
حمله شركاي برجام 
به آمريكا

  روسيه: اعضاي سازمان ملل حق اشتباه درباره برجام را ندارند
  چين: جهان با تمدید تحریم هاي تسليحاتي عليه ایران مخالفت كند

  اروپا: مخالفان برجام براي ارضای بلندپروازی های خود 
به هر اقدام غيرعقالني دست مي زنند

  امارات، دشمن منطقه ای  برجام در مرزهای جنوبی ایران 
چه نقشی در تشدید تحریم ها عليه كشورمان داشت

پویش »شهر تراز«   به مرحله اجرا رسید
پایش های محله به محله برای مناسب سازی معابر شهر تهران آغاز شد
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آتش بس در كوي مستأجران

 موج دوم 
مرخصی زندانیان

 خیلي از فوتبالیست ها  
دلتنگ عادل هستند

كتاب در كما
  چگونه كرونا فعاالن صنعت 

نشر را زمين گير كرد
  كتابفروشــي هاي تهــران 
خلوت تریــن روزهایشــان را 

سپري مي كنند
  مدیر نشــر افراز از وضعيت 
ناشران در زمانه كرونا مي گوید

  صنعت نشر ایران در روزگار 
كرونایي روزهاي بدي را سپري 

مي كند
همراه با گفتارهایي از: سهند 
آدم عارف، مجتبي هوشيار محبوب، 

فریده ناصري، عليرضا بهرامي

چهارشــنبه گذشته دســتورالعمل 
مجددی برای اعطــا ي مرخصی به 
زندانيان صادر و به واحدهای قضایی 

و سازمان زندان ها ابالغ شده است

انصــاري: عادل باعــث عالقه ما به 
فوتبال شــد و براي بازگشت او به 

تلویزیون هر كاري بتوانم مي كنم 

یادداشت
الهام فخاري ؛ عضو شوراي شهر تهران

به  زیستي؛ بهتر زیستن، زیست بهتر براي همه، براي 
همه آنهایي كه در جامعه زندگي مي كنند و از داشتن 
همه توانایي هایي كه یك انسان براي داشتن زندگي 

نياز دارد، محروم هستند. این محروميت مي تواند جسمي باشد و یا مادي.
نزدیك به یك سده است كه از به زیستي مي گویيم، نزدیك به نيم قرن است كه براي 
دسترسي همه افراد به زندگي بهتر، قانون وضع مي كنيم و هر بار قوانين پربارتر و 
محكم تر از قبل مي شوند. هر بار در وضع قوانين مشكالت بيشتري را مي بينيم و قرار 
مي گذاریم براي بهتر شدن شرایط زندگي افرادي كه شرایط شان مثل همه نيست، 
كارهاي بزرگ تري انجام بدهيم اما آیا این قرارها به سرانجام رسيده اند، این قوانين 
اجرایي شده اند و آنهایي كه برایشان سازمان ها و اداره ها تشكيل داده ایم و مسئول 
و مدیر تعيين كرده ایم، زندگي بهتري دارند؟ به نظر مي رسد با صراحت باید به این 

سؤاالت جواب منفي داد.
بي شك بيشــتر مدیران و مسئوالن ما، بيشتر شــهروندان ما و بيشتر قانونگذاران 
ما، به فكر بهتر شدن زندگي مردم هســتند، به خصوص مردمي كه توانایي كامل 
ندارند و به حمایت و توجه بيشــتر نياز دارند. اما باید بگویيم تالش هایي كه شده 
به سرانجامي كه باید مي رسيده، نرسيده اســت. اگر رسيده بود حاال باید در سطح 
شهر ویلچرنشينان زیادي مي دیدیم كه بدون دغدغه در رفت وآمد هستند و براي 
امرار معاش زندگي، تحصيل، ورزش و... مثل هر فرد دیگري تالش مي كنند. كافي 
است با چرخ دســتي به خرید برویم یا كودكمان را با كالســكه در كوچه هاي شهر 
براي هواخوري بيرون ببریم، همين دو مورد كافي اســت تا متوجه شویم كوچه ها 
و خيابان هاي شهر را فقط مناســب خودمان ساخته ایم. بماند كه بيشتر رمپ هاي 
ساختمان، آسانسورها و... براي معلوالن مناسب سازي نشده، آنها كمترین امكان 
اســتفاده از اتوبوس و تاكســي را دارند... اگر برنامه ها و قوانيني كه نوشــته ایم، 
درست اجرا مي شد حاال كودك كاري نداشــتيم، بي خانمانان سرپناهي داشتند 
و شــهر جاي بهتري براي زندگي همه بود. همه ما همه این مســائل را مي دانيم، 
 هر روز در سطح شــهر همه كاســتي ها را مي بينيم ولي چرا هيچ برنامه و تالشي

 به نتيجه  نمي رسد؟
یزد در یكي دو سال اخير با مناسب ســازي هایي كه انجام داده است، شهر را براي 
معلوالن قابل دسترس كرده است. پيگيري ها و فشار شــوراي شهر براي تشكيل 
كميسيون ویژه مناسب سازي در یزد به نتيجه رسيد و حضور معلوالن در خيابان ها 
و اماكن این شــهر، ثمره فشــارها و پيگيري هاي شوراي شهر اســت. این اتفاق 
نویدبخش آن است كه در شهرهاي دیگر هم مي شــود این مناسب سازي را انجام 
داد. هر چند موقعيت جغرافيایي شــهري مانند یزد خيلي متفاوت از شهر تهران و 
حتي شهرستان هایش است. راه اندازي گرم خانه هاي زنان در همه پهنه هاي شهري 
تهران این اميد را مي دهد كه اگر بخواهيم مي توانيم براي همه بي خانمانان سرپناه 
و غذاي گرم فراهم كنيم. مشاركت بعضي از سامانه هاي هوشمند حمل ونقل براي 
سرویس دهي به معلوالن هم راهي بود براي حضور معلوالن در صحنه هاي اجتماعي 
و همينطور مناسب سازي پارك ها و فضاهاي ســبز براي استفاده ویلچرنشينان و 
نابينایان. همه اینها نمونه اي از فعاليت هایي اســت كه براي بهتر زیستن این افراد 
شده. اما به نظر مي رسد به سرانجام رســيدن این برنامه ها و ثمربخشي مداوم آنها، 
به ساختار كارآمدتري نياز دارد، ساختار متمركزي كه بتواند همه امكانات، منابع، 
برنامه ها و... را مدیریت كند. شاید مشكل اساسي در این بخش، پراكندگي فعاليت ها 
و موازي كاري هاست. هدف همه دستگاه ها بهتر شدن زندگي بخشي از جامعه است 
اما منيت مدیران این دستگاه ها و اینكه كمتر توانســته اند كنار هم جمع شوند و 
كاري را پيش ببرند، اجازه نداده اســت كه آنها به هدف خود برسند. این ساختار 
متمركز، نظارت متمركز هم مي خواهد، نظارتي كه بتواند پيش برنده برنامه ها باشد 

و از هدررفت منابع جلوگيري كند.

زندگي بهتر معلوالن، مدیریت 
كارآمد و متمركز مي خواهد

نگاه
احمد حكیمي پور ؛  دبيركل حزب اراده ملت

بيش از ۲سال شرایط بحران زده كشور پس از خروج 
آمریكا از برجام، انتظارات و مطالبات عمومي نســبت 
به بهبود شــرایط را در نقطه اوج خود قرار داده است. 
دولت آقاي حســن روحاني در نقطه كانوني این توقعات، تاكنون اســتدالل هاي 
مختلفي را براي چنين شرایطي پيش كشيده است. تحریم هاي بي نظير و بي سابقه 
عليه ایران در كل دنيا و تاریخ ۴۲ساله انقالب عمده ترین علت مطرح شده از سوي 
دولت بوده  اند. مخاطب این سخنان نيز مردم هستند. اما حداقل ۵سؤال در این باره 
نيازمند پاسخگویي شفاف  تر است. نخست اینكه مردم چقدر پذیراي سخنان دولت 
درباره علل و ریشــه هاي فشارهاي معيشتي ۲سال اخير هســتند؟ اینكه واقعيت 
چيست و تلقي از واقعيت چيست ۲مقوله متفاوت از هم هستند. هم اكنون ذهنيت 
جامعه به گونه اي است كه طرح این توجيهات از سوي دولت را پذیرا نيست حتي اگر 
واقعيت داشته باشد. مردم ایران تجربه دولت هاي مختلف را از سر گذرانده اند و در 
هر بار تغييرات نسبت به بهبود شرایط دلخوش شده اند، اما در عمل مشاهده كردند 
كه اوضاع خوب نمي شود. گفت وگوهاي دولت با مردم ممكن است در سطح نخبگان 
كه مسائل را از ابعاد مختلف تحليل مي كنند قابل تأمل باشد ولي مردم به سفره شان 
نگاه مي كنند. افكار عمومي مرتب مسائل سياسي را دنبال نمي كنند و درگير امورات 
روزمره خودشان هستند. مشكل جامعه ما این است كه شكاف بين حاكميت و مردم 

به خصوص در بعد اعتماد و معيشت دچار خدشه شده است.
ســؤال اساســي دوم مردم این اســت كه علت این فشــار چيســت؟ سخنگوي 
دولت تحریم هــا، كمبودهــا و تحت فشــار بودن جمهوري اســالمي ایــران را 
به عنوان علل فشــار ها یــاد مي كند، اما مردم مي پرســند آیا تحمل این فشــارها 
الزم است؟ افكارعمومي این ســؤال را مي پرســد كه چرا تركيه یا حتي پاكستان 
متحمل ایــن هزینه ها در سياســت خارجي خود نمي شــوند؟ علت چيســت؟ 
پاســخ به این ســؤاالت به ویژه در ارتبــاط با استكبارســتيزي باید بــراي مردم 
 شفاف شــود. انقالب اگر براي مردم اســت باید نسبت به این مســائل قانع شوند. 
سؤال سوم این اســت كه سهم مدیریت و ســهم تحریم ها در فشارهاي بين المللي 
عليه ایران چقدر است؟ در پاسخ باید گفت جغرافياي ایران سر جاي خودش است و 
مشكالت نيز سر جاي خودشان باقي مانده اند. چرا مشكالت همچنان تداوم یافته اند و 
در تمام دولت ها رخ نشان داده اند؟ علت درگيري ۴۲ساله ایران با این مسائل چيست؟ 
نقطه ثقل وحدت ملي، منافع ملي و امنيت ملي كه ۳مقوله مهم ما هستند كجاست؟ 
كجا مي توان از آنها مخرج مشــترك گرفت؟ این نقطه ثقل هم اكنون ثبات ندارد و 

باید در جایي به تعادل برسد.
سوال چهارم این است كه چرا با وجود برجام و شعار سياست خارجي تعامل گراي 
دولت آقاي روحاني، یك بار دیگر از تحریم هاي بي نظير سخن گفته مي شود؟ وقتي 
فشار شــوراي امنيت همانند دولت آقاي احمدي نژاد وجود ندارد و همچنان ذیل 
برجام هستيم، این پارادوكس بازگشت فشارها به صورت بي نظير خود چگونه قابل 
توجيه است؟ در پاسخ باید گفت جریاني در داخل با مخالفاني از بيرون عليه سياست 
خارجي دولت آقاي روحاني كار كردند و نگذاشــتند به نتيجه برســد. خواسته یا 
ناخواسته چه آنهایي كه در خارج مخالف این توافق بودند و چه آنهایي كه در داخل 
مخالف این توافق بودند به هدف خودشــان رسيدند. قدرت هاي بزرگ نيز هرگونه 
پيامي از داخل ایران را به وضوح دریافت مي كنند. آنچه مي توانست روح برجام را 

حفظ كند وحدت و همگرایي در داخل بود، نه سيگنال هاي منفي به خارج.
سؤال پنجم این اســت كه آنچنان كه دولت مدعي است جنس فشارهاي خارجي 

۲سال اخير چه تفاوتي با گذشته دارند؟ قرائت هاي مختلف 
از منافع ملي و مسئوليت  ناپذیري درقبال سياست خارجي، 

انگشت اتهامات مقامات را به ســمت هم روانه مي كند و مردم نيز در ميانه ميدان 
حيران مي مانند.

 دولت و مسئولیت پذیري
در منافع ملي
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    ماسك هایي كه
 از زباله ها بیرون مي آیند

همشهری از ورود ماسك های دست دوم  به چرخه مصرف 
12جامعه گزارش می دهد
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وزارت خارجــه روســيه، چين و 
همچنين اتحاديــه اروپا به عنوان برجام

شــركاي باقيمانــده در توافــق 
هسته اي 2015با انتقاد از آمريكا به خاطر خروج از 
اين توافق و متوقف كــردن تعهداتش در برجام 
تأكيد كردند كه كشورهاي عضو سازمان ملل حق 
اشــتباه درباره برجــام را ندارند و ايــن توافق 

جايگزيني ندارد. 
در تمامي بيانيه هايي كه از سوي چين، اتحاديه 
اروپا و روسيه منتشر شــده نيم نگاهي به تالش 
آمريكا براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران 
هم شــده اســت؛ آنجا كه جوزپ بورل، مسئول 
سياســت خارجي اتحاديه اروپــا در بيانيه اش 
مي نويسد: براي ارضاي بلندپروازي هاي خود و 
احســاس دروغين موقعيت انحصاري و بي نظير 
خود آماده اند به هر اقدام غيرعاقالنه اي دســت 
بزنند و با فسخ توافقنامه و دامن زدن به تنش هاي 
سياسي و نظامي در خاورميانه در شوراي امنيت 
بحران برمي انگيزند و با ايجاد هياهو سعي دارند 

اهداف مبارزات انتخاباتي خود را حل كنند.
اين نكته اي بود كه هفته قبل سيدعباس عراقچي، 
معاون وزير خارجــه هم به آن اشــاره كرد و در 
هشداري كه البته نسبتي با تحوالت داخل كشور 
و حمالت به دستگاه ديپلماســي داشت، گفت: 
تحوالت اخير آمريكا وضعيت ترامپ را دشــوار 
كرده و در چنين شــرايطي هــر اقدامي ممكن 
است، بنابراين نبايد بهانه اي به آمريكا بدهيم كه 
ايران را در رقابت هاي انتخاباتي به وجه المصالحه 

انتخاباتي آمريكا تبديل كند.
جوزپ بورل، مســئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا هم بــا كنايه به اينكه دســتور كار ترامپ و 
مخالفان برجام بر تخريب استوار شده است، تأكيد 
كرد: مخالفان برجام هيچ راه حلي براي جايگزيني 

آن ندارند. اين جمله اي است كه در بيانيه وزارت 
خارجه روسيه هم به آن اشاره و تأكيد شده است 
مخالفان برجام هيچ راه حلي براي جايگزيني آن 
ارائه نكرده اند. وزارت خارجه روسيه در جمله اي 
كه اشاره به تالش آمريكا براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل 
دارد تأكيد كرده است: كشورهاي عضو سازمان 
ملل حق براي اشتباه در اين مورد )برجام( ندارند.

در بيانيه گفته شده است: سياست فشار حداكثر 
كه آمريــكا در پيش گرفته و تصميــم گرفته با 
آن ضربه هــاي تحريمي نه فقط بــه ايران بلكه 
به برجام وارد كند، كوته  بينانه و اشــتباه اســت. 
اين سياســت، آمريكا را بي اعتبــار مي كند و آن 
كشــور را در مقابل بقيه جهان قرار مي دهد كه 
خواهان اجراي تصميمات شوراي امنيت و اجراي 
همه جانبه برجام مطابق با اهداف و شاخص هاي 

توافق شده در آن هستند.
وزارت خارجه روســيه تصريح كرده است: دولت 
كنوني آمريكا بداند كه واشنگتن داراي تعهداتي 
در برابر بقيه كشورهاي جهان است كه بايد آن را 
انجام دهد. اين اصل همزيستي در جهان است كه 
بر معيارهاي پذيرفته شده قوانين بين المللي و نه 
براساس اصولي كه سعي مي كنند با مصلحت خود 

به زيان ديگران بنويسند، استوار شده است.
 در بيانيه گفته شده اســت: توقف هاي اجرايي و 
چالش هاي فراروي برجام دستاوردهاي آن را كم 
نمي كند. فرمولي كه براي حل و فصل در آن قيد 
شده اهميت خود را ازدست نداده است. همانند 
5 سال پيش جهان انتخاب مطمئن تر و مؤثرتري 
ندارد؛ اگر صحبت از اجراي تصميمات شــوراي 

امنيت و نه تسويه حساب مطرح است.
به گزارش ايســنا، هوا چون اينگ، ســخنگوي 
وزارت خارجه چين هم در بيانيه اي با ابراز تأسف 

و انتقاد از خروج آمريكا از برجام گفت: هم اكنون، 
آمريكا سعي دارد با اعمال فشار در راستاي تمديد 
تحريم تسليحاتي شوراي امنيت سازمان ملل بر 
ايران و تهديد به فعال كردن مكانيسم بازگرداني 
تحريم ها، كارشكني بيشتري در برجام انجام دهد، 
چين بر اين باور است كه حفظ و اجراي برجام راه 
درست حل كردن مســئله هسته اي ايران است. 
عقب نشــيني ايران از پايبندي به برجام، نتيجه 
سياست فشار حداكثري است كه آمريكا در پيش 

گرفته است.
اعضاي برجام بايد مذاكره و رايزني را در چارچوب 
كميسيون مشترک برجام تقويت كرده، از طريق 
رويكردي مرحله اي و دوجانبه به دنبال راه حلي 
براي اختالفات در زمينه پايبندي باشند و تعادل 
ميان حقوق و تعهدات تحت برجام را برقرار كنند. 
اعضا )در اين توافق( بايــد از گفتمان و همكاري 
تقويت يافته ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي 
اتمي حمايــت كنند تا مســائل پادماني هر چه 
سريع تر حل شود. جامعه جهاني در عين حال بايد 
به طور مشترک با اعمال فشار آمريكا در راستاي 
تمديد يا بازگرداني تحريم ها عليه ايران مخالفت 
كرده و خواســتار پايبندي آمريكا به بازگشت به 
مسير درست پايبندي به برجام و شوراي امنيت 

سازمان ملل شوند.
محمدجواد ظريف، وزير امــور خارجه ديروز در 
توييتي با يادآوري ســالگرد برجام نوشت: امروز 
پنجمين ســالگرد برجام، بزرگ ترين دستاورد 
ديپلماتيك دهه گذشته و يادآور اين است كه رفتار 
قانون شكنانه اياالت متحده نبايد معيار سنجش 
هنجارهاي بين المللي باشــد. بي توجهي اياالت 
متحده به قانون و ديپلماسي، سبب بي اعتباري 
جهاني اياالت متحده است و امنيت دنيا و اياالت 

متحده را به خطر خواهد انداخت.

  وزارت خارجه روسيه: كشورهاي عضو 
سازمان ملل حق اشتباه درباره برجام را ندارند

  وزارت خارجه چين: جامعه جهاني بايد به طور 
مشترک با اعمال فشار آمريكا در راستاي تمديد 

تحريم ها عليه ايران مخالفت كند

  مسئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا: مخالفان برجام براي ارضاي 

بلندپروازي  هاي خود و احساس دروغين 
موقعيت انحصاري خود آماده اند به هر 

اقدام غيرعاقالنه اي دست بزنند

حملهشركايبرجامبهآمريكا

گزارش

حكماعدامبرايبازنشستههوافضا
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه از اعدام يك جاسوس كه كارمند بازنشسته هوافضاي وزارت دفاع كشور 
بوده خبر داد و گفت: »ما حكم مشــابهي را هفته قبل در ارتباط با يكي ديگر از جاسوساني كه كارمند 
بازنشسته هوافضاي وزارت دفاع كشور بود و سال ها در آن وزارتخانه كار كرده بود، اجرا كرديم.  اين فرد 
در سال۹۵ بازنشسته شده بود و متأسفانه در سال هاي پايان خدمت و بعد از بازنشستگي به سرويس سيا 
وصل شد و به جهت اطالعاتي كه از حوزه فعاليت هاي توليد موشك هاي ما داشت، بخشي از اين اطالعات 
را به سازمان سيا فروخت و از سازمان سيا پول گرفت.« وي ادامه داد: »اين فرد مورد شناسايي قرار گرفت 
و بازداشت و محاكمه و محكوم به اعدام شد و حكم اعدام اين فرد كه رضا عسكري نام داشت، هفته گذشته 
اجرا شد.« سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرد: »ما با كسي تعارف نداريم و با امنيت كشور معامله نمي كنيم. 
هم برخورد قاطع و هم اشراف اطالعاتي وجود دارد.  اين فرد با گمان اينكه جمع آوري اطالعات را از زمان 
اشتغال شروع كرده و با اين فكر كه االن ديگر بازنشسته شده ام و جزو اين پرسنل نيستم و مي توانم راحت 
ارتباط برقرار كنم، به سفر هاي خارجي رفت و با سرويس جاسوسي ارتباط برقرار كرد؛ اما تحت رصد قرار 
گرفت و معلوم شد كه اين اقدامات را انجام داده؛ مستندات كافي هم به دست آمد و دادگاهش نيز با حضور 

وكيل برگزار و نهايتا محكوم و حكم نيز اجرا شد.«

اســماعيلي،  غالمحســين 
سخنگوي قوه قضاييه در نشست قضايي

خبري روز گذشته خود از تأييد 
حكم اعدام 3نفر در ارتبــاط با حوادث آبان98 
خبر داد اما در عين حال گفت: »ممكن است در 
اين فرايند قانوني دادرسي هاي فوق العاده مانند 
اعمال ۴77 قانون آيين دادرسي كيفري چه در 
اين پرونده و چه در ساير پرونده ها نتيجه پرونده 

را توأم با تغيير كند.« 
به گزارش همشهري، اشاره اسماعيلي به حكمي 
است كه براي اميرحسين مرادي، محمد رجبي 
و ســعيد تمجيدي صادر شــده و هفته قبل 
مصطفي نيلي با عنوان وكيــل آنها در صفحه 
توييتر خود مدعي شده بود »تاكنون اجازه ورود 

در پرونده به ما داده نشده است ولي اميدواريم 
بتوانيم با درخواست اعاده دادرسي حكم مزبور 

را نقض كنيم«.
سخنگوي قوه قضاييه با اين حال اظهارات اين 
وكيل را رد كرده و گفته است: »در اين پرونده 
۴نفر در فرايند دادرســي اعالم وكالت كردند 
به ويژه يكي از وكال كه نسبت فاميلي با احدي 
ازمحكومين داشــت هم به لحاظ حرفه وكالت 
و هم تعصب خانوادگــي دفاعيات الزم را انجام 
داد و وكالي ديگر به همين شكل دفاع كردند. 
جلسات دادگاه فيلمبرداري شد و حضور وكال و 
اقارير آنها موجود است و مستندات وجود دارد 

نهايتا رسيدگي انجام و حكم صادر شد.«
وي افــزود: »اين آقايي كه ايــن روزها زياد در 

رسانه ها و شبكه ها مي گويد موكلين حق دفاع 
نداشتند، يك وكيل خودخوانده است و هنوز فرم 
وكالت روي پرونده ارائه نكرده. وكالت ساير وكال 
موجود است. ايشان اصال مراجعه نكرده است و 
بعد از تأييد حكم نامه اي به اجراي احكام داده كه 
من وكيل آنها هستم و چه فضاسازي رسانه اي 

اين فرد مدعي وكالت ايجاد كرده است.«

مستندسازي در موبايل
اســماعيلي در توضيح دليل صدور حكم اعدام 
براي اين 3نفر گفت: »تأييد حكم در ديوان عالي 
صحت دارد. با توجه به مسائلي كه در رسانه ها 
اعالم شد چه در اصل احكام و چه در ساير دفاع 
از حقوق آنها شــايد براي نخســتين بار است 
كه گفته مي شــود اين پرونده را خداي متعال 
كمك كرد كه جنايات اينها برمال شــود. جزو 
اصلي اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگير 
نشدند و پرونده ديگر و اتهام ديگر داشتند. 2نفر 

در سرقت مسلحانه دستگير شدند براي ربودن 
اموال يك خانم كه مجهز به سالح سرد و اسلحه 
بودند كه خدا به اين خواهر و جامعه كمك كرد 
و برخي بستگانش رسيدند و باعث دستگيري 
افراد شدند. مشخص شــد كه در گوشي افراد 
صحنه هايي كه بانــك و اماكن عمومي را آتش 
مي زنند و اتوبوس هاي مربوط به شــهرداري را 
آتش مي زنند و با جســارت از اعمال مجرمانه 
خود فيلمبــرداري كردند بود و بــراي برخي 
خبرگزاري هاي خارج از كشــور ارسال كردند 
و در حافظه موبايل آنها بود و اينگونه مشخص 
شد كه از اراذل و اوباشي بودند كه در اغتشاشات 

دست به جنايت زده اند.«
وي افزود: »خودشــان از اعمال مجرمانه خود 
بهترين مســتندات را تهيه كردند و همه اقرار 
داشتند و صحنه ها بازســازي شد و بهره مند از 
دفاع هم خودشان و هم وكاليشان شدند. آنچه 
از ناحيه همكاران به ما اعالم شــده اين است 

مذاكرات نهايي ايران و چين
پيش نويس قرارداد ايران و چين به 

تصويب دولت چين رسيده است، خارجي
اين خبري بود كه وزير خارجه در 
مجلس داد و حاال قرار اســت دو كشور مذاكرات 

براي تصويب يك متن مشترک را آغاز كنند.
وزير امــور خارجه كشــورمان در ارتباط با روند 
پيگيري تصويب ســند جامع همكاري 25 ساله 
ايران و چين تصريح كرد: در اسفندماه چيني ها 
پيش نويس خود را بر مبناي پيش نويسي كه ما 
تهيه كرده بوديم ارائه كردنــد و ما هم اكنون در 
حال بررســي و نهايي كردن اين دو پيش نويس 

هستيم تا به يك توافق برسيم. 
وي ادامه داد: حدود 10 روز پيش در گفت وگوي 
ويدئوكنفرانسي كه با وزير خارجه چين داشتم به 
آنها اطالع دادم كه ما بــراي انجام مذاكره نهايي 
به منظور نهايي كردن پيش نويس آماده هستيم. 
ظريف افزود: زماني كه اين متن نهايي شود و مورد 
توافق دوطرف قرار بگيرد در مراجع قانوني نيز به 
تصويب خواهد رســيد. محمدجواد ظريف روز 
يكشنبه هم به كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي رفته بود تا درباره اين ســند همكاري به 

نمايندگان توضيح بدهد.
ابوالفضل عمويي، ســخنگوي اين كميســيون 
به خبرنگاران گفته بود كه در آن جلســه روابط 
تهران و پكن را راهبــردي خوانده و گزارش هاي 
منتشر شــده درباره محتواي اين توافق را ناشي 
از غرض ورزي دشمنان توسعه روابط بين 2 كشور 
دانسته اســت. از 2 هفته قبل با اظهارات محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور پيشــين، اعتراضات 
درباره انعقاد يك قرارداد 25ســاله بين ايران و 
چين آغاز شــد و احمدي نژاد دولت را متهم به 

مخفي كاري كرد، ديري نپاييد كه پسر شاه مخلوع 
هم اظهارات مشابهي داشــت و اين قرارداد را با 
قرارداد تركمانچاي مقايسه كرد؛ او البته در يك 
گاف فاحش تاريخي مدعي شــد كه سمرقند و 
بخارا در جريان اين قرارداد از ايران جدا شده اند! 

ديروز غالمحسين اســماعيلي، سخنگوي قوه 
قضاييه در پاســخ به ســؤالي درباره اين قرارداد 
گفت: شايعات مطرح شده درباره ماهيت قرارداد 
صحت ندارد و هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمي 
نرسيده اســت. تفاهم هاي اوليه اي هست كه به 
قرارداد الزم االجرا نرسيده و قطعا نهادهاي ناظر 
كه بخشي جزو نهادهاي قوه مثل سازمان بازرسي 
است و بخش ديگر كه مجلس و ديوان محاسبات 
است، مراقبت هاي الزم را به عمل مي آورند. امروز 
جمهوري اسالمي ايران، كشوري نيست كه زير 
بار قراردادهاي مشــابه تركمانچاي برود و ما تا 
االن دليلي كه بر اين ماهيت باشــد به دستمان 
نرسيده است. در فضاي مجازي ادعاهايي منتشر 
شده بود ازجمله واگذاري جزيره كيش يا پايگاه 
نظامي به چين و يا تخفيف ويژه در فروش نفت 
كه وزارت خارجه همه اين شــايعات را رد كرده 
بود ضمن اينكه در پيش نويس اين نقشه راه كه 
در 18صفحه نگارش شــده و به رويت خبرنگار 
همشهري رسيده است هيچ گونه جزئيات كمي 
در رابطه با همكاري ديده نمي شود. هيأت دولت 
3 هفته قبل پيش نويس نهايي برنامه 25 ســاله 
همكاري هاي جامع ايران و چين را بررسي و تأييد 
كرد. در اين نشســت به وزارت خارجه ماموريت 
داده شد كه طي مذاكرات نهايي با طرف چيني، 
براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به 

امضاي طرفين برساند.

عارف: از اصالح طلبي عبور نمي كنيم
محمدرضا عارف، چهره شناخته شــده جريان اصالحات با تأكيد بر 
كمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئوالن و حاكميت، بازسازي اعتماد 
مردم به تشكل هاي سياسي و بازتوليد اعتماد بين ملت و حاكميت را 

نسخه درمان بحران هاي ايجاد شده دانست.
به گزارش همشهري، هنوز موج خبري استعفاي غيرمنتظره و پربحث 
عارف از رياست شوراي سياستگذاري اصالحات فروكش نكرده و كمتر 
روزي است كه از اردوگاه اصالحات خبري درباره آن به گوش نرسد؛ يك 
روز خبر از طرح گزينه هاي جانشيني اوست و ديگر روز خودانتقادي 
اصالحات و چرايي و چگونگي بروز رخوت در اين جريان؛ هر دو موضوع 
به گونه اي هماهنگ و همراه بحث عاقبت سياسي اين جريان را بيش از 
هر زماني برجسته مي كنند. در چنين فضايي سخنان ديروز عارف در 
رأس نشست تشكل متبوعش يعني شوراي عالي بنياد ايرانيان به عنوان 
يك چهره اصالح طلب كه هم در تيرس نقد جمعي هم جبهه هايش 
اســت و هم خود در انتقاد به روندي بروز يافته در اين جريان دست 
به استعفا زد، قابل تامل و بررسي است. او در صحبت هايش نسبت به 
شــرايط فعلي اصالحــات و اصالح طلبان گاليه كرد و در پاســخ به 
گمانه زني هايي كه درمورد استعفايش از رياست شوراي سياستگذاري 
اصالحات مي شود، تأكيد كرد: ما نه از اصالح طلبي عبور مي كنيم، نه از 
آن عقب مي نشينيم. معيارمان براي اصالحات هم منافع و مصالح ملي 
است. برخي حرف ها را به خاطر كشور، ملت و نظام تحمل مي كنيم، 
اما اگر ببينيم مصالح كشــور و ملت مان در خطر است، حتما سكوت 
نمي كنيم. رئيس بنياد امور ايرانيان همچنين با بيان اينكه متأسفانه 
امروز فضاي عمومي كشور با تندخويي، اهانت و تهمت و افترا همراه 
شــده اســت و اين زيبنده انقالبي كه داعيه فرهنگي داشت نيست، 
خاطرنشان كرد: هنر عده اي سرمايه سوزي شده است و براي نيل به 

اين هدف دروغ مي گويند و تهمت مي زنند.
عارف افزود: تالش ما در بنياد اميد ايرانيان بايد حاكميت اخالق در 
كشور باشد. براي حاكميت اخالق در كشور حاضريم هزينه بدهيم كه 
تاكنون هم داده ايم. حاضريم بسياري از حرف هاي ناروا را تحمل كنيم، 
ولي از منافع گفتماني خود عبور نكنيم. براي تقويت همبستگي در 

جريان اصالحات بسياري از بداخالقي ها را تحمل مي كنيم.

دروغ مشكل اصلي امروز جامعه است 
عارف ديروز در مقام رئيس بنياد امور ايرانيان با بيان اينكه رواج دروغ 
و عدم صداقت با مردم مشكل و چالش اصلي امروز جامعه ماست، بر 
ضرورت تالش حاكميت براي بازسازي ســرمايه اجتماعي، كاهش 
شكاف حاكميت و ملت و تقويت اتحاد و انســجام ملي تأكيد كرد و 
گفت: حاكميت اگر نتواند در مسير تقويت و بازتوليد اعتماد بين ملت و 
حاكميت گام بردارد، نمي تواند بر بحران هاي كنوني و آينده فايق آيد.

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي در بخش ديگري از سخنان خود با 
بيان اينكه براي از بين بردن معضالت اجتماعي همچون فقر، فساد و 
تبعيض بايد به يك تغيير رويه كالن دست زد و نياز به يك عزم عمومي 
و ملي است، هشدار داد كه ادامه اين رويه بحران هاي عميقي را براي 
كشور و نظام رقم مي زند. وي سپس به موضوع حكمراني خوب اشاره 
كرد و گفت: نمي توانيم طبقه متوسط و نخبه كشور را تضعيف كنيم و 
نمي توانيم رويه هاي ضد علمي و ضد توسعه و پيشرفت داشته و انتظار 
بهبود اوضاع را داشته باشيم. عارف ادامه داد: نمي توانيم دستاوردهاي 
جامعه نخبگان و دانشگاهيان را در زمينه هاي اجتماعي ناديده بگيريم 

و انتظار معجزه داشته باشيم.

تكذيب بگومگوي قاليباف و روحاني
سخنگوي دولت در واكنش به انتشار خبري مبني بر 

بگو مگوي روساي جمهور و مجلس در جلسه سران قوا، خبر
در توييتر نوشت: با كمال ناباوري خبري جعلي از جلسه 
سران قوا ديدم. از ابتدا تا انتهاي جلسه حضور داشته و تمام مذاكرات 
را نوشته ام، 15نفر از 3قوه در آن جلسه بوديم، حتي يك كلمه از اين 
خبر كذب صحت ندارد. علي ربيعي افزود: اين خبر نه تنها صحت ندارد، 
بلكه اين آغازين صحبت هاي محمدباقر قاليباف بود كه »شرايط اداره 
كشور سخت است. با همه وجود و توان پاي كار هستيم. نياز به همدلي 
و همراهي هر سه قوه يك اصل اســت«. وي تأكيد كرد: جلسه پر از 
همراهي و همدلي بود. ترديد ندارم جرياني در كمين هرگونه روزنه 

اميد آفرين در مردم نشسته است.

 واكنش قاآني 
به انفجار ناو آمريكايي

فرمانده نيروي قدس ســپاه در واكنش به آتش سوزي 
ناو آمريكايي يواس اس بونهوم ريچــارد گفت: آنچه در 
آمريكا اتفاق افتــاده به ويژه حادثه نــاو نتيجه جنايت 
دولت آمريكاست. سردار اســماعيل قاآني تأكيد كرد: 
آمريكايي ها دنبال مقصر نگردند و ديگران را متهم نكنند 
اين آتشي است كه خودشان روشن كرده اند و امروز اين 
آتش آنها را در بر گرفته است. اين حادثه به دست عناصر 
خود شما اتفاق افتاده است. به گزارش العالم، او خطاب 
به دولت آمريكا، يادآور شد: هنوز روزهاي خوشي هاي 
شماست. روزهاي بسيار سخت و حوادث سختي پيش 
روي شما و رژيم صهيونيستي است. سردار قاآني گفت: 
ارتش آمريكا خسته و فرسوده شــده و تجهيزات آن به 

آهن پاره تبديل شده است.

 رايزني ويدئويي ظريف 
با وزير خارجه يمن

وزير خارجه با هشام شرف عبداهلل،  وزير خارجه دولت 
نجات ملي يمن درخصوص آخرين تحوالت منطقه اي و 
يمن از طريق ويدئوكنفرانس گفت وگو كرد. محمد جواد 
ظريف در اين گفت وگو تأكيد كــرد: ايران همواره تنها 
راهكار حل بحران يمن را سياســي مي دانــد و در اين 
خصوص با طرف هاي ذيربط همكاري داشــته اســت. 
ظريف افزود: ايران معتقد است تنها راه ثبات يمن،  حفظ 
تماميت ارضي،  وحدت ميــان گروه هاي يمني و انجام 
گفت وگوهاي فراگير سياسي ميان احزاب مختلف براي 
تشكيل دولت متحد و فراگير است، زيرا يمن متعلق به 
همه گروه هاي يمني است. هشام شرف عبداهلل  نيز در اين 
گفت وگو از حمايت هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران 

و كمك هاي انساني به مردم يمن تشكر كرد.

درحالي كه شــهيندخت موالوردي، معاون 
ســابق رئيس جمهور در امور زنان از صدور قضايي

كيفرخواســت عليه خود ابــراز بي اطالعي 
مي كند، رسانه ها از متهم شدن او به اتهامات سنگيني چون 
»تشــويق بــه فســاد و فحشــا« و »ارائــه اطالعــات 

طبقه بندي شده« خبر مي دهند.
عصر دوشنبه وب ســايت راه دانا خبر داد كه »شهيندخت 
موالوردي« معاون ســابق رئيس جمهــور در امور زنان و 
خانواده با شكايت دستگاه امنيتي و انتظامي كشور با 3عنوان 
اتهامي در دادسراي فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و 
كيفرخواســت نامبرده صادر و جهت رسيدگي به دادگاه 

ارسال شد. بر اين اســاس موالوردي در دادستاني با 
اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري 

اسالمي )ماده500(، تشــويق به فساد و فحشا و 
فراهم كردن موجبات آن )ماده639( و در اختيار 
قرار دادن اطالعات و اســناد طبقه بندي شده 
با هدف بر هم زدن امنيت كشــور )ماده505 
قانون مجازات اســالمي( مجرم شناخته 

شده است.
براساس قانون مجازات مرتكبين جرائم 
منــدرج در مــواد 505 و 639 قانون 
مجازات اسالمي تا 10سال حبس درنظر 
گرفته شده است. شهيندخت موالوردي 
در دولت يازدهم معاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانــواده بود و در آغاز دولت 
دوازدهم به عنوان دستيار رئيس جمهوري 
در امور حقوق شهروندي منصوب شد اما 
به دنبال اجراي قانــون منع به كارگيري 
بازنشستگان در مشاغل دولتي، از سمت 

خود استعفا كرد.
برخالف خبر هاي منتشر شده شهيندخت 
موالوردي دستيار سابق رئيس جمهور در 
امور شــهروندي اعالم كرده كه هنوز هيچ 

كيفرخواستي به او ابالغ نشده است.
 او در نامه اي سرگشاده  كه خطاب به ابراهيم 

رئيسي، رئيس قوه قضاييه در كانال تلگرامي اش منتشرشده، 
آورده اســت كه با پيام ها و  تماس هاي مكــرر خبرنگاران 
متوجه شدم رســانه هايي خاص پايكوبان و شادان خبر از 
صدور كيفرخواســتي توسط دادســراي فرهنگ و رسانه 
داده اند، بدون آنكه قبال كيفرخواســت به متهم ابالغ شده 
باشد! به عنوان يك حقوق خوان متعجب و متأسفم از اين  

شيوه هاي غلطي كه مي رود تا به رويه و قاعده تبديل شود!
موالوردي در ادامه نامه اش آورده اســت كه كجاي دنيا با 
متهم چنين مي كنند؟ و كجاي قانون اساسي و قوانين آيين 
دادرسي كيفري و مدني ما چنين اجازه اي را مي دهند كه 
كانال هاي زرد قبل از متهم به محتويات پرونده هايي 
كه ســاخته و پرداخته شده و ســپس به مفاد 
كيفرخواست دسترسي داشــته و اقدام به 
خبرسازي و نشر آن كنند؟! آقاي رئيسي! 
در اثناي بازپرسي ها در دادسراي فرهنگ 
و رسانه به شــما پيام دادم كه آيا در 
جريانيد در اين  دادسرا چه مي گذرد و 
ر ويه هاي سابق كماكان ادامه حيات 
مي دهــد؟! و هنــوز جوالنگاه چه 
كساني است؟ اما دريغ و درد! آنچه 

البته به جايي نرسد فرياد است...
انتشــار اخبــار صــدور احكام 
چهره هــاي سياســي و فعــال 
اجتماعي شناخته شــده پيش از 
دريافت ابالغيه از سوي آنها مدتي 
است محل گاليه و نقد چهره هاي 
سياسي است و آنها را نسبت به اين 
روند و نقض حقوق شــان معترض 
كرده اســت. حال بايد ديد ابراهيم 
رئيســي در رأس قــوه قضاييه در 
راستاي ابالغيه مهم تكريم حقوق 
شهروندي كه براي نخستين بار در 
زمان روي كار آمدنش رونمايي شد، 
نسبت به اين رويه چه واكنشي در 

پيش خواهد گرفت.

موالوردي: با تماس خبرنگاران متوجه شدم رسانه هايي خاص خبر از صدور 
كيفرخواست توسط دادسراي فرهنگ و رسانه داده اند

كيفرخواست عليه معاون سابق رئيس جمهوري

 سخنگوي قوه قضاييه از تأييد حكم 3نفر 
در ارتباط با حوادث آبان و يك جاسوس هوافضا خبر داد

حكم اعدام براي 3 متهم حوادث آبان ۹8

كه اين حكم بعد از فرجام خواهي كه متهمان 
و وكالي آنها داده بودند بــه تأييد ديوان عالي 

رسيده و به دادسرا اعاده شده است.«

موسوي مجد 
ســخنگوي قوه قضاييه در پاســخ به ســؤال 
خبرگزاري ميزان كه با توجــه به اينكه حكم 
جاسوسي و اعدام موسوي مجد از سوي ديوان 
عالي كشور تأييد شده است، آيا اين حكم اجرا 
شده يا خير، گفت: »اجراي حكم فرايندي دارد 
و اينگونه نيست كه اگر امروز حكم قطعي شد، 
بالفاصله اجرا شــود. اين پرونده در فرايند اجرا 
قرار گرفته و تا امروز اين حكم اجرا نشده؛ اما جزو 
احكام قطعي الزم االجراي ماســت. ما كاري به 
فضاسازي ها نداريم؛ امنيت جامعه و كشور خط 
قرمز ماست و كساني كه بخواهند امنيت جامعه 
و شهروندان و كشــور را به مخاطره بيندازند، 
مطمئن باشند كه دستگاه قضا با صالبت و اقتدار 

با آنها برخورد خواهد كرد.«
وي در ادامه افزود: »به هيچ عنوان در اين حوزه 
اهل مسامحه و كوتاه آمدن نيستيم. فضا سازي  ها 
هم ما را عقب نخواهد راند. مگر مي شود كسي 
اســرار مملكت را به بيگانه و دشــمن بفروشد 
و ما نســبت به او بي تفاوت باشــيم؟ البته اين 
حكم هنوز اجرا نشــده و در فرايند اجراست.« 
ســخنگوي قوه قضاييــه 23خرداد مــاه نام 
سيدمحمود موســوي مجد را براي نخستين 
بار مطرح كرده و گفته بود او به ســرويس هاي 
اطالعاتي سيا و موساد وصل شده بود و در ازاي 
اخذ دالر هاي آمريكايي، در حوزه هاي مختلف 
امنيتي، اطالعاتــي را جمع آوري كــرده و به 
سرويس هاي مزبور داده بود. به گفته اسماعيلي 
يكي از اتهامات موســوي مجد، افشــاي محل 
تردد و اسكان سردار قاســم سليماني و برخي 

فرماندهان نظامي بود.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته است مخالفان برجام هيچ راه حل جايگزيني براي اين توافق ندارند.

سخنگوي قوه قضاييه از اعدام يك جاسوس خبر داد.



3 شهر  چهارشنبه 25 تير 99  شماره 7988  2 3 0 2 3 6 1 5

 فاز عملياتي پويش شهر تراز 
با هدف رسيدن به شيوه اي گزارش

ارزيابــي  و  كاربــردي 
راهكارهاي مناســب پايش محله به محله 
شــهر تهران از محله كاشانك آغاز شد. به 
همين دليل، جمعي از فعاالن اجتماعي و 
اعضاي پويش معلوالن و الهام فخاري، عضو 
شــوراي شــهر تهران و مجيــد صالحي، 
شهردار و مديران شــهري ناحيه5 منطقه 
يــك در بازديد ميداني از ايــن پويش كه 
حدود 4ســاعت به طول انجاميد، حضور 
داشــتند. به گزارش همشــهري، در اين 
بازديد ميداني ضمن رصد و پايش موانع و 
مشكالت تردد در گذرهاي اصلي فضاهاي 
عمومي و ســاختمان هاي پيرامون، روند 
بررسي ضوابط و مقررات و استانداردهاي 
موجود، نحوه رويت و پايش، روند چگونگي 
ثبــت و شــيوه احصــا و اعــالم مــوارد 
عالمتگذاري شــده و... مورد بررسي قرار 
گرفت. بعد از اتمام پايش و رصد محدوده 
مذكور به عنوان پايلوت قرار شد امكان تهيه 
و تدوين شيوه نامه قابل ارائه براي تمامي 
نواحي تهران در مناطق مختلف مهيا شود. 
در اين پايــش محلي حضــور ذينفعان و 
مديران محلي و شهري در دستور كار قرار 
گرفت و مقرر شــد از ظرفيت هاي پويش 
معلــوالن، كانون هــاي محلــي معلوالن 
شــوراياري ها، دفاتــر محلي نوســازي 
درصورت وجود، مديــران محله، فعاالن و 
داوطلبــان عالقه مند، شــهروندان و بدنه 

مديريت شهري كمك گرفته شود.
الهــام فخاري، عضو شــوراي شــهر كه 
به صورت سرزده در پويش تراز حاضر شد 
نيز ضمن ابراز خرســندي از اين حركت 
مردمي كه با استقبال بخش هاي مختلف 
مديريت شــهري صورت گرفته، گفت: 
»شــروع و تداوم چنين پويش هايی ما را 

به شهري دسترس پذير و با استانداردهاي 
زيست پذيري براي تمامي اقشار خصوصا 
عزيزان با نيازهاي ويژه نزديك تر خواهد 
كرد و ما نيز در شوراي شهر تهران حامي 
اين حركت بوده و تــالش خواهيم كرد 
تا فضايي براي ارائه گــزارش از نيازها و 
دغدغه هاي شــهروندان داراي معلوليت 
در صحن علني و با حضور ذينفعان ايجاد 
كنيم.« در پايان بازديــد يكي از فعاالن 
عضو كمپيــن معلوالن گفــت: »پويش 
بعد از گذراندن اين مرحله و با بررســي 
تمام جوانب و با كمك مديريت شــهري 
و همفكري با جامعه بــزرگ معلوالن به 
تدوين شــيوه نامه اجرايي اقــدام كرده 
و تالش خواهــد كرد تا بــا ايجاد فضاي 
مناسب مشاركت تمامي شــهروندان را 
نسبت به موضوع تردد امن و راحت جلب 
كند تا بــا حضور جدي خود مشــكالت 
تردد را به عنوان يــك مطالبه اجتماعي 
با اســتفاده از پلتفرم هاي آنالين و آسان 
به اطالع مديران ذيربط رسانده و پيگير 

اصالح آن شوند.« 

مناسب سازي 110بوستان
مناسب سازي 110بوستان براي استفاده 
معلوالن و توان يابان در شــهر تهران به 
پايان رسيده اســت؛ درحالي كه امسال 
مناسب ســازي 22بوســتان ديگــر در 
دستور كار شهرداري تهران قرار دارد. به 
گزارش همشهري، معاون خدمات شهري 
شهرداري تهران در نشستي با محوريت 
مناسب ســازي بوســتان ها و مياديــن 
ميوه و تره بار براي اســتفاده معلوالن و 
توان يابان در سطح شــهر تهران، گفت: 
»تاكنون 110بوســتان براي اســتفاده 
توان يابان عزيز مناسب سازي  شده و در 
سال99 نيز 22بوســتان در دستور كار 

با آغاز پايش هاي محله به محله براي مناسب سازي 
معابر شهر تهران

 پويش »شهر تراز«
به مرحله اجرا رسيد

محمد سرابي
خبر نگار

يادداشت

ليوان پر دوچرخه سواري

ديروز يكي از كانال هاي تلگرامي تصويري 
از شــهردار تهران هنگام دوچرخه سواري 
در قالب پويش سه شــنبه هاي بدون خودرو را منتشر كرد و در 
شرحش نوشت: »دوچرخه سواري شهردار تهران و هيأت همراه 
در الين وسط خيابان، باعث ايجاد اختالل در ترافيك خودروهاي 
عبوري شده است.« پس از انتشار اين تصوير، چند كانال محدود 
ديگر در فضاي مجازي با همين تِم )زمينه( به موضوع پرداختند 
و دوچرخه سواري تعدادي از مديران شــهري را شوآف و باعث 

برهم خوردن نظم ترافيكي عنوان كردند.
واقعيت آن است كه در مورد پرداختن به ترويج دوچرخه سواري 
در شهر با نگاه به نيمه خالي ليوان، سخن بسيار مي توان  گفت و 
نقد فراوان مي توان نوشت، اما هنر در اين است كه به بُعد درست 
قضيه پرداخته شود؛ اينكه حركت مديران عالي رتبه در استفاده 
از وسايل حمل ونقل پاك، مورد هجمه  قرار گيرد و درباره اقدام 
آنها منفي بافي صورت بگيرد، كار سختي نيست. مهم اين است كه 
وضعيت فعلي تحليل، نيازها بررسي و اقداماتي كه انجام مي شود، 
مورد نقد قرار گيرد. اينكه بگوييم زيرساخت هاي كالنشهري به 
وسعت تهران، آماده توسعه دوچرخه سواري نيستند، كامال واضح 
و آشكار است. نگاه واقع بينانه هم بر اين موضوع صحه مي گذارد 
كه با توجه به شيب زمين در تهران، دهه ها شهرسازي با رويكرد 
خودرومحوري و توســعه با ديــد تامين منابع مالي گســترده، 
بهره گيري از وسايلي همچون دوچرخه، موتور برقي و خودروهاي 

تك سرنشين پاك، بسيار سخت است؛ اما غيرممكن نيست.
براي روشن  شدن هدف از اين نوشتار، عنوان چند نكته ضروري 

مي نمايد.
اگر كاله خود را قاضي كنيم، به طور حتم بر افزايش تعداد 

دوچرخه ســواران شــهر تهران و ايجاد مسيرهاي ويژه 1
دوچرخه طي 2سال اخير مهر تأييد خواهيم زد. بي ترديد اينكه 
كليددار شــهر، پيشگام شده و اغلب سه شــنبه هاي هر هفته با 
دوچرخه در محل كار حاضر مي شــود، بــر چنين افزايش هايي 

تأثيرگذار بوده است.
آنهايي كه تالش براي افزايش استفاده از دوچرخه در شهر 

را زير ســؤال مي برند، حتي اگر يك نگاه كوتاه به تغيير 2
رويكردهاي بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا بيندازند، به سادگي 
خواهند دريافت كه برنامه توسعه پايدار 3محور اصلي دارد؛ 1- 
فاصله گيري از ساخت وســازهايي كه منجر به افزايش جمعيت 
شهرنشيني مي شود، 2- توسعه قلمروهاي همگاني و اختصاص 
فضاهاي بيشتر از معابر عمومي به دوچرخه و وسايل حمل ونقل 
پاك و 3- هوشمندسازي. در ماه هاي اخير و همزمان با پاندمي 
ويروس كرونا در جهان، مقاله ها و پژوهش هاي متعددي منتشر 
شده كه همگي حاكي از فوايد دوچرخه سواري بر سالمت و مبارزه 
با بيماري كوويد-19 است. شــايد باورش سخت باشد كه كرونا 
باعث شــده تا علم شهرســازي براي آينده دستخوش تغييرات 
گســترده براي بهينه ســازي فضاي خانه، افزايــش دوركاري، 
گسترش فضاهاي همگاني و توسعه شــهر با محوريت انسان به 
جاي خودرو  شده اســت. به طور نمونه، اواخر سال گذشته )ماه 
مارس 2020 ميالدي( بود كه بيل دوبالزيو، شــهردار نيويورك 
براي مقابله با كروناويروس، پيشنهاد استفاده از دوچرخه را ارائه 
داد. حاال با گذشت 4ماه از پيشنهاد او تعداد خودروهاي كمتري 
در خيابان هاي شــهر نيويورك ديده مي شود؛ اگرچه هنوز مترو 
شلوغ اســت اما افزايش 50درصدي تردد دوچرخه در پل هاي 
اتصال منهتن به بروكلين و كوئينز در مقايسه با  ماه مارس رخ داده 
است. مركز دوچرخه اشتراكي نيويورك سيتي نيز شاهد افزايش 
تقاضاي افراد نسبت به سال گذشته به ميزان 67درصد بوده است. 
همچنين شهردار پاريس  در حال تغيير خيابان ها به نفع عابران و 
دوچرخه سواران است. خانم آنه ايدالگو معتقد است در پايتخت 
فرانسه بايد استفاده از خودرو كاهش يابد. آمارها نشان مي دهد 
از زمان شيوع كرونا تاكنون حدود 50كيلومتر ديگر از خيابان هاي 
پاريس را دوچرخه سواران به تسخير خوده درآورده اند. به اين دو 

شهر بايد ميالن، بوگوتا و ليسبون را هم افزود.
دوچرخه سواري بيشتر  از اينكه بخواهد نقد شود، نياز به 

حمايــت دارد؛ چراكه اســتفاده از 10دوچرخه به جاي 3
10خودرو باعث كاهش 180تن آلودگي هوا مي شــود. از طرف 
ديگر با هر ساعت دوچرخه سواري دســت كم، 600كيلوكالري 
سوزانده خواهد شد. همچنين آمار سازمان بهداشت جهاني، از 
جلوگيري انتشار 52كيلوگرم آلودگي هوا در برابر 312كيلومتر 
دوچرخه سواري هر نفر براي مدت 8ماه، حكايت مي  كند. از همه 
مهم تر نيز اينكه با دوچرخه ســواري خودبه خود فاصله گذاري 

اجتماعي رعايت مي شود.

نتيجه: با مطالب مطرح شده، مي توان نتيجه گرفت كه درباره 
دوچرخه سواري، ليواني با نيمه خالي وجود ندارد كه بخواهيم از 
چنين زاويه اي به آن نگاه كنيم. مزاياي دوچرخه سواري به حدي 
زياد  است كه بي شــك بايد گفت اين وســيله دوست داشتني، 
ليواني پر از فايده را جلوي روي مان مي گذارد. عالوه بر اين، اگر 
شــهردار و تيم همراه باعث ترافيك خودروها در پشت سرشان 
شــده اند، بايد گفت كــه نتيجه الزم تاحدودي حاصل شــده، 
زيرا همانطور كه پژوهش ها نشــان مي دهد، اگر عابران پياده و 
دوچرخه سواران بخواهند  حق خود را بگيرند، بايد عرصه اي كه 
در سيطره خودروها درآمده را به نفع خود بازستانند؛ همانگونه 
كه راننده ها در پاريس بعد از 2 ماه قرنطينه متوجه شدند، عالوه 
بر خيابان هاي قبلي، معابر ديگري هم به رويشــان بسته شده و 
تنها دوچرخه ها، خودروهاي برقــي و عابران پياده حق تردد در 

آنها را دارند.

حامد فوقاني
دبير گروه شهري

3دهه قبل به پزشكان اجازه داده شد 
كه در خانه هــا كار كننــد. احتماال ايمني

مقصود اصلي همان مطب هاي يكي 
دو اتاقه بود ولي استفاده از اين مجوز قانوني به جايي 
رسيد كه حاال كل قسمت هاي يك كلينيك را در 
آپارتماني جاي مي دهند كه در اصل براي سكونت 

ساخته شده است.
  براســاس ماده واحده قانون محل مطب پزشكان 
مصوب ســال 1366مجلس شــوراي اســالمي، 
فعاليت شغلي پزشــكان و صاحبان حرف وابسته 
در ساختمان هاي مسكوني تجاري ملكي و اجاري 
بالمانع است اما در بعضي خيابان هاي شهر تعداد 
مطب ها، آزمايشگاه ها، عكسبرداري هاي پزشكي و 
كلينيك ها به حدي رســيده كه از تعداد خانه هاي 
مســكوني بيشتر شده اســت. نه اين ساختمان ها 
استاندارد هاي فني يك مركز پزشــكي را دارند و 
نه معابر مجاور آنها براي رفت وآمد دائمي بيماران 

مناسب هستند.
حادثه كلينيك سينا اطهر )مركز جراحي محدود 
سينا مهر شــميران( كه از آتش ســوزي شروع و 
به انفجار كپســول هاي گاز ختم شــد يكي از اين 
موارد اســت. با وجود نزديك بــودن اين مركز به 
ايستگاه آتش نشــاني، امدادرســاني به آن دشوار 
بود و آتش ســوزي در طبقات پاييني ســاختمان 
مشكل را بيشتر كرد و نتيجه آن كشته شدن 19نفر 
و مصدوميت 14 نفــر بود. بالفاصلــه ارگان هاي 
مختلف تحقيق درباره حادثه را شروع كردند و همه 
در انتظار نتايج تحقيقاتي هستند كه بايد مقصر را 

مشخص كند.
اخيرا رئيس ســازمان بازرسي كل كشور از تدوين 
گزارش بررسي 430 مركز درماني و بيمارستاني و 
صدور و ابالغ اخطار براي مراكزي كه ايمني الزم را 
نداشته اند خبر داد. حجت االسالم حسن درويشيان 
بر قصور شهرداري تهران و وزارت بهداشت نسبت 
به نظارت بــر تغيير كاربري محل كلينيك ســينا 

اطهر تأكيد كرد.
ســاختمان اين كلينيك در ابتدا مسكوني بوده و 
ظاهرا از سال 70تبديل به مركز درماني با كاربرد 
عكســبرداري پزشكي شده است. ســينا اطهر در 

هنگام حادثه شــامل بخش هاي جراحي زيبايي، 
راديولوژي و داروخانه مجهز بود و 5طبقه داشت كه 
آتش سوزي در طبقه منفي 2 آن رخ داد. مأموران 
سازمان آتش نشاني شهرداري تهران در سال هاي 
1394، 1396، 1397 و 1398 سراغ اين ساختمان 
رفته و بعد از بازديــد، اخطارهــاي الزم در قالب 
دستورالعمل ايمني به ساختمان ارائه شده است. 
اهالي كوچه ماهــرو زاده و مراجعــان به كلينيك 
سينا، شــاهد حمل و دپوي كپسول هاي اكسيژن 
بودند و درنهايت همين كپســول ها ابعاد حادثه را 

چند برابر كرد.

پلمب  ساختمان ناايمن
اگر در شرايط اقتصادي و اجتماعي ناشي از بيماري 
كرونا ، شهرداري واحد هاي غيراستاندارد درماني را 
پلمب كند واكنش پزشــكان و بيماران چه خواهد 

بود؟ 
از مدتي قبــل موضوع تغيير كاربــري با توجه 
به اســتحكام بنا و شــرايط ايمني مورد تأييد 
آتش نشــاني مطرح شــده بود اما براي مدتي 
طوالني بــه مرحله عمــل نرســيد در نتيجه 
اكنون تعداد زيادي از كلينيك ها در بنا  و بافت 
مسكوني مشغول كار هستند. شهرداري نيز به 

سازمان بازرسي كل كشور، وزارت بهداشت و شهرداري را در زمينه كنترل تغيير كاربري كلينيك سينا مقصر اعالم كرد اما آيا شهرداري از قدرت و حمايت الزم براي پلمب برخوردار بوده است؟

آپارتمان هايي كه كلينيك و ناايمن مي شوند
براساس يك قانون از سال 1366 واحد هاي درماني مي توانند در ساختمان هاي مسكوني به كار بپردازند

اســت. همچنين از 250ميــدان و بازار 
ميوه و تره بار در شــهر تهــران تاكنون 
30بازار مناسب سازي شده اند و 26بازار 
جديد در حال ساخت نيز مناسب سازي 

خواهند شد.« مجتبي يزداني ادامه داد: 
»هرسال تعدادي از بوستان ها در مناطق 
22گانه براي اســتفاده توان يابان عزيز 
مناسب سازي  مي شود. سازمان زيباسازي 

نيز وظيفه خريد و تامين تجهيزات الزم 
همانند ست هاي ورزشــي، المان هاي 
پاركي، مناسب ســازي  ســرويس هاي 
بهداشتي و... را براي استفاده توان يابان 
و معلوالن عزيز برعهده دارد.« علي اصغر 
عين القضات، مشــاور معاونت شهرسازي 
و معماري شــهرداري در امور توان يابان 
نيز در اين جلســه ضمن تقدير و تشــكر 
از اقدامــات معاونت خدمات شــهري در 
راستاي مناسب سازي  ها، گفت: »معاونت 
خدمات شــهري يكــي از معاونت هايي 
اســت كه پيش از اعــالم شــيوه نامه و 
دستورالعمل هاي قانوني اقدامات خوبي 
را در جهت مناسب ســازي  بوســتان ها و 
ميادين آغــاز و اجرايي كرده اســت.« او 
ادامه داد: »با برنامه ريزي هاي الزم براي 
4معاونت شهرداري تهران، مشاوراني براي 
معلوالن تعيين شده است. همچنين براي 
حفظ كرامت انساني معلوالن و توان يابان 
عزيز، نماينده اي از سوي انجمن ناشنوايان 
ايران نيز معرفي شــده است كه همراه ما 
در اين راه خواهد بــود.« عين القضات به 
همكاري هاي خوب ميادين ميوه و تره بار 
در راستاي مناسب ســازي  بازارها اشاره 
كرد و گفت: »اقدامات بسيار خوبي نيز در 
ميادين ميوه و تره بار به شكل خودجوش و 
براساس شيوه نامه اعالم شده انجام شده 

است كه جاي تقدير و تشكر دارد.« 
در اين نشســت علي محمــد مختاري 
مديرعامل سازمان بوســتان ها و فضاي 

ســبز شــهر تهــران، سيدســعيد راد 
مديرعامل ســازمان مديريــت ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداري تهران، برزين 
ضرغامي مديرعامل سازمان زيباسازي 
شهر تهران، ميثم عنقايي مديركل اداره 
كل برنامه ريزي و توســعه امور خدمات 
شهري، نماينده جامعه ناشــنوايان و... 
حضور داشــتند. در جريان اين جلســه 
مديــران عامل ســازمان بوســتان ها، 
ميادين ميــوه و تره بار و زيباســازي به 
ارائه گزارش هايي پيرامــون برنامه ها و 
اقداماتشان در راستاي مناسب سازي  ها 

پرداختند.

