
رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی:
 اگر با تالش و ابتکار  و با سینه سپرکردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل

 بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت

 همشهري همزمان با 5 آذر ؛ روز مبارزه با خشونت علیه زنان 
 اقدامات مدیریت شهري  براي افزایش سطح امنیت

و حضور فعال زنان در شهر را بررسي مي کند

فرصتي براي حضور     برابر 
زنان در شهر

این روزها، باوجود تعطیلي گسترده به خاطر جلوگیري از شیوع ویروس کرونا، در مواردي با صف هاي متراکم و 
پرازدحامي روبه رو هستیم که مردم تالش مي کنند مایحتاج عمومي و ارزاق اولیه خود را تهیه کنند. نمونه اش 

فیلم هاي میادین شلوغ میوه  و تره بار است که احتماال از زمان شروع محدودیت هاي جدید خیلي ها آنها را در شبکه هاي اجتماعي 
دیده اند. این شرایط به راحتي مي تواند بیماري کووید-19را در سطح جامعه گسترش دهد؛ درحالي که اکنون بسیاري از پلتفرم هاي 

آنالین مي توانند نیازهاي اولیه مردم از قبیل کاال و خدمات را برآورده کنند. 
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وداع »بيوران« با کولبری

نگاه
رضا کربالئي ؛ روزنامه نگار

چه بودجه کشور را سند دخل و خرج دولت به عنوان 
نمادي از دستگاه هاي بودجه بگیر در قواي سه گانه 
و فراتر از آن بدانیم، و چه چوب ادب سیاستمداران 
یا آیینه آمال و رؤیاي آنها به ویژه نماینــدگان و دولتمردان، براي مردم مهم این 
اســت که اعداد و ارقام و احکام بودجه در نهایت چه تأثیري بر زندگي و کسب و 

کار آنها دارد؟ 
بگذارید بودجه را ساده کنیم، دولت یا از مردم مالیات و عوارض مي گیرد یا نفت 
مي فروشد و یا قرض مي گیرد؛ این درآمدها، خزانه کشور را پر مي کند، از سوي 
دیگر دولت یا حقوق مي دهد، یا پروژه اجرا مي کند مثال ساختمان مي سازد و جاده 
و راه، یا سد و نیروگاه و بخشــي از بودجه هم خرج امنیت و آموزش و بهداشت و 
سالمتي مردم مي شود و بخشی هم در قالب یارانه یا مستقیم یا غیرمستقیم به 

مردم مي رسد.
وقتي دولت هزینه مي کند و درآمد ندارد، یعني اینکه بدهکار است و از جایي مثل 
بانك مرکزي، صندوق توســعه ملي یا مردم قرض مي گیرد. قرض گرفتن دولت 
از بانك مرکزي یا صندوق توســعه ملي بدترین، بي کیفیت ترین، پرهزینه ترین 
و دردسرسازترین نوع استقراض اســت که هزینه آن را همه مردم در قالب تورم 
مي دهند و این یك مالیات پنهاني است که دولت از مردم مي گیرد و البته سهم 
اقشار ضعیف و متوسط از مالیاتي که در قالب تورم از مردم گرفته مي شود، بیشتر 

از اقشار با درآمد باال و ثروتمند است.
 کم کردن از هزینه هاي دولت با ساختار فعلي اقتصادي و ابعاد اجتماعي و حتي 
سیاســي آن نه ممکن است و نه حتي اگر ممکن باشــد، پول صرفه جویي شده 
کفاف هزینه هاي سرسام آور دولت را به نمایندگي از کل ارکان حاکمیت مي دهد. 
فروش نفت هم که کمتر شده و تنها راه این است که دولت از مردم قرض بگیرد. 
شرط قرض گرفتن دولت از مردم هم همین است که در موعد مقرر پول مردم و 
سود آن را پس بدهد که این مسئله در قالب فروش اوراق قرضه دولتي معنا پیدا 
مي کند. اگر این سیاست به درستي اجرا شود، دولت ها را پاسخگو و مجالس ایران 
را شفاف تر خواهد کرد. البته اگر دولت بخواهد قرض بگیرد و قرض را با قرض یا 

ایجاد تورم پس بدهد، اوضاع بدتر خواهد شد.
قرار است در روزهاي آینده دولت آخرین الیحه بودجه اش را به مجلس بفرستد. 
آنچه تاکنون مشــخص اســت، دولت روي حداقل ها متمرکز شده و سناریوي 
محتاطانه ای در بودجه ریزي سال آینده در پیش گرفته و حتي پیروزي جوبایدن 
هم باعث نشده تا در برآورد درآمدهاي نفتي اغراق کند و بخواهد ژست روزهاي 
پولداري را بگیرد. روي دیگر ماجرا به مجلس این دوره برمي گردد که نخستین 
تجربه تصویب بودجه را با آخرین بودجه دولت تمرین خواهد کرد. آنچه از گفته ها 
و مواضع و حتي طرح هاي اقتصــادي مجلس تا کنون نمود پیدا کرده، نشــان 
مي دهد که دست کم طیف وســیعي از نمایندگان، تحقق بیشــتر و شاید تمام 
وعده ها و برنامه هاي خود را در آیینه بودجه ســال 1400مي بینند و آن را نقطه 

عطفي براي اصالح نظام بودجه ریزي ایران مي دانند.
بین آنچه دولت در بودجه 1400مي بیند و آنچه مجلس درنظر دارد، فاصله زیاد 
است و کم کردن این فاصله هم بستگي به رویکرد دو سوي ماجرا خواهد داشت. اما 
سؤال اساسي و مطالبه واقعي مردم از بودجه چیست؟ تجربه 4دهه بودجه ریزي 
در ایران پیش روي مردم است که ببینند آخرین بودجه دولت و نخستین بودجه 
مجلس تا چه اندازه از میزان فشار تورم و رانت در اقتصاد کم مي کند؛ اگر بودجه 
ســال آینده پیام آور افزایش نرخ تورم و گسترش سفره رانت باشد، باقي وعده ها 
و شعارها بیشتر براي سرپوش گذاشتن بر خطاي تصمیم گیري و گرفتار شدن 
در دام رانت و فساد است. بودجه اي که تورم را افزایش دهد و رانت بیفزاید، علیه 

مردم است، حتي اگر ماهانه پولي به حساب مردم واریز شود.

 بودجه براي مردم 
يا عليه مردم؟
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یادداشت
زهرا بهروزآذر ؛ مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

تهران شــهري براي همه اســت و توجه به نیازهاي 
تك تك انسان ها اعم از زن و مرد، پیر و جوان، کودك 
و سالمند، شــاغل و بیکار، متأهل یا مجرد بر عهده 
مدیریت شهري است. زنان به عنوان نیمي از جمعیت شــهر، گروه مهم و اصلي 
شهرونداني هستند که با توجه به گروه سني و یا تعداد نقش هایي که در خانواده و 

جامعه مي پذیرند، نیازمند توجه ویژه اي در شهر هستند.
امنیت به عنوان یکــي از بنیادي ترین نیازهاي انســان در جامعه، زمینه ســاز 
خالقیت، بروز استعدادها و رسیدن به کماالت انساني است. بدیهي است که بدون 
برخورداري از امنیت نمي توان انتظار کارایي از ساختار شهري به مثابه سیستمي 
از اجزا و عناصر، براي زندگي همراه با رفاه و کرامت انساني را داشت. سرزندگي، 
عدالت و امنیت شهري، با حضور گسترده و فعال همه شهروندان ازجمله زنان و 

خانواده در شهر حاصل مي شود.
 شهر تهران، شــهري اســت که برخي از نقاط آن براي زنان، از هر گروه سني و 
موقعیت اجتماعي و نقشي که در خانواده یا جامعه دارند، چه از نظر کارکردهاي 
غالب و چه از نظر ایمني و امنیت فضاهاي شهري قابل استفاده نیست و این موضوع 

در اوقات شب و تعطیالت که تردد در سطح شهر کمتر مي شود، دوچندان است.
زنان و دختران براي تحصیل و اشتغال و فراغت - که همگي از ضرورت هاي توسعه 
سرمایه انساني شهر اســت - نیازمند حضور در فضاهاي عمومي شهر هستند و 
درصورت وجود یا احساس ناامني ممکن است از برخي فرصت ها کمتر بهره مند 

شده یا کامال محروم شوند.
وقتي زنان، مادران و دختران احســاس امنیت نکنند، نمي توانند در خیابان هاي 
شــهر قدم بزنند، از بازار خرید کنند، براي ورزش و تندرستي پیاده روي کنند، با 
کودکشــان به زمین بازي پارك و بوستان بروند، از وســایل حمل ونقل یا حتي 

دستشویي هاي عمومي استفاده کنند.
باال رفتن احساس ناامني در زنان باعث پیامدها و نتایج نامطلوبي در زندگي زنان 
و در جامعه خواهد شد. رشد احساس ناامني در مادران، استفاده کمتر کودکان از 
پارك ها و حضور کمتر در فضاهاي عمومي و شکل گیري ناقص مهارت هاي زندگي 

و اجتماعي در کودکان یکي از پیامدهاي غیرمستقیم این احساس ناامني است.
فضاهــاي خالــي و بي دفــاع، فضاهــاي محصــور، مزاحمت هــاي خیاباني، 
عدم دسترس پذیري، تاریکي، بلندي بوته هاي کنار گذرگاه ها و دیگر پوشش ها ي 
گیاهي، خلوتي و یا شــلوغي بیش از حد معابر و مشاهده اشکال مختلف جرم در 
معبر، مواردي هستند که به ایجاد احساس ناامني در شهر دامن مي زنند. بنابراین 
براي تغییر و اصالح این احســاس، الزم اســت تا به طور ویژه به  ایجاد امنیت در 
شهر در ابعاد مختلف از منظر زنان و کودکان که معموال جزء گروه هاي مغفول در 

برنامه ریزي هاي شهري هستند، توجه شود.
بخشــي از احســاس امنیت در شــهر ناشــي از رویت پذیري بــاالي معابر، در 
دســترس بودن امکانات و خدمات شــهري، وجود نظارت اجتماعي در فضاهاي 
عمومي، حذف فضاهاي بي دفاع و ناامن و ایجاد تنوع کاربري است. هر چقدر بتوان 
فضاهاي عمومي شهر را براي حضور زنان و کودکان مناسب تر کرد، حضور خانواده 
نیز بیشتر مي شــود و هر چقدر این حضور افزایش پیدا کند، فرصت براي ایجاد 
و گسترش »تجارب خانوادگي« براي شــهروندان که یکي از زیربناهاي تحکیم 

خانواده است، بیشتر مي شود.
بنابراین، امن و مناسب سازي فضاهاي شهري براي زنان و خانواده به عنوان یکي از 

مهم ترین محور هاي مدیریت شهري است و به همین دلیل 
»طرح ارتقاي احساس امنیت زنان در شهر از طریق شناسایي 

و بهسازي فضاهاي ناامن و بي دفاع شهري« در دستور کار شهرداري تهران قرار 
گرفته است.

 زنان و احساس امنيت 
در شهر
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 حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر معظم انقالب اسالمي رهبری

گذشــته  روز  صبــح 
)سه شنبه( در ديدار رؤساي 3قوه و ديگر 
اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با 
اشاره به 4محور الزم براي اقتصاد كشور 
يعني حل مشكل كسري بودجه، افزايش 
سرمايه گذاري، جهش توليد و حمايت از 
قشرهاي ضعيف، خاطرنشان كردند: بايد 
با همت جدي و تالش پيگير مســئوالن، 
تأثير اجراي راهكارهاي عملي در زندگي 
مردم مشخص شــود. به گزارش پايگاه 
اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي، اقتصاد را 
موضوع اصلي كشــور خواندند و افزودند: 
اينكه در ســال هاي اخير شعار هر سال، 
موضوعي اقتصادي انتخاب شده، به همين 
دليل است؛ ضمن آنكه معيشت مردم حقا 
دچار تنگي شــده و در ماه هاي اخير نيز 

كرونا، مشكالت را بيشتر كرده است.
ايشان خاطرنشان كردند: هدف از برگزاري 
اين جلسه، بيان راهكارهاي عملي است 
كه در كوتاه مــدت نتيجه دهد و تأثير آن 
در زندگي مردم مشــخص شود كه البته 
الزمه اجــراي اين راهكارهــاي عملي و 
تأثيرگذاري آنها، همــت جدي و تالش 
پيگير رؤســاي قوا و مســئوالن مرتبط 
با 3قوه در تشــكيالت و ســازمان هاي 
آنهاســت. رهبر انقالب اســالمي قبل از 
بيان راهكارها، 2نكته مهم را بيان كردند 
و افزودند: كارشناســان براي مشكالت 

اقتصادي كشــور راهكارهاي مشتركي 
دارنــد؛ بنابراين مشــكل، نداشــتن يا 
ندانســتن راهكار نيســت، بلكه نيازمند 
همت، شجاعت و اهتمام جدي و پيگيري 

هستيم.
رهبر انقالب اسالمي نكته دوم خود را به 
موضوع تحريم ها به عنــوان يك واقعيت 
تلخ و جنايت آمريكا و شركاي اروپايي بر 
ضد ملت ايران اختصــاص دادند و يادآور 
شــدند: اين جنايت سال هاســت كه بر 
ضد ملت ايران انجام مي شود، اما در 3سال 
اخير شــدت يافته است. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي بــا تأكيد بر اينكــه براي عالج 
تحريم ها 2مسير »خنثي سازي تحريم ها 
و غلبه بر آنها« و »رفع تحريم« وجود دارد، 
گفتند: البته ما مسير رفع تحريم را يك بار 
امتحان و چند سال مذاكره كرديم، اما به 
نتيجه اي نرسيد. رهبر انقالب اسالمي با 
اشاره به مســير غلبه بر تحريم ها و بي اثر 
كردن آنها گفتند: اين مسير ممكن است 
در ابتداي كار، ســختي ها و مشــكالتي 

داشته باشد، اما خوش عاقبت است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشــان 
كردند: اگر بــا تالش و ابتكار و با ســينه 
سپر كردن در مقابل مشكالت بتوانيم بر 
تحريم ها غلبه كنيم و طرف مقابل بي اثر 
شدن تحريم ها را ببيند، به تدريج دست از 

تحريم برخواهد داشت.
ايشــان 2نكته مقدماتي خود را اينگونه 
جمع بنــدي كردنــد: مــا ظرفيت ها و 
توانايي هاي فراواني بــراي بي اثر كردن 

تحريم ها داريم؛ به شرط آنكه بخواهيم و 
همت كنيم و به دل مشكالت برويم.

حضرت آيت اهلل خامنه اي ســپس با بيان 
بعضــي از راه حل هاي پيشــنهاد شــده 
كارشناســان و متخصصان در 4سرفصل 
»كسري بودجه«، »افزايش سرمايه گذاري 
دولتــي و نهادهاي عمومــي«، »جهش 
توليد« و »حمايت از قشــرهاي ضعيف« 
ابراز اميدواري كردند كه بــا اجراي اين 
راهكارها، آثار مثبتي در اقتصاد كشور و 

زندگي مردم پديد  آيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه 
با وجود برخي كارها، شــعار سال در حد 
انتظار تحقق نيافته، افزودند: كارشناساِن 
بخش هــاي دولتــي و غيردولتي برخي 
راهكارهــاي عملياتي مشــخص را براي 
جهش توليد پيشنهاد كرده اند از جمله: 
»افزايش توليد خــودرو با اتكا به ظرفيت 
قطعه سازان داخلي«، »افزايش توليدات 
صنعت نفت با تكيه بر دانش بنيان كردن 
صنايع نفتــي« و »افزايش توليد خوراك 

دام و دانه هاي روغني«.
رهبر انقــالب همچنين بــر »ضرورت 
حمايت از قشرهاي ضعيف« تأكيد كردند 
و افزودند: اقتصاد خانواده ها به علت ركود 
تورمي در چند سال اخير به شدت تحت 
فشار بوده و اكنون نيز كرونا بر مشكالت 
افزوده و دشــواري هاي جدي معيشتي 
براي گروه هاي زيــادي از مردم به وجود 
آورده است كه بايد در اين زمينه اقدامي 

جدي انجام داد.

ايشــان »ايجاد نظــام متمركــز تأمين 
اجتماعي بــراي آحاد مــردم« و »ايجاد 
پايگاه ملي ايرانيان بــا اتصاِل پايگاه هاي 
مختلف اطالعاتي به يكديگر« را ازجمله 
پيشنهادهاي كارشناســان براي كاهش 

مشكالت مردم برشمردند.
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي در ادامه با 
تأكيد بر اينكه بايد بنــا را بر اين بگذاريم 
كه گشايشي از خارج انجام نخواهد شد، 
افزودند: كساني كه برخي چشم اميد به 
آنها دارند با ما دشــمني مي كنند؛ ضمن 
آنكه شــرايط داخلي آنها بــه هيچ وجه 
روشــن نيســت و گرفتاري هاي اخير، 
امكان صحبت و موضع گيري در مسائل 
بين المللي را به آنها نمي دهد و نمي توان 
روي حرف آنها حساب و برنامه ريزي كرد.

ايشــان همچنيــن بــه ياوه گويي هاي 
اخير 3كشــور اروپايي نيز اشاره كردند و 
گفتند: وضع آمريكا كه مشخص نيست و 
اروپايي ها هم دائماً در حال موضع گيري 
بر ضد ايران هســتند. آنهــا درحالي كه 
خودشان بيشترين دخالت هاي نادرست 
را در مسائل منطقه دارند، به ما مي گويند 
در منطقه دخالت نكنيــد و درحالي كه 
انگليس و فرانســه داراي موشــك هاي 
مخرب اتمي هســتند و آلمان نيز در اين 
مســير قرار دارد، به ما مي گويند موشك 
نداشــته باشــيد. رهبر انقالب اسالمي 
گفتند: به شــما چه ربطي دارد، شما اول 

خودتان را اصالح و بعد اظهارنظر كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: به 
بيگانگان نمي توان اطمينان كرد و به اميد 

گشايش آنها بود.
رهبر انقالب اسالمي در پايان خاطرنشان 
كردند: اگــر حركت و عمل در دســتور 
كار قرار گيــرد و كارهايي كه مي تواند به 
نفع مردم باشــد، انجام شود، يقيناً دولت 

دوازدهم پايان خوبي خواهد داشت.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمي، 
حسن روحاني، رئيس جمهور به برگزاري 
50 جلســه شــوراي عالي هماهنگــي 
اقتصادي از زمان تشكيل اين شورا اشاره 
كرد و افزود: در اين جلسات 22۶ طرح در 
بخش هاي مختلف ازجمله مســائل ناظر 
به اشــتغال، اصالح امور بانكي و بودجه، 
شفافيت، نظام پرداخت، سرمايه گذاري، 
فروش نفت و كنترل قيمت ارز و كاالهاي 

اساسي مصوب شد.

حضرت آيت اهلل خامنه ای،  رهبر معظم انقالب :

تحريمهاراخنثيكنيم
نكته

كافه مجلس

نخســتين چهــره نظامــي بــراي نامــزدي در انتخابــات 
رياست جمهوري1400 اعالم آمادگي كرد. سردار حسين دهقان، 
مشــاور فرمانده كل قوا در صنايع دفاعي در گفت وگويي با اعالم 
كانديداتوري براي انتخابات رياست جمهوري، خود را »يك عنصر 
كامال ملي و انقالبي« دانســت و درباره گرايش هاي سياسي خود 
گفت: »به اين معنا كه بگويم از جريانات سياســي متعارف امروز 
جامعه و اصالح طلب يا اصولگرا هستم، حتما وابستگي ندارم، بلكه 
به اصل اصيل و اصالت انقالب معتقدم چون برخاسته از ناب خواسته 

مردم است.« 
به گزارش ايســنا، وي درباره برنامه ها و توانمندي هاي خود براي 
رياســت جمهوري توضيح داد: »قادرم يك فضاي اجماع، تفاهم و 
گفت وگو در سطح ملي و يك فضاي گفت وگو از موضع قدرت و عزت 
با خارج را فراهم كنم و از آن طرف هم بستر حضور همه كساني را 
كه در موضع و عزم و اراده خدمت به جامعه و كشور هستند، فراهم 
كنم.« سردار دهقان كه از سال1358 به عضويت سپاه پاسداران 
درآمده است، ســابقه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
دولت يازدهم و جانشيني رئيس ستاد مشترك سپاه را در كارنامه 
خود دارد. ورود سردار دهقان به عرصه رقابت هاي رياست جمهوري 
به عنوان چهره نظامي در حالي است كه در روزهای اخير اين موضوع 
به محور بحث سياسيون تبديل شده است. برخی می گويند طي 
دوره هاي گذشته انتخابات، شخصيت هاي نظامي هيچ گاه در جلب 
نظر مردم و اخذ آراي آنها كامياب نبوده اند. محسن رضايي، علي 
شمخاني و محمدباقر قاليباف ازجمله ســرداراني بوده اند كه طي 
دوره هاي مختلف بخت خود را آزموده و از ورود به پاســتور ناكام 
مانده اند. در اغلب دوره هاي انتخاباتي، نامزدهاي نظامي حتي رقيب 
اصلي نامزد پيروز هم نبوده اند و تنهــا در انتخابات1392 بود كه 
يك فضاي دوقطبي موسوم به »سرهنگ-حقوقدان« ميان حسن 
روحاني و باقر قاليباف شــكل گرفت و قاليباف با كسب 12درصد 
آرا، پس از نامزد پيــروز، در جايگاه دوم قرار گرفــت. با اين حال، 
به نظر مي رسد كه حضور يك نظامي در انتخابات1400 به مراتب 
جدي تر از دوره هاي گذشــته است. عالوه بر ســردار دهقان، نام 
افرادي چون سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا، محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس و محســن رضايي به عنــوان نامزدهاي 
احتمالي رياســت جمهوري1400 در رســانه ها مطرح مي شود. 
بخش قابل توجهي از اصولگرايان نيــز در اظهارنظرهاي خود از 
يك رئيس جمهور نظامي استقبال كرده اند؛ پيش تر سردار محمد 
كوثري در دفاع از رئيس جمهور نظامي در برابر مخالفان گفته بود: 
»برخي ترس از اين دارند كه نظامي ها با فداكاري هايشان بين مردم 
محبوب تر شوند. اينها از اين مي ترســند كه نظامي ها مسئوليت 
بگيرند و كار را دنبال كنند و مقابل دشــمن محكم تر بايستند.« 
محمدعلي پورمختار از سرداران سابق سپاه نيز طي سخناني گفته 
بود: »من اعتقاد دارم كه اگر يك نظامي رئيس جمهور شود، حتما 
مي تواند كشور را از مشكالت نجات بدهد.« در مقابل اما گروهي 
از فعاالن سياســي مخالفت هاي خود را با رياست جمهوري يك 
شــخصيت نظامي با اســتدالل هاي مختلف ابراز داشته اند. علي 
مطهري اخيرا طي اظهاراتــي در اين باره گفته بود: »اينكه ما يك 
رئيس جمهور نظامي داشته باشيم به معناي قحط  الرجال است، 
كه ما نيروي غيرنظامي در حد رياست جمهوري نداريم و مجبور 
شــده ايم از ميان نظامي ها رئيس جمهور انتخاب كنيم.« هادي 
غفاري، از چهره هاي اصالح طلب هــم گفته بود: »روي كار آمدن 
يك رئيس جمهور نظامي امري بسيار خطرناك است؛ زيرا يك فرد 
نظامي تنها تفكر نظامي دارد و با مسائل به شكل پادگاني برخورد 

مي كند. كشور ما نيازمند يك فضاي پادگاني نيست.«

اولتيماتومبهرئيسجمهور
حسن نوروزي، عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه مصوبات 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا قانوني نيست، گفت: كشور كمونيستي 
نيســتيم كه هر چه رئيس جمهور بگويد، بگوييم درست است و از 
خود قانون وضع كند. به گزارش آنا، نوروزي در ادامه بر پاسخگويي 
رئيس جمهور در قبال » اقدامات خالف قانون« ســتاد ملي مقابله 
با كرونا تأكيد كرد و افزود: بايد در رابطه با مصوبات و فعاليت ســتاد 
ملي مقابله با كرونا از رئيس جمهور ســؤال مي پرســيديم و پاسخ 
مي گرفتيم اما اول كار مجلس است و از طرف ديگر بزرگان به ما توصيه 
مي كنند كه صبور باشيد ولي در نهايت ممكن است رئيس جمهور 
را پاسخگو كنيم. هم اكنون روحاني به بهانه كرونا به هيچ عنوان به 
مجلس نمي آيد اما معتقديم هنگام تحويل اليحه بودجه بايد خود 
رئيس جمهور به مجلس بيايد در غيراين صورت اليحه را نمي پذيريم.

تالشبرايتغييراختياراتاصلنود
نصراهلل پژمان فر، رئيس كميسيون اصل نود با بيان اينكه ضروري است 
تا تغييراتي در تشكيالت و اختيارات كميسيون اصل نود ايجاد شود، 
گفت:بسته هاي پيشنهادي دهگانه اي از سوي نمايندگان براي اصالح 
آيين نامه داخلي مجلس تدوين شده كه يكي از بسته هاي پيشنهادي 
همين طرح اصالح تشكيالت كميسيون اصل نود است كه مربوط به 
بازنگري در فعاليت و اختيارات اين كميسيون است. رئيس كميسيون 
اصل نود افزود:از جمله پيشنهادها اين است كه اعضاي كميسيون اصل 
نود همانند كميسيون هاي تخصصي مجلس هنگام بررسي بودجه و 
همچنين برنامه هاي توسعه 5ساله در كميسيون تلفيق و برنامه حضور 
داشته باشند. وي اظهار كرد: ما خواستار افزايش تعداد اعضاي دائم 
كميسيون مانند ساير كميسيون هاي تخصصي با كف و سقف 19و 

22نماينده هستيم.

چرامجلسبهدنبالاستيضاحخاوازياست
ولي اســماعيلي، نماينده گرمي از كليد خوردن طرح سؤال از كاظم 
خاوازي، وزير جهادكشاورزي در مجلس خبر داد و در شرح چرايي آن به 
تسنيم گفت:عدم استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد استان اردبيل 
و منطقه مغان در مديريت كشت و صنعت مغان، گراني و كمبود بذر و 
نامرغوب بودن و همچنين گراني سموم و كود مناسب براي كشاورزان 
ازجمله محورهاي سؤال از وزير جهادكشاورزي است. اسماعيلي اضافه 
كرد:عدم برنامه ريزي دولت براي مناطق ديم كاري، نداشــتن چرخه 
مناسب توزيع، مشكالت دامداران و نازل بودن قيمت دام زنده نسبت 
به قيمت گوشت در بازار از ديگر محورهاي سؤال از آقاي خاوازي است.

در حالي كه يك نماينده مجلس مدعي شكايت معاونت حقوقی رياست 
جمهوری از خود شــده، اگر چه دولت اين ادعا را رد كرده اما به نظر مجلس

مي رسد  مصاف قضايی پاستور با منتقدان دو آتشه اش در بهارستان 
محتمل است. دهنوي، عضو هيأت رئيسه مجلس ديروز از شكايت رياست جمهوري 
عليه خود خبر داد و در اين باره در حساب كاربري اش در توييتر، نوشت: بي صبرانه 
مشتاق حضور در دادگاه هســتم تا اثبات كنم صنعت هسته اي و صنعت فضايي 
به دست اين دولت به تعطيلي كشانده شده است. از پيشرفت ايران كوتاه نمي آيم. 
هرچند هنوز از جزئيات چرايي اين ادعا نه از ســوي دهنوي و نه از سوي معاونت 
حقوقي مجلس خبري نشــده اســت، اما پيش تر در البه الي نقد های تند و تيز 
مجلسي ها عليه رئيس جمهور و برخي وزرا  معاونت حقوقی رياست جمهوري به 
منتقدان دوآتشه اش هشدار داده بودكه درصورت اهانت، نشر اكاذيب، افترا و نسبت 
ناروا  به رئيس جمهور و دولتمردان وارد ميدان مي شود و پيگيري قضايي را حق خود 
خواهد دانست.  خبر ورود قضايي دولت به توهين كنندگان به رئيس جمهور و ديگر 
پاستورنشينان را نخستين بار22آبان ماه گذشته حسينعلي اميري، معاون پارلماني 
رئيس جمهور رسانه اي كرد و از طرح شــكايت معاونت حقوقي رئيس جمهور در 
ارتباط با نطق و اظهارنظر برخي نمايندگان كه مصداق اهانت به رئيس جمهور بود، 
خبر داد. او در شرح اين اقدام دولت، گفت: نمايندگان مجلس در ارتباط با وظايف 
خود مي توانند در تمامي امور كشور اظهارنظر كنند، اما در هيچ جاي قانون اهانت، 
نشر اكاذيب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نيست. موارد معدودي داشتيم كه نطق و 
اظهارنظري واجد همين عباراتي كه اشاره شد، بوده كه اين موارد توسط معاونت 
حقوقي رئيس جمهور در دستگاه قضايي پيگيري شده است. وي در پاسخ به اين 
سؤال كه »تاكنون شكايتي از نماينده اي شده است يا خير؟« گفت: مواردي بوده كه 

معاونت حقوقي شكايت كرده است. 

ادعایشكايتقضاييپاستور
ازمجلسيازدهم

طرحیبرایلغوتحریمها؟
 يك روز بعد از انتشار اسامي تيم سياست خارجي جو بايدن رئيس جمهور 

منتخب آمريكا، نمايندگان مجلس ايران طرحي را بررسي كردند كه دولت ديپلماسی
را ملزم به انجام يك سري اقدامات توسعه اي در صنعت هسته اي مي كند. 
ايران و 1+5 حدود 5سال قبل توافق هسته اي موسوم به برجام را به سرانجام رساندند اما 
با تغيير رئيس جمهور آمريكا، دونالد ترامپ به بهانه فاجعه آميز بودن برجام از آن خارج شد 
تا ايران را مجبور به توافق جديد كند. با اين حال ايران به اين دليل كه نمي تواند با هر تغيير 
دولت در آمريكا توافقات را تجديد كند از مذاكره ســر باز زد؛ حتي به قيمت بازگشــت 
تحريم ها و كاهش شديد درآمد هاي نفتي و ارزش پول ملي.  اين در حالي است كه حاال 
تيمي در آمريكا پيروز انتخابات شــده كه نويسندگان برجام هســتند و به همين دليل 
برجامي كه به اغما رفته بود دوباره جان تازه گرفته است. البته نزديكان جو بايدن گفته اند 
درصورتي بازگشت به برجام از سوي دولت آينده آمريكا محتمل است كه مسائل منطقه اي 
و موشكي هم موضوع توافق باشد، دو روز قبل هم كاترين اشتون، مسئول اسبق سياست 
خارجي اتحاديه اروپا درباره برجام 3 توصيه به بايدن كرده بود؛ نخست اينكه تيم خود را 
آماده سازي و تقويت كند، دوم برجام را به عنوان توافق اول قرار دهد نه توافق پاياني و دست 
آخر اينكه پايه برجام را روي اســاس مســتحكم تري قرار دهد. آنچه كــه اروپايي ها و 
آمريكايي ها به دنبال آن هستند يعني مذاكره دوباره بر سر برجام همان خواسته اي است 
كه ترامپ 4سال آن را تكرار كرد اما ايران به اين خواسته تن نداد، پس از پيروزي بايدن 
هم محمدجواد ظريف، وزير خارجه گفته بود : اگر ايران قصد مذاكره دوباره را داشت 4سال 
قبل با ترامپ اين كار را مي كرد. با اين حال همزمــان با افزايش زياده خواهي هاي اروپا و 

آمريكا ديروز ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به جلسه 
اين كميسيون گفت: در اين جلسه طرح يك فوريتي اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها را 
مورد بحث و بررســي قرار داديم. سخنگوي كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: براساس ماده4 اين طرح كه در جلسه كميسيون به 
تصويب رسيد، ســازمان انرژي اتمي ملزم به ايجاد كارخانه اي براي توليد اورانيوم فلزي 
خواهد شد. براساس توافق هسته اي ايران ملزم شد تا 10سال كه 5سال آن سپري شده 
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 سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود 
با خبرنگاران كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار دولت

شــد، گفت: امروز تحريم هاي غيرقانوني عليه 
ملت ما در شكننده ترين و ناكارآمدترين وضعيت خود در 3سال 
اخير قرار گرفته است و مردم و بازارها به روشني  ، پيام را دريافت 
كرده اند. علي ربيعــي با بيان اينكه صداي خرد شــدن ديوار 
تحريم و سياست فشار حداكثري در سراسر دنيا هم به خوبي 
شنيده شده است، تصريح كرد: علت فروريختن ديوار تحريم، 
مقاومت و ايســتادگي مردم ما در برابر قلــدري و همينطور 
به خاطر منطق ضعيف، غيرانساني و زورگويانه آن براي جامعه 
بين المللي بود نه جابه جايي دولت ها در آمريكا. ما عميقا باور 
داريم كه حتي اگــر ترامپ پيروز انتخابات آمريكا مي شــد، 
سياست تحريم نتيجه اي  جز شكست نداشت. دستيار ارتباطات 
اجتماعي رئيس جمهور با مرور برنامه هاي دولت براي مقابله با 
تحريم هاي آمريكا طي سال هاي گذشته، گفت: تالش دولت 
در ماه ها و سال هاي گذشــته، 4مرحله داشت. اول، دورزدن 
تحريم ها براي تقويت خط مقدم مبــارزه با كرونا و حمايت از 
اقتصاد ملــي. دوم، بي اعتبار كردن فلســفه وجودي فشــار 
حداكثــري از راه اعتبار بخشــيدن بــه تــاب آوري ملــي و 
تأثيرناپذير كــردن اراده دولت در تأمين معيشــت و تضمين 

سالمت مردم. سوم، تضعيف رژيم تحريم هاي يكجانبه با كمك 
ديپلماسي چندجانبه. چهارم، برگشت ناپذير كردن يا حداقل 
پرهزينه كردن اعمال تحريم ها در آينده. ما 2 مرحله را پشت 
سر گذاشــته ايم و در آستانه مرحله ســوم يعني تالش براي 
تضعيف تحريم ها با كمك ديپلماسي چندجانبه قرار داريم. اين 
مرحله حساسي در تاريخ ايران است كه مستلزم همصدايي، 
همسويي و انسجام ملي و حمايت از وزارت امور خارجه به عنوان 
سكاندار سياست خارجي است. به گزارش ايسنا، علي ربيعي 
در پاسخ به پرسشــي درباره اينكه آيا نشانه اي از عالقه مندي 
شركت هاي خارجي براي بازگشت به بازار ايران پس از انتخاب 
جو بايدن در آمريكا ديده مي شود، گفت: اخيرا تماس  هايي براي 
آمدن و مذاكره كردن شركت ها با برخي وزارتخانه ها داشتيم 
كه گزارش آن در ستاد اقتصادي دولت داده شد. تماس براي 
حضور شركت ها  صورت گرفته و روزبه روز هم بيشتر شده است. 
برخي اجازه براي بازگشايي دفاتر را دنبال مي كنند كه البته 
برخي شركت ها حضور داشتند و تعطيل نكرده بودند و قطعا 

اين شركت ها امكان بيشتري براي حضور خواهند داشت.

گوييبرخيمنجيشدهاند
او همچنين در پاسخ به سؤال خبرگزاري فارس مبني بر اينكه 
رئيس مجلس شوراي اســالمي قانون الزام دولت به پرداخت 
يارانه كاالهاي اساسي را به رئيس جمهور ابالغ كرده است، با 

توجه به اينكه دولت قبال مخالف اين طرح بوده، اوال چرا كابينه 
مجددا طرحي موازي با طرح مجلس آماده كرد و البته با توجه 
به تصويب طرح مجلس كه به قانون تبديل شــده است، اين 
طرح از چه زماني عملياتي مي شود و آيا دولت طرح خود را نيز 
مضاف بر قانون مجلس اجرايي مي كند يا خير؟ گفت: دولت 
هيچ اهمالي درخصوص سالمت و معيشت مردم ندارد. گاهي 
اظهاراتي مي شنويم گويي برخي منجي هستند. دولت همواره 
به دنبال راهكارهايي براي افزايش قدرت خريد مردم و حمايت 
اجتماعي از مردم بوده است. در مديريت اقتصادي كشور بايد 
كوتاه بيني و يكجانبه نگري وجود نداشته باشد و دولت مكلف 
به دورانديشي و اقدام مؤثر اســت. در مقطعي شاهد بوديم با 
برخی رفتارهاي خاص به نام كمك به مردم، چند برابر از جيب 
مردم كم شــد و در دراز مدت مردم آســيب ديدند. نمي شود 
عده اي بيرون گود نشسته باشــند و طرح هايی داشته باشند 
يا حرف هايي بزنند كه اجراي آن، مشــكالت عديده اي پديد 
آورد. كسي در مورد حمايت معيشتي از مردم ترديد نداشته 
و ندارد و اين طرح ها نظريه جديدي هم نيست، از زمان دولت 
دفاع مقدس همواره اينگونه طرح ها مطــرح بوده  و در دولت 
تدبير و اميد هم طرح تحول سالمت، افزايش حقوق مددكاران، 
پيشــي دادن مزد بر تورم تا سال 9۷، همسان سازي  حقوق ها، 
گسترش بيمه هاي اجتماعي و مسائلي از اين قبيل پيگيري و 
اجرا شده است و طرح حمايت معيشتي حرف جديدي نيست.

سخنگوي دولت با اشاره به مرحله حساس تاريخ ايران در تضعيف تحريم ها خواستار شد

همصدايي،همسوييوانسجاممليبرايديپلماسيچندجانبه

است اقدام به ساخت فلز اورانيوم نكند، همان زمان علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي 
اتمي گفته بود:ما يك بار فلز اورانيوم را ساختيم و اعالم كرديم كه ديگر احتياجي نداريم 
فلز اورانيوم بسازيم ولي روند ساخت آن را مي دانيم و در عين حال، نيازي به ساخت آن 

نداريم.
صالحي كاربرد فلز اورانيوم و پلوتونيوم را دوگانه عنوان و تأكيــد كرده بود: فلز اورانيوم 
مصارف نظامي هم دارد؛ البته فلز اورانيوم تهي شده مي تواند براي مصارف حفاظتي توليد 
شود. عمويي در رابطه با ديگر مصوبه كميسيون اظهار كرد: همچنين براساس ماده5 اين 
طرح كه با اصالحاتي تصويب شد، ســازمان انرژي اتمي موظف خواهد بود كه نسبت به 

طراحي رآكتور 40مگاواتي آب سنگين در مكاني مناسب اقدام كند.
ايران براساس توافق هسته اي مكلف شده بود كه تنها يك رآكتور آب سنگين داشته باشد 
كه اين رآكتور با نام خنداب در دست ساخت اســت اما با روي كار آمدن دولت ترامپ و 
بازگشت تحريم هاي هسته اي عمال عمليات ســاخت اين رآكتور به بن بست رسيده بود، 
درحالي كه ايران هشدار داده است درصورتي كه اروپايي ها نسبت به نوسازي رآكتور اراك 
اقدام نكنند ايران ساخت مدل قبلي طراحي شده را در دستور كار قرار خواهد داد؛ مدلي 
كه به ادعاي غربي ها در نتيجه فعاليت آن به نسبت رآكتور جديد، پلوتونيوم قابل توجهي 

توليد مي شود.
براساس طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها كه فوريت آن 12آبان به تصويب رسيده 
ايران ملزم اســت ظرفيت غني ســازي و توليد اورانيوم غني سازي شــده با سطح غناي 
متناســب هر يك از مصارف صلح آميز كشــور را، به ميزان ماهانه حداقل 500كيلوگرم 
افزايش دهد. همچنين چنانچه تا 3 ماه بعد از تصويب اين قانــون روابط بانكي ايران در 
اروپا و ميزان خريد نفت آنها از ايران به شرايط عادي و رضايتبخش بازنگشته باشد، دولت 

مكلف است اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند.
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الیحــه مالیات بــر ارزش 
افزوده شهرداری ها به زودی مجلس

در دستور کار مجلس قرار 
می گیــرد و نماینــدگان در بــاره آن 

تصمیم گیری می کنند. 
به گزارش همشهری، محمدرضا صباغیان 
بافقی، عضو کمیســیون شــوراها و امور 
داخلی مجلس با اعالم ایــن خبر گفت: 
»ایرادات شورای نگهبان در مورد الیحه 
مالیات بــر ارزش افزوده در کمیســیون 
رفع شــده و اکنون در نوبت دســتور کار 
مجلس است که به زودی در صحن مجلس 
تصمیم گیری می شــود. به نظر نمی رسد 

مشــکل خاصی هم در مورد تصویب آن 
وجود داشته باشد.«

 به گفتــه او ایــن الیحه اقــدام بزرگ و 
ماندگاری است که در کمیسیون بررسی و 
ایراداتی به آن وارد شده است. این نماینده 
مجلس ادامــه داد: »طراحان الیحه باید 
موضوع را برای کمیسیون شوراها بیشتر 
باز کنند چراکه کمیســیون معتقد است 
با توجه به شرایط و مشکالت مالی مردم، 
دریافت این درآمــد از آنها تبعات خوبی 
ندارد اما از ســوی دیگــر موضوع درآمد 
شهرداری هاست که باید بتوانند از طریق 

آن کسب درآمد پایدار کنند.« 

تصمیمگیریمجلسدربارهمالیاتبرارزشافزودهشهرداريها

 قطار پروژه ساماندهي و بازآفریني اراضي 
روسطحي خطوط ریلي راه آهن تهران- گزارش

تبریز به حرکت افتاده و به زودي عملیات 
اجرایي این پروژه آغاز مي شود.

اوایــل پاییز امســال بود که بــا امضــاي تفاهمنامه 
میان شــهردار تهران و مدیرعامل شــرکت راه آهن، 
بزرگ مقیاس ترین فرصت بازآفریني پایتخت موسوم 
به محور شــارباغ در فضاي روســطحي تونل راه آهن 
تهران - تبریز وارد مرحله نهایي شــد. با امضاي این 
تفاهمنامه، زمین موردنیاز شهرداري براي اجراي طرح 

تامین شد تا اجراي عملیات فاز نخست، کلید بخورد. 
اگرچه قطار ساماندهي این اراضي طي 5سال گذشته 
سرعت الزم را نداشــته، اما خوشبختانه از همیشه به 
ایســتگاه موردنظر یعني آغاز پروژه، نزدیك تر شده 
اســت. در همین ارتباط مدیرعامل سازمان نوسازي 
شــهر تهران که پروژه بازآفریني در عمل از سوي آنها 
پیگیري مي شود، به همشهري گفت: »این مسیر در 
مجموع 27هکتار وسعت دارد. عملیات ساماندهي را 
در حدود 9هکتار از زمیني که از شرکت راه آهن تحویل 
گرفته ایم، آغاز کرده ایم. تجهیز کارگاه در حال انجام 
است و ظرف 2هفته آینده، کلنگ زني به صورت رسمي 
صورت مي گیرد.« کاوه حاجي علي اکبري با بیان اینکه 
طي عملیات فاز نخست در 4نقطه کار دنبال مي شود، 

افزود: »این 4نقطه مجموعا مساحتي حدود 3هکتار 
دارند. نقشــه هاي اجرایي تهیه و پیمانکار مشــخص 
شــده اســت. 2نقطه در منطقه 17و 2نقطه دیگر در 
منطقه 18قرار دارد. گام بعدي ســاماندهي مساحتي 
حدود 6هکتار خواهد بود که طرحش تهیه شده است 
و عملیات اجرایي آن در قالب فاز دوم، ابتداي ســال 
1400شروع مي شــود.« او اظهار امیدواري کرد که 
کارهاي فاز نخست طي 6ماه آینده به اتمام رسیده و 

آماده بهره برداري شود.

بارگذارينداريم
طبق طرح برنده شده در مســابقه بازآفریني اراضي 
روسطحي خطوط راه آهن تهران- تبریز، همه المان ها 
و مبلمان ها مناســب فضاي باز شــهري است؛ یعني 
قرار نیست بارگذاري خاصي روي این اراضي صورت 
بگیرد و درواقع یك عرصه همگاني ایجاد خواهد شد. 
حاجي علي اکبــري در همین خصــوص گفت: »در 
27هکتار اراضي، یك مسیر به هم پیوسته و یکپارچه 
پیاده روي و دوچرخه ســواري احداث مي شود. جدا از 
اینها، فضاهایي براي حضور مردم، تعامالت اجتماعي و 
برگزاري مراسم آییني و مذهبي نیز ساخته مي شود.« 
او با تأکید بر اینکه اصال بارگــذاري در پروژه صورت 
نمي گیرد، افــزود: »تنها کوشــك هاي یك طبقه اي 
پیش بیني شده که متناسب با کارکرد فضا و کاربري 

الزم احداث مي شوند.« اینطور که مدیرعامل سازمان 
نوسازي شهر تهران عنوان کرد در تفاهم شکل گرفته 
قرار شــده شــهرداري براي تکمیل تونل به راه آهن 
کمك کند و در مقابل راه آهن حق بهره برداري دائم از 
فضاي روسطحي تونل را در اختیار شهرداري بگذارد. 
همچنین 180میلیارد تومان از ســوي شــهرداري 
تهران به شــرکت راه آهن پرداخت خواهد شــد و به 
ازاي آن بهره برداري یك ســوم از عرصه به شهرداري 
داده مي شود. در این میان، تاکنون 50 میلیارد تومان 
پرداخت شده است. حاجي علي اکبري موانع بعدي را 
فني و اجرایي دانســت و گفت: »اینچنین موانعي در 
پروژه هاي بزرگ مقیاس، طبیعي است؛ بنابراین نگراني  

خاصي وجود ندارد.«

تغییرشكلچندكوشكمطابقبافضايمعنويامامزاده
مدیرعامل شــرکت یادمان سازه شهرداري تهران هم 

در مورد جزئیات پروژه شارباغ توضیحاتي را ارائه کرد. 
حسن صفات در مورد پروژه شــارباغ )شار به معناي 
تعامالت اجتماعي( به ایسنا، گفت: »در مسابقه طراحي 
بازآفریني 9کیلومتر مسیر روسطحي اراضي خطوط 
ریلي حدود 240 تیم طراحي شــرکت کردند و نهایتا 
یك طرح انتخاب و به عنوان برنده این مســابقه اعالم 
شد. در طراحي انجام شده، 4زون براي شارباغ تعیین 
شده، اما به دلیل مالحظات در زون2، بررسي ها هنوز به 
اتمام نرسیده است. زون2 مسیر شارباغ، دقیقا مقابل 
امامزاده حسن خواهد بود که بر همین اساس از مشاور 
خواسته ایم کاربري کوشك هاي این زون را مطابق با 

فضاي معنوي امامزاده تغییر دهد.«
 به گفته او، تبدیــل این فضاي روگذر به بوســتان و 
فضاي فرهنگي موجب کاهش آسیب هاي اجتماعي 
در محدوده مناطــق 17 و 18 به خصــوص معتادان 

متجاهر مي شود. 

عكس:علیرضاتقوي اراضيشارباغبهطول9كیلومترازمیدانسوزنبانيبهسمتغربامتداددارد.

دوچرخه سواري روي ريل »شارباغ«
تحولبافرهنگسازي

  سال هاســت به صــورت تفریحــي 
دوچرخه سواري مي کنم. پس از شیوع 
بیماري کرونا و قرنطینه شدن در خانه 
دچار خســتگي و بي تحرکي شــدم، به همین دلیل یك بار دیگر 
سراغ دوچرخه رفتم و پا به رکاب شدم. حتي چندین بار با دوچرخه 
به محل کارم رفتم و دانشــجویان و همکارانم شگفت زده شدند؛ 
برایشان از فواید دوچرخه ســواري گفتم و به استفاده از دوچرخه 
راغب شــدند. براي تشــویق مردم به دوچرخه ســواري نیاز به 

فرهنگسازي  و فراهم شدن زیرساخت هاست.
زیرساخت دوچرخه سواري در تهران اندك است. مسیر دوچرخه 
که اصلي ترین نیاز دوچرخه سواران محسوب مي شود، در تهران 
بسیار اندك است و چون پیوســتگي ندارند در برخي از مکان ها 
دوچرخه سوار به اجبار وارد خیابان یا پیاده رو مي شود که این خالف 
قانون است اما چاره اي نیســت. با این حال، خوشبختانه مدیریت 
شهري فعلي رویکرد مناسبي را براي ایجاد زیرساخت ها و احداث 
مسیرهاي ویژه دوچرخه پیش گرفته که مي تواند به بهبود استفاده 
از این وســیله محبوب و پاك بینجامد. البته که باید سعه صدر به 

خرج داد و همراهي کرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
مورد دیگر درباره دوچرخه سواري در شهر، واکنش متفاوت مردم 
نسبت به دوچرخه سواري خانم ها در جامعه است که گاهي اوقات 
این واکنش ها آزار دهنده اســت. زیرســاخت دیگري که اهمیت 
زیادي دارد و به دغدغه دوچرخه سواران تبدیل شده، نبود پارکینگ 
رسمي دوچرخه است؛ جایي که فرد دوچرخه اش را پارك کند و 

حتي پولي هم پرداخت کند.
شخصا با این مشکالت مواجه بوده ام و باور دارم با رفع این کمبودها 
و انجام تبلیغات شهري مي توان به راحتي فرهنگسازي  کرد و وقتي 
اقشار تحصیلکرده همراه شــوند قطعا زمینه براي مشارکت سایر 

مردم جامعه هم فراهم مي شود.
پیشــنهادي که مي توان در قالب درخواســت به مدیران شهري 
ارائه داد این اســت که در خیابان انقالب مراکز علمي و آموزشي 
و فرهنگي زیادي وجود دارد و متولیان شــهر با ایجاد مسیر ویژه 
دوچرخه در این خیابان مي توانند دانشــجویان را به اســتفاده از 

دوچرخه ترغیب کنند.
وقتي تعداد زیادي از دانشجویان پا به رکاب شوند و از این وسیله 
حمل ونقل براي رفت وآمد استفاده کنند، مي توان شاهد تحولی 
بزرگ در حمل ونقل عمومي بود. بنابراین مدیران شهري براي رفع 
برخي از مشکالت نیاز به انجام کارهاي بزرگ و پرهزینه ندارند و 
با انجام کارهاي ساده اما گره گشــا مي توانند گام هاي بزرگي در 

راستاي توسعه و تحول بردارند.

حامدفوقاني
دبیر  گروه شهر

سیماانصاري
دوچرخه سوار و استاد دانشگاه

   جزئياتي از شارباغ
پروژهشارباغيكيازمنحصربهفردترينپروژههايشهري
درجنوبتهراناستكهبهبهبودفضايشهريدرمناطق
۱۷و۱۸كمكقابلتوجهيميكند.اينپروژهجزئیاتيبه

شرحزيردارد:
2۷هكتاروسعتكلعرصهاراضياست.

9كیلومترطولكلپروژهاست.
23كوشكدرمحورساختهميشود.

رويكرداصليپروژهايجادفضايسبزاست.
كوشكهاكاربريهاييازجملهايستگاهدوچرخه،موزه،

كتابخانهوكافيشاپرادارند.

درمعبرشماليجويبارسبزودرمعبرجنوبيحدفاصل
حريمپیشینراهآهنوسطحفوقانيتونلرواقسبزاحداث

ميشود.

 در طرح برنده و نهایي بازآفریني اراضي روســطحي خطوط راه آهن تهــران- تبریز در مناطق 17و 18، جــدا از ایجاد فضاهایي 
با کاربري سبز،  مسیر ویژه تردد دوچرخه نیز به اجرا در مي آید

نتایج موج هشتم نظرسنجي شهرداري تهران و ایسپا نشان مي دهد نگراني 
مردم از ابتال به کرونا در مقایسه با اوایل سال اوج گرفته و به باالترین سطح نظرسنجي

رسیده است. 
به گزارش همشهري،  محمد رضا جوادي یگانه، معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
تهران در همین ارتباط در توییتر نوشت: »دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران از ابتداي شیوع بیماري کرونا با همکاري ایسپا )مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران( 
اقدام به نظرسنجي و جمع آوري اطالعات درخصوص دغدغه هاي ایجادشده ناشي از کرونا 
کرده است. در موج هشــتم میزان نگراني مردم از ابتال به کرونا را با 2 گزینه نگراني زیاد و 
نگراني کم افکارسنجي کرده اســت. اطالعات حاصل از این نظرسنجي نشان مي دهد که 
67درصد پاســخ دهند گان به پرســش چه میزان از ابتالي خود و خانواده به کرونا نگران 
هستید، گزینه نگراني زیاد و 15درصد هم نگراني کم را انتخاب کرده اند.« مقایسه این اعداد 

در مقایسه با ماه هاي گذشته بیانگر اوج نگراني مردم از ابتال به این بیماري است.

نگرانيمردمازابتالبهكرونااوجگرفت
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چهره روز

رازهاينامهبهرئيسجمهور

رئيس كل بانك مركــزي در نامه اي به 
رئيس جمهور نسبت به يك تصميم در 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت آن هم 
بدون اينكه نماينده اي از بانك مركزي 
حضور داشــته باشــد، اعتراض كرده 
است. نامه نوشتن روساي كل بانك هاي 

مركزي به رئيس جمهور البته مســبوق به سابقه است و گاليه هاي 
مطرح شــده از ســوي عبدالناصر همتي، وراي آنچــه در نامه اش 
نوشته، خطر احتمالي رانت و فســاد را نمايان مي سازد، هرچند او 
تصميم گيري درباره ترخيص كاالهاي رســوب شده در گمرك را 
غيرعملياتي، خالف قوانين و موجب پيچيده تر شدن مشكالت ارزي 

و تجاري مي داند.
در واقع آنچه همتي را بر آن داشته دست به قلم شود و از رئيس جمهور 
كمك بخواهد، پيش از اين در روزنامه همشهري و قبل از آنكه مصوبه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اجرايي شود، كالبدشكافي و نسبت 
به عواقب حاشيه نشــين كردن بانك مركزي و فشــار البي واردات 
كاالها هشدار داده شده بود. اگر اين روزها در رسانه ها و صدا و سيما 
جلوه هايي از نمايش وفور كاالهاي اساسي و گفت وگوي انتقادي بين 
فعاالن اقتصادي و مديران دولتي مشــاهده مي كنيم نظير معماي 
نهاده هاي دامي و شتاب بي منطق قيمت كاالهاي اساسي و ضروري 
مردم، تصويري است از صداي واقعي رانت جويي و فساد گاه به بهانه 

حمايت از معيشت مردم و گاه با عنوان حمايت از توليد داخل.
به نظر مي رسد همين مســئله باعث شــده تا همتي نامه بنويسد و 
دست كم نســبت به عواقب دور زدن بانك مركزي در سياست هاي 
تجاري و ارزي هشدار بدهد چرا كه شتابزدگي و بخشي نگري مديران 
ارشد وزارتخانه هاي صمت، كشاورزي باعث شده تا حتي اصل مهم 
و تأكيد شده در مصوبه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت هم ناديده 
گرفته شود. در آن مصوبه تأكيد شــده بود كه ثبت سفارش كاالها 
متناسب با منابع ارزي تنظيم و تأييد شــود و اين اختيار به وزارت 
صمت سپرده شده بود. گذشــته از اينكه در جلسه وزارت صمت با 
وجود برخي نهادهاي نظارتي چه گذشــته، به نظر خدشه اي جدي 
به سياست هاي ارزي كشور وارد شده و تصميم گيرندگان آن جلسه 
بدون درنظر گرفتن ميزان بودجه ارزي دولت خواستار تأمين فوري 
ارز كاالهاي اساسي شده اند. يعني بدون اينكه توجه كنند دولت فقط 
10.5ميليارد دالر ارز براي كاالهاي اساســي دارد، از بانك مركزي 
خواسته شده تا دالر 4200توماني تزريق كند. يعني رانت توزيع شود، 
پس يك راز معماي بازار مرغ و نهاده هاي دامي در همين رانت نهفته 
است. سؤالي كه بي پاســخ مي ماند اين است كه آيا وارد كردن كاال و 
انباشته شدن آن در گمركات بدون اينكه ارزي براي آن وجود داشته 
باشد، منطقي اســت؟ اين رويه در گذشــته هم تكرار شده و روشي 
فسادآور براي خالي كردن خزانه ارزي دولت است و بهترين راه هم 

ايجاد كمبود  در بازار داخلي است.
اكنون نوبت آقاي روحاني، رئيس جمهور محترم است تا از شكل گيري 
پديده مخرب و ناسالم در اقتصاد كشور از كانال معامالت ارزي تجاري 
و ترخيص كاالها از كمرگ بدون كد رهگيري جلوگيري كند و دستور 
توقف فوري اجراي ناقص مصوبه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت را 
بدهد و نگذارد اعتبار دولت مخدوش شود. خاطره تلخ ارز 4200تومانی 
را فراموش نكرده ايم كه نتيجه آن پرونده هاي عدم بازگشــت ارزهاي 
صادراتي بود و حاال قرار است ارز 4200تومانی جنبه ديگري از فساد 

را شكل دهد در قالب پرونده هاي تعهدات وارداتي!
پشت صحنه نمايش ترخيص فوري و واردات بي حساب و كتاب كاالها 
به گمرك، نه كمك به معيشــت مردم كه گروگان گرفتن آن براي 
رانت 16هزار توماني به ازاي هر دالر است. اين بساط را جمع كنيد 
و 16هزار تومان را به مردم بدهيد و بگذاريد هركه مي خواهد تجارت 
كند با نرخ واقعي تجارت كند، نه اينكه با معيشت مردم و خزانه دولت.

تالطمهايارزيكهازمهرماه1397تاكنونبهطورمداومتكرارشده گفت و گو
صرفنظرازمعضالتاقتصادي،چالشهاياجتماعيهمداشتهوبه

سطحنگرانيمردموانتظاربرايافزايشقيمتهادامنزدهاست.
بهزعماقتصادداناننوســانهايقيمتارزيانرخبرابريريالدر
برابردالرآثارمخربزياديبراقتصادداردواينآثاراقتصاديبهويژهدرطوليكسال
گذشتهبهشدتجامعهراتحتتأثيرخودقراردادهاست.هماكنونهريكواحدازپول

مليآمريكابرابربا250هزارواحــد)ريال(ازپولمليايران
استوكاهشنرخبرابريريالدربرابردالراگرچهخودازتورم
وچندينعاملديگرازجملهعرضهوتقاضاتأثيرميپذيرداما
بهصورتيكاثرچرخشيبهتورمهمدامنزدهاست.آنچه
واضحاستيكيازداليلرشــدبيشازحدقيمتهردالر
آمريكاكهدرماههايگذشتهوتاقبلازانتخاباتآمريكا،تا

محدوده32هزارتومانهمپيشرفت،كاهشدرآمدهايارزيايرانتحتتأثيرتحريمها
استبههميندليلهماكنوناطالعازنوسانروزانهقيمتارزبهيكيازدغدغههاياصلي
وروزانهمردمتبديلشدهچراكهافزايشنرخآنبهطورمستقيمدرزندگيومعيشتآنها
اثردارد.برهميناساسپرسشاصليايناستكهبرايترميموبهبودوضعيتنرخبرابري
ريالدربرابردالرچهبايدكرد؟وحيدشقاقيشهري،رئيسدانشكدهاقتصاددانشگاه
خوارزميدرگفتوگوباهمشهريبهتشريحبرخيعواملمؤثربرقيمتدالرپرداختهو
معتقداستبراياينكهمشكلدالرحلشودبايدوزنعواملدرونييااقتصادينسبتبه

عواملبيرونيبيشترشودوراهحلآنهماصالحساختارهاياقتصادياست.
بهگفتهاومااز5سالپيشفرصتسوزيكردهايمچراكهراهحلكاهشنوسانهايقيمت
دالراصالحاتساختاريدروناقتصاداستكهمامتأسفانهفرصتاصالحآنهاراازدست
دادهايموچونبهموقعايناصالحاتراانجامندادهايمهماكنونوزنعواملغيراقتصادي
وبيرونيبربازارارزپررنگترشدهاست.بااينحالاوبراينباوراستكهباانجامبرخي

اقداماتفوريميتوانوضعيتبازارارزرابهبودبخشيد.

ثبت نام وام يك ميليون 
توماني مصوب ســتاد 
مقابله با كرونا آغاز شده 
و آنگونه كه رئيس مركز 
روابط عمومي و اطالع رســاني وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي مي گويد: فقط كســاني 
مي توانند براي وام حمايت جبراني معيشت 
خانوارها ثبت نام كنند كه جزو 60ميليون نفر 
دريافت كننده يارانه معيشتي هستند و البته 

درآمد ثابت نيز ندارند.
به گزارش همشهري، براساس مصوبه جديد 
ستاد مقابله با كرونا، دولت مكلف به حمايت از 
معيشت خانوارهاي ضعيف و كم درآمد شده 
و بايد اين كار را با پرداخــت حمايت ماهانه 
100هزار توماني و همچنيــن پرداخت وام 
قرض الحسنه يك ميليون توماني انجام دهد. 
پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد جامعه 
هدف كمــك بالعوض 100هــزار توماني از 
طريق پايگاه اطالعاتي رفاه ايرانيان استخراج 
شــده اما به لحــاظ حقوقــی پرداخت وام 
يك ميليون توماني بايد پس از ثبت تقاضاي 

خانوارهاي مشمول انجام شود.

كمكبالعوضبراي29.7ميليوننفر
وزارت كار به عنوان مجري تكاليف دولت در 
حمايــت جبراني از معيشــت خانوارها وارد 
عمل شده و در مورد نخستين تكليف يعني 
حمايت بالعــوض 100هــزار توماني براي 
4ماه، فهرست مشموالن را تهيه كرده است. 
حامد شــمس، رئيس مركــز روابط عمومي 
و اطالع رســاني وزارت كار در گفت وگــو با 
همشــهري، تعداد خانوارهاي مشمول اين 
يارانه را 11ميليون خانوار با جمعيت حدود 
29.7ميليون نفر اعــالم مي كند و مي گويد: 
اسامي اين خانوارها از طريق پايگاه اطالعات 
رفاه ايرانيان و براســاس مبنــاي اطالعات 
فروردين99 استخراج شده و نيازي به ثبت نام 

يــا مراجعه حضوري بــه ادارات وابســته به 
وزارت كار ندارند. او مي گويد: اين خانوارها، 
بخشــي از جمعيت بيش از 60ميليون نفري 
دريافت كننده حمايت معيشــتي هســتند 
كه فاقــد درآمد ثابــت هســتند؛ بنابراين، 
آن دســته از خانوارهاي مشــمول حمايت 
معيشتي كه در دســته حقوق بگيران بخش 
دولتي، عمومي و خصوصی قــرار مي گيرند 
يا بازنشســته و مســتمري بگير قرار دارند، 
مشمول حمايت 100هزار توماني نخواهند 
بود. براســاس مصوبه ســتاد مقابله با كرونا، 
اين يارانه 100هزار توماني با عنوان حمايت 
جبراني معيشت خانوارها به مدت 4 ماه از آذر 
تا اســفند99 به خانوارهاي هدف پرداخت 

مي شود.

پرداختوامفقطباثبتنام
در مورد دومين تكليف دولــت در حمايت 
جبراني معيشــت خانوارها، يعني پرداخت 
وام يك ميليــون توماني نيــز جامعه هدف، 
همــان خانوارهاي مشــمول دريافت يارانه 
معيشــتي فاقد درآمــد ثابت هســتند؛ اما 
پرداخت آن متكي به فهرســت تهيه شده از 
پايگاه رفاه ايرانيان نيست و خود سرپرستان 
خانوارها بايد نسبت به ثبت نام براي اين وام 
اقدام كننــد. رئيس مركز روابــط عمومي و 
اطالع رســاني وزارت كار مي گويد: به لحاظ 
حقوقي پرداخت وام بايد در پاسخ به تقاضاي 
افراد انجام شــود و بر اين اساس متقاضيان 
وام يك ميليون توماني بايد طبق شيوه اعالم 
شده تقاضاي خود را به ثبت برسانند. آنگونه 
كه شــمس مي گويــد و در اطالعيه وزارت 
كار نيز ذكر شــده، ثبت نام اين وام براي همه 
خانوارهاي حاضر در فهرست 60ميليون نفري 
حمايت معيشــتي مجاز اســت اما درنهايت 
پرداخت وام منوط به نداشــتن درآمد ثابت 
خواهد بود و بر همين اســاس درخواســت 

حقوق بگيران و مستمري بگيران رد مي شود.
طبق اعالم وزارت كار، زمان ثبت نام اين وام 
رسما از اول وقت ديروز )سه شنبه( آغاز شده 
و به مدت يك هفته تــا 11آذر ادامه دارد؛ اما 
به گفته شمس، سامانه ثبت نام متقاضيان از 
همان روزي كه رئيس جمهور خبر پرداخت 
وام يك ميليوني را رسانه اي كرد فعال بوده و 
در همان ساعت اول انتشــار خبر، 5هزار نفر 
ثبت نام كرده اند. طبــق اطالعيه وزارت كار، 
سرپرستان خانوارهاي متقاضي اين وام بايد 
كد ملي خود را از طريق ســيم كارتي كه به 
نام خود آنهاست به سر شماره6369 ارسال 
كنند و منتظر بمانند تا پس از پايش اطالعات 
متقاضيان از 12 تا 19آذر، از طريق سر شماره 
v.refah به پيامك آنها پاسخ داده شود. طبق 
اعالم وزارت كار، بازپرداخت وام يك ميليون 
تومانــي جديد، از محــل يارانه معيشــتي 
خانوارها در 30قسط انجام مي شود و ماهانه 
حدود 35هزار تومان از حســاب سرپرستان 
خانــوار دريافت كنندگان يارانه معيشــتي 

كسر مي شود.

منابعكافياست
دولت بــراي پرداخت حمايــت بالعوض 
بــه 29.7ميليون نفــر به مدت 4 مــاه به 
11هزارو880ميليارد تومان منابع نياز دارد. 
همچنين با توجه بــه تقاضاي 87درصدي 
خانوارهاي حاضر در فهرست يارانه معيشتي 
براي دريافت دور اول وام يك ميليون توماني، 
اگر دوباره كــف تقاضــاي وام يك ميليون 
توماني به اين ميــزان برســد، دولت بايد 
حداقــل بــه 9ميليون و570هــزار خانوار 
مبلغ 9هزارو570ميليارد تومان تسهيالت 
بپردازد. بر اين اساس مجموع منابع موردنياز 
دولت براي اجــراي تكاليف جديد حمايتي 
بــه 21هزارو630ميليارد تومان مي رســد 
كه بيش از يك ســوم كل منابع اختصاص 
يافته بــه مديريت كروناســت. پيش ازاين 
از مجمــوع 75هزار ميليــارد تومان منابع 
تأمين شــده براي مديريــت دوران كرونا، 
حدود 20هزار ميليــارد تومان به پرداخت 
تســهيالت كمك وديعه مسكن اختصاص 
يافته و 23هزار ميليــارد تومان به حمايت 

از مشاغل و كســب وكارهاي آسيب ديده از 
كرونا كنار گذاشته شد كه البته فقط بخشي 

از آن پرداخت شده است.
طبق گفته رئيــس مركز روابــط عمومي و 
اطالع رســاني وزارت تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعي، بــا همــكاري بانــك مركزي و 
بانك هاي عامــل اين ميزان اعتبــار تأمين 
شده و مشكلي در پرداخت حمايت جبراني 
معيشــت خانوارها وجود نــدارد. همچنين 
سازمان برنامه وبودجه كشور، مابه التفاوت نرخ 
سود تســهيالت بانكي و نرخ سود تسهيالت 
قرض الحسنه را متعهد شده و وام يك ميليون 
توماني با 4درصد كارمزد به متقاضيان واجد 

شرايط پرداخت خواهد شد.

فهرستيارانهمعيشتيبستهاست
حدود يك سال از دستور رئيس جمهور براي 
پرداخت حمايت معيشــتي به 18ميليون 
خانــوار يارانه بگير كم درآمــد مي گذرد و 
حمايت هــاي جديد كرونايي نيــز فقط به 
خانوارهاي حاضر در اين فهرست اختصاص 
يافته است. به گفته شمس، با اجرايي شدن 
دســتور رئيس جمهور، وزارت كار اعتراض 
خانوارها را بررسي كرده و خانوارهاي واجد 
شرايط را به فهرست يارانه معيشتي اضافه 
كرده اما از ابتداي امسال عمال اين فهرست 
بسته شده و حداقل تا زماني كه دولت مصوبه 
جديدي در اين زمينه صــادر نكند، امكان 
اضافه كردن افراد جديد وجود ندارد. اين در 
حالي است كه دستور كسر اقساط 30ماهه 
وام يك ميليون توماني از محل منابع مربوط 
به حمايت معيشتي، نشانه اي است از اينكه 
پرداخت يارانه حمايت معيشتي حداقل تا 
30 ماه ديگر به خانوارهاي مشمول پرداخت 
خواهد شد و در اين دوره زماني يقينا تعداد 
خانوارهاي نيازمند حمايــت تغيير خواهد 

كرد.

واميكميليونتومانيفقطبهخانوارهايفاقددرآمدثابتميرسد

وحيد شقاقي شهري، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در گفت وگو با همشهري:

براساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا، وام يك ميليون توماني فقط به مشموالن يارانه معيشتي كه فاقد شغل و درآمد ثابت هستند پرداخت مي شود
یارانه

سكه و طال

به دنبال اعمــال محدوديت هاي شــديد و مالیات
تعطيلي الزامــي برخي كســب وكارها در 
شــهرهاي داراي وضعيت نارنجــي و قرمز، 
رئيس كل ســازمان امور مالياتي كشــور از 
تصويب و اجراي بســته جديــد مالياتي در حمايت از مشــاغل 

به شدت آسيب ديده از كرونا خبر داد.
به گزارش همشهري، اميد علي پارسا اعالم كرد: به سبب اوج گيري 
مجدد شــيوع بيماري كوويــد-19 و اعمــال محدوديت هاي 
شديد و تعطيلي الزامي برخي كســب وكارها در شهرهاي داراي 
وضعيت نارنجي و قرمز )بنا به اعالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكي(، مشاغل و كســب وكارها و فعاليت هاي شديدا 

آسيب ديده از كرونا )بنا به تشخيص كارگروه اقتصادي مقابله با 
پيامدهاي اقتصادي كرونا( كه در شهرهاي مذكور قرار مي گيرند، 

از حمايت هاي دولت بهره مند مي شوند.
او درخصوص مفــاد اين بســته حمايتي گفت: براســاس اين 
مصوبه، موارد مقــرر در قانــون ماليات هاي مســتقيم و قانون 
ماليات بــر ارزش افزوده بــراي مهلت زماني اعتــراض به اوراق 
مالياتي كه آخرين مهلت آن از تاريخ يكــم آذرماه1399 لغايت 
يكم بهمن ماه1399 باشــد، و نيز احكام اجراي ماده238 قانون 
ماليات هاي مســتقيم و ماده29 قانون ارزش افزوده براي مدت 

مذكور، به مدت يك و نيم ماه تمديد مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، همچنين با اشــاره به تمديد 
يك ماهه مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم 
و چهارم سال1399 و سررســيد پرداخت ماليات آن براي همه 
مؤديان مالياتي براساس اين مصوبه، اظهار كرد: بخشودگي جرائم 
پرداخت نشــده بدهي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع 

عوارض مصوب 22دي ماه1381 به شرط پرداخت اصل ماليات و 
عوارض تا پايان ســال1399 تمديد مي شود. پارسا افزود: صدور 
يا تجديد پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي موضوع ماده186 
قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان سال1399 نيز براساس اين 
مصوبه، نياز به اخــذ گواهي پرداخت يا ترتيــب پرداخت بدهي 
مالياتي نخواهد داشــت. او همچنين تأكيد كرد: تمامي عمليات 
اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم 
)وصول ماليــات( تا 10بهمن ماه1399 براي اشــخاص حقيقي 

متوقف مي شود.
طبق اعالم سازمان امور مالياتي، رئيس كل اين سازمان درخصوص 
ديگر مصوبات اين بســته حمايتي نيز اعالم كرد: آخرين مهلت 
تســليم اظهارنامه ماليــات عملكرد اشــخاص حقوقي موضوع 
ماده110 قانون ماليات هاي مســتقيم كه در بــازه زماني يكم 
آذرماه1399 لغايت يكم بهمن ماه1399 باشد نيز با توجه به اين 

مصوبه، تا تاريخ 15بهمن ماه1399 تمديد خواهد شد.

بستهجديدمالياتي
برايحمايتازمشاغلكرونازده

افتقيمــتاونسجهاني
طالبااعالمخبركشــف
نخستينواكسنكروناآغاز
شدوحاالاخبارموفقيت
آميزبودنسومينواكسن،قيمتهراونسطال
راروزگذشتهبا0.۶9درصدكاهشتا1۸25دالر
و20سنتپايينكشيدكهپايينترينرقمطي
4ماهگذشتهبودهاســت.پيشبينيميشود
همانطوركهدربازارهايجهانيپسازانتشــار
اينخبروتأييدسازمانجهانيبهداشت،ديگر
عواملمؤثردرحاشيهقرارگرفتهاند،بازارهاي
داخلينيزازاينروندمتاثرشوند.دربازارداخلي
ايرانكهتحوالتشمتاثرازنرخدالردرصرافيها
ارزيابيميشوداما،روندكاهشنرخطالوسكهاز
مدتيقبلازكشفواكسنآغازشد.قطعيشدن
خروجترامپازكاخسفيدباايجادسيگنالهاي
مثبتدربازارارز،دالرراتاحولوحوش24هزار
تومانوسكهراتانزديكيكفكانال11ميليون
تومانيپايينكشيدهاست.باحسيناسدينيا،
كارشناسبازارارزوطالدربارهاحتماالتآينده

بازارطالوسكهگفتوگوكرديم.

تأثيركاهشقيمتاونسجهانيو
روندنزولينرخدالردربازارارزبرقيمتطالو

سكهايرانچهخواهدبود؟
در بــازار جهانــي طــال به دليل اينكــه تقاضاي 
هندوســتان و چند كشــور ديگر بــراي اين فلز 
كاهش يافته، قيمت طال هم كاهــش پيدا كرده 
ولي بازار طال و سكه ايران عمدتا متاثر از نرخ دالر 
به ريال اســت تا نرخ جهاني طال. با انتخاب بايدن 
به رياست جمهوري آمريكا دالر روند نزول قيمت 
را طي مي كند و هم اكنون حول و حوش 25هزار 
تومان است اما انتظار مي رود كه از اين هم پايين تر 
برود. تا زماني كه بايدن رســما روي كار بيايد اين 
روند ادامه خواهد داشــت و با آغاز كار بايدن يك 
كاهش آخري را خواهيم داشت و ممكن است دالر 
حوالي 20هزار تومان تثبيت شود. با دالر 20هزار 
توماني طبيعتا طال مي توانــد بيش از قيمت هاي 

كنوني كاهشي باشد.
اينبهاينمعنياســتكه20هزار

تومانرانرختعادليدالرميدانيد؟
 نرخ تعادلــي دالر حول و حــوش 22 تا 24هزار 
تومان است، به اعتقاد من بعد از تثبيت كوتاه مدت 
دالر روي نرخ 20هزار تومــان، آرام آرام قيمت به 
نرخ تعادلي كه همان 22 تا 24هزار تومان اســت 

برمي گردد.
نرختعادليسكه11ميليونتومان
برآوردميشود،بهنظرشماامكاناينهستكه

سكهبهزير11ميليونتومانبرسد؟
بله اين امــكان وجود دارد و بــه اعتقاد من حتما 
اين اتفاق مي افتد و حتي ممكن اســت پايين تر از 
10ميليون تومان هم برود ولي نرخ تعادلي ســكه 
بين 10 تا 11ميليون تومان اســت و در بلندمدت 
مثال بازه زماني يكســاله در همين نــرخ تعادلي 
تثبيت خواهد شــد ولي در فرصتي كــه تا زمان 
رياســت جمهوري بايدن باقي مانده چشم انداز ما 

قطعا كاهشي است.
كشــفواكســنكرونــاعامل
تأثيرگذاريبركاهشنرخجهانيطالعنوان
ميشود.بهجزاين،چهعامليرادربهاياونس

جهانيمؤثرميدانيد؟
در بلندمدت وضعيت اقتصادي آمريكا عاملي است 
كه مي تواند در بازار جهاني طال تأثير بگذارد اما در 
كوتاه مدت كشــفياتي كه در زمينه واكسن هاي 
مختلف كرونا در حال وقوع است و كاهش تقاضاي 
هند و چين در بازار طال، عوامل مؤثرتري محسوب 
مي شــوند كه باعث مي شــوند نرخ طالي جهاني 
بيشتر به ســمت پايين ميل داشــته باشد. اما در 
بلندمدت روند حركت اونــس مي تواند صعودي 
باشد. هم اكنون و تا دوسه ماه آينده، هم بازار داخلي 
طال و هم بــازار جهاني عمدتا نزولي اســت، البته 
با روي كار آمدن بايدن، هــم در بازار جهاني طال 
تنش ها كمتر مي شــود و مي تواند طال را تضعيف 
كند و هم در بازار ايران، اما تا 2 ماه آينده نيز به نظر 
مي رسد چه در دنيا و چه در ايران، ما نمي توانيم در 

بازار طال چشم انداز رشدي داشته باشيم.
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قيمتارزدرماههايگذشته
نوسانزياديداشتهاست.داليلاين

نوسانهاچيست؟
هم اكنون دو دســته عامل بر بــازار ارز 
اثــردارد. يك دســته عوامــل دروني يا 
اقتصادي اند و دسته ديگر عوامل بيروني 
هســتند. به طور كلي قيمت دالر بستگي 
به عوامل اقتصــادي و بين المللي دارد و 
طبيعتا هر يك از اين عوامل سهمي را در 
قيمت دالر ايفا مي كنند و اگر اين عوامل 
تغيير كنند يا اصالح شوند مي تواندمنجر 

به نوسان قيمت دالر شوند.

بهصــورتجزئيتــراين
عواملبيرونيودرونيچههستند؟

عوامل دروني يا اقتصــادي كه بر قيمت 
ارز تأثير دارند عبارتند ازبدهي خارجي 
ايــران، كســري هاي تجــاري، ناترازي 
ارزي، تفاوت تورم داخل و خارج و اخيرا 
شيوع كرونا كه مبادالت تجاري ايران با 
كشور هاي منطقه را تحت تأثير قرار داده 
است. در مورد عوامل بيروني هم به طور 
مثال مي توان به انتخابات آمريكا اشــاره 

كرد كه بر بازار ارز اثر گذاشت.
سهمكدامعاملبربازارارز
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بازار ارز نيازمند اصالحات اقتصادي است
بيشتراست؟

با اصــالح عوامل دروني مي تــوان وزن 
عوامل بيروني را كم كرد به طور مثال وزن 
عاملي چون انتخابات آمريكا در اختيار ما 
نيست و صرفا نتايج آن بر بازار ارز منعكس 
مي شود. مثال اگر آمريكا به برجام بازگردد 
و در نتيجه آن دامنــه تحريم ها كمترو 
صادرات نفت بيشتر شــود، قيمت ارز با 
كاهش مواجه مي شــود. اما نكته اصلي 
اينجاست كه بايد از طريق اصالح عوامل 
دروني وزن عوامل بيروني را كم كرد. اما 
ما متأسفانه فرصت اصالح آنها را از دست 
داده ايم و چون به موقــع و به هنگام اين 
اصالحات ســاختاري را انجام نداده ايم 
هم اكنــون وزن عوامــل غيراقتصادي و 

بيروني بر بازار ارز پر رنگ تر شده است.
مثاًلچهكارهاييبايدانجام

ميشد؟
يكي از مزيت هاي اقتصادي ايران پايين 
بودن ميــزان بدهي هــاي خارجي ايران 
است كه نقطه مثبتي براي بازار ارز است 
اما همچنان تورم رو به افزايش اســت و 
كســري هاي تجاري ايران مشهود است 
ضمن اينكه هنوز ســاماندهي و مديريت 
واردات صورت نگرفته و برنامه مشخصي 
براي توســعه صادرات غيرنفتي نداريم. 
درحوزه صــادرات نفت نيــز حرف هاي 
متناقض زده مي شــود. گفته مي شــود 
صــادرات نفت ايران بيشــتر شــده اما 
اطالعات و آمارها در اين باره هنوز مبهم 
اســت. در بحــث قاچاق كاال هــم هنوز 

موفقيتي به دست نيامده است.
بيمــاري كرونا را هم نتوانســته ايم مهار 
كنيم و آمار ها رو به افزايش است در نتيجه 
اين موضوع تجارت ايران با كشــور هاي 
همســايه را تحت تأثير قرارداده و منجر 
به تغيير تراز تجاري ايران شده است اين 
خود مي تواند، تبادالت تجــاري ايران با 

كشور هاي پيراموني را با مشكالتي مواجه 
كند. اينها همه عوامل داخلي اند كه بايد 
براي اصالح آنها در گذشته فكري مي شد.
برايساماندهياينعوامل

اكنونچهبايدكرد؟
ســاماندهي همه اين عوامل زمانبر اســت 
و ممكن اســت ما نتوانيم به ســرعت اين 
عوامل را ساماندهي كنيم، بهتر بود از 5سال 
پيش در اين زمينه برنامه ريزي مي كرديم 
اما برخي ديگر از اين عوامــل اقتصادي را 
مي توان دست كم در كوتاه مدت  ترميم كرد.

مثلچهعواملي؟
مثاًل بحث حذف قاچــاق كاال يك اقدام 
كوتاه مدت است و خيلي هم زمانبر نيست. 
حذف و ريشــه كني قاچاق كاال نيازمند 
اقدامــات جدي براي شــفافيت و حذف 
رانت هاي اقتصادي است اما در كوتاه مدت 
مي توان بــا آن مقابله كرد. هرســه قوه 
مي توانند برخي اصالحــات را با جديت 
شــروع كنند. تصميم بگيرند و تا حدود 

زيادي جلوي قاچاق كاال را بگيرند.
ميــزان قاچاق كاال در ايران ســاالنه بين 
15تا 25ميليارد دالر اســت كه اتالف و 

هدر رفت منابع ارزي كشور است. حذف 
اين ميزان هدر رفت منابع ارزي، فقط نياز 
به همت و تالش مضاعــف دارد. يا بحث 
مديريت و ســاماندهي واردات را مي توان 
سريع تر از ســاير عوامل اقتصادي انجام 
داد و در عين حال ناترازي ارزي را بهبود 
داد. بحث ناترازي ارزي نيازمند اصالحات 
ساختاري دراعتبار سنجي صادركننده ها 
و واردكننده هاســت. مثال اعتبار سنجي 
و بررســي ســوابق صــادر كننده هــا و 
واردكننده ها را انجام داد و سرعت بخشيد 
و مشوق هايي به صادر كننده  هاي با حسن 
سابقه درنظر گرفت تا ناترازي ارزي جبران 
شود. همچنين بحث كاهش كسري هاي 
تجاري غيرنفتي نيازمند يك برنامه ريزي 
براي توســعه صادرات غيرنفتــي مانند 

مديريت و ساماندهي واردات است.
اقداماتبلندمــدتبراي
بهبــودوضعيتبازارارزشــاملچه

اقداماتياست؟
ما از 5ســال پيــش بايــد برنامه ريزي 
مي كرديم. به طور مثال مهار تورم نيازمند 
مهار رشــد نقدينگي اســت و مهار رشد 

نقدينگي خود نيازمند اصالحات بانكي و 
نظام بودجه ريزي و اصالحات مالي است و 
اين كار زمانبر است. همچنين رفع ناترازي 
بانك ها كه يكي از عوامل رشد نقدينگي 
و تورم اســت نيازمند منابع و زمان است. 
البته در بحث انضباط مالي دولت هم كه 
يكي از ريشه هاي رشــد نقدينگي است 

مي توان تصميم هاي سخت گرفت.
برخــي از عوامــل اقتصــادي داخلي را 
مي توان در كوتاه مدت اصالح يا دست كم 
ترميم كــرد و برخي ديگر نيــاز به زمان 
دارد. اگر برنامه ريزي ما در 5سال گذشته 
به گونه اي بود كــه اصالحاتي را در حوزه 
اقتصاد انجــام مي داديم ســهم عوامل 
بيروني اثر گذار بر قيمت ارز كمتر مي شد. 
هر چقدر سهم عوامل اقتصادي و داخلي 
را پر رنگ تر كنيم ، اثر بخشي آنها بيشتر  
و ســهم عوامل خارجي كمتر مي شود. 
اگر قواي سه گانه بخواهند تصميم هاي 
سخت بگيرند مي توانند بخشي از عوامل 
داخلــي را مديريــت كننــد و خود آن 
مي تواند نقش عوامل بيرونــي را بر بازار 

ارز كمرنگ تر كند.

كارشناس بازار طال و ارز در گفت وگو با همشهري پيش بيني كرد
كاهشقيمتسكهتازير10ميليون
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ساعت پايان كار مشاغل مشمول گروه 
يك چگونه تعيين شده است؟

در فهرست اين گروه برخي مشاغل حياتي مانند امداد، 
آتش نشــاني، اورژانس و مراكز بهداشــتي و درماني، 
داروخانه ها و... قرار دارند كه با توجه به ماهيت و نحوه 
خدمات ارائه شده توسط اين مشاغل، فعاليت آنها بدون 
هيچ گونه محدوديت زماني و به صورت شــبانه روزي 
خواهد بود. عالوه بر آن برخــي واحدهاي صنفي كه 
كاالها و خدمات ضروري مورد نيــاز مردم در اين ايام 
را ارائه مي كنند مانند خواربار فروشي ها، فروشگاه هاي 
زنجيره اي، مراكز تعميرات لوازم خانگي، گوشي تلفن 
همراه، تبلت و كامپيوتر، قطعات يــد كي و خدمات 
خودرو، ميوه فروشي و... در فهرست مذكور قرار دارند 
كه حداكثر ساعت كار آنها تا ســاعت 9شب آن هم با 
رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي خواهد بود. عالوه 
بر آن برخي از اين مشاغل و كسب و كارهاي مشمول 
گروه يك در مراكز و پاساژها قرار گرفته اند كه ساعت 
پايان كار آنها در توافق با هيأت مديره اين مراكز تعيين 
مي شود و برخي از اين مراكز ساعت فعاليت فروشگاه ها 
را از 10صبح تا 5يا 6 بعدازظهر تعيين كرده اند اما در 
هر صورت حداكثر زمان پايان كار اين مشاغل ساعت 

9شب خواهد بود.
علت فعاليت برخي واحدهاي صنفي با 

كركره هاي نيمه باز چيست؟
مشاغلي كه مشــمول گروه يك هستند نه تنها منعي 
براي فعاليت در ســاعت مقرر و برمبناي پروتكل هاي 
بهداشــتي ندارند، بلكه ملزم به ارائه خدمات به مردم 
هستند. اما در مورد مشــاغل مشمول گروه بندي 2تا 
4هرگونه فعاليت واحدهــاي صنفي برمبناي ابالغيه 
ســتاد ملي مقابله با كرونا ممنوع است و اينكه چنين 
واحدهايي با كركره نيمه باز يا نصفه نيمه به مشتريان 
خدمات ارائه كنند، تخلف اســت. با وجود اين ممكن 
است به دليل باز بودن بانك ها، برخي واحدهاي صنفي 
براي رتق و فتق اموري مانند پاس كردن چك يا انجام 
مبادالت مالي خود نيازمند بازگشايي واحد صنفي براي 

برداشتن مثال دسته چك و مراجعه به بانك باشند كه 
در اين موارد كركره چنين واحدهاي صنفي به صورت 
نيمه باز است تا ضمن انجام اين امور مشتري نيز براي 
دريافت كاال يا خدمات به اين واحدهاي صنفي مراجعه 
نكند، اما اين واحدها حق ارائه خدمات يا فروش كاال به 

مشتريان را ندارند.
اما برخي واحدهاي خارج از شمول گروه 
يك با كركره نيمه باز به مشتريان خدمات مي دهند، 

علت چيست؟
به جز مشاغل قرار گرفته در گروه يك ارائه خدمات يا 
فروش كاال توسط ساير مشاغلي كه در فهرست گروه 
2تا 4قرار دارند حتي با كركره نيمه باز ممنوع است. با 
وجود اين بايد درنظر بگيريم كه ارائه خدمات توسط 
مشاغل گروه يك نيز نيازمند همكاري با برخي مشاغل 
قرار گرفته در ساير گروه هاي كااليي است كه در چنين 
مواردي فعاالن صنفي ناگزيــر به همكاري با يكديگر 
براي ارائه خدمات هستند. مثال برخي مشاغل مانند 
ارائه خدمات فني، تعميرات گوشــي موبايل، لپ تاپ 
و تبلت كه بخش تعميرات و فروش آنها در يك واحد 
صنفي مستقر اســت، براي ارائه خدمات بايد كركره 

واحد صنفي را باز كنند.
با ايــن ضوابــط وضعيــت فعاليت 
فروشــگاه هايي كه به طور توأم نسبت به فروش 
گوشــي و تعمير موبايل اقدام مي كنند، تفكيك 
فعاليت اينگونه مشــاغل چگونه پيش بيني شده 

است؟
از آنجا كه خدمات رساني در صنف فروشندگان گوشي 
تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و... مشكلي ندارد واحدهاي 
صنفي كه خدمات و لوازم جانبي مورد نياز اين واحدها 
را تامين مي كنند با توجه به اهميت آموزش در فضاي 
مجازي در فهرست مشاغل گروه يك قرار گرفته و باز 
هستند و اين واحدها نيز بايد پروتكل ها را رعايت كنند 
و درصورتي كه قبال مثال با 4كارگر فعاليت مي كردند، 
اكنون با يك نفر به كار ادامه دهند. در واقع بايد شرايط 
به گونه اي باشــد كه اين واحدها ضمن ارائه خدمات 

مورد نياز مردم، به موج شــيوع كرونا از طريق محل 
كسب و كارشان نيز دامن نزنند. بايد توجه كرد كه در 
سطح كشور حدود 8هزار و 300اتحاديه صنفي داريم 
كه برخي از آنها جزو خدمات و كاالهاي ضروري بوده 
اما در فهرست مشاغل گروه يك قرار نداشتند بر اين 
اســاس صنف عينك طبي كه جزو خدمات ضروري 
است در فهرست گروه يك قرار نداشت كه با پيگيري 

اتاق اصناف ايران، به اين فهرست اضافه شد.
يعني هنوز هم امكان تغيير فهرســت 

مشاغل مشمول گروه يك وجود دارد؟
اتحاديه هايي كــه خدمات يا كاالهاي عرضه شــده 
توســط آنها براي مردم حياتي و ضروري است اما در 
فهرست مشــاغل گروه يك قرار نگرفته اند، مي توانند 
با اتحاديه هاي ذيربط يا اتاق اصناف نامه نگاري كرده 
و اتحاديه ها و اتاق اصناف نيز با انعكاس درخواست ها 
به ســتاد ملي مقابله با كرونا درخواست بررسي و قرار 
گرفتن نام اين واحدهاي صنفي در فهرســت مشاغل 
گروه يك را بدهند. اعضاي اين ســتاد نيز كارشناس 
مشاغل و كسب و كارها هســتند و حتي در مواردي 
تصميم گيري در مورد برخي از مشاغل را به ستادهاي 
استاني مانند ســازمان هاي صمت يا اتاق هاي اصناف 
واگذار كرده اند. اما اينكه برخي واحدهاي صنفي با دور 
زدن پروتكل ها و مصوبات ســتاد ملي مقابله با كرونا 
حتي به صورت نيم بند با كركره هاي نيمه باز به فعاليت 

خود ادامه دهند، مورد تأييد اتاق اصناف نيست.
اما هنوز هم وضعيت برخي مشاغل مانند 
كيوسك هاي روزنامه فروشي با وجود قرار گرفتن 
مطبوعات در فهرست مشاغل گروه يك مشخص 
نيست، آيا اين مشــاغل مجاز به فعاليت هستند 

يا خير؟
متأسفانه برخي مشاغل و كسب وكارهاي اعالم شده 
در گروه يك به طور كلي مطرح و هنوز مشخص نيست 
كه مشاغل زيرمجموعه برخي كســب و كارها مانند 
روزنامه فروشي ها كه فعاليت آنها الزمه ادامه كار برخي 
ديگر از شغل هاي اصلي مانند مطبوعات و جرايد است 

نيز مجاز به فعاليت هســتند يا خيــر؟ طي چند روز 
گذشته نيز خود من شاهد تعطيلي يا باز و نيمه باز بودن 
برخي كيوسك هاي روزنامه فروشي و سردرگمي اين 
فعاالن صنفي بودم. اما در اين زمينه نيز كارشناسان 
اتحاديه ذيربط بهتــر از هر كس ديگري نســبت به 
وضعيت اين صنف واقف هستند و بايد درخواست خود 
را به اتحاديه صنفي مربوطه ارائه كنند تا از طريق اتاق 
اصناف در ســتاد ملي مقابله با كرونا بررسي و نتيجه 
نهايي اعالم شود. بر اين اساس با مذاكرات انجام شده 
اتاق اصناف با مسئوالن حتما تا پايان هفته جاري در 
مورد وضعيت تعطيلي يا ادامه فعاليت اين واحدهاي 
صنفي اطالع رساني مي كنيم تا مردم و فعاالن صنفي 
براي دريافت خدمات يا چگونگي شــرايط كســب و 

كارشان با مشكل مواجه نشوند.
آيا اين نگراني وجود ندارد تا واحدهاي 
صنفي تعطيل شده در زمان بازگشايي براي جبران 
خسارات وارد شــده نرخ كاال يا خدمات خود را 

افزايش دهند؟
3 ميليون واحد صنفي در سرتاسر كشور وجود دارد كه 
با گذشــت چند روز از اعمال دور جديد محدوديت ها 
و ممنوعيت هاي ستاد ملي مقابله با كرونا، بيشترين 
همكاري را در رعايت اين ضوابط داشته اما انتظار دارند 
به دليل زيان هايي كه به كســب و كار آنها به دليل اين 
محدوديت ها وارد شده است، دولت نيز حمايت الزم 
براي ادامه بقاي آنها را فراهم كند. واقعيت آن اســت 
كه بسياري از اين مشــاغل در واحدهاي استيجاري 
به فعاليت مشغول هستند و اكنون با تعطيلي كسب 
و كارشــان نه تنها در پرداخت حقوق كارگرانشان با 
مشكل مواجه شده بلكه به دليل ركود شديدي كه طي 
چند ماه گذشته بر كسب و كارها تحميل شده است، 
قادر به گذران معيشــت و دخل و خرج خود نيستند. 

براي كمك به اين واحدهاي صنفي بايد دستگاه هاي 
دولتي مانند سازمان تامين اجتماعي، امور مالياتي و... 

مساعدت كنند.
بسته حمايتي دولت تا چه حد گره گشاي 

مشكالت اصناف خواهد بود؟
بايد توجه كنيم كه به دليل شــرايط نامساعد كسب و 
كارها درنظر گرفتن برخي مشــوق ها مانند استمهال 
پرداخت ماليــات و عوارض براي مدت يــك تا 2ماه 
دردي را از واحدهاي صنفي كه به دليل شرايط نامساعد 
اقتصادي و شيوع كرونا كســب و كارشان در معرض 
نابودي قرار گرفته اســت، دوا نمي كند. اما بايد توجه 
كنيم كه دولت نيز با مشــكالت ناشــي از تحريم ها، 
كاهش درآمدهاي نفتي و تنگناهاي ارزي با شــرايط 
خاصي مواجه است. اينكه بدهي مالياتي يا بيمه يك 
واحد صنفي يك تا 2ماه به تعويق بيفتد و كسب و كار 
اين واحد صنفي تعطيل باشد، چگونه قادر به پرداخت 
آن با شروع كسب و كاري راكد خواهد بود. بر اين اساس 
بايد بخشودگي ها بيشتر شده و معافيت مالياتي بدهند. 
از حدود 3ميليون واحد صنفي موجود در سطح كشور 
حدود 90درصد به دليل شرايط اقتصادي، تشديد ركود، 
تنگناهاي تامين و فروش كاال و نقدينگي و شيوع كرونا 
مستاصل و درمانده شــده و قادر به تامين و پرداخت 
هزينه هاي جانبي كسب و كارشان نيستند. وقتي نرخ 
كاالها و خدمات بر مبناي قيمت روزانه دالر محاسبه 
مي شود، نمي توان انتظار داشــت تا با استمهال يكي 
2ماهه برخي بدهي ها مشكلي از واحدهاي صنفي كه 
كسب و كارشان از حداقل 15روز تا نزديك به يك سال 
تعطيل شده و احتمال طوالني تر شدن اين تعطيلي نيز 
وجود دارد، مرتفع شود. در حال رايزني با دولت هستيم 
تا كسبه اي كه روزمزد كار مي كنند و حتي براي تامين 
معاش با مشكل مواجه هستند، قادر به ادامه بقا باشند.

گفت وگوي اختصاصي همشهري با نايب رئيس اتاق اصناف در مورد برخي ابهامات فعاليت كسب و كارها

بر اساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا، فعاليت مشاغل گروه 2 تا 4 در شهرهاي قرمز تا 15 آذر ممنوع است.

فعاليت مشاغل با كركره نيمه باز تخلف است
بازگشت ارزش معامالت بورس به اوج

ارزش كل معامالت بازار سهام در مبادالت ديروز  بورس
به روز هاي اوج بازگشت و سهامداران جمعا بيش 
از 28هزار ميليارد تومان اوراق بهادار دادوستد 
كردند. به گزارش همشهري، شاخص كل بورس 
تهران در مبادالت روزگذشته برخالف 10روزپيش با نزول مواجه شد 
و با 18هزارو597 واحد كاهش به يك ميليون و357هزار واحد رسيد. 
با اين حال ارزش كل معامالت بار ديگر افزايش يافت و به سطوح اوج 
بازار در 5ماهه نخست سال بازگشت. در 5ماهه ابتداي سال جاري كه 
شاخص بورس با رشد چند صد درصدي مواجه شد، ميانگين ارزش 
معامالت بازار سهام روزانه به 25هزار ميليارد تومان بود و حاال دست كم 
از 6روز پيش تاكنون ارزش معامالت بازار سهام كه يك نماگر مهم براي 
بازار سهم تلقي مي شود با رشد چشــمگيري مواجه شده و به باالي 
20هزار ميليارد تومان رسيده است. سرمايه گذاران در اين مدت بيش 
از 3500ميليــارد تومان نقدينگي تــازه وارد بازار ســهام كرده اند؛ 
درحالي كه در 3 ماه گذشته نزديك به 30هزار ميليارد تومان نقدينگي 

از بازار خارج شده است.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
تغييردرصد تغييرمقدار مقدارنماگر

1.35-18597-1356944شاخص كل بورس - واحد
281211243179.23ارزش معامالت - ميليارد تومان

6449130.20ارزش بازار - هزار ميليارد تومان
34662317340.50صندوق هاي سرمايه گذاري - ميليارد تومان

خيز دالر براي نزول بيشتر
با نزول 600توماني قيمت دالر در بازار آزاد در  بازار   ارز
مبادالت ديروز، قيمت هر دالر آمريكا در آستانه 
نزول بــه كانال 24هــزار تومان قــرار گرفت. 
به گزارش همشهري، حذف ريسك هاي سياسي 
و اميد سرمايه گذاران به بهبود روابط يا  كاهش سطح تنش هاي سياسي 
به افت قيمت ارز دامن زده باست؛ به گونه اي كه قيمت هر دالر آمريكا 
از بعد از مشــخص شــدن نتايج انتخابات آمريكا محدوده 28، 26 و  
25هزار تومان را از دست داده و  در آستانه نزول به كانال 24هزار تومان 
قرار گرفته اســت. ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار ازاد دست كم 
600تومان كاهش يافت و به مرز 25هزارو 250تومان رسيد. همچنين 
قيمت هر دالر آمريكا در بازار متشــكل ارزي به 24هزارو 460تومان 
رسيد و در سامانه سنا نيز 24هزارو 700تومان معامله شد. صرافي  ملي 
هم قيمت هر دالر آمريكا را دست كم 500تومان كاهش داد و 25هزار 

تومان ثبت كرد. 

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
درصد تغييرمقدار تغييرقيمتنوع ارز

1.98-250.4804.970دالر
2.19-296.9706.510يورو

1.75-341.1105.960پوند انگليس
2.33-69.5801.620درهم امارات

3.13-31.9001.000لير تركيه

فوخايلهدزاشغاب
وراوناويلبنيز
ماربترمزرحمر

نمجناتردابمسك
ييوداجللاراپ

اناپرازهيگريخ
زردامبراشادر
رمسايتاهدهبهب
دجمتاكنيامهز
هتيمكايقاقااه

هتسويپينايرب
ادتيهولامشيلك
ودوروودنهاين
نشوجدكوتااضما
گرزبسييرياتيوم
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افقي:
 1- بنيانگــذار رصدخانــه 

شهرري
2- بزرگ تريــن مــدار كره 
 زمين - سنگين- ياد گرفتن

3- از پســران فريــدون 
پيشدادي- ســيب آذري- 

آشنا
4- كاميون ارتشي- سست 
و بي بنياد- حسد- پدربزرگ

5- جرعه- پشــم شــتر- 
رايزني

6- جناح لشگر- ترسناك- 
مزه فلفل

7- مشــعل جوشــكاري- 
كتاب ناصرخســرو- كبوتر 

دشتي
8- زندگي مرفه- مثل هم- 

مركز استان مركزي
9- جزيــره اي در اندونزي- 

پسر جنگل- نت اول
10- گوســفند قربانــي- 

روزآمد- روده ها
11- باســتاني- زيــرك و 
ســودجو- فاقــد قابليــت 

انعطاف
12- دشمن آتش- شهري 

در آلمان- نويسنده- نارس
13- نــــام مـــــــــادر 
امام زمان)عــج(- رختكن 

حمام هاي قديمي- افسار

14- اكنون- آخرين حرف 
الفباي يوناني- از پيامبران 

بني اسرائيل
15- ضرب المثلــي بــا اين 
مضمون كه كســي را فقط 
براي وضع ظاهري يا مقامش 

تكريم كنند
  

عمودي:
و  چشــم  كتــف-   -1

همچشمي- به درستي كه
2- اســباب و لــوازم- دانه 
روغنــي خوردنــي- جالد 

استالين
3- حبشه امروزي- نارسانا- 

كاال
4- هماهنــگ- كشــتي 

ژاپني- فالپي ديسك
5- مبهوت و متحير- اشاره 

به نزديك
6- حماقت- معادل فارسي 

فالسك
7- جلوه هــاي ظاهــري از 
هر چيز- باالتريــن درجه 

دانشگاهي- نيكبختي
8- بي آغاز- التهاب دروني- 

همسايه آنگوال
9- از حروف الفبا- رزمايش- 

چاهك كف حوض
10- هرج و مرج- استواري 

در انديشه و اراده

11- آش ســنتي يزد- موج 
متوسط راديويي

12- سپاســگزار- بازدارنده- 
قبر

13- نفريــن- قــوم مغول- 
نرم افــزاري بــراي برقراري 

تماس تلفني اينترنتي
14- پدالي زيــر پاي راننده- 

سمبل- خويشاوند
نوعــي  بسته شــده-   -15

سوسيس- نوعي حلوا

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3803
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

275946183
943821567
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ساده

متوسط
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947218563
853679412
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5  2  7  3  9
  8    4   
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با گذشت چند روز از اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله با  كسب وكار
كرونا براي تعطيلي كسب و كارهاي خارج از مشاغل گروه 
يك، برخي عرضه كنندگان كاال و خدمات با دور زدن اين 
ممنوعيت ها و نيمه باز گذاشتن كركره هاي محل كسب و 

كارشان به فعاليت ادامه مي دهند.
 اين در حالي اســت كه بر مبناي مصوبات مذكور و تأكيد اتاق اصناف ايران تا 
15آذر ماه جاري تنها فعاليت مشاغل و كسب و كارهاي مشمول گروه يك بر 

مبناي پروتكل هاي بهداشــتي و ضوابط ابالغ شده 
مجاز خواهد بود و ساير مشاغل مشمول گروه 2 تا 

4مجاز به فعاليت نيستند.
 با ابراهيم درســتي، نايب رئيس اتاق اصناف تهران 
و نماينده وزير صنعت در اتاق اصناف در مورد كم و 
كيف فعاليت مشاغل و نحوه جبران خسارات وارده به 

واحدهاي صنفي طي دوره تعطيلي حداقل 2هفته اي گفت وگو كرده ايم.
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شايعه شــده برخي تصميمات محمود فكري در بازي با فوالد 
تحت تأثير پرويز مظلومي اتخاذ شده است. مظلومي هم اكنون 
سرپرست تيم اســت و مي گويند به فكري خط فني مي دهد. 
طبيعتاً صحت و سقم اين موضوع براي ما مشخص نيست و خود 
سرمربي استقالل هم چيزي در اين مورد نگفته است. با اين حال 
از اساتيد ارجمند مظلومي و صمد مرفاوي خواهش مي كنيم زياد 
خودشان را اذيت نكنند و درگير مسايل فني نشوند. اين عزيزان 
هر چقدر قباًل زحمت كشيده اند كافي است و االن بايد از زندگي 
لذت ببرند. استاد مظلومي اوايل دهه 90 با تيمي كه هيچ چيز 
كم از تيم ملي نداشت و بايد قهرمان آسيا مي شد، حتي ليگ برتر 
را هم به دست نياورد؛ االن قرار است چه گلي به سر فكري بزند؟

شما خودت را خسته نكن!

شــهرخودرو در دومين بازي فصل جديد بــا يك گل برابر 
پيكان شكســت خورد تا خيلي زود دنيا تيره و تار شود. 2 
تيم بعد از پايان مسابقه 60 تا بيانيه عليه هم داده اند. مهدي 
رحمتي هم در يــك جمله باشــكوه و تاريخي گفته: »من 
ياد گرفته ام بازي جوانمردانه را رعايــت نكنم و از بقيه هم 
خواهش مي كنم اين كار را جلوي ما انجام ندهند.« سرمربي 
شهرخودرو البته نسبت به اتالف وقت از سوي پيكاني ها هم 
شــاكي بود. بنابراين جا دارد اتالف وقت خود ايشان درون 
دروازه استقالل در داربي رفت ليگ پانزدهم را خدمت شان 
يادآوري كنيم؛ پيچ و تاب خوردني كه باعث شد داور كلي 
وقت تلف شده بگيرد و بنگستون در آخرين ثانيه بازي گل 
بزند. چطور شما حق داشتي وقت بكشي، بقيه حق ندارند؟

اتالف وقت و ماجراي بنگستون

يكــي از تكراري ترين جمالت فوتبال ايــران كه تا به حال 
به دفعات از زبان ســرمربيان پرسپوليس، استقالل يا ساير 
تيم هاي بزرگ شــنيده ايم اين بوده: »اين باخت الزم بود 
تا دوست و دشمن خودم را بشناســم.« يعني يك طوري 
كه انگار بابت اين شكست رســواكننده خوشحال هستند. 
بعضي ها اين مضمون را در قالب جمالت مختلف در فضاي 
مجازي منتشــر مي كنند، بعضي ها هم مثل محمود فكري 
آن را در مصاحبه به زبان مي آورند. در هر صورت سرمربي 
آبي ها كه بعد از شكست برابر فوالد روزهاي سختي را تحمل 
مي كند، به اين شكل از شناســايي دوست و دشمنش ابراز 
خوشحالي كرد. ما هم خوشحاليم؛ فقط بعد از اين لطفا برنده 
باش و اگر هم نبودي، با بازيكن خودت درگير نشو و به مربي 

حريف بد و بيراه نگو. مرسي!

شناختي؟ حاال برنده شو

نكته بازي

اميرحســين اعظمي| ذوب آهني ها از هفته پاياني فصل 
پيش تا به امروز بدجور اسير اشتباهات داوري شده اند، 
اشــتباهاتي كه چيزي نمانده بود باعث سقوط اين تيم 
به دسته اول شود. رحمان رضايي كه از اين اشتباهات 
حسابي كالفه شده، اعتقاد دارد VAR هر چه زودتر بايد 
به فوتبال ايران وارد شود و حتي اگر اين اتفاق رخ نداد، 
بازبيني صحنه ها بايد از روي پخش زنده انجام شود! او در 
گفت وگو با همشهري صحبت هاي جالبي در اين خصوص 

انجام داده است.

  از تهديد به كناره گيري ذوب آهن از ليگ و 
اشتباهات داوري عليه ذوب شروع كنيم.

شــما بگوييد ما بايد چكار كنيم. چقدر بايد حق ذوب آهن 
خورده شود؟ هدف ما اين است كه يك فوتبال سالم و بدون 
حاشيه انجام دهيم. ما هم زحمت مي كشيم تا از لحاظ فني به 
حقمان برسيم ولي وقتي با اشتباهات داوري امتياز از دست 
مي دهيم همه  چيز نگران كننده مي شود. يك تيم مي تواند با 
يك تفاضل گل قهرمان شود يا اينكه سقوط كند، حاال امتياز 
كه جاي خودش را دارد. ديگر نمي دانم چه بايد بگويم و فقط 

اميدوارم همه چيز درست شود. ذوب آهن جزو تيم هاي بزرگ 
و ريشه دار فوتبال ايران است و نبايد به سادگي حق اين تيم 

خورده شود.
  با اتفاقات چند هفتــه اخير بدجور جاي 
خالي VAR در فوتبال ايران احساس شده است. نظر 

شما در اين خصوص چيست؟
اين تكنولوژي بايد وارد فوتبال ما شــود و اگر اين اتفاق رخ 
ندهد، همين اشتباهات ادامه خواهد داشت. حتي من معتقدم 
اگر در شرايط فعلي امكان راه اندازي VAR در فوتبال ما وجود 
ندارد، بهتر است دو تلويزيون در ورزشگاه بگذارند و اگر داور 
تصميم مشــكوكي گرفت، بازبيني كنند. خوشبختانه االن 
تمام بازي ها پخش مي شــود و مي توان از آنها براي بازبيني 

هم استفاده كرد.
   ليگ امسال را از لحاظ فني چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
فعاًل كه چيزي نمي بينيم و نتايج طور ديگري رقم مي خورد. 
چه فايده دارد يك تيم زحمت بكشــد ولــي به دليل اتفاق 
غيرفوتبالي از حقش محروم شود؟ اميدوارم اشتباهات كمتر 

شود و البته حاشــيه ها و تنش ها هم از اين فوتبال دور شود. 
متأســفانه ما در ايران فوتبال نمي بينيم و حاشيه بر فوتبال 
غلبه كرده اســت. اميدوارم يك فضاي خوبي ايجاد شود تا 
تيم ها فقط به فوتبال بازي كردن فكر كنند. ما نبايد اينقدر به 

حاشيه ها بپردازيم و تنش درست كنيم.
  خيلي ها اعتقاد دارند ذوب آهن با انتخاب 
رحمان رضايي به عنوان سرمربي ريسك بزرگي انجام 

داده است. در اين خصوص چه نظري داريد؟
آنها كه چنين تحليلي داشته اند از من شناخت كافي ندارند. 
من چند سال است كه مربيگري و سرمربيگري مي كنم. در 
ضمن يك مربي بايد كارش را از يك  جا شروع كند. االن برخي 
مربيان حتي سابقه زيادي هم ندارند ولي در ليگ برتر هستند.

  از تيمي كه بستيد راضي هستيد؟
خدا را شــكر تيم خوبي داريم ولي چون تغييرات زياد بوده، 
بايد كار كنيم. من از عملكرد بچه ها در بازي هاي دوســتانه 
و همچنين دو بازي ابتدايي در ليگ راضي هستم. ما تالش 

مي كنيم تا شرايط خوبي پيدا كنيم.
   به نظر شما كدام تيم دراين فصل شانس 

اول قهرماني است؟
از حاال زود اســت در اين زمينه حرف بزنيم. در ضمن برخي 
اتفاقات هم مي تواند پيش بيني ها را به هم بزند. به عنوان مثال 
اگر تيم ما از اشتباهات داوري ضرر نمي كرد االن شش امتياز 

داشتيم و همراه با گل گهر در صدر جدول بوديم.
  فكر مي كنيد در بازي با پيكان نخستين برد 

در اين فصل را به دست بياوريد؟
بازي سختي در پيش داريم و پيكان تيم قابل احترامي است. 

اميدوارم نتيجه دلخواه مان را بگيريم.
  در مورد تيم ملي صحبــت كنيد. آيا با 

اسكوچيچ به جام جهاني صعود خواهيم كرد؟
ما 2 باخت بد برابــر بحرين و عراق داشــتيم و عدم آگاهي 
ويلموتس به فوتبال آســيا و تيم هاي عربي نقش مهمي در 
اين شكست ها داشت. ما بازيكنان خوبي داريم كه شناخت 
كامل از ظرفيت هاي آنها قطعا به اســكوچيچ كمك خواهد 
كرد. اسكوچيچ هم چند سال در فوتبال ايران حضور داشته 
و نسبت به فوتبال آسيا شناخت دارد. صعود به جام جهاني 
سخت ولي غيرممكن نيست. اگر صعود نكنيم اين يك ناكامي 
بزرگ است ولي اميدوارم در بازي هاي باقيمانده خصوصا بازي 
با عراق و بحرين نتايج خوبي بگيريم و در نهايت صعود كنيم.

    خبر آخر؛ تارتار استعفا داد
در آخرين ساعات ديروز خبر رســيد مهدي تارتار با بازيكنان پيكان خداحافظي كرده و از 
هدايت اين تيم استعفا داده است. براساس شــنيده ها تارتار پس از كمتر از 20 روز به اين 
نتيجه رسيده پيكان از لحاظ فني جزو 3 تيم ضعيف ليگ امسال به حساب مي آيد و به همين 
دليل از سمتش اســتعفا داده اســت. اين طور كه مي گويند او به برخي از نزديكانش گفته 
به هيچ عنوان دوســت ندارد با پيكان به مربيان مطرح ليگ ببازد و كارنامه اش تحت تاثير 

قرار بگيرد.

 نيمكت نشين هاي لوكس؟
پرسپوليس و استقالل 2 بازيكن دارند كه قرارداد آنها خيلي گران در آمده، اما دست كم 
هم اكنون توجيه فني خاصي براي فيكس بازي كردن شــان وجود ندارد. در اردوگاه 
سرخ، بوژيدار رادوشــوويچ را داريم؛ گلر كرواتي كه فصل گذشته بعد از جدي شدن 
جدايي عليرضا بيرانوند خوش درخشــيد. او آنقدر عالي عمل كرد كه مديريت وقت 
باشگاه پرســپوليس جوگير شــد و قرارداد اين بازيكن را به مدت 3 سال تمديد كرد. 
در مورد رقم دستمزد رادو كه احتماالً تصاعدي هم خواهد بود گمانه زني هاي بسيار 
زيادي وجود دارد و برخي عدد ســاالنه 350هزار يورو را هم مطرح كرده اند، اما حتي 
اگر رقم واقعي كمتر از اين هم باشد با توجه به افزايش چشمگير نرخ ارز، معادل ريالي 
قرارداد رادو بسيار باال از آب در مي آيد. اين در حالي است كه فعاًل حامد لك درون دروازه 
سرخپوشان عالي عمل كرده و كيفيت او طوري بوده كه بسيار بعيد است حاال حاال به 
رادوشوويچ بازي برسد. لك كه ستاره پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا بود، فعال در 
9مسابقه رسمي براي قرمزها هيچ گلي در جريان بازي دريافت نكرده است. 2 گلي كه 
لك خورده، در آسيا از روي نقطه پنالتي بوده است.در آن سوي ميدان هم محمد نادري 
شرايط مشابهي دارد. اين بازيكن در شرايطي جذب استقالل شد كه نياز فني چنداني 
در پست او حس نمي شد. با وجود هروويه ميليچ و تمديد قرارداد او و نيز جذب متين 
كريم زاده، مشخصا حضور نادري در استقالل يك پروژه تبليغاتي براي قدرت نمايي 
هيأت مديره باشگاه به نظر مي رسد. به هر حال اين خريد فقط 200هزار دالر در بحث 
رضايتنامه هزينه داشت و باالخره دستمزد خود نادري هم هست. انتقال اين بازيكن 
در شرايطي انجام شده كه ميليچ مثل فصل گذشته در تركيب اصلي استقالل به ميدان 
مي رود و با توجه به هماهنگي با ساير نفرات، عملكرد خوبي هم داشته است. مگر اينكه 
محمود فكري فقط به خاطر گران از آب در آمدن نادري بخواهد براي او جا باز كند كه 

در اين صورت هم ممكن است نظم تيمي آبي ها به هم بخورد.

هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر فوتبال 
ايران امروز با انجام 4بازي در شهرهاي 
مختلف آغاز مي شــود. از ليگ بيستم 
ايران، 2هفته ســپري شده كه به دليل 
بازي هاي ملي ايــن 2هفته با 13، 14روز 
فاصله برگزار شــدند. اما از اين هفته 
مسابقات با فشردگي و سرعت بيشتري 
برگزار خواهد شد و اين موضوع به گرم تر 
شدن تنور ليگ كمك خواهد كرد. امروز 
اين 4بازي در تهران، ســيرجان و اراك 
برگزار مي شــود و 4بازي ديگر هم فردا 

)پنجشنبه( انجام خواهد شد.

ماشين ســازي   – اســتقالل   
 ساعت 16:15

بعد از يك بازي سراسر حاشيه در اهواز كه 
با نخستين شكست فصل براي آبي پوشان 
همراه بود، تيم محمــود فكري امروز براي 
بازگشت به مســير پيروزي و امتيازگيري 
با حريف نسبتا مناســبي روبه رو  مي شود. 
ماشين ســازي با بازيكنان گمنام و مربي 
جوانــش در ظاهر حريف ســاده اي براي 
اســتقالل خواهــد بــود و ميزبان بودن 
آبي پوشــان هم شــانس برد ايــن تيم را 
افزايش مي دهد. اما از پتانسيل سبزپوشان 
براي شگفتي ســازي هم نبايد گذشــت. 
ماشين سازي فصل گذشــته هم در جمع 
گزينه هاي سقوط قرار داشت اما در هر دو 
بازي رفت  و برگشت، استقالل را شكست 
داد و 6 امتياز از اين تيــم گرفت. بايد ديد 
وحيد بياتلو مي تواند به روند خوب ماشين 
در امتياز گرفتن از استقالل تداوم ببخشد 

يا نه.
   گل گهر – فوالد / ساعت 16:10

بازي استقالل و ماشين سازي را رها كنيد. 
مهم ترين بازي هفته ســوم قطعا رقابتي 
است كه در ســيرجان ميان تيم هاي اول و 
سوم جدول برگزار مي شــود و به احتمال 
خيلي زياد، نام صدرنشين هفته سوم از دل 
همين بازي بيــرون خواهد آمد. گل گهر با 

امير قلعه نويي تنها تيمي است كه از 2بازي 
ابتدايي 6امتياز كامل را گرفته و آمارهاي 
»متريكا« نشــان مي دهد اين تيم از لحاظ 
فني هم برتر از ســاير تيم ها و شايسته اين 
صدرنشيني بوده اســت. در مقابل، جواد 
نكونام هم سرمســت از بردن استقالل، به 
اين بازي مي آيد و براي اينكه نخســتين 
توقف گل گهر را رقــم بزند، خود را صاحب 
شانس بااليي مي داند. برنده اين بازي قطعا 
صدرنشين ليگ در پايان هفته سوم خواهد 
بود و تســاوي هم مي تواند به معناي ادامه 

صدرنشيني گل گهر باشد.
  سايپا – نساجي / ساعت 16:20

سال گذشــته تقابل اين 2تيم پرگل ترين 
بازي هاي ليگ را رقم زد؛ ســايپا در بازي 
رفت 4-3پيروز شــد و در بازي برگشــت 
هم با نتيجه 3-1 نســاجي را شكست داد. 
جالب اينكه نارنجي هــا در كل فصل فقط 
5برد به دست آوردند كه 2برد از اين 5برد 
مقابل نســاجي رقم خورد. جالب تر اينكه 
فصل گذشته هم سايپا و نساجي در هفته 
سوم به مصاف هم رفته بودند. امروز سايپا 
به دنبال نخســتين پيــروزي اش در ليگ 
بيستم خواهد بود اما نســاجي كه فصل را 
بهتر شــروع كرده، اگر به پيروزي برسد، 7 

امتيازي خواهد شد.
  آلومينيوم اراك – مس رفسنجان  

ساعت 16:30
جدال 2تيم تازه صعودكــرده به ليگ برتر 
كه از قضا هر دوي آنها هنــوز بدون امتياز 
مانده اند. بعد از گذشــت 2هفتــه از ليگ 
جديد، تنها تيم هايي كه هنــوز امتيازي 
نگرفته انــد، همين 2تيمي هســتند كه 
براي نخستين بار است در ليگ برتر حاضر 
شــده اند. البته مس رفســنجان با محمد 
ربيعي كمي منسجم تر از آلومينيوم بازي 
كرده و دليــل بي امتياز مانــدن اين تيم 
رويارويي بــا 2 حريف قــدر در هفته هاي 

ابتدايي بوده است.

 جواد و غول مرحله آخر
 نكونام بعد از بردن محمود فكري، امشب با استاد

  او يعني امير قلعه نويي روبه رو مي شود

خدا را شكر عادل رفت!
در مورد فوتبال برتر كه نود را به »حاشيه« متهم می كرد

بهروز رسايلي|  فارغ از اينكه در مناظره اسكايپي، كشدار و خالي از فايده 
مديران 2باشگاه استقالل و فوالد چه كسي بيشتر حق داشت، اين سمت 
و سوي برنامه »فوتبال برتر« است كه جلب توجه مي كند. يك برنامه 
ديگر با دعوا، جدل و روبه روي هم قرار دادن آدم ها گذشت؛ درست عين 
برنامه هفته قبل كه مديران استقالل به جان هم افتادند و يك رسوايي 
بزرگ درســت كردند. همه اين اتفاقات دارد در شــوي شبانه اي رخ 
مي دهد كه ادعايش پرداختن به متن و فرار از حاشيه بود. برگرديد به 
عقب و يكي از چندين طعنه محمدحسين ميثاقي به عادل فردوسي پور 
را مرور كنيد. اســتاد يك بار قبل از پخش يك آيتم آموزشي در مورد 
فوتبال به روايت مجيــد جاللي، زل زد به دوربين و گفت: »ســال ها 
ذائقه ما را به حاشيه عادت دادند و هر بار قرار شد در مورد مسائل فني 
و ساختاري صحبت كنيم، آن را موكول كردند به يك برنامه مفصل و 
جداگانه كه البته هيچ وقت هم نوبتش نرسيد. ما در فوتبال برتر تصميم 

گرفته ايم به مسائل جدي تر و عميق تر بپردازيم.«
خب، بس است ديگر؛ واقعا سيراب شديم از اين همه متن، از اين همه 
عمق. پلي كردن فايل صوتي و پنهاني مديران استقالل عليه هم، پيامك 
داغ اســتراماچوني روي آنتن، بد و بيراه گفتن هاي مديران 2باشگاه 
عليه هم و... اين همه بحث ساختاري و فني واقعا از سطح توقع مردم 
باالتر است. كمي فرصت تنفس بدهيد رفقا! صد البته ما مشكلي با اين 
داستان ها نداريم. هيچ وقت هم نداشتيم. باالخره اين حواشي هست و 
همه جاي دنيا هم به آنها پرداخته مي شــود. از قضا روند فردوسي پور 
هم در رسيدگي به كم وكاستي ها و هزينه دار كردن رفتارها و گفتارها 
درست بود. جايي هم اگر عادل و 90 زمين خوردند، مربوط به امثال آن 
آيتم هاي شوخي و خنده سطحي بود كه عمدتا اجرايش را خود ميثاقي 

بر عهده داشت.
در عين حال، چشم آنهايي روشن كه با پز علم گرايي وارد ميدان شدند، 
اما تئوريسين معروف را با عينك ته استكاني اش خيلي زود گذاشتند 
لب طاقچه و هاشم بيك زاده را فرستادند به ميدان كه با اين و آن جوك 
تعريف كند. به بخش هاي وايرال شده از فوتبال برتر در اين يك سال و 
خرده اي نگاه كنيد و2 خط مطلب به درد بخور در آنها نشان مان بدهيد. 
گشتيم نبود، نگرديد نيست. خدا را شكر عادل رفت و فوتبال ايران عمق 
پيدا كرد. خدا را شكر ديگر كســي به كسي بدوبيراه نمي گويد. خدا را 

شكر همه دارند حرمت هم را نگه مي دارند!

يادداشت

 شكســت برابر فوالد تبعاتي خارج از تصور براي 
كادرفني استقالل داشــت؛ چنان كه محمود فكري 
به شــدت زير فشــار انتقادات قرار گرفته و شايد 
سخت ترين روزهاي دوران مربيگري اش را پشت سر 
مي گذارد. متأسفانه فضاي هواداري در فوتبال ايران 
در سطحي نازل قرار گرفته و رد پاي شتاب و عجله 
غيرمنطقي در جاي جاي آن به چشم مي خورد. با اين 
حال داليلي وجود دارد كه نشان مي دهد بهتر است 
استقاللي ها فعال به محمود فكري امان بدهند. يعني 

از نظر منطقي، چاره اي جز اين وجود ندارد.

1  چه دليلي مهم تر و بزرگ تر از اينكه فعال فقط 2 هفته 
از فصل جديد گذشته؟ كدام مربي را در جهان ظرف 2 
هفته مي توان محك زد كه فكري نفر دوم باشد؟ طبيعتا 
هواداران اســتقالل حاال حاالها بايد صبور باشند تا او 
تيمش را بسازد. معني بردباري هم اين نيست كه پوست 
سرمربي را در اينستاگرام بكنند و آنقدر به او حمله كنند 
كه بازيكنان هم نسبت به كادرفني گستاخ شوند. هوادار 
بايد دندان روي جگر بگــذارد و هر چه ديد، چند هفته 

صبر كند.
2  اگر گناه فكري فقط اين باشــد كــه در اهواز با يك 
گل اختالف به فوالد باخته، انصافا در حق او ظلم شــده 
است. بازي در اهواز براي هيچ تيمي ساده نيست. فوالد 
كه پارسال سوم ليگ شــده، در بازي رفت به استقالل 
استراماچوني باج نداد و در مســابقه برگشت استقالل 
مجيدي را برد. در اينكه تيم فكري در اهواز »خيلي بد« 
بازي كرد ترديدي نيست، اما اينكه او براي چنين باختي 

گوشه رينگ برود غيرمنصفانه است.
3  اينكه خون سرمربي فعلي در شيشه شود به معناي 
بازگشت استراماچوني نيست. اين را هواداران استقالل 
بايد در گذر زمان فهميده باشند. فكري برود، مظلومي و 
مرفاوي كه از اول فصل كنار تيم بوده اند در دسترس ترين 
گزينه براي جانشيني او هستند. هوادار استقالل كدام يك 
را به سرمربي فعلي ترجيح مي دهد؟ نكونام، منصوريان و 
حتي مهدي رحمتي هم تيم دارند؛ پس درصورت عبور 
از فكري بهترين ســناريو براي استقالل بازگشت فرهاد 
مجيدي اســت. خب تا كي مربيان مختلف بايد بروند تا 

فرهاد برگردد؟ شفر، استراماچوني، فكري و... اين روال 
درست است؟ اجازه بدهيد حداقل تكليف مردي كه امروز 

روي نيمكت نشسته درست و حسابي روشن شود.
4  خريدهاي جديد اســتقالل به تدريج به تيم اضافه 
مي شــوند و اميد آن وجود دارد كه اشــكاالت برطرف 
شود. به هر حال اين نفرات قرار است به تيم كمك كنند 
و اين اتفاق نياز به گذشت زمان دارد. اگر هم مداخله اي 
در اداره تيم صورت گرفته باشــد، حاال فكري مي فهمد 
كه كنترل اوضاع را بايد خودش به دســت بگيرد. گاهي 
شكســت در كنار تلخي هايش، مايه تجربه و عبرت هم 

هست.
5  در 3 هفته آينده دســت كم روي كاغذ مســابقات 
استقالل خيلي دشوار نيست. آنها امروز با ماشين سازي 
مصاف مي دهند و در 2 هفته آينــده هم بايد رودرروي 
پيكان و نفت آبادان قرار بگيرند. هر 3 بازي هم در تهران 
است و بنابراين شايد فرصت كافي براي تثبيت فني تيم 
و كسب امتيازات روحيه بخش وجود داشته باشد. پس 

بردباري در اين مقطع، انتخاب درستي به نظر مي رسد.

يوفا انگار خيلي واجب است كه همه بازي ها همزمان برگزار شوند، جوري برنامه ريزي 
مي كند كه هر بار يك يا 2 بازي خوب را به دليل هم ساعتي با ديدارهاي ديگر از دست 
بدهيم. امشــب هم در شــب دوم از هفته چهارم ليگ قهرمانان فقط 2 بازي ساعت 
21:25داريم كه تنها يكي از آنها را مي شــود ديد چون يك طرف آن منچسترسيتي 
است. 2 بازي حساس و جذاب امشب هر دو آخر شب برگزار مي شوند؛ اينتر - رئال و 
ليورپول - آتاالنتا. اوضاع رئال و اينتر هر دو خراب اســت. اينتر در فصل جاري سري 
آ، 7 امتياز را در شرايطي به دست آورده كه تيم بازنده زمين بوده است. در بازي رفت 
مقابل رئال هم درحالي كه 2 هيچ عقب بود كام بك زد و بازي را مســاوي كرد اما در 
دقايق پاياني گل سوم را هم خورد. شاگردان كونته تنها 2 تا تك امتياز از3 بازي قبلي 
خود اندوخته اند و ممكن است ادامه فصل را هم به ليگ اروپا تبعيد شوند تا شايد مثل 

فصل گذشته براي رسيدن به يك فينال اروپايي رقابت كنند. حال رئال هم اصال خوب 
نيســت. راموس و بنزما و والورده همچنان مصدوم اند و كاسميرو و ميليتائو به دليل 
تمرين نكردن پس از مثبت شدن تست كرونا از ليست خط خورده اند اما كارواخال به 
تركيب برگشته و ماريانو هم به جاي بنزما به بازي گرفته مي شود. زيدان معموال جوري 
تركيب را به زمين مي فرستد انگار دو سه بازيكن كمتر از حريفان دارد. در زمان حضور 
لوكاس واسكس، ايسكو، ميليتائو، يوويچ، مارسلو و وينيسيوس تركيب رئال آسيب 
مي بيند و بدا به روزي كه زيدان هوس كند 2 يا3 نفــر از اينها را همزمان در تركيب 
بگذارد. برد اينتر مي تواند امتيازات تيم ايتاليايي را با رئال برابر كند. شــايد يكي از 2 
مدعي اصلي حذف در اين گروه يعني شاختار و مونشن گالدباخ يا هر دو به مرحله بعد 
صعود كنند. ايسكو مي خواهد در ژانويه از رئال جدا شود و يك ليگ ديگر را تجربه كند. 
اريكسن هم روي دست اينتر مانده و باشگاه دنبال معاوضه اين بازيكن است. ممكن 
است اين دو در زمستان با هم معاوضه شوند. شــايد هم ايسكو به يوونتوس برود كه 

حاضر است براي او 50ميليون هزينه كند.

برنامه بازي هاي امشب
A گروه  

بايرن مونيخ ......................................................................... سالزبورگ/ ساعت 23:30
اتلتيكومادريد .......................................................... لوكوموتيو مسكو/ ساعت 23:30

B گروه  
مونشن گالدباخ ..........................................................اختار دونتسك/ ساعت 21:25
اينتر ................................................................................... رئال مادريد/ ساعت 23:30

C گروه  
مارسي ........................................................................................... پورتو/ساعت 23:30
المپياكوس .................................................................. منچسترسيتي/ ساعت 21:25

D گروه  
آژاكس ..................................................................................... ميتيلند/ ساعت 23:30
ليورپول ...................................................................................... آتاالنتا/ ساعت 23:30

  معاوضه بازيكن يا تبادل امتياز

  امان بده هوادار!
5 دليل براي اينكه استقاللی ها بايد به محمود فكري فرصت بدهند

  رضايي: اگراشتباهات نبود،  االن صدرنشين بوديم
   سرمربي ذوب آهن از اشتباهات داوري كالفه شده است.  او اعتقاد دارد در ايران حاشيه برفوتبال

  غلبه كرده و اصال فوتبالي ديده نمي شود
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سيدمحمود محمدي
حقوقدان

»دختر پس از گرفتن ديپلم 
خانه نشين مي شود و پس از گزارش

مدتي بــه اصــرار در كالس 
خياطي ثبت نام مي كنــد. او دو برادر دارد و 
خانواده اش معتقدند دختر نبايد تحصيالت 
عاليه داشته باشد. دختر به بهانه هاي مختلف 
توســط برادر بزرگ تــر مــورد رفتارهاي 
خشونت آميز قرار مي گيرد. هرچند پدر مانع 
مي شود اما روح و روان دختر از اين رفتارهاي 
خشن آزرده شده است و به محض آشنايي با 
برادر دوســتش نيره به او عالقه مند شده و 
برخالف مخالفت هاي خانواده با ســيامك 
ازدواج مي كنــد. مليحه به اميــد رهايي از 
رفتارهاي خشونت آميز برادرش و به دست 
آوردن آرامش و امنيت پا به خانه ســيامك 
مي گذارد اما يــك روز پــس از ازدواجش 
تصورات را به هــم مي ريزد و ســيامك به 
بهانه اي به او ســيلي مي زند و اين مي شود 
شروع رفتارهاي خشونت آميز مرد عليه زن 
كه در نهايت سبب مي شود زن به مشاوران 
خانه امن پناه ببرد«؛ اين روايت بخشــي از 
فيلم »ملي و هزار راه نرفته« است؛ فيلمي كه 
واقعيت خشونت عليه زنان در خانواده را به 
تصوير كشيد و با اكران آن پديده خشونت 
عليه زنان بيش از پيــش مورد پذيرش قرار 
گرفت؛پديده اي كه به دليل اهميتش 5آذر 
)25نوامبر( را روز مبارزه با خشونت عليه زنان 

نامگذاري كردند تا بدانند اين پديده در تمام 
جوامع )توسعه يافته و توسعه نيافته( وجود 
دارد و نيــاز اســت همگان بــا گفتن »نه« 
مخالفت خود را با اين پديده نشان دهند. در 
اين بين، خشــونت نه فقــط برخوردهاي 
فيزيكي و خشن، بلكه در شكل هاي متفاوت 
ديگر حتي در معابر ســطح شــهر هم رخ 
مي دهد؛ موضوعي كه سطح امنيت زنان را در 
شــهر به طرز قابل توجهي كاهش مي دهد 
به گونه اي كــه يك  تكــه كالم توهين آميز 
مي تواند ترس را به وجود يك  زن بيندازد و 
سبب شــود او به ناچار تغييراتي در برنامه 

زندگي روزمره خود ايجاد كند.
در همين راستا 
زهــرا نژادبهرام، 
هيــأت  عضــو 
رئيســه شوراي 
تهــران  شــهر 
 : يــد مي گو
»خشونت، ابعاد گســترده اي دارد كه قطعاً 
بخشي از آن در عرصه هاي عمومي و شهري 
رخ مي دهد و بخش ديگر هم در كانون خانه و 
خانواده. كاهش و مقابله با بخشي كه مربوط 
به شهر است به عهده مديريت شهري بوده 
و بخش ديگر نيازمنــد تصميم گيري هاي 

عمومي و البته كالن است.« 
تهــران شــهر خشــني نيســت امــا 
»دوست داشــتني و دلچســب هــم براي 
بانوان نيســت«؛ اين گفته نژادبهرام است 
كه البته بخشــي از بانوان پايتخت نشــين 

هم با او هم عقيده انــد؛ نگاهي كه مديريت 
شــهري پايتخت به دنبال تغيير آن است. 
مديريت شــهري با اقدامات ويژه به دنبال 
امن تر كردن خيابان ها و محله هاي شــهر 
براي حضور برابــر و فعال زنان در ســطح 
تهران است. اين عضو شــوراي شهر تهران 
صحبت هايــش را اينگونــه ادامه مي دهد: 
»در تهران موارد نگران كننده ای براي زنان 
وجود دارد از اين موارد مي توان به فضاهاي 
بي دفاع شهري اشاره كرد كه امنيت زنان را 
دچار چالش مي كند. تاكنون 2هزار مورد از 
آنها در محالت مختلف مناطق شناســايي 
شــده اند و با برخي اقدامــات 1500مورد 
براي تردد زنان ايمن شــده اند.« رفت وآمد 
بي دغدغه و بدون ترس و دلهره زنان در معابر 
و فضاهاي عمومي شهر يعني برقراری امنيت 
كه نژادبهرام با تأييــد اين مطلب مي گويد: 
»تأميــن روشــنايي معابر، اصــالح نصب 
بيلبوردهاي تبليغاتي روي عرشــه پل هاي 
عابر پياده، ديواركشي مقابل امالك مخروبه 
و رها شده، مناسب سازي  معابر، رنگ آميزي 
كوچه ها و خيابان ها و ايجاد فضاهاي عمومي 
مشترك، اقداماتي هســتند كه در راستاي 
افزايش امنيت اجتماعي زنان در شهر انجام 

شده است.« 
او با بيان اينكه خشونت عليه زنان دو بخش 
دارد صحبت هايش را اينگونه ادامه مي دهد: 
»گاهــي اوقات زنان احســاس خشــونت 
مي كنند و گاهي مواقع هم مورد خشــونت 
قرار مي گيرنــد. وقتي زنان بــراي تردد در 
معابر عمومي دچار ترس و واهمه شوند كه 
مبادا مورد خشونت قرار گيرند، يعني حس 
خشــونت دارند و همين موضوع آرامششان 
را به هم مي زند. مورد ديگر اين است كه زنان 
هنگام عبور از معابر در معرض متلك گويي يا 
توهين و تحقير قــرار مي گيرند كه اينها هم 
مصاديق خشونت هستند. بنابراين همانطور 
كه تجارب جهاني هم نشــان مي دهد براي 
مقابله با چنين خشونت هايي مي توان نظارت 
اجتماعــي را افزايش داد. پــس فضاها بايد 
به گونه اي طراحي شــوند كه شاهد حضور 
همه آحاد مردم در آنها باشــيم كه اين كار 
سبب افزايش نظارت اجتماعي و ايجاد حس 
امنيت مي شود. در چنين مواردی افرادي كه 

رفتارهاي خشــونت آميز دارند خودكنترلي 
مي كنند و زناني هم كه ممكن اســت مورد 
خشــونت قرار گيرند، مطمئن مي شوند كه 
ناظران عمومي حضور دارند و كسي به آنها 
آسيب نمي رساند. بنابراين با چنين اقداماتي 
مي توان خشــونت در عرصه هاي عمومي و 

شهر را كاهش داد.«

كاهش خشونت در خانواده با آگاه سازي  
عالوه بر فضاهاي شهري، برخي از خشونت ها 
در خانه و خانــواده رخ مي دهد؛كانوني كه 
حريم خصوصي محســوب مي شود و ورود 
به حريم آن جرم اســت. از اين رو، مردم در 
برابر چنين خشــونت هايي فقط شنونده يا 
تماشاگر هستند. به گفته نژادبهرام در اين نوع 
خشونت، مديريت شهري هم نمي تواند ورود 
كند و تنها راه مقابله و كاهش آن، آگاه سازي 
و اطالع رساني است. او مي گويد: »در گذشته، 
زندگي ها گسترده و خانواده جمعي بود و اگر 
رفتار خشــونت آميزي هم رخ مي داد ساير 
اعضاي خانواده براي حل و فصل آن وساطت 
مي كردند. امروزه خانواده ها هسته اي شده اند 
و ارتباطات اجتماعي و همسايگي هم كمتر 
شــده كه به ويژه در دوران كرونا به حداقل 
رسيده است. مردم گمان مي كنند در برابر 
رفتارهاي ناهنجار ازجمله خشونت هايي كه 
در خانواده رخ مي دهد نبايد مداخله كنند. 
در حقيقت اين نشانگر آن است كه مسئوليت 
اجتماعي كمرنگ شــده است. اگر در معابر 
عمومي و شهري نيازمند نظارت اجتماعي 
هســتيم قطعاً براي مقابله با خشونت زنان 

در خانــواده هم بايد مســئوليت اجتماعي 
داشــته باشــيم. افراد در مواجهه با چنين 
رفتارهايي نياز نيست مستقيم مداخله كنند 
بلكه مي توانند با پليس تماس بگيرند و از آنها 

درخواست كمك كنند.«
 ناآگاهي مردم در ابعاد مختلف، به خشونت 
زنان در خانواده ها دامن مي زند و عضو شوراي 
شهر تهران معتقد است آموزش در آگاه سازي  
و اطالع رساني درست به شهروندان مي تواند 
بستر كاهش خشــونت عليه زنان را فراهم 
كند. او تأكيد مي كند: »خشــونت اكتسابي 
است و افراد اين رفتارها را يا در خانه از پدر و 
مادر و خواهر و برادر مي آموزند يا از دوستان و 
همساالن. بنابراين به جاي خشونت، مي توان 
رفتارهاي درست و منطقي را به كودكان و 
ساير افراد آموزش داد. آنها در اين آموزش ها 
ياد مي گيرند كه چگونه خشن نباشند، چه 
رفتارهايي خشــونت آميز هستند و بايد در 

برابر چنين رفتارهايي چه كار كنند.«
 با استفاده از ظرفيت هاي رسانه ملي و اكران 
فيلم و انيميشــن هاي آموزشي، رفتارهاي 
بهنجار در جامعه نهادينه مي شود و با نصب 
بنــر و بيلبورد هاي هشــداردهنده، ميزان 
اطالعات و آگاهي مردم به ويژه زنان  افزايش 
مي يابــد. زهــرا نژادبهرام در تأييــد موارد 
آموزشي و اطالع رســاني مي گويد: »مقابله 
با خشونت، 2اثر مثبت دارد. اول اينكه نسل 
آينده اگر مورد خشــونت واقع نشود نسل 
پويا و ســرزنده و مادران و همسران خوب و 
زنان توانمند خواهند بود و مي توانند نســل 
توانمند تربيت كنند. اثر دوم هم اين اســت 

كه با جلوگيري از خشونت مي توان مانع بروز 
آسيب هاي اجتماعي مانند قتل شد. چرا كه 
در برخي از خشونت ها فرد كنترل خود را از 
دست مي دهد و ممكن اســت رفتارهايش 

منجر به قتل يا نقص عضو شود.«

پذیرش خشونت ضعف نيست
خشــونت يك پديده اســت كه در جامعه 
وجود دارد و بايد اين موضــوع را بپذيريم و 
براي كاهش آن سرمايه گذاري كنيم. عضو 
هيأت رئيسه شوراي شهر تهران اين مطلب را 
مي گويد و تأكيد مي كند كه خشونت واقعيتي 
است كه وجود دارد و نمونه آن حوادث مربوط 
به رومينا و اسيدپاشــي در اصفهان است. 
خشــونت مربوط به جوامع خاصي نيست و 
در همه جا وجود دارد و پذيرفتن آن ضعف 
نيست و شخصاً متوجه نمي شوم كه چرا در 
برابر پذيرش اين پديده مقاومت مي كنيم. 
نژادبهــرام كه عضو كميســيون معماري و 
شهرسازي شــورا نيز هست، ادامه مي دهد: 
»خشونت مسئله اي است كه اين روزها در 
جوامع شاهد آن هســتيم و بايد اين مسئله 
حل شــود نه اينكه صورت مســئله را پاك 
كنيم. ايجاد خانه امن اقدامي الزم و ضروري 
است كه در همه جوامع هم وجود دارد و از 
زنان خشونت ديده حمايت مي كنند. سازمان 
بهزيستي هم بايد اين كار را با دقت بيشتري 
انجام دهد و با اطالع رســاني درســت زنان 
مطلع شوند كه چنين مكان امني وجود دارد 
و مي توانند از امكانات و خدمات مشاوره اي 

آن بهره مند شوند.«

فرصتي براي حضور برابر زنان در شهر نگاه

اخبار

 قانون جامع مربوط به منع خشونت 
عليه زنان وضع نشده است
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    زینب زینال زاده
خبر نگار

سال 1358 كنوانســيوني تصويب شد 
مبني بر منع كليه اشكال تبعيض عليه 
زنان در ســازمان ملل. برخي  كشورها 
عضو نشدند و تعدادي عضو مشروط شدند و بعضي هم عضو شدند. 
جمهوري اسالمي ايران با توجه به تناقص مبنايي اين كنوانسيون 
با اصول قانون اساسي و حقوق اسالمي در آن عضو نيست و در واقع 
برخي هم تالش كردند تا ايران به طور مشروط عضو اين كنوانسيون 
شود كه اين اتفاق نيفتاد. اما بر مبناي اصول قانون اساسي و حقوق 
اســالمي درخصوص صيانت و حمايت از زنان در برابر خشونت، 
قانون داخلي وضع شده اما هنوز تصويب نشده و در هيأت دولت 

در حال بررسي است. 
قوانين متفرقه در خشونت عليه زنان داريم كه مي توان به ماده 619 
قانون مجازات اسالمي اشــاره كرد كه در آن تعرض و توهين به 
زنان و اطفال در اماكن و معابر عام، جرم انگاري و مجازات تعيين 

شده است. 
در مواد  237 و 238 آيين دادرســي كشوري به موضوع بازداشت 
موقت بدون ضامن اشاره شده است و قاضي دادسرا اجازه دارد از 
طرف قانونگذاري جمهوري اسالمي براي فرد يا افرادي كه به بانوان 
در اماكن و معابر عام تعرض يا ايجاد مزاحمت كنند، بازداشــت 

موقت صادر كند منوط بر اينكه بيم فرار متهم از مجازات باشد. 
درخصوص خشونت هاي جسمي واكنش قانونگذار شديدتر بوده 
و در قوانين اسالمي اشد مجازات براي چنين جرمي پيش بيني و 
حكم زنا به عنف، اعدام تعيين شده است. اينها قوانين حمايت از 
بانوان در برابر خشونت اســت، اما در برخي  موارد مانند خشونت 
معنوي مانند محروميت زن از حقوق اجتماعي و خشــونت هاي 
جسمي كه منجر به ضرب و شــتم مي شود، قوانين خاصي وجود 
ندارد. همچنين در خشونت هاي احساسي كه مرد با وعده ازدواج 
از زن سوءاستفاده مي كند هم در قوانين لحاظ نشده است؛ هر چند 
در قانون مسئوليت مدني 1319،  زن مي تواند جبران ضرر و زيان 
معنوي كند اما قانون خاصي كه به چنين خشونتي در آنها اشاره 

شده باشد، وجود ندارد. 
به طور كلي هم اكنون قانون جامع مربوط به  منع خشــونت عليه 
زنان كه منطبق با موازين اسالمي باشد، وضع نشده  و قانوني هم كه 
در حال بررسي در هيأت دولت است، تقارن كمي با واقعيت دارد 
و نياز به  نظرسنجي و درك بهتر از موضوع خشونت است تا بتواند 

اثر بخشي بيشتري داشته باشد.

»ناوگان عمومي پايتخت براي نوسازي 
طي 10سال آينده به 300هزار ميليارد حمل و نقل

تومان منابع مالي نياز دارد و براي تحقق 
اين هدف بايد ساالنه 30هزار ميليارد تومان منابع مالي 

تامين شود«؛ اين مطلب را معاون شهردار اعالم كرد.
به گزارش همشهري، ســيدمناف هاشــمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران صبح ديروز در 
برنامه تلويزيوني چاپ اول از نيازهاي حمل ونقل عمومي 
و ميزان مشاركت دولت، شهرداري و مردم گفت. او با 
بيان اينكه تهران بالغ بر 5700دستگاه اتوبوس و بالغ بر 
1507قطار مترو و قريب به 80هزار دستگاه تاكسي دارد 

كه بايد نگاهي هم به وضعيت فرسودگي ناوگان داشت، 
گفت: »در حوزه مترو 400دســتگاه قطار ما نيازمند 
اورهال بوده، در حوزه اتوبوسراني نزديك به 60 درصد 
ناوگان فرسوده است و تنها 40درصد ناوگان را مي توان 

تا 5سال آينده استفاده كرد.«
هاشمي در ادامه با بيان اينكه قريب به 40هزار دستگاه 
تاكسي شهر تهران نيز نيازمند نوسازي است، تأكيد كرد: 
»وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت به لحاظ 
فرسودگي اصال مطلوب نيست. با اين تفاصيل، روزهاي 
كرونا را به وضعيت موجــود اضافه كنيد. طي ماه هاي 
كرونا درآمد شهرداري تهران از محل حمل ونقل عمومي 

كاهش چشمگيري داشته اما در عين حال تالش كرديم 
فاصله گذاري اجتماعي را در ناوگان عمومي شهر اعمال 

كنيم.«
معاون شهردار تهران با تأكيد بر اينكه توسعه و نوسازي 
ناوگان عمومــي پايتخت نيازمند منابع مالي اســت، 
گفت: »هم اكنون 250كيلومتر متــرو داريم كه بايد 
به 500كيلومتر برسد كه باتوجه به عدم حمايت دولت 
در تامين منابع و البته قيمت تمام شده مترو و اتوبوس 
كه مردم بايد پرداخت مي كردند، اين امر محقق نشده 

است.«
به گفته هاشمي، هر كيلومتر مترو هزار ميليارد تومان 
هزينــه دارد و به عبارتي متروي تهــران به 250هزار 
ميليارد تومان منابع مالي جهت تكميل نياز دارد؛ اين 
در حالي است كه دولت طي 10سال گذشته در بودجه 
 خود ريالي را براي حمل ونقل عمومي درنظر نگرفته و 

پرداخت نكرده است؟
او ادامه داد: »در حوزه اتوبوســراني حداقل به 10هزار 
اتوبوس در برنامه 10ساله تهران نيازمنديم؛ به عبارتي 
ديگر ناوگان عمومــي پايتخت براي نوســازي )طي 
10سال آينده( به 300هزار ميليارد تومان منابع مالي 
نياز دارد كه اگر بخواهيم اين برنامه را محقق كنيم، بايد 
ساالنه 30هزار ميليارد تومان منابع مالي تامين شود.«

هاشمي در پاسخ به اينكه چرا تاكنون نوسازي ناوگان 
عمومي محقق نشده اســت، به تجربه جهاني توسعه 
حمل ونقل اشــاره كرد و گفت: »دولت، شــهرداري 
و مردم 3اهرم همراه با هم هســتند كه در توســعه و 
نوســازي ناوگان عمومي حركت مي كنند. شهرداري 

تهران يك نهاد عمومي غيردولتي است و اگر يك مدير 
نتواند درآمدزايي كند، مانــدن و نماندنش بي مفهوم 
بوده و بي خاصيت اســت. براســاس تجربه 30ساله 
عرض مي كنم، نمي گويم همه بار بر دوش دولت بلكه 
معتقدم يك سوم دولت، يك سوم شهرداري و يك سوم 
شهروندان در اين زمينه سهم دارند. قيمت تمام شده 
بليت مترو 15هزار تومان اســت. يا بايد قيمت واقعي 
بليت را از مردم بگيريم كه دولت مخالف آن اســت، يا 
بايد جبران شود و در بودجه سنواتي دولت سهمي براي 
توسعه مترو درنظر گرفته  شــود. ما نمي گوييم مردم 
15هزار تومان بدهند امــا مي توان 5هزار تومان از آنها 
گرفت. امروز شــهروندي اگر بخواهد از منطقه يك به 
منطقه 22 تهران با اسنپ يا تاكسي دربست برود، بايد 
50هزار تومان بپردازد اما با متــرو و اتوبوس با هزار يا 

1250تومان اين مسير را طي مي كند.«
هاشمي در ادامه با تأكيد بر اينكه حمل ونقل عمومي 

دغدغه شهرداري تهران است، گفت: »60درصد بودجه 
شهرداري تهران به حمل ونقل عمومي اختصاص دارد 
كه بخش اعظمي از آن محقق مي شــود. لذا بر فرض 
كه 12هزار ميليارد تومــان از بودجه اختصاص يافته 
شهرداري تهران محقق شود، به همين ميزان نيز بايد 
دولت بپردازد. بيشــتر مســافران ما از قشر متوسط و 
ضعيف جامعه هستند. بنده مي گويم 60 درصد بودجه 
شــهرداري به حمل ونقل اختصاص يافته است، دولت 
هم 12هزار ميليارد تومان به حمل ونقل اختصاص دهد 
و مردم هم 2هزار تومان پــول بليت بدهند، مي توانيم 

حمل ونقل را رونق دهيم.«
هاشمي در پايان يادآور شد: »در طي 8 ماه گذشته وظيفه 
دولت، شهرداري و مردم را گوشزد كرديم؛ اگر اين 3بخش 
پاي كار بيايند و سالي 15هزار ميليارد تومان به توسعه 
مترو و اتوبوس تهران اختصاص يابد، در 20سال آينده 

حمل ونقل عمومي تهران سامان مي يابد.«

ناوگان عمومي تهران؛ نيازمند ۳۰هزار ميليارد تومان اعتبار

   قدم هاي پاياني آزادسازي اوراق مشاركت۹۸ مترو و اتوبوس
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به تعامل بين شــهرداري، بانك رفاه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابراز اميدواري 
كرد كه پول اوراق مشاركت سال۹۸ به زودي آزاد خواهد شد. به گزارش همشهري، محسن هاشمي رفسنجاني در واكنش به 
اظهارات مدیران بانك رفاه مبني بر اینكه به زودي مشكالت آزادسازي اوراق در نتيجه تعامل با شهرداري تهران حل خواهد 
شد، گفت: »اتفاقات مثبتي در نتيجه تعامل بين بانك، شهرداري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حال وقوع است كه 
از این بابت تشكر ویژه دارم.« او درباره اهميت آزادشدن منابع اوراق مشاركت سال۹۸ كه باید در بخش نوسازي اتوبوسراني 
و توسعه خطوط 3، 6 و 7 مترو هزینه شود، به ایلنا گفت: »آزادشدن این پول براي حمل ونقل عمومي به ویژه در زمان شيوع 
ویروس كرونا بسيار اهميت دارد تا فاصله گذاري اجتماعي به نحو مطلوب با افزایش تعداد خطوط صورت گيرد. جدا از آنچه 
محسن هاشمي مطرح كرده، شركت مترو نيز اعالم كرده كه بانك حدود ۲۰۰ميليارد تومان از پول اوراق را آزاد كرده و مابقي 
را به شرط ارائه وثيقه از سوي شهرداري به بانك مركزي، واریز خواهد كرد. در این بين، علي امام، مدیرعامل شركت متروی 
تهران هم به همشهري گفت: »بانك رفاه گفته تا پایان هفته نيز هرچه وثایق تكميل تر شود، مابقي پول به حساب شهرداري 
واریز خواهد شد. بنابراین مبلغ 15۰۰ميليارد تومان حاصل شده از فروش اوراق مشاركت به مرور آزاد مي شود. شهرداري 
تهران در این چند ماه براساس ارزش گذاري كارشناسان ۲هزار ميليارد تومان وثيقه معرفي كرده، اما به دالیل مختلف مورد 
پذیرش بانك قرار نگرفت و آنچه پذیرفته شد، حدود 5۰۰ميليارد تومان بود كه با این عدد، آزادسازي ۲۰۰ميليون تومان از 
اوراق نهایي شد. این رقم اما كافي نيست و تا آزادسازي 75۰ميليارد تومان از سهم شهرداري تهران، باید روند ادامه پيدا كند.«  
براساس این گزارش، زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران هم از مكاتبه پيروز حناچي، شهردار پایتخت با 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور براي آزاد سازي  اوراق مشاركت توسعه ناوگان عمومي پایتخت خبر داده است.

سخنگوی كميسيون عمران مجلس شــورای اسالمی از بررسی 
جزييات طرح اصالح ماده 100 قانون شهرداری ها و ارجاع آن به 
كميته ای ويژه برای بررسی كارشناسی در جلسه روزگذشته اين 
كميسيون خبر داد. به گزارش همشهری،  اين طرح 9 تبصره دارد 
و كليات آن در جلسات گذشته كميسيون به تصويب رسيده است.
سيد البرز حســينی در توضيح بيشــتر گفت: »ديروز با حضور 
نمايندگان وزارت كشور و شــهرداری ها و نماينده ديوان عدالت 
اداری جزييات طرح اصالح ماده 100 قانون شــهرداری ها مورد 

بررسی قرار گرفت و تا تبصره 4 اين طرح بررسی شد.«
وی ادامه داد: » از آنجا كه اين طرح بســيار جامع  است، تصميم 
كميسيون بر اين شد تا طرح به كميته ويژه در كميسيون ارجاع 
شــود و با حضور نمايندگان دســتگاه های مرتبط بررسی های 
كارشناسی بر روی آن صورت گيرد تا در نهايت طرحی جامع برای 
اصالح اين قانون به منظور جلوگيــری از فروش تخلف و مقابله با 

ساخت و سازهای غيرمجاز تهيه شود.«
به گفته حسينی، متاســفانه قانون فعلی منجر به فروش تخلف 
به مردم و تشديد مشكالت شــده و بازنگری در اين قانون امری 
ضروری است: »در طرح تصويب شده در مجلس شورای اسالمی 
وظايف عوامل و اركان تاثيرگذار در چرخه ساخت و ساز مسكن و 

بخش های نظارتی كامال روشن شده است.«

براي نخســتين بار 16زن آتش نشــان تا پايان ماه جاري جذب 
شهرداري مي شــوند و از اين پس مي توانند در عمليات ها شركت 

كنند.
به گزارش همشــهري، تا كنون هيچ گاه زنــان در عمليات هاي 
آتش نشــاني حضور نداشــتند و آتش نشــانان داوطلب فعاليت 
پشتيباني داشــتند كه به گفته مديرعامل ســازمان آتش نشاني 
شهرداري تهران با جذب 16زن آتش نشان، از اين پس بانوان هم 

در عمليات ها شركت مي كنند.
مهدي داوري گفت: »در مرحله اول كه كار به صورت پايلوت انجام 
مي شود، تعداد كمي از زنان آتش نشان داوطلب جذب مي شوند تا 
مشكالت طرح احصا شود و پس از بررسي هاي بيشتر و رفع موانع 

در مراحل بعدي بتوانيم نيروهاي بيشتري جذب كنيم.«
زنان آتش نشان بعد از جذب، آموزش مي بينند و بعد از طي مراحل، 

وارد كارهاي عملياتي مي شوند.

 بررسی طرح اصالح ماده 1۰۰ 
قانون شهرداری ها در كميسيون عمران

16آتش نشان زن استخدام مي شوند

   پروانه مافي، مشاور شهردار تهران در امور مجلس 
آموزش امري تأثيرگذار اســت كه جامعه را تربيت كرده و به مرزهاي روشن 
آگاهي مي رساند. پرداختن به آموزش حقوق متقابل افراد جامعه، اعم از زن 
و مرد و كودك خواه مســتقيم و غيرمستقيم، آن هم به صورت كالسيك و یا 
آكادميك مي تواند مؤثر باشد. در این ميان رسانه هاي دیداري و شنيداري، 
مكتوب و حتي ابزارهاي فضاي مجازي هم ســهم بسزایي دارند و مي توانند 
زنان و مردان را با حقوق و قوانين شهروندي شان آشنا كنند. یكي از مسائلي 
كه در جامعه امروز ضرورت دارد این است كه الیحه تأمين امنيت زنان در برابر 
خشونت باید از طریق مجلس شوراي اسالمي به عنوان یكي از حقوق اساسي 
بانوان مورد پيگيري قرار بگيرد تا به واســطه این الیحه زنان جامعه بتوانند 
از قوانين حقوقي مرتبط با خود بهره مند شوند. همچنين با وجود این الیحه 
بسياري از خشونت ها عليه زنان در جامعه مهار شده و اعمال قانون در برابر 

این ناهنجاري اجتماعي و برخورد با كساني كه رفتارهاي 
خشونت آميز دارند، ميزان خشونت را كاهش و حتي 

به صفر نزدیك مي كند. اعضاي فراكسيون زنان در 
مجلس دهم با همكاري فراكسيون خانواده براي 
حمایت از بانوان و شاكله خانواده تالش هاي زیادي 
كردند و انتظار داریم نمایندگان مجلس یازدهم 

به ویژه نمایندگان زن پيگير تشكيل كميسيون 
»زنان و خانواده« باشند چرا كه با وجود این 
كميسيون مقداری از مشكالت حوزه زنان 

و خانواده رفع مي شود.

ضرورت تشكيل كميسيون»زنان و خانواده« در مجلس
   سهيال صادق زاده، مشاور راهبردي مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران 

با توجه به شرایط حاصل از كرونا این فرض وجود دارد كه اعمال خشونت عليه زنان بيشتر و امكان تعقيب موارد 
آن كمتر شده و در چنين شرایطي سرمایه گذاري و صرف هزینه براي پيشگيري از آسيب هاي زنان و ریكاوري 
و بازگشتشان به زندگي عادي اهميت بيشتري نسبت به سال هاي گذشته دارد و همه سازمان ها باید به مسائل 
اضطراري زنان در سطح شهرها توجه كنند. براي مقابله با خشونت عليه زنان چند فرایند وجود دارد كه در 
فرایند تصميم گيري با توجه به اینكه زنان و دختران نيمي از جامعه شهري را تشكيل مي دهند، ایجاد شهرهاي 
ایمن تر، زیست پذیرتر و تاب آور تر ضروري است. همچنين زیرساخت هاي شهري مانند معابر و گذرگاه ها 
و مراكز تجاري و رفاهي ایمن اهميت بسياري در كاهش خشــونت عليه زنان دارند. فرایند دیگر مربوط به 
سياستگذاري است كه زنان باید در حوزه هاي سياستگذاري و تصميم گيري و مدیریت حضور داشته باشند. 
براي تغيير در سياستگذاري ها هم الزم است هنجارها و كليشه هاي فرهنگي كه منجر به اعمال خشونت ها 
شده اند هدف قرار گيرند. درنظر گرفتن زنان و دختران به عنوان مهم ترین عوامل ایجاد كننده تغيير، درنظر 
گرفتن سياست هاي منع خشونت عليه زنان و دختران در تمام سياستگذاري ها و برنامه ریزي هاي شهري و 

توجه به نوآوري هاي هوشمند هم باید در سياستگذاري ها به آنها توجه شود. عالوه 
بر سياستگذاري، نيازمند اقداماتي چون درگير كردن پسران و مردان در ایجاد 
و پيگيري تغييرات اجتماعي در راســتاي كاهش خشونت عليه زنان، توجه 
به ارتباط بين خشــونت عليه زنان و خشونت هاي گسترده در سطح شهر، 

ایجاد كمپين هاي اطالع رســاني، ایجاد محل هاي امن محلي براي زنان 
)موقتي و طوالني مدت(، در شــهر هستيم تا مواردخشونت كاهش 

یابد و زنان بيش از گذشته احســاس امنيت كنند. به طور كلي 
آموزش ، فرهنگســازي و اطالع رساني نقش مهمي در كاهش 
خشونت ها دارد كه باید از خانواده شروع و در محله ها توسعه 

و تعميم داده شود.

سياستگذاري و تصميم گيري درست براي كاهش خشونت
   سيدرضا مهدوي، روانپزشك 

خشونت یك عبارت و واژه كلي اســت كه مي تواند به طرق مختلف تعبير و تعریف شود. در جوامع سنتي 
خشونت را زد و خورد فيزیكي مانند كتك زدن مي دادند اما خشونت نوع رواني و روحي هم دارد كه از نظر 
خيلي ها شناخته شده نيست. تحقير، توهين و مسخره كردن مصداق خشونت هاي روحي و رواني است كه 
افراد با كالمشان سبب رنجش و آزار اطرافيان مي شوند. خشونت جنسي هم نوع دیگري است كه فقط شامل 
تجاوز به زن نمي شــود بلكه برقراري ارتباط اجباري زن و شوهر هم در این دسته قرار مي گيرد. خشونت 
دیگري كه شاید هيچ وقت از آن به عنوان رفتار خشن یاد نمي شود، محدود كردن زنان از درآمد است. مرد با 
این كار استقالل مالي را از او سلب مي كند و سبب از بين رفتن عزت نفس و اعتماد به نفس او مي شود. به طور 
كلي عمده خشونتي كه این روزها در جوامع با آن مواجه هستيم، خشونت هاي خانگي است؛خشونتي كه در 
جوامع مردساالر مشرق زمين بيشتر به چشم مي خورد و مرد خانواده حق خود مي داند كه زن را كتك بزند و 
به او توهين كند و زن هم به دليل ناآگاهي سكوت مي كند. البته در چنين جوامعي زنان به دليل نداشتن تمكن و 
پشتوانه مالي از یك سو و وابستگي مالي به مرد خانواده از سوي دیگر مجبور به ادامه زندگي در سایه خشونت 
هستند. متأسفانه در جوامع پيشرفته و سنتي اكثر زنان به دليل وابستگي مالي به مردان در برابر رفتارهاي 

خشونت آميز آنها چه روحي و چه فيزیكي و حتي جنسي سكوت مي كنند 
و تن به تحمل چنين رفتارهاي ناهنجاری مي دهند. براي مقابله با چنين 
رفتارهاي نادرست و ناهنجاری در جامعه فقط باید آگاهي را افزایش داد. باید 
به كودكان چه پسر و چه دختر یاد داد خشونت چيست؟ و اینكه جرم است و 
فرد خاطي مجازات مي شود. باید زنان جامعه را با حق و حقوقشان آشنا كرد 

و اعتماد به نفسشان را باال برد. روش دیگر مقابله با خشونت عليه 
زنان توانمندسازي بانوان است. وقتي زنان استقالل مالي داشته 
باشند قطعاً در برابر رفتارهاي ناهنجار مردان سكوت نمي كنند 

و روند خشونت عليه زنان سير نزولي مي گيرد و كم مي شود.

تحمل خشونت به دليل وابستگی مالی

 همشهري همزمان با 5 آذر ، روز مبارزه با خشونت عليه زنان  به اقدامات مديريت شهري 
براي افزايش سطح امنيت بانوان و حضور فعالشان در شهر پرداخته است
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2 چهارشنبه 5 آذر 99  شماره 8094 8 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

 روستاي »بيوران« از توابع شهرستان 
سردشت آذربايجان غربي است. سال گزارش

94خبري ناگوار از اين روستا منتشر 
شد كه بهمن بر سر كولبران منطقه آوار شده و 20نفر 
از كولبران جوان جان خود را از دست داده بودند. 
اگرچه كولبرها همه از اين روستا نبودند، اما اين اتفاق 
سهمگين تمام آبادي را در بهت فروبرده بود. زمستان 
بود و نرسيدن لوله هاي گاز به روستا، شمايل آن را 
همچنان در ســيماي كهن نگه داشته بود، اما حاال 
ورود گاز و اينترنت به مهم ترين تغيير براي روستايي 

تبديل شده كه در 2بخش عليا و سفلي، حدود 2هزار 
نفر را در خود جاي داده اســت. در بيوران كولبري 

جاي خود را به گردشگري داده است.

يك دهه كولبري
سال 94، بيشــتر جوان ترهاي روســتا به كار »كول« 
مشغول بودند و آنها كه ديگر رمق اين كار را نداشتند، 
صبح تــا شــام را در قهوه خانه ها ســپري مي كردند. 
فصل انگــور و تاك اما انــدك زماني بــراي كاري بود 
كه ارزش افــزوده چنداني به بار نمــي آورد. انگورها در 
جعبه هاي مرتب روانه بازار مي شدند و فروش مستقيم 
در بازار سردشــت، تنها درآمد حاصــل از جغرافياي 
حاصلخيز و آب و هواي كم نظير روستا بود. سال 92با 

بسته شدن بازارچه هاي رســمي مرزي در اواخر دولت 
دهم، مرز هم با كار مشــقت بار كولبري معني مي شد. 
سخت شدن شرايط اقتصادي و كسادي بازار در مبادي 
رســمي مبادله هاي مرزي محلي در اوايــل دهه 90، 
موجب رواج كولبري به عنوان راه حل براي تامين معاش 
اهالي اين روستاي كردنشين شــد. حاال اما با گذشت 
چند سال، اتفاقي در بيوران رخ داده كه مسير جديدي 
پيش روي مردم گذاشته است. ناصر، يكي ديگر از اهالي 
بيوران است كه در سفر به اين منطقه ميزبان ما شد. او 
مي گويد: »گاز كه به روستا رسيد، دست ما را باز گذاشت. 
زمستان هاي بيوران سرد و نفسگير است. گاز برايمان 
نعمت مهمي بود و حاال هرچند بــه دليل كرونا تعداد 
گردشگراني كه به روستا مي آيند، زياد نيست، اما مي توان 
امكانات خوبي برايشان فراهم كرد. راستش بسياري از 
بخش هاي روستا به همان شكل سابق مانده است. بيوران 
در همه فصل هاي سال زيباســت. بهار با تاكستان ها و 
شكوفه هايش و تابستان و پاييز و حتي زمستان با برف 
زيبا.« او از دسترســي همه اهالي به اينترنت هم ابراز 
رضايت مي كند و توضيح مي دهد: »يادتان هست وقتي 
بهمن 94 در پي آن حادثه ناگوار به بيوران آمده بوديد، 
عكس ها و فيلم ها را چقدر با زحمت به شما رسانديم؟ 
حاال كافي است در اينترنت جست وجو كنيد؛ همه جا پر 

است از تصاوير روستاي بيوران.«

چراغي در تاريكي 
از ناصر ســؤال مي كنم چه چيزي باعث شــد اهالي 
آســتيني براي خودشــان باال بزنند و حاال راهي به 
غير از كولبري و نگاهي جز به كوه هاي مرزي داشته 
باشند؟ او پاسخ مي دهد: »ديگر بايد كاري مي كرديم. 
ســختگيري  در مرز زياد بود و كولبري هم خطرناك. 
در چند ماه گذشــته هم كــه مرز كامال بســته بود و 
باغــداري منطقه هم كه فصلي اســت.« او مي خندد 
و ادامه مي دهد: »مجبور شــديم فكري كنيم. همه 
ما كه نمي توانيم برويم جاي ديگــري زندگي كنيم. 
در جاهاي ديگر هم كه كار فراوان نيســت. فكر كنم 
اينترنت هم كمك زيادي به همه كرد. باالخره وقتي 
ناچار باشي، راه حلي پيدا مي كني.« شايد صحبت هاي 
ناصر تمام آن چيزي باشد كه اتفاق افتاد، اما در مورد 

بيوران چيزهاي ديگري هم به كمك آمد. به گزارش 
فرمانداري سردشت، ســال 98عمليات گازرساني به 
بيوران و 6روســتاي مجاور آن آغاز و تا بهمن همان 
ســال به پايان رســيد. همزمان نخســتين اقامتگاه 
بومگردي هــم افتتاح شــد. به نظــر ورود اينترنت 
پرسرعت و در اختيار بودن گوشي هاي هوشمند هم 

منجر به خلق ايده هاي بيشتري شده است.
    

اهالي بيوران شــايد هنوز هم نگاهي به مرز داشــته 
و چشــم انتظار پايان كرونا باشــند، اما بدون شك به 
انتخاب خود جامعه محلي، مســيري ديگر به سمت 
توسعه پيش رويش باز شده؛ مســيري كه اگرچه به 
آرامي پيش مي رود، اما جايگزين مناسبي براي شغلي 

است كه با جان جوانان روستا بازي مي كند.

اهالي روستاي بيوران در سردشت آذربايجان غربي با آمدن گاز و اينترنت، اشتغال از راه گردشگري 
و بومگردي را جايگزين كولبري كرده اند اگرچه كه اين روزها اين مشاغل زير سايه كرونا رفته اند

وداع »بیوران« با کولبری

ستاره حجتي
خبر نگار

پيگيري

 رايزني براي  100 ميليارد تومان
 كمك هزينه كوچ

افزايش قيمت نهاده هاي دامي، كاهش 
ســرانه مصرف گوشــت قرمز و افزايش 
هزينه هاي حمل ونقــل در دوران كوچ 
مشــكالتي بود كه عشــاير استان هاي 
مختلف در گفت وگو با همشهري به آن 
گاليه كرده بودند. شاهپور عاليي مقدم 

كه به تازگي به عنوان سرپرست ســازمان امور عشاير ايران منصوب 
شده است در پاسخ به اين گاليه ها از رايزني براي دريافت 100ميليارد 

تومان كمك هزينه كوچ ماشيني عشاير خبر مي دهد.
سرپرست سازمان امور عشاير ايران با بيان اينكه دولت با اين كمك 
هزينه موافقت كرده اســت و پيگيري ها براي تامين آن ادامه دارد 
به همشــهري مي گويد: »اين موضوع در قالب يك پيشنهاد مطرح 
شد كه جبران هزينه كوچ ماشيني و بخشي از ضرر كرونا به اقتصاد 

عشاير باشد«. 
شاهپور عاليي مقدم درباره گاليه عشاير از افزايش قيمت نهاده هاي 
دامي و كمبود آن هم توضيح مي دهــد: »نهاده ها يكي از مهم ترين 
مواردي است كه ما و وزارت جهادكشاورزي پيگير تامين آن هستيم. 
2عامل يعني افزايش قيمت ارز نيمايــي و افزايش قيمت گندم كه 
به صورت مســتقيم روي قيمت جو به عنوان مهم ترين نهاده دامي 
تأثير دارد، موجب گراني قيمت نهاده ها شد. از سوي ديگر در برخي 
مناطق بارش هاي كم موجب كمبــود علوفه و افزايش مصرف نهاده 

دامي شد«.
با وجود پيگيري براي تامين نهاده  دامي و همچنين عرضه آن با قيمت 
مصوب از سوي تعاوني ها، سازمان امور عشايري به دنبال اصالح الگوي 
تغذيه دام هاي عشــاير اســت. به همين منظور عاليي مقدم از ارائه 
وام هاي 4درصد و پنج ساله براي جايگزيني نهاده دامي با كنستانتره 
خبر مي دهد و مي گويد: »جــو بهره وري پايينــي دارد درحالي كه 
كنســتانتره با افزايش 30درصدي بهره وري هم دوران پروار دام را 
كوتاه مي كند و هم كالري باالتري نسبت به نهاده ها دارد. به همين 
دليل برنامه ريزي ما براي تامين نياز دام عشاير بر مبناي جو يا ذرت 
علوفه اي نيست و در 28اســتان توزيع كنستانتره در حال اجراست. 
اما عشاير به دليل استفاده راحت تر و همچنين براساس عادت، تأكيد 
دارند حتما براي دام شــان جو تهيه كنند در حالي كه كنستانتره و 

تغذيه نوين مبتني بر شيوه هاي علمي در حال ترويج است«.
سرپرست سازمان امور عشــاير ايران درباره رونق اقتصادي عشاير و 
اشتغال پايدار اين قشر نيز از ارائه تســهيالت كم بهره و كمك هاي 
فني در جامعه زنان عشايري، تكميل زنجيره گوشت قرمز و لبنيات، 
توسعه باغ هاي شيب دار، كشت گياهان دارويي، رونق صنايع تبديلي 
و بسته بندي و صنايع دستي ياد مي كند، اما مهم ترين برنامه سازمان 
براي رونق اقتصاد عشاير را ارائه توليد عشاير با قيمت مناسب و بدون 

واسطه و رونق مشاغل زنان عشاير اعالم مي كند.

يك اتفاق جديد 
كاوه، از اهالي بيوران است. زندگي او تغييرات زيادي نسبت به سال 94داشته است. ازدواج كرده و حاال پسر 
كوچكي دارد كه سروصدايش تمام خط تلفن را پر كرده است. كاوه مي گويد: »اوضاع اقتصادي ما هم مثل همه 
مردم خوب نيست. كرونا كه آمد، مرزها كامال بسته شد. قبلش هم سختگيري زيادي مي كردند، اما با آمدن گاز 
گردشگري را رونق داديم. حاال مردمي كه باغ و تاكستان دارند، خودشان دست به كار شده اند، خانه ها را كمي 
مرتب و در باغ ها امكاناتي براي پذيرايي از گردشگران فراهم كرده اند. البته هيچ كدام اينها مردم را ثروتمند 

نكرده و گرفتاري هاي خودمان را داريم.« 

ث
مك

كشاورزان شــرق اصفهان در روزهاي گذشته مجدداً 
گاليه هايي را درباره اجرا نشدن مصوبه هاي شوراي عالي گزارش2

آب، مجلس شوراي اسالمي و قانون توزيع عادالنه آب 
مطرح كردند. رئيس صنف كشــاورزان اصفهان اجرا نشدن مصوبه 
دهمين جلسه شوراي عالي آب را مهم ترين اعتراض  كشاورزان اصفهان 
مي داند و به همشهري مي گويد: »در دهمين جلسه شوراي عالي آب 
مقرر شــده بود تا زمان تعيين تكليف زاينده رود هيچ برداشــتي از 
رودخانه انجام نشــود، اما طرح انتقال آب به بروجن دقيقا بعد از اين 
مصوبه اجرا شد. اين در حالي اســت كه بروجن هم آب دارد و هم با 
فاصله 12كيلومتر مي تواند از طريق تونل از سد كارون3 آب دريافت 
كند، اما پافشاري ها موجب شده است 130كيلومتر لوله كشي از سمت 
زاينده رود به ايــن منطقه انجام شــود. البته با مخالفت گســترده 

كشاورزان اصفهاني فعال اين طرح در 400متري رودخانه متوقف شده 
است.« »حسين محمدرضايي« تسريع در تكميل طرح هاي انتقال آب 
به حوضه آبريز زاينده رود، توقف اضافه برداشــت هاي غيرقانوني در 
باالدست، ســاماندهي رودخانه و ايجاد شبكه مدرن آبياري در غرب 
اصفهان را براي كاهش هدررفت آب بخش ديگــري از مطالبه هاي 
كشاورزان مي داند و توضيح مي دهد با ايجاد شبكه مدرن آبياري ديگر 
كشــاورزان نمي توانند هر چقدر مي خواهند آب برداشــت كنند. به 

همين دليل از هدررفت آب جلوگيري خواهد شد.
رئيس صنف كشاورزان اصفهان درباره وضع زاينده رود نيز می گويد: 
»متأســفانه فعال رودخانه آب ندارد و فقــط 160ميليون مترمكعب 
آب پشت سد است. براي كشت پاييزه بايد آبان ماه آب به كشاورزان 
مي رسيد كه اين اتفاق نيفتاد. با توجه به سرد شدن هوا زمان كشت 

گذشته است. به همين دليل كشاورزان اميدوار هستند با بارندگي هاي 
خوب در بهمن بتواننــد از زاينده رود آب دريافــت كنند.« نماينده 
كشــاورزان و شــوراي ميراب اصفهان نيز در اين باره مي گويد: »در 
سال هاي گذشته حقابه كشاورزان پرداخت نشــده بود و قرار بود با 
تشكيل صندوق جبران خسارت كشــاورزان، 450ميليارد تومان از 
سوي مجموعه هاي فوالد منطقه كه از آب زاينده رود استفاده مي كنند 
پرداخت شود. تا امروز اين وعده محقق نشده است.« به گفته »محمود 
كريمي« تخصيص 7مترمكعب پساب تصفيه شده براي كشت و كار در 
شرق اصفهان كه پيش تر مقرر شده بود نيز همچنان تحقق نيافته است. 
»عباس مقتداي خوراســگاني« نماينده اصفهان در مجلس شوراي 
اســالمي می گويد كه پيگيري ها براي اجراي مصوبه هاي 9ماده اي 
شــوراي عالي آب ادامه دارد. او با تأكيد بر اينكه اجراي اين مصوبه ها 
مي تواند مشكالت زاينده رود را حل و فصل كند به همشهري مي گويد:  
»اين مصوبه ها در باالدست و در شــرق كارگشاست و عمال مي تواند 

حقابه هاي ناديده گرفته شده و بسياري از مشكالت را رفع كند.«

برداشــت قانوني، صندوق تامين مالي كشــاورزان، پرداخت حقوق 
حقابــه داران، عدم بارگزاري جدي بر زاينــده رود و تامين منابع آبي 
براي زاينده رود نكات مهمي است كه در اين مصوبه ها گنجانده شده. 
مقتداي خوراسگاني با اشاره به اين نكات توضيح مي دهد:  »كشاورزان 
معتقدند بايد آب به تاالب گاوخوني برسد و حقابه محيط زيستي نيز 
پرداخت شود. اگر اين اتفاق بيفتد، عماًل جريان آب درون زاينده رود 
مستمر خواهد بود.« اين نماينده اصفهان، به رسميت شناختن حقابه 
كشاورزان براساس طومار شــيخ بهايي، اجراي قانون توزيع عادالنه 
آب، عدم انتقال آب به اســتان هاي ديگر و به ويژه طرح انتقال آب از 
سميرم سولگان به شرق كشور يعني كرمان را از مهم ترين مطالبه هاي 
حال حاضر كشاورزان مي داند. او با تأكيد بر اينكه شوراي عالي آب و 
شــوراي عالي امنيت ملي بايد به صورت ويژه موضوع آب اصفهان را 
دنبال كنند، ادامه مي دهد:  »پيگيري نمايندگان اصفهان براي اجراي 
مصوبه ها و همچنين رايزني براي تأمين آب كشاورزان در فصل آينده 

در حال انجام است.«

كشاورزان: زاينده رود را عادالنه تقسيم كنيد
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   سازمان دامپزشكي: واحدهاي صنعتي، بيماري طيور را بالفاصله گزارش كنند
روابطعموميسازماندامپزشكيكشورنيزباتأييدشيوعآنفلوآنزايپرندگاندركشورباهدفجلوگيري
ازانتقالعاملبيماريبهطيوربوميياواحدهايصنعتيوگسترشآنتوصيهكردهاستكهاينواحدها
هرگونهبروزتلفاتغيرمتعارفطيوربوميرادراسرعوقتبهاداراتدامپزشكيشهرستانهاياخانههاي
بهداشتاعالمكنند.براساساطالعيهسازماندامپزشكيكلكشور،محلنگهداريطيوربوميبايد
محصورشدهوارتباطباپرندگانآزادپروازنيزقطعشــود.ضمنآنكهواحدهايصنعتيملزمهستند
هرگونهتلفاتغيرمتعارف،كاهشمصرفدانوآبوكاهشتوليددرواحدهايصنعتيخودرابهسازمان

دامپزشكيگزارشكنندوفروشطيوربوميبهصورتدورهگردينيزكاماًلممنوعاست.

نشــانه هاي بي حالــي در غــاز 
حيات
خاكســتري مهاجــر در تاالب وحش

ميقان همان كابوسي است كه 
ســتادهاي پيشــگيري و كنترل آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان در سراسر كشور از آن بيمناك 
بودند. پيدا شدن چند الشــه در تاالب ميقان 
استان مركزی)نزدیک شهر اراك( گمانه زني ها 
را بــه یقيــن نزدیک تــر و تأیيدیه ســازمان 
دامپزشكي كشور، یگان هاي سازمان حفاظت 
محيط زیســت را راهي تاالب هــا و آبگيرهاي 

كشور كرد.
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان كه مي تواند تلفات 
زیادي در اكثر پرندگان داشته باشد و خسارات 
زیادي بــه اقتصاد مرغداري هــا تحميل كند، 

اكنون وارد كشور شده است.
روزنامه همشهري چند روز قبل هشدار ورود 
آنفلوآنــزاي فوق حاد پرندگان به كشــور را با 
رصدهاي صــورت گرفته از ابتــاي پرندگان 
كشورهاي همســایه به آنفلوآنزاي فوق حاد، 
منتشر كرده و هشــدار داده بود كه آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرنــدگان در حال رســيدن به ایران 

است.
ســازمان دامپزشــكي كل كشــور حــاال در 
اطاعيه اي خبر داده اســت كه تاكنون تعداد 
3كانون بيماري در حيات وحش اســتان هاي 
مركزي، اردبيل و مازندران شناســایي شده و 
اقدامات مرتبط با مهار و مختومه كردن بيماري 

در آنها در جریان است.

بهپرندگانغذاندهيد
ایمــان معماریان، دامپزشــک حيات وحش در 
گفت وگو با همشــهري از مردم خواســت براي 
جلوگيري از شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در كشور از غذا دادن به پرندگان وحشي 
خودداري كنند. او مي گوید: آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان به یک بيماري اندميک در كشور تبدیل 
شده و درماني براي پرنده هاي مبتا وجود ندارد و 
فقط باید با كاهش رفت وآمد و جمع آوري الشه ها 

مانع از انتشار بيماري به سایر نقاط شد.
به گفته او، مرغداري ها نيز باید شــدیدترین نوع 
پروتكل هاي امنيت زیستي را به منظور جلوگيري 
از ابتــاي پرندگان بــه آنفلوآنــزاي فوق حاد را 
رعایت كنند. غذادهي به پرندگان این روزها بين 
شكارچيان غيرمجاز و دوستداران حيوانات رواج 
دارد، اما این اقدام مي تواند به گســترش بيماري 
در ميان سایر پرنده ها منجر شود. اميد معماریان، 
دامپزشــک حيات وحش با تأكيد بــر اینكه این 
رفتار به ضرر حيات وحش است، توضيح مي دهد: 
غذادهي بــه پرندگان با ایجــاد كلوني  متمركز و 

غيرطبيعي، پرندگاني را كه قرار بوده در كلوني هاي 
كوچک تر و مكان هــاي مختلف زندگي كنند، در 
كلوني هاي متمركز جمــع مي كند كه در صورت 
شيوع بيماري هایي همچون آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان، به جاي ابتا و مرگ تعداد محدودي از 
پرندگان، به افزایش تلفات كمک مي كند. عاوه بر 
این، جيره غذاي پرندگاني كه در این كلوني ها جمع 
مي شوند، متفاوت است. این غذاها عمدتا گندم، 
نان و ذرت است و كربوهيدرات دارد؛ درحالي كه 
این مواد غذایي تعریفــي در جيره پرندگان آبزي 
و كنارآبزي نــدارد و برخي از ایــن پرندگان در 
بخش هایي از مســير مهاجرت غذا نمي خورند تا 
وزن خود را براي مهاجرت راحت تر از دست بدهند؛ 
بنابراین غذادهