گويند يك زمان را به مردان و زماني را هم 
به زنان اختصاص دهيم اما در گذشــته زنان در اين 
رشته فعاليت كرده اند؟ پهلواني، معرفت و مهرباني 
براي مردان و زنان اســت اما چرا دنبال پهلواني در 
ورزش زورخانــه مي گرديد؟ برويد پيشــينه آن را 
ببينيد كه زنان هم بوده اند يا نه؟ بايد هدف بانوان از 
انتخاب اين ورزش را هم بپرسيد.« مجتبي جوهري، 
رئيس فدراســيون ترجيح مي دهد واكنشي به اين 
اظهارنظر فرهادي زاد نشان ندهد. به نظر مي رسد او 
بيشتر نگران صادر نشدن مجوز فعاليت زنان است: 
»موضوع در حال مطالعه اســت و بهتر است بعد از 
انجام اين مطالعات درباره آن صحبت شــود.« تنها 
دفاعي كه جوهري مي كند اين است كه: »آمار دقيق 
ورزشكاراني را كه در اين رشته كار مي كنند، ندارم. 
اما 21استان ورزشكاراني دارند كه در منزل خودشان 

يا جاهاي ديگر كار مي كنند.« 

معاون توسعه ورزش زنان دوباره مخالفتش را با 
راه اندازي رشته هاي پاورليفتينگ و ورزش هاي زورخانه 

اعالم كرد اما گفت بوكس در صف گرفتن مجوز است  بوكس  زنان در مرز آزادي
ليلي خرسند

روزنامه نگار

فرهادي زاد درباره بوكس اظهارنظري نكرده، اما 
حسين ثوري، رئيس فدراســيون بوكس مدعي گفت وگو

اســت كه نگاه ها به بوكس زنان مثبت اســت نه 
منفي.

خانم فرهادي زاد از راه اندازي احتمالي رشــته 
بوكس زنان خبر دادند. اين موضوع چقدر جدي است؟ 

چيزي كه وجود دارد و نمي شود كتمانش كرد، اين است كه زنان 
در بوكس فعاليت دارند. خيلي از مشتاقان و عالقه مندان به اين 
ورزش را مي بينيم. نه نظارتي روي كار آنها مي شود، نه حمايتي از 
آنها مي شود. چه بسا افرادي كه دنبال سوءاستفاده كردن هستند، 
در بين اين زنان رخنه كنند و منجر به آسيب هايي شوند كه همه 
ما از آن گريزانيم. اين نوع فعاليت ها خطرات و آسيب هايي براي 
خودش دارد و بايد از آسيب هاي احتمالي كه ممكن است در اين 
مســير به وجود بيايد، جلوگيري كنيم. براي اينكه بتوانيم اين 
عالقه مندان را ساماندهي و سازماندهي كنيم، قطعا بايد به اين 
نياز پاسخ داده شود. مدتي است كه پيگير كار هستيم. موضوع را 
تا حوزه معاونت وزير ورزش پيش برده ايم. مي طلبد كه عزيزان ما 

آنجا با دقت به موضوع نگاه كنند و مثبت بنگرند.
شما با معاونت زنان در ارتباط بوده ايد، نظرشان 
را چطور مي  بينيد؟ خانم فرهادي زاد درباره فعاليت زنان در 
رشته هاي زورخانه  اي و پاورليفتينگ خيلي مثبت صحبت 

نكرده  اند. نظرشان را هم درباره بوكس نگفته اند.
نظرشان در بوكس زياد منفي نيســت. ما رشته هايي داريم كه 
به مراتب تحركشان از بوكس خيلي بيشــتر است. مثل ووشو، 
كيك بوكسينگ و... بوكس ورزش  المپيكي و پدر و مادردار است 

و نياز است كه با ديد مثبت به آن نگاه شود.
قبول كنيد كه بوكس با ووشــو و بقيه رشته ها  
متفاوت است. نگاه ها به بوكس خيلي مثبت نيست. خيلي 
طول كشيد كه بوكس مردان را بپذيرند. هنوز هم تلويزيون 
حاضر نيست مسابقات اين رشته را پخش كند مگر اينكه 

اتفاق مهمي بيفتد.
اين به خاطر عدم شناخت است. اگر ما چيزي براي عرضه كردن 
داشته باشيم و درست معرفي كنيم، اين شناخت حاصل مي شود. 
متأسفانه ما خوب تعريف ارائه نكرده ايم. اگر كار به درستي انجام 

مي شد، به اينجا نمي رسيد.
چطور بايد اين كار درست را انجام داد؟

با كارهاي خوب. همين كه االن خوشبختانه بچه  ها براي المپيك 
2ســهميه گرفته اند و كنــار ورزش هاي ديگــر افتخارآفريني 

مي كنند، نگاه ها مثبت شده.
نگاه ها به بوكس مردان مثبت شده، فكر مي كنيد 

جامعه با فعاليت زنان در بوكس راحت كنار بيايد؟
ما دنبال اين كار هســتيم و اگر اين موضوع به مطالبه عمومي 

تبديل شود و همه بخواهند به سرانجام مي رسد.
سختي كار همين تبديل كردن اين خواسته به 

مطالبه عمومي است. درصدي از افراد كه تصميم گيرنده هم 
هستند، اين اجازه را مي دهند؟

شما اگر نقش خودتان را به درستي انجام بدهيد، ساير رسانه ها، 
بنده و ورزشــكاران هم نقش خودمان را درست ايفا كنيم، كار 
درســت مي شــود. ما تا به االن همه مكاتبات را با هرجايي كه 
الزم بوده، انجــام داده ايم. با وزارت ورزش، بــا حوزه معاونت، با 
كنفدراسيون آسيا، با فدراســيون جهاني و... مكاتبه كرده ايم. 
ما حجاب را در اين ورزش به تصويب رســانده ايم كه اين كار با 
پيشنهاد ايران و با تأييد كشــورهاي اسالمي انجام شد. من فكر 

مي كنم اين كار ارزشمند است.
براي فعاليت زنان در رشــته هايي مثل فوتبال، 
ســواركاري و زورخانه اي، نظر مراجع تقليد و علما را هم 
پرســيده بودند. فكر مي كنيد در بوكس هم نياز به اين كار 

هست؟
علما قطعا موضوعات شرعي را درنظر مي گيرند. ما هم بايد همه 

جوانب كار را در نظر بگيريم.
گفته مي شود فدراســيون چندي پيش 

كالسي هم براي زنان برگزار كرده.
بله، يك كالس مجازي برگزار كرديــم. نزديك به 70نفر هم در 
اين كالس حضور داشتند. كالس آشنايي با قوانين و مقررات اين 
رشته بود. هر آنچه الزم باشد تا ما به اين درخواست عمومي پاسخ 

بدهيم، فدراسيون دريغ نمي كند.
واكنش ها به اين كالس كه منفي نبود؟

نه. خوشبختانه خيلي منفي نبود. اگر بوكس را با ساير رشته هاي 
رزمي مقايسه كنيد، مي بينيد اين رشــته هم منافاتي با اصول 

ما ندارد.
چند سالي است كه زنان بوكس كار مي كنند. يكي 
مثل صدف خادم كه از ايران هم رفت. زنان ديگري در حد او 

در ايران هستند؟
از نظر ما خادم  نسبت به ديگر بوكسورهاي خانمي كه در ايران 
كار مي كنند، درجه 10 اســت. ما خانم هايي داريم كه به مراتب 
خيلي بهتر از او كار مي كنند. اگر اين زنــان نبودند، من اينقدر 

پيگير نبودم.
چند نفر مي شوند؟

نمي دانــم. در هــر اســتاني تقاضــا وجــود دارد. هيأت هاي 
اســتاني فعاليت هاي آنها را منعكس مي كننــد. كليپ هايي از 
فعاليت هايشــان را ديده ايم. اصل خواســته ما اين است كه از 

آسيب هاي احتمالي جلوگيري كنيم.
منظورتان آسيب در فعاليت هاي زيرزميني  است؟

بله. براي ما و نظام شايسته نيست كه زنان عالقه مند به اين رشته 
زيرنظر مربيان مــرد تمرين  كنند. حداقل كار اين اســت كه ما 
برايشان مربي و داور زن بياوريم. روي كار آنها نظارتي نيست. اگر 
اتفاقي بيفتد، چه كسي مي خواهد پاسخگو باشد؟ فدراسيون وقتي 

مجوز ندارد، نمي تواند نظارتي هم داشته باشد.

ثوري: نگاه ها به بوكس زنان منفي نيست 
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باترامپمذاكرهنميكنيم
مشاور فرمانده كل قوا در حوزه دفاعي و 
نيروهاي مسلح در رابطه با ادعاي آژانس 
درباره برنامه هسته اي ايران گفت: آژانس 
آمده و گفته است ايران انحراف هسته اي 
نداشته،  به دنبال سالح نرفته و پرونده را 
بسته است. اكنون مي گويد قصد بازرسي 

دارم؛ هر آنچه آژانس داشــته در دوران مذاكرات برجام در موضوع 
PMD پاسخ دريافت كرده است. سردار حسين دهقان در گفت وگو 
با الجزيره درباره احتمال درگيري نظامي نيروهاي ايران و آمريكا در 
خليج فارس يادآور شــد: هر اقدام آمريكايي ها با اقدام قاطع،  جواب 
داده خواهد شد. دهقان درباره احتمال مذاكره بين ايران و آمريكا هم 
تصريح كرد: اساسا ترامپ را به عنوان طرف مذاكره در هيچ شرايطي 
نمي توانيم بپذيريم. آيا انتظار دارند با قاتل سردار سليماني بنشينيم 

و مذاكره كنيم؟

واكنشايرانبهگزارشساالنهتروريسمآمريكا
سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش 
به انتشار گزارش ساالنه تروريسم از سوي 
رژيم آمريــكا اظهار داشــت: جمهوري 
اســالمي ايران گزارش ساالنه كشوري 
تروريســم آمريكا را به دليــل فرافكني 
آشكار،  بي صداقتي محض و معيارهاي 

دوگانه اين رژيم در مبارزه با تروريسم كاماًل مردود و محكوم مي داند. 
به گزارش وزارت خارجه،  سيدعباس موسوي اضافه كرد: رژيم اياالت 
متحده آمريكا به عنوان بزرگ ترين حامي تروريســم دولتي و حامي 
اصلي رژيم متجاوز و اشــغالگر صهيونيستي در جايگاهي نيست كه 
داعيه مقابله با تروريسم و قضاوت در اين زمينه را داشته باشد. موسوي 
در پايان از اعمال تحريم هاي يكجانبه و تروريسم اقتصادي و تروريسم 
پزشكي رژيم آمريكا عليه مردم ايران نيز به عنوان جديدترين نمونه 
اقدامات تروريستي رژيم آمريكا عليه ملت هاي مستقل جهان ياد كرد.

تحريمتسليحاتيبيتأثيراست
فرمانده سپاه گفت: امروز اين جهت گيري 
در نيــروي زميني ما ايجاد شــده كه از 
سالح هاي سبك تا ســنگين و از زرهي 
و توپخانه،  مهندســي و ســامانه هاي 
اطالعاتــي و راداري كه مــورد نياز رزم 
زميني اســت با تكيه بر دانش و فناوري 

بومي ايجاد شده اند. سردار پاسدار حسين سالمي با تأكيد بر اينكه 
تحريم هاي تسليحاتي دشمن هيچ تأثيري در روند وضعيت دفاعي ما 
ندارد، گفت: ما امروز در هيچ يك از سيستم هاي تسليحاتي در نيروي 
زميني سپاه به خارجي ها وابستگي نداريم و به مرحله خوداتكايي و 
استقالل رسيده ايم. وي با تأكيد بر اينكه در آينده اي نزديك شاهد 
ورود سيســتم هاي غافلگيركننده خواهيم بود،  اظهار كرد: نيروي 

زميني ما امروز غافلگيري فناورانه را در دستور كار قرار داده است.

نمايندگان مجلس يازدهم 
يك مــاه بعــد از روي كار مجلس

آمدنشان درصدد كشاندن 
حسن روحاني به مجلسند تا با طرح سؤال 
از او درباره نابســاماني های بازار و افزون 
شدن مشكالت معيشــتي مردم، هويت 
سياسي شان را به رخ رقيب و دولت بكشند.

تكاپوي منتقدان دوآتشــه دولت تدبير و 
اميد براي احضــار رئيس جمهور به صحن 
بهارســتان و به چالش كشيدن مديريت 
اقتصــادي كابينه اش در حالي اســت كه 
حسن روحاني در مراسم افتتاحيه مجلس 
يازدهم يعني 30روز قبل خواستار تعامل 
دو قوه شــده و اعالم كرده بــود: »دولت 
دست خود را به سمت مجلس يازدهم دراز 
مي كند و از مجلس اخوت مي خواهيم، در 
اين سال سخت به مردم اميد بيشتر و يأس 
بزرگي به دشــمنان مي دهيم و پيشرفت 

كشور را ادامه خواهيم داد.«
به گزارش همشــهري، به رغــم اين پيام 
روحاني اما منتقدانش بــا كليدواژه هاي 
»معيشــت مردم«، »گراني« و »ســؤال 
از رئيس جمهــور« در رســانه ها و فضاي 
مجازي به ميــدان آمده اند و هنوز يك ماه 
از استقرارشان بر مجلس نگذشته است و 
نه صحن علني مجلس به طرح يا اليحه اي 
ورود رســمي داشــته و نه كميسيون ها 
دســتوركارهاي كارشناسانه شان را كليد 
زده اند، يقــه دولت و در رأس آن حســن 
روحاني را گرفته اند. آنها درپي آنند كه همه 
كاستي هاي معيشتي و اقتصادي بروز يافته 
را بدون درنظر گرفتن تأثيرات تحريم هاي 
آمريكا وسوء مديريت هاي 4دهه اخير را از 

دولت فعلي طلب كنند.
در همين راستا احمد اميرآبادي فراهاني، 
نماينده قــم و از چهره هــاي نزديك به 
جريان پايداري در بهارســتان در حساب 
شخصي اش در توييتر نوشته است: »آنهايي 
كه با رها كردن بازار ارز، مســكن و اقالم 
اساســي مردم فكر مي كنند مي توانند بار 
ديگر افكار عمومي را براي مذاكره با قاتالن 
سليماني سوق دهند سخت در اشتباهند. 
با اســتفاده از توان ملت و جوانان جلوي 

بعد از نامه 12رئيس كميسيون مجلس به روحاني، برخي نمايندگان از طرح سؤال از رئيس جمهور سخن به ميان آورده اند
اشتياق نمايندگان در حمله به دولت  مأموريت ويژه قاليباف چهره ها

به كميسيون هاي تخصصي 
محمدباقرقاليبــاف،رئيسمجلس
بهروسايكميسيونهايتخصصي
مأموريتدادتااولويتهايكاريرا
براساسمشــكالتاقتصاديانجام

دهند.
عليرضاسليمي،عضوهيأترئيسه
مجلسبــااعــالماينخبــربه
تســنيمگفت:طبقمأموريتيكه
آقــايقاليباف،رئيــسمجلسبه
كميسيونهايتخصصيابالغكرده،
قرارشدهكهرؤسايكميسيونها،
اولويتهايمجلسراپايشكنندو
دراختيارهيأترئيسهمجلسقرار
دهند.ويبااشــارهبهاولويتهاي
مجلسيازدهموكميســيونهاي
تخصصي،ادامهداد:طبقمأموريت
رئيــسمجلــسمقررشــدهكه
اولويتهايمجلسيازدهمكهبرپايه
حلمشكالتاقتصاديونيزتحول
درونساختارقوهمقننهاستواراست،
ازسويكميســيونهايتخصصي،
احصاءشدهتاهدفگذاريمناسبي
برايآيندهروندكاريمجلسصورت

گيرد.
اوافزود:قراراســتگزارشرؤساي
كميســيونهايتخصصيمجلس
دربارهاولويتهايمجلسدريكي
ازجلساتهيأترئيسهپارلمانپس
ازسركشينمايندگانبهحوزههاي

انتخابيهموردبررسيقرارگيرد.

گراني را بگيريــد، مجلس يازدهم به جاي 
پذيرش برجام شما را بركنار مي كند.«

او پيش تر هــم در توييتي ديگر نوشــته 
بود كه دولت محترم به خصوص شــخص 
رئيس جمهور برنامه خود را براي جلوگيري 
از افزايش افسارگسيخته قيمت هاي ارز، 
كاال و خدمات و مســكن را اعالم كرده و 
جلوي افزايش قيمت ها را بگيرند؛ در غير 
اين صورت با تعدادي از همكاران صحبت 
كرديم تا ســؤال از رئيس جمهــور را در 

مجلس مطرح كنيم.
البته اميرآبادي در مسير پيش بردن طرح 
سؤال از رئيس جمهوري تنها نيست و بحث 
استيضاح و سؤال از حسن روحاني مكررا 
در سخنراني هاي انتخاباتي و توييت هاي 
ديگر نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم 

هم تكرار مي شد.
اهميت برجسته شــدن بحث طرح سؤال 
از حسن روحاني زماني دوچندان مي شود 
كه نامه روساي كميسيون هاي تخصصي 
مجلس خطاب بــه او را پيش زمينه كليد 
زدن طرح ســؤال از رئيس جمهــور و به 
تعبيری اولتيماتوم رســانه اي به او تلقي 

كنيم.
 مجتبــي ذوالنوري، مرتضــي آقاتهراني، 
محمدرضــا پورابراهيمــي، حميدرضــا 
حاجي بابايي، اكبر تاالرپشــتي، فريدون 
عباســي، محمدصالــح جــوكار، جواد 
ساداتي نژاد، حسينعلي شهرياري، مهدي 
عيســي زاده، رضا رضايي كوچي و عليرضا 
منادي ســفيدان، امضا كنندگان اين نامه 
هســتند كه حداقل 8نــام اول آن حلقه 

مشترك، رزومه شــان نقد دولت و هجمه 
به برنامه هاي آن از قبيــل حفظ برجام و 
يا پيوســتن به اف اي تي اف چه از تريبون 
مجلس و چه از ديگر تريبون هايي كه بعضا 
خارج از مجلس دهم در اختيار داشــتند، 

بود.

هشــدارهاي گاه و بيــگاه پايداري هاي 
مجلس يازدهم به روحاني براي به جريان 
انداختن طرح سؤال از او در حالي است كه 
همين جريان پيش تر و در پي نوسانات بازار 
طال و ارز در ارديبهشت ماه 2سال گذشته 
كه انتقادات از رويه اقتصادي دولت تدبير 
و اميد به اوج خود رســيده بود با امضاي 
80نماينده، طرح سؤال از حسن روحاني 
را كليد زدند و در شهريور ماه97 او را براي 

پاسخگويي به مجلس كشاندند.
عدم موفقيت دولــت در مديريت قاچاق 
كاال و ارز، اســتمرار تحريم هــاي بانكي، 
عدم موفقيت دولت در كاهش نرخ بيكاري، 
ركود شديد اقتصادي چندساله و افزايش 
روزافزون نرخ ارز محور 5ســؤال مجلس 
دهم از روحاني بود كه در 4 مورد پاسخ هاي 

رئيس جمهــور را قانع كننده ندانســت. 
پايداري هــاي مجلس دهــم، البته با اين 
طرح سؤال قانع نشدند و سوداي استيضاح 
روحاني را با تأكيد بر ناكارآمدي برجام در 
سر داشتند؛ ســودايي كه به جد از سوي 
مجتبي ذوالنوري در مجلس دهم پيگيري 
مي شــد، اما اكثريت مجلس به آن اقبالي 
نداشتند و استيضاح روحاني را فقط عاملي 

در تشديد نابساماني شرايط مي دانستند.
حال بايــد ديد اين طيــف در مجلس چه 
رونــدي را در قبال دولــت روحاني اتخاذ 
خواهد كرد و به مرادش يعني استيضاح و 
حتي عزل روحاني كه زمســتان97 درسر 
مي پروراند خواهد رسيد؟ يا باز هم به توصيه 
بزرگان طيف شــان از اين مراد صرف نظر 

خواهد كرد؟

عكس:خبرگزاريبرنا يكماهپسازافتتاحمجلسجديد،موجحمالتبهوزيرانورئيسجمهورشدتگرفتهاست.

 اميرآبادي در مســير پيــش بردن 
طرح ســؤال از رئيس جمهوري تنها 
نيست و بحث اســتيضاح و سؤال از 
حسن روحاني مكررا در سخنراني هاي 
انتخاباتــي و توييت هــاي ديگــر 
نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم 

هم تكرار مي شد
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 آذرماه 98 اليحــه اي با عنوان 
»ساماندهي سهميه هاي ورود به دانشگاه

مقاطع مختلف آموزش عالي« از 
ســوي وزراي علوم و بهداشت به هيأت دولت 
ارائه شــد. در اين اليحه پيشنهاد شد مصوبه 
تسهيالت فرزندان هيأت علمي لغو شود اما بعد 
از 6 ماه انتظار و فرا رسيدن زمان كنكور، حاال 
رئيس سازمان سنجش كشور آب پاكي را روي 
دســت داوطلبان با ســهميه آزاد ريخته و از 
عملياتي نشدن اين اليحه در كنكور 99 خبر 

مي دهد.
2روز پيش، رئيس سازمان سنجش آموزش 
كشــور درباره آخرين وضعيت تســهيالت 
فرزندان اعضاي هيأت علمــي در كنكور 99 
اينطور اظهارنظر كرد: تا زماني كه قوانين تغيير 
نكند، تمامي سهميه ها اعمال مي شود و تمام 
ضوابط و قوانين سهميه  ها در كنكور همان گونه 

كه قبال بوده، اجرا خواهد شد.
 ابراهيم خدايي در اين باره توضيح داد: »چند ماه 
قبل اليحه ساماندهي سهميه هاي كنكور به 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي ارسال شد. از 
ارســال اين اليحه هيچ نتيجه عملي نديديم 
و شــوراي عالي انقالب فرهنگي آن را تصويب 
نكــرده، بنابرايــن ســهميه ها در كنكور 99 
حذف نمي شــود.« به گفته او، به همين دليل 
سهميه هاي كنكور در دفترچه امسال راهنماي 
ثبت نام آورده شده است.  با توجه به اين شرايط، 
حذف ســهميه ها بــه كنكور سراســري 99 
نمي رسد. تعدادي از كارشناســان آموزشي 
در گفت وگــو با همشــهري مي گويند، دليل 
اصلي ناديده گرفتن اين اليحه در هيأت دولت، 
مسئله تعارض منافع است. يكي از آنها فرشاد 
مهرافشان، كارشناس و مشاور آموزشي است 
كه مي گويد: »بخشي از كساني كه قرار است اين 
اليحه را تصويب كنند تا اين سهميه ناعادالنه 
حذف شود، خود شان از ذي نفعان آن هستند.«

ســهميه چراغ خاموش فرزندان هيأت 
علمي دانشگاه ها

 عنواني كه براي سهميه فرزندان هيأت علمي 

به كار برده مي شــود »امتياز تسهيالت نقل 
و انتقال فرزندان اعضــاي هيأت علمي براي 

كنكور سراسري« است.
براساس دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه 
73۵ در تاريخ 2۵ تيرماه 92 شــوراي عالي 
انقالب فرهنگي درخصوص اعطاي تسهيالت 
فرزندان اعضاي هيأت علمي، داوطلب براي 
انتقال بايد 90درصد و براي تغيير رشته بايد 
92.۵درصد نمره آخرين نفر پذيرفته شده در 
سهميه آزاد را كسب كند. اعضاي هيأت علمي 
وزارتخانه هاي »علوم، تحقيقات و فناوري« و 
»بهداشت، درمان و آموزش پزشكي« و اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه هاي وابســته به ساير 
وزارتخانه ها و نهادها، اعم از نظامي و غيرنظامي 
و همچنين مؤسســات غيرانتفاعي و اعضاي 
هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند 
از تســهيالت اين بخشنامه اســتفاده كنند. 
طبق اين دستورالعمل پذيرفته شدگان آزمون 
سراسري مي توانند از دانشگاه مبدأ به يكي از 
دانشگاه هاي واقع در شهر محل خدمت عضو 
هيأت علمي و يا درصورت نبودن آن رشته در 
آن شهر به دانشگاه نزديك ترين شهر به محل 
خدمت عضو هيأت علمي با تعيين ســازمان 
ســنجش آموزش كشــور در همان مقطع، 
گروه آزمايشي و دارا بودن حد نصاب مطابق با 
ضوابط اعالم شده انتقال يا تغيير رشته بدهند.
مصوبه اعمال تسهيالت براي فرزندان هيأت 
علمي براســاس رأي ديوان عدالت اداري در 
سال 91 ابطال شده اســت. اما اين مصوبه در 
تير ماه 92 توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي 

تصويب شد.
ماجراي پيچيده سهميه ها و فاصله گرفتن از 
عدالت آموزشي در آذر ماه 98 باعث شد، اليحه 
ساماندهي سهميه هاي ورود به مقاطع مختلف 
آموزش عالي تنظيم شود. براساس اين اليحه 
مقرر شد كه از 19 سهميه موجود در كنكور، 
16 سهميه حذف شود و فقط سهميه مناطق، 
ايثارگران و منطقه آزاد باقي بماند. در ماده 8 
اين اليحه آمده؛ مصوبه تســهيالت فرزندان 
اعضاي هيأت علمي از زمان اجراي اين قانون 
لغو مي شود. اما اين اليحه پس از 6 ماه همچنان 
در هيأت دولت مســكوت مانــده و آنقدر در 
اين باره تعلل شد كه حذف سهميه ها و اجراي 

عدالت آموزشي به كنكور 99 هم نمي رسد.

دور زدن قوانين
بيش از 80هزار عضو هيأت علمي در كشــور 
فعاليت مي كنند كه فرزنــدان آنها مي توانند 
از اين سهميه استفاده كنند. براساس آخرين 
آماري كه سازمان ســنجش آموزش كشور 
منتشر كرده، از ســال 93 تا 97، تعداد 7هزار 
و 1۵۴ نفر از فرزندان اعضــاي هيأت علمي 
از اين تســهيالت بهره بردنــد. همچنين در 
كنكور 98، هزار و ۵00نفر از اين تســهيالت 

استفاده كرده اند.
نكتــه اي كه فــارغ از ايــن آمــار و ارقام ها، 
حساســيت برانگيز اســت، اجراي قوانين و 
امتيازدهي هــاي پشــت پرده اي اســت كه 
كارشناســان و معترضان به سهميه ها آن را 

مطرح مي كنند.
»هامون سبطي«، دبير ديده بان عدالت و مدير 
نشــر دريافت با بيان اينكه ديده بان عدالت و 
شــفافيت اصالح نحوه اجراي سهميه ها در 
كنكور را يك اولويت بسيار مهم مي داند و طي 
نامه رسمي به شوراي عالي انقالب فرهنگي اين 
مسئله را اعالم كرده، به همشهري مي گويد: 
»در دســتورالعمل اجرايي مصوبه تيرماه 92 
شــوراي عالي انقالب فرهنگــي درخصوص 
اعطاي تسهيالت فرزندان اعضاي هيأت علمي 
آمده؛ داوطلب براي انتقــال بايد 90 درصد و 

براي تغيير رشته بايد 92.۵ درصد نمره آخرين 
نفر پذيرفته شده در سهميه آزاد را كسب كند، 
اما اين دســتورالعمل اجرا نمي شود؛ چراكه 
عمال شاهد آن هستيم كه دواطلبان با كسب 
70 تا 80درصد نمره تزار، امكان اســتفاده از 
اين تسهيالت براي شان فراهم مي شود. اين 
اقــدام كامال غيرقانوني اســت و محل اصلي 
تنش ها و اعتراضات در مورد سهميه فرزندان 
هيأت علمي اســت. به طور كلــي بايد گفت 
آنچه مهم تر از ســهميه هاي ناعادالنه است، 
اجرايي نشدن قانون اســت. قانون مي گويد 
افرادي كه از اين سهميه ها استفاده مي كنند 
بايد حداقل 92درصد از سطح علمي آخرين 
نفري كه با سهميه آزاد قبول شده را به دست 
آورده باشند. درحالي كه نمره تراز نمي تواند 
واحد سنجش سطح علمي باشد، چون نمره 
تراز حالت لگاريتمي دارد نــه عددي. يعني 
7۵درصد نمره تراز مساوي با 7۵درصد سطح 
علمي نيست؛ شايد حدود 30 يا 3۵درصد آن 
باشد.«  سبطي با بيان اينكه اين نوع سهميه ها 
با عدالت آموزشــي فاصله دارد، مي گويد: »با 
معيار قراردادن نمره تراز فرزندان هيأت علمي 
به جاي سنجش صحيح سطح علمي آنها عمال 

قانــون را دور زده اند و 
باعث شده اند فرزندان 

هيأت علمي با رتبه هاي پنج يا شش رقمي در 
كنار افرادي با رتبه اي سه رقمي بنشينند.«

گزارش همشهري از معطل ماندن يك اليحه كه به برابري آموزشي بيشتري مي انجامد 

سهميه كنكور  آقازاده  هاي دانشگاهي قطع نشد
محمد صادق خسروي عليا

خبر نگار

مدرسه

رشد شتابان مدرسه فروشي

كســري بودجه آموزش و پرورش از يك سو و 
تصميم دولت بــراي خودگرداني مدارس در 
سال هاي اخير موجب اضافه شدن تبصره اي 
در قانون بودجه شــد كه به مديران آموزش و 
پرورش مجوز تغيير كاربري مدارس به فضاي 
تجاري را مي دهد. قانوني كه حاال باعث شده 
آموزش و پرورش در 18 اســتان براي تغيير 
كاربري بيــش از 993هــزار مترمربع فضاي 
آموزشي پرونده تشكيل دهد و خواهان فروش 
و يا تغيير كاربري ملك شود. بند »ن« تبصره3 
قانون بودجه تيشه اي شده به ريشه ساختمان 
مدارس دولتــي. ديروز خبرگزاري تســنيم 
يادداشــتي از رضا اميدي، عضو هيأت علمي 
دانشــگاه عالمه طباطبايي منتشــر كرد كه 
در آن به موضوع »درخواســت تغيير كاربري 
1.۵ميليــون مترمربــع از مــدارس دولتي« 
پرداخته و گفته اســت: »از سال93 براساس 
تفسير آموزش و پرورش از بند »ن« تبصره3 
قانون بودجه، تغيير كاربري مدارس به فضاي 
تجاري در راستاي درآمدزايي مدارس دولتي 
مطرح شد. اين موضوع از سال96 در تبصره9 
قانون بودجه تصريح شــد؛ هرچند آموزش و 
پرورش طي اين سال ها همواره قائل بوده كه 

براي تغيير كاربري، نيازي به قانون ندارد.«
او در ادامــه يادداشــتش به گــزارش تفريغ 
بودجه در سال97 اشــاره كرده و نوشته است: 
»براســاس اين گزارش بــراي تغيير كاربري 
بيش از 993هزار مترمربع فضاي آموزشــي 
پرونده تشكيل شــده درحالي كه ميزان اين 
درخواست ها در ســال96 در 10استان حدود 
۵02هزار مترمربع بوده اســت يعني طي يك 
سال درخواست هاي تغيير كاربري تقريبا 2برابر 
شده است. البته بيشتر اين درخواست ها به دليل 
نقص پرونده هنوز به نتيجه نرسيده و برخي نيز 
از سوي شوراي عالي شهرسازي رد شده است. 
جالب اينكه از مجموع درخواست هاي تغيير 
كاربري در سال97، بيش از ۴00هزار مترمربع 
مربوط به استان تهران اســت و اين درحالي 
است كه اين استان به لحاظ تراكم دانش آموز 
در كالس درس جزو ضعيف ترين استان هاي 
كشور است.« به اعتقاد اميدي، اين پديده در 
بلندمدت موجب از بين رفتن فضاهاي آموزشي 

خواهد شد.«

چند توصيه كاربردي براي مواجهه مؤثرتر 
جامعه با وضعيت پساكرونايي

انجمن ايراني اخالق در علــوم فناوري بنا به 
وظيفه علمــي و اخالقي در حــد توان خود 
تالش مي كند به بررسي وضعيت پساكرونايي 
پرداختــه و نهادهــاي علمــي، حرفــه اي، 
تخصصــي، مدنــي و حاكميتــي و عمــوم 
شهروندان را به تامل و مشاركت مؤثر در اين 

امر دعوت مي كند:
1- جهان پساكرونايي، مثل جهان كرونايي و 
جهان پيشاكرونايي براي غلبه بر دشواري هاي 
ناشناخته فزاينده و مخاطره آميز نيازمند فهم 
اخالقي و كنش اخالقــي در همه عرصه هاي 

زندگي فردي و اجتماعي است.
2- ويروس كوويد-19 پديده اي »نوظهور« 
و »عالمگير« است، اين 2جنبه در شتابدهي 
به دامنه ها و گســتره هاي شيوع آن و تسري 
به همه عرصه هاي معرفتي، ذهني، زيستي، 
اجتماعــي، فرهنگــي و اقتصادي ســخت 
تأثيرگذار بوده و هست و قلمرو اخالق در علوم 
و فناوري را هم در برگرفته و مي گيرد، وظيفه 
عالمان، محققان و انديشمندان است كه هم 
تهديدهاي جديد اخالقــي و هم زمينه هاي 
مســاعد براي تقويت بنيان هــاي اخالقي را 
در اين زمينه باز شناسند و به تناسب آنها به 
تبيين و تدوين چارچوبها و دستورالعمل هاي 

جديد اخالق در علوم و فناوري بپردازند.
3- الزامات اخالقي ايجاب مي كند در شرايطي 
كه هنوز دامنه مجهوالت بشر درباره كرونا و 
ابعاد آن فراتر از معلومات اوست، تالش شود تا 
هيچ »علمي« به جاي »علم« و هيچ »منفعت 
شخصي و گروهي« به جاي »منافع عمومي و 

انساني« ننشيند.
۴- الزامات سازگاري زندگي با پديده كرونا و 
تعليق و تضعيف روابط اجتماعي برخي ابعاد 
وجود انسان را برجسته كرده است: احساس 
تنهايي، اضطراب هاي فراگير و هراس از آينده 
از اين جمله است، اخالقا بايد به اين مسائل و 
مواردي از اين دست در همه زمينه ها اهتمام 

ورزيد.
۵- ادامــه همه گيــري عــوارض كرونايي و 
ضــرورت توجه به طبقاتي بــودن و تبعيض 
آميزشدن زيستن هاي كرونايي را بيشتر كرده 
است، مباني اخالقي ايجاب مي كند كه جامعه 
و نظام حاكميتي آن بيش از گذشــته نسبت 

به زندگــي فرودســتان و گروه هاي ضعيف 
اجتماعي و اقتصادي حساس باشند.

6- جامعه پساكرونايي بيش از گذشته نيازمند 
اخالق مدارا، گذشــت، گفت وگــو، اعتماد، 
همبستگي و اميد است، در اين شرايط ترميم 
»ســرمايه اجتماعي« و مقابله بــا روندهاي 

گسيخته ساز در همه زمينه ها ضرورت دارد.
7- براي عبــور از بحران هــا و وضعيت هاي 
نامعلوم، جامعه و حكمروايي به مشــاركت 
همگان در شــناخت مســائل و حل و فصل 
آنها دارد، مهم تريــن اصل اخالقي مقدم اين 
مهم، صداقت و راستگويي است، هيچ عاملي 
براي حفــظ آرامش جامعــه تأثيرگذارتر از 
راست گفتن و درســت عمل كردن نيست. 
در اين شــرايط بايــد به تقويــت نهادهاي 

»درستي سنج« علمي و اجتماعي كوشيد.
8- جامعه كنوني و آينده در كنار مخاطرات 
و تهديدهايي كه با آنها روبه روست فرصت ها 
و ظرفيت هاي جديدي نيز دارد. بنا به احكام 
روشن اخالقي در اين شرايط و در آينده بايد 
بيشــتر نگاه علمي را تقويت كــرد و از همه 

فناوري هاي مؤثر بهره برد.
9- ضرورت هــاي اخالقــي فراتــر از فهم و 
كنش هاي فردي است، بايد در شرايط دشوار 
و بحراني بيشــتر به اخالقي كردن رفتارهاي 
نهادي، مناســبات مدني و اصالح رويكردها و 
فرايندهاي حكمروايي پرداخت. جامعه كرونايي 
و پســاكرونايي نيازمند تقويــت بنيان هاي 
نيك انديشــي، ديگردوســتي، خيرخواهي 
مؤثر و همبســتگي اجتماعي در همه سطوح 

شهروندي، مدني و حاكميتي است.
10- بيانيه تهران كنگــره بين المللي اخالق 
در علوم و فناوري كه به دعــوت اين انجمن 
در آذر1396 تشكيل شــد، ضرورت اهتمام 
بنيادين به مقوله »اخالق بــراي همه و علم 
براي توســعه« 10رهيافت را براي پرداختن 
به مسائل بنيادين اخالق در حوزه هاي علوم و 
فناوري و فرهنگ و جامعه مطرح كرده است 
كه امروز اين انجمن توجه مجــدد به آنها را 
ضروري و مفيد مي داند. اميد آنكه نهادهاي 
علمي، مدني و حاكميتي در شرايط پيش رو 
و وضعيت پساكرونايي در اين زمينه افق هاي 

نور و اميدبخش بگشايند.
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 تجربه دوركاری در ایام كرونا 
بررسی الزامات تداوم آن در 
شرایط عادی

كار از دور
صفحه های18 و 19

كار در منزل؛ تضمینی
افرادیكهدردوراندوركاری،درخانهكاركردندچهتجربیاتیراپشتسرگذاشتهاند؟

كاردرخانهوسوسهانگیزاستومزایاییدارد،اماتجربهجدید
دوركاریدردورانشیوعكرونامعایبآنراروشنكردهاست

كرونا، مقاومت را شكست
زیرساختهایفنیچهضعفهاییداردكهنمیتواندوركاریرادر
بسیاریازمشاغلدولتیاجراكرد؟

كووید-19باعثشدتالشهابرایتامینزیرساختهایفناورانه،سریعتروبهترپیشرود

رسمی و بدون تشریفات
مدیرتشریفاتاتاقایران:برگزاریجلساتآنالینجداازبرخیمزیتهاكامالخشك
وبیروحاستوجاییبرایتشریفاتنیست

لغوجلساتوكمشدنجلساتحضوری،خدماتتشریفاتیسازمانی
رابهچهسمتوسوییبردهاست؟

كارمندی برای فنالند  از جزایر قناری
تجربهكشورهابرایدوركاریدرشرایطعادیچیست؟

دوري و دوستي
ازنگاهمدیران،دوركاریچهچالشهاییبرایحفظبهرهوریشركتهای
دولتیوخصوصیداشتهاست؟

مديرانمخالف،ضعفكارتيمیراازتهديدهاومديرانموافق،مديريتبهتر
جلساتبهشكلويدئوكنفرانسراازفرصتهایدوركاریبرمیشمارند

ري
 اكب

ضا
در

حم
ح: م

طر



یكشنبه  |  8 تیر 99   |  شماره 7973 14newspaper.hamshahrionline.ir

تغییــر ارز واردات تایــر و 
مواداولیــه آن از 4200تومانی 
به نیمایــی درحالی كه آخرین 
ثبت ســفارش و تخصیص ارز 
به این كاال در بهمن ماه ســال 
گذشته صورت گرفته بود، بازار 
را از ابتدای امســال با گرانی و كمبود عرضه مواجه كرد. 
درخواست افزایش قیمت این كاال از سوی تولیدكنندگان 
به دلیل افزایش هزینه های تولید، سرانجام از سوی سازمان 
حمایت مورد موافقت قرار گرفــت و افزایش 30درصدی 
قیمت این كاال به تصویب رسید. با مصطفی تنها، دبیر انجمن 

تولیدكنندگان الستیك ایران گفت وگو كرده ایم.

افزایش 30درصدی قیمت مصوب الستیك 
تا چه حد جوابگوی رشد هزینه های تولید است؟

با تغییر نوع ارز تخصیصی بــه واردات مواداولیه، هزینه های 
تهیه این مواد 4برابر شده و افزایش قیمت 30درصدی به هیچ 
عنوان جوابگوی افزایش نرخ مواداولیه و دیگر هزینه های تولید 
تایر نیست. مواداولیه ای كه در بهمن ماه ثبت سفارش شده و در 
انتظار دریافت ارز دولتی بود، هنوز وارد كشور نشده چون چند 
 ماه به  طور كلی ارزی برای واردات تخصیص پیدا نكرد و امروز 
این مواد باید با ارز نیمایی یــا ارز حاصل از صادرات ترخیص 
شــود كه البته تهیه همین نوع ارز هم برای تولیدكنندگان با 
مشكالت زیادی همراه است. البته در چند  ماه اخیر مواداولیه 
داخلی هم گران تر شده و این مختص به وارداتی ها نیست، به 
همین دلیل میزان افزایش قیمتی كه مورد موافقت سازمان 
حمایت قرار گرفته، در مقابل جهشی كه در هزینه های تولید 
اتفاق افتاده رقم قابل توجهی نیست. تقاضای تولیدكنندگان، 
افزایش قیمتی بیش از 30درصد بود و مدارك و مستندات آن 
هم به سازمان حمایت ارائه شد. تولیدكنندگان به  دنبال سود 
بیشتر نیستند بلكه قیمت تمام شده تولید آنها افزایش یافته و 

باید بتوانند از عهده این هزینه ها برآیند.
با توجه به مشــكالت تامین ارز وضعیت 

ذخایر مواداولیه و تولید به چه صورت است؟
از اواخر دی ماه سال گذشته هیچ نوع ارزی برای تامین مواداولیه 
تخصیص نیافت و كارخانه ها در این مدت از ذخایر خود برای 
ادامه تولید اســتفاده كردند و حتی در 2  ماه ابتدای امسال به 
لحاظ وزنی به طور میانگین 18درصد افزایش تولید نیز داشتیم 
كه در خودروهای سواری این رشد تولید تا 30درصد هم رسید. 
اما امروز عمال ذخایر تولیدكنندگان به اتمام رسیده و اگر بعد 
از این مواداولیه تامین نشود با مشكل مواجه می شویم. از لحاظ 
تامین بازار طی این مدت هیچ مشــكلی وجود نداشته است، 
تولید در كارخانه ها بی وقفه ادامه داشته و الستیك در اختیار 
توزیع كنندگان قرار گرفته اما می بینیم كه بازار با مشــكالتی 
مواجه است و الســتیك به سختی به  دســت مردم می رسد. 
دلیل این مشكالت انتظاری است كه برای افزایش قیمت این 
كاال وجود داشــته و این باعث كمبود و گرانی در بازار شده تا 
جایی كه در مواردی تایر 60درصد گران تر از قیمت مصوب به 

مصرف كننده فروخته شده است.
هم اكنون كمبودی در زمینه انواع خاصی از 

تایر در بازار وجود دارد؟
فاصله بین قیمت تولیدكننده و مصرف كننده در بازار كشور 
زیاد اســت و الستیك چندین دســت می چرخد تا به دست 
مصرف كننده واقعی برســد. این فاصله باعث افزایش قیمت، 
احتكار و كمبود در بازار می شــود، اگر این فاصله حذف شود 
و كاال با واسطه های كمتری به دســت مردم برسد، در زمینه 
تامین بازار به ویژه در الســتیك های پرمصرف هیچ مشكلی 
نداریم و تولید به اندازه كافی انجام می شــود. تنها در برخی 
تایرهای ویژه مثال رینگ های 18-19و 20ممكن است بازار با 

كمبودهایی مواجه باشد.

چندوچون

بازار

رئیــس هیأت مدیــره انجمــن دفاتر مســافرتی و 
گردشــگری تهران در گفت وگو با همشهری گفت: 
درحال حاضر حفظ جان در اولویت بســیار باالتری 
قرار دارد تا گذران اوقات فراغت و همین باعث شــده 
آژانس ها نتوانند هیچ درآمدی داشته باشند. فروش 
بلیت هواپیما بسیار كاهش یافته است، ایرالین های 
داخلی پروازهای خود را بســیار محــدود كرده اند 
و متقاضیان ایــن پروازهای محدود نیــز یا به قصد 
دیدار اقوام و خویشــاوندان بلیت تهیه كرده اند یا به 
دالیل كاری و سفر تفریحی بسیار كم اتفاق می افتد. 
امیرپویان رفیعی شــاد ادامه می دهد: بعضی از دفاتر 
مسافرتی به طور تخصصی و در حوزه های خاص كار 
می كردند؛ مثال تعدادی از دفاتر فقط تورها و سفرهای 
مربوط به تركیه را پوشــش می دادند و امروز كه مرز 
تركیه هنوز بســته اســت و پروازی انجام نمی شود، 
طبیعتا فعالیتی ندارند. منطق حكم می كند اینگونه 
دفاتر تا رفع شــرایط خاص پیش آمده دفاتر خود را 
ببندند تا دســت كم هزینه هایشان كاهش پیدا كند. 
این شرایط تا زمانی كه مرزهای خروجی باز نشود و 

سفارتخانه ها روادید صادر نكنند، تغییری نمی كند.

پرواز خارجی نیست، داخلی كم است
مرزها به دلیل پروتكل های بهداشــتی بسته است و 
نمی توان آغاز پروازهای خارجی را انتظار داشت، اما 
این روزهــا پروازهای داخلی هم به حداقل رســیده 
است. رفیعی شاد می گوید: پرواز در مسیرهای پرتردد 
داخلی مثل مشهد و كیش گرچه روزانه انجام می شود 
ولی به حداقل تعداد پرواز و مســافر رسیده است. به 
گفته وی، تمام ایرالین هــا پروازهای خود را كاهش 
داده اند و از هواپیماهای كوچك تر استفاده می كنند. 
از میان ایرالین های خارجی نیز فقط پروازهای قطر 
برقرار شــده و ســایر خطوط هنوز پروازی به ایران 
ندارند. رفیعی می گوید: پرواز قطر هم اگر برقرار شده 
فقط برای افرادی است كه اقامت این كشور را دارند؛ 
تعدادی از افراد كــه تا به حال در این كشــور مانده 
بودند به ایران برمی گردند و تعــدادی هم كه خانه و 
كاشانه شان در آن كشور است به قطر می روند؛ ویزای 
توریستی ای صادر نمی شود كه گردشگر به این كشور 

سفر كند. مرز كشــورهای دیگر هنوز به روی ایران 
بسته است.

طلب هنگفت آژانس ها از ایرالین ها 
درباره میزان دقیق طلبی كه آژانس ها از ایرالین ها 
دارند، اختالف وجود دارد. رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
ایران چندی پیش با استناد به بلیت های صادر شده، 
این رقم را چیزی حدود هــزارو۵00 میلیارد تومان 
برای ماه های اسفند 98 و فروردین 99 عنوان كرد و 
گفت كه ایرالین های خارجی علی رغم اینكه به طور 
مكتوب اعالم كرده بودند قصــد پرداخت مطالبات 
را ندارند، پس از پیگیری و رسانه ای شدن موضوع، 
پرداخت بخشی از این مطالبات را آغاز كردند و حدود 
40 تا ۵0 درصد این طلب پرداخت شــد. حرمت اهلل 
رفیعی افزود: بر اساس همین پرداخت ها و محاسبات 
كارشناسی كه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی ایران انجــام داده، اعالم كردیم 
حداقل 400میلیارد تومان از مطالبات دفاتر خدمات 
مسافرتی از ایرالین ها بابت خرید بلیت هواپیما برای 
گردشگران باقی مانده اســت، اما یكباره سخنگوی 
سازمان هواپیمایی كشــوری اعالم كرد كه تاكنون 
800میلیارد تومان از مطالبات گردشگران پرداخت 
شده اســت. اگر فرض بر این باشــد كه عدد و رقم 
سخنگوی سازمان هواپیمایی كشــور و محاسبات 
آنها درست باشد، آنها باید ۷00میلیارد تومان دیگر 
پرداخت كنند. رئیــس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر مسافرتی و گردشگری اســتان تهران، ضمن 
تأیید گفته های رفیعی، مبالغی را كه از آژانس ها نزد 

شــركت های هواپیمایی باقی مانده، هنگفت عنوان 
اما تأكید می كند چون طــرح این مبلغ باعث ایجاد 
اختالفاتی میان انجمن دفاتر مسافرتی ایران با انجمن 
شركت های هواپیمایی شــده، از اعالم و اظهارنظر 
در این خصوص خــودداری می كند. به گفته رئیس 
هیأت مدیره انجمن دفاتر مســافرتی تهران، بخشی 
از این پول از سوی ایرالین های خارجی بازگردانده 
شده ولی دفاتر تعدادی از ایرالین ها در ایران تعطیل 
است و تا زمانی كه این دفاتر باز نشده اند عمال اقدامی 
نمی توان انجام داد. رفیعی شاد می گوید: ایرالین های 
داخلی هم نه به طور كامل، اما مقداری از این مبالغ 
را پرداخت كرده اند. البته بخشی از این پرداختی ها 
دپوزیت مربوط به سفرهای چارتر بوده كه آژانس ها 
رقم های هنگفتی را از این بابت به ایرالین ها، چه برای 
سفرهای داخلی و چه خارجی، پرداخت كرده بودند، 
بیشــتر این طلب ها هنوز نزد ایرالین ها باقی مانده و 

پرداخت نشده است.

حمایت خاصی از آژانس ها نشد
در اســتان تهران نزدیك به 2هزار آژانس مسافرتی 
وجود دارد كه اگر به طور میانگیــن هركدام 20نفر 
پرسنل داشته باشــند، توقف فعالیت آژانس ها بیش 
از 40هزار شغل را از بین برده  اســت. رفیعی شاد، با 
نقد شیوه ای كه از سوی دولت برای حمایت از اصناف 
آسیب دیده از كرونا تعیین شده می گوید: با توجه به 
مبلغ وامی كه دولت می خواهد برای عدم تعدیل نیرو به 
مشاغل آسیب دیده بدهد، تعدیل نیرو برای آژانس ها 
به صرفه تر است، چراكه اكنون در  ماه پنجم تعطیلی 
آژانس ها هســتیم و حقوق هریك از پرسنل تا امروز 

بیش از 1۵میلیون تومان شــده درحالی كه دولت به 
ازای هرنفر 12میلیون تومان وام می پردازد كه آژانس 
باید بهره آن را هم بپردازد و مشــخص هم نیست كه 
این تعطیالت تاچه زمانی ادامه خواهد داشت. اما این 
آمار تنها مربوط به تهران است، آمار زیان و تعطیلی 

آژانس ها در كل ایران بیش از اینهاست.

تعطیلی بیش از 2هزار دفتر مسافرتی 
رئیــس هیأت مدیره انجمــن دفاتر مســافرتی و 
گردشــگری ایران هفته گذشــته با تأكید بر اینكه 
صنعت گردشــگری ما نســبت به همه مشــاغل، 
آسیب جدی تری دیده است، گفت: شرایط صنعت 
گردشگری ما بسیار بحرانی است و بیش از 3۵ درصد 
از دفاتر گردشگری با شرایط موجود نمی توانند سرپا 
بمانند. از ۵ هزار دفتر مسافرتی كل كشور تا همین 
امروز بیش از 2 هزار دفتر تعطیل شده اند. دفاتری كه 
فعال هستند و هنوز به ورطه ورشكستگی نرسیده اند 
هم ریزش 60-۷0 درصدی پرسنل داشتند. رفیعی 
با اشــاره به اینكه هیچ حمایتی از آژانس ها صورت 
نگرفت، افزود: مــا توقعات بودجــه ای مانند دفاتر 
همه كشــور های گردش پذیر را از دولت نداشتیم، 
درخواست ما تنها وام با بهره كم بود، اما هیچ كمكی، 
نه قبل از كرونا و نه بعد از آن صورت نگرفت. ما همه 
پیشنهاد هایی را كه از ورشكستگی دفاتر جلوگیری 
می كرد را به دولت دادیم، اما به آن توجهی نشــد. 
رفیعی، مكانیزم حمایتی پیشنهادی دولت را نیز زیر 
سؤال برد و اضافه كرد: بر خالف آنچه گفته می شود 
بسته های حمایتی برای ما در نظر گرفته نشد، امهال 
سه ماهه قبوض آب، برق، گاز، مالیات و تنفس بیمه 
صورت نگرفت، اما اگر هم اجرایی می شــد برعكس 
عمل می كرد بــه این دلیل كه به عنــوان مثال اگر 
یك كارگاه كوچك اقتصادی خرد )نه كالن( نتواند 
چندین ماه پول آب، برق و گاز را كه به اندازه یك یا 
دو روز غذای یك فرد است  بدهد، دادن مجوز به آن 
اشتباه بوده اســت. گردش مالی بانك ها به حداقل 
رسیده است به همین دلیل هرگونه وام به روش های 
گذشته با سود های كالن، دفاتر ما را بیشتر مقروض 

می كند و این بالی جان دفاتر صنف ماست.

 تعديل نيرو 
به صرفه است
رئیس هیأت مدیره 
انجمن دفاتر 
مسافرتی تهران: با 
توجه به مبلغ وامی كه 
دولت برای جلوگیری 
از تعدیل نیروی 
مشاغل آسیب دیده 
درنظر گرفته، تعدیل 
نیرو برای آژانس ها 
به صرفه تر است، 
چراكه اكنون در  ماه 
پنجم تعطیلی هستیم 
و حقوق هر یك از 
پرسنل تا امروز بیش 
از 15میلیون تومان 
شده در حالی كه 
دولت به ازای هر 
نفر 12میلیون تومان 
وام می پردازد كه 
آژانس ها باید بهره آن 
را هم بپردازند

چشم انداز مبهم
رفیعی شاد: عنوان 
كردن زمان مشخص 
برای بازگشت 
به شرایط عادی 
بی تجربگی است. 
فعالیت بسیاری از 
اصناف آغاز شده ولی 
بازگشایی آژانس های 
مسافرتی تنها به 
استقبال مردم از 
سفر بستگی دارد، 
كما اینكه در برخی 
از آژانس ها همین 
امروز هم باز است 
ولی فعالیتی انجام 
نمی دهند

الزامات ثبت نشان تجاری

   ثبت برند)نشــان تجاری( معتبر 
بــرای جلــب اعتمــاد مشــتریان، 
سازوكاری جاری در همه شركت های 
تولیدی و تجاری دنیاســت اما توجه 
داشته باشید كه ثبت برند، الزاما باعث 
برند ســازی  و موفقیت در شــهرت و 

اعتبار آن نمی شود.
   مهم تریــن دلیــل موفــق نبودن 
در برند ســازی ، نداشــتن شخصیت 
حقوقی الزم اســت چرا كه مشتریان 
بــه محصوالتی اعتمــاد می كنند كه 
اصالت داشته باشــند. هر چند برخی 
گمان می كنند ثبت شركت به معنای 
پرداخت مالیات، دارایی و... اســت اما 
بیــش از 98درصد برندهــای موفق، 
متعلق به شخصیت های حقوقی است.

   نباید انتظار داشته باشید كه صرفا 
با ثبت برنــد، اعتماد مشــتری را نیز 
به دست  آورید. ثبت برند در كنار ثبت 
شركت، اعتبار زیادی به برند می دهد 
و پشتوانه برندهای حقوقی از برند های 

حقیقی بسیار بیشتر است.
   ســرمایه گذاری نامناسب از دیگر 
دالیل موفق نبودن در برند سازی  است. 
نباید انتظار داشت یك برند یا عالمت 
تجاری، تنها پــس از ثبت و به خودی 
خود شناخته شده یا اینكه این برند در 
فضایی كه مشتری آن محصول وجود 

ندارد، رشد كرده و شناخته شود.
    برند خود را به یك محل، اســتان 
و حتــی كشــور محــدود نكنید چرا 
كه مشــتریان محدودتــری خواهید 
داشت. بسیاری از شركت ها نخستین 
موفقیت های خود را در سایر كشورها 
به دست آورده و سپس در كشور و شهر 

خود شناخته شده اند.
   راه خروج از این محدودیت دریافت 
كارت بازرگانی است كه نه تنها به كسب 
و كار شــما اعتبار می دهد، بلكه این 
امكان را فراهم می كند تا در محدوده 
بسیار وســیع تری شانس خود را برای 

شناخته شدن امتحان كنید.
    اگــر دریافــت كارت بازرگانی با 
ثبت شركت همراه باشد، در موفقیت 
برند سازی  داخلی نیز تأثیر زیادی دارد 
زیرا مشتریان حســاب ویژه ای روی 
شــركت های بین المللی باز مي كنند.  
دریافــت كارت بازرگانــی برای ثبت 
برند بین المللی با حــروف التین نیز 

الزامی است.

 بورس سموم
 گیاهی و جانوری  

   اگر اهل نگهداری گل و گیاه یا دارای 
باغ و باغچه هســتید یا اینكه به خاطر 
شغل یا عالقه تان انواع حیوانات خانگی 
را نگهــداری و یــا به شــغل دامداری 
و دامپروری مشــغول هســتید، برای 
تامین نیاز این گیاهــان و جانوران به 
انواع سموم باید ســری به راسته بازار 
این اقالم در خیابان ناصرخسرو تهران 

بزنید.
 خیابان ناصرخسرو به خاطر دالل های 
دارو معروف است اما عالوه بر انواع دارو 
و تجهیزات پزشكی كه توسط واسطه ها 
در این راســته بازار عرضه می شود این 
خیابان به صورت رسمی بورس عرضه 
انواع ســموم مورد نیاز حیوانی و نباتی 

نیز محسوب می شود.
 در بورس ســموم گیاهی و جانوری 
نــواع علف كش هــا،  ناصرخســرو ا
حشــره كش ها، قارچ كش هــای مورد 
استفاده برای درمان جانوران یا مقابله با 
آفات نباتی گیاهان در اختیار كشاورزان 
و دامپــروران یــا افــراد عالقه مند به 
نگهــداری گل و گیــاه و حیوانات قرار 

می گیرد.
 برای خرید از این راســته بازار عجله 
نكنید و با پیدا كردن ســموم گیاهی یا 
جانوری مورد نیازتان از چند فروشنده 
قیمت بگیرد همچنیــن دقت الزم در 
زمینه نوع برند، كیفیت و تاریخ مصرف 
سموم خریداری شده اصلی دیگر هنگام 

خرید از این راسته بازار است.
 قرار گرفتن در محدوده طرح ترافیك 
و نبود جای پارك از جمله نقاط منفی 
این راســته بازار برای كسانی است كه 
قصــد رفت وآمد و خرید انواع ســموم 
گیاهی و جانــوری را دارند. با این روند 
برای تردد در این منطقــه نیز بهترین 
گزینه استفاده از وســایل حمل ونقل 
عمومــی، ماننــد متــرو یــا خطوط 

تاكسیرانی و اتوبوسرانی است.

آژانس های مسافرتی وارد پنجمین  ماه 
تعطیلی شده اند و در شرایطی كه مرزهای 

خارجی همچنان به روی ایران بسته است، 
تداوم این تعطیلی دست كم 40هزار نفر به 

آمار بیكاران كشور اضافه می كند

فن بازار حذف 40هزار شغل در آژانس های مسافرتی 

راسته بازار

فرخنده رفائی
خبرنگار

نرخ گوشی موبایل در بازار باال ماند 

سرریز تقاضای انباشته ناشی از توسعه آموزش آنالین و سكته واردات به  دلیل كمبود ارز، موجب كمبود 
و افزایش بی رویه قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار شده است. به گزارش همشهری، بررسی قیمت 
فروش انواع گوشی موبایل در فروشگاه های سطح شهر بیانگر تداوم سیر صعودی قیمت این اقالم است. 
وارد كنندگان، كمبود ارز و تنگناهای واردات را عامل كمبود گوشی موبایل تلقی می كنند و تشكل های 
صنفی متولی فروش این اقالم، تخلف برخی وارد كنندگان را منشأ این گرانی می دانند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی، در گفت وگو با همشهری گفت: 
متأسفانه برخی شركت های وارد كننده از عرضه گوشی های وارداتی با قیمت تمام شده به واحدهای 
صنفی خرده فروشی خودداری كرده و با احتكار این اقالم یا فروش آن از طریق برخی فروشگاه های خاص 
تحت پوشش خودشان، به نابسامانی بازار دامن زده اند. ابراهیم درستی افزود: به دلیل كمبود عرضه و 
سرازیر شدن تقاضای انباشته شب عید گوشی موبایل به بازار، حداقل نیاز كنونی بازار به گوشی موبایل 

به یك میلیون و ۵00هزار تا حدود 2میلیون دستگاه افزایش یافته است.

فاصله نرخ مصوب و خرده فروشی تخم مرغ در بازار 

با وجود مصوبه ستاد تنظیم بازار برای اعالم قیمت مصوب جدید، نرخ خرده فروشی هر شانه تخم مرغ 
از 1۵ تا 18هزار تومان حدود یك ماه پیش به 23تا 30هزار تومان افزایش یافته اســت. به گزارش 
همشهری، چندی پیش ستاد تنظیم بازار برای حمایت از تولید كننده و جلوگیری از افزایش قیمت ها، 
نرخ هر شــانه تخم مرغ برای مصرف كننده را 19هزار و 800تومان تعیین و ابالغ كرد. براساس این 
مصوبه قیمت هر شانه تخم مرغ درب واحد مرغداری 9هزار و ۵00تومان تعیین و مقرر شد قیمت 
انواع تخم مرغ بسته بندی در حجم و تعداد مختلف نیز توسط سازمان حمایت و تشكل های ذی ربط 
تعیین و با درج قیمت روی كاال به مردم اطالع رسانی شــود. این در حالی است كه رئیس اتحادیه 
تولید كنندگان مرغ تخم گذار استان تهران گفت: تولید كنندگان تخم مرغ را به قیمت مصوب ستاد 
تنظیم بازار می فروشــند و زمانی كه پای این محصول به بازار می رسد افزایش قیمت پیدا می كند. 
ناصر نبی پور افزود: قیمت تخم مرغ در بازار افزایش یافته است زیرا متولیان تنظیم بازار قادر به كنترل 

قیمت نیستند.

كاهش تیراژ تولید و افزایش قیمت موتورسیكلت 

افزایش نرخ سوخت، حجم باالی ترافیك در كالنشهرها و كاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا اقبال 
مردم، به خصوص اقشار جوان به استفاده از موتورسیكلت برای حمل ونقل افزایش یابد. اما این رشد تقاضا 
و كاهش تیراژ تولید داخل و مشكالت تامین و تخصیص ارز، زمینه كمبود و گرانی این محصول را در بازار 
فراهم كرده است. به گزارش همشهری، بررســی بازار موتورسیكلت نشان می دهد كه كاهش مبادالت 
تجاری و تنوع عرضه این محصول در بازار زمینه كمبود و افزایش قیمت ها در بازار را فراهم كرده است. دبیر 
انجمن تولید كنندگان موتورسیكلت در گفت وگو با همشهری، گفت: قبال ارز نیمایی به صورت محدود برای 
واردات قطعات موتورسیكلت تخصیص می یافت، اما اكنون واردات باید با ارز حاصل از صادرات انجام شود. 
بهمن ضیاء مقدم، افزود: با این حال از ابتدای امسال هیچ نوع ارزی، چه ارز نیمایی یا حاصل از صادرات، 
به صنایع موتورسیكلت اختصاص نیافته است. او افزود: البته واردات در صنعت موتورسیكلت منحصر به 
قطعات است و در زمینه محصول كامل، یعنی خود موتورسیكلت، واردات انبوه ممنوع است. همچنین 

تیراژ تولید داخل موتورسیكلت طی 3سال گذشته حدود 80درصد كاهش یافته است.

محدوده قیمتی )تومان( حجم حافظه نام محصول 

iPhone 11Pro Max 256GB28.400.000 - 30.500.000
iPhone 11Pro256GB27.400.000  - 29.000.000 

iPhone 11128GB18.000.000  - 19.800.000 
iPhone XS Max256GB21.000.000  - 23.100.000 

iPhone XS64GB13.400.000  - 16.800.000 
iPhone X64GB10.800.000 - 12.300.000
iPhone X256GB13.300.000  - 14.500.000 

iPhone 8Plus64GB10.600.000  - 10.900.000 
iPhone 864GB9.000.000  - 11.100.000

iPhone SE(2020(128GB10.000.000  - 13.000.000 

قیمت )تومان( مشخصات نام محصول
19.608بسته بندی 20عددی  تخم مرغ تالونگ 
10.051بسته بندی 10عددی تخم مرغ تالونگ

22.100بسته بندی 20عددی تخم مرغ روز مروارید 
17.955بسته بندی 15عددی تخم مرغ سفید پروتانا 

10.470بسته بندی 9عددیتخم مرغ سفید مرغ
16.577بسته بندی 15عددی تخم مرغ بهدین

6.980بسته بندی 6عددی تخم مرغ جامبو تالونگ 
10.654بسته بندی 9عددی تخم مرغ قهوه ای آلتین یومورتا 

26.000بسته بندی 6عددیتخم مرغ رسمی رنگی تالونگ 
24.120بسته بندی 20عددیتخم مرغ ویژه آباریس

نرخ برخی انواع گوشی تلفن همراه برند آیفون در بازار  نرخ فروش برخی انواع تخم مرغ بسته بندی در فروشگاه های اینترنتی  نرخ برخی انواع موتورسیكلت كاركرده و صفر كیلومتر در بازار 

بازار ملتهب و افزایش قیمت تایر

قیمت )تومان( كاركرد )كیلومتر(سال تولید نام و برند موتورسیكلت 

13871.9009.000.000 آپاچی 200
13923.0003.100.000هوندا 

13983.00012.400.000هوندا كویر 125
13980110.000.000وسپااسپرینت 150

138830.0007.500.000ویو 
13980160.000.000كاوازاكی نینجا -زد 250

1398067.000.000بنلی- تی.ان.تی 250
13980105.000.000هوندا موتور-سی.آر.اف 250

1398095.000.000رگال ریتور-اسپایدر 250
1398023.000.000كویر موتور-رادیسون 250

آمارها نشان می دهد كه میزان سفرهاي  هوایی در دوران شیوع ویروس 
كرونا بیش از 5۷ درصد كاهش یافته و این كاهش، نه تنها موجب آسیب 
اقتصادی به شركت های هواپیمایی شده بلكه آژانس های مسافرتی 
را نیز در ایران و بسیاری از كشورهای دیگر به ورشكستگی كشانده 
است. فصل سفر رسیده اما به نظر می رســد به دلیل احتمال  ابتال به  
بیماری، اقبالی از طرف مردم برای سفر وجود ندارد و این موضوع حتی 
با مقایسه سفرهای زمینی و ترافیك بین شهری این روزها با زمان های 
مشابه سال های قبل مشهود است. از سوی دیگر كاهش توان اقتصادی 
نیز مزید بر علت شده و مردم امروز در شرایطی نیستند كه سفر را جزو 

اولویت های اول زندگی خود قرار دهند.

در انتظار بازگشت رونق
بازگشایی آژانس ها به باز شدن مرزها مربوط است و باز شدن مرزها به كاهش خطر كرونا. تا امروز 
كمتر پیش بینی ای درباره این بیماری مرموز درست از آب در آمده و این به آن معنی است كه نمی توان 
گفت سفر، گردشگری، تور و پرواز چه زمان به شرایط قبل از كرونا برخواهد گشت. رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر مسافرتی تهران دســت كم در كوتاه مدت چشم انداز روشــنی برای این موضوع نمی بیند. 
رفیعی شاد می گوید: عنوان كردن زمان مشخص برای بازگشت به شرایط عادی بی تجربگی است. فعالیت 
بسیاری از اصناف آغاز شده ولی بازگشایی آژانس های مسافرتی تنها به استقبال مردم از سفر بستگی دارد، 

كما اینكه در برخی از آژانس ها همین امروز هم باز است ولی فعالیتی انجام نمي  دهند.
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پا جای پای پدر
با اينكه سيرك 

و سختي هاي آن 
زندگي، در تغيير 
وضعيت زندگي 

فخرالدين اثر 
مستقيمي داشته 
است، اما پسران 

فخرالدين راهي را 
رفته اند كه پدر قبل 

از آنها رفته بود. 
پتريك و فرزاد، 

فرزندان فخرالدين 
حاال از پدرشان هم 
حرفه اي تر و فرزتر 
هنرنمايي مي كنند

 سيرك 
رو به افول

سيرك رو مردم 
با حيواناتش 

می شناسن. اما 
محيط زيست اجازه 
استفاه از حيوان رو 
نمی ده. برای همين، 

سيرك ديگه مثل 
قبل نيست و االن 
هنرمندا هستند 

كه بايد كارايي رو 
بكنند كه مردم 

دوست داشته باشن 
و بابت اين كارا پول 

پرداخت كنن

حرفه ای قدیمی اما بدون حامی 
شــاید بتوان او را دومین زنی به شــمار آورد كه مدیریت 
یك ســیرك را برعهده دارد؛ كاری ســخت برای مردان 
كه حاال دختــری جوان و سی وچندســاله مدیریت آن را 
به عهده گرفته است؛ دختری كه به دعوت 2سرمایه گذار 
دیگر، بخشی از ســرمایه اش را وارد كار ســیرك كرده و 
دست تنها سیرك منتخب را كه تنها سیرك بزرگ تهران 
است می چرخاند. مهناز تمدنی می گوید كه مردم سیرك 
را خیلی كم می شناسند و ســیرك داران با مخالفت های 
زیادی برای كاركردنشان روبه رو بوده اند؛ »سیرك رو مردم 
با حیواناتش می شناسن. اما محیط زیست اجازه استفاه از 
حیوان رو نمی ده. برای همین، سیرك دیگه مثل قبل نیست 

و االن هنرمندا هستند كه باید كارایی رو بكنند كه مردم 
دوست داشته باشن و بابت این كارا پول پرداخت كنن.« 
محدودیت ها در كاركردن و عدم حمایت از سیرك بازان 
باعث شده كه خیلی از حرفه ای ها و هنرمندان از این كار 

خارج شوند. زیاد بودن تعطیالت رسمی و غیررسمی 
ضربه بزرگی به سیرك زده و این یعنی نفس این 

حرفه به شماره افتاده است. تمدنی این حرف 
را با حســرت می زند و می گویــد: »حدود 

نیمی از سال رو تعطیلیم. ما بزرگ ترین 
سالن چادری نمایش سیرك با ظرفیت 
800نفر رو داریم. یا باید دیگه ســیرك 

رو تو ایران تعطیل كنیم و بریم یا با مشــكالتش 

كنار بیاییم. پشیمون نیســتم، اما انتظار زیادی داشتم كه 
كمك از جایی برسه، اما حتی دریغ از یه وام«. سیرك داران 
و سیرك بازان زیرمجموعه وزارت ارشاد هستند و تعطیلی ها 
باعث شده هنرمندان بیمه نشوند و بسیاری از آنها افتخاری 
یا برای مدت مشخصی كار كنند. این موضوع یعنی دردسر 
جور كردن درآمــد برای پرداخت حقــوق؛ »بدهی زیادی 
داشتیم و تبلیغات نكرده بودیم و یه سال قبل اذیت شدیم 
اما اجازه دادن كه دانش آموزا در قالب اردوهاشون بیان و از 
سیرك ما بازدید كنن. وضع داشت خوب می شد كه كرونا 

اومد و با اومدنش بیچاره مون كرد.«
 مدیر سیرك منتخب می داند زندگی بچه های هنرمند 
داخل ســیرك به ســختی می گذرد. آنها غیر از 
كار هنری در ســیرك، كار دیگری بلد نیستند. 
بعضی بچه ها شهرستانی اند و در كانكس زندگی 
می كنند. قرار است دوباره چراغ سیرك بعد از 
چند ماه تعطیلی روشن شود؛ »قراره چندروز 
دیگه كارمون رو دوباره شروع كنیم. االن 
30نفر تــو ســیرك دارن كار می كنن. 
هنرمندی داریــم كه از خارج كشــور 
دعوت به كار داره اما تو تاكسی اینترنتی 
كار می كنه. قرار بود كمیته امداد وام بده و 
شهرداری كمك كنه، اما خبری از این حرف ها 

نیست.«

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

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

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پيامگير ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های 

شماست.
****

  2718* * * 0912– مهرشاد:
بیایید اصال فرض كنیم من یك ســایت بزرگ خودرو ســازی  
دارم و فرض كنیم كه یك مدیر الیق و كارآمد هســتم و ماهی 
یك میلیون دستگاه خودرو هم تولید می كنم و همه خودروهای 
من هم خوب و باكیفیــت و ایمن و برقی و ارزان و... هســتند 
و هیچ نوع آلودگی و آســیبی هم به هوا و محیط زیســت وارد 
نمی كنند! آیا همه می توانند و الزاما باید خودرو داشته باشند؟ 
و هر موقع دلشــان خواست سوار بشــوند بیایند توی خیابان 
یا جاده!؟ بعــد وضعیت خیابان ها و جاده ها و... چه می شــود؟ 
چیزی وحشتناك تر و فاجعه آمیزتر از اینكه امروز هست و همه 
داریم می بینیم و خواه ناخواه به زودی مجبور می شــویم برای 
تردد و استفاده از خودروهای شــخصی در خیابان ها و جاده ها 
مقررات بسیار سختگیرانه ای وضع كنیم. فكر می كنم اگر نگاه 
جامع تر و آینده نگرتری وجود داشته باشد، باید سرمایه گذاری 
و استراتژی توسعه صنعتی و اشتغال صنعتی از ساخت و تولید 
بی رویه خودروی شخصی بر روی واگن سازی  برای مترو  یا قطار 
بین شهری و همینطور اتوبوس سازی  شــهری و بین شهری و 
قطعه سازی  برای آنها تغییر وضعیت بدهد. از این طریق هم به 
افزایش اشتغال و یا حداقل حفظ اشتغال موجود كمك می شود، 
هم به افزایش و نوسازی و بهسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و 
هم به كاهش آلودگی هوا و ترافیك زجر آور خیابان ها، و در كنار 
آن به كاهش عطش و تقاضاهــای كاذب خرید خودرو! به طور 
طبیعی همه دوست دارند كه خودروی شخصی داشته باشند اما 
این هم با توجه به حجم و رشد جمعیت و ظرفیت های موجود 
كشور حدی دارد )یعنی یك حد متناسب باید قائل شد( و از آن 

بیشتر دیگر غیرممكن است.

  7251* * * 0917– نسترن:
بد نیست اگر آدم ها بنشینند و پیش خودشان محاسبه كنند كه 
مثال در ازای آن سودی كه ظاهراً از قبل افزایش قیمت خودرو 
برده اند، در بقیه امور و معادالت اقتصادی كه متاثر از این موضوع 
بوده، چقدر زیان كرده اند و این سود كذایی به ظاهر قابل توجه را 
كجاها باید خرج كنند. این دور باطل و این زیان های الیه الیه و 
خنثی كننده آن سود های ظاهری باید در جایی متوقف شود و 

انسان ها به درك باالتری برسند.

  8165* * * 0910– بهرام:
ببینید! وقتی كسی خودرو ثبت نام می كنه و بعد توی نمایشگاه ها 
می ذاره برای فروش یا در سایت ها و روزنامه ها آگهی میده كه با 
قیمت باالتر بفروشه، یعنی اینكه مصرف كننده واقعی نیست و 
یك دالله! حاال چه كوچیك و در حد یك دستگاه خودرو و یا چه 
بزرگ با چند صد دستگاه خودرو، فرقی نمی كنه. مهم اینه كه 
یاد بگیریم و برای خودمون ارزش قائل بشیم و كمی هم تحمل 
كنیم و از این آدم ها، هر كی كه هســتن، خودرو نخریم! یعنی 
همون كسانی كه قبال تا سایت فروش خودرو باز می شد با زدوبند 
همه موجودی فروش رو ظرف چند دقیقه غارت می كردن! اگر 
قراره كســی خودروی صفر بخره باید فقط از نمایندگی بخره. 
به این ترتیب كســانی كه به قصد فروش در حاشیه بازار )بازار 
سیاه!(، خودرو از نمایندگی می گیرن بعد از یه مدت كه مشتری 
سراغشون نرفت پشیمون می شــن و مجبورن كه یا خودشون 

سوار بشن یا اینكه با همون قیمت كارخونه بفروشن.

رُك  سيرك در خاك 
كرونا 

گزارش همشهري از بزرگ ترین سیرك حال حاضر 
پایتخت كه مدت هاست هنرمندانش نه رنگ اجرا دیده اند 

و نه تماشاگري سراغشان را گرفته است

سبك زندگی

حمیدرضابوجاریان جز باد كه هرازگاهي هوهوكنان مي وزد و خاك را با مهمان 
خبر نگار

صندلي ها مي كند، مهمان ديگــري براي ديدن اجراي 
هنرمندان سيرك نيامده اســت. انباشت خاك روي 
صندلي هاي پالستيكي آبي و پرشمار ســيرك، خبر از اتفاقات ناگوار مي دهد؛ تعطيلي 
طوالني و اجباري. اما تعطيلي اجباري، مانع تمرين  ســيرك بازان نشده است. با اينكه 
مدت هاست خبري از تماشاگر به دليل شيوع كرونا و هزار جور مسئله ديگر نيست، اهالي 
سيرك در چادري كه هنوز برپاست و مانند خانه اي امن برايشان مي ماند، به اميد روزهايي 
كه نمي دانند آيا از راه مي رسد يا نه، تمرين مي كنند. 7-6 نفر مي شوند؛ از سيرك بازاني با 
چنددهه تجربه تردستي و اجراي برنامه هاي هنري گرفته تا آنهايي كه تنها چند سال است 

هنرنمايي در سيرك را به شغل ديگري ترجيح داده اند.

 داستان عمو فخرالدين
خم كــردن میله آهنــي با گردن و كشــیدن 
كالســكه 750كیلویي با شمشیر، كار هر كسي 
نیســت. تجربه، خیلي جاها به داد ســیرك و 
هنرمندانش مي رسد تا بتوانند چنین كنند. این 
را جوان ترهاي سیرك مي گویند. مدعي  هستند 
كارهاي بزرگ فقط از پس كساني بر مي آید كه 
خاك صحنه خورده اند. خاك صحنه خورده هایي 
مانند عموفخرالدین كه مي توانــد هر كاري را 
انجام دهد. او شصت وچندساله به نظر مي رسد 
و شــباهتي غریب به ناصر چشــم آذر دارد؛ به 
همان الغر اندامي، قد و قواره، چین و چروك ها، 
حتي آرایش صــورت و نوع عینــك. موهایش 
را رنــگ كرده تا ســفیدي اش را پشــت رنگ، 
پنهان كند و خود را جوان تر از ســني كه دارد، 
نشان دهد. لیوان آبي به  دســت دارد و آن را تا 
نیمه پر كرده اســت. آب را مزه مزه مي كند و با 
 تر شدن گلویش از گذشــته مي گوید؛ از عشق 
به ســیرك كه از همان زمان كودكــي كه كار 
ژیمناســتیك مي كرد و هنرهاي رزمي، بخشي 
از سرگرمي ورزشــي اش بود، در او ریشه دوانده 
بود. همین عشــق، پایش را از كارمندي براي 
دولت برید و او را اسیر خودش كرد؛ عشقي كه 
چنددهه است او را مي سوزاند؛ »خیلي ها براي 
دیدن كارهام سرودســت مي شكســتن؛ حتي 
مي اومدن و مي خواســتن براي اونا تو سیرك 
كشــورهاي دیگه كار كنم. بــراي همین دیدم 
كار اداري نمي ذاره به كار سیرك برسم، رفتم و 
از كارم استعفا كردم.« حرفش به اینجا كه ختم 
مي شود، ته مانده آب داخل لیوان را هورتي باال 
مي كشد. او كه با خوردن آب نفسي تازه كرده، 
حرف از پشــیماني راه رفته در سیرك مي زند. 
مي گوید: »چرخ زندگي با این شغل نمي چرخه. 
اما دله دیگه. با اینكه مي دونه كار زندگي ش لنگ 
مي مونه، اما بازم مي كشونتت سمت سیرك«. با 
اینكه سیرك و سختي هاي آن زندگي، در تغییر 

وضعیت زندگي فخرالدین اثر مستقیمي داشته 
است، اما پسران فخرالدین راهي را رفته اند كه 
پدر قبل از آنها رفته بود. پتریك و فرزاد، فرزندان 
فخرالدین حاال از پدرشان هم حرفه اي تر و فرزتر 
هنرنمایي مي كنند؛ »دوســت نداشتم پسرهام 
شغلمو ادامه بدن. با همه تالشي كه كردم تا توي 
سیرك كار نكنن و برن پي كسب وكار دیگه اي، 
حریف هیچ كدومشون نشدم. پتریك توغربت 
درس مي خونــه و كنارش، كار ســیرك انجام 
مي ده. فرزاد هم همین جا پیش خودم هنرنمایي 
مي كنه. اونقدر حرفه اي شده كه پدر صلواتي از 
من هم بهتر برنامه اجرا مي كنه.« عمو فخرالدین 
با كوله باري از چند دهه كار، خانه اش مسكن مهر 
است و چند سالي مي شود كه با قرض و قوله آن 
را خریده است؛ »با درآمدي كه از سیرك دارم، 
خونه داشــتن برام یه آرزو بود. شانس آوردم كه 
مسكن مهر ثبت نام كردم و االن دارم توي همون 
خونه تو حاشــیه تهران زندگي مي كنم.« بعد 
حرفش را اینطور ادامه مي دهد: »درآمد ما توي 
سیرك بد نیست، اما چون نصف سال به دالیل 
مختلف سیرك تعطیل مي شه، مدتي كه سیرك 
برپاست و مشــتري داره با درآمد همین مدت 
باید زندگي كنم. با این شرایط هر چي پس انداز 
كنم، تهش چیزي نمي مونه«. عمو فخرالدین، 
حرف هاي زیادي دارد؛ حرف هایي كه از تلخي 
كار هنرمندان ســیرك حكایت دارد. خودش 
مي فهمد كــه تلخي حرف هایش زیاد اســت و 
بیانش دردي از دردهاي ســیرك بازان درمان 
نمي كند. به ســاعت نه چندان گران قیمتي كه 
به  دست بسته نگاه مي كند و مي گوید: »باید برم 
ســمت خونه. االن كه راه بیفتم یكي دو ساعت 
طول مي كشه تا برسم«. بعد خداحافظي تلخي 
مي كند و مي خواهد به نقل او بنویســم كه چرا 
 كسي فكر هنرمندان سیرك كه پیام آور شادي 

و خنده اند، نیست؟ 

 حس خوب تردستي
آنقدر شــیطنت از چهره اش كه نزدیكي زیادي 
با جواد رضویــان دارد، مي ریزد كــه حتي اگر 
هم بخواهد جدي رفتار كند، نمي تواند. دســت 
خودش نیســت؛ نوع بیان جمــالت، رفتارها و 
تكان دادن دست وپا پشت چهره اي كه با گچ هاي 
رنگي سفید و زرد آرایشــش كرده تا خودش را 
شبیه »جوكر« كند، آنقدر جذابش كرده است 
كه هر حركتي مي تواند ســبب خنده شــود و 
تماشاگر را جذب كند. رضا حسیني، دیپلمه با 
30سال سن، وظیفه اش در سیرك شعبده بازي 
و انجام حركت هاي موزون است؛ از غیب كردن 
كارت هاي كوچك گرفته تا تردستي هاي ساده 
اما جذابیتي  كه جز ســرعت عمل و خطاي دید 
تماشــاگر، دلیل دیگــري بــراي موفقیت آن 
نمي توان پیدا كرد. رضا، گوشه اي از چادر سیرك 
را براي تمرین كردنش انتخاب كرده؛ گوشه اي 
كه دور از دید نیســت و مي توان بازي كردنش 
با سكه اي كه در دست دارد را به نظاره نشست؛ 
ســكه اي كه مانند آبشــار از البه الي انگشتان 
دستش عبور مي دهد و به چه زیبایي آن را انجام 
مي دهد. مي گوید شعبده بازي و فوت وفن كار را 
از بزرگان یاد گرفته و آنچه انجام مي دهد حاصل 
ســاعت ها حضور در كالس درس و تمرین هاي 
بي وقفه است؛ تمرین هایي كه در كار متبحرش 
كرده و نان زندگي اش را بــا آن درمي آورد. رضا 
مي گوید: »خیلي وقتا شعبده، گره كارم رو وقتي 
تو اداره یا سازماني گرفتارمي شم، باز كرده. مثال 
وقتي ســرباز بودم با همین شعبده بازي ها قاپ 
فرمانــده رو دزدیده بودم و برام كلي تشــویقي 
مي نوشــت. همین اواخر هم پلیس راهنمایي 
و رانندگي مي خواســت جریمه ام كند، خیلي 
جدي مداركم رو خواســت، شــیطنت كردم و 

كارت رو جلوي چشــمش غیب كــردم. مأمور 
راهنمایي و رانندگي از این كار خوشــش اومد 
و قید جریمه كردنم رو زد. باالخــره از این كارا 
باید انجــام بدم تا مشــكالتم كم بشــه«. رضا 
سعي كرده غم ها و سختي هاي زندگي را پشت 
لبخندي كه به لب دارد پنهــان كند؛ لبخندي 
كه به سختي مي شكفد اما وقتي شكفت، دیگران 
راهم شاد مي كند؛ »خیلي ساله تردستم و مردم 
رو مي خندونم. باید برام عادي شده باشه اما نه؛ 
خندوندن مردم هیچ وقت عادي نمي شه. وقتي 
كه تردســتي مي كنم و یكي تعجبش رو نشونم 
مي ده، قند توي دلم آب مي شه و حسابي كیف 
مي كنم. تعجب آدما یعنــي اینكه كارمو خیلي 
خوب انجــام دادم و این بــرام كافیه.« تعطیلي 
سیرك، براي رضا، هرچند خوشایند نیست، اما 
تلخي آن دو چندان شــده است؛ »مي خواستم 

ازدواج كنم. كسي كه مدنظرم بود هم با ازدواج 
موافق بود و حتي براش لباسي مثل خودم تهیه 
كرده بودم تا با هم بریم براي اجرا، اما سال قبل، 
سال بدي براي سیرك بود. اتفاقات زیادي افتاد 
كه باعث شد كارمون تعطیل بشه. بي پول شدیم، 
درآمدمون كم بود و خرج باال. نامزدم نتونســت 
تحمل كنه و گذاشــت و رفــت. زندگي من هم 
اینطور به هم ریخت.« حاال كه ســیرك مدتي 
اســت تعطیل شده اســت، او فكر دیگري براي 
تأمین هزینه هاي زندگي اش كرده اســت. او را 
به مراســم  مختلفي دعوت مي كنند و بخشي از 
هزینه هاي زندگي اش را با اجراي برنامه در این 
مراسم  تأمین مي كند. مراسمي كه برخي از آنها 
خیلي رسمي برگزار نمي شــود، چرا كه به دلیل 
شیوع كرونا، تجمع و مراسم  هم كم شده است، 

اما باز هم چرخ زندگي با این روش مي چرخد.

 آقامهندس رنجر 
2نفر از سیرك بازان در گرماي طاقت فرساي زیر چادر سیرك، در حلقه فلزي 
كه چندمتر باالتر از زمین قرار دارد مي دوند. این كار رنجرهاســت. رنجرها 
باید خودشان را با سرعت چرخش حلقه هاي فلزي هماهنگ كنند تا زمین 
نخورند و صدمه نبینند. بچه هاي ســیرك مي دانند كوچك ترین بي دقتي 
و تعللي مي تواند به رنجر صدمه بزند. حامد ســعیدي یكــي از رنجرهایي 
است كه دستاري به سر بسته و ریش پرپشــت مشكي اش ابهتي خاص به 
او بخشیده است. شناســنامه اش مي گوید 28سال دارد، اما تجربه هایي كه 
در سیرك به دست آورده بیش از این است. قرار نبود هیچ وقت رنجر باشد، 
اما وقتي خلیل عقاب 7سال قبل مي خواست چادر سیركش را در بوستان 
والیت بفروشــد و برود، یكي از فامیل هاي ســعیدي، چادر را از او خرید و 
خواست دوباره سیرك را راه بیندازد. حامد كه مدرك مهندسي برقش را تازه 
از دانشگاه گرفته بود و باز و بســته كردن چادري چندتني و عظیم الجثه را 
بلد بود، براي یك ماه مسئولیت كار باز و بسته كردن چادر را به عهده گرفت. 
آن یك ماه شد، 7سال. كار فني اش شد رنجري و هزارتا كار دیگر در سیرك. 
با اینكه دانشگاه رفته اســت توقعات دانشگاه رفته هاي دیگر را براي داشتن 
شغلي پردرآمد وآنچناني ندارد؛ »پسرخاله م مي گفت بیا و سیرك رو ببین. 
باالخره با اصراري كه مي كرد یه بار اومدم و اجرا رو دیدم. مات و مبهوت شدم 

كه همچین جایي هست. دلم آب رفت براي سیرك و بودن وسط صحنه.« 
او از اینكه سیرك مسیر زندگي اش را تغییر داده و از او مردي دیگر ساخته 
است حرف به میان مي آورد و مي گوید: »قبل اینكه بیام سیرك، منزوي بودم. 
خیلي دوست نداشتم با كسي ارتباط داشته باشم. كم كم بچه هاي سیرك 
بهم یاد دادن كه چطوري مي شه برنامه خوب اجرا كرد. كارهایي رو كه بلد 
بودن به منم یاد دادن. وقتي براي بار اول رفتم روي صحنه و دیدم مردم دارن 
تشویقم مي كنن خوشم اومد. دیگه اون آدم گوشــه گیر نبودم«. سعیدي 
وقتي به گذشته كارش در سیرك و اتفاقاتي كه برایش افتاده نگاه مي كند، 
دوســت دارد همین راهي را كه آمده دوباره بیاید، چون روزهاي خوبي را 
با ســیرك گذرانده اســت؛ روزهایي كه حتي یادآوري اش لبخندي گوشه 
لبانش مي نشــاند؛ »وقتي براي كار مي رفتیم شهرستان، خیلي خوب بود، 
چون باید زودتر مي رفتم تا جایي براي چادرزدن پیدا كنم و نامه نگاري هاي 
اداري رو انجام بدم، خودمو ازسیرك معرفي مي كردم. اولش كسي چیزي 
نمي گفت، اما وقتي اجراها شروع مي شد، مردم توي خیابون تا منو مي دیدن 
جلو مي اومدن و مي گفتن این همونیه كه تو ســیركه. كلي عكس یادگاري 
و این حرفا ازم مي گرفتن. همین براي من كه خداروشــكر یه درآمد ثابت 

دارم خوبه.«
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جهـانبایسیكلران
 از اختراع دوچرخه مدرن و ایمن بیشتر از ۱۳۰ سال می گذرد  اما این وسیله نقلیه كه دنیا را

متحول كرد هنوز هم در سفرهای درون شهری حرف های  زیادی برای گفتن دارد
تاریخ درحال تكرار است؛ جمله ای كلیشه ای كه حقیقت دارد. این روزها با افزایش تقاضا برای خرید و اجاره دوچرخه در شهرهای مختلف 
جهان، جوامع مختلف دنیا آماده شده اند تا میلیاردها دالر روی طراحی مجدد شهرهای خود با تمركز بر دوچرخه سواری و پیاده روی هزینه 

كنند؛ یعنی درست مانند حضور دوچرخه در اواخر قرن نوزدهم كه جوامع مختلف جهان را كامال دگرگون كرد.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار
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جهان استارتاپی

داستان پیل 
 سوختی

خودروی پیل 
 )FCV( سوختی

یا خودروی 
الكتریكی پیل 

 )FCEV( سوختی
نوعی خودرو 

است كه انرژی 
مورد نیاز خود 

برای حركت 
را از جریان 

الكتریسیته 
تولید شده توسط 
یك پیل سوختی 
به دست می آورد

ســاخت خودروهای الكتریكی در مدل های مختلف 
در دستور كار بسیاری از خودروسازان جدید و قدیم 
دنیا قرار گرفته اســت. در استرالیا هم یك استارتاپ 
دست به كار شده و می خواهد خودروهای برقی تولید 
كند تا نیاز مردم این كشور در این خصوص را برآورده 

كند.

توسعه صنایع خودرو در استرالیا
اســتارتاپ اســترالیایی H2X در حال برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری روی خودروهای داخلی با پیل سوختی است. 
نخستین وسیله نقلیه شركت تازه تاسیس در نیوساوت ولز 
یك شاسی بلند با پیل سوختی هیدروژنی به نام »اسنوویی« 
)Snowy( است كه در سال2۰22 به بازار خواهد آمد. این 
شركت همچنین توضیحاتی را درخصوص اسنوویی منتشر 
و اعالم كرده كه نام خودرو از پروژه نیروگاه برقابی كوه های 
اسنوویی گرفته شده است. در این ارتباط وب سایت الكترایو، 
درخصوص فعالیت های این اســتارتاپ و برنامه هایش در 
زمینه تولید اینگونه خودروها مطلبی منتشر كرده است. 
این سایت می نویسد كه H2X قصد دارد در كنار خودروی 
مذكور، وسایل نقلیه هیدروژنی دیگری را نیز مانند تاكسی 
و تراكتور تولید كند. تا سال2۰25، این شركت قصد دارد 
با اســتخدام 5هزار نفر، بین 2۰ تا 25هزار وســیله نقلیه 
تولید كند؛ ضمن اینكه طبق برنامه، در ســال نخســت، 
۳7۰۰دســتگاه تولید و روانه بازار خواهد شــد. حركت 
اســتارتاپ H2X به جان گرفتن صنعت خودروسازی در 
اســترالیا كمك شــایانی می كند. در عین حال موضوع 

اشتغال زایی را نیز نباید فراموش كرد.

خودرو با پیل سوختی؛ فناوری ای برای آینده
خودروی پیل سوختی )FCV( یا خودروی الكتریكی پیل 
سوختی )FCEV( نوعی خودرو است كه انرژی مورد نیاز 
خود برای حركت را از جریان الكتریسیته تولید شده توسط 
یك پیل سوختی به دست می آورد. گفته شده یك شركت 
تراكتورســازی آمریكایی حدود 6۰سال پیش، نخستین 
وسیله نقلیه با پیل ســوختی را تولید كرده است. نیاز به 
كاهش مصرف سوخت های فســیلی، یكی از اصلی ترین 
دالیل برای حركت به سمت تولید خودروهای برقی بوده 
اســت. در عین حال باید گفت كه خودروی پیل سوختی 

با خودروهای برقی كه امروزه تولید می شوند، تفاوت دارد.

حامیان طرح
طبق اعالم رسانه های استرالیایی، گروه الوین و شركت دنزو 
پشت این استارتاپ هســتند. دنزو در پروژه های مختلف 
انرژی و هیدروژن فعالیت دارد. اما منافع گروه الوین متفاوت 
است؛ این شركت یكی از بزرگ ترین تولیدكنندگان بتن 
در استرالیاســت و می خواهد زنجیره حمل ونقل خود را 
 ،H2X به صرفه تر كند. برندن نورمن، مدیرعامل استارتاپ
می گوید: »ما در حــال حاضر بودجــه قابل توجهی برای 
توسعه وسایل نقلیه و وارد كردن 2خودروی خود در بازار 
داریم. اكنون با توسعه بسیاری از پروژه های انرژی سبز در 
استرالیا، ما فرصت بی نظیری را برای راه اندازی یك كارخانه 

بزرگ در كشور داریم«.

نیاز بازار
با تعطیل شدن كارخانه های جنرال موتورز، تویوتا و فورد 
در استرالیا، شرایط تولید خودرو در این كشور متفاوت شده 
است و به  نظر می رسد كه H2X شانس بسیار خوبی برای 
تولید و فروش باال داشته باشــد. این استارتاپ اعالم كرده 
اســت كه 8۰درصد خودرو در داخل كشور تولید می شود 
و تنها 2۰درصــد از قطعات آن از خارج وارد خواهد شــد. 
پیل های سوختی آلمانی خواهند بود و شاسی هم در آسیا 
سوار خواهد شد. با این شرایط، كار H2X در تولید و فروش 

وسایل نقلیه بسیار آسان خواهد بود.

كراس اوور اسنوویی
براساس اعالم شــركت، هم اكنون نمونه هایی از نخستین 
خودروی استارتاپ H2X تولید شده كه مهندسان طرح، 
مشخصاتی از آن را در اختیار رسانه ها قرار داده اند. »كراس 
اوور اســنوویی« با قدرت موتور 255اسب بخار یك پیل 
ســوختی 6۰كیلوواتی دارد و شــتاب صفر تا صدش هم 
6/9ثانیه اســت. این كراس اوور می تواند با یك بار شارژ تا 

65۰كیلومتر را بپیماید.

تغذیه
هنگامی كه مخازن هیدروژن وسیله نقلیه پر باشند، پیل 
سوختی از هیدروژن برای تولید برق برای حركت استفاده 
می كند، اما درصورتی  كه هیدروژن تمام  شده باشد یا حتی 
در سفرهای كوتاه شهری، می توان باتری خودرو را با متصل 
كردن به یك ایستگاه، شارژ كرد. به این ترتیب شاید خیلی 
هم الزم نباشد كه راننده، مخزن هیدروژن را پر كند. البته 
این مستلزم زیرساخت های مربوط به خودروهای الكتریكی 
اســت. شــاید هم در آینده، H2X تصمیم بگیرد كه پیل 
سوختی را كنار بگذارد و خودروهایش را به مدل های برقی 

)EV( تبدیل كند.

خودروی برقی استارتاپ استرالیایی
در حالی كه صنایع خودروسازی در استرالیا 

با ركود عجیبی روبه رو شده اند، یك استارتاپ 
به دنبال تولید خودروهایی با پیل سوختی است 
و می خواهد با خالقیت، بازار جدیدی برای خود 

دست وپا كند 

شاید بشود بدون رژیم و ورزش الغر شد
كشف مولكولی به نام BAM15، امید ساخت یك داروی مؤثر برای درمان چاقی را بیشتر كرده و رؤیای الغری بدون زحمت 

این روزها بار دیگر جنجالی شده است
چند وقت پیش بود كه خبری جنجالی در دنیای علم، نظر خیلی ها 
را جلب كرد و هنوز هم بحث ها درباره آن ادامه دارد؛ كشف مولكولی 
به نام BAM15 كه می تواند حجم چربی بدن را بدون تغییر در میزان 

غذا خوردن یا حتی سوزاندن كالری كم كند!
چاقی در سراسر جهان بیش از 65۰میلیون نفر را درگیر خود كرده 
اســت. در واقع اضافه وزن منجر به بیماری های خطرناكی ازجمله 
دیابت نوع2، بیماری های قلبی و بســیاری از ســرطان های مرگبار 
می شود. هزینه های درمان چاقی و بیماری های مرتبط با آن نیز ساالنه 
به بیش از ۱5۰میلیارد دالر می رسد. به گزارش مدیكال اكسپرس، 
وبستر سانتوس استاد شیمی كالج علمی ویرجینیا تك می گوید: 
چاقی به شــكل بیمارگونه، بزرگ ترین مشــكل سالمت در 
آمریكا و دنیاست. برای افرادی كه با این مشكل دست وپنجه 
نرم می كنند وزن كم كردن و حفظ آن كار بسیار دشواری 
است. از سویی گرفتن رژیم های سخت غذایی و انجام 
تمرینات ورزشی هرچند كاربردی و مناسب است اما 
برای این دسته از افراد سخت و مشكل است، به ویژه 
اینكه برای حفظ وزن كم شده باید تا مدت ها آن 
را ادامه بدهند. بنابراین یك رویكرد دارویی و 
درمانی، می تواند این معضل جوامع پیشرفته 
و در حال پیشــرفت را حل كند. سانتوس و 
همكارانش اخیرا با انجام پژوهش های بسیار 
روی موش هــا، یك مولكول جدانشــدنی 
كوچــك میتوكندری به نــام BAM15 را 
شناسایی كرده اند كه حجم چربی بدن را كم 
می كند. در این آزمایش مشخص شد كه یك 
موش بدون تغییر در میزان مواد غذایی دریافتی 
و حجم عضله یا افزایــش دمای بدن، با تزریق 
این مولكول وزن كم كرده است. به عالوه، این 
مولكول مقاومت به انسولین را كاهش می دهد 

و اثرات مفیدی بر التهــاب دارد. یافته های این تیم تحقیقاتی كه در 
مجله Nature Communications منتشــر شده است، یك قدم 
امیدواركننده در مسیر درمان چاقی، دیابت و به ویژه نوعی از هپاتیت 
غیرالكلی است كه به واسطه كبد چرب به وجود می آید. دنیا با بیماری 
چاقی و كبد چرب به ســمتی پیش می رود كه احتماال در چند سال 

آینده، پیوندهای كبد زیادی انجام خواهد شد.

تأثیر روی سوخت وساز سلول ها 
همواره از میتوكندری به عنوان نیروگاه ســلولی یاد می شــود. این 
اندامك مسئول ایجاد ATP است، مولكولی كه انرژی سلول را برای 
قدرت حركت بدن و ســایر فرایندهای بیولوژیــك تامین می كند. 
برای ساخت ATP، مواد غذایی باید بسوزند و نیروی محرك پروتون 

)PMF( در میتوكندری ساخته شود. سلول، مولكول ATP را در هر 
زمان كه پروتون ها از آنزیمی به نــام ATP synthase عبور كنند، 
ایجاد می كند. از این رو، اكسیداسیون مواد مغذی یا سوزاندن مواد 
غذایی با تركیب ATP همراه است. ســانتوس در این باره می گوید: 
بنابراین هرچیزی كه PMF را كاهش دهد، می تواند باعث افزایش 
تنفس شود. مولكول های جدانشــدنی میتوكندریال مولكول های 
كوچكی هستند كه به میتوكندری می روند تا به تنفس بیشتر سلولی 
كمك كنند. آنها به طور مؤثر متابولیسم سلول را تغییر می دهند و به 

این ترتیب ما بدون انجام هرگونه ورزشی، كالری می سوزانیم.
مولكول های جدانشدنی میتوكندری، پروتون را با دور زدن آنزیم های 
ATP synthase كــه PMF را دور می كند بــه ماتریكس منتقل 
می كند. برای بازسازی گاردیان، پروتون ها از ماتریكس میتوكندری 

انقالبی در حمل ونقل
پیدایش دوچرخه درست مثل تلفن های هوشمند امروزی یك 

فناوری خیره كننده و پرطرفدار بود.
استفاده از وسایل نقلیه ای با دوچرخ كه نیازمند به حفظ تعادل 
توسط راننده است، قدمتی تاریخی دارد و واژه دوچرخه نخستین 
بار در فرانسه در دهه۱86۰ ابداع شد. اما آنچه به عنوان دوچرخه 

مدرن می شناسیم در حدود سال۱89۰ شناخته شد.
به گزارش »نشنال جئوگرافیك«، برای چند سال در دهه۱89۰، 
دوچرخه وسیله حمل ونقلی سریع، مقرون به صرفه و شیك بود كه 
می توانست شما را خیلی سریع به هر مكانی كه دوست داشتید، 

در هر زمانی كه دل تان خواست و البته به صورت رایگان ببرد.
تقریبا همه می توانستند راندنش را یاد بگیرند و همین گونه هم 
شد؛ از ســلطان زنگبار گرفته تا تزار روسیه. امیر كابل برای كل 
حرمسرایش دوچرخه خرید، ولی در اصل این طبقات متوسط و 
كارگر در سراسر جهان بودند كه دوچرخه خودشان را ساختند. 
برای نخستین بار در تاریخ بود كه توده های مردم متحرك شده 
بودند و توانستند هر طور كه می خواستند بیایند و بروند. دیگر 
نیازی به اسب و كالسكه گران قیمت نبود. دوچرخه نه تنها سبك، 
ارزان و قابل نگهداری بود، بلكه سریع ترین وسیله برای حمل ونقل 
در جاده ها نیز محسوب می شد. تا سال۱898، دوچرخه سواری 
به یك فعالیت عامه پسند و ســرگرمی در آمریكا تبدیل شد كه 
در آن زمان مجله بازرگانی نیویورك ادعا كرد كه رستوران ها و 
سالن های تئاتر بیش از ۱۰۰میلیون دالر در سال به این خاطر 

ضرر خواهند داشت.

اداره اختراع جداگانه
تولید دوچرخه به یكی از بزرگ تریــن صنایع آمریكا تبدیل 
شــده بود. نكته جالب اینكه، یك ســوم از تمامی برنامه های 
ثبت اختراع مربوط به دوچرخه بود! این موضوع باعث شد تا 
اداره ثبت اختراعات ایاالت متحده مجبور شود برای مقابله با 
ازدحام به وجود آمده در این خصــوص یك بخش جداگانه را 

راه اندازی كند.

دوچرخه اصلی متولد شد
فردی كــه دوچرخه مدرن را اختراع كرد یك انگلیســی به نام 
جان كمپ استارلی بود. عموی او، جیمز استارلی در دهه۱87۰ 
میالدی دوچرخه penny-farthing را ساخت؛ وسیله نقلیه ای 
كه شبیه دوچرخه است، اما چرخ جلوی آن بسیار بزرگ و چرخ 
عقب بسیار كوچك بود. جان كمپ استارلی به این می اندیشید 
كه اگر مردم از دوچرخه ســواری نهراسند، این وسیله می تواند 
پرمتقاضی شــود. پــس از آزمایش های فــراوان و طوالنی، او 
وســیله ای با وزن تقریبی 22كیلوگرم و شبیه به دوچرخه های 

امروزی را عرضه كرد.

تولید انبوه یك كنجكاوی
وقتی نخستین بار در سال۱886 این دوچرخه در یك نمایشگاه 
در معرض دید قرار داده شــد، اختراع اســتارلی به عنوان یك 
كنجكاوی درنظر گرفته شد، ولی 2 ســال بعد، هنگامی كه با 
الستیك بادی تازه اختراع شــده به كار گرفته شد، نه تنها سوار 
بر آن شدن ایمن تر از قبل بود، بلكه سرعت دوچرخه هم حدود 
۳۰درصد افزایش پیدا كرد تا یك نتیجه جادویی حاصل شود. 
از آن زمان بود كه نسل جدید دوچرخه كه مشهور به دوچرخه 

مدرن یا ایمن هســتند و تا به امروز بــا تغییراتی اندك باقی 
مانده اند پا به بازار گذاشــت. تولیدكننــدگان دوچرخه 

در سراســر جهان برای ارائه نمونه هــای خود تالش 
بسیاری به  كار بستند و صدها شركت جدید برای 

پاسخگویی به تقاضای این وسیله نقلیه راه اندازی 
شدند. در نمایشگاه دوچرخه استنلی در لندن 
در سال۱895، حدود 2۰۰سازنده دوچرخه، 

بیش از ۳هزار مدل را به نمایش گذاشتند.

كارخانه نمونه
یكی از بزرگ ترین تولیدكنندگان، شــركت 
 )Columbia Bicycles( دوچرخه سازی كلمبیا
بود كــه كارخانه آن در شــهر هارتفورد در 
ایالت كنتیكت قرار داشــت و به لطف خط 

مونتاژ خودكار خود می توانست یك دوچرخه 
در دقیقه تولید كند؛ یك فناوری پیشــگام كه 

روزی در صنعت خودروســازی به كار گرفته شد. 
كلمبیا به  عنوان یك كارفرمای برتر در صنعت پررونق 

دوچرخه ســازی، به كارمندان خود پاركینگ دوچرخه، 
قفل خصوصــی، وعده های غذایی با یارانــه و همچنین یك 

كتابخانه برای مطالعــه ارائه داد. تقاضای ســیری ناپذیر برای 
خرید دوچرخه، باعث به وجود آمدن كارخانجات تولید قطعات 
یدكی شد. كارخانه هایی كه یاتاقان، زنجیر، لوله های فوالدی و... 
تولید می كردند و وارد چرخه دوچرخه سازی می كردند. شرایط 
به گونه ای پیش می رفت كه پیش از پایان دهه، قطعات و ابزاری 
اختراع شــد كه به دوچرخه ها كمك می كرد، سریع تر و نرم تر 
حركت كنند. این موضوع باعث پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر 

این وسیله نقلیه شد.

ورود هنرمندان
مدتی بعد دوچرخه وارد فاز تبلیغات هم شد و هنرمندان مأمور 
شدند تا پوسترهای زیبایی را طراحی كنند و به همین دلیل یك 
بازار ســودآور هم برای فرایندهای مربوط به چاپ و لیتوگرافی 
شكل گرفت. استراتژی های بازاریابی نیز برای تبلیغ مدل های 
جدید در دهه۱89۰ به  همراه تجارت پرســود و داغ دوچرخه 

به كار گرفته شد.

8لحظه كلیدی در تاریخ دوچرخه

نخستین دوچرخه با نام »دندی هورس« یا 
همان اسب دندی ساخته شد.
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 Bone-shaker پدال اضافه شد و
متولد شد.
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تولید انبوه دوچرخه برای نخســتین بار در 
فرانسه به راه افتاد. 18
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وسیله ای با نام Penny-farthing در خیابان ها 
به حركت درآمد.
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نگاه دیگر

جهان با پایان ویروس كرونا هنوز فاصله زیادی دارد. برخی 
از كشورها همچنان با این همه گیری بزرگ دسته و پنجه 
نرم می كنند اما حتی كشــورهایی كه توانسته اند ویروس 
را كنترل كنند، از موج دوم شــیوع این ویروس خطرناك 
می هراسند. تاریخ نشــان می دهد كه موج دوم آنفلوانزای 
اسپانیایی، از موج اول آن  كشنده تر بود. بنابراین آیا باید ما 
هم منتظر موج دوم كرونا باشیم؟ موج دوم آیا بدتر از موج 

اول این ویروس خواهد بود؟

موج دوم به چه معناست؟
می توانید آن را به شكل امواج دریا تصور كنید. تعداد مبتالیان 
باال می رود و دوباره پایین می آید و هــر چرخه یك موج از 
ویروس كروناســت. با این حال هنوز تعریف رسمی از این 
تركیب وجود ندارد. دكتر مایك تیلدسلی از دانشگاه وارویك 
به بی بی سی می گوید: اینكه موج را چگونه تعریف كنیم علمی 
نیست، بیشتر اختیاری است. برخی افزایش تعداد مبتالیان را 
موج دوم توصیف می كنند اما اغلب آن را نتیجه ای از موج اول 
می دانند. مانند آنچه در برخی ایالت های آمریكا رخ داد. وقتی 
گفته می شود كه موج اول به پایان رسیده است یعنی ویروس 
 تحت كنترل درآمده است و موارد ابتال به طور قابل توجهی 
كم شده است. برای شروع موج دوم باید مبتالیان به طور مدام 
افزایش پیدا كنند. در نیوزیلند بعد از گذشت 24روز بدون 
ویروس كرونا، نخستین مورد مجددا مشاهده شد و در پكن 
كه پس از 50روز عاری از ویروس بود، دوباره نمونه هایی از 
بیماری پیدا شد اما این را موج دوم كرونا نمی دانند. اما برخی 
دانشمندان بر این باورند كه ایران احتماال در حال تجربه موج 

دوم شیوع بیماری كووید-19است.

چه چیزی می تواند موج دوم را تحریك كند؟
قرنطینه و محدودیت های رفت وآمد در ابتدای شیوع ویروس 
كرونا باعث ایجاد اختالل گســترده در سراســر جهان شد. 
اختالل در مشاغل ، ســالمتی و تعطیلی مدارس از عواقب 
قرنطینه بود، اما منجر به كنترل شــیوع ویروس شد. دكتر 
كوچارسكی می گوید: نكته نهایی نحوه كنترل و در عین حال 
به حداقل رساندن اختالل روزانه است. هیچ كس صد درصد 
مطمئن نیست كه تا چه زمانی قرار است با این ویروس پیش 
برویم. به همین دلیل فاصله گذاری های اجتماعی در برخی 
مراحل برداشته شد و روش های جدید كنترل ویروس كرونا 
مانند ردیابی مخاطب یا پوشش صورت با ماسك معرفی شده 
است. كوچارسكی می گوید: در بریتانیا و كشورهای همسایه، 
اگر اقدامات كنترلی برداشته شود، شــیوع مجددا به نقطه 
جوش خود می رســد. این همان اتفاقی است كه هم اكنون 
در آلمان رخ داده است و پس از كنترل ویروس كرونا و اعالم 
اتمام قرنطینه، آزمایش 650نفر مثبت شد. البته اگر اماكنی 
كه محل اصلی شیوع ویروس است به سرعت شناسایی  شود 
و قرنطینه محلی انجام شــود انتقال ویروس كرونا متوقف 
می شــود. در غیراین صورت این اماكن بــه موج دوم كمك 
می كنند. كره جنوبی كه نحوه مدیریت شیوع ویروس از سوی 
آنها در جهان مورد ستایش قرار گرفت به دلیل انتشار مجدد 
ویروس مجبور شد برخی محدودیت ها را مجددا اعمال كند.

آیا موج دوم مانند موج اول خواهد بود؟
اگر اینگونه شود، یك جای كار ایراد دارد. مقدار R )تعداد 
افرادی كه هر فرد آلوده به ویروس به طور متوســط آلوده 
كرده است(در شروع بیماری همه گیر 3نفر بود. این بدان 
معنی بود كه ویروس به ســرعت در حال گسترش است، 
اما رفتار ما تغییر كرد، فاصله گذاری اجتماعی را در پیش 
گرفتیم و اگر ببینیــم كه R دوباره به میــزان باالی خود 
رسیده است برایمان سخت است. به گفته كوچارسكی هیچ 
كشوری قصد ندارد محدودیت ها را به طور كامل برداشته و 
به نقطه نرمال زندگی قبل از كرونا برگردد. حتی كشورهای 
بدون كنترل مانند برزیل و هند نیز مقدار R 3 ندارند. اگر 
موارد دوباره رشد كند، احتماال نسبتا كندتر خواهد بود. با 
این حال موج دوم می تواند از نظر تئوری همچنان بزرگ تر 
از اولی باشد زیرا بســیاری از افراد هنوز هم مستعد انتقال 
بیماری هستند. دكتر تیلدسلی می گوید: اما اگر موارد ابتال 
دوباره روند صعودی به خود بگیرد، می توانیم دوباره آن را با 
اعمال مجدد اقدامات كنترلی ســركوب كنیم تا موج دوم 
شیوع را تجربه نكنیم، این گزینه همیشه در دسترس است.

موج دوم چه زمانی رخ می دهد؟ آیا فصل زمســتان 
شرایط را بدتر می كند؟

دكتر كوچارســكی می گوید كه با برداشتن فاصله گذاری 
اجتماعی موج دوم شیوع در هفته ها یا ماه های آینده دیده 
خواهد شــد. اما این به معنای موج دوم تضمینی نیست. 
دكتر تیلدسلی می گوید: اگر اقدامات پیشگیرانه به میزان 
قابل توجهی كم شوند، ممكن اســت در اواخر آگوست یا 
اوایل ســپتامبر با موج دوم روبه رو شــویم. زمستان فصل 
مهمی اســت چرا كه ســایر ویروس های كرونا نیز در این 
فصل سرعت بیشتری در انتشــار و انتقال می گیرند. اگر 
فقط در حال كنترل ویروس باشیم، حتی یك تقویت فصلی 
ویروس هم می تواند به انتشار مجدد آن منجر شود. پروفسور 
جاناتان بال، متخصص ویروس شناسی در دانشگاه ناتینگهام 
می گوید: فصل بهار بدون شك بسیار به ما كمك كرد. موج 
دوم تقریبا اجتناب ناپذیر است، به ویژه كه به سمت ماه های 

سردتر می رویم.

آیا ممكن است ویروس خفیف تر شود؟
یكی از استدالل ها این اســت كه در موج دوم، ویروس ها با 
تكامل بیشتر افراد بیشتری را مبتال می كند اما كمتر كشنده 
است. حتی HIV هم به نظر می رسد خفیف تر شده است. این 
تئوری می گوید كه ویروس ها اگر میزبان خود را نكشــند، 
خفیف تر می شوند، اما راحت تر گسترش می یابند. پروفسور 
بال می گوید: البته این مورد تضمین شده نیست اما چیزی 
است كه به مرور زمان در طوالنی مدت اتفاق می افتد. بیش 
از 6 ماه از شیوع ویروس كرونا می گذرد اما هنوز شواهدی در 
دست نیست كه نشان بدهد جهش ویروس باعث كم خطرتر 

شدن آن می شود یا بیشتر گسترش می یابد.

موج دوم كرونا مرگبارتر از موج اول 
خواهد بود؟ 
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خارج می شوند و در نتیجه سلول بیش از حد نیاز سوخت می سوزاند.
دانشــمندان با علم به اینكه این مولكول ها می توانند سوخت وساز 
سلول را تغییر دهند، در واقع به هدف نهایی كه دارویی امن و بی خطر 
برای مبارزه با چاقی است فكر می كنند. آنها در طول آزمایش های 
 BAM15 خود، روی موش ها، به این نتیجه رســیدند كه مولكول
نه تنها سمی نیست، بلكه در دوز بسیار باال، بر مركز سیری مغز نیز 

تأثیر نمی گذارد.
در گذشته بسیاری از داروهای ضد چاقی به بدن افراد دستور توقف 
غذا خوردن را می داد. اما بیماران با قطع آنها می توانستند دوباره به غذا 
 ،BAM15 خوردن روی بیاورند. اما در مطالعه روی موش ها با تزریق
حیوانات همان مقدار غذایی كه گــروه كنترل می خوردند، دریافت 

كردند و همچنان در حال از دست دادن حجم چربی بودند.

یك عارضه جانبی دیگر داروهای چاقی، افزایش دمای بدن بود كه 
محققان با آزمایش بدن موش ها متوجه شدند كه دمای بدن موش ها 

با استفاده از BAM15 زیاد نشده است.
اما یك مشــكل كه نگرانی ها را درباره نیمه عمر BAM15 افزایش 
می دهد، تأثیر كم این دارو در موش ها بود. البته به گفته محققان در 
دوزهای خوراكی انسانی، نیمه عمر بهینه آن بیشتر خواهد بود. نكته 
دیگر این است كه آزمایش BAM15 روی موش ها موفق بوده است، 
اما لزوما روی انسان نیز همان پاسخ را نخواهد داد. سانتوس در این باره 
می گوید: ما در اصل به دنبال همان نوع مولكول هستیم با این تفاوت 
كه بیشتر در بدن بماند یا تأثیر بیشتری داشته باشد. ما برای این كار 
در حال تغییر در ساختار شیمیایی تركیب هستیم. تاكنون، چند صد 

مولكول مربوط به این پروژه ساخته ایم.

