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يك روز بعد از حمالت شــديداللحن 
برخــي نمايندگان بــه محمدجواد مجلس

ظريف، معــاون اول رئيس جمهور به 
وزارت خارجه رفت تا در نشست مديران ارشد اين 
وزارتخانه شــركت كند. در اين نشســت ظريف از 
برخورد نمايندگان با خود گاليه كرد و معاون او هم 
درباره تأثير منفي سياست داخلي بر سياست خارجي 

هشدار داد.
وزير امور خارجه با اشــاره به حضور خود در جلسه 
روز يكشنبه مجلس شوراي اسالمي، گفت: همزمان 
همانطور كه ديديد وزارت امــور خارجه در مقابل 
دوســتان داخلي هم مجبور اســت به دفاع از خود 
بپــردازد؛ گرچه ما وظيفــه خود را دفاع از كشــور 
مي دانيم و براي دفاع از وزير و وزارت خارجه حقوق 
نمي گيريم بلكه همه همكاران من براي دفاع از كشور 
همه فشــارها و توهين ها را به جــان مي خرند ولي 
حاضر نيستند حرف هايي كه الزم است براي دفاع 
از خودشان بيان كنند، اما براي منافع ملي بيان آنها 
مناسب نيست؛ اين رسم ما در 7سال قبل بوده و در 

يك سال آتي نيز همچنان پابرجا خواهد بود.
وي افزود: اگر روابــط ما با همســايگان مبتني بر 
حسن همجواري باشد، هيچ چيزي جز كنوانسيون 
جامع خزر كمك نمي كند. يا روابط ۲۵ ساله ما با چين 
در واقع منافع ملي ما را مورد توجه قرار مي دهد، اما 
متأسفانه در اين موضوعات شاهد دروغ پردازي هايي 
هستيم؛ در رابطه با چين امروز هم جناح اصولگرايان، 
هم اصالح طلبان و هم ضد انقالب فعاليت شديدي 
دارند. در مــورد برجام نيز هميــن كار را كردند. از 
ديپلماسي كاريكاتوري ساخته و آن را دفن كردند و 

متوجه هم نشدند كه چه كردند.
وزير امور خارجــه گفت: اصوال مباحث سياســت 
خارجي مباحثي نيست كه همه موضوعات آن قابل 
بحث در مجامع عمومي باشــد؛ نه اينكه ما چيزي 
براي پنهان كردن از مردم داريم، بلكه خيلي از اين 
موضوعات در حال مذاكره اســت. مثال در موضوع 
كنوانسيون خزر، ايران درحال مذاكره درباره موضوع 
خط مبدأ اســت. اگر ما بخواهيم توضيح در اين باره 
بدهيم، دست طرف مقابل را باز كرده ايم درحالي كه 
طرف مقابل هنوز نمي داند حداقل و حداكثر ما در 
اين مذاكرات چيست. يا درباره سند ۲۵ ساله با چين 

تازه مذاكرات نهايي ما آغاز شده است.

رمزگشايي از علت لغو قرار ايران و روسيه
ظريف اظهار كرد: ديروز يكي از نمايندگان مي گفت 
چرا شما نمايندگان را در جلسات خود راه نمي دهيد؛ 
اتفاقا همان بــرادر در مذاكرات به كلي ســري من 
و پوتين حضور داشــت و بعد از آن گفت قرار است 
روســيه از ما نفت بخرد؛ همان گفته موجب قطع 
خريد نفت ايران از ســوي روسيه شد، چون هركجا 
كه روس ها خواستند از ما نفت بخرند، آمريكايي ها 
جلوي آن را گرفتند. وزير امور خارجه گفت: باالخره 
امروز سياست خارجي به كف خيابان آمده و خيلي ها 
با كشــيدن عكس مار، جامعــه را تهييج مي كنند 
همانطور كه امروز درباره چين اين كار را انجام دادند  و 
اين خطري است كه وزارت خارجه را تهديد مي كند.

وجه المصالحه نشويم
ســيد عباس عراقچي، معاون سياســي وزارت امور 
خارجه هم در اين نشست با اشــاره به اينكه آمريكا 
اخيرا فشــار حداكثري خود را به حــد اعالي خود 

رسانده است، گفت: هم اكنون مهم ترين هدف آمريكا، 
بردن مجدد ايران به شــوراي امنيت است. در اين 
راســتا همه ظرفيت  و توان خود را بســيج كردند و 
اين يك بازي خطرناكي اســت و اگر ما در اين بازي 
گرفتار شويم، خسارات راهبردي براي ايران به همراه 

خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، معاون سياسي وزارت امور خارجه 
اظهار كرد: آمريكايي ها از چند راه، مسير بردن ايران به 
شوراي امنيت را دنبال مي كنند؛ يك مسير از شوراي 
حكام است. رژيم صهيونيستي مدعي اسنادي شده   
كه براساس آن اسناد جعلي، آژانس درخواست هايي 
را مطرح كرده و بازي بسيار پيچيده اي را در مقابل ما 
ايجاد كرده و با فشار آمريكا آژانس قطعنامه اي عليه 
ما صادر كرده و احتمال ارجاع پرونده ايران در نشست 

بعدي شوراي حكام به شوراي امنيت وجود دارد.
عراقچي ادامه داد: مسير ديگر، فعال كردن مكانيسم 
ماشه و تمديد تحريم هاي تســليحاتي است كه در 
نيويورك دنبال مي شود. براساس برجام، تحريم هاي 
تســليحاتي در ۲6مهر خودبه خود لغو مي شــود؛ 
آمريكا همه تالش خود را ماه هاســت بسيج كرده تا 
اين تحريم ها را دائمي كند و مانند قطعنامه19۲9 
كه به همه كشورها اجازه بازرسي از ايران را مي داد، 
اين نظام را احيا كند. عراقچي با تأكيد بر اينكه براي 
مقابله با سياســت هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي 
براي ايجاد اجماع امنيتي عليــه ايران در نيويورك 
مشغول به كار هستيم، خاطرنشان كرد: نبايد اجازه 
دهيم آمريكا مجددا ايــران را به عنوان يك تهديد 
امنيتي معرفي كند؛ هر حركتي كه ايران را در عرصه 
بين المللي به عنوان يك تهديــد معرفي كند، بازي 
در زمين آمريكاست. تحوالت اخير آمريكا وضعيت 
ترامپ را دشوار كرده و در چنين شرايطي هر اقدامي 
ممكن است و بنابراين نبايد بهانه اي به آمريكا بدهيم 
كه ايران را در رقابت هاي انتخاباتي به وجه المصالحه 

انتخاباتي آمريكا تبديل كند.
وي تصريح كرد: وزارت امور خارجه تحوالت انتخابات 

رياســت جمهوري آمريكا را به دقت رصد مي كند و 
اميدواريم اين ماه هاي آتي را به سالمتي طي كنيم كه 
نيازمند دقت و مراقبت بسيار زيادي است. اميدواريم 
شرايط سياسي داخلي سياست خارجي را تحت تأثير 
قرار ندهد. وقايع مجلس نشان داد كه چگونه مي تواند 

سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهد.

راه دورزدن تحريم ها
غالمرضا انصــاري، معاون اقتصــادي وزير خارجه 
سخنران ديگر اين نشســت بود كه گفت: در سال 
گذشته از واردات از 11۲كشور به مرحله اي رسيديم 
كه به 1۲۰كشــور صادرات داشــته ايم. وي با بيان 
اينكه بودجه بدون نفت امسال شروع شده و همين 
زمينه ساز تحوالتي در ساختار اقتصادي كشور است، 
اظهار كرد: انتظارات مردم مهم ترين موضوع دولت 
است و تبديل حق مسلم هســته اي به حق مسلم 

معيشتي مورد انتظار مردم است.
انصاري با اشاره به اينكه راه دورزدن تحريم ها ايجاد 
تهاتر است كه بايد ساماندهي جديدتري پيدا كند، 
تأكيد كرد: براي دورزدن محدوديت هاي دريايي بايد 

بر ترانزيت جاده اي متمركز شويم.

نكته

جای دیپلماسی کف خیابان نیست

كافه مجلس

  واريز 231ميليون به حساب نمايندگان 
اولين حقوق نمايندگان مجلس يازدهم واريز شــد. حسين جاللي، نماينده مردم رفســنجان و انار به ايسنا گفت: 
نخستين حقوق نمايندگي 11ميليون تومان به عالوه ۲۰۰ميليون تومان بابت مسكن و ۲۰ميليون تومان هم براي 
ساير هزينه ها به حساب ما واريز شد. جاللي افزود: خانه اي ۲۲۵متري در قم و همچنين قطعه زميني در پرديسان اين 
شهر دارد. مجموع پرداختي به يك نماينده مجلس از ۲بخش تشكيل مي شود؛ يكي حقوق ماهانه و ديگری حقوق 

ماهانه براي ساير هزينه ها.

  خيز  5مدعي براي رياست كميسيون اصل90
نصر اهلل پژمان فر، حسن شجاعي علي آبادي، سيد مصطفي آقاميرسليم، محمود نبويان و سيدنظام الدين موسوي، 
۵نماينده اي هستند كه براي رياست كميسيون اصل9۰ مجلس شوراي اســالمي اعالم كانديداتوري كرده اند. به 
گزارش همشهري، براساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اســالمي هركدام از اعضاي ثابت كميسيون اصل9۰ 
مي توانند براي رياست اين كميسيون كانديدا شوند. رئيس اين كميســيون طبق نظر اكثريت اعضا و با پيشنهاد 

هيأت رئيسه پارلمان با رأي نمايندگان براي مدت يك سال انتخاب مي شود.

  سرنوشت تاجگردون در محاق 
محمدحسين فرهنگي درباره بررسي اعتبارنامه تاجگردون در جلسه چهارشنبه مجلس گفت: طبق بحث هايي كه در 
هيأت رئيسه مجلس صورت گرفت، اعضا در اين باره اختالف نظر داشتند و بعضا معتقد بودند كه الزم است آيين نامه 
اصالح شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، عضو هيأت رئيســه مجلس افزود: اختالف نظر نمايندگان بر سر عبارت 
»تصميم گيري« بود كه برداشت به رأي گيري مي شود، همچنين چون در جلسه علني گزارش شعبه خوانده شده و 
رأي گيري صورت گرفته است، بنابراين نمايندگان معتقدند كه اگر بازهم اعتراضي وجود داشته باشد بايد اعتبارنامه 
آقاي تاجگردون به رأي گذاشته شود. سخنگوي هيأت رئيسه مجلس گفت: قرار شد كارگروه حقوقي براي بررسي 
اين موضوع تشكيل شود، اما تصميم هيأت رئيسه  اين بود كه در ابتدا نظر كميسيون تحقيق را به رأي بگذاريم كه اگر 
رأي اعضا مثبت بود، رأي گيري در صحن علني منتفي خواهد شد، اما در غير اين صورت اعتبارنامه به رأي گذاشته 

خواهد شد. مشابه اين امر در مبحث تحقيق و تفحص ها وجود دارد و روال به همين صورت خواهد بود.

پیام رهبر ایران نشان دهنده حمایت راهبردي از ملت فلسطین است
اسماعيل رضوان، از رهبران حماس در سخناني خطاب به شبكه الميادين گفت: پيام رهبر 
ايران نشان دهنده حمايت راهبردي از ملت فلسطين است. به گزارش خبرگزاري صداوسيما 
به نقل از الميادين، اسماعيل رضوان تصريح كرد: ما پيام رهبر ايران به هنيه را ارج مي نهيم 
و به مسير مقاومت تا زمان به شكست كشاندن طرح الحاق ادامه مي دهيم. او در ادامه با بيان 
اينكه رهبر ايران در نامه خود به هنيه، بر حمايت از ملت فلســطين و مقاومت تأكيد كرد، 
افزود: كمك هاي سياسي، مادي و نظامي كه ايران ارائه مي كند، ترجمه مستقيمي در مقابله 
با اشغالگري دارد. او همچنين گفت: موضع حمايتي ايران، به ما اين اميد را مي دهد كه آينده 

از آن ماست. طرح الحاق اجرايي نخواهد شد و تمامي گزينه ها در برابر مقاومت قرار دارد.

ث
مك

 10سؤال درباره حادثه 
در سايت هسته اي نطنز

حدود يك هفته بعد از حادثه در سايت هسته اي نطنز هنوز 
ابعاد اين قضيه به طور دقيق مشخص نشده. در رابطه با اين 
حادثه كه روزبه روز جزئيات بيشتري از آن منتشر مي شود، 
سؤاالتي وجود دارد و پاســخ به آن مي تواند ابهامات حادثه 

را كمتر كند.

1  تخريب سايت نطنز حادثه بود؟
مهم ترين سؤال كه پاسخ به آن مي تواند تأثير مهمي بر تحوالت 
سياسي و امنيتي منطقه داشته باشد، عمدي يا اتفاقي بودن حادثه 
نطنز است. شواهد و قرائن نشان مي دهد كه اتفاق رخ داده در نطنز 

صرفا يك حادثه ساده نبوده است. 
مهم ترين قرينه براي اين ادعــا واكنش هاي داخلي به خصوص از 
طرف نهاد هاي رسمي است. براي مثال ســطح اطالع رساني به 
شوراي امنيت ملي واگذار شده كه نشان از اهميت موضوع دارد. از 
سوي ديگر، سايت نورنيوز كه نزديك به شوراي عالي امنيت ملي 
است در چند مطلب تحليلي هشــدار داد كه آسيب به تاسيسات 
هسته اي ايران خط قرمز است و در صورت تأييد عواقبي دارد. اين 
رسانه هشدار داده كه رژيم صهيونيستي به دليل هسته اي بودن در 
اين حوزه آسيب پذير است، وزير خارجه رژيم صهيونيستي اگرچه 
دست داشتن اين رژيم در اتفاق نطنز را تأييد و تكذيب نكرده اما 
گفته است اين رژيم اقداماتي را انجام مي دهد كه نيازي به اعالم 

كردن ندارد.
علي اكبــر صالحي، رئيس ســازمان انرژي اتمــي ۲ روز قبل در 
كميسيون امنيت ملي مجلس گفته اســت سناريوهاي مختلف 
درباره اين حادثه در حال بررسي است و نتايج قطعي آن به زودي 
اعالم مي شود. به گفته مســئوالن اين ســازمان، داليل حادثه 
تشــخيص داده شــده اما فعال به داليل امنيتي نتيجه بررسي ها 

اعالم نشده است.
2  زمان حادثه گوياي چيست؟

اگر بپذيريم حادثه نطنز عمدي بوده انتخاب ساعت ۲بامداد روز 
پنجشنبه بي دليل نبوده است. روز پنجشنبه و جمعه فعاليت هاي 
اداري و عادي در ايران تعطيل و نيمه تعطيل اســت. شــايد اين 
كاهش حضور گزاره اي را براي دشمنان ايجاد كرده كه تهميدات 
امنيتي در سايت هسته اي نطنز در ساعت ۲بامداد روز پنجشنبه 

كمتر از روزهاي عادي است. 
3  چرا نطنز؟!

نطنز نخستين سايت غني ســازي  اورانيوم ايران است و به دليل 
مشكالت پدافندي ايران تصميم گرفت مجتمع غني سازي  فردو را 
به عنوان تضمين مجتمع نطنز ايجاد كند. مهم ترين مشكل نطنز 
واقع بودن در منطقه اي كويري بود كه امكان دفاع از آن در شرايط 
تهديد سخت مي شد. ايران با تجربه اي كه از سايت نطنز به دست 
آورد، سايت فردو را در منطقه اي كوهستاني و عمق زمين ساخت 

كه آسيب پذيري آن را در برابر حمالت هوايي كاهش داده است.
4  پدافند هوايي در چه موقعيتي بود؟

ســايت نطنز به دليل قرار داشــتن در منطقــه كويرمركزی در 
محدوده اي طوالني به وســيله تيربارهاي پدافنــدي كه هنگام 
عبور از اتوبان كاشان به ســمت اصفهان قابل مشاهده هستند، 
تحت مراقب دائمي است اما سامانه هاي پدافندي قدرتمند ايران 
ازجمله اس3۰۰ عمدتا در ديگر نقاط كشور و نزديك مرزها و مراكز 
حساس تر مستقر هستند اين امر باعث می شود به دليل بعد مسافت 

از مرز حمله هوايی به اين مركز تقريبا غيرممكن باشد.
5  چرا سوله مونتاژ؟!

در درجه نخست احتماال مهاجمان قصد داشته اند زمان و مكاني را 
براي حمله برگزينند كه تلفات جاني نداشته باشد و از سوي ديگر 
بخش هاي غني سازي  اورانيوم زير زمين قرار دارد و به دليل اكتيو 
بودن و قرار داشتن مواد هسته اي در حمله به آن عواقب بين المللي 
وسيعي دارد؛ درحالي كه سوله مونتاژ در سطح زمين واقع است و 

مواد هسته اي هم در آن قرار ندارد.
6  سوله مونتاژ چه زماني احداث شد؟

ساخت سالن مونتاژ از سال 9۲آغاز شــد اما با رسيدن به توافق 
هسته اي ادامه آن متوقف شد. طبق گفته هاي علي اكبر صالحي، 
رئيس ســازمان انرژي اتمي ايران، تاسيس ســوله مونتاژ خرداد 
97بعد از بيانات رهبري مبني بر لزوم آمادگي سازمان انرژي اتمي 
براي توليد 19۰هزار سو اورانيوم غني شده كليد خورد و در تيرماه 

به بهره برداري رسيد.
7  در سوله مونتاژ چه خبر بود؟

اين ســالن براي ســانتريفيوژهاي IR2m ,IR4,IR6 كه جزو 
سانتريفيوژهاي پيشــرفته ايران هســتند، ايجاد شد و به دليل 
كوتاهي سقف، سوله ديگري براي سانتريفيوژ هاي قدبلند تر ايران 
راه اندازي شد. در ســالن مونتاژ 6۰سانتريفيوژ مي توانست نصب 
شود و تست هاي مختلف روي آن انجام شــود، مهم ترين تست 

در اين سالن تست سرعت بود كه با ابزارهاي مدرن شدني است.
8  دليل عمدي بودن حادثه؟

احتماالت فراواني در رابطه با علت حادثه نطنز قابل تصور است اما 
به نظر مي رسد تشابه زيادي بين حادثه نطنز و ترور سردار سليماني 
قابل مشاهده است؛ يعني تركيبي از اطالعات و پشتيباني به همراه 
اقدام كه با توجه به حجم تخريب احتمال عمدي بودن را تقويت 

مي كند.
9  ميزان خسارات چقدر است؟

بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي تأكيد كرده حادثه 
نطنز تلفاتي نداشــته اما خســارت هاي مالي آن قابل توجه بوده 
است. به گفته او، بر اثر اين حادثه بخشي از تجهيزات اندازه گيري 
و ابزارهاي دقيق از بين رفته و بخش ديگري نيز خسارت ديدند و 
به دليل نوع تجهيزات حتي اگر حادثه ابعاد كوچك تري نيز داشت 

ديگر نمي توانست قابل استفاده باشد.
10  تكليف جايگزين سالن مونتاژ چه مي شود؟

علي اكبر صالحي، رئيس ســازمان انرژي اتمي كه در نخســتين 
ســاعات بعد از حادثه نطنز در اين مجموعه حاضر شــده بود به 
كارشناسان و مديران سازمان اعالم كرده كه كار بازسازي سالن 
مي بايست هرچه زودتر شروع شــود؛ با اين حال اينكه  آيا سوله 
در همان نقطه فعلي ساخته شــود يا با درنظر گرفتن مالحظات 
پدافندي در محل مناســب ديگري ســاخته شــود محل بحث 
بوده كه در نهايت تصميم ســازمان انرژي اتمي بر اين است كه 
سوله در ابعادي بزرگ تر ساخته مي شــود و از تجهيزات بيشتر و 

پيشرفته تري در آنجا استفاده خواهد شد.

بدهي به بانك جرم نيست
پنجمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده گروه عظام با اتهام اخذ تسهيالت كالن بانكي و خروج 

 عكس
غيرقانوني ارز و عدم ورود كاال، روز دوشنبه به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. عباس ايرواني متهم خبر

رديف اول اين پرونده در آخرين دفاعيات خود ضمن قرار گرفتــن در جايگاه نموداري روند افزايش 
بدهي هاي خود را به دوربين رسانه ها نشان داد كه قاضي به او گفت: شما آمده ايد از خود دفاع كنيد يا 
جوسازي كنيد شما بايد نمودار را به دادگاه نشان دهيد. او در تشــريح اين نمودار گفت: سال1390 ميزان بدهي ما 
500ميليارد تومان بود و در سال98 براساس كيفرخواست صادر شده ميزان بدهي ما به 3هزار ميليارد تومان رسيد كه 
در همان كيفرخواست به فاصله 3ماه، بدهي ما 16هزار ميليارد تومان شد. اين متهم گفت: بدهي به بانك جرم نيست و 
افتخار ما اين است كه به بانك بدهي داشته باشيم. ما آمادگي پرداخت بدهي خود را داريم. وكيل بانك صادرات هم در 
جلسه دادگاه گفت: ما حتي يك ريال از پول را به ريال پرداخت نكرديم و تمام واريزي ها ارزي بوده است و او هم بايد به 

ارز پرداخت كند. قاضي صلواتي ختم رسيدگي را اعالم كرد و گفت: در موعد مقرر قانوني حكم صادر مي شود.

 رنجش مردم 
از شرايط اقتصادي كشور

رئيس قوه قضاييه در جلسه روز دوشنبه مسئوالن 
عالي قضايي با اشــاره به شرايط اقتصادي روزهاي 
اخير كشور، گفت: آنچه اين روزها موجب رنجش 
مردم شده عدم مديريت بازار، عدم مديريت قيمت  ها 
و نوسانات بازار است. اما اين نخستين كار دشمن 
نيست و بارها ديده شده دشــمن از طريق اخالل 
در نظام ارزي و پولي كشور به دنبال دشمني كردن 
اســت. به گزارش ميزان، ابراهيم رئيســي درباره 
راه حل مشكالت كشــور گفت: برخي راه حل اين 
مسئله را در مذاكره با آمريكا و اروپا مي  ديدند، كه 
البته براي همگان روشن شد كه راه نادرستي است 
و بايد به دستان پرتوان مردان و زنان اين كشور دل 
بست. هيچ مشكلي نداريم اال اينكه راهكار آن درون 

كشور وجود دارد.

 روسيه مخالف 
فعال سازي مكانيسم ماشه

نماينده دائمي روســيه در آژانس بين المللي انرژي 
اتمــي در مخالفت بــا تالش ها براي فعال ســازي 
مكانيسم ماشه برجام عليه ايران، توييت كرد و نوشت: 
اتحاديه اروپا تالش مي كند از نقطه نظرهاي متفاوت 
مكانيسم حل اختالفات در برجام را به كار اندازد؛ اين 
ايده چندان خوبي نيست. به گزارش تسنيم، ميخائيل 
اوليانوف تصريح كرد: همه شركت كنندگان در برجام 
بايد به جاي اينگونه مشــاجرات بي فايده و احتماال 
مخرب به اتفاق يكديگر به فكر حفظ توافق هسته اي 
باشند كه در وضعيت بسيار بدي قرار دارد. نماينده 
روسيه در جلسه 1۰تيرماه شوراي امنيت سازمان 
ملل نيز درباره قطعنامــه۲۲31 گفته بود: »آمريكا 
مي خواهد سياست فشار حداكثري خود را به شوراي 

امنيت بياورد.«

   وزارت خارجه باید از پشتوانه قوي برخوردار باشد
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در جلسه با مديران ارشد وزارت خارجه با اشاره به هجمه اخير به وزير 
خارجه در مجلس گفت: من در مجلس دوم بودم. مجلس از وزير خارجه وقت سؤالي كرد. آن سؤال سختي نبود ولي 
امام)ره( برخورد سختي كردند كه شرايط آنها به كل عوض شد. در دوره سوم، از وزير خارجه سؤال شد كه رهبري 
تذكري دادند كه عوض شد. وزارت خارجه بايد از پشتوانه قوي برخوردار باشد كه كارهاي حساس را دنبال كرده و 
حل كند. جهانگيري اضافه كرد: آمريكايي ها راهبردهايي مانند بردن پرونده ايران به شوراي امنيت را دنبال مي كنند 
كه ان شاءاهلل با پيگيري هاي وزارت امور خارجه موفق هم نمي شوند. اين افتخاري براي كشور بود كه در نشست اخير 
شوراي امنيت، 14كشور در مخالفت با رويكرد آمريكا سخن گفتند و نگذاشتند اجماعي عليه ايران شكل بگيرد و اين 
براي كشور سرمايه است. وي با تأكيد بر اينكه همواره سعي كرديم براي داخل كشور ابزارهاي مورد نياز ديپلماسي 
را فراهم كنيم، بيان كرد: كسي به رشادت رزمندگان و شهدا شكي ندارد ولي آنچه موجب پايان جنگ شد، مقاومت 
ديپلمات ها در مذاكرات 598 بود. هماهنگي شان با وزارت خارجه در موفقيت كشور در منطقه اثرگذار بوده است. 
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينكه آمريكا مي خواست اقتصاد كشور را نابود كند، گفت: اكنون اقتصاد كشور 
در عرصه غيرنفتي رشد مثبت داشته و اقتصاد منهاي نفت بيرون آمده و مطمئن هستيم تورم كاهش يافته، رشد 
اقتصادي افزايش يافته و اشتغال هم بيشتر مي شود و پشتوانه خوبي براي ما و شما ايجاد شده كه از كشور دفاع كنيد.

   هیچ چیز نمي تواند جاي دیپلماسي را بگیرد
معاون حقوقي و امور بين المللي وزارت امور خارجه هم با بيان اينكه مسائل بين المللي بر مسائل داخلي اثرگذار است، 
تصريح كرد: ما بايد به مسائل بين المللي بها بدهيم. هدف بسياري از اقدامات آمريكا و اسرائيل، امنيتي كردن ايران 
است. مي خواهند ايران را براي سرمايه گذاري و برقراري ارتباط نا امن جلوه دهند. در برابر اين امنيتي سازي بايد 
جنبش نرم افزاري مبتني بر ايران و اسالم را پيش برد. به گزارش ايرنا، محسن بهاروند با بيان اينكه به اندازه كافي 
نتوانسته ايم در اين زمينه كار نظري الزم را بكنيم، خاطرنشان كرد: هر اقدامي كه مي كنيم بايد منافع ايران و معيشت 
ايرانيان را درنظر بگيريم. مسائلي در حقوق بين المللي وجود دارد كه رفع كردن آن، آسان است؛ ولي متأسفانه سعي 
نمي كنيم تعداد تضادها را كاهش دهيم. بهاروند تأكيد كرد: خيلي ها تالش مي كنند جاي ديپلمات با غيرديپلمات 
را عوض كنند. ديپلماسي بديل ندارد. ديپلماسي تعريف شده است. هيچ كس نمي تواند جاي ديپلمات را بگيرد و 
هيچ چيزي هم نمي تواند جاي ديپلماسي را بگيرد. اگر نهادي در داخل كشور به سياست خارجي كمك مي كند به معناي 

آمدن آنها به جاي ديپلمات ها و ديپلماسي نيست.

هشدار ديپلمات ها درباره تحوالت احتمالي ماه هاي پيش رو در عرصه سياست خارجی

  ظريف: سياســت خارجي به كف 
خيابان آمده و خيلي ها با كشــيدن 

عكس مار، جامعه را تهييج مي كنند
  عراقچي: ماه هاي آتي نيازمند دقت 
و مراقبت بســيار زيادي است. نبايد 
بهانه ای به آمريكا بدهيم كه ايران را 
به وجه المصالحــه انتخاباتی آمريكا 

تبديل كند
  بهاروند: ديپلماســی تعريف شده 
اســت. هيچ كــس نمی تواند جای 
ديپلمات را بگيــرد و هيچ چيزی هم 

نمی تواند جای ديپلماسی را بگيرد

رهبر انقالب اسالمي در پاسخ به 
نامه رئيس دفتر سياسي جنبش رهبري

حمــاس نوشــتند: »جمهوري 
اسالمي همچون گذشته به حكم وظيفه ديني و 
انساني و مبتني بر اصول ارزشي انقالب اسالمي 
از هيچ كوششــي براي حمايت از مردم مظلوم 

فلسطين دريغ نخواهد كرد.«
به گزارش ايرنا، حضرت  آيــت اهلل خامنه اي در 
پاسخ به نامه، »اســماعيل هنيه« رئيس دفتر 
سياســي جنبش حماس فرمودند: »مرقومه 
جنابعالي درخصوص تحــوالت اخير در عرصه 
فلســطين عزيز را با دقت مالحظــه كردم. از 
اينكه حركت مقاومت فلســطين با مجاهدت 
و ايســتادگي خود در برابر توطئه هاي آمريكا و 
رژيم صهيونيستي موجبات ضعف و ناكامي آنها 
را فراهم آورده و در مقابل، عزت و سربلندي امت 
اسالمي را باعث گرديده است خداوند متعال را 
شكر مي گزارم و از شما مجاهدان شجاع تشكر 
و قدرداني مي كنم.« ايشــان افزودند: »دشمن 
زبون كه در عرصه ميداني، شكست هاي غيرقابل 
جبراني متحمل شده است، راهبرد توسعه طلبي 

خود و تضييع حقوق مســلم فلســطيني ها را 
ابتدا با فشــار اقتصادي و محاصره غزه مظلوم 
و آنگاه با نيرنگ مذاكره و طرح صلح و ســازش 
دنبال مي نمايد و لكــن جريان مقاومت و ملت 
شجاع فلسطين با منطق عقل و تجربه، تهديد 
و تطميع آنها را برنتافته و همچون گذشــته با 
ايستادگي مثال زدني خود مسير عزت و شرف 
را رقــم زده و از اين پس هــم در همين صراط 
مســتقيم حركت خواهد كرد. ان شاء اهلل قطعا 
حفظ هوشــياري، وحدت و يكپارچگي مردم و 

جريان هاي فلسطيني در خنثي سازي  نقشه هاي 
شوم دشمن مؤثر بوده و جلب نصرت الهي را به 
همراه خواهد داشــت.« رهبر انقالب اسالمي 
خاطرنشان كردند: »جمهوري اسالمي همچون 
گذشته به حكم وظيفه ديني و انساني و مبتني 
بر اصول ارزشي انقالب اسالمي از هيچ كوششي 
براي حمايت از مردم مظلوم فلسطين و استيفاي 
حقوق آنان و همچنين دفع شــر رژيم جعلي و 
غاصب صهيونيستي دريغ نخواهد كرد. اميدوارم 

پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بيفزايد.«

 پاسخ رهبر معظم  انقالب 
به نامه رئيس دفتر سياسي حماس
رهبر انقالب: جمهوري 
اسالمي از هيچ كوششي 
براي حمايت از مردم 
فلسطين دريغ نخواهد كرد

زان
 مي

س:
عك
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پيشــنهاد زهــرا نژادبهــرام، عضو 
هيأت رئيسه شوراي شهر تهران براي ايمني

ايمن ســازي بناهاي ناايمن، جدي تر 
دنبال مي شــود. اينطور كه اخبــار دروني پارلمان 
شهري پايتخت نشان مي دهد، بسياري از اعضاي اين 
نهاد به دنبال اين هستند تا شهرداري پس از اخطار 
به مالكان ســاختمان هاي ناايمن با نصب پالكارد، 
ابتدا ناايمن بودن ســاختمان را اطالع رساني كند و 
درصورت بي توجهي مالك در گام بعدي، آب، گاز و 

برق آن ساختمان با حكم قضايي قطع شود. اين در 
حالي است كه پيروز حناچي، شهردار تهران نيز از 
طرحي با عنوان »بيمه اجباري براي بناهاي ناايمن« 
رونمايي كرده اســت. همچنين امروز نيز پيگيري 
موضوعات ايمن سازي بناهاي ناايمن تهران به خاطر 
اهميت، باز هم در دســتور كار شــوراي شهر قرار 
مي گيرد و از سوي ديگر شورا ميزبان عليرضا زالي، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خواهد 
بود تا ابعاد حادثه آتش ســوزي كلينيك معروف به 
سينا بيشتر بررسي شود.اينطور كه نژادبهرام گفته 
براساس مصوبه هاي موجود در شوراي شهر، سازمان 
آتش نشاني موظف به صدور اخطار و دستورالعمل 

ايمني بهره برداري موقت و دائم، متناسب با شرايط 
ساختمان ها به منظور حداكثر شرايط ايمني قابل 
اجرا براســاس مباحث مقررات ملي ســاختمان و 
اســتانداردهاي مرجع است. اين عضو شوراي شهر 

تهران گفت: »آتش نشــاني مي تواند بــه مالكان و 
ذينفعان ساختمان هاي ناايمن مهلت حداكثر 6 ماهه 
بدهد تــا دســتورالعمل هاي ايمنــي و تمهيدات 
اصالحي به منظور رفع خطر صورت گيرد.  همچنين 

شوراي شهر تهران پيشنهاد داده درصورت بي توجهي مالكان به ايمن سازي، آب، گاز 
و برق ساختمان با حكم قضايي قطع شود

مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران: 100تا 
170ميليون تومان وام نوسازي براي هر واحد پرداخت مي شود

كاوه حاج  علي اكبري در گفت وگو با همشهري از برنامه هاي بازآفريني در جنوب پايتخت خبر داد

اولتيماتوم به بناهاي ناايمن 

نوسازي فرسودگي هاي شهر

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

ديدگاه

چرا بايد تاب آور شويم؟

»شهرهاي جهان مدام در حال تغيير هستند 
و بحران هاي گوناگون و جديــدي كه ايجاد 
مي شــوند،  مديريتي دقيق و باتجربه مي طلبند«؛ اين جمله ابتدايي 
مقاله اي است كه يك دهه پيش محققان دانشــگاه نيويورك درباره 
اهميت مديريت بحران و تاب آوري در كالنشهرها با عنوان »بحران ها 
و شهرها« منتشــر كردند. آنها در اين مقاله علمي- پژوهشي اعالم 
كردند كه بشــر در دهه هاي پيش رو، بحران هاي نوظهوري را تجربه 
مي كند كه شايد هيچ گاه تصور نمي كرده چنين موضوعاتي پيش آيد و 
با وسعتي عظيم دامنگيرش شود. محققان دانشگاه نيويورك در سال 
2009هشدار دادند كه بايد جوامع بشري در اليه هاي مختلف موجود 
شــهري )مديران عالي، مديران مياني و عملياتي، شهروندان، افراد 
تحت آموزش و...( مسئله تاب آوري را مورد توجه قرار دهند وگرنه طي 
دهه هاي آينده با مشكالت بزرگي روبه رو مي شوند كه تصميم گيري 
براي رفع آنها از يك طرف سخت خواهد بود و از طرف ديگر هر رفتاري 

مي تواند منجر به نابودي بخش زيادي از سيستم و جامعه شود.
موضوع مديريت بحران و تاب آوري شهري از اين حيث اهميت فراوان 
پيدا مي كند كه روزبه روز بر تعداد شهرنشين ها افزوده مي شود. طبق 
اعالم ســازمان ملل متحد تا ســال 2050حدود 68درصد جمعيت 
جهان شهرنشين خواهند بود. همچنين برآورد مي شود در آن سال، 
تنها 27كشور وجود خواهند داشت كه جمعيت شهري آنها، پايين تر 

از ۴0درصد باشد.
اين آمار و برآوردها نشــان مي دهد كه وقــوع بحران هاي مختلف، 
نفرات زيادي از ســاكنان كره زمين را مي تواند درگير كند؛ چراكه 
اغلب بحران ها در شهرها شكل مي گيرند و نمونه آن بيماري كوويد-

19است. براي ايران نيز جديت توجه به مديريت بحران و تاب آوري 
از آن حيث است كه براساس آخرين سرشــماري صورت گرفته، از 
مجموع جمعيت كشور؛ 71.5درصد در 12۴3نقطه شهري سكونت 
دارند. از سوي ديگرســكونت 36درصد از جمعيت شهري كشور در 
8كالنشهر نيز از تمركز جمعيتي حكايت مي كند و جالب است كه از 
ميان آنها ۴كالنشهر به طور مستقيم در معرض انواع حوادث طبيعي 
به ويژه زلزله هستند. بنابراين بايد مســئله تاب آور كردن شهرها را 

جدي گرفت.
حال سؤال اينجاست كه چطور مي توان تاب آور شد؟ براي پاسخ بايد 
ابتدا تاب آوري را معنا كرد؛ اگرچه هنوز تعريف دقيقي از آن ارائه نشده 
اما مي توان گفت نظامـي تـاب آوراسـت كـه در زمـان وقـوع يـك 
تغيير و فشـار بطئـي يا آنـي بتوانـد داراي سـاختارها، فرايندهـا و 
هويتي باشـد كه به يـك سـازماندهي جديـد و بهتـر تغييـر شـكل 

داده و بـه حيـات خـود در سـطحي بهتر ادامـه دهد.
بر اين اســاس و براي تاب آورشدن بايد الزامات مســئله را مهيا كرد. 
به عبارت ديگــر بايد ظرفيت هاي مقابله با تهديــدات مختلف ايجاد 
شــود. به طور نمونه براي تاب آور بودن در برابر آتش سوزي و انفجار 
ساختمان هاي بزرگ ابتدا ضمن شناســايي ساختمان هاي ناايمن و 
رفع خطر از آنها، به مســائلي مانند اينكه اگر مالك، مالكان يا فردي 
از قوانين موجود كشور تخطي كرد، پيش از آنكه حادثه اي رخ دهد، 
در برابر او چه بايد كرد، بايد توجه كرد. يا اينكه حادثه اي اگر رخ داد، 
چه كسي مسئوليت و فرماندهي مستقيم را مي تواند به دست بگيرد 
و سپس در برابر اقداماتش پاســخگو نيز باشد؟در واقع بايد مديريت 

واحدي تشكيل شود.
يكي از ويژگي هاي نظام تاب آور احساس تعلق و داشتن حس مكان 
اســت. درحالي كه به دليل تغييرات فرهنگــي، تعلق خاطر كمي به 
شهر و محله داريم. هم اكنون شهروندان در ايران نه تنها خودشان را 
جزئي از يك كل نمي دانند بلكــه به عنوان موجودات منفردي تصور 
مي كنند كه نيازهاي خاصي دارند و بايد به  آنها پاســخ داده شــود؛ 
بدون درنظر گرفتن اين موضوع كه »منافع فردي« در گروي »منافع 

جمعي« است.
نتيجه: هم اكنون 2نكته مهم  براي تاب آور شــدن مطرح مي شود؛ 
يك، توجه به سالمت روان شهروندان و افزايش نشاط اجتماعي و دو، 
آموزش. آموزش و فرهنگسازي مي تواند نقش مؤثري در اين زمينه 
داشته باشد تا بتوان به ســمت تاب آور شدن حركت كرد. همچنين 
مديران و مسئوالن بايستي ازبحث هاي كمي و شعاري فاصله بگيرند 
و به دنبال حل مسائل باشــند. البته فراموش نشــود كه اهميت به 
زيرساخت هاي شهري نيز الزم اســت؛ زيرا زيرساخت هاي شهري 
مانند شبكه آب و برق و گاز و...در برابر حوادث آمادگي الزم را ندارند.

همچنين مهم است كه در زمان وقوع حوادثي مثل آتش سوزي كلينيك 
معروف به سينا، يا پاندمي بيماري كرونا استفاده از امكانات در راستاي 
كاهش خطر و كمك به مردم و تالش براي اصالح موارد، تداوم يابد، زيرا 
اگر شهروندان احساس رهايي و تنهايي كنند، اعتماد عمومي به عنوان 
سرمايه اجتماعي كم مي شود. در پايان نيز بايد مرحله بازسازي براي 
بازگشت به حالت عادي و پيش از وقوع حادثه را بالفاصله شروع كرد و 

به مسير پيشگيري و آمادگي در برابر بحران ها بازگشت. 

تفاهم مترو و قوه قضاييه برای پيشگيری 
از وقوع جرم

شــركت بهره برداری مترو و معاونت اجتماعی قوه قضاييه در جهت 
افزايش آگاهی مردم در زمينه پيشگيری از وقوع جرم تفاهمنامه ای را 
امضا كردند. فرنوش نوبخت، مدير عامل شركت بهره برداری مترو در 
تشريح جزئيات تفاهمنامه با قوه قضاييه به ايسنا گفت: اين تفاهمنامه 
در راســتای ارتقای همكاری های هر چه بيشــتر و آگاهی بخشی به 

شهروندان منعقد می شود.
او با اشــاره اينكه شــركت مترو يكی از شــركت های زير مجموعه 
شهرداری است كه بيشــترين ارتباط با شهروندان را دارد و اين يك 
مزيت بزرگ اســت،اظهاركرد: قبل از شــيوع ويروس كرونا تعداد 
مسافران مترو يك ميليون و 900 هزار نفر بود اما بعد از شيوع كرونا 
تعداد مسافرانمان به كمتر از يك ميليون نفر كاهش يافته است اما با 
وجود كاهش تعداد مسافران، بيشترين مخاطب را در يك فضا داريم.

نوبخت با بيان اينكه شهروندان مشــكالت و سواالتی در زمينه های 
مختلف دارند كه قــوه قضاييه و معاونت اجتماعــی می تواند به آنها 
پاسخ دهد، گفت: می توانيم در راستای اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
از ظرفيت مترو استفاده كنيم. مهدی افتخاری، دبير شورای ارتقای 
آگاهی های عمومــی معاونت اجتماعی قوه قضاييــه نيز در جريان 
امضای تفاهمنامه اعالم كرد كه برای آگاهی بخشــی به مســافران 
مترو 110 هزار ثانيه كليپ به شركت بهره برداری مترو تحويل داده 

خواهد شد.

محمدحسن جليل زاده جباري
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خانه هــاي كوچــك روي 
زمين هاي كوچك ســاخته  گزارش

شده اند و خيابان هاي تنگ پر 
از خودرو هاي شخصي، رفت وآمد را سخت 
كرده انــد. جمعيــت زيــادي درون ايــن 
ســاختمان هاي قديمي و ميان تاسيسات 
فرســوده زندگي مي كنند و هــر از گاهي 
حادثه اي به همه يادآوري مي كند كه بايد اين 
محله ها را »نوسازي« كرد اما در اين شرايط 
مالي و زماني كه قيمت  هر كاال روزانه بيشتر 
مي شود و انتشــار بيماري، زندگي روزانه را 
دشوار كرده است، چطور مي توان به بهبود 
زندگي در »بافت هاي فرسوده« اميدوار بود؟ 
مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران 
از مشوق هاي گوناگون و همينطور پروژه هاي 
مختلفي كه براي توســعه فضاهاي عمومي 
شــهر در جريان اســت، خبر مي دهد. كاوه 
حاج  علي اكبري در گفت وگو با همشــهري 
تأكيد مي كنــد كــه در روز هــا و ماه هاي 
آينــده  ميدانگاه ها و پاتوق هــاي محلي در 
مناطق مختلف به بهر ه برداري مي رســند و 
اين روند براي تامين فضاي باز مناطقي كه 
ساختمان هاي كوچك و به هم فشرده دارند، 
ادامه خواهد داشت. پاســخ هاي او به چند 
ســؤال اصلي درباره روند نوسازي بافت هاي 

فرسوده شهر را مي خوانيد.

تشويق به نوسازي بافت فرسوده
در بافت هاي فرســوده مصــوب تهران كه 
3268هكتار اســت يك مشــوق عام داريم 
كه به عهده شهرداري و دولت است. مشوق 
شــهرداري معافيت از پرداخت هزينه هاي 
عوارض اســت؛ به اين معني كه اگر كســي 
بخواهد در بافت هاي فرسوده شهر نوسازي 
انجام دهد پولي بابت عوارض به شــهرداري 
پرداخت نمي كند. اتفاق خوبي كه امســال 
در اين زمينه افتاد، افزايش تسهيالت بانكي 
بود. تا سال گذشته به ازاي هر واحد مسكوني 
كه در داخل بافت ساخته مي شد50 ميليون 
تومان وام پرداخت مي شد، اين عدد االن به 
100تا 170ميليون تومان افزايش پيدا كرده 
است. اگر كسي خانه خودش را بازسازي كند 
مي تواند به ازاي هر واحد 100ميليون تومان 
تســهيالت دريافت كند و اگر 5 واحد باشد 
مجموعا به 500 ميليون تومان مي رســد. 
يعني حداقل 2برابر رشد در زمينه تسهيالت 
داريم. اگر با اســتفاده از انبوه ساز اين كار را 
انجام دهند بــراي هر واحــد 1۴0ميليون 
تومان خواهد شــد. اگر از فناوري هاي نوين 
و روش هاي پيشرفته ساخت وساز استفاده 
كند به 170ميليون تومان خواهد رســيد. 
بهره بخشي از اين تسهيالت 9درصد، بخشي 
16درصد و بخشي هم نيازمند خريد اوراق 
اســت. موضوع بعدي تراكم تشويقي است. 
براي اينكــه در بافت هاي فرســوده انتفاع 
قابل قبولي براي ساخت وســاز ايجاد شود، 
شهرداري تا يك طبقه تراكم تشويقي را به 

متقاضيان اعطا مي كند.

به جز مشوق هاي عام در برخي محدوده ها 
مثــل بافت هــاي مركــزي تهــران كه با 
محدوديت هــاي ارتفاع روبه رو هســتند يا 
در برخي پروژه هاي نوســازي و به طور ويژه 
پروژه هايي كــه در آنها حداقــل 10پالك 
تجميع شود، يك ســري مشوق هاي ديگر 
داده مي شــود. مانند پرداخت 50درصد از 
سود بانكي كه بانك براي تسهيالت مطالبه 
مي كند. بــه اين معني كــه متقاضي بعد از 
اينكه وام را تســويه كرد 50درصد آن را از 
سازمان نوسازي دريافت مي كند. پرداخت 
كمك هزينه اجراي نما تــا            50ميليون 
تومــان، پرداخت 50درصــد از هزينه هاي 
خدمات مهندســي يا 50درصــد از هزينه 
خريد انشــعابات كــه االن بــراي هر واحد 
مســكوني حداقل 10 ميليون تومان است 
هم مشــوق هاي ديگر ما هستند. در بعضي 
از پروژه ها به جز مشوق هاي عام مشوق هاي 
خاص هم داده مي شود. جزئيات تمام اينها 
را مي توان در پرتال ســازمان نوســازي به 
نشاني nosazi.tehran.irديد. شهروندان 
مي توانند از اين طريق يــا از طريق مراجعه 
به دفتر توسعه محله در جريان مشوق ها قرار 
بگيرند. االن در 180محلــه تهران كه بافت 
فرسوده دارند، دفتر توسعه محله داريم كه 
كارشناسان به طور تمام وقت در آن مستقر 
هســتند و وظيفه آنها ارائه اطالعات و جلب 

مشاركت مردم است.

تفاوت محدوديت ارتفاع در نقاط مختلف
درباره محدوديت هاي ارتفاع، شهرداري تهران 
تابع ضوابط باالدستي است و خودش نقش 
قانونگذار را ندارد. در محدوده هاي ارزشمند 
تاريخي وزارت ميراث فرهنگي يك ســري 
ضوابط دارد و حدود ارتفاعي را تعيين مي كند. 
درباره محدوده هاي روســتايي مانند كن و 
فرحزاد هم شوراي عالي معماري و شهرسازي 

ايران محدوديت طبقات را مشــخص كرده 
است. اين فقط شــامل بافت هاي فرسوده و 
ناكارآمد نمي شــود. در موارد خاص مسئله 
همجواري با بعضي تاسيســات را هم داريم. 
موضوعي كه االن در دســت بررسي داريم 
»انتقال حق توسعه« اســت يعني اگر ملك 
كســي به دليل قرار گرفتــن در نقطه اي، از 
حقوق قانوني محروم شود، بتواند از اين حقوق 
در يك نقطه ديگر استفاده كند. اين موضوع 
در طرح جامع تهران پيش بيني و در بعضي از 
مصوبات شوراي شهر هم به آن پرداخته شده 
ولي تا به امروز راهكار اجرايي براي آن ديده 

نشده است.

تجميع پالك ها
بخشــي از روند نوسازي كه ســاالنه اتفاق 
مي افتد، تابــع رونق و ركود ساخت وســاز 
در شهر اســت، بخشــي هم تابع شدت و 
ضعف مشوق هايي كه داده مي شود. وقتي 
آمار و ارقــام نوســازي را درنظر مي گيريم 
بايد همه اينها را باهم ببينيم. در 2 ســال 
گذشــته حدود 7هزار پالك در بافت هاي 
فرسوده شهر تهران نوســازي شده اند كه 

اين كار منجر به توليــد نزديك به 30هزار 
واحد مســكوني شده اســت. 75درصد از 
نوسازي هايي كه صورت گرفته در اثر تجميع 
پالك هاي ريزدانه بوده است. ما مي توانيم 
بگوييم كــه تجميع پالك ها بــا ميانگين 
3پالك در هــر پروژه، به يــك رفتار غالب 
در بافت هاي فرســوده تبديل شده است. 
در اين دوره شهرداري تهران مبلغي حدود 
300ميليارد تومان بخشودگي عوارض را به 
اين پرونده ها و اين پروانه ها اعطا كرده است.

از ابتداي سال گذشــته بيش از 70پروژه 
را با ماهيت هاي مختلف در بافت فرســوده 
شــروع كرديم. ويژگي همه اين بود كه در 
قلمرو عمومي قرار داشتند. از يك ماه قبل 
اين پروژه ها به بهره برداري رســيده اند و ما 
هم اكنون هر هفته يك مراسم افتتاح و آغاز 
بهره برداري داريم. اينها شامل بوستان هاي 
محلي و خدمات فرهنگي، ورزشي و درماني 
بودند. هدف ما اين است كه تا اواسط مرداد 
تمام پروژه ها را بنا به قولي كه به مردم داده 
 بوديم انجام دهيم و البته به همين اندازه هم 
پروژه هاي جديد را در سال 99شروع كرده 

و به پايان برسانيم.

شــهرداران مناطق 22 گانه، مكلف به صدور اخطار 
براي الــزام مالكان بــه رفع خطر و ايمن ســازي 
ســاختمان هســتند و پس از اتمام مــدت اخطار 
درصورت همكاري نكردن مالك، شــهرداري هاي 
مناطق 22 گانه مي توانند از همه ظرفيت هاي قانوني 
خود و ظرفيت هاي قوه قضاييــه و نيروي انتظامي 
بهره مند شــوند.« او تأكيد كرد: »شــهرداري بايد 
اسامي ساختمان هاي ناايمن را منتشر كند تا شاهد 

كاهش بي توجهي به اخطارها باشيم.«

جمع آوري سازه ناايمن محوطه بوستان دانشجو 
سازه ناايمن محوطه بوســتان دانشجو كه با مصالح 
كانكس در سال1382 احداث شده بود، به دليل رفع 
خطرات ناشي از نقص ايمني و شكايت هاي متعدد 
شهروندان به دستور مقام قضايي و با حضور ناظران 
قضايي و مديران شــهرداري ناحيه يك منطقه11 
برچيده شــد. علي اصغر طاهري، شــهردار ناحيه 
يك منطقــه11 با تأكيد بر موضــوع اهميت حفظ 
ايمني اماكن و سازه هاي سطح شهر كه كاربري هاي 
اجتماعي و عمومي دارند، گفت: ســازه مذكور در 
سال1382 براساس تفاهمنامه امام جماعت مسجد 
وليعصر و شــهرداري ناحيه يك، با مصالح كانكس 
به منظور كاربري موقت اقامه نماز تا زمان ســاخت 
مسجد در اين محدوده احداث شد. اكنون با ساخت 
مســجد و مجموعه فرهنگي حضــرت وليعصر در 
مجاورت تئاتر شــهر و امكان اقامه نماز در آن، سازه 
موقت بوستان دانشجو عمال كارايي خود را از دست 
داده و به محل توزيع و طبخ غذاي بيرون بر و دريافت 
هزينه از گروه هــاي مردمي، براي كاربري ســالن 
نشست هاي فرهنگي تبديل شده بود كه اين موضوع 
ناقض تفاهم اوليه بــوده و بــا عدم رعايت ايمني و 

بهداشت توسط ذي نفعان اداره مي شد.

   براي بهسازي ساختمان هاي ناايمن تهران نياز به هزينه كالن داريم
رضا كرمي محمدي، رئيس ســازمان پيشــگيري و مديريت بحران 

شهرداري تهران
تعداد ســاختمان هاي ناايمن در تهران به حدي زياد است كه بايد 
شهر را تعطيل كنيم. تمامي ساختمان هاي اطراف حسن آباد، بازار 
تهران و خيلي مراكز ديگر بايد تعطيل شــوند. بازار تهران همين 

االن بايد تعطيل شــود. رفع خطر از اماكن ناايمن به عزم ملي نياز دارد. شهرداري نيز هر 
بار اخطار مي دهد، ولي امكان تعطيلي آنها وجود ندارد. ۵۰درصد بيمارستان هاي تهران 
فرسوده هستند كه امكانات و تجهيزات گران قيمتي در آنها قرار دارد. اين ساختمان ها هر 
لحظه مي توانند خطرآفرين باشند. بايد در اين قبيل موارد فرهنگسازي قوي تري صورت 
گيرد و مردم نسبت به ايمني ساختماني كه در آن سكونت دارند، هوشيارتر و مسئول تر 
باشند. هر چند طرح بهسازي و مقاوم سازي  ســاختمان هاي نا ايمن تهران در دهه8۰ در 
مجلس مطرح شد و به مرحله اجرا هم رسيد، ولي نيمه كاره رها شد، چون براي اين كار نياز 

به هزينه كالني است.

   وضعيت ساختمان هاي ناايمن منطقه يك در يك نگاه
سيدحميد موسوي، شــهردار منطقه يك تهران به بهانه حادثه مركز جراحي محدود سينا مهر شميران، آماري را درباره تعداد بناهاي 
پرخطر شمال شهر اعالم كرد. آماري كه او داده نشان مي دهد بناهاي ناايمن با درجه خطر اولويت يك، اگرچه در منطقه11 و 12 بيشتر 

هستند، اما در ديگر مناطق شهر هم ساختمان هايي وجود دارند كه مي توانند هرلحظه فاجعه اي بزرگ را رقم بزنند.

تعداد كل ساختمان هاي پرخطر: 
278واحد 

ساختمان با اولويت خطر2: 
171واحد 

ساختمان پرخطر با اولويت يك: 
107واحد 

مالكاني كه به دستورالعمل هاي 
ايمني تمكين كردند: 18نفر

ونده پرونده هاي ساختماني با شرايط فوق العاده حاد: 25پر

مالكاني كه به دستورالعمل هاي 
ايمني تمكين نكردند: 7نفر

)از جمله ساختمان كلينيك سينا كه 
منجر به مرگ 19نفر شد. در اين 

ساختمان 30سيلندر اكسي ژن وجود 
داشت كه فقط انفجار 2عدد از اين 

سيلندرها فاجعه اي را رقم زد.(

ايجاد فضاي عمومي
درباره توسعه قلمرو هاي عمومي در محالت 
ناكارآمد و كم برخوردار تهران، سال گذشته 
برنامه اي داشتيم كه امسال با ابعاد بيشتر آن را 
دنبال خواهيم كرد. سال قبل فقط پروژه هاي 
بهداشــتي خردمقياس در ابعــاد محله را 
داشتيم. امسال در نقاطي كه ظرفيت داشته 
باشد، ميدانگاه هاي شهري يا فضاي باز شهري 
را هم به برنامه خود در سازمان نوسازي اضافه 
كرديم. ميدانگاه اميركبير تا  مــاه آينده در 
محله شــكوفه در منطقه 1۴با عرصه حدود 
8 هزار مترمربع به بهره برداري خواهد رسيد. 
عمليات ايجاد ميدانگاه طغرل در محله شيخ 
صدوق منطقه 20با 7هزار مترمربع شــروع 
شــد و تا ماه آينده ايجاد ميدانــگاه بريانك 
را در منطقــه 10با 10هــزار مترمربع آغاز 
خواهيم كرد و در ادامه ميدانگاه هايي در محله 
يافت آباد منطقه 18و دوالب در منطقه1۴را 
خواهيم داشت. به جز اين 5 ميدانگاه شهري 
و پروژه هاي سال گذشته كه االن يك به يك 
به مرحله افتتاح و بهره برداري مي رســند، 
حــدود 20ميدانچه و پاتوق شــهري را هم  
امســال در محله هاي ناكارآمد اجرا خواهيم 
كرد و به كارنامه ســال پيش افزوده خواهد 
شد. ويژگي اين فضا ها اين است كه اغلب آنها 
در تركيب با خدمات مورد نياز محله هستند. 
به خاطر كم بودن زمين در بافت هاي فرسوده 
و امكان نظارت اجتماعي بر فضاي شهري، ما 
سعي مي كنيم حداقل يكي از نيازمندي هاي 
اصلي محله را در اين فضاي باز شهري تامين 
كنيم. به عنوان مثال در پروژه نارون در محله 
صاحب الزمــان در منطقه 18خانه كشــتي 
كه مورد تقاضــاي مردم بــود را هم در فضا 
پيش بيني كرديم. در مركز محله درخشان 
در محله اتابك منطقه 15نيز يك مجموعه 
خدمات مرتبط با سالمت كه به شدت كمبود 

آن در محله احساس مي شد، ساخته شد.

فضاي روي تونل راه آهن
درباره پروژه باز آفرينــي فضاي فوقاني خط 
آهن تهران- تبريز در 2سال گذشته اقدامات 
زيادي در حوزه برنامه ريزي و طراحي انجام و 
طرح هاي ما نهايي شده و نقشه هاي اجرايي 
در ۴نقطه اي كه به عنوان نقاط مفصلي پروژه 
شناسايي مي شدند آماده شده است. در مرحله 
برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار هستيم 

كه به زودي اجــرا آغاز مي شــود. يك نكته 
كليدي درباره اين پروژه اين بود كه نمي شود 
ساخت و تكميل پروژه تونل را از پروژه فضاي 
فوقاني تونل جدا دانست. اين دو بايد با هم اجرا 
مي شدند و به بهره برداري مي رسيدند. وقتي 
شهرداري و راه آهن درباره يكي بودن اين دو 
پروژه به تفاهم رسيدند، موانع برداشته شد و 
ما در 6  ماه گذشته درگير تنظيم موافقتنامه 
بين شــهرداري تهران و راه آهــن بوديم كه 
امكان اجــراي هردو پــروژه را فراهم كند و 
خوشبختانه در هفته هاي گذشته به نتيجه 
رسيد. در اين توافقنامه براي 3قسمت تعيين 
تكليف شده اســت. اول تونل راه آهن تهران 
-تبريز كه روزانه 2۴قطار از آن عبور مي كند 
ولي به علت كمبود منابع مالي تكميل نشده 
بود و قرار است شهرداري تهران در اين زمينه 
به راه آهن كمك كنــد. دوم فضاي مياني كه 
با نيت پاركينگ پيش بيني شــده و ظرفيت 
تامين 2500پاركينگ را دارد و شــهرداري 
تهران پذيرفته كه مجــوز بهره برداري از اين 
فضا به عنوان پاركينگ را در اختيار شــركت 
راه آهن قرار دهد. اگر اين اتفاق بيفتد يكي از 
مشكالت جدي محالت منطقه 17و 18يعني 
كمبود پاركينگ مرتفع مي شــود. سوم هم 
فضاي فوقاني تونل  است كه قرار شد شهرداري 
تهران متناســب با كمكي كه براي پيشبرد 
پروژه تونل مي كند، از اين فضا به عنوان زمين 

بهره مند شود.
در مرحله اول آن۴نقطــه مفصلي كه گفتم 
پيمانكار آمــاده شــروع اســت در اختيار 
شهرداري قرار مي گيرد. اميدوار هستيم در 
يك ماه آينده هم تكميل تاسيسات تونل آغاز 
شود و هم پيمانكاران ما در آن ۴نقطه كار را 
شــروع كنند. طول پروژه در هر يك از اين 
۴نقطه 250متر است و مجموعا يك كيلومتر 
از 9كيلومتر فضا به بهره برداري مي رســد. 
2نقطــه در منطقه 17و 2نقطــه در منطقه 
18قرار گرفته است. يكي ديگر از اجزاي توافق 
اين است كه شــهرداري تهران اين امكان را 
داشته باشد كه 2 دسترسي به خطوط راه آهن 
در مناطق 17و 18داشــته باشد. با توجه به 
اينكه 2 مسيري كه راه آهن پيش بيني كرده، 
خطوط اكسپرس حومه اي هســتند و قرار 
است ارتباط تهران را تا قزوين برقرار كنند، اگر 
اين دو ايستگاه اضافه شوند از اين دو منطقه 
دسترسي مستقيم به راه آهن خواهيم داشت. 
درباره كانسپت يا تم طراحي پروژه باز آفريني 
بايد اين نكته را بگويم كه يكي از كم نظيرترين 
پروژه هاي شهري است و نمونه هاي هم عرض 
كمي دارد؛ شايد در آمريكا، كانادا و كره جنوبي 
پروژه هايي از اين دســت را مشــاهده كرده 
باشيم. هميشه اين سؤال مطرح مي شود در 
كالنشهرهايي كه زمين يك كاالي ارزشمند 
است وقتي يك زمين آزاد مي شود بايد از آن 
چه بهره برداري كــرد؟در پروژه هاي موفق 
جهاني مانند پروژه هاياليــن نيويورك هم 
نگاه كنيم مي بينيم كه مسير عبور مترو در 
تراز مثبت يك به فضاي پياده روي و فضاي 
سبز و دوچرخه ســواري تبديل شده است. 
تالش كرديم متناسب با باز خورد هايي كه از 
محالت اطراف مي گيريم فضاي موردنياز آنها 
را تامين كنيم. يكــي از ويژگي هاي محالت 
اطراف ريل راه آهن فشــردگي و نبود فضاي 
باز شهري است.بايد اگر ساخت و سازي  اتفاق 
مي افتد در حد يك طبقه با سازه هاي سبك 
و براي تامين نيازهاي اهالي باشــد؛ اگر بازار 
روز، ايستگاه دوچرخه يا كتابخانه نياز دارند. 
درصورت تحقق به يكي از پروژه هاي موفق در 
زمينه مداخله در عرصه هاي ناكارآمد شهري 

تبديل مي شود.

موزه صنعت سيمان

درباره كارخانه سيمان ري، در اواخر سال 97مصوبه اي از 
هيأت وزيران داريم كه حق بهره برداري از آن را به مدت 
3۰سال به شهرداري تهران داده تا موزه صنعت سيمان 
و مجموعه اي ازكاربري هاي مرتبط مانند گردشگري و 

فرهنگي را راه اندازي كند.
بناي كارخانه سيمان از بناهاي فاخر و ارزشمند دوران 
معاصر است كه در ســال 13۰8به بهره برداري رسيد. 
از سال گذشــته كه اين ماموريت به سازمان نوسازي 
واگذار شد، سعي كرديم با همه ذينفعان تماس بگيريم. 
جلسات متعددي با انجمن كارفرمايان صنعت سيمان 
داشتيم و موافقت آنها را در اجراي پروژه جلب كرديم. 
از كساني كه در باز آفريني ميراث صنعتي تجربه داشتند 
براي گفت وگو و تبادل نظر دعوت كرديم و درنهايت به 
اين نتيجه رســيديم، با توجه به اينكه با پروژه خاصي 
روبه رو هستيم براي آن مسابقه طراحي برگزار كنيم. 
هدف ما اين نيست كه اين كارخانه با استفاده از منابع 
مستقيم شهرداري تهران تبديل به موزه شود بلكه بايد 
برنامه بهره برداري داشته باشد و حالت خودگردان پيدا 
كند. چشم انداز اين است كه سرمايه بخش خصوصي 
را جلب كنيم. مسابقه اي را برنامه ريزي كرده ايم كه از 
ارديبهشت ماه شروع شده و 8۰گروه داخلي و خارجي 

در آن شــركت كرده اند. اميدواريم تا پايان مرداد به 
نتيجه برسد و وقتي ايده انطباق كاربري براي ما مشخص 
و جذاب شد مي توانيم براساس آن ايده اقدام به جذب 

سرمايه گذار كنيم.
البته محدوده كارخانه پيچيدگي هاي حقوقي هم دارد. 

چون در دهه 6۰  به علت آلودگي هاي محيطي تعطيل شد 
و امروز در اختيار شهرداري تهران نيست و يك متصرف 
قبلي دارد. اميدواريم با به نتيجه رســيدن اقدامات 
حقوقي؛ بتوانيم امســال يك كار مؤثر براي حفاظت از 

ميراث صنعتي شروع كنيم.
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نبض بازار

شــاخص بورس بي محابا مي تازد و دچار بيش فعالي شده است. 
آمارها نشان مي دهد كه علت اين رشــد ورود سنگين نقدينگي 
به بورس تحت تأثير عوامل كالن اقتصادي اســت، بااين حال اين 
روزها دلواپسان جاي علت و معلول را عوض كرده اند و نگران رشد 
شاخص بورس هستند بدون توجه به اينكه علت رشد بورس ناشي 
از عوامل كالن اقتصادي است كه هر روز نقدينگي و تورم بيشتري 
توليد مي كند و اكنون نيز كاهش نرخ بهره منجر به پمپاژ نقدينگي 

به ساير بخش ها شده است.
به گزارش همشــهري، شــاخص كل بورس تهران ديروز يك بار 
ديگرخاطره آفريد و با رشد بسيار زيادي مواجه شد. شاخص كل 
بورس تهران از ابتداي سال تاكنون يعني در كمتر از 4 ماه بيش از 
220درصد رشد كرده است و اين مقدار رشد ازيك طرف برخي ها 
را نگران كرده و از طرف ديگر حجم انتقادها را به ســمت بورس 
بيشتر كرده است. برخي بر اين باورند كه بازار سهام دچار حباب 
شــده و تركيدن اين حباب مي تواند آثار زيانبــاري براي اقتصاد 
ايران داشته باشــد و برخي ديگر ماحصل اين رشد را خلق بيشتر 
نقدينگي مي دانند و معتقدند بورس در حال تبديل كردن شبه پول 
به پول است و اين موضوع قدرت تورمي نقدينگي را بيشتر مي كند. 
درعين حال مدافعان با تكيه  بر رشد شديد نقدينگي معتقدند اگر 
اين نقدينگي وارد بازار ســرمايه نشــده بود آثار تورمي به مراتب 
بيشتري داشت و بورس به ويژه در ســال جاري به عنوان يك سد 
تورمي عمل كرده است؛ اما در كشاكش اين نظرها در بسياري از 
موارد جاي علت و معلول جابه جا مي شود و كمتر به اين موضوع 
اشاره مي شود كه عامل خلق نقدينگي و هجوم پول به بازار سهام 

چيست؟

رشد نقدينگي
مطابق آمارهاي موجود از ابتداي سال تاكنون بين 75 تا 100هزار 
ميليارد تومان پول جديد وارد بازار ســرمايه شــده اســت. اين 
نقدينگي به ســوختي پرقدرت براي پرواز شــاخص هاي بورس 
تبديل و منجر شده است ارزش روزانه معامالت بازار سهام به عدد 
شــگفت انگيز 25هزار ميليارد تومان نزديك شود درحالي كه در 
روزگاري نه چندان دور ارزش روزانه معامالت بورس به زحمت به 
چندصدميليارد تومان مي رسيد. بررسي ها نشان مي دهد كه يكي 
از داليل ورود اين حجم از نقدينگي به بازار ســرمايه تغيير رفتار 
سياستگذاران براي كاهش نرخ بهره اســت. بانك مركزي موفق 
شده است از طريق انجام عمليات بازار باز نرخ سود بين بانكي را تا 
10درصد كاهش دهد. كاهش اين نرخ منجر به كاهش نرخ اوراق 
بدهي تا سطح 15درصد شده اســت اين كاهش نرخ كه منجر به 
منفي شدن نرخ بهره واقعي با توجه به ميزان تورم شده است، يكي 
از عوامل اصلي جابه جايي نقدينگي بين بازارهاست. كاهش نرخ 
سود كه در ادبيات اقتصادي يك سياست انبساطي تعريف مي شود 
عموما در دوره هاي ركود اقتصادي مورداستفاده قرار مي گيرد تا 
منجر به رشد تورم و تحرك اقتصادي شود اما حاال كه اقتصاد ايران 
كه با ركود تورمي مواجه است نقشــي دوگانه بازي مي كند. همه 
اينها در حالي است كه حجم نقدينگي در طول سال هاي گذشته 
با سرعت بسيار زيادي رشد كرده است و مقصر اصلي آن دولت ها 
هستند اين منبع عظيم نقدينگي اكنون به رقمي رسيده كه ديگر 
به راحتي قابل كنترل نيســت و هرروز قدرت بيشتري براي توليد 
تورم پيدا مي كند و تورم كه در طول ســال هاي گذشــته عموما 
دورقمي بوده است خود محرك اصلي رشد ارزش دارايي ها در همه 
بازارها اســت. با اين تعاريف مي توان گفت كه بورس خود معلول 
عوامل كالن اقتصادي ازجمله نرخ تورم و كاهش نرخ بهره اســت 

و براي حل مشكل بايد سياست هاي كالن اقتصادي ترميم شود.

كارشناسان چه مي گويند
سعيد اسالمي، عضو شــوراي بورس درباره اثرگذاري رشد بازار 
سرمايه بر نرخ تورم مي گويد: معتقدم ازآنجا كه انتظارات تورمي در 
جامعه شكل گرفته، رشد شاخص بازار سرمايه محصول انتظارات 
تورمي است نه اينكه رشد شاخص خود عامل تورم باشد. او با بيان 
اينكه بسياري از كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه، نگران اين حجم 
از رشد شاخص و ورود پول به بازار سرمايه هستند، ادامه مي دهد: 
با توجه به انتظارات تورمي كه در جامعه وجود دارد، سياستگذار 
بايد به شــدت نگران باشــد چراكه مردم امروز انتظار تورم بسيار 
بااليي دارند و سياست هاي دولت هم در جهت جمع آوري نقدينگي 
چندان موفق نبوده است. اسالمي با تأكيد بر اينكه معتقدم رونق 
بازار سرمايه به عنوان ضربه گيري براي افزايش نرخ تورم عمل كرد، 
گفت: بخش بزرگي از نقدينگي از حساب هاي بانكي به جاي اينكه 
وارد ساير بازارهاي دارايي شود، به سمت بازار سرمايه هدايت شد 
بنابراين حداقل در كوتاه مدت به سياستگذار فرصتي داد تا بتواند 

براي كنترل تورم، تصميم گيري كند.
نويد قدوسي يك كارشناس بازار ســرمايه هم درباره داليل رشد 
بورس معتقد است: علت اصلي رشد بورس وضعيت پولي اقتصاد 
كالن و افزايش رشد نقدينگي در كشور است و مهم تر از آن روندي 
است كه نشان مي دهد در حالت تبديل شدن فرايند شبه پول به 
پول هستيم. او ادامه مي دهد: با توجه به باال بودن انتظارات تورمي 
و پايين بودن نرخ ســود ســپرده ها انگيزه در اقتصاد كشور براي 
نگهداري سپرده هاي مدت دار كاهش پيدا كرده و در نتيجه روند 
قوي براي تبديل شدن شبه پول به پول اتفاق افتاده كه اين موضوع 
تأثير خود را به شكل هاي مختلف در كشور گذاشته است. به گفته 
اين كارشناس بازار ســرمايه، روند اتفاقاتي كه در وضعيت پولي 
كشور در حال رخ دادن است اثر خود را در بازارهايي مانند بازار طال، 
ارز و سكه مي گذارد و به مرور شاهد تأثيرگذاري آن بر بازار مسكن 
هم خواهيم بود. به گفته او، در انتظارات تورمي و قدرت باالي تقاضا 

اجازه اصالح شديد به بازار را نمي دهد.

درخواست نانوايان براي افزايش قيمت نان

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي از درخواست اين صنف براي افزايش 
قيمت نان به ستاد تنظيم بازار خبر داد و گفت: با توجه به نرخ تورم 
و افزايش ساير هزينه ها درخواست افزايش 30 الي 40 درصدي 
قيمت نان ارائه شــده اســت. بيژن نوروز مقدم افزود: در مصوبه 
افزايش قيمت نان در سال 98مقرر شــد اجازه افزايش نرخ نان 
درصورت تغيير قيمت آرد و ساير هزينه ها صادر شود و اكنون با 
توجه به افزايش هزينه ها افزايش قيمت نان   درخواست شده است.

بيش فعالي بورس با پمپاژ نقدينگي

فروش آزاد محصوالت پتروشيمي؛ ممنوع

مديركل نظارت بر كاالهاي غيرفلزي سازمان حمايت گفت: براساس 
دســتورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي هرگونه خريد، 
فروش، واگذاري و جايگزيني محصوالت پتروشــيمي خريداري 
شده از بورس، در بازار و سايت هاي اينترنتي و فضاي مجازي ممنوع 
است. به گفته محمدحسين موالخواه، حمل مواداوليه خريداري 
شده، به محلي غيراز نشاني كارخانه مندرج در پروانه بهره برداري 

مربوطه نيز تخلف است و مشمول مجازات قانوني مي شود.

بازنگري دستمزد كارگران منتفي است

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره اعالم سازمان بازرسي كل 
كشور مبني بر اينكه دولت قول داده است در نيمه دوم سال، مزد 
كارگران را بازنگري كند، گفت: شوراي عالي كار طبق قانون مكلف 
است ساالنه نســبت به افزايش آيتم هاي مختلف مزدي تصميم 
بگيرد كه اين كار در سال 99 انجام شده و همين روال ادامه پيدا 
خواهد كرد. محمد شــريعتمداري مباحث مطرح شده از سوي 

سازمان بازرسي كل كشور در مورد مصوبه مزد را نيز تأييد نكرد.

توليد ماسك ۳ هزار برابر شد

مديركل دفتر برق و الكترونيــك و لوازم خانگي وزارت صنعت 
گفت: توليد انواع ماسك در كشــور از نخستين روزهاي شيوع 
كرونا در ابتداي اسفند 98تاكنون دست كم 3 هزار برابر شده و 
مشكلي از بابت توليد اين كاال وجود ندارد. كيوان گردان، افزود: 
پيش از شيوع كرونا   ميزان توليد ماسك در كشور فقط 200هزار 
ماسك در روز بود درحالي كه در شرايط فعلي، حداقل 50 واحد 

صنعتي روزانه بيش از 6 ميليون ماسك توليد مي كنند.

با افزايش تعــداد مبتاليان و 
فوتي هاي ناشي از شيوع موج كرونا

تازه ويروس كرونا حاال اقتصاد 
ايران گرفتار فشار تحريم ها، كسري بودجه 
دولت و نرخ تورم باال در خطر حمله دوم كرونا 
قرار گرفته است، حمله دوم نه تنها مي تواند 
بسياري از كسب و كارهاي داخلي كه تجارت 
خارجي ايران را تحت تأثير قــرار دهد و اگر 
جلوي موج دوم شــيوع اين ويروس گرفته 
نشــود و مردم رعايت نكنند، احتمال وضع 
محدوديت هاي تازه هم بر كسب و كارها و هم 

بر تجارت خارجي ايران وجود دارد.
به گزارش همشــهري، در مــوج اول حمله 
كرونا كه از بهمن سال گذشــته شروع و تا 
نيمه ارديبهشــت ماه ادامه پيدا كرد، دولتي 
كه خود با كســري بودجه شــديد مواجه 
اســت، بر حســب ضرورت سياست تزريق 
75هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها براي 

حمايت از معيشت خانوارها و نجات بنگاه هاي 
اقتصادي را در دســتور كار خــود قرار داد و 
حتي از درآمدهاي مالياتي و تامين اجتماعي 
به صورت كوتاه مدت و موقتي چشم پوشــي 
كرد تا از فشار حمالت كرونا بر معيشت مردم 
و اقتصاد كشور جلوگيري كند. اما همزمان 
اتفاق ديگري در عرصه تجارت خارجي رخ 
داد و اكثر قريب به اتفاق كشــورهاي طرف 
تجاري ايران به ويژه همسايگان اقدام به بستن 
مرزهاي خود كردند كــه نتيجه آن كاهش 
محسوس حجم تجارت خارجي و افت شديد 

درآمدهاي ارزي بود.
فعال شدن ديپلماســي اقتصادي باعث شد 
تا ســرانجام با وقفه 4ماهه مرزهاي تجاري 
ايران با ديگر كشورها در نتيجه رايزني هاي 
سياســي و اقتصادي كشور با همسايگان باز 
و بــه كاميون هاي ترانزيت كشــور با اعمال 
پروتكل هــاي بهداشــتي و قرنطينه اجازه 

تردد داده شود، نتيجه اين گشايش مرزهاي 
تجاري ايران، رونق نسبي صادرات كاالهاي 
نفتي و غيرنفتي و انتظار براي بهبود وضعيت 
ارزي كشور بود اما حاال با ضد حمله دوم كرونا 
اين خطر بيش از گذشته احساس مي شود كه 
دولت دست كم در استان هاي قرار گرفته در 
وضعيت قرمز محدوديت هاي تازه اي اعمال 
كند و حتي رفت وآمد بين برخي اســتان ها 

متوقف شود.

لشكر جديد بيكار شده ها
هرچند تاكنون دولت تــالش كرده با هدف 
جلوگيــري از آثار مخــرب اقتصادي حمله 
دوباره كرونا، اجازه فعاليت بسياري از كسب 
و كارها را مشــروط به رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي داده كه بيم آن مي رود درصورت 
تشديد وضعيت سالمتي شهروندان ناخواسته 
حكم به توقف برخي فعاليت هاي پرخطر كند، 
اگر دولت ناخواسته و از روي اضطرار بخواهد 
مانع از فعاليت كسب و كارها و رفت وآمد مردم 
در بازارها شود، زنگ خطر شكل گيري لشكر 
جديدي از بيكارشده ها به صدا درخواهد آمد 
و ممكن است بسياري از اصناف و واحدهاي 
توليدي و خدماتي با اختــالل بين درآمد و 

هزينه ها مواجه شوند.

بخشش و كمك در كار نيست
دخل و خرج دولت با هم نمي خواند و دولت 
ديگر توان كافي براي پرداخت تســهيالت 

ارزان قيمت در قالب وام يك ميليون توماني 
به خانوارها و حتي كمك جديد به بنگاه هاي 
توليدي آســيب پذير در اثر حمله دوم كرونا 
را ندارد و اعمال سياســت تأخير در وصول 
درآمدهاي مالياتي هم بر خزانه كشور فشار 
سنگيني وارد مي كند و اگر قرار باشد دوباره 
سازمان تامين اجتماعي با تأخير چندماهه 
حق بيمه را دريافت كند، اين ســازمان در 
ارائه خدمات به مردم و حتي پرداخت به موقع 
حقوق بازنشســتگان دچار دردسر خواهد 
شد و حتي ممكن اســت با تشديد بيكاري، 
صندوق بيمه بيكاري هم توان پرداخت حق 
بيمه بيكاري را نداشته باشد. از اين جهت راه 
نجات بسياري از كسب و كارها از خطر حمله 
موج دوم كرونا، همراهي مــردم در رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و دست كم استفاده از 
ماسك و جدي گرفتن پروتكل هاي بهداشتي 

است و هم مردم و هم صاحبان اصناف و كسب 
و كارها بايد با اين واقعيت تلخ كنار بيايند كه 
ممكن است كسب و كارها تعطيل و هزينه ها 
افزايش يابد و حتي برخي كسب و كارها ديگر 

توان ادامه فعاليت را پيدا نكنند.

راه سخت دولت و مردم
ديــروز محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه از 2راهكار براي جبران كسري 
بودجه دولت در ســال جاري خبر داد كه به 
گفته او، اين كســري بودجه عمدتا ناشي از 
مشــكالت در فروش نفت ايران اســت. وي 
افــزود: دولت تالش مي كند كه از يك ســو 
اعتبارات غيرپرســنلي و حقــوق و مزاياي 
كارمندان را به صورت كامــل پرداخت و در 
ساير موارد 20درصد صرفه جويي كند. او راه 
ديگر پيش روي دولت را فروش اوراق و اسناد 

خزانه دولتي مي داند. اصلي ترين چالش پيش 
روي دولت و مردم اما اين اســت كه تدابير 
دوگانه دولت براي جبران كسري بودجه تنها 
محدود به كاهش درآمدهاي نفتي اســت و 
اگر خطر ضد حمله دوم كرونا به اقتصاد ايران 
جدي گرفته نشود، فشــار بر مردم و دولت 
به واسطه تشديد كســري بودجه و احتمال 
استقراض مستقيم و غيرمســتقيم از بانك 
مركزي و صندوق توسعه ملي جدي تر خواهد 
شد. به ويژه اينكه اگر گستره شيوع ويروس 
كرونا باعث اعمــال محدوديت ها در تجارت 
خارجي ايــران با معدود كشــورهاي طرف 
تجاري شود، اين احتمال قوي وجود دارد كه 
درآمدهاي ارزي بيشتر، ورودي ارز به كشور 
سخت تر و نرخ دالر و ساير ارزهاي خارجي 
افزايش يابد. اتفاقي كه باعث فشار سنگين هم 
بر سفره مردم و هم بودجه دولت خواهد شد.

حمله دوم کرونا به اقتصاد ایران
همشهری نسبت به پيامدهای پاتك جديد ويروس كوويد 19 هشدار می دهد

»مهلت بازگشت ارز صادراتي 
 بازار
را تمديد نمي كنيم، به هيچ ارز

وجه! خبر دارم كه بخشي از 
منابع ارزي مسدود شده بانك مركزي آزاد 
شــده اســت« ايــن تازه ترين پيــام ارزي 
رئيــس كل بانــك مركــزي در واكنش به 
التهابات ارزي 3هفته اخير است. اظهارنظري 
كه به جاي كلي گويي دست كم 2خبر مهم را 
به بــازار ارز مخابره كــرد؛ برخي كانال هاي 
ورودي ارز تقويت شــده و بانــك مركزي 
مي خواهد از حجم تلنبارشــده تقاضاي ارز 
تجاري كم كند. از سوي ديگر صادركنندگان 
را در دوراهي يك تصميم گيري سخت قرار 
داده اســت؛ يا ارز خــود را بياورند يا منتظر 

عواقب احتمالي آن باشند. 
واكنش بــازار اما متفاوت بــود؛ درحالي كه 
نرخ دالر آمريكا در صرافي هاي مجاز ديروز 
رشــد حدود يك درصــدي را تجربه كردو 
به 21هزار و 842تومان رســيد، بازار سكه 
با ريزش 800هــزار توماني مواجه شــد و 
قيمت دالر آمريكا در ســبزه ميدان تهران 
تا 21هزار و 500تومــان پايين آمد و قيمت 
آن در چهارراه استانبول به حدود 21هزار و 
580تومان رســيد. به گزارش همشهري، 
بازار ارز وضعيت گنگــي دارد؛ قيمت دالر 
به 22هزار تومان رسيده و عمده صرافان از 
معامالت ارزي كنار كشــيده اند. مردم هم 

چندان خريدار و فروشنده نيستند؛ دالل هاي 
خرده فروش مي گويند بازار گيج شده و زمان 
مي خواهد تا واقعيت را دريابد. اين حالت بازار 
باعث شده در اواخر ديروز، قيمت دالر از ميانه 
كانال 21هزار تومان نيز پايين تر بيايد و حتي 
قيمت مســكوك طال با ريزش 10درصدي 
مواجه شود. همزمان سختگيري هاي بانك 
مركزي براي عمــل صادركنندگان به تعهد 
ارزي و بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
تشــديد شــده و صادركننــدگان را براي 
جفت وجور كردن ارز يا شكست دادن طرح 
پيمان سپاري ارزي به تكاپو واداشته است. 
2 هفته ديگر مهلت بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات98به اتمام مي رسد و بانك مركزي 
قاطعانــه مي گويد ايــن مهلــت را تمديد 

نمي كند؛ اما اين تمام ماجرا نيست.
گــزارش ميدانــي همشــهري از خيابان 
فردوسي و حال و هواي صرافي هاي رديف 
شده در دو سوي آن از بي ثباتي نرخ ارز در 
نيمروز 16تيرماه حكايت دارد. قيمت دالر 
در بازار آزاد تهران به حول وحوش 22هزار 
تومان رسيده اما جالب اينجاست كه راسته 
صرافان به طرز عجيبي خلوت است. شايد 
برچســب »خريدوفروش ارز نداريم« روي 
ويترين اغلب صرافي ها توجيه مناسبي براي 
اين خلوتي باشــد؛ اما دالالن كنار خيابان 
فردوسي هم شــاهد اين خلوتي هستند و 

دليلش را گيجي بازار مي دانند.

واكنش همتي به دالر ۲۲هزارتوماني
بازار ارز وضعيت شكننده اي دارد و بي ثباتي 
نرخ ها به جايي رسيده كه تفاوت ميان قيمت 
خريدوفروش فعاالن بازار از هزار تومان براي 
هر دالر هم عبور كرده است. در اين شرايط 
رئيس كل بانك مركزي با انتشار يادداشتي 
در صفحه اينستاگرام خود به وضعيت بازار 
ارز واكنش نشــان داده و تأكيــد كرده كه 
تالطم اين روزهاي بازار، عمدتاً از نا همخواني 
عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز بوده است كه 
از مشكالت ناشــي از كرونا در ابتداي سال 
نشــات گرفته و با فروكش كردن تدريجي 
تقاضاهاي تجميع شده و افزايش عرضه ارز 
در نيما تعديل خواهد شد. عبدالناصر همتي 
در اين يادداشــت از دريافت گزارش هاي 
مساعد از افزايش قابل توجه صادرات نفتي و 
غيرنفتي و خبرهاي مثبت از آزاد شدن منابع 
مسدودي بانك مركزي خبر داده كه روند 
تأمين ارز را متحول خواهد كرد؛ اما درباره 
سياست بانك مركزي در قبال تحوالت فعلي 

بازار سكوت كرده است.

موعد مقطوع بازگشت ارز
رئيس كل بانك مركزي در يادداشت خود، 
صادركنندگان را تكيــه گاه اصلي ارزآوري 
كشور دانســته و اين نكته را به آنها گوشزد 
كرده اســت كــه فرصت براي بازگشــت 
ميلياردهــا دالر ارز حاصــل از صــادرات 
در2هفته آتي به پايان مي رســد. همتي با 
تأكيد بر اينكه فرصــت اداي تعهدات ارزي 
به هيچ وجه تمديــد نخواهد شــد، اعالم 
كرده است: از ديروز )16تير( با هماهنگي 
بانك مركزي، قــوه قضاييه، وزارت صنعت 
و نهادهــاي نظارتــي، صادركنندگاني كه 
تاكنون تعهد ارزي خود را ايفا نكرده اند، در 

فهرست هاي 10نفره براي توضيح در مورد 
نحوه ايفاي تعهدات دعوت مي شوند.

 پيگيري هاي همشهري نشــان مي دهد، 
در مقابــل موضع گيري رئيــس كل بانك 
مركــزي، صادركنندگان نيــز در تكاپوي 
يافتــن راهكارهايي براي گذر از شــرايط 
موجود هســتند و تالش مي كنند يا مهلت 
بيشــتري بــراي بازگشــت ارز بگيرند، يا 
ارز متعهد شــده را از محلي غيراز مقاصد 
صادراتــي تأميــن كنند يا كاًل خواســتار 
اعالم شكست طرح پيمان ســپاري ارزي 
شــوند. نكته قابل توجه اينكــه  ديروز قرار 
بود جلسه فوق العاده شــوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي كشور برگزار شود 
و پيش بيني مي شد درصورت برگزاري اين 
جلسه، رئيس كل بانك مركزي نيز در كنار 
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي 
به عنوان نمايندگان دولت در جلسه حاضر 
شــود. ازآنجا  كه رفتار دژپسند در جلسات 
شوراي گفت وگو همواره منعطف و مقبول 
بخش خصوصي بوده، به نظر مي رسيد در اين 
جلسه نيز او در حد توان ميان صادركنندگان 
و رئيس بانك مركزي وســاطت كند كه در 
اين صورت برآيند حمايت هاي دژپسند از 
صادركنندگان و خط ونشان كشيدن هاي 
همتي براي آنها مي توانســت بــه عنوان 
خط مشــي اصل بانك مركزي در موضوع 
بازگشت ارز صادراتي تلقي شــود، اما اين 

جلسه به داليلي نامعلوم برگزار نشد.

هشدار همتي
شايد حساس ترين بخش يادداشت رئيس كل 
بانك مركزي، قســمت پاياني آن باشد كه با 
اشاره به ورود مقتدرانه بانك مركزي به بازار 
ارز در مهرماه 99تأكيد كرده اســت: »بانك 
مركزي دخالت هدفمند خــود را در بازار به 
تشخيص خود و با درنظر گرفتن مصالح عاليه 

اقتصادي كشور اعمال خواهد كرد. همان طور 
كه يك بار در مهرماه ســال97 توان خود را 
نشان داد و برخي به خاطر اشتباه محاسباتي 
تا 2 سال براي فروش دالرهاي 19هزارتوماني 
خود معطل ماندند، امروز نيز ريســك بازار 
ارز براي ســرمايه گذاري به شــدت افزايش 
پيداكرده و مــن نيز وظيفــه دارم اين را به 
فعاالن اقتصادي گوشزد كنم.« سابقه همتي 
در مديريت بازار ارز حداقل تا قبل از تنش هاي 
اخير نشــان مي دهد كه او تســلط خوبي بر 
بازار دارد و توانســته اين بازار را با كمترين 
خســارت از پيچ هاي حســاس بگذراند؛ اما 
حاال اين سؤال مطرح مي شود كه اين هشدار 
همتي براي مداخله هدفمنــد در بازار ارز تا 
چه ميزان به بازگشت دالرهاي صادراتي اتكا 
دارد. چراكه صادركنندگان از ماه هاي پيش 
مصرانه خواســتار لغو پيمان سپاري ارزي و 
حذف قواعد بازگشت ارز بوده اند و از منظر آنها 
اداي تعهدات ارزي در مهلت 2هفته اي پيش 

رو سخت و حتي ناممكن است.

خريداران عمده در بازار
اغلب دالل هــاي ارز در محدوده فردوســي 
خرده كاري مي كنند و ســقف خريدوفروش 
روزانه آنها از چند هــزار دالر فراتر نمي رود. 
مردم هم براي ارقام درســت به ايــن افراد 
مراجعه نمي كنند. اما ديروز همين دالل ها ادعا 
داشتند خريداران كالني وارد بازار ارز شده اند 
و معامالت چند ده هزار دالري انجام مي دهند. 
از اظهارات اين دالالن و البتــه پرس وجو از 
برخي صرافان راسته فردوسي چنين برمي آيد 
كه احتماالً برخــي از صادركنندگاني كه به 
هر دليلي قادر به ايفــاي تعهدات ارزي خود 
نبوده اند، براي جلوگيــري از مواخذه بانك 
مركزي و ابطال كارت بازرگاني دســت به كار 
تهيه دالر از كف بازار شده اند و به موج هيجاني 

صعود قيمت دامن زده اند.

دالرهايصادراتيبرميگردد؟

   زنگ خطر جهاني
نه فقط اقتصاد ايران گرفتار تحريم و جنگ با كرونا كه اقتصاد جهان هم با خطر جدي مواجه است و اگر موج 
تازه كرونا بتواند شاخص رشد اقتصاد جهان را تحت تأثير قرار دهد، به طور طبيعي شوك تازه اي بر اقتصاد 
ايران وارد خواهد شد، اين شوك مي تواند هم در كاهش قيمت جهاني نفت و هم در افت قيمت جهاني 
بسياري از كاالهاي صادراتي ايران ازجمله محصوالت پتروشيمي ها و فوالدي بازتاب پيدا كند. تازه ترين 
گزارش سازمان جهاني كار مي گويد در نتيجه موج تازه پاندومي كرونا در نيمه دوم سال جاري ميالدي 
بازار جهاني كار با چالش فراگير و جدي مواجه خواهد شد و ضربه سختي را بر زنان كارگر وارد مي سازد. 
اين نهاد بين المللي مي افزايد: در جهان حدود ۵۱۰ ميليون يا 4۰ درصد از تمامي كارگران زن جهان در 
بخش به شدت آسيب ديده كار مي كنند و اين رقم براي مردان ۳۶.۶ درصد است به نحوي كه ساعات كاري 
در ۳ ماهه دوم سال با ريزش ۱4 درصدي معادل از دست رفتن 4۰۰ ميليون شغل تمام وقت مواجه شده 

درحالي كه پيش از اين پيش بيني شده بود تنها ۳۰۵ميليون شغل از دست برود.

   درخواست کنترل بورس
به دنبال رشد پرشتاب شاخص هاي بورس ۲۵نفر كه خود را پژوهشگر مالي و 
اقتصادي معرفي كرده اند، در نامه اي خطاب به دولت و بانك مركزي، نگراني خود 
را نسبت به رشد پرشتاب شاخص هاي بورس اعالم كرده و خواسته اند تا از طريق 
به كارگيري ۵ راهكار رشد بورس كنترل شود. اين نامه در حالي منتشرشده است 
كه سياستگذار اصلي بازار سرمايه شوراي بورس است و وظيفه حاكميت در بازار 
سرمايه هم براساس قانون، بر عهده سازمان بورس گذاشته  شده است. آنها در 
پيشنهاد اول خود از سياستگذاران خواسته اند هرچه سريع تر دارايي ها و سهام 
شركت هاي دولتي در بورس عرضه شود و در پيشنهاد دوم درخواست كرده اند 
نرخ ســود بانكي تا ۲۰درصد افزايش يابد. آنها همچنين پيشنهاد كرده اند تا 
هم حجم عرضه هاي اوليه و سهام شناور در بورس افزايش يابد و هم دولت دست 
از حمايت هاي لفظي اش از بازار سرمايه بردارد. اين افراد در پنجمين پيشنهاد 

خواسته اند تا اعتبار بانكي براي خريد سهام حذف شود.

   اختالف صادرکنندگان  و بانك مرکزي
يكي از صادركنندگان در گفت وگو با همشهري ادعا مي كند؛ بخشــي از ارز حاصل از صادرات خود را در 
ماه هاي قبل به كشور آورده و اينك از بازگشــت مابقي ارز حاصل از صادرات خود ناتوان است. او اظهار 
مي كند، باوجود مطالبات ارزي در كشور ثالث، قادر نيست دارايي خود را نه به صورت چمداني و نه به صورت 
حواله به ايران برگرداند؛ اما مي تواند به بانك مركزي و حتي دستگاه ديپلماسي وكالت بازگشت اين ارزها 
را بدهد تا آنها امور مربوط به آن را انجام دهند. يكي ديگر از صادركنندگان مدعي است به بانك مركزي 
پيشنهاد داده است ترتيبي اتخاذ كند كه او دالرهاي حاصل از صادرات خود را به صورت چمداني به سفارت 
ايران در كشور ثالث تحويل دهد و بانك مركزي يا دستگاه ديپلماسي مسئوليت بازگشت ارز را تقبل كنند. 
اين روايت صادركنندگان از مشقات بازگشت ارز حكايت از آن دارد كه ايفاي تعهدات ارزي امري مشكل و 
در شرايط فعلي حتي غيرممكن است و بانك مركزي بايد از مواضع خود كوتاه بيايد. اين در حالي است كه 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد در مقابل ادعاهاي صادركنندگان، بانك مركزي و كارشناسان اين نهاد 
نيز مواضع قابل قبولي دارند و معتقد هستند روال بازگشت ارز آن گونه كه وانمود مي شود سخت و پيچيده و 
ناممكن نيست. بررسي اظهارات قبلي نمايندگان بانك مركزي در نشست با صادركنندگان حاكي از اين است 
كه صادركنندگان حتي درصورت ناتواني در بازگشت ارز بايد اسناد ارزهاي بلوكه شده خود در كشورهاي 
ثالث را براي راستي آزمايي ارائه دهند. همچنين بسياري از صادركنندگان باوجوداينكه مشكلي براي حواله 
كردن ارز صادراتي از بانك خارجي به شبكه صرافي طرف حساب با ايران نداشته اند، بازهم براي اينكه نيمي 
از ارز خود را به نرخ نيما نفروشند، حاضر به بازگشت ارز نيستند و خواستار لغو پيمان سپاري ارزي هستند. 
همچنين اختصاص ارزهاي صادراتي مانده در خارج به واردات قاچاق در قالب كولبري و ته لنجي نيز از ديگر 
شواهدي است كه باعث شده بانك مركزي قاطعانه خواستار بازگشت صددرصدي ارزهاي صادراتي باشد.

راز رشد پرشتاب شاخص چيست؟

 گزارش همشهري از رفت و برگشت قيمت ارز
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عك   هرچند متأســفانه 
در نظــام دولتي كار 
پراكنده و جزيره اي كردن يك سنت غالب 
و مألوف است؛ اما در شــرايط حاضر، قطعا 
بايد هماهنگي و انسجام را بين فعاليت هاي 
سياستگذاري، مديريت اجرايي و ارتباطات 
و آموزش و اطالع رســاني بيش از هر زمان 

ديگري تقويت كرد.
ب. مردم:

  به صورت ســاده و مختصــر بايد گفت؛ 
مردم بايد واقعا از ريسك هاي غيرضروري 
و پرهزينه بپرهيزند. هر فعاليت جمعي كه 
حذف آن مخاطره جدي براي ادامه حيات 
ما ايجاد نمي كند بايد بالدرنگ از ليســت 

فعاليت هاي ما حذف شود.
  درجايي كه چاره اي جز حضور در اجتماع 
نيســت بايد پروتكل هاي بهداشتي نظير 
استفاده از ماســك، رعايت فاصله، تغذيه 
سالم و امثال اين اقدامات به عنوان آخرين 
ســپر دفاعي در برابر ابتال به بيماري به كار 

گرفته شود.
  در حــوزه آمــوزش اطالع رســاني، هر 
شهروند امروز يك رسانه است و ما به قدرت 
تمام اين رســانه هاي فردي براي پراكندن 
پيام هــاي منســجم كننده، اميدبخش و 

توانمند ساز، نياز مبرم داريم.
ج. فعاالن اقتصادي:

  كرونــا احتماال تــا مدت زمان بســيار 
قابل توجهي همراه ماست و بايد براي ايجاد 
تغييرات اساسي در ساختار كسب وكارها و 
سازگار كردن آن با شرايط جديد آماده شد.
  محيط كار بخش مهمي از فرصت انتقال 
يا برعكس قطع چرخه انتقال بيماري است و 
براي حفظ سالمت كاركنان و مشتريان، اين 
روزها بايد بهداشت محيط كار بيش از هر 

زمان ديگري موردتوجه قرار بگيرد.
  همه فعاالن اقتصــادي، به ويژه فعاالن 
بزرگ تر و داراي تمكن مالــي قابل توجه، 
در اين روزهاي ســخت بايد هر چه بيشتر 
نسبت به ايفاي مسئوليت اجتماعي بنگاه 
در برابر كاركنان، مشــتريان، كادر درمان، 
همكاران، شــركا، تأمين كنندگان و آحاد 
جامعه اهتمام نمايند. عبــور از اين بحران 
بدون عزم و هماهنگي و مسئوليت پذيري 

فراگير ملي ممكن نخواهد بود.

 ضد حمله كرونا 
و اقتصاد لرزان

ادامه از 
صفحه اول

احتمال دارد با حمله دوباره كرونا، حتي بازارهاي داخلي هم تعطيل شود.   عكس: همشهري/  محمد عباس نژاد
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ث
مك

سيدمحمدفخار
خبر نگار

 110 روز از سال99 گذشته و در تهران كه 
محيط
يك هشتم كل جمعيت كشور را در خود زيست

جاي داده است، 15روز آلوده سپري شده 
است. اين يعني  9 روز از 15 روز آلودگي هواي سال جاري 
تنها در  ماه تير ثبت شده اســت و با تداوم اين روند بايد 
بيش از آنچه اين روزها در هواي تهران مشاهده مي شود 

در انتظار روزهاي آلوده تر ماند.
به گزارش همشهري و براساس پيش بيني كارشناسان 
محيط زيست، در تابستان امســال به علت شدت تابش 
خورشيد، آلودگي هواي بيشــتري در شهرهاي بزرگ 
ايجاد مي شود. اما منبع توليد اين آلودگي نور خورشيد 
نيست. هر روز و همزمان با افزايش دما كه در پيك زماني 
ساعت 12ظهر تا 6عصر ادامه دارد، غلظت آالينده ازن 
در شهرهاي بزرگ بيشتر مي شود و اگر تهويه مناسبي 
در ســاعات تاريك صورت نگيرد، هــواي روزهاي آتي 
آلوده تر مي شود. اما آالينده ازن چگونه در روزهاي گرم 

ايجاد مي شود؟

چراغهشدارروشناست
يورونيوز ديروز در گزارشــي اعالم كرد كه ساكنان كره 
زمين ماه گذشته گرم ترين ماه مه را از سال1980 تاكنون 
تجربه كرده اند. براســاس اين گزارش، تاكنون گرمايي 
مشابه آنچه در  ماه مه )12ارديبهشت تا 11خرداد( امسال 
به ثبت رسيده است، مشاهده نشده و اين گزارش به معناي 
افزايش روزهاي آلوده بر اثر انتشــار آلودگي ازن است. 
بدين ترتيب شهرهاي بزرگ كشور در روزهاي گرم سال 

با آلودگي هواي فزاينده روبه رو خواهند شد.

گاز ازن، يكي از 6آالينده معيار هوا در شــهرهاي بزرگ 
جهان اســت كه در كشــورهاي اروپايي و توسعه يافته 
بيشــترين نگراني را از منظر تهديدات بهداشتي به خود 
اختصاص داده است. به همين دليل شهرهاي بزرگ ايران 

بايد دقت بيشتری را در اندازه گيري ازن مطالبه كنند.
سال96 بود كه دســتگاه هاي اندازه گيري ازن در تهران 
با دقت بيشتر بررسي و به روزرســاني شدند و ساكنان 
پايتخت متوجه شدند همپاي ذرات معلقي كه در فصول 
سرد سال، هوا را آلوده مي كنند، آالينده فصول گرم نيز 
وجود دارد كه بايد براي جلوگيري از انتشــار بيشتر آن 
اقدام جدي كرد. در 4سال اخير، دقت اندازه گيري ازن 
در تهران مشخص كرد كه هواي پايتخت 16روز آلوده با 
شاخص ناسالم براي گروه هاي حساس داشت و امسال 
نيز شمار روزهاي آلوده تهران بر اثر ازن )تا نيمه تيرماه( 
به 14روز رسيده اســت. بنابراين بايد تمركز بيشتر بر 
اندازه گيري دقيق تر ازن در همه شهرهاي بزرگ كشور از 

سوي سازمان حفاظت محيط زيست انجام شود.

لزوماجرايطرحكهاب
ســازمان حفاظت محيط زيســت براي كاهش آالينده 
ازن در شــهرهاي بزرگ، اجراي طرح كهــاب را راه حل 
نهايي دانست. بخار بنزين يكي از پيش سازهاي اوليه ازن 
است و اجراي طرح كهاب قرار است جلوي اين بخارها را 
بگيرد. اما متأسفانه وزارت نفت هنوز اقدام كافي در جهت 
اجرايي كردن اين طرح انجام نداده است. محمد رستگاري، 
معاون نظارت و پايش محيط زيســت اســتان تهران در 
اين باره به ايسنا مي گويد: براي كاهش غلظت آالينده ازن 
بايد آالينده هاي اوليه مانند دي اكسيد نيتروژن و گازهاي 
آلي فرار را كنترل كرد، چراكه گرمايش زمين مسئله اي 
نيست كه بتوان در كوتاه مدت آن را برطرف كرد. يكي از 
 راهكارهايي كه براي كاهش گازهاي آلي فرار وجود دارد 
اجراي طرح كهاب يعني طرح كاهــش، هدايت و انتقال 
بخارات حاصــل از تبخير بنزين در پمپ بنزين هاســت 
كه سابقه آن به 10ســال پيش بازمي گردد، اما متأسفانه 
در كشور درست اجرايي نشده اســت. سازمان حفاظت 
محيط زيست سال هاست كه اجراشدن اين طرح را پيگيري 
مي كند، اما هنوز اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته و اين 
يكي از مشكالت جدي در زمينه انتشار آالينده ازن است. 
رستگاري حتي معتقد است: »وزارت نفت هم به سمت 
اجرايي كردن اين طرح حركت نكرده، درحالي كه اجراي 
اين طرح الزامي است و وزارت نفت بايد آن را در دستور كار 
قرار دهد.« بخش ديگر منابع مولد ازن را گازهاي آلي فرار 
از باك خودروها تشكيل مي دهند كه بايد توسط قطعه اي 
به نام كربن كنيستر كنترل شوند. اما اين قطعه در كمتر از 
3سال از بين مي رود و تاكنون هيچ نظارتي بر نصب مجدد 
آن نشده است. اگرچه نظارت بر اجراي طرح كهاب برعهده 
سازمان حفاظت محيط زيست است اما از آنجا كه ضمانت 
اجرايی كافي براي اجراي اين طرح وجود ندارد، كهاب و 
ساير اقدامات كاهنده آلودگي ازن از هواي كالنشهرهاي 

كشور همچنان مسكوت مانده اند.

گنجامساهناتسا
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رقنسايسسيرا
ماهلاديشهمميق
سرپدسواملييوي

كينگرزببيات
راگنربخنولسراب
ورايلقرهيعس
هميدنتحاسكمدا
رشنشاباشنوناك

كاهللصفناكد
ابابشيرامنولگا
رهاراهوكوسيرد
هتسدرسلدكيفوا

جد         ول 7981

79
80

ه
ار
ــ
مـ
ش
ول

ـد
جـ

ل
ــ
ــ
حـ

افقي:
1- فرومايــه- ميان شــكم- 

نيك بخت
2- پول كم ارزش- متواضع- 

پرخور
3- ظالــم و زورگــو- بــه 

يادماندني و فراموش نشدني
4- بزرگي و شرف- شادباش- 

خوش چهره
5- نت ششــم- واحــد پول 

فنالند- آهسته- جانشين او
6- دقــت و تأمــل- آهــن 
گداخته را روي آن مي كوبند- 

راه و روش
7- كشــوري ميان فرانسه و 

اسپانيا- جاري شدن مايع
8- جدا- دســت ها- راغب و 

خواهان
9- چهره نما- مجاور

10- ضميــــري عـــربي- 
ســنگيني معــده بــر اثــر 
هضم نشــدن غــذا- شــهر 

سوسيس آلمان
11- ضربه ســر در فوتبال- 
داروي افزايــش تحــرك 
دســتگاه گــوارش- داراي 

مبلمان- كوشش
12- آقاي فرانسوي- پايتخت 

مصر- صوت
13- از تيم هــاي باشــگاهي 
فوتبال ايتاليا- دربازكن برقي 

ساختمان

14- دينــداري- محصــل 
هنرستان- پرنده شناگر

15- سياســت نژادپرستي- 
نســبت دو زن با يك شوهر- 

مظنون

  
عمودي:

1- ســخن صريح- همراه- 
وســيله اندازه گيري مقاومت 

الكتريكي
2- يكپارچگــي- شــترمرغ 

آمريكايي- بله روسي
3- قطــب منفــي باتــري- 

تندرستي- كالم روان و شيوا
4- غــذاي تزريقــي- ينگه 

دنيايي- وسطي
5- مدفــن زنده يــاد قيصر 

امين پور- عالم ماده
6- نوعي كاميــون نظامي- 

هراس- بوي نامطبوع
7- مخفــف اگــر- زنــان بر 
ســر كنند- بر زبــان آوردن 

شهادتين هنگام دفن مرده
8- الزم- اهل نيست- در كبد 

توليد مي شود
9- اصــرار بر انجــام كاري- 

نوعي شيپور- اتمسفر
10- خاصيت ارتجاعي دارد- 
بيماري گشادشدن سياه رگ- 

تحسين فرنگي
11- منســوب بــه يمــن- 

حماقت
12- گياه ترياك- سرشــت و 

نهاد- رنگ
13- از نام هــاي حضــرت 
فاطمه)س(- همســرگزيده- 

چهره
14- مادر عرب- فروغ و پرتو- 

لجباز
15- نفــاق- از الفبــاي زبان 

يوناني- قليل
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زهرارفيعي
خبر نگار

زيبايي باشــكوه دماوند، ميــراث ملي 
و طبيعي ايران را اين روزهــا تنها از راه 
دور بايد ديد. چــون نزديكتر، انبوهي از 
زباله هــاي گردشــگران و كوهنوردان، 
معدن كاوي هاي مجاز و غيرمجاز و چراي 
بي رويه و خارج از فصل دام و... پيكر اين 

كوه اسطوره اي ايران را خراشيده است.
عباس محمدي، رئيس گــروه ديده بان 
كوهستان، اصلي ترين مشكل دماوند را 
چراي بي رويه دام هاي ســبك مي داند 
و به همشــهري مي گويد: مسئله چراي 
بي رويه دام در كوه ها و مراتع، مشــكل 
همه كوهســتان هاي كشور است. بيش 
از 100ميليون دام )گوســفند و بز( در 
منابع طبيعي چــرا مي كنند كــه 3 تا 
4برابر ظرفيت برد مراتع اســت. دماوند 
هم از همين مسئله رنج مي برد. در همه 
جبهه هاي دماونــد و در ارتفاعات حتي 
باالي 4هزار متر گله هاي گوســفند و بز 
ديده مي شود كه بعضا در خارج از فصل 
)نيمه خرداد تا اوايل مهر( براي چريدن 
آورده شــده اند و اعتراض به ســازمان 

جنگل ها هم به نتيجه نرسيده است.
به اعتقاد او مديريت مراتع و جنگل هاي 
اطراف دماوند از دست همه خارج شده 
اســت و اراده اي براي مديريت آن وجود 
ندارد. اين مشكل فقط مربوط به پوشش 
گياهي آنجا نيست بلكه برداشت از معادن 

را نيز شامل مي شود.

خاكدماوندچگونهبهتوبرهميرود؟
به گفته رئيس گروه ديده بان كوهستان، 

در فاصلــه ســال هاي 1391 تا 1395 
معدن هاي پوكه دماوند با حكم قضايي 
تعطيل شدند اما هنوز معدن ملك آباد در 
ضلع جنوب شرقي دماوند كار مي كند. 
مشكل اصلي برداشت پوكه معدني اين 
است كه خاك سطح دماوند از رو برداشته 
مي شود و هم اكنون زخم باز 400هكتاري 
آن برجاي مانده است. از هر كاميون خاك 
دماوند يك وانت پوكه به دست مي آيد و 
هنوز روزانه 40 تــا 50كاميون خاك از 
اين معدن برداشت مي شود درحالي كه 
جايگزين آن يعني سيمان حجيم شده با 

استاندارد باال در دسترس است.
كوه دماوند از نخستين پيشنهادات ايران 
براي ثبت در فهرســت ميراث جهاني 
يونسكو بود، اما اين ميراث طبيعي ايران 
كه در فهرســت آثار ملي نيز ثبت شده 
اســت به دليل نداشتن متولي مشخص 

همچنان در حال نابودي است.
مهدي مســچي، نايب رئيس »انجمن 
دوســتداران دماوند كــوه « در اين باره 
مي گويد: مســئوالن با اين استدالل كه 
معدن ملك آباد اشتغال زايي كرده است 
مانع از تعطيل آن مي شوند درحالي كه 
كل پرســنل اين معدن 25نفر است. اما 
ثبت جهاني دماوند مي تواند براي هزاران 

نفر شغل ايجاد كند.
با تالش هاي بســيار، طي 5سال اخير 

7معدن برداشــت پوكه معدني 
در كوه دماوند تعطيل 

 . نـد شــد

اما مهدي مســچي، نگــران پروانه هاي 
معدن كاوي اســت كه هنوز باطل نشده 
است. او به همشــهري مي گويد: معدن 
»وســون« يكي از معادن تعطيل شده 
دماوند، هم اكنــون محل دفن زباله هاي 
شهرداري رينه است. بارها به اين موضوع 
كه مخرب تر از معدن كاوي است اعتراض 
شــده اما به نتيجه نرسيده  است. معدن 
ملك آباد البته متعلق به بنياد مستضعفان 
اســت كه در ارتفاع 2180 تا 2800متر 
به صــورت غيرمجاز جاده كشــيده و به 
تذكرهاي شوراي عالي معدن نيز بي توجه 

مانده است.

جادهكشيلودرهادردماوند
دسترســي به ارتفاعات باالتر دماوند با 
ايجــاد جاده هاي غيرمجــاز امكانپذير 
است. تا همين چند سال پيش قرار بود 
تا ارتفاع 3050 دماوند آسفالت شود كه 
اين اقدام با مخالفت فعاالن محيط زيست 

و ميراث فرهنگي مواجه شد.
عباس محمدي، ديده بان كوهســتان و 
فعال محيط زيست، راهسازي در دماوند 
را نتيجه فعاليت معدن كاوي و دامداري 
مي داند و مي گويد: بســياري از راه هاي 
فرعي در دماوند خودسرانه و بدون اجازه و 
نظارت وزارت راه ايجاد شد 
و افرادي كه اين 
اقدام را 

انجام دادند با پول شــخصي و اين ادعا 
كه پيش تــر در آن نقطــه بوده اند لودر 
كرايه مي كنند و راه جديدي بين روستا 
تا گوسفند سرا و كندوهاي زنبور احداث 
مي كننــد. آنها همچنين بــا تريلرهاي 
كوچك از دماوند بدون مجوز معدن كاوي، 
سنگ استخراج مي كنند. گردشگري و 
كوهنوردي بي ضابطه معضل ديگر دماوند 
است. با نگاهي به تلي از زباله هايي كه در 
پناهگاه ها و جان پناه هاي دماوند تلنبار 
شده اســت مي توان حتي كوهنوردان و 
گردشــگران را نيز در رديف تخريبگران 
»ديو ســپيد پاي در بند« ايران به زعم 
فردوسي نامدار شناخت. مهدي مسچي، 
نايب رئيس انجمن دوســتداران دماوند 
كوه، مي گويد: در كارگروه ويژه استانداري 
مازندران كه نماينده همه سازمان ها در آن 
حضور داشتند قرار شد هيچ خودرويي از 
جاده خاكي رينه به گوسفندســرا تردد 
نكند. ولي مسئوالن اجرايي هيچ اهميتي 
به اين مصوبه نمي دهنــد. اين جاده كه 
به پهناي 10متر است عالوه بر اينكه باعث 
تخريب پوشــش گياهي دماوند شده، 
زمينه را براي دسترســي شكارچيان به 
منطقه فراهم كرده اســت و حرف هاي 
مســئوالن نيز در حد همان وعده باقي 
ماند. او برخي مهاجمان بــه دماوند در 
قالب گروه هاي كوهنوردي را عامل اصلي 
انباشت انبوه زباله در ارتفاعات باالي 4هزار 
متري دماوند معرفي مي كند و مي  گويد: 
اين افراد از ارتفاع 2200 تا 3050 دماوند 
را با خودرو طي مي كنند. بار و بنه شان را 
هم تا پناهگاه هاي باالي 4هزار متر با قاطر 
حمل مي كنند كه نمي توان نام رفتارشان 

با دماوند را كوهنوردي گذاشت.

شبيخونازنبهآسمانايراندماوند زير آوار تخريب
اجراي طرح كهاب براي جلوگيري از توليد آالينده 

ازن در كشور همچنان روي زمين مانده است
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  تشکیل مناطق آزاد تجاری در کشور از اوایل 
دهه 70 با برخی اهداف کالن اقتصادی کلید مازندران

خورد. امــا نگاهی به خروجــی مناطق آزاد 
هفت گانه ایران در کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند 
و ماکو نشــان می دهد که این مناطق، به دلیل ضعف در 
اجرای برنامه های تبیین شده، خروجی الزم را نداشته اند. 
در حالی که در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
بر »توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور 
به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل 
تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و 
منابع مالی از خارج« تأکید شده، عملکرد مالی مناطق آزاد 
تجاری در ایران تراز چند  برابری واردات در مقابل صادرات 
کاال را نشان می دهد. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد به دروازه ورود کاالهای 
قاچاق به جامعه تبدیل شده اند و روی تولید، تأثیر منفی 
پررنگی گذاشــته اند. عالوه بر آن باورهای نادرست ایجاد 
شده از مزایای منطقه آزاد در ذهن عموم و شفاف نبودن 
واقعیت های آن سبب شده که حتی فقط مطرح شدن نام 
منطقه آزاد هم تاثیرهایی منفی بر ارکان اقتصادی بگذارد. 
مانند اتفاقی که طی 2 ماه اخیر، پس از اعالم خبر تصویب 
طرح منطقه آزاد تجاری مازندران از سوی مجلس دهم، در 
بازار امالک مازنــدران رخ داده و ناشــی از پنهان کاری 

سیاسی از سوی مسئوالن است.

پشت پرده های منطقه آزاد مازندران
پانزدهم اردیبهشــت نمایندگان مازنــدران در مجلس 
دهم از تصویب طــرح منطقه آزاد تجــاری مازندران در 
مجلس و ارائه آن به شورای نگهبان برای تأیید نهایی خبر 
دادند. خبری که روی بازار زمین و مسکن مازندران تأثیر 
فراوانی گذاشــت و در کنار تورم باالی این روزها، حبابی 

عجیب را در این بازار ایجاد کرد؛ حبابی 
که بر اثــر یک پنهان کاری سیاســی از 
سوی برخی مســئوالن و نمایندگان و 
اعالم نکردن واقعیت طرح پیشــنهادی 
مازنــدران برای ایجــاد منطقــه آزاد 
تجاری به مردم و رســانه ها ایجاد شد. با 
وجود تایید نشــدن طرح توسط شورای 
نگهبان و بازگرداندن آن به مجلس برای 
ابهام زدایی، فعاالن بازار زمین و مسکن 
در مازندران می گویند در کمتر از 2 ماه 
قیمت امالک در این مناطق و شهرها و 
روســتاهای نزدیک به آنها به بیش از دو 

برابر افزایش یافت.

سهم بری سیاسی از یک طرح اقتصادی
طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران طی سال های 
اخیر، به ویژه در دوره دهم مجلس شورای اسالمی، محل 
اختالف و جدال نمایندگان و برخی مســئوالن مازندران 
بود و بارها حاشیه هایی عجیب را ایجاد کرد. مانند مراسم 
معارفه »محمد اسالمی« استاندار ســابق مازندران، که 
تعدادی از نمایندگان استان در حضور وزیر کشور به اعالم 
خبر تصویب شدن ارتقای منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد 
به منطقه آزاد تجاری معترض شدند و نظم جلسه را برای 
لحظاتی بر هم زدند. در نهایت، تصمیم گرفته شــد که با 
توجه بــه اختالفات موجود بین نمایندگان و مســئوالن 
شهرســتان های مختلف، 3 نقطه از مازنــدران در قالب 
منطقه آزاد 3 لکه ای امیرآباد، چپکرود-میرود و نوشهر به 
شورای عالی مناطق آزاد کشور و پس از آن به هیأت دولت 

و مجلس پیشنهاد شود.
مهم ترین باور ایجادشــده در ذهن مردم مازندران درباره 
مناطق آزاد تجاری این بود که با توجه به حذف تعرفه های 
گمرکی در ایــن مناطق، می توانند بســیاری از کاالهای 
اساسی را با قیمت ارزان تر خریداری کنند و مهم تر از آن 
با هزینه ای اندک، خودروهــای روز دنیا را بدون پرداخت 
تعرفه گمرک بخرند. بر همین اساس، اعالم خبر تصویب 
طرح منطقه آزاد تجاری مازندران در نیمه اردیبهشت سر 
و صدای زیادی در شبکه های اجتماعی استان ایجاد کرد و 

تأثیر سریعی روی قیمت مسکن گذاشت.

رشد پرشتاب قیمت ملک 
»احمد صادقیان« یکی از شــهروندان ساکن قائمشهر، 
درباره تأثیر اعالم خبر تصویب منطقــه آزاد مازندران بر 
قیمت زمین و مسکن به همشهری می گوید: پیش از عید، 
در جویبار، قطعه زمینی را با هدف ســرمایه گذاری، 350 
میلیون تومان خریدم. اوایل خرداد، همان مشاور امالک، 
که واسطه این معامله ملکی بود، تماس گرفت و پیشنهاد 
فروش زمین به قیمت 500 میلیون تومان را داد. من هم 
زمین را با 200 میلیون تومان سود فروختم. می گفت به 
دلیل تصویب منطقه آزاد، قیمت زمین ها باال رفته و تقاضا 

برای خرید زمین در این منطقه زیاد است.
افزایش قیمــت امــالک در مناطق نزدیک بــه 3 نقطه 
پیشنهادی منطقه آزاد تجاری مازندران را با یک بررسی 
میدانی می توان به وضوح احساس کرد. عضو هیأت مدیره 
اتحادیه مشاوران امالک مرکز مازندران تأثیر اعالم این خبر 
روی قیمت امالک را بسیار زیاد می داند و می گوید: بسیاری 
از افرادی که قصد فروش زمین داشتند، منصرف شده اند و 
بسیاری دیگر نیز قیمت ها را از نیمه دوم اردیبهشت به بعد 
به شکل عجیبی افزایش دادند. مراجعات و تقاضای خرید 
زمین در مناطقی مانند جــاده فرح آباد 
ســاری نیز، با این باور کــه این زمین ها 
در منطقــه آزاد تجاری قــرار می گیرد، 

بیشتر شد.
»محمدرضا عرب خزائلــی« می ا فزاید: 
این موضوع حتــی روی قیمت زمین و 
مسکن در محدوده شهر ساری نیز تأثیر 
گذاشت. زمینی که تا 6 ماه پیش متری 8 
تا 9 میلیون تومان معامله می شد، قیمت 
امروزش به متری 18 تا 20 میلیون تومان 
رسیده اســت. متأســفانه در این فرایند 
با توجه به حباب ایجادشــده در قیمت 

مســکن، تعرفه رهن و 
اجاره نیز افزایش می یابد و فشار زیادی 

به مستأجران وارد می شود.

تورم آزاد زیر سایه منطقه آزاد
بهشهر، نکا، ساری، میاندورود، جویبار، 
بابلسر، فریدونکنار، نوشــهر و چالوس 
مناطقی هستند که اعالم خبر تصویب 
طرح منطقه آزاد تجــاری مازندران، با 
توجه به نزدیک بودن شــان بــه یکی از 
مناطق ســه گانه، تاثیر مشهودی روی 
آنها گذاشــت. دامنه این تاثیرگذاری را 

در شهرها و روستاهای حاشــیه ای این شهرستان ها نیز 
می توان دید.

»میثم حسن پور« شهروند ساکن بهشهر، در گفت وگو با 
همشهری عالوه بر این که از افزایش نزدیک به دو برابری 
قیمت زمین و مسکن در این شــهر طی دو ماه اخیر خبر 
می دهد، به یک پدیده جدید در اطراف بهشهر نیز اشاره 
می کند و می گوید: قیمت زمین های کشــاورزی حاشیه 
شهر از متری 300 تا 350 هزار تومان، بدون داشتن سند 
و امتیاز آب و برق، به بیش از 500 هزار تومان رسیده است. 
قطعات کوچک در دل زمین های کشــاورزی را خشــک 
می کنند و می فروشند. می گویند بعد از تصویب منطقه آزاد 

این زمین ها رشد چندبرابری خواهند داشت.
در شهرها و حتی روستاهای بابلسر و فریدونکنار قیمت ها 
به بهانه تصویب طرح منطقه آزاد مازندران افزایش یافته 
اســت. هرچند که عده ای از این افزایش قیمت ناگهانی 
خوشحال هستند و پیش افتادن رشد ارزش دارایی های 
ملکی خود نســبت به تورم موجود را خوشایند می دانند، 
اما در مقابل شکاف طبقاتی بیشــتر شده و بخش مهمی 
از جامعه در این روند تحت فشار افزایش قیمت مسکن و 
تعرفه اجاره بها قرار گرفته  اند. اتفاق رخ داده در این مناطق، 
امید به خانه دار شدن بین مستأجرها را کم و فاصله آن ها 
با رویایی که در ســر دارند را زیاد کرده اســت. »مهدی 
مختاری« شهروند ساکن بابلسر می گوید: تورم موجود در 
بازار مسکن به اندازه کافی ما را از رویایی که داشتیم دور 
کرده بود، اما افزایش عجیب قیمت طی دو ماه اخیر در این 

مناطق به طور کامل امید به خانه دار شدن را از ما گرفت.

سهم مشترک چند عامل در تورم
در مناطق غربی مازنــدران افزایش قیمت ها به شــکل 
ویژه تری محســوس اســت. یکی از فعاالن بازار ملک در 
غرب مازندران از افزایش میلیاردی قیمت  برخی امالک در 
بخش هایی از این منطقه خبر می دهد و می گوید: عالوه بر 
زمین، قیمت ویالها نیز از میانه های اردیبهشت تاکنون به 
شکل عجیبی افزایش یافت. ویالیی که تا اوایل اردیبهشت 
حدود 10 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود، امروز به 
20 میلیارد تومان رسیده است. »رحیم جمشیدی« عوامل 
دیگر مانند بازگشایی فاز یک آزادراه و افزایش قیمت دالر 
را نیز از عوامل افزایش قیمت ملک در این منطقه می داند، 
اما معتقد است که از زمان اعالم خبر تصویب منطقه آزاد، 
قیمت زمین و مسکن در این منطقه به طور میانگین حدود 
40 تا 60 درصد افزایش یافته است، به طوری که، به گفته 
او، در نخستین روزهای پس از تصویب طرح در مجلس، 

قیمت برخی امالک در هر 24 ساعت تغییر می کرد.
با این حال، نمایندگان مجلس دهم و برخی مســئوالن 
استان معتقدند این افزایش قیمت ها ارتباطی به تصویب 
منطقه آزاد تجاری ندارد و ناشی از تورم موجود در جامعه 
اســت. »حســین حســن نژاد« معاون 
سیاســی-امنیتی اســتاندار مازندران، 
افزایش قیمت مســکن و زمیــن را تابع 
عوامل متعدد می داند و به همشــهری 
می گویــد: طبیعتــاً حتی اگــر از نظر 
اقتصادی شرایط با ثبات تری در اقتصاد 
داشتیم و منطقه آزاد هم تصویب می شد، 
نباید تا این میــزان افزایش قیمت را در 
اســتان می دیدیم. این یعنی سهم اعالم 
خبر تصویب منطقه آزاد در رشد قیمت 
زمین و مســکن در مناطقی از مازندران 
زیاد نیست و مسائل دیگر در این زمینه 
دخیل هستند. معتقدم این استدالل که اعالم خبر تصویب 
طرح منطقه آزاد مازندران روی قیمت زمین و مسکن تأثیر 

گذاشت، جای تأمل بیشتر دارد.