ادعاهايوزارتكاروبهداشتبررسيميشود

زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت شوراي شهر تهران
نمايندگان 2وزارت كار و بهداشت هنوز به ابهامات حادثه كلينيك جراحي محدود سينامهر شميران 

پاسخ نداده  اند. مرجع قضايي، تيم 11نفره اي را براي بررسي علل حادثه برگزيده است.
تاكنون نمايندگان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشــكي شهيدبهشتي پاسخگويي الزم را 
نداشتند و در جلسه اي كه اين نماينده وزارت كار به صحن شورا آمد هيچ فرصتي براي گفت وگو 
كردن و طرح سؤاالت از سوي اعضاي شوراي شهر نبود. نماينده وزارت كار فرصت گفت وگو درباره 
ادعاهايي كه مطرح شد را نداد و حتمًا در كميته ويژه بررســي ابعاد حادثه سينامهر، از نماينده 
اين وزارتخانه دعوت مي كنيم و موضوعات را دقيق تر بررســي خواهيم كرد. هم اكنون با توجه به 
مشخص نشدن ابعاد اين پرونده در مرحله قضاوت نيستيم. مرجع قضايي تيم 11نفره اي را برگزيده 
كه در حال بررسي علل اين حادثه دلخراش هستند. اين گروه جلسه اي نيز با شوراي شهر داشته اند 
و منتظر نتيجه گزارش نهايي شان هستيم و براساس اين گزارش مرجع قضايي حكمش را خواهد 

داد. )مهر(

جز صدور اخطاريه براي اين واحد ها راه ديگري 
ندارد.

وقتي يك ساختمان براي كاربرد صرفا مسكوني 
ساخته شده يا به اندازه اي قديمي و فرسوده است 
كه بيم تخريــب آن مي رود، وزارت بهداشــت يا 
اتحاديه  صنفي مرتبط مي تواند هنگام صدور مجوز 
كار موضوع ايمني ســاختمان را مورد توجه قرار 
دهد. اما تنها اقدامي كه شهرداري مي تواند انجام 
دهد اين اســت كه براي واحد هايي كه آلودگي و 
مزاحمت براي شهروندان ايجاد كرده اند، بنابر بند 
20 ماده 55 قانون شهرداري ها از عنوان مزاحمت 
استفاده و حكم قضايي دريافت كند. در اين صورت 
هم معموال بعد از 24 ســاعت دستور فك پلمب 

صادر مي شود.
عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران با اشاره به 
اينكه همه مدارك مربوط به حادثه ســينا مهر و 
ابعاد آن توســط كميته ويژه شوراي شهر در حال 
جمع آوري است، گفت: »به نظرم دو قصور مشخص 

توسط شهرداري در اين زمينه وجود دارد«.
زهــرا نژادبهرام ادامــه داد: »اجــرا نكردن رأي 
كميســيون ماده 100و پيگيري نشدن تذكرها 
و اخطارهــا دو قصوري اســت كه شــهرداري 
انجام داده و ســبب حادثه كلينيك ســينا مهر 
در كنار ســاير علل اين حادثه شده است«. عضو 
ديگر شــوراي شــهر تهران با تأكيد بر اينكه هر 
نوع نظارت بايــد ضمانت اجرايي مؤثر داشــته 
باشــد، اظهار كــرد: »در مورد خــودرو همواره 
يك ضابــط قضايي به نام پليس وجــود دارد كه 
مي تواند با خودرو هاي فاقد معاينه فني برخورد 
كند. اما در مورد ســاختمان ها كه گســتردگي 
 بيشتري نســبت به خودرو دارند، ضابط قضايي

 همچون پليس وجود ندارد«.
بهاره آروين با بيان اينكه انتشار عمومي اطالعات 
سبب مي شود مردم درصورت مشاهده پلمب يك 
ســاختمان ناايمن همراهي كننــد، گفت: در اين 
مسير مي توانيم از سياست هاي تشويقي استفاده 
كنيم و اگــر مالكين اقدام به ايمني ســازي  و اخذ 
گواهي معاينه فني كننــد، بايد عوارض آنها كمتر 
از ســاختمان هايي باشــد كه فاقد گواهي ايمني 

ساختمان هستند.
به گفتــه رضــا كرمي محمدي، رئيس ســازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، پايتخت 
50بيمارستان باالي50سال دارد كه شرايط ايمني 
و استانداردهاي الزم را ندارند. ظاهرا نزديك نيمي 
از بيمارستان هاي تهران كه بايد در شرايط بحراني 
نجات بخش شهر و شهروندان باشند، خود به درمان 
فوري نياز دارند. مهدي داوري، مديرعامل سازمان 
آتش نشاني تهران نيز از شناسايي 100ساختمان 
درماني و مسكوني پرخطر در تهران خبر داده است 
كه بعضا نوساز هستند. در زمانه كرونا مراكز درماني 
و بيمارستاني بيشتر از هرجاي ديگر مراجعه كننده 
دارند و به همين نسبت احتمال وقوع حادثه در آنها 
هم زياد است؛ حوادثي كه خسارات جاني بزرگي 

در پي خواهد داشت.

دسترس پذيري باعث ديده شدن معلوالن مي شود
مهدي صادقي، فعال اجتماعي حوزه معلوالن

يكي از مشكالت »دسترس پذير نبودن« شــهر اين است كه حضور معلوالن در آن 
كاهش پيدا مي كند و باعث تقويت اين تصور غلط مي شــود كه تعداد معلوالن زياد 
نيست و در نتيجه نياز چنداني هم به مناسب ســازي  معابر وجود ندارد. در مقابل 
مي بينيم كه در كشورهاي توسعه يافته به دليل در دسترس بودن شهر براي معلوالن، 
وجود آنها و تامين نياز هاي آنها هم بيشتر در مقابل چشم شهروندان قرار مي گيرد. 
پويش »شهر تراز« در فاز اول به دنبال رفع مشكالت ساختاري و پس از آن به دنبال 

موضوعات فرهنگي است.
كشور ما به سمت ســالمندي پيش مي رود و تا 2دهه ديگر بخش زيادي از جمعيت 
نيازهايي خواهند داشت كه اصالح ساختار شهر براي عبور و مرور در راس آن قرار 
دارد. متأسفانه نه تنها فضا هاي شــهري غيرقابل دسترس از گذشته انباشته شده 
است، بلكه ديدگاه فرهنگي جامعه هم به اندازه كافي حساس نيست. اگر ما بدانيم 
كه با اشغال جاي پارك مخصوص معلوالن دسترســي آنها را چقدر دور مي كنيم و 
با كفپوش كردن مناســب پياده رو مقابل ملك خود چقدر به رفت وآمد آنها كمك 
مي كنيم، خواهيم توانست به آينده اميدوار باشيم. اكنون هم شايد در مدت كوتاه به 

حد ايده آل نرسيم اما دستاورد هاي مطلوبي خواهيم داشت.
در پروژه پياده راه رودكي؛ ابتدا قرار بود مسيرهاي حركت معلوالن و خطوط حسي 
نابينايان ايجاد شود. مراحل اوليه هم به همين شكل پيش رفت اما كساني كه مراحل 
نهايي را انجام مي دادند تصور كرده بودند رفت وآمد نابينايان در اين قسمت شهر زياد 
نيست، پس احتياجي به ايجاد خطوط حسي هم نيست. در نهايت شهرداري افتتاح 
پروژه را عقب انداخت تا اين خطوط ساخته شود. اين كار هزينه اي سربار پروژه كرد 
كه اگر از ابتدا به آن توجه شده بود كاهش پيدا مي كرد. با اين حال جاي خوشحالي 
دارد كه حضور معلــوالن مورد توجه قرار گرفت و اميدواريم »دســترس پذيري« 

به صورت يك چك نهايي در تمام پروژه ها درآيد.
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بوســتان   110 تاكنــون 
بــراي اســتفاده توان يابان 
مناسب ســازي  شــده و در 
سال99 نيز 22 بوستان به آن 
افزوده می شود. از 250 ميدان 
ميوه و تره بار تهران نيز تاكنون 
30 ميــدان مناسب ســازي 
شــده اند و 26 بــازار در حال 
ســاخت نيز مناسب ســازي 
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نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز همچون روز هاي گذشته 
روي موج رشد سهام شركت هاي دولتي22هزارو 774واحد رشد كرد 

اما شاخص هم وزن با نزول مواجه شد.
به گزارش همشهري، رشد شــاخص بورس همچنان ادامه دارد و اين 
رشد با انتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي مواجه شده است. اين 
روز ها به غير از منتقداني كه خارج بورس به رشد شتاب گونه شاخص 
ايراد مي گيرند، فعاالن بازار ســرمايه هم از رشد شتابان شاخص هاي 
بورس انتقاد مي كنند، چراكه بخش عمده رشد شاخص بورس مربوط 
به شركت هاي بزرگ دولتي است كه وزن زيادي روي شاخص بورس 
دارند و اندك نوساني در قيمت سهام اين شركت ها مي تواند تالطم هاي 
زيادي را در شاخص بورس ايجاد كند. انتقاد و ايراد فعاالن بازارسرمايه 
بي راه هم نيست فقط كافي است نگاهي به آمار ها بيندازيد تا متوجه 
شويد رشد اصلي بورس عمدتا ناشي از رشد ارزش سهام شركت هاي 
شاخص ساز و دولتي اســت. دولت كه ارديبهشــت امسال بخشي از 
سهامش را در بانك هاي تجارت، صادرات، ملت بيمه البرز و بيمه اتكايي 
امين در قالب يك صندوق ســرمايه گذاري با نــام دارا يكم در بورس 
فروخت اكنون در تالش است تا سهام پااليشــگاه ها، خودروسازها و 
تعدادي از شــركت هاي توليد كننده محصوالت فلزي را در قالب دو 
صندوق ديگر با نام هاي دارا دوم و سوم بفروشد. دولت كه تحت تأثير 
مشكالت اقتصادي و تحريم ها با كسري بودجه مواجه است قصد دارد 
با فروش سهامش بخشي از كســري منابع مالي اش را جبران كند به 
همين دليل رشــد قيمت سهام اين شــركت ها مي تواند منابع مالي 
بيشــتري را نصيب دولت كند. به زعم تحليلگران علت رشــد قيمت 
سهام اين شركت ها همين موضوع است و اتفاقا سهامداران هم در اين 
ماجرا دولت را همراهي كرده اند و سهام اين شركت ها هر روز با تقاضا 
مواجه است اما رشد قيمت سهام اين شركت ها مخاطرات زيادي را هم 
براي بازار سرمايه ايجاد كرده است.به طوري كه بخش عمده نقدينگي 
وارد سهام اين شركت ها شده و هر روزمنابع مالي زيادي صرف خريد 
سهام اين شركت ها مي شود.آمار ها نشان مي دهد كه در مبادالت روز 
گذشته هم، رشد شاخص بورس عمدتا ناشــي از همين موضوع بود 
چراكه با وجود رشد1.25درصدي شاخص كل تحت تأثير سهام مورد 
حمايت دولت؛شاخص هم وزن كه تحت تأثير تعداد نمادهاي مثبت يا 
منفي اســت، 031درصد افت كرد.آمارها همچنين نشان مي دهدكه 
ديروزدربورس تهران ارزش سهام 209شركت افت كرد و در مقابل فقط 
ارزش سهام 120شركت رشد كرد.اين عدد نشان مي دهد كه بخش 
عمده رشد ناشي از افزايش قيمت سهام شركت هاي بزرگ و شاخص ساز 
بوده است؛ به نظرمي رســد بورس تهران بايد فكري به حال محاسبه 

شاخص بكند تا اين شاخص واقعيت هاي اصلي بازار را نشان دهد.

معامالت ديروز 
در مبادالت روز گذشته 31هزارو 550ميليارد تومان اوراق بهادار در 
بورس و فرابورس مورد دادوستد قرارگرفت كه نسبت به روز دوشنبه 
10درصد رشد داشت. ديروزهمچنين شركت هاي ايران خودرو، سايپا 
و پااليش نفت اصفهان كه قرار است سهامشان در قالب صندوق هاي 
دولتي به مردم فروخته شود با بيشترين تقاضاي خريد مواجه بودند و 

بخش عمده نقدينگي صرف خريد سهام اين شركت ها شد.
در مبادالت ديروز همچنين مشخص شد شــركت هاي فوالدسپيد 
فراب كوير، سيمان هگمتان، شهداب ناب خراسان و توليد مواداوليه 
داروپخش مجوز افزايش سرمايه 200، 45، 247 و 43 درصدي گرفتند 
و آماده برگزاري مجمع فوق العاده شدند. نماد معامالتي شركت بيمه 
تجارت نو هم پس از افشاي اطالعات با اهميت درفرابورس بازگشايي 

شد و قيمت سهامش با 47درصد رشد مواجه شد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

 شاخص كل بورس
1844858227741.25واحد

 ارزش معامالت 
31550299210.48ميليارد تومان

 7.27 -203867-2600393تعداد معامالت
 ارزش بازار

8055140.17هزار ميليارد تومان

رشد بورس روي موج سهام دولتي

همزمان با شــدت گرفتن 
موج حمالت دوباره ويروس توسعه

كرونــا، زنگ خطــر براي 
تعطيلي بنگاه هــاي اقتصــادي به صدا 
درآمده و سياســت هاي تسكين دهنده 
زخم هاي به جا مانده از موج نخست حمله 
كرونا در حال خنثي شــدن اســت. در 
تازه ترين تصميم گيري، ســتاد تسهيل و 
رفع موانع توليد كشــور تصميم گرفت تا 
واحد هاي توليدي داراي چك برگشــتي 
داراي 50نفر شــاغل و بيشــتر بتوانند 
همچنان از خدمات بانكي بهره مند شود. 
همزمــان بانك مركزي گــزارش داده تا 
22تيرماه امســال 5هــزار و550واحد 
كسب وكار موفق به دريافت كمك بانك ها 
بــه ارزش 575ميليــارد ريال شــوند. 
همشهري پيش از اين در گزارشي نسبت 
به خطرات حمله دوبــاره كرونا به اقتصاد 
ايران و البته آســيب ديدن كسب وكارها 
هشدار داده و تأكيد كرده بود كه درصورت 
رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشــتي و 
فاصله گذاري هاي تعريف شــده ممكن 
اســت برخــي اصنــاف و بازارهــا بــا 
محدوديت هاي جدي مواجه شده و حتي 
مرزهاي تجاري كشور دوباره بسته شود. 
دولت در تازه ترين تصميم خود اعالم كرده 
است كه تامين ارز و مواد اوليه واحدهاي 

توليدي را با قوت ادامه مي دهد.
به  گزارش همشهري، ميثم زالي، دبير ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد كشور با اشاره به 
ارائه گزارشي از سوي اين ستاد به سران قوا 
اظهار كرد: رئيس قوه قضاييه دستوراتي را 
به  منظور افزايش سطح همكاري دستگاه 
قضا با ستاد تسهيل و رفع موانع توليد صادر 

كرده و نسبت به تعيين نماينده ه اي ويژه 
براي اجرايي شدن مصوبات معطل مانده 

در اين ستاد، قول مساعدت داد.
وي تصريح كرد: وضعيــت بدهي بانكي 
حدود 120واحد توليدي بالتكليف است 
و درصورتي كه تكليف اين واحدها هر چه 
زودتر مشخص نشــود، با قرار گرفتن در 
فهرست بدهكاران غيرجاري و محروميت 
از خدمات بانكي، خطر بروز مشــكالت 

بسيار براي اين واحدها وجود دارد.
او خاطرنشان كرد: تعليق محدوديت  هاي 
مندرج در مــواد 5 و 21 قانــون اصالح 
قانون صدور چك در سال جهش توليد، 

محور ديگر اين جلســه بود و به خصوص 
اينكه پيش از ايــن، واحدهايي با حداقل 
100كارگــر كه به دليل چك برگشــتي 
دچار محدوديت  هاي اين دو ماده  قانوني 
مثل دريافت دســته چك و صدور چك 
جديد در سامانه صياد و استفاده از چك 
مــوردي و همچنين افتتاح حســاب يا 
دريافت تسهيالت بانكي شــده بودند، از 

اين محدوديت ها مستثنا مي شدند.
دبير ســتاد تســهيل و رفع موانع توليد 
كشور ادامه داد: اما اكنون در جلسه ستاد 
تســهيل و رفع موانع توليد، مقرر شــده 
توليدكنندگان داراي 50 شاغل به باال نيز 
از اين شروط مســتثنا شوند كه پيشنهاد 
مربوطه به هيأت وزيران منعكس خواهد 
شــد تا با بهره مندي واحدهاي توليدي 
داراي چك برگشتي از خدمات بانكي، از 

تعطيلي اين واحدها جلوگيري شود.
زالي با اشــاره به ضرورت حفظ وضعيت 
موجود در بخش صنعــت و معدن گفت: 
قرار است بانك مركزي، در جلسه بعدي 
ستاد، درخصوص نحوه پرداخت تسهيالت 
تا پايان ســال به تفكيك بانك هاي عامل، 

گزارش هاي الزم را ارائه كند.

تأمين ارز و مواد اوليه توليد 
حسن روحاني، رئيس جمهور روز گذشته 
در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 

تأكيد كرد كه دولت بــه فعاالن اقتصادي 
اطمينان مي  دهد كه چرخ توليد كشور با 
قوت و با تامين ارز و مواد اوليه مورد نياز به 
حركت خود ادامــه خواهد داد. وي با بيان 
اينكه اداره كشــور با كمترين اتكا به نفت، 
قدرت  نمايي ايران در جنگ اقتصادي است، 
گفت: اداره و مديريت كشور در اين شرايط 
بسيار سخت، توانمندي ملت برابر آمريكا 

در دستيابي به اهداف ضد ايراني است.
وي با اشــاره به مقابله با بيماري عالم گير 
كوويــد-19 كه اقتصــاد ايــران و همه 
كشورهاي جهان را دچار اختالل و چالش 
بزرگ كرده است، افزود: دولت در چنين 
شــرايطي كه حتي برخي كشــورهاي 
توســعه يافته نيــز در تاميــن و توزيع 
نيازهاي روزمره مردم با مشــكل مواجه 
شدند، با تدابير ويژه و آمادگي ساختارها 
و دســتگاه ها با همكاري مردم از اين فضا 

نيزعبور كرده و خواهد كرد.
رئيس جمهور تامين نيازهاي ضروري مردم و 
توليد كنندگان را از اولويت هاي دولت عنوان 
كرد و با تأكيد بر تالش همه  جانبه مسئوالن 
در اين زمينه، گفت: تاكنون نيازهاي اساسي 
و ضروري مردم و توليد كنندگان تامين شده 
و قطعا دستگاه هاي مرتبط بايد با همكاري 
نهادهاي نظارتي، قيمت هــا را كنترل و از 
نوســانات مقطعي و بدون دليل جلوگيري 

كنند.

نجات بنگاه هاي توليدي از حمله دوم كرونا
محروميت دارندگان چك برگشتي داراي 50نفر شاغل برداشته شد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز 1.25درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

ســتاد مقابله با كرونا در هفتــه دوم تيرماه 
مصوبه اي براي شرايط ويژه كرونا ابالغ كرد كه مسكن

براساس آن موجران مكلف شدند قراردادهاي 
اجاره موجود را تا 3 ماه پس از عادي شــدن شــرايط كرونا 
تمديد كننــد و قيمت اجــاره را نهايتا در شــهر تهران تا 
25درصد، در كالنشهرها تا 20درصد و در ساير نقاط شهري 

تا 15درصد افزايش دهند.
بررسي هاي همشهري و همچنين پيگيري از فعاالن بازار 
مسكن حاكي از اين اســت كه فعال به واسطه قاطعيت اين 
مصوبه در طرفداري از مستأجران، بازار اجاره آرام و دغدغه 
اجاره نشين ها كمتر شده  است؛ هرچند اين وضعيت موقتي 

بوده و فقط تا عادي شدن شرايط كرونا پابرجاست.

اثرات قاطعيت يك قانون
فعال به واســطه قاطعيت مصوبه ســتاد مقابله با كرونا در 
حمايت از مســتأجران، بــراي بخش عمــده قراردادهاي 
اجاره كه زمان سررسيد شــدن آنها در ماه هاي آتي است 
وضعيت مساعدي ايجاد شده؛ چراكه براساس اين مصوبه، 
موجران فقط درصورتي كه مستأجر به تعهدات قبلي خود 
عمل نكرده باشد و به افزايش اجاره بها تا سقف تعيين شده 
رضايت ندهد و درصورتي كه ملك را رسما فروخته باشند 
مي توانند طالب تخليه ملك باشند و حكم تخليه بگيرند، در 
غيراين صورت، قانون تمام قد از مستأجر حمايت مي كند و 
هيچ كدام از مراجع قضايي حكم تخليه براي او صادر نخواهد 

كرد. نايب رئيس اول اتحاديه مشــاوران امالك مي گويد: 
گرچه براساس قانون تجارت، قانون مدني و قانون مالك و 
مستأجر، دولت و هيچ نهاد ديگري نمي تواند در قيمت گذاري 
دستوري مسكن و بازار اجاره ورود پيدا كند؛ به واسطه اينكه 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا براي شرايط ويژه كرونا ابالغ شده 
و در حكم قانون جديد الزم االجراست، همه بايد به آن عمل 
كنند و در اين ميان به واســطه قاطعيتي كه در اين مصوبه 
براي حمايت مســتأجران تا 3ماه پس از اتمام دوره كرونا 
وجود دارد، بازار نيز به آن تن داده است. حسام عقبايي در 
گفت وگو با همشهري، مي افزايد: در شرايط فعلي همچنان 
قراردادهاي اجاره با توافق موجر و مستأجر منعقد مي شوند 
اما هم به دليل اين مصوبه و هم به دليل اينكه موجر و مستأجر 
براي يافتن مستأجر جديد و مســكن استيجاري جديد با 
محدوديت هاي ناشــي از كرونا مواجه هستند، فضاي كلي 
بازار در مسيري كه مصوبه ستاد مقاله با كرونا تعيين كرده 
حركت مي كند و تنش قيمت اجاره ،كاهش پيدا كرده است.

انباشت تقاضاي اجاره خنثي شد
شيوه كرونا از اوايل اســفند98 رسما در كشور تأييد شد و 
به اعمال محدوديت هاي سختي انجاميد كه بازار مسكن 
و اجــاره را تقريبا تعطيل كرد. ايــن محدوديت ها تا پايان 
فروردين ادامه داشت و پس ازآن نيز به واسطه فرارسيدن ماه 
مبارك رمضان عمال بازار مسكن و اجاره با وقفه يك ماهه 
در فعاليت هاي معمول مواجه شد. در اين شرايط آن دسته 

از قراردادهاي اجاره كه در دوره كرونا سررســيد شده بود، 
براساس مصوبه ارديبهشت ستاد مقابله با كرونا به صورت 
خودكار تا تيرماه تمديد شد. وقفه چندماهه در فعاليت بازار 
مسكن و تمديد دوماهه قراردادهاي اجاره تا تيرماه باعث 
شد بالفاصله پس از  ماه مبارك رمضان موجي از مستأجراني 
كه قرارداد آنها سررسيد شده بود يا تا پايان تابستان منقضي 
مي شــد براي يافتن مورد جديد اجاره وارد بازار شــوند؛ 
آن هم در شرايطي كه قيمت مســكن به شدت رشد كرده 
و بازار فروش مسكن با تب قيمتي باال مواجه بود. آن گونه 
كه عقبايي مي گويد: هجوم يكباره اين مستأجران به بازار، 
انباشت تقاضايي ايجاد كرده كه تحت تأثير عواملي مانند 
جهش قيمت مسكن و افزايش سوداگري در بازار، در تنور 
رشد قيمت اجاره دميد و اين بازار را متشنج كرد. اين مسئله 
كه به افزايش فشــار به دولت و مسئوالن حاكميتي دامن 
زده، در نهايت باعث شد ستاد مقابله با كرونا مصوبه تعيين 
سقف افزايش قيمت اجاره را ابالغ و از 8تيرماه الزم االجرا 
كند. نايب رئيس اتحاديه مشــاوران امالك مي گويد: ابالغ 
اين مصوبه باعث شده انباشت تقاضاي موجود در بازار اجاره 
رفع شود. در اين شرايط هرچند هنوز هم مالكاني هستند 
كه به دنبال باال بردن قيمت اجاره ملك خود هســتند؛ اما 
فضاي عمومي بازار طرفدار اجراي مصوبه اخير ستاد مقابله 

با كروناست.

   رعايت سقف اجاره بها استثنا نداردآتش بس در كوي مستأجران
مصوبه ســتاد مقابله با كرونا بــراي حمايت از بازار 
اجاره، مستقيما براي تمديد آن دسته از قراردادهاي 
اجاره ابالغ شده كه از اسفند گذشته سررسيد شده 
يا در ادامه دوره كرونا سررســيد خواهد شــد؛ اما 
عقبايي مي گويد: نظر بازار اين است قيمت گذاري در 
قراردادهاي اجاره جديدي كه در بازار منعقد مي شود 
و حتي قرارداد امالكي كه پيش ازاين اســتيجاري 
نبوده يا نوساز هســتند نيز بايد براساس ميانگين 
قيمت واحدهاي همسان در منطقه و با نگاهي به سقف 
قيمت تعيين شده در اين مصوبه تنظيم شوند. به گفته 
او، گرچه همچنان اصل انعقاد قرارداد اجاره براساس 
توافق طرفين استوار است؛ اما هم مالكاني كه واقف 
به مسئوليت اجتماعي خود هستند و هم مستأجراني 
كه از ساماندهي بازار اجاره طرفداري مي كنند، تالش 
مي كنند در قراردادهاي جديد نرخ شــكني نشود 
و قيمت ها باالتر از توان مالي طرفين نباشــد. البته 
نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك اين نكته را نيز 
مي گويد كه همه اين مســائل فقط محدود به دوره 
كروناست و  3ماه پس از سفيد شدن وضعيت، دوباره 
بازار و كار بازار عادي مي شود و كاستي ها و كمبودهاي 
حوزه اجاره، دوباره به تنش هــاي دوره اي اين بازار 
دامن مي زند؛ پس از همين حاال دولت بايد به دنبال 
راهكارهاي كارشناسي براي حل مشكل بازار اجاره 
باشد آن هم به گونه اي كه دســتاوردهايش مصداق 

روند صعودي قيمت طال و ارز در بازار آزاد همچنان ادامه دارد؛ به طوري نوش داروي بعد از مرگ سهراب نشود.
كه ديروز قيمت هر دالر آمريــكا در بازار آزاد تا محــدوده 23هزارو 
700تومان هم دادوستد شــد. به گزارش همشهري، با وجود آنكه در 
برخي روز ها از شتاب صعودي قيمت طال و ارز كاسته مي شود، اما روند 
قيمت ها همچنان صعودي اســت. ديروز هم در بازار آزاد، قيمت هر 
دالر آمريكا نسبت به روز دوشنبه 300تومان گران تر شد و به 23هزارو 
620تومان رسيد. با اين حال، قيمت هر دالر تا مرز23هزارو 700تومان 
هم پيشروي كرد. صرافي هاي مجاز نيز ديروز قيمت هر دالر آمريكا را با 
10تومان افزايش به قيمت 22هزارو 752تومان فروختند. قيمت سكه 
نيز در مبادالت روز گذشته 93هزار تومان رشد كرد و به 10ميليون و 
793هزار تومان رسيد. قيمت سكه بهار آزادي هم به مرز 10ميليون 

تومان رسيده است.

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

تبعات اقتصادي كرونا براي صنعت حمل ونقل هوايي همچنان ادامه دارد و 
حتي رعايت نصفه و نيمه پروتكل هاي بهداشتي نيز نتوانسته است اين صنعت حمل و نقل

را به وضعيت قابل قبولي برساند. حاال، فرودگاه مهرآباد كه لقب فرودگاه هاب 
سفرهاي داخلي را نيز يدك مي كشد، برای رعايت پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا در 
اماكن پرتردد تذكر گرفته و حتي اين احتمال نيز وجود دارد كه در صورت عدم رعايت نكات 

بهداشتي سختگيرانه پلمب شود.
به گزارش همشهري، صنعت حمل ونقل هوايي يكي از نخستين حوزه هايي بود كه با شيوه 
جهاني ويروس كرونا گرفتار محدوديت  شد و همچنان باوجود رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
با چالش هاي جدي مواجه است. ريزش شديد متقاضيان سفر با هواپيما فقط يكي از چندين 
مشكل ايرالين ها در سراسر جهان است كه باعث شده دخل وخرج شركت ها جور درنيايد؛ 
اما در اين ميان، شيوع موج دوم و سوم كرونا نيز باعث شده پس كرانه صنعت هوايي، يعني 
ترمينال هاي فرودگاهي به عنوان اماكن پرترددي كه مســتعد انتشار كرونا هستند كانون 

توجه قرار بگيرند و محدوديت هاي سختگيرانه تري براي ايرالين ها به همراه بياورند.

فرودگاه هاي نيمه تعطيل
آمارهاي رسمي و غيررســمي كه از ميزان فعاليت  ترمينال هاي مسافري در فرودگاه هاي 
پرتردد كشــور منتشــر مي شــود، حكايت از آن دارد كه فرودگاه ها نيمه فعال هستند و 
حتي برخي با حداقل ظرفيــت فعاليت مي كنند. تازه ترين گزارش ها نشــان مي دهد در 
بهار امسال، پروازهاي انجام شــده از 49فرودگاه زيرمجموعه شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران نسبت به مدت مشابه سال قبل 51درصد كاهش يافته، ميزان انتقال مسافر 
نيز حدود 64درصد افت كرده و ارسال و پذيرش بار و پست نيز 68درصد كمتر شده است. 
به عبارت ديگر، صنعت هوايي ايران در دوره كرونا در بهترين حالت با نيمي از ظرفيت عملياتي 

خود فعاليت مي كند؛ اما براي همين ميزان فعاليت نيز مشتري ندارد.
براساس تازه ترين آمارها، در 6فرودگاه كيش، عسلويه، چابهار، قشم، ماهشهر و ماكو نيز كه 
زيرمجموعه شركت فرودگاه ها نيستند دقيقاً همين وضع تكرار شده و در شرايطي كه فقط 

نيمي از ظرفيت به كار گرفته  شده، بازهم عرضه خدمات از ميزان تقاضا بيشتر بوده است.

مهرآباد شلوغ
از ميان همه فرودگاه هاي كشور، مي توان گفت بيشترين ضربه كرونا متوجه فرودگاه امام 
شــده كه ميزبان پروازهاي خارجي بوده است. براســاس آمارها، در 3ماهه امسال ميزان 
نشست وبرخاســت هواپيما در فرودگاه امام خميني)ره( حدود 89درصد كاهش داشته؛ 
اما كاهش اعزام و پذيرش مســافر حتي از اين ميزان نيز بيشتر بوده و به 96درصد رسيده 
است. در اين دوره زماني ارسال و پذيرش بار و پست نيز در اين فرودگاه با افت 81درصدي 
مواجه شده است. در مقابل، فرودگاه مهرآباد به عنوان هاب پروازهاي داخلي و اصلي ترين 
فرودگاه پايتخت براي ارتباط هوايي با ساير نقاط كشور، وضعيت چندان بدي نسبت به ساير 
فرودگاه ها نداشته و بيش از نيمي از ظرفيت خود را به كار گرفته است. براساس آمارها، در 
بهار امسال ميزان نشست وبرخاست هواپيماها در فرودگاه مهرآباد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 41درصد كمتر شده و اعزام و پذيرش مسافر نيز با كاهش 53درصدي مواجه شده است. 
همچنين ارسال و پذيرش بار و پست از طريق اين فرودگاه نيز با 55درصد كاهش روبه رو شده 
كه گرچه نسبت به شرايط عادي اتفاق نامساعدي است اما در مقايسه با ساير فرودگاه ها قابل 
قبول است. حتي در فرودگاه شهيدهاشمي نژاد مشهد نيز كه به عنوان پايگاه پذيرش زائران 
امام هشتم)ع(، همواره از ترافيك بااليي برخوردار بوده نيز ميزان نشست وبرخاست هواپيما 
كمتر از مهرآباد بوده و در 3 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 66درصدي 
نشست وبرخاست هواپيما، كاهش 75درصدي پذيرش مسافر و كاهش 80درصدي دريافت 

و ارسال بار و پست مواجه شده است.
البته شلوغي نسبي فرودگاه مهرآباد هرچند به سرپاماندن عمليات اجرايي در اين فرودگاه 
كمك كرده اما همزمان به بستري مساعد براي شــيوع كرونا تبديل شده و متوليان امر را 
براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي به زحمت انداخته است. آن گونه كه حميدرضا گودرزي، 
معاون امنيتي و انتظامي اســتاندار تهران مي گويد، براي مقابله با شيوع كرونا در تهران، 
به 10مركز پرازدحام تجاري پايتخت تذكر حضوري داده شــده و ايــن مراكز درصورت 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 24ساعت بعد از اعالم تذكر، پلمب مي شوند. گودرزي به 
باشگاه خبرنگاران گفته است: هايپراستار، پاساژ عالءالدين و فرودگاه مهرآباد، 3مورد از اين 
محل هاي پرتردد هستند كه از ديروز تذكر گرفته اند و ظرف 24ساعت درصورت عدم رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا پلمب مي شوند.

نتايج هفتمين حراج اوراق بدهي دولتي كه ديروز برگزار شد، نشان مي دهد 
كه وزارت اقتصاد همچنان سياست تامين كســري بودجه از كانال بازار بانك

بدهي را دنبال مي كند؛ به نحوي كه در حراج روز گذشته نرخ سود اوراق 
بدهي دولت باز هم افزايش يافت و ســود اوراق بدهي دولت در سررســيد 4ســاله به 
19.2درصد رسيد. افزايش نرخ سود اوراق بدهي دولت در 3 هفته متوالي نشان مي دهد 
كه دولت به قاعده بازار تن داده و انعطاف در سياســت هاي مالــي و بودجه اي در حال 

شكل گيري است.
به گزارش همشهري، در حراج هفتم تعداد 17بانك، صندوق سرمايه گذاري و شركت 
تأمين مالي ســفارش هاي خود را در مجموع به ارزش 103.8هــزار ميليارد ريال در 
سامانه هاي بازار بين  بانكي و مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت كردند 
كه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با فروش 10.9هزار ميليارد ريال اوراق »اراد37« با 
نرخ بازده تا سررسيد 17.4درصد، 21.9هزار ميليارد ريال اوراق »اراد38« با نرخ بازده 
تا سررسيد 18.2درصد و 29هزار ميليارد ريال اوراق »اراد39« با نرخ بازده تا سررسيد 
19.2درصد )درمجموع 61.9هزار ميليارد ريال( موافقت كرد. همچنين سرمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي در فرايند خارج از حراج و از طريق بورس در حدود 1.8هزار ميليارد 
ريال اوراق »اراد37« و 15.3هزار ميليارد ريال اوراق »اراد38« را در نرخ هاي كشف شده 
در حراج خريداري كردند كه در مجموع، 79هزار ميليارد ريال اوراق بدهي دولت در روز 

سه شنبه 24تيرماه توسط بانك ها، نهادهاي مالي و ساير سرمايه گذاران خريداري شد.
حراج بعدي سه شنبه هفته آينده از ســوي كارگزاري بانك مركزي برگزار خواهد شد 
و اوراق بدهي دولت با نماد اراد37با سررســيد مرداد 1400با نرخ سود اسمي ساالنه 
15درصد به ميزان 17.1هــزار ميليارد ريال، اراد 38 با سررســيد مرداد 1401با نرخ 
سود 16درصد به ميزان 11.8هزار ميليارد ريال و اراد 40با سررسيد مهر 1402 و سود 

17درصد به ميزان 40هزار ميليارد ريال روي ميز حراج قرار مي گيرد.

با ابالغ مصوبه تعيين سقف افزايش اجاره بها از سوي ستاد مقابله با كرونا، فضاي 
بازار اجاره كمي آرام تر و نگراني مستأجران فعال كمتر شده است

 سايه سنگين كرونا 
بر حمل ونقل هوايي

فرودگاه مهرآباد يكي از اماكن پرترددي است كه نسبت به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي تذكر و اخطار پلمب گرفته است

راه تامين كسري بودجه از كانال بازار بدهي مي گذرد

مكش نقدينگي با سود 19درصد
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   4درصد بنگاه ها، وام كرونا گرفتند
تازه ترين گزارش بانك مركزي درباره اعطاي تسهيالت به صاحبان كسب وكار آسيب ديده از 
شيوع بيماري كرونا نشان مي دهد تا روز 22تيرماه امسال تعداد 1۶7هزار واحد كسب وكار 
مورد تأييد دستگاه اجرايي ذيربط قرار گرفته و براي اخذ تسهيالت به بانك  ها و مؤسسات 
اعتباري عامل معرفي شــده  اند كه از اين تعداد، 134هزار واحد انتخاب و به شعبه بانك يا 
مؤسسه عامل مربوطه معرفي شــده اند. اين گزارش مي افزايد: تعداد 11هزار و100واحد به 
شعب مربوطه مراجعه و در حال تكميل مدارك و وثايق خود  هستند كه از اين تعداد 5هزار 
و550واحد كسب  وكار، بالغ بر 575ميليارد ريال تسهيالت دريافت كرده اند. به اين ترتيب 
تاكنون كمتر از 4درصد واحدهاي كسب وكار آسيب ديده از كرونا موفق به دريافت تسهيالت 
بانكي با نرخ سود 12درصد شده اند. به  گزارش همشهري، براساس تصميمات ستاد ملي مقابله 
با كرونا مقرر شده است كه بانك مركزي و شبكه بانكي كشور نسبت به تأمين منابع مالي مورد 
نياز به منظور اعطاي تسهيالت قرض الحســنه يك ميليون توماني به خانوارهاي يارانه بگير 
و اعطاي تسهيالت به كسب وكارهاي آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا به مبلغ 750هزار 
ميليارد ريال اقدام كند كه از اين مبلغ، 490هزار ميليارد ريال صرف پرداخت تسهيالت به 

كسب وكارهاي آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا خواهد شد.
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كرونادوباره250موزهتهرانرا
تعطيلكرد

شيوع افزایشی کووید 19 در کشور و وضعيت بحرانی تهران در مقابله با 
بيماری کرونا، موزه های کشور در شــهرهاي قرمز و نارنجي و 250 موزه 
اســتان تهران را بار دیگر برای یک هفته تعطيل کرد. محمدرضا کارگر، 
مدیرکل امور موزه هــا و اموال منقــول وزارت ميراث فرهنگی به صداي 
ميراث گفت: با تصميم ستاد ملی مقابله با کرونا 250 موزه فعال خصوصی 
و موزه های متعلق به نهادها و وزارتخانه ها از جمله وزارت ميراث فرهنگی 
در استان تهران به مدت یک هفته تعطيل شدند. او افزود: 711 موزه فعال 
در کشور وجود دارد که عالوه بر موزه های تعطيل شده در تهران، موزه های 
فعال در شهرهای قرمز یا شهرهای نارنجی پرخطر که در لبه تبدیل شدن به 
شهرهای قرمز در شيوع کرونا هستند تعطيل شدند. مدیرکل امور موزه ها 
و اموال منقول وزارت ميراث فرهنگی در پاسخ به خسارت ریالی وارد شده 
ناشی از تعطيلی موزه ها در ایام کرونا گفت: به دليل تعطيلی 5 ماهه موزه ها 
تا پایان اردیبهشت ماه سال 99 حدود 80 ميليارد تومان خسارت به چرخه 
مالی فعاليت موزه های متعلق به وزارت ميراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی وارد آمد.

دستردسامانهكارابهفعاالن
ميراثفرهنگي،گردشگريوصنايعدستي
یک هفته از آغاز ثبت نام مشاغل فاقد بيمه در سامانه »کارا« برای دریافت 
تسهيالت حمایتی کرونا می گذرد اما هنوز جمع بزرگی از این مشاغل که 
شامل 12 هزار راهنمای گردشگری، 2 هزار فعال بومگردی و حدود 30 هزار 
هنرمند صنایع دستی می شود، موفق نشده اند در سامانه وزارت کار ثبت نام 
کنند. به گزارش ایسنا، بيشتر شاغالن این سه حوزه که با شيوع ویروس 
کرونا بيکار شده اند و پيش بينی می شود با محدود شدن سفرها بيکاری 
بلندمدت تری نسبت به سایر مشاغل تجربه کنند، از 16 تيرماه هنوز موفق 
به ثبت اطالعات در سامانه کارا نشــده اند و پيامی که بيشتر آنها دریافت 
کرده اند این است: »کد ملی شما واجد شرایط نيست«. برخی هنرمندان 
صنایع دستی نيز اطالع دادند که معاونت صنایع دستی فهرستی از اطالعات 
28 هزار هنرمند را به وزارت کار برای دریافت تسهيالت حمایتی کرونا داده 
است که تعداد اسامی تکراری در آن قابل توجه بوده، درحالی که نام برخی از 
هنرمندان در این فهرست از قلم افتاده است. همچنين گفته می شود اسامی 
برخی هنرمندان که بيمه قاليبافان را دارند در این فهرست ثبت نشده است. 
راهنمایان و هنرمندانی که بيمه دارند نيز برای ثبت اطالعات خود در گزینه 
»خویش فرما« با مشکل مواجهند. این گزینه مختص مشاغلی است که بيمه 
اختياری دارند درحالی که بيمه راهنمایان گردشگری و هنرمندان صنایع 
دستی از نوع اجباری است. فعاالن این حوزه همچنين پرسيده اند چرا اسامی 
راهنمایان گردشگری، فعاالن حوزه بومگردی و هنرمندان صنایع دستی را 
وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارت کار داده که به 

شائبه از قلم افتادن برخی اسامی از این فهرست، دامن زده شود.

شباتمسجمالاتا
يكروگميسكامنفد
روجيرايطاسبنا
نباغتهمقلرينپ
شلامكتاتسات
سمسيركالقابنه

تملظليلعردخم
هلوظفاحادخارا
كلكلزامليرود
نتناريحتموادم
اينمشدهابتف
گنودينرفرايمر
هامهرداتمهواو
انيناروخينيريش
ناهووبرطميووي
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افقي:
 1- نــام آورترین هنرپيشــه 
ســينماي کمــدي جهان- 

ریسمان
2- رو دســت خوردن- نوعي 

بيماري پوستي- مشهور
3- فيلم کابویي- حشــره اي 
مضر که از ریشه گياهان تغذیه 

مي کند
4- هيأت دولت- قومي از نژاد 

سامي- بسيار سرد
5- رنــگ ســوگواري - بهار 

عرب- فراموشکار
ضرباهنــگ- چشــم-   -6

کهن ترین قسمت اوستا
7- تکــرار یک حــرف- نور 

اندك- قسمتي از پا
8- از عناصر تشــکيل دهنده 
مجموعــه  هموگلوبيــن- 
داســتاني از جومپا الهيري، 
نویسنده ادبيات هند- کاشتن 

بوته برنج
قابــل  هيجان انگيــز-   -9

خواندن- نوعي باالپوش
10- سالنامه- گفتار- شهره 

آفاق
11- واحد طول انگليســي- 

اکنون- باتجربه
12- پيش شــماره تلفــن - 

بيمار- دانشگاه مشهور قاهره
13- مستحق- نوعي گردنبند 

زنانه

14- دستگاه اعدام مجرمان در 
فرانسه- قليل- پدران

15- پارسایي- تذکره احوال 
شاعران پارســي گو اثر محمد 

عوفي 

  
عمودي:

1- چين و شکن- خيال پرداز 
و احساساتي- سوغات اصفهان

2- صدمه- مضطرب- جنگ 
یزدگرد سوم و اعراب

3- خداونــدي- مرطــوب- 
في الفور

4- فرزند کيومرث، نخستين 
شاه ایران- ترکيب شيميایي 

آبدار
5- به تنهایــي- ناگوار- عيد 

کریسمس
6- صورت- پرنده اي شــبيه 

کبک- بيگانگان
7- ضميــر اشــاره- احتمال 
خطــر- نوعي مــاده معدني 

شبيه شيشه
8- خالي نيست- غذاي سنتي 
مقوي تابستاني که عطش را 
برطرف مي کند- دشمن آتش

9- همســر فرعون- جاري- 
کوهي در مکه

10- چشمه- ضرر- شهري در 
چهار محال و بختياري

11- کمياب- همسایه کنگو و 

کامرون- داستاني نوشته علي 
موذني

12- زادگاه دکتر شــریعتي- 
عملي ساختن

13- هــواي متحــرك- کــوره 
گچ پزي- کارشناس تعيين ارز و بها

14- تازه به دوران رســيده- 
سيرابي- آش

15- مروارید- دچار توهم- از 
آالت موسيقي
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سخت

953784621
687312945
214965738
748231569
129657483
365498172
431526897
572849316
896173254

متوسط

2    6    1
7  4 1    2 
 3  2     
     4 5  8
 1      6 
8  7 3     
     9  4 
 5    7 9  3
4    2    6265398147

934167582
178452369
582614793
413975628
697823451
851749236
749236815
326581974

ساده

متوسط

289465371
764193825
531278694
926714538
315982467
847356219
678539142
152647983
493821756

سخت

 5  7 8   2 
6        
  4   5   
  8   1   9
 2   5   8 
3   4   1  
   5   8  
        6
 9   7 3  5 

ساده

   3    4 
9  4  6  5  2
1 7   5 2   9
5 8 2   4 7  
  3    6  
  7 8   4 5 1
8   7 4   3 6
7  9  3  8  5
 2    1   

مطالبه 25ساله 
محيط زيست 
ايران از چين
همشهري همکاري  و چالش هاي محيط زیستي 
پيش روي تهران و پکن در برنامه 25ساله را 
بررسي کرد 

پيش نویس قــرارداد همکاري 
محيط
25ســاله ميان ایران و چين در زيست

موضوع محيط زیست، شمشير 
دو لبه اي است که باید به دقت براي چگونگي 
پيشبرد آن برنامه ریزي شــود. آنگونه که در 
پيش نویس قــرارداد 25ســاله برنامه جامع 
همکاري ایران و چين بــا تکيه بر احياي جاده 
ابریشم با عنوان »یک کمربند، یک راه« اعالم 
شده است، ازجمله اهداف اساسي این برنامه در 
بخش محيط زیســت، گســترش دانش و به 
اشتراك گذاشتن فناوري هاي نوین به منظور 
حفظ محيط زیســت در عرصه هاي مختلف 

است.
به گزارش همشهري، بندهایي از این قرارداد 
250ميليارد دالري به توسعه زیرساخت هاي 
زیســت بومي ســواحل مکران، توليد برق از 
زباله هاي شهري، طراحي شهرهاي هوشمند 
محيط زیســتي، مقابله با گردوغبار در ایران، 
توسعه ســبز، توســعه جنگل کاري و مراتع، 
بيابان زدایي و بهبود محيط زیست در ایران با 
چين تأکيد دارد. اما پرســش این است که آیا 
محورهاي درنظر گرفته شــده در این قرارداد 
به تنهایي براي رفع معضالت محيط زیســتي 
ایران کافي است؟ کارشناسان البته این پرسش 
را نيز مطرح مي کنند که چــرا چين نباید در 
رفع گســترده دیگر معضالت محيط زیستي 
ایران ازجمله مشکالت مرتبط با آلودگي هاي 
نفتي در خليج فارس، تجهيز ایران به تجهيزات 
پيشــرفته در امر حفاظت از محيط زیســت و 
حتي تجهيز جنگل هاي کشور به سنسورهاي 
پيشرفته اعالم حریق، حفظ منابع آبي ایران در 
خليج فارس و حفاظت از آبزیان و حتي تالش 
براي نجات مرجان هــاي خليج فارس و... طي 
25ســال فعاليت مشترك 2کشــور در قالب 
برنامه جامع همکاري هاي مشــترك ایران و 
چين با هدف احياي جاده ابریشم اقدام جدي  تر 

کند؟ جالب آنکه هيچ یک از مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زیست کشــور در تنظيم این 
گزارش حاضر به گفت وگو با روزنامه همشهري 

نشده اند.

تأكيد بر آموزش و سرمايه گذاري
اسماعيلكهرم،بومشناس

همکاري ایــران و چين 
مي تواند فصل مشــترك 
توســعه  در  بزرگــي 
محيط زیســت کشــور 
باشــد. اما کشــتي هاي 
چيني در خليج فارس اقدام به کف روبي دریا و 
صيد هاي ترال داشــتند که عالوه بر نابودي 
آبزیان خليج فارس، 400هزار ماهيگير بومي 
را نيز بيــکار کرده انــد. از ایــن رو باید دقت 
بسياري در همکاري با چين به ویژه در بحث 
محيط زیست داشت. چين باید به عنوان یک 
کشــور صاحب فن و ثروتمند، مطالبي را در 
زمينه محيط زیســت به ایران ارائه کند. براي 
نمونه، باید در زمينه ســرمایه گذاري و ایجاد 
ســازمان هایي براي بهبود محيط زیست در 
ایران اقدام کند. آموزشي که چيني ها با تکيه 
بر تجربه خوب خود مي توانند به محيط بانان 
ایراني بدهند، بســيار مهم اســت. همچنين 
مي تــوان چيــن را متعهــد بــه حفاظت از 
خليج فارس و منابع دریایي کــرد. همچنان 
انواع آالینده ها به خليج فارس وارد مي شوند. 
کشــتي هاي نفتکش براي بردن نفت از نقاط 
مختلف جهان بــه این منطقــه مي آیند که 
مخازن آنهــا مملــو از ميليون هــا ليتر آب 
اقيانوس هاي دیگر اســت. اینها عالوه بر آنکه 
مخازن آب آلوده به نفــت را در خليج فارس 
تخليــه مي کننــد، آبزیان مهاجــم را نيز در 
آب هاي خليج فارس رهــا مي کنند. در نتيجه 
صدمات زیادي به جزیره هاي ایراني وارد شده 
است و رنگ سفيد سواحل و جزیره هاي ایران 
ســياه شــده اســت. حوزه دیگري که چين 
مي تواند درصورت وجــود بندهاي جدي تر 

محيط زیستي در قرارداد 25ساله با ایران به 
یاري محيط زیســت ایــران بشــتابد، ارائه 
تجهيــزات اطفــاي حریــق ازجملــه نصب 
سنسورهاي آنالین تشــخيص آتش و تجهيز 
ایران به بالگردهاي اطفاي حریق براي صيانت 
نجــات مرجان هــاي  از جنگل ها ســت. 
خليج فــارس از نابودي و مرگ هــم از دیگر 
موارد مهمي اســت که درصورت جدي بودن 
موضوع محيط زیســت در قرارداد 25ساله با 
چين مي تواند بــه همراه دیگــر موضوعات 
حفاظت از محيط زیست ایران را متحول کند 
یــران  ز منابــع ا و بهره بــرداري آنهــا ا

یکسویه نشود.

محيط زيست قرباني توسعه نشود
محمددرويش،كارشناسمحيطزيست

چين برخي از مشهورترین 
بيابان هاي جهان را دارد و به 
هميــن دليل شــباهت 
اقليمي زیادي با ایران دارد. 
مشــکالت ایران در حوزه 
بيابان زایي مشابه چين اســت اما آنها اقدامات 
زیادي براي مقابله با بيابان زایي و شن هاي روان 
داشتند و توانستند با افزایش پوشش  گياهي در 
کشورشان اقدام به بيابان زدایي کنند. از این منظر 
اگر قرارداد 25ساله ایران و چين داراي بندهاي 
محکم محيط زیســتي باشــد، مي تواند براي 
محيط زیست ایران مفيد باشد. چين در توسعه 
گردشــگري بــر ناهمواري هاي ماســه اي هم 
تجربيات خوبي داشته که مي تواند فصل جدیدي 
در این موضوع روابط با ایران بگشاید. آنها کارنامه 
مفيدي در مهار ریزگردها پيش از المپيک پکن 
داشتند و با توجه به مشکالتي که ریزگردها در 
ایران ایجاد کرده است، مي توانند با تجربه خوبي 
که در مهار این معضل داشتند، کمک خوبي براي 
ایــران باشــند. چيــن همچنيــن در ترویج 
دوچرخه ســواري و تغييــر الگوي شــهري به 
پياده محوري اقدامات جدي داشت که باید این 
تجربيات را به صورت عملي با ایران به اشتراك 

بگذارد تا آلودگي هوا نيز کنترل شود. پس از این 
منظر روابــط ایران با چين باید تحکيم شــود. 
درعين حال چين کارنامه ناموفقي در توسعه دارد 
که منجر به تخریب زیرساخت هاي محيط زیستي 
آن کشور شده است و 3500دریاچه را در چين 
نابود کــرد. آنها ســيل هاي ویرانگــر به دليل 
سدســازي هاي افراطي نيز داشــته اند و وزیر 
محيط زیســت چين اعتراف کرده  که به بهانه 
توسعه، حق محيط زیســت در آن کشور از بين 
رفته است. بنابراین در قرارداد 25ساله با چين 
باید به این ظرافت ها نيز توجه کرد تا در قرارداد 
25ســاله ایــران و چيــن نقشــه راه آینــده 
محيط زیست ایران با توجه به تجربيات چين در 
حوزه محيط زیست به خوبي و با دقت ترسيم شود.

لزوم بازبيني همكاي هاي محيط زيستي در 
قرارداد 25ساله

ســميهرفيعــي،رئيسفراكســيون
محيطزيستمجلس

کشــور چيــن رویکرد 
خصمانه اي عليــه ایران 
نــدارد. بنابراین مي توان 
قرارداد اقتصادي - تجاري 
با این کشور را در قالب یک 
راهبرد کلي پيش برد. اما باید بدانيم که چين 
به شدت به دنبال تامين منافع داخلي خود است 
و نباید از این منظر به محيط زیســت کشــور 
صدمه وارد شود. برنامه همکاري 25ساله بين 
ایــران و چين نيز بي شــک بایــد مانند تمام 
معاهدات بين المللي به تصویب مجلس برسد. 
بنابراین وقتي به مجلس ارائه شد، حوزه مهم 
محيط زیستي این معاهده قطعا مورد بررسي و 
بازبيني کارشناسي قرار خواهد گرفت. بر این 
اساس، در مورد بازبيني محيط زیستي قرارداد 
2کشور، مشي ما توسعه پایدار کشور است و این 
زماني رخ مي دهد که منافع ملي کشور به صورت 
همه جانبه تامين شود. در این رویکرد حفاظت 
از ثروت هاي طبيعي و سرمایه هاي ملي که حق 

عامه است، باید با جدیت انجام شود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

همكاريمحيطزيستيدربخشتوسعهسواحلمكرانوزيرساختزيستبوماينسواحل
همكاريدربارهتوليدبرقوكوداززبالههايشهري

طراحيشهرهايجديدهوشمندبامحيطزيستدربخشزيرساخت
همكاريدرراهمقابلهوتثبيتگردوغباردرايران

همكاريبرايتوسعهسبزدربحثكمربندراه
تحقيقمشتركدرحوزهجنگلكاري،توسعهمراتع،بيابانزداييوبهبودمحيطزيست

6محور در همكاري 
محيط زيستي قرارداد 
ايران و چين 

نسخهنهايي»برنامههمكاري25سالهبينايرانوچين«،6محورهمكاريميان
2كشوررادرحوزهمحيطزيستتعيينكردهاستكهميتواندزمينهسازتوسعه
محيطزيستومنابعطبيعيباشد،امابهگفتهكارشناسانمحيطزيست،نيازمند
بندهايتكميليتراست.آنچهدرنسخهنهاييهمكاري25سالهايرانوچيندر

بخشمحيطزيستآمده،بدينشرحاست:



   روند اســتیضاح شهردار رشت 
عصر دوشنبه ۲۳ تیر در یکصد و گیالن

پنجاهمین جلسه شورای شهر با 
رای اکثریت اعضای حاضر کلید خورد. اگرچه 
در ۳۱ اردیبهشت ســالجاری اعضای شورای 
شهر سواالتی را از شهردار رشت پرسیده و در 
نهایت با توضیحات ناصــر حاج محمدی قانع 
شده بودند، اما عصر دوشنبه در جلسه شورا با 
اینکه برخی سوال ها و به دنبال آن پاسخ های 
شهردار رشــت تکرار طرح سوال های پیشین 
بود، اینبار اکثریت اعضا اعالم کردند که ادامه 
همکاری شــهردار به عنوان مدیر شهرداری 
رشت وابسته به رای گیری و تصمیم نهایی در 

جلسه آتی شورا خواهد بود.
در این جلسه  ۶ عضو شورا از پاسخ های شهردار 
رشــت قانع نشــدند و تنها ۴ عضو پاسخ ها را 
قانع کننده دانستند تا به این ترتیب استیضاح 
شهردار رشت روز چهارشنبه )امروز( بررسی 
شود. احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی 
پور، حجت جذب، امیرحســین علوی، بهراد 
ذاکری و فرهام زاهد ۶ عضوی هســتند که از 
پاسخ های شهردار قانع نشدند. »محمدحسن 
علیپور« نایب رییس شــورا نیز در این جلسه 
حضور نداشت. ۱۱ سوال در جلسه شورا مطرح 
شد که حول محورهای قرارداد سرمایه گذاری 
گیل لنــد و تخلف رخ داده در ســند مالکیت 
زمین این پروژه، مناقصــه  کارخانه کود آلی، 
پرداخت نشدن بیمه و معوقات حقوق کارکنان 
شهرداری رشت، عزل و نصب های پی در پی 
مدیران میانی شــهرداری، ساماندهی نشدن 
مزار شهدای گمنام، نبود بهره برداری مناسب از 
اعتبارات اختصاص  یافته به سراوان و اهمال در 
اتمام پروژه های نیمه کاره عمرانی رشت بود. 

شهردار برای ماندن باید تعهد بدهد
»فاطمه شیرزاد« رییس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای شهر رشــت در گفت وگو با 

همشهری، با وجود اینکه از پاسخ های شهردار 
در جلسه شــورا قانع شــده اما صادق نبودن 
شــهردار در اجرای وعده های داده شــده در 
تکمیل پروژه های نیمه تمام و نداشتن برنامه 
مدون در شهرداری را از جمله دالیل استیضاح 

حاج محمدی عنوان می کند. 
شــیرزاد می گویــد: بســیاری از برنامه ها و 
پروژه های رشت از سال گذشــته روی زمین 
مانده و اقدامی برای انجام آنها نشده است. این 
درحالی است که این پروژه ها با کمترین بودجه 
و با دستور شــهردار قابلیت اتمام داشتند. از 
این رو شهردار برای اســتیضاح نشدن و باقی 
ماندن در مدیریت شهرداری باید به شهروندان 
و اعضای شــورای شــهر تعهد بدهد به دنبال 
اتمام پروژه های نیمه تمام از جمله برنامه های 

فرهنگی باشد.

پاسخ ها رضایت بخش نبود
امیرحســین علوی دیگر عضو شــورا نیز به 
همشهری می گوید: با هیچکدام از پاسخ های 
شهردار قانع نشــدم. پاسخ های حاج محمدی 

درباره پروژه گیل لنــد و مناقصه کارخانه کود 
آلی برای من شــفاف و رضایت بخش نبود و 
از همین حاال هــم اعالم می کنم در جلســه  

استیضاح شهردار رای من منفی خواهد بود. 
وی دربــاره باقــی ماندن حــاج محمدی در 
شهرداری رشــت تاکید می کند: شورای شهر 
رشــت دارای ۱۱ عضو اســت و باقی ماندن 
شهردار در پست خود به تصمیم 7 عضو دیگر 
بستگی دارد. اما به احتمال زیاد حاج محمدی 

استیضاح خواهد شد. 

شهردار فرصت سوزی کرد 
حجت جذب نیز که از جمله سوال کنندگان از 
شهردار بود به همشــهری می گوید: کم کاری 
و بی توجهی حاج محمــدی به بودجه و اعتبار 
۳۱ میلیارد تومانی که ســال گذشته سازمان 
همیاری های شهرداری در راستای ساماندهی 
پسماند در سراوان رشت به شهرداری اختصاص 
داد، برای من قابل قبول نیست.  وی می افزاید: 
متاسفانه شهردار آنقدر در جذب این اعتبار بی 
توجهی و فرصت سوزی کرد که اکنون ارزش 

ریالی آن اعتبــار با توجه به تورم نصف شــده 
است. هیچکدام از پاسخ های شهردار در جلسه 
دوشنبه شب با دلیل و مدرک نبود و بنده برای 
همه  این سواالت سند و مدرک دراختیار دارم 

که در جلسه  استیضاح ارائه می کنم.

شهردار: آماده پاسخگویی هستم
مهمترین ســوالی که از شــهردار شده بود به 
پروژه سرمایه گذاری گیل لند اختصاص داشت 
که از نظر اعضا، صرفه و صالح شهرداری در آن 
رعایت نشده است. حاج محمدی با رد این ادعا 
به همشهری می گوید: اعضای شورا معتقدند 
که ســند مالکیت زمین این پروژه هنوز به نام 
شهرداری رشت صادر نشده است. من در جلسه 
دوشنبه شب شورا هم توضیح دادم؛ براساس 
حکمی که از ســوی دســتگاه قضا در زمینه 
مالکیت این زمین به نفع شهرداری رشت صادر 

شده، انتقال سند در مراحل پایانی قرار دارد.
شهردار رشــت همچنین درباره سهم و آورده 
شــهرداری در پروژه گیل لند می افزاید: این 
پروژه بر اســاس قیمت روز زمیــن و کاربری 

فعلی محاسبه  شده است. محاسبات عوارض 
با تمام نقشه ها، جداول فنی و غیره و براساس 
عوارض سال ۹۹ انجام  شــده و قیمت پی این 
زمین در حال حاضر بر اساس مصوبه شورا ۱۰ 
هزار و ششصد تومان است. تعیین قدرالسهم 
شهرداری رشت در این پروژه با حضور رئیس 
شورا و ریاست کمیسیون عمران شورای رشت 

انجام  شده است. 
درباره مناقصه کود آلی نیز، علوی عضو شــورا 
مطرح کرده بود که چرا دو مشــاور شهرداری 
رشــت از برندگان مناقصــه کارخانه کود آلی 
هستند؟ براســاس قانون نباید افرادی که به  
عنوان مشاور در شــهرداری مشغول خدمت 
هستند در چنین مناقصه هایی شرکت کننده 
و ذینفع باشــند که حاج محمدی در این باره 
می گوید: این مناقصه باهدف افزایش ظرفیت 
کارخانه کودآلی انجام شد و شرکت خانه گستر 
گیل تنها شرکتی بود که در این مناقصه شرکت 
کرد. قیمت مطرح شده در مناقصه کارخانه کود 
آلی غیرمجاز اعالم شد.  شهردار رشت همچنین 
درباره عزل و نصب های اخیر در شهرداری رشت 
می افزاید: برخی از عزل و نصب ها به  واســطه 
انتصاباتی بوده که پیش از حضور بنده و خارج 
از چارت انجام شــده است و همچنین برخی از 
این عزل و نصب ها نیز باهدف شایسته ساالری 
و بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های افراد 
در جایگاه های کلیدی شــهرداری است . حاج 
محمدی در پایان اضافه می کند: طی یک سال 
گذشته به عنوان شهردار، اقداماتی را در شهر 
انجام داده ام که از سال ۹۲ تاکنون بدون اقدام 
اجرایی و پیگیری باقی مانده بود. در نهایت هم 

آماده پاسخگویی به اعضای شورا هستم.
بااین حال باید دید امروز نماینــدگان مردم در 
شورای شهر رشــت با آقای شــهردار به نتیجه 
خواهند رسید یا اعضا مانند روز دوشنبه پاسخ های 
او را قانع کننده ندانســته و شهردار رشت باید به 
فکر پاسخ های قانع کننده تا ۱۰ روز دیگر باشد. 
این پاســخ ها مشــخص می کند حاج محمدی 
همچنان بر مسند شهرداری خواهد ماند یا رشت 

باید بار دیگر به فکر شهردار باشد. 

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

ایرانشهر  چهار شنبه 25 تیر 99  شماره 7988 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

ایجاد ۱۴۰۰ شغل جدید در ۵ شهرستان یزد
محمدرضا علمدار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: 13۷4 یزدی با بهره برداری از 6 طرح بزرگ 
صنعتی مشغول به کار می شوند. این طرح های صنعتی امسال در 
شهرستان های بهاباد، اردکان، میبد، ابرکوه و خاتم به بهره برداری می رسند.
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بوســتان فدک با حدود 
150 هزار متر  مربع فضای 
و شهری،  سبز جنگلی 
بزرگ ترین کمپ اقامتی 
قم برای اســکان زائران 
این  می شود.  محسوب 
بوستان، در ورودی قم و 
حدفاصل میدان ۷2تن 
و عوارضــی اتوبان قم - 

تهران واقع شده است

    حکــم قلع و قمع بوســتان فــدک قم پر 
سروصدا شده است. همه تصور می کنند که قم

با حکم صادرشــده جدید، فضای سبز این 
پارک تخریب خواهد شد. آن هم به این دلیل که مالکان 
۴۰ هزار متر  مربع از زمین های ورودی قم، از سمت اتوبان 
تهــران، دیگر عزمشــان را جــزم کرده اند که با ســند 

شش دانگ، حقشان را بگیرند. هر چند 
خود این مالکان تاکیــد دارند که هیچ 
قصدی برای تخریب فضای سبز ندارند. 
در نهایت امروز )چهارشنبه( با حضور هر 
دو طرف در دادســتانی قم برای تعیین 
تکلیــف نهایــی وضعیت ایــن پارک 

تصمیم گیری خواهد شد.
داســتان بوســتان فدک و ورثه اش با 
شکایتی که ۱۰ ســال از آن می گذرد، 
آغاز شد. در آخرین جلسه دادگاه، قاضی 
پرونده برای چندمین بــار حکم قلع و 
قمع مستحدثات بوستان را صادر کرده 
است. این بوســتان، که در ورودی قم و 
حدفاصل میدان 7۲تن و عوارضی اتوبان 

قم - تهران واقع شده، یکی از بوســتان های تاثیرگذار و 
آبرومند شهر قم است. بوستان فدک با حدود ۱5۰ هزار 
متر  مربع فضای سبز جنگلی و شهری، بزرگ ترین کمپ 

اقامتی قم برای اسکان زائران محسوب می شود.
آن طور که مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری قم می گوید، در ســال های ۹5 و ۹۶ بیش از 

۴۰ میلیارد ریال از اعتبارات دفتــر مقام معظم رهبری 
برای ساماندهی بوستان فدک اختصاص یافت و به همین 
میزان شهرداری در ساماندهی این بوستان مشارکت کرد. 
پیام جوادیان معتقد اســت وقتی قسمتی از این بوستان 
به یک فضای خصوصی تبدیل شود، نمی توان امیدوار بود 
که اموال عمومی و فضای ســبز تخریب نشود. بنابراین، 
مدیریت ارشــد اســتان باید از تغییر کاربری این فضای 

ارزشمند جلوگیری کند.
البته ورثه ایــن زمین معتقدند که نهادهای شــهری در 
سال های اخیر برای مذاکره جدی با آنها 
همکاری نکرده اند. محمدجواد کریمی، 
یکی از وراث، به همشهری می گوید: در 
طول این سال ها با این که حکم قلع و قمع 
مستحدثات چندین بار در آستانه اجرا 
بود، شــهرداری به جای مذاکره با ورثه، 
هزینه های کالنی برای اعتراض به حکم 

و دادرسی پرداخت کرده است.
وی می افزایــد: مالک اصلــی زمین در 
سال ۶5 فوت کرد و ما از سال ۹۰ برای 
بازگرداندن زمین، پرونده قضایی تشکیل 
دادیم. چند سال اســت که حکم قلع و 
قمع صادر شده اســت و هر بار به دلیل 
مناسبت های مذهبی و ملی مانند عید 
نوروز، اجرای حکم را به تاخیر انداخته ایم. در این مدت، 
هیچ مسئولی برای این که زمین معوض یا پروانه ساخت 
به ما بدهند یا این زمین را از ما بخرند، مذاکره جدی با ما 
نداشته اند. حتی شهرداری قسمتی از زمین را که فضای 
سبز نیست، اجاره داده و ماهانه میلیون ها تومان دریافت 
می کند. این کــه می گویند ما قصد داریــم درختان این 

مجموعه را قلع و قمع کنیم درســت نیست. به هیچ وجه 
درختان بوستان مورد تعرض قرار نمی گیرند. 

کریمی بیان می کنــد: چند بار برای اجــرای حکم وارد 
بوستان شدیم ولی نیروهای شــهرداری مانع ما شدند. 
این بار از مراجع قضایی به کالنتری منطقه دســتور داده 
شد که با هر کسی که مانع اجرای حکم می شود، برخورد 

قانونی کند.
به گفته وی، برخالف ادعای برخی مسئوالن فقط حدود 
۱۳ هزار متر  مربع از فضای ســبز بوستان در زمین ورثه 
قرار گرفته است. همچنین ۱7 تا ۱8 هزار متر از این زمین 
که هیچ گونه درخت و فضای ســبز در آن وجود ندارد به 
پارکینگ تبدیل شــده و 7 تا 8 هزار متر دیگر مربوط به 

شهربازی 7۲ تن است که چند سال پیش، وقتی مسئوالن 
بنیاد شهید متوجه صدور حکم قلع و قمع شدند، وسایل 

بازی را از این قسمت خارج کردند.
اما اکنون معاون خدمات شهری شــهردار قم از آمادگی 
این نهاد برای مذاکره و توافق با طرف پرونده باغ فدک، بر 
اساس مقررات جاری کشور، خبر داده است. موضوعی که 
ورثه مالک اصلی باغ آن را تایید کرده اند. کریمی در این 
باره هم عنوان می کند: از سوی دادستانی قم دعوتنامه ای 
برای ورثه ارســال شده تا روز چهارشــنبه )امروز( برای 
مذاکره با مسئوالن شــهری به دادســرا مراجعه کنیم. 
 امیدواریم این مســئله با رعایت حــق و حقوق ورثه حل

 شود.

روح اهلل کریمی
 قم – خبرنگار

پارکفدکقمامروزتعیینتکلیفمیشود
امروز قرار است دادستانی با دعوت از ورثه بوستان فدک و مسئوالن شهری به ماجرای ۱۰ ساله بخشی از فضای سبز ورودی قم خاتمه دهد

شهردار رشت در یک قدمی برکناری
بنابر تصمیم اعضا، استیضاح شهردار رشت امروز )چهارشنبه( در جلسه شورای شهر بررسی می شود

فرشته رضایی
 رشت- خبرنگار

ناصر حاج محمدی، شهردار رشتجلسه شورای شهر رشت که به منظور طرح سوال از شهردار برگزار شد.

صدای استان ها

   فرسودگی ناوگان حمل ونقل ساوه
با توجه به اینکه اعالم شده است تاکسی ها باید ۳ مسافر سوار کنند، اما در ساوه این امر صدق نمی کند 
و ۹5 درصد تاکسی ها بدون ۴ مسافر حرکت نمی کنند، ضمن اینکه تعداد اتوبوس ها به شدت کاهش 

یافته و باید مدت ها در صف انتظار برای اتوبوس سوار شدن بمانیم.  
لیال باغی از مرکزي

   بالتکلیفی 10 ساله مسکن مهر آستانه اشرفیه
پروژه مسکن مهر آستانه اشرفیه ۱۰ سال پیش به مردم پیش فروش شد و قرار بود یک ساله تحویل 
متقاضیان شود ولی با گذشت چندین سال هنوز خبری از تکمیل آن نیست و در بالتکلیفی به سر 
می برد. این در حالی است که بیشتر مبلغ قراداد که ۱۰ میلیون بود را همان سال اول از متقاضیان 
گرفتند و فقط ۳ میلیون از آن باقی مانده بود. هر کجا که می رویم کسی جواب قطعی نمی دهد. تقاضا 

داریم نمایندگان مردم در مجلس این موضوع را پیگیری کنند.
سارا کاملی از گیالن

   لزوم نوسازی شبکه آب در قم
از شورای شهر قم و شهردار محترم درخواست می کنم معضل ترکیدگی نامحسوس لوله های انتقال 
آب و خطرات ناشی از آن را دست کم نگیرند. شبکه  انتقال آب فرسوده، بالی جان شهروندان شده و 
زیبنده  شهر قم نیست که مشکالت شهر به صورت مکرر امنیت جانی مردم را تهدید کند و شورای 

شهر و شهردار برای حل اساسی این مشکل اقدام نکنند. 
شهاب ضرابی از قم 

   تأخیر بیش از حد قطارهای قزوین- تهران
قطار مســیر قزوین به تهران، قرار بود تا پس از افتتاح پروژه چهاربانده کردن راه آهن 
قزوین به کرج که چندی پیش انجام شد، دسترسی مردم قزوین به تهران را ۴۰ دقیقه 
کوتاه تر کند اما نه تنها فاصله کوتاه تر نشــد، بلکه توقف ها و تأخیرهای بیش از حد، 
مســافران و کارمندانی را که مجبورند هر صبح خود را به تهران برسانند، کالفه کرده 
اســت. گاهی این قطار برای عبور یک قطار باری ۴۰ دقیقه در آبیک و ۴۰ دقیقه در 
هشتگرد توقف می کند و در صورت اعتراض هم از مسافران می خواهند اگر عجله دارند 
با وسیله دیگری خود را به مقصد برسانند و از پس دادن وجه بلیت هم امتناع می کنند. 

این در حالی است که بهای بلیت قطار در این مسیر به شدت افزایش پیدا کرده است.
فرشاد اسماعیلی از قزوین

  به نام کشاورز، به کام دالل
لطفا به داد کشاورزان زحمتکش و مظلوم شهرستان باشت برسید.کود شیمیایی به 
اسم کشاورزان تولید و صادر می شــود و فقط حواله های کاغذی بی اعتبار به کشاورز 
داده می شود، در صورتی که بار کامیون های ارسالی کودشیمیایی مستقیم در انبارهای 
دالالن خالی می شود و سپس به بهانه های واهی می گویند کود شیمیایی از طرف دولت 
به عامالن پخش داده نمی شود و کشاورز مجبور است کود 5۰ هزار تومانی که سهمیه 
خودش است را از دالل به مبلغ ۱5۰ هزار تومان یعنی ۳ برابر ارزش واقعی بخرد. لطفا 
از کشاورزان شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد حمایت کنید تا حق شان 

ضایع نشود. این کود االن به درد کشاورز می خورد نه یک ماه دیگر.
بهمن صدیقی از کهکیلویه و بویراحمد

 روستا های میانه
 ۹ ماه پس از زلزله 

بامداد جمعــه ۱7 آبان 
آذربایجان 

شرقی
۱۳۹8، زلزلــه ای 5/۹ 
ریشــتری شهرســتان 
میانه در آذربایجان شرقی را لرزاند. با 
وجود گذشت حدود ۹ ماه از این زمین 
لرزه و آخرین وعده های مسئوالن برای 
تحویــل تمامی واحد های مســکونی 
تخریب شده؛ هنوز بسیاری از مردم این 
منطقــه واحد های جدیــد را تحویل 
نگرفته و روند ساخت خانه ها به کندی 

پیش می رود.
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ساالري: آسفالت كشي و نفوذ 
ناپذيري معابر مختلف شهري 
و عدم  احداث تصفيه خانه هاي 
محلـــي، سفــــره هاي آب 
زيرزمينــي را خشــك تر و 
فرونشست در تهران را تشديد 

كرده است 

هفته گذشــته زنگ خطر 
فرونشست در استان تهران گزارش

جدي تــر از قبل بــه صدا 
درآمد تا جايي كه 27خانوار در پاكدشت 
مجبور به تخليه خانه هاي خود شــدند. 
فرونشســت رخ  داده در ايــن منطقه، 
ترك هايي روي ديوار 5 دستگاه آپارتمان 
ايجاد كرد و در نهايت ساختمان ها براي 
جلوگيــري از حــوادث احتمالي بعدي 
تخليه شدند. منطقه شهريار و ورامين در 
اســتان تهران از جدي ترين نقاط داراي 
فرونشست هســتند. از چند سال قبل 
نخستين نشانه هاي فرونشست زمين در 
دشت هاي كشــاورزي اين مناطق ديده 
شــده و با گســترش به بافت مسكوني، 
نگراني ها را بيشتر كرده است. پيامدهاي 
فرونشســت در دشــت هاي كشاورزي 
استان تهران نه فقط ورامين و شهريار كه 
شــهر پرجمعيت و متراكم تهران را نيز 

تهديد مي كند.
سال گذشــته در همين روزها شوراي 
شهر تهران ميزبان مســئوالن سازمان 
نقشه برداري كشــور بود تا گزارشي از 
وضعيت فرونشست در تهران را دريافت 
كند. هرچند در اين جلســه مسئوالن 
سازمان نقشــه برداري و برخي اعضاي 
شــوراي شــهر، با تعــدادي از معاونان 
شهرداري به تعريف مشتركي از »بحران« 
درخصوص فرونشســت نرســيدند؛ اما 
سازمان نقشــه برداري براساس مطالعه 
و بررســي تصاوير ماهواره اي اعالم كرد 
1182كيلومتر مربع در تهران با جمعيت 
336هزارنفر تحت تأثير فرونشست قرار 
دارد و هم اكنــون مناطق 17، 18، 19 و 
20 تهران با بيشترين نرخ فرونشست در 
ميان مناطق  روبه رو هستند و اگر اقدام 

مؤثري انجام نشود فرونشست به زودي 
به ميدان آزادي خواهد رســيد. شــايد 
جالب باشد بدانيد كه طي يك ماه اخير 

حتي فرونشست در برخي از محله هاي 
شمال شــهر تهران مشــاهده شده كه 
بيشــترين آن مربوط به دو محله چيذر 
و دزاشيب بوده اســت. به گونه اي كه در 
جنوب امامــزاده علي اكبــر)ع( چيذر، 
طي ماه اخير 2بار فرونشســت زمين رخ 
داده است. به هر ترتيب طي يك ماه اخير 
حفره هاي بزرگــي در برخي محله هاي 

شمال پايتخت ايجاد شده است.
در اين ميــان مصطفي محمــد نجار، 
رئيس ســتاد پيشــگيري و مديريت 
بحران كشور به اســتانداران 11استان 
داراي باالتريــن نــرخ فرونشســت از 
جمله تهــران نامه اي زده كه نشــان از 
»بحراني« بودن وضعيت فرونشســت 
در اين استان ها دارد. در اين نامه كه از 

استانداران خواسته شده تدابيري براي 
مديريت منابع آب انديشيده و از استقرار 
و ساخت وساز دســتگاه ها و مراكز مهم 
در اين نقــاط جلوگيري كننــد؛ با اين 
اوصاف تشكيك بر سر بحراني بودن يا 
نبودن فرونشست حداقل در مورد تهران 

يكسره شده است.

نشانه هاي فرونشست در معابر تهران 
اصلي تريــن دليــل فرونشســت،  حفر 
چاه هاي متعدد و بهره بــرداري بي رويه 
از آب هــاي زيرزميني اســت. اين نوع 
بهره برداري منجر بــه تخليه آبخوان ها 
و ســفره هاي آب زيرزميني شــده، آنها 
را خشــك و در نهايت متراكــم كرده و 
نشســت زمين را رقم مي زنــد. به دليل 

همين برداشت هاي بي رويه آب، نقاطي 
در جنــوب تهران طي چند ســال اخير 
دچار فرونشســت چند متري شدند تا 
جايي كــه بزرگــراه آزادگان، بزرگراه 
آيت اهلل ســعيدي و جاده كرج به سمت 
شهريار طي 20سال گذشته نزديك به 
2متر كاهش ارتفاع داشته اند. شهروندان 
در برخي معابر در مناطق جنوبي تهران 
بارها و بارها نشــانه هاي فرونشســت را 
بي آنكه بشناسند ديده اند؛ تيرهاي چراغ 
برقي كه كج شده اند، ديوارهايي كه ترك 
خورده اند، معابري كه شــكاف خورده و 
آسفالتي كه خراشيده شده و حتي ديوار 
حياط مدرسه اي در يكي از همين مناطق 
كه يكباره فروريخت و بعد از بازسازي باز 

هم تخريب شد. 

فرونشست به شمال شهر رسيد

شهرداري تهران ملزم به اسكن مستمر معابر براي بررسي احتمالي و پيشگيري از فرونشست شده است 

با احداث 2تصفیه خانه شهري در منطقه هاي 22 و 4 احتمال فرونشست در اين مناطق كاهش مي يابد.   عكس:معین باقری/ همشهري

نشانه هاي آشناي فرونشست دركوچه هاي تهران 
الهام مصدقي راد

خبر نگار

شهروندگار

جهان 2020 را بد شروع كرد 

اين روزها همه از يــك موضوع صحبت 
مي كنند؛ كرونا جان مي گيرد، همه گير تر 
شده است، ماسك بزنيد. خب، اينكه از خودت مراقبت و نكات 
ايمني را رعايت كني، چيزي بود كه از ابتداي اعالم رســمي 
اين بيماري در ســطح كشــور )اواخر بهمن ماه 98( همگي 
موظف به رعايت آن شديم. اما چطور شد كه يكباره و از اواسط 
ارديبهشــت ماه99 همه  چيز عادي جلوه كــرد. به هزارو يك 
دليل موجه و شرايط ويژه اي كه مردمان كشور در آن غوطه ور 
هســتند وضعيت به گونه ای شد كه كســب و كارها، تردد ها، 
نشست ها و جلسات كاري برگزار شود. با شروع فصل كار بعد 
از كرونا آنچه يكباره همه را شوكه كرد، كرونا نبود؛ گراني هاي 
افسار گسيخته اي بود كه تاب زندگي را از خيلي ها گرفته است، 

چه رسد به اينكه يادشان بماند ماسك بزنند.
دوســتي مي گفت: »تبليغات و تكرار اينكه ماســك بزنيد در 
برنامه هاي راديو و تلويزيون كم نيست. در فضاي مجازي هم 
هر كسي به نوبه خودش از اينكه به كمپين من ماسك مي زنم 
پيوسته است، اطالع رســاني مي كند. اما نبايد فراموش كرد 
كه كارد به استخوان رســيده هاي اين جامعه كه تعدادشان 
روز به روز بيشتر مي شود، ديگر يادشــان نيست كه بايد زنده 
بمانند و براي اين منظور حتما ماســك بزننــد. وقتي پدر يا 
سرپرست خانواده خجالت زده از خريدن نيم كيلو ميوه است، 
وقتي اين اطمينان را ندارد كه در  ماه آينده صاحبخانه همان 
كرايه قبل را طلب خواهد كرد يا نه! وقتي گوشش حتي توان 
شــنيدن هياهوي كودكانش را ندارد، چطور مي تواند يادش 
باشــد كه بايد زنده بماند. گراني ها و بــازي روزگار برزخي، 
زنده ماندن را از يادش برده اســت چه رســد به اينكه ماسك 

بزند.«
به هر حال كاري است كه شــده و اتفاقي كه نبايد مي افتاده، 
افتاده است. اما مي شود كاري كرد. بايد كاري كرد تا مردمان 
سرزمينم يادشان بماند كه بايد زنده بمانند و پيشگيري كنند از 
آلوده شدن و دور ماندن از محيط هايي كه هوايش به نفع هواي 
من و آنها نيست. ما هميشه نشان داده ايم كه خيلي از مسائل را 

تاب مي  آوريم و از پس حلشان برمي آييم.
دولت موظف به حمايت از اقشــار كم درآمد و بي درآمد است. 
مجلس مي تواند دولت را مكلف به پرداخت حداقل هاي معاش 
افراد در معرض آسيب كند  و نكته ديگر و مهم تر اين است كه 
ما مردمان استخوان خرد كرده در كوران حوادثيم. اگر برايمان 
كاري نمي كنند ماللي نيســت؛ خودمــان، خودمان را نجات 
دهيم. غير از اين تا چشم بر هم بزني، مي بيني مصلحت انديشي، 
سالمتت را به مسلخ مرگي خاموش، در سكوت و تنهايي برده 

است.
از همنوعي شنيدم كه خواســته است شهرها را نيمه خاموش 
كنند. پرچم ها را در شــهرها نيمه  افراشــته كنند. مردم را از 

ترسي كه برايشان الزم است، بترسانند.
در شرايط فعلي كه كسي به كسي نيست و هيچ چيز سرجايش 
نيست و كسي دلش براي كسي نمي سوزد و تدبيري انديشيده 
نمي شود تا جلوي خزان انســان ها با پاييز كوويد-19گرفته 

شود، بايد كاري كنيم تا زنده ماندن يادمان بماند.
براي آنكــه تهــران 1400 را ببينيــم، چراغ هاي شــهر را 
نيمه خاموش و پرچم ها را نيمه  افراشــته نگه داريم و با ارسال 
كمك و يــاري به همنوعانــي كه در همين همســايگي مان 
هستند، كاري كنيم ماسك زدن يادمان بماند تا تهران 1400 

با حضور تك تك مان به همراه زيبايي ها رقم بخورد.

بیتا تیموري
فعال حوزه مديريت شهري

شهردار تهران با تأكيد بر لزوم بهره مندي دولت هاي 
محلي از تجارب و همكاري سازمان هاي بين المللي در شهردار

مواجهه بــا كرونا گفــت: نيازمند ســرمايه گذاري 
اجتماعي براي كنترل بيشتر اين ويروس هستيم.

به گزارش همشهري، پيروز حناچي در نشست آنالين كه به مناسبت 
روز جهاني گفت و گو به صــورت مجازي با نمايندگان و روســاي 

سازمان هاي بين المللي در ايران برگزار شد، گفت: جمهوري اسالمي 
ايران طي 2دهه اخيــر در عرصه جهاني 2بــار موضوع گفت وگو 

را مورد توجه قرار داد؛ نخســت در بحث گفت وگوي تمدن ها كه 
نزديك به 2دهه پيش مطرح شد و دوم، در برجام كه تالشي براي 

گفت وگوهاي سازنده و ترويج آينده بهتر بود.
حناچي به شيوع ويروس كرونا اشاره كرد و توضيح داد: اين ويروس 
تأثير خود را در همه بخش ها به ويــژه به صورت اختالل در زندگي 
روزمره، كسب و كار و اشتغال گذاشته اســت. اما شرايط در ايران 
به گونه ديگري اســت چراكه همزمان با مبارزه با ويروس كرونا با 

تحريم هاي ظالمانه هم مبارزه مي كند.
او گفت: شهرداري ها به عنوان نهادهاي عمومي وظيفه هماهنگي 
در مقياس شــهري را به عهده دارند. از طرف ديگر مواردي مانند 
مديريت پســماند، كنترل آلودگي هوا و محيط زيســت، افزايش 

دما در كالنشهرها و توســعه حمل ونقل در دوره حاضر از اهميت 
ويژه  اي برخوردار اســت. بنابرايــن نيازمند ارتباط و اســتفاده از 
تجارب بين المللي و سازمان هاي بين المللي مانند سازمان توسعه 
صنعتي ملل متحد )UNIDO(، برنامه اســكان بشر ملل متحد 
 )UNDP( و برنامــه عمران ملــل متحد )UNHABITAT(
هستيم. شــهردار تهران در ادامه گفت: ايران اكنون در دوره دوم 
تجربه اين  ويروس اســت و در مرحله نخست تلفات ناشي از كرونا 
تقريبا به صفر رسيد. اكنون هم با عادي شدن شرايط در حال كنترل 
موج دوم آن هســتيم. بحران هاي جهاني مانند پاندمي كرونا لزوم 
تعامل و همكاري بيشتر با هدف كمك به جامعه جهاني را بار ديگر 

مطرح كرد.

نشست آنالين شــهردار با روساي ســازمان هاي بين المللي مقيم 
در تهران صبح ديروز با حضــور پيروز حناچي؛ شــهردار تهران، 
غالمحســين محمدي؛ رئيس مركز ارتباطات و امــور بين الملل 
شهرداري تهران، ســيدعباس موسوي؛ ســخنگوي وزارت امور 
خارجه، زهير صباغ پور؛ معاون بين الملل مركز ارتباطات شهرداري 
تهران و روســاي ســازمان هاي بين المللي، خانم اوگوچي دنيلز؛ 
هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد و نماينده برنامه عمران 
ملل متحد، كلوديو پروويداس؛ نماينده مقيم برنامه توسعه عمران 
ملل متحد، مريم جوان شــهركي؛ نماينده سازمان توسعه صنعتي 
ملل متحد در ايران و علي مجتهد شبستري؛ رئيس دفتر هماهنگي 

امور بشردوستانه سازمان ملل برگزار شد.

كنترل كرونا نیازمند 
سرمايه گذاري اجتماعي 

عمليات ضدعفوني در تمام اتوبوس ها 
پيش از مسافرگيري انجام مي شود. حمل و نقل

همچنين تاكنون 44نفر از مجموعه 
شركت واحد اتوبوســراني تهران به ويروس كرونا 

مبتال شده اند.
محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران در گفت وگو با سايت شهر، با تأكيد براينكه 
تمامي ســطوح اتوبوس ها پيش از مســافرگيري 
ضدعفوني مي شــود، افزود: »روزانه حداقل 4 بار 
عمليات ضدعفوني اتوبوس ها براساس پروتكل هاي 

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي انجام 
مي شود. ضدعفوني ايستگاه ها نيز به روال گذشته 
درحال انجام است. سطوح داراي تماس مشترك 
ازجمله كــف، درهــا، دســتگيره ها، صندلي ها، 
ديواره هــا، پنجره ها و نمايشــگرها نيز ضدعفوني 

مي شوند.«
او ضمن درخواست از مســافران براي استفاده از 
ماسك، گفت: همراه با تشديد محدوديت ها، آگاهي 
شهروندان نسبت به خطرات ويروس كرونا افزايش 
يافته است. استفاده از ماسك در خطوط ويژه تندرو 

نزديك به صددرصد است.
ترفع با بيان اينكه مراكز فروش ماســك در بيش 
از 60پايانه  و ايســتگاه هاي تبادل ســفر مستقر 
هستند، يادآور شــد: همچنين به صورت دوره اي 
ميان رانندگان اتوبوســراني ماسك رايگان توزيع 

مي شود.
به گفته مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران، 
تاكنون 44نفر از مجموعه 12هزار نفري شــركت 
واحد اتوبوســراني تهران به ويــروس كرونا مبتال 

شده اند.

   معابــر نفوذناپذيــر
 فرونشست را دامن مي زند 

شوراي شــهر تهران براي پیشگیري 
ازفرونشســت هاي زمین در پايتخت، 
شــهرداري تهران را ملزم به اسكن 
مســتمر معابر كرده تا درصورت بروز 
نشانه هاي فرونشست،  از آن جلوگیري 
كند، اما به گفته محمد ساالري، عضو 
شــورا هنوز تجهیزات مورد نیاز براي 
اين موضوع خريداري نشده است. او 
معتقد است؛ به جز بهره برداري بیش 
از اندازه از آبخوان ها كه فرونشست را 
رقم زده،  موضوع ديگري به تشديد اين 
مسئله در پايتخت و البته بعضي ديگر از 
شهرها كمك كرده و آن »ناتراوا« شدن 
معابر شهري است. ساالري به همشهري 
مي گويد: »يكي از عمده ترين اشكاالت 
ما در شهرسازي، احداث معابر و سطوح 
ناتراواست كه امكان نفوذ آب را به زمین 
نمي دهد. میادين، بوستان ها، معابر و 
بزرگراه ها و حتي حیاط ســاختمان ها 
به گونه اي نفوذ ناپذير ساخته مي شوند 
كه اجازه ورود آب هاي ســطحي و آب 
باران را به سفره هاي زيرزمیني نمي دهد 
و همین مسئله آبخوان ها را خشك تر 
مي كند.« نفوذناپذيــر كردن زمین و 
عدم  اجازه ورود آب به آن، چند سال 
قبل و در جريان ساماندهي روددره هاي 
تهران نیز رخ داد و فضاي بكر و طبیعي 
اين روددره ها را با بتن پوشــاند، اين 
كار احتمال بروز سیالب را نیز افزايش 
مي دهــد. مطالعــات كارشناســان 
محیط زيست نیز نشــان مي دهد در 
مناطق داراي فرونشست كه آبخوان ها 
به صــورت كامل تخريب شــده اند، 
سیالب نیز به وفور رخ مي دهد. رئیس 
كمیسیون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر همچنین به دلیل ديگري كه منجر 
به افزايش فرونشست در تهران شده 
اشاره كرده و معتقد است توسعه شبكه 
فاضالب در تهران اقدام بســیار مهم 
و مؤثري اســت، اما متأسفانه همزمان 
با اين طــرح، تصفیه خانه هاي محلي 
احداث نشد و فاضالب شهري تهران به 
جنوب شهر منتقل شده و به سفره هاي 
آب زيرزمیني منتقل نمي شود. ساالري 
مي گويد:  »به تازگي و بعد از برگزاري 
جلسات متعدد با وزارت نیرو و مسئوالن 
آب و فاضالب تهران قرار شده نخستین 
تصفیه خانه در منطقه22 و در فاز  بعدي 

در منطقه4 به اجرا درآيد.«

ضدعفوني تمامي اتوبوس ها پیش از مسافرگیري
فروش ماسك در بيش از 60پايانه  و ايستگاه هاي تبادل سفر اتوبوسرانی انجام می شود

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

بازپس گیري 2۹0 ملك شهرداري تهران
معاون نظارت شــوراي شــهرتهران از بازپس گيري290ملك 

شــهرداري تهران كه حق بهره برداري از آن به افراد غيرسپرده نظارت
شده بود، خبر داد.

افشين حبيب زاده در گفت وگو با ايسنا، در مورد آخرين وضعيت بازپس گيري 
امالك شهرداري تهران كه حق بهره برداري از آنها به غيرسپرده شده گفت: 
»براساس مصوبه شوراي شهر، مي بايست امالكي كه حق بهره برداري آنها به 
غيرواگذار شد شناسايي مي شــدند كه اكثر قريب به اتفاق شناسايي شدند. 
طبيعي است در ابتدا سرعت شناسايي بيشتر بوده و رفته رفته به جهت مسائل 
حقوقي كه در بازپس گيري مواجه هستيم روند كندتر پيش رود. به نظر ما هم 
كار در شهرداري براي بازپس گيري امالك كند است، اما در حال انجام است 
و قطعا انتظار نداريم كــه در اين دوره همه امالك به دليل مســائل حقوقي، 
دادگاه ها، شكوائيه و ادعاهاي دو طرف بازپس گرفته شود اما بايد همه امالك 

يا پس گرفته شوند يا به شورا بيايند تا مجوز قانوني بگيرند.«
او افزود: »ما اصراري نداريم كه همه امالك پس گرفته شود بلكه امالكي كه در 
جهت مسائل قانوني خود حركت مي كنند و طبق قرار داد با شهرداري در حال 
ارائه خدمات به شهروندان مطابق مواد قانوني هستند، فقط بايد به شورا بيايند 
و تأييديه بگيرند. در اين دوره مديريت شــهري، فقط در مورد ملكي جهت 
ايجاد موزه »ايران درود« تصميم گيري شد. براساس آخرين آمار ارائه شده از 
سوي مسئوالن شهرداري تهران تاكنون 1900ملك كه حق بهره برداري آنها 
به افراد غيرسپرده شده، شناسايي شده اند  كه از اين ميان 470پرونده قضايي 
تشكيل شده است.« حبيب زاده با بيان اينكه در اين مدت تنها 290ملك پس 
گرفته شده است، گفت: »البته امالكي را نيز به معاونت اجتماعي جهت تعيين 
تكليف ارسال كرده ايم كه يا به 470پرونده قضايي اضافه مي شوند يا به صحن 

شورا آمده و مجوز قانوني خود را اخذ مي كنند.«



2  چهارشنبه 25 تير 99  شماره 7988 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

 دير گل خوردن بهتر از هرگز نرسيدن
گل دوم ســاتهمپتون به منچستريونايتد كه توسط 
مايكل اوبافمي در دقيقه 6+90 به ثمر رســيد و برد 
1-2منچستر را با تســاوي عوض و رتبه سومي اين 
تيم را با چهارمي عوض كــرد، ديرهنگام ترين گلي 
بود كه شياطين ســرخ در تاريخ ليگ دريافت كرده 
بودند. شانســي كه من يونايتد آورد، اين بود كه اين 
گل ديرهنگام نتوانست شانس كسب سهميه ليگ 
قهرمانان را كم كند؛ چون لستر مساوي كرد و چلسي 

هم باخت.
  ليگ انگليس، با حفظ سمت، فرانسه

مارســيال دهمين بازيكن منچستريونايتد در ليگ 
برتر است كه 50گل در اين مسابقات به ثمر  مي رساند. 
منچستر تنها تيم تاريخ ليگ برتر انگليس است كه 
10بازيكن با حداقل 50گل در اين مسابقات داشته و 
مارسيال هفدمين فرانسوي ليگ برتر است كه 50گل 
در اين مسابقات به ثمر مي رســاند؛ پايين تر از آنري 
175، آنلكا 125 ، ســاها 85، ژيرو 83، كانتونا 70 و 

روبرت پيرس با 62گل.
  پنالتي گيرترين و پنالتي ده ترين تيم ها

منچســتريونايتد در ليگ برتر با 13پنالتي به دست 
آورده در اين فصل ركورد ليــگ را زد. در الليگا يك 
ركورد وارونه ثبت شــد و مايوركا اين فصل با ركورد 
بيشترين خطاي پنالتي در يك فصل تاريخ الليگا، كه 
توسط بارسلونا در فصل 89-1990 ثبت شده، برابري 
كرد و تنها با يك پنالتي ديگر كه در 2 بازي آينده به 

حريفان هديه بدهد، به تنهايي ركورددار خواهد شد.
  توزيع عادالنه گل در رئال مادريد

فرالن مندي، مدافع چپ فرانسوي رئال مادريد با گل 
زيبايي كه وارد دروازه گرانادا كرد، نام خود را به عنوان 
بيست و يكمين گلزن اين فصل رئال ثبت كرد كه اين 
در همه ليگ هاي اين فصل اروپايي يك ركورد است. از 
زماني كه كريستيانو رونالدو رفته، گل ها بين بازيكنان 
مختلف توزيع شده و ديگر گلزن انحصارطلبي وجود 

ندارد كه همه گل ها را مال خود كند.
   كيسه بوكس مربيان بزرگ ايتاليايي

ركورد صددرصد پيــروزي يك مربي مقابل يك تيم 
خاص در ســري آ در اختيار كاپلو و آلگري است كه 
هر دو مقابل امپولي 8بازي 8برد به دست آورده اند. نفر 
بعدي سيمونه اينتزاگي، سرمربي موفق التزيوست 
كه 7بار تيم هايش را برابر اودينزه به ميدان فرستاده 
و هر 7 بازي را برده. كونته كه زمزمه هاي جدايي اش 
از اينتر به گوش مي رسد نفر بعدي است. او در آخرين 
بازي تيمش مقابل تورينو براي ششمين بار اين تيم را 

شكست داد؛ بدون باخت يا تساوي.

درباره مسي و رونالدو اظهارنظرهاي كليشه اي و غيرعلمي جهان
زيادي وجود دارد. اينكه كــدام بازيكن مغرور و كدام يك 
خاكي است. يا كدام بازيكن دست به خير است و كدام نه. 
درباره ناتواني رونالدو در دريبل زني و پاس گل ندادن هاي 
او يا ندويدن مسي يا دخالت هاي ستاره آرژانتيني در همه 
امور باشگاه و آوردن بازيكن و مربي توسط اين بازيكن و... 
شايعات زيادي مطرح است كه تقريبا همگي پوچ است. 
اينكه خودمان را آزار بدهيم كه مســي را با كريســتيانو 
مقايسه كنيم و اين باعث شود از وجود هر يك از آنها لذت 
نبريم و نسبت به ديگري تعصب كور داشته باشيم، چيز 
مخربي اســت. درباره رونالدو گفته مي شود كه او پس از 
رفتن از رئال هم خودش را خراب كرد هم به اين باشــگاه 
آسيب رساند. اما آمار چيز ديگري مي گويد. رئال يك فصل 
پس از شوك از دســت دادن او و زيدان به خودش آمده و 
حاال براي كسب سي و چهارمين قهرماني الليگا فقط به 
2 تساوي ديگر در 2 بازي آخر نياز دارد. كريستيانو هم در 
سري آ كه ليگ محبوبش نبود و به خاطر بسته و تاكتيكي 
بودن سبك بازي ها مناســب او نبود، ركوردهاي زيادي 
زد و عادت قديمي اش را ترك نكــرد. درحالي كه از 9گل 
آخرش 5گل را از روي نقطــه پنالتي زد، همه به او پنالدو 
مي گويند اما واقعيت اين است كه بدون احتساب پنالتي ها 
در اين فصل فاصله او با ايموبيله در صدر جدول گلزنان باز 
هم همين يك گل اســت چون هر دو 11پنالتي را به گل 
تبديل كرده اند. ايموبيله در 6بازي آخرش تنها 2 گل زده 
اما رونالدو در 7بازي آخرش موفق به گلزني شده و در واقع 

كرونا به او ساخته است. پيرو ايموبيله بدون پنالتي ها 18گل 
و فقط يك گل بيشتر از رونالدوي بدون پنالتي زده است. 
كريس در تمام بازي هاي بعد از كرونا گل زده و اين در حالي 
است كه مسي بعد از كرونا با مسي قبل از قرنطينه اصال قابل 
مقايسه نبوده است. كريستيانو برابر همه تيم هايي كه اين 
فصل مقابل آنها بازي كرده يا گل زده يا پاس گل داده. او در 
18بازي گذشته يوونتوس امكان نداشته كه در يك بازي 
گل يا پاس گل به نام خودش ثبت نكند؛ 23گل و 5پاس 
گل. در سال 2020تا اين لحظه تنها رابرت لواندوفسكي 
بوده كــه در ليگ هاي بــزرگ اروپايي تعــداد گل هايي 
بيشتر از رونالدو به ثمر رســانده. هر چند در طول فصل 
2020-2019رونالدو با 28گل زده پشت سر لواندوفسكي 
و ايموبيله قــرار دارد. رونالدو ســال 2020را با گلزني در 
11مسابقه پياپي سري آ شروع كرد. ركوردي كه قبل از 
او تنها فابيو كواليارال در فصــل 2019-2018و گابريل 
باتيســتوتا در فصل 1994-1993به آن رسيده بودند. 
رونالدو با 6گل ديگر در 6بازي باقيمانده سري آ مي تواند 
 به تعداد گل هاي لواندوفســكي برسد با اين تفاوت كه لوا 
گل هايش را در بوندس ليگا كه به مراتب ليگ ساده تري 
است به ثمر رسانده است. كريســتيانو با كمتر از 2 فصل 
حضور در يوونتوس و ثبــت 60 گل در 83 بازي خودش 
را به جمع 25گلزن برتر تاريخ باشــگاه رســاند. با اينكه 
همچنان درباره گل هايش در رئال صحبت مي شود، او در 
2 فصل آخر حضورش در مادريد به ترتيب 25و 26گل به 
ثمر رسانده بود كه همين االن و در فاصله اين همه بازي 

باقيمانده تا انتهاي فصــل 2گل از آخرين فصل رئالي اش 
بيشتر زده است. او به نخستين بازيكن يوونتوس در 60سال 
اخير تبديل شده كه در يك فصل تنها باالي 25گل وارد 
دروازه رقبا مي كند. حاال كمي درباره افت مسي بحث كنيم، 
بدون وارد شدن به بحث تكراري و مخرب »مسي بهتر است 
يا رونالدو«. مســي كه از عملكرد بارسا و مربيان اين تيم 
راضي نيست و در كولينگ بريك )استراحت وسط هر نيمه( 
به مربيان نزديك هم نمي شود، خسته تر از گذشته است. او 
بعد از كرونا و در 9بازي اخير، موفق به زدن 3 گل شده)برابر 
مايوركا، لگانس و اتلتيكو( و عجيب اينكه در 7 بازي پياپي 
فقط يك گل )پنالتي برابر اتلتيكو( زد كه براي خودش هم 
بي سابقه بود. متوسط گلزني مسي قبل از قرنطينه 0.77گل 
در هر بازي بود كه بــه 0.33گل در هر بازي كاهش يافته 
ولي آمار پاس گل هايش از 0.52به 0.89افزايش پيدا كرده 
است. از لحاظ شوت به چارچوب از 2.39ضربه در هر بازي 
پيش از كرونا به 1.33كاهش پيدا كرده و از نظر دريبل زني 
هم افت كرده و پاس هاي اشتباهش از متوسط 9.81پاس 
اشتباه به 12.11افزايش پيدا كرده است. او 22گل در الليگا 
زده كه 3 گل بيشتر از بنزماست با اين تفاوت كه 6گل از 
روي نقطه پنالتي زده و اگر قرار بود بنزما به جاي راموس 
همه پنالتي هاي رئال را بزند، شانس آقاي گلي مسي در اين 
فصل كم مي شد. با همه اينها بهتر است مقايسه نكنيم و 
مسي افت كرده و رونالدوي پنالدو را با همين وضعيت و در 
33و 35سالگي هم ببينيم و قدر بدانيم. دو سه سال ديگر 

حسرت همين روزها را مي خوريم.

 بيدار شدن از خواب اصحاب كهفي
تيم ويكام واندرس با كسب پيروزي 2بر يك برابر تيم اوكسفورد يونايتد در بازي فينال ليگ 
دسته اول انگليس راهي رقابت هاي چمپيونشيپ شد. اين نخستين  حضور اين تيم در اين 
رقابت ها پس از 133سال است.

اگر ويزاي سوئيس براي نمايندگان ايران صادر نشود، دادگاه رسيدگي به 
پرونده شكايت فدراسيون جودوی ايران از فدراسيون جهاني، غيرحضوري 
برگزار مي شود. بعد از اينكه فدراسيون جهاني، فدراسيون جودوی ايران را 
تعليق كرد، فدراسيون ايران شكايت كرد و قرار است 26شهريور در دادگاه 
عالي ورزش )CAS( به اين شكايت رسيدگي شــود. شيوع بيماري كرونا 
جلســه دادگاه را 6ماه به تأخير انداخت. روزهاي گذشته نيز با حذف اين 
پرونده از ليست جلسات CAS ترديدهايي براي بررسي شكايت ايران وجود 
داشت و حاال هم تيم اعزامي ايران براي شركت در اين جلسه با مشكل گرفتن 
ويزا روبه روست.آرش ميراسماعيلي ، رئيس فدراسيون جودو به ايسنا گفته 
است: »سفارت سوئيس تاكنون مراحل اداري جهت صدور رواديد براي هيأت 
اعزامي ايران به دادگاه حكميت ورزش را آغاز نكرده است.« فدراسيون جودو 
روزهاي گذشته براي برگزاري اين جلسه از دادگاه عالي ورزش استعالم گرفته 

بود. ميراسماعيلي گفته: »CAS در پاسخ خود تأكيد كرده دادگاه در همان 
تاريخ 26شهريور و در موعد مقرر برگزار مي شود و جاي نگراني از اين بابت 
وجود ندارد. دادگاه حكميت ورزش همچنين درباره موضوع دوم كه نگراني 
ما بابت صدور ويزا بود، اعالم كرد اگر شرايط براي گرفتن ويزاي هيأت ايراني 
مهيا نشد، هيأت ايراني غيرحضوري 26شهريور در دادگاه حاضر مي شود.« 
ميراسماعيلي موافق برگزاري جلسه غيرحضوري نيست: »پس از چند ساعت 
مذاكره با دكتر مهدي علي نژاد، معاون وزارت ورزش و وكيل پرونده، قرار شد 
طبق هماهنگي و رايزني وزارت ورزش با وزارت امورخارجه، تمهيدات الزم 
براي صدور ويزا انجام شود. قرار است ايميلي را هم به CAS ارسال كنيم تا 
مخالفت خود را با برگزاري دادگاه غيرحضوري اعالم كنيم.« درصورت برگزار 
شدن جلسه غيرحضوري، مشخص نيست نمايندگان فدراسيون جهاني هم 

در اين جلسه به شكل غيرحضوري شركت مي كنند يا حضوري.

محمدرضا داورزني شــايد ديگر نتوانــد در ورزش مديريت كند. او 
بازنشسته است و سازمان اداري استخدامي كشور درخواست وزارت 
ورزش براي ادامه حضور داورزني در رياست فدراسيون واليبال را رد 
كرده است. ارديبهشت  ماه موضوع بازنشستگي داورزني مطرح شد. 
اينكه او طبق جديدترين دســتورالعمل سازمان اداري استخدامي 
كشور بازنشسته اســت و بايد تا آخر ارديبهشت فدراسيون واليبال 
را ترك كند. تبصره2بند»ب« قانون103 مديريت خدمات كشوري 
مي گويد افراد با هر شــرايط ســني و با بيش از 35سال سابقه بايد 
بازنشسته شوند. اما توضيح داورزني در آن مقطع اين بود كه طبق 
مستندات قانوني افراد با 65سال سن و مدرك تحصيلي فوق ليسانس 
و دكتري و با درخواست وزارت متبوع خود و تأييد دولت مي توانند به 
كارشان ادامه دهند. داورزني با توجه به قوانين قبلي اين توضيحات را 

داده بود و به نظر مي رسد مسعود سلطاني فر، وزير ورزش هم با استناد 
به همان قانون تقاضا داده بود تا داورزني از ليست بازنشسته ها حذف 
شود. خبرگزاري مهر ديروز خبر داد سازمان  اداري  استخدامي كشور 
در نامه اي به وزارت ورزش تأكيد كرده اســت كه نظر ســلطاني فر 
را براي ادامه كار داورزني نپذيرفته و او بازنشســته اســت و بايد از 
مســئوليتي كه دارد، كناره گيري كند. طبق  پيش بيني هاي خود 
داورزني اگر با درخواســت وزير موافقت مي شــد، او مي توانست تا 
6سال ديگر سمت مديريتي در ورزش داشــته باشد. ميالد تقوي، 
سرپرست دبيري فدراسيون به همشــهري مي گويد كه هنوز خبر 
بازنشستگي داورزني به فدراســيون نرسيده است: »من هم خبر را 
از دوستان خبرنگار شنيده ام. هنوز چيزي به فدراسيون ابالغ نشده 
است.« داورزني 10ماه پيش به عنوان رئيس فدراسيون انتخاب شد.

  رأي CAS  شايد به ضرر جودوی ايران 
   كرونا اجازه صدور ويزاي سوئيس را براي ايراني ها نمي دهد و شايد دادگاه رسيدگي

   به پرونده شكايت جودوی   ايران از فدراسيون جهاني غيرحضوري برگزار شود

   داورزني بايد از واليبال برود 
    سازمان اداري استخدامي كشور مي گويد داورزني بازنشسته است

   و درخواست وزير ورزش  براي ادامه كار او را نمي پذيرد

  نه رونالدو ضرركرد  نه رئال
   كريستيانو و رئال مادريد پس از جدايي به روزهاي خوب خودشان برگشته اند
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محمد زارعي| ساســان انصاري، مهاجم تراكتورسازي ازجمله 
بازيكناني است كه بعد از تعطيلي برنامه90 هيچ گاه عالقه اش را به 
اين برنامه و در راس آن به عادل فردوسي پور پنهان نكرده است. 
او فصل قبل بعد از گلزني مقابل نفت آبادان پيراهن شــماره90 
تراكتورســازي را به دوربين هاي تلويزيوني نشان داد و از اين 
طريق خواهان بازگشت عادل به سيما بود. او بعدها هم در يك 
ارتباط مستقيم تصويري با يكي از برنامه هاي ورزشي به طور زنده 
خواسته خود مبني بر بازگشت عادل فردوسي پور به تلويزيون 
را مطرح كرد. آخرين اقدام ساسان انصاري نيز بعد از بازي هفته 
گذشته تيمش مقابل اســتقالل تهران بود كه فرداي اين بازي 
پيراهن شماره90 تراكتورســازي را با امضاي بازيكنان به دفتر 
فردوسي پور برده و تقديم او كرد. همه اين موضوعات بهانه اي 

شد تا با اين محوريت گفت وگويي با اين بازيكن داشته باشيم.

  تو شادي گل معروفي داشتي كه به عادل فردوسي پور 
تقديم كردي. ريشه عالقه تو به برنامه90 و فردوسي پور از كجا 

شكل گرفت؟
خوشحالي گلي كه تقديم به فردوســي پور كردم مربوط به پارسال 
بود. دقيقا همان اوايلي بود كه از پخــش برنامه90 جلوگيري كرده 
بودند. به نظر من 90 يك برنامه شــاخص و فوق العاده مردمي بود. 
عادل فردوسي پور هم به عنوان يك نابغه توانسته بود به مدت 20سال 
اين برنامه را اجرا كند. يعني براي يكي مثل من كه 20ســال پيش 
اين برنامه را مي ديدم و آن زمان 9ســال بيشتر نداشتم و براي اكثر 
فوتباليست ها برنامه90 انگيزه اي بود تا فوتباليست بزرگي شويم و 
به سطح اول فوتبال برسيم. ما در سن نوجواني عالقه مان به فوتبال 
از همان جا شروع  و باعث شد فوتباليست شويم. اين به خاطر 90 و 

شخص عادل فردوسي پور بود.
  با عادل فردوسي پور ارتباط داري؟

نه اتفاقا ارتبــاط زيادي ندارم. قبل از اينكه برنامه90 تعطيل شــود 
يك بار مهمان اين برنامه بودم. بعــد از آن هم رابطه مان خيلي كم و 
در حد يك سالم وعليك بود. اما به شخصه بعد از تعطيلي برنامه90 
چند وقت يك بار براي اينكه جوياي احوالش باشــم و نشان بدهم با 
توجه به زحماتي كه براي ما كشيده او را فراموش نكرديم در حد يك 

سالم وعليك و احوالپرسي ارتباط دارم.
 هواداران تراكتــور در برهه اي از دســت عادل 
فردوسي پور ناراحت بودند. اين ابراز عالقه تو به عادل باعث نشد 

تماشاگران تبريز از تو ناراحت شوند؟
به نظر من هواداران تراكتورسازي فوق العاده فهيم هستند. در اين مدتي 
كه من تبريز هستم به طور ملموس متوجه شدم مردم تبريز چقدر 
فرهنگ شان باالست. من هميشه سعي كردم چه در مسائل شخصي 
چه مسائل فوتبالي آن چيزي كه احساس كردم كار درستي است را 
انجام دهم. سعي مي كنم كار درست را انجام دهم و خيلي به عواقب 
و عكس العمل هاي بعد از آن كاري ندارم. مسئله برنامه90 و هواداران 
تراكتورسازي هم مربوط به قديم اســت. من خودم بعد از تعطيلي 

برنامه90 ديدم هواداران تراكتور هم دلتنگ اين برنامه هستند.
 به نظرت رمز ماندگاري عادل فردوسي پور چه بود و 

چرا هنوز هم مردم خواهان بازگشت او به سيما هستند؟
من در صفحه شخصي خودم هم نوشتم. فردوسي پور شاخص هاي 
زيادي داشت كه باعث شــد اينطور ماندگار شود. در سال هاي اخير 
شايد خيلي هاي ديگر بودند كه از رسانه سيما دور شدند اما اينطور  
مانند فردوسي پور تب بازگشت شان داغ نبوده و نيست. آن هم به خاطر 
اينكه مردم باهوش هستند و مي توانند متوجه شوند چه كسي نابغه 
است و چه كسي لياقت حمايت كردن دارد. عادل فردوسي پور يك 
نابغه بود و آن نبوغ و صداقت و در عين حال ســاده و مردمي بودنش 
باعث موفقيت و ماندگاري و محبوبيت او شد. به دليل هوش باالي خود 
هميشه طوري برنامه را پيش مي برد كه درست بود. هيچ گاه دوستي با 

افراد تأثيري در روند برنامه اش نداشت. همين مسئله كمك كرده بود 
كسي نتواند سوءاستفاده كند يعني عادل را به سمت خود ببرد. خط 
قرمز عادل هميشه بينندگانش بودند. البته عادل تنها نبود و گروهي 
همراه خود داشت كه كاربلد بودند و كمكش مي كردند تا در نهايت 

عادل ماندگار شود.
 به نظرت اگر همين االن برنامه90 پخش مي شد به كدام 

موضوع اصلي روز فوتبال مي پرداخت؟
ماشااهلل در فوتبال ما موضوع براي پرداختن خيلي زياد است. البته 
مطمئن باشيد اگر برنامه90 بود خيلي از موضوعات كه االن هست 
اصال پيش نمي آمد چون بودن 90 باعث مي شــد خيلي مســائل 

حاشيه اي پيش نيايد.
 در ابتداي تعطيلي برنامه90 بسياري از فوتباليست ها 
گفتند ديگر در هيچ برنامه ورزشي حضور نخواهند داشت اما 
گويا اين موضوع به مرور فراموش شده و نبود فردوسي پور هم 

عادي شده است. نظر خودت چيست؟
حاال من راجع بــه ديگران نمي توانم صحبت كنم. هر كســي نظر 
خودش را دارد و محترم اســت. من راجع به خودم سعي كردم در 
نبود عادل هم عقايد خودم را داشــته باشم. يعني خودم باشم و به 
عقايد قلبي ام عمل كنم. ضمن اينكه نبود عادل به هيچ وجه عادي 
نشــده و خود من كه با خيلي از فوتباليســت ها در ارتباطم تقريبا 
صددرصدشان به شدت دلتنگ عادل هستند و موضع من را دارند. 

حاال نوع بيان شان براي اين دلتنگي متفاوت است.
 علي دايي هم اخيــرا در مذمت تعطيلي برنامه90 
صحبت كرد و تأكيد داشــت بعد از تعطيلــي 90 هيچ برنامه 

فوتبالي را نمي بيند. نظر تو چيست؟
بله صحبت هاي آقاي دايي را شنيدم. وقتي ايشان كه نماد فوتبال 
ماست و خودش مثل عادل نابغه اســت اينگونه در مورد برنامه90 
صحبت مي كند قطعا چيزي جز حق نيســت. خوشحال مي شويم 

وقتي نظر بزرگان را در مورد فردوسي پور اينگونه مي شنويم. عادل 
هم خوشحال مي شــود كه اين اتفاقات مي افتد و همچنان در دل 

فوتبالي ها هست.
 گويا عادل فردوسي پور قرار است يك برنامه فوتبالي 
اينترنتي راه بيندازد. به نظرت اين برنامه مي تواند مانند برنامه90 

پرمخاطب باشد؟
اميدوارم و همه مردم دوست دارند عادل فردوسي پور به تلويزيون 
برگردد. مسئوالن هم نظر مردم را مي شنوند. نظر مردم اين است كه 
عادل زودتر به تلويزيون برگردد و دوباره او را در همان قالب ببينيم. 
با همان برنامه90 كه سال ها برايش زحمت كشيده بود. اما اگر هم 
قرار بر تاسيس برنامه اينترنتي باشد قطعا عادل بنا به هوش بااليي 
كه دارد هر جا برود مانند فوتبال120 و مستندهايي كه درست كرده 
و من همه آنها را ديدم موفق خواهد بود. او براي شروع هر كاري با 
فكر وارد مي شود. براي همين مطمئن باشيد در برنامه اينترنتي هم 

موفق خواهد بود.
 در ديداري كه چند روز قبل با عادل داشتي صحبت 

خاصي بين تان ردوبدل نشد؟
نه، بيشتر حال و احوال كرديم و فقط خواستم به او بگويم ما قدردان 
زحمات و به يادشان هستيم. يك لباس هم با امضاي همه بازيكنان 

تراكتورسازي تقديمش كردم.
  البته با خصوصيات اخالقي كه از عادل فردوسي پور 
ســراغ داريم به محض برگشــتن به تلويزيون اگر در 2بازي 
خوب نباشي و موقعيت خراب كني بدون تعارف و بي توجه به 
حمايت هايي كه از او داشتي ممكن است شديدترين انتقادات 

را از تو داشته باشد.
بله مي دانم. مــن اگر دنبال اين بودم كه از من تمجيد شــود نبايد 
از عادل حمايت مي كردم. حرف من شــخصي نيست و بحث كلي 
دارم كه درمورد لياقت ها و تفكرات فردي مانند فردوسي پور است. 
من اگر دنبال ديده شدن بودم اين حمايت ها را از عادل نمي كردم. 
عادل فردوسي پور خيلي لياقتش باالتر از تعريف هاي يكي مثل من 
است. مسئوالني كه تصميم گير اصلي در قطع برنامه او بودند بايد به 
لطف هايي كه مردم نسبت به عادل دارند و انتظاري كه براي بازگشت 
او به تلويزيون مي كشند توجه داشته باشند. هدف من هم چيزي 

نيست جز برگشتن فردوسي پور به تلويزيون.