درمان مؤثر چاقی
جان كروان مدیر اجرایی مركز تحقیقات زیست پزشكی پنینگتون 

 BAM15 در باتون رژ لوئیزیانا نیز درباره تحقیقات روی مولكول
می گوید: هم اكنون تنها چند راه درمان برای درمان چاقی با 
تأیید ســازمان غذا و دارو وجود دارد و افرادی كه این داروها 

را مصرف می كنند، معموال به نــدرت در طوالنی مدت قادر به 
كم كردن وزن هســتند. متوقف كردن بیمــاری چاقی نیاز به 
داروهای جدید و مؤثرتر دارد. این تحقیق جدید یك قدم بسیار 
امیدوار كننده در فرایند كشف داروی مؤثر است. ما امیدواریم در 

آینده ای نه چندان دور مولكول BAM15 یا تركیبات مرتبط با آن 
به مرحله پیشرفته داروی بالینی برسد و یك گزینه درمانی مناسب 
برای بیمارانی با مشكل چاقی باشد. مولكول BAM15 با تمام دارو 
و درمان های موجود كه عمدتا با كاهش میزان غذای فرد یا كالری 
جذبی بدن عمل می كند، فرق می كند. BAM15 با نیروگاه سلولی 

كار می كند و در نتیجه میتوكندری انرژی بیشتری می سوزاند. 
حتی اگر سال ها بعد این كشف بتواند به كشف داروی واقعی 

الغری منجر شود، هیچ وقت نمی تواند جای ورزش و داشتن 
رژیم غذایی ســالم را بگیرد. ورزش و غذای ســالم عالوه 
بر جلوگیری از چاقی، ســالمت اعضای مختلف بدن را 

تضمین می كنند.

ســایر مزایای BAM15 هم این موارد شــمرده 
می شوند:

  كاهش ســطح قند خون و انسولین، صرف نظر از 
كاهش وزن

  بهبود حساســیت ماهیچه اســكلتی )ماهیچه  
اسكلتی از هزاران تار ماهیچه ای انقباض پذیر تشكیل 
شــده  اســت كه به  صورت موازی در كنار یكدیگر 
قرارگرفته اند و توسط غالفی از بافت همبند احاطه 
شده  اســت. این عضالت حدود دوسوم وزن بدن را 
تشكیل می دهند( به اثرات انســولین. مقاومت به 
انسولین در ماهیچه اسكلتی یكی از عوامل اصلی 

خطر ایجاد دیابت نوع2 است.
 كاهش تجمع چربی كلی با محدود كردن ساخت 
چربی در كبد، كلیه ها و خون. تجمع بیش از اندازه 
چربی در كبد، كلیه و خون می تواند به آسیب اندام ها 

و مشكالت قلبی منجر شود.

ركوردشكنی
با داشتن یك دوچرخه همه   چیز ممكن به نظر می رسید و مردم 
عادی سفرهای فوق العاده ای را پشت سر می گذاشتند. به عنوان 
مثال در تابســتان سال1890، یك ســتوان جوان در ارتش 
روسیه از سن پترزبورگ تا لندن را پدال زد و میانگین مسافت 
طی شده اش با این وسیله نقلیه، حدود 70مایل در روز )نزدیك 
به 113كیلومتر( بود. در سپتامبر سال1894، آنی 
الندندری 24ســاله با دوچرخه از شیكاگو 
خارج شد و نخستین زنی بود كه سراسر 
جهان را با دوچرخه پیمود. درست یك 
سال بعد، او دوباره به شیكاگو بازگشت 
و جایزه ای 10هزار دالری را به دست 

آورد.

افزایش میزان ازدواج
دوچرخه تقریبا همه جنبه های زندگی را درگیر خود كرد. هنر، 
موسیقی، ادبیات، مد و حتی خزانه ژن انســان. یك تحقیق و 
مطالعه در انگلســتان نشان از افزایش چشــمگیر ازدواج بین 
خانواده هــای دوچرخه ســوار در دهه1890 میــالدی دارد. 
بسیاری از جوانان می توانستند با دوچرخه به حومه شهر بروند 
و وارد روستاهای گوناگون شــوند و این چنین بود كه گاه آنها 

می توانستند كسی را برای زندگی مشترك پیدا كنند.

جامعه ای شاداب تر
یك نویسنده در مقاله ای با عنوان »تأثیرات اقتصادی و اجتماعی 
دوچرخه« كه در نشریه »جامعه شناسی آمریكا« به چاپ رسید، 
شهرهایی تمیزتر، سبزتر و آرام تر را با ساكنانی شادتر و سالم تر 
پیش بینی كرد. او نوشت: »با تشكر از دوچرخه، جوانان بیشتر 
دنیا را می بینند و تماس ها گســترش می یابند. بدون دوچرخه 
آنها به ندرت فراتر از مســافتی كه قدم می زدند از خانه هایشان 
دور می شــدند، اما حاال با دوچرخه به صورت مرتب به بسیاری 
از شــهرهای اطراف می روند و بــا كل مناطق در ایام 
تعطیالت آشنا می شوند. چنین تجربیاتی باعث 
رشد انرژی، اعتماد به نفس و استقالل در 

شخصیت می شود...«.

جاده سازی
توجــه سیاســی میلیون ها 
دوچرخه سوار و البته یكی 
از بزرگ ترین صنایع آن 
روزهای آمریــكا منجر 
به پیشرفت ســریع در 
خیابان هــای شــهر و 
جاده های كشــور شد؛ 
چراكه دوچرخه سواران 
به معنای واقعــی كلمه 
راهــی را بــرای عصـــر 
غیرقابل پیش بینی اتومبیل 
فراهم كردند. بروكلین یكی از 
نخستین مسیرهای اختصاصی 
دوچرخه سواری را در سال1895 
افتتاح كرد؛ مســیری كــه از پارك 
هوایی تا جزیره كانی گسترانیده شده 
بود. روز اول حدود 10هزار دوچرخه ســوار 
از آن استفاده كردند. 2 سال بعد، شهر نیویورك 
در پاســخ به تعداد فزاینده ای از دوچرخه ســواران، 
نخســتین كد ترافیك آمریكا را تصویب كرد. تدی 
روزولت، رئیس پلیس شهر، مأموران دوچرخه سواری 
را معرفی كرد كه می توانستند، كسانی كه با سرعت 

غیرمجاز دوچرخه می رانند را دستگیر كنند!

از دوچرخه تا هواپیما
در دیتون اوهایو، 2 مكانیك دوچرخه به نام های ویلبر و اورویل 
رایت، مشــغول تحقیق درمــورد یك ایده خاص شــدند. آنها 
می خواستند وسیله ای برای پرواز اختراع كنند كه سنگین تر از 
یك ماشین پرنده باشد. برای آزمایش امكانات آیرودینامیكی، 

این برادران بال ها را به دوچرخه می بستند و تحقیقات خود را با 
سودی كه از فروشگاه دوچرخه شان به دست می آوردند، تامین 

می كردند.

نیاز امروزی
شهرهای بزرگ مانند تهران، نیازمند استفاده مجدد از دوچرخه 
هستند. شهرداری تهران مدت هاست در این زمینه فعالیت كرده 
و طرح های عملی مختلفی را نیز به مرحله اجرا درآورده است. این 

روزها تالش می شود كه در شهرهای دیگر كشور هم مسیرهای 
ویژه برای دوچرخه سواری امن به وجود بیاید.

تنها همت شــهروندان می تواند بار دیگر دوچرخه را به شهری 
مانند تهران بازگرداند تا میزان آلودگی های زیســت محیطی 
كاهشی محسوس داشته باشد. همانگونه كه در برخی از شهرهای 
دنیا با وجود خودروهای مدرن ارزان قیمت، باز هم مردم ترجیح 
می دهند كه بخشی از حمل و نقل درون شهری خود را با دوچرخه 

انجام دهند.

نخستین دوچرخه پرتابل 
ساخته شد.

18
88

دوچرخه درازكش 
به وجود آمد.

19
01

دوچرخه كوهستان 
اختراع شد.

19
70

مخترعان ژاپنی دوچرخه برقی
 ساختند.

19
90

هه 
د

دوچرخه سازی
زنان كارگر در كارخانه دوچرخه سازی 

هركولس در بیرمنگام در دهه1940؛ 
كارخانه ای كه در سال1910 راه اندازی 
شد. این كارخانه در دهه1930، یكی 

از بزرگ ترین دوچرخه سازی های 
جهان بود و روزانه بیش از هزار دستگاه 

دوچرخه تولید می كرد.

خروج از خیابان ها
دوچرخه سواران در سال1942 و در روزهای 

پرتنش جنگ جهانی دوم، آرام و به دور از هیاهو 
درحال دوچرخه سواری در پارك مركزی نیویورك 

هستند. پس از روزهای طوفانی دهه1890، 
خودروها جای دوچرخه را گرفتند و این وسیله 

نقلیه تبدیل به وسیله ای برای تفریح و ورزش شد.

ركوردهای افسانه ای
مارشال والتر تیلر، نخستین ستاره 

دوچرخه سواری جهان نام گرفت. او در اوج 
جوانی و در سال1896، موفق به ثبت 7ركورد 

جهانی در دوچرخه سواری شد. یكی از 
ركوردهای او تا 28سال دست نخورده باقی ماند.

مسافرت 2ساله
در سال1891، توماس 
گاسكل آلن و ویلیام 

لوییس ساچتلبن، 
2 دانشجوی جوان 

آمریكایی مسافرتی 
دو ساله با مسافت 

15هزار مایل بین یونان 
و چین را تجربه كردند 
تا ركوردی فوق العاده 

از خود برجای بگذارند.
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افرادیكهدردوراندوركاری،درخانهكاركردندچهتجربياتیراپشتسرگذاشتهاند؟

كار در منزل؛ تضميني
 كار در خانه وسوسه انگيز است و مزايايي دارد، اما تجربه جديد دوركاري در دوران شيوع كرونا، 

معايب آن را روشن كرده است
ويروس كرونا تجربه جديــدي را پيش روي 
همه ما گذاشت. حاال شــكل عادي جامعه، 
تعريف جديدي پيدا كرده است. دعوت براي 
حفظ فاصله اجتماعي، قرنطينه و دوركاري، روش هاي زندگي اجتماعي و كار 
كردن افــراد را حداقل براي مدتي تغيير داد. از روزهاي ابتدايي اســفند 98 
و با شيوع كرونا در كشــور، بحث ضرورت موافقت كارفرمايان با دوركاري و 

مرخصي كارمندان به ميان آمد و از همان زمان اجراي طرح دوركاري در خيلي 
از مشاغل آغاز شــد. اين اتفاق جديد در ايران كارفرمايان و كارمندان آنها را 
درگير چالش هاي جديدي مثل حفظ ميزان بهره وري همراه با حضور كمتر افراد 
در ادارات كرد. شايد پيش از اين، حاضر نشدن سر كار و درآمد داشتن، شغل 
رؤيايي خيلي ها بود و از آن استقبال مي كردند، اما وقتي كار به اجرا رسيد معلوم 

شد معايبي هم وجود دارد كه انكار آنها، نشدني است.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار
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 كاهش مهارت: 
 ماندن 
طوالني مدت در 
وضعيت كرونا و 
برگزاري جلسات 
آنالين به مرور 
موجب از بين 
رفتن مهارت هاي 
فردي و اجتماعي 
كارمندان و 
مديران در 
زمان حضور در 
محيط هاي رسمي 
مي شود

مدرس فناوری 
 اطالعات: 

فردا ممكن است 
اتفاق بدتري از 

كرونا پيش بيايد. 
شايد روزي برسد 

كه حتي يك 
نفر هم نتواند 

در محل كار 
حاضر شود. كار 
كردن در چنين 

شرايطي نيز 
بايد پيش بيني 
و دسترسي ها 

به سرويس هاي 
فناوري اطالعات 

مديريت شود

مشكل زيرساخت نداريم، مشكل مديريتي است
با اين حال، كرونا مقاومت را شكســت. فرهنگ ما در پديده هاي بسياري 
تغيير كرد؛ از تغيير فرهنگ دست دادن و روبوسي كردن بگيريد تا تغيير 
استانداردها در زمينه رعايت بهداشت فردي. كرونا مقاومت در برابر استفاده 
از خدمات آنالين را هم شكست. دستگاه هاي دولتي و غيردولتي را مجاب 
كرد كه نوعي از كار كردن وجود دارد به نــام كار كردن از خانه و اين اصاًل 
به معناي تنبلي يا از زير كار در رفتن نيســت. حاال همه مي دانند كه بايد 
اين نوع كار كردن را به رسميت بشناسند و امكانات الزم را براي گسترش 

آن فراهم كنند.
امين گلســتاني، پژوهشــگر و مدرس حوزه 
فناوري اطالعــات درباره تجربــه دوركاري و 
استفاده از خدمات آنالين و مزايا و معايب آن 
مي گويد:»چنين تجربه اي تا پيش از اين اصاًل 
در كشور ما وجود نداشــت. كشورهاي ديگر 
همواره از خدمات آنالين اســتفاده مي كردند. 
دوركاري و استفاده از اپليكيشن هاي ارتباطي 

براي انجام جلســه ها و كارها در كشــورهاي ديگر همواره انجام مي شد. 
آنها منتظر نماندند كه فاجعه به وجود بيايــد و تازه بخواهند براي بحران 
چاره انديشــي كنند آنها از قبل، فضاي ســايبر را پيگيري كرده بودند«. 
در ايران مثل همه بحران هــاي ديگر، تازه در دل بحــران براي حل آن 
چاره انديشي مي شود. گلستاني مي گويد:»ما از نظر زيرساخت هاي فني 
در كشور كمبودي نداريم. مشكل ما نبود مديريت در اين باره است. وقتي 
در يك شــرايط بحراني و در بازه زماني كوتاهي سيستمي طراحي شود، 
نتيجه اش باگ ها و مشكالت متعدد آن، هنگام استفاده كاربران مي شود«.
يكي از اين سيســتم هاي پر از باگ كه آموزش و پــرورش آن را در دوران 
قرنطينه براي دانش آموزان بيرون داد، اپليكيشن شاد بود. آن قدر در مدت 
كوتاهي طراحي شــد كه ابتدا فقط از طريق وب و سيستم عامل اندرويد 
مي شد از آن استفاده كرد و سيستم هاي  آي او اس درنظر گرفته نشده بودند. 
به سختي و با گذشــت چند وقت آن را براي  آي او اس هم طراحي كردند. 
حتي در اين اپليكيشن اين موضوع ديده نشده بود كه در يك خانواده دو تا 
سه دانش آموز وجود داشته باشد. وقتي نفر دوم مي خواست ثبت نام كند، 
نفر قبلي بيرون انداخته مي شــد. همه خانواده ها هم دانش كافي براي كار 
با اين مسائل را ندارند. حتي اين برنامه، وويس)ضبط صدا( نمي پذيرفت و 
معلم نمي توانست از اين امكان استفاده كند. گلستاني با تأييد اينكه استفاده 
از شــاد، ســخت بود و خانواده ها به زحمت افتادند، مي گويد: »اما كم كم 
مشكالت برطرف شد و قطعاً اگر اين تجربه ها فراموش نشود و براي بهبود 

اين ساختارهاي فناوري تالش شود، آينده بهتري را خواهيم ديد«.

به دنبال راه حل در دوران بحران
او مي گويد:»در دوران دوركاري، ســازمان هاي دولتي هم اصاًل آمادگي 
نداشتند. همه جا بايد يك DRP)طرح بازيابي در شرايط فاجعه( را داشته 
باشند. يعني از قبل پيش بيني شده باشــد كه در شرايط فاجعه و بحران 
سرويس ها چطور با يكديگر ارتباط برقرار و خدمات حياتي را به مردم ارائه 
كنند«. اين پژوهشگر حوزه فناوري اطالعات ادامه مي دهد:»اما همه اش 
هم بد نبود. كرونا باعث شد ما قدم اول را برداريم و در اين باره تجربه هايي 
كسب كنيم. اميد مي رود كه اين روند ادامه يابد و سازمان ها خود را براي 
شرايط بحران آماده كنند. مردم و سازمان ها آرام آرام ياد گرفتند در برابر 
تغييرات دنياي ديجيتال و آنالين مقاومت نكنند.حاال آنها به فكر هستند 
كه چطور در چنين شرايطي كسب و كار خود را حفظ كنند و اقتصاد را از 
آسيب برهانند. حاال به دنبال راه حل هاي جايگزين هستند. االن در نقطه اي 

هستيم كه دانش مهندســي و دانش مديريت به كمك يكديگر آمده اند. 
اين همكاري كه به آن مديريت تكنولوژي مي گويند، مي تواند كاري كند 
كه ســخت افزارها و نرم افزارها براي بخش هاي مختلف كشور با توجه به 

ظرفيت هاي استفاده از آنها برنامه ريزي شود«.
درباره اينكه بعضي اپليكيشن ها، وب سايت ها و بقيه برنامه هاي ارائه شده 
بــراي خدمات دهي به مردم، مشــكل دارنــد و خيلي هــا نمي توانند از 
آنها اســتفاده كنند، مي گويد:»در زمان طراحي بســترهاي ارتباطي و 
اپليكيشن هاي خاص، ظرفيت استفاده از آن بايد ديده شود. بايد بدانيم 
ميزان مخاطبان ما چه تعدادي است. مثاًل سرويسي را براي 5نفر طراحي 
مي كنند اما 500نفر براي ورود به آن درخواست مي دهند كه اين سيستم 
كارايي خود را از دســت مي دهد و تعداد زيادي از درخواست ها بي پاسخ 
مي ماند. درباره اپليكيشن، تبليغات زياد مي كنند و شعار مي دهند ولي در 
طراحي آن، مديريت ظرفيت نداشته اند كه با شكست مواجه مي شود.وقتي 
به بحث زيرســاخت هاي آنالين و مجازي وارد مي شويم، بايد مقوله هاي 
مختلف و ابعاد بسيار متعددي را درنظر گرفت. اگر طراحي درست انجام 
شود، مشكلي پيش نمي آيد و سيستم كار خود را به خوبي انجام مي دهد«.

پيشنهاد برگزاري مانور دوركاري
اين روزها همه دستگاه ها تالش مي كنند تا سازوكارهاي الزم براي ارائه 
خدمات آنالين را فراهم كنند. دولت نيز بخشنامه هايي را در اين باره صادر 
كرده است. گلستاني مي گويد:»فردا ممكن اســت اتفاق بدتري از كرونا 
پيش بيايد. شــايد روزي برســد كه حتي يك نفر هم نتواند در محل كار 
حاضر شود. كار كردن در چنين شرايطي نيز بايد پيش بيني و دسترسي ها 
به سرويس هاي فناوري اطالعات مديريت شــود«.  او ادامه مي دهد:»به 
سازمان ها پيشــنهاد داده ايم براي آمادگي در مورد چنين شرايطي مانور 
برگزار كنند. مثاًل ســازمان در يك بازه زماني با يك دهــم نيروها كار را 
پيش ببرد و بقيه را در خانه به هم وصل كند. شرايط در زمان مانور خيلي 
ســختگيرانه تر است و اســناد و اطالعاتي به دســت مي آيد كه مي تواند 
رويه هاي شغلي را عوض كند و به چابكي يا بازدهي بيشتر سازمان منجر 

شود«.

دوركاري بدون امكانات ممكن نيست
اميرمحمد، كارمند مالي- اداري يك سازمان بزرگ دولتي 
اســت. به گفته او، بعضي مديران به شكل خودخواهانه اي 
بيشتر كارمندان را در دوران دوركاري به سر كار كشاندند؛ 
»در سازمان ما تصميم براي دوركاري بر عهده مديران هر 
بخش گذاشته شد و آنها به اكثر ما گفتند فقط مي توانيد در 

هفته يك روز نياييد. االن هم كه هر روز سر كار مي رويم.«
دوركاري و تماس هــاي مكرر همكاران نيز دردســرهاي 
خودش را ايجاد كــرد. او مي گويد: »در بخــش ما فقط با 
دوركاري يك نفر موافقت شد. شب عيد بود و همكار مورد 
نظر، همراه خانواده اش خارج از شــهر بود. مدير ســاعت 
11شب درباره موضوعي كاري به او زنگ زده بود و همين 
موضوع باعث دعوا و كشمكش ميان او و خانواده اش شد«. او 
ادامه مي دهد: »فرهنگ دوركاري براي بعضي ها جا نيفتاده 
است. اگر قرار اســت در خانه كار كنيم، فقط بايد به اندازه 
شيفت كاري از ما كار بخواهند و تماس بگيرند. خارج از اين 
ساعت نبايد مزاحمت ايجاد كنند. متأسفانه دوستان ديگرم 

هم اين شكايت را از كارفرمايشان داشته اند«.
اميرمحمد مشــكل ديگري را نيز درباره دوركاري مطرح 

مي كند: »حتي اگــر مديرم هم بــا دوركاري من موافقت 
مي كرد، چاره اي جز سر كار آمدن نداشتم، چراكه امكانات 
كار در خانه برايم مهيا نبود. من يك ميني لپ تاپ دارم كه 
حتي برنامــه آفيس هم روي آن باال نمي آيــد. توقع كار با 
برنامه هاي حساس و پيشــرفته را نمي توانند از من داشته 
باشند. زيرساخت هاي ســخت افزاري، موضوع مهمي در 
دوركاري محسوب مي شود. توقع دارند با امكانات شخصي، 
اينترنت خانگي و با اســتفاده از آب و برق منزل كار كنيم، 
بدون اينكه هزينه اي براي تامين اين موارد به ما پرداخت 
كنند. اين در حالي است كه در دوران دوركاري از حقوقمان 

كسر هم شد و اضافه كار نيز برايمان درنظر نگرفتند«.
مشكالت سخت افزاري براي او به همين جا ختم نشد؛ »از 
طرف ديگر، كارهاي ما محرمانه است و در روزهايي كه سر 
كار نمي رفتيم بايد انتقال اطالعــات محرمانه را از طريق 
جي ميل يا واتس اپ انجام مي داديم كه بســتر امني نبود. 
حداقل بايد براي ســازمان هاي مهم، سرور داخلي درنظر 
بگيرند يا بستري ارائه كنند كه كاركنان از طريق آن بستر 
داخلي با هم در ارتباط باشند. جالب است كه با گذشت دوران 
دوركاري هم مديران ســازمان به فكر ايجاد بستري براي 

چنين شرايط بحراني اي نيفتادند.« خيلي ها اعتقاد دارند 
كه اگر امكانات كار از منزل براي آنها از سوي سازمان فراهم 
شود، در شرايط عادي هم ترجيح مي دهند در خانه كار كنند 
و بازدهي خوبي داشته باشند. او مي گويد: »زمان هايي هست 
كه حتي در سازمان با توجه به رفت وآمد زياد آدم ها كارهايم 
را نمي توانم انجام دهم. اما محيط خانه آرام اســت. هزينه 
رفت وآمد ندارم، ترافيك را تحمل نمي كنم. زمان طوالني را 
در راه نمي مانم. سازمان نيز با دوركاري بلندمدت كاركنان 
خود مي تواند دستگاه هاي عريض و طويل خود را كم كند 
و بعضي ساختمان ها را بفروشد و هزينه ها را كاهش دهد. 
بعضي مشاغل مستلزم حضور فيزيكي در محل كار است، اما 
كارهاي ستادي را به راحتي مي توان با دوركاري جمع و جور 
كرد. حضور فيزيكي من پشت ميز در اداره به درد چه كسي 
مي خورد. درصورت وجود بعضي امكانات، همه اين كارها را 

مي توانم در خانه انجام دهم«.

خانه بودن لذتبخش نيست
نيلوفر نيز از تجربه دوركاري خود چندان راضي نيست. او در 
يك شركت داده كاوي فعاليت مي كند و قباًل هم تجربه اي 

مشابه دوركاري داشته است. حاال ديگر به طور كل در خانه 
است و در محل كار حاضر نمي شــود. مي گويد: »محيط 
خانه براي كار كردن ساخته نشده اســت. دائم رفت وآمد 
وجود دارد و خانواده متوجه نيستند كه در خانه ماندن تو به 
معناي تعطيلي نيست و بايد كارهايت را به موقع انجام دهي. 
محيط خانه پر از مسائلي است كه حواست را پرت می كند و 

نمي تواني براي كار تمركز كني«.
او كه 4 ماه اســت همكارانــش را از نزديك نديده اســت، 
مي گويد: »هر روز چاي را آماده مي كنم و با لباس كار و آماده 
پشت لپ تاپ مي نشينم. كارم مثل گذشته از 8صبح آغاز 
مي شود. براي انجام پروژه ها هر صبح با مدير و ديگر كاركنان 
جلسه آنالين داريم. هماهنگي ها را انجام مي دهيم و گزارش 
كار ارائه مي كنيم. اما بازدهي همه مان نسبت به زماني كه 
در شركت حاضر مي شديم، بسيار پايين تر آمده. پروژه ها 
بســيار كندتر پيش مي رود و درصد خطاها نيز باالتر رفته 
است. آدم ها وقت مفيد كمتري را براي كار مي گذارند و شايد 
استراحت و جنبه هاي ديگر زندگي برايشان پررنگ تر شده 
است«. نيلوفر مي گويد حاضر نيست دوركاري را در شرايط 
عادي نيز دنبال كند و ادامه مي دهد: »شايد اگر در خانه، اتاق 

كار مخصوص خودم را داشتم، كمي شرايط قابل تحمل تر 
بود، اما در هر حال بعد از اين مدت طوالني ديگر نمي توانم 
از خانه بودن لذت ببرم. دلم كار در فضاي اجتماعي با افراد 

ديگر را مي خواهد«.

موافقان دوركاري
پدرام، فعال حوزه فنــاوري اطالعات و متخصص طراحي 
وبسايت مي گويد دوركاري و فاصله اجتماعي بر روال كار 
او تأثيري نمي گذارد. او ادامه مي دهد: »حتي اگر در دفتر، 
كار كنم، باز هم بخش عمده اي از كارهايم را به خانه مي برم 
چرا كه بعدازظهرها و شب ها بازدهي بيشتري دارم. بنابراين 
وقتي دوركاري اجباري شــد، در زندگي من تغيير زيادي 
ايجاد نشــد. فقط كارم در خانه كمي بيشــتر از قبل شد. 
احتماالً اين موضوع براي آنهايي كه اين روزها براي نخستين 

بار كار از خانه را انجام داده اند، سخت تر است«.
سمانه حســابدار يك اداره دولتي اســت. او كه يك فرزند 
ده ساله دارد، مي گويد: »دوركاري براي من عالي بود. در آن 
2ماه به كارهاي خانه و فرزندم مي رسيدم. حضور من در خانه 
او را نيز خوشحال تر نگه مي داشت و حال فرزندم بهتر بود. 

خودم هم خوب بودم و انرژي ام بسيار باال رفته بود و با آنكه 
فقط 3 روز در هر هفته در محل كار حاضر مي شدم، بازدهي 
كارم از گذشته بهتر بود. خسته نبودم و به راحتي كارهايم 
را انجام مي دادم«. او ادامه مي دهد: »در خانه نيز براي كار 
مشكلي نداشتم. صبح ها تماس مي گرفتم و درباره سندهاي 
شــركت هماهنگي هاي الزم را انجام مي دادم، ايرادات كار 
را مي گفتم و با اپليكيشــن های واتس اپ و تلگرام كارها را 
هماهنگ مي كرديم. اگر دوركاري ادامه پيدا مي كرد به شدت 
از آن استقبال مي كردم. البته دوركاري بدي هاي خودش را 
هم دارد. مثاًل اگر اين دوركاري دائمي باشــد، از ارتباط و 

تعامل روزانه با همكاران و دوستانم محروم مي شوم«.
فاطمه، مترجم در يك سازمان غيردولتي، مي گويد از اينكه 
در خانه كار مي كند، بسيار راضي است؛ »كار كردن در خانه 
بســيار جالب اســت چرا كه زمانت را خودت برنامه ريزي 
مي كني و همه چيز انعطاف پذير اســت. حواس پرتي هاي 
دفتر هم وجود ندارد. همينطــور در هزينه هايم هم خيلي 
صرفه جويي شد. رفت وآمد برايم خيلي هزينه بر بود. عالوه بر 
هزينه، با وجود كرونا استرس هم در اين رفت وآمدها وجود 

داشت كه با دوركاري همه اين دغدغه ها رفع شد.«

زحمت بيشتر
سازمان ها اخيرا برخي جلسات رسمي را به شكل 
حضوري برگزار مي كنند. اسماعيل سيدي، مدير 
تشــريفات اتاق ايران در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد:» بيشــتر جلســات ما برخالف ســاير 
ســازمان ها حضوري اســت و 30درصد به صورت 
آنالين برگزار مي شود. در جلسات رسمي حضوري 
قواعد و ســبك و شــيوه رفتاري رنگ و بوي كرونا 
به خود گرفته و متفاوت از گذشته شده و عمال زحمت 
ما به خاطر ضدعفوني كردن هــاي مكرر و كنترل 
فاصله گذاري ها بيشتر شده است. در اتاق ايران اين 
پروتكل هاي بهداشتي بيشتر از قبل اجرا مي شود. 
افراد حتما قبل از ورود به جلســه با تب سنج چك 
مي شوند. بر ضد عفوني كردن دست ها كنترل داريم 
و ماسك در اختيارشان قرار می دهيم. كارمندان و 
مهمانان با يكديگر دست نمي دهند و روبوسي و در 
آغوش گرفتن هم فعال منتفي است. همه با رعايت 
فاصله گذاري فيزيكي در جاي خود مستقر مي شوند 
و اگر تعداد افراد حاضر در جلسه زياد باشد و به اندازه 
كافي فضا وجود نداشته باشد برخي به صورت آنالين 
در جلسات حضور پيدا مي كنند. چون جلسات اتاق 
در بخش هاي مختلف زياد است ما موظفيم بعد از 
جلسه سالن را براي برگزاري جلسه بعدي ضدعفوني 

و آماده كنيم. تنها نوشيدني هم آب معدني است«. 

الگوهاي رفتاري اداري 
در تشــريفات اداري ســازمان، اســتانداردها و 
ويژگي هاي ظاهري كاركنان حتي در آبدارخانه ها 
بسيار مهم اســت و اين موارد در محيط هايي مانند 
ســفارتخانه ها كه مهمانان خاص و ويــژه اي دارند 
اهميت بيشــتري دارد. گرچه بهداشــت فردي، 
محيط و ظروف پذيرايي و مــواد غذايي)چگونگي 
نگهداري و بسته بندي آن و توجه در عدم به كارگيري 
مواد غذايي تقلبي(، شيوه هاي مختلف چيدمان ميز 
و صندلي، تعيين فواصل آن و حتي تفاوت ميزآرايي 
در فضاي باز و بســته، چيدمان ميز پذيرايي و ميز 
ناهار كه به كارگيري روميزي ها، ظروف پذيرايي و 
دستمال سفره ها در آنها متفاوت است، در مواقعي 
اهميت پيدا مي كند كه جلســات به شكل ضيافت 
برگزار شود و پذيرايي به صرف غذا و شيريني باشد 
و يك مهمان رسمي در جلسه حضور يابد. در چنين 
مواقعي الگوهــاي رفتاري اداري، آداب معاشــرت 
و تكريــم ارباب رجوع)مشــتري مداري( در قالب 
تشريفات معنا مي گيرد. در واقع برگزاري مجالس و 
جلسات اين چنيني يك مسئول تشريفات را ترغيب 
به يادگيري مي كند تا روي نحوه حمل و سرو غذا و 

نوشيدني)چاي، قهوه، ميوه، آب ميوه و...( و زمان و 
روش صحيح جمع آوري ظروف در جلسات ضيافتي 
اطالعات به روز و مدرن كسب كند. اما جلساتي كه 
به صورت ضيافت با مهمانان خارجي از سوي ادارات 
و سازمان ها برگزار مي شد فعال لغو شده و جلسات 
داخلي هم به شكل رســمي برگزار مي شود و ادامه 
اين وضعيت به مرور زمان عمال فرصت هاي آموزشي 
و تمريني و اعمال خالقيت براي به روز بودن در نحوه 
پذيرايي را عمال از كاركنان بخش تشريفات خواهد 
گرفت. سيدي مي گويد: »گرچه جلسات ضيافتي 
ديگر مانند سابق در سازمان برگزار نمي شود اما بايد 
به اين نكته توجه داشت كه تشريفات يك مزيت و 
فرصت براي رسيدن به اهداف سازماني است؛ چرا كه 
با ايجاد محيطي رسمي و آرام، جلسات ضيافتي را به 
سمت و سويي مي برد كه مطلوب مديران و به صورت 
كلي سازمان موردنظر است. تشريفات به مالقات ها، 
مذاكرات، ضيافت ها و ديد و بازديدها جنبه رسمي 
مي دهد و تعهداتي را براي طرف مقابل ايجاد مي كند 
و در مجموع در روابط كاري سازمان ها بسيار مفيد و 
مؤثر است. اما برگزاري جلسات آنالين جدا از برخي 
مزيت ها كامال خشــك و بي روح است و جايي براي 

تشريفات خاص ندارد«.

ارتباطات مؤثر 
در اين مــدت كــه دوركاري بر فضــاي ادارات و 
سازمان هاي مختلف در ايران و سراسر دنيا حاكم 
بوده، مسئله تشريفات بسيار تحت الشعاع قرار گرفته.

ســيدي مي گويد: »تشــريفات در حالي به ناچار 
كمرنگ تر شده كه قادر است اصول ارتباطات مؤثر 
با مديران، همكاران و مهمانان را با قواعدي كه اجرا 
مي كند بياموزد. برگزاري جلسات آنالين به صورت 
ويدئوكنفرانس و صرفا ارتباط تصويري و كالمي قطعا 
نمي تواند اوضاع را تحت كنترل درآورد و در برخي 
موارد ممكن است سازمان را از اهداف خود دور كند 
و نتيجه مطلوب رخ ندهد؛ چرا كه برقراري ارتباط با 
زبان بدن از جمله حركات، رفتارها و تغيير چهره و 

حتي نگاه مهمانان و مديران، آن هم در يك تعامل 
اجتماعي و تجاري بسيار مهم است و مبين آن چيزي 
است كه در ذهن شــان مي چرخد و جهت ارتباط 
مؤثر بسيار كاربردي است. اما در دوركاري اخير در 
سازمان ها و ادارات اين مزايا تا حدود زيادي از دست 
رفته است. از طرف ديگر هميشه مدل هاي پذيرايي و 
تشريفات مانند سرو انواع نوشيدني ها در يك جلسه 
طوالني مدت براي هر دو طــرف مهمان و ميزبان 
جذابيت دارد و نوعي زنگ تفريح محسوب مي شود تا 
ذهن براي دقايقي از فضاي خشك و رسمي گفت وگو 
خارج شود. در حالي  كه جلسات ويدئوكنفرانس بيش 
از اندازه در فضايي خشــك، رسمي، خسته كننده 
و بي روح اتفاق مي افتد و تمركزها روي موضوعات 
اصلي است اما هميشه حواشي جلسات حضوري آن 
را براي مهمانان و مديران دوست داشتني تر مي كند 
و بسياري از تعامل ها و توافق ها در چنين فضايي رخ 
مي دهد و در خداحافظي ها تصويري خاطره انگيز در 
قاب ذهني افراد شكل مي گيرد«.  محيط نيز به عنوان 
يكي از ابزارهاي تعامل بيشتر در دوركاري و جلسات 
آنالين از دست رفته و جنب و جوشي در تداركات يك 
مراسم وجود ندارد. محيطي نيست تا رنگ پردازي و 
نورپردازي شود و يك محيط گرم با تهويه اي متبوع 
براي همه در شرايطي استاندارد به يك ميزان ايجاد 
كرد و روان را به درجه اي از آرامش رساند تا مهمانان 
و ميزبانان به دور از تنش، ترس و اعتماد به نفس پايين 
و هيجان كاذب تصميم های مهم سازماني بگيرند. 
ارتباط فيزيكي منوط به سرعت اينترنت نيست اما 
ارتباطات آنالين گاه با قطعي هاي مكرر كالفه كننده 
مي شــود. ماندن طوالني مــدت در اين وضعيت و 
برگزاري جلسات آنالين همچنين به مرور موجب 
از بين رفتن مهارت هاي فردي و اجتماعي كارمندان 
و مديران در زمان حضور در محيط هاي رســمي 
مي شود. البته در جلسات آنالين هم افراد ملزم به 
رعايت قواعدي هستند. به گفته مدير تشريفات اتاق 
ايران، كارمندان و مهمانان جلسه نمي توانند با هر 

لباسي در جلسات آنالين حضور پيدا كنند.

زيرساخت هاي فني چه ضعف هايي دارد كه نمي توان دوركاري را در بسياري از مشاغل دولتي اجرا كرد؟

كرونا، مقاومت را شكست
كوويد-19باعثشدتالشهابرایتامينزيرساختهایفناورانه،سريعتروبهترپيشرود

معلمان و مديران مدارس و دانش آموزان بيشترين سختي را درباره زيرساخت هاي فني اينترنتي در دوران قرنطينه 
و دوركاري اجباري تجربه كردند. تجربه دوركاري كاركنان ادارات نيز كمابيش مشابه بود. يك سوم پرسنل در ادارات 
حضور داشتند و بقيه بايد كار خود را با سيستم هاي مجازي و برنامه هاي آنالين در منزل پيگيري مي كردند. در اين 
دوران، مردم هم دائمًا براي انجام بعضي كارهاي اداري به استفاده از فضاي مجازي و بهره مندي از خدمات آنالين دعوت مي شدند؛ خدماتي كه بارها در 
استفاده از آنها به مشكل خوردند... تجربه اش را همه داريم؛ يا پيام رسان دچار مشكل شده يا اينترنت قطع شده يا برنامه از دسترس خارج شده يا كند 

بوده و يا اصال بلد نبوده ايم از آن استفاده كنيم و دائماً از آن بيرون افتاده ايم.

لغو جلسات و كم شدن جلسات حضوري، خدمات تشريفاتي سازماني را به چه سمت و سويي برده است؟

رسمي و بدون تشريفات
 

مديرتشريفاتاتاقايران:برگزاریجلساتآنالينجداازبرخیمزيتهاكامالخشك
وبیروحاستوجايیبرایتشريفاتنيست

رفتارهاي كرونا فقط در عرصه پزشكي ناشناخته و عجيب و غريب نيست بلكه با نگاهي ظريفانه به كالبد دروني جامعه مشاهده مي كنيم كه 
بسياري از آداب و اصول رفتار فردي و جمعي ما تغيير پيدا كرده، آن هم در كوتاه ترين زماني كه تصورش را نمي كرديم. ترك عادات رفتاري چون 
دست دادن و در آغوش گرفتن هاي گاه از سر صميميت و گاه از روي ادب و احترام، گويي در حال پايان دادن به برخي سنت ها و آيين هاست 
كه تا پيش از اين، نوعي بي احترامي و بي نزاكتي تلقي مي شد اما اكنون احساس ناامني در افراد ايجاد مي كند و ممكن است خود را در معرض خطر و آسيب بدني ببينند. 
تأثيرگذاري كرونا در سطحي وسيع تر با لغو مراسم عروسي و عزا و مهماني هاي لوكس، بازار صنف دارندگان تاالر پذيرايي و رستوران ها و باغ داران برگزاركننده مجالس 
را كساد كرد  و در اين بين كاركرد آموزشگاه هايي را كه فنون پذيرايي و تشريفات آموزش مي دهند هم بالموضوع كرده. دوركاري ادارات و سازمان ها، برگزاري جلسات 

در ويدئوكنفرانس و به صورت آنالين را به سمت رسمي شدن كشانده و از قالب ضيافت در آورده است و موجب شده تا تشريفات و فنون پذيرايي كمرنگ جلوه كند.