واقعیتی که گفته نشد
اما نکته ای که پشــت ماجرای افزایــش قیمت  ملک در 
بخش های نزدیک به نقاط پیشنهادی اجرای منطقه آزاد 
مازندران پنهان مانده، ماجرای پنهان کاری سیاسی و بیان 
نکردن واقعیت به مردم است. تقریبا همه مردم مازندران 

بر این باورند کــه در صورت تصویب این 
طرح، بخش زیادی از مازندران مشمول 
برخورداری از تعرفه ها، مزایا و تسهیالت 
و خدمات مناطق آزاد تجاری می شــود. 
باوری که، پس از مطالعه طرح، مشخص 
می شــود از پایه اشــتباه اســت و طی 
سال های اخیر نیز هیچ  یک از مسئوالن 
و نمایندگان استان برای شفاف سازی آن 

حرفی نزده اند.
واقعیت ماجرا این اســت که منطقه آزاد 
تجاری مازندران، طبق طرح پیشنهادی 
از مازندران به شورای عالی مناطق آزاد 

و هیأت دولت، فقط شــامل 3 نقطه محدود در امیرآباد با 
1060 هکتار مساحت، چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با 
461 هکتار مساحت و بندر نوشهر با 84 هکتار مساحت 
می شــود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده های 
بندری ندارد. موضوعی که هیچ کدام از نمایندگان مجلس 
دهم و مسئوالن ارشد استان برای شفاف سازی آن و اصالح 

این باور اشتباه در ذهن مردم گامی برنداشتند.
این موضوع مورد توجــه اداره کل تدوین قوانین مجلس 
شــورای اســالمی نیز قرار گرفته و در بند دوم نامه اعالم 
نظر درباره این طرح نوشته شــد که »در الیحه تقدیمی، 
آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی رعایت نشــده است. 
عنوان الیحه با مفاد ماده  واحده آن منطبق نیســت، زیرا 
طبق متن الیحه صرفا برخی از مناطق اســتان مازندران 
به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی معرفی می شــود و 

نه کل استان.«

مازندران آزاد نیست
»مهدی بشــارتده ســلوطی« دکترای اقتصاد و مدرس 

دانشگاه علم و فناوری بهشهر، معتقد است که در پیگیری 
برای تصویب این طرح، منافــع مردم قربانی برخی منافع 
سیاسی شــد و الزم اســت با هدف پیشــگیری از روند 
ایجاد شده در قیمت گذاری ها،  مسئوالن برای مردم دقیق 
و شــفاف توضیح دهند که منطقه آزاد تجاری مازندران 
ارتباطی به مناطق مســکونی این استان حتی در حاشیه 
نقاط پیشــنهادی هم ندارد و ویژه همان نواحی صنعتی 

و بندری است.
 وی در گفت وگو با همشهری با طرح این پرسش که کدام 
مســئول و نماینده می تواند هزینه کاذب ایجادشــده در 
بخش مســکن را جبران کند، می گوید: طرح منطقه آزاد 
تجاری مازندران یک دروغ بزرگ است که هزینه زندگی 
در مناطق زیادی از اســتان را بیشــتر کرد و سودش هم 
به جیب یک عده خاص می رود. این پژوهشگر اقتصادی 
اظهار می کنــد: طبق طرح پیشــنهادی کــه در اختیار 
شــورای نگهبان قرار گرفت، هیچ شعاعی برای 3 منطقه 
انتخاب شــده در نظر گرفته نشــد و حتی یــک وجب از 
محدوده تعیین شــده در امیرآباد، بندر نوشــهر و منطقه 
چپکرود تا میرود بابلســر مشــمول مزایای منطقه آزاد 
نمی شود. بشــارتده ســلوطی تصریح می کند: به مردم 
توضیح داده نشــد که باورشــان در مورد امکان تردد با 
خودروهای پالک منطقه آزاد اشــتباه است و برای خارج 
کردن کوچک ترین کاال از محدوده منطقه آزاد باید تمام 
تعرفه های گمرکی و مالیاتی را بپردازند. این پنهان کاری 
هم قطعا با هدف بهره برداری سیاســی انجام شده است و 
دودش به چشم مردم می رود. فقط قیمت مسکن و زمین 
در این مناطق باال رفته و حاال همان مســئوالن ســکوت 

کرده اند و حرف نمی زنند.

قابلیت افزایش محدوده طرح
این موضوع را در پیگیری جزئیات طرح از برخی مسئوالن 
و نماینــدگان می توان دریافت کــه پنهان کاری هایی در 
تشریح طرح منطقه آزاد تجاری وجود دارد. »علی محمد 
شاعری« نماینده مردم شــرق مازندران در مجلس دهم، 
به همشــهری می گوید: برای همه مناطــق آزاد موجود 
در کشور، محدوده ای تعیین شــده و منطقه آزاد تجاری 
مازندران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در طرح اولیه 
پیشنهادی، 3 نقطه با مساحت های محدود معرفی شد که 
وسیع ترین آنها منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد است. اما این 
مساحت در گام نخست در نظر گرفته شده و در گام های 

بعدی قابل توسعه است.
 محدوده منطقه آزاد، محدوده ای غیرقابل تغییر نیست و 
امکان گسترش آن وجود دارد. بنابراین، 
محدوده اعالم شده در طرح نهایی نیست 
و ممکن اســت در آینده بخش هایی از 
شهرستان بهشهر و نکا و حتی ساری نیز 

به این طرح اضافه شود.
نماینده سابق مجلس معتقد است افزایش 
قیمت مســکن در این نقاط ارتباطی با 
اعالم خبــر تصویب طــرح منطقه آزاد 
مازندران ندارد و نقدینگی لجام گسیخته 
ســبب افزایش قیمت مســکن و زمین 
شــده اســت. به اعتقاد او، این اظهارات 
فرافکنی و زیر ســوال بردن دســتاورد 
نمایندگان مجلس دهم و مسئوالن استان است. شرایط 
 اقتصادی کشــور و تحریم ها عامل اصلی افزایش قیمت

 هستند.
شاعری امیدوار است که نمایندگان مازندران در مجلس 
یازدهم از این طرح پس از رفع ابهام های مطرح شده توسط 
شورای نگهبان و بازگرداندن طرح به این شورا دفاع کنند 

و پیگیر تصویب آن باشند. 

   
بی تردید قیمت های باال رفته در مناطق مختلف مازندران 
به این ســادگی ها پایین نمی آیند و با توجــه به خرید و 
فروش امالک در 2 ماه اخیر، این قیمت ها حداقل تا مدتی 
ثابت خواهند ماند. اما الزم اســت که برای پیشگیری از 
موج زیان آور ایجادشده در اســتان، مسئوالن مازندران 
جزئیات و واقعیت های این طرح را برای مردم بیان کنند. 
واقعیت هایی که پشــت وعده های خــوش رنگ و لعاب 
مسئوالن و نمایندگان طی ســال های اخیر پنهان ماند و 

تالشی هم برای شفاف سازی آنها نشد.

021-23023405 پیام های خود را با این شماره در میان بگذارید
ostanha@ hamshahri.org

ایرانشهر  سه شنبه 17 تیر 99  شماره 7981 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

آبشربشیرازیهاجیرهبندینمیشود
بهمن بهروزی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شیراز گفت: سال ۹۹ جیره بندی آب در این کالنشهر نداریم. 
قطعی های چند ساعته که این روزها در برخی نقاط شیراز وجود دارد، 
موقتی است و به زودی برطرف می شود.
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تورم به وجــود آمده در 
بازار مســکن  به علت 
طرح ایجاد منطقه آزاد 
تجــاری در مازندران، 
شکاف طبقاتی را بیشتر 
و امید به خانه دار شدن 
بین مستأجرها را کمتر 

کرده است

کارشــناس اقتصادی: 
طرح منطقه آزاد تجاری 
مازندران یــک دروغ 
بزرگ اســت که هزینه 
زندگی در مناطق زیادی 
از استان را بیشتر کرد و 
سودش هم به جیب یک 

عده خاص می رود

معاون استاندار:  معتقدم 
سهم اعالم خبر تصویب 
منطقه آزاد در رشــد 
قیمت زمین و مســکن 
زیاد نیست و این گرانی 
در بازار مسکن ناشی از 
تورم موجود در جامعه 

است

بهناممازندرانبهکامدالالن
 طرح تأیید نشده ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران، به دلیل پنهان کاری در تشریح جزئیات، سبب افزایش چشمگیر قیمت مسکن و زمین

 در مناطقی از این استان شد
اشکان جهان آرای

 ساری- خبرنگار

تنها 3  نقطه از مازندران در امیرآباد، چپکرود-میرود و نوشهرشامل  طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری می شوند ./عکس: مهر

صدای استان ها

عکس نوشت

   آتش نشانی اهر تجهیزات ندارد
متأسفانه امکانات، تجهیزات و ماشین های فعلی آتش نشانی اهر کهنه و قدیمی شده 
و اگر اتفاقی در یکی از آپارتمان های بلندمرتبه رخ دهد، هیچ امکاناتی برای مقابله با 
این حوادث از جمله نردبان های برقی بلند وجــود ندارد. امیدواریم نماینده مردم اهر 

پیگیر این موضوع باشند.
شهرام افضلی از آذربایجان شرقي

  مشکل آنتن دهی در شهرک ساحلی اردبیل
تلفن های همراه به هیچ عنوان در شهرک ســاحلی اردبیل به ویژه در خیابان قلهک 
آنتن دهی ندارد و اهالی به شــدت از این موضوع گله مند هســتند و چند بار به اداره 

مخابرات هم مراجعه کرده  اند اما ترتیب اثری داده نشده است.
فریبا ستاری از اردبیل

  کمبود حمل ونقل عمومی در فالورجان
با توجه به هزینه باالی حمل ونقل خصوصی، بیشتر اهالی فالورجان تمایل به استفاده 
از حمل و نقل عمومی دارند اما هیچ خط اتوبوسی از مرکز شهرستان به شهر فالورجان 

وجود ندارد. از مسئوالن شهری تقاضا داریم برای این مورد فکری بکنند.
اردشیر علویجه از اصفهان

  مشکالت شهر هفت چشمه 
برای چندمین بار است که آتش سوزی و یا هر حادثه دیگری در شهر هفت چشمه رخ 
می دهد و با وجود تماس های مکرر اهالی با سازمان های مربوطه، کسی پاسخگو نبوده و 
عنوان می شود که هفت چشمه جزو حیطه کاری ما و جز شهرستان ایالم نیست. اخیراً 
هم یک نفر به خاطر سهل انگاری و عدم حضور نیروهای امدادی جان خود را از دست 

داده است. لطفاً دادستان ایالم به این موضوع ورود کند.
احمدرضا فکری از ایالم

  کارگران »عسلویه« و »کنگان« در معرض کرونا 
شرکت های پروژه ای و رسمی مستقر در عسلویه و کنگان در استان بوشهر با بیش از 
هزاران نفر شاغل اقماری و ثابت در معرض خطر باالی ابتال به کرونا به شمار می روند اما 
به لحاظ جهت گیری های سیاسی و اقتصادی کمتر به این موضوع پرداخته شده است! 
پیشنهاد می شود به طور موقت تا بهبود اوضاع، کار را یا با حداقل نیروها پیش ببرند یا 

در وضعیت مرخصی ها تجدید نظر شود.
ابوالفضل سجادی از بوشهر

  اختالف کشاورزان در بن و سامان
شهرستان های بن و سامان مدتی است که تفکیک شــده اند و با وجود گذشت زمان 
زیاد، هنوز مرزبندی مشخصی وجود ندارد و این موجب اختالف میان کشاورزان این 

دو شهرستان شده است.
اکبر مرادی از چهارمحال و بختیاري

  جوالن سارقان در خوزستان
در این بحبوحه بیماری کرونا که روح و روان مردم را بهم ریخته و سطح استرس را در 
جامعه باال برده، سارقان و زورگیران هم فعالیت خود را توسعه داده اند و با استفاده از 
سالح سرد و گرم جان و مال مردم را مورد هجمه قرار می دهند. این روزها در اهواز مرکز 
استان خوزستان حوادث ناگواری برای شهروندان رخ می دهد که توجیه پذیر نیست، 
حتی منازل و خانواده پرسنل انتظامی مورد هجوم سارقان قرار می گیرد و این نشان از 

ضعف قانون در برخورد با مجرمان دارد. 
حمزه نادری از خوزستان

ضرورتشفافسازیبرایمردم
اما نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم نیز بر شفاف سازی در مورد این طرح تأکید دارند و معتقدند که از این طرح بهره برداری های 
سیاسی شده و زیانش حاال در اقتصاد مردم منطقه دیده می شود. »علی بابایی کارنامی« نماینده مردم ساری و میاندورود و سخنگوی 
مجمع نمایندگان مازندران، به همشهری می گوید: کاری که در این باره انجام شد کامال غیرکارشناسی و سیاسی بود. نمایندگان دوره 
دهم فقط می خواستند طرحی را به نام خودشان تمام کنند و به اجزای آن طرح و شفاف سازی در مورد آن توجه نکردند. وقتی در طرح 
دقت کنیم، می بینیم استدالل های شورای نگهبان کامال درست است. وی می افزاید: متأسفانه نمایندگان مازندران در مجلس دهم با این 
طرح کامال تبلیغاتی برخورد کردند و مسئوالن ارشد استان هم توجهی به شفاف سازی نداشتند تا امروز شاهد این تورم افسارگسیخته 
در بازار مسکن و زمین مازندران نباشیم. قانون مناطق آزاد صراحتًا تأکید می کند که فقط محدوده تعیین شده مشمول خدمات ویژه 
مناطق آزاد می شود و در صورتی که برای آن شعاعی در نظر گرفته شود، سایر مناطق به محدوده مشمول برخورداری از خدمات افزوده 
می شوند. در مورد لکه های منطقه آزاد تجاری مازندران هیچ شعاعی در نظر گرفته نشد و این باور که شهرستان های حاشیه این مناطق 
نیز آزاد محسوب می شوند کامال اشتباه بود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی معتقد است که مسئوالن ارشد 
استان و سایر نمایندگان همراه با رسانه ها باید برای شفاف سازی این طرح و بیان واقعیت های طرح منطقه آزاد تجاری مازندران پای 
کار بیایند. او می گوید: به نظرم، در گام نخست، استاندار باید در قالب یک مصاحبه مطبوعاتی ساختار منطقه آزاد را برای مردم استان 

تبیین کند تا این باور اشتباه ایجاد شده در مردم طی چند سال اخیر اصالح شود.

برداشت انگور
برداشت انگور، این میوه پرطرفدار تابستانی، از باغ های استان های ایالم و خوزستان 

آغاز شده است. 
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شفاف ســازي و مبارزه با 
فساد، موانع خاص خودش گزارش

را دارد؛ از مقاومــت يــا 
كوتاهي بعضي مديــران در مقابل فاش 
شــدن اطالعات مالي تــا فراهم نبودن 
زيرساخت هاي انتشار برخط اطالعات. از 
مشكالتي كه اعضاي شوراي شهر تهران 
به ويژه در اين روزها مي گويند تا اتفاقات 
اخير شوراي شهر يزد)بحث 2 عضو در 
موضوع شــفافيت مالي(، همگي از راه 
پرپيچ و خم شفاف سازي  و مبارزه با فساد 
در مديريت شهري حكايت دارد. با اين 
حال، اما شوراي پنجم از ابتدا با برداشتن 
گام هاي عملــي در اين زمينه، طي يك 
سال شهرداري تهران را از انتهاي جدول 
شفافيت به رده هاي باال رساند، تا جايي 
كه در تابستان 98 اين سازمان به لحاظ 
رضايتمندي شهروندان از دستگاه هاي 
دولتي رتبه نخســت را از شــهروندان 
گرفت. امروز نيز براي شفافيت در حوزه 
شهرســازي و الكترونيكي شدن صدور 
پروانه الكترونيكي كميسيون معماري 
وشهرسازي و كميته شــفافيت جلسه 

مشــتركي دارند. روند شفاف سازي در 
كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي 
شهر تهران از انتشار قراردادهاي باالي 
250ميليــون تومان شــروع شــد و با 
بارگــذاري ريز معامالت شــهرداري و 
اطالعات كامل كاركنان مديريت شهري 
ادامه پيدا كرد و به انتشار رقم دريافتي 
مديران شهري رســيد. مبارزه با فساد و 
شكل گيري شهر شيشه اي به عنوان محور 
فعاليت هاي شوراي پنجم در مدت زمان 
كوتاهي توانســت اعتماد از دست رفته 
مردم از شــهرداري را تا حد قابل  قبولي 
بازســازي كنــد. اطالعات و اعــداد و 
رقم هايي كه پيــش از اين، مثل رازهاي 
مگو فقط البــه الي زونكن ها نگهداري 
مي شــد پــس از بارگذاري در ســايت 
شفافيت با يك كليك در دسترس عموم 
قرار گرفت. حاال در فاصله يك سال مانده 
به دوره پنجم، جاده شــفافيت به مسير 
پرپيچ  و خمي رســيده، اما با اين حال 
اعضاي شوراي شهر و مديران شهري به 
اتفاق بــر ضرورت ادامه ايــن راه تأكيد 

دارند.

ازسوتزنهاحمايتميكنيم
در اين دوره از شــوراي شــهر يكي از 

اقدامات مهمي كه شــوراي شهر تهران 
براي جلوگيري از تخلفات مصوب كرده، 
حمايت از گزارش هاي مردمي از تخلفات 
در ادارات و دستگاه هاي مختلف موسوم 
به سوت زن ها بود. موضوعي كه محسن 
هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر 
تهران هم بر ضرورت حمايت از اين طرح 
ســخن مي  گويد و معتقد است كه اين 

طرح بايد به طور دقيق اجرايي شود.
هاشــمي رفســنجاني با بيــان اينكه 
شفاف ســازي و مقابله با تخلف از سوي 
شوراي شهر پيگيري مي شــود، ادامه 
داد: »زماني كه گزارش هاي مردمي در 
مورد تخلفات باشــد آنها به دســت من 
مي رســد. من نيز آنها را به 2عضو شورا، 
بهاره آروين و مجيد فراهاني كه مسئول 
ويژه رسيدگي هستند ارسال مي كنم، 
آنها نيز اين تخلفات را مورد بررسي قرار 

مي دهند.«
او با اشــاره بــه اينكه قــرار دادن همه 
اطالعات از جمله قراردادها روي سايت 
شفافيت توسط شــهرداري مورد توجه 
شوراي شهر است، گفت: »گاهي اوقات با 
مشكالتي در اين زمينه مواجه هستيم و 
در حوزه مديريت شهري به ما اطالع داده 
مي شود كه به دليل برخي از موضوعات 

مديران شهري در گفت وگو با همشهري از موانع و سختي هاي 
مبارزه با فساد و شفاف سازي امور مي گويند

براساس برنامه توسعه سوم شهر، تا سال 
آينده 30درصد پست هاي مديريتي شهر 

تهران بايد به زنان واگذار شود، تاكنون كمتر 
از 20درصد اين برنامه محقق شده است 

جاده سنگالخي شفافيت
توسعهشهربانگاه
مادرانهمديرانزن

مجيدجباري
خبرنگار

خبرهاي كوتاه

مديريت فعلي شــهر تهــران در همان 
ماه هاي ابتداي فعاليتش در سال96، بر زنان

افزايش تعداد زنان شــاغل و همچنين 
افزايش تعداد بانوان مدير در شهرداري پايتخت تأكيد 
كرد. در همان ماه هاي ابتدايي، انتخاب 2شهردار زن 
در جمع 20شهردار ديگر با اقبال عمومي مواجه شد. 
شــوراي پنجم شــهر نيز كه با حضور 6 منتخب زن 
تاكنون ركورددار حضور زنان در شوراهاي شهر تهران 
بوده، براســاس برنامه هاي توســعه پيگير تحقق اين 
مسئله شــد. براســاس گزارش معاونت منابع انساني 
شهرداري تاكنون 15 تا 18درصد پست هاي مديريتي 
شــهرداري تهران به زنان واگذار شــده و قرار است تا 
پايان فعاليت اين دوره مديريت شهري در سال آينده، 
به 30درصد برســد. انتصاب مديران زن در مديريت 
شهري فارغ از تالش بر كاهش تبعيض جنسي و توجه 
به توانمندي ها و قابليت هاي زنان، دســتاورد مهمي 
براي زنان شــهر خواهد داشــت؛ زناني كــه نيمي از 
جمعيت شهر را تشكيل داده و بخش قابل توجهي از 
نياز آنها زير ســايه مديريت مردانه شهرها، بي پاسخ 

مانده است.
برنامه سوم توســعه شــهر تهران بر افزايش ميزان 
حضور و ارتقاي زنان در پســت هاي مديريتي تأكيد 
دارد. فاطمه راكعي، مشاور ســابق شهردار تهران در 
امور بانوان در همان نخســتين روزهاي حضور خود 
تأكيد كرد كه يكي از اهدافش محقق ســاختن اين 
برنامه و تالش براي تحقق مديريت 30درصدي زنان 
در مديريت شهري اســت. محمدجواد حق شناس، 
رئيس كميســيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر 

نيز  ماه گذشــته بر تحقق 30درصد و فراهم ساختن 
زمينه هاي ارتقــاي نقش زنان در مديريت شــهري 

تأكيد كرد.

انتصابمديرانزن،يكالزاماستنهلطف
پژوهشگران شهري چند سال قبل با بررسي شهر تهران 
اعالم كردند كه اين شهر مناســب مردان جوان سالم 
است؛  به عبارت ديگر شــهر تهران كاستي ها يي براي 
ديگر گروه ها ازجمله زنان دارد اين درحالي است كه 
نيمي از جمعيت شهر را زنان به خود اختصاص داده اند. 
دليل اين اتفاق غلبه نگاه مردانه در توسعه همه جانبه 
شهر اســت كه از دهه هاي گذشته بر مديريت شهرها 
غالب شده و بخشــي از آن متاثر از فرهنگ اجتماعي 
نيز بوده است. زهرا نژادبهرام، عضو شوراي شهر تهران 
معتقد است مديران سنتي از دهه هاي گذشته براساس 
حضور بيشتر مردان در شهر، توسعه شهري را براساس 
نيازهاي آنها پيش بردند اما هم اكنون قرارگرفتن زنان 
در پست هاي مديريتي شــهر يك الزام است و نه يك 
لطف چراكه نيمي از شهروندان زن هستند و نمي توان 
ســهم آنها را ناديده گرفت. نژادبهرام به همشــهري 
مي گويد:  »در مديريت فعلي شهر، حل مسائل شهري و 
شهر براي همه مورد تأكيد قرار گرفته است مديران زن 
چه در نياز و چه در اقدام نقش مؤثري در برآورده كردن 
نيازهاي زنان ايفا خواهنــد كرد. تاكنون انتصاب زنان 
در پســت هاي مديريتي ازجمله شهرداران نواحي كه 
نزديك ترين اليه مديريت شهري به شهروندان است، 
نقش بســيار مثبتي در ارتباط گيري با زنان شهروند 

ايفا كرده اســت.« به گفته اين عضو شورا، مناطق 7 و 
8 شهرداري تهران كه مسئوليتش با 2بانوي شهردار 
است، توسعه فضاي سبز، اقدامات فرهنگي، اجتماعي، 
ترافيكي و... را با نگاه مادرانه پيش مي برند و شهري را 
كه با محوريت خودرو و مردان جوان ســالم طراحي و 

توسعه يافته،  براي همه تغيير خواهند داد.
براساس برنامه توســعه قرار است هرســال بين 5 تا 
10درصد پســت هاي مديريتي به زنان واگذار شود تا 
در پايان دوره 4ســاله، هدف 30درصد محقق شود. 
شوراي شهر نيز تاكنون اين موضوع را از شهردار تهران 
پيگيري كرده اما به گفته عضو هيأت رئيســه شوراي 
شهر، شناخت زنان توانمند و به كارگيري پتانسيل آنها 

در نقش هاي مديريتي نيز زمان بر بوده است.

زنانازشهرچهميخواهند؟
در پژوهش هاي متعددي كه تاكنون به نيازهاي زنان 
در شهر و ويژگي هاي شهر ايده آل آنها پرداخته، چند 
محور اصلي و مشترك به چشم مي خورد.ارتقاي امنيت 
و آرامش در شهر، زيبايي وضعيت ظاهري شهر، توسعه 
امكانات و كالبد شــهر با توجه به مختصات جسماني 
زنان و توسعه امكانات ورزشي و فرهنگي ويژه بانوان از 
مهم ترين سر فصل هاي اين نيازها بوده است. مواردي 
كه به دليل نگاه مردانه و تفــاوت ويژگي هاي رواني و 
جسماني مردان با زنان، ناديده گرفته شده و فقط زنان 
شناخت كافي از آن داشته و در جايگاه تصميم گيري 
و اجرا اين موضوعات را دنبال خواهند كرد تا شــهر، 

مطلوب همه شهروندانش شود.

چگونگيلغوطرحترافيك
سيدمنافهاشمي،معاونحملونقلوترافيكشهرداريتهران:

با لغو طرح ترافيك، 30درصد به سفرهاي مركز شهر اضافه مي شود. ما براي لغو طرح 
ترافيك تابع شوراي عالي ترافيك هستيم. 

تعطيل كردن سيســتم حمل ونقل عمومي از نظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
مقدور نيست و بايد شهروندان ســفرهاي غيرضروري خود را كاهش دهند. طبق 
آمار بعد از باز شدن تمامي مشاغل در حوزه مترو و اتوبوسراني بين 5 تا 10 درصد 
افزايش مسافر داشتيم. طبق آمار هفتگي كه طي يك ماه گذشته داشتيم در بعضي 
ســاعات 9 تا 10 درصد افزايش مسافر داشــته ايم اما در مقابل آن استفاده مردم 

از ماسك در مترو نســبت به قبل 20 درصد افزايش يافته و وضعيت خوب است. 
همچنين در بخش اتوبوس هاي تك كابين و تاكسي ها نيز شرايط بهتر شده است. 

)همشهري(

استفادهازماسكدرناوگانتاكسيرانيالزامياست
مرتضيضامني،مديرعاملاتحاديهتاكسيرانيهايشهريكشوري:

به منظور رعايت فاصله گذاري اجتماعي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي، استفاده از 
ماسك در ناوگان تاكسيراني هاي كشــور الزامي شد. با ابالغ دستورالعمل بهداشتي 
مقابله با بيماري كرونا بر لزوم اســتفاده از ماســك در ناوگان حمل ونقل عمومي و 
بخشنامه  صادره از سوي معاونت عمراني وزير كشور، به منظور رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و رعايت پروتكل هاي بهداشــتي مســافران، رانندگان و دست اندركاران 
ناوگان حمل ونقل عمومي و تاكســيراني شهري كشــور ملزم به استفاده از ماسك 

هستند. )همشهري(

همزمان با اجراي طــرح ترافيك از 17  طرح
خرداد ماه، آمار ترافيك، آلودگي هوا و ترافيك

سفرهاي غيرضروري كاهش پيدا كرده 
اســت. اين درحالي است كه تعداد مســافران مترو و 
اتوبوس افزايش محسوسي نداشته و حداكثر افزايش 

10 درصد بوده است.
به گزارش شهر، شهريار افندي زاده، مشاورعالي معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در جلسه شوراي 
ترافيك تهران كه به رياســت شــهردار تهران برگزار 
شد، در ابتداي اين جلسه درباره ضرورت اجراي طرح 
ترافيك بيان كرد: پس از بازگشايي بازار، مراكز و ديگر 
فعاليت هاي شــهر، ترددهاي ســنگيني در محدوده 
مركزي شهر ايجاد و اشــباع فضاي پارك حاشيه اي و 
پارك دوبله، مطرح شد. با لغو طرح ترافيك، سفرهاي 
غيرضروري افزايش يافت كه اين موضوع سبب افزايش 
معضالت اجتماعــي، ترافيكي و آلودگي هوا شــده 
بود. او با بيــان اينكه باتوجه به تغيير ســاعات اداري 
توســط دولت، ســاعات ورود و خروج طرح ترافيك 
متناسب با ساعات كاري كارمندان تغيير كرد، افزود: 
با اجراي طــرح ترافيك از 17 خــرداد ماه، همچنان 
بسياري از كارمندان از خودروي شخصي خود استفاده 
مي كنند. هدف از اجراي طرح ترافيك كاهش سفرهاي 
غيرضروري در شــهر بود.به گفته افندي زاده، درصد 
تغيير ترافيك شهر در محدوده طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا در 11 خرداد ماه در مقايسه با هفته سوم 
فروردين ماه، 209 درصد افزايش داشــته اســت. با 

اجراي طرح ترافيــك در 17خرداد مــاه، 89 درصد 
ترافيك اين محدوده كاهش يافت. 2 روز پس از اجراي 
طرح ترافيك، آمار ترافيك در محدوده هاي ترافيكي 
افزايش يافت و علت آن درنظرگرفتن تسهيالت بسيار 
و تغيير ساعات طرح ترافيك است. مشاورعالي معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران با بيان اينكه 
شــهرداري تالش كرده تا ظرفيت ناوگان مترو را در 

محدوده هاي مركزي شــهر افزايش دهد، يادآور شد: 
بنابراين از تاريخ 17 خرداد ماه، 7 رام قطار در خطوط 
مركزي شهر اضافه شده و سرفاصله زماني خطوط 1، 
2 و 4 كاهش يافته است. سعي شــده با اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي هوشــمند و اجباري شــدن 
ماسك در شبكه مترو، از شيوع هرچه بيشتر ويروس 

كرونا در حمل ونقل عمومي جلوگيري شود. 

حقوقي نمي توانيم اطالعات را روي اين 
سايت قرار دهيم. شوراي شهر به صورت 
ويژه، دقيق و جدي گزارش هاي مردمي 

را پيگيري مي كند.«

استعالمهاروندكاررامتوقفميكند
زيرســاخت هاي برخط و الكترونيكي 
كردن فرايندها هــم يكي ديگر از موانع 
كندي كار در بارگذاري سريع و به  موقع 
در ســامانه هاي آنالين اســت. محمد 
فرجــود، مديرعامل ســازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات )فاوا( شــهرداري 
تهران با اشــاره به لزوم تبادل اطالعات 
و داده ميان شــهرداري تهران و ســاير 
نهادها و دســتگاه ها، گفت: »سازمان 
فاواي شهرداري تهران به يكسري داده و 
اطالعات در حوزه هاي مختلف نياز دارد. 
اين موضوع آنجا اهميت بيشتري پيدا 
مي كند كه شــهرداري بايد براي انجام 
كار شــهروندان يكســري استعالمات 
بگيرد. مثــال در حوزه شهرســازي در 
بسياري از مواقع حســب مورد، ملكي 
به استعالم نياز دارد و نهاد مربوطه مثل 
ســازمان اوقاف يا برخــي وزارتخانه ها 
بايد اطالعات استعالم را پاسخ بدهند. 
درمجموع در همــه حوزه هاي مربوط 
شــهر، بيش از 40مورد اســتعالم نياز 
است كه نيمي از آنها الكترونيكي است 
و بيش از نيمي ديگر هنوز الكترونيكي 
نيست. اين يعني فرايند كار شهروندان 
تا دريافت استعالم ها بايد متوقف بماند 
و اغلب شهروندان بايد بخشي از كار را 
انجام دهند كه در نهايت همگي سبب 

كندي كار مي شود.«
فرجود، بــه كارگــروه تبــادل داده و 
اطالعات در وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات اشــاره كرد و افــزود: »در اين 
كارگروه اطالعات بين دستگاهي تبادل 
مي شود، سازمان فاواي شهرداري تهران 
هم اطالعات را به ساير دستگاه ها و نهادها 
ارائــه مي دهد و اطالعات هــم دريافت 
مي كند و به سيســتم تبادل داده هاي 

دولت هم متصل است.«
مديرعامل فاوا شهرداري تهران همچنين 
از مذاكره با نهادها و سازمان هايي مانند 
سازمان ثبت اسناد براي تبادل اطالعات 
به ويژه درحوزه مالكان امالك خبر داد و 
تبادل اطالعات و داده را ســبب تسريع 
كارها در سطح شهر و باالرفتن صحت و 

دقت عنوان كرد. 

مجيدفراهاني؛رئيسكميتهبودجهونظارتماليشوراي
اسالميشهرتهران:

استراتژياصليشــورايپنجمازهمانابتداشفافسازي
وشكلگيريشهرداريشيشــهايبود.برهميناساس
تالشهايزياديشــدكهعمالهمهكارهامكانيزه،آنالين
باشدودردســترسعمومقراربگيرد.بايدكارهابهنحوي
پيشبرودكهكارهاوخدماتيكهشــهرداريتهرانارائه
ميدهد،بدوننيازبهحضورافرادواشخاصباشد.مبناي
اقداماتيكهدرزمينهشفافسازيانجامشده،اينبودكه
تصميماتيكهدرارتباطبامردمگرفتهميشود،بهاطالعآنها
برسد.بههميندليلازابتدابرنامههايزياديدردستوركار
قرارگرفت.بهاينترتيب،امروزهمهقراردادهاومعامالت
شهرداريدرســامانهشــفافيتبهاطالعافرادميرسد؛
استخدامهاواطالعاتكارمندانشهرداريدردسترسمردم
قراردارند؛همهسرمايهگذاريهاييكهدرشهرداريانجام
ميشود،دردسترسمردمقراردارند.گزارشعملكردبودجه
وهمچنينگزارشهايهزينهاي،حسابرسيوعملكردمالي
شهرداريهمدردسترسعموماست.دربحثمجوزهاي
شهرسازيهماقداماتخوبيصورتگرفتهكهبراساسآن،
شهرداريمناطقامكانصدورمجوزهايبارگذاريبيشاز
حدمشخصدرطرحهايباالدستيراندارند.ازطرفديگر،
همهجلساتشورايشهربهصورتعلنيبرگزارميشودو

تصميماتيكهبرايباغاتتهرانبا
حساسيتباالييگرفتهميشوددر
جلساتعلنيصورتميگيرد.ضمن
اينكهبراساساليحهايكهدردستور
كارقراردارد،كليهامالكشهرداري

تهرانكهدراختياراشخاصحقيقيوحقوقياست،بهزودي
دردســترسعمومقرارخواهدگرفت.بههرحال،كارهاي
خوبيدرحوزههايمختلفشــفافيتانجامشدهودريك
ســالآيندههماينروند،ادامهخواهدداشت.درواقع،
شفافسازيمسيربدونبازگشــتياستكهدردورههاي
بعديشورايشهرهمبايداينراهتداوميابد.چراكهشهر
تهرانمتعلقبهمردماســتومديرانبايددرهرحوزهاي
گزارشعملكرددادهومردمرادرجريانتصميمگيريهاقرار
بدهند.دراينراه،طبيعتاموانعيهموجودداشتهكهبهباور
من،مهمترينآنكندبودنمراحلتصميمگيريوعملكرد
درشهرداريتهراناست.بحثوروداطالعاتدرسامانههاي
ايجادشــدهوهمچنينمكانيزهكردنهمهفرايندهانيز
بهكنديپيشميرود.همچنينضعفدرزيرســاختهاو
آموزشنيرويانسانيهمموضوعياستكهبايدپيگيري
وبرطرفشود.خوشــبختانههمكارانمندرشورايشهر
موضوعشتاببخشيدنوسرعتگرفتنفرايندهارامرتب
پيگيريميكنندتاهدفشهرداريشيشهايمحققشود.

مرتضيالويري؛رئيس
كميسيونبرنامهوبودجه

شورايشهرتهران:
اقداماتيكهشورايپنجم
درزمينهشفافســازيدر

حوزههايمختلفانجــامداددرنوعخودبينظير
وبيســابقهبود.درانجاممعامالتچهخريدهاو
چهفروشهايشــهرداري،شفافسازيدرحوزه
شهرسازي،درحوزهبرجباغهاواحصايآنها،در
مذاكراتشورايشــهروموضوعاتومطالبيكه
دراينجلساتمطرحميشــود،درحوزهاداريو
كاركنانشهرداريوديگربرنامههاييكهدراين
دورهازمديريتشهريدردســتورقرارگرفت،
بسيارارزشمندبودوبسياريازفرايندهارااصالح
كرد.طبيعتاافراديبااينحركــتمؤثرمخالف
هستندكهتصورميكنندشفافسازيتخلفاتآنها
يااحتماالحركتهايناصوابيكهميخواهندانجام
دهندرابرمالوعيانميكند.بههرحالشفافسازي
پروسهاياستكهبايدبهجلوحركتكندوادامه
داشتهباشد.مادراينراهجديهستيمواينراهرا
تداومخواهيمداد.چراكهشفافيتعالوهبرسرعت
بخشيدنبهكارها،جلويتخلفاتراهمميگيرد.

شفافسازیادامهداردراهبیبرگشتشفافسازی

كاهشسفرهايغيرضروري
بااجرايطرحترافيك

   استفاده ۹۵درصد مسافران مترو از ماسك
مشاورعاليمعاونتحملونقلوترافيكشهرداريتهراندربارهتغييرآمارمسافرانمترو،گفت:بهصورتميانگينكمتراز
۱۰درصدشبكهمتروباافزايشمسافرروبهروشدهاستكهدربرخيروزهاحتياينافزايشكمتراز۵درصدنيزبودهاست.با
اجباريكردنماسكدرمترو،شرايطداخلايستگاههابهمراتببهترازخيابانهاست.بيشاز۹۵درصدمسافراندرمترواز
ماسكاستفادهميكنند.افنديزادهدربارهاقداماتصورتگرفتهبرايجلوگيريازشيوعويروسكرونادرناوگاناتوبوسراني،
توضيحداد:اقداماتانجامشدهدرناوگاناتوبوسرانينيزنظيراقداماتمترواست.همچنيننسبتبهافزايشظرفيتناوگان
اتوبوسرانيدرمحدودهمركزيشهراقدامشدهاست.درضمنغرفههايفروشماسكدر۶۰پايانهوايستگاهپرمسافرمستقر
شدهاند.بهگفتهمشاورعاليمعاونتحملونقلوترافيكشهرداريتهران،پيشبينيشهرداريبرايافزايشمسافراتوبوسراني

درصورتاجرايطرحترافيك،كمتراز۱۰درصدبودامابنابرآمار،افزايشمسافركمتراز۵درصدوحتي۳درصدبودهاست.
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    مطهري: به سيدجالل نگفتيم از فوتبال خداحافظي كند
سيدجالل حسيني كاپيتان پرسپوليس شرايط چندان خوبي در اين تيم ندارد. او بعد از 
تعطيالت اجباري ليگ برتر، جايگاه خود را در تركيب اصلي پرسپوليس از دست داد. اين 
در حالي است كه سيدجالل در دور جديد تمرينات تيمش در تعطيالت با مصدوميت 
جزئي حاضر شــد و به همين دليل تمرينات پرفشــار و بازي هاي دوستانه پرسپوليس 
را از دست داد. باتوجه به همين مســئله طبيعي بود كه يحيي گل محمدي نخواهد در 
بازي هاي رسمي از او در تركيب اصلي استفاده كند. روز گذشته اما خبرگزاري تسنيم 
خبر داد كه اعضای كادر فني پرســپوليس خيلي محترمانه از كاپيتان خود خواسته اند 
از فوتبال خداحافظي كند و اين موضوع را با نيمكت نشين كردن او نشان داده اند. البته 
اين بازيكن تا االن نسبت به اين موضوع حساسيتی از خود نشان نداده و حتي در مقابل 
سؤاالت خبرنگاران در اين زمينه حاضر به پاسخگويي نشده است. ديروز در اين خصوص 
با حميد مطهري -دستيار اول گل محمدي- تماس گرفتيم. او در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا كادر فني به حسيني گفته به فكر خداحافظي باشد، گفت: »اين موضوع به هيچ عنوان 
صحت ندارد و ما چنين چيزي به سيدجالل نگفته ايم. حسيني كاپيتان و يك الگو براي 
تيم ماست و نمي دانم چرا چندهفته اي است چنين شايعه اي به راه افتاده است.« مطهري 
درباره اينكه چرا كادرفني از حسيني استفاده نمي كند توضيح داد: »سيدجالل يك هفته 
بعد از شروع تمرينات پرسپوليس با مصدوميت مواجه شد و حتي بازي هاي دوستانه را 
هم از دست داد. او رفته رفته شرايط بهتري پيدا كرد و حاال بدون مشكل خاصي تمرين 
مي كند. اگر كادرفني اعتقادي به حســيني نداشــت پس چطور از اين بازيكن قبل از 
تعطيلي ليگ برتر استفاده كرديم؟ حسيني يك بازيكن متعصب است و شما ديديد كه 
در دقيقه90 وقتي مي خواست به زمين برود چگونه استارت مي زد. متأسفانه برخي فقط 

شايعه درست مي كنند ولي ما هرگز به حسيني نگفتيم از فوتبال خداحافظي كند.«

ســيدجالل حســيني در هفته هاي اخير 
كمتر در تركيب پرسپوليس قرار گرفته تا 
شــايعه جدايي او در پايان فصل به گوش 
برسد. هرچند كه ســرمربي سرخپوشان 
بارها در مصاحبه هــاي خود اعالم كرده به 
اين بازيكن احتياج دارد و حاضر نيســت 
او را از دســت بدهد، اما مدافع پرافتخار و 
حاال ديگر 39ســاله سرخپوشان خودش 
به خوبي مي داند كه ديگر به پايان فوتبال 
خود نزديك شده و به همين دليل شنيده ها 
حاكي از آن اســت كه اين بازيكن شــايد 
براي آخرين ســال هاي فوتبال خود راهي 
ملوان شــود. حســيني كه فوتبال خود را 
از تيم شــهرش يعني ملوان آغاز كرد بعد 
از حضور در ســايپا، سپاهان، پرسپوليس، 
االهلي و نفت تهران دوباره به پرسپوليس 

بازگشت و حاال شايد اين فصل، آخرين فصل 
حضور پرافتخارتريــن بازيكن ليگ ايران 
در جمع سرخپوشان باشــد. اين در حالي 
است كه مسئوالن پرسپوليس و همچنين 
كادرفني تيم خواهان ادامــه همكاري با 
جالل حسيني هستند اما سيدجالل پيش 
از اين هم اعالم كرده بود كه فوتبالش را در 
انزلي تمام خواهد كــرد. به احتمال فراوان 
ســيدجالل در آخرين بازي اين فصل دور 
افتخــار خداحافظي را خواهــد زد و براي 
هميشه از پرسپوليس خداحافظي خواهد 
كرد. آخرين بازي اين فصل سرخپوشــان 
در مقابل ســايپا برگزار مي شود و شايد در 
اين بازي شــاهد خداحافظي سيدجالل 
از پرســپوليس و دور افتخــار او در غياب 

تماشاگران باشيم.

 جالل در انديشه انزلي
  كاپيتان پرسپوليس شايد براي آخرين سال هاي فوتبال خود 

  راهي ملوان شود

 سفر استقاللي ها به ايتاليا
احمد سعادتمند مديرعامل استقالل به  منظور پيشــگيري از خطراتي كه ممكن است حكم انضباطي پرونده 
استراماچوني در آينده آبي ها را تهديد كند، به زودي به همراه 2 تن از معاونان خود راهي ايتاليا مي شود تا با مذاكراتي 
مستقيم با مربي ايتاليايي، روند پرداخت مطالبات وي را مشخص كند. 

به دنبال خودداري تيم هاي استقالل و فوالد از بازي با پارس جنوبي و نساجي به دليل 
ابتالي تعدادي از بازيكنانشان به بيماري كرونا، بحث بر سر شيوه درست برخورد با 
اين موضوع باال گرفت. 2 تيمي كه به ميدان نرفتند، مدعي اند كه جان بازيكنانشان در 
خطر است اما در طرف مقابل برخي از مسئوالن سازمان ليگ و باشگاه پارس جنوبي 
با ترديد به اين موضوع نگاه مي كنند. به اعتقاد آنها نمي شود ادعاي استقالل و فوالد 

را پيش از راستي آزمايي باور كرد.
يكي از بندهايي كه گفته مي شود به تيم ها اجازه مي دهد مقابل حريف به ميدان 
نروند، ابتالي دســت كم 25درصد از بازيكنان و اعضاي كادر فني شان به بيماري 
كرونا ست.همشهري براي بررسي جزئيات اين بند، پروتكل بهداشتي ابالغ شده به 
باشگاه ها را بررسي كرد. به شكل حيرت انگيزي اين بند در پروتكل ابالغ شده وجود 
ندارد اما در عين حال شواهد نشان مي دهد بسياري از بندهاي ديگر آن هم اكنون 

توسط هيچ يك از تيم ها رعايت نمي شود.
در اين گزارش به 9مورد مشخص از دستورالعمل هايي كه تاكنون به شكل واضح 
تيم ها ناديده اش گرفته اند، اشاره شده است. بندهاي ديگري هم هست كه اگرچه 
قابل راستي آزمايي نيســتند اما مي توان حدس زد كه كمتر تيمي آنها را رعايت 
مي كند.اين پروتكل فروردين ماه با نام »راهنمــاي گام دوم مبارزه با كوويد-19 
فاصله گذاري اجتماعي و الزامات سالمت محيط ليگ فوتبال« در اختيار باشگاه ها 

قرار گرفته است.
گفته مي شود اخيرا دستورالعمل  ديگري هم به باشگاه ها ارسال شده كه متأسفانه 

همشهري نتوانست به آن دسترسي پيدا كند.
   رفتن به سمت نيمكت تيم مقابل و اهداي جوايز و گل ممنوع است. 

نه تنها بازيكنان و مربيان ليگ برتري به سمت نيمكت هاي هم مي روند، بلكه بازار 
دست دادن و حتي در آغوش كشيدن يكديگر هم حسابي داغ است. براي مثال جواد 

نكونام در بازي با استقالل با فرهاد مجيدي قبل از بازي دست داده و وريا غفوري و 
علي كريمي را بغل كرده است.

  حلقه زدن تيمي در تمرينات و بازي ممنوع شود .
درست مثل مراسم قبل از بازي، حلقه زدن تيم ها قبل از شروع مسابقه هم كماكان 
ادامه دارد. همين استقاللي هاكه اين روزها حســابي درگير كرونا شده اند، قبل از 

شروع بازي با فوالد حلقه اتحاد تشكيل دادند.
   تمامي افراد كه ملزم به حضور در محل تمرين يا مسابقه هستند و نياز 
به استفاده از وسيله نقليه تيم را دارند، بايد به روش زير در وسيله مذكور 
استقرار يابند. در هر رديف اتوبوس تنها يك نفر قرار گرفته و نفر بعدي 
در رديف بعدي به صورت متقاطع بنشيند. محل نشستن در هر وسيله 
مشخص و مختص به همان فرد باشــد. با توجه به شرايط مذكور هر تيم 

مي بايست توسط حداقل 2اتوبوس انتقال يابد.
تعدادي از تيم ها در هفته بيست و دوم به خاطر انجام تست هاي كرونا و نداشتن مورد 
مثبت با همان يك  اتوبوس به ورزشگاه رفتند. البته اين تنها بخشي از ماجرا ست 
چرا كه در ســفر بين شــهري برخي از تيم ها فاصله گذاري اجتماعي هم رعايت 
نشده است. بهترين مثال براي اين مورد هم عكس ها و فيلم هايي است كه از سفر 

استقاللي ها به خوزستان ثبت شده است.
  براي حضور در رختكن در ابتدا 11نفر اصلي در 2گروه 5 و 6نفره براي 
دريافت خدمات پز شكي درصورت لزوم و نيز پوشيدن لباس وارد رختكن 
شوند كه هر گروه 10دقيقه فرصت آماده شــدن را خواهد داشت. بقيه 

بازيكنان در دوگروه 5 و 4نفره وارد رختكن مي شوند.
بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد اين موضوع هم در خيلي از تيم هاي ليگ 

برتري رعايت نمي شود و ورود اعضاي تيم ها به رختكن هيچ نظم خاصي ندارد.

  در صورت وجود عالئم يا تست مثبت، فرد مذكور مجوز همراهي تيم را 
نداشته و ضروري است به مدت 14روز قرنطينه باشد.

مصاحبه بازيكنان فوالد و استقالل در روزهاي اخير نشان مي  دهد خبري از رعايت 
اين بند هم نيســت. براي مثال، خود وريا غفوري مدعي شده در روز بازي با سايپا 
احساس ضعف و سرماخوردگي داشته اما با بازوبند كاپيتاني در تركيب اصلي قرار 
گرفته است. بيت سعيد، بازيكن فوالد هم با وجود مثبت اعالم شدن تستش مقابل 

استقالل به ميدان رفته است.
   قراردادن بطري آب در كنار زمين ممنوع بوده و هر فرد بايد از قمقمه 

مربوط به خود براي نوشيدن مايعات استفاده كند.
اين بند نه تنها در ليگ برتر ايران بلكه حتي در ليگ هاي معتبر اروپايي هم رعايت 
نمي شود. عكس هايي كه از بازي هاي ليگ برتر ثبت شده نشان مي دهد كسي قمقمه 
اختصاصي ندارد. مسئوالن تداركات تيم ها هم با قراردادن بطري كنار زمين روال 

قبل از شيوع كرونا را در پيش گرفته اند.
   انجام تست در زمان مســابقات بايد در فاصله زماني هر 5روز يك بار 

انجام شود.
اكثر تيم هاي ليگ برتري تا به امروز تنها 2بار تســت كرونــا داده اند. يكي از اين 
تست ها هم مربوط به پيش از شــروع تمرينات بوده و ارتباطي به هفته هاي اخير 
نداشته است. طبق اطالعاتي كه به دست همشهري رسيده، حتي تيم هايي مانند 

پرسپوليس و استقالل هم بيش از 2بار تست نداده اند.
   در صورت وجود بيش از 5نفر با عالئم مثبت يا مثبت شدن تست هاي 
تشخيصي مبني بر ابتالي فرد به كوويد-19، فعاليت تيم مربوطه تا زمان 

بهبود مبتاليان و كسب گواهي سالمت، معلق خواهد شد.
تيمي مثل فوالد نه تنها پس از اعالم شدن تست هاي مثبت بازيكنانش بازي كرده 

بلكه حتي براي بازي هفته بيست  و سوم هم به مازندران سفر داشته است.
  تيم ها تا اطالع ثانوي اجازه به كارگيري ماساژور را ندارند. بديهي است 
پس از بررسي وضعيت شيوع و بروز كرونا در اين خصوص تصميم گيري و 

نتيجه ابالغ خواهد شد.
اطالعات به دست آمده نشان مي دهد ماســاژورها هم همانند قبل در كنار اعضاي 
تيم حضور دارند. بــراي مثال، بعضي از تيم هاي تهراني همانند گذشــته حداقل 

2ماساژور دارند.

  پروتكل بهداشتي كاغذپاره اي بيش نيست
   گزارش اختصاصي همشهري نشان مي دهد كه تيم هاي ليگ برتر فوتبال دست كم 9مورد 

   از الزامات راهنماي مبارزه با كرونا را رعايت نمي  كنند



9 2  سه شنبه 17 تير 99  شماره 7981 ورزش 3 0 2 3 6 9 3

رسول بهروش| از جمله جمالت تاريخي فوتبال ايران 
اظهارنظر يكشنبه شب سرمربي ماشين سازي بود؛ رضا 
مهاجري بعد از شكست برابر نفت مسجدسليمان گفت: 
»واقعا نمي دانيم هدف از برگزاري ليگ در اين شرايط 
چيست؟ ببينيد چه غوغايي به پا شــده. بهتر است با 
 تعطيلي و لغو ليگ، مــا را از بالتكليفــي در بياورند.«

 صد البته 4 ماه است داريم از اين حرف ها مي شنويم، اما 
آنچه سخنان مهاجري را از ديگر مخالفان برگزاري ليگ 
متمايز مي كند اين است كه خود او فقط 4 روز قبل از اين 
مصاحبه به عنوان سرمربي جديد ماشين سازي قرارداد 
بست! مهاجري يازدهم تيرماه هدايت تيم دوم زنوزي در 
ليگ برتر را قبول كــرد و پانزدهم تير خواهان تعطيلي 

ليگ شد؛ اين درد را كجا ببريم؟ به كه بگوييم؟
اين روزها در مقايسه جام و جان زياد صحبت شده است، 
اما اگر يك عنصر باارزش تر از همه اينها وجود داشــته 
باشــد، آن »آزادگي« آدم هاست. مي خواهيد فوتبال را 
تعطيل كنيد؟ بسم اهلل؛ اما باالغيرتا به فهم و شعور ملت 
توهين نكنيد. مگر مي شود يك مربي امروز تيم بگيرد و 
فردا بگويد برگزاري مسابقات مسخره است؟ خب، اگر 
ادامه بازي ها توجيه ندارد، شما چرا از كنج خانه بيرون 
زدي و قرارداد حرفه اي بستي؟ 4 روز پيش كرونا نبود و 
حاال آمده؟ 4 روز پيش تبريز سفيد بود و حاال قرمز شده؟ 

مگر مي شود يك آشپز در رستوراني استخدام شود و 4 
روز بعد طغيان كند كه دولت بايــد همه غذاخوري ها 
را به خاطر شــيوع كرونا تعطيل كند؟ خب، پس تو چرا 

استخدام شدي؟ مگر داريم چنين چيزي؟
اساســا خود رضا مهاجري و آنچــه مي گويد اهميت 
چنداني ندارد؛ تمام ترس ما از اين بي اعتنايي همه گير 
و فزاينده بــه درك و خرد مردم اســت، اينكه انگار در 
جامعه ايراني ديگر كسي نگران ارزيابي شدن حرف ها 
و كارهايش نيست. مهاجري، رفيق نزديك محمدرضا 
زنوزي كه 2سال پيش به عنوان مدير تيم هاي تراكتور 

فاجعه استخدام جان توشــاك را رقم زد، امروز كمتر 
از يك هفته بعد از اســتخدام در تيم دوم آقاي مالك 
خودش را ملزم به تكرار طوطي وار ايده هاي او مي داند؛ 
بدون اينكه براي خودش به عنوان گوينده و ما به عنوان 
شنونده، مختصر شــأن منطقي قائل باشد. اين دردي 
جانكاه است؛ قهقرايي كه ناآگاهانه به آن ميل كرده ايم 
و امروز در محاصره اش هستيم. به خدا قسم زشت است. 
به خدا قسم ما اينجا هستيم؛ زنده ايم، در حد بضاعت مان 
مي بينيم، مي شــنويم و مي فهميم. ما را ببينيد. ما را 

كمي جدي تر بگيريد.

آقايتمامنشدني

جاموجان؟آزادگيازهردومهمتراست
  مردي كه 4روز بعد از تيم گرفتن، خواهان تعطيلي ليگ شد

يك شب عادي در الليگا
چيزي نيست؛ چند ركورد ديگر توسط بارسلونا ثبت شد

بارسلونايي ها در تالش اميدوارانه براي بازيابي آخرين شانس هاي قهرماني 
خود در الليگا بهترين بازي فصل خود را مقابل ويارئال به نمايش گذاشتند 
كه حاصل اين برد 1-4چند ركورد جديد بود. البته اين جدا از ركوردي 
است كه يك روز پيش تر جوردي آلبا به نام خودش ثبت كرد و باالخره در 
31سالگي و پس از 5بار رد شدن در امتحان گواهينامه رانندگي موفق شد 
گواهينامه بگيرد و با خودروي شخصي به تمرين برود و سر راه، كسي را 

زير نگيرد.
  2 گل فوق زيباي سوارس و گريزمان در دقايق 20و 45 كه از پشت18به 
ثمر رسيد با پاس مسي بود. مســي كه 22گل در اين فصل الليگا به ثمر 
رسانده، با 2 پاس گلي كه در اين بازي داد ركورد پاس گل هاي خودش در 2 
فصل 15-2014و 11-2010كه 18پاس گل داده بود را زد. اين در حالي 
است كه هنوز 4 هفته ديگر تا پايان رقابت هاي اين فصل باقي مانده است. 
تعداد پنالتي هاي گل شده الليگايي مسي در اين فصل 5گل بود. كريم 
بنزما كه نزديك ترين تعقيب كننده است با 17گل، اگر به جاي سرخيو 
راموس پنالتي هاي رئال را مي زد و همه را گل مي كرد، االن 6گل بيشتر 
زده و با 23گل در صدر جدول گلزنان ليگ بود. او البته 3گل از اين 17گل 
را هم در غياب راموس از روي نقطه پنالتي زده است. مسي كه در 15سال 
از تاريخ 111ساله بارسلونا حضور داشته، به تنهايي 7درصد گل هاي اين 

باشگاه را به ثمر رسانده است.
تعداد پاس گل هاي مسي در هر فصل الليگا: 06/2005)2(، 07/2006)2(، 
 ،)18(11/2010 ،)10(10/200۹ ،)11(0۹/2008 ،)12(08/2007
 ،)18(15/2014 ،)11(14/2013 ،)12(13/2012 ،)16(12/2011
 ،)13(1۹/2018 ،)12(18/2017 ،)۹(17/2016 ،)16(16/2015

.)1۹(20/201۹
  سوارس هم كه مثل مصدوماني نظير آسنسيو به لطف تعطيلي كرونايي 
به ادامه رقابت هاي اين فصل رسيده، يك ركورد شخصي عالي براي خودش 
بر جاي گذاشت. او گل شماره1۹4خود را براي بارسلونا به ثمر رساند كه با 
اين گل هم رديف الژلو )الديسالئو( كوباالي مجارستاني )74ساله( در رده 
سوم بهترين گلزنان تاريخ باشگاه جاي گرفت؛ پايين تر از سزار رودريگس 
)232گل( و مسي )630گل( . اگر اتفاق خاصي نيفتد و 2 فصل ديگر هم 

بتواند در بارسا دوام بياورد و گل بزند، به رده دوم هم خواهد رسيد.
  فاتي، پديده اين فصل بارســلونا گل چهارم را كه زد، نام خودش را در 
تاريخ باشگاه جاودانه كرد؛ چون اين گل نه هزارمين گل تاريخ 111ساله 
باشگاه بارسلونا در همه رقابت ها بود؛ 6165گل در الليگا، 1474گل در جام 
حذفي، جام در جام اروپا )178(، جام يوفا )14۹(، فيرز كاپ )141(، جام 
باشگاه هاي اروپا )87(، سوپرجام اسپانيا )75(، ليگ كاپ )3۹(، پايرنيس 
كاپ )3۹(، ليگ مديترانه )27(، جام باشگاه هاي جهان )23(، سوپرجام 
اروپا )17(، كاپ اسپانيا )13(، التين كاپ )12(، اوا دوراته كاپ )5(، جام 
بين قاره اي )1( و ساير مســابقات )7( گل. نخستين گل رسمي بارسا در 
5آوريل1۹0۹ثبت شد. فاتي در مجموع 6گل در نخستين فصل حضور 

خود در تركيب تيم بزرگساالن بارسلونا زد.

جهان

 سردار: اين قهرماني مزه ديگري داشت
سردار آزمون پس از كسب دومين قهرماني متوالي اش با زنيت در ليگ برتر روسيه گفته است: »در واقع من به هدفي 
كه براي خودم ترسيم كرده بودم رسيدم و از اين بابت خيلي خوشحالم. دومين قهرماني پياپي در ليگ مزه ديگري 

داشت. از االن بايد به فكر قهرماني در جام حذفي نيز باشيم.«

648BUFFON ؛ اين عبارت در شــب ركوردشكني 
بوفون كه باالخره توانست از تعداد بازي هاي پائولو مالديني 
در سري آ جلو بزند، روي آستين پيراهن ديباال و كريستيانو 
رونالدو نقش بسته بود. جي جي بوفون آن قدر فوتبال را ول 
نكرد تا توانست مالديني افسانه اي را كنار بزند. با اين تفاوت 
كه مالديني هرگز در خارج از ايتاليا و حتي ميالن بازي 
نكرد اما بوفون همين فصل قبل يك سال عمر فوتبالش را 
در پاري سن ژرمن تباه كرد. در ۹0سال گذشته در هر فصل 
يك يا بيشتر از اين 3 بازيكن در فوتبال حضور داشته اند؛ 
از ابتداي فصل 32-31فوتبال اروپا، تا پايان فصل جاري، 
رقابت هاي اروپايي شــاهد حداقل يك بــازي با حضور 
پيتر شيلتون، سر اســتنلي متيوس يا بوفون بوده است. 
جان لوييجي بوفون كه به تازگي و در 41سالگي )ژانويه 
42سالش تمام مي شــود( قراردادش را يك فصل ديگر 
تمديد كرده، در برد 1-4يوونتوس در داربي تورين يك گل 
از روي نقطه پنالتي خورد. او اولين بار در 17سال و ۹ماهگي 
براي پارما در سري آ به ميدان رفت. در 648بازي ليگي اش 
در ايتاليا 2۹6كلين شــيت ثبت كــرد )316بار در همه 
رقابت ها(. طوالني ترين ركورد گل نخوردن هم در دست 
خود اين دروازه بان است با ۹73دقيقه بدون گل خورده. 
بازي با تورينو هزار و يكصدوپانزدهمين بازي رسمي عمر 
بوفون در همه سطوح بود. او 220تا از بازي هايش در سري 

آ براي پارما و بقيه را براي يووه انجام داد.
 در سري آ: 648 بازي، 525 گل خورده و 2۹6 كلين 

شيت
  در يوونتوس: 670 بازي، 528 گل خورده و 316 

كلين شيت
او پس از ركوردشكني در اينستاگرام پستي با اين مضمون 

گذاشت با كلي اينتر كه متن را به شعر شبيه كرده بود؛ 
شاعرانه تر از شعر »پول آب جدا، برق جدا«: »648« يك 
شماره نيســت، بلكه يك زندگي كامل است؛ زندگي با 
2 دســتكش؛ زندگي بين 2 قطب؛ زندگي بسياري از 
چالش ها؛ و بهترين چالش هنوز نيامده است؛ 648 بار 
ممنون.« او پيش از بازي و ركوردشكني هم اين جمالت 
را نوشته بود: »هنوز هم آتش درونم شعله ور است. به بازي 
كردن ادامه مي دهم؛ زيرا احساس خوبي دارم و خواهان 
رقابت هستم؛ همچنين هميشه دوست دارم پيشرفت 
كنم. لحظه اي كه دروازه بان اول شدم، آن شور و اشتياق 
به كار كردن و تالش تبديل شــد. يك احساس وظيفه 
مي كردم كه خوب كار كنم و در اوج بمانم. براي 15سال، 
لذت بردن را كنار گذاشتم. حاال به عنوان يك بازيكن پير، 
مثل اين است كه جواني ام را دوباره به دست آورده ام. راز 
من براي ادامه دادن اين است.« او هميشه حسرت ليگ 
قهرمانان را خورده. در بازي با رئال مادريد كه در ثانيه هاي 
پاياني داور به سود رئال پنالتي گرفت، خيلي عصباني شد 
و بدترين ورژن اخالقي خودش را به نمايش گذاشــت 
و اخراج شــد. بعدا گفت: »نمي گويم پنالتي نبوده؛ چرا 
داور در آن دقيقه پنالتي گرفت؟« حاال در مصاحبه اش 
فاش كرده كه هميشه به شكست ها و ناكامي هايش فكر 
مي كند: »در 12سال اخير دوران ورزشي ام، من كمتر از 
پيروزي هايم لذت برده ام و خيلي به شكست هايم فكر 
كرده ام. وقتي به پيروزي عادت كرده ايد، چنين چيزي 
طبيعي است. به همين دليل پيروزي ها كمترين تأثير 
را روي من داشته اند اما نااميدي ها از شكست باقي مانده 
است. بايد سعي كنم با اين موضوع كنار بيايم وگرنه اين 
خطر وجود دارد كه هرگز بازنشســته نشــوم! قهرمان 

نشدن در اروپا هميشه در ذهنم خواهد ماند.« البته در 
كارنامه اش افتخارات زيادي وجــود دارد؛ يك حذفي، 
سوپرجام و جام يوفا با پارما؛ ۹قهرماني ليگ )با اين فصل 
مي شــود 10 تا( با يوونتوس و يكي در سري بي، 4جام 
حذفي و 4ســوپرجام با يووه؛2  قهرماني ليگ و حذفي 
در پاري ســن ژرمن؛ يك قهرماني جام جهاني با ايتاليا؛ 
12بار عنوان بهترين دروازه بان سري آ و چندين جايزه 

فردي ديگر.
  زندگي بوفون در يك نگاه

مادرش پرتابگر ديســك و پدرش وزنه بــردار بودند. 2 
خواهرش، ورونيــكا و گوئندالينا در تيــم ملي واليبال 
ايتاليا بازي كردند و عمويش بازيكن بســكتبال بود. در 
سال2011پس از 6سال آشنايي با يك مدل اهل چك 
به نام آلنا شردووا ازدواج كرد. فرزند اولش لوييس توماس 
متولد2007بود. نــام او را از روي اســم توماس انكونو، 
دروازه بان نيجريه اي برداشت كه بت و الگوي ورزشي اش 
بود. نام پسر بعدي اش را كه 2 سال بعد به دنيا آمد، ديويد 
لي گذاشــت از روي ديگر بت زندگــي اش -ديويد لي 
راث- كه خواننده بود. 3 سال بعد از ازدواج از همسرش 
جدا شد و با يك كارشناس و مجري ورزشي تلويزيون به 
نام اياليرا دي آميكو آشنا شد كه 3سال قبل يك پسر هم 
از او به نام لئوپولدو ماتيا به دنيا آورد. مدتي هم قبل از آن 
با وينچنتزا كالي، عضو تيم ملي دووميداني ايتاليا نامزد 
بود. از بچگي مدام تيم مورد عالقه اش را عوض مي كرد؛ از 
جنوا گرفته تا مونشن گالدباخ و يووه و حتي اينتر و پسكارا 
و آوه لينو و كومو اما در دوران بازي تنها عضو 3 باشگاه بود و 
با يوونتوس به دسته دوم هم رفت. در سال2012به عنوان 

نايب رئيس اتحاديه بازيكنان ايتاليا انتخاب شد.

بوفون آن قدر به بازي ادامه داد تا ركورد مالديني را زد
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دنبالانبارميگردم
بالي كرونا كه آمد، اجتماعات، كنســل و اماكن عمومي 
تعطيل شدند. تاالرها را نيز تعطيل كردند و برگزاري هر 
نوع مراسمي ممنوع اعالم شد. مراسم عروسي اي برپا نشد 
كه بخواهد لباس عروسي خريده شود. 5 ماه كسادي كامل 
براي مــزون داران لباس عروس، آن  هــم در ماه هايي كه 
پيش تر، از پررونق ترين ماه هاي كاسبي بود، آسيب زيادي 

به اين توليدكنندگان وارد كرد.
سيدمحمد سيداعاليي كه 10 ســال است مزون  لباس 
عروس دارد، از شــرايط موجود بســيار ناراحت است. 
او مي گويــد: »هيچ كدام مــان اين وضــع را پيش بيني 
نمي كرديــم. از برج 3، تــك و توك آمده ايــم. در اصل 
هنوز هم تعطيليم؛ چون مشــتري نداريم.« سيداعاليي 
ادامه مي دهد: »مشــتريانمان حتي بــراي دريافت 
كار سفارش  داده  شــده هم نمي آيند. مي گويند 
مراسمشان مدام عقب و جلو مي شود و هنوز 
بالتكليفند.« حــرف از وضع دخل 
مغازه اش كه مي شود، با افسوس 
سري تكان مي دهد و مي گويد: 
»از پنجم اسفند تا چند روز 
پيش، يعني حدود 4 ماه 

و نيم، در كل 48ميليون تومان فروش داشتيم؛ ماهي 11 
ميليون تومان؛ درحالي كه هزينه اجاره، پرسنل و برق در 

طول ماه 17 تا 18 ميليون تومان مي شود«.
صاحب مغــازه، اجاره را كــه ماهانــه 10 ميليون تومان 
مي شــود، در اين مدت تمام و كمــال دريافت كرده و به 
جز آن، درد پرداخت ماليات بر دل سيداعاليي سنگيني 
مي كند: »2 ميليون تومان ماليات مي دهم. اداره دارايي 
اصاًل كاري ندارد كه مِن مستأجر پول درمي آورم يا نه، آنها 
مي گيرند!« مي گويد: »االن 10روز مي شــود كه فروش 
و تحويل نداريــم و دارم به جمع كردن فكــر مي كنم.« 
مي پرســم: »كاًل قصد داريد كه جمع كنيد و كار ديگر ي 
انجــام بدهيد؟« جوابش اين اســت: »دنبــال يك انبار 
40متري مي گردم كه جنس هايــم را بريزم آنجا تا كرونا 
تمام شود. اينجوري ديگر هزينه پرسنل و ماليات هم ندارم 

و اجاره كمتري مي دهم.«

بهخاطرآبروتعطيلنكرديم
مغــازه »محمدنظري« در پاســاژ گوهربين قــرار دارد. 
نخستين حرف هايش درباره وضع و حال اين روزهايشان 
اين است: »بدبخت شــديم! بيشتر مزون هاي پاساژ آسيا 
ورشكسته شدند و جمع كردند. ما هم كه مانديم، داريم 
از جيب خودمان خرج مي كنيم و به خاطر حفظ حيثيت 
و آبرو تعطيل نكرده ايم.« ماهي 6 ميليون تومان اجاره اين 
مغازه است كه نظري در اين مدت، مرتب پرداخت كرده 
و شامل بخشــش صاحب مغازه قرار نگرفته است. گاليه 
مي كند از اينكه براي ثبت نام بيمه بيكاري مراجعه كرده 
است اما به او گفته اند كه كارش جزو مشاغل آسيب ديده 
نيســت و بيمه بيكاري شــامل حالش نمي شــود. 
مي گويد: »من نمي دانم توي اين روزهاي شيوع 
كرونا، بدبخت تر از ما و تاالرها، صنف و رســته 

ديگري بوده. همه اصناف به سر كار خود برگشتند اما ما 
همچنان مشتري نداريم و عمال بيكاريم.« 

مي پرســم: »اصال ســفارش و تحويل ندارنــد؟« جواب 
مي دهد: »من عمده فروشم و درحالي كه بايد از اول سال 
تاكنون حدود 600-500 كار فروخته باشم، فقط 40 كار 
فروختم. اين در حالي است كه همه  چيز گران شده، پارچه 
و خرج كار بــاال رفته اما ما براي اينكه نقدينگي داشــته 
باشيم، مجبوريم كار را به قيمت سال گذشته بفروشيم. 
دروغ نمي گويم كه روي كار، فقط 50هزار تومان ســود 

داشتيم.«

زيرقيمتميفروشم
»محسن ميردوست« هم از افت فروش مي نالد و مي گويد: 
»ما پوست كلفتيم كه مانده ايم. خدا شاهد است كه در اين 
چند ماه، فقط چند كار آن هم زيرقيمت به شهرستان ها 
فرســتادم. لباس يك ميليــون و 500 هــزار توماني را 
500هزار تومان فروختم تا خرج جيبــم دربيايد. تا قبل 
از اين بحران، ساالنه 60-50ميليون برايمان مي ماند اما 
پارســال فقط ضرر داديم. بهمن ماه براي مشتري جنس 
فرســتاديم كه اســفند و فروردين كه بازار خوب است، 
بفروشــد، اما به قرنطينه و تعطيلي تاالرهــا خورديم و 
چك هايمان پاس نمي شــوند. فروشــمان روزانه حدود 
10عدد كار بود كه حــاال به هفتــه اي 4-3كار، آن هم 

زيرقيمت رسيده است.« 
ميردوست مجبور شده كه 4 نفر از نيروهايش را مرخص 
كند و هم اكنون هم خودش توي مغازه است و يك خياط 
دارد. درددل آخــرش اين اســت: »80درصد رســته ما 
كارشــان را جمع كرده اند. چاره اي نداشــتند. هيچ كس 
به فكر ما نيست. وقتي براي وام پرس و جو كردم، گفتند 
بيا پول بيمه را بده تا جريمه نشــدي! فكر نكنم من هم 

ماندگار شوم.«

لباسهايعروسخرابشدند
»قاسم لطفي پور« قبال توي پاساژ آسيا مغازه داشت، اما 
به خاطر ديركرد در پرداخت اجــاره كه ماهانه 5 ميليون 
تومان بود، صاحب مغــازه بعد از دريافــت كامل اجاره، 
عذرش را خواســت و او مجبور شــد كه جابه جا شود. 
مي گويد: »از 15 اســفند تا برج 3 تعطيل شديم. 
به اجبار در خانه مانديم چون پاســاژ بســته 
بود؛ حتي كارهايمان كه ســفيد هستند، 
اين مدت خراب و سياه شدند. از برج 
3 هم تــا االن فقط بــرق مغازه را 
روشــن كرديم و از مشــتري 
خبري نيست. چند مشتري 
شهرســتان داريــم اما 
خريدشان خيلي كم 
اســت. در هفتــه 

2،3  كار مي فروشــيم«. چك هاي برگشتي روي دست 
لطفي پور مانده: »باالي 100 ميليون تومان چك برگشتي 
دســتم دارم. از 10 تا چك، 9 تا پاس نشده. از برج 7، آن 
هم از رئيس رسته لباس عروس يكي از شهرستان ها چك 
دارم.خودم هم نتوانستم چكي كه به پارچه فروش دادم را 

پاس كنم.« 
سالسختيدرپيشاست

مجيد افتخاري، عضو هيأت مديره اتحاديه پوشاك تهران 
مي گويد: »از اوايل اســفند كه عروســي ها كنسل شد و 
تاالرها تا همين امروز در تهران مجوز برگزاري عروســي 
ندارند، ضربه بزرگي كه به رسته لباس عروس وارد شد، آن 
بود كه خيلي از اعضا براي 3 ،4 ماه سفارش كار به صورت 
شــخصي دوزي گرفته و 70تا 80درصد كارشان را انجام 
داده بودند و آماده تحويل بود، اما با كنسل شدن مراسم و با 
ابالغيه دولت كه پول ها را به مردم برگردانيد، آنها عماًل با 
يكسري محصوالتي مواجه شدند كه روي دستشان مانده 
و اكنون منتظرند كه روزي كســي پيدا شود و اين كارها 

مناسب سليقه و سايزش باشد.« 
افتخاري  ماه هــاي آينده را هم ماه هــاي خوبي براي اين 
كاســبان نمي داند: »اگر گفته شــود كه هيچ بخشي به 
اندازه كساني كه در رسته لباس عروس فعاليت مي كنند، 
متضرر نشدند، بيراه نيست.  ماه محرم و صفر نزديك است. 
در زمستان هم بازار عروســي از رونق مي افتد. يك سال 
سخت براي اين رســته قابل تصور است و تحمِل نداشتن 
بازار بسيار سخت است.« او تقاضا در اين رسته را نزديك 
صفر مي داند و ادامه مي دهد: »تقاضاي جديد، فقط يك 
لباس سفيد براي عكس يادگاري و يك مراسم ساده است 
كه اندكي وجود دارد.« عضو هيأت مديره اتحاديه پوشاك 
تهران مي گويد: »اغلب كســاني كــه در اين بخش هنوز 
ماندگارند به خاطر اين است كه مواداوليه دارند و طي چند 
سال سرمايه گذاري كرده اند، وگرنه كساني كه سرمايه اي 

نداشته اند، جمع كرده اند«.
به گفته افتخاري، تا اين لحظه هيچ كمكي از جانب دولت 

به  اتحاديه پوشاك و مشــخصاً رسته لباس عروس نشده 
است: »بزرگ ترين لطمه اي كه يك كسب و كار مي بيند، 
نبود تقاضاست. هر قدر هم كمك شود، تا تقاضا نباشد، از 
بين مي رود.« عضو هيأت مديره اتحاديه پوشاك تهران در 
پايان مي گويد: »تنها چيزي كه به ذهن مي رسد اين است 
كه درصورت امكان زمينه صادرات فراهم شود. پيشنهاد 
ديگر اين است كه با وجود دانش فني توليد، فعاالن رسته 
لباس عروس به صورت موقت به نزديك ترين شغلي كه در 
آن تقاضا وجود دارد تغيير ماهيت دهند تا شرايط طبيعي 
شود. دولت نيز به اين واحدها سفارش كار، مثاًل ماسك، 
گان و البسه مورد نياز خود را بدهد تا حداقل مخارج اينها 

دربيايد«.
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مجيد افتخاري، عضو هيأت مديره 
اتحاديه پوشاك تهران: اگر گفته شود 
هيچ بخشي به اندازه كساني كه در 
رسته لباس عروس فعاليت مي كنند، 
متضرر نشدند، بيراه نيست.  ماه محرم 
و صفر نزديك است. در زمستان هم 
بازار عروسي از رونق مي افتد. يك سال 
سخت براي اين رسته قابل تصور است. 
اغلب كساني كه در رسته لباس عروس 
هنوز ماندگارند به خاطر اين است كه 
مواداوليه دارند
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نخستين ميزباني مجلس 
وزيــر مجلس از  يازدهــم 

امورخارجــه بازتــاب 
وســيعي در بيرون مجلس داشــت. 
يكشنبه گذشــته نمايندگان تازه كار 
مجلس، محمدجواد ظريف را خواسته 
بودند تا در جلسه علني مجلس درباره 
حوزه عملكرد خود گزارش بدهد، اما در 
بحبوحه توهين ها و هياهوي جمعي از 
نمايندگان عليه ظريف كه او را دروغگو، 
خائن و ذليل مي خواندند، كمتر كسي 
در مجلس شنونده سخنان ظريف بود. 
با تندي هاي نماينــدگان، ظريف اما 
عنان از كف نداد و ايستاد و با صبوري 
گفت: »از انتقادها و تندي هاي شــما 
تشكر مي كنم، اما بدانيد كه همه ما در 
يك كشتي نشسته ايم و با هم هستيم.«
طي 2روز گذشــته، رفتار نمايندگان 
مجلس مــورد تقبيح اغلــب فعاالن 
سياسي كشور از اصالح طلب و اصولگرا 
و حتي مورد انتقــاد برخي نمايندگان 
مجلس قرار گرفت. عطاء اهلل مهاجراني، 
وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
دوره اصالحات در واكنش به شــكل 
ميزباني نمايندگان مجلــس از وزير 
خارجه در توييتي نوشــت: »مجلس 
پنجم كه استيضاح شدم، جناب آقاي 
ناطق رئيس مجلس بودند و مهندس 
باهنــر، كارگــردان اســتيضاح. يك 
روز تمام گفت وگو و مجادله احســن 
اســتيضاح بــود. اكثريــت مجلس با 
اصولگرايان بود. سخنان بسيار تندي 
موافقان اســتيضاح مطرح كردند، اما 
مجلس از وقار و طمأنينه خارج نشــد. 
جلسه امروز مجلس، چيز ديگري بود!«
مصطفي كواكبيان، نماينده ســابق 
تهران در مجلس نيــز در اين باره در 
حساب توييتري خود نوشت: »منكر 
تأثيــر تحريم خارجــي و ناكارآمدي 
دولت در تنگناهاي معيشــتي مردم 
نيستم، اما چرا عده اي تندرو به جاي 
ارائه طرح دوفوريتي براي حل اساسي 
مشــكل تحريم و مهار رشد نرخ سكه 

و ارز و مواد غذايــي و... تنها با امضاي 
سؤال از رئيس جمهور و ايجاد جنجال 
جناحي عليــه ظريــف مي خواهند 
شــق القمركرده و باري از دوش مردم 

بردارند؟!«
عليرضا رحيمي، نماينده سابق مجلس 
نيز طي يادداشــتي در توييتر نوشت: 
»فن بيــان و درايت دكتــر ظريف، 
پرده اي از مجلس را عيان كرد تا مردم، 
از فريادهاي كوچه بازاري نمايندگان 
در صحن، منطق مجلــس انقالبي را 
با عيار اخــالق بســنجند. همزماني 
عربده هاي ديروز در مجلس با هتاكي 
رژيم صهيونيستي عليه دكتر ظريف، 
نشان از غلبه عقالنيت ديپلماسي ايران 

در مقابل جنجال آفرينان بود.«
مســعود پزشــكيان، نماينده تبريز 
در مجلس هــم درباره حاشــيه هاي 
ايجادشــده در جريان گــزارش روز 
يكشــنبه وزير امور خارجــه، به ايرنا 
گفت: اگر مسلمان هستيم و حرف و 
نقدي براي گفتن داريم، منطقي عمل 
كنيم. توهين و برخــورد غيرمنطقي 
در  شــأن نمايندگي و مجلس شوراي 
اسالمي نيست. پزشكيان گفت: چنين 
برخوردهــا، توهين هــا و حرف هايي 
نه اسالمي، نه انســاني و نه شرعي و 
اخالقي اســت و از نظــر منطقي هم 

پذيرفتني نيست.
ســيدصادق طباطبايي نــژاد، ديگر 
نماينده مجلس با انتقاد از رفتار برخي 
نمايندگان مجلس با وزير امور خارجه 

به خبرآنالين گفت: اگر تصميم داريم 
در مسير منافع ملي و نظام جمهوري 
اسالمي حركت كنيم، بايد به گونه اي 
رفتار كنيم كه در نقد دولت و عملكرد 
خود، آب به آسياب دشمن نريزيم. اين 
عضو فراكســيون روحانيت پارلمان با 
تأكيد بر »اخالق نقد«، عنوان داشت: 
نقد يك نماينده مجلس بايد براساس 
»انصاف« باشــد؛ زيرا نقــدي كه از 
دايره انصاف خارج مي شــود، معناي 

»تخريب« پيدا مي كند.
عباس سليمي نمين از فعاالن سياسي 
اصولگرا در گفت وگويــي با جماران 
درباره شكل برخورد مجلس با دولت، 
گفت: متأســفانه برخــي نمايندگان 
در ظاهــر انقالبي گــري، به دنبال به 
بن بست رســاندن روابط ميان اين دو 
قوه هستند. سليمي نمين با اشاره به 
رفتار نمايندگان مجلــس در حضور 
ظريف، گفت: ما با اســتفاده از ادبيات 
غيرمتــداول در عرصــه سياســي 
نمي توانيم مجريان را در مسير درست 
هدايت كنيم، بلكه آنهــا را در موضع 
لجاج و تقابل قــرار خواهيم داد. وي 
افزود: وقتــي ما به رياســت محترم 
جمهور يا برخي وزرا لقب خائن دهيم، 
طبيعتا قادر به ايــن نخواهيم بود كه 
تعاملي داشته باشــيم. برخي آقايان 
ظاهرا صحن مجلس را با محلي براي 

سخنراني هاي آتشين يكي مي دانند.
محمد مهاجري، ديگر فعال سياســي 
اصولگرا نيز با اشاره به حواشي رخ داده 

هنگام ســخنراني ظريف، به ايرنا گفت: 
اهانت عده اي كه سيره شان شعار است، 
روشي اســت كه بايد در ۴سال آينده به 
آن عادت كنيم. متأســفانه اكثر افرادي 
كه امروز در جلســه داد مي زدند، درك 
حداقلي هم از سياست خارجي ندارند. 
خيلي دوســت دارم در جايي جمعشان 
كنم و از آنهــا بخواهم 200كلمه درباره 
محتــواي برجام بنويســند؛ نتيجه اش 
روشــن اســت و مطمئنم نمي توانند. 
مهاجري افزود: اگر كسي منطق داشته 
باشد، نياز به داد و بيداد و عصبانيت ندارد. 
همين كــه داد مي زننــد، يعني حرفي 
براي گفتن ندارند. نماينده اي كه همه 
مشكلش با وزير امور خارجه اين است كه 
چرا وي را وقتي كه در دوره قبلي نماينده 
بوده با خودش به سفر خارجي نبرده، چه 

انتظاري بايد از او داشت؟
ناصر قوامي، فعال سياسي اصالح طلب، 
در واكنش به برخوردهاي توهين آميز 
برخي از نمايندگان مجلس در مواجهه 
با عضو كابينــه دولــت دوازدهم، به 
اعتمادآناليــن گفــت: از اين مجلس 
كه به قــول آقاتهراني اكثريت اعضاي 
آن نمي دانند كميسيون، فراكسيون، 
اليحه و طرح چيســت، بيــش از اين 
انتظاري نيســت. تا زماني كه دولت 
روحانــي ســركار اســت، كار برخي 
اصولگرايــاِن مجلــس، دادن شــعار 
اســت. ايــن نماينــده ادوار مجلس 
تصريح كرد: با فرض بر اينكه شوراي 
حكام مي خواهد پرونــده ايران را به 
شوراي امنيت ســازمان ملل ببرد، در 
اين شــرايط كه وزارت امــور خارجه 
تحت فشار است و همه كشورها عليه 
ما بسيج شده اند، اين شــعار دادن ها 
برخالف منافــع ملي اســت. اين را 
هم بايــد درنظر بگيريــم كه ظريف 
توانسته است تا حدودي امور را پيش 
ببرد. هم اكنــون تضعيف كردن وزير 
امور خارجه به ضرر منافع ملي اســت 
و اگر فردي به منافــع ملي فكر كند، 

چنين اقدامي را انجام نمي دهد.

انتقادهاي گسترده از رفتار توهين آميز برخي از نمايندگان مجلس با وزير امور خارجه

نمره بد به انضباط  نمايندگان

شمار زنان نسبت به مجلس 
دهم كاهش نداشت  و 17زن مجلس

در بهارستان حضور دارند اما 
ســهم آنها از كرســي هاي هيأت رئيســه 

كميسيون ها آب رفته است.
از 17زن راه يافتــه بــه مجلــس يازدهم 
فاطمه رهبــر، نماينده تهران بــر اثر ابتال 
به كرونــا جان خود را از دســت داد و حاال 
شــمار زنان اين مجلس به عدد 16رسيده 
اســت. ســهم زنان اين دوره خانه ملت از 
12كرســي هيأت رئيســه صفر بوده و از 
8۴كرســي هيأت رئيســه كميسيون ها 
۴كرسي را به دســت آورده اند؛ يك كرسي 
سخنگوي كميسيون بهداشــت و درمان 
و3دبير كميسيون هاي آموزش، بهداشت 
و امور داخلي. مجلس داراي 1۴كميسيون 
تخصصي - منهاي كميســيون اصل نودم 
و كميســيون تدوين آيين نامه- است و هر 
كميسيون هيأت رئيسه 5نفره شامل رئيس، 

2نايب رئيس، 2دبير و سخنگو مي شود.
نگاه مجلس يازدهم به زنان مشــابه روند 
مجلس قبلي اش اســت؛ غيبــت زنان در 
هيأت رئيسه مجلس و رويگرداني از سپردن 
رياست كميســيون ها به زنان، مگر در رده 
سخنگويي يا دبيري كميسيون ها. به همين 
دليل همانند مجلس دهــم زنان اين دوره 
مجلس نيز تنها جايي كــه عنوان رئيس و 
نايب رئيســي را مي توانند تصاحب كنند 
در قامت كميسيون هاي وي ژه است كه در 
مجلس دهم پروانه مافــي نماينده تهران 
توانست عنوان رياســت كميسيون وي ژه 

درآمدهاي پايدار را به نام خود بزند.
ديگر زنــان مجلس هم فرصت بيشــتر به  
دســت نياوردنــد و به صورت چرخشــي 
هيأت رئيســه فراكســيون زنان را تجربه 
كردند؛ تجربه اي كه جايگاه و منصب رسمي 
در تصميم گيري هــاي بهارســتان ندارد، 
چراكه فراكســيون ها تشكل هايي هستند 
كه بيشتر به گعده هاي همفكري و هم نظري 
نماينــدگان مي ماند. نگاه به كرســي ها و 
ســمت ها در قوه مقننه نيز همچون ديگر 
ارگان هاي تصميم گيري كشور مردساالرانه 

است و همين مردســاالري و يا دست كم 
عدم اعتماد مــردان مجلس در ســپردن 
كرسي هاي هيأت رئيســه به زنان است؛ 
عدم اعتمادي كه بنا به سخنان اخير سميه 
محمودي، نماينده شهرضا توأم با تحقير و 
نگاه زن ستيزانه هم بوده است. او ديروز در 
شرح اين نگاه مصداق آورد كه هيأت 7نفره 
متشكل از اعضاي هيأت رئيسه مجلس بعد از 
بررسي درخواست زنان نماينده براي حضور 
در هيأت رئيسه كميسيون ها تأكيد كردند 
كه زن بايد بچه داري كند و به امورات خانه 

رسيدگي كند. 
او افزود: وقتي در مجلس از ظرفيت زنان در 
تركيب هيأت رئيسه مجلس و كميسيون ها 
استفاده نمي شود و يا كارمندان زن حتي 
نمي توانند در آزمون دبيري كميسيون ها 
شركت كنند چطور مي توان با سياست هاي 
ضد خانواده مقابله كرد، درحالي كه زن ركن 

اصلي آن است؟
محمودي در گفت وگو با ايلنــا ادامه داد: 
اينگونه اظهارنظرها خالف سياســت هاي 
تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده است كه 
رهبري بر آن تأكيد فراوان داشتند چرا كه 
باعث مي شود زن احساس كند داشتن فرزند 
باعث دوري وي از اجتماع خواهد شد و در 
پي آن بنيان خانواده نيز تضعيف مي شود. 
زمانــي مي توانيم طرح هايــي را در جهت 

تحكيم بنيان خانواده و ارتقاي جايگاه زن 
به تصويب برسانيم كه نگاه سنتي مجلس 

نسبت به زنان تغيير كند.
به جز مجلس ششــم كه 2 زن - ســهيال 
جلودار زاده و شــهربانو اماني - توانستند 
تابوي حضور در هيأت رئيســه مجلس را 
بشكنند و بر كرسي هيأت رئيسه تكيه زدند، 
كرسي هاي هيأت رئيســه و حتي رياست 
كميسيون هاي تخصصي در ادوار گذشته 
طلسم شده است؛ طلسمي كه با شعارهاي 
انتخاباتــي فهرســت چينان انتخاباتــي 
مطابقتي ندارد و اگرچه در فهرســت هاي 
انتخاباتي شــان ســهمي را به زنــان هبه 
مي كنند و نيمي از آراي انتخاباتي شــان را 
از زنان مي گيرند اما در بزنگاه تقسيم قدرت 
حتي نيم نگاهي هم به مديريت زنان ندارند.

ايــن رويگرداني كه در مجلــس دهم هم 
بروز يافت نماينــدگان زن آن دوره را برآن 
داشت تا با به دســت آوردن الزام قانوني به 
دادن سهميه حضور به زنان براي انتخابات 
مجلس به شمار بيشتر و در نتيجه اثر گذاري 
بيشــتري دســت يابند، در همين راستا 
هم طــرح اختصاص حداقل يك ششــم 
فهرست هاي انتخاباتي به زنان در حوزه هاي 
انتخابيه باالي 6كرسي را طراحي و تدوين 
كردند. اگرچه اين طــرح به امضاي نيمي 
از مردان مجلس رســيده بــود و در زمان 
رأي گيري قريب بــه اتفاق نمايندگان مرد 
به نشان همراهي و موافقت عدد ۴را فرياد 
مي زدند اما در نهايت ايــن طرح فقط 63 
راي به دســت آورد و از دستور كار مجلس 

خارج شد.
اگر اين طرح مصوب مي شد سهم ورود زنان 
به مجلس به صورت قانوني افزايش مي يافت 
و از 290كرسي پارلمان،  50كرسي به زنان 
مي رسيد؛ تبعيض مثبتي كه در بسياري از 
كشورها سبب ارتقا و افزايش شمار زنان در 
عرصه هاي تصميم گيري شده است؛ چنان 
كه اختصاص دادن سهميه 30درصدي به 
زنان و جوانان در كشورهاي آسياي جنوب 
شرقي در حوزه مشاركت سياسي و ورود به 
مجلس سبب تغيير چهره نظام مديريتي و 

پارلماني آنها شده است.

سهم زنان در  مديريت مجلس آب رفت

مايه دلگرمي براي آمريكا
از ميان واكنش هاي خارجي به اتفاقات جلســه علني روز يكشنبه مجلس، 
بازتاب يك خبر در روزنامــه گاردين نكته قابل توجهي داشــت كه رفتار 
نمايندگان مجلس با وزير امورخارجه را مايه دلگرمي آمريكا دانست. گاردين 
با انتشار تصويري از ظريف به انتقاد نمايندگان مجلس از وزير امور خارجه 
واكنش نشان داد و نوشت: وزير خارجه ايران در مجلس، دروغگو خطاب شد و 
به باد طعنه گرفته شد! اين نمايِش خشم، احتماال، آمريكا را دلگرم مي كند كه 

تحريم ها به تنش داخلي دامن زده است.
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به جز مجلس ششم كه  2زن- سهيال جلودار زاده و شهر بانو اماني- توانستند  تابوي حضور در هيأت رئيسه  مجلس را بشكنند و بر كرسي 
هيأت رئيسه  تكيه زدند ، كرسي هاي هيأت رئيسه و حتي رياست كميسيون هاي تخصصي در ادوار گذشته  طلسم شده است

 سميه محمودي، نماينده شهرضا: وقتي 
در مجلس از ظرفيت زنــان در تركيب 
هيأت رئيســه مجلس و كميسيون ها 
استفاده نمي شود و يا كارمندان زن حتي 
نمي توانند در آزمون دبيري كميسيون ها 
شــركت كننــد چطــور مي تــوان با 
سياســت هاي ضد خانواده مقابله كرد، 
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يادداشت

امير جاللي ندوشن
 روانپزشك

انگ كرونا و احتمال كتمان بيماري 

انگ يا استيگما وضعيتي روانشناختي و 
جامعه شناختي است كه در مورد بسياري 
از بيماري ها و وضعيت هاي انســاني رخ 

مي دهد. انگ به معناي باورهاي كليشه اي منفي در مورد بيمار يا يك 
بيماري است. يكي از رايج ترين و شناخته شده ترين نمودهاي انگ 
برچسب ها و باورهاي منفي كليشه اي است كه مردم جوامع نسبت 

به اختالالت روان پزشكي روا مي دارند.
سازمان هاي جهاني چون ســازمان جهاني بهداشت، صليب سرخ 
جهاني و يونيســف بعد از مدتي از همه گيري وسيع بيماري كرونا 
در مورد انگي كه مي تواند باعث تبعيض عليه مبتاليان اين بيماري 
شود، هشدار دادند. البته در ايران و به دنبال اعالم پويشي عليه انگ 
كرونا كه پاك نام گرفت عده اي از متخصصان اعالم كردند كه انگ 
كرونا واقعيت ندارد، و پويشــي چون پاك بي فايده و حتي زيانبار 

است.
من در كنار ساير كساني كه اين پويش را معرفي كردند در نقدي بر 
نقدها گفتيم كه هدف ما آن است كه كسي مجبور نباشد بيماري را 
مخفي كند و از آن خجالت بكشد، بلكه دنبال درمان باشد و بيشتر 
هدف ما همدلي است. مي دانيم كه   اكنون درمان و مشاوره سوگ 
براي سوگواران كرونا در مراكز بهداشت ارائه مي شود و بنا به نتايج 
اوليه از آن جلسات، يكي از مهم ترين داليل نگرفتن خدمات مشاوره 
از ســوي خانواده ها انگ اين بيماري است كه ممكن است از سوي 
جامعه و مردم به آنها وارد شود. از ســويي ديگر پژوهش ها داللت 
دارد كه در مورد ابوال كه يك بيماري نزديــك از جهت ماهيت به 
كوويد-19 است و چند سال پيش در آفريقا شايع شد انگ بيماري 
باعث شده بود كه خانواده ها بيمارانشان را در خانه نگه دارند و حتي 

جسدها را در خانه مخفي مي كردند.
 باور من اين اســت كه اگر چيزي مانع اعالم بيمــاري و پيگيري 
نكردن براي درمان يا كتمان آن شــود، باور به اين نكته است كه 
اين بيماري باعث انگ، تحقير، تبعيض يا محروميت هايي ازجمله 
اخراج از محــل كار يا طرد در روابط اجتماعي مي شــود. بنابراين 
بايد به سمتي حركت كنيم كه انگ جاي خود را به همدلي دهد و 
همگان بياموزيم كه به جاي تــرس و دوري از يكديگر، از يكديگر 

مراقبت كنيم.
يكي از راه هايي كه باعث مي شــود بتوانيم از هم مراقبت كنيم اين 
است كه در تماس هاي اجتماعي همگي ماســك بپوشيم، فاصله 
اجتماعــي را همانند روزهاي ابتدايي شــيوع ويروس كرونا جدي 
بگيريم و همچنان اصول اوليه بهداشت فردي همچون شستن مرتب 
دست ها را رعايت كنيم. به نظر مي رسد كرونا مهمان امروز و فرداي 

ماست، بنابراين بايد زيست باكرونا را بياموزيم و جدي بگيريم.

محمدصادق خسروي عليا
خبر نگار

  از جمع فراري است؛ تا آنجا 
كه مي تواند از اين دار و دسته گزارش

كــه بــا فاصلــه در صــف 
ايستاده اند، فاصله مي گيرد. دور مي شود. در 
كنجي در آخرين نقطه اي كه مشرف است 
به آزمايشگاه پناه مي گيرد. دست هايش را 
زنجير مي كند در سينه اش طوري كه انگار 
بخواهد خــودش را در آن پناهــگاه ناامن 

محكم بغل كند.
چند اليه دســتمال كاغذي زير 2ماسك 
3اليه چپانــده، دهان و بينــي اش به طرز 
بيرحمانه اي كيپ شده و مثل دونده اي كه 
تازه به خط پايان مسابقات ماراتن رسيده، 

سخت نفس مي كشد.
سارا تنها آمده اســت. دلهره از چشمانش 
بيرون مي ريزد. قرار است تا چند دقيقه ديگر 
وقتي جواب منفي تست كرونا را گذاشتند 
كف دستش، شــادي اش را با بقيه تقسيم 
كند. در جمع كوچك خانواده اش جشــن 

بگيرد و به ريش دلهره هاي االن بخندد.
دختر 21ساله به ســاعتش نگاه مي كند؛ 
10صبح اســت. بند ماســك جراحي را 
محكم تر مي كند، دستكش ها را مي پوشد 
و به ســمت آزمايشــگاه مي رود. به جمع 
ايستاده در صف كه مي رســد، نفسش را 
حبس مي كند و طوري بــا احتياط از كنار 
آنها رد مي شود كه غبار اطراف روي لباسش 

ننشيند.
ســارا 2دقيقه پيش مي گفــت، مي داند 
90درصــد آدم هايــي كــه در اين صف 
ايستاده اند جواب كروناي شان مثبت است: 

»ازشــون فاصله 
گرفتــم، آخه من 
كرونا ندارم. تو يه 
آژانس هواپيمايي 
كار مي كنم يكي 
از همكارانــم كه 
خيلي از من فاصله 
داره كرونا گرفته، 
به خاطــر  مــن 
اســترس آمــدم 
آزمايــش بدهم. 
هيچ عالئمي هم 
ندارم حالم خوب 
خوبه. چنــد روز 
قبل آزمايش دادم 

و االن آمدم جوابش را بگيرم.«
10دقيقه بعد سارا كرونايي مي شود. جواب 
تست مثبت است. صورتش رنگ گچ شده، 
مثل تسخير شده ها، به آخر خط رسيده ها. 
توي پياده رو فرياد مي زند: »من نمي خوام 
بميرم! من نمي خوام به خاطر كروناي لعنتي 
بميرم. خدايــا به خاطر هيــچ و پوچ نبايد 

بميرم...«
واكنش كرونا مثبت ها به هياهوي ســارا 3 
گونه است؛ دســته اول بي  تفاوت هستند، 
گروه بعدي بــا او همزاد پنداري مي كنند و 
براي احتمال مرگ شان پيش پيش اشك 
مي ريزند، اما گروه ســوم كه واقع بينانه با 

موضوع روبه رو شده اند، سعي دارند به سارا 
بفهمانند: »نبايد كرونا گرفت اما اگر مبتال 
شدي هم دنيا به آخر نرسيده و قرار نيست 

بميري.«
براي سارا تاكسي مي گيرند، راننده گذري 
بابت اينكه كســي ســر كرايه بــا او چانه 
نمي زند، خوشحال اســت. سارا پشت سر 
راننده مي نشــيند، راننده شيشــه را باال 
مي دهد، كولر را روشن مي كند و ماسكش 
را بر مي دارد تا در هواي سالم ماشين نفس 

بكشد!

ي  تـست هـــا
مشكوك

126 آزمايشــگاه 
تشــخيص كرونا 
شــبانه روزي در 
كشــور فعاليــت 
مي كنند. در تهران 
عالوه بر انســتيتو 
پاستور كه به عنوان 
تشــخيص  مركز 
ويــروس كرونــا 
معرفي شده، برخي 
بيمارســتان ها و 
چند آزمايشگاه خصوصي هم در اين زمينه 
خدمات مي دهند كه اين روزها مقابل آنها، 
افراد مشــكوك به كرونا صف مي كشــند. 
معروف ترين آزمايشــگاه پايتخت، مركز 
ويروس شناسي دكتر كيوان است در خيابان 

بهشتي.
بين افــرادي كه بــراي تســت كرونا به 
آزمايشــگاه دكتر كيوان آمده اند، تعدادي 
پرســتار و كادر درماني بيمارستان ها هم 

هستند.
آنها و حتي تعــدادي از مراجعه كنندگان 
مي گوينــد تســت رايــگان بســياري از 
بيمارستان ها براي تشــخيص كرونا قابل 

اعتماد نيستند! به گفته فاطمه خانم »م« 
و خواهــرش نرجس كه هر دو پرســتار 2 
بيمارستان مختلف در تهران هستند، تست 
كروناي آنها در بيمارســتان منفي بوده اما 
اينجا مثبت شــده: »۴روز پيش به خاطر 
گلودرد و تب باال تو بيمارســتان خودمان 
تست داديم گفتن منفيه. ما هم قاعدتا به 
كارمون تو بيمارستان ادامه داديم اما 2روز 
بعد عالئم شديدتر شد. اومديم اينجا تست 
داديم، االن مثبت شد. بازم خدا رو شكر كه 
احتياط كرديم امــا مطمئنا خيلي ها رو به 
اين ويروس آلوده كرديم. باالخره آدم وقتي 
بدونه كرونا داره، بيشتر احتياط مي كنه تا 

وقتي اطالع نداره از ناقل بودنش.«
خانم رضايي، كارمنــد بخش خصوصي از 
مشــكالتي مي گويد كه يك تست اشتباه 
براي او و خانواده اش ايجاد كرده: »يك ماه 
پيش عالئم كرونا داشــتم. تو بيمارستان 
تست رايگان دادم، گفتن منفيه. با اين تصور 
كه كرونا ندارم به خونه رفتم. چند روز بعد 
حالم بد شد و بستري شــدم. خدا رو شكر 
من خوب شــدم اما هنــوز درگير بيماري 
كروناي پدر و مادرم و اطرافياني هســتم 
كه به خاطر من مبتال شــدند. امروز تست 
خواهرم هم مثبت شد؛ نگاهش كنيد، اون 

گوشه ايستاده...«
نه تنها پرســنل درماني، حتي افراد عادي 
كه به اين آزمايشگاه مراجعه كرده اند هم از 
ناهمخواني تست  هاي رايگان با تست هاي 

آزمايشگاه هاي خصوصي شكايت دارند.
آقاي وحيدي ۴۵ساله راننده تاكسي است 
و به همشــهري مي گويد: »2روز به اصرار 
دخترم كه خيلي نگران سالمتي من است، 
تست دادم توي بيمارســتان. قبول نكرد. 
گفت بايد بريم آزمايشگاه خصوصي. همان 
ساعت در همان روز اومدم اينجا تست دادم. 
حاال بيمارســتان مي گه كرونا داري. اينجا 

تستم منفي شده! االن تكليف من چيه!؟«

خطاي كيت ها و كرونا دومي ها
خطاي كيت هاي تشخيصي قابل كتمان 
نيست . شــكايت هاي مردمي در اين باره 
از طريق ســامانه 190 به گــوش وزارت 
بهداشــت هم رســيده. محمد حســين 
حيدري، مديركل دفتر بازرســي وزارت 
بهداشت 2هفته پيش در نشست خبري 
كه به صورت ويدئو كنفرانــس در وزارت 
بهداشــت برگزار شــد، گفت: »درمورد 
خطاي كيت هاي تشــخيصي متأسفانه 
اين مســئله وجود دارد. بســياري از اين 
كيت ها بسته به اينكه توليد كدام شركت 
داخلي يا خارجي باشند، ميزاني از مثبت 
يا منفي كاذب دارند. اين مشكل البته در 
ابتداي اپيدمي كرونا كه مجبور بوديم هر 
كيت وارداتي يا حتي اهدايي را قبول كنيم 
بيشتر بود، اما با مديريت انستيتو پاستور 
ميزان خطاي كيت هاي تشــخيصي به 
حداقل رسيده اســت و آزمايشگاه هاي 
خصوصي هم تحت نظارت انستيتو پاستور 
كيفيت تست ها و زمان جوابدهي را بهتر 

كرده اند.«
محمد، پرســتار يك بيمارستان دولتي 
امروز براي بار دوم تست كرونايش مثبت 
شده: »اســفند98 كرونا گرفتم. بستري 
نشدم. درست مثل يه آنفلوآنزاي خفيف 
بود. 3روز تب و لرز و 2هفته ســرفه؛ بعد 
تمام شد. اما چند روزه دوباره تب و گلودرد 
اومده سراغم. 3روز پيش تست دادم، االن 

دوباره مثبته.«
چندي پيش مركز كنترل و پيشــگيري 
بيماري ها در كره جنوبــي اعالم كرد كه 
آزمايش كرونــاي 1۴1بيمار پيشــين 
كوويد-19 بــراي بار دوم مثبت شــده 
اســت. البته قبل تر موارد محدودي هم 
از شــهر ووهان چين، مركز شيوع كرونا، 
گزارش شده بود اما هنوز يافته هاي علمي 
در مورد صحت و سقم ابتال به كرونا براي 

 بار دوم به نتيجه قطعي نرســيده است.

در همسايگي كرونا
از 37نفــري كه طي 3ســاعت بــه اين 
آزمايشگاه مراجعه كرده اند، جواب تست 
23نفر مثبت اســت. هرچند پاسخگويي 
به صــورت آنالين اســت، اما بســياري 
به صورت حضوري براي پاســخ مراجعه 

مي كنند.
رفت وآمد زياد بيماران باعث شده كاسبان 
و اهالي محل شاكي شوند. در چند قدمي 
اين آزمايشگاه ســوپر ماركت، رستوران، 
مغازه ميوه فروشي و دفتر مشاوره امالك 
واقع شده كه هيچ كدام دل خوشي از اين 

رفت وآمد ها ندارند.
آقاي مســعودي در دفتر امالكش يكه و 
تنها نشسته و ماسك را تا بيخ چشم ها باال 
كشيده. چيدمان صندلي ها طوري است 
كه كسي نتواند نزديك شود. او مي گويد  
هر 3مشــاورش به كرونا مبتال شده اند: 
»افرادي كه به اين آزمايشــگاه مراجعه 
مي كنند، اغلب از ما آدرس آزمايشگاه رو 
مي گرفتند. اين در را باز مي كردند و آدرس 
مي گرفتند مشــاورهاي مــا هم به خاطر 
همين موضوع كرونا گرفتند. االن پسرم 
به من گفته اگر سر كار بري ارتباطمون رو 
باهات قطع مي كنيم. مي ترسه منم كرونا 
بگيرم.« عالوه بر كاســبان و مغازه داران، 
اهالي محل هم از اين وضعيت گاليه دارند. 
خانم ســرابي مي گويد: »اهالي اين محل 
خداي ناكرده طرف صحبت شون بيمارها 
نيســتن. ما به صاحب اين آزمايشــگاه و 
شهرداري انتقاد داريم. هيچ وقت اين اطراف 
را ضد عفوني نكردنــد. نقطه اي كه اينقدر 
حساسه. نه پاركينگي داره نه سالن انتظار. 
بيچاره بيمارها تو پياده رو مي نشــينند. 
انصاف هــم خوب چيزيه.« تســت كرونا 
اين روزها در آزمايشــگاه هاي خصوصي 
كه گويا ضريب خطايشــان كمتر است، 
2۵0هزار تومان آب مي خورد. بي شــك 
بســياري از مردم توانايي مالي ندارند و به 
همان تســت هاي مجاني اكتفا مي كنند. 
هرچند كرونا در اينجــا و در صف جواب 
آزمايشگاه ترسناك تر و جدي  تر است، اما 
بعد از گرفتن جواب مثبت آزمايش براي 
همه هم آنقدرها ســخت نيست. مادري 
به همراه دختر جوانش روي تنها نيمكت 
مقابل آزمايشگاه نشسته اند؛ بدون ماسك 
و دســتكش در دوقدمي صــف بيماران 
مشــكوك به كرونا ظرف آبميوه را ســر 
مي كشند. آنها با هم خوش و بش مي كنند 
و لبخند مي زنند. جواب تست شان مثبت 
است! مادر اميدوار است و مي گويد: » تالش 
كرديم كه مبتال نشيم  اما نشد. حاال پيش 
از مرگ وا ويال كنيم كه چي. خدارو شكر 
كه هنوز طوريمون نيست. فعال حالم خوبه 
و بعدش هــم خدا كريمــه.« مي گويد از 
همين جا مي رود قرنطينــه؛ براي 1۴روز 
و به همــه مي گويد كه كرونــا گرفته. در 
كيفش را باز مي كند از ميان بسته 100تايي 
ماســك ها 2تا برمي دارند. ماسك  ها را به 
چهره مي كشند و در ميان جمعيتي ناپديد 

مي شوند كه مثل آنها ماسك زده اند.

هشدار

افزايش بي سابقه آمار 
فوتي  هاي كرونا

هشــدارها نســبت به وضعيت نگران كننده 
شيوع كرونا در كشــور در حالي ادامه دارد كه 
در تهران مرگ ومير روزانــه بر اثر كوويد-19 
ركورد شكسته است. ماسك اجباري، تصميم 
ديرهنگام دولت بر صورت تعداد زيادي ازمردم 
نشســته اما آنچه اين روزها در بيمارستان ها 
و بهشــت زهراي تهــران مي گــذرد نتيجه 
عادي سازي هفته هاي گذشته است؛ بيماران 
بدحال، مرگ وميرهاي پي در پي و تست هايي 

كه يكي پس از ديگري مثبت مي شوند.
ديروز ســعيد خــال، مديرعامل ســازمان 
بهشــت زهرا گفت كه آمــار فوتي هاي كرونا 
به طور بي ســابقه اي افزايش پيدا كرده است. 
اين در حالي اســت كه مقايســه آمار رسمي 
كه روزانه اعالم مي شــود هم گوياي آن است 
كــه مرگ ومير بر اثــر كرونــا در 1۵روز اول 
تير در مقايســه با 1۵روز اول خرداد افزايش 
قابل مالحظه اي داشــته اســت. خبرگزاري 
تســنيم ديروز اين آمارها را روي نمودار آورد 
و نشــان داد افزايش آمــار مرگ ومير عددي 
132درصدي را نشــان مي دهد؛ در نيمه اول 
خرداد تعــداد فوتي هاي كرونايــي 888نفر 
بوده درحالي كه در نيمــه اول تير تعداد كل 
مرگ وميرها به 206۴نفر رسيده است. همه 
اينها در حالي است كه مسعود مرداني، عضو 
ستاد ملي مقابله با كرونا معتقد است كه آمار 
مرگ وميرهاي كرونا از اين تعداد باالتر است 
چرا كه برخي افــراد بر اثر كرونا جانشــان را 
از دســت مي دهند اما چون بيمــاري در آنها 
تشخيص داده نشده و براي مثال پس از مرگ 
به بيمارستان رسيده اند، دليل مرگشان كرونا 
ثبت نمي شــود. هشــدارهاي ديروز رئيس 
سازمان بهشــت زهرا نگران كننده است چرا 
كه معروف  ترين قبرســتان تهــران، يكي از 
گلوگاه هايي اســت كه نبض مرگ ومير كرونا 
را زير دستش دارد. ســعيد خال، رئيس اين 
سازمان مي گويد كه پس از فروكش 80روزه 
كرونا در تهران، دوباره شمار فوتي ها در هر روز 

افزايش چشمگيري يافته است.
خال گفت: »بيماري كرونا دوباره شايع شده 
و وضعيت نگران كننده اي پيش روي ماست. 
اعداد و ارقامي كه براي فوتي هاي كرونا ثبت 
مي شود در 7۵روز گذشته بي سابقه بود و اگر 
پروتكل هاي بهداشتي به درستي رعايت نشود 

تهران به شرايط سخت بازخواهد گشت.«
در ماه هاي گذشته اعالم آمار تفكيكي استان ها 
ممنوع شده است. آمار ابتال و مرگ ومير روزانه 
صرفا به صورت كشوري اعالم شده و شدت ابتال 
به كرونا در مناطق مختلف كشور از طريق يك 
طيف رنگي از سفيد تا قرمز روي نقشه كشور 
اطالع رساني مي شود. درباره اينكه روزانه چند 
نفر در تهران بر اثر كرونا جانشــان را از دست 
مي دهند، اطالعات شــفافي منتشر نشده اما 
پيگيري هاي خبرنگار همشهري نشان مي دهد 
اين آمار در روزهاي اخير از عدد ۵0نفر در روز 

باالتر رفته است.

كوچه آزمايشگاه ماجراهايي 
دارد. آقاي مسعودي در دفتر 
امالكش يكه و تنها نشسته و 
ماسك را تا بيخ چشم ها باال 
كشيده. چيدمان صندلي ها 
طوري است كه كسي نتواند 
نزديك شود. او مي گويد  هر 

3مشاورش كرونا گرفته اند 

در آزمايشگاه هاي تشخيص كوويد-19چه خبر است

كمدي وحشت در صف كرونا

گزارش دو    

»نيلوفر« بعد عيد فطر از مربي باشگاه  خود دائم پيام هايي 
دريافت مي كرد كه اگر كالس هايش را تا پايان خرداد كرونا

جبران نكند، همه آنها سوخت مي شود. مربي شان اصرار 
داشت كه همه پروتكل هاي بهداشتي در باشگاه رعايت مي شود و جاي 

هيچ نگراني نيست.
در ابالغيه جديد ستاد مقابله با كرونا، تنيس، تنيس روي ميز، دارت، 
پتانگ، شطرنج، وزنه برداري، بدمينتون، قايقراني انفرادي، دووميداني، 
اسكيت، بولينگ، تيراندازي، ســواركاري، طناب زني، كوهنوردي و 
يوگا بازگشايي شده اند. چالش هاي زيادي براي ازسرگيري تمرينات 
ورزشي وجود دارد كه يكي از مهم ترين آنها در رابطه با تنفس است. 
ماسك هاي مختلف بسته به ضخامت شان مي توانند در ورود جريان 
هوا محدوديت هايي ايجاد كنند. با ورود هواي كمتر، بدن هم اكسيژن 

كمتري دريافت مي كند.
ســتاد ملي كرونا با درنظر گرفتن جوانب متعدد درباره بازگشايي ها 
تصميم مي گيرد. يكي از آنها حمايت از كســب و كارها و تالش براي 
بازگرداندن جامعه به روال نيمه عادي زندگي است. همه افراد حتي 
اعضاي اين ســتاد هم الزاما با تمام تصميماتي كه گرفته مي شــود، 

موافق نيستند. 
حميد عمادي، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا، مخالف حضور مردم در 
باشگاه هاي ورزشي است و به مردم توصيه نمي كند در اين شرايط در 

فضاهاي بسته ورزش هاي هوازي انجام دهند .
او به همشهري مي گويد: »تخت بيمارستان ها مثل دور اول شيوع كرونا 
پر از بيمار شده اما مردم هيچ پروتكل خاصي را رعايت نمي كنند. دولت 
به دليل نگراني هاي اقتصادي تصميم گرفته باشگاه ها و بسياري از اماكن 
ديگر را بازگشايي كند اما مردم خودشان بايد به فكر سالمت شان باشند 

و اصول بهداشتي را سختگيرانه رعايت كنند«.

ورزش با ماسك يا بي ماسك
اما افرادي مثل نيلوفر كه مي خواهند دوباره ورزش را شروع كنند يا مدت 
طوالني ورزش نكرده اند، چه بايد بكنند؟ آيا استفاده از ماسك در زمان 

ورزش مشكل را حل مي كند؟
عمادي در اين باره توضيح مي دهد: »ورزشكاران در زمان ورزش، دوست 

دارند نفس هاي عميق بكشند و بدن به دليل فعاليت بيشتر به اكسيژن 
بيشــتري هم نياز دارد اما وقتي ماسك جلوي دهان و بيني شما قرار 
دارد، عمال نمي توانيد تنفس كاملي داشته باشيد. افراد نفسشان تنگ 
مي شود و نا خواسته ماسك را برمي دارند. همين اتفاق خطرناكي است 

كه احتمال ابتالي آنها به ويروس كرونا را باال مي برد.«
مسئله ديگري كه درباره ورزش در باشگاه ها وجود دارد، فضاي سربسته 
آنها و احتمال انتقال بيماري از ناقالن خاموش است. به گفته عمادي، 
متخصصان و اپيدمولوژيســت ها ورزش در فضاهاي بسته را توصيه 
نمي كنند؛ چراكه كوويد-19دوره كمون دارد: »ناقالن بدون عالمت 
مي توانند بسياري از مردم را ناخواسته بيمار كنند. يكي از تغييراتي كه 
با شرايط كنوني ناگزيريم در زندگي روزمره به آن توجه كنيم، تغيير 
عادات ورزشي است. طبعا اين موضوع موقت خواهد بود تا زماني كه 
درماني براي اين بيماري پيدا شود. توصيه من به ورزشكاران اين است 
كه ورزش هاي انفرادي را جايگزين كرده و در فضاي آزاد ورزش كنند. 
در استخرها كه ديگر امكان ماسك زدن هم وجود ندارد و توصيه اكيد 

دارم مردم از رفتن به استخر ها خودداري كنند.«

در باشگاه به روي همه باز است
در باشگاه به طور خودكار باز مي شود. در زمان ورود نياز به هيچ تماسي 
با دست نيست اما در محوطه ورودي باشگاه، جايي كه محل رفت وآمد 
مداوم مشتريان است، تمهيداتي براي پيشگيري از ابتال به بيماري يا 

شكستن زنجيره انتقال پيش بيني نشده است.
دور ميز ثبت نام باشگاه پوشش خاصي وجود ندارد. گويا خبري از كرونا 
نيست و همه مثل قبل به كارشان ادامه مي دهند، ماسك يا شيلد به 
پوشش كاركنان باشگاه اضافه نشده اما دستگاه حضور و غياب كال از 
كار افتاده است. در ورودي باشــگاه پاپوشي به كسي داده نمي شود و 

همه همچنان از وسايل مشترك استفاده مي كنند؛ حتي ورزشكاران.
نيلوفر پس از 3 ماه به باشگاه بازگشته و همانطور كه مربي شان گفته 
به دليل كوچك بودن فضاي باشگاه فقط ۵نفر در يك سانس ورزشي 
حاضر هستند. اين خبر خوبي است، مي توان به رعايت فاصله اجتماعي 

اميدوار بود.
 2 نفرشان شيلد به صورت زده اند و 2 نفر باقيمانده به صورت نمادين 

ماسك ها را تا زير چانه هايشان پايين آورده اند. ورزش با وجود ماسك و 
دستكش و نگراني هاي مربوط به كرونا پيچيدگي هاي خودش را دارد. 
گرفتن كش با دستكش عمال ممكن نيست و زنان بي خيالش مي شوند.
»واقعا نمي شود با ماسك ورزش كرد. چطور با ماسك آب بخورم؟ اگر 
قرار است بگيريم با همان يك لحظه اي هم كه مي خواهيم آب بخوريم، 
مبتال مي شويم.« اينها را سعيده مي گويد كه عالقه زيادي به ورزش دارد 
و حاال دل به دريا زده و با وجود مخاطرات احتمالي به باشگاه برگشته 
است. مينو محرز، متخصص بيماري هاي عفوني و عضو ستاد ملي مقابله 
با كرونا هم به همشهري مي گويد: »باشگاه ها به دليل فضاهاي بسته 
هواي باكيفيتي ندارند و مي توانند فضايي براي انتقال كوويد-19باشند. 
عالوه بر اينها استفاده از وسايل مشترك هم مي تواند كانوني براي انتقال 
بيماري باشد.« در باشگاه هايي كه خبرنگار همشهري از آنها بازديد كرده 
به رغم ابالغ پروتكل ها، ضد عفوني لوازم ورزشــي به طور منظم انجام 
نمي شود. تشك  هاي دستگاه ها پوشش محافظ يكبار مصرف ندارند و 
تنها بعضي از ورزشكاران با ضدعفوني كننده هايشان مواد ويروس كش 
را روي دستگيره ها و بخش هاي پر استفاده دستگاه ها اسپري مي كنند.

به گفته متخصصان، ورزش كردن با ماســك مي تواند عوارضي براي 
سالمت افراد داشته باشد؛ چراكه ماسك دريافت مقدار هواي مورد نياز 
براي انجام ورزش هاي سنگين را  دشوار مي كند. مي دانيم كه پوشيدن 
ماسك جراحي مقاومت در برابر جريان هوا را افزايش مي دهد و در مقابل 
ورزش  كردن باعث مي شود تنفس سريع تر و شديدتر شود؛ بنابراين 
استفاده از ماسك در طول ورزش ممانعت زيادي در برابر جريان هوا 
ايجاد مي كند. تهويه باشگاه يكي از موارد مهم بهداشتي است؛ حتي 
مدتي شايع شده بود كه از طريق باد كولر كرونا منتقل مي شود، اما در 

اين باشگاه تهويه فقط از طريق يك هواكش انجام مي شود.
در آشپزخانه باشگاه مسئول بوفه زني ميانسال و خوشروست. هدفون 
از گوش درمي آورد، ماسك را پايين تر از بيني روي چانه ثابت مي كند: 
»قبال خودم كنار بچه ها ورزش مي كردم، اما االن برنامه ام شده هفته اي 
2بار شستن تشــك ها، روزي 3 بار ضدعفوني دمبل و طناب و چوب، 
يك بار هم ضدعفوني كل باشگاه. هميشه با انرژي خوب براي بچه ها 
غذا درست مي كردم، خيالم راحت بود كه آنها بعد از ورزش غذاي سالم 

مي خورند، حاال ديگه پخت وپزي ندارم، اما كارم دوبرابر شده است.«

با جاشمعي وزنه بزن
بنفشه از سركار رسيد، لباس عوض كرد، با يك پارچه وسط اتاق پذيرايي 
خانه ايستاد. ارتباط برقرار شد و شروع كرد روبه روي صفحه گوشي اش 
باال و پايين پريدن. صداي بلندش را همه اعضاي خانواده مي شنيدند 
وقتي شروع به شــمارش كرد. به هر حال امكانات داخل خانه كافي 
نيست. او  جاشمعي ها را مثل دمبل در دست گرفت و شمردن را ادامه 
داد. او يكي از ورزشكاراني اســت كه هنوز تمايلي به ورزش در فضاي 
بسته باشگاه ها ندارد و ورزش در خانه با اپليكيشن ها يا دوره هاي آنالين 
را ترجيح مي دهد. آدم هاي شــبيه او كم نيستند و البته افرادي كه با 
بيماري هاي زمينه اي مانند آسم، برونشيت، فيبروز كيستيك، فيبروز 
ريوي مواجهند و زندگي با مراقبت هاي ويژه در دوره و زمانه كرونا براي 

آنها انتخاب نيست،  اضطرار است.

دوتا بزن يكي نزن
وقتي قرنطينه اعالم شــد همه فقط براي كارهاي ضــروري از خانه 
خارج مي شدند اما بودند در اين بين كساني با اين باور كه »ما خيلي 
قوي هستيم و كرونا نمي گيريم.« آنها همان هايي هستند كه در دوره 
تعطيلي باشگاه ها طوري كه خانواده هم نفهمند وسيله هاي ورزشي 
و كتاني هايشان را داخل پاكت مي گذاشــتند و راه مي  افتادند سمت 
باشگاه؛ با رمز دوتا بزن يكي نزن. »دو تا ضربه مي زديم به در بعد يكي؛ 
نگهبان مي دونســت و در را باز مي كرد. رفتيــم و ورزش هم كرديم. 
فقط  دست هايمان را مي شستيم و از ماسك و دستكش هم استفاده 
نمي كرديم.«  اينها حرف هاي »نيما« اســت كه در روزهاي اسفند و 
فروردين هم كه همه در قرنطينه خودخواسته به سر مي بردند دست از 
باشگاه رفتن برنداشته: »من از اين بدن خرج زندگي مو درميارم و اگر 
بهم بخوره دوباره ساختنش خيلي زمان مي بره. من مربي باشگاه هستم 
و عكس من را بر ســردر خيلي از باشگاه هاي ورزشي مردانه در سطح 

شهر تهران مي بينيد. نمي توانم كه ورزش را تعطيل كنم!«
افراد زيادي مثل »نيما« نيستند؛ بســياري از كساني كه اين روزها با 
كيف و كفش ورزشي پله هاي باشگاه ها را باال و پايين مي روند در ماه هاي 
گذشته ايده هاي متفاوتي براي ورزش را امتحان كرده اند؛ از ورزش روي 
پشــت بام ها گرفته تا پياده روي و دويدن شبانه در خيابان ها. حاال اما 
كرونا و ماجراهايش ادامه دار شده و تعداد بيشتري از همان آدم ها به اين 
فكر مي كنند كه بايد زندگي كردن را از سر بگيرند؛ ولو با وجود مخاطره  
ابتال به بيماري؛ هر چند كه متخصصان مي گويند بهتر است ورزش در 
فضاهاي بسته همچنان تا اطالع ثانوي به تعويق بيفتد و در آخر اين شما 
هستيد كه تصميم مي گيريد كجا و چطور ورزش كنيد. اما يادتان باشد 

كه كرونا همچنان از رگ گردن به شما نزديك تر است!
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گزارش همشهري از ركود فعاليت باشگاه هاي ورزشي پس از ماه ها تعطيلي

اينجا هم خبري نيست
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شــیوع كرونا موجب گرمی بازار 
خرید اینترنتی و افزایش ســهم 
فروشــگاه های مجازی از توزیع 
خرده فروشی كاال در ایران و ســایر كشورهای جهان شده است. اما 
برخالف كارآمدی این شیوه عرضه در تامین نیاز خانوارها در اغلب 
كشورهای پیشرفته، هنوز هم نظام خرده فروشی اینترنتی كاال در 
كشورمان با اما و اگرهای بسیاری حتی در فروشگاه های دارای نماد 
اعتماد الكترونیك مواجه است. از عرضه كاالهای ممنوعه و قاچاق 
گرفته تا فروش كاالهای بی كیفیت، عرضه چندنرخی، گرانفروشی 
و... برخی كاالهای دارای نرخ مصوب مانند انواع محصوالت بهداشتی 
مرتبط با شیوع كرونا در فروشــگاه های اینترنتی به رویه ای جاری 
تبدیل شده است؛ گرچه هرازچندی اخباری مبنی بر برخورد با جعل 
نشان نماد اعتماد الكترونیك برخی شــركت های متخلف یا ابطال 
نماد، جریمه و برخورد با برخی دیگر از شركت های اینترنتی متخلف 
عرضه كننده كاال در فضای مجازی منتشر می شود. اما این برخوردها 
نه تنها قادر به ساماندهی بازار عرضه اینگونه اقالم كاالیی نبوده بلكه 
انتظارات تورمی ناشی از شرایط اقتصادی كشور موجب رشد تخلفات 

عرضه اینترنتی و خرده فروشی كاال شده است.
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حذف ارز دولتــی برنج زمینه 
كمبود و افزایــش قیمت برنج 
خارجی و انتظارات تورمی برای 
افزایش نرخ انواع برنج ایرانی در 
بازار خرده فروشی را فراهم كرده 
است. با جمیل علیزاده شایق، 

دبیر انجمن تولید كنندگان برنج ایران گفت وگو كرده ایم.

علت اصلی گرانی برنج چیست؟
ادعای سه برابر شدن قیمت برنج خارجی و گرانی برنج ایرانی 
كاذب است. هیچ دلیل علمی و منطقی ای برای گران شدن برنج 
ایرانی وجود ندارد. محصوالت موجود در بازار مربوط به تولید 
سال 98 است و از آن زمان به بعد برنج تازه تولید داخل به بازار 
عرضه نشده تا بگوییم كه هزینه تولید آن افزایش یافته است. با 
این روند اینكه برنج در بهار 98خریداری و در تابستان 99 به نرخ 
باالتر عرضه شود، پذیرفتنی نیست و هزینه تمام شده و قیمت 
انواع برنج ایرانی مشخص اســت. این امر ناشی از مسابقه برای 
عقب نماندن از انتظارات تورمی اســت و وقتی فروشنده برنج 
مشاهده می كند كه نرخ مرغ، تخم مرغ، گوشت و... مدام در حال 

افزایش است، این محصول را با قیمت باالتر می فروشد.
میزان تولید و نیاز بازار كشــور به برنج چقدر 

است؟
طی 3 سال گذشــته میزان و كیفیت تولید برنج افزایش یافته 
اســت به نحوی كه میزان تولیــد برنج از 2 میلیــون و 150تا 
2میلیــون و 200هزارتــن قبلی، طی ســال های 97و 98 به 
حداقل حدود 2میلیون و 350هزار تــا 2میلیون و 400هزار 
تن رسید و امسال نیز به همین میزان تولید خواهیم داشت. با 
توجه به این میزان تولید و براساس اعالم سازمان های رسمی و 
قانونی، مصرف سرانه برنج در ایران بیش از 36كیلوگرم نیست. 
زمانی واردات برنج در اختیار وزارت بازرگانی بود، این وزارتخانه 
اصرار به باال بردن آمار مصرف سرانه برنج داشت و این رقم را از 
37تا 45كیلوگرم هم اعالم می كرد. نیاز واقعی كشور به برنج 
با احتساب میزان ذخیره ســازی  100تا 150هزارتنی ساالنه 
حدود 3میلیون تن اســت و با توجه به تولید داخل 2میلیون 
و 400هزار تنی، نیازمند واردات ساالنه حداكثر 600هزار تن 
برنج طی 2 ســال گذشــته بوده ایم. از آنجا كه سال های قبل 
وزارت جهادكشاورزی از نیاز به واردات یك میلیون تن برنج خبر 
داده و متعاقب آن محمود حجتی، وزیر وقت جهادكشاورزی از 
خودكفایی در تولید برنج و آمار تولید 2میلیون و 950هزارتنی 
برنج خبر داده بود، كه البته ادعایی كــذب بود، این وزارتخانه 
نمی خواهد آمار واقعی تولید و نیاز به واردات برنج را اعالم كند. 
حتی با پذیرش نیاز یك میلیون تنی بــه واردات برنج نیز طی 
2 سال گذشــته یك میلیون و 200 تا یك میلیون و 250هزار 

تن برنج وارد كشور شده و اكنون نیازی به واردات برنج نداریم.
با این رونــد واردات و تولید، علت گرانی برنج 

خارجی چیست؟
طی چند سال گذشــته واردكنندگان با تأكید بر ناتوانی اقشار 
كم درآمد در خرید برنج ایرانی، موفق به دریافت ارز دولتی برای 
واردات برنج شــدند، اما اكنون به دلیل تنگنای ارزی این ارز به 
ارزنیمایی تغییر یافته و هزینه تمام شــده واردات برنج افزایش 
یافته است كه به مذاق وارد كنندگان برنج خوش نیامد اما دولت 
برای خوشایند وارد كنندگان برنج تعرفه واردات این محصول را 
كه 2 سال پیش 40درصد و در سال گذشته به 16درصد كاهش 
یافته بود را در ابتدای امسال به 10درصد كاهش داد و در ادامه 
این تعرفه بازهم به 4درصد كاهش یافته اســت. از سوی دیگر 
طی 5تا 6سال گذشته متوسط قیمت صادرات هر تن برنج در 
بازارهای جهانی سیر نزولی داشته و حدود 500تا 550دالر بوده 
اســت. همچنین وارد كنندگان ادعای واردات برنج باسماتی را 
می كنند اما این برنج هم انواع و قیمت های متفاوتی دارد. پرسش 
مطرح آن است كه آیا برنج باسماتی پاكستانی كه به ایران وارد و 
عرضه می شود، همان برنجی است كه در بازارهای لندن و پاریس 

عرضه می شود؟

چندوچون

بازار

علی ابراهیمی
دبیر گروه بازار

بررسی قیمت خرده فروشــی اقالم مختلف كاالیی 
در فروشگاه های اینترنتی بیانگر عرضه چندنرخی و 
بدون ضمانت محصوالت مختلف صنعتی، بهداشتی، 
مواد غذایی و... در فضای مجازی توسط شركت هایی 
اســت كه حتی دارای نماد تجارت الكترونیك بوده 
و مركز توســعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مدعی نظارت بر قیمت و عرضه كاال در 
اینگونه فروشگاه هاست. رشد تقاضا برای محصوالت 
بهداشتی از ماسك و دســتكش گرفته تا الكل، ژل، 
مواد ضد عفونی كننده، پدالكلی و... پس از شیوع كرونا 
موجب شد تا اینگونه محصوالت نیز از مشكالت نظام 
عرضه مانند كم فروشی، احتكار و گرانفروشی در امان 
نمانند به نحوی كه برخی انواع ماسك مانند N95یا 
ماسك های جراحی و پزشكی كه به گفته كارشناسان 
بهداشتی قدرت بیشتری در مصونیت افراد در مقابل 
ویروس كرونا دارند، كمیاب و گران شــد اما همین 
محصوالت با نرخ های باال در برخی فروشــگاه های 
خرده فروشی سطح شهر، داروخانه ها و فروشگاه های 
مجازی به مشتریان عرضه می شــود. این كمبود و 
گرانفروشی در حالی است كه مسئوالن از رشد تولید 
ماسك، ژل، مواد ضد عفونی كننده، الكل، دستكش و... 
برای تامین نیاز مردم خبر می دهند. با بازگشت موج 
تازه شیوع كرونا، بازهم اینگونه محصوالت در سطح 
خرده فروشی و فروشگاه های اینترنتی كمیاب و گران 
شده است. این شرایط، وزارت صنعت را وادار كرده 
است تا طی اطالعیه ای، شركت های عرضه كننده در 
فضای مجازی را ملزم به اعالم به روز قیمت و موجودی 
كاال كند. چندی پیش نیز علی رهبری، رئیس مركز 
توسعه تجارت الكترونیكی با بیان اینكه  از اسفند 97 
تا كنون 55هزار مجوز نماد اعتماد الكترونیك برای 
كسب و كارهای اینترنتی صادر شــده است، اعالم 
كرد: نتایج پایــش 3500 كســب و كار دارای نماد 
اعتماد الكترونیكی، نشان داد كه فعالیت 580 كسب 
و كار با تخلف همراه بوده است. همچنین این مركز 
در ماه های گذشته 191 وب ســایت با لوگوی نماد 
مجعول را شناســایی كرد و در نهایت 29 وب سایت 
جاعل نماد كه اقدام الزم برای اصالح یا حذف لوگوی 

مجعول انجام ندادند را مسدود كرد.

الزام به اعالم موجودی و قیمت روز كاال
در ابتــدای هفتــه جــاری مركز توســعه تجارت 
الكترونیكــی در اطالعیــه ای بــا تأكید بــر لزوم 
به روزرسانی قیمت و موجودی كاال در فروشگاه های 
اینترنتی دارای نماد اعتماد الكترونیكی، اعالم كرد: 
به اطالع كســب و كار های اینترنتــی دارای نماد 
اعتماد الكترونیكی می رســاند مطابق بــا ماده 33 
فصل اول از باب ســوم قانون تجــارت الكترونیكی، 
فروشــندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی 
اطالعات مؤثر در تصمیم گیــری مصرف كنندگان 
جهت خرید و یا قبول شــرایط را از زمان مناســبی 
پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف كنندگان قرار 
دهند. ازجمله اطالعات الزم، اعالم همه هزینه هایی 
كه برای خرید كاال برعهده مشتری خواهد بود )اعم 
از قیمت كاال و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل 
و هزینه تماس( است، لذا به استناد ماده فوق الذكر، 
چنانچه كسب و كار های اینترنتی كاالیی را موجود 
ندارند باید عدم موجودی كاال را در سایت شان اعالم 
كنند. در ادامه این اطالعیه آمده است: قیمت كاال ها 
باید در سایت این شركت ها به روز شده باشد و چنانچه 
به دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی كاالیی اطمینان 
ندارند باید در سایت خود اعالم كنند تا خریدار قبل 
از اقدام به سفارش كاال، قیمت نهایی را استعالم كند.

رشد تولید اقالم بهداشتی 
كمبود و عرضه محصوالت بهداشتی مورد نیاز برای 
مقابله با كرونا در بازار خرده فروشی در حالی است كه 
متولیان تولید و تنظیم بازار این محصوالت از رشد 
تولید و نبود كمبودی بــرای تامین این اقالم به نرخ 
مصوب خبر می دهند. دبیر ســتاد لجستیك مقابله 
با كرونا و سرپرســت مركز امور اصناف و بازرگانان 
وزارت صمت با بیان اینكه تولید انواع مواد بهداشتی 
مورد نیاز مبارزه با كرونــا افزایش یافته به طوری كه 
تولید ماسك تنفسی نسبت به قبل از شیوع ویروس 
كرونا 11برابر بیشتر شــده و از روزانه 200هزارعدد 
به 2میلیون و 300هزار عدد افزایش یافته اســت، 
گفت: تمام واحدهای تولیدی مكلف به ارائه آمار به 
دستگاه های نظارتی هستند. بازرسان در 104واحد 

تولیدی وضعیت تولید و عرضه را كامال رصد می كنند. 
همچنین واحدهای تولیدی ملزومات بهداشتی مكلف 
به ثبت اطالعات در سامانه تی تك وزارت بهداشت و 
سامانه جامع تجارت هستند. جمشید گلپور افزود: 
تولید الكل نســبت به قبل از كرونا 2برابر شده است 
به طوری كه تولید روزانه الكل متانول از 170هزار لیتر 
قبل از شیوع كرونا، اكنون به 300هزار لیتر افزایش 
یافته است. به گفته او تولید روزانه ماسك N95نیز 
با رشــد 300درصدی از 5هزار به 145هزار عدد و 
تولید مواد ضد عفونی كننده بــا افزایش 8برابری از 
روزانه 50هزار لیتر به 400هزار لیتر، دستكش طبی 
با رشد بیش از 2برابری از روزانه 2میلیون عدد به 4و 
نیم میلیون عدد، تولید لباس یكسره )كاورال( بیش 
از 860برابر و شیلد محافظ صورت هزار برابر نسبت به 
قبل از شیوع ویروس كرونا افزایش یافته است. محمد 
رضا كالمی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت معدن و تجارت نیز با بیان اینكه مشكلی برای 
تولید و تامین نیاز مردم به ماسك قابل شست وشو 
وجود ندارد، گفت: ماســك قابل شست وشو با نرخ 

حمایتی 1500تومان به بازار عرضه می شود.

نبض بازار
 با وجود بازگشت 
موج كرونا و تأكید بر 
عرضه غیرحضوری 
كاال، فروشگاه های 
اینترنتی در حالی 
ملزم به فروش ماسك، 
ژل، دستكش و سایر 
اقالم بهداشتی به نرخ 
مصوب دولتی هستند 
كه دست اندركاران 
تنظیم بازار، الزامی 
برای تامین این 
كاالها به نرخ مصوب 
نداشته و معتقدند این 
فروشگاه ها درصورت 
توانایی در تامین 
این اقالم، می توانند 
كاال را به نرخ مصوب 
عرضه كنند

124 به روز نیست
رضا الفت نسب، 
دبیر انجمن صنفی 
كسب و كارهای 
اینترنتی در گفت وگو 
با همشهری: كسب 
و كارهای اینترنتی 
ملزم به عرضه كاالها 
براساس نرخ مصوب 
درج شده در سامانه 
124هستند اما 
متأسفانه نرخ مصوب 
بسیاری از كاالها 
در این سامانه درج 
نشده یا به روزرسانی 
نمی شود

 آنچه باید قبل از 
خرید پاوربانك بدانیم

 تا وقتی گوشی های تلفن همراه فقط 
برای مكالمه و نهایتا ارســال پیامك 
استفاده می شــد، یك بار شارژكردن 
می توانســت تا مدت ها جوابگوی نیاز 
باشــد ولی این روزها كه بیشتر مردم 
گوشی های هوشمند در دست دارند و 
اینترنت مصرف می كنند، گوشی ها زود 
به زود به شارژ نیاز دارند و هرجایی هم 
امكان شارژكردن فراهم نیست، پس 
ابزاری كه بتوانــد در مواقع اضطراری 
گوشی ما را روشن نگه دارد، از واجبات 

است؛ پاوربانك یا همان شارژرهمراه.
 هر پاوربانكی را نخرید. پاوربانك ها 
در چند ســال اخیر نه تنها پیشرفت 
بسیاری كرده اند بلكه از یك محصول 
جانبی به یك محصــول الزم تبدیل 
شده اند. اما در دنیای پاوربانك ها هم 
محصوالت بی كیفیت و تقلبی بســیار 
زیادی وجود دارد كه نه تنها نیاز شما را 
برطرف نمی كنند بلكه در درازمدت به 
تلفن هوشمند یا تبلت شما آسیب های 

غیرقابل جبرانی وارد می كنند.
  از خریــد پاوربانــك ارزان قیمت 
اجتناب كنیــد. پاوربانك های ارزان 
نه تنها كیفیت ســاخت خوبی ندارند 
بلكه با بهره گیری از اجزای بی كیفیت، 
عمر بسیار كوتاهی دارند. برای مثال، 
بیشــتر پاوربانك هــای ارزان بازار از 
باتری هــای قلمــی بی كیفیتی بهره 
می برند كه نه تنهــا عمر زیادی ندارند 
بلكه به ســخت افزار گجت شــما هم 
آســیب وارد می كنند، بنابراین خرید 
آنها باوجود قیمــت پایینی كه دارند 

هم چندان اقتصادی به نظر نمی رسد.
  اولویت ها و نیاز هایی كه برای خرید 
پاوربانــك دارید را مشــخص كنید. 
بســیاری از افراد با خریــد پاوربانك 
تنها به شــارژكردن تلفن هوشمند یا 
تبلت خود فكر می كنند. برای این افراد 
خرید نمونه های گرانقیمتی كه چراغ 
قوه یا ســایر امكانــات را دارند تقریبا 
غیرمنطقی است. از ســوی دیگر اگر 
دائما در سفر هســتید و به محصولی 
همه فن حریف نیاز دارید، می توانید به 
پاوربانك های حرفه ای بازار هم توجه 
كنید. با این حال پیشنهاد این است كه 
تمركز خود را روی خرید پاوربانك های 
برند های شناخته شده بازار قرار دهید.

شهربینرخیمجازیها

فن بازار 

راسته بازار

روغن تا 14درصد گران شد

ستاد تنظیم بازار در روز پایانی هفته گذشته با افزایش 12تا 14درصدی روغن های مایع و جامد موافقت 
كرد و به این ترتیــب قیمت فروش این كاال در بــازار از این هفته افزایش یافت. به گزارش همشــهری، 
براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شــد تمامی روغن های مایع 12درصد و انواع روغن های جامد و 
نیمه جامد 14 درصد نسبت به قیمت های تعیین شده قبلی افزایش نرخ داشته باشند. این قیمت گذاری 
با فرض تخصیص ارز 4هزار و200تومانی برای واردات روغن خــام و با هدف جبران افزایش هزینه های 
بسته بندی، ســربار و قیمت روغن خام برای كارخانه های تولیدكننده انجام شده است. تاكنون نرخ ارز 
برای واردات روغن خام به ازای هر دالر 4200 تومان بوده اما به گفته تولیدكنندگان، از ابتدای امســال 
تخصیص ارز برای واردات روغن خام به سختی انجام شده و كارخانه ها برای ادامه تولید با مشكل مواجه 
شــده اند تا جایی كه برخی كارخانه ها به دلیل اتمام ذخایر روغن خام، فعالیت خط تولید خود را به مدت 
محدود متوقف كردند. بیش از 80درصد روغن مورد نیاز كشور از طرق واردات و تنها بین 16تا 20درصد 

با تولید داخلی تامین می شود.

كاهش عرضه و تشديد گرانی در بازار موبایل

از روزهای پایانی ســال 98 تا به امروز گوشــی تلفن همراه افزایش قیمتی 1.5تا 2برابری داشته است 
و به نظر می رســد دلیل اصلی آن كاهش واردات و ایجاد كمبود در بازار باشــد. به گزارش همشــهری، 
كارشناسان بازار تلفن همراه معتقدند با توجه به تقاضای موجود در كشور باید ماهانه یك تا یك میلیون 
و 200 هزار گوشی وارد كشور شود، درحالی كه طی سه ماهه ابتدای امسال در مجموع یك میلیون و 400 
هزار دستگاه گوشی تلفن همراه، یعنی ماهانه حدود 460 هزار گوشی موبایل وارد بازار كشور شده است. 
یكی از علل كاهش واردات، طبیعتا افزایش نرخ ارز است. دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن  همراه كشور، با 
اشاره به اینكه موجودي موبایل در بازار كم شده است، گفت: دولت جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته 
و همین امر باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشــیم. ابوالفضل ناصری خیاوی افزود: 
هم اكنون بسیاری از واردكنندگان بالتكلیف هســتند، قیمت موبایل افزایش یافته و فروشندگان نیز با 

كمبود كاال، كاهش فروش و درنهایت ضرر مواجه شده اند.

گرانفروشی اینترنت همراه ممنوع

به دنبال افزایش تعرفه  برخــی خدمات اپراتورهای تلفن همراه و حذف برخی از بســته های پرمصرف از 
جمعه شب، 13تیرماه، روز شنبه سازمان تنظیم مقررات به این تغییرات به شدت واكنش نشان داد و آن را 
غیرقانونی، غیرمنطقی و تخلف اعالم كرد. به گزارش همشهری، به دنبال اعمال تغییراتی در نرخ خدمات 
اینترنتی همراه اول و ایرانسل، حسین فالح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اعالم كرد كه افزایش قیمت اینترنت برخی از اپراتورهای تلفن همراه غیرقانونی است و قیمت بسته ها باید 
به قبل بازگردد و اگر در مدت افزایش قیمت، بسته ای با قیمت نامتعارف خریداری شده، باید به مشتركان 
برگردانده شود. معاون وزیر ارتباطات با تأكید بر اینكه اگر تعرفه ها به حالت قبل برنگردد حتماً اقدامات 
دیگری انجام خواهد شد، افزود: اگر وضعیت به این شكل باقی بماند، حتماً مراجع دیگری مانند سازمان 
حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان برای حل مسئله ورود پیدا می كنند. اپراتور همراه اول و ایرانسل 
یك ماه قبل برای تغییر قیمت بسته های خود درخواستی را به سازمان تنظیم مقررات ارسال كردند كه 

به دلیل افزایش مصرف با توجه به شرایط كرونا در كشور با مخالفت این سازمان مواجه شد.
نرخ انواع روغن مایع در خرده فروشی تا پیش از افزایش  قیمت قیمت برخی انواع گوشی تلفن همراه برند سامسونگ در بازار تهران  تعرفه جدید برخی خدمات اینترنتی همراه اول و ایرانسل 

انتظارات تورمی و گرانی كاذب برنج 

جاماندن نرخ مصوب محصوالت بهداشتی 
 دبیر انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی در مورد عرضه محصوالت بهداشتی به نرخ باالتر توسط اغلب 
فروشگاه های اینترنتی، گفت: همه فروشــگاه های مجازی ملزم به رعایت نرخ اعالم شده برای عرضه 
محصوالت بهداشتی مانند ماسك، ژل، دستكش و... هستند اما نكته قابل توجه آن است كه محصوالت بهداشتی 
كیفیت های متفاوت داشته و حتی نرخ این اقالم در سامانه 124درج نشده یا به روزرسانی نمی شود. الفت نسب، تأكید 
كرد: تنها نرخ ماسك سه الیه نیمه صنعتی 1500تومان اعالم شده و ما نیز به فروشگاه های مجازی رعایت این نرخ را 
تأكید كرده ایم. در برخی سایت ها این محصوالت با نرخ مصوب و دریافت جداگانه هزینه ارسال عرضه می شود. به 
گفته او بیش از 90درصد كسب و كارهای اینترنتی تنها واسطه عرضه كاال بوده و به تنهایی قادر به تامین عمده كاالها 
با نرخ مصوب فروش نیستند؛ در واقع با این شیوه قیمت گذاری و تامین محصوالت بهداشتی، مسئوالن تنظیم بازار 
به نوعی توپ گرانفروشی این كاالها را به زمین فروشگاه های اینترنتی انداخته اند. اینكه قیمت های بازار خرده فروشی 
این اقالم را رها كرده و به دنبال مقصران گرانی این كاالها در فضای مجازی بگردیم، رویكرد درستی نیست. دبیر انجمن 
صنفی كسب و كارهای اینترنتی، افزود: با موج جدید بازگشــت كرونا ، اعالم یكباره الزام به استفاده از ماسك از 
15تیر ماه و تأكید بر عرضه غیرحضوری كاال، فروشگاه های اینترنتی در حالی ملزم به فروش ماسك، ژل، دستكش و 
سایر اقالم بهداشتی به نرخ مصوب دولتی شده اند كه دست اندركاران تنظیم بازار، اقدامی برای تامین این كاالها به 
نرخ مصوب نكرده و معتقدند این فروشگاه ها درصورت توانایی در تامین این اقالم، می توانند آن را به نرخ مصوب 
عرضه كنند. الفت نسب اینگونه مصوبات را متناقض دانست و افزود: دست اندركاران تنظیم بازار هیچ الزامی براي 
تامین محصوالت بهداشتی با نرخ مصوب نداشته و تنها نرخ فروش اینگونه اقالم را اعالم می كنند. وی افزود: با موج 
تازه شیوع كرونا عرضه محصوالت بهداشتی كمتر شده و فقط در مورد ژل فهرست برخی مراكز عرضه برای تامین 

این كاال توسط فروشگاه های مجازی اعالم شده و در مورد ماسك و الكل چنین فهرستی اعالم نشده است.

بورس گلیم و جاجیم
 در راسته چهارراه ســیروس می توانید 
انواع صنایع بافتنــی نفیس و تجاری مثل 
گلیم و گبه، جاجیم و موكت را پیدا كنید. 
فروشــگاه های متعددی كه در این راسته 
وجود دارد دست شما را برای انتخاب آنچه 

می خواهید باز می گذارد.
 بعضی از محصوالت عرضه شده در این 
فروشــگاه ها شــامل فرش و قالیچه های 
ابریشــم دســتباف قم، زنجان، مراغه و 
فرش های دستباف تبریز، كاشان، اردكان، 
مشهد، اصفهان، اراك، یزد و تابلوفرش های 
اعال و قدیمــی و انواع ترمــه و همچنین 

فرش های ماشینی دست دوم است.
 با توجه به قیمت باالی گلیم، گبه، فرش 
ابریشــم دســتباف و تابلو فروش نسبت 
به سایر كفپوش های ماشــینی، پیش از 
تصمیم گیری برای خرید از این راسته بازار 
باید میزان بودجه و نوع محصول مد نظرتان 
برای خرید را مشخص كنید تا به دلیل تنوع 
عرضه برای انتخاب نوع گلیم، جاجیم و ... 

دچار مشكل نشوید.
 برای خرید از راسته بازار گلیم ، فرش و 
جاجیم، تابلو فرش و... چهار راه ســیروس 
نیز با توجه به نرخ باالی این گونه اقالم ، اگر 
فاقد تخصص الزم در زمینه قیمت و  تعیین 
كیفیت این گونه اقالم هستید بهتر است با 
اندكی جستجو در فضای مجازی یا پرس و 
جو از كارشناسان خبره، اطالعات اولیه را به 
دست آورده یا با افراد خبره به خرید بروید. 
به هنگام خرید عجله نكنید و قیمت های 
چند مغازه را با توجه بــه كیفیت و طرح ، 
نقش و نوع بافت مقایسه كرده  و سپس اقدام 

به خرید كنید.
  قرار گرفتن این بازار در محدوده اصلی 
طرح ترافیك از جمله نقاط منفی این راسته 
بازار است.پس برای خرید از بورس گلیم و 
جاجیم چهار راه ســیروس بهترین گزینه 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی مانند 
تاكسی و خطوط اتوبوسرانی و مترو است، تا 

نگران كمبود جای پارك نباشید.

محدوده قیمت - تومانمشخصات نام گوشی

Galaxy Note10+256GB22.500.000 -20.000.000

Galaxy Note10256GB19.200.000 -17.300.000

Galaxy S10+128GB18.300.000 -17.500.000

Galaxy S10128GB17.000.000 -15.000.000

 Galaxy Z Flip256GB27.300.000 -25.000.000

Galaxy A80128GB8.900.000 -8.300.000

Galaxy A70128GB6.800.000 -6.500.000

Galaxy A51128GB6.500.000 -6.200.000

 Galaxy A50s128GB6.200.000 -5.800.000

Galaxy A50128GB5.500.000 -5.200.000

قیمت - تومانمشخصات نام محصول

529.400گیگ بین الملل+ 10گیگ داخلی30-روزههمراه اول- بسته آلفا نوترینو 

7.536.900گیگ بین الملل+ 15گیگ داخلی30-روزههمراه اول- بسته آلفا نوترینو 

114.000گیگ بین الملل+ 2گیگ داخلی- 30روزهایرانسل - بسته افزایشی

218.500گیگ بین الملل+ 4گیگ داخلی - 30روزهایرانسل - بسته افزایشی

322.500گیگ بین الملل+ 6گیگ داخلی- 30روزهایرانسل - بسته افزایشی

529.500گیگ بین الملل+ 10گیگ داخلی- 30روزهایرانسل - بسته افزایشی

7.537.000گیگ بین الملل+ 15گیگ داخلی30-روزهایرانسل - بسته افزایشی

518.000گیگ هفتگیایرانسل - بسته افزایشی

3.516.500گیگ - 15روزهایرانسل - بسته افزایشی

214.000گیگ- 30روزهایرانسل - بسته افزایشی

عرضه چندنرخی و گرانفروشی كاالهای دارای نرخ مصوب در فروشگاه های اینترنتی به 
رویه ای جاری تبدیل شده است

دردسرتغییر روزانه و ساعتی نرخ ها 
دبیر انجمن صنفی كســب و كارهای اینترنتی با 
اظهار بی خبری از اطالعیه اخیــر مركز تجارت 
الكترونیك وزارت صمت در مورد ضرورت اعالم 
قیمــت و موجودی كاال توســط شــركت های 
اینترنتی، گفت: این اطالعیــه بدون هماهنگی 
اتحادیه كســب و كارهای اینترنتی صادر شده و 
اجرای آن توسط فروشگاه های مجازی با ابهاماتی 
مواجه است. رضا الفت نسب، در مورد عرضه چند 
نرخی كاالها در فروشگاه های مجازی گفت: تنها 
نرخ برخی كاالها در سامانه 124سازمان حمایت 
اعالم می شــود حال بماند كه این سامانه برخی 
اوقات در دســترس نبوده یا اینكــه قیمت های 
اعالم شده در این سامانه به روز نیست و برخی دیگر 
از كاالها اصال در ســامانه مذكور قیمت مصوب 
ندارد. به گفته او، تكلیف كاالیی كه در ســامانه 
124قیمت مصوب ندارد، مشــخص است و تنها 
با ارائه شكایت مشتریان است كه اتحادیه فاكتور 
فروش كاال با درنظرگرفتن نرخ خرید عمده، سود 
متعارف، ارزش افزوده و... را بررسی و با متخلفین 
احتمالی برخورد می كند. الفت نسب تأكید كرد: 
با وجــود این نمی توان منكر تخلــف عرضه كاال 
در فروشگاه های اینترنتی بود اما نوسان نرخ ارز 
همه فعــاالن صنفی را با مشــكل مواجه كرده و 
به روزرســانی قیمت تعداد بــاالی اقالم كاالیی 
را كاری غیرممكن كرده اســت. افزایش روزانه و 
ساعتی قیمت كاالها برای فروشگاه های مجازی 

دردسرساز شده است.

قیمت - تومان وزننام روغن

323.600لیترسرخ كردنی بهار 

326.050لیترسرخ كردنی بهار الماس 

9008.750گرمسرخ كردنی الیت طبیعت 

8107.700گرم آفتابگردان ویتامینه الدن 

9007.900میلی لیتر بهار الماس 

8107.100گرمسرخ كردنی بهار 

1.513.100لیتربهار الماس 

8107.800گرمسرخ كردنی الیت طبیعت 

1.512.650لیتركانوال الدن حاوی ویتامین دی و  ای 

1.810.600لیتركنجد و كانوال سرخ كردنی داتیس 
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اه 
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فرق روانشناس 
متخصص با 

روانشناس تجربی
فراموش نكنیم افراد 

متخصص هیچ گاه 
نصیحت نمی كنند و 
به جای فرد برای او 
تصمیم نمی گیرند 

بلكه روش های 
درست تصمیم گرفتن 

را به خود فرد یاد 
می دهند. اما گاهی 

صرف داشتن 
تحصیالت، پروانه 

و مجوز فعالیت 
هم دلیل قاطع و 

كافی برای انتخاب 
درست نخواهد بود،  

بنابراین مداخله های 
روانشناسی فقط 

نمی توانند به فضاهای 
مجازی و اینستاگرامی 

و حتی گفت وگو در 
اینگونه فضاها محدود 
شوند؛ در واقع مشاوره 
روانشناسی حتما باید 
از فضای الزم و واقعی 
هم برخوردار باشد؛ نه 
صرفا در فضایی مانند 

اینستاگرام

دنیای جذاب 
فالورهای مجازی
 بعضی افراد معموال 

جذب گروه هایی 
می شوند كه فالوئر 

یا طرفداران زیادی 
)ولو با خرید فالوئر 

و غیرواقعی( داشته 
باشند چون فكر 

می كنند كسی كه 
مخاطبان زیادی دارد 

حتما می تواند برای 
گرفتن مشاوره هم 

قابل قبول و اطمینان 
باشد. این موضوع 

یكی از مواردی است 
كه می تواند درفضای 
مجازی باعث خطای 

شناختی و اشتباه 
در انتخاب مخاطبان 

برای گرفتن مشاوره با 
روانشناس متخصص 

شود

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

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

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

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

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****

  9961* * * 0901– علی محمد:
اگه قرار باشــه كه دالر به 22هزار تومان برســه و بعد به قول 
رئیس بانك مركزی با تالش و مداخله این بانك، جلوی نوسان 
قیمت ها گرفته بشه و نرخ ها به ثبات برسه و  در قیمت 20هزار 
تومان تثبیت بشه، یعنی دقیقاً هیچ تالشی برای كاهش قیمت ها 
و نگرانی خانواده ها و كاهش بار اضافه روی دوش مردم نشده و 
دقیقاً با این كار مقصود مورد نظــر بانك مركزی یا دولت برای 
افزایش قیمت ارز و جمع كردن ریال بیشتر از دست مردم محقق 
شده!  این سناریو سال هاست كه داره اجرا میشه و همیشه بعد 
از ملتهب كردن بازار توســط این و آن، قیمت مورد نظر، روی 
نزدیكترین قیمت به باالترین قیمت هــای بازار برای یك دوره 
نسبتاً كوتاه آروم می گیره و از نوسان شدید می افته و بعد از مدتی 
دوباره روز از نو روزی از نو! اما معلوم نیســت چرا بعد از مداخله 
در بازار برای آروم كردن و ثبات نرخ ها به بهانه حمایت از مردم 
قیمت ها به قیمت های قبل از التهــاب برنمی گرده؟ چرا دالر 
4هزار تومانی بعد از التهابات و رسیدن به نرخ های 9هزار تومان 
یا بیشتر بعد مداخالت و بگیر و ببندها به 4هزار تومان برنگشت؟! 
چرا دالر 8هزار تومانی بعد از التهابات و رسیدن نرخ ها به بیش از 
16هزار تومان و مداخالت پس از آن به 8هزار تومان برنگشت؟ 
چرا حاال بعد از التهابات اخیر و افزایش نرخ دالر از حدود 15یا 
16هزار تومان در اوایل سال و عبور از مرز 20هزار تومان، بعد از 
اولتیماتوم های مختلف و مداخالت بانك مركزی و... دوباره مثاًل 
به 16هزار تومان برنمی گرده؟! به نظر من هم صورت مسئله و هم 
جواب های اون خیلی تكراری شده و مردم هم دست مسئوالن رو 
خوندن. مطمئناً با ادامه این وضعیت باید همچنان منتظر اجرای 
سناریو های تكراری و ادامه دار در دوره های مختلف در این بازار 

باشیم.كه ظاهرا پایانی هم برای اون متصور نیست.

  5418* * * 0912– سرور:
سال هاســت كه تعاونی های مســكن ادارات، ســازمان ها و 
وزارتخانه ها با شــراكت اعضا و تعیین و اختصــاص زمین در 
داخل یا خارج از محدوده شهرها تشكیل شده و قرار بوده تا با 
تأمین مسكن برای گروه های زیادی از كارمندان و كارگران، هم 
مشكل خانه دار شدن این قشر برطرف و هم از اجاره نشینی و 
مشكالت بی پایان مترتب بر آن برای این افراد جلوگیری شود. 
ضمن اینكه با ساخت و تامین مسكن از طریق این تعاونی ها از 
یك طرف تمامی فعالیت ها و صنایع مرتبط با تولید مسكن رونق 
بیشتری می یابد و به اشتغال بیشتر در این بخش كمك می كند 
و هم از ركود و رخوت در این بخش ها جلوگیری می شود و چرخه 
اقتصادی این صنعت با رونق و سرعت بیشتری به راه خود ادامه 
می دهد. اینكه چرا هنوز بعد از گذشت چند سال و بعضاً بیش از 
10 یا 20 سال همچنان این تعاونی ها راكد مانده اند و هیچ گونه 
فعالیت درخور توجهی نداشته اند و تشكیل آنها منجر به ساخت 
و تامین مسكن كاركنان نشده و مشكالت گذشته همچنان ادامه 
دارد سؤال مهمی است كه پاســخ قابل قبولی به آن داده نشده 
است و یا الاقل ما از آن بی خبریم. ورود سازمان بازرسی كل كشور 
و قوه قضاییه به این موضوع با توجه به جایگاه آن قوه و همچنین 
سازمان ثبت اسناد كه زیر مجموعه این قوه محسوب می شود، 
می تواند در این زمینه راهگشا و كارگشا باشد تا از پراكنده كاری 
و اجرای طرح های مقطعی و كم اثر چه از ســوی دولت یا سایر 

نهادها جلوگیری شود.
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وقتی معده درد می گیریم، زانوی مان درد می گیرد یا سردرد داریم حتما به فكر برطرف شدن  یكتا فراهانی 
درد و تسكین بیماری خود هستیم و فكر می كنیم باید چاره ای بیندیشیم و درصورت لزوم باید خبر نگار

به متخصص مراجعه كنیم. اما وقتی حال دلمان خوب نیست، مدت هاست از ته دل نخنده ایم، 
نمی توانیم از رابطه ای كه می دانیم دیگر هیچ تالشی برای ادامه آن فایده ندارد بیرون بیاییم، رابطه خوبی با فرزندانمان نداریم، 
گفت وگو با همسرمان اغلب تبدیل به بحث و مشاجره می شود و... نمی دانیم چه كاری باید انجام دهیم. شاید هم فكر می كنیم همه 
همینطور هستند، معموال شروع به غرزدن و گله و شكایت از زمین و زمان می كنیم و در نهایت هم با سرزدن به چند آدرس در 
فضاهای مجازی با توصیه های خوش آب و رنگی مواجه می شویم كه حتی از صحت و سقم نقل قول هایی كه شده هم اطمینان نداریم. 
در چنین مواقعی چه باید كرد؟ چه كسانی صالحیت مشــاوره دادن در چنین زمینه هایی را دارند و چگونه باید سره را از ناسره 
تشخیص داد؟ در این خصوص با دكتر حمید پورشریفی، روانشناس سالمت و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی گفت وگو كرده ایم.

این روزها افراد بسیاری در جامعه به خاطر كرونا 
یا مســائل اقتصادی ، بیكاری و... استرس های زیادی تحمل 
می كنند. شــما سال هاســت در حوزه روانشناسی سالمت 
فعالیت می كنید، تحلیل شما از وضعیت بهداشت روانی جامعه 

چگونه است؟
آمار نشــان می دهند وضعیت بهداشــت روانی مردم در كشور ما 
در محدوده خطر یا وضعیت قرمز اســت و این موضوع در آخرین 
مصاحبه قبل از شیوع بیماری كرونا وزیر بهداشت هم تأیید شده 
است. همچنین با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده البته قبل 
از شیوع بیماری كرونا، براساس آمار23.6 درصد از شهروندان ایرانی 
از مشكالت روان شناختی رنج می برند؛ به گونه ای كه وزیر بهداشت 
هم از آن به عنــوان وضعیت قرمز یاد كرده اســت. بنابراین به نظر 
می رسد باید برای این موضوع فكری اساسی كرد. البته هم اكنون و با 
توجه به استرس های ایام كرونا و مشكالت اقتصادی ناشی از تحریم، 
مســائل دیگری به موضوع دامن زده و وضعیت را بدتر و دشوارتر 
كرده اســت. قرارگرفتن در چنین شــرایطی باعث شده وضعیت 
بهداشــت روان مردم بدتر و بر میزان مشــكالت در این خصوص 
هم افزوده شــود. با توجه به اینكه مدل اســترس آسیب پذیری، 
تعیین كننده تعداد افراد دارای اختالالت روان شناختی است این 
موضوع به این معناست كه چنین مدلی در واقع بیان می كند ممكن 
است افراد به اندازه ای از آسیب پذیری های روان شناختی رنج ببرند 
كه در مواجهه با استرس بیشــتر، این آسیب پذیری ها هم بیشتر 
شوند. براین اساس انتظار می رود كه مشكالت روان شناختی بیشتر 
از قبل بروز و ظهور كند و این موضوع ضرورت بهره گیری از خدمات 

روانشناسان و مشاوران را دوچندان می كند.
نكته مهم اما خطرناكی كه اكثرا مردم ما با آن درگیر 
هستند عدم استقبال از خدمات مشاوره ای سالمت روان است. 

انگار مردم از انگ درگیرشدن با مسائل روانی هراس دارند؟
البته شرایط موجود باعث شده میزان استقبال از خدمات مربوط 
به سالمت روان و روان شــناختی و چگونگی حل مشكالت در این 
خصوص بیشتر شــود و این در حالی است كه مشكالت اقتصادی 
مانع از دسترسی به چنین خدماتی می شود. به همین دلیل بسیاری 
افراد نمی توانند به متخصصان معتبر و روانشناسان واجد صالحیت 
آنگونه كه الزم است مراجعه كنند و از خدمات آنها برخوردار شوند. 
این موضوع باعث شده میزان مراجعه افراد برای دریافت كمك هایی 
در این خصوص یعنی مراجعه به خدمات روان شناختی موجود در 
فضای مجازی بیشتر شود. در چنین شرایطی فضا برای سوءاستفاده 
افراد سودجو و بدون صالحیت فراهم شده است. این افراد می توانند 
شامل كسانی باشد كه اصال روانشــناس نیستند و فقط به واسطه 
دوره ها و آموزش های كوتاه مدت یا تنها در حد خواندن چند كتاب، 
خود را صاحب صالحیت و روانشــناس می نامند و شروع به ارائه 
خدماتی در این زمینه می كنند. این افراد ســودجو برای مشاوره 
حداقل مدرك كارشناسی ارشد هم در زمینه روانشناسی را ندارند، 
فاقد پروانه و اجازه فعالیت هســتند و صالحیــت آنها برای دادن 

مشاوره بررسی نشده است.
آیا خدمات غیرتخصصی در زمینه روانشناســی 

محدود به فضای مجازی است؟ 
هم اكنون بیشــترین فضا برای اینكه بتوان بدون نظارت خدمات 
روانشناسانه ارائه كرد، فضاهای مجازی است. البته احتمال اینكه 
روانشناس نماها در فضاهایی غیرفضاهای مجازی هم خدماتی ارائه 
دهند و فعالیت داشته باشند هم وجود دارد. گاهی بعضی شواهد 
دال بر این موضوع دیده می شود؛ مثال در سطح دانشگاه ها هم دیده 
شده كه این افراد سخنرانی می كنند. هم اكنون چهره هایی به عنوان 
روانشناس شناخته و مشهور شده اند كه اصال روانشناس نیستند. 
اما به دلیل عدم امكان نظارت در فضای مجازی این موضوع حالت 
وسیعی پیدا كرده است. باتوجه به اینكه حرفه روانشناسی با روان 
افراد در ارتباط است حرفه بسیار حساسی بوده و اگر خدمات رسانی 
مربوط به آن، درست و حرفه ای انجام شود می تواند بسیار اثربخش 

و تأثیر گذار باشد اما اگر مداخالت بجا، درست، حرفه ای و اخالقی 
انجام نشــود ممكن است آســیب های جدی را به افراد وارد كند؛ 
آسیب هایی كه گاه تأثیر آن ســال ها و شاید تا پایان عمر هم باقی 
بماند. بر همین اســاس الزم اســت همه افراد در مورد اینكه چه 
كسانی واقعا صالحیت دارند یعنی روانشناس و متخصص هستند و 
باید از چه كسانی در این خصوص كمك بخواهند اطالعات الزم را 

به دست آورند و آگاه شوند.
چطور می توانیم تشــخیص دهیم چه افرادی 
برای مشورت گرفتن در زمینه های مختلف روانشناسی 

صالحیت دارند؟ 
توجه داشته باشیم مردم باید مراقب 2گروه از افرادی باشند كه امكان 
دارد در این زمینه فعالیت كنند و آسیب رســان باشند؛ روانشناس 
نماها و روانشناسان بدون صالحیت كه هر دو می توانند مشكل آفرین 
باشند. اینگونه افراد می توانند هم در فضای مجازی و هم در فضای 
غیرمجازی فعالیت داشته باشند اما عرصه اینگونه فعالیت ها معموال 
در فضای مجازی بیشتر اســت. علتش هم آن است كه در چنین 
فضاهایی امكان بررســی صالحیت افراد كمتر اســت. همچنین 
عواملی مانند راهبردهای اكتشافی كه حین قضاوت ناخواسته دچار 
آن می شویم و خطا می كنیم نیز ازجمله دالیلی هستند كه امكان 
فعالیت افراد سودجو را در فضاهای مجازی بیشتر می كند. یكی از 
راهبردهای اكتشــافی كه به خاطر كمبود وقت تصمیم گیری های 
ما را تحت تأثیر قرار می دهد خطایی اســت به نام خطای اكتشافی 
»معرف بودن«. این خطای اكتشافی بیان می كند كه افراد براساس 
بعضی شباهت های قابل مشاهده تصمیم می گیرند. مثال اگر جنسی 
گران باشد چون در ذهن شــان قبال نتیجه گیری شده كه اجناس 
گران خوب هستند، بنابراین فكر می كنند كه هر جنس گرانی كه 
عرضه شود حتما جنس خوبی است. همین اتفاق در فضای مجازی به 
شكل دیگری رخ می دهد؛ یعنی بعضی افراد معموال جذب گروه هایی 
می شوند كه فالوئر یا طرفداران زیادی )ولو با خرید فالوئر و غیرواقعی( 
داشته باشند چون فكر می كنند كســی كه مخاطبان زیادی دارد 
حتما می تواند برای گرفتن مشاوره هم قابل قبول و اطمینان باشد. 
این موضوع یكی از مواردی است كه می تواند درفضای مجازی باعث 
خطای شناختی و اشتباه در انتخاب مخاطبان برای گرفتن مشاوره 
با روانشناس متخصص شــود. توجه داشته باشــیم افراد سودجو 
بیشتر كلی گویی می كنند و منبع مشخصی برای گفتار خود ندارند؛ 

درصورتی كه افراد متخصص خیلی با احتیاط حرف می زنند و بنا بر 
شواهد و منابع علمی اظهارنظر می كنند.

افراد سودجو چگونه می توانند مخاطبان خود را 
جذب كنند ؟

بعضی مخاطبان از كلی گویی، كالم محكم و هیجانی اســتقبال 
می كنند و چون اغلب در اینگونه گفتارها از روش هایی اســتفاده 
می شــود كه بتواند قابل نفوذ باشــد با اثر فوری و البته مقطعی، 
جذب این موارد می شوند. البته ممكن اســت افراد با این روش ها 
در كوتاه مدت حالشان خوب شود اما با توجه به اینكه آسیب های 
روان شناختی افراد با صحبت گذرا و به اصطالح سرپایی و مداخله 
فوری به طور ریشه ای و عمقی حل نمی شود این افراد معموال بعد از 
مدتی دوباره حالشان بد می شود و به این ترتیب فكر می كنند شرایط 
ما به قدری جدی است كه چنین متخصصی هم با آن همه طرفدار 

نتوانست حال ما را بهبود ببخشد.
چطور می توان از متخصص بودن روانشناســان 

اطمینان حاصل كرد ؟
 نخســتین چیزی كه باید در این حوزه به آن توجه داشته باشیم 
آن است كه بدانیم متخصصی كه می خواهیم به او مراجعه كنیم 
از چه سوابق تحصیلی واقعی برخوردار است، آیا پروانه تخصصی از 
سازمان نظام روانشناسی یا سازمان بهزیستی و همچنین مجوز برای 
فعالیت در این زمینه را دارد یا خیر. توجه داشته باشیم در تعامالت 
انسانی» اثر تقدم « یعنی» برخورد اولیه مراجعه با مشاور« بسیار مهم 
و نقش آفرین است. به همین خاطر روانشناسان كارآزموده می دانند 
در جلسه نخست ضمن اینكه باید به خوبی اطالعات فرد را دریافت 
كنند، در عین حال نیز باید به نیازهای فوری مراجع خود هم توجه 
داشته باشند تا بتوانند با همدلی با او جلسه را به گونه ای پیش ببرند 
كه نه صرفا غیرعلمی و فقط در راســتای رفع نیازهای فوری فرد 
باشد و نه به اصطالح به گونه ای كتابی خدمات ارائه دهند. فراموش 
نكنیم افراد متخصص هیچ گاه نصیحــت نمی كنند و به جای فرد 
برای او تصمیم نمی گیرند بلكه روش های درست تصمیم گرفتن را 
به خود فرد یاد می دهند. اما گاهی صرف داشتن تحصیالت، پروانه 
و مجوز فعالیت هم دلیل قاطع و كافی برای انتخاب درست نخواهد 
بود،  بنابراین مداخله های روانشناسی فقط نمی توانند به فضاهای 
مجازی و اینستاگرامی و حتی گفت وگو در اینگونه فضاها محدود 
شوند؛ در واقع مشاوره روانشناسی حتما باید از فضای الزم و واقعی 
هم برخوردار باشد؛ نه صرفا در فضایی مانند اینستاگرام. البته شاید 
در شرایط مقطعی مانند شیوع بیماری كرونا روانشناسان مجبور 
به مشاوره های غیرحضوری هم باشــند اما این موضوع نمی تواند 
همیشه اینگونه پیش برود. مشــاوره های غیرحضوری در شرایط 
خاص می تواند تلفنی یا آنالین مثال با اســتفاده از اسكایپ برگزار 
شود اما حتما باید به طور حرفه ای انجام شود. منظور از حرفه ای هم 
آن است كه حتما باید از طریق وقت دهی های قبلی اتفاق بیفتد، 
نه اینكه خود مشاور بدون درنظرگرفتن اســتاندارد های الزم در 
این خصوص اقدام كند، با مراجع خود زود صمیمی شــود و رفتار 
غیراخالقی و غیرحرفه ای داشته باشد. همچنین متخصصان حتما 

باید به طور كامل در فضای مجازی برای مخاطبان قابل شناسایی 
باشند و حتی مجوز فعالیت های خود را هم در چنین فضاهایی در 
اختیار مردم قرار دهند. مشاور حتما باید رازدار مراجع خود باشد و 
مالحظات اخالقی را كه البته شامل موارد زیادی می شوند رعایت 
كند. مراجعان هم باید به حقوق خود در این خصوص واقف باشند 
و بدانند كه حق دارند از مشاور خود بپرسند چه تحصیالتی دارد، 
رویكرد درمانی اش چیســت، از كجا مجوز گرفته و تقریبا در چند 
جلسه می توان به نتیجه قابل قبولی رسید. در عین حال هم هر زمان 
احساس كردند مشاور از چارچوب ها و استانداردهای درنظر گرفته 
شده خارج می شود باید نسبت به این موضوع واكنش نشان دهند. 
ضمن اینكه توجه داشته باشیم سازمان های حرفه ای مانند سازمان 
نظام روانشناسی در این زمینه وجود دارد كه بخشی را به بازرسی 
همین موارد و طرح شــكایات مردم اختصاص داده است. در واقع 
وظیفه شهروندی ما ایجاب می كند كه نسبت به انعكاس مشكالتی 
كه برای خودمان به وجود می آید هم خودمان آگاه باشــیم و هم 

دیگران را نسبت به آن آگاه كنیم.
چطور می توان با مراجعه به روانشناســان از 
بروز مشكالت پیشگیری كرد؛ یعنی با جاافتادن فرهنگ 
مراجعه به مشــاور، قبل از داشتن مشــكل از بروز آن 

جلوگیری كرد؟
وقتی صحبت از فرهنگ می شــود باید بپذیریم كه این موضوع در 
طول زمان و با مجموعه اقدامات وســیع هــم از طرف دولت و هم 
خود مردم و رسانه ها اتفاق خواهد افتاد. در واقع ما زمانی می توانیم 
فرهنگ چیزی را در جامعه ایجاد كنیم كه بســتر مناسب آن هم 
فراهم باشد. مثال اگر بدانیم به راحتی و با صرف هزینه كم و مناسب 
می توانیم از خدمات مشاوره خوب و واجد شرایط استاندارد استفاده 
كنیم، احتمال اینكه چنین كاری را در سبد هزینه های ضروری خود 
قرار دهیم هم خیلی بیشتر خواهد شد. براین اساس، موضوع بیمه 
خدمات روان شناختی هم یكی از موارد بسیار مهم است كه می تواند 
بستر الزم را در این خصوص به وجود آورد. سازمان نظام روانشناسی 
باید متخصصان خود را در این زمینه تفكیك كند و هر مشاوری بداند 
بهتر است در چه زمینه ای فعالیت داشته باشد. در عین حال از طریق 
استفاده از مكتوبات و رسانه ها و مطبوعات، اطالعات الزم در اختیار 
مردم قرار گیرد تا آنها هم آگاه شوند چرا، چگونه و چه زمان بهتر است 
به مشاور و روانشناس مراجعه كنند. بهترین زمان می تواند قبل از 
بروز مشكالت فردی، كاری، شغلی یا در روابط باشد؛ چون در زمینه 
سالمت روان هم مانند سالمت جسم پیشگیری حتما بهتر از درمان 
خواهد بود زیرا درمان هم سخت تر است، ضمن اینكه نیاز به هزینه 
و زمان بیشتری هم خواهد داشت. متأسفانه گاهی افراد به نیازهای 
خود و دیگران واقف نیســتند. مثال وقتی در فرزندپروری مشكل 
داشته باشیم باید حتما برای این كار از متخصصان و مشاوران كمك 
بگیریم. تربیت و پرورش بچه ها كار بسیار حساسی است كه نمی توان 
بی تفاوت از كنار آن گذشت و در بسیاری از موارد نمی توان به تنهایی 
و به خوبی از پس آن برآمد. مهم ترین چیز باور این موضوع است كه 
اگر به مشاور و روانشناس مراجعه می كنیم حتما نباید بیمار باشیم یا 
مشكل خاصی داشته باشیم بلكه ما به مشاور و روانشناس متخصص 
مراجعه می كنیم تا مشكالت كمتری داشته باشیم و بتوانیم بهتر 
زندگی كنیم چون برخورداری از زندگی خوب حق ماســت. برای 
رسیدن و دستیابی به این منظور بسیاری از بخش ها و سازمان های 
دولتی ازجمله ســازمان آموزش و پرورش باید همكاری الزم را با 
همدیگر به عمل آورند. حفظ سالمت روان افراد یك جامعه می تواند 
در موفقیت افراد آن جامعه در بسیاری از زمینه ها مؤثر واقع شود. 
آموزش های عمومی برای والدین و كودكان و نوجوانان در مقاطع 
مختلف می تواند تأثیر گذار باشــد. از طرف دیگر وزارت بهداشت و 
سازمان بهزیستی هم می تواند همكاری های الزم را در این خصوص 
به عمل آورد. در مجموع می توان گفت كه فرهنگ استفاده از مشاوره 
و مراجعه به متخصص و روانشناس نیازمند تسهیالت، تدوین قوانین 

و دادن آگاهی و اطالعات به افراد است.
هم اكنون از چه عواملی می توان به عنوان ریشــه 

به وجودآمدن روانشناس نماها نام برد؟
ریشه به وجودآمدن چنین افرادی و چنین فضاهایی در عالم مجازی 
یا غیرمجازی را می توان تركیب2 عامل دانست؛ نخست احساس نیاز 
شدید مردم به خدمات روانشناسی و مشكالت زیاد در زمینه های 
روان شناختی و مقبولیت روانشناسان در حل مشكالت آنهاست و 
از طرف دیگر هم ویژگی های افراد روانشناس نماست كه می تواند 
شامل موارد گوناگون غیراخالقی و اجتماعی باشد و البته اولویت 
افراد به نیازهای فردی و توجه نداشتن به رفتار حرفه ای و مالحظات 

اخالقی افراد سودجو در این زمینه است.

تدارك امكانات نسبی برای مردم در زمینه خدمات روانشناسی
دولت با درنظرگرفتن   یارانه هایی می تواند كم كردن بودجه را از جاهای 
دیگر آغاز و به حل مشكالت مردم درخصوص خدمات روانشناسی بیشتر 
توجه كند. یكی از مشكالت هم اكنون و با توجه به لزوم مراجعه كمتر مردم به محل 
كار و قرنطینه، بروز مشكالت در خانواده هاســت؛ مشكالت در روابط والدین با 
فرزندانشان یا همسران با یكدیگر مشكالتی نیســتند كه به سادگی بتوان از 
كنارشان گذشــت و حتما باید جدی گرفته شوند. ضمن اینكه وقتی گرانی های 
غیرقابل پیش بینی هم بر چنین مشكالتی در خانواده ها اضافه می شود تبعات 
زیادی به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب می توان شاهد مشكالت رفتاری در 
سطح جامعه بود كه برای كاهش آن می توان اقداماتی به عمل آورد و به راه حل هایی 
دست پیدا كرد. مثال در ایام شیوع كرونا می توان  یارانه هایی را به مراكز مشاوره 
اختصاص داد كه با توجه به آنها بتوانند مشاوره های بیشتری را پوشش دهند. مراكز 
دولتی هم باید در عین حال كه از افراد باصالحیت استفاده  می كنند هزینه كمتری 
هم از مراجعان دریافت كنند. درنظر گرفتن بیمه یا یارانه  و بیشتر كردن مراكز 
دولتی فقط چند راه حل در این زمینه است و حتما راه حل های زیاد دیگری هم در 
این خصوص می توان یافت. هم اكنون ما گزینه ای به نام »1480« داریم كه امكانی 
اســت برای دریافت مشــاوره تلفنی و رایگان و البته خدمات جانبی سازمان 
بهزیستی كه افراد با استفاده از آن می توانند به جای جست وجو در فضای مجازی 
و گیرافتادن در دام افراد سودجو از مشاوره با كارشناسان معتبر بهره مند شوند. 
متأســفانه مردم گاهی از روی ناآگاهی ترجیح می دهنــد در فضاهایی مانند 

اینستاگرام صرفا با روانشناس نماهایی كه صفحات پربیننده و خوش آب و رنگی دارند دردل كنند تا اینكه به مرور و به تدریج با صبر و 
حوصله بیشتر با مشاوره با متخصصان معتبر در این زمینه به طور ریشه ای درمان شوند. رسانه های تصویری و شنیداری و مطبوعات 

هم می توانند در دادن اطالعات كافی در این خصوص به مردم بسیار تأثیر گذار باشند.

هشداردربارههجوممشاورنماهابهشبكههایاجتماعیبهبهانهحلمسائلروحیوروانیمردمیكهازكرونایامسائلاقتصادیوعاطفیآسیبدیدهاند

بازار مكاره مشاوره های مجازی
دكترحمیدپورشریفی:اینروزهافضابرایسوءاستفادهافرادیفراهمشدهكهاصالروانشناسنیستند
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ورودنسلجدیدزیردریاییها
سرعت پیشرفت فناوری به گونه ای است كه همه روزه شاهد ایجاد تغییراتی 
در پیرامون خود هستیم. این موضوع در ساخت زیردریایی ها هم وجود 
دارد و شركت سوئدی ساب، با ساخت زیردریایی فوق مدرن و ابر رادارگریز 
مدل A26 و ارائه آن به نیروی دریایی ارتش سوئد در سال2022، گام بلندی 
را در معرفی نسل جدید زیردریایی ها به جهان برداشته است. A26 توانایی 
حركت در آب های متالطم را دارد و به  خاطر بهره وری از سیستم »روح« 

)GHOST( بسیار كم صدا و تقریبا غیرقابل تشخیص است.

شبحدریایی
زیردریایی جدید نیروی دریایی ارتش سوئد 

ممكن است در آب نامرئی باشد.

A26ویژگیهای
پر نیلسون مدیر برنامه ســاخت این زیردریایی 
می گوید: »این وسیله بسیار كم صداست و حسگرهایش 
بسیار مدرن تر هســتند. از دیگر ویژگی های این زیردریایی 
می توان به شناسایی و كالسه كردن هر اتفاقی كه زیر آب رخ می دهد، 
توانایی انجام چند ماموریت به طــور همزمان و حمل چند زیردریایی 
كوچك بی یا با سرنشین اشاره كرد. A26 تا عمق 200متری زیر آب نفوذ 

می كند و می تواند 26سرنشین و خدمه داشته باشد.

ورودتكنولوژیبهعرصهتولیدماسك
با تبدیل شدن ماسك به نياز روزمره مردم جهان، شركت های فناوری با 

ارائه ایده های مختلف برای بهبود تجربه استفاده از این وسیله ضروری 
در دوران جدید تالش می كنند 

با شیوع ویروس كرونا، اســتفاده از ماسك یكی از كارهای عادی 
مردم تبدیل شــد و تقاضا برای انواع ماســك افزایش یافت. این 
موضوع باعث شد كه بسیاری از شركت ها، حتی شركت هایی كه 
قبال ماسك تولید نمی كردند، وارد این عرصه شوند. استارتاپ ها 
و شركت های فناوری هم با ارائه ایده های گوناگون تالش كردند 
كه متناسب با شرایط موجود ماســك هایی تولید كنند كه نیاز 
متقاضیان را برآورده كند. بعضی از تالش ها با شكســت روبه رو 
شد اما با تالش و پشتكار بسیاری از آنها به نتیجه رسید. به عنوان 
نمونه یكی از این ماسك ها، ظاهری شفاف داشت كه صورت كاربر 

قابل مشاهده بود.

ماسكپیامرسان
شركت ژاپنی Donut Robotics یك »ماسك هوشمند« متصل 
به اینترنت تولید كرده است كه می تواند پیام ها را از ژاپنی به 8زبان 
دیگر ترجمه و آنها را ارسال كند. این ماسك اینترنتی پالستیكی 
و سفیدرنگ با استاندارد باالی ماسك های صورت مناسب سازی 
شده است و از طریق بلوتوث به یك اپلیكیشن گوشی هوشمند یا 
تبلت متصل می شود كه می تواند گفتار را به پیام های متنی تبدیل 
كند، با یك مخاطب تماس بگیرد یا صدای كسی را كه از ماسك 

استفاده می كند، تقویت كند.
تایسوك اونو، مدیرعامل شركت Donut Robotics می گوید: 
ما سال ها به ســختی تالش كردیم تا یك روبات بسازیم و حاال از 
آن تكنولوژی اســتفاده كرده ایم تا محصولی را تولید كنیم كه به 

این پرسش پاســخ دهد كه چگونه ویروس كرونا جامعه را تغییر 
داده است.

مهندسان شركت Donut Robotics با این ماسك ایده مفیدی 
را ارائه كردند، زیرا آنها در جســت وجوی محصولی بودند تا این 
شركت بتواند به در امان ماندن مردم از این بیماری همه گیر كمك 
كند. هنگامی كه ویروس كرونا حمله خود را آغاز كرد، این شركت 
به تازگی قراردادی را امضا كرده بود تا برای فرودگاه هاندای توكیو، 
راهنما و مترجمان روباتیك تولید كنــد اما این محصوالت پس 

از لغو سفرهای هوایی با آینده ای نامشخص روبه رو شده بودند.
5هزار ماسك اول شركت Donut Robotics  از  ماه سپتامبر برای 
خریداران ژاپنی فرستاده می شود. اونو همچنین در نظر دارد كه 
این ماسك ها را به كشورهای چین، ایاالت متحده و اروپا بفروشد. 

او می گوید كه استقبال زیادی از این ماسك ها وجود دارد.
شــركت Donut Robotics با تعیین قیمــت 40دالر برای هر 
ماســك، قصد دارد از یك بازار انبوه كه تــا چند ماه پیش وجود 
خارجی نداشت، استفاده كند. مدیرعامل این شركت هدف از این 
كار را ایجاد درآمد از طریق ارائه خدمات به مشتركانی می داند كه 

با اپلیكیشنی كه آنها دانلود می كنند، به دست می آید.
شــركت Donut Robotics نمونه اولیه این ماسك اینترنتی را 
طی یك ماه با ســازگار كردن نرم افزار ترجمه ای كه برای روبات 
این شركت توسعه یافته بود، ساخته است. در واقع این ماسك به 
وسیله یكی از مهندسان این شركت به نام شانسوكه فوجیبایاشی 
4ســال پیش برای یك پروژه دانشجویی ارائه شــده تا گفتار را 

به وسیله نقشه برداری از عضله های صورت تفسیر كند.
اونو با فروش سهام شــركت Donut Robotics از طریق سایت 
ژاپنی Fundinno، مبلغ 28میلیون ین برای توســعه این طرح 

جمع آوری كرد.

تولیدماسكخنكبرایتابستان
همچنین شركت هایی كه در صنایع مختلف فعال هستند تالش 
می كنند تا ماسك هایی را برای تابستان امسال بسازند كه در عین 
حال كه مردم را در برابر ویروس كرونا محافظت می كند، هم خنك 

باشد و هم خشك بماند.
تقاضا برای ماســك های مناسب تابســتان در سراسر جهان در 
حال افزایش اســت، زیرا متخصصان پزشــكی هشدار می دهند 
كه استفاده از آنها در شــرایط گرم و مرطوب ممكن است باعث 
مشكالت تنفسی و كم آبی بدن شود. حتی شركت هایی كه پیش از 
این هیچ وقت ماسك تولید نكرده اند، راه حل هایی را ارائه داده اند. 
بعضی از آنها با ارائه ایده هایی در زمینه استفاده از مواد »های تك« 
تالش می كنند ماسك هایی تولید كنند كه خنك بمانند و مجهز 
به بسته های خنك كننده باشند. شــركت Mizuno Corp در 
اواخر  ماه مي شروع به فروش ماســك هایی كرد كه با یك ماده 

تریكوی كشی و نرم تولید شــده بود كه به طور معمول در لباس 
شنا و لباس های پیاده روی اســتفاده می شود. این سازنده لباس 
ورزشی می گوید: اســتفاده از تریكو باعث می شود كه ماسك از 
قابلیت شست وشــوی مكرر برخوردار باشد و با فشار كمتری، به 
شكلی مناسب روی صورت قرار بگیرد. شركت Yonex، سازنده 
 لوازم ورزشی بدمینتون و تنیس، ماسك هایی از ماده ای با عنوان
 Very Cool ساخته كه این ماده حاوی زایلیتول است. زایلیتول 
كه گرما را جذب می كنــد و به تعریق واكنش نشــان می دهد، 

در پوشــاك Yonex برای اعضای تیم ملــی بدمینتون ژاپن و 
 Yonex تنیسورهای حرفه ای ژاپن استفاده می شود. سخنگوی
می گوید: با توجه به اینكــه مردم زمان زیادی از ماســك برای 
محافظت در برابــر ویروس كرونا اســتفاده می كنند، امیدواریم 
 كه فناوری ما باعث شــود تا در هوای گرم، خنك شوند. شركت

 Fast Retailing هم قصد دارد فروش ماسك هایی را آغاز كند 
كه از ماده ای ساخته شده كه تنفس با آن به راحتی انجام می شود.

گروه Waizu هم كه تولید كننده لباس بافتنی اســت، در حال 
فروش ماسك های پارچه ای مجهز به بسته های خنك كننده است.
این ماســك 2شــكاف، مانند جیب، برای نگه داشــتن 4بسته 
خنك كننده دارد كه می تواند به مدت یك تا 2 ساعت كسانی را كه 

از این ماسك استفاده می كنند، خنك كند.
با این اوصاف انجمن پزشــكی بیماری های حــاد ژاپن از مردم 
خواسته است كه به طور مرتب آب بنوشند و در فواصل مشخص، 
ماسك خود را از صورت بردارند، زیرا استفاده دائم از آنها می تواند 

ضربان قلب و تعداد تنفس را افزایش دهد.

ماسكشفاف
متخصصان و پژوهشگران استارتاپ اچ ام كر هم برای تهیه مواد 
مورد نیاز یك ماسك شــفاف، با مركز مواداولیه سوئیسی »امپا« 
همكاری كرده اند. امپا، آزمایشگاه های فدرال علوم و فناوری مواد 
سوئیس است كه یك مؤسسه  تحقیقاتی بین رشته ای در زمینه 
علوم و فناوری مواد كاربردی محسوب می شود. آنها از فیبرهای 
شفاف استفاده كردند تا ورقه های مورد نیاز برای ساخت ماسك 
را تولید كنند و در ادامه این ورقه ها را به صورت سه  الیه درآوردند. 
محققان با این كار توانستند یك ماده انعطاف پذیر و قابل تنفس 
بسازند كه تقریبا شفاف است و به یك لیوان یخ زده شباهت دارد. 
آنها این ماسك را هلوماسك   )HelloMask( نامگذاری كردند. 
مواد تشكیل دهنده چنین ماســكی را می توان به صورت فله ای و 
انبوه تولید كرد و آنها را مانند پارچه های معمولی به شكل ماسك 

درآورد.

فناوری؛۲۰ هزار فرسنگ زیر دریا
نسل جدید زیردریایی ها با قابلیت  بسیار باال، رادارگریز، بی صدا و فوق العاده سریع خواهند بود و معادله های كنونی 

جهان را تغییر می دهند

روباتهایاقیانوسی
زنده و سالم نگه داشتن سرنشینان در دریا كار بسیار پرخطر و هزینه بری است. بنابر این تعجبی ندارد كه نیروهای دریایی و دریانوردان جهان به  دنبال 
توسعه وسایل نقلیه دریایی بدون سرنشینی هستند كه كارهای خطرناك را به آنها بسپارند. یكی از خطیرترین كارهایی كه این زیردریایی های هدایت پذیر 
از دور می توانند انجام دهند، شكار مین است. جمع آوری اطالعات از جاهایی كه انسان ها نمی توانند به این راحتی ها وارد آن شوند نیز یكی از كارهایی است 
كه این نوع زیردریایی ها می توانند از عهده اش برآیند. همچنین این وسایل می توانند به دانشمندان  كمك كنند تا تحقیقات زیردریایی خود را آسان تر و 

كم خطرتر انجام دهند.

كشتیبدون
سرنشین

زیردریاییهای
بدونسرنشین

زیردریاییهای
بدونسرنشین

شــكارچیزیردریایــی:»شكارچی« دریای نیروی دریایی 
آمریكا بزرگ ترین كشــتی بدون سرنشین جهان است كه 
می تواند ماموریت هایی سه ماهه انجام دهد. این ناو می تواند با 
رادار برد كوتاه، زیردریایی های دیزل - برقی را شناسایی كند.

بازرســیبدنه:وظیفه این زیردریایی 
بازرســی و بازبینی بدنه كشتی ها با 
تصویربرداری با رزولوشن باال و گزارش 
میزان آســیب دیدگی و مشكالت به 
مســئوالن اســت تا آنهــا درصدد 

برطرف  كردن مشكل باشند.

بردطوالنــی:این زیردریایی كه متعلق 
به مؤسسه تحقیقات علمی WHOI است 
می تواند با انرژی بســیار كم، مسافتی 
طوالنی و تا 3600كیلومتــر را در اعماق 
اقیانوس هــا بپیمایــد و می تواند برای 

ماموریت های علمی  مؤثر باشد.

ردیابیحیوانات:مؤسسه تحقیقات 
علمــی WHOI یــك زیردریایی 
دیگر دارد كه وظیفه اش شناســایی 
 و تعقیب موجودات دریایی اســت.
 SharkCam  به گونه ای ساخته شده 
كه می تواند ترانسپوندر متصل شده به 

یك كوسه سفید را تعقیب كند.

ماموریتهــایدوزیســـــتی:این 
زیردریایــی قابلیت پــرواز دارد و 
اولین زیردریایی بدون سرنشــین 
دوزیست دنیاست. این وسیله باید از 
راه دور كنترل شــود و قابلیت انجام 
عملیات های جســت وجو و نجات در 
دریا و همچنین یافتن مین های دریایی 

را دارد.

شکارچیمین:این زیردریایی برای 
پیدا كردن مین هــای دریایی كارایی 
باالیی دارد. به محض یافتن یك مین، 
یك مین روب كوچك را به ســمتش 
می فرستد تا آن را در نهایت احتیاط و با 

رعایت فاصله منهدم كند.

شیرجهعمیق:این زیردریایی با نام 
اكو را بوئینگ ساخته شده و  می تواند 
به عمق 3هزار متــری دریا برود. كار 
اصلی اش عكسبرداری با كیفیت باال از 
اعماق دریاهاست، ولی ماموریت های 

اطالعاتی هم انجام می دهد.

حفاظــتازبنــادر:با الهام از اندام 
یك ماهی تن، یك زیردریایی خاص 
ساخته شده كه سازمان امنیت ملی 
آمریكا از آن برای گشتزنی ساحلی و 
كنترل رفت وآمد شــناورها استفاده 
می كند. این زیردریایی مانور بسیار 

خوبی دارد.

حمــلبــار:زیردریایــی دومنظــوره 
پروتئوس می تواند به  صورت خودكار یا 
با هدایت یك انسان به حمل بار به مقاصد 
چند صد كیلومتری بپردازد. پروتئوس 
می توند 6سرنشــین داشــته باشد و 

سرعتش 18كیلومتر بر ساعت است.

زیردریایی 
A26، حدود 
62متر طول و 
حدود 1800تن 
وزن خواهد 
داشت.

اقیانوسگردیبرایهمه
زیردریایی های مدرن فقط برای نیروهای نظامی و دانشمندان نیست. 
شركت DeepFlight یك زیردریایی تولید كرده كه اجازه می دهد، 
هر كسی پشت فرمانش بنشیند و به زیر آب برود. سوپر فالكون مارك2 
یك وسیله برقی است كه یك شخص می تواند با آموزش بسیار كم، 
به عمق 120متری برود. ایــن زیردریایی می تواند یك كاپیتان و یك 
سرنشین داشته باشد و ابعادش به گونه ای است كه می توان آن را با یك 
قایق تفریحی استاندارد به هرجایی برد. سوپر فالكون مارك2 در مقابل 
جانداران دریایی ایمن است و حتی درصورت از كار افتادن، می تواند 

به صورت خودكار به سطح آب بازگردد.

پوششباهوش
بدنه از موادی پوشانده شده كه سر و صدا را جذب 
می كند و زیردریایی به  وسیله دوربین های مادون 

قرمز قابل شناسایی نیست.

تحمل
موتورهای بی نیاز به هوای نسل آینده، اكسیژن مایع و سخت 
دیزل می ســوزانند و این به زیردریایی اجــازه می دهد كه 

هفته های متمادی بدون آنكه شناسایی شود، زیر آب بماند.

هدایتساكت
اتصــاالت الســتیكی، صدای 
تولید شده توسط موتورها و سایر 
ماشین های زیردریایی را به حداقل 
می رساند و شــوك های حاصل از 

ضربه را جذب می كند.
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به اندازه مشتری، به چگالی پشمك
اخترشناسان به تازگی سیاره هایی را كشف كرده اند كه اگرچه به بزرگی 
سیاره مشتری هستند، اما تراكمشان به اندازه پشمك هایی است كه 

شیرینی فروش ها درست می كنند

اخترشناســان زمانی معتقد بودنــد كه بیشــتر منظومه های 
خورشیدی شباهت بسیاری به منظومه شمسی خودمان دارند. 
آنها تصور می كردند كه این منظومه ها هم ســیارات صخره ای 
كوچكی در نزدیكی خورشــید خود دارند و غول های گازی در 
فواصل بیشتری نسبت به این ســتاره به دور آن می چرخند. در 
آغاز سال 1992، دانشمندان شروع به یافتن جهان هایی كردند 
كه به دور ستاره های بیگانه می چرخیدند و خیلی زود دریافتند 
كه انواع متنوعی از منظومه های خورشــیدی در هستی وجود 

دارد.
وب ســایت thenextweb در گزارشی نوشته اســت: امروزه 
ستاره شناســان از وجود بیش از 4هزار جهان آگاهی دارند كه 
در حال چرخش به دور ســتاره های دیگر هستند. از این تعداد، 

15مورد از آنها چگالی بسیار كمی در حد پشمك دارند.

بزرگ تر از مشتری
3مورد از این سیارات پفكی در منظومه ستاره Kepler 51 كه 
2600ســال نوری از زمین فاصله دارد، كشــف شده  است. این 
سیارات كه بزرگ تر از اندازه مشتری هستند، جرمشان كمتر از 

یك درصد جرم بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی ماست.
این جهان های بســیار ســبك، چگالــی كمتــر از 0/1گرم در 

سانتی مترمكعب دارند. چگالی زمین حدود 55برابر بیشتر است؛ 
یعنی حدود 5/5گرم در ســانتی مترمكعب. وزن مشتری حدود 
1/33گرم در هر سانتی مترمكعب است، درحالی كه چگالی كیوان 
)كم تراكم ترین سیاره در منظومه شمسی ما( معادل 0/7گرم در 

سانتی مترمكعب است.
جسیكا لیبی-رابرتز، فارغ التحصیل گروه علوم نجوم و سیارات 
)APS( در دانشــگاه كلرادو بولدر می گوید: ما می دانیم كه آنها 
چگالی كمی دارند. اما وقتی شــما یك توپ پشــمكی به اندازه 
سیاره مشــتری را تصور كنید، آنگاه این تراكم، واقعا كم به نظر 

می رسد.
لیبی-رابرتز این جهان ها را به منظور درك بهتر تركیبات آنها و 
فهم چگونگی شكل گیری چنین دنیاهای عجیب و غریبی، مورد 

بررسی قرار داده است.
تیم او با استفاده از تلسكوپ فضایی هابل چیزی غیرعادی پیدا 
كرد. اتمسفر این جهان ها آنگونه كه انتظار می رفت شفاف نبودند 

و هوای اطراف این سیارات با مه تاریك پوشانده شده بودند.
او می گوید: ما 2عبور كپلر  b-51 و d-51 را با دوربین WFC3 در 

تلسكوپ فضایی هابل مشاهده كردیم. 
پژوهشــگران در مجله Astronomical Journal نوشتند كه 
با تركیب زمان هــای عبور WFC3، با تجزیــه و تحلیل مجدد 
داده های كپلر و پارامترهای ستاره ای به روز شده، تأیید كردیم كه 
هر سه سیاره دارای چگالی كمتر از 0/1گرم در سانتی مترمكعب 

هستند.

شبیه سازی رایانه ای
این گروه با استفاده از شبیه ســازی  های رایانه ای و سایر ابزارها، 
مشــخص كرد كه این جهان هــای كم تراكم تا حــد زیادی از 
هیدروژن و هلیوم تشكیل شــده اند كه جو را با مواد كم جرم پر 
می كنند و تراكــم این جهان را كاهش می دهنــد. در ارتفاعات 
باالتر، هوای آنها حاوی متان اســت. هنگامی كه این گاز با نور 
ماورای بنفش روبه رو می شود، باعث ایجاد مه می شود كه شبیه 

یك مورد مشاهده شده در تایتان )بزرگ ترین قمر زحل( است.
لیبی-رابرتــز می گوید: این موضوع به طور قطــع ما را به تالش 
وامی دارد تا آنچه را كه می تواند در آنجا اتفاق بیفتد، دریابیم. ما 
انتظار داشتیم آب پیدا كنیم، اما نمی توانیم ردپای هیچ مولكولی 

را مشاهده كنیم.
 اكنون، اخترشناســان از وجود 3سیاره فراخورشیدی كه به دور

 Kepler-51 می چرخند، اطالع دارنــد. Kepler 51-b و c در 

سال 2012 كشف شــدند و Kepler 51-d برای نخستین بار 
2سال بعد مشاهده شــد. هر یك از این جهان ها، در مقایسه با 
زمین به طور قابــل توجهی، با فاصله كمتری به دور خورشــید 
خود می چرخند؛ چیزی بین یك چهارم تا یك دوم فاصله زمین 

تا خورشید.
این گــروه همچنین دریافتنــد كه این جهان هــای فوق العاده 
كم تراكم اتمســفرهای خود را در فضا پخش می كنند. ستاره ای 
كه در اطراف این جهان ها می چرخد )كپلــر 51(، تقریبا همان 
جرم و دمای خورشید ما را دارد، اما اندازه آن فقط 90درصد اندازه 
خورشید ماست. برای اینكه این وضعیت مقایسه شود، باید بدانیم 
كه این سه گانه دارای توده هایی چندبرابر بیشتر از زمین است و 

ماه ها به دور ستاره های خود می چرخد.
این تحقیق نشان می دهد این سیارات فوق العاده پفكی عجیب 
ممكن است در منظومه های خورشیدی جوان موضوعی عادی 
باشند. اگر این سیارات شبیه به پشمك شما را راضی نمی كند، 
بهتر است بدانید كه اخترشناســان اخیراً یك سیاره را كه شبیه 
به یك آب نبات عصایی عظیم است، در نزدیكی مركز كهكشان 
راه شیری كشــف كرده  اند. این یك لحظه »شیرین« برای علم 

نجوم است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

فناوری؛۲۰ هزار فرسنگ زیر دریا
نسل جدید زیردریایی ها با قابلیت  بسیار باال، رادارگریز، بی صدا و فوق العاده سریع خواهند بود و معادله های كنونی 

جهان را تغییر می دهند

وقتی قرار اســت درباره زیردریایی صحبت كنیم، قطعا به یاد داستان »بیست هزار 
فرسنگ زیر دریا« نوشــته ژول ورن می افتیم. سال هاست كه بشر توانسته به وسیله 
زیردریایی به اعماق دریاهــا و اقیانوس ها برود و آنجا اكتشــاف هایی را انجام دهد. 
زیردریایی ها البته بیشتر مقاصد نظامی داشته اند و سالحی پنهان و كارآمد در جنگ ها 
به  حساب می آمده اند. در جنگ جهانی دوم، زیردریایی های ارتش آلمان، تاحدودی 
موفق به محاصره انگلســتان شــده بودند. آلمانی ها در جنگ جهانی نخست نیز با 
زیردریایی هایی با نام U-boats دردسرهای بسیاری برای دشمنان خود به  وجود آورده 
بودند. اما اكنون صحبت از زیردریایی های آینده به میان آمده است. فناوری های جدید 
و پیشرفت های مهندسی زیر دریا هم خودنمایی می كنند و می توانند آینده را تغییر 

دهند. در این راه سوئدی ها پیشتاز بوده اند.

ساسان شادمان منفرد
در مسیر پیشرفتروزنامه نگار

معرفي زیردریایی هایی كه در نوع خود نخستین بودند

حداكثر سرعت: 
نامشخص

حداكثر سرعت: 
5كیلومتر بر 
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حداكثر سرعت: 
7كیلومتر بر 
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حداكثر سرعت: 
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حداكثر سرعت: 
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حداكثر سرعت: 
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برد: 2هفته و بیشتر
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برد: 3ساعت

برد: 30دقیقه
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حداكثر عمق: 
4/5متر

حداكثر عمق: 
نامشخص

حداكثر عمق: 
7/5متر

حداكثر عمق: 
10متر

حداكثر عمق: 
23متر

حداكثر عمق: 
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خدمه: 16نفر

خدمه: یك نفر

خدمه: 3نفر

خدمه: 12نفر

خدمه: 6نفر

خدمه: 116نفر

دره بل 1
نخســتین زیردریایی به  وسیله یك 
مهندس هلندی به نــام كورنلیوس 
دره بل ساخته شد. این زیردریایی یك 
قایق چوبی مسقف بود كه بدنه آن را 
با چرم ضدآب پوشانده بودند. در آن 
لوله های هوا وجود داشت كه اكسیژن 

مورد نیاز سرنشینان تامین شود.

الك پشت
نخســتین حمله نظامی به  وســیله 
یك زیردریایی در جنگ  اســتقالل 
آمریكا به  ثبت رســیده است. این 
 زیردریایی قرار بود، بمبی را به بدنه ناو

HMS Eagle بریتانیا بچسباند، اما 
ناخدای زیردریایی الك پشت موفق 

به انجام این كار نشد.

ناتیلوس
این زیردریایی توسط یك آمریكایی به 
نام رابرت فالتن ساخته شد. ناتیلوس 
به  وســیله یك پروانه دستی به جلو 
رانده می شد و یك بادبان نیز به این 
كار كمك می كرد. ناپلئون بناپارت از 
این زیردریایی علیه نیروی دریایی 

انگلیس استفاده كرد.

پلنگور
با موتورهایی كه با هوای فشــرده كار 
می كردند پلنگور نیروی دریایی فرانسه 
نخستین زیردریایی اي بود كه نیروی 
پیشرانش به  وســیله انسان ها ایجاد 
نمی شد. با این حال مشكالتی كه موتور 
این زیردریایی داشت، اجازه نداد كه 

این وسیله به تولید انبوه برسد.

یو اس اس هالند
جان فیلیپ هالند، مهندس ایرلندی 
برای نخســتین بار زیردریایی ای را 
ســاخت كه از موتورهای الكتریكی 
و یك موتور درون ســوز بهره می برد. 
این زیردریایی توسط نیروی دریایی 
آمریكا خریــده و نمونــه ای برای 

طراحی های بعدی آنها شد.

زیردریایی A26 حداكثر 22كیلومتر بر ساعت 
سرعت دارد و می تواند 45روز متوالی در آب بماند.

سرنشینان 
می توانند برای انجام 
ماموریت های مخفی 
خود از زیردریایی 
خارج شوند.

زیردریایی A26 می تواند 
در برابر دمای 2- درجه 

سانتی گراد مقاومت كند.

یو اس اس ناتیلوس
نخستین زیردریایی هسته ای جهان با سرعت باال و رادارگریز، انقالبی را در نبردهای 
دریایی به وجود آورد. یو اس اس ناتیلوس 97متری، نخستین زیردریایی اي بود كه 
توانست به قطب شمال سفر كند. این وسیله 26ســال در خدمت نیروی دریایی 

آمریكا بود.

شناسایی
حسگرهای پیچیده اجازه می دهد تا جمع آوری 
پیشرفته اطالعات شكل بگیرد كه این توسط 
سامانه مدیریت جنگ زیردریایی مورد تجزیه 

و تحلیل قرار می گیرد.

تشخیص مغناطیسی
حســگرها جریان الكتریكی را از طریق بدنه 
كنترل می كنند و جلوی هرگونه ارسال امواج 
به سطح مغناطیسی زمین كه می تواند موقعیت 

زیردریایی را مشخص كند، می گیرند.

شكل منحصربه فرد
طراحی بدنه به كاهش ســر و 
صدای ایجاد شده از حركت آب 
اطراف زیردریایی كمك می كند.

مقاومت در مقابل شوك
زیردریایــی از جنــس فلــز 
مخصوصی ســاخته شده كه 
می توانــد در مقابل شــوك 
ایجاد شده از انفجارهای گوناگون 

مقاومت كند.

سالح ها
مخزن مهمات می تواند انواع 
و اقســام ســالح  را در خود 
جای دهد. این مخزن توســط 
جاذبه در داخل آب نگه داشته 
می شود تا سر و صدای استفاده 

از پمپ ها را حذف كند.

چند ماموریتی
زیردریایــی می تواند خیلی 
راحت بــرای ماموریت های 

مختلف به  كار گرفته شود.

طراحی ماژوالر
بدنه قطعه قطعه، به 
این معنی است كه 
زیردریایی می تواند 
به سادگی براساس 
نیاز تغییر كند و این 
موضوع می تواند در 
ســفرهای مختلف 

كارآمد باشد.



18newspaper.hamshahrionline.ir

درنگ
سه شنبه  |  17 تیر 99   |  شماره 7981

این شماره

مافیا

شهرام فرهنگی 
روزنامه نگار

گپوگفت

جرائم
سازمانیافته
ترجمه مافیا 
در كشور ما 

همان جرائم 
سازمان یافته 
است. جرائم 

سازمان یافته 
فعالیت های 
غیرقانونی و 

هماهنگ گروهی 
منسجم از 

اشخاص است 
كه با تبانی با هم 
و برای تحصیل 
منافع مادی و 

قدرت به ارتكاب 
مستمر مجرمانه 

می پردازند

نام مافیا كه می آید، بســیاری 
سیسیل و خانواده های تبهكار 
این شــهر ایتالیایــی را تصور 
می كنند اما حال و روز دادگاه های ایران- به ویژه در 
حوزه اقتصاد- این نكته را گوشزد می كند كه مافیا در 
ایران نیز    چهره زشت و خشن خود را نشان داده است. 
هر چند نگاه رسمی، عالقه چندانی برای پرداختن به 
موضوع مافیا از خود نشــان نداده اما این بی توجهی 
منجر به حــذف چنین جرائمی نشده اســت.  برای 
بررسی نگاه حقوقی به موضوع مافیا سراغ محمدرضا 
گیوكی قاضی بازنشسته و وكیل پایه یک دادگستری 
رفته ایم. براساس گفته او مافیا در ایران با نام جرائم 
سازمان یافته معرفی می شــود اما با وجود اهمیت 
موضوع، هنوز قانون مدونی در این رابطه وجود ندارد.

در سال های اخیر شــاهد این بوده ایم كه 
برخــی از پرونده های قضایی با موضــوع مافیا گره 
خورده اند، از نظر شما چه مشكالت قانونی ای زمینه 
گسترش مافیا در كشور را مهیا كرده اند و آیا در این 

حوزه خالء قانونی داریم؟
مــا در این حــوزه خالء های 
زیادی را شاهد هستیم. ماده 
130 قانون مجازات اسالمی 
تنها ماده ای است كه به جرائم 
سازمان یافته مربوط می شود. 
این ماده، جرائم سازمان یافته 
را توضیــح نمی دهــد بلكه 
مربوط به سركردگی گروه های مجرم است؛ به عنوان مثال 
اگر چند نفر دست به عربده كشی بزنند و امنیت محله ای را 
به هم بزنند در دسته جرائم گروهی قرار می گیرند و با اشد 
مجازات همراه می شوند. بنابراین نه تنها ماده 130 قانون 
مجازات اسالمی هیچ ارتباطی با جرائم سازمان یافته ندارد 
بلكه باید گفت كه درباره مافیا قانونی در كشور وجود ندارد.
مافیا در ایران با نام جرائم ســازمان یافته 

شناخته می شود؟
بله! ترجمه مافیا در كشــور ما همان جرائم ســازمان یافته 
اســت. جرائم ســازمان یافته به فعالیت های غیرقانونی و 
هماهنگ گروهی، منسجم از اشــخاص است كه با تبانی با 
هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتكاب مستمر 
مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار 

مجرمانه نیز استفاده می كنند.
با توجه به نیازی كه در این حوزه احســاس 

می شود، چرا فقدان قانون حل و فصل نشده است؟
دلیل فقدان قانون را باید در ســهل انگاری و توجه نكردن 

قانونگذار به این موضوع دانست.
آیا تا به حال اقدامی برای تعیین مصادیق جرائم 

سازمان یافته و نحوه برخورد با آن صورت گرفته است؟
ما در این حوزه نقص داریم و همین موجب شــده است تا 
دســت قضات برای تصمیم  و صدور حكم بسته باشد و هر 
قاضی براســاس دیدگاه خودش حكم می دهــد. در جرم 
سازمان یافته یك نفر دخیل نیســت. در پرونده های مافیا 
معموال با ســطوح اولیه برخورد می شــود و آن افراد اصلی 

همیشه در پشت پرده باقی می مانند. 
در حال حاضر پرونده هایی كــه با ماهیت 
مافیایی پایشان به دادگاه باز می شود، تحت عنوان چه 

موارد مجرمانه ای بررسی می شوند؟ 
برای پاسخ به این سؤال من چند مثال می زنم، موضوع مواد 
مخدر یك جرم ســازمان یافته و با برنامه است. در كشور ما 
هیچ قانونی برای جرم ســازمان یافته مــواد مخدر در نظر 
گرفته نشده است و تنها به شــكل فردی افراد را مجازات 
می كند، یعنــی شــخص توزیع كننــده، مصرف كننده و 

حمل كننده را مجرم می شناسد. 
در چند ســال اخیر ما شــاهد بودیم كه 
پرونده های زیادی با ماهیت مافیایی شناسایی شده اند، 
به نظر شما اتفاقات سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
موجب شده اند تا مافیا در ایران قدرت بیشتری بگیرد 
یا فقدان قانون بستر را برای جرائم سازمان یافته مهیا 

كرده اند؟
از نظر من در ارتكاب و گسترش جرم یك علت حاكم نیست. 
بدون شك مشــكالت اقتصادی، نقص قانون و تالش برای 
به دســت آوردن منفعت نامشــروع زمینه را برای چنین 
جرم هایی فراهم می كنند. متأسفانه گویا قانونگذار ما خواب 

است و نمی داند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
شما در صحبت هایتان به موضوع قتل و حذف 
به منظور حفظ منافع در جرائم سازمان یافته اشاره كردید. 
در بحث پرونده اكبر طبری شــاهد بودیم كه مجتبی 
ذوالنور رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود 
كه »یكی از گمانه های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، 
وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی 
است كه ممكن است حاوی مطالبی باشد.«، از نظر شما 
این اتفاق تا چه اندازه نزدیک به واقعیت و حتی قابل تكرار 
است؟ براین اساس باید گفت پرونده آقای طبری هم در 

دسته جرائم سازمان یافته قرار می گیرد؟
من در خصوص صحت وســقم این موضوع اطالعات كافی 
ندارم ولی باندهای مخوفی وجود دارد كه  برای حفظ منافع 
خود حتی ممكن است دســت به حذف بزنند در مورد آقای 
طبری هم باید بگویم كه ایشان 20 سال در دستگاه قضایی، 
مســئولیت داشــتند و به نقل از منابع خبری اظهاراتی هم 
داشته اند و قطعا باید پاسخگو باشــند كه در این 20 سال با 
پشتوانه چه كسانی دســت به این كار زده اند؟ چه كسانی را 
تطمیع كرده اند؟ ما نمی توانیم باور كنیم كه این تخلف ها تنها 
با نقش آفرینی طبری رخ داده است اما متأسفانه او در قامت 
یك فرد محاكمه و در نهایت مجازات می شــود. این پرونده 
و امثال آن  پشــت پرده ای دارد كه نباید محدود به محكوم 

شدن یك فرد شود. 

دستبستهقانونبرایمبارزهبامافیا
محمدرضا گیوكی )قاضی بازنشسته( معتقد 
است در بررسی پرونده های مافیا، افراد اصلی 

پشت پرده می مانند

بد آوردم؛ بدآوردن هایی كه اصال اتفاقی نبودند. »آن ها« 
نمی خواستند باالتر بروم. چون می دانستند اگر به آن جا 
برسم منافع شان به خطر می افتد. پس كارم را ساختند. 
نگذاشــتند. نمی گذارند. نه من، هر كس كه بخواهد راه خودش را برود، استخوان های 
زندگی اش را ُخرد می كنند. می گذارند سر راهش ... آن ها سر راهت آدم كار می گذارند. 
آدم هایی كه قرار است كارت را تمام كنند. نه با گلوله و سیِم بریدن گلو، نرم و خنك، مثل 
پنبه و الكِل پیش از ســوزن. كارت را نرم، بی عطر و بو تمام می كنند. تمام. مهم نیست 
جمله های ابتدای متن را چه كسی گفته، چون هركسی می تواند چنین حرف هایی بزند. 
حاال با ادبیات و لحنی دیگر ولی در ماهیت تفاوتی بین شان نیست؛ خیلی ها از دست های 
پشت پرده حرف می زنند. باورشــان دارند، حتی می دانند آن ها چه كسانی هستند اما 
معموال نمی توانند بگویند چون نمی خواهند زندگی شــان بیش از ایــن به گاراژ برود. 
خیلی ها می توانند از آن ها حرف بزنند. آن ها همان كســانی هستند كه وقتی تیم های 
فوتبال می بازند، مربی شــان از آن ها حرف می زند. آن ها می توانند برد و باخت تعیین 
كنند. می توانند قضاوت بازی را تحت تاثیر قرار بدهند. دســت هایی پشت پرده هستند 
كه نتیجه تعیین می كنند. بازار پر از دارودسته هایی است كه باال و پایین می برند. كم و 
زیاد، نایاب و غیره، همه چیز را آن ها تعیین می كنند. وقتی بازی این شكلی است، حرف 

از سیاست كه دیگر ابلهانه است؛ نزنیم و برویم سراغ یك زمین بازی دیگر. مثال آن هایی 
كه در ســطح مدیریت آدم انتخاب می كنند. اینكه چه كسی را كجا بگذارند كه چرخ و 
مهره های سیستم روغن خورده بچرخد و جریان به ســمتی برود كه آن ها می خواهند 
برود. آن ها همه كار می كنند. مد و پوشاک و سلیقه سازی تا پولشویی، آدم كشی و هرچه 
در عالم فیلم و كتاب تجربه كرده ای. این همه دســت كه همه جا كار را در دست دارند، 
پشت پرده با هم تداخل نمی كنند؟ یا آن ها در واقع یك دست هستند؟  از سویی دیگر، 
شاید همه این تصورها از تشكیالت مافیایی ساخته و پرداخته ذهن باشند. اتفاق هایی 
كم و بیش شبیه فیلم های سینمایی یا شخصیت های داستانی ولی آن شخصیت های 
خیالی هم – دست كم تعدادی از آن ها – برگرفته از داستان های واقعی هستند. گیریم با 
كمی اغراق و سینمایی كردن داستان. از این مسیر، فكر دوباره درگیر تشكیالت مافیایی 
می شود. اتفاق های دوروبر هم همیشه چنین شك هایی را تایید می كنند. با این همه، 
هنوز همه از تصویری كلی حرف می زنند. یا نهایتش براســاس شواهد دنبال اثبات این 
موضوع هستند كه باخت و برد و باال و پایین رفتن ها، مردن و دوباره جان گرفتن ها به هیچ 
وجه اتفاقی نیستند. آن ها باید بخواهند ولی آن ها چه كسانی هستند؟ از این پرسش به 
بعد دوباره فضای پیش روی ذهن مه آلود می شــود. هیچ كس هم نیست كه تصویری با 

وضوح باال از مافیا بدهد و این هم مشكوک به نظر می رسد.

 چند پاراگراف خیالی و واقعی درباره تشکیالت 

مافیایی یا همان »دست های پشت  پرده«

آنها
لیال شریف 

روزنامه نگار
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 آقای اصالنــی درباره چگونگی 
شناسایی باندهای مواد مخدر و سیاست های 

مبارزه با آنها توضیح می دهید؟
2هدف تعریف شده اســت؛ پیشگیری و مقابله. 
نخستین اقدام در این زمینه، بسیج همه امكانات 
لجستیكی، تجهیزاتی و نیروی انسانی در شرق 
كشــور بوده اســت. به جای اینكه اجازه دهیم 
مواد مخدر به استان های مركزی و عمقی برسد، 
در نقاط صفر مرزی جلوی آن را می گیریم. بعد از 
نقاط صفر مرزی و در مرحله بعد، شرق كشور و 
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی و هرمزگان محل مقابله با باندهای 
مواد مخدر است. اگر در این مرحله هم نشد یك 
قدم جلوتر یعنی حاشیه شرق در استان های یزد، 
كرمان و اصفهان جلوی حمل و توزیع مواد مخدر 

را می گیریم.
 تمركــز بــر فعالیت هــای اطالعاتــی یكی از 
رویكردهای مهم ستاد مبارزه با مواد مخدر است 
كه در اول سال98 ابالغ شــده و هم اكنون ادامه 
دارد. بهترین و اصولی ترین نوع مقابله، اشــراف 
اطالعاتی و عملیات اطالعاتی اســت. 76درصد 
عملیاتی كه در سال98 منجر به كشف 950تن 
مواد مخدر شــد، از نــوع اطالعاتــی و در نقاط 
صفر مرزی، شرق، اســتان های حاشیه شرق و 
استان های عمقی كشور بوده است. رویكرد بعدی 
پاكسازی نقاط آلوده است. حاشیه شهرها نقاط 
امنی برای فعالیت قاچاقچیان خرده فروش است 
كه مواد مخدر را به دست معتادان می رسانند. در 
طول ســال طرح های متعددی برای پاكسازی 

نقاط آلوده اجرا می شود.
 چه تعداد از باندهای مواد مخدر 

دستگیر و شناسایی شده اند؟
كشــفیات مواد مخدر در ســال1398 معادل 
950تن بوده كه ركورد كشفیات بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران است. این میزان كشفیات 
نســبت به ســال97 معادل 20درصد افزایش 
یافته است. 168باند تهیه و توزیع مواد مخدر در 
سال98 منهدم شد كه نسبت به سال97 ، 5درصد 
افزایش یافته است. بیش از 73نفر عناصر اصلی و 
مسلح قاچاق مواد مخدر در درگیری  با نیروهای 
نظامی و انتظامی كشته شده اند. بیش از 18هزار 
خودروهای سبك  و سنگین از قاچاقچیان توقیف 
شــد. 17درصد هم افزایش كشــف سالح های 
جنگی را داشــته ایم. مجموعا در سال98 تعداد 
452هزار نفر دستگیر شده اند كه 239هزار نفر 
قاچاقچی عمــده و توزیع كننده جــزء بوده اند. 
75درصد كشفیات در شــرق كشور و 25درصد 
در اســتان های عمقی بوده اســت. در 3ماه اول 
امسال نیز بیش از 350تن كشفیات مواد مخدر 
داشــته ایم؛ یعنی 38درصد افزایش كشــفیات 

نسبت به 3 ماه اول سال98.
 اقدامــات اطالعاتــی در بحث 
مواد مخدر و مبارزه با باندهای قاچاق شامل 

چه فعالیت هایی می شود؟
اقدامات اطالعاتی یعنی اشرافیت نیروهای نظامی 
و انتظامی و اطالعاتی بر تحركات عناصر اصلی 
قاچاقچیان و تحت نظر قرار دادن همه فعالیت های 
آنان و اجرای برنامه های عملیاتی و اطالعاتی به 
منظور غافلگیری و ضربه زدن به آنها با كمترین 
خســارات مادی و معنوی به نیروهای خودی و 
ایجاد محیط ناامن برای آنان.  در سال 1398 با 
وجود 20درصد افزایش كشف و دستگیری عناصر 
اصلی قاچاق مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان های 
مالی قاچاقچیان و افزایش 6 درصدی عملیات ها 
و درگیری ها شــاهد كاهش 56 درصدی شهدا 
و سایر خســارت های معنوی و مادی در كشور 

بوده ایم.
 شــبكه ها و باندهای مواد مخدر 

چگونه كار می كنند؟
قاچاقچیان برای دستیابی به اهداف پلید خود از 
همه امكانات و روش های پیچیده برای قاچاق مواد 
مخدر استفاده می كنند كه تشكیل شبكه و باند، 
از اهداف اصلی آنهاست كه به تناسب جغرافیا و 
زمان از این فعالیت سازمان یافته به منظور كسب 
 درآمد نامشروع استفاده می كنند. در تعاریف، از

 3 نفر به باال یك باند را شكل مي دهند و از چند 

باند، شبكه تشكیل می شود.
 در این اقدامات اطالعاتی، اموال و 
درآمدهای قاچاقچیان نیز شناسایی می شود؟ 
ضربه زدن بــه بنیان هــای مالــی قاچاقچیان 
مواد مخدر یكی دیگــر از اهداف تعریف شــده 
در مبــارزه با مواد مخدر اســت. اگر می خواهیم 
قاچاقچی را از بین ببریم باید اموال او را شناسایی 
كنیم. در سال98 كمیته ای تشكیل شد با عنوان 
كمیته شناســایی اموال و مبــارزه با بنیان های 
مالی قاچاقچیان كه باعث شــد سال گذشته در 
شناسایی اموال قاچاقچیان 138درصد افزایش 
داشته باشیم. در این باره بیش از 64درصد حكم 

صادر و اموال مصادره شده است. این اموال برابر 
با مقررات و روش های ابالغی توسط كمیسیون 
فروش به صورت مزایده به فروش رسیده یا برای 
اســتفاده نیروهای مقابله ای به عنوان سازمان 
كاشف واگذار می شود. اموال قاچاقچیان منقول 
و غیرمنقول است. منقول بیشتر به شكل وسایل 
نقلیه، وجوه نقد، طال، جواهرات و سهام نگهداری 
می شود. اموال غیرمنقول نیز شــامل امالک و 
زمین های مسكونی، تجاری وكشاورزی می شود.

 چرخه پولشــویی قاچاقچیان 
چگونه است؟

قاچاقچیان از ترفندهای مختلف برای سامان دهی 

درآمدهای نامشروع خود اســتفاده می كنند و 
به دو صورت انجام می پذیرد: در صورت توفیق 
در ترانزیــت مواد مخدر و فــروش آن وجوهات 
حاصله را به صورت ارزی و غیرقانونی با استفاده از 
حساب های بانكی افراد متخلف حواله می كنند. 
گاهي نیز این وجوه را به طال و جواهرات تبدیل 
می كنند و در پوشش بارهای تجاری با استفاده از 
رانندگان اجیر شده با جاسازی های پیجیده وارد 
كشور می كنند. در داخل كشور وجوه حاصله از 
مواد مخدر )پولشویی( خرید را به ملك، وسایل 
نقلیه، طال وجواهرات تبدیل می كند  و استفاده از 
حساب های بانكی افراد اجیر شده، سهام و اوراق 

بهادار به نام بستگان سببی ونسبی می خرند. آنها 
بیشتر از پوشش های نمایشــگاه های خودرو و 

امالک بهره مي گیرند.
 به عنوان مثال رد 2 شبكه مواد مخدر در استان 
هرمزگان زده شد كه یكی را ناجا و یكی را وزارت 
اطالعات شناســایی كرد. بیش از هزار میلیارد 
تومان اموال از هر یك از این شــبكه ها توقیف 
شده اســت. بیش از 60كیلوگرم طال از یكی از 
این شبكه ها كشف شد. آنها طالها را زیر زمین 
مخفی می كنند یا اینكــه در خانه های امن كه 
در اختیار خودشان یا افراد مرتبط با آنهاست، 
نگهداری می كنند. هیچ وقت از صندوق امانات 
اســتفاده نمی كنند. طالها پنهان می شوند و 
به مرور زمان به پول و ملك تبدیل می شــوند. 
هیچ كدام از اموال و امالک نیز به نام خودشان 
نیست. آنها امالک را به نام خویشاوندان سببی و 
نسبی می كنند. البته در چند سال اخیر به این 
نتیجه رسیده اند كه ســند اموال را به نام اقوام 
درجه یك هم نزنند. این امــوال را به نام افراد 
عادی و غریبه كه اصالً هیچ نسبتی با آنها ندارند، 
می زنند. افراد ضعیف و مستضعف را شناسایی 
می كنند، ماهانه به آنهــا پول می دهند و اموال 
خود را به نام آنها می كنندتا به اهداف شوم خود 
برسند. پولشویی اینگونه اتفاق می افتد. آنها از 

این طریق پول های كالنی به دست می آورند.
 تاكنون حمایت افــراد صاحب 
منصب از باندهای مواد مخدر وجود داشــته 

است؟
همه نهادهــا در حوزه های قضایــی، انتظامی، 
اطالعاتی و نیروهای صیانتی تالش می كنند اگر 
افرادی ضعیف النفس در نیروهای مقابله ای و سایر 
دستگاه ها به موضوع قاچاق مواد مخدر آلوده شده 
باشند، با آنها برخورد كنند. در كشور ما پشت پرده 
و رانت درباره مواد مخدر وجود ندارد. هیچ یك از 
مسئوالن و افراد صاحب منصب از مواد مخدر در 

ایران حمایت نمی كنند.
 گردش مالــی مواد مخدر چقدر 

است؟
گردش مالی مواد مخدر در جهان 600میلیارد دالر 
است. اقتصاد مواد مخدر با صنایع خودروسازی و 
داروســازی برابری می كند. بعد از نفت و قاچاق 
ســالح و مهمات، مواد مخدر قرار دارد. در داخل 
نیز گردش مالی مواد مخدر برابر با 11درصد تولید 
ناخالص ملی است. این یك جنگ كامال مشهود 
مانند هشت ســال دفاع مقدس است. تهدیدات 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این ماده 
باعث شده در چندین جبهه با مواد مخدر بجنگیم. 
گردش مالی مواد مخدر 167هزار میلیاردتومان 

است.
 قاچاقچیان از چه شیوه هایی برای 

توزیع مواد استفاده می كنند؟
قاچاقچی از همه شیوه ها استفاده می كند. برای 
حمل مواد از بچه های خردسال و زنان استفاده 
می كنند. بــرای توزیع از پیك هــای موتوری، 
محموالت پســتی، جاســازی در خودروها و... 
بهره می برند. آدم هایــی را اجیر می كنند كه در 
مشاغل دیگری مثل اغذیه فروشی یا هر نوع شغل 
دیگری به عنوان پیك و... كار  و برای توزیع مواد 
از آنها اســتفاده می كنند. امكان دارد از خانواده 
اســتفاده كنند. مثاًل یك خانواده را به سیستان 
و بلوچســتان می برند و یك دفعه 10كیلوگرم 
مواد مخدر را به واسطه زنان منتقل می كنند. امروز 
پیچیده ترین جاسازی های مواد مخدر در وسایل 
نقلیه انجام می شود. در این باره بسیار تحقیق و 
مطالعه می كنند تا نقطه ای از یك خودرو را بیابند 
كه از دید مأموران مخفی باشد. شیوه های حمل و 

توزیع بسیار متنوع است.
 آمــار همــه مصرف كنندگان 

مواد مخدر در كشور چقدر است؟
در كشور بر اساس آخرین سرشماری2میلیون 
و 800هزار نفررسمي و یك میلیون و 600هزار 
نفر هم معتاد تفننی داریم. اعتیاد تفننی به این 
معناست كه ممكن است فرد در ماه یك بار یا در 
سال یك بار مواد مخدر مصرف كند. معتاد رسمی 
به معنای فردی است كه اگر یك روز مواد مخدر 

مصرف نكند، دچار مشكل می شود.

هر معتاد روزانه بین 20 تا 100هزار تومان برای مصرف مواد مخدر هزینه می كند. 2میلیون و 800هزار معتاد 
رسمی و یک میلیون و 600هزار معتاد تفننی در كشور داریم. این یعنی معتادان رسمی روزانه حدود 150میلیارد 
تومان به شكل مستقیم به جیب مافیای مواد مخدر واریز می كنند. اگر جمعیت معتادان غیررسمی و تفننی 
را هم درنظر بگیریم، این رقم به مراتب بیشتر خواهد شــد. اما هزینه های مواد مخدر برای كشور به همین جا ختم نمی شود. هزینه های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، انتظامی و... آن قدر باالســت كه رقم این هزینه ها را ساالنه به 167هزار میلیارد تومان می رساند. 
مواد مخدر یكی از بزرگ ترین و پرسودترین مافیای اقتصادی در دنیا و ایران است. سردار ناصر اصالنی، معاون مقابله با ورود، عرضه و امور 
بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره گردش مالی مافیای مواد مخدر در ایران، چرخه پولشویی و چگونگی فعالیت این باندها و شناسایی 
آنها با همشهری گفت وگو كرده است. او می گوید كه هزینه مواد مخدر معادل 11درصد تولید ناخالص ملی است و اثرات مخرب آن به مراتب 
بیشتر از ویروس كشنده كروناست. این در حالی است كه هیچ اتحاد و اهتمامی در سطح بین المللی برای از بین بردن این مافیا وجود ندارد.

مافیای مواد مخدر در ایران توسط چه تشكیالت و گروه هایی سازماندهی می شود و نوع فعالیت آنها چگونه است؟

11درصدتولیدناخالصملیدردستمافیایموادمخدر
گفت وگو با سردار ناصر اصالنی، معاون مقابله با ورود، عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر

شبنم سیدمجیدی 
روزنامه نگار

درآمدروزانهتشكیالتمافیاییازمعتادانچقدراست؟
سردار اصالنی: معتاد، غالبا درآمدی ندارد. در كمترین حالت15 تا 20هزار تومان هزینه مواد مخدر یک معتاد در یک روز می شود. 
معتادانی داریم كه تا 50 یا 100هزار تومان و در موارد پرخطر مثل شیشه  و كوكائین بیشتر  نیز در روز هزینه مواد مخدر می كنند. بیشتر 
آنها سرقت  یا خانواده را تهدید می كنند و از آنها پول می گیرند. در فروردین 98قیمت هر كیلو تریاك معادل 3میلیون و 500هزار تومان 
بوده است. در فروردین99 این قیمت به 6میلیون تومان رســیده؛ یعنی 71درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت مواد نیز دالیل و 
تحلیل هایی دارد. كنترل در شرق ، حاشیه شرق ، نقاط مرزی  و كنترل محورهای مواصالتی و تمركز در اقدامات اطالعاتی بیشتر شده، شیوع 
ویروس كرونا و محدودیت های به وجودآمده  در حمل و نقل داخلی و خارجی موجب كاهش ورود شده است. طرح های عملیاتی پاكسازی 
نقاط آلوده و برخورد جدی با خرده فروشان و ایجاد محیط ناامن  برای توزیع كنندگان و معتادین موجب افزایش قیمت شده و دسترسی به 
مواد مخدر را سخت تر كرده است.در زمان هایی كه مبارزه قاطعانه باشد و مقام قضایی برخورد شدید كند، مواد مخدر قیمتش باال می رود. 
یا وقتی پاتوق معتادان متجاهر جمع می شود، دسترسی به مواد مخدر سخت تر می شود و هزینه بیشتری باید بپردازند. قاچاقچی می خواهد 
سود كند. حاال كه مواد كمتری وارد كرده، پس آن را گران تر می فروشد تا به سود خود برسد. هروئین 50درصد، مورفین 35درصد و حشیش 

150درصد افزایش قیمت داشته است.
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گفت وگوی همشهری با حسین راغفر و پدرام سلطانی  درباره مافیای فساد در اقتصاد ایران

محصوالت  اقتصاد رفاقتی
زمین های خورده شده از بیت المال، سلطان ارز، 
سلطان خودرو، سلطان ســكه.... معاونت فاسد، 
قاضی فراری، بدهكار بانكی و هزار و یك تركیب 
گزنده كه این روزها گوش ما از شنیدن آنها پر شده است. تا جایی كه 3 هزار 
میلیارد تومان اختالس در گذشته ای نه چندان دور همه جامعه را به واكنش 

وا می داشت اما امروز شــنیدن ارقام 17هزار میلیاردی برای همه ما انگار 
عادی شده است. كارشناسان اقتصادی اما شرایط امروز را محصول عملكرد 
اقتصادی غلط درون سازمانی می داند و آنها كه رویكرد منتقدانه تری دارند 
بر این باورند كه مشكل حضور صرِف وحید مظلومین ها نیست بلكه ساختار 
مافیایی و تشكیالت گسترده ای پشــت این نمادها وجود داشتند، دارند و 

خواهند داشت. چه كسی به طبری، منصوری، زنجانی، خاوری و... كمك كرده 
است؟ حسین راغفر اقتصاددانی است كه اقتصاد ایران را یك اقتصاد رفاقتی 
می داند كه در آن قوانین، محدود كننده هیچ اخالل گری ای نیستند. پدرام 
سلطانی هم بر این باور است كه بدون شك مافیاهایی كه در این سال ها شكل 

گرفته اند ریشه در دستگاه های دولتی و حكومتی داشته اند.

مائده امینی 
شیوا نوروزی روزنامه نگار

روزنامه نگار

دست های پشت پرده

مافیای فوتبــال؛ می گویند 
عــده ای انگل وار بــه فوتبال 
ایران چســبیده اند و به اكثر 
شاهرگ های این ورزش دسترسی دارند. حرف و حدیث ها 
درباره تعیین نتیجه، خریــد داور، ابهامات نقل و انتقال 
بازیكنان، پیشرفت بازیكن، ستاره سازی  و تعیین نتیجه 
برای سایت های شرط بندی و جادوگری در فوتبال معموال 
هر فصل در آستانه بازی های حساس لیگ برتر در ایران 
داغ می شود. پیشینه تاریخی وجود دست های پشت پرده 
در فوتبال ایران، پر از افشاگری های افراد در جایگاه های 
مختلف ورزش ایران اســت. اخیرا هم با شروع لیگ برتر 
فوتبال- لیگ برتر فوتبال پس از چند ماه تعطیلی به دلیل 
شیوع ویروس كرونا با مسابقه ای معوقه از هفته هفدهم بین 
تیم های فوتبال فوالد خوزستان و استقالل كه با نتیجه ۲ بر 
یك به سود فوالد به پایان رسید- دوباره بحث های مربوط به 

دست های پشت پرده در محافل فوتبالی داغ شد. 

توهم توطئه
سعید آذری، مدیرعامل فوالد خوزستان كه تیمش در شروع 
دوباره لیگ پس از تعطیلی كرونا مقابل اســتقالل به برتری 
رسید در گفت وگو با همشهری با اشــاره به اینكه از سال83 
تجربه مدیریت در فوتبال را دارد، وجود هرگونه مافیا در فوتبال 
را به صراحت رد می كند و می گوید:»تاكنون مصداقی درباره 
مافیای فوتبال ندیده ام. در فوتبال ایران باب شده هر تیمی به 
مشكلی برمی خورد یا موقعیتی را از دست می دهد و یا نتایج بدی 
می گیرد، بقیه را متهم به همكاری با مافیای فوتبال می كند. 
البته روی صحبتم با شخص یا تیم خاصی نیست اما معتقدم 
بسیاری از تیم ها تحت تأثیر فوبیای وجود مافیا، دشمنان خیالی 
برای خود درست كرده اند. كسانی كه حرف از مافیا می زنند چرا 
زمانی كه تیم شان می برد چنین صحبت هایی نمی كنند. من 
هنوز نمی توانم به خود بقبوالنم كه بدون ارائه مصادیق مستند، 
برد و باخت تیم ها مسائلی از پیش تعیین شده است. این زاییده 
تفكرات و تخیالت آدم هایی است كه خودشان حتما دستی بر 

این آتش دارند كه می گویند، هست«.
بااین حال، عبدالحمید احمدی، معاون وزیر ورزش نظر متفاوتی 
دارد و به عنوان یك مسئول مهر تأیید بر وجود مافیا در فوتبال 
می زند و می گوید: »در یك نگاه بدبینانه مافیا وجود دارد. یكی 
از آسیب های ورزش حرفه ای در یك نگاه واقع بینانه این است؛ 
هر جایی كه شفافیت وجود نداشته باشد و پول در حجم باال رد 
و بدل شود، یك سری زد و بندهایی به وجود می آید كه منجر به 

افزایش داللی ها و رشد فساد خواهد بود«. 

انگشت اتهام به سوی كیست؟
بعضی مربیان فوتبال در حالی وجود مافیا را رد می كنند و آن 
را توهم توطئه می دانند كه اواخر ســال 87با دستگیری چند 
نفر از كسانی كه دست های آلوده ای در فوتبال ایران داشتند، 
پرده از مافیای فوتبال برداشته شد تا مبارزه با پلیدی ها در این 
رشته وارد دور تازه ای شود. در فاز اول این حركت، شماری دالل 
فوتبال، مربی، مدیر و چند خبرنگار، از سوی وزارت اطالعات 
و قوه قضاییه دستگیر شدند. پس از آن با فعالیت شدید ستاد 
منشور اخالقی فدراسیون فوتبال، بعضی از مربیان صاحب نام نیز 
به  واسطه داشتن چنین پرونده هایی در فوتبال، اجازه فعالیت در 
لیگ برتر را نیافتند، ولی از آن روز به بعد، این پرونده مهم دیگر 
پیگیری نشد و دوباره واســطه ها در عرصه فوتبال عرض اندام  

می كنند.
چگونه می توان پذیرفت سرچشــمه ورود آلودگی و فساد در 
فوتبال و مهره های اصلی دخیل در آن برای مسئوالن كمیته های 
برخورد با تخلفات ناشناخته باشد؟ به نظر می رسد بعضی افراد 
دســت اندركار در بخش های متولــی ورزش و فوتبال و دیگر 
نهادهای نظارتی در بررسی های خود به حقایق موجود دست 
یافته اند؛ اما اینكه واقعا اراده ای قاطع بــرای قطع ارتباط این 
عوامل آلوده ساز با ورزش و فوتبال هست یا نه، جای بحث دارد.

معاون وزیر درباره این موضوع می گوید: »قطعا این افراد برای 
نهادهای نظارتی شناخته شده هستند و در مقاطعی برخوردهای 
قانونی الزم صورت گرفته اســت. اما تنها وجود نهاد نظارتی 
مشكل را حل نمی كند؛ تا پایبندی به قانون و همكاری همه جانبه 
بین طرفین قرارداد وجود نداشته باشد، با وجود نهاد نظارتی 

فعال بازهم زمینه های تخلف وجود خواهد داشت«. 
آذری به این نكته هم اشاره می كند كه همیشه جریانات پشت 
پرده ای در تمام دنیا ازجمله ایران وجود دارد اما نمی توان انگشت 
اتهام را صراحتا به سوی شخص یا گروهی خاص دراز گرفت. لذا 
بر همین اساس ممكن است بازیكنی را در نقل و انتقاالت گران 
بفروشند و داللی رواج داشته باشد و بخواهند ستاره سازی  كنند. 
آذری می گوید: »من وجود این مســائل را كتمان نمی كنم و 
مصادیق آن را دیده ام و با آن مبارزه كرده ام. اما با این تفكر كه 
داور را خریده اند تا مستمسكی باشد برای پوشاندن ضعف تیمی 

یا نادیده گرفتن توانمندی های تیم مقابل، مخالفم«. 

سهم كالن در نقل و انتقاالت 
فیفا برای جلوگیری از نفوذ پدیده داللی بــه فوتبال، با ایجاد 
كارگزار یا مدیر برنامه در روند نقل و انتقاالت، شغلی مشخص 
در فوتبال درست كرده است؛ كارگزارها در واقع، واسطه انتقال 
بازیكنان هســتند و بنا بر عرف جهانی، 10درصد از كل مبلغ 
قرارداد یك بازیكن را به عنوان حق الزحمه دریافت می كنند، ولی 
در ایران قضیه فرق می كند و بعضی واسطه ها تا 70درصد سهم 
می برند! البته بخشی از این مسائل به مدیریت ها برمی گردد؛ 
یعنی اگر تیم های مــا خصوصی باشــند و مدیرعامل هم در 
جایگاهی قرار بگیرد كه خودش در باشگاه سهم داشته باشند، 
مشكالت كمتر خواهد شد و كســی اجازه نمی دهد، پول های 
غیرمجاز رد و بدل شود. احمدی درباره این موضوع می گوید:»در 
این زمینه ها سازوكار وجود دارد اما مشــكل ما پایبند نبودن 
مدیران و سایر عوامل به اصول نوشــته شده و مدون )قوانین و 
دستورالعمل ها( در فدراسیون های ورزشــی است. قراردادها 
شفاف نیست و بعد از امضا اطالع رسانی نمی شود. گاهی اوقات هم 
در مفاد قرارداد مواردی وجود دارد كه نباید اطالع رسانی شود«. 
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آیا در ایران مافیای فوتبال وجود دارد؟
مدیر رد می كند، مسئول تأیید!
شفاف نبودن قراردادها و پایبند نبودن مدیران به 

اجرای دستورالعمل ها زمینه ساز فساد است

برخورد پلیس با سرشبكه های تكدی گری
سرگرد وحید ســلطانی، معاون اجتماعی پلیس 
پیشــگیری پایتخت در گفت وگو با همشــهری 
می گوید:»آخر اردیبهشــت1399 قانون جدیدی 
در حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب رســید 
كه وظیفه ضابطین را مشــخص كرده است. یكی 
از موضوعاتی كه در این قانون مطرح شــده، بحث 
بهره كشــی از كودكان و نوجوانان است كه بخش 
عمده آن همان موضوع كودكان و نوجوانان متكدی 
و كودكان كار است. قانونگذار این كار را جرم درنظر 

گرفته و برای آن مجازات گذاشته است«.
او می گوید:» اگر جرم مشــهود باشد، یعنی پلیس 
ببیند از این كودكان بهره گیری می شود، در موضوع 
دخالت می كند. نوع دیگر این اســت كه از طریق 
گزارش های مردمــی و اطالع به پلیــس 110 از 
فعالیت این افراد مطلع می شوند و موضوع را پیگیری 
می كنند. گاهی نیز مددكارهای اجتماعی، سازمان 
بهزیستی و شهرداری اطالعاتی در این زمینه دارند 
كه به پلیس اعالم می كنند. كار شناسایی، دستگیری 
و برخورد با این افراد یك كار چندوجهی اســت و 
ســازمان های دیگر نیز باید تــالش كنند و پلیس 
این آمادگی را دارد كه با كمك سازمان های دیگر 

بتواند این باندها را از بین ببرد«.  او در پاسخ به این 
سؤال كه چه اقداماتی درباره برخود با این باندها و 
سرشبكه ها انجام شده؟ می گوید:» این موضوع به 
پلیس پیشگیری مربوط نمی شود و پرونده ای كه به 
باند و مافیا مربوط باشد، به پلیس های تخصصی كه 
عمدتاً پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی هستند، 
ارجاع می شود«. در تماس با پلیس امنیت و پلیس 
آگاهی هم این پاسخ شنیده می شود كه این موضوع 
به پلیس پیشگیری مربوط و از دایره وظایف پلیس 

آگاهی خارج است!

گمانه زنی ها درباره باندهای تكدی گری
فرزانه مروســتی، مدیركل اجتماعــی و فرهنگی 
استانداری تهران سال گذشته اعالم كرد؛» با اینكه 
عده ای مخالف وجود باند و مافیا در حوزه تكدی گری 
هستند، حتما در این باره گروه های سازماندهی شده 
وجود دارند كه از زنان و كودكان برای تكدی گری 
ســر چهارراه ها و مكان های مشــخص اســتفاده 

می كنند«.
در این بــاره با دكتر ســتار پروین، دانشــیار گروه 
مــددكاری اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
گفت وگو كرده ایم. او می گویــد: »مطالعات روی 

جرائم سازمان یافته خیلی كم است. تحقیقاتی در 
این باره انجام شده و به سرنخ هایی نیز رسیده ایم ولی 
نتوانسته ایم داده های دقیقی جمع كنیم. چیزی كه 
مشخص است اینها ســازماندهی شده اند و شبكه 
دارند. بقیــه اطالعات در حد گمانه زنی اســت. در 
تحقیقات برای رسیدن به اعضای شبكه ها، كسی 

همكاری نمی كند و تالش ها به نتیجه نمی رسند«.
نویســنده كتاب »جامعه شناســی آسیب های 
اجتماعی در شــهر تهران« با اشــاره بــه اینكه 
اطالعات غیررسمی نشان می دهد موضوعاتی مثل 
تكدی گری، توزیع مواد مخدر، فحشا، زباله گردی 
و... دارای سازماندهی رسمی و غیررسمی هستند، 
ادامه می دهد:» این باندها یك رئیس و ســرگروه 
دارند كه معموال با اسم مستعار شناخته می شود. 
این فرد، معاونان و نوچه هایــی دارد كه اغلب در 
حاشیه شهرها فعالیت می كنند و نظارت رسمی 
روی آنها نیست. معموال ســرگروه یا رئیس باند 
خودش هم در دورانی، زیردســت بوده و بعداً به 

سرگروهی رسیده است«.
او می گوید: »افرادی كه قربانی این شبكه ها می شوند 
معموال كودكانی هستند كه از خانواده های مهاجر 
و از هم گســیخته می آیند. معموال فرد واســطه، 

خود پدر و مادر هســتند. فرهنگی در بعضی از این 
خانواده ها وجود دارد كه می گوید بچه نان آور است. 
تیپ شناسی این خانواده ها متفاوت است. از طریق 
مطالعه ساختار خانواده می توانیم ببینیم چند درصد 
این كودكان از طریق والدین خود جذب این باندها 
می شوند و چند درصد آنها به شكل اتفاقی و شانسی 
وارد شده اند. ولی در بیشتر مواقع والدین پورسانت و 
درآمدی دریافت می كنند و در ازای آن، كودك خود 
را در اختیار باند قرار می دهند. البته نرخ دقیق آن 
مشخص نیست، اما درصد عمده درآمد این كودكان 

متعلق به صاحب كار است«.
عضو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
می افزاید:» طبق اطالعات غیررسمی، سرشاخه ها 
متمول هســتند و در مناطق خوب شــهر زندگی 
می كنند. اما آنها معموال در حاشــیه ها یك پاتوق 
به شــكل باغ یا ویال دارند و آنجا كودكان را جمع 
می كنند. برای پیدا كردن آنها و محل هایی كه در آن 
كار می كنند، فقط باید رفت وآمد كودكان را پیگیری 
كرد تا به سرشاخه ها رسید. درآمد آنها نیز معموال به 
شكل ملك و اموال دیگر درمی آید. اما این درآمدها 
به اندازه باندهای مواد مخدر و... آن قدر باال نیست«.

افراد نیازمند نباید به خیابان ها بیایند
عیســی فرهادی، فرماندار تهران به همشهری 
می گوید:»متولــی اصلی برخورد و رســیدگی 

به موضوع تكدی گری، شــهرداری و بهزیستی 
هستند كه باید برای ساماندهی متكدیان اقدام 
كنند. این دو بخش امســال اقدام  خاصی برای 
این موضوع انجام نداده اند. بهزیستی در این مورد 
كوتاهی كرده و وظیفه خود را در قبال این موضوع 
به خوبی انجام نداده است. شهرداری نیز اعتبارات 
مناسبی در این حوزه دارد و باید برای ساماندهی 
متكدیان اقدامات جدی انجــام دهد. باید برای 
توانمندسازی این افراد اقدام كرد. افراد نیازمند 

نباید به خیابان ها بیایند«.
او نیز با تأیید وجود باندهایی ســازماندهی شده 
برای متكدیان می گوید:» افرادی به عنوان محور 
گروه، به این متكدیان جــا و مكان می دهند و با 
خودرو آنها را جا به جا می كنند و بخشی از درآمد 
متكدیــان را به خودشــان بازمی گردانند. برای 
راه اندازی باندهای تكدی گــری هزینه زیادی 
انجام نمی شود. با یك غذای بسیار ساده و ناهار 
و شــامی این گروه ها اداره می شوند. یك وسیله 
نقلیه هم برای جابه جایی اینها مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. كل هزینه ای كه می كند در همین 
خالصه می شود و در نتیجه این فعالیت برایشان 

سودده است«.
فرهادی ادامــه می دهد:» 75درصــد متكدیان، 
كودكان اتباع بیگانه هستند. 25درصد دیگر هم از 

استان های دیگر كشور وارد تهران شده اند«.

 آقای راغفر ! هربار كه اقتصاد ایران دچار بحران 
می شود مسئوالن در حوزه های مختلف درباره مافیای 
بازارها و دست های پشــت پرده حرف می زنند. مافیای 
نفت،  مافیای سكه، مافیای ارز، مافیای خودرو...آیا واقعا 
اقتصاد ایران قربانی مافیای قیمت گذاری كاذب و خرید و 
فروش های گسترده دالالن و دست های پشت پرده است؟

ریشــه این مشــكالت به ســاختار مدیریت اقتصاد كشور 
برمی گردد. نظام اقتصادی ما یك نظــام اقتصادی رفاقتی 
است. اقتصاد رفاقتی 3 ویژگی مهم دارد. ویژگی اول این است 
كه فرصت ها و منابع در اقتصاد ایران در اختیار دوستان، رفقا 
و افرادی كه وفاداری آنها احراز شده، قرار می گیرد. بگذارید 
یك مثال بزنم؛ هنگام ورود دولت نهم به اقتصاد، میزان تمامی 
دیون معوقه بانك ها، 12هزار میلیارد تومان برآورد شده بود 
اما هنگامی كه دولت دهم از اقتصاد ایران خارج شد این رقم 
به حداقل 160هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرد. این در 
حالی اســت كه برخی تحلیل گران اعالم كرده اند كه میزان 
مطالبات معوقه بانكی در آن زمان به 200هزار میلیارد تومان 
هم رسیده بوده است. اساسا یكی از دالیل اختالل نظام بانكی 
كشــور كه بعد از دولت دهم اتفاق افتاد، همین معوقات بود 
كه آســیب هایی جدی به بدنه اقتصاد وارد كرد و واحدهای 
تولیدی بســیاری را از بین برد و پس از آن بســتر مناسبی 
برای گستردگی فســاد در اقتصاد ما ایجاد شد. در این نوع 
از اقتصاد، اعتبارات بانكی به دوســتان و رفقا تخصیص پیدا 
می كند. كسانی كه صاحبان ســرمایه های جدید هستند، 
عموما كسانی هستند كه وابستگی به ساختار قدرت دارند 
و از درون سیستم آمده اند. روشــن است كه بانك ها باید در 
برابر اعتباراتی كه به متقاضیان می دهند، از آنها وثیقه كافی 
بگیرند. اما وقتی از 12هزار میلیارد تومان به 160و 200هزار 
میلیارد تومان می رسیم و بانك ها وثایقی برای بازپس گیری 
منابع خود ندارند، پس ما نمی توانیم نفوذ گسترده سیاسی 

برای تخصیص منابع بانكی را انكار كنیم.
توزیع فرصت های انحصاری و شبه انحصاری دومین ویژگی 
اقتصاد رفاقتی اســت. واردات تلفن همراه، واردات خودرو، 
واردات میــوه و ... همــه در انحصــار عده ای خاص اســت! 
فرصت های بی نظیــر و عجیبــی از درون در اختیار عده ای 
قرار می گیرد و اقتصــاد از ظرفیت های رقابتی دور می ماند و 

آسیب می بیند.
ســومین ویژگی اقتصــاد رفاقتــی، دســتكاری در نظام 
قیمت گذاری اســت. امروز می بینیم كه به اشكال مختلف 
حقوق مصرف كننده تضییع می شود تا قیمت ها به آن مرزی 

برسد كه مطلوب صاحبان سرمایه های چپاول شده باشد.
مثال درباره آقای طبری... مگر می شود كسی 

با آن تشكیالت گسترده فساد كند و مسئولی در موضع 
قدرت و سیاستگذاری متوجه آن نشود؟ 

4 عنصر اصلی در شكل گیری فساد و مافیا تأثیر مشخص دارند. 
یكی از این عناصر انحصار توزیع فرصت ها و دسترسی به منابع 
عمومی است. نكته بعدی این است كه فرصت استفاده از منابع 
عمومی در اختیار افرادی است كه انحصار را در اختیار دارند. 
در نهایت خودشان هستند كه صالح می دانند چگونه از این 
منابع استفاده شود و چقدر فاقد شفافیت باشد و بابت رویكرد 
خود بنا هم نیست كه به كسی پاسخگو باشند. محصول چنین 

تلفیقی قطعا زمینه ساز فساد خواهد بود.
 آیا مفاسد گسترده در ســاختار اقتصادی 
كشورمان سازمان یافته است یا به  صورت جزیره ای؟ آیا 
ما در سیستم مافیاپرور قرار گرفته ایم؟ اگر بله پس چرا 
هیچ مسئولی نسبت به رفع این مشكل دغدغه ندارد یا 

مسئولیت پیامدهای ناشی از آن را بر عهده نمی گیرد؟
بله. قطعا. فســاد امروز سازمان  یافته  اســت و با برنامه پیش 
می رود. طبیعی است كه برای نفی این حقیقت امروز توجیهات 
مختلفی هم بشــنویم؛ چرا كه مافیای فساد محصول نظام 
تصمیم گیری غلط است و پذیرش مسئولیت این فسادهای 

گسترده و سازمان یافته كار آسانی نیست! 
شما ماجرای آقای طبری و آن آقایی كه بزرگ ترین بدهكار 
بانكی با یك پرونده 14هزار میلیارد تومانی بودند را ببینید. 
مطمئن باشید كه در این مدت بانك ها برای پیگیری طلب 
خود از این بدهكار بزرگ، بارها و بارها پرونده تشكیل داده اند 
و پیگیری كرده اند اما در نهایت با فردی برخورد كرده اند كه 
در معاونت دستگاه قضا نشسته و پرونده ها را مسدود می كند! 
فساد فساد می آفریند. فساد در مرحله مقدماتی علت نیست، 
بلكه محصول نابسامانی های دیگر مثل تصمیم گیری غلط و.. 
است. اما وقتی این نابسامانی ها شكل گرفتند و فساد پدید آمد، 
خود این فساد زمینه های تولید و بازتولید خود را فراهم می كند 

و در متن سیستم منتشر می شود.

آیا اقتصاد ما از آسیبی به نام مافیا رنج می برد؟ 
اساسا مافیای اقتصادی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

فساد با مافیا فرق می كند. آنچه در دنیا به عنوان مافیا از آن یاد 
می شود، یك شبكه ســازمان یافته تبهكاری است كه در این 
شبكه تعداد زیادی اشخاص با نفوذ فعالیت می كنند و عموما 
نماینده هایی از ارگان ها، نهادها و سازمان های مختلف در آن 
حضور دارند یا به  كار گرفته می  شوند. شبكه مافیا عموما در همه 
دستگاه های مربوطه ریشه می دواند و زمینه را برای فعالیت های 
ممنوعه فراهم می كند. اما تعریف دیگری هم در دنیا با عنوان 
كارتل وجود دارد كه شبكه هماهنگ بین چند شركت است 
كه به  صورت قانونی یا به  صورت غیرقانونی زیر پوست اقتصاد 
فعالیت می كنند و بازار برخی كاالها را در انحصار خود دارند. 
ماحصل این كارتل ها شیوع انحصار و شبه انحصار است. من 
فكر می كنم وقتی می خواهیم از دستكاری در بازارها، تبانی 
در قیمت یا فروش و سودجویی نامتعارف صحبت كنیم، بهتر 

است از لفظ كارتل استفاده كنیم تا مافیا.
 یعنی شما بر این باورید كه معضل اقتصاد ایران 
شكل گیری مافیا نیست و ساختار ما از آفتی به نام كارتل 

رنج می برد؟
نه لزوما. قطعا اقتصاد ایران از مافیا رنج می برد. مافیاهایی كه 
در این سال ها شكل گرفته اند ریشه در دستگاه های دولتی و 
حكومتی داشتند. مافیاهایی مثل متهمان بانك سرمایه، باند 
آقای طبری، بابك زنجانی و... اینها بیشتر قابل تشبیه به مافیا 
هستند. مافیا در هر كشــوری باید قدرت سیاسی، قضایی و 
پلیسی داشته باشد و قدرت اقتصادی برای آن كافی نیست. 
باند مافیایی باید بتواند پول های كثیف به  دست آمده خود را 
به جریان بیندازند. مافیا قوانین و ممنوعیت های كشور را دور 

می زند و همه اینها یعنی قدرت سیاسی دارد.
بعضی كارشناسان بر این باورند كه ساختار 
اقتصادی ما غلط است و اساسا یك فرد نمی تواند به تنهایی 
اخالل گر یك بازار بزرگ مثل ارز، خودرو یا مسكن شود. از 
سوی دیگر می گوییم كه این افراد در شكل گیری تنش های 
سوداگرانه مؤثر هستند. باالخره سلطان داریم یا نداریم؟ 
نه به این شــكل كه در جامعه امروز می بینیم. برخی در این 
روزها ادعا می كنند كه مثال لیمو هم گران شده چون سلطانی 
دارد! سلطان تراشی به سبك و سیاق كنونی اصال قابل پذیرش 
نیست. هر كاالیی كه افزایش قیمت به واسطه نظام ناكارآمد 
اقتصادی پیدا می كند، بالفاصله یك ســلطان برای آن پیدا 
می شود. من باور نمی كنم كه سلطان ها به تنهایی بتوانند چنین 
اخاللی ایجاد كند. ارتباطات با دستگاه های عمومی، دولتی، 

قضایی برای چنین اخالل آفرینی هایی اجتناب ناپذیر است.
 اگر بخواهیم به ریشه این معضل برگردیم؛ چرا 

اقتصاد ما بستر مناسبی برای شكل گیری این آفت هاست و 
چه ویژگی هایی از بدنه اقتصاد، استعداد شیوع فساد، مافیا 

و... را پرورش می دهد؟
 اقتصاد ناكارآمد، اقتصاد دســتوری، اقتصادی كه به واسطه 
قوانین و مقررات غلط از فضای رقابتی فاصله می گیرد، اصوال 
بستر شیوع سوءاستفاده، انحصار، فساد و رفتارهای كارتل  گونه 
و رانت های ویژه می شــود و استعدادهای منفی اینچنینی را 
در خود پرورش می دهد. در كشورهایی كه حاكمیت قانون 
ضعیف است، زمین مناسبی برای رویش مافیا وجود دارد. اگر 
اقتصادی از نظام مافیایی، كارتــل  و... رنج می برد، حاكمیت، 
قانونگذار و  سیاستگذار متهمان ردیف اول آن هستند و باید 

مسئولیت اشتباه های خود را بپذیرند.
 در اخالل بازار ارز هم می توانیم نقش حضور 
تشكیالتی پشت پرده را بپذیریم؟ وقتی میلیاردها تومان 
ارز ارزان 4۲00تومانی بین برخی توزیع شده بدون آنكه 

محصولی به كشور وارد شود....
بله.. قطعا. هنوز مشخص نیست واقعا چه مقدار از این دالرهای 
دولتی استفاده شده اســت. اعداد مختلفی در این باره گفته 
می شــود...17میلیارد؟ 5 میلیارد؟ 1.7میلیارد؟ وقتی حتی 
بعد از این همه مدت آمار مشخصی اعالم نمی شود، سوءظن ها 

و بی اعتمادی ها گسترش پیدا می كند.
آقای ســلطانی ! در نهایت به نظر شما ما در 
ایران، مافیای سازمان یافته داریم؟ یا اینكه نه. باندهای 
اخالل گر صرفا به شكل جزیره ای در حوزه های مختلف 

فعالیت می كنند؟
 نمی توان صفر و صد به این سؤال پاسخ داد. برای مثال مافیای 
زمین خواری و ویالسازی در ایران قطعا سازمان یافته است. 
زمین ها را تغییر كاربری داده اند، ســاخته اند، برای آن مجوز 
گرفته اند و... یا مثال زمانی قاچاق سوخت و كاال در ایران یك 
مافیای سازمان یافته بود اما راجع به بقیه حوزه ها بدون داشتن 

اطالعات كافی نمی توان به ضرس قاطع سخن گفت.

پدرام سلطانی: مافیا، قدرت سیاسی داردحسین راغفر:  فساد، محصول نظام تصمیم گیری غلط است

 سرمایه گذاری در باندهای تكدی گری از سوی چه افراد و گروه هایی انجام می گیرد؟

اربابان بچه های خیابان 
می گویند درصد كمی از متكدیان نیازمند واقعی محسوب می شــوند و درصد زیادی از آنها جزو طبقه نیازمند دسته بندی 
نمی شوند و به طور خانوادگی و شبكه مافیایی فعالیت می كنند. بیشتر آنها یعنی چیزی حدود 75درصد، اتباع خارجی از 
كشورهایی مانند افغانستان، پاكستان و تعدادی هم عرب زبان هستند. می گویند برخی از سرشبكه ها در  ماه درآمدهای 40تا 
50میلیون تومانی دارند و به طور كل در تهران روزانه یك و نیم میلیارد تومان پول از سوی مردم به متكدیان پرداخت می شود. روش های آنها نیز روزبه روز 
متنوع تر می شود؛ در خیابان ها و پاتوق های مخصوص خود پخش می شوند و به هر بهانه ای از مردم اخاذی می كنند. اما همه اینها آمار و اعداد غیررسمی 
است و با وجود آنكه نهادهای متعددی مسئول رسیدگی به آسیب تكدی گری در ایران هستند، این موضوع تا حدود زیادی رها شده است. طبق مصوبه 
شورای عالی اداری مورخ 1387/3/۲5، دادگستری هر استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، كمیته امداد، اداره كار و امور اجتماعی، شهرداری، 
سازمان صدا و سیما، فرمانداری، استانداری و وزارت كشور هر كدام به نحوی وظایفی در قبال پدیده تكدی گری در شهرهای بزرگ دارند. در این قوانین، 
مسئولیت و سهم هر كدام از دستگاه های اجرایی تعیین شده است. سال ها از این مصوبه می گذرد و پدیده تكدی گری هر روز چهره جدید و جدی تری 
به خود می گیرد. با وجود مسئولیت دستگاه های متعدد، هنوز حتی آماری دقیق از تعداد متكدیان، از محل های زندگی و اختفای سرشبكه ها و باندهای 
تكدی گری، درباره مبالغی كه میان آنها روزانه در گردش است و درآمدهای آنها وجود ندارد. مشخص نیست چه تعداد از این متكدیان، نیازمندان واقعی 

هستند و چه تعداد از آنها زیرنظر باندهای سازماندهی شده فعالیت می كنند. هر چه هست تخمین و گمانه زنی است.

نیلوفر جاللی 
روزنامه نگار
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دوره اوج گيري كن لوچ
زماني كه جيم لوچ در بهار سال1969 متولد شد پدرش به سرعت در 
حال تبديل شدن به يكي از تأثيرگذار ترين كارگردانان مولف بريتانيا 
بود. همزمان با تولد جيم بود كه كن لــوچ فيلم »قوش«)1969( را 
ساخت. او در اين فيلم به بررســي زندگي يك نوجوان انگليسي در 
شهر معدني يوركشاير پرداخته است. در اين فيلم، كارگردان، به طور 
همزمان زندگي اين نوجوان كه در حال بزرگ شدن در يك خانواده 
نابهنجار است و زندگي اقشار كارگر و فرودست در يوركشاير را روايت 
كرده است. كن لوچ اما 3سال قبل با ساخت فيلمي مستند با نام »كتي 
به خانه بيا« )يكي از سري برنامه هاي مستندي كه او طي سال هاي 
دهه1960 براي بي بي سي  ساخته بود(، به شهرت رسيده بود. اين 
مستند به طور ويژه درباره وضعيت بي خانمانان و سطح رفاه زندگي 
مردم در بريتانيا، ساخته شده بود. با ساخت اين فيلم بود كه كن لوچ 
نام خود را به عنوان يك كارگــردان واقع گراي اجتماعي مطرح كرد. 
اين فيلم باعث بروز يك شوك شــديد در جامعه بريتانيا و تغييرات 
در قانون هاي مرتبط با بي خانمان ها در بريتانيا شد. كن لوچ در طول 
زندگي خود 27فيلم ساخته و يكي از مهم ترين و شناخته شده ترين 
كارگردانان فيلم با موضوعات اجتماعي در سراســر دنياســت. او را 
همچنين به عنوان يكي از صاحب سبك ترين كارگردانان با گرايش هاي 
سوسياليستي و چپ گرايانه مي شناســند كه در فيلم هايش اغلب 

به صورت پررنگ به موضوعات مسائل طبقات كارگر پرداخته است.

خانواده كن لوچ
كن و همسرش در ســال هاي دهه1960 از كار زياد خسته به نظر 
مي رسيدند اما زندگي خوشي داشــتند و در خانه اي بالكن دار در 
جاده هايگيت لندن زندگي مي كردند. درست همين زمان بود كه 
جيم به عنوان سومين فرزند اين خانواده پس از 2پسر به نام هاي 
استيفن و نيكالس و يك دختر به نام هانا به دنيا آمد. اما، پنجمين 
و آخرين دختر خانواده نيز 3 ســال بعد متولد شد تا به قول كن 
لوچ تعداد بچه ها به تعداد انگشتان يك دست برسد. كن لوچ همه 

فرزندانش را به يك اندازه دوست داشتني، توصيف كرده است.

جيم لوچ كارگردان
يكي از آنهــا وكيل و يكي ديگر نيز پيانيســت شــده. اما به رغم 
مخالفت هاي كن لوچ، جيم مانند پدرش يك فيلمساز شد. نخستين 
كارش در مقام كارگردان نيز فيلم »كورونيشن استريت« بود كه در 

سال2000 ساخته شد. 
او پس از كارگرداني يكي از قســمت هاي مجموعــه تلويزيوني 
بريتانيايي»هاليوكس« در ســال2000 و مشــاركت در ساخت 
تعدادي ســريال ديگر نظير »همســران فوتباليست ها«، »جاده 
واترلو«، »بي شرم« و »هتل بابيلون« نخســتين فيلمش را با نام 
»پرتقال ها و نور خورشيد« در سال 2010ساخت. پرتقال ها و نور 
خورشــيد فيلمي دلخراش درباره كودكان يتيم بريتانيايي است 
كه طي دهه1900 از طريق كشتي به استراليا فرستاده مي شدند 
و در آنجا مورد سوء اســتفاده قرار مي گرفتنــد. از آن زمان به بعد 
جيم لوچ فصل هايي از سريال هاي »ويكتوريا« )2019-2016(، 
»تين استار« )2017- تاكنون(، »آب عميق«)2016( و »نجاتم 
بده« )2018- تاكنــون( كه فيلمنامه آن را لني جيمز نوشــته، 

كارگرداني كرده است.
جيم لوچ اما به اين مسئله اذعان كرده كه در زمان كودكي خيلي 
به صنعت فيلمسازي  فكر نمي كرده، او در اين باره مي گويد: صنعت 
فيلمسازي  بود كه پدرم را براي هميشه از من و خانواده دور كرد. 
من يادم مي آيد پدرم يا پيش ما بود يا اغلب ناپديد مي شد و مي رفت 
تا فيلم بسازد. من از اين قضيه به شدت بدم مي آمد كه پدرم ما را 
تنها بگذارد. مادرم می گفت من اغلب كفش هاي او را در جايي در 
خانه قايم مي كردم تا از خانه نرود. اما زماني كه پدر خانه حضورش 
احساس مي شد، بســيار در خانه فرد ســرزنده اي بود. جيم لوچ 
همچنين به خاطر مي آورد كه پدرش، وي و ديگر فرزندانش را در 
اوقات فراغت در دهه1970، به گردش هاي كوتاه و فقيرانه اي در 
محالت لندن مي برد و طول راه با آنها درباره مكان هاي اسرارآميز 
صحبت مي كرد. برخي اوقات آنها را سوار بر اتوبوس هاي دو طبقه 
مي كرد و برخي اوقات از طريق مترو فرزندانش را به اين سو و آن 

سوي شهر مي برد.

زندگي در بث
زماني كه آنها به به شــهر »بــث« در نزديكي بريســتول كه به 
حمام هاي باستاني رومي اش شهره است، نقل مكان كردند، جيمز 
5سال داشت، كن همچنان پس از چهاردهه در اين شهر زندگي 
مي كند. جيم به ياد مي آورد كه در بث پدرش او را هر هفته براي 
تماشاي بازي فوتبال و اغلب ديدن اقشار فرودست ساكن مناطق 
فقيرنشين بث مي برد؛ زماني كه من هفت ساله بودم پدر من را براي 
گرفتن امضا از بازيكنان به داخل زمين مي فرســتاد. در حالي كه 
لســلي، مادر بچه ها خانه را اداره مي كرد، كن از نزديك تحصيل 
بچه ها در دانشــگاه را دنبال مي كرد و به ويژه بــه كتاب هايي كه 

فرزندانش در دانشگاه مطالعه مي كردند عالقه نشان مي داد.
كن لوچ: كتاب زندگينامه تروتســكي، بهترين كتاب انگليســي 

زبان است
 از اين زمان به بعد هر روز او با تعداد زيادي كتاب به خانه مي آمد. 
جيم در اين باره مي گويد: پدرم خودرو را پر از روزنامه، شب نامه و 
مقاالت سياسي و كتاب مي كرد و به خانه مي آمد؛ همه روزنامه ها. 
كن اكنون 10نوه دارد كه ذهن آنها را با مطالب كتاب ها پر كرده 
اســت. جيم در اين باره مي گويد: كن كتاب زندگينامه تروتسكي 
را خريده بود. كــن، خود در اين باره مي گويــد: كتاب زندگينامه 

تروتسكي بهترين كتابي است كه به زبان انگليسي وجود دارد.

اندوه جانكاه
سال هاي دهه 60 ميالدي براي اعضاي خانواده كن لوچ دهه خوشي 
بود، اما اين خوشي ديرپا نبود. در اوايل دهه70 ميالدي حادثه اي 
دردناك براي خانواده كن لوچ رخ داد و باعث شد تا مدت ها سايه 
خوشبختي از سر اين خانواده كنار برود. زماني كه نيكالس، يكي 
از فرزندان كن لوچ بر اثر تصادف درگذشت، غم و اندوه خانواده را 
در برگرفت. جيم در آن زمان تنها 2سال داشت كه نيكالس برادر 
پنج ســاله خود را بر اثر تصادف از دست داد. سال1971 بود و كن 
در اتوبان »ام يك« در حال رانندگي بود كه خودرويي ديگر كه از 
الين مقابل مي آمد كنترل خود را از دســت داد و به  خودروي كن 

برخورد كرد. متعاقب اين تصادف نيز خودروي كن به بدنه پل واقع 
در اين بزرگراه خورد. نيكالس و مادربزرگ لسلي)همسر كن لوچ( 
جان خود را در اين تصادف از دســت دادند و لسلي نيز در جريان 
اين تصادف مجروح شد. كن لوچ و پسر بزرگش نيز در جريان اين 
تصادف جراحات سطحي برداشــتند. اين تصادف بر زندگي كن 

چنان تأثير بدي گذاشت كه او يك سال كار را كنار گذاشت.
كن لوچ با صدايي لــرزان و ناراحت در اين بــاره مي گويد: مرگ 
نيكالس اثر مخربي بر زندگي ما گذاشــت. در واقع زندگي همه 
ما را براي هميشــه عوض كرد. خيلي سخت بتوان در چند جمله 
درباره اتفاقــي اينچنين عميق و حزن آور صحبــت كرد؛ چرا كه 
هميشه خطر تبديل شدنش به كليشه وجود دارد. مرگي اينچنين 
نه تنها بسيار بي رحمانه اســت، بلكه اثرات بسيار مخربي بر روح و 
روان هر فردي كه نزديك به شــخص درگذشته است، مي گذارد. 
نيكالس يك پسر كامال دوست داشتني بود. از دست دادن فردي 
اينچنين عزيز در خانواده همه را در حالتي از حزن و اندوه فرو  برد. 
زمان زيادي  برد تا توانستيم با چنين واقعه دردناكي كنار بياييم. 
البته اين واقعه جانكاه طول مي كشد تا از ذهنمان پاك شود؛ شايد 
به اندازه يك عمر زمان ببرد. اين زخمي اســت كه هيچ گاه بهبود 
نمي يابد يا شما نمي خواهيد كه بهبود يايد. جيم اما خاطره چنداني 
از برادرش در زماني كه در قيد حيات بود، در ذهن خود ندارد، اما به 
خوبي سال هاي پس از مرگ وي در خاطرش مانده است. صحبت 
كردن درباره مرگ نيكالس همچنان براي خانواده سخت است؛ 
مرگ وي به وضوح سايه  خيلي بزرگي بر زندگي ما انداخته است. 
اخيرا ما به راه حل بهتري درباره اين مسئله رسيده ايم. ما تصميم 

گرفتيم به تصادف وي زياد فكــر نكنيم و خاطره وي را دوباره 
به عنوان عضوي از خانواده زنده كنيم و نسبت به گذشته 

راحت تــر درباره وي و درگذشــتش 
صحبت مي كنيم.

مستندهاي دردسرساز
اولين فيلمي كه كن لوچ پس از مرگ پســرش نيكالس ساخت، 
فيلم »جك سياه« بود و داستان آن در يورك شاير قرن هجدهم 
مي گذشت. اين فيلم در ژانر ماجراجويانه و براي كودكان ساخته 
شده بود، اين تنها فيلمي بود كه كن لوچ براي كودكان ساخت. او در 
ادامه »فيلم هاي شكاربان«)1980( و »نگاه ها و خنده ها«)1981( 
را ســاخت. در ســال هاي اوليه دهه80 ميالدي دولت جديدي 
در بريتانيا بر ســر كار آمد. در پي انتخاب مارگارت تاچر از حزب 
محافظه كار در مقام نخست وزير بريتانيا، كن لوچ كه داراي افكار 
چپ گرايانه بود و به حزب كارگر بريتانيا نزديك، مســتند »يك 
ســؤال درباره رهبري« را براي  اي تي وي و مستند »كدوم طرفي 
هستي« را براي شبكه 4تلويزيون بريتانيا ساخت. اين مستندها 
داراي مضامين عميق سياســي بودند و در شــرايطي كه حزب 
محافظه كار دولت را در دســت داشت، ســفارش دهندگان اين 

مستندها تصميم گرفتند كه آنها را پخش نكنند.

پدر از چشم پسر، پسر از چشم پدر
روايت كن و جيم لوچ از 5دهه فيلمسازي و فعاليت سياسي 

»ال هریسون« از روزنامه ایندیپندنت اخيرا گپ و گفت 
جالبي با كن لوچ و پســرش جيم انجام داده اســت. 
كن لوچ از كارگردانان نام آشــنا و داراي گرایش هاي 
سوسياليستي سينماي بریتانياست كه فيلم هایش را در سبك ناتوراليستي مي سازد و مضامين 
فيلم هایش منطبق بر واقع گرایي اجتماعي اســت. كن لوچ تا به حال 2بار براي فيلم  »بادي كه 
كشتزار جو را تكان مي دهد«)2006( و فيلم »من، دانيل بليك«)2016(، جایزه نخل طالي كن را 
از آن خود كرده است. جيم، پسر كن لوچ نيز به رغم ميل باطني پدر پا جاي پاي كن لوچ گذاشته و 
به عنوان كارگردان سينما و تلویزیون بریتانيا فعاليت مي كند. در این گفت وگو پدر و پسر از دوستي 
50ساله شان و فوتبال گفته اند، جيم لوچ از افكار سياسي پدرش و مداراي وي گفته و به این پرداخته 

كه چگونه مي توان تالش كرد در خانه اي كه افكار سوسياليستي بر آن حاكم است، 
براي یك دوره شش ماهه یك توري )محافظه كار سنتي؛ حزب 

توري در سده نوزدهم و سال هاي اوليه قرن بيستم مهم ترین حزب محافظه كار بریتانيا محسوب 
مي شد( بود. جيم لوچ در ابتداي این گفت وگو مسئله جالبي را از خاطرات خود درباره پدرش بيان 
كرد: ممكن است قدري عجيب به نظر بياید اما زماني كه من كودك بودم، تصور مي كردم كن لوچ 
فرد مشهوري غير از پدرم و هم نام او است. من درباره كن لوچ مطالبي در روزنامه مي خواندم یا نام 

وي را از تلویزیون مي شنيدم اما تصور نمي كردم در حال خواندن مطلبي درباره 
پدرم در روزنامه  یا اینكه در حال تماشــاي یكي از كارهاي 

سينمایي یا تلویزیوني وي هستم.

گام در راه پدر
جيم در نوجواني تصميم داشت روزنامه نگار شود. او حتي با خواهرش قرار گذاشته بود 
زماني كه قدري بزرگ تر شدند به كار در زمينه روزنامه نگاري بپردازند. با اين حال »اما« 
نيز زماني كه بزرگ شد به فيلمسازي  عالقه پيدا كرد و وارد صنعت سينما شد، البته او 
در رشته كارگرداني، مانند پدرش و برادرش جيم، فعاليت نمي كند. كن تالش زيادي 
كرده بود تا خانواده اش را از صنعت فيلمسازي دور نگه دارد. ادامه فعاليت كن لوچ در 
عرصه سينما در زمان زمامداري مارگارت تاچر، با موانعي روبه رو شده بود. در اين زمان 
بود كه پخش مستندهاي سياسي وي ممنوع شد. او در اين باره مي گويد: برايم از نظر 
مالي دوران بسيار سختي بود. با توجه به اتفاقي كه برايم افتاده بود بايد به كنار گذاشتن 
كارم در زمينه فيلمسازي  هم فكر مي كردم. كن لوچ همچنين به خاطر مي آورد كه در 
آن زمان فرزندانش به شبكه4 تلويزيون بريتانيا با هدف ترغيب اين شبكه به پخش 
مستندهاي كن لوچ، نامه نوشته بودند. آنها اين نامه را از طرف پدرشان نوشته بودند. كن 
لوچ در اين باره مي گويد: چنين كاري، نشان از وفاداري صادقانه در خانواده ما داشت. آنها 
به من درباره اين نامه چيزي نگفتند. خيلي اقدام پراحساسي بود. با اين حال، نامه نگاري 
فرزندانم باعث نشد احساسات مقامات در شبكه4 برانگيخته شود و ذهنيت مديران اين 

شبكه نسبت به مستندهاي من تغيير نكرد.

فشار مالي
جيم به خاطر مي آورد به دليل پخش نشدن اين مستندها از شبكه4 به پدرش فشار 
مضاعف مالي وارد شده بود. جيم در اين باره مي گويد: كن لوچ در سال هاي دهه80 
ميالدي حس مي كرد كه سنگيني بار تمام دنيا روي دوش اش گذاشته شده است. او 

مداراي سياسي كن لوچ در خانه
جيم در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا كن لوچ مايل بود به فرزندانش ارزش هاي 
سوسياليستي را ياد بدهد و آنها را با اين ارزش ها بزرگ كند، مي گويد: باورش سخت 
است، اما او واقعا به ما اجازه داد كه جهت گيري هاي سياسي خودمان را داشته باشيم و 
اجباري در اين زمينه نبود. البته به طور مشخص آثار زيادي با ادبيات چپ گرايانه وارد 
خانه مي شد، بنابراين شرايط در خانه مهيا بود كه ما روزي نيز تبديل به عناصري تندرو 
شويم. جيم مي افزايد: من يك دوره شش ماهه طرفدار حزب محافظه كا ر شده بودم؛ 
پرچمشان را داشتم، از ادبياتشان استفاده مي كردم و پوسترهايشان را داشتم. فكر كنم 

حتي يكي از پوسترها را به يكي از ديوارهاي خانه چسبانده بودم. اما به خاطر نمي آورم 
هيچ گاه پدر از من خواسته باشد آن پوستر را پايين بياورم. البته اگر فرزندان من چنين 

كاری كنند قطعا من از آنها خواهم خواست پوستر را از روي ديوار بكنند.
كن لوچ درباره دوران شش ماهه اي كه جيم به حزب محافظه كار پيوسته بود چيزي 
به خاطر ندارد اما مي گويد: جيمي بيشتر از ساير اعضاي خانواده اسباب خنده ما را پديد 
مي آورد. او اغلب به عمد و گاهي اوقات سهوا كارهاي بامزه انجام مي دهد. البته سعي 
او همواره بر اين است كه براي شــاد كردن ما بامزه ترين كاري كه به نظرش مي رسد 

را انجام دهد.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

وضعيت بد اقتصادي را تحمل مي كرد و از چهره اش معلوم بود كه چه دوران سختي 
را سپري مي كند. جيم مي گويد: امروز به خود مي گويم كاش مي توانستم شرايط وي 
را در آن دوران بهتر درك كنم! در آن زمان كن لوچ به ساخت تعدادي آگهي پرداخت 
كه در هيچ يك از آنها به نام وي اشاره نشده بود. االن كه به گذشته نگاه مي كنم به نظرم 
مهم نيست كه او مجبور شده باشد آگهي هاي تلويزيوني بسازد، او ناگزير بود در آن 

وضعيت براي حفظ درآمد خود كاري انجام دهد.

مخالفت كن لوچ با ورود فرزندانش به عرصه سينما
به دليل اينكه كن در دهه80 با بداقبالي و فشارهاي دولتي مواجه شده بود، تصور مي كرد، 
فيلمسازي  نمي تواند شغل باثباتي براي فرزندانش باشد و تالش مي كرد فرزندانش را از 
ورود به عرصه سينما منصرف كند. پدر خود كن نيز يك برقكار بود كه در دوران »ركود 
بزرگ« )ركود بزرگ اقتصادي كه پس از سقوط بورس نيويورك در سال1929، آمريكا 
و بسياري از كشورهاي اروپايي را دربرگرفت(، زندگي كرده بود. او زماني كه كن پس 
از دانشگاه عرصه ســينما را براي كار انتخاب كرد، بسيار ناراحت و نگران شد، چرا كه 
فكر مي كرد، كار در سينما امنيت مالي فرزندش را تامين نخواهد كرد. زماني كه خود 
كن پدر شد نيز اين احساس در وي ايجادشــده بود. او با اشاره به بدگماني اش درباره 
آينده كار در سينما مي گويد: من آدم خيلي خوش شانسي بودم. صنعت تئاتر  و سينما 
بسيار بي رحم است. اگر شما در اين صنعت موفق نشويد هيچ كس نمي خواهد شما را 
بشناسد. شما خيلي افراد بااستعداد، باهوش و بااحساس و متفكري را مي بينيد كه در 
عرصه سينما فعاليت مي كنند و مي توانستند زندگي بهتري داشته باشند اما به دليل 
اينكه در صنعت سينما نتواستند به موفقيت برســند، از وضعيت مناسب اقتصادي 
برخوردار نيستند. يكي از نتايج احتمالي كار در سينما همين است. سينما براي شما 
لحظات دلچسب و پر رضايتي را به دليل موفقيتي كه كسب كرده ايد به ارمغان مي آورد، 
اما همچنين در عرصه سينما دوره هاي طوالني از عدم اطمينان براي افراد شاغل در 

آن پيش مي آيد. براي افراد شاغل در سينما ميانسالي به معناي 
نزديك شدن به پايان عمر كاري اســت. اين اتفاقي است كه 
نمي خواستم براي فرزندانم بيفتد. با اين حال جيم وارد اين 

عرصه شد و توانست خود را به خوبي نشان دهد.

تفاوت كارگرداني در دو زمان مختلف
در دوراني كه كن فيلمســازي را شروع كرد، كارگردان ها 

مي  توانستند كار خود را براي ساليان سال با يك تهيه كننده 
و نويسنده ادامه دهند. حتي مي توانستند اين همكاري را تا پايان 

دوره كاري خود ادامه دهند كه اين قضيه درباره همكاري كن لوچ و پل 
الورتي صدق مي كند. اما در زمان جيم مديران اجرايي رسانه ها بخش عمده 

قدرت را در دست دارند و كارگردانان به گفته كن لوچ، وضعيتي مشابه وضعيت 
مسافراني را دارند كه احتمال دارد سوار هر تاكســي ای كه زودتر برسد، بشوند و در 
دفعات بعدي نيز سوار تاكسي هاي ديگري شــوند. كن معتقد است كه اين وضعيت 
بي ثبات و كار كردن با تهيه كنندگان و نويســندگان مختلف ســبب مي شود تا آنها 
نتوانند جايگاه واقعي خود را پيدا كنند. »ايــن واقعيت كه جيم در چنين فضايي بقا 
پيدا كرده، خيلي عالي است. من آرزو داشتم كه او از شانسي مشابه من در زمينه كاري 
برخوردار بود.« البته امكان دارد جيم از شانس كن لوچ برخوردار نبوده باشد، اما به طور 
كامل از حمايت پدر كارگردانش برخوردار است. كن زماني كه جيم مي خواهد كار 
فيلمبرداري را شروع كند اغلب با كلمات دلگرم كننده اي كه به كار مي برد، مشوق وي 
است. زماني كه جيم در حال فيلمبرداري است،كن براي وي پيام مي فرستد. جيم 
در اين باره مي گويد: كن هر روز، زماني كه مي خواهم كارم را شــروع كنم، يك پيام 
برايم ارسال مي كند كه اغلب دربردارنده يك پيشنهاد يا يك ايده است. برخي اوقات 
پيشنهادهايش به درد بخور هستند و در برخي مواقع بايد اين ايده ها را ناديده گرفت. 
اين كاري است كه پسران انجام مي دهند و البته روشن است كه همواره و لزوما نظر 
پدرها حتي اگر كارگردان مشهور و بزرگي باشند، درست از آب در نمي آيد. البته كن و 
جيم در كارگرداني سبك هاي متفاوتي را دنبال مي كنند و به اين دليل راهنمايي هاي 

كن شايد در برخي مواقع مورد توجه جيم قرار نگيرد.

تجربه خجالت آور جيم
جيم در اين دوران، نوجوان  و در حال گذراندن نوعي تجربه خجالت آور بر سر تعصبات سياسي پدرش بود. كن لوچ همانگونه 
كه اشاره شد در آن زمان احساسات سياســي چپ گرايانه و ضد دولتي خود را در قالب ساخت چند مستند سياسي ضد دولت 
محافظه كار تاچر بروز داده بود. جيم به ياد دارد كه در آن دوران زماني كه به مدرسه مي رفته روي يقه پيراهنش در حمايت از 
مواضع سياسي و اجتماعي پدرش نوشته بود: »از معدن كاران حمايت كنيد«.  او در اين باره مي گويد: در اوايل دهه80 ميالدي 
كه بسياري در جامعه همچنان از سياست هاي حزب محافظه كار حاكم حمايت مي كردند، نوشتن چنين شعاري روي پيراهن 
و اتخاذ مواضع سياسي و اجتماعي به نفع طبقات فرودست جامعه كار آســاني نبود. زماني كه والدينش براي بردنش به خانه، 
به مدرسه مي آمدند نيز اغلب پدرش )كن لوچ( با معلم جيم وارد بحث مي شد، آموزگار جيم بر اين باور بود كه نوشتن شعاري 

سياسي مبني بر اينكه از معدن كاران حمايت كنيد باعث بر هم خوردن آرامش در محيط تحصيلي و تشويش اذهان دانش آموزان 
مي شود، كن لوچ نيز قويا با نظر آموزگار جيم مخالفت مي كرد. در چنين مواقعي جيم كه از خجالت نمي دانست چه كند، دوست 
داشت زمين دهان باز كند و او را ببلعد. بحث هايي كه سر كالس درس ميان معلم جيم و كن لوچ ردو بدل مي شد بر سر ميز شام 
در خانه نيز ادامه مي يافت. اما كن لوچ در اين باره مي گويد كه خانه ما يك مركز بحث روشنفكرانه نبود. ما بيشتر درباره فوتبال 
و كارهاي روزمره زندگي مان حرف مي زديم و كمتر وارد بحث هاي سياســي مي شديم. اما جيم در اين باره با پدرش هم عقيده 
نيست و مي گويد: بحث هاي سياسي محور اصلي گفت وگوهاي ما در خانه بود. اين مباحث هميشه در خانه ما طرفدار داشت و 
ما آنجا دور يك ميز مي نشستيم تا به اينگونه بحث ها بپردازيم. با اين حال زندگي عادي خانوادگي نيز جريان داشت و در خانه 

ما مانند مقر سازمان ملل به طور خيلي جدي و خشك مباحث سياسي دنبال نمي شد.

جيم لوچكن لوچ
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سندخانههايشهركابريشمودردسرهايبيپايان
شهرك ابريشــم كرج داراي چندهزار واحد اســت كه صدها نفر از 
خريداران آن كه به صــورت وكالتي اقدام به خريــد ملك كرده اند با 
مشكالت عديده اي روبه رو هستند. به عنوان نمونه وقتي مشكلي براي 
ملك پيش بيايد شــما بايد آن  را برطرف كنيد درحالي كه سند به نام 
كسي ديگر است و حتي اگر شكايتي شود شما محكوميد درحالي كه 
سند به نام شما نيســت. درمورد خود من شعبه ســوم شوراي حل 
اختالف در كرج من را محكوم و حقوق من را ظرف 24ساعت توقيف 
كرده درحالي كه كسي كه سند ملك به نام اوست اصال در ايران نيست 
كه بخواهد حضور يابد و مشكل را حل كند. متأسفانه اگر ملك 10بار 
هم خريد و فروش شود در اين شــهرك صاحب سند آن كسي است 
كه نخستين بار ملك را خريده است. لطفا براي اين موضوع تدبيري 

انديشيده شود.
عباستوكليازكرج

جلويانجاممراسمعزاوعروسيهايرشترابگيرند
متأسفانه با وجود هشدارها و افزايش تعداد بيماران كرونا، شاهد برپايي 
برخي مراسم پرازدحام مانند عزا و عروسي آن هم بدون كوچك ترين 
رعايت جهت پيشــگيري از بيمــاري در تاالرهــا و باغ هاي گيالن 
هستيم! از مسئوالن خواهش مي كنيم در اين موارد جديت بيشتري 

دهند. به خرج 
اعتماديازرشت

منتظرماسكرايگانبوديم،نهدوبرابرشدنقيمتش
از يك طرف تأكيد به اجباري بودن استفاده از ماسك در مجامع عمومي 
و مكان هاي سربسته و ضرورت اســتفاده از مواد ضدعفوني كننده، 
از طرفي بي بهره ماندن مردم از ماســك ارزان و انبوه! واقعا هيچ راهي 
نيست كه دولت به داد مردم برسد؟ درحالي كه مدام در خبرها اعالم 
مي كنند فالن ميزان ماسك به فالن كشور صادر شد. آيا پس از اشباع 
بازار هم بايد ماسك را گران و حتي به 2برابر قيمت چند روز قبل بخريم 

آن هم درست پس از اجباري شدن آن؟
پاكدلازتهران

ارائهفيشحقوقبازنشستگانبادريافتوجه
به تازگي بازنشستگان وقتي براي دريافت فيش حقوقي خود مراجعه 
مي كنند بايد 5هزار تومان بپردازند تا يك برگه باريك كه يك ســوم 
كاغذ A4 است بگيرند. درحالي كه همين رقم  ماه قبل 2هزار تومن و 

سال گذشته رايگان بود. چه بر سر ما مي آوريد؟
سبزهپرورازشهريار

ديوارساختمانجهانآرادرمنطقه6؛درحالريزش
ديوار ساختمان نوساز بين 34 و 36 جهان آرا در آستانه ريزش است و 
وضعيت خطرناكي دارد. بارها با مسئوالن مكاتبه كرده ايم و حتي به 
رئيس شوراي شهر و بازرســي هم اطالع داده ايم. آتش نشاني 2بار از 
محل بازديد كرده و خطرات را به مسئوالن اعالم كرده است، اما بعد از 
2سال هيچ اقدامي نشده و ديوار هم همچنان لغزان و در حال ريزش 
است. تا اين لحظه روي كسي نريخته ولي هر آن امكان بروز فاجعه از 

دارد. ناحيه اين ديوار وجود 
شهروندساكنمنطقه



ناموازنههايسياستايران
پس از آن دولت تدبير و اميد اگر چه در 4ســال  ادامهاز

نخست تا حدود زيادي توانست به مفهوم اعتدال صفحهاول
و ايجاد توازن ميان مفاهيم عدالت، آزادي، امنيت، شرق و غرب جامه 
عمل بپوشاند اما در 4سال دوم بار ديگر اين هماهنگي و تعادل به هم 
ريخت و به دليل شدت فشارها و تحريم هاي آمريكا پس از خروج آن 
كشور از توافق هسته اي، مسئله اداره عمومي كشور تحت سخت ترين 
شــرايط اقتصادي، تمام اين رويكردها را تحت الشعاع قرار داده است 
)چرخش از سياست به اقتصاد( و نگاه به شرق به ناچار در رأس سياست 
خارجي قرار گرفت. بررسي اين موارد نشانگر آن است كه اگر چه رأي 
مردم به روســاي جمهور با رويكردها و نگاه هاي سياسي متفاوت به 
مسائل داخلي و بين المللي، در جهت بخش مغفول مانده و موازنه  سازي  
مجدد آزادي، عدالت، امنيت يا نگاه به شــرق و غرب در حوزه اجرا، 
جريان داشته است، اما به نظر مي رسد در طول 3دهه گذشته تغيير و 
جابه جايي دولت ها نتوانسته موجب موازنه عملي و دائم در اين مفاهيم 
شود. از سوي ديگر، در سياست خارجي نيز اراده دولت ها )جز تغييرات 
مقطعــي در رويكردها آن هم با برخي مالحظــات كوتاه مدت( تأثير 
چنداني در تغيير يا تحكيم سياســت موازنه ميان شرق و غرب چه 
به صورت منفي يا مثبت نداشته است و نگاه به شرق)با محوريت روسيه 
و چين( به خصوص در دهه گذشته به يك سياست كلي تبديل شده 
است. اگر چه در سياســت خارجي اعمال برخي تاكتيك ها يا تغيير 
رويكردها با توجه به تغيير موازنه قدرت در عرصه بين الملل ضروري 
اســت، اما اين تغييرات نبايد با اصول و راهبردهاي كالن سياســت 

خارجي مصرح در قانون اساسي مغاير باشد. 
در حوزه تغييرات استراتژيك نيز، به عقيده  نگارنده، شايد تغيير موازنه 
منفي نه شرقي نه غربي به موازنه مثبت هم شرقي هم غربي در شرايطي 
كارساز باشد، اما راهبرد نگاه يك سويه به شرق و غفلت از غرب هرگز 
تامين كننده منافع ملي نخواهد بود. با توجه به مطالب گفته شــده 
ضرورت موازنه ســازي  مجدد در سياســت داخلي و خارجي در گام 
دوم انقالب در اليه باالتر حاكميت در تعيين سياست هاي كلي نظام 
و همچنين در عرصه قانونگذاري در كنار حوزه اجرا بايد مورد توجه 
قرار گيرد، زيرا گر چه به لحاظ تئوريك اين موازنه ها در قانون اساسي 
و انديشه هاي بنيانگذار انقالب )ره( و همچنين آرمان هاي پيش برنده 
 انقالب در سال57 متجلي است، اما در طول 3دهه اخير، بي توجهي به 
تحكيم عملي آنها، زمينه ساز بخش عمده اي از انتقادات، نارضايتي ها و 
بي اعتمادي ها به مجموعه حاكميت بوده است. آنجا كه از آزادي غفلت 
شــد، مردم با رأي خود آن را طلبيدند و آنجا كه به عدالت اجتماعي 
بي توجهي شد، نظر و خواسته اقشــار محروم تر جامعه تعيين كننده 
صندوق آرا  بود. در برهه هايي عده اي تحت عنوان انقالبي گري تا آنجا 
پيش رفتند كه به طور كل منكر اصل جمهوريت شدند و عده اي ديگر 
تحت عنوان روشنفكر به اصل اسالميت تاختند. در سياست خارجي 
نيز زماني غرب براي ما كعبه آمال مي شود و در برهه اي ديگر دلگير از 
غربي ها خود را به دامان شرق می اندازيم. موازنه سازي  مجدد ميان اين 
مفاهيم ضرورت امروز نظام براي عبور از چالش ها و بحران هاي داخلي 
و خارجي در آينده، تحكيم مباني اساسي آن و در نتيجه جلب اعتماد 

و رضايت مردم است.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قتلمردجوان
درخواب

به دنبال قتل مردي 36ساله  در خانه وياليي اش 
در مشهد تحقيقات پليس و قاضي جنايي براي 

كشف راز اين جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، حدود ساعت 3بامداد 
ديروز ســاكنان خيابان شــاهنامه 18مشهد 
با شــنيدن فريادهاي زن جواني كه مي گفت 
شــوهرش در خانه به قتل رســيده است، در 
جريــان حادثــه  اي هولناك قــرار گرفتند و 
ماجرا را بــه پليس خبر دادنــد. دقايقي بعد، 
قاضي علي اكبر احمدي نــژاد به همراه تيمي 
از كارآگاهان جنايي راهي محل حادثه شدند. 
قتل در خانه اي وياليــي رخ داده بود و ظاهرا 
افراد مشكوكي بعد از ورود شبانه به اين خانه، 
مرد 36ســاله اي را در خواب   به قتل رسانده 
بودند. بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت 
كه مرد جوان بر اثر اصابت ضربات چاقو به سر و 
صورتش جان باخته است و همسر او در آخرين 
لحظات، قاتالن را هنگام فرار ديده بود. اين زن 
در تحقيقات گفت: در خواب بودم كه با شنيدن 
صدايي بيدار شــدم. در تاريكي دونفر را ديدم 
كه به سمت در خروجي دويدند و فرار كردند. 
وحشت كرده بودم و همان لحظه صداي ناله 
همسرم را شنيدم. المپ را كه روشن كردم، او 
غرق در خون بود و آنجا بود كه فهميدم مردان 
غريبه با ضربات چاقو وي را به قتل رســانده 
و گريخته اند. با اظهــارات اين زن، تحقيقات 
پليس در محل حادثه آغاز شد و آنها با بررسي 
دوربين هاي مداربســته اي كه در آن حوالي 
بود، متوجه 2مرد شــدند كه لحظاتي پس از 
جنايت از محل حادثه خارج شــده و گريخته 
بودند. با اين سرنخ، تحقيقات براي شناسايي و 

دستگيري عامالن جنايت ادامه دارد.

سارقمعتاد
10باغوخانهراآتشزد

جوان سارق بعد از آنكه براي سرقت وارد باغ ها 
و ويالها در تنكابن مي شــد، هنگام فرار آنجا 
را به آتش  مي كشــيد. به گزارش همشهري، 
به دنبال وقوع چند آتش سوزي عمدي در باغ ها 
و ويالهاي خالي از سكنه در شهرستان تنكابن، 
تحقيقات پليس براي شناسايي و دستگيري 
عامل يا عامالن اين آتش ســوزي ها آغاز شد.  
مأموران با حضور در محل هاي آتش ســوزي 
متوجه شــدند كه پيش از شعله ورشدن همه 
اين باغ  ها و ويالها، اموال باارزشي از آنجا سرقت 
شده اســت. در ادامه و با بررسي   دوربين هاي 
مداربسته و پيگيري ســرنخ هاي به جا مانده، 
معلوم شد عامل همه آتش ســوزي ها مردي 
جوان است كه در يك عمليات ضربتي دستگير 
شد. او  به سرقت و آتش  زدن باغ ها و ويالهاي 
خالي از سكنه اعتراف كرد و گفت: بعد از سرقت 
از ويالها و باغ ها با بنزين يا هر چيز ديگري كه 
به دســت مي آوردم آنجا را آتش مي زدم. مرد 
جوان درباره انگيــزه اش از آتش زدن ويالها و 
باغ ها گفت: مي خواستم با اين كار خودي نشان 

دهم و اسمم در بين خالفكارها بپيچد.
به گفته ســرهنگ محمدصادق شاه نظري، 
فرمانده انتظامي شهرستان تنكابن، متهم به 
آتش زدن 10ويالي مسكوني و باغ اعتراف كرد 

و در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

بدهيميليوني
بهجنايتختمشد

بدهي 2ميليون و 500 هزارتوماني در پايتخت 
جنايت آفريد. به گزارش همشــهري، بامداد 
ديروز به قاضي ساسان غالمي، كشيك جنايي 
پايتخت خبر رسيد پسري جوان در درگيري 
به قتل رسيده است. بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه درگيري حوالي ميدان شهدا رخ داده 
و عامل جنايت نيز جواني 25ساله است كه پس 
از قتل فراري شده است. ماموران متوجه شدند 
كه حادثه بر ســر بدهي 2ميليون و 500هزار 
توماني مقتــول رخ داده و روز حادثه  متهم به 
قتل براي دريافت اين مبلغ با وي در مغازه اش 
حوالي شهدا قرار گذاشته بود اما گفت وگوي 
آنها به درگيري ختم و مقتول با ضربه چاقوي 
دوستش  كشته شد. متهم به قتل پس از اين 
حادثه فراري  و تحقيقات براي دســتگيري او 

آغاز شده  است. 

با قتل جوان معتــاد در يك 
كمپ ترك اعتيــاد، راز اين داخلي

كمپ مخوف كه توسط 2برادر 
اداره مي شــد و در آن معتادان را شــكنجه 

مي كردند فاش شد.
به گزارش همشــهري، شــامگاه يكشنبه 
15تير ماه مأموران كالنتــري143 امامزاده 
داوود با قاضي ساسان غالمي كشيك جنايي 
تهران تماس گرفتند و خبــر از قتل مردي 
31ساله در كمپ ترك اعتياد دادند. به دنبال 
اين تماس، قاضي جنايي تهــران به همراه 
اكيپي از مأموران تجسس پليس آگاهي راهي 
محل حادثه در شمال غرب پايتخت شدند. 
قرباني مردي 31ساله و معتاد به مواد مخدر 
بود. به گفتــه متخصص پزشــكي قانوني، 
چندين ســاعت از مرگ وي مي گذشت و 

جسدش دچار فساد نعشي شده بود.
آثار شكنجه و ضرب و شتم روي بدن مقتول 
ديده مي شــد و نشــان مي داد كــه وي در 
درگيري و زير شكنجه هاي هولناك جانش 
را از دست داده است. يافته هاي تيم جنايي 
نشان مي داد كه زمان زيادي از بستري شدن 
و درنهايت مرگ جــوان معتاد در اين كمپ 
نمي گذرد و آنطور كــه كارآگاهان متوجه 
شدند وي بامداد 13تير ماه براي ترك اعتياد 

به كمپ منتقل شده بود.
در ادامــه تحقيقــات مشــخص شــد كه 
گردانندگان اين كمپ 2 برادر هستند. يكي 
از آنها پيش از اين به مواد مخدر اعتياد داشته 
كه ترك كرده و با كمك برادرش اين كمپ را 
داير كرده است. با دستور قاضي جنايي تهران 
اين دو برادر و افرادي كه اقدام به شــكنجه 
مرد معتاد كرده بودند شناسايي و بازداشت 
شدند.2برادر در تحقيقات اوليه مدعي شدند 
كه مرد معتاد ظهر يكشنبه جانش را از دست 
داده و آنها چند ساعت بعد اورژانس را خبر 
كرده اند. حال آنكه شــواهد نشــان مي داد 
چندين ساعت از مرگ اين مرد مي گذشت. 
در اين شرايط جسد قرباني به پزشكي قانوني 
انتقال يافت تا علت اصلي و زمان دقيق مرگ 

مشخص شود.

روايت2برادر
از ســوي ديگر 2برادر كه از گردانندگان و 
مسئوالن كمپ هستند تحت بازجويي قرار 
گرفتند. يكي از آنها مدعي شد كه 12سال 
اســت كه كمپ ترك اعتياد اداره مي كند 
و 3سالي مي شــود كه اين كمپ را حوالي 
امامزاده داوود اجاره كرده اســت. وي گفت: 
اين كمپ را به مبلغ 200ميليون تومان رهن 
كردم و با برادرم آن را اداره مي كنيم. برادرم 

نيز پيك موتوري بود اما از وقتي اين كمپ را 
اداره مي كنم او هم به كمك من آمده است. 
وي درباره حادثه نيــز گفت: من و برادرم در 
درگيري نقشي نداشتيم. بامداد 13تير ماه 
بود كه مرد معتاد )مقتول( را به كمپ آوردند. 
روز حادثه يعني روز يكشنبه من بيرون بودم 
كه وقتي به كمپ برگشتم متوجه درگيري 
شدم. معتادان ديگر كه چند وقتي مي شود در 
كمپ هستند و به معتادان تازه وارد در ترك 
اعتياد كمك مي كنند با مقتول درگير شده 
بودند و كارشان به كتك كاري كشيده بود. 
با ديدن اين صحنه وارد عمل شدم و به بقيه 
دستور دادم كه آنها را جدا كنند و به درگيري 

خاتمه بدهند.
وي ادامه داد: درگيــري پايان يافت و معتاد 
تازه وارد را به حمــام بردند. بعد از آن دوباره 
من براي انجام كاري از كمپ بيرون رفتم و 
وقتي برگشتم خواســتم كه او را به اتاق من 
بياورند. او را آوردند اما ناگهان حالش بد شد 
و روي زمين افتاد. ساعت حدود 3بعدازظهر 
بود كه متوجه شدم نفس نمي كشد و جانش 
را از دست داده است. سعي كرديم او را احيا 

كنيم اما نشد و بعد اورژانس را خبر كرديم.

دستورشكنجه
با دستور قاضي جنايي تهران، عالوه بر اين دو 
برادر، 9نفر ديگر هم در اين پرونده بازداشت 
شــده اند و براســاس تحقيقات پليس، اين 
9نفر، افراد معتادي هســتند كه براي ترك 
اعتياد در كمپ بستري بودند و در درگيري، 
مقتــول را شــكنجه داده و باعث مرگ وي 
شــده اند. آنها ديروز براي تحقيق به شعبه 
سوم دادسراي جنايي تهران انتقال يافتند و 
وقتي پيش روي بازپرس ساسان غالمي قرار 
گرفتند به قتل اعتراف كردند و گفتند 2 برادر 
دستور شكنجه داده بودند و آنها از ترسشان 
چاره اي جز اطاعت نداشتند. آنها مي گفتند 
يكي از 2برادر با لوله پليكا ضرباتي به مقتول 
زد اما اين فرد منكر شــد و گفت ضربه اي به 
مقتول نزده است. افراد معتادي كه بازداشت 
شده اند، در ادامه حقايق تلخ و تكان دهنده اي 
از رفتارهاي 2 برادر فــاش كردند و  گفتند 
هميشه تحت شــكنجه بوده اند. 11نفري 
كه در اين پرونده بازداشــت شده اند پس از 
تحقيق در شعبه ســوم بازپرسي دادسراي 
جنايي تهران، براي انجام تحقيقات بيشتر 
در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي 

تهران قرار گرفتند. 
از سوي ديگر، پزشكي قانوني بايد علت اصلي 
مرگ مقتول را اعالم كنــد تا قاتل يا قاتالن 

اصلي شناسايي شوند.

اغلــب كالهبرداري هايي كه در كشــور 
اتفاق مي افتد، اينترنتي و تلفني اســت. 
شگردهايي مثل برنده شدن در قرعه كشي، 
كشاندن افراد پاي دســتگاه خودپرداز و 
فيشــينگ از مهم تريــن شــگردهاي 
كالهبرداران اســت. مســئوالن اميدوار 
بودند با راه اندازي سيستم رمز پويا بتوانند 
مانع اين كالهبرداري ها شــوند ولي حاال 
كالهبرداران هم پويا شده اند و از شگردهاي 
تازه اي براي فريب طعمه هايشان استفاده 
مي كنند. اما مهم ترين ترفندهايي كه اين 
روزها تبهكاران ســايبري از آن استفاده 

مي كنند چيست؟
به گزارش همشــهري، اين مثلي قديمي 
است كه تبهكاران هميشه يك گام از پليس 
جلوتر هستند. آنها از نبوغ خود در كارهاي 
خالف اســتفاده مي كنند و وقتي پليس 
شگردهايشــان را كشــف مي كند، سراغ 
ترفندهاي تازه تري مي روند. درست مثل 
نقشــه اي كه همين چند روز قبل عده اي 
از كالهبرداران اينترنتي براي خالي كردن 
جيب صدهــا نفر كشــيده بودنــد كه با 
اطالع رساني پليس فتا تا حدود زيادي در 

اجراي  آن ناكام ماندند.
ماجرا از اين قــرار بود كه چنــد روز قبل 
پيامكي در ســطح گســترده منتشر شد 
كه در آن به دارندگان گوشــي هاي تلفن 
همراه اعالم شده بود گوشي شان رجيستر 
نشده و از آنها خواسته شده بود وارد لينك 
انتهاي پيامك شوند. ماجراي رجيستري 
گوشي هاي موبايل به مدتي قبل برمي گردد 
كه به دنبال واردات گســترده گوشي هاي 
قاچاق، اين طرح به اجرا درآمد و براساس 
آن فقط گوشــي هايي كه به شكل قانوني 
وارد كشور شده يا با پرداخت عوارض قانوني 
در سيستم رجيستري ثبت شده اند قابليت 
استفاده در شبكه مخابراتي كشور را دارند.

ديدن اين پيامك كاربــران را ناخودآگاه 
نگران مي كند و نخستين كاري كه ممكن 
اســت انجام دهند ورود به لينك انتهاي 

پيامك است و اين يعني نخستين اشتباه؛ 
چرا كه با زدن روي اين لينــك افراد وارد 
صفحه اي جعلــي مي شــوند و در ادامه 
اطالعات خصوصي شــان شــامل شماره 
حساب، رمز و ساير اطالعات آن به سرقت 
رفته و تبهكاران مي توانند با اين اطالعات، 

حساب طعمه هايشان را خالي كنند.
دقايقي پس از انتشــار اين پيامك بود كه 
اين بار پليس فتا وارد عمل شــد و پيامكي 
را در سطح گسترده منتشــر كرد. در اين 
پيامك با اشاره به پيامك منتشرشده توسط 
كالهبرداران، از شهروندان خواسته شده 
بود به اين پيامــك اعتنايي نكنند. پليس 
اعالم كرد اين پيامك كاربران را وارد سايتي 

جعلي با هدف كالهبرداري مي كند.

مسابقهخياليبرايكالهبرداريواقعي
نمونه ديگري از كالهبرداري هايي كه اين 
روزها شايع شــده، تماس تلفني و اعالم 
برنده شدن شهروندان در قرعه كشي هاي 
صداوسيماست. اين شــگرد پيش از اين 
هم شــايع بود و كالهبــرداران با فريب 
طعمه هايشان به رمز دوم آنها دست پيدا 
مي كردنــد اما حاال كه سيســتم رمز پويا 
راه اندازي شــده آنها چه مي كنند؟ خانم 
وكيلي كه چنــد روز قبل تــا چندقدمي 
گرفتارشدن در دام كالهبرداران سايبري 
پيش رفته بود در اين باره به همشــهري 
مي گويد: چند روز قبل فرد ناشناســي از 
طريق واتــس اپ با من تمــاس گرفت. او 
مي گفت از طرف يكــي از برنامه هاي زنده 
صداوسيما تماس گرفته و عكس پروفايلش 
هم لوگوي صداوسيما بود. او گفت مجري 
يكي از برنامه هاي صداوسيماســت و من 
برنده كمك هزينه 5ميليون توماني سفر 
به عتبات عاليات شده ام. وقتي اين جمله 
را گفت صداي تشويق آمد و او گفت افراد 
حاضر در استوديو من را تشويق مي كنند. 
او گفت وزير ارتباطات هم آنجاســت و تا 

دقايقي ديگر با من صحبت مي كند.

وي ادامه مي دهد: تا اينجاي كار من فقط 
گوش مي كردم. فــردي كه آن طرف خط 
بود از من شماره كارت بانكي ام را خواست 
و گفت تا چندثانيه ديگر پيامكي به گوشي 
همراهم فرستاده مي شــود و قبل از اينكه 
با وزير صحبت كنم براي گرفتن جايزه ام 
شــماره اي كه برايم پيامك شــده را به او 
بگويم. او طوري حــرف مي زدم كه كم كم 
باورم شــده بود برنده شده ام اما نكته مهم 
اين بود كه من اصال در هيچ قرعه كشــي 
يا مسابقه اي شــركت نكرده بودم كه حاال 
بخواهم برنده شوم. به همين دليل وقتي 
فردي كه آن طرف خط بــود با هيجان از 
من شماره كارتم را خواست، گفتم جايزه 
را نمي خواهم. او با لحني جدي گفت وزير 
منتظر من است و بايد شــماره ام را بگويم 
اما من كه ديگر مطمئن شده بودم او يك 

كالهبردار است تماس را قطع كردم.
هرچند ايــن خانم وكيل توانســت از دام 
كالهبرداران بگريزد اما افراد زيادي تاكنون 
در چنين دامي افتاده انــد و كالهبرداران 
با اســتفاده از ناآگاهي آنها توانســته اند 

به حساب بانكي شان دستبرد بزنند.

چطوربهكالهبردارانرودستبزنيم
در شــرايطي كه هر لحظه ممكن اســت 
كالهبرداران سايبري دام تازه اي برايمان 
پهــن كننــد، چطــور مي توانيم از شــر 
نقشه هايشــان در امان باشيم؟ سرهنگ 

رامين پاشــايي، معاون اجتماعي پليس 
فتای ناجا در اين باره مي گويد: از زماني كه 
رمزهاي يك بار مصرف فعال شــد، ميزان 
جرائم فيشينگ هم كاهش يافته است؛ اما 
استفاده از رمزهاي پويا هم ضوابط خاص 

خود را دارد.
وي در ادامه به چند راهكار كليدي اشاره 
مي كند و مي گويد: نكتــه اول در اين باره 
اين است كه شــهروندان بايد دقت كنند 
كه وارد سايت هاي جعلي نشوند و فقط از 
دامنه »ir« استفاده كنند. دومين نكته اي 
كه بايد رعايت شود اين است كه رمزهاي 
يك بار مصرف را در 15 تــا 20ثانيه آخر 
وارد درگاه اينترنتي كنند تا كالهبرداران 
فرصت كافي براي سوءاســتفاده نداشته 
باشند. سومين مرحله هم نصب افزونه هاي 
ضدفيشينگ در تلفن همراه است كه اين 
نرم افزارها با بررسي درگاه هاي اينترنتي 
هنگام تراكنش بانكي، تشخيص مي دهند 
كه درگاه جعلي اســت و از اقــدام بانكي 

جلوگيري مي كنند.
آنطور كه معاون اجتماعــي پليس فتای 
ناجا مي گويد كالهبرداري هيچ وقت تمام 
نمي شود و كالهبرداران مدام ترفندهايشان 
را تغيير مي دهند: در بيشــتر موارد شگرد 
كالهبرداري تغيير پيدا مي كند، بنابراين 
نمي توان انتظار داشت ديگر كسي قرباني 
كالهبرداري نشود، اما با آموزش مي توان 
از تعداد مالباختگان كم كرد. در گذشــته 

كالهبــرداران از تماس تلفني يا ارســال 
پيامك اســتفاده مي كردند، اما هم اكنون 
كالهبرداري از طريق ادعاي برنده شــدن 
در مســابقات تلويزيوني مطرح است. در 
بررســي هاي همكاران ما مشــخص شد 
ســودجويان، از طريق تمــاس صوتي در 
اپليكيشــن واتس اپ با افراد ارتباط برقرار 
مي كنند. آنهــا در ايــن تماس ها، صداي 
مجريان معروف را بــا نرم افزارهاي خاص 
تقليد كرده و مي گويند شــما در مسابقه 
تلويزيوني برنده شده ايد. همچنين مواردي 
اعالم شده كه در آنها صداي تشويق حضار 
و استوديو هم تقليد شــده و بيشتر افراد 
وقتي صداي آشناي چهره هاي معروف را 

مي شنوند، فريب مي خورند.
سرهنگ پاشايي ادامه مي دهد: اگر مردم 
از قبل هوشــيار باشــند گول اين افراد را 
نمي خورند. به عنوان مثــال اگر فردي از 
اين طريق با شــما تماس گرفت ابتدا بايد 
متوجه باشــيد كــه اصال در ايــن برنامه 
ثبت نام كرده ايد يا خير، چراكه شــركت 
در اين برنامه ها داراي ضوابط خاصي است. 
همچنين اگر قرار باشــد فردي براي شما 
پول واريز كند، فقط نيازمند شماره كارت 
يا شماره حساب است و نيازي نيست ساير 
اطالعات خود را در اختيــار او قرار دهيد. 
نكته مهم ديگر اينكه اگر كســي تقاضاي 
رفتن به عابربانك براي انتقال وجه از شما را 

داشت، قطعا كالهبردار است.

تازهترينترفندكالهبرداراننامرئي

قتل هولناك جوان معتاد در كمپ ترك اعتياد
يكي از معتادان از شكنجه هاي وحشتناكي مي گويد كه مجبور بودند در اين كمپ تحمل كنند

روايتي از كمپ وحشت
»هرروزماراشكنجهميكردندوازترسجرأتنميكرديمحتيبهخانوادههايمانحرفيبزنيم؛اگرفكرفرارهم

بهسرمانميزديكسگوحشيرابازميكردندتادستوپايمانراگازبگيرد.«اينهارايكيازمتهمانيميگويد

كهدرشكنجهمرگبارمقتولنقشداشتهوخودشسالهاستكهبهموادمخدراعتيادداردو10ماهيميشودكه
دراينكمپعجيببسترياست.

دراينكمپبرايتركاعتيادچهبرنامهايداشتيد؟
هيچي. هفته اي يك روز پزشك مي آمد اما حتي نسخه هم نمي نوشت. مهرش را مي زد و مي رفت. خيلي ما را اذيت مي كردند و 

هنوز وحشت زده ايم و از 2برادر مي ترسيم.
چندوقتاستكهمعتادي؟

از 12سال قبل. به شيشه  اعتياد داشتم. چند سال قبل در كمپ بستري شدم و ترك كردم. حتي 4سال پاك بودم اما بار ديگر وسوسه 

شدم و به دام اعتياد افتادم. باز هم شيشه مي كشيدم و اين بار با پاي خودم براي ترك به كمپ رفتم. چون خانواده ام ايران نيستند و 
در خارج از كشور زندگي مي كنند. اين كمپ را انتخاب كردم و خودم به آنجا رفتم كه ترك كنم. مي خواستم دوباره به زندگي عادي 

برگردم و پاك زندگي كنم. اما خبر نداشتم كه قرار است به چه سرنوشت وحشتناكي دچار شوم.
ازروزحادثهبگو،چهشدكهحاضرشديمقتولراشكنجهكني؟

مقتول را تازه به كمپ آورده بودند و او داد و فرياد راه انداخته بود. مي گفت نمي خواهد در كمپ باشد كه با دستور مسئوالن كمپ او را 

كتك زديم. با شلنگ و لوله پليكا. البته يكي از برادرها بود كه با لوله پليكا ضرباتي به مقتول زد. 3ساعت او را زديم و بعد زير شكنجه ها 

حالش بد شد. وقتي 2 برادر ديدند حال مرد معتاد وخيم است از ما خواستند او را به حمام ببريم تا حالش بهبود يابد. بعد او را به 
اتاق مدير كمپ برديم كه ناگهان از حال رفت و بعد متوجه شديم فوت شده است. بعد مدير كمپ از ما خواست تا 2 نفرمان با چاقو 
يكديگر را بزنيم كه به پليس بگوييم مقتول قصد فرار داشته و ما را زخمي كرده است. مي خواست ماجرا را يك حادثه نشان بدهد.

چراحاضرشديمقتولراكتكبزنيوشكنجهاشكني؟
اگر نمي زديم خودمان شــكنجه مي شــديم. )مرد جوان گريه مي كند و بعد پاچه هاي شــلوارش را باال مي زند( ببينيد اين آثار 

گازگرفتگي سگ است. اگر دستورات را اجرا نمي كرديم خودمان شايد مي مرديم. هركسي به كمپ مي آمد سگي را رها مي كردند 

تا پاهاي او را گاز بگيرد. درواقع زهر چشــم مي گرفتند تا از آنها اطاعت كنيم. اگر مخالفت مي كرديم به سرنوشت مقتول گرفتار 

مي شديم. آنقدر كتك مان مي زدند كه تا حد مرگ پيش مي رفتيم. بايد يا مرگ را انتخاب مي كرديم يا شكنجه كردن مرد معتاد را.
چراشكنجهتانميدادند؟

از نظر من آنجا كمپ نبود، زندان مخوف بود كه هيچ كس جرأت فرار نداشت. اگر هم فرار مي كرد، مگر خانواده اش باور مي كردند 

كه راست مي گويد؟ البته در اين مدت افرادي هم موفق به فرار شدند اما اگر سربزنگاه گيرشان مي انداختند، سگ را باز مي كردند و 

به جانش مي انداختند. روي بدنم آثار ضرب و جرح شكنجه هاي فراواني وجود دارد. از لحاظ روحي هم به شدت آسيب ديده ام. من 

فكر مي كنم براي تفريح و سرگرمي و براي مسخره كردن معتادان ما را شكنجه مي دادند و لذت مي بردند. چون به تماشاي شكنجه 
مي نشستند و به نظر مي رسيد كه لذت مي برند. 

ازبهزيستيياجايديگربراينظارتوسركشيبهكمپنميآمدند؟
زماني كه مي آمدند ما را در يك اتاق حبس مي كردند و كسي از وضعيت ما خبر نداشت.

بهخانوادههايتانچراحرفينميزديد؟
جرات نمي كرديم. البته خانواده من ايران نيستند اما افراد ديگر از ترسشان چيزي به خانواده ها نمي گفتند. هر زماني كه مالقاتي 
داشتيم 3نفر از كاركنان كمپ باالي سر ما مي ايستادند. اگر كوچك ترين اشاره اي مي كرديم ما را شكنجه مي دادند. تا مدتي هم جاي 

زخم هاي شكنجه اذيتم مي كرد اما هيچ كاري هم براي درمان انجام نمي دادند و زخم ها خودبه خود و بعد از مدتي خوب مي شد.
چقدرهزينهبستريشدندراينكمپبود؟

از 800 هزار تا 2ميليون تومان ماهانه از ما پول مي گرفتند. اما نه خبري از دارو بود و نه غذاي درست و حسابي. شايد باورتان نشود 

غذا به ما كدو و بادمجان مانده و گنديده مي دادند. بارها خواستم از كمپ خارج شوم اما اجازه نمي دادند. دورتادور هم فنس بود و 
نمي توانستيم خارج شويم.

گو
ت و

گف

باوجوداستفادهازرمزپويا،همچنانكالهبرداريهايسايبريادامهدارد
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انيوموريكونه،آهنگســازبزرگوجاودانهسينما،در
91ســالگيدرگذشــت.موريكونه،آهنگسازنامدارگزارش

ايتاليايي،درطولنزديــكبه7دههفعاليتحرفهاي
براينزديكبه400اثرسينمايي،موســيقيساخت.آهنگهاي
بسياريازاوزبانزدخاصوعامهستند.اوازمعدودآهنگسازانقرن
بيستماستكهشهرتيفراترازمرزهايســينماوآهنگسازي

حرفهايداردوبسياريازمردمجهانموسيقيهاياوراشنيدهاند
وبهخاطردارندكهمشهورترينشانموسيقي»خوب،بد،زشت«
اســتوتمجاودانهايكهچندنســلآنراتكراركردهاند.انيو
موريكونه،فعاليتحرفهايخودراباساختموسيقيبرايفيلمهاي
وسترنايتالياييكهبهوسترناســپاگتيمشهورندآغازكرد،اما
خيليزودپلههايشــهرتوترقيراطيكردوبههاليوودرفتو
آوازهايجهانــييافت.بخشمهميازتاريخموســيقيفيلمدر
سينمايايتالياوسينمايجهانباناماوپيوندخوردهاست.»خوب،
بد،زشــت«،»روزي،روزگاريدرآمريــكا«،»مأموريت«،»نبرد

الجزيره«،»بهخاطريكمشــتدالر«،
»سينماپاراديزو«ازجملهفيلمهايياندكه

موريكونهبرايشــانآهنگســاختهاســت.
خبرگزاريآنساخبرفوتويرااينچنيناعالمكرد:انيو

موريكونهكهدرطولدورهحياتهنريخوددواسكاروتعداد
زياديجوايزديگردرعرصهسينماييوهنريازجملهجايزههاي
گلدنگلوب،گرميوبفتاراازآنخودكــردهبود،چندروزقبل
بهدليلشكستگياستخوانرانبستريشــدوشبهنگامدر

كلينيكيدرشهررمدرگذشت.

 انيو موريكونه، آهنگساز افسانه اي جهان در سن 91 سالگي درگذشت

خوب، بد، مرگ
آرشنهاوندي
روزنامهنگار

موسيقي

10 موسيقی برای 10 فيلم برتر
انيوموريكونهدرطولحياتحرفهايخودبرايبيشاز500اثرموســيقيساختكه
400موردازاينآثاربرايسينماوتلويزيونتنظيمشدند.انتخاببهترينآهنگفيلماز
ميانآثارموريكونه،بهخاطرتعددآثارموسيقاييوي،هموارهكاربسياردشواريبوده
اســت.ازهمينرودراينبخشصرفابهآثاريازويميپردازيمكهازشهرتجهاني

برخوردارشدهاند.

به خاطر چنددالر بيشتر)1965(
فيلميدرژانروسترنوازفيلمهايسهگانه»دالر«است.كارگرداناينفيلمسرجيو
لئونهاست.كلينتايستوودوليوانكليفنيزدراينفيلمايفاينقشكردهاند.منتقدان

ازموسيقياينفيلمكهساختآنبرعهدهموريكونهبوده،ستايشكردهاند.

خوب، بد، زشت)1966(
»خوب،بد،زشت«نيزفيلمياستمحصولهمكاريانيوموريكونهبهعنوانآهنگساز
وسرجيولئونهكارگردان.بازيگراناينفيلمكلينتايستوودوليوانكليفهستند.
موسيقيانيوموريكونهدرفيلمخوب،بد،زشــتبعدهابارهادرفيلمهاوآلبومهاي
موسيقيمختلفمورداستفادهقرارگرفت.موسيقياينفيلممعروفترينموسيقي

فيلمدرتاريخسينماست.

يت )1986( مأمور
ماموريتفيلميبهكارگردانيرولندژافهاستكهداستانسفرهيأتيازمبلغانمسيحي
ژزوئيتبهآمريكايجنوبيدرقرنهجدهمراروايتميكند.رابرتدنيرو،جرميآيرونز
وليامنيسونبازيگراناينفيلمهستندوانيوموريكونهساختموسيقيفيلمراعهدهدار

بوده.موسيقيفيلمماموريتدرسال1986نامزددريافتجايزهاسكارشدهبود.

و )1988( سينما پاراديز
اينفيلمساختهجوزپهتورناتورهاســت.اينفيلمدرسال1989،اسكاربهترينفيلم
خارجيراازآنخودكرد.انيوموريكونهنيزبهخاطرساختآهنگاينفيلم،جايزهبفتا
دررشتهبهترينموسيقيفيلمرادريافتكرد.فيليپنوارهوماركولئونارديبازيگران

اينفيلمهستند.

تسخيرناپذيران )1987( 
برايانديپالماكارگردانفيلمتسخيرناپذيرانبود.جايزهبهترينبازيگرنقشمكمل
مردبهاينفيلماختصاصدادهشدوموسيقيمتناينفيلمساختهاينوموريكونهنامزد
دريافتجايزهاسكارشد.كوينكاستنر،رابرتدنيرو،شانكانريوانديگارسيادراين

فيلمايفاينقشكردهاند.

باگزی  )1991(
بريليونسونفيلمباگزيرادرسال1991بابازيوارنبيتي،آنتبنينگودبورافارنتينو
ساخت.اينفيلمبرنده2جايزهاسكار،بهترتيببرايرشتههايبهترينطراحيلباس
وبهترينطراحيصحنهشد.موسيقيمتناينفيلمكهساختهاينوموريكونهبودنامزد

دريافتجايزهاسكارشد.

مالنا )2000(
اينفيلمساختهجوزپهتورناتورهدوستايتالياييانيوموريكونهبود.مونيكابلوچيدر
اينفيلمدرنقشمالنابازيكردهاست.موريكونهبهخاطرساختنآهنگفيلممالنانامزد

دريافتجايزهاسكاربهترينموسيقيفيلمشد.

هشت نفرت انگيز )2015(
انيوموريكونهپسازسالهاتجربهدرزمينهساختموسيقيبرايفيلمهايوسترن
ايتاليايي،اينبارقراربودبرايفيلمضدوسترنهشتنفرتانگيزبهكارگردانيكوئنتين
تارانتينوموسيقيبســازد،موريكونهبهخاطرساختنآهنگفيلمهشتنفرتانگيز
درســال2016برندهجايزهاسكاربهترينموسيقيفيلمشــد.دراينفيلمساموئل

الجكسون،كرتراسلوجنيفرجيسنليايفاينقشكردهاند.

يكا )1984( وزگاری  در آمر وزی  ر ر
روزيروزگاريدرآمريكاآخرينفيلمسرجيولئونهوآخرينهمكاريمشتركاوباانيو
موريكونهاست.موسيقياينفيلمپسازگذشتبيشاز3دهههمچنانخاطرهانگيز
است.سايتاندساونداينفيلمرادرزمره250فيلمبرترتاريخسينماقراردادهاست.
رابرتدنيروبازيگراصلياينفيلماست.انيوموريكونهبهخاطرساختموسيقياين

فيلمبرندهجايزهبفتادررشتهبهترينموسيقيفيلمشد.

وزهای  بهشت )1978( ر
روزهايبهشتدرژانرعاشقانهبهكارگردانيترنسماليكساختهشدهاست.ريچارد
گيير،بروكآدامزوسمشــپاردازبازيگراناينفيلمهستند.انيوموريكونهبهخاطر

ساختموسيقياينفيلمبرندهجايزهبفتادررشتهبهترينموسيقيفيلمشد.

کلكسيون افتخارات

سايه سنگين وسترن اسپاگتی

يكا« وزگاری در آمر وزی ر »ر

يكونه واکنش ها به درگذشت مور

آهنگساز »8نفرت انگيز«

يكونه و فيلم های وسترن اسپاگتی استفاده از سازهای نامتعارفمور

انيوموريكونهبهخاطريكعمرفعاليتهنريومشــاركت
درخشانوچندوجهيدرعرصهموسيقيفيلم،جايزهاسكار
افتخاريدريافتكردودرســال2016نيزبهخاطرموسيقي
فيلم»هشتنفرتانگيز«جايزهاســكاردررشتهبهترين
موســيقيفيلمرادريافتكرد.اوهمچنينششدورهنامزد

دريافتجايزهاسكاربودهاست.اوتاكنونسه
جايزهگرمي،ســهگلدنگلوبوششجايزه
بفتاراازآنخودكردهاســت.2جايزهفيلم
اروپا،يكجايزهافتخاريشــيرطاليي،
نيــزازجملهجوايزياســتكهدرطول
فعاليتهنريموريكونهبهويدرمراسم
مختلفسينمايياهداشدهاست.تنظيم
آهنگرسميجامجهانيفوتبال1978نيز
ازجملهديگرافتخاراتوياست.موريكونه
درزمينهآهنگسازيبرسبكهاوافراديكه
درژانرهايديگركارميكنند،تأثيرگذاشته
اســت.اوبركارهايهانسزيمر،دنجرموس،
گروهدايراســتريتس،ميوز،متاليكاوراديو

هدنيزتأثيرموسيقياييگذاشتهاست.
ورايتيبااســتنادبهنظر40آهنگساز
سينمايجهانموسيقيفيلمماموريت
رابهترينموسيقيتنظيمشدهبراي

يكاثرسينماييدانستهاست.

موريكونههموارهخواهاناينبودكهنامخودرااززيرسايهفيلمهاي
وسترناسپاگتيبيرونبياورد.اوهموارهتالشميكردبهيادمردم
بياوردكهپيشوپسازفيلمهاييكهباسرجيولئونهدرژانروسترن
اسپاگتيساخته،كارهايخالقانهبسيارديگريانجامدادهاست.
اودراينبارهدرگفتوگوباخبرگزاريرويترزگفتهبود:ارتباطمن
بافيلمهايوسترناسپاگتيمانندروپوشياستكهتنديوانگان
ميكنندوآنهانميتوانندآنراازتندربياورند،درواقعباساخت
آهنگبرايفيلمهايوسترناسپاگتي،گوييروپوشيپوشيدهام
كهديگرنميتوانمآنراازتندرآورم.پسازهمهاينفيلمهاييكه
منبرايآنهاموسيقيساختهام،مردمهمچنانمنرابافيلمهايي
نظير»بهخاطريكمشــتدالر«بهيادميآورند.بهنظراينطور
ميرسدكهمردمهمچناندر30سالقبلماندهباشند.توليداتمن
برايفيلمهايوسترناسپاگتي،تنها7يا8درصدتوليداتياستكه

درزمينهموسيقيدرتمامعمرخودداشتهام.

آغاز راه با موسيقی پاپ
موريكونهدرســالهاياوليهفعاليتهنريخودبرايبرنامههاي
نمايشيوراديوييموسيقيمينوشت.اوســپسباتعدادياز
ستارههايشناختهشدهموسيقيپاپايتالياهمكاريكرد.اوپيش
ازشناختهشدن،بهصورتگمنامبرايبسياريازفيلمهاموسيقي
فيلمساخت،نخستينكاريكهبراياواعتباروشهرتبههمراه
آورد،ساختموسيقيبرايفيلم»فدرال«ساختهلوچيانوسالچه

در1961بود.اودرادامهباسرجيولئونهكهازهممدرسهايهايشبود
درزمينهساختموسيقيبرايفيلمهايوسترناسپاگتيهمكاري
كرد.موفقيتموريكونهدرزمينهساختموسيقيبراياينفيلمها
سببشدتاكارگردانانبسياريدرعرصهسينماازاوبرايساخت
موسيقيفيلمهايشاندعوتكنند،كارگردانانبزرگومشهوري
نظيرجانهيوستون،جانبورمن،ترنسماليك،برناردوبرتولوچي،
بريليونسون،وارنبيتي،اوليوراستون،رومنپوالنسكيوفرانكو

زفيرليازاوبرايساختآهنگفيلمهايشاناستفادهكردند.

يكيديگرازفيلمهايغيروسترنمشهوريكهموريكونهبراي
آنآهنگساخت،فيلم»روزيروزگاريدرآمريكا«بود.اين
فيلمداستانتعداديفقيريهوديدرشهرنيويوركراروايت
ميكندكهدرسنينبزرگساليتبديلبهگنكسترهايمعروفي
در»عصرممنوعيتخريدوفروشومصرفنوشــيدنيهاي
الكليدرآمريكا«،ميشــوند.درايتالياموريكونهباجوزپه
تورناتوره،كارگردانمشهوراهلاينكشورارتباطدوستانه
نزديكيبرقراركردكهساختآهنگفيلم»سينماپاراديزو«
نيزمحصولايندوســتياست.ســينماپاراديزودرسال
1989جايزهاســكاربهترينفيلمخارجيراازآنخودكرد.
ازديگركارهايدرخشــانانيوموريكونه،ساختموسيقي
فيلم»تسخيرناپذيران«)1987(ساختهبرايانديپالماست.
اوهمچنينبرايفيلمهاي»باگزي«ســاختهبريلوينسونو

»سكوتطوالنيمارگارتفونتروتا«آهنگساختهاست.

بهگزارشسيانان،جوزپهكنته،نخســتوزيرايتاليادر
واكنشبهدرگذشــتانيوموريكونهدرحســابكاربري
توئيترخودنوشــت:ماهموارهباتشــكريبيپايان،نبوغ
هنري»مائســترو«انيوموريكونهرابهيادخواهيمداشت.
اوباآثارموســيقياييخودمارابهرؤيابرد،ماراواداربهتفكر
كرد.اونتهايموســيقيخاطرهانگيزينوشتكهدرتاريخ
موسيقيوســينما،فراموشنشــدنيباقيخواهندماند.
ســرجيوماتارال،رئيسجمهورايتاليانيزضمنخطابكردن
انيوموريكونهبهعنوانيكهنرمندبرجســتهگفت:اوهم
موســيقيدانيخالصوهممردميبود.اوخاطرهعميقياز
خوددرتاريخموســيقينيمهدومقرنبيستمميالديبهجا
گذاشتهاست.اوازطريقآهنگهاييكهبرايآثارسينمايي
ساخت،مشاركتعمدهايدرارتقاوتحكيمافتخاراتايتاليا
درسطحجهانداشت.هانسزيمر،آهنگسازمشهورنيزدر
گفتوگوبابرنامهصبحانهبيبيسيگفت:موريكونهدرنوعخود
بينظيربود،اويكاسطورهبود.موسيقياوبرجستهوشاخص
بودوهمراهبااحســاسوتفكرروشنفكرانهساختهميشد.
ادگاررايت،كارگرداننيزدرواكنشبهدرگذشتاينآهنگساز
بزرگگفت:موســيقيموريكونهميتوانســتازيكفيلم
متوسط،فيلميخوببسازدكههمگانبرايديدنآنصف
بكشند.ازيكفيلمخوبميتوانستاثريهنريايجادكندو
يكفيلمعاليراميتوانستتبديلبهفيلمياسطورهايكند.

انيوموريكونهآخرينباربرايســاختموســيقيفيلم
»هشتنفرتانگيز«بهكارگردانيكوئينتينتارانتينو،در
سن86سالگيدرســال2016برندهجايزهاسكارشدهبود.
موريكونههمچنين8بارنامزددريافتجايزهاســكاربراي
موسيقيفيلمهاي»روزهايبهشت«،»ماموريت«،»تسخير
ناپذيران«،»باگزي«و»مالنا«شــدهبود.موريكونهدرابتدا
ساختموسيقيبرايفيلمتارانتينورانپذيرفتهبود،امادر
نهايتپذيرفتموسيقياينفيلمراتنظيمكند،اودراينباره
گفتهبود:بهدليلاينكهتارانتينوبهمناجازهدادآهنگاين
فيلمراكامالمتفاوتباموسيقيايكهبرايفيلمهايوسترن
اسپاگتيميساختم،تنظيمكنم،ســاختموسيقيفيلم

»هشتنفرتانگيز«راپذيرفتم.

موريكونهدرطولحياتهنريخودبرايصدهافيلم،برنامه
تلويزيوني،اركســترهاوگروههايموســيقيپاپ،آهنگ
ساخت.امادوستياشباســرجيولئونه،كارگردانايتاليايي
بودكهبرايششــهرتيجهانيبهارمغانآورد.اواينشهرت
راباســاختآهنگهاييبرايفيلمهايوسترناسپاگتيدر
دهه1960كسبكرد.موريكونهبرايفيلمهاييدرژانروسترن
اسپاگتي،ازجملهفيلم»خوب،بد،زشــت«)1966(سرجيو
لئونه،آهنگساخت.وسترناسپاگتيفيلمهاييهستندكه
كارگردانانايتالياييدراينكشــوربااقتباسازژانرسينماي
وسترنآنراميساختند،اينژانرسپسبهسايركشورهاي
دنيانيزتســريپيداكردوامروزهوسترناسپاگتيدرخيلي
ازكشــورهابانامهايمختلفهمچنانســاختهميشود.او
برايتماميفيلمهايوسترناسپاگتيكه»كلينتايستوود«
بهعنوانبازيگراصليدرآنهاايفاينقشميكرد،آهنگتنظيم
كرد.كلينتايستوودخودنيزبعدهاچندفيلموسترنساخت
ازجملهفيلم»نابخشوده«كهجايزهاسكاردريافتكرد،اماانيو
موريكونهبراينشــاندادندوستيووفادارياشبهسرجيو
لئونهبرايهيچيكازفيلمهايايستوود،موسيقينساخت.
ازجملهآثارسينماييمشهوروسترناسپاگتيكهموريكونه
برايآنهاآهنگساخت،فيلمهايموسومبهسهگانه»دالر«
راميتواننامبرد:»بهخاطريكمشتدالر«)1964(،»بهخاطر
چنددالربيشــتر«)1965(و»خوب،بد،زشت«)1966(،به

كارگردانيسرجيولئونه.

ازجملهويژگيهايآهنگسازيموريكونهاينبودكهاوازسازهاي
غيرمتعارفاســتفادهميكرد.ازجملهسازهايپركاربرداودر
فيلمها،ميتوان»چنگدهنگير«،»هارمونيكا«،»شيپورهاي
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كيوسك

 پــس لرزه هــاي اقتصادي 
كرونا با گذشــت 6 مــاه از گزارش

انتشار اين ويروس به تازگي 
در كشــورهاي عربي خليج فارس نمايان 
شده است؛ پس لرزه هايي كه انتظار مي رود 
در سايه سقوط قيمت نفت و توقف كامل 
جريــان گردشــگري جهانــي، تأثيــر 
قابل توجهي بر آينده اين كشــورها داشته 
باشد. بعد از عربستان و بحرين، حاال امارات 
تغييرات فوري و گسترده اي را در ساختار 
اقتصادي و سازمان هاي دولتي خود شروع 
كرده اســت كه براســاس آن، دست كم 
»50درصد از مراكز خدمات دولتي« منحل 
شده و بسياري از نهادها يا حتي وزارتخانه ها 
در مجموعه هاي بزرگ تر ادغام مي شوند؛ 
ازجمله »وزارت خوشــبختي« كه به يك 
پروژه و نه حتي معاونت! در »وزارت توسعه 
اجتماعي« تقليل داده شد. اين وزارتخانه 
تنها 4ســال قبل با تبليغات گسترده اي 
درباره وضعيت رفــاه اجتماعي در امارات 
تاســيس شــد و نقش مهمي در شــبكه 
پروپاگانداي امارات مقابل رقباي منطقه اي 
اين كشور، ازجمله تركيه، قطر و حتي ايران 

برعهده داشت.
محمد بن راشد، نخست وزير امارات و حاكم 
امارت دوبي روز گذشــته با اعالم اين خبر 
در صفحه توييتر خود نوشــت: تغييرات 
اساسي در ســاختار اقتصاد دولتي امارات 
به منظــور تعامل با متغيــرات جديد آغاز 
شده است. بر اين اساس، 50درصد از مراكز 
خدمات دولتي منحل شده و ظرف 2سال 
به پايگاه هاي ديجيتال بــراي خدمت به 

شهروندان تبديل خواهند شد.

جزئيات اصالحات دولتي؛ كوچك سازي 
تا حد امكان!

بر مبناي تصميم دولت امارات، وزارت هاي 
نيرو و زيرســاخت ديگر هويت سازماني 
مســتقلي نداشــته و در يك وزارتخانه به 
رياست سهيل المزروعي )وزير سابق نيرو( 
ادغام خواهند شــد. عالوه بر اين با حذف 

بخش عمده مراكز خدماتي و معاونت هاي 
اقتصادي در ساير وزارتخانه ها، 2مقام ارشد 
اقتصادي با معاونت هاي جداگانه به وزارت 
اقتصاد اضافه مي شوند؛ وزير مشاور در امور 
اقتصادي كه مسئوليت رسيدگي به مسائل 
تجار، پروژه هاي كوچك و متوســط را بر 
عهده دارد )وزير مشاور در دولت هاي عربي 
خليج فارس، الگوي رايجي است كه پيش 
از اين عمدتا در مناصب حساس سياسي 
و نظامي مورد اســتفاده قــرار مي گرفت؛ 
همچون عادل الجبير در ســعودي يا انور 

قرقاش در امارات(.
مقــام دوم اضافه شــده بــه زيرمجموعه 
وزارت اقتصاد هم وزير مشــاور در »امور 
تجارت خارجي« اســت كه بايد از شبكه 
تجارت،ســرمايه گذاري هاي منطقــه اي 
و جهانــي امارات در ســايه بحران كنوني 
حفاظت كرده و در گام دوم، آن را توسعه 
دهد. تمام اينها در حالي است كه اقتصاد 
امارات طــي ســال هاي اخير عــالوه بر 
بحران هاي جهاني يادشده با معضل فساد 
بانكي نيز درگير شده و بدون شك در مسير 
جلب اعتمــاد ســرمايه گذاران خارجي با 

چالش هاي بيشتري روبه رو خواهد بود.
عالوه بر اين هــا، 2 وزارتخانه ديگر امارات 
با نام هاي »خوشــبختي« و »غير محال« 
كه به تازگي تاســيس شــده بودند نيز از 
تحوالت اقتصادي پساكرونا در امان نمانده 
و به كلي منحل شــدند. ماموريت اين دو 
وزارتخانه كه بيشــتر به شــوي تبليغاتي 
شباهت داشــتند، تضمين رفاه اجتماعي 
براي تمام شــهروندان و خلق فرصت هاي 
بي نظير اشــتغال و زندگي بــراي جوانان 
عنوان شــده بود. اگرچه كرونا ثابت كرد 
هيچ »غير محالي« حتي در امارات وجود 
نداشته و تضميني هم براي بقاي هميشگي 
»خوشبختي«، حتي در كشورهاي نفتي 

خليج فارس در كار نيست! 
روزنامــه العربــي الجديــد در تحليــل 
اصالحــات دولتي امــارات مي نويســد: 
مجموعه تصميم ها براي حذف گســترده 

مراكز دولتــي، معاونت هاي وزارتخانه ها و 
حتي برخي وزارتخانه هاي ناكارآمد نشان 
مي دهد اين كشور برنامه »كوچك سازي« 
را در دســتور كار خود قرار داده است تا به 
اين ترتيب بار ســنگيني را از دوش منابع 
ملي امارات، كه روزبــه روز محدودتر هم 

مي شود، بردارد.

فشارهاي مالي ادامه دارد؛ به اصالحات 
بيشتري نياز است!

براســاس آخرين گزارش مؤسســه بازار 
جهاني AHS كه روز يكشنبه منتشر شد، 
روند نزولي به كارگيري نيروهاي شــاغل 
توســط بنگاه هاي مالي و خدماتي امارات 
كه پس از انتشــار ويــروس كرونا و توقف 
جريان اقتصاد جهاني شــروع شــده بود، 
همچنان ادامه دارد و مهار نشــده اســت. 
به عبارت ساده تر، مراكز اقتصادي امارات 
از 6  ماه گذشته تا كنون همچنان به نيروي 

كار كمتري نسبت به قبل از انتشار كرونا 
نياز دارند چرا كه توقف جريان گردشگري، 
بازارهاي اين كشور را عمال از كار انداخته 
است. به گفته AHS شــاخص اشتغال در 
امارات طي ماه ميالدي گذشــته مجددا 
بيش از 2درصد كاهــش يافته و فعال هم 
چشم انداز روشــني براي تغيير اين روند 

وجود ندارد.
به نوشته بلومبرگ، آثار منفي بحران هاي 
اقتصادي به بخش هاي مصرفي- خدماتي 
امارات محدود نمانده و نظــام بانكي اين 
كشور را هم درگير كرده است. براي مثال 
بانك ملــي دوبي كه اتفاقــا بخش عمده 
ســهام آن در اختيار دولت قرار دارد روز 
شــنبه اعالم كرد در اثر فشــارهاي مالي 
تصميم به حذف برخي مشــاغل و تعديل 
نيروهاي خود گرفتــه، خبري كه مي توان 
گفت در سراســر تاريخ امارات بي ســابقه 
اســت! پيش از اين، مؤسسه فيچ ريتينگز 

اعالم كرده بود نرخ سود بانك هاي اماراتي 
در سال هاي 2020 و 2021 به طور جدي 
كاهش يافته و بر ميانگين سرمايه گذاري 
در اين كشــور تأثير منفي مي گذارد. تمام 
اينها در حالي است كه عالوه بر بحران هاي 
ذكر شده، دولت امارات مخارج سنگيني را 
براي حمايت از متحدين خود در چندين 
جبهه منطقــه اي، ازجملــه ليبي و يمن 

برعهده دارد.
محمد شمس الدين، كارشناس اقتصادي 
و سردبير مجله سرمايه گذاري هاي اماراتي 
در اين باره به شبكه اسكاي نيوز عربي گفت: 
تصميمات دولت براي حذف بودجه هاي 
غيرضروري و افزايش توان كشور در مقابله 
با ركود حاصــل از كرونا قابل ســتايش و 
تقدير است. اما بدون شك ما همچنان به 
اصالحات بسيار بيشتري براي مراقبت از 
جايگاه اقتصاد امارات در ســطح منطقه و 

جهان نيازمنديم.

با تصميم دولت امارات، بخش عمده اي از مراكز دولتي، معاونت هاي غيرضروري و حتي برخي وزارتخانه ها، ازجمله وزارت خوشبختي 
به منظور مقابله با پيامدهاي مالي كرونا منحل شدند

»خوشبختي« اماراتي ها تعطيل شد

  ثبت بيش از 100مورد ابتال به كرونا 
براي چهارمين روز متوالي در توكيو

   مقامات)اسرائيل(: دولت تنها چند روز وقت 
دارد تا ويروس را مهار كند، در غيراين صورت 

شاهد فروپاشي سيستماتيك خواهد بود

   طرح 800ميليارد دالري براي تبديل 
رياض به قطب فرهنگي خاورميانه

جواد نصرتي
خبرنگار

چطور مي شود نامزد انتخابات 
آمريكا شد؟

اعالم نامــزدي كانيه وســت، رپر و چهره 
سرشناس صنعت ســرگرمي آمريكا براي 
حضور در انتخابات رياست جمهوري اين كشور در پاييز پيش  رو، 
كارشناسان حقوقي و سياسي را مجبور به پاسخ گويي درباره امكان 

نامزد شدن او كرده است.
هرچند كانيه وست اصوال با اين كار به اهداف ديگري فكر مي كند، 
اين پرســش مطرح است كه آيا مي شــود در فاصله 4 ماه مانده به 

انتخابات رياست جمهوري آمريكا رسما نامزد آن شد؟
ســاز و كار انتخاب نامزدهــاي نهايي براي شــركت در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريــكا، هرچند جزئيــات زيــادي دارد اما 
به صورت كلي ســاده و همه فهم اســت. در آمريكا دو حزب اصلي 
جمهوريخــواه و دمكرات وجــود دارد و رقابت اصلــي، نه تنها در 
انتخابات رياســت جمهوري كــه در تمامي عرصه هاي سياســي 
ديگر در اياالت متحده آمريكا بين اين 2حزب اســت. هر حزب، 
با سازوكارهاي دروني كه متشــكل از ده ها انتخابات درون حزبي 
اســت نامزد نهايي خود را در انتخابات رياســت جمهوري معرفي 
مي كند و در نهايت يكي از اين 2نامزد، كه امســال دونالد ترامپ 
از ســوي جمهوريخواهان و جو بايدن از سوي دمكرات ها هستند 

رئيس جمهور آمريكا خواهد شد.
با اين حال، شــهروندان آمريكايي مي توانند جــدا از اين 2حزب، 
به عنوان نامزد مســتقل در انتخابات شــركت كنند. وســت كه 
در ســال هاي قبل هم گفتــه بــود مي خواهد نامــزد انتخابات 
رياســت جمهوري شــود، يكي از معدود سياهپوست هاي بسيار 
سرشناس در آمريكاست كه علنا از ترامپ حمايت و از او ستايش 
كرده اســت. او بدون هيچ پيش زمينه اي در توئيتر گفته است كه 
مي خواهد در انتخابات رياســت جمهوري آمريكا شــركت كند و 
بالفاصله بعد از اعالم پرابهام نامزدي اش، از حمايت همسرش كيم 
كارداشــيان، چهره سرشــناس تلويزيون آمريكا و همينطور االن 
ماسك، بنيانگذار شركت تسال بهره برد و البته هواداران بي شمار 

اين غول تجاري هم هيجان زده از نامزدي او، پشت او درآمدند.
مســئله مهم، نه قابليت هاي او براي رقابت بــا ترامپ و بايدن، كه 
زمانبندي اعالم نامزدي اش است. اگر او چند ماه پيش اعالم نامزدي 
مي كرد،  شايد مي شد او را جدي تر گرفت اما اعالم نامزدي در هفته 
اول جوالي، آن هم در شرايطي كه انتخابات در ابتداي نوامبر برگزار 
مي شود، نشــانه اي از اهداف مســتتر در اين كار است. به گزارش 
سي ان ان، وست، ســابقه اي طوالني در استفاده از دنياي سياست 
براي مطرح كردن خودش و پروژه هايش دارد. اما حتي اگر اين بار 
واقعا جدي باشد، عمال شانس كمي دارد. نامزد شدن در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا به عنوان يك كانديداي مستقل، روال اداري 
مشخصي دارد كه با توجه به ضرب االجل برخي از اين كارهاي اداري 
در برخي ايالت ها، وست يا هر نامزد مستقل ديگري، عمال بخشي 
از ايالت ها را از دست داده است. نامزدها بايد در كميسيون فدرال 
انتخابات ثبت نام كنند، پلتفرم ستاد انتخاباتي خود را ارائه دهند و 
به اندازه كافي از شهروندان امضا جمع كنند تا در ميان نامزدهاي 
نهايي انتخابات نوامبر قرار بگيرنــد. ضرب االجل جمع آوري امضا 
از شــهروندان براي گرفتن جواز حضور در انتخابات در ايالت هاي 
زيادي ازجمله نيومكزيكو و ايالت بســيار تعيين كننده كاروليناي 
شمالي گذشته است. در ايالت هاي ديگر اين ضرب االجل در ماه هاي 
اوت و سپتامبر )مرداد و شــهريور( به پايان مي رسد و جمع آوري 
ده ها هزار امضا پروژه بزرگي است كه به يك ستاد انتخاباتي قوي 
و هزاران داوطلب نياز دارد. با توجه به همه گيري كرونا، تشــكيل 
يكباره اين ستاد و اســتفاده از نيروهاي داوطلب عمال غيرممكن 
به نظر مي رسد. به گزارش بي بي سي، بعيد به نظر مي رسد كه وست 
براي اين انتخابات در كميسيون فدرال انتخابات نام نويسي كرده 
باشد. نزديك ترين نام به كانيه وســت در پايگاه داده هاي كميته 
فدرال انتخابات، كانيه ديز ناتس وست است كه در سال 2015 از 

سوي حزب سبز در كميته ثبت نام كرده است.

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

آمار جهاني كرونا؛ عبور هند از روسيه
هند با ثبت 24هزار مورد 
ابتــالي جديد بــه كرونا 
در 24ســاعت، از روسيه 
عبور كرد و بعد از آمريكا و 
برزيل، در رده سوم جدول 
آلوده تريــن كشــورهاي 

جهان قرار گرفت.
به گزارش بي بي سي، آمار 
مبتاليان بــه كوويد-19 
در هنــد ديــروز عصــر 
697هزارو413نفــر بود. 
19هزارو700نفــر هم تا 
ديروز به خاطر آلودگي به 

كرونا جان خود را از دست دادند. دليل افزايش آمار مبتاليان بدتر شدن شرايط در ايالت هاي 
جنوبي مانند تاميل نادو و كارناتكا بوده است.

 هند، يك ماه پيش بخشــي از قرنطينه سفت و سخت خود را تســهيل كرد و مراكز خريد، 
مراكز مذهبي و ادارات را بازگشايي كرد. در 3روز گذشته، آمار روزانه مبتاليان جديد در هند 
باالي 20هزار نفر بوده است. باوجود اينكه هند سومين كشور دنيا با بيشترين موارد ابتال به 
كرونا به شمار مي رود، مرگ ومير كمتري نسبت به 7كشور آمريكا، برزيل، انگليس، ايتاليا، 

مكزيك، فرانسه و اسپانيا دارد.
آمريكا با نزديك به 2ميليون و900هزار مبتال و برزيل با يك ميليون و604هزار مبتال وضعيت 
بدتري از هند دارند. هند و ايران تنها كشورهاي آسيا هســتند كه در 10كشور آلوده دنيا 

قرار دارند.
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شناساييبستگاننزديككوويد-19
پكن: چيني ها اعالم كرده اند 7سال پيش يکی از شبيه ترين 
ويروس ها به كوويد-19 را كشف كرده بودند. به گزارش سايت  
بريتانيايي مترو، ويروس ياد شده تا 96درصد به كوويد-19 
شــباهت دارد. تحقيقات نشــان مي دهد اين فاميل نزديك 
كوويد-19 هنگامي كشف شد كه 6نفر محقق روي فضله هاي 
خفاش هايي تحقيق مي كردند كه تماس آنها با معدنچي ها 
باعث مرگشــان شــده بود. جالب اينکه اين منطقه صد ها 

كيلومتر از ووهان چين فاصله داشته است.

دائميشدندوركاريدرژاپن
توكيو: شــركت فناوري فوجيتســو اعالم كرده كه شــمار 
دفاترش را در ژاپن به نصف كاهش مي دهد تا خود را با اوضاع 
جهان گيري ويروس كرونا به عنوان يك »هنجار و روند جديد« 
وفق دهد. به گزارش بي بي سي، مدير اين شركت گفت: »ما در 
موقعيت منحصربه فردي هستيم و چند ماه اخير ثابت كرده 
كه اين شيوه دوركاري مؤثر اســت. بنابراين اگر كارمندان 
مي خواهند هميشــه از خانه كار كنند مــا امکانش را فراهم 

مي كنيم.«

كاشت250ميليوندرختدرهند
اوتارپــرادش: در شــمال شــبه قاره هنــد، بيش 
از 2ميليون نفر از مــردم گرد هم آمدند تــا با رعايت 
فاصله اجتماعي از يکديگــر 250ميليون اصله درخت 
 بکارند. ايــن برنامــه، بخشــي از طرح دولــت براي 
مبارزه با بحران تغييرات اقليمي است. مقامات دولتي 
در ايالت اوتار پرادش در راستاي افزايش پوشش جنگلي 
در هند، به توزيع ميليون ها نهال در سراســر كشــور 

پرداختند.

پايانممنوعالمالقاتبودنموناليزا
پاريس: با گذشــت نزديك بــه 4 ماه از آغــاز قرنطينه 
كرونــا و تعطيلــي موزه ها در فرانســه، درهــاي موزه 
 لــوور در پاريس بــار ديگر گشــوده شــده و همزمان 
موناليزا، پربيننده ترين اثر اين موزه نيز كار خود را از سر 
گرفت. به گزارش يورونيوز، در وضعيت جديد، امکان خريد 
بليت در محل وجود نــدارد و ديداركنندگان فقط بايد با 
پرداخت مبلغ ورودي به صورت آنالين از روي ســايت، 

بليت خود را رزرو كنند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: نعم الّطارد للّشّك اليقين؛ 
براي طرد كردن شك، يقين چيز خوبي است.
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جلسههاوقرارهايكاريباماسك
اين هم موضوعي است كه 
كم كم وارد مباحث فنون 
مذاكره كاري خواهد شد. 
همه ما در جلســات  كاري 
و در بحث هــاي عــادي 
و غيرعــادي،  همــان كه 
امروزه مي گويند بحث هاي 
چالشــي،  به چهره طرف 

يا طرف هاي مقابل نــگاه مي كنيم و از حــاالت چهره او 
استنباط هايي مي كنيم و بر مبناي آن استنباط ها بحث را 
جلو مي بريم. در واقع هر طرف بحث ممکن است با لبخند،  
نيشــخند،  به هم فشــردن لب ها و مواردي از اين دست 
اطالعات زيادي به طرف مقابل بدهد. در شــرايط فعلي 
زدن ماسك راه را بر بسياري از اين برداشت ها بسته است. 
ما خيلي مطمئن نيســتيم كه آيا حرف هاي ما،  استدالل 
ما و ايده ما تأثيــر الزم را بر طرف مقابل گذاشــته يا نه و 
همچنين اگر از لبخند شــيرين خود بــراي تأثيرگذاري 

استفاده مي كرده ايم اين امکان را از دست داده ايم. 
نتيجه اينکه كلمات و زبان متکي بــر واژه ها بار اصلي هر 
مذاكره كاري را بر دوش خواهد كشــيد. ناگفته پيداست 
كه آدم ها با ماسك بر چهره تا حد زيادي جدي تر و چه بسا 
ترسناك تر به نظر مي رسند. اگر با رئيس شركت بزرگي قرار 
داريم و تالشمان اين بوده كه خدمتي را به او بفروشيم يا 
بابت خدمات او تخفيف مناسبي بگيريم،  با چهره اي طرف 
خواهيم بود كه ماسك احتماالً تمام لطايف ، مهرباني ها و 
همدلي هاي او را پوشانده است و برعکس اين موضوع هم 

صادق است. 
فعاًل و تا زماني كه اين موضوع توســط كارشناسان فنون 
مذاكره بيشتر مورد مداقه قرار گيرد و براي آن اسلوب هاي 
استاندارد شده تدوين شود توصيه مي كنيم دو سه نکته 

را رعايت كنيد. 
نخست اينکه در آغاز مذاكره و هنگام معارفه مرسوم براي 
لحظاتي ماسك را برداريد تا چهره شما ديده شود. در اين 
چند ثانيه لبخند را فراموش نکنيد ولي تا آنجا كه ممکن 

است براي حفظ بهداشت صحبت نکنيد. 
دوم اينکه حتماً تا حدي آرام تر از حالت بدون ماسك حرف 
بزنيد. بخش مهمي از درك كلمات و جمالت از تركيب صدا 
و لب خواني حاصل مي شود. به ويژه اگر مذاكره كنندگان در 
سنين باالي 60 سال هستند،  اين نکته يعني آرام تر سخن 

گفتن را رعايت كنيد. 
ســوم اينکه گاهي تاجايي كه به رونــد گفت وگو صدمه 
نمي زند،  مزاح كنيد و از احوال خود كلمه اي بروز دهيد. 
ماسك ها ممکن اســت فضاي جدي غيرالزمي را به افراد 
تحميل كنند. طبيعتــاً حد نگه داشــتن در اين مورد از 
اصل توصيه واجب تر اســت. مزاح بايد ظريــف،  مودبانه 
و هوشــمندانه و مطلقا از تخفيف و توهين به اشخاص يا 

اقوام خالي باشد. 

حميدرضااسالمييادداشت
روزنامه نگار

فرورتيشرضوانيهبومرنگنقد و نظر
 روزنامه نگار

احمدجعفريچمازكتي
روزنامه نگار

مهارت

توجهويژهبهكودكان
قشقرق يا بدخلقي يك مسئله شــايع در كودكان،  به ويژه 
كودكان 2 تا 3 ساله است. در واقع،  اكثر كودكان 2 تا 5 ساله 
هر از گاهي به درجات متفاوتي كنترل خود را از دست داده و 
شروع مي كنند به بدرفتاري هايي نظير گريه و  زاري،  جيغ و 

فرياد،  پا به زمين كوبيدن يا خود را به زمين انداختن. 
اساساً بدخلقي نوعي رفتار ناپخته در برابر خشم و عصبانيت 
است و كودكان در دو حالت دست به چنين واكنشي مي زنند: 

1 ـ ابراز ناراحتي يا مقاومت در برابر ناتواني يا بي ميلي در انجام  
كاري )خودخواسته يا خواسته( 

2 ـ تاكتيکــي براي به دســت 
آوردن و رســيدن به خواسته 

خود. 
اين را بدانيد كــه كودكان 
در زمان بيماري بيشــتر 
بدخلق مي شوند و نياز 
به توجــه ويژه 

دارند. 

ويترين

دختريباآرنجزخمي
وقتي داخل يك داروخانه بودم، 
نظرم به ســوي يك دختربچه 
سه ساله جلب شــد كه گريه 

مي كــرد. آرنجــش 
زخمي شده بود و 
مادرش درحالي كه 
با محلول و پنبه ضدعفوني كند، سعي مي كرد آن را 

سرش جيغ و داد مي كرد. هر لحظه گريه اش شديدتر 
مي شد و مادر هم صدايش باالتر مي رفت. كمتر ديده 
بودم كســي به فرزندش اين جوري حرف  هاي زشت 
بزند. از رفتارش عصباني شــدم، امــا جلوي خودم را 
گرفتم و چيزي نگفتم. توهين هايش هر لحظه شديدتر 
مي شد. يکي از كاركنان داروخانه با اسم صدايش زد. 
پي بردم كه آشناست و اگر واكنشي نشان بدهم، حتما 
از او حمايت مي كنند. نمي توانستم بفهمم چه اتفاقاتي 
در زندگي آن خانم رخ داده كه اين چنين خشونت آميز 
و بي منطق رفتار مي كند. باالخره داروهايم آماده شد. 
فوري آن را گرفتم، چون مي خواستم زودتر آن فضاي 
جهنمي را ترك كنم. اما وقتي به در نزديك شــدم، 
شــنيدم كه مادر به بچه گفت: »الهــي بميري تا من 
راحت بشوم... الهي تيکه تيکه شــوي...! « با شنيدن 
اين جمله هاي نفرت انگيز صبرم تمام شــد و همانجا 
ميخکوب شدم. روي پاشــنه ام چرخيدم و بلند فرياد 
زدم: »خانم! « عالوه بر خودش هر كسي در داروخانه 
بود، به من خيره شــد. حتي دختربچه هم گريه اش 
قطع شد و با چشمان خيس نگاهش را به من دوخت. 
وقتي مطمئن شدم كه در كانون توجه هستم، جمله 
بسيار سنگيني به زبان آوردم. سکوت ناجوري برقرار 
شد. هيچ كس انتظار نداشــت در ماجرا دخالت كنم. 
منتظر بودم جوابم را بدهد تا پاسخ مناسبي به او بدهم، 
اما ماتش برده بــود. در همين هنگام ناگهان به خودم 
گفتم: »اوه! اگر االن همسرش هم در داروخانه باشد، 
عالوه بر اينکه كتك مفصلي از او مي خورم،  كارمان به 
دادسرا هم مي كشد! « اما برايم مهم نبود. نمي توانستم 
مانند بقيه فقط ناظر باشم و خودم را به بي خيالي بزنم 
تا آن خانم راحت تصوير بدن بي جان دخترش را براي 
ما ترسيم كند. نجواها شروع شــد و سپس كاركنان 
داروخانه طرف آن خانم را گرفتند و سر من داد و فرياد 
كردند. درحالي كه پشــت ســرم توهين مي شنيدم، 

داروخانه را ترك كردم.

اخبارجعليوامنيتملي 
اين روزها فضاي مجازي پر شده است از 
عکس نوشــت ها و اخباري كه به زندگي 
مســئوالن و فرزنــدان آنهــا،  مراجع،  

سرداران نظامي و... مي پردازد. در انتهاي 
عکس نوشت ها تأكيد مي شود اگر 
ايراني هســتيد براي همه ارسال 

كنيد. 
همزمان با اين حجم از هجمه اخبار 

جعلــي عليه مســئوالن ايراني،  ديدارهــاي مقام هاي 
سياسي و مسئوالن انديشکده هاي غربي ضد ايراني،  با 
تشــکل هاي ضد انقالبي و در رأس آن منافقان،  شدت 

گرفته است. 
نوســانات ارز،  مشــکالت معيشــتي مردم و عدم مهار 
افسارگسيخته قيمت ها در بازار همزمان با انفعال دولت،  

فضا را براي بازي با روح و روان مردم فراهم كرده است. 
آنان كه تجزيه ايران را در ســر مي پرورانند،  همزمان با 
تحريم ها و فشارهاي سياسي و اقتصادي،  جنگ رواني 
را در قالب توليد اخبار فيك )جعلي( در دستور كار خود 
دارند. تبديل اعتراضات صنفي به سياســي و كشاندن 
مردم به كف خيابان هــا،  از اهداف اصلي توليد محتواي 
اخبار جعلي اســت. انفعال دولت در مهــار قيمت ها و 
بي تفاوتي نهادهــاي فرهنگي در برخورد بــا پديده رو 
به گســترش اخبار جعلي،  خســارات جبران ناپذيري 
را به كشور وارد خواهد كرد. شايســته است در مرحله 
اول دولت با ســاماندهي امور اقتصادي و رســيدگي به 
اعتراضات صنفي كه اغلب كارگري و به دســتمزد آنان 
مرتبــط اســت،  گام اول و مهم در كند كــردن هجمه 
رواني دشــمن را بردارد. در همين پيوند،  صدا و سيما 
و خبرگزاري جمهوري اســالمي )ايرنــا( به عنوان دو 
نهاد حاكميتي،  بايد توليد محتوا در جهت روشــنگري 
افکار عمومي را در دستور كار خود قرار دهند. ضرورت 
و اهميت اين موضوع بدان پايه است كه مي طلبد همه 
نهادهاي عمومــي و خصوصي از شــوراي عالي فضاي 
مجازي تا مطبوعات،  رسانه هاي ديجيتال و سايت هاي 
خبري،  كه دل در گرو ايران عزيز دارند،  پاي به ميدان 
اين كارزار بگذارند. وضعيت امروز اخبار جعلي را مي شود 
با بمب گذاري هاي منافقان و كشتار مردم غيرنظامي در 
اوايل پيروزي انقالب اسالمي مقايسه كرد، با اين تفاوت 
كه جنگ امروز آنان )اخبار جعلي( هم گستره وسيع تري 

دارد و هم تلفات بيشتري مي گيرد. 

مرشدومارگريتا
مرشد و مارگريتا را شايد بتوان از 
آثار شــگفت انگيز ادبيات جهان 
بــه حســاب آورد. در زماني كه 
ادبيات فرمايشي تسمه از گرده 
ادبيات شوروي كشــيده بود و 
عرصه را بر چهره هاي درخشان 
ادب شــوروي تنگ كرده بود،  
ميخائيل بولگاكف 12 سال آخر 
عمر خود را صرف نوشتن رماني 

كرد كه به زعم بسياري از منتقدان 
با كالسيك هاي تاريخ رمان پهلو مي زند و بي ترديد در زمره 
درخشان ترين آثار ادب تاريخ روسيه به شمار مي رود. واضح 
اســت كه در فضاي ادبي خفته دوران استالين اثري بديع 
چون مرشد و مارگريتا حق حيات نداشت و ربع قرن طول 
كشيد تا باالخره در سال 1965 زمامداران شوروي پس از 
حذف 25 صفحه از متن كتاب، آن را در تيراژ محدودي چاپ 
كردند. كتاب با استقبال كم نظير مردم شوروي مواجه شد؛ 
به خاطر تيراژ كم، جلسات قرائت عمومي تشکيل مي شد. 
كتاب فوراً به يکي از داغ ترين كاالهاي بازار ســياه شوروي 
بدل شد. طولي نکشــيد كه متن كامل مرشد و مارگريتا به 
بسياري از زبان هاي زنده دنيا ترجمه شد و حيرت و تحسين 
منتقدان را برانگيخت؛ صدها رساله ، كتاب و مقاله در باب 
جوانب گوناگون مرشد و مارگريتا چاپ شد. حتي منتقدان 
رسمي شــوروي باالخره به اهميت و ارج بولگاكف اعتراف 
كردند و مقاالتي در نقد و ستايش مرشد و مارگريتا و ديگر 

آثار او نوشتند. 
 مرشد و مارگريتا ســاختي به غايت بديع دارد. رمان از 3 
داســتان مختلف تشکيل شــده كه  گاه به گاه درهم تنيده 
مي شــوند و باالخره در پايان كتاب بــه وحدتي ارگانيك 
مي رسند. شرح وقايع سفر شــيطان به مسکو،  سرنوشت 
پونتيوس پيالطس و تصليب مسيح و داستان عشق مرشد 
و مارگريتا اجزاي ســه گانه رمان هستند. اين داستان ها در 
2 زمان تاريخي مختلف رخ مي دهند: يکي زمان عيســي 
مســيح در اورشــليم و ديگري زمان حکومت استالين در 
مسکو. نشر نو به مناســبت چهلمين سال ترجمه مرشد و 
مارگريتا به فارسي،  توسط عباس ميالني،  ويراست جديد 
اين رمان را پس از مقابله با متن دقيق ترين ترجمه انگليسي 
و متن روسي منتشر كرده است. اين رمان 534 صفحه اي 
با شمارگان 3300 نســخه به بهاي 80 هزار تومان منتشر 

شده است.

سيوچهارميننامهبهبرادرشهيدم
عباس عزيزم 

دو سال است مامان  اصرار دارد سنگ قبرت را عوض كنيم. حاال 
چند ماهي اســت مي گويد: دو ميليون پول جمع كرده ام براي 
ســنگ قبر. من مخالفم. مي گويم همين خوب است. مي گويد: 
رنگ و رويش رفته اســت. مي گويم: درعوض اين سنگ قدمت 
دارد. اصالت دارد. ما سال هاســت دســتمان را روي اين سنگ 

گذاشته ايم و با تو صحبت كرده ايم. بارها نوشته هاي تراشيده 
روي ســنگت را با رنگي جديد مزين كرديم. اين همه  كاري 

است كه مي توانستيم برايت انجام دهيم و گاهي مقبره كوچك شيشه اي ات را نو نوار 
كرديم و شمعي جديد گذاشــتيم با گلداني كوچك- به ناچار مصنوعي- و آن قرآن 

كوچکي كه به خون تو آغشته شده و همچنان بوي تو را مي دهد. 
خيلي سال است از آمدنت به اينجا مي گذرد و من هرسال از اول تا هفدهم تير ماه )روز 
شهادتت( براي شمارش سال هاي نبودنت به تکاپو مي افتم. تازه هر بار اين سال ها را 
حتماً با انگشتان دستانم مي شمارم تا مبادا سالي بدون تو را،  گم كرده باشم. سال هاي 
نبودنت را صد بار مي شمارم. روي كاغذ مي آورم و گاه اعداد را از كف دستم روي ماشين 
حساب مي ريزم. درست مثل تاسي رها شده از دست. شمارش امسال روي عدد سي  
وچهار متوقف مي شــود. سي وچهار ســال يعني خوِد اصالت. اصالت سنگ،  اصالت 

نبودن و اصالت دلتنگي. 
مامان دلش راضي نمي شــود ولي ما هم هيچ كدام تا به حال زير بار حرفش نرفته  ايم. 
راستي نظر خودت چيست؟ سنگ  قبرهاي هم رديفانت،  سنگ  قبرهاي همسايه هايت 
هم هيچ كدام عوض نشده است. همين شهيد جليلي،  همسايه سمت چپت. همسايه اي 
كه هم  سن و سال خودت بود،  با بيست و چهار سال ســن. پدر كه نداشت ولي مادر 
هميشــه گريانش،  با آن چادِر گل گلي كه بر كمر گره مي زد و چارقد ســفيدش را با 
سوزن زير گلو مي بست،  آنقدر پاي همين ســنگ قديمي  زار زد تا نابينا شد. بعد هم 
از غصه دق كرد و رفت. حاال سال هاســت او رفته و نمي داند سنگ قبر پسرش چقدر 

اصيل شده است. 
همسايه سمت راستت،  مسعود بيست ساله را مي گويم. اويي كه دو ماه بعد از شهادت،  
نامش در فهرست قبولي هاي دانشــگاه درآمد. پدر او با صداي نازنينش باالي همين 
سنگ قديمي مي نشســت و با صداي بلند شــعر مي خواند. مردي كه سال ها نديده 
بودمش تا همين شــش ماه پيش كه يك روز اعالميه ترحيمــش كنار عکس فرزند 

شهيدش جا خوش كرده بود. 
حاال جز سنگ ها،  همه  چيز تغيير كرده است. بيشتر از همه آدم ها،  ارزش ها،  تفکرات،  
مملکت،  همه  چيز و همه  چيز در اين سي و چهار سال دگرگون شده است. چند كيلومتر 
آن طرفتر از همين بهشت زهرا كه تو در آن خوابيده اي،  سال نودوپنج،  پنجاه خانواده 
بي سر پناه در گورهاي گورستاني بزرگ در حومه شهريار مي خوابيدند. خودشان،  زن 
و فرزندانشان. من آنها را نديده بودم. اما دلم مي خواست ببينم آيا همه شان در يك گور 
مي خوابند؟ يا هركدام در گوري جداگانه؟ برايم سؤال بود كه فرزندانشان را چگونه در 
گورها تقسيم مي كردند؟ گورهاي سرد و تاريك و سوت كور؛گورهايي كه به وقتش 
به بهايي گران و گزاف در اختيار مردم )كه زير بار فشــار اقتصادي كمرشان شکسته 

شده( قرار مي گيرد. 
داشتم فکر مي كردم كسي كه در زنده بودنش نتوانسته يك چهارديواري كوچك براي 
خودش پيدا كند،  پس از مرگ پول قبرش از كجا خواهد آمد؟ با خودم فکر مي كردم كه 
مسئوالن چقدر به خانواده هاي شهدا لطف كردند كه به هر شهيدي قبري رايگان دادند. 
حتي به والدين آنها هم قبر مجاني دادند. البته االن را نمي دانم كه هنوز اين حاتم بخشي 
در جريان است يا خير؟ گفته بودند حتي مسکن هم نخريد،  ارزان مي شود. من حاال به 
آنهايي كه پشت بام هاي خانه ها را شبي پنجاه هزار تومان اجاره مي كنند،  مي انديشم و 
مي گويم خوب است ديگر پنجاه هزار تومان كه چيزي نيست. ارزان است! آن هم بابت 

پشت بام هاي خانه هايي كه اصالت ندارد. 

دلنوشته

كاهشدائميبوياييوچشايي
براساس نتايج يك بررســي، حداكثر 10درصد از بيماران كوويد-19 كه حس 
بويايي و چشايي خود را از دســت مي دهند، ممکن است به زودي اين 2 حس را 

به دست نياورند.
به گزارش ديلي ميل و براساس نتايج يك بررسي توسط راينولوژيست  هاي برجسته 
انگليس، هر فرد در صورت از دست  دادن ناگهاني حس بويايي، ممکن است »ناقل 
پنهان« كرونا ويروس )Coronaviruses( باشــد؛ حتي اگر اين فرد هيچ يك از 

ديگر عالئم كرونا )corona( را نداشته باشد.
تحقيقات حاكي از آن است كه بسياري از مبتاليان سراسر جهان، هيچ يك از عالئم 
شايع، مانند تب باال و سرفه را نداشته و فقط حس بويايي و چشايي خود را از دست 
داده  اند و درنهايت نتيجه آزمايش آنها براي ابتال به ويروس كرونا مثبت بوده است.

تغيير در حس بويايي و چشايي توسط مقامات بهداشتي به عنوان نشانه كوويد-19 
شناخته شده اســت و حاال پژوهش ها نشــان مي دهد، مبتاليان به اين ويروس 
ممکن است حتي بيش از يك  ماه از اين 2 حس محروم باشند و به مرور زمان و طي 

بهبودي، حس چشايي و بويايي شان بازگردانده شود.
بررسي بيماران كوويد-19 نشان داد كه نيمي از آنهايي كه حس بويايي و چشايي 
خود را از دست داده بودند، پس از مدت كوتاهي آنها را بازيابي كردند، اما 10درصد 

از آنها گفتند كه به  هيچ وجه بهبودي را مشاهده نکرده اند.
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