اميرحسين اعظمي| سپاهان بازگشت خوبي 
به ليگ نداشته و همين مسئله باعث شده 
تا اين تيم در هفته هاي پاياني به جاي جنگ 
براي قهرماني، براي كسب سهميه تالش 
كند. سپاهاني ها از 3 بازي آخر و 9 امتياز 
ممكن، 5  امتياز گرفته انــد و حال و روز 
چندان خوبي ندارند. همين مسئله باعث 
شد تا تماسي با مهدي كياني داشته باشيم 
و با كاپيتان ســپاهان درخصوص آخرين 

وضعيت خودش و تيمش گفت و گو كنيم.

   پس از تساوي مقابل سايپا، 
2  امتياز هم مقابل پارس از دست داديد.

شــرايط واقعا نارحت كننده اســت و از اين 
وضعيت خســته و عصباني هســتيم. ما در 
خيلي از بازي ها موقعيت ها را ساده از دست 
مي دهيــم و در همين بازي هــم بابت اين 
موضوع ضربه خورديم. فصل گذشــته هم 
در استفاده از فرصت ها مشــكل داشتيم و 
امسال هم اين مشــكل را داريم. در همين 
بازي چند موقعيت را از دســت داديم و يك 
پنالتي هم نزديم و حريف روي يك موقعيت 
كه آن هم اشتباه خودمان بود به گل رسيد. 
ما برابر ســايپا اجازه نداديــم آنها يك توپ 
روي دروازه مــا بياورند ولي همين ســايپا 
برابر اســتقالل چند موقعيت خوب داشت. 
نمي دانم بدشانس هستيم يا بي دقت يا اينكه 
استرس داريم. متأسفانه در خيلي از بازي ها 

امتيازهاي حساسي از دست داديم.

   اين مشــكل چطور از فصل 
پيش تا به امروز حل نشده است؟

نمي دانم جواب اين سؤال را چطور بدهم. ما 
اگر بد بازي كنيم و موقعيــت ايجاد نكنيم، 
هوادار هم حق دارد ناراحت شــود. ما خوب 
فوتبال بــازي مي كنيم ولــي نمي دانم چرا 

راحت موقعيت از دست مي دهيم.
   اول فصل خيلي هــا انتظار 
داشــتند شــما با اين بازيكنان و اين 
هزينه اي كه انجام داديد، قهرمان شويد.

هدف بازيكنان، كادر فني و باشگاه هم همين 
بود. تا قبل از بازي با پرســپوليس همه  چيز 
خوب بود و اختالف زيادي با آنها نداشــتيم. 
لغو اين بازي و حكمــي كه كميته انضباطي 
داد، يكباره همه  چيــز را عوض كرد. اگر اين 
اتفاق رخ نمي داد مي توانستيم پرسپوليس را 

شكست بدهيم و شرايط تغيير كند.
   قبــول داري در اين زمينه 

خودتان اشتباه كرديد؟
در اين مورد خيلــي صحبت كرديم و باز هم 
مي گويم كه هدف سپاهان بازي كردن بود. 
اگر كميته انضباطي و استيناف رأي به تكرار 
بازي مي دادند، عادالنه تر بــود. به هر حال 
صحبت در مورد گذشــته چيــزي را تغيير 
نمي دهد. در اين مدت باشگاه هم چيزي براي 
ما كم نگذاشت و كادر فني هم زحمات زيادي 
براي تيم كشــيد. اميدوارم در ليگ سهميه 
آسيا را بگيريم و در جام حذفي هم قهرمان 

شويم تا دل هواداران شاد شود.

   ولي قبــول داري كه ارزش 
قهرماني در جام حذفي قابل قياس با ليگ 

برتر نيست؟
بله، ولي قهرماني در جام حذفي هم براي ما 

تسكين دهنده است.
   در جريان بــازي با گل گهر، 
گزارشــگر به اين موضوع اشاره كرد كه 
باشگاه ســپاهان با امير قلعه نويي براي 
فصل بعد همكاري نخواهد كرد. چيزي در 

اين مورد شنيده اي؟
باور كنيد من اين را از زبان شــما شــنيدم. 
اميرخان براي سپاهان خيلي زحمت كشيده 
و يك مربي بزرگ و كار بلد است. وقتي گل 
نمي زنيم قلعه نويي مقصر نيست. او نمي تواند 
داخل زمين شــود و خودش براي سپاهان 

گل بزند.
   افت كي روش استنلي چقدر 

در روند سپاهان تأثيرگذار بوده است؟
كي روش بعد از تعطيلــي ليگ تا حدودي از 
آمادگي كامل به دور شــد ولي االن شرايط 
بهتري پيدا كرده و اميــدوارم در بازي هاي 

بعدي دوباره مثل هميشه براي ما گل بزند.
   پرســپوليس را شايســته 

قهرماني ليگ امسال مي داني؟
پرســپوليس تيــم خوبــي دارد و حاال كه 
در آســتانه قهرمان شــدن اســت، حتما 
شايستگي اش را داشــته است. آنها هميشه 
از كمتريــن موقعيت ها نهايت اســتفاده را 
مي برند و در خيلي از بازي ها با اختالف يك 

گل برنده شدند.
   اين هفته بــا تراكتور بازي 
داريد. اين بــازي هنوز هــم براي تو 

حساسيت دارد؟
من 12سال در تبريز بازي كردم و خاطرات 
خوب و بــد دارم كه البته خاطــرات خوبم 
بيشتر از خاطرات بد است. بازي در تراكتور 
و پوشــيدن پيراهن اين تيم برايم بســيار 
باارزش بود و هواداران پرشور تبريزي را هم 
هيچ وقت فرامــوش نمي كنم. فكر نمي كنم 
بازي حساســيت خاصي براي من داشــته 
باشــد ولي خوشــحالم كه دوباره به تبريز 
برمي گردم. جاي هواداران هم در ورزشــگاه 
خالي اســت. اميدوارم بازي خوبي از آب در 
بيايد. هر 2 تيم دنبال كسب سهميه هستند 
 و اين موضوع بــازي را حســاس تر خواهد

 كرد.

چشمي و رد پيشنهاد 20ميلياردي
از هند پيشنهاد داشت، نرفت، به قطر هم نمي رود

روزبه چشمي جزو آن دسته از بازيكناني است كه قراردادش با 
استقالل در پايان اين فصل به اتمام خواهد رسيد. در اين چند 
سال هم بارها بحث جدايي اين بازيكن از استقالل و رفتنش به 
يك تيم خارجي مطرح شده ولي چشمي در آخرين لحظات از 
خروج از فوتبال ايران منصرف شــده است؛ حتي پيش از فصل 
جديد درباره پيشنهادهاي خارجي او شائبه هايي هم مطرح شده 
و بازارگرمي خوانده شده بود، اما گويا همه پيشنهادهاي خارجي 
اين بازيكن صحت داشته است. حاال آخرين خبرها درخصوص 
اين بازيكن هم حاكي از آن اســت كه چشمي چند هفته پيش 
پيشــنهاد هنگفت يك تيم در ليگ برتر هند را رد كرده و اين 
موضوع باعث تعجب اطرافيان و دوســتانش شده است. شايد 
او نمي خواســته با رفتن به ليگ درجه 2 هند از كانون توجه و 

چشم هاي تيم ملي دور بماند.
يكي از بازيكنان اســتقالل كه در اين تيم رابطــه خوبي هم با 
چشــمي دارد، درخصوص اين موضوع مي گويد: »روزبه از تيم 
هندي براي يك فصل پيشــنهاد يك ميليون دالري دريافت 
كرد كه با دالر االن 23ميليارد مي شود. اين پول را نه استقالل، 
بلكه هيچ تيم ايراني به چشــمي نمي دهد و نمي دانم چرا اين 
پيشنهاد را قبول نكرد. من اگر بودم با سر به ليگ هند مي رفتم 
و بر هم نمي گشــتم! روزبه واقعا آدم عجيبي است و نمي دانم 
چرا اين پيشــنهاد را رد كرد.« در اين زمينه با مديربرنامه هاي 
چشــمي هم صحبت كرديم و او اين خبــر را تأييد كرد: »من 
نمي توانم در مورد مبلغ صحبت كنم، ولي همين قدر بگويم كه 
اين پيشنهاد بسيار سنگين و وسوسه كننده بود، ولي چشمي از 
هندي ها عذرخواهي و اين پيشنهاد را رد كرد. اين نخستين بار 
نيست كه روزبه چنين پيشــنهادهايي را رد مي كند و پارسال 
هم پيشنهاد باشگاه االهلي قطر را رد كرد.« ايجنت چشمي در 

گفت وگو با همشهري مدعي شد كه اين بازيكن 3 بار 
پيشــنهاد االهلي را رد كرده و يك بار آن زماني بوده 
كه شيخ احمد، مالك االهلي براي اين بازيكن بليت 
هم رزرو كرده اما در نهايت چشــمي به پيشنهاد 

آنها پاســخ منفي داده است. استقالل در ليگ 
قهرمانان براي بازي با الدحيل به قطر رفته بود 
كه شيخ احمد براي امضاي پيمان همكاري 
با اســتقالل، با فتحي مديرعامل باشــگاه 
عكس انداخت و هر دو نفر پيراهن شماره 
4استقالل يعني پيراهن چشمي را گرفته 
بودند. اين مديربرنامه ها پيش بيني كرد 
چشمي در ايران بماند: »قرارداد چشمي 
با اســتقالل در پايان اين فصل به اتمام 

خواهد رسيد، ولي اينكه شرايط چگونه پيش 
خواهد رفت، هنوز مشخص نيست. روزبه جدا 
از هند از چند كشور ديگر هم پيشنهاد دارد، 
 ولي من فكر نمي كنم او از فوتبال ايران بيرون

 برود.«

 كرونا بازهم باشگاه هاي بدنسازي 
را تعطيل كرد

 صاحبان باشگاه هاي بدنسازي از شرايط موجود
 و عدم حمايت مسئوالن گاليه دارند

طبق اعالم ستاد پيشگيري شيوع ويروس كرونا در استان تهران، 
باشگاه هاي بدنســازي مجددا بايد تعطيل شــوند. پيش از اين 
باشگاه هاي بدنسازي از اول اسفند تا اواسط خردادماه با دستور 
ستاد پيشگيري از شــيوع ويروس كرونا تعطيل بودند. اواسط 
خردادماه بود كه مجوز بازگشــايي باشــگاه ها صادر شد و حاال 
با گذشــت حدود يك ماه مجددا دستور تعطيلي باشگاه ها ابالغ 
شده است. روز گذشــته محمدتقي اميري خراساني سرپرست 
فدراسيون بدنسازي در نامه اي به وزير ورزش و مديركل ورزش 
استان ها درخواست كرده بود كه از بسته شدن باشگاه ها ممانعت 
شود، چراكه بســياري از مربيان تنها از همين راه امرار معاش 

مي كنند.
وحيد بزرگي، يكي از مربيان و باشگاه داران غرب تهران درباره 
تعطيلي مجدد باشگاه هاي بدنســازي به همشهري مي گويد: 
»ديگر نمي دانيم چه كار كنيم. تا االن خيلي ضرر كرده ايم، درآمد 
نداريم ولي هزينه داريم. خرج خانه و خانواده به كنار؛ باشگاه پول 
برق، آب و گاز دارد. حاال شما بيا به اين شركت ها بگو ما اصال پولي 
درنياورده ايم كه بابت اينها پرداخت كنيم. باشگاه را از خرداد باز 
كرديم، آن هم چه باز كردني! تعداد مراجعه كننده هاي ما نسبت 
به قبل يك سوم شده بود، تازه كلي هم هزينه ضدعفوني باشگاه 
كرديم و حاال هم بايد ببنديم.« بزرگي معتقد است با اين شرايط 
باشــگاه دارها بايد به فكر كار ديگري باشند: »از سال گذشته تا 
االن شــرايط براي ما به كل تغيير كرده. باشگاه خرج خودش را 
درنمي آورد، چه برسد به اينكه بخواهد خرج چند خانوار را بدهد. 
حاال هم دستورالعمل آمده كه بايد يك هفته تعطيل كنيم. ما كه 
مي دانيم يك هفته باز هم تمديد مي شود. اول آمدند گفتند كه 
وام مي دهيم، بعد خبري نشد. قرار بود سر كرايه  باشگاه ها كمك 
كنند كه باز هم اين اتفاق نيفتــاد. چيزي كه ما داريم مي بينيم 
اين است كه هيچ كس به فكر باشگاه هاي بدنسازي نيست. من 
به شما قول مي دهم با اين شرايط خيلي ها باشگاه شان را جمع 
كنند. همين سري اول كه باشــگاه ها را تعطيل كردند خيلي از 
همكاران مجبور به فروش دستگاه ها و تعطيلي باشگاه شان شدند. 
سؤال من اين است كه آيا تنها دليل شيوع ويروس كرونا بازبودن 
باشگاه هاي بدنسازي است؟ خيلي از اصناف كه خطر بيشتري 
هم از ما دارند باز هستند ولي نخســتين جايي كه هميشه بايد 
بسته شود باشگاه بدنسازي اســت؛ آن هم تعطيلي بدون هيچ 

حمايتي.« 
طبق اعالم ســتاد پيشــگيري و مديريت شــهر تهــران همه 
دانشــگاه ها، مدارس، حوزه هاي علميه، باشــگاه هاي ورزشي 
پربرخورد و باشگاه هاي بدنســازي تا يك هفته تعطيل خواهند 

بود.

فوتبال ايران

AFC نظرسنجي جديد 
سايت رسمی AFC در نظرسنجی خود برای انتخاب بهترين سرمربی برتر تاريخ جام ملت های آسيا، از 10 نامزد اين عنوان نام برد 
كه اسامی مرحوم محمد رنجبر و حشمت مهاجرانی هم در اين فهرست به چشم می خورد.  الزيانی،  آلبرتو پريرا،  پوستك اوغلو، 
زيكو،  سانچس، ژرار هوليه، ژوروان ويرا و  زاكرونی، ساير گزينه های كسب عنوان بهترين سرمربی تاريخ جام ملت های آسيا هستند.

عليرضا بيرانوند پــس از حرف و حديث هاي فراوان باالخره 
از ايران رفت و هر طور شــده خودش را به بلژيك رساند تا 
تست هاي پزشكي باشگاه آنتورپ را پشت سر بگذارد و پس 
از آن در تمرينات تيم جديدش شركت كند. او در گفت و گو با 
همشهري درخصوص شكستن طلسم سفرش به بلژيك گفته 
است: »واقعا بعد از اينكه چندبار از فرودگاه مجبور شدم به 
خانه برگردم، حال و روز خوشي نداشتم و اين موضوع حسابي 
من را عصبي كرده بود. تا زماني كه هواپيما در بلژيك فرود 
آمد، باورم نمي شد باالخره توانسته ام به اين كشور برسم. در 

مجموع خوشحالم كه اين اتفاق باالخره افتاد.«
بيرانوند در ادامه اشاره اي به اســتقبال بلژيكي ها كرده و از 
استرســش براي حضور در تست هاي پزشكي سخن گفته 
است: »نمايندگان آنتورپ در همان ابتدا به فرودگاه آمدند 
و استقبال خوبي از من داشتند. تا االن همه چيز خوب پيش 
رفته و اميدوارم در تست هاي پزشكي هم مشكل خاصي پيش 
نيايد. راســتش را بخواهيد كمي براي حضور در تست هاي 
پزشكي اســترس دارم اما در كل مشكلي نيست. من تمام 
تمركزم را روي موفقيتم گذاشته ام و اميدوارم به نتيجه هم 
برسم. من به بلژيك آمده ام تا از ليگ اين كشور به ليگ هاي 
معتبر اروپايي بروم و اين تازه شروع كار من است. مطمئن 

باشيد خيلي زود خودم را در اروپا نشان خواهم داد.«
دروازه بان تيم ملي در پايان اشاره اي هم به حرف و حديث هايي 
كه در مورد مشكل زبانش مطرح شده، داشته و گفته است: 
»چه كسي گفته من زبان بلد نيستم؟ قبول دارم بايد زبانم را 
خوب كنم اما مي توانم در زمين با بازيكنان ارتباط برقرار كنم 

و اينطور نيست كه اصال زبان بلد نباشم.«

 بيرانوند: چه كسي گفته زبان بلد نيستم؟
   براي تست هاي پزشكي استرس دارم

اين روزها مهدي طارمي و امير عابدزاده سر درخشش در سوپرليگ 
پرتغال با هم رقابت دارند. دوشنبه شب هم تيم هاي شان يعني ريو 
آوه و ماريتيمو روبه روي همديگر قرار گرفتند تا اين بازيكنان ايراني 
دوئلي تماشايي با هم داشته باشند. جالب اينكه عابدزاده اين هفته 
براي چهارمين بازي متوالي كلين شــيت كرد تا نوار گلزني هاي 
طارمي قطع شــود. درباره امير عابدزاده كه هفته گذشــته هم 
درخششي فوق العاده در بازي با بنفيكا داشت، با عابدزاده بزرگ 
تماس گرفتيم. احمدرضا عابدزاده كه با جديت و ذوق زدگي خاصي 
بازي هاي پسر خلف اش را دنبال مي كند، خيلي كوتاه به سؤاالت 
ما جواب داد و در نهايت درحالي كه گمان مي برد ســؤاالت مان 
تمام شده، ناگهان گفت خداحافظ و تلفن را قطع كرد. اما همان 
دو سه جمله اي كه با ما حرف زد، به نظر جالب مي آيد. درباره امير 
عابدزاده برخي كارشناسان معتقد بودند كه به خاطر قد و قواره و 
جثه نسبتا ريز، براي دروازه باني نمي تواند پيشرفت زيادي داشته 
باشــد؛ به ويژه اينكه مثل پدرش سلطان محوطه جريمه نيست 

و منتظر مي ماند تا به ســمت دروازه اش شــوت بزنند تا واكنش 
نشان دهد. عابدزاده پدر مخالف اين نظر است و معتقد است امير 
از اين هم بيشتر پيشرفت مي كند. وقتي از او پرسيديم كه سقف 
پيشرفت امير تا كجا مي تواند باشد، جواب داد: »امير حتي از من 
هم مي تواند بهتر شود.« سايت futebolnaveia نيز در تمجيد 
از عملكرد اميرعابدزاده در تركيب تيم ماريتيمو نوشــته است: 
»اميرعابدزاده مي تواند در سرنوشت اين تيم در هفته هاي پاياني 
نقش ايفا كند.« عابدزاده ادامه داد: »امير اين روزها فوق العاده كار 
مي كند. پسر من اين روزها از من هم بيشتر تمرين مي كند. امير از 
من هم بهتر مي شود.« اينكه آيا موفقيت هاي امير عابدزاده به خاطر 
شهرت پدرش بوده هم سؤال بعدي بود كه احمدرضا با قاطعيت آن 
را رد كرد و گفت: »او هر چه دارد به خاطر خودش هست و با قدرت 
خودش به اين جا رسيده است. امير به كسي مديون نيست و اگر 
عابدزاده هم نبود مي توانست به باالترين سطح برسد.« عابدزاده 

بعد از اين دو سؤال خداحافظي و گوشي را قطع كرد.

 عابدزاده: هميشه گفته ام امير از من هم بهتر مي شود 
  پسرم با قدرت خودش به اينجا رسيد نه به خاطر عابدزاده بودنش

منهاي فوتبال 

 انصاري: خيلي از فوتباليست ها دلتنگ عادل هستند
  عادل باعث عالقه ما به فوتبال شد و براي بازگشت او به تلويزيون هر كاري بتوانم مي كنم 

   كياني:  قرار نيست قلعه نويي
   براي سپاهان گل بزند
  پرسپوليس حتما شايستگي اش را داشته

  كه در آستانه قهرماني است

     عكس| فرشاد عباسي|
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واقعا كجاي دنيا ممكن است يك مربي در يك فصل 3تيم عوض 
كند؟ يعني يك جا 20هفته كار كند و نتيجه نگيرد، در تيم دوم 
طي 2هفته، 2بار ببازد و كمتر از 10روز بعد از آغاز كار، سر از تيم 
سوم در بياورد؟ اين سريال كمدي كه برايتان تعريف كرديم، براي 
رضا مهاجري رخ داده اســت. او بعد از ناكامي در نساجي، راهي 
ماشين سازي شد. آنجا هم زحمت كشيد و با 2شكست، ماشين را 
در خطر سقوط قرار داد و حاال راهي گل گهر سيرجان شده تا مثال 
اين تيم را در ليگ برتر نگه دارد. فقط يادآوري مي كنيم مهاجري 
با نساجي به پرسپوليس كالدرون باخت، با ماشين به پرسپوليس 
يحيي باخت و گل گهر هم هفته بيست ونهم با پرسپوليس بازي 
دارد! اين مسابقه كه هيچ، براي بقا روي 5بازي بعدي تمركز كنيد!

باز بايد به پرسپوليس ببازم؟

پرسپوليس پنجشــنبه با فوالد بازي دارد و اين مســابقه يادآور 
يك حاشيه بزرگ در بازي رفت اســت. آن روزها عليپور به خاطر 
خراب كردن آن پنالتي چيپ مشهور مقابل ماشين سازي به شدت 
تحت فشار بود. تيم براي بازي با فوالد راهي اهواز شد و مقابل هتل يك 
هوادار با لحني گزنده به عليپور گفت: »چيپ نزن بابا!« مهاجم سرخ ها 
هم از كوره دررفت و يك حرف منشوري زد. انتشار ويدئوي اين اتفاق، 
براي عليپور گران تمام شــد. چند  ماه بعد از آن ماجرا، پرسپوليس 
در دقايق پاياني بازي برگشت با ماشين هم صاحب پنالتي شد، اما 
اين بار عليپور زدن ضربه را به ترابي محول كرد. حاال آن توپ گل شده 
و همه جا رفتار حرفه اي عليپور ستايش مي شود. نتيجه مي گيريم 
خيلي مواقع واكنش مردم، بستگي به كنش خود فوتباليست ها دارد. 

حرفه اي باشيد تا تحسين شويد؛ به همين سادگي!

حرفه اي باش، تحسين شو

انصافا پيشرفت هاي شگفت انگيزي كه در فوتبال ايران در مواجهه 
با كرونا اتفاق افتاده، در جهان بي نظير بوده است. پس از بهبودي 
سريع و برق آساي تعداد زيادي از كرونايي هاي استقالل كه باعث 
شد آنها برخالف بازي با پارس جم مشــكلي براي حضور مقابل 
تراكتور نداشته باشند، حاال ظاهرا فناوري پيش بيني ابتال به كرونا 
وارد فوتبال ايران شده است. در همين راستا فرشيد اسماعيلي اعالم 
كرده: »شايد به زودي كرونا بگيرم.« حاال مشخص نيست شرايط 
الزم براي ابتالي اين بازيكن چيست؛ آيا به وضعيت جدولي مربوط 
است يا مثال بســتگي به حد نصاب الزم براي لغو مسابقات دارد. 
كال شــيوع كرونا در فوتبال ايران شرايط بسيار جالبي دارد. ليگ 
يكي ها كه اساسا نمي گيرند، در صدر جدول هم پرسپوليسي ها 
كامال ضدكرونا بودند و بعد از اين همه وقت، تازه نمونه يك بازيكن 
نيمكت نشين شان مثبت از آب درآمده. همه هم راست مي گويند!

فناوري پيش بيني كرونا

نكته بازي
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 مشتريان آالبا
منچسترسیتی نسبت به جذب داوید آالبا عالقه ای جدی دارد. چلسی نیز نسبت به جذب این بازیکن 28 ساله 
عالقه مند است اما احتمال انتقال آالبا به چلسی کم ارزیابی می شود. بارسلونا هم داوید آالبا را مي خواهد اما با 
توجه به مشکالت مالی اش در تابستان پیش رو، امیدوار است در تابستان 2021 او را به صورت رایگان جذب کند.

از زمان انتخاب دراگان اسكوچيچ به عنوان سرمربي 
تيم ملي، او با مشــكالت زيادي روبه رو بوده است؛ 
از انتقادهاي فنــي فراواني كه به نفــس برگزيده 
شــدن او به عمل آمد تا داســتان كرونا و تعويق و 
تعطيلي مسابقات. در كنار همه اينها اما، اسكوچيچ 
حاال يك گرفتاري شــيرين ديگر پيدا كرده كه به 

آمادگي باالي همه عناصر تهاجمي تيم ملي مربوط 
مي شود. شايد در هيچ مقطعي تيم ما اينقدر بازيكن 
هجومي آماده نداشــته، اما حاال دراگان بايد دست 
به ســخت ترين انتخاب هاي ممكن بزند. وضعيت 
طارمي كه روشــن اســت و او در نخستين فصل 
حضورش در اروپا خوش درخشيده است. طارمي 

حتي زماني كه در آســيا بازي مي كرد هم از سوي 
كارلوس كــي روش در تركيب اصلــي تيم ملي به 
ميدان مي رفت، چه برسد به حاال كه جزو 4 گلزن 
برتر ليگ پرتغال است و مشــتري هاي زيادي هم 
دارد. از سوي ديگر ســردار آزمون هم يك انتخاب 
ثابت و هميشگي براي پيشاني خط حمله به شمار 
مي رود. او هم فصل درخشــاني در ليگ روســيه 
پشت سر گذاشته و اخيرا با زنيت عنوان قهرماني را 

به دست آورده است.
غير از اين 2 نفر، دو وينگر پرسپوليس هم غيرقابل 

چشم پوشي هستند. وحيد اميري اصوال يك ستاره 
ملي اســت كه بهترين نمايش هايش را در پيراهن 
همين تيم ارائه داده است. از ســوي ديگر مهدي 
ترابي نيز در اوج دوران فوتبالــش قرار دارد. حتي 
وقتي ترابي اينقدر آمــاده و كارگشــا نبود هم از 
ويلموتس بابت نيمكت نشــين كردن او انتقادهاي 
زيادي به عمل آمد؛ حاال فرض كنيد اســكوچيچ 
نخواهد از شماره 9پرسپوليس استفاده كند. به اين 
فهرست حتما بايد عليرضا جهانبخش را هم اضافه 
كرد؛ بازيكني كه با وجود نيمكت نشــيني در ليگ 

انگلســتان، كاراكتر ملي دارد و بحثش با بقيه فرق 
مي كند. حتي مهدي قائدي هم فصل خوبي داشته 
و انتظار مي رود الاقل به فهرست تيم ملي راه پيدا 
كند؛ شرايطي كه محمد محبي سپاهان هم دارد. 
بين عناصر تهاجمي سال هاي اخير تيم ملي شايد 
فقط وضع كريم انصاري فر نسبت به سابق بدتر شده 
باشد، اما خط كشيدن روي نام او هم آسان نيست. 
به اين ترتيب سرگيجه اصلي اسكوچيچ شروع شده 
و او بايد سخت ترين انتخاب هايش را در خط حمله 

تيم ملي انجام بدهد.

  روزهاي سخت يك هافبك جنگنده

  چه كار مي كني با اين همه ستاره؟
دردسر متفاوت اسکوچیچ؛ همه عناصر تهاجمي تیم ملي غیرقابل چشم پوشي اند

بهروز رسايلي| افزایش قیمت ارز روي همه جنبه هاي 
زندگي مردم ایران تأثیر گذاشته و طبیعتا فوتبال 
هم از این قاعده جدا نیست. در این میان باشگاه هاي 
ایراني که با مشــکالت اقتصادي زیادي دست به 
گریبان هستند، از این به بعد با افزایش چشمگیر 
هزینه ها مواجه خواهند شد و کار براي آنها دشوارتر 
از قبل مي شــود. به این ترتیــب مدافع و مدعي 
عنــوان قهرماني لیگ برتر هم بــراي حفاظت از 
جایگاه خود مشــکالت مضاعفي خواهد داشت؛ 
آنقدر که شاید بتوان افزایش قیمت دالر را یکي از 
بزرگ ترین مشکالت یحیي گل محمدي روي نیمکت 

پرسپولیس دانست.

  حفظ بشار؛ تقریبا غیرممکن
بدون ترديــد يكــي از كليدي ترين بازيكنــان فعلي 
پرسپوليس بشار رســن است. شــايد او يك هافبك 
خارق العاده و بين المللي نباشــد، اما همه مي دانند در 
اين سال ها خيلي به كار تيم آمده و حضورش در زمين 
يك نعمت براي سرخ هاست. گفته مي شود بشار رسن 
براي تمديد قرارداد تقاضاي 500هزار دالري داشــته 
اســت كه همين يعني تحميل يك هزينه 11ميليارد 
توماني به باشگاه. بدون تعارف حتي پرداخت نصف اين 

دستمزد هم به بشار بســيار سخت است. تازه فراموش 
نكنيم قيمت دالر از لحظه عقد قــرارداد تا پايان دوره 
همكاري باز هم ممكن است با رشد مواجه شود. از سوي 
ديگر رســن با توجه به بدقولي هايي كــه در اين مدت 
ديده، پتانســيل بااليي براي جدايي دارد. اگر هم يك 
پلي ميكر ايراني و در دسترس خوب براي جايگزيني با 

بشار ديديد، سالم ما را به او برسانيد!
   قیمت رادو 40درصد زیاد شد

افزايش قيمــت دالر كه باالتر گفتيــم دقيقا در مورد 
بوژيدار رادوشوويچ هم صدق مي كند. دروازه بان كروات 
كه بعد از جدايي بيرانوند گلر اول سرخ ها خواهد بود، 
چند ماه پيش قراردادش را با پرسپوليس تمديد كرد، 
اما هنوز فصل جديد شروع نشده، دستمزد رادو به ريال، 
40تا 50درصد افزايش پيدا كرده و معلوم هم نيســت 
اين سير صعودي شتاب آلود تا كجا ادامه خواهد داشت.

  وسوسه ستاره ها براي جدایي
پرسپوليس هم اكنون چند مهره كليدي دارد كه ممكن 
است با پيشــنهادهاي بين المللي مواجه شوند. غيراز 
مسائل فني و سوداي لژيونر شدن، نكته اينجاست كه 
آنها هر چقدر در خارج از كشــور پول بگيرند، بيشتر از 
دستمزد دريافتي شان از پرسپوليس خواهد بود. شجاع 
خليل زاده، مهدي ترابي و علي عليپور ازجمله بازيكناني 

هستند كه با وسوســه كوچ به خارج از كشور دست به 
گريبان خواهند شد. از اين بين عليپور مدت هاست كه 
ميل به حضور در فوتبال اروپا دارد و همين اواخر ايجنت 
مهدي طارمي از پيشنهاد ريوآوه براي جذب او خبر داده 
بود. قرارداد عليپور در پايــان فصل خاتمه پيدا خواهد 
كرد. پيدا كردن جانشين براي هر كدام از جداشده هاي 

احتمالي بسيار دشوار است.
   جذب بازیکن خارجي؛ ممنوع و محال

برانكو يك جمله كليدي داشــت كه زياد هم تكرارش 
مي كرد. او مي گفت: »قهرماني در آســيا بدون بازيكن 
تاپ چنــد ميليــون دالري غيرممكن اســت.« حاال 
چند ميليــون دالري به كنار، اما پرســپوليس و ديگر 
باشگاه هاي ايراني حاال براي جذب فوتباليست خارجي 
چند صد هزار دالري هم مشكل خواهند داشت. البته 
وزارت ورزش اســتخدام بازيكن و مربي خارجي را تا 
اطالع ثانوي براي ســرخابي ها ممنوع كرده، اما حتي 
بدون اين ممنوعيت هم اقدام به چنين كاري در شرايط 

فعلي ارزي، تقريبا محال است.
   اردوي خارجي روي هوا

معموال برگزاري اردوي پيش فصــل خارجي به خاطر 
امكانات و آرامش بيشتر، مورد عالقه مربيان است و در 
سال هاي گذشته )به اســتثناي ابتداي ليگ نوزدهم( 
اين اتفاق به طــور مرتب براي پرســپوليس رخ داده، 
اما بديهي اســت كه فراهم كردن چنين امكاني با دالر 
22هزار توماني دشــوار خواهد بود. پرسپوليس همين 
حاال براي تهيه پول اقامت در قطر و حضور متمركز در 
ليگ قهرمانان آسيا هم مشكل دارد، چه برسد به اينكه 
قرار باشد اردوي تابستاني برگزار كند. بنابراين ظاهرا 

اين امتياز هم شامل حال يحيي نخواهد شد.

5 مشکلي که افزایش قیمت ارز براي پرسپولیس به همراه آورده است

  دالر، دشمن يحيي

تصــادف ســرژيك تيموريان و بســتري شــدن او در 
بيمارســتان، يك بار ديگر همه را به ياد اين انداخت كه 
فوتبال ايران و تيم اســتقالل قبل از آندرانيك، شــاهد 
درخشــش يك تيموريان ديگر هم بوده اند. چند ســال 
قبل از اينكه آندو تيموريان در فوتبال ايران مطرح شود، 
برادر بزرگ تر او سرژيك چند سالي در تيم هاي آرارات و 
استقالل تهران درخشيد و حتي به دسته2 بوندس ليگا هم 
ترانسفر شد. سرژيك هم مثل آندو در پست هافبك دفاعي 
بازي مي كرد و يك بازيكن جنگنده بــا قدرت بدني باال 

بود. او در زمان ناصر حجازي به استقالل آمد و در تركيب 
تيم استقالل كه ســال1376 به قهرماني ليگ آزادگان 
رسيد، حضور داشت. او چند روز قبل و درحالي كه سوار بر 
موتورسيكلت بود به دليل يك تصادف شديد در بيمارستان 
بستري شد. البته روز گذشته خبرنگار همشهري در تماس 
با آندرانيك تيموريان آخرين وضعيت سرژيك را از او جويا 
شد و به گفته آندو شرايط برادرش رو به بهبودي است. آندو 
تأكيد كرد روند بهبودي ســرژيك هرچند سرعت كمي 
دارد اما كم كم دارد او را به شرايط عادي برمي گرداند. براي 

اين بازيكن سابق استقالل و تيم ملي اميد آرزوي بهبودي 
داريم و عكس نوشت امروز را به عكس هايي از دوران بازي 
او در اســتقالل اختصاص داده ايم. او را در اين عكس ها 
در كنار سيروس دين محمدي، نيكبخت واحدي و ديگر 
ستاره هاي آن دوران استقالل مشاهده مي كنيد. در عكس 
تيمي استقالل هم مهدي پاشازاده، احمد كعبيان پور، فرد 
ملكيان، ســرژيك تيموريان، حميدرضا بابايي، عليرضا 
اكبرپور، آتيال حجازي، محمد تقوي، جواد زرينچه و فرهاد 

مجيدي را در كنار هم مي بينيد.
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سخنگوي قوه قضاييه از 
مرخصــي قضايي دوم  مــوج 

زندانيان همزمان با موج 
دوم شــيوع كرونا در كشــور خبر داد. 
غالمحسين اسماعيلي روز گذشته در 
نشســت خبري با اصحاب رسانه گفت: 
رئيس قوه قضاييه با موج دوم كرونا در 
چهارشــنبه گذشــته دســتورالعمل 
مجــددي بــراي اعطــاي مرخصي به 
زندانيان به واحدهاي قضايي و سازمان 

زندان ها ابالغ كرد.
پيــش از ايــن، دوشــنبه گذشــته، 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
نيز در جلسه شوراي عالي قضايي با اشاره 
به مرحلــه دوم مرخصــي زندانيان، به 
مقايسه عملكرد جمهوري اسالمي ايران 
و برخي كشورهاي مدعي حقوق بشر در 
موضوع حقوق زندانيــان در ايام كرونا 
پرداخت و گفت: كرونا كه تنها مســئله 
كشور ما نبود، اما ببينيد كه رفتار ما با 
زندانيان چگونه بود، رفتار ديگر كشورها 
چطور بود؟ كاري كه توسط جمهوري 
اسالمي انجام شــد براي همه كشورها 
خيره كننده بود كــه بيش از ۱00 هزار 
نفر به مرخصي رفتند و امروز مرحله دوم 

در دست بررسي است. اين كاري است 
كــه  به خاطر اعتقاد ما بــه دين، قانون 
و حقوق انســاني صورت گرفته و جزو 

مباني انقالب اسالمي است.
به گزارش همشهري، مديريت دستگاه 
قضايي همزمــان با تأييد نخســتين 
خبرها در زمينه شيوع كرونا در كشور 
در اســفندماه 98، موضــوع مرخصي 
زندانيان را به منظور پيشگيري از شيوع 
كرونــا در محيط زندان ها در دســتور 
كار قرار داد. بر مبناي همين سياســت 
و دســتورالعمل هاي ابالغ شده توسط 
رياســت قوه قضاييه طي 2  ماه اسفند 
98و فروردين 99و همزمان با موج اول 
همه گيري كرونا، به بيش از ۱۱4هزار 
زنداني مرخصي اعطا شد و مرخصي ها 
پس از 2 بار تمديد، تا پايان ارديبهشت 
ادامه پيدا كرد. يك مسئله مورد توجه 
در اعطاي مرخصي كرونايي به زندانيان، 
مشموليت محكومان امنيتي و سياسي 

بود. 
بنا بر گزارش رسانه ها، حدود 70 درصد 
زندانيان سياسي و امنيتي اوين در دوره 
پس از شيوع كرونا در كشور به مرخصي 
اعزام شــده بودند كه تعــدادي از آنها 

مشــمول عفو نوروزي رهبري شدند و 
مرخصي آنها به آزادي شان پيوند خورد 

و ديگر به زندان بازنگشتند.
دولت پيش تر در نامه اي به قوه قضاييه 
خواســتار اعطاي مرخصي به زندانيان 
امنيتي و اتبــاع بيگانه هم شــده بود. 
غالمحسين اسماعيلي در اين باره گفته 
بود: » دو مكاتبه در اين ارتباط از ناحيه 
دولت محترم و وزير محترم دادگستري به 
قوه قضاييه و شخص من واصل شد. يكي 
در ارتباط با برخي از زندانيان امنيتي بود و 
يكي در ارتباط با زندانيان اتباع بيگانه كه 
به اينها هم مرخصي داده شود. ما پاسخ 
داديم و شرايط مرخصي را بيان كرديم. 
در شــرايط مرخصي، اصال تابعيت براي 

ما مالك اعطاي مرخصي نبوده است. 
دربــاره زندانيــان امنيتي هم اشــاره 
كرديم كــه تعــداد قابــل توجهي از 
زندانيــان امنيتي بــه مرخصي رفتند 
)قبل از نامــه دولت به قــوه قضاييه و 
براساس سياســت هاي اتخاذ شده يك 
سال گذشته دســتگاه قضايي( و آنچه 
مشمول مي شد و قانون اجازه نمي داد و 
دستورالعمل تدوين شده بود براي همه 

اين زندانيان به صــورت يكنواخت اجرا 
شــد.« معروف ترين زندانيان كه از اين 
مرخصي ها بهره بردند نازنين زاغري و 
همچنين مايكل وايت بود. مايكل وايت 
كه بيماري ديگري هم داشــت اواخر 
خرداد ماه با مجيد طاهري دانشــمند 

ايراني در بند آمريكا مبادله شد.
طي روزهاي اخير، بار ديگــر و در پي 
گسترش شيوع كرونا در كشور، اعطاي 
مرخصي به زندانيان نيز در دستور كار 
دستگاه قضايي قرار گرفته است. هنوز 
جزئيات تصميــم رياســت عدليه در 
اين زمينه مشخص نيســت. اينكه چه 
تعداد زنداني و با چه شــرايطي و براي 
چه مدت مرخصي خواهنــد رفت. اما 
در ســطح كالن و صرف نظر از موضوع 
كرونا، دستگاه قضايي در دوره رياست 
ابراهيم رئيسي سياست كاهش جمعيت 
زندانيان را دنبال كرده است. استفاده از 
مجازات جايگزين حبس، افزايش تعداد 
زندانيان مشــمول عفوهاي مناسبتي 
رهبري و اجراي قانون كاهش مجازات 
حبس ازجمله اقدامات قوه قضاييه براي 

كاهش زندانيان بوده است.

 چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددي براي اعطاي مرخصي به زندانيان به واحدهاي قضايي 
و سازمان زندان ها ابالغ شده است

موج دوم مرخصي زندانيان

 15نماينده كرونا دارند
۱5نفر از نمايندگان مجلس به كرونا مبتال شــده اند كه 
عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ درگذشت، 
سهراب گيالني و وحيد جالل زاده در بيمارستان بستري 
هستند و ۱2نفر ديگر در قرنطينه خانگي به سرمي برند. 
به نوشته خبرگزاري فارس، اسامي نمايندگان مبتال به 
كرونا به شرح زير است: سيدحمزه اميني، علي زنجاني، 
محمد صفايي، مجيد ناصري نژاد، سهراب گيالني، وحيد 
جالل زاده، سيداحسان قاضي زاده هاشمي، حسينعلي 
حاجي دليگانــي، محمدطال مظلومــي، منصور آرامي، 
سيدمحمد موحد، عليرضا ورناصري، حبيب آقاجري و 

محمدمهدي زاهدي.

  انتخابات ميان دوره اي مجلس در 5حوزه
با فوت نماينــده مردم بهــار و كبودرآهنگ در مجلس 
شوراي اســالمي به دليل كرونا، انتخابات ميان دوره اي 
مجلس در ۱400 در 5حوزه برگزار مي شود. به گزارش 

ايســنا، تا اين لحظه كرســي نمايندگان مردم تهران، 
گچساران، آستانه اشــرفيه، تفرش و بهار و كبودرآهنگ 
خالي مانده است. اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون، منتخب 
گچساران توسط نمايندگان مجلس رد شد؛ صالحيت 
سينا كمالخاني، منتخب تفرش توسط شوراي نگهبان 
رد شــد زيرا مدرك تحصيلي وي جعلي بــود؛ فاطمه 
رهبر، منتخب تهران و محمدعلــي رمضاني، منتخب 
آستانه اشرفيه نيز به دليل كرونا پيش از حضور در مجلس 
يازدهم فوت كردند؛ عيســي جعفــري، منتخب بهار و 
كبودرآهنگ نيز اخيرا به دليل بيماري كرونا درگذشت. 
تكليف اين 5 كرسي در انتخابات ميان دوره اي مجلس 

مشخص مي شود.

  خط و نشان جديد تاجگردون 
 غالمرضا تاجگردون كه اعتبارنامه او هفته گذشــته 
در مجلس رد شــد، با انتشــار ويدئويي از گفت وگوي 
تلويزيوني سخنگوي شوراي نگهبان نوشت: »اينقدر 
اين حرف بچرخه تا يكي حرف بزنــه. اين حرف هاي 
جناب دكتر كدخدايي اســت. آقايــان خيلي صريح 
پيش آيت اهلل جنتــي مي فرمايند آقــاي تاجگردون 

در ســال جاري حكم قضايــي دارد. اگــر همين يك 
حرف را ثابت كننــد، من همه ادعاهــا را مي پذيرم و 
اگر نتوانند ثابــت كنند، حتما صالحيــت ماندن در 
خانه ملــت را ندارند. من و مردم ايــران منتظر ديدن 
اين حكم هســتيم.« به گزارش خبرآنالين، عباسعلي 
كدخدايي در اين ويدئو به جلســه اي بــا نمايندگان 
معترض اشاره مي  كند )كه به نظر همان جلسه عليرضا 
زاكاني با آيت اهلل جنتي باشد( و مي گويد در آن جلسه 
نمايندگان مداركي را ارائه كردند و مدعي شدند كه اين 
مدارك جديد است و از چشم شــوراي نگهبان پنهان 
مانده اســت. او ادامه مي دهد: نماينــدگان مي گفتند 
اين مدارك شــامل احكام قضايي عليــه تاجگردون 
اســت. او در اين ويدئو مي گويد: شــوراي نگهبان در 
قالب چارچوب هــاي قانوني خودش نظــر مي دهد و 
مجلس هــم در چارچوب هاي مشــخصي اعالم نظر 
مي كند؛ اين دو مرحله رسيدگي براساس قانون است و 
قانونگذار براساس مصلحت و حكمت اينگونه تصميم 
گرفته است. از ابتداي انقالب هم افراد زيادي بوده اند 
كه صالحيت شان در شوراي نگهبان تأييد شده، ولي 

مجلس به اعتبارنامه آنها رأي نداده است.

محمدجواد ظريف، وزير خارجه براي 
 سياست
ســومين بار در طــول يــك هفته به خارجي

بهارســتان رفت. بهانه حضــور اخير 
ظريف شركت در جلســه كميسيون صنايع مجلس 
بود. ظريف در 2 مرتبه حضور قبلي خود آماج حمالت 
تند برخــي نمايندگان قرار گرفته بود كه شــماتت 

نمايندگان از سوي رهبر انقالب را در پي داشت.
محمدجواد ظريف ديروز پس از شركت در نشست 
كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي در جمع 
خبرنگاران اظهــار كرد: نزديك به 3ســاعت بحث 
تخصصــي و كاري در حوزه ديپلماســي اقتصادي 
وزارت خارجه صــورت گرفت و ما در اين جلســه 
تالش كرديم چالش ها و مســائلي را كــه در حوزه 
ديپلماسي اقتصادي با آن روبه رو هستيم بيان كنيم 
و همچنين وظايف وزارت امور خارجه در اين حوزه. 
اين ديپلمات عالي رتبه كشورمان ادامه داد: دوستان 
در كميســيون، ســؤاالت خوبي را مطــرح كردند، 
پيشنهادها و تذكرات خوبي از سوي دوستان ارائه شد 
و بعد از ارائه  توضيحات، رئيس كميسيون پيشنهاد 
داد كه يك كميته كاري، بين بخش اقتصادي وزارت 

امور خارجه به مســئوليت معاونت اقتصادي وزارت 
خارجه و اين كميسيون - به منظور تشويق صادرات 
و اينكه بتوانيم مسير كمك به صادرات غيرنفتي را 
بازتر كنيم و مانع را برطرف كنيم- تشــكيل شود و 
كميســيون نيز از نظر قانونگذاري و ريل گذاري در 
اين حوزه به وزارت امور خارجه و ديگر دستگاه هاي 

مربوطه كمك كند.
ظريــف روز ۱5تير در صحن علنــي مجلس حضور 
يافت، اما برخي نمايندگان به بهانه برجام، ديپلماسي 
اقتصادي و... بــه او حمله كردنــد و به ويژه عملكرد 
وزارت خارجه در زمينه ديپلماســي اقتصادي را زير 

سؤال بردند.
وزير خارجه همچنين به جلســه روز يكشنبه خود با 
اعضاي كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي درباره تفاهم ايران و چين و 
تحوالت برجام و... اشــاره كرد و گفت: در اين جلسه 

بحث هاي خوبي صورت گرفت.
ظريف البته اشــاره اي به آنچه در جلسه كميسيون 
گذشــته نكرد، اما خبرنگار همشهري كسب اطالع 
كرده كه در جلســه روز يكشنبه مجلس كه ساعاتي 

بعد از سخنان رهبري در جلســه ويدئوكنفرانسي با 
نماينــدگان در مذمت رفتار توهيــن  آميز با وزيران 
برگزار شــد يك بار ديگر برخي نمايندگان ظريف را 

مورد هتاكي قرار داده اند.
يك منبــع مطلع در ايــن بار تأييد كــرد كه برخي 
نمايندگان به رغم تذكر رهبر انقالب قصد ايجاد تنش 

و رفتار توهين  آميز با وزير خارجه داشته اند.
در جلسه هفته قبل مجلس، برخي نمايندگان ظريف 
را دروغگو ناميدند؛ روز يكشــنبه همين هفته رهبر 
انقالب در جلسه ويدئو كنفرانسي با نمايندگان مجلس 
جديد به صورت غيرمستقيم به قضيه توهين به ظريف 
در مجلس اشاره و تأكيد كردند: حضور وزرا در يك ماه 
اول آغاز به كار مجلس و ارائه گزارش از شرايط كشور، 
كار بسيار خوبي بود اما نبايد به وزرا توهين و يا تهمتي 

زده شود.
ظريف در بين وزيران دولت روحاني ركورد بيشترين 
حضور در مجلس را به خود اختصــاص داده و عالوه 
بر اين به رغم سؤاالت مكرر نمايندگان از او، همواره 
نمايندگان از پاســخ هاي او قانع شدند تا هيچ كارت 
زردي طبق آيين نامه مجلس به او تعلق نگرفته باشد.

يازدهمين جلسه دادگاه 
رسيدگي به اتهامات اكبر قضايي

طبري، معــاون اجرايي 
سابق حوزه رياست قوه قضاييه و ساير 
متهمان روز گذشته به رياست قاضي 
بابايي برگزار شــد. در اين جلســه از 
دادگاه، وكيل متهم رسول دانيال زاده 
در غياب متهم از وي دفاع كرد و درباره 
اتهــام پرداخــت رشــوه از طــرف 
دانيال زاده به مبلغ 30ميليارد ريال به 
بازپرس عليــزاده با وســاطت متهم 
زاهديان گفت: مــوكل قصد پرداخت 
رشوه را نداشت. مبناي پرداخت وجه 
به زاهديان حق الوكالــه طرح دعوي 
عليه بانك ها در محاكم حقوقي بوده 
اســت و اظهارات 2نفر نيــز به عنوان 
مطلع، مويد همين امر اســت. وكيل 
متهم دانيــال زاده ادامــه داد: موكل 
هرگونه پرداخت وجه به عليزاده را انكار 
كرده اســت. در چارچوب عقد وكالت 
يك وجه از سوي دانيال زاده به زاهديان 
پرداخت شده است، اما اينكه زاهديان 
وجهي به عليزاده پرداخــت كرده يا 
نكرده مربوط به موكل من نمي شود. 
وي افزود: تنها دليل توجــه اتهام به 

موكل اظهارات زاهديان بوده است.

نماينده دادســتان، توضيحات خود 
درباره ادعــاي اين وكيــل را به بعد 
از انجــام دفاعيات از ســوي متهمان 
زاهديان، عليزاده و دانيال زاده موكول 

كرد.
در ادامه جلسه دادگاه، وكالي متهمان 
مهرصادقي و اميرعباس مصدق به دفاع 

از موكلين خود پرداختــه و اتهامات 
منتسب به آنها را رد كردند. در پرونده 
طبري، مهرصادقي بــه فراهم آوردن 
موجبات ارتشا متهم است و مصدق به 
معاونت در جرم خريد زمين از حميد 
محمدي توسط اكبر طبري از طريق 
تسهيل وقوع جرم با مباشرت طبري و 

پيشنهاد ظريف براي مجلس كه در يك هفته 3 بار او را احضار كرده است

تشكيل كميته مشترك مجلس و وزارت خارجه
   عكس: تزئيني است

شيوع كرونا در زندان ها صحت ندارد
سخنگوي قوه قضاييه در بخشي از سخنان خود گفته كه شايعات درباره 
شيوع كرونا در زندان ها صحت ندارد. او گفته است نسبت به هر زنداني 
حتي اگر مشكوك به كرونا بود، عالوه بر اقدامات عمومي كه براي بهداشت 
زندانيان انجام مي دهيم، در يكايك موارد مشكوك نيز اقدامات موردي 
و فردي را براي همه زندانيان انجــام مي دهيم و در زندان زنجان هم اين 
اقدامات انجام شــده است. جالب اســت كه در مورد جامعه زندانيان با 
جمعيت متراكم در زندان ها و جمعيتي كه ثابت هم نيستند و الزاما هر روز 
جمعي زنداني جديد به زندان وارد و جمعي از زندان خارج مي شوند، در اين 
فضا و اين شرايط، جمهوري اسالمي ايران چگونه رفتار كرده كه سالمت 
زندانيان تامين شده است؛ لذا به شايعات كه گفته مي شود در فالن زندان، 
زندانيان مبتال به كرونا شده اند، توجه نكنيد و مطالبي را كه در اين خصوص 

مطرح و منتشر شد، بررسي كرديم كه صحت نداشت.

ث
مك

كافه مجلس

يازدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه 
برگزار شد

چه كسي به بازپرس عليزاده رشوه داد؟

جعل در سند رسمي متهم است.

رونمايي از فساد 60ميليون يورويي
روز گذشته، نخستين جلسه يكي ديگر 
از پرونده هاي اخــالل در نظام ارزي 
كشور به رياست قاضي زرگر به صورت 
علني برگزار شــد؛ پرونده موسوم به 
»اخــالل ارزي 60 ميليون يورويي«. 
در ايــن پرونده، مرتضــي روحي نژاد 
واســكس و امين و ايمان 2فرزند وي 
به مشــاركت در اخالل در نظام ارزي 
به صورت عمده از طريق قاچاق عمده 
ارز و فروش 60ميليون يورو ارز دولتي 
در بــازار آزاد و كســب منفعت متهم 
هســتند. نماينده دادســتان درباره 
ســاير متهمان، توضيــح داد: جواد 
فرخنده مقام، ياســر صابوني، عليرضا 
برخورداركاشــاني و حســين عطار 
جان نثار نوبري، 4متهــم اين پرونده 
هســتند كه در بخــش ترخيص كاال 
به خانواده روحي نــژاد كمك كردند. 
خانواده روحي نژاد بــا هماهنگي اين 
4نفــر و تهيــه پروفرم هــاي جعلي، 
60ميليون يورو ارز را به صورت »لير« 
به حساب بانك در دوبي واريز مي كنند 
و در آن بانك تبديل ارز انجام مي شود 
كه از اين رهگذر مرتضي روحي نژاد، 
امين روحي نژاد و ايمــان روحي نژاد، 
جــواد فرخنده مقام، ياســر صابوني 
به همراه حســين جان نثــار نوبري و 
همچنين عليرضا برخورداركاشــاني 

منفعت مي برند.
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مهديهتقويراد
خبرنگار

در روزهايــي كه وزارت بهداشــت بر 
استفاده همگاني از ماسك به منظور كرونا

جلوگيري از شيوع ويروس كرونا تأكيد 
مي كند و آمارها گوياي آن است كه بيش از 70درصد 
مردم ماسك مي زنند، انتشار اخباري در شبكه هاي 
اجتماعي در باره جمع آوري ماسك هاي دست دوم و 
عرضه مجدد آنها، نگراني هاي زيادي به  بار آورده است. 
بخشي از اين خبرها صحت دارد، اما به اين معنا نيست 
كه همــه مردم بايــد درباره همه ماســك هايي كه 

خريداري و استفاده كرده اند، نگران باشند.
همه  چيز از يك فيلم كوتاه ويدئويي شــروع شــد. 
ويدئويي كه در موبايل ها دست به دست مي چرخيد 
و پسران نوجواني را نشان مي داد كه در خرابه اي در 
حال جداسازي ماسك ها هستند. اين تصاوير موجب 
اين برداشت عمومي شد كه اين ماسك ها از زباله هاي 
تهران جمع آوري شــده و به اين ترتيب جداسازي 
مي شوند و ممكن است دوباره در بازار به فروش برسند. 
پس از انتشار اين ويدئو يكي از خبرنگاران تلويزيون 
گزارش داد كه محلي كه در اين ويدئو ديده مي شود 
در واقع كارگاه توليد ماسك بوده كه بر اثر گودبرداري 

تخريب شده است و كارگران آن پس از تخريب در حال 
جمع آوري ماسك ها هستند. اين اما تمام ماجرا نيست، 
آنچه درباره عرضه ماسك هاي دست دوم در جامعه به 

گوش مي رسد، ريشه در اخبار ديگري هم دارد.
ايران در ماه هاي گذشته و پس از همه گيري كرونا در 
كشور افزايش توليد ماسك را در دستور كار قرار داده 
است. تا پيش از شيوع ويروس كرونا روزانه 200هزار 
عدد ماسك در كشور توليد مي شــد، اين آمار تا نيمه 
فروردين امسال به روزانه يك ميليون عدد رسيد و با 
افزايش خط توليد ماسك ركورد توليد روزانه 4ميليون 
ماسك در كشور شكسته شد. آن طور كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرده، هم اكنون توان تامين مواد 
اوليه توليد روزانه 10ميليون ماسك در كشور وجود 
دارد و عالوه بر ماسك هاي سه اليه، مشكل براي تامين 
ماسك هاي 5اليه مورد نياز كادر درمان نيز وجود ندارد؛ 
با چنين شرايطي و درحالي كه وزارت صنعت چند روز 
پيش اعالم كرده بود، صادرات ماسك به خارج از كشور 
تا اطالع ثانوي ممنوع شده اســت، ماجراي باز توليد 
ماسك هاي دست دوم چيست و برچه مبنايي و براي 

توزيع در چه بازاري شكل گرفته است؟ 

ماجراازچهقراراست؟
محمد رضا محبوب فر، عضو ستاد ملي مقابله با كرونا در 

گفت وگو با همشهري با تأييد اين نكته كه زباله گردان 
بخشي از ماسك هاي دست دوم را جمع آوري و بعد 
از شست وشو و اتوكشــي دوباره وارد چرخه مصرف 
جامعه كرده  اند، گفت: اين ماسك ها پس از انتقال به 
كارگاه هاي خانگي و زيرزميني، با مواد سفيد كننده 
شسته شده و سپس خشك و اتو مي شوند و به بازار 
عرضه مي شوند. او در پاسخ به اين پرسش همشهري 
كه گفته مي شود يك خشكشــويي در شرق تهران 
به دليل اتوكشي ماسك هاي دست دوم پلمب شده؛ 
آيا اين خبر درست است؟ گفت: يك مغازه خشكشويي 
به دليل همكاري در اتو كشــي مجدد ماســك هاي 
دســت دوم جمع آوري شــده از زباله ها، هفته قبل 
با گزارش هاي مردمي پلمب شــد. البتــه اين موارد 

عموميت زيادي ندارد و مردم نبايد نگران باشند.
محبوب فر تأكيد كرد: ماسكي كه شهروندان استفاده 
مي كنند بايد بسته بندي شده و داراي نشان استاندارد 
باشد و شهروندان بايد از خريداري ماسك هاي بدون 
نام تجاري و استاندارد خودداري كرده و اقالم بهداشتي 
را از دستفروشان و مراكز فروش غيرمطمئن خريداري 

نكنند.
او ادامه داد: باتوجه به شيوع دوباره ويروس دركشور 
افراد ســودجو از اين مسئله سوءاســتفاده كرده و با 
جمع آوري و شست وشــوي مجدد اين ماســك ها 

دريچه

سازمان جهاني بهداشــت با اعالم شناســايي حدود يك ميليون مبتال به بيماري 
كوويدـ 19 طي 5 روز زنگ خطِر همه گيري اين بيماري را به صدا درآورد و اعالم كرد 

چشم انداز بازگشت به شرايط عادي تيره است.
بررسي ها حاكي از آن است كه تنها در مدت 5 روز موارد ابتال به بيماري كوويدـ 19 
در جهان حدود يك ميليون نفر افزايش پيدا كرده و مجموع مبتاليان به بيش از 13 

ميليون و 240 هزار نفر رسيده است.
تدروس آدهانوم قبريسوس، دبيركل سازمان جهاني بهداشت با بيان اينكه در مدت 
6 ماه و نيم بيش از نيم ميليون نفر در جهان بر اثر شــيوع كروناويروس جان خود را 
از دســت داده اند، گفت: براي آينده قابل پيش بيني، چشم انداز بازگشت به شرايط 

عادي وجود ندارد؛ به ويژه اگر كشورها اقدامات پيشگيرانه را مورد غفلت قرار دهند.
او افزود: اجازه بدهيد رك و بي پرده صحبت كنم، بسياري از كشورها در مسير اشتباه 
قرار گرفته اند. اين ويروس همچنان دشمن شماره يك عموم مردم است. درصورتي 
كه اصول اوليه رعايت نشود و مسير فعلي همه گيري بيماري ادامه پيدا كند، وضعيت 

شيوع كرونا بدتر و بدتر و بدتر مي شود.
بررسي گزارش هاي رسمي نيز حاكي از آن است كه روند شيوع اين بيماري با سرعت 

بااليي در كشورهاي آمريكاي التين رو به افزايش است.
به گزارش ايســنا به نقل از خبرگزاري رويترز، بخش هايــي از جهان به ويژه اياالت 
متحده آمريكا با بيش از 3.3 ميليون مورد قطعي ابتال، همچنان با موج شديد نخست 

بيماري كوويدـ19 درگير هستند.