نيلوفر جاللي
روزنامه نگار

شيوا نجفي
روزنامه نگار
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دسته بندی 
خدمات در 
 سازمان ها: 
بر اساس برنامه 
دوم از برنامه 
جامع اصالح نظام 
اداري، بيش از 
4600 خدمتي 
كه دستگاه هاي 
اجرايي بايد 
به مردم ارائه 
دهند از سوي 
سازمان اداري 
و استخدامي 
كشور احصا، 
شناسنامه دار و 
دسته بندي شده 
است كه بر مبناي 
 آن مشخص

 مي شود كدام 
يك از دستگاه ها 
چه درصدي از 
خدمات خود را 
بايد الكترونيكي 
كنند

كاهش هزينه های 
 سربار: 

برخي از 
شركت هاي 

آي تي اذعان 
داشتند كه در اين 

مدت با افزايش 
بازدهي مواجه 

شدند و مديران 
اين شركت ها 
به اين نتيجه 

رسيدند كه بايد 
از مدت ها قبل  به 

فكر دوركاري 
مي افتادند تا از 

ايجاد هزينه هاي 
سربار و مهيا 

كردن فضاي كار 
بكاهند

از نگاه مديران، دوركاري چه چالش هايي براي حفظ بهره وري شركت هاي دولتي و خصوصي به همراه داشته است؟

دوري و دوستي
 

 مديران مخالف، ضعف كار تيمی را از تهديدها و مديران موافق، مديريت بهتر جلسات 
به شكل ويدئوكنفرانس را از فرصت های دوركاری بر می شمارند 

تجربه؛ فرصتي كه كرونا با سرايتش در مجامع در اختيار بسياري از كسب و كارهايي كه خدماتي نيستند، گذاشته 
است. مديران زيادي با كسب تجربه موفق دوركاري و بهره وري از آن، سعي كرده اند رفته رفته فرهنگ آن را در 
شركت خود جاري كنند تا در مواقعي كه امكان حضور فيزيكي نيست از تنها گزينه موجود براي باالنس و هماهنگي 
بين بخش هاي مختلف استفاده كنند و متوقف نشوند. گرچه طبق اعالم ســازمان بين المللي كار، دوركاري موجب استقالل بيشتر كارمندان در 
انتخاب ساعات كاري، افزايش بهره وري نيروي انساني، ايجاد توازن و تقويت ارتباط ميان زندگي شخصي و شغلي افراد، كاهش هزينه هاي رفت وآمد 
كارمندان، افزايش تمركز در منزل و كاهش هزينه هاي كارفرما مي شود، اما آنچه مسلم است در كنار اين مزايا، معايب و چالش هاي فراواني هم وجود 

دارد كه مديران بسياري از شركت ها، سازمان ها و واحدهاي صنفي و صنعتي با آن دست و پنجه نرم كرده اند.

آيا دوركاري توانسته بسترهاي الكترونیكي شدن نظام اداري و استخدامي كشور را فراهم كند؟

دستگاه ها بايد صفر تا صد خدمات را الكترونيكي كنند
 

گفت وگو با عالءالدين رفيع زاده؛ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی كشور 

تجارب كشورهايي كه دوركاري را تجربه كرده اند نشان مي دهد كه دوركاري بهره وري در سازمان ها را تا 40درصد 
افزايش داده است، چراكه هم براي دوركاران و هم سازمان ها در مصرف هزينه ها و زمان رفت وآمد صرفه جويي 
زيادي صورت مي گيرد. با اين حال نرخ رشد استفاده از اين روش در ســازمان ها پايين است و آنها همچنان از 
ساختار سنتي تبعيت مي كنند. دوركاري در اسفند، فروردين و اواسط ارديبهشت در كشور ما در شرايط كرونا نشان داد كه اجراي اين طرح 
مي تواند جامعه را  از مزيت هايي چون كاهش ترافيك شــهري، كاهش آلودگي هوا و سروصدا و كاهش نرخ بيكاري بهره مند سازد. با اين 
پرسش كه اجراي طرح دوركاري تا چه اندازه توانسته در افزايش بازدهي و صرفه جويي در هزينه هاي سازمان ها و ادارات مؤثر عمل كند 
و اساسا اجراي اين طرح نيازمند چه بسترهايي است با عالءالدين رفيع زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور، به 

گفت وگو نشستيم كه ماحصل آن را مي خوانيد.

امین معنوي زاده 
روزنامه نگار

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

ضعف آموزش در حوزه فضاي مجازي
يكي از چالش هايي كه برخي مديران شركت ها 
به ويــژه دولتي ها در مســئله دوركاري به آن 
اذعان دارند، نداشتن تجربه و تخصص نیروي 
كار به شــكل آنالين اســت و ضعف آموزشي 
در اين بخش زياد اســت. البته ايــن ايراد به 
ســازمان ها و ادارات ســال هاي ســال وارد 
است؛ چرا كه با شــتاب مورد انتظار به سمت 
الكترونیكي شــدن حركت نكرده اند تا تجربه 
بیشــتري در ارائه خدمات به شــكل مجازي 
پیــدا كنند و بیشترشــان همچنــان درگیر 
بوروكراســي هاي اداري و كاغذبازي هستند. 
طبیعي است در چنین شــرايطي كارمندان 
هم كه در طول ســال هاي خدمت با سیستم 
كاغذي خو گرفته اند بســتري بــراي ارتقاي 
مهارت هاي مجازي پیدا نمي كنند. به همین 
علت شرايط اضطراري و اجبار به خانه ماندن 
موجب مي شود تا كار با فضاي مجازي برايشان 
با سختي و كندي همراه با اشتباه هاي فراوان 
باشــد و بهره وري ســازمان را پايین بیاورند. 
بنابراين افزايش بهره وري و بازدهي در دوران 
دوركاري نیاز به حركت به سمت الكترونیكي 
شــدن دارد تا كارمندان تحــت آموزش هاي 
مجــازي و آنالين قــرار بگیرنــد و بتوانند با 
كمترين خطا سرعت خدمات دهي را باال ببرند.

تمايل به برگزاري جلسات آنالين
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد در 
گفت وگو با همشــهري در مورد چالش هاي 
دوركاري در ســازمان اســتاندارد مي گويد: 
»دوركاري براســاس وظايف سازمان دولتي 
نتايج متفاوتي دارد. در بخش هايي كه خدمات 
بین المللي انجام مي شود دوركاري هیچ خللي 
وارد نكرد و چه بســا كیفیت خدمات دهي به 
علت كاسته شدن از بار رواني ناشي از حضور 
در محل كار و فشــارهاي اجتماعي حاكم در 
بحران كرونا، بهتر شد. اما بازدهي كار در بخش 
بازرسي از واحدهاي تولیدي و خدماتي و بازار 
كه نیاز به حضور فیزيكي كارمندان داشت، با 
كاهش مواجه شــد. به خاطر حضور دوسومي 
نیروها و اعمال محدوديت رفت وآمدي فعالیت 
اين بخش تا حد زيادي كاهش پیدا كرده بود. 
اما اكنون اين فعالیت ها مجدد از ســر گرفته 
شــده. در بخش تنظیم اســتانداردهاي ملي 
هم از لحاظ دوركاري با مشكل خاصي مواجه 
نبوديم و به روال ســابق انجام شــد و اسناد و 
مدارك از طريق كارشناسان سازمان در داخل 
سازمان يا با سازمان هاي ديگر از طريق اي میل 
و ســامانه هاي موجود رد و بدل مي شد. تنها 
موردي كه كمي در ابتــداي دوركاري چالش 
ايجاد كرد بحــث كمیته هاي ملــي تنظیم 
استاندارد بود كه نیاز داشت تا حتما جلسات به 
طور حضوري برگزار شود اما اخیرا با برگزاري 
جلسات به صورت ويدئوكنفرانس اين مشكل 

را نیز برطرف كرده ايم«.
وي به عنــوان مدير يك ســازمان دولتي در 
مورد تجربه دوركاري مي گويــد: »قبال تمام 
جلسات اســتاني ما به صورت فیزيكي برگزار 
مي شد و مسئوالن موظف بودند از راه دور هر 

طور شده خود را به جلســه برسانند كه عمال 
هزينه بر و زمان گیر بود اما برگزاري جلسات 
آنالين كه اخیرا انجام مي شود اين سختي ها و 
مشكالت را برطرف كرده و به راحتي مي توانیم 
هر چند وقت يك بار براي تبادل اطالعات از اين 
جلسات برگزار كنیم. تصمیم داريم از اين شیوه 

به صورت مداوم و در طول سال بهره ببريم«.

ضعف كار تيمي
هاله حامدي فر، مديرعامل شركت سیناژن، 
بزرگ تريــن تولید كننــده محصــــوالت 
بیوتكنولوژي پزشكي در منطقه نیز در مورد 
شــرايط دوركاري ايــن شــركت غیردولتي 
مي گويد: »قبل از كرونا چنیــن تجربه اي در 
شركت نداشتیم اما به خاطر اينكه تجمع كاري 
را در فضاي شــركت كم كنیم سعي كرديم تا 
افراد را دو شــیفته و برخــي را دور كار كنیم. 
اما در اين مدت میزان بازدهي ما افزايش پیدا 
نكرده و شايد در بهترين حالت بتوانیم بگويیم 
تغییري نكرده. البته در برخي قسمت ها كاهش 
پیدا كرده چون تولید دارو يك كار تیمي است 
بنابراين وقتــي اعضاي تیم كنار هم باشــند 
سرعت عمل، انتقال اطالعات و هم افزايي بهتر 
انجام مي شود اما دوركاري موجب ضعف كار 
تیمي ما شده است. در كار ما مديريت، تعامل و 
همكاري مجازي در سیستم كار از راه دور كمي 
دشوار اســت«. وي در مورد مزاياي دوركاري 
براي شــركت مي گويد: »تنها مزيت اين كار 
براي ما حفظ ســالمت كارمندانمان بوده كه 
همچنان هم ادامه دارد. امــا به محض عادي 
شدن شرايط تمايلي به ادامه اين كار نداريم«.

يك قدم جلوتر به علت تجربه بيشتر
زماني كه از دوركاري صحبت مي كنیم، ماهیت 
شغل و ويژگي هاي شاغل بايد مورد توجه قرار 
گیرد. براي بررسي امكان دوركاري ابتدا بايد 
بررسي كرد كه آيا خود شغل به لحاظ ماهیتي 
امكان دوركاري را دارد؟ شــركت هايي كه از 
ابزارهاي فناوري اطالعات استفاده مي كنند، 
مي توانند به دوركاري اقــدام كنند. به همین 
دلیل اين كار براي استارتاپ ها كه از اين ابزار 
استفاده مي كنند و قبال تجربه اش را داشته اند، 
راحت تر است. برخي از شركت هاي آي تي در 
گفت وگو با همشهري اذعان داشتند كه در اين 

مدت با افزايش بازدهي مواجه شده اند و مديران 
اين شركت ها به اين نتیجه رسیده اند كه بايد 
از مدت ها قبل به فكر دور كاري مي افتادند تا 
از ايجاد هزينه هاي سربار و مهیا كردن فضاي 
كار بكاهند. جواد مطوري، مدير اســتوديوي 
جلوه هــاي ويژه الزهــرا مي گويد: »اساســا 
فیلمســازي  يك كار تیمي است، گرچه اعضا 
مي توانند بدون حضور در استوديو هم كار خود 
را انجام دهند اما ترجیحم به بودن تیم در كنار 
هم است؛ چرا كه موجب انتقال ايده، خالقیت و 
همدلي مي شود و كارها بهتر پیش مي رود. اما از 
آنجا كه دوركاري بخشي از تجارب كاري ماست 
و مديريت خوبي در اين مورد داريم در شرايط 
كرونا بازدهي مان كاهش نیافته و من از طريق 
كانال هاي ارتباطي آنالين به صورت تصويري 
يا ارسال پیامك و صدا با همكارانم در ارتباط 
هســتم. و اين موضوع از مزاياي دوركاري در 
حرفه ماســت كه خللي در روند كارمان پیش 
نیاورده. در اين مدت هم تالش كرده ام همدلي 

بین اعضا را تا حد امكان حفظ كنم«. 

تجربه دوركاري در شرايط امروزي
 دوركاري عمــال بــدون زيرســاخت آي تي 
امكان پذير نیســت و ســاده ترين شــكلش 
استفاده از شــبكه هاي اجتماعي است. زماني 
كه سیستم هاي سازماني قابل استفاده نباشد، 
از شــبكه هاي اجتماعي به عنوان زيرساخت 
اســتفاده مي كنند. شــركت هايي در زمینه 
دوركاري موفق تر عمل كرده اند كه از مدت ها 
قبل از كرونا و در شرايط عادي امكان دوركاري 
را براي كاركنانشــان فراهم كرده و تجربه اش 
را داشته اند. از آنجا كه خیلي از شركت ها هم 
شروع به دوركاري كرده اند، اگر اين تجربیات 
به صورت دارايي آنها مورد استفاده قرار گیرد، 

مي تواند در آينده سودمند باشد.
بعد از پايــان بحران كرونا هم، ســازمان هاي 
دوركار زيادي خواهیم داشــت. با مشــروط 
نكردن فعالیت و مشاركت به يك مكان خاص و 
يك زمان دقیق، ما توزيع فرصت را دموكراتیك 
مي كنیم و دنیايي از امكانات جديد را روي خود 
باز مي كنیم. بدون شك دستیابي به موفقیت 
در اين حوزه با تغییر نگرش ذهني و فرهنگي 
مديران و كاركنان و آمادگي زيرســاخت هاي 

الزم، تحقق خواهد يافت.

دوركاري مي تواند نسخه واحدي 
براي تمام دستگاه هاي اداري و استخدامي 

باشد؟
دوركاري يكي از روش هاي مورد تأيید بسیاري 
از مراجــع علمــي و اجرايي اســت اما قطعا 
نمي تواند نسخه واحدي براي همه دستگاه ها 
در همه حوزه ها باشد و ابهاماتي در اين زمینه 
وجود دارد كه در دنیا نیز به آن توجه مي كنند؛ 
از اين بُعد كه بخشــي از اقدامات دســتگاه ها 
عملیاتي و نیازمند ارائه خدمات حضوري است. 
البته دوركاري به عنوان يــك چارچوب كلي 
مي تواند در شــرايط مختلف و حتي شرايط 
عادي مورد اســتفاده قرار گیرد. اين طرح در 
كشور هم با هدف افزايش بهره وري، انعطاف 
كاري، كاهــش رفت وآمد و حفظ ســالمت 
كارمندان در بحران شیوع كرونا به اجرا درآمد.

اين كار موجب صرفه جويي در 
هزينه ها و افزايش بازدهي سازمان ها شده 

است؟
در اين خصــوص االن نمي توان نظري داد كه 
در كدام ســازمان كاهش هزينه اتفاق افتاده 
يا افزايش بازدهي در عملكرد داشــته، اما در 
سازوكاري از دســتگاه ها درخواست كرده ايم 
هركدام به طور مجــزا اثــرات دوركاري را با 
توجه به ســازوكارهاي ســازماني خود به ما 
گزارش دهند تا ببینیم از نظر بهبود عملكردها، 
سرعت بخشــي به خدمات و نحــوه و فرايند 
انجام كار و هزينه ها، چه اتفاقي در اين مدت 

افتاده است.
انجــام ايــن كار نيازمند چه 

بسترهايي است؟
تجويز دوركاري نیازمند شــرايط خاص و تا 
حد زيادي متكي بــر اســتفاده از تجهیزات 

الكترونیكي است. 
قبل از تمركــز روي صرفه جويي در هزينه ها، 
نیازمند سرمايه گذاري در اين زمینه هستیم. 
شــركت يا ســازماني كه قرار اســت برخي 
كارمندان را دوركار كند بايد بستر الكترونیك 
الزمي كه آنها در دفتر كار دارند را برايشــان 
در منزل فراهم كند. اين كار مستلزم داشتن 
سامانه مشخصي اســت تا فرد بتواند خدمات 
الزم ســازمان را بدون هزينه كرد شــخصي 
ارائه دهد. به عنوان مثال يك سازمان به جاي 
 )VOIP( سیستم ارتباط آنالوگي بايد با ويپ
امكان ارتباط اينترنتي را براي كارمند فراهم 
كند. سیستمي فراهم شــود كه نیاز به امنیت 
اطالعات و مقابله با تهديدات شبكه اي را تامین 
كند. اين كار احتیاج به شبكه هاي كامپیوتري، 
سخت افزارها و نرم افزارهاي پشتیبان دارد. در 
اين مورد بحث هاي مديريتي و نظارت و كنترل 

كاركنان هم مطرح است.
مهم تريــن اعتراضي كه برخي 
ســازمان ها در ارتباط با شرايط دوركاري 

دارند چيست؟
در شــرايط كرونا ما به ســازمان ها و ادارات 
اعالم كرديم كه يك سوم تا دوسوم كارمندان 
مي توانند دوركار باشند كه اين موضوع براي 
برخي دستگاه هاي عملیاتي مشكل آفرين بود و 
به اين وضعیت معترض بودند، چرا كه نیازمند 

حضور حداكثــري كارمنــدان در محل كار 
بودند. البته ما در بخشنامه ها بر اين نكته تأكید 
داريم كه در هر شرايطي حتي دوركاري نبايد 
مردم خللي را در فرايند ارائه خدمات احساس 
كنند. البته ما در حال تنظیم سیستمي در يك 
چارچوب خاص هستیم كه در شرايط خاص، 
ســازمان ها بتوانند بدون كوچك ترين خللي 
خدمات خود را ارائه دهند و در آينده اي نزديك 

پیشنهاد آن به دولت تقديم خواهد شد.
در بخشنامه هايي كه درخصوص 
دوركاري صــورت مي گيــرد توجهي به 
كالنشهر بودن يا قرارگرفتن در نقطه كور به 
لحاظ كندي سرعت اينترنت و ساير جوانبي 

كه وجود دارد، مي شود؟
بديهي اســت كه ســرويس ســازمان هاي 
شهرســتاني يــك وزارتخانــه متفــاوت با 
سرويسي باشــد كه در ســتاد يك وزارتخانه 
وجود دارد. از طرف ديگر نگاه، فرهنگ و سواد 
الكترونیكي مردم در استفاده از خدمات آنالين، 
دسترسي شــان به اينترنت و ضريب نفوذ آن، 
در تهران با ســاير شهرستان ها متفاوت است. 
از اين رو نــگاه ما نیز در صدور بخشــنامه ها و 

ابالغیه ها متفاوت است.
ساعت كاري ادارات در دوران 

كرونا چه تفاوتي با قبل كرده؟
با توجه به آخرين ابالغیه سازمان ما )99/3/7(، 
ساعت كاري دســتگاه هاي اجرايي از ساعت 
7:30 تا 14:30 است كه بايد در همه دستگاه ها 
ثابت باشد و كارمندان موظفند در اين ساعات 
در محل كارشان حضور پیدا كنند و طبق ماده 
87 قانون مديريت خدمات كشوري 44ساعت 

موظفي ماهانه خود را پر كنند.
همانطور كــه مي دانيد چون با 
دوركاري ساعت انجام كار براي فرد شناور 
مي شود، بهترين و مناسب ترين ساعت را 
براي انجام كار انتخاب مي كند. چرا شرايط 
كاري را شناور نمي كنيد تا بازدهي افزايش 

پيدا كند؟
در ســازمان هاي عملیاتــي و اجرايي اجراي 

چنین طرحي امكان پذير نیست.
فكر نمي كنيد بايــد كم كم به 
ســمت دولت الكترونيك حركت كرد و به 

برخي بوروكراسي هاي اداري پايان داد؟ 
الكترونیكي كــردن خدمات يكــي از اهداف 

اصلي ما در اصالح نظام اداري است. بخشنامه 
98/12/12 سازمان اداري و استخدامي كشور 
در ارتباط بــا كرونا دقیقا بــه همین موضوع 
اشاره كرده و در آن قید شده تمام دستگاه ها 
مكلف هســتند در مرحله اول صفــر تا 100 
يك خدمت را الكترونیكي ارائه دهند تا مردم 
مراجعه حضوري نداشته باشــند. اگر صفر تا  
100امكان پذير نیست از ظرفیت پیشخوان ها 
و پست استفاده كنند. براســاس برنامه دوم 
از برنامــه جامع اصالح نظــام اداري، بیش از 
4600خدمتــي را كه دســتگاه هاي اجرايي 
بايد به مردم ارائه دهند احصا، شناســنامه دار 
و دسته بندي كرديم. بر همین مبنا مشخص 
كرديم كه كدام يك از دستگاه ها چه درصدي 
از اين خدمــات را بايد الكترونیكــي كنند. با 
برگزاري جشــنواره شــهیدرجايي در هفته 
دولت و تقدير از دســتگاه هاي برتر با حضور 
رئیس جمهور، رقابت ايجاد كرديم تا دستگاه ها 

به سمت الكترونیكي شدن حركت كنند.
نظارت بر دستگاه ها در اجراي 
بخشنامه ها و مصوبات مربوط به دوركاري 

به چه شكل است؟
فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري 
ماده 81 دســتگاه هاي اجرايي را مكلف كرده 
تا برنامه هاي حوزه نظــام اداري زيرمجموعه 
خود را ارزيابي كنند. ماده82 هم اين تكلیف را 
برعهده ما گذاشته كه تمام دستگاه هاي اجرايي 
را ارزيابي كنیم و به رئیس جمهور و شوراي عالي 
اداري و هیأت وزيران گزارش ساالنه )درصورت 

نیاز( بدهیم.
كيفيت جلســاتي كه به صورت 
آنالين برگزار مي شود، چه تغييري كرده 

است؟
ما به عنوان يك ســازمان ســتادي بــا تمام 
دســتگاه هاي اجرايــي به صــورت وبینار و 
ابزارهــاي الكترونیك تعامل داريم و جلســه 
برگزار مي كنیم. تقريبا تمام جلسات بیروني 
ما از همین طريق در حال برگزاري اســت كه 
مانند جلســات حضوري مســائل حاشیه اي 
ندارد و به علت چارچوب تعريف شده، افراد هم 
مرتبط با موضوع صحبت مي كنند و مديريت 
جلسه راحت تر و بهتر در حال انجام است كه 
صرفه جويي در زمان و هزينه و انرژي و سالمت 

افراد را هم به دنبال دارد.

كارمندی برای فنالند
 از جزاير قناری

تجربه كشورها براي دوركاري در شرايط عادي چیست؟
پاندمي كرونا همچنان ادامه دارد و هر چه پيش مي رود كاركنان 
بيشتري عادت مي كنند كه از خانه كار انجام دهند و از مزاياي 
آن مثل كاهش رفت وآمدهاي استرس زا و وقت گير، پس انداز 

پول حمل ونقل و غذا، مديريت مؤثر كار و گذران اوقات بيشتر با فرزندانشان استفاده كنند.
پيش بيني مي شود كه پس از عبور از پاندمي كرونا، تغييرات فرهنگي زيادي را درباره كار از خانه 
به عنوان يك هنجار جديد و تمايل كاركنان به انجام آن، حداقل براي چند روز در هفته، شاهد باشيم. 

اما آيا قانون هم اين اجازه را مي دهد؟
اكنون مدتي است كه كارمندان در بيشتر نقاط دنيا، حق انجام كار انعطاف پذير را به دست آورده اند كه 
شامل اجازه كار از خانه نيز مي شود. دوركاري باعث شده خيلي ها به اين فكر كنند كه آيا دوست دارند 
اين نوع از كار را در آينده نيز ادامه دهند؟ كشورهاي فنالند و آلمان، دو نمونه از اقتصادهاي بزرگ و 

آينده نگر هستند كه تمهيداتي در اين زمينه براي كارمندان خود درنظر گرفته اند.
كشورهاي مختلف، رويكردهاي متفاوتي نسبت به كار از خانه داشته اند. در بعضي از آنها، قانون، حق 
كار از خانه را براي كاركنان درنظر گرفته است. در بعضي ديگر اين موضوع كامالً به توافق ميان كارمند 
و كارفرما بستگي دارد. در آلمان و فنالند در اين باره تغييرات جديدي رخ داده كه كشورهاي ديگر را 

نيز به تكاپو براي ايجاد تغييرات انداخته است.

شبنم سیدمجیدي 
روزنامه نگار

آلمان؛ به دنبال تغيير
قوانیــن كار آلمان، يكي از پیشــرفته ترين ها 
در دنیــا به شــمار مي آيد و به شــدت حامي 
كاركنان است. با اين حال، هیچ بند حقوقي ای 
به عنــوان كار از خانه وجود نــدارد. كاركنان 
با دلیــل قانع كننده مثل شــرايط فیزيكي يا 
به خاطر مراقبت از يك ســالمند )كودكان را 
شامل نمي شود( و زماني كه توانايي حضور در 
محل كار را ندارند، مي توانند از خانه كار كنند. 
پیش از همه گیري ويروس كرونا، 12درصد از 
آلماني ها از خانــه كار مي كردند. كه البته اين 
موضوع به اجازه كارفرما بســتگي داشت. در 
طول پاندمي كرونا، تعــداد افرادي كه از خانه 
كار مي كنند به 25درصــد افزايش يافت. اين 
امر باعث شد تا اثربخشي كار از خانه در مقیاس 
وسیع آزمايش شود. نتیجه موفقیت آمیز بود. 
وزير كار و امور اجتماعي آلمان اخیراً پیشنهاد 
داده كه درصورت وجود امكانات فني، كارمندان 
حتي پس از رفع محدوديت ها از خانه كار كنند. 
بر همین اساس، مطالعه اي در آلمان انجام شد 
كه نشان مي دهد 40درصد آلماني ها دوست 
دارند حداقل گاهي اوقات، كار خود را از خانه 

انجام دهند. هوبرتوس هیــل، وزير كار آلمان 
در مورد چگونگي موفقیت كار از خانه در آلمان 
گفت: »وقتي كرونا تمام شــود، هر كسي كه 
مي خواهد و شغلش اجازه مي دهد، بايد بتواند 
از خانه كار كند«. او افزود: »كاركنان بايد آزاد 
باشند كه به طور كامل از خانه كار كنند يا فقط 
يك يا دو روز در هفته سر كار حاضر شوند«. اين 
پیشنهاد هنوز تصويب نشده است و مشخص 
نیست به دلیل ماهیت بعضي از مشاغل، قابل 
اجرا خواهد بود يا خیر. اما درصورت تصويب، 
حق كار از خانه به يــك حق قانوني براي همه 

كارمندان آلماني تبديل مي شود.

فنالند؛ الگوي موفق
كار انعطاف پذير براي چندين دهه در فرهنگ 
فنالند جاافتاده است كه ناشي از ريشه فرهنگي 
آنها در برابري و عملگرايي اســت. فنالند در 
زمینه قوانین منعطف كاري، قانون ساعت كار 
را در ســال1996 تصويب كرد. اين قانون به 
كارمندان اجازه مي دهد كه روز كاري خود را 
3ساعت زودتر يا ديرتر از حد استاندارد شروع 
كنند يا پايان دهند. در سال2011 كارفرمايان 

در فنالند به كارمندان اجازه دادند كه ساعت 
كاري خود را به شكل انعطاف پذير انتخاب كنند 
كه باعث شد فنالند به عنوان كشور پیشرو در 
زمینه برنامه هاي كاري انعطاف پذير شناخته 

شود.
درحالي كه بقیه جهان تالش مي كند تا به فنالند 
برسد، اين كشور در حال انجام اقدامات بعدي 

براي باال ماندن در منحني انعطاف پذيري شغلي 
است. فنالند اخیراً قانون خود را اصالح كرده تا 
امكان انعطاف پذيري بیشتري نیز فراهم شود. 
قانون ســاعت كار2020 از ژانويه سال جاري 
اجرا شده و اجازه مي دهد تا كاركنان نه تنها در 
مورد ساعت كاري خود بلكه در مورد محل كار 
نیز تصمیم بگیرند. اگر كارمندي بخواهد 6 ماه 

را در جزاير قناري بگذراند، مي تواند به كار در 
اقامتگاه آفتابي خود در كشور ديگر ادامه دهد 
و كارفرما بايد اين را بپذيرد. عالوه بر اين، قانون 
اصالح شده به كارمندان اين امكان را مي دهد 
كه چگونگي اختصاص حداقــل 50درصد از 
وقت كار خود را تعیین كنند. براي اين كار يك 
بانك ســاعت كاري قانوني در اختیار كارمند 
قرار مي گیرد. كارمند قادر است تا ساعات اضافه 
كار، تعطیالت و بعضي مزاياي ديگر را پس انداز 
و بعداً به عنوان وقت آزاد از آنها اســتفاده كند. 
فنالند واقعاً درك كرده اســت كه وقتي افراد 
مي توانند خواسته ها و حتي تمايالت شخصي 
خود را در برنامه هاي زندگي و كاري بگنجانند، 
بازدهي بســیار باالتري دارند. تا پیش از اين 
بیشــتر كارفرمايان در كشورهاي مختلف 
دنیا از اجازه كار در خانه سر  باز مي زدند. با 
وجود اين بسیاري پیش بیني مي كنند كه 
پس از بحران فعلي، كار انعطاف پذير به يك 
هنجار جديد در دنیا تبديل شود و بسیاري 
از كاركنان هنگام استخدام تقاضاي كار از 
خانه را به درخواست هاي خود اضافه خواهند 

كرد.
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رد سياهي در جايي جز هاليوود
حتــي در دوران اوج نوآرهاليوود هم كشــورهاي ديگر در 
اين زمينه كارهايــي توليد مي كردنــد. در بريتانيا كارول 
ريد دو فيلم »مردناجور«)۱۹۴۷( و »مرد سوم« )۱۹۴۹( 
را كارگرداني كرد. در فيلم اولي، جيمز ميســن نقش مرد 
مســلح اي-آر -اي را بازي مي كند كه پس از تالش براي 
سرقت از يك بانك زخمي و  اسير شب خيابان هاي بلفاست 
مي شود. فيلم دوم، به اورسون ولز بهترين نقش اش را خارج 
از نقش هاي هميشگي اش داده؛ نقش يك فروشنده بي پرواي 
بازارسياه به نام هري اليم با يك روحيه تاريك شهري كه 
وين جنگ زده و اشغال شده به او داده بود. هر دو فيلم موضوع 

كليدي نوآر را دارا هستند؛ مرد در حال فرار.
فيلم بريتانيايي ديگري نيز به نام »شب و شهر« )۱۹۵۰( آنچه 
را كه به يقين بايد نمونه نخستين نوآر دانست به رخ مي كشد. 
اين فيلم به كارگرداني ژولس داسين، اهل آمريكا كه خود 
درحال گريز از ليست سياه ضد كمونيست هاليوودي است ، 
بازي ريچارد ويدمارك را در نقش كالهبردار كوچكي كه از 
طريق ترويج كشتي در دنياي حاشيه اي و زيرزميني لندن 
اميد به بزرگ شدن دارد به تصوير مي كشد. او نيز به ناچار، 
نقشه هايش فرو مي پاشند و خود را در خيابان هاي مه گرفته و 
بمباران شده لندن گرفتار مي بيند. به گفته پل آرتور در يكي 
از نسخه هاي نشريه كرايتريون درخصوص فيلم، شهر لندن، 
آنگونه كه در شب و شهر نمايان مي شود، »شايد هيچ شهر 
نوآر ديگري به اندازه اين شهر جهنمي و متاثر از بوي تعفن 
مرگ ومير نيست«. داسين به پاريس رفت و نوآر كالسيك 
ديگري را به نام »ريفي في« كارگرداني كرد. فيلم ديگري به 
نام »جنگل آسفالت«)۱۹۵۰(كه يك فيلم به شدت فرانسوي 
جنايي است و مثل بيشتر فيلم هاي جنايي پر از دود سيگار 
و اندوه وجودي، جنبه رايج ديگري از نوآر را كاوش مي كند و 
آن موضوع وفاداري و خيانت است. قبل از داسين، كارگرداني 
فيلم ريفي في قرار بود توسط كارگردان نوآر برجسته ديگري 
به نام ژان پير ملويل، به دســت گرفته شود. او در فيلم هاي 
جنايي اش - »بــاب قماربــاز« )۱۹۵۵(، »كاله«)۱۹۶۳(، 
»نفس دوباره«،)۱۹۶۶( و »سامورايي«)۱۹۶۷( - نوعي وقار 
تاريكي را براي افسانه فيلم هاي گانگستري به ارمغان آورد كه 
بيش از يك نوآر صرفا كره اي مقروض، مديون اوست. سان وو، 
شخصيت اصلي فيلم»يك زندگي تلخ و شيرين« از كيم جي-
وون)۲۰۰۵(يك رفتار بسيار خونسرد را حداقل در اول فيلم 
از خود نشان مي دهد كه يادآور نقش آلن دلون در سامورايي 
هست و همانطور كه عنوان فيلم نشان مي دهد نوآر اصلي كيم 
»دوران سايه ها« )۲۰۱۶( بيش از يك بار به درام مقاومتي 
ملويل »ارتشي از سايه ها« نگاه مي كند؛ با تفاوت كره اشغالي 
توسط ژاپني ها به جاي فرانسه اشــغالي توسط آلماني ها. 
سينماي ايتاليا هم كم كم وارد صحنه شد. فيلم »سالواتوره 
جوليانو« )۱۹۶۲( از فرانچســكو رزي درباره زندگي واقعي 
يك راهزن سيســيليايي، دوره اي از فيلم هــاي جنايي را 
 به ياد مــي آورد كه هاليوود در اواخر دهه ۴۰ مي ســاخت. 
»Call Northside 777« )۱۹۴۸( هنــري هاتــاوي، يا 
»شهر عريان« )1948(  و »دست هاي روي شهر«)1963(  
داســين با نوعي از فســاد شــهري سروكارداشــتند كه 
خيلــي از نوآرهاي كــره اي را پر كــرد. از طــرف ديگر، 

 در ژاپــن ويژگي هــاي فيلــم نوآر بــه فيلم هــاي مدرن
 آكيرو كوروساوا سرايت كردند: »خواب خوب« )1960( و 
»بلند و پايين« )۱۹۶۳(. ماساهيرو شينودا نيز همين سبك 
را در درام ياكوزايي »گل رنگ و رو رفته« )۱۹۶۴( دنبال كرد.

كيفيت نامحسوس
نوآر را نمي توان به آســاني تعريف كرد از آن جهت كه يك 
پديده سينمايي خيلي متغير و گريزان است. از پل شريدر 
اغلب نقل قول شده كه نوآر بيشتر توسط عناصرقراردادي 
محيط و تضادها تعريف مي شود. تا توسط نامحسوس ترين 
عناصركيفي لحــن و حال و هوا .  حتي در اوج ســينماي 
هاليوودي نوآر همچنان مي توانست به شدت تأثيرگذار باشد. 
به عنوان مثال »در ميان زنده ها« )۱۹۴۱( استوارت هايسلر يا 
پليدي هاي »متظاهر« )۱۹۴۷( لي ويلدر را مالحظه كنيد. 
البته اين نمونه ها در مقايســه با فيلم هايي كه به دنبالشان 

مي آيد به نظر متعادل مي آيند.
يقينا تا رسيدن به قرن ۲۱ نوآركره اي از محدوديت كمتر 
استفاده مي شــود، در عوض اســتفاده از نهايت خشونت، 
معموال در كنار لذت، به نظر اجبــاري مي آيد. صحنه هاي 
طوالني شــكنجه، پرتكرار هســتند و اغلب بــا جزئيات 
گرافيكي به تصوير كشيده مي شوند. سكانس هاي مبارزات 
گسترده شامل مهاجمان متعدد مســلح به اسلحه، چاقو، 
تبر، مشت زني، چوب بيس بال همراه با صحنه هاي خون و 
خونريزي كامال قابل قبول هستند، همانطور كه هنر رزمي 
ضرب و شتم در صحنه پاياني فيلم»شهر خشونت«)۲۰۰۷( 
ريو سونگ-وان ۲۰دقيقه بدون توقف ديده مي شود. فساد 
آشــكار و بومي- محلي اعم از دولتي، صنعتي، تجاري يا 
هرسه تقريبا از ويژگي اين فيلم هاســت. در فيلم  »آسورا: 
شــهر جنون«)۲۰۰۷( كيم سونگ-ســو جناب شهردار 
پارك با آن لبخند شيطاني كه به لب دارد به قدري آشكارا 
بر شرارتش تأكيد مي كند كه شــخصيت هاي تبهكار بد 
فيلم هاي جيمزباندي بايد براي به دست آوردن پول اين آدم 

با هم رقابت كنند.
قابل توجه اســت كه پس ما چگونه از آن نــوع نوآر به 

نوآر امروزه رســيديم؟ دوران كالسيك نوآر هاليوود كه 
تصور مي شود با فيلم »نشــاني از شر«)۱۹۵۸( ارسون 
ولز خاتمه پيدا كرد، براي يك دهه يا بيشــتر از مد رايج 
خارج شــد. پس از آن فيلم هايي ظاهر شدند كه عنوان 
»نوآر جديد« را جذب كردند »كلــوت« )۱۹۷۱( آلن 
پاكوال، و خيلي فيلم هاي ديگر. تــا موقعي كه برادران 
كوئن نخستين فيلم خود را با نام »خون ساده«)1984(  
بيرون دهند نوآر جديد خيلي جدي گرفته نمي شــد. 
البته تا آن زمان سانسورهاي مذهبي سنگين كه خود 
را با نيروهاي تركيبي اكس و واي نشان مي دادند خيلي 
وقت بود كه از بين رفته بودنــد، يك مرگ خاموش در 
اواخر دهه ۶۰. ادبيات كفر و ناشكري، صحنه هاي آشكار 
سكس و خشونت معموال توأم با هم كه براي فيلمسازان 
دوره نوآر كالسيك غيرقابل تصور بود و به ندرت حتي 
مورد اشــاره قرار مي گرفتند در نوآر جديد كامال براي 
بهره برداري سينمايي حاضر بودند. تا طلوع قرن جديد، 
نوآر در زمينه ها و در كشورهاي زيادي توسعه پيدا كرد 
تا جايي كه واژه نوآر تقريبا از حوزه انتقاد خارج شــد و 
به كلي در حــال جاافتادن بود. در مقالــه اي به نام نوآر 
قرن ۲۱ در نشريه ســايت اند سوند نسخه فوريه ۲۰۱۳ 
نيك جيمز نوشته اســت »اين نگراني وجود داشت كه 
تنها بقاياي نوآر باقي مانده است.« ولي در يك مصاحبه 
اعتراف مي كند كه »من كامال اشتباه مي كردم. ميراث 
نوآر كامال هسته لذت سينمايي اين دوره است.« جيمز با 
بررسي فيلم هاي زيادي به گفته خودش متوجه »پيوند 
فوق العاده زاويه هاي نــو و جديد با موضوع هاي قديمي 
شدم به گونه اي كه از اين لحاظ، تعداد كمي از مثال هاي 
من كالسيك خالص هستند و بيشتر فيلم ها شامل همه 

آنچه نوآر اجازه مي دهد هستند.«
مجموعه وسيع فيلم هاي منتخب او شامل اكس اكس اكس 
و آخري با گوشه چشمي به فيلم سه گانه كارگردان دانماركي 
تهيه شده در كپنهاگ. ولي هيچ فيلمي از كره حتي چيزي 
كه بتوان در پرانتز به آن اشاره اي كرد در ليست نيامد. ولي 
صنعت فيلم كره كه در سال ۲۰۰۰ آغاز به دوران شكوفايي 

خود كرده بود تا آن موقع حداقل تعداد زيادي فيلم توليد 
كرده بود كه مي توانستند در حوزه تز او قرار بگيرند.

نوآر كره اي
پس با اندكي اصالح سازي  بياييم نمونه هاي برجسته اي از 
نوآر كره اي در 2دهه اخير يا بيشــتر، ويژگي هاي تكراري 
مربوط به آنها و چگونگي تطابقشان با مسير امروزه نوآر-  و 

البته كالسيك - را مورد مالحظه قراردهيم.
سرنوشت يا هر نيروي مرموز ديگري مي تواند بدون دليل 
دســت روي تو يا من بگذارد. انــدوه و قطعيت اين گفته 
مشخصا از داستان فيلم بيراهه 194۵ جي.اولمر مي آيد و 
صداي خودش را در تعداد زيادي از نوآرهاي كالسيك كره اي 
منعكس مي كند مانند يك زندگي تلخ و شيرين كه در آن 
يك شخصيت خائن نظاره گر اين است كه »مردم اهميتي 
ندارند. كسي خبر ندارد كه بعدش چي پيش مي آيد.« اين 
يك شــخص كليدي از دنياي نوآر است:  بي ثباتي كشنده 
و مطلق موجوديت شهري. شهرها به صورت خيابان هاي 
تاريك و باراني هميشــه در نوآر حضور دارند؛ چه آن شهر 
نيويورك شــيكاگو، لس آنجلس، لندن و پاريس باشــد يا 
سئول. مجموعه موضوع هاي خاصي كه به  نظر مي رسد در 
نوآركره اي بيش از نوآر كشورهاي ديگر تكرار مي شوند، شايد 
قراردادها و فشارهايي هستند كه بيشتر مختص جنبه هايي 
از جامعه كره اي هستند. يكي از آنها كه پيش تر به آن اشاره 
شد موضوع وفاداري و خيانت است. در اغلب موارد شخصيت 
اصلي نوآركره اي يك عضو زيردســت از سلســله مراتب 
)جنايي( است كه سقوطش معموال زماني اتفاق مي افتد كه 
در اثبات وفاداري تام به رئيس بزرگ مردود مي شود. سان-وو 
كه پيش تر به عنوان شخصيت اصلي فيلم يك زندگي تلخ و 
شيرين به آن اشاره شد نمونه اي از اين مورد را ارائه مي دهد. 
باس كنگ به عنوان مجري و مدير هتلي كه صاحبش يك 
ارباب جنايت بود در ابتدا با ســان-وو مانند پسرش رفتار 
مي كند ولي سان-وو به خاطر يك تلنگر هشدار انساني كه 
بهش وارد مي شود از دستور كنگ سرپيچي مي كند و اين 
يك تالفي فوري را همــراه خودش مي آورد: تحقير، ضرب 

و شتم و شــكنجه و در نهايت زنده به گور شدنش سان-وو 
متقابال مبارزه مي كند، به طور كلي شــخصيت اصلي در 
نوآركره اي به اندازه راسپوتين غيرقبل تخريب است و فيلم 
در انتها با تيراندازي هاي گسترده اي در ميخانه هتل به اوج 

خودش مي رسد.
نمونه مشابهش به عنوان يكي از بهترين هاي نوآر كالسيك 
فيلم »بيرون از گذشــته« )1947(  ژاك تورنور است. در 
اين فيلم جف بيلي با بازي برت لنكستر به عنوان گماشته 
ويت اســترلينگ قلدر با بازي كرك داگالس براي تعقيب 
معشــوقه او كه با پول ها به مكزيك فــرار كرده منصوب 
شده ولي او در عوض عاشق معشوقه رئيس خود مي شود. 
استرلينگ هم در جواب نقشه نابودي  بيلي را مي كشد، ولي 
صرفا با برنامه ريزي براي كشتن او نه با راهكارهاي سخت و 
پيچيده اي كه سان-وو استفاده مي كند. يك فيلم ديگر با 
طرح مشابه فيلم دختر قفســه پولي 201۵ هست. در اين 
فيلم اي- يونگ با بازي كيم كو-ايونيك در نقش يك يتيم 
خياباني است كه توسط نامادري با بازي كيم هاي-سو - يك 
رئيس شبه فاگيني براي انجام كارهاي كثيف - بزرگ شده 
است . اي-يونگ هم مانند سان-وو تسليم لحظه اي ترحم 
به يكي از قربانيان نقشه مي شود كه در نهايت او را به دردسر 

جدي با مادرش مي اندازد.

ساختار پيچيده
نوع پيچيده تري از اين ساختار نقشه اي زير بناي فيلم آسورا: 
شهر جنون را مي سازد )عنوان فيلم به اساطير سانسكريت 
مراجعه مي كند: آســورا خداي بدخواهي كه با ديوا خداي 
نيكي بر سر قدرت مي جنگيد.( در اين فيلم هان دو-كيونگ 
)با بازي جونگ وو-سانگ( پليس رندي در استخدام جناب 
شهردار پارك فاسد است. اين پليس وقتي يكي از همكاران 
خود را مي كشد مورد توجه دادستان كل كيم چا -اين قرار 
مي گيرد، كسي كه براي دستگيري شهردار پارك از هان 
درخواســت كمك مي كند. وفاداري هان از هر دو طرف به 
چالش كشيده مي شود و موضوع باز هم پيچيده تر مي شود 
وقتي كه برادرش كه شــاگردش هم بوده به شهردار پارك 

ملحق شده كه اين خود تهديد براي هان محسوب مي شود. 
از اين نمونه وفاداري هاي ضربدري در فيلم »انگشــت ها« 
)1978(  از جيمز توبك با ساخت مجدد ژاك اوديار تحت 
عنوان»ضربان قلب من متوقف شده است« )200۵(  و حتي 
بيشــتر از اين در گير و گرفتاري هاي دنياي جنايتكاران 
»محرمانه نيويورك« )19۵۵(  راسل روز مشاهده مي شود.

با اين همه موضوعي كه در سينماي كره اي بيش از وفاداري 
خائنانه تكرار مي شود موضوع انتقام است اگر چه در اغلب 
موارد اين دو باهم گره خورده اند - معروف تر از همه در فيلم 
»انتقام سه گانه« پارك چان-ووك - همدردي با آقاي انتقام 
)2002( ، رفيق قديمــي )2003( ، بانوي انتقام )200۵(. 
شــايد فيلم رفيق قديمي شناخته شــده ترين نمونه نوآر 
كره اي تا به امروز باشــد، برنده جايزه هيأت داوران كن با 
2نسخه بازسازي شــده: زيندا )2006(  از سانجي گوپتا 
به عنوان نســخه خيلي ضعيف، و رفيق قديمي)2013( از 
اسپايك لي به عنوان نسخه نسبتا بهتر، دو نمونه باز سازي  
شده كه به صورت شك برانگيزي مورد تحسين قرار گرفتند. 
يك بارديگر سرنوشت يا يك نيروي مرموز نقش بزرگي در 
اتفاقات بازي مي كند. شخصيت اصلي، او داي-سو با بازي 
چوي مين-سيك صبح فرداي يك شب مستي خود را در 
زندان پيدا مي كند كه بدون هيچ دليل واضحي شبيه اتاق 
هتل يك ستاره است. او 1۵ سال در اين اتاق زنداني مي ماند 
و بعد باز به داليل نامعلوم مرموزي آزاد مي شود. و به او گفته 
مي شود كه ۵ روز وقت دارد كه دليل زنداني شدنش را پيدا 
كند. هنر كنترل تكنيكي پارك تحســين برانگيز است - 
حداقل در سكانس هنرمندانه بدون توقف دو و نيم دقيقه اي 
كه داي-سو با يك چكش دوسويه دست تنها ده ها گردن 
كلفت دزد را شكست مي دهد - با وجود اينكه طي مبارزه با 

ضربه چاقو به پشتش مجروح شده است.
»رفيق قديمي« در جنس و حال و هواي غني كه دارد از 
عميق ترين نمونه هاي نوآر است. موضوع انتقام همانند دو 
فيلم ديگر پارك از مجموعه سه گانه اش و به همان اندازه 
در درام ژاكوبي كه غالبا نوآر كره اي در روح خود دارد يك 
موضوع كليدي است، ولي بيننده همچنان قبل از مشخص 
شدن اينكه چه كسي در جست وجوي انتقال از چه كسي و 
چرا هست مجذوب فيلم شده است. عالوه بر اين و باز هم 
در مجموعه سه گانه فيلم پارك، آنچه نشان داده مي شود 
اين اســت كه انتقام در اغلب موارد به خود انتقام گيرنده 
برمي گردد و موجب نابودي او مي شود. اين دقيقا در مورد 
فيلم »همدردي با آقاي انتقام« صدق مي كند كه نقشه 
دزديدن كودك كامال فروريخته و با شــيوه هاي مختلف 
دلخراشي منجر به مرگ كودك، بچه دزدها و در نهايت 
پدر انتقام جوي كودك مي شود. قهرمان فيلم بانوي انتقام 
لي-جا با بازي لي يانگ- اي در نهايت جان ســالم به در 
مي برد اما به قيمت گزاف صدمه هاي جسمي و روحي )به 
رستگاري و رهايي كه سخت خواهانش بود هرگز نرسيد، 
اين را صدايي مافوق به بيننده القا مي كند( در مقايسه با 
اين فيلم جالب اين اســت كه 2 فيلم بريتانيايي اواسط 
دهه60 با مضمون بچه دزدي كه از لحاظ سبك آرام تر و 
با زرق و برق كمتري هستند باز هم با سقوط بچه دزدها 

به پايان مي رسند.

شهرهای شب مخوف
» نوآر«های كره اي چه ويژگی هايی دارند كه در سراسر جهان مورد استقبال قرار می گيرند

نــوآر، ژانري فرار و متغير اســت. اين 
گوناگوني و وسعت مرزهاي تعريف آن 
تا حدي است كه بر سر ژانربودن يا نبودن 
آن نيز بحث هايي وجود دارد )در نهايت هم نوآر وسترن وجود دارد و هم 
نوآردرام هاي تاريخي( شايد هم  بايد آن را بيشتر نوعي »سبك«، »لحن«، 

»حس و حال«، »ظاهر«، » مقطع تاريخ سينما« يا »وضعيت ذهني/ رواني« 
دانست؟ آيا فيلم نوآر فقط محدود به فيلم هاي آمريكايي اي است كه در 
دوره سينماي كالسيك بين ۱۹۴0 تا ۱۹۵۸ به صورت سياه و سفيد توليد 
شدند يا دوره وسيع تري از سينما را پوشش مي دهد؟ توصيف نوآركره اي در 
نگاه جزم انديشان و ناب گرايان، ممكن است به دليل تناقض دروني اساسا 

به رسميت شناخته نشده و مطرود واقع شود. اما امروزه بيشتر منتقدين 
معتقدند كه نوآر مرزهاي ملي يا موقتي و زماني نمي شناســد و اين آثار 
يا فيلم هايي كه از ويژگي هاي نوآر گونه استفاده مي كنند، هر جا و در هر 
مقطعي از زمان مي توانند توليد شوند. در نتيجه با همين پيش فرض، نوآر 

كره اي نيز در زمره اين مجموعه آثار قابل بررسي هستند.

فليپ كمپ
ترجمه: غزاله كدخدا زاده

به دور از اجتماع خشمگين
شاخص تكراري ديگر در نوآر كره اي، جايگاه شــخصيت اصلي به عنوان يك فرد تك افتاده و بيرون از 
مناسبات اجتماعي است. اين ويژگي با نوآرهاي كالسيك زيادي مشترك است - يك كارآگاه خصوصي 

مستقل چه در قالب سام اسپيد در فيلم شاهين مالت يا فيليپ مارلو در فيلم خداحافظ، دوست 
داشتني من )۱۹۴۴( و يا در خواب ابدي )۱۹۴۵(، به عنوان كهن الگوي آن فرد تنهايي كه در دل 
خيابان هاي سرشار از پليدي پرسه مي زند. درست مانند آن پليس غيرمعمول در فيلم تعقيب 
بزرگ )۱۹۵3( از فريتز لنگ. شخصيت يك پليس غيرمعمول - كه از بيرون يك پليسي است كه 
به دانشكده افسري مانند ساير همكارانش نرفته و در نتيجه ترفيعي هم نمي گيرد- شخصيت 
قهرمان فيلم ناعادالنه ريو سئونگ وان هست كه از او خواســته مي شود مسئوليت پرونده 
قتل هاي زنجيره اي دختران مدرســه اي را به عهده بگيرد. در فيلم تعقيب كننده )200۸( از نا 
هنگ-جين شخصيت اصلي اوم جو-هو با بازي كيم يون-سو ك باز هم تك افتاده تر است، پليس 
سابقي كه قواد شده اســت. با وجود اين او تنها كسي هست كه قاتل فاحشه ها را گير انداخته 
درحالي كه ساير پليس ها به عنوان افراد ناكارآمد بي عرضه اي نشــان داده مي شوند. از بين 
فيلم هاي نامبرده، فيلــم تعقيب كننده بهترين تطبيق را از لحــاظ ويژگي هاي بصري با نوآر 

كالسيك دارد بيشتر از اين بابت كه در كوچه هاي تاريك نحس اتفاق مي افتد و شخصيت بيگانه اش را در تشكيالتي 
كه گرفتارش است مورد ترحم قرار مي دهد. شخصيت اصلي فيلم بعدي ناهنگ-جين، درياي زرد )20۱0(حتي 
بيگانه تر مي شود، يك راننده تاكسي چيني از ايالت يانيبان جايي كه كره اي هاي زيادي در آنجا 
زندگي مي كنند. به  نظر مي رسد كه اين كره اي هاي خارج نشين، معروف به جوسنجك، خيلي 
محبوب كره اي هاي سرزمين مادري خود نيستند. گو-نم با بازي  هاجونگ-وو كه نقش قاتل را 
در فيلم تعقيب كننده بازي مي كند مردي نا اميد و مقروض به خاطر قماربازي هايش )كه بيشتر 
به دليل بازي مجونگ است تا پوكر و رولت( مبلغ زيادي پول را از يك رئيس بزرگ محلي براي 
آمدن به سئول و كشتن مردي كه هرگز نديده است قبول مي كند و به ناچار عواقب مرگباري را 
به بار مي آورد. همانگونه كه سعي كردم با اين تعداد مثال نشان بدهم، نوآر كره اي طي ۱0 سال 
گذشته يا بيشتر ويژگي هاي بارز و خاص خود را در زمينه نوآر بين المللي )يا نوآر جديد( نشان 
داده است. نمايش فيلم لعنتي )20۱۷( جونگ بيونگ-گيل در تيزر جشنواره فيلم كره اي لندن 
امسال و فيلم بي رحم )20۱۷( بيونگ سنگ-هيون در كنار تعداد زيادي عنوان نوآر در جشنواره 

نشان مي دهد كه اين روند بيش از پيش به تكامل رسيده است.
مرد سوم    شهر برهنه 

شاهین مالت

  همدردی با آقای انتقام   رفیق قدیمی   بانوی انتقام 
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   چرا هزينه هاي تلفن ثابت افزايش يافته است
به عنوان شهروندي كه مدام با اينترنت و تلفن سركار دارم مي خواهم 
از مخابرات سؤال كنم كه كدامين خدمات خود را به كاربران درست 
ارائه مي دهند كــه اكنون هزينه هاي تلفن ثابــت را افزايش داده اند. 
اغلب خطوط حداقل در محل زندگي ما در بهترين حالت هم ناپايدار 
و داراي نويز هستند. دنيا بر مدار فيبرنوري، تماس تصويري رو تلفن ها 
و... حركت مي كند ولي در مخابرات ايــران با وجود فيبر نوري، فقط 
سيستم هاي كنترل به روز شده و بستر همچنان قديمي است و خدمات 
كاربردي و ارزشمند قابل تاملي ارائه نمي شــود كه اكنون مخابرات 

مستحق كسب درآمد بيشتر از مردم باشد.
امين از كرج

   برگزاري آزمون جامع دكتري لغو شود
آزمون جامع در وضعيت عادي هم مالكي اســتاندارد براي سنجش 
علمي دانشجوي دكتري نيست و اكنون در اين شرايط بحراني كرونا 
برخي از ما دانشجويان مجبور هستيم براي شــركت در اين آزمون 
به شهر دانشگاه خود ســفر كنيم كه به عنوان نمونه هم اكنون شهر 
دانشگاهي من در وضعيت قرمز به سر مي برد. به طور جدي تقاضا داريم 

مسئوالن زمان برگزاري اين آزمون را به تعويق بيندازند.
لبافي از تهران

   متوليان شهري اهميتي به كانون پرورش فكري شيراز نمي دهند
اكنون براي چندمين بار اســت كه كانون پــرورش فكري كودكان 
و نوجوانان اســتان فارس در شيراز دچار مشــكل با متوليان شهري 
مي شود. پيش از اين هم براي جابه جايي ساختمان كانون در شيراز 
اقدام كرده بودند و اكنون متوليان شــهري عزم خود را براي تخريب 
ساختمان شماره يك كانون در شيراز جزم كرده اند. تاكنون تالش هاي 
متوليان كانون براي جلوگيري از اين موضع ثمربخش نبوده و متأسفانه 
مسئوالن قصد ندارند جاي مناسبي در اختيار كانون بگذارند و اين براي 
ما نوجوانان كه از كودكي در دل كانون بوده ايم بسيار سخت است. از 
مسئوالن كانون و نيز شهرداري تقاضا داريم به نفع كودكان و نوجوانان 

اين موضوع را مديريت كنند.
فتحي از اعضاي كانون پرورش فكري شيراز

   آب بدمزه و بد طعم منطقه خانه اصفهان
مدتي است آب آشاميدني لوله كشي شهر اصفهان بزرگ به خصوص در 
نقاط شمالي اين شهر و منطقه مسكوني خانه اصفهان، بسيار بدطعم و 
بدمزه و بي كيفيت شده است، به طوري كه چاي نوشيدني درست شده 
از آن كامال كدر و بدمزه و در مواردي غيرقابل خوردن است و به رغم 
گراني و وضعيت بد اقتصادي مجبوريم از آب معدني براي شرب و چاي 
استفاده كنيم كه بسيار گران تمام مي شود، چرا به اين مشكل و معضل 
مهم اجتماعي و بهداشتي و مشكل عمومي مردم اين كالنشهر ايران 

رسيدگي نمي شود.
محمود بليغيان از اصفهان

   افزايش حقوق به اندازه پول آب و برق و مواد ضدعفوني نيست
اضافه حقوق امســال كه البته هنوز به ما بازنشستگان نرسيده است 
به اندازه پول تصفيه آب شرب، برق كولر گازي، خريد ماسك و مواد 
ضدعفوني هم نيســت. به خصوص براي ما خوزستاني ها اين موضوع 
سخت تر است چرا كه استان ما از ثروتمندترين استان هاي كشور است 

ولي مردم از همه جهت در مضيقه وسختي هستند.
مستوري از اهواز

سهميه كنكور  آقازاده  هاي دانشگاهي 
قطع نشد 

فرشاد مهر افشان، كارشناس و مشاور آموزشي با  ادامه از 
بيان اينكه افرادي كه از اين ســهميه استفاده صفحه 12

مي كنند به هيچ عنوان محق نيستند و اين رويه خالف عدالت آموزشي 
است،  به  همشهري  مي گويد: »فرزندان اعضاي هيأت  علمي دانشگاه ها 
با استفاده از اين سهميه مي توانند دانشگاه مبدأ را به دانشگاه هاي معتبر 
و قابل دســترس انتقال دهند و حتي در رشته هاي پرمتقاضي ادامه 
تحصيل دهند.  به عنوان مثال، در همين كنكور 98 برخي از فرزندان 
اعضاي هيأت علمي كه با رتبه 8هزار و 9هزار توانســتند در رشــته 
دامپزشكي يكي از دانشگاه هاي شهرســتان ها پذيرفته شوند، با اين 
سهميه به دانشگاه كالنشهرها انتقالي گرفته اند و به  جاي دامپزشكي 
در رشته پزشكي در حال ادامه تحصيل هستند. اعمال سهميه فرزندان 
هيأت علمي در واقع ظلمي اســت كه به ديگر متقاضيان مي شود. به 

اعتقاد ما به هيچ وجه نبايد چنين سهميه اي وجود داشته باشد.«
مهرافشان درباره اينكه عده اي اصرار دارند اين مسئله را كمرنگ كنند، 

اينطور توضيح مي دهد:
»برخي ذي نفعان اســتدالل مي آورند كه اين سهميه نيست و تنها 
جابه جايي دانشجو صورت مي گيرد. اما اين جابه جايي باعث مي شود 
كه دانشجويي با رتبه 6  رقمي روي صندلي دانشجويي بنشيند كه رتبه 
3 رقمي آورده است. همچنين در رشته هاي خاصي مانند پزشكي كه 
ظرفيت پذيرش اندك است، همين جابه جايي باعث مي شود حقوق 
داوطلبان ديگر ناديده گرفته شــود. سال گذشته 114نفر از سهميه 
پزشكي استفاده كردند كه محق نبودند. قرار شد با آنها برخورد قانوني 

شود اما خبري نشد.«
اين كارشناس آموزشي با تأكيد بر اينكه مشكل اساسي اين است كه 
قانونگذار و مجري قانون، ذي نفع اين ماجرا هستند، مي گويد: »فعاالن 
حوزه آموزش تا به حال نامه نگاري هاي بســياري كرده اند و بارها اين 
مسئله را به طرق مختلف انعكاس داده اند، حتي گروه هاي مختلفي 
تشكيل شــده اما اين تالش ها به نتيجه نرســيده  و با موانع قانوني و 
بالتكليفي مواجه شده است. گروه هايي هستند كه اجازه نمي دهند  
اين قضيه به نتيجه برسد. منافع آنها در مســكوت ماندن اين اليحه 
است. اگر قرار باشد عدالت آموزشي اجرا شود، بايد ابتدا قوانين به نحو 
درستي اجرا شوند. اگر سهميه شــاهد، جانبازان و ايثارگران داريم، 
اين سهميه ها قابل دفاع هستند، اما سهميه اي كه به فرزندان هيأت 
علمي دانشگاه ها داده شده، توجيهي ندارد. اين دستورالعمل حداقل 
بايد امسال در رشته هاي پزشكي حذف مي شد؛ رشته   پرطرفداري كه 
رقابت آموزشي در آن دشوار اســت و از سوي ديگر پذيرش و فعاليت 
در آن مستقيما با جان انســان ها ارتباط دارد. اعمال اين سهميه در 
رشته هاي پزشكي هر ساله بار رواني سنگيني براي داوطلبان كنكور 

تجربي به همراه دارد.«

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  دســتگيري زن جنايتكار پس از 
بازگشت از پاكستان

زني كه 6ماه قبل با همدستي مردي، شوهرش 
را به قتل رســانده و به پاكستان گريخته بود، 
پس از بازگشت از اين كشور، توسط مأموران 
دستگير شــد. به  گزارش همشهري، اين زن 
24ساله دي ماه سال گذشته به دليل اختالفات 
خانوادگي كه با همســر 35ســاله اش داشت 
تصميم به قتل او گرفت. او كه همراه همسرش 
در شهرستان سيرجان استان كرمان زندگي 
مي كرد پس از ريختن سم در غذايش، وي را 
به قتل رساند و سپس با همدستي مرد ديگري 
جسد او را به بيابان هاي حومه شهر سيرجان 
منتقل و در آنجا رها كرد. وي سپس با كمك 
مرد آشنا به مرزهاي شــرقي كشور گريخت 
و از آنجا راهي پاكستان شــد. با كشف جسد 
مقتول، تحقيقات پليس شهرستان سيرجان 
براي كشف راز اين جنايت آغاز شد. در همان 
بررســي هاي اوليه و با توجه به اختالفاتي كه 
مقتول و همسرش داشــتند و از همه مهم تر، 
ناپديد شــدن همســر مقتول، معلوم شد كه 
عامل جنايت كســي جز زن جوان نيست اما 
وي از كشــور گريخته بود. تحقيقات پليس 
براي دســتگيري زن جنايتكار ادامه داشت تا 
اينكه چند روز پيش زن جوان با مشــخصات 
جعلي و از طريق مرزهاي آبي به ايران برگشت 
و در خانه اي در يكي از روستاهاي شهرستان 
كنارك، زندگي مخفيانه اي را در پيش گرفت. با 
اين حال ماجراي بازگشت او به گوش مأموران 
پليس سيستان و بلوچستان رسيد و تيمي از 
كارآگاهان اداره آگاهي راهي مخفيگاه او شدند 
و وي را دستگير كردند. به گفته رئيس پليس 
آگاهي استان سيستان و بلوچستان، اين زن 
پس از دســتگيري براي ادامــه تحقيقات در 

اختيار پليس استان كرمان قرار گرفت.

  كاله طاليي بر سر مرد طالفروش 
مردي كه با فريب يك طالفروش در اســتان 
گلستان، بيش از 5كيلو طال از او كالهبرداري 
كرده بود به  دام پليس افتــاد. به گزارش مهر، 
فرمانده انتظامي استان گلســتان با بيان اين 
خبر گفت: در پي شــكايت يكي از طالسازان 
مبني بر كالهبرداري از وي توسط فردي آشنا، 
رسيدگي به موضوع در دســتور كار مأموران 
پليس آگاهي كردكوي قرار گرفت. سرهنگ 
سعيد دادگر ادامه داد: در بررسي ها مشخص 
شد متهم صاحب يك طالفروشي در كردكوي 
بوده كــه طي چند مرحله همــكاري و جلب 
اعتماد شــاكي، مقدار 5كيلو و 300گرم طال 
با وعده فروش و بازگرداندن پول آن در مدت 
زمان اندك از وي دريافت كرده اســت. با اين 
حال به بهانه هاي مختلــف از پس دادن پول 
خودداري كرده و سرانجام متواري شده است. 
وي افزود: با اين شــكايت اقدامات تخصصي 
پليس آغاز شــد و مدتي بعد مأموران موفق 
شــدند مخفيگاه كالهبردار را شناسايي و او 
را دســتگير كنند. فرمانده انتظامي گلستان 
تصريح كرد: متهم به كالهبرداري 42ميليارد 
ريالي از شــاكي اعتراف كرد و پرونده وي در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

خانواده زني 60 ساله وقتي 
خبر فوت او را شــنيدند داخلي

راهي بيمارستان شدند كه 
جســد را تحويل گرفته و بــا انتقال به 
لرستان او را به خاك بسپارند حال آنكه 
جسد اين زن به عنوان جسد يك بيمار 
كرونايي به خانواده اي ديگر تحويل داده 

و به خاك سپرده شده بود.
به گزارش همشهري، اين اتفاق عجيب 
روز چهارم تير ماه به دليل اشتباه پرسنل 
يكي از بيمارستان هاي تهران رخ داد و 
حتي باعث شد تا قاضي براي پس دادن 
جســد اشــتباهي به خانواده  اصلي اش 

دستور نبش قبر او را بدهد.
اما ماجرا از اين قرار بود كه صبح چهارم 
تير ماه خانواده زني 60 ساله به نام صنوبر 
راهي بيمارستاني در تهران شدند تا جسد 
او را براي مراسم خاكســپاري تحويل 
بگيرند. آنها حتي آمبوالنسي خبر كرده 
بودند تا جسد را به استان لرستان انتقال 
بدهد، چرا كه اين زن اهل لرستان بود و 
عده اي از بستگان وي آماده بودند تا در 
مراسم خاكســپاري او شركت كنند. اما 
اين مراســم چهارم تير ماه برگزار نشد، 
چون درســت مقابل در بيمارســتان، 
بستگان صنوبر كه قصد تحويل گرفتن 
جسد را داشتند متوجه شدند، جسدي 
كه به آنها تحويل داده شــده متعلق به 
صنوبر نيســت و  زني بوده كه به دليل 

بيماري كرونا فوت شده بود.

به دنبال اين اتفاق و مشــخص شــدن 
اشــتباه عجيب بيمارســتان، خانواده 
صنوبــر سراســيمه راهــي كالنتري 
109بهارستان شدند و به طرح شكايت 
پرداختند. در اين شــرايط گزارش آن 
ماجراي عجيــب به قاضــي مصطفي 
واحدي، كشيك جنايي تهران اعالم شد 
و او دستور تحقيقات در اين خصوص را 

صادر كرد.

دستور نبش قبر
خانــواده صنوبر پيگير ماجــرا بودند تا 
اينكه بــا انجام بررســي هاي بيشــتر 
مشخص شد كه همزمان با فوت صنوبر، 
زني حدودا 55 ســاله كه به خاطر كرونا 
در بيمارستان بستري بوده، جانش را از 
دست داده است. به همين دليل پرسنل 
بيمارستان به اشتباه جسد صنوبر را به 
خانواده بيماركرونايــي تحويل داده و 
جسد زن مبتال به كرونا را نيز در اختيار 
خانواده صنوبر قــرار داده بودند. آنطور 
كه مشخص بود خانواده زني كه مبتال 
به كرونا بود، جســد اشتباهي صنوبر را 
تحويل گرفته و در همــان روز چهارم 
تيرماه در قبرستاني حوالي اسالمشهر 
دفن كرده بودند. به همين دليل پرونده 
از دادسراي جنايي تهران به اسالمشهر 
فرستاده شد و قاضي دستور داد تا نبش 
قبر صورت گيرد و جسد صنوبر تحويل 

خانواده اش شود.

اشتباه دردسرساز
»از روز چهارم تير كه صنوبر فوت شده 
ما سرگردانيم؛ از كالنتري به دادسراي 
جنايي تا دادسراي اسالمشهر و پزشكي 
قانوني.« يكــي از بســتگان صنوبر در 
گفت وگو با همشــهري از دردسرهايي 
كه به دليل اشتباه بيمارستان كشيده اند 
مي گويد. علي ســاالروند ماجراي اين 
حادثه عجيب را اينطور توضيح مي دهد: 
صنوبر زن دايي من است. او اهل لرستان 
است كه حدود 50روز قبل به دليل يك 
بيماري زنانه در يكي از بيمارستان هاي 
تهران بستري شد. تقريبا 37 يا 38روز 
در آنجا بستري بود اما بعد از آن به دليل 
عفونتي كه بدنش را فراگرفته بود به كما 
رفت به همين دليل در قسمت  آي سي يو 
بســتري بود و ما زماني كه به مالقاتش 
مي رفتيم بايد از پشت در او را مي ديديم 

چون به هوش نبود.
فرزندان و بســتگان صنوبر هــر روز به 
بيمارستان مي رفتند و اميد داشتند كه 
او از كما خارج شده و به زندگي بازگردد 
اما روز چهارم تير ماه يكي از مســئوالن 
بيمارستان با خانواده وي تماس گرفت 
و خبر تلخي داد. »ساعت 8صبح بود كه 
زنگ زدند و گفتند صنوبر به دليل ايست 
قلبي فوت شده است«. خواهرزاده همسر 
صنوبــر ادامه مي دهد: به همــراه داماد 
متوفي براي تحويل گرفتن جســد زن 
دايي ام به بيمارستان رفتيم و اين درحالي 

بود كه به همه فاميل و طايفه خبر فوت 
او را اعالم كــرده بوديم و همه لباس عزا 
پوشيده و منتظر مراســم خاكسپاري 

بودند.
وي ادامه مي دهد: ساعت 9صبح چهارم 
تير ماه من و داماد زندايي ام خودمان را به 
بيمارستان رســانديم و كارهاي تسويه 
حســاب را انجام داديم. حدود ســاعت 
2بعدازظهر همه كارهاي اداري و مالي 
انجام شــد و من به آمبوالنس زنگ زدم 
تا مقابل بيمارستان حاضر شود و جسد 
را تحويل گرفته و به لرســتان برويم. اما 
پس از تحويل گرفتن جسد از سردخانه، 
با صحنه عجيبي روبه رو شدم. چشمم به 
بخشي از موهاي جســد افتاد كه كامال 
مشكي بود. درصورتي كه موهاي زن دايي 
من سفيد شده بود. داماد متوفي هم به 
محض اينكه جنازه را ديد شــوكه شد و 

فهميد كه او مادرزنش نيست.
مرد جــوان مي گويد: »وقتــي از ماجرا 
با خبر شديم به مســئوالن بيمارستان 
اعتراض كرديم و آنها درنهايت يك جمله 

به ما گفتند: »اشتباهي رخ داده است.«
وقتي ماجرا را بررسي كرديم معلوم شد 
همزمان با مرگ زن دايي ام، زن ديگري 
هم فوت شــده بود. او حدودا 55ساله و 
مبتال به كرونا بود. ظاهرا از چند روز قبل 
در آن بيمارســتان بستري بود اما صبح 
روز چهارم تير همزمان بــا زن دايي ام 
جانش را از دســت داده بود. مسئوالن 

بيمارستان به اشتباه جســد زن دايي 
مرا ساعت حدود 11صبح به آن خانواده 
تحويل داده بودند و بعد هم جسد بيمار 
كرونايي را به ما. وقتي متوجه شــديم، 
ترسيديم. چون ساعت زيادي باالي سر 
جســدي بوديم كه به دليل كرونا جان 
باخته بود و معلوم نيست كه ما هم به اين 

بيماري مبتال شده ايم يا نه.
وقتي مشخص شد اجساد جا به جا شده، 
مسئوالن بيمارســتان به خانواده اي كه 
جسد صنوبر را تحويل گرفته بودند زنگ 
زدند و مشخص شد كه آنها ساعتي پس 
از تحويل گرفتن جســد، به قبرستاني 
در اسالمشــهر رفته و متوفــي را دفن 
كرده اند.« مرد جــوان مي گويد: »آنها 
چون متوفي شان كرونا داشت، حتي روي 
جســد را باز نكرده و فورا او را دفن كرده 
بودند. آنها مي گفتند خيلي زود مراسم 
دفن را انجام داده و زماني كه به آنها زنگ 
زديم در مســجد بودند. آنها هم حاال به 
دردسر افتاده اند و پرونده  ما به دادسراي 
اسالمشهر فرستاده شــده و در نهايت 
امروز )شنبه( قاضي دستور نبش قبر داد 
كه ما بعد از گرفتن اين دستور به پزشكي 
قانوني رفتيم. قرار شــد با حضور ت يم 
پزشكي قانوني و هماهنگي با شهرداري، 
نبش قبر صورت بگيرد و جسد زن دايي ام 
را به زودي به ما تحويــل  بدهند تا براي 
انجام مراسم خاكسپاري به شهرستان 

برويم.

اشتباه در تحويل جسد كرونايي
با اشتباه عجيب پرسنل يكي از بيمارستان هاي پايتخت رخ داد

جاعالن 10ميلياردي در دام پليس 
2جاعل حرفــه اي كه بــا راه انــدازي چندين دفتر 
مهندسي در نقاط مختلف تهران اقدام به تهيه اسناد 
جعلي بيمه تامين اجتماعــي و همچنين پايان كار 
پروژه هاي عمراني و ســاختماني مي كردند دستگير 

شدند.
به گزارش همشهري، تحقيقات پليس امنيت عمومي 
تهران براي دستگيري متهمان از چند هفته پيش و 
زماني آغاز شــد كه گزارش هايي مبني بر ارائه اسناد 
جعلي بيمه تامين اجتماعــي و همچنين پايان كار 
پروژه هاي عمراني و ساختماني به نهادهاي مختلف 
در اختيار مأموران قرار گرفت. بررســي هاي اوليه از 
اين حكايت داشت كه تمامي اين اسناد به يك شكل 
و به صورت كامال حرفه اي جعل شــده اند و احتماال 
جاعالن آنها اعضاي يك باند هستند. مأموران متوجه 
شدند كه اين افراد با شناسايي طعمه هايشان، از آنها 
مبالغ هنگفتي دريافت كرده و در عوض اين اســناد 
جعلي را در اختيارشان قرار مي دادند. اما زمان    ارائه 
اين اســناد به نهادهاي مختلف   معلوم شده بود كه 

تمامي آنها جعلي هستند.
با شــروع تحقيقات پليســي، تيمي از مأمــوران به 
پرس و جو از افــرادي پرداختند كه اين اســناد را در 
اختيار داشــتند. در بررسي ســرنخ  هايي كه از آنها 
به دست آمده بود، موفق شدند ردپاي 2جاعل حرفه اي 
را در اين پرونده شناسايي كنند. در ادامه تحقيقات، 
مخفيگاه اين افراد در 2 نقطه از پايتخت، يكي در حوالي 
ميدان ســبالن و ديگري در محله پونك شناسايي 
شــد. پس از هماهنگي هاي قضايي، مأموران راهي 
آنجــا و در 2عمليات ضربتي موفق شــدند 2جاعل 
حرفه اي را دستگير كنند. در بازرسي از مخفيگاه هاي 

متهمان 30برگ اسناد دولتي جعلي مربوط به بيمه 
تامين اجتماعي و جــواز پايان كار شــهرداري براي 
پروژه هاي عمراني و ســاختماني و تجهيزات دفاعي 
كشف شد، اما اين پايان كار پليس نبود. چرا كه در ادامه 
تحقيقات معلوم شد كه متهمان چند دفتر كار در قالب 
دفاتر مهندسي در نقاط مختلف تهران راه اندازي و از 
اين طريق اقدام به شناسايي طعمه هايشان كرده اند. 
زماني كه طعمه ها براي گرفتن اسناد مورد نظر به آنجا 
مي رفتند در ازاي هر سند 50 تا 200ميليون تومان از 
آنها مي گرفتند و در عوض سند جعلي در اختيارشان 
قرار مي دادند. با اين اطالعات ماموران دفاتر جاعالن 
را شناسايي و در بازرسي آنجا 25سند جعلي ديگر نيز 

كشف كردند.
سردار علي ذوالقدري، رئيس پليس امنيت عمومي 
پايتخت با اشاره به اينكه كارشناســان ارزش ريالي 
اوراق جعلي كشــف شــده از اين 2 نفــر را بيش از 
10ميليارد تومان برآورد كرده اند، گفت: متهمان در 
بازجويي ها به جعل اين اسناد اعتراف كردند و  گفتند 
كه از حدود يك سال قبل اقدام به جعل اسناد و فروش 
آنها به مشتريانشان كرده و از اين طريق مبالغ هنگفتي 
به جيب زده  اند. بــه گفته آنها مشتريانشــان اغلب 
سازندگان برج هاي مســكوني و پروژه هاي عمراني 
بودند كه قصد گرفتن پايان كار داشتند و آنها پس از 
دريافت مبالغ كالني از اين افراد، اسناد جعلي به آنها 

مي فروختند.
ســردار ذوالقدري با بيان اينكه متهمان براي ســير 
مراحل قضايي به دادسرا معرفي شــدند، ادامه داد:  
تحقيقات پليس براي كشــف جزئيات بيشتر از اين 

پرونده ادامه دارد.

»پسر جوان در استخر كشاورزي دست و پا 
مي زد و سعي مي كرد خودش را نجات دهد 
اما فايده اي نداشت. برادرش وقتي اين صحنه 
را ديد، خواست او را نجات دهد اما خودش 
هم دچار حادثه شد تا در يك روز، خانواده اي 

2 جوان خود را از دست بدهد.« 
اين روايت تلخي است كه در فصل تابستان 
بيشتر شنيده مي شــود؛ ماجراهايي واقعي 
از غرق شــدن افرادي كه بــه قصد تفريح 
وارد رودخانه ها، ســواحل دريا، استخرهاي 
كشــاورزي، درياچه و ســدها مي شوند اما 
بي احتياطــي جان شــان را مي گيــرد و 

خانواده هايشان را به عزايشان مي نشاند.
به گزارش همشهري، آمارهاي منتشر شده 
از سوي پزشــكي قانوني حاكي از آن است 
كه سال گذشته 1275نفر در ايران به دليل 
غرق شــدگي جان خود را از دست داده اند؛ 
آماري تلخ و نگران كننــده كه اگر فكري به 
حالش نشــود مي تواند در تابستان امسال 

افزايش پيدا كند. 
از بيــن جانباختــگان بر اثر غرق شــدگي 
1074نفر مــرد و 201نفــر زن بودند كه 
برخالف تصور عموم مردم، اغلب آنها نه در 
سواحل دريا، بلكه در استخرهاي كشاورزي 
و خانگــي و در رودخانه ها جان خــود را از 

دست داده اند.

 اين آمار نشان مي دهد اســتان خوزستان 
با 151قرباني در صدر فهرســت قرار دارد و 
استان زنجان با 8مورد غرق شدگي در انتهاي 

فهرست مرگ جاي گرفته است.
اين اعداد از جان انســان ها صحبت مي كند 
و هر جاني كه گرفته مي شود، براي خانواده 
قرباني جانكاه اســت. آمار به انــدازه كافي 
وحشــت آفرين اســت اما شــمار قربانيان 
وقتي معنادار تر مي شود كه بدانيد قربانيان 
غرق شدگي در ســال 98 نسبت به سال 97 

حدود 30درصد رشد را نشان مي دهد.
به بيان ساده تر، شمار قربانيان غرق شدگي در 
سال 97، 932نفر بودند كه در سال 98اين 
عدد به 1275نفر رسيد؛ يعني در يك سال 
شمار قربانيان 340نفر افزايش يافت و همين 
موضوع كافي اســت تا زنگ خطــر در اين 

خصوص به صدا درآيد.
با اينكه با طرح بحث غرق شــدگي، اذهان 
به سوي 2 استان شــمالي، يعني گيالن و 
مازندران سوق پيدا مي كند اما جالب است 
بدانيد اين استان خوزستان است كه در اغلب 
سال ها بيشترين تلفات ناشي از غرق شدگي 
را مي دهد. بــه اين فهرســت توجه كنيد: 
سال 98، 151مورد، ســال 97، 118مورد 
و سال 96، 161مورد غرق شدگي در استان 

خوزستان ثبت شده است.

چطور »غرق نشويم«
در همه اين سال ها مسئوالن در سازمان هاي 
مختلف تالش هايي را انجام دادند تا شايد از 
قربانيان غرق شدگي كاسته شود. آموزش ها 
بيشتر شد و امكانات در مناطقي كه احتمال 
غرق شدگي وجود داشت افزايش پيدا كرد 
اما باز هم حادثه هاي مرگبار ادامه يافت. اما 
امسال اين تالش ها شــكل تازه تري به خود 
گرفته اســت. جمعيت هالل احمر در قالب 
كمپيني فراگير با همكاري سازمان هاي ديگر 
تالش مي كند از غرق شدن هموطنان مان 
در فصل گرما جلوگيــري كند و اين تالش 
كمپين »غرق نشويم« نام گرفته است. نواب 
شمس پور، مسئول اداره كل آموزش همگاني 
هالل احمر در اين باره به همشهري مي گويد: 
»همه ساله غرق شــدگي در فصل تابستان 
نســبت به ساير فصول بيشــتر مي شود اما 
براساس آمار منتشر شــده از سوي سازمان 
پزشكي قانوني كشور متوجه شديم كه آمار 
غرق شــدگي نسبت به ســال هاي گذشته 
رشد داشته است؛ طوري كه سال 98نسبت 
به سال 97شاهد رشــد حدود 30درصدي 

غرق شدگي بوديم.« 
او ادامه مي دهــد: »معموال وقتــي درباره 
غرق شدگي صحبت مي شود همه فكرشان به 
سمت دريا مي رود و اينطور فكر مي كنند كه 

اغلب افراد در دريا غرق مي شوند؛ درحالي كه 
اينطور نيســت و دريا درصد كمي از افراد 
را قرباني مي كند و بيشــتر افرادي كه غرق 
مي شوند در رودخانه ها، سدها، استخرهاي 
كشــاورزي و خانگي جان شــان را از دست 
مي دهند. بنابر اين تصميم گرفتيم در اين باره 
اطالع رساني كنيم تا شايد جلوي رشد آمار 
غرق شدگي گرفته شــود و بتوانيم از جان 
باختــن هموطنان مان بر اثر غرق شــدگي 

پيشگيري كنيم.«

رابطه كرونا با غرق شدن! 
حاال كــه ويــروس كرونا بخــش عظيمي 
از امكانات كشــور را مشــغول خود كرده 
راه انداختــن كمپين »غرق نشــويم« چه 
ضرورتي دارد؟ شمس پور مي گويد: »وقتي 
براي راه انــدازي اين كمپيــن برنامه ريزي 
مي كرديم با شــروع كرونا روبه رو شــديم و 
عده اي معتقد بودند كه وقتي كرونا شــايع 
شده شهروندان كمتر سفر مي روند و احتمال 

غرق شدگي هم كم مي شود؛ درصورتي كه 
اين فرضيه غلط بود و بررسي ها نشان مي داد 
مردم به دليل اينكه مي خواهند در تجمعات 
شــركت نكنند، مثال به جاي شنا كردن در 
طرح هاي سالم سازي  دريا به سواحل خلوت 
و كور مي روند و وقتي دچار حادثه مي شوند، 
امكاناتي بــراي كمك به آنهــا وجود ندارد 
يا اينكه به رودخانه هــاي خلوت مي روند و 
در اين شرايط باز هم شــاهد افزايش شمار 
افرادي هســتيم كه بر اثر غرق شدگي جان 
خود را از دست مي دهند. در اين شرايط بود 

كه كمپين »غرق نشويم« شكل گرفت.« 

آموزش غرق نشدن
آنطور كه مسئول اداره كل آموزش همگاني 
هالل احمر مي گويد يكي از مهم ترين اهداف 
اين كمپين ارائه آموزش براي غرق نشــدن 
است. او مي گويد: »در اين كمپين، سازمان ها 
و نهادهاي مختلفي با مــا همكاري كردند؛ 
مثل فدراسيون نجات غريق، سازمان نظام 

به دنبال پيدا شــدن اجســاد 3مرد جوان در پارك 
جنگلي شهرستان مشگين شــهر، تحقيقات پليس 

براي كشف راز اين حادثه آغاز شده است.
به گزارش همشهري، بعدازظهر جمعه گذشته با پيدا 
شدن جسد بي جان 3جوان در پارك جنگلي مشگين 
شهر، مردم اين شهر را شــوكه كرد. محل كشف اين 
اجســاد، كنار نهر آب يك باغ، در دره پاييني پارك 
جنگلي واليت بود و جسد 2نفر از آنها در كنار نهر آب 
و جسد سومين نفر، ده ها متر پايين تر در داخل نهر آب 
پيدا شده و توسط مردم و شاهدان از داخل نهر بيرون 

كشيده شده بود.
وقتي خبر به پليس مخابره شــد، تيمي از مأموران 
راهي محل حادثه شدند. شاهدان مي گفتند كه اين 
3 نفر چند ساعت در آن محل به تفريح مشغول بوده اند 
كه به صورت ناگهاني حالشان بد شده بود. ظاهرا يكي 
از آنها با حالت تهوع به كنار نهــر رفته و اما به داخل 
آن ســقوط كرده و آب پيكر بي جان وي را ده ها متر 
به پايين دره مي كشــاند. 2 نفر ديگر نيز با حال بدي 
كه داشتند خودشان را به كنار نهر رسانده، اما از حال 

رفته و همانجا روي زمين افتاده؛ درنهايت جانشان را 
از دست داده بودند.

مردمي كه آن روز راهي پارك جنگلي شده بودند با 
پيدا كردن اجساد، ماجرا را به پليس و تيم هاي امدادي 
خبر داده و پــس از آن امدادگران راهي محل حادثه 
شده بودند اما در همان بررسي هاي اوليه معلوم شد كه 
هر 3نفر پيش از رسيدن امدادگران جان باخته بودند. 
هر چند در ابتدا اين فرضيه مطرح شده بود كه ابتدا 
يكي از 3 جوان به داخل نهر سقوط كرده و 2نفر ديگر 
براي نجات وارد آن شده و درنهايت هر 3نفر جانشان 
را از دست داده اند اما شدت كم جريان آب، اين فرضيه 

را رد مي كرد. 
فرمانده انتظامي مشگين شهر از پيدا شدن2دستگاه 
تلفن همراه متوفيان در داخل نهــر آب خبر داده و 
دادستان عمومي و انقالب اين شهر نيز گفته است كه 
تاكنون علت دقيق واصلي مرگ اين افراد مشــخص 
نيست و پس از انجام بررسي ها و تحقيقات الزم و اعالم 
نتيجه پزشكي قانوني، درباره اين حادثه اطالع رساني 

خواهد شد.

بياييد »غرق نشويم«
همه ساله صدها نفر در فصل تابستان به دليل غرق شدگي جان خود را از دست مي دهند

پزشكي، سازمان هاي مردم نهاد، صدا و سيما 
و برخي رســانه هاي ديگــر. مهم ترين ابزار 
ما در اين كمپين آموزش و اطالع رســاني 
است. با كمك همكاران مان تالش مي كنيم 
تا خطــرات را يــادآوري و به شــهروندان 
آموزش هاي كافي در اين باره را ارائه كنيم؛ 
مثال اينكه اگر با فردي هنگام غرق شــدن 
مواجه شديم چه كار كنيم. در حوادث زيادي 
شاهد بوديم كه يك نفر در حال غرق شدن 
بوده و فرد ديگري به كمكش رفته اما هر دو 
نفر جان شان را از دست داده اند؛ درصورتي 
كه با ارائه يك ســري آموزش ها مي شود از 

وقوع چنين حوادثي پيشگيري كرد.« 

33هزار پيمان براي غرق نشدن 
او مي گويد: »كمپين در چند حوزه فعاليت 
مي كند. اول در فضاي مجازي روبات تلگرامي 
راه اندازي شده كه شهروندان مي توانند وارد 
آن شــده و به پويش غرق نشويم بپيوندند. 
اين روبات براي اعضاي كمپين يك پوستر 
طراحي و عضويــت آنها را ثبــت مي كند. 
افراد در ايــن كمپين يك ســري پيمان ها 
مي بندند كه برخي كارهــاي مخاطره آميز 
را انجام ندهند. از طرفي ســايت آموزشي و 
صفحه ما در اينســتاگرام هم فعال است و 
به طور روزانه مطالب و نكات آموزشي براي 
پيشگيري از غرق شدگي منتشر مي شود و 
تاكنون 33هزار نفر ازجمله چهره ها شامل 
هنرمندان، ورزشكاران، نمايندگان مجلس، 
استانداران، امامان جمعه و... به اين كمپين 

پيوسته اند.« 

مرگ عجيب 3مرد در پارك جنگلي
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تشكيلميدهند

»زمين گرم«، »پاي بست«، »كلبه اي در مه«، »باخانمان«، 
 »نجال«، »صفر بيســت و يك« و »برف بي صدا مي بارد« سريال

ازجمله سريال هايي هستند كه تا پايان سال 1400روي 
آنتن شبكه3 مي روند.

مدير گروه فيلم و سريال شبكه3 سيما كه با آمدن علي فروغي در اين 
شبكه حضور يافته، در گفت وگويي با مهر از توليد و پخش سريال هاي 
جديد شبكه3 خبر داده است. يكي از اين سريال ها كه مهدي آذرپندار از 
آن نام برده، »پاي بست« احمد كاوري است. سريالي كه فضايي ملودرام 
دارد و در روزهاي پاييزي پخش مي شود. وي همچنين عنوان كرده كه 
6سريال، توليد خود را در اين روزها ادامه مي دهند و يكي از اين سريال ها 
»صفر بيست و يك« به كارگرداني مشــترك جواد رضويان و سيامك 
انصاري است كه اثري طنز بوده و در چند فاز توليد مي شود. اين سريال 
به  نظر چند فصل دارد كه فاز اول آن در 30 قسمت ساخته خواهد شد. 
ســريال ديگري كه براي ايام محرم در نظر گرفته شده، »زمين گرم« 
سعيد نعمت اهلل است. سريالي درام و خانوادگي كه زمينه هاي مذهبي 
دارد و به گفته آذرپندار براي محرم و در  ماه شهريور در نظر گرفته شده 
است. در كنار »زمين گرم« نعمت اهلل، مجموعه »نجال« توليد مي شود 
كه اثري سنگين و تاريخي است و براي ايام محرم و صفر آماده مي شود و 
خيراهلل تقياني پور كارگردان است. اين سريال به بحث پياده روي اربعين 

و تاريخچه آن مي پردازد.
از ديگر سريال ها »كلبه اي در مه« است كه فضاي تاريخي دارد و از زمان 
پيش از انقالب تا دوران جنگ را در بر مي گيرد. اين ســريال را مرجان 
اشرفي زاده كارگرداني كرده كه هم اكنون در شمال كشور تصويربرداري 
مي شود. از ديگر توليدات »باخانمان« برزو نيك نژاد است كه اين سريال 
براي فصل پاييز در نظر گرفته شده است. به گفته مدير سريال اين شبكه، 
مسعود بهبهاني نيا ازجمله نويسندگان سريال »نرگس« و »كيميا« در 
حال نگارش ســريال »برف بي صدا مي بارد« نيز است. اين سريال وارد 
بخش توليد شده كه فاز اول آن 80 قسمت دارد. اين سريال نيز ملودرام 

است كه پخش آن سال آينده خواهد بود.

نشــر هنر نو 4 كتاب از حامد حاجي زاده، شــاعر و نويسنده 
كاشاني، منتشر كرده كه قرار اســت اين كتاب ها در خارج از كتاب

كشور نيز منتشر شوند. نشر هنر نو بيشتر با انتشار آثاري درباره 
هنر شناخته مي شود و انتشار چهارگانه حامد حاجي زاده، شامل 2 رمان، يك 
مجموعه داســتان به هم پيوســته و يك مجموعه شــعر، فصل جديدي از 

فعاليت هاي اين نشر است.
رمان »پنجره طبقه چهارم« در 6 فصل نوشته شده و داستان مردي را روايت 
مي كند كه در تنگنايي عاطفي قرار گرفته اســت. اصغر آقا، شخصيت اول 
داستان، مردي ساده دل است كه مي خواهد از فرصت رها شدن از يك زندگي 
تلخ و روزمره استفاده كند و در ادامه ماجراهايي اتفاق مي افتد كه خواننده را 
ترغيب مي كند تا قصه را ادامه دهد. »پنجره طبقه چهارم« با 230صفحه و 
تيراژ 1000نسخه و قيمت  60هزار تومان منتشر شده و همزمان با انتشارش 

در ايران، در كشور تاجيكستان هم در حال انتشار است.
رمان »عروس ورديه«، يكي ديگر از آثار حاجي زاده، داستان مرارت هاي زني 
به نام اسما را روايت مي كند كه همزمان با چندين مشكل بزرگ دست و پنجه 
نرم مي كند. اين رمان كه در 240 صفحه و به قيمت 60 هزار تومان به چاپ 

رسيده، در كشورهاي روسيه و عراق هم در حال انتشار است.
»شكار در مذاكره« يكي ديگر از آثار حامد حاجي زاده است كه از داستان هاي 
به هم پيوسته تشكيل شده اســت. فصل هاي فرد و زوج اين كتاب هر كدام 
داستان جداگانه اي را روايت مي كنند اما در نهايت 10 فصل اين كتاب يك 
اثر به هم پيوسته را شكل مي دهند. »شكار در مذاكره« با 143صفحه و تيراژ 

1000نسخه و قيمت 51هزار تومان منتشر شده است.
كتاب آخر اين چهار گانه مجموعه شــعري با عنوان »حكم پاييز« اســت. 
حاجي زاده در اين اثر شعرهايش را در 5 فصل تدوين كرده است كه 4فصل 
اول اين كتاب را شعرهاي نيمايي و ســپيد تشكيل مي دهند و فصل پنجم 
را شعرهاي كالسيك. مجموعه شــعر »حكم پاييز« در 184صفحه و تيراژ 

1000نسخه و با قيمت 51 هزار تومان به چاپ رسيده است.
انتشــار آثار تأليفي در فراسوي مرزهاي كشــور اقدام مهمي براي معرفي 
ادبيات امروز ايران به ساير ملل است كه به داليل مختلف اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي تاكنون حركت جدي و منسجمي در اين زمينه انجام نشده است. با 
اين حال، هرازگاهي كه خبر انتشار آثار فارسي در كشورهاي خارجي منتشر 
مي شود، مي توان به تمايل ناشــران ايراني براي ورود به بازارهاي جهاني و 

برقراري ارتباط با طيف گسترده تري از خوانندگان پي برد.
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ادبياتروزايراندرفراسويمرزها
آثار نويسنده ايراني در كشورهاي همسايه منتشر مي شود

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

اكران فيلــم »تنت« )اعتقــاد( بــه كارگرداني 
»كريستوفر نوالن« دوباره به تعويق افتاد و براساس گزارش

تاريخ جديد اعالم شــده اين فيلم قرار اســت در 
12اوت )22مرداد(سال جاري براي نخستين بار به نمايش درآيد. 
فيلم تنــت، مهم ترين فيلم بالك باســتر در دوران پســاكرونا 
محسوب مي شود كه همچنان سازندگان آن در انتظار اكرانش 
هستند. طبق گزارش ها اين فيلم كه با بودجه 200ميليون دالري 
ساخته شده در ابتدا قرار بود روز 17ژوئيه 2020)27تير 99( در 
سالن هاي سينما به نمايش درآيد اما به دليل تداوم شيوع گسترده 
ويروس كرونا اكران آن تا 31ژوئيه)10مرداد( به تعويق افتاده بود. 
به گزارش ورايتي، دليل اين تعويق مخالفت فرماندار نيويورك با 
بازگشايي زودهنگام سينماها در اين شهر عنوان شده است. بنابر 
آخرين گزارش ها، فرماندار نيويورك اعالم كرده اســت به دليل 
تداوم شيوع ويروس كرونا سينماهاي اين شهر زودتر بازگشايي 
نخواهند شد و گشايش آنها طبق برنامه از پيش تعيين شده در فاز 

چهارم بازگشايي اماكن عمومي انجام خواهد گرفت.
قرار بود با اكران تنت سينما پس از بازگشايي دوباره سالن هاي 
سينما در دوران پســاكرونا، عالقه مندان سينما مجددا به فيلم 
ديدن از طريق پرده بزرگ ترغيب شــوند، اما تداوم شيوع كرونا 
به صورت گســترده در آمريكا نه تنها تاريخ اكران اين فيلم را به 
تعويق انداخت، بلكه بازگشايي سالن هاي سينما در بسياري از 
ايالت هاي آمريكا در آينده اي نزديك را بــا اما و اگرهاي زيادي 

مواجه كرد.
 سخنگوي كمپاني وارنر بروز در گفت وگو با ورايتي اعالم كرده 
است كه اين كمپاني در زماني كه مقامات بهداشتي اعالم كنند 
متعهد به نمايش فيلم »اعتقاد« در سالن هاي سينماست. به گفته 
او، »در اين زمان ما بايد منعطف باشــيم. فيلم »تنت« )به دليل 
شيوع ويروس كرونا( طبق روال گذشته و معمول هميشه انتشار 
نخواهد يافت. به جاي انتشار اين فيلم در تعطيالت آخر هفته ما 
يك روز مياني هفته را براي اكران و همچنين انتشــار اين فيلم 
انتخاب كرده ايم. ما تالش داريم با اين اقدام زماني كافي در اختيار 

تماشاگر براي ديدن اين فيلم بگذاريم؛ بنابراين زمان نمايش اين 
فيلم در سالن هاي سينما طوالني تر از زمان معمول خواهد بود. بر 
اين اساس ما درصدد هستيم يك استراتژي موفقيت آميزي را در 

زمان انتشار فيلم»تنت« پياده كنيم.«
پيش تر نيز كريستوفر نوالن اعالم كرده بود به رغم اينكه با تأخير 
در اكران فيلم »تنت« در شرايط عادي موافق نيست، اما تا زماني 
كه سينماها به دليل شيوع ويروس كرونا تعطيل باشند، با تأخير 

در اكران فيلم خود مخالفتي نخواهد كرد.
فيلم »تنت« به كارگرداني كريســتوفر نوالن فيلمي اســت در 
ژانرجاسوسي گفته مي شود كريســتوفر نوالن بيش از يك دهه 
درباره اين فيلم ايده پردازي و در نهايت 5سال را نيز صرف نگارش 
فيلمنامه آن كرد. كريستوفر نوالن خود در اين باره گفته است: 
بيش از 20 سال طول كشيد تا بتوانم ايده هايم را درباره اين فيلم 
تكميل كنم و بيش از 6يا 7سال روي نگارش فيلمنامه »تنت« 
و ادبيات آن كار كردم.  فيلمبرداري تنت در 7كشــور دانمارك، 
استوني، هند، ايتاليا، نروژ، انگليس و آمريكا انجام گرفته است. 
براساس آخرين تاريخ اعالم شــده اين فيلم قرار است 12اوت 
2020انتشار يابد. در اين فيلم بازيگران مطرح زيادي ايفاي نقش 
كرده اند. همچنين از بازيگران بزرگ و قديمي سينماي بريتانيا 
نيز در آن استفاده شده است. »جان ديويد واشنگتن«، »رابرت 
پتينسون«، »اليزابت دبيكي«، »ديمپل كاپاديا«، »مايكل كين« 

و »كنت برانا« از مهم ترين بازيگران اين فيلم هستند.
موضوع اصلي داستان فيلم درباره مأمور سازماني به نام »تنت« 
اســت كه ماموريت يافته از بروز جنگ جهاني ســوم در دنياي 
پرتالطم و پركشمكش معاصر جلوگيري كند. براساس آن چيزي 
كه تاكنون از موضوع فيلم به بيرون درز پيدا كرده، قهرمان فيلم 
تالش دارد از بروز يك جنگ هسته اي كه مي تواند به يك كشتار 

دسته جمعي عظيم در جهان بينجامد، پيشگيري كند.
قهرمان داستان فيلم تنت به اين منظور بايد از دنياي تيره و تاريك 
جاسوسان بين المللي عبور كند. داســتان فيلم تنت درواقع در 
فضايي از يك نبرد علمي - تخيلي مي گذرد. در بخشي از اين فيلم 
مطابق آنچه در تريلر آن نشان داده شده صحنه اي از انفجار هواپيما 
وجود دارد كه در آن از جلوه هاي ويژه اســتفاده نشده و به گفته 

سازندگان فيلم، نمونه واقعي يك هواپيماي  منفجر شده است.

كلي آزبــري، كارگــردان »شــرك 2«، 
»اسپريت: اسب ســيمارون« و »گنومئو و سينما

ژوليت« پس از يك دوره مبارزه طوالني با 
بيماري سرطان در 60سالگي درگذشت.

به گزارش هاليوود ريپورتر، او كار خود را در كمپاني ديزني 
در سال 1983آغاز كرد و همچنين در ساخت كارتون هاي 
»داســتان اســباب بازي« و »پري دريايي كوچك« نيز 

مشاركت داشت.
اخيرا نيز آزبري فيلم كارتوني »عروســك هاي زشــت« 
را ســاخته بود كه در آن بازيگران مطرحــي نظير كلي 
كالركسون، نيك جوناس، جانل مونائه و پيت بول خواننده، 

به عنوان صداپيشه ايفاي نقش كرده بودند. 
او كه 3 بــار در طول حيات حرفه اي خــود نامزد دريافت 
جايزه »آني« )يكي از معتبر ترين مراسم جوايز انيميشن( 
شــد، در ســال1983 كار خود را با ديزني آغاز كرده بود. 
كلي آزبــري همچنيــن در ســاخت كارتون هايي نظير 
»ديو و دلبــر«)1991(، »كابوس كريســمس« اثر تيم 
برتــون)1993(، »جيمز و هلوي غول پيكــر«)1996(، 
»شاهزاده مصر«، »شــرك« )2001(، »رالف خرابكار« 
)2012(، »فــروزن« )منجمــد( )2013( و شــرلوك 

گنومز)2019( مشاركت داشت.
اما مهم ترين مرحلــه زندگي وي از زمان جدا شــدنش 

 از ديزنــي و   پيوســتن اش بــه كمپانــي 
»دريم وركز« آغاز مي شود. در اين زمان او 

به عنوان كارگرداني مســتقل مهم ترين 
آثار خود را در زمينه انيميشن مي سازد. 
 كلي آزبري براي ساخت انيميشن هاي

 » شرك 2« و »اسپريت: اسب سيمارون« 
)هــرو دوي آنهــا توليــد دريــم وركز 

انيميشــن(، نامزد دريافت 2 جايزه اسكار 
به ترتيب در ســال هاي 2002و 2004شده 

بود. او براي ســاخت كارتون اسپريت: 
اسب  ســيمارون همچنين نامزد 

دريافت جايزه دوربين طاليي 

در جشنواره كن شده بود. يكي ديگر از آثار درخشان و مورد 
توجه آزبري نيز كارتون »گنومئو و ژوليت«)2011( است. 
آزبري همچنين كارتون اسمورف ها 3: دهكده گمشده را 

در سال 2017كارگرداني كرد. 
او در آخريــن گفت وگويش با كارتــون بريو گفته بود: 
برخالف آنچــه ديگران فكر مي كنند ســاخت كارتون 
مي تواند كاري سخت و فرساينده باشد. مي توانم صادقانه 
بگويم كه در طول دوراني كــه به عنوان يك هنرمند يا 
كارگردان روي پروژه هاي ساخت كارتون كار كرده ام، 
توانسته ام اين مخاطره را به جان بخرم كه اتفاقاتي كه در 
زمان پروژه ها افتاده را در قلب خود نگه دارم و آن را جايي 
بازگو نكنم؛ اينگونه همواره ارتباطي بي واسطه با 
پروژه هاي هنري و كاري ام داشــته ام. تصور 
مي كنم براي هر كارگرداني چنين ارتباطي 
الزمه كار است. آزبري در زمينه نگارش 
و طراحي و نقاشي كتاب هاي كودكان 
نيز فعاليت داشت. او در طول حيات 
هنري خود، 12كتاب براي كودكان 
نوشت و تصويرگري اين كتاب ها را 
نيز خود انجام داد؛ ازجمله مهم ترين 
اين كتاب ها مي تــوان به تعطيالت 
قرمز راســتي، خانه آبــي باني و 
مدرسه زرد يوالندا اشاره 

كرد. 

نمايشفيلماعتقاد،پرخرجترينفيلم
سالدوبارهبهتعويقافتاد

كروناعليهنوالن

درگذشتكارگردان»شرك2«

پيشترنيزكريستوفرنوالناعالمكرده
بودكهبهرغماينكهباتأخيردراكرانفيلم
»تنت«درشرايطعاديموافقنيست،
اماتازمانيكهســينماهابهدليلشيوع
ويروسكروناتعطيلباشند،باتأخيردر

اكرانفيلمخودمخالفتينخواهدكرد

به دنبال اختالفي كه بين احمد 
و بهمن كيارســتمي درباره كتاب

انتشــار كتابــي از نامه هاي 
عباس كيارســتمي پيش آمــده، خانواده 
كيارستمي قصد تاسيس بنياد كيارستمي را 

دارند.
به گزارش همشــهري، بهمن كيارستمي با 
اعالم اين خبر به ايرنا گفتــه: پرويز جاهد، 
فيلمســاز، مدرس و منتقد سينما پيشنهاد 
كرد كه به دليل نبود توافق ميان وارثان، بهتر 
است كه بنيادي باشد كه بتواند مسئوليت 

حفظ و نشر آثار را بر عهده بگيرد.
وي افزود: كارهاي بســياري باقــي مانده 
و تقريبــا هيچ چيز پيش نرفته اســت. من 
اميدوارم كه تاســيس اين نهاد دست كم در 
ايران بتواند  به انتشار آثار عباس كيارستمي 
كمك كند و كارهــا را پيش ببرد. آنچه مهم 

است، هموار بودن راه انتشار آثار اوست.
بهمــن كيارســتمي درباره ادعــاي احمد 
كيارســتمي، برادرش، گفت: مســائلي كه 
مطرح شده، حقوقي هســتند و درست آن 
است كه در دادگاه مطرح شده و درباره اش 
حكم داده شــود، به ويژه اينكه طرف ديگر 
اين مسئله نشر نظر اســت و مدير نشر بايد 
درباره آن پاسخ بدهد. وي ادامه داد: هر گاه 
اين پيگيري صورت گرفت، مي توانيم درباره 
اين موضوع ادعايي را مطرح كنيم. در مسئله 

قانوني و حقوقي نمي توان به سادگي صحبت 
كرد، اگر اين موارد جور ديگري مطرح شده 
بود، درباره اش حرف مي زديم اما زماني كه 
طرح شــكايت در دادگاه عنوان مي شــود، 
هرگونه ادعايي پيش از آن درســت نيست، 
چون مي تواند روي نتيجه اثر بگذارد، شخصا 
ترجيح مي دهم كه منتظر نتيجه دادگاه باشم. 
كيارســتمي در پايان گفت: در اين مرحله 
به نظر مي رسد كه موضوع نشر نظر مخاطب 
اين ادعاي قانوني باشــد، اين دعواها چيزي 
بيشتر از دعواي وارثان يك متوفي نيست و 
جز اينكه باعث شود يك زمين حاصلخيز، باير 

بماند، فايده اي ندارد.

پيش از اين، احمد كيارســتمي، در صفحه 
شخصي اش در شبكه اجتماعي اينستاگرام، 
به انتشار كتاب »من خانه م« كه دربرگيرنده 
مجموعه اي از نامه هــاي خصوصي عباس 
كيارستمي به همسر سابقش است، اعتراض 
كرد. احمد كيارستمي نوشته است: متأسفانه 
بعد از چاپ 2كتاب بدون مجوزهاي كامل، 
نشر نظر، اقدام به چاپ كتابي جديد درباره 
پدرم كرده اســت. عالوه بر مشــكل مجوز، 
اين كار، عدم رعايت حريم خصوصي اســت 
كه نه تنها مغاير بــا اخالقيات، بلكه برخالف 
قانون است. مراتب از طريق قانوني پيگيري 

خواهد شد.

مديران سينمايي، راه اندازي سامانه سمفا را تالشي 
براي شفافيت اقتصادي در اكران سينماها مي دانند. سينما

به گزارش همشهري، مسعود نجفي، مديركل روابط 
عمومي سازمان سينمايي، جمعه 6تيرماه در گفت وگوي تلفني با 
برنامه »نقد سينما« با بيان اينكه آمار فروش و مخاطب فيلم ها از 
اول تير روزانه در سايت سازمان سينمايي منتشر شده است، گفت: 
از اواســط هفته پيش  رو اين آمار به تفكيك فروشــنده، گيشه، 
تخفيف ها، ســالن، فيلم و حتي ســاعت خريد در ســامانه سمفا 
به صورت آنالين اعالم خواهد شــد تا مورد استفاده سينماگران، 
منتقدان و اهالي رســانه قرار گيرد. نجفي افزود: با توجه بر تأكيد 
رئيس سازمان ســينمايي مبني بر شفاف سازي ، در سال گذشته 
سامانه سينما شهر اين اطالعات را در اختيار مخاطبان قرار مي داد 
و امسال قرار است سامانه سمفا، آمار اكران را كامل تر منتشر كند.

آمارمخاطبانسينمادرعصرپساكرونا
مديركل روابط عمومي سازمان سينمايي  با اشاره به آمار مخاطبان 
سينما بعد از بازگشايي گفت: 43هزار و961 نفر تا اين لحظه مخاطب 
فيلم هاي روي پرده بودند كه از اين تعداد حدود 60درصد به شناي 
پروانه، 25درصد به فيلــم خوب،بد،جلف2 و 15درصد به فيلم هاي 
ديگر اختصاص دارد. مسعود نجفي، مخاطبان پنجشنبه و جمعه را 

حدود 30هزار نفر عنوان كرد و ادامه داد: تا ســاعت23:30 جمعه 
)6تيرماه( 18هزار و574 نفر مخاطب فيلم هــاي روز جمعه بودند 
كه چند ســانس فوق العاده همچنــان ادامه دارد. نجفــي در پايان 
خاطرنشان كرد: با آماري كه از فروش فيلم ها در 2روز اخير مشاهده 
شــده به روند اكران فيلم ها در روزهاي آينده مي توانيم خوش بين 
باشيم. خصوصا اينكه بايد اعتماد مردم به سالن هاي سينما با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در سينماها از ســوي پرسنل و تماشاگران 

جلب شود.

سمفا 43هزار بليت فروخت 
انتخاب60درصدمردم:شنايپروانه

عباس عبداهلل زاده از منتفي شدن ازسر گيري اجراي نمايش 
»اپراي90« كه به دليل بحران كرونا متوقف شده بود، خبر تئاتر

داد. به گزارش همشهري، عباس عبداهلل زاده، نويسنده و 
كارگردان نمايش »اپراي90« درباره اجــراي مجدد اين نمايش به مهر 
گفت: پيش از تعطيلي تماشاخانه ها نمايش »اپراي90« در تماشاخانه 
نوفل لوشاتو روي صحنه بود كه بعد از همه گير شدن بحران كرونا بعد از 
10 اجرا متوقف شد. متأسفانه با وجود بازشــدن سالن ها و فعاليت هاي 
تئاتري ديگر امكان به صحنه بردن اين نمايش براي ما وجود ندارد. وي 
ادامه داد: اين نمايش كه براساس نمايشــنامه »اپراي سه پولي« برتولد 
برشت نوشته شده اثري پيچيده و پربازيگر است و جمع كردن دوباره گروه 
بازيگران و عوامل نمايش كار بسيار سختي است. از طرف ديگر تهيه كننده 
نمايش نيز آمادگي هزينه كردن مجدد براي اين اجــرا را ندارد چون با 
متوقف شدن نمايش، مبلغ قابل توجهي ضرر ديده است؛ بنابراين در شرايط 
فعلي اجراي دوباره »اپراي90« منتفي است مگر اينكه مدتي بعد و با ثابت 
شدن شرايط بتوانم با گروه و سرمايه گذاري جديد كار را به صحنه ببرم. 
عبداهلل زاده با انتقاد از شرايط به وجود آمده براي هنرمندان درپي بحران 
كرونا عنوان كرد: متأسفانه با شرايط پيش آمده بيشتر از گذشته به ما ثابت 
شد كه تئاتر رســماً به عنوان يك شــغل و حرفه پذيرفته شده نيست و 
هم اكنون نيرويي قدرتمندتر از نهادهاي نظارتي به نام »كرونا« براي تئاتر 
مسئله ساز شده و اجازه نمي دهد كه هنرمندان روي اين حوزه متمركز 
شوند. تئاتر از همه فعاليت ها و حرفه هاي ديگر ضعيف تر است و متأسفانه 
در اين برهه ضرب المثل »هرچه سنگ است، مال پاي لنگ است« مصداق 

زيادي پيدا كرده است. اين نمايشنامه نويس يادآور شد: اين روزها همه 
منتظر هستند تا ببينند قرباني هاي تئاتر چه كساني هستند و كدام گروه ها 
اين خطر را مي پذيرند كه آغازكننده اجراهاي تئاتر باشند. قبل از بحران 
كرونا هــم هنرمندان بــا تكيه بر تبليغــات مختلف و زحمــت فراوان 
مي توانستند مخاطب جذب كنند كه با شــرايط پيش آمده، چون تئاتر 
خوراك اصلي و دغدغه مردم نيست، اميدي به حضورشان در سالن هاي 
نمايشي ديده نمي شود. وي در پايان صحبت هايش بيان كرد: قبل از بحران 
كرونا هم دو ســه ســال بود كه وضعيت تئاتر تعريفي نداشت چون هر 
مناسبت و اتفاقي كه در مملكت مي افتد اول از همه اين تئاتر است كه ضربه 
مي خورد. متأسفانه فعاليت فرهنگي كردن در اين كشور تعطيل شده است 

و براي كسي هم اهميتي ندارد.

  بهمن كيارستمي: ترجيح مي دهم كه منتظر نتيجه دادگاه باشم
  احمد كيارستمي: اين كار، عدم رعايت حريم خصوصي است

بنيادكيارستميبهجايخانوادهكيارستمي

اجرايمجدد»اپراي۹0«منتفيشد
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كيوسك

 آنگال مركل به كشورهاي اروپايي 
در مــورد تغييــر در وضعيــت گزارش

سياسي جهان هشــدار داده و از 
آنها خواســته به طور جدي دربــاره واقعيت 
جديدي كــه جهان ما با آن روبه روســت فكر 
كنند؛ جهاني كــه در آن احتماال آمريكا ديگر 

نمي خواهد رهبر آن باشد.
آنگال مــركل كه به بهانه آغاز دوره رياســت 
دوســاله آلمان بر اتحاديه اروپا با 6روزنامه 
اروپايــي ازجمله روزنامــه گاردين انگليس 
گفت وگو كرده اســت، موضوع آينده روابط 
سياسي ميان اروپا و ديگر كشورهاي جهان 
با آمريكا را موضوعي دانســته كه نمي توان 
از كنار آن به ســادگي عبور كــرد. او در اين 
گفت وگــوي تفصيلي كه متن آن از ســوي 
گاردين منتشر شــده گفته است: »ما با اين 
طرز تفكر بزرگ شده ايم كه آمريكا هميشه 
مي خواهد يك قدرت جهاني باشــد، اما اگر 
اين كشــور تصميم گرفته باشد اين نقش را 
كنار بگذارد، ضروري اســت ما هم در مورد 
جهان بدون رهبري آمريكا عميقا فكر كنيم.« 
صدراعظم آلمان تأكيد كرد كه كشــورهاي 
جهان به خصوص اروپايي ها بايد اولويت هاي 
خود را براســاس اين واقعيت تــازه، تنظيم 

كنند.
آنگال مــركل را اكنــون قدرتمندترين رهبر 
اروپا مي داننــد. صدراعظم 65ســاله آلمان، 
15سال گذشــته را در قدرت بوده و آلمان ها 
بخش مهمي از رشــد اقتصادي كشورشان را 
مديون سياست هاي او هســتند. مركل تنها 
رهبر سياسي آلمان اســت كه در شرق ديوار 
برلين به دنيا آمده و بزرگ شــده است. شايد 
به همين دليل است كه او طي تمام سال هاي 
حضورش در قدرت، بارهــا اثرگذاري جهاني 
آمريكا و حمايت اين كشور از فروپاشي ديوار 
برلين و يكپارچه شدن آلمان را ستوده است. در 
سال2009، زماني كه براي سخنراني در كنگره 
آمريكا به واشنگتن سفر كرد، با هيجان خاصي 
درباره »هديه وصف ناشــدني آزادي« سخن 
گفت كه با فروپاشي ديوار برلين از سوي آمريكا 
به مردم آلمان اعطا شــد. براي او اما سال هاي 
حضور دونالد ترامپ در كاخ ســفيد گويا برگ 
ديگري از تاريخ روابط آمريــكا با اروپا به طور 

كلي و آلمان به طور خاص بوده است.
دونالد ترامپ از ابتــداي حضورش در قدرت، 
به منتقد سرســخت اعضاي ناتو تبديل شد و 
از كشورهاي عضو خواســت سهم بيشتري از 
هزينه نظامي اين سازمان تقبل كنند. در اين 
ميان، اشاره ترامپ بيش از ديگران به آلمان بود 
كه نيروي نظامي منسجم و قدرتمندي ندارد 
و به همين دليل براي حفظ امنيت خود به ناتو 
وابسته است. آلمان، همزمان قوي ترين اقتصاد 
اروپا را هــم دارد و به همين دليــل ترامپ از 
مقام هاي اين كشور به خاطر عدم تامين بودجه 
الزم در هزينه هــاي دفاعي ناتــو بارها انتقاد 
كرده اســت. رئيس جمهور آمريــكا به تازگي 
تصميم به خروج 9هزار و 500سرباز آمريكايي 
مستقر در پايگاه هاي نظامي آلمان گرفته است؛ 
موضوعي كه به نظر مي رسد در تغيير ديدگاه 
مركل درباره نقــش و جايگاه آمريكا در جهان 

اثرگذار بوده است.
آنگال مركل در جريان گفت وگو با روزنامه هاي 
اروپايي تأكيد كرد كه حضور نظامي آمريكا در 
اروپا بيش از هر چيز به نفع خود آمريكاست. او 
گفت: »با حضور سربازان آمريكايي در آلمان، 
عالوه بر كمك به تقويت سياست هاي دفاعي 
آلمان و ديگر كشــورهاي اروپايي عضو ناتو، 

از منافع خود آمريــكا در منطقه نيز محافظت 
مي شــود.« مركل همچنين با اشاره به بودجه 
دفاعي آلمــان گفت: »ما در آلمــان مي دانيم 
كه بايد براي مسائل دفاعي خود بيشتر هزينه 
كنيم؛ در ســال هاي اخير به ســمت افزايش 
بودجه دفاعي گام هايي برداشته ايم و اين مسير 

را ادامه مي دهيم.«

اروپاي آلمان؛ اروپاي فرانسه
مركل طي ماه هاي اخير كمــي بدون تعارف 
با آمريكا روبه رو شــده اما به نظر مي رسد نگاه 
او با نگاه فرانســوي ها اندكي متفاوت باشــد. 
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه به دنبال 
ايده »استقالل اروپا از آمريكا« است اما مركل 
در عين حــال كه از اروپايي هــا مي خواهد به 
فكر دنياي بعــد از آمريكا باشــند، همچنان 
بر همــكاري دولت هاي دو ســوي آتالنتيك 

اعتقاد دارد.
مكرون 4 ماه قبل در جريان كنفرانس امنيتي 
مونيخ، از آلمان خواست در كنار فرانسه بايستد 
و بر حق حاكميت اروپا در برابر آمريكا پافشاري 
كند. رئيس جمهور فرانســه خواستار تقويت 
قــدرت نظامي اروپــا براي حفاظــت از خود 
شــد. او در اظهارنظري جنجالي، ناتو را دچار 
»مرگ مغزي« دانســت. مكرون از كشورهاي 
اروپايي خواست از خواب بيدار شوند و به فكر 
»استقالل اســتراتژيك« خود باشند. مركل 
اما در گفت وگوي ديروز خــود با روزنامه هاي 
اروپايي همچنان بر اولويت همكاري با آمريكا 
تأكيد دارد. او گفت: »دنيــا را ببينيد؛ چين و 
هند را ببينيد؛ هنوز داليل محكمي وجود دارد 
كه نشــان مي دهد اروپا بايد به دفاع مشترك 
فراآتالنتيكي و چتر امنيتي هسته اي مشترك 
با آمريكا متعهد باشد. البته اروپا بايد نسبت به 

دوران جنگ سرد، سهم بيشتري از مسئوليت 
را بپذيرد.«

تبعات برگزيت براي انگليس
گفت وگوي مركل بــا روزنامه هــاي اروپايي 
موضوع مهم ديگري را هم شــامل مي شود و 
آن موضوع نام آشــناي ســال هاي اخير اروپا 
يعني برگزيت است. خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا، محور مذاكرات متعدد سران كشورهاي 
اروپايي طي سال هاي اخير بوده است. انگليس 
و اتحاديه اروپا پس از 4سال مذاكره همچنان به 
هيچ توافق مشخصي نرسيده  اند و اكنون آنگال 
مركل مي گويد كه اين كشــور بايد »عواقب« 

تصميم نخست وزير خود را بپذيرد.
مركل از روز چهارشنبه رسما رياست اتحاديه 
اروپا را به دست مي گيرد و به همين دليل نظر 
او در مورد بحران برگزيــت اهميت ويژه پيدا 
مي كنــد. پيش از بوريس جانســون، ترزا مي  
 تالش بسيار كرد تا جدايي انگليس از اتحاديه 
براساس يك توافقنامه مشخص اتفاق بيفتد؛ 
توافقنامه اي كه منافــع انگليس را در تجارت 
با كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا تامين كند. 
جانسون اما هرآنچه خانم مي   رشته بود را پنبه 
كرد. نخست وزير كنوني انگليس طرفدار خروج 
بدون توافق است. اين در حالي است كه مركل 
بارها تأكيد كرده با يك توافــق تجاري ميان 
انگليس و اتحاديه اروپا موافق است. او اما ديروز 
در گفت وگــوي خود اعالم كرد كــه ديگر در 
توافق با انگليس بسته شده است. مركل گفت: 
»بهتر است اين طرز تفكر را كه اتحاديه اروپا 
بايد به فكر منافع انگليس باشد كنار بگذاريم؛ 
دولت انگليس طبق تصميم بوريس جانسون 
درباره روابطش با اتحاديــه اروپا رفتار خواهد 

كرد، بنابراين بايد تبعاتش را هم بپذيرد.«

صدراعظم آلمان از كشورهاي اروپايي خواست به فكر جهان بدون رهبري آمريكا باشند
جهان بدون آمريكا، مسئله جديد اروپا

   دنيا ياد مي گيرد با ويروس زندگي 
كند

   مركز كنترل بيماري هاي آمريكا: 
تخمين زده مي شود كه 20 ميليون 
آمريكايي به ويروس مبتال بوده اند

   ابتال به كرونا در هند از نيم ميليون 
گذشت

   تگزاس و فلوريدا از تصميم براي 
بازگشايي عقب نشستند

10سال زندان براي مشاور ترامپ و دوست وليعهد عربستان
جورج نادر، مشهور به البي امارات و عربستان در آمريكا، به دليل آزار جنسي كودكان به 10سال زندان محكوم شد

با صدور حكــم دادگاه ايالت ويرجينيا، بار 
ديگر نام جورج نادر بر ســر زبان ها افتاد؛ 
تاجر لبناني-آمريكايي كه مشهور به »مرد 
در سايه« است و مشــاور غيررسمي كاخ 
سفيد در ابتداي رياست جمهوري دونالد 
ترامپ به شمار مي رفت. نادر سال ميالدي 
گذشته در فرودگاه جان اف كندي، به دليل 
وجود فيلم هاي مستهجن و غيراخالقي از 
كودكان در تلفن همراهش توسط پليس 
فدرال آمريكا دستگير شــده و حاال پس 
از يك ســال، دادگاه وي بــا صدور حكم 
10ســال زندان به پايان رســيده است. 
اگرچه رســانه ها معموال در معرفي نادر به 
نقش وي در شــبكه هاي البي و ســاختار 
قدرت آمريكا اكتفا مي كنند، اما بايد توجه 
داشت كه او يكي از نزديك ترين مشاوران 
محمد بن زايــد، وليعهد ابوظبــي و البته 
دوست صميمي محمد بن سلمان، وليعهد 

عربستان سعودي نيز بوده است.
 

جزئيات حكم قضايي؛ آيــا فقط پاي 
مسائل اخالقي در ميان است؟

پيش از هر چيــز بايد بدانيــم حكم نادر 
براســاس يك معامله قضايــي ميان تيم 

وكالي او بــا دادگاه ويرجينا صادر شــده 
است. به نوشــته روزنامه واشنگتن پست، 
نادر در اين معامله ضمن اعتراف به استفاده 
از فيلم هاي مستهجن كودكان و همچنين 
سوءاستفاده جنســي از يك كودك اهل 
كشور چك، مبلغ 150ميليون دالر را نيز 
به عنوان جبران خسارت در اختيار خانواده 
اين كودك قرار داده است. در مقابل دادگاه 
هم با تخفيف قابل توجه، حكم اين چهره 
بانفوذ سياسي را به حداقل، يعني 10سال 
زندان كاهش داد؛ اين در حالي اســت كه 
مجازات آزار جنسي براي كودكان بر مبناي 
قانون اساســي آمريكا تا 30ســال زندان 
تعريف شده است. با وجود اين براي همه 
روشن است كه فرايند دستگيري ناگهاني 
نادر در فرودگاه نيويــورك، با تنش هاي 
سياسي شديدي كه ميان ترامپ و بخشي 
از نهادهاي قانوني آمريــكا به وجود آمده، 
بي ارتباط نيست. حساســيت اين پرونده 
زماني بيشتر روشن مي شــود كه بدانيم 
تقريبا همزمان با دســتگيري جورج نادر، 
برخي منابع رسانه اي آمريكا از صدور حكم 
بازداشــت براي وليعهــد ابوظبي به دليل 
مداخله در انتخابات آمريكا سخن گفتند. 

جعبه اسرار رياض و ابوظبي
جورج نادر بيش از آنكه سياســتمداري 
شــناخته شده باشــد، مرد پشــت پرده 
است، طراح بسياري از كانال هاي مخفي 
و پشت پرده كه طي ســال های اخير در 
سرنوشــت خاورميانه مؤثر بوده اســت؛ 
از مذاكــره بــراي آزادي گروگان هــاي 
آمريكايي در لبنان گرفته تا ميانجيگري 
براي قراردادهاي ســنگين تســليحاتي، 
وساطت بين پايتخت هاي عربي با اسرائيل 
و البته مهم تر از همه، البي گري اساســي 
عليه ايران، قطــر، تركيه و تمام گروه هاي 
مخالف آمريكا همچون حماس، حزب اهلل، 

اخوان المسلمين و...
واشنگتن پست درباره او مي نويسد: نادر 

كمي بعد از اشغال عراق، آمريكا را ترك 
كرد و به طــور دائمــي در پايتخت هاي 
عربي خاورميانه، مخصوصا امارات مستقر 
شد. او به دليل روابط عميق و تأثيرگذاري 
مســتقيم در پرونده هاي گوناگون، در 
محافــل آمريكايــي بــه »ديپلمات در 
سايه« مشهور شــده بود. به اين ترتيب، 
نادر به چهر ه اي كليدي بــراي امارات و 
در درجه دوم عربســتان در شبكه البي 
آمريكا تبديل شد كه در بسياري از موارد، 
امكانات ويژه فراقانوني را در اختيار اين 
كشــورها قرار مي داد. به گزارش شبكه 
الجزيــره، عمده فعاليت هــاي نادر طي 
سال هاي گذشــته بر زمينه سازي  براي 
طراحي شــبكه جامع تحريم عليه ايران 
و متحدان اين كشــور در سطح منطقه 
متمركز بــوده اســت؛ فعاليت هايي كه 
از بابت آن بــه منابع مالــي هنگفتي از 
جانب ابوظبي و رياض دست يافته است. 
همراهي با ســران عربســتان و امارات 
براي فضاســازي عليه قطر در نهادهاي 
تصميم ســاز آمريكا، نظير كنگره نيز از 
ديگر خدمات وي به اين 2كشور ثروتمند 

خليج فارس به شمار مي آيد.

ايده بي حاصل بــودن زدن 
ماســك كه توســط دونالد آمريكا

ترامپ، رئيس جمهور آمريكا و 
هم حزبي ها و هوادارانش در آمريكا ترويج 
مي شــود، مخالفان سرشناســي از حزب 
جمهوريخــواه پيــدا كــرده و در آخرين 
واكنش، ديك چني به كارزار ترغيب مردم 

به زدن ماسك پيوسته است.
ترامپ، علنا با پوشــيدن ماســك مخالف 
اســت و حتي در گفت وگو با وال استريت 
ژورنال آن را شمشــير دو لبه خوانده است. 
ديگــر اعضاي حــزب جمهوريخــواه هم 
توصيه هــاي علمي درباره زدن ماســك را 
ناديده مي گيرند. چنين طــرز تفكري، در 
ميان هواداران محافظه كار و دست راستي 
ترامپ و جمهوريخواهان حتي تا شــورش 
عليه دســتورالعمل هاي پزشكي هم پيش 
رفته و بســياري از مردم بارها با در دست 
داشــتن پالكاردهايي عليه اجبار به زدن 
ماســك در برخي اياالت ها  بــه خيابان ها 
آمده اند. از ديدگاه اين افراد، زدن ماســك 
مردانگي آمريكايي ها را زير سؤال مي برد و 
تصويري ضعيف و لرزان از آنها ارائه مي دهد.

در آخرين موضع گيري خالف جريان غالب 
در ميان جمهوريخواهان، تصويري نمادين 
از چني، معاون سابق رئيس جمهوري آمريكا 
در توييتر منتشر شده است. ليز چني، دختر 
معاون جــورج بوش و يكــي از نمايندگان 
ايالــت وايومينــگ در كنگره، با انتشــار 
تصويــري از پدرش كه ماســك به صورت 
زده در توييتر نوشته اســت: »ديك چني 
مي گويد كه ماســك بزنيد. #مردان  واقعي 
 ماسك  مي زنند.« هشــتگي كه او استفاده 
كرده از سوي حاميان استفاده از ماسك در 

فضاي مجازي استفاده مي شود.
چني در حالي ماســك به صــورت زده كه 
ايالت وايومينگ پوشيدن ماسك در مجامع 
عمومي را اجباري نكرده است. با اين حال 
ايالت ها و شــهرهاي بســياري در سراسر 
آمريكا با دســتور فرمانداران و شهرداران 
زدن ماســك را اجباري كرده اند. كاليفرنيا 
و كاروليناي شــمالي آخريــن ايالت هايي 
هستند كه در روزهاي گذشته زدن ماسك 
را اجباري كرده اند. پيش از اين ايالت هايي 
مانند ميشــيگان، نيويورك، مينه ســوتا، 

دالور و مريلند زدن ماســك را در سراسر 
ايالت اجباري كــرده بودنــد. فرمانداران 
جمهوريخواه ايالت هــاي تگزاس و فلوريدا 
اما با وجود افزايش آمار ابتــال به كرونا در 
ايالت هايشــان از اجباري كردن ماســك 

خودداري كرده اند.
در آمريكا حــدود 2ميليون و470هزار نفر 
به كوويــد-19 مبتال شــده اند و تا ديروز 
125هزارو39نفــر جان خود را از دســت 

داده اند.
همزمان بــا افزايش آمــار مبتاليان جديد 
به كرونــا و با توجــه بــه محدوديت ها و 
معذوريت ها بــراي برقــراري قرنطينه و 
محدوديت هاي آمد و شــد، زدن ماســك 
به عنوان روشــي علمي براي بــه حد اقل 
رســاندن بيماري كوويد-19 مورد توجه 
قرار گرفته و حتي سازمان بهداشت جهاني 
هم در دســتورالعمل هاي جديد خود براي 
مهار ويروس كرونا، بر زدن ماســك تأكيد 
كرده است. كارشناســان گفته اند كه زدن 
ماسك مي تواند تا 50درصد احتمال انتقال 
ويروس بين افــراد را كاهــش دهد. دكتر 
آنتوني فاوچي كارشناس ارشد بيماري هاي 
عفونــي آمريكا هم 4روز پيش در جلســه 
با نمايندگان كنگره گفته اســت كه بهتر 
اســت مردم هنــگام حضــور در اجتماع، 
ماسك بزنند. او يك هفته قبل درباره زدن 
ماسك به سي ا ن ان گفته بود: »زدن ماسك 
نشــانه اي از احترام انســان ها به يكديگر 
اســت و باعث مي شــود افراد ديگر به شما 
احترام بگذارند. وقتي شما ماسك مي زنيد 
و بقيه هم ماسك مي زنند يعني از يكديگر 

محافظت مي كنيد.« 
با اين حال در آمريكا، پوشــيدن ماســك 
به مســئله اي سياسي تبديل شــده و به 
همان اندازه كه از ســوي دمكرات ها جدي 
گرفته مي شــود، از سوي جمهوريخواهان، 
كم اهميت انگاشــته مي شــود. در مجلس 
نماينــدگان، جايي كه اكثريت در دســت 
دمكرات هاســت، اســتفاده از ماسك در 
مواردي كه امكان فاصله گذاري اجتماعي 
وجود نــدارد، مانند جلســات كميته ها، 
اجباري شــده؛ با ايــن حــال نمايندگان 
جمهوريخواه عمال به اين مســئله اهميت 
نمي دهند. به گزارش هيل، بي توجهي آنها 
تا حدي بوده كه روز جمعه ويپ جيمز، رهبر 
اكثريت دمكرات تهديد كرد اگر نمايندگان 
جمهوريخواه به اين قانون توجه نكنند ديگر 

هيچ جلســه اي با هيچ كدام از آنها نخواهد 
گذاشت. به گزارش ســي ان ان، تعدادي از 
نمايندگان و سناتورهاي جمهوريخواه در 
پاسخ به پرســش خبرنگاران درباره اينكه 
چرا ماسك نمي زنند گفته اند كه به »ايمني 
گله اي« )مرحله اي كه بيشتر افراد جامعه به 
ويروس مبتال مي شوند و بدن افراد جامعه 
نســبت به ويروس مقاومت پيدا مي كند( 
 اعتقاد دارند و ماســك زدن مانع رسيدن 

جامعه به اين مرحله مي شود.
در ميان دمكرات ها، مســئله زدن ماسك 
بســيار جدي گرفتــه مي شــود و تصاوير 
زيادي از نانســي پلوسي و ديگر چهره هاي 
سرشــناس كنگره با ماســك وجود دارد. 
آدام شيف، رئيس كميته اطالعاتي مجلس 
نمايندگان 3  روز پيش قانوني را در مجلس 
نمايندگان مطرح كرد كه براساس آن، به هر 
شهروند آمريكا كه درخواست ماسك كند، 
ماسك پارچه اي از طريق پست اهدا خواهد 
شــد. تحقيق بيشــتر درباره لزوم استفاده 
از ماســك در جامعه و همينطور پژوهش 
درباره ميزان كارآمدي زدن ماسك از ديگر 

بخش هاي پيش نويس اين قانون است.
بي توجهــي بــه توصيه هاي علمــي براي 
پوشيدن ماسك، در ســطحي باالتر هم در 
جريان اســت و ترامپ عمال با اين توصيه 
مخالفت كرده است. هم او و هم كاخ سفيد  
ماه گذشــته پس از آنكه جــو بايدن نامزد 
دمكرات ها در يك مراســم عمومي ماسك 
زده بود بايدن را مســخره كردند و تلويحا 
مردانگي او را زير ســؤال بردند. بايدن كه 
يكي از منتقدان جدي سوءمديريت ترامپ 
در بحران كروناست، گفته است كه اگر در 
انتخابات پاييز برنده شود زدن ماسك را در 

سراسر آمريكا اجباري خواهد كرد.
چني نخســتين جمهوريخواه سرشناسي 
نيست كه به كارزار تشــويق مردم به زدن 
ماسك پيوسته است. پيش از او مارك روبيو، 
ســناتور اياالت فلوريدا هم روز پنجشنبه 
گفته است كه »همه بايد يك ماسك لعنتي 
بزنند« و مردم را به زدن ماســك تشويق 

كرده است.
چني پيــش از اين هم از ترامــپ به خاطر 
شيوه مديريت بحران همه گيري كرونا در 
كشــورش انتقاد كرده و گفته بود برخالف 
ادعاي ترامــپ، رئيس جمهور اين قدرت را 
ندارد كه دستور لغو قرنطينه را در ايالت ها 

صادر كند.

# انسانهاي_ واقعيماسك_ ميزنند
چهره هاي سياسي جمهوريخواه، با رد اظهارات غيرعلمي ترامپ و هوادارانش، 

مردم آمريكا را به زدن ماسك ترغيب مي كنند

جواد نصرتی
خبرنگار

محمدامين خرمي
خبرنگار
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گفتنــدخاليقکــهتويیيوســفثانی
چوننيــکبديدمبهحقيقتبــهازآنی

شيرينترازآنیبهشــکرخندهکهگويم
ایخســروخوبانکهتوشــيرينزمانی

لورئال،واژهسفيدکنندهراحذفکرد
نيويورك:  شركت لورئال تصميم گرفته از اين پس واژگاني 
همچون »سفيد«، »ســفيدكننده«، »بي رنگ« و »روشن« 
و نيز واژگان ديگري را كه به اين مفاهيم اشــاره دارند، روي 
محصوالتش براي پوست درج نكند. به گزارش يورونيوز، در 
پي اعتراض هايي كه در روزهاي اخير به كشته شدن جورج 
فلويد، شهروند سياهپوست آمريكايي در سراسر جهان بر پا 
شد، كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز با حساسيتي مضاعف به 

موارد تبعيض و نژادپرستي برخورد مي كنند.

موجدومکرونادرتگزاس
هيوستون: پس از افزايش شــيوع كرونــا در ايالت تگزاس 
آمريكا، اين ايالت برنامه اش را براي بازگشايي كسب وكارها 
متوقف كرد. به گزارش بي بي ســي، روز پنجشنبه نزديك 6 
هزار نفر ديگر به مبتاليان كرونا در تگزاس اضافه شد و نزديك 
به 2هفته است كه شمار كساني كه به بستري شدن نياز دارند 
در سطحي بي سابقه رو به افزايش است. در چند روز گذشته 
اياالت هاي تگزاس و فلوريداي آمريكا با موج تازه اي از شيوع 

كرونا مواجه شده اند.

افزايشپساندازاروپاييهادرقرنطينه
برلين:  ميزان پس انداز مالي خانواده ها در اروپا در دوران 
شيوع كرونا و قرنطينه به شــدت افزايش يافته است. به 
گزارش يورونيوز، بانك مركزي اروپا با اعالم اين موضوع 
در تازه تريــن گزارش خــود 2 دليل براي ايــن افزايش 
بي پيشينه برشمرده است. نخســت آنكه ميزان مصرف 
خانواده هــا در دوران قرنطينه به شــدت كاهش يافته و 
دوم آنكه بســياري از خانواده ها براي احتياط بيشتر، بر 

پس اندازهاي خود افزوده اند.

آگاهيازپيشينهخشونتهمسر
چجيانگ:  چيني ها مي توانند از سابقه خشونت خانوادگي 
همســر آينده خود باخبر شــوند. به گزارش بي بي ســي، 
مســئوالن شــهر ييوا، از اول ژوئيه، هفته ديگر، مي توانند 
درخواست افراد براي دريافت سابقه فرد ديگري را ثبت كنند. 
افرادي كه قصد ازدواج دارنــد مي توانند با پركردن يك فرم 
آنالين درباره همســر آينده خود تحقيق كنند و اگر فرد در 
خانواده خود يا در يك رابطه ديگر سابقه خشونت و بدرفتاري 

داشته باشد، از اين سابقه مطلع شوند.
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آياداستانهايعامهپسندمضراست؟
اغلب نويسندگان از رواج و رونق ادبيات بازاري 
يا عامه پسند شكايت دارند. اين نويسندگان 
از اينكه ادبيات ســبك و  گاه سطحي، جاي 

ادبيات جــدي را گرفته مي نالنــد. آنها 
مي گويند همين تعداد خواننده محدود را 

هم اين آثار به خود جلب 
مي كنند؛ چراكه اينها رگ 

خواب خواننده آســان طلب 
را به دســت آورده و از اين نقطه ضعف براي فروش آثار خود 

استفاده مي كنند.
گاهي هم پــا را از اين فراتر گذاشــته و معتقدنــد كه آثار 
عامه پســند يارانه هايي را كه دولت بايد صرف ادبيات جدي 
و اصيل كند، به سوي خود جلب كرده و ادبيات جدي از اين 
حمايت ها بركنار مي مانند. آيا اين استدالل، پشتوانه اي علمي 
و منطقي دارد؟ آيا به راستي ادبيات عامه پسند جاي ادبيات 
واقعي را تنگ كرده  اســت؟ آيا ســهم آنها را از امكانات نشر 
نصيب خود مي كنند؟ آيا خوانندگان را سطحي بار مي آورند؟ 
داســتان هاي پليســي گونه اي ادبيــات عامه پســندند كه 
نويسندگان شــاخصي دارند؛ آگاتا كريستي، ژرژ سيمنون و 
جان گريشام در سال هاي اخير و ميكي اسپيلين، اميرعشيري 

و... در سال هاي قبل تر در ايران معروف بودند.
خود من يكــي از خواننــدگان آثار ميكي اســپيلين بودم، 
كتاب هاي اين نويسنده را از كتابفروشي هاي شهرمان شبي 
يك ريال كرايه مي كردم و با ولع خاصي مي خواندم و تا كتاب 

را تمام نمي كردم زمين نمي گذاشتم.
به جز آثار عامه پسند پليسي، كتاب هاي عشقي و ملودرام هاي 
اجتماعي هم بود كه نويسندگاني چون اميلي برونته، دانيل 
اســتيل، جواد فاضل، ر اعتمادي، حســينقلي مستعان و... 

خوانندگان فراواني داشتند.
اينكه چرا اين آثــار خوانندگان زيادي داشــت، به چه نياز 
مخاطبان پاســخ مي داد كه خوانندگان ـ به ويژه نوجوانان ـ 
ترجيح مي دادند آنها را بــراي خواندن انتخاب كنند، بحثي 

است كه در اين نوشته قصد بررسي آن را نداريم.
من تنها مي خواهم به پرسشــي كه در ابتداي نوشته طرح 
كردم، پاسخ بدهم و آن اين است كه نگراني از چاپ و رواج اين 
آثار مورد ندارد، آنها به نياز خاصي پاسخ مي دهند و نمي توانند 
جايگزين ادبيات جدي و اصيل شوند و نمي توان انتظار داشت 

كه همه كتابخوان ها آثار جدي ادبيات را مطالعه كنند.
شــاهد اين ادعا هم كســاني هســتند كه مطالعه را با اين 
داســتان ها شــروع كردند، اما در همان حد متوقف نشدند 
و ســطح خواســته خود را از مطالعه ارتقا دادنــد و به آثار 
جدي ادبيات پيونــد خوردند. در اين روند مهم اين اســت 
كه كتابخوان، خوانــدن را ادامه دهــد و آن را رها نكند. اگر 
به خواندن ادامه دهد، يقينا ســليقه اش باال رفته، شناختش 

افزايش يافته و راه خود را پيدا خواهد كرد.
در اين ميان وظيفه منتقدان را نبايد دســت كم گرفت. آنها 
مي توانند با معرفي آثار در خور، خوانندگان را با آثار ارزشمند 
آشنا كنند و با نقد و بررســي آنها به شناخت خواننده كمك 

كنند و درك هنري او را افزايش دهند.
ادبيات هم مانند ســاير هنرها نياز به شناخت و درك هنري 
دارد و اين پروسه در يك فرآيند مطالعه به دست مي آيد و نه 
ابتدا به ســاكن، اما در همه حال يك اصل را نبايد از نظر دور 
داشــت و آن اينكه هر اثري چه جدي و چه عامه پسند بايد 
شــيرين و خواندني باشــد تا مخاطب را جذب كند. جامعه 
به همه گونه ادبياتي نياز دارد، نمي توان انتظار داشــت همه 
ادبيات سنگين و فاخر بخوانند. برخي خوانندگان انتظارشان 
از خواندن داســتان سرگرمي است. پس ســراغ رمان هاي 
سرگرم كننده و عامه پسند مي روند. به همين دليل جامعه به 
ادبيات عامه پسند هم نياز دارد، اما از نوع خوب آن. در ميان 
ادبيات عامه پسند هم آثار خوب و بد وجود دارد، بايد تالش 

كرد كه در اين نوع ادبيات هم كارهاي خوب توليد شود.

محمودبرآبادينقد و نظر
نويسنده داستان هاي كودكان

عليمالئکهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

محمدرضامرسلي
خبرنگار

ِكلك 

* انسان به مقداري جنون هم نياز دارد وگرنه هرگز براي 
پاره كردن بندهايش براي كسب آزادي خطر نمي كند.

* بسياري از افراد وطن پرست هستند بي آنكه وطن پرستي 
آنها اصال هزينه اي داشته باشد.

* زيبايي بي رحم اســت. اگر تو هم توجهي به او نداشته 
باشي، او به تو خيره مي شود و راحتت نمي گذارد.

زورباييوناني،نيکوسکازانتزاکيس،ترجمه:محمدقاضي

ويترين

احتمالانتقالکرونادرآسانسور
ويروس كرونــا در فضاهاي دربســته 
با تهويــه كم كــه در آن افــراد براي 
مدت هاي طوالنــي در فاصله نزديك 

به هم قرار مي گيرنــد، راحت تر منتقل 
مي شــود. آسانســور همــه اين 

ويژگي ها را دارد.
ايــن امــر به خصــوص درباره 
آسانسورهاي برج هاي اداري كه 

شمار زيادي از افراد براي مدتي طوالني در كنار هم قرار 
مي گيرند، صادق اســت. ويروس كرونا عمدتاً از طريق 
قطرك هاي تنفســي ـ ذرات بزرگ تــر از 5 ميكرومتر ـ 
منتقل مي شــود كه فرد دچار عفونت، هنگام ســرفه 
و عطســه كردن، آواز خواندن و حــرف زدن در محيط 
پراكنده مي كند؛ بنابراين كمتر حرف زدن هنگام سوار 
بودن بر آسانسور و تشــويق ديگران به انجام همين كار 
مي تواند به كاهش خطر كمك كند. يك مشــكل ديگر 
آسانسورها اين است كه بسياري از آنها هواكش يا ساير 
روش هاي تهويه مكانيكي را ندارند و تنها تهويه طبيعي 
هنگام باز و بســته شــدن درها در آنها رخ مي دهد. از 
اين رو با توجه به فاصله نزديك افراد و تهويه محدود در 
برخي آسانسورها ماسك زدن هنگام سوار شدن به آنها 

ضروري است.
هدف از زدن ماسك در اين مورد اين است كه اگر نادانسته 
داراي عفونت يا ويروس هستيد، آن را به ديگري منتقل 
نكنيد و ديگران نيز با زدن ماســك آن را به شما منتقل 
نكنند. كوتاه كردن زمان حضور در آسانسور و در نتيجه 
كم شدن زمان تماس شــما با ديگران نيز خطر انتقال را 
كاهش مي دهد. يك كار ديگر در آسانسور، رعايت  كردن 
فاصله فيزيكى است كه ممكن اســت در آسانسورهاي 

كوچك قابل انجام نباشد.
اگر آسانسور شــلوغ بود، بهتر است ســوار آن نشويد و 

منتظر آسانسور بعدي بمانيد يا از پله ها باال برويد.
يك راه انتقال كمتر شــايع ويروس كرونا، لمس سطوح 
يا اشياي آلوده است كه ذرات ويروس روي آنها نشسته 
و سپس دســت آلوده را به دهان، بيني يا چشم ها زدن. 
همچنين دكمه ها و دِر آسانســور درصورت آلوده شدن 
مي توانند تا روزها ويروس را بر خود نگه دارند. اين سطوح 
بايد به طور مكرر پاك و ضدعفوني شــوند. عالوه بر اين، 
بهتر است با چيزي به جز انگشتانتان دكمه هاي آسانسور 
را فشــار دهيد؛ مثاًل آرنج پوشــيده تان يا لبه كت تان يا 
چيزهاي شــبيه آنها. اگر هم مجبور شــديد دكمه هاي 
آسانسور را فشار دهيد، دست هايتان را بالفاصه بشوييد 

يا ضد عفوني كنيد.

کرونارفتهاست؟
ساعت 6صبح اســت. با صداهاي 
پســر لندهــور همســايه كــه 
مشخص نيست صنعتي و سنتي 

را با هم مصــرف مي كند يا تو 
نــخ مخدرهــاي جديــد 
اســت، چشــمانم را باز 
مي كنــم. هرچه مي زند، 

بارزترين ويژگي اش اين اســت كه فكر مي كند 
خوش صداست! آواز مي خواند و بعد يكباره شروع 
مي كند به عربده زدن. جــوري عربده مي زند كه 
انــگار از خودش هم نفــرت دارد. گاهي با خودم 
مي گويم يعني از حنجره اش چيزي باقي مانده؟ 
خالصه با اعصاب خرد و صداي نكره پسر همسايه 
از رختخواب نازنين دل مي كنم و بعد از خوردن 
صبحانه ســراغ دنياي مجازي مي روم. گوشــي 
موبايل را برمي دارم. ســري به كانال هاي خبري 
مي زنم. با گذشــت زمان، خبــر باالرفتن دالر و 
ســكه ديگر برايم عادي شده. چشــمانم به خبر 
آتش ســوزي مي خورد. باز هم آتش سوزي. مگر 
مي شود اين قدر آتش سوزي؟ هر روز يكجا آتش 
مي گيــرد و هيچ كس هم پاســخگو نيســت. به 
قول يكي از دوســتان، انگار مرحله بعد مبارزه با 
آتش سوزي است؛ چون ديگر كسي برايش كرونا، 
ماسك و فاصله اجتماعي اهميت ندارد. انگار كه 
كرونا از بين رفته يا مردم واكسن ضد كرونا زده اند 

و حاال راحت و بي خيال در رفت وآمد هستند.
عجب مردمان جالبي هســتيم مــا. وقتي كرونا 
آمد آن قدر ترســيده بوديم كه حاضر نبوديم تا 
ســركوچه برويم و نان بخريم. مدام در گروه هاي 
اجتماعي از خطرات اين ويــروس  مي گفتيم. به 
جايي رســيده بوديم كه اگر كسي كمي رعايت 
نمي كرد از او دلخور مي شــديم. حــاال در صف 
رستوران ها زمان خود را تلف مي كنيم. به زندگي 
عادي خودمان برگشته ايم. نمي توانم درك كنم 
كه بعضي ها چه دليلي براي خــود دارند كه بعد 
از گذشــت مدتي همه  چيز را فراموش مي كنند. 
هنوز ويروس رخت برنبســته و حتي آمار ها هم 
نشــان مي دهد مرگ ومير پايين نيامده؛ پس چه 
دليلي وجود دارد كه چنين رفتار مي كنيم؟ خوب 
است با كمي وسواس و رعايت فاصله اجتماعي، 
اول مراقب جان خود و بعد به فكر ديگران باشيم 
تا خدايي ناكرده پشيمان نشويم و غصه اين روزها 

را نخوريم.

بهگواهيکخيالدرقابپنجره
جملــه  از  سعيدالســادات،  محســن 
نويسندگاني اســت كه نوشتن را از ابتداي 
دهه 70، با نوشتن شــعر شروع كرد و بعد 
به نوشتن برنامه هاي راديو و تلويزيون روي 
آورد و همچنان به همان كار مشغول است. 
او نوشتن داستان را ابتدا با داستانك تجربه 
كرد و داســتانك هايي از او بين سال هاي 
81 تا 83 در ستون داستانك صفحه آخر 
روزنامه همشــهري به چاپ مي رسيد. او 

ســال 1386 نيز تعدادي از اين داســتانك ها را در كتابي با عنوان 
»داستانك ها، گزين گويه هاي ادبي« با تدوين عليرضا پوراميد توسط 
انتشارات همشهري چاپ و منتشر كرد. »به گواه يك خيال در قاب 
پنجره« اولين رمان اوست كه اخيرا از سوي نشر داستان، منتشر و به 
بازار كتاب عرضه شده است. اين رمان، مضموني روانشناختي دارد، در 
سه پنجره يا در واقع در سه فصل روايت مي شود، اما نويسنده در واقع 
از پنجره هاي متعددي پرده  برمي دارد كه در ذهن همه ما وجود دارد؛ 
او سعي مي كند ما را بر آن دارد تا به اين نكته پي ببريم كه مي توانيم 
با گشودن و نگاه كردن به هر يك از پنجره ها، خود را در موقعيتي تازه 
قرار دهيم و به اطراف خود نگرشي نو داشته باشيم. هر فصل از رمان با 
زاويه ديد متفاوتي نوشته شده و نويسنده، داستان را از فصل دوم آغاز 
كرده است. پنجره سوم اين رمان كه فصل آخر آن است، در واقع فقط 
چهار صفحه است، اما در همين چهار صفحه، داستان، پاياني دوگانه 
دارد و مخاطب را غافلگير مي كند.  به گواه يك خيال در قاب پنجره 
را نشر داستان در 140 صفحه با شمارگان 500 نسخه، به بهاي 30 

هزار تومان منتشر كرده است.

20 سال پيش 

همشهري 8تير 1379
قراردادشرکتمخابراتماهوارهاي

ابوظبيباايران
يك شــركت مخابرات ماهــواره اي ابوظبي بــراي ارائه خدمات 
مخابراتي در ايران با شــركت مخابرات ايران قرارداد امضا كرد. به 
گزارش خبرگزاري رويترز، شركت مخابراتي ماهواره اي »ثريا« اين 
قرارداد را ديروز در تهران امضا كرد. اين شركت 500 ميليون دالر 
سرمايه  دارد و چندين شركت بزرگ از كشورهاي عرب خليج فارس 
از جمله امارات متحده عربي صاحبان آن هستند. محمد عمران، 
مديرعامل اين شركت پس از امضاي اين قرارداد در تهران اعالم كرد 
كه براساس اين قرارداد شركت مخابرات ايران از طريق كارشناسان 

و متخصصان خود خدمات اين شركت را حمايت مي كند.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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داستانبهشمارهصدودوازدهرسيد
صدودوازدهميــن شــماره ماهنامه داســتان 
منتشر شد. داستان در اين شماره داراي 7بخش 
» روايت زندگي «، » داســتان«، »روايت سفر«، 
»سرچشمه ها«، » كارگاه «، »باشگاه« و »پايان 

خوش« است.
در بخــش روايت زندگــي مطالبــي ازجمله 
»تعطيــالت/ مســعود فروتن«، »خرمشــهر/ 
شهال آبنوس «، »تولد/ امين يگانه «، »كودكي/ 
مسعود رياحي«، »مرگ/ نازنين سنجري نيا « و 

» نوجواني/ فيليپ راث« منتشر شده است.
در بخش داســتان نيز مطالب »فانوس/ احمد 

آرام«، »اللي/ اميرحســين يزدان بــد«، »نيمي از باغ 
يا كلبادپسر ويسه/ سروش چيت ســاز«، »مردن به سبك ســيدخانم/ رامين 
سليماني«، »تناسخ بچه هاي ســوخته/ ديويد فاستر واالس« و »كاناپه مخمل/ 

كريستف پلك« آمده است.
»كوير مركزي/ منصور عليمــرادي«، »ايتاليا/ منصور ضابطيان«، » كره جنوبي/ 
مهدي اكبري فر«، »بلژيك/ جيم بنينگ « و  » تحليل/ شهريار وقفي پور« عناوين 
مطالب بخش روايت سفر اين ماهنامه هستند. در بخش سرچشمه ها هم »روايت 

تاريخي/ ادوارد براون « و »متون كهن/ سامان رحماني « منتشر شده است.
در بخش كارگاه مطالبي از جمله »تجربه نوشتن/ رضا جواليي«، »تحليل/ نفيسه 
مرادي« و »نقد/ نسترن مكارمي« آمده اســت. »روايت موضوعي/ برگزيدگان 
فراخوان« و » عكس نوشت/ برگزيدگان فراخوان « مطالب منتشر شده در بخش 

باشگاه هستند.
در بخش آخر كه پايان خوش اســت، مطالبي ازجمله »نوادر/ بهزاد باباخاني«، 
»ســرزمين بوكتاب/ كريم بارزي « و »ضد و نقيض/ طيبه رسول پناه « به چاپ 
رسيده اســت. هادي تقي زاده، شــهريار وقفي پور و احمد ابوالفتحي از اعضاي 
شوراي سردبيري نشريه داستان هستند. داستان در 188صفحه به بهاي 25هزار 

تومان منتشر شده است.

دكه

تأثيرگروهخونيوژنبرابتالبهکرونا
براساس نتيجه يك مطالعه جديد، ژن و گروه خوني شخص به تعيين احتمال 

شدت بيماري كوويد-19 كمك مي كند.
نــد كــه  بــه گــزارش ســاينس، گروهــي از پژوهشــگران دريافته ا
اشــخاص داراي گــروه خونــي A در قيــاس بــا ســاير گروه هــاي 
بتــال بــه كروناويــروس  خونــي، 45 درصــد بيشــتر بــا ريســك ا
 )Coronaviruses( جديد و ابتال به بيماري كوويد- 19 روبه رو هستند. از طرف 
ديگر، اشخاص داراي گروه خوني O،  35 درصد كمتر در معرض ريسك ابتال به 

نوع شديدتر كوويد- 19 قرار دارند. 
دكتر »رابرت گالتر«، از بيمارستان لنوكس هيل نيويورك، در اين مورد مي گويد: 
»ژن هاي كنترل كننده گروه خوني )Blood type( در تشكيل سطح سلول ها و 

نوع آسيب پذيري آنها نقش دارند. 

سالمت

نخستينرصدبرخورد2سياهچاله

پژوهشگران ادعا مي كنند براي نخستين  بار نور حاصل از برخورد 2سياهچاله را 
رصد كرده اند. 

به گزارش گاردين، محققان بر اين باورند كه برخورد سياهچاله ها بدون هيچ نور و 
در تاريكي اتفاق مي افتد؛ زيرا هر دو جسم آسماني برخورد كننده نامرئي هستند 
و اجازه پراكنش هيچ نوري را در اطراف خود نمي دهند. ولي اينك محققان براي 
نخستين بار شواهدي بصري از برخورد 2 سياهچاله را رصد كرده اند كه شعله اي 
از نور، هزاران بار درخشان تر از خورشيد است. اين نور به برخورد يك سياهچاله 

مربوط است كه سال پيش توسط رصد خانه Ligo مشاهده شده بود.

دانستنى
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