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 شنبه هاي بدون پسماند
 با فرهنگسازي هنرمندان 

نشست مجازي سران 
گروه 3

 قطار پروژه لب خط 
در ايستگاه تفاهم

 چرا بورس 
درحال رشد است

روحانــي؛ پوتين و اردوغــان امروز و 
 همزمان با نشســت شــوراي امنيت

به صورت ويدئــو کنفرانــس درباره 
مسائل منطقه گفت وگو مي کنند

تفاهمنامه شــهرداري و راه آهن براي 
اســتفاده از فضاي بــاالي ريل هاي 
زيرزميني در مناطق 17و 18امضا شد

 رشــدپرقدرت بــورس روي موج 
نرخ بهره و تورم

يادداشت
محمد عليخاني ؛  رئيس کميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران

جاي تعجب نيست که از زمان شيوع کوويد-19 ميزان 
اســتفاده از حمل ونقل عمومي در شــهرهاي مختلف 
جهان به طرز چشمگيري کاهش يافته است. براساس 
آمارهاي جهاني، ميزان استفاده از حمل ونقل عمومي در اکثر شهرها و مناطق شهري 
بين 60تا 90درصد کاهش يافته است. در اين ميان، اپراتورهاي حمل ونقل عمومي 
اکنون با بزرگ ترين چالش خود که اطمينان دادن به شهروندان براي استفاده بيشتر از 
اين شكل تردد در شهرهاست، مواجه هستند. اين چالش بزرگ يعني داشتن سيستم 
حمل ونقلي ايمن براي حفظ ســالمت شــهروندان از ابتال به ويروس کرونا، يكي از 
مهم ترين مسائل پيش روي همه سيستم هاي مديريت شهري در تمام دنياست. آنچه 
که امروز مي توان به عنوان راهكار اصلي بــراي حل اين بحران جهاني درنظر گرفت، 
افزايش سرعت سازگاري با شرايط و ايجاد سرويس هاي حمل ونقلي انعطاف پذير در 
شهرهاست. پاسخ به بحران کوويد-19 يا هر موقعيتي که باعث کاهش ارائه خدمات 
در مقياس وسيع شــود، نياز به يک رويكرد چند اليه دارد که از مسافران و مجموعه 
حمل ونقل عمومي پشتيباني مي کند و شامل داشتن ابزاري براي برقراري ارتباط سريع 
با مردم و تغييرات سريع در برنامه هاي حمل ونقلي و به طور ويژه خطوط مترو را نشان 
مي دهد. هنري برگسون، فيلسوف فرانسوي مي گويد: »آينده چيزي نيست که اتفاق 
مي افتد، بلكه کاري است که ما مي خواهيم در مورد آن انجام دهيم«. بنابراين شرايط 

کنوني را بايد فرصتي مناسب براي ايجاد استراتژي هاي جديد بدانيم.
مهم ترين بخش حمل ونقل عمومي که کوويد-19 مــا را وادار به   پرداختن به آن 
مي کند، مسئله مهم ايمني مسافر اســت؛ به خصوص که انتظار مي رود با توجه به 
سياست هاي جاري همچنان ميزان استفاده از سيستم حمل ونقل عمومي افزايش 
يابد. بنابراين الزم است ماسک براي افرادي که از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده 
مي کنند اجباري شود.اما در کنار اين موضوع، مسئله بزرگ تر اين است که چگونه 
مي توان با رعايت نكردن فاصله اجتماعي مقابله کرد؟ به اين دليل که نمي توان از نظر 
قانوني شهروندان را مجبور به رعايت فاصله اجتماعي و حتي استفاده از ماسک در 
سيستم حمل ونقل عمومي کرد، سازماندهي دقيق آن نيز مسئله پيچيده اي است؛ 
بنابراين ضروري است به شكل اصولي اقدامات الزم براي فرهنگسازي مردم صورت 
بگيرد. ايجاد فضاهاي مناسب در ايســتگاه هاي مترو، اتوبوس و تاکسي براي ارائه 
توصيه هاي بهداشتي مناسب به شهروندان و تأکيد بر رعايت فاصله اجتماعي اگر چه 
شايد زمان بر باشد، اما در بلندمدت فرهنگ مناسب استفاده از سيستم حمل ونقل 
عمومي در شرايط بحراني را نهادينه مي سازد. در کنار اين مسائل ما بايد به عنوان يک 
هدف اصلي، شرايطي را فراهم کنيم تا تصوير خوبي از تضمين سالمت شهروندان در 

حمل ونقل عمومي در ذهن ها ايجاد شود و آنها اطمينان داشته 
باشند که حضورشان در ايستگاه هاي حمل ونقلي و استفاده از 

اين خدمات به معني ورود به محل اصلي ويروس کرونا نيست؛ هرچند که همچنان 
اقدامات بهداشتي متعددي در ايستگاه ها انجام مي شود.

 كرونا  و آينده 
حمل ونقل عمومي

ديدگاه
اميدعلي مسعودي ؛ استاد رسانه و علوم ارتباطات

طبق تحقيقي که در يكي از مراکز اصلي درمان مبتاليان به 
ويروس کرونا انجام شده است، مشخص شد که بسياري از 
افراد چون عالئم ويروس را ندارند، نمي دانند به کرونا مبتال 
شده اند و همين افراد عامل انتقال ويروس مي شوند. عده اي ديگر که مراجعه مي کنند، 
بيماري شان حاد نيست و با تست مشخص مي شود که مبتال شده اند. هر دو گروه يعني 
هم کساني که تست مي دهند و هم افرادي که بستري مي شوند، جزو موارد ابتال به کرونا 
ثبت مي شوند. درواقع آمار رسمي چيزي است که افراد تست مي دهند و مراجعه مي کنند.  
درحالي که عده اي بر اثر ابتال به کرونا جانشان را از دست مي دهند اما چون به بيمارستان ها 
مراجعه نكرده اند، آمار ابتال و مرگ آنها بر اثر کرونا ثبت نمي شود. اين همان جايي است که 
باعث اختالف آمار رسمي و غيررسمي مي شود؛ موضوعي که در روستاها و شهرستان هاي 
بيشتر کوچک اتفاق مي افتد. ثبت آمار دقيق ممكن نيست؛ حتي کشورهاي پيشرفته هم 
نمي توانند آمار دقيقي ارائه کنند؛ مگر اينكه سامانه فراگير پايش داشته باشند. درواقع، 
تنها راه اطالع از آمار واقعي مبتاليان به کرونا، پايش همگاني است؛ اينكه امكان آزمايش 
براي همه فراهم شود. سامانه اطالع رساني، خودارزيابي و ثبت بيماران کروناي وزارت 

بهداشت مناسب بود اما خيلي ها ثبت نام نكردند. از کارهاي بسيار 
اثرگذار ديگر اين اســت که مانند کره جنوبي و ژاپن، اپليكيشن 

تعيين موقعيت مكاني مبتاليان به کرونا را هم راه اندازي کنيم که مكان افراد مبتال 
را نشان دهد و افراد بدانند که ميزان ابتال کجا باالست و آن منطقه قرنطينه شود.

آمار كرونا در مناطق قرمز 
اعالم شود
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پيگيري استرداد جسد قاضي منصوري
سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در نشست خبري خود درباره مرگ مشكوك قاضي منصوري، متهم پرونده طبري در روماني گفت: قوه 
قضاييه به جد پيگير اين موضوع است. روايت پليس بين الملل اين است كه اين فرد كشته شده و مستنداتي ازجمله تصوير گذرنامه وي را 
فرستاده است. حسب ظواهر خود فرد است ما قاضي هستيم و با ظواهر حكم نمي كنيم. بايستي نمونه »دي ان اي« فرد بيايد و با بستگانش 
منطبق شود تا در اين ارتباط اظهارنظر كنيم. از طريق وزارت خارجه پيگيريم و مطالبه استرداد جسد را كرده ايم. در مورد خودكشي ابهام 
وجود دارد. تقاضا كرديم هيأتي از پليس بين الملل و جنايي و پزشكي قانوني به كشور روماني اعزام شوند، اسناد را ببينند تا بتوانيم اظهارنظر 

قطعي كنيم.

  حكم اعدام 3متهم آبان ماه هنوز تأييد نشده است
غالمحسين اسماعيلي درباره پرونده اي كه در مورد اعتراضات آبان ماه به ديوان عالي كشور ارسال شده و ادعاي محكوميت 3نفر از متهمان 
به اعدام، گفت: هنوز اين پرونده اعاده نشده  و تأييدي مبني بر رأي ديوان به دست ما نرسيده است. چه در اين پرونده و پرونده هاي ديگر 
اتهامات مربوط به افراد فقط اغتشاشات نيست. سرقت مسلحانه، آدم ربايي، مزاحمت براي نواميس مردم داشته اند و آن را فقط به اعتراضات 

آبان ماه ربط ندهيم.

  ۵ سال حبس فريبا عادلخواه قطعي شد
ســخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده فريبا عادلخواه، گفت: دادگاه بدوي قبال در مورد خانم فريبا عادلخواه رأي صادر كرده بود و ايشان 
تجديدنظر خواهي كرده بود و پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت. اخيرا دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را تأييد كرده و ايشان به لحاظ ارتكاب 
جرايم امنيتي كه اجتماع و تباني در جهت اقدام عليه امنيت كشور بوده، به ۵ سال حبس و براي اتهام ديگر به يك سال و نيم حبس محكوم 
شد اما براساس ضوابط و مقررات، مجازات اشد يعني ۵ سال حبس او با احتساب بازداشت ايام قبلي اجرا خواهد شد. عادلخواه كه داراي 
تابعيت دوگانه ايران و فرانسه است، ابتدا به جاسوسي متهم شده بود اما وي از اين اتهام تبرئه شد و با 2عنوان اتهامي »اجتماع و تباني به 
قصد اقدام عليه امنيت كشور« و »تبليغ عليه نظام« محاكمه شده و به گفته سخنگوي قوه قضاييه به ۵سال حبس قطعي محكوم شده است. 
دولت و مقامات فرانسه طي سال گذشته، بارها به بازداشت و محاكمه اين متهم اعتراض كرده و خواهان آزادي وي شده بودند. هفته گذشته 
نيز وزير خارجه فرانسه حكم زندان براي فريبا عادلخواه را با »انگيزه سياسي« دانسته و مدعي شده بود كه اين مسئله روابط فرانسه با ايران 
را سخت تر و دشوارتر خواهد كرد. ديگر متهم اين پرونده روالند مارشال بود كه اواخر اسفند ۹۸ با جالل روح اهلل نژاد، مهندس ايراني كه بيش 

از يك سال قبل به اتهام نقض تحريم هاي آمريكا عليه ايران در فرانسه بازداشت شده بود، مبادله شد.
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سخنگوي قوه قضاييه، روز گذشته از صدور حكم اعدام 
براي روح اهلل زم، مدير كانال تلگرامي آمدنيوز خبر داد. قضايي

غالمحســين اســماعيلي تصريح كرد: حكم مبني بر 
محكوميت زم صادر شــده و گرچه ما در ايام غيرقطعي جزئيات آن را 
نمي گوييم، ولي پرونده اي بود كه در راستاي ماده ۳۵۵ آيين دادرسي 
كيفري اجازه انتشار جريان دادگاه اخذ شده بود، مي توانيم جزئيات آن 

را بگوييم . 
وي افزود: از موارد اتهامي متعددي كه روح اهلل زم داشــت، دادگاه 1۳ 
مورد از عناوين ريز اتهامات را توأم با هم از مصاديق افســاد في االرض 
دانسته  و حكم اعدام صادر كرده است و در خصوص چند مورد اتهامي 
كه افســاد في االرض نبود، به مجازات حبس محكوم شــده كه اين 
حكم غيرقطعي و قابل فرجام خواهي اســت و چنانچه از ناحيه ايشان 
فرجام خواهي شود، پرونده به ديوان عالي ارسال مي شود و نهايتا رأي 

ديوان عالي كشور است كه سرنوشت اين پرونده را مشخص مي كند.
به گزارش همشهري، خبر دســتگيري روح اهلل زم مشهور به »نيما« 
در ۲۲ مهر 1۳9۸ در يكي از كشورهاي همسايه منتشر شد؛ سازمان 
اطالعات سپاه طي اطالعيه اي در اين باره اعالم كرد كه زم را به داخل 
كشور هدايت و بازداشت كرده اند. اين اطالعيه به زمان، مكان و جزئيات 
دقيق بازداشت مدير كانال معاند آمدنيوز اشاره اي نكرده بود. به همين 
سبب ابهامات زيادي پيرامون اين مسئله وجود داشت. همزمان خبر 
بازداشت او از آمدنيوز، همان كانالي كه خود مدير آن بود، منتشر شد تا 
مشخص شود اطالعات سپاه عالوه بر بازداشت زم، كانال وي را نيز در 
اختيار گرفته است. در بيانيه اطالعات سپاه آمده بود كه اين سازمان در 
يك عمليات حرفه اي، هوشمندانه و چند وجهي با به كارگيري روش هاي 
نوين اطالعاتي و شگردهاي ابتكاري، سرويس هاي بيگانه را مديريت و 

فريب داد و روح اهلل زم سرشبكه سايت ضد انقالب را بازداشت كرد.
زم در نخستين اعترافات خود كه در شامگاه روز بازداشتش از تلويزيون 
پخش شــد، از اقدامات خود ابراز پشــيماني كرد و اعتمــاد خود به 
»دولت ها« به ويژه اعتماد به »دولت فرانسه« را كه از او محافظت مي كرد، 
اشتباه دانست. زم از دولت هاي آمريكا، اسرائيل، عربستان و تركيه نام 
برد كه نبايد به آنها اعتماد مي كرد. وي ضمن عذرخواهي از »مجموعه 

نظام« ابراز اميدواري كرد كه بتواند اتفاقات افتاده را جبران كند.
سخنگوي قوه قضاييه پيش از اين، از بازداشت ۵نفر ديگر در پرونده زم 
خبر داده و گفته بود افراد زيادي در اين پرونده اسامي شان مطرح است 
و كار تحقيقات و راستي آزمايي در حال انجام است. به گفته اسماعيلي، 
خيلي هــا در اين پرونده خودمعــرف و خوداظهاري داشــته و اظهار 
پشيماني نسبت به ارتباطات خود با شــبكه را اعالم كرده اند كه حتما 

مراعات قانوني با آنها مي شود.

زم طي 6جلسه دادگاه به رياست قاضي صلواتي محاكمه شد. نخستين 
جلســه دادگاه در ۲1بهمن 1۳9۸ و آخرين آن هم در ۲0خرداد 99 
برگزار شد. در كيفرخواست پرونده، 17 عنوان اتهامي براي زم مطرح 
شده بود؛ افساد في االرض، تشكيل و اداره كانال معاند آمدنيوز و صداي 
مردم با هدف برهم زدن امنيت كشــور، جاسوســي به نفع سرويس 
اطالعاتي اســرائيل به واسطه ســرويس اطالعاتي يكي از كشورهاي 
منطقه، جاسوسي به نفع سرويس اطالعاتي كشور فرانسه، همكاري 
با دولت متخاصم آمريكا، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه 
امنيت داخلي و خارجي كشور، مشاركت در فعاليت تبليغي عليه نظام 
جمهوري اســالمي ايران و به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام 
به طور گسترده، مشــاركت در اغوا و تحريك مردم به جنگ و كشتار، 
مشــاركت در جمع آوري اطالعات طبقه بندي شــده به قصد ارائه به 

ديگران و توهين به مقدسات اسالم ازجمله اتهامات زم بود.
زم در دومين جلسه دادگاه خود درباره همكاري خود با دولت فرانسه 
گفت: به سفارت فرانسه در تركيه مراجعه كردم و در آنجا با سفير فرانسه 
صحبت كردم. از آنها درخواست ويزا كردم كه آنها به من ويزاي فرانسه 
را دادند. تقريبا شهريور 91 بود كه وارد فرانسه شدم. زم در ادامه درباره 
حفاظت دولت فرانســه از او توضيح داد: »بعد از مكرون، سنگين ترين 
تيم حفاظت براي من بود. درباره شرايط ايران با من مشورت مي كردند 

و درخصوص تحليل وضعيت صحبت مي كرديم.«
زم پيش از بازداشــت خــود در مهرماه9۸، يك بار در تــور اطالعاتي 
وزارت اطالعات جمهوري اســالمي ايران گرفتار شده بود. در مستند 
»ايستگاه پاياني دروغ« كه در اســفندماه97 از تلويزيون پخش شد، 
روح اهلل زم تالش داشت تا خود را محور همه گروه ها و شبكه هاي برانداز 
و اپوزيسيون خارج كشور نشــان دهد. زم از نفوذش بر رضا پهلوي و 
بني صدر و ساير شخصيت ها مانند رضا امير عباس فخرآور، جوانمردي، 
اردشير امير ارجمند، پير مؤذن، فاطمه حقيقت جو، سازگارا و... مي گفت 
و به جايگاه و روابط خود با ســرويس هاي جاسوسي كشورهاي بيگانه 
مي باليد كه چگونه او را تحت حفاظت بــه مالقات مأموران اطالعاتي 
فرانسه مي برند. ولع ديده شدن در زم به قدري بود كه همه داستان هاي 
اوهام آلودي كه توسط رابط اطالعاتي به او ديكته مي شد، با استقبال وي 
مواجه مي شد. به سبب همين القائات، زم در كانال آمدنيوز چنين القا 
مي كرد كه دسترسي هاي ويژه و بسيار سطح باال به اسناد به كلي سري 
در جمهوري اسالمي ايران دارد و مي تواند پشت پرده همه پديده هاي 
سياسي، اجتماعي و امنيتي را قبل از ديگران فاش كند. زم مدعي بود 
كه به واسطه هدايت افكار عمومي از طريق آمدنيوز بر تحوالت سياسي 
و اجتماعي جامعه ايران تسلط داشــته و فعاليت هاي او به سرنگوني 

جمهوري اسالمي منجر خواهد شد!

گزارشمزد  زم

درحاشيه سياست

 زورآزمايي مجازي ظريف و پمپئو
در شوراي امنيت

وزيران خارجه ايــران و آمريكا در صحن شــوراي امنيت، مقابل هم 
قرار گرفتند؛ البته اين جلسه به دليل فراگيري كرونا به سياق عمده 
مذاكرات ديپلماتيك يكي، دوماهه اخير به صورت مجازي برگزار شد. 
موضوع جلسه، بررسي گزارش آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل 
درباره قطعنامه۲۲۳1 بود كه آمريكا در تالش اســت با لغو كردن آن 

تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران را احيا كند.
سفير ايران در سازمان ملل پيش از آغاز نشست شوراي امنيت با اشاره 
به اينكه نشست شورا، عادي اســت و هر 6ماه يك بار برگزار مي شود 
يادآور شد: ما در جلسات گذشته نيز در شوراي امنيت شاهد بوديم در 
تمام اين جلسات آمريكا منزوي شده و تنها كشوري بوده كه از برجام 

انتقاد مي كرده و موضع متفاوتي نسبت به ۲۲۳1 داشته است.
او پيش بيني كرده بود كه در نشست شوراي امنيت يك بار ديگر جامعه 
بين المللي نشان مي دهد با رويكرد آمريكا نسبت به قطعنامه۲۲۳1 

مخالف است.
مجيد تخت روانچي خاطرنشــان كرد: اين از موارد نــادر در تاريخ 
سازمان ملل است كه كشوري همچون آمريكا كه خود يكي از بانيان 
قطعنامه۲۲۳1 بوده، حاال نه تنها آن را نقض مي كند بلكه ديگران را به 

خاطر اجراي آن تنبيه مي كند.
محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران هم قبل از سخنراني در جلسه 
شوراي امنيت در توييتر نوشت: آمريكا صرفا برجام را نقض نكرده و 
ديگران را به اين كار وادار نمي كند؛ اين كشور همچنين اين ننگ را بر 
پيشاني دارد كه در تاريخ سازمان ملل متحد نخستين كشوري باشد 
كه اعضاي قانون مدار را براي عدم نقض قطعنامه -۲۲۳1- شــوراي 

امنيت، تنبيه مي كند.
مقامات آمريكايي از امروز مذاكرات خود را با اعضاي شــوراي امنيت 
براي بررسي قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران آغاز مي كنند؛ 
درحالي كه در نشست هفته قبل كه به صورت غيررسمي برگزار شده 
بود برخي اعضا به صراحــت مخالفت خود را با طــرح آمريكا اعالم 

كرده اند.
ديروز جائو لي جيان، سخنگوي وزارت امور خارجه چين در كنفرانس 
خبري هفتگي در پكن در رابطه با تالش آمريكا گفت: چين براساس 
توافق هسته اي سال۲01۵ ميالدي با تالش هاي آمريكا براي فشار بر 

شوراي امنيت براي تحريم تسليحاتي ايران مخالف است.
او با تأكيد بر مخالفت با هرگونه زورگويي آمريكا در شوراي امنيت براي 
ادامه تحريم تسليحاتي ايران افزود: توافقات مربوط به لغو اين تحريم 
تسليحاتي بايد مورد پايبندي قرار گيرد و همه به مفاد آن پايبند باشند 
و همه توافقات شوراي امنيت ازجمله لغو تحريم تسليحاتي بايد به طور 

مؤثر اجرا شود.
مقامات ديپلماتيك روسيه هم بارها موضع خود مبني بر مخالفت با 
طرح آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي عليه ايران را اعالم كرده اند.

آمريكايي ها گفته اند اگر شوراي امنيت قطعنامه ضد ايراني را تصويب 
نكند سراغ مكانيسم ماشه مي روند و براساس برجام همه قطعنامه هاي 
قبلي را احيا مي كنند؛ اقدامي كه نه فقط از ســوي چين و روسيه كه 
به دليل خروج آمريكا از برجام از جانب كشورهاي اروپايي هم تقبيح و 

غيرقانوني اعالم شده است.
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا ۲ روز قبل نگراني خود را از برداشته 
شدن تحريم تسليحاتي ايران، فروش سالح به ايران از جانب چين و 

روسيه اعالم كرده بود.
نشست شوراي امنيت ديروز در حالي برگزار شد كه از ۳ روز قبل مايك 
پمپئو، وزير خارجه آمريكا برايان هوك، نماينده خود را روانه منطقه 
خليج فارس كرده بود تا با مقامات اين كشورها درباره تمديد تحريم 

تسليحاتي رايزني كند.
در همين رابطه سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان در پاسخ به اتهام هاي بي اساس و اظهارات مداخله جويانه 
مقام هاي برخي از كشــورهاي منطقه ازجمله عربســتان سعودي و 
بحرين در رابطه با ايران اظهار داشــت: جاي بسي شگفتي است كه 
كشــورهايي همچون عربستان ســعودي كه خود منبع تروريسم و 
افراطي گري در منطقه هســتند اتهام هاي بي اساســي به جمهوري 

اسالمي ايران وارد مي كنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه اضافه كرد: حمايت از خواسته نماينده 
آمريكا در تور دوره گردي وي در منطقه براي استمرار محدوديت هاي 
تسليحاتي كشورمان از سوي كشــورهايي كه بيش از ۵سال است با 
سالح هاي آمريكايي هزاران نفر ازجمله زنان و كودكان يمني را به خاك 
و خون كشيده اند، طنز تلخي است كه در اين روزها شاهد آن هستيم.

  بوكسور بدون رقيب نباشيم
محسن رهامي، چهره اصالح طلب و نماينده مجلس اول و دوم با 
اشاره به مشي سياسي شهيد بهشتي، دبيركل حزب جمهوري 
پس از عزل بني صدر، نخستين رئيس جمهور انقالب به خبرآنالين 
گفت: دقيقا يادم نيست كه همان روز بود يا فرداي آن روز. شهيد 
بهشتي در آن جلسه گفتند ما نمي خواستيم كار به اينجا برسد. 
ايشان انذار دادند كه نكند مثل بوكسورهايي شويم كه در نبود 
رقيب با خودشان مبارزه مي كنند و به جان همديگر بيفتيم. نگران 
بودند كه اين اختالف و دو دستگي كه بين ما و ملي گراها و بعضي 

جريان هاي سياسي بود، بين خودمان كشيده شود.

   مجلس جاي حواشي، طرح دهد
معاون پارلمانــي رئيس جمهــور در واكنش به نامه روســاي 
كميسيون هاي تخصصي مجلس به رئيس جمهور، به ايرنا گفت: 
آنچه از مجلس يازدهم انتظار مي رود و در پيام رهبري بر آن تأكيد 

شده است، شناخت اولويت هاي كشور و اهتمام به قانونگذاري 
كارشناســانه و پرهيز از سرگرم شدن به حواشــي  زيانبار است. 
روساي كميسيون هاي مجلس خطاب به روحاني نوشته بودند: 
»روند هفت  ســاله مديريت خود را تغيير دهيد، چرا كه مجلس 
يازدهم در مقابل حقوق مردمي كــه در طول تاريخ بي نظيرند، 
سكوت نخواهند كرد.« حسينعلي اميري گفته است: »شايسته 
بود نويسندگان محترم به جاي ذكر عناوين كلي، طرح خود را در 
ايجاد اشتغال براي افراد و كنترل تورم و كاهش طالق و افزايش 

ازدواج و فرزند آوري اعالم مي كردند.«

  مسئول قوه مجريه است
امام جمعه موقت تهران در واكنش به نامه اخير محمد موسوي 
خوئيني ها خطاب به رهبر معظم انقالب و انتقاداتش نسبت به 
شرايط كشور، به خبرگزاري رسا گفت: جدا جفا هم حدي دارد 
كه برخي اين حد را نمي شناسند، در مورد عرصه اقتصادي كشور 
همه مي دانند كه طبق قانون اساسي مقام معظم رهبري مسئول 
نيست، مسئول قوه مجريه اســت؛ چنان كه در اصل 11۳ قانون 
اساسي مي گويد: پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين 

مقام رسمي كشور اســت و مســئوليت اجراي قانون اساسي و 
رياست قوه مجريه جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط 
مي شود، برعهده دارد. ســيداحمد خاتمي با طرح اين سؤال كه 
اين نامه خطاب به كيست، پاسخ داد: به بزرگي كه در اين عرصه 
هيچ مسئوليتي قانونا ندارد، اما تمام توانش را به كار برده است؛ 
در برخي موارد نقش قوه مجريه را ايشــان برعهده گرفته است، 
درحالي كه وظيفه اش نبوده است، به همين دليل با اين هدايت ها و 
مديريت واليت در ميان اين مشكالت اقتصادي، كشور ما در مرتبه 

هفدهمين اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است.

  بايد تحمل مردم را باال ببريم
معاون اول رئيس جمهور در مراسمي به مناسبت روز ملي صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به تحريم هاي سنگين آمريكا عليه ايران 
گفت: در دوره دوم دولت تدبير و اميد تحريم هاي سنگيني وضع 
كردند؛ اين تحريم ها به گونه اي طراحي شــده بــود كه در ابتدا 
مي گفتند ايران۴0سالگي خود را نمي بيند و بعدها كه مأيوس 
شدند، گفتند كه اقتصاد از هم مي پاشد؛ ما بايد متناسب با اين 
شرايط سياست هاي خود را تغيير مي داديم؛ چرا كه سياستگذار 

و مدير عاقل و دلسوز كسي است كه ببيند طراحي ای كه انجام 
شده چيست و متناسب با آن سياست هايي وضع كند. به گزارش 
ايسنا، اسحاق جهانگيري در ادامه افزود: سياست هاي ما در اين 
دوره مبتني بر اين شد كه در مقابل فشار هاي خارجي تحريم بايد 
مقاومت كنيم و بايد ساز و كاري ايجاد كنيم كه تاب آوري ملت، 
باال برود و معيشت مردم آسيب نبيند و لذا سياست شتاب بخشي 
به روند توسعه به سياست مقاومت و افزايش تاب آوري تبديل شد.

  رسانه ها از مردم همراهي بخواهند
وزير كشور و رئيس ستاد اطالع رســاني و تبليغات اقتصادي در 
حاشيه پنجاه و دومين جلسه اين ستاد كه عصر دوشنبه برگزار 
شد، با اشاره به شرايط كشــور گفت: توجه توأمان به معيشت، 
ســالمت، آزادي هاي قانوني و امنيت مــردم اولويت فعاليت ها 
در سال جاري اســت. به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي 
همچنين در تشريح سياست هاي رسانه اي مقرر در جلسه ستاد، 
افزود: رسانه ها بايد منصفانه و مسئوالنه، داليل مسائل را به صورت 
اساسي مطرح كنند و از مردم بخواهند كه همراهي و همكاري 

داشته باشند تا بتوانيم از اين مقطع نيز عبور كنيم.

شهريور پارسال كه سران 
ايران، روسيه و تركيه توافق ديپلماسي

كردند نشست بعدي سران 
۳ كشــور ۳  ماه بعد و بــه ميزباني تهران 
برگزار شــود گمان نمي كردند نشست 
بعدي به خاطر شيوع كرونا حدود يك سال 
بعد و آن هم به صــورت ويدئوكنفرانس 
برگزار شــود. امــروز حســن روحاني، 
والديمير پوتين و رجــب طيب اردوغان 
براي ششمين بار به صورت ۳ نفره درباره 

سوريه مذاكره مي كنند.
به گزارش همشــهري، نشســت سران 
۳ كشــور قرار بود آبان و آذر ســال قبل 
برگزار شود اما درگيري هاي ميداني بين 
نيروهاي تركيه، روســيه و سوريه كه به 
كشته شــدن جمعي از نيروهاي نظامي 
طرفين منجر شــد مذاكرات سه جانبه را 
به حالت تعليق در آورد حتي رجب طيب 
اردوغــان رئيس جمهور تركيــه از پايان 
حضور كشــورش در روند آستانه سخن 
گفت. با اين حال با فروكش كردن تنش 
در سوريه شرايط براي برگزاري نشست 
سه جانبه فراهم شد كه شيوع بحران كرونا 
مانع برگزاري نشست شد. با ادامه دار شدن 
كرونا در جهان پيشنهاد برگزاري نشست 
به صورت مجازي مطرح شــد و قرار بود 
اسفند سال قبل اين نشست برگزار شود 
اما برخي طرف ها براي برگزاري نشست 
به صورت حضوري اصرار داشتند تا اينكه 
در نهايت مقرر شد سران ۳ كشور هركدام 
در اتاق خود درباره ســوريه بــه مذاكره 

بنشينند.
مولود چاووش اوغلو، وزيــر امور خارجه 

تركيــه ۲ هفته قبــل در يــك برنامه 
تلويزيوني در ارتباط با نشست سه جانبه 
سران كشــورهاي تركيه، ايران و روسيه 
براي بررسي تحوالت سوريه در چارچوب 
روند آســتانه گفته بود: نوبت ميزباني به 
ايران رسيده است، ايران مي تواند پس از 
همه گيري كرونا از اين نشســت ميزباني 
كند، اما در ايــن ميــان مي توانيم يك 

نشست مجازي برگزار كنيم.
۲۵شــهريور ســال قبل پنجمين دور 
اجالس سه جانبه ســران ايران، روسيه  و 

تركيه در آنكارا برگزار شد.
بهمن 97هم چهارمين نشست سران به 
ميزباني والديمير پوتين در شهر سوچي 
روسيه برگزار شده بود آن هم درست در 
روزي كه با ميانداري آمريكا نشستي عليه 
ايران در ورشوي لهستان و با بي اعتنايي 
بسياري از كشورها ازجمله روسيه و تركيه 

برگزار شده بود.
نشست سران ايران، روسيه و تركيه امروز 
در شرايطي در تدارك برگزاري است كه 
دولت آمريكا از امروز مذاكرات پيچيده اي 
را براي تصويب قطعنامــه ضد ايراني در 
شوراي امنيت ســازمان ملل آغاز كرده 

است.
مقارنه ديگر اين بــود كه ۲ روز قبل از آن 
نشســت يك حادثه تروريســتي در مرز 
سيســتان و بلوچســتان و پاكستان رخ 
داد و اين بار هــم ۲روز پيش از برگزاري 
نشست سران ايران، روسيه و تركيه، استان 
سيستان و بلوچستان شــاهد يك اقدام 
تروريستي ديگر توسط همان گروه وابسته 
به عربستان بود و همزماني اين دو حادثه 

تروريســتي با مذاكرات سه جانبه درباره 
سوريه نمي تواند اتفاقي باشد.

ايران، روسيه و تركيه از سال 9۵مذاكراتي 
را براي كاهش بحران در سوريه آغاز كردند 
كه به روند آستانه معروف شد. آخرين دور 
مذاكرات آســتانه كه چهاردهمين دور 
رايزني ها در سطح معاونان و نمايندگان 
 كشــورها بــود در 10و 11 دســامبر 
)۲0-19 آذر( ســال ۲019 در شــهر 
نورسلطان پايتخت قزاقستان برگزار شد 
و نشست بعدي اين مذاكرات براي مارس 
)فروردين( سال ۲0۲0 برنامه ريزي شده 
بود، با اين حال اين جلسه به دليل همه گير 

شدن ويروس كرونا به تعويق افتاد.
مهم ترين محور مذاكرات فعلي ۳ كشور، 
بررسي روند تدوين قانون اساسي سوريه 
با حضور كميته قانون اساســي، رسيدن 
به راه حل براي خروج تروريست ها از شهر 
ادلب و تبادل زندانيان ، بازگشت آوارگان 
و ارسال غذا و دارو و نيز بازسازي سوريه 

است.
بحران سوريه از 10ســال قبل آغاز شد و 
در آن زمان تركيه انتظار ســرنگوني سه 
ماهه دولت بشار اســد را مي كشيد اما با 
همكاري ايران و روسيه تروريست ها آرام 
آرام از شــهرهاي ســوريه خارج شدند و 
هم اكنون در شمال سوريه اجتماع يافته اند 
و تحوالت سوريه به ســمتي سوق يافته 
كه كشــورهاي عربي ازجمله عربستان، 
امارات، قطر، كويت و عمــان ارتباطات 
ديپلماتيك خود با دولت اســد را از سر 
گرفته و برخي اماكن ديپلماتيك خود در 

دمشق را بازگشايي كرده اند.

نشست مجازي سران گروه3
روحاني، پوتين و اردوغان امروز به صورت ويدئو كنفرانس درباره مسائل منطقه گفت وگو مي كنند

 مدير آمد نيوز
به اعدام محكوم شد

 رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصويری روز هفتم 
تيرماه 99 با مســئوالن قضايی نســبت به عدم رهبري

استفاده از ماسك توســط برخی مسئوالن كه در 
اجتماعات حاضر می شوند، گاليه كردند و گفتند: اگر ۳-۲ نفر دور 
من باشند، بنده هم حتماً ماسك می زنم، كما اينكه آدم می بيند 
اين ماسك زده نمی شود؛ خب وقتی كه شما كه مسئول دولتی 
هستيد، در يك اجتماع مردمی ماسك نمی زنيد، اين جوانی هم 

كه در خيابان دارد راه می رود و حوصله  ماســك ندارد، تشويق 
می شود كه نزند.

پايگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در پی اين تذكر و توصيه 
رهبر انقالب درخصوص استفاده از ماســك، تصويری از جلسه  
كاری اخير ايشــان را كه نشــان دهنده اهتمام حضرت آيت اهلل 
خامنه ای به استفاده از ماســك و رعايت قواعد بهداشتی توصيه 

شده است، منتشر  كرده است.

رعايت قواعد بهداشتی مقابله با كرونا در جلسات كاری 
توسط رهبرمعظم  انقالب

من حتماً ماسك می زنم...
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ابتــداي هفتــه، كرونا هر 
15دقيقه جان يك ايراني را گزارش

مي گرفــت. حــاال بــه هر 
10دقيقه رسيده است. خطر كرونا مانند 
اسفند سال قبل، زياد و مرگ ومير روزانه از 
160نفر هم بيشتر شده است ولي مردمي 
كه از خانه هاي خود بيرون آمده اند را ديگر 
نمي توان به خانه فرســتاد. رفت وآمد در 
پايتخت آنقدر زياد شده است كه فرقي با 
روز هاي بــدون كرونا نــدارد و برخالف 
توصيه هاي بهداشــتي »همه« از ماسك 
استفاده نمي كنند. آشكارا مي توان فهميد 
كه هــراس عمومي از كوويــد- 19كه در 
اسفند و فروردين به وجود آمده بود كاهش 
پيدا كرده و هشدار هاي دائمي مسئوالن 
بهداشتي درباره پيشگيري از اين بيماري 
مانند گذشته جدي گرفته نمي شود. انبوه 
جمعيتي كه سوار اتوبوس و مترو مي شوند 
اين وسايل نقليه را تبديل به كانون انتشار 
بيمــاري مي كنند و اگر يكــي از بيماران 
احتمالي سوار اتوبوس يا مترو شده باشد 
مي تواند بيماري خود را به راحتي به بقيه 
انتقال دهــد. به گفته ناهيــد خداكرمي، 
رئيس كميته سالمت شوراي اسالمي شهر 
تهران، بيــش از 50درصــد از مرگ هاي 

ناشي از كرونا در تهران اتفاق افتاده است. 
احتماال بــه همين خاطر عليرضــا زالي 
فرمانده ســتاد مقابله با بيمــاري كرونا 
در تهران اعالم كرده كه بــا افزايش آمار 
مبتاليــان و فوتي هاي تهران، پيشــنهاد  
اعمال دوبــاره محدوديت ها را در 6 بند به 
ستاد ملي مقابله با كرونا ارسال كرده اند. به 
گفته او، درصورت تصويب اين پيشنهاد، با 
توافق استانداري تهران اين محدوديت ها 

اعمال مي شود.

جنب و جوش در شهر
آخرين واحدهاي صنفي كه به دليل كرونا 
بسته شــده بودند مانند رســتوران ها و 
سينما ها مدتي قبل باز شده اند. مشكالت 
اقتصادي در 3  ماه گذشته اين اصناف را تا 
مرز تعطيلي پيش برده بود و اكنون اميد 
دارند با بازگشــايي دوباره واحد هاي خود 
بخشــي از ضرر و زيان وارد شده را جبران 
كنند. دســتفروش ها هم بــه پياده رو ها 

بازگشته اند.
عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي 
شهر تهران در اين باره مي گويد: »وضعيت 
به جايي رسيده  كه فاصله گذاري اجتماعي 
بسيار سخت پيش مي رود و تشييع پيكر و 
مراسم هاي مختلف عروسي و عزا موجب 
شده كه مردم حس كنند كرونا تمام شده و 

به طور طبيعي كمتر مراعات كنند.«

حجت نظري مي  افزايــد: »ما در مديريت 
شهري براي اينكه بتوانيم مردم را مجاب 
كنيم در اتوبــوس فاصله گذاري را رعايت 
كنند، بايد تعداد اتوبوس ها را زياد كنيم. 
اگر بخواهيم مــردم را مجاب كنيم كه در 
متــرو فاصله گذاري اجتماعــي را رعايت 
كنند، بايــد واگن مترو و قطارهــا را زياد 
كنيم تا ســرفاصله ها كمتر شــود و افراد 
كمتري منتظر باشــند كــه از قطار براي 

تردد استفاده كنند.« او مي گويد: »واقعيت 
اين است كه هم اكنون نمي توان براي اين 
مسئله هم كاري انجام داد چراكه تحريم 
هستيم و نمي توانيم از خارج اقدامي براي 
اين مسئله انجام دهيم و البته در داخل هم 
خودروسازان تاكنون فقط ادعا كرده اند كه 
مي توانند اتوبوس يا واگــن مترو بدهند. 
اما به نظر من راه منطقي تــر، هرچند كه 
با هزينه هايي روبه روســت، اين است كه 

همچنان طرح ترافيك معلق باشد.«
بنا به اعالم مركز كنتــرل ترافيك پليس 
راهــور تهران بــزرگ، اين روزهــا معابر 
مركــزي پايتخــت ماننــد خيابان هاي 
آزادي، وليعصــر، فردوســي، هفت تير، 
امام خميني ، شــهيد مطهري و بهشتي 
در ساعت هاي صبحگاهي و عصرگاهي با 
ترافيك سنگين روبه رو هستند. همچنين 
مسيرهاي بزرگراهي غرب به شرق مانند 
حكيم، همت، شــيخ فضــل اهلل، آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني و همچنين مسيرهاي 
جنوب به شــمال چمران، نــواب و امام 
علــي ترافيك ســنگيني دارد كه بيش از 
90 درصد آن نتيجــه عزيمت به محل كار 

با خودروي شــخصي است. شــهرداري 
تهران آمار اســتفاده از ماسك در شبكه 
متــرو را 95درصد اعالم كرده اســت اما 
مشاهده اتوبوس ها، پياده رو ها و فضا هاي 
عمومي ديگر نشــان مي دهد كه ماسك 
زدن هنوز به شــكل يك رفتــار عمومي 
در نيامده اســت. به نظر مي رسد شهر در 
وضعيت خطرناكي قرار دارد اما مسئوالن 
در بيان آن نوعي »ترديد« نشان مي دهند 
زيرا در اين صورت بايــد هزينه هاي ايجاد 
محدوديت را بپذيرند. ســخنگوي وزارت 
بهداشت استان هاي خوزستان، كردستان، 
آذربايجان هاي غربي و شرقي، هرمزگان، 
بوشهر، خراســان رضوي و كرمانشاه را در 
وضعيت قرمز و اســتان هاي سيســتان و 
بلوچستان، ايالم، لرســتان و گلستان را 
در وضعيت هشــدار اعالم كرده است اما 
با وجود همه اعالم خطر ها درباره شرايط 

تهران، نمي توان نام اين استان را ديد.
احتمال بازگشت محدوديت ها درصورت 
بيشتر شــدن ابتال به كرونا مي رود اما آيا 
جامعه اين بار، مانند اســفند سال 98اين 

محدوديت ها را اجرا مي كند؟

در پي بي توجهي به فاصله گذاري اجتماعي و نزدن ماسك رخ داد:

بررسي ها نشان مي دهد كه طي روزهاي اخير آمار 
مبتاليان و فوتي هاي بيماري كرونا در پايتخت 
نسبت به 2ماه ابتداي سال افزايش يافته است

عصر ديروز-خط 7 بي آر تي   عكس:همشهري/ حامد خورشيدي

 بازگشت تهران
به وضعيت نگران كننده

محمد سرابي-پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

نگاه

بازخواني وظايف مجلس براي كاهش 
آلودگي هوا

رئيس مجلس شــوراي اسالمي اعالم 
كرده كه مي توان ظرف 6ســال ميزان 
آلودگي هواي تهران را به حداقل رساند. 
محمدباقر قاليباف در نشست مجمع نمايندگان استان تهران معضالت آب، 
هوا، خاك و آلودگي صوتي را مهم ترين مشكالت استان تهران دانست و 
گفت: »آلودگي هوا تا حد زيادي به وسايل حمل ونقلي و خودروها مربوط 
بوده و كنترل آلودگي ها در گرو توسعه حمل ونقل عمومي است. براساس 
مطالعات انجام شده حدود 81درصد آلودگي هواي تهران مربوط به وسايل 
نقليه و خودروهاســت. برقراري ارتباط ريلي بين شــهر تهران با مناطق 
اطراف ضمن كاهش آلودگي هوا، توجيه اقتصادي بســيار خوبي دارد و 
هم  اكنون سرمايه گذاراني براي سرمايه گذاري در اين بخش اعالم آمادگي 
كرده اند و مي توانيم در اولين گام از اين ظرفيت استفاده كنيم.«  نكاتي كه 
رئيس مجلس به آنها اشاره كرده نكات دقيق و درستی است، اما در عين 
حال 2نكته اصلي درباره آلودگي هواي تهران و ســاير كالنشهرها وجود 
ندارد؛ نخست آنكه تجربيات جهاني نشان داده كنترل و كاهش آلودگي 
هوا مديريت واحد مي خواهد و دوم دستگاه هاي تقنيني و نظارتي بتوانند 
نيازهای الزم براي رسيدن به هدف را از دولت مطالبه كنند. در اين ميان 
در مورد نكته نخست بايد گفت قاليباف زماني كه سكاندار شهرداري تهران 

بود نيز بارها بر اهميت چنين مسئله اي تأكيد كرد.

5 ماده قابل توجه
14دستگاه درخصوص آلودگي هوا وظايف مشخصي دارند. به اين وظايف 
در قالب قانون هواي پاك كه تيرماه سال 96به تصويب مجلس رسيد نيز 
اشاره شده است. با اين تفسير بد نيست كه برخي از مواد و تبصره هاي قانون 
هواي پاك با اين رويكرد كه مجلس نيز چه وظايفي براي پيگيري مطالبات 

نهادهاي اجرايي به ويژه شهرداري ها دارد، مرور شود.
در ماده 4قانون آمده كه توليد وسايل نقليه موتوري و واردات آن 

مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آالينده هاي موضوع اين قانون، 1
اعالمي از ســوي ســازمان حفاظت از محيط زيست اســت. همچنين 
شــماره گذاري وســايل موتوري مســتلزم رعايت حدود مجاز انتشار 

آالينده هاي موضوع قانون است.
 بنابراين به نظر مي رســد كه نمايندگان مجلس بايد از 
دستگاه هاي اجرايي دليل رعايت نشدن چنين ماده قانوني را جويا 
شوند؛ چراكه هزاران دستگاه موتورسيكلت كاربراتوري طي 3سال 

اخير توليد و روانه خيابان هاي شهرها شده اند.
در ماده 7نيز شــهرداري ها و نيروي انتظامــي، وزارتخانه ها و 

ســازمان هاي ذيربط موظف شــده اند نحوه تردد وسايل نقليه 2
موتوري و سيستم حمل ونقل شــهري را به صورتي طراحي و ساماندهي 
كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا، جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.

 پس سؤالي كه براي پيگيري مسئله مطرح مي شود اين 
است كه آيا واقعا چنين طرحي اجرا شده است؟

در تبصره 2ماده 8آمده كه دولت مكلف است در بودجه ساالنه 
رديفي به منظور اعطاي تســهيالت ارزان قيمت براي جايگزين 3

كردن خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده موجود با كارمزد 4درصد با 
بازپرداخت ده ساله تعيين كند و به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند.
 بنابراين بايد پرسيد كه آيا چنين مسئله اي تحقق يافته يا 

به خاطر عدم همكاري ها در حد شعار باقي مانده است؟
در ماده 9 قانون هواي پاك ذكر شده كه وزارت كشور مكلف است 

با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و 4
دارايي زمينه نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي 
باالي 200 هزار نفر جمعيت را ظرف مدت 5سال از محل منابع درآمدي 
ماده 6 اين قانون از طريق كمك بالعوض يارانه تسهيالت يا صفر كردن 
سود بازرگاني واردات خودرو هاي برقي، بنزيني يا هيبريدي، خودرو هاي 

الكترونيكي و موتورسيكلت برقي به انجام برساند.
 حال سؤال اينجاســت كه چرا چنين موردي به معناي 

واقعي تحقق نيافته است؟
طبق ماده 10، وزارت كشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي 

شهرداري ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه )هريك به ميزان 5
50درصد(، ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري را به ميزان ساالنه 5درصد 

با اولويت كالنشهرها و شهرهاي باالي 500هزار نفر جمعيت افزايش دهد.
 درباره اين موضوع نيز بايد گفت كه كالنشهرها هم اكنون 
از نرسيدن بودجه نوسازي اتوبوس هاي فرسوده رنج مي برند و بيش 

از 8سال از ورود آخرين اتوبوس به تهران مي گذرد.

در انتظار مجمع 1+51 نفر تهران
يكي از مواردي كه طي روزهاي گذشــته و با آغاز به كار مجلس يازدهم 
مديريت شهري در رابطه با آن اعالم آمادگي كرده است، تشكيل مجمع 
1+51 نفره است. در اين مجمع 30نماينده استان تهران، 21عضو شوراي 
شهر تهران و همچنين شهردار پايتخت حضور خواهند داشت و مي توانند 
درخصوص مشــكالت اولويت دار شــهر گفت وگو كرده و به راهكارهاي 
مشترك برسند. ســميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
نيز 2هفته پيش در جريان بازديد از مؤسسه همشهري، پيشنهاد تشكيل 
چنين مجمعي را مهــم ارزيابي كرد و گفت: »فــارغ از جناح بندي هاي 
سياسي مي توانيم درباره مسائلي مثل آلودگي هوا كه گرفتاري هاي زيادي 
را به خصوص براي سالمت شهروندان ايجاد كرده اند، رايزني كنيم. تشكيل 
كميته هاي تخصصي زيرمجموعه اين مجمع هم مي تواند به بررسي جزئي 

مسائل كمك كند. بنابراين بايد اين مجمع تشكيل شود.«

صدور غيرحضوري پايان كار 

مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران از عملياتي 
شــدن دريافت غيرحضوري گواهي هاي پايان كار ســاختماني خبر داد. 
به گزارش همشــهري، حامد ســليمي، مديركل تدوين ضوابط، نظارت 
و صدور پروانه شــهرداري تهران دربــاره امكان دريافــت غيرحضوري 
گواهي هاي پايان كار ساختماني گفت: »در راستاي فرايند هوشمندسازي 
و به منظور رفاه حال شهروندان تهراني و تســريع در امور، از تاريخ هفتم 
تير ماه ســال جاري چاپ گواهي هاي پايان كار ســاختماني از دسترسي 
مركز چــاپ اداره كل تدوين ضوابط، نظــارت و صدور پروانــه خارج و 
به صورت سيســتمي آرشــيو مي شــود؛ از اين رو ديگر نيازي به مراجعه 
 حضوري به اين اداره كل نبوده و متقاضيان مي توانند با مراجعه به سامانه
 urban.tehran.ir و با اســتفاده از نام كاربري شهروندي خود اقدام 
به دريافت و چاپ گواهي كننــد.« او اضافه كرد: »درصورتي كه متقاضي، 
 حساب كاربري شهروندي نداشته باشــد، ابتدا بايد در سامانه تهران من
)my.tehran.ir( ثبــت نام كرده و پس از دريافــت پيامك حاوي نام 
كاربري و رمز ورود براي ثبت تعهدنامه صيانت از نام كاربري، به يكي از دفاتر 

خدمات الكترونيك شهر مراجعه كند.«

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

  بســياري از مســافران 
اتوبوس هاي درون شــهري 
تهران اســتفاده از ماسك را 

جدي نمي گيرند
  نيمــي از كشته شــدگان 
ويــروس كوويد-19تهراني 
هستند اما استفاده از ماسك 

هنوز »همگاني« نشده است

  5هزار نفر از تهراني ها جان خود 
را از دست داده اند.

  ۲۰ تا ۳۰ نفر روزانه بر اثر كرونا 
در تهران فوت مي كنند.

  ۶۰ درصد از مبتاليان تهراني مرد 
هستند. )براساس مطالعات دانشگاه 
علــوم پزشــكي كــه روي ۳5۰۰ نفر 

انجام شده است( 

  ميزان بستري ها طي روز هاي اخير  
در بيمارســتان ها و مراكــز درمانــي 

تهران 8درصد رشد كرده است. 

  اســتفاده از ماســك در نــاوگان 
حمل ونقل عمومی )مترو، اتوبوس و 

تاكسي( اجباري است.

  ۶۰مركــز عرضــه ماســك در 
پايانه هاي اتوبوسراني و ايستگاه هاي 
تبادلي و پر مسافر خطوط تندرو وجود 

دارد.

  اگر اتوبوسي با ظرفيت تكميل به 
ايستگاه رســيد، بايد از سوار شدن 
به آن اجتناب كرده و منتظر رسيدن 

اتوبوس بعدي ماند.

  پس از رسيدن به محل كار و خانه 
بالفاصله دست هاي خود را بشوييد.

  ماسك بهداشتي را با قيمت حدود 
۲هزار تــا ۲5۰۰تومان و نه بيشــتر 

تهيه كنيد.

آماری از ابتال و مرگ ومير 
كوويد- 19در تهران

ور چندباره   مر
هشدارها و توصيه ها

پخش 5۰۰۰بروشور سالمت روان بين خانوادهاي متوفيان اوج گيري فوتي هاي كرونايي در بهشت زهرا

سعيد خال، مديرعامل سازمان بهشت زهرا :
در هفته اول فروردين ماه امسال تعداد فوتي هاي كرونايي افزايش 
پيدا كرد و بعد از هفته اول دوباره آمــار فوتي ها فروكش كرد؛ به 
طوري كه تعداد متوفيان به عدد تك رقمي هم رسيد. ولي متأسفانه 
در روزهاي اخير تعداد فوتي هاي كرونايي در بهشت زهرا به شدت 
افزايش پيدا كرده و ما شاهد باالرفتن آمار هستيم. اوضاع به شدت 
وخيم است. اگر شهروندان تهراني رعايت نكنند تهران به روزهاي 
سخت و غيرقابل باوري باز خواهد گشت. در 3 روز گذشته افزايش 
چشــمگير تعداد متوفيان كرونايي را داشتيم؛ آماري كه در 3ماه 
گذشــته نمونه اش وجود نداشته اســت. ديروز وزارت بهداشت 
آمار بيش از 140نفر فوتي كرونايي را اعالم كرد كه اين رقم بسيار 
نگران كننده است. اين مســئله ناشي از عدم  رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي و آزاد سازي  كســب و كارهاست. 
توصيه ام به شهروندان اين است كه با شدت و 
جديت تمام در رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و به ويژه اســتفاده از ماسك و رعايت فاصله 
اجتماعي كوشا باشــند. از برگزاري مراسم 

تشييع جنازه خودداري كنند يا حداقل بســتگان متوفي يعني 
بستگان درجه يك با رعايت نكات بهداشــتي در مراسم تدفين 
حضور پيدا كنند. شايد نياز باشــد در سطح شهر محدوديت هاي 
بيشتري اعمال شود. اكنون در بهشت زهرا محدوديتي براي حضور 
خانواده متوفي در مراسم وجود ندارد، ولي اگر روند همينطور ادامه 
پيدا كند محدوديت ها در سازمان بهشت زهرا براي جلوگيري از 

ويروس كرونا اعمال خواهد شد.

زينب نصيري، معاون اداره كل سالمت شهرداري تهران: 
يكي از اماكني كه اين روزها بيشترين احتمال ابتال 
به ويروس كرونا در آن وجود دارد، ســازمان بهشت 
زهراســت. به همين منظور طي جلسه مشترك بين 
اداره سالمت و سازمان بهشت زهرا تيم كارشناسي 
وارد عمل شده است. در بخش هاي مختلف بهشت زهرا 
كه امكان شيوع كرونا وجود دارد مانند سالن پذيرش، 
سالن انتظار، محل برگزاري اقامه نماز، سالن تدفين 
و... چند اقدام اساســي صورت گرفته كه عبارتند از 
توجه ويژه به پروتكل هاي بهداشتي در زمان انتقال، 
نماز ميت، تدفين و شست وشــوی متوفيان با تعامل 
وزارت بهداشت، ضد عفوني محيط بهشت زهرا چند 

نوبت در روز و از نيمه دوم تيرماه 
نيز طراحي و نصب 500استيكر 
آموزشــي درخصوص مبارزه با 
ويروس كرونــا، فاصله گذاري 
اجتماعــي روي زمين با رعايت 

فاصله 1.5متر و پخش 5هزار بروشــور سالمت روان 
براي خانواده هاي متوفيان شــهروندان. شهروندان 
مي توانند در صورت احتمال ابتــال به ويروس كرونا 
با شــماره4030 تماس بگيرند يا به نخستين مركز 
بهداشــتي نزديك محل مســكوني و پايگاه هاي 
بهداشــتي و مراكز خدمات جامعه سالمت مراجعه 

كنند.

كمپين شنبه هاي بدون پسماند كه در ماه هاي 
گذشته در شــهر تهران فعاليت خود را شروع 
كرد، همچنان در پايتخت اجرا مي شــود. يك 
روز بدون پســماند در بســياري از كشــورها 
سال هاست كه اجرا مي شود، اما در شهر تهران 
يك پديده به حســاب مي آيد؛ پديده اي كه قرار 
اســت با همراهي هنرمندان به فرهنگســازي 
مناســبي در زمينه تفكيك زباله و جمع آوري 
پسماند توسط شهروندان برســد. در تازه ترين 
فعاليت يك هنرمند، اصغر همت، بازيگر تئاتر، 
تلويزيون و ســينما با انتشار ويدئويي مي گويد: 
»شهروندان زباله هاي خود را تفكيك كنند. حاال 
قرار دادن زباله در كيســه هاي پالستيكي جزو 
زندگي مردم شده، اما ســعي كنيد به خصوص 
در روزهاي شــنبه زباله هاي خــود را تفكيك 
كنيد و تا آنجا كه مي شود از پالستيك استفاده 
نكنيد.«  پيش تر در اين مســير وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با شهرداري تهران همراه شده 
بود. محمد شريعتمداري گفته بود: »شنبه هاي 
بدون پسماند يكي از مهم ترين اصول زندگي در 
يك محيط سالم براي آينده همه ما شهروندان 
در تمامي شــهرهاي ايران عزيز ماست. البته با 
رويكرد كاهش پسماند)طرح كاپ( زندگي حتما 
شيرين تر خواهد شد. تالش كنيم كه توليد زباله 

را كم كنيم.« 

تفكيك زباله از مبدأ
 در اين كمپين قرار اســت با بيرون كشــيدن 
پسماند خشك توســط خانواده ها و نگهداري 
آن به مدت يك هفتــه، در روز شــنبه تحويل 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران شود. 
مديرعامل ســازمان مديريت پســماند زماني 
كه صحبت از شــنبه هاي بدون پسماند كرد، از 

اجراي اين طرح در مــدارس گفت؛ درحالي كه 
به دليل شــيوع بيماري كرونا مدارس از اواخر 
سال گذشته تعطيل شــده و آموزش به صورت 
مجازي برگزار مي شــود. صدرالدين عليپور در 
اين رابطه به همشــهري مي گويد: »اين كار در 
مرحله اجرايي قرار دارد و مــدارس هم زماني 
كه باز شــدند، ما مي خواهيم ايــن موضوع در 
بين دانش آموزان نهادينه شــود و آنها هم اين 
موضوع را بــه خانواده هاي خــود انتقال دهند. 
در اين صورت مــا مي توانيم بــه دانش آموزان 
آموزش دهيم و اينكه هر روزي كه به مدرســه 
مي روند، پســماند خشــك را با خود بياورند و 
عمال با جمع آوري آن، خريداري پسماند خشك 
هم صورت بگيرد. به اين ترتيب، مبلغ دريافتي 
از پســماند خشــك مي تواند صرف موضوعات 
فرهنگي شود.« او درباره استقبال هنرمندان از 
كمپين شنبه هاي بدون پسماند يادآور مي شود: 
»زماني كه هنرمندان به كمپين شنبه هاي بدون 
پسماند مي پيوندند، فرهنگسازي بهتري در اين 
زمينه صورت مي گيرد. حســنش براي ما اين 
است كه هر قدر پسماند خشك در مخازن فلزي 
كمتر شود، كمك مي كند تا بحث زباله گردي و 

مسائل ديگر هم به حداقل برسد.« 

خودروهاي ملودي در محله ها
خانواده ها چگونه پســماند خشــك را تحويل 
ســازمان پســماند دهند؟ ظاهــرا در اين باره 
اطالع رســاني با خودروهاي ملــودي صورت 
مي گيرد. اين خودروهــاي بازيافت در روزهاي 
شنبه قرار اســت در محله ها گشــتزني و زباله 
را از خانواده هــا خريــداري كننــد. عليپور در 
اين رابطــه مي گويــد: »از خودروهاي ملودي 
استفاده مي كنيم تا براي شهروندان به سادگي 
قابل شناسايي باشــند. به همين دليل، در گام 
نخســت داريم تالش مي كنيم كه شهروندان 
در طول هفته پسماند خشــك و اقالم باارزش 

مانند قوطي فلزي، بطري پالستيكي، شيشه و 
كاغذ را جمع آوري كنند و ما روز شنبه پسماند 
خشــك را از آنها تحويل مي گيريم. البته ابتدا 
بايد اطالع رساني شود تا همكاران ما با ظرفيت 

بيشتري پسماند خشك را دريافت كنند.« 
با گسترش فعاليت اين كمپين، توليد پسماند 
در شــهر تهران كاهش پيدا خواهد كرد. تهران 
دوبرابر ميانگين جهاني زباله توليد مي كند و با 
كاهش پسماند، هزينه ها هم به حداقل خواهد 
رسيد. مديرعامل ســازمان مديريت پسماند، 
مي گويد: »كمپين شنبه هاي بدون پسماند را ما 
از قبل داشــتيم و در دنيا هم تالش بر اين است 
كه در حوزه پسماند چه زباله خشك و چه زباله 
 تر دفعات جمع آوري كمتر شود. به اين دليل كه 
هزينه شهر كمتر شــده و بتوانيم پسماند را در 
روزهاي محدودتري جمع آوري كنيم. هم اكنون 
زمينه براي پسماند خشــك كه ارزش بازيافت 
دارد و مي توان بازيافت آن را با سيستم تشويقي 
از پيمانكاران خريداري كرد، فراهم شده است. 
اپليكيشن هاي سازمان پســماند نهايي شده و 
فعاليت خود را شروع كرده اند.«  به اين ترتيب، 
همزمان با تفكيك زباله از مبدأ، شهر تهران شاهد 

كاهش پسماند نيز خواهد بود.

در مرحله اجرا
اجراي پايلوت طرح كاپ از هفته هاي گذشــته 
در 4 منطقه6، 16، 21 و 22 شروع شده است. به 
اين ترتيب كه در برخي شهرك ها و مجتمع هاي 
مســكوني مخازن تفكيك زباله تعبيه شــده تا 
به تدريج مخازن پسماند از سطح شهر جمع آوري 
شــود. به گفته عليپور، هنوز اجراي پايلوت اين 
طرح به مرحله ارزيابي نرسيده است. او مي گويد: 
»اين فعاليت را در 4منطقــه  به صورت پايلوت 
شروع كرديم. هم اكنون مخازن  گذاري مي كنيم 
و درواقع مخازن خشك و  تر را تحويل مي دهيم. 
تا زماني كه اين مخازن وجود دارد، جمع آوري 
پسماند هم به ويژه در مجتمع ها آسان تر مي شود. 
اپليكيشــن ما نيز راه اندازي و صورت وضعيت 
الكترونيك ما نيز نهايي شده است. بدين ترتيب، 
مي توانيم خودروهاي جمع آوري پسماند را رصد 
كنيــم و گام  به گام پيش مي رويم و در مســير 
خوبي قرار گرفته ايم. هم اكنون زيرســاخت ها 
فراهم شده و در آينده  اجراي پايلوت طرح كاپ 

در 4منطقه ارزيابي خواهد شد.«

كرونا  و آينده حمل ونقل عمومي
در واقع، نظريه »قوي ســياه« )رخدادهاي بسيار 
نادر و مهمي كه به طور معمول كســي انتظار وقوع 
آنها را ندارد( به معني وادار شــدن به ديدن نقــاط تاريك در جايي كه 
شكست ها و چالش هاي سيستماتيك پنهان اســت امروزه تنها راهكار 
ما براي برون رفت از اين بحران اســت. در اين شــرايط بايد به 2 مسئله 
اصلي پرداخت كه در واقع مسئله جديدي نيستند، با اين بحران جدي تر 

شده اند:
مسئله اول، بودجه عمومي است. با توجه به اينكه هزينه نگهداري سيستم 
حمل ونقل عمومي بسيار باالست، اما در شرايطي شبيه به شرايط فعلي كه 
با كمترين ميزان تقاضا و كاهش ظرفيت مواجه است، سيستم بايد بتواند 
كار خود را ادامه دهد. از اين رو تخصيص كمك هاي مصوب دولتي براي 
سيســتم حمل ونقل همگاني )مترو و اتوبوس(از جمله تخصيص يارانه 
بليت مترو و اتوبوس-كه در ســال 1398 به ميزان 950 ميليارد تومان 
است اما دولت در سال 1398 كمتر از 2.5درصد سهم يارانه خود يعني 
تنها 25 ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت كرده است- ضرورت 
دارد. از سوي ديگر با وجود وصول 1200 ميليارد تومان جرايم راهنمايي 
و رانندگي در شهر تهران در ســال 1398، سهم 60 درصدي شهرداري 
تهران به ميزان 720ميليارد تومان نيز پرداخت نشــده است. البته تنها 
33ميليارد تومان پرداخته شــده كه اين ميزان نيز كمتر از 2.5درصد 
است. در شرايط كنوني نه تنها دولت بايد به وظايف قانوني خود در قبال 
حمل ونقل عمل كند، بلكه براي ترميم خســارات وارده به اين بخش و 
به منظور پيشــگيري از افزايش ويروس كرونا نيز بايد از محل اعتبارات 
تخصيصي بــراي مقابله با اين ويروس كمك هاي فــوري و ويژه اي را به 
شــهرداري تهران پرداخت كند. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيم، 
تأكيد بر رعايت  فاصله اجتماعي است. براي حل اين موضوع در حمل ونقل 
همگاني، افزايش ناوگان مترو و اتوبوس حائز اهميت است كه متأسفانه 
اين مهم نيز به دليل پرداخت نشدن كمك هاي مصوب دولتي و در برخي 
موارد به دليل تأثير تحريم ها بر نقــل و انتقاالت ارزي و واردات قطعات و 

تجهيزات مورد نياز، تا كنون محقق نشده است.
بنابراين در شرايط فعلي كه كشور در بند تحريم هاي ظالمانه قرار گرفته 
است و امكانات سيستم مديريت شهري براي ايجاد تسهيالت الزم براي 
تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي كافي نيست، پرداختن به اين موضوع 
نيز تنها توسط شهرداري ها بي شك تحقق ناپذير است. بنابراين عالوه بر 
تداوم تالش ها براي توسعه شبكه حمل ونقل همگاني و تجهيز و تكميل 
ناوگان اين شبكه و همچنين تدابير حفاظتي و اعمال پروتكل و مقررات 
مقابله با كرونا در حمل ونقل عمومي از ســوي مديريت  شهري، از ديگر 
راه حل هاي فوري، كوتاه مدت و كم هزينه در شــرايط فعلي، اســتفاده 
شهروندان از وسايل حفاظت شخصي مانند ماسك استاندارد است؛چرا كه 
براساس اعالم سازمان بهداشت جهاني به طور ويژه در اين ميان استفاده 
از ماسك تأثير بســيار زيادي در كاهش ابتالي افراد به اين ويروس دارد 
كه شهروندان عزيز نيز مي توانند با رعايت اين مسئله به كاهش ابتال به 

اين ويروس كمك كند.

ادامه از 
صفحه اول

 شنبه هاي بدون پسماند
با فرهنگسازي هنرمندان 

با جمع آوري زباله هاي خشك در طول هفته و واگذاري آن به سازمان 
مديريت پسماند، كمپين شنبه هاي بدون پسماند بپيونديد
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نبض بازار

طال و ارز

شــاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشــته با يك صعود 
خيره كننده نزديك به 65هزار واحد رشد كرد و با قدرت از مرز يك 

ميليون و500هزار واحد عبور كرد.
به گزارش همشهري، در شرايطي كه پيش از اين تحليلگران محدوده 
يك ميليون و 500هزار واحــد را از نظر تكنيكــي منطقه مقاومت 
شاخص ارزيابي كرده بودند، ديروز شاخص كل بورس تهران با يك 
صعود كم سابقه با 65هزار واحد رشد معادل 4.4درصد رشد كرد و 
باقدرت از اين محدوده مقاومت عبور كرد. تحليلگران بر اين باورند 
كه با عبور پرقدرت شــاخص از اين محدوده مي توان انتظار داشت 
كه شاخص بورس به سمت هدف بعدي در محدوده 2ميليون واحد 
حركت كند. در مبادالت روز گذشته تحت تأثير رشد شاخص بورس 
بيش از 277هزار ميليارد تومان به ارزش ســهام شركت هاي حاضر 
در بازار سهام اضافه شــد و ارزش كل بورس تهران و فرابورس جمعا 

به 6هزارو 806هزار ميليارد تومان معادل 340ميليارد دالر رسيد.
در مبــادالت ديروز همچــون روز هاي گذشــته ســهام بانك ها و 
خودروسازان در كانون توجه سهامداران بودند و شركت هاي سايپا، 
ايران خــودرو، بانك صادرات و تجارت با بيشــترين ميــزان تقاضا 
مواجه شــدند.همچنين حجم تقاضا براي خريد سهام لبنيات پاك 
به 20برابر ميانگين حجم معامالت ماهانه سهام اين شركت رسيد. 
حجم معامالت شــركت هاي صنايع تجهيزات نفت، شركت عمران 
و ســازندگي قزوين و گروه دارويي بركت نيز به 7تا 8برابر ميانگين 

معامالت ماهانه رسيد.
ديروز همچنين شــركت هاي بزرگي چون هلدينگ پتروشــيمي 
خليج فارس، فوالد مباركه، ملي مس، شســتا، گل گهر، پااليشــگاه 

اصفهان و تاپيكو بيشترين اثر مثبت را بر شاخص داشتند.
وزير اقتصاد ديروز وعده داد: از هفته آينده ورود شركت هاي جديد 
به بورس شتاب مي گيرد و به زودي هر 2روز يك عرضه اوليه در بازار 
سرمايه انجام مي شود. فرهاد دژپسند همچنين تأكيد كرد: قرار است 
تامين اجتماعي سهام 21شركت زيرمجموعه خود را در بورس عرضه 
كند.همزمان با سخنان وزير اقتصاد، حسن روحاني رئيس جمهور هم 
خواستارتسهيل ورود شــركت هاي حوزه اقتصاد ديجيتال به بورس 
و ايجاد بازار اختصاصي پذيرش شد.ســازمان بورس نيز ديروز براي 
دومين مرتبه در سال جاري، حســاب تضمين اعتبار خريد سهام را 
كاهش داد و از 25 به 15درصد رســاند.پيش از اين سازمان بورس 
ارديبهشت امسال حساب تضمين اعتبار خريد سهام را به 25درصد 
كاهش داده بود.اين تصميم ديروز به شركت هاي كارگزاري ابالغ شد 

و قرار است از16تير اجرا شود.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

 شاخص كل
1,546,849649254,38واحد

 ارزش معامالت
217525092,40ميليارد تومان

29,79-760046-1,791,041تعداد معامالت
 ارزش بازار

68062774,24هزارميليارد تومان

اعالم ورشكستگي غول حفاري آمريكا

شركت چساپيك انرژي، غول صنعت حفاري نفت شيل آمريكا، 
به علت انباشت بدهي ناشــي از ســقوط قيمت هاي نفت اعالم 
ورشكستگي كرد. اين شركت كه دفتر مركزي آن در اوكالهاماست 
اعالم كرد: مجبور شده اســت كه خود را تحت حمايت فصل 11 
قانون آمريكا قرار دهد، چراكه توان مديريت بدهي 9ميليارد دالري 
خود را نداشته است. اين شركت براي كاهش 7ميليارد دالر از اين 

بدهي با بانك ها وارد يك برنامه شده است.

رشد 4/4درصدي بورس

فقط 5كاال ارز دولتي مي گيرند

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد: ما طرفدار 
آزادسازي ارز هستيم و معتقديم كه بايد ارز 4200 توماني به صورت 
كامل حذف شود؛ اما مشروط به اينكه اقشار آسيب ديده از محل 
آزادسازي ارز با سياست هاي جبراني موردحمايت قرار گيرند. به 
گفته حسين مدرس خياباني، فعاًل فقط 5قلم ازكاالهاي اساسي 
شامل ذرت، جو، سويا، روغن و دانه روغني ارز دولتي بر مبناي دالر 
4200توماني مي گيرند كه اثرات آن در سفره مردم مشخص است.

»غضنفر بانك« افغانستان در راه چابهار

رئيس اتاق مشــترك بازرگاني ايران و افغانستان از موافقت بانك 
مركزي با راه اندازي شعبه غضنفر بانك افغانستان در چابهار خبر 
داد. حسين ســليمي مي گويد: اين بانك افغانستاني درخواست 
راه اندازي شعبه اي در چابهار را داشته اســت تا دادوستد ايران و 
افغانستان روان تر صورت بگيرد و دولت ايران نيز با راه اندازي شعبه 
اين بانك خارجي در استان سيستان و بلوچستان موافقت كرده و 

ارائه مجوزهاي تأسيس آن در حال انجام است.

پاسكاري اضافه پرداخت دارا يكم

در جريان فروش سهام دولت در قبال صندوق دارا يكم، برخي از 
افراد همزمان از طريق كارگزاري و بانك نسبت به خريد اين سهام 
اقدام كردند، اما طبق مقررات قرار شد به هر نفر معادل 2ميليون 
تومان از ســهام دارا يكم تخصيص پيدا كند و اضافه پرداخت اين 
افراد به حسابشــان برگردد. حاال، عباس معمار نژاد، معاون وزير 
اقتصاد مي گويد: اين پول دست ما نيست و افراد بايد براي دريافت 

اضافه پرداختي خود به بانك يا كارگزاري خود مراجعه كنند.

تازه ترين گزارش مركز آمار 
ايران نشان مي دهد كه 3قلم تورم

كاال شامل سيب زرد درختي 
به دليل فصلي بودن عرضه آن به همراه برنج 
خارجي و مرغ بيشترين افزايش قيمت را در 
خردادماه امسال نسبت به ارديبهشت تجربه 
كرده و رشد قيمت اين 3قلم كاال 2رقمي 
بوده است و بقيه كاالها رشد قيمت كمتر از 
10درصد داشــته و حتي برخي كاالهاي 
خوراكــي شــامل پيــاز، ســيب زميني، 
گوجه فرنگي به دليل برداشــت بيشتر اين 
محصوالت در فصل بهار و عرضه آن به بازار 
در خرداد نسبت به ارديبهشت ماه بيش از 

20درصد ارزان تر شده است.
به گزارش همشــهري، درحالي كه قيمت 
هر كيلوگــرم برنج درجه يــك ايراني در 
خرداد امسال نسبت به ارديبهشت ماه تنها 
3.5درصد گران تر شــده و از هر كيلوگرم 
25هزار تومان به 25هــزار و 900تومان 
رســيده، اما برنج خارجــي درجه يك در 
اين مــدت 15.8درصد گران تر شــده و 
به طور متوســط قيمت هر كيلوگرم برنج 
درجه يك خارجي از حدود 12هزار تومان 
به 13هزار و 900تومان رســيده اســت. 
در خردادماه امســال نســبت به خرداد 
پارسال هر كيلوگرم برنج ايراني درجه يك 
به طور متوسط 14.1درصد گران تر شده 
درحالي كه محصول مشــابه خارجي آن 

55.7درصد افزايش قيمت را تجربه كرده 
است.

گوشت ثابت ماند، مرغ پريد
براســاس داده هاي رسمي مركز آمار ايران 
هر كيلوگرم گوشت گوسفندي در خرداد 
امسال 98هزار و 600تومان بوده كه نسبت 

به ارديبهشــت ماه تنها 2دهم درصد گران 
شده و حتي نسبت به خرداد پارسال 6دهم 
درصد ارزان تر شده و هر كيلوگرم گوشت 
گوساله هم در ماه گذشــته 84هزار تومان 
قيمت خورده كه نســبت به ارديبهشــت 
امســال 5دهم درصد افزايش و نسبت به 
خرداد پارســال 9.8درصد كاهش قيمت 

مواد غذايي در خرداد چقدر گران شد؟

رعايت نكردن فاصله گذاري 
 عكس
خبر

اجتماعي و پروتكل هاي 
بهداشتي بارديگر شعب 
بانك هــا را بــه يكي از 
كانون هاي شيوع ويروس كرونا تبديل و 
برخي شعب را به تعطيلي كشانده است. 
تعطيلي بانك سامان شعبه سعادت آباد 
تهران و بانك قرض الحســنه مهر ايران 
شعبه چهارراه ميهن اســتان گلستان 
شهرستان گنبد و تعطيلي بانك تجارت 
شعبه شهرك راه آهن تهران به علت ابتالي 
كاركنان بانك ها به ويــروس كرونا زنگ 
خطري اســت براي همه كاركنان و البته 
مشتريان بانك ها. فرمانداري گنبدكاووس 
با تأييد اين خبر گفــت: جدي نگرفتن 

هشدارهاي بهداشتي و رعايت نكردن فاصله گذاري اجتماعي موجب افزايش آمار مبتاليان به كرونا و اعمال محدوديت هاي بيشتر در گنبدكاووس شده 
است. پيش تر روزنامه همشهري نسبت به خطر شيوع كرونا در شعب بانك ها و انفعال كانون بانك هاي خصوصي، شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و 

مديران ارشد بانك ها هشدار داده بود.
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به 
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 65هزار واحد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

 كرونا شعب بانك ها را 
تعطيل مي كند!

چشم انداز اقتصاد تورمي و كاهش نرخ بهره به عنوان 
2ســوخت پرقدرت هر روز بورس را با رشد هاي بورس

بيشتري مواجه مي كند و منجر شده است شاخص 
بورس فقط از ابتداي امسال تاكنون نزديك به 200درصد رشد 
كند. ديروزهم شاخص بورس تهران با يك رشد پرقدرت با 65هزار 

واحد رشد معادل 4.4درصد رشد كرد.
به گزارش همشهري، روند صعودي بازار سهام از ارديبهشت سال 
1397آغاز شده است اما از آن زمان تاكنون هر روز بر سرعت رشد 
بورس اضافه شده است به طوري كه شتاب رشد بورس از ابتداي 
سال تاكنون به قدري بودكه شاخص بورس از محدوده 500هزار 
واحد به يك ميليون و 500هزار واحد رســيده است و نزديك به 
200درصدرشــدكرده است. ديروز هم شــاخص بورس در يك 
رويداد كم سابقه نزديك به 4.4درصد رشــد و فقط در يك روز 
بيش از 65هزار واحد رشد كرد و همه را شگفت زده كرد. اكنون 

اين پرسش مطرح است كه داليل رشد بورس چيست؟
بررسي ها نشان مي دهد كه انتظارات تورمي يك محرك واقعي 
از سال 97تاكنون براي رشد شاخص هاي بورس بوده است اما از 
زمان آغاز عمليات بازار باز از اواخر سال قبل كه منجر به كاهش 
نرخ بهره بين بانكي شده اســت شتاب رشد شاخص هاي بورس 
بسيار بيشتر شده است. به طور كلي يكي از محرك هاي پرقدرت 
براي رشد بورس ها تورم اســت و كاهش نرخ بهره هم خود يك 
سياست انبساطي اســت كه مي تواند محركي براي رشد بيشتر 
تورم باشــد به همين دليل بازار هاي سهام در سراسر دنيا به اين 
2 مولفه مهم اقتصادي به طور مستقيم واكنش نشان مي دهند. 
به بيان ديگر وقتي سياست هاي انبساطي و تورم زا اجرا مي شود 
چشم انداز تورمي رشــد مي كند و چون بازار هاي سرمايه آينده 
اقتصاد را پيش خور مي كنند با رشــد مواجه مي شوند. در چنين 
شــرايطي هر دوي اين مولفه ها در اقتصاد ايران در حال تحول 

هستند و زمينه هاي رشد شاخص بورس را فراهم كرده اند.

محركي به نام نرخ بهره 
امير جعفرزاده يك پژوهشگر اقتصادي درباره داليل رشد بورس 
مي گويد:كاهش نرخ بهره بانكي در شــرايط تورمي، سياســتي 
انبساطي است؛درحالي كه براساس ادبيات اقتصادي، درشرايط 
تورمي سياستگذاران بايد با افزايش نرخ بهره، نقدينگي را به سمت 
سيستم بانكي هدايت كنند تا تورم بازارهاي دارايي محور كنترل 
شود. او مي افزايد: علت اصلي نوسان در بازارهاي مختلف ازجمله 
بازار سرمايه،مســكن، ارز و...، وضعيت نرخ بهره بانكي است. در 
چند ماه گذشته سياست هاي پولي و مالي كشور به گونه اي اتخاذ 
شده كه نرخ سود بانكي از نرخ تورم كمتر بوده و درواقع، نرخ بهره 

حقيقي به شدت منفي است.
جعفري باتأكيد بر اينكه هدف بانك مركزي، تحقق تورم تقريبا 
22 تا 24 درصدي است كه البته اكثر كارشناسان اقتصادي معتقد 
به تورم بيش از 30 درصدي هســتند به بــورس نيوز مي گويد: 
درحالي كه نرخ بهره بانكي به حدود 15درصد رسيده نرخ بهره 
در بازار بين بانكي به 10 درصد هم رسيده است. اين نرخ ها يعني 
فاصله حداقل 10درصدي بين نرخ بهره بانكي و نرخ تورم و چنين 
فاصله اي، اين ســيگنال را به مردم مي دهد كه نگهداري پول در 

سيستم بانكي، با نوعي جريمه همراه است و بايد پول تبديل به 
دارايي شود. اين سيگنال سياســتگذاران، نقدينگي را به سمت 
بازارهاي دارايي محور سوق داده است. اين پژوهشگر اقتصادي 
ادامه مي دهد: بايد سياستگذاران تدبيري براي واقعي كردن نرخ 
بهره بينديشند وگرنه اقتصاد ما به سمت ونزوئاليي شدن پيش 
خواهد رفت. در ونزوئال هم نرخ بهره حقيقي منفي، باعث رشــد 
بازارهاي مسكن، ارز، بورس و... در چند سال پياپي شد و در نهايت 
دور باطل تورم و افزايش حجم نقدينگي، بهمن وار بر سر اقتصاد 

ونزوئال خراب شد.

چشم انداز تورمي
سينا سليماني، يك تحليلگر بازارهاي مالي هم درباره داليل رشد 
بورس در كانال شخصي اش مي نويســد: براساس گزارش هاي 
معاونت بانك مركزي، نرخ رشــد نقدينگي )YOY( در حالي در 
سال1398 به رقم 28.3 درصد رسيده اســت كه متوسط نرخ 
رشد نقدينگي طي 40 سال گذشــته 25درصد بوده است. بنابر 
اين پيش بيني مي شود حجم نقدينگي در پايان سال 1399 به 
2.8 تا 3ميليون ميليارد تومان برسد. او اضافه مي كند: براساس 
گزارش هاي قبلي بانك مركزي ضريب فزاينده پايه پولي در سال 
1398 به 7.2درصد رسيده است كه احتماال در پايان سال 1398 
اين عدد به 8.1درصد افزايش داشته اســت.بنابراين اگر فرض 
كنيم آمار و اطالعات بانك مركزي صحيح است با درنظر گرفتن 
ضريب فزاينده 4درصدنرخ تورم واقعي ســال 1399 به رقمي 
بيش از 60 درصد خواهد رسيد. ســليماني با بيان اينكه اقتصاد 
ايران يك اقتصاد مبتني بر افزايش نرخ بهره وري نيست كه رشد 
ارزش شركت ها ناشي از افزايش توليد، افزايش سهم بازار، افزايش 
اجراي طرح هاي توسعه و كيفي سازي  محصوالت باشد، تأكيد 
مي كند:درشرايط تورمي، همانگونه كه ارزش ملك، طال، سهام و... 
رشد مي كند، ارزش يك قطعه زمين كشاورزي كه در آن كشت و 

زرعي صورت نمي گيرد هم رشد مي كند.
اين تحليلگر مالي تأكيد مي كند: درچنين شــرايط تورمي، نرخ 
بهره بدون ريســك روندكاهشــي را دنبال مي كند به عبارتي، 
سپرده گذاران سيستم بانكي با نرخ بهره 15درصد و پيش بيني 
تورم 60درصد، ســاالنه 45درصداز ارزش سپرده هاي خود را از 
دست  مي دهند، زيرا نرخ بهره واقعي به منفي 45درصد رسيده 
است، بنابر اين نقدينگي براي كسب بازده مورد انتظار خود، بايد 
به سمت بستر هاي سرمايه گذاري حركت كند و اين از مولفه هاي 

اصلي رشد بازار سهام است.

چرا بورس درحال رشد است

روند صعودي قيمت طال و سكه در مبادالت ديروز هم ادامه يافت و 
قيمت سكه براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران از مرز 9ميليون 

تومان عبور كرد.
به گزارش همشهري، روند صعودي قيمت طال در مبادالت ديروز 
هم ادامه يافت به طوري كه قيمت هر مثقال طال نزديك به 2درصد 
رشــد كرد و به 3ميليون و 786هزارتومان رسيد. قيمت هر گرم 
طالي 18عيار هم با همين ميزان رشد به 873هزارو 600تومان 
رســيد.به دنبال رشــد قيمت طال، قيمت هر ســكه امامي هم با 
245هزار تومان افزايش به 9ميليون و 18هزار تومان رســيد. هر 
سكه بهار آزادي هم با 20هزار تومان افزايش به قيمت 8ميليون و 

650هزار تومان فروخته شد.
ديروز همچنين در بازار ارز با وجود آنكه قيمت هر دالر آمريكا در 
صرافي هاي مجاز با 60تومان كاهش به 18هزارو 992تومان رسيد 
اما قيمت هر دالر در بازار آزاد شيب صعودي داشت و در محدوده 
20هزارو300تا 20هزارو 400تومان دادوستد شد. اكنون نزديك 
به 10روز اســت كه قيمت هر دالر در بازار آزاد در باالي 20هزار 
تومان تثبيت شده و برنگراني ها نسبت به رشد بيشتر قيمت دامن 

زده است.

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

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت دارايي
0,32-60-18992دالر
2110230,01يورو

252734411,78پوند انگليس
5636941,7درهم امارات

3010501,69لير تركيه
218883491,62فرانك سوئيس

2924521,81يوان چين
189551470,78ين ژاپن

150712631,78دالر كانادا
141202251,62دالر استراليا
90180002450002,79سكه امامي

86500002000002,37سكه بهار آزادي
45500001100002,48نيم سكه
2520000800003,28ربع سكه

قيمت سكه از مرز 9ميليون تومان 
گذشت

رشدپر قدرت  بازار سهام روي موج نرخ بهره و تورم

در خرداد نسبت به ارديبهشت امسال برنج خارجي 15.8درصد افزايش قيمت داشت.

اوضاع بازار اجاره فعاًل زير سايه 
مصوبه ســتاد مقابله با كرونا مسكن

آرام شده و از آنجا كه طبق اين 
مصوبه نه مراجع قانوني مجاز به صدور حكم 
تخليه هستند و نه صاحب خانه ها مي توانند 
مبلغ اجاره را بيــش از رقم مصوب افزايش 
دهند، خطر بروز بحران در حوزه مستأجران 
منتفي شده اســت؛ اما همچنان اين قشر 
نيازمند حمايت هايي هستند تا هم در دوره 
پساكرونا سرپا بمانند و هم اگر قرار است به 
تازگي قرارداد اجاره اي منعقد كنند، قادر به 

اداي تعهدات خود باشند.
به گزارش همشــهري، پس از ابالغ مصوبه 
اجاره اي ستاد مقابله با كرونا براي حمايت 
از مستأجران كه از 8تيرماه الزم االجرا بود، 

مقرر شــد در بســته حمايتي مسكن نيز 
تمهيداتي براي حمايت از اين قشر درنظر 
گرفته شود. قرار اســت در بسته حمايتي 
مسكن كه 2 حوزه مستأجران و مسكن ملي 
را دربرمي گيرد، ماجراي پرداخت وام وديعه 
مسكن به مســتأجران نيز تعيين تكليف 
شود و آنگونه كه محمد اسالمي، وزير راه و 
شهرسازي مي گويد، اين فرايند تا آخر تيرماه 

به نتيجه خواهد رسيد.

تسهيالت بدون اقساط
وزير راه و شهرســازي درخصوص بســته 
حمايتي مسكن مي گويدكه اين بسته شامل 
حمايت از مستأجران و طرح اقدام ملي است 
كه منابعي براي آن درنظر گرفته شــده و 

به زودي بخشي از آن در ستاد مقابله با كرونا 
و بخشــي ديگر در ســتاد اقتصادي دولت 
به تصويب مي رســد. محمد اســالمي، در 
حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه مشاركت 
و سرمايه گذاري در احداث خط دوم مسير 
ريلي ســنگان - بافــق دربــاره وام وديعه 
مســتأجران گفت: منابعي بــراي اين وام 
تهيه شــده كه رقم آن هنوز قطعي نيست؛ 
اما در اين خصوص در حال رايزني هستيم 
و تا پايان تيرماه مبالغ آن مشخص خواهد 
شــد. نكته قابل توجه در اظهارات وزير راه 
و شهرسازي اين اســت كه اين تسهيالت 
به صــورت وديعه بــراي رهــن واحدهاي 
استيجاري پرداخت مي شــود و اقساط آن 
را مســتأجر نمي دهد. او جزئيات بيشتري 
درباره اين وديعه ارائه نداده است اما بدون 
بازپرداخت بودن اين تسهيالت، با توجه به 
قواعد بازار اجاره و اينكه مبلغ وديعه بايد در 
حســاب صاحب خانه كارسازي شود، بعيد 
به نظر مي رسد؛ مگر اينكه در بسته حمايتي 
مســكن، چنين تســهيالتي براي مسكن 
استيجاري توليد شده با زمين و تسهيالت 
دولتي درنظر گرفته شود كه در اين صورت 
مي توان به آن »يارانه دولتي« به مستأجران 

اطالق كرد.

تعيين تكليف وام مستأجران تا پايان تيرماه
وزير راه مي گويد تسهيالت اجاره در قالب وديعه پرداخت مي شود و مستأجران اقساط آن را نمي پردازند

   همكاري با قوه قضاييه در مصوبه اجاره اي
وزير راه و شهرسازي درخصوص مصوبه اجاره اي ستاد مقابله با كرونا مي گويد: به واسطه التهاباتي كه در 
بازار اجاره مسكن ايجاد شد و برخي بدون منطق ميزان اجاره بها را افزايش داده و مشكالت عديده اي 
براي مستأجران به وجود آوردند، بررسي هاي متعددي براي حل اين معضل با دستگاه هاي مختلف ازجمله 
قوه قضاييه انجام و درنهايت يك بسته سياستي براي تنظيم بازار اجاره بها تدوين شد. اسالمي با اشاره به 
اينكه اين بسته در ستاد ملي مبارزه با كرونا تصويب شده و براي همه مردم نيز الزم االجراست، مي افزايد: 
درنتيجه ارزيابي هاي انجام شده در تدوين اين مصوبه، عدد حداكثري كه موجران مجاز به افزايش آن 
هستند در تهران ۲5 درصد اعالم شد و اين ميزان در 7 كالنشهر ۲۰ درصد و در ساير شهرها به 15 درصد 
كاهش يافت كه اساس آن بر توافق مالك و مستأجر استوار است و ريشه و اساس آن جلوگيري از خطر 

جدي كرونا بوده است.
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1.53۰
1.5۲۰
1.51۰
1.5۰۰
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1.48۰
1.47۰

داشته است. به گزارش همشهري، به دليل 
افزايش فشار تورم بر سبد معيشت مردم و 
كم تواني آنها در خريد گوشت قرمز، تقاضا 
براي گوشت گوسفندي و گوساله كمتر شده 
و يكي از داليل ثابت ماندن و حتي كاهش 
قيمت گوشت قرمز ناشي از افت قدرت خريد 
شهروندان بوده و آنها ترجيح داده اند تا نياز 
خود را با خريد گوشــت مرغ و ساير اقالم 

جايگزين جبران كنند.
همين تغيير رويكرد مصــرف مردم باعث 
شده تا تقاضا براي گوشت مرغ افزايش يابد 
و البته كاهش جوجه ريزي و ريسك نكردن 
مرغداران به دليــل افزايش قيمت نهاده ها 
و نااطميناني آنها از رفتــار تنظيم بازاري 
دولت باعث شــده تا عرضه گوشــت مرغ 
كاهش و قيمت آن در روزهاي اخير تا مرز 
20هزار تومان هم فراتر رود. مركز آمار ايران 
درحالي كه نهادهاي دولتي، نرخ دولتي هر 
كيلوگرم گوشت مرغ را 15هزار تومان اعالم 
كرده اند، گــزارش داده كه ميانگين قيمت 
گوشــت مرغ در خردادماه فقط 12هزار و 
400تومان بوده كه نسبت به ارديبهشت ماه 
12.2درصد و نســبت به خرداد پارســال 
6.1درصد گران تر شده است. به نظر مي رسد 
قيمت واقعي گوشــت مرغ در نــرخ تورم 
خوراكي هاي تيرماه امسال بيشتر از ميزان 

قيمت خردادماه برآورد شود.
البته قيمت گوشت مرغ با قيمت تخم مرغ 
روايتي متفاوت را در خردادماه داشته است 
به گونه اي كه مركز آمار مي گويد: قيمت يك 
كيلوگرم تخم مرغ در خرداد امسال حدود 
11هزار تومان بوده كه نسبت به ارديبهشت 

ارزان تر و نسبت به خرداد پارسال 39درصد 
گران تر شده است.

لبنيات بازهم در جاده گراني
به تازگي به كارخانجات لبنيات اجازه داده 
شده تا قيمت محصوالت پرمصرف خود را 
تا 29درصد افزايش دهنــد و در اين ميان 
توليدكنندگان شيرخام از قيمت تعيين شده 
براي شير خام گاليه دارند. با اين كشمكش 
به نظر مي رسد كه اقالم لبنياتي در تابستان 
امســال رشــد قيمتي متفاوت تر از بهار را 
تجربه كنند. اين در حالي است كه آمارهاي 
رسمي مي گويد: در خرداد امسال نسبت به 
خرداد پارسال هر يك ليتر شير پاستوريزه 
30درصد، يك كيلوگرم ماست پاستوريزه 
29درصد، نيم كيلوگــرم پنير 39درصد و 

100گرم كره پاستوريزه هم 3درصد گران تر 
شده است. اين درحالي است  كه قيمت اقالم 
پرمصرف لبني در خرداد امسال نسبت به 
ارديبهشت ماه گذشته رشــد قيمتي بين 

يك تا 2درصد داشته است.

بازده عدس و لوبيا!
افزايش قيمت حبوبات شــايد تنها به نفع 
كشاورزان نبوده اما قطعاً به كام بنكداران و 
فعاالن اين عرصه بوده چراكه بازده قيمت 
هر يك كيلوگــرم لوبياچيتــي در خرداد 
امسال نسبت به خرداد پارسال 63.3درصد 
و عدس حــدود 126درصد برآورد شــده 
اســت. همچنان كه يك بسته نيم كيلويي 
چاي خارجي در اين مدت 77درصد گران 

شده است.

درصد تغيير نسبت به خرداد درصد تغيير نسبت به ارديبهشتنام كاال
پارسال

3,514,1برنج ايراني درجه يك
15,855,7برنج خارجي درجه يك

0,20,6گوشت گوسفندي
9,8-0,5گوشت گوساله
12,26,1مرغ ماشيني

1,030,0شير پاستوريزه
1,729,0ماست پاستوريزه
1,628,2پنير پاستوريزه

2,239,4-تخم مرغ
0,53,0كره پاستوريزه

0,48,9روغن مايع
8,311,1خيار

23,5-20,8-گوجه فرنگي
36,6-19,9-سيب زميني

23,7-23,5-پياز
3,95,8قند
4,06,6شكر

19,6-0,4رب گوجه فرنگي

 درصد تغيير قيمت برخي اقالم خوراكي در خرداد امسال 
نسبت به ارديبهشت و خرداد پارسال
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تنها جزيره ايراني درياي 
خزر با دســتور معاونت 
قضايي دادســتان كل كشــور از خطر تخريب و تغيير 

كاربري هميشگي نجات يافت.
اجراي طرح گردشگري جزيره آشوراده به عنوان يكي 
از مصوبات سفر رياست جمهوري در سال93 به استان 
گلستان به تصويب رسيد ولي با مخالفت هاي بيشمار 
از ســوي متخصصان مواجه شد. 22هكتار از مساحت 
آشوراده كه در دل پناهگاه حيات وحش ميانكاله قرار 
گرفته است قرار بود شــامل طرح گردشگري شود كه 
حاال حكم نجات اين زيســتگاه مهم صادر شده است. 
ماجراي واگذاري آشــوراده به حــدود 2دهه قبل و 
ماه هاي پاياني دولت اصالحــات بازمي گردد. زماني 
كه معصومه ابتــكار، رئيس وقت ســازمان حفاظت 
محيط زيســت در تالش براي واگــذاري اين منطقه 
ارزشمند محيط زيســتي بود و با در بسته مواجه شد. 
پس از آن بار ديگر در دولت بهاري ها ماجراي واگذاري 
آشوراده مطرح شد و فاطمه واعظ جوادي،معاون وقت 
اين سازمان با جديت از آشوراده دفاع كرد و اين منطقه 
حفاظت شده مصون ماند. اما در دولت تدبير و اميد بار 
ديگر با تصدي ابتكار بر سازمان حفاظت محيط زيست 
ماجراي واگذاري آشوراده جدي شد و اين جزيره مهم 
زيست محيطي كشور اين بار با محوريت وزارت ميراث 
فرهنگي به بهانه رونق گردشگري مصوبه هيأت وزيران 
را گرفت و فعاالن محيط زيست و كارشناسان صداي 
اعتراض را بلنــد كردند و درنهايت دادســتاني حكم 
توقف طرح گردشگري آشوراده و واگذاري اين جزيره 
را صادر كرد. بدين ترتيب طرحي كه سازمان حفاظت 
محيط زيســت با محوريــت وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دســتي و البته سازمان همياري 
شهرداري هاي استان گلستان به دنبال اجراي آن بودند. 
احداث منطقه نمونه گردشگري در جزيره آشوراده بود 
كه اجراي آن با 2مصوبه در اســناد باالدســتي كشور 

مغايرت داشت.
محمد داسمه، وكيل پرونده شكايت ستاد مردمي نجات 
آشوراده از مجريان و تصويب كنندگان طرح واگذاري 
آشوراده براي اجراي پروژه هاي گردشگري با اعالم خبر 
توقف اجراي اين طرح به دستور دادستاني كل كشور 
به همشهري گفت: در سال94 شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران مصوبــه اي را به تصويب رســاند كه 
براساس آن صدور هرگونه مجوز ساخت »مناطق نمونه 
گردشگري« در مناطق چهارگانه محيط زيست اكيدا 
ممنوع اســت. پناهگاه حيات وحش ميانكاله و جزيره 
آشوراده نيز جزو مناطق چهارگانه محيط زيست است.

سال97 نيز شــوراي عالي معماري و شهرسازي، ايجاد 
هرگونه »شــهرك گردشــگري« در مناطق چهارگانه 
محيط زيســت را مطلقا ممنوع اعالم كرد. عالوه براين، 
براســاس »دســتورالعمل تهيه طرح هــاي مديريت 
حفاظتي« كه در »نشريه257« ابالغي از سوي سازمان 
مديريت و برنامه ريزي و سازمان حفاظت محيط زيست 

منتشر شد، آمده است كه پناهگاه حيات وحش فاقد زون 
تفرجي متمركز است كه اين دستورالعمل نيز در تأييد 

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري است.
وكيل پرونده شكايت ســتاد مردمي نجات آشوراده با 
اشاره به مكاتباتي كه سال گذشــته با دادستاني كل 
كشور براي نجات آشــوراده داشت، گفت: اسنادي كه 
عيسي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
و امير عبدوس، مديركل وقت حفاظت محيط زيســت 
گرگان، در مكاتبات خود در مورد آشوراده ابالغ كردند 
شــامل ارزيابي زيســت محيطي، تفاهمنامه  سازمان 
حفاظــت محيط زيســت و وزارت ميراث فرهنگي و 
گردشــگري با بخش خصوصي و ابالغيه هاي داخلي 
در ســازمان مي شــود كه زير عنــوان »منطقه نمونه 
گردشگري آشوراده« است. درحالي كه همين عنوان 
نيز با مصوبات شوراي عالي شهرســازي و معماري در 
تناقض كامل است. محمد داســمه اعالم كرد: همين 
تعارض با مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري 
منجر به صدور دســتور توقف واگذاري آشوراده براي 
اجراي طرح هاي گردشگري از سوي معاون حقوق عامه، 
معاونت قضايي دادستان كل كشور شد و اين حكم به 
دادستان گرگان نيز ابالغ شد. طرح گردشگري آشوراده 

حكم  نجات آشوراده

زهرارفيعي
خبرنگار

   نمي گذاريم آشوراده كيش شود
خديجهرضوي،دبيرستادمردمينجاتآشورادهنيزازتالشدستگاهقضاييوسازمانجنگلهادرحمايتازتوقف
اجرايطرحگردشگريدرآشورادهقدردانيكردوبههمشهريگفت:40درصدخاويارايراندرنزديكيجزيرهَآشوراده
بهدستميآيدواگركسيادعايكارآفرينيداردبايدبتواندبراياشتغالزاييمردمازتوليدماهيخاوياريحمايت
كند.عالوهبراين،آشورادهوميانكاله،پناهگاهفوكخزريوپرندگانمهاجراستونميگذاريماينمنطقهبهسرنوشت
جزيرهكيشوتخريببدونبازگشتطبيعتدچارشود.ازنظراودستورتوقفواگذاريآشورادهبرايمديرانحوزه

محيطزيستيكپيامدارد.»آنهاديگرنميتوانندپشتدرهايبستهبرايمحيطزيستكشورتصميمبگيرند.«

خون 8داوطلبي كه در 3سال اخير در حفاظت 
منابع
از منابع طبيعي كشــور جان باختند، شــايد طبيعي

اين بار ماجراي حمايت قانونــي از داوطلبان 
حفاظت محيط زيســت را به نتيجه برســاند. چون مسعود 
منصور، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به 
همشــهري اعالم كرد: قرار اســت پس از آسيب شناسي و 
بررســي خألهاي قانوني پيشــنهاد حمايــت از داوطلبان 

محيط زيست را به دولت و مجلس ارائه كنيم.
شــهريورماه ســال97 بود كه »شــريف باجور«، »محمد 
پژوهي«، »اميد حســين زاده« و »رحمت حكيمي نيا« در 
آتش جنگل هاي مريــوان جان باختند. امســال نيز »البرز 
زارعي« در 30خردادماه ســال جاري در مســير مهار آتش 
بلوط زارهاي زاگرسي گچساران در منطقه خائيز جان خود 
را از دست داد. يكشنبه 8تيرماه، همين 3روز قبل نيز »مختار 
خنداني«، »ياســين كريمي« و »بالل امينــي« از فعاالن 
محيط زيست جان خود را در برابر مهار آتش  در جنگل هاي 
پاوه از دست دادند. 23ارديبهشت ماه امسال بود كه مجلس 
شوراي اسالمي قانون »حمايت قضايي و بيمه اي از مأموران 
يگان حفاظت محيط زيســت و جنگلباني« را تصويب كرد. 
اما طراحان اليحــه اوليه اين قانون، بر ضــرورت حمايت از 
خدمات داوطلبانه نيز تأكيد داشتند. سال هاست همياران 
طبيعت، محافظان افتخاري و داوطلبــان مردمي به ياري 
عرصه هاي  طبيعي كشور شــتافته اند و در فصول گرم سال 
كه آتش سوزي ها بالي جان طبيعت مي شود، ارزش خدمت 
داوطلبان بيش از پيش به چشم مي آيد. در چنين شرايطي، 
هنوز قانون متقني براي حمايت از داوطلبان آسيب ديده كه 

به نجات طبيعت ايران مي روند، وجود ندارد.
مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشــور در گفت وگــوي اختصاصي با روزنامه همشــهري 
مي گويد: در اليحه اي كه اوايل امســال در مجلس به قانون 
تبديل شــد، خواســته ســازمان جنگل ها براي حمايت از 
داوطلباني كه در مخاطرات و بحران هاي طبيعي به ياري اين 

سازمان مي آيند، تامين نشد.
آنطور كه رئيس سازمان جنگل ها به همشهري اعالم كرد، 
در قانون ابالغ شــده، يك بخش از ماموريت ها در مواجهه 
با متخلفان تعريف شــد كه وظيفه ضابطان قضايي است و 
كسي كه براي اين كار آموزش ديده، مي تواند در اين بخش 

اقدام كند.
منصور با قدرداني از مجلس بــراي تصويب قانون »حمايت 
قضايي و بيمه اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيســت و 

جنگلباني« ابراز اميدواري كرد كه اين قانون در آينده تكميل 
شود تا بتوان داوطلبان محيط زيست را نيز مشمول آن كرد.

او گفت: با مردمي مواجه هستيم كه در مخاطرات طبيعي، 
جان خود را براي حفاظت از منابع طبيعي كشــور به خطر 
مي اندازند و حتي فدا مي كنند. اين موضوع در بالياي طبيعي 
همچون سيل، زلزله و... نيز مشهود است و در حوادث مرتبط 
با منابع طبيعي نيز به اطفاي حريق جنگل ها و مراتع اقدام 

مي كنند.
رئيس ســازمان جنگل ها تأكيد كرد: در اين موارد به دليل 
آنكه داوطلبان نجات محيط زيست مشمول قانون حمايت 
بيمه اي و قضايي از مأموران يگان حفاظت محيط زيســت و 
جنگلباني نيستند، بايد به قانون مديريت بحران تمكين كنيم 
كه ماده20 و بندهاي ذيل آن تاحدودي راهگشاي مشكالت 
حمايتي از داوطلبان است. منصور افزود: طبق اين ماده، اگر 
مردم به صورت داوطلبانه براي حفاظت محيط زيست به كمك 
آمدند يا درخواستي از سوي دستگاه هاي متولي براي حضور 
مردمي صورت گرفت و در مخاطراتــي نظير اطفاي حريق 
جنگل ها حضور يافتند، درصورتي كه آسيب ببينند يا جان 
خود را براي نجات طبيعت ايران از دســت بدهند، »فداكار 
خدمت« شناخته مي شوند و از مزايايي برخوردار مي شوند. 
سازمان هاي متولي هم با استفاده از بيمه هاي بي نام به كمك 

داوطلبان مي روند.
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در پاسخ به اين 
پرسش همشــهري كه »آيا عزمي براي ارائه طرح يا اليحه 
جديد از سوي اين سازمان يا دولت براي اصالح قانون حمايت 
بيمه اي و قضايي از مأموران يگان حفاظت محيط زيســت 
و جنگلباني با هدف مشمول قانون شــدن داوطلبان حفظ 
محيط زيســت وجود ندارد؟ تأكيد كرد: هم اكنون اليحه يا 
طرحي در دست ارائه يا تصويب نيست اما سازمان جنگل ها 
و دولت در آينده پس از آسيب شناسي اين موضوع، خألهاي 
پيش آمده را در قالب پيشــنهادهايي براي تكميل يا اصالح 

قانون تصويب شده به مجلس ارائه مي كند.

گامنخستبرايحمايتازداوطلباننجاتزمين
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري: پيشنهاد حمايت از داوطلبان محيط زيست را به مجلس مي بريم

كه در يك دوره تحت عنوان طبيعت گردي مطرح شد 
شامل ساخت اسكله، مسير دسترسي، آالچيق، رستوران 
و ديگر زيرساخت هاي مورد نياز حضور گردشگران بود 
و قرار بود با سرمايه گذاري 400ميليارد توماني بخش 
دولتي و خصوصي تا 3سال پس از تصويب به بهره برداري 
برسد. اين طرح در حالي ارائه شــد كه جزيره آشوراده 
تمام ســال ميزبان انواع پرندگان بومي و مهاجر است 
و در رديف نخســتين مناطق زيست كره جهان معرفي 
و ثبت شده اســت. به گفته وكيل پرونده شكايت ستاد 
مردمي نجات آشــوراده كه خود فعال محيط زيســت 
اســت، طراحان تغيير كاربري آشــوراده، حق تبديل 
اين منطقه بــراي طبيعت گردي را هــم ندارند. چون 
سازمان جنگل ها و مراتع نيز براساس قانون حفاظت از 
جنگل ها و مراتع با اين موضوع موافقت نمي كند. بنابراين 
مصوبه شوراي عالي شهرســازي و معماري شامل همه 
ذخيره گاه هاي زيست كره است و نمي توان 22هكتار از 

آشوراده را براي ساخت وساز جدا كرد.

اگرواگذارميشد
واگذاري جزيره آشــوراده به بخش خصوصي با هدف 
رونق گردشگري، با اعتراض فعاالن محيط زيست و حتي 
كارشناسان اين حوزه مواجه شد به طوري كه به گفته 
علي محمد شاعري، نماينده وقت نكا، بهشهر و گلوگاه 
در مجلس دهم، »اين واگذاري به يك شخص حقيقي 
بوي زمين خواري مي دهد و به معناي زير پا گذاشــتن 
مفاد معاهده بين المللي رامســر است.«  محمد داسمه 
نيز مي گويد: ســازمان حفاظت محيط زيســت، مالك 
عرصه هاي طبيعي نيست و صرفا در تمام امور، قائم مقام 
دولت اســت. در نتيجه صالحيت واگذاري ندارد و اگر 
واگذاري صورت مي گرفت، سرمايه گذار مي توانست با 
پيشرفت هاي فيزيكي با اســتفاده از قانون »رفع موانع 
سرمايه گذاري و توليد«، ســند انتقال عرصه ملي يكي 
از مهم ترين مناطق ارزشمند محيط زيستي را بگيرد. به 
گزارش همشهري، كارشناس رسمي دادگستري نيز در 
اين پرونده اعالم كرده است كه اجراي طرح گردشگري 
آشوراده در راســتاي حفاظت از اين منطقه نيست و با 
اهداف سازمان حفاظت محيط زيست در تقابل است كه 
منجر به تخريب آخرين و امن ترين زيستگاه فوك خزري 
و پرندگان آبزي و كنارآبزي مي شــود. محمد داســمه 
مي گويد: تمام دستوراتي كه معاونت قضايي دادستان 
كل كشور به عنوان عالي ترين مرجع قضايي رسيدگي در 
دادسراها صادر مي كند در راستاي اجراي ماده22 و 290 
قانون آيين دادرسي كيفري است و براي همه دادسراها 

الزم االجراست.
به گفته محمد داسمه، در وصف جرم كيفري در پرونده 
آشــوراده نيز بايد بدانيم مســئوليت سازمان حفاظت 
محيط زيست در ماجراي واگذاري آشوراده در دادسراي 

كاركنان دولت نيز پيگيري مي شود.

 دادستاني كل كشور دستور توقف واگذاري آشوراده و منتفي شدن اجراي 
پروژه هاي گردشگري در اين ذخيره گاه زيست كره را صادر كرد
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   اهل »خوراسگان« است. زاینده رود که آب 
داشــت، کار و کشــاورزی اش به راه بود. گزارش

دســتش به دهانش می رســید و از مانده 
درآمدش به ندارها کمک می کرد. کارخانه ها و صنایع که 
آمدند، زاینده رود هم بی جان شد. حقابه اش با وجود سند 
400 ساله، نرسید و حاال از زمین هایش، صحرایی خشک 
به جا مانده و خودش هم خانه نشین شده. زندگی آن قدر 
سخت گرفته که نمی داند از کجایش بگوید. از 2 دختری 
که چند سال اســت بدون جهیزیه نمی توانند سر خانه و 
زندگی شان بروند یا از پسری که با وام، ماشین قراضه ای 
خریده و مسافرکشــی می کند. نمی داند از سرطان زنش 
ناراحت باشــد یا از ناتوانی خودش که حاال همان فرصت 
کارگری روزمزد را هم از او گرفتــه. این ها را می گوید و با 
هق هق گریه به صحرای بی آب و علفی اشاره می کند که 
تصمیم های اشتباه مدیران برای زاینده رود، روی دست او 
و اصفهان گذاشته. صنایعی که قرار بود آبادانی به بار بیاورند 
جز بی آبی، خشکســالی، بیکاری، مهاجرت و فقر چیزی 
برای کشاورزان اصفهان یا استان همسایه، چهارمحال  و 
بختیاری، نگذاشته است. »حســین« یکی از 700 هزار 
بهره بردار کشاورزی حوضه زاینده رود است که باید نان شان 
را از زمین سخت، رود خشک و آســمان نامهربان طلب 

کنند.

  
بقیه کشاورزان هم حال و روز خوشی ندارند. »حسین« 
زمین های کشاورزی اش را فروخته و آن چند هکتاری هم 
که براش مانده، از خشکی ترک برداشته و جانی برای بار 
آوردن محصول ندارد. آن هایی هم که زمین دارند، باید هر 
سال چشم به راه یک تصمیم و یک امضا در پایتخت باشند 
که زاینده رود را قطره چکانی به زمین هایشــان برساند. 
»مجید امینی« هم مانند »حسین« از انتظار خسته شده. 
بعد از سال ها کشــاورزی زمین های پدری را فروخته اند 
و حاال در تره بار منطقه »جی« اصفهان کارگری می کند. 
زمین های کشاورزی وقتی از زاینده رود سیراب می شد، 
کفاف زندگی پدر و 4 برادر را مــی داد، اما حاال »مجید« 
و برادرهایش هر کدام ســرگرم شغلی شــده اند که هیچ 

ارتباطی با کار آبا و اجدادی شان ندارد؛ شغلی که از 5 ماه 
پیش حقوقش را هم نگرفته و معلوم نیســت چطور باید 
زندگی خود و خانواده اش را تامین کند.بود و نبود زمین های 
باقی مانده هم برای »مجید« و خانواده اش تفاوتی نمی کند. 
کشاورزان پشت شان برای کاشت محصول گرم نیست و 
حتی اگر با دریافت وام و قرض کردن پول، بتوانند محصولی 
بکارند، اگر آب زاینده رود بهشان نرسد، جز ضرر و بدهی 

چیزی نصیب شان نمی شود. 

  
این دغدغه هر ســال کشــاورزان زیادی را دور هم جمع 
می کند تا بــه وزارت نیرو انتقاد کننــد؛ اتفاقی که هفته 
گذشته هم رخ داد و نتیجه اش، نامه  نمایندگان اصفهان 
به وزیر نیرو و درخواست رسیدگی فوری به مشکالت آب 
اصفهان و دغدغه های کشاورزان اصفهانی شد. هرچند روز 
گذشته، سه شنبه 10 تیر، بعد از جلسه  طوالنی استاندار 
اصفهان در وزارت نیرو، اعالم شد که خروجی زاینده رود 

برای تامین نیاز آبی کشــاورزی شــرق اصفهان افزایش 
می یابد، اما کشــاورزان معتقدند باید چاره ای اساســی 
اندیشید. نمی شود هر سال تجمع برگزار کرد و نامه نوشت 

تا بلکه اندکی آب به کشاورزان برسد. 
»حمید امینی« یکی از همین کشــاورزان است که برای 
کشــت تابســتانه خود معطل قطره ای آب از زاینده رود 
مانده. او در بخش »کرارج« زندگی می کند و خود و دیگر 
کشــاورزان را طلبکار آب زاینــده رود معرفی می کند. از 

پیگیری چندســاله برای دریافت این طلب می گوید که 
چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است. 

او دل پر دردی دارد و تاکید می کند کشــاورزان ممکن 
است در تجمع ها یا در مراجعه به فرمانداری، بخشداری،  
استانداری و آب منطقه ای لحنی تند داشته باشند، اما این 
لحن تند نتیجه مطالبه حقی است که برایش سند 400 

ساله دارند و حاال هیچ کس این سند را قبول ندارد. 
امینی توضیح می دهد که ممکن اســت به خاطر کم آبی 
و شرایط خشکسالی آب کم شده باشــد، اما نباید به این 
بهانه کل حق کشــاورزان اصفهانی را نادیــده گرفت. او 
البته به نکته دیگری هم اشاره می کند و آن تفاوت میان 
مالکان و کشــاورزان خرده پاســت. به گفته امینی، در 
جلسه های رسیدگی به مشکالت کشاورزان، اغلب مالکان 
و زمین داران حاضر می شوند که اوضاع مالی خوبی دارند 
و مســئوالن هم با دیدن آنها تصور می کنند کشاورزان 
دست شان به دهان شــان می رســد. این در حالی است 
که بخش زیــادی از بهره برداران این منطقه کشــاورزان 
خرده پایی بیش نیســتند که معموال هم در جلسه های 
تصمیم گیری حضور ندارند و دیده نمی شوند.  او هم مانند 
بسیاری از کشــاورزان این منطقه معتقد است مسئوالن 
همیشه در تصمیم گیری ها جانب صنعت را می گیرند و 

کمتر پیش می آید که دل شان برای کشاورزان بسوزد. 

  
»حســین محمدرضایی« عضو هیات مدیره نظام صنف 
کشاورزی اصفهان، هم این خواســته کشاورزان را بحق 
می داند و معتقد اســت باید تصمیمی مناســب در این 
باره گرفته شود تا دیگر شاهد تنش های آبی در اصفهان 
نباشیم. او به بارندگی های نزدیک به میانگین طبیعی سال 

آبی جاری اشاره می کند. با وجود این بارندگی و همچنین 
ذخیره 640 میلیون متر مکعبی ســد، شرق اصفهان در 
جدول منابع و مصارف آبی دیده نشــده بــود تا این که با 
تجمع6-5  هزار نفره کشاورزان و درخواست نمایندگان و 
همچنین جلسه استاندار و مسئوالن استانی در وزارت نیرو، 
قرار شد برای این بخش هم تصمیم گیری شود.  او کم آبی را 
یکی از هزاران مشکلی می داند که کشاورزان شرق اصفهان 
با آن درگیر هســتند و توضیح می دهد که با وجود شیوع 
کشاورزان به دلیل شرایط کرونا و گرانی اجناس مختلف 
نتوانستند محصول قبلی خود را بفروشند و درآمدی داشته 
باشند. محصول پیاز کشاورزان االن خوراک دام  شده است. 
اگر آن ها نتوانند این تابستان هم محصولی کشت کنند، 
فصل آینده درآمدی نخواهند داشت و همه این ها می تواند 
منجر به هرج و مرج شود. یکی از نکاتی که »محمدرضایی« 
به آن اشــاره می کند،  تصمیم گیری برای زاینده رود در 
تهران است. او و کشــاورزان اصفهان معتقدند صحرای 
شکل گرفته در این شهرستان را باید از نزدیک دید و بعد 
برای این که زاینده رود کی و چگونه به آن برسد، تصمیم 
گرفت. برنامه ریزی پایتخت، همان مانعی است که، به گفته 
آنها، اجازه تصمیم گیری درست را از مسئوالن گرفته است. 

  
بیکاری، مهاجرت، کســادی و نچرخیدن چرخ اقتصاد 
گالیه هایی اســت که شــاید کمتر به اصفهان بیاید. نام 
اصفهان اغلب تداعی گر گردشگری پررونق است یا صنعت 
قدرتمند؛ تصویــری که نمایانگر یک اســتان برخوردار 
است، اما کشــاورزان معتقدند باید 10 کیلومتر از مرکز 
استان فاصله گرفت و اوضاع روســتاها و روستاییان را از 

نزدیک دید. 
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متــن كـامـل در سایت

فرش دوطرفه بانوی کرمانشاهی ثبت ملی شد
مرکز ملی فرش ایران، فرش دو روی خانم »پری اسکندری« بانوی هنرمند کرمانشاهی را ثبت ملی کرد. پری 
اسکندری، طراح و مخترع فرش دوطرفه، )یک طرف فرش و یک طرف 
گلیم( گفت: این طرح یک ایده کامالً نو، جدید و خالقانه است.
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   طرح تاسیس شهر جدید کرمانشاه که 
از ســال گذشته مطرح شــده بود، در کرمانشاه

روزهای اخیر به تصویب رسید و حاال 
مسئوالن از شروع مطالعات آن خبر می دهند. مهرداد 
ســاالری، معاون عمرانی اســتاندار در گفت وگو با 
همشهری از تعیین 3 محل در اطراف کرمانشاه برای 
جانمایی این شــهر جدید خبر می دهد و مهم ترین 
مزیت آن را، زمین های ارزان قیمت برای ساخت و ساز 

می داند. 
هوشــنگ بازوند، استاندار کرمانشــاه با بیان اینکه 
اورامانات یکی از گزینه های پیشنهادی برای ساخت 
شهر جدید کرمانشاه اســت، به همشهری می گوید: 
همه کالن شــهرها، شــهرهای همجــواری برای 
استراحت و آرامش فعاالن خدماتی و اقتصادی دارند. 
کرمانشــاه یک میلیون نفری هم نیازمند ایجاد یک 
شهر جدید است، زیرا در حال حاضر نیروهای فعال 

و توانمند آن، این آرامش و آسایش را در استان های 
دیگر جست وجو می کنند.

یک کارشناس برنامه ریزی شهری هم با تاکید بر لزوم 
ایجاد و ساخت شهر جدید در کرمانشاه به همشهری 
می گوید: رشد جمعیت و وجود موانـع توسعه کالبدی 
و فیزیکی شهر، نشان می دهد کرمانـــشاه دیگر از 
نظر مسکن و سایر خـــدمات پاســخگوی جمعیت 
نخواهـد بـــود و به همین دلیل مشکالت زیادی در 
برنامه ریزی های شــهری آینده ایجاد کرده اســت. 
بنابراین نیاز به شــهر جدید اقماری در اطراف شهر 

کرمانـشاه وجود دارد. 
امید ملک حســینی عوارض طبیعی و انسانی مانند 
کوه های شمالی و جنوبی و تاسیسات شهری در گوشه 
و کنار شهر را از موانع عمده توسعه کرمانشاه می داند 
و می افزاید: ساخت شهر جدید در اطراف کرمانشاه 
یکی از بهترین راهکارهای عملی برای جذب سرریز 
جمعیت، حل مـسئله مسکن و محدودیت های توسعه 

شهر و برقراری تعادل منطقه ای است.
به گفته وی، شهرهای جدید، دارای برنامه و ساختار از 
پیش طراحی شده هـستند و به همین دلیل می توانند 
به عنــوان راهکارهای علمی و عملــی برای کاهش 

مشکالت نظام شهرنشینی مطرح شوند.
وی اضافه می کند: کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت 
ایران و دومین شهر پرجمعیت در غرب کشور پس از 
تبریز اسـت کـــه حاصل رشـد طبیعـي جمعیت و 
مهاجرت های شدید روستایی و شهری است. به ویژه 
در دهه 60، با حضور مهـــاجران جنـگ تحمیلـي، 
جمعیت آن رو به افزایش رفت و طی 2هه اخیر از مرز 

یک میلیون نفر گذشت.

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 
ساعت گذشته، 147 بیمار کووید 1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع سالمت

جان باختگان این بیماری به 10هزارو ۸17نفر رســید. به گزارش گروه 
ایرانشهر، براساس معیار های قطعی تشخیصی، 2457بیمار جدید مبتال به کووید 1۹ در 
کشور شناسایی شده اســت که 1435 مورد بستری شدند. اســتان های خوزستان، 
کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان  رضوی و کرمانشاه 
در وضع قرمز و سیستان و بلوچستان، ایالم، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار 
دارند. با این شرایط، در جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، پیشنهاد تفویض اختیار به کردستان، آذربایجان غربی، بوشهر، هرمزگان، 

کرمانشاه و خوزستان تایید شد. 

محدودیت های جدید در راه بوشهر
در بوشهر، طبق آمار، از3-2  هفته پیش آمار مبتالیان سیر صعودی پیدا کرد و تا دو و نیم 
برابر زیاد شد و از 2هزار نفر به 5هزار نفر رسید. رئیس علوم پزشکی بوشهر با اعالم این 
خبر به همشهری می گوید: در روزهای ابتدایی خرداد، کمتر از 10بیمار بستری داشتیم 
و این عدد درحال حاضر به بیش از 120مورد رسیده است. وقتی آمار بستری باال می رود، 
افرادی که نیاز به مراقبت دارند هم افزایش پیدا می کنند. درحال حاضر، 40بیمار نیازمند به 
مراقبت ویژه در بیمارستان های استان بستری اند که نیمی از این بیماران به دستگاه تنفس 
مصنوعی وصل هستند. قطعا در این شرایط مرگ ومیر هم زیاد می رود. ما در ابتدای خرداد 
13 مورد مرگ داشتیم که این عدد امروز به ۸0 مورد رسیده است. سعید کشمیری با اشاره 
به تصمیم گیری ستاد ملی کرونا مبنی بر تفویض اختیار به 6 استان برای تصمیم گیری 
اظهار می کند: هفته آینده محدودیت های جدید شامل کاهش تعداد کارمندان حاضر در 
اداره ها تا 50درصد، تعطیلی بازارهای سرپوشیده، فرودگاه های بزرگ، اتوبوس رانی داخل 
شهری، پارک ها و ساحل، اجباری شدن ماسک و  محدودیت رفت و آمد به شهرهای قرمز 
اعمال می شود.  وی البته پیش بینی  می کند با توجه به هشدارهای داده شده و افزایش 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم،  2هفته آینده شاهد کاهش آمار ابتال و بستری 

و تا 4 هفته بعد شاهد کاهش آمار مرگ  ومیر خواهیم بود.  بر اساس آخرین آمار، طی 24 
ساعت گذشته، 2  مورد فوت و 1۸ مورد بستری در بوشهر ثبت شده است. 

البرز در مرحله هشدار 
فتانه احدی - کرج: البرز پیش از این در وضع زرد قرار داشت و حاال با افزایش موارد ابتال و 
بستری به شرایط هشدار رسیده است. عزیزاهلل شهبازی، استاندار البرز، با اعالم این خبر تاکید 
می کند مردم و مسئوالن با همراهی کادر بهداشت و درمان باید برای شکستن زنجیره شیوع 
کرونا بسیج شوند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز هم از افزایش آمار مبتالیان  به کرونا در 
استان خبر می دهد و به همشهری می گوید: در مرحله اول با مشارکت جمعی مردم و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، البرز از آرام ترین استان های کشور بود، اما در روزهای اخیر آمار و ارقام 
مبتالیان رو به افزایش است و شاهد روند گسترش شیوع کرونا هستیم. حسین کریم با بیان 
این که تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان ها به شدت افزایش یافته است، در 
واکنش به بازگشایی تاالرها، استخرها و سایر مراکز تجمعی می گوید:  »تجمع« اصلی ترین نقطه 
شکست ما و موفقیت ویروس کروناست به ویژه تجمع در محیط بسته، خطر ابتالی جمعی افراد 
را افزایش می دهد. وی با بیان این که البرز هنوز در وضعیت قرمز قرار ندارد، توضیح می دهد: تا 
زمان وجود کرونا، استفاده از ماسک بهترین مانع انتقال، است. همچنین شست وشوی دست ها 
با آب و صابون یا استفاده از محلول ضدعفونی کننده و در گام سوم، فاصله گرفتن از یکدیگر باید 
رعایت شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان این که کرونا سبک جدیدی از  زندگی را 
می طلبد، استفاده کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی و بهره گیری از راه های جایگزین از جمله 

پیاده روی و دوچرخه سواری را از مواردی می داند که باید فرهنگسازی شود. 

مشهد خط قرمز را هم رد کرد
حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی علوم پزشکی مشهد مقدس، با بیان این که وضعیت 
مشهد از نظر ابتال به کرونا از وضع قرمز عبور کرده و به وضعیت »هشدار بسیار باال« رسیده 
اســت، می گوید: مردم در ترددهای روزمره خود بسیاری از مسائل بهداشتی را رعایت 

نمی کنند و همین وضع سبب افزایش آمار مبتالیان به کرونا شده است.

فرحناز چراغی
کرمانشاه - خبرنگار

اورامانات، مکان احتمالی شهر جدید کرمانشاه

وضعیت قرمز در 8 استان 

سهم بیشتری از زاینده رود می خواهیم
کشاورزان حوضه زاینده رود بعد از سال ها خشکسالی و اختصاص نیافتن حقابه،  زمین های شان را صحرای بی آب و علفی می دانند که هیچ عایدی برایشان ندارد 

سیده زهرا عباسی
 خبرنگار

زمین های زیرکشت حوضه زاینده رود در دهه های گذشته تا 50درصد کاهش یافته است./عکس: همشهری- سارا عباس نژاد

   افزایش خروجی زاینده رود از سه شنبه
عضو هیات مدیره نظام صنف کشاورزی اصفهان از افزایش خروجی سد زاینده رود برای تامین نیاز آبی مزارع شرق 
اصفهان خبر داد. »حسین محمدرضایی« اظهار کرد: با پیگیری و مطالبه کشاورزان و تالش مسئوالن اجرایی، سیاسی، 
قضایی، انتظامی، صنف کشاورزی و شورای میراب ها، روز گذشته )سه شنبه 10 تیر( آب برای کشت تابستانه شرق 
اصفهان افزایش پیدا کرد. وی افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش نیاز آشامیدنی و بهداشت و پیشتازی 
کشاورزان اصفهان در اجرای اصالح الگوی کشت و استفاده بهینه از آب و خاک، مقدار و نوع و کیفیت کشت و کار 

مدیریت خواهند شد. 
مســئوالن وزارت نیرو و آب منطقه ای اصفهان هنوز در این باره اظهار نظری نکرده اند و پیگیری همشهری برای 

گفت و گو با آنها بی نتیجه ماند.

   وزارت نیرو به قوانین عمل نمی کند
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی درباره مشکل کشاورزان حوضه زاینده رود به دو نکته اشاره می کند و توضیح می دهد: اول، باید آبی پشت سد باشد که آزاد شود و به دست کشاورزان 
شرق اصفهان برسد که متاسفانه در سال های خشکسالی حجم آب پشت سد بسیار کم بود. نکته دوم، اینکه اگر پروژه های انتقال آب مثل بهشت آباد و سد سوم کوهرنگ عملی شود، مشکل 
آب استان  اصفهان و استان های همجوار مانند یزد یا چهارمحال وبختیاری را حل می کند. حسین میرزایی می افزاید: با توجه به مصوبه های قانونی قرار بود آب ابتدا به استان اصفهان برسد و بعد 
به استان های دیگر،  اما وزارت نیرو بر خالف مصوبه ها این کار را نکرده است و آب به سایر استان ها رسیده است،  اما پروژه های اصفهان عملیاتی نشده است. همین مساله موجب شده است در 
سال های گذشته مشکالت زیادی برای اصفهان به وجود بیاید و کشاورزان هر سال با چالش کم آبی روبه رو باشند. در صورتی که این پروژه های عملیاتی شود، آب به اصفهان و استان های دیگر 
می رسد.  وی عمل به قوانین مصوب درباره آب را راهکار نهایی حل مشکل اصفهان می داند و در پاسخ به اعتراض  خوزستانی ها درباره طرح بهشت آباد توضیح می دهد: با این طرح قرار است 
ساالنه فقط 250 میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل می شود در حالی که در حال حاضر از حوضه آبی اصفهان ساالنه یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آب به سمت خوزستان می رود.   
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ترانه يلدا
شهرساز

1200متري كه نبايد فراموش شود
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل 
راه آهن جمهوري اســامي ايران هم 
در اين جلسه با اشــاره به تفاهمنامه 
بين راه آهن و شهرداري تهران، گفت: 
»سال ۱۳۸7 عمليات اجرايي تونل ريلي 
مناطق ۱7 و ۱۸ شهر تهران آغاز شد و 
در ســال ۱۳۹۲ به بهره برداري رسيد. 
از سال ۱۳۹۲ تاكنون اراضي باالدست 
اين تونل ريلي بااســتفاده بوده كه با 
همكاري راه آهن و شــهرداري تهران، 
درحال حاضر يك سند همكاري ايجاد 
شده است.« سعيد رسولي با بيان اينكه 
عمليات اجرايي اين پروژه به زودي انجام 
خواهد شد، افزود: »نكته مهم اين پروژه، 
همكاري با شهرداري تهران و خدمت به 

شهروندان اين كانشهر است.«
انتقال ريل  به زيرزمين باعث شد كه در 
محدوده بزرگي در غرب خيابان نواب، 
خانه هاي مسكوني از مجاورت با ريل ها 
و رفت وآمد دائمي واگن ها رها شــوند 
اما گسترش شــهر ادامه مسير قطار را 
هم در ميان خود گرفته اســت. پس از 
رودخانه كن، مســير حركت قطار به 
شكل روزميني و به طول ۱۲00متر ادامه 
دارد. در اين فاصله قطار  مانند شــكل 
سابق از منطقه مسكوني عبور مي كند 
و مشكات پيشين كه قبل از زيرزميني 
كردن ريل ها وجود داشــت همچنان 

ديده مي شود.

ث
مك

عمليات اجرايي پــروژه بهره برداري از 
طبقه فوقاني راه آهن تهران- تبريز )لب گزارش

خط جنوب و جنوب غرب شهر( به زودي 
آغاز مي شود. انتقال ريل  راه آهن به زير زمين در مناطق 
17و 18در سال 1392به پايان رســيد اما استفاده از 
فضاي باالي تونل تاكنون شروع نشده بود. به گزارش 
همشهري، روز گذشته با حضور محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرسازي و پيروز حناچي، شهردار تهران و همچنين 
سعيد رسولي، مديرعامل راه آهن تفاهمنامه اي ميان 
شركت راه آهن و شــهرداري تهران براي بهره برداري 

مناسب از اين فضا امضا شد.
وزير راه و شهرسازي در اين مراسم گفت: »اين اتفاق 
ازجمله اقداماتي است كه توسعه اجتماعي و اقتصادي 
را براي مناطق جنوبي تهران يعنــي 17 و 18 فراهم 

مي كند.«
محمد اسالمي با تأكيد براينكه شهرداران اين 2منطقه 
بايد روان سازي  براي اجرا و عملياتي شدن اين طرح را 

انجام دهند، افزود: »طرح انتخاب شده براي بازآفريني 
اين فضاي بي دفاع شهري، يك طرح فاخر است كه در 

مسابقه بين المللي تعيين تكليف شده است.«
شهردار تهران نيز با تشكر از راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران براي پيشــبرد اين تفاهمنامه، بيــان كرد: »با 
اجراي اين پروژه يكي از بزرگ ترين محورهاي طراحي  
بازآفريني شهري داخل شهر تهران كليد خورده است. 
پيش از اين فضايي بي دفاع و رها در مناطق 17 و 18 
ايجاد شده بود كه با انجام اين تفاهمنامه، اين فضاي 
بي دفاع شــهري به فضاي تفريحي و عمومي تبديل 
خواهد شد.« پيروز حناچي با اشاره به تالقي خطوط 
ريلي با مرز شــهرها گفت: »يكي از مشكالت راه آهن 
و شــهرداري در شــهر تهران، تالقي محدوده قانوني 
شهرها با خطوط ريلي و رعايت حريم است كه سبب 
ايجاد نارضايتي عمومي در نقاط پرجمعيت شهر شده 
است. طبقه فوقاني تونل ريلي تهران-تبريز نزديك به 9 
كيلومتر طول دارد كه با برنامه ريزي هاي كارشناسانه 

همكاران شــهرداري تهران به يك موتور اقتصادي و 
اجتماعي در مناطق 17 و 18 تبديل خواهد شد.«

حناچي درباره ثبت جهاني راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران، گفت: »اگــر اين اتفاق مهم امســال رخ دهد، 
راه آهن جمهوري اســالمي ايران به يك ارزش ملي و 
جهاني تبديل خواهد شــد. ضمن اينكه تاكنون تنها 
راه آهن 2كشور سوئيس و اتريش ثبت جهاني شده اند 
كه اگر ايران به آنها بپيوندد، اتفاق مهم و تحول جهاني 

رخ خواهد داد.«

تكميل تاسيسات ظرف ۲سال
سازمان نوسازي شهرداري تهران در سال 97مسابقه اي 
براي طراحي اين فضا برگزار كرد و اوايل آبان اين سال 
حدود 105طرح جمع آوري شد. در نهايت 15طرح به 
مرحله نهايي رســيد كه از بين آنها 3طرح خارجي و 

12طرح داخلي است.
براساس تفاهمنامه ميان شــهرداري و راه آهن، حق 

بهره برداري از اراضي همســطح و روباز تونل راه آهن 
تهران- تبريز واقــع در مناطق 17 و 18 شــهرداري 
تهران، بين بزرگراه نواب صفوي و خيابان نورد، به طول 
حدود 9 كيلومتر و عرض حدود 3۴ متر به طور دائم به 
شهرداري تهران واگذار شد. همچنين اجرا و تكميل 
تأسيسات زيربنايي تونل به منظور ايجاد فضاي مناسب 
شهري براساس طرح بازآفريني محور شارباغ برعهده 

شهرداري تهران گذاشته شد.
در شرايط اين تفاهمنامه آمده است كه به منظور بهبود 
حمل  ونقل عمومي شهري و تسهيل دسترسي به فضاي 
شهري، راه آهن موافقت كرد براي صدور مجوز احداث 
و بهره برداري 2 ايســتگاه در طــول مناطق 17 و 18 
شهرداري اقدام كند. در قبال واگذاري حق بهره برداري 
از اراضي موصوف به شــهرداري، مقرر شد شهرداري 
نسبت به اجرا و تكميل تأسيســات زيربنايي تونل تا 
ســقف 1800 ميليارد ريال در مــدت زمان حداكثر 

2۴ ماه اقدام كند.

ترانه تهران

پياده روهاي تهران را نجات دهيد

چرا هنوز فكر مي كنيم حركت در شــهرمان 
تهران يعني حركت موتوريزه؟ چرا براي پياده ها 
حقي قائل نيستيم؟ اين سؤالي است كه هر روز براي صدها بلكه هزاران 
شهروند تهراني كه مي خواهند در پياده روها حركت كنند، پيش مي آيد 
و مايوس شان مي كند. موتوري ها، بي ذره اي مالحظه، بدون لحظه اي 
درنگ، به محض آنكه خيابان كمي از اتومبيل شلوغ مي شود، فوراً سر 
موتور را كج مي كنند و داخل پياده رو مي شــوند  و اصال برايشان مهم 
نيست كه روي اين پياده رو كســي دارد پياده راه مي رود؛ مادري دارد 
كالسكه بچه اش را به جلو مي راند، يا جانبازي سوار بر صندلي چرخدار 
دارد راهي به جايي مي جويد. چرا هيچ كس جلوي اينها را نمي گيرد؟ 
جريمه شان نمي كند؟ و به آنها نمي گويد اين كار خطرناك است؛ چرا 

شهرداري و پليس راهنمايي و رانندگي عين خيالشان نيست؟ 
ديروز ساعت 3بعدازظهر، داشتم از منزلمان در خيابان سي تير، - خياباني 
كه خود را محور اديان، و آدرس شماره يك گردشگري تهران مي نامد و 
مي خواهد!!؟- به سمت پارك شهر پياده مي رفتم تا به شوراي شهر كه 
درســت روبه روي درجنوبي اين پارك قرار دارد برسم و در جلسه اي با 
تهران شناسان فرهيخته و دوستدار شــهرمان شركت كنم. در فاصله  
200تا300متري، ۴9بــار در خطر برخورد و آســيب ديدن از جانب 
موتورسواراني قرار گرفتم كه در پياده رو بودند، و به اعتراض من- كه چرا 
چنين مي كنيد؟ مگر پياده رو جاي موتور است؛ آن هم به اين سرعت؟ 

- انواع پاسخ ها را مي دادند! 
يكي مي گفت: »خانم مگه نمي بيني تو خيابون راه نيس رد شيم؟« بعدي 
مي گفت: »بله خانم حق با شماس! شــرمنده.« جوان سومي با تندي 
مي گفت: »برو خانوم كنار! كار دارم!« بعدي به پيشنهاد من از پياده رو 
قرنيز را رد مي كرد و دوباره وارد خيابان مي شد. و همينطور تا آخري كه 

يك فحش آبدار نثارم كرد!
فكر نكنيد من با موتوري ها خداي نكرده خصومتي دارم. آنها هم در اين 
شهر به دنبال يك لقمه نانند، و قرباني سياست هاي ناكارآمد مديريت هاي 
مختلف در هدايت و كنترل درست ترافيك شــهرمان. موتوري هاي 
تهران مطمئنا از كره مريخ بر ما پياده ها نازل نشده اند! اينان شهروندان 
غيرمدني همين شــهرند و اتفاقاً اگر از اين وســيله نقليه شان درست 
استفاده- و به قول خودشان، امرار معاش- كنند، كسي حرفي ندارد! اما 
چرا بايد هيچ چيز در اين مبحث، سر جاي خودش نباشد و من ديروز با 
يك راه رفتن ساده در پياده رو، ۴9بار جانم را در ريسك و خطر رفتن زير 
موتور بيندازم؟ اين شهر مطمئنا و به جرأت و به قول عوام مي توان گفت 
كه: صاحب ندارد! در راه برگشت به خانه، با آقاي پليس جواني برخورد 
كردم كه برومند و آرام، با اقتدار پشت موتورش زير خانه ما كنار پياده رو 
ايستاده بود. داستان را با او در ميان گذاشتم. گفتم كه بارها و بارها اين 
معضل موتورسواران زير خانه مان را با اداره پست راهور، كمي باالتر از 
خانه مان در همين خيابان سي تير در ميان گذاشته ام و آنها حتي يك 
پليس را نفرستاده اند كه ببيند اينجا چه خبر است. با مهرباني پاسخ داد: 
»خانم، حريف شان نمي شــويم. آنها هم گرفتارند! به هرحال شما بايد 
استشهادي محلي جمع كنيد و به اداره پليس راهور ببريد. بعد هم روزي 
3 بار به 110و 197زنگ بزنيد تا باالخره به حرفتان گوش كنند و شايد 

كسي را بفرستند...«
از حاال مي دانم بعيد اســت بعد از تمام اين دوندگي ها به نتيجه برسم. 
ممكن است يكي را يكي دو روز بفرستند؛ و بعد دوباره روز از نو، روزي 
از نو... مع ذلك اين را از طرف تمام ساكنان مركز شهر تهران كه هر روز 
جانشان را كف دستشــان مي گيرند و پا به اين پياده روها مي گذارند، 
مي نويسم. تا شايد يك مسئول و پليس عادي اين شهر، بخواند و دلش 
بسوزد و كاري كند. زيرا اغلب مقامات رده باال كه همه ماشين و راننده 

دارند و اصال پياده راه رفتن بلد نيستند!

 نقش كادر درماني
 بر ديوار پايتخت

سازمان زيباسازي تهران با انتشــار فراخواني از هنرمندان براي 
ارسال طرح ها و ايده هاي خود با موضوع »قدرداني از تالش جامعه 

سالمت در مقابله با بيماري ويروس كروناي جديد« دعوت كرد.
به گزارش همشهري، پيرو انتشار فراخوان ديوارنگاري »قدرداني از 
تالش جامعه سالمت در مقابله با بيماري ويروس كروناي جديد« و 
با توجه به اهميت موضوع و به منظور ايجاد امكان حضور و مشاركت 
اكثريت هنرمندان و دســتيابي به طرح هــا و ايده هاي خالقانه و 
مناسب، همچنين تصميم به اجراي ديوارنگاري هاي متعدد با اين 
موضوع، سازمان زيباسازي فراخوان ديوارنگاري يادشده را با شرايط 

جديد منتشر كرد.
بر اين اساس، هنرمندان تجســمي مي توانند ايده ها و طرح هاي 
خود را با موضوع ياد شده به اين ســازمان ارسال كنند.دستيابي 
به طرح ها و ايده هــاي خالقانه، تجليل و قدردانــي از زحمات و 
از خودگذشتگي كادر درماني كشــور در مقابل بيماري ويروس 
كروناي جديد، همبستگي و تقويت روحيه بين مردم و كادر درمان 
و يادآوري تالش ها و فداكاري هاي ايــن عزيزان اهداف مهم اين 

ديوارنگاري است.
ديوار مجتمع تجاري-اداري آســمان ونك واقع در ضلع شــمال 
غربي ميدان ونك، يكي از محل هاي جانمايــي اين ديوارنگاري 
اســت. از طرفي عالوه بر ديوار معرفي شده، هنرمندان مي توانند 
طرح پيشنهادي خود را در كادر هاي معرفي شده در متن فراخوان، 
ارسال كنند. سازمان زيباسازي هم پس از داوري، ديوار موردنظر 
را به هنرمندان منتخب معرفي كرده و هنرمندان مي توانند ضمن 
بازديد از ديوارها، نسبت به جانمايي و مناسب سازي  طرح هايشان 

اقدام كنند.
رعايت ارتباط موضوعي و مضموني ايده و طرح با تأكيد بر تجليل 
از كادر درماني كشــور و قدرداني از تالش هــاي آنان، خالقيت و 
نوآوري، ارائه طرح ها و ايده هاي توصيفي، ارجاعات واقعي و داراي 
بيان مؤثر، مخاطب پذيري باال و قابليت اجرا در فضاهاي شهري، 
توجه به ارتباط عناصر كالبدي و الگوهاي معماري از ويژگي هايي 

است كه طرح هاي ارسالي بايد داشته باشند.
براســاس اين فراخوان، طرح ها نبايد پيش از اين در رويدادهاي 
ديوارنگاري تصويب يا اجرا شده باشند و هنرمندان بايد هر طرح 
و جانمايي هــاي آن را در فرم هاي چيدمــان جداگانه و با ترتيب 

تعيين شده چيدمان كنند.
عالقه مندان براي شــركت در اين فراخوان مي توانند براي كسب 
اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتي www.zibasazi.ir مراجعه 

كنند.
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از ســال88 كه شوراي شــهر تهران اليحه 
شهر دوســتدار كودك را به تصويب رساند 
و شــهرداري را ملــزم به تدويــن و اجراي 
اســتانداردهاي بومي شده اين طرح جهاني 
كرد، اقداماتي در پايتخت بــه اجرا درآمد. 
راه اندازي اتاق هاي مــادر و كودك، احداث 
بوستان هاي ويژه كودكان، طراحي و اجراي 
مبلمان شــهري براي كــودكان، برگزاري 
جشنواره ها و برنامه هاي آموزشي و فرهنگي 
با مخاطب كــودك و... ازجمله اين اقدامات 
است. برنامه هايي مانند ايمن سازي  وسايل 
حمل ونقل عمومي براي كودكان اما همچنان 
به دليل عدم وجود زيرساخت هاي الزم قابليت 
اجرايي نيافته اســت. با اين حال به تازگي 
تهران، رشــت، بندرعباس، تبريز، سمنان، 
شيراز، كرمان، گرگان، مشهد، همدان، يزد 
و اوز در اســتان فارس توســط كميته  ملي 
هماهنگي شهر دوستدار كودك متشكل از 
نمايندگان وزارت كشور، يونيسف، سازمان 
شهرداري هاي كشــور و... به عنوان پايلوت 
شــهر دوســتدار كودك انتخاب شده اند و 

تالش خواهند كرد نشــان شــهر دوستدار 
كودكِ  يونيســف را از آن خود كنند. شهر 
دوســتدار كودك هدفش را مناسب سازي  
همه جانبه شهر براي »همه كودكان« تعريف 
مي كند. طرح هاي كوتاه، ميان و بلندمدتي 
هم كه براي تحقق اين مهم در شهر تهران 
تدوين و نهايي شــد همين نگاه را دارد. اما 
آنچه تاكنون به اجرا درآمده با هدف اصلي 
طرح فاصله معناداري داشته است. به عبارت 
ديگر پروژه ها و اقداماتي كه طي اين چندسال 
با هدف كودكان در پايتخت به اجرا درآمده، 
شامل »همه كودكان« نمي شود و معطوف به 
قشر خاصي از آنهاست و همچنان بر مسئله 

تبعيض، دامن مي زند.

طرح هايي كه تبعيض را افزايش مي دهد 
فردا 12تير ماه، ســومين ســال آغازبه كار 
باغ كتاب تهران اســت؛ پروژه اي فرهنگي، 
تفريحي كه كودكان و نوجوانان بســياري 
مخاطبان اصلي آن بوده اند و تاكنون استقبال 
گسترده اي هم از آن شده اســت. اما الهام 
فخــاري،  رئيس كميته اجتماعي شــوراي 
شهر تهران معتقد اســت امكان استفاده از 
چنين پروژه هايي فقط براي قشر خاصي از 

كودكان جامعه ميسر خواهد بود و كودكاني 
كه در طبقات پايين تر اقتصادي قرار دارند از 
آن بي بهره مي مانند. تبعيض همان موضوعي 
است كه در بســياري از اين دست پروژه ها 
به چشــم مي خورد. فاطمه قاسم زاده، عضو 
شوراي دوســتدار كودك و نماينده شبكه 
يــاري كــودكان كار در اين شــورا در اين 
خصوص به همشــهري مي گويد: »تبعيض 
در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي است 
و ما انتظار نداريم كه به سرعت برطرف شود 
اما در برنامه هاي شهر دوستدار كودك نه تنها 
تالشــي براي كاهش يا رفــع اين تبعيض 
نمي شــود، بلكه بر آن دامن زده مي شــود. 
چند سال قبل قرار بود در شمال تهران پارك 
ويژه اي احداث شــود كه به داليلي منتفي 
شد، اين طرح در حالي تصويب شده بود كه 
ما حتي هم اكنون، بوستاني ساده در حاشيه 
تهران و محــدوده كوره هــاي آجرپزي كه 
كودكان بســياري هم در آن ساكن هستند 
نداريم.« الهام فخاري، عضو شــوراي شهر 
نيز در گفت وگو با همشــهري ضمن اشاره 
به همين مسئله، به تفاوت ساختاري ميان 
مناطق 22گانــه تهران نيز اشــاره كرده و 
مي گويــد: »جــداي از اينكه شــهر تهران 

نيازمند يك الگوي درســت شهر دوستدار 
كودك است،  هر منطقه نيز با توجه به الگوي 
سكونتي، وضعيت اجتماعي، اقتصادي و... 
نيازمند طراحي و برنامه هــاي جداگانه اي 
اســت و نمي توان يك الگو را در تمام تهران 

پياده كرد.«
 

مديران نــاآگاه؛ اصلي ترين مانع تحقق 
برنامه ها 

در تحقق شهرهاي دوستدار كودك، دوستدار 
سالمند، دوستدار زنان و... آنچه حتي مهم تر 
از برنامه هاســت، باور مديران و نگاه آنان به 
موضوع است. بهترين و دقيق ترين برنامه ها با 
نگاه كاهش تبعيض، و تدوين شده با مختصات 

فرهنگي و اجتماعي مناطق يك شهر هم اگر 
با باور سياستگذاران و مديران اجرايي فاصله 
داشته باشــند، محقق نخواهند شد. فخاري 
اعتقاد دارد  اين مسئله در تهران مشكل بزرگي 
اســت و با نگاه فعلي مديران دســتگاه هاي 
مرتبط، تنها چند پروژه و برنامه با فشارهاي 
شورا و مديران شــهري پيش خواهد رفت. 
به همين دليل او معتقد اســت ضمن اينكه 
پروژه هاي خوبي در پايتخت انجام شد اما اين 
مهم در پايتخت ريل گذاري نشده و سخت جلو 
مي رود. با وجود تمام اشكاالت و انتقاداتي كه 
كارشناسان و مسئوالن به نحوه اجراي شهر 
دوستدار كودك در پايتخت دارند اما معتقدند 
قدم گذاشتن در اين مسير،  ارزشمند است و 

به طور حتم به نتايج ارزشمندي منجر خواهد 
شد. قاسم زاده مي گويد: »وقتي نور كمي هم 
وجود دارد بايد به دنبالــش رفت. همين كه 
اين طرح به ميان آمده و در موردش بحث و 
گفت وگو مي شود خوب اســت و بايد تالش 
كرد در وضعيت موجود قدم هاي درســتي 
برداشته شود.«  تالش تهران و 11شهر ديگر 
براي دستيابي به نشان شهر دوستدار كودك 
از طرف يونيسف ارزشمند است؛ حتي اگر 
فاصله چشمگيري با آنچه بايد محقق شود 
داشته باشيم. اما فخاري عضو شوراي شهر 
تهران بسيار اميدوار اســت با وجود تمام 
سختي ها و كاستي ها، تهران به اين نشان 

دست يابد. 

 حمايت از آغاز ساخت خط ۱0مترو 
شــهردار منطقه 2 از حمايت همه جانبــه مديريت اين 
منطقه در توسعه حمل ونقل عمومي و همچنين تسريع 
در تكميل روند احداث خطوط مترو در منطقه خبر داد. 
به گزارش همشهري، رسول كشت پور در سه شنبه بدون 
خودروي اين هفته در نشســتي كه با مديــران اجرايي 
خط 6 و7مترو براي بررسي مســائل پيرامون تسريع در 
راه اندازي و توســعه اين خطوط برگزار شد، اضافه كرد:» 
هم اكنون تعدادي از ايستگاه هاي خط 6 و 7 مترو ساخته 
شده است كه درصورت تكميل اين ايستگاه ها پيش بيني 
مي شــود 250 تا 300 هزار نفر از جمعيت منطقه را زير 
زمين پوشش دهد.« همچنين در نشستي همراه با مدير 
عامل مترو، آمادگي منطقه براي آغاز احداث خط 10 مترو 

را اعالم كرديم.

 برنامه هاي شاد و مفرح براي بانوان منطقه ۳
همزمان با آغاز دهه كرامت، شــهرداري منطقه3برنامه هاي 
مفرح و شــادي را با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مراكز 
ويژه بانوان برگزار كرد. به گزارش همشهري، بازي هاي بومي- 
محلي، طناب زني، وسطي، لي لي، منچ، شطرنج، مسابقه آبي، 
فكري، قلعه بادي و ترامپولين ازجمله برنامه هايي بود كه در 
بوستان بهشت مادران و مجموعه شهربانو برگزار شد. ساخت 
حجم هاي هنري از مواد بازيافتي، ثبت نام رايگان كتابخانه و 
افتتاح باشگاه ورزشي از ديگر برنامه هاي دهه كرامت در مراكز 

ويژه بانوان اين منطقه است.

 سه شنبه هاي بازيافتي در جنوب پايتخت
طرح سه شــنبه هاي بازيافتــي همراه با توزيع كيســه هاي 
جمع آوري پسماند خشك در مجتمع هاي مسكوني محدوده 
منطقه اجرا مي شود. به گزارش همشهري، سعيد صالح محمود 
رباطي،   معاون خدمات شــهري و محيط زيســت شهرداري 
منطقه 19دراين باره گفت: اين طرح با هدف جلب مشاركت 
شهروندان در كاهش پسماند و نهادينه كردن فرهنگ بازيافت 

)طرح كاپ( آغاز و با اجراي ايــن طرح تاكنون 100كيلوگرم 
پسماند خشك با مشــاركت ســاكنان مجتمع هاي گلسار، 

گل افشان، صدرا و كاج جمع آوري شده است.

 تصويب چند مصوبه عمران شهري در منطقه 4
در چهارميــن دور از بازديدهاي ميداني شــهردار منطقه ۴، 
رسيدگي به مسائل و مشكالت محله شيان، لويزان و شهرك 
وليعصر)عج( در دستور كار قرار گرفت. به گزارش همشهري، 
محمد خادمي، معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري 
منطقه ۴تهران با اعالم اين خبر گفت:» تامين نيازهاي ضروري 
محالت و كاهش دغدغه هاي شــهروندان در راستاي افزايش 
امكانات خدماتي، رفاهي و اجتماعي، ازجمله مواردي است كه 
در جريان بازديدهاي ميداني در اولويت قرار مي گيرد.  دراين 
بازديد 2 ساعته شهردار منطقه۴، معاونان، مديران و شهردار 
ناحيه 3 به همراه دبير ستاد راهبري منطقه و شوراياران محله 
شيان و لويزان حضور داشتند و 13 مصوبه عمراني، خدمات 
شهري، اجتماعي و شهرسازي تصويب شــد و در دستور كار 

قرار گرفت.

خبر هاي كوتاه

 كارشناسان معتقدند ناآگاهي مديران به موضوع و اجراي پروژه هاي فاقد دربرگيري عمومي  
براي همه كودكان شهر، از اصلي ترين مشكالت تحقق شهر دوستدار كودك در پايتخت است

تهران دوستدار همه كودكان باشد
 فخاري، عضو شوراي شهر: با وجود تمام كاستي ها اميد دارم تهران نشان شهر دوستدار 

كودك را كسب كند
الهام مصدقي راد

خبر نگار

تفاهمنامه شهرداري و راه آهن براي استفاده از فضاي باالي ريل هاي 
زيرزميني در مناطق ۱7و ۱۸تهران امضا شد

قطار پروژه لب خط در ايستگاه تفاهم
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ساعتي بعد از توقف استقالل برابر سايپا، معلوم شد فرهاد مجيدي 
دنبال شوندگان صفحه اينستاگرامش را به صفر رسانده و همه را 
از دم آنفالو كرده. البته برخــي از نزديكانش مي گويند اين كار را 
روز قبل بازي انجام داده بود. هنوز مشخص نيست او چرا چنين 
تصميمي گرفته، اما برخي عقيده دارند ايــن به نوعي اعتراض 
فرهاد به بازيكنانش بوده است. به طور كلي فرهاد بيش از حد در 
فضاي مجازي غرق است و كنش و واكنش هايش را هم معطوف 
به آنجا كرده؛ درست مثل پست رمزآلودي كه بعد از بازي با فوالد 
گذاشت و اصال به سود او تمام نشد. شايد اگر بخشي از اين انرژي 
و تمركز صرف مسائل فني شــود، اتفاقات بهتري براي استقالل 

رخ بدهد.

خب،  همه مشكالت استقالل حل شد

سردار آزمون 8 سال است در روسيه توپ مي زند و طي اين مدت 
بارها شايعات بي اساسي در مورد انتقالش به يك باشگاه بزرگ بر 
سر زبان ها افتاده است. حاال هم مي گويند ناپولي او را مي خواهد. 
اين شــايعه آخر اما با فوجي از رفتارهاي غيرحرفه اي و عجيب و 
غريب آزمون همراه شده اســت. مهاجم ايراني مكررا در محافل 
عمومي ظاهر و پروتكل هاي بهداشتي را نقض مي كند. اين وسط 
حتي هشدارهاي علني باشــگاه زنيت هم ترمزش را نكشيده؛ تا 
جايي كه روس ها مي گويند او مي خواهد مسئوالن زنيت را كالفه 
كند تا راحت تر مجوز جدايي اش را صادر كنند. كاش اما اينطور 
نباشــد و حاال كه توقف آزمون در روسيه اين همه طول كشيده، 
الاقل او درســت و حسابي جدا شــود؛ نه با برچسب يك بازيكن 
نافرمان و بي انضباط. اين مدل رفتارها وجهه او را نزد باشگاه بعدي 

هم خراب خواهد كرد.

الاقل درست جدا شو

همه مسائل فني اســتقالل به كنار؛ اين كابوس مصدوميت هاي 
سنگين و طوالني در اردوگاه آبي ها واقعا آزاردهنده شده است. 2 
نفر رباط پاره كرده اند، ارسالن مطهري رفته براي خودش، فرشيد 
اسماعيلي اصال معلوم نيست كي خوب مي شود و حاال هم سياوش 
يزداني آسيب ديده اســت؛ بازيكني كه در ديدار با سايپا مصدوم 
شد و حاال گفته مي شود حداقل سه چهار هفته بيرون خواهد ماند. 
اين در حالي است كه يزداني قبل از كرونا هم يك دوره مصدوميت 
طوالني و مجهول داشت و مدت ها از تركيب خارج ماند. كنار هم 
قراردادن اين مســائل بار ديگر صالحيت كادر فني استقالل در 
زمينه مهيا كردن شــرايط فيزيكي مطلوب براي بازيكنان را زير 
ســؤال مي برد. قبال طرح ســؤال در اين مورد، فرهاد مجيدي را 
عصباني مي كرد، اما االن دوباره بايد بپرسيم؛ آيا مطمئن هستيد 

شيوه بدنسازي استقالل هيچ مشكلي ندارد؟

واقعا مشكلي نيست؟

نكته بازي

 از برد مقابل پيكان شروع كنيم. با برد به ليگ 
برگشتيد.

اين بازي براي ما خيلي حيثيتي بود. بعد از مدت ها به ليگ برگشته 
بوديم و بايد هر طور شده، برنده از زمين بيرون مي آمديم. از اين برد 

هم خوشحالم و هم ناراحت.
 چرا ناراحت؟

چون در يكي از بهترين روزهايمان به برد پرگلي رسيديم اما هواداران 
در ورزشگاه نبودند كه بتوانيم با آنها شادي كنيم.

 با اين روند اگر قهرمان شــويد، هواداران در 
جشن قهرماني هم حضور نخواهند داشت.

تا پايان ليگ زمان زيادي باقي مانده و اميدوارم تا آن زمان شــرايط 
به گونه اي شود كه بتوانيم با هواداران قهرماني را جشن بگيريم.

 در بازي پيكان يك پنالتي عجيب هم به حريف 
دادي.

واقعا خودم نفهميدم چطور به بازيكن حريف برخورد كردم. در يك 

لحظه مي خواستم از او رد شوم اما در زمان بندي اشتباه كردم و داور 
پنالتي گرفت.

 گفته مي شود قراردادت هم با پرسپوليس تمام 
شــده و بازي با پيكان آخرين حضور تو داخل چارچوب 

دروازه قرمز ها بوده است.
واقعا نمي دانم چه كار بايد بكنم. از طرفي هنوز ويزاي كارم صادر نشده 
و از طرف ديگر طبق قراردادم با آنتورپ نمي توانم براي پرسپوليس 

بازي كنم. واقعا خودم بين پرسپوليس و آنتورپ بالتكليف مانده ام.
 سراغ پست اينستاگرامي بازيكنان پرسپوليس 
برويم كه نشان مي دهد اين تيم در داخل شرايط خوبي 

ندارد.
واقعيت اين است كه بچه ها هر چه تحمل كردند، نشد و حاال خيلي 
شاكي هستند. متاسفانه بايد بگويم كه در باشگاه همه با هم مشكل 
دارند. براي من خيلي جالب است كه در باشگاه طرف در قسمت مالي 
كار مي كند و وظيفه اش اين است كه فقط قرارداد ها را چك كند و پول 

بريزد، اما در كمال تعجب مي آيد گير مي دهد كه چه كسي متمم را 
در قرارداد گذاشته است. هر كسي اين متمم را گذاشته بي خود كرده 
و من بايد بگويم چه كسي چقدر پول بگيرد و من اين متمم را به شما 
نمي دهم. جالب اينجاست كه به معاون حقوقي ما يعني ايمان وردي 

نامه زده كه تمام متمم بازيكنان را خط بزن!
 شايد اين موضوع دليل خاصي داشته است؟

 واقعا در باشــگاه پرســپوليس همه از همديگر بدشــان مي آيد و
 هيات مديره از مديرعامل متنفر هستند.

 شما چطور متوجه اين موضوع شديد؟
در هر صورت بچه ها اين موضوع را فهميده اند و هر بار كه به باشگاه 
مي رفتند، به آنها بي احترامي مي شــد. معاون مالي باشگاه به بعضي 
از بازيكنان گفته كه متمم قرارداد حق شما نيست و به شما چيزي 

نمي دهيم . 
 اين موضوع در مورد خود تو هم صدق مي كند؟

در قرارداد من آپشني آمده كه اگر ســهميه ليگ قهرمانان آسيا را 

گرفتيم، 10 درصد و اگر قهرمان ليگ و حذفي شديم براي هر كدام 
10 درصد پاداش بگيرم. حــاال آمده اند و به مــن مي گويند پس از 
قهرماني پاداش آسيا به تو نمي رسد. من گفتم كه علم غيب نداشتم 
كه قرار است اين فصل هم قهرمان شويم. خنده دار اينجاست كه به من 
و بازيكنان ديگر مي گويند به شرطي بقيه آپشن هايتان را مي گيريد 
كه در ليگ دوم شــويد. حتي به بازيكنان مي گويند كه در استوري 

اينستاگرام هم حق نداريد تبليغ كنيد.
 يعني قرار است از قراردادت كسر شود؟

همين االن زير بار قرارداد يك ميليارد و 500ميليوني نمي روند  كه 
تازه همه مي دانند انصاري فرد آن را امضا كرده بود، اما حاال رسول پناه 

به بازيكنان مي گويد كه ما امضاي انصاري فرد را قبول نداريم!
 در اين شرايط قصد اعتصاب و تحريم تمرينات 

را داريد؟
نه، نمي خواهيم تمرينات را تحريم كنيم اما باشگاه بايد هر چه زودتر 

پاسخگوي مشكالت ما باشد تا اوضاع از اين بدتر نشود.

 پيكان؛ پايگاه پنالتي
تيم پيكان ركورددار كسب پنالتي در ليگ نوزدهم است و پنالتي اين هفته مقابل پرسپوليس نهمين پنالتي آنها در 
اين فصل بود. از اين 9پنالتي 7ضربه را شهريار مغانلو زده كه 5ضربه تبديل به گل شده و 2ضربه از دست رفته است. 
2پنالتي ديگر را جالل علي محمدي براي پيكان تبديل به گل كرده است.

دردسردوستداشتني
   درخشش ذخيره ها در بازي

  با پيكان، كار يحيي گل محمدي را 
سخت كرده است

پرسپوليس يكشنبه شب در حالي به مصاف پيكان رفت كه 
مهدي ترابي، بهترين بازيكن اين فصل سرخپوشان به دليل 
محروميت قادر به همراهي اين تيم نبود. همچنين بشار رسن 
هم كه با عدم آمادگي الزم به ايران برگشته بود، بازي را از روي 
نيمكت شروع كرد. در نتيجه فرصت خوبي فراهم شد تا اميد 
عاليشاه و سيامك نعمتي بعد از مدت ها در تركيب اصلي به 
ميدان بروند. از قضا هر دو بازيكن هم در ورزشگاه شهر قدس 

عملكرد نسبتا خوبي داشتند تا اين مسئله معادالت فني 
موجود در ذهن يحيي گل محمدي را تحت تأثير قرار بدهد. 
نعمتي در اين بازي تحرك خوبي به جناح راست داده بود و 
يك پاس گل تماشايي هم براي علي عليپور ارسال كرد. اميد 
عاليشاه هم بد نبود و يك بار با زيركي روي يك ضربه شروع 
مجدد تا مرز باز كردن دروازه پيكان پيش رفت. اين مسئله از 
آن جهت حائز اهميت است كه نه بشار و نه مخصوصا ترابي 

بازيكناني نيستند كه به راحتي بشود آنها را روي نيمكت 
نشاند. به اين ترتيب ممكن است سيامك و اميد با وجود بازي 

قابل قبول شان خيلي زود از تركيب خارج شوند.
ديگر ذخيره اي كه در اين بازي خوش درخشــيد، مهدي 
عبدي بود. البته استثنائا مسئله او براي يحيي هيچ دردسر 
خاصي به دنبال ندارد؛ چون اوال عبدي جوان قاعدتا نمي تواند 
مشكلي با نيمكت نشيني داشته باشد و همان فرصت هاي 

كوتاه را هم روي سرش مي گذارد، ثانيا وحيد اميري مصدوم 
شده و چيزي حدود يك ماه از ميادين دور خواهد بود، ثالثا 
خبري از استوكس و اوساگونا هم نيست؛ بنابراين عبدي 
مي تواند يك پشتوانه خوب براي خط حمله پرسپوليس 
باشــد، اما يحيي در مورد خط هافبك بايد چند انتخاب 
بي رحمانه بين بشار و سيامك نعمتي يا عاليشاه و مهدي 

ترابي انجام بدهد.

گفتندآپشنميخواهيد
درليگدومشويد!

    بيرانوند: مي گويند  اين قراردادها حق شما نيست
  در باشگاه همه از هم بدشان مي آيد به خصوص از رسول پناه

  بين پرسپوليس و آنتورپ بالتكليف مانده ام
    رسول پناه امضاي انصاري فرد را قبول ندارد

حميدرضــا عليپور|  پرســپوليس با پيــروزي مقابل پيكان 
50 امتيازي شــد و حاال با توجه به اختــالف 10 امتيازي اش با 
تيم دوم جدول، فاصله اي تا قهرماني در ليگ برتر ندارد. البته 
اين تمام ماجرا نبوده و نيست؛ چراكه اتفاقات پس از پيروزي 
مقابل پيكان نشــان مي دهد بازيكنان پرسپوليس از شرايط 
مديريتي حال حاضر باشگاه حســابي شاكي هستند. يكي از 
اين بازيكنان هم كسي نيســت جز عليرضا بيرانوند كه گفته 
مي شود قراردادش با آنتورپ آغاز شــده و ديگر نمي تواند 
براي پرســپوليس بازي كند. او در گفت و گو با همشــهري 
صحبت هاي جالبي را در خصــوص آخرين وضعيت خودش و 

باشگاه پرسپوليس مطرح كرده  است.

  روشنگري اينستاگرامي پرسپوليسي ها
پرسپوليسي ها روز گذشته با انتشــار پستي مشترك در 
اينستاگرام هايشان از خجالت مديران باشگاه درآمدند. در 
اين پست كه اكثر بازيكنان پرسپوليس روي صفحات شخصي 
خود منتشر كرده اند، آمده است: »پرسپوليس كبير در آستانه 
قهرماني ديگر است و راز اين توفيق چيزي جز همدلي نيست. 
اما چه كردند متوليان اين تاريخ ســاز ترين باشگاه ايران؟ 
هيچ!!! هركس به دنبال فايده اي است و هيچ كس پاسخگوي 
اين وضعيت اسفبار نيست تا بدان جا كه مسئول حسابرسي يا 
ذيحساب هم خود را در زمره مالكان تلقي نموده و مستبدانه 
در شرايط پرداخت حق بازيكنان اظهارنظر مي كند! واضح است 
كه شخص اول باشگاه قدرت تصميم گيري ندارد و تحت تأثير 
عده اي خاص اقداماتي خالف منافع باشــگاه انجام مي دهد. 
ديگر مديران نيز قطعا از شكســت ايشان خرسند خواهند 
شد. عجب از اين همه آشفتگي! پرسپوليس اين روزها همانند 
گوشت قرباني شده و هر كس دنبال بردن تكه اي از آن است 
اما ما به پيماني كه با هواداران بســته ايم، پايبنديم ولي واي 
اگر مديران براي بهره برداري و ســودجويي بخواهند نفاق و 
گسستگي خود را به تيم سرايت دهند. ديگر كاري از دست 
بازيكنان و كادر فني بر نخواهد آمد. اميد اســت مسئوالن 
ذيصالح داد اعضاي تيم را بستانند. هدف از انتشار اين متن 
روشنگري بود كه درصورت رخداد اتفاقي ناگوار، هواداران 

علت را بدانند.«
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در اطالعيه شماره16 ستاد مقابله با گسترش ويروس كرونا آمده بود فعاليت 
باشگاه هاي ورزشي در تمامي رشته ها غير از بوكس، تكواندو )كيوروگي يا 
بخش مبارزه(، كاراته )بخش كوميته يا مبارزه(، جودو، كبدي و كشتي از نهم 
خرداد ماه آزاد است. قرار بود كشتي از اول تير مجوز بازگشايي بگيرد اما تا امروز 

اين مجوز صادر نشده است.
ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گويد 
قبول دارد كه ازسرگيري فعاليت هاي ورزشي به داليلي غيرقابل اجتناب است. 
او كه در فدراسيون پزشكي ورزشــي حاضر شده بود، گفت: »موضوعي كه 
كمتر به آن توجه شده است اثر اقتصادي ورزش است و بخشي از بازگشايي ها 
مربوط به مقوله سالمت و بخش ديگري مربوط به مباحث اقتصادي و معيشتي 
است.« حريرچي در اين نشست در پاسخ به درخواست مشخص علي دبير، 
رئيس فدراسيون كشتي براي ازســرگيري تمرينات و مسابقات اين رشته 

گفت: »ما فوتبال را سبك از سر گرفتيم و در ابتداي امر فقط ليگ برتر را مورد 
توجه قرار داديم، بنابراين فدراسيون كشتي نيز بايد پروتكل هاي بين المللي و 
داخلي خود را با همكاري وزارت بهداشت مورد بررسي قرار دهد و كار سبك 
آغاز شود؛ به طور مثال ليگ برتر كشتي را همانند فوتبال مدنظر قرار دهد و با 

تست گيري، فعاليت ها پيش برود.« 
عليرضا دبير، رئيس فدراســيون كشتي هم كه در جلســه روز گذشته در 
فدراسيون پزشكي ورزشي شركت كرده بود، درباره شروع فعاليت فدراسيون 
كشتي گفت: »قرار شده از وزارت بهداشت پيگيري كنيم تا ببينيم از كجا بايد 

كار را شروع كنيم؛ از باشگاه ، از ليگ يا از استان ها.« 
دبير درباره ليگ كشتي هم گفت: »فكر مي كنم بايد قبول كنيم با كرونا بايد 
زندگي كرد و نبايد فراموش كرد كه كشــتي گيران از ليگ هزينه يك سال 

زندگي خودشان را درمي آورند.« 

   از نظر فني برگزاري ليگ به صالح است؟
كشتي هنوز مجوز آغاز به كار را از ستاد مقابله با شيوع ويروس كرونا دريافت 
نكرده، وزارت ورزش هم تاريخ دقيقي براي بازگشايي اين رشته اعالم نكرده، 
اما هر روز كشتي گيران و مربيان با حضور در سازمان ليگ قراردادهاي خود 
را ثبت مي كنند و در انتها عكس يادگاري دسته جمعي مي گيرند. مسئوالن 
تيم هاي دانشگاه آزاد، ايران مال و درياچه اروميه تا به حال با حضور در سازمان 

ليگ با كشتي گيران مورد نظرشان قرارداد ثبت كرده اند.
ليگ كشتي قرار بود اول مرداد ماه برگزار شود كه با توجه به گسترش ويروس 
كرونا به اول شــهريور ماه موكول شــد. همين موضوع، برگزاري ليگ را در 
شــهريور ماه هم با اما و اگر روبه رو كرده ولي با اين حال برخي تيم ها ثبت 
قراردادشان با كشــتي گيران را ادامه مي دهند، حتي تعدادي از آنها در يك 

وزن با 3كشتي گير قرارداد بسته اند.
در اين ميان غالمرضا محمدي با ارائه درخواستي به فدراسيون كشتي اعالم 
كرد كه از حضور مربيان ملي در ليگ جلوگيري شود. به اين ترتيب ابراهيم 
مهربان و عباس حاج كناري كه دستياران محمدي در تيم ملي هستند از ليگ 
كنار كشيدند. آنها پيش از اين با بسياري از كشتي گيران مذاكره كرده بودند.

   خطر آسيب ديدگي ستاره ها
با يك نگاه اجمالي به شرايط كشتي متوجه مي شويم كه اكثر كشتي گيران 
از بهمن ماه سال گذشته كه باشگاه ها بسته شــد، تمرينات منظم كشتي 
نداشته اند و فعاليت هايشان به تمرين در سالن هاي بدنسازي محدود شده 

است.
بدون شك برخي تيم ها كه هزينه بسياري هم كرده اند، بدون توجه به ناآماده 
بودن ستاره هايشان و خطر آســيب ديدگي آنها، براي پيروزي با تمام توان 
رقابت خواهند كرد. سال گذشته در مسابقات ليگ، زانوي عليرضا كريمي 
دارنده 3مدال مسابقات جهاني در همان كشتي اول آسيب جدي ديد و تشك 
را لنگان لنگان ترك كرد ولي در عين ناباوري مسئوالن تيم او را به اجبار در 
كشتي فينال هم به روي تشك فرستادند. در نتيجه آن تصميم باورنكردني، 
كشتي به دليل آسيب ديدگي شديد كريمي نيمه كاره رها شد. بعد هم معلوم 

شد رباطش پاره شده و 6 ماه بايد از ميادين دور باشد.
  پول تست كرونا را از كجا بياورند؟

با توجه به صحبت هاي معاون وزير بهداشت مبني بر تست گرفتن از تيم هاي 
حاضر در ليگ بايد ديد آيا تيم ها توانايي پرداخت چنين هزينه اي را دارند.

براساس شنيده ها هزينه تست كرونا براي هر ورزشكار نزديك به 400هزار 
تومان خواهــد بود. با توجــه به ماهيت كشــتي كــه در آن تماس بدني 
اجتناب ناپذير است، دست كم قبل از هر مسابقه بايد كشتي گيران اين تست 
را تكرار كنند. به اين ترتيب در خوش بينانه ترين حالت هر تيم با 10كشتي گير 
و دو سه مربي، بايد براي 6مسابقه در مرحله گروهي، نزديك به 30ميليون 
تومان هزينه تست كرونا بدهد. اين هزينه چنانچه تيم ها به نيمه نهايي و فينال 

برسند، بيشتر هم خواهد شد.

معموال در اروپا دروازه بان مطرحي از ايران نداشته ايم. 
از توجــه خارجي هــا به تيــپ عليرضــا حقيقي در 
جام جهاني2014 كه در ادامه به سكونشــيني او در 
ليگ ها و تيم هاي مختلف انجاميد كه بگذريم و حضور 
سوشــا مكاني در ليگ نروژ و نكيســا در دسته دوم 
يونان، تقريبا مورد خاصي پيدا نمي كنيم غير از پسر 
عابدزاده كبير. امير عابدزاده كه به  نظر نمي رســيد با 
آن قد و قواره و فيزيك، مناسب دروازه باني باشد، االن 
در ســوپرليگ پرتغال بازي مي كند و فيكس است و 
قهرمان ليگ را هم تعيين مي كند. عابدزاده كوچك 

طوري مقابل بنفيكا دروازه ماريتيمو را بسته نگه داشت 
كه ممكن است اين درخشش به گرفتن جام از مدعي 
قهرماني منجر شود. مقاومت او به اين دليل ستودني 
بود كه تيم حريف بهترين مهاجمان ليگ را در اختيار 
داشت و كارلوس وينيسيپس و پيتزي روي هم 6گل 
از تمام بازيكنان ماريتيمو بيشتر گل زده بودند. امير 
عابدزاده تنها 10دقيقه زمان نياز داشت تا به ستاره هاي 
حريف بفهماند به زمين سفت خورده اند. او در همان 
10دقيقه اول 2 موقعيت قطعي گل را با پا نجات داد و 
دقايقي بعد براي بازيكن خودي پاس گل فرستاد كه 

اين گل آفسايد گرفته شــد. تعداد مهارهاي او در اين 
ديدار به عدد 7 رسيد تا تيمش در 2 ضدحمله به 2گل 
برسد و اين در حالي است كه تا پيش از اين بازي تعداد 
گل هاي خورده ماريتيمو 11تا از گل هاي زده بيشتر 
بود. عابدزاده به ماريتيمو كمك كرد تا با اين برد موقتا 
از منطقه سقوط و رده شانزدهم فرار كند و تا دوازدهم 
باال بيايد. بنفيكا هم با اين باخت و با توجه به برد يك 
هيچ پورتو مقابــل پاكوس فريرا تقريبــا از قهرماني 
نااميد شــد. آخرين باري كه يك دروازه بان ايراني در 
اروپا توجهات را به خود جلب كرد به درخشش دانيال 
داوري مربوط مي شــد كه در ســال2013 با پيراهن 
برانشــوايگ مقابل دورتموند عملكردي خيره كننده 
داشــت. عابدزاده در بازي پريشــب امتياز عالي 8.3 
گرفت كه بهترين نمره بيــن بازيكنان تيم برنده بود. 
ماريتيمو پس از 19سال و 7 ماه توانست مقابل بنفيكا 
كلين شــيت كند. آخرين بار زماني كه نلــو وينگادا 
هدايت ماريتيمو را برعهده داشــت توانســت عالوه 
بر پيروزي 3 بر صفر مقابــل بنفيكا )آن زمان زيرنظر 
مورينيو( تيمش را با كلين شيت همراه كند. عابدزاده 
با ماريتيمو در رده دوازدهم، مهرداد محمدي با آوس 
در انتهاي جدول و طارمي با ريو آوه در جايگاه ششم 
جاي دارند. امير در اين فصل در 20بازي درون دروازه 
ماريتيمو ايســتاده و 1800دقيقه بازي كرده كه اين 
هفتمين كلين شــيت او بود. همين عابدزاده در بازي 
رفت 4گل از بنفيكا خورده بود. او در مجموع 22گل 

خورد يعني هر 82دقيقه يك گل.

2 ماه ديگر سالمت مي كنيم
براي امير قلعه نويي كه فغاني دوم 
را كشف كرده؛ با اولي چه كردي؟

رسول بهروش| باز امير قلعه نويي برنده شد، باز دنيا 
سراسر گلستان شــد، مربي حريف »استاد« از آب 
درآمد و داور مســابقه يك پارچه نبوغ و استعداد 
محض لقب گرفت. به تجربه ثابت شده ما در فوتبال 
ايران2 تا قلعه نويي داريم؛ يكي برنده مي شود و پس 
از پيروزي به جهان هستي عشــق مي ورزد، يكي 
هم مي بازد و پس از باخت، انواع توطئه هاي كثيف 

و دست هاي پشت پرده را كشف و برمال مي كند.
دوشنبه شب خوشبختانه سپاهان گل گهر سيرجان 
را برد تا بار ديگر از »قلعه نويي پروانه اي« رونمايي 
شود. بعد از بازي از او در مورد مشاجره اش با مجيد 
جاللي پرســيدند و سرمربي ســپاهان جواب داد: 
»من هرگز چنين جسارتي نمي كنم. ايشان استاد 
ما هستند. با مجيدخان فقط گپ زديم.« البته اين 
آقاي جاللي هماني است كه بعد از بردن ذوب آهن 
با فوالد و كمك به قهرماني استقالل در ليگ هشتم 
از ســوي قلعه نويي »مرد« لقب گرفت، اما 18 ماه 
بعد در پايان يك بازي رودررو با نتيجه بد، »يارو« 
خوانده شد. حاال جاللي باز هم استاد شده؛ هرچند 
معلوم نيست اگر دوشنبه شب سپاهان را شكست 
مي داد، در همين منصب شامخ باقي مي ماند يا نه؟

شــاهكار قلعه نويي بعــد از بازي اخيــر اما جايي 
بود كه از داور مســابقه تمجيد كــرد: »من آقاي 
عرب براقي را كامل مي شناســم. ايشان از بستگان 
آقاي فغاني اســت و فكر مي كنم يك فغاني ديگر 
دارد ظهور مي كنــد. اميدوارم روند پيشــرفتش 
ادامه داشــته باشــد.« اين از آن حرف هايي است 
كه آتش به جان آدم مي اندازد. ســرمربي سپاهان 
در حالي به زعم خودش فغانــي دوم فوتبال ايران 
لقب گرفته كه فغاني اول، از دســت او خون دل ها 
خورد و رفت. هنوز يادمــان نرفته قلعه نويي چطور 
چپ و راست به عليرضا فغاني يورش مي برد، قلدر 
و خودشيفته خطابش مي كرد و عقيده داشت او از 
عمد به ضرر تيم هايش ســوت مي زند. اين قاضي 
مهاجــر ايراني، حتي در ليســت 4 نفــره داوراني 
قرار دارد كه قلعه نويي گفتــه تا آخر عمرش آنها را 
نخواهد بخشــيد. ممبيني، محسن تركي و اشكان 
خورشيدي 3 نفر ديگر از فهرست مغضوبان ابدي 
ژنرال هستند. شما چه گلي به سر فغاني اورجينال 

زدي كه حاال دنبال بدلش مي گردي عزيز جان؟
به عرب براقي عزيــز هم توصيــه مي كنيم مطلقا 
گــوش به ايــن ســتايش ها ندهــد. ايــن قبيل 
حرف هاي قلعه نويي فقط ناشــي از سرخوشي بعد 
از پيروزي اســت و زياد نبايــد آن را جدي گرفت. 
مثــال مي خواهيــد؟ او روز 23فرورديــن 98در 
مورد محمدحســين زاهدي فر گفتــه بود: »يكي 
از بهتريــن داوران 40 ســال اخير فوتبــال ايران 
است«، اما 8خرداد همان سال بعد از بازي سپاهان 
و پرســپوليس در نيمه نهايي جام حذفي، قضاوت 
زاهدي فر در اين مسابقه را مشكوك و مهندسي شده 
خواند. البته بهترين داور 40 سال گذشته در همان 
مسابقه هم يك پنالتي بحث برانگيز براي سپاهان 

گرفت، اما چون مهــدي كياني آن 
را به اوت زد و تيــم قلعه نويي 
باخت، چاره اي جــز مصاحبه 
عليه داور باقــي نماند. فاصله 

بين 2 اظهارنظر امير در 
مــورد زاهدي فر فقط 

47روز بــود؛ يعني 
حتــي 2 مــاه هم 
نمي شد. پس 2 ماه 

بعد خدمت شما هم 
سالمي ديگر عرض 
خواهيــم كــرد 
جناب عرب براقي 
يــا موقتــا فغاني 

دوم!

فوتبال ايران

خوش بيني به رفع تعليق جودو 
رئيس كميته ملي المپيك معتقد است چنانچه 

دادگاه عالي ورزش، عادالنه راي بدهد، فدراسيون 
جودوي ايران در پرونده ماليي برنده خواهد بود

دغدغه ورزشــي ها برگزاري بازي هاي المپيك توكيو اســت و 
نشســت خبري ديروز رضا صالحي اميري ، رئيس كميته ملي 
المپيك با ســؤال درباره برگزاري قطعي اين بازي ها آغاز شد. 
صالحي اميري  با اينكه در شروع اطمينان داد اين بازي ها برگزار 
مي شــود اما خودش هم اعتراف كرد كه نمي شود اتفاقات يك 
سال آينده را پيش بيني كرد. او با اشــاره به نامه اي كه كميته 
بين المللي المپيك روز ســوم تير به 206كشــور ارسال كرده، 
گفت: »در اين نامه ياماشــيتا، رئيس كميته ملي المپيك ژاپن 
تأكيد كرده كه از 5خرداد كرونا در ژاپن مهار شــده و مردم به 
زندگي عادي شان برگشته اند. تعبير توماس باخ، رئيس IOC هم 
اين است كه مشعل المپيك مي تواند بسان نوري در انتهاي اين 
تونل تاريك باشد.« اما اگر وضعيت كرونا در جهان تشديد شود، 
چه اتفاقي مي افتد؟ صالحي اميري جواب داد:  »ما هيچ اطالعي از 
آينده نداريم. وقتي ژاپن مي گويد ما از كرونا عبور كرده ايم، يعني 
آمادگي برگزاري بازي ها را دارند. اما اگر شرايط سال آينده مثل 
وضعيت فعلي باشد، ممكن است محدوديت هايي يا تمهيداتي 

براي برگزاري بازي ها اعمال شود.« 

 كميته، پاداش فصيحي و رستمي را پرداخت مي كند
يكي از گاليه هاي اصلي ورزشــكاران اين است كه پاداش هايي 
كه كميته ملي المپيك برايشــان درنظر مي گيرد، به دستشان 
نمي رسد. IOC، 10ورزشكار را بورسيه كرده و ماهانه 500دالر 
به آنها پرداخــت مي كند. كميتــه ملي المپيك ايــن مبلغ و 
پاداش هايي را كه براي ورزشــكاران درنظر مي گيرد، به حساب 
فدراســيون ها مي ريزد: »همه پاداش ها به دســت ورزشكاران 
رسيده است. فقط 2مورد داريم كه هنوز پولشان را نگرفته اند؛ 
در وزنه برداري كيانوش رستمي و در دووميداني فرزانه فصيحي. 
فدراسيون ها به خاطر مشكالت مالي نتوانســته اند اين پول را 
پرداخت كنند كه خود ما با فدراســيون ها هماهنگ كرده ايم 
تا كميته اين پاداش ها را پرداخت كند و بعد ما با فدراســيون 

حساب كنيم.« 
دادگاه عالــي ورزش براي رســيدگي به پرونــده رفع تعليق 
جودوي ايران، 27شهريور برگزار مي شــود. جودوي ايران بعد 
از ماجراي شكست سعيد ماليي در مســابقات قهرماني جهان 
2019 تعليق شد. فدراسيون جهاني مدعي است كه ايران براي 
جلوگيري از رويارويي ماليي با جودوكار اسرائيلي از او خواسته 
بود ببازد. ماليي بعد از اين اتفاق به ايران بازنگشت و هم اكنون 
در مغولستان تمرين مي كند. صالحي اميري معتقد است كه اگر 
به اين پرونده عادالنه رسيدگي شود، جودوی ايران رفع تعليق 
مي شود؛ »در اين موضوع رفتار فدراســيون جهاني سياسي و 
خارج از دايره اخالق است. اين فدراسيون به دنبال يك ماموريت 
سياسي است. تا امروز سابقه نداشته يك فدراسيون جهاني وارد 
كار غيرحرفه اي شود، ورزشكار ما را گروگان بگيرد، مربي را از 
سالن اخراج كند و ورزشــكار را وادار كند تصميمي بگيرد كه 
راضي نيست. ما پيام هايي داشــتيم كه خود ورزشكار راضي به 
بازگشت است. خود من هم اعالم كردم كه اگر او بازگردد، براي 

استقبال به فرودگاه مي روم.« 
رئيس كميته ملي المپيك به ازدواج حســين رسولي، پرتابگر 
ديسك در بالروس هم اشاره كرد و گفت كه او از اميدهاي آينده 
ورزش ايران اســت و جايز نيســت به هر دليلي مورد مذمت و 
تخريب قرار بگيرد. صالحي اميري اطمينان داد كه رســولي به 

ايران و تيم ملي دووميداني بازمي گردد.

گزارش

 خانه لرزان تراكتور
باخت اين هفته مقابل نساجي، جايگاه تراكتور را به  عنوان موفق ترين تيم در بازي هاي خانگي تهديد كرده است. تراكتور با 
25امتياز از 10بازي يكه تاز بازي هاي خانگي بود اما حاال شهرخودرو هم 25امتيازي شده، سپاهان 24امتيازي است و استقالل، 

پرسپوليس و فوالد نيز 23امتياز دارند. ميزباني بعدي تراكتور، همين هفته مقابل صنعت  نفت آبادان خواهد بود.

  ايران مال يزداني را هم وسوسه كرد  

حسن يزداني، دارنده مدال طالي المپيك ريو و 2طالي 
جهان، يكي از معدود ســتاره هاي سرشناســي بود كه 
در سال هاي گذشته حاضر نشــده بود براي تيم متمول 
ايران مال در ليگ كشتي بگيرد. او ديروز به همراه پدرش با 
حضور در سازمان ليگ قراردادش را با تيم بازار بزرگ ايران 
امضا كرد. يزداني پس از ثبت قــرارداد، گفت:»اميدوارم 
وزارت بهداشت مجوز برگزاري ليگ كشتي را صادر كند. 
تنها منبع درآمد كشتي گيران حضوردر ليگ كشتي است 
و اگر ليگ برگزار نشود بسياري از كشتي گيران با مشكل 
روبه رو خواهند شد.«سال گذشته يزداني در ليگ داخلي 
با دوبنده توس روي تشك رفت. او تصميم گرفت در ليگ 
باشگاه هاي جهان براي ايران مال كشتي بگيرد اما زانويش 
در تمرينات مصدوم شد و زير تيغ جراحي رفت.با جذب 
حسن يزداني، سهميه 3ملي پوش ايران مال پر شد. پيش 
از يزداني، ايــن تيم با رضا اطري و بهنام احســان پور هم 

قرارداد بسته بود.

 سهميه مي گيريم
از پريرا درخصوص شرايط فعلي فوالد، كسب 5 برد پياپي 
و شــانس باالي اين تيم براي رسيدن به سهميه ليگ 
قهرمانان آسيا سؤال مي كنيم كه اينگونه جواب مي دهد: 
»خدا را شكر كه در هفته هاي اخير نتايج خيلي خوبي 
گرفتيم و اين تيم قطعا در پايان فصل سهميه خواهد 

گرفت. ما واقعا تيم خوبي داريم و نكته مهم در فوالد اين 
است كه بازيكنان با هم رابطه بسيار خوبي دارند و يكدلي 
در تيم به وضوح ديده مي شود. اين براي يك تيم خيلي 

خوب است.«
   دنبال موفقيت فردي نيستم

پريرا فصل گذشــته با زدن 16 گل همراه با كي روش 

اســتنلي عنوان آقاي گلي ليگ برتر را كسب كرد ولي 
در اين فصل فقط 6گل زده اســت. از او مي پرسيم كه 
چرا امسال كم گل زده و خودش اينطور توضيح مي دهد: 
»هر فصل شرايط متفاوت خودش را دارد. تاكتيك تيم 
ما با فصل گذشته متفاوت است و تالش من اين است كه 
خواسته هاي جواد نكونام را در زمين پياده كنم. من به 
فكر موفقيت فردي نيســتم و از همه مهم تر اين است 
كه تيمم برنده شود و نتيجه بگيرد. من در زمين مسابقه 
تالش مي كنم بازيكن مفيدي باشم، حاال چه با گل زدن 
و چه با انجام دادن وظايف ديگرم كه كادر فني گوشزد 

كرده است.«
  نكونام فوق العاده است 

پريرا در ادامه اشاره اي هم به همكاري با جواد نكونام دارد 
و در اين خصوص مي گويد: »نكونام ســابقه روشني در 
زمان بازيگري داشت و تجربيات زيادي را در فوتبال اروپا 
به دست آورد. نكونام با اينكه2سال است مربيگري را شروع 
كرده ولي در همين زمان كم نشان داده كه مربي توانمند و 
صاحب سبكي است. او واقعا يك مربي فوق العاده است، تيم 
فني خوبي هم دارد، نكونام ارتباط بسيار خوبي با بازيكنان 
دارد و اين بسيار مهم است. از طرفي مديريت باشگاه فوالد 
هم بسيار حرفه اي است، در مجموع بايد بگويم كه كار 
كردن با نكونام و سعيد آذري فوق العاده است، ما با اين 
كادر و مديريت مي توانيم به موفقيت هاي بزرگ برسيم.«

   به فكر خداحافظي نيستم
در پايان از پريرا درخصوص خداحافظي از فوتبال سؤال 
كرديم كه مهاجم 36 ســاله برزيلي چنين جواب داد: 
»من از لحاظ بدني شرايط خوبي دارم و هميشه سعي 
مي كنم يك زندگي حرفه اي داشــته باشم. احساس 
من اين است كه همچنان مي توانم فوتبال بازي كنم و 
به فكر خداحافظي نيستم. اگر به اين نتيجه برسم كه 
شرايط بدني ام اجازه نمي دهد بازي كنم، قطعا از فوتبال 

خداحافظي خواهم كرد.«

  با وجود شيوع دوباره كرونا، احتمال ازسرگيري تمرينات و حتي مسابقات كشتي وجود دارد

  خطر ليگ كشتي نزديك است!

     شير پرتغال
 دروازه بان ايراني تقريبا
 قهرماني را از بنفيكا گرفت

  پريرا: به عشق برادرم 
 دروازه ايستادم
به فكر خداحافظي از فوتبال نيستم

اميرحسين اعظمي|     لوســيانو پريرا مهاجم برزيلي فوالد خوزســتان دوشنبه شب خاصي را در ورزشگاه 
اختصاصي فوالد پشت سر گذاشــت. آقاي گل فصل گذشــته ليگ برتر كه در بازي با ماشين سازي ، گل 
دوم و برتري تيمش را به ثمر رســاند، پس از اخراج گردان در دقايق پاياني، قــرار گرفتن درون دروازه را 
هم تجربه كرد تا كارنامه اش در 36 ســالگي كامل و كامل تر شــود. او در گفت و گو با همشهري ورزشي در 
اين خصوص بيشتر توضيح داده است: »در آن لحظه كه شــهاب اخراج شد ديگر نمي توانستيم تعويضي 
انجام دهيم و من يكباره تصميم گرفتم درون دروازه بايســتم. راســتش را بخواهيد اين كار را به عشق 
برادرم انجام دادم كه البته ديگر االن در اين دنيا نيســت و سال گذشــته فوت كرد. دوشنبه شب وقتي 
درون دروازه قرار گرفتم احســاس خاصي داشتم و مدام برادرم جلوي چشــمم مي آمد. من خيلي او را 
دوست داشتم ولي متأسفانه در 19ســالگي ما را ترك كرد. برادرم در ليگ دســته دوم برزيل دروازه بان 
بود و دوست داشتم او را به فوتبال ايران بياورم كه ديگر قسمت نشــد. قرار گرفتن در خط دروازه تجربه 
 جديدي بود و خوشحالم در آن دقايق كه فشــار زيادي روي دروازه ما ايجاد شد در نهايت گلي نخورديم و 

3 امتياز مهم گرفتيم.«
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برنامه ليگ

نتيجه بد و البته نمايش بدتر اســتقالل برابر سايپا باعث 
شده است فشارها روي فرهاد مجيدي در 48ساعت گذشته 
به شــدت افزايش پيدا كند. هم اكنون مجيدي شرايطي 
را تجربه مي كند كه مشــابه آن را در عمرش نديده بود. 
مربيگري مسئوليتي بسيار سنگين است؛ آنقدر كه مثال 
چهره پپ گوارديوال را ظرف فقط 3 ســال در بارسلونا به 
كلي تغيير داد. شايد ستاره هاي فوتبال ما تصور آسان تري 
از اين حرفه دارند و راحت به سمت هدايت تيم هاي بزرگ 
مي روند، اما رفته رفتــه توقع ميليون ها هــوادار، يك  بار 
سنگين رواني ايجاد مي كند؛ آنچه امروز بر دوش مجيدي 

است و او را عذاب مي دهد.
آخرين پست اينستاگرامي فرهاد به محلي براي اعتراض 
هزاران هوادار استقالل تبديل شــد؛ كساني كه يك روز 
بعد از بازي با ســايپا هم در صفحه شــخصي مديرعامل 
باشــگاه خواهان اعمال تغيير در كادر فني تيم شدند.در 
مجموع شرايط فرهاد مجيدي به هيچ وجه مناسب نيست؛ 
مخصوصا كه مسابقات سخت استقالل هم در پيش است 
و بيم از دست دادن سهميه آســيايي، هواداران را نگران 
مي كند. با اين همه بعيد به نظر مي رسد مديران استقالل 
هم اكنون بخواهند يا بتواننــد برنامه اي براي عزل فرهاد 
مجيدي و تغيير سرمربي تيم داشــته باشند. آنها به اين 
منظور 2مشكل اساسي دارند؛ نخست اينكه زمان كافي 
براي اين كار وجود نــدارد و دوم آنكه گزينه مطلوب هم 
در دسترس نيست.هم اكنون مسابقات در اوج فشردگي 
و هر 4 روز يك بار برگزار مي شود؛ بنابراين اگر كادرفني 
عوض شود و تيم 2 بازي نتيجه نگيرد، همه به اين تغيير 
نابهنگام خــرده خواهند گرفت. به عالوه كســي هم كه 
االن بتواند تيم را جمع وجور كنــد وجود ندارد.هواداران 
احساسي استقالل در صفحه سعادتمند از او خواسته اند 
استراماچوني را برگرداند، اما واضح است كه چنين كاري 
شدني نيست. مربي خارجي ديگري را هم در اين شرايط 
زماني و مالي نمي توان جذب كرد. بين ايراني ها هم مثال 
عليرضا منصوريان آزاد است؛ كسي كه بعيد به نظر مي رسد 
هواداران از بازگشتش استقبال كنند. قلعه نويي، فكري و 
نكونام تا پايان فصل درگير هستند و استقاللي هاي بيرون 
مانده هم يا تجربه ندارند يا امتحان شــان را پس داده اند؛ 
بنابراين به نظر مي رسد دست كم در مقطع فعلي باشگاه 
استقالل گزينه اي غير از ادامه همكاري با فرهاد مجيدي 

نمي تواند داشته باشد.

 چرا فرهاد
 فعال   ماندگار است؟

   استقاللي ها براي تغيير او نه زمان دارند 
    و نه گزينه

 استقالل 14گلزن دارد
2 گل استقالل در شروع دوباره ليگ را بازيكناني زده اند كه پيش از اين نامشان در جدول گلزنان ديده نمي شد. 
روزبه چشمي مقابل فوالد و مسعود ريگي مقابل سايپا نخستين گل هاي خود را در اين فصل براي آبي ها به ثمر 
رساندند. به اين ترتيب تعداد گلزنان استقالل در ليگ نوزدهم به 14نفر رسيد و آبي ها در اين زمينه ركورددار شدند.

هفته بيست و دوم رقابت هاي ليگ برتر در حالي به پايان رسيد كه از جمع تيم هاي 
باالي جدول تراكتور و استقالل موفق به پيروزي نشدند تا از جمع 4تيم برتر كنار 
بروند. در جمع ته جدولي ها اما تغيير چنداني رخ نداد و فقط سايپا از گل گهر سبقت 
گرفت. اين نخستين هفته مسابقات بعد از خروج فوتبال از قرنطينه 117روزه بود 
كه شرايط جديد تيم ها و فرم آمادگي آنها را تا حدود زيادي نشان داد. نكاتي از اين 

8بازي و بررسي شرايط تيم ها پيش روي شماست.
  11بازي، 31امتياز

پرســپوليس با همان فرمي كه ليگ را تــرك كرده بود به ميدان برگشــت. 
صدرنشين با برتري 3-1مقابل قعرنشين به ركورد 10پيروزي و يك مساوي در 
11بازي اخيرش رسيد. سرخپوشان 7بازي خارج از خانه قبلي را بدون گل خورده 
پيروز شده بودند اما در آخرين دقيقه بازي با پيكان روي سهل انگاري بيرانوند 
گل خوردند تا دروازه شان پس از 717دقيقه در يك بازي خارج از خانه باز شود. 
پرسپوليس در بازي هاي خارج از خانه صاحب ركورد خيره كننده 27امتياز از 
11بازي است. امتيازي كه ديگر تيم ها حتي در بازي هاي خانگي هم به دست 
نياورده اند! در اين بازي پيكان هم دوازدهمين بازي متوالي خود را بدون پيروزي 
پشت سر گذاشت و هيچ نشانه اي از تيمي كه مي خواهد در ليگ بماند بروز نداد.

 اولين برد سپاهان بعد از 3هفته
وقتي ليگ تعطيل مي شد گل گهر شرايط بهتري نســبت به سپاهان داشت. 
امتيازات دو تيم در 6بــازي آخر خود برتري 12-6گل گهر را نشــان مي داد. 
يعني مجيد جاللي طي 6بازي اخيرش دوبرابر قلعه نويي امتياز گرفته بود. اما 
در بازگشت دوباره به ليگ سپاهان آماده تر نشان داد و گل گهر كه شاكري گلزن 
را هم روي نيمكت نشانده بود حتي يك ضربه به چارچوب دروازه سپاهان نزد. 

ستاره اين بازي باز هم محمد محبي بود كه از متريكا نمره7.99 گرفت.
 رونمايي از مدعي جديد

نوار پيروزي هاي فوالد باز هم پاره نشد و اين تيم با كسب پنجمين برد متوالي 
براي نخستين بار در اين فصل به جمع 3تيم برتر ليگ رسيد. تيم نكونام پيش از 
تعطيل شدن ليگ 3بازي آخرش را برده بود و بعد از شروع دوباره ليگ هم هر دو 
بازي اش را برده است. پنجمين برد فوالد با سومين باخت متوالي ماشين سازي 
توأم شد تا تيم دوم زنوزي به دومين تيم ضعيف دور برگشت تبديل شود. در 
جدول نيم فصل دوم ماشين سازي  از پايين رتبه دوم را دارد و فوالد از باال! فوالد 

هفته آينده با نساجي بازي دارد كه سومين تيم اين جدول است.
  نمودار سينوسي شهرخودرو

جالب ترين اظهارنظر هفته متعلق به مديرعامل شهرخودرو بود كه وقتي تيمش 
با يك بازي بيشتر موقتا در رتبه دوم قرار گرفت بالفاصله مصاحبه كرد و گفت: 
»با اينكه ما دوم هســتيم ولي باز هم با برگزاري ليگ مخالفم!« تيم او بعد از 
بردن ذوب آهن تقريبا 24ساعت در رتبه دوم بود و بالفاصله با پيروزي سپاهان 
و فوالد به رتبه چهارم افتاد. شهرخودرو 5هفته متوالي است كه در خانه مي برد 

و خارج از خانه مي بازد. اين تيم هفته آينده ميهمان گل گهر سيرجان است.
  خروج استقالل از تاپ فور

تأثير استراماچوني تا چند هفته بعداز رفتنش روي استقالل مانده بود اما بعد از 
تعطيالت طوالني به نظر مي رسد عطر او كامال از پيراهن استقالل پريده است. 
تيم فرهاد مجيدي بعد از 2 باخت متوالي، مقابل سايپا هم متوقف شد و تا رتبه 
پنجم جدول پايين رفت. استقالل با نتايجي كه در نيم فصل دوم گرفته صاحب 
رتبه اي دورقمي در اين نيم فصل است. اين تيم بعد از رفتن استراماچوني هرگز 

كلين شيت نكرده و هرگز در خارج از خانه پيروز نشده است. آبي ها هفته آينده 
هم در زمين پارس جنوبي بازي دارند كه در زمين خودش فقط به پرسپوليس 
باخته، آن هم با گل دقيقه95.اگر دو تيم در هفته هاي آينده هم مثل همين 
دوشنبه باشند استقالل از آسيا بازمي ماند و سايپا مدعي جدي سقوط مي شود.

  انصراف تراكتور از امتيازگيري
دومين برد متوالي نساجي در تبريز همه معادالت را به هم ريخت و بزرگ ترين 
شــگفتي هفته را رقم زد. تراكتور كه صدرنشــين بازي هاي خانگي است در 
خانه اش فقط به استقالل اســتراماچوني باخته بود و اين بار بعد از 6پيروزي 
متوالي در خانه به نساجي باخت. نساجي كه خطرناك ترين ضدحمالت اين 
هفته را روي دروازه تراكتور مي زد از 2بازي خارج از خانه اخيرش به اندازه 9بازي 
قبلي امتياز گرفته و در 3بازي اخيرش هم گلي دريافت نكرده است. بازي هفته 

آينده اين تيم با فوالد ديدني خواهد بود.
  پيروزي نفت مقابل گاز

نفت آبادان بدون آقاي گل خودش هم گلزن بــود. آل كثير 10گله در مقابل 
پارس جنوبي غايب بود اما برزيلي ها در هر نيمه يك گل به حريف زدند و پيروز 
شدند. پارس جنوبي با هومن افاضلي 4هفته متوالي را بدون شكست پشت سر 
گذاشته بود اما بعد از بازگشت از تعطيالت دوباره به موقعيت شكست برگشت. 

پارس جنوبي هفته آينده ميزبان استقالل است.
  تساوي پرتماشاگرهاي بي تماشاگر

شــاهين بوشــهر كه قبل از تعطيالت بردن را ياد گرفته بود با شيوع ويروس 
كرونا و رفتن سرمربي خارجي اش اين عادت را از ياد برده است. شاهيني ها در 
خانه خودشان 2بار از نفت مسجدســليمان عقب افتادند و به سختي به بازي 
برگشتند. نفت 3بازي اخيرش در خارج از خانه را باخته بود اما در بوشهر باالخره 
اين طلسم را شكست و صاحب امتياز شد. تيم تارتار بعد از يك نيم فصل بدون 

شكست، در نيم فصل دوم 3بار باخته و فقط 6امتياز گرفته است.

هفته بيست وسوم

نفتمسجدسليمان-ماشينسازي

ذوبآهن-پيكان

پرسپوليس-شاهين

نساجي-فوالد
سايپا-سپاهان

تراكتور-نفتآبادان
شنبه- 14 تير

20:15

پارسجنوبي-استقالل
يكشنبه- 15 تير

20:30

20:45

21:00

21:00

گلگهر-شهرخودرو

هفته بيست وچهارم

نفتآبادان-نساجي

شاهين-ذوبآهن

پيكان-گلگهر
استقالل-تراكتور

فوالد-نفتمسجدسليمان

ماشينسازي-پرسپوليس
جمعه- 20 تير

20:15

شهرخودرو-سايپا
شنبه- 21 تير 

20:45

20:30

21:00

21:00

سپاهان-پارسجنوبي

  ليگ تعطيل نشد، استقالل تعطيل شد

امتيازخوردهزدهباختمساویبردبازيتيم
221624341150پرسپوليس

2210102321540سپاهان
221165221439فوالد

221156211738شهر خودرو
221075412537استقالل
221147252037تراكتور

221066242336صنعت نفت آبادان
225143181529نفت  مسجدسليمان
22688232726نساجی مازندران
226610223124ماشين سازی تبريز

225710192622ذوب آهن
223118162220پارس جنوبی جم

224810213020سايپا
223109122119گل گهرسيرجان

223811183917شاهين
223613294115پيكان

 ليگ برتر ايران

    فوالد جاي استقالل را در جمع مدعيان گرفت و اين مهم ترين اتفاق
  در آغاز مجدد ليگ بود
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هفتمين جلسه رســيدگي به اتهامات 
متهم اكبر طبري و ســاير متهمان در قضايي

شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان 
تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد. 

در ابتداي جلســه دادگاه، متهم رديف چهارم، رسول 
دانيال زاده به دفاع از خود درخصوص پرداخت رشوه به 
طبري و روابط و مراودات مالي اش با او پرداخت؛ افزون 
بر اين اتهامات، دانيال زاده در اين پرونده به مشاركت در 
تشكيل شبكه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اكبر طبري 
از طريق واگذاري چند پالك ثبتــي به وي، پرداخت 
30ميليارد تومان رشــوه به حميد عليــزاده بازپرس 
وقت شعبه 1۵ كاركنان دولت و پرداخت رشوه به اكبر 
طبري به ميزان حدودا 18ميليارد تومان متهم است. 
اين متهم اتهامات خود را رد كرد و گفت: اتهاماتي وارد 
شد، گفتند در سال 89 و 90 پرونده داشتم. از نماينده 
دادســتان خواهش مي كنم پرونده را بدهند بازنگري 
شود. دانيال زاده  ادامه داد: نماينده دادستان  مي گويد از 
بانك ها تسهيالت گرفتم، وثيقه نداشته ام و گران نمايي 
كرده ام، اما تسهيالتي كه از بانك گرفتم معادل 10 برابر 
آن، وثيقه گذاشــتم. دانيال زاده ادامه داد: اگر بانك ها 
آمدند و گفتند من در ازاي تسهيالت 100 هزار تومان 
هم وثيقه ندادم هرچه گفتند به روي چشم، من به يكي 
از بانك ها 2۴0 ميليارد بدهكارم و 10 هزار ميليارد از 
وثايقم در اختيار آنها و در بورس است. تسهيالتي كه 
از بانك ها گرفتــه ام 760، ۴00 و 2۴0 ميليارد تومان 
است. دانيال زاده ادامه داد: در سال 87، ۵60 ميليارد 
تومان ضرر كردم. در ســال 91 به كل سيستم بانكي 
۵19 ميليارد تومان بدهي داشــتم و آن باعث شد كه 

يا تسهيالت بگيرم يا نيرو ها را بيرون بيندازم، اما اين 
كار )بيرون انداختن نيروها( را نكردم. اين متهم افزود: 
به غيراز خانوار خود ۵ هزار خانــواده ديگر نيز از كنار 
كارخانه هاي من درآمد دارند. متهم دانيال زاده در ادامه 
درباره جزئيات فيلمي كه در جلسه دادگاه پخش شد، 
توضيح داد: در سال 9۵ به حسين فريدون رشوه دادم 
و تصاويري كه پخش شــد مربوط به اين پرونده نبود. 
گفتني است كه حسين فريدون به اتهام دريافت رشوه 
از دانيال زاده، سال گذشته به ۵سال حبس محكوم شد و 
هم اكنون در حال تحمل مجازات خود است. دانيال زاده 
در ادامه دفاعيات خود، گفت: در پايان سال 90 منزلي 
را با طبري تهاتر كردم. اصال طبري را نديدم، در پايان 
سال 91 يك روز طبري را 22 بهمن كه از خانه بيرون 

مي آمد ديدم.

اين متهم در پاسخ به ســؤال قاضي كه پرسيد »متهم 
طبري چه خدمتي به شما كرده است؟« گفت: طبري 
هيچ  كاري براي من نكرده اســت. سال هاست در اين 
مملكت خدمت مي كنم و هيچ وقت از هيچ كس تقاضاي 

كمك نكردم و پاسخگوي اعمالم بودم.

كارشناسي امالكي كه وجود نداشتند
به گزارش ميزان، در ادامه دادگاه، نماينده دادســتان 
با معرفي محمدباقر صدوقي به عنوان يكي از متهمان 
اين پرونده گفت: صدوقي در قالب قرارداد كارشناسي 
امالك بيــش از 10 ميليارد تومان بــه طبري واريزي 
داشته است حال آنكه در برخي موارد اصال ملكي وجود 
نداشته و اقدامات صورت گرفته صرفا به منظور پولشويي 
بوده است. در ادامه جلسه دادگاه، متهم صدوقي گفت: 
طبري با وجود آنكه كارشناس رسمي دادگستري در 
زمينه امالك نبوده و صرفا كارشــناس سنجش ارزش 
لــوازم خانگي و اداري بــوده، از ســال 83، هزار مورد 
كارشناسي براي ما انجام داده كه من فتوكپي آنها را به 

ضابطين تحويل داده ام.
در بخشي از جلسه دادگاه، نماينده دادستان خطاب به 
متهم خادمي گفت: شما در اظهاراتتان تأكيد داشتيد 
اگر طبري نبود، امور دانيال زاده پيش نمي رفت. خادمي 
پاســخ داد: اگر طبري هماهنگي و راهنمايي نمي كرد 
مشكالت دانيال زاده حل نمي شد. در ادامه قاضي خطاب 
به خادمي گفت: توضيح دهيد چه اموري را هماهنگ 
مي كرديد؟ متهم خادمي گفت: يكي همين بانك ملي 
و آقاي شايان بود، بعد از آنكه در سال 9۵ مشكلي براي 

دانيال زاده پيش آمد كارهايش پيش نمي رفت.

هفتمين جلسه رسيدگي به اتهامات اكبر طبري به دفاعيات رسول دانيال زاده گذشت

اعتراف به ارتشا

علم سياست بايد درها را بگشايد، آشنايي ها   سياست
را امكان پذير و گفت وگوها را ميسر سازد. خارجي

اين آغازين جمالتي اســت كــه از قول 
ميشائيل كلوربرشتولد، سفير آلمان در ايران در سايت 
سفارت اين كشور نوشته شده است. سفير آلمان در ايران 
كه به دليــل فعاليت هاي مجازي اش شــهرت يافته بود 
تهران را ترك كرد. او نخستين بار با يك عكس با نيسان 
آبي معروف شــد و ديروز هم با انتشــار عكسي با همان 

نيسان آبي ماموريت خود را خاتمه يافته اعالم كرد.
ميشائيل كلور برشــتولد با شــروع به كارش در تهران 
تصوير متفاوتي از يك ســفير به ايراني ها معرفي كرد. 
او به گفته خودش در ۴ســالي كه در ايران بود به تمام 
استان ها و شهرهاي كشورمان سفر كرده و ضمن ديدار 
با اقشار مختلف مردم تالش كرده است تا با آداب و رسوم 
اقوام مختلف ايران از نزديك آشنا شود. برشتولد به حرم 
شاه عبدالعظيم رفته و با زائران عكس يادگاري گرفت، يا 
تصوير ديگري او را در حالي نشــان مي دهد كه در حرم 
امام رضا)ع( از سقاخانه آب مي خورد. او در بازار مركزي 
شهر تهران و در خيابان هاي شلوغ درحالي كه پشت پيك 
موتوري نشسته هم ديده مي شود. برشتولد از باشگاه هاي 
استقالل ، پرسپوليس و تراكتورسازي تبريز هم بازديد 
كرده و با مسئوالنش عكس گرفته است. اين سفير آلماني 

در سفرش به  اســتان ها و شهرهاي مختلف با مسئوالن 
اســتاني و محلي هم ديدار مي كنــد و از اماكن تاريخي 
آن شهرها بازديد كرده است. او شبي را ميهمان عشاير 
بختياري در ســياه چادر به صبح رسانده و روز ديگر را با 
چوپان دماوندي به شب مي رساند. تصاوير ديدار نماينده 
آلمان در ايران با شــهرداران، مديران و ورزشكاران زن و 
بازديدهايش از مراكز آموزشــي و مدارس و درحالي كه 
در شــلوغي بازار جغور بغور با ســنگك ميل مي كند و 
درحالي كه براي يادگيري نحوه پخت آبگوشت پاي ديگ 
ايستاده است، جاي ديگر سوار بي آرتي با مسافران گپ و 
گفتي دارد و در كنار آسيابان شوشتري و قاليباف كاشاني 
با دقت فعاليت آنها را زيرنظر گرفته است، موجود است. 
ديدارهاي رســمي و ديپلماتيك سفير آلمان با مقامات 
و مسئوالن كشوري هم بيش از ســفراي ساير كشورها 
به چشم مي خورد. اين ســفير گويا هيچ محدوديتي در 
ارتباط گيري با ايران و ايرانيان براي خود قائل نيســت. 
برشتولد »ديپلماسي عمومي« را در رفتارهاي خود معنا 

كرده است.
كلور برشتولد با انتشار عكسي از خود كه سوار بر نيسان 
آبي است در حساب كاربري توييترش نوشت: »بعد از ۴ 

سال در ايران، زمان خداحافظي فرا رسيد.«
ميشائيل كلور برشتولد از سال 2016 سفير آلمان در ايران 

بود و از يكي دو  ماه قبل زمزمه هايي مبني بر اينكه پست 
خود را »زودتر از موعد« ترك مي كند به گوش مي رسيد. 
اين خبر را روزنامه »بيلد« با استناد به منابع خود منتشر 
كرده و يادآور شده بود كه زمان مقرر براي پايان ماموريت 

او، آخر سال 2020 بوده است.
برشــتولد كه چندي قبل به برلين بازگشته بود، سابقه 

2 سال معاونت سرويس اطالعات فدرال 
را در كارنامه خود دارد و قرار گرفتن نام 
حزب اهلل در ليست گروه هاي تروريستي 
آلمان فضاسازي زيادي عليه او ايجاد كرد 
اما رســانه هاي آلماني اعالم كردند اين 
تغيير به خاطر انتقادات از او نبوده بلكه 
به علت ارتقا به ســمت مدير اقتصادي 

وزارت خارجه است.«
برخي رســانه هاي ايران سفير آلمان را 
كه سابقه فعاليت به عنوان رئيس بخش 
امور حقوقي و كنسولي سفارت آلمان در 
تل آويو را در كارنامه دارد متهم به داشتن 
روابط امنيتي با اسرائيل كرده بودند اما 
ســخنگوي وزارت خارجه ايران اتهامات 
نسبت به ســفير آلمان را رد كرده است. 

به عنوان نمونه خبرگزاري فارس در گزارشي 
با عنوان »دوره گردي مشكوك سفراي خارجي 

در ايران« به مقامات امنيتي كشور هشدار داده 
حواسشان به اين موضوع باشــد. اين گزارش به 
سابقه امنيتي سفير آلمان اشاره كرده و با اشاره 
به تحريم هاي آمريكا مي نويســد: »وضع جديد 

تحريم ها عليه مؤسسات، شــركت ها و در نهايت مردم 
ايران نيازمند دريافت اطالعات جديد و بيشتري است تا 
طراحان تحريم ها بتوانند اقدامات الزم را انجام دهند، حال 
اين سؤال به وجود مي آيد كه اين اطالعات از چه طريق 
معتبري مي تواند به آمريكايي ها برسد.« اين گزارش در 
ادامه، با اشاره به فعاليت هاي سفير آلمان در ايران، حضور 
فعال يك چهره سياسي و امنيتي در خيابان و شهرهاي 
ايران را »حساســيت برانگيز« خوانده است. گزارش 

فارس به رفتارهاي مشابه سفراي اتريش و انگليس هم 
اشاره كرده و نوشته كه »حضور آزادانه سفراي كشور هاي 
خارجي در ايران در حالي صورت مي گيرد كه هميشــه 
براي سفيران كشورها محدوديت هايي اعمال مي شود، 
كما اينكه نمايندگان ايران در برخي كشورهاي خارجي 
همانند آمريكا حتي محدوديت هايي در سفرهاي داخلي 

و شهري دارند.«
به گزارش همشهري، كلور برشــتولد قرار است 

جانشين ميگوئل برگر شود كه معاون وزير خارجه آلمان 
شده است. تصوير پروفايل سفير در توييتر، عكسي است 
از او بين 3 كارگر در پشت يك وانت. او عالقه خاصي هم 
به شعر و ادب فارسي نشان مي داد و نوروز سال 99 را نيز با 
خواندن شعري از فروغ فرخزاد به زبان فارسي و همزمان 

با نواختن پيانو تبريك گفت.

سفير پرحاشيه و معروف آلمان از ايران رفت

مردي از مهد بنز، ولي عاشق نيسان

خودانتقادي هاي اصالح طلبان 
از مســيري كه در 23ســال احزاب

گذشــته طــي كرده انــد در 
روزهــاي اخيــر با عيان شــدن اســتعفاي 
محمدرضــا عــارف از رياســت شــوراي 
سياستگذاري اصالحات به اوج خود رسيده و 
سبب شده چهره هاي اين جريان رسانه اي و 
غيرمستقيم با يكديگر بر سر آينده اصالحات 

مجادله و مباحثه كنند.
6روز پيــش بــود كــه داوود محمــدي 
خبر اســتعفاي عارف از رياســت شوراي 
سياستگذاري اصالحات را اعالم كرد و گفت: 
»عارف با من در ايــن زمينه صحبت هايي 
داشــته اســت و هنوز موضوع در شوراي 
هماهنگي جبهه اصالحات مطرح نشــده 
اســت؛ لذا فعال موضوعي كه عارف مطرح 
كرده است در حال بررســي است و در اين 

زمينه صحبت مي كنيم.«
خبر اســتعفاي عــارف از رأس شــوراي 
سياستگذاري اصالحات در زماني منتشر شد 
كه  انتقاد از عملكردش در رأس فراكسيون 
اميد و شوراي سياستگذاري اصالحات در 
شبكه هاي اجتماعي و محافل اصالح طلب 
به اوج خود رســيده بــود؛ اگرچه نزديكان 
عارف معتقدند او هر 3 دوره رياســت شورا 
را با اجماع حداكثري و بدون وجود مدعي 
ديگري پذيرفته اســت و بحث استعفاي او 
به زمستان سال گذشته و در پي اوج گيري 
موازي كاري برخي احزاب اصالح طلب با اين 
تشكل برمي گردد اما هنوز نه شخص عارف و 
نه حتي داوود محمدي كه متن استعفاي او 
را در اختيار دارد، رسما از داليل استعفايش 

سخني به ميان نياورده اند.
به گزارش همشــهري، عدم موضع گيري 
دقيــق و صريح درباره چرايــي و چگونگي 
كناره گيري عارف از شوراي سياستگذاري 
اصالحات ســبب گمانه زني هاي بسياري 
شــده اســت. برخي آن را يك استراتژي و 
تاكتيك از جانب او مي دانند كه بي ارتباط 
با تكاپويش براي كانديداتوري در انتخابات 
1۴00نيســت و برخي ديگــر آن را مويد 
شرايطي مي دانند كه جريان اصالح طلبي را 

در مسير چنددستگي شدن قرار داده است.
در اين ميان اما آنچه پژواك بيشتري دارد، 
ادعاي منتقدان عارف است. آنها معتقدند 
كناره گيري او از شــوراي سياســتگذاري 
اصالحات اقدامي هوشمندانه از سوي او بوده 
است؛ چراكه به دليل ناكارآمدي و اثر گذاري 
اين شورا در 2 سال اخير و سبك عملكردش 
در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي روند را به سمت انحالل شورا سوق 
داده بود و عدم تشكيل نشست هاي اين شورا 
در ماه هــاي اخير هم حكايــت از به محاق 
رفتن سرنوشت اين تشكل سياسي جريان 

اصالحات داشت.

ظهور نسل جديد اصالحات 
به هر روي اگرچه فعال عارف سكوت را پيشه 
استعفاي خبرســازش كرده و به تحليل ها 
و نقدهايي كه در بــاب چرايي و چگونگي 
استعفايش مي شود، واكنشي نشان نمي دهد 
اما بازتاب اين اقدام عــارف و موضع گيري 
چهره هاي اصالح طلب خود خبرســاز بوده 
اســت. جمعي چون محمد ســالمتي از 
اعضاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي 
از ضرورت حفظ عــارف در بدنه اصالحات 
سخن مي گويند و تأكيد مي كنند كه بايد 
حمايت خود را براي حفظ افرادي همانند 

عارف، ادامه بدهيم.
در مقابــل اين جمــع، اما برخــي ديگر از 
تحليلگران سياســي چون صادق زيباكالم 
بود و نبود عارف را مهم نمي دانند. زيباكالم 
با تأكيد بــر اينكه بود و نبــود عارف فرقي 
نمي كند، معتقد اســت: اينكه عارف باشد 
يا نباشد و شوراي عالي اصالح طلبان باشد 
يا نباشــد، فرقي ندارد؛ بنابراين ما بايد اين 
دو مقوله را           از هم تفكيك كنيم كه ضرورت 
اصالح وجود دارد و دوم اينكه توانايي نسل 
جديد دوم خردادي ها براي تحقق آرمان ها 

بيش از نسل نخستين است.
زيباكالم در گفت وگو با فــارس مي افزايد: 
رهبري جريان اصالحات ظرف اين 2 دهه 
نشان داد كه نمي توانند و توانايي الزم را           براي 
پيشبرد اصالحات ندارند و جامعه نيز از آنها 

رخت بربسته اســت. او بر اين باور است كه 
حال نســل و جريان جديدي ظهور خواهد 
كرد و برنامه اصالحات را           به پيش خواهد برد.

 اصالحات روي هواست!
 در كنــار ورود صاحب نظــران بــه تأثير 
حضور يا غيبت عارف در جريان اصالحات 
اما اســتعفاي او از شــوراي سياستگذاري 
اصالحــات ســبب شــكل گيري فضايي 
منتقدانه درون اين جريان شــده اســت و 
تحليل اصالح طلبان از چرايي اســتعفاي 
عارف حكايت از بروز چندصدايي جديدي 
در اين جريان دارد؛ بحثي كه صحبت هاي 
اخير غالمحسين كرباسچي، دبير كل حزب 
كارگزاران سازندگي مويد آن است. او ديروز 
در گفت وگويي اجمالي به ايسنا اعالم كرده 
است كه تعريف اصالح طلبان روي هواست؛ 
يكي مي گويد مي خواهيم از ريشه بزنيم و 
ديگري مي گويد مي خواهيم اصالح كنيم 
و معلوم نيســت اصالح طلبان چه كساني 
هستند و مي خواهند چه كنند. شوراي عالي 
سياســتگذاري براي فعاليت در انتخابات 
ايجاد شــد اما وســط انتخابات گفتند در 

انتخابات شركت نمي كنند.
اين فعال سياسي با بيان اينكه االن معلوم 
نيست كه كي به كي است، تأكيد مي كند: 
بايد معلوم شــود چه كســاني با چه هدف 
مشتركي مي خواهند شورا ايجاد كنند. يك 
شورا در شرايطي ايجاد مي شود كه افرادي 
براساس اهداف مشترك دور هم جمع شوند. 
اگر نمي خواهند در انتخابات شركت كنند، 

ايجاد شورا هم معنايي ندارد.

البته كرباسچي در حالي بر سرنوشت نامعلوم 
اصالحات تأكيد مي كند كه حسن كمالي، 
دبير كل حزب اسالمي كار معتقد است: اگر 
براي مجموعه  اصالح طلبي كشور بحراني 
وجود دارد، اين بحــران را در جريان فكري 
و اردوگاه اصولگرايان و جريان محافظه كار 

هم مي توان ديد. 
 او در اين بــاره به ايلنا مي گويــد: امروز در 
جريان اصالح طلبي اين بحران، بحراِن هويت 
و خواسته هاست كه اوالً تعريفي از مجموعه 
انديشه هايي كه در هر مجموعه وجود دارد، 
ندارد كه پــس از ديالكتيك و به عنوان يك 
منبع فكري مورد پذيرش افــراد به عنوان 
مبناي انديشه و راه اصالح طلبان قرار  گيرد. 
اينكه پس از تعيين نقاط مبنايي اين نظرات 
به عنوان خمير مايه و پايــه اوليه گفتمان 
مشخص شده، افراد دور آن جمع شوند، آن 
را تكامل ببخشــند و باهم جلو بروند بسيار 
مهم تر از اين اســت كه ما نماينده مجلس، 
وزير يا رئيس جمهور باشيم يا در شهرداري 

پست و موقعيتي پيدا كنيم.
چندصدايي ژنرال هاي اصالح طلب بر ســر 
تعريف اصالح طلب و چند و چون اصالح طلب 
بودن يك فعال سياســي مدتي است كه در 
موضع گيري هاي رســانه اي صاحب نظران 
اين جريان بــه گوش مي رســد. جمعي از 
چهره هاي شناخته شده اصالحات با پذيرش 
نقاط ضعف و كاســتي ها از ضرورت ترميم 
اصالحات با هدف بازسازي پشتوانه اجتماعي 
ايران، جريان  اصالحات و بازگرداندن اميد به 
جامعه سخن مي گويند و بايدها و شايدهاي 
بسياري را در اين باره مورد تأكيد و اشاره قرار 
مي دهند؛ بايدها وشايد هايي كه محور اصلي 
آن نبود تعريف دقيق از اصالحات و مدعيان 
اصالحات اســت كه به زعم منتقدان سبب 
كاهش اثرگذاري در نتيجه رويگرداني طيفي 
از هواداران اصالحات از اين جريان شــده 
اســت. حال بايد ديد كه سرنوشت جريان 
اصالحات بعد از 2 دهه بروز و ظهور اجتماعي 
به كجا خواهد رسيد و آيا اين خودانتقادي ها 
موجب انشقاق در اين جريان خواهد شد يا به 
وحدت و يكپارچگي آن منتهي خواهد شد؟

بازتاب يك استعفا

   بذل و بخشش رفقاي طبري 
در جلسه ديروز دادگاه طبري، نماينده دادستان در 
پاسخ به بخشي از ادعاهاي وكيل متهم طبري گفت: 
وكيل مي گويد طبري است  و  نجفي از ۳۵سال پيش 
آشنا بودند بله ممكن است اين آشنايي از ۵۰ سال 
پيش بوده باشد، اما مراوده مالي و محبوبيت طبري 
براي نجفي بعد از ورود به قوه قضاييه بوده است. 
قهرماني گفت: وكيل مي گويد نجفي سرمايه خود را 
براي ابراز مودت به نام طبري كرده است و حتي اگر 
جانش را مي خواست مي داد. اين رفقا كجا هستند 
كه با اشخاص ذي نفوذ قضايي رفاقت مي كنند. چرا 
2ماه در ساختمان روما وكالت به طبري داده شد. 

چون دوستش دارد كريم خان را به نامش مي زند.

 فعاًل عارف سكوت را پيشه استعفای خبرسازش كرده 
و به تحليل ها و نقدهايی كه در باب چرايی و چگونگی 

استعفايش  مي شود، واكنشی نشان نمی دهد

جمعــی چــون محمد ســالمتی 
از ضرورت حفــظ عــارف در بدنه 
اصالحات سخن می گويند ، در مقابل  
اما  برخی ديگر از تحليلگران سياسی 
چون صادق زيبا كالم بود و نبود عارف 

را مهم نمی دانند

رسول دانيال زاده متهم به پرداخت رشوه به اكبر طبري به مبلغ 18 ميليارد تومان است.   عكس:  خبرگزاري ميزان
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محمدرضا بني طبا
عضو انجمن صنايع فرآورده هاي لبني

 كاهش مصرف شير 
و نگراني هايي براي آينده

افزايش ســرانه مصرف مواد لبني در جامعه نيازمند فرهنگسازي 
اســت. در برنامه هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه كشور، وزارت 
جهاد كشاورزي وظيفه داشــت با افزايش قيمت اقالم خوراكي 
مضر مانند روغن و نوشابه، براي افزايش سرانه مصرف شير تالش 
كند. اين موضوع آنطور كه بايد و شايد رعايت نشده است و وزارت 
جهاد كشاورزي منابعي را كه بايد صرف اين اقدام مي كرد، براي 
راه اندازي خطوط توليد شيرخشك صرف كرده است تا محصول 
توليد شده در اين كارخانه ها را به خارج كشور صادر و به جاي آن 

ارزآوري كند.
 از سوي ديگر،  در سرانه مصرف خانوارها نوشابه سهم بااليي دارد. 
هم اكنون قيمت يك بطري يك و نيم ليتري نوشابه 5هزار تومان 
است و اغلب خانوارها اين محصوالت را خريد مي كنند، اما نخستين 
چيزي كه با افزايش قيمت ها رخ مي دهد، حذف شير و لبنيات از 
سبد خانوارهاست به گونه اي كه اكنون سرانه مصرف شير در ايران 
در 20ســال اخير با 16درصد كاهش از 95كيلــو به 80كيلوگرم 
كاهش يافته كه 40كيلوگرم كمتر از استانداردهاي جهاني است. 
اين كاهش در حالي روي داده است كه اخيراً بعد از يك سال بخشي 
از محصوالت لبني با افزايش قيمت روبه رو شده اند. افزايش قيمتي 
كه در سبد خانوار اثري معادل 7دهم درصد داشته است. اين يعني 
اينكه مصرف كننده ما حاضر نيست مصرف روزانه اش را براساس 
مدل هاي سالمت غذايي تنظيم كند و آگاهي الزم را براي اين مهم 
ندارد. مصرف كننده حاضر نيست با جايگزين كردن دوغ به جاي 
نوشابه و استفاده از شير استريل كه بهترين و باكيفيت ترين شير 

موجود در بازار است به سالمت خود كمك كند.
 ازسوي ديگر، جمعيت كشور به ســمت پيري حركت مي كند و 
پيش بيني مي شود در30ســال آينده براي نگهداري از سالمندان 
نيازمند راه اندازي 26هزارخانه ســالمندان باشيم. با توجه به اين 
چشم انداز، اگر از دوره ميانسالي فرهنگ استفاده از لبنيات در جامعه 
ترويج يابد، افراد در دوران سالمندي اتكاي كمتري به كمك ديگران 

براي مراقبت از خود پيدا مي كنند.
عالوه براين، در استاني مانند سيستان و بلوچستان، شاهد اتفاقي 
مانند كوتاه شدن قامت افراد هستيم؛ اتفاقي كه ناشي از فقر كلسيم 
و نخوردن شير است. شير ارزان ترين منبع كلسيم است و اين كمك 
زيادي به مردم مي كند تا فقر خود را در اين حوزه جبران كنند اما 
وقتي توزيع شير در مدرسه را متوقف مي كنيم و به جاي حمايت 
از مصرف كننده نهايي از وارد كننــدگان نهاده هاي دامي حمايت 
مي كنيم، بايد نگران كاهش مصرف سرانه محصوالت لبني در سبد 
خانوارها باشيم. يكي از راه هايي كه مي تواند اين نگراني را به حداقل 
برساند اين اســت كه دولت در بازار دخالت نكند و اجازه دهد بازار 

كار خود را انجام دهد. 
در اين زمان، دولت مي تواند پولي را كه بــراي حمايت از واردات 
نهاده هاي دامي صرف مي كند، براي توزيع شير در مدارس و توزيع 
مواد لبني ميان دهك هاي كم درآمد جامعه صــرف كند. در اين 
زمينه، شركت هاي توليد كننده مواد لبني آمادگي كامل دارند از اين 
اقدام حمايت كرده و 2ميليون ليتر شير را براي اين منظور در سبد 
مصرف خانوارهاي كم درآمد و شــير مدارس قرار دهند تا سالمت 

عمومي جامعه تضمين شود.

همان روزي كه ســتاد ملي مقابله با 
كرونا استفاده از ماسك را اجباري كرد، سالمت

خبرهــاي پراكنــده از وضعيــت 
نگران كننــده بيمارســتان هاي تهــران به گوش 
مي رسيد. مسئوالن دولتي اما هشدارها و توصيه هاي 
ســابق را تكرار كردند تا ديروز كه هشــدار روساي 
بيمارســتان ها و خبرهاي تازه از ابتالي گســترده 
جوانان به كرونا، تهران را در صدر خبرهاي كرونايي 
نشاند. حال تهران وخيم است؛ خيلي بيشتر از آنچه 

همه تصور مي كرده اند.
وضعيت كرونا در تهران مدت هاســت در ابهام قرار 
دارد. اگرچه مسئوالن در هفته هاي گذشته به طور 
مداوم هشــدار داده اند كه تهراني ها به پروتكل هاي 
بهداشــتي توجه نمي كنند، اما تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا و وزارت بهداشــت براي ممنوعيت 
اعالم آمار تفكيكي استان ها موجب شده اطالعات 
دقيقي از چگونگي پيشــروي بيماري در تهران در 
دسترس نباشد. آنچه مســئوالن مي گويند، تكرار 
اين جمله است: »وضعيت تهران نگران كننده است و 
مردم بايد بيشتر رعايت كنند« و آنچه حاال پيش روي 
تهران است، بيمارستان هاي مملو از جمعيت بيماران 
بدحال و پزشكان و پرستاران حيرت زده از وضعيت 
كنوني و اوج گرفتن دوباره بيماري است. پيگيري هاي 
همشهري نشان مي دهد، ظرفيت بيمارستان هاي 
اصلي پذيرش بيماران مبتال به كرونا در روزهاي اخير 
پر شده اســت. محمدرضا هاشميان، فوق تخصص 
مراقبت هاي ويژه بيمارستان مســيح دانشوري به 
»همشهري« مي گويد: »ظرفيت تخت هاي  آي سي يو 
بيمارستان مسيح دانشوري پر شده و دليل پر شدن 
هم كامال مشخص است. در مقطعي با كاهش نسبي 
شــمار بيماران مواجه بوديم و تخت ها خالي شده 
بود، اما االن وضعيت بيمارستان نسبت به هفته هاي 
گذشته تغيير كرده و تعداد مراجعان افزايش داشته، 
اما دقيقا نمي توانم بگويم چند درصد افزايش داشته 
اســت.« به گفته او، بيمارستان مسيح دانشوري در 
شــرايط فعلي، ظرفيت پذيرش بيمار جديد ندارد. 
خبرها و شواهد ديگر هم نشــان مي دهد، وضعيت 
كرونا در تهران بحراني و نگران كننده تر از نگران كننده 
اســت. تعداد كمي از اعضاي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا در اين شــرايط پاسخگو هســتند و اكثريت 
آنها مي گويند اطالع  رساني درباره شرايط كنوني بر 
عهده عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كروناست. 
آنطور كه زالي مي گويد، وضعيت تهران از نظر ابتال به 
كرونا اصال خوب نيست و با توجه به افزايش آمارها، 
پيشنهاد  اعمال محدوديت ها در تهران به ستاد ملي 

مقابله با كرونا ارسال شده است.
او به باشــگاه خبرنگاران جوان گفته: »ميزان افراد 
بستري شــده در بيمارســتان ها و مراكز درماني با 
رشد 8درصدي روبه رو بوده است و حدود 5درصد از 
مراجعه  كنندگان به مراكز درماني و بهداشتي بستري 
شده اند. با توجه به افزايش آمار مبتاليان و فوتي ها 
در تهران، ما پيشــنهاد هاي خــود در زمينه اعمال 
محدوديت ها را در 6 بند به ستاد ملي مقابله با كرونا 
ارسال كرده ايم و درصورت تصويب اين ستاد، با توافق 
استانداري تهران اين محدوديت ها اعمال مي شود.«

وضعيت تهران بسيار خطرناك است
مسعود مرداني، عضو كميته كشوري ستاد مقابله با 
كرونا با ابراز تأسف از اينكه وضع تهران از نظر شيوع 
بيماري بســيار خطرناك اســت، گفت: »متأسفانه 
هر روز شاهد افزايش تعداد بيماران بستري و افراد 
فوت شــده در پايتخت هســتيم.« اين متخصص 
بيماري  هــاي عفوني و گرمســيري در گفت وگو با 
»همشهري« گفت: »در جلسه اي كه براي بررسي 
وضعيت پذيرش و درمان بيماران برگزار شــد مقرر 
شد تا چندين بيمارستان در تهران فقط به پذيرش 
بيماران كرونايي اختصاص داده شود و تمام امكانات 
الزم و كادر مورد نياز در اين بيمارستان ها فراهم شود 
كه به زودي اسامي اين بيمارستان ها اعالم مي شود.«

او گفت: »متأســفانه تعداد بااليــي از بيماراني كه 
اين روزها بســتري و يا تســت كروناي آنها مثبت 
اعالم مي شود، افرادي هســتند كه كمتر از يك ماه 
گذشته به مسافرت رفته و حاال نشانه هاي بيماري 

در آنها بروز پيدا كرده اســت و همين افراد در زمان 
ناقل بودن تعداد زيادي از اطرافيــان خود را به اين 
بيماري دچار كرده اند،  االن الگوي ابتالي خانوادگي 
جامعه را درگير كرده و تعــداد خانواده هايي كه به 
بيماري دچار شــده اند، بسيار بيشــتر از گذشته و 
ابتالي به اين بيماري بيشــتر فاميلي شده است.« 
مرداني افزود:»تمام بار بستري شــدن بيماران به 
دوش بيمارستان هاي دولتي است. بيمارستان هاي 
خصوصي براي اينكه ديگر بيماران شان به كرونا مبتال 
نشوند از پذيرش بيماران مبتال به كرونا خودداري 
مي كنند و اين كار را به اين دليل انجام مي دهند كه 
بتوانند هزينه هاي بيمارستان را تامين كنند.«   عضو 
ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كرد:  »با تصميم ستاد 
ملي مقابله با كرونا از 15تير تــردد در تمام مجامع 
و شركت ها، اداره ها و دانشــگاه ها، بانك ها، وسايل 
حمل ونقل عمومي و تمام مراكزي كه در آنها تجمع 
وجود خواهد داشت بدون ماسك امكان پذير نيست و 
شهروندان نيز براي در امان ماندن از اين ويروس بايد 
حتما از ماسك استفاده كرده، دستان خود را مدام 
شست وشو دهند و فاصله اجتماعي را رعايت كنند تا 
بيش از اين شاهد ابتالي تعداد بيشتري از شهروندان 

به اين ويروس نباشيم.«

هشدار رؤساي 3 بيمارســتان: بسيار نگران 
هستيم

بخشــي از خبرهاي تكان دهنده كرونا در تهران را 
پزشكان اعالم كردند؛ روســاي 3 بيمارستان امام 
خميني )ره(، شريعتي و سينا. آنها نسبت به افزايش 
مراجعات مبتاليان به كرونا هشدار دادند و گفته اند 
آنچه بيش از همه نگران شان كرده اين مسئله است 
كه اين بار عمده بيماران بدحال كوويد-19جوانان 

هستند.
دكتر خسرو صادق نيت، رئيس مجتمع بيمارستاني 
امام خمينــي )ره(، درباره وضعيــت كرونا در اين 

بيمارســتان،  گفته اســت: »طي10روز گذشته با 
رشــد جدي بيماران مبتال به كرونا مواجه شديم. 
تعداد مراجعان ما در زمينه كرونا تقريبا 3 برابر شده 
و تعداد بستري ها نيز 3 برابر شده است. تعداد قابل 
توجهي از بيماران بستري در آي سي يو افراد جوان 
زير 30 سال هستند كه اين موضوع نگراني ما را بيشتر 

كرده است.«
به گفته او، نكته نگران كننده تر اين است كه تعداد 
بيماران بدحال كه نيازمند بســتري در آي سي يو 
هستند، نسبت به بيماران بستري بيشتر شده است؛ 
به طوري كه بيماراني كه نيازمند آي سي يو هستند، 
تعدادشان بيش از 40 درصد بيماران بستري است. 
تعداد بيماراني كه در آي   سي يو بستري هستند و با 
كمك دستگاه تنفســي، تنفس مي كنند، باال رفته 
است. رئيس بيمارســتان امام خميني)ره( يكي از 
بيمارســتان هاي اصلي پذيرش بيمــاران مبتال به 
كرونا در تهران، شــرايط كنوني را متفاوت با روزها 
و هفته هاي گذشــته اعالم كرده :»تعداد همكاران 
پزشك و پرستاري كه مبتال شدند، افزايش يافته اند.
نيروهاي ما خسته اند. در 4ماه گذشته هيچ فرصتي 
براي اســتراحت نداشــته اند.« عالوه بر او روساي 
2بيمارستان ديگر تهران هم در يك برنامه تلويزيوني 
وضعيت كنوني پايتخت را از نظر ابتال به كرونا بحراني 
و نگران كننده توصيف كردند و شــرايط پيش رو را 
غيرمنتظره خوانده اند. آنطور كه سعيد رضا مهرپور، 
رئيس بيمارستاني شــريعتي تهران گفته، هجمه 
بيماري در تهران از 10روز قبل آغاز شده درحالي كه 
نظام درمان تصور نمي كرده در تيــر روند بيماري 
اينچنين شدت بگيرند و همه انتظار چنين هجمه اي 
را براي ماه مهر داشتند. رئيس بيمارستان شريعتي 
تأكيد كرده كه كرونا به ما »شبيخون« زده است:» 
من به عنوان كسي دارم صحبت مي كنم كه هر روز 
باالي سر بيماران مبتال به كوويد- 19هستم و افزايش 
موارد بيماري را دارم به چشــم مي بينم واقعا من و 

همكارانم كه در خط مقدم مبارزه با كرونا هستيم، با 
يك حمله جدي مواجهيم.« او تأكيد كرد: »از مردم 
مي خواهيم كه وضعيت را جدي بگيرند.كادر درمان 
دارند با بيماري درگير مي شوند.شرايط را خطرناك 
مي دانم و به عنوان سربازي كه در خط مقدم در حال 
مبارزه است، از مردم مي خواهم كه وضعيت را جدي 

بگيرند.«
طالب پــور، رئيس بيمارستان ســينا تهــران هم 
حرف  هاي مشــابهي زده و گفته »تــا 3 هفته قبل 
داشتيم بيمارستان را پاكسازي مي كرديم، اما اينكه 
اكنون چه اتفاقــي افتاد، نمي دانم. مــوج زيادي از 
بيماران در سنين پايين تر و در شرايط نامناسب تر به 
بيمارستان مراجعه كرده اند و در حال سرويس دهي 
هستيم.« او گفته، بخش هايي كه با توجه به افزايش 
مراجعات در بيمارستان سينا راه اندازي شده با 50 
تخت براي بيمــاران مبتال به كرونــا، 20 تخت در 
اورژانس و 15 تخت آي ســي يو با سرعت زيادي در 
عرض 2 هفته پر شده اند: »اگر همين مسير را طي 
كنيم، تمام بيمارستان ها پر مي شــوند.« عالوه بر 
اينها ايرج حريرچي، معاون وزارت بهداشــت هم از 
افزايش تعداد افراد بستري شــده به نسبت افرادي 
كه از بيمارستان ترخيص شده اند در تهران خبر داده 
و گفته اين يك عالمت خطر بزرگ اســت:» تقريبا 
از اواسط هفته چهارم فروردين تعداد بستري ها در 
تهران و اكثر شهرهايي كه پيك داشتند مانند استان 
گيالن، قم، گلستان، يزد و ســمنان كاهش يافته و 
برايند ماندگاري در بيمارستان ها كاهش يافته بود، 
اما اكنون فرصت نمي كنيم بســتري هاي قبلي را 
مرخص كنيم تا بستري هاي جديد را پذيرش كنيم.«

از ابتداي شيوع ويروس كرونا در دنيا اعالم مي شد كه 
اين ويروس رده سني نوجوانان و جوانان و كودكان 
را مبتال نمي كند، شايد همين اطالعات غلط كه در 
ابتدا از كشور چين به تمام دنيا مخابره شد، باعث شد 
تا اين افراد با اطمينان از اينكه مبتال نخواهند شد، 

كمتر توجهي به رعايت موارد بهداشتي داشته باشند 
اما حاال شاهد افزايش تعداد جوانان و نوجوانان به اين 
ويروس، شرايط نگران كننده اي را ايجاد كرده است. 
آنطور كه حريرچي مي گويــد: »نوجوانان و جوانان 
اكثرا موارد بهداشــتي را رعايت نمي كنند و همين 
مسئله باعث شده تا شاهد افزايش ابتال در اين رده 

سني باشيم.« 

همه تخت ها پر است
5 ماه پــر تالطم بر كادر درمان كشــور گذشــته، 
مدت هاســت كه ديگر شــاهد فيلم هاي كوتاهي 
كه كادر درمان شادي را نشــان مي دادند نيستيم؛ 
روزبه روز بر تعداد بيماران افزوده مي شــود و مردم 
نيز كمتر توجهي به رعايت نكات بهداشــتي دارند. 
برخي بيمارستان ها كه جشن پايان كرونا و تعطيلي 
بخش هاي بستري بيماران كرونايي را جشن گرفته 
بودند، حاال دوباره اين بخش ها را راه اندازي كرده و 

بيمار پذيرش كرده اند.
فرشــاد عالمه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
تهران با بيان اينكه تخت هاي مربــوط به كرونا در 
بيمارستان هاي دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشكي 
تهران پر شده است، هشــدار داده كه:  »اگر از بروز 
بيماري پيشگيري نكنيم، اين گلوله برف بزرگ شده 
و ممكن اســت در جايي تاب آوري سيستم درماني 
ديگر پاســخگو نباشــد.« او گفت: »در حوزه كرونا 
نيازمند ايزوليشن هستيم و بايد بخش هاي كرونا را از 
ساير بخش ها جدا كنيم. اكنون در مرحله اي هستيم 
كه داريم بخش كرونايي اضافه مي كنيم كه شرايطي 
مانند اســفند ماه است. اگر اين شــرايط ادامه يابد، 
پاسخگويي سخت خواهد بود و مجبوريم خدمات 
معمول را مگر در موارد اورژانسي به تعويق بيندازيم 
كه در اين صورت ممكن اســت عوارضي براي ساير 

بيماران به دنبال داشته باشد.«

منتظر روزهاي بدتر هستيم
اپيدمي كرونا هنوز تمام نشــده، روزبه روز بر تعداد 
مبتاليان به اين بيماري افزوده مي شــود، 8استان 
وضعيت قرمز و 4استان نيز در وضعيت هشدار قرار 
دارند و به زودي برخي محدوديت ها به برخي شهرها 
بازمي گردد. آنطور كــه عليرضــا دالوري، معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران مي گويد: 15 
روز ديگر ميزان بروز، بســتري و مرگ ومير بيماران 
كرونايي بيشــتر خواهد شــد كه اين مسئله ناشي 
از رها شدن رفتارهاي بهداشــتي و رعايت نكردن 

پروتكل هاي بهداشتي است.
 به گفته او، بســياري از افراد علمي و دانشــگاهي 
معتقدند كه افزايش دوباره افراد مبتال ادامه اپيدمي 
است كه از يك ماه پيش شــروع شده است. با تغيير 
سياســت ها در تصميم گيري ها، پيش بيني مي شد 
كه مردم چنين سهل گيري نسبت به بيماري داشته 
باشند و محافل علمي اين موضوع را تأييد مي كردند 
اما اين هشدارها مورد توجه قرار نگرفت: »در ابتداي 
ورود اين بيمــاري به كشــور، آن را خوب مديريت 
كرديم، اما در ادامه شاهد بي توجهي به توصيه هاي 
بهداشتي هستيم كه باعث شــده امروز با افزايش 
موارد ابتال مواجه شويم.« دالوري ادامه داد: »مردم و 
دولت دل نگران اقتصاد بودند كه چنين تصميماتي 
اتخاذ شد، اما جاهايي كه ربطي به اقتصاد نداشت و 
مي توانستيم تحمل بيشتري داشته باشيم، زود رها 
شدند. وقتي در اپيدمي بيماري هستيم، اختياري 
شدن امور معنا ندارد. مردم و كساني كه با مردم سر و 
كار دارند، بيماري را شوخي گرفته اند. اينكه از ماسك 
استفاده نكنيم و عده اي اين بيماري را به بازي بگيرند، 

قطعاً دچار مشكل خواهيم شد.«
او ادامه داد:» تجربه تلخ رفتن مردم به بيمارستان ها 
را نبايد تكرار كنيم، زيرا در روزهاي ابتدايي بيماري، 
شاهد افزايش مراجعات مردم به بيمارستان ها بوديم 
كه باعث افزايش موارد ابتال شد. بنابراين، بايد مردم را 
به سمت مراكز خدمات جامع سالمت هدايت كنيم.«
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــكي تهران، با 
اشاره به تصميم دولت براي اجباري شدن استفاده از 
ماسك از 15 تير ماه 99، گفت: »تيم هاي بهداشتي ما 
به صورت سرزده از مراكز خريد، صنوف، كارخانجات، 
ادارات و شــركت هاي خصوصي بازديــد خواهند 
داشت كه درصورت بي توجهي به دستورالعمل  هاي 

بهداشتي، ممكن است بسته شوند.«

آمار ابتال و مرگ و مير كرونا در پايتخت و بسياري از شهرهاي كشور افزايش يافته است
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تمام سناريوهاي خوش بينانه درباره كرونا و انتظار 
اندكي آســودگي در روزهاي گرم تابستان بر باد 
رفت. هشدارهاي مسئوالن وزارت بهداشت درباره 
وضعيت نگران كننده ابتــال به كرونا ديروز لحن و 
ادبياتي متفاوت داشت؛ آكنده از هشدار و نگراني . 
آمارهاي وزارت بهداشــت از مرگ 146نفر ديگر 
خبر مي  دهد و 2457تن هــم به كوويد-19 مبتال 
شده اند. وضعيت 8 استان در كشور قرمز است و از 
بيمارستان هاي تهران هم خبرهاي نگران كننده اي 
به گوش مي رسد. سيما سادات الري، سخنگوي 
وزارت بهداشت گفته تاكنون 1۰هزارو817 ايراني 

بر اثر كرونا جانشان را از دست داده اند اما هم اكنون 
3هزارو49 نفر در وضعيت شــديد بيماري تحت 
مراقبت هســتند. طبق گزارش وزارت بهداشت، 
استان هاي خوزستان، كردستان، آذربايجان هاي 
غربي و شرقي، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوي 
و كرمانشاه در وضعيت قرمز بوده و باالترين ميزان 
ابتال، بستري و فوتي را دارند. همچنين استان هاي 
سيستان و بلوچستان، ايالم، لرستان و گلستان در 
وضعيت هشدار قرار دارند. )جزئيات بيشتر درباره 
استان ها را در صفحه 6 روزنامه امروز همشهري 

بخوانيد(.

خبرها حاكي از بازگشــت پرقــدرت كرونا به 
تعدادي از شهرهاي كشــور است، اين در حالي 
است كه در يك ماه و نيم گذشته و پس از تصميم 
دولت براي بازگشايي كســب و كارها بسياري 
از پزشكان و حتي شماري از اعضاي ستاد ملي 
مقابله با كرونا، منتقد برنامه نسبتا سريع دولت 

براي بازگشايي ها بودند.
در اين مدت ستاد ملي مقابله با كرونا تالش كرده 
با تصويب و ابالغ شيوه نامه ها و توصيه به رعايت 
پروتكل ها مردم و همه ذينفعــان را به رعايت 
بيشتر بهداشت و اهميت دادن به ضرورت رعايت 

فاصله اجتماعي ترغيب كند اما در عمل بسياري 
از پروتكل هاي مصوب اين ســتاد نه در تهران 
و نه در ديگر شــهرهاي كشور به ويژه شهرهاي 
بزرگ آنچنان كه بايد مورد توجه گروه هاي هدف 
قرار نگرفتند. در كنار اين بي توجهي، سفرهاي 
بين شهري در تعطيالت نسبتا پرتكرار خرداد 
يكي از عوامل بســيار مؤثر بر افزايش آمار ابتال 
و شــيوع دوباره كرونا بوده است. پيگيري هاي 
همشهري نشان مي دهد بسياري از افرادي كه در 
1۰ روز گذشته با حال بد به بيمارستان هاي تهران 
مراجعه كرده و بستري شــده اند، در تعطيالت 

خرداد در ســفر بوده اند. عامل مؤثر ديگر در 
افزايش شيوع، تقويت الگوي ابتالي خانوادگي 
به كروناست. شيوع دوباره كرونا و صعودي شدن 
منحني ابتال و مرگ ومير در حالي است كه به نظر 
مي رسد حساسيت و توجه جامعه به خودمراقبتي 
به شدت كاهش يافته اســت. به اين موارد بايد 
اضافه كرد افزايش دما و آغاز فصل تابستان را 
كه رعايت دائمي برخي موازين بهداشتي مانند 
استفاده از ماســك را در زندگي روزمره براي 
مردم دشوار كرده است. به نظر مي رسد روزهاي 

سخت تري در راه است.

كرونا3روزهآدمراازپادرميآورد
همزمان با خبرهايي كه درباره وضعيت نگران كننده كرونا در تهران به گوش مي  رسد، 
رئيس مركز مديريت بيمارستاني و خدمات باليني وزارت بهداشت هم اعالم كرد 
تعداد بيماران مبتال به كرونا و آمار بستري ها در حال افزايش است. دكتر رضا گلپيرا 
درباره وضعيت بستري بيماران كرونا در بيمارستان ها، گفت: اين نتيجه بي توجهي 
مردم به رعايت فاصله اجتماعي و ســهل انگاري در رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
است. او ادامه داد: باور كنيد كه استفاده از ماسك، رعايت فاصله گذاري اجتماعي و 
نگاه درست به اين بيماري اثربخش است. در برخي مناطق مردم اصال رعايت نمي كنند. 
من به چشم مي بينم افرادي كه يكي از اعضاي خانواده شان مبتال هستند، تست افراد 
به ظاهر سالم خانواده هم مثبت است و در برخي مواقع بدون ماسك تردد مي كنند. 
باور ندارند كه اين بيماري مي تواند ظرف 3 روز آدم را از پا دربياورد؛ بنابراين مهم است 
كه مردم نكات بهداشتي و پيشگيرانه را مورد توجه قرار دهند. به گزارش ايسنا، گلپيرا 
درباره وضعيت بيمارستان ها، گفت: پروتكل هاي ما به اين صورت است كه به تمام 
بيماران با حفظ ايمني سرويس كامل ارائه دهيم؛ يعني اينطور نيست كه مانند ماه هاي 

ابتدايي شيوع كرونا اعالم كنيم كه فقط بيماران كرونايي را بستري مي كنيم، بلكه 
اكنون به نوعي بيمارستان ها را آرايش مي كنيم كه بتوانند بيماران مبتال به كوويد-19 
را از بيماران غيركرونا جدا كرده و به هر دو طيف خدمت ارائه دهيم. گلپيرا تأكيد كرد: 
فرض كنيد يك بخش مربوط به بيماري هاي پوستي بوده است، اما در اين برهه بيشتر 
اين ضرورت احساس مي شود كه براي سرويس دهي به بيماران كرونا مورد استفاده 
قرار گيرد؛ بنابراين اين بخش را براي بيماران كرونا اختصاص مي دهيم. او گفت: بخش 
بيماران كرونا مجزاست. البته اقداماتي در حال انجام است كه بيمارستان هايي را 
به عنوان بيمارستان هاي پاك از كرونا داشــته باشيم تا مردم با خيال راحت به اين 
بيمارستان ها مراجعه كنند. از طرفي ممكن است بسياري از بيماران براي يك خدمت 
درماني به بيمارستان مراجعه كنند، اما حين بستري و ارائه خدمت به اين بيمار متوجه 
شويم كه فرد به ظاهر سالم است، اما مبتال به كرونا بوده و بدون عالمت است. در نتيجه 
مسلما آن بخشي كه اين بيمار در آن بستري بوده،  آلوده تلقي مي شود و ما بايد تمام 

احتياط هاي الزم را به عمل آوريم، اما به طور كلي كمبودي در بيمارستان ها نداريم.

دار
هش

 هشدار روساي 
3 بيمارستان در تهران:

كرونا به ما شبيخون زده است
رئيس بيمارستان شريعتي تهران: 
هجمه بيماري در تهران از 1۰روز 

قبل آغاز شده است
موج زيادي از بيماران در سنين 

پايين تر و در شرايط نامناسب تر به 
بيمارستان مراجعه كرده اند

تعداد بيماران بدحال كه نيازمند 
بستري در آي سي يو هستند، 

نسبت به بيماران بستري بيشتر 
شده است

  فرمانده ستاد ملي
 مقابله با كرونا: 

درخواست بازگشت 
محدوديت  ها در تهران به 

ستاد كرونا ارسال شده است

معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي تهران: 

كرونا در حال بازگشت به 
روزهاي بحراني اسفند 

98است

آمار كرونا در مناطق قرمز اعالم شود
در وضعيت امروز كه شاهد اوج گيري دوباره 
بحران كرونا هســتيم، اگر تعــداد مبتاليان 
به همين صــورت افزايش يابــد، مراكز درمانــي از پس بحران 
برنمي آيند و مجدداً به راه اندازي بيمارســتان هاي صحرايي نياز 
پيدا مي كنيم. در شرايط كنوني احتماالً به دليل كمبود امكانات 
درماني و پيامدهاي روحي-رواني بر مردم، از اعالم آمار به تفكيك 
استان ها جلوگيري مي شــود. در دوران شيوع آنفلوآنزاي خوكي 
هم شــاهد آن بوديم كه عده زيادي با توهم مبتالشــدن به اين 
بيماري مراجعه مي كردند و بعد از آزمايش، مشخص مي شد كه 
مبتال نيستند و اين، اثر پيامدهاي رواني بيماري بود. اما اين رويه 
در شرايط كنوني، دست كم در استان هاي قرمز بايد تغيير كند و 
آمار دقيق اعالم شود تا مردم درباره وضعيت محيطي خود اطالع 

داشته باشند.
وقتي مردم آمار ابتال در محيط اطراف خود را بدانند، احساس خطر 
بيشتري مي كنند و بيشتر به سياست هاي اعالمي از سوي وزارت 
بهداشت توجه مي كنند و پروتكل هاي بهداشتي شامل استفاده از 
ماسك و شستن مرتب دست ها و فاصله گذاري اجتماعي را كه تنها 
راه پيشگيري از ابتال به اين بيماري است، بيشتر مراعات مي كنند. 
وقتي آمار دقيق در نواحي قرمز اعالم شود، مردم درك خواهند 
كرد كه در دوران اوج گيري دوباره بحران هســتيم و نمودار ابتال 
و فوت بر اثر كرونا صعودي شده اســت. اين موضوع، از نشر آمار 
غيرواقعي در فضاي مجازي كه تبعات رواني بدي بر جا مي گذارد، 

نيز جلوگيري مي كند.
آماري كه االن اعالم مي شود، براساس موارد آزمايش شده و افراد 
بستري شده اســت و واقعا آنچه اتفاق مي افتد را دربرمي گيرد؛ 
بنابراين تنها آمار قابل اتكاست. حال اگر به تفكيك استان ها اعالم 
شود، مردم به آمار اعالمي ســتاد ملي مقابله با كرونا اعتماد پيدا 
مي كنند و به سمت آمار غيرواقعي كه گاهي با بزرگنمايي همراه 
است، نمي روند. اطال ع رساني دقيق به مردم چاره مقابله و كنترل 

اين بحران است.

رنا
س: اي

عك



  گفت وگو با احمد طالبی نژاد 
درباره تصوير لمپن ها در سينماي ايران

  پشت و پناه مثل در به در 

  سينماي بدون الت 
مثل غذاي بدون ادويه است

نامرد زمانه ات را بشناس!

شاعر الت ها

دوگانه  جوانمردی و آشوب
جاهل، الت نيست

لمپن روزگار ما

مکاشفه »ابی« فیلم »کندو« ؛ از پایین شهر تا باالی شهر

سلطان با معیارهای امروز، پرهیزكار است

 گفت وگو با دكتر پرویز اجاللی، جامعه شناس، درباره گذر از عیّاری به لمپنیسم

توضیح یك غلط رایج در ادبیات سینمایی فارسی

هاشم در شنای پروانه التی زن ستيز و ضد اجتماع است

با اكران فیلم »شنای پروانه« كه تصویری به روز شده از لمپن ها به نمایش می گذارد 
شیوه حضور الت ها در فیلم های ایرانی بحث برانگیز شده است

لمپن ها بر پرده نقره اي
صفحه هاي18 و 19
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براســاس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، نــرخ مصــوب 10قلم 
محصول پرمصرف و مشــمول 
قیمت گذاری لبنی در حالی از 
22تا 28درصد افزایش یافته  
كه با افزایش نرخ شــیر خام، 
تولید كننــدگان از افزایش نرخ ســایر محصوالت لبنی 
كم مصرف خارج از شــمول قیمت گذاری دولتی در آینده 
نزدیك خبر می دهند. با رضا باكری- دبیر انجمن صنایع 

لبنی- گفت وگو كرده ایم.

آیا نرخ مصوب جدید لبنیات مشكالت بازار را 
مرتفع می كند؟

2موضوع اساســی در نرخ مصــوب جدید اعالم شــده برای 
10محصول پرمصرف لبنی وجود دارد كه واحدهای تولیدی 
را دچار مشكل خواهد كرد. نخستین مشكل مربوط به تعیین 
و اعالم نرخ شیر خام بدون رضایت دامداران است چرا كه نرخ 
3هزار و 250تومانی مورد توافق دامداران برای شیر خام درب 
گاوداری و نرخ 3هزار و 400تومانــی درب كارخانه های لبنی 
مصوب نشده و این امر به چالشی بین صنایع لبنی و دامداران 
تبدیل خواهد شد. از یك سو سازمان حمایت با استناد به نرخ 
مصوب 2900تومانی شــیر خام، خواستار رعایت نرخ مصوب 
توسط صنایع لبنی است و از ســوی دیگر نرخ شیر خام عرضه 
شده دامداران در بازار به مراتب بیش از این نرخ مصوب خواهد 
بود و صنایع لبنی نیز با وجود خرید شــیر خام به نرخ باالتر در 
نهایت به نوعی متهم به گرانفروشی اقالم لبنی می شوند. این 
چالشی است كه در مصوبات وجود دارد باید برطرف شود تا بین 
تولید كنندگان تضاد منافع شكل نگیرد. مشكل دیگر آن است 
كه دســتگاه های متولی تعیین قیمت مصوب لبنیات معموال 
تالش می كنند تا مشكل رعایت قدرت خرید مصرف كنندگان را 
به نوعی به تولید كنندگان انتقال داده و قیمت تمام شده واقعی 
بر مبنای كار كارشناســی را در تعیین این نرخ لحاظ نكرده و 
تولید كننده را تحت فشــار قرار دهند. این در حالی است كه 
تولید كننده به نوعی تحت فشار هزینه های تورمی جامعه است.

این نرخ تا چه حد متناسب با هزینه تمام شده 
تولید است؟

نرخ جدید مصوب لبنیات پرمصــرف گرچه هزینه های تولید 
صنایع لبنی را پوشش می دهد اما كوچك ترین حاشیه سودی 
برای این تولید كنندگان لحاظ نكرده است. در نتیجه به دلیل 
افزایش نرخ تورم و باال رفتن هزینه تمام شــده تولید، صنایع 
لبنی را به ورطه زیان می برد. این در حالی اســت كه بر مبنای 
دستورالعمل قیمت گذاری كاالهای تولید داخل، درنظر گرفتن 
حاشــیه ســود 14درصدی تولید كننده برای داشتن آستانه 
تحمل نوسان هزینه تولید در مدت یك سال ضروری است. اما 
نرخ مصوب جدید لبنیات در نقطه سر به سر است و تولید كننده 
تحمل جبران رشد هزینه های تولید را ندارد. بر این اساس بین 
 دســتگاه های قیمت گذار و واحدهای تولیدی و از سوی دیگر 
بین تولید كننــدگان لبنیات و مصرف كننــدگان تنش ایجاد 

می شود.
آیا این نرخ مانع عرضه چنــد نرخی لبنیات 

می شود؟
در مورد 10قلم محصول لبنی ای كه در گروه یك كاالی اساسی 
قرار گرفته اســت همه واحدهای لبنی مكلــف به رعایت این 
نرخ ها هستند و حق درج هیچ گونه نرخ افزایش یافته ای روی 
بسته بندی این محصوالت ندارند. وقتی كارخانه ای برای تامین 
شیر خام با گاودار صنعتی قرار بســته و شیر باكیفیت را با نرخ 
باالتر خریداری می كند نســبت به تولید كننده ای كه شیر را 
با بارمیكروبی بیشــتر و چربی كمتر خریداری می كند، هزینه 
تمام شــده تولید باالتری نیز دارد كه نمی تواند با نرخ مصوب 
تامین كند در نتیجه این شیوه قیمت گذاری امكان رقابت در 
تولیدات صنایع لبنی را به شدت كاهش داده و می تواند منشأ 

عرضه چند نرخی لبنیات شود.

چندوچون

بازار

علی ابراهیمی
دبیر گروه بازار

با تصمیم وزارت صنعت و كمیته سیاستگذاری خودرو 
برای بازنگری در قیمت رسمی خودروهای داخلی، 
این روزها جلسات مربوط به بازنگری در تعیین قیمت 
خودروهای مشمول قیمت گذاری، با حضور مسئوالن 
شورای رقابت و ســازمان حمایت زیر نظر سازمان 
گسترش در حال برگزاری است جلساتی كه در آن 
موضوع تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خودروها 
ازجمله مسائل مورد بررسی است. نرخ 9هزار تومانی 
كنونی مبنای قیمت گذاری خودروهای داخلی كه 
از سال1390 مصوب شده از موضوعاتی است كه با 
افزایش نرخ ارز با انتقاد خودروســازان مواجه شده 
است. بر این اساس در جلســاتی كه اخیرا با حضور 
رضا شیوا، رئیس شــورای رقابت و حسین مدرس 
خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شده، بازنگری در نرخ ارز قیمت گذاری خودرو 
به شرط ارائه گزارش ارزبری محصوالت شركت های 
خودروســازی به وزارت صنعت و كاهش محسوس 
میزان ارزبری این خودروها بررسی شده است. تأكید 
خودروسازان بر اصالح مبنای نرخ ارز مورد استفاده 
در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت بر فاصله این 
نرخ با قیمت روز ارز نیمایی، سنا و بازار آزاد و هزینه 
تمام شده خودروهای داخلی شرایطی را رقم زده كه 
با فروكش كردن تب وتاب پیش ثبت نام عرضه خودرو 
از طریق قرعه كشی و خالی ماندن بخشی از ظرفیت 
خودروهای ثبت نامی، انتظارات برخی مشتریان برای 
تامین خودرو مورد نیاز خود با این شیوه عرضه رنگ 
باخته و نرخ حاشــیه بازار خودروهای داخلی پس از 
دوره یك ماهه ســیر نزولی یا تثبیت، دوباره افزایش 

یافته است.

دنده معكوس نرخ بازار خودرو 
بررسی قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار طی 
3 هفته اخیر نشان می دهد كه با فروكش كردن تب 
فروش خودروسازان، قیمت های حاشیه بازار خودرو 
نه تنها آرام نگرفته، بلكه منحنی سیر صعودی قیمت  
خودروهای داخلی و وارداتی نســبت به قبل شتاب 
بیشتری داشته است. به  نحوی كه قیمت خودروهای 
داخلی حداقــل 5میلیــون تومــان و خودروهای 

وارداتی، در برخی مدل ها بیش از 100میلیون تومان 
گران شده اســت. در واقع افزایش نرخ ارز و پیشی 
گرفتن تقاضای بازار از میزان عرضه شــركت های 
خودروسازی در چارچوب طرح های فروش فوق العاده 
و پیش فروش موجب شتاب بیشتر افزایش قیمت ها 
در حاشــیه بازار خودرو شده اســت. با این روند در 
آگهی فروش خودرو در فضای مجازی فروشندگان 
نرخ پژو405 را به حــدود 125میلیون و 500هزار، 
ساینا حدود 95میلیون، كوییك 99 میلیون، سمند 
12۶میلیون، پراید 111 ،۷9میلیون و قیمت پراید 
132 را به ۷۷میلیــون تومان افزایــش دادند. این 
افزایش قیمت در حالی اســت كه بخش عمده ای از 
فعاالن این روزهای بازار خودرو، افرادی هستند كه 
به قصد حفظ ارزش سرمایه خود به خرید و فروش 

خودرو روی آورده اند.

منطقی شدن نرخ خودرو 
قائم مقام مدیرعامل ســایپا در امور فروش و خدمات 
پس از فروش در پاسخ به همشهری در مورد ابهامات 
قیمت گذاری دســتوری محصوالت شــركت های 
زیان ده خودروسازی و تأثیر احتمال افزایش میزان 
این زیان انباشــته بر روند تولید و عرضه، گفت: ما به 
 عنوان یك خودروســاز انتظاری مشــخص داریم تا 
قیمت گذاری به  صورت منصفانه انجام و مانع زیاندهی 
خودروسازان شود. این در حالی است كه شورای رقابت 

براساس فرمول نرخ تورم بخشی و برخی پارامترهای 
اقتصادی نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام می كند 
و ما نیز تابع ایــن فرمول و قیمت های اعالم شــده 
هستیم. مجید باقری با اشاره به زیان انباشته 40هزار 
میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا و تجدید ارزیابی 
دارایی های این دو خودروســاز بــا برگزاری مجمع 
تجدید ارزیابی دارایی آنها در روزهای پایانی سال98 
برای خروج از شمول ماده141 قانون تجارت، افزود: 
2خودروساز تالش كردند با تجدید ارزیابی دارایی های 
خود بتوانند از تسهیالت بانكی برای پرداخت بدهی 
خود به قطعه سازان استفاده كنند اما هنوز مشكالت 
جدی در این زمینه وجود دارد. او با اشــاره به اینكه 
اطالعات شــفاف و دقیقی در قالب صورت های مالی 
خودروسازان در برآوردها مشخص و به شورای رقابت 
ارائه شده است، گفت: امیدواریم شــورای رقابت با 
بازنگری، اصــالح و منطقی كردن هــر 3 ماه یك بار 
قیمت خودروهای داخلی )احتماال تا شــهریور ماه 
امســال( كمك كند تا خودروســازان زیان انباشته 
بیشتری نداشته باشند. دبیر انجمن قطعه سازان نیز 
در مورد بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری خودروها 
با بیان اینكه باید فرمــول قیمت گذاری خودروهای 
داخلی اصالح شــود، گفت: نرخ های مصوب كنونی 
خودرو بر مبنای نرخ خودرو در سال90 تدوین شده و 
با حقیقت قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد. 
مازیار بیگلو، افزود: سازمان حمایت مصرف كنندگان 

و تولید كنندگان و شــورای رقابت كار تجدیدنظر در 
روش قیمت گذاری خودرو را زیرنظر سازمان گسترش 

انجام می دهند.

ارز مبنایی كه وجود خارجی ندارد
یك كارشــناس صنعــت خــودرو در گفت وگو با 
همشهری در مورد تغییر مبنای ارز محاسبه قیمت 
تمام شده خودرو، گفت: واقعیت این است كه اكنون 
دالر 9هزار تومانی وجود خارجــی ندارد و حتی ارز 
نیمایی نیز از بیش از یك ســال پیش تا كنون بیش 
10هزار تومان افزایش یافته و  هزینه های جانبی آن 
)نقل و انتقال و...( بسیار باال و نرخ كنونی روز حواله 
ارزی نیز حدود 1۷ تا 19هزار تومان است. در چنین 
شرایطی نرخ 9هزار تومانی ارز خودرو بی معنا بوده و 
باید اصالح می شد. فربد زاوه با بیان اینكه در چنین 
شرایطی باید نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خودرو 
شناور باشد، افزود: حتی وقتی نرخ مبنای ارز خودرو 
مثال 9هزار تومان تعیین می شــود و بانك مركزی 
هیچ الزامی برای تامین آن نــدارد، این روند به زیان 
تولید كننده خواهد بود. تأثیــر بازنگری قیمت ارز 
خودرو در شركت های خودروسازی كاهش زیاندهی 
آنهاست اما در بازار خودرو اثر چندانی نخواهد داشت؛ 
چرا كه قیمت های بازار خودرو بــر مبنای عرضه و 
تقاضا و نه نرخ مصوب خودروسازان تعیین می شود. 
او افزود: گرچه نرخ رسمی و مصوب خودرو افزایش 
می یابد اما میــزان اختالف قیمــت كارخانه و بازار 
خودرو تابع نرخ مصوب نبوده ، بیشتر از نظام عرضه 
و تقاضا تأثیر پذیرفته و مثال برای برخی خودروها از 
20تا 100میلیون تومان در نوسان است. در واقع بازار 
خودرو نسبت به عرضه و تقاضا تنظیم می شود و اگر 
وضعیت عرضه و تقاضای خودرو مناسب نباشد، نرخ 
مصوب تأثیری در قیمت بازار ندارد. زاوه تأكید كرد، 
حداقل پیامد افزایش نرخ مبنای تعیین قیمت خودرو 
آن است كه خودروسازان ناچار به عودت دادن بخشی 
از تسهیالت دریافتی از نظام بانكی شده و این امر به 
 دلیل ندادن خط اعتباری به بانك ها توســط بانك 
مركزی برای پرداخت تســهیالت به سایر بنگاه ها، 

موجب كاهش نقدینگی و آثار تورمی می شود.

نبض بازار
قائم مقام فروش و 
خدمات پس از فروش 
سایپا در گفت وگو با 
همشهری: امیدواریم 
شورای رقابت با 
بازنگری، اصالح 
و منطقی كردن 
هر 3  ماه یك بار 
قیمت خودروهای 
داخلی )احتماال 
تا شهریور ماه 
امسال( كمك كند تا 
خودروسازان زیان 
انباشته بیشتری 
نداشته باشند

تبعیت نرخ بازار 
از عرضه و تقاضا
یك كارشناس صنعت 
خودرو در گفت وگو 
با همشهری: تأثیر 
بازنگری قیمت ارز 
خودرو در شركت های 
خودروسازی كاهش 
زیاندهی آنهاست 
اما در بازار خودرو 
اثر چندانی نخواهد 
داشت؛ چرا كه 
قیمت های بازار 
خودرو بر مبنای 
 عرضه و تقاضا 
و نه نرخ مصوب 
خودروسازان تعیین 
می شود

قابلمه چدن بخریم یا استیل؟
 خانواده ها براساس ســلیقه و البته این 
روزها بیشــتر با توجه به قدرت خریدشان 
سرویس قابلمه  و دیگر لوازم آشپزخانه را 
تهیه  می كنند اما بهتر است قبل از خرید، 
نكاتــی را درباره ویژگی هــای این ظروف 
بدانیم. در ادامه ویژگی های انواع كاربردی 

و پرطرفدارتر این ظروف را مرور می كنیم.
  قابلمه های چدن: چــدن آلیاژی از 
فلز آهن اســت كه عمری طوالنی و وزنی 
سنگین دارد وگرما را به  مدت طوالنی تری 
در خود نگه می دارد و حرارت را بهتر پخش 

می كند. 
  قابلمه های استیل: از قابلمه های دیگر 
بهداشتی ترند، حرارت را سریع و مستقیم 
منتقل می كنند و البته باعث سوختن غذا 
می شوند مگر اینكه روی الیه بیرونی آنها 

مس یا آلومینیوم چسبیده باشد.
  قابلمه های تفلون: قابلمه های تفلون 
در ایران طرفداران زیادی دارند، چون غذا 
به آنها نمی چسبد روغن كمتری الزم دارند، 
اما در اثر استفاده مستمر آسیب  می بینند. 
این قابلمه ها نیاز به نگهداری و اســتفاده 
ویژه دارند، حتی شستن آنها با اسكاچ زبر 
باعث ایجاد خراش و ورود تفلون به سیستم 

گوارش می شود.
  قابلمه های سرامیكی: قابلمه های با 
جنس سرامیك، جدید هستند و به تازگی 
قدم به بازار رقابت گذاشــته اند، روكشی 
نچسب دارند و فاقد تركیبات مضرند، ضمن 
پخش و انتقال حرارت به شكل مطلوب، در 
برابر خراش و خوردگــی مقاومت دارند و 
قیمتشان هم باالست. اینجا هم البته باید 

مراقب بود كه روكش آنها وارد غذا نشود.
  قابلمه های گرانیتی: دوام و ســختی 
قابلمه های گرانیتی قابل توجه است، گرما 
را حفــظ می كنند و غذا در آنهــا دیرتر از 
ظروف دیگر می سوزد، به  خاطر نچسبی، 
روغن كمی مصرف می كنند، طعم غذا را 
تغییر نمی دهند و به ســادگی هم شسته 

می شوند.
شیشــه ای:  قابلمه هــای    
قابلمه هــای شیشــه ای كــه همــان 
قابلمه های پیركس هســتند انتخــاب 
مناسبی برای آشپزی محسوب می شوند، 
اگر شوك دمایی به آنها وارد نشود و ضربه 
هم نبینند، مقاومت خوبــی دارند. البته 
برای مــا ایرانی ها كه عمومــا غذایمان را 
با حرارت مســتقیم اجاق تهیه می كنیم، 
ظروف پیركس كه تحمل حرارت مستقیم 
و طوالنی را ندارند، شــاید خیلی مناسب 

نباشند.

موج دوم افزایش قیمت رسمی خودرو

فن بازار 

راسته بازار

صادرات رب گوجه فرنگی برای تنظیم بازار 

تغییر سیاست های صادراتی برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدكنندگان، این بار به رب گوجه فرنگی رسید 
و صادرات این كاال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد اعالم شد. به گزارش همشهری، بعد از مرغ 
كه عوارض صادرات آن برای جلوگیری از زیان تولیدكنندگان به  مدت محدود كاهش یافت، به تازگی وزارت 
صمت از بالمانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی خبر داده و این كار را در راستای حمایت از تولیدكنندگان 
و كشاورزان دانسته است. با توجه به شــرایط جوی مناسب و افزایش تولید محصوالت كشاورزی ازجمله 
گوجه فرنگی، تولید رب نیز به تبع  آن افزایش یافته و برخالف سال گذشته كه افزایش عجیب قیمت این 
محصول خبرساز شد، بیم آن می رود كه امسال كاهش قیمت آن تولیدكنندگان را با زیان مواجه كند. این 
مجوز البته برای مدتی محدود و تا پایان مهرماه معتبر است. سعید عباسپور، مدیركل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به گمرك ایران صادرات رب گوجه فرنگی در حجم های 
مختلف تا پایان مهرماه 99 را بالمانع اعالم كرده است. پیش از این صادرات گوجه فرنگی محدودیت داشت 

و در حجم های خاصی امكان پذیر بود.

توقف روند افزایش قیمت در بازار لبنیات

بازار لبنیات در هفته های اخیر التهاب زیادی را تجربه كرد و بیشــتر شــركت های تولیدكننده قیمت 
محصوالت خود را با درصدهای متفاوت افزایش دادند. به گزارش همشهری، افزایش قیمت محصوالت 
لبنی، در اقالمی كه دارای نرخ مصوب بودند، كمتر بود اما دیگر اقالم بین 20تا 50درصد افزایش قیمت را 
تجربه كردند. افزایش قیمت شیر خام به  دلیل افزایش هزینه های تولید و به  ویژه مشكالت تهیه نهاده های 
دامی كه نرخ این نهاده ها را به دوبرابر رساند، قیمت تمام شده تولید محصوالت لبنی را نیز افزایش داد 
و نرخ این محصوالت در خرده فروشی سیر صعودی در پیش گرفت تا جایی كه برخی محصوالت 2 یا 3 
بار افزایش نرخ را طی یك  ماه تجربه كردند. سرانجام كارگروه تنظیم بازار ضمن افزایش نرخ شیر خام به 
2هزار و 900تومان، قیمت انواع لبنیات را به  طور رسمی 22تا 28درصد افزایش داد و محدوده قیمتی 
اقالم دارای نرخ مصوب نیز از سوی این كارگروه تعیین شد. شیر كم چرب و پرچرب ساده در بسته بندی 
بطری و پاكتی مدت دار و پنیر 450گرمی UF، ماســت كم چرب و پرچرب ساده در بسته بندی های 

كوچك و بزرگ و كره حیوانی ساده، محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری را تشكیل می دهند.

لوازم خانگی ایرانی؛ گران تر از نرخ مصوب

افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار از ماه های ابتدایی امسال آغاز شد، اما در هفته های گذشته این افزایش 
بیش از قبل خبرساز شد. به گزارش همشهری، مشاهدات میدانی بازار از افزایش قیمت 25 تا 30درصدی 
لوازم خانگی ایرانی حكایت داشت؛ چیزی كه تولیدكنندگان، آن را به افزایش هزینه های تولید و قیمت 
تمام شده نسبت می دادند و اجتناب ناپذیر می دانستند. دوم تیرماه ســازمان حمایت افزایش بین 20 
تا 25درصدی نرخ انواع لــوازم خانگی را تصویب  و ضمن اعالم محدوده قیمــت  برای تولیدات داخلی، 
كارخانجات را به درج نرخ های خود در سامانه 124ملزم كرد. با این حال نگاهی به بازار لوازم خانگی نشان 
می دهد نرخ بسیاری از كاالها خارج از محدوده تعیین شده قرار دارد و نرخ های جدید برخی شركت ها 
هنوز در سامانه 124ثبت نشده است. ستاد تنظیم بازار برای پیشگیری از این تخلف تامین ارز و ورق مورد 
نیاز واحدهای تولیدی را به ثبت اطالعات مذكور در سامانه انبارها منوط كرد. به گفته محمدرضا كالمی، 
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، بانك مركزی نسبت به تأمین ارز مواداولیه و قطعات 

تولید لوازم خانگی مطابق فهرست ثبت سفارش های اعالمی از سوی این وزارتخانه اقدام خواهد كرد.
 نرخ برخی از انواع رب گوجه فرنگی در بازار خرده فروشی نرخ انواع محصوالت لبنی مشمول قیمت گذاری دولتی  نرخ برخی انواع لوازم خانگی ایرانی در بازار 

نرخ مصوب »سربه سر« لبنیات 

بــا فروكــش كــردن تب 
طرح های فروش فوق العاده 
 و پیش فــروش خودروهای

پرتقاضای داخلی، ســیر صعودی نرخ این خودروها در حاشیه 
بازار در حالی ادامه دارد كه شركت های خودروسازی قیمت های 
رسمی اعالم شده برای خودروهای ســاخت داخل را ناكارآمد 
تلقی و بر افزایش میزان زیان انباشته 2 خودروساز بزرگ كشور 
با تداوم اعمال قیمت های مصوب كنونی تأكید می كنند. گرچه 
خودروسازان خود را تابع مصوبات ستاد تنظیم بازار می دانند 
اما نرخ های كنونی اعالم شــده برای خودروهــای داخلی را 
غیرواقعی دانســته و انتظارات خود برای افزایش مجدد قیمت 
رسمی خودروهای داخلی را با استفاده از تعبیر »منطقی شدن 
قیمت ها« براساس مصوبات شورای رقابت تا شهریورماه امسال 
مطرح می كنند. این درحالی است كه افزایش مبنای نرخ محاسبه 
قیمت ارز در تامین قطعات و تولید خودرو از 9هزار تومان قبلی 
به ارز نیمایی یا ســنایی به  معنای رشد هزینه تمام شده تولید، 
تن دادن شورای رقابت و كمیته سیاستگذاری خودرو به گرانی 
رســمی چند باره خودروهای داخلی و افزایش نرخ خودرو در 

حاشیه بازار خواهد بود.

انتظارات تورمی بازار خودرو 
یك كارشناس خودرو با بیان اینكه به فرض بازنگری قیمت خودرو در شهریور ماه امسال، انتظارات تورمی 
موجود در بازار خودرو طی 3 ماه منتهی به شهریور امســال حدود 20درصد خواهد بود، گفت: با این روند 
خودروسازان همچنان در زیان می مانند اما بازنگری میزان این زیان را كاهش می دهد. زاوه در مورد نرخ معقول مبنای 
محاسبه قیمت خودرو، گفت: قاعدتا باید نرخ بازار مبنای تعیین نرخ ارز قیمت گذاری خودرو قرار گیرد اما از آنجا كه 
نرخ بازار متغیر است باید نرخ های شناور و روزانه مبنای محاسبه قرار گیرد. او افزود: براساس گروه های كاالیی اعالم 
شده برای قطعات وارداتی خودرو كه از 22تا 24و 26در نوسان است ارز نیمایی تنها به قطعات گروه كاالیی 22 تعلق 
گرفته، به مواداولیه و قطعات خودرو گروه 24 ارز سنا تخصیص یافته و قطعات گروه 26 اصال ارزی دریافت نمی كنند. 
به گفته او نوسان نرخ ارز موجب شده تا تعیین نرخ ارز مبنای واردات قطعات و مواداولیه خودرو نیز ممكن نباشد، هفته 
گذشته نرخ دالر بیش از 20هزار تومان بوده و اكنون حدود 19هزار تومان است یا 3 هفته پیش دالر 17هزار تومان بوده 
و این نوسان نرخ موجب زیان خودروسازان می شــود، به همین دلیل است كه نظام قیمت گذاری دستوری خودرو 
ناكارآمد است و در چنین شرایطی تغییر نرخ ارز مبنای قیمت گذاری خودرو حتی به  عنوان مسكن نیز كارساز نخواهد 

بود.

بورس مبلمان اداری 
  میدان حسن آباد یكی از میدان های 
قدیمی ایران و تهران است كه در قلب 
پایتخت واقع شده است. این میدان یكی 
از پررفت وآمدترین میادیــن تهران با 
بناهای زیبا و عجیب است كه تا قبل از 
اینكه حسن آباد نام گیرد، به هشت گنبد 

معروف بود.
  میدان حســن آباد تهران در چند 
ســال اخیر بــه مركز اصلی لــوازم و 
مبلمان چوبی و اداری تبدیل شــده 
كه البتــه در همســایگی آن بورس 
لوازم و لباس های نظامی و همچنین 
ابزارآالت و وسایل مكانیكی و صنعتی 

قرار گرفته است.
بازار خریــد و فروش مبلمــان اداری 
حســن آباد درواقــع پیرترین راســته 
تجهیزات و مبلمان اداری و میز و صندلی 
تهران به شــمار می رود كه در راســته 
خیابان حافظ ادامه پیدا كرده است. در 
این راسته می توانید انواع مبل و صندلی 
اداری تجهیزات مدرن و امروزی و البته 
مدل های قدیمی لوازم دفتری را  پیدا 

كنید.
  در بــازار مبلمان اداری حســن آباد، 
عالوه بر فروشگاه برندهای مطرح، كارگاه 
تولیدی برخی تولیدكنندگان كوچك تر 
را نیز می توانید ببینید. این نكته را هم بد 
نیست بدانید كه اگر از این میدان، خیابان 
حافظ را به سمت شــمال باال بروید، در 
همان نزدیكی و در كوچه ای به  نام جامی، 
بورس تخت و لوازم اتاق خواب كودك را 

هم خواهید یافت.
  بــازار تجهیــزات اداری و دفتــری 
حســن آباد در محدوده طرح ترافیك 
واقع شده اما ایســتگاه مترو به راحتی 
خریداران را به این منطقه می رســاند، 
بــه همین دلیــل اگر برنامــه ای برای 
خریــد مبلمــان اداری داریــد، برای 
رفتن به این منطقه مشــكلی نخواهید 
داشــت و می توانید از مترو، اتوبوس یا 
تاكسی برای رســیدن به این میدان و 

فروشگاه های فراوان آن استفاده كنید.

قیمت - تومان مشخصات نام محصول
5.600كم چرب 1.5درصدشیر بطری یك لیتری

5.900نیم چرب 2درصدشیر بطری یك لیتری

6.500پرچرب 3درصدشیر بطری یك لیتری

6.600كامل 3.2درصدشیر بطری یك لیتری

4.000كم چرب 1.5درصدشیر نایلونی 900گرمی

6.300كم چرب 1.5درصدماست 900گرمی

7.300پرچرب 3درصدماست 900گرمی

17.500كم چرب 1.5درصدماست دبه ای 2500گرمی

18.900پرچرب 3درصدماست دبه ای 2500گرمی

40010.600گرمیپنیر یو اف

بابازنگریدرنرخارزمبنایتعیینقیمتخودرو،قیمتتمامشدهونرخرسمیخودروهایداخلیتاشهریورماهدوبارهافزایشمییابد

قیمت-تومانمشخصاتبرندربگوجهفرنگی
 80011.000گرمیتبرك

80010.500گرمروژینتاك

80010.500گرمی-دربآسانبازشوطبیعت

80013.300گرمیهمدانیان

80011.150گرمچینچین

80011.500گرمیخوشاب

80010.900گرمیآتا

80010.900گرمیلئونارد

6.500نیمكیلویی-كلیددارتبرك

80013.500گرمی-شیشهایایلیكا

حداقلقیمت-تومانمشخصاتناممحصول

۱۵٫۱۳۷٫000مدلپانورامایخچالفریزردوقلوهیمالیا

۳۵۳۱٫۵۵۶٫000فوتمدل S8-3350یخچالفریزرسایدبایسایداسنوا

۹٫۳۷0٫000مدلTFI-83404ظرفیت8كیلوگرمماشینلباسشوییپاكشوما

۷٫۹۳۶٫000مدلSWD-Octa S ظرفیت8كیلوگرمماشینلباسشوییاسنوا

۹٫8۶۹٫000مدل FN15D-RH15Dیخچالوفریزردوقلویامرسان

۱۵٫۲00٫000مدلبتاسفیدچرمینوفراستهومباریخسازیخچالوفریزردوقلویهیمالیا

۳٫۵۴۷٫000مدل F25فرتوكاراخوان
۶٫۵۹0٫000مدلIAC-09CH كولرگازیایرانرادیاتور

۵٫۹۵0٫000مدلTF16T329CLAیخچالفریزرامرسان

۱۱٫8۴۴٫000مدلMDF-14304ماشینظرفشوییپاكشوما
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كار در صحافی
نیلوفرحوالی میدان 

راه آهن در یك كارگاه 
صحافی كار می كند. 
برای اینكه كار كند 
پدرش رضایت نامه 

داده و برای همین هم 
صاحب كار اجازه داده 
دختر 13ساله مو سیاه 
پیش او كار یاد بگیرد؛ 

»از اینكه دارم كار 
می كنم و به كتاب 

نزدیكم خوشحالم. 
با اینكه بوی چسب و 
مواد شیمیایی خیلی 
خوب نیست و سرم را 
به درد می آورد اما از 

بودن زیر آفتاب و سر 
چهارراه و فروختن 
آدامس بهتر است«

با شما، برای شما
قرار است بنویسید... كوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... 
از خیلی پیش از اینها بنا داشــتیم فضایــی را فراهم كنیم 
تا صحبت هــا، دیدگاه هــا، ایده ها، انتقادهــا، اعتراض ها و 
پیشنهادهای شما بی واســطه به صفحه ما راه پیدا كند. در 
حقیقت هدف اصلی ما تدارك یك صفحه بود )و البته هنوز 
هم هست( اما ترجیح دادیم كه آرام آرام و ستون به ستون 
پیش برویــم و قدم هایمان را هــر روز محكم تر كنیم و بعد 
پنجره ای بزرگ تر را به روی شــما بگشــاییم. برای گرفتن 
نظرات و پیام های شما یك شماره تلفن همراه و نام كوچكتان 
كافی است. البته ما چند عدد میانی آن شماره را ستاره دار 
 می كنیم تا فقط خودتان بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، 
شهر یا... . پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان 
بنویسید...  قرار هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... 

ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.

****
  6427* * * 0935– آندریاس:

من یك خارجی هستم و تقریباً نیمی از سال را یك ماه در 
میان، در ایران زندگی می كنم. من ماهانه حدود 46میلیون 
تومان درآمد دارم كه تقریباً دوسوم از آن را در ایران خرج 
می كنم! اینجا كه هستم حال و احوال خوبی دارم و خیلی 
خوش می گذرد. با این درآمد در ایــران به خوبی زندگی 
می كنم و آرامــش و رفاه خوبی دارم و یــك زندگی عالی 
دارم. البته پارســال و تا چند ماه گذشــته درآمدم كمتر 
بود و ماهانه 24، 28یا 32میلیــون تومان بود و بعد كمی 
اضافه شــد و به 34میلیون تومان رسید و حاال هم با كمی 
افزایش 46میلیون تومان شــده! من از ایــن بابت خیلی 
خوشحالم و احساس راحتی و آسایش بیشتری دارم و تقریبا 
همه  چیزهایی كه الزم دارم را می توانم هر ماه بخرم و حتی 
مقداری هم پس انداز دارم. اما نمی دانم چرا خیلی از مردم 
در ایران اینقدر ناراحتند و اینقدر هر روز گله و شــكایت 
می كنند و زیر لــب چیزهایی می گویند كــه من متوجه 
نمی شــوم و خیلی هم زود برافروخته می شوند و حوصله 
ندارند! تهران به نظرم هم شهر خوبی است، هم مردم خوبی 
دارد، هم فراوانی است و همه  چیز اینجا به وفور پیدا می شود 
و هم می شــود اینجا زندگی راحتی داشــت، اما نمی دانم 
چرا خیلی از مردم اینجا اینقدر خوشحال نیستند و حتی 
بعضی ها لبخند های من را با نگاه های تند جواب می دهند! 
هنوز هم از این بابت احساس شگفتی می كنم! نمی دانم چرا 
با اینكه می بینم مردم اینجا هر روز از صبح تا شب در حال 
كار و فعالیت و رفت وآمد هستند اما به اندازه من كه نه، حتی 
به اندازه یك چندم من هم خوشحال نیستند و من با اینكه 
كار خاصی هم انجام نمی دهم از آنها خوشحال ترم! و در این 
سال ها كه اینجا هستم تازه معنی زندگی كردن را فهمیده ام 
و احساس بهتری دارم. من معموال یك ماه در میان به اینجا 
می آیم و در خانه ای كه برای خــودم اجاره كرده ام زندگی 
می كنم و خدا را شكر همه  چیز عالی است! البته آن ماه های 
یك در میانی كه اینجا نیســتم به مملكت خودم كه یكی 
از كشورهای اروپایی اســت برمی گردم و آنجا كار می كنم 
و حقوق می گیرم، امــا زندگی ام را آنجــا خیلی معمولی 
می گذرانم؛ هر چند ظاهراً تفریحات آنجا بیشتر از اینجاست. 
من آنجا در خانه كوچكی كه با چند تا از دوستان و همكارانم 
به طور مشترك اجاره كرده ایم زندگی می كنم و بخشی از 
درآمدم را برای رفت وآمد و مخارج روزانه و... هزینه می كنم. 
من آنجا كار ساختمانی انجام می دهم و روزی 8ساعت كار 
می كنم و گاهی هم كمی بیشتر. شــنیده ام كه بعضی از 
ایرانی ها به  همكاران من در اینجا می گویند عمله! نمی دانم 
چرا؟ شاید آنها عملگرا هستند یا شاید هم به خاطر اینكه 
آنها بیشــتر از اینكه اهل حرف زدن باشند عمل می كنند! 
هر چند ما در كشور خودمان به آن چیز دیگری می گوییم! 
من هر ماه فقط 2300دالر حقوق می گیرم كه دوسوم آن را  
می آورم ایران و اینجا زندگی می كنم و البته زندگی می كنم! 
روزنامه شــما را هم هر روز می بینم، بد نیست، حرف های 
خوبی می زنید! اما هنوز از این همه گله و شكایت مردم در 
شگفتی هستم! تابستان اینجا به نظرم خیلی زیبا تر است و 
خیلی خوش می گذرد و من خوشحال ترم، هر چند فعاًل از 
صبح تا شب مجبورم ماسك به صورت داشته باشم. من در 
اینجا چند تا دوست خوب دارم كه یكی از آنها به اسم محسن 
برای نوشتن حرف هایم به من كمك كرد. شنیده ام قرار است 
در ماه های آینده درآمدم در اینجا بیشتر شود و من باز هم 
خوشحال تر می شــوم. برای همین است كه اینجا زندگی 

كردن حال دیگری دارد.

 9451* * * 0919– علی:
قیمت لوازم خانگی به ویژه محصوالت خارجی از 3 ماه پیش 
تا االن به شدت باال رفته و خانواده هایی كه دختر دم بخت 
دارند را در تنگنا قرار داده است. شاید این گرانی بهترین 
فرصت برای تولید كننده های داخلی باشــد تا با افزایش 
ظرفیت تولید و كم كردن هزینه تمام شده، موقعیت خود را 
بیش از گذشته تثبیت كنند و كاالی ایرانی جای خارجی 
را بگیــرد. دولت با حمایت از خریــدار و تولید كننده باید 
نقش خودش را در تحریك عرضه و تقاضا ایفا كند و چرخ 

مملكت را با این روش بچرخاند.

 6546* * * 0911– حسین:
در اخبار دیدم كه رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح های 
عمرانی به شكل ویدئو كنفرانس شــركت كردند. یكی از 
این طرح ها ســاخت ۹۵ هزار مترمربع ساختمان اداری 
دستگاه های اجرایی بود. من سال ها در سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی كار كردم و بارها مشاهده كردم كه دستگاهی 
سال ها ســاختمان اداری در اختیار داشته است كه از آن 
استفاده نمی كرده، اما دستگاه دیگری در همان شهر نیاز 
به ساختمان داشته و برای دریافت اعتبارات برای احداث 
ساختمان، مدیران سازمان برنامه و بودجه را تحت فشار 
می گذاشته اســت. نمی دانم حاال كه سال هاست در حال 
كوچك سازی  بدنه دولت هستیم چرا باید ساختمان های 

اداری جدید ساخته شود؟ 

رُك 

سبك زندگی

دختر و پسر؛ كم سن و سال با چهره هایی سوخته از آفتاب و غرق در سیاهی؛ لباس هایی  حمیدرضابوجاریان
خبر نگار

نه چندان تمیز؛ كودكانی كه بیشترشــان به جای درس خواندن، كار می كنند تا نان آور 
خانواده ای باشند كه جز آنها امیدی برای زندگی كردن ندارند؛ كودكانی كه از بین 17هزار 
كودك كار این شانس را آورده اند كه در مدرسه كودكان كار در دروازه غار، كنار كار كردن درس بخوانند، غذای گرم بخورند و 
از آرزوها و امیدشان به آینده بگویند و بنویسند؛ كودكانی كه بسیاری از آنها حتی تعریف درستی از آرزو ندارند و آرزوهای 
برخی از آنها، اتفاق روزانه بسیاری از ماست. خبرنگاران همشهری به مدرسه ای كه این كودكان در آن حضور دارند سر زده اند 
و با تعدادی از آنها در مدرسه و برخی دیگر در محل كارشان در چهارراه های پایتخت به گفت وگو نشسته اند و روایتگر روزهای 

زندگی آنان شده اند.

1   قلب تپنده دروازه غار
چشمان درشــتش از زیرمقنعه بزرگی كه روی سرش كشیده 
اســت خودنمایی می كند. با خجالت كلمات را پشت یكدیگر 
می چیند و اكراهی از ســر بی اعتمادی در لرزش صدایش موج 
می زند. معلمش می گوید: »آِسناد خوب به درس گوش كن«. 
آسناد و خانواده اش 4سال پیش از افغانستان به ایران آمده اند. 
پدرش بّناست. او دوست دارد عمران بخواند؛ شاید برای ساختن 
خانه ای برای خانــواده اش، آخر این روزها دیگــر رمقی برای 
پدرش نمانده كه زیر آسمان این شهر پناهگاهی برای آرامش 
بسازد. بعد از مدرسه، برادر ۱3ساله آسناد دنبالش می آید، چون 
پدرش عقیده دارد كه محله دروازه غار برای دختری ۱0ســاله 
زیادی خطرناك است؛ باری كه او با غریب بودنش نیز به دوش 
می كشــد؛ »ای كاش چراغ های راهنمایی دیرتر سبز شوند تا 
من و برادرم فال بیشتری بفروشــیم.« این جمله را روی دیوار 
درخواستی از پلیس نوشته اســت. بعد از مدرسه با برادرش در 
یكی از چهارراه های اطراف فال می فروشد. برادرش نیز شیشه 
ماشین ها را تمیز می كند، اما امان از این چراغ های سبز كه اكثر 
اوقات ماشــین ها را مزد نداده راهی می كند. سر و صدای بچه ها 
از داخل كالس ها به گوش می رسد. اشــتیاق برگشتن به بازی 
از جنب و جوش شان پیداست. مدرســه به تن انسانی كه تمام 
بدنش را گچ گرفته باشند می ماند، دیوارهایش پر از نقاشی، آرزو 

و گاهی نفرت است.
این روزها مدرسه خلوت اســت، خیلی از بچه ها به خاطر كرونا 
به مدرسه نمی آیند اما در مدرسه همیشــه به روی كسانی كه 
می آیند باز است. آخر این مدرســه تنها مكان قابل توجیه برای 
آســودگی و به نوعی فرار از كار طاقت فرساســت. ناگهان یكی 
از بچه ها فریاد می زند:» غذا رســید« و درحالی كه نیش اش تا 
بناگوش باز است و تك تك اندام های بدنش احساس خوشحالی 

را بروز می دهند به سمت راهروی مدرسه می دود.
خیابان های منتهی به مدرسه بی هیچ قانون و نظمی زیر چرخ 
ماشین های باری لگد مال می شــوند. سوپرماركت هایش فقط 
در حد رفع نیازهای اساســی كاال دارند و خبری از جنس های 
رنگ و وارنگ نیست. شاید برای همین است كه كودكان اینجا 
كودكی بلد نیستند و آفتاب طعنه اش را بی رحمانه بر هر كس 
كه پناهی ندارد می كوبد. انگار چراغ راهنمایی و رانندگی اینجا 
كار نمی كند؛ ماشــین ها یكی به چپ می رود و یكی به راست، 
یكی باال و یكی پایین. انگار هر كســی كه می تواند می خواهد 

زودتر برود.
مغــازه داری ملول و بی حوصلــه روی صندلی  زهــوار دررفته 
جلوی دكانش نشسته و روزمرگی را طی می كند. در این میان 
گاهی صدای جیغ و بازی بچه ها از ته كوچه های تنگ و باریك 
دروازه غار به گوش می رسد كه با ســبدهای مملو از آدامس و 
فال های رنگارنگ پی كار می دوند. آِسناد تنها كودكی نیست كه 
سقف درخواست هایش از قامت كوتاه خودش نیز كوتاه تر است. 
این مدرســه قلب تپنده ۱0۵۱كودك كار است كه زندگی هر 

كدام تراژدی ای با ته مزه تلخ خشونت است.

2    باربری كه بهرام بود
»بهرام« پسری قوی هیكل كه از شــمایل دست هایش معلوم 
است كه روزگار سختی را گذرانده، در مورد خانواده یا وضعیتش 
هیچ نمی گوید، همیشــه در كارگاه چوب بری است و در حال 
كار كردن، بعد فوت والدینــش پیش خواهرش زندگی می كند 
و جز با معلمانش با كسی حرف نمی زند. معلمش كه تواضع را 
با لبخندی مداوم زینت چهره اش كرده است می گوید: »سال ها 
پیش فرزندش بیمار شده بود و برای درمانش به بیمارستانی در 

همان حوالی رفته بودند كه از قضا بهرام آنها را در بیمارســتان 
دیده. آخر آن موقع بهرام روی نیســان باربری می كرد و میوه 
می فروخت. وقتی فهمید چرا معلمش آنجاست می خواست تمام 
پول هایش را به او بدهد، حتی گفته بود اگر كم اســت می تواند 
از صاحب كارش قرض بگیــرد«. بهرام آن اوایــل برای بازی و 
وقت گذرانی به مدرسه می آمد. بچه ها را اذیت می كرد و روحیه 
پرخاشگری داشــت اما محبت و تأثیر آن در طول زمان چون 
سنگی كه زیر قطره های آب ســوراخ شود در بهرام رخنه كرده 
و او حاال 3سالی است كه دارد نجاری یاد می گیرد. دیگر پشت 
نیسان برای فروختن میوه داد نمی زند بلكه در یك نجاری كار 

می كند و رؤیای داشتن نجاری خودش را در ذهن می پروراند.
داوودی، مدیر مدرسه می گفت، این روزها اگر سری به زندان ها 
بزنیم و افرادی كه با جرائمی هولناك در این گوشه اسیر شده اند، 
ببینیم زود می فهمیم كه همه شــان كودكی بدی داشــته اند؛ 
آسیب هایی كاماًل نزدیك به شــرایط كودكان كار این روزهای 
تهران. كودك كار امروز، جوان بزهكار فرداست چون او چیزی 
جز خشونت و تحقیر از این شــهر و مردمانش به عاریه نگرفته 

است و چند صباحی بعد همان را پس می دهد.

3    پ مثل پرستار، ع مثل عروسك
»پریما« دختر ۱0ســاله كه از وقتی پدرش فوت شــده دیگر 
نــان آوری ندارند با مــادرش در كارگاه خیاطــی كار می كند. 
موهایش خرمایی اســت، صورتش آفتاب سوخته و در حالی كه 
قاشــق غذا را به ســمت دهان می برد، با لحنی كودكانه و آرام 
می گوید: »دوست ندارد به افغانستان برگردد. جنگ، آنجا خانه 
و زندگی شان را ویران كرده اســت«. در افغانستان دامپروری 
داشــتند و زندگی شــان به خوبی می چرخید اما از زمانی كه 
پدرش فوت كرده است مســئولیت او و 4خواهرش روی دوش 
مادرشــان اســت. برادری دارد كه از بد روزگار گرفتار بیماری 
است و نمی تواند كار كند. پریما از حال خوش روزهای سالمتی 

برادرش می گوید؛ »آن موقع ها كه برادرم حالش خوب بود برایم 
خوراكی می خرید. االن كه برادرم حالش بد شده و مدام كف از 
دهانش می ریزد، می ترسیم. آنقدر كه همه ما از ترس به بیرون 
خانه فرار می كنیم.« پریما دوست دارد حال برادرش خوب شود 
و دیگر تشنج نكند. دوست دارد پرستار خوبی شود تا هر وقت 
حال برادرش بد شد، از او پرســتاری كند و نیاز نباشد كسی از 
خانه بیرون بــرود. علی یكی دیگر از كــودكان كار كه در مورد 
خانواده اش هیچ نمی گفت و سؤاالت را با اشاره دست و نهایتا بله 
یا خیر جواب می داد، چهره ای عروسك وار دارد و در نامه ای به 
رئیس پلیس نوشته است: »شب یلدا بلندترین شب سال است. 
من و دوستانم در این شب بیشتر از هر زمان دیگری كار می كنیم 
پس  ای كاش شما بســاط ما را جمع نكنید و با دوستانم كاری 
نداشته باشید! آخر ما هم باید پولی برای خوردن و زندگی كردن 
دربیاوریم«. نامه اش را در مدرسه تا انتها می خوانم. حرف های 
كودكانه اش را با لحنی بزرگ تر از سنش نوشته؛ حرف هایی كه از 
جنس آرزوست و حاال حاالها باید منتظرش باشد تا شاید رنگ 

واقعیت به خود بگیرد.

4   یك گام نزدیك تا آرزو 
نیلوفر ۱3ساله دختری است با موهای ســیاه كه خیلي تند 
حرف می زند. لباسي با طرح گل های رنگارنگ به تن كرده و 
پیداست كه از پوشیدنش راضی است. می گوید لباس هایش 
را خودش با آن دســت های مهربانش دوخته اســت. پدرش 
چرخ میوه فروشــی دارد و 4سال اســت كه برای پیدا كردن 
كار از افغانســتان همراه خانواده 6نفره شان به ایران آمده اند. 
می گوید: »قبال دوست داشتم آدامس بفروشم اما االن دیگر 
نمی خواهم و می خواهم توی كتابفروشــی كار كنم«. حاال به 
آرزویی كه دارد چند قدم نزدیك تر شده است. حوالی میدان 
راه آهن در یك كارگاه صحافی كار می كنــد. برای اینكه كار 
كند پدرش رضایت نامه داده و بــرای همین هم صاحب كار 
اجازه داده دختر ۱3ساله مو ســیاه پیش او كار یاد بگیرد؛ »از 
اینكه دارم كار می كنم و به كتاب نزدیكم خوشحالم. با اینكه 
بوی چسب و مواد شیمیایی خیلی خوب نیست و سرم را درد 
می آورد اما از بودن زیر آفتاب و سر چهارراه و فروختن آدامس 
بهتر است.« رؤیای سفر به اقیانوس آرام را در سر می پروراند. 
حاال از كجا چنین آرزویی دارد معلوم نیست. دوست دارد گیتار 
یاد بگیرد و بعد با گیتارش به اقیانوس آرام برود. عقیده اش نیز 
مانند آرزویش رنگ و بوی دیگری نسبت به بقیه بچه ها دارد؛ 
پول نمی خواست، عقیده داشــت پول زیاد، غصه می آورد. به 

اندازه رفع نیاز باشــد كافی اســت. اما اینكه او اصاًل تصوری 
درباره پولدار بودن دارد یا نه رازی اســت نهفته در دل همان 

اقیانوس های ژرف.