4سناريوشيوعكرونادرجهان
براساس گزارش ســازمان جهاني بهداشت، اگرچه همه كشــورها در معرض خطر 
هســتند، اما همه آنها به يك ميزان تحت تأثير كرونا قرار نگرفته اند و درباره ميزان 

درگيري كشورهاي مختلف با كوويد-19، 4 سناريو وجود دارد.
 نخستين سناريو در كشورهايي اجرا شد كه به آنها هشــدار داده شد و از شيوع آن 
آگاه بودند. در نتيجه موفق به جلوگيري از شيوع گسترده آن شدند كه در ميان آنها 
مي توان به برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا، كشورهاي حوزه كارائيب، آفريقا 

و اقيانوس آرام اشاره كرد.
سناريوي دوم كه در بسياري از كشورهاي اروپايي مشاهده شده است، اين بيماري 
در مقياس وسيع شــيوع پيدا كرد، اما به لطف رهبري قوي و مردمي كه به اقدامات 

جلوگيري كننده در مورد شيوع كرونا پايبند بودند، توانستند آن را كنترل كنند.
سناريوي سوم در كشورهايي مشاهده شد كه موفق به غلبه بر نخستين موج شيوع 
كرونا شدند، اما پس از آن محدوديت ها را كاهش دادند و اكنون مجبور شده اند با موج 
جديدي از اين بيماري مقابله كنند. با اين حال، وي كشوري را كه اكنون اين سناريو 

در آن مشاهده مي شود، معرفي نكرد.
سناريوي چهارم شامل آمريكا، آســياي جنوبي و چندين كشور آفريقايي مي شود؛ 
جايي كه مرحله شيوع كرونا به شدت جريان دارد. گبريسوس تأكيد كرد كه انجام 

اقدامات مربوط به كنترل يك بيماري هرگز دير نيست.

هشداِرموجدومكرونادرآلمان
در آلمان كه بخشي از ســختگيرانه ترين سياست هاي پيشگيري كرونا از زمان 
بروز اين بيماري به اجرا گذاشته به مردم هشدار داده اند كه مراقبت ها را بيشتر 
كنند. وزير بهداشت آلمان ضمن هشدار در اين مورد كه موج دوم كرونا در اين 
كشور خطري جدي است، گفته است كه مردم بايد اقدامات محافظتي در برابر 

كوويدـ19 را به ويژه در تعطيالت تابستاني بيشتر رعايت كنند.
اگرچه شمار مبتاليان به كرونا در آلمان نســبتاً كم بوده، اما وزير بهداشت اين 
كشور هشدار داده كه نبايد وضعيت را دست كم گرفت و خود را به سوي يك حس 

غلط از امنيت سوق دهيم.
روز دوشنبه اعالم شد كه شمار مبتاليان جديد كرونا در آلمان با افزايش 159 
نفره طي يك روز به مجموع 198 هزار و 963 نفر رسيده و آمار قربانيان ناشي از 

اين بيماري نيز تنها با يك مورد افزايش به 9064 نفر رسيده است.
براســاس گزارش وضعيت روزانه مؤسســه روبرت كخ RKI شــيوع  پراكنده 
كوويدـ19 همچنان در كارخانه هاي فرآوري گوشت، مراكز مراقبت و خانه هاي 
سالمندان، بيمارستان ها و همچنين جشن هاي خانوادگي، رويدادهاي مذهبي 

يا در مراكز مخصوص پناهجويان و پناهندگان ثبت شده است.
وزير بهداشت آلمان به طور ويژه نسبت به فرارسيدن تعطيالت تابستاني و آغاز 
سفرهاي مردم كه مي تواند منجر به وقوع موج دوم كرونا در اين كشور شود، ابراز 

نگراني كرده است.
 براساس گزارش خبرگزاري شينهوا، در طول آخر هفته اخير، رسانه هاي آلماني 
تصاويري از گردشگران آلماني كه تعطيالت خود را در جزيره مايوركاي اسپانيا 
بدون رعايت قوانين مقابله اي با كرونا جشن مي گرفتند، منتشر كردند. بسياري 

از آنها ماسك نداشته و فاصله كافي را حفظ نكرده بودند.

هشدار دردناك  سازمان جهاني بهداشت براي آينده قابل پيش بيني
چشماندازبازگشتبهشرايطعاديوجودندارد

افزايش يك ميليــون نفري مبتاليان كرونا تنها در 5 روز به شــدت 
نگران كننده است

 همشهري از ورود ماسك هاي دست دوم به چرخه مصرف جامعه گزارش مي دهد

ماسكهاييكهاززبالههابيرونميآيند
  عضو ستاد ملی مقابله با كرونا: يك خشكشويی 

در شرق تهران هفته گذشته به دليل اتوكشی ماسك های 
دست دوم پلمپ شده است

  رئيس مركز اطالع رسانی وزارت بهداشت:  احتمال 
 سوءاستفاده وجود دارد، مردم ماسك های مصرفی را 

از داروخانه ها و مراكز معتبر بخرند

آزادي2هزارو574زندانيجرائمغيرعمد
رئيس بنياد مســتضعفان همزمان با آغاز فرايند آزادي 2هزار و 574زنداني جرائم 
مالي غيرعمد با همت بنياد مســتضعفان گفت: »زندان« جاي محكومان چندصد 
ميلياردي و هزارميلياردي اســت؛ نبايد زندان براي اين افراد به گونه اي شــود كه 

بگويند هتل زندان.
به گزارش تسنيم، سيدپرويز فتاح در بازديد از زندان تهران  بزرگ همزمان با شروع 
فرايند آزادي 2هزار و 574زنداني  جرائم غيرعمد توسط بنياد مستضعفان اظهار كرد: 
هفته گذشته و به دنبال توافقي كه با سازمان زندان ها انجام شد، بنياد مستضعفان 
تمامي زندانيان جرائم غيرعمد كمتر از 50ميليون تومان را آزاد كرد كه در مجموع 
50ميليارد تومان بود. وي با بيان اينكه بســياري از زندانيــان به دليل محروميت و 
استضعاف در زندان هستند و بنياد مستضعفان نســبت به اين محرومان احساس 
وظيفه مي كند، گفت: افراد آزادشــده همگي جزو محكومان جرائم غيرعمد و مالي 
بودند كه متوسط محكوميت اين افراد، كمتر از 20ميليون تومان است و در ميان آنها 
ما فردي را هم داريم كه تنها به خاطر 11ميليون تومان در زندان بود؛ يعني به اندازه 

يك سكه بهار آزادي و امروز خوشبختانه آزاد مي شود.

آلودگي را به جامعه برمي گردانند. به گفته اين عضو 
ستاد ملي مقابله با كرونا، استفاده از ماسك هاي ساده 
خانگي از اين ماسك ها بهتر است و مردم مي توانند با 
پارچه هايي كه در خانه دارند براي خود و فرزندان شان 
آن را تهيه كنند. محبوب فر گفت: بهتر اســت مردم 
ماسك ها ي خريداري شده را نيز ابتدا با حرارت باالي 
70درجه به وسيله اتو ضدعفوني و استريل كرده و بعد 
استفاده كنند. همچنين الزم است ماسك هاي خانگي 
هم بعد از هر بار استفاده با آب و مايع صابون شسته 
شــده، يا داخل آب جوش قرار داده شــده و به مدت 
10 تا 20دقيقه جوشانده شود. ماسك هاي خانگي را 

اتوكشي كرده و بعد روزانه استفاده كنند.

پاسخرسميوزارتبهداشت
وزارت بهداشت ديروز به طور رسمي به خبرها و مطالب 
منتشره درباره ماسك هاي دست دوم پاسخ داد. 2نفر 
از مسئوالن اين سازمان در سخناني جداگانه از مردم 
خواستند كه در تهيه ماسك هاي مصرفي روزانه بيشتر 
دقت كنند. ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت در 
واكنش به اين خبرها تأكيد كرد، استفاده از ماسك هاي 
خانگي و دست دوز براي مقابله با بيماري كرونا مفيد 

اســت و مردم حتما نبايد از 
بيرون ماسك بخرند.

او گفت: برخي اوقات ممكن 
اســت ماســك هايي كه از 
طريق دستفروشان به فروش 
مي رسد بهداشتي نباشند يا 

بازيافت شده باشند.
اما واكنش اصلي و روشن تر را 
در نهايت كيانوش جهانپور، 
رئيس مركز اطالع رســاني 
وزارت بهداشت نشان داد. او 
با تأكيد بر ضــرورت امحاي 
ماسك هاي مصرف شده، از 
مردم خواست به هيچ عنوان 
ماسك را از منابع نامشخص و 
دستفروشان خريداري نكنند 
و ماسك هاي مصرفي را پاره 

كنند و دور بريزند.
جهانپور در گفت وگو با ايسنا 

و در واكنش به ويدئوهاي منتشره در فضاي مجازي 
مبني بر جمع آوري ماسك هاي مصرف شده توسط 
زباله گردها و فروش دوباره آنها، گفت: چگونگي امحاي 
ماسك هاي مصرف شده، بسيار مهم است. مردم دقت 
داشته باشند كه ماسك هاي مصرف شده مي توانند 
به نوعي زباله عفوني تلقي شوند، بنابراين چگونگي 
امحاي آنها اهميت ويژه اي دارد. او ادامه داد: امحاي 
ماســك ها در بيمارســتان ها و مراكز درماني طبق 

پروتكل مربوطه بوده، به عنوان زبالــه عفوني با آنها 
برخورد مي شود، ابتدا گندزدايي شده و سپس براي 
امحا توســط شــركت ها به مناطق مشخص حمل 

مي شوند.
جهانپور گفت: در سطح شهرها خانواده ها دقت كنند 
باتوجه به اينكه احتمال سوء استفاده از ماسك هاي 
مصرف شــده، وجود دارد، بعد از مصرف يا آن را به 
نوعي قيچي كنند يا طوري باشد كه قابل استفاده 
مجدد نباشد، سپس آن را داخل كيسه فريزر قرار 
داده و در سطل هاي زباله بيندازند. رئيس مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تأكيد كرد: 
مردم حتما ماسك را از مراكز مجاز مانند داروخانه ها 
و فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي تهيه كنند. البته 
ماسك هاي خانگي و پارچه اي كه در منزل تهيه شده 
نيز در كنترل و پيشگيري از بيماري بسيار تأثير گذار 
است؛ اين ماسك ها قابل شست وشو هستند و افراد 
مي توانند پس از هر بار مصرف آن را ضدعفوني و اتو 
كرده و مجددا استفاده كند. جهانپور با تأكيد بر اينكه 
ماسك از هر واكسني براي پيشگيري از كرونا مؤثرتر 
است، گفت: استفاده از ماسك تا 95درصد از ابتال به 
بيماري كوويد-19 جلوگيري مي كند و مردم نبايد 
در اســتفاده از آن سهل گيرانه 
عمــل كنند. جهانپــور افزود: 
راه هاي پيشــگيري از بيماري 
كوويد-19 در همه دنيا چيزي 
به جز شست وشوي مداوم دست 
با آب و صابون، پرهيز از حضور 
در اجتماعــات غيرضــروري، 
فاصله گذاري فيزيكي دقيق و 
مهم تر از همه استفاده همگاني 
از ماسك به خصوص در هنگام 
حضور در اماكن عمومي نيست. 
خبرهايي و همچنين شايعاتي 
درباره اســتفاده از ماسك هاي 
دست دوم نخستين  بار نيست 
كه بعد از شيوع ويروس كرونا 
منتشر شده است. در اولين ماه 
شيوع ويروس كرونا، اين موضوع 
مطرح شــد كه ماســك هاي 
استفاده شده در ديگر كشورها 
اتوكشيده و دوباره سپس در چرخه استفاده مردم 
قرار مي گيرند، يا به كشورهاي ديگر صادر مي شوند.  
در چين هم زماني كه درگير همه گيري شــديد 
كوويد-19 بود، گمانه زني هايي درباره استفاده مجدد 
از ماسك ها بر ســر زبان ها افتاد و بعدها مشخص 
شد كه كارگاه هايي براي شست وشوي مجدد اين 
ماسك ها راه اندازي شده  اند تا كمبود ماسك را در 

اين كشور جبران كنند.

ماسكي كه شــهروندان 
اســتفاده مي كننــد بايد 
بســته بندي شده و داراي 
نشان اســتاندارد باشد و 
شهروندان بايد از خريداري 
ماســك هاي بــدون نام 
تجــاري و اســتاندارد 
خودداري كــرده و اقالم 
بهداشتي را از دستفروشان 
و مراكز فروش غيرمطمئن 

خريداري نكنند
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چگونه كرونا صنعت نشر را زمین گیر کرد 

صنعت نشر ایران
 در این روزگار كرونایی روزهای 

بدی را پشت سر می گذارد 

سوت و كور 
كتابفروشی های تهران 

خلوت ترین روزهایشان را 
سپری می كنند
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بازار

فشــار كاهش عرضه و تقاضای انباشته در بازار 
خودرو در شــرایطی موجب افزایــش نرخ انواع 
خودروهای تولید و مونتاژ داخل در حاشیه بازار 
شده كه با خروج شــركای چینی و فرانسوی از 
ایران، دست خودروسازان ایرانی و متولیان تنظیم 
بازار را برای تنوع ســبد عرضه خــودرو به بازار 
بسته است. در چنین شــرایطی با الزامات دولت 
و محدودیت های همكاری با شــركای خارجی، 
ایران خودرو تنوع سبد محصوالت خود در سایه 
تولید و عرضه خودروهای جدید مبتنی بر پلتفرم 
سمند با تولید و عرضه خودروهای تازه در خانواده 
دنا، رانــا و... را در پیش گرفت امــا عرضه دنای 
دنده ای با حجم موتور پایین و بدنه به روز شــده 
ســمند چندان هم به دل خریداران ننشست تا 
این خودروساز به سمت تولید و عرضه دنا پالس 
معمولی، توربو شارژ و انواع دنا پالس اتوماتیك 

توربو شارژ گام بردارد.

 بازارگرمی مینی كراس فرانسوی
ساندرو استپ وی اتوماتیك پیشرفته ترین و آخرین 
نسل بازمانده تندر90 فرانسوی در بازار ایران است. 
طی سال های تحریم انواع تندر 90 با وجود امكانات 
رفاهی ضعیف و قطعات گران، در سایه شهرت رنو 
و كیفیت نسبی با اقبال مشتریان مواجه و عاملی 
برای محبوبیت انواع ســاندرو در دوران قحطی 
عرضه خودروهای رده قیمتی متوسط به بازار شد؛ 
رشد چندبرابری قیمت بازار انواع تندر90 و ساندرو 
در كنار سایر خودروهای مونتاژی نیز گواهی بر این 
ادعاست. ساندرو اســتپ وی كه در 2مدل دستی 
و اتوماتیك در بازار ایران عرضه شــده در كالس 
خودرو های مینی كراس اوور اســت كه نسبت به 
ساندروی معمولی ارتفاع بیشتری دارد و در طراحی 
نمای بیرونی و كاسه چراغ ها نیز با انواع ساندروی 
معمولی تفاوت دارد. با وجود این در طراحی كابین 
استپ وی خالقیت زیادی به كار نرفته و تجهیزات و 
امكانات رفاهی این خودرو نسبت به تندر90 و حتی 
خودروهای چینی حرفی برای گفتن ندارد. از نظر 
فنی، كیفیت و قدرت نسبتا مناسب موتور و كابین، 
نمره خوبی را به ساندرو استپ وی اتوماتیك داده 

و راحتی و آسایش سرنشینان در كابین نیز از نقاط 
مثبت طراحی ســاندرو استپ وی است كه باعث 
شده تا این كراس اوور نســبتا كوچك به گزینه 
مناسب و راحتی برای ســفر های طوالنی و بین 
شهری تبدیل شود. پیشرانه ۱.۶ لیتری استپ وی، 
توانایی تولید ۱0۵ اسب بخار قدرت و گشتاور ۱۴0 
نیوتن برمتر را دارد. موتور به كار رفته در اســتپ 
وی مشابه با همان موتوری است كه روی تندر90 
قرار دارد و یكی از دالیل محبوبیت این خودرو نیز 
آشنایی كافی خریداران داخلی با تندر90 است كه 

میزان رضایت باالیی از آن دارند.

ساندرو استپ وی یا دنا اتوماتیك؟
مقایســه امكانــات رفاهــی و قــدرت موتور 
ساندرواستپ وی اتوماتیك با انواع دنای معمولی 
و پالس بیانگر این واقعیت است كه این خودروی 
فرانســوی در رویارویی با این مدل هــای دنا از 
نظر كیفیت برتری دارد اما جدال این خودروی 
فرانســوی با نوبرانه های اتوماتیــك دنا پالس 
توربوشارژ كه مقرر شده تا سال آینده در سه تیپ 
پایه)L1(، نیمه فول)L2( وفول)L3( راهی بازار 
شــوند، به گونه دیگری خواهد بود. حجم موتور 

و گشتاور باالتر، حداكثر سرعت 20۵كیلومتری، 
استاندارد آالیندگی یورو ۵ و آپشن های متنوع 
به خصــوص در انواع نیمه فــول و فول دنا پالس 
اتوماتیك توربوشارژ نقطه قوت این خودروهای 
ایرانی در مواجهه با رقیب عاری از آپشن فرانسوی 
یعنی ساندرو اســتپ وی اتوماتیك است. با این 
وجود از نظر امكانات رفاهی مدل پایه دنا پالس 
اتوماتیك توربو شــارژ برتری چندانی نســبت 
به ساندرو اســتپ وی اتوماتیك نداشته و هنوز 
مشخص نیســت كه نصب آپشن های متنوع در 
انواع دنای اتوماتیك توربوشارژ نیمه فول و فول، 
نرخ مصوب و قیمت حاشــیه بــازار این خودرو 
تا ســال۱۴00 در مواجهه با ساندرواستپ وی 
اتوماتیك را تا چه حد رقابتــی خواهد كرد. باید 
نمره اعتماد مشــتریان به برند رنو و سابقه چند 
ســاله خوب انواع تندر 90 در بازار ایران را نیز به 
امتیازات ساندرو استپ وی اتوماتیك در مواجهه 

با انواع دنا پالس اتوماتیك توربوشارژ اضافه كرد.

قیمت مبهم دنا؛ نقطه برتری استپ وی 
گرچه هنوز قیمت مصوب عرضه انواع دنا پالس 
اتوماتیك توربوشارژ توسط شــورای رقابت و 

نبض بازار
اكنون صاحبان 
آگهی های فروش 
ساندرو استپ وی 
اتوماتیك، نرخ 
صفر كیلومتر مدل 
99 این خودرو را از 
320 تا 337میلیون 
تومان اعالم می كنند. 
با درنظرگرفتن 
نرخ فروش كنونی 
حواله های ثبت نامی 
دنا پالس توربوشارژ 
در فضای مجازی 
و قیمت مصوب 
احتمالی انواع دنا 
پالس اتوماتیك 
توربوشارژ، نرخ 
حاشیه بازار كنونی 
انواع پایه، فول و 
نیمه فول این خودرو 
)به فرض عرضه( به 
330 تا 400میلیون 
تومان )با افزودن 
هزینه آپشن های 
این خودرو به قیمت 
تمام شده مدل فول( 
می رسد

قدرت و 
آپشن های بیشتر 
حجم موتور و 
گشتاور باالتر، 
حداكثر سرعت 
205كیلومتری، 
استاندارد آالیندگی 
یورو 5 و آپشن های 
متنوع به خصوص در 
انواع نیمه فول و فول 
دناپالس اتوماتیك 
توربوشارژ نقطه 
قوت این خودروهای 
ایرانی در مواجهه با 
رقیب عاری از آپشن 
فرانسوی یعنی 
ساندرو استپ وی 
اتوماتیك است

ضد عفونی كردن تلفن همراه

     این روزها به دلیل حساسیت نسبت 
به رعایــت پروتكل های بهداشــتی و 
ترس از انتقال كرونــا، مردم همه  چیز 
را ضدعفونی می كننــد اما ضدعفونی 
كردن بعضــی لوازم مخصوصــا لوازم 
الكترونیكــی راه و روش های خودش 
را دارد و اگر به روشی نادرست این كار 
انجام شود، دســتگاه آسیب می بیند و 
هزینه سنگین تعمیر را روی دست ما 
می گذارد، تازه اگر قابل تعمیر باشــد. 
گوشــی های موبایل ازجمله وسایلی 
هســتند كه آمار خرابی شــان به دلیل 
ضد عفونی كردن نادرست، بعد از شیوع 

كرونا افزایش یافته است.
     بــرای ضدعفونی كردن گوشــی 
تلفن همــراه بهتر اســت از پاشــیدن 
مستقیم الكل و دیگر ضدعفونی كننده ها 
به گوشی خودداری كنید، چراكه نفوذ 
مــواد ضدعفونی كننــده و آب به داخل 
گوشی های همراه آسیب جدی به قطعات 
الكترونیكی آنها وارد می كند. برای این 
كار بهتر است ابتدا یك دســتمال را با 
ضدعفونی كننده ای كــه دارید مرطوب 
كنید و ســپس تمام ســطوح گوشی را 
با آن ضدعفونی كنیــد. البته این نكته 
را هــم درنظر داشــته باشــید كه هر 
ضدعفونی كننده ای هم برای تمیزكردن 
گوشی مناسب نیســت و برخی از آنها 
ممكن اســت باعث آســیب دیدن رنگ 

گوشی شما شود.
   بیشــتر محلول هــای ضدعفونی 
كننده ای كه مردم این روزها استفاده 
می كنند به صورت تركیب با آب است 
امــا الكل به دلیــل اینكــه زود تبخیر 
می شــود و روی سطح گوشــی باقی 
نمی مانــد، بهتریــن و مناســب ترین 
تمیزكننده برای وســایل الكترونیكی 
است. با این حال ممكن است این ماده 

همه جا در دسترس نباشد. 
  پیشنهاد ما این است كه از داروخانه ها 
یك بســته پد الكلی كه معمــوال برای 
تزریق استفاده می شود و بسیار كم حجم 
است، خریداری كنید و چند عدد از آن 
را همیشه در كیف یا جیب خود داشته 
باشید تا بیرون از خانه  هم بتوانید از آلوده 

نبودن گوشی تان مطمئن باشید.

منوچهری؛ راسته عتیقه جات
    منوچهــری جــزو قدیمی تریــن 
خیابان هــای تهــران اســت كــه از 
دهه۵0 به عنــوان مركزی برای فروش 
صنایع دســتی و عتیقه جــات معروف 
بوده اســت البته این منطقــه تنها به 
عتیقه جاتش معروف نیست و امروز به 
عنوان بورس كیف و چمــدان و لوازم 

آرایشی هم شناخته می شود.
    در خیابان منوچهری با نزدیك شدن 
به راسته عتیقه فروشان، بساط هایی را 
می بینید كه اشیای قدیمی از سكه های 
 ایرانی و خارجــی گرفته تا تســبیح، 
انگشتر، خلخال و قفل می فروشند اما در 
مغازه های این راسته اجناس متفاوتی را 
می بینید و اگر اهل خرید و جمع آوری 
عتیقه جات هستید نباید به گردوغبار 

نشسته بر ویترین ها توجه كنید.
    تابلوهای قدیمــی، ظروف نقره كار 
و میــز و صندلی هــای صدســاله، 
شمشــیرهای زینتــی، رادیوگرام ها، 
سكه ها و مدال های قدیمی، لباس های 
كهنه دوره قاجار، نقاشی های قاجاری 
و اشــیای مختلف خارجی و لوكس و 
خیلــی چیزهای دیگــر در مغازه های 
این راسته پیدا می شــود كه محدوده 
قیمتــی بین ۷00 هــزار تــا بیش از 

200میلیون تومان و گاه باالتر دارند.
    نزدیك ترین ایســتگاه های مترو به 
خیابان منوچهری ایستگاه های سعدی، 
دروازه دولت و میدان فردوسی است كه 
از هركدام این ایستگاه ها با ۱0دقیقه تا 
یك ربع پیاده روی به خیابان منوچهری 
می رسید. نزدیك ترین ایستگاه اتوبوسی 
كه در كنار خیابان منوچهری وجود دارد 
هم ایستگاه اتوبوس فردوسی است كه با 
بازار منوچهری، پیــاده حدودا ۵دقیقه 
بیشتر فاصله ندارد. البته این فاصله ها 
به صورت نسبی گفته شــده و بسته به 
اینكه به چــه نقطه ای از ایــن خیابان 
قصد رفتن دارید زمان و فاصله آن فرق 

خواهد كرد.

جدال قدكشیده فرانسوی با سدان های نوبر ایرانی

فن بازار 

راسته بازار

خام فروشی سنگ و حذف هزاران شغل
صنعــت ســنگ، اعم از 
سنگ بري و سنگ فروشي 
را با توجه به وجود معادن 
منحصربه فرد ســنگ در 
كشــور مي توان یكي از 
صنایع پربازده و كارآفرین 
كشور و یكي از مزیت هاي 
صادراتي دانست، درحالي كه این مزیت تاكنون آنچنان 
كه باید مورد استفاده قرار نگرفته و به جاي دستیابي به 
درآمدهاي صادراتي، امروز كه ساخت و ساز داخلي دوره 
ركود را مي گذراند، بازار سنگ بران و سنگ فروشان هم 
به تبع آن راكد شده است. با مهدي ملك زاده- رئیس 
اتحادیه سنگ بر و سنگ تراش تهران- گفت وگو كرده ایم.
حال و روز صنعت سنگ بري  و سنگ تراشي 

چطور است؟
در تهران دیگر واحد ســنگ بري وجود نــدارد و تمامي 
واحدهاي سنگ بري به شهرستان و بیشتر به حسن آباد قم 
منتقل شده اند. درحال حاضر فقط واحدهاي سنگ فروشي 
در تهران فعال هســتند كه این واحدها هــم حال و روز 
خوشــي ندارند. فعالیت این صنف مســتقیما به صنعت 
ساختمان سازي مرتبط است، وقتي امروز ساخت و سازي 
انجام نمي شود، تمام صنوف وابسته به ساختمان هم بیكار 
مي شوند. درآمد واحدهاي ســنگ فروش ما امروز تنها در 
حد بخور و نمیر و گذران زندگي است و هیچ فروش عمده 
و سوددهي ندارند. فعالیت این صنف نسبت به ۵ یا ۶سال 
پیش بیش از ۵0درصد افت داشته و در سال هاي اخیر با 
ركود ساخت و ساز هیچ خبري از كار نیست و هر روز شرایط 

از روز قبل خراب تر مي شود.
هزینه خدمات و قیمــت محصوالت چقدر 

افزایش داشته است؟
با افزایش قیمت دالر، هزینه هاي فعالیت و همچنین قیمت 
سنگ نسبت به یكي دوسال پیش افزایشي دست كم ۴0 
تا۵0درصدي داشته است. استخراج در معادن ما تماما با 
مواد اولیه و ماشین آالت خارجي انجام مي شود و واردات 
این مواد اولیه و تجهیزات با جهش قیمت ارز گران تر شده 
كه طبیعتا روي قیمت ســنگ هم اثرگذار بوده و بسته به 
نوع سنگ، قیمت ها با درصدهاي متفاوتي باال رفته است. 
البته نرخ ارز تنها عامل تأثیرگذار نبوده، سایر هزینه ها از 
دستمزد كارگر تا قیمت انرژي و حمل و نقل افزایش داشته 
و نمي توان انتظار داشــت قیمت تمام شده محصول ثابت 
بماند. قیمت فروش تراورتن و گرانیت و مرمریت بین 30 
تا۴0درصد افزایش یافته و دلیــل آن هم افزایش قیمت 
خرید از معادن است. با اینكه مالكیت معادن ما دولتي است 
اما دولت آنها را به پیمانكار بخش خصوصي اجاره مي دهد 
و پیمانكاران نیز براساس سیاســت ها و هزینه هاي خود 

قیمت گذاري مي كنند.
خام فروشــي تا چه حد روي میزان درآمد 

كشور از سنگ اثرگذار بوده است؟
فراوري سنگ صرف نظر از افزودن بر قیمت آن، منبع بسیار 
خوبي براي اشتغال زایي در كشور اســت. ما امروز سنگ 
را به صورت خام صادر مي كنیم درحالي كه هزاران كارگر 
مي توانند در صنعت فراوري ســنگ مشغول به كار شوند. 
سنگ اسلب شده با قیمت باالتري خریداري مي شود و این 
نه تنها براي فروشنده سود بیشتري دارد بلكه در مسیر تولید 
آن برای راننده كامیوني كه سنگ خام را از معدن تا كارخانه 
حمل می كند تا كارخانه اي كه آن را برش و ساب مي زند 
و نیز كارگری كه روي ســنگ كار مي كند ... شغل ایجاد 
مي شــود. درحالي كه امروز چین سنگ خام ما را مي خرد 
و به دلیل نیروي كار ارزان و هزینه هاي پایین تر با قیمتي 

كمتر از ما به كشورهاي حوزه خلیج فارس مي فروشد.

چندوچون

عسل ایران مشتری خارجی ندارد

زنبورداری و تولید عســل در بسیاری از اســتان های كشور انجام می شود و عســل ایران، یكی از 
مرغوب ترین عسل ها شناخته می شود ولی این محصول هم اكنون مشتریان خارجی خود را از دست 
داده است. به گزارش همشهری، قیمت عسل در بازار داخلی مثل سایر محصوالت تولیدی افزایش 
یافته و یك شیشه 2۵0گرمی عسل از برندهای معروف و شناخته شده كمتر از 30هزار تومان فروخته 
نمی شود، اما با اینكه گفته می شود عسل مرغوب ایران كمتر سر از بازار مصرف داخلی درمی آورد و 
بیشتر به كشورهای دیگر صادر می شود، فعاالن این حوزه می گویند كه این محصول مشتری های 
خارجی خود را نیز از دست داده است. البته این امر عالوه بر بی اعتمادی نسبت به كاالهای غذایی تولید 
ایران به دلیل كرونا، دلیل دیگری هم دارد و آن اجباری نبودن استاندارد عسل در كشور ماست كه از 
كیفیت این محصول كاسته است. عفت رئیسی سرحدی، رئیس كانون علم و فن صنعت زنبورداری 
كشور در این زمینه گفته است: با اینكه مازاد تولید داریم اما چون استاندارد عسل در كشور ما اجباری 
نیست هیچ كشوری تمایل به خرید آن ندارد، به طوری كه هم اكنون صادرات عسل صفر شده است.

قیمت پوشك؛  بی ثبات و رو به صعود

پوشك و شیر خشك، 2دغدغه اصلی و 2كاالی ضروری و مصرفی برای خانواده های بچه دار هستند 
كه نرخ هردوی این محصوالت در بازار با افزایش قیمت دالر سیر صعودی به خود گرفته است. به 
گزارش همشهری، قیمت پوشك در طول سال های گذشته فرازونشیب زیادی داشته است. پس 
از اختصاص ارز نیمایی به این صنعت، قیمت ها تا حدودی به ثبات رسید اما با توجه به افزایش نرخ 
ارز در ماه های اخیر، قیمت پوشك نیز در بازار باال رفته و به نظر می رسد با توجه به عدم ثبات نرخ ارز 
نمی توان امیدی به تثبیت آن داشت. البته پوشك های ایرانی ارزان تر از انواع وارداتی هستند ولی از 
آنجا كه این صنعت به شدت وابسته به واردات مواداولیه است، این اختالف قیمت به اندازه ای نیست 
كه دغدغه های خانواده های بچه دار را كم كند. هر خانواده بســته به نوع پوشكی كه تهیه می كند 
ناچار است ماهانه بین 200 تا ۶00هزار تومان هزینه كند و این مسئله برای برخی اقشار كم درآمد 
هزینه كمی نیست. این در حالی است كه تحریم ها نیز تهیه مواداولیه را برای تولیدكنندگان داخلی 

مشكل كرده و در قیمت ها تأثیرگذار بوده است.

اختالف قیمت خارج از عرف دام و گوشت

باوجود كاهش تقاضا برای مصرف گوشت قرمز در هفته های اخیر قیمت این كاال در بازار خرده فروشی 
رو به افزایش بوده است. به گزارش همشهری، قیمت گوشت قرمز گوسفندی كه تا یك ماه پیش كمتر 
از 9۷هزار تومان بود، این روزها به باالی ۱۱0هزار تومان رســیده و این درحالی است كه تقاضا برای 
مصرف گوشت قرمز از یك سو به دلیل كاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر به دلیل فرارسیدن فصل 
گرم و كاهش فصلی خرید گوشت در تابستان، افت بسیاری یافته است. گزارش ها از بازار عمده فروشی 
نیز از افزایش قیمت و نیز اختالف 2تا3برابری قیمت گوشت نسبت به دام زنده حكایت دارد. براساس 
نرخ های بازار درحال حاضر قیمت هر كیلوگرم دام زنده در استان های مختلف برای گوسفند بین 3۵ 
تا ۴۵ هزار تومان و برای گوساله بین 2۵ تا 30 هزار تومان است. توزیع عمده گوشت قرمز كشتار نیز 
برای گوسفند بین ۸0 تا 9۸ هزار تومان و برای گوساله بین ۴۸ تا ۶2 هزار تومان است. براساس عرف 
بازار، قیمت نهایی هر كیلوگرم گوشت قرمز با احتساب خالص الشه، فراورده های فرعی و هزینه های 
حمل ونقل نباید بیش از دوبرابر باشد، درحالی كه این نرخ طی روزهای اخیر به 2تا3 برابر رسیده است.
 نرخ برخی انواع عسل در سایت های فروش آنالین  قیمت برخی انواع پوشك بچه در بازار  نرخ انواع مختلف گوشت تازه گوسفندی و گوساله داخلی در میادین میوه و تره بار تهران 

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

تنــوع كــم  محصــوالت 
عرضه شــده در سبد فروش 
خودروسازان داخلی و توقف 
تولید و عرضه خودروهای مونتاژی تولید مشــترك موجب بازگشت 
دوباره این شــركت ها به تولید و عرضه محصوالتی بر مبنای پلتفرم 
خودروهای ملی شد. تولید نسل پیشرفته تر دنا توربوشارژ با استفاده 
از گیربكس اتوماتیك در 3مدل پایه، فول و نیمه فول ازجمله تازه ترین 

اقدامات ایران خودرو برای توسعه تولید و تنوع سبد محصوالت است 
اما انواع دنای دنده ای، توربوشــارژ و اتوماتیك با رقبایی فرانسویی 
مانند انواع تندر 90، ساندروی دنده ای، اتوماتیك و استپ وی مواجه 
اســت. گرچه هنوز انواع دنای اتوماتیك توربوشارژ راهی بازار نشده 
اما می توان با بررسی مشــخصات فنی، امكانات رفاهی و چشم انداز 
نرخ حاشیه بازار آن، قدرت رقابت انواع دنا با سایر خودروهای این رده 

قیمتی مانند رقبای مونتاژی فرانسوی را مشخص كرد.

قیمت - تومان وزن نوع  و برند عسل

16513.500گرمیلیوانی به نیك

22020.500گرمیلیوان دسته دار به نیك

25023.900گرمیارگانیك گون گز مدا

25026.700گرمیارگانیك آویشن مدا

35029.600گرمی سبات

45032.000گرمی شیشه تپل به نیك

90035.700گرمی چهل گیاه كوهستان آبشن

25036.500گرمی ارگانیك چهل گیاه اورازان

30037.100گرمیگون دشتی نقره ای بندار

75038.400گرمیگون آبشن

قیمت- تومان تعداد نام برند و مشخصات

4067.000عددیمولفیكس سایز4

3465.000عددیمولفیكس سایز 5

4238.000عددیمولفیكس سایز 1

3460.500عددیمای بیبی مدل Chamomile سایز 4

3261.000عددیمای بیبی پالس سایز4

4038.000عددیمای بیبی مدل Chamomile سایز 1

2255.000عددیپمپرز مدل Premium سایز 1

72215.000عددیپمپرز پریما ترك سایز 1 

4068.000عددیكانفی سایز 4

3468.000عددیكانفی سایز 5

قیمت هر كیلو - تومان مشخصات نوع گوشت

114.700بدون ماهیچهكف دست گوسفندی 

116.700با ماهیچهكف دست گوسفندی

98.800با ماهیچهسردست گوسفندی 

95.000 با استخوانراسته گوسفندی

136.800بی استخوانراسته گوسفندی 

92.000چربی گیری شدهگردن گوسفندی

87.700پاك كردهسردست گوساله

89.700پاك كردهران گوساله

129.000پاك كردهفیله گوساله

92.000پاك كرده و چربی گیری شدهراسته گوساله

ایران خودرو اعالم نشــده است اما بررسی نرخ 
اعالم شده فروش حواله های ثبت نامی انواع دنا 
پالس توربو درآگهی هــای فضای مجازی بنا بر 
موعد تحویل این خودرو نشان می دهد كه قیمت 
خرید و نرخ تمام شــده تحویل انواع دنا پالس 
توربوشارژ به مراتب بیش از نرخ های اعالم شده 
قبلی خواهد بود. شــنیده ها حاكی از آن است 
كه مقررشده به دلیل محدودیت های استاندارد 
آالیندگی یورو۴ در دنا پالس توربوشارژ، انواع 
دناپالس اتوماتیك توربوشارژ با استاندارد یورو۵ 
به ثبت نام كنندگان خریــد این خودرو تحویل 
شود كه درصورت تحقق این امر، قیمت حاشیه 
بازار انواع دنا پالس اتوماتیك در مدل های پایه، 
نیمه فول و فول در بــازار به مراتب بیش از نرخ 
كنونی ساندرو استپ وی اتوماتیك خواهد بود. 
اكنون صاحبان آگهی های فروش ساندرو استپ 
وی اتوماتیك، نرخ صفر كیلومتر مدل 99 این 
خودرو را از 320 تــا 33۷ میلیون تومان اعالم 
می كنند. با درنظر گرفتن نــرخ فروش كنونی 
حواله های ثبت نامی دنا پالس توربوشــارژ در 
فضای مجازی و قیمت مصــوب احتمالی انواع 
دنا پالس اتوماتیك توربوشارژ، نرخ حاشیه بازار 
كنونی انواع پایه، فول و نیمه فول این خودرو )به 
فرض عرضه( احتماال بــه 330 تا  ۴00میلیون 
تومان )با افزودن هزینه آپشن های این خودرو 
به قیمت تمام شــده مدل فول( می رســد. اما 
با توجه به تحویل نخســتین ســری دنا پالس 
اتوماتیك توربوشارژ از سال۱۴00، هنوز قیمت 
تمام شده مصوب و نرخ حاشیه بازار این خودرو 

مبهم است.

 مقایسه ساندرو استپ وی اتوماتیك و دنا پالس اتوماتیك توربوشارژ 
دنا پالس اتوماتیك توربوشارژ مدل نیمه فول)L2(ساندرو استپ وی اتوماتیك مشخصات

4سیلندر EF7- 1.7 لیتر توربو شارژ4سیلندر16سوپاپ - 1598سی سیپیشرانه و حجم موتور

150اسب بخار/ 215نیوتن متر105اسب بخار/ 140نیوتن مترتوان و گشتاور 

6سرعته اتوماتیك با حالت اسپرت و برف 4سرعته اتوماتیك- 5سرعته دستیگیربكس

9.5ثانیه – 205كیلومتر بر ساعت11.5ثانیه- 170كیلومتر بر ساعت شتاب و حداكثر سرعت

8.1لیتر در 100كیلومتر 8.3لیتر در 100كیلومتر مصرف سوخت تركیبی

یورو5قابل ارتقا به یورو6یورو4استاندارد آالیندگی 

امكانات مهم

 ABS - ترمز جلو دیسكی تهویه شونده و ترمز عقب كاسه ای
دكمه ضد لغزندگی برف و یخ - كیسه هوای راننده و سرنشین 

جلو- كنترل سیستم صوتی روی فرمان - USB - قابلیت 
پخش CD - به همراه 4بلندگو- رینگ آلومینیومی 15اینچی 

- سیستم تهویه مطبوع با كنترل دستی - چراغ مه شكن 
جلو - آینه های جانبی برقی مجهز به گرمكن-نوع بدنه، شاسی 

بلند كوچك 

كروز كنترل- سانروف- صندلی راننده 6 حركته برقی- صندلی سرنشین 4حركته 
برقی - آینه جانبی تاشو با تنظیم برقی- كمربند ایمنی محدود كننده و پیش كشنده- 

ایربگ راننده و سرنشین- ایربگ جانبی –دوربین دید عقب- نویگشین روكش صندلی 
چرمی و پارچه ای - دكمه های كنترلی روی فرمان- چراغ مه شكن عقب و جلو- دی 
الیت- سنسوردنده عقب- ترمز ضد قفل- ترمز عقب دیسكی- مانیتور- شیشه 

دودی- فرمان برقی- سیستم نمایشگر اخطار باد تایر- سیستم مالتی مدیای 7 اینچی- 
رینگ آلومینیومی16اینچی- نوع بدنه، سدان جمع و جور 

ساندرو استپ وی اتوماتیك رنو یا دناپالس اتوماتیك توربوشارژ ایرانی؛  كدام خودرو ارزش خرید دارد؟
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گزارش

رُك 

پس از ورود ماسك های الكچری با قیمت های نجومی به بازار و شبكه های مجازی، 
اكنون خبر از برگزاری »شــو« و »ایونت« های پوشاك تابســتانی همراه با عرضه 
ماسك های الكچری و كرونایی به گوش می رسد. فاخر و گرانبهابودن از ویژگی های 
ماسك هایی است كه در این شوی متفاوت بر صورت مانكن های اغلب دهه هفتادی جا خوش می كند و مزیت دیگرشان 
كه الكچری پسندان را مجذوب می كند، لیبل های چشم نواز برندهای جهانی ا ست. رونمایی از كالكشن فصلی، ایونت 
اروپایی، رویداد با كانسپت كرونایی و آینده نگر گاهی در یكی از واحد های سوپرلوكس محدوده الهیه و گاهی هم در یكی از 
باغ های بسیار مجلل اطراف لواسان برگزار می شود. بازدیدكنندگان و مهمانان اغلب یا »استایلیست« یا »بالگرهای فشن« 
و یا مشتری هایی هستند كه ُمد، كسب وكار پُرسودشان است. البته عده ای از مهمان ها، این صنعت باشكوه و »ترند«های 
زاییده شده پس از آن را به عنوان یك سرگرمی مدرن دنبال می كنند. در یكی از روزهای داغ تابستانی، برخالف توصیه 
به رعایت فاصله های اجتماعي و بهداشتی، به ایونتی شلوغ و پرجمعیت در یكی از محله های شمال شهر دعوت می شویم. 

این گزارش حاصل چندساعت ایونت گردی است.

در شوی ماسك های الكچری چه می گذرد؟ 
پس از پرداخت اینترنتی ورودی ۷۰هزار تومانی شوی ست های 
الكچری دوران كرونایی، نشــانی محل برگزاری برایم ارسال 
می شــود. در روز و ساعت پیامك شــده در محل شو )فضایی 
نیمه تاریك، گل آرایی شده، با موسیقی مالیم( حاضر می شوم. 
افراد یا ۲ به ۲ و یا به صورت گروه های چندنفری كنار میزهای 
پایه بلند پذیرایی با روكش های ساتن ارغوانی رنگ )تم ایونت 
ارغوانی است(، ایســتاده اند. روی هر میز در كنار لیوان های 
شیك، شــربت های گیاهی و صنعتی، اســپری ضد عفونی، 
دستمال كاغذی و بروشــورهای ویژه ایونت با موضوع كرونا 
قرار دارد. گارســون ها با آرایش غلیظ و لباس های یكدست و 
البته ارغوانی، البه الی جمعیت، این طرف و آن طرف می روند و 
میزهای خالی را از شربت و میوه های نوبرانه پر می كنند. هنوز 
كمتر از یك ساعت به آغاز شوی ماسك های الكچری و كرونایی 
باقی مانده است. میزبانان در گروه های مختلف با لباس هایی 
گشاد و ویژه كه با هر تكان نمایی تازه از آنها جلوه گری می كند 
به خوشامدگویی مشغول هستند و وعده یك شوی متفاوت را 
به مهمانان می دهند. سبدهای گل برای تبریك، گوشه ای از 
سالن لوكس تلنبار شده اند. همچنان به تعداد مهمانان افزوده 
می شود. ساعت۱۹ است كه صدای نرم و كشدار یكی از میزبانان 
ما را به سمت راست، ورودی سالن شو، دعوت می كند. همه  چیز 
خیلی شــیك و مدرن است. سالن شــو از دوطرف سكوهای 
نورانی دارد كه به یك راه مســتقیم و باریكT  مانند، مقابل 
صندلی مهمان های منتظر، ختم می شود. باالی سكوها را یك 
پرده دیجیتال ارغوانی پوشانده اســت كه مدام نام برندهای 
معروف جهان را نمایش می دهد. در سالن بسته می شود و فضا 
تاریك تر. اكنون تنها نور سكوها، مقصد نگاه مهمان ها می شود. 
میزبانان ۶ نفر هستند كه به نوبت روی سكو می آیند و ضمن 
معرفی خودشان، خیلی كوتاه از رزومه فعالیت هایشان پیرامون 
طراحی لباس و مد می گویند. باالخره مراسم اصلی با ورود پیچ 
و تاب دار نخستین »مانكن« به سكو آغاز می شود. یك ماسك 
تیره توری با نشــان هایی از یك برند مشــهور فرانسوی كه با 

شالش هماهنگ شده، بر صورت دارد.

ماسكی برای دعوت به عروسی زیرزمینی
نكته نخســتی كه توجه مهمان ها را جلب می كند و گاه گاه 
صدای همهمه به سالن می اندازد، فاصله زیاد فیزیك و ظاهر 
مانكن ها از استانداردهای »مدلینگ« جهانی است. چهره های 

تبلیغاتی شــو بدون درنظر گرفتن این استانداردها، با بینی، 
گونه و اندامی دستكاری شده روی صحنه می آیند. بگذریم؛ 
قرار است از شوی ماسك به عنوان نخستین ایونت تابستانی 
ماســك های كرونایی منطبق با »كووید« استایل بنویسم، 
پس به سالن شو باز می گردیم. در مجموع، ۵۰ مدل یا مانكن 
با انواع ماسك های ست شده با شــال و روسری، دستكش، 
كیف، مانتو و كفش روی ســكو مقابل چشــم مهمان های 
 الكچری پســند، رژه می رونــد. البتــه به گفته خودشــان
»cat walk « . هر مانكن در دســت خود تكه كاغذ ارغوانی 
رنگی دارد كه كد ســت طراحی شــده روی آن ثبت شده و 
مهمان هایی كه ســت را پســندیده اند می توانند براساس 
كد سه رقمی، ماسك و ســت مورد نظر را ســفارش دهند. 
بروشورهایی نیز طی اجرای شو، بین مهمان ها توزیع می شود 
كه در آن مشــخصات هر كد، از جنس گرفتــه تا محتوای 
طراحی و مناسبت اســتفاده از آن، شــرح داده شده است؛ 
همه جور اطالعات جز قیمت ها! حدود ۳۰ دقیقه ای گذشته و 
همچنان مانكن ها با فیگورهای اغراق شده می آیند و می روند. 
بیشــتر ماســك ها یا با طرح هایی از گل های بهاری و ترنج 
زینت داده شده اند یا لوگوی برندهای نام آشنا روی آنها نقش 
بسته است. ماسك های توری، زنجیره دار، نگینی، عروسكی، 
كودكانه، ســت های خانوادگی، مادر و دختری، رســمی و 
كرونا پارتی نیز نمایش داده می شــوند. بخش ویژه مراسم به 
رونمایی از ماسك هایی مربوط می شود كه هم به گونه ای كارت 
دعوت به عروسی است و هم قابلیت استفاده در همان مراسم 
عروسی را دارد. البته این روزها با توجه به ممنوعیت برگزاری 
مراسمی با جمعیت گسترده، عروسی ها، یا زیرزمینی و یا در 
محیط های عجیب و غریبی مانند »كارواش« های حاشــیه 
مناطق برگزار می شــود. در هر صورت، ماسك ویژه این شو 
به گونه ای طراحی شــده كه تصویر عروس و داماد یك سو و 

سوی دیگر آن، زمان و مكان مراسم مشخص شده است! 

ماسك گالری گردی
ساعت نزدیك به ۲۰ است. شــو به پایان رسیده و مهمانان به 
آرامی به سالن پذیرایی هدایت می شوند و هریك از میزبان ها 
نیز آمــاده پذیرش ســفارش های احتمالی هســتند. با یك 
آمارگیری عینی می شود حدس زد، طرح های برندگرا كه در 
سایه معروف ترین كمپانی های پیشرو در عرصه مد و همچنین 
ماسك های ست شده با شال هستند، بیشترین سفارش ها را 

می گیرند. در كسوت مشــتری به یكی از میزبان ها كه گویا 
طراح لباس جشــنواره ای چندبازیگر درجه ۲ و ۳ هم بوده، 
نزدیك می شــوم. »درباره كد ۱۷۳سؤال داشتم«. بالدرنگ، 
گرم و گیرا توضیح می دهد: »عزیــزم، انتخاب خوبی داری. 
پارچه این ماسك »نانو« و ۴ الیه است. مناسب فصل گرم، اما 
مقاوم در برابر نفوذ هر گونه ویروس. طرحش هم كه صمیمی 
و فانتزی، مناســب مهمانی هایی با تم »كژوال« های روزمره 
است. با یك تخفیف كوچك می شــود ۳۲۰ تومان. قابل شما 
عزیز دل را هم ندارد. البته ماسك در شكل و شمایل رسمی تر، 
قیمت های بیشــتری دارد. مثال كد ۱۵۰ مناسب شركت در 
همایش یا حضور درگالری های هنری و غیره است كه با قیمت 
۶۸۰ تومان عرضه می شــود«. حرفش تمام شده نشده، دختر 
جوانی جلو می آید و می پرسد: »گلم، من از طرح ویژه تان، یعنی 
همان ماسك های دعوت به عروسی می خواهم اما برای دعوت 
به مراسم تولد! می شود خیلی زود طراحی اش كنید؟« میزبان 
هم هیجان زده پاسخ می دهد: »امكان طراحی كه هست ولی 
هزینه هایش فرق می كند«. كمی آن طرف تر، خانم میانسالی 
در هم صحبتی بــا یكی دیگر از مهمان ها می گوید: »شــوی 
متوســطی بود. با اینكه طرح هایشــان با مدل های مزونی و 
اینستاگرامی متفاوت بود ولی خب،  چنگی هم به دل نمی زد«. 
دیگری باور دارد: »به هر حال، خاص بــودن هزینه دارد. این 
روزها هم كه ماسك جزو جدانشدنی استایل مان شده و معلوم 
نیست تا چه زمان ادامه خواهد داشت. پس باید به تركیب و 

هماهنگی ماسك با ظاهرمان توجه كنیم«.

زیبایی و تأمین امنیت بهداشتی، قانون دارد
طراحی ماســك های الكچری و فست فشن، گواه این نكته 
است كه كروناویروس جهانی شده توانســته نقش یكی از 
عوامل تأثیرگذار بر پیدایی مدهــای نوین را اجرا كند. امیر 
زبده، سوپر مدل ایرانی كه سال هاســت از او به عنوان پدر 
مدلینگ یا چهره های تبلیغاتی در ایــران یاد می كنند در 
ارتباط با استفاده از ماسك های الكچری می گوید: »انسان 
در نهاد خود همیشه به دنبال زیبایی و تنوع بوده است. این 
همان حقیقتی اســت كه نمی توان انكار كرد. اما حقیقت 
دیگری نیز وجود دارد كه می گوید زیستن در هر جامعه ای، 
فرد را مقید به رعایت الزامات و قوانین می كند. قوانین جامعه 
ما مغایر با زیبایی و زیبایی پسندی نیست. آنچه خارج از دایره 
این قانون بچرخد، مصرف گرایی و تجمل گرایی افراطی است. 
ماسك ها در شرایط بحرانی شیوع یك بیماری می توانند در 
كنار ایجاد زیبایی، امنیت زیستی و بهداشتی افراد براساس 
پروتكل های تأییدشــده، را تامین كنند. طبیعی است كه 
این زیبایی و امنیت درهم آمیخته باید با مبالغ معقول ارائه 
شــوند«. زبده، همچنین ادامه می دهد: »بروز هارمونی در 
پوشــاك افراد یك جامعه در فراوانی و تكــرار، یك زیبایی 
جمعی در شهر و جامعه پدید می آورد كه همزمان روحیه و 

نشاط را افزایش می دهد«.

سحر جعفریان 
خبرنگار

تنوع عامل 
 الكچری شدن

طراحی 
ماسك های 

الكچری و 
فست فشن، گواه 

این نكته است 
كه كروناویروس 

جهانی شده 
توانسته نقش 
یكی از عوامل 

تأثیرگذار بر 
پیدایی مدهای 

نوین را اجرا 
كند. امیر زبده، 

سوپر مدل ایرانی 
كه سال هاست 

از او به عنوان 
پدر مدلینگ 
یا چهره های 

تبلیغاتی در ایران 
یاد می كنند در 

ارتباط با استفاده 
از ماسك های 

الكچری 
می گوید: »انسان 

در نهاد خود 
همیشه به دنبال 

زیبایی و تنوع 
بوده است«

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

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

حركت تازه و مؤثر شود.
برای گرفتن نظرات و پیام های شــما یك شماره تلفن همراه و 
نام كوچكتان كافی اســت. البته ما چند عدد میانی آن شماره 
را ســتاره دار می كنیم تا فقط خودتان بدانیــد و بس... بدون 

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

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

شماست.
****
  2871***0937– محمد:

فكر می كنم خیلی وقتــا در زندگی مون بــوده كه بخوایم 
تصمیمی بگیریم و كاری رو انجــام بدیم كه حاال به دالیل و 
بهانه های مختلف انجام ندادیم، یا اون رو به تأخیر انداختیم و 
بعد كه خواستیم اون كار رو انجام بدیم یا مثال گرون تر شده 
و با هزینه بیشتری انجام دادیم یا اینكه انجام دادنش با كلی 
مشكالت و مسائل دیگه همراه شده و سختی های بیشتری رو 
به ما تحمیل كرده و خیلی وقت ها پیش خودمون فكر كردیم 
كه كاش زودتر یا از همون اول این كار رو می كردیم تا این همه 
دردسرها و مشكالت بعدش رو سرمون هوار نمی شد! حاال مثال 
چه خرید ماشین و خونه بوده، یا انجام یه كار یا سفر، یا تعمیر 
كولر و یخچال یا اصالح یك عقیده و روش و یا حتی ازدواج یا 
تصمیمات مهم تر دیگه. برای همین، تجربه سال ها زندگی به 
خیلی از ماها ثابت كرده كه بهتره اون كاری رو كه قراره آخرسر 
بكنیم، همون اول انجام بدیم تا طعم اون شیرینی كه قراره بعد 
از كلی تلخی و سختی و مرارت نصیب مون بشه، همون اول 
و راحت تر بتونیم بچشیم! اتفاقا نكته ای از حضرت علی)ع( 
یادم اومد كه می فرمایند: »فرصت ها چون ابرها در گذرند و 
زمانی كه فرصت های خیری پیش می آید، غنیمت بشمارید و 
از آنها استفاده كنید.« به همین خاطر همونطور كه گفته شده 
و شاید هم خیلی ها اون رو به مضمون شنیده و قبول داشته 
باشن؛ یه تصمیم احتماال سخت و یا تلخ در همون ابتدا، بهتر 

از یه سختی یا تلخیه بی پایانه! 

  8933***0901– عباس:
این چه وضعیه كه با كلی بدبختی و ۱۰ تا جلســه و بشین و 
پاشو و هزار جور كش و قوس و بروبیا ۱۵درصد به حقوق من 
كارگر اضافه می كنین و بعد سری سری، پشت سر هم همه 
اجناس و كاالها رو ۳۰ تا صددرصد گرون می كنین؟ از مرغ و 
گوشت و شیر و ماست و پنیر گرفته تا لوازم خانگی و سیمان 
و... و هر چیزی كه توی زندگی ما تأثیر داره و داره هرروز بیشتر 
خوردمون می كنه! شماها از وضع بازار واقعا خبر دارین؟ قیمت 
خونه ها و اجاره خونه ها رو می دونین؟ به خدا قســم خسته 
شدیم. كمرمون راست نمیشه دیگه. فقط با یه انگشت از خط 
فقر و فالكت آویزون شدیم و امروز و فرداست كه بیفتیم! این 

چه زندگیه كه برای ما درست كردین؟

  2842***0912– مرتضی:
من خودم پدرم و برای چطور و چگونه بچه دار شدن و تعداد 
فرزندانم به نسبت شرایطی كه االن دارم و آینده ای كه برای 
خودم یا مملكتم می تونم تصور كنم تصمیم می گیرم و خودم 
شــعورم به زندگی خودم می رســه كه یه دونه بچه داشته 
باشم یا ۱۰ تا. پس با این حرف ها و مصاحبه ها و گزارش ها و 
توصیه هایي كه هیچ توجیه درستی برای زندگی من و امثال 
من نداره خودتون رو خسته نكنید! من اگر چوپان هم بودم 
برای بچه دار شدن گوســفندهام به آب و علف اون دشت و 
صحرایی كه توش زندگی می كردم هم فكر می كردم و یه نگاه 
بهش می ا نداختم و بعد اگر امكانش وجود داشت بّره هام رو 
اضافه می كردم، حاال كه البته یه فرد تحصیلكرده ام و درك و 
شعورم مسلّما نسبت به زندگی خودم و وضعیت جامعه ای كه 

توش زندگی می كنم بیشتره!

  2855* * * 0912– شهال:
یكی از موارد مهمی كه در زندگی ما مورد بی توجهی قرار 
گرفته موضوع كیفیت زندگی است. در حقیقت داشتن به 
هر شكل و كیفیتی، اصل محسوب می شود و كمیت بیشتر 
از آنچه شایسته است مورد توجه قرار دارد و آنچه متأسفانه 
فراموش شــده كیفیت زندگی و جزئیات درستی است 
كه باید در زندگی هر فردی رعایت شــود و وجود داشته 
باشد. داشتن نان به تنهایی مهم نیست، بلكه كیفیت نان 
مهم تر است. داشتن خانه و خودرو به تنهایی مهم نیست، 
خانه و خودروی باكیفیت مهم تر اســت. زندگی كردن به 
مفهوم عام و روزمرگی و زنده بودن به تنهایی مهم نیست، 
بلكه كیفیت زندگی از خود زندگی مهم تر است و باید به 

شایستگی به آن توجه شود.

در زمانه ای زندگی می كنیم كه سرعت انتشار اطالعات بســیار است و انسان امروز 
در بمباران اطالعاتی قرار گرفته؛ به عبارت دیگر هر روز ذره ای از چیزهای مختلف را 
دریافت می كنیم اما از اصل آن بی بهره مانده ایم. از آنجا كه انسان كمال گرا، بهترین 
چیزها را برای كودك خود می خواهد، دست به كار می شود تا حسرت ها، كمبود ها و 
رؤیاهای خود را در كودك خود بازپروری كند. انسان امروز دیگر نه وقت و نه انرژی و 
نه مهارت گذشته را در خود نمی بیند پس سرخورده شده و تصمیم می گیرد خود را 
وقف فراهم آوردن امكانات رفاهی و آموزشی كودك خود كند، غافل از اینكه كودك را 
دچار همهمه آموزشی می كند. انواع و اقسام كالس های مختلف كه از صبح تا شب برای 
كودك سه ساله گذاشته می شود كودك را خسته، بهانه گیر و پرخاشگر می كند. انواع 
كالس های زبان، رقص، نقاشی، ورزش، سفال، موسیقی، لگو، روباتیك و... بعد از مدتی 
كودك را نه تنها عالقه مند نمی كند بلكه او را از تمام آنها گریزان می كند.  این به این 
معنی نیست كه كودك نیاز به آموزش ندارد اما به راستی چه آموزشی مناسب كودك 

ماست؟در اینجا چندین ســؤال راهبردی وجود دارد كه قبل از ثبت نام در هر كالس 
آموزشی باید به پاسخ آنها فكر كرد.

باید به این نكته توجه كنیم كه وقتی كودكی را مجبور بــه انجام كاری می كنیم او 
ناخودآگاه واكنش نشان می دهد و از استقالل خود با روش های كودكانه، دفاع می كند. 
باید توجه كنیم كه داشــتن آرامش روحی و روانی كودك، اولویت باالتری نسبت به 

آموزش مهارت ها و فنون مختلف دارد.

آیا معلم یا مربی صرفاً یك فرد نامی و با مهارت در حرفه خود است ؟ 
بسیاری از افراد در حرفه خود، نامی و حرفه ای هســتند اما نحوه صحیح آموزش به 
كودكان را نمی دانند كه باعث آسیب زدن به خالقیت، مهارت، روح و روان و یا حتی 
جسم كودك می شوند. هر مدرس حرفه ای در زمینه كودك می داند كه باید به كودكان 
با روش غیرمستقیم و همراه با بازی و شادی آموزش داد. دنیای كودكان دنیای تخیل 
است. یك مدرس حرفه ای، تخیالت و یا خالقیات كودكان را با الگوهای كهنه ذهنی 
خود و یا دیگران نابود نمی كند. عزت نفس كودك را باال می برد و دست او را مدام با بایدها 
و نباید های ذهن خود نمی بندد. یك مدرس حرفه ای كودك، داشته هاي مناسب برای 
كودكان را به خوبی می شناسد و هر روشی را كه به بزرگساالن آموزش می دهد مناسب 

كودك نمی داند.

انتظارات و توقعات ما از ایجاد تغییرات در كودك بعد از گذراندن كالس چیست؟ 
تجربه نشــان داده توقعات نادرســت والدین مانع از آموزش صحیح به كودكان 

می شود. به طور مثال كودك سه تا چهار ســاله به طور عادی باید در نقاشی هایش 
خط خطی كند. نباید از او انتظار كشیدن شمایل را داشت اما بعد از یك ماه والدین 
اعالم می كنند كه كودك ما در این كالس پیشــرفتی نكرده، درحالی كه كودك 
روند طبیعی و سیر تكاملی خود را به درستی طی می كند و با كشیدن هر كدام از 
خطوطی كه از نظر شما بی معناست احساسات و روحیات و افكار خود را برون ریزی 
كرده و با زبانی كه برای شما مفهوم نیست با جهان بیرون صحبت می كند كه برای 
معنی كردن هركدام از آن خطوط به مربی ای متخصص در زمینه نقاشی كودكان 
نیاز است. مثال های زیادی برای انواع كالس های آموزشی دیگر نیز وجود دارد كه 
توقعات اشتباه والدین باعث شده كادر آموزشی مربی را مجبور كنند به جای كودك، 
كار انجام دهد و آن را تحت عنوان كار كودك به والدین تحویل دهد. شــما ممكن 
است از دیدن آن كار احساس رضایت كنید، كودكتان را تشویق كنید و كار او را به 
دیگران نشان دهید اما كودك عمیقا می داند كه این یك دروغ است و او به تنهایی 
قادر نیست چنین كاری را انجام دهد؛ پس اعتماد به نفسش كم می شود و یا تصمیم 
می گیرد برای دریافت تشویق دیگران، همیشه دروغ بگوید و دیگران را وادار كند 
به جای او كار انجام دهند. بنابراین باید توجه داشته باشیم  هیچ كودكی مسئول 
برآورده كردن آرزوهای كودكی والدین خود نیست. مراكز آموزشی غیراستاندارد 
و مربیان ناآگاه محصول تفكرات و انتظارات اشتباه خود ما هستند كه به كودكان 
آسیب های جدی می زنند. با تمام این تفاسیر باید به این نكته مهم توجه كنید كه 
آیا شما كودكتان را ویترینی خوش آب و رنگ برای نمایش به دیگران می خواهید 

یا قصد ساختن انسانی خالق با روانی سالم و عزت نفسی باال دارید؟

چگونه خالقیت و عزت نفس 
كودكانمان را می کشیم؟

جوانه علیزاده
كارشناس ارشد پژوهش هنر و مدرس نقاشی خالق كودكان

الكچریبازان
درشویكرونایی

ایونت ماسك های الكچری و كرونایی در سایه رونمایی از كالكشن های 
تابستانی پوشاك در پایتخت برگزار می شود

فریب الكچری بودن را نخورید
مرتضی قدیری، دبیر انجمن پوشاك تهران، در 
پاسخ به این پرســش كه برگزاری شو و ایونت 
ماسك های الكچری، مجوز قانونی دارد یا نه؟ می گوید: 
»برگزاری شوی پوشــاك، نیازمند دریافت تأییدیه های 
بسیار از سوی سازمان ها و نهادهای قانونی و متعدد است. 
این رویه قانونی درباره شوی  ماسك های الكچری با توجه 
به شیوه اجرا و حدود قیمت هایشان رعایت نشده است. 
می توان گفت غالبا اینگونه شــوها، مزونی و زیرزمینی 
هستند. همچنان كه نظارت بر قیمت پوشاك )در برندها و 
گروه های ثبت شده( كه ماسك به گونه ای زیرمجموعه آن 
محسوب می شود، به طور مستمر وجود دارد. ماسكی اگر با 
قیمت های آنچنانی عرضه می شود، به ویژه در شبكه های 

اجتماعی، در واقع برند نیســت و پیگرد قانونی متوجه 
تولیدكنندگان و عرضه كنندگان آن خواهد شد«. قدیری 
با اشاره به شیوه های عرضه پوشاك و ماسك الكچری در 
بازارهای كشور ادامه می دهد: »پوشاك و ماسك الكچری 
اگر در بازار عرضه می شــود یا قاچاق است و یا از طریق 
مزونی های فیكی كه با ادعای اصل بودن فعال هستند، به 
فروش می رسد. متاسفانه برخی شهروندان نیز فریب زرق 
و برق محصوالت شــان را می خورند، غافــل از اینكه 
ماسك های به اصطالح الكچری از استانداردهای ایمنی 
بهداشــت بســیار فاصله دارند. باید آگاه باشــیم كه 
ماسك های الكچری تنها با هدف سودآوری در شرایط ویژه 

و رونق برندهای »فست فشن« ارائه می شوند«.

جامعه شناسی برجسته ترین نماد یك بیماری عالمگیر
ماسك، خیلی سریع تر از آنچه گمان می كردیم )با توجه به هوشمندی و 
شرایط سنجی طراحان اروپایی مد و كاسبان همیشه در صحنه(، به یكی از 
»اكسسوری« های پوشاك و استایل افراد تبدیل شد، به گونه ای كه هر زمان قدم به 
خیابان و كوچه ها می گذاریم، آن هم در هر جایی از این جهان متأثرشده از ویروس 
125نانومتری، با جمعیت ماسك زده ای مواجه می شویم كه ماسك های رنگارنگ 
برخی شان با وسواس ویژه و هماهنگی معناداری انتخاب شده  است و برخی دیگر اما 
از ماســكی معمولی در روزمرگی هایشان اســتفاده می كنند. امان اهلل  قرایی، 
جامعه شناس و كنشگر مسائل اجتماعی، در ارتباط با جامعه شناسی ماسك به عنوان 
جزو الینفك زندگی عصر جدید و نماد اصلی »كووید -19« می گوید: »مواجهه با 
ماسك، غریب و بعید نیست. از آنجا كه این مواجهه ردپایی محسوس در طول تاریخ 
بشر داشته است، یعنی شاید از زمان شكل گیری قبایل بدوی »آفریقا«یی كه از 
ماسك های دست سازشان با هدف دفع نیروهای شیطانی بهره می گرفتند، تا دهه 
50 الی 80 میالدی كه در پی شیوع بیماری هایی مانند »طاعون« و »سارس« برای 
جلوگیری از ابتال به بیماری از ماسك های بزرگ و صورت پوش استفاده می كردند، 
این استتار كننده لبخندها و غصه ها، دستخوش تغییراتی در كاركرد شده است. اما 

نشانه شناســان و زیبایی پژوهان تغییرات در كاركرد ماسك، آن هم در بازه های 
مختلف تاریخی و موقعیت های گوناگون جغرافیایی را مثبت ارزیابی می كنند و بر 
این باورند كه ماسك در تلفیق با هنر و خالقیت می تواند ازجمله عوامل تأثیرگذار در 
دوران جدید حیات بشری باشد. البته درصورتی كه پای تجمیع ثروت و سرمایه و 
سودآوری های كالن گروهی اندك در میان نباشد«. قرایی همچنین ادامه می دهد: 
»این تغییر كاركرد و تأثیرگذاری از شناسایی نیاز بازار و تقاضای مصرف كننده آغاز 
می شود. مصرف كننده دنیای امروز نیز یا در گروه اقشار مرفه جای دارد و یا در گروه 
اقشار متوسط و ضعیفی كه همیشه عالقه مند به سبك زندگی گروه نخست )سبك 
زندگی الكچری( بوده، ساكن است و از آنجا كه نیاز شناسایی شده بازار، ماسك 
الكچری نام دارد، تولیدكنندگان به خط می شوند. تطبیق یافتگی و پذیرش این 
مسئله كه كروناویروس تا پیش از شنیدن خبرهای خوشی مانند كشف واكسن، 
دست از سر بشر برنمی دارد، مزید بر علت می شود تا شركت های مد و افراد سودجو 
برای مشتریان ویژه، ماسك های سفارشی و اختصاصی با قیمت های نجومی تولید 
كنند تا هرچه بیشتر و بهتر شبیه »سلبریتی« مورد پسندشان كه ساعتی پیش 
ماسك خود را با كت یا هودی اش ست كرده بود، شوند. به این ترتیب، انحطاط عمیق 

كاركرد ماسك های بهداشتی آن هم در شرایطی كه ســرتیتر بسیاری از اخبار 
منتشرشده، كمبود ماسك در كشورها، افزایش مرگ ومیر ناشی از شیوع موج دوم 
اپیدمی كروناویروس، ادامه ســریال غارت محموله های لوازم بهداشتی و مواد 
ضدعفونی كننده در مسیرهای بین المللی، كاهش میزان تاب آوری كادر درمانی و 
ده ها شگفتی دیگر است، آغاز می شود. مد مسیر خود را در ناشناختگی كرونا یافته 
اســت. حتی قاچاقچیان موادمخدر هم در بحبوحه این بیماری همه گیر، سبد 
محصوالتشــان را با انواع ماســك های وارداتی الكچری یــا حتی فیك های 
زیرزمینی دوز تنوع بخشیده اند. در سیاســت نیز جنگ و دیپلماسی ماسك، 
حكمفرماست. بنابراین در این هرج و مرج بدون مرز كرونایی، اكنون این ماسك ها 
هستند كه با  بردار صعودی قیمتشان، فاصله های طبقاتی- مالی را فریاد می زنند و 
قشر همیشه نمایشی و عاشق شوآف، سلفی هایشان را با اقسام ماسك های لوكس 
و گرانبها به روز می كنند. این اغراق در مصرف گرایی و روندگی در مســیرهای 
غیرمعمول یك پدیده )كرونا( از گســتردگی و سرعت شــیوع همان پدیده، 
وحشتناك تر است. درســت همین جا نقطه آغاز سبك زندگی متفاوت است كه 

تغییرات آن مطابق با الگوهای اصولی پیش نمی رود«.
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این شمارهدرنگ

 نشر در دوران
کرونا

سوت و كور 
كتابفروشیهایتهرانخلوتترینروزهایشانراسپریمیكنند

مهرنوشسلماسی
روزنامهنگار

لطفا از وضعیت نشر افراز در این دوران كه درگیر 
شیوع ویروس كرونا هستیم بگویید؟

نشرافرازهرسالحدود100عنوانچاپنخستوكمیكمتر
ازاینتعــداد،تجدیدچاپدارد.امســالنیزبــاتوجهبهروال
سالهایگذشتهكهازنیمهدومســالكمكمبراینمایشگاه
آمادهمیشویم،تالشماناینبودتاعناوینتازهرابهنمایشگاه
برسانیم.درهمانروزهاینخستشیوعویروسكرونابودكهدر
مصاحبهایبهاینمسئلهاشارهكردمكهنهنمایشگاهكتابونه
مدارسودانشگاههاهیچكدامبرسالمتیمردماولویتندارد.با
اینكهماناشرانازمشاغلبسیارآسیبپذیروزیاندهدردوران
شیوعكرونابودیم،اینرامیدانستیمكهبایدمنافعفردیراكنار

گذاشتوبهفكرمردمبود.
پس افراز برای نمایشگاه بین المللی كتاب آماده 

شده بود.
بله.ماهمهنقدینگیخودرادرنیمهدومسالصرفتولیدكتاب
كردیمتابراینمایشگاهآمادهباشیم.برگزارینمایشگاهیكه
قراربودامسالبهخاطرماهرمضان،درفروردینماهباشد،بهطور
كلیلغووبازاركتابهم2ماهتعلیقوتعطیلشد.صنعتنشر
روزهایســختیراســپریمیكندونیازبهحمایتدارد؛چه

حمایتدولتیوچهحمایتصنفیومردمی.
با توجه به تعطیلی دفاتر پخش، بر سر كتاب های 

منتشر شده چه آمد؟
كتابهایمنتشرشــدههمهازچاپخانههاوصحافیبهدفاترنشر
فرستادهشدندتاواردبازاركتابشود.اینكتابهاپسازبازگشایی
دفاتربا35تا40درصدتخفیفواردمراكزپخششد.امامتأسفانه

مراكزپخشبراساسشیوهورویهقدیمیباناشرانكارمیكنند.
اینمراكزعادتكردهاندكهچكهای10،8و12ماههبهناشــر
بدهند،درحالیكهناشر،اسفندكتابهایشتولیدوآمادهشدهو
بایدكاغذومقواراباقیمتروزخریداریكند.ایناقالمهمهمانطور
كههمهمیدانندبانرخارز،باالوپایینمیشــود.جالباستكه
حاالحتیمراكزپخشــیكهفروشآنالیندارنداینكتابهارابا
25درصدتخفیفمیفروشند،اماچك10ماههبهمامیدهند.این
رویهتخفیفهاینامتعارف،همبهكتابفروشآسیبمیرساندو
همبهناشــر.درحالیكهدراینوضعیت،ماهمصنفانبایدنگران
همواخالقمدارباشــیم،چونهمهدریكچرخهكارمیكنیمو
بهنظرمتنهاراهحفظاینصنعتوصنفایناستكهباتوجهبه
شرایط،شیوهتعاملوهمكاری،بهروزشویموبهترینشیوهتسویه

نقدیاست.
فكر می كنید مردم چطور باید از ناشــر حمایت 

كنند؟
مردمبایدازكتابفروشیهایمحلیخودحمایتكنند.

ناشــران هم جزو مشــاغل خیلی آسیب دیده 
محسوب می شوند؟

نه.جالباستكهمادرمشاغلخیلیآسیبدیدهقرارنگرفتهایم،
درحالیكهاردیبهشتهرسالبهخاطرنمایشگاه،مهمترینماه

كارناشرانمحسوبمیشودكهامسالاینگونهگذشت.
افراز به تازگی فروش آنالین خــود را تقویت و 
اپلیكیشنی برای فروش به بازار ارائه كرده است. بازخورد 

این عملكردتان چگونه بوده است؟
پسازتعطیلیهاماعالوهبرصفحهاصلیانتشــارات،صفحه

كتابفروشــیآنالینیراراهانــدازیكردیم.اپلیكیشــنینیز
راهاندازیشــدهكهكتابهادرآنمعرفیوفروختهمیشود.
نمیتوانمچندانفروشخوبیرابرایایننوعفروشهایمان
درنظربگیرم،اماباتوجهبهشرایطحاكمبرجامعهوشوكزدگی
همهمردم،خوشبختانهفروشهاییداشتهایم؛هرچندنمیشود
برایگرداندنانتشاراترویآنحسابكرد.هزینههایپنهان
یكناشركهاصالبهچشمنمیآید،گاهیباعثتعطیلینشر

میشود.
با توجه به ادامه دار شدن وضعیت موجود در جامعه 
و احتمال خطر برای همه گروه ها، چطور می شود شرایط را 

برای فروش آنالین تقویت كرد؟
طبیعتاجاانداختناینماجرانیازبهتبلیغاتدارد.شایدفرصت
خوبیباشدتامسئوالنوفعاالندرحوزهكتاببیشتردراینباره
فعالیتكنند،چونبهشكلفردینمیتواناینرویهراپیشبرد.
نیازجامعهایناســتكهمابهروزباشیموبهنیازجواناناهمیت

دهیم.آنهادوستدارندیككتابخانهمجازیدرگوشیهایخود
داشتهباشند.امامازیرســاختالزمرابرایشانمهیانكردهایم.
اینراهباهمتیكناشــریاكتابفروشهموارنمیشود.نیازبه
دستهایبزرگتروقویتریداردتادراینبارههزینهوتبلیغات

كند.
پیشنهاد شما برای خروج از این وضعیت چیست؟
هرســالهزینهایصرفبرگزارینمایشگاهكتابمیشودكه
امسالچنینهزینهایصورتنگرفت.مادرانجمنصنفیزنان
ناشر،نامهایبهاتحادیهوارشادنوشتیمكهبودجهنمایشگاهرا
صرفخریدكتابازناشرانكنند؛كتابهاییكهتولیدشده،اما
بهفروشنرسیده.ایننقدینگیبایدبهبدنهنشرتزریقشودتا
ناشربتوانداینسالرابهسالمتبگذراندوازبحرانخارجشود.

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و مسئوالن 
مربوطه چه كمكی می توانند برای كاهش ریزش مخاطبان 

كتاب انجام دهند؟

متأسفانهبهجایحمایتازناشروتالشبرایسرپانگهداشتن
صنعتنشــر،هنوزمادرگیــراصالحیههایكتابهســتیم.
مواردیدركتابهااصالحیهمیخوردكهمارابه12سالپیش
برمیگرداندوواقعاناراحتكنندهاســت.برایمنكه20سال
استدراینصنعتفعالیتمیكنم،بسیارناراحتكنندهاست
كهممیزیبهدهههایگذشتهبرگشــتهاست.درزمانهایكه
بایكدكمههرمطلبیدراختیاركاربرقرارمیگیرد،چراباید
كتابیكههرروزشــمارگانشكاهشپیــدامیكندوحاالبه
300نسخهرســیده،همچناناصالحیههاییرااعمالكندكه
خندهداراست.دراینشرایطســختكهماناشرانچهازنظر
اقتصادیوچهپیشنیازهایضروریبرایادامهكاروفعالیتبا
شوكیكهگذراندهایم،وضعیتوخیمیراسپریمیكنیم،چرا
بایدمخاطباناندكخودراهمبتارانیم؟هركتابچقدرمنتشر
میشودكههنوزدرگیریكسریكلماتیمكهواقعاهیچتأثیری

درفرهنگسازیوایجادتفكرینودرمخاطبندارد.

مدیرنشرافرازازوضعیتناشراندرزمانهكرونازدهمیگوید

تزریق بودجه نمایشگاه به صنعت نشر 
كتابفروشــی ها و انتشــاراتی ها بــا 
محدودیت های ناشی از ویروس كرونا، 
به شدت آسیب دیده اند. هفته هایشان 
با كابوس سپری می شــود و مهم ترین بزنگاه ساالنه خود را كه نمایشگاه 
بین المللی است، از دست داده اند. رابطه شان با مخاطبانشان دگرگون شده 
و مشخص نیست این وضعیت تا كی ادامه دار شود. این مسائل برای صنعتی 
كه همینطوری هم با مشــكالت زیادی رو به رو بود و با شیوع كرونا ضربه 
مهلك تری را تجربه كرد، شاید چندان راحت نباشد. برای روشن تر شدن 

این موضوع با اعظم كیان افراز، مدیر انتشارات افراز، گفت وگو كرده ایم.

   روزخوششهماوضاعخراببودچهرسدبهامروزكهكروناهمهمعادالت
رابرهمریخته.صنعتنشرسالهاستكهبامشكالتفراواندستوپنجهنرم
میكند.بازاریكهاگركمكآموزشــیهاراكهبرخیشانتبدیلبهكارتلهای
قدرتمندوبانفوذیشدهاند،كناربگذاریمبهسفرهایكوچكباسرمایهدرگردش
محدودمیرســیم.حاالهمینســفرهباآمدنكروناكوچكترهمشدهاست.
بسیاریازراههاییكهناشراندراینسالهابرایبقایافتهبودندحاالتبدیلبه
كوچهبنبستشدهاســت.بازاریكهگردشمالیاش،نسبتبهاغلباصناف،
خردوكوچكاستحاالباشرایطیمواجهشدهكهدرهمهاینسالهابیسابقه
بوده.كسادی،ركودوتعطیلیآنهمدرفصلیكهقراربودخرابیبازاردربقیه
ایامسالراجبرانكند،نفسهایناشرانوكتابفروشــانرابهشمارهانداخته
است.برایكتابفروشانبازارشبعیداهمیتیویژهداشتكهمردمبیشترازبقیه
اوقاتكتابوسررســیدوتقویممیخریدندتاهدیهدهند.چشمامیدناشران
همبهنمایشگاهكتاببود.كروناازاسفندپارسالآمدوهمهمحاسباتناشرانو

كتابفروشانرابرهمزد.
   برایاینكهبهعمقفاجعهپیببریمداستانرابایدازكمیقبلترشروعكنیم؛
ازروزهاییكهزخمخنجرتحریمهاكاریترشد،بحراناقتصادیشدتگرفتو
میانتمامگرانیها،قیمتكاغذهمرشدوحشتناكیكرد.كتاببهعنوانكاالی
فرهنگیبخشیازمخاطبمحدودشرادرهماندورانگرانشدنكاغذازدست
داد.طبقهمتوسطبهعنوانمهمترینمخاطبهدفصنعتنشر،روزبهروزبیشتربه
سمتفالكتپیشرفتوطبیعیبودكهكتابخیلیزودازسبدخریدحذفشود.
چندبرابرشدنقیمتكتابدركمتراز2سالضربهایكاریبهناشروكتابفروش
واردكرد.نسبتمعكوستیراژوقیمتكتابتااندازهایمیتواندنمایانگربحران
بازارنشرباشد؛اینكههرچهبربهایپشــتجلدافزودهشدهازشمارگانكاسته
شده؛اینكهكتابدرگذرزمانتبدیلبهكاالییلوكسشدهكهنخریدنشكسیرا
نمیكشد.داستانكمكآموزشیهاالبتهمتفاوتاستومخاطبشانتضمینشده.
اینكهكتابهمچناننسبتبهخیلیچیزهاارزانمحسوبمیشودراهمهمیدانیم
ولیمقایسهبهایكتابباقیمتگوشتومرغومیوهقیاسدرستینیست.بااین
تورمافسارگسیختهواینشرایطاقتصادی،بایدبههماناندكمخاطبانكتابهم

حقبدهیمكهبیشتربهفكرنیازهایاولیهشانباشند.
   كتابفروشبالوازمالتحریروكاغذكادووسررسیدوتقویمروزگارمیگذراند؛
بهخصوصدرشــبعیدكهبازارســالنامهوتقویمداغمیشــد.ناشردلشبه
نمایشگاهكتابخوشبودكهپایكتابنخوانترینآدمهاراهمبهبهانهتفریح
وتفرجبهپایمیزناشرانبازمیكردومیشدازاینرونقچندروزهبهرهایبرد.
كروناكهآمدهمهاینهاراهمبهمحاقبرد.دربارهزیانیكهبهصنعتنشركشور
واردشدهآمارهایمختلفیمنتشرشــدهوبهنظرمیرسدهنوزرقمدقیقیدر
دسترسنیستكهعمقفاجعهرانمایانكند.زیانیكهنهفقطناشروكتابفروش
كههمهافراددرگیراینچرخهازمولــفومترجمگرفتهتالیتوگرافوچاپچی
وپخشكنندهدچارششدهاند.داستانچكهاییكهبهامیدبرپایینمایشگاه

كتابصادرشدهبودوخیلیهایشبرگشتخورد،داستانتلخیاست.
   درایامقرنطینه،اســتفادهازخدماتبهصورتآنالینداغترازهمیشهشدو
اینروزهاكهحضوركروناترسناكترهمشدههمچنانخیلیهاترجیحمیدهند
خریدهایروزانهشانرابهصورتآنالینانجامدهند.مادراینروزهاشاهداكران
آنالینهمشدیم،ولیكتابچه؟اگرسریبهفضایمجازیبزنیممتوجهمیشویم
كهظاهرادسترسیراحتوبیدردسربهاینكاالیفرهنگیهموجوددارد.ردپای
آگهیهایبرخیكتابهارادربسیاریازسایتهامیتواندید.مثلكتاب»همه

دروغمیگویند«.امااینكهچقدرناشراندرعرصهفروشآنالینموفقعملكردهاند
وشركتهاییكهكارشانارائهخدماتاستوازشیرمرغتاجانآدمیزادراعرضه
میكنند،چقدركتابفروختهاند،ماجراییدیگراست.رئیساتحادیهناشرانازثبت
سفارشهاییخبردادهكهگاهیاوقات3هفتهطولكشیدهتاكتابخریداریشده
بهدستمخاطبشبرسد؛اتفاقیكهنقضغرضفروشآنالینمحسوبمیشود.
البتهمقایسهاستقبالمردمازیكفیلمسینمایینهچندانجالبباكتابیخواندنی
وارزشمندمنطقینیست.آمارمثال300هزارنفریمخاطباناكرانآنالینیكفیلم
شكستخوردهكهسینماداردرشرایطعادیهمبااكراهحاضربهاكرانشبود،باآمار
فالنكتابپرسروصدادرسرزمینیكهپرفروشترینكتابهادرچاپهایمتعدد
قراراستبهمجموعتیراژیمثال10یا20هزارتاییبرسند،میتواندمحدودیتبازار
نشررانمایانكند.البتهاگرتنوعوگستردگیكتابهاییكهدرطولسالمنتشر
میشودرابافیلمهاوسریالهامقایسهكنیممیبینیمایننوعمقایسهآنقدرهاهم
دقیقنیست.هرچندبادرنظرگرفتنهمهجوانببازهمنمیتوانبهعرضهآنالین

كتابنمرهقبولیداد.
   معموالدرچنینمواقعیهمهازلزومحمایتهایدولتمیگویند.اینكهدولت
بایدحامیوپشتیبانعرصهفرهنگباشدشعارینخنماوكلیشهایاست؛البته
كهدرهمهاینسالهاحمایتهاییهمدركاربودهواینحمایتفقطهممنحصر
بهوزارتارشادنبودهونهادهایحاكمیتیهمدراینزمینهنقشآفرینبودهاند.
خیلیازناشرانباهمینحمایتهاقدرتگرفتندوبعضاصاحبكتابفروشیهای
فاخریهمشدنددركنارحمایتهایعام،همیشــهگروهیهستندكهتوانایی
جذبحمایتهایخاصرادارند.اینمهارتبرخاســتهازنفوذاغلبسیاســی،
یكیازداستانهایكمترگفتهشدهنشردرایراناست.دربحرانفعلیاما،شرایط
بهگونهایدیگررقمخورد؛بالیكرونادربدترینوضعیتاقتصادیچهاردههاخیر
نازلشد؛دراوجتحریموكاهشبیسابقهفروشنفتوپایینآمدنوحشتناك
درآمدهایدولت.نتیجهاینكهدرایامكرونا،هرچیزیمیتوانستاولویتدولت
باشدجزكتابونشر.همیناالنناشرانبرخوردارسرمایههایشانراسمتبازارهای
تضمینشدهبردهاندوناشرانیهمكهامیدبهدریچههاییچونبازارشبعیدو
نمایشگاهبستهبودند،یاورشكستهشــدهاندیادرآستانهورشكستگیقراردارند.
كتابفروشیهاهمكهقبلازكروناهمبســتهمیشدندهمچنانبستهمیشوند؛
بستهشدنكتابفروشیوورشكستگیناشرانجزوخبرهاییاستكهاتفاقاكلیك
خورشانهمزیادباالنیست.اینكهكتابدركماست،درروزهاییكهكرونامرگرا
ملموسترازهمیشهكردهچقدراهمیتداردبرایجامعهایكهبهكتابنخواندن

عادتكردهواینروزهابیحوصلهترازهمیشهاست؟هیچ!

كتاب در كـما
  چگونه كرونا صنعت نشر را زمین گیر کرد  

سعیدمروتی
روزنامهنگار

زهرارستگارمقدم
روزنامهنگار

 واردساختمانشهركتابفرشتهمیشوم.درطبقه
همكفكهاســباببازیولوازمالتحریرووسایلكمك
آموزشیعرضهمیشود،2خانممیانسالودختربچهای
حدودادهســالهحضوردارند.ازپلههابــاالمیرومتابه
بخشكتابهابرسم.سالنیبزرگ،باقفسههاییشكیلو
كتابهایجدیدواحتماالپرفروشیكهرویمیزهاچیده
شدهاند.جزمردجوانیكهازكاركنانشهركتاباستوبا
دیدنمنسمتممیآید،هیچكسدیگریدراینجانیست؛

»میتوانمراهنماییتانكنم؟« 
میگویمدنبالكتابخاصینیســتم.فقطآمدهامكمی
دراینفضانفسبكشــم.بهمیزمقابلمنگاهمیكنمكه
بیشترشــانكتابهایتازهمنتشرشدههستند.آخرین
باریكهاینجاآمدماوایلاســفندبود؛روزهایاولیكه
ازآمدنكرونامطلعشدیم.نزدیكیكساعتدرفضای
آرامشــهركتابقدممیزنم،ســراغكتابهامیروم،
تعدادیشانراتورقمیكنم.بهدســتمالكلمیزنمو
دوبارهروزازنووروزیازنو.»همــهدروغمیگویند«را
انتخابمیكنموازمیزكتابهایسینمایی»نیمهتاریك
نابغه«را.ازفروشندهمیپرسمهمیشهاینجااینقدرخلوت

اســت؟میگوید:»صبحهامعموالخبرینیست.عصر
اوضاعبهترمیشــود.ولیكالازوقتیكروناآمدهمیزان

مراجعهكنندهوفروشخیلیكمشده«.
   خیابانكریمخان،نشرچشمه.ساعتپنجبعدازظهر
استودركتابفروشیچندنفریحضوردارند.میخواهم
واردشومكهپشیمانمیشــوم.كتابفروشیباتوجهبه
كرونازیادیشلوغاست.چنددقیقهایكتابهایپشت
ویترینراتماشــامیكنمودراینفاصلهچشــمهكمی
خلوتمیشود،آنقدركهبشــودفاصلهگذاریاجتماعی
رارعایتكرد.واردمیشــومونیمساعتیمیانكتابها
پرســهمیزنم.ازآقاییكههمیشــهاطالعاتخوبو
بهروزیهمدربارهكتابهایتازهمنتشرشدهدارد،درباره
میزاناستقبالمردممیپرســم.پاسخشناامیدكننده

است؛»نسبتبهقبل،فروشخیلیپایینآمده.االنالبته
اوضاعكمیبهتراستولیدرمقایسهباگذشتهمیشود
گفتخبرینیست.«شعبهكریمخاننشرچشمهیكی
ازشلوغترینكتابفروشــیهایتهراناستكههنوزهم
میشودنشانههایرونقرادرآندید.الاقلرفتوآمدی
دراینجابهچشــممیخورد.هرچندبهگفتهكاركنانش

اوضاعبهنسبتروزهایقبلازكرونااصالخوبنیست.
  »بااینوضعیتدالروســكه،اینتورمكمرشــكن،
قیمتخونهواجارههایسربهفلككشیده،انتظارداری

مردمكتابهمبخرن؟تازهكروناهمهست!« 
اینرایكیازكتابفروشهایروبهرویدانشگاهمیگوید.
خیابانانقالبهمیشهشلوغاست.كتابفروشیهااماسوت
وكورترازسابقهستند.بایدتهیهیككتابخیلیواجب
باشدومثالكتابدرسیوكمكآموزشیباشدتافردی
برایرفتنبهكتابفروشیشالوكالهكند.اینراهمیك

كتابفروشدیگرمیگوید.
دراینچندماهتعدادیازكتابفروشیهاتعطیلشدهاندو

تعدادیهمآخریننفسهایشانرامیكشند.
تأثیركرونابرتشدیدبحرانغیرقابلانكاراستولیباید
اعترافكنیمكهكرونافقــطفاجعهراكمیجلوانداخته
است.بههزارویكدلیل،كتابنهاولویتمردماست،نه

مسئلهمسئوالن.

خیابان انقالب همیشه شلوغ است. 
كتابفروشی ها اما سوت و كور تر از سابق هستند. 
باید تهیه یك كتاب خیلی واجب باشد و مثال 
كتاب درسی و كمك آموزشی باشد تا فردی برای 
رفتن به كتابفروشی شال و كاله كند
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این شمارهدرنگ

 نشر در دوران
کرونا

سهم ما از كیك بزرگ كتاب 
برگزار نشدن نمایشگاه ضربه نهایی را به نشر زد

 از اوایل اســفندماه با شــیوع ویروس كرونا، 
رســانه ای شــدن آن و ایجاد تــرس عمومی، 
انتشارات نیماژ هم به واسطه خلوت شدن خیابان ها و 
فاصله گذاری اجتماعــی، برای اوقات فراغت مردم كه طوالنی هم شــده بود، 

شرایط فروش را تسهیل كرد تا برای خرید كتاب، دیگر نیاز به مراجعه نباشد.
 اگر مراجعات كم شده بود، امید بود تا با فروش آنالین این شرایط دشوار تسهیل 
شــود. اما با توجه به اینكه امید می رفت با شــیوع كرونا و طرح فاصله گذاری 
اجتماعی ســرانه مطالعه افزایش پیدا  كند، جایگزینی آنالین به جای فروش 
مستقیم، رقم ناچیزی را سهم كتابفروشان و ناشران كرد. هرچند این فروش 
نســبت به گذشــته خود صد درصد افزایش پیدا كرده بود، اما به گرد فروش 
مستقیم هم نمی رسید. خصوصا اینكه برای ناشر، این موضوع بسیار مهم است 
كه به واسطه پخش در سراسر كشــور، این كتاب ها بتواند به همه ایران برسد. 
البته این اتفاق به علت تعطیلی مراكز پخش ممكن نبود و فروش مســتقیم به 
شكل آنالین شــده و مخاطبان صفحه انتشارات در اینستاگرام و... درخواست 
كتاب می كردند و ما كتاب را برایشان ارسال می كردیم. اگر قرار باشد روزهای 
عادی را درنظر بگیریم، فروش آنالین می توانســت جایگزین فروش كتاب در 

كتابفروشی های نشر باشد.
اما مهم ترین ضربه ای كه به بدنه نشــر ایران وارد شــد، برگزار نشــدن نمایشگاه 
بین المللی كتاب تهران بود زیرا هر ســاله گردش مالی زیادی در نمایشگاه كتاب 
اتفاق می افتد و 95درصد ناشــران برنامه ریزی تولید ســاالنه را روی آن تنظیم 
می كنند؛ فروشگاه بزرگی كه بودجه ساالنه نشــر را رقم می زند. به عبارتی بیشتر 
مناسبات ساالنه نشر به واسطه نمایشگاه كتاب تعیین می شود. از این رو با همه بیم 
و امیدها درباره تعویق یا برگزار نشدن آن تا  ماه گذشته كه به روال سابق برگشتیم 
زمزمه های برگزاری در مردادماه به گوش می رسید كه با شیوع موج دوم ویروس 

كرونا، این برنامه نیز لغو شد.
این موضوع هم ناشران كوچك، هم متوسط و بزرگ را تحت تأثیر قرار داد؛ هر 
كه بامش بیش برفش بیشتر. آمار ســفارش و فروش كتاب پایین تر آمده، اما 
برای جلوگیری از تعطیلی كتابفروشی ها شاید بتوان كاری كرد. هرچند نتیجه 
آن هم مشخص نیست. در این دو موج شــیوع كرونا، اتمسفری حاكم شد كه 
این باور را تقویت می كرد كه مردم بیشتر كتاب بخوانند، چون بیشتر در خانه 
هستند. كتابفروشی ها با فعالیت بیشتر در فضای مجازی و با تخفیف و شرایط 
ویژه برای ارسال كتاب، تا حدودی توانســتند كاهش فروش را جبران كنند، 
هرچند جایگزین فروش مستقیم نشد اما مرهمی روی جراحت اصلی و فقدان 

فروش حضوری بود. به هر حال خیلی نمی توانیم حساب ویژه ای باز كنیم.
در این میان فقط كتابفروشان موقعیت بهتری نصیب شان شد. دیگر ناشران 
با وضعیت موجود سبد خرید ساالنه مردم را در نمایشگاه پر نمی كردند. به 
همین خاطر سهم آنها از كیك كتاب بیشتر می شــد. كتابفروشی هایی كه 
تبلیغ بیشتر و شــرایط ویژ ه تری برای مخاطب درنظر گرفته بودند، در این 
چند ماه توانستند بخشی از نیاز و خرید نمایشــگاهی مردم را تامین كنند. 
هرچند مهم ترین دلیل افت فروش كتاب وضعیت اقتصادی كشــور است. 
تورم باال، كم ارزش شــدن پول و باال رفتن قیمت كتاب ها و رشد دوبرابری 
چاپ های تازه، مردم را در خرید كتاب دست به عصاتر كرده است. این باعث 
شده كاالهای اساسی در اولویت باشد و تازمانی امنیت اقتصادی ایجاد نشده 
باشد، باعث خواهد شد خیلی برای كتاب هزینه نشود؛كتابی كه چندان كاالی 
سرمایه ای به حساب نمی آید. اگر كرونا باعث شده باشد سرانه مطالعه افزایش 
پیدا كند، اما از طرف دیگر لطمه شدیدی هم به كتابفروشی ها و ناشران زده 

كه چندان جبران پذیر نیست.

سهمند آدم عارف 
نشر نیماژ

آن تهِ تهِ تهِ سبد خرید 
مردم با خرید آنالین كتاب كنار نیامده اند

 كرونا كه نبود، با اینكه به كرات و به مناســبت های 
مختلف مسئله فروش آنالین پیش كشیده شده بود، 
نمی شد مسئله ای جدی توصیفش كرد. ما هنوز می توانستیم 
برویم كتابفروشی ها، كتاب ها را دســت بگیریم، لفت بدهیم خریدمان را، كمی دست 
بمالیم روی جلدها، تورق شان كنیم و بعد اگر دل مان خواست بخریم شان. اهل مطالعه، 
به وقت كرونا می بایست چاره دیگری می جست و خب چه راهی بود جز خرید آنالین. 
بســیاری از ناشــرها هم این امكان را از پیش فراهم آورده بودند یا دست كم در اوضاع 
قرنطینه بیشتر از همیشه روی فروش غیرحضوری تأكید كردند. بعضی از ناشران عالوه 
بر فروش آنالین شان در سایت نشر و دیگر سایت های فروش و همینطور فروش تلگرامی 
و اینستاگرامی، رفتند سراغ اپلكیشن هایی نظیر فیدیبو و آنها هم كه پیش تر چندان در 
فكر احواالت مجازی نبودند، وقتی دیدند هوا پس است و ملت مجبورند تا اطالع ثانوی 
خانه نشین بمانند، آستین باال زدند و دستی جنباندند. با این حال نظر به اوضاع و احوال 
خرید آنالین در بهار كرونا، می توان گفت مردم با خرید این ریختی كنار نیامده اند هنوز. 
روزهای اول نوروز در افواه پیچیده بود، اتفاقاً حاال كه كرونا همه را زمینگیر كرده، حاال 
كه هیچ كس از خانه اش نمی توانــد جنب بخورد، حاال كه همه بیــكار و عالفند توی 
خانه هایشان، بهترین وقت فروش آنالین كتاب اســت... بهترین زمان مطالعه كتاب 

است... و خب تا حدود زیادی حرف منطقی ای به نظر می رسید.
آخرین رمانم، »امارت شر«، اواسط اسفند 98، درست در آغاز بلبشوی كووید-19 منتشر 
شد، متأسفانه. برای نخستین بار در عمرمان قصد كرده بودیم چند جا رونمایی اش كنیم. 
طبیعی بود كه به سرعت منصرف شویم؛ نه فقط در همان بدو امر، بلكه چند ماه بعد هم 
كه دیگر هیچ كس وقعی نمی گذاشت به كووید-19 ، َزهره جشن گرفتن نداشتیم. دروغ 
چرا، برخالف تصورم خیلی ها كتاب را خواندند و برایم نظر فرستادند. دست كم من اصاًل 
چنین توقعی نداشتم و حقیقت امر خیلی هم ذوق كردم از اظهارنظرات و استقبال شان. 
اما مسئله چیز دیگر بود. مسئله همین است كه حاال دارم درباره اش می نویسم: خرید 
آنالین كتاب. این یك فقره را كرونا جلو نینداخت. انتظار این بود كه كرونا ناگزیرمان كند 
كتاب را غیرحضوری تهیه كنیم، اما بسیاری از دوستان و مخاطبان نمی توانستند این 
مدل جدید كتاب خریدن را بپذیرند. نمی خواهم این موقعیت را، موقعیتی سلبی توصیف 
كنم. خب دوست دارند كتاب را ببینند، دست بكشند رویش، تورق كنند و بعد بخرند. 
اصاًل خود فرایند خرید حضوری آنقدر برای شان لذتبخش است كه نخواهند با خرید 
آنالین جایگزینش كنند. قضیه چیزی است شبیه به خواندن مجازی كتاب یا قضیه كتاب 
صوتی. خیلی ها هنوز كنار نیامده اند. اومبرتو اكو- نویسنده معروف ایتالیایی- یك بار 
مفصل از این حرف زده است كه چرا هیچ چیز برای او جای كتاب كاغذی را نمی گیرد. در 
ایام كرونا، نه تنها این حرف بارها تكرار شد، بلكه دلچسب تر بودن مسئله خرید حضوری 
نسبت به خرید آنالین هم پیش آمد و اینطور شــد كه فارغ از پیش بینی های معمول، 
ناشران و كتابفروشان ابدا از فروش شــان راضی نبودند. به همین دلیل است كه گمان 
می كنم كرونا تأثیر چندانی روی روش خرید مخاطب نداشته است. چیزی بود شبیه به 
دوره پیش از كرونا. من خودم به شخصه تا دل تان بخواهد این تجربه را داشتم كه كسی 
پیگیر كتاب های قبلی ام بوده و وقتی گفتم از فالن ســایت می توانند بخرند، بی خیال 
خرید شدند. انگار بگیرید قرار است عذابی الیم را تجربه كنند. حاال بماند مسائل دیگر و 
مهم تر از همه اوضاع جیبی مردم كه در روزگار كرونا دو چندان وخیم تر شد و كتاب را 

فرستاد به تِه تِه تِه سبد خرید.

مجتبی هوشیارمحبوب 
نویسنده

كرونا برای شما معضل جدیدی است 
حوزه نشر قبل از كرونا به قرنطینه رفته بود

 حوزه نشر كتاب، پیش از شیوع جهان برانداز ویروس 
كرونا، به قرنطینه رفته بود. مــردم مگر قبال چقدر 
 كتــاب می خریدند كــه حــاال در دوره بیمــاری فراگیر 
كووید-19خریدشان كاهش یافته باشد؟ اصال مگر قبل ترها چقدر اهل مطالعه بودند؟! 
این »قبال« و قبل ترها هر كدام، دارای معنایی مجزا هستند. قبل ترها در اینجا، ماضی 

بعید است و قبال، گذشته ساده.
با ماضی بعید و قبل ترها در این مجال و مقال، خیلی كاری نداریم كه بحثش همان قدر كه 
مفصل است، دیگر تكراری هم شــده و تكرار هم معموال آزاردهنده است. اما واقعیت برای 
شما جالب و تامل برانگیز شاید این باشد كه عرصه  نشر كتاب، حدود یك سال قبل از پاندمی 
كرونا مبتال و زمینگیر شده بود و فراگیری اخیر ویروس جدید، تنها حكم تیر خالص را برای 

آن اجرا كرد.
به هر حال، حوزه كتاب با وجود میزان اســفناك پایین ســرانه مطالعه در كشور،تعدادی 
مشتری خود را داشت و ناشران، توزیع كنندگان و كتابفروشــان نیز گردشی در كارشان 
داشتند. در همان صنعت ورشكسته هم لك و لكی می كردند تا آنكه در نیمه دوم سال97 
كه قیمت ارز تا حدود 5 برابر مسیر ارتقای قیمتی را آغاز و طی كرد، زانوی ناشران و به تبع 
آن، دیگر صنوف مرتبط، با خاك آشنا شد. برای آنكه از كلی گویی پرهیز كنیم و مواجه های 
مصداق  تر ایجاد كرده باشیم، سرنوشت انتشــارات آرادمان را در نمایشگاه كتاب پیشین 
بررسی می كنیم. در آن بحران كه چه عرض كنم، واویالی دسترسی به كاغذ، هزینه  تولید 
ما با زمان مشابه نمایشگاه قبلش، 400درصد افزایش را نشان می داد. این در حالی بود كه 
در نمایشگاه پارســال، به دلیل جو روانی گرانی و كم اقبالی مردم و نیز قرار گرفتن حروف 
الفبایی ما در انتهای سالن شبستان مصالی تهران، میزان فروش مان 60درصد كاهش را 

نشان داد. این یعنی 460درصد تراز مالی منفی و همان ورشكستگی یا زانو به خاك زدن.
حاال این بالی خانمان سوز همه گیر كه عموم مشاغل را - جز برخی- درگیر و مستاصل كرده 
است، حكم آن شلیك تیر خالصی را به پشت مالج دارد كه پیكر نیمه به زمین افتاده نشر را 

چنان می كند كه كامال صورتش از سمت گونه یا بینی، با ضرب، با خاك آشنا شود.
در این میان، بسیاری از پخشــی های كوچك كتاب، ورشكستگی یا ترك كارشان را اعالم 
كردند. كتابفروشی ها به هن و هن بیشتر افتادند و بعضا مرحوم شدند. گروهی از همكاران 
ناشرمان نیز كه از همان بحران قبلی، كارشان را متوقف كرده بودند. با این حال، ما هنوز با 
مالج متالشی و زانوهای زخمی، همچنان انگار روی خاك سینه خیز می رویم و سعی می كنیم 
خودمان را به جلو بكشیم. نمی دانم، شاید مثل فیلم های تخیلی- ذهنی، به سرای دیگری 

رفته باشیم و در دنیای دیگری داریم زندگی می  كنیم.
در این میان، آنچه نمك به زخم می زند و دست كم، یاری رسان نیست، اظهارنظرهای به 
قول خود دوستان، غیركارشناسی است كه بعضا خطر تصمیم سازی های غیركارشناسی 
را هم در پی دارد. مثال همین خبر برگزاری نمایشگاه كتاب مجازی كه اخیرا رسمی ترین 
اظهارنظر را درباره آن، جناب آقای ایوب دهقانكار، مدیر مؤسسه ادغامی فراگیر معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان كرد. درحالی كه همین االن، فروشگاه های 
مجازی همراه با تخفیف وجود دارد و درواقع وجود داشــته است و درحالی كه ناگفته 
پیداست كه برگزاری نمایشگاه مورد اشاره، عالوه بر هزینه سازی بودجه ای، خیرش را 
باز در هر صورت، به برندهای بزرگ نشر خواهد رساند، اینگونه ایده ها چه فایده ای دارند؟ 
تنها فایده این می توانست باشد كه جایگزینی باشد برای نمایشگاه كتاب تهران، تا از این 
طریق، دوستان بتوانند بودجه ای را دریافت كنند كه به زخم های دیگر حوزه نشر كتاب 
بزنند؛ اما به  تأكید آقای دهقانكار، این نمایشــگاه مجازی هم كه قرار نیست جایگزین 
نمایشــگاه كتاب تهران فرض شــود؛ پس فایده و حاصلش چیست؟ مطرح كنندگان 
اینگونه ایده ها به مدیران تصمیم گیر، دقیقا چه اهدافی را دنبال می كنند؟ آیا باز به دنبال 
قراردادهای الجرم هستند؟ چون باالخره این نمایشگاه، سخت افزار و نرم افزاری الزم 
دارد كه باید برون سپاری شود. یا به دنبال این هستند كه صرفا حرفی زده باشند و كاری 

كرده باشند، یا خودی نشان داده باشند؟ دقیقا كدام شان؟

علیرضا بهرامی 
مدیر انتشارات آرادمان

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 
كتاب هایی كه برای نمایشگاه آماده شده بود روی دست ناشران ماند

 وضعیت صنعت نشر ایران، پیش از شیوع كرونا نیز 
دچار بیماری و وخامت بــود اما با ظهور این ویروس 
دلیلی پیدا شــد تا پایه های این صنعت نحیف كامال از هم 
متالشی شود. آنچه نشر پیش از كرونا با آن درگیر بود، وضعیت اسفبار معرفی و پخش 
كتاب بود. با آمدن این ویروس، وضعیت نامناسب به شكلی ادامه پیدا كرد كه بستری 
مناسب شد تا كتاب از آخرین سنگرهای خود نیز عقب نشینی كند. بازماندگان كسانی 
كه در جامعه به سراغ كتاب می رفتند نیز دیگر به سختی سراغ آن را گرفتند. ناشران با 
تعطیلی و تغییر برنامه های ساالنه مانند برگزار نشدن نمایشگاه كتاب كه به فروشگاه 
كتاب تبدیل شده و به داد ناشران كوچك و بزرگ می رسید، گرفتارتر شدند. از سوی 
دیگر شعار سال های اخیر؛ حمایت از كتابفروشان محلی، ابتر ماند و كرونا این گروه های 
كوچك را نیز از بین برد. كتابفروشان كوچك كه با مراجعان اتفاقی یا مخاطبانی كه دنبال 
كتاب های خاص می گشتند، كاالی خود را می فروختند، مشتری هایشان را تارانده به 
فضای آنالین دیدند. صنعت نشر با همه این مشكالت وارد دوران كرونایی شد. خیلی از 
ناشران و كتابفروشــان در این بزنگاه نیز تصمیم گرفتند از امكان پست كتاب استفاده 
كنند. اما باز با مشكالت دیگری روبه رو شدند. مثال اداره پست كه قرار بود با 3هزار تومان 
بسته های كتاب را به صاحبانش برساند برای این كار وزن كاال را لحاظ كرد؛ تا 200گرم. 
همین باعث شد پست هم عمال كمكی به ناشران و پخشی ها نباشد. اما نویسندگان كه 
بیشتر از هر گروهی نیازمند به ارتباط با دیگران بودند، با محدودیت ارتباط ها خانه نشین 

و افسرده شدند.
اما چه پیشنهادی می توان داشت؛ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. پیشنهاد آسان و 
عملی  شدن سخت است. در این چند سال با تشدید تحریم ها، حواله های كاغذ از طرف 
اتحادیه بین ناشران تقسیم می شد تا كار انتشار كتاب ادامه دار شود. نظر دادن اتحادیه 
و كشف اینكه واقعا كدام ناشر این كاغذ را صرف كتاب می كند و كدامیك در بازار آزاد 
می فروشد، سخت بود. اما می توانستند برنامه ای را تدوین كنند كه چنین اتفاق هایی 

نیفتد.
بعد از عید همه كتاب هایی كه برای عرضه در نمایشــگاه آماده شــده بود، روی دست 
ناشران ماند. منتظر شدیم  ماه رمضان طی و شرایط عادی شود تا كتاب ها را به پخش 
بســپاریم. در ادامه وقتی درخواســت كاغذ دادیم، چون در مدت كوتاهی نتوانستیم 
نقدینگی داشته باشیم، حواله مان باطل شد. درخواست مجدد كردیم. در دست بررسی 
قرار گرفت. اما همچنان منتظریم و اتفاقی نیفتاده اســت. در اصل چاپ كتاب اینگونه 
از چرخه خارج شد. كاش این حواله ها اعتباری شــود كه به این سرعت از چنگ ناشر 
خارج نشوند. شاید باید یارانه خرید را افزایش داد و بازپرداخت مالی را كاهش. شاید نهاد 
كتابخانه ها باید در خریدها پرداخت هایش را كوتاه مدت كند. شــاید باید هزینه پست 
كتاب، خصوصا هزینه كتاب های تالیفی صفر شود. همه اینها می تواند پیشنهادهایی 
باشــند كه بحران پیش رو و هم اكنون را ســاده تر كند. در دوران جدید باید به معرفی 
كتاب های چاپ شده فكر كرد؟ آیا ناشر مســتقل می تواند چنین درخواستی از صدا و 
سیما داشته باشد؟ آیا می تواند هزینه چنین تبلیغاتی را متقبل شود؟ آیا ناشر باید دست 
به دامان اینفلوئنسرها برای تبلیغ كتاب شود؟ نباید برای چنین شرایطی راهی تعیین 
كرد كه ناشــران از بحران دامنگیر نابودی و تعطیلی خارج شوند؟ با این رویه ما داریم 
ناشرنماها را زیاد و زیادتر می كنیم؛ آنهایی كه می دانند چطور باید از حفره های قانونی 

استفاده و ناشران دیگر را از چرخه نشر خارج كنند.

فریاد ناصری 
مدیر نشر حكمت كلمه

امید هیچ معجزی
ز   مرده نیست، زنده باش* 

صنعت نشر ایران

 در  این روزگار  كرونایی  روزهای بدی را  سپری می كند 

  نمی دانم این خبر را شنیده اید یا نه؟ اما از آنهایی كه شنیده اند، 
عده ای گریبان دریده اند و عده ای هم از آن روز دیگر صحبت 
فرهنگی نكرده اند. مجلس یازدهم كه كمیسیون های خود را در 
صف و رده ها  و تنظیمات پیشین و طبق رویه گذشته می چید، 
وقتی به كمیسیون فرهنگی رسید، نماینده ای به حضور در این 
كمیسیون عالقه ای نداشت. همه كسانی كه منتظر بودند این 
كمیسیون هم از اعضای خود پر شود، نمایندگانی را می دیدند 
كه در حال رایزنی برای جا كردن خود در كمیسیون عمران و... 
بودند. همین واكنش مجلس یازدهم كافی بود تا اهالی فرهنگ 
و هنر این كشور خود را بی پناه تر از آنچه هستند، ببینند. حاال 
در این اوضاع ما در پرونده ای قصد كرده ایم از انتظارات ناشران 
و مشكالت آنها در عصر كرونا حرف بزنیم. از آنهایی كه كتاب را 
تهیه و تولید می كنند تا ما با دانش حاصل از آن كتاب ها دست 
به انتخاب هایی برای بهبود زندگی خود و دیگران بزنیم. حال 
در زمانه ای زندگی می كنیم كه روشن می كند نه آنها كارشان 
را درست انجام داده اند و نه اینها عالقه ای به بهبود اوضاع دارند. 

در این میان چه بر سرمان خواهد آمد؟

نمایشگاهی روی بودجه های معلق
نمایشــگاه بین المللی، مثل داغی اســت كه بر دل ناشران و 
نویسندگان نشسته و سنگینی می كند. طبق برنامه هرساله 
سی و سومین نمایشــگاه بین المللی كتاب تهران هم قرار بود  
اوایل اردیبهشت ماه امســال در مصالی تهران برگزار شود اما 
كرونا این فرصت را از چنگ ناشــران بیــرون آورد. با توجه به 
اهمیت برگزاری این نمایشگاه، وعده داده شد بعد از عید فطر 
درباره سرنوشت نمایشگاه كتاب تهران 99تصمیم گیری شود. 
عید فطر هم رسید و خبری از سرنوشت نمایشگاه كتاب تهران 
نشد. حتی جلسه ای هم برای هماهنگی این موضوع با ستاد ملی 
مبارزه با كرونا شكل نگرفت، خردادماه هم به پایان رسید تا اینكه 
ایوب دهقانكار، مدیرعامل مؤسسه های فراگیر معاونت فرهنگی 
وزارت ارشاد گفت: »ما در سال99 حتما یك نمایشگاه مجازی 

خواهیم داشت، اما این رویداد جایگزین نمایشگاه كتاب تهران 
نخواهد بود«.  بگذریم از اینكه فردای آن روز محسن جوادی، 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پس از بارها به 
تعویق انداختن نمایشگاه كتاب، بنا بر تصمیم ستاد ملی مبارزه 
با كرونا، اعالم كرد كه ســی و سومین نمایشــگاه بین المللی 
كتاب تهران امســال به صورت حضوری برگزار نمی شود. این 
یعنی ممكن است نمایشگاه به صورت مجازی برگزار شود. بر 
كسی پوشیده نیست كه نمایشگاه مجازی هم بودجه حقیقی 
می خواهد و اگر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد چنین بودجه ای 
دارد، چرا در حوزه نشر، به ناشران و كتابفروشان كمك نمی كند؟ 
آیا نمایشگاه مجازی اعالم شده توسط آقای دهقانكار با نمایشگاه 
مجازی معاون فرهنگــی وزارتخانه متفاوت اســت؟ بودجه 
نمایشــگاه حضوری با این تفاســیر چه خواهد شد؟ براساس 
بررسی یكی از روزنامه های سراسری، با برگزار نشدن نمایشگاه 
كتاب 23میلیارد و 420میلیون تومان صرفه جویی شده است.

نه مخاطبی، نه كتابی؛ پیش به سوی تباهی
اصال بیایید همه آن حرف ها را كنار بگذاریم و به آمار نگاه كنیم. 
اعداد مرتبط با نشر از اسفندماه سال گذشته تاكنون نشان می دهد 
كه صنعت نشر ایران هنوز نتوانسته خود را با شرایط جدید وفق 
دهد. در ماه های اول شیوع كرونا میزان فروش 90درصد كاهش 
داشت، با برگزار نشدن نمایشگاه و اقتصاد نابسامان خانواده ها، 
این چرخــه همچنان با مشــكل مواجه اســت. آمارهای خانه 
كتاب می گوید در تیرماه جاری تنها 2 هزار و 240عنوان كتاب 
منتشر شده؛  كمتر از یك ســوم آمار ماه های پیش. از این تعداد 
1533عنوان تألیف و 707عنوان ترجمه بوده است كه شمارگان 
هر یك نیز زیر 100 نسخه بوده است. نتیجه نشان می دهد كه 
كتاب به راحتی می تواند از سبد خانواده و به ویژه از سبد فرهنگی 
كودكان حذف شود. به جای از دست دادن فرصت و انتظار باید به 
سراغ گزینه بعدی رفت؛ حمایت از صنعت نشر در قالب بسته های 
اقتصادی یا خرید كتاب و... . كاش پیش از اینكه خیلی دیر شود، 
كاری بكنیم. نشــر باید زنده بماند، چون امید هیچ معجزی ز 

مرده نیست.
* برگرفته از شعری از هوشنگ ابتهاج

نگار حسینخانی
روزنامه نگار
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بنیان نظرات شــما در این كتاب، 
همانطور كه در مقدمه اشاره كرده اید، مقاله 
»سینما: حركات غلط« نوشته آلن بدیو است. 
بدیو در میان متفكران موسوم به فرنچ تئوری، 
همچون دریدا، دلوز، لیوتار، بودریار، فوكو و...، 
با اینكه از سال 1969 می نوشت تقریبا تا سال 
2000ترجمه ای انگلیسی از او در دسترس نبود 
و با تأخیر برای انگلیسی زبانان شناخته شد. 
حول و حوش سال 1387كه نخستین كتاب 
وی به فارسی درآمد، قاعدتا اشتهار كمتری 
از متفكرانی كه نامشان برده شد داشت. اگر 
می شود ابتدا برای كسانی كه با آرا و افكار بدیو 
آشنایی ندارند، شرح مختصری از ایده های 
كانونی فلسفه او و ارتباط این ایده ها با سینما 

بدهید.
شرح مختصری از آرای فیلســوفی همطراز آلن 
بدیو كه واجد یك نظام فلسفی و هستی شناسی 
خاص خود اســت نه ممكن است و نه مفید. فارغ 
از اینكه برای ارائه همین شرح مختصر یا مفصل 
از آرای او هم من شخص چندان مناسبی نیستم. 
خوشبختانه در 10سال گذشته كتاب ها و مقاالت 
بسیاری از او به فارســی ترجمه شده و كتاب ها و 
مقاالت زیادی هم درباره او نوشته و ترجمه شده 
است. همگی آنها با یك جســت وجوی ساده در 
فضای وب و كتابفروشی ها پیدا می شوند و نیازی 
به معرفی و توصیه من ندارند؛ به خصوص كه قصد 
پرسش شما آگاه كردن كسانی اســت كه با آرا و 
افكار بدیو آشــنایی ندارند. اما تا آنجا كه به پیوند 
بدیو با این كتاب مربوط است خوانندگان احتمالی 
ناآشــنا با آرا و افكار بدیــو می توانند خاطرجمع 
باشــند كه هنگام خواندن این كتاب با مشــكل 

چندانی مواجه نخواهند شد.
ســینما، ابژه تامالت فیلسوفانی 
همچون دلوز و بدیو است یا سوژه ای كه شقی 
از ایده های فلســفی تنها در جهان آن متولد 

تواند شد؟
پرسش شــما به خصوص در بخش دومش ابهام 
معنایی دارد. نمی دانم منظور شــما از »سینما، 
سوژه ای است كه شقی از ایده های فلسفی تنها در 
جهان آن متولد می شوند« چیست! اما اگر بخواهم 
به قوه حدس و گمان شــخصی ام متوسل شوم 
احتماال منظور شما طرح دوگانه پیوند فلسفه با 
سینماست؛ اینكه سینما تنها موضوع تامل فلسفه 
است یا به تعبیری دیگر تنها توانایی طرح مسائل 
و پرسش های فلسفی موجود را دارد یا مهم تر از 
آن همانطور كه ژیل دلوز در ۲ جلد كتابش نشان 
می دهد قادر است از طریق هستی شناسی خاص 
خویش فلسفه جدیدی را ابداع كند و یا حتی به 
بیانی آشناتر فلسفه خاص خودش را داشته باشد. 
در سطح تجربی واضح است كه هر دو، یعنی هم 
از مفاهیم و ایده های فلسفی موجود بهره می برد 
و هم در سطحی جدی تر سینما قادر است فلسفه 
خاص خود را ابداع كنــد اما چیزی كه از نظر من 
مهم است این اســت كه پیوند سینما و فلسفه را 
نباید در سطح معرفت شناسی محدود كرد؛ یعنی 
به همین سیاق رایج در صنعت كتاب های فلسفی 
درباره ســینما محدود ماند. خوانــش نیچه ای 
برگمان و فلینی یا جست و جوی ایده های فلسفی 
در سینمای فالن فیلمســاز البته به خودی خود 
مشــكلی ندارد اما اینها مطالعاتی اند كه از درون 
نظام معرفت شناســی فلسفه نســبت به سینما 
ارائه می شوند. بیشتر جنبه تعلیمی دارند؛ یعنی 
فلسفه و مفاهیم انتزاعی آن را با ارجاع به پدیده 
عمومی مثل فیلم تشریح و تبیین می كنند. اما این 
نگاه چیزی از حقیقت ســینما را فاش نمی كند. 
نگاهی كه كتاب چشــم جان بین می كوشد آن را 
دنبال كند تأكیدگذاشــتن بر توان آفرینشگر و 
ابداع زیباشناسی سینما و البته ویژگی های فرمال 
آن است؛ یعنی اشاره به تكه پاره هایی از حقیقت 
ابداع گرانه سینما. همان گزاره مشهور دلوزی كه تا 
حدی در مقاله بدیو نیز منعكس شده است. سینما 
می تواند بیندیشد و نه آنكه صرفا واسطه ای برای 

انتقال یا تسهیل اندیشه از پیش موجود باشد.

 مجموعه كینوـ  آگــورا مفاهیمی همچون 
دكوپاژ، میزانســن، مونتاژ، زندگی مولف را كه بسامد 
باالیی در مطالعات سینمایی دارند، از زاویه ای جدید مورد 
بررسی قرار داده و درباره موضوعات كمتركارشده ای، 
به خصوص در ادبیات ســینمایی ما، مثل سینه فیلیای 
جدید و چرخش ســینماتیك كتاب های كم حجم ولی 
غنی ای فراهم آورده است. این كتاب ها یادآور سال های 
طالیی كتاب های سینمایی كوچك اما تخصصی »سینما 
ـ وان« است كه با حمایت BFI و زیرنظر افرادی همچون 
پیتر ولن در دهه 70میالدی منتشــر می شــدند و در 
سال های آغاز رسمیت پیداكردن تئوری فیلم به بسط 
بهتر برخی تئوری ها و مفاهیم سینمایی یاری رساندند. 
كتاب های مجموعه كینو- آگورا كه از سوی انتشارات 

كابوز منتشر شده اند چه ویژگی ای دارند؟
شــاید مهم ترین ویژگــی مشــترك آنها را بتــوان نوعی 
تبارشناسی مفاهیم و اصطالحات ســینمایی نامید. وقتی 
می گوییم مونتاژ، دكوپاژ، یا میزانســن، بی شــك داریم از 
برداشــت های مختلف درباره مونتاژ، دكوپاژ و میزانســن 
صحبت می كنیم. یا مثال جایگاه مولف در سینما و تعریف 
آن جایگاه، تعریفی ثابت نیســت. از این منظر كتاب های 
كینوـ  آگورا می كوشند قســمی تبارشناسی این مفاهیم 
در ســنت های نظری مختلف را نشــان دهند. قاعدتا این 
كتاب ها باید بتوانند به نحوه كاربســت این اصطالحات در 
ادبیات سینمایی انضباط ببخشند. میزانسن نزد بازن یك 
معنا دارد، در دســتگاه نظری ریموند بلور معنایی دیگر و 
یا مثال در هنر فیلم دیوید بردول، كاربســت دیگری از آن 
ارائه می كند. در مورد مفهوم مولف هــم همین بحث ها را 
می شــود كرد. بنابراین این كتاب ها در وهله اول گزارشی 
هستند از كاربرد این اصطالحات در نظام نظری منتقدان 
و نظریه پردازان مهم تاریخ نقد فیلم بی آنكه قصدداشــته 
باشند معنایی عینی و دانشنامه ای از هر یك از آنها به دست 
دهند؛ چراكه اساسا چنین برداشــت و معنایی غیرممكن 
اســت. درعین حال دنبال پیدا كردن خاستگاه یك مفهوم 
و متوقف شــدن در همان معنا یا حتی اصل گرفتن آن هم 
نیستند. واضح تر بخواهم بگویم ساده لوحانه است كه وقتی 
داریم درباره كاركرد میزانســن در فیلمی از وس اندرسن 
صحبت می كنیم مرادمان از میزانســن همان مفصل بندی 
ارائه شده توسط گدار و تروفو در نوشته های كایه دو سینمای 
دهه 1950باشــد. خب این تلقی جدا از آنكه راه را بر فهم 
ســینمای فوق العاده پیچیده وس اندرســن می بندد ما را 
دچار این خطای عجیب می كند كه وس اندرسن چیزی از 
میزانسن نمی داند. چنان كه نگرش او به این مفهوم با نگرش 
هیچكاك، فورد و فیلمسازان كالسیك نسبتی ندارد. همین 
امر درباره مونتاژ، دكوپاژ و دیگر مفاهیم هم صادق اســت. 
مجموعه كینوـ  آگورا تالشــی است برای نشان دادن اینكه 
این مفاهیم پیوسته درحال نوزایی  هستند. اینها مفاهیمی 
با مصادیق ثابت و روشن نیســتند بلكه به روی هر ابداع و 

نوآوری خالقانه ای گشوده اند.
دكوپاژ مفهومی اســت كه معموال در حیطه 
عملی سینما جای می گیرد و همانطور كه در خود كتاب 
هم اشاره شده به لطف كتاب سینمای كالسیك بردول 
معموال آن را عملی بر انطباق تصاویر فیلم با فیلمنامه 
قلمداد می كنند، اما بارنار كه خودش مدیر انتشــارات 
كابوز و نویســنده این كتاب كوچك اســت، چه چیز 
جدیدی درباره این مفهوم به مــا می گوید؟ اگر درباره 
مونتاژ و زندگی مولف هم توضیــح مختصری بدهید 

ممنون می شوم.
اتفاقا نوشته بارنار به نظرم بهترین نمونه همین رویكرد ضدیت 
با خاستگاه است؛ اینكه نباید در مفاهیم به عنوان یك چارچوب 
مستقر شد. بلكه درســت همانطور كه سینمای وس اندرسن 

شكل تازه ای از بنیان های زیباشناختی ارائه می كند در مواجهه 
با این فیلم ها نیز مفاهیمی كه به كار می بریم باید متحول شوند. 
به همین دلیل باید پذیرفت به این مفاهیم گشــوده اند. ارزش 
كار بارنار كه به نظرم بهترین كتاب این مجموعه را نوشته است 
نشان دادن همین كثرت و گشودگی ذاتی مفهوم دكوپاژ است 
كه در كار هر فیلمساز صاحب سبك وجه تازه ای از آن آشكار 
می شود. دكوپاژ برای روسلینی قطعا با دكوپاژ برای بونوئل دو 
مفهوم متفاوت است. بنابراین تشریح دكوپاژ كار این دو فیلمساز 
نیز باید نسبت به این تفاوت گشوده باشد. البته روشن است كه 
من اینجا منظورم دفاع از نســبی گرایی و اینكه هر چیزی در 
استفاده از مفاهیم مجاز است نیســت. روشن است كه خطی 
پررنگ دركار بونوئل وجود دارد كه هم می توان آن را در سبك 
مونتاژش دید و هم در میزانسن هایش و یا حتی در دكوپاژش و 
حتی در فهمی كه او از مقوله تالیف دارد. این خط در كار بونوئل 
واحد و خاص است؛ همانگونه كه در روسلینی هم واحد و خاص 
است. اما قطعا ما با دو خط مختلف سروكار داریم؛ در واقع كار 
نظریه در یك سطح شناسایی همین خط است. به همین خاطر 
باید به ابزار مفهومی متكثر و متنوعی كه شناسایی دقیق اثر را 
ممكن می كند مجهز باشد. وگرنه مثل قاطبه پزشكان چینی 
در سال گذشته بیماری كوویدـ  19را همان آنفلوآنزای ان وان 
اچ وان تشــخیص می دهند. در این میان فقط لی وان لیانگ 
 بود كه از قدرت تشخیص همین تفاوت حداقلی كه مرز میان 
كوویدـ 19بــا آنفلوآنزا را مشــخص می كرد برخــوردار بود؛ 
تشخیصی كه حاصل اشراف او بر همین گشودگی موجود در 

تحلیل بود.
فشردگی متن های این كتاب های كوچك كه 
از آبشخورهای متفاوتی سیراب می شوند، دركشان را 
برای مخاطب تازه كار سخت نمی كند؟ درواقع می خواهم 
بدانم مخاطب این مجموعه كیست و آیا پیش نیازی برای 
مطالعه این مجموعه وجود دارد یا یك راست باید رفت 

سر وقتشان و با آنها كلنجار رفت؟ 
برخالف شــما فكر نمی كنــم اینجا با چیــزی به عنوان به 
قول شــما آبشــخورهای متفاوت سروكار داشــته باشیم. 
اینجا با تالش نویســندگان برای تبیین همین اصل واحد 
مواجهیم كه بیش از آنكه با میزانسن سروكار داشته باشیم 
با صورت بندی های متفاوت از میزانســن ســروكار داریم؛ 
به عبارت دیگر میزانسن یا مونتاژ همان تاریخ تحول میزانسن 
یا مونتاژ در مطالعات نظری سینماســت نه آن مقاله ای كه 
فرضا گدار در كایه دو سینما درباره میزانسن نوشته یا برایان 
هندرســن در 1970صورت بندی تازه ای از آن ارائه كرده یا 
مثال تعریف درسی یا محصلی بردول در كتاب »هنر فیلم از 

میزانسن«.
اینكه یك كتاب به پیش نیاز نیــاز دارد یا خیر واقعا دغدغه 
مهمی نیست. در واقع نقطه شــروع و آغازی برای هیچ چیز 
و ازجمله موضوعات این كتاب وجود ندارد. هربار كه كتابی 
درباره سینما می خوانیم مهم ترین درسی كه می گیریم این 
است كه نقطه شروع یا خاستگاه مان عوض شده است تجربه 
فكری در فضای خطی رخ نمی دهد كه بتوان از پیش نقاط 
ثابت روی آن را عالمت گذاری كرد. خود فهم ما از شــروع و 
آغاز هر بار كه كتابی می خوانیم دگرگون می شود؛ چون نقطه 
دید ما عوض شده است. بنابراین قطعا دغدغه مهمی نیست.

سلیقه و داوری منتقدان سینمای ایران چقدر 
از چنین كتاب هایی و اساسا چقدر از تئوری فیلم، الگو 

گرفته است؟
در این بــاره حقیقتا نمی توانم داوری كنــم؛ چراكه چندان 
محاسبه پذیر نیست. ولی اگر به قاعده تأثیر پروانه ای اعتقاد 
داشته باشیم همانگونه كه وزش بادی در ارتفاعات كشمیر 
در استفاده من از كلماتی خاص در این مصاحبه مؤثر است 
پس حتما می توان به تأثیر این كتاب ها نیز بر سلیقه و داوری 

نویسنده و منتقد ایرانی امید داشت.

مازیار اسالمی كه تاكنون كتاب هایی درباره آرای اســالوی ژیژك، روالن بارت و 
ژیل دلوز را ترجمه كرده، به تازگی كتاب »چشــم جان بین« را براساس مقاله ای از 
آلن بدیو به رشته تحریر درآورده است. ناشر این كتاب نشر لگا است كه در سال های 
اخیر كتاب های معتبری را درباره سینما به فارسی به چاپ رسانده است. همچنین مجموعه كتاب های »كینوـ  آگورا« در این 
انتشارات توسط مترجمان مختلف و زیرنظر مازیار اسالمی در حال انتشار است. به مناسبت انتشار كتاب چشم جان بین 

و مجموعه كتاب های كینوـ  آگورا سؤال هایی را به صورت مكتوب در اختیار اسالمی قرار دادیم كه وی به آنها پاسخ داد.

 سینما 
می تواند بیندیشد

گفت وگو با مازیار اسالمی درباره نسبت فلسفه با سینما 
به مناسبت انتشار كتاب »چشم جان بین« 

ونداد هرمزی
روزنامه نگار

سینما تنها موضوع تامل 
فلسفه است یا به تعبیری 
دیگر تنها توانایی طرح مسائل 
و پرسش های فلسفی موجود 
را دارد یا مهم تر از آن همانطور 
كه ژیل دلوز در ۲ جلد كتابش 
نشان می دهد قادر است از 
طریق هستی شناسی خاص 
خویش فلسفه جدیدی را 
ابداع كند و یا حتی به بیانی 
آشناتر فلسفه خاص خودش 
را داشته باشد. در سطح 
تجربی واضح است كه هر دو، 
یعنی هم از مفاهیم و ایده های 
فلسفی موجود بهره می برد و 
هم در سطحی جدی تر سینما 
قادر است فلسفه خاص خود 
را ابداع كند

مازیار اسالمی معتقد است نگاهی كه كتاب چشم جان بین می كوشد آن را دنبال كند تأكیدگذاشتن بر 
توان آفرینشگر و ابداع زیباشناسی سینما و البته ویژگی های فرمال آن است؛ یعنی اشاره به تكه پاره هایی 
از حقیقت ابداع گرانه سینما. همان گزاره مشهور دلوزی كه تا حدی در مقاله بدیو نیز منعكس شده است. 

سینما می تواند بیندیشد و نه آنكه صرفا واسطه ای برای انتقال یا تسهیل اندیشه از پیش موجود باشد

بدیو در مقاله »حركات غلط سینما«، 
كه ترجمه انگلیســی آن از 5صفحه و 4خط 
تجاوز نمی كند، چه گفته كه پایه و اساس كتاب 

حدودا 200صفحه ای شما را تشكیل داده؟
نگرانی شما را بابت حفظ محیط زیست و جنگل ها 
درك می كنم و كامال با آن همدل هســتم. حتما 
نویســنده ای متعهدتر و باهوش تر وقت و انرژی 
خود را صرف این كار ضد محیط زیستی نمی كرد 
كه بابت مقاله 5صفحه ای و 4خطی ۲00صفحه 
كاغذ را در تیراژ 1000نسخه به زمین سرد بزند. 
به خصوص كه شما در پرسش بعدی نشان داده اید 
كه می شــود ایده های یك مقالــه 5صفحه ای و 

4خطی را نهایتا در 4خط توضیح داد.
بدیو ســینما را هنــری ناخالص و 
حرمزاده می داند كه به 6هنــر دیگر اضافه 
نشده و در عین حال هم سطح آنهاست. بدیو 
سینما را »plus-one« سایر هنرها می داند؛ 
هنری كه روی ســایر هنرها عمل می كند و از 
آنها به عنوان نقطه شروع بهره می برد. و بعد 
از فیلم »حركات غلط« وندرس و رمان ویلهم 
مایستر، گوته مثال می آورد و بحث را از رابطه 
رمان و فیلم به رابطه رمان و تئاتر )actress و 
بازنمایی( هدایت می كند تا هستی متمایز و 
پارازیت گونه و متناقض سینما را نشان دهد. 
این نوع اندیشیدن به سینما در عین حال كه از 
وابستگی سینما به سایر هنرها پرده برمی دارد، 
استقالل آن را هم به عنوان یك شكل هنری 
خاص عیان می كند اما برای كسانی كه به تئوری 
فیلم ناب معتقدندـ  تئوری ای كه مثال از گرند 
تئوری یا زیبایی شناســی سایر هنرها نشأت 
نمی گیرد- جای خرده گیری باقی نمی گذارد 

كه این شیوه مواجهه با سینما، هستی آن را به 
رابطه اش با سایر هنرها محدود می كند؟

نمی دانم منظور شما از تئوری فیلم ناب چیست 
یا تئوری فیلم ناب چگونه ممكن می شــود. چون 
تاكنون با چنین مفهومی مواجه نشــده ام. اصوال 
تئوری فیلم ناب مفهومی متناقض است. شما به 
محض آنكه شروع به تئوری پردازی درباره چیزی 
و ازجمله فیلم می كنید خودبه خود به یك نظام 
فكری كه آن تئوری از آن نشأت گرفته است آلوده 
می شوید. حتی نظریه پردازان اولیه سینما هركدام 
از درون یك سنت نظری متقدم بر فیلم و سینما 
درباره آن تامــل می كردند. مثال مونســتربرگ 
از درون روانشناســی گشــتالت، آیزنشتاین از 
درون نظریه ماركسیسم كالسیك، بازن از درون 
پدیدارشناســی، كراكائر از درون نظریه انتقادی 
درباره ســینما نظریه پردازی می كردند. بنابراین 
من نظریه پردازی درباره ســینما را نمی شناسم 
كه معتقد باشــد به یك تئوری ناب و خالص كه 
صرفا متكی بر داده ها و مفاهیم سینماست. ضمن 
اینكه خود فیلم به عنــوان یك محصول یا پدیده 
هنری حتی در سطح تجسمی اش نیز بدون تصور 
فرم های هنری و ادبی دیگر مثل رمان، موسیقی، 
نقاشــی و ... ناممكن اســت. در خود كتاب هم 
توضیح داده ام كه به همین خاطر است كه ادعای 
سینمای ناب صرفا در سطح سینمای تجربی یا 
اكسپریمنتال طرح شده است؛ یعنی فیلم هایی 
كه دربــاره محدودیت ها و ظرفیت های رســانه 
فیلــم و قابلیت های بیانی آن هســتند. بنابراین 
صرفا می خواهند قســمت تجربی سینما بدون 
قابلیت های پارازیت گونــه اش را آزمایش كنند 
ضمن اینكه اصوال نباید غیرناب بودن هستی فیلم 

را به عنوان نقطه ضعف آن برشــمرد؛ این ویژگی 
سینماســت؛ مثل خود قرن بیستم. همانقدر كه 
تفاوت ماهوی قرن بیســتم با قرن های قبلی به 
لحاظ تاریخی، شتاب تاریخی آن در اصالت زدایی 
از تمامی ارزش ها، مفاهیم، جایگاه ها و هستی ها 
بود، سینما به عنوان مظهر قرن بیستم در سطح 
هنری و زیباشناســی فرهنگی و اقتصادی كاری 
نمی كرد جــز انعــكاس این موقعیــت جدید و 

همزمان تامل بر آن.
با توجه به اینكه شما پیش تر جلد 
نخست كتاب دلوز درباره ســینما را ترجمه 
كرده اید، چه تفاوتی در رویكرد دلوز و بدیو به 

سینما وجود دارد؟
تفاوت كه زیاد است. دلوز در كتاب دو جلدی اش 
هستی شناسی سینما را پی ریزی می كند؛ سینما 
به عنوان هنری كه اندیشــه یا فكر خاص خود را 
تولید می كند. این هستی شناسی را هم در ذیل 
دو مفهوم بنیادین حركت كه تجســم هســتی 
رئالیستی سینماســت و زمان كه تجسم هستی 
مدرنیستی سینماست تقســیم بندی می كند. 
مقایسه این دو خیلی بجا نیست. بدیو چند مقاله 
فشرده درباره سینما دارد كه البته همانگونه كه 
در مقدمه كتاب هم اشاره كردم به لحاظ مفهومی 

چندان در امتداد هم نیستند.
برای تحلیل فیلم های سینمای شرق 
و جنوب شرق آسیا یا سینمای پرتغال و آلمان 
)مكتب برلین( كه این روزها در میان فیلم بینان 
حرفه ای و سینه فیل های ایرانی جایگاه ویژه ای 
دارند، می تــوان از رویكردهای مثل تئوری 
مولف، ســاختارگرایی و پساساختارگرایی، 
تئوری ژانر، نئوفرمالیســم، تئوری شناختی 
و امثالهم اســتفاده كرد یا باید سراغ ایده ها 
و اندیشه های كمترامتحان شده سینه فیلی 

رفت؟
منظور شــما را از ایده ها و اندیشــه های كمتر 
امتحان شده ســینه فیلی نمی دانم چیست و در 
نتیجــه نمی توانم داوری كنم كــه برای تحلیل 
فیلم های سینمای شــرق و جنوب شرقی آسیا 
یا ســینمای پرتغال و آلمان می توان سراغشان 
رفت یا نه. همانطور كــه نمی توان حكم كنم كه 
مجددا به تعبیر شــما رویكردهایی مثل تئوری 
مولف، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، تئوری 
ژانر، نئوفرمالیزم و... نیــز تا چه حد می توانند بر 
شناخت سینماهایی كه نام بردید كمك كنند. 
مگر در یك فانتزی ســاده دالنه و معصومانه به 
سبك فیلم های ژان پیر ژونه زندگی می كردیم و 
فروشگاهی وجود داشت كه در طبقات مختلف 
آن ساختارگرایی، تئوری مولف، نظریه شناختی، 
پساساختارگرایی، به همراه راهنمای استفاده از 
آنها به فروش گذاشته شده بود آن وقت می گفتم 
متناســب با موجودی جیبتان از هــر كدام به 

مقدار الزم.
نســل جدیــدی از منتقــدان و 
سینه فیل ها در سینمای ایران پا گرفته كه به 
نوشــته های افرادی همچون ادرین مارتین، 
گریش شامبو، نیكول برنز و از میان قدیمی ترها 
ســرژ دنه گرایش دارند و معیارهایشــان با 
شارحان پست تئوری همچون بردول و نوئل 
كرول متفاوت است. به نظرتان فضای نظریه و 
نقد در سینمای ایران هم اكنون چقدر مایه ور 
و هیجان انگیز )یا شاید هم هیجان زده( است 
و چقدر می توان به پدیدآمدن نوشــته های 
منسجم از دل این گرایش های جدید به نقد و 

نظریه فیلم امید داشت؟
من همیشــه آدم خوش بین و امیدواری هستم. 
لطیفه كمونیســتی معروفــی در اواخــر دوره 
كمونیسم در شوروی رواج داشت: اینكه فرق آدم 
خوش بین و بدبین چیســت؟ جواب این بود: آدم 
بدبین فكر می كند كه همه  چیز آنقدر بد است كه 
از این بدتر نمی شــود درحالی كه آدم خوش بین 
فكر می كند كه بدتر هم می شــود. براساس این 
منطق من حتما به نتیجه گیری پایانی پرســش 

شما خوش بینم.
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   ساكنان محدوده برج قربان، نگران تخريب بافت سنتي محله
مدتي است كه ساكنان خانه  هاي اطراف برج قربان در همدان نگران 
تخريب بافت ســنتي اين منطقه و جايگزيني آن با سازه هاي جديد 
هستند. اهالي بيشــتر نگران از بين رفتن تاريخي هستند كه در دل 
داالن هاي خانه هاي واقع در اطراف برج قربان نهفته است؛ داالن هايي 
كه بعضا ورودي 3 خانه بوده و با تيرهاي چوبي مزين شده است. ظاهرا 
مجوز تخريب ساختمان هاي روبه روي برج قربان صادر شده و قرار است 
خانه هاي جديد جايگزين اين خانه ها شود. از مسئوالن تقاضا داريم به 

خواست مردم و ميراث فرهنگي كشور بيشتر توجه كنند.
زهرا سرويان از همدان

   سامانه 2000اغلب پيام خطا مي دهد
سامانه 2000 كه از سامانه هاي پركاربرد براي پرداخت آنالين قبض و 
انتقال وجه و... است مدام باخطا روبه روست و بعد از شماره گيري هم 
معموال فعال نمي شود! برخي اوقات نيز وجهي معلق مي ماند و كار را 
مشكل مي كند. اين همه توصيه براي عدم خروج از منزل حداقل اين 

سامانه ها را درست كنند.
اميد از تهران 

   خرابي پله  برقي حد فاصل مجيديه جنوبي و شمالي
در بزرگراه رســالت پل عابر پياده برقي حد فاصل مجيديه شمالي و 
جنوبي هميشه خراب است. بارها با 137تماس گرفته  ايم، اما تاكنون 
اقدامي نشده و اگر هم پله  برقي درست شده باشد نهايت يك روز كار 
كند. درحالي كه مســير تردد بين اين دو محله طوالني و رد شدن از 

اتوبان هم خطرناك است. اين پل چرا نبايد سالم باشد!
جانبازي از تهران 

  در روستاي بدون اينترنت تازناب تافه، درس تعطيل است
روســتاي تازناب تافه در شهرستان نهاوند اســتان همدان كه بيش 
از 60دانش آموز دارد، فاقد اينترنت اســت و طبيعتا در اين مدت كه 
آموزش هاي مدارس مجازي شــده اســت دانش آموزان ما از درس 
خواندن محروم شده اند. از 5ســال قبل وعده كرده اند كه اين روستا 
به اينترنت مجهز مي شود اما تاكنون اين وعده عملي نشده است. من 
مجبور شده ام فرزندانم را به خانه مادربزرگشان در شهر نهاوند ببرم تا 
بتوانند در كالس هاي آنالين شركت كنند. لطفا به داد دانش آموزان و 

مردم اين روستا برسيد.
جمعي از پدر و مادران روستاي تازناب تافه نهاوند

   از روشن كردن آتش در پارك قيطريه جلوگيري كنند 
متأسفانه در روزهاي اخير بســيار ديده مي شود كه در پارك قيطريه 
خانواده ها براي پخت وپــز و گرم كردن غذا آتش روشــن مي كنند. 

عاجزانه تقاضا داريم با اين موارد برخورد جدي شود.
فرامرز عباسي از تهران 

  گراني ذره ذره آبمان مي كند
گراني بي اندازه هر روز فشار عصبي روي ما و خانواده هايمان را بيشتر 
مي كند و ديگر كاري به قيمت سكه و دالر نداريم بلكه قيمت مرغ و 
ماست و ميوه را چك مي كنيم و مدام از گوشه و كنار مي زنيم تا بتوانيم 
حداقل ها را تامين كنيم. لطفا مسئوالن فكر جدي بكنند قبل از اينكه 

دير شود.
ابومحمد از اهواز

   كالس هاي حضوري و اجباري دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد
خواهش مي كنيم فكري بــه حال كالس هاي حضــوري و اجباري 
دانشــگاه آزاد تهران به خصوص كالس هاي آزمايشگاهي كنيد. اين 
كالس ها به جز ريسك حضور براي دانشجويان، موضوع آمد و شد آنها 
از شهرهاي دور و نزديك جهت شركت در كالس را نيز دارد كه بسيار 

نگران كننده است.
اميري از تهران

   سود160هزار توماني براي فروش 30درصد سهام عدالت
چند روز پيش 30درصد از سهام عدالتم را فروختم چون به پول آن نياز 
داشتم و دستم خالي بود. روز گذشته سود فروش اين سهام به مبلغ 
160 هزار تومان برايم واريز شد. اين همه تبليغ مي كنند كه اين سهام 
14ميليون مي ارزد آن وقت سود فروش 30درصد آن بايد اينقدر باشد؟

كاظمي از تهران 

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

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

با مردم

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

يادداشت

رانده شدگان 

براي مصاحبه روانشناختي با اعضاي يك باند 
5نفره زورگيري راهي پايگاه دوم پليس آگاهي 
شــدم. آنها 3مرد و 2دختر جوان هستند كه 
در محدوده جنت  آباد زورگيــري مي كردند. 
ظاهرشــان نشــان مي داد كه تمام پول هاي 
دزدي را صرف تهيه مواد مخــدر كرده اند اما 

مهم تر حرف هايشان درباره زندگي شان بود.
امين:  پدرم در 5ســالگي مرا مجبور به فروش 
مواد مخدر مي كرد. براي اينكه پليس به او شك 
نكند ترياك را به من مي داد تا براي دوستان و 
مشتري هايش ببرم؟ 8سالم بود كه باقيمانده 
مشــروبش را دســت من مي داد كه بخورم. 
مادرم كه طالق گرفت مــن ماندم و يك پدر 
بي مسئوليت. در 14سالگي در مدرسه خودزني 
و دعوا كردم. فكر مي كنيد اوليای مدرسه براي 
كمك به من چه كردند؟ اخراج شدم. همه اش 
دنبال دعوا بودم. نمي دانم شــايد واقعا بيمار 

هستم كه با ديدن خون آرامش پيدا مي كنم.
فرشيد:  پدر و مادرم آنقدر درگير كار و كسب 
درآمــد بودند كه هيج توجهي به مشــكالت 
روحي من نكردند. من بيش  فعال بودم و همين 
مشكل در نهايت مرا به كارهاي خالف كشاند.

بهروز:  18سالم بود كه عاشق زني مطلقه شدم 
كه چندين سال از خودم بزرگ تر بود. خانواده ام 
مخالف بودند و بــه قيمت زير پا گذاشــتن 
خانواده ام با او ازدواج كردم امــا بعد از مدتي 
مرا رها كرد. فقط اعتياد به شيشــه از زندگي 
مشترك با او نصيبم شد. پس از آن خانواده ام 

ديگر مرا نپذيرفتند.
مريم، دختري كه زير بار رنج ســال ها اعتياد 
و استعمال شيشــه، زيبايي و طراوتش رنگ 
باخته. او هم از خانواده اش طرد شــده است. 
او هم مثل بهروز عاشق آدم اشتباهي مي شود 
و در پايان اعتياد به شيشــه نصيبش مي شود 
و كودكي كه نمي داند كجاست و با چه كسي 
زندگي مي كنــد. مريم توضيــح مي دهد كه 
همدست ديگرشان ســميرا هم بعد از طالق 
والدينش معتاد شــده و بــراي تامين هزينه 
موادش در زورگيري ها آنها را همراهي كرده 
اســت. بعد از مصاحبه با آنها بــه اين نتيجه 
رسيدم كه اين افراد يكديگر را درك مي كنند؛ 
درحالي كه جامعه آنها را درك نمي كند. آنها 
با اين كار در عمل، بدلــي از جامعه براي خود 
مي سازند. آنها با عضويت در اين باندها احساس 
امنيت مي كنند. تشــكيل باندهاي مجرمانه 
معموال وابسته يا نشأت گرفته از ويژگي هاي 
شــخصيتي اعضاي آن اســت. اينها از جمله 
كســاني هســتند كه زمينه بروز رفتارهاي 
پرخطر در آنــان وجــود دارد و مي توانند به 
ديگران آســيب بزنند. افرادي كه احســاس 
مي كنند توسط خانواده يا جامعه به آنها ظلم 
شــده و مي خواهند از جامعــه انتقام بگيرند. 
در اين ميان تنها راه نجات آنها تالش جامعه 
در شناســايي به موقع اعضاي آسيب ديده يا 
در معرض آســيب و همچنين تالش دوباره 
اجتماعي كردن مجرماني ســابقه دار اســت. 
مجرمايي كه متاسفانه پس از ارتكاب نخستين 

جرم از سوي خانواده و جامعه طرد شده اند.

»صبح جمعه سها از داخل چادرش بيرون 
رفت و پــس از آن ديگر هيچ فــردي او را 
نديده است.« اين همه اطالعات و اتفاقاتي 
است كه در ماجراي گم شدن دختر 27ساله 
در ارتفاعات جهان نمای گلستان رخ داده و 
حاال اصلي ترين فرضيه، سقوط او از پرتگاه 
600متري اســت كه به جنگلــي انبوه و 

صعب العبور منتهي مي شود.
به گزارش همشــهري، از صبح جمعه كه 
دختر 27ساله اي به نام ســها رضانژاد در 
ارتفاعات جهان نمای گلســتان گم شد، 
تيم هــاي مختلفــي از هالل احمر گرفته 
تا پليس و مــردم محلي و ســپاه در حال 
جست وجو براي پيداكردن او هستند اما اين 
جست وجوها هنوز به نتيجه نرسيده و ردي 
از اين دختر به دست نيامده است؛ چراكه 
منطقه اي كه ســها در آنجا گم شد، از نظر 
جغرافيايي منطقه اي خاص، صعب العبور 

و با شرايطي ويژه اســت و همين، شرايط 
عمليات جست وجو براي پيداكردن او را با 

مشكل روبه رو كرده است.
اين دختر 27ســاله اهــل كــرج از روز 
پنجشنبه هفته گذشــته همراه يك گروه 
25نفره از تهران براي تفريح و گردشگري 
به منطقــه جهان نما از توابع شهرســتان 
كردكوي در استان گلســتان رفته بود اما 
آنچه تا كنون در جريان تحقيقات پليسي 
و پرس وجو از همگروهي هاي او به دســت 
آمده، اين است كه او صبح جمعه از چادرش 
خارج شد كه مســواك بزند اما پس از آن 

ديگر هيچ كس او را نديده است.
ســرهنگ مجتبي مروتي، رئيس پليس 
آگاهي استان گلســتان كه در 48ساعت 
گذشــته در محــل حادثــه و عمليــات 
جست وجو حضور داشــته، به همشهري 
مي گويد: اصلي تريــن فرضيه اي كه پيش 

روي ماست، ســقوط دختر گمشده است. 
كمپ آنها تنها 100متر با پرتگاهي فاصله 
دارد كه عمق آن دست كم 600متر است. 
پرتگاهي صعب العبور كه به جنگلي انبوه 
منتهي مي شود. شرايط اين منطقه كامال 
ويژه اســت؛ چه از نظر جوي و چه از نظر 
پوشــش گياهي. وجــود درختــان زياد 
و علفزارهاي بلنــد و همچنين پرتگاهي 
مخوف باعث شده كه عمليات جست وجو با 

سختي پيش برود.
او ادامــه مي دهــد: در روزهاي گذشــته 
نيروهاي ورزيده پليس بــا حضور در اين 
منطقه به همراه اعضاي هيأت كوهنوردي، 
عمليات راپل براي جســت وجو در پرتگاه 
را انجــام دادند؛ چراكه بــا توجه به  وجود 
جنگلي انبــوه در اين پرتگاه، اســتفاده از 
پهپادها و همچنيــن پاراگاليدر نتيجه اي 
نداشت و درختان سر به فلك كشيده مانع 

از آن مي شــوند كه عمليات جســت  وجو 
از هوا به راحتي انجام شــود. هم اكنون نيز 
ده ها نيروي امدادي از نهادها و ارگان هاي 
مختلف در محل حضــور دارند و با كمك 
ســگ هاي زنده ياب در تالش هستند كه 

ردي از اين دختر پيدا كنند.
به گفته وي، متأســفانه در شــبكه هاي 
اجتماعــي و فضــاي مجازي شــايعاتي 
درباره علت گم شــدن ايــن دختر مطرح 
شده كه همه آنها كذب است. در اين مدت 
تحقيقات زيادي انجــام داده ايم اما هيچ 

ســرنخ و شــواهدي مبني بر اينكه دختر 
جوان ربوده شده يا اتفاق ديگري برايش رخ 

داده، به دست نيامده است.
سرهنگ مروتي مي گويد: اين منطقه گاهي 
بسيار مه آلود مي شــود و از طرفي دختر 
گمشده با موقعيت جغرافيايي آنجا آشنايي 
نداشته و به همين دليل مهم ترين فرضيه اي 
كه تا كنون به آن رسيده ايم، احتمال سقوط 
او به پرتگاه است كه عمليات جست وجو در 
آنجا بسيار سخت است؛ به همين دليل از 
مردم تقاضا دارم به شايعات توجهي نكنند 
و اخبار را تنها از طريق رسانه هاي رسمي 

دنبال كنند.

پاسخ مسئوالن

تمامي نقاط فضاي سبز پايتخت به صورت مستمر آبياري مي شود
روابط عمومي منطقه 6شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع عدم آبياري درختان خيابان شهيد قرني، خيابان فالح پور و 
ميدان فردوسي در ستون با مردم روز 9تيرماه پاسخ داده است: »آبياري 
درختان و فضاي ســبز مناطق به صورت متنــاوب انجام مي پذيرد و 
ساعات آبياري نيز با توجه به دستورالعمل ابالغي از سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهر تهران به مناطق اعالم شده است. با توجه به اينكه 
آبياري در روز باعث تبخير 50درصد از ميزان آب مي شــود و تغيير 
ساعات آبياري مي تواند نقش مهمي در بحث صرفه جويي داشته باشد 
لذا ممكن است در بعضي ساعات روز با توجه به گرمي هوا و تبخيرآب 
نقاط فضاي سبز از ديد شهروندان خشك به نظر برسد، ليكن با توجه 
به ورود به فصل تابســتان تمامي نقاط فضاي سبز به صورت مستمر 

آبياري مي شود.«

دولت و مسئوليت پذيري در منافع ملي
جمع بندي اين پاســخ ها را شــايد بتــوان در  ادامه از 

2اظهارنظر متفاوت مسئوالن دولتي پيدا كرد. صفحه اول
جايي آقاي روحاني گفتند در بسياري از مسائل مهم و اساسي ازجمله 
در سياست خارجي مي توان به رأي مردم و همه پرسي مراجعه كرد، از 
سويي آقاي ظريف در سخناني گفتند ما انتخاب كرديم در سياست 
خارجي چنين باشيم. اين تعبير نمي تواند پاسخ درستي به صحبت  هاي 
آقاي روحاني باشد. مردم با چه مكانيسمي رأي و نظر خودشان را در 
اين انتخاب اعالم كرده  اند؟ بايد مكانيسم و چارچوبي تهيه كرد تا مردم 
بتوانند با توجه به فقر معيشتي خودشان نسبت به تصميم گيري هاي 

سياسي كالن كشور صاحب رأي و اثر باشند.

مردچوپان كه مظنون اصلــي قتل زن تهراني بود 
پس از هفته ها سكوت و انكار جنايت، صبح ديروز 
اعتراف كرد كه زن جــوان را در يك درگيري و در 
مقابل چشمان دختر 8ساله او به قتل رسانده است.

به گزارش همشــهري، 31ارديبهشــت ماه زني 
جوان در آپارتماني در شــرق تهران به قتل رسيد 
و به دستور قاضي ساسان غالمي، بازپرس جنايي 
پايتخت، تحقيقات براي كشف راز اين جنايت آغاز 
شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه زن جوان 
2سال قبل به خاطر اختالفاتي كه با همسر اولش 
داشته از او جدا شده بود. او 5روز قبل از حادثه اين 
آپارتمان را اجاره كرده بود و به گفته صاحبخانه، وي 
به همراه مردي جوان كه مدعي بود همسرش است 
در آنجا ساكن شده بود. اما مرد جوان ناپديد شده و 
از او خبري نبود. از سوي ديگر معلوم شد كه مقتول 
پس از جدايي از همســر اولش ازدواج نكرده بود و 

به نظر مي رسيد مردي كه نقش شوهرش را بازي 
كرده، در اين حادثه نقش دارد. اين مرد 24ساله كه 
حميد نام دارد و اهل روستايي در يكي از استان هاي 
غربي كشور اســت  اوايل تيرماه دستگير شد اما 
جنايت را انكار مي كرد. بازجويي از او ادامه داشت 
تا اينكه وي صبح ديروز وقتي پيش روي ساســان 
غالمي، بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران 
قرار گرفت، به قتل اعتراف كرد و مدعي شد به دليل 

سوءظن به مقتول دست به اين جنايت زده است.

در تعقيب قاتل خونسرد

پليس مشهد در تعقيب مردي است كه جسد زن جوان را آتش زد، چندين 
دقيقه كنار آن ايستاد كه خوب بسوزد و در نهايت با ديدن افرادي كه متوجه 

ماجرا شده و به سويش مي رفتند، پا به فرار گذاشت.
به گزارش همشــهري، اين اتفاق هولناك بامداد ديروز در خيابان طبرسي 
56مشهد و انتهاي كوچه اي رخ داد كه به بيابان و زمين هاي خالي منتهي 
مي شد. حدود ساعت 3صبح بود كه مرد معتادي در حال عبور از اين كوچه، 
چشمش به آتشي افتاد كه  در زمين  های خالی شعله ور بود. او مردي را ديد 
كه جسدي را آتش زده، كنار آن ايستاده و در حال ريختن چيزي شبيه نفت 

روي جسد است و منتظر بود كه كامال بسوزد.
مرد معتاد آنچه را كه مي ديد باور نمي كرد. او كه كاري از دســتش ساخته 
نبود، سراسيمه خودش را به داخل كوچه رساند و به مقابل شركتي رفت كه 
ظاهرا توليد كننده بتن بود. مرد به نگهبان هاي شركت كه رسيد، آنچه ديده 
بود را بازگو كرد و يكي از نگهبان ها كه باورش نمي شد حرف هاي او حقيقت 
دارد، پرسيد: مطمئني كه آن فرد يك جسد را دارد مي سوزاند كه با تأكيد مرد 
معتاد روي حرف هايش، نگهبان به سمت زمين هاي خالي رفت. مرد ناشناس 
هنوز كنار آتش ايستاده بود و خونسردانه به آن خيره شده بود. لحظاتي بعد 
اما با ديدن نگهبان ها، با پاي پياده شروع به فرار كرد و در تاريكي شب گم شد.

شروع تحقيقات
عقربه هاي ســاعت 3صبح را نشــان مي داد كه موبايل قاضــي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشيك جنايي مشــهد زنگ خورد و مأموران پليس ماجراي 
آتش زدن جسدي را به او گزارش كردند. دقايقي بعد قاضي جنايي به همراه 
تيمي از كارآگاهان در مقابل جسد ســوخته اي كه تقريبا از بين رفته بود، 
ايستاده بودند. شواهد اوليه از اين حكايت داشت كه جسد متعلق به يك زن 
است. زني با قدي متوسط، الغر اندام با لباس زنانه گلدار و ژاكتي بافتني كه 
بخشي از آنها هنوز سالم بود. همچنين يك كفش قهوه اي چرمي كه بخشي 
از آن هنوز نسوخته بود، در كنار جسد كشف شد. از سوي ديگر مأموران در 
بررسي  اطراف جسد متوجه شدند كه عامل جنايت با پاي پياده به آنجا آمده 
بود. به نظر مي رسيد كه او مقتول را در محل ديگري به قتل رسانده، سپس 
جنازه او را روي كولش انداخته و به زمين هاي خالي منتقل كرده و در آنجا 
آتش زده است. همه اين شواهد و محل حادثه كه منطقه اي جرم خير است 
احتمال اينكه قاتل اهل همان حوالي بوده و قتل را در همان اطراف رقم زده 
است، قوت مي بخشيد. در اين شرايط قاضي احمدي نژاد دستور انتقال جسد 
سوخته را به پزشكي قانوني صادر كرد؛ درحالي كه تحقيقات براي شناسايي 
هويت مقتول و دســتگيري قاتل آغاز شده است، از شــهروندان خواست 
درصورتي كه با توجه به نشاني هاي به جا مانده از مقتول قادر به شناسايي 

هويت او هستند با پليس مشهد تماس بگيرند.

سقوط؛ اصلي ترين فرضيه گم شدن سها

راز سرقت از خانه پزشك كرماني و همسرش كه با غذاي 
مســموم تا پرتگاه مرگ پيش رفته بودند، با دستگيري داخلي

پرستار خانگي آنها در پايتخت و اعترافات او فاش شد.
به گزارش همشــهري، چند ماه پيش مأموران پليس كرمان در جريان 
سرقت از خانه وياليي يك زوج پزشك در اين شهر قرار گرفتند. فرزندان 
اين زوج كه هر ازگاهي به ديدن آنها مي رفتند، فروردين امسال وقتي پا در 
خانه پدر و مادرشان گذاشتند، با صحنه اي عجيب روبه رو شدند. قسمتي 
از ديوار خانه تخريب شده و تونلي به داخل خانه به وجود آمده بود. آنها 
هراسان وارد خانه شدند و چشمشان به پدر و مادرشان افتاد كه نيمه جان 

روي زمين افتاده بودند و فورا اورژانس را خبر كردند.

سرقت عجيب 
زن و شوهر تحت درمان قرار گرفتند و در تحقيقات پليسي مشخص شد 
كه همه اموال باارزش آنها سرقت شده است. از سوي ديگر، پزشكان اعالم 
كردند كه سارقان براي اجراي نقشه خود صاحبخانه را بيهوش كرده اند.

زوج پزشك به دليل مصرف بيش از حد مواد بيهوشي به كما رفته بودند. 
با اين حال، تالش تيم پزشــكي براي نجات آنها نتيجه  داد و اين زوج از 
پرتگاه مرگ به زندگي برگشتند. كمي بعد وقتي حال آنها  بهتر شد، پرده 
از راز ماجرا برداشتند و گفتند كه نقشه قتل شان را پرستار  خانگي  شان 

كشيده بود.
مرد پزشك گفت: چند ماه قبل تصميم گرفتم براي انجام كارهاي خانه 
و مراقبت بيشتر از همسرم پرستار استخدام كنم. با توجه به شيوع كرونا 
كسي به خانه ما رفت وآمد نداشت جز همين پرستار كه زهره نام داشت. 

هر ازگاهي هم بچه هايمان مي آمدند اما بدون همسر و فرزندانشان.
او ادامه داد: زهره مي گفت مجرد اســت. وي مدعي بود كه خانواده اش 
ساكن تهران هستند و چون ما حاضر بوديم پول خوبي پرداخت كنيم، 
تصميم گرفته به كرمان سفر و در اينجا كار كند. او هر ازگاهي در خانه 
ما مي ماند و گاهي هم به خانه يكي از بستگانش در كرمان مي رفت. ما 
احتمال مي دهيم كه زهره در سرقت نقش دارد چون آخرين بار غذاي ما 
را داد و گفت بايد براي انجام كاري از خانه بيرون برود. بعد از خوردن غذا 
دچار سرگيجه شديم و از هوش رفتيم. وقتي چشمانمان را باز كرديم، 

در بيمارستان بوديم و تازه متوجه شديم چند روزي در كما بوده ايم.

دستگيري در پايتخت 
نام زهره در ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفت. اتهامش شروع به قتل 
و سرقت بود كه مأموران با انجام رديابي ها ردپاي او را در تهران به دست 
آوردند. او دستگير شد و در بازجويي ها به سرقت از خانه زوج پزشك اقرار 
كرد. وي گفت: براي كار به خانه اين زوج رفتم. من مي خواستم سرمايه اي 
به دســت بياورم تا از ايران بروم. دلم مي خواست در يكي از كشورهاي 
خارجي تحصيل و زندگي كنم. وقتي در كرمان بودم، با پسري به نام علي 
آشنا شدم. عاشقش شدم و متأسفانه عاشقي كار دستم داد. چون بعد از 
مدتي به عقد موقت علي در آمدم و او پيشنهاد داد از خانه زوج پزشك 

سرقت كنيم و بعد از به دست آوردن پول با هم از ايران برويم.
متهم ادامه داد: ابتدا قبول نكردم اما آنقدر در گوشم خواند كه وسوسه 
شدم. نقشــه اين بود كه من هر بار داخل آبميوه يا غذاي زوج پزشك 
داروي بيهوشــي مي ريختم و آنها ســاعت ها مي خوابيدند. من هم با 

همدستي علي وسايل خانه را ســرقت مي كردم. چندين بار اين كار را 
انجام دادم تا اينكه آخرين بار دوز داروهاي بيهوشي را زياد كردم تا وسايل 
ديگر خانه مانند تابلو فرش ها، فرش هاي دستباف، ال سي دي و... را سرقت 
كنيم. به محض اينكه آنها از هوش رفتند، علي وارد خانه شد و سرقت را 
انجام داديم. بعد ديوار را تخريب كرديم و تونلي كوچك به وجود آورديم 
و قصدمان اين بود صحنه سازي كنيم كه پليس فكر كند دزدان حرفه اي 

وارد خانه  شده اند اما در نهايت دستمان رو شد.
با اعتراف زهره، همدست وي نيز دستگير شد و پرونده براي رسيدگي 
بيشتر از دادسراي جنايي تهران به دادسراي كرمان كه محل وقوع جرم 

بود، فرستاده شد.

زن آشنا با مسموم كردن زوج سالمند، دست به سرقت از خانه آنها  زد

فرار  زوج پزشك از پرتگاه مرگ

 اعتراف مرد چوپان
به قتل زن تهراني

   گفت وگو با متهم
از آشنايی ات  با مقتول بگو؟

حدود 3 ماه قبل با ليال در اينستاگرام آشنا شدم. من چوپان هستم اما 2سالي است كه گوشي هوشمند خريده ام و در اينستاگرام 
صفحه دارم. يك روز به صورت اتفاقي چشمم به پيج ليال افتاد و عكس خودم را كه اســتوري كرده بودم براي او فرستادم. ليال 
عكسم را اليك و از آن تعريف كرد. همين باعث آشنايي ما شد. چند وقتي با هم در اينستاگرام چت مي كرديم تا اينكه شماره اش 

را گرفتم و رابطه مان بيشتر شد.
چطور او را مالقات كردي؟

قبل از عيد يك بار به تهران آمدم و 2، 3روزي در پايتخت ماندم. براي نخستين بار ليال را ديدم و از او خوشم آمد. مي دانستم از شوهر 
اولش طالق گرفته و يك فرزند هم دارد. چون عاشقش شده بودم تصميم گرفتم با او ازدواج كنم. هر چند تفاوت سني داشتيم اما 

ماجرا را به خانواده ام گفتم و آنها هم مي دانستند كه قرار است با زني تهراني ازدواج كنم.
چه شد كه دچار اختالف شديد؟

من عاشق ليال بودم و اوايل فكر مي كردم او هم عاشق من است. بعد از عيد كه كارم را رها كردم و به تهران آمدم تا با او زندگي كنم 
تازه فهميدم كه او اصال عالقه اي به من ندارد. اگر هم داشــت احساس كردم كه به خاطر پول است. چون من گوسفندان زيادي 
دارم، پس انداز خوبي هم داشتم و چون برق كاري هم مي كنم در تهران پيشنهاد كاري زيادی داشتم. فكر مي كنم ليال پول مرا 

دوست داشت نه خودم را.
چطور اين موضوع را متوجه شدي؟

چون به من محبت نمي كرد. مدام سرش توي گوشي موبايلش بود. در اينســتاگرام مي چرخيد و چت مي كرد. خدا مي داند با 
چه كساني چت مي كرد. اصال به من اهميتي نمي داد. از سوي ديگر متوجه شدم كه شيشه هم مصرف مي كند. هر وقت شيشه 
مي كشيد خشن مي شد. حتي يك بار دخترش را آنقدر كتك زد كه اگر من نبودم، معلوم نبود چه باليي سرش مي آمد. با خودم 

گفتم مادري كه به دخترش رحم نمي كند به من هم رحم نخواهد كرد.
از روز حادثه بگو چه شد كه تصميم به قتل او را گرفتي؟

نقشه قتل نداشتم و همه  چيز در يك لحظه رخ داد. آن روز از سركار به خانه آمدم و ديدم كه قفل در عوض شده است. به او گفتم 
چه اتفاقي رخ داده و ليال گفت فرزندش داخل خانه گير افتاده و چون كليد نداشته مجبور شده قفل در را بشكند. من اما شك 
كردم چون شواهد اينطور نشان نمي داد. احساس كردم فرد ديگري هم در زندگي او است. به او گفتم تو مرا دوست نداري و فقط 
به خاطر پول است كه با من آشنا شده اي. او تحت تأثير شيشه  بود و حرفهاي من باعث شد به شدت عصباني شود. به سراغ موبايلش 
رفت و گفت به شوهر خواهرش پيام داده تا به خانه اش بيايد. مي گفت بايد مرا گوشمالي بدهد. حتي در را بست كه از خانه خارج 
نشوم. يك جورايي مرا گروگان گرفته بود. من هم عصباني شدم و با هم بگو مگو كرديم. ناگهان به سراغ كيفش رفت و يك چاقوي 
ضامن دار از داخل آن برداشت. مي خواست به من ضربه بزند اما مچش را گرفتم و مانع شدم. نمي دانم چه شد كه در كشمكشي 
كه ميان ما بود چاقو را از دستش گرفتم و يك ضربه به شكمش زدم. بعد از اينكه او خون آلود نقش زمين شد، چشمم به دخترش 

افتاد كه وحشت زده نگاه مي كرد. ترسيدم و فرار كردم.
بعد از قتل به كجا فرار كردي؟

به روستايمان برگشتم. به خانواده ام گفتم كه زن جوان به قتل رسيده و آنها گفتند به تهران نرو چون ممكن است پايت در پرونده 
باز شود. اما از روزي كه مرتكب جنايت شده ام به شدت عذاب وجدان دارم. چون نمي خواستم ليال را بكشم.

سروان سمانه مهرباني
روانشناس و كارشناس آموزش همگاني پليس آگاهي پايتخت
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فرهاديلدا|تمامتالشــشراميكندتابعدازچندماهكيش
دادنبهماماتهمبشــويموخالصامازندگيآنقدرهنوز

بيجاننشدهكهعقببنشيند.
هنوزســربازهاياميدميتوانندقلعههايپايداريرافتح

كنندوهنوزميتوانادعاكرددرشطرنجزندگيباكميدقت
ميتوانيمپيروزشويم.

كيشوماتكروناالبتهبيترديدسايهسنگينيرويزندگيها
انداختهاماميتواندستاينبازيراخواندوبادقتبيشتر

زندگيراادامهدادوشــطرنجروزگارراباشكستپشتسر
نگذاشت.همينحاالبيابنشينپشتميزوماسكرامحكم
كنبرصورتوبهسربازهافرمانحملهبهشاهِشكستكرونا

رابده....
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هاگا لووي در حال 
ســاخت نسخه اي سينما

جديــد از فيلــم 
»صحنه هايي از يــك ازدواج« در 
قالب يك ميني سريال، براي »اچ 

بي او« است. اسكار ايساك و ميشله ويليامز نيز به عنوان بازيگران اصلي اين 
ميني سريال ايفاي نقش خواهند كرد. نگارش اين ميني سريال را نيز هاگا 
لووي بر عهده خواهد داشت. »صحنه هايي از يك ازدواج« فيلمي ساخته 
اينگمار برگمن در ســال1973 بود كه به عقيده برخي از منتقدان نقطه 
عطفي در كارنامه اين كارگردان سوئدي محسوب مي شود. تأثير عميق و 
گسترده اينگمار برگمن در عرصه فرهنگ جهاني غيرقابل انكار است، اما 
به ندرت پيش آمده كه كارگرداناني بخواهند پا پيش بگذارند و نسخه اي 
جديد از يك فيلم قديمي وي را بسازند. حداقل نسخه هاي بازسازي شده 

فيلم هاي برگمن نيز با نام هاي ديگري ساخته شده اند.

پوسته پايان تعطيلي صد روزه سينما ها در 
آغاز تابستان ترك خورد. اميدواري ها روي سينما

پــرده نقــش يافــت و خالصه بعــد از 
كشمكشي چند روزه دو ابرقهرمان براي نجات گيشه ها رخ 
نشان دادند. »شناي پروانه« آمده بود و »ارتش سري« تا 
ســينماها رونق گيشــه و وداع با غربت چنــد ماهه با 
تماشاگران را يكجا فراموش كنند. ويروس اما خيال خوش 
را از سر همه ما پراند.حاال دوباره يكي از مراكزي كه به جبر 
مبارزه با كرونا و تالش براي عدم گسترش بيش از پيش 
كوويد-19در پايتخت بايد تعطيل شود همين سالن هاي 
نيمه برقرار ســينما هســتند و اينگونه است كه 20روز 
دلخوشي حاال دوباره به يك حسرت كات شده است. البته 
كه نمي توان با كرونا لجبازي كرد و چاره اي جز تعطيلي 
سينماها و ديگر مراكز عمومي به جهت كنترل جماعتي 
كه هنوز براي ماسك زدن ترديد دارند يافت نمي شود اما 
بهانه زنجير كــردن اين كلمات مروري اســت بر آنچه 
سينماي ايران در 20روز گذشته از سر گذرانده است. اگر 
اكران آنالين را كنار بگذاريم كه عيدانه بهاري سينماي 
ايران بود براي روزهاي تلخ قرنطينه، روزشمار آشتي كنان 
تماشاگران با صندلي ها ي سينما در چهارم تيرماه آغاز 

شد. شناي پروانه فيلم پر از اميدواري محمد كارت براي 
تسخير گيشه ها از راه رســيد و در كنارش ارتش سري 
پيمان قاسمخاني هم براي بار دوم بعد از حضور زمستاني 
در قالب اكران بهاري به گيشــه ها هجوم آورد. ظرفيت 
سالن ها به نصف تقليل يافته بود و هراس كرونا تماشاگران 
را هنوز رها نكرده بود اما ماه ها دوري از سينما باعث شد تا 
اين دو فيلم روزهاي بدي را پشت ســر نگذارند. شناي 
پروانه براســاس آخرين آمار فروش كه به 2روز گذشته 
تعلق دارد فروش 2ميلياردي را تجربه كرد و ارتش سري 
هم يك ميليارد تومان فروش را در جدول فروش روزهاي 
تيرماهي خود نوشت. حاال و به اســتناد تصميم جديد 
استاندار تهران مراكز عمومي ازجمله سينماها يك هفته 
تعطيل خواهند بود. اين يك هفته شايد تمديد هم شود و 
با اينكه فيلم هاي سينمايي هنوز از دو مسير اكران آنالين 
و سينما ماشين به چشم تماشاگران مي آيند اما صداي 
زنگ خطر ورشكستگي سينما بلندتر از هميشه به گوش 
مي رسد. در شرايط فعلي زنجيره سينما دچار بحران هاي 
عجيبي است. از يك سو وقفه در توليد كم كم خود را بيشتر 
از هميشه به رخ مي كشد و از سوي ديگر شرايط بحراني و 
وضعيت قرمز شهرها مانع از ادامه كار سالن هاي سينما 
شده اســت. به اينها اضافه كنيد خبرهاي نگران كننده 
درباره افزايش ابتال و هراس از حضور در سالن هاي دربسته 
را تا مشخص شود كه رضايت به اكران يك فيلم خوب در 

اين روزها ريسكي جدي است. نمونه ساده آن پيشقدم 
شدن سازندگان 2فيلم شناي پروانه و ارتش سري براي 
آغاز اكران رسمي در سال99 بود كه حاال با وقفه اي از سر 
نگراني و براي عبور از شــرايط اورژانســي به شكستي 

جبران ناپذير بدل شده است.
سينماها حدود 20روز در تابستان99 به روي تماشاگران 
باز بودند، فروشي نه چندان قابل اعتنا را تجربه كردند و 
حاال دوباره تعطيل شده اند. حسرت رهايي از شرايط فعلي 

بدجور به دل سينما مانده است...

ســالن هاي نمايش و موسيقي پس از 
۴ ماه تعطيلي از اول تير ماه فعاليت هاي تئاتر

خود را در حالي از ســر گرفتند كه از 
ميان تماشاخانه هاي پايتخت تنها چند سالن موفق به 
اجراي نمايش شــدند و هيچ كدام از كنســرت هاي 
موسيقي اقدام به برگزاري كنسرت نكرد. با رسيدن به 

روزهاي پاياني تير ماه بار ديگر تمام سالن ها تعطيل 
شــدند و به نظر مي رســد اين بار تئاتر و موسيقي به 
كماي طوالني مي روند كــه اين تعطيلي صداي آژير 
قرمز وضعيت نابسامان اقتصادي را به صدا درآورده و 
با ادامه اين وضعيت و عدم ارائه راهكار از سوي مركز 
هنرهاي نمايشي به زودي خبرهاي ناخوشايندي از 
فعاليــت گروه هاي تئاتري و ســالن هاي نمايشــي 

مي شنويم.

درهايبستهسالنهايموسيقيتاآبان
با رســيدن به هفته پاياني تير ماه قرار بود 2 كنسرت 
موسيقي در ســالن وزارت كشــور برگزار شود. اما 
تعطيلي يك هفته ديگر سالن ها و تعليق فعاليت هاي 
هنري و فرهنگي باعث شــد كه اين كنســرت ها به 
مرحله اجرا نرســند و همچنان موسيقي در تعطيلي 
باشــد. با توجه به تعطيلي يك هفته اي ســالن هاي 
موســيقي و احتمال تمديد اين تعطيلي، به احتمال 
زياد گروه هاي موسيقي تا آبان ماه كنسرتي نخواهند 
داشت. اگر اين تعليق به خاطر شيوع ويروس كرونا، 
مرداد ماه نيز تمديد شــود؛ با آغــاز  ماه محرم و صفر 
)شــهريور ماه( هيچ كنســرتي برگزار نمي شــود و 
كنسرت ها تا اول آبان فعاليت نخواهند داشت و بعد از 
پايان محرم و صفر با توجه به وضعيت كرونا بايد ديد 

چه سرنوشتي در انتظار گروه هاي موسيقي است؟

تئاتردركما
گروه هاي تئاتري در مقايسه با ســينما و گروه هاي 
موســيقي وضعيت بدتري دارند؛ سالن هاي نمايشي 
كه با وجود اندك فعاليت خود در ســه هفته گذشته 
كمترين فروش را در گيشــه داشتند؛ گروه هايي كه 
به خاطر اجراي خود ماه ها تمرين كرده و براي لباس، 
دكور، موسيقي و.... هزينه كرده بودند. سالن هاي تئاتر 
در حالي به تعطيلي رفتند كه بســياري از گروه هاي 
نمايشي از وضعيت بد اقتصادي رنج مي برند و در كنار 
آنها سالن دار ها كه عمدتا در بخش خصوصي فعاليت 
دارند با مشــكل جدي تعطيلي سالن هايشان روبه رو 
هســتند. اين ســالن ها در ۴ ماه تعطيلي با هزينه از 
پس انداز شخصي نجات پيدا كردند و حاال با تعطيلي 
دوباره بايد ديد صاحبان ســالن هاي نمايشي چگونه 
از پس هزينه هاي جاري سالن هاي خود برمي آيند؟ 
اين تعليق دوباره ضربه آخر را بــه چرخه اقتصادي 
تئاتر خواهد زد. مركز هنرهاي نمايشي و در صدر آن 
معاونت هنري وزارت ارشــاد بايد به شكل اورژانسي 
فكري براي معيشــت تئاتري ها كنــد و اگر اين كار 
صورت نگيرد به طور حتم خبرهاي خوبي از هنرهاي 

نمايشي نخواهيم داشت.

مسعودمير
روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

سينماها دوباره تعطيل شدند

با تعطيلي سالن هاي نمايشي و كنسرت ها، رمقي براي ادامه باقي نمي ماند 

20روز و يك حسرت

آژير قرمز

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

ابالغيه اي كه نرسيده است
همزمانباتصميماستانداريتهرانمبنيبرتعطيلي
يكهفتهايمراكزعموميازجملهسينماها،مديركل
روابطعموميسازمانســينماييازتعطيلنشدن
سينماهايكشورخبردادهاســت.مسعودنجفي
دربارهادامهفعاليتسينماهايسراسركشور،گفته:
هرگونهتصميمگيريدرخصوصتعطيليسينماها
درسراسركشورازسويستادمليمبارزهباكرونابه
استانداريهاتفويضاختيارشدهاستوتصميماتاز
اينطريقاعالمميشوداماتااينلحظهبليتفروشي

دردرگاههاياينترنتيادامهداردوسينماهابارعايتپروتكلهايبهداشتيفعالهستند.بايدديدابالغيهتوقففعاليت
سينماهاچهزمانيبهدستمسئوالنسينماييكشورخواهدرســيديااگربنابرادامهفعاليتسينماستايناخبار

ضدونقيضبرچهاساسيكمربهمرگسينمابستهاست.

فيلم معروف اينگمار برگمن سريال مي شود 
صحنههاييازيكازدواجآمريكايي

جاناتانگليــزروميكالــوويبرايســاختفيلم
»استراسبوگ1518،برشيخاصازتاريخ«بايكديگرفيلم

همكاريخواهندكرد.بهگزارشفيلماستيج،جاناتان
كليزرخودرابرايساختفيلمجديدشباموضوعكشتارهمگاني
ونسلكشي،براثرشيوعيكبيمارينادر،آمادهميكند.اوساخت
اينفيلمراپسازكاهششــيوعويروسكرونادراروپاومساعد
شدنشرايطبرايفيلمبرداريكليدزدهاست.بهنظراودردوران
پساكرونافعالترازقبلميرسد.جاناتانكليزروميكالوويدر
حاليدرساختفيلم»استراسبورگ1518،برشيخاصازتاريخ«،
همكاريدارندكهپيشــترنيزفيلم»زيرپوســت«وفيلمكوتاه
»سقوط«رابهطورمشتركساختهبودند.برايساختاينفيلم
اخيرنيزجاناتانگليزربامكالوويآهنگسازدوبارههمكاريخواهد
كرد.فيلم»استراسبورگ1518،برشيخاصازتاريخ«،قراراست

در20ژوئيه)30تير(ازطريقشبكهبيبيسي2،براينخستينبار
بهنمايشدرآيد.اينفيلمبرگرفتهازنوعيديوانگيغيرارادياست
كهساكنانشهراستراسبورگفرانسهدر500سالقبلبهآنمبتال
شدهبودند.طبقاسنادورواياتتاريخينوعيبيماريموسومبه
»طاعونرقصان«دراينشهربرايمدتچندينروز،شيوعپيدا
كرد.دراينفيلمبهداستانحدود50تا400نفرازاينافرادپرداخته
خواهدشدكهپسازابتالبهبيماري»طاعونرقصان«،تادممرگ
حركاتموزونانجامميدادند.درحاليكهدراســنادتاريخيبه
جزئياتداليلابتالبهاينبيمارياشارهنشدهبرخيمورخانبراين
باورندكهشيوعاينبيماريبهدليلمسمومشدنغذاياهالياين
شهر،رخدادهاست.فيلم»استراســبورگ1518،برشيخاصاز
تاريخ«،توسطآكادميفيلمزبرايبيبيسيفيلمزوبيبيسيآرتز

ساختهشدهاست.

توليدنخستينفيلمهايپساكرونايي
بيماريهولناكدراستراسبورگ1518

گالري ها در هفته هاي اخير كوشيدند با رعايت اصول بهداشتي و فاصله اجتماعي 
درهاي خود را به روي دوستداران هنرهاي تجسمي باز كنند. در ورودي بسياري تجسمي

از گالري ها ماسك  و مايع ضدعفوني كننده قرار داشت تا بازديدكنندگان پيش از 
ورود از آنها اســتفاده كنند تا امكان انتقال ويروس كرونا به حداقل برسد. اما حاال كه اوج گيري 
دوباره كرونا سبب دستور محدوديت فعاليت ها شده است و دانشگاه ها، سينماها، تئاترها، موزه ها، 
كتابخانه ها و... تعطيل شده اند، گالري ها چه وضعيتي پيدا خواهند كرد؟ آيا همچنان مي توانند 
داير باشند يا بايد دوباره به برگزاري نمايشــگاه هاي آنالين و بازديدهاي مجازي روي بياورند؟  
هادي مظفري، مديركل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به همشهري، مي گويد: 
»ما تابع بخشنامه هاي وزارت بهداشت هستيم. تا اين لحظه اطالعيه اي براي تعطيلي فعاليت 
گالري ها صادر نشده است. بعد از اطالعيه استانداري تهران درباره تعطيلي يك هفته اي بسياري 
از مراكز، روابط عمومي وزارت ارشاد از استانداري استعالم كرد و متن خبر نيز ساعتي پيش از 
طريق روابط عمومي وزارتخانه اعالم شده است. فعاًل گالري ها شامل اين دستور نمي شوند. با اين 
همه، باز هم تأكيد مي كنم كه تابع بخشنامه هاي وزارت بهداشت هستيم، اما مادامي كه دستور 
تازه اي نرسد، گالري ها مي توانند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مثل گذشته به فعاليت خود 
ادامه دهند.« پرسش اينجاســت كه وقتي نام بســياري از مراكز فرهنگي عمومي در فهرست 
تعطيلي قرار دارد، آيا واقعا گالري ها استثنا شده اند يا اينكه نامشان سهواً از قلم افتاده  است و در 
بيانيه هاي بعدي نام همه نهادها و صنف ها ازجمله گالري ها در فهرست خواهد آمد؟ دست كم تا 

آن زمان گالري ها مي توانند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي فعاليت خود را ادامه دهند.

گالريها»تااطالعثانوي«
تعطيلنخواهندشد

رنا
س: اي

عك

ان
طري

 مع
ضا

س: ر
عك

مدير روابط عمومي ارشاد: مصوبه ستاد ملي كرونا ابالغ نشده
همايوناميرزاده،مديرروابطعموميوزارتفرهنگوارشاداسالميدرگفتوگوباوبسايت
رسميوزارتخانه،گفتهاست:»تابهاينلحظهمصوبهايازسويستادمليمبارزهباكرونابهوزارت
فرهنگوارشاداسالميابالغنشدهاست.فرايندمربوطبهمحدوديتفعاليتهاوتعطيليمراكز
فرهنگيوهنريمربوطهيابااستعالموپيشنهاداينوزارتخانهيابامصوبهستادمليمبارزهبا

كرونابودهاست«.
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كيوسك

 ســازمان اتحاد عليه ايران 
هسته اي )UANI( كه امروز گزارش1

يكي از اصلي ترين نيروهاي 
غيردولتي براي فضاي سازي  عليه ايران و 
اعمال تحريم هاي شــديدتر بر اين كشور 
است سابقه اي 12ساله دارد. اين سازمان 
در سال 2008توسط 3ديپلمات آمريكايي 
)دنيس روس، ريچــارد هالبراك و مارك 
واالس( با حمايت مالــي توماس كاپالن و 
شلدون ادلسون )2سرمايه دار و تاجر بزرگ 
يهودي( تاسيس شد. با وجود اين اما اتحاد 
عليه ايران هســته اي تا سال2013 عمال 
هيچ كنش مؤثري در پرونده هسته اي ايران 
نداشــته و فعاليت هايــش بــه برگزاري 
نشســت هاي بي نتيجه و تبليغــات زرد 
محدود بود؛ امري كه بيــش از هرچيز به 
بودجه اندك اين ســازمان برمي گشــت. 
براســاس اطالعات عمومي »اتحاد عليه 
ايران هســته اي« بودجه اين ســازمان تا 
ســال2014 در بيشــترين حالــت بــه 
يك ميليون و 700هزار دالر رسيده است؛ 
مبلغي كه نزديك به 80درصد از آن توسط 
كاپالن و الباقي هم به لطف ادلسون )قطب 
مشــهور كازينوهاي بين المللــي( تامين 

مي شد.
اما ايــن فراينــد در ســال2015 دچار 
دگرگونــي بزرگي شــد؛ به گونــه اي كه 
سازمان مذكور به 2بخش اتحاد عليه ايران 
هسته اي )UANI( و مبارزه با افراطي گري 
)CEP( تقســيم شــده و همزمان با اين 
تغيير سازماني، دسترسي هاي فوق العاده 
بيشــتري به منابع مالي پيدا كرد. بودجه 
اين سازمان از يك ميليون و 700هزار دالر 
در2014 به 16ميليــون دالر در2016 و 
ســپس 22ميليون دالر در ســال2017 
رسيد؛ بودجه اي كه دســت كم يك سوم 
آن به فشــار بر ايران در پرونده هسته اي 

اختصاص يافته است.
يك مجموعــه البي گر، هر انــدازه هم كه 
منابع مالي داشته باشد، چه تأثير ويژه اي بر 
تنظيم روابط بين المللي براي فشار شديد 
بر كشوري مثل ايران خواهد داشت؟ پاسخ 
به اين سؤال را به سادگي مي توان با مرور 
فعاليت هاي اتحاد عليه ايران هسته اي طي 
4سال گذشته پيدا كرد. به گزارش شبكه 
الجزيره، اين سازمان با اســتفاده از نفوذ 
و منابع مالي گســترده، خود را به اهرمي 
موازي براي اجراي سياست تحريم ها عليه 
ايران تبديل كرده است. نخستين گام اتحاد 
عليه ايران هسته اي، تهيه ليستي جامع با 
اطالعات بسيار دقيق از صدها شركتي بود 
كه در سراسر جهان، كوچك ترين تعامل 
تجاري با ايران داشــته يا حتي در مرحله 
آمادگي براي آغاز چنيــن تعاملي بودند. 
هر شركتي كه نامش در اين ليست وجود 
داشــت، در معرض شــديدترين حمالت 
رسانه اي و حتي سياســي از طريق شبكه 
سياســتمداران وابســته به اين سازمان 
قرار مي گرفــت. حمالت مــورد نظر نيز 
2فاز همزمان داشت؛ ســياه نمايي شديد 
رسانه اي و درخواست از نهادهاي رسمي 
همچون وزارت خزانــه داري آمريكا براي 

مجازات مالي شركت هاي مذكور.
در اينجا بايد به 2نكته به طور جدي توجه 

داشت؛ 
1- در برخي موارد، ليست تحريمي»اتحاد 
عليه ايران هســته اي« از ليست نهادهاي 
رســمي آمريكا و اروپا كامل تر و به روزتر 
بود؛ امري كه به نفوذ جدي اين سازمان در 
نهادهاي دولتي آمريكا برمي گشت و به طور 
طبيعي كار را براي ايران سخت تر مي كرد.

2- در دايــره اهداف »اتحــاد عليه ايران 
هسته اي« هيچ خط قرمزي وجود نداشت، 
به گونه اي كه شركت هاي تامين داروهاي 
اساسي نظير فايزر، ابوت، مرك و ليلي در 
اثر فشارهاي اين ســازمان ناچار به توقف 

هرگونه تعامل تجاري با ايران شدند.
ايــن ســازمان در گام دوم، بيانيــه اي 
حقوقي-تجــاري تنظيــم كــرد كــه 
شــركت هاي امضا كننــده آن متعهــد 
مي شدند هيچ تعامل تجاري با ايران، تحت 
هيچ شــرايطي نخواهند داشــت. اسامي 
شركت هايي كه توســط اين بيانيه تأييد 
مي شــدند، به نوعي از فشــارهاي بيشتر 
نهادهــاي دولتي آمريكا در امــان بودند. 
فضاي رعب و وحشــتي كه بــه لطف اين 
سازمان و مجموعه البي هاي زيرمجموعه 
آن، همزمان با رياســت جمهوري ترامپ 
بر تجارت بين الملل حاكم شده بود باعث 
شــد شــركت هاي بزرگي نظير مجموعه 
جنرال الكتريك، كاترپيالر)توليد سازه هاي 
ســنگين(، هانتزمــن)از مشــهورترين 
شــركت هاي پتروشــيمي جهــان( و... 
داوطلبانه براي امضاي چنين بيانيه عجيبي 
كه از سوي يك گروه البي تنظيم شده بود 

اقدام كنند.

شبكه سياستمداران وابسته
»اتحاد عليه ايران هســته اي« همزمان با 
افزايش فشارهاي مالي و تجاري بر ايران، 
در مســير ديگري نيز حركت كرده است؛ 
توسعه فهرست سياستمداران با نفوذي كه 
تحت عناوين مختلف، ازجمله عضويت در 
شوراي مشاوران و... از اين سازمان حقوق 
مي گرفتند. اين فرصت هاي مالي چشمگير 
عمدتــا در اختيار نــو محافظــه كاران و 
جمهوريخواهان ضد ايراني قرار دارد! برخي 
از اسامي لو رفته از فهرست حقوق بگيران 
»اتحــاد عليه ايران هســته اي«، صرفا در 

سال2018 به اين ترتيب است: 
دالر(،  750هــزار  واالس) مــارك 
دالر(،  512هزار  اپشــن) ديويــد 
نورمــن رولي)366هــزار دالر(، جــان 
بولتون)240هــزار دالر( و همچنيــن 

چهره هايــي نظيــر مايــك پمپئو)وزير 
خارجــه آمريكا(، تركــي الفيصل)رئيس 
سابق سازمان اطالعات سعودي(، يوسف 
العتبيه)ســفير امارات در واشــنگتن(، 
رون دريمر)ســفير اســرائيل در سازمان 
ملل(، ده ها افســر بازنشسته سازمان هاي 
اطالعاتي آمريكا و اســرائيل، ده ها وكيل 
مطرح در مناقشات بين المللي، دو شركت 
تبليغاتي بــزرگ اســرائيل )دارلينك و 
گروف بيزنــس كه نزديك بــه 2ميليون 
دالر دريافتــي داشــته اند(، ســازمان 
منافقين)مريم رجــوي( و... كه حتي در 
افشاگري هاي رســانه اي صورت گرفته، 
اطالعات دقيقي از ميــزان دريافتي هاي 
برخي از آنان به طور تفصيلي در دســت 
نيســت. البته مي دانيم كه مجموعه اين 
اسامي ظرف مدت 2سال)2017و 2018(، 
مجموعا بيش از 30ميليون دالر دريافتي 

داشته اند.

نمونه هایی از کارکرد پرداختی ها
در ســال2018 مجادلــه توييتري جان 
بولتون با حســاب كاربري وزارت خارجه 
روسيه براي بسياري از رسانه ها به اتفاقي 
تعجب آور تبديل شد. ماجرا از اين قرار بود 
كه نمايندگي وزارت خارجه روســيه در 
سازمان ملل، شكايتي را از سازمان »اتحاد 
عليه ايران هســته اي« به دليل فشارهاي 
غيرقانوني بر اين كشــور در زمينه تجارت 
با ايران تنظيم كرده بــود. اما ناگهان جان 
بولتون كه در آن زمــان يكي از مهم ترين 
مشــاوران رئيس جمهور آمريــكا بوده و 
طبيعتا نبايد وقت آزاد چنداني مي داشت 
وارد مجادلــه با حســاب توييتري وزارت 
خارجه روسيه شده و ضمن دفاع از سازمان 
متبوعش، شكايت مذكور را تالش روس ها 
براي فرافكني از دورزدن تحريم هاي ايران 

خواند!
نمونه ديگر نورمن رولي است، يكي از سران 
سابق سازمان هاي اطالعاتي آمريكا كه طي 
سال هاي گذشته بيشتر وقتش را در سفر به 
ابوظبي و رياض گذرانده و يكي از معماران 
شبكه فشار غيردولتي عليه ايران شناخته 
مي شــود. رولي عالوه بر اينها، از حاميان 
قدرتمند سياست هاي امارات و همچنين 

محمد بن سلمان در واشنگتن است.

 این پول ها از کجا مي آید؟
حجم باالي ريخت وپاش هاي مالي »اتحاد 
عليه ايران هسته اي« از اواخر سال2017 
اين ســؤال را براي رســانه هاي آمريكا و 
محافل مرتبط با اقدامات سازمان مطرح 
كرد كه اين پول ها از كجــا مي آيد. پيش 
از اين البته بايد بدانيم دقيقا از زماني كه 
»اتحاد عليه ايران هسته اي« دچار تحول 
سازماني شده و بودجه اش ده ها برابر رشد 
كرد، منابع مالي اين سازمان »محرمانه« 
شــد. بنابراين تا قبل از افشــاگري هاي 
رســانه اي، اطالعات موجود درباره منابع 
مالي »اتحاد عليه ايران هسته اي« به اين 

3گزاره ختم مي شد:
1-مجموعه دريافت مالي سازمان، بدون 

انتشار جزئيات و منابع مشخص است
2-بودجه سازمان از طريق منابعي خارج از 

آمريكا تامين مي شود
3- »اتحاد عليه ايران هســته اي« به دليل 
ارتباط فعاليت هايش با امنيت ملي آمريكا، 

ملزم به انتشار منابع مالي خود نيست.
ماجرا زماني پيچيده تر شد كه شكايت 
يك تاجــر بــزرگ يوناني عليــه اين 
سازمان و درخواســت وي براي كشف 
هويت حاميان آن با ورود جدي وزارت 
دادگســتري آمريكا شكســت خورد. 
ويكتور ريســتس، تاجر مشهور يوناني 
در حوزه حمل ونقــل دريايي كاال، يكي 
از شخصيت هايي بود كه از سال2016 
در معرض فشارهاي »اتحاد عليه ايران 
هســته اي« براي پاســخگويي درباره 
جزئيات تعامالتش با ايران قرار گرفت. 
به دليــل مقاومت ريســتس مقابل اين 
فشــارها، تنش هــا ميــان طرفين باال 
گرفت و در نهايت به تنظيم شــكايتي 
جامع از سوي او عليه »اتحاد عليه ايران 
هسته اي« منجر شد؛ شكايتي كه البته 
در سايه حمايت قاطع وزارت دادگستري 

آمريكا از اين سازمان بي نتيجه ماند.
دقيقا در اين نقطه و با ورود رســانه ها و 
روزنامه نــگاران مطــرح آمريكايي براي 
شناسايي هويت واقعي ســازمان است 
كه نام »امــارات« به عنــوان بازيگردان 
اصلي »اتحاد عليه ايران هســته اي« به 
ميان مي آيد. اگرچه پيش از اينها روابط 
گرم تومــاس كاپالن با محمــد بن زايد، 

وليعهــد ابوظبــي در حوزه هايي نظير 
خريد كلكســيون هاي هنري يا حمايت 
از گونه هاي نادر حيوانات وحشي بر كسي 
پوشيده نبود، اما بررســي عميق تر اين 
روابط از ســوي روزنامه نگاراني همچون 
»ايلــي كيووتون«، ابعاد پنهــان و البته 
سياسي تر اين روابط را براي افكار عمومي 
عيان كرد. البته در اين حوزه نبايد از نقش 
بزرگ انتشار ايميل هاي شخصي يوسف 
العتيبه، ســفير امارات در واشنگتن نيز 
چشم  پوشيد؛ ايميل هايي كه به صراحت، 
حمايت تمام قد مالي امارات از برنامه هاي 
»اتحاد عليه ايران هســته اي«، از كانال 
توماس كاپالن، دوست محمد بن زايد را 

تأييد كرده است.
در مجموعه اين ايميل ها و افشاگري هاي 
رسانه اي كه طي 2ســال گذشته بارها 
در رسانه هاي غربي مورد بازخواني قرار 
گرفته است، چند محور اصلي وجود دارد:
1- مخالفــت امارات با سياســت دولت 
اوباما در زمينه توافق هسته اي با ايران و 

ضرورت تغيير/اصالح اين توافق
2- حمايت امارات از تشديد »فشارهاي 
همه جانبه« عليه ايــران براي اجبار اين 
كشور به از سرگيري مذاكرات و تن دادن 
به توافقي جديد با شروط مورد نظر اين 

كشور
3- حمايــت امــارات از شــكل دهي به 
شبكه اي منســجم و متحد از نيروهاي 
مخالف سياســت هاي ايران با ساليق و 

گرايش هاي مختلف
اگرچــه مواضع منفــي امــارات عليه 
سياســت هاي منطقه اي و هســته اي 
ايران طي سال هاي گذشــته مسئله اي 
محرمانه نبوده و بارها توسط عالي ترين 
مقامات اين كشــور مطرح شــده است، 
اما ميزان نفوذ و تأثيرگذاري اين كشور 
عربي حاشــيه خليج فارس در تشــديد 
فشارهاي اقتصادي و سياسي عليه تهران 
بدون شك امري ناشــناخته است كه به 
مرور زمان با افشــاگري هاي رسانه اي، 
ابعاد مختلفــي از آن نمايان مي شــود. 
روشن شــدن نقش محوري امارات در 
توسعه و تقويت سازمان اتحاد عليه ايران 
هسته اي، تنها يكي از اين موارد به شمار 

مي آيد.

امارات چه نقشي در تضعيف توافق 
هسته اي، افزايش فشارهاي سياسي و 

تشديد تحريم ها عليه ايران داشته است؟
 دشمن برجام در مرزهاي جنوبي

توماس کاپالن )چپ( سرمایه دار یهودی حامی "اتحاد عليه ایران هسته ای" در کنار محمد بن زاید، وليعهد ابوظبی

   کميته کرونا عليه نخست وزیر 
راي داد، باشگاه ها و استخرها باز 

مي شوند)اسرائيل(

   با افزایش شمار مبتالیان کرونا، 
تدابير جدید در راه است )ژاپن(

   به دنبال شناسایي موارد 
جدید ابتال، مجلس نشستش را لغو 

کرد)کویت(

   اوپك پالس به توافق جدید 
نزدیك شد

سياوش فالح پور
خبرنگار

در برخــي موارد، ليســت 
تحريمي »اتحاد عليه ايران 
هسته اي« از ليست نهادهاي 
رسمي آمريكا و اروپا كامل تر 
و به روزتر بــود؛ امري كه به 
نفوذ جدي اين ســازمان در 
نهادهــاي دولتــي آمريكا 
برمي گشت و به طور طبيعي 
كار را براي ايران ســخت تر 

مي كرد

حمله به پاشنه آشيل ترامپ
جو بايدن قصد دارد از همان دريچه اي براي ضربه زدن و شكست 
دادن دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آبان ماه استفاده 

كند كه تصور مي شد نقطه قوت ترامپ است ؛اقتصاد.
درحالي كه هجوم دوباره ويروس كرونا به برخي كشورهاي جهان 
ازجمله آمريــكا در هفته هاي اخير، موجــي از نگراني و احتمال 
قرنطينه مجدد را مطرح كرده اســت، دورنمايي از بهبود شرايط 
اقتصادي ديده نمي شــود. بيكاري در آمريكا در باالترين حد طي 
سال هاي اخير است و همين موضوع ستاد انتخاباتي بايدن را به اين 
هدف معطوف كرده كه حمالت خود را عليه رقيب سرسخت ساكن 
كاخ ســفيد، از جبهه اقتصاد روانه كند. اين در حالي است كه تا 
همين چند هفته قبل به نظر مي رسيد راي دهندگان آمريكايي كه 
معروف هستند با نگاهي به جيبشان و براساس شرايط معيشتي و 
اقتصادي رأي مي دهند، ترامپ را در كاخ سفيد نگه خواهند داشت.
نظرسنجي ها همچنان نشــان مي دهد كه باوجود باال بودن آرای 
بايدن نســبت به ترامپ، همچنان راي دهندگان جمهوريخواه و 
به اصطالح پايگاه رأي ترامپ، عملكرد اقتصادي او را تأييد مي كنند. 
نظرسنجي كه 2 هفته پيش توسط شبكه سي ان بي سي آمريكا و 
با محور تماما اقتصادي انجام شد نشــان مي دهد، راي دهندگان 
آمريكايي همچنان در حوزه اقتصــاد ترامپ را ترجيح مي دهند. 
اين نظرسنجي نشان مي دهد كه ترامپ با 44درصد آرا از بايدن با 
38درصد، جلوتر است. به همين دليل برخي تحليلگران دمكرات 
مي گويند بايدن در حمله به ترامپ از جبهه اقتصاد، كار آســاني 

ندارد.
قرار است امروز بايدن در زادگاهش ولمينگتون در نشستي درباره 
طراحي يك سياست اقتصادي مبتني بر انرژي پاك شركت كند. 
قرار است بخشي از اين طرح به ايجاد شغل جديد اختصاص يابد. 
بايدن هفته گذشته طرحي براي ايجاد شــغل با نام »آمريكايي 
بخر« اعالم كرد. هدف اين طرح مقابله بــا برنامه اقتصادي »اول 

آمريكا«ي ترامپ است.

هدف بايدن اين است كه نشان دهد ترامپ طرف نخبگان ثروتمند 
ايســتاده و طبقه كارگر آمريكايي را رها كرده اســت. تحليلگران 
دمكرات مي گويند اين هدف گذاري باعث جذب بخشــي از آراي 
ترامپ در انتخابات سال 2016و هدايت آن به سبد بايدن مي شود.
ســتاد انتخاباتي ترامپ تالش مي كند بايدن را به چين نســبت 
دهد و بگويد كه سياست هاي تجارتي او به طبقه كارگر آمريكايي 
لطمه وارد مي كند. شعار آنها اين است كه برنامه اقتصادي بايدن 
تكرار سياست هاي دولت اوباماست. اســتدالل آنها هم اين است 
كه برخالف سياست هاي دولت اوباما كه با توافقنامه تجارت آزاد 
آمريكاي شمالي، باعث از بين رفتن 850هزار شغل در آمريكا شده، 

ترامپ نيرومندترين اقتصاد تاريخ را ايجاد كرده است.
يكي از استراتژيست هاي دمكرات در اين باره به نشريه آمريكايي 
هيل مي گويد: بايدن بايد يك ســؤال ســاده را از راي دهندگان 
آمريكايي بپرسد: آيا وضع شما نســبت به 4سال قبل بهتر شده؟ 

شك ندارم اكثر آمريكايي ها مي گويند نه.
بايدن درحالي مشــغول طراحي برنامه انتخاباتــي خود با محور 
اقتصاد است كه ترامپ همچنان با حمله به مخالفان سياسي اش، 
به موج سواري روي تحوالت و ناآرامي هاي و دوقطبي هاي جامعه 
آمريكا ادامه مي دهد. او ديروز در ســخناني با حمله به شهرداران 
چندين شهر آمريكا كه خواستار اصالحات پليس بعد از كشته شدن 
يك سياهپوســت و اعتراض هاي سراسري اين كشور شده بودند، 
گفت: شهرداران چپ گراي افراطي، خشونت عليه پليس را دامن 

مي زنند و با اين كار به گسترش جنايت كمك مي كنند.

انتخابات آمریكا

دور تازه جنگ در افغانستان

روند خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان به آرامي 
و بي سر و صدا در حال انجام اســت اما با وجود آنكه گزارش2

سران طالبان به پايان جنگ رضايت داده و پاي يك 
توافق صلح را امضا كرده اند، حمالت نيروهاي وابسته به اين گروه 

در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته است.
تلويزيون طلوع افغانســتان ديروز آماري را منتشر كرد كه به خوبي از 
افزايش شــمار حمالت طالبان طي ماه هاي بعد از امضاي توافق صلح 
ميان آمريكا و طالبان حكايت دارد؛ توافقي كه قرار بود مقدمه اي براي 
پايان درگيري ها در افغانســتان باشــد و زمينه را براي آغاز مذاكرات 
فراگير صلح در اين كشــور فراهــم كند. طبق اين آمــار كه از طريق 
نهادهاي امنيتي در اختيار تلويزيون طلوع قــرار گرفته، طالبان طي 
5 ماه گذشــته، يعني يك ماه قبل و 4 ماه بعد از امضاي توافق با آمريكا، 
حدود 6 هزار حمله كوچك و بزرگ در خاك افغانستان انجام داده است.

براساس اين آمار، حدود 900حمله طالبان مربوط به يك ماه قبل 
از توافق است و باقي حمالت بعد از امضاي توافق تاريخي طالبان با 
آمريكا انجام شده است. يك محاسبه ساده نشان مي دهد طالبان 
طي 4ماهي كه از توافق مي گذرد، ماهانه به طور متوسط حدود هزار 
و 275حمله انجام داده و اين به معناي افزايش 40درصدي حمالت 
اين گروه بعد از توافق است. خشونت بارترين روز هم دهم فروردين 
سال جاري بوده كه نيروهاي طالبان با انجام 97حمله در يك روز، 

ركورد تازه اي به جا گذاشتند.
يكي از حمالت طالبان روز دوشــنبه اتفاق افتاد كه در جريان آن 
2نفر از نيروهاي اين گروه اداره امنيت ملي ســمنگان در شمال 
افغانســتان را هدف قرار دادند و 10نفر را كشته و بيش از 60 نفر 
ديگر را زخمي كردند. طبق اعالم مسئوالن بيمارستاني افغانستان، 
در ميان زخمي شــده ها 3 كودك و 8 زن هم وجود دارند. 2عامل 
حمله پس از چند ساعت درگيري  با نيروهاي امنيتي از پا درآمدند 
اما وقوع چنين حمله اي در واليت نسبتا امن سمنگان، سايه ناامني 

و وحشت را بر اين منطقه نيز گستراند.
حمله ســمنگان در كنار ديگر حمالت طالبان طي روزهاي اخير 
در نقاط مختلف افغانستان ازجمله غزني، قندوز، بغالن، بدخشان 
و پروان قرار مي گيرد؛ حمالتي كه همزمان بــا ادامه روند آزادي 
زندانيان طالبان و تالش هــا در كابل براي فراهــم كردن زمينه 
مذاكرات بين االفغاني اتفاق مي افتند. روند آزادي زندانيان طالبان 
و نيروهاي دولتي در بند اين گروه، قرار بود طي 10روز انجام شود 
اما با وجود اختالفات عميق ميان دوطرف اين روند بسيار طوالني  
شده است. تاكنون دولت 4هزار و 200زنداني طالبان را رها كرده و 

طالبان نيز حدود 700زنداني دولت را آزاد كرده است.
طالبان حمالت خود را واكنش به حمالت نيروهاي دولتي مي داند. 
طي 5 ماه اخير، نيروهاي دولتي هــزار و 600حمله عليه مواضع 
طالبان ترتيب داده اند كه حدود هــزار حمله از اين تعداد، مربوط 
به 4 ماه بعد از توافق است. با اين حال، افزايش چشمگير حمالت 
طالبان، از آغاز دور تازه اي از جنگ از ســوی نيروهای وابسته به 

طالبان مستقل از خواست رهبران اين گروه خبر مي دهد.
از تعهدات موجود در توافقنامه آمريكا و طالبان در قطر، تنها بندي 
كه مربوط به كاهــش نيروهاي آمريكايي اســت طبق زمانبندي 
تعيين شده انجام شــده است. شــمار نيروهاي آمريكايي اكنون 
از 12هزار نفر به 8 هزار و600نفر رســيده اما 3تعهد ديگر يعني 
كاهش خشونت ها، قطع رابطه طالبان با گروه هاي تروريستي و آغاز 

مذاكرات بين االفغاني عملي نشده است.

بدنه سرکش طالبان
توافقنامه امضا شــده ميان آمريكا و طالبان در قطر نتيجه 2سال 
مذاكره رسمي ميان نمايندگان دوطرف بوده است. حضور مالبرادر، 
معاون سياسي طالبان، در راس هيأت مذاكره كنندگان از طرف اين 
گروه نشان مي دهد كه ســران طالبان هم به اين نتيجه رسيده اند 
كه زمان پايان دادن به 2دهه جنگ بي امان در افغانستان فرارسيده 
اســت. خارج از قطر در افغانســتان اما به نظر مي رسد گروه هاي 

 وقوع ماهانه 1300حمله از سوي طالبان بعد از امضاي توافق با آمريكا نشان مي دهد 
اين گروه همچنان به ادامه جنگ در افغانستان اصرار دارد

محمدامين خرمي
خبرنگار

زيرمجموعه طالبان خواســته ديگري دارند. آنها خواســتار ادامه 
جنگ تا شكســت كامل آمريكا و دولت مركزي كابل هســتند. 
توافقنامه صلح آمريكا و طالبان به معناي پذيرش شراكت اين گروه 
در قدرت است اما به نظر مي رسد فرماندهان ميداني طالبان، همه 
قدرت را مي خواهند و به هميــن دليل به ادامه درگيري ها و حتي 

افزايش حمالت خود اصرار دارند.
عدم تبعيت نيروهاي طالبان از سران اين گروه كه يا در پاكستان 
مستقر هستند يا در قطر، در گزارشي كه به تازگي از سوي روزنامه 
واشنگتن پست منتشر شده نمايان است. خبرنگار اين روزنامه با 
سفر به منطقه »منوره« در نزديكي مرز پاكســتان، با شماري از 
اعضاي طالبان و فرماندهان آنها به گفت وگو نشســته است. اين 
منطقه حدود 9ســال اســت كه تحت كنترل طالبان قرار دارد و 
ســاكنانش به دليل امنيتي كه در آن برقرار شــده، اكنون ديگر 

حكومت طالبان را به حكمراني دولت مركزي ترجيح مي دهد.
خبرنگار واشنگتن پست به نقل از »ياسر«، يكي از نيروهاي طالبان 
كه 26سال دارد، نوشته اســت: »فقط به دست آوردن همه قدرت 
اســت كه ما را راضي مي كند.« او همچون فرماندهانش توافقنامه 
صلحي كه امضا شــده را زمينه اي براي شكســت كامل »كفار« 
مي داند و معتقد است كه اين طالبان است كه در نهايت افغانستان 
را تحت كنترل خود خواهد گرفت.» امان اهلل«، يكي از فرماندهان 
طالبان در منطقه نيز به واشنگتن پست گفته كه اگر سران طالبان 
به دنبال معامله با آمريكا و كنار آمدن با دولت مركزي باشــند، او 
و نيروهايش با جدايي از طالبان، مســتقال عليه دولت وارد جنگ 
مي شــوند. همان 4 ماه قبل، زماني كه امضاي توافق با تأخير چند 
هفته اي انجام شد، مشخص بود كه سران طالبان براي راضي كردن 
فرماندهان ميداني راه دشــواري در پيش دارنــد. مالبرادر، با اين 
هدف به پاكستان سفر و در جلسات متعدد تالش كرد چهره هاي 
كليدي طالبان را با خود همراه كند. وقايع ميداني ماه هاي اخير اما 
نشــان مي دهد او چندان در همراه كردن بدنه طالبان موفق عمل 

نكرده است.
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دلــمرميدهشــدوغافلممــندرويش
كهآنشكاريسرگشــتهراچهآمدپيش

چوبيدبرســرايمانخويــشميلرزم
كهدلبهدستكمانابروييستكافركيش

ثروتمندانودرخواستمالياتبيشتر
پاريس: 83تــن از ثروتمندان جهان با انتشــار نامه اي 
سرگشاده خطاب به دولت ها، خواستار اخذ ماليات بيشتر 
از آنها براي تامين بودجه نجات اقتصاد جهان از ركود ناشي 
از شيوع ويروس كرونا شدند. به گزارش يورونيوز، در ميان 
امضا كنندگان اين نامه نام آبيگل ديزني، وارث شــركت 
ديزني و جري گرينفيلد، بنيانگذار بســتني بِن اند جري 
همچنين ريچارد كرتيس، فيلمساز و ِسر استفان تيندال، 

دومين ثروتمند نيوزيلند به چشم مي خورد.

نيمبهاشدنبرخيهتلهايجهان
دوبي: هتلداران شــهر دوبي تخفيف هاي گســترده اي درنظر 
گرفته اند تا دوباره رونق را به اين شــهر توريســتي باز گردانند. 
به گــزارش اينديپندنــت،  تخفيف 50درصدي براي هرشــب 
اقامت، كوپن هاي 200درهمي بــراي خريد از دوبي مال و هديه 
400درهمي براي مجموع ساكنان هر اتاق بخشي از اين بسته هاي 
پيشنهادي اســت. تعدادي از هتل هاي جميرا در دوبي، ازجمله 
ساحل جميرا، جميرا آل ناصم، جميرا القصر و جميرا دارالمظيف 

تا 40درصد از هزينه هاي اقامت را تخفيف داده اند.

واكسنكرونادرسالجديدميالدي
لندن: رئيس گــروه تحقيقــات كالج ســلطنتي مي گويد: اگر 
آزمايش ها موفق باشند، »تا نيمه اول سال آينده ميالدی« دوزهاي 
كافي واكسن ويروس كرونا براي همه در بريتانيا فراهم خواهد شد. 
به گزارش ديلي ميل، پروفسور رابين شاتوك هشدار داد هنوز هيچ 
تضميني وجود ندارد كه ســري اول تحقيقات به توليد واكسني 
براي مصونيت عليه ويروس كرونا منجر شــود اما به فرض آنكه 
بودجه كافي آماده باشــد، مي توانيم اين واكسن را براي استفاده 

عموم در سراسر بريتانيا تا نيمه اول سال آينده ارائه كنيم.

پيشبينيموجدومكرونا
منچستر: گزارشي كه از طرف دفتر مشــاور ارشد علمي 
دولت بريتانيا منتشر شد، هشــدار مي دهد كه بروز بحران 
زمستاني ناشي از اوج گرفتن مجدد شــيوع ويروس كرونا 
همراه با شيوع بيماري آنفلوآنزا مي تواند به مرگ هزاران نفر 
و فلج شدن نظام درمان عمومي كشور منجر شود. به گزارش 
اينديپندنت، بيش از 30تن از دانشمندان و كارشناسان از 
آكادمي علوم پزشكي در تدوين اين مطلب شركت داشته اند 

و طی آن خطر بالقوه اي تشريح شده است .

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: كمال المرء عقله و قيمته  فضله؛ 
كمال آدمي عقل او است، و ارزش و قيمت او فضيلت و احسان او.

  اذان ظهــر :  13:10   غروب آفتــاب: 20:20   اذان مغرب: 20:41
  نيمه شب  شــرعي: 00:19   اذان صبح: 4:18   طلوع آفتاب: 6:01

عكس:فرانسپرس تهران،اينبارازنگاهعكاسهايخارجي.

بههمينسادگي
حدود 2 هفته پيش از كنار يك صرافي عبور 

مي كردم كه از مشاهده انبوه جمعيت در 
مقابلش حيرت كردم؛ حيرت از جماعتي 

كه با ماسك و بي ماسك و بدون رعايت 
فاصله گــذاري اجتماعــي، مقابل 
صرافي تجمع كرده بودند كه دالر 
بگيرند؛ آن هم درست در روزهايي 

كه آمار مبتاليان و فوتي هاي ناشي از كرونا باال رفته بود. آنها 
كه صبح روز شــنبه در خيابان وليعصر باالتر از باغ فردوس 
و مقابل صرافي منصور زرين قلم و شــركا ايستاده بودند از 
خطر كرونا آگاه بودند. دست كم آنها كه با ماسكي بر چهره در 
صحنه حاضر بودند، حواسشان بود كه در چه ايامي، تصميم 
به خريدن ارز گرفته اند. همه شان هم دالل و طمعكار نبودند 
و خيلي هايشان شــهروندان عادي و معمولي اين سرزمين 
بودند كه از ترس آينده  و درد معيشــت در صف خريد ارز 
تنگاتنگ يكديگر ايســتاده بودند و حتــي ابايي هم از هل 
دادن يكديگر نداشتند. شهرونداني كه هراس شان از سقوط 
توقف ناپذير ارزش پول ملي، بر ترس شان از كرونا غلبه كرده 
بود. آنها كه آن صبح شنبه كذايي موفق به خريدن ارز شدند، 
درصورت حفظ دالرها و يوروهايشان، اگر امروز تصميم به 
فروش بگيرند، شايد به ســودي فراتر از حقوق ماهانه يك 
كارمند ساده برسند. فقط احتمال دارد چند تايي شان هم 
كرونا گرفته باشــند و از بين مبتاليان هم شايد چند نفري 

هم فوت كرده باشند.
با وجود تمام شعارهاي انسان دوستانه و به ظاهر مشفقانه، 
ثابت كرده ايم كه در عمل جان شــهروندان خيلي برايمان 
اهميت ندارد كه اگر جز اين بود اجــازه نداده بوديم تهران 
اين قدر بي ضابطه رشد كند و اين همه تراكم فروخته شود 
و اين همه اتومبيل به خيابان ها بيايد و اين همه آلودگي هوا 
به وجود بيايد و ملت به انواع و اقســام بيماري هاي هولناك 
دچار شــوند. اينها مربوط به قبل از دوران كروناست. حاال 
كه كوويدـ 19 آمده و تورم افســار پاره كرده، ديگر تكليف 
روشن است. مجموعه اي به هم پيوسته از بي تدبيري ها كار 
را به جاهاي باريك كشــانده و كرونا هم كه همه دنيا را به 
هم ريخته. پس براي چند دالر بيشتر مي شود هر پروتكل 
بهداشــتي را زير پا گذاشــت. هيچ كس هم عين خيالش 
نيست. فوقش كرونا مي گيريم و فوق فوقش مي ميريم؛ به 

همين سادگي.
 ســقوط آزاد ريال همچنان ادامه دارد و قيمت همه  چيز به 
شكلي فاجعه بار در حال باال رفتن اســت؛ چنان كه گويي 
كنترل امور از دســت متوليان خارج شــده. تنها كاري كه 
سود تضمين شــده دارد، داللي است و تنها جايي كه رونق 
دارد، بورس است كه اگر روزي بريزد، معلوم نيست چه در 
انتظار اين لشــكر انبوه تازه وارد به اين بازار سرمايه خواهد 
آمد. خيلي از ماها اگر تلفن همراهمــان از كار بيفتد يا در 
كف خيابان دزديده شــود، يا تلويزيون و يخچال خانه مان 
خراب شود، نمي توانيم مشابهش را خريداري كنيم. مايي 
كه شــايد تا همين چند وقت پيش عوض كــردن و به روز 
كــردن موبايل مان يكــي از عادت هاي زندگي مــان بود و 
مي كوشيديم از قافله عقب نمانيم. حاال بخش قابل توجهي 
از طبقه متوسط، فقط از نظر فرهنگي و گرايش و دغدغه هاي 
اجتماعي، متعلق به اين طبقه است و از منظر اقتصادي، ديگر 
به طبقه فرودست جامعه پيوسته است. سكه و دالر با يكديگر 
مسابقه گذاشته اند و پا به پاي هم گران تر مي شوند. قيمت 
مسكن و اجاره خانه ســر به فلك گذاشته و تامين نيازهاي 
اوليه روزبه روز سخت تر مي شود. در عوض اين گفتاردرماني 
است كه از سوي متوليان امور همچنان ادامه دارد؛ در كمال 

خونسردي و به همين سادگي.

سعيدمروتييادداشت
منتقد سينما و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشك همشهريشهر نوشت
 روزنامه نگار و پزشك

ابوالفضلباني
روزنامه نگار

خبر

كاهشترددخودروهادرپايتخت
رئيس پليس پايتخت از كاهش 20درصدي تردد خودروها 
در پايتخت نسبت به 2 هفته پيش خبر داد و شدت گرفتن 
دوباره كرونا را در اين امر مؤثر دانست. به گزارش ايسنا، سردار 
حسين رحيمي در جلسه قرارگاه كاهش تصادفات با اشاره به 
تحريم هاي ظالمانه دشمنان، شيوع ويروس كرونا و... گفت: 
امروز خدمت صادقانه و مضاعف همه دستگاه ها به مردم در 
واقع بهترين راه مقابله با دشمني هاي بدخواهان انقالب است.

ويترين

عفونتباويروسكروناممكناست
بدونعالمتباشد

آخرين تخمين ها نشــان مي دهند، 40 
درصد افرادي كه با آزمايش دچار عفونت 
با ويروس كرونا تشخيص داده مي شوند، 

ممكن است بي عالمت باشند.
اين افراد دچار عفونــت اما بي عالمت 

مي توانند نقش مهمي در انتشــار 
ويروس داشته باشــند. اين افراد 
از عفونت خود بي خبر هســتند، 
بنابرايــن ممكن اســت در خانه 

نمانند و يــا احتياطاتي مانند ماســك زدن يا فاصله گرفتن 
جســمي از ديگران را رعايت نكنند و در نتيجه ويروس را به 

ديگران منتقل كنند.
افرادي كه آنها را بي عالمت مي خوانيم، ممكن است در تمام 

طول دوره عفونت هيچ عالمتي بروز ندهند.
گروه ديگري ممكن است در ابتداي عفونت بي عالمت باشند، 
اما پس از مدتي عالئم در آنها بروز كند. باالخره گروهي از افراد 
ممكن است عالئم خفيفي داشته باشند، مثال سرفه خفيف يا 
اندكي بدن  درد يا ساير عالئم شبيه يك سرماخوردگي جزئي. 
اين افراد ممكن اســت چون عالئم چنداني ندارند، آزمايش 

ندهند و عفونت در آنها تشخيص داده نشود.
تخمين فعلي اين اســت كه شدت ســرايت  ويروس از افراد 
بي عالمت دچار كرونا حدود 70 درصــد اين ميزان در افراد 

عالمت دار است.
همچنين تخمين زده مي شود كه حدود 40 درصد از موارد 

انتقال ويروس كرونا از افراد بي عالمت ناشي شود.
واگيري ويروس پيش از عالمت دار شدن فرد شروع مي شود و 
هنگامي كه فرد براي نخستين بار احساس ناخوشي مي كند، 
به بيشــترين ميزان خود مي رســد و در افراد دچار بيماري 
خفيف ممكن است تا روز هشــت تا نهم پس از شروع عالئم 
ادامه يابد. در افرادي كه دچار بيماري شــديد مي شــوند، 
واگيري ويروس براي مدت بســيار طوالني تــري ادامه پيدا 

مي كند.
افراد بي عالمت نيز مانند افراد عالمت دار از طريق قطرك هاي 
تنفسي آلوده كه از دهان و بيني شــان خارج مي شود يا در 
تماس مستقيم يا از طريق آلوده كردن سطوح و اشيا مي توانند 
ويروس را به ديگران منتقل كنند. حتي هنگام حرف زدن هم 
مقداري از قطرك هاي آلوده از دهان شــما خارج مي شود. 
هنگامي كه بيني تان را مي خارانيد، دهانتان را لمس مي كنيد 
يا چشــم هايتان را مي ماليد و بعد با ديگران دست مي دهيد 
يا ســطوح را لمس مي كنيد، امكان انتقال با ويروس فراهم 

مي شود.

درآدابمصيبتپرندگانكوچك
صبح ها، درختــان باغچه ما و 
خانه هاي مجــاور از پيش از 
طلــوع، ميزبــان پرندگان 

بسياري  اســت. در تاريك 
روشــن صبــح صــداي 
ســحر انگيــز پرندگان 

خوشــخوان شــروع 
مي شــود؛ بر گلدسته 

شاخســاران، گويي نيايــش مي خواننــد، آفتاب 
كه مي زند كبوترهاي چاهي بــر رف هاي باغ ذكر 
مي گويند، همچون نيايشگران خردورزي در ديري 
دور دست. پس از طلوع ديگر عرصه  از آن زاغچه ها 

و دم جنبانك هاست.
ديروز بچه پرنده اي كه به سهره مي مانست در باغچه 
حياط افتاده بود. چه ها كه نكردند والدين اين جوجه 
سهره نگون سار. او را در سبدي گذاشتيم تا شب را از 

هجوم دشمنان در امان باشد.
گوشه امني و گرمي مهيا ســاختيم و صبحگاهان 
در آغاز نيايش آييني آنان، بچه ســهره را به ايوان 
خانه آورديــم. والدينش بي قرار از اين شاخســار 
به آن شــاخه پريدند و آواز خواندند و ناشــكيبي 
كردند. ساعتي گذشت تا با تن بي روح جوجه پرنده 
روبه رو شــديم. در سبد خشــكيده بود. از آن پس 
آداب بي قراري شــروع شــد. ده ها پرنده در ميان 
درختان گويي به تســليت مصيبــت زدگان آمده 
بودند. دســته اي مي خوانند و دسته اي مي پريدند. 
جفت فرزند از دست داده نشسته  اند روبه روي سبد 
و تو نمي دانــي چه بايدت كــرد. دائما عذرخواهي 
مي كني كه ســاعتي به خواب رفتي و بر آنان اين 

مصيبت گذشت.
جهــان و كائنــات در ادراك كامل اســت و آنكه 
ايــن ادراكات را نمي دانــد و نمي فهمــد برخي از 
بيشتري هاي ما هستيم. دســته پرندگان داغدار تا 
دقايقي نوحه خواندند و اكنون كــه صبح به نيمه 
رسيده، باغ در تصرف عدواني كالغ هاست و گويي 
بر مصيبــت پرنده از دســت رفته گرد فراموشــي 
پاشــيده اند. از هميــن نزديكي صــداي كارگران 
ســاختماني مي آيد. با باال آمدن آفتاب، پرندگان 
نيايشگر خاموش مي شوند تا شهر در رفتار درست 
و نادرســت ما غرق شود. در دوردســت درختاني 
جاي خود را به ســاختمان هاي سيماني مي دهند 
و پرندگاني بي آشيان مي شــوند. ماللي نيست جز 

رويش آهن ها كه آسمان را خراش مي دهند.

رنجوالتيامدرسوگواريوداغديدگي
»رنــج و التيــام در ســوگواري و 
داغديدگي« نوشته: ج.ويليام وردن 
است كه محمد قائد، روزنامه نگار، 
نويسنده و مترجم نام آشنا آن را به 

فارسي برگردانده است.
اگر بتوان گفت كــه مرگ همواره 
فلســفي ترين موضــوع در ذهن 
آدميان بوده است، مي توان افزود 
كه مرگ عزيزان و نزديكان، از جنبه 
روانشناختي، احتماال عميق ترين 

تأثير را بر ذهن و احســاس فرد مي گذارد. در مرحله 
يادگيري دوران كودكي، مرگ ديگران در ذهن ما نخستين 
مثال مفهوم»براي ابد« اســت. ضايعه از دست دادن افرادي 
كه دوستشان داريم، جبران نشدني و بازگشت  ناپذير است. 
در عين حال، راه هايي وجود دارد كه بتوان از شــدت ضربه 
و ســنگيني پيامدهاي آن كاســت. داغي كه فقــدان افراد 
نزديك به ما بر دلمان مي نشاند، بســته به شدت دلبستگي 
اثراتي ضعيف يا شــديد بر جان و تنمان دارد. زندگي بدون 
التيام  يافتن نيز جريان دارد و ما را نيز با خود به سوي مرگ 
خودمان مي برد، اما تا التيــام نيابيم، زندگي را درنمي يابيم. 
پديده التيام بخشــي يا التيام يابي از مصيبت، نياز به تجربه 
دارد و تجربه موجد دانش است. التيام بخشي مبحثي  است 
در روانشناسي. مطالعات فراواني درباب چيستي مصيبت و 
انواع آن و نيز چگونگي التيام يابي و التيام بخشــي در جوامع 
مختلف در جريان اســت. نتايج پژوهش ها هم الزاما يكسان 
نيســت؛ بســته به جامعه اي كه مطالعه اي روي آن صورت 
گرفته و نيز دوره مطالعه، شرايط و به تبع آن نتايج متفاوت 
است. كار شــخص ماتم ديده ممكن اســت به سرگشتگي، 
دردهاي جسماني و حتي خودكشــي در غم از دست دادن 
فرد از دست  رفته بينجامد. در كتاب رنج و التيام مباحث از 
منظر روانشناسي و براســاس آخرين مطالعات در اين حوزه 
مطرح مي شود؛ مباحثي همچون: دسته بندي و تحليل آنچه 
پس از فقدان كسي تجربه مي كنيم، غور در اينكه چرا چنين 
تجربه اي پيش مي آيد، چرا بايد ســوگواري كنيم و وظيفه 
سوگواري چيست، بسته به انواع ماتم چه كمكي مي توان به 
فرد ماتم زده كرد،چطور بايد ماتم پيچيده را از ماتم هاي كمتر 
پيچيده بازشناخت و در برخورد با ماتمي پيچيده چه كاري 
از ما براي خودمان و براي ديگران ساخته است. دكتر ويليام 
وردن، استاد روانشناسي دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد، 
استاد دانشكده روانشناســي رزميد، كاليفرنيا و پژوهشگر 
ارشــد مركز مطالعات رواني مصيبت ديدگــي كودكان در 
بوستن است. نشر نو اين كتاب 308صفحه اي را با شمارگان 

770نسخه به بهاي 57هزار تومان منتشر كرده است.

همانديشي2روزه»پايانشبسخنسرايي«
مركز فرهنگي شــهر كتاب به مناسبت 
چهلمين سالگرد درگذشت جالل الدين 
همايــي، هم انديشــي »پايان شــب 
سخن سرايي« را شــنبه و يكشنبه 28 
و 29تيرماه به صورت مجــازي برگزار 
مي كنــد و اســتادان و صاحب نظران 
با گفتارها و نوشــتارهاي خود درباره  
زندگي، آثــار و ويژگي هــاي علمي و 

شخصيت اين استاد، مصحح و محقق برجسته مشاركت مي كنند.
به گزارش همشهري، همايي عاشق فرهنگ و تاريخ و تمدن و هنر و ادبيات و علوم 
ايراني بود و خوارداشت اينها را بر نمي تافت. آثار همايي از نظر تعدد و تنوع، قابل 
توجه و از نظر دقت و نكته يابي، ممتاز است. معموال بر متن هايي كه تصحيح كرده 
مقدمه هاي محققانه و مفصل نوشــته و جوانب گوناگون تاريخي و ادبي و زباني و 
محتوايي آنها را بررسي كرده است. نكته يابي ها و ريزبيني هاي او در تمام آثارش 

شايان توجه است.
همايي 28تيرماه1359 درگذشــت و پيكــر او در تكيه لســان االرض در تخت 
فوالد اصفهان به خاك ســپرده شد. پس از 40سال از درگذشــت او، آثارش در 
اين هم انديشي 2روزه بازخواني و تحليل مي شود. گفتارها و نوشتارهاي استادان 
شامل فايل هاي صوتي و تصويري و يادداشــت هايي از علي اشرف صادقي، ضيا 
موحد، مهدي نوريان، نصراهلل پورجوادي، اصغــر دادبه، عليرضا ذكاوتي قراگزلو، 
عبداهلل نصري، مهدي محبتي، غالمرضا خاكي، يونس كرامتي، حسين مسجدي، 
احمدرضا بهرام پورعمران و  سلمان ســاكت به همراه فايل صوتي 2سخنراني از 
اســتاد همايي درباره »تاريخ اصفهان« و »مولوي چــه مي گويد« و فايل صوتي 
سخنراني مرحوم منوچهر قدسي درباره استاد همايي در سال1363 در بزرگداشت 

همايي در اصفهان با عنوان »چنين كردند ياران زندگاني« منتشر مي شود.
در اين بزرگداشــت، فيلم هايي كوتاه از خانه و آرامگاه اســتاد همايي به همراه 

يادداشت ها و مقاالتي از وي و درباره  وي نيز منتشر مي شود.
عالقه مندان مي توانند اين برنامه را ازطريق سايت، كانال تلگرام و اينستاگرام مركز 

فرهنگي شهركتاب پيگيري كنند.

دريچه

سياره۹ميتوانديكسياهچالهنخستينباشد
دانشمندان دانشگاه »هاروارد« با همكاري امير سراج، دانشمند ايراني اين دانشگاه 
احتمال مي دهند كه سياره اي موسوم به»سياره9« مي تواند يك سياهچاله بسيار 

كهن و ابتدايي باشد.
به گزارش اي اي، به نظر مي رسد »سيارهPlanet9( »9( كه يك سياره احتمالي 
هنوز تأييد نشده اســت در يك نقطه از تاريخ 4.6ميليارد ساله منظومه شمسي 

توسط منظومه ما جذب شده است.
»سياره9« نام موقتي يك سياره يخي بزرگ احتمالي با جرم تقريبي 10برابر زمين 
و قطري حدود 13هزار تا 26هــزار كيلومتر)نزديك به 2 تا 4برابر قطر زمين( در 
ناحيه بيروني سامانه خورشيدي است. وجود اين سياره توجيه پيكربندي مداري 
غيرمعمول يك گروه از اجرام فرانپتوني در فضاي بيروني كمربند كويپر خواهد بود.

احتمال وجود اين سياره فرانپتوني در 20ژانويه2016 با اعالم نتيجه هاي بررسي 
رفتار گروهي از اجرام كمربند كويپر بسيار بيشتر شد. پژوهشگران »كنستانتين 
باتيگين« و »مايكل براون« در مؤسسه فناوري كاليفرنيا )Caltech( براساس يك 
مدل جديد علمي از مدار غيرمعمول چند جرم فرانپتوني ديگر شواهد غيرمستقيم 

بيشتري از سياره9 ارائه كرده اند.

دانستني ها

برتريطلقمحافظبرماسكدرفصلگرما
هرچند در دســتورالعمل هاي صادره 
از سوي شــماري از كشورها، پوشيدن 
طلق محافظ در كنار ماســك به عنوان 
عاملــي بــراي جلوگيــري از ابتال به 
ويروس كرونا آمده اســت؛ با اين حال 
دانشــمندان درباره ميزان كارايي آنها 

دچار اختالف نظر هستند.
به گزارش يورونيوز، دكتر آمش آجاال، محقق ارشد در مركز ايمني سالمت دانشگاه 
جانز هاپكينز مي گويد: »افرادي كه ماســك هاي دست ســاز و خانگي مي زنند 
معموال به طور پيوسته مجبورند با دست زدن به صورت آنها را صاف كنند. امري 
كه احتمال ابتال را باال مي برد. اما وقتي از طلق محافظ استفاده مي كنيد احتمال 
اينكه به صورتتان دست بزنيد كمتر است.«دكتر آجاال همچنين بر اين باور است 
كه حرف زدن و نفس كشيدن با طلق محافظ راحت تر است، اين در حالي است كه 
معموال مردم شكايت دارند كه ماسك با چسبيدن به دهان و بيني آنان، تنفس و 

بيان شان را دچار مشكل مي كند.
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