
شراكت  راهبردي 25ساله
  جهانگيري: باید با شهامت از توسعه 

روابط راهبردی با پکن دفاع کنيم
  ربيعي: هيچ چيز مخفيانه اي در 
قرارداد ایران و چين وجود ندارد

  بهاروند: نمی توانيم موردی که هنوز 
در قالب مذاکره است را علنی کنيم

 آن روی سکه همشهري از زمينه هاي تفاهم طوالني مدت چين و ایران و پشت صحنه  انتقادها  از این قرارداد گزارش مي دهد
لغو طرح ترافیک

»نهنگ مادر در ميان حدود 6طاقه تور ماهيگيري گرفتار شده 
بود و براي نجــات تقال مي کرد. کمــي آن طرف تر بچه نهنگي 

کوچك اطراف نهنگ مادر مي چرخيد اما براي نجات او کاري از دستش برنمي آمد. 
در آن فصل از سال، اقيانوس هند مواج بود و صيادان کنارکي خوب مي دانستند که 
نهنگ مادر هرگز موفق به نجات خود از داخل تور نمي  شود. در این شرایط بود که 2نفر 
از صيادان خطر مرگ را به جان خریدند و براي نجات نهنگ مادر به داخل اقيانوس 
پریدند و بعد از حدود 3ساعت تالش موفق شدند او را نجات دهند.« این ماجراي کليپ 

کوتاهي است که از چند روز پيش در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود.

در 2هفته اخير 400مورد آتش سوزي بعضا مشکوك، 2500هکتار 
از اراضي ملي و عرصه هاي طبيعي و جنگلي ایــران را از بين برد. 

140هکتار از این مناطق را اراضي جنگلي تشکيل مي دهند و مابقي علفزارهاي بکر هستند.

 بازي با مرگ 
براي نجات نهنگ مادر

آتش دوباره در قلب ايران

فداکاري صيادان کنارکي در اقيانوس هند براي نجات 
نهنگ گرفتار در تورصيادي بازتاب گسترده اي یافت

2500هکتار از اراضي ملي و طبيعي ایران در 400آتش سوزي 
طي 2هفته اخير خاکستر شد

  شورا به 2فوریت الیحه اعطای مجوز به شهرداری  تهران برای 
معامالت مربوط به توسعه ناوگان اتوبوسرانی رای مثبت داد
  با لغو طرح  محدودیت هاي ترافيکي در تهران، حضور 
بي هدف در محدوده هاي مرکزي شهر افزایش مي یابد
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 ارشاد در ادغام
كتابفروشي ها در ركود

 سناريوي ترور 
رفيق حريري در بغداد  

تكرار مي شود؟

مبارزه با آلودگي هوا
با تمركز بر مترو

دوران برزخ

گفت وگوی همشــهری با تحليلگر 
 امورخاورميانــه  دربــاره تحوالت

پس از ترور مشاور الکاظمی

در دیدار پيروز حناچي با سفير چين 
مطرح شد

شــبکه نمایش خانگی  آشفته ترین 
روزهایش را سپری می کند 

یادداشت
علي اعطا؛ سخنگوي شوراي شهر تهران

دهم تير زبانه هاي بي رحم آتش ســازه اي دیگر را در 
کام خود فرو  برد و شــهر و مردمانش را سوگوار کرد. 
وقتي ســاختماني فرو مي ریزد، تنها آجر و ســنگ و 
آهن و شيشــه به پایين پرتاب نمي شــود؛ رویاهاي 
بسياري فرو مي ریزد؛ جان هاي بسياري نابود مي شود، خانواده هاي زیادي سوگوار 
مي شوند و هزینه هاي مادي و انساني فراواني بر بازماندگان تحميل مي شود. 3سال 
و نيم پس از حادثه تلخ پالســکو، حادثه آتش سوزي و انفجار کلينيك سينامهر در 
شميران، به کشته شــدن 1۹نفر و مصدوميت 14نفر از شهروندان عزیزمان منجر 
شــد. انتظار داشــتيم حتماً قصوري یا تقصيري در کار بوده که ساختمان ناایمن 
دیگري را به کام آتش برد. حادثه آتش سوزي و انفجار کلينيك سينامهر، بار دیگر 
مسئله عدم ایمني ساختمان هاي تهران، ضعف قوانين و اهمال در اجراي مقررات 
آن را مدنظر قرارداد. در این حادثه شهرداري، وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان 
نظام مهندســي و مالك هریك به نوبه خود وظایف قانوني اي داشته اند که بررسي 
 این وظایف و قصورهــاي احتمالي مي تواند در جلوگيري از تکرار حوادث مشــابه 

در آینده مؤثر باشد.
سازمان آتش نشاني مي گوید وضعيت ایمني کلينيك سينامهر از سال۹4 تا کنون 
بررسي شــده و 4اخطار در زمينه توجه به ایمني این ســاختمان صادر شده بود. 
همچنين دســتورالعمل هاي الزم نيز در این خصوص ارائه شــده بود. نگهداري 
غيراصولي مواد و تجهيزات خطرناك، توجه به راه هاي خروج، سيســتم برق و... از 
مواردي بوده که در دستورالعمل هاي ابالغ شده ذکر شده بود. طي سال هاي۹7،۹6 
و ۹٨ نيز از این ساختمان بازدید شده بود که متأسفانه ترتيب اثر خاصي داده نشد. 
در سال۹٨ نيز یك اخطار جدي از سوي شهرداري براي مالك ساختمان صادر شد.
شهرداري به طورکلي در زمينه حفظ ایمني شهري در برابر حریق، 2دسته وظيفه 
دارد؛ دسته اول وظایفي در جهت پيشگيري از وقوع حادثه آتش سوزي و دسته دوم 
در جهت فرونشاندن آتش و مدیریت ســانحه. درخصوص وظيفه سنتي و قدیمي 
شهرداري ها یعني فرونشاندن آتش و مدیریت سانحه کمتر مجادله اي وجود دارد، 
اما درخصوص وظایف شهرداري نسبت به پيشگيري از حوادث ناشي از آتش سوزي، 
قوانين موجود در زمينه ضوابط ایمني ســاختمان ها چندان دست شهرداري را در 
اجراي وظایف قانوني خود بازنگذاشته اســت. بند14 ماده55 قانون شهرداري ها 
پيرامون وظایف شــهرداري و تبصره الحاقي آن، اعالم مي کند شهرداري موظف 
است نســبت به جلوگيري از خطراتي نظير ســيل و حریق و همچنين فروافتادن 
دیوارهاي مجاور معابر عمومي اقدام کند. هرچند چنين تکليفي في النفسه مجوز 
نقض قوانين و حقوق افراد نيست، با این حال در مواردي که اجراي وظيفه محوله 

مستلزم نقض قوانين دیگري باشد نياز به حکم مراجع قضایي 
براي انجام وظيفه ضروري اســت. با تکيه بر اصل40 قانون 

اساســي مي توان گفت که هيچ کس نمي تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار 
به غير قرار دهد.

درس هاي يك فاجعه

نگاه
محمد درويش؛ فعال محيط زیست

آژانس بين المللي حفاظت از حيات وحش )IUCN( اعالم 
کرده است، از شاخصه هایي که مي توان به اهميت موضوع 
محيط زیست در یك جامعه پي برد آن نيست که مشاهده 
شود در یك جامعه، چه قوانيني به نفع محيط زیست وضع مي شود، یا چه اندازه درباره 
محيط زیست بحث مي شود و رهبران یك جامعه چه اندازه مردم را تشویق به حفاظت 
از محيط زیست مي کنند. بلکه مهم ترین شاخص در اهميت محيط زیست براي یك 
جامعه، مشاهده این موضوع است که اعضاي جامعه چه اندازه حاضر مي شوند از وقت و 
مال خود براي حفاظت از محيط زیست کشورشان بگذرند. اتفاقات اخير در جامعه ایران 
و مشاهده این موضوعات که چند تن از هموطنان ایراني براي مهار آتش جنگل هاي 
زاگرس حاضر به فداکاري مي شــوند و حتي جان خود را در این مســير براي حفظ 
محيط زیست ایران فدا مي کنند، یا آنچه اخيرا در کنارك مشاهده شد و یك هموطن 
بلوچ براي نجات یك نهنگ از بند چنان حاضر به فداکاري شــد تا بندهاي نهنگ را 
بگشاید و فرزند نهنگ را به مادرش بازگرداند. حتي وقتي مشاهده مي شود در جاي جاي 
ایران افرادي هستند که هنوز حاضر به جمع آوري پول و احداث آبشخور براي گونه هاي 
حيات وحش یا تهيه آب و علوفه براي حيوانات در معرض خشکسالي شده اند، نشانه هایي 
است که با اتکاي به آنها مي توان به این نتيجه رسيد که محيط زیست هنوز در فرهنگ 
این کشور حرمت دارد و جامعه ایراني براي حفظ محيط زیست اهميت قائل است. اگر از 
این فرصت ها و نشانه هاي مثبت به درستي استفاده شود، آن وقت مي توان از این فرصت 
بي بدیل که فراهم آمده است به خوبي اســتفاده و با اتکاي بر عشق به محيط زیست، 
بسياري از مشکالت این حوزه را مرتفع کرد. اما شــاهد آن هستيم که فرمانده یگان 
حفاظت محيط زیست در واکنش به جان باختن 5هموطن که درمهار آتش زاگرس جان 
خود را فدا کردند، اعالم مي کند، جان باختگان احساسي اقدام کرده و با سازمان حفاظت 
محيط زیست هماهنگ نبودند و جان باختن شان تقصير خودشان بود. بي تردید چنين 
اظهارنظرهایي آن هم از سوي مسئوالن حفاظت محيط زیست کشور سرمایه اجتماعي 
محيط زیست را نابود مي کند. چون به جاي آنکه به مردم انگيزه فداکاري بيشتر براي 
حفظ محيط زیست ایران را بدهد، موجب کاهش بيشتر مشارکت مردمي براي حفظ 
محيط زیست مي شود و اتفاقا حرکت هاي عامدانه در تخریب محيط زیست را نيز افزایش 
مي دهد. در این شرایط اما، رسانه هاي رسمي و صداوسيما باید افرادي همچون آقاي 
پناهنده که در کنارك اقدام به آزادسازي نهنگ گرفتار در تور صيادي کرد، یا شهدایي 
همچون البرز زارعي و مختار خنداني و دیگر افرادي که در آتش ســوزي  جنگل ها 
جان خود را فداي حفظ محيط زیست کشور کردند بيشتر به جامعه ایراني معرفي 
کنند.  حتي مي توان برخي خيابان هاي ایران را به نام این عزیزان نام گذاري کرد و 
تندیس هایشان را ساخت و بر خيابان هاي ایران نصب کرد تا جامعه ایراني و جوانان 
درك کنند،  افرادي که جانشــان را فداي حفظ محيط زیست وطنشان کرده اند یا 
آنها که وقت و زندگي و انرژي خود را صرف حفاظت داوطلبانه از محيط زیست ایران 

کرده اند حرمت دارند و در خاطره ملت ایران حرمت هاي آنها خاك نخواهد شد.

 فداكاري داوطلبانه
براي حفظ محيط زيست ايران

دیدگاه
ناصر ايماني؛  فعال سياسي

حضور وزیر امور خارجه کشــورمان در جلسه علني 
روز یکشــنبه مجلس، به دنبال پرخاشگري برخي از 
نمایندگان و ادبياتي که از سوي آنها مورد استفاده قرار 

گرفت حاشيه هایي را به دنبال داشت. در این باره چند نکته قابل ذکر است.
حضور وزیر امور خارجه در مجلس و پاســخگویي به سؤاالت و ابهامات نمایندگان 
امري طبيعي است. بر همين اســاس آقاي ظریف در جلسات علني مجلس حاضر 
مي شدند. نکته این اســت که مجلس یازدهم، مجلس جدیدي است که کار خود 
را تازه آغاز کرده است و حدود 70درصد نمایندگان براي نخستين بار است که در 
مجلس حضور پيدا کرده و فاقد سابقه نمایندگي هستند. طبيعي است که برخي از 
کنش ها و واکنش هاي نمایندگان متاثر از این مسئله باشد که جمعي از آنان، آنطور 
که باید از سازوکارهاي مجلس و شکل مواجهه با مسئوالن مطلع نباشند. البته این 
ضعف ها با گذشت زمان کاسته خواهد شد و انتظار مي رود که همين نمایندگان در 
آینده پخته تر عمل کنند. بنابراین نمي توان گفت که رفتار اخير برخي از نمایندگان 
در جلسه با آقاي ظریف، پدیده اي جدید و مختص به این مجلس است بلکه در همه 
مجالس شاهد آن بوده ایم و خواهيم بود. از سوي دیگر باید درنظر داشت که مجلس 
یازدهم با مجلس دهم تفاوت هایي دارد و آن این است که مجلس جدید با برخي از 
سياست هاي دولت در حوزه هاي سياست خارجي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
چندان موافق نيست. بر این اساس، نمایندگان این مجلس تالش مي کنند که در 
یك ســال باقيمانده از عمر دولت، تا جایي که مي توانند سياست هاي دولت را در 
مسير مورد نظر خود اصالح و تغيير دهند. این تالش ها در جایي ممکن است از سوي 
برخي از نمایندگان به تنش کشيده شود و مواجهه با مسئوالن با تندي همراه باشد.

ادبيات برخي از نمایندگان در جلسه با وزیرامورخارجه شایسته مجلس و نمایندگان 
نبود. هر چند تعميم این رفتارهــا و ادبيات به همه نماینــدگان و کليت مجلس 
منصفانه نيســت. اکثریت قاطع مجلس مستمع ســخنان آقاي ظریف بودند، اما 
مواجهه پرخاشگرانه تعدادي از نمایندگان دستاویزي براي زیر سؤال بردن کليت 
مجلس واقع شد. از ســوي دیگر باید توجه داشت که لحن آقاي ظریف هم چندان 
مناســب، مالیم و توأم با مالطفت نبود. بخشــي از تندي رفتار برخي نمایندگان 
مي تواند متاثر از همين موضوع باشــد. هر چند ســخنان و لحن ظریف نمي تواند 
مجوزي براي تندروي نمایندگان باشد. آقاي ظریف باید به صراحت درباره مسائل 
و تحوالت مهم سياست خارجي، عدم اجراي تعهدات از سوي کشورهاي اروپایي و 
آمریکا و تحرکات اخير این کشورها در شوراي حکام و شوراي امنيت سازمان ملل 
براي ایجاد محدودیت هاي جدید به نمایندگان توضيح مي دادند. شاید بتوان گفت 

که نمایندگان پاسخ هاي الزم را از وزیر امورخارجه دریافت 
نکردند. حتي اگر آقاي ظریف الزم مي دانستند مي توانستند 

درخواســت غيرعلني بودن جلســه مجلس را مطرح کنند تا بتوانند با شــفافيت 
بيشتري با نمایندگان سخن بگویند.

 ماهيت مجلس جديد
 و تعامل با دولت
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خيز خطرناك كشته های كرونا
گزارش همشهری   از داليل خيز كشندگی كرونا در ايران
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حسن روحاني، در آخرين سال دولتش 
بازهم ســوداي تفكيك وزارت صمت و مجلس

تشكيل دو وزارت »صنايع و معدن« و 
وزارت »تجارت و خدمات بازرگاني« را در ســر دارد. 
براساس شنيده هاي همشهري رئيس جمهوري براي 
دومين بار از مســئوالن ارشــد نظام در اين باره طلب 
كمك كرده و به نظر مي رسد با جلب موافقت در اين باره 
مجلس يازدهم گريــزي از تطميع خواســت دولت 

نخواهد داشت.
روحاني پيش تر در مرداد ماه سال 98هم در اين باره از 
بزرگان نظام استمداد گرفته بود و سبب شد بعد از 2 بار 
رد لوايحش در اين باره خود مجلس دست به كار شود و 
طرح تفكيك صمت را تدوين كند، طرحي كه مهرماه 
98به رأي اكثريت مجلس رسيد اما در نيمه راه به خاطر 

مانع تراشي جمعي نيمه كاره رها ماند.
 اگرچه يكشــنبه گذشــته تقابل دولت و مجلس در 
ماجراي احضار محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
عيان شــد و رودررويي تمام عياري را در صحن علني 
مجلس رقم زد، اما به نظر مي رســد ايــن تقابل عمر 
چنداني نخواهد داشت و مجلسي ها به زودي تفكيك 
وزارت صمت را كه از ســوي مجلس دهمي ها طلسم 
شده بود در قالب طرح يا اليحه اي در دستور كار قرار 
خواهند داد و با رأي به آن دولــت دوازدهم را به مراد 

3سال گذشته اش خواهند رساند.
داســتان اصرار دولت بــه تفكيــك وزارت صمت و 
بيرون آمدن 2وزارتخانــه از دل آن يعني تفكيك آن 
به وزارت »صنايع و معدن« و وزارت »تجارت و خدمات 
بازرگاني« داســتاني پر فراز و فرود با عمري 36ماهه 
است؛ داســتاني كه در اوجش، يك معاون پارلماني و 
يك وزير را قرباني كرده است. رضا رحماني وزير سابق 
صنعت، معدن و تجارت برخالف خواست رئيس جمهور 
براي ابقا بر كرسي وزارت صمت رايزني و البي مي كرد. 

البي او در آستانه انتخابات اســفند ماه گذشته چنان 
تأثير گذار بود كه خواسته او به خواسته رئيس جمهور 
چربيد و اكثريت مجلس براي سومين بار به درخواست 
دولت نه گفتند، جواب منفي مجلس به درخواســت 
دولت البته بي پاســخ نماند و در نهايت موجب عزل 

وزير شد. 
پشت پرده بركناري رضا رحماني وقتي عيان شد كه 
روابط عمومي نهاد رياســت جمهوري در واكنش به 
ادعاهاي وزير سابق اعالم كرد: »به هيچ وجه از جناب 
آقاي رحماني خواسته نشــده از اليحه دولت حمايت 
كنند، بلكه تأكيد شده از فعاليت ها و رايزني هاي فشرده 
3 نفر از نزديكان شان-كه درصورت لزوم نام آنها اعالم 
خواهد شد- در مجلس و رسانه ها عليه اليحه دولت، 
ممانعت به عمل آورند؛ همچنين از طرف رئيس جمهور 
به ايشان گوشزد شد كه تداوم اين روند تخلف است و 

قطعا با اين تخلف برخورد خواهد شد.« 

پزشكيان: رئيس لجبازي كرد
موضوع تفكيك وزارتخانه صنعــت، معدن و تجارت 
همچنان محل كاوش رسانه هاســت، در همين راستا 
هم مسعود پزشكيان نماينده تبريز ديروز گفت: چون 
مجلس دهم به تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و تشكيل وزارت بازرگاني رأي نداد در دور اول معاون 
پارلماني و امور مجلس وزارتخانه حذف شد و در مراحل 
بعد كه اين اليحه به مجلس آمــد و با مخالفت مجدد 

مجلس روبه رو شد، وزير بركنار شد.
پزشكيان، كه نايب رئيســي مجلس دهم را بر عهده 
داشــت بدون اشــاره به بدعت گذاري خالف قانون و 
اخالق رحماني با تأكيد بر اينكه رئيس جمهور زورش به 
مجلس نرسيد، وزير را عزل كرد در گفت وگو با فارس 
تأكيد كرد كه رئيس جمهور بايد در قبال اين وزارتخانه 
به جاي لجبازي و برخورد احساسي، منطقي عمل كند.

چرا تفكيك صمت در مجلس دهم طلسم شد؟
رأي مجلس به تشكيل اين 2وزارتخانه در حالي بود كه 
نمايندگان مجلس دهم طي مرداد 96تا ارديبهشــت 
99 سه  بار درخواست دولت براي شكل گيري وزارت 
بازرگاني را رد كرده بودند، اما عدم تنظيم بازار، افزايش 
قيمت ها، مشكالت كوچك و بزرگ صنايع در جاي جاي 
كشــور و اعتراضات و اعتصابات كارگــري مجلس را 
متوجه ناكارآمدي وزارت صمت و چاره انديشي براي 
آن كرد؛ چاره انديشــي اي كه گاليه حســن روحاني، 
رئيس جمهوري در نشســت كارگزاران نظام با مقام 
معظم رهبري در مورد رد خواســت دولت از ســوي 
مجلس براي تفكيك وزارت صمت اساسش شد. درپي 
بروز اين شــرايط خود مجلسي ها دست به كار شدند و 
طرح تفكيك وزارت صمت را نوشتند و با اكثريت آرا 

براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع دادند.
در آن ايام اگرچه مجلس و دولت در انتظار نظر شوراي 
نگهبان در اين باره بودند اما در اين فاصله زماني 10روزه 
جمعي 60نفره از نمايندگان حامي وزير سابق صنعت، 
معدن و تجارت به شوراي نگهبان نامه نوشته و خواستار 
ابطال مصوبه  خودشــان شــدند، اتفاقي كه در ادوار 
مختلف مجلس بي سابقه بود؛ بي سابقه بود كه مجلس 
طرح و اليحه اي را تصويب كند و دوباره جمعي از همان 
مجلس نامه به شوراي نگهبان ارسال كنند كه مصوبه 

را ابطال كنيد.
11روز بعد از نامه نگاري 60نماينده، شوراي نگهبان 
طرح تشــكيل وزارت تجارت و خدمــات بازرگاني را 
قابل تأييد ندانست. ســخنگوي شوراي نگهبان دليل 
عدم تأييد را مغايرت تبصره يك اين طرح با اصول 8۵ 
و 133 قانون اساسي عنوان كرد. به گفته كدخدايي، 
وظايف وزارتخانه ها يك امر تقنيني و برعهده مجلس 
است. اما در تبصره يك طرح تشكيل بازرگاني تعيين 
اين حدود حسب مورد به دولت واگذار شده كه مغاير 

اين دو اصل قانون اساسي است. به نظر سخنگو، با توجه 
به اينكه اين اليحه مخالفتي با برنامه باالدستي ندارد 
و بار مالي آن را دولت برعهده گرفته، درصورت اصالح 
تبصره يك، امكان تأييد در شــوراي نگهبان را دارد. 
در نهايت هم شــيوع كرونا و تعطيالت نوروز بررسي 
اين اليحه جنجالي را به ارديبهشت موكول كرد و در 
ارديبهشت سال جاري براي ســومين بار نمايندگان 

مجلس دهم با تجزيه اين وزارتخانه مخالفت كردند.
پــس از رضــا رحمانــي؛ رئيس جمهور، حســين 
مدرس خياباني را كه قائم مقــام وزير صنعت، معدن 
و تجارت در امور بازرگاني محســوب مي  شد به عنوان 
سرپرســت اين وزارتخانه معرفي كــرد. اين اقدام در 
حالي صورت گرفت كه دولت قصد داشــت با تصويب 
طرح تفكيك و تشكيل وزارتخانه »توسعه و بازرگاني« 
مدرس خياباني را به عنوان وزير اين وزارتخانه به مجلس 
معرفي كند، اما رأي نياوردن اين طرح موجب شــد 
مدرس خياباني بر كرســي سرپرستي وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تكيه بزند. ديروز علي ربيعي، سخنگوي 
دولت در واكنش به شــايعاتي دربــاره معرفي گزينه 
ديگري غيــر از مدرس خياباني بــه وزارتخانه صمت 
گفت: خوشبختانه آقاي مدرس خياباني مسلط عمل 
كرده و نويدبخش اســت. ربيعي تأكيد كرد: در مورد 
شــايعاتي كه در زمينه تغيير افرادي در كابينه مطرح 
شده نيز بايد بگويم كه چنين چيزي اصال مطرح نيست 
و دولت با هميــن تركيب كار خــود را ادامه مي دهد. 
به نظر مي رسد دولت مي خواهد از حداكثر مهلت براي 
معرفي وزير صمت به مجلس اســتفاده كند تا شايد 
فرصتي براي تفكيك وزارت صمت در مجلس جديد 
به دست آورد. بايد ديد چهارمين تالش روحاني براي 
رسيدن به مرادش در تفكيك صمت به مذاق مجلس 
يازدهمي ها خــوش خواهد آمد و آنهــا در اين اوضاع 
نابسامان اقتصادي و شرايط بد بازار دولت را همراهي 
خواهند كرد يا خير. اين بار در معادله تفكيك وزارتخانه، 

تخريبگران كنار رفته اند اما مجلس، همسو نيست.

دولت براي بار چهارم اليحه تفكيك وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به مجلس خواهد برد 
اليحه اي كه 3 بار در مجلس قبل رد شد

كافه مجلس

رئيس جمهور در  جلسه افتتاحيه مجلس گفته بود: دولت و مجلس در بسياری از زمينه ها  می توانند همكاری 
كنند اما بهترین همكاری، الیحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسالمی است.

  گزارش كرونا و تاجگردون روي ميز نمایندگان
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه علني 
امروز مجلس گزارشي از وضعيت شيوع بيماري كرونا 
و اقدامات اين وزارتخانه و ســتاد ملي مقابله با كرونا 
به نمايندگان مجلس ارائه مي دهد. عليرضا ســليمي، 
عضو هيأت رئيسه مجلس در اين باره به تسنيم گفت: 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شــده و نيز با توجه به 
شيوع گســترده بيماري كرونا، مقرر شده آقاي نمكي 
وزير بهداشت در جلسه روز چهارشــنبه حضور يابد. 
عضو هيأت رئيســه مجلس ادامــه داد: همچنين در 
بخش ديگري از جلسه علني چهارشــنبه قرار است 
گزارش كميســيون تحقيق درباره پرونده اعتبارنامه 
آقاي تاجگردون، منتخب مردم گچساران در مجلس 

قرائت شود.

  لغو یك نشست به خاطر كرونا 
نشست كميسيون انرژي به دليل ممانعت رئيس ستاد 
ملي مقابله با ويروس كرونا لغو شــد. مالك شريعتي، 
ســخنگوي كميســيون انرژي مجلس در اين باره به 
تسنيم گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بود 
آقايان بيژن زنگنه و رضا اردكانيان وزراي نفت و نيرو در 
جلسه ديروز حضور يابند و گزارشي پيرامون عملكرد 
وزارتخانه هاي متبوع خود و برنامه هاي آتي به اعضاي 
كميسيون ارائه دهند كه اين جلسه به درخواست رئيس 

ستاد مقابله با كرونا لغو شد.

  انتخابات در فراكسيون زنان 
فراكسيون زنان و خانواده مجلس ديروز تشكيل جلسه 
داد و اعضاي هيأت رئيســه اين فراكســيون مشخص 
شدند. به گزارش مهر، فاطمه قاسم پور به عنوان رئيس، 
فاطمــه رحماني به عنوان نايب رئيس و ســارا فالحي 

به عنوان سخنگوي اين فراكسيون انتخاب شدند.

 گزارش نطنز
 در كميسيون امنيت

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس 
با اشــاره به حضور وزير اطالعات در جلســه روز گذشــته اين 
كميسيون براي بررسي حادثه نطنز گفت: طبق توضيحات ارائه 
شده تاكنون نتايج قابل توجهي درباره حادثه نطنز حاصل شده و 
با پايان بررسي دقيق و فني موضوع، نتايج قطعي اعالم مي شود. 
ابوالفضل عمويي در گفت وگو با ايسنا افزود: عالوه بر سيدمحمود 
علوي وزير اطالعات، برخي معاونين وزارت اطالعات و همچنين 
مقامات ارشــد فرماندهي پدافند هوايي ارتش و مقامات ارشد 
نيروي انتظامي در جلسه مذكور حضور داشتند. در جلسه فوق 
مقامات مربوطه با ارائه گزارشي از حوزه مسئوليت خود، به تشريح 
ابعاد امنيتي واقعه نطنز پرداختند و بعد از استماع نظرات اعضاي 

كميسيون به سؤاالت آنها پاسخ دادند.

 بازداشت 6نفر 
درباره هواپيماي اوكراین

محسن بهاروند، معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه 
در گفت وگو با ميزان در مورد ادعاي سي بي سي كانادا كه فايل 
صوتي 91دقيقه اي منتشر كرده و به نقل از يك مسئول ايراني، 
مواردي را درخصوص شــب حادثه هواپيماي اوكرايني مطرح 
كرده، گفته اســت: اوالً ما اين صوت را نشنيديم و نمي دانيم از 
كجا آمده است، ثانيا ممكن است كســي با يكي از بازماندگان 
اين فاجعه صحبتي كند و ســعي كند او را دلداري بدهد؛ اين 
نه ســنديتي دارد و نه از وجاهت قانوني برخوردار است. آنچه 
گزارش تكميل شده ما نشان مي دهد يك خطاي انساني عامل 
اين حادثه بوده؛ اگر ما بنا به ادعا هاي برخي محافل رســانه اي 
تعمدي در كارمــان بود االن نبايد 6 نفر را بازداشــت و مهياي 

محاكمه مي كرديم.

 عراق پایگاه فعاليت 
رژیم صهيونيستي نيست

ايرج مسجدي، سفير ايران در بغداد در نشست بررسي تحوالت 
سياسي اخير عراق كه به صورت مجازي برگزار شد، طي سخناني 
عنوان كرد كه بعيــد مي دانم عــراق جايــگاه و پايگاهي براي 
فعاليت هاي رژيم صهيونيستي شــود. به گزارش فارس، وي به 
كمك ايران به عراق براي رهايي اين كشــور از تروريسم داعش 
اشــاره كرد و افزود: انتظاري در عراق وجود دارد كه چون ايران 
كشوري قدرتمند ، پيشرفته و بزرگ است در برخي زمينه ها به 
اين كشور كمك شود؛ ازجمله اينكه مي توانيم در مبارزه با كرونا به 
آنها كمك كنيم. سفير ايران به مراسم اربعين و مهمان نوازي مردم 
عراق اشاره كرد و افزود: عراقي ها با تمام وجود در خدمت به زائر 
عجيب و غريب هستند و اگر بتوانيم، متقابال حركتي اينگونه در 

ايران براي زوار عراقي ايجاد مي كنيم.

 ترور سردار سليماني 
نقض قوانين بين الملل بود

گزارشگر ويژه ســازمان ملل در امور حقوق بشــر در تازه ترين 
گزارش خود تأييــد كرد كه اقدام تروريســتي دولت آمريكا در 
به شهادت رساندن سردار شهيد قاســم سليماني نقض قوانين 
بين الملل اســت. به گزارش ايســنا به نقل از رويتــرز، اگنس 
كالمرد، با تأكيد بر اينكه ترور ســردار شــهيد سليماني و 9 تن 
ديگر از همراهانــش تخطي از قوانين بين المللــي بوده، گفت: 
دولت آمريكا تا كنون نتوانسته مدركي قانع كننده ارائه كند كه 
نشــان دهد حمله اي ادامه دار يا قريب الوقوع منافع اين كشور را 
تهديد مي كرده تا از اين طريق حمله به  خودروي حامل سردار 
شهيد ســليماني را توجيه كند. وي نوشته است اين اقدام نقض 
منشور سازمان ملل بوده و خواستار پاسخگويي در قبال ترورهاي 

هدفمند با پهپاد شد.

اميد به مجلس ناهمسو براي تفكيك صمت

در حاشيه سياست

  كشورهاي منطقه صرفا رعيت نيستند
حسام الدين آشنا، مشــاور رئيس جمهور طي يادداشتي در توييتر 
نوشــت: »متحدان آمريكا و رقباي منطقه اي ايران حاضرند هرچه 
در توان دارند انجام دهند تا ايــران به هزينه آمريكا تحريم، تضعيف 
و درنهايت ناتوان شود.« به نوشته آشــنا؛ »كشورهاي منطقه نشان 
داده اند در سال هاي اخير در موضوعات حساسي مانند پرونده ايران 
صرفا رعيت نيستند بلكه هريك در وقت حادثه بازيگراني ماهر هستند 
كه مي توانند حتي رفتار كدخداي خــود را تا حد زيادي تحت تأثير 
قرار دهند.« مشــاور رئيس جمهور در پايان نوشت: »پاسخ مناسب 
ايران به فشار حداكثري، رايزني مجدد با آمريكا يا حتي اروپا و چين 
و روسيه بدون توجه به فشارهاي رقباي منطقه اي بر آمريكا نيست. 
به نظر مي رسد مشكل اصلي ايران بيشتر در منطقه است و ايران در 
عين توجه به عرصه بين الملل بايد از منطقه شروع كند تا به ديگران 

برسد نه برعكس.«

  ظریف، وزیرخارجه دشمن بود؟!
امير محبيان، تحليلگر مسائل سياسي اصولگرا درباره اتفاقات رخ داده 
در جريان ارائه گــزارش محمدجواد ظريف، وزير امــور خارجه به 
مجلس، گفت: در موضوع برخورد نمايندگان با ظريف، بعضي ها در 
خارج از مجلس عمال به گونه اي ســخن گفتند كه حق نقد و نظارت 
مجلس زير سؤال مي رفت. از ســوي ديگر بعضي ديگر به گونه اي به 
ظريف حمله كردند گويي وزيرخارجه يك كشور دشمن در مجلس 
حضور يافته است. اين رفتار نه عقالني، نه اخالقي و نه مطابق رويكرد 
رهبري انقالب بود.  اين نظريه پرداز اصولگرا خاطرنشان كرد: مجلس 
بايد موضع رهبري نظام را به عنوان شاخص درنظر بگيرد. اين درست 
نيســت كه موضع رهبري در قبال وزارت خارجه و شخص ظريف با 

موضع بعضي از نمايندگان تا اين حد تعارض داشته باشد./ايرنا

  همه راه ها به یارانه ختم شد
محمد خوش چهره از چهره هاي اقتصادي در گفت وگويي با جماران 
گفته كه بسياري از مشكالت اقتصادي در كشــور ما با ُمسكن حل 
مي شــود. وي توضيح داد: مثال براي بهبود فقر ملت كه ريشــه در 
مشكالت و موانع توليدي، چه توليدات كشاورزي و چه كارگاهي و 
صنعتي دارد، به مردم يارانه داديم كه يك ُمسكن است؛ تا مشكل را 
سر فرصت رفع كنيم. اين فرايند از دولت هاي نهم و دهم آغاز شد و 
در ادامه دولت يازدهم و دوازدهم هم همين مسير را در پيش گرفت. 
اما در ادامه نه تنها مشكل را سر فرصت حل نكردند، بلكه يارانه ها به 
نسخه اصلي اقتصاد هم بدل شد و نهايت تالش هاي فكري و عملي 
مسئوالن در حوزه هاي اقتصادي و رفع مشكالت معيشتي مردم به 

همان يارانه ها ختم شد.

  سردار سليماني به روایت معاون حسن نصراهلل
معاون دبيركل حزب اهلل لبنان طي سخناني درباره نقش سردار شهيد 
قاسم سليماني در حمايت از نيروهاي مقاومت گفت: سردارسليماني 
يكي از كســاني بود كه در جنگ تموز به صورت مســتقيم در اتاق 
عمليات مركزي حضور داشت تا نيازهاي اضطراري را برآورده كند و 
براي مقابله با دشمن و شكست آن و تحقق پيروزي، در رابطه با برخي 
برنامه هاي نظامي نظر مي داد. شــيخ نعيم قاســم گفت: حاج قاسم 
ســليماني فرمانده واقعي تمام نيروها در داخل سوريه به جز ارتش 
ســوريه براي مقابله با چالش ها و تحقق پيروزي ها بود كه به فضل 
الهي داعش در اين منطقه شكســت خورد و نظام سوريه نجات پيدا 

كرد./ايسنا

  پرسش غرضي از رفيقدوست
در ادامه بحث هاي كالمي ميان محمد غرضي و محسن رفيقدوست 
درباره گماردن محافظ براي شــخصيت ها، غرضي در گفت وگويي 
جديد اين سؤال را از رفيقدوست پرسيده كه: »در دوران رفيقدوست 
۴نفر در محراب به شهادت رســيدند، چرا براي آن ۴شهيد بزرگوار 
محافظ نگذاشــتيد و از جانشــان نگهداري نكرديد؟«  به گزارش 
اعتمادآنالين، رفيقدوست از فرماندهان سابق سپاه در سخناني اخيرا 
گفته بود: »بعد از شهادت سپهبد قرني، با محمد غرضي دعوا كردم. 
چون او با گذاشتن محافظ براي شخصيت ها مخالفت مي كرد.« غرضي 
با رد اين ادعاي رفيقدوست گفته: »آقاي رفيقدوست چندين سال 
قبل هم ادعا كرده بود. ايشان كال هر چندوقت يك بار دنبال اينگونه 
مسائل مي روند و نمي دانم منظورشــان چيست و دنبال چه چيزي 

است كه از قول ايشان چنين مطالبي بيان مي شود.«

  پيكر حاج احمد متوسليان در تهران است؟
حميــد داوودآبــادي، نويســنده و محقق حــوزه دفاع مقدس در 
گفت وگويي با مهر به نقل از سردار شــهيد سليماني گفته كه پيكر 
احمد متوسليان و 3نفر از همراهان او در تهران است. داوودآبادي با 
اشاره به اينكه وزارت خارجه در ســال78 قصد صدور بيانيه درباره 
شــهادت متوســليان و همراهانش را داشــت، گفت: »يكي به من 
گفت به ما آماده باش ورود پيكــر حاج احمد را داده اند و گفته اند كه 
هيچ كس نبايد به سمت آن بيايد اما تو مي تواني بيايي. قضيه منتفي 
شد و وزارت خارجه بيانيه نداد. اين قضيه هم تا امروز منتفي شد.« 
وي در پاسخ به اين ســؤال كه پيكر را آورده اند يا نه؟ گفت: »شايد 
آورده باشند ولي كسي نمي داند. شــايد هم پيكرها را تا امروز نگه 
داشته اند. شهيد ســليماني در 2۴اسفند97 از من پرسيد: تو به چه 
چيزي در اين پرونده رسيدي؟ گفتم من به چيز بدي رسيدم. گفت 
چي؟ گفتم پيكر حاج احمد در تهران اســت. لبخندي زد و به من 
گفت: نه. هر چهارتايشان در تهران هستند. جا خوردم. گفتم: يعني 
چي سردار؟ من فقط براي وجود حاج احمد دليل دارم. سردار پاسخ 
داد قطعا هر ۴نفر همان شب به شهادت رسيده اند. او در ادامه گفت 
ما چند وقت پيش )اشاره اي به زمان دقيقش نداشت( تبادلي با قوات 
اللبنانيه داشتيم، از آن جايي كه مي گفتند پيكرشان را دفن كردند؛ 
پيكرها را به ما دادند. اكنون هم پيكرها طبق نظر شما در تهران است. 
البته پيكري هم نيست و يك مشت اســتخوان هستند. همچنين 
سردار شهيد گفت: ظاهرا مي گويند دي ان اي آنها همخواني ندارد 

اما پيكرها همچنان هستند.«

  پاسخ متناسب
علي ربيعی، سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره ادعای برخی 
رسانه های خارجی در زمينه دست داشــتن رژيم صهيونيستی در 
انفجار نطنز، تاكيد كرد:فرضيه های مربوط به علت حادثه از ابتدای 
وقوع به بررسی انجاميده و علت حادثه با اجماع نظر كارشناسان در 
حال تكميل است. به گزارش ايسنا، وی افزود: خوشبختانه اين حادثه 
هيچ تلفات جانی نداشته و تشعشعات راديواكتيو هم نداشته و تاثيری 
بر روند فعاليت صنعت هسته ای صلح آميز ما ندارد. سخنگوی دولت 
گفت: قطعاً ما اگر به جمع بندی برســيم كه دخالتی خارجی در اين 

حادثه وجود داشته است به آن پاسخ متناسب را خواهيم داد.

نهمين جلسه رسيدگي به 
اتهامــات اكبــر طبري، قضایي

معاون اجرايي سابق حوزه 
رياســت قوه قضاييه و ديگر متهمان به 
رياست قاضي بابايي روز گذشته برگزار 

شد. 
در اين جلسه از دادگاه، رسول قهرماني، 
نماينده دادستان از روابط طبري با فردي 
به نام »محمد انوشه« پرده برداشت كه 
ماموريت او پيگيري و شناســايي افراد 
پرونده دار در دســتگاه قضايي و معرفي 
آنها به طبري به منظــور اعمال نفوذ در 
پرونده ها و دريافت رشــوه بوده است. به 
گفته نماينده دادســتان، انوشــه كه به 
واسطه دستگيري طبري از كشور متواري 
شده، وظيفه شناسايي طعمه در شبكه 

طبري را داشت.
به گزارش ميزان، قهرمانــي در ادامه به 
مصداق هايي از نفوذ طبــري در برخي 
پرونده هاي قضايي به واسطه انوشه اشاره 
كرد و گفت: در يكي از مــوارد، فردي به 
انوشه وصل مي شود و با انوشه نزد بازپرس 
مي روند. انوشه در چند مرحله نزد بازپرس 
مي رود و در مرحله اول مي گويد: طبري 
سالم رساند. من از طرف طبري مأموريت 
دارم در ايــن پرونده مســاعدت كنيد. 
وي افزود: در مرحله ديگري انوشــه نزد 
بازپرس مي رود و مي گويد وقتي از آقاي 
طبري گرفتيم كه خدمت او برسيد و اگر 

خواسته اي داريد مطرح كنيد. قهرماني 
گفت: بازپرس درخواست انوشه را اجابت 
نمي كند. انوشه بار ديگر مي آيد و مي گويد 
ماشين جلوي در اســت، اگر خواسته اي 
داريد نزد آقاي طبري برويد كه خواسته 

شما را اجابت كند. 
در نهايت بازپرس خواسته انوشه را انجام 
نمي دهد. قهرمانــي درباره اينكه طبري 
در ازاي فعاليت خود چه چيزي دريافت 
كرده اســت، گفت: طبري در اين رابطه 
اموالي را به دست آورده است. وي افزود: 
انوشه هم در همين راستا دريافتي هاي 

زيادي داشته است.
نماينده دادستان ادامه داد: برخي افرادي 
كه به انوشه و طبري در مورد پرونده هاي 
قضايي وصل مي شدند جمله نفيس دارند 
و مي گويند ما ديگر بي تاب شديم؛ وقتي 
طبري به ما وصل شد ما مي خواستيم از 
طبري رها شويم، ولي او ما را رها نمي كرد.
در ادامه جلسه، متهم طبري در پاسخ به 
اين اتهامات مدعي شــد: انوشه كارمند 
نهاد رياست جمهوري و در اصل كارمند 
ســازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 

بود. من اصال او را نمي شناختم.
نماينده دادســتان از طبري پرسيد: چرا 
زماني كه شما دســتگير شديد، انوشه از 

كشور خارج شد؟
طبري پاســخ داد: نه؛ قبل از بازداشــت 

رفت.

نماينده دادستان گفت: انوشه ۴مرداد98 
از كشور خارج شد و شما 17تير دستگير 

شديد.

گالیه متهم از متهم: حقيقت را بگویيد!
در بخشي از جلسه دادگاه، طبري در مورد 
برخي اتهامات موجود در پرونده ازجمله 
پرداخت رشوه ۴00ميليون توماني، اعمال 
نفوذ با سوءاســتفاده از روابط خصوصي 
با مســتخدمين دولتي و اعمال نفوذ در 
پرونده داوود سرخوشي دفاعياتي را ارائه 
داد و مدعي شــد: اعمال نفوذي صورت 
نگرفته است؛ هيچ گونه وجهي به اينجانب 

پرداخت نشده است.
قاضــي در برابر ادعاهــای طبری گفت: 
براســاس رديابي مالي انجام شده چكي 
كه توسط سرخوش صادر شده بود توسط 
مشايخ برداشت و به حســاب شما واريز 
شده اســت. متهم طبري پاسخ داد: بله 
هر ۴فقره اينگونه بوده اســت. طبري در 
ادامه تمام اتهامات مطروحه عليه خود را 
رد كرد و تكميل دفاعيات را به وكيل خود 

موكول كرد.
در ادامه، متهم مشــايخ كه نقش واسطه 
پرداخت رشوه توسط متهم نجفي را به 
طبري در اين شــبكه داشته، در جايگاه 
حاضر شــد و خطاب به طبــري گفت: 
مي گوييد با نجفي مشــكل داشتم. اين 
صحبت ها چيســت؟ هم مــن را خراب 

مي كنيد و هم رفيقتان را. حداقل حقيقت 
را بگوييد. 

در ادامه متهم مشــايخ گفت: من اصال 
نمي دانستم اين ۴00ميليون تومان براي 
چه كسي است، طبري از من خواهش كرد 
و گفت كه اين كار را براي من انجام بده و 

من هم آن را انجام دادم.

تبرئه طبري توسط بازپرس عليزاده
در بخشــي از جلســه دادگاه، نماينده 
دادســتان از روند پرونــده اي مي گويد 
كه در ارتبــاط با روابط مالــي طبري و 
سرخوش توسط ســازمان بازرسي كل 
كشور تشكيل شده و در يك مرحله رأي 
قطعي براي سرخوش صادر مي شود. اما 
به گفته قهرماني، در اليــه دوم رديابي 

حســاب هاي بانكي، بازپرس شجاع ما 
موضوع را گزارش مي كند، اما اين پرونده 
به شعبه1۵ بازپرسي يعني شعبه عليزاده 
)متهم پرونده( مي رود. نماينده دادستان 
گفت: در اينجا بازپرس بايد مشــايخ را 
به عنوان رابط پولشويي احضار مي كرد، اما 
بازپرس پرونده بالفاصله قرار منع تعقيب 

طبري را صادر مي كند. 
وي افــزود: علي ايحال بازپــرس پرونده 
بدون كمترين تحقيقي از مشايخ كه پول 
از طرف او آمده بود در مورد موضوع اتهام 
طبري منع تعقيب صادر مي كند. نكته 
قابل تامل آنكه پيش نويس همين قرار هم 
بدون تاريخ و بدون امضا در منزل طبري 
با همين سربرگ كشف مي شود. اينها از 

موارد سوءنيت بازپرس است.

در نهمين جلسه دادگاه طبري، از نقش متهم انوشه در شناسايي طعمه ها براي طبري رونمايي شد

كارمند ميراث فرهنگي؛ كارپرداز طبري
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 طرح ترافيك تهران دوباره 
وارد كالفي پيچيده شده؛ گزارش

3ضلع اصلي مسئول ماجرا 
نظــرات مختلفي دارنــد و در ميان اين 
اضالع، مردم مانده اند كه چه كار كنند و 
منتظر هستند تا هرچه سريع تر تكليف 

مشخص شود.
نظر ســتاد مقابله با كرونا بــر لغو طرح 
ترافيك است، شهرداري مي گويد با لغو 
طرح، نه تنها تأثيــري مثبت در كاهش 
شيوع رخ نمي دهد بلكه تحليل ها نشان 
مي دهــد پــس از لغو طرح طي ســال 
جديد، اواخر خــرداد آمارهاي مبتاليان 
به كوويد-19 افزايش يافت و در نهايت 

شوراي شــهر به عنوان ضلع سوم اعالم 
مي كند يا به خاطر وتو شدن نظرات شان، 
صحبت نمي كنند يا اگر قرار بر لغو طرح 
ترافيك است، مترو هم بايد تعطيل شود.

جوالن كرونا در مركز تهران
آمــار ترافيكــي ســازمان حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهــران در اواخر 
ارديبهشــت و اوايل خرداد ماه حكايت 
از افزايش 125درصدي ميزان ترافيك 
در محدوده هاي مركزي شــهر نســبت 
به زماني كه محدوديت هــاي ترافيكي 
اعمال مي شــد، مي كنــد. درحالي كه 
آمــار ترافيك كل پايتخــت نيز بيش از 
20درصد رشد داشته است. نكته جالب 
اينكه متوســط، ميزان دفن فوتي هاي 
كرونايي بهشت زهرا هم 20درصد رشد 

پيدا كرده و بايد با احتياط بيشتري درباره 
لغو طرح ترافيك تصميم گرفته شــود؛ 
اگرچه همچنان آمــار فوتي هاي كرونا 
محل بحث بوده و معمايي شده است. اما 
به هرحال آنچه با يك حساب سرانگشتي 
به دســت مي آيد افزايش تعداد بيماران 
كرونا طي روز اخيــر در مناطق مركزي 
شهر تهران است. ناهيد خداكرمي، رئيس 
كميته سالمت شــوراي شهر تهران هم 
به نوعي بر ايــن موضوع صحه مي گذارد 
و مي گويــد: »در مناطــق مركــزي، با 
افزايش حضور خودروها و به  تبع مردم، 
نقاط قرمز رنگ كه نشــان دهنده خطر 
باالي انتشــار ويروس است، بيشتر شد. 
در برخــي مناطق هــم حركت ويروس 
بيشــتر بوده به عنوان مثــال در مناطق 
۴ و 5 بيماري زايي ويروس بيشــتر بوده 
كه شــايد دليل آن جمعيت زيادتر اين 
مناطق نســبت به ديگر مناطق است.« 
به گفتــه او در مناطق 2، 6 و 12 افرادي 
كه بيماري هــاي ديابت و فشــار خون 
داشته اند بيشتر به كرونا مبتال شده اند؛ 
پس تا جايي كه امكان دارد بايد حضور 
مردم در چنين منطقه هاي پرتراكمي را 
كاهش داد نه اينكه بــا تصميماتي آني 
باعث افزايش حضور آنها شد. خداكرمي 
همچنين بر جدي گرفته شدن استفاده 

از ماسك تأكيد كرد.

تالش براي خريد 120اتوبوس
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران هم ديروز در حاشيه جلسه شوراي 
شهر به قضيه طرح ترافيك اشاره كرد و 
گفت: » لغو طرح ترافيك عالوه بر تشديد 
آلودگي هــوا باعث افزايش ســفرهاي 
بي هدف به حوزه مركزي شهر شده كه 
اين مســئله آسيب زاســت و باعث نشر 
ويروس مي شــود. با اين حال شهرداري 
تابــع تصميمات ســتاد ملــي مقابله با 
كروناست.« سيدمناف هاشمي در ادامه 
آماري درباره مســافران مترو و اتوبوس 
ارائه كرد و گفت: »با فعال شدن مشاغل و 
صنوف حدود 10درصد بار ترافيكي مترو 
و اتوبوس افزايش يافت و آمارها نشــان 

مي دهد كه ميزان بــار ترافيكي مترو و 
اتوبوس همچنان در همين ميزان است. 
البته من نمي توانم در مورد علل شــيوع 
بيماري و داليل افزايــش آمار صحبت 
كنم ولي هم اكنون در متــرو و اتوبوس 
حدود 98درصد مســافران از ماســك 
اســتفاده مي كنند. با وجــود اين، براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي بايد تعداد 
وسايل حمل ونقل عمومي افزايش يابد.«

هاشــمي درباره كمبود واگــن و قطار 
مترو گفت: »1۴00 واگــن در پايتخت 
كمبود داريم البته قرارداد ساخت 210 
دستگاه واگن با شــركت واگن سازي در 
حال تنظيم اســت. همچنيــن قرارداد 
توليــد 630واگن نيز 3ســال پيش در 
دولت به تصويب رسيده كه خوشبختانه 
اخيرا  بانك مركزي اقداماتي را انجام داده 
اســت ولي حدودا 2 سال طول مي كشد 
كه اين 630واگن در اختيار شــهرداري 
قرار گيرد. همچنيــن درنظر داريم  هزار 
دستگاه اتوبوس پايتخت را اورهال كنيم. 
قــرارداد خريد هزار اتوبــوس جديد نيز 
ان شاءاهلل تا پايان سال به نتيجه خواهد 
رسيد البته اين مسئله فرايند پيچيده و 

سختي است.«
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهران در مورد هزينه اورهال اتوبوس هاي 
فرســوده گفت: » حــدود ۴00ميليون 
تومــان بودجه براي اورهــال كردن يك 
دســتگاه اتوبوس نياز اســت. با مصوبه 
شوراي شهر اختيارات مجمع اتوبوسراني 
10برابر شد و اكنون مي توانيم اقدامات 
بيشتري را با سرعت بهتر جهت نوسازي 

اتوبوس ها انجام دهيم.«
به گفته منــاف هاشــمي، قرار شــده 
دولت ۴0 درصد قيمــت را براي تامين 
120دســتگاه اتوبــوس و ميني بــوس 
بپردازد. او گفت: »120دستگاه اتوبوس 
در كارخانه هاي ايران موجود است و براي 
جذب 80دستگاه هم مذاكره مي كنيم. 
اما همه شهرداري هاي شهرهاي بزرگ 
در حال مذاكره هستند و اگر تعلل كنيم 
ممكن اســت اين مقدار را هم از دست 

بدهيم.« 

  بررسي ها نشان مي دهد كه با لغو طرح 
محدوديت هاي ترافيكي در تهران، ميزان حضور بي هدف در 

محدوده هاي مركزي شهر افزايش مي يابد
  شوراي شهر به دوفوريت اليحه اعطاي مجوز به شهرداري 
تهران براي انجام معامالت مربوط به تكميل و توسعه ناوگان 

اتوبوسراني شهر تهران رأي مثبت داد

 آن روي سكه
لغو طرح ترافيك

يادداشت

چالش ها و موانع شفافيت 

يكي از مهم ترين اهرم هاي مبارزه با فساد 
و رانت در يك سيستم، ايجاد شفافيت در 
آن است. اما در مسير تحقق شفافيت 3 دسته مانع و چالش وجود 

دارد كه روند كار را مختل مي كند.
دسته اول، چالش هاي اصطالحا بوروكراتيك هستند كه ناشي 
ازغلبه امر غيررســمي در سيســتم دولتي و بوروكراتيك انجام 
كارهاست. اين چالش  كه منجر به ايجاد شكاف در ميان رويه هاي 
انجام كار با قوانين و مقررات مصوب مي شــود، اصلي ترين مانع 
در مســير تحقق شــفافيت به حســاب مي آيد. هنگامي كه در 
يك ســازمان نيت به ايجاد شفافيت شــكل مي گيرد، به دليل 
اينكه رويه هاي آن متفاوت از قوانين مصوب و شــامل رويه هاي 
غيررسمي  است، تحقق شفافيت كه آشكاركننده چنين شكافي 

است، با مقاومت هايي مواجه مي شود.
به خصوص در حوزه مالي با چنين چالشي مواجه هستيم. البته نه 
به خاطر اينكه لزوما نفع مستقيم كسي تحت الشعاع قرار مي گيرد 
يا زيرساخت فني آن وجود ندارد )چراكه داده ثبت مي شود(؛ بلكه 
اصل ماجرا اين است كه رويه ها منطبق بر قوانين مصوب نيستند 

و دليل اين مشكل بعضا به ضعف قوانين مربوط مي شود.
به عبارت ديگر؛ رويه واقعي انجام كارها متفاوت از قوانين مصوب 
شكل گرفته و شــرايط به گونه اي اســت كه به قول مديران اگر 
براساس قوانين اقدام شــود، كار پيش نمي رود يا روند اجرا كند 
مي شــود. به همين دليل يك نــوع مقاومت در برابر شــفافيت 
به وجود مي آيــد. مثال حوزه مالي و به طور خاص، ســند بودجه 
به جاي اينكه شفافيت بخش باشــد، به نوعي نقش پنهان كننده 
اصلي را ايفا مي كند و اجازه رصد آنچه را كــه در واقعيت اتفاق 

مي افتد نمي دهد.
زماني من به اين نتيجه رســيدم كه بهتر اســت يك سال سند 
بودجه نداشته باشيم اما درعوض، شــهرداري همه كارهايي را 
كه در حوزه مالي انجام مي دهد ثبت كند تا اقدامات و هزينه ها 
شفاف و مشخص باشند. دليل اينكه بعضا مديران نمي خواهند 
اقدامات شفاف باشد اين است كه اگر معلوم شود كه چه اقداماتي 
صورت مي گيرد، براساس قواعد و آيين نامه ها دربرابر دستگاه هاي 
نظارتي با چالش مواجه مي شوند. ازاين رو؛ اين عامل يكي از موانع 
شفافيت به شمار مي رود كه البته مديريت فعلي شهرداري تالش 

زيادي براي بهبود فرآيندها داشته است.
مقاومت بدنه ســازماني هم در برابر تغيير رويه ها، يكي ديگر از 
عواملي است كه ذيل دسته نخســت چالش ها و موانع شفافيت 
قرار مي گيرد. طبيعي است كه مديران مياني اختيارات شان را در 
نبود شفافيت گسترش مي دهند. به بيان ديگر اگر تصميمات شان 
در معرض ديد همگان باشد، اختيارات شــان تحت الشعاع قرار 
مي گيرد. الكترونيكي شدن فرايندها نيز باعث مي شود اختيارات 
كاهش پيدا كند؛ چرا كه مانع از اين مي شود كه در مرحله آخر با 

امضا ياپاراف مدير مربوطه چيزي تغيير كند.
رقابت واحدهاي سازماني بر مالكيت داده نيز از ديگر چالش هاي 
بوروكراتيك به  حساب مي آيد. متأسفانه مديران، داده ها را دارايي 
و غنيمت مجموعه تحت مديريت شان به شمار مي آورند و از آنها 
به عنوان يك ابزار چانه زني با واحدهاي ديگر استفاده مي كنند.اين 
مسئله سبب مي شود طي فرايند شفاف سازي، هر بخش از داده ها 
در انحصار كسي باشــد و مديران ذيربط در برابر تبادل داده ها 
مقاومت كنند. بنابراين حتي با اين هدف كه مجموعه سازمان و 
شهروندان به عنوان ذي نفعان اصلي از اين شفافيت منتفع شوند، 
شفاف سازي صورت نمي گيرد. مجموعه اين عوامل باعث ايجاد 
نوعي ناهماهنگي ميان مديران رده باال و بدنه سازماني مي شود. 
يعني شــما در ابتداي امر با مديران رده باال براي شفاف ســازي 
توافق كرده ايد، اما بدنه سازمان، براي اينكه شفافيت محقق نشود، 
مدت ها شما را در پيچ وخم هاي بوروكراتيك و فني سر مي دوانند.

هراس و محافظه كاري هم يكي از موانع بوروكراتيك بر ســر راه 
شفافيت است. از آنجا كه تاكنون شفاف سازي به معناي واقعي اش 
صورت نگرفته اســت، برخي با اين ديدگاه كه هنوز فرهنگ آن 
در جامعه ايجاد نشده تصور مي كنند شفاف سازي جنجال هاي 

رسانه اي را به دنبال دارد و اساسا دردسرساز است.
 از سوي ديگر بي ثباتي مديريتي و تغيير متناوب مديران مياني 
هم مانع مهمي در برابر شفاف سازي به شمار مي آيد. وقتي اراده اي 
براي ايجاد شفافيت شكل مي گيرد نياز به انجام مقدماتي وجود 
دارد كه طبيعتا زمان بر اســت. در اين فاصله مديراني كه با آنها 
توافق صورت گرفته و با برنامه هم سو شــده اند تغيير مي كنند 
و همه تالش ها به خانه اول برمي گردد، چراكه همه پروسه بايد 

دوباره با مديران بعدي از اول طي شود.
اما موضوع ديگري كه روند ايجاد شفافيت را به سهم خود مختل 
مي كنــد، اولويت دادن بــه كارهاي روتين و روزمره اســت. در 
بسياري از مواقع، مديران و كاركنان سازمان ها با توجه به كارهاي 
روزمره خود تصور مي كنند پيش بردن روند شفاف سازي دست 
و پاگير اســت و از پيشبرد كارهاي روزمره ســازمان جلوگيري 
مي كند. بــه همين خاطــر هم اولويتــي براي شــفافيت قائل 
نيستند،كما اينكه چند  ماه است حوزه مالي شهرداري صراحتا 
اعالم مي كند كه بستن حساب هاي مالي نسبت به شفاف سازي 
در اولويت قرار دارد كه البته در صحن علني شــورا به اين رويه 

اعتراض كردم.
پس از چالش هاي بوروكراتيك و همه زيرمجموعه هاي آن، نبود 
زير ساخت هاي فني مناسب، دسته دوم موانع شفافيت محسوب 
مي شود. متأسفانه سامانه هاي ما ضعيف هســتند و با توجه به 
طراحي هاي متفاوتي كه دارند ثبــت داده در آنها حتي در يك 
حوزه مشترك فاقد اتصال و يكپارچگي الزم است. به همين دليل 
در رابطه با يك حوزه مشــخص اعداد متفاوتي در ســامانه هاي 
مختلف ثبت مي شود و همين امر سرعت شفاف سازي را كاهش 
مي دهد. ســومين و آخرين مانع اصلي شفاف ســازي، مقاومت 
ذي نفعان است كه به هرترتيب وجود دارد و نمي توان آن را انكار 
كرد. اعتراض ذي نفعان به تصويب اليحه مديريت تعارض منافع 
در شوراي شهر تهران، مثال بســيار خوبي در اين زمينه است. 
متأسفانه خيلي اوقات عدم  تحقق شــفافيت به اين خاطر است 
كه گروه هاي ذي نفع، سود خود را در نبود آن مي بينند و موضع 

مخالف مي گيرند.
ما طي 2 ســال و اندي كه از عمر شــوراي پنجم مي گذرد، در 
تجربه شيشه اي كردن شــهرداري تهران با اين 3دسته چالش 

مواجه بوده ايم.

بهاره آروين
رئيس كميته شفافيت شورای شهر تهران

با اين حــال جاري كردن چنيــن اصلي در 
انجام وظيفه مذكور به صورت رأســاً و بدون 
جواز قضايي به نظر تنها در مواردي است كه احتمال وقوع ضرر 
به مرحله بيم وقوع ضرر برسد، چراكه احتمال وقوع ضرر به معني 
يك حالت بينابين همواره وجــود دارد اما بيم وقوع ضرر حالتي 
است كه احتمال وقوع ضرر اقوي از عدم وقوع آن باشد و فوريت 
اقتضا اقدام بدون جواز قضايي را داشــته باشد.  با توجه به اينكه 

به طوركلي نهادهــاي اجرايي جز در اموري كــه صراحتاً به آنها 
اختيار داده شده، نمي توانند متعرض حريم خصوصي اشخاص 
شوند، به نظر مي رســد اين بند تنها به شهرداري اجازه مي دهد 
به عنوان ذي نفع و موظف قانوني، از مراجع قضايي درخواســت 
دستور موقت يا اقدام تأميني براي ورود به ملك و انجام تعميرات 
را داشته باشد. برابر همين استدالل است كه در موارد متعددي كه 
مأمورين شهرداري ها براي رفع خطر احتمالي به امالك شخصي 
اشخاص خصوصي ورود مي كنند، مورد تعقيب و پيگرد قضايي 
قرار مي گيرند و استناد آنها به بند1۴ ماده55 قانون شهرداري ها 

محل اعتنا واقع نمي شود؛ چراكه چنين استنادي صرفاً مي تواند 
به شــهرداري به عنوان ذي نفع اجازه دهد تــا از مراجع قضايي 
دســتورات قضايي مرتبط را اخذ كند. الزم به ذكر است، اليحه 
اصالحيه هيأت وزيران درخصوص بنــد مورد بحث ماده55 كه 
مطابق اعالم هيأت دولت جهت تصويب به مجلس ارســال شده 
اســت بر همين ترتيب استوار اســت. در نتيجه يكي از تكاليف 
شهرداري نسبت به كلينيك مورد حريق واقع شده مي توانست 
اعالم شكايت و اخذ دستور قضايي جهت تعمير و رفع خطر باشد. 
با وجود اينكه شهرداري در زمينه ارسال پرونده كلينيك سيناي 

شميران الزامي نداشته اســت )قبل تصويب مصوبه مذكور بوده 
اســت( اما بنا به اختيارات خود پرونده اين ملــك داير بر تغيير 
كاربري غيرمجاز از مســكوني به درماني و بهداشتي را به عنوان 
تخلف به كميسيون ماده100 ارسال نموده و كميسيون مذكور 
در مرحله بــدوي رأي به اعاده وضعيت به كاربري مســكوني و 
همچنين قلع مســتحدثات مربوط به كاربري بهداشــتي داده 
است. رأي كميسيون بدوي نيز توســط كميسيون تجديدنظر 

تأييدشده است...
ادامه دارد...

شهردار تهران و سفير چين در ايران، 
ديپلماسي 

بر لزوم افزايش همكاري ها در زمينه شهري
كاهش آلودگي هوا و توســعه مترو 

تأكيد كردند.
به گزارش همشــهري، »پيــروز حناچي« در اين 
ديدار، تهــران و پكن را داراي ســابقه طوالني در 
همكاري ها و روابط دو جانبه  عنــوان كرد و گفت: 
»بخش عمده تجهيزات خطــوط و واگن هايي كه 
در متروي تهران استفاده مي شود يا به شكل بسته 
كامل قطعات )CKD( از چين وارد ايران شده و يا 
با همكاري مشــاوران چيني در ايران ساخته شده 
است و اين همكاري ها هنوز هم ادامه دارد. آخرين 
اقدام در اين رابطه هم، قرارداد مربوط به 630 واگن 
 CKD براي متروي تهران بود كه قرار است به شكل
وارد تهران شــود و بخشــي از آنها هم در كارخانه 

واگن سازي  تهران ساخته شود.«
به گفته حناچي، متروي تهران هم اكنون در نيمه 
راه است، به طوري كه 2۴0 كيلومتر خطوط موجود 
قابل بهره برداري است و 2۴0 كيلومتر ديگر هم براي 

آينده برنامه ريزي شده اما با همين زيرساخت هاي 
كنوني در تهــران چيزي در حــدود 2هزار واگن 
كمبود وجود دارد، هم براي اينكه فاصله قطارها در 
خطوط به حداقل برسد و هم اينكه واگن هايي كه 
عمر مفيدشان تمام شده و يا نياز به نوسازي جدي 

دارند، از مدار خارج شوند.
شــهردار تهران از ســفير چيــن خواســت تا با 
پيگيري هــاي ويژه موضوع قــرارداد 630 واگن را 
دستور كار قرار دهد و در ادامه گفت:»حتي هيأتي 
از تهران آمادگي دارند تا با سفر به چين اين موضوع 
را پيگيري كننــد. از طرف ديگر اگــر زمينه  هاي 
همكاري در اين محور از ســوي پكن بررسي شود، 
خريد واگن هــاي جديد در مقابل نفــت هم قابل 

بررسي است.«
حناچي درباره شــيوع ويروس كوويد- 19 گفت: 
پيش از آنكه شــيوع اين ويروس به طور رســمي 
در ايران اعالم شــود، شــهرداري تهــران برنامه 
ويدئو مپينگي را با هدف همدردي با مردم ووهان 
روي برج آزادي اجرا كرد كه حركتي انساني و جزو 

توصيه هاي فرهنگي و ديني است.«
او اقدامات پكــن در مقابله و كاهش آلودگي هواي 
اين شهر را موفقيت آميز خواند و توضيح داد:» اگر 
كالنشــهري موفق به كنترل آاليندگي و افزايش 
تعداد روزهاي پاك شود، نشان دهنده برنامه ريزي 
مستمر و نظام بندي شده آن شهر است. تهران عالقه 
دارد از تجربيات پكن در اين زمينه اســتفاده كند، 
چراكه سازمان ملل متحد به تجربه پكن به عنوان 
تجربه نادر و موفق در كنترل آلودگي هوا اشاره كرده 

است و اين نشــان مي دهد افزايش تعداد روزهاي 
سالم و آسمان آبي در پكن نتيجه برنامه ميان مدت 

و بلندمدت بوده است.«
شــهردار تهران ادامــه داد: »توســعه خودرو و 
موتورهاي برقي يكــي از محورهاي اصلي تجربه 
پكن بوده و شــهرداري تهران مايل است در اين 
زمينه و به ويژه خودروها، اتوبوس ها و موتورهاي 
برقي و همچنين توليــد باتري هاي ليتيومي و يا 
همكاري در طراحي باتــري خودروهاي برقي با 

پكن همكاري داشته باشد.«
سفير چين نيز در اين ديدار كه در دفتر شهرداري 
انجام شــد، تهران را شــهري باســتاني و نوآور با 
زيرساخت هاي بســيار مدرن توصيف كرد و گفت: 
روابط ايران و چين بســيار تاريخي و ديرينه است 
و در سال 2015 ميان تهران و پكن سند توافقنامه 

خواهرخواندگي امضا شد.
»چانگ هوا« به نخستين ســفر خود به تهران در 
ســال 1995 و تجربه اســتفاده از متروي تهران 
اشــاره كرد و توضيح داد:»شــنيده ام كه متروي 
تهران توسط يك شــركت چيني ساخته شده كه 
نماد همكاري دوجانبه اســت. من هــم به عنوان 
يكي از مــردم تهــران برخي از مشــكالت مترو 
را متوجه شــده ام، اما احســاس مي كنم به پكن 
برگشته ام چرا كه مترو و واگن هاي تهران شباهت 
زيادي با متــروي پكــن دارد.« ســفير چين در 
ايران  گفت:»ميان آلودگي هــوا و كيفيت زندگي 
شهروندان نمي توان توازن برقرار كرد چرا كه مردم 
براي آسايش خود خودرو مي خرند. اكنون حدود 
6 ميليون خودرو در پكن وجود دارد و گفته شــده 
اين ميزان در تهران ۴ميليون خودرو اســت. پكن 
در سال هاي اخير براي كنترل آلودگي هوا اقدامات 
زيادي مانند انتقال كارخانه ها به شــهرهاي ديگر، 
ايجاد محدوديت براي خريد خودرو و گســترش 

سيستم اتوبوس و مترو انجام داده است.«

در ديدار پيروز حناچي با سفير چين مطرح شد

مبارزه با آلودگي هوا با تمركز بر مترو

درس هاي يك فاجعه
ادامه از 

صفحه اول

طلب ميلياردي شهرداري از دولت

انتقادهــا به اجراي طرح ترافيــك تهران در حالي مطرح مي شــود كه 
اغلب منتقدان تنها يك روي ســكه را مي بينند. طيفي كه معتقدند طرح 
ترافيك بايد لغو شود، صحبتي از اين موضوع به ميان نمي آورند كه دولت 
سال هاست يارانه بليت مترو و اتوبوس را پرداخت نمي كند و اين 2بخش، با 
تمام بي مهري ها مشغول خدمت رساني هستند. در اين خصوص بايد توجه 
شود كه طبق قانون، دولت بايد يك سوم هزينه بليت مترو )هزينه تمام شده 
سفر( را پرداخت كند، اما ساليان طوالني است كه چنين اقدامي به معناي 
واقعي انجام نمي شود. بنابراين شهرداري جدا از سهم يك سومي خود، جور 

يك سوم دولت را مي كشد و شهروندان نيز يك سوم ديگر را مي پردازند.
اگر االن تغييري در توســعه ناوگان حمل ونقل عمومي به چشم نمي آيد، 
به دليل بدهي هاي انباشته دولت به شهرداري تهران است كه تا امروز امكان 

توسعه ناوگان عمومي را از مديريت شهري گرفته است.
در همين ارتباط محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل 
شوراي شــهر تهران، درباره اظهارنظر محسني بندپي استاندار تهران 
مبني بر بازنگري در اجراي طرح ترافيك در پايتخت با توجه به افزايش 
دوباره شــيوع كرونا گفت: »در ســال۹۸ درآمد دولت از محل جرايم 
راهنمايي و رانندگي كه وصول و به خزانه واريز شد، 1200ميليارد تومان 
است كه از اين مبلغ ۶0درصد سهم شهرداري، 20درصد سهم راهنمايي 
و رانندگي و 20درصد ديگر سهم جبران خسارت براي افرادي است كه 
بيمه ندارند. با احتساب ۶0درصد از مبلغ وصولي دولت از محل جرايم 
راهنمايي و رانندگي سهم شــهرداري تهران در سال۹۸، ۷20ميليارد 
تومان است كه تنها 2درصد آن يعني 33ميليارد تومان پرداخت شده 
است. آمارها و عدد و ارقام نشان مي دهد از سنوات گذشته نيز از محل 
اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي 22هزارو۶00 ميليارد سهم شهرداري 
تهران بوده كه آن هم از سوي دولت پرداخت نشده است. اعداد و ارقام 
ارائه شده از محل اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي به خزانه دولت واريز 
شده است. حال بايد پرسيد چرا اين مبلغ كه از حقوق شهروندان است 

به حساب شهرداري واريز نمي شود؟«
او با اشاره به يارانه پرداخت شده از سوي شــهرداري براي بليت مترو و 
اتوبوس در سال۹۸ گفت: »شهرداري تهران در بخش بليت مترو در سال۹۸، 
هزار ميليارد و در بخش بليت اتوبوس نيز ۹00ميليارد تومان يارانه پرداخت 
كرده كه از اين مبلغ، دولت تنها ۹۵0ميليارد تومان بازگردانده اســت كه 
۵00ميليارد تومان آن براي بليت متــرو و ۴۵0ميليارد تومان ديگر براي 

اتوبوس بوده است.«
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران ادامه داد: »باتوجه 
به شيوع ويروس كرونا شهرداري تهران در بخش حمل ونقل عمومي خدمات 
خود را تعطيل نكرده و اين اقدام با كم كردن ســهم بودجه بخش عمران 
پايتخت انجام شد تا سهم دولت پرداخت شود.نبايد در زمان بروز مشكل 
به جاي حل آن صورت مسئله را پاك كرد و علت اين است كه تا هر اتفاقي 
در روزهاي كرونايي پايتخت رخ مي دهد، صحبت از طرح ترافيك مي شود.«
او با اشاره به آلودگي هواي پايتخت در چند روز گذشته گفت: »لغو طرح 

ترافيك مي تواند موجب تشديد شرايط موجود شود.«

مجوز شورا به شهرداري براي توسعه و نوسازي اتوبوسراني
كمبود اتوبوس و مترو يكي از معضالت كليدي كالنشــهر تهران اســت و 
طي چند سال گذشــته دولت در اين زمينه كوتاهي هايي انجام داده است. 
در اين بين، مديريت شــهري اعتقاد دارد كه چنانچه زيرساخت هاي الزم 
براي حمل ونقل عمومي فراهم و كمبود اتوبوس و مترو برطرف شــود، طرح 
فاصله گذاري اجتماعــي به معناي واقعي اجرا مي شــود. حال براي همين 
مسئله شــهرداري تهران تالش مي كند تا جان تازه اي دست كم به بخش 

اتوبوسراني بدهد.
در همين راستا پيروز حناچي ديروز به شــوراي شهر تهران رفت تا اليحه 
دوفوريتي »اعطاي مجوز به شــهرداري تهران براي انجام معامالت مربوط 
به تكميل، توسعه و نوســازي ناوگان اتوبوسراني شــهر تهران« را ارائه 
كند. شــهردار پايتخت در ارتباط با اهميت اليحه گفــت: »تهران بيش از 
۵۸00اتوبوس فعال دارد كه ۶0درصد آنها عمر باالي 10سال دارند. بنابراين ما 
در سال جاري قصد نوسازي ناوگان اتوبوسراني را داريم و روي كمك هايي كه 
دولت قول داده نيز حساب كرده ايم و توافقاتي با كارخانجات داخلي انجام 
داديم. البته براي اين امر به مجوز شوراي شهر تهران نياز داريم.« او همچنين 
به احداث خط جديد »بي آرتي« از بزرگراه شهيد زين الدين تا ميدان صنعت 
و در ادامه به منطقه22 طي 2فاز عملياتي اشاره كرد و افزود: »طبق برنامه، 
بخش اول توسط اتوبوســراني و بخش دوم توسط بخش خصوصي احداث 

مي شود.«
طبق اين اليحه كه ديروز به تصويب شورا رسيد، شهرداري مجوز استفاده 
از 1۵00ميليارد تومان در راستاي نوســازي ناوگان اتوبوسراني را به دست 
مي آورد. از اين ميان ۴00ميليارد تومان به معامله با ايران خودرو اختصاص 

مي يابد.
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران در اين ارتباط گفت: 
»در اين شرايط بحراني و تحريمي، خريد از خارج دچار مشكل است. شرايط 
يكباره چنين شد كه ايران خودرو اعالم كرد 120پكيج توليد اتوبوس داريم.  
اين درحالي است كه اكثر شــهرهاي ايران نيازمند اتوبوس هستند و اگر 
شهرداري تهران تعلل كند، اين 120اتوبوس را از دست مي دهد.« او افزود: 
»موضوع ديگر بحث ارز است. در زماني كه مذاكره با ايران خودرو شروع شد، 
قيمت ارز 1۸هزار تومان بود، و االن 22هزار تومان است. ايران خودرو ممكن 
است بگويد با قيمت جديد معامله مي كند. بنابراين ديديم كه سقف اختيارات 
معامالتي شهرداري در حد اين قرارداد نيست.  بايد به شركت اتوبوسراني 

اجازه دهيم چنين قراردادي را منعقد كند.«
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 بانك ها وام كرونايي را زودتر پرداخت كنند
اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي مي گويد: تا تاريخ 14تير امسال، تعداد 147هزار و 900واحد كسب وكار با آمار شاغالن 
332هزار و 730نفر كه مورد تأييد دستگاه هاي اجرايي ذيربط قرار گرفته بودند، از طريق سامانه كارا به شبكه بانكي كشور 
معرفي شده اند كه الزم است در پرداخت تسهيالت ستاد ملي مقابله با كرونا به اين واحدها تسريع و تسهيل شود.

نبض بازار

گزارش

شاخص كل بورس تهران درمبادالت روز گذشته با 1.7درصد افزايش 
به يك ميليون و 747هزارو 135واحد رسيد.

به گزارش همشهري، سرمايه گذاران درمبادالت روزگذشته نزديك به 
28هزار ميليارد تومان اوراق بهادار در بورس و فرابورس دادوستدكردند 
كه اين مقدار نسبت به مبادالت روز دوشنبه 41درصد رشد داشت. با 
رشد روز گذشته شــاخص و معامالت بورس ارزش كل بازار سهام به 

7هزارو 727ميليارد تومان معادل 351ميليارد دالر رسيد.
تازه ترين خبر ها حاكي از آن است كه 2شركت تامين سرمايه امين و 
تمدن در حال طي مراحل درج نماد در بازار سهام هستند تا براي عرضه 
سهام شان در هفته هاي بعد آماده شوند. همچنين نماد شركت هاي تهيه 
و توزيع غذاي دناآفرين فدك با نماد معامالتي گدنا و شركت توسعه 
مسير برق گيالن با نماد بگيالن در بازار دوم فرابورس ايران درج شدند و 
قرار است بعد از طي مراحل قانوني سهام شان در فرابورس عرضه شود.

خبر هاي ديگر نيز حاكي از آن اســت كه با درخواســت افزايش نرخ 
محصوالت شركت هاي توليد كننده كاشــي موافقت شده است و اين 
شركت ها نيز جزئيات اين افزايش نرخ را در سامانه كدال اعالم كرده اند.
نرخ خريد چغندرقند تضميني پاييزه هم در ســال زراعي 99، معادل 
6024  تومان از سوي شوراي اقتصاد تعيين شده است. همچنين قيمت 
هر كيلو شكر سفيد تصفيه شده و مالس و تفاله 6300 تومان و نرخ كرايه 
حمل ونقل نيز كيلويي 30 هزار تومان تعيين شــده است.اين موضوع 
مي تواند سهام شركت هاي توليد كننده قندوشكر را در بورس متاثر كند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدارتغييرمقدارنماگر

 شاخص بورس
1747135287851.68 واحد

 ارزش معامالت
27990820841.49 ميليارد تومان

274729150395922.46تعداد معامالت
 ارزش بازار

7727530.69 هزار ميليارد تومان

پرداخت خسارت به حادثه هاي برقي
وزير نيرو سامانه بيمه حوادث مشتركان برق شركت توانير را افتتاح 
كرد. اين سامانه تحت وب بوده و تاكنون 300ميليون تومان براي آن 
هزينه شده است. پروژه با اهداف دسترسي آسان و شفاف مردم براي 
اعالم خسارت هاي ناشي از حوادث داخل منزل، اعالم كد رهگيري 
به مردم و نظارت بر اجراي روند پرداخت خسارت از طريق شركت 
بيمه مربوطه اجرا شده كه با اين اقدام ديگر نياز به مراجعه حضوري 

مردم نيست و پرداخت خسارت ها به مردم افزايش مي يابد.

رشد 1/7درصدي شاخص بورس 

شرط پرداخت ارز به لوازم خانگي
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره 
به الزام فعاالن لوازم خانگي به درج و تكميل اطالعات از ابتداي 
مردادماه، گفت: تخصيص مواداوليه، ثبت سفارش و تامين ارز 
براي اين اقالم صرفا به فعاالني داده مي  شود كه اطالعات مربوطه 
را در سامانه جامع تجارت درج كرده اند. مجتبي شيرقاضي افزود: 
ثبت اقالم خانگي با اولويت كاالهايي همچون يخچال فريزر، 

اجاق گاز، ماشين لباسشويي، تلويزيون و جارو برقي است.

افزايش نرخ سود حراج اوراق بدهي
بانك مركزي اعالم كرد در حراج جديد اوراق بدهي دولت 57هزار و 
200ميليارد ريال تقاضا توسط بانك ها و صندوق هاي سرمايه گذاري 
به ثبت رســيده كه وزارت اقتصاد با فروش 6.1هزار ميليارد ريال 
اوراق با نرخ بازده تا سررســيد 18.2درصــد و 13.7هزار ميليارد 
ريال  اوراق با نرخ بازده تا سررسيد 17درصد و در مجموع 19.9هزار 
ميليارد ريال موافقت كرد. نكته مهم در حراج ديروز اوراق بدهي 

دولت افزايش نرخ بازده اين اوراق تا سقف 18.2درصدي است.

ونزوئال بازهم بنزين كم آورد
صف هاي طوالني مقابل پمپ بنزين هاي ونزوئال كه پس از صادرات 
بنزين ايران به اين كشور براي مدتي از بين رفته بود، با مصرف اين 
محموله و ادامه بحران تعمير پااليشــگاه ها دوباره در حال شكل 
گرفتن است.به گزارش بلومبرگ، توليد داخلي بنزين در ونزوئال 
با كمك تكنيسين هاي ايراني كه 2 ماه سرگرم بازرسي و تعميرات 
پااليشــگاه هاي ونزوئال بودند، افزايش پيدا كرد اما پيشرفت در 

احياي توليد بنزين دوباره با مانع جديدي مواجه شده است.

به دنبال تشــديد تحريم ها و 
افزايش فشــار به منابع ارزي ارز

كشــور، دولت درتالش است 
ورودي ارز به كشور را افزايش دهد؛ بر همين 
اساس از يك ماه پيش فشار به صادر كننده ها 
براي تزريق ارزشان به چرخه اقتصاد بيشتر 
شده است. ديروز هم در پي اولتيماتوم هاي 
قبلي از يك طرف گمرك و ســازمان توسعه 
تجــارت اعــالم كردنــد، كارت بازرگانــي 
صادركننده هايي كه ارز حاصل از صادراتشان 
را به چرخه اقتصاد باز نگردانند باطل خواهند 
كرد و از طرف ديگر معاون قضايي دادستان 
تهران هشدار داد: براي متخلفان برگشت ارز 
حاصــل از صــادرات، مجازات هاي بســيار 

سنگيني در قوانين پيش بيني شده است.
به گزارش همشــهري، افزايش قيمــت ارز تا 
مرز 22هزار تومان تحــرك دولت را براي آنكه 
صادر كننده هــا را وادار كند تــا ارز حاصل از 
صادرات شان را وارد چرخه اقتصاد كشور كنند 
بيشتر كرده اســت. مطابق اطالعات موجود، 
تعدادي از صادركننده هاي غيرنفتي بخشي از 
منابع ارزي حاصل از صادرات ســال قبل را در 
ســامانه نيما عرضه نكرده اند. بر همين اساس 
دولت كه به نظر مي رسد در تنگناي تامين منابع 
ارزي كشور تحت تأثير تحريم ها قرارگرفته است 

فشار هايش را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بيشتركرده است چراكه به نظر مي رسد در شرايط 
كنوني افزايش فشار به صادركننده هاي نفتي 
براي اينكه ارز حاصل از صادرات شان را به چرخه 
اقتصاد بازگردانند تنها راه برون رفت از چالش، 
رشد قيمت ارز و تامين مصارف ارزي كشور براي 
كاالهاي اساسي اســت.به همين دليل چندي 
پيش حسن روحاني، رئيس جمهوري از بانك 
مركزي خواست تا فهرســت صادر كنندگاني 
كه ارزشــان را وارد چرخه اقتصادي نكرده اند 
رســانه اي و با آنها برخورد كنــد. به دنبال آن، 
بانك مركزي بالفاصله اعالم كــرد: درصورت 
عدم  برگشت ارز مطابق مصوبات هيأت وزيران 
و مصوبات شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 
اسامي تمام صادركنندگان كاال و خدماتي  را كه 
ارزهاي صادراتي را مطابق ترتيبات اعالمي اين 
بانك به صورت شفاف به چرخه اقتصادي كشور 
بر نمي گردانند در رسانه ها انتشار خواهد داد تا 
عموم مردم مطلع باشــند چه افرادي درجهت 
منافع شــخصي خود باعث تالطم در نرخ ارز و 
تحميل هزينه هاي سرســام آور به آحاد جامعه 

مي شوند.

چه ميزان ارز به كشور بازنگشته است
آنطور كــه رئيس كل بانك مركــزي و مدير 

اداره صادرات بانك مركزي مي گويند: بيش 
از 27ميليــارد دالر از ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي وارد چرخه اقتصادي نشــده است. 
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران هم پيش 
از ايــن تأكيد كرده بود كه مشــكل از طرف 
افرادي است كه با كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
صادرات مي كنند و به تعهــدات ارزي خود 
عمل نمي كنند. اين موضوعي است كه توسط 
رئيس كنفدراســيون صادرات ايران و مدير 
اداره صادرات بانك مركزي هم تأييد شد.آن 
طوركه بانك مركزي گزارش مي دهد؛ تعداد 
اين افراد دســت كم 250نفر اســت.چيزي 
حدود 6.8 ميليارد يورو، فقط به اين 250 نفر 
اختصاص دارد كه كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
دارند و عمدتا حق العمل كار هستند.با اين حال 
صادركنندگان مي گويند كه در نقل و انتقال 
ارز و ورود ارز به كشور، تحت تأثير تحريم ها 
مشــكل دارند و حتي برخي صادركنندگان 
مي گوينــد كــه نتوانســته اند ارز حاصل از 
صادرات شان را به دليل تحريم ها وارد كشور 

كنند.

تهديد به برخورد قضايي
حاال اما در پي كاهش جريانات ورودي ارز به 
كشور تحت تأثير تحريم ها، ساير دستگاه ها 

هم همگام بــا دولت در تالش اند تــا فارغ از 
منابع ارزي بلوكه شــده ارزي ايران در ساير 
كشــور ها، ارز حاصل از صادرات را به كشور 
باز گردانند؛ بر همين اســاس، ديروز از يك 
طرف، گمرك ايران و سازمان توسعه تجارت 
ايران با تأكيد بر اينكه 31 تيرماه پايان فرصت 
رفع تعهد ارزي صادركنندگان اســت، اعالم 
كردند: صادركنندگاني كــه رفع تعهد ارزي 
نكنند كارت بازرگاني شــان ابطال مي شود و 
از طرف ديگر معاون قضايي دادستان تهران 
با بيان اينكه مرجع تزريق نظام ارزي كشور از 
طريق صادرات بوده است،گفت: براي متخلفان 
برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازات هاي 

بسيار ســنگيني در قوانين پيش بيني شده 
است.

محمدرضا صاحبي گفــت: رئيس كل بانك 
مركزي به صادركنندگان 2هفته فرصت داده 
تا ارز حاصل از صادرات را به كشور برگردانند. 
قوه قضاييه پس از پايان اين فرصت با متخلفان 

اين حوزه برخورد خواهد كرد.
او با بيان اينكه در برخــي موارد،كارت هاي 
بازرگاني بدون اعتبارسنجي به صادركنندگان 
بدون ســابقه داده مي شود گفت: كارت هاي 
بازرگاني را برخي افراد در سال 1397نخستين 
بار دريافــت كردند كــه  صادركننده واقعي 
نبودند و افراد فرصت طلب پشت پرده با نيت 

بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات، پشت سر 
اين افراد پنهان شــدند و قوه قضاييه در اين 
دوره، آن افراد متقلب را شناسايي كرده است.

به گفتــه او، در نوبت نخســت در برخورد با 
150متخلف ارزي كه از سوي بانك مركزي 
معرفي شده بودند، حدود 1.2ميليارد يورو ارز 

به كشور بازگشته است.

دارندگان دالرهاي صادراتي در منگنه
صادركنندگاني كه ارزشان را وارد چرخه اقتصاد نكنند با مجازات هاي سنگين مواجه مي شوند

   تشــكيل كميته پايش 
تعهدات ارزی

با دستور غالمحسين شافعی، رئيس اتاق 
بازرگاني ايران كميتــه پايش تعهدات 
ارزی صادركننــدگان بــا هدف رصد 
وضعيت بازگشــت ارز صادراتی، ايجاد 
شفافيت، شناســايی صادركنندگان 
واقعی از سوءاستفاده كنندگان، شناخت 
مشكالت و موانع موجود و تسهيل فرآيند 
بازگشت ارز، راه اندازی می شود. مظفر 
عليخانی، معاون استان ها و تشكل های 
اتاق ايران با بيــان اينكه چارچوب های 
عملياتی اين كميته به زودی مشــخص 
خواهد شد گفت: اين كميته با همكاری 
و مشاركت ســازمان ها و دستگاه های 
مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، بانك مركزی، گمرک، تشكل ها 
و كميســيون های اين حوزه كار خود را 

آغاز می كند.

مقامات ارشد سازمان امور مالياتي ايران در تازه ترين اظهارنظر خود از خط 
و نشان هاي جديد براي به دام انداختن ماليات گريزان خبر دادند و حتي 
سامانه اي را فعال كرده اند كه مردم مي توانند كساني را كه از ماليات دادن 
فرار مي كنند، لو بدهند. به گزارش همشــهري، اميدعلي پارسا، رئيس 
ســازمان امور مالياتي ايران ديروز گفت كه براي شناسايي تخلفات و 
جرايم مالياتي، پروژه طراحي و پياده ســازي  سامانه دريافت گزارشات 
مردمي فرار مالياتي از ديروز را ه اندازي شده و مردم مي توانند با مراجعه به 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات كساني را كه فرار مالياتي دارند، 
افشا كنند. وي افزود: شهروندان در هنگام تكميل اين فرم، نياز به اعالم 
مشخصات فردي خود ندارند و صرفا كادر مربوط به نام شخص مورد نظر را 
بايد تكميل كنند و اگر مستنداتي درخصوص فرار مالياتي دارند نيز به اين 
فرم الصاق كنند. همزمان محمود عليزاده، معاون سازمان امور مالياتي از 
شناسايي 5هزار شركت كاغذي و بازار داغ خريد و فروش كد ملي براي 
ماليات گريزي خبر داده و گفت: 300 هزار نفر با تراكنش بانكي باالي 

5ميليارد تومان را شناسايي كرده ايم.
وي تأكيد كرد: تفاهمنامه سه جانبه ميان دادستاني تهران وزارت اطالعات 
و سازمان مالياتي درخصوص فاكتورهاي صوري و كارت هاي بازرگاني 
اصطالحا يكبارمصرف به منظــور پيگيري و رديابي آنها امضا شــده و 
فايل هاي مالي آن تهيه شده است. معاون سازمان مالياتي افزود: وزارت 
اطالعات با توجه به دسترسي هايي كه دارد پشت پرده كارت ها و فاكتورها 
را شناسايي مي كند و دادستاني پيگير جرائم صدور فاكتورهاي صوري 
است و سازمان مالياتي پرونده هاي قبل از سال 95 را واكاوي خواهد كرد 

تا سوءاستفاده شركت هاي كاغذي به صورت عميق بررسي شود.

ماليات خانه هاي خالي
به گزارش فارس، معاون فني و حقوقي ســازمان امور مالياتي در پاسخ 
به اين سؤال كه گفته بوديد هفته بعد شناسايي خانه هاي خالي شروع 
مي شود، عنوان كرد: نگفتيم شروع  مي شــود بلكه متوليان امر سامانه 
گفتند كه در حال رسيدن به شاخص ها هستند و گفتيم اگر اين موضوع 

به درستي عمل كند نسبت به اخذ ماليات آن اقدام مي كنيم.
عليزاده درباره موضوع شناسايي 300 هزار مودي ثروتمند نيز عنوان كرد: 
بحث به اين شكل است كه رسيدگي به تراكنش هاي باالي 5 ميليارد 
تومان در دستور كار بود و اطالعات آن استخراج شد. حدود 300 هزار نفر 
كه داراي تراكنش باالي 5 ميليارد تومان بودند كه مورد رسيدگي قرار 
گرفت و براي آنها پروفايل مالياتي تشكيل شده و از اين تعداد، پرونده 

تراكنش بانكي 5 هزار نفر در حال رسيدگي است 
خبر ديگر اينكه رئيس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به اجراي نسخه 
جديد نظام مالياتي كشور از مهر ماه، گفت: بودجه دستگاه هايي كه با 
ســازمان مالياتي همكاري نمي كنند، قطع مي شود. پارسا تأكيد كرد: 
مدير دستگاهي كه اطالعات الزم را به سازمان مالياتي نداده مسئوليت 
تضامني دارد. وقتي به سطح مديركل و اجرايي مي رسد مشكل وجود 
دارد. تا 2هفته ديگر نام دستگاه هايي را كه همكاري نمي كنند مي گويم. 
او با اشاره به جرائم اين دستگاه ها افزود: بودجه آنها معلق مي شود و اين 

دستگاه ها از سوي دادستاني به قوه قضاييه معرفي مي شوند.

خط و نشان عليه ماليات گريزان

استمرار در گراني مواداوليه و ابزارهاي موردنياز توليد به بدبيني فعاالن اقتصادي نسبت 
به بهبــود وضعيــت در ماه هاي آينــده دامن زده اســت؛ آن هم در شــرايطي كه توليد

محدوديت هاي ناشــي از شــيوع كرونا، دايره فعاليت ها را محدودتر كرده و ميزان 
استخدام نيروهاي جديدي در بنگاه هاي اقتصادي را كاهش داده است. اين چكيده گزارش شاخص 
مديران خريد )PMI( در خردادماه99 است كه از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده و 

تصوير نسبتا جامعي از انتظاران فعاالن حوزه هاي مولد در ماه هاي آينده به دست مي دهد.
به گزارش همشهري، شاخص مديران خريد كه در ايران با عنوان شاخص از سوي اتاق ايران منتشر 
مي شود، شاخصي آينده نگر براي اندازه گيري انتظارات فعاالن اقتصادي از وضعيت توليد در آينده 
است كه با اعداد يك تا 100 محاسبه و منتشر مي شود. در اين شاخص عدد50 مرز ميان ركود و رونق 
و انقباض و انبساط اقتصادي است و اعداد كمتر از آن نشانه افول و ارقام باالتر از 50 بيانگر گشايش و 

بهبود وضعيت انتظاري فعاالن اقتصادي و حوزه هاي مولد است.
در خردادماه امسال، آنگونه كه بررسي هاي پارلمان بخش خصوصي نشان مي دهد شامخ كل اقتصاد 
با افت 1.76واحدي )معادل 3.5درصد( نســبت به ماه قبل به 48.41واحد رسيده كه بيانگر بدتر 
شدن اوضاع اقتصاد است. همچنين در اين  ماه محاسبات شامخ بخش صنعت نيز از افول انتظارات 
خوش بينانه صنعتگران حكايت دارد؛ هرچند شامخ اين بخش با وجود سقوط 6.41واحدي، همچنان 
باالتر از 50واحد قرار دارد و دچار ركود و انقباض نشده است. براساس اين گزارش، شامخ بخش صنعت 

از 63.21واحد در ارديبهشت به 56.8واحد در خرداد رسيده كه بيانگر افت 10.14درصدي است.

تهديدكنندگان توليد
بازگشايي فعاليت هاي اقتصادي در پساكرونا، از ارديبهشت آغاز شد و همين مسئله به رشد شامخ 
كل اقتصاد در ارديبهشت كمك كرد؛ تا جايي كه براي نخستين بار در 9 ماه گذشته، شامخ كل اقتصاد 
در اين  ماه باالتر از عدد 50واحد ثبت شــد. خوش بيني ناشي از بازگشايي فعاليت ها در ارديبهشت 
گرچه به رشد شامخ در اين  ماه كمك بسزايي كرد اما در خردادماه با شيوع دوباره كرونا، شرايط بازار 
و بنگاه ها دستخوش تغيير شد و شامخ كل مجددا به ســمت روند قبل كرونا گرايش پيدا كرد و به 
زير مرز 50واحد رسيد. به دنبال تبعات ناشي از شيوع بيماري كوويد-19، شاخص ميزان استخدام و 
به كارگيري نيروي انساني در بنگاه هاي اقتصادي نسبت به ارديبهشت ماه كاهش داشته است. در اين 
ميان تهديد بزرگ تر از كرونا، رشد بدون ترمز قيمت مواداوليه و لوازم موردنياز توليد است كه براي 
سومين ماه متوالي حلقه محاصره توليدكنندگان را تنگ تر كرده و فعاالن اقتصادي را به ورطه حيراني 
و سردرگمي كشانده است. در خردادماه، ركورد بدترين وضعيت از منظر توليدكنندگان به شاخص 
تورم قيمت مواداوليه اختصاص داشته و پيرو اين اتفاق، شاخص موجودي مواداوليه و لوازم خريداري 

شده براي توليد نيز با سقوط مواجه شده و دورنماي بهبود 
وضعيت توليد را ناخوشايند كرده است.

توليد در محاصره تورم و كرونا

hamshahrionline.irWWW
متــن كـامـل در سایت
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محمدباريكاني
خبر نگار

  6ماه از شــيوع كرونا در ايران مي گذرد. 
بسياري از مشاغل به دليل تعطيالت ناشي گردشگري

از كرونا فرصــت كار را از دســت دادند و 
براســاس آماري كه رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران در اختيار همشهري قرار 
داده است، نيمي از 5هزار شــركت خدمات مسافرتي و 
آژانس هاي گردشگري كشور تعطيل شده و دفاتر خود را 
بسته اند. سياســتگذاري غلط وزارت ميراث فرهنگي در 
مديريت بحران گردشگري و ناتواني معاونت گردشگري در 
هدايت وضعيت بحراني گردشگري نيز به گفته حرمت اهلل 
رفيعي، آتش بحران گردشگري را تشديد كرد و اينگونه 
كرونا توانست 2هزار و 500شركت خدمات مسافرتي كشور 

را براي هميشه تعطيل كند.
مديــران و كاركنان شــركت هاي خدمات مســافرتي 
تعطيل شــده نيز كه 6ماه از گردش مالي خود را از دست 
دادند، در اين شــرايط به گفته رئيــس انجمن خدمات 
مســافرت هوايي و جهانگردي ايران يا جذب بازار بورس 
شدند يا به بازار نابسامان سكه و ارز در بازار آزاد وارد شدند.

در اين شرايط معاونت گردشگري وزارت ميراث فرهنگي 
در خبرهايي كه منتشر مي كند، از تداوم همكاري سازمان 
جهاني گردشگري و اتحاديه اروپا در تدوين سند راهبردي 
گردشگري كشــور خبر مي دهد. در تازه ترين خبر و در 
شرايطي كه وضعيت گردشگري كشــور در ركود شديد 
است و بحران ناشي از شــيوع كرونا، گردشگري ايران را 
به تعطيلي مطلق كشانده اســت، اما معاون گردشگري 
وزارت ميراث فرهنگي در جديدتريــن اظهارنظر خود از 
گران شدن هزينه سفر از مهرماه خبر داده است و شرط سفر 
را سفر انفرادي يا در تعداد اندك با آژانس هاي گردشگري 

اعالم كرد.

ناتوانترازهميشه
افزايش قيمت سفر از مهرماه كه تورهاي گردشگري ايران 
از 6ماه قبل در خواب كامل كرونايي هستند و فصل سفر 
نيز از دست رفته اســت، با اعتراض رئيس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران مواجه 

شده است.
حرمت اهلل رفيعي در گفت وگو با همشهري، وزارت ميراث 
فرهنگي و معاونت گردشگري آن وزارتخانه را ناتوان از حل 
بحران در صنعت گردشگري كشور خواند و در اعتراض به 
اظهارات معاون گردشــگري كه اعالم كرده است سفر از 
مهرماه گران تر مي شود، گفت: كدام يك از اين تصميمات 

براي صنعت گردشگري مفيد است؟ معاون گردشگري 
كشور اصال حق اظهارنظر در ارتباط با گران شدن سفر آن 
هم در مهرماه كه هميشه فعاليت گردشگري با خواب فصلي 
مواجه مي شود، ندارد. او تصميمات معاونت گردشگري و 
وزارت ميراث فرهنگي كشور در حوزه سفر را از 6ماه پيش 
تاكنون به كشيدن ترمز صنعت گردشگري كشور تشبيه 
مي كند و مي گويد: معاون گردشگري كشور در شرايطي 
كه نيمي از آژانس هاي گردشگري در سراسر كشور دفاتر 
خود را جمع كرده و تعطيل شده اند، به واحدهاي مختلف 
بخشــنامه كرده  كه اگر مديران آژانس هاي گردشگري 
درخواست خود تعليقي دادند، با درخواست شان موافقت 
شــود. اين موارد نشــان مي دهد كه اصال وزارت ميراث 
فرهنگي و معاونــت گردشــگري آن وزارتخانه دغدغه 
گردشــگري ندارند و حتي خط مي دهند كه گردشگري 
در ايران راه نيفتد. به گفته حرمت اهلل رفيعي، وزارت ميراث 
فرهنگي و معاونت گردشگري آن وزارتخانه حتي نمي داند 
چه تعداد شركت خدمات مسافرتي و آژانس گردشگري 
به دليل سياســتگذاري هاي غلط شان در شــيوع كرونا 

تعطيل شده اند.

ركودكاملگردشگريوروديتاسال1400
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرت هوايي و 
جهانگردي ايران با طرح اين پرسش كه آيا وزارت ميراث 
فرهنگي و معاونت گردشگري آن وزارتخانه از ابتداي شيوع 
كرونا در ايران حتي تا به امروز نمي داند مجوز دفاتر تعطيل 
شده ابطال نشده و سر از فعاليت هاي زيرزميني درآورده 
است، مي گويد: در شــرايطي كه دفاتر گردشگري كشور 
تعطيل شده اند، مجوز آنها ابطال نشده و مجوز آنها سر از 

فعاليت هاي زيرزميني درآورده است. وزارت ميراث فرهنگي 
حتي نمي داند چه تعداد پرسنل اين دفاتر كه خود مجوز 
فعاليت آنها را صادر كرده است، به دليل سياستگذاري غلط 
در مديريت بحران گردشگري كشور بيكار شده و شغل شان 

را از دست داده  و سر از مشاغل كاذب درآورده اند.
به گفته رفيعي، وزارت ميراث فرهنگي در 5 ماه گذشــته 
نشان داد كه توان هدايت سكان گردشگري كشور را ندارد 
و در شرايطي كه تمامي كســب و كارهاي كشور به دليل 
شيوع گسترده كرونا تعطيل و با زيان شديد مواجه شدند، 
گردشگري مي تواند دوباره راه بيفتد، برنامه اي براي هدايت 

اين صنعت ندارد.
براساس آنچه رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران به همشــهري خبر داده است، 
گردشــگري ورودي كشور تا ســال 1400 با ركود كامل 
مواجه خواهد شد و با باالتر رفتن شيب افزايش كرونا در 
ايران، گردشگري داخلي نيز همچنان راكد مي ماند و در 
اين شرايط شــايد تنها بارقه اميد به گردشگري خروجي 
كشور باشد تا بتواند از ورشكستگي آژانس هاي باقيمانده 

در شرايط بحران كرونا جلوگيري كند.
او با تأكيد بر لزوم توجه وزارت ميراث فرهنگي و معاونت 
گردشگري اين وزارتخانه به گردشگري خروجي به عنوان 
تنها راه باقيمانده براي حفظ صنعت گردشگري ايران، تأكيد 
كرد: ايرالين هاي خارجي با بازگشايي هاي صورت گرفته 
در كشورهاي جهان چاره اي جز بازگشت به بازار پر سود 
ايران ندارند و در اين شرايط وزارت ميراث فرهنگي بايد با 
گرفتن ضمانتنامه هاي سنگين از شركت هاي هواپيمايي 
خارجي براي فعاليت در ايران، راه را بر خروج آسان آنها از 

كشور ببندد.

2500 آژانس گردشگري تعطيل شدند 
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران: آژانس هاي تعطيل شده به بازار بورس، دالر و سكه مهاجرت كردند

دازخرففانسكان
ومكشنتورفرانص
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افقي:
1- كنيه امام حسن مجتبي)ع(- 

درهم و پيچيده
2- داد و فرياد- پيامبر مدفون 

در شوش- مرزبان
3- جاده قطار- هم ســخن- 

دروازه بدن
4- خودمختــار- از زبان هاي 

زنده دنيا- شكل ظاهري
5- سودمند و پرثمر- ويروس 

تنفسي كشنده- طرف
6- ارجمندي- پنهان كردن- 

قاره كريستف كلمب
7- آسمان- محكم و استوار- 

همانند
8- جايــز- پســر كــورش 

هخامنشي- شعور
9- افراطــي- ادوات- جنگ 

در راه خدا
شــيميايي  تركيــب   -10

آب دار- طلق نسوز- دريا
11- عــددي مفــرد- برابر- 

داراي قيد و شرط
 12- مجموعــه شــعري از 
زنــده يــاد مهرداد اوســتا- 

گوناگوني- پي در پي بودن
13- تبليغ كننده- كنام- ماده 

آرايشي ناخن
14- بـــــاالپوش بلنـــــد 
 مــردان قــديم- شهري در 

خراسان رضوي- شوره زار
15- خودداري كردن- سبكي 

در ورزش كاراته

  
عمودي:

شهرســتان  مركــز   -1
 تنگســتان- تنــــگدستي- 

هال
2- اثري به قلم ســيدمهدي 
خــاك  زيــر  شــجاعي- 

پنهان كردن
3- پايتخت مالت- رســانا- 

مرگ
4- تلــخ- زمــان يــا مكان 

مالقات- رادار
5- تكه گل خشك شده- دانه 
چركي ريــز روي پوســت- 

چارقد
6- طرح و الگو- بهسازي- در 
كمال احتياج از خلق.... خوش 

است
7- برقرار- نام قديم همدان- 

حرف آزاردهنده
8- مرطوب- راه آذري- ميوه 

تازه به بازار آمده
9- قيمت بــازاري- باالخره- 

خوشگذران
10- كشف ماري كوري- پدر 

مرده- ساعت قديمي
11- ميان برنامه تلويزيوني- 

قسمتي از گوش- مقتول
12- زيباكردن چهره- وسيله 

رفت و روب- كجاست

13- اقامت گزيدن- قهوه خانه 
مــدرن- چــراغ خوراك پزي 

قديم
14- چــــاي خـــارجــي- 
معروف ترين آلبــوم زنده ياد 

جواد معروفي، پيانيست فقيد
15- از ادوات ورزش بدن سازي - 

مونس- بي ريا
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زهرارفيعي
خبر نگار

در 2هفته اخير 400مورد 
منابع
بعضــا طبيعي آتش ســوزي 

مشكوك، 2500هكتار از 
اراضي ملــي و عرصه هــاي طبيعي و 
جنگلي ايران را از بين برد. 140هكتار 
از اين مناطق را اراضي جنگلي تشكيل 
مي دهنــد و مابقــي علفزارهــاي بكر 

هستند.
آتش خاموش شــده در خاييز هم بار 
ديگر برافروخته شــد و اين بار »تنگ 
تــكاب«، غني ترين و حســاس ترين 
زيســتگاه گونه هاي حيات وحش در 
منطقه حفاظت شده خاييز را به  مدت 2 
روز سوزاند تا آنكه همين ديروز و پس 
از 2 روز تالش محيط بانان، جنگلبانان 
و نيروهــاي مردمي آتــش اين نقطه 

خاموش شد.
فعاالن محيط زيســت به همشــهري 
گفته اند كه سرعت باالي اطفاي حريق 
در آتش ســوزي اخير خاييــز به دليل 
تجهيزات بيشــتري بود كه در اختيار 

نيروهاي رسمي و مردمي قرار گرفت.
منطقه حفاظت شــده خاييز 33 هزار 
و 385 هكتار وســعت دارد و مرز ميان 
استان هاي خوزســتان و كهگيلويه و 
بويراحمــد اســت. خاييــز مهم ترين 
زيستگاه پلنگ، كاراكال، عقاب مارخوار 
و جغــد ماهي خوار اســت و 80درصد 
گونه هاي جانوري و پوشــش گياهي 
منطقه حفاظت شده خاييز نيز در تنگ 
تكاب قرار دارد. وجــود آب دائمي در 
اين منطقه، آبشــخورهاي فراواني نيز 
براي گله هاي كل و بز كه در دسته هاي 
پرجمعيت در خاييز زيست مي كنند، 

فراهم كرده است.

اطفايدوباره
محمد داســمه، فعال محيط زيست در 
خوزستان به همشهري گفت: 70نيروي 
مردمي و يگان حفاظــت محيط باني 
و جنگلباني 2 اســتان خوزســتان و 

كهگيلويــه و بويراحمد، آتشــي را كه 
مجددا در منطقه خاييز افروخته شــد 

خاموش كردند.
به گفته او، آتــش در منطقه حفاظت 
شــده »تنگ تكاب« خاييز در 3 مسير 
درياچه سد مخزني مارون، تنگ نيده 
و تنگ ره بريك در حال حركت بود كه 
5صبح روز 17تيرماه )ديروز( خاموش 

شد.
ايــن فعــال محيط زيســت مي گويد: 
آتش سوزي اخير نشــان داد كه وجود 
تجهيزات باعث مي شود آتش به جاي 
6روز آنچنــان كه در مــاه اخير در اين 
منطقه رخ داد، مي تواند در 2روز مهار 

شود.
در آتش ســوزي اخيــر، داوطلبــان 
هيأت كوهنــوردي بهبهــان عالوه بر 
محيط بانــان، جنگلبانــان و نيروهاي 
آتش نشاني، از سوي شهرداري بهبهان 

به دستگاه هاي دمنده مجهز شدند.
براساس برنامه ششــم توسعه، دولت 
موظف اســت يگان پيشرفته حفاظت 
از منابــع  طبيعي را تشــكيل دهد، اما 
عمال در حوادثي مانند آتش ســوزي، 
دســت هاي محيط بانان و جنگلبانان 
به تجهيــزات ضــروري اطفاي حريق 

نمي رســد و شــاخه هاي درختــان، 
جنگل ها و مراتــع را خاموش مي كند. 
محمــد داســمه با اشــاره بــه اينكه 
دمنده هايي كــه در اختيــار اين تيم 
مردمي و دولتــي قرار گرفت بســيار 
كارآمــد و ارزان بود، گفت: ســازمان 
حفاظت محيط زيست مي تواند از صنايع 
آالينده بخواهد عــوارض آاليندگي را 
بــا تاميــن اعتبار بــه  منظــور خريد 
دســتگاه هاي اطفاي حريق در اراضي 
ملــي پرداخت كنند. پااليشــگاه هاي 
بيدبلنــد 1و 2، كارخانــه ســيمان و 
نيروگاه هاي ســيكل تركيبــي نيز در 
اطراف منطقه حفاظت شده خاييز قرار 
دارند كه مي توانند در حفاظت از خاييز 

مؤثر باشند.

آموزشنديدههانيايند
داشــتن امكانات بــراي اطفاي حريق 
البتــه شمشــير دولبه اســت. در ماه 
گذشــته آتش در زاگرس جان 6نفر را 
گرفت. محمد جواد مختــاري، جوان 
31 ســاله داوطلــب مدافــع طبيعت 
كه براي فرونشــاندن آتش ســوزي به 
بلندي هــاي منطقــه فهليــان رفته 
بود، آخرين آنهاســت. سرهنگ علي 

عباس نــژاد، فرمانده يــگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
به همشــهري گفته اســت، تجهيزات 
شــانس موفقيت اطفاي حريق را باال 
مي برد و ســازمان جنگل هــا مخالف 
حضــور نيروهــاي بــدون تجهيزات 
و آمــوزش نديــده در اطفــاي آتش 
جنگل ها و عرصه هاي طبيعي اســت. 
آمــوزش ابتدايي اطفــاي حريق جان 
نيروها را حفظ مي كند. متأســفانه در 
آتش ســوزي هاي اخير 6نفر از بهترين 
هموطنان دوستدار طبيعت را از دست 
داديم كه آموزشي در مورد اطفاي حريق 
نديده بودند. به گفته او، آموزش جوامع 
محلي جزو وظايف و برنامه هاي سازمان 
جنگل هاست. تعداد آتش سوزي ها در 
2 هفته اخير در عرصه هــاي طبيعي 
ايران افزايش چشــمگيري داشــت و 
براساس آنچه سرهنگ علي عباس نژاد، 
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها 
به همشهري گفته اســت؛ در 15روز 
اخير 400آتش ســوزي كــه برخي از 
آنها مشكوك هســتند در عرصه هاي 
طبيعــي ايــران رخ داده اســت كــه 
حدود 2500هكتــار از اراضي ملي را 

سوزانده است.

2500هكتار از اراضي ملي و طبيعي ايران در آتش دوباره در قلب ايران
400آتش سوزي طي 2 هفته اخير خاكستر شد
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 مرز مشترک آذربایجان شرقی و غربی با 4 کشور 
همسایه در عین فرصت خوب برای توسعه تجارت گزارش

در شرایطی به آســیبی قابل توجه برای اقتصاد 
داخلی و افزایش قاچاق نیز تبدیل شــده است. شرایطی که در 
سال های اخیر منجر به مواردی مانند قاچاق سوخت و... هم شده 
است. اما این بار اختالف محســوس قیمت دام زنده و همچنین 
گوشت قرمز در دو سوی مرز، پیوند خورد با جریان آتش سوزی های 
مکرر مراتع و کاهش مساحت چرای دام در ایران که افزایش قاچاق 
دام زنده را درپی داشته است. به ویژه این که قاچاق دام به مراتب 
آسان تر از سایر کاالها بوده، زیرا دا م های زنده حتی بدون حضور 
انسان هم می توانند فاصله بین دو مرز را طی کنند و در مقصد از 

سوی قاچاقچیان تحویل گرفته شوند.
 این اتفاق را اتحادیه گوشت گوسفندی هم تایید کرده و از افزایش 

قاچاق دام زنده از مرزهای شمالغربی کشور 
به بازار عراق خبر داده اســت. وقتی اختالف 
۵۰ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم در دو بازار 
وجود داشته باشد طبیعی است که دامدار با 
پذیرش ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار 
کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق 
می کند. در حال حاضــر قیمت هر کیلوگرم 
گوســفند زنده در بازار تهران 4۰ هزار تومان 
است و اگر وارد بازار  کشورهای همسایه شود، 

به 9۰ تا 1۵۰ هزار تومان می رسد. 
البته تنها دلیل این افزایش قاچاق، گران شدن روزانه ارز و اختالف 
قیمت در دو بازار داخلی و خارجی نیست. بر اساس اعالم مسئوالن 
جهاد کشاورزی دو اســتان، جمعیت دامی در آذربایجان شرقی 
بیش از ســه و نیم میلیون راس و در آذربایجان غربی به بیش از 
۷ میلیون راس شــامل نژاد ها و اکوتیپ های مختلف دامی )دام 
سبک و سنگین( می رسد که نیازمند علوفه و چراگاه های طبیعی 
هستند. اما آتش گرفتن برخی مراتع در شمالغرب طی سال های 
اخیر موجب شده تا از ســوی اداره امور اراضی و محیط زیست، 
محدودیت هایی برای َچرای دام ها در منابع طبیعی اجرا شود که 
دامداران را برای گله داری با مشکالت زیادی مواجه کرده است. 
همه این عوامل در کنار نوسانات بازار ارز و کاهش قیمت دام زنده 
دست به دست هم داده تا در هفته های اخیر قاچاق دام در مرزهای 
غرب و شمالغرب کشور داغ شود و کمبود عرضه و گرانی قابل توجه 
گوشــت قرمز و عقب ماندگی صنعت دامداری برای تولید دیگر 

فراورده ها در بازار داخلی را رقم بزند. 
 

   افزایش انگیزه های قاچاق 
یکی از دامداران شهر مرزی خداآفرین به کاهش قیمت دام زنده 
اشاره می کند و می گوید: قیمت دام زنده بزرگ مانند گاو به ازای 
هر کیلوگرم 28 هزار تومان و قیمت بز و گوسفند هم 38 هزار تومان 
کاهش پیدا کرده، اما قیمت دالر و ارزهای خارجی افزایش داشته 
است. به همین دلیل دالالن و قاچاقچیان دام، دامداران را وسوسه 
می کنند تا سرمایه هایشان را قاچاق کنند. هر چند که آنقدر نگه 
داشتن گاو و گوسفند سخت شــده که گران شدن دالر خودش 

انگیزه فروش ارزی دام هاست و نیازی به وسوسه هم نیست. 
موسی سیف زاده ادامه می دهد: قاچاق دام های کوچک مانند بز و 
گوسفند در این فصل راحت تر انجام می شود و دام هایی که در نقاط 
مرزی در حال چرا هستند می توانند به راحتی وارد کشور همسایه 
شوند. از طرف دیگر در دشت های خداآفرین و دره مکیدی به خاطر 
ترس از آتش ســوزی، محدودیت هایی برای چرای دام ها در نظر 

گرفته شده است. به همین دلیل هزینه های تغذیه دام باال رفته و 
مجبوریم علوفه را با قیمت گران از بازار خریداری کنیم.

   دولت حمایت نمی کند
دامدار ساکن کلیبر هم از شیوه های قاچاق دام برای فرار از دست 
ماموران می گوید که قاچاقچیان عموما شب ها اقدام به این کار 
می کنند تا ماموران پلیس راه مانع آنها نشود. هاشم رضایی عنوان 
می کند:  دام هایی که قاچاق می شوند پالک شناسایی ندارند و پس 
از حمل به شهرهای مرزی در دامنه کوه ها و دشت های نقاط صفر 
مرزی رها می شوند. سیم های خاردار مناطق صفر مرزی هم بریده 

شده است و این دام ها به راحتی به آن سوی مرز می روند.
او ادامه می دهد: دالالن دام ها را به ازای هر کیلوگرم 4۵ هزار تومان 
از دامداران می خرند و حدودا دو تا ســه برابر باالتر در بازارهای 
خارجی به فروش می رسانند. دولت در زمان کاهش قیمت گوشت 
قرمز از دامداران حمایت نمی کند و حتی علوفه کشــاورزان هم 
تامین نمی شود. اگر این اتفاق رخ دهد و هزینه ها کاهش پیدا کند 
آنها هم در مقابل وسوسه قاچاقچیان مقاوم تر 
می شوند. بســیاری از دامداران این منطقه 
راضی به فروش دام ها و قاچاق آن نیستند اما 
چاره ای نیست، به دلیل گرانی و اختالف قیمت 
در هر کیلوگرم، دامداران تشــویق به فروش 

دام هایشان به قاچاقچیان می شوند. 

   کاهش رونق بازار داخلی 
دامدار شبستری هم نسبت به کاهش جمعیت 
دام های بزرگ و کوچک استان هشدار می دهد 
و می گوید: این روزها بسیاری از دامداران در حال کم کردن تعداد 
دام های خود هستند و فروش آنها را ترجیح می دهند. به خاطر 
کاهش قدرت خرید مردم، بازار داخلی هم رونق خاصی ندارد و 

فروش دام به قاچاقچیان سود بیشتری دارد.
محمد گوگانی ادامــه می دهد: معموال دام نر 
جوان به خاطر گوشت تُردش قیمت باالتری 
دارد اما قاچاقچیان حتی دام های ماده و مسن 
را هم با قیمت باال می خرند که عجیب است 
و دلیل آن را نمی دانیم. هر چه که باشــد این 
افزایش فروش دام  به دالالن، کاهش محسوس 
تولد دام جدید و تولید را درپی داشته است که 
در آینده نزدیک ضربه بزرگی به اقتصاد دامی 

کشور می زند. 

   کوچک شدن صنایع لبنی 
افزایش قیمت لبنیات و کاهش خرید و مصرف این محصوالت هم 
بهانه  دیگری به دست دامداران داده که عالوه بر مشکالت خرید 
نهاده های دامی، انگیزه ای هم برای حفظ دام هایشان، از دام های 
گوشتی گرفته تا دام های شیرده نداشته باشند. دامداران، قدرت 
خرید نهاده های دامی گران را ندارند و بانک ها نیز با نرخ سود های 
بسیار باال به نوعی حمایت هایشان را حذف کرده اند. به همین دلیل 
فعاالن واحد های تولیدی لبنیات استان هم با کاهش جمعیت 
دام های شیری مواجه شده اند و کاهش تولید لبنیات، اولین پیامد 

چنین اتفاقی در حوزه فعالیت شان است. 
مدیر یکی از واحد های تولید لبنیات سلماس می گوید: طی چند 
سال اخیر ما در تولید گاوهای شیری پیشرفت خوبی داشتیم اما در 
حوزه گاو گوشتی و گوسفند عقب افتادگی داریم. حاال قاچاق دام 
نه تنها عقب ماندگی ها را بیشتر کرده بلکه گرانی نهاده های دامی و 
علوفه باعث شده دامداران رغبتی برای افزایش جمعیت گاوهای 

شیری هم نداشته باشند. 

وی ادامه می دهد: منابع آبی کشور برای زراعت کم شده است و به 
جز یکی دو سال اخیر، بارندگی ها آنقدر زیاد نبوده که مراتع غنی از 
علوفه شوند. بنابراین چرای دام ها در مراتع محدودیت دارد و برای 
دامدار به صرفه نیست که علوفه دستی به دام بدهد که در طول یک 
سال یک دام مولد برایش تولید کند. البته چون قیمت شیر مناسب 
است، گله های شیری  تولید بیشتری نسبت به گله های گوشتی 
داشتند. به همین دلیل ما در تولید شیر خودکفا شدیم اما از تولید 
گوشت قرمز عقب ماندیم. همچنین به دلیل کرونا و کاهش صادرات 
به کشورهای همسایه و از همه مهمتر کاهش مصرف لبنیات در 
کشور، حتی تولید در این زمینه هم دیگر به صرفه نیست و پرورش  

دام های شیرده هم مورد استقبال دامداران قرار نمی گیرد. 

   دلسردی، رکود و تعطیلی دامداری ها 
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی های کشاورزی و دامداران 
اســتان آذربایجان غربی اما نکته قابل تامل را کاهش جمعیت 
دام منطقه می داند که ناشی از مشکالت موجود و البته افزایش 

قاچاق است. 
محمود معروفی می گوید: تمام تصمیم  هــا برای حوزه دامداری 
کشور از سوی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار گرفته می شود و 
نمایندگان استان ها در هیچ اموری دخیل نیستند. خودشان قیمت 
تعیین می کنند، خودشان نظارت می کنند، 
واردات، گمرک و صادرات هم دست خودشان 
است. نهاده های دامی هم که وارداتی است و 
قیمت  شان ســر به فلک زده است. تنها چند 
شــخص خاص در این حوزه فعال هســتند 
و می تواننــد هر طور که دلشــان می خواهد 

قیمت ها را تعیین کنند. 
وی با بیان این که 4۰ درصــد دامداری های 
آذربایجان غربی تعطیل شده اند و بقیه هم یا در 
حال فروش دام هایشان هستند یا رونق گذشته 
را ندارند، اظهار می کند: ۷۰ درصد هزینه های دامداری مربوط به 
نهاده هاست و با این گرانی نهاده ها، چه رغبتی برای فعاالن این 
حوزه و نگه داشتن دام می ماند؟ اعتراض می کنند که چرا دامدار 
قاچاق می کند، وقتی با تســهیالت 18 درصدی بانک ها حتی 
نمی تواند حیوان را تغذیه کند، چه چاره ای دارد؟ انواع نهاده های 
علوفه ای طی دو ماه اخیر 11 الی ۵8 درصد گران شــده و به این 
موارد هزینه های حمل و نقل و تخلیه را هم اضافه کنید. با همین 

افزایش قیمت از همین حاال باید منتظر گران تر 
شدن گوشت و شیر باشیم که اگر قیمت گذاری  
برای تولیدکننده به صرفه نباشد به همان نقطه 

کاهش و قطع تولید می رسیم. 
معروفی ادامه می دهــد: قیمت گذاری هایی 
که ستاد تنظیم بازار از گذشــته تا کنون در 
حوزه دامپروری انجام داده، هزینه های تولید 
شیر و گوشت را پوشش نمی دهد و دامداران 
آذربایجان غربی با مشــکالت زیادی مواجه 
هستند. اتفاقی که نه تنها منجر به جهش تولید 

در سال جاری نخواهد شد که دلسردی، رکود و تعطیلی واحدهای 
دامداری را بیش از آنچه وجود دارد رقم خواهد زد. 

این مسئول به سامانه ثبت نام دریافت نهاده های دامی هم اشاره 
می کند و می گوید: سایت بازارگاه هم در این اوضاع بی سروسامان 
به مشکالت دامداران اضافه کرده است. شرایط به گونه ای است 
که هر کسی زودتر موفق به خرید شد، به محصول می رسد و سهم 
بقیه هیچ! این چه شیوه توزیع نهاده ها بین فعاالن حوزه دامپروری 
است. دولت ها در همه جای دنیا از تولیدکنندگان حمایت می کنند 
و نهاده های ارزان در اختیارشان قرار می دهند. اما معدود وارد کننده 
نهاده های دامی تصمیم گیرندگان اصلی در این حوزه هستند و 
می توانند با تاخیر در واردات نهاده ها قیمت ها را به فلک برسانند. 
چرا دولت برای دامداران تسهیالت در نظر نمی گیرد که همین دام 

قاچاق را به خود آنها واگذار کند. 

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی های کشاورزی و دامداری 
استان بیان می کند: ۷۰ تا ۷۵ درصد دامداری استان سنتی است 
و دامداران کوچک درگیر دالالن و قاچاقچی های حرفه ای! مگر 
دامدار خرد می تواند قاچاق کند؟ پول همین اتفاق هم به جیب 

دالالن می رود و مشکالت دامپروران به قوت خود باقیست. 

   کشف و توقیف دام های قاچاق
البته مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی قاچاق دام در استان را 
حاد نمی داند و می گوید: با توجه به پیگیری ها و اقدامات مشترک 
نهادهای مختلف ذیربط در حوزه قاچاق دام، هنوز شرایط بحرانی 
در این زمینه نداریم. اداره کل دامپزشــکی و جهاد کشاورزی، 
همچنین تعزیزات حکومتی و پلیس راه نظارت سختی بر قاچاق 
دام دارند و دام ها با پالک گذاری کنترل می شــوند. امیر حسین 
بهداد با اشاره به کشف و توقیف 16 محموله قاچاق دام و 896 راس 
دام در سه ماهه ابتدایی سال جاری، بیان می کند: طبیعی است که 

تعدادی محموله و دام قاچاق هم کشف نشده باشد.
وی با اشاره به سرنوشت دام های قاچاق بیان می کند: از این تعداد 
تنها 1۵4 دام به کشتارگاه ارسال شــده و این نشان می دهد که 
اغلب دام ها امکان پرورش بیشتر، استفاده از شیر و افزایش وزن 
را داشته اند. همچنین ۷42 دام با طی مراحل الزم به محل اصلی 
عودت داده شدند و 11 پرونده قضایی هم در این زمینه تشکیل 

شده است.
بهداد درباره حمایت از دامــداران در فصول کاهش قیمت بیان 
می کند: واکسیناسیون دام ها، تامین دارو، علوفه و تسهیالت برای 
تداوم فعالیت دامپروری سالم در کارگروه های جهاد کشاورزی 
استان و استانداری انجام می شود. البته با وجود اقدامات حمایتی 
باید مراقب فعالیت های سودجویان هم باشیم تا اقتصاد دامپروری 
دچار صدمه نشود و بتوانیم رتبه کشوری آذربایجان شرقی در تولید 
گوشت قرمز و شیر را حفظ کنیم. همچنین برای تامین نهاده های 
دامی و جلوگیری از افزایش هزینه هــای دامپروری با هدف رفع 
مشکالت اقتصادی و کاهش انگیزه برای قاچاق دام، تدابیری برای 
تقویت و افزایش تولید در کارخانه های نهاده های دامی در استان 

اندیشیده خواهد شد. 
این مسئول به بازدید اخیر خود از یک کارخانه بزرگ تولید نهاده 
دامی در استان اشــاره می کند و می گوید: در این کارخانه انواع 
نهاده های دامی سالم و با کیفیت با محوریت بخش خصوصی تولید 
می شود که سعی می کنیم با قیمت مناسب و کمترین واسطه به 

دست دامدار برسد.

   جریمه های ناکارآمد 
آنچه عیان است افزایش قاچاق دام زنده از 
کشور نه تنها از دو استان آذربایجان شرقی 
و غربی کــه از برخی اســتان های دیگر به 
شــهرهای مرزی برای ورود به کشورهای 
همسایه است. هر چند سیداحد یوزباشی، 
مدیــر کل تعزیرات حکومتــی آذربایجان 
شرقی به برخورد سختگیرانه با مقوله قاچاق 
دام اشــاره و تاکید می کند که همــکاری خوبی میان پلیس 
آگاهی، جهاد کشاورزی استان و تعزیرات حکومتی برای رصد 
حمل و نقل دام در میان شــهرها وجود دارد اما روند خروج 
ماشین های حامل دام های ســبک از کشور صعودی است و 
بسیاری از مســئوالن هم آن را تایید می کنند. مساله ای که 
نشان می دهد حتی جریمه ســنگین برای فرد قاچاق کننده 
هم نتوانســته دردی از قاچاق دام دوا کند. بازار تولید داخل 
و تامین گوشت قرمز مصرفی در کشــور اکنون هم وضعیت 
چندان مطلوبی ندارد اما تداوم روند خروج دام زنده از کشور 
در آینده ای نزدیک آسیبی جدی به جمعیت دامی کشور، بازار 
گوشت قرمز و به تبع آن محصوالت لبنیاتی وارد خواهد کرد. 
اتفاقی که مشــکالتش گریبان صنعت و اقتصاد دامپروری و 

حتی تولیدکننده و مصرف کننده را هم می گیرد. 
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متــن كـامـل در سایت

ذخیره مخازن آب در کرمانشاه کاهش یافت
بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، با اشاره به کاهش حجم ذخیره مخازن آب عنوان کرد: در سال های 
گذشته، بیش از داشته هایمان برداشت کرده ایم و این موضوع منجر به از بین 
رفتن تعادل بیالن آبخوان ها، افت سطح آب زیرزمینی شده است.
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قاچاق دام های کوچک 
در این فصــل راحت تر 
انجام می شود و دام هایی 
که در نقاط مرزی در حال 
چرا هســتند می توانند 
به راحتی وارد کشــور 

همسایه شوند

دامپزشــکی  مدیر کل 
آذربایجان شرقی : برای 
تامیــن نهاده های دامی 
و جلوگیــری از افزایش 
هزینه ها،کارخانه هــای 
نهاده های دامی در استان 

حمایت می شوند

مدیرعامــل اتحادیــه 
کشــاورزان و دامداران 
آذربایجــان غربی: 40 
درصد دامداری ها تعطیل 
شده اند و بقیه هم یا در حال 
فروش دام هایشان هستند 

یا رونق گذشته را ندارند

#آتش سوزی_مراتع       #افزایش_قیمت_ارز       # قاچاق_دام             

آتش سوزی مراتع و کاهش مساحت َچرای دام ها، گرانی نهاده های دامی، افزایش قیمت ارز و اختالف قیمت گوشت در این سو و آن سوی مرز، منجر به 
افزایش قاچاق دام شده که بازار محصوالت لبنی و پروتئینی را در آینده ای نزدیک با تورم و گرانی شدید روبه رو می کند

مریم سرخوش - سید مرتضی احمدپور 
 خبرنگار

گفت و گو

تفاوت قیمت کاالها در محله های قم
 معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت قم: نیروی کافی

 برای نظارت بر عملکرد 4۵ هزار بنگاه اقتصادی استان و جلوگیری 
از گرانی کاال را در اختیار نداریم 

تفاوت قیمت کاالها در محله های قم از ســطح گالیه های شهروندان گذشته و 
به واکنش مسئوالن استان رسیده است. اخیرا معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار قم اعالم کرده بود که »گاهی یک کاال در نقاط مختلف شــهر قم با 
قیمت های گوناگون عرضه می شــود و قرار اســت عملکرد ناظران به صورت 
ناحیه ای ارزیابی شود.« از سوی دیگر، شــهروندان هم می گویند که نظارت 
جدی بر عرضه کاال صورت نمی گیرد. این دغدغه ها باعث شــد تا با احمدرضا 
سمیعی نسب، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

قم گفت وگو کنیم. 

علت تفاوت قیمت  کاالها در محله های قم چیست؟
این طور نیســت که هر کســی به دلخواه خود، کاالها را قیمت گذاری و عرضه کند. 
مهم ترین دلیل تفاوت قیمت، به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه 
کاال به هر دلیلی کم شود و نیاز واقعی مردم تأمین نشود، تعادل عرضه و تقاضا به هم 
می خورد و قیمت کاال افزایش پیدا می کند. کاسبانی که کاالها را گران تر می خرند، 
گران تر هم می فروشند. اما کاالهای موجود در مراکز عرضه باید به قیمت قبلی فروخته 
شود. در اینجا تفاوت قیمت کاال بروز پیدا می کند. تأمین کاالهای مورد نیاز هم به عهده 

نهادهای تخصصی هر بخش است که باید به وظایفشان عمل کنند.
دومین مســئله در تفاوت قیمت کاال، کیفیت و برند کاالست. به عنوان مثال میوه و 
تره بار که به صورت فله ای عرضه می شود با کاالی مغازه ها که دستچین و سورت شده 
اســت، فرق می کند. خود کاال هم درجه یک و دو دارد. عالوه بر این، قیمت کاالهای 
شرکت های تولیدکننده، بر اساس کیفیت ماده اولیه و حجم سرمایه گذاری و دالیل 
دیگر، متفاوت اســت. بنابراین، نمی شود گفت که کاالهای مشــابه الزاما باید با یک 

قیمت عرضه شوند.
ما مسئول گرانی کاالها نیستیم؛ مسئول مقابله با گران فروشی هستیم. ممکن است 
حدود 1۰ درصد از بنگاه های اقتصادی و مراکز عرضه کاال مرتکب تخلف گران فروشی 
یا تخلفات دیگر شوند که در اینجا وظایف و مسئولیت ما معنا پیدا می کند. بنابراین، 
ذهنیتی که برای مردم به وجود آمده، که تفاوت قیمت کاالها ناشی از ضعف نظارت 
است، درست نیست. همکاران ما در نظارت و بازرسی، بیشتر و مطلوب تر از گذشته 
وقت می گذارند و حتی جمعه ها فعالند. گرچه در زمینه نظارت بر بازار با مشــکالتی 

مواجه هستیم.
مثال چه مشکالتی؟

در اســتان قم، حدود 4۵ هزار بنگاه اقتصادی از جمله واحدهای تولیدی، صنعتی، 
فروشگاه ها، شــرکت های پخش کاال، انبارها، واحدهای خرده فروشی و سردخانه ها 
وجود دارد که باید بر نحوه فعالیت آنها چتر نظارتی و بازرسی داشته باشیم. اما نیروی 
انسانی ما محدود است و توان بازرسی از همه این بنگاه ها را نداریم. بنابراین، بازرسی ها 
را بر اساس کاالهایی که در سبد هزینه خانوار تاثیرگذار تر است، اولویت بندی کرده ایم.
چرا از ظرفیت اتحادیه ها برای تقویت بازرســی و نظارت استفاده 

نمی کنید؟
قانون نظام صنفی کشــور صراحت دارد که اتحادیه ها باید کمیسیون های رسیدگی 
به شکایات، حل اختالف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های 
دیگر مصوب هیأت عالی نظارت را تشــکیل دهند. این ماده قانونی، مغفول مانده و 
باید فعال شود. این مسئله را در جلسات کمیسیون های نظارت و تنظیم بازار مطرح 
کرده ایم و معتقدیم که همه اتحادیه ها باید واحدهای بازرسی را فعال کنند. قرار شد 
در جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم که ریاست آن برعهده رئیس سازمان صمت 
است، این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد. البته در بعضی از اتحادیه ها این کار به صورت 
ضعیف انجام می شود، اما معتقدیم که این ماده قانونی باید صد در صد اجرا شود. حدود 
۵8 اتحادیه در قم وجود دارد و اگر هر اتحادیه یک یا دو تیم بازرسی داشته باشد، در 

مجموع می توانیم دامنه بازرسی ها را چندبرابر گسترش دهیم.
آیا جرائم متخلفان جنبه بازدارندگی دارد؟

خیر! ما انتظار داریم جرائم افرادی که تخلفات صنفی را تکرار می کنند، سنگین تر باشد 
و حتی به تعطیلی واحد صنفی و نصب پالکارد منجر شود، اما این گونه نیست. عالوه 
بر این، رسیدگی به تخلفات باید به روز باشد. به عنوان مثال اگر فروشگاهی در عرضه 
کاالهای اساسی دچار تخلفاتی شــده، مدت زمان رسیدگی به پرونده این واحد باید 
سریع تر باشد. در مجموع باید جوانب مختلف را در تأمین کاال و توجه به عرضه و تقاضا، 
بازرسی و نظارت و صدور آرای بازدارنده قضایی رعایت کرد تا کنترل بازار موثرتر باشد.

   زمستان سخت در انتظار دامداران 
رئیس اتحادیه تعاونی های کشاورزی و صنعت دامپروری استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به کمبود نهاده های دامی در استان اظهار 
می کند: دامداران با کمبود نهاده های دامی، نابسامانی در توزیع و افزایش قیمت روبه رو هستند و این شرایط مشکالت زیادی را برای 

ادامه حیات صنعت دامپروری استان ایجاد کرده است.
میرمحمود علوی ادامه می دهد: در شــرایطی که محدودیت های چرای دام در مراتع وجود دارد دولت باید حمایت های بیشتری از 
دامداران داشته باشد و خود مستقیما توزیع  نهاده های دامی را انجام دهد یا همانند گذشته از طریق شرکت های دولتی تصدی گری کند.
وی تاکید می کند: دامداران با مشکل انتقال دام به بازارهای عرضه دام و محدودیت های بهداشتی جدید روبه رو هستند و نیاز به تدابیر 
مسئوالن برای عبور از شــرایط فعلی دارند. در صورتی که دولت نتواند حمایت الزم را انجام دهد ماه های آتی شرایط از این هم بدتر 
خواهد بود و زمستان سختی در انتظار دامداران است. این شرایط دامداران را به فروش دام از راه های مختلف ولو قاچاق ترغیب می کند.

   سود چند برابری قاچاق دام
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم افزایش قاچاق دام زنده از مرزهای غرب و شمالغرب کشور را تایید می کند و می گوید: وقتی در 
بازار عراق دام زنده را به ازای هر کیلوگرم حدودا ۵0 هزار تومان بیشتر خریداری می کنند، طبیعی است که در چنین شرایطی خروج 

غیرقانونی دام زنده افزایش پیدا می کند. 
علی اصغر ملکی می افزاید: این عامل باعث شده شــاهد خروج غیرمجاز دام زنده از آذربایجان غربی به ویژه در شهرهای اشنویه و 
پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشیم. این دو شهر از حیث مسافت با مرز سلیمانیه عراق خیلی نزدیک هستند و افراد پیاده می توانند 

دام زنده را به آن طرف مرز هدایت کنند. 
ملکی به افزایش قاچاق دام و گرانی گوشت قرمز در آینده ای نزدیک اشــاره می کند و می گوید: مراجع قانونی باید نظارت بیشتر و 

سختگیرانه تری نسبت به این موضوع داشته باشند چرا که کمبود دام زنده، گرانی گوشت قرمز در بازار داخلی را رقم خواهد زد. 
این مسئول یکی از مشکالت دامداران را بسته شدن میادین عرضه دام زنده به دلیل شیوع کرونا و مسائل بهداشتی عنوان می کند و 
ادامه می دهد:  همین امر باعث شده خرده فروشان نتوانند دام هایشان را در میادین عرضه کنند و عمده فروشان هم با دالالن به توافق 
می رسند. با استفاده از ترفندهایی از جمله جابجایی دام عشایر یا قاچاق شبانه و شگردهای دیگر دام ها سر از مرز می آوردند و با قیمت 
مناسب به طرف های خارجی عرضه می شوند. به همین دلیل یکی از راهکار های اساسی، بازگشایی میادین عرضه دام زنده در مناطق 

دام خیز کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی است که تا حدودی جلوی این اقدامات را می گیرد. 

   زمینه های گرانی گوشت و لبنیات  
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 بيش از يك ســال و نيم از 
آغاز طرح سه شــنبه هاي گزارش

بدون خــودرو مي گذرد؛ 
طرحي كه شهردار تهران هر هفته آن را 
اجرايي كــرده و در بيشــتر مواقع براي 
حضــور در محــل كارش دوچرخــه را 
جايگزين خودرو كرده است. روز گذشته 
هم طبق همين روال، پيــروز حناچي از 
توحيد تا ايرانشهر و از ايرانشهر تا بهشت را 
با دوچرخه طي و در جلسه شوراي شهر 
تهران شركت كرد. او سال گذشته اعالم 
كــرد ســهم اســتفاده از دوچرخه در 
حمل ونقل عمومــي را تا پايــان دوران 
مديريتش افزايش خواهد داد. توســعه 
مســيرهاي دوچرخه ســواري و تجهيز 
ايســتگاه ها و ايجــاد زيرســاخت هاي 
دوچرخه سواري نيز در طرح جامع توسعه 
دوچرخه سواري مورد تأكيد قرار گرفته و 
بخش هايي از آن اجرايي شــده است تا 
انسان مغلوب شده در شهر خودرومحور، 
به مرور جايگاهش را باز ســتانده و كمتر 
قربانــي تردد بيــش از انــدازه خودرو و 
آلودگي هاي ناشــي از آن شــود. مدير 
حمل ونقل پــاك معاونــت حمل ونقل 
شــهرداري تهران معتقد است، وضعيت 
كنوني تهران در اســتفاده از دوچرخه و 
حضــور دوچرخه ســواران در پايتخت 
بي سابقه بوده اســت. براساس مطالعات 
انجام شده در استراليا و اروپا، با وجود آنكه 
دوچرخه ســواران 2تا 3برابــر رانندگان 
تنفس مي كنند، نســبت بــه رانندگان 
وسايل نقليه موتوري، آلودگي كمتري را 
جذب مي كنند. دليل اين اتفاق آن است 
كه دوچرخه فرصت مانور بيشتري داشته 
و مي تواند از مناطق آلوده در طول مسير 
دوري كرده، خود توليد آلودگي ندارد و به 
همين دليل شدت آلودگي نيز در اطراف 
دوچرخه ســوار كمتر از خودرو است. در 

دهه1320 آيين نامه تــردد دوچرخه در 
تهران به نگارش درآمد اما با غلبه خودرو، 
 به عنوان وسيله حمل ونقلي مورد استفاده 
قرار نگرفــت. به همين خاطــر افزايش 
خودرو و ايجاد راه هاي ارتباطي براي تردد 
خودروها، شــهر را از مكاني انسان محور 
به خودرومحــور تبديل كرد، بخشــي از 
فضاهاي شهري را كه امكان تردد خودرو 
در آنها وجود نداشت به محاق برد، حضور 
انسان را در آنها كمرنگ كرد و به نقاطي 
ناامن تبديل كرد. گذشــته از آن ترافيك 
معابر و آلودگي هوا ناشــي از ســوخت 

خودرو ها را نيز به شهر افزود.

مســيرهاي جديد دوچرخه سواري 
تهران در سال جاري 

براساس سند توســعه دوچرخه سواري، 
تهــران بايــد 550كيلومتــر مســير 
دوچرخه سواري تا 4ســال آينده ايجاد 
كند. سهم هر منطقه در اين برنامه ساالنه 
احداث 5كيلومتر مسير دوچرخه سواري 
اســت و اگر هر منطقه مســئوليت اين 

توسعه را به درستي اجرا كند،  در پايان هر 
سال 110كيلومتر مسير دوچرخه سواري 
در پايتخــت ايجاد خواهد شــد. يعقوب 
آزاده دل، مدير حمل ونقل پاك معاونت 
حمل ونقل شــهرداري تهران مي گويد 
سال گذشــته تمامي مناطق به رويكرد 
توسعه مســير رســيده و برخي از آنها 
اقداماتي در اين خصــوص انجام دادند. 
برخي مســيرهاي دوچرخه سواري نيز 
به واســطه اقدامات مؤثر و چشمگيري 
كــه انجــام داده اند مــورد توجــه قرار 
گرفته اند. او در گفت وگو با همشــهري 
به برنامه ســال جاري مناطق در توسعه 
مسيرهاي دوچرخه سواري اشاره كرده 
و مي گويد: »تمامــي مناطق موظفند تا 
پايان سال جاري 5كيلومتر مسير ايجاد 
كنند. مناطقي هم كه ســال گذشته اين 
5كيلومتــر را اجرايــي نكرده اند بايد در 
ســال جاري آن را نيز جبران كنند.« به 
گفته آزاده دل، بلــوار اندرزگو در منطقه 
يك، مسير رفت و برگشــت هركدام به 
طول 5كيلومتــر را اجرايي خواهد كرد. 

در منطقه2 نيز اتصــال مراكز تفريحي 
همچون پارك پرديسان به بوستان فدك 
به كمك مســيرهاي دوچرخه ســواري 
انجام خواهد شد. در منطقه3 نيز مسير 
دوچرخه ســواري بلــوار ميردامــاد به 
كمك ايجاد پل،  توســعه خواهد يافت. 
منطقه4 نيز قسمتي از پياده رو بزرگراه 
شهيد سليماني و محدوده دانشگاه علم 
و صنعــت را به احداث مســير دوچرخه 
اختصاص مي دهد. منطقه5 هم توســعه 
اين مسير را در شــهرك اكباتان مدنظر 
دارد. منطقه7 نيز مســير دوچرخه را در 
خيابان طالقاني دنبال مي كند. منطقه11 
نيز محدوده خيابان امام خميني، مولوي 
و محــدوده ناحيــه3 را در دســتور كار 
گذاشته است. منطقه13 نيز در محدوده 
پيروزي مسير دوچرخه احداث مي كند. 
شهرك كيانشهر نيز براي احداث مسير 
دوچرخه ســواري در منطقه15 درنظر 
گرفته شده است. منطقه19 خيابان استاد 
معين را براي مسير دوچرخه سواري در 
دستور كار قرار داده، منطقه20 نيز سال 

گذشته 8كيلومتر مسير دوچرخه سواري 
ايجاد كرد كه در ســال جاري نيز تقريبا 
همين ميزان در دســتور كار قرار گرفته 
اســت. بلوار گلها در منطقه21 نيز سال 
گذشته صاحب مســير دوچرخه سواري 
شد و امسال قرار است انشعابات اين بلوار 
نيز داراي مســير دوچرخه شوند. ديگر 
مناطق نيز احياي مسيرهاي ايجاد شده 
در گذشته و ايجاد مسيرهاي جديد را در 

برنامه خود قرار داده اند.
براساس ســند توســعه دوچرخه، سهم 
استفاده از دوچرخه در حمل ونقل عمومي 
بايد تا پايــان برنامه در ســال1401، به 
1.5درصد برسد. فعاليت هاي انجام شده 
نشان داد تهران در سال98  جلوتر از سند 
قــرار دارد. آزاده دل در اين باره مي گويد: 
»اميــدوارم تا پايان ســال جاري بتوانيم 
ســهم دوچرخه را در حمل ونقل عمومي 
تهران به يك درصد برســانيم.« به گفته 
او هم اكنون تهران در شــرايط مطلوبي 
قــرار دارد و هيــچ زمان به ايــن ميزان 

دوچرخه سوار نداشته است.

گزارشي درباره تأثيرات مثبت دوچرخه سواري بر سالمتي شهروندان

دور زدن بيماري با دوچرخه  
الهام مصدقي راد

خبر نگار

محمود مواليي
خبر نگار

مريم نخعي پور
كارشناس حمل ونقل و ترافيك شهري

نگاه نخست

 گره آلودگي هوا و سالمت فردي
در ركاب دوچرخه  است

چند سالي اســت كه آلودگي هوا يقه برخي 
از روزهاي بهار و تابستاني تهران را مي گيرد 
كه عامل مهم آن پديده اي به نام اُزن اســت. اگرچه اُزن مثل ذرات 
منواكســيدكربن چندان رنگ خاكستري بر آســمان نمي زند اما 
تأثيرات نامطلوبي كه بر سالمت شهروندان مي گذارد، دست كمي از 
آن ندارد. در اين ميان خودروهــا اصلي ترين علت توليد ذرات معلق 
در هوا به شمار مي روند و تجربه  نشان داده راه حل آن در گرو توسعه 
حمل ونقل عمومي از يك سو و استفاده از وسايل نقليه پاك همچون 

دوچرخه است.
بي ترديد روي آوردن به استفاده از دوچرخه، كاهش حجم ترافيك 
درون شهري را درپي دارد و نتيجه اين امر نيز كاهش ميزان مصرف 
ســوخت و كاهش زمان ســفر كاربران اســت. تأثيرات فراواني كه 
دوچرخه روي زندگي جوامع و مديريت ســوخت مي گذارد، امري 
بديهي به شمار مي رود. اما اين يك روي سكه است و دوچرخه سواري، 
سبب بهبود سالمت شــهروندان و كاهش بروز بيماري هاي مختلف 
مي شود. به هرترتيب با توجه به آنكه در اغلب كالنشهرهاي كشور، 
قوانين ســختگيرانه اي به منظور محدود كردن تــردد خودروهاي 
شخصي به اجرا در مي آيد، توسعه دوچرخه سواري مي تواند راهكاري 
به منظور كاهش تراكم ترافيك در كنار بهبود شرايط زيست محيطي 
به شمار آيد. پرداختن به دوچرخه و دوچرخه سواري در حمل ونقل 
شــهري اصوال جزئي از يك تفكر كلي به حســاب مي آيد كه هدف 
منطبق كردن شهر با معيارهاي انساني فراموش شده را دنبال مي كند 
تا بدين وسيله انسان ها را از التهاب و اضطراب ناشي از توسعه بي رويه 
شهرها برهاند. اما دوچرخه در ايران به جز در مقطع كوتاهي آن هم در 
بدو ورود، به عنوان ابزاري تفريحي مفهوم نداشت و همواره وسيله اي 
براي حمل ونقل و انجام كار و فعاليت در سطح شهرهاي كشور به ويژه 

آنهايي كه در محدوده مركزي واقع هستند، محسوب مي شود.
با توجه به مزاياي خاص دوچرخه، در شــرايط موجود رويكردي به 
اين وسيله شده است، كه از آن جمله مي توان به طراحي مسيرهاي 
دوچرخه اشــاره كرد. ايده شهر ســالم، يكي ديگر از اين كوشش ها 
به شمار مي رود كه از جانب شــهرداري تهران در راه شناخت عوامل 
مســاعد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به منظــور اصالح فرهنگ 
شهرنشيني در ميان طيف هاي گوناگون جامعه صورت گرفته است.

نقش دوچرخه در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي قطعي است و 
استفاده از دوچرخه به ميزان قابل توجهي در تامين يكي از مولفه هاي 
اصلي توسعه پايدار در بخش حمل ونقل يعني مسائل زيست محيطي 

تأثيرگذار است.
دوچرخه بــه دو طريق در افزايش كيفيت زندگــي تأثير مي گذارد: 
مســتقيم، درصورتي كه راحتي و ايمني آن تامين شــده باشــد و 
غيرمســتقيم، از آنجايي كه جايگزين شــيوه هاي دودزا به ويژه در 
سفرهاي كوتاه مي شــود، با كاهش اين آلودگي ها، سالمت عمومي 
جامعه ارتقا مي يابد، آنچنــان كه از ديدگاه جهانــي نيز دوچرخه 
پايدارترين شيوه حمل ونقلي به شمار مي رود. شايان ذكر است طبق 
تحقيقات انجام شده، 10000دوچرخه و وسايلي مانند موتورهاي 
برقي به اندازه ساير وسايل نقليه شهري هم آلودگي توليد نمي كنند.

شايد جالب باشد بدانيم طبق مطالعاتي كه در استراليا و اروپا به طور 
مستقل انجام شده، با وجود آنكه دوچرخه سواران 2 تا 3برابر رانندگان 
تنفس مي كنند، نسبت به رانندگان وسايل نقليه موتوري، آلودگي 
كمتري را جذب مي كنند. اين واقعيت از آنجا ناشــي مي شــود كه 
دوچرخه فرصت مانور )گريز از نقاط آلوده در طول مسير( بيشتري 
داشــته و خود توليد آلودگي نمي كند؛ بنابراين شــدت آلودگي در 

اطراف دوچرخه سوار كمتر از خودرو است.
البته بررســي هاي پزشكي نشــان مي دهد، دوچرخه سواراني كه از 
نزديكي يك محل پر ترافيك در حال تردد هســتند، آلودگي ها را تا 
10برابر بيشتر نسبت به افراد پياده اي كه در آن محل ايستاده اند، وارد 
بدن خود مي كنند. اين مسئله مهر تأييدي است بر توسعه مسيرهاي 
دوچرخه سواري در شــهرها به ويژه تهران كه شــهروندان عادت به 
استفاده از خودروي شــخصي كرده اند و خيلي ها از نبود مسيرهاي 

ويژه ايمن دوچرخه گاليه مي كنند.
بنابراين براي مقابله با مشــكل مطرح شــده، درصــورت ممكن، 
مسيرهاي دوچرخه بايد از مناطق با آلودگي كمتر توسعه پيدا كند 
و از سوي ديگر مســيرها به شكلي باشــد كه گذر دوچرخه سوار از 

تقاطع هاي شهر با كمترين زمان توقف را امكان پذير كند.

 آغاز ساخت پيست موتورسواري
و اتومبيلراني در پايتخت 

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران در ديدار با سرپرست 
فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني، از اجراي دستور شهردار 

تهران براي ساخت پيست اتومبيلراني در حريم تهران خبر داد.
به گزارش همشــهري، در اين ديدار امير محســني، مديرعامل 
سازمان ورزش شــهرداري تهران با اشــاره به فعاليت هاي اين 
فدراسيون در حوزه شــهروندي گفت: آمادگي داريم با امضاي 
تفاهمنامه بــا فدراســيون موتورســواري و اتومبيلراني زمينه 
مشاركت بيشتر را بين شهرداري و مجموعه فني فدراسيون در 
حوزه ورزش و آموزش و تفريحات شهروندان تهراني ايجاد كنيم.

مازيار ناظمي، سرپرست فدراسيون اتومبيلراني و موتورسواري 
نيز با قدرداني از نگاه ويژه و حمايتي شــهردار تهران از رشــته 
موتورسواري و اتومبيلراني گفت: اين فدراسيون با مخاطب 50 
ميليون نفري در حوزه خدمات عمومــي و فرهنگي و آموزش و 
قطعا افزايش نشــاط اجتماعي و حتي ايمني مي تواند همكاري 

گسترده اي با مجموعه شهرداري و سازمان ورزش داشته باشد.
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حادثه كلينيك سينا به قدري دلخراش 
بود كه جلسه225 شوراي شهر تهران شورا

مثل جلسه پيش به بررسي اين موضوع 
اختصاص پيدا كرد. قرار بــود عليرضا زالي، رئيس 
دانشــگاه علوم پزشــكي شهيدبهشتي درخصوص 
حادثه اين كلينيك در صحن شــورا حاضر شود، اما 
غيبت كرد تا نماينده اش در اين جلسه حضور يابد. 
همين موضوع انتقاد بســياري از اعضاي شــورا را 
برانگيخت. محسن هاشــمي، رئيس شوراي شهر 
خطاب به اعضاي شورا گفت: »يادتان هست كه در 
جلسه هم انديشي شنبه گذشته اعضاي شورا تقاضا 
كردند كه از وزارت بهداشت و كار، افرادي را دعوت 
كنيم كه در اين خصوص صحبت كنند كه من با آقاي 
زالي صحبــت كردم و اعالم كرد مــن نمي توانم در 
جلسه يكشنبه باشم اما سه شنبه مي آيم و امروز هم 
ديدم كه نمايندگانش را فرســتاده و صالح نبود كه 
اجازه واردنشــدن ندهم و ديديد كه يك ساعت نيز 
بررسي دستور اول به طول انجاميد و مهمان نوازي 
ايجاب مي كرد كه نمايندگان هم حرف بزنند.« پيش 
از او، الهام فخاري گفت: »اين شــأن شــورا نيست 
مسئولي كه دعوت كرده ايم در جلسه حاضر نباشد.« 
زهرا صدراعظم نوري نيز با بيان اينكه جايگاه شورا 
باالســت و وقتي رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي 
شهيدبهشتي را دعوت كرديد و نيامده نبايد نماينده 
او را قبول كنيد، تأكيد كرد: »چــرا اين نماينده در 
ســخنان خود به ما توصيه مي كند؟ به نظرم بعد از 
مدتي كشته هاي حادثه مقصر شناخته مي شوند و 
حال اجازه هم نمي دهيد اعضاي شورا بحث كنند تا 
ابهامات رفع شود.« در ادامه محسن هاشمي گفت: 
»اينكه مي گويند  شأن شورا حفظ نشده، مهمان بايد 
 شأن محلي كه به آن دعوت مي شود و ميزبان را حفظ 
كند و مــن معتقدم كــه مســير قانوني بــوده و 
مهمان نوازي كرديــم.« او در واكنش به تشــديد 
اعتراضات اعضاي شورا به طنز گفت: »همه ماسك 
دارند و شبيه هم هستند، نمي توانم بگويم ماسك را 
بردار تا ببينم كي هســتي.« هاشــمي با اشاره به 
عدم حضور بموقع اعضا در صحن شورا گفت: »از  شأن 
شــورا صحبت مي كنيد، در حالي كه  شأن شورا اين 
است كه همه رأس ساعت8:30 در صحن باشند نه 
اينكه من مجبور باشــم با 9نفر جلسه را آغازكنم و 

45دقيقه بعد از آن اعضا بيايند.« 
در ادامه ســيدهادي ميرهاشــمي، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشــكي شهيدبهشــتي در صحن 
شــورا با بيان اينكه هم اكنون ســاختمان ســابق 

وزارت بهداشت هم ناايمن اســت، و اگر حادثه اي 
رخ دهد به جاي 19نفــر 600نفر جــان مي بازند، 
گفت: »پيشــنهاد مي كنيم، اعطاي مجوز هاي الزم 
به مؤسســات مختلف، اعم از مؤسســات درماني 
در قالب كاربــري تجاري و اداري باشــد، تا رعايت 
استاندارد هاي ايمني ســختگيرانه تر اعمال شود.« 
او با بيان اينكه مجوزهاي اين ملك، ســال ها پيش 
توسط وزارت بهداشت داده شد، تأكيد كرد: »ملك 
مســكوني مي تواند در صورت رعايت نقشــه هاي 
مصوب وزارت بهداشــت، مجوزها را دريافت كند.« 
ميرهاشــمي صحبت هاي ديگري هم انجام داد، اما 
صدراعظم نوري قانع نشد و تأكيد كرد: »صحبت هاي 
نماينده وزارت بهداشت در صحن، ابهامي را درباره 

انفجار »كلينيك سينا مهر« برطرف نكرد.« 

فرايند اصالح ساختار شهرداري
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران در نطق پيش از دســتور به اصالح ســاختار 
شــهرداري پرداخت. سيدحسن رسولي گفت: »در 
فرايند اصالح ساختار شهرداري، با توجه به ظرفيت 
شغلي فراوان، احدي از كاركنان زحمتكش اخراج 
و بيكار نخواهد شــد. بلكه ثبات اســتخدامي آنان 
بيشتر نيز مي شــود؛ به گونه اي كه كاركنان شركت 
خدمات اداري شهر، مســتقيما بر اساس آيين نامه 
اســتخدامي كاركنان موقت، با شــهرداري طرف 
قرارداد خواهند شــد. همچنين ســازمان ها داراي 
پست سازماني مصوب شــهرداري تهران مي شوند، 
كه موجب ثبات استخدامي كاركنان است.« رئيس 
كميته منابع انساني و تشكيالت شوراي شهر تهران 
عنوان كرد: »صاحب نظران حوزه سازمان و مديريت 
بر اين باورند تشــكيالت كه بســتر اداره بهينه هر 
دستگاه اجرايي است، از حيث اثربخشي و كارآمدي 
و انطباق با شرايط زماني حداقل مي بايست هر 4سال 
يك بار مورد آسيب شناسي و بازطراحي قرار گيرد. 
همچنان كه باغداري ثمربخــش بدون انجام هرس 
نوبهاري درختان امكانپذير نيست، كارآمدي سازمان 
نيز بدون توســل به هرس متناوب سازماني، انتظار 

بيهوده اي است. برخالف اين قاعده علمي، متأسفانه 
اين مهم در شهرداري تهران طي دهه هاي اخير به جز 
در جهت بزرگ تر شدن ابعاد سازمان مغفول مانده 
است. امروز بخشي از واحدهاي سازماني شهرداري 
در اثر گسترش غيراصولي و موازي بودن وظايف، به 
2برابر تعداد مورد نياز رسيده اند. يعني در اين سطح، 
به طور متوسط براي انجام يك ماموريت شهرداري 
2واحد سازماني مشــابه، پيكره سازماني را از حيث 
تناسب علمي و منطقي حد و اندازه سازمان مختل، و 
مسير خدمت رساني را پيچيده كرده است.« به گفته 
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه، تحقق وعده 
داده شده به شهروندان شــريف تهراني كه صاحبان 
اصلي شهرداري هســتند، در جريان رأي اعتماد به 
آقايان دكتر نجفي، مهندس افشاني و دكتر حناچي، 
يكي از شروط اصلي شوراي اسالمي شهر تهران بوده 
است. هرسه اين بزرگواران اين شرط را پذيرفته، و 
پايبندي خويش را به اجراي اين مهم به صورت واضح 
اعالم كرده اند. ســپس گزارش كميسيون برنامه و 
بودجه تقديم هيأت رئيسه شده، تا در دستور علني 

صحن قرار گيرد.

طرح ويژه منطقه22
در جلسه صبح ديروز اعضاي شــورا به يك فوريت 
بررســي طرح ويژه منطقه22 رأي دادنــد. پيروز 
حناچي، شــهردار تهران كه در اين جلســه حضور 
داشــت، در جريان بررســي يك فوريت طرح ويژه 
منطقه22 گفــت: »در حوزه شهرســازي اتفاقات 
نادري در اين منطقه رخ داده و توافقاتي انجام و در 
حال رخ دادن است كه براساس طرح تفصيلي نيست. 

اعضاي شوراي شهر در جريان تمامي مراحل بررسي 
طرح ويژه منطقه22 بودند و گمان ما اين بود كه نياز 
به تصويب اين طرح در شوراي شهر تهران نيست، اما 
پس از تشكيك حقوقي با گذشت يك سال كه اين 
طرح آماده ابالغ است آن را به صورت يك فوريت به 
شورا ارائه مي كنيم كه اميدواريم با سرعت در دستور 
كار شــورا قرار گيرد تا وضعيت ايــن منطقه از نظر 
ريلي، دسترسي ها و خدمات عمومي مشخص شود.« 
او تأكيد كرد: »طرح منطقه22 نزديك به يك سال 
است كه آماده ابالغ شــده، ولي نتوانسته ايم آن را 
ابالغ كنيم. اگر يك فوريت امروز به تصويب رسيده و 
هفته آينده به نتيجه برسد، براي ما مهم است.« در 
نهايت از 16عضو حاضر در شوراي شهر 15عضو به 

اين يك فوريت رأي مثبت دادند.
بررســي پالك ثبتي باغ ها يكي ديگر از دستورات 
جلسه بود. به اين ترتيب، پالك ثبتي 513 مترمربع 
در منطقه يك و در ميدان نوبنياد واقع شــده است 
كه كاربري قديم آن مسكوني بوده است.« ساالري 
با بيان اينكه سطح اشغال اين بنا 44درصد از سند 
اســت و فعال 11اصله درخت دارد، ادامه داد: »نظر 
كميســيون تخصصي مبني بر باغ نبودن، است.« 
درنهايت باغ بودن اين ملك نيز با رأي موافق اعضا به 
تصويب رسيد. پالك ثبتي ديگر در خيابان فرشته 
بيش از هزار مترمربع اســت كــه كاربري قديم آن 
مســكوني اعالم شــد كه باغ بودن اين ملك نيز به 
تصويب اعضاي شوراي شهر رســيد. علي اعطا در 
جريان بررســي پرونده پالك ثبتي 72/3970/79 
واقع در بلوار ارتش )منطقه يك( گفت: »در شــورا 
نبايد به گونه اي عمل شود كه شهروندان از كاشتن 

درخت پشــيمان شــوند. در اين زمين براســاس 
آيين نامه حدنصاب باغ بودن وجود 68 درخت است 
كه پالك مزبــور از حد نصاب تعــداد درختان، 28 
درخت بيشتر دارد. در پرونده هاي پيشين براساس 
حد نصاب رأي باغ داديم و از اعضاي شورا مي خواهم 
در اين پرونده به نظر كارشناســان كميسيون مبني 
بر باغ بودن رأي بدهند. 3 ســال گذشــته فرصت 
اين اصالح وجود داشــت اما انجام نشــد و بايد در 
مدت باقيمانده از شــورا اين اصالح انجام شــود.«  
گزارش شــوراياري منطقه7 شهر تهران يكي ديگر 
از موضوعات روز گذشته جلسه شــورا بود. محمد 
ساالري پس از استماع گزارش شوراياري منطقه7 در 
صحن شوراي شهر تهران كمبود سرانه هاي خدماتي، 
كمبود پاركينگ، تعريض معابر، امالك فريز شــده 
خيابان پاكســتان و... را مهم ترين مشكالت منطقه 
7 دانست و خواســتار انجام اقدامات الزم براي رفع 

اين مشكالت شد.

راه اندازي سامانه پايش برخط شهرداري تا پايان 
تابستان

براي شــفافيت شــهر هوشــمند تا پايان تابستان 
اطالعات عمومي ساختمان هاي با كاربري عمومي 
روي سامانه شفافيت در قالب نقشه با شهروندان به 
اشتراك گذاشته مي شــود. اين خبري بود كه بهاره 
آروين، عضو هيأت رئيســه شوراي شــهر تهران در 
جمع خبرنگاران داد و گفت: »دي ماه سال گذشته 
شوراي شهر مصوبه اي با عنوان »الزام شهرداري به 
راه اندازي سامانه پايش برخط« به تصويب رساند و 
شهرداري ملزم بود طي 4ماه ســامانه را راه اندازي 
كند و اطالعات را در دسترس شهروندان قرار دهد. 
اما بعد از حادثه آتش سوزي كلينيك سينا با پيگيري 
مطلع شديم اين مصوبه اجرايي شده و نسخه اوليه 
اين سامانه براي كميســيون هاي مختلف شوراي 
شهر ارائه شــده اســت.« او ادامه داد: »با شفافيت 
شهر هوشمند شــهروندان از مشــخصات و ايمني 
ساختمان ها مطلع مي شوند و با يك كليك مي توانند 

به آن دسترسي پيدا كنند.«  

مسيرهاي دوچرخه سواري: 
2پل جهت اتصال 4بوستان فدك، 13هكتاري، 

پرديسان، نهج البالغه )در حال احداث( 
شروع احداث مسيرهاي دوچرخه: 1399

تعداد ايستگاه هاي دوچرخه: 20
ميزان كل مسيرهاي دوچرخه سواري در منطقه: 

47كيلومتر
تعداد خانه هاي دوچرخه: 3

مسيرهاي دوچرخه سواري: 
هنگام، فرجام، بزرگراه شهيد سليماني، شاهد، 

عبا س پور، خواجه عبداهلل، شهيد عراقي، و...
شروع احداث مسيرهاي دوچرخه: 1398

تعداد ايستگاه دوچرخه: 4
ميزان كل مسيرهاي دوچرخه سواري در منطقه: 

25كيلومتر
تعداد خانه هاي دوچرخه: 5 )يك خانه دوچرخه 

ويژه معلوالن در پارك پليس وجود دارد.(

مسيرهاي دوچرخه سواري: 
خيابان حناني حد فاصل نفيسي تا بوذري، خيابان 

كانون اصالح و تربيت تا فرهنگ، فلكه دوم صادقيه 
تا ستاري، جنت آباد شمالي )در مرحله احداث( 

 شروع احداث مسيرهاي دوچرخه: 1399
تعداد ايستگاه هاي دوچرخه: 2

ميزان كل مسيرهاي دوچرخه سواري در منطقه: 
30كيلومتر

تعداد خانه هاي دوچرخه: 13 )8خانه در حال 
بهره برداري و 5خانه در حال تكميل است(

مسيرهاي دوچرخه سواري: 
دور پارك آبي آزادگان، خيابان صدوقي حدفاصل 

پارك دارالقرآن تا پارك كوهسار)در حال 
بهره برداري(، شهرك كيانشهر )در حال احداث(

شروع احداث مسيرهاي دوچرخه: 1398
تعداد ايستگاه هاي دوچرخه: 1

ميزان كل مسيرهاي دوچرخه سواري در منطقه: 
12كيلومتر

تعداد خانه هاي دوچرخه: 10

منطقه 2:

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 15: 

مدير حمل ونقل پاك شهرداري تهران: وضعيت 
دوچرخه سواري در تهران مطلوب و بي سابقه است 
و اميدوارم سهم آن در حمل ونقل عمومي تا پايان 

سال به يك درصد برسد

اطالعات برخی از مسيرهای جديد 
دوچرخه سواری مناطق

توضيح نماينده زالي قانع كننده نبود
دويست وبيست وپنجمين جلسه شوراي شهر تهران صبح ديروز بدون حضور 

زالي به عنوان مهمان برگزار شد

تذكرها و پيشنهادهاي اعضاي شوراي شهر

الهام فخاري

اهميت طرح دوفوريتي كه به صحن آمده است، درست و روشن اســت اما قبل از ارائه طرح دوفوريتي در صحن، معاونان شهرداري تهران بايد اين 
موضوع را به اطالع اعضاي شوراي شهر مي رساندند. حل مسائل شهر تهران در اولويت امور است. همكاري و تعامل يكجانبه درست نيست، انتظار 
مي رفت مديران مرتبط با حوزه، طرح دوفوريتي را از روز يكشــنبه )15تير( تا به امروز )ديروز( در اختيار اعضاي شــورا مي گذاشتند. تعامل شورا 
با شهرداري نمي تواند يك طرفه باشــد. شوراي شهر تهران با شــهرداري همكاري مي كند و حل مسائل شهر در اولويت اســت، اما يكدستي شورا و 
شهرداري نبايد به اين نقطه برسد كه اعضا در لحظه با ارائه طرح از سوي شــهردار تهران مواجه شوند؛ از اين رو الزم است در نحوه تعامل با شوراي 

شهر تجديد نظر صورت گيرد.

مجيد فراهاني

درباره حادثه كلينيك ســينا چرا وزارت بهداشــت به وظايف اصلي خود در بحث نظارت و وظايفي كه براي اين ارگان درنظر گرفته شــده است، عمل 
نمي كند. به دانشگاه علوم پزشكي براي ارائه مجوز و موافقت اصولي و نظارت ايمني تفويض اختيار شده و جالب بوده كه تاكنون هيچ گونه پاسخگويي 
درخصوص اين فاجعه ارائه نشده است. چرا مســئوالن وزارت بهداشت خود را كنار كشــيده اند و هيچ صحبتي نمي كنند؟ وزارت بهداشت وظايف 

مصوب در قبال نظارت بر ساختمان هاي زيرمجموعه داشته و اختيار قانوني دارد و الزم است پاسخگو باشد.

   افزايش آمار كرونايي ها
رئيس شوراي شهر تهران از افزايش تعداد مسافران مترو 
و اتوبوس خبر داد و از مردم خواســت كه فاصله گذاري 
اجتماعي و استفاده از ماســك را جدي بگيرند. محسن 
هاشمي در پايان جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران با 
حضور در جمع خبرنگاران ضمن هشدار به شيوع كرونا در 
تهران، گفت: »مجددا شاهد پيك كرونا در تهران هستيم 
به گونه اي كه براســاس آماري كه از سازمان بهشت زهرا 
دريافت كردم 2روز پيش 7۰كرونايي در بهشــت زهرا 
دفن شدند. دفن 7۰كرونايي در تهران در حالي است كه 
ما اوايل خردادماه تعداد دفن شدگان بيماري كرونايمان 
حتي به ۱۹نفر نيز رســيده بود و روزبه روز تعداد در حال 
كاهش بود كه مجددا آمارها افزايش يافت.« عضو شوراي 
شهر تهران اضافه كرد: »با بازگشايي مجدد مشاغل شاهد 
افزايش مسافران مترو و اتوبوس هم هستيم به گونه اي كه 
در مترو تعداد مســافران از يك ميليون نيز عبور كرده و 
متأسفانه بيماري روز به روز در حال افزايش است و از مردم 

درخواست مي كنيم كه موضوع ماسك را جدي بگيرند.« 
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گفتوگو

حكمفيفادرخصــوصپرونــدهگابريلكالدرونباباشــگاه
پرســپوليساعالمشــدوسرخپوشــانبايد745هزاردالر
برايتسويهحساببااينســرمربيآرژانتينيپرداختكنند.
خواكينووالنســيا،دســتيارانكالدرونمجموعا165هزار
دالرازپرســپوليسطلبكارندوخودكالدرونهمبايد2قسط
300و280هزاردالريازباشگاهپرســپوليسدريافتكند.
گابريلكالدروندرابتدايفصلباتصميمايرجعربسرمربي
پرســپوليسشــدامادرزمســتانباتصميممحمدحســن
انصاريفردازســمتخودكنــاررفتوجايــشرابهيحيي
گلمحمديداد.تصميميكهحاالمشخصشده27ميليارد
تومانهزينهرويدســتباشگاهپرســپوليسگذاشتهاست.
پرسپوليســيها7.5ميلياردتومانبابــتدريافترضايتنامه
يحييگلمحمديبهباشــگاهشــهرخودروچكدادندكهبا
احتســابدســتمزد2.5ميلياردياينمربيبراينيمفصل
دوم،هزينهجذبيحييبه10ميلياردتومانميرسد.ازسوي
ديگرمســئوالنپرســپوليسبايدمبلغقراردادكالدرونراتا
پايانقرارداداويعنيتاپايانفصلجاريبپردازندكهباحكم
745هزاردالريفيفاوباتوجهبهقيمتامروزدالر،اينرقمبه
17ميلياردتومانميرسد.17ميلياردتومانبابتجلبرضايت
كالدرونو10ميلياردبابتاستخداميحيي؛اينتاوانياستكه
پرسپوليسيهابايدبابتتصميمنابخردانهانصاريفردواخراج

سرمربيتيمصدرنشينبپردازند.
  پرسپوليس به دنبال مذاكره

گابريلكالدرونپيشتراعالمكردهبودكهحاضراستقبلاز
اعالمرأيفيفاپايميزمذاكرهبامسئوالنباشگاهپرسپوليس
بنشــيند.اوروزگذشــتهدرگفتوگويكوتاهيباهمشهري
هممجددااينموضوعراتكرارواعــالمآمادگيكردكهبابت
مطالباتشباسرخپوشانمذاكرهكند.پرسپوليسيهادرپرونده
برانكوبرنامهپرداختيمعيننكردندورأيصادرشدهازسوي

فيفارابهدادگاهعاليورزشبردندتاباصرفهزينهدادرسي،
شانسدوبارهايبرايتجديدنظربهدستبياورند.امادرمورد
پروندهكالدرونبهنظرميرسدمسئوالنباشگاهقصديبراي
حضوردرCASندارند.طبقاعالمرسولپناه،پرسپوليسيها
قصددارندباگابريلكالــدرونتوافقكنندتابارقمپايينتري
پروندهاينمربــيآرژانتينيراببندند.پرســپوليسعالوهبر
كاهشمبلغ،احتماالبهدنبالايناســتكهزمانبيشتريرا

براياينموضوعدراختيارداشتهباشد.

فرشاد احمدزاده: با حرف من و بقيه ليگ 
تعطيل نمي شود

مطمئنمطارمييكروزدريكتيمبزرگاسپانيايي
بازيخواهدكرد

 حميدرضا عليپور| فرشاد احمدزاده، هافبك سابق پرسپوليس اين 
روزها به خوبي توانســته در تركيب فوالد جا بيفتد و نقش مهمي در 
نتايج تيمش داشته باشد. فرشاد اين هفته يكي از 2گل فوالد را مقابل 
ماشين سازي زد و با وجود قد كوتاهش يك بار ديگر آمار گل هايش با 
ضربه سر را باال برد. او درخصوص شرايط خودش به سؤاالت همشهري 

پاسخ داده است.

 اين روزها شرايط خوبي در فوالد پيدا كرده اي.
منهميشهتالشميكنمهمهازمنراضيباشندوسعيميكنمبراي
تيميكهدرآنبازيميكنمچيزيكمنگذارم.واقعيتايناستكهمن
درستزندگيميكنموچونباحاشيههاكاريندارمهميشهدراوجهستم.

 باز هم روي ضربه سر گل زدي.
منازبچگيدرشهريبزرگشدهامكههمهعاشقواليبالبودهاند.بههمين

دليلكامالبلدمكه3گامبزنموميتوانمخيليخوببپرم.
 به نظر مي رسد نكونام حسابي توانسته فوالد را دگرگون 

كند.
نكوناماصالاحتياجيبهتعريفمنندارد.اودرباالترينسطحفوتبالتوانسته
بازيكندوازنظرمربيگريهمكامالحرفهاياستوتوانستهتيمراباتفكرات

خودپيشببرد.
 بازي هاي پرسپوليس را هم دنبال مي كني؟

واقعيتايناستكهمنيكبازيكنحرفهايهستمودورازاخالقاست
كهازتيميپولبگيرموبهفكرتيمديگريباشــم.بههميندليلدوراز

حرفهايگرياستكهبهپرسپوليسفكركنم.
 اخبار نگران كننده اي از مبتال شدن چند بازيكن فوالد 

به كرونا منتشر شده است. تو هم جزو بازيكنان كرونايي هستي؟
دراينبارهبهتراستپزشكتيمصحبتكند.

 فوالد به همين خاطر حاضر نشد با نساجي بازي كند.
مندراينبارهتابعدستوراتكادرفنيهستمامااينراخوبميدانمكهقطعا
فدراسيونفوتبالبهخاطرحرفمنوسايربازيكنانليگراتعطيلنميكند.
 دوست صميمي ات مهدي طارمي هم اين روزها حسابي 

توانسته در ليگ پرتغال بدرخشد.
طارميدلشخيليپاكاستوحقشاستكهبهباالترينسطحفوتبال
برســد.منمطمئنماويكروزدريكيازتيمهايبزرگاسپانيابازي

ميكند.
 طلبت را از پرسپوليس گرفتي؟

هنوزازپرســپوليس600ميليونطلبكارهستم.
روزيكهانصاريفردبهمانيازداشتبهمننامه
دادبادستخطخودشكهتافرداپولميدهم.
اماتامنازپرسپوليسرفتمديگرجوابمنرا

نداد.

يحيي تهديد به كناره گيري كرد
گل محمدي در گفت و گو با ورزش3 با اشاره به اختالف نظر ميان اعضاي سه نفره هيأت مديره، اين موضوع را در  شأن 
باشگاه ندانسته و از وزارت ورزش خواسته تا هر چه زودتر به اين مسئله ورود كند. او مدعي شده اگر در روزهاي 
آينده اين اتفاق رخ ندهد از سمتش كنار خواهد رفت.

بهروزرســايلي|درشــرايطيكهتنها7هفتهبه
پايانمسابقاتپرماجرايليگنوزدهمباقيمانده،
پرســپوليسبافاصله12امتيازيازرقباشــانس
اصليقهرمانياينرقابتهابهشمارميرود.بااين
مقدمهبدنيست7نكتهرادرموردحالوهواياين

روزهايپرسپوليسبخوانيد:
1مســلمايكــيازمهمترينرازهــايموفقيت
پرسپوليسدراينسالها،ساختاردفاعيمستحكم
بودهاســت.سرخپوشــانبعداز23بازيدرليگ
نوزدهمفقــط11گلخوردهدارنــد؛يعني3گل
خوردهكمترازفوالدكهدوميــنخطدفاعيبرتر

ليگرادراختياردارد.از3فصلگذشــتههمكه
پرسپوليسقهرمانشده،2فصلراباكسبعنوان
بهترينخطدفاعيليگپشــتسرگذاشتهويك
فصلديگردراينزمينهدومينتيمبرتربودهاست.
برايپيبردنبهارزشساختاردفاعيايدهآل،بد
نيســتبهيادبياوريددرليگپانزدهمتيمرؤيايي
برانكوصرفابهخاطردفاعودروازهمتزلزلقهرماني
رابهاستقاللخوزستانواگذاركرد.سرخهاآنسال
34گلخوردندكهازمجموعگلهايخورده3سال

اخيربيشتربودهاست.
2يكنكتهشگفتانگيز؛پرسپوليسپارسالبه

ســختيودرآخرينهفتهقهرمانياشرامسجل
كرد،اماامســالازهفتههاجلوتركانديدايقطعي
كســبجاماســت.مهمتريندليلاينموضوع،
كاهشتعدادمســاويهايشاســت.پرسپوليس
پارســالدرفصلآخــربرانكو13مســاويداد؛
درحاليكهامسالفقط2مساويداده.اينمسئله
باعثميشودحتي4شكستهمخلليدرپيشروي
آنهابهســمتقهرمانيايجادنكنــد.بدونترديد
درسيســتمپيروزيهاي3امتيازي،مساويفرق

چندانيباشكستندارد.
3امسالانتقادهايبســيارزياديازخطحمله
كمرمقپرسپوليسشــده،امابدنيســتبدانيد
تاهمينجــايفصلاينتيمبــا35گلزده،فقط
يكگلازپارســالكمترزده.پرسپوليسدركل
ديدارهايليــگهجدهــم36گلزد؛فصليكه
بسيارياعتقاددارندكســالتبارترينتيمبرانكو

اكرانشد.
4پرسپوليستااينمقطعازفصلبا17پيروزي،
يكپيروزيبيشــترازكلليگهجدهمبهدست
آوردهاســت.در5ســالاخيربيشــترينتعداد
پيروزيهايسرخپوشانمربوطبهليگشانزدهم
ميشــودكهاينتيم20پيروزيبهدســتآورد.
رسيدنبهاينحدنصابدر7هفتهباقيماندهچندان
دشواربهنظرنميرســد؛مخصوصاكهپرسپوليس
بازيهايچندانســختينداردوميتواندحداقل

3تاازآنهارابابرتريمقابلرقباپشتسربگذارد.
5در2قهرمانــياولپرســپوليس،آقــايگل
مسابقاتهمازاينتيمبود.ليگشانزدهممهدي
طارميبا18گلبهاينموفقيتدستيافتوليگ
هفدهمعلــيعليپوربــا19گل.درليگهجدهم
اماآقايگليازكفســرخهارفتوعليپور14گله
پشتسراستنليكيروش16گلهباقيماند.امسال

همبعيداستآقايگليبهپرسپوليسبرسد.فعال
ترابي9گلهوعليپور8گلهپشتسرمغانلوي12گله
ازپيكانقراردارنــد.پسمهاجمانســرخبراي

بازپسگيرياينعنوانكارسختيدارند.
6باقهرمانييحييگلمحمديدرليگنوزدهم،
تعدادايرانيهاوخارجيهايفاتــحليگبرتردر
پرسپوليسمساويخواهدشــد.3تابراييحيي،
افشــينقطبيوعليپروين،3تاهمبرايبرانكو.
البتهنيميازقهرمانياحتماليامســالمتعلقبه

گابريلكالدرونآرژانتينيخواهدبود.
7قهرمانياحتماليدرليگنوزدهم،پرسپوليس
رابهتنهاييدرصدرفهرستپرافتخارترينتيمهاي
تاريخليگبرترقرارخواهدداد.تاامروزپرسپوليس
وسپاهانهردو5قهرمانيو2نايبقهرمانيدارند،
اماپوكرپرسپوليستعدادجامهايليگبرترياين

تيمرابهعدد6خواهدرساند.

   اسرار تيمي كه مي خواهد قهرمان شود
  7 نكته در مورد پرسپوليس در فاصله 7هفته به پايان ليگ برتر

كالدرون: هنوز هم حاضرم مذاكره كنم
در شرايطي كه مسئوالن باشگاه پرسپوليس هنوز نتوانسته اند 
مطالبات برانكو را پرداخت كنند، فيفا دوشنبه شب در اقدامي 
قابل پيش بيني اين باشــگاه را به پرداخت 745هزار دالر بابت 
پرونده مطالبات كالدرون و دســتيارانش محكوم كرد. در اين 
حكم به باشــگاه پرسپوليس ابالغ شــده كه گابريل كالدرون 
3۰۰هزار دالر بابت قسط دوم قراردادش طلبكار است و 2۸۰هزار 
دالر نيز باقيمانده قرارداد و پاداش اين مربي آرژانتيني است. به 
اين ترتيب مجموع مطالبات اين مربي از باشگاه پرسپوليس به 
رقم 5۸۰هزار دالر رسيده كه با احتساب طلب 165هزار دالري 

دستيارانش، اين مبلغ به 745هزار دالر مي رسد.
سرمربي سابق پرسپوليس كه حاال با حكم فيفا برنده پرونده خود 
با باشگاه پرسپوليس شده، با وجود عدم تمايل خود براي صحبت 
در مورد اين موضوع ديروز به چند سؤال همشهري پاسخ داد. 
كالدرون درخصوص حكم فيفا و محكوميت باشگاه پرسپوليس، 
گفت: »من از همان ابتدا سعي كردم با مديران پرسپوليس مذاكره 
كنم اما آنها نخواســتند مذاكره كنند و من هم به همين دليل 
همه  چيز را به وكيل خودم سپردم و او تمام كارهاي من را پيگيري 
كرد.« سرمربي سابق پرســپوليس درخصوص اينكه همچنان 
حاضر است بابت نحوه پرداخت اين مبلغ با باشگاه مذاكره كند، 
گفت: »من به خاطر هواداران و تيم خوب پرســپوليس حاضرم 
همچنان با مديران باشگاه مذاكره كنم.« كالدرون درخصوص 
اينكه با توجه به قيمت ارز اين مبلغ حسابي مديران باشگاه را 
با مشكل روبه رو مي كند هم گفت: »اين مبلغي است كه فيفا هم 
آن را تأييد كرده است و من هم در مورد آن ديگر حرفي ندارم.«

  حكم كالدرون آمد؛   17ميليارد تومان
  پرسپوليس بابت تصميم عجيب مديرعامل
  وقت خود بايد 27ميليارد تومان ضرر بدهد
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ليلي خرســند| كشمكش ها بين فدراســيون سواركاري و 
وزارت جهادكشــاورزي ادامه دارد. درگيري سر اين است 
كه فدراسيون اســب ها را ميكروچيپ گذاري كند و به آنها 
شناسنامه بدهد يا جهادكشاورزي. با اينكه مراجع قضايي اين 
مسئوليت را به فدراسيون داده اند اما جهادكشاورزي هنوز 

خودش را متولي مي داند.
طبق قانون نظام جامع دامپروري كه روزهاي آخر سال 1387 
در مجلس به تصويب رسيد، وزارت جهادكشاورزي مسئول 
همه امور دام است. اسب هاي ورزشي هم مشمول اين قانون 
مي شــوند اما اسب هاي ورزشــي، متولي ديگري هم به نام 
فدراسيون سواركاري دارند. طبق توافقي كه سال هاي گذشته 
فدراسيون سواركاري و وزارت جهادكشاورزي كرده بودند، 
ميكروچيپ گذاري و صدور شناسنامه اسب ها به فدراسيون 
واگذار شده بود اما از 2ســال پيش وزارت كشاورزي به اين 

توافق پايبند نماند.
ميكروچيپ روش شناسايي جانداران با امواج راديويي است. 

اين دستگاه به اندازه يك دانه برنج است و زير پوست جاندار 
كاشته مي شود. مسعود خليلي، رئيس فدراسيون سواركاري 
به همشهري مي گويد: »فدراسيون با وزارت جهاد كشاورزي 
توافق كرده بود كه به نيابت از جهاد براي اسب هاي ورزشي 
شناسنامه صادر كند و دوستان هم در جهاد نظارت عالي را 
داشته باشند. اين روند در 4سال گذشته ادامه داشت ولي با 
تغيير و تحول در وزارت جهادكشاورزي، افراد جديد گفتند 
اين تفويض اختيار را قبول ندارند و خودشان براي اسب هاي 
ورزشــي هم ميكروچيپ  مي گذارند و هم شناسنامه صادر 

مي كنند.« 
فدراسيون سواركاري ايران هم مثل همه فدراسيون هاي ديگر 
زيرنظر فدراسيون جهاني فعاليت مي كند و سپردن امور اسب 
به يكي از وزارتخانه هاي دولتــي، با ماهيت غيردولتي بودن 
فدراسيون ها منافات دارد. خليلي تأكيد مي كند كه وزارت 
جهادكشاورزي نمي تواند با مراجع بين المللي در ارتباط باشد: 
»فدراسيون ما با 3فدراسيون جهاني و 12انجمن  بين المللي 

در ارتباط است و ماموريت هاي بين المللي اش را  زيرنظر آنها 
انجام مي دهد. به صراحت مشخص شده كه دولت نمي تواند 
در امور فدراسيون دخالت كند. فدراسيون هاي بين المللي 
فقط فدراســيون را به عنوان متولي كار مي شناسند. براي 
عضويت در اين 12انجمن هم بايــد مراحل طوالني اداري 
طي شود كه در كوتاه مدت امكان پذير نيست. ما از دوستان 
خواهش كرديم كه آنها به وظايف خودشان برسند و ما هم به 
وظايف خودمان. انجام بعضي از آزمايش ها از ضرورت هاي كار 
ما ست. براي ساير دام ها مثل گاو و گوسفند كه نيازي نيست 
پدر و مادر مشخص شــود و دام شجره نامه و تبارنامه داشته 
باشد. اما داشتن اين موارد براي اسب ورزشي ضرورت است.« 
حدود 2 ماه پيش وزارت ورزش و وزارت جهادكشــاورزي 
با حضور اســحاق جهانگيري، معاون اول رياست جمهوري 
جلسه اي داشتند. 2 وزارتخانه توافقنامه اي امضا  كردند كه 
به تأييد سازمان بازرسي هم رسيد. اين توافقنامه به هر دو 
وزارتخانه ابالغ شد و طبق آن، مسئوليت  اسب هاي ورزشي 

به خصوص ميكروچيپ به فدراسيون واگذار شد اما خليلي 
مي گويد اين توافق زير پا گذاشــته شــده است: »دوستان 
دوباره سنگ اندازي كردند و با وجود اينكه در حضور مهندس 
جهانگيري، معاونت حقوقي نهاد رياســت جمهوري و بين 
وزرا  اين توافق شد، با استان ها مكاتبه كرده  و گفته اند كه كار 

فدراسيون براي ميكروچيپ گذاري غيرقانوني است.« 
اين درگيري فدارســيون و وزارت جهادكشاورزي، مالكان و 
باشگاه  داران را با مشكل مواجه كرده است. نزديك به 2سال 
اســت كه كره هاي جديد نه ميكروچيپ گذاري شده اند و نه 
شناسنامه  اي دارند و اين يعني آنها نمي توانند در مسابقات 
شركت كنند. خليلي مي گويد: » آراي قضايي وجود دارد. ما 
به دادگاه رفتيم و رأي به نفع فدراسيون صادر شد. به تازگي 
هم اين موضوع در امــور هماهنگي و رفع اختالفات حقوقي 
دســتگاه هاي اجرايي كشــور مطرح  و قرار شد طبق همان 
توافقنامه جلو برويم، همه مــدارك و اطالعيه ها هم موجود 
است اما هنوز مشــكل پابرجاســت. اين درست نيست كه 
دستگاه هاي دولتي از هم شكايت كنند. آقاي سلطاني فر هم 
ما را از اين كار نهي كرده اند.« به گفته خليلي در اين 2سال 
مالكان 10ميليارد ضرر كرده اند، فدراسيون  هم ده ها ميليارد 
تومان ضرر كرده است: »در دوره قبل مركز اصالح نژاد مجوز 
داد تا 10هزار ميكروچيپ وارد كنيم. اين ميكروچيپ ها در 
كارخانه اي در آلمان ساخته شده اند اما اجازه نمي دهند كه 
آنها را به كشور وارد كنيم. متأسفم كه بگويم ولي دوستان دارند 
لجبازي مي كنند. اين پول ما و پول جهاد نيست، اين سرمايه 
مالكان و كشور است كه دارد از بين مي رود.« گفته مي شود 
دليل اصلي اين دعواها بر سر پول اســت. ماه هاي گذشته 
مالكان اسب ها براي ميكروچيپ  گذاري و صدور شناسنامه 
هر اسب 700هزار تومان به وزارت جهادكشاورزي پرداخت 
كرده اند. خليلي مي گويد گرفتن اين پول خالف قانون است: 
»ماده17 قانون نظام جامع دامپروري كشور مي گويد وزارت 
جهادكشاورزي موظف است با استفاده از اعتبارات و امكانات 
مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصالح نژاد دام 
كشور، نسبت به شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و... دام اقدام 
كند. مفهوم اين ماده اين است كه منابع مالي اين كار در قانون 
ديده شده و جهاد نمي تواند براي ميكرو چيپ از مردم پول 
بگيرد. ما شكايت هاي متعددي را از اسب داران داشته ايم و 

آنها را منعكس هم كرده ايم.« 
اسب هاي ورزشي هويت ورزشي دارند. در مجامع ورزشي 
اسب به عنوان ورزشكار شناخته مي شود و اين هويت ورزشي 
اسب است كه از نظر اقتصادي ارزش آن را باال مي برد. خليلي 
مي گويد: »درمجمع بين المللي دعوا بر سر اين است كه به دام 
معمولي شان اعتبار بدهند اما ما اسب هاي ورزشي تباردارمان 
را به عنوان دام معمولي معرفي مي كنيم و اعتبارشان را پايين 
مي آوريم.« خليلي به وزارت جهادكشاورزي توصيه مي كند 
به جاي تمركــز روي ميكروچيپ، سياســت هاي كالن را 

اصالح و موانع صادرات اسب را برطرف كند.

 ريگي: شرايطم بهتر شده است
مسعود ريگي يكي از استقاللي هايي است كه تست كرونايش مثبت شده است. او در گفت وگو با همشهري در 

خصوص آخرين وضعيتش گفت: »خدا را شكر شرايطم بهتر شده و قرار است تا چند روز آينده بروم و تست مجدد 
بدهم. اگر اين بار جواب تستم منفي باشد به تمرينات اضافه خواهم شد.«

    اساسنامه کمیته ملی المپیک تایید نشد 

شوراي نگهبان اساســنامه كميته ملي المپيك را تأييد نكرد. اين شورا بند 16اساسنامه را مغاير با قانون اساسي 
مي داند. اين اساسنا مه بهمن سال 1397در هيأت اجرايي و مجمع عمومي كميته ملي المپيك تأييد شده بود و 
پس از آن تأييديه IOC و هيأت دولت را هم گرفت اما براي اجرا، تأييديه شوراي نگهبان را هم الزم داشت. اساسنامه 
آذر سال 1398به شوراي نگهبان رفت و بعداز چند ماه، ديروز اين شورا نظرش را اعالم كرد. بند 16اساسنامه  به عدم 
پذيرش و مقابله با هرگونه فشار سياسي، مذهبي،حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و تبعيض جنسيتي اشاره دارد و 
شوراي نگهبان مي گويد اين بند با موازين شرع و اصول 4، 12و 13قانون اساسي مغاير است. از نظر شوراي نگهبان، 
منظور از دور بودن كميته ملي المپيك از هرگونه گرايش هاي نژادي، مذهبي، سياســي و منع هرگونه تبعيض 
روشن نيست و  دربند يك ماده 3عبارت »مقابله با هرگونه تبعيض« و »لزوم محترم شمردن قوانين جهاني« داراي 
ابهام است. شوراي نگهبان درخصوص بند 2ماده يك كه فعاليت كميته ملي المپيك در چارچوب مفاد منشور 
المپيك و قوانين جاري جمهوري اسالمي است، اين سؤال را هم پرســيده كه در مقام تعارض بين مفاد منشور 
المپيك و قوانين جاري كدام يك حاكم خواهد بود؟ شوراي نگهبان درخصوص انتخاب اعضاي مركز نظارت بر 

تيم هاي ملي نيز ايراداتي گرفته و اعالم كرده بعد از رفع ابهام اظهارنظر مي كند.
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حميدرضا عليپور| اميد عاليشاه در بازي 
مقابل پيكان از ابتــدا درون زمين قرار 
گرفت اما با وجود دوندگي فراوان نتوانست 
آنچنان كه بايد خودش را نشان دهد و در 
نهايت در نيمه دوم تعويض شد. عاليشاه 
هنگام تعويض با بي توجهي از كنار بشار 
رسن گذشت و برخورد سردي با او داشت 
كه اين حركت با انتقادات بســيار زيادي 
همراه شد. اميد كه به خاطر مصدوميت، 
بازي با شــاهين بوشــهر را از دست داد 
درخصوص شرايط خودش با همشهري به 

گفت وگو پرداخت.

  ديدار برابر شاهين را از دست 
دادي. از چه ناحيه اي مصدوم هستي؟

در تمرين، كشاله ران من كش آمد و به همين 
دليل نتوانستم به تمرين ادامه بدهم. هم اكنون 
مشغول فيزيوتراپي هستم و اميدوارم كه بتوانم 
در بازي برابر ماشين سازي تيم را همراهي كنم.

 برد ســختي برابر شــاهين 
به دست آورديد.

شاهين چيزي براي از دســت دادن نداشت 
و به همين دليل آمده بــود كه نتيجه بگيرد. 
اخراج كمال هم كار ما را سخت كرد اما بچه ها 
توانســتند در ادامه بر بازي مسلط شوند و به  
نظرم قبل از اينكه بازي گــره بخورد خيلي 

به موقع به گل رســيديم. حتي مي توانستيم 
گل هاي بيشتري بزنيم.

 به نظر مي رســد پرسپوليس 
كار سختي براي قهرماني نداشته باشد.

اگر بخواهيم از حاال خودمان را قهرمان بدانيم 
به مشكل برمي خوريم. هنوز بازي هاي زيادي 
باقي مانده است و كوچك ترين لغزش مي تواند 

براي پرسپوليس گران تمام شود.
 بعد از بازي با پيكان انتقادات 

زيادي در مورد تو مطرح شد.
انتقاد هميشــه هســت اما بايــد بگويم كه 
برخالف انتقادات، كادر فني از من راضي بود و 
فقط همين برايم مهم است. من سعي مي كنم 
در زمين دستورات سرمربي را به خوبي اجرا 

كنم و چيزي براي تيم كم نمي گذارم.
 يكي از انتقــادات به زمان 
تعويض تو با بشار رســن برمي گردد؛ 
اينكه هنگام تعويــض هيچ توجهي به 

رسن نكردي.
به عنــوان كاپيتان تيــم در زميــن وظيفه 
داشــتم كه حواســم به ســالمت بازيكنان 
هم باشــد. من بشــار را خيلي دوست دارم 
و اتفاقــا يكي از دوســتان خوب من اســت. 
فقط به خاطر اينكه پروتــكل را رعايت كنم 
 ســمت او نرفتم و ســاير مســائل اصال مهم

 نيست.

  عاليشاه: سرمربي از من راضي است
  به خاطر رعايت پروتكل سمت رسن نرفتم

  زماني براي بالتكليفي اسب ها
 با وجود ميانجيگري معاون اول رئيس جمهور و تأييديه سازمان بازرسي كل كشور، اختالف بين فدراسيون سواركاري

  با وزارت جهاد  كشاورزي بر سر ميكروچيپ گذاري اسب ها همچنان بدون نتيجه مانده است 
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 معاوضه اي كه براي خيلي ها نان كرد
يك معاوضه تقريبا پاياپاي بين يوونتوس و بارسلونا 
صورت گرفته و قرار شــده پيانيــچ به عالوه يك 
بازيكن آكادمي يووه به جاي آرتور ملو به بارســا 
بروند و پولي هم جابه جا نشده اما 2 باشگاه ديگر 
از محل اين معاوضه ســود برده اند. باشگاه رم از 
انتقال پيانيچ به بارسلونا، بابت بند حق رشد اين 
بازيكن مبلغ 600هزار يورو به دست آورد و فقط 
همين نيســت. يوونتوس در مجمــوع 3ميليون 
 يورو از مبلــغ انتقال ايــن هافبك بوســنيايي
 )از 60ميليون يورو( بايد به باشگاه هاي پيشين اين 
بازيكن بدهد كه عبارتنــد از رم )600هزار يورو(، 
المپيك ليون)450هزار يورو(، متس)1.05ميليون 
يورو( و شيفالنگ لوكزامبورگ)900هزار يورو(. 
باشــگاه فالمنگوي برزيل هم 3.5ميليون يورو از 

بارسلونا براي فروش آرتور ملو سود دريافت كرد.
  انگليسي ها دنبال تعطيلي نيستند

در انگليس ديگر هيچ باشگاهي خواهان تعطيلي يا 
لغو ليگ نيست. براي همين كسي اصراري ندارد 
بازيكنان خود را مبتال به كرونا جلوه دهد. آخرين 
دور تست گيري كرونا در ليگ برتر انگليس بدون 
يك مورد مثبت به پايان رسيد. اين تست گيري از 
1973بازيكن بين 9تــا 15تير صورت گرفت كه 
دوازدهمين دور آزمايش ها بود. اين عدد شــامل 
همه اعضاي باشگاه ها مي شود. تا كنون 16هزار و 
280 تست از بازيكنان و اعضاي تيم ها گرفته شده 

كه تنها 19مورد مثبت كشف شده است.
  كرونا انتخاب شهرهاي ميزبان جام جهاني 

۲۰۲۶ را به تعويق انداخت
اگر كرونا نبود االن متوجه مي شديم كدام شهرهاي 
كشــورهاي كانادا، مكزيك و آمريكا كه به عنوان 
ميزبانان مشــترك جام جهانــي2026 معرفي 
شده اند، شانس برگزاري اين مسابقات را به دست 
آورده اند. انتخاب شــهرهاي ميزبان به بهار سال 

آينده موكول شد.
  بهانه جديد براي دور زدن فوتبال

يك بهانه جديد براي پيچاندن بازي هاي ليگ پيدا 
كرديم. اگر كرونــا و مصدوميت مصلحتي جواب 
نداد، برنامه ريزي كنيد براي فرزندآوري. كارلوس 
وال، مهاجم مكزيكي تيم لس آنجلس اف ســي در 
ليگ حرفــه اي فوتبال آمريــكا )MLS( به بهانه 
اينكه همسرش باردار است و بايد در كنارش باشد، 
اعالم كرد حاضر نيست در ادامه مسابقات كه پس 
از تعطيلي كرونايي به زودي با شركت 26تيم در 

اورلندو از سر گرفته مي شود حاضر شود.

جهان

 خطاي پزشكي در ليگ بلغارستان
برعكس باشگاه هايي كه دكتر آشنا پيدا مي كنند و مي گويند »مورد مثبت تست كرونا توي دست و بالتان داريد«، 
در بلغارستان اتفاق ديگري افتاد. تست هاي كروناي بازيكني به نام مارتين كاودانسكي، مدافع سارسكو سلوي 
صوفيه منفي اعالم شد و او در تركيب به ميدان رفت و موفق شد 19بازيكن را به كوويد-19مبتال كند.

اســتقالل اين اواخر نتايج خوبي نگرفته و مشــكالت 
جانبي زيادي هم داشته اســت. ظاهرا در اين شرايط 
فرهاد مجيدي از پيشكســوتان باشگاه انتظار حمايت 
دارد، امــا خيلي اتفــاق دلگرم كننده اي بــراي او رخ 
نمي دهد. در حقيقت بعد از 2 ناكامي پياپي برابر فوالد 

و سايپا، شرايط برعكس هم شد و خيلي از قديمي هاي 
اســتقالل به انتقاد از ســرمربي اين تيــم پرداختند. 
مجيدي كه گويا اصال از اين شــرايط راضي نيست، در 
بخشي از مصاحبه اخيرش با رســانه باشگاه به نوعي 
دلخوري اش را نشــان مي دهد؛ هرچند اين قسمت از 

مصاحبه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مجيدي با 
اشاره به مشكالتي كه در نيم فصل دوم براي استقالل 
به وجود آمده، مي گويد: »متأسفانه وقتي تيم مي بازد از 
هر طرف انتقاد  و پشت سرهم مصاحبه مي كنند اما اين 

جور مواقع ساكت هستند.«
اين اما نخستين باري نيست كه فرهاد زاويه اش با برخي 
پيشكســوتان اســتقالل را علني مي كند. او كه اواخر 
فصل گذشته ســرمربي موقت تيم بود، قبل از حضور 
استراماچوني اصال بدش نمي آمد اين عنوان را قطعي 
كند. همان روزها )خرداد98( در مصاحبه اي بلندباال به 

منتقدانش تاخت و گفت: »عده معدودي از پيشكسوتان 
در حال سوءاســتفاده از جايگاه خود هستند. اسم رمز 
عمليات شان اين اســت كه فرهاد مجيدي نسوزد، اما 
هدف شان جز سوختن من چيز ديگري نيست. شما كه 
اينقدر نگران سوختن من هستيد، با همه ناكامي هايي 
كه به عنوان مربي و مشــاور در كارنامــه خود داريد، 
پس چرا هيچ وقت نمي ســوزيد؟ چرا هنوز هستيد؟ 
چرا بازنشسته نمي شــويد؟ فرهاد مجيدي با نشستن 
روي نيمكت استقالل نمي سوزد. اين شما هستيد كه 
مي خواهيد با مشــورت ها و رفتارهاي پشت پرده تان 

گزينه اي به نام فرهاد مجيدي را بسوزانيد. چرا بعضي 
از ايــن آقايان زماني كه گل ســالم اســتقالل مقابل 
صنعت نفت آبادان مردود اعالم شــد و حق استقالل را 

خوردند، اعتراض نكردند؟« 
مي بينيد كه اين دو مصاحبه شــباهت هاي زيادي به 
هم دارد. مجيدي مايل است استقاللي هاي قديمي از 
منافع تيم او دفاع كنند، اما چون اين اتفاق كمتر از حد 
انتظار رخ مي دهد، خشمگين مي شود. مسلما اما اين 
قبيل واكنش هاي تند، رابطه او با پيشكسوتان استقالل 

را بهتر نخواهد كرد.

  دلخوري مجيدي از پيشكسوتان
  ۲ مصاحبه مشابه از سرمربي استقالل در فاصله يك سال

شب گذشته و درواقع ســاعت 15دقيقه بامداد 
يك ديدار جذاب بيــن ميالن و يوونتوس برگزار 
شــد كه با توجه به بازگشــت زالتان به تركيب 
ميالن و افزايش احتمــال قهرماني يووه در اين 
فصل حساســيت هايي در بر داشــت. اما نكته 
مهم اين بازي تقابل ســتاره هاي پرشمار يووه با 
بازيكنان معمولي و تك ستاره هاي ميالن نبود؛ 
پيش از ديدار شــب گذشــته تكليف سرمربي 
ميالن قطعي شد و استفانو پيولي، سرمربي فعلي 
فهميد كه روزهاي آخــر حضورش روي نيمكت 
تيم را سپري مي كند و به زودي جايش را به رالف 
رانگنيك آلماني كه پيش از اين سرمربي و مدير 
فني اليپزيش بوده، مي دهــد. رانگنيك با اينكه 
بازيكن مهمي در دوران فوتبالــش نبوده، در 3 
تيم آخرش يعني اَلــم 1984، ويكتوريا باكناگ 
و ليپولدزوايلدر مربــي و بازيكن بوده و خودش 
را از همان زمان براي صاحب ســبك شــدن در 
سرمربيگري آماده مي كرده است. سرمربيگري 
مستقل را با اشــتوتگارت آغاز كرد و اين تيم را 
تا يك هشتم جام اينترتوتو باال برد اما فصل بعد 
اخراج شــد. ســپس هانوفر را بعد از 13سال به 
بوندس ليگا آورد و 3 سال در اين تيم ماند. مدتي 
دستيار يواخيم لوو در تيم ملي آلمان بود و پس 
از آن شالكه را به تيمي مقتدر و دوست داشتني 
تبديل كرد. اما مهم ترين دســتاورد رالف آوردن 
تيم هوفنهايم از ليگ رجيونال ساد )سطح سوم 

فوتبال آلمان( به بوندس ليگا بود. شــايد چيزي 
كه ميالني ها را به اين مربي عالقه مند كرده اين 
باشد كه او با شالكه در ليگ قهرمانان موفق شد 
اينتر را 7-3شكســت دهد. مدتي هم به عنوان 
مدير ورزشــي فعاليت كرد؛ چــون از مربيگري 
خسته شده بود. او اليپزيش را هم از دسته دوم 
به دســته اول آورد و دوباره پست سرمربيگري 
را ترك كــرد و آن را به ناگلزمــان جوان داد. در 
ميالن هم 5ماه پيش شايعه بود مديران باشگاه 
و مالــكان آمريكايي با اين مربي 62ســاله براي 
فصل بعد براي پست مدير فني توافق كرده اند و 
قرار است ناگلزمان، سرمربي ميالن شود. ريشه 
اختالفات مديران با بوبان و مالديني كه به عنوان 
اسطوره هاي باشگاه شغل هاي مديريتي داشتند، 
همين بود. بوبان و مالدينــي موافق بازگرداندن 
آلگري بودند. بوبان به همين دليل از سمت خود 
كنار رفت و مالديني هم كه شــغلي تشريفاتي 
مثل سفير باشگاه به او پيشــنهاد شده، احتماال 
به زودي كنار مي رود. رانگنيك قرار است در كنار 
پست سرمربيگري اين تيم، كنترل نقل وانتقاالت 
و حتي كنترل دپارتمان پزشكي باشگاه را هم در 
اختيار بگيرد و شــغل او معادل حوزه اختيارات 
ســرمربي ها در ليگ برتر انگليــس خواهد بود 
كه كنترل همه  چيز را در دســت دارند. او 5ماه 
پيش و پس از باخت خفت بار 5ـ صفر از آتاالنتا 
از ســوي گايزيديس، مديرعامل باشگاه انتخاب 

شــده بود. گروه ســرمايه گذاري اليوت آمريكا 
در تابســتان2018 پس از اينكــه يونگ هونگ 
لي، مالك چيني پيشين باشــگاه نتوانست وام 
300ميليوني را كــه از اين شــركت آمريكايي 
گرفته بود، پس بدهد، مالكيت اين باشگاه را از آن 
خود كرد و حاال به جاي غول سابق فوتبال اروپا 
يك تيم معمولي و بي آزار تحويل هواداران داده 
است. ميالن پس از برلوسكوني آقايي در فوتبال 
 gegenpressing را فراموش كرده است. سبك
كه هم اكنون از سوي يورگن كلوپ در ليورپول 
مورد اســتفاده قرار مي گيــرد، حاصل تجربه ها 
و ابداعــات رانگنيك بود. معتقد اســت بهترين 
شانس براي به دست آوردن توپ طي 8 ثانيه بعد 
از دست دادن آن توســط حريف است و بيشتر 
گل ها در 10ثانيه از بازيابي مجدد مالكيت به ثمر 
مي رسند. اليپزيش60درصد از گل هاي خود را 
در فصل 2019-2018 اينگونه به ثمر رساند. آيا 
اين آلماني مي تواند از ميالن يك ليورپول جديد 
بســازد؟ آن هم در ليگ تدافعي و فوق تاكتيكي 
سري آ؟ ســالزبورگ اتريش هم با سبك و تحت 
مديريت او بود كه خودش را در اروپا مطرح كرد 
و به عنوان يكي از تيم هايــي كه گل هاي زيادي 
مي زند، معرفي شد. ســالزبورگ در 5سال اخير 
بيش از 200ميليون يورو از فروش بازيكن سود 
كرد؛ ازجمله همين اريك هالنــد نروژي كه به 

دورتموند رفته است.

  ميالن، ليورپول مي شود
انتخاب رانگنيك آلماني به عنوان سرمربي ميالن در آستانه بازي مهم امشب با يوونتوس
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علي ربيعي، سخنگوي دولت با 
 سياست
اشاره به شــايعاتي كه درباره خارجي

قرارداد 25ســاله ايران و چين 
راه افتاده گفته است: در اين زمينه هيچ چيز 

محرمانه و مخفيانه اي وجود ندارد.
او گفته است: موضوع اين قرارداد در ديداري 
كه رئيس جمهور چين با رهبري داشتند نيز 
طرح شــده و هر زمان توافقي در اين زمينه 

به دست آيد همان زمان هم اعالم مي شود.
درباره جزئيات اين قرارداد اطالعات دقيقي 
منتشر نشده اســت، اما ديروز حسام الدين 
آشنا، مشاور رئيس جمهور خواستار امضاي 
چنين طرحي با كشــورهاي ديگر به غير از 
چين هم شد و نوشــت: »داشتن يك طرح 
براي همكاري 25ســاله با يك كشور ديگر 
نشانه ضعف نيســت. ضعف در اين است كه 
قراردادهاي همكاري بلندمدت مان محدود 
به يك كشــور بماند. داشــتن قراردادهاي 
همكاري 25ســاله بــا ده ها كشــور مهم 
ديگر نشــان قدرت و ضامن ثبات ماست.« 
سخنگوي دولت هم گفته است: حاضريم با 
هر كشوري كه حاضر به مشاركت بلندمدت و 
در راستاي اعتماد متقابل هستند اين تجربه 
را تكرار كنيم و تاكنون هيچ قراردادي براي 
واگذاري زمين و بندر و از اين جنس شايعات 
نداشــته ايم. اعتراض ها به قــرارداد با چين 
از ســوي جرياناتي كه تا چند وقت پيش از 
سياســت گردش به شــرق دفاع مي كردند 
درحالي صورت مي گيرد كه هنوز جزئياتي 
از اين قرارداد منتشر نشده و مذاكرات براي 
نهايي كردن توافق در جريان اســت. به نظر 
مي رسد اين گاليه ها ناشــي از آن است كه 
توافق 25 ساله با چين قرار است به نام دولت 

روحاني تمام شود.

عكس مار مي كشــند و جامعه را تهييج 
مي كنند

پيش تر و در روز يكشــنبه گذشــته، وزير 
امورخارجه، ضمن حضــور در صحن علني 
مجلس درباره جزئيات اين قرارداد از سوي 
تعدادي از نمايندگان مورد سؤال قرار گرفت. 
محمدجواد ظريف در توضيح مسئله گفت: 
»اكنون ما در راســتاي قرارداد 25ســاله با 
چين هستيم و در اين قرارداد هيچ موضوع 
مخفي اي وجود ندارد. زماني كه آقاي شي با 
رهبري ديدار كردند بحث اين قرارداد مطرح 
شد. زماني كه بنده پيش نويس آن را به چين 

بردم باز هم اعالم شد.«
يــك روز بعد دوشــنبه 16تيــر، ظريف در 
نشست مديران ارشــد اين وزارتخانه باز هم 
به موضوع قرارداد 25ســاله ايــران و چين 
پرداخت و در سخناني گفت: روابط 25 ساله 
ما با چين در واقع منافع ملي ما را مورد توجه 
قرار مي دهد، اما متأسفانه در اين موضوعات 
شــاهد دروغ پردازي هايي هستيم؛ در رابطه 
با چين امــروز، هم جنــاح اصولگرايان، هم 
اصالح طلبان و هم ضد انقالب فعاليت شديدي 
دارند. در مورد برجام نيز همين كار را كردند. 
از ديپلماسي كاريكاتوري ساخته و آن را دفن 

كردند و متوجه هم نشدند كه چه كردند.
وزير امور خارجه گفت: باالخره امروز سياست 
خارجي بــه كف خيابان آمــده و خيلي ها با 
كشيدن عكس مار، جامعه را تهييج مي كنند؛ 
همانطور كه امروز درباره چيــن اين كار را 
انجام دادند  و اين خطري اســت كه وزارت 

خارجه را تهديد مي كند.

آنكه عكس مار كشيد
دور جديد حاشيه ها درباره قرارداد 25ساله 

ايران و چين طي هفته هاي اخير با اعالم يك 
خبر و يك اظهارنظر از ســوي رئيس جمهور 
آغاز شــد؛ يكم تيرماه، خبري منتشــر شد 
مبني بر اينكه هيأت دولت به رياست حسن 
روحاني رئيس جمهــور، پيش نويس نهايي 
برنامه 25ســاله همكاري هاي جامع ايران و 
چين را بررسي و تأييد كرد. رئيس جمهور در 
اين جلسه با اشاره به روابط تاريخي 2كشور، 
شرايط جديد در مناسبات 2كشور را داراي 
اهميت اســتراتژيك برشــمرد و گفت: در 
مذاكرات بين سران 2كشور، طرفين، هميشه 
بر تقويت همكاري راهبردي بين 2كشــور 
تأكيد كرده اند و امروز 2كشــور در شرايط 
مناسبي براي برداشتن گام بلندتري در اين 

مسير هستند.
در پي بحث و بررسي درباره برنامه همكاري 
جامع 25ســاله ايران و چيــن، وزارت امور 
خارجــه مأموريت يافت كه طــي مذاكرات 
نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل 
بلندمدت، اين برنامه را بــه امضاي طرفين 

برساند.
در پي انتشــار خبر تأييد پيش نويس برنامه 
25ســاله همكاري با چين در هيأت دولت، 
اظهارات و انتقــادات محمود احمدي نژاد از 
دولت درباره قرارداد با چين، اين موضوع را 
به سرخط خبرها نشاند. رئيس جمهور سابق 
طي سخناني در مراســم هفتم تير با اشاره 
به تصويب معاهده برجــام در مجلس گفت: 
»نمايندگان مجلس كه اين قرارداد را مورد 
تأييد قرار دادند از متن آن اظهار بي اطالعي 
كرده اند و اكنون نيز شــنيده ام كه در حال 
مذاكره هســتند و مي خواهند يك قرارداد 
جديد 25ساله با يك كشور خارجي منعقد 
كنند و هيچ كس هم خبر ندارد.« احمدي نژاد 
افزود: »مگر شما مالك كشــور هستيد كه 
بدون اطالع ملت و از كيسه ملت به ديگران 
مي بخشيد. ظرفيت هسته اي كشور و عزت 
ملت را داديد؛ اما تحريم ها ســر جايش باقي 
مانده اســت. اجازه دهيد ملــت از محتواي 
توافقات و معاهدات بــا طرف هاي خارجي 

اطالع پيدا كند.« 
اين اظهــارات محمود احمدي نــژاد درباره 
قرارداد با چين در حالي مطرح شــده است 
كه ارديبهشت ماه امســال در يكي از آخرين 
تحقيقات و تفحص هايي كه در مجلس قرائت 
شده، اشاره شــده بود در دوران احمدي نژاد 
ســرمايه گذاري هاي خارجي بــدون توجه 
بــه مطالعات بازار انجام شــده كــه يكي از 

آنها ســنگال بوده كه باعث خروج منابع از 
بنگاه اقتصادي شده اســت. مثاًل در سنگال 
90ميليون دالر تحت شــرايطي ســرمايه

 گذاري شده است كه اين كشور امكان تأمين 
برق بــراي فعاليت اين كارخانه را نداشــته 
اســت و اكنون نيز هيچ امكاني براي فروش 
و واگذاري ايــن كارخانه وجود نــدارد. در 
مجموع طي ســنوات 1386 لغايت 1392 
اين ســرمايه گذاري ها بالغ بر 158ميليون 

دالر بوده است.

بايد به تصويب مجلس برسد
در ســوي ديگر اما، موضوع قرارداد 25ساله 
موافقاني هــم دارد كه به برقــراري روابط 
اســتراتژيك با چين تأكيد دارنــد؛ هادي 
طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
چندي پيش در توييتر نوشــت: »تجارت و 
قرارداد اقتصادي با كشورهايي كه قصد سلطه 
بر منافع ايران را ندارند و منجر به پيشرفت 
و آباداني كشــور شــود، نياز قطعي كشور و 
مطابق با اصول قانون اساسي است. اما طبق 
اصل77 قانون اساسي، اجراي هرگونه قرارداد 
و موافقتنامه هاي بين المللي در نهايت بايد به 

تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد.«
علي آقامحمــدي، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام نيــز طي ســخناني در يك 
برنامــه تلويزيوني در دفــاع از اجراي برنامه 
همكاري هاي بلندمــدت ايران و چين گفت: 
در 15ســال آينده چين از نظــر اقتصادي و 
برخــي فناوري هــا رتبه نخســت جهان را 

خواهد داشت و در سال هاي گذشته در ايجاد 
زيرســاخت ها براي ما كوتاهي نكرده است و 
حتــي در تحريم ها كانالي بــراي جلوگيري 
از قطع شــدن روابط ايجاد كرد. وي درباره 
داليل تأخير اجرايي شدن سند همكاري هاي 
25ساله ايران و چين افزود: عده اي چشمشان 
به غرب بود و گمان مي كردنــد غربي ها راه 
را باز مي كننــد اما متوجه شــدند اين نگاه 
اشتباه اســت و عملكرد غرب نيز اين را ثابت 
كــرد. آقامحمدي گفت: اكنون كســاني كه 
مي گويند با غــرب و ترامپ حــرف بزنيم، 
كم فروغ و كم تعداد شــده اند. وي افزود: در 
مقطعي براي اجراي اين ســند پيش رفتيم 
امــا درحالي كه بســياري از زيرســاخت ها 
 طراحــي شــده و ســازوكارها آمــاده بود، 

عده زيادي مانع شدند.

دفاع معاون اول
اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور 
نيز با بيان اينكه چين دومين اقتصاد بزرگ 
دنيا است، يادآور شد: بايد با شهامت از توسعه 
روابط راهبردی كشورمان با پكن دفاع كنيم و 
وزارت خارجه می تواند در حوزه های مختلف 
از انرژی تا فنــاوری روی اين تفاهم نامه كار 
كند.  به گــزارش ايرنا، معــاون اول رئيس 
جمهوری ادامه داد: هند هم كشــور بزرگی 
اســت و بايد با دقت بيشــتری بر مناسبات 
اقتصادی با اين كشــور متمركز شد. وزارت 
امور خارجه بايد برای توسعه روابط اقتصادی 
با كشــورهای هدف برنامه ريــزی ويژه ای 
انجام دهد و اگر الزم باشد برای تقويت كادر 
نمايندگی ايران در اين كشورها تصميمات 

جدی بگيرد.

همشهري از زمينه هاي تفاهم طوالني مدت چين و ايران و پشت صحنه  انتقادها  از اين قرارداد گزارش مي دهد

در جريان سفر رئيس جمهور چين به تهران در سال 94، موضوع قرارداد25 ساله بين 2 كشور مورد توافق قرار گرفت.   عكس: پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

شراكت  راهبردي 25ساله

اصغر صوفي
خبر نگار

خبرهاي كوتاه

  7نماينده كرونايي شدند
منصور آرامــي، نماينــده مــردم بندرعباس در 
مجلس در صفحه شــخصي خود در اينستاگرام با 
اعالم ابتاليش به ويروس كرونــا گفت: هم اكنون 
حال عمومي من خوب اســت و به دليــل ابتال به 
بيماري هاي زمينه اي فشار خون و ديابت با تجويز 
پزشك كه براي فاز اول درمان، استراحت 10روزه 
تعيين كرده اســت، در قرنطينه خانگي هســتم. 
به نظر مي رســد زماني كه براي سركشي به حوزه 
انتخابيه ام رفته بودم به اين بيماري مبتال شده ام. 
به گزارش همشهري، محمدطال مظلومي نماينده 
بهبهان، محمد موحد نماينده كهگيلويه، حسينعلي 
حاجي دليگاني نماينده شاهين شــهر، علي عسگر 
ظاهري نماينده مسجدسليمان و حبيب آقاجري 
نماينده بندر ماهشهر ديگر نمايندگاني هستند كه 

به كوويد19 مبتال شده اند.

  نمايندگان 11ميليون مي گيرند
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از 
حاشيه سازي ها در مورد مجلس و خصوصا موضوع 
اخير حقوق نمايندگان گفت: حقــوق نمايندگان 
حدود 11ميليون تومان و متناسب با قانون خدمات 
كشوري است و وديعه مسكن نيز هر ماه از اين مبلغ 
كسر مي شود. احمد اميرآبادي در گفت وگو با ايسنا با 
اشاره به برخي حواشي ايجادشده در مورد واريز مبلغ 
بيش از 200ميليون تومان به حســاب نمايندگان 
گفت: با توجــه به اينكه نمايندگان شهرســتان ها 
براي 4سال در تهران اســكان دارند، مبلغي آن هم 
براي يك بار در طول دوره نمايندگي به آنها به صورت 
تسهيالت پرداخت مي شود و در طول دوره از حقوق 
نمايندگي كسر مي شود. وي افزود: در مجلس دهم 
يعني 4ســال پيش 250ميليون وديعه مسكن به 
نمايندگان تعلق گرفت اما اين دوره با وجود تورم و 
افزايش قيمت ها اين مبلغ كاهش 50ميليوني داشت 
و نمايندگان با اين مبلغ مي توانند منزلي متوسط در 

نقاط مركزي شهر بگيرند.

  تكذيب انفجار در سايت هسته ای
اداره ديپلماســی عمومــی و اطالع رســانی 
ســازمان انرژی اتمــی وقــوع انفجار در ســايت 
 هســته ای شــهيد رضايی نــژاد را تكذيــب كرد.
به گزارش ايسنا، در اطالعيه اداره ديپلماسی عمومی 
و اطالع رســانی ســازمان انرژی اتمی آمده است: 
در پی انتشــار ادعای كذب عناصر ضــد انقالب در 
رسانه ها مبنی بر وقوع انفجار در مجتمع هسته ای 
شهيد رضايی نژاد اردكان در استان يزد، به آگاهی 
می رســاند هيچ حادثه ای در اين مجتمع هسته ای 
رخ نداده اســت و ادعــای عناصر ضــد انقالب در 
خارج كشور به منظور همراهی با رژيم تروريست و 
جنگ طلب صهيونيســتی و در راستای فضاسازی 
رسانه ای، ايجاد نااميدی و همراهی با فشار حداكثری 
 شيطان بزرگ به ملت سربلند ايران اسالمی است.
 عكس های انتشار يافته ماهواره ای نيز مربوط به اين 

مجتمع نيست.

   جهانگيري،معاون اول رئيس جمهور: بايد با شهامت از توسعه  روابط راهبردی كشورمان با پكن دفاع كنيم
   علي ربيعي، سخنگوي دولت: هيچ چيز مخفيانه اي در قرارداد ايران  و چين وجود ندارد

   مشاور رئيس جمهور پيشنهاد داد قراردادهاي 25ساله با ديگر  كشورهاي مهم دنيا بسته شود

   توصيه بازوي نظارتي مجلس به دولت
مركز پژوهش هاي مجلس مهرماه سال98 در گزارشي كه درباره جاده ابريشم جديد و نقش چين در آينده 
اقتصاد جهان نوشته از دولت ايران خواسته تا در اين پروژه حضوري فعال داشته باشد تا از نظر ترانزيتي 
كشور از انزوا خارج شود. در اين گزارش آمده است: ابتكار »كمربند و راه« را مي توان يكي از بحث انگيزترين 
رويدادهاي قرن حاضر در حوزه زيرساخت و حمل ونقل ناميد. اين ابتكار در سال2۰1۳ توسط رئيس جمهوري 
چين براي بار اول مطرح شد. به صورت خالصه مي توان هدف اين طرح را ايجاد و توسعه يك پل ارتباطي ميان 
چين و كشورهاي آسيايي، آفريقايي و اروپايي در قالب يك راهبرد توسعه جهاني دانست. در گزارش مركز 
پژوهش ها آمده بود: هنوز ايران رسما وارد اين ابتكار نشده است؛ به نظر مي رسد چين براي جلب نظر ايران 
برخي پروژه هاي زيرساختي خود را با ايران در چارچوب ابتكار كمربند و راه تعريف كرده است؛ ازجمله در 
حوزه تسهيل ارتباطات و پيوندها توسعه راه آهن تهران - اصفهان و تهران - مشهد در كنار اقدام مشترك در 
زمينه همكاري هاي گمركي، تامين مالي فاز اول توسعه پااليشگاه آبادان و مشاركت در توسعه پارس جنوبي 

را مي توان به عنوان تالش چيني ها براي حضور در جاده ابريشم جديد نام برد.

  توافق پس از نهايي شدن در اختيار مجلس قرار مي گيرد
محســن بهاروند، معاون حقوقي و بين الملل وزارت خارجه درباره 

توافقنامه همكاري هاي 25ساله ايران و چين به ميزان گفت: 
توافق با چين يك توافق كلي است؛ ما نمي توانيم وقتي يك 
موردي هنوز در قالب مذاكره است، آن را علني كنيم؛ طبق 
قانون، توافقات با كشور هاي ديگر زماني كه نهايي شوند بايد 
در اختيار مجلس و نهاد هاي ذيربط قرار گيرند؛ از ســويي 
ديگر شايد كشــور مقابل هم بنا بر مالحظات خود تمايل 
نداشته باشد، مورد مذاكره افشا شــود و چه بسا اين درز 
اطالعات باعث سلب اعتماد طرفين از يكديگر شود؛ يك 
آقايي آمد يك حرفي زد، همه را با مشكل روبه رو كرد؛ معموال 

ايشان هر وقت هم حرف مي زد ديگران را با مشكل رو به رو 
مي كرد و جامعه را به هم مي ريخت.
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مهديه تقوي راد ، فهيمه طباطبايي
خبر نگار

  200كشته و 2 هزار و 637مبتال تازه ترين 
آماري اســت كه كرونا روي دست ايران گزارش

گذاشته اســت. 200مورد فوتي در روز، 
ركورد جديدي از كشــندگي كرونا در ايران محسوب 
مي شود؛ عددي كه جايگاه ايران را در رده بندي مرگ ومير 
جهاني هم تغييــر داد و چند پله باالتر بــرد. روزهاي 
نگران كننده اي در راه است، آمار كشته ها بيشتر مي شود.

كرونا در پنجمين ماه حضورش در ايران همچنان يكه تازي 
مي كند. تا همين چند هفته قبل يكي از جمله هاي ثابت 
سخنگوي وزارت بهداشــت تأكيد بر مراجعان سرپايي 
ويروس كرونا بود و مسئوالن دولتي هم مي گفتند اگرچه 
آمار ابتال زيادشده اما كشــندگي كرونا كم شده و دليل 
باال رفتن آمار هم توانايي بيشتر نظام بهداشت و درمان 
كشور در تشــخيص مبتاليان و انجام تست هاي بيشتر 
است؛ ســخناني كه منتقدان آن را مصداق عادي سازي 
بحران كرونا دانستند و درنهايت هم منجر به رواج اين باور 
نادرست در جامعه شد كه »ويروس كرونا ضعيف شده« 
و »مبتاليان ســرپايي درمان مي شــوند«. حاال حدود 
3هفته بعد از همان روزهايي كه شــماري از مسئوالن 
دولتي بر عادي  انگاري وضعيــت و تخفيف دادن بحران 
كرونا اصرار داشــتند، نه تنها آمار ابتال به كوويد-19 رو 
به افزايش است، بلكه منحني كشندگي كرونا در ايران 
ركورد هولناكي را ثبت كرده است؛ 200كشته در روز؛ 

40نفر بيشتر از ديروز.
2هزارو637 مبتال و 200كشته آخرين آماري است كه 
سخنگوي وزارت بهداشت براي 24ساعت گذشته اعالم 
كرد. سيما ســادات الري گفته تخت  هاي بيمارستاني 
به طور كامل پر شده است. از سوي ديگر رئيس سازمان 
بهشت زهراي تهران هم اعالم كرد روز دوشنبه 70كشته 
كرونايي در قبرســتان معــروف تهران دفن شــده اند 

درحالي كه اوايل خرداد اين رقم به 19نفر رسيده بود.
 نكته قابل توجه درباره آمار كرونا در ايران اين است كه 
آمار كشته  ها در حالي رو به افزايش است كه در آمارهاي 
جهاني، منحني فوتي ها رو به افول است؛ اما چه اتفاقي 

افتاده كه كشندگي كرونا در ايران بيشتر شده است؟

روزهاي نگران كننده تري در راه است
يكي از شــاخص هايي كه ميزان ابتال و خطرناك بودن 
ويروس كرونا را در جوامع انساني مشخص مي كند، تعداد 
مرگ وميرهاي ناشي از ابتال به اين ويروس است. ديروز 
آمار كشته هاي كرونايي در حالي 200نفر اعالم شد كه 
نســبت به روز قبل از آن حدود 40نفر بيشتر شده بود. 
اين افزايش شتابان، سريع و به شدت نگران كننده است 
چرا كه همواره تعدادي از افراد هستند كه بر اثر ابتال به 
كرونا جانشان را از دست مي دهند اما به داليل مختلف 
)آگاه نبودن نسبت به ابتال، وجود بيماري هاي زمينه اي و 
عوامل ديگري( در شمار كشته شدگان ثبت نمي شوند و 
به همين دليل در همه كشورها آمار واقعي مرگ ومير در 

اثر كرونا بيشتر از آمارهاي رسمي تخمين زده مي شود.
محمد رضــا محبوب فر، عضو كميته ملي پيشــگيري 
و مقابله با كرونا با بيان اينكه ســاختار ژنتيك ويروس 
كرونا در مسير تكاملي خود در ماه هاي اخير جهش پيدا 
كرده، درباره علت افزايش كشــندگي كرونا در ايران به 
»همشهري«، مي گويد: »براساس يافته هاي پزشكان 
ويروس شناس و اپيدميولوژيست ها ساختار ژنتيك كرونا 
تركيبي از ويروس سارس و ايدز است كه اين ويروس در 

مسير تكاملي خود و در نتيجه عوامل محيطي و مصرف 
بي رويه داروها و آنتي بيوتيك ها جهــش ژنتيك پيدا 

كرده است.« 
عضو  انجمن علمي  بهداشت محيط توضيح داد: »قبل از 
اينكه موج اول شيوع اين ويروس راه بيفتد، شاهد ويروس 
كروناي ضعيفي بوديم كه ايــن ضعف ويروس از ابتداي 
شيوع تا ارديبهشت ماه مشاهده مي شد، اما در پس شرايط 
محيطي و بعد از اينكه داروها و آنتي بيوتيك هاي مختلف 
در سراسر جهان و كشورمان مورد استفاده قرار گرفت، 
شاهد جهش اين ويروس شــديم به طوري كه در ابتدا 
مبتاليان عالئمي شبيه سرماخوردگي و آنفلوآنزا را از خود 
بروز مي دادند اما امروزه اين عالئم از حالت سرماخوردگي 
تغيير پيدا كــرده و اگر چه هنوز هــم كمابيش عالئم 
سرماخوردگي را در مبتاليان مشاهده مي كنيم، اما عالئم 
گوارشي، كليوي و پوستي هم به اين عالئم اضافه شده. در 
كل مي توانم بگويم كه ويروس نه تنها ضعيف نشده بلكه 

قوي تر از قبل نيز شده است.« 
محبوب فر با هشدار نســبت به افزايش آمار فوتي ها در 
هفته هاي آينده گفت كه بايد در انتظار آمارهاي باالتري 
حتي تا 400نفــر در روز هم باشــيم. او گفت: »با توجه 
به موج مســافرت  هايي كه در هفته هاي اخير شاهد آن 
بوديم، اين ويروس به مناطق روستايي و خوش آب و هوا 
هم منتقل شــده و افزايش 60درصدي مسافرت به اين 
مناطق، زنگ خطر ابتال را در روستاها و شهرهاي كوچك 

به صدا در آورده است.« 
به گفته او، نگراني ها براي روزهاي آينده بيشــتر است: 
»نكته تأسف بار ماجرا آنجاســت كه با توجه به كمبود 
تجهيزات و امكانات درماني مراكز اســتان ها و روستاها 

در دوران تحريــم و ترددهاي 
باال به مناطق ييالقي، مســئله 
ايمني جمعي كه تا مدتي قبل 
توســط نهادهاي باالدستي - 
به صورت پنهاني - زير پوســت 
شهرها دنبال مي   شد، شكست 
خورده و قطعا طــي هفته هاي 
آينده هم تعــداد مبتاليان آمار 
صعودي خواهد داشــت و هم 
تعداد مرگ وميرهاي روزانه به 
300 تا 400نفر خواهد رسيد.« 
عضو كميته كشــوري مقابله 
با كرونا، بــا انتقــاد از اينكه در 
به وجــود آمدن شــرايط فعلي 
دولت و نهادهاي حاكميتي نقش 
اول و دســت باال را دارند، ادامه 
داد: »نهادهاي باال دســتي در 
برداشتن قرنطينه، محدوديت ها 
و ممنوعيت ها تعجيل كردند و 
بازگشــايي ها را زودتر از زماني 
كه بايد، انجام دادند. پروتكل ها 
و دســتورالعمل هايي كه بعد از 
بازگشــايي به جامعه ابالغ شد، 

هيچ ضمانت اجرايي نداشــتند و بعد از بازگشــايي ها، 
دولت جامعه را به حــال خود رها كرد، بــه اين ترتيب 
خوش خيالي كاذبي براي مردم به وجود آمد كه در نهايت 
منجر به نافرماني هاي گســترده در اجراي پروتكل ها و 

دستورالعمل ها شد.«
او تأكيد كرد: »مقصر بعدي به وجود آمدن اين وضعيت 
مردم نيز هستند. وقتي مردم هيچ ارزشي براي سالمتي 
خودشان و ديگران قائل نيستند و شرايط كشور را عادي 

تلقي مي كنند، به وضعيت امروز جامعه مبتال مي شوند 
و تعداد باالي مرگ وميرها كامال قابل پيش بيني بود.«

به گفته محبوب فر، دولت از همان ابتداي شيوع ويروس 
كرونا دركشور يك سياســت واحد و مشخصي نداشت 
و نهادهاي دولتي كه بايد وارد موضوع كرونا مي شدند، 
اندك بودند و بار اصلي بيماري كرونا به روي دوش وزارت 

بهداشت گذاشته شد.
او گفت: »در تهران و مراكز استان ها شاهد غيبت ستاد 
مديريت بحران در استانداري ها و ســتاد ملي مقابله با 
كرونا بوديم. اين در حالي است كه كنترل وضعيت فعلي 
كشور از عهده يك يا چند نهاد خارج است و بايد همكاري 
و هماهنگي  نهادهاي مرتبط براي كنترل شرايط بحراني 

كرونا وجود داشته باشد.« 
عضو  انجمن  علمي  بهداشت  محيط تأكيد كرد كه اگرچه 
اين ويروس جهش يافته اما هنوز هم تنها راه مقابله با آن 
عالوه بر استفاده صحيح از ماسك، شست وشوي مرتب 
دســت ها و حفظ فاصله اجتماعي است كه شهروندان 

براي حفظ جان خود و ديگران بايد آن را رعايت كنند.

روزهاي نگران كننده تري در راه است
اگرچه هشــدارها و توصيه ها براي استفاده از ماسك در 
روزهاي اخير كارســاز بوده و تعداد بيشتري از مردم در 
زندگي روزمره به استفاده از ماســك روي آورده اند، اما 
مجموعه شواهد نشان مي دهد وضعيت بسيار نگران كننده 
است؛ بيش از آنچه همه پيش از اين پيش  بيني مي كردند. 
ايــن نگراني ها تنها دربــاره ابتال و مرگ ومير نيســت؛ 
درباره ميزان تاب آوري جامعه نيز هســت. درباره كادر 
درمان كه فرصتي براي استراحت و تجديد قوا نداشته؛ 
جامعه اي كه دســت كم در 9 ماه 
گذشته در معرض زنجيره حوادث 
پيش بيني نشــده با پيامدهاي 
گسترده اجتماعي و رواني بوده  و 
اقتصادي كه تحت تأثير تحريم ها 
و كرونا دشوارترين شرايط ممكن 

را سپري مي كند.
سعيد نمكي، وزير بهداشت هم 
در بحبوحه افزايــش آمار ابتال 
و مرگ ومير كرونا بــار ديگر در 
تلويزيون ايران حاضر شــد و از 
مــردم و همكارانــش در دولت 
گاليه كرد و از فشــارهايي گفت 
كه بر دوش  او و كادر درمان بيش 
از اندازه ســنگين شــده است: 
»به يــاد داريد كــه در آن روزها 
تقاضاهــا و تمناهــاي زيادي از 
مردم كرديم؛ هم از مردم شريف 
و هم آنهايي كه براي تسريع در 
برخي بازگشايي ها فشار زيادي 
مي آوردند؛ از اصناف و مشــاغل 
و هنرمنــدان و مراكز فرهنگي و 
مذهبي كه همواره مــا آنها را به 
حوصله بيشــتر و وقت مناســب تر توصيه مي كرديم. 
بارها عرض كردم با اين ويروس ناشناخته شطرنج بازي 
مي كنيم و ممكن است در دقايقي ما را كيش و مات كند. 
اين عادي انگاري شرايط و اينكه فكر كنيم ويروس كرونا 
تمام شد، يكي از خطرناك ترين باورهايي است كه ممكن 

است ما را گرفتار كند.«
وزير بهداشت افزود: »سفرهايي انجام شد و در جريان آن 
بمب ويروس را با خود حمل كرديم و ديگران و خودمان 

را گرفتار كرديم. هيچ وقت نمي توانم غم سنگيني كه در 
اين مدت بر دل بنده و همكارانم سنگيني كرد را فراموش 
كنم؛ اينكه كودك 10ســاله اي كه با پدر و مادر به قشم 
رفت و در بندرعباس به جاي بازگشــت به آغوش پدر و 

مادر، به خاك سپرده شد.« 
او در آخر به تأكيد از مردم خواســت كه ماسك بزنند: 
»ماسك مي تواند باالي 80درصد با رعايت فاصله گذاري 
ما را در پيشــگيري از بيماري موفق كند و اين موضوع 
بسيار جدي و مهم است. البته مي دانم كه فراهم كردن 
ماسك با قيمت باالي 1۵00تومان براي گروهي از افراد 
جامعه ممكن نيست، استفاده از ماسك هاي خانگي هم 

جواب مي دهد.«

مسافران مترو از مرز يك ميليون گذشت
در روزهاي پرمخاطره شيوع دوباره كرونا در ايران، رئيس 
شوراي شهر تهران هم ديروز حرف هاي هشدار دهنده اي 
زد. محسن هاشمي از افزايش آمار فوتي ها خبر داد و به 
خبرنگاران گفت: »متأســفانه آمار فوتي هاي كرونا در 
تهران رو به افزايش رفته اســت و روز گذشته 70فوتي 
ناشي از ويروس كرونا در بهشت زهرا)س( دفن شدند.« 
او گفته تعداد مســافران در متروي تهــران از مرز يك 
ميليون مسافر در روز عبور كرده و در شرايطي كه بيماري 
روزبه روز در حال افزايش است،  اين وضعيت مخاطره آميز 

و نگران كننده به نظر مي رسد.

كنكور در هر شرايطي برگزار مي شود
»فعاليت مشاغل گروه3 و 4 تا يك هفته ممنوع است«؛ 
اين جمله اي است كه روز گذشته  علي ربيعي، سخنگوي 

دولت در نشستي آن را اعالم كرد.
گروه3 شامل مدارس، دانشــگاه ها، حوزه هاي علميه، 
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي و زبانسراها، كتابخانه ها، 
مهدكودك ها، استخرهاي سرپوشــيده، سينما، تئاتر، 
موزه و باغ موزه، تــاالر پذيرايي، آرايشــگاه هاي زنانه و 
ســالن هاي زيبايي، كاهش فعاليت مترو و حمل ونقل 
عمومي درون شــهري، مســاجد و مصلي ها و برگزاري 

آزمون هاي حضوري است.
گروه4 نيز برگزاري مراسم اجتماعي، فرهنگي، مذهبي 
و همايش ها، باشگاه هاي ورزشي ورزش هاي پربرخورد، 
مدارس شبانه روزي،  كافه ها و قهوه خانه ها بدون عرضه 
مواد دخاني، باغ وحش و شهربازي، مراكز تفريحي آبي 
و استخرهاي سرپوشــيده و باشگاه هاي ورزشي سالني 

را شامل مي شود.
با وجود تعطيلي اين مشــاغل اما كنكور تعطيلي بردار 
نيســت؛ آنچنان كه ربيعي، درباره برگــزاري كنكور 
سراسري گفته، كنكور برگزار مي شــود و خانواده ها 
هم نگران نباشند: »از لحاظ تمهيدات بهداشتي بايد 
بگويم كه فاصله  صندلي ها به 160سانتي متر افزايش 

يافته است، هيچ كس بدون ماسك نمي تواند وارد شود 
و حوزه هاي برگزاري كنكور يك ونيم برابر شده است 
و وزير بهداشــت هم اگر تصميم جديدي باشد، اعالم 
مي كند.« برگزاري كنكور همزمان با اوج گيري دوباره 
كرونا در ايران و رفتار پيش بيني ناپذير آن نگراني هاي 
زيادي در خانواده ها ايجاد كرده است. در روزهاي اخير 
حتي اعضاي كادر درمان هم نســبت به اين تصميم 
دولت بــراي برگزاري كنكور سراســري در شــرايط 
كنوني اعتراض كردند. ازجمله  پيام طبرســي، مدير 
بخش عفوني بيمارستان مســيح دانشوري كه نسبت 
به اوج گرفتن كرونا و برگزاري كنكور سراسري هشدار 
داد. او گفت: »اين وضعيت قابل پيش بيني بود و خود 
بنده از ۵خرداد مكررا هشــدار دادم كه مسافرت هاي 
بي رويه و شركت در مراسمات و تجمعات باعث مي شود 
كه كرونا از كنترل ايجاد شــده، خارج شود و متأسفانه 
اين اتفاق افتاد و همه كساني كه اين توصيه ها را جدي 
نگرفتــه و رعايت نكردند، امروز بايد خود را مســئول 
بدانند.« به گفته او، هم اكنون تعداد زيادي از بيماران 
كرونا در نوبت بستري هستند: »متأسفانه سيستم در 
مقابل اين اتفاقات واكنش سريع ندارد. همين مسئله 
باعث بروز بحران كنوني شده، به گونه اي كه حداقل در 
شهر تهران تخت خالي براي بســتري بيمار كرونايي 
وجود ندارد و هميــن االن بيماران زيــادي در نوبت 
بستري در بيمارســتان هستند؛ وضعيتي كه شايسته 
ما نيست. در چنين شرايطي برگزاري حضوري كنكور 
تجمعات چند صدهزار نفري ايجاد مي شــود كه اين 
مسئله باعث انتقال شديد بيماري خواهد شد كه بسيار 

خطرناك خواهد بود.«

3هزار پرستار استخدام مي شوند
ديروز سازمان برنامه و بودجه با استخدام 3هزار پرستار 
با اولويت نيروهاي قراردادي و شــركتي شاغل موافقت 
كرد. همچنين هيــأت دولت با قيــد فوريت پرداخت 
600ميليارد تومان براي وصول بدهي پرستاران را تصويب 
كرد. پرستاران روزهاي سختي را سپري مي كنند و اين دو 

اتفاق شايد بتواند كمي از خستگي آنها را رفع كند.

وضعيت قرمز در استان هاي جنوبي
اما مردم كدام اســتان ها در معرض خطر جدي ابتال به 
ويروس كرونا هستند؟ ســيما سادات الري،  سخنگوي 
وزارت بهداشــت روز گذشــته گفــت: »اســتان هاي 
خوزســتان، هرمزگان، بوشهر، كرمانشــاه، كردستان، 
ايالم، آذربايجان هاي غربي و شــرقي و خراسان رضوي 
در وضعيت قرمز قرار دارند و استان هاي تهران، اصفهان، 
مازندران، گلســتان، البــرز، كرمان، يزد، سيســتان و 
بلوچستان، همدان، زنجان و اردبيل در وضعيت هشدار 

هستند.«

گزارش همشهري از افزايش نگران كننده آمار كشته هاي كرونا؛ 200مرگ در يك روز

  عضو كميته ملي پيشگيري از كرونا: آمار كشته شدگان در روزهاي آينده بيشتر مي شود
   كرونا تحت تأثير عوامل محيطي و مصرف بي رويه داروها و آنتي بيوتيك ها جهش ژنتيك پيدا كرده است

خيز خطرناك كشته هاي كرونا

قبل از اينكه موج اول شيوع 
ايــن ويــروس راه بيفتد، 
شــاهد ويــروس كروناي 
ضعيفي بوديم كه اين ضعف 
ويروس از ابتداي شــيوع تا 
ارديبهشــت ماه مشــاهده 
مي شــد. اما در پس شرايط 
محيطــي و بعــد از اينكه 
داروها و آنتي بيوتيك هاي 
مختلف در سراســر جهان 
و كشــورمان مورد استفاده 
قرار گرفت، شــاهد جهش 

اين ويروس شديم

نمودار مبتاليان جديد در ايران. در اين نمودار می بينيم كه تعداد مبتاليان در ايران يك بار مهار شده و حاال دوباره افزايش پيدا كرده است.

نمودار مرگ ومير كرونايی در ايران. در اين نمودار می بينيم كه مرگ ومير در ايران دوباره روندی افزايشی در پيش گرفته است.

نمودار مبتاليان جديد در  سرتاسر جهان. در اين نمودار می بينيم كه تعداد مبتاليان در جهان روندی صعودی دارد.

نمودار مرگ ومير در جهان. در اين نمودار می بينيم تعداد فوتی ها به رغم افزايش مبتاليان، باز هم نسبت به دوره اوج كاهش پيدا كرده است.

صادرات ماسك 3 اليه ممنوع
رئيس ســازمان غذا و دارو از فعاليت چند شركت 
ايراني براي توليد واكســن كرونا و نيز ممنوعيت 
 N95 صادرات ماسك 3اليه و توقف صادرات ماسك
خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدرضا شانه ساز در 
جمع خبرنگاران، گفت: ســهم  توليد مواداوليه و 
مكمل ها و اقالم  وارداتي مان به شدت به نفع توليد 
حركت كرده است؛ به طوري كه واردات مكمل هاي 
تغذيه اي و ورزشــي از حدود 17۵ ميليون دالر در 
ســال 1396 به 72 ميليــون دالر كاهش يافته و 
برنامه ما اين است كه اين عدد به كمتر از 30 ميليون 
دالر برســد و براي اقالمي باشــد كه مشابه توليد 
داخل ندارد. او ادامه داد: با اين روند حتما مي توانيم 
توليد را جدي تر دنبال كنيم. همچنين توليد ما در 
حوزه مكمل ها از 24 ميليون بسته در سال 96 به 
10۵ ميليون بسته در سال 1398 ارتقا پيدا كرده 
كه اميدواريم امسال آن را به 1۵0 ميليون بسته ارتقا 
دهيم كه نشان دهنده تغيير سريع ما از واردات به 

سمت توليد است.

ماجراي يك نامه
او درباره نامه مديركل سابق به سنديكاي مواداوليه 
دارويي نيز گفت: سياست اصلي ما حركت از سمت 
داروي ساخته شده به توليد داروهاي ساخته شده 
اســت. همچنين اقدامي كه اكنون انجام مي دهيم 
اين است كه مواداوليه دارويي را هم در داخل كشور 
توليد كنيم. سياست جدي ما حمايت از توليد مواد 
اوليه در داخل كشور و توليد مواد حدفاصل دارويي 
در كشور است تا بتوانيم حلقه هاي اقتصاد مقاومتي را 
با موفقيت ايجاد كنيم، اين سياست كلي ماست؛ زيرا 
ارزبري ما را به شكل قابل توجهي كاهش مي دهد. 
اگر بتوانيم از داروي ساخته شده به مواد حدفاصل 
برسيم، ارزبري ما كمتر از يك بيستم مي رسد؛ يعني 
۵درصد. عالوه بر اين مي توانيم ارزش صادرات را هم 
ايجاد كنيم. واقعا از شركت هاي توليدكننده مواداوليه 
و مواد حدفاصل ساز به جد و به صورت ويژه حمايت 

مي كنيم.
شانه  ســاز افزود: مكاتبه اي كه به آن اشــاره شد، 
دغدغه اي بود ناشــي از نگراني از اين موضوع كه 
كمبودي ايجاد نشود، سنديكا هم پاسخ و قول داده 
كه اجازه ندهد مشكلي براي تامين دارو ايجاد شود. 
اين هم موضوع جديدي نيست. اين حرف كه اين 
نامه در تغيير مديركل نقش داشته بي اساس است 
و فقط مي توانم از اينكه چنين مســائلي را به هم 
ربط مي دهند، ابراز تأسف كنم. همه اركان سازمان 
غذا و دارو با هر سليقه اي سياست كلي سازمان را 

قبول دارند.
او درباره روند تخصيص ارز نيــز گفت: تخصيص 
ارز متوقف نشده اســت و با همه تنگنايي كه بانك 
مركزي داشته ارز را تخصيص مي دهد. طبق 2.۵ 
ميلياردي كه ديده شــده همان درصد را دريافت 

مي كنيم.

توليد واكسن كرونا در ايران
رئيس ســازمان غذا و دارو دربــاره وضعيت توليد 
واكســن كرونا، گفت: ما داريم پا به پــاي دنيا كار 
مي كنيم و چند شركت ما در زمينه واكسن كرونا در 
حال فعاليت هستند. ما هم به عنوان سازماني كه بايد 
مجوز دهيم، اين آمادگي را داريم كه به محض ارائه 
مدارك و مستندات، رسيدگي كرده و در اسرع وقت 
مجوزها را صادر كنيم. هنوز هيچ كشوري واكسن 
كرونا را نساخته است و ســازمان بهداشت جهاني 
نيز از صرف زمان 12 ماه و 18 ماه براي ساخت آن 

صحبت مي كند.
او ادامه داد: در مجموع ما هم گام به گام با دنيا پيش 
مي رويم. اگر چه همه اطالعات را به  شــدت از هم 
مخفي مي كنند، اما در كشــور ما هم شركت هاي 
متعددي روي اين موضوع كار مي كنند و واقعا من به 
توان داروسازي كشور اعتقاد راسخ دارم كه ما از بقيه 
دنيا چيزي كم نداريم و مي توانيم  جزو كشورهاي 

پيشرو باشيم.

N 95توقف صادرات ماسك
شانه ساز درباره وضعيت ماســك و بحث صادرات 
ماسك، گفت: صادرات ماسك 3اليه هيچ گاه آزاد 
نبوده است. زيرا ظرفيت مان در اين حوزه متناسب با 
نياز كشور است و بيشتر از نياز كشور نيست، اجازه 
صادرات آن را نداديم. صادرات ماســك N95 قبال 
آزاد بود اما به دليل وضعيتي كه اكنون پيش آمده 

متوقف شده است.
او دربــاره برخــي اخبــار مبني بر جمــع آوري 
ماســك هاي فيلتردار، گفت: چنين چيزي مطرح 
نشده است. البته اين مباحث از آنجايي كه در حوزه 

تامين است، بيشتر به وزارت صمت بازمي گردد.
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كرايه  مؤسســات  فعاليت 
اتومبيل يا آژانس ها در دوره 
كرونــا به دليــل قرنطينه و 
ايجاد محدوديت هاي جدي 
در رفت وآمد، با افت شديدي 
مواجه شد ولي بعد از مدتي با 
باز شدن دوباره كسب و كارها و نبود اعتماد بهداشتي به 
سيستم حمل و نقل عمومي، استفاده از خدمات آژانس ها 
دوباره افزايش يافت. با سيدحسن هاشمي تيرآبادي- 
رئيس اتحاديه اتومبيل كرايه تهران- گفت و گو كرده ايم.

شرايط كار براي آژانس هاي تاكسي تلفني 
در دوره قرنطينه به علت شــيوع ويروس كرونا به چه 

صورت بود؟
در دوره كرونــا به دليل كم شــدن رفت وآمدهــا و حتي 
ديدارهاي خانوادگي، استفاده از تاكسي تلفني بسيار كاهش 
پيدا كرد. تعطيلي مشاغل، قرنطينه و لغو ديد و بازديدها در 
عيد نوروز، آمد و شد در شهر را به زير 10درصد كاهش داد 
و در ماه هاي ابتدايي يعني فروردين و ارديبهشت زنگ خور 
آژانس ها خيلي پايين آمده بود، اما از نيمه خرداد به اين سو 
وضعيت كم كم عادي شده و فعاليت تاكسي هاي تلفني تا 

70درصد به ميزان قبل از كرونا برگشته است. 
آيا طي اين مــدت افزايش قيمتي هم براي 

خدمات درنظر گرفته شد؟
قيمت خدمات آژانس ها در اين مدت نه تنها زياد نشد بلكه 
به دليل كاهش رفت وآمدهــا و اينكه بعضي رانندگان هيچ 
درآمدي در طول روز نداشــتند، ســعي شد تخفيف هاي 
تشويقي براي افزايش اســتقبال مردم درنظر گرفته شود. 
آخرين نرخ گذاري براي خدمت مؤسسات كرايه اتومبيل 
در سال 92انجام شد و پس از آن هرسال براساس افزايش 
هزينه ها بين 8تا 12درصد به كرايه ها اضافه شد. هم اكنون 
خدمات دهي در داخل شهر براساس مسير و زمانبري است 
و براي هر يك ساعت، بين 20تا 30هزار تومان درنظر گرفته 
شده است. نرخ خدمات خارج از شهر نيز براساس مسافت 
تعيين مي شود كه براي هر كيلومتر يك هزار تومان از مسافر 
دريافت مي شــود. رانندگان آژانس مجاز نيستند همزمان 
در مؤسســات مجازي هم كار كنند و اين باعث مي شــود 
براي بســياري از رانندگان كار در آژانس صرفه اقتصادي 
نداشته باشد چون براساس مقررات در مسيرهاي برگشت 

نمي توانند مسافر سوار كنند.
آيا اتحاديه برنامه اي براي حل اين مشكل 

دارد؟
اتحاديه درنظر دارد به زودي با استفاده از يك اپليكيشن كه 
در داخل كشور طراحي شده و با سرورهاي داخلي فعاليت 
مي كند، مسيرهاي بازگشــت رانندگان را به طور مجازي 
پوشش دهد تا فعاليت در مؤسسات كرايه براي رانندگان 
به صرفه تر شود. ما خود را ملزم به تامين امكانات آسايش 
و آرامش راننــدگان مي دانيم، ارزش مالــي فضاهايي كه 
آژانس هاي كرايه در كل شــهر تهران به ويژه در مركز شهر 
در اختيار دارند بالغ بر 3تا 4ميليارد تومان است كه با هدف 
تامين امكان اســتراحت حين كار براي رانندگان و ايجاد 
امنيت خاطر مشتريان در اختيار گرفته شده است. اين حق 
هر راننده اي است كه در طول روز فضايي براي استراحت و 
صرف غذاي گرم در اختيار داشته باشد و ناچار نباشد مثل 
رانندگان شاغل در سامانه هاي مسافربري مجازي، از فضاي 
شهري براي استراحت اســتفاده كند. با توجه به افزايش 
سرسام آور هزينه هاي زندگي و نگهداري اتومبيل، درنظر 
داريم با راه اندازي اين نرم افــزار، افزايش درآمد رانندگان 
را هم تضمين كنيم تا انگيزه فعاليت در مؤسســات كرايه 

افزايش يابد.

چندوچون

بازار

نبض بازار
در زمان كرونا به دليل 
اينكه فروشگاه های 
زنجيره ای 
پروتكل های 
بهداشتی را به خوبی 
مراعات می كردند 
مردم ترجيح 
می دادند از اين 
فروشگاه ها خريد 
كنند و همين باعث 
شد حجم خريد از 
اين مراكز نسبت 
به مدت مشابه سال 
قبل 80تا90درصد 
افزايش داشته باشد

زنجیره ای ها ارزان 
نمی فروشند
ارائه كاال با قيمت 
پايين تر، از مزيت های 
فروشگاه های 
زنجيره ای 
برشمرده می شود، 
البته حراج ها و 
تخفيف های گاه 
وبيگاه در برخی از اين 
فروشگاه ها فرصت 
خريد به صرفه تر 
را برای مشتريان 
فراهم می كند اما 
تجربه  خريداران 
و مشتريان 
فروشگاه های بزرگ 
زنجيره ای می تواند 
ادعای عرضه ارزان تر 
كاال در تعدادی از 
اين فروشگاه ها را 
با مثال های متعدد 
نقض كند

الزام ارائه كارت سوخت خودرو 
  اگر خودروی صفــر يا كاركرده اي را 
خريداری كرده يــا فروخته ايد، اطالع 
داشته باشيد كه هنگام معامله خودرو 
بايد نســبت به ارائه كارت سوخت آن 
به خريدار نيز اقــدام كنيد. درصورتی 
كه فروشــنده به هر دليلی از انجام اين 
كار خودداری كند، خريــدار می تواند 
عدم ارائــه كارت ســوخت خــودروی 
خريداری شــده را از مراجع ذی صالح 

پيگيری كند. 
  در واقــع هر كارت ســوخت متعلق 
به يك خــودرو اســت و درصورتی كه 
فروشنده كارت ســوخت را در اختيار 
خريدار قرار ندهد، خريدار می تواند با در 
اختيار داشتن مدارك كامل و مراجعه 
به شعب پليس+ 10 نسبت به دريافت 
المثنی كارت سوخت جديد خودرو اقدام 
كند و كارت سوختی كه در اختيار مالك 
قبلی خودرو قرار دارد باطل خواهد شد.

  توجه داشته باشيد كه هيچ مشكلی 
برای دريافت كارت سوخت توسط مالك 
جديد خــودرو وجود نــدارد و می توان 
گفت در معامالت خودرو كارت سوخت 
نيز جزئی از تمام مدارك و اسنادی است 
كه بايد توسط فروشنده به مالك جديد 

منتقل شود.
  كارت ســوخت به نام خودرو است و 
فردی كه صرفا نام آن روی كارت درج 
شده نمی تواند كارت را باطل كند. گرچه 
نام نخستين شخصی كه برای خودروی 
مذكور درخواست كارت سوخت داده، 
روی كارت درج می شود اما اين مسئله 
به معنــای آن نيســت كه فــرد بتواند 

كارت سوخت را باطل كند.
  توجه كنيد كه صدور كارت سوخت 
هوشــمند المثنی فقط از طريق دفاتر 
پليس+10 مقدور است. اما برخی افراد 
سودجو با هدف دســتيابی به اطالعات 
شخصی، كارت بانكی و كالهبرداری و 
سوءاستفاده های احتمالی اقدام به ايجاد 

سايت های غيرمجاز كرده اند.
    كســانی كــه كارت ســوخت 
نداشــته و تاكنــون نيز درخواســت 
صدوركارت سوخت نكرده اند، می توانند 
خود يا وكيل قانونی شــان با در دست 
داشــتن مدارك هويتی مالك خودرو و 
وسيله نقليه به مراكز پليس+10مراجعه 
كنند. حذف رمز كارت سوخت نيز در اين 

دفاتر قابل انجام است.

فن بازار 

راسته بازار

بازگشت كرونا و گرمی بازار ماسك و محصوالت بهداشتی 

شيوع مجدد ويروس كرونا، اعالم وضعيت هشدار و قرمز در برخی استان های كشورمان و تأكيد 
مسئوالن بر استفاده اجباری از ماسك در مراكز پرجمعيت سبب گرمی بازار و كمبود و گرانی دوباره 
انواع محصوالت بهداشتی از جمله ماسك در بازار خرده فروشی شده است. به گزارش همشهری، 
بررسی قيمت خرده فروشی انواع محصوالت بهداشتی با بازگشت موج تازه كرونا حاكی از كمبود، 
عرضه چندنرخی و گرانفروشی اين محصوالت است، به نحوی كه اكنون نرخ هر ليتر الكل اتانول 
70درصد از مرز 130هزارتومان فراتر رفته و انواع ماســك، ژل و پدالكلی با قيمت و كيفيت های 
متفاوت و حتی غيراستاندارد به مردم عرضه می شود. در بازار دستكش طبی و يك بار مصرف نيز 
عرضه اين اقالم در داروخانه ها و فروشگاه های سطح شهر به شدت كاهش يافته و فروشندگان، اين 
محصوالت را با نرخ هايی به مراتب باالتر از نرخ مصوب و اعالم شــده سازمان حمايت به مشتريان 
عرضه می كنند. اين افزايش قيمت ها در حالی اســت كه با مصوبه اخير ستاد ملی مقابله با كرونا 

استفاده از ماسك در تمام اماكن عمومی و معابر اجباری شده است.

بازار داغ سفته بازی پرداخت تسهیالت مسكن 

ماراتن دريافت انواع وام خريد و جعاله مسكن موجب سردرگمی و تحميل هزينه های چندبرابری به 
متقاضيان دريافت اينگونه تسهيالت شده است. به گزارش همشهری، ديوانساالری حاكم بر تامين 
وثيقه يا ارائه ضامن معتبر برای دريافت وام خريد يا تعميرات مسكن موجب سردرگمی متقاضيان 
و اتالف وقت و تحميل هزينه های چندبرابری شده است. در مواردی كه مشتری خواستار دريافت 
تسهيالت مسكن با ارائه سفته و ضامن معتبر موردتأييد بانك مسكن است، به دليل افت نرخ سفته در 
بازار، شعب بانك ملی به عنوان متوليان اصلی، از تامين اين اوراق برای تسهيالت كمتر از 100ميليون 
تومان خودداری كرده و متقاضيان را به خريد آن از برخی شعب منتخب اين بانك يا كيوسك های 
روزنامه فروشی حواله می دهند. برخی شعب بانك مسكن نيز متقاضيان را ناگزير به ارائه دوفقره سفته 
با ارقامی به مراتب باالتر از مبلغ تسهيالت دريافتی می كنند. با وجود اعالم نرخ مصوب 500تومانی به 
ازای هر يك ميليون تومان سفته در سال 99، روزنامه فروشان مبالغی بيش از هزار و 500تومان به ازای 

هر يك ميليون تومان سفته را به خصوص برای ارقام خرد از مشتريان دريافت می كنند.

صادرات، نرخ زعفران را تا 8درصد گران كرد

رفع برخی محدوديت های تجاری و آغاز صادرات زعفران ايرانی به برخی كشورهای هدف، موجب 
افزايش 7تا 8درصدی قيمت طالی سرخ شده است. به گزارش همشهری، آغاز صادرات و افزايش 
قيمت عمده فروشی زعفران زمينه رشد نسبی نرخ خرده فروشی اين محصول در بازار مصرف را فراهم 
كرده است. نايب رئيس شورای ملی زعفران با بيان اينكه صادرات زعفران به برخی كشورهای مقصد 
از سر گرفته شده و متوسط قيمت اين محصول 7 تا 8 درصد افزايش يافته است، گفت: اكنون حداقل 
قيمت هر كيلوگرم زعفران 5 /6ميليون تومان و حداكثر نرخ آن 12 ميليون تومان اســت. غالمرضا 
ميری افزود: قيمت انواع زعفران افزايش داشته اما بيشترين درصد افزايش مربوط به زعفران نگين 
سوپر بوده است. با وجود اين نسبت به ماه های گذشته آرامش بيشتری بر بازار حاكم شده و بازار برخی 
كشورها كه درگير كرونا بودند با بهبود نسبی اوضاع، بازگشايی شده و در نتيجه صادرات زعفران به 
اين كشورها از سر گرفته شده و كم و بيش انجام می شود. او گفت: ميزان صادرات در خرداد 99 تقريباً 

با ميزان آن در مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.
 نرخ خرده فروشی برخی انواع ماسك در فروشگاه های سطح شهر و فضای مجازی  نرخ خرده فروشی برخی انواع زعفران در فروشگاه های مجازی قيمت فروش سفته در شعب بانك ها تا كيوسك روزنامه فروشی )تومان(

مسافرگيری آنالين آژانس ها

بورس آجیل داالن دراز 
  حتی اگر شب عيد نباشد با پا گذاشتن 
به بازار آهنگران، بوی تفت دادن آجيل 
و خشكبار حتی بيش از شلوغی بازار و 
كاهش قدرت و ميزان خريد مشتريان 

در اين راسته بازار، جلب توجه می كند.
  راسته آجيل و خشكبار بازار آهنگران 
واقع در ميــدان پانزده خــرداد- بازار 
بزرگ تهران، از 9صبــح تا 7بعدازظهر 
پذيرای مشتريان است اما پس از شيوع 
ويروس كرونا، كسبه ای كه بازار شب عيد 
كم رونقی داشــته اند، اين روزها با افت 
قدرت خريد و كاهش تقاضای مشتريان 

دست و پنجه نرم می كنند.
  بورس آجيل و خشــكبار آهنگران يا 
همان»داالن دراز« مهم ترين راســته 
آجيل فروشی در تهران است كه آجيل 
و خشكبارش به اغلب نقاط ايران و ساير 
كشورها صادر می شود. در گوشه و كنار 
داالن دراز با ســقف های گنبدی شكل، 
گونی های چيده شده آجيل و خشكبار 

جلب توجه می كند.
  اين راسته بازار كه در گذشته دور در 
آن چند مغازه آجيل فروشی در كنار ساير 
صنوف مانند آهنگــران، ريخته گران، 
گيوه دوزان، لنگ فروشــان و... فعاليت 
می كردند، به مــرور زمان به خصوص از 
دهه 40به بعد به بــورس اصلی تامين 
و عرضه انواع آجيل و خشــكبار تبديل 

شده است.
  در داالن دراز بــا بيش از 50ســال 
قدمت، همه مراحل آماده سازی  و تهيه 
آجيل و خشكبار انجام می شود و تعدد 
غرفه های واقع شده در اين راسته بازار 
قدرت انتخاب بيشــتری را برای خريد 
آجيل و خشــكبار با قيمــت و كيفيت 
متفــاوت در اختيــار مشــتريان قرار 

می دهد.
  قرار گرفتن اين راسته بازار در محدوده 
اصلی طرح ترافيك و كمبود جای پارك، 
امكان رفت وآمــد به بــورس آجيل و 
خشكبار آهنگران را تا حدودی سخت تر 
می كند و بهتر است برای بازديد و خريد 
از اين بــازار، از وســايل نقليه عمومی 

استفاده كنيد.

قیمت - تومانمشخصات نام  و برند زعفران

57.000یك مثقال ممتاز قائنات 

43.000یك مثقال سرگل قائنات 

11.500.000درجه یك - یك كیلوگرمسوپرنگین 

63.140كادویی- 2مثقالسرگل سحرخیز

511.900 گرمی گلیران  اطلس

84.500یك مثقال سرگل گلیران

38.000ممتاز- 4گرم قائنات 

75.000درجه یك- 4.6گرممصطفوی 

4.649.500گرمگلستان 

487.000گرمفامیال 

قیمت)هر عدد- تومان( مشخصات بسته بندی نام و برند 

2000تا 103000، 20، 50، 100 و 500 عددیماسك تنفسی سه الیه با گیره بینی 

 5.500تا 106.000، 20و 50عددی ماسك 3 الیه كربن دار با گیره فلزی بینی

3.900تا 304.000عددی ماسك 2 الیه پارچه ای قابل شست وشو تا سه بار

2.800تا 103.500عددیماسك یك الیه نمدی

 2.500تا 33.500عددی ماسك سه الیه پزشكی تولید داخل

1.450تا 32.200تا 10عددی ماسك كارگاهی 

25.000تا 35.000ممتاز- 4گرم ماسك N95 فیلتردار داخلی 

70.000تا 1110.000تا 3عددی ماسك N95 فیلتردار وارداتی 

12.500تا 5017.000و 100عددیماسك سوپاپ دار پنج الیه

38.000تا 10040.000عددیماسك جراحی سه الیه 

نرخ تقریبی در كیوسك روزنامه فروشینرخ مصوب در شعبه بانكمبلغ اسمی سفته

1.000.0005001.500

1.500.0007502.000

2.000.0001.0002.700

2.500.0001.2503.500

5.000.0002.5007.000

10.000.0005.00014.000

20.000.00010.00028.000

50.000.00025.00070.000

100.000.00050.000140.000

150.000.00075.000210.000

فروشــگاه های زنجيره ای حاال ديگر به يكی از الزامات زندگی 
شهری به ويژه در كالنشهر ها تبديل شده اند و حتی فراتر از آن، از 
شاخص های توسعه يافتگی جوامع محسوب می شوند. ريتم پرشتاب زندگی در كالنشهرها و ضرورت 
استفاده بهتر از زمان محدود، بهره گيری از خدمات گسترده و متمركز فروشگاه های زنجيره ای را 
اجتناب ناپذير كرده و استقبال روزافزون از شــعبات متعدد اين فروشگاه ها حاكی از آن است كه 
زندگی شهری، پاسِخ بخش وســيعی از نيازهای خود را در اين مراكز می يابد. هر روز شعبه های 
جديدی از اين فروشگاه ها در شهرهای مختلف كشور و گوشه  و كنار پايتخت گشايش می يابد و كمتر 
شهروندی را می توان يافت كه دست كم يك بار خريد از اين مراكز را تجربه  نكرده باشد. نكته خاصی 
كه درباره اين فروشگاه ها می توان گفت و شايد فقط مختص به ايران باشد، اين است كه به نظر می رسد 
به داليل اجتماعی، اقتصادی و البته فرهنگی، استفاده از خدمات اين فروشگاه ها تنها برای رفع نياز 
صورت نمی گيرد، بلكه مزيتی اجتماعی تلقی می شود و دست كم برخی از مردم به            آن تفاخر می كنند.

 فروشگاه های  زنجيره ای مجموعه فروشگاه های 
دارای مديريت واحد هســتند كه در سطح يك 
شهر، كشــور يا چندين كشــور پراكنده اند. اين 
فروشــگاه ها از عنوان تجاری يكسانی استفاده  و 
معموالً محصوالت مشابه يا تقريباً مشابهی ارائه 
می كنند. در ايران نخستين فروشگاه زنجيره ای 
را برادران اخوان كاشانی با نام فروشگاه زنجيره ای 
»بزرگ ايران« در سال 1340 تأسيس كردند و 
8 ســال بعد محمود خيامی و برادرش فروشگاه 
زنجيره ای كورش را راه اندازی كردند. از آن زمان 
تا امروز فروشگاه های زنجيره ای زيادی در ايران 
به ثبت رســيده و هر روز نيز بر تعداد و انواع اين 

فروشگاه ها افزوده می شود.
 

تكفروشهاوهمهچیزفروشها
پيدايش فروشگاه های زنجيره ای مبتنی بر ارائه 
و فروش كااليی خاص نبوده اما فروشــگاه های 
تك كااليی از ســابقه ديرينه تــری برخوردارند. 
سال هاست شعباتی از برندهای بزرگ، پوشاك و 
كيف  وكفش گرفته تا غذا، نه تنها در كشور مبدا، 
بلكه در گوشــه  و كنار دنيا گشــوده شده و برند 
خود را به نامی بين المللی تبديل كرده اند. ايجاد 
هايپرماركت ها يا ســوپرماركت های غول پيكر 
البته بعدها انجام شد و پاسخی بود به نيازی كه 
با توسعه شهرها و جوامع ايجاد شد. فروشگاه های 
زنجيــره ای چندكااليی به مردم اجــازه می داد 

بدون نياز به جابه جايی و صرف وقت زياد، بيشتر 
مايحتاج خود را از يك فروشگاه تامين كنند. در 
ايران، گرچه از هردو نوع فروشــگاه  نمونه هايی 
در كشــور داريم اما ناگفته پيداست، گروه دوم، 
از محبوبيت و معروفيت بيشتری در ميان مردم 
عادی برخوردارند. بــه گفته نايب رئيس اتحاديه 
فروشگاه های زنجيره ای كشور، 106نام و شركت 
در اين اتحاديه به ثبت رسيده كه 31شركت، تمام 
گروه های كااليی را عرضه می كنند. فروشگاه های 
»شهروند«، » رفاه«، »اتكا«، »سپه« و در سال های 
اخير » هايپر استار« و »هايپرمی« معروف ترين 
فروشگاه های زنجيره ای ايران هستند كه طيف 
وســيعی از كاالها را به مشــتريان خود عرضه 
می كنند، اما برخی از فروشــگاه های زنجيره ای 
نيز تنها در زمينه ارائــه گروه های غذايی فعالند. 
معروف ترين اين فروشگاه ها كه در سال های اخير 
در توسعه شعبات خود فعاليت خوبی داشته اند 

»افق كورش«، »هفت« و »جانبو« بوده اند.

مزایاومعایبفروشگاههایزنجیرهای
برای فروشگاه های زنجيره ای امتيازات متفاوتی 
برشمرده می شــود. قيمت پايين تر كاال به دليل 
حجم باالی خريد از توليدكننده و حذف واسطه، 
تنوع بــاالی كااليی، افزايش بهــره وری و صرفه 
زمانی برای خريداران، تنظيم بــازار، حمايت از 
توليد داخلی و اشتغال زايی، از مزايايی است كه 

برای اين مراكز فروشگاهی عنوان می شود. رئيس 
اتحاديه فروشگاه های زنجيره ای كشور در زمينه 
برتری های اين شيوه ارائه كاال نسبت به سيستم 
ســنتی توزيع كاال در خرده فروشی ها می گويد: 
فروشگاه های زنجيره ای دارای امتيازهای متفاوتی 
هستند، اما مهم ترين مزيت آنها قيمت ارزان كاال 
و محصوالت است. فروشگاه های زنجيره ای كاال 
را در حجم و مقياس بااليــی از توليدكنندگان 
خريداری می كنند و اين حجم بسيار باالی خريد، 
قدرت مذاكره آنها با توليدكننــدگان را افزايش 
می دهد و عرضه كاال با قيمت بســيار مناسب تر 
را امكان پذير می كند. اميرخســرو فخريان سود 
كمتر از خرده فروشی را ديگر مزيت فروشگاه های 
بــزرگ می دانــد و می افزايــد: فروشــگاه های 
زنجيره ای مستقيما كاال و محصوالت را در حجم 
باال و به صورت يكجــا از توليدكننده می خرند، 
ســود كمتری را نيز برای خــود در زمان عرضه 
درنظر می گيرند و به ايــن ترتيب عمال با كاهش 
هزينه توزيع و حذف واســطه ها بهــای كاالها 
كاهش می يابــد. البته حراج هــا و تخفيف های 
گاه به گاه در برخــی از اين فروشــگاه ها فرصت 
خريد به صرفه تر را برای مشتريان فراهم می كند 
اما تجربه  خريداران و مشــتريان فروشگاه های 
بزرگ زنجيره ای می توانــد ادعای عرضه ارزان تر 
كاال در تعدادی از اين فروشگاه ها را با مثال های 
نقض متعدد، رد كند. به نظر می رســد تنوع كاال 
و بهره وری بيشــتر زمانی و مكانی را بتوان عمده 
مزيت زنجيره ای ها دانســت كــه در كنار داليل 
اجتماعی و فرهنگی توانسته موفقيت خوبی هم 
برای اين مراكز رقم   بزند. اما با اين حال توســعه 
فعاليت فروشــگاه های زنجيره ای منتقدانی هم 
داشته است؛ منتقدانی كه معتقدند فروشگاه های 
بزرگ با فرستادن شاخه ها و شعبات متعدد خود به 
خيابان ها و كوچه های شهر، اختاپوس وار، در حال 

بلعيدن كسب وكارهای كوچك هستند.

سهماندكزنجیرهایهاازنظامتوزیع
تأثير بر كسب و كار فروشگاه های كوچك و جذب 

فرخنده رفائی
خبرنگار

باالوپايینفروشگاههايزنجیرهای

مشتريان خرده فروشی ها، مهم ترين ايرادی است 
كه از سوی كارشناســان بازار و اصناف خرد، به 
گسترش فعاليت فروشــگاه های زنجيره ای وارد 
شده اســت. اما مســئوالن اين صنف اين ايراد را 
وارد نمی دانند. نايب رئيس اتحاديه فروشگاه های 
زنجيره ای كشور در گفت و گو با همشهری می گويد: 
طبيعتا در زمان كرونا به دليل اينكه فروشگاه های 
زنجيــره ای پروتكل های بهداشــتی را به خوبی 
مراعات می كردند، مردم ترجيح می دادند از اين 
فروشگاه ها خريد كنند و همين باعث شد حجم 
خريد از اين مراكز نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل 80تا90درصد افزايش داشــته باشد، اما در 
مجموع فروشگاه های زنجيره ای در مقايسه با نظام 
سنتی عرضه و خرده فروشی ها سهم اندكی از بازار 
دارند. منصور عالی پور می افزايد: طبق برآوردهای 
انجام شده، سهم فروشگاه های زنجيره ای از بازار 
توزيع و فروش كاال بين 10تا 12درصد اســت، 
اما در ماه هايی كه از آغاز شــيوع كرونا در كشور 
می گذرد، به دليل استقبال مردم از خريد مجازی 
و امكاناتی كه فروشــگاه های زنجيره ای از لحاظ 
تامين كاال و دريافت ســفارش به صورت آنالين 
داشتند، اين ســهم تا حدودی افزايش يافت. با 
اين حال اين افزايش تنها بيــن 2تا 3درصد بود 
و در نهايت سهم فروشگاه های زنجيره ای از بازار 
در اين ايام به 15درصد رســيد. اين كارشــناس 
و فعال صنفی معتقد اســت ســهم 85درصدی 
خرده فروشــی ها از بازار توزيع و فروش كاال مؤيد 
اين است كه فروشگاه های بزرگ، كسب و كارهای 
خرد را مختل نكرده اند، كمااينكه امروز در تمام 
مناطقی كه فروشگاه های بزرگ راه اندازی  شده اند، 
ســوپرماركت ها و واحدهای ديگر خرده فروشی 
در حال فعاليت هســتند. نايب رئيــس اتحاديه 
فروشگاه های زنجيره ای به موضوع »فرانچايز« يا 
اعطای نمايندگی نيز اشاره می كند كه بر اساس 
آن فروشگاه های زنجيره ای با اعطای نمايندگی به 
بنگاه های صنفی حمايت های الزم را از كسبه خرد 

خواهند داشت.
 

قیمتگذاریدرفروشگاههایزنجیرهای
فروشــگاه های زنجيره ای هراز گاهی حراج هايی 
برگزار می كننــد و تخفيفات و جوايــزی برای 
خريداران خود قائل می شــوند كــه واقعی بودن 
اين حراج ها و تخفيفات برای بسياری از خريداران 
محل سؤال است. به كرات شــنيده می شود كه 
اين فروشــگاه ها كاالها را باالتر از عرف بازار يا با 
سودی بسيار بيشتر از ســود مجاز قيمت گذاری 
می كنند در حدی كه قيمت كاال حتی در حراج 
هم باالتــر از قيمــت واقعی اســت. نايب رئيس 
اتحاديه فروشگاه های زنجيره ای درباره سازوكار 
قيمت گــذاری روی كاالهــای عرضه شــده در 
فروشگاه های زنجيره ای و حراج های گاه وبی گاه 
اين فروشــگاه ها می گويــد: اتحاديــه در زمينه 
قيمت گذاری دخالتی ندارد، تعيين قيمت كاالها 
با توليدكنندگان است و فروشــگاه ها می توانند 
با ســود مجاز كاالها را ارائه كننــد، اما نظارت بر 
قيمت كاالها در فروشگاه های زنجيره ای بر عهده 
سازمان حمايت است. كاالهايی كه مشمول نرخ 
دولتی هســتند، قيمت تعزيراتی دارند و در ساير 
كاالها ســازمان حمايت نظارت بــر قيمت های 
فروش را بر عهده دارد. عالی پــور برگزاری حراج 
در فروشگاه های زنجيره ای را نيز منوط به دريافت 
مجوز از اتحاديه می داند و می گويد: فروشــگاه ها 
تنها با مجوز اتحاديه می توانند حراج برگزار كنند 
و اتحاديــه نظارت كامل دارد كــه اين حراج ها و 

تخفيفات ارائه شده واقعی باشد.

فروشگاه های 
زنجیره ای در مقایسه 
با نظام سنتی عرضه و 

خرده فروشی ها سهم اندكی 
از بازار دارند. طبق برآوردهای 

انجام شده، سهم فروشگاه های 
زنجیره ای از بازار توزیع و فروش 

كاال 10تا 12درصد است
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 سخت
اما قابل تحمل

استفاده از ماسك 
هرچند عادت 

بسياري از ما نيست و 
مي تواند سختي هاي 
خاص خود را داشته 

باشد اما اگر به 
فكر سالمت خود و 

اطرافيانتان هستيد 
اين سختي را تحمل 
كنيد؛ چاره اي نيست

پنبه بگذاريد
ممكن است بند 
ماسك ها سبب 

زخم شدن پشت 
گوش يا ايجاد 

حساسيت دردآور 
در اين ناحيه شود؛ 
براي جلوگيري از 

بروز اين مشكل 
پنبه اي را به اندازه 

پشت گوش خود 
تهيه كنيد و آن 

را به پشت گوش 
بچسبانيد و بند 

ماسك را روي آن 
قرار دهيد؛ با اين 

كار مي توان از 
حساسيت دردآور 
اين ناحيه از گوش 

جلوگيري كرد

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

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

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

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

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

شماست.
****

  7452* * * 0917– رحمت:
توی این دوره و زمونه و شرایط می بینیم كه پول حرف اول رو 
می زنه و زندگی همه ما وابسته به داشتن یا نداشتن پول و سرمایه 
شده و هر زمان كه پول كمتر می شه و گرونی ها بیشتر، احساس 
ناراحتی و غم و اندوه بیشتری داریم. كاش می شد به روزهای اول 
انقالب برمی گشتیم و انسانیت ها، معرفت ها و گذشت ها مثل 
اون موقع پررنگ تر بود و پول آنچنان جایی در زندگیمون نداشت!

  6325* * * 0910– محمدعلی:
من به عنوان یك پدر نظر خودم را می گویم و در شــرایط فعلی 
و با این اوضاع و احوال صالح نمی بینم كه فرزند دیگری غیر از 
همین یك فرزند داشته باشم. وقتی هیچ امید جدی به آینده 
خود و خانواده ام ندارم و حتی شــغلم را ممكن اســت تا چند 
هفته یا چند ماه دیگر از دست بدهم و در خرج و مخارج امروز و 
فردای خودم مانده ام با چه امیدی فرزند بیشتری داشته باشم؟ 
چه كسی واقعا از من حمایت می كند؟ آیا حدود 200هزار تومان 
حق اوالد جواب هزینه های زندگی و تامین یك بچه را می دهد؟ 
آیا همراه با بچه های بیشتر، خانه من بزرگ تر می شود؟ هر چند 
با این وضعیت تا عمر دارم باید اجاره نشین باشم كه از پس هزینه 
آن هم برنمی آیم. آیا اگر فرزند بیشــتری بیاورم دولت و بقیه 
نهادهای دلســوز، آینده بچه من را تضمین می كنند؟ آیا تمام 
هزینه های فرزندان امروز و آینده من را تقبل می كنند و از ابتدای 
تولد تا تحصیالت و بهداشت و شغل آینده او را حمایت و تضمین 
می كنند؟ یا همه بار تامین هزینه ها و مسئولیت آن به عهده خود 
من باید باشد؟ سفارش به بچه دار شدن و فرزندآوری به زبان و در 
حد توصیه راحت است اما كارایی ندارد و به جایی نمی رسد چون 
نیاز به مقدماتی دارد كه مهیا نیست. نه با این مبلغ ناچیز یارانه 
نه با حق اوالد و امثالهم نمی شود وارد این كار شد. اما اگر دولت 
تضمین دهد كه فرزند من را از زمان تولد تا دانشگاه و از نظر شغل 
و... حمایت كند من حرفی ندارم. چون می خواهم انسان خوب و 
به درد بخوری تحویل جامعه دهم و وقتی بچه من بزرگ شد برای 
خودش آدمی باشد. فكر می كنم كشور ما بیشتر از هر چیز به 

انسان های خوب و درست و شایسته نیاز دارد نه فقط جمعیت.

  6998* * * 0912– صادق:
متأســفانه هنوز هم هســتند افرادی كه چه درون تشكیالت 
خودروسازی و چه بیرون از آن و به اسم كارشناس و... روی این 
ایده غلط و اشتباه پافشــاری می كنن كه قیمت خودروها باید 
در حاشیه بازار یا همون بازار سیاه تعیین بشه! و به شكل های 
مختلف این حرف رو توی بوق و كرنا می كنن. این حرف یعنی 
اصال كاری نداشته باشین كه این خودرو برای ما چند دراومده یا 
چند تموم می شه، مهم اینه كه هر قیمتی دلمون خواست بتونیم 
بفروشیم و خریداران و مصرف كنندگان هم مجبور باشن اون رو 
بخرن و كسی هم اعتراض نكنه! حاال اگر وضعیت خودروسازان 
و مناسبات درونی اون ها و معادالت اقتصادی شون اصالح نشه 
و در چارچوب درست همراه با نظارت كافی نباشه به نظرتون با 
این اشتهای سیری ناپذیری كه وجود داره و این چاه ویل، مثال 
قیمت پراید چقدر باشه خوبه و تا چقدر اینها رو راضی می كنه؟ 
100میلیون؟ 150میلیون؟200 میلیون؟ چقدر؟ مسلما با هر    
بهانه یا تغییری در وضعیت تولید، این رقم ها افزایش پیدا می كنه 
و هیچ نقطه پایانی برای اون متصور نیســت. باید یك بار برای 
همیشه این معضل قدیمی و این زخم مزمن و چركی درمان بشه.

رُك 

سبك زندگی

7قانون  طاليي  استفاده  از  ماسك

#من-ماسك-میزنم
ديگر كمتر كســي شــك دارد براي جلوگيري از شيوع 
ويروس كرونا چند روش ســاده اما مهم، بيشتر نداريم. اول 

اينكه بهداشت فردي را بيشتر از قبل رعايت كنيم و مدام 
دست هايمان را بشوييم، دوم فاصله اجتماعي را رعايت كنيم 
و سوم اينكه ماسك بزنيم. احتماال در دو مورد اول مشكلي 
نداريم. چون عموما در زندگي عادي مان هم بهداشت فردي را 

رعايت مي كرديم و قبال هم در مواجهه با فردي كه مشكوك به 
عالئم ويروسي بود با فاصله قرار مي گرفتيم. اما تنها كاري كه 
ممكن است به آن عادت نداشته باشيم يا در انجام آن بخواهيم 
تعلل كنيم ماسك زدن است. براي همين بسياري از دولت ها 

اين روزها تالش مي كنند شهروندان شان را تشويق كنند تا 
بيشتر از قبل، ماسك بزنند. اما ماسك زدن چرا مهم است؟ 
چه كساني حتما بايد ماسك بزنند؟ چه ماسكي بايد بزنيم؟ و 

اصول ماسك زدن و  درآوردن آن چگونه است؟

كامران بارنجي
خبرنگار 

ماسكامروزتنهاوسيلهمهمبرايپيشگيريازشيوعكروناست.
پساگرميخواهيدمبتالبهاينويروسنشويدحتمابايداز
ماسكاستفادهكنيد.ايندرستاستكهكروناواكسن
ندارداماماسكشايدهمانواكسنپيشگيريازاين
بيماريباشد.پساستفادهازماسكراهيچوقت

فراموشنكنيدوبهتأخيرنيندازيد.

 یك ماسك اســتاندارد اصوال باید بيني، دهان و چانه شما را 
پوشانده باشــد؛ پس در تمام زمانی كه ماسك به صورت دارید 

نباید آن را لمس یا مدام جا به جا كنيد.

  اگــر مجبور بــه لمس ماســك شــدید در نخســتين فرصت 
دست هایتان را با مایع دستشــویی و یا صابون معمولی حداقل 
۲۰ثانيــه شست وشــو دهيد و یــا بــا الــكل اتانول۷۰درصد 
ضدعفونی كنيد. یادتان باشــد اگر به ماســك دســت زدید تا 
دست هایتان را ضدعفونی نكرده اید دســت ها نباید با چشم، 

دهان و یا بينی تان تماس داشته باشند.

  ماســك بهداشــتی كه از آن اســتفاده می كنيد اگر در طول 
استفاده، خيس، كثيف یا پاره شود آن را حتما باید با یك ماسك 

نو تعویض كنيد.

   ماسك، وسيله شخصی است. به هيچ عنوان از آن به صورت 
مشترك استفاده نكنيد.

  ماســكی كه آن را اســتفاده كرده اید، حتی اگر فكر می كنيد 
كثيف نشده است، به هيچ عنوان مجددا از آن استفاده نكنيد.

   قبل از اینكه از ماســك اســتفاده كنيد، طبــق پروتكل هاي 
بهداشتي حتما دست هایتان را ۲۰ثانيه با آب و صابون بشویيد.

   اگر امكان شست وشوي دست هایتان را ندارید با استفاده از 
الكل اتانول ۷۰درصد دست ها را ۲۰تا۳۰ ثانيه ماساژ دهيد تا 

همه جاي دست كامال ضدعفوني شود.

   ماسك باید تمام سطح بيني، دهان و چانه را بپوشاند.

   دقت كنيد بندهاي ماســك كامال پشــت هــر دو گوش قرار 
بگيرند تا حين استفاده از صورت جدا نشوند.

   اگر از ماسكي اســتفاده مي كنيد كه بندهاي گره زدني دارد، 
بندها را در پشت و با فاصله طوري گره بزنيد كه مطمئن شوید 

ماسك فاصله اي با صورت تان ندارد.

   گيره بيني ماســك را با انگشت اشاره و شســت كمي فشار 
دهيد تا كامال گيره به بيني متصل شود.

   اگر همه این مراحل را درست انجام داده باشيد اصوال نباید 
فضاي زیادي در اطراف ماسك وجود داشته باشد كه هوا بتواند 

از آن عبور كند.

 اگر احســاس كردید كه تب و عالئم سرفه یا عطسه اي دارید 
كه قبال تجربه نكرده اید حتما در نخستين فرصت ماسك بزنيد و 
خودتان را به نخستين مركز درماني بيماران كرونایي برسانيد تا 

از شما تست كووید-۱۹ گرفته شود.

 اگر در تماس بــا بيمار كرونایــي و یا فردي مشــكوك به این 
بيماري بوده اید براي حفظ سالمت عمومي بدون ماسك طبي از 

منزل خارج نشوید.

 اگر توصيه اي براي قرنطينه خانگي از سوي پزشك دارید بعد 
از اتمام دوران قرنطينه حتما ماسك بزنيد.

 اگر در دوران قرنطينه هســتيد در داخل خانــه و محيط هاي 
عمومي مطلقا بدون ماسك تردد نكنيد.

 وقتی ماسك زده ایم 
 چه كارهایی را باید و 
چه كارهایی را نباید 

انجام دهیم؟

از ماسك چگونه 
استفاده كنيم؟

 چه كسانی
 حتما بايد از ماسك 

استفاده كنند؟

  ماسك هاي طبي معمولي سه الیه عموما بين ۲تا۴ ساعت خيس 
مي شوند و كاركردشان را از دست مي دهند. پس اگر از ماسك 
ساده استفاده مي كنيد یك عدد ماسك، كفایت یك روز شما را 

نمي كند.

 N۹5 ماســك هاي فيلتــردار كه عمومــا ما آنهــا را به اســم  
مي شناسيم مادام العمر نيســتند. آنها هم بعد از یك روز باید 

تعویض شوند.

  دقت كنيد كه ماسك، وسيله اي یك بار مصرف است و پس از 
هر بار استفاده، باید دورانداخته شود.

  همه ما در معابر عمومي شلوغ و پرتردد ممكن است در معرض 
عطسه و ســرفه قرار بگيریم و چون این احتمال وجود دارد كه 
افرادي كه عطســه مي كنند ناقل هم باشــند، پس براي 
حضور در تجمعــات و مكان هاي عمومــي حتماً از 

ماسك استفاده كنيد.

  اگرمســافر اتوبوس، مترو، تاكســي 
و... هســتيد براي اســتفاده از ماسك 

تردید نكنيد.

  ممكن اســت به هر علت اورژانسي 
گذرتان به مراكز درماني بيفتد. قبل 

از مراجعه حتما ماسك بزنيد.

  در محــل كار )به خصوص اگــر كارمند 
بانك ها یا اداراتي هستيد كه مراجعه كننده 
زیاد دارد( در تمــام مدتي كه كار مي كنيد 

ماسك به صورت داشته باشيد.

به عمر ماسك 
توجه كنيم؟

در چه مكان هايي 
ماسك بزنيم؟

    تحقيقات جدید نشان داده است ماسك هاي فيلتردار چون 
جریان هــوا را از داخل به بيرون منتقل مي كنــد براي بيماران 
مبتال به كرونا و پيشــگيري از ســرایت آن به دیگران مناسب 

نيست.

    ماســك هاي معمولي طبي ســه الیه، هم ارزان هستند و هم 
در دســترس؛ پس براي اینكه گرفتار آسيب هاي این ویروس 
نشوید وسواس را كنار بگذارید و به استفاده از همين ماسك ها 

رضایت بدهيد.

    تنها اســتفاده از ماســك براي محافظت كافي نيست، وقتي 
ماســك به صورت دارید باز هم باید فاصله اجتماعي را رعایت 

كنيد.

از چه ماسك هايي 
استفاده كنيم؟

آنچهتاامروزاثباتشده،ايناستكهويروسكرونابيشتر
ازهرچيزيازطريققطركهاييكهباسرفهياعطسه

فردآلودهدرمحيطپخشميشودبهفردديگرانتقال
مييابد.ماسكتنهاچيزياستكهميتواندازانتقاليا

پخشمداوماينذراتآلودهجلوگيريكند.

    از آنجا كه ماسك در تماس مداوم با هواي بيرون از یك طرف 
و تنفس از طریق دهان و بيني از سوي دیگر است، بنابراین باید 
توجه كنيد كه با كمتریــن تماس با ماســك آن را از صورت تان 

جدا كنيد.

    حتما براي درآوردن ماسك از بندهاي آن استفاده كنيد.

    اگر بندهاي ماســك را به پشت ســر گره زده اید ابتدا گره 
بندهاي پایيني و سپس گره بندهاي باالیي را باز كنيد. با این كار 

از افتادن ماسك جلوگيري مي كنيد.

    ماسك جداشــده را بالفاصله به ســطل زباله بيندازید و در 
سطل را ببندید.

    بعد از اینكه ماسك را در سطل زباله انداختيد دست هایتان 
را با آب و صابون بشویيد یا با الكل ضدعفوني كنيد.

 ماسك را 
چگونه از صورت 

برداريم؟

رعايتبهداشتدستهادرزمانيكهماسكبهصورت
ميزنيد،يادرطولزمانيكهازآناستفادهميكنيدو
هنگامجداكردنماسكازصورتبسيارمهماست.
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 ستاره های ناپایدار
LBV  ها 
ستاره های 
ناپایداری 
هستند و 
تجزیه و تحلیل 
ارائه شده از سوی 
نویسندگان  این 
پژوهش مطمئنا 
در درك این 
اشیای عجیب 
و غریب نقش 
مهمی دارد

جهان استارتاپی

پذیرش 
سفارش های 

 خانگی
اودان یك 

استارتاپ در 
هندوستان است 
كه به شركت های 
كوچك و متوسط 

خدمات رسانی 
می كند و در اصل 
كار آن تجارت به 
تجارت یا همان 

B2B است. با 
این حال و با 

توجه به شرایط 
كنونی، آنها به 
سمت پذیرش 

سفارش های 
خانگی هم 

رفته اند و مجبور 
شده اند به دلیل 

كسادی بازار، 
كاربری خود را 

به گونه ای دیگر 
تعریف كنند

هندوســتان در حال حاضر در رده چهارم بیشترین 
مبتالیان به بیماری كوویــد -19 در جهان قرار دارد. 
این موضوع، مسئوالن این كشــور را بر آن داشته تا 
از روش های گوناگون برای مقابله با روند صعودی این 
بیماری اســتفاده كنند. در این میان، استارتاپ های 

مختلف این كشور هم به تكاپویی عجیب افتاده اند.

تالش های جدید استارتاپی
یك استارتاپ هندی قصد دارد سیســتمی را راه اندازی 
كند كه براساس آن، مردم در شهرهای مختلف این كشور 
بتوانند به صورت اینترنتی از فروشگاه های محله خود خرید 
كنند و اجناس خود را در كمتر از یك ساعت ونیم تحویل 
بگیرند. استارتاپ »یاترا« هم كه در حوزه سفر و رزرو هتل 
فعالیت می كند، به دنبال تغییر كاربری اســت و خدمات 
جدیدی ارائه خواهد كرد كه آن خدمات، تامین تجهیزات 
دفتری است. این دو استارتاپ، تنها استارتاپ های هندی 
نیســتند كه به دنبال تغییر شــغل رفته اند. آنگونه كه در 
خبرها آمده، ده ها استارتاپ دیگر در هندوستان در حال 
حاضر به چنین ســمتی رفته اند و خدمات خود را تغییر 
داده اند كه همه اینها به خاطر شــرایط پیش آمده ناشی از 

شیوع بیماری كووید -19 است.

توزیع الكل ضدعفونی به جای غذا
سوویگی و زوماتو، بزرگ ترین اســتارتاپ های سفارش و 
تحویل غذای هندوســتان،  ماه گذشته تحویل الكل را در 
مناطق منتخب آغاز كردند. این اقــدام چندهفته پس از 
آن صورت گرفت كه هر دو شركت، شاهد سفارش كمتر 
بودند و مجبور شدند صدها نفر از كارمندان و پرسنل خود 

را اخراج كنند.

توسعه كار
اودان یك استارتاپ در هندوستان است كه به شركت های 
كوچك و متوسط خدمات رســانی می كند و در اصل كار 
آن تجارت به تجارت یا همان B2B است. با این حال و با 
توجه به شرایط كنونی، آنها به سمت پذیرش سفارش های 
خانگی هم رفته اند و مجبور شده اند به دلیل كسادی بازار، 
كاربری خود را به گونه ای دیگر تعریف كنند. این تغییرات، 
اندكی پس از آن صورت گرفت كــه دهلی نو در اواخر  ماه 
مارس اعالم كرد كه سراسر كشــور باید قرنطینه شود تا 
جلوی شیوع بیشتر ویروس كرونا گرفته شود. قرنطینه به 
این معنی بود كه تمامی اماكن عمومی ازجمله سالن های 
سینما، مراكز خرید، مدارس و حتی حمل ونقل عمومی به 
حالت تعطیل درآمد. در عین حال بسیاری از استارتاپ ها با 
شرایط به وجود آمده و به جای متوقف كردن موقت مشاغل 
خود، سراغ بازارهای دیگر رفتند و روش هایی را برای فرار 

از ركود و كسادی كشف كردند.

ارسال موادغذایی
از معدود كسب وكارهایی كه بیشتر دولت های ایالتی در نقاط 
مختلف هندوســتان با باز و فعال بودن آن موافقت كردند، 
فروشــگاه های موادغذایی و خدمات تحویل آنالین غذا و 
موادغذایی بود كه این موضوع به طور طبیعی نظر بسیاری 
از استارتاپ ها و شركت ها را به خود جلب كرد. 2استارتاپ 
تجارت الكترونیكی اســنپ دییل و دییل شــر از اواخر  ماه 
مارس، ارسال مواد سوپرماركتی را به دِر منازل آغاز كردند. 
این حركت بالفاصله توسط 2استارتاپ اجتماعی میشو و 
كیورفیت هم دنبال شد. استارتاپ دومی در زمینه بدنسازی 
و آمادگی جسمانی فعالیت می كرد، اما ویروس كرونا آنها را 

به  سمت ارسال موادغذایی به منازل كشاند!

حمایت از هنرمندان
استارتاپ BookMyShow كه كارش فروش بلیت فیلم 
است، به سمت حمایت از فعالیت های آنالین هنری رفته 
است و به كمدین ها و هنرپیشه ها كمك می كند تا بلیت 
برنامه های آنالین خود را به فروش برسانند. این استارتاپ 
كه دفتر مركزی اش در بمبئی قرار دارد، ایده ها و برنامه های 
دیگری را نیز در دستور كار خود دارد كه به زودی آنها را نیز 

اعالم خواهد كرد.

فرصتی به نام كرونا
برخالف برخی از اســتارتاپ ها كه با همه گیری بیماری 
كووید-19 فلج شــده اند، بعضی ها شرایطشان بهتر شده 
و این همه گیری منجــر به تســریع در راه اندازی چرخه 
محصوالت آنها شده است. CRED یك استارتاپ از شهر 
بنگلور است كه خدمات رسانی آنالین بانكی را توسعه داده 
و از فرصت قرنطینه شــدن مردم استفاده كرده و توانسته 
كسب وكار خود را رونق دهد. در زمینه آموزش آنالین هم 
توسعه بسیار خوبی دیده می شود. بسیاری از استارتاپ های 
هندی در این خصوص بســیار موفق بوده اند. استارتاپ 
Unacademy اعالم كرده كه از  ماه مارس، شاهد افزایش 

200درصدی كاربران و ترافیك بوده است.

تغییر وضعیت كرونایی 
استارتاپ های هند

استارتاپ های هندی با شیوع ویروس كرونا 
به سمت تغییر كاربری رفته اند و متناسب با 
شرایط امروز جامعه، خدماتی را به مردم این 

كشور ارائه می كنند

استارت زدن با موبايل 
با همكاری برنامه سازان و خودروسازان در آینده نزدیك كنترل بسیاری از امور مربوط به وسایل 

نقلیه به وسیله گوشی های همراه هوشمند امكان پذیر خواهد بود
شاید خودروهای بسیاری حاال هم بدون نیاز به سوئیچ باشند و خیلی از ما آنها را دیده 
باشیم اما به هرحال باید در این خودروها هم چیزی مثل ریموت همیشه همراه تان باشد 
تا بتوانید درهای خودرو را باز كرده و آن را مثال با زدن دكمه استارت روشن كنید. حاال 
اما دنیا در حال تغییر است و خودروها روزبه روز به گوشی های هوشمند وابسته تر می شوند. در واقع اپلیكیشن ها به عنوان 
دستیارهای مختلف در خدمت رانندگان و خودروهای شان هستند تا فناوری به اوج خود برسد. چندین و چند شركت در 
دنیا، اكنون خودروهایی می سازند كه بیش از پیش به گوشی های تلفن همراه وابسته اند. مهم ترین و ابتكاری ترین آنها، 

اپل است كه یك همكاری فوق العاده را با شركت ب ام و آغاز كرده و می خواهد ناممكن ها را ممكن سازد.

ناپدیدشدن رازآلود یك ستاره
 دانشمندان احتمال می دهند یك ستاره، بدون یك انفجار ابرنواختری

به درون یك سیاه چاله سقوط كرده است

یك ســتاره غیرمعمــول درخشــان، به شــكلی رازآلود 
از رصدهــای كیهانــی پنهــان شــده اســت. طبــق 
پژوهــش جدیــدی كــه در اطالعیه هــای ماهانــه 
انجمــن ســلطنتی نجــوم منتشــر شــده، یــك جرم 
 آســمانی كــه در داخــل كهكشــان كوتولــه كینمن
)Kinman( قرار داشــته، ناپدید شــده اســت. براساس 
مشــاهدات نجومی صورت گرفته بین ســال های 2001 
تا 2011 فرض می شــد كه این ســتاره آبی رنگ عظیم، 
استثنایی و بسیار روشن وجود دارد اما از سال2019 دیگر 

قابل تشخیص نیست.

رفتن به درون سیاه چاله
سایت گیزمودو در گزارشی نوشته است: نویسندگان این 
مطالعه، به سرپرســتی اندرو آلن، دانشجوی دكتری كالج 
ترینیتی دوبلین، 2توضیح احتمالــی را در این مورد ارائه 
كرده اند: یا این ستاره با كاهش چشــمگیر درخشندگی 
روبه رو بوده و اكنون پشــت گردوغبار پنهان شده یا بدون 
یك انفجار ابرنواختری به درون یك سیاه چاله منتقل شده 
است. اگر فرضیه دوم صحیح باشد، این دومین ابرنواختر 

شناخته شده ای است كه از بین رفته.
كهكشان كوتوله كینمن در فاصله 75میلیون سال نوری از 
زمین واقع شده است كه به هیچ وجه فاصله نزدیكی به شمار 

نمی آید. اخترشناسان نمی توانند ستارگان منفرد را به خاطر 
فاصله بسیار زیاد تشخیص دهند اما این ستاره یك متغیر 
آبی درخشان )LBV( اســت كه از فواصل بسیار زیاد قابل 
تشخیص است. LBV  ها در پایان عمر، ستاره های عظیم و 
غیرقابل پیش بینی به شمار می آیند. ماهیت متغیر این ستاره 
به خاطر تغییر چشمگیر طیف ها و درخشندگی، می تواند از 
زمین قابل مشاهده باشد. این ســتاره مشكوك، به شكلی 

باورنكردنی 2.5میلیون بار درخشان تر از خورشید ماست.

دلسردی
مشاهدات جمع آوری شده از سال2001 تا 2011 به مرحله 
آخر LBV در كهكشان كوتوله Kinman اشاره كرده است. 
تیمی از اخترشناسان در سال2019 می خواستند یك بار 
دیگر به این ستاره نگاه كنند تا ببینند كه چگونه این اتفاق 
می افتد. آنها این كار را با استفاده از تلسكوپ بسیار بزرگ 
رصدخانه جنوبی اروپا انجام دادنــد. آنها در كمال تعجب 
مشاهده كردند كه چیزی برای رصد وجود ندارد؛ نتیجه ای 

كه هیجان انگیز و در عین حال دلسرد كننده بود.
آلن می گوید: همه ما خوشــحال بودیم كه این ســتاره را 
پیدا می كنیم اما در نخســتین رصد كه در آگوست2019 
با اســتفاده از ابزار ESPRESSO تلسكوپ بسیار بزرگ 
ESO اتفاق افتاد، آن را نیافتیم. ما در ابتدا برای مشاهده 
با وضوح باالتر كه شبیه به مشاهدات گذشته بود، امیدوار 

بودیم كه از مدل های خود استفاده كنیم.
تصویری كه با اســتفاده از ESPRESSO دیده می شد 

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

سیستم استارت بدون كلید یا همان Keyless Starter ابتدا 
در سال1982 توسط كارخانه فرانسوی رنو در خودروهای رنو 
فیوگو به كار گرفته شد و مورد استفاده قرار گرفت. چندی بعد، 
شــركت جنرال موتورز آمریكا هم سراغ این فناوری رفت و آن 
را در برخــی از خودروهای تولیدی خود كار گذاشــت و روانه 
بازار كرد. یكی از امكانات جدیــد خودروهای امروزی، همین 
سیستم استارت بدون كلید اســت كه این امكان را به راننده 
می دهد، درهای خودرو را بدون اســتفاده از كلید و سوئیچ باز 
و بســته كند. ضمن اینكه خودرو نیز بدون ســوئیچ استارت 
می خورد و روشن می شود. سیستم كیلس استارتر با استفاده 

از امواج رادیویی، امواجی را با كدهای مشــخص از سوئیچ 
خودرو به سنســور ایموبالیزر یا همان دزدگیر 

وسیله نقلیه ارســال می كند. عملكرد این 
سامانه الكترونیكی به گونه ای است كه 

راننده با به همراه داشــتن سوئیچ یا 
كارت مخصوص و اخیرا تلفن های 
همراه هوشمند، زمانی كه به فاصله 
یك متری خودروی خود برســد ، 
قفل درها به صورت خودكار باز شده 
و بعد  از واردشدن به خودرو راننده 

می تواند با فشاردادن كلید استارت در 
كنار نگه داشتن پدال ترمز، وسیله نقلیه 

را روشن كند.

BMW داستان همكاری اپل با
همكاری شــركت های اپــل و ب ام و در ســاخت كلیدهای 
دیجیتال، فصل جدیــدی از حضور فناوری اپلیكیشــن ها و 
گوشی های هوشــمند در صنعت خودروسازی را پدید آورده 
اســت. این اختراع و نوآوری می تواند آغاز راهی برای كنترل 
خودرو از طریق تلفن همراه محسوب شــود. اپل در حاشیه 
رونمایی از iOS14 برنامه همكاری اش با خودروساز آلمانی را 
هم اعالم كرد. این شركت حاال نخستین مؤسسه ای به حساب 

می آید كه ماژول های مرتبط با سامانه سوئیچ های دیجیتال را 
به عنوان یك اپ استاندارد در گوشی هوشمند خود گنجانده 
است. با این حال ب ام و نیز فناوری های جدیدی را در سیستم 
دیجیتالی خودروهای خود به وجــود آورده تا بتواند همكاری 
بهتری با اپل داشــته باشد. ســوئیچ دیجیتال در ب ام وهای 
سری یك، 2، 3، 4، 5، 6، 8 و همچنین X5، X6، X7 و Z4 كه از 

اول ژوئیه2020 تولید شده باشند، در دسترس است.

خودروهای بدون كلید آینده
طرحی كه 2شــركت اپل و ب ام و روی آن كار كرده اند، راهی 
برای توســعه خودروهای بدون كلید آینده است. می توان 
اینگونه گفت كه شــركت اپل در اصل به دنبال 
ویژگی جدید »ســوئیچ خــودرو« بدون 
تماس بوده كه به گوشــی آیفون فرد 
 ،NFC اجازه می دهد با اســتفاده از
قفل خودروی خود را باز كند. اكنون 
این ویژگی در هر دو سیستم عامل 
iOS13 و iOS14 روانه بازار شده 
است. براساس اخبار منتشرشده در 
رسانه های مختلف دنیا، ب ام وهای 
سری5 ساخت سال2021، نخستین 
خودرویی اســت كــه از ایــن ویژگی 
پشتیبانی خواهد كرد. این ویژگی به صاحب 
خودرو اجازه می دهد مثال كلید مجازی خودروی 
خود را با پیغام به فرد دیگری بفرســتد. البته در این خصوص 
محدودیت هایی وجود دارد. مالــك هر ب ام و تنها قادر خواهد 
بود تا خودروی خود را با 5نفر به اشتراك بگذارد. در این میان او 
می تواند برای هر كدام از افرادی كه با خود شریك كرده است، 
سطح دسترسی مشــخص كند و مثال فرد فقط بتواند درهای 
خودرو را باز كند و قادر به روشــن كردن خودرو نباشد، یا مثال 
نتواند از سیستم صوتی خودرو استفاده كند! پس از بازكردن قفل 
خودرو با استفاده از این كلید، گوشی آیفون در قسمت ویژه تلفن 

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

ضعیف بود. به همین خاطر آلن و همكارانش تصمیم گرفتند 
با ابزار X-Shooter این تلسكوپ نگاه دیگری بیندازند.

آلــن می گوید: ما بارهــا مشــاهدات ESPRESSO را 
بررسی كردیم اما نتوانستیم رد ستاره را تشخیص دهیم. 
از آنجا كه شرایط در روز انجام این مشاهدات كامل نبود، 
ما می خواستیم مطمئن شویم كه ردی از این ستاره واقعا 
وجود ندارد. این بار ما از ابزار X-Shooter تلسكوپ بسیار 
بزرگ ESO اســتفاده كردیم و خوشــحال بودیم كه آن 
را پیدا می كنیم. البته این كار به ناپدیدشــدن این ستاره 

اشاره داشت.

طغیان شدید
این تیم هنگامی كه نتوانســت چیزی ببیند و همچنین 
باوجود رمز و رازی كه به سرعت نیاز به رمزگشایی داشت، 
وارد بایگانی ها شد تا نگاهی به رصدهای پیشین كهكشان 
كوتوله بیندازد. همانطور كه انتظار می رفت، این ســتاره 
مشكوك و عظیم، دوره طغیان شدیدی را تجربه كرده است 
كه حدود سال2011 به پایان رسید. LBV  ها در نتیجه از 
دســت دادن ناگهانی جرم و افزایش شدید درخشندگی، 

دارای فوران های خفیف و عجیب و غریبی هستند.
در پی این دوره طغیان خاص، این امــكان وجود دارد كه 
به گفته آلن، ما شــاهد پایان فوران LBV یك ستاره زنده، 
با كاهش مالیم درخشندگی، تغییر دمای بیشتر و مقداری 
غبارآلودگی باشیم. بنابراین این ستاره ممكن است هنوز 
فعال باشد و برای اینكه از زمین قابل تشخیص باشد بسیار 

كم نور اســت. یكی دیگر از توضیحات احتمالی این است 
كه این ســتاره بدون یك انفجار ابرنواختری به درون یك 

سیاه چاله بزرگ سقوط كرده است.
آلن می گوید: ایــن موضوع با بعضی از شبیه ســازی  های 
رایانه ای فعلی مطابقت می كند كه پیش بینی می كند برخی 
از ستاره ها هنگام مرگ، باعث ایجاد یك ابرنواختر درخشان 
نمی شــوند. این اتفاق وقتی رخ می دهد كه سیاه چاله ای 
عظیم شكل می گیرد و سرعت چرخش زیادی ندارد. با این 
حال، سقوط به یك سیاه چاله بدون تولید ابرنواختر فقط 
یك بار در گذشته مشاهده شده است؛ یعنی در كهكشان 
NGC 6946 كه به نظر می رسد یك ستاره كوچك تر، بدون 

یك انفجار ابرنواختری ناپدید شده است.
اگر این مورد، انتقال یك ابرنواختر كم نورتر به ســیاه چاله 
باشد، نخستین نمونه شناخته شده از این اتفاق برای یك 
ســتاره عظیم در یك كهكشــان كم فلز به شمار می آید؛ 
یافته ای كه به گفته آلن می تواند سرنخ های مهمی در مورد 
سقوط ستاره ها به یك ســیاه چاله، بدون تولید ابرنواختر 

درخشان در اختیار دانشمندان قرار دهد.
بئاتریس ویالروئل، فوق دكتری فیزیك نظری از مؤسسه 
نوردیك كه در این مطالعه مشاركت نداشته، می گوید: این 
یك یافته بسیار جالب است كه با یك تجزیه و تحلیل بسیار 
دقیق و خوب، در این مقاله به آن اشاره شده است. LBV  ها 
ستاره های ناپایداری هستند و تجزیه و تحلیل ارائه شده از 
سوی این نویسندگان مطمئنا در درك این اشیای عجیب 

و غریب نقش مهمی دارد.
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نگاه دیگر

چه می شود اگر یك تزریق ســاده بتواند سطح كلسترول 
و تری گلیسیرید خون را برای همیشــه پایین بیاورد؟ در 
نخستین آزمایش اصالح ژنتیك در این مورد روی میمون ها 
به تازگی دانشمندان موفق شده اند 2 ژن كه موجب افزایش 
بیماری های قلبی می شود را ناتوان كنند. این دو ژن در بدن 
انســان نیز وجود دارد و این آزمایش اخیر، امیدها را برای 
امكان ویرایش این دو ژن در جهت جلوگیری از خطر حمله 

قلبی در انسان افزایش داده است.
دكتر مایكل دیویدسون، رئیس كلینیك لیپید در دانشكده 
پزشكی دانشگاه شیكاگو كه نقشی در این تحقیق ندارد، 
می گوید: این روش می تواند درمانی مؤثر برای بیماری های 
قلبی باشد اما قطعا سال ها طول خواهد كشید تا تكنولوژی 
اصالح ژن در انسان نیز شكل واقعی به خود بگیرد؛ چراكه 
هنوز به مرحله آزمایش هم نرسیده است. صحبت درباره 
ایمنی و تأثیر این استراتژی در نوع انسان هنوز بسیار زود 
است. حتی میمون ها هم باید مدت ها از نظر عوارض جانبی 

یا نواقص درمانی دیگر تحت نظر باشند.
به گــزارش نیویورك تایمز، نتایج ایــن آزمایش چند روز 
پیش در جلســه ســاالنه جامعه بین المللــی تحقیقات 
سلول های بنیادی كه امســال به صورت مجازی با حدود 
3700شركت كننده از سراسر جهان برگزار شد، ارائه شد. 
حاال این تیم محققان در حال نوشتن یافته هایشان هستند 

كه البته هنوز بازبیني یا چاپ هم نشده است.

مسدودسازی
 PCSK9 :این محققان قصد دارند كه 2ژن را مسدود كنند
كه به تنظیــم ســطح كلســترول LDL در خون كمك 
می كند و ANGPTL3 كه بخشــی از سیســتم تنظیم 
تری گلیســیرید خون اســت. هر دو ژن در كبد جایی كه 
كلسترول و تری گلیسیرید تولید می شوند، فعال هستند. 
افرادی كه جهش ژنتیك كه باعث تخریب عملكرد این دو 
ژن می شــود را به ارث می برند هرگز در زندگی شان دچار 
بیماری قلبی نمی شوند. افرادی كه سطح تری گلیسیرید 
خون و كلســترول LDL آنها باالست به طور چشمگیری 
در معرض خطر ابتال به بیماری هــای قلبی، حمله قلبی 
و ســكته مغزی كه نهایتا در جوامع توسعه یافته منجر به 
مرگ می شود، هستند. شركت های دارویی پیش از این، 
2مهار كننده به اصطالح PCSK9 را كه مشــخصا باعث 
كاهش كلسترول LDL می شوند تولید و روانه بازار كرده اند 
اما این دارو 2 اشــكال عمده دارد؛ اول اینكه بسیار گران 

است و دوم، باید هر چند هفته یك بار تزریق شود.

ویرایش ژن
تیم تحقیقاتی Verve Therapeutics به سرپرستی دكتر 
ساكر كاتیرسان، مدیر اجرایی، تصمیم گرفتند به جای این 
داروی گرانقیمت یك روش بهتر را بــا ویرایش ژن ایجاد 
 RNA كنند. دارویی كه تولید شده است شامل 2قطعه از
است؛ ویرایشگر ژن و یك راهنمای كوچك كه ویرایشگر را 
به دنباله ای از 23حرف DNA انسانی در میان 32.5میلیارد 
حرف ژنوم هدایت می كند. RNA در گوی هایی از چربی 
ریز پوشانده می شــود تا دارو را از تخریب فوری در خون 

محافظت كند.
گوی های چربی مســتقیما به كبد جایی كــه در آنجا از 
سلول های كبدی استفاده می كنند، وارد می شود. محتوای 
گوی ها، آزاد می شــود و زمانی كه ویرایشــگر روی هدف 
بنشیند، یك حرف از توالی را به حرف دیگر تغییر می دهد؛ 
مثل مدادپاك كــن داری كه یك حــرف را پاك می كند 
و حــرف دیگری می نویســد. این روش نه تنهــا روی هر 
13میمون مورد آزمایــش جواب داد بلكــه آنطور كه از 
گزارش محققان بر می آید، تمام سلول های كبدی را هم 
ویرایش كرده است. پس از ویرایش ژن، طی 2هفته سطح 
LDL میمون ها به 59درصد رســید و همینطور ویرایش 
ژن ANGPTL3 منجــر به كاهش 64درصدی ســطح 
تری گلیسیرید آنها شــد. اما این ویرایش ژنتیك با خود 
خطراتی نیز به همراه دارد. یكی از خطرات اصالح ژن این 
است كه این روند ممكن است منجر به اصالح DNA شود 
كه دانشمندان انتظار آن را ندارند. دكتر دیپاك سریواستاوا، 
رئیس انستیتوی گالدستون در سن فرانسیسكو می گوید: 
شما هرگز قادر نخواهید بود كاری بدون عوارض جانبی ارائه 
دهید. او می گوید: در معالجه بیماری هایی مانند بیماری 
قلبی حتی یك عارضه جانبی غیرمعمول نیز ممكن است 
به این معنا باشد كه بسیاری از بیماران به این مشكل مبتال 
هســتند. با این حال محققان می گویند تاكنون ویرایش 

ناخواسته ژن های دیگری را در آزمایش شان ندیده اند.
دكتر دیویدسون تأكید دارد: ســؤال دیگر در رابطه با این 
اصالح ژنتیك این اســت كه تأثیر روی سطح كلسترول و 

تری گلیسیرید تا چه حد ماندگار خواهد بود؟
ما امیدواریم این تأثیر یك بار برای همیشه باشد اما باید آن 

را در كارآزمایی های بالینی بررسی كنیم.
جنیفر دودنا، متخصص بیوشیمی از دانشگاه كالیفرنیا و 
كاشف كریسپر، سیستم ویرایش ژن انقالبی، می گوید: در 
اصل رویكرد Verve می تواند بهتر باشد؛ چرا كه یك درمان 
یكباره است. اما هنوز هم بسیار زود است كه بگوییم ایمن 
و ماندگار است. دكتر دانیل رادر، رئیس دپارتمان ژنتیك 
 Verve در دانشگاه پنســیلوانیا و عضو تیم مشاوره علمی
می گوید: اگر این استراتژی در انسان جواب بدهد، بیشترین 
تأثیر را در كشــورهای فقیر خواهد داشت كه نمی توانند 
هزینه تزریق های گرانقیمت برای افرادی كه به شدت در 

معرض خطر بیماری های قلبی هستند، پرداخت كنند.
دكتر دیویدسون می گوید: بیماری های قلبی بر اثر سطح 
باالی كلسترول بروز می كند. افرادی كه در سن 50سالگی 
احتماال دچار ســكته قلبی می شــوند دچار تجمع قابل 
توجهی پالك در شــریان های خود شــده اند. اما اگر ژن 
PCSK9 در سن 20ســالگی از بین برود دیگر در آینده 

هیچ بیماری قلبی گریبان فرد را نمی گیرد.
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زهرا خلجی
خبرنگار

هوشمند قرار داده می شود تا بدین شكل، ارتباط بین گوشی و 
خودرو برقرار شود. حاال همه  چیز آماده روشن شدن موتور است. 
راننده می تواند كلید استارت را فشار داده و ب ام و را روشن كند. 
البته برای استفاده از این ویژگی مالك خودرو باید گوشی آیفون 
XS، آیفون XR  یا مدل های جدیدتر آیفون را داشته باشد. این 
فناوری درحال حاضر تنها در 45كشــور قابل استفاده است 
و دو شركت درخصوص افزودن كشــورهای دیگر به فهرست 
استفاده كنندگان از این سامانه تصمیمی را اتخاذ نكرده اند، اما 
در آینده به طور مشخص و قطعی تعداد كشورهایی كه می توانند 

چنین سامانه ای را داشته باشند، بیشتر هم خواهد شد.

ارتقای نرم افزار
در  ماه جاری، شركت ب ام و جدیدترین نرم افزار ارتقایافته خود را 
با ویژگی های جدید و بهبودیافته برای اتصال به سیستم ناوبری 
خودرو منتشر می كند. این ویژگی ها مســتقیما از كارخانه با 
هر وســیله نقلیه ب ام و كه دارای سیستم عامل7 است، بیرون 

می آید. به عنوان مثال سری5 دارای چنین سیستم عاملی 
است. البته برای سایر مشتریانی كه پیش از  ماه 

ژوئیه خودروی خــود را تحویل گرفته اند 
نیز شــرایطی خاص برای به روزرسانی 

مهیــا شــده اســت. این نســخه 
به روزرسانی شده به صورت رایگان 
از ســه ماهه سوم ســال2020 در 
اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. 
خدمات جدید شامل »نقشه ب ام و« 
یك تجربه ناوبری كامال جدید را ارائه 

می دهد كه سریع تر، بصری تر و البته 
بسیار دقیق تر اســت. مقصد را می توان 

خیلی راحت تر وارد كرد. محاســبه مســیر 
جدید مبتنی بر ابر باعث بهبود چشمگیر عملكرد 

شده است. این نقشه همچنین برای نقاط مورد عالقه رتبه بندی 
شده و ساعت كاری، تصاویر و اطالعات متنی را نیز ارائه می دهد. 
این نرم افــزار جدید حتی در جســت وجوی مكان هایی برای 
پارك كردن خودرو هم به راننده كمك می كند. برخی خدمات 
دیگر این نرم افزار مربوط به مدل های برقی و هیبریدی است 
كه در آن به مدیریت شارژ و شارژكردن خودرو می پردازد. نكته 
مهم تبدیل گوشی آیفون به یك كلید بسیار امن و مطمئن برای 
ب ام و است. همچنین نرم افزار جدید امكان استفاده بی سیم از 
سیستم گوگل اندروید اوتو را فراهم آورده است. دستیار شخصی 

هوشمند ب ام و طراحی جدیدی دارد و با عملكردهای هوشمند 
فراوانی بهبود یافته اســت. به عنوان مثال، شخصیت مجازی 
اكنون به سمت كسی رفته كه در حال صحبت است و می تواند 
بین آدرس دادن به راننده و مسافر تمایز قائل شود. از سال2018، 
این امكان برای دارندگان ب ام و فراهم شــده كه درست مانند 
تلفن های هوشمند، خودروهای خود را نیز با جدیدترین نرم افزار 
به روز كنند. تقریبا تمامی این نرم افزارها رایگان هســتند و به 
آسانی هم در دسترس بوده و با سرعت دانلود و نصب می شوند.

خودروسازی اپلیكیشنی
پیوند فناوری گوشی های همراه هوشمند و بازار داغ اپلیكیشن ها 
با صنعت خودروسازی در جهان، شــرایط را به گونه ای كرده 
اســت كه در آینده ای نه چنــدان دور، بســیاری از خودروها 
را می توان با تلفن هــای همراه به صورت كامــل كنترل كرد. 
امروزه گوشی های هوشمند نقشی بسیار كلیدی را در زندگی 
انسان ها بازی می كنند. بنابراین، حضور پرقدرت شان در صنایع 
خودروسازی نیز موضوع چندان غریبی به نظر نمی رسد. در 
كنار بحث های مربوط به  خودران ها و خودروهای 
خودمختار، تلفن های همراه هم می توانند 
نقش حیاتی خود را بیش از پیش ایفا 
كرده و كارایی وسایل نقلیه را باالتر 
ببرند. این موضــوع اكنون به یكی 
از مهم ترین محورهــای طراحی 
برنامه های رایانــه ای و همچنین 

طراحی خودرو تبدیل شده است.

دســتیار هوشــمند خودروساز 
كره ای

البتــه شــركت های مختلف نرم افــزاری و 
همچنین خودروسازان بزرگ دنیا بیكار ننشسته اند 
و مرتب درپی توسعه و پیشرفت هستند. یكی از این شركت ها، 
خودروساز كره ای هیوندای است كه برای برند لوكس جنسیس، 
امكانات بســیاری را تدارك دیده اســت. یكی از این امكانات، 
دستیار »هوشمند جنسیس« اســت كه قابلیت های بسیاری 
دارد و می تواند به دارندگان این خودرو خدمات بسیاری برساند. 
همكاری این خودروساز كره ای با شركت های گوگل و اپل، در 
نهایت طراحی یك اپلیكیشن تحت سیستم عامل های اندروید 
و iOS را به دنبال داشت و فناوری پیشرفته دستیار هوشمند 

جنسیس را به وجود آورد.

قابلیت های دستیار جنسیس
دستیار هوشمند جنسیس به شما امكان می دهد 
از راه دور و از هر نقطه به ویژگی های وسیله نقلیه 
خود دسترسی داشته باشید. خودرو را روشن و یا درهای 

آن را قفل یا باز كنید.
 داشتن اندروید 4.5 به باال و iOS10 به باال برای گوشی 
ضروری اســت و برنامه مورد نظر نیــز در گوگل پلی و 
اپ اســتور برای دانلود كردن وجود دارد. به طور كلی با 
اپلیكیشن دستیار هوشمند جنسیس این امكان وجود 

دارد كه:
  خودرو را از راه دور روشن كرد.

  مكان ها و محل های مورد عالقه را به وسیله نقلیه خود 

ارسال كرد.
  درهای خودرو را از راه دور قفل یا باز كرد.

  امكان بررسی باز یا بسته بودن در خودرو وجود خواهد 
داشت.

  چراغ ها و بوق را از راه دور كنترل كرد.
  خودرو را به آسانی پیدا كرد.

  به همه خدمات متصل به جنسیس دسترسی داشت.
  اطالعات مربوط به نگهداری و گزارش سالمت ماهانه 

وسایل نقلیه در دسترس خواهد بود.
  سیستم تهویه خودرو را می شود از راه دور فعال كرد تا 

 هنگام سوارشدن، دمای داخل جنسیس ایده آل باشد.

هماهنگ سازی 
با ساعت های هوشمند

یكی دیگــر از قابلیت های خــاص این 
اپلیكیشــن این اســت كه مالك می تواند با 

استفاده از ساعت هوشمند اندرویدی یا آی اواسی 
خود نیز برخی امكانات را در اختیار داشته باشد. 

استارت و باز و بسته كردن درهای خودروی 
جنسیس با ساعت هوشمند از راه دور 

كامال امكان پذیــر خواهد بود.

بوی تقریبا خوش فضا 
اگر تاكنون به این فكر كرده اید كه فضا ممكن 
است چه بویی داشته باشد، یك عطر جدید 

تولید شده است تا به این كنجكاوی شما پاسخ 
دهد

كاربران kickstarter به تازگی در یك ســرمایه گذاری جمعی سرمایه الزم 
برای تولید عطری با بوی فضا را تقبل كرده اند تا رایحه ای جدید به بازار بیاید.

به تازگی عطری به نــام Eau de Space با رایحه ای جدیــد از بوی فضای 
 خارجی زمین، رونمایی شــده اســت. به گفته مت ریچموند، مدیر محصول
 Eau de Space این عطر توسط استیو پیرس ساخته شده است. پیرس یك 
شیمی دان و بنیانگذار كارخانه Omega Ingredients است؛ شركتی كه روی 
ایجاد باالترین كیفیت، تولید پیشرفته، طعم های طبیعی و مواد تشكیل دهنده 

برای صنایع غذایی و آشامیدنی متمركز است.

عقد قرارداد با پیرس
ریچموند می گوید: ناسا ابتدا در ســال2008 برای ساختن عطری با بوی فضا 
با پیرس قراردادی منعقد كرده بود كه تقریبا این كار برای او 4سال زمان برد. 
به گفته گروه پژوهشی متولی پروژه، این عطر با رایحه بوی فضای خارج از زمین 
به منظور كمك به فضانوردانی ساخته شده است كه تاكنون به فضا نرفته اند. از 
سویی این عطر قرار است در دانشگاه های فضانوردی به دانشجویان این رشته 
ارائه شود و همچنین بخشی از هدف ناسا برای از بین بردن شگفتی های احتمالی 

كه فضانوردان ممكن است در فضا تجربه كنند است.
پگی ویتسون، فضانوردی كه سابقا در ایستگاه فضایی بین المللی حضور داشته 
است در مصاحبه ای كه سال2002 با سی ان ان درمورد بوی فضا انجام داده بود 
گفت: این بو دقیقا مثل بوی آتش اسلحه درست بعد از شلیك گلوله است. فكر 

می كنم عالوه بر بوی دود و سوختگی تقریبا تلخ هم هست.

تركیب عجیب
ریچموند با بیان اینكه توصیف بوی این عطر بســیار ســخت است، می گوید: 
فضانوردان بوی فضــا را تركیبی از باروت، اســتیك مانده، تمشــك و عرق 
 نیشــكر توصیف می كنند. هدف اصلی این شــركت با ســاخت و تولید عطر
Eau de Space افزایش عالقه به یادگیری STEM )علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات( برای دانش آموزان K-12 از طریق آنچه ریچموند آن را »آموزش 
تجربی« می نامد، است. او امیدوار است كه عطر Eau de Space آغاز كننده 

مسیری باشد كه والدین،   معلمان و دانشمندان نیز با آن همراه شوند.
ریچموند البته در انتهای صحبت هایش خبــر از یك محصول دیگر در همین 
زمینه داد و گفت: براساس هیجانی كه حول محور Eau de Space مشاهده 

كرده اند، عطری به نام Smell of Moon را به زودی معرفی خواهند كرد.
دهه ها پیش ناسا با متخصصان قرارداد بســت تا »بوی فضا« را برای كمك به 
آموزش فضانوردان قبل از پرتاب به مدار به وجود آورد. این بو مدت ها در پشت 

مرحله »نیاز به دانستن« قفل شده بود و فضانوردان فقط برای آموزش میدانی 
و Red Tape آن را تجربه می كردند. مقام های ناسا می گویند بعد از تالش های 

فراوان به این عطر رسیده اند.

تولید انبوه
ناسا كه در واقع متولی اصلی ســاخت این عطر بوده در بیانیه ای اعالم كرده: 
اكنون ما به كمك حامیان زیادی برای تولیــد انبوه نیاز داریم تا به این ترتیب 
همه آنهایی كه عالقه مند هستند بتوانند تجربه ای از استشمام بوی فضا داشته 
باشــند. ما با برند های عطر كه برخی از بهترین های جهان هستند همكاری 
كرده ایم و حق رونمایی از این محصول را به صورت انحصاری فراهم آورده ایم. 
تیم ما از تجربیات برتر مد، فنی، طراحی و لجستیك با تمایل به افزایش تمایل 
به یادگیری علوم، فناوری، مهندســی و ریاضیات از طریــق آموزش تجربی 

استفاده می كند.
Eau de Space نخستین محصول ما با این ابتكار مهم است و امیدواریم با 

استقبال از این محصول عطرهای دیگری نیز با این سبك تولید كنیم.
هدف ما ارائه این عطر منحصر به فرد و ارسال مستقیم آن به مدارس فضانوردی 

است. این عطر به برنامه های آموزشی K-12 در سراسر جهان اهدا می شود.
در به روزرسانی منتشرشــده اخیر تیم محصول Eau de Space گفته شده 
است كه 391پشتیبان برای این كمپین از سراسر جهان به همراه 20هزار دالر 

پشتیبانی مالی اعالم آمادگی كرده اند.
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این شماره

 شبکه نمایش
خانگی

 سوژه ملتهب 
شاید 

قضاوت كردن 
درباره آقازاده 
زود باشد، اما 
از همین حاال 
می توان گفت 
كه این سوژه 

حساس و ملتهب 
در كنار شیوه 

روایت معكوس و 
موسیقی پرحجم 
و میان پرده های 
عجیب و غریب 
و استفاده وافر 

از هلی شات  و... 
قرار است یك 

سریال متفاوت تر 
از آنچه این 

روزها مرسوم 
شده، پیش روی 

مخاطب قرار دهد

 سریال زرد 
دل نمونه اي از 
انبوه تولیدات 

نازل شبكه 
نمایش خانگي 
است كه معلوم 

نیست منبع 
مالي شان 
كجاست، 

دستمزدها در 
آنها چطور تعریف 
مي شوند و چطور 
گروهي به  عنوان 

تهیه كننده و 
سرمایه گذار 

به واسطه آنها 
معرفي و صاحب 
رزومه مي شوند؛ 
سریال هایي كه 
از آزادي نسبي 

حاكم بر این 
عرصه استفاده 

كرده و با نمایش 
زرق و برقي 

بي ربط به زندگي 
اكثر مردم جامعه، 

تجمل گرایي را 
ترویج و تبلیغ 

مي كنند و از 
سوي دیگر باعث 

تنزل سلیقه 
مخاطب مي شوند

پیش بینی ها درســت از آب درآمد. گفته بودند كه 
دستپخت جدید ســازمان هنری رسانه ای »اوج« 
برای پخش در وی اودی ها به مذاق خیلی ها خوش 
نمی آید و با عبور از خطوط قرمز، صدای خیلی ها را 
درمی آورد. همان نخستین قسمت سریال تازه نفس 
»آقازاده« هم كافی بود تا صدای اهالی سیاســت 
درآید. حسام الدین آشنا توییت كرده؛ »آقازاده های 
خوب می توانند برای تأمیــن مالی پروژه ای هنری 
علیه آقازاده های بد از بودجه عمومی استفاده كنند«. 
این تیكه سنگینی اســت به اوج كه به نظر می رسد 
با بودجه عمومی مثل یك كوه پشــت حامد عنقا 
برای ساخت این ســریال ایســتاده و در ریخت و 
پاش برای آن سنگ تمام گذاشته است. این ریخت 
و پاش را می تــوان هم در تركیــب بازیگرانی مثل 
امیرآقایی، امین تارخ، نیكی كریمی، امین حیایی، 
ثریا قاســمی، جمشید هاشــم پور و... دید و هم در 
استفاده از لوكیشن های پر زرق و برق و اتومبیل های 
میلیاردی كه قرار است روایتگر زندگی مسئوالن و 

آقازاده هایشان باشند.
داســتان آقازاده، قصه دوئل »آقازاده های خوب« 

و »آقازاده های بد« اســت. این هم از زرنگی حامد 
عنقاست كه می خواهد در ســریالش، یكی به نعل 
بكوبد و یكی به میخ و بگوید كه ماجرای زندگی سیاه 
برخی آقازاده ها، یك روی سفید زندگی برخی دیگر 
را هم می تواند داشته باشد. اتفاقا ضعف سریال هم 
در همین قسمت  اول و دوم، ترسیم فضای زندگی 
مطلقا سیاه و مطلقا سفید برای آقازاده هاست. عنقا 
در ترسیم آقازاده خوب و بد سریالش زیادی اغراق 
كرده و سراغ كلیشــه ای ترین چیزهایی رفته كه به 
ذهن می رسد؛ آقازاده بد ماشین های سوپرلوكس 
سوار می شود و جت اختصاصی دارد و آقازاده خوب 
یك پراید فكسنی. آقازاده بد در خانه های الكچری 

و ویالهای رؤیاگونه زندگی می كند و مهمانی هایی 
آنچنانی می گیرد و آقازاده خوب در خانه های سنتی 
حیاط دار جنوب شهر با مهمانی هایی كه با سالم و 
صلوات برپا می شود. عنقا بعد از تجربه نسبتا موفق 
»قلب یخی« در شبكه نمایش خانگی و پیدا كردن 
یك هم تیمی هماهنگ برای كارگردانی به نام بهرنگ 
توفیقی در تجربه ساخت ســریال های تلویزیونی 
»پدر« و »انقالب زیبا«، حاال به نظر می رسد خیلی 
خوب یاد گرفتــه كه چطور رگ خــواب مخاطب 
سریال های ایرانی را به دســت بگیرد. آقازاده دست 
گذاشته روی سوژه ای كه در ســال های اخیر زیاد 
خبرساز شده؛ زندگی الكچری و پر از فساد مالی و 
اخالقی ژن های خوبی كه هم به رانت های اطالعاتی 
دسترســی دارند و هم به پول بیت المــال. و البته 
پدرهایی كه در زمان گرفتار شــدن آقازاده هایشان 
مثل آب خوردن می توانند به دادشان برسند. به هر 
حال شاید قضاوت كردن درباره آقازاده زود باشد، اما 
از همین حاال می توان گفت كه این سوژه حساس 
و ملتهب در كنار شیوه روایت معكوس و موسیقی 
پرحجم و میان پرده های عجیب و غریب و استفاده 
وافر از هلی شات  و... قرار است یك سریال متفاوت تر از 
آنچه این روزها در شبكه نمایش خانگی و وی او دی ها 

مرسوم شده، پیش روی مخاطب قرار دهد.

داستان پرفراز و نشــیب تولید و پخش سریال 
»دل« مثنوي صد من كاغذ است كه البته هرگز 
آشكار و رسانه اي نشد. چرا كه، براي اهالي رسانه 
آنقدر جذاب و مهم نبود كه آن را پیگیري كنند. 
دل سریالي ضعیف و كشدار بود با انبوهي بازیگر 
خوب كــه در بدترین حالت ممكنشــان دیده 
مي شدند؛چیزي شبیه اغلب تولیدات نازل شبكه 
نمایش خانگي كه با تبلیغــات فراوان مي آیند و 
مي روند و كسي برایشان اهمیتي قائل نیست. نه به 
رقم باالي دستمزدها توجه مي شود، نه به محتواي 
سطح پایین آنها. منوچهر هادي در سال هاي اخیر 
با ساخت فیلم هاي پرفروش تجاري كه یكي پس از 
دیگري، در صدر جدول فروش ایستادند به ستاره 
سینماي عامه پسند تبدیل شده و معموال هر سال 
برنامه كاري دوساله اش مشخص است. همانطور 
كه پارســال و زماني كه عرضه دل شروع شد، او 
قرارداد یك ســریال )ادامه عاشقانه( و یك فیلم 

سینمایي را هم بسته بود.

ردپاي حوزه هنري در توليد دل
اگر حتي یك قسمت از سریال دل را دیده باشید 
متوجه مي شــوید در فرم و محتوا هیچ ربطي به 
وظایف، شعارها، رسالت ها و اهداف این نهاد ندارد. 
اما سعید خندق آبادي یكي از ســرمایه گذاران 
و مجري طرح این ســریال مدیرعامل مؤسسه 
هنرهاي تصویري سوره )پخش ویدئویي حوزه 
هنري( بود. خندق آبادي كه به واســطه نزدیكي 
با حجت االسالم خاموشي، رئیس سابق سازمان 
تبلیغات اســالمي به حوزه هنري آمــده بود، از 
مدیران جواني اســت كه در هنرهاي تصویري 

ســوره كارهاي عجیب و غریبي كرد كه گاهي 
رسانه اي مي شــد اما از آنجا كه فقط رسانه هاي 
اصولگرا مثل تسنیم و فارس علیه او موضع گیري 
مي كردند توجه به ابعاد پرونــده كاري او جلب 
نمي شد. خندق آبادي كه زمان مدیرعاملي سهیل 
جهان بیگلري در سازمان سینمایي حوزه هنري و 
با حمایت او مدیرعامل هنرهاي تصویري سوره شد 
از مدیران مغضوب محمد حمزه زاده مدیرعامل 
فعلي سازمان سینمایي است. حمزه زاده 3سال 
خندق آبادي را تحمل كرد و بارها به او تذكر داد. 
یكي از مهم ترین وجوه اختالف آنها بر سر عرضه 
»هزار پا« بود؛ فیلمي كه عرضــه ویدئویي آن با 
توجه به جنس شوخي ها و روابط شخصیت ها از 
ســوي زیر مجموعه حوزه هنري عجیب به  نظر 
مي رســید. خندق آبادي به  دلیل روابطي كه با 
سینماگران داشت خارج از قواعد حوزه هنري كار 
مي كرد اما درآمد و رونقي كه در هنرهاي تصویري 
ســوره به  وجود آورده بود مدیران باالدســتي را 
ســاكت مي كرد. در ماجراي هزارپا و افشاگري 
رسانه ها حوزه هنري عقب نشیني كرد و به شكلي 
ظاهري نام دفتري دیگر را به  عنوان پخش كننده 
این فیلم پرفروش معرفي كرد؛ دفتري كه پس از 
هزارپا هیچ فیلم دیگري به شبكه نمایش خانگي 

عرضه نكرد!
خندق آبادي كه ســوداهاي بزرگ در سر داشت 
فیلمنامه دل را به حوزه هنري آورد تا نخستین 
سریال پرفروش شبكه نمایش خانگي با حمایت 
مالي سازمان ســینمایي حوزه هنري و مؤسسه 
هنرهاي تصویري كلید بخورد. فیلمنامه چندان 
مورد عالقه حوزه اي ها نبود. به خندق آبادي كارت 
زرد دادند كه وارد این پروژه نشود اما منفعت مالي 
آنقدر باال بود كه خندق آبــادي به رغم مخالفت 
شدید و مستقیم حمزه زاده به عنوان مجري طرح 

و سرمایه گذار به منوچهر هادي و جواد فرحاني 
پیوست. چند قســمت از توزیع سریال در اواخر 
پاییز 98 نگذشــته بود كه رسانه هاي اصولگرا به 
حوزه هنري بابت مشاركت در تولید چنین سریالي 
تاختند. دل از همان قسمت اول ناامیدكننده بود. 
بازي هاي ضعیف و نمایش اغراق آمیز از تجمل و 
زرق و برق زندگي طبقه مرفه كه از ســریال هاي 
تركي كپي برداري شده بود، باعث شد رسانه هاي 
جدي و منتقدان مانند دیگر ســاخته هاي نازل 
منوچهر هادي درباره آن سكوت كنند، اما به  نظر 
مي رسید گروهي از داخل سازمان سینمایي حوزه 
هنري كه در رسانه هاي اصولگرا روابطي دارند به 
آنها خط مي دادند تا به خندق آبادي بتازند. مطالب 
منفي مســتقیم مدیرعامل هنرهاي تصویري 
سوره را نشانه مي رفتند. درحالي كه چرا باید یك 
مدیر درجه 2 براي رسانه ها واجد ارزش خبري و 

اهمیت شود؟

پايان راه خندق آبادي در حوزه هنري
اوایل زمستان پارســال محمد حمزه زاده كه در 
ســال هاي اخیر قدرت مطلق حوزه هنري بوده 
به خندق آبادي گفت باید از مؤسســه هنرهاي 
تصویري سوره برود. تالش هاي خندق آبادي براي 
جلب رضایت مدیرعامل سازمان سینمایي حوزه 
هنري فایده نداشت؛ چرا كه با آمدن حجت االسالم 
قمي به سازمان تبلیغات اسالمي، او بزرگ ترین 
حامــي اش را از دســت داده بود. حمــزه زاده از 
خندق آبادي خواست استعفا كند و جایگزینش 
را كه نیرویي جوان و انقالبــي )وحید پناهلو( از 
نزدیكان محسن یزدي قائم مقام شبكه سه سیما 
و از مدیران سابق سازمان سینمایي حوزه هنري 

بود، معرفي كرد.

دل، غلبه سرمايه بر همه  چيز  
دل نمونه اي از انبوه تولیدات نازل شبكه نمایش 
خانگي است كه معلوم نیســت منبع مالي شان 
كجاست، دستمزدها در آنها چطور تعریف مي شوند 
و چطور گروهي به  عنوان تهیه كننده و سرمایه گذار 
به واسطه آنها معرفي و صاحب رزومه مي شوند؛ 
سریال هایي كه از آزادي نسبي حاكم بر این عرصه 
اســتفاده كرده و با نمایش زرق و برقي بي ربط به 
زندگي اكثر مردم جامعه، تجمل گرایي را ترویج و 
تبلیغ مي كنند و از سوي دیگر باعث تنزل سلیقه 
مخاطب مي شوند. شاید این روزها كه اغلب مردم 
پاي سریال هاي تركي و آمریكایي وقت مي گذارند، 
صحبت كردن از دل و تولیداتي از این جنس جدي 
گرفتن آنها باشد. اما متأسفانه این قصه ادامه دارد...

با افول دوران سریال سازی موفق و افت شدید 
كیفیت و جذابیت آنها در تلویزیون، این روزها 
شاهد یكه تازی ســریال ها در شبكه نمایش 
خانگی هستیم و خانواده ها تمایل بیشتری 
به تماشــای این مجموعه ها نشان می دهند؛ 
چرا كه از محدودیت هــا و ممیزی های بعضا 
غیــرالزم در آنها خبری نیســت و اســباب 
تماشای شان به واسطه اپلیكیشن های مختلف 
به سهولت فراهم شده است. بازار سریال های 
شــبكه نمایش خانگــی با تكیه بــر اقبال و 
اعتماد مخاطب می تواند ادامه دهنده مسیر 
شبكه های بزرگ اینترنتی مانند نتفیلیكس 
و ُهلو در ایران باشد اما مشروط بر آنكه تلقی 
برخی از ســازندگان این ســریال ها از ایجاد 
جاذبه و خلق قصه های گیرا صرفا به انتخاب 
سلبریتی ها و بزك كردن شان، ایجاد طراحی 
صحنه و لباس اغراق آمیــز بالیوودی و طرح 
مثلث ها و مربع های عاشقانه منتهی نشود. با 
نگاهی به برخی از سریال هایی كه در ماه های 
اخیر وارد شــبكه نمایش خانگی شــده اند 
درخواهیم یافت كه سازندگان تالشی برای 

خلق قصه های گیرا و شخصیت پردازی های 
جذاب ندارند و با در دســت داشتن ایده های 
تك خطــی، فیلمنامه های ضعیــف و تكیه 
بر ســخاوت تهیه كنندگان داستان هایی را 
جلوی دوربین می برند كه نخســتین نكته 
كلیدی سریال ســازی یعنی همــراه كردن 
مخاطب بــا قصــه و كاراكترها و مشــتاق 
نگه داشــتنش بــرای تعقیب داســتان در 
آنها دیده نمی شــود. ماجراهــای اغلب این 
ســریال ها نه بر پیرنگ های داستانی كه بر 
مبنای تصادف و عارض شدن اتفاقات پیش 
می روند. این موضوع نشان دهنده درماندگی 
سازندگان برای پیشــبرد پیرنگ است. آنها 
حتی قادر نیستند حوادث داستان را به شكلی 
راضی كننده و منطقی به هم ربط دهند و تنها 
به زمینه چینــی برای ادامه یافتن داســتان 

اكتفا می كنند.
قصه در اغلب این سریال ها درست بسط داده 
نمی شود و اضافه كردن پاساژهای داستانی 
متعدد نیز كمكی به ایجاد جاذبه و مشــتاق 
نگه داشتن تماشاگر برای اینكه هفته بعد نیز 
به تماشای ادامه ماجرا بپردازد، نمی كند. برای 
مثال قصه در سریال »مانكن« در قسمت های 
ابتدایــی حول محور مثلثی عاشــقانه پیش 

می رود اما در میانه ماجرا ســریال به سمت 
ماجراهای پلیسی و جنایی رفته و در برخی 
قسمت ها كمدی نیز چاشنی سریال می شود. 
در همین حال شــاهد انبوهی از پاساژهای 
داستانی و شــخصیت های فرعی هستیم كه 
نه تنها بود و نبودشــان هیچ تفاوتی در اصل 
داستان ایجاد نمی كند كه حتی باعث ایجاد 
جاذبه  )آنچه ســازندگان به دنبالش هستند( 
نیز نمی شوند. مشابه این اتفاق را در سریال 
»كرگدن«نیز شاهد هســتیم. اگرچه ظاهرا 
این سریال قرار است با سایر سریال های عمدتا 
عاشقانه و خانواده محور شبكه نمایش خانگی 
تفاوت داشته باشــد و حتی قسمت نخست 
آن با سكانســی میخكوب كننده و حادثه ای 
آغاز می شــود اما در ادامه برای پیشبرد قصه 
به خرده پیرنگ، پاساژهای بی ربط داستانی، 
كاراكترهای اضافی و اتفاقات متوسل می شود. 
آشفتگی روایی ناشی از نبود قوام در قصه در 
هــر دو مجموعه به حدی پررنگ اســت كه 
به نظر می رسد قســمت های مختلف سریال 
را نویســندگان متعدد و بی خبر از ماجرا در 

قسمت های پیشین نوشته اند.
از این شاخه به آن شاخه پریدن های داستانی 
به خصوص در ســریال كرگدن كــه روایت 
غیرخطــی را برای تعریف داســتان انتخاب 
كرده تا جایی پیش می رود كه ممكن اســت 
یك یا چند قســمت خبری از كاراكترهای 
اصلی قصه نباشــد و در نهایت مخاطب را از 
ادامه تعقیب قصه آشفته اش خسته می كند. 
این قبیل سریال های شبكه نمایش خانگی 
كه با كلی تبلیغات و ادعا و به خدمت گرفتن 
عوامل حرفه ای سینما و چهره های مشهور و 
گران دنیای بازیگری و متوسل شدن به ایجاد 
جاذبه های بصری تولید می شوند اما در نهایت 
حتی موفق به تعریف داســتان بدون لكنت 
و خلق چند كاراكتر دوست داشــتنی كه به 
یاد مخاطب بماند، نمی شوند مصداق همان 
ضرب المثل عامیانه و بازاری پزعالی و جیب 

خالی هستند.

شــاید خوش بین ترین دوســتداران سینمای 
مصطفی كیایی هم گمان نمی كردند نخستین 
تجربه سریال سازی او آن هم در شبكه نمایش 
خانگی، مجموعه ای خوش ســاخت و جذاب از 
كار درآمده باشد. »هم گناه« قصه ای پركشش 
و پرتعلیق دارد، مثل فیلم های سازنده اش وجه 
اجتماعی در آن پررنگ است و گروه بازیگرانش 
قابل توجه و یكــی از امتیازهای این ســریال 
هستند. ســریال های دیگری كه در یك سال 
گذشته در شبكه نمایش خانگی توزیع شده اند 
هم، اغلب بازیگرانی مشهور داشته اند اما شكست 
پیاپی این ســریال ها باعث شــده تماشاگران 
دیگر با دیدن فهرست ســتاره هایی كه در این 
مجموعه ها حضور دارند، شــگفت زده نشوند و 
تصوری فراتر از یك اثــر خوش رنگ و لعاب اما 

كلیشه ای از این كارها نداشته باشند.
اما هم گناه شــخصیت های متعددش را خوب 

معرفی می كنــد، آنها را درســت به هم پیوند 
می دهد. قصه اش را طــوری روایت می كند كه 
نه مانند »كرگدن« بــه دام پیچیدگی افراطی 
بیفتد نه مثل »مانكن« ســاده انگارانه و هندی 
باشد. تا اینجا كه سریال هر چه پیش آمده بهتر 
شده و پر از غافلگیری بوده. از رابطه زیبا )هدیه 
تهرانی( و آرمان )محســن كیایی( تا ماجرای 
سامان )حسین امیدی( و سیما )سوگل خلیق( 
یا حتی رابطه پیمان )پدرام شــریفی( و نیكی 
)روشنك گرامی( كه بیننده را ترغیب می كند 
به تماشــای قصه كه بگذریم جنس كار كیایی 
كامال سینمایی و سطح باالست. سكانس های به 
یادماندنی در فصل اول و دوم كم نیست. ازجمله 
فصل مالقــات آرمان و زیبــا و جایی كه هدیه 
تهرانی از ماشین پیاده می شــود و در چشم ها 
و صورتش خنده و گریه توامان را می بینیم كه 
هنر بازیگری ستاره محبوب دهه های 70و80 
را دوباره یادمان مــی آورد. هم گناه یك اتفاق 
خوب برای 2 بازیگــر بزرگ رقــم زده. پرویز 
پرســتویی و هدیه تهرانی پــس از مدت ها با 

این سریال و نقش های خوب نوشته شده شان 
لذت دیدن بازی درســت و به اندازه را نشانمان 
می دهند. همــه انتخاب های كیایی درســت 
هستند. محسن كیایی نقش دشوار آرمان را با 
شیرینی بازی كرده، طوری كه شخصیت لوده 
نشده و به مرور و در اثر همنشینی با زیبا، پخته و 
آرام شده است. پدرام شریفی بازیگر خوبی است 
كه تا هم گناه فرصت دیده شدن به دست نیاورده 
بود، چرخش ناگهانی او در قسمت چهارم فصل 
دوم و تغییر لحن و جنس بازی اش در مواجهه 
با نیكی )روشنك گرامی( غیرقابل پیش بینی و 

عالی است.
هم گنــاه امیدوارمان كرد در ملغمــه ای به نام 
شبكه نمایش خانگی كه پول حرف اول و آخر را 
در آن می زند، می شود با ستاره ها همكاری كرد 
اما از آنها در جای درست استفاده كرد. می شود 
از طبقه مرفه و مشكالتش حرف زد، اما درگیر 
نمایش بیهوده تجمل و زرق و برق نشد. می شود 
از بازیگرهای جوان در نقش هایی مهم استفاده 
كرد. می شود به دوایر ملتهب نزدیك شد اما  شأن 
تماشاگر را حفظ كرد. می توان سراغ عشق های 
غیرمتعارف رفت اما از خطوط قرمز عبور نكرد. 
هم گناه نشان می دهد مصطفی كیایی سینمای 
اجتماعی را می شناسد، نیاز مخاطب را می داند 
و البته از معیارهایش در روایت و ساخت كوتاه 
نمی آید. ســریال او آبروی این روزهای شبكه 
نمایش خانگی اســت. یك كار شســته رفته با 
تیمی حرفه ای و قصه ای كه به سادگی فراموش 

نمی شود.

  این روزها شبكه نمایش خانگی به ساختمان 
مجللی می ماند كه مشــخص نیســت چه كسی 
مالكیتش را به دســت مــی آورد. البتــه همچنان 
سازمان ســینمایی متولی این شبكه است ولی هیچ 
مجوز جدیدی بــرای تولید ســریال های تازه صادر 
نمی شــود و تنها اتفاقی كه رخ می دهد تمدید مجوز 
برای ســریال های در حــال تولید و پخش اســت. 
شایعه واگذاری نظارت بر تولیدات شبكه نمایش 
خانگی، مدت هاست بر سر زبان هاست ولی این 
شایعه نه تكذیب می شود و نه تأیید. شبكه 
نمایش خانگی دوران برزخی اش را 

ســپری می كند. ظاهرا دلیل صادرنشدن مجوز برای 
سریال های ایرانی جدید، اشباع شدن بازار است ولی 
فراموش نكنیم كه چنیــن منطقی هرگز برای صدور 
پروانه ساخت فیلم های سینمایی وجود نداشته و برای 
ظرفیت اكران ساالنه 70 فیلم، گاهی باالی ۱20 فیلم 
تولید می شده است. نكته شاید همین مسئله واگذاری 
نظارت بر تولیدات شبكه نمایش خانگی به صداوسیما 
باشــد. احتماال حمله برخی رســانه های اصولگرا به 
یكی دو ســریال ایرانی هم با هدف بسترسازی  برای 
چنین تصمیمی صورت می گیــرد؛ انتقاد هایی كه نه 
زیبایی شناسانه كه ایدئولوژیك است و معموال جمله ای 
با این مضمون هم در دلش به چشم می خورد: »شبكه 

نمایش خانگی نیازمند تصمیم گیری اساسی است«.
البته تنها مدعــی نمایش خانگی، فضــای مجازی 

صداوسیما نیست و پای بخش ساترا هم وسط است.
بازار نمایش خانگــی در روزهایی كه ســینمارفتن 
به دلیل كرونا، كساد است، پررونق تر از گذشته شده؛ 
بازاری كه سال ها حیاط خلوت سرمایه های مشكوك 
بوده و كلی حرف و حدیث درباره اش وجود داشــته 
اســت. البته پیچیدگی های شــبكه نمایش خانگی، 
بیشتر هم شده اســت؛ مثل این شــائبه كه یكی از 

سریال های مورد انتقاد اصولگرایان با سرمایه یك نهاد 
همسو با این جریان تولید شــده است. جدای از این، 
سازمان اوج هم با ســریال »آقازاده« رسما وارد گود 

شبكه نمایش خانگی شده است.
  داستان شــبكه نمایش خانگی از ۱0سال پیش 
جدی شــد. از روزهایی كه مهران مدیری با مدیران 
صداوســیما به توافق نرســید و »قهوه تلخ« را برای 

شــبكه نمایش خانگی تولید كرد. اقبــال عمومی به 
قهوه تلخ آنقدر گســترده بود كه هنــوز هم آمارش 
دست نیافتنی مانده اســت ولی نیمه تمام گذاشتن 
سریال، لطمه ســنگینی به اعتماد عمومی وارد كرد. 
جوری كه تا سال ها به ندرت پیش می آمد كه سریالی 
در این شــبكه گل كند. با سریال»شهرزاد« رونق به 
شبكه نمایش خانگی بازگشت؛ سریالی كه در 3 بخش 
تولید شــد و به موفقیت هم رسید ولی ماجرای منبع 
سرمایه تولید شهرزاد، حاشیه های فراوانی آفرید. در 
این میان سریال هایی هم تولید شدند كه نه كیفیت 
قابل قبولی داشــتند و در مواردی نه به انتها رسیدند. 
ســهل گیرانه بودن قواعد ممیزی سریال های نمایش 
خانگی نسبت به صداوســیما و فیلم های سینمایی 
هم باعث شد سریال هایی متهم به تابوشكنی شوند. 

ایــن اتهــام همچنان 
ادامه دارد و شــاید منجــر به تغییر 

متولی شــبكه نمایــش خانگی شــود. در 
مورد صداوســیما البته این ایراد وارد است كه 

سریال های سازمان سال هاســت كه دچار افت و 
ریزش مخاطب شــده اســت و با اعمال نظارت این 
ســازمان بر شبكه نمایش خانگی، ســریال های این 
حوزه هم دچار همین عارضه خواهند شد. برای گرفتن 
حق حضانت این بچه ســرراهی، احتماال رقابت ها و 
البی های بسیاری در جریان است و پشت این سكوت 

ظاهری، دعواهای بسیاری در جریان است. شبكه 
نمایش خانگی در دوران برزخی اش به سر می برد 

و چشــم اندازش مه آلود تر از همیشه به نظر 
می رسد.

شبكه نمایش خانگی  در آشفته ترین روزهایش به سر می برد 
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این شماره

 شبکه نمایش
خانگی

 از چاله به چاه 
با همه انتقاداتی كه 

به عرصه نمایش 
خانگی دارم و 
ابتذالی كه در 

بعضی از آنها وجود 
دارد و سرمایه های 

مشكوك، با این 
حال حس می كنم 

با این انتقال 
مسئولیت چیزی 

را از چاله به چاه 
می اندازیم و 

فضایی را فراهم 
می كنیم كه نه تنها 

مشكل را حل 
نخواهد كرد بلكه 
به مصیبتی بدل 

خواهد شد

 تفكیك نادرست 
تفكیك شبكه 
نمایش خانگی 
به دلیل شكل 
سرمایه گذاری 
و سیاستگذاری 
سینمای ایران 
تفكیك نادرستی 
است زیرا همان 
آسیب ها در واقع 
درباره فیلم های 
سینمایی نیز 
صادق است

مدتي پیش سازمان سینمایي اطالعیه اي منتشر كرد كه در آن اعالم شده بود به دلیل حجم باالي سریال هاي 
در حال تولید در شبكه نمایش خانگي تا اطالع ثانوي، مجوز تازه اي براي این مجموعه ها اعطا نخواهد شد. چند 
روز بعد مشخص شد این مسئله یكي، دو روزه و ناگهاني نبوده است. حاال زمزمه ها حاكي است كه مسئولیت 
صدور مجوز و نظارت بر سریال هاي نمایش خانگي، به طور كامل از اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خارج 
و به سازمان صداوسیما واگذار شده؛ هر چند هنوز خبر رسما اعالم نشده باشد. با جدي تر شدن این خبر صداي 
اعتراض فعاالن صنفي سینما و نمایش خانگي بلند شد. خیلي ها ابراز نگراني كردند كه بازار نمایش خانگي كم رونق 
خواهد شد. اگرچه اخبار قطعي از شوراي عالي فضاي مجازي اعالم نشده، اما به نظر تصمیم به این انتقال مسئولیت 

از ارشاد به صداوسیما جدي است. درباره این نگراني ها با ابوالحسن داوودي، تهیه كننده صحبت كرده ایم.

 حتما زمزمه هاي انتقال نظارت بر تولید، 
پخش و بازبیني محصوالت شبكه نمایش خانگي از 
وزارت ارشاد به صدا و سیما را شنیده اید. آیا با انتقال 

مسئولیت ارشاد به صدا و سیما موافقید؟ 
به نظر من اين تصميم، انتخابي خــاف عرف و عادت، 
و خواست جامعه ايران اســت كه گويي به عمد انجام 
مي شود تا فضاي فرهنگي را محدودتر و دست اندركاران 
ســاخت فيلم را نااميدتر كند. تلويزيون در اين سال ها 
نشان داده كه هر سال با افزايش ســيطره و امكاناتش 
همچنان سير قهقرايي اش را پيموده است. اين سازمان با 
وجود انحصار همه جانبه در جذب مخاطب و پيدا كردن 
راه ارتباطي با اكثريت جامعه ايران ناتوان است. اكنون نيز 
در بدترين زمان ممكن، در كم تماشاگرترين دوره خود 
به سر مي برد. اين سازمان حتي در همين موقعيت هاي 
انحصاري كه داشــت نيز آمارهايــش باورپذير نبود. با 
معيارهايي كار مي كند كه نه خواست و سليقه جامعه 
است، نه خواســت كليت نظام. ظاهرا تنها خوانشي كه 
در اين سازمان مطرح است، خود را بر همه امور مسلط 
دانســته و قصد دارد همه  چيز را در اختيار خود داشته 
باشد. بسيار متأســفم براي اين طرز فكر كه در جريان 
يكسان سازي جامعه، سر بلندقامتان عرصه تصوير را از 

تن  جدا مي كنند.
 اگر چنین اتفاقي رخ دهد، امیدي وجود 
دارد كه كیفیت ســریال هاي ایراني شبكه نمایش 

خانگي ارتقا پیدا كند؟
نمايش خانگي با همه خوبــي و بدي هايش و ابتذالي 
كه در بخش هايي از آن وجود دارد، توانســته در چنين 
شرايطي، رونقي نسبي را در عرصه نمايش حفظ كند. 
همچنان نوع ديگــري از كيفيت نــازل و حتي ابتذال 
محصوالت را در بعضي از محصوالت عرضه شده در صدا 
و ســيما هم مي بينيد. اينكه كدام عقل سليم در ارشاد 
پذيرفته كه چنين امكاني واگذار شود، مهم است. به نظر 
مي رسد گروهي قصد كرده اند دريچه هاي اميد جامعه را 

ببندند. البته اين چندان از رويه و روش آنها دور نيست 
و جاي تعجب ندارد و منحصر به شبكه نمايش خانگي 
نمي شود. آثار بي اهميت در صدا و سيما هم به نمايش 
درمي آيد. اما مهم تر آنكه چطور خود را محق مي دانند 
كه درباره همه تصميم گيري كننــد و در جايگاه حق و 
حاكميت بنشينند؟ چرا گمان مي كنند در هر موقعيتي، 
امرشــان بايد متاع باشد. قطعا شــبكه نمايش خانگي 
هم ضعف هايــي دارد، اما اگر تلويزيــون توان اصاح و 
رونق بخشي دارد، اول الزم است ضعف هاي فراوان خود 

را درمان كند.
  نگراني از اینكه رویه نیمه تمام و سطحي 
بعضي سریال هاي شــبكه نمایش خانگي، ممكن 
است مخاطبان را بي اعتماد كند، یكي از دغدغه هاي 

مسئوالن و ادله شان در این واگذاري است.
تلويزيون به همــان اندازه اي كه از تماشــاگر امروز در 
جامعه دور شــده، عطشي سيراب نشــدني به انحصار 
مسئوليت هاي مختلف دارد. به نظر من در شرايط كنوني 
براي بازگشت به فراگيري بيش از هر چيز نيازمند آن 
است كه ابتدا بعضي مســئوليت هايش را واگذار كند تا 

شايد بتواند به درصدي از موفقيت در حوزه خود برسد.
عده اي معتقدند شبكه نمایش خانگي 

حیاط خلوت پول هاي كثیف یا دست كم سرمایه هاي 
مشكوك است. نظر شما چیست؟

كسي منكر اين نيست كه در اين عرصه هم مثل بعضی از 
عرصه هاي مهم و حياتي ديگر پول مشكوك وجود دارد، 
ولي اين يك شوخي تلخ است، ابعاد فساد در جامعه آنقدر 
گسترش يافته و روزبه روز شــكل هاي تازه تري به خود 
پذيرفته كه فساد در اين زمينه واقعا قابل رؤيت نيست. 
هر روز به شكلي پول هاي نجومي از كشور خارج مي شود؛ 
آنقدر كه پولي كه در حوزه فرهنگي رد و بدل مي شود 
مانند ارزني در انبار گندم است. به نظر آدرس هاي غلط به 
اين دليل داده مي شود كه حوا س ها به جاي ديگري پرت 
شوند. درست است كه پول هاي كثيف در سينما و ساخت 
سريال هاي نمايش خانگي رسوخ كرده و بايد با آن مبارزه 
كرد، اما وقتي نقاط مثبــت و منفي آن را روي پر كردن 
اوقات فراغت جامعه نااميد نگاه مي كنيم، تأثيرش ده ها 
برابر بيشتر از آن چيزي است كه صدا و سيما با همه طول 
و عرض گســترده خود انجام مي دهد. با همه انتقاداتي 
كه شخصا به عرصه نمايش خانگي دارم و ابتذالي كه در 
بعضي از آنها وجود دارد و نيز سرمايه هاي مشكوكي كه 
هست، با اين حال حس مي كنم با اين انتقال مسئوليت، 
يك عرصه نمايشي را از چاله به چاه مي اندازيم و فضايي 
را فراهم مي كنيم كه نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد، 
بلكه به مصيبتي بدل خواهد شــد و ممري كه براي پر 
كردن اوقات فراغت مردم شكل گرفته بود نيز به زودي 

از بين خواهد رفت.
 چشم انداز شــبكه نمایش خانگي را 
درصورتي كه این واگذاري اتفــاق بیفتد، چگونه 

مي بینید؟
اگر اين اتفاق بيفتــد، نتيجه آن چيزي خواهد شــد 
كه اكنــون در تلويزيون مي بينيم. اغلب ســريال هاي 
تلويزيوني در طايي ترين زمان هاي پخش هم بيننده 
چنداني ندارند. اين رويه هر سال نيز بد و بدتر، منفعل تر 
و بي مخاطب تر شده است. به نظر مي رسد صدا و سيما 
حتي در جلب كساني كه مي خواهند و دوست دارند در 
آن فضا كار كنند، ناتوان است. تلويزيون از دهه 50 خانه 
من بوده و پس از آن نيز در 2 دهه بعد از انقاب با عاقه 
حرفه تخصصي خود را در آن دنبال كرده ام؛ بنابراين با 
تعصب حرفه اي و به عنوان خانه خودم درباره آن صحبت 
مي كنم. از اين فضايي كه تلويزيون با مخاطب خود ايجاد 
كرده، به شدت افسرده ام. به اين فكر مي كنم اگر روزي 
بخواهد به دوراني بازگردد كه واقعا تلويزيون ملي بود، 

زمان زيادي الزم دارد و مديريتي متفاوت.

ساخت سریال های بی سروته در شبكه نمایش خانگی، مدیران را به این فكر انداخته تا با بهانه جویی از 
هزینه های گزاف تولید و بی توجهی به مخاطب، مسئولیت تولید سریال ها را در این شبكه از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی سلب كنند و به صدا و سیما بسپارند. غافل از اینكه سرمایه عظیمی چون مخاطب در این 
میان مغفول مانده و وسوسه سازمان صدا و سیما را در استفاده از این سرمایه به جان مدیران انداخته است. 
اما با این واگذاری چه بر سر تولید سریال ها و این سرمایه اجتماعی خواهد آمد؟ در این باره با اصغر نعیمی، 

نویسنده و كارگردان سینمای ایران گفت وگو كرده ایم.

 نظارت بر تولید و پخــش و بازبینی 
محصوالت شبكه نمایش خانگی از وزارت ارشاد به 
صدا و سیما منتقل می شود. آیا با انتقال مسئولیت 
ارشاد به صدا و سیما مرزكشی و ممیزی های سفت 

و سخت تری حاكم خواهد شد؟
به نظرم تفاوتی نخواهد كرد؛ چه صدور مجوز به دست 
سازمان صدا و سيما و چه در اختيار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی باشد، هر دو بازوهای نظارتی هستند. 
مديران ايــن دو نيز در نهادها جا به جا می شــوند و 
خيلی ها كارمند سازمان صدا و سيما بوده و مأمور به 
خدمت در ارشاد می شوند و برعكس. البته منظورم 
اين نيست كه هيچ تفاوتی ندارد اما تغييرات خيلی 
جزئی خواهد بود. ماهيت تفكــری كه اين دو مركز 
را اداره می كند، مديران فرهنگی ثابتی است كه بين 
مراكز مختلف جا به جا می شوند. حتی در مميزی نيز 
صدا و سيما ثابت كرده است هر زمان كه الزم باشد، 
برای جلب مخاطب، حاضر اســت از خطوط قرمزی 
عبور كند؛ نمونه آن نيز اتفاقی بود كه برای ســريال 

پايتخت افتاد.
 پس این تفاوت نظارتی بین ارشاد و 
صدا و سیما، شــرایط تولید را در شبكه نمایش 
خانگی تغییر نخواهد داد؟ به نظر می رسد ارشاد 

سختگیرهای متفاوت و متجددتری داشته باشد.
توليد بسته های فرهنگی و محصوالت هنری بسيار 
وابسته به مسائل سياسی و اجتماعی، ميزان قدرت، 
جسارت و سليقه مديران است. به همين خاطر خيلی 
نمی توان دقيق گفت كه تلويزيون فضای بسته ای دارد 
و ارشاد فضای بازتری. مواقعی اين را تجربه كرده ايم 
كه اين رويه برعكس اتفاق افتاده است؛ يعنی كارهايی 
را در تلويزيون می توانستيم توليد و پخش كنيم كه 
در همان زمان مديران ارشــاد اجازه ساخت و عرضه 

آن را نمی دادند.
مشــكوك  ســرمایه های  ورود   
برای ساخت ســریال های پرهزینه، این عرصه 
را با مشــكالتی مواجه كرده. مسئله پرداخت 

دستمزدهای غیرمتعارف به بازیگران و استفاده 
از چهره های سینمایی برای دیده شدن سریال، 
گاهی حاشیه این مجموعه ها را پر رنگ تر از متن 
آن كرده. چه توجیه اقتصــادی ای برای چنین 

تولیداتی وجود دارد؟
هرچند به شكل مستمر و ثابت اين مجموعه های 
توليدشده را تماشا نكرده ام اما تفكيك شبكه نمايش 
خانگی به دليل شكل سرمايه گذاری و سياستگذاری 
ســينمای ايران تفكيك نادرستی است زيرا همان 
آســيب ها در واقع درباره فيلم های سينمايی نيز 
صادق است. در ســينما نيز فيلم هايی با هزينه باال 
ساخته می شوند، دستمزدها باالست و من به عنوان 
فرد متخصص در اين باره متوجه نمی شوم كه توجيه 
اقتصادی اين سرمايه گذاری چيست و چگونه است؛ 
زيرا بسيار واضح اســت كه اين فيلم در مسيرهای 
اكران نمی تواند به بخشی از سرمايه گذاری ابتدايی 
خود نيز دست پيدا كند. متأسفانه اين عارضه ابتدا 
در توليد فيلم های سينمای ايران و به مرور اين شكل 
سرمايه گذاری در توليد سريال های شبكه نمايش 
خانگی نمود پيدا كرد. اما چرا به اينگونه توليدات در 
سينما چندان حساسيتی نشان داده نمی شود؟ شايد 
دليل آن طوالنی بودن و مدت پخش اين سريال ها و 
فراگيری و ديده شدن بيشتر آنها باشد. جالب است 

كه كليد توليد اين نوع از فيلم ها را هم دولت زد؛ با 
اين توجيه كه فيلم های استراتژيك بسازد؛ ساخت 
فيلم های پرهزينه و كم بازده با دستمزدهای باال و 
ورود ســرمايه گذارهايی كه پس از آن همين رويه 
را در ســينمای ايران پی گرفتند. كم كم معادالت 
توليد در سينما آشفته شد و همين روش به شبكه 
نمايش خانگی راه پيدا كرد. حال آنكه پشــت اين 
سرمايه گذاری های بی برنامه در توليدات فرهنگی و 
هنری چيست؟ اين افراد چه چشم انداز و هدفی از 
توليد دارند؟  و... مسئله ای است كه بايد مورد تحقيق 

و بررسی قرار بگيرد.
 كیفیت، تا چه میــزان در تولیدات 
شبكه نمایش خانگی اهمیت دارد؟ سریال هایی 
كه گاهی با فیلمنامه ناقص جلوی دوربین می روند 
و نیمه كاره رها می شوند، چقدر به اعتماد مخاطب 

لطمه خواهد زد؟
اين امر ناشی از شكل غيرطبيعی توليد و عجله برای 
رساندن محصول به بازار برای عقب نماندن از رقابت 
است. به همين خاطر است كه ما در ساخت سريال 
برای شــبكه نمايش خانگی، عكس مسير معمول 
كشورهای پيشرفته و صاحب فرهنگ مديا حركت 
می كنيم. مثا در انبوهی از سريال های توليدشده در 
شبكه های مهم دنيا، كمتر با چهره مطرح سينمايی 
برخورد می كنيد. اين مســير در كشورهای ديگر 
به اين شكل است كه سوپراستارهای خوش آتيه و 
مستعد سينمايی، ابتدا كارشان را در سريال ها شروع 
كرده و بعد به سينما راه يافته اند. اما در ايران مسير 
عكس را می پيماييم؛ شبكه نمايش خانگی از شهرت 
بازيگران سينما ارتزاق می كند. به دليل آنكه رسيدن 
به يك متن پالوده و جذاب، بدون در دست داشتن 
برگ های برنده ای مانند سوپراستار نيازمند كاری 
مدام و طوالنی مدت است كه جذب سرمايه را ممكن 
است به خطر بيندازد. يا انتظاركشيدن برای متن 
سنجيده شــما را از رقابت در توليد جا می گذارد. 
به همين خاطر سريال ســازان مانند ســريال های 
تلويزيونی طرحی را آماده می كنند، چند قسمت 
ابتدايی را می نويسند، بازيگرانی را دعوت و توليد را 
آغاز می كنند تا سرمايه  آماده را از دست ندهند. همه 
اينها به دليل آن است كه سازوكار ساخت سريال در 
ايران بد شكل گرفته اســت. به جای دغدغه متن، 
دغدغه توليد و پخش وجود دارد. ســرعت سرمايه 

بيشتر از سرعت تفكر است.

 اما و اگر های يك جابه جايی از ارشاد به صداو سيما در گفت وگو با ابوالحسن داوودی

سر بلندقامتان عرصه تصوير را از تن  جدا مي كنند 
 سریال سازی از فضایی رقابتی به انحصاری در گفت وگو با اصغر نعیمی، كارگردان سینما

تجربه فضاهای متفاوت با مديران ثابت

آزموده را آزمودن خطاست
قطعا اين واگذاري جز افزودن بر امتيازات 
تلويزيــون كه با بودجــه و درآمد هنگفت 
هر ســال خروجي ضعيف تري دارد، هيچ 
خاصيتي نخواهد داشــت. اول اينكه اين 
نظارت به صورت ذاتي اشتباه اســت؛ چرا كه شبكه هاي نمايش 
خانگي از اساس، رقيب صدا و سيما هستند. حاال عده اي مي خواهند 
سوت داور را به يكي از طرف هاي مسابقه تقديم كنند. دوم اينكه 
انحصار تقديمي به تلويزيون حتما باعث بــاال رفتن كيفيت آثار 
بخش نمايش خانگي هم نمي شــود، چرا كه اگر نظارت هاي اين 
سازمان عريض و طويل مؤثر بود، شاهد اين همه سريال ضعيف 
مانند »دخترم نرگس«، »دوپينگ« و... نبوديم. سوم، بعضي ادعا مي كنند اگر نظارت 
صدا و سيما بر شبكه هاي نمايش خانگي اعمال شود، دستمزدهاي نجومي بازيگران و 
هزينه هاي توليد كنترل خواهد شد. اين مدعيان يا نمي دانند يا عاقه مند هستند كه 
ندانند؛ چرا كه آغازكننده وضعيت بي در وپيكر دستمزدها و پرداخت هاي نجومي، خود 

تلويزيون در ابتداي دهه 80بود كه تصميم گرفت به هر قيمتي بازيگران شناخته شده را 
جذب خود كند تا مثا آثار توليدي اش باكيفيت و پرمخاطب شوند. درحالي كه جز چند 
مجموعه تلويزيوني، اين اتفاق ادامه دار نشد و در اغلب موارد، تأثير معكوس داشت. دليل 
اين شكست نيز اين بود كه بخش عمده بودجه به بازيگران تعلق مي گرفت و از هزينه 
فيلمنامه و توليد كاسته مي شد. چهارم؛ واضح است كه كيفيت بسياري از آثار شبكه 
نمايش خانگي اصا قابل دفاع نيست؛ مثل بسياري از برنامه ها و مجموعه هاي تلويزيوني 
يا فيلم هاي سينمايي. نگارنده هم به جز سريال »شهرزاد« و تا چند قسمت »هم گناه«، 
هيچ مجموعه ديگري را در شــبكه نمايش خانگي دنبال نكرده ام، اما قطعا باال رفتن 
كيفيت، اعمال نظارت سازمان صدا و سيما نيست كه »آزموده را دوباره آزمودن خطاست«. 
اين سازمان اگر مي خواهد تأثير مثبتي بر محصوالت تصويري كشور داشته باشد، بهتر 
است برنامه و مجموعه هاي باكيفيت و جذابي مانند »روزگار قريب«، »هزار دستان«، 
»مختارنامه«، »شب دهم«، حتي »اولين شب آرامش«، »راه بي پايان«، »پايتخت« و... 
توليد كند، تا هم مخاطبان گسترده بالقوه را جذب كند، هم فضاي رقابتي را گسترش 
دهد. و پنجم؛ نظارت صداوسيما بر محصوالت شبكه نمايش خانگي، هم هزينه توليد را 
باال مي برد، هم رديف بودجه آن سازمان را پر و پيمان تر مي كند. و ششم؛ به نظر مي رسد 

داليل فرامتني پيش از متن، در مطرح شدن اين بحث مؤثر باشد.

محدودیت های قابل پیش بینی
 اين موضوع از اختاف بين صدا و سيما و ارشاد 
شكل گرفته و به رابطه رســانه با هنر مربوط 
مي شود. از اين رو تامل مقدماتي تري مي طلبد. 
اساسا اقدامات ارشاد چه تفاوتي با صدا و سيما 
دارد؟ اين دو، از چه مباني نظري پيــروي مي كنند؟ همه چيز گرفتار 
روزمرگي و كشمكش هاي جناحي است. در چنين وضعيتي هم نمي توان 
تحليل كاربردي ارائه كرد. بايد با رويكــرد مقدماتي  با اين موضوعات 
برخورد كرد. احتمال مميزي خوردن آثار در شبكه نمايش خانگي پس 
از واگذاري به صدا و سيما به چه محدوديتي اشاره دارد؟ آيا اين مميزي 
همان سانسور صدا و سيماست و با چه اصولي چنين اتفاقي مي افتد. چقدر قانوني و تا چه اندازه 
سليقه اي است؟ نهايتا چرا صدا و سيما از اين فضا در زمان درست خود استفاده نكرد كه ابتكار 

عمل در فضاي ديداري و شنيداري ما به دست  ترك ها و هندی ها و كره ای ها و آمريكايی ها و 
اروپايی ها نيفتد و تو ليد كننده داخلی با همه قابليت های صدها بار ثابت شده اش به بيكاری و 
فقر و تنگنا و مضيقه گرفتار نشود؟ بدون پاسخ به اين سؤاالت اساسی بايد كلي گويي كرد. مثا 
مميزي به طور كلي بد است و باعث اين خواهد شد توليد كاهش پيدا كند، و فضاي رسانه اي 
ما هر روز منفعل تر و مقلدتر شود.   پيداست رسيدن به اين وضعيت به معناي كنترل بيشتر و 
خودسانسوری غليظ تر خواهد بود و  به بي خاصيت تر شدن محصوالت منجر مي شود. واين 
يعنی از دست رفتن هرچه بيشــتر مخاطب و فراری دادن بخش خصوصی و حيف و ميل هر 
چه بيشتر بودجه ها و نهايتا كوچ بيشتر  مخاطبان به بازار سياه و سپردن ميدان به ماهواره و 
محصوالت وارداتی رسمی و غير رسمی . اين نيز به آن معناست كه روز به روز بازار فعاليت هاي 
فرهنگي در ايران ما ضعيف تر و نا امن تر مي شود و كم كم از بين مي رود. اما گفتن اين كليات 
چگونه ممكن است گره اي از مشكات ما بگشايد؟ وقتي مي خواهيم از خاءها صحبت كنيم الزم 
است به زمينه هاي شكل گيري آنها و اهداف احتمالی پشت مسئله نيز فكر كنيم، خصوصا درباره 
چنين موضوع مهمي نياز به زمان و فرصت و مشاركت  بيشتربراي بررسي ريشه اي مسائل  داريم.

سينماگران و منتقدان، از پيامدهاي واگذاري احتمالي
 مسئوليت صدور مجوز توليد سريال در شبكه نمايش خانگي به صدا و سيما مي گويند 

هوِل حليم

سیاسی کاری
متأســفم كه بايد به اين مهم اشاره كنم. 
در جريان حزبي و سياسي كشور،شرايط  
اينگونه رقــم مي خورد كه هميشــه در 
سال هاي پاياني دولت، گروه هاي سياسي، 
هنــر را جوالنگاه خود مي كننــد. بحث واگــذاري مجوز توليد 
مجموعه هاي شبكه نمايش خانگي از وزارت ارشاد به صداوسيما 
نيز از اين دست بازي هاست. چطور اســت درست در زماني كه 
به نظر مي رســد رونق سريال سازي در شــبكه نمايش خانگي، 
روزنه اميدي براي بازار و هنرهاي نمايشي شده است و كار قابل 

توجهي براي سينماگران ايجاد كرده، اين رونق را دچار سردرگمي و اختال مي كنند؟
از سوي ديگر اين سؤال مطرح مي شــود؛ آيا صدا و سيما مي خواهد به محصوالتي كه 
قرار است رقيب خودش باشد مجوز ساخت و پخش بدهد؟ و چطور كارشناسان رسانه 
ملي مي توانند با توجه بــه برنامه هاي بي كيفيت و بي مخاطب توليد شــده در حوزه 
سريال سازي تلويزيوني، با همان سياست ها براي شبكه نمايش خانگي تصميم گيري 
كنند؟ اين يك فاجعه است، زيرا با اين نگاه، شبكه نمايش خانگي كه با رونق مواجه شده، 
از هرگونه جذابيتي خالي خواهد شد. بي شك اشكاالتي در حوزه شبكه نمايش خانگي 
وجود دارد اما امروز به جاي اصاح امور نبايد چرخ را دوباره اختراع كرد. اينجاست كه 
وظيفه صنوف، به خصوص كانون كارگردانان، تهيه كننــدگان و مديران پلتفرم ها و 
وي او دي هاست كه اين مهم را پيگير باشــند. عملي شدن اين امر بحران اقتصادي در 

حوزه نمايشي را شديدتر خواهد كرد و مخاطب را دلزده و بي اعتماد مي كند.

سيدضياء هاشمی
تهیه كننده سینما

انحصار خطرناک
با نگاهي به كارنامــه اقتصادي تلويزيون و 
دور شدن سال به سال اين سازمان از سليقه 
مردم و مخاطبان عــام و خاص مخالفت با 
اين تغيير مسئوليت از ارشاد به صدا و سيما 
روشن خواهد شــد. با دسترســي هر روزه مردم به سريال هاي 
باكيفيت خارجي كه زماني خاص توليدات شــبكه هاي خارجي 
بود، حاال شرايطي فراهم شــده تا با قدرت گرفتن سرويس هاي 
آناين نمايش فيلم و ســريال كه تعدادشان بيش از پيش شده، 
مخاطب ايراني فاصله زيادي با آنچه صدا و سيما برايش خوراك 
تدارك ديده بگيرد. معتقد به اين نيســتم كه سريال هاي شبكه 
نمايش خانگي به نسخه هاي جهاني خود نزديك شده، اما اين شبكه راه ميانه اي را در 
پيش گرفته است. اگر قائل به اين باشيم كه مميزي سازمان صدا و سيما مميزي روتين 
جامعه امروز ايران نيست، يعني سانسور در صدا و سيما با آنچه در سينما اتفاق مي افتد 
فاصله زيادي دارد، مخاطب ايراني حق دارد كه در مديوم ســريال و داستاِن دنباله دار 
هم بتواند آثاري هم شانه با آنچه در سينما مي بيند، تماشا كند. بنابراين چنين خلئي 
را قرار است سريال هاي شبكه نمايش خانگي پر كنند. زماني كه قرار باشد صداوسيما 
چنين انحصاري را دست بگيرد و هر ســريالي از آن گذرگاه عبور كند، هر هنرمندي 

كه قرار بود مديوم متفاوتي را براي قصه گويي انتخاب كند، مجبور مي شود به سينما 
بازگردد تا بتواند به دور از قواعد سخت گيرانه تلويزيون و داستان هاي طوالني، خود را 
در سينما تعريف كند. اين امر به فاجعه بدل خواهد شد؛ در شرايطي كه اين جريان جان 
تازه اي گرفته و در ميان اهالي سينما مشاغل جديدي ايجاد كرده است. با اين امتياز كه 

مخاطبان خود را نيز راضي نگه داشته است.
هم اكنون مردم مي توانند روزانه يك قســمت ســريال نمايش خانگي تماشا كنند 
درحالي كه اگر از آنها بپرســيد نام خيلي از ســريال هاي در حال پخش تلويزيون را 
نمي دانند. اين نشان مي دهد صنعت مهم رو به رشــدي را به خاطر خودخواهي چند 
تهيه كننده ورشكســته نابود مي كنيم؛ تهيه كنندگاني كه بــه قيمت انحصارگرايي 
تلويزيون كه خود را قيم مردم و مخاطب مي دانند، به فكر بازار و تجارت خانگي خود 

هستند.
آينده صنعت سريال سازي به سبك صدا و سيما را مي شود با مثال ساده اي توضيح 
داد. كافي است 2 قسمت از سريال »آقازاده« را تماشا كنيد؛ مجموعه اي كه با متر و 
معيارهاي مميزي در صدا و سيما تهيه شده است. اين مجموعه مي توانست در ادامه 
سريال »پدر« كار قبلي اين تيم سازنده، روي آنتن تلويزيون قرار بگيرد. درحالي كه 
اكنون مردم بايد براي تماشاي آن پول بپردازند. اين خيلي زياده خواهي است كه 
هم حرف هاي كليشه اي و نخ نماي خودمان را بزنيم، هم انتظار پرداخت پول براي 
تماشاي كليشه داشته باشيم. به نظر سريال آقازاده نشان دهنده اين تغيير و انتقال 

خواهد بود.

و نقيبی خسر
روزنامه نگار و فیلمنامه نویس

شاهين امين
منتقد و روزنامه نگار

به همین سادگی
وضعيت بلبشوي آثار شبكه نمايش خانگي 
بر كسي پوشــيده نيســت، تحمل حتي 
دقايقي از اغلب اين آثار براي كســاني كه 
اندكي با سينما، ادبيات يا هر هنر ديگري 
آشنايي دارند بيشتر به شكنجه شبيه است. اما اين اصا به معناي 
آن نيست كه سانسور يا نظارت بيشتر راه حل آن )يا اساسا راه حل 
هيچ نوع مســئله اي( اســت يا كيفيتي بهتر را در پي دارد. تنها 
نتيجه اين انتقال، يكدستي بيشتر است، دقيقا از همان جنسي 
كه سال هاست در شبكه هاي مختلف سيما شاهديم. با اين اتفاق 
برخي از موضوعات و برخي از شــخصيت ها و نوعي از پوشش و 
برخي از اسامي و عناوين، درست مانند آنچه بر تلويزيون حاكم است از دايره انتخاب 
نويسندگان و فيلمسازان حذف مي شود؛ همين و بس. اما اين موضوع يك اثر نيست كه 
مايه ابتذال آن است. هيچ موضوعي به خودي خود مبتذل نيست بلكه شيوه پرداختن 

و نگاه به آن است كه از اثر نهايي چيزي ارزشمند يا بي ارزش مي سازد.

اگر اين آثار در مقياس وسيع ساخته مي شوند به دليل ضعف نظارت نيست بلكه به دليل 
تمايل بازار يا تمايل مردم اســت. اگر مردم نخواهند و نبينند و نخرند، بازاري ترين 

فيلمسازان هم ناچارند طرح ديگري دراندازند. اما چرا مردم مي خواهند و مي خرند؟
بسيار ساده است. به دو دليل؛ نخست اينكه ما با آنچه در اين سال ها به خوردشان 
داده ايم آنان و سليقه هايشان را اينگونه تربيت كرده ايم و اساسا اجازه نداده ايم كه 
آنها چيز بهتري را ببينند و هوش و گوش شان با آن خو بگيرد و دوم اينكه مي خرند 
چون موضوع هايي دارد كه با آنچه در تلويزيون مي شود ديد، متفاوت است. چون 
رنگ و لعاب چهره ها و پوشــش آن با تلويزيون فرق مي كنــد. چون آدم هايش 
ويژگي هاي ديگري دارند كــه در تلويزيون حق داشــتن آن را ندارند. به همين 
سادگي. به اين دليل اگر قرار باشد اين حوزه نيز با قواعد تلويزيون اداره شود، تنها 
چيزي كه تغيير خواهد كرد كاسته شدن از تعداد مخاطبان آن است و كوچك ترين 
اتفاقي براي ارتقاي سطح اين مجموعه ها نخواهد افتاد. در حقيقت به نظر نمي آيد 
كه اساسا قصدي براي ارتقاي كيفيت هم وجود داشته باشد. هر چه هست تاش 
براي چنگ انداختن بيشتر به تمامي حوزه ها و محدود و يكدست كردن بيشتر و 
بستن هر روزه دريچه هاي بيشتري اســت كه ممكن است گه گاه تصويري ديگر، 

متفاوت يا رنگي تر از آن منعكس شود.

نيوشا صدر
منتقد

عليرضا داوودنژاد
كارگردان سینما

 چند وقتي بیشتر نگذشته از خیز بلند صدا و سیما براي دراختیارگرفتن مسئولیت صدور مجوز براي سامانه هاي پخش آنالین ویدئو كه 
حاال این سازمان، اقدام تازه اي را در راستاي درانحصارگرفتن فعالیت هاي تصویري بیرون از بدنه خود، كلید زده است. ظاهرا صدا و سیما 
مي خواهد مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تولید سریال هاي شبكه نمایش خانگي را از عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خارج كند 
و خودش در اختیار بگیرد. در این میان، تحلیل هاي مختلفي در گرفته است؛ از سویي شبكه نمایش خانگي مدت هاست نتوانسته سریالي درخور روانه سامانه هاي 
پخش آنالین یا سوپرماركت ها كند و از سوي دیگر اغلب منتقدان و سینماگران متفق القولند كه سپردن زمام امور این تولیدات به صدا وسیما نه تنها بر كیفیت 

نمي افزاید بلكه سبب ساز بروز محدودیت هایي دست وپا گیرتر هم خواهد شد. اینجا از چند سینماگر و منتقد فیلم در همین باره نظرسنجي كرده ایم.

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار
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ایده ساخت این فیلم از تجربه شخصی فیلمساز در 
سال 1989 و آشنایی کوتاهش با زنی در یک اسباب بازی فروشی 
در فیالدلفیا شکل گرفت. ریچارد لینکلیتر سال ها بعد، درست 
پیش از آغاز فیلمبرداری پیش از طلوع متوجه شد که آن زن در 

یک حادثه تصادف موتور سیکلت جان باخته است.
  ریچارد لینکلیتر: منتظر خواهرم بودم تا خریدش تمام شود كه 
با آن دختر آشنا شدم. صحبت مان گل انداخته بود كه برایش در یك 
كاغذ یادداشت كوچك نوشتم؛ »من فقط 24ساعت دیگر در این شهر 
هستم، اگر می خواهی تركم كنی.« خوشبختانه ماند و در آن ساعات 
كه دیر می گذشتند، حسی غریبی داشتیم؛ حسی توامان از عشقی 
پرهیجان و ترس از جدایی زودهنگام. آن روز از حس خوب با او بودن 
گفتم و اینكه تصمیم گرفتم از این حس و حال خوب یك فیلم بسازم. 
فقط همین را می خواستم به تصویر بكشم: یك مالقات تصادفی و 

سبقت در لذت بردن از دقیقه دقیقه با هم بودن.
در ســال 1993 لینکلیتر از کیم کریــزان، بازیگر 
فیلم های تگزاسی او »اسلکر« و »مات و مبهوت«، خواست تا در 

نگارش فیلمنامه »پیش از طلوع« با او همکاری کند.
  کیم کریزان: من تا آن زمان هیچ گاه فیلمنامه ننوشته بودم. اما 
ریچارد پایان نامه كارشناسی ارشد من درباره آناییز نین )نویسنده 
مولف آمریكایی( را خوانده بود و گفت كه مطمئن است می توانم در 

این كار به او كمك كنم.
  ریچارد لینکلیتر: احســاس كردم كه در آثــار قبلی ام نوعی 
نگاه مردانه بر فضای فیلم ها غالب بوده. در نگارش سناریوی پیش 
از طلوع برایم خیلی مهم بود كه ذهنیت و نگاه زنانه هم داشته باشم 
و با ایجاد موازنه در چشم اندازها، به دام كلیشه های »یك مرد- یك 
زن« نیفتم. به همین خاطر كیم را برای همفكری و همكاری انتخاب 
كردم. در پروژه هــای قبلی او را خیلی تأثیرگــذار یافتم. وقتی با او 
صحبت می كنید 30 ثانیه هم طول نمی كشد كه خود را در میانه یك 

گفت وگوی مهم و قابل توجه می یابید.
  کیم کریزان: داشتیم درباره مسیر قصه و اتفاقاتی كه با توجه 
به ظرفیــت آن می تواند رقم بخورد، فكــر می كردیم. من گفتم در 
قطارهای اروپا آدم های جالبی را دیده ام و باوجود آنكه می دانستم 
دیگر هیچ وقت نمی بینم شان، گفت وگوهای جذابی در طول مسیر 
با هم داشتیم. از سوی دیگر همه  چیز در داستان های ریچارد در یك 
روز اتفاق می افتد و براساس همین اشل كارگردان، به سرعت ساختار 

اصلی فیلم مشخص شد.
  ریچارد لینکلیتر: این یك همكاری بسیار فوق العاده در 11روز 
فشرده بود. اما معتقد بودم كه این تنها یك الگو از سناریو است و فیلم 
را در نهایت 2 بازیگر اصلی خلق می كنند و آنها هستند كه با شناخت 

از شخصیت ها به كاراكترها عمق می دهند.
لینکلیتر می خواســت فیلم را در آمریکا بسازد و 
لوکیشــن ها را هم انتخاب کرده بود اما کمپانی کســل راک 
اینترتینمنت، اسپانســر پروژه برای جذاب تر شــدن فیلم، 

پیشنهاد فیلمبرداری در اروپا را داد. 
  ریچارد لینکلیتر: از یك ســو قصه می توانست در هر جایی 
اتفاق بیفتد. من فكر كردم اگر هیچ حامــی مالی برای فیلم ام پیدا 
نكنم، ایستگاه قطار سن آنتونیو در مجاورت خانه خودم هم می تواند 
لوكیشن خوبی برای فیلمبرداری باشد. اما وقتی با مات و مبهوت به 
جشنواره وین رفتیم متوجه شدیم كه برخی از كمپانی ها از فیلم هایی 
كه در اروپا ساخته می شوند، حمایت می كنند. بعد از آن سناریو را به 

دفتر مارتین شفر فرستادیم و گفت كه عالی است... .
  مارتیــن شفر)ازمؤسســین کمپانــی کســل راک 
اینترتینمنت(: فیلمنامه به دست من رســید. خیلی كوتاه بود، 
شاید 35صفحه! بیشتر شبیه طرح بود تا فیلمنامه و پراز دیالوگ بود. 
خیلی متفاوت از كمدی های رمانتیك آن زمان. متن بیشترشبیه 
لحظه نگاری یك تصورعاشقانه بود تا یك قصه رمانتیك و نوعی حس 

طبیعت گرایانه در آن موج می زد... .
مســئله بعدی پیدا کردن یک زوج توانا و سازگار با 

کاراکتر ها و قصه بود. بیش از 6 ماه انتخاب آنها طول کشید.

آنچه امروز طبیعی و ملموس به نظر می رسد، 
ربع قــرن پیش خارق عــادت و عجیب 
محسوب می شد؛ ساختن فیلم عاشقانه 
در دل هالیوود بدون استفاده از ابزارهای 
معمول و الزمش؛ از احساســات گرایی 
گرفته تا موسیقی متن و کلوزآپ و تدوین 
و خردکردن نماها به شیوه ای که مشهور 
به دکوپاژ آمریکایی است. 25سال پیش 
ریچارد لینکلیتر آن موقع جوان و گمنام، 
همه اینها را با طراوت و سرزندگی تاخت 
زد؛ طراوتی که هنوز هم چشمگیر است. 

فیلمنامه ای که ساختار کالسیک قصه گویی 
را نادیده می گیرد و خط کم رنگ داستانی 
)یا به تعبیر بهتر با یک موقعیت تک خطی( 
را با گفت وگوهای تمام نشدنی 2کاراکتر 
اصلی اش، غنا می بخشد. اجرای فیلم از متن 
هم جسورانه تر است. ایتان هاوک و ژولی 
دلپی راه می روند، بــه مکان های مختلف 
ســرمی زنند، غذا می خورند، شــیطنت 
می کنند، می خندند و غمگین می شــوند 
و دوربین در نماهایــی طوالنی، در قاب 
می گیردشان؛ در نماهایی متحرک و اغلب 
در مدیوم شات، بدون صحنه آرایی خاص 
یا هر نوع عناصر ملودراماتیک که آگاهانه 
حذف شده اند تا تصویری معاصر از عشق 

»پیش از طلوع« 25 ساله شد 

تاریخ عشق
فیلم ریچارد لینكلیتر، همچنان بهترین و شورانگیز ترین قسمت از 

سه گانه معروف و محبوبش به نظر می رسد

به دست آید. زوج عاشــق فیلم، اتفاقی 
با هم آشنا می شــوند و تصمیم می گیرند 
از فرصت محدودشــان برای 24ساعت 
عاشــقی بهره بگیرند. تمهید جواب داده 
فیلمساز برای تبلور عشق، حرافی است 
که برخالف ظاهرش اصال بداهه نیســت 
و گفت وگو ها دقیق و مؤثــر و پرجزئیات 
نوشته شــده اند، آن قدر فکر شده که در 
خیلی لحظه ها، با ظرافت در اجرا، شــبیه 
حرف های نه الزاما سر و شکل دار و هدفمند 
درام های عاشــقانه که مشابه گفت وگوی 
طبیعی عشاقی جوان از کار درآمده است. 
فیلم مجموعه ای از برداشت های بلند است 
که در آن روی مهارت فیلمبردار و بازیگران 
حسابی ویژه باز شده است. فیلم از نخستین 
اتفــاق محتمل چنیــن پرداختی، یعنی 
مالل آوربودن، با مهارت می گریزد. عامل 
نجات از معضل خسته کننده بودن در فیلمی 
که دوربین دائم در نماهای بلند در حرکت 
اســت تا گفت وگو ها و کنش های عشاق 
جوان را ثبت کند، جادوی عشق است. ما 
به عنوان تماشــاگر، خیلی زود با قرارداد 
فیلمساز و قواعد تکنیکی اش کنار می آییم 

و از تماشای عاشقی حظ سمعی و بصری 
می بریم. پیش از طلوع، فیلمی در ستایش 
جوانی و دم را غنیمت شمردن نیز هست. 
حاال با گذر زمان و ساخته شدن دودنباله 
بعدی می دانیم که فرصت دیدارهای بعدی 
و حتی زندگی مشــترک هم هست ولی 
25 سال پیش، پایان فیلم حسی توأمان 
از سرخوشی و تعلیق را به همراه داشت؛ 
سرخوشی از تماشــای عاشقانه ای ناب و 
تعلیق و دلهره از اینکه زوج جوان چقدر 
حواسشان جمع قرار 6 ماه بعدشان می ماند 
و اینکه این رابطه این قدر جدی هســت 
که ادامه بیابد. حاال و با تکمیل شــدن سه 
گانه ریچارد لینکلیتر، می توانیم ســویه 
دقیق تری از عشق کاراکترها را مشاهده 
کنیم و اینکه بعد از اوج و حرارت قسمت 
اول به پختگی فیلــم دوم و بعد به تبدیل 
رابطه کوتاه مدت بــه ارتباطی طوالنی و 
ازدواج می رسیم. ســبک لینکلیتر فیلم 
به فیلم پخته تر می شود ولی اگر پای شور 
عشق وسط باشد پیش از طلوع، انتخابی 
ناگزیر برای لمس حرارتی است که قلب را 

به تپشی پر طنین تر دعوت می کند.

مهرنوش سلماسی
روزنامه نگار

ناهید پیشور
روزنامه نگار

در حال و هوای عشق
ریچارد لینکلیتر، ژولی دلپی و ایتان هاوک با بودجه کم و به مدد المان های رایج در ســینمای رومانس 
)قطارهای وین، چرخ فلک، زن فالگیر و نماهای طوالنی ســاده و نه صحنه های کلیشــه ای از بناهای 
کارت پستالی( موفق به ساخت یک عاشقانه مستقل کالسیک شدند. هیچ کس از پایان »پیش از طلوع« 
خبر نداشت. عالوه بر اینکه فیلمساز مخاطب را در اوج یک داستان پرهیجان رها کرد تا آخرین لحظه خود و عوامل ساخت فیلم هم در نوعی 
تعلیق و حتی بالتکلیفی برای پایان بندی این رابطه شتابزده گرفتار بودند. لینکلیتر، کارگردان و نویسنده اثر در این باره می گوید: »ما قصه 
را به ترتیب زمان وقوع اتفاق ها، فیلمبرداری می کردیم و هر آخر هفته حین فیلمبرداری روی سناریو هم کار می کردیم. این ایده برایمان 
دور از ذهن بود که پس از این مالقات پرهیجان دیگر این دو نفر برای دیدار دوباره، تصمیمی نداشته باشند و شب قبل از سکانس پایانی تا 
ساعت 3صبح آن را بازنویسی کردیم«.  پیش از طلوع با هزینه 2/5میلیون دالری ساخته شد و نخستین بار در فستیوال فیلم ساندنس در 
سال 1995به نمایش درآمد و زمینه ساز دهه ها رفاقت و همکاری لینکلیتر، دلپی و هاوک شد و به خلق دنباله های »پیش از غروب« )2004( 
و »پیش از نیمه شب« )2013( انجامید. آنچه پیش رو دارید گزیده ای است از گفت وگوی خبرنگار نیویورک تایمز با کارگردان، ستارگان و 

عوامل ساخت این عاشقانه ماندگار و غیرمتعارف که به بهانه بیست و پنجمین سالگرد اکران این فیلم انجام شده است.

گفت و گوي جمعي با سازندگان پیش از طلوع بعد از 25 سال

از دنیای خودش نیست و اما انتخاب میان میشل و ایتان واقعا كار 
ســختی بود. چون هر دو عالی بودند. در نهایت با شیر یا خط ایتان 

را انتخاب كردیم.
  ریچارد لینکلیتر: من به دنبــال 2 بازیگر خالق بودم، نه فقط 

دو چهره زیبا.
  ایتان هاوک: مالقات بــا ژولی برایم مثل مالقــات با یكی از 
شــخصیت های رمان آنا كارنینا بود. او خیلی عمیق است. تا پیش 
از آنكه در كنــار او قرار بگیــرم اینقدر آمریكایــی بودنم، منظورم 

بی مالحظگی ام را حس نكرده بودم.
  دلپی: او بسیار جوان، شیرین و دوست داشتنی بود. سادگی زیبا 
و جالبی داشت. منظورم از سادگی بی آالیشی است كه البته با زیركی 

منحصربه فرد، او را خاص تر می كرد.
پیش از شــروع فیلمبرداری در تابســتان 1994، 
لینکلیتر، دلپی و هاوک، 3 هفته برای یک ورکشاپ فشرده راهی 

وین شدند و طی 25 روز فیلمنامه را اصالح و بازنویسی کردند. 
  ایتان هاوک: اصالح فیلمنامه در حرف فقط یك پروسه است اما 

واقعیت این بود كه انرژی زیادی از همه می گرفت. ریچارد می خواست 
فیلمی درباره »زندگی در لحظه« بسازد و به همین خاطر همه ما باید 
در لحظه زندگی می كردیم و خیلی چیزها در لحظه تغییر می كرد. 
متن یكی دو سكانس را 17بار عوض كردیم اما باز سر صحنه بدون 

آنكه كار كات بخورد، دیالوگ ها تغییر می كرد.
  ژولی دلپی: كار ســختی بــود و من در تمام مــدت پروژه به 
احساسات خودم رجوع می كردم. آن موقع خیلی رمانتیك بودم و 
پر از رؤیا! متن فیلمنامه خیلی ســاختارگرایانه بود. ریچارد و بقیه 
اعضای گروه خیلی به نظرات من كه تنها زن گروه بودم، بها می دادند...
 تمام صحنه های مالقات زیبای جســی و سلین و 
همینطور سکانس پایانی جدایی را در قطارهای عادی که طبق 

برنامه روزانه حرکت داشتند، فیلمبرداری کردیم...
  ریچارد لینکلیتر: هوا خیلی گرم بود. ما 3 روز در قطار وین- 
سالزبورگ می رفتیم و برمی گشتیم تا صحنه اول و نماهای بیرون 
پنجره را فیلمبرداری كنیم. البته موقعی كه قطار با سرعت مشخص 
و منطقی راه می رفت. همه  چیز خوب بود، اما وقتی شتاب می گرفت و 

باال و پایین می رفت، كالفه كننده می شد. در صحنه پایانی وقتی ژولی 
باید به سمت قطار می رفت، ما فقط فرصت یك برداشت داشتیم و 
برای آن فقط چند دقیقه زمان. قطار ساعت 8:37 حركت می كرد و 

من تازه 8:20 دیالوگ ها را می خواندم.
فیلمساز تعمدا بیشتر المان های هیجانی و تاثیرگذار 
در فیلم های خارجی را به تخیل و تصمیم تماشاگر سپرده است.

  ریچارد لینکلیتر: بله. واقعا ترجیح دادم همه  چیز را به تصویر 
نكشم و در جاهایی مخاطب هر طور دوست دارد درباره شخصیت ها 

یا رابطه شان فكر كند.
پیش از طلوع در آمریکا فقط 5/9 میلیون دالر فروخت 
و در سطح بین المللی 17/2 میلیون دالر. اما فیلمی که این گروه 
ساختند بیش از توفیق در گیشه، تحسین منتقدان را برانگیخت.
  ریچارد لینکلیتر: نســبت به مات و مبهوت به مراتب درآمد 
كمتری برای من حاصل شــد. ایتان در اوج شــهرت و محبوبیت 
دستمزد خیلی كمی دریافت كرد. البته راه دوری نرفته ام اگر بگویم 

اگر او نبود، فیلم تا این اندازه موفق نمی شد.
  ایتان هاوک: پیش از طلوع برایم یك تلنگر بود. وقتی یك مرد 
جوان ایده های نو دارد و می خواهد فیلم بســازد همه او را تشویق و 
حمایت می كنند. اما وقتی همان تفكربه قلم یك زن روایت می شود، 
همه می ترسند یا مقابلش گارد می گیرند. به جرأت می گویم ژولی در 
این سه گانه »پیش از« )پیش از طلوع، پیش از غروب و پیش از نیمه 
شب( یكی از مغزهای متفكر پروژه و پر از ایده های جذاب و برجسته 
بود. این آثار از نمونه فیلم های مســتقلی بودند كه برای ما درآمد 

چندانی نداشتند اما ما واقعا برای پول كار نكردیم.
25 ســال پس از پیش از طلوع، ایــن فیلم برای 

ستارگانش مفهوم جدیدی پیدا کرده است...
  ژولی دلپی: آن موقــع من خیلی جوان و آســیب پذیر بودم. 
اعتماد به نفس نداشتم. االن فكر می كنم كه  ای كاش در زمان سفر 
می كردم و به ژولی آن موقع می گفتم با اضطراب و احساس ناامنی 
خودش را ویران نكند! به او می گفتم بیشتر هوای خودش را داشته 
باشــد. پیش از طلوع فیلم رمانتیكی بود. من در زندگی شخصی ام 
چنین تجربه حسی و رؤیاگونه ای نداشتم. گاهی جادوی عشق كه به 
فیلم رخنه می كند، همه  چیز رؤیایی و دست یافتنی می شود اما در 

زندگی كه واقعیت بر آن حاكم است، اینطور نیست.
  ایتان هاوک: دخترم )مایا هاوك، بازیگر جوان( می گفت وقتی با 
دوستانش این فیلم را دیده، همه به آن زمان كه ای میل و شبكه های 
اجتماعی نبود، حسرت برده بودند؛ زمانی كه آدم ها خودشان بودند 
در دنیای واقعی. زندگی مدام یادآوری می كند كه بیشتر در لحظه 
زندگی كنیم. امروز ما بیشتر عمرمان را در دنیای دیجیتال و فضای 
مجازی تلف می كنیم. جایی كه آدم ها خودشان نیستند و هیچ حس 
لطیفی رد و بدل نمی شود. داریم از زندگی جا می مانیم!!! آنچه پیش 
از طلوع را به فیلمی ماندگار تبدیل كرده، تجربه حس نابی است كه 

جسی و سلین را از حال خوب زندگی سرشار می كند.
گروه شما هر 9 سال یکبار یک دنباله از این مجموعه 

را ساخته اند. آیا کار چهارمی هم در راه است؟
  ایتان هاوک: وقتی »پیش از نیمه شب« را تمام كردیم، حس 
خوبی بود كه قبال تجربه اش را نداشتم. اینكه از پس این هم بر آمدیم. 
»طلوع«، »غروب« و »نیمه شب« هر كدام كارهایی بودند كه در نوع 
خود عجیب و متفاوت بودند. شاید خط و ربط قصه و شخصیت ها، 
به نوعی دنباله تعریفشــان می كرد اما هر كدام ساختار، جزئیات و 
ظرافت های خودشان را داشتند و از یك فرمول پیروی نمی كردند. به 
همین خاطر این بدان معنا نیست كه مثل اپیلوگ، كارهای دیگری 
وجود نخواهد داشت. ایده سری »بعد از« )After ( خیلی مرا كنجكاو 
كرده. قصه با موضوعاتی كه در نیمه دوم زندگی با آنها سر و كار داریم.

   ریچارد لینکلیتر: شــاید هم تا 80سالگی شخصیت ها صبر 
كنیم و بازسازی كمیكی از »عشق« )Amourَ ( داشته باشیم. كسی 
چه می داند؟ شاید یكی از عشاق در پیری دیگری را دفن كند؟!! این 

احتماالت را رد نمی كنم.
نیویورک تایمز - 22 ژانویه 2020

شناسنامه 

  کارگردان: ریچارد لینکلیتر  فیلمنامه نویسان: 
کیم کریــزان و ریچارد لینکلیتــر  فیلمبردار: 
لی دانیل، موســیقی: فرد فرت  بازیگران: ایتان 
هاوک، ژولی دلپی، ارنی منگلد، هانو پوشل، آندره آ 
 اکرت، هایمون ماریا بوتینگر و دامینیک کاستل

  رنگی محصول آمریکا)آن واکر مک بی( 1995
  جسی )ایتان هاوک(، یک جوان آمریکایی که در 
حال گشتن اروپاست، در قطار وین با دختر دانشجوی 
فرانسوی، سلین )ژولی دلپی( آشنا می شود. جسی 
قرار است فردای آن روز به آمریکا برگردد و دختر عازم 
پاریس است. جسی پیشنهاد می دهد که این 24ساعت 
را با هم بگذرانند. او یک پســر معمولی آمریکایی با 
فرهنگ متوسط است که نمی تواند احساسات سلین 
را درک کند درحالی که سلین بسیار حساس و عاطفی 
است و درک خوبی از جهان و آینده و موقعیت جسی 
دارد. جسی، سلین را به ایستگاه راه آهن می رساند اما 
حتی در آخرین لحظه هم چیزی نمی گوید. هر دو به 
سمت مقصد خود می روند درحالی که قرار دیدار بعدی 

را برای 6ماه بعد گذاشته اند.

  ریچارد لینکلیتر: تصور نمی كــردم در انتخاب بازیگر برای 
یك كار، اینقدر حساســیت به خرج دهم. معلوم نبود می خواهیم 
مرد اروپایی و زن آمریكایی داشته باشیم یا بالعكس. در طرح اولیه 
اسم شخصیت ها كریس و تری بود؛ اسم هایی كه جنسیت نداشتند 
و هم برای زن و هم مرد استفاده می شدند. تا این اندازه همه  چیز را 

باز گذاشته بودیم.
  جودی هندرسون )مســئول انتخاب بازیگر(: من همه 
گزینه ها را به دقت بررسی می كردم. بسیاری از هنرجویانی كه آن 
موقع تست بازیگری می دادند، االن سوپراستار شده اند. حتی گِوئینت 
پالترو و جنیفر آنیستون را پیش از آنكه در »دوستان« باشند، برای 

پیش از طلوع كاندیدا كرده بودیم.
  ریچارد لینکلیتر: آنتونی رپ مرا به تماشــای نمایشــی در 
نیویورك دعوت كرد كه در آن با ایتان هاوك همبازی بود. وقتی برای 
نخستین بار ایتان را روی صحنه دیدم، به نظرم آمد كه بزرگ ترین 
ستاره از نسل خودش است. بعد از اجرا با او از نزدیك صحبت كردم 

و ادامه ماجرا...
  ایتان هاوک: آن شب تا 4صبح با هم صحبت كردیم و ریچارد 
فیلمنامه را برایم فرستاد. اول فكر كردم كه نقش را به من پیشنهاد 
كرده اما بعد متوجه شدم كه از من خواسته شده در كنار 10هزار نفر 

متقاضی دیگر، تست بازیگری بدهم.
  ریچارد لینکلیتر: ژولی دومین بازیگری بود كه من در نخستین 
روز جلسه انتخاب بازیگر در لس آنجلس دیدم. خوب به خاطر دارم 
كه در همان نگاه اول به نظرم ویژگی های كاراكتر زن قصه را داشت 
و البته رزومه تأثیرگذاری هم داشت. در آمریكا تازه كار بود اما دور 
تا دور اروپا كار كرده بود و خیلی زود در فهرست بهترین گزینه های 

ما قرار گرفت.
  ژولی دلپی: ایده آشنایی تصادفی و یك شبه عاشق شدن به نظرم 
خیلی جذاب و جالب آمد. ریچارد می خواست بازیگران را در متن و 
قصه درگیر كند. من هم استقبال كردم چراكه این فقط یك ایفای 

نقش نبود و جای مانور زیادی داشت.
  جودی هندرسون: در نهایت به دو گزینه زن و دو گزینه مرد 
برای نقش ها رســیدیم. ژولی، ایتان، میشل وارتان )هرگز بوسیده 
نشده 1999( و سادی فراست )دراكوالی برام استوكر 1992(. فكر 
می كنم انتخاب ژولی به خاطر بازی راحت و حس فوق العاده اش بود. 
البته لهجه فرانســویش هم از معیارهای مهم انتخاب او بود. چون 
دقیقا این حس را القا می كرد كه جسی با فردی مالقات می كند كه 

مثل یك آهنگ عاشقانه قدیمی
چه می شود که آدم ها از هم خوششان می آید؟ آیا شکل گیری یک رابطه عاشقانه روند مشخصی دارد؟!  ریچارد لینکلیتر 
نویسنده و کارگردان تگزاسی با ساخت سه گانه »پیش از طلوع«، »پیش از غروب« و »پیش از نیمه شب« فلسفه قابل قبولی 
را از این فرایند به تصویر کشیده و عاشقانه های ماندگاری را ثبت کرده است. آثار پیچیده ای که ساده روایت می شوند اما بسیار 
تأثیرگذارند و بدون هیچ توجیه خاصی، از تماشایشان احساس رضایت می کنید. این همان جادوی فیلم قصه گوست. فیلمی که از 
هرگونه کنش و واکنش بیرونی افراد به عمق کاراکترها نفوذ می کند. این همه در روایت آشنایی تصادفی 2 جوانی اتفاق می افتد که 
یک شبه عاشق می شوند و احساس می کنند به ایده آلی از عشق رسیده اند که همیشه در ذهن داشته اند. اما برای آنکه آن خاطره 
زیبا خدشه دار نشود، احساس زیبایشان عادی نشود یا رابطه به هر دلیلی به بن بست نخورد، در اوج نیاز و عطش عشق، همدیگر را 
پیش از طلوع آفتاب ترک می کنند. پیش از طلوع در گیشه موفق نبود و 9سال بعد وقتی لینکلیتر پیش از غروب را ساخت، غافلگیری 
فیلم دوم بود که باعث شد فیلم اول هم از بازنگری و هم از ارزش های آشکار افزون فیلم دوم بهره مند شود. در پیش از طلوع درست 
شبیه زندگی ما، همه  چیز در لحظه اتفاق می افتد. درست مثل یک فیلم مستند یا دوربین مخفی با دیالوگ هایی که بارها و بارها 
مشابهش را در اطرافمان زیاد شنیده ایم. صحنه های فیلم آنقدر واقعی هستند که به نظر می رسد هیچ چیز در فیلم از قبل پیش بینی 
نشده. در حقیقت جز راه رفتن و گشت و گذار و یک رشته تک گویی هایی که کمتر به دیالوگ می ماند، اتفاق خاصی نمی افتد. فیلم 
در عین واقعی بودن رؤیایی است و می توانست به یک فیلمفارسی اروپایی- آمریکایی تمام عیار تبدیل شود اما روایت منطقی، 
اجتناب فیلمساز از اغراق آمیز کردن درام و مانور روی فردیت های هنرمندانه خود، اتفاقات علت و معلولی عاقالنه، رابطه کنترل 
شده و بازی های روان، آن را از سقوط در این ورطه نجات می دهد و آنچه مخاطب را از حس رضایتمندی سرشار می کند، جریان سیالی 

از عشق و احساس است که فضای فیلم را پر می کند و هر چه پیش می رویم بر شدتش افزوده می شود.
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دفاترپيشخوانكارپذيرشتعويضكارتمليانجامنميدهند
براي تعويض كارت ملي خودم و همســر 85ســاله ام روز سه شنبه 
به 7دفتر پيشخوان در مركز شــهر مراجعه كرديم كه يا بسته بودند 
يا كار تعويض كارت ملي انجام نمي دادنــد. برخي افراد به خصوص 
سالمنداني نظير ما اين كار را انجام نداده اند، اكنون انصاف اين است 
كه نهايتا با دريافت جريمه اي مشخص كارت قبلي را تمديد كنند تا 
امكان صدور كارت هاي ملي جديد فراهم شود. همه دفاتر پيشخوان 
به بهانه شلوغي ناشي از احراز هويت و كارهاي مربوط به سهام عدالت 
از انجام ديگر امور به خصوص تعويض كارت ملي ســرباز مي زنند و 
جداي اينها در هيچ دفتري فاصله گذاري اجتماعي يا اجباري بودن 
ماسك رعايت نمي شود و مراجعان در فضاهاي بسته و تنگ از سر و 

كول هم باال مي روند.
كاملياكامكار80سالهازتهران

تفاوتقوانيندردوسويجادهامامرضا)ع(
در جاده امام رضا بعد از پاكدشت جاده اي به طول 6كيلومتر هست كه به 
ورامين وصل مي شود. چطور مي شود كه به نصف اين جاده مجوز تاالر 
مي دهند، ولي به الباقي هيچ گونه مجوزي نمي دهند؟ يك نفر علت 
اين كار را توضيح دهد كه چطور تاالر ضرورت دارد اما امور واجب مردم 
ضرورت ندارد؟ چرا هرچه پيگيري مي كنيم به هيچ راهي نمي رسيم؟
امينپورازپاكدشت

چراجلويعرضهقليانرانميگيرند
درحالي كه عنوان شده عرضه قليان در اين شرايط 100درصد تخلف 
است بسياري از مكان هايي كه پيش از اين قليان داشتند اكنون هم 
قليان ارائه مي كنند، اما فقط كارشــان را پنهاني انجام مي دهند. اين 
موضوع جداي مضرات كلي قليان است كه همواره بر آن تأكيد مي شود 
و بديهي است كه در اين شرايط قليان مي تواند عامل شيوع كرونا باشد.
الفتازتهران

ازاينوضعيتبهآستانهجنونرسيدهايم
هر روز اخبار تلخ از نابودي جنگل ها، محيط زيســت، زيرساخت ها، 
معادن، درياها، منابع ريز ودرشــت، اختالس هــا، بي اخالقي ها و... 
مي شــنويم. تبعات اقتصادي ايــن وضعيت در شــرايطي كه كرونا 
موضوعي جهاني اســت يك طرف و بي تفاوتي بــه وضعيت روحي 
و رواني مردم ســوي ديگر. فقط اگر اين همه اتفاق داستان باشد و 
واقعيت هم نباشد خواننده دچار افسردگي مي شود تا چه رسد به آنكه 
حقيقت داشته باشد. واقعا به عنوان يك جوان نمي دانم چطور به اين 
روزمرگي هاي تلخ و اندوهبار ادامه بدهم، چطور مبارزه كنم و چطور 

خودم را حفظ كنم؟
جوان30سالهازبسطام

نابسامانيدرنوبتدهيبيمارستانشريعتي
وضعيت نوبت دهي براي ويزيت پزشك فوق تخصص در بيمارستان 
شريعتي بسيار نابسامان است. به طوري كه براي اخذ نوبت حضوري 
مشكالت بسياري وجود دارد و نوبت دهي از طريق سايت ها را پذيرش 
بيمارستان انجام نمي دهد و فقط وقت حضوري مورد قبول است. چرا 

در اين شرايط حاد كرونا با مردم اين كار را مي كنند؟
دولتشاهيازتهران

هزينههايسرسامآوركارتهاياعتباريتلفنهمراه
مسئوالن يك بار هم كه شده با خط هاي شارژي تلفن همراه به خصوص 
ايرانسل براي كارهاي ضروري خود مكالمه كنند تا متوجه شوند چه 
ميزان هزينه به مردم تحميل مي شود و چگونه شارژ 10هزارتوماني 
ظرف چند دقيقه ته مي كشد. حتي اگر اين مكالمه شما انتظار پشت 

خط يكي از تلفن هاي گويا باشد!
زارعياززنجان

دريافت400هزارتومانبرايكدرهگيري
برخي بنگاه هــاي معامالتي بابت ارائه كد رهگيــري در قراردادهاي 
اجاره اي 300تا 400هزار تومان تقاضا مي كنند؛ درحالي كه بسياري 
از مســتأجران قرارداد خود را بــا صاحبخانه تمديــد و اجاره نامه را 
پشت نويسي كرده اند. چرا اين عده بايد كاسبكارانه براي تمديد آن كد 
رهگيري چنين رقمي طلب كنند؛ درحالي كه ديگر تواني براي مردم 

نمانده كه هزينه هاي پيش بيني نشده بپردازند؟
داووديازپرديس

صادراتكهكماستچراميوهكيفيعرضهنميكنند
بهتريــن، مرغوب ترين و ناياب تريــن ميوه هاي نوبرانــه و تازه ترين 
ســيفي جات، مواد غذايي پاك و تميز و مرتب در بســته بندي هاي 
شيك، زيبا و استاندارد و در وسايل مخصوص حمل ونقل سردخانه دار 
و يخچال هاي عظيم صادر مي شدند كه طبيعتا در شرايط كرونايي اين 
صادرات كاهش يافته است. آيا در اين وضعيت همچنان مردم بايد با 
ميوه هاي نامرغوب و سبزيجات درجه پايين سر كنند؟ حتي در اين 

شرايط هم نمي خواهند خدمات مطلوب به جامعه ارائه شود؟
دوستعليازتهران

ازوامخريدمسكنبهوامكمكهزينهاجارهرسيدهايم!
هرچقدر هم كه تحريم ها سنگين و كرونا كمرشكن باشد كه هست اگر 
مديريت ها روي روال و انصاف بود و هركسي كار خود را به درستي انجام 
مي داد اكنون از وام كمك هزينه خريد منزل به وام كمك هزينه اجاره 
منزل نرسيده بوديم. واقعا اگر به همين روال ادامه يابد بايد به زودي 

شاهد كمك هزينه خريد نان باشيم.
ميناازالكانرشت

ماهيتمجلسجديدوتعاملبادولت
در زمينه واكنش هاي خارجي به تنش ها در جلسه  ادامهاز

اخير مجلس، گروهي معتقدند كه درگيري هاي صفحهاول
داخلي موجب دلگرمي دولت آمريكا در ثمربخش بودن فشار تحريم ها 
بوده است. اما بايد اين نكته را درنظر گرفت كه اين اتفاقات مي تواند يك 
پيام متفاوتي هم براي دولتمردان آمريكا در پي داشته باشد و آن اينكه 
تداوم فشــارهاي آمريكا مي تواند مخالفت ها در داخل ايران را با ارائه 
تعهدات هسته اي و موشكي ايران به جامعه بين المللي تشديد كرده و 

مخالفان را در جايگاه تصميم سازي  قرار دهد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

غرقشدن6نفر
در2حادثهتكاندهنده

4پسر بچه و پدر و پســري نوجوان در جريان 
2حادثه جداگانه در نيك شــهر و دماوند جان 

خود را از دست دادند. 
به گزارش همشهري، ظهر دوشنبه به مأموران 
كالنتري 13شهرستان آبســرد دماوند خبر 
رسيد كه پدر و پســري در استخر خانه شان 
جان باخته اند. دقايقي پــس از اين خبر بود 
كه مأموران خود را به محل حادثه رساندند و 
تحقيقات در اين باره آغاز شد. بررسي ها نشان 
مي داد پسر 15ساله داخل استخر شيرجه زده 
اما به دليل نداشتن مهارت در شنا زير آب رفته 
بود. وقتي پدر 55ساله اين پسر ديده پسرش 
زير آب مانده و بيرون نمي آيد، داخل استخر 
پريده تا جان پســرش را نجات دهد اما او هم 
دچار مشكل شده و پدر و پسر با هم غرق شدند. 
به دنبال تأييد مرگ اين 2نفر توسط اورژانس، 
پيكرهــاي جانباختگان به پزشــكي قانوني 
منتقل شد. دومين حادثه كه 4قرباني به همراه 
داشــت عصر ديروز در يكي از رودخانه هاي 
فصلي شهرستان نيك شهر در استان سيستان 

و بلوچستان اتفاق افتاد. 
مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس 
كشور در اين باره گفت: ساعت 19:24 دقيقه 
دوشنبه يك مورد حادثه غرق شدگي به سامانه 
115 سازمان اورژانس كشور اعالم و بالفاصله 
2دســتگاه آمبوالنس به محــل حادثه واقع 
در رودخانه روســتاي دينار كلك اعزام شد. 
وي ادامه داد: نخســتين آمبوالنس در مدت 
زمان 8دقيقه به محل رسيد و در بررسي هاي 
اوليه معلوم شــد 2پسربچه 7ســاله و 2پسر 
8 و 11ســاله داخل رودخانه فصلي غرق شده 
بودند كه توسط نيروهاي مردمي از آب بيرون 
كشيده شــده اند. در اين شــرايط همكارانم 
عمليات احياي قلبي و ريوي را آغاز كردند اما 
هر 4كودك با وجــود تمام تالش هاي صورت 

گرفته جان خود را از دست دادند.

مرگپسريپساز
نوشيدنيكليوانآب

»مهدي به خانه ام آمد و يك ليوان آب نوشيد؛ 
بعد از آن دچار ايســت قلبي شد و جانش را از 
دست داد«؛ اين گفته هاي زني 40ساله است 
كه در پرونده مرگ اسرارآميز پسري 30ساله 

بازداشت شده است.
به گزارش همشهري، ساعت23:39 دوشنبه، 
مأمور كالنتــري جامي با قاضــي مصطفي 
واحدي، كشيك جنايي تهران تماس گرفت 
و خبر از مرگ مشــكوك جواني 30ساله داد. 
با دســتور قاضي جنايي تهران تحقيقات در 
اين خصوص آغاز و مشخص شــد كه جوان 
30ســاله وقتي در خانــه زن موردعالقه اش 
بوده ناگهان حالش بد شده است. زن جوان به 
اورژانس زنگ زده كه دقايقي بعد اورژانس در 
محل حاضر شــدند و علت مرگ وي را ايست 
قلبي عنوان كردند. با اين حال قاضي جنايي 
دستور داد تا جســد به پزشكي قانوني انتقال 
يابد و علت اصلي مرگ وي مشــخص شــود. 
از سوي ديگر زن 40ســاله بازداشت شد كه 
درتحقيقات گفت: مدتي قبل در يك مهماني 
با مهدي آشنا شدم. او 10سال از من كوچك تر 
بود اما به يكديگر عالقه داشتيم. روز حادثه به 
خانه ام آمد چون روز قبل مهمانم بود و دسته 
كليدش را در خانه ام جا گذاشته بود. آمده بود 
تا دســته كليدش را ببرد و من تعارف كردم تا 
بنشــيند و يك ليوان آب بنوشد. چون تازه از 
بيرون آمده بود و به دليل گــرم بودن هوا هم 
تشنه بود. بعد از نوشــيدن آب ناگهان حالش 
بد شد كه من فورا به اورژانس زنگ زدم. وقتي 
اورژانس رسيد مهدي از حال رفته بود كه پس 
از معاينه اعالم كردند دچار ايست قلبي شده 
است. پرونده مرگ اســرارآميز پسر جوان در 
دادسراي جنايي تهران درحال رسيدگي است 

تا رمزگشايي شود.

»نهنگ مادر در ميان حدود 6طاقه تور 
ماهيگيري گرفتار شــده بود و براي داخلي

نجات تقال مي كرد. كمي آن طرف تر 
بچه نهنگي كوچك اطراف نهنگ مادر مي چرخيد اما 
براي نجات او كاري از دستش برنمي آمد. در آن فصل 
از ســال، اقيانوس هند مواج بود و صيادان كناركي 
خوب مي دانســتند كه نهنگ مادر هرگز موفق به 
نجات خود از داخل تور نمي  شود. در اين شرايط بود 
كه 2نفر از صيادان خطر مرگ را به جان خريدند و 
براي نجات نهنگ مادر به داخل اقيانوس پريدند و 
بعد از حدود 3ساعت تالش موفق شدند او را نجات 
دهند.« اين ماجراي كليپ كوتاهي است كه از چند 
روز پيش در شــبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شود؛ تصاويري از فداكاري صيادان اهل كنارك در 
سيستان و بلوچستان. كليپي كه نشان مي دهد آنها 
چطــور در درياي توفانــي به كمك يــك نهنگ 
عظيم الجثــه رفتــه و او را از مــرگ حتمي نجات 
مي دهند. اما اين صيادان چه كساني هستند و آن روز 

چطور موفق به نجات نهنگ مادر شدند؟
حاال دو ســال از آن روز پر دلهره مي گذرد. در همه 
اين مدت، به جز چند نفر، كسي از فداكاري بزرگ 
صيادان كناركي خبر نداشت تا اينكه چند روز پيش 
يكي از ملوان ها فيلمي را كــه از روز حادثه گرفته 
بود، در شــبكه هاي اجتماعي منتشر كرد و طولي 
نكشيد كه اين فيلم تبديل به يكي از پربازديدترين 
فيلم هاي روزهاي اخير شد. 2روز پس از انتشار اين 
كليپ جنجالي، عمر پناهنــده، ناخداي لنجي كه 
عمليات نجات نهنگ را رهبري مي كرد، در گفت وگو 
با همشهري توضيح مي دهد كه آن روز چه اتفاقي 
برايشان رخ داد و آنها چطور توانستند نهنگ گرفتار 
را نجــات دهند. او مي گويد: »بــراي صيادي راهي 
اقيانوس هند شــده بوديم. كارمان اين بود كه آنجا 
تورريزي مي كرديم و بعد از چنــد روز كه به اندازه 
كافي ماهي صيد مي كرديم، به كنارك برمي گشتيم. 
آن زمان مهرماه سال97 بود و حدودا 17روز بود به 

محل صيد رسيده بوديم كه آن اتفاق افتاد.« 

نهنگيدرتور
ناخداي لنج صيادي ادامه مي دهد: »ما شب ها تور 
مي ريزيم و صبح زود هم جمع مي كنيم. روز حادثه از 
ساعت حدود يك بامداد شروع كردم به جمع كردن 
تور و تا ساعت  2 تور جمع مي  كردم اما بقيه تورها را 
گذاشتم براي صبح. تا آن زمان خبري از نهنگ نبود 

و احتمال مي دهم كه نهنگ حدود ســاعت2:30 يا 
3صبح در داخل تور گير كرده بــود، چرا كه صبح 
وقتي مي خواستيم تورها را جمع كنيم، ديديم يك 
نهنگ گير كرده به تور و كنارش نهنگ كوچكي اين 
طرف و  آن طرف مي رود. معلوم بود كه نهنگ بزرگ تر 
مادر و نهنــگ كوچك تر هم بچه اش اســت. با لنج 
نزديك شــديم و ديديم پنج، شش طاقه تور ما گير 
كرده به نهنگ. از طرفي روي بدن نهنگ جاي زخم 
و خراشيدگي بود و او زياد تقال نمي كرد و معلوم بود 
كه خسته شده و چند ســاعتي از گرفتار شدن او در 

داخل تور مي گذرد.«  
نهنگ عظيم الجثه تور صيادان را كامال غيراستفاده 
كرده بود و شــايد در اين شــرايط بهترين راه براي 
صيادان اين بود كه بي خيال تور شــوند و نهنگ را 
به حال خود رها كنند، چرا كه آنهــا بايد تا فرصت 
داشتند، ماهي صيد مي كردند و زمان برايشان حكم 
طال را داشــت. ناخداي لنج مي گويد: » پنج، شش 
طاقه تور براي يك نهنگ زياد است و نمي تواند آن را 
پاره كند يا اينكه بكسل كند و با خودش ببرد تا رها 
شــود. از طرفي درازاي هر طاقه دست كم 200متر 
است و وزنش با طناب و سنگ هايي كه به آن آويزان 
مي شود كه تور را زير آب بكشد، حدود 80 تا 90كيلو 
است. نهنگ در بين 5 تا 6 طاقه تور گير كرده بود و 
راهي براي فرار نداشت. اگر اين طرف و آن طرف تور 
را مي بريديم، كار خودمان هم راحت تر بود. اينطوري 
تور رها مي شــد و از نهنگ دور مي شديم اما چون 
طاقه ها زياد بود و از طرفي نهنگ يك بچه داشــت 
كه بي تابي مي كرد، دلم ســوخت. مطمئن بودم كه 
نهنگ نمي تواند خودش را از داخل تور نجات دهد و 
زياد دوام نخواهد آورد. از طرفي او بايد به بچه اش شير 
مي داد كه در اين صورت بچه او هم تلف مي شد. گفتم 
حاال كه تورمان از بين رفته و پاره شده، پس حداقل 

كاري كنيم كه نهنگ زنده بماند.« 

عملياتنجات
جريان باد مهم ترين مشكل پيش روي صيادان براي 
نجات نهنگ مادر بود. » جريان باد داشت زياد مي شد 
و ما در فصل مهرماه بوديم و اقيانوس هند در آن فصل 
مواج اســت و اگر زودتر كاري نمي كرديم، احتمال 
گرفتار شدن بيشتر نهنگ در بين تورها بيشتر مي شد. 
چند نفر از ملوان ها گفتند كه دريا خطرناك است و 
بهتر است تور را رها كنيم اما وجدانم اجازه نداد. در 
آن شرايط از برادرم كه در شنا و غواصي مهارت خيلي 

زيادي دارد، خواستم به دريا بپرد و به طرف نهنگ 
برود و با پاره كردن و تكه تكه كردن تور، او را آزاد كند. 
اولش گفت كه خطر دارد، اما گفتم چاره اي نداريم و 

اگر نهنگ را آزاد نكنيم، دوام نمي آورد.« 
پس از آن بود كه همه ملوان ها براي عمليات نجات 
دست به كار شــدند: »ابتدا ســينه لنج را رو به باد 
نگه داشــتيم و بعد برادرم با يكي ديگــر از بچه ها 
پريدند توي آب. خودم به همراه بقيه ملوان ها روي 
عرشه جمع شده بوديم كه مراقب اوضاع باشيم. اگر 
بچه هاي بيشتري به داخل آب مي رفتند، ممكن بود 
نهنگ بترسد و اگر دمش را تكان مي داد، همه به زير 
آب مي رفتند. از طرفي ما از باال به خاطر ديد خوبي 
كه داشــتيم، مي توانســتيم راحت تر به آنهايي كه 
داخل آب بودند بگوييم كه كجــاي تور را ببرند كه 

نهنگ آزاد شود.«
ملوان هايي كه به داخل آب پريــده بودند ابتدا بايد 
اعتماد نهنگ را جلب مي كردند. »برادرم و نفر ديگر 
هركدام چاقويي برداشتند و به داخل آب پريدند. آنها 
به آرامي به نهنگ نزديك شــدند و برادرم خودش 
را به پشت او رساند و مشغول پاره كردن تورها شد. 
نهنگ وقتي فهميد كه آنها آمده اند كه تورها را پاره 
كنند، آرام شد و ديگر دم نزد. اگر اين كار را مي كرد و 
دمش را تكان مي  داد، كار برادرم و نفر ديگر تمام بود. 
از طرفي چون دريا مواج بود، نفر دوم زود خسته شد 
و به داخل لنج برگشت اما برادرم با توجه به توانايي 

بدني كه داشت، به كارش ادامه داد.« 

منجينهنگ
قهرمان اصلي اين ماجرا بي شــك كســي نبود جز 

حسن پناهنده؛ برادر كوچك ناخداي لنج كه جانش 
را كف دستش گرفته و به نجات نهنگ رفته بود.

 ناخداي لنج مي گويد: »حسن تورها را پاره مي كرد 
و من از باال او را راهنمايي مي كردم. گاهي به زير آب 
مي رفت و بعد از پاره كردن تورها باال مي آمد. بعد هم 
خودش را به پشت نهنگ مي رساند و كار آزاد كردن 
او را ادامه مي داد. همه ترسم اين بود كه نهنگ دمش 
را بــاال و پايين كند. وقتي ايــن كار را مي كرد، يك 
فواره و موج بزرگ به وجود مي آمد و اين اتفاق در آن 
شرايط جوي براي برادرم خيلي خطر داشت، اما فكر 
مي كنم كه خودش متوجه شده بود كه مي خواهيم 
نجاتش دهيم و براي همين آرام شده بود. برادرم هر 
وقت خسته مي شد به داخل لنج بر مي گشت و كمي 
اســتراحت مي   كرد و دوباره به داخل دريا مي پريد. 
هر چه زمان مي گذشــت، وزش باد هم شــديدتر 

مي شد. 
بار آخري كه برادرم به داخل آب رفت، چون خطرناك 
بود از او خواستم كه يك طناب به كمرش ببندد و به 
داخل آب برود كه اگــر اتفاقي افتاد، نجاتش دهيم. 
كار پاره كردن تورها حدود 3ســاعت طول كشيد 
و خوشــبختانه بدون اينكه اتفاقي براي ما و برادرم 
بيفتد، همه تورها پاره شــدند و نهنگ كه آزاد شد، 
همراه بچه اش به زير آب رفتند و ديگر آنها را نديديم. 
بعد از آن بود كه سراغ بقيه تورها رفتيم كه آنها را از 
دريا بيرون بكشيم. آن روز برخالف روزهاي قبل كه 
كار جمع كردن تورها ساعت 7صبح تمام مي شد، تا 
حدود ظهر مشغول جمع كردن بقيه تورها شديم و 
چند روز بعد هم، با يخچالــي پر از ماهي به كنارك 

برگشتيم.

وقتيدزدبهدزدميزند
يكيازســارقاندستگيرشده،جوانياســتكهنقشراننده
مسافركشرابازيميكرد.اومدعياستكهفقطازيكنفرسرقت
كردهودرهمانسرقتنيزسرشكالهرفتهاست،چراكههمدستش

همهطالهايطعمهشانراباالكشيدهوچيزيبهاوندادهاست.

ايننقشهچطوربهذهنتانرسيد؟
نقشه را دوستم فريبرز كشيد. من دستفروش بودم و با پرايدم مسافركشي 
هم مي كردم. فريبرز اما مغازه داشــت كه به خاطر كرونا ورشكست و ناچار 
شد مغازه اش را جمع كند. او چند وقت قبل به سراغم آمد و گفت بيا برويم 
سرقت. مي گفت نقشه خوبي براي سرقت دارد و پرسيد كه در بين اطرافيانت 
فردي را مي شناسي كه طالي زيادي داشته باشد؟ گفتم بعضي از مسافراني 
كه سوار مي كنم كلي طال همراهشان است و اينطوري بود كه نقشه سرقت 

از مسافران را كشيديم.
چرافريبرزدرصندوقعقبپنهانميشد؟

نقشه خودش بود. مي خواست يك شــيوه نو و تازه باشد. ادعا مي كرد اين 
شگرد را در يكي از فيلم هاي خارجي ديده است. بعد هم از من خواست به 
بهانه جوش آوردن ماشــين در جايي خلوت توقف و در صندوق عقب را باز 

كنم تا بتواند نقشه را عملي كند.
ازچندنفربااينشگردسرقتكرديد؟

قرار بود سرقت هاي زيادي انجام بدهيم اما فقط همين يك مورد بود. چون 
همدستم نامردي كرد و سرم را كاله گذاشت.
چراسرتراكالهگذاشت؟

در نخستين سرقت كلي طال از زن جوان دزديديم. قرار شد آنها را بفروشد و 
سهم مرا پرداخت كند اما مدام امروز و فردا مي كرد. بعد به دروغ مدعي شد 
كه مأموران پليس تعقيبش كرده اند و طالها را از جيبش به بيرون انداخته 
است. بعد هم كه توانسته از دســت مأموران فرار كند ديگر طالها را پيدا 
نكرده است. حاال كه دستگير شــده مأموران طالها را در خانه اش كشف 
كرده اند. البته من همان موقع هم متوجه شــدم رودست خورده ام و سرم 

كاله گذاشته است.

گو
ت و

گف

يكي از سارقان در صندوق عقب ماشين مخفي 
مي شد و سارق ديگر در نقش مسافركش، زنان 
و دختران را سوار ماشين مي كرد تا در فرصتي 
مناسب با كمك همدســتش نقشه سرقت را 

عملي كنند.
به گزارش همشهري، 12خرداد ماه امسال زني 
جوان در اسالمشهر سوار بر خودروي پرايدي 
شد تا براي خريد به بازاري در جنوب پايتخت 
برود. راننــده مردي جوان بود كــه در بين راه 
ناگهان كنار خياباني خلوت توقف كرد و مدعي 
شــد كه ماشــين جوش آورده و بايد مقداري 
آب داخل رادياتور بريزد. راننده پياده شد تا از 
صندوق عقب آب بياورد امــا وقتي در آن را باز 
كرد مردي از داخل آن بيــرون آمد و به داخل 
ماشــين پريد. او در همه اين مدت در صندوق 
عقب مخفي شــده بود تا در فرصتي مناسب 

نقشه سرقت از زن جوان را عملي كند.

يكساعتبعد
زن جوان كه با دست وپاي بسته در منطقه اي 
خلوت حوالي جنوب تهران رها شده بود، توسط 
رهگذران نجات يافــت و خود را به اداره پليس 

رساند تا از سارقان زورگير شكايت كند.
او گفت: جوانــي كه از داخــل صندوق عقب 
بيرون پريد، در يك چشــم برهم زدن خودش 

را به من رســاند و با چاقو تهديدم كرد و گفت 
اگر حرفي بزنــم جانم را مي گيــرد. بعد از آن 
راننده شــروع كرد به حركت و همدستش با 
ســيم چين و قيچي النگوهايم را بريد. او همه 
طالهايم را به ارزش حدود 200ميليون تومان 
سرقت كرد و دست و پايم را با چسب بست. آنها 
حدود يك ساعت در خيابان ها مي چرخيدند و 
درنهايت در محلي خلوت مرا از ماشين به بيرون 

پرتاب كردند.

بازداشت
با اين شــكايت پرونده اي تشكيل شد و پيش 
روي بازپرس جنايي تهران قرار گرفت. مأموران 

با بررسي دوربين هاي مداربسته موفق شدند 
شماره پالك پرايد قهوه اي رنگ را به دست آورند. 
در ادامه آنها به جواني به نام مجيد رســيدند 
كه پس از مواجهه حضوري با شاكي، از سوي 
او شناسايي و مجبور شــد راز سرقت را فاش 
كند. وي اعتراف كرد كه با همدســتي يكي از 
دوستانش نقشه زورگيري از زنان را كشيده تا 
دست به سرقت طالهايشان بزند. با راهنمايي 
وي، همدســت اين متهم نيز كه در صندوق 
عقب پنهان مي شد و با چاقو مسافران را تهديد 
مي  كرد، دستگير شد و تحقيقات پليس براي 
شناســايي افراد ديگري كه در دام آنها گرفتار 

شده اند ادامه دارد.

انفجارمرگباردركارخانهاكسيژن
انفجار در كارخانه توليد اكسيژن در منطقه باقرشهر موجب جان باختن 2 نفر و 

مصدوميت 3نفر ديگر شد.
به گزارش همشهري، ساعت 3:03 بامداد ديروز وقوع انفجاري مهيب در كارخانه 
توليد اكســيژن واقع در باقرشــهر، گروه هاي امداد و نجات را به محل حادثه 
كشاند. هنوز معلوم نبود چه اتفاقي افتاده و منشا اين انفجار چيست اما در همان 
بررسي هاي اوليه معلوم شــد حادثه بر اثر انفجار كپسول اكسيژن اتفاق افتاده 
و5 نفر از كارگران كارخانه به شدت آسيب ديده اند. مجتبي خالدي، سخنگوي 
اورژانس كشور در اين باره گفت: نخستين آمبوالنس اورژانس در مدت 3دقيقه به 
محل وقوع حادثه رسيد و تالش ها براي نجات حادثه ديدگان آغاز شد. وي ادامه 
داد: بررسي ها نشان مي داد در اين حادثه 2نفر از كارگران كه 32و 40ساله بودند 
براثر شدت جراحات وارده ناشــي از انفجار جان خود را از دست داده اند و 3نفر 
ديگر نيز مصدوم شده اند كه يكي از آنها در محل درمان شد و 2مصدوم ديگر به 
بيمارستان شهداي هفتم تير منتقل شدند. از سوي ديگر، امين بابايي، بخشدار 
كهريزك نيز جزئيات بيشتري از اين حادثه را بازگو كرد و گفت: اين حادثه به دليل 
سهل انگاري در پركردن كپسول هاي اكسيژن در كارگاه رخ داد و شدت حادثه به 
حدي بود كه به ديوارهاي مجموعه سايپاپرس كه در مجاورت محل حادثه قرار 

دارد نيز آسيب وارد شد. به گفته وي تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

دزدان براي زورگيري از مسافران شگرد عجيبي داشتند

سارقيدرصندوقعقب

نجات8گردشگرچكيازكويرقم
8گردشــگر اهل جمهوري چك كه براي كويرگردي به 
قم رفته بودند در كوير گرفتار شــدند اما حضور به موقع 

نيروهاي هالل احمر باعث نجات شان شد.
به گزارش همشهري، ساعت 22 يكشنبه، به سازمان امداد 
و نجات هالل احمر خبر رسيد كه 8توريست اهل جمهوري 
چك در منطقه كويري اســتان قم گرفتار شــده اند. آنها 
خودروي خاصي همراه داشتند و مي خواستند كارايي آن 
را در كوير امتحان كنند اما ظهر همان روز خودروي شان در 
شن ها فرو رفته و گرفتار شده بودند. آنها براي خارج كردن 
خودرو چندين ســاعت وقت گذاشتند اما وقتي موفق به 
خارج كردن آن نشده بودند از طريق يكي از دوستان شان 
ماجرا را به هالل احمر گزارش كرده اند. به دنبال اين تماس 
گروهي از امدادگران به محل اعزام شدند و تالش ها براي 
بيرون كشيدن خودروي گردشگران از شن آغاز شد. بزرگ 
و سنگين بودن خودرو، كار امدادگران را دشوار كرده بود. 
به همين دليل امدادگران همراه گردشگران شب را در كوير 
گذراندند. با وجود اين صبح روز سه شنبه چندين تيم ديگر 

از هالل احمر با تجهيزات ويژه خود را به محل رساندند و 
تالش ها از سر گرفته شد. مهدي ولي پور، رئيس سازمان 
امداد و نجات هالل احمر در اين باره گفت: در اين عمليات از 
جك هاي هيدروليكي كه براي آواربرداري در زلزله استفاده 
مي شود، براي خروج خودرو استفاده شد كه اين عمليات 
سرانجام با نجات هر 8نفر و بيرون كشيدن خودروي شان 

از شن با موفقيت به پايان رسيد.

بازي با مرگ براي نجات نهنگ مادر
فداكاري صيادان كناركي براي نجات نهنگ گرفتار در تور صيادي بازتاب زيادي در شبكه هاي اجتماعي داشت

عمرپناهنده،ناخدايلنجنجات
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مؤسسه هاي تابعه معاونت فرهنگي فرايند ادغام را مي گذرانند، خبري از برگزاري طرح هاي تخفيف فصلي نيست
ارشاد در ادغام، كتابفروشي ها در ركود

فرهاديلدا|يكيشانميگفت:»عشقوقتيتمومميشه،آدمعاقلبيسرو
صداميرهپيزندگيش.عقلاينوميگه.«وآنيكيجوابدادكه»ميدوني
مشكلكجاست؟مشكلاينجاستكهتواينمملكتعشقوعقليهجا

جمعنميشه.«
حاالاينحرفهارازيرچترخيالوبگومگوهايذهنيميشودتكراركرد؛
چهيكنفرباشــدوچه2نفر.اصالپروانههايرويابافميآيندوسطشهر
شلوغواحواالتروزگارراباخودميبرندتادوردستسايهواميد.چتري
برايپروانههاباســايههايآفتابديدهرابايدبگذاريمدردستورتماشاتا

يادمانباشدعشقوعقلرايكجاجمعكنيم.

 C o r o n a
چتريبرايدونفر

دل
ا عا

 ُمن
ي/

هر
مش

س: ه
عك كتابفروشيهايفروردينوارديبهشت

كمكمازتعطيليدرآمدند.طرحبهارانهكتاب
كتابدرروزهايپايانيارديبهشــت
برگزارشدتاكتابفروشــيهاازرخوتبيرونبيايند.
10ميلياردتومانكتابدرطرحبهارانه99بهفروش
رسيدوركوددو،ســهماههاندكيجبرانشد.حاال
نزديكبه2ماهازآنروزهاميگذردواوجگيريدوباره
كروناسببشدهاستكهكســاديمثلبسيارياز
شغلهايديگردوبارهبهسراغكتابفروشيهانيزبيايد.
قراربوددرصورتموفقيتطــرحبهارانهكتاباين
طرح،باتمركــزبرفروشغيرحضــوريكتاب،در
فاصلهايكوتاهدوبارهتكرارشود،قراربودطرححتي
يكيازجايگزينهاينمايشگاهكتابباشد.امامدتي
استخبريازخانهكتابومعاونتفرهنگينيستو
كتابفروشيهاوناشرانبهسختيروزگارميگذرانند.

زمانطرحبهفراخوراعتبارتعيينميشود
به سراغ سرپرست مؤسسه خانه كتاب مي رويم كه متولي 
برگزاري طرح هاي تخفيف فصلي است. حسينعلي ساالري، 
سرپرست تازه خانه كتاب، مي گويد: »تصميم ها را معاونت 
فرهنگي مي گيرد. وضعيت كشور ويژه است و عمده اعتبار 
كشور صرف بهداشــت و سالمت مي شــود. بودجه هاي 
فرهنگي كم شــده. البته طرح هاي فصلــي تخفيف جزء 
طرح هاي تقويمي پذيرفته شــده وزارت ارشاد است. اگر 

اعتبار باشد، برگزار مي شود«. 
طرح تابستانه سال گذشــته در ايامي برگزار شد كه وقت 
سفرهاي تابســتاني بود. عماًل 5-4 روز از زمان 10 روزه 
برگزاري طرح به تعطيلي گذشت و بسياري از دوستداران 
كتاب از برگزاري طرح باخبر نشدند يا نتوانستند به درستي 
از طرح استفاده كنند. به نظر مي رسد طرح تابستانه امسال 
نيز در مرداد ماه برگزار شود. سرپرست خانه كتاب اطالع 
دقيقي از زمان برگزاري طرح تابســتانه ندارد و مي گويد: 
»زمان برگزاري طرح به فراخور اعتبار تعيين مي شــود. 
هروقت اعتبار بيايد طرح را برگزار مي كنيم. كار اداري فكر 
كردن نيست، اجرا كردن است. يكي، دو هفته ديگر همه  چيز 
مشخص تر از االن خواهد بود. اما االن وزارت ارشاد در حال 

ساماندهي ادغام مؤسسات معاونت فرهنگي است«. 

ساختارفعليبراي30سالپيشاست
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي از ســال گذشته در نظر 
داشت چند مؤسســه تابعه معاونت فرهنگي را ادغام كند 
و مؤسسه هاي »خانه كتاب«، »مؤسســه نمايشگاه هاي 
فرهنگي ايران«، »بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان« 

را ذيل يك مؤسسه قرار دهد. در ماه هاي اخير مديران اين 
مؤسسه ها توديع شدند و سرپرستاني جايگزين شان شدند 
تا فرايند ادغام و انتقال انجام شود. سرپرست خانه كتاب كه 
به تازگي از معاونت اداري مالي به سرپرســتي خانه كتاب 
منصوب شده، مي گويد: »ساختار مؤسسات تابعه وزارت 
ارشاد براي نيازها و ابزار 30-20 سال پيش است. االن هم 
نيازها تغيير كرده و هم وظايفي كه اين مؤسسه ها به عهده 
دارند. طبيعي است كه ساختارها بايد تغيير كند. اميدوارم 
به زودي ادغام انجام شود و مؤسســه ها در ساختار جديد 

بتوانند فعاليت هاي خود را انجام دهند«. 

منتظراعالمنظرستادمليكروناهستيم
پس از رفتن قادر آشنا به اداره كل هنرهاي نمايشي ايوب 
دهقانكار، سرپرست مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران 
شــد. دهقانكار اكنون مدير اصلي برگزاركننده نمايشگاه 
 كتاب اســت. در عين حــال از او به عنــوان رئيس آينده

 3 مؤسسه معاونت فرهنگي پس از ادغام نام برده می  شود. 
دهقانكار سخنان خود را از نمايشگاه كتاب شروع مي كند 
تا به طرح تخفيف تابستانه برسد؛ »ما فكر نمي كرديم كه 
كرونا دوباره اوج بگيرد. فكر مي كرديــم كه مي توانيم در 
تابستان نمايشگاه كتاب را برگزار كنيم. االن منتظر نظر 
ستاد ملي كرونا هستيم. اگر به نتيجه برسيم كه نمايشگاه 
در ماه هاي آينده برگزار مي شود كه فبها، اگر نه شيوه هاي 
جايگزين را در دســتور كار قرار مي دهيم. طرح تخفيف 

فصلي يكي از اين جايگزين هاســت. اصاًل دليلي كه طرح 
تخفيف تابستانه تا كنون برگزار نشده، به همين خاطر است 
كه شايد جايگزين نمايشــگاه كتاب باشد. خريد كتاب و 
اعطاي تســهيالت از ديگر شيوه هايي اســت كه معاونت 

فرهنگي براي حمايت از ناشران اعالم خواهد كرد.« 
او درباره فرايند ادغام مؤسســه ها نيز مي گويد: »قرار بود 
جلسه هيأت امناي منصوب وزير يكشنبه برگزار شود اما 
به دليل شيوع كرونا لغو شد. همه تالش ما اين است كه در 
اين هفته جلسه را به شكل حضوري يا غيرحضوري برگزار 
كنيم و براي ادغام مؤسسه ها به جمع بندي برسيم. بعد به 

سراغ برنامه هاي اجرايي مؤسسه ها برويم«.
بي ترديد شــيوع كرونا همــه فعاليت هــا را كندتر كرده 
اســت اما به نظر مي رســد فرايند ادغام 3 مؤسسه تابعه 
معاونت فرهنگــي با كندي بيشــتري انجام مي شــود. 
ظاهراً انجــام فعاليت هــاي تازه مؤسســه ها تــا زمان 
ادغــام در تعليــق خواهد بود. اما پرســش اينجاســت 
كه آيا نمي شــد ابتدا مشــكالت ســاختاري مؤسسه ها 
تعييــن و بعد ادغــام انجام شــود؟ آيــا در روزهايي كه 
 كتابفروشي ها به ســختي روزگار مي گذرانند بهتر نيست 
خانه كتاب طرح تخفيف تابستانه را زودتر برگزار كند؟ آيا 
همه فعاليت هاي مؤسســه هاي تابعه و معاونت فرهنگي 
بايد منوط به انجام ادغام باشــد؟ به نظر مي رســد چنين 
پرسش هايي تا چند ماه آينده پاســخي نخواهند يافت و 

كتابفروشان و ناشران بايد با وضعيت فعلي كنار بيايند.

غالمرضاسحابدرگذشت
غالمرضا سحاب، پيشكسوت 

صنعت چاپ و نشر، پيش از ياد
ظهر ديروز درگذشــت. وي 
متولــد 1327 بود و آثار مهمــي در حوزه 
جغرافيا ازجملــه »اصول علــم جغرافيا: 
جغرافياي محمد صفي خان نســخه برابر 
اصــل )شــناخت از 3 كتــاب درســي 
جغرافيايي(«، »اطلس 60 سال كارتوگرافي 

)نقشه نگاري( آثار قلمي استاد عباس سحاب 1373 - 1313 شمسي«، »اسناد 
تصويري كالت نادري و ســرخس«، »پســر طبيعت )قصه حي بن يقظان(«، 
»دومين اطلس جغرافياي دوره قاجار: شــامل نقشــه هاي ايــران، تهران« و 

»قاره هاي جهان در يكصد و بيست سال قبل« داشت.
وي فرزند عباس سحابـ  بنيانگذار مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب و 

نقشه نگار معروفـ  بود.

شــارليز ترون، بازيگــر آمريكايي متولد 
آفريقاي جنوبــي كه در فيلــم »مكس سينما

ديوانه: جاده خشم« )جورج ميلر، 2015( 
در نقش »فيوريوسا« خوش درخشــيد و مورد توجه 
منتقدان  و تماشاگران قرار گرفت، قرار نيست در فيلم 
مجزايي كه به سال هاي جواني اين شخصيت مي پردازد 

حضور داشته باشد.
 اين خبر با توجه به محبوبيت ترون در نقش فيوريوسا 
نه تنها براي طرفداران وي بلكــه براي خود اين بازيگر 
نيز غافلگيركننده بوده است؛ هرچند ترون در واكنشي 
كامال حرفه اي گفته كه به تصميم جورج ميلر احترام 
مي گذارد. از زماني كه ميلر تصميم به ســاخت فيلم 
مجزايي درباره دوران جواني شــخصيت فيوريوســا 
گرفت، قصد داشــت كه ترون را بــا بازيگر جوان تري 
در 20ســالگي اش جايگزين كند. اما اين كار چندان 
راحت نيســت، چراكه همانطور كه برايــان ديويس 
در هاليوودريپورتر نوشــته، فيوريوســا در تابســتان 
سال2015 و با همان يك فيلم به پديداري در فرهنگ 
عامه بدل شد و نام شارليز ترون با اين شخصيت مترادف 
شده، درســت مثل نام كيانو ريوز كه با جان ويك گره 

خورده است.
ترون مدتي اســت كه با بازي در نقش هاي اكشــن، 
به بازيگر زني تبديل شــده كه انتخاب اول بســياري 
از پروژه هايي اســت كه قرار اســت يك زن در مركز 

داســتاني پُر زدوخورد قرار بگيرد و جوي 
خــون راه بينــدازد. »محافــظ 

كهنه كار« ساخته جينا پرينس 
باي ِدوود تازه ترين فيلم 

اكشــني اســت كه با 
نقش آفرينــي ترون 
توليد شــده است. 
پيش از ايــن و در 
سال2017، ترون 

در فيلم »بلوند اتمي« 
ساخته ديويد ليچ نقش 

جاسوسي را بازي كرد 
كه مــردان در برابر 

زيبايي، قدرت فيزيكي 
و هوش سرشــارش تاب 

و توان ايستادگي نداشتند. 
البته ترون بــازي در نقش هاي 

اكشــن را در ســال2005 و در 
29سالگي با بازي در فيلم 

ناموفق »ايان فالكس« ســاخته كارگردان زن كارين 
كوسوما آغاز كرد. حاال در 44سالگي و بعد از موفقيت 
تجاري فيلم هاي   »مكس ديوانه«    و   » بلوند اتمي« 
به نظر مي رسد كه ترون در حال پيمودن مسيري جديد 
در حرفه اش اســت. خود ترون در اين بــاره مي گويد: 
»زنان بسياري هســتند كه به آنها فرصت دومي داده 
نمي شــود، درحالي كه اگر مردان فيلم هاي اكشــن 
بسازند و شكست بدي بخورند، به آنها بارها فرصت داده 
مي شود تا راه و چاه كار را ياد بگيرند. اما اين اتفاق براي 
زنان نمي افتد.« به گفته اين بازيگر، ژانر اكشن در مورد 
زنان اصال بخشنده نيست و اگر موفق نشوند، به سرعت 
شانس شان را از دست مي دهند. اما ترون درباره فيلم 
مستقل فيوريوسا بدون حضور خودش چه حسي دارد؟ 
او مي گويد: »هضمش سخت است اما به جورج كامال 

احترام مي گذارم.
 او يك استاد است و آرزويي جز بهترين ها براي او ندارم. 
البته مطمئنا كمي غمگين كننده است. من واقعا اين 
شخصيت را دوست دارم و سپاسگزارم كه سهم كوچكي 
در خلق آن داشته ام. دوست دارم ادامه داستان را ببينم 
و اگر جورج ميلر اينگونه تصميم گرفته، به شــيوه او 

اعتماد مي كنم.«
پروژه آتي ترون بازي در نهمين دنباله مجموعه فيلم هاي 
»سريع و آتشين« اســت كه در سال2021 روانه اكران 

خواهد شد.

بي رحمي ژانر اكشن با زنان 
جورج ميلر در »مكس ديوانه« از بازيگر ديگري به جاي شارليز ترون استفاده مي كند

ترونمدتياستكه
بابازيدرنقشهاي
اكشن،بهبازيگر
زنيتبديلشدهكه
انتخاباولبسياري
ازپروژههايياست
كهقراراستيكزن
درمركزداستاني
پُرزدوخوردقرار
بگيردوجوي
خونراهبيندازد.
»محافظكهنهكار«
ساختهجيناپرينس
بايِدوودتازهترين
فيلماكشنياست
كهبانقشآفريني
ترونتوليدشده
است.پيشازاين
ودرسال2017،
تروندرفيلم»بلوند
اتمي«ساخته
ديويدليچنقش
جاسوسيرابازي
كردكهمرداندر
برابرزيبايي،قدرت
فيزيكيوهوش
سرشارشتابو
توانايستادگي
نداشتند

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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كيوسك

  انتشار خبر ترور هشام الهاشمي، 
تحليلگر امنيتي شــناخته شده گفت و گو

عراقی و مشــاور نخست وزیر این 
کشور در ساعات پایاني روز دوشنبه در بغداد، 
فضاي سياسي عراق را دچار شوکي بزرگ کرده 
است. این تحليلگر 47ســاله پس از پایان یك 
مصاحبه ماهواره اي در مسير بازگشت به خانه اش 
توسط 4عامل ناشــناس ترور شد. اگرچه گروه 
داعش فورا مسئوليت ترور وي را برعهده گرفت 
اما جریانات سياســي مخالف حشــد شعبي، 
نيروهاي مسلح زیرمجموعه این گروه را عامل 
حادثه مي دانند؛ اتهامي خطرناك که مي تواند 
فضاي داخلي عراق را بيش از وضع کنوني بحراني 
 کند. دربــاره ابعــاد مختلف ایــن حادثه با 
»ایليا ج. مغنایر«، تحليلگر امنيتي خاورميانه 
گفت وگو کرده ایم؛ تحليلگري که از قضا با هشام 
الهاشــمي در ارتباط بوده و شناخت جامعي از 

شخصيت و خط مشي فكري او دارد.

طــي ســاعات گذشــته اطالعات و 
تحليل هاي گسترده اي از سوي رسانه هاي مختلف 
درباره حادثه ترور هشام الهاشمي و عوامل احتمالي 
آن منتشر شده است. پيش از بررسي این نكته اما 
تمایل دارم تحليل شما، درباره روندي که منجر به 
وقوع ترور شده را بدانم. به عبارت ساده تر، ماجراي 

ترور روز دوشنبه از کجا شروع شده است؟
همانطور كه به درســتي اشــاره كرديد ايــن حادثه را 
نمي توان و نبايد خارج از مجموعه تحوالت اخير عراق، 
به عنوان رخدادي جداگانه تحليل و بررسي كرد؛ بنابراين 
به منظور درك تمام ابعاد عمليات تــرور، بايد كمي به 
عقب تر بازگشت؛ مشخصا به درگيري كه در تاريخ ششم 
تير ماه ميان سازمان مبارزه با تروريسم و حشد شعبي 
در بغــداد رخ داد. در جريان اين حادثــه، مركز گردان 
چهاردهم حشد شعبي كه 3سال است در ساختار دولتي 
به ثبت رسيده و پايگاهي لجســتيك به شمار مي آيد 
به فرمان مصطفي الكاظمي، توســط سازمان مبارزه با 
تروريسم مورد حمله قرار گرفت. اين تصميم نادرست، 
به تحريك برخي اطرافيان نخست وزير و با هدف ارسال 
پيامي روشن به آمريكا اتخاذ شد؛ پيامي مبني بر اينكه 
مصطفي الكاظمي در كنار شماست و خواسته شما براي 
خلع ســاح گروه هاي غيردولتي را اجرا خواهد كرد. 
اگرچه در عمل، مركزي تابع دولــت عراق مورد حمله 
قرار گرفت چرا كه حشد شعبي بخشي از نيروهاي مسلح 

تحت امر نخست وزير شناخته مي شود.
اين حادثه در حقيقت نقطه آغاز فرايندي بود كه منجر 
به ترور هشام الهاشمي شد. مصطفي الكاظمي با اتخاذ 
چنين تصميمي نشــان داد فاقد بينش و مهارت هاي 
سياسي الزم اســت، چرا كه عما در مسير برهم زدن 
توازن قدرت حركت كرد، آن هــم درحالي كه آمريكا، 
دســت كم تا وقتي ترامپ در قدرت باشــد برنامه اي 
براي خروج از عراق نــدارد. الكاظمــي در گام اول با 
زيرپاگذاشــتن خطــوط قرمز، قدرت خــود مبني بر 
ضربه زدن به حشد شــعبي را براي آمريكا به نمايش  
گذاشت اما در ادامه پس از گذشــت 24ساعت ناچار 
به عقب نشيني شــده و 14عضو دســتگير شده را به 
حفاظت اطاعات حشد شعبي تحويل داد؛ نيروهايي 

كه ســرانجام پس از چند روز با حكم دستگاه قضايي 
عراق آزاد شدند.

در اينجــا اتفاق مهمــي رخ مي دهد؛ فالــح الفياض، 
رئيس ســازمان حشــد پس از آزادي كامل نيروهاي 
دســتگير شده از ســردار ســاعدي، فرمانده سازمان 
مبارزه با تروريســم براي گفت وگوي مستقيم دعوت 
مي كند. اما با اصرار مصطفي الكاظمي، اين نشســت 
در دفتر نخست وزير و با وســاطت او برگزار مي شود تا 
تنش هــاي رخ داده در بغداد را به طــور كامل متوقف 
كرده و الكاظمی حامــي مصالحه باشــد. پس از اين 
نشست و عقب نشيني آشكار الكاظمي، عما تنش هاي 
ميداني مهار شده بود. حاال اما با ترور الهاشمي، بار ديگر 
به نقطه صفر بازگشــته ايم چرا كه احتمال رويارويي 
نخست وزيري با حشد شعبي مجددا تقويت شده است. 
مجموعه اين تحوالت، يادآور حادثه ترور رفيق حريري 
در ســال2005 اســت؛ حادثه اي كه منجر به خروج 
سوريه از لبنان و احياي نيروهاي مورد حمايت آمريكا 
در اين كشور شد. بايد توجه داشــته باشيم كه هشام 
الهاشــمي عاوه بر خط فكــري و گفتماني خاصش، 
مشاور نخست وزير بود و بدون شك الكاظمي در مقابل 

ترور وي ساكت نخواهد ماند.
به باور شــما برنده اصلــي این صحنه 
کيست؟ چه جریاني بيش از همه از ترور الهاشمي 

سود مي برد؟ 
برخاف جوي كه طي ساعات گذشــته از سوي برخي 
جريانات رسانه اي خاص به راه افتاده، من تصور مي كنم 
نيروهاي نظامي، گروه هاي مقاومت و مشخصا حشدشعبي 
به هيچ عنوان از ترور هشام الهاشــمي منتفع نيستند. 
كساني كه چنين فرضيه اي را مطرح كرده اند عمدتا به 
مواضع هشام در نقد بخشي از گروه هاي نظامي وابسته 
به حشد شعبي استناد مي كنند. اما نبايد فراموش كرد 

كه نقد اين گروه ها منحصر به مواضع هشام نبود، چراكه 
شــخصيت ها و نيروهاي به مراتب بزرگ تر و مؤثرتري، 
به صراحت عليه حشد سخن گفته و موضع گيري مي كنند. 
ازجمله محمد الحلبوســي، رئيس پارلمان كه تصميم 
نمايندگان براي اخراج نيروهاي آمريكايــي از عراق را 
تصميمي شيعي و نه ملي خوانده بود. بنابراين نيروهايي 
تأثيرگذارتر و جدي تري از هشام الهاشمي عليه بخشي 
از حشد شعبي در ساختار سياســي عراق وجود دارند؛ 
واقعيتي كه نشــان مي دهد فرضيه ترور وي به دســت 
حشد فاقد بنيان و منطقي قابل دفاع است. از سوي ديگر 
شخصيتي كه در همين مدت محدود تاش شده از هشام 
براي افكار عمومي ساخته شود نيز تا حدي دور از واقعيت 
است؛ او هميشه سعي مي كرد در خط ميانه حركت كند 
و محور مواضع و گفتمانش، حمايت از دولت و حاكميت 
ملي عراق بود. بدون شك هنوز براي قضاوت نهايي درباره 
عاملين اين حادثه و نيروهاي حاضر در وراي عمليات زود 
است؛ اما به طور كلي مي توان گفت؛ برنده اصلي از ترور 
هشام الهاشمي، جرياني است كه مي خواهد توازن قدرت 

در عراق را بر هم زده و اين كشور را دچار آشوب كند.
به نظر شما مسير تحقيقات این پرونده 
چگونه طي خواهد شد؟ واکنش احتمالي الكاظمي 

را چگونه ارزیابي مي کنيد؟
در درجه اول، مسير پيش روي نخست وزير براي كشف 
عوامل ترور روشن است. تيم عمليات متشكل از 4نفر 
بوده كه ســوار بر 2 موتورســيكلت، خود را به صحنه 
رســانده اند و در نهايت عمل ترور نيز، توسط يك نفر 
با شليك 4گلوله صورت گرفته است بنابراين اسناد و 
تصاوير موجود از حادثه تا حد زيادي مشخص است و 
قطعا تحقيقات كميته جنايي نيز برمبناي همين اسناد 

پيگيري خواهد شد.
از ســوي ديگر اما بايد توجه داشته باشيم پيگيري اين 

پرونده براساس قانون، نبايد از دايره تحقيقات جنايي 
براي كشف عوامل و آمرين عمليات خارج شود. موقعيت 
مصطفي الكاظمي در اين پرونــده نيز به حكم جايگاه 
قانوني او موقعيتي استراتژيك است. يعني او نمي تواند 
براساس روابط شخصي كه با هشام الهاشمي داشته در 
اين پرونده نقش آفريني كند؛ نخســت وزير بر مبناي 
قانون اساسي، حامي تمام شهروندان است و حقوق تمام 
كساني كه در اين كشور ترور مي شوند بايد به طور يكسان 
از سوي مجريان قانون پيگيري شود. هشام الهاشمي نيز 
يكي از همين شهروندان به شمار مي آيد. ترور شهروندان 
در عراق پديده اي گســترده اســت و اين عمليات هم، 

آخرين عمليات ترور در عراق نخواهد بود.
به عنوان سؤال پایاني؛ هشام الهاشمي 
که بود و در کدام نقطه از معادالت سياسي عراق قرار 
داشت؟ چه نيروهایي مخالف وي بودند؟ روابط شما 

با ایشان چگونه و در چه سطحي بود؟ 
هشام تحليلگر و متخصص در امور گروه هاي جهادي، 
مخصوصا مسائل مرتبط با داعش در عراق و سوريه بود. 
جالب است بدانيد تمامي شبكه ها و گروه هاي داعش در 
فضاي مجازي، مخصوصا در تلگرام به گرمي از انتشار 
تصاوير وي در بيمارستان پس از اجراي عمليات ترور 
استقبال كردند. او نزد مجموعه هاي جهادي- داعشي 
با عناويني نظير »دشمن اهل سنت در عراق«، »كذاب 
بغداد«، »عامل شبكه هاي جاسوسي شــيعيان« و... 
شناخته مي شد. بنابراين داعش صددرصد ضد  الهاشمي 
بود. از ســوي ديگر او هيچ گاه با عنوان »مخالف حشد 
شعبي« شناخته نمي شــد؛ بلكه صرفا منتقد »ساح 
خارج از نظــارت دولت« بود؛ يعني همان خط مشــي 

آيت اهلل سيستاني در زمينه گروه هاي مسلح.
ما با يكديگر در مسائل مرتبط با داعش ارتباط داشتيم؛ 
براي مثال اينكه كــدام نيروهاي جهادي-داعشــي 
در عراق يا سوريه دستگير شــده اند. اطاعاتمان را با 
يكديگر چك مي كرديم، من از منابــع خود در بغداد 
براي او مي گفتم و او هم داده هاي خاص خود از سازمان 
اطاعات عراق را با من به اشــتراك مي گذاشت. نوعي 
همكاري و تبادل اطاعات در سطح حرفه اي ميان ما 
جريان داشت؛ چرا كه هر دوي ما پيگير مسائل داعش 
و ســاير گروه هاي جهادي در منطقه بوديم. البته اين 
تماس ها همانطور كه گفتم بيشتر حرفه اي بود و رابطه 

شخصي ميان ما وجود نداشت.

سناريويتروررفيقحريريدربغدادتكرارميشود؟
گفت وگوی همشهری با تحليلگر امور خاورميانه  درباره تحوالت پس از ترور مشاور الكاظمی

   تمرکز بر روابط استراتژیك چين و 
اعراب در نشست مشترك

   واکنش خشم آلود؛ نخست وزیر، 
خانه هاي سالمندان را متهم کرد که 

در باال رفتن آمار مرگ ومير کرونا نقش 
داشته اند

   نفوذ نئونازي ها به نيروهاي ویژه 
آلمان

   نظر کارشناسان؛ ماسك بيشتر از 
شستن دست ها مهم است

   دولت در برخي مناطق قرنطينه 
اعمال کرد 

   هشدار چين؛ اگر هواوي را کنار 
بگذارید تجارت)بریتانيا با چين( 

آسيب خواهد دید 

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار

ترامپ، جمهوریخواهان را 
به سمت شكست هدایت مي کند

سياســت هاي دونالد ترامــپ، نه تنها به 
اميدهاي او بــراي پيــروزي در دور دوم 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا ضربه هاي 
كاري زده كه جمهوريخواهان را در آســتانه شكســتي سخت در 

انتخابات كنگره قرار داده است.
اين، نتيجه آخرين سري از پيش بيني هاي انتخاباتي نشريه سياسي 
پوليتيكو در آمريكاست. اين شــرايط، تا حد زيادي به بحران هاي 
متعددي كه در 3  ماه اخير به ترامپ و جمهوريخواهان آسيب وارد 
كرده بازمي گردد. درصد رأي دهندگاني كه درنظرسنجي ها گفته اند 
به نظرشان آمريكا در مسير غلطي حركت مي كند افزايش تاريخي 
داشته )75درصد درنظرســنجي پوليتيكو و مرنينگ كال( و نرخ 

رضايتمندي از ترامپ هم به بدترين روزهايش نزديك شده است.
در همين حال، جو بايدن درنظرســنجي ها با ســرعت بيشتري از 
ترامپ فاصله مي گيرد و در سطح ملي، او نزديك به 10درصد بيشتر 
از ترامپ شانس پيروزي در انتخابات را دارد. به همين خاطر است كه 
وب سايت هيل براي نخستين بار در سري پيش بيني هايش، بايدن 

را برنده قطعي انتخابات سوم نوامبر خوانده است.
فضاي ملي براي جمهوريخواهان چنان سمي است كه آنها احتماال 
نفوذ چنداني براي حفظ اكثريت خود در سنا هم ندارند. دمكرات ها، 
در ايالت هايي كه پيش از اين سرنوشت آنها معلوم نبود دست باال 
را گرفته اند و در ايالت هاي ديگر هم قاطعانه خود را براي برد آماده 
مي كنند. با اين شرايط، احتماال شاهد اتحاد سياسي دولت و كنگره 

در سال 2021خواهيم بود.
پروژه پيش بيني انتخابات پوليتيكو برنامه اي بلندمدت اســت كه 
انتخابات هاي آمريكا را، از رياست جمهوري گرفته تا انتخابات كنگره، 
بررســي مي كند. اســاس اين پروژه گفت وگو با استراتژيست ها و 
فعاالن ستادي، نظرسنجي هاي گسترده و بررسي جمعيت شناختي 
حوزه هاي انتخاباتي اســت. اين پــروژه، به خاطر ســازوكارش از 
مدل هاي آماري دقيق تر اســت و هر روز حتي تغييرات كوچك در 

شرايط كلي را لحاظ مي كند.
جايگاه ترامــپ در ميان رأي دهنــدگان از نخســتين هفته هاي 
همه گيري كرونا در حال ســقوط بوده و اكثريــت از مديريت اين 
شرايط اضطراري توســط او ناراضي هســتند. 4 ماه بعد از شروع 
همه گيري كرونا، آمريكايي ها بيشتر از هر زمان ديگر ناراضي هستند 
و 4 ماه مانده به انتخابات، تمايل واقعي و پايدار بيشتري به دمكرات ها 

نشان مي دهند. اين ميل به دمكرات ها البته برگشت ناپذير نيست.
نشانه هاي آن هم واضح است: ستاد انتخاباتي ترامپ، در ايالت هايي 
به سختي تبليغات مي كند كه ترامپ در سال 2016به راحتي در آنها 
برنده شد. برخي از اين اياالت جورجيا و اوهايو هستند. سناتورهاي 
جمهوريخواه در اياالتي مانند كلرادو، مين و كاروليناي شمالي در 
موضع دفاعي قرار گرفته اند و در اياالت آيوا و مونتانا، عما در گوشه 

رينگ افتاده اند.
در همين حال، برتري هاي نســبي ترامپ، مثــل كمك هاي مالي 
بيشتر، در حال از بين رفتن هستند. ستاد جو بايدن، در 2 ماه اخير 
بيشتر از ســتاد ترامپ كمك هاي مالي دريافت كرده است. نمرات 
ترامپ درنظرســنجي هاي مربوط به ويروس كرونا و ناآرامي هاي 
اجتماعي مرتبط با نابرابري نژادي هم در حال ســقوط است. اين 
كاهش آرا نشان دهنده اين مسئله است كه او نتوانسته در 2 مسئله 
مهمي كه آمريكا با آن مواجه است رهبري خوبي از خود نشان بدهد 

و اين سوءمديريت او از ديد مردم پنهان نمانده است.
همه اينهــا در نهايت مي تواند بــه يك نوامبــر فاجعه آميز براي 
جمهوريخواهان تبديل شود. البته ترامپ و جمهوريخواهان وقت 
كافي دارند تا ورق را برگردانند و با عملكرد خود، رأي مردم را جذب 
كنند. با وجود اين، نه ترامپ و نــه جمهور يخواهان، طوري رفتار 

نكرده اند كه بشود گفت مي خواهند آرا را برگردانند.
اين وضعيــت، نه تنها به بهاي از دســت رفتن كاخ ســفيد كه به 
بهاي از دســت رفتن كنگره براي آنها تمام خواهد شد. با اين حال 
جمهوريخواهان در شــرايط بهتري وارد انتخابات سنا مي شوند. 
23صندلي از 35صندلي اي كه سرنوشــت آنهــا در نوامبر تعيين 
خواهد شد در اختيار جمهوريخواهان اســت. آنها در مجموع در 
سنا 3 كرســي بيشــتر از دمكرات ها دارند، اما درنظرسنجي ها، 
دمكرات ها حتي در 3 ايالتي كه ترامپ در آنها برنده شده، وضعيت 

بهتري دارند.
در مجلس نمايندگان، جايي كه اكثريت در اختيار دمكرات هاست، 
انتخابات مي تواند به افزايش تسلط آنها بر مجلس پايين دست كنگره 
بينجامد. سيستم آناين جمع آوري كمك هاي مردمي دمكرات ها، 
بدون اينكه از ركود اقتصادي در آمريكا تأثير گرفته باشد به شدت 
در حال درآمدزايي براي ستادهاي انتخاباتي دمكرات ها در سراسر 
كشور است. با توجه به اين شرايط، نمايندگان تازه واردي كه جايگاه 
مستحكمي نداشتند حاال قاطعانه مي توانند از تمديد دوره نمايندگي 

خود صحبت كنند.
جمهوريخواهان در انتخابات ويژه  ماه مي  در يكي از مناطق حومه 
لس آنجلس، عملكرد اميدواركننده اي داشــتند. مايك گارســيا 
عملكردي فراتر از انتظار داشــت و به مجلس راه پيدا كرد و همين 
باعث شــد حتي برخي از جمهوريخواهان بــه گرفتن اكثريت در 

مجلس فكر كنند.
اما با توجه به شــور و اشــتياق زياد دمكرات ها براي شــركت در 
انتخابات به منظور مقابله با ترامپ، تنها شــرايط ويژه سياســي 
مي تواند اكثريت فعلي جمهوريخواهــان در مجلس نمايندگان را 

به خطر بيندازند.
تنها جايي كه احتماال جريان هاي اصلي سياســي در ســطح ملي 
چندان تأثيرگذار نخواهد بود، انتخابات فرمانداران است. با توجه به 
همه گيري كرونا، عملكرد فرمانداران در مديريت شرايط پيش آمده 
بســيار تأثيرگذار خواهد بود؛ بــراي نمونه در ورمونــت، فرماندار 
جمهوريخواه فيل اسكات، بدون توجه به رقابت هاي سياسي، شانس 

بسيار بااليي براي انتخاب مجدد دارد.

انتخابات آمریكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بایدن در نظرسنجی ها

  با ترور الهاشــمی بار ديگر احتمال رويارويی نخست وزيری و 
حشد شعبی تقويت شده است 

  برنده اصلی اين ترور جريانی است كه می خواهد توازن قدرت 
در بغداد را از بين ببرد

  هشام الهاشمی همواره در خط ميانه حركت می كرد و هرگز 
مخالف كليت حشد شعبی نبود

خيز آمريكا براي اخراج دانشجويان خارجي
اداره مهاجرت آمريكا از دانشجوياني كه كاس هايشان آناين برگزار مي شود خواست تا خاك اين كشور را ترك كنند

اداره مهاجرت آمريكا اعام كرده است 
آن دســته از دانشــجويان خارجي كه گزارش

كاس هاي ترم پاييزشــان به صورت 
آناين برگزار مي شــود، اجازه ندارند در اين كشور 
بمانند. همزمان به دانشجويان هشدار داده شده كه 
درصورت عدم تبعيت از اين دســتورالعمل، با خطر 

اخراج دائمي از آمريكا روبه رو خواهند بود.
طبق اطاعيه اي كه از ســوي اين اداره منتشر شده، 
روند صدور ويزا براي دانشجويان خارجي كه قرار است 
ترم پاييز خود را به صورت آناين برگزار كنند متوقف 
شده است. بر اين اساس، از ورود دانشجويان خارجي 
كه پيش از اين ويزاي خود را دريافت كرده اند و قصد 
سفر به آمريكا براي حضور در دانشگاه را دارند نيز از 

امروز جلوگيري مي شود.
صدور اين اطاعيه، جنجالي تازه در آمريكا به پا كرده 
اســت، چرا كه اغلب دانشــگاه هاي آمريكايي اعام 
كرده اند به دليل شيوع گسترده ويروس كرونا در اين 
كشــور، كاس هاي حضوری خود را براي ترم جديد 
لغو كرده اند و كاس ها و سمينارها را به صورت آناين 
برگزار خواهند كرد. اداره مهاجرت آمريكا گفته است 
دانشجويان خارجي يا بايد خاك آمريكا را ترك كنند 
يا در دانشگاه هايي ثبت نام كنند كه كاس حضوري 
دارند. راهكار دوم عما غيرممكن است چرا كه اغلب 
دانشــگاه ها كاس هاي حضوري را تعطيل كرده  اند 
و در چنين شــرايطي امكان تغيير ناگهاني دانشگاه 
محل تحصيل وجود ندارد. در اطاعيه اداره مهاجرت 
آمريكا، دانشجويان تهديد شده اند كه اگر به قوانين 
جديد توجه نكنند، مراحل اخــراج دائمي آنها آغاز 

مي شود.
تصميم تازه اداره مهاجرت آمريكا 2هفته پس از آن 
اعام مي شــود كه به دســتور ترامپ، آمريكا صدور 

گرين كارت بــراي خارجي ها را متوقــف كرد. اين 
دستور كه تا پايان سال 2020 ميادي اعتبار خواهد 
داشت، به بهانه شيوع ويروس كرونا اتخاذ شده است. 
همچنين، صــدور وزيرا براي كارگــران ماهر بخش 
فناوري اطاعات و كارگران فصلي نيز تا پايان ســال 

متوقف شده است.
دستورالعمل جديد براي دانشجويان خارجي كه طي 
6 ماه گذشــته در آمريكا درگير شيوع گسترده كرونا 
بوده اند و براي ادامه تحصيــل و حضور در كاس ها 
با مشكات متعدد روبه رو  شده اند، چالشي غيرقابل 
پيش بيني بوده اســت. بررســي آمار منتشر شده در 
وب ســايت اداره مهاجــرت آمريكا نشــان مي دهد 
هم اكنون حدود يك ميليون و 550هزار نفر با ويزاي 
تحصيلي در آمريكا حضور دارند. حدود يك ميليون و 
300هزار نفر از اين افراد، دانشجوي مقاطع دانشگاهي 
هستند و بقيه در مقطع دبيرستان تحصيل مي كنند.

ادامه چالش کالس درس در آمریكا
به طور كلي در ماه هاي اخير، تشكيل يا عدم تشكيل 
كاس ها در آمريكا در مقاطع مختلف به يك ماجراي 
پرچالش تبديل شده است. مقام هاي ايالتي در مناطق 
مختلف آمريكا از همان ابتداي شيوع ويروس، مدارس 
و دبيرســتان ها را تعطيل كردند. در مرحله بعدي، 

دانشگاه ها نيز تعطيل شدند.
يكي از پروپاقرص ترين طرفــداران ضرورت فعاليت 
مدارس و بازگشايي كاس ها، دونالد ترامپ است. او 
معتقد است در كنار كسب وكارها و مشاغل، مدارس و 
دانشگاه ها نيز بايد بازگشايي شوند تا جلوي وارد شدن 
آســيب به اقتصاد آمريكا گرفته شــود. ترامپ روز 
دوشنبه در پستي توييتري نوشت: »مدارس بايد در 
پاييز بازگشايي شوند!!!« خواسته رئيس جمهور آمريكا 
مشخص است اما اين خواسته مثل ديگر حوزه ها، در 
حيطه اختيارات مقام هاي ايالتي است و دولت فدرال 
نمي تواند براي ايالت هــا در اين زمينه تصميم گيري 

كند. فارغ از اين، دانشگاه ها خود تصميم مي گيرند كه 
آيا مي خواهند كاس هايشان را برگزار كنند يا خير.

خطر ابتا هم براي معلمان و هم براي دانش آموزان، 
احتمال بازگشايي  مدارس و دانشــگاه ها در پاييز را 
تقريبا به صفر نزديك كرده اســت. آمريكا اكنون در 
صدر آمــار مبتايان و مرگ و مير ناشــي از كرونا در 
جهان قرار گرفته است. شمار مبتايان در اين كشور 
از مرز 3ميليون نفر گذشته است. همزمان 133هزار 

نفر هم در اين كشور قرباني ويروس شده اند.
دانشــگاه هاي آمريكا  يكي پس از ديگري برنامه ترم 
پاييز خود را در زمينه برگــزاري كاس ها به صورت 
حضوري يا آناين اعام مي كنند. دانشــگاه هاروارد 
اعام كرده است كه در ســال تحصيلي جديد، تمام 
كاس هايش را آناين برگزار مي كنــد؛ حتي براي 
دانشــجوياني كه در خوابگاه هاي دانشــگاه زندگي 

مي كنند.

مخالفان چه مي گویند؟
عده زيادي به دستورالعمل جديد اعتراض كرده اند، 

چرا كه در شرايط كنوني براي بسياري از دانشجويان 
ســفر با هواپيما به دليل امكان آلوده شدن به ويروس 
خطرناك اســت. عــاوه بر ايــن، لغو بســياري از 
پروازهاي بين المللي امكان بازگشــت دانشــجويان 
به كشورهاي شــان را عما غيرممكن كرده اســت. 
غير از اين، دانشــجوياني كه در كشــورهاي خود به 
اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند، امكان حضور در 

كاس هاي آناين را نخواهند داشت.
منتقدان همچنين به عدم بازگشت شهريه دانشجويان 
اعتراض دارند. دانشــگاه ها اعــام كرده اند با وجود 
عدم تشــكيل كاس ها به صورت حضوري، حاضر به 
كاهش هزينه شهريه  يا بازگشت پول به دانشجويان 

نيستند.
مخالفان دســتورالعمل اداره مهاجرت آمريكا اعام 
كرده انــد در دادگاه از دولت شــكايت خواهند كرد. 
رأي دادگاه ها در ايالت هاي مختلف طي روزهاي آتي 
مي تواند باعث لغو اين دستورالعمل شود؛ در شرايط 
فعلي اين تنها اميد دانشــجويان خارجي حاضر در 

آمريكاست.

محمد امين خرمی
خبرنگار
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ساختماسكازپوستبادمجان
امان: يك گروه طراح و سرآشــپزي اردني براي ساخت 
ماسك از پوست بادمجان استفاده مي كنند. ماسك توليدي 
آنها با اينكه زمخت و خشن است، ولي انعطاف پذيري و دوام 
بااليي دارد و تنفس با آن مشكل نيست. برند دلچه و گابانا 
هم چندي پيش از پوست درخت محصولي شبيه به چرم 
ساخته بود. به گزارش ديلي ميل، به تازگي عمر سرتاوي، 
سرآشــپز اردني روشي براي تبديل پوســت بادمجان به 

ماسك يافته كه مورد استقبال بازار هم قرار گرفته است.

ممنوعيتلمسكعبه
رياض: عربستان ســعودي در  ماه ژوئن اعالم كرد شمار 
زائران مراسم حج را به هزار زائر از مليت هاي مختلف ساكن 
عربستان محدود خواهد كرد و اكنون قوانين جديدي براي 
اين مناسبت وضع كرده اســت. به گزارش بي بي سي، در 
راستاي پروتكل هاي بهداشتي و ايمني تازه، لمس كعبه 
حين مراسم حج سال جاري ممنوع خواهد بود و در زمان 
طواف و نماز جماعت، زائران مكلف به رعايت فاصله حداقل 

يك و نيم متري از يكديگر خواهند بود. 

هزارپنچريعمديبرايهزارآشنايي
توكيو: مردي در ژاپن كه الستيك بيش از 1000خودرو را براي 
آشنايي با صاحبان آن پنچر كرده بود سرانجام توسط پليس اين 
كشور شناسايي و دستگير شد. به گزارش آديتي سنترال، اين 
مرد 32ساله پس از دور شدن صاحب خودرو الستيكش را پنچر 
مي كرد، سپس منتظر مي شد تا صاحب خودرو سوار شود و او 
را تعقيب مي كرد تا زماني كه راننده متوجه پنچري الستيك 
مي شــد. به گفته پليس، تمام قرباني هاي اين مرد راننده هاي 

زني بودند كه او مي خواست با آنها آشنا شود.

سرقتازمنزلفوتباليست
منچستر: منزل شــخصي رياض محرز، ملي پوش الجزايري 
و يكي از بازيكنان شــاخص تيم منچستر سيتي انگليس مورد 
سرقت قرار گرفت. به گزارش يورونيوز، ارزش وجوه نقد و اشيای 
به سرقت رفته از پنت هاوس اين ستاره فوتبال ليگ برتر جزيره 
بالغ بر 500هزار يورو ارزيابي شده است. دزدان در غيبت رياض 
محرز وارد منزل شخصي وي شــده و 3ساعت لوكس به ارزش 
بيش از 300هزار پوند )حدود 330هزار يورو( به اضافه تعدادي 

دستبند و مقاديري پول نقد با خود برده اند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
ال حياء لحريص؛ حريص شرم ندارد.
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يكروزدرمخابرات
تلفن منزل يكطرفه شــده. تماس با 
شماره اعالم شده از سوي مخابرات، 
نتيجه اي در پي ندارد. فرســتادن 

پيامك براي سرشــماره فالن 
هم بي پاسخ مي ماند. چاره اي 
نيست جز رفتن به مخابرات 
شــهيدباهنر. به مقصد كه 
مي رســم متوجه مي شــوم 

مشــتركان محترم بايد به محل ديگري مراجعه كنند. 
مكان تازه خوشــبختانه دور نيست ولي متأسفانه بسيار 
شلوغ است. ظاهراً ديشب تلفن ثابت خيلي ها قطع شده. 
يكي از كاركنان مخابرات دم در ايســتاده تا كسي وارد 
نشود. به هر حال در اين شــرايط كرونايي هرچه تجمع 
افراد كمتر باشد بهتر است. براي گرفتن شماره هم بايد 
به اين دوســت عزيز مراجعه كرد كه به سهم خود تمام 
تالشش را مي كند تا شــما را از آمدن به اينجا پشيمان 
كند: »مي بينيد كه چه خبره! كلي آدم تو نوبتن و اينجا 
هم تا ساعت دوونيم بيشتر باز نيســت.« البته اگر مصر 
 باشــي شــماره را مي دهد كه من هم مي گيرم. حساب 
مي كنم؛ 20نفر جلوی من هستند و اوضاع آنقدر ها هم 
بد نيســت. بقيه براي تلفن همراه آمده انــد. در خيابان 
كه ســايه دلپذيري هم دارد مي ايســتم. دور از اجتماع 
خشمگين كه بي حوصله و بي اعصاب يا دنبال وصل كردن 
تلفنشــان آمده اند يا اينترنتشان قطع شــده يا... فرقي 
نمي كند. هيچ كس دوســت ندارد در چنين شرايطي از 
مخابرات يا هر اداره مشابهي ســر دربياورد. تقريباً همه 
ماسك دارند. چه آنها كه در خيابان به انتظار ايستاده اند 
و چه كساني كه كارشــان راه افتاده و در حال خروج از 
ساختمان مخابرات هستند. نيم ســاعتي كه مي گذرد 
نزديك در ورودي مي شوم. مرد خشمگيني موقع گرفتن 
شماره مي گويد قبضش را پرداخت كرده ولي از ديشب 
تلفنش قطع شــده. جواب اعتراضــش فقط يك جمله 
است: »تقصير بانكه«. به همين سادگي. هنوز مانده كه 
نوبتم برسد. به خيابان برمي گردم و باز فاصله مي گيرم از 
جماعت بي حوصله. الكلي به دستم مي زنم، ماسك را از 
صورتم پايين مي كشم و سيگاري روشن مي كنم و فكر 
مي كنم. هنوز 15نفر جلوی من هستند. در 3باجه به كار 
مشتركان تلفن ثابت رسيدگي مي شود. در بدبينانه ترين 
حالت، يك ســاعت ديگر نوبت به من مي رسد. سري به 
خبرگزاري ها مي زنم. اين روزها به ندرت با خبر هاي خوبي 
مواجه مي شويم. پس بهتر اســت موبايل را كنار بگذارم 
و بعد از الــكل كاري كيفم، كتابــي را از داخلش بيرون 
بكشم. 50دقيقه اي مي گذرد. دوباره به سمت ساختمان 
مخابرات مــي روم و دوبــاره از دم در به داخل ســرك 
مي كشــم. فقط 4نفر جلوتر از من هستند. پس مي شود 
وارد شد. ورودم مصادف است با تعطيل شدن 2باجه اي 
كه قرار است كارمندانش به  كار من و امثال من رسيدگي 
كنند. آنها اما در كمال خونسردي عمليات الكل كاري شان 
را انجام مي دهند و با برداشتن قاشق و چنگال به سمت 
نيم طبقه اي مي روند كه در قسمت شرقي ساختمان قرار 
دارد. وقت ناهار دوستان است. حاال فقط يك كارمند به 
امور مشتركان تلفن ثابت رسيدگي مي كند كه تنها فردي 
هم هست كه ماسك بر چهره ندارد. نيم ساعتي مي گذرد 
ولي شماره جديدي اعالم نمي شــود. به خانمي كه در 
انتهاي سالن نشسته اعتراض مي كنم. سريع برمي خيزد 
و به ســمت همانجايي مي رود كه خانم هــاي كارمند 
نيم ساعت پيش رفتند. تصور مي كنم در پاسخ به اعتراض 
من و براي صداكردن كارمندها به آنجا رفته. يك ربعي 
مي گذرد تا متوجه شوم آن خانم هم براي ناهارخوردن 
به دوستانش پيوســته. مردم كالفه و عصباني اند و خانم 
مسني صدايش را باال مي برد كه نتيجه اش راه انداختن 
كارش بدون توجه به شماره و نوبت است. ساعت نزديك 
2 شده و همان تك كارمند بدون ماسك، امور مشتركان 
تلفن ثابت را پيش مي برد. ســرش حسابي شلوغ است؛ 
درحالي كه همكار كنار دستي اش كه كار همراه اولي ها را 
انجام مي دهد، تقريباً مراجعه كننده اي ندارد. در لحظه اي 
انگار كارمند بدون ماســك، به همان چيزي كه از ذهن 
من گذشته فكر مي كند. شماره ام كه اعالم مي شود مرا 
به همكارش ارجاع مي دهد. ساعت 2 بعدازظهر است و 
من كارم انجام شده ولي هنوز جمعيت قابل توجهي در 
داخل و بيرون ســاختمان مخابرات منتظرند، بي آنكه 

ناهارخوردن كارمندان وظيفه شناس تمام شده باشد.

سعيدمروتينقد و نظر
روزنامه نگار

عليمالئكهپزشكتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

ميالدزاهدي
ويترينروانپزشك

آنفلوانزايخوكيخطر
همهگيريجهانيدارد؟
پژوهشگران در ميانه شيوع كرونا، نوع 
جديدي از ويروس آنفلوانزاي خوكي 
را كشف كرده اند كه مي تواند انسان ها 
را هم آلوده كند و بالقوه عامل پاندمي 

يا همه گيري جهاني بعدي باشد. 
اين ويروس با نــام G4از تبار 
ويروس آنفلوانــزاي خوكي يا  

H1N1است كه در ســال 2009 باعث پاندمي شد. 
البته ژن هاي 2 گونه ويروس ديگر آنفلوانزا هم در اين 

ويروس مشاهده شده اند.
اين پژوهشگران در آزمايشگاه نشان داده اند كه اين 
ويروس توانايي آلوده كردن ســلول هاي كشت داده  

شده پوششي مجاري هوايي انسان را دارد.
 بررسي ها همچنين نشــان داده اند كه اين ويروس 
مي تواند موش خرماهــا را آلوده كنــد و از حيواني 
به حيوان ديگر هم منتقل شــود. موش خرما اغلب 
به عنوان مدل حيواني آنفلوانزاي انساني به كار مي رود 
و عالئم مشابه بيماري انساني را بروز مي دهد. آزمايش  
خون كاركنان كشتارگا ه ها در چين هم نشان داده اند 
كه بيش از 10 درصد از آنها آنتي بادي ضد اين ويروس 
را دارند. بررســي هاي ديگر در ميان مردم عادي در 
چين هم نشانگر قرار گرفتن 4. 4 درصد مردم عادي 
در معرض اين ويروس بوده اســت. بنابراين ويروس 
G4 قباًل توانايي انتقال از حيوان به انسان را پيدا كرده 
است، اما هنوز شاهدي در دست نيست كه اين ويروس 

بتواند از انساني به انسان ديگر سرايت كند.
بيماري هاي جديد مشــترك ميان حيوان و انسان 
)زونوز ها( هميشه انســان ها را در معرض خطر قرار 
مي دهند و به عنوان منبعي براي ظهور ويروس هاي 
ايجادكننــده پاندمي عمل مي كنند. دانشــمندان 
چيني كه ويروس G4را كشــف كرده اند، مي گويند 
اين ويروس شــاخص هاي اساسي براي يك ويروس 
عامل پاندمي را دارد، اما به گفته آنها اين ويروس فعاًل 
خطري فوري براي سالمت جهاني نيست. يك نكته 
ديگر اينكه واكســن هاي  موجود آنفلوانزا نمي تواند 
باعث محافظــت جمعيت انســاني در برابر ويروس  

G4شوند.
 اين در حالي اســت كه كارشناسان مي گويند حتي 
در ميانه بحران جهاني شــيوع كرونــا بايد مراقب 
ســاير بيماري هاي عفوني هم بود، چراكه هيچ كس 
نمي خواهد پاندمي ديگري بــه پاندمي قبلي اضافه 

شود.

روانپزشكيزيبايي
اگر كسي به صورت وراثتي، يكي از اعضاي 
بدن يا صورتش بدشكل يا نامتقارن باشد، 

به شكلي كه به اعتماد به نفس شخص 
آســيب بزند و منجر به اختالل 
عملكرد وي در حوزه هاي روابط 
بين فردي، اجتماعي، شغلي 
يا حتي تحصيلي شود، اغلب 

پزشكان بر اين باورند كه عمل جراحي زيبايي شايد براي اين 
فرد مفيد باشــد؛ چون در يك كلمه، كيفيت زندگي شخص 
و بازده عملكرد زندگي وي در حوزه هــاي مختلف، افزايش 
قابل توجهي خواهد يافت. در عين حال، اغلب مردم و پزشكان، 
اين شخص را بيمار نمي دانند و البته وي را به خاطر بد شكلي 
اعضاي بدنش كه به صورت موروثي به او به ارث رسيده، شماتت 
نمي كنند و حتي شايد هم وي را تشــويق به عمل جراحي، 
به رغم عوارض احتمالي آن كنند؛ با آنكه بيمار نيست. درواقع، 
معني سالمتي، فقط نداشتن بيماري نيست، بلكه هر كسي 
بايد كيفيت زندگي خوب، متناسب با توانايي ها و استعدادهاي 
ذاتي اش را بيابــد و به عبارتي مالك اصلي ســالمتي، بازده 
باالي عملكرد شــخص در حوزه هاي مختلف است كه منجر 
به كيفيت خوب زندگي اش مي شود و صرف نداشتن بيماري، 
معادل سالمتي نيست. با اين مقدمه، اگر فرض كنيم به همان 
داليل موروثي امكان دارد اغلب ما نقايص ژنتيك در ترشــح 
هورمون هاي مغزي مان داشته باشيم كه لزوماً منجر به بيماري 
روانپزشكي نمي شود، ولي كيفيت زندگي ما را خراب مي كند 
و نمي گذارد با حداكثر بازده از تمام ظرفيت اســتعدادهاي 
ذاتي مان در حوزه هاي مختلف استفاده كنيم. پس چندان دور 
از ذهن نيست كه روانپزشكان توصيه كنند اين بدشكلي هاي 
وراثتي را، نه از طريق جراحي، بلكه با دارو اصالح كنيم؛ حتي 
اگر شخص طبق تعريف، بيمار محسوب نشود؛ چون همانطور 
كه در باال ذكر شد، مالك ســالمتي، صرف نداشتن بيماري 
نيســت، بلكه كيفيت زندگي خوب، توأم بــا حداكثر بازده 
است. با اين ديدگاه از مردم نيز انتظار مي رود، همانطور كه به 
جراحي زيبايي با ديد مثبت نگاه مي كنند به تجويز داروهاي 
روانپزشــكي نيز با ديد مثبت نگاه كنند. روانپزشكي زيبايي، 
هدفش درمان بيماري نيست، بلكه بهتر كردن كيفيت زندگي 
افراد است؛ با اين تفاوت كه به جاي تيغ جراحي، اصالحات در 
سطح ملكول هاي شيميايي مغز صورت مي گيرد. به عبارتي به 
افرادي كه در ظاهر سالم هستند، براي افزايش كيفيت زندگي 
و بازده عملكردي، داروهايي با  دوز مختصر داده مي شود. شايد 
نتيجه روانپزشكي زيبايي به سرعت و وضوح جراحي زيبايي 
نباشد، ولي تأثير آن بر كيفيت زندگي شخص، اگر بيشتر از آن 
نباشد، كمتر نيست. مضاف به اينكه، عوارض مصرف داروهايي 
با دوز كم، شايد به مراتب كمتر از تيغ جراحي و بيهوشي باشد.

زناندرجهانوايران
كتاب زنان در جهان و ايران نوشته جوني 
سيگر و سعيد مدني است كه سيدمهدي 
خدايي آن را به فارســي برگردانده و از 

سوي نشر روزنه منتشر شده است.
وقتي از حقــوق زنان حــرف مي زنيم، 
دقيقاً از چه چيزي حرف مي كنيم؟ اين 
سؤال همواره يكي از دغدغه هاي اساسي 
فعاالن حقــوق زنان بــراي تبديل اين 
مسئله به صورت مطالبه اي عمومي بوده 

است. عينيت بخشــي و ترسيم وضعيتي 
واقعي از زنان در جوامعي كه با وجود نابرابري ها و ظلم هاي بســيار، 
تالش در راستاي احقاق حقوق آنها حتي جزو مطالبات دست چندم 
نيز قرار ندارد، از مهم ترين اهداف اين كتاب قلمداد مي شود. عالوه 
بر اين، كتاب » زنان در جهان و ايران« با بيان همه جانبه مؤلفه هاي 
متعدد مؤثر در وضعيت زنان دريچــه جديدي را در اين زمينه روي 
مخاطبان مي گشــايد. در بخش اول عالوه بر معرفي كشــورهاي 
امضا كننده كنوانسيون محو تمام اشــكال تبعيض آميز عليه زنان، 
به بررسي طول عمر زنان در كشورهاي مختلف و همچنين معرفي 
روش هاي گوناگون اعمال محدوديت بر زنان ازجمله حجاب اجباري 
و ممنوعيت رانندگي در كشــورهاي مختلف مي پردازد. بخش دوم 
وضعيت خانواده ها از نظر كمي و كيفي را بررسي مي كند و همچنين 
ميزان خانواده هاي همجنسگرا در آمريكا، عالوه بر آن در مورد سن 
ازدواج، طالق، ميزان خشــونت خانگي و قتل زنــان نيز آمار جالب 
توجهي ارائه شده است. بخش سوم را شايد بتوان مهم ترين بخش در 
زمينه حقوق زنان ناميد، بحث تعداد فرزندان، روش هاي جلوگيري 
از بارداري و امكانات مورد نياز آن، سقط جنين و جايگاه قانوني آن 
در كشــورهاي مختلف، مرگ ومير مادران به دليل كمبود امكانات 
بهداشتي درماني در هنگام زايمان و نيز اولويت داشتن فرزند پسر از 
آن جمله است. مالكيت بدن يكي ديگر از بحث هاي چالش برانگيز 
حقوق زنان اســت كه در بخش چهارم به آن پرداخته شــده است؛ 
گستردگي سرطان سينه، گسترش بيماري ايدز، تاريخچه مشاركت 
زنان در رويدادهاي بزرگ ورزشي ازجمله المپيك و سهم تيم هاي 
ملي كشورهاي جهان از زنان، بررســي تأثير جراحي هاي زيبايي و 
ميزان مصرف لوازم آرايشي زنان در كشورهاي گوناگون و آمار تجاوز 
كه زنان بزرگ ترين قربانيان آن هستند. در بخش پنجم به بررسي 
وضعيت حضور و تأثير زنان در اقتصاد خانواده و جامعه پرداخته شده 
است. در بخش ششم و هفتم به حضور زنان در مناصب قدرت، حق 
رأي، حضور در ارتش و نيز معرفي اجمالي جنبش هاي حقوق زنان 
و دستاوردهاي آنان اشاره شده اســت. بخش هشتم هم به صورت 
آماري اطالعات جالب و درخور توجهي در مقام مقايسه كشورهاي 

مختلف ارائه مي دهد.
اين كتاب 196صفحه اي در قطع رحلي بــه بهاي 79500تومان از 

سوي نشر روزنه منتشر شده است.

كارمندانوپيشگيريازكرونا
حضور در محيط هاي عمومي ريسك ابتال به بيماري كرونا را باال مي برد، بنابراين 

رعايت نكات بهداشتي در اين اماكن ضرورت جدي دارد.
  در مســير اداره از لمس وسايل و 

سطوح عمومي بپرهيزيد.
  بالفاصله بعد از رســيدن دستان 

خود را بشوييد يا ضدعفوني كنيد.
  تا شست و شوي كامل، دستتان را 
به چشم، دهان، بيني و گوشتان نزنيد.

  بعــد از اســتفاده از ســرويس 
بهداشــتي حتما دســتان خــود را 

بشوييد.
  در سرويس هاي بهداشتي از سطل هاي پدالي دردار استفاده كنيد.

  در سطل زباله را با دست باز نكنيد.
  دستگيره  در و شير آب را با دستمال كاغذي باز كنيد.

  به هيچ وجه از انگشتانتان براي فشردن دكمه آسانسور استفاده نكنيد.
  دكمه هاي آسانسور را با دستمال كاغذي، گوش پاك كن يا خالل دندان تميز 

فشار دهيد.
   داخل آسانسور روبه روي در بايستيد.

  تا جايي كه مي شود، از امكانات غذايي بيرون استفاده نكنيد.
   از ليوان هاي يكبار مصرف استفاده كنيد.

   از قندان هاي مشترك استفاده نكنيد.
   از دستكش يك بار مصرف استفاده كنيد.

   اشيا و سطوحي را كه مرتب لمس مي كنيد ضدعفوني كنيد.
پس از تماس با ســطوح زير ســريع دســت هايتان را با آب و صابون بشوييد يا 

ضدعفوني كنيد.
   ثبت اثر انگشت ورود و خروج نيروها.

   زنگ و دستگيره اماكن عمومي.
  صفحه كليد و دكمه هاي آسانسور.

  صفحه كليد دستگاه هاي خودپرداز.
  صفحه كليد كامپيوتر و لپ تاپ، موس و صفحه زير موس.

  صفحه موبايل و گوشي تلفن.
   مهر، استامپ و خودكار.

نكته:هربارشستندستهايتانبايدبين20تا30ثانيهطولبكشد.

دريچه

عوارضمغزيكرونا
به گفته يك فوق تخصص ارشد مغز و اعصاب، آسيب هاي كرونا روي مغز ممكن 
است ادامه داشته باشد. به گزارش ديل  ميل، سكته مغزي، اختالل حاد شناخت و 
هوشياري )دليريوم(، اضطراب، گيجي و منگي و خستگي مفرط در فهرست عواقب 
ابتالی شديد به كرونا قرار دارد؛ اين فهرست همچنان ادامه دارد. كرونا، فقط يك 
بيماري تنفسي نيست و به مرور زمان بيشتر معلوم مي شود كه اين ويروس مي تواند 
طيفي از بيماري ها را در دســتگاه عصبي ايجاد كند. آرويند چاندراتو، متخصص 
مغز مي گويد: برخي بعد از ابتال به كروناي نسبتاً خفيف با من تماس گرفته اند و 
از عوارض طوالني مدت آن بر توانايي هاي شناختي شــان مثل حافظه، تمركز و 
خستگي گفته اند. با اين حال بيشتر نگراني ها مربوط به موارد شديد بيماري است.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 18تير1379
رئيسجمهوري:جامعهتكصداييكهمردمآن

قانعنشوندروزيمنفجرخواهدشد
خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي ايران كه براي ديداري 2 روزه به استان كهگيلويه  
و بويراحمد ســفر كرده بود در جمع علما، روحانيون، خانواده شهدا، ايثارگران، 
فرهنگيان و دانشگاهيان اين استان حضور يافت. رئيس جمهوري طي سخناني در 
اين نشست ها با اشاره به موقعيت حساس كنوني اظهار داشت: قدرت سياسي اين 
نيست كه اگر مردم به دلخواه ما تظاهر و عمل نكردند با قوه قهريه آنها را سركوب 
كنيم. وي با اشاره به نوسازي انديشه هاي ديني گفت: ما نيازمند جهانيم و جهان 
هم نيازمند ماست. راه اين اســت كه هويت خود را حفظ كنيم و قوي باشيم، در 
غير اين صورت محو خواهيم شد. خاتمي افزود: اگر مي خواهيم قوي باشيم نبايد 
درهاي كشــور را به روي ديگر كشــورها ببنديم، بايد به  خودباوري برسيم. وي 
همچنين گفت: مردم مناطق نفت خيز بيش از ديگــران و قبل از ديگران بايد از 
مزاياي استخراج نفت بهره برداري كنند. خاتمي اظهار كرد: تقويت فكري جامعه 
اين نيست كه اجازه ندهيم افراد آنچه را در ذهن دارند بيان كنند. اگر فاصله بين 
دولت و مردم زياد شود، در نهايت به انفجار تبديل خواهد شد. نمي توان به مردم 

احترام نگذاشت و انتظار احترام داشت.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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