5    سفر به اقیانوس آرام
یكی از ساكنین نزدیك مدرسه كه تقریباً تمام عمرش را اینجا 
زندگی كرده، از زباله های تلنبار شده اطراف می گوید؛ زباله هایی 
كه كــودكان كار برای جمع كــردن تكه ای آهن یــا مقداری 
پالستیك درون آنها می لولند. بســیاری از كودكان حمامی در 
خانه ندارند، خانه هــای قدیمی این منطقــه از همان اول هم 
حمام نداشتند. مردم برای استحمام به حمام عمومی می رفتند 
و خانواده های فرودســت و كودكان كاری كه اصاًل خانواده ای 
ندارند در همین خانه های قدیمی بدون حمام زندگی می كنند. 
قباًل حمام عمومی در این محل بود كه االن فقط خرابه ای از آن 
باقی مانده و اگر كسی بخواهد به حمام عمومی برود باید راهی 
طوالنی برود تا به مقصد برسد. راه دور اما تنها مشكل كودكان 
در رسیدن به حمام نیست، قیمت حمام عمومی هم دیگر صرفه 
اقتصادی ندارد. یك كودك كار اگر بخواهد هر هفته حمام برود 
باید هفته ای ۱۵هزار تومان از جیب بدهد. در ماهش می شــود 
60هزار تومان. 60هزار تومان در  ماه هزینه استحمام برای كسی 
كه با این شرایط كرونا شــاید روزی ۵ تا ۱0 هزار تومان درآمد 
دارد و آن هم حتی خرج نان شــب خودش و خانواده نمی شود 

یعنی خیلی زیاد؛ خیلی خیلی زیاد.

6    پولدار دروازه غار 
رضا پسری است از حوالی متروی شوش؛ با موهای كمی روشن 
و جثه ای ضعیف با لباس هایی كه به تنش گریه می كند. فقر از 
آناتومی بدنش می بارد و فكر و ذكرش فروش بالل هایی است كه 
در آب نمك خوابانده اســت. آخر تمام خانواده اش چشم انتظار 
درآمدی از كسب و كارش هستند. او اندوهگین از وضعیت این 
روزهایش می گوید:»خیلی وقت اســت كه به خاطر كرونا دیگر 
نمی شود چیزی فروخت و حتی اگر شیشــه ماشین ها را پاك 
كنی دیگر كســی پولی نمی دهد«. انگار 3 ماه است كه كار و بار 
كسادشان كسادتر شده و دیگر حتی همان پول نان شبانه هم از 
كار طاقت فرسای روزانه گیرش نمی آید. او هم یك آرزو دارد. از 
بس كه ماشین های مدل باال و رنگ و وارنگ دیده، می خواسته و 
می خواهد كه پولدار شود. اما تعریفش از پولدار شدن آن تعریفی 
نیست كه بیشترمان داریم؛ »دلم می خواهد آنقدر پولدار بشوم 
تا یك خانه در دروازه غار برای خانــواده ام بخرم. یك پراید هم 
داشته باشم تا با آن بروم مسافركشی.« دیوار آرزوها پر است از 
نماد زندگی، عشق، انسانیت كه سیاه و روشن هایی از شرایط بد 

و خشونت و افسردگی نیز درونش جاری است.

7    این ماجرا ادامه دارد
بهرام هر روز در نجاری پیشــرفت می كند و هر روز یك قدم به 
ســمت زندگی بهتر گام  برمی دارد. رضا دنبال كسب مهارت به 
مدرسه آمده است و علی، آِسناد و برادرش هنوز روی درخواست 
خود از پلیس پافشاری می كنند. نیلوفر صحافی می آموزد و پریما 
خوب درس می خواند تا پرستار شــود. اما حتی تمام بچه های 
مدرســه كودكان كار قطره ای از دریای كودكانی هســتند كه 
كار می كنند. بیشتر بچه های این مدرسه بعد از كالس هایشان 
به نحوی در چرخاندن چرخ زندگی مجبور به كارهای سنگین 
می شوند و گاه حتی دســتان كوچك آنها یارای چرخاندن این 
چرخ روغن نخورده را ندارد. علی و رضا امیدوارند كرونا هر چه 
زودتر تمام شــود و آنها بتوانند مثل قدیم چیزی بفروشــند و 
شب ها دست خالی خانه نروند. شــهرداری هنوز هم زباله ها را 
نبرده و كودكان هنوز با كیسه های بلندتر از قامتشان در میان 
این طالهای كثیف می لولند و مافیای آشغال هر روز خرسندتر 
از دیروز است. گذر زمان، این بچه ها را دلســردتر و افسرده تر 
می كند؛ اینجاست كه باید ترسید. آخر مگر نمی دانید شیطان 
همیشه برای دست های عاطل و باطل كار ناجوری جور می كند؟! 
چراغ قرمزها هنوز هم به همان روال قدیم كار می كنند و مردم 
این روزها بیشــتر از هر روز دیگری از مزد دادن به این كودكان 

سر باز می زنند.

 آرزوهای بزرگ
نان آوران كوچك 
خبرنگاران همشهری میان كودكان كار رفته اند و از آرزوها، عالیق 

و بیم و امیدهایی كه در زندگی دارند روایت هایی ناب آورده اند
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فناوری تبدیل 
انرژی نور به 
 الكتریسیته
فتوولتائیك 
فناوری تبدیل 
انرژی نور به 
الكتریسیته، 
به وسیله استفاده 
از نیمه رساناهایی 
است كه ویژگی 
اثر فتوولتائیك 
دارند. یك سامانه 
فتوولتائیك 
با به كارگیری 
پانل های 
خورشیدی كه 
هركدامشان 
دارای تعدادی 
سلول 
خورشیدی 
هستند، می تواند 
برق تولید كند

جهان استارتاپی

 یوتوب چینی 
استارتاپ 

كوایشو در زمینه 
اشتراك گذاری 

تصاویر ویدئویی 
فعالیت می كند 

و به نوعی نسخه 
چینی یوتوب 

به حساب می آید 
و هم اكنون بیش 

از ۲۰۰میلیون 
كاربر فعال دارد 

كه به خاطر شیوع 
ویروس كرونا 

و خانه نشینی، 
كاربران فعالش 

افزایش هم پیدا 
كرده اند

در دنیای امروزی، اســتارتاپ ها بــا ایده های نوین 
روزبه روز در حال توسعه و رشد هستند. ایده تاسیس 
استارتاپ، چندین سال است كه شكل گرفته و در این 
بین، برخی  توانسته اند سرمایه های بسیاری جذب كنند 
و به دنبال آن درآمدزایی باالیی داشته باشند. اكنون به 

بررسی باارزش ترین استارتاپ های دنیا می پردازیم.

ByteDance
سال تاسیس: ۲۰1۲

دفتر مركزی: پكن - چین
ارزش كنونی: 75میلیارد دالر

كار ایــن اســتارتاپ كمــی عجیب وغریب، امــا در نوع 
خود بی نظیر اســت. آنها با اســتفاده از هوش مصنوعی و 
الگوریتم هایی كــه در اختیار دارند، كاربــران مختلف را 
در فضای مجازی به ویژه در شــبكه های اجتماعی مانند 
فیسبوك و اینستاگرام زیرنظر می گیرند و اطالعات و آماری 
را كه از آنها به دست می آورند، به مشتریان خود می فروشند.

Didi Chuxing
سال تاسیس: ۲۰1۲

دفتر مركزی: پكن - چین
ارزش كنونی: 56میلیارد دالر

این اســتارتاپ كه شــركتی برای حمل ونقل و همچنین 
ارســال غذاســت، در روزهای كرونایی هم كاسبی خود 
را داشت و نگذاشت كه فشــار اقتصادی ناشی از بیماری 

كووید - 19تأثیر چندانی بر فعالیت هایش بگذارد.

Stripe
سال تاسیس: ۲۰1۰

دفتر مركزی: سانفرانسیسكو - كالیفرنیا
ارزش كنونی: 35/۲5میلیارد دالر

این شركت، باارزش ترین اســتارتاپ آمریكایی به حساب 
می آید. استرایپ، استارتاپی برای پرداخت های اینترنتی 

است و مردم را از رفتن به بانك معاف می كند.

SpaceX
سال تاسیس: ۲۰۰۲

دفتر مركزی: هاتورن - كالیفرنیا
ارزش كنونی: 33/3میلیارد دالر

درباره اسپیس ایكس تنها می توانیم به این نكته اشاره كنیم 
كه ارزشمند ترین اســتارتاپ در حوزه فضاست. چندی 
پیش این شركت توانست نخستین فضاپیمای سرنشین دار 
خصوصی جهان را با موفقیت به فضا پرتاب كند. پس از آن 

نیز، آنها چندین ماهواره دیگر را راهی فضا كردند.

Airbnb
سال تاسیس: ۲۰۰8

دفتر مركزی: سانفرانسیسكو - كالیفرنیا
ارزش كنونی: 18میلیارد دالر

این استارتاپ قدمت بیشتری نســبت به استارتاپ های 
بزرگ دنیا دارد. فعالیت آنها در زمینه رزرو هتل در نقاط 
مختلف جهان است. البته این روزها، شیوع ویروس كرونا، 
خسارات ســنگینی را به صنعت گردشگری جهان زده و 
این استارتاپ هم در این ایام ضرر كرده است؛ با این حال 

Airbnb همچنان یكی از برترین های دنیاست.

Kuaishou
سال تاسیس: ۲۰11

دفتر مركزی: پكن - چین
ارزش كنونی: 18میلیارد دالر

استارتاپ كوایشو در زمینه اشتراك گذاری تصاویر ویدئویی 
فعالیــت می كند و به نوعی نســخه چینی یوتوب اســت و 
هم اكنون بیش از ۲۰۰میلیون كاربر فعال دارد كه به خاطر 
كرونا و خانه نشینی، كاربران فعالش افزایش هم پیدا كرده اند.

One97Communications
سال تاسیس: ۲۰۰۰

دفتر مركزی: نویدا - هندوستان
ارزش كنونی: 16میلیارد دالر

باارزش ترین اســتارتاپ هندی، در زمینه خدمات مالی 
و پرداخت های آنالین فعالیت می كند و در این كشــور از 

محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است.

Epic Games
سال تاسیس: ۲۰۰1

دفتر مركزی: مریلند - آمریكا
ارزش كنونی: 15میلیارد دالر

از نام این اســتارتاپ مشخص اســت كه در زمینه بازی های 
ویدئویی و آنالین فعالیــت می كند. در ایام شــیوع بیماری 
كووید - 19، اپیك گیمز، كار و كاسبی بسیار خوبی داشته است.

DJI Innovations
سال تاسیس: ۲۰۰6

دفتر مركزی: شنزن - چین
ارزش كنونی: 15میلیارد دالر

این استارتاپ امور مربوط به فیلمبرداری ها را انجام می دهد 
و با داشــتن تصویربرداران حرفه ای و تجهیزات مناسب، 

سفارش برای فیلمبرداری می پذیرد.

Grab
سال تاسیس: ۲۰1۲

دفتر مركزی: سنگاپور و اندونزی 
ارزش كنونی: 14/3میلیارد دالر

تحویل غذا در برخی كشــورها، مانند سنگاپور از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است. مدیران این استارتاپ تصمیم 
گرفتند پس از كســب موفقیت های پرشمار در سنگاپور، 

دفتر دیگری را نیز در اندونزی راه اندازی كنند.

ارزشمندترین استارتاپ های دنیا
چینی ها، آمریكایی ها و هندی ها در زمره 

دارندگان برترین استارتاپ های جهان قرار دارند و 
اكوسیستم نوآوری آنها به خوبی در حال كار است

تولید برق با سایه 
 دانشمندان دستگاهی ساخته اند كه با استفاده از كنتراست 

نور و سایه می تواند یك ساعت دیجیتال را شارژ كند

شاید در نگاه اول، شبیه فیلم های علمی - تخیلی به نظر 
بیاید، اما یك »مولد انرژی ســایه ای«)SEG(  به تازگی 
ابداع شــده و یك نمونه اولیه واقعی به شمار می آید. این 
مدل مفهومی جالب می تواند به ما كمك كند تا چگونگی 

تولید انرژی تجدیدپذیر را در داخل خانه تغییر دهیم.
SEG برای تولید برق، از كنتراست بین تاریكی و روشنایی 
استفاده می كند. این وسیله از مجموعه ای از نوارهای نازك 
با غشای طالیی رنگ كه روی یك سیلیكون ویفری شكل 
قرار گرفته، ساخته شده اســت. این مجموعه داخل یك 

پوشش پالستیكی انعطاف پذیر قرار گرفته است.
سایت ساینس آلرت در گزارشی نوشته است: درحالی كه 
فضاهای دارای سایه معموالً برای تولید انرژی تجدیدپذیر 
خورشیدی مشكل ساز هستند،  فضاهای سایه ای برای این 
وسیله می توانند كارساز باشند و به تولید برق ادامه دهند. 
این فناوری كه به گفته سازندگان آن، ارزان تر از یك سلول 
خورشیدی معمولی است، مقادیر كمی برق تولید می كند 
و به عنوان مثال، می تواند برای گجت های موبایلی مورد 

استفاده قرار گیرد.

سایه ها همه جا هستند
تان ســوئی چینگ كه دانشمند رشــته مهندسی مواد 
دانشگاه ملی سنگاپور اســت، می گوید: سایه ها همه جا 
هســتند و ما اغلب فضاهای دارای ســایه را مكان های 
مناســبی می دانیم. در كاربردهای معمولی فتوولتائیك 
یا اپتوالكترونیك كه در آنها از منبع نور ثابت برای تغذیه 
دستگاه های برقی استفاده می شود، وجود سایه و فضاهای 
سایه دار موضوع خوشایندی نیســت، زیرا باعث كاهش 

كارایی دستگاه ها می شود.
فتوولتائیك فنــاوری تبدیل انرژی نور به الكتریســیته، 
به وسیله استفاده از نیمه رســاناهایی است كه ویژگی اثر 
فتوولتائیك دارند. یك سامانه فتوولتائیك با به كارگیری 

پانل های خورشــیدی كه هركدامشــان دارای تعدادی 
سلول خورشــیدی هســتند، می تواند برق تولید كند. 
اپتوالكترونیك هم مطالعه و اســتفاده از دســتگاه ها و 
سیســتم های الكترونیكی اســت كه نور را شناسایی و 
كنترل می كند و معموالً به  عنوان زیرمجموعه حوزه دانش 
فتونیك )شــاخه ای از فیزیك و مهندسی كه به گسیل، 
عبور، تقویت و ثبت نور به  وســیله ابزار نوری می پردازد( 
محسوب می شــود. ســوئی چینگ می گوید: در این كار 
ما از كنتراست روشنایی ناشــی از سایه ها به عنوان منبع 
غیرمستقیم انرژی بهره برده ایم. كنتراست در روشنایی 
باعث ایجاد اختالف ولتاژ بین بخش های ســایه و نورانی 
می شود و در نتیجه یك جریان الكتریكی ایجاد می كند. 
تولید انرژی در مكان های سایه دار با استفاده از این مدل 

مفهومی جدید تاكنون سابقه نداشته است.
آنچــه واقعا دســتگاه SEG را كارآمــد می كند، همین 
كنتراست بین ســایه و نور اســت. این تیم به این نتیجه 
رسیده است كه این دستگاه مولد انرژی دو برابر سلول های 

خورشیدی معمولی، در شرایط مشابه، كارایی دارد.
هنگامی كه SEG كاماًل در ســایه یا كاماًل در معرض نور 
است )یعنی زمانی كه میزان ولتاژ در كل نوارهای دستگاه 
یكسان اســت( یا هیچ انرژی ای تولید نمی شود یا تولید 

انرژی آن بسیار كم است.
این تیم با حركت دادن این دســتگاه در انواع سایه ، اعم 
از سایه ابرها و سایه های متحرك شــاخه ها و برگ های 
درختان توانســته انرژی كافی )1/۲ولت( برای شارژ یك 
ساعت دیجیتال تولید كند. البته این میزان انرژی می تواند 

در آینده بیشتر هم شود.
اندرو وی، فیزیكدان دانشــگاه ملی ســنگاپور می گوید: 
ما همچنیــن دریافته ایم كه مســاحت مطلوب ســطح 
دستگاه برای تولید برق در وضعیتی باید باشد كه نیمی از 
سلول های دستگاه SEG در روشنایی و نیمه دیگر در سایه 

قرار بگیرد، زیرا تولید و جمع آوری انرژی در این وضعیت 
اتفاق می افتد. دستگاه SEG همچنین می تواند به عنوان 
یك سنسور عمل كند. این دستگاه می تواند سایه هایی را 
كه از باالی آن عبور می كنند حس كند و به این ترتیب قادر 

خواهد بود حركت اشیای عبوری را ثبت كند.

كاهش هزینه
 این دســتگاه همچنین می توانــد كاربردهای مختلفی 
در دستگاه های خانه های هوشــمند داشته باشد و حتی 
می تواند برای تولید حسگرهایی كه خودشان انرژی تولید 
می كنند )self-powered sensors( هم استفاده شود.
با وجود این هنوز كارهای زیادی برای انجام دادن وجود 
دارد. اكنون پژوهشــگران می خواهند با جایگزین كردن 
 SEG غشای طالیی با یك ماده متفاوت، هزینه دستگاه
خود را كاهش دهند. این دســتگاه همچنین می تواند با 

دستگاه های پوشیدنی سازگار شود.
در آینده هرچه روش های تولید برق تجدیدپذیر بیشــتر 
شــود، با خیالی آســوده تر می توانیم گجت های خود را 
افزایش دهیم. به این ترتیب برای تولید انرژی نیاز كمتری 
به سوخت های فسیلی خواهیم داشــت. اكنون سایه ها 

می توانند به فهرست منابع جایگزین انرژی اضافه شوند.
 ایــن پژوهشــگران در مقالــه خــود كــه در مجلــه

 Energy & Environmental Science منتشر شده 
است، نوشته اند: دســتگاه SEG ما با ویژگی هایی چون 
مقرون به صرفه بودن، ســادگی و پایــداری، نویدبخش 
معماری های امیدواركننده ای خواهد بود زیرا این دستگاه 
می تواند برای شرایط مختلف، از فضاهای محیطی گرفته 
تا تغذیه دستگاه های الكترونیك، انرژی سبز تولید كند و 
همچنین به عنوان بخشی از سیستم های حسگر هوشمند، 

به ویژه در ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد.

هیجان برادران رایت در مریخ
 ناسا قصد دارد یك بالگرد را به عنوان بخشی از ماموریت آینده مریخ، در اتمسفر رقیق این سیاره به پرواز درآورد 

و دست به ماجراجویی هیجان انگیزی مثل نخستین پرواز انسان بزند
 انسان قرار است آسمان یك سیاره دیگر را تسخیر كند. ناسا به عنوان 
بخشــی از ماموریت بعدی خود به مریخ كه در تابستان امسال انجام 
می شود، تالش خواهد كرد كاری را انجام دهد كه قبال انجام نشده است؛ 
به پرواز درآوردن یك هلی كوپتر در اتمسفر رقیق مریخ. نیویورك تایمز در گزارشی نوشته است: درصورت موفقیت 
این هلی كوپتر كوچك كه با نام Ingenuity به معنی »نبوغ« شناخته می شود، راه جدیدی برای كاشفان آینده صنعت 
روباتیك باز می شود تا به این ترتیب دانشــمندان بتوانند »نمای دید پرنده« مریخ و جهان های دیگر را در منظومه 
شمسی ببینند. نمای دید پرنده، حالت نگاه كردن از باال به اشیا، افراد و... است كه معموال در نقشه های جغرافیایی و 

ساختمانی استفاده می شود.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

دشواری پرواز در مریخ
میمی آنگ، مدیر پروژه هلی كوپتر مریخ در آزمایشگاه 
پیشران جت ناســا، می گوید: این اتفاق بسیار شبیه به 
لحظه موفقیت برادران رایت است، اما در سیاره ای دیگر. 
پرواز در مریخ یك تالش بی اهمیت نیست. هوای زیادی 
در آنجا وجود ندارد كه بتوان از آن برای صعود اســتفاده 
كرد و در ســطح مریخ، تراكم جو تقریبا یك صدم تراكم 
جو زمین اســت. جاذبه كمتر، یعنی یك سوم آنچه در 
زمین احســاس می كنید، به پــرواز هلی كوپتر در هوا 
كمك می كنــد. اما برخاســتن از ســطح مریخ معادل 
پرواز در ارتفــاع 3۰كیلومتری باالی كره زمین اســت. 
تاكنون هیچ هلی كوپتری نتوانسته به این ارتفاع صعود 
و پرواز كند. این ارتفاع بیش از ۲برابر ارتفاعی اســت كه 
معموال هواپیماهای مسافربری در آن پرواز می كنند. این 
هلی كوپتر سوار بر مریخ نورد perseverance به سیاره 
ســرخ خواهد رفت. perseverance پنجمین مریخ 
نورد روباتیك است كه ناسا به این سیاره فرستاده است. 
این ماموریت كه قرار است در تاریخ ۲۰ژوئیه آغاز شود، 
یكی از 3ماموریت مریخی است كه امسال برنامه ریزی 
شده است. جیم بریدنشــتین، مدیر ناسا، هفته گذشته 
 در یك كنفرانس خبری كه بــا پیش نمایش ماموریت

 perseverance همراه بود، به نكته ای برای برجسته 
كــردن اهمیت هلی كوپتر نبوغ اشــاره كــرد. او گفت: 

چیزی كــه مرا به عنوان یك مدیر ناســا بیــش از همه 
هیجان زده كرده است، آماده شدن برای تماشای پرواز 
یك هلی كوپتر در جهانی دیگر اســت. همه سفینه های 
فضایی كه تا سال1997 به ســطح مریخ فرستاده شده 
 بودند، سطح نشــین بودند، اما در سال1997، ماموریت
 Pathfinder چیزی با خود داشــت كه برای ناسا یك 
انقالب به شــمار می آمد؛ یك روبات چرخ دار. این مریخ 
نورد كه نامش »سوجورنر« بود تقریبا اندازه یك كابینت 
كوتاه كشودار بود. این موفقیت در سال۲۰۰4 با ۲مریخ 
نورد دیگر به نام های Spirit و Opportunity كه اندازه 
 ماشــین های بازی گلف بودند و پس از آن با مریخ نورد
 Curiosity در ســال۲۰1۲ كه  انــدازه یك خودروی 
معمولی بود، ادامه پیدا كرد. برای یك كاوشگر روباتیك در 
سیاره ای دیگر، توانایی حركت در محیط اطراف، مزیتی 
بزرگ به شمار می آید، چراكه باعث می شود دانشمندان 
فقط به یك نقطه خیره نشوند. چنین سطح نوردی می تواند 
به همه جا سركشی كند و برای مشاهده دقیق تر سنگ های 
شگفت انگیز متوقف شود. این آزادی عمل برای دستیابی 
به درك فعلی ما از مریخ در اكتشافات اولیه مهم بود. االن 
می دانیم این سیاره كه اكنون سرد و خشك است، زمانی 
مرطوب بوده و حداقل دارای برخی محیط هایی بوده كه 

احتماال برای زندگی قابل سكونت بوده اند.

ویژگی های فنی نبوغ
نبوغ در اصل همتای هوایی ســوجورنر و نمایش یك 
فناوری جدید به حســاب می آید كه ممكن اســت در 
ماموریت های بعدی از آن استفاده بیشتری شود. بدنه 
نبوغ تقریبا  اندازه یك توپ ســافت بال با 4پای باریك 
است كه به آن چســبیده و دارای ۲مجموعه پّره است 
كه هركدام از یك سر تا سر دیگر حدود 1۲۰سانتی متر 
طول دارنــد و در جهت مخالــف می چرخند. وزن آن 
هم فقط 18۰۰گرم اســت و در حالت ایستاده تقریبا 
45ســانتی متر طول دارد. باب باالرام، مهندس ارشد 
هلی كوپتــر، در دهــه199۰ كار خود را بــا برخی از 
همكارانش برای توسعه این ایده شــروع كرد. باالرام 
می گوید: من واقعا به جایی نرسیدم. ما چندین آزمایش 
كوچك انجام دادیم، اما بعد از گذشت حدود 7-6 سال 
به نتیجه نرسیدیم. او توضیح می دهد كه چارلز االچی، 
مدیر آزمایشگاه پیشــران جت به این پروژه عالقه مند 
شد و پول بیشتری برای مطالعات ما تأمین كرد. باالرام 
می گوید: همین موضوع باعث پیشرفت ما در این پروژه 
شــد. انجام كاری كه قبال انجام نشده بود، یك چالش 
مهندسی به شــمار می آمد كه برای خانم آنگ جذاب 
بود و باعث شــد كه در اواسط ســال۲۰14 به عنوان 

مدیر پروژه به این گروه بپیونــدد. خانم آنگ كه پیش 
از پیوســتن به پروژه مریخ، معاون مدیر سیستم های 
خودران آزمایشگاه پیشران جت بود، می گوید: حدود 
۲۰سال پیش، واقعا به دالیل ریاضی و محاسباتی این 
كار امكان پذیر نبود. اما بعضی از پیشــرفت ها، مانند 
كوچك سازی  وسایل الكترونیكی و باتری هایی كه انرژی 
و مواد بیشــتری را می توانند در تیغه های سبك وزن 
ذخیره كنند، سرانجام رؤیای ماشین های پرنده مریخ 

را به یك امكان فناورانه تبدیل كرده است.

پایان خوش
گریپ در همان زمان، مدیریت توســعه الگوریتم های 
رایانه ای را كه هدایت و تنظیم سریع پرواز هلی كوپتر 
را ممكن می كرد برعهده داشت. توسعه این الگوریتم ها 
باعث می شد تا این وسیله بتواند به طور خودكار به تغییر 

شرایط جوی در مریخ پاسخ دهد.
نمونه اولیه بعدی در ماه مه ۲۰16 آماده شد. در همان 
محفظه ای كه اتمسفر ســبك مریخی را شبیه سازی  
می كند، هلی كوپتر برخاست و سپس به طور یكنواخت 
و به آرامی به زمین نشست. برای نخستین بار، یك نمونه 
اولیه هلی كوپتر در شرایطی كه جو مریخ را شبیه سازی  
كرده بود، تحت كنترل پرواز قرار گرفت؛ اگرچه هنوز به 

یك منبع تغذیه خارجی و رایانه متصل بود.
 Qualcomm طراحی كامل )با باتری ها، یك پردازنده
Snapdragon كه همان پردازنده تلفن های همراه 
است، سیستم های ارتباطی و سنســورها، به  صورت 
یكپارچه( انجام و در ژانویه سال۲۰18 آماده شد. برای 
تقلید از كشش گرانشی ضعیف تر مریخ، یك قرقره به 
سمت جلو قرار داده شد تا بخشــی از گرانش زمین را 
خنثی كند. تراكم هوا از محفظه دوباره تخلیه شد. اما 
این بار، به جای هوای زمین، مقداری دی اكسید كربن 
)ماده اصلی تشكیل دهنده هوای مریخ( به محفظه پمپ 

شد. به این ترتیب بالگرد از زمین بلند شد و پرواز كرد.
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نگاه دیگر

انگلیســی ها در حال تهیه برنامه ای برای قانونی ســازی  
ویرایش ژن های محصوالت كشــاورزی در این كشــور 
هســتند. دانشــمندان می گویند ایــن كار امكانی برای 
كشورشان فراهم می كند تا بتواند انواع بهتر و مغذی تری 
از گیاهان را برای رشد و نمو تولید كند. به گزارش گاردین، 
همچنین این قانون در صورت تصویب، چراغ سبزی است 

برای ویرایش ژن در حیوانات.
اصالح ژنتیك سال هاســت كــه مســئله ای جنجالی و 
بحث برانگیز در جهان بوده اســت و حوزه های مختلف، از 

گیاهان گرفته تا انسان را دربر می گیرد.
این تغییر زمانی پیشنهاد خواهد شد كه الیحه كشاورزی 
فعلی،  ماه آینده به مرحله كمیتــه خود در مجلس اعیان 
برسد و توسط تعداد زیادی از نمایندگان كه اعتقاد دارند 
چنین اقدامی مزایای طوالنی مدت خواهد داشت، حمایت 
شود. هم اكنون این عمل به شدت با مقررات اتحادیه اروپا 
محدود شده و این اتحادیه انجام آن را ممنوع اعالم كرده 

است.
طرح پیشــنهادی به مجلس اعیان انگلیس، شامل ایجاد 
اصالحیه در این الیحه بــه منظور قــدرت دادن به وزیر 
امورخارجــه برای دخالــت در امور محیط زیســت، غذا 
و امور روســتایی جهت ایجــاد تغییــر در قانون حمایت 
از محیط زیســت اســت؛ تغییراتی كه دیگر باعث ایجاد 
محدودیت و ممنوعیت در اصالح ژنتیك گیاهان و حیوانات 

در انگلیس نخواهد شد.
ویرایش ژن های گیاهان و حیوانات توســط همان قوانین 
ســختگیرانه اروپایی كنترل می شــود كه ارگانیسم های 
اصالح شده ژنتیك )GM( را كنترل می كند. با این حال، 
دانشــمندان می گویند ویرایش ژن ارزان تر، ســریع تر، 

ساده تر، ایمن تر و دقیق تر از فناوری GM است.
در حقیقت فناوری GM شامل انتقال كل ژن ها یا گروه های 
ژنی از یك گونه به  گونه دیگر است. در حالی  كه تكنیك های 
اخیر ویرایش ژن صرفا شــامل ایجاد تغییرات جزئی در 
ژن های موجــود در یك گیاه یا حیوان اســت و به همان 
اندازه ای ایمن اســت كه تكنیك های ســنتی تولیدمثل 
گیاهان. بنابراین قرار نیســت ســاختار ژنتیك یك گونه 
گیاهی یا حیوانی به كلی دســتكاری شــود و تغییر كند، 
بلكه برای بهبود آن تنها تغییرات كوچكی در ژنتیك رخ 

خواهد داد.

خوب یا بد؟
اصالح ژنتیك طرفداران و مخالفان جــدی خود را دارد. 
گروهی از دانشــمندان، اصالح ژنتیك را برای نجات بشر 
ضروری می دانند و در مقابل، گروهی دیگر آن را مسئله ای 
غیراخالقی یا حتی دخالت در خلقت به حساب می آورند. 
موافقان این مســئله می گویند با اصالح ژنتیك می توان 
بهره وری تولید محصوالت كشاورزی را به شدت باال برد و 
بحران غذایی جهان را كمتر كرد. همچنین در پزشكی این 
عقیده وجود دارد كه با اصالح ژنتیك می توان جلوی ابتال 

به بیماری های مرگبار را گرفت.
اما مخالفان، اصــالح ژنتیك را مضر و حتــی ضربه  ای به 

سالمت انسان می خوانند.
پروفسور دیوید بالكامب، دانشمندگیاه شناس از دانشگاه 
كمبریج، می گوید: مزایای اولیه ویرایش ژن برای كشاورزی 
انگلیس می تواند شامل گندم عاری از گلوتن، چغندرقند 
مقاوم در برابر بیماری و سیب زمینی هایی باشد كه حتی از 

آنهایی كه اكنون داریم سالم تر هستند.
اشتیاق فرســتادن الیحه ویرایش ژنتیك در نمایندگان 
مشترك كامال مشهود اســت. آنها استدالل می كنند كه 
استفاده گســترده از ویرایش ژن های محصوالت زراعی 
می تواند یك مزیت اساســی در كشــاورزی و در صنایع 
غذایی، بعد از برگزیت، برای انگلیس به همراه داشته باشد. 
لرد كامرون در طول مطالعه هفته گذشته این الیحه گفت: 
ما درواقع با ایــن الیحه قصد داریم پیام واضحی ارســال 
كنیم؛ اینكه به جلو حركت خواهیم كرد تا امكان ویرایش 
ژن در برنامه های تحقیقاتی ما فراهم شود. این روشی برای 
سرعت بخشــیدن به روش های طبیعی پرورشی مزرعه 
است تا اطمینان حاصل كنیم كه می توانیم نتایج محیطی و 
تغذیه ای را در تغذیه جمعیت انسانی روبه رشد خود بهبود 
بخشیم. شواهد روشنی وجود دارد كه نشان می دهد دولت 

نیز نسبت به چنین اقدامی دلسوز است.
لرد گاردینر كــه به نمایندگی از دولــت صحبت می كرد 
نیز گفت: در مورد ویرایش ژن، دولت نیز موافق است كه 

رویكرد اتحادیه اروپا در این خصوص غیرعلمی است.
حامیــان می گوینــد بــا آزادســازی ویرایــش ژن از 
محدودیت های گران قیمت اعمال شــده توسط اتحادیه 
اروپا در زمینه رشد گیاهان GM، برای شركت های كوچك 
و متوســط   نیز می توان پروژه های جدیدی را تنظیم كرد. 
هم اكنون فقط شــركت های بزرگ می توانند هزینه های 
 GM آزمایش های ســخت مورد نیاز هنگام رشد گیاهان
را پرداخت كنند. هفته گذشــته، لرد دوبز، از نمایندگان 
محافظه كار مجلس اعیان انگلیــس گفته بود: ما به دنبال 
آینده ای روشن تر، سبزتر و ابتكاری تر هستیم و این الیحه 

به كشاورزان كمك می كند تا به هدف خود برسند.
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 SARS-CoV-2

ایفا كرده اند 
تردید دارند

 جنجال اصالح ژنتیك گیاهان
در انگلیس 

موضوع اصالح ژنتیكی مدت های مدیدی است 
كه به عنوان مسئله ای چالش برانگیز در جهان، 

گیاهان و انسان ها را درگیر خود کرده است

 كرونا چطور تبدیل
به ویروس انسانی شد؟ 

نوع جدید ویروس كرونا هنوز هم یك 
دردسر جهانی است. محققان هنوز هم 
در حال تحقیق روی جزئیات این مسئله 
هستند كه این ویروس چطور از خفاش و 

پانگولین به انسان رسیده است
یك تیم خبره از دانشمندان كه در حال مطالعه روی منشأ ویروس جدید كرونا با 
نام علمی SARS-CoV-2 هستند به این نتیجه رسیده اند كه این ویروس قادر 
است جهش پیدا كرده و پس از انتقال از حیوان به انسان به عنوان یك ویروس 

كامال انسانی سلول بدن افراد را آلوده كند.
به گزارش ســاینس دیلی، ایــن محققان از دانشــگاه داك، آزمایشــگاه ملی 
لوس آالموس، دانشگاه تگزاس در ال پازو و دانشگاه نیویورك با انجام یك تجزیه 
و تحلیل ژنتیك، تأیید كردند كه نزدیك ترین خویشاوند این ویروس یك ویروس 
كروناست كه خفاش ها را آلوده می كند. اما توانایی این ویروس برای مبتالكردن 
انسان از طریق تبادل یك قطعه ژن بحرانی از یك ویروس كرونا كه یك حیوان 
پستاندار دیگر به نام پانگولین را آلوده می كند، به دست آمده است كه این باعث 
شده ویروس بتواند سلول های انسان را آلوده كند. محققان گزارش دادند كه این 
جهش از گونه ای به گونه  ای دیگر از پستانداران، نتیجه توانایی ویروس در اتصال 
به سلول های میزبان از طریق تغییر در ماده ژنتیك خود است. به نظر می رسد 
كه ویروس، از كلید مبدل برای راه پیداكردن به سلول میزبان انسانی استفاده 
می كند. در مورد SARS-CoV-2، كلید، یك پروتئین سنبله است كه در سطح 

ویروس یافت می شود. ویروس كرونا از این پروتئین 
برای اتصال به ســلول ها و آلوده كردن آنها استفاده 
می كند. دكتر فنگ گائو، اســتاد پزشــكی در بخش 
بیماری های عفونی دانشكده پزشكی دانشگاه دوك 
و نویســنده این مطالعه كه به طور آنالین در 29می 
 در مجله Science Advances منتشر شده است 
می گوید: كامال شبیه به ریشه ویروس سارس اصلی 
كه از خفاش ها به گربه سویت منتقل شد و سپس در 
انسان به شــكل جهش یافته ظهور كرد، یا مرس كه 

از خفاش ها به شترها و سپس به انسان ها منتقل شده بود، این ویروس كرونای 
جدید همه گیر نیز دچار تحوالت تكاملی در ماده ژنتیك شــده است كه باعث 
شد در نهایت انســان های زیادی در انتقال انسان به انســان به آن مبتال شوند. 
گائو و همكارانش می گویند كه ردیابی مســیر تكاملی ویروس به جلوگیری از 
بیماری های همه گیر ناشــی از این ویروس كمك می كند و احتماالً راهنمای 

بزرگی در تحقیق و توسعه واكسن علیه بیماری كووید-19 است.
این محققان همچنین دریافتند كه ویروس هــای كرونای معمولی پانگولین با 
SARS-CoV-2 بسیار متفاوت هســتند زیرا كرونای جدید مستقیماً باعث 
ایجاد همه گیری انسانی شده است. پانگولین، پولك پوست و مورچه خوار پولك دار 
عناوینی هستند كه برای اشاره به گروهی از جانوران از راسته پولك پوست سانان 
)Pholidota( اســتفاده می شــود. با این حال این 
ویروس ها حاوی محل اتصال گیرنده هستند )بخشی 
از پروتئین موسوم به سنبله كه برای اتصال به غشای 
سلولی الزم اســت( كه در عفونت انسان نقش بسیار 
مهمی دارد. این محل اتصال باعث می شود تا پروتئین 
سنبله ویروس بتواند به سلول های اپیتلیال تنفسی و 
روده، سلول های اندوتلیال و كلیه ها كه به وفور وجود 
دارند، متصل شود. درحالی كه كرونا ویروس خفاش 
 SARS-CoV-2 نزدیك ترین كرونــا ویروس بــه

اســت، محل اتصال آن بسیار متفاوت اســت و به خودی خود نمی تواند به طور 
مؤثر سلول های انسانی را آلوده كند. به نظر می رسد كه SARS-CoV-2 یك 
ویروس تركیبی بین ویروس های خفاش و پانگولین است كه »كلید« محل اتصال 
گیرنده الزم برای عفونت انسان را به دست آورده است. ژیاژون لی، از دانشگاه داك 
می گوید: بخش هایی از ویروس با درجه شباهت بسیار باالیی نسبت به اسیدهای 
آمینه بین ویروس های كرونای واگرا وجود دارند كه باعث آلوده شــدن انسان، 
خفاش و پانگولین می شــوند كه این نشــان می دهد این ویروس ها در انتخاب 
میزبان مشابه هستند و احتماالً باعث شده است كه جد SARS-CoV-2 بتواند 

از این حیوانات به راحتی به انسان منتقل شود.
النا جورجی، دانشمند آزمایشگاه ملی لوس آالموس می گوید: پیش از این اكثر 
مردم، توالی ویروس كروناي نمونه برداری شده از پانگولین ها كه در مقاله های 
مختلف علمی آورده شده اســت را دیده اند. با این حال، جامعه علمی هنوز در 
این مورد كه آیا پانگولین ها نقشــی در تكامــل SARS-CoV-2 ایفا كرده اند 
 تردید دارند. جورجی تأكید می كند: در تحقیقات مان نشــان دادیم كه در واقع
 SARS-CoV-2 دارای یك تاریخچه تكاملی غنی است كه شامل تغییر شكل 
مجدد ماده ژنتیك بین ویروس كرونای خفاش و پانگولین قبل از دســتیابی به 
توانایی خود برای انتقال به انسان است. در این مطالعه بنیادی، عالوه بر گائو، لی 
و جورجیا، نویســندگان دیگری ازجمله برایان فولی، چوان شیائو، ژیانگ پنگ 

كنگ، یو چن و بت كوربر نیز حضور داشته اند.

هیجان برادران رایت در مریخ
 ناسا قصد دارد یك بالگرد را به عنوان بخشی از ماموریت آینده مریخ، در اتمسفر رقیق این سیاره به پرواز درآورد 

و دست به ماجراجویی هیجان انگیزی مثل نخستین پرواز انسان بزند

عملكرد نبوغ در مریخ
طــی 30روز، این بالگرد تــا 5پرواز انجــام می دهد و 
بیشتر در انتظار پنل های خورشیدی برای شارژ مجدد 
باتری ها خواهــد بود. اولین مرحله این اســت كه این 
هلی كوپتر حدود چندمتر باال برود و تا 30ثانیه شناور 
بماند و سپس فرود بیاید. پروازهای بعدی، طوالنی تر، 
در ارتفاع بیشــتر و دورتر خواهند بود. در پرواز پنجم، 
اگر همه  چیز درست كار كند، نبوغ حدود 4/5متر باال 
می رود، 152متر پرواز می كند و سپس به همان جایی 
برمی گردد كه پروازش را آغاز كرده بود. این هلی كوپتر 
2دوربین دارد: یك دوربین رو به پایین و سیاه و سفید 
كه برای ردیابی مكان هلی كوپتر مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و یك دوربین رنگی برای مشاهده نمای مورب 
مناظر مریخ. نبوغ پس از انجام پروازها، در محل فرود 
نهایی خود باقی می ماند و Perseverance برای بقیه 

ماموریت خود به حركت ادامه می دهد.

آنگ می گوید كه این فناوری می تواند با یك ســفینه 
بزرگ تر سازگار شود و وزنش به جای 1/8كیلوگرم به 
13كیلوگرم برسد. در این صورت می تواند چندجفت 
دوربین سنگین تر و ابزارهای دیگر را با خود حمل كند.

اكنون، ناســا برای ارســال Dragonfly بــه تایتان 
)بزرگ ترین قمر كیوان( برنامه هایی را درنظر دارد. اما 
تایتان اتمسفر غلیظی دارد كه پرواز در آنجا اقتضائات 
خود را دارد و شــبیه چالش های تكنولوژیكی پرواز در 

مریخ نیست. Dragonfly یك بالگرد هسته ای است.
حتی اگر هلی كوپترهای آینده به سمت مریخ حركت 
كنند، آنها مطمئنا هرگز یك وسیله حمل ونقل مناسب 

برای فضانوردان در آن منطقه نخواهند بود.
خانم آنگ می گوید: شما نمی توانید آنگونه كه انسان ها 
در زمین پرواز می كنند، این تكنولوژی را برای پرواز در 

نقاط دیگر توسعه دهید.

آزمون و خطا تا موفقیت
تبدیل این امكان فناورانه به یك هلی كوپتر آماده كار، 
نتیجه ســال ها آزمون و خطا بوده است. مهندسان تا 
پایان سال2014 نمونه اولیه كوچكی را ساخته بودند. 
این هلی كوپتر كوچك در محفظــه ای قرار گرفته بود 
كه بیشتر هوای آن مكیده شده بود و همین كار، تراكم 
جو مریخ را شبیه ســازی  می كرد. از آنجا كه آنها هنوز 
نتوانسته بودند نرم افزاری را برای هلی كوپتر بنویسند 
كه خودش پرواز كند، یكی از اعضای این تیم سعی كرد 
كه آن را با جوی استیك هدایت كند. در حالی  كه پّره ها 
می چرخید، هلی كوپتر برخاست، اما بالفاصله از كنترل 
خارج شد. آنها هلي كوپتر را باال بردند، اما نمی توانستند 

آن را مهار كنند.
هاوارد گریپ، مهندســی كه در زمینه آیرودینامیك 
و دســتیابی به كنترل پرواز كار می كند، می گوید: ما 
كاری را انجام دادیم كه در آن مقطع باید انجام می شد 
و این كار برخاستن از زمین بود، بنابراین، این كار یك 
موفقیت محسوب می شد. اما در عین حال مشخص بود 
كه برای فهم چگونگی رفتار این وســیله باید كارهای 
بیشــتری انجام می شــد. باالرام و گریــپ می گویند 

یكی از مشــكالت این بود كه تیغه ها به سرعت باال و 
پایین می رفتند و در هر دقیقه با ســرعت 2 تا 3هزار 
بار می چرخیدند. فشار هوا در زمین، پرش پره ها را به 
حداقل می رســاند، اما در جو رقیق مریخ، پرش باعث 
ناپایداری می شود و كنترل حركت هلی كوپتر را سخت 
می كند. به نظر می رســید كه این مشكل را می توان با 
پّره های سخت تر و سنگین تر حل كرد، اما این كار باعث 

افزایش وزن آنها می شد.
گریپ می گوید: رسیدن به یك طراحی مناسب برای 
این هلی كوپتر، یكی از بزرگ ترین مشكالت در اوایل 

كار بود، اما سرانجام یك راه حل مناسب پیدا شد.
او می گوید: وقتی یكی از ایــن پّره ها را بلند می كنید، 
بسیار حیرت انگیز است. زمانی كه آن را در دست خود 
می گیرید، فكر می كنید كه قرار است یك چیز سنگین 
را بلند كنید، اما این پّره ها به سبكی هوا و در عین حال 

بسیار محكم هستند.
این مهندسی حاصل مجموعه ای از سازگاری های مورد 
نیاز برای مناسب ســازی  محدودیت های اندازه، وزن و 

قدرت باتری بود.

Perseverance اتصال به
ناسا تا 6ماه بعد از این اتفاق، برای افزودن این هلی كوپتر 
به مریخ نورد بعدی خود، یعنی Perseverance، به 

تالش خود ادامه داد.
نبوغ، اكنــون به بدنــه Perseverance كه در حال 
آماده ســازی نهایی برای پرتاب از كیپ كاناورال ایالت 

فلوریداست متصل شده.
در عین حال، خانــم آنگ و تیمش در حــال تمرین 
آن چیزی هستند كه نبوغ قرار اســت در مریخ انجام 
دهد. با تعطیلی آزمایشــگاه پیشران جت ناسا به دلیل 

همه گیر شــدن ویروس كرونا، همه كارهــا از طریق 
ویدئوكنفرانس انجام شده است و همه اعضای گروه از 

خانه به كار خود مشغول هستند.
حدود 2 ماه پس از فرود آمــدن perseverance در 
مریخ، در ماه فوریــه2021، آزمایش نبوغ آغاز خواهد 
شد. مریخ نورد یك مكان مناسب و مسطح پیدا می كند، 
بالگرد را روی سطح مریخ قرار می دهد و سپس حداقل 
100متــر از آن دور می شــود. خانم آنــگ می گوید: 

هلی كوپتر هرگز به مریخ نورد بازنمی گردد.
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این شمارهدرنگ

لمپنها

درسینما

سوءتفاهمتاریخی
با اكران فیلم »شنای پروانه« كه تصویری به روز شده از لمپن ها به نمایش می گذارد، شیوه حضور 

الت ها در فیلم های ایرانی بحث برانگیز شده است

   تصویر اسنادی و در 
مجموع متقاعدكننده ای 
كــه محمــد كارت در 
نخستین فیلم بلند ســینمایی اش از لمپن ها 
ارائه می دهد، موضوع عموما سوءتفاهم برانگیز 
حضور این قشر در ســینمای ایران را دوباره 
مطرح كرده اســت. البته كه شخصیت های 
شنای پروانه نسبتی با الت های سینمای ایران 
در دهه های 40 و50 ندارند و حتی رویكرد و قضاوت فیلمســاز 
هم ارتباطی با نگاه اغلب همدلی برانگیــز كارگردان های موج نو 
ندارد. از سوی دیگر شــخصیت های شنای پروانه، ارتباطی هم با 
برخی فیلم های متاخر چون »مغزهای كوچك زنگ زده« ندارد 
كه ســازنده اش لمپن هایش را از آمریكای التین به ایران آورده 
بود. الت های بی مرام شــنای پروانه كه به خانواده خودشان هم 
رحم نمی كنند محصول تعمق فیلمســاز در نمونه های عینی و 
كامال مماس با جامعه امروز ایران است. داستان شباهت كاراكتر 
هاشم با وحید مرادی هم بیشتر محصول حركتی تبلیغاتی برای 
بیشتر دیده شدن فیلم است و قطعا شنای پروانه ربطی به زندگی 
وحید مرادی ندارد. چهره پردازی امیر آقایی و تكه فیلمی كه قبل 
از نمایش فیلم در جشنواره منتشر شد هم به این تصور دامن زد 
كه كارت، سراغ زندگی وحید مرادی رفته و حاشیه ای بر شنای 
پروانه سایه انداخت كه دامنه اش تا اكران هم كشیده شده است. 
نكته مهم نه یافتن نمونه های عینی مشهور برای شخصیت ها كه 
كوشش برای رسیدن به كاراكترهایی است كه با تصور امروزین ما 
از لمپن ها همخوانی داشته باشند. نگاه كارگردان به این قشر هم 
آنقدر انتقادی هست كه نشود اتهام آشنای ترویج لمپنیسم را به او 
الصاق كرد. طبیعی است كه نشود با این اوباش بی اصول، همدلی 
كرد. فیلم محمد كارت كه با مستندها و فیلم كوتاهش نشان داده 
بود، نمایش زیست و منش لمپن ها برایش مسئله است، یك عادت 

قدیمی را هم زنده می كند؛ اینكه ناف سینمای اجتماعی ایران را 
با آدم های حاشیه ای پایین شهر بریده اند.

   اما قصه لمپنیسم و سینمای ایران؛ تلقی غلط و مرتجعانه ای 
وجود دارد كه فیلم ها را براساس خاستگاه طبقاتی كاراكترهایش 
قضاوت می كند. با این تلقی »قیصر«و كال ســینمای كیمیایی، 
لمپنی و فاقد ارزش های زیبایی شناســانه اســت. درحالی كه نه 
تعریف لمپن همخوان بسیاری از آدم های سینمای كیمیایی است 
و نه به فرض لمپن بودن این كاراكترها، چنین مسئله ای می تواند 
در قضاوت درباره ماهیت و كیفیت اثر سینمایی راه یابد. همچنان 
كه فیلم ساختن درباره روشنفكران هم نمی تواند الزاما بار ارزشی 
مثبتی به همراه داشته باشــد. به قول كیمیایی اگر شخصیت ها 

عینك بزنند فیلم باسواد نمی شود.
داستان حمله به فیلم ها به بهانه ترویج لمپنیسم با قیصر شروع نشد 
ولی با این فیلم اوج گرفت. گویــی پرداختن به آدم های عصیانگر 
زیرساخت جامعه سنتی ایران نیم قرن پیش و بازآفرینی ملموس 
خرده فرهنگ تهرونی، الزاما الت بازی و قطعا شایســته نكوهش 
است. معدود مخالفان قیصر با این سالح به نبرد با فیلم كیمیایی 
پرداختند و پایه گذار سنتی شدند كه هنوز هم طرفداران و رهروانی 
دارد. نگاه منتقد ایرانی در ســال های پس از انقالب به لمپنیسم 
در سینما، بیشــتر تحت تأثیر كتاب علی اكبر اكبری قرار داشته 
است. اما حتی كتاب »لمپنیسم« این جامعه شناس چپگرا هم به 
درستی مطالعه نشد. نشان به آن نشــان كه اكبری لمپن بودن را 
با انگل جامعه بودن مترادف می دانست كه مولد نیستند و شغل 

مشخصی هم ندارند.
 در فیلم قیصر، فرمان قصاب اســت. قیصر در جنوب كار می كند 
و حتی برادران آق منگل مغازه ترشی فروشــی دارند. انتساب به 
لمپنیسم فرهنگی هم الزاما نه مایه نكوهش است و نه قابل ستایش. 
آرمانی كه همیشــه افق قهرمانان كیمیایی را تشكیل می دهد و 
نگاه اســطوره ای و جهان تالیفی او شكل دهنده آیین جوانمردی 
و كنشگری اســت نه ترویج الت بازی و چاقوكشی. هر چند در 

طول نیم قرن، از قیصر تا »خون شد« ماندن در سطح و قضاوت 
براساس ظاهر )و حتی لهجه تهرانی( عادت دیرینه برخی منتقدان 
بوده است. كیمیایی ســال ها متهم به همدلی با الت ها شده ولی 
اینكه ژان پیــر ملویل ملقب به غمخوار گنگســترها بوده و جان 
فورد ستایشگر كابوی ها و هفت تیركش ها بوده اشكالی نداشته. 
شاید به این دلیل كه گنگستر فرانسوی شیك پوش و كروات زده 
و خوش منظر بوده )به خصوص اگر نقــش اش را آلن دلون بازی 
می كرد!( ولــی الت ایرانــی دكمه های باالیــی پیراهنش را باز 

می گذاشت و پاشنه كفش اش را می خواباند! 

همین نگاه باعث شد بیش از 2دهه ارزش های »كندو« زیر سایه 
ظاهر لمپنی فیلم، از دید منتقد ایرانی پنهان بماند.

   فیلم جاهلی به عنوان مهم ترین ژانر سینمای قبل از انقالب 
با همین منطق و به صورت كلی و بدون وارد شــدن به مصادیق، 
منحط و بی ارزش نامیده شده است. سینمایی كه به شدت از ژانر 
وســترن متاثر بود و در موارد قابل توجهی به شكلی قانع كننده 
ممــزوج با فرهنگ ایرانی شــده بود؛ ســینمایی كــه تمامش 
»قهوه خانه قنبر« نبود و هم نمونه هایی چون »ســه قاپ « و » 
ذبیح« در میانشان دیده می شد و هم پارودی های جالب توجهی 

چون »جوجه فوكلی«.
   پس از پیروزی انقالب تا سال ها )دست كم تا انتهای دهه60( 
حضور لمپن ها در سینمایی كه به شكل دستوری پاستوریزه شده 
بود محدود و در حاشیه بود. از دهه70، شاهد بازتولید تیپ های 
سینمای جاهلی شــدیم كه مهم ترینش فیلم »آدم برفی« بود. 
تصویر الت معاصر اما همچنان در حاشیه ماند و كمتر در مقابل 

قاب دوربین قرار گرفت.

   نقش و شمایل لمپن ها در جامعه ایران به تدریج و در گذر زمان 
و همسو با تحوالت اجتماعی، سیاســی تغییر كرد. این تغییرات 
هم كمتر در ســینمای ایران نمود یافت و بیشــتر همان تصویر 

نوستالوژیك دهه های 40 و50 مورد بازتولید قرار گرفت.
در این سال ها عموما به نقش منفی لمپن ها در تاریخ ایران اشاره 
شده، مثل نقش آفرینی امثال شعبان بی مخ و حسین رمضان یخی 
در كودتای 2۸ مرداد. تعمیم دادن چند نمونه مشهور به كلیت یك 
قشر شاید واجد جذابیت ژورنالیستی باشد ولی محصول تحلیل 

عمیق و همه جانبه ای نیست.
   در نهایت این فیلم ها هســتند كه به عنــوان متن می توانند 
مورد واكاوی قــرار گیرند نه تئوری هایی كــه از بیرون به جهان 

اثرتحمیل می شوند.
   تغییر پرسونای الت ها و تبدیل شدنشان به پهلوان پنبه های 
فضای مجازی هم به عنوان نشانه های انحطاط، رد و سایه شان را 
در سینمای ایران به جا گذاشته اند كه نمونه اش همین شنای پروانه 

است.
در فیلم جوجه فوكلی رضا ارحام صدر در انستیتو جاهلی اش كاله 
مخملی ها را به دو دسته كلی جاهل بامعرفت و جاهل بی معرفت 
تقســیم می كرد. لمپن های شــنای پروانه چنان هولناك اند كه 
جاهل بی معرفت با تعاریف این هجویه قدیمی سینمای فارسی، 
در برابر این اراذل، سرشــار از روح جوانمردی به نظر می رســد. 
لمپن های بی رحمی كه محصول مناسبات این روزگارند. هاشم 
و دار و دسته اش كلیت لمپن های دهه 90 را نمایندگی نمی كنند 
ولی بخشــی از اول هیكل های این زمانه را تشكیل می دهند كه 

حضورشان در دل جامعه واقعیتی تلخ و تراژیك است.

وتی سعید مر

تصویر دوگانه  جوانمردی و آشوب
گفت وگو با دكتر پرویز اجاللی، جامعه شناس، درباره گذر از عّیاری به لمپنیسم

فیلم »شــنای پروانه« داستانی از 
سبك زندگی گنده الت های شروری 
است كه در گذشته از آنها به عنوان 
قهرمان یاد می شد. سابقه حضور الت ها در ایران اما در قالب لوطی ، 
باباشمل و داش ها طوالنی اســت؛ طرد شدگانی كه درآمدشان 
از راه بزهكاری اســت، و در هاله  رازآلودی زندگی می كنند. آن 
كاله مخملی ای كه در حدود محله اعتبار داشــت، حاال حیات 
اجتماعی اش در حال فروپاشی است. این شد كه با پرویز اجاللی، 
جامعه شــناس مولف كتاب »دگرگونــی اجتماعی و فیلم های 
ســینمایی در ایران« و مترجم كتاب »نظریه فیلم عامه پسند« 

صحبت كردیم و به حیات این گروه در سینمای ایران پرداختیم.

تغییر تصویر الت ها در سینمای ایران؛ از الت جوانمرد 
كه نمونه آن »قیصر« مســعود كیمیایی است، به الت شرور كه 
هاشم » شنای پروانه« است؛ چه اتفاقاتی در جامعه رخ داده است؟ 

چرا لمپنیزم و شرارت جای عیاری نشسته است؟ 
این مسئله دو منشــأ دارد. الت جوانمرد در تاریخ ایران به لوطی ها و 
عیارانی گفته می شد كه خصوصیات اخالقی ویژه ای داشتند. عده ای 
از این افراد ازدواج نمی كردند، لباس خاصی تن كرده و پهلوان بودند و 
خاصیت جوانمردی داشتند و در مقابل ظلم حكومت مبارزه مخفیانه 
می كردند. ریشــه اصلی ظهور و بروز این افراد نیز به حمالتی كه به 
این كشور شده برمی گردد. این مردان كارشــان جنگیدن و دفاع از 
مظلومان بود. نمونه های این آدم ها در آثار ادبی فارســی وجود دارد 
مانند سمك عیار. سنت عیاری اما به مرور زمان به سنت لوطی گری 
رسید و به آن پیوســت. گروه لوطیان  هم اهل بزم و هم عالقه مند به 
رزم بودند. در عین كار كردن، سفره دار و اطعام دهنده بوده و به همان 
میزان كه پول درمی آوردند، خرج می كردند. كســانی كه به مال دنیا 
اهمیت نمی دادند، خوش می گذراندند و قدر زندگی را می دانستند. 
این گروه كه در مرور زمان با تیپ عیاران جفت شده بودند، به دوران 
معاصر رسیدند؛ كسانی كه در كشورهای دیگر بی  نمونه نیستند؛ تصویر 
دو گانه ای از جوانمردی و آشوبگری. در دوران معاصر نیز خصوصا در 
سینما، شخصیتی با نام جاهل ظهور كرد كه جوانمرد و ناموس پرست 
بود و در مقابل افراد فرنگی مآب و تحصیل كــرده كه تیپ مخالف او 
بودند قرار می گرفت و اغلب این طبقه را مسخره می كرد. با این عمل 
نه تنها توده مردم را راضی كرده، كه تبلیغی مقابل مخالفان سیاسی 
حكومت شاه به حساب می آمد. این جاهالن سینمایی طبقه متوسط 
تحصیل كرده را پول پرست، دزد ناموس و بدجنس معرفی می كردند. 
درحالی كه در عالم واقع الزاما چنین نبــود. پس از آن تصویری كه از 
جوانمردی ارائه  شد بیشتر كاركرد سیاســی پیدا كرد. این جاهالِن 
لوطی  مسلك دیگر بیكار و عالف نبودند و اغلب در شغل های كارگری، 
مكانیكی و... فعالیت می كردند. بنابراین در بازگشت به شخصیت هایی 
كه اخالقی عمل نكنند، بعید به نظر نمی رسد كه مجرم باشند و تصویر 

ارائه شده از آنها حقیقی شكل گرفته باشد.
در فیلم »شنای پروانه« الت به ظاهر غیور فیلم، به ناگاه 
به اوباش تغییر چهره می دهد. این تصویر تكرار شونده در چند 
فیلم سینمایی در سال های اخیر چهره الت را در سینمای ایران 

متشتت كرده است.
در كل فیلم ســاختن با چنین موضوعی كه ماجرای آن درباره 

عكس گرفتن پنهانی از استخر بانوان است، از منظر اجتماعی 
موضوع سخیفی است. به طور كلی بزرگ كردن موضوعاتی 
كه در جامعه كم رنگ شده است، درست نیست. اما از منظر 
سینمایی، پرداخت فردی كه در عین تظاهر به جوانمردی، 

بی غیرت اســت، امر تازه ای به نظر نمی رسد. در 
گذشته و به شكل واقع هم اینگونه نبود كه 

افرادی كه داعیه  ناموس پرستی داشتند، 
الزاما افراد مثبتی باشــند. اتفاقا اساس 
غیرت متعصبانه جاهالنه همین است كه 
مردان در همه امور آزادند و زنان هستند 
كه باید مقید و اخالقــی عمل كنند و 
متولی آن باشند. این خرابكاری، از سوی 
چنین من  هایی در ذهنیت مردساالرانه 

تهاجمی، اصال بد تلقی نمی شود. در بعضی مناطق ایران زنان با مردان 
به راحتی معاشرت می كنند، اما این زنان هستند كه در مقابل هر كنش 
منفی، آسیب می بینند و كشته می شوند و كسی با مردی كه مسبب 
این جریان بوده كاری ندارد. این تعصب افراطی بیمارگونه، قربانی اش 

زن است و همه مسئولیت گردن او است.
چرا زندگی و كنش افرادی كــه ماركس آنها را طبقه 
فرودست جامعه دانسته و فاقد شعور طبقاتی هستند برای دیگر 

طبقات جامعه جالب است؟
روشن اســت، اما در نظر بگیرید كه همه این افراد در جامعه شناسی 
لمپن معنا نمی شــوند. لمپن كسی اســت كه كاری ندارد. همه این 
الت ها در فیلم های فارســی كار دارند و به اخالق جوانمردی مجهز 
شده اند. خلق جوانمردی همیشــه در فرهنگ ما نمود داشته، اما در 
وهله بعد شخصیت هایی برای عموم جذابند كه تحرك داشته باشند؛ 
مثال كارمندی كه صبح در اداره حاضر شده و شب به خانه برمی گردد، 
زندگی جذاب و دراماتیكی ندارد. شــخصیت دراماتیك می جنگد، 
شورش می كند، دست به اســلحه می برد و سوژه محسوب می شود. 
بنابراین كسانی كه قانون را زیر پا می گذارند، و دست به عمل می زنند، 
قابل پیگیری و جالب هستند. گاهی این مبارزه جویی نماد می شود. در 
»قیصر« درست است كه شخصیت كاسب لوطی مسلك است، اما در 
عین حال پشت او عصیان مردم علیه نظام وجود دارد. حرف های قیصر، 
حرف های چریــكان آن زمان بود. اتفاقا طبقه متوســط طرفدار این 
شــخصیت بودند، چون درام حول محور مبارزه جویی شكل می گیرد 

و این جذاب است.
افق لوطی ها در ساختار محله ای هویت پیدا می كند. اما 
در جامعه ای كه معنای محله از بین رفته و مخدوش شده ، چقدر 

لوطیان قدیمی و محلی در بستر امروزی دگرگون شده اند؟
البته باید در این بین تفكیكی قائل شــد. كســانی كه در جامعه الت 
شناخته می شوند در سینما شخصیت  هستند. محالت از بین می رود، 
اما این گروه به خاطر كاركردی كه دارد، بازتولید می شــود. آنها هم 
كاركرد مؤثر در ایجاد نظم عمومی دارند و هم تخریب كننده این نظم 
هستند. از این رو حكام از این افراد در جهت كاركرد سیاسی بهره مند 
می شوند. این افراد ممكن است اصال به محله وابسته نباشند، بلكه به 
گروه های سیاسی خارج از محله پایبند باشند. الت ها و لمپن ها همان 
عیاران و لوطی های گذشته نیستند و كاركردهای متفاوتی برای آنها 

در نظر گرفته شده است.
بی ریشه و بی هویت شدن الت ها را می توان ناشی از 

نوعی بی اخالقی حاكم بر جامعه دانست؟
می شود چنین تصوری كرد، اما اساسا مشكل من با آن نگاه است كه 
الت ها باید جوانمرد باشند. اینگونه نبود كه الت ها همه جوانمرد بوده و 
حاال ناجوانمرد شده اند. گاهی فرد بازاری لوطی است یا كاسبی اخالق 
لوطی گری دارد. الزاما فرهنگ لوطی گری با الت بودن یكی نیســت. 
این از گذشته وجود داشته، اما امروز جامعه تغییر كرده و اقتصادی تر 
شــده و اصول اخالقی پشت منافع قرار گرفته اســت. اقشاری كه به 
شكل اخالقی سقوط كرده اند باید مشخص شود چه كسانی هستند. 
درنظر بگیرید كه الت، واژه مبهمی است؛ آیا مقصود ما از الت كاسبان 
و عیاران زورخانه ای اســت یا اوباش گردن كلفت باج گیر؟ باید به این 
شناخت برسیم كه اگر امروز با آنها برخورد  كنیم، آیا بازماندگان عیاران 
قدیم هســتند یا لمپن های قابل خریداری. تیپ ســینمایی 
از الت دیگر آن كاله لگنی های كت شــلوار پوش نیست. 
سینما به نوعی واقع بینی رسیده و آن شخصیت آرمانی را 
از جوانمرد كنار گذاشته. اما این تغییر را اگر از بین رفتن 
اخالق بدانیم، كمی شاید به سختی بیفتیم. در جامعه ای 
كه بی اخالقی رواج یافته باید سینمایش اخالق مدار 
باشد تا آگاهی ســازی صورت گرفته و مردم 
آموزش ببینند. بازتاب فقر را نیز بر زندگی 
این افراد باید درنظــر گرفت. وقتی افراد 
فقیر می شوند دیگر نمی توانند چندان 
به اخالق پایبند باشند. اما اگر بخواهیم 
این فیلم را به از بیــن رفتن اخالق در 
جامعه تعبیر كنیم باید تجربی این ادعا 

را اثبات كنیم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

تغییرپرسونایالتهاوتبدیلشدنشانبه
پهلوانپنبههایفضایمجازیبهعنواننشانههای
انحطاط،ردوسایهاشرادرسینمایایرانبهجا
گذاشتهكهنمونهاشهمینشنایپروانهاست

تلقیغلطومرتجعانهایوجودداردكهفیلمهارا
براساسخاستگاهطبقاتیكاراكترهایشقضاوت
میكند.بااینتلقی»قیصر«وكالسینمایكیمیایی،
لمپنیوفاقدارزشهایزیباییشناسانهاست.
درحالیكهنهتعریفلمپنهمخوانبسیاریاز
آدمهایسینمایكیمیاییاستونهبهفرض
لمپنبودناینكاراكترها،چنینمسئلهایمیتوانددر
قضاوتدربارهماهیتوكیفیتاثرسینماییراهیابد

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

گاهی تیپ الت و لوطی در ساختار محله ای با عبارت »من بچه 
فالن محله هســتم« معنا پیدا می كند؛ پیوندی به عقبه های 
ـ مكانی؛ اما گاهی هم با حرف زدن شكل می گیرد و با  تاریخی 
تنهایی و انزوایی كه در شخصیت الت وجود دارد، كامل می شود. مردانی با خط و خش های معنادار و 
دار و دسته ای از دوست و دشمن كه چندان دیدن شان دل را آرام نمی كند. كسانی كه آسمان شان هم 
آسفالت است و ته سیگارها در این آسمان برایشان شهاب و ستاره. آنها كه همه كس را ریز می بینند، 
چندان اعصاب ندارند و خشن به نظر می رسند؛ متعصبان چند آتشه و گاهی زبان نفهم. همه اینها بخشی 
از تصاویری است كه سینما از لمپن ها به ما داده است؛ تصاویری گاه درست و گاه مخدوش و دست خورده. 
چقدر باید به تصاویر سینمایی از الت ها و لمپن ها مطمئن بود؟ آیا فیلم »شنای پروانه«ی محمد كارت 
نمای درستی از گنده الت هاست و آیا در ادامه سنت لوطی گری سینما قرار گرفته یا برهم زننده تصورات 

موجود است. در این باره با احمد طالبی نژاد، نویسنده، فیلمساز و منتقد صحبت كرده ایم.

تصویر الت ها در ســینمای ایران از زمان »اخراجی ها«ی مسعود ده نمكی و ایجاد 
شخصیت مجید سوزوكی تغییر كرد. چطور باید این قشر را در سینمای ایران بررسی كرد؟

الت و لمپن قشری از اقشار جامعه اســت كه به گفته علی اكبر اكبری در كتاب »لمپنیسم« كاركرد 
اجتماعی مثبت، خانواده مشخص، شغل مناســب و پایگاه طبقاتی مشخصی ندارند. اما این تعریف 
سنتی ای از لمپن است. امروزه این تعریف وسیع تر شــده و بین پزشكان و دانشجویان نیز نفوذ كرده 
و بار فرهنگی گرفته است. لمپن های امروز كسانی هستند كه صحبت هایشان آمیخته با ناسزاست و 
شغل شان داللی است. الت ها اما برخالف لمپن ها، جوانمردان محله  محسوب می شدند. آنها در دوره ای 
نقش نیروی انتظامی و نظم دادن به جامعه را برعهده داشتند و مورد اعتماد مردم بودند. با مرور زمان هر 
دو این گروه ها تبدیل به عناصر منفی و بازیچه قدرت شدند كه نمونه بارز آن در 2۸مرداد به خیابان ها 
ریختند و شهر را تخریب كردند. اما در سینمای ایران، نمونه روشنی از این قشر در »الت جوانمرد« 
مجید محسنی كه در دهه 40ساخته شده وجود دارد كه وجوه مثبتی از شخصیت الت را بارز كرده 
است. این وجه شخصیت الت از باباشمل ها گرفته شده. الت های قدیمی با پوشش قبا، لباده و كاله 
بوقی در گذشته نقش پلیس را بر عهده گرفته و با كمك مردم ارتزاق می كردند. تجلی این شخصیت 
در فیلم »بابا شمل« علی حاتمی وجود دارد. در سینمای قبل از انقالب، در كنار »داش آكل« مسعود 
كیمیایی این فیلم ها از مهم ترین آثار شكل گرفته در این باره است. كسانی كه حافظ ناموس و خانواده 
دیگران هستند و خودشان كمتر زیر بار تعهد خانوادگی و ازدواج كردن می روند. اما شكل دیگر حضور 
الت ها در فیلم های سینمایی كسانی هستند با شغل هایی چون نگهبانی كافه ها، تیغ زنی و دزدی و... كه 
الگوی شان بدمن های فیلم های آمریكایی است و حتی در لباس پوشیدن هم شبیه آنها عمل می كنند.

توی آسمون آسفالت
ته سیگار شهابه

احمد طالبی نژاد از لمپن های سینمای ایران می گوید

اما این گروه، همان هایی هســتند كه چندان اهل استراتژی و فكر كردن نیستند و 
بیشتر دستمایه قرار می گیرند. در »شنای پروانه« نیز گنده الت ها در تله بازی خود گیر می كنند.

مردم می ترسیدند از جانب این افراد آسیب ببینند. چون این اوباش به علت نداشتن وجدان، آماده خطر 
كردن هستند. به راحتی می توانند از فردی خوش نام به خاطر منافع شخصی، به بدنام تغییر وضعیت 
دهند. اهل گنگ و دار و دسته اند. یك سكانس خوب با همین موضوع در فیلم قدر نادیده »روز باشكوه« 
كیانوش عیاری وجود دارد. داســتان این كمدی اجتماعی كه لوكیشن آن در سمنان است ماجرای 
خواهر شاه است كه قرار است برای افتتاح ایستگاه سمنان در این شهر حضور پیدا كند. لمپن ها در این 
فیلم دو دسته اند؛ لمپن های شهر به دنبال ایجاد دو دستگی عده ای عاشق استقبال و عده ای فراری از 
آن هستند. دسته لمپن ها كه متوجه می شوند اشرف پهلوی به مراسم نمی آید، تصمیم می گیرند تغییر 
موضع داده و جای دیگری را تخریب كنند. این نمونه بارزی از نمایش طبقه ای است كه چندان فكر 

نمی كنند و بازیچه قرار می گیرند.
به نظرتان كدام فیلم ها می توانند بازنمای چهره واقعی این قشــر باشــند و كدام 

كارگردانان درك كامل تری از این گروه دارند؟
یكی از مهم ترین فیلمسازانی كه از دومین فیلم خود طی نیم قرن فیلمسازی شخصیت های لمپن را 
خوب معرفی كرده، مسعود كیمیایی  است. از قیصر و فرمان تا برادران آق منگول در فیلم »قیصر« تا 
»داش آكل«، »رضا موتوری« لمپن هایی كه چون نقش مثبت اجتماعی در جامعه ندارند به آنها لمپن 
می گویند. كسی جز كیمیایی حتی پس از انقالب نتوانسته این قشر را به این خوبی نشان دهد؛ البته 
این ماجرا در بعضی فیلم های اوست مثل »دندان مار«، »قاتل اهلی« و... . شخصیت هایی كه صاحب 
شناسنامه و هویت هســتند و در جامعه مابه ازا دارند. اما دومین كارگردانی كه بسیار در نشان دادن 
لمپن ها موفق بود، فریدون گله است. شخصیت »ابی« در فیلم »كندو« نمونه بارز این شناخت است؛ 
لمپن زندان رفته زخم دیده ای كه در این فیلم از خودش و جامعه انتقام می گیرد. او در فیلم »دشنه« هم 

یك پاانداز را كه در محله ای بدنام كار می كند، به خوبی معرفی كرده. فریدون 
گله با توجه به اینكه اشــراف زاده بود، خیلی خوب شــخصیت الت ها و 
لمپن ها را در آثارش تصویر كرده است، مثل صادق هدایت كه اشراف زاده 

بود اما داستان هایی برای شناخت الت ها و لمپن ها نوشت.
اخراجی های ده نمكی جاهلی را دوباره در سینما پررنگ 
كرد، هرچند در قالب رزمنده. انگار اخراجی ها می خواســت به 

آن شــكل از مردانگی  كه در فرهنگ الت ها بار منفی دارد 
مشروعیت بدهد. نظر شما در این باره چیست؟ 

هیچ گاه به درســتی به این گروه پرداخته نشده است. در فیلم 
اخراجی ها مجید سوزوكی لمپن اســت، اما در انتهای فیلم 

تبدیل به قهرمان می شود. درحالی كه طبق تحلیل های 
موجود، چون لمپن ها ســواد درســتی ندارنــد، هرگز 
نمی توانند ماهیتا عوض شــوند. در ســینمای ایران به 
این موضوعات خوب پرداخته نشده، درحالی كه در ژانر 
نوآر شخصیت اصلی خیلی فیلم ها نقش منفی بودند. چرا 

سوزوكی بدل به قهرمان می شود؟ چون كارگردان این فیلم به 
این شخصیت عالقه دارد و حتی در زمان روزنامه نگاری نیز این 

رویه را پیش می گرفت. این باعث شد رفتار یك الت گردن كلفت 
در فیلم تقدیس شود.

رضا موتوری ساخته مسعود كیمیایی
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این شمارهدرنگ

لمپنها

درسینما

جاهل،التنیست
توضیح یك غلط رایج در ادبیات سینمایی فارسی

اگــر رایج ترین تعریــف لمپن - الت ها 
را نداشــتن شــغل، زندگــی انگلی، 
ناهنجاری هــای خانوادگــی و عاطفی 
و ارتزاق با مشــاغل غیرقانونی- خالفــكاری بدانیم، جاهل  
– كاله مخملی هایی كه در تاریخ ســینمای ایران در چرخه 
سینمای جاهلی بین ســال های 1357- 1327 به نمایش 
درآمده اند، را نمی توان لمپن- الت نامید. این استنباط كلی 
و بی مرز كه در هر فیلمی كســی را كه كاله مخملی سرش 
می كند، مرام و مسلكی لوطی وار دارد و با لهجه »تهرونی« حرف می زند لمپن-
الت بدانیم، كلیشه ای از كلیشه های ادبیات سینمایی فارسی است كه محصول 

بی توجهی به فیلم هاست.
ارائه نقش جاهل ابتدا در نمایش های الله زار به  عنــوان یكی از تیپ های رایج 
در كمدی ها و درام های تماشــاخانه ها پا گرفت. توجه به تیپ های اجتماعی و 
برجســته كردن تفاوت های صنفی، عاطفی و فكری آنها در نمایشنامه نویسی 
ایران در دهه 20 یكی از مهم ترین شگرد ها بود. بازاری، كارمند، كشاورز، ژیگول 
و جاهل از مهم ترین تیپ های رایج در نمایش های 10سال بعد از جنگ تا اتفاقات 
سال32 محسوب می شوند. كریم فكور، رفیع حالتی و معزالدیوان فكری، پرویز 
خطیبی و حســین مدنی در آثار خود همیشه ســعی می كردند به  عنوان یك 
مضمون مهم و قابل توجه میان ایرانیان برخورد هــای طبقاتی را به جد و هزل 
بیان كنند. حاصل رویكرد نیمه صنعتی در تولیــد نمایش و گاریش های چپ 
در نمایشنامه نویسی ساخت و عرضه تیپی به نام جاهل در كنار باقی تیپ های 

اجتماعی را شكل داد.
 جاهل هایی كه در این نمایش ها عرضه می شــدند، تصویری از همین تیپ در 
تهران و شــهر های ایران در سال های پس از اشــغال بودند. شاغالن شغل های 
خدماتی )ماننــد رانندگی( و صاحبــان بنگاه های كوچك بنكــداری )میوه و 
تره بار( بودند، اغلب از طبقه متوسط كه به هنجارهای اجتماعی و شعائر مذهبی 
احترام می گذاشــتند، اما در رفتار و منش خود میانه روی را پیشــه می كردند. 
متشرع نبودند و شعائر را با نسخه ای آســان گیر رعایت می كردند. درحالی كه 
در ماه های محرم و صفر و رمضان سیاه پوش و نماز خوان و روزه گیر می شدند و 
پای ثابت مراسم عزاداری و یكی از مهم ترین جلوه های آن یعنی عالمت گردانی 
بودند، اما پاتوقشــان كاباره ها و كافه های تهران بــود و مهم ترین و گران ترین 
سرگرمی شان اگر پا می داد و »برنومه« جور می شد، حضور در اجرای زنده بانو 
مهوش. به فتوت، جوانمردی، ناموس مــداری و تأثیر از مرام موالی متقیان)ع( 
در گفتار و رفتار با روش های پهلوانی و لوطیانه پایبند بودند و آنها را خط قرمز 
اخالقی خود می دانستند. آنها نسخه تازه شده ای از پهلوانان محل بودند. كاله 
شاپوي ارزان قیمت، كت و شلوار حاضری )بیروتی(، پیراهن های سفید یقه دار و 
كفش های چرمی بدون پاشنه لباس شاخص این گروه از جاهل ها بود. تأكید بر 
لهجه تهرانی غلیظ و استفاده از اصطالحات حرفه ای و محفلی در زندگی روزمره 
در گویش و همراه داشتن دستمال یزدی، چاقوی زنجانی و تسبیح دانه درشت 

سندلوس از مشخصات جاهل ها بود.
حضور اجتماعی گروه و طبقه جاهالن در مسائل سیاسی و اجتماعی دهه30 در 
كنار دیگر گروه ها آنها را شاخص كرد. شعبان جعفری و دوستانش یكی از آنها 
بود كه به چهره شناخته شده ای در عرصه سیاسی كشور در آن سال ها بدل شد. 
او جاهلی شاخص بود كه شخصیتش از حضور در عرصه سیاسی حاصل شده بود 
درحالی كه جاهالن سرشناس تهران و باقی شهرها اغلب با حضور در عرصه های 

اجتماعی و فرهنگی و ورزشی برجسته می شدند.
زنده یاد عباس مصدق بازیگر تئاتر و ســینما، دوبلور و صدا پیشــه، نخســتین 
هنرپیشه تثبیت شده ای اســت كه در تئاتر و سینما و رادیو نقش جاهل را وارد 
جهان نمایش های فارسی كرد. مصدق كه نیمه دوم دهه20 كارش را به عنوان 
بازیگر در تماشــاخانه های الله زار آغاز كرده بود، به لطف اندام برجســته و نه 
ورزشكاری، صورت گرد و نه چندان زیبا، ســبیل قیطانی و نه چندان متفاوت 
و صدای زیر كه با لهجه تهرانی خاص تر شــنیده می شــد، پای ثابت نقش های 
جاهل ها در تئاتر تهران و دهقان و جامعه باربد شد. شهرت مصدق در این نقش ها 
باعث تكرار همین تیپ در نمایش های پرطرفدار رادیویی در صبح جمعه شد و او 

را در ارائه نقش جاهل شاخص و مشخص كرد.
وقتی در سال های پایانی دهه 20 به همت زنده یادان دكتر اسماعیل كوشان و 
مهندس محسن بدیع ســینمای تولید صنعتی فیلم در ایران آغاز شد، توجه به 
هنرمندان تئاتر كه نزدیك ترین تجربه حرفه ای را با فرایند تولید فیلم داشتند در 
دستور كار استودیو های تازه تاسیس فیلمسازی قرار گرفت. عباس مصدق به  كار 
دعوت شد تا نسخه سینمایی جاهل تماشاخانه های تهران را در فیلم ها عرضه 
كند. از 1330 تا 1339 مصدق در ملودرام های اجتماعی و كمدی های ازدواج و 

كمدی رمانتیك ها به  عنوان یك نقش فرعی حاضر شد.
 زنده یاد مجید محسنی در سال1337 با نمایش فیلم »الت جوانمرد« سعی كرد 
كه جاهل را به عنوان قهرمان اصلی وارد داســتان كند. فیلم با شكست تجاری 
روبه رو شد. مشــكل اصلی مجید محســنی بود كه به  عنوان بازیگر روستایی 
ساده دل در میان مردم شناخته شــده بود و برای تیپ جاهل جذابیت چندانی 

نداشت. اما 2ســال بعد مصدق در یك فیلم پرفروش نشان داد كه مردم اصالت 
در ارائه نقش جاهل را به رویكرد های نمایشــی كه محسنی در كارش برجسته 
كرده بود، ترجیح می دهند. موفقیت تجاری فیلم »اول هیكل«)1339( ساخته 
زنده یاد سیامك یاسمی ســینماگران ایرانی را به این فكر انداخت كه به جای 
تكرار اشتباه محسنی نقش فرعی جاهل را نه در یك درام اجتماعی كه در یك 

فیلم كمدی به نقش اصلی ارتقا دهند.
در اول هیكل كه دیالوگ هایش را احمد شاملو نوشته بود، مصدق نقش راننده 
جاهل و با مرامی كه برای اربابش زنده یاد ناصر ملك مطیعی دنبال مونس مناسبی 
می گردد را بازی می كرد. یك ســال بعد نمایش موفق »كاله مخملی« ساخته 
اسماعیل كوشان با بازی ناصر ملك مطیعی در نخســتین نقش جاهلی خود، 
آغاز چرخه فیلم های جاهلی شد كه جوان اول- نقش اول مرد آنها ویژگی های 
ظاهری و درونی یك جاهل را داشت. كاله مخملی یك كمدی جابه جایی است 
كه در آن یك جوان روستایی و یك جاهل شهری جایشان با هم عوض می شود. 
مضمون مورد عالقه شكست طبقاتی با تركیب شهر و روستا و جاهل و دهقان، 

فیلم جاهلی را وارد دنیایی تازه كرد.
فیلم های جاهلی تا ســال1348 در كنار چرخه های دیگر فیلمسازی  در ایران 
با حضور مصــدق به  عنوان بازیگر كهنــه كار و ملك مطیعی بــه  عنوان بازیگر 
تازه نفس ساخته می شدند. اما هیچ كدام از آنها نتوانست در تسلط چرخه هایی 
مانند فیلم های جنایی و »گنج قارون« موفقیت چشــمگیری به دســت آورند. 
موفقیت فیلم »قیصر« )مســعود كیمیایی( در سال1348 و »مهدی مشكی و 
شلوارك داغ« )نظام فاطمی( چرخه تولید فیلم های جاهلی جدی و كمدی را 
تا ســال1357 تضمین كرد. فیلم های جاهلی جدی با مضمون انتقام و مسائل 
ناموسی و فیلم های كمدی با مضموِن همیشه مورد توجه برخورد مظاهر سنت 

و تجدد ساخته می شدند.
موفقیت فیلم های جاهلی باعث شد كه در دور ه های مختلف تولید صنعتی فیلم 
ایرانی در دهه 40 و 50 فیلم های جاهلی برای دســت انداختن و نقیضه سازی  
ساخته شــوند. فیلم هایی مثل »جاهل ها و ژیگول ها« )1343( ساخته حسن 
مدنی و »جوجه فكلی« )1353( ساخته رضا صفایی نقیضه های ناموفق و موفق 

بر فیلم های جاهلی دوران خود هستند.
اگر قراردادهای روایی را در فیلم های جاهلی تمام این ســال ها مورد بررســی 
قرار دهیم، برای شخصیت جاهل 3 الگوی شخصیت پردازی همیشه رعایت شده 
است؛ شغل، خانواده و تأكید بر مرزبندی های اخالقی. جهان بینی سازندگان این 
آثار متاثر از فیلم های موفق زمان خود هرگز به آنها اجازه نمی داد كه جوان اول 
فیلم خود را از این قرارداد ها دور كنند. بروز تخطی ای از قراردادهای فیلم جاهلی 
در شــخصیت پردازی جوان اول فیلم در دهه50 و با عالقه مدیران استودیو ها 
در به كار گیری نیروهای جوان به وقوع پیوست. فیلم هایی كه جاهلی نبودند و 
شخصیت اول آنها جوانی خالفكار، بدون شــغل و طبقه اجتماعی ای با زندگی 
انگل وار بود. شخصیت اول فیلم هایی مانند »ســه قاپ« )1350( و »طوطی« 
)1356( از ساخته های زكریا هاشمی و »زیر پوست شب« )1353( و »كندو« 
)1354( از ساخته های زنده یاد فریدون گله مثال هایی برای این نوع از فیلم ها 
هستند. بازبینی و توجه دوباره به میراث سینمایی فارسی می تواند بسیاری از 
اشتباه   های رایج در تحلیل ها را پایان بدهد. كافی است به جای هر اظهارنظری، 

به  خود فیلم ها مراجعه كنیم.

نامردزمانهاترابشناس!
مکاشفه »ابی« فیلم »کندو« ؛ از پایین شهر تا باالی شهر

بیشــترمان الت و لوت ها را از ســینما 
شناختیم؛ اینكه در كالم و لباس و حتی 
نوع راه رفتــن، با بقیه فرق داشــتند و 
جذاب بودند. در آن سن و سال كم كه در میانه هیچی ها، پا در 
كوچه داشتیم و سر در سینما، جاهل ها و كاله مخملی ها با آن 
شیرین زبانی و شیرین كاری هایشان، خواستنی تر از قهرمانان 
اتوكشــیده بودند؛ همانطور كه خیل »جان وین« و رفقای 
كابوی، از آكتورهای شش تیغه و كت و شلواری حتی از جنس 
»آلن دلون«، بیشتر دلبری می كردند. در آن روزگار كه سعی می كردیم ادای الت 
و لوت های سینما را دربیاوریم، پدر و مادرها پررنگ تر از همه حذر داشتن هایمان، 
توصیه می كردند: »با این پسره الت بی ســروپا نگرد...« و این یعنی دو نوع الت 
داشتیم؛ یكی آنكه در سینما بود و تو دل برو و یكی دیگر آنكه مثل ما در كوچه 

بازی می كرد اما نباید با او می گشتیم.
زیســت الت و لوت ها در محله هایی خاص، در زمانه ای كه هــر محله، در عین 
همرنگی با دیگر نقاط شهر، فرهنگی منحصر به فرد داشت موجب شده بود اكثر 
طبقه متوسط شهری مجبور نباشند با این جماعت سرو كله بزنند و آنها را فقط 
در ســینما ببینند؛ آن هم روی پرده نقره ای. برای همین بازشناسی شان برای 
بیشترمان دشــوار بود و فقط می دانســتیم كه باید از الت هایی كه بیرون پرده 

سینما هستند، حذر كنیم.
عقل رس تر كه شدیم، شــهر هم آنچنان به هم ریخته شــد كه دیگر خبری از 
زیست های متفاوت در محالت گوناگون نباشد. خانه های بی حیاط، آشپزخانه های 
اوپن و ســاختمان های درازی كه آفتاب را از كوچه ها دریغ كردند، روح بیشتر 
محله ها را كشــتند. »قلعه« را كه خراب كردند، همه آن پاپتی ها و نشئه بازها و 
خالفكارهایی كه داغ »الت« بر پیشانی داشتند، سر از محله های دیگر درآوردند؛ 
انگار كه الت های آسمان جل  را از دنیای بهشتی سینما به جنگل آسفالت خیابان 

تبعید كرده باشند و در این هبوط، ما بیشتر الت و لوت ها را شناختیم.
انگار »ابی كندو« بود كه با اجازه »آقاحسینی« از پایین شهر به باال می رفت. اگر 

روی پرده سینما، هر گام ابی، حركتی اشراق گونه داشت و هر استكانی كه مجانی 
باال می انداخت، مكاشفه ای پشتش بود هرچند دردناك كه هرچه باالتر می رفت، 
درد بیشتر می شد و او سرخوش تر، اما ابی های هبوط یافته در شهر در پی چنین 
اشراقی نبودند. محكومیت آنها به زندگی در شهری بی رحم و مروت، موجب شد 
خیلی زود رنگ به دوربرشان بدهند و رنگ بگیرند؛ چشم روی تعدی »كافه چی« 
ببندند و بی خیال انتقام از »طواف بستنی فروش« شوند. »دسته سفید زنجونی« 
كه فقط خط می انداخت را غالف كنند و قمه بی پدرومادر را بكشند كه دوست و 
دشمن نمی شناسد. مرام را سر ببرند و معرفت را قی كنند. لوطی گری را در پستو 

حبس كنند و الت بازی را جار بزنند.
فاصله الت های دوست داشتنی سینما همچون ابی كندو با تصویری از اراذلی كه 
اكنون در »شنای پروانه« می بینیم به اندازه راهی است كه در این سال ها پشت سر 
گذاشته ایم؛ به اندازه وزن چیزهایی است كه از دست  داده ایم و هیچی نگرفته ایم؛ 
همه خواستنی هایی كه از كف مان رفته و »دوزار« كاسب مان نكرده است. اگر ابی 
و »قیصر« را روح های دادطلب به سینما بخشیدند، اوباش فیلم »كارت« را خود 
ما – همه ما – داد زده ایم و مثل همه تاخت هایمان، باخته ایم. حاال دیگر خبری 
از الت های تو دل بروی روی پرده نیســت، دوروبرمان پر است از الت های حرام 

لقمه ای كه باید از همه شان حذر كنیم؛ قرارمان این بود؟

علی عمادیعلیرضا محمودی

شاعرالتها
سلطان با معیارهای امروز، پرهیزكار است

صدای نازكی كه به جای ظریف بودن، بم 
است و كمی هوای اضافه با كلمات همراه 
می كند، احتماال برای تیپ ســازی یك 
الت مناسب نیست اما مسعود كیمیایی »سلطان« را طوری 
شخصیت سازی كرده اســت كه از فریبرز عرب نیا یك الت 
خاص درآمده است. اسمش سلطان است اما در اتاقی انتهای 
یك گاراژ زندگی می كند. التی كه به لوطی بیشــتر شــبیه 
است و فرزند رفیق از دست رفته اش را پشتیبانی می كند تا او 
بتواند درس بخواند. خالف كاری و عرف شكنی را نمی توان از شخصیت الت جدا 
كرد. سلطان هم دست ناصر را می گیرد و معركه گیری می كند. ناصر صدای بلبل 
سرماخورده در می آورد و شیرین كاری می كند، سلطان هم معركه را می چرخاند 
تا خالف عرف پیش برود اما به  خاطر حقی كه مادر ناصر به گردنش دارد این كار 
را می كند. تبدیل به باغی شده كه ناصر در آن بلبل است. برای پس دادن مداركی 
كه در ترمینال قاپ زده اند، تقاضای پول می كند اما وقتی عاشق می شود، خیلی 

زود همه مدارك را بدون گرفتن پول پس می دهد.
شغلش كرایه دادن فیلم بوده اما خودش می گوید از نوع با حیا. مثل نویسنده ها 
جمله قصار می گوید و با عاشقانه هایش قاپ دختر تحصیل كرده فیلم را می دزدد. 

ارزش این سرقت برایش بیشتر از مداركی است كه می تواند بابت آن پول بگیرد.
سلطان اما در التی و لوطی گری پای یك چیز ایستاده است. او برای رفیق از دست 
داده اش تا آخر خط می رود و زیر بار آدم فروشی نمی رود. از كسی كه می داند پشت 

رفیق از دست رفته اش را در هشتم بهمن 57 خالی كرده، نمی گذرد. آدم فروشی 
َكرم برایش محرز است اما دنبال فرصت می گردد. وقتی كرم در جریان دزدیدن 
مدارك، همراه با كارچاق كن های برج ساز در دهه 70 به سراغش می آید، فرصت 
عملی كردن تصمیم همیشــگی اش را پیدا می كند. ســبك انتقام گرفتن الِت 
فرهیخته فیلم هم متفاوت است. نارنجك دست ساز رفیقش را برمی دارد و خودش 
را هم قربانی هدفش می كند. سلطان اینگونه از خود یك الت دوست داشتنی در 
ذهن ها باقی گذاشته است. الت 24سال پیش با مدل های امروزی تفاوت زیادی 
دارد. شاید تقصیر الت های امروزی نباشد. وقتی سقوط ارزش های اخالقی سرعت 
می گیرد، الت ها هم باید چند درجه از جامعه غلو شده تر باشند. شاید به همین دلیل 
است كه الت میانه دهه70 با معیارهای امروزی در دسته پرهیزكاران قرار می گیرد.

محمد عدلی

پشتوپناهمثلدربهدر
حکایت الت سنتی گرفتار غربت

ما همیشــه عاشــق لوطی گری الت ها 
بودیم و اصال شــاید به همین دلیل بود 
كه وقتی جماعت مشتاق تصویر و قصه، 
ردپای اَبَر مرد مسموم شــده در ُقلُزم را پای جعبه جادو پی 
می  گرفتند ما در تب و تاب یك»آدم برفی« در حال آب  شدن، 
می سوختیم. دلیلش را بگذارید به  حساب اینكه ما تا خرخره 
آلوده اسی خان در به در بودیم. چرا؟ چون مرد بود و دل گنده و 
نجیب وگرنه در میانه دعواهایمان با بدها و بدی های روزگار، 
هر شاسی بلند دیگری جای اسی خان در به در بود دست كم 2-3 تا یادگاری عمری 

انداخته بود روی صورت ما.
او اما پناه برد به اتاق تنهایی هایش در استانبول و خزید در خاطرات رنگ باخته 
تهران پای تلفن هوار كشید كه »حضرت عباسی ننگ نیست وقتی ترك جماعت، 
ایرونی رو كوچیك می بینه«؟ نجابت را دیدید؟ ایول داشت یا نه؟ برای همین است 
كه ذلیلش شدیم دیگر. وقتی مالقاتش  كردیم كه غربت كمرمان را تا كرده  بود و 
داد و بیدادهایمان برای رسیدن به افق ینگه دنیا، بدل شده بود به بغض بالتكلیفی 
و ترس از همه، حتی هموطن. روز مالقات خندید و گفت: »اومدی رو كم كنی«؟ 

و بعد بفرما زد به نشستن و تعریف  كردن اینكه: »اون شب روشنم كردی«. گفت 
به نظرش جنم ما جنم بچه های خانی آباد اســت و پرسید: »شاخك هام درست 
می زنن یا تعمیر می خوان؟«  او از هموطن گرفتار در غربت می پرســید مارك 
كجایی و اسم و فامیل را كه كشف می كرد می گفت:»اسمت مراد ماست، فامیلی ات 
مرام ماست«. او حرف می زد و البته این ما بودیم كه زیر لب در ستایش آن الت 
لوطی مسلك، اسی خان در به در می گفتیم: »جمال خود ت و فامیلت رو عشقه«...

مسعود میر

لمپنروزگارما
هاشم در »شنای پروانه« التی زن ستیز و ضد اجتماع است

هاشــم )امیر آقایی( در فیلم »شــنای 
پروانه« )محمــد كارت( لمپن روزگار 
ماســت؛ بزن بهادری كه فیلمساز ابتدا 
تصویری از او خلق می كند كه بیشتر شبیه مردان متعصبی 
است كه پای آنچه ناموس و آبرو می خوانندش حاضرند خون 
بریزنند؛ لمپنی كه برادرش حجت )جواد عزتی( به در و دیوار 
می زند كه او را از قصاص نجات دهد. در نیمه اول فیلم به نظر 
می رسد فیلمســاز نگاهی همدالنه به هاشم دارد كه گرچه 
الت است ولی با اصول جوانمردی بیگانه نیست؛ نشــان به آن نشان كه تقریبا 
همه شخصیت های فرعی فیلم در جست وجوی حجت برای یافتن كسی كه فیلم 
استخر پروانه را لو داده، از هاشم ستایش می كنند؛ لمپنی كه نوچه اش مسیب هم 
برایش به آب و آتش می زند. اما هرچه فیلم جلو می رود و حجت بیشتر جست وجو 
می كند با ابعاد دیگری از شخصیت هاشم آشنا می شویم. نگاه تقریبا غم خوارانه 
فیلمساز هم به مرور به زاویه دیدی انتقادی تبدیل می شود. هاشم فیلم شنای 

پروانه، لمپن روزگار ماست.
 لمپنی كه كری خوانی هایش در شــبكه های اجتماعی دیده می شود، ادعایش 
زیاد است و ادای الت های قدیمی را در می آورد. محمد كارت دوربینش را به زیر 
پوست شهر می برد و تصویری از لمپن ایرانی در انتهای دهه 90 می سازد؛ لمپنی 
كه نه شباهتی به الت دهه40 دارد و نه نمونه ایرانی شده لمپن فیلم های خارجی 
است. در فضای خشن شــنای پروانه، تلقی غلط از فرهنگی نرینه مورد واكاوی 
قرار می گیرد كه زنی بی گناه به قتل می رسد و زنی دیگر برای امنیت داشتن به 
سیمای مردان در می آید. در طول فیلم دوربین فیلمساز، همراه با حجت است و 
در اغلب دقایق ما همان چیزی را می بینیم كه حجت می بیند و همان قضاوتی 
را داریم كه با ذهنیت او همخوان است. انبوه لمپن ها و حاشیه نشین های فیلم 
با چیدمانی فكر شــده كنار هم قرار می گیرند تا پازل شخصیتی هاشم تكمیل 
شود؛ شخصیتی كه حضورش در فیلم كوتاه اســت ولی كل اثر زیر سایه او قرار 

دارد. شناخت دقیق فیلمساز از لمپن های جامعه امروز ایران و هوشمندی اش 
در پرهیز از دادن وجوه اسطوره ای و قهرمانانه به این عناصر ضداجتماعی، ارازل 
و اوباش شنای پروانه را باور پذیر ساخته است. هاشم، نوچه و بقیه دار و دسته اش، 
شمایلی از لمپن های جامعه ایران در انتهای دهه90 هستند؛ بی رحم و خشن 
و بدون پایبندی به هیچ اصول و قاعده ای. لمپن هایی كه هیچ كس دوستشــان 
ندارد و حذفشــان از جامعه، رضایت عمومی را به همراه می آورد. شنای پروانه 
ادعای تبار شناســی لمپن ایرانی را ندارد، تمركزش بیش از آنكه بر تحلیل های 
جامعه شناسانه مبتنی باشد بر قصه گویی است. ولی در عین حال در نتیجه گیری 
پایانی اش تفسیری به دست می دهد كه همخوان با تصور عمومی از لمپن های 

بی اصول این دوران است.
 هاشم شمایلی ســینمایی از قداره بندان معاصر این شهر خاكستری است. در 
هیاهوی عربده و چاقو و خونریزی، شــخصیتی جان می گیرد كه تماشــاگر را 
به یاد نمونه های مشــابه فیلم های دیگر نمی اندازد. كارگردان پیش فرض ها و 
كهن الگوهای ســینمای ایران را یا به كل كنار می گذارد یا كمتر مورد استفاده 
قرار می دهد تا به تصویری باور پذیر برسد؛ تصویری ملموس از لمپنی به نام هاشم 

كه روی برادران آق منگل را سفید می كند.

مهرنوش سلماسی

التبازیرویدیوار
سینمای بدون الت مثل غذای بدون ادویه است

فكر كردن به سینمایی كه الت نداشته 
باشــد، آدم را یاد غذای بــدون ادویه 
می اندازد یا خوراكی هایی مثل شلغم كه 
فقط به  خاطر خاصیت شان مصرف می شوند. البته كه سینما 
بدون شخصیت های هیجان سازی مثل الت ها هم باز ذهن را 
درگیر می كند ولی بدون آنها و شــخصیت های غیرمتعارف 
دیگر، احتماال ژانرها بســیار محدود می شدند. با این حساب 
انتخاب الت های جذاب ســینما از میان این همه گزینه كار 
دشواری نیست. االن نوید محمدزاده با نقش هایی كه در »ابد و یك روز«، »متری 
شــیش و نیم«، »بدون تاریخ، بدون امضاء« و... بازی كــرد، بدون تردید یكی از 
مهم ترین الت های سینمای ایران اســت. دورتر از او الت های فیلم های مسعود 
كیمیایی هم هستند یا مثال پارسا پیروزفر در مهمان مامان مهرجویی- اگر بشود 
الت فرضش كرد- الت جذابی به نظر می رســد. با این همه، میان الت هایی كه 
به ذهن می آیند، رضا مثقالی، معروف به »رضا مارمولــك« در جایگاه باالتری 

قرار می گیرد.

 دالیل در یاد ماندن این الت: پرویز پرستویی كه در سال های اوجش در هر نقشی 
می درخشید، شخصیت پردازی پیمان قاسمخانی برای نقش رضا مارمولك، باال 
رفتن از دیوار با عبا و عمامه، ســخنرانی به زبان التی در لباس روحانیت و البته 
حواشی به وجود آمده در زمان اكران فیلم مارمولك )1382– كمال تبریزی( كه 

باعث شد بیشتر دیده شود.

شهرام فرهنگی

جوجه فکلی ساخته رضا صفایی
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خط ها و هیچ ها 
قفس ها و قفل ها 

درباره پرویز تناولی مجسمه ساز نامدار مدرن ایران

فراتر از چارچوب های سنتی
   اغلب مجسمه های ایران، پیش از پرویز تناولی، متأثر از صورت ها و فیگورها بوده اند. 
او از نخستین كسانی است كه مجســمه را از قالب ســنتی خارج می كند و به خلق 
مجسمه هایی متفاوت دســت می زند. چیزی به نام انتزاع را به مجسمه سازی ایرانی 
می آورد. از نخستین كسانی است كه به شكل های سنتی محدود نمی ماند و می كوشد 
تا در هر شكلی كه ممكن است مجسمه خلق كند. بسیاری دیگر كه بعدها خلق چنین 

مجسمه هایی را آزموده اند، دنباله رو پرویز تناولی بوده اند.

هیچ مثل مجسمه های تناولی
   یكی از آشناترین كارهایی كه پرویز تناولی در مجسمه سازی خلق كرده 
»هیچ« است؛ یكی از كلمه های بنیادی زبان فارسی كه از نیستی حكایت 
می كند. »هیچ« ها در دست های تناولی هر بار به شكلی درمی آیند، ایستاده 
و خوابیده و گاه درهم تنیده و پیچیده. او در طول سال ها ده ها نمونه از آنها 

را خلق كرده.
در میان هنرمندان ایرانی تناولی نخستین كســی است كه كلمه ای را به 
شكل مجسمه درآورده اســت. »هیچ« های او شهرت جهانی دارند و حتی 
برای كسانی كه خط فارسی را نمی شناسند نیز عجیب و جالب توجه است.

كوفی مثل ساسانی
   توجه به كتیبه های باســتانی و بازآفرینی آنها در اثر هنری از دیگر كوشش های 
همیشگی پرویز تناولی بوده است. دقت او در اجرای خطوط میخی در الواح ساسانی و 
خط كوفی در كتبیه های اسالمی به یك اندازه است. درخشان ترین و متمایزترین آثار 

او، مثل پرسپولیس، در همین بازآفرینی ها شكل گرفته اند.

شاید وقتی از مجسمه سازی ایرانی سخن می گوییم، نام هایی چون 
ابوالحسن صدیقی و علی اكبر صنعتی در میان عموم شناخته شده تر 
باشــند اما وقتی از مجسمه ســازی مدرن ایران حرف می زنیم، 
بی تردید نام پرویز تناولی بر صدر می نشــیند. او مدرن ترین مجسمه ســاز امروز ایران اســت كه 
مجسمه ســازی ایرانی را در طول بیش از نیم قرن فعالیت حرفه ای به پیش بــرده و الگویی تازه در 

مجسمه سازی به  دست داده است.
عالوه بر این، هیچ یك از مجسمه سازان ایرانی شــهرت بین المللی پرویز تناولی را ندارند. او یكی از 
شناخته شده ترین نام های هنر ایران فراسوی مرزهاست و بسیاری مجسمه سازی ایران را تنها به نام او 
می شناسند. پرویز تناولی راهی در مجسمه سازی ایران گشوده است كه هنوز بسیاری از مجسمه سازان 

امروز ذیل او محسوب می شوند و آگاهانه یا ناآگاهانه از او متأثرند.

از تهران تا نیویورك
   آثار پرویز تناولی در موزه های بزرگ دنیا ازجمله موزه هنرهای مدرن نیویورك، موزه بریتانیا، موزه متروپولیتن نیویورك، موزه 

لودویك آخن و موزه هنرهای مدرن وین نگهداری می شود.
اثری از تناولی، از مجموعه تقدیس، در باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر تهران قرار دارد. اثر دیگری از او به نام »فرهاد كوهكن« 
سال هاست كه در محوطه تئاتر شهر جا خوش كرده. یكی از آثار تناولی به نام »تقدیس گاهی برای آخرین شاعر ایران« در جلوی 
ساختمان شهرداری اصفهان قرار گرفته است. هر مجسمه ای از پرویز تناولی چه از مجموعه هیچ ها باشد، چه تقدیس ها و چه آثار 

سقاخانه ای به راحتی قابل شناسایی است.

ركوردشكن مثل پرسپولیس 
   پرسپولیس شاهكار پرویز كالنتری است كه به گران ترین 
اثر تاریخ هنر ایران تبدیل شد و در حراج كریستی دبی به مبلغ 
۲/۸میلیون دالر به فروش رسید. بسیاری امروز می گویند كه 
قیمت اثر پرویز كالنتری در حراج هیجانی بوده و اگر سماجت 
خریدار نبود به چنین قیمتی دست نمی یافت. مگر نه اینكه 
بخشــی از منطق حراج هیجان اســت و در رقابت است كه 

قیمت ها شكل می گیرند؟ 
فارغ از همه این ها، اثر پرویز تناولی به قیمتی رســید كه با 
بزرگ ترین مجسمه ســازان دنیا برابری می كند و تا سال ها 

دست نیافتنی به نظر می رسد.

مهرداد طبرسی
روزنامه نگار

دخیل بر پنجره فوالد
   پرویز تناولی یكی از اعضای گروهی است كه بعدها به گرایش 
سقاخانه مشهور شدند. اســتفاده از مؤلفه های فرهنگ شیعی و 
هنر سنتی ایران و نیز مؤلفه هایی كه به  طور خاص در سقاخانه ها 
به  كار رفته اند؛ مثل دســت و اجزای علم و پنجره فوالد، عناصر 
كتیبه ها و خطوط سنتی كه ازجمله نشانه های گرایش سقاخانه 

است.
بعضی از مؤلفه های سقاخانه ای مثل پنجره فوالد  و دست و كاسه 
و خطوط كوفی تا امروز هم در كارهای پرویز تناولی دیده می شود 

و به شكل های گوناگون اجرا شده است.

بدوی و بومی
   نكته ای كه پرویز تناولی را در میان دیگر هنرمندان امروز ایران متمایز می كند، جســت و جوی بی پایان او در دل 
فرهنگ بومی ایران است. او سال ها در اقلیم ها و اقوام ایرانی جست و جو كرده و چیزهای بسیاری از هنر بومی بدوی 
ایرانیان كشف كرده و آنها را به شكل مجسمه ها و پیكره های كوچك و بزرگ اجرا كرده است، مثل قفل ها و شیرها و 

گبه و.... هر كدام از این آثار دوره ای در كار تناولی بوده اند و جلوه ای تازه از هنر ایرانی را به نمایش گذاشته اند.

تاریخی كه پشت سر است 
   پرویز تناولی به جایگاه خود آگاه است. در عین ذهنیت مدرن، همه هنر و تاریخ ایران را پشت سر خود 
دارد، از كتیبه های دوره هخامنشی تا كتیبه های دوره اسالمی، از فرهنگ بدوی ایالت و عشایر تا فرهنگ 
عامه شیعی، از قفل ها و مجسمه های بومی تا مجسمه ســازی مدرن. وقتی دست به  كار ساخت مجسمه 

می شود ممكن است هر كدام از اینها را به كار بگیرد و با هم تلفیق كند و اثری تازه به دست دهد.
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تاميناجتماعيبدهيپزشكانرانميدهد
سازمان تامين اجتماعي در مورد وصولي هاي خود ذره اي مدارا ندارد 
و درست سر موقع دريافت مي كند و بابت تأخير جريمه 25درصدي 
مي گيرد، اما براي پرداختي هاي خودش هيچ زماني تعيين نمي كند 
و بدهي اش به گروه پزشكي را با 8 ماه تأخير بدون سود مي پردازد. اين 

انصاف است؟
يكپزشك

اشتباهقضايي،مسيرزندگيماراتغييردادهاست
از 18سال پيش براي تخليه ملكي كه در اختيار مستأجر است، پيگيري 
قضايي مي كنم. بعد از سال ها براي مستأجر حكم تخليه گرفتم و مقرر 
شد بابت اجاره ماهي يك و نيم ميليون بپردازد كه حكم صادره در اين 
خصوص نزد من موجود است، اما در دادگاه تجديد نظر در اثر اشتباه 
قاضي يا شايد اشتباه در نگارش حكم صادره اين رقم 150هزار تومان 
قيد شد. بعد از شكايت به دادگاه انتظامي قضات درخصوص اين اشتباه 
گفتند كه حكم صادره چون از سوي قاضي مستقل صادر شده، قابل 
تغيير نيست. اوال اينكه چه كسي مسئول رسيدگي به اشتباهات اين 
چنيني قضات است، دوم اينكه چرا قانون از من به عنوان مالك حمايت 
كافي نمي كند كه بتوانم ملكم را پس بگيرم؟ حق كسب و پيشه اي كه 
براي مستأجر عنوان مي كنند چرا نبايد حقوق مالكيت من را در نظر 
بگيرد و اصوال تكليف من در اين ماجرا بعد از نزديك به 2 دهه پيگيري 

و دوندگي چيست؟
محموديانازتهران

يكماهبدونآبدرروستايشريكآبادسيرجان
مردم روستاي شــريك آباد در بخش پوزه خون شهرستان سيرجان 
يك ماه است كه آب ندارند و آبرساني با تانكر هم كافي نيست. مردم اين 
روستا از اين وضعيت به تنگ آمده اند و رعايت بهداشت فردي و سالمت 
فردي با اين كم آبي گسترده به هيچ وجه ميسر نيست،  آيا حتما بايد 

اتفاق دردناكي بيفتد كه متوجه درد مردم اين روستا شوند.
محرمازسيرجان

كمبوداتوبوسهايميدانآرژانتين
ماشين هاي ميدان آرژانتين در مســير خط فردوسي به ميدان امام، 
خيلي كم هستند و شايد هر 20دقيقه يك بار يك اتوبوس بيايد، اما 
خطوط ديگر اينطور نيست و جا دارد مسئوالن نظارت بر اتوبوسراني 
اين وضعيت را رصد كرده و از خطوطي كه مسافر كمتري دارد به اين 

خط، اتوبوس اضافه كنند.
مسافرهرروزميدانآرژانتين

ترافيكفرديستامهرويال،جانهارابهلبرساندهاست
سال هاســت كه محدوده پل فرديــس تا مهر ويال در تمام ســاعات 
شبانه روز با ترافيك سنگين مواجه است و جان مسافران هميشگي اين 
مسير بر لب رسيده است. با هجوم افرادي كه اين روزها قادر به تامين 
اجاره مسكن در تهران نيستند و اسكان آنها در شهرهاي اقماري كرج 
و هشتگرد اين وضع بدتر شــده و به گونه اي تردد مختل شده است. 
مسئوالن هم مدام مي گويند بودجه نداريم. نيمي از طرح تعريض اين 

مسير انجام شده و معلوم نيست باقي بودجه اين كار كجا رفته است.
وطندوستازكرج

استفادهازپرستارانفقطدرزمانبحران!
از نيروهاي قراردادي پرستاري هستم كه در يكي از بيمارستان هاي 
شهر مشهد مشــغول به كار بودم. اوايل فروردين در بدترين شرايط 
ممكن تعديل و بيكار شدم. چند ماه بدون كار و در استرس، به سختي 
امورات خانواده را مديريت كردم. اكنون كه دوباره كرونا در مشــهد 
اوج گرفته، من را دعوت به كار كرده اند كه بســيار توهين آميز است 
و معنايش اين اســت كه امثال ما فقط وقتي نياز دارند به كار گرفته 
مي شــوند. مســئوالن فكر نكنند كه ما متوجه رفتار ناشايست آنها 
نيستيم. وقتي كه مسئوالن ارشد اعتنايي به اخراج ما پرستاران در آن 

شرايط نكردند، امروز هم توقعي از ما نداشته باشند.
ميناييازمشهد

بازنشستههايتاميناجتماعيدرپرتگاهفقر
چرا درحالي كه براي گروه هاي بازنشسته كشوري و لشگري بهترين 
مزايا درنظر گرفته مي شود بازنشســتگان تامين اجتماعي بايد زير 
فشار زندگي به پرتگاه فقر برسند و شرمنده فرزند و همسر باشند. آيا 
وقتش نرسيده كه به خيل عظيم افراد تحت پوشش سازمان تامين 
اجتماعي توجهي كنند و بعد از 40 سال مزاياي بازنشستگان كشوري 

ما را نيز دريابند؟
كريماييازتهران

دستازارسالپارازيتبردارند
در اين شرايط كرونايي و شيوع انواع بيماري هاي عفوني و بدبختي و 
گرفتاري مردم، ارسال پارازيت را چگونه تحمل كنيم؟ اغلب در خانه 
هستيم و در منطقه مسكوني ما مملو از پارازيت است كه همه مي دانند 
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كوتاه از حادثه

حملهنافرجامتروريســتهابه
نيروهايسپاهدرمحوركورين

نماينده زاهدان در مجلس شــوراي اسالمي 
گفت: حمله تروريســتي گروهك تروريستي 
جيش الظلم هنگام عبور 2خودروي نيروهاي 
سپاه پاســداران انقالب اسالمي انجام گرفته، 
اما تلفات جاني نداشته است. فداحسين مالكي 
به فارس گفت: 2 بمب كنار جاده كار گذاشته 
شده بود كه يكي از آنها هنگام عبور 2خودروي 
حامل نيروهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
منفجر شــد اما اين حمله تروريستي تلفات 
جاني نداشته و تنها فرمانده سپاه منطقه دچار 
جراحاتي شده اســت. نماينده زاهدان شايعه 
اسارت تعدادي از نيروهاي سپاه در اين حمله 

تروريستي را رد كرد.

جزئياتاســتردادمتهــمهزار
ميليارديتوسطاينترپل

متهم فراري كه به اتهام خيانت در امانت هزار 
ميليارد توماني تحت تعقيب قرار داشت و بارها 
مخفيگاهش را در كشــورهاي خارجي تغيير 
داده بود، ســرانجام پس از 4ســال تعقيب و 
گريز در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
توسط اينترپل دستگير و به كشور بازگردانده 
شد. به گزارش همشهري، اين متهم از 4سال 
قبل از سوي پليس تحت تعقيب قرار گرفت. 
اتهام او معاونت در خيانــت در امانت بالغ بر 
هزار ميليارد تومان بود. شواهد نشان مي داد او 
براي تصاحب اين مبلغ از پيش نقشه كشيده 
بود؛ طوري كه در فرصتي مناسب توانسته بود 
از كشــور خارج و در مكان نامعلومي مخفي 
شود. با اينكه مأموران پليس اطمينان داشتند 
اين متهم از كشور گريخته است اما به درستي 
معلوم نبود در كجا پنهان شده است. از اين رو 
پليس بين الملل ناجا براي وي درخواست اعالن 
قرمز كــرد و از اينترپل براي دســتگيري اش 
كمك خواســت. با ادامه تحقيقــات در اين 
خصوص پليس به اطالعات بيشتري درباره وي 
دست يافت. شواهد به دست آمده حاكي از آن 
بود كه وي تاكنون بارها مخفيگاهش را تغيير 
داده و به 5كشور آسيايي و اروپايي سفر كرده 
است. تحقيقات در اين خصوص ادامه يافت تا 
اينكه ســرانجام وي چند روز قبل در يكي از 
كشورهاي حاشــيه خليج فارس دستگير و به 

كشور بازگردانده شد. 
سردار كاظم مجتبايي، جانشين رئيس پليس 
بين الملل ناجــا در اين باره گفــت: اين فرد 
پانزدهمين متهمي است كه از ابتداي سال به 
همت پليس بين الملل ناجا و البته با هماهنگي 
دستگاه قضايي بازداشــت و به كشور منتقل 
شده است. وي درخصوص متهم دستگير شده 
گفت: اين متهم به جرم معاونت در خيانت در 
امانت از يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
به كشور بازگردانده شده است. او بيش از 4 سال 
تحت تعقيب پليس بين الملل ناجا قرار داشت 
و با درخواست اعالن قرمز از اينترپل، فرايند 
تعقيب و تالش براي دستگيري وي آغاز شد. 
ســردار مجتبايي در ادامه گفت: متهم در اين 
چند سال به   5-4كشــور اروپايي و آسيايي 
سفر كرده و به شــكل هاي مختلف در تالش 
بود  دستگير نشــود. اما با توان، هوشمندي، 
اقدامات اطالعاتي و هماهنگي هاي ديپلماسي 
پليس بين الملل ناجا با اينترپل و ساير كشورها، 
باالخره تعقيب متهم به نتيجه رســيد و او به 
كشور بازگردانده شد. طبق آخرين رديابي ها، 
متهم در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
مخفي شده بود. او با جرم معاونت در خيانت 
در امانت بالغ بر هزار ميليارد تومان، اختالس 
انجام داده است كه هم اكنون با دستور بازپرس 
پرونده و مقام قضايي در بازداشت به سر مي برد 
و تحقيقات در اين باره ادامه دارد. به گفته سردا 
مجتبايي اســترداد متهمان از ابتداي ســال 
تاكنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

14درصدي داشته است.

يك زن و 3مرد با دستور مردي كه 
در اروپــا زندگي مي كند نقشــه داخلي

سرقت 43هزار دالري از مردي در 
تهران را عملي كردند. آنهــا مالباخته را به بهانه 
تهيه ويــزاي آلمان در دفتر آژانــس هواپيمايي 

زنداني كرده و دالرهايش را دزديدند.
به گزارش همشــهري، همه  چيز از روز هشــتم 
خرداد ماه شروع شد. آن روز مردي با 110 تماس 
گرفت و وقتي اپراتور پاسخ داد وحشت زده گفت: 
»كمكم كنيد. مرا با دســت و پاي بسته در دفتر 

آژانس هواپيمايي زنداني كرده اند.« 

شروعتحقيقات
پس از تماس عجيب اين مرد، تيمي از مأموران 
كالنتري ونك راهي دفتر آژانس هواپيمايي شدند 
و با ورود به داخل دفتر، مرد تماس گيرنده را نجات 
دادند. دفتر آژانس خالي بود و با توجه به محيط 
آنجا، اينطور به نظر مي رسيد كه آژانس يا تعطيل 

شده و يا در آستانه تعطيلي است.
ماموران به تحقيق از تماس گيرنده پرداختند و 
او گفت: من مغازه دار هستم و مدتي قبل تصميم 
گرفتم براي ادامه زندگي به يكي از كشــورهاي 
اروپايي بروم. با جست وجوي اينترنتي اين آژانس 
را پيدا كردم و مســئوالن اينجا به من گفتند كه 
مي توانند ويزاي كشور آلمان را برايم بگيرند و پس 
از چند جلسه صحبت قرار شد 43هزار يورو براي 

تهيه ويزا جور كنم و تحويل مدير آژانس بدهم.
وي ادامه داد: مدير آژانس زني جوان به نام الله بود 
و روز حادثه با او در دفتر آژانس قرار گذاشتم. وقتي 
به آنجا رســيدم آخر وقت بود و به نظر مي رسيد 
كه اكثر كاركنــان آن رفته اند. اما 3مرد جوان در 
آژانس بودند كه فكر كردم مسافر هستند و براي 

تهيه بليت به آنجا آمده اند.

وي ادامه داد: مدير آژانس به نام الله مرا به يكي 
از اتاق هاي دفتر بــرد و در حال صحبت بوديم و 
پرسيد آيا مدارك همراهم است؟ سرم را به نشانه 
تأييد تكان دادم.سپس او گفت كه بايد يوروهايي 
را هم كه همراهم اســت به او تحويل بدهم. در 
همين هنــگام 3مردي كه من تصــور مي كردم 
مشتري آژانس هستند به سمتم هجوم آوردند. 
دست و پا و دهانم را با چسب نواري بستند و مرا 
در اتاقي زنداني كردند. آنها با تهديد همه يوروها 
به همراه 2گوشي موبايلم را سرقت كردند و بعد از 
رفتن در اتاق را قفل كردند. نيم ساعتي گذشت و 
وقتي ديدم سروصدايي نمي آيد حدس زدم كه 
دزدان رفته اند. به سختي دست و پايم را باز كردم 

و به پليس زنگ زدم.

يكسرنخ
تحقيقات كارآگاهان حكايت از اين داشــت كه 
متهمان اين محل را براي چنــد روز اجاره كرده 
و در آنجا آژانس هواپيمايي جعلي راه  انداخته و 
پس از سرقت نيز دفتر را تعطيل كرده بودند. تيم 
تحقيق در بررسي دوربين هاي مداربسته اطراف، 
تصاوير متهمان را كه يك زن و 3مرد بودند هنگام 
خروج از دفتر قالبي به دســت آورد. آنها پس از 
خروج ســوار بر يك خودروي مسافركش شده و 
متواري شده بودند، اما چهره شان در دوربين ثبت 
شده بود كه همين، سرنخي شد براي شناسايي 
متهمان. يكي از آنها ورزشكار بود و مدال قهرماني 
در رشته پاورليفتينگ داشت. با اين سرنخ مأموران 
موفق شدند ابتدا اين ورزشكار را دستگير كنند 
و با اطالعاتي كــه او در اختيار پليــس قرار داد، 
 2 همدست وي نيز بازداشت شدند. زن جوان به نام 
الله اما فراري شده و پليس در تكاپوست تا هرچه 
زودتر مخفيگاه وي را شناسايي و دستگيرش كند.

 بازداشت قهرمان پاورليفتينگ
در سرقت 43هزاريورويي 

متهم مدعي است، دستور سرقت توسط مردي در اروپا صادر شده بود

شكايتازهمسربهاتهامربودن2فرزند 7ماهتالشناكامبرايپيداكردنجوانگمشده
خانواده پســر جواني كه از 7 ماه قبل به شكل ناگهاني 
مفقود شده اســت، با انتشــار تصويرش از مردم براي 

پيداكردن وي كمك خواستند.
به گزارش همشــهري، اين جوان 34ســاله كه مهدي 
حاج علي نام دارد و همراه خانواده اش در قزوين زندگي 
مي كرد، روز نهم آذرماه ســال 98 بــراي رفتن به محل 
كارش از خانه خارج شد اما از آن زمان تاكنون بازنگشته 
است. خواهر مهدي در اين باره به همشهري گفت: برادرم 
در يك تراشــكاري كار مي كرد. آن روز مثل هميشــه 
از خانه خارج شــد تا ســر كار برود اما چند ساعت بعد 
صاحب كارش تماس گرفت و گفــت او به محل كارش 
نرفته است. نگران شديم. با موبايلش تماس گرفتيم، اما 

او گوشي را با خودش نبرده بود.
وي ادامه داد: وقتي يك روز گذشــت و خبري از برادرم 
نشــد، با پليس تماس گرفتيم و همه بيمارســتان ها و 
كالنتري ها را جســت وجو كرديم اما فايده اي نداشت و 
نتوانستيم او را پيدا كنيم و حاال از مردم براي پيدا كردن 

او كمك مي  خواهيم.

خواهر جوان گمشــده در ادامه گفت: برادرم سالم بود و 
هيچ مشكلي نداشت. البته يك مرتبه هم مدت ها قبل گم 
شده بود كه توانستيم او را پيدا كنيم، اما اين بار 7 ماه طول 
كشيده و معلوم نيست  برادرم چه وضعيتي دارد. از روزي 
كه مهدي گم شده، مادرم يك لحظه آرام و قرار ندارد و 
براي او بي تابي مي كند. از مردم مي خواهم اگر او را ديدند، 

براي پيدا كردنش به ما كمك كنند.
براساس اين گزارش، هم اكنون پرونده اي براي پيداكردن 
اين جوان در پليس آگاهي قزوين تشكيل شده و تالش ها 

براي يافتن وي ادامه دارد.

»همســرم، 2 فرزند خردســالم را ربوده و پس از 
سرقت اموال ارزشمند خانه ام از كشور خارج شده 
است.« مردي جوان با حضور در دادسراي جنايي 
تهران از همســرش به اتهام ربــودن 2كودكش و 
سرقت شــكايت كرد. وي در توضيح ماجرا، گفت: 
چند روز قبل از سركار به خانه آمدم و هرچه زنگ 
زدم كســي در را باز نكرد. تعجــب كردم چون در 
آن وقت روز امكان نداشــت كه همسر و فرزندانم 
در خانه نباشند. از ســوي ديگر اگر قصد داشتند 
به جايي بروند قبــل از رفتن به من خبر مي دادند. 
دوباره به پاركينگ برگشتم و كليد خانه را از داخل 
ماشينم برداشــتم. كليد را داخل قفل انداختم و 
وقتي قدم به خانه گذاشتم شوكه شدم. همه جاي 
خانه به هم ريخته بود اما همسر و فرزندانم در خانه 
نبودند. خيلي ترســيدم با تمام بستگان نزديك، 
دوست و هركس كه فكر مي كردم از همسرم خبر 
داشته باشد تماس گرفتم اما هيچ كس خبري از او 
نداشت. وي ادامه داد: همان روز خودم را به كالنتري 

رساندم و گزارش ناپديد شدن همسر و فرزندانم را 
به پليس اعالم كردم؛ حتــي به تمام كالنتري ها و 
بيمارستان ها هم ســر زدم اما خبري از خانواده ام 
به دست نياوردم. وي ادامه داد: همان شب متوجه 
شدم تمام پول، طال،  سكه و دالرهايي كه در خانه 
بوده به همراه مدارك هايمان نيز سرقت شده است 
تا اينكه 24ساعت بعد تماسي از سوي همسرم با 
من گرفته شد كه شوكه شدم. درحالي كه به شدت 
نگران و مضطرب بودم همســرم به من زنگ زد و 
گفت غيرقانوني به همراه دختر و پسر خردسالم به 
تركيه رفته است. او گفت ديگر سراغي از او نگيرم و 
بعد تماس قطع شد. نمي دانم واقعا در تركيه بود يا 
دروغ مي گفت اما من فورا راهي دادسرا شدم تا از 
او به اتهام ربودن فرزندانم و سرقت اموال ارزشمند 

خانه ام شكايت كنم.
با شــكايت اين مرد، تحقيقات با دستور بازپرس 
جنايي تهران در اين پرونده آغاز شــده تا ردي از 

همسر و فرزندان اين مرد به دست آيد.

مردي كه به دنبال درگيــري با خانواده  
همسرش در شهرستان اسالم آباد غرب 
دســت به تيراندازي زده و اشــتباهي 
دختري 17ســاله را به قتل رسانده بود 

دستگير شد.
به گــزارش همشــهري، ايــن جنايت 
بعدازظهــر 22خردادمــاه در بزرگراه 
كرمانشاه-اســالم آباد غرب رخ داد. آن 
روز دختري 17ســاله به همراه مادرش 
سوار بر يك خودروي مسافربر شخصي 
از كرمانشاه راهي خانه شان در اسالم آباد 
غرب بودند كه وقتي خــودرو به گردنه 

مرصاد رسيد، ناگهان گلوله اي از بيرون از 
خودرو به سر دختر نوجوان برخورد كرد 
و او در آغوش مادرش دردم به قتل رسيد.

به دنبال ايــن حادثه هولنــاك، راننده 
خودرو توقف كرد و با حضــور مأموران 
پليس معلوم شد كه گلوله از سالح مردي 
35ساله شليك شده اســت. تحقيقات 
نشان مي داد كه اين مرد به دنبال اختالف 
با خانواده همسرش، آن روز راهي خانه 
آنها شده و پس از مشاجره و درگيري با 
آنها، اقدام به تيراندازي كرده اســت. در 
اين ميان يكي از گلوله هايي كه او شليك 

كرده بود، اشتباهي به دختر نوجوان كه 
داخل ماشين مسافركش بود اصابت كرد 

و جان او را گرفت.
با مشخص شدن هويت قاتل، تحقيقات 
براي دستگيري او آغاز شد اما مرد جوان 
متواري شده و ردي به جا نگذاشته بود. 
با اين حال جســت وجوي پليس ادامه 
داشــت تا اينكه مخفيگاه وي شناسايي 
شد و مأموران او را دســتگير كردند. به 
گفته معاون اجتماعي فرمانده انتظامي 
اســتان كرمانشــاه، پس از اين حادثه 
تحقيقات پليس براي دســتگيري قاتل 

آغاز شــد تا اينكه عصر دوشنبه گذشته 
كارآگاهــان موفق شــدند ردي از قاتل 
فراري به دســت آورده و مســير تردد او 
را در محور اســالم آبادغرب- كرمانشاه 
شناســايي كنند. تيم تحقيق به كمين 
اين مرد نشســتند و با بســتن تمامي 
راه هاي فرار، او را كه سوار بر يك دستگاه 
خودروي پژو و همراه با شخص ديگري 
بود دســتگير كردند. به گفتــه وي، در 
بازرســي داخل خودرو يك قبضه كلت 
كشف شــد و متهمان در اختيار پليس 

آگاهي قرار گرفتند.

قتلاشتباهيدختر17سالهدرآغوشمادر

دستور از اروپا
3مرددستگيرشدهديروزبرايتحقيقبهشعبهپنجمدادسرايويژهسرقتمنتقلشدندووقتيپيش
رويبازپرسعليوسيلهايردموسيقرارگرفتند،مدعيشدندعاملسرقتكسينيستجزالله.مردي
كهمدالقهرمانيداشتمدعيبودكهدستورســرقترامرديبهناماحسانكهدريكيازكشورهاي
اروپاييزندگيميكندصادركردهوزنجوان)الله(نيزآنهارافريبدادهوآنهاتصورنميكردندكهاو

قصدسرقتدارد.

اگرازسرقتخبرنداشتي،چطوربهشاكيحملهكرديدويوروهايشرادزديديد؟
به من گفتند كه با شاكي وارد معامله اي شده اند و قرار است او يورو بدهد و چك بگيرد، اما احتمال دارد سرشان را كاله 

بگذارد و از من كمك خواسته بودند.
اللهومرديراكهميگوييدراروپازندگيميكندچطورميشناختي؟

ماجرايش مفصل است. من قهرمان كشورم. مدال طال دارم.  ورزشكارم،  مربي پاورليفتينگ هستم و تحصيل كرده ام. آدم 
حسابي هستم و خودم هنوز باور نمي شود كه اينجا با لباس زندانيان و دستبند به دست ايستاده ام و بايد زنداني شوم. 
آشنايي من با احسان كه در اروپا زندگي مي كند از 2 سال قبل شروع شد. آن زمان قصد داشتم به همراه همسر و فرزندانم 
براي زندگي به يكي از كشورهاي اروپايي بروم. مدتي بعد در يكي از استخرهاي تهران با مردي آشنا شدم و وقتي شنيد 
فكرم رفتن از ايران و زندگي در خارج از كشور است، احسان را به من معرفي كرد. احسان مدير آژانس هواپيمايي بود و 
قرار شد نفري 120ميليون تومان از من پول بگيرد تا ويزاي شينگن به من و اعضاي خانواده ام بدهد. قرار بود به صورت 
قانوني از كشور برويم اما من اعتماد نكردم و بعد از نوشتن قرارداد 50ميليون تومان به او دادم و قرار شد مابقي را بعد از 
تهيه ويزا جور كنم و به احسان بدهم. اما او كالهبردار از آب در آمد و پول مرا باال كشيد. آژانس هم تعطيل شد و من هيچ 
نشاني از او نداشتم تا اينكه 2 ماه قبل، فردي كه در استخر با او آشنا شده و احسان را به من معرفي كرده بود به من گفت 
كه احسان و نيروهايش دفتر جديدي در حوالي ونك گرفته اند. برو دفتر جديد و پولت را زنده كن. من هم راهي آنجا شدم، 

اما خبر نداشتم كه قرار است به دام ديگري بيفتم و پايم گير شود.
چهدامي؟

اينكه حاال به اتهام سرقت دستگير شده ام.
بيشترتوضيحبده؟

من به دفتر جديد رفتم و متوجه شدم احسان ايران نيست و زني به نام الله جانشين اوست و كارهاي داخل ايران را براي او 
انجام مي دهد. وقتي پولم را خواستم، زير بار نرفتند كه از من كالهبرداري كرده اند و وعده دادند به زودي پولم را مي دهند. 
با احسان تماس گرفتند و او تلفني به من گفت قرار است مردي به دفتر بيايد كه 43هزار يورو همراهش است. مي گفت با 
او وارد معامله اي شده و قرار است او يورو بدهد و الله كه جانشين اوست به آنها چك بدهد. احسان از من خواست تا دو نفر 
از دوستانم را همراه خودم به دفتر بروم تا اگر درگيري رخ داد به زن جوان كمك كرده و مداخله كنيم. احسان مي گفت 
طرف معامله خيلي زرنگ است و ممكن است هنگام معامله سر الله را كاله بگذارد و زن جوان از پس اين كار برنيايد. به 
اين ترتيب من به همراه 2 نفر از دوستانم به دفتر رفتيم. وقتي مرد شاكي رسيد، زن جوان او را به اتاق برد و دست و پايش 

را بست. او يوروها را سرقت كرده و بعد از ما خواست تا از دفتر خارج شويم.
اماشاكيميگويدكهتووهمدستانتدستوپايشرابستيدويوروهاراسرقتكرديد؟

نه. ما نقشي نداشتيم همه كارها را الله انجام داد. ما فقط نظاره گر بوديم و خودمان هم ترسيده بوديم.
شما3نفرازاللهترسيدهبوديد؟

سكوت.
بعدازسرقتچهشد؟

الله مي گفت 22هزار يورو بيشتر همراه شاكي نبوده است. 5هزاريورو را به من داد جاي همان طلبم. گوشي هاي شاكي 
را هم تحويل من داد و گفت آن را از بين ببر و نابودشان كن. من كه خيلي ترسيده بودم دستور الله را اجرا كردم اما باور 

كنيد بي گناهم و نقشي در اين ماجرا ندارم. اصال از نقشه سرقت بي خبر بودم

گو
ت و

گف
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 اولين گشايش در ميان 
موزه هاي ايتاليايي

ايتالياوبلژيكجزونخســتينكشــورهاي
اروپاييبودندكهدرهايموزههايشــانرابه
رويگردشگرانداخليوگردشگراناتحاديه
اروپاپساز2ماهتعطيلي،بــازكردند.موزه
كاســتلوديريولي)قصرريولــي(يكياز
نخســتينموزههاييبودكهتاريخ19ماهمه
)30ارديبهشــت(درايتاليابازگشاييشد.
مقاماتاينموزهپيشازبازگشايياعالمكرده
بودندكهاينموزهازروزسهشنبهتايكشنبه
بهرويبازديدكنندگانبازاســتاماظرفيت
پذيرشبازديدكنندگاندرروزمحدودخواهد
بود.مقاماتاينمــوزههمچنيناعالمكرده
بودندكهخدماتديجيتالخودرابرايبازديد
كنندگانخارجيكهبهدليلشيوعكروناسفربه
ايتاليابرايشانمقدورنيست،گسترشخواهند
داد.گالريبورگســهوموزهكاپتولينيدررم
پايتختايتاليانيزدر18مه)29ارديبهشت(
گشايشيافتهبودند.درپيآنموزههايگالري
اوفيتزيدرفلورانسومــوزهواتيكاننيزدر
روزهايبعدگشــايشيافتند.كاهششديد
ظرفيتپذيرشبازديدكننــدهدرموزههاي
ايتالياسببشــدهبازديدكنندگانبتوانندبا
آرامشوفراغتخاطربيشتريوبدونحضور
بازديدكنندگانانبوهدرايتاليابهبازديدازاين
موزههابپردازند.پيشازبرقراريمحدوديتها
درزمينهپذيرشبازديدكنندگان،موزههاي
واتيكانبهطورميانگينروزانهپذيراي20هزار
نفربودند.درزمانهاياوجحضورگردشگردر
ايتاليانيزتعدادبازديدكنندگانازموزههاي
واتيكانبــه29هزارنفردرروزميرســيد.
براساسهمينگزارش،تاريخبرگزاريبينال
معماريونيزكهقراربوددرماهآگوست2020
برگزارشود،تاسال2021بهتعويقافتادهاست.
برگزاريبينالونيزدر2021نيزبهسال2022

موكولشدهاست.

ث
مك

قصه پرپيچ و خم حجت و خانواده اش از 
يك انتقام گيري شروع شد. يك فيلم از سينما

شناي پروانه در داخل استخر و بعد هم 
زبانه كشيدن آتش ناموس پرستي و آبروداري و البته 
حسادت هاي حيرت انگيز گنده  الت هاي پايين شهر. 
كرونا اما حجت را براي يكي از پراميدترين فيلم هاي 
سينماي كشور تمام كرد و »شــناي پروانه« با همه 
قابليت ها و اميدواري هايش حاال گويي دچار اسپاسم 
شده اســت. الت گرافي محمد كارت هرچند در اين 
روزهاي ابتدايي بازگشايي سينماها بيش از همه رقبا 
توانسته مردم را به نشستن روي صندلي هاي زدوده 
شده از كرونا تشــويق كند اما وقتي خبر فروش يك  
ميلياردي سينماهاي كشــور در روزهاي بازگشايي 
منتشر مي شــود به راحتي مي توان فهميد كه يك 

شكست ناجوانمردانه در راه است.
»شناي پروانه« يك فيلم اجتماعي استخوان دار است 
و بي ترديد تماشاگر با ديدنش آنقدر كيفور مي شود كه 
تماشايش را به ديگران هم توصيه كند. اصال با همين 
روش بود كه در همان چند روز ابتدايي نمايش فيلم 
در جشنواره سي و هشــتم فيلم فجر، قصه ناموسي 
پروانه، شــد فيلم محبوب تماشاگران و نامش بر سر 

زبان ها افتاد.
كارگردان فيلم ســال ها به واسطه زندگي در مناطق 
جنوب شهر و البته ساخت مستندهايي درباره الت ها، 
با كاراكترهاي فيلمش حســابي عياق بــود و براي 
ساخت نخســتين فيلم بلند سينمايي اش هم سراغ 
همين سوژه رفت كه بر آن اشراف فوق العاده اي داشت. 
فيلم بازيگر كم نــدارد. از امير آقايي با متفاوت ترين 
گريم ممكن در نقش يك الت اسمي تا پانته آ بهرام 
با سر تراشــيده و رفتارهاي غيرزنانه در نقش رئيس 

يك قمارخانه، هركدام براي موفقيت يك فيلم كافي 
هســتند اما بي ترديد برگ برنده بازيگري فيلم در 
دستان جواد عزتي است. او با كاراكتر حجت هم آنقدر 
پايبند به خانواده است كه براي نجات زن برادرش كه 
قرباني تسويه حساب گنده الت هاست تالش مي كند 

و از سوي ديگر براي بيرون آوردن برادري كه دستش 
به خون همسر آلوده  است زحمت مي كشد. حجت، 
حجت فيلم است؛ درست زماني كه در سكانس پاياني 
فيلم، اعضاي خانواده را بعد از مشخص شدن وضعيت 
حكم برادر كه به جرم قتل همســر پاي دار است به 
خوردن شــام دعوت مي كند. او ثابت مي كند كه در 
دنياي واقعــي و نه در آنچه دنياي الت ها براســاس 
قواعد آن بنا شده، دست به مهره، بازي است و ديگر 

عقب نشيني از حق امكان پذير نيست.
با همه اينها گويي اكران شــناي پروانه در اين روزها 
بيشتر شبيه شــيرجه زدن در اســتخر خالي است 
چون فروش فيلم چندان قابل توجه نيســت و البته 
اين موضوع ارتباطي به كيفيــت فيلم ندارد. روزگار 
كرونايي باعث شده تا كارت برنده براي ركوردشكني 
فروش در سينماي اجتماعي كشور به دست محمد 

كارت نيفتد.

شناي پروانه با كرونا درگير است

تصويربرداري سلمان فارسي به زودي آغاز مي شود

شيرجه در استخرخالي

اورشليمودمشقدرشاهرود

مسعودمير
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

از امير آقايي با متفاوت ترين گريم ممكن 
در نقش يك الت اسمي تا پانته آ بهرام با سر 
تراشيده و رفتارهاي غيرزنانه در نقش رئيس 
يك قمارخانه، هركدام براي موفقيت يك 
فيلم كافي هستند اما بي ترديد برگ برنده 

بازيگري فيلم در دستان جواد عزتي است

با توقف تصويربرداري مجموعه »سلمان 
فارســي« در ســال گذشــته، هنــوز سريال

تصويربرداري بزرگ ترين سريال تاريخي 
تلويزيون در سال جديد آغاز نشده و قرار است به زودي 

شاهرود، نخستين ميزبان لوكيشن هاي سريال باشد.
به گزارش همشــهري، سريال »ســلمان فارسي« از 
پروژه هاي الف فاخر رسانه ملي است كه به كارگرداني 
داوود ميرباقري و تهيه كنندگي حسين طاهري ساخته 
مي شود و بخشي از فيلمنامه آن توسط امراهلل احمدجو 
به نگارش درآمده است. طبق آخرين خبرهاي رسمي 
در اين سريال، عليرضا شجاع نوري نقش سلمان را بازي 
مي كنــد و فرهاد اصالني، محمدرضــا هدايتي و علي 
دهكردي ازجمله بازيگران اين پروژه عظيم هســتند. 
ساخت »ســلمان فارســي« قرار بود اواخر آذرماه در 
كرمان و بعدها در جزيره قشــم كليد بخورد. درنهايت 
با شــيوع ويروس كرونا روند تصويربــرداري و توليد 
كندتر شــد. همچنين قرار بود تركيه ميزبان بخشي 
از لوكيشن اين سريال باشــد؛ كه اين اتفاق منتفي و 
سازندگان تصميم گرفتند تا در ايران تصويربرداري را 
انجام دهند و سفر به تركيه را به زمان ديگر و مناسب تر 

موكول كننــد. حاال خبرگزاري مهر عنــوان كرده كه 
بخشــي از بيابان هاي دمشــق، مناطق كوهستاني و 
همچنين منطقه اورشــليم كه در داســتان »سلمان 
فارسي« به آن اشاره مي شــود در لوكيشن هايي چون 
شاهرود، شــهرك نور و شــهرك غزالي طي سال99 
تصويربرداري مي شود. بر اين اســاس،  تصويربرداري 
اين سريال احتماالً از شاهرود آغاز خواهد شد و بخش 
عمده اي از لوكيشن هاي سريال در همين شهر ضبط و 
تصويربرداري خواهد شد. طبق برنامه ريزي اي كه براي 
اين سريال درنظر گرفته شده است، بخش عمده اي از 
صحنه هاي مربوط به بيابان هاي دمشــق در شاهرود 
تصويربرداري خواهد شــد. همچنيــن صحنه هايي 
مربوط به اورشليم از ديگر بخش هاي داستان است كه 
قرار است در شاهرود تصويربرداري شود.بخش ديگري 
از لوكيشن هاي سريال »ســلمان فارسي« در شهرك 
نور در جاده قم- تهران تصويربرداري مي شود؛ شهرك 
نور يا شهرك سينمايي پيامبر اعظم)ص( بزرگ ترين 
شهرك سينمايي ايران است كه نخستين بار براي فيلم 
»محمد رسول اهلل)ص(« ساخته مجيد مجيدي مورد 

استفاده قرار گرفت.

در بريتانيا مديران موزه هــا و گالري ها 
درصدد بر آمده اند تا زمان فراهم نشدن موزه

شرايط مناســب از نظر بهداشتي براي 
بازديد كنندگان خود در دوره پســاكرونا، چند روزي 
بازگشــايي دوباره اين مؤسســات هنري را به تعويق 
بيندازند. گالري ها و موزه هــاي انگليس به رغم اينكه 
دولت اين كشور مجوز بازگشايي آنها را در روز 4ژوئيه 
)14تير( صادر كرده بود، چند روزي پس از اين تاريخ 
بازگشايي خواهند شــد. به گزارش بي بي سي، گالري 
ملي لندن كه پس از شيوع كرونا در اين كشور تعطيل 
شده بود، قرار است روز 8ژوئيه )18تير( گشايش يابد. 
آكادمي ســلطنتي هنر لندن نيز قرار اســت 9ژوئيه 
)19تير(، بازگشايي شود. البته براي بازديد كنندگان از 
اين آكادمــي، زدن ماســك اجباري اســت. گالري  
باربيكان تا روز 13ژوئيه )23( تير بازگشايي نخواهد 
شد. گالري مشهور تيت لندن نيز اعالم كرده است كه 
4ساختمان محل برپايي گالري هاي خود را تا 27ژوئيه 
)6مرداد( سال جاري به روي بازديد كنندگان نخواهد 
گشود. تعداد زيادي از موزه ها و گالري ها نيز هنوز تاريخ 
قطعي براي گشايش اماكن خود اعالم نكرده اند. برخي 
از موزه ها در بريتانيا نيز اعالم كرده اند كه درهاي خود 
را روي بازديد كنندگان تا ماه هاي آگوست و سپتامبر 

)مرداد و شهريور( باز نخواهند كرد.
گالري ملــي لنــدن، گالري هــاي تيــت، باربيكان 
و آكادمي ســلطنتي هنــر لندن اعــالم كرده اند كه 
همه بازديد كنندگان از اين اماكــن بايد بليت خود را 

پيش خريد كنند.

بازگشاييموزهلوور
به گــزارش تراول اند ليــژر، موزه لوور پاريــس نيز با 
برداشته شــدن تدريجي محدوديت هاي بهداشتي در 
6ژوئيه )16تير(، پس از 4 ماه دوباره بازگشايي خواهد 
شــد. اين موزه يكي از نخســتين موزه هايي بود كه 
به دليل شيوع گســترده كرونا در فرانسه تعطيل شده 

بود. مقامات اين موزه از بازديد كنندگان خواسته اند، 
بليت ورودي به موزه را پيش خريد و رزرو كنند. زدن 
ماســك نيز براي بازديد كنندگان از اين موزه اجباري 

خواهد بود.
ژان لوك مارتينز، مدير موزه لــوور در بيانيه اي اعالم 
كرده است كه از اين مسئله ابراز خرسندي مي كنيم كه 
پس از هفته ها قرنطينه، قرار است درهاي موزه به روي 
بازديد كنندگان باز شود. ما شرايط بازديد از اين موزه 
را منطبق با توصيه ها و دستورالعمل هاي سختگيرانه 

مقامات بهداشتي فرانسه به اجرا در خواهيم آورد.

مهمترينموزههايگشايشيافتهدراسپانيا
در اســپانيا موزه هاي اين كشــور كه آثــار مهمي از 
تاريخ اســپانيا و هنر اروپا و هنر جهانــي را در خود 
جاي داده اند، به تدريــج از 6ژوئن )17خرداد( دوباره 
پس از يك وقفه طوالني درپي شــيوع ويروس كرونا 
گشــايش يافته اند. 3موزه اصلي مادريد پايتخت نيز 
پس از تعطيلي 3ماهه در 6ژوئن بازگشــايي شدند. 

اين 3موزه براي 2روز اول بليت هــاي خود را رايگان 
كرده بودند. درهاي موزه پرادو همچنين براي بازديد 
از مجموعه »ديدار دوباره« كه در يكي از ســالن هاي 
اين موزه به طور دائمي بر پاست، گشايش يافت. در اين 
مجموعه تقريبا 250اثر در معرض ديد تماشــاگران 
قرار خواهد گرفت كه البته 190اثر از اين آثار جا به جا 
شــده اند. بازديد از  بزرگ ترين گالري هنري اسپانيا 
البته به دليل شــيوع كرونا با محدوديت هايي همراه 
است. موزه پرادو ظرفيت بازديد كنندگان   موزه را در 
يك روز به 1800نفر  كاهش داده است. در موزه پرادو 
نقاشي هنرمندان مشهور اسپانيايي نظير گويا، روبنز 
و والسكس در معرض ديد تماشــاگران قرار خواهد 

گرفت.
موزه ملي هنر ملكه ســوفيا نيز با كاهش بهاي بليت 
ورودي خود به 5يورو، در حال بازگشــايي تدريجي 
بخش هاي مختلف خود اســت. اين مــوزه ظرفيت 
روزانه بازديدكنندگان خود را در دوران كرونا 938نفر 
تعيين كرده اســت. بازديد كنندگان از اين موزه قادر 

خواهند بود  آثار نقاشان مشهور اسپانيايي نظير تابلوي 
گرنيكاي پيكاسو، تابلوي دختري در پنجره و دنياي 

فرشتگان مقدس از آثار سالوادور دالي را نظاره كنند.

قانونواريــز10درصددرآمد
حاصــلازكنســرتهابهموسيقي

خزانهداريكشــورلغوشد.
بهگزارشهمشــهري،خردادماهســال
گذشته،اعالمشــد؛مجلسطرحيرابه
تصويبرساندهكهبراســاسآن،وزارت
فرهنگوارشاداســالميبايد10درصداز
بهايبليــتكنســرتهارادرتهرانو
كالنشهرهابهحســابدرآمدعمومينزد
خزانهداريكلكشورواريزكند.خبراخذ
10درصدازدرآمدحاصلازكنسرتهابه
موضوعيمهمدرمحافلموسيقيپيچيده
شــدوتصويبقانونبهيكيازمهمترين
بحثهايروزموسيقيكشورتبديلشد.
برخيمعتقــدبودندكهايــنقانونبراي

كنســرتهايپاپقابلاجراستوديگر
گونههايموسيقيدچاروضعيتنابسامان
اقتصاديهستندواينقانونبهضرراجراها
خواهدبودوبرخينيزبرايناذعانداشتند
كهقانوناخذ10درصدنبايدبرايهيچكدام
ازگروههااجراييشود.دراينمدتجلسات
زياديبرگزارشدوحاالباگذشتيكسال
ازتصويبايــنقانونوبغرنجترشــدن
وضعيتاقتصادياينقانونلغوشدهاست.
قانوناخــذ10درصــدازدرآمدحاصل
ازكنســرتهاكهدرســالهايگذشته
موجبنگرانيهنرمنــدانوفعاالنحوزه
موسيقيشــدهبودباپيگيريهايصنفي
لغوشد.بااعتراضرسميخانهموسيقيو
همراهياكثريتقريببهاتفاقهنرمندان،

ناشرانوهمهفعاالناينحوزهدربيانيهها
ونامهنگاريهايمتعــدداعتراضخودرا
نسبتبهاينقانوناعالمكردندومسئوالن
خانهموسيقيونمايندگاناهاليموسيقي
جلساتمتعدديبامســئوالندولتيو
مجلسشوراياســالميبرگزاركردند.در
نتيجهباموافقتمسئوالنوزارتارشاد،
بهويژههمكاريمحمداللهياري،مديركل
دفترموسيقي،سالگذشــته،بهمنظور
حمايتازهنرمندانوبهحداقلرساندن
آســيبهاياحتمالياجراياينقانوندر
وهلهنخستبرايموســيقيهايسنتي،
كالسيكونواحيلغوشدوبعدهااينقانون
بهطوركليبرايهمهانواعموســيقياز

بودجهسالجاريحذفشد.

خزانه  بي» نوا« شد

گزارشي از روند تدريجي گشايش دوباره 
موزه ها در دوران پساكرونا

درباره »يك هفته با چخوف« و شكل تازه برگزاري نشست هاي فرهنگي در شبكه هاي اجتماعي

بهپيشوازگنجينههاياروپايي

آنتوانچخوفدرتلگرامواينستاگرام

وجود محدوديت  در برگزاري جلسه هاي حضوري 
به دليل شيوع ويروس كوويد-19 سبب شده است ادبيات

كه بسياري از برنامه هاي فرهنگي در ماه هاي اخير، 
به شكل غيرحضوري، در شبكه هاي اجتماعي برگزار شود. وضعيتي 
كه شايد به نظر بسياري از شور برگزاري نشست هاي فرهنگي كاسته 
باشد، اما ســبب رويكرد تازه اي در برگزاري نشست ها شده است. 
برگزاركنندگان نشســت هاي فرهنگي در ســال هاي اخير اغلب 
بي توجه به ظرفيت فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي كار خود 

را كرده اند و به شيوه هاي سنتي وفادارتر بوده اند.
»يك هفته با آنتوان چخوف« كه به همت مركز فرهنگي شهر كتاب 

آغاز شد، به نقطه پايان رســيد. نگاهي به فهرست سخنراني ها و 
يادداشت ها و فايل هاي صوتي و تصويري هفته اي كه گذشت، نشان 
مي دهد مجموعه اي ارزشمند درباره حواشي و متن زندگي و آثار 
آنتوان چخوف فراهم شده است. نشست ها بدون حضور مخاطبان 
برگزار و به صورت زنده پخش شــد و بعد فايل هاي تصويري شان 
در شبكه هاي اجتماعي قرار گرفت تا كســاني كه به پخش زنده 
نرسيده بودند هم بتوانند از آنها استفاده كنند؛ فايل هاي صوتي و 

يادداشت ها نيز همينطور.
استقبال گســترده مخاطبان از محصوالت ديداري، شنيداري و 
نوشتاري نشان مي دهد كه مي توان به الگوهاي تازه اي در برگزاري 
چنين برنامه هايي رســيد. برنامه ها مي توانند در مراكز فرهنگي 
برگزار شــوند و همزمان به صورت زنده پخش شــوند و فايل هاي 
صوتي و تصويري برنامه ها نيز منتشر شود تا مخاطبان برنامه ها به 

حاضران در جلسه محدود نماند. تجميع محصوالت در پايگاه هاي 
اينترنتي و كانال هاي تلگرامي و برچسب زدن هاي تخصصي سبب 
مي شود كه مجموعه منابعي به صورت كامل در سايت ها بماند و تا 
سال ها مورد اســتفاده عالقه مندان و پژوهشگران باشد. شماري 
از كانال هايي كه در حوزه تاريخ ادبيات و فرهنگ معاصر فعاليت 
مي كنند در سال هاي اخير بارها چنين رويه اي را در پيش گرفته 

بودند كه سبب شد گنجينه هاي پنهان شده اي از تاريخ 
و فرهنگ معاصر ايران در اختيار دوستداران قرار 
بگيرد. مجموعه آثاري كه درباره آنتوان چخوف در 
يك هفته گذشته توليد شده نيز مي تواند بخشي از 

اين مجموعه باشد.
»يك هفته بــا چخــوف« آغازگر راه تــازه اي در 

گفت و گوي فرهنگي ميان ادبيات ايران و روسيه است. 
آنتوان چخوف نويسنده اي جهاني است و جايگاهي 

انكارناپذير دارد، اما بي ترديد براي كارشناســان 
و متوليان ادبيات روسيه و چخوف شناسان 

دنيا، جالب بوده است كه 160سال 
پس از درگذشــت چخوف در 

ايران هفته اي براي او برگزار شده و نويسندگان و كارشناسان ايراني 
درباره او سخن گفته اند. نشست هاي فرهنگي در ايران معموالً به 
يكي از اين 2شكل برگزار مي شود؛ يا نشست هاي دانشگاهي است 
با حضور استادان دانشگاه كه نويسندگان و روزنامه نگاران راهي به 
آن ندارند، يا نشست هايي با حضور نويسندگان و منتقدان ادبي كه 
دانشــگاهيان به آنجا كمتر راه پيدا مي كنند. يك هفته با چخوف 
مثل بســياري ديگر از برنامه هاي مركز فرهنگي شهر كتاب 
اين 2دسته را كنار هم نشاند تا گفت و گوي مشتركي ميان 
آنها شكل بگيرد. رويكرد يك نويسنده به شيوه قصه  گويي 
چخوف همان قدر جالب است كه رويكرد يك روانشناس 
به وجوه روان شناختي داســتان هاي او. گفت و گويي 
كه سبب هم افزايي و تعامل ميان گروه هايي است 
كه مسائل مشتركي دارند اما كمتر كنار 
هم به بررســي آنهــا پرداخته اند. 
پايــان »يك هفته بــا چخوف« 
آغاز تازه اي است براي شناخت 
دوباره آنتوان چخوف در ميان 

مخاطبان ايراني.
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كيوسك

 ظهر دوم آذرماه 1393، زماني 
كه پيش بيني مي شــد آخرين خاورمیانه

موانع بر ســر راه گام اول توافق 
هسته اي ميان ايران و كشورهاي 1+5از ميان 
برداشته شــده، ناگهان خبري فوري همه را 
شگفت زده كرد؛ سعود الفيصل، وزير خارجه 
اسبق عربستان سعودي در ســفري از پيش 
اعالم نشده وارد وين، شــهر محل برگزاري 
مذاكرات هسته اي ايران شده بود. اگرچه در 
ابتدا رســانه ها اطالعات چنداني از داليل و 
برنامه ســفر غافلگيركننده ســعود الفيصل 
نداشتند، اما مالقات فوري وي با جان كري، 
فضا را براي همه روشــن كرد. به گفته منابع 
رســمي، اين مالقات مربوط به بررسي روابط 
دوجانبه عربستان-آمريكا و امنيت منطقه اي 
بود، اما ساعاتي پس از برگزاري آن روشن شد 
كه قطار توافق هسته اي ايران باز هم با مانعي 
جديد روبه رو شــده اســت؛ به گونــه اي كه 
برخالف پيش بيني هــاي اوليــه، آن دور از 
مذاكرات وين بدون دستيابي به نتيجه ويژه اي 

خاتمه يافت.
عربستان سعودي و اسرائيل طي سال هاي قبل 
و بعد از توافق برجــام، رهبري محور منطقه اي 
مخالفين اين توافق را بر عهده داشتند؛ محوري 
كه تمام ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و حتي 
نظامي خود را براي جلوگيري يا نابودي برجام 
به كار بســت؛ از البي هاي ســنگين سياسي تا 
حمايت هاي مالــي از جريانات و رســانه هاي 
مخالــف برجــام و حتــي آتش افروزي هــاي 
نظامي در ســوريه و يمن كه به باور بسياري از 
كارشناســان، يكي از اهداف اصلي آن افزايش 

تنش هاي ميان ايران و آمريكا بود.
 حاال همان محور، بار ديگر در آســتانه به ثمر 
رســيدن يكي از مهم ترين نتايج توافق برجام، 
يعني پايان تحريم تسليحاتي ايران وارد صحنه 
شــده اســت. البته با يك تفاوت مهم؛ اين بار 
ميدان دار اصلي نه عربســتان و اسرائيل، بلكه 
خود آمريكاست! كشــوري كه پس از روي كار 
آمدن ترامپ، گام هاي متعــددي براي نابودي 
برجام يا خروج ايران از اين توافق برداشــته و 
حاال در آخرين حلقه از تالش هاي خود، به دنبال 

ايجاد اجماع جهاني بــراي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران است.

رياض و منامه؛ پايتخت هاي حامي آمريكا
يــك روز مانده به برگزاري نشســت شــوراي 
امنيت براي تحريم تســليحاتي ايــران، برايان 
هوك، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران راهي 
پايتخت هاي عربي شــد تا مقدمــات اجماعي 
منطقه اي عليه تهران را فراهم ســازد. در ابتدا 
عربستان سعودي و سپس بحرين، ايستگاه هاي 
اصلي اين سفر بودند. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: نشست خبري عادل الجبير و 
برايان هوك از آنچه انتظار مي رفت جنجالي تر 
بود، چرا كه طرفين تالش كردند با نمايش برخي 
ادوات نظامي و موشكي به دست آمده از حمالت 
جنبش انصاراهلل يمن عليه شهرهاي عربستان، 
تجربه نيكي هيلي در سازمان ملل را تكرار  و به 
اين طريق، جامعه جهاني را متوجه خطرات لغو 

تحريم تسليحاتي عليه ايران كنند!
عادل الجبير، وزير مشاور دولت سعودي در اين 
نشست ضمن اعالم حمايت كامل عربستان از 
قطعنامه آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي 
عليه ايران گفت: تهران هم اكنون از تعداد قابل 
توجهي از گروه هاي تروريستي در سراسر منطقه 
حمايت مي كند و پايان تحريم هاي تسليحاتي، 
بدون شــك شــرايط منطقه را از آنچه هست 

وخيم تر خواهد كرد.
از ســوي ديگر، عبداللطيف بن راشــد الزياني، 
وزير خارجه جديد بحرين نيــز پس از مالقات 
با برايان هوك، حمايت كشورش از تحريم هاي 
تسليحاتي عليه ايران را اعالم كرد و گفت: توافق 
برجام از ابتدا بــا مشــكالت و نواقص عميقي 
روبه رو بود كه بدون حل آنها، نبايد گشايشــي 
بــراي ايــران در زمينه هاي مختلــف ازجمله 

تحريم هاي تسليحاتي رخ دهد.

چرا ديگر كشورهاي عربي همراه نشدند؟
اگرچه ســفر منطقه اي برايان هوك و مالقات 
وي با رهبــران ســعودي و بحرينــي بازتاب 
گسترده اي در رســانه ها داشــت، اما در عين 
حال نمي توان از حواشــي ناخوانده اين ســفر 
چشم پوشيد؛ حواشي اي كه در   همراهي نكردن 
جدي ســاير متحدين عرب آمريكا بــا برنامه 
جديد اين كشــور عليه ايران خالصه مي شود. 
پيش از اين برخي منابع رسانه اي مطرح عربي، 
ازجمله شبكه العربيه  يا روزنامه الشرق االوسط 
از شــكل گيري اجماعي عربي، دست كم ميان 
متحدين عربســتان ســعودي عليه ايران خبر 
داده بودند. برخي حتي از ايــن هم فراتر رفته 
و از صدور بيانيه جامــع اتحاديه عرب عليه لغو 
تحريم هاي تسليحاتي ايران سخن مي گفتند. 
اما آنچه در عمل رخ داد فاصله زيادي با تمام اين 

پيش بيني ها داشت.
شبكه الجزيره در اين باره مي نويسد: »درحالي كه 
عربســتان و بحرين  از قطعنامــه آمريكا عليه 
ايران تمام قد حمايــت كرده اند، موضع جدي 
در اين باره از ســوي كشــورهايي نظير مصر، 
اردن، كويت و شايد مهم تر از همه، امارات ديده 
نمي شود«. به نظر مي رسد، قدرت ائتالف سازي 
آمريكا در منطقه طي ســال هاي اخير و بعد از 
روي كار آمدن ترامپ تا حد قابل توجهي تضعيف 
شده اســت. براي درك بهتر اين واقعيت كافي 
است نگاهي به تالش هاي آمريكا براي تشكيل 
ائتالف نظامي مشــترك عليه ايران به رهبري 
مصر و عربستان بيندازيم؛ ائتالفي كه اگرچه با 
پوشش رسانه اي قابل توجهي مطرح شد، اما در 

عمل به جايي نرسيد.

عربستان و بحرين در حالي حمايت قاطع خود از »تمديد تحريم تسليحاتي ايران« را اعالم كردند كه 
ساير متحدان عرب آمريكا موضع جدي در اين باره نداشته اند

 صف كشي مجدد مخالفان عربي برجام

  گانتز: انضمام )كرانه باختري( مي تواند 
معلق شود؛ نتانیاهو: به تو ربطي ندارد

   احتمال كاهش ساعت كالس هاي 
مدارس در انگلیس به خاطر كرونا

   مساجد و اماكن مذهبي امارات 
بازگشايي مي شود؛ نمازجمعه فعال 

برگزار نمي شود

 حاال همان محور مخالف برجام 
در آســتانه به ثمر رسيدن يكي 
از مهم ترين نتايج برجام، يعني 
پايان تحريم تســليحاتي ايران 
وارد صحنه شده اســت. البته با 
يك تفاوت مهم؛ اين بار ميدان دار 
اصلي نه عربستان و اسرائيل، بلكه 

خود آمريكاست!

سايه سنگين چين بر هنگ كنگ 
اعتراض هاي خياباني در هنگ كنگ از فردا مي تواند با عنوان اقدام عليه امنيت ملي، جرم تلقي شود

چين باالخره قانون جنجالي امنيتي هنگ كنگ را تصويب 
كرد تا مشخص شــود، مقام هاي سياسي و امنيتي پكن، آسیا

براي مهار هنگ كنگي هاي معترض به استفاده از مشت 
آهنين رو آورده اند.

طبق قانوني كه ديروز از سوي شي جين پينگ، رئيس جمهور چين براي 
اجرا ابالغ شد، جرايم امنيتي »تجزيه طلبي«، »براندازي« و »همدستي 
با بيگانگان عليه چين« تعريف شده اند تا زمينه قانوني الزم براي برخورد 
با معترضاني كه طي يك سال گذشته با اعتراض هاي خياباني، پكن را با 

يك بحران جدي روبه رو كرده اند، فراهم شود.
قانون جديد به »قانــون پايه هنگ كنگ« كه به نوعي قانون اساســي 
اين منطقه تلقي مي شود اضافه شده اســت. قانون پايه هنگ كنگ در 
سال1997 زماني كه انگليس كنترل اين مســتعمره را به دولت چين 
مي سپرد، مورد قبول پكن واقع شد و تاكنون دچار تغييرات اينچنيني 
نشده اســت. طبق اين قانون، چيني ها براي منطقه هنگ كنگ نوعي 
خودمختاري ويــژه را پذيرفتند. با ايــن حال براســاس آن فرماندار 

هنگ كنگ را چين انتخاب مي كند.
سال گذشته تصويب قانوني براي استرداد مجرمان از هنگ كنگ به چين، 
نقطه آغاز اعتراض هاي گســترده مردمي در اين منطقه بود. معترضان 
معتقدند، قانون استرداد نقطه آغازي براي پايان دادن به آزادي نسبي اي 
اســت كه مردم در هنگ كنگ برخالف چين از آن برخوردار هستند. 
تجمع هاي خياباني در اعتراض به قانون استرداد آغاز ، اما رفته رفته به 

تالش براي تغيير ساختار حكومت و برگزاري انتخابات آزاد منتهي شد. 
دولت قانون را تعليق كرد، اما اعتراض ها طي ماه هاي اخير همچنان ادامه 
داشته و درگيري  معترضان با نيروهاي امنيتي به بازداشت بيش از 9هزار 

نفر منجر شده است.
بحث بر سر قانون امنيتي هنگ كنگ از حدود 2 ماه قبل آغاز و با مخالفت 
گسترده گروه هاي اپوزيســيون در اين منطقه و مخالفان دولت چين 
در جهان روبه رو شــد. تصويب اين قانون اكنون بار ديگر با واكنش تند 
كشورهاي غربي و اتحاديه اروپا مواجه شده اما مقام هاي چين مي گويند 
كه وضعيت بحراني هنگ كنگ نياز بــه مداخله جدي دارد و اظهارنظر 

ديگر كشورها در اين رابطه، دخالت در امور داخلي چين است.
قانون امنيتي جديد همزمان با بيست وســومين  سالروز انتقال كنترل 
هنگ كنگ از انگليس به چين تصويب شده تا به معترضان يادآوري كند 
كه حاكميت اين منطقه همچنان متعلق به پكن است. دفتري تازه در 
اين منطقه تاسيس مي شود تا نظارت بر اجراي اين قانون را دنبال كند. 
كميسيون امنيت ملي هنگ كنگ نيز براي اجراي قانون فعال خواهد 
شد. فرماندار هنگ كنگ نيز كه نماينده دولت چين به حساب مي آيد، 
اختيار تعيين قضات را براي رسيدگي به پرونده هاي امنيتي پيدا كرده 
است؛ اقدامي كه به كلي استقالل قوه قضاييه هنگ كنگ را مخدوش 
مي كند. آزادي بيان، حق اعتراض و اســتقالل دادگاه ها مواردي است 
كه طي همه اين ســال ها در قانون هنگ كنگ به رســميت شناخته 

مي شده است.
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افتتاحفروشگاهکوويد-19
ميامي: در آمريكا فروشگاهي با نام كوويد -19 افتتاح شده 
كه تمام وسايل و ملزومات مورد نياز مشتري ها براي مقابله 
و پيشگيري از كرونا را در قفســه هايش دارد. به گزارش 
آديتي سنترال، جداي از انواع ماسك و دستكش هاي رايج، 
در اين فروشگاه  دستگاه هاي اشــعه يو وي براي استريل 
گوشي و سوويچ و غيره هم پيدا مي شود. مدير اين فروشگاه 
مي گويد: كرونا پديده اي نيست كه حاال حاال ها دست از سر 

بشر بردارد و بنابراين فروشگاه ما توجيه اقتصادي دارد.

شكستپدردررقابتهايانتخاباتي
هومون: در دور دوم انتخابات شوراهای شهر و روستا در 
فرانسه، نامزد شهرداری يكی از شهرهای شمال اين كشور 
موفق شد پدرش را شكســت دهد و جانشين او شود. به 
گزارش يورونيوز، اســتفان ويلموت، نامزد مديريت شهر 
»هومون« با كسب نزديك به 53درصد آرا توانست ژوئل 
ويلموت، شهردار كنونی را شكســت دهد. به اين ترتيب 
شــهردار جديد »هومون« جانشين پدرش در ساختمان 

شهرداري خواهد شد.

قرنطينه300عضويكکلوبشبانه
زوريخ: مقامات ســوئيس 300 نفر از افرادی را كه چند 
روز پيش به يك كلوب شــبانه در شهر زوريخ رفته بودند 
قرنطينه خواهند كرد. به گزارش بي بي ســي، اين تصميم 
پس از آن اتخاذ شــد كه نتيجه تســت كرونــای يكی از 
مشتری هاي اين باشگاه شــبانه مثبت اعالم شد. او روز 
21ژوئن )اول تير( همراه 300نفر از كاركنان و مشتری هاي 
كلوب فالمينگو در زوريخ حضور داشت. به گفته مسئوالن 

سوئيسی، اين مرد 5نفر ديگر را به كرونا مبتال كرده بود.

خدماتآنالينرحماجارهاي
کييف: پس از ممنوعيت رحم اجاره اي براي خارجي ها در 
هند و تايلنــد، اكنون اوكراين به صــورت آنالين والديني را 
كه براي رحم اجاره اي اقدام كرده اند در جريان رشد و زمان 
تحويل بچه قرار مي دهند. به گزارش يورونيوز، اين صنعت پس 
از شيوع كوويد-19 و بسته شدن مرز هاي اوكراين مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت؛ زيرا كلينيك بزرگي در كي يف، پايتخت 
اين كشــور ويدئويي از نوزاد هايي منتشــر كرد كه به دليل 
بسته شدن مرز ها كسي براي تحويل گرفتن آنها نيامده است.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من كشف ضّره للّناس عّذب نفسه؛ 
كسی كه بدحالی و گرفتاری خود را برای مردم آشكار كند، خود را معّذب ساخته است.
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ايننوشتهبيانيهايعليهماسكنيست
در طلسم دوستي كاندر تواش تأثير نيست
نسخه ها دارم اشارت كن اگر كاريت هست

قبل ترها هم خيلي الزم نبود كه 
هدفوني به گوش داشته باشم و 
طول پياده روها را گز كنم. راه كه 
مي افتادم، موســيقي دلنشيني 
سرم را پر مي كرد؛ از آن جنس 
كه موسيقي زندگي اش مي نامند. 
پياده رويــي را عــرض مي كنم 

كه خودش نغمه اي ســاز مي كند؛ همــان صداها كه اغلب 
گوش آزارند تفكيك مي شــدند به صداي مــردي، كودكي، 

پرنده اي و البته ماشيني.
كرونا زورش به عادت پياده روي نرسيد. پس پياده آمدم تا مركز 
فيزيوتراپي. دكتر نسخه كرده است. آن هم ده جلسه. حاال هشت 
جلســه آن تمام و درصدي از محدوديت حركتي دستم كمتر 
شده است. در مجموع رو به بهبودي اســت. حاال هشت جلسه 
فيزيوتراپي شده ام. تراپيســت ها دو نفرند. هر دو كفش ورزشي 
به پا دارند با رنگ هاي متفاوت. هيچ كدام عينكي نيستند. رنگ 
چشم و ابروي آنها زياد از هم دور نيست و اگر چيزي نپرسم، اهل 

حرف زدن هم نيستند. صداي آنها با هم كمي متفاوت است.
هشــت جلســه تحت درمان بوده ام. هر كدام را براي دقايق 
زيادي ديده ام اما اگر فردا روز جلوي درمانگاه، در سوپرماركت 
يا هرجاي ديگر آنها را ببينم، به جا نمي آورمشان. نكته اي كه 
مي خواهم بگويم همين است. رفتم مطب دكتر، دو بار. دكتر 
را نديدم. فيزيوتراپ ها را نديدم. پيكي كه خريدهاي خانه را 
مي آورد، نمي بينم. خانمي را كه در بانك حســاب باز كرد، 
نديدم و راننده تاكســي اينترنتي را كه پريروز مرا به مقصد 
رساند هم نديدم. حال ما و شــما چطور است؟ اين نوشته را 
بيانيه اي عليه ماسك تلقي نكنيد. همه ضرورت هاي بهداشتي 
و تبعات انســاني آن را متوجهم اما اين هم هست كه جهان 
روابط انساني به نحوي حيرت انگيز بي مزه شده است. اگر اين 

بليه بپايد، شايد مبدأ تاريخي نو شود.

حميدرضااسالمينقد و نظر
 روزنامه نگار

يادداشتتاب  آوري آرمانمسعودي
روانپزشك كودك و نوجوان

سعيدمروتي
روزنامه نگار و منتقد سينما

ويترين

چالشهايفرزندپروري
نوجواني يعني 12تا 18سالگي دوره  گذار از كودكي 
به بزرگســالي اســت. در اين دوره تغييرات عمده 
جسمي، عاطفي و هيجاني، شــناختي و اجتماعي 
رخ مي دهد و در نهايت فرد آمادگي الزم براي ايفاي 
نقش به عنوان يك بزرگسال را پيدا مي كند. آشنايي 
والدين با ويژگي هاي طبيعي اين دوره سبب مديريت 

بهتر چالش ها مي شود.
نوجوانــان به دليل تغييرات درحال وقوع در رشــد 
و تكامل مغز، حســاس و زودرنج مي شــوند. گاهي 
بداخالق، تندخو و پرخاشگر مي شوند؛ گاهي سر حال 
وگاهي بي حوصله و تمايل به تنها بودن دارند؛ شايد 
مشاجره و بهانه گيري كنند و از ارزش هاي معمول 
خانواده انتقاد كنند؛ از اينكه مســئوليت يا  كاري به 
آنها داده شود گريزان و به درس بي عالقه مي شوند؛ 
به دليل استقالل طلبي شــايد خودمحور شوند و بر 

تصميمات خود پافشاري كنند.
اكثر تغييرات رفتاري دوران بلوغ گرچه شايد سبب 
ناراحتي شما شوند، ولي طبيعي و گذرا هستند. در 
برخورد با اين رفتارها صبور باشيد و ارتباط دوستانه 
خود را حفظ كرده، احساســات و هيجانــات او را 
بپذيريد. از قضاوت، سرزنش و مقايسه او با ديگران 
خودداري كنيد و انتظارات معقول و در حد توان از 

او داشته باشيد.

از مشاجره و اعمال فشار 
و شيوه هاي كنترلي كه 
سبب تشديد عصبانيت 
و سركشــي طبيعي او 
مي شــود پرهيز كنيد، 

وقتي ســخني مي گويد فوراً واكنش شــديد نشان 
ندهيد و مخالفت نكنيد، گاهي صبر كنيد تا فرصت 
فكر كردن داشته باشيد. اگر نوجوان به مشاجره ادامه 
داد و هيجاناتش تشديد شد فوراً كمي فاصله ايجاد 
كرده و بعد از آرام شدن او دوباره صحبت كنيد. گاهي 
نظراتش را بپذيريد حتي اگر با نظر شما مخالف است. 
در جمع هاي خانوادگي از او نظر بخواهيد. اشــتباه، 
ناكامي ها و رفتارهاي ناشايست قبلي اش را برجسته 
نكنيد و نقاط قوت، موفقيت ها و اســتعداد هايش را 
گوشــزد كنيد. گاهي با او در مورد عالئق ورزشي، 
موسيقي و... صحبت كنيد و ارتباط شما فقط براي 

نصيحت، سرزنش و مخالفت با او نباشد.
درصورت پرخاشگري هاي شديد و طوالني، تمايل 
به انــزوا و قطع ارتباط با همســاالن، بي عالقگي به 
فعاليت هاي لذتبخش قبلي، افت عملكرد تحصيلي 
و رفتارهاي پرخطر مثل اقدام به  خودكشي، آسيب 
به خود و مصرف مواد، با روانپزشك كودك و نوجوان 

مشورت كنيد. 

شماکهغريبهنيستيد
   هوا گرم اســت. خيابان ها شــلوغ، راه طوالني و فرصت 

كوتاه. چاره اي جز اســتفاده از مترو وجود ندارد. از اوايل 
اسفند پارسال سوار مترو نشده ام. از همان روزهايي كه 
خبر رسيد پاي كرونا به تهران هم باز شده. وارد ايستگاه 
مي شوم. ميزهايي كه رويشــان انبوهي ماسك چيده 

شده، نخستين چيزي است كه جلب توجه مي كند. خانمي كه ماسك بر صورت 
دارد در حال خريد ماسك اســت و مقابل ميز روبه رويي هم دو پسر جوان ماسك 
مي خرند، بر چهره مي زنند و به سمت بليت فروشي مي روند. فردي كه جلوتر از من 
در حال زدن كارت مترو است ماسك ندارد و كسي هم جلويش را نمي گيرد. از پله ها 
كه پايين مي روم با افراد بيشتري مواجه مي شوم كه ماسك ندارند. قطار مي رسد 
و سوار مي شويم. خوشبختانه بيشتر مسافران حواسشان به كرونا هست ولي آنها 
كه عين خيالشان نيســت چه. تا وقتي كه داخل واگن خلوت است فاصله گذاري 
اجتماعي، تقريبا رعايت مي شــود ولي بعد از رسيدن به ايستگاه هفتم تير، هجوم 
جمعيت همه  چيز را شبيه دوران قبل از كرونا مي كند. هنوز به مقصد نرسيده ام كه 
تصميم مي گيرم پياده شوم. بقيه راه را مي شود با تاكسي و حتي پياده رفت. كمي 

دير رسيدن آنقدر ها هم مهم نيست.
   براي پيگيري طلبي قديمي از صندوقي خوش حساب! وارد ساختمان صندوق 
ذخيره فالن مي شوم. دوستي خبر از گشايشي داده و توصيه كرده سري به صندوق 
بزنم. منبع خبر اميدواركننده مديرعامل صندوق اســت ولي در داخل ساختمان 
هيچ كس از ماجرا خبر ندارد. در راهرو اعالميه با اين مضمون چسبانده شده: به علت 
كرونا حضوري مراجعه نكنيد و از طريق تلفن و مراجعه به سايت كارتان را پيگيري 
كنيد. خب، اين را هم كسي به من نگفته بود. در حال گفت وگو با نگهبان ساختمان 
بودم كه يكي از كارمندان در شيشه اي واحدشان را باز كرد و با پرخاش به حضور 
ارباب رجوع معترض شد. اعتراضي كه با اين جمله تمام شد: »اونم توو اين كرونا!«.

فاصله من ارباب رجــوع كه بي خبر از همه جا به ســاختمان صندوق ذخيره فالن 
آمده بودم و ماسك هم بر چهره داشــتم با خانم كارمند كه ماسك نداشت، بيشتر 
از 6 متر بود. در عمق ميدان مي شــد بقيه همكاران خانــم كارمند را ديد كه هيچ 
كدامشان ماسك نداشتند. شواهد نشان مي داد كه از نظر خانم كارمند، كرونا را فقط 
ارباب رجوع منتقل مي كند. حتي اگر ارباب رجوع ماسك داشته باشد و فاصله گذاري 
اجتماعي هم رعايت شده باشد. در عوض مي شد  ساعت ها بدون ماسك در محيطي 

نه چندان بزرگ و با فواصل كم با همكاران دور هم نشست و گل گفت و گل شنيد.
   از كنار آرايشگاه مردانه محله مان رد مي شوم. روي در آرايشگاه نوشته شده لطفا 
با ماسك وارد شويد. مرد ميانسالي بدون ماسك در حال ورود به آرايشگاه است كه 
نوشته را مي بيند و برمي گردد. در كسري از ثانيه آقاي آرايشگر وارد صحنه مي شود، 
دست مرد ميانسال را مي گيرد و درحالي كه او را به داخل مغازه مي برد مي گويد: 

»اين براي ديگرونه. شما كه غريبه نيستيد حسن آقا!« 
   4 ماه گذشته و كرونا نه تنها ضعيف نشــده كه به شكل هولناكي بيشتر از اواخر 
اسفند و فروردين، مبتال مي كند و قرباني مي گيرد. در عوض بسياري از ما زندگي با 
كرونا را با بي مباالتي و رفتارهاي من درآوردي اشتباه گرفته ايم. بدون ماسك وارد 
مترو مي شويم و كسي هم جلويمان را نمي گيرد. بدون فاصله گذاري اجتماعي كنار 
همكارانمان مي نشينيم و فقط هنگام خروج از محل كار ماسك مي زنيم، چون ما 
فقط از غريبه ها ممكن است كرونا بگيريم. همانطور كه آرايشگر محله ما همان قدر 

كه از خودش مطمئن است خيالش بابت حسن آقا هم راحت است.

غزاليهاازمنظرشمستبريزي
مجموعــه  از  نشســت  بيســت ودومين 
درس گفتارهايي درباره  شمس تبريزي، امروز، 
چهارشنبه يازدهم تير ساعت 16 با سخنراني 
حســن بلخاري، رئيس انجمن آثــار و مفاخر 
فرهنگي، به »غزالي ها از منظر شمس تبريزي« 
اختصــاص دارد كه به صــورت مجازي پخش 

خواهد شد. 
به گزارش همشهري، شمس تبريزي در مقاالت 
خود درباره برخي از بزرگ ترين شخصيت هاي 
معاصر يا پيش از خود سخن گفته است. در باب 

محي الدين ابن عربي نكاتي نغز و انتقادي دارد و همچنين درباره  دو برادر مشهور 
عرصه  حكمت و عرفان جهان اسالم، يعني امام محمد غزالي و امام احمد غزالي 

تعبيراتي را به كار برده است. 
عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه  اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 
به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter اين درس گفتار را به صورت 

زنده مشاهده كنند.

دريچه

توليدانبوهگوشتآزمايشگاهي
يك گزارش جديد حاكي از آن است كه تا سال2040ميالدي بخش عمده گوشت 

مصرفي مردم، گوشت پرورش يافته در آزمايشگاه هاست. 
به گزارش ديلي ميل، شركت مشاورتي بين المللي »اي تي كرني« اين گزارش را 
پس از مصاحبه با كارشناسان صنايع گوشــت منتشر كرده است كه پيش بيني 
كرده اند منبع 60درصد از گوشتي كه در ســال2040 مصرف خواهيم كرد، يا 

گياهي است يا در محفظه هاي ويژه پرورده مي شوند. 
اين گوشت ها از طريق رشد ســلولي در »دســتگاه هاي بزرگ فعل و انفعاالت 

بيولوژيكي« توليد مي شود.

سالمت

ازمانيست
كتاب »از ما نيست« روايت زندگي مستند 
علــي ديزائي اســت. زندگــي پرماجراي 
جذاب و جالبي كه پايانــش محاكمه بود 
و به پيــروزي وي در دادگاه انجاميد. علي 
ديزائي ســال1341 در تهران  زاده شــد. 
در 11ســالگي به انگلستان ســفر كرد، 
تحصيالتــش را در آن كشــور گذراند و 
دانش آموخته رشته حقوق شد. سال1986 
نخستين افســر مهاجري بود كه به پليس 
بريتانيــا پيوســت. ســال2001 در پي 
اتهامات شــگفت و دسيســه هاي نژادي 

به دادگاه فراخوانده شــد، اما پس از 2 سال 
محاكمه اي جنجالي پيروز شــد. محاكمه وي ضوابط پليــس بريتانيا را 
براي هميشه دگرگون كرد. روايت محاكمه او پرشنونده ترين برنامه راديو 
بي بي سي به شمار مي آيد. »از ما نيست« داســتاني هيجان انگيز است و 
توسط كسي گفته شده كه همه حقيقت ماجراي ظهور و سقوط پليس هاي 
خودسر كه قصد تخريب ديزائي را داشتند، مي داند. ديزائي اكنون سرهنگ 
پليس مونزلو در غرب لندن و همچنين مشــاور حقوقي ســازمان پليس 

رنگين پوست است.
در بخشي از كتاب مي خوانيم: »در رأس گروه پيگرد سلطنتي ريچارد هورول 
قرار داشت، وكيل مدافعي از مؤسسه »هوليس وايت من« كه اول آوريل 2002 
به عنوان مشاور ارزشــمند ملكه در دادگاه مركزي جزايي منتصب شده بود. 
او يك وكيل مدافع ارشد با سابقه اي درخشان و توانايي هاي زياد بود. از ديد 
من او شخص مغروري بود كه خوب، لفظ قلم حرف مي زد و به نظر مي رسيد 
قصد دارد كاري كند كه اين مورد احمقانه تا آنجا كه ممكن است درنظر هيأت 
منصفه جدي تلقي شــود. در مقابل او حدود 20 زونكن قرار داشت كه روي 
تك تك آنها اســم »علي ديزائي« خيلي تميز و با دقت با شابلون نوشته شده 
بود. من با خودم فكر كردم كه آيا در مقابل دستمزد ساعتي، خود او اين كار را 
انجام داده يا به يكي از وكيل مدافع هاي تازه كار مؤسسه »هوليس وايت من« 
اين كار را سپرده تا انجام دهد. همانطور كه پرونده در دادگاه پيش مي رفت، 
او دائماً با لحن ناخوشايندي عنوان شغلي مرا كشدار ادا مي كرد تا شايد بتواند 
بر ارشد بودن من و اينكه دروغ سرگرد ديزائي چقدر تكان دهنده بوده است، 

تأكيد كند.«
»از ما نيست« را نگار كريمي در 328صفحه به فارســي برگردانده و انتشارات 
مرواريد با شمارگان770 نسخه به بهاي 26 هزار تومان آن را منتشر كرده است.

20 سال پيش 

همشهري 11تير 1379
ايرانقهرمانکشتينوجوانانآسياشد

نوپهلوانان كشــتي آزاد و فرنگي ايران شــامگاه ديروز در سالن 
ابن سيناي شهرســتان همدان نخســتين قهرماني خود را در 
قاره پهناور آســيا جشــن گرفتند. اين قهرماني در حالي براي 
كشتي گيران كشــورمان حاصل شــد كه نوجوانان ما به دليل 
دارا بودن شــرايط ميزباني با 2 تيم الف و ب در اين مســابقه ها 
حاضر شده بودند. در ميان 6 كشــور خارجي شركت كننده در 
نخستين دوره مســابقات كشــتي آزاد و فرنگي نوجوانان آسيا 
)ژاپن، قطر، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و هندوستان( 
نمايندگي هاي جمهوري هاي آســياي ميانه از قدرت بيشتري 
برخوردار بودند و چنانچه تيم هاي مغولستان، چين، كره جنوبي، 
ازبكستان و تاجيكستان نيز كه قبال آمادگي خود را براي حضور 
در اين پيكارها اعالم كرده بودند، در اين ميدان حاضر مي شدند 
سطح كيفي اين مبارزه ها به مراتب كيفيتي افزون تر پيدا مي كرد.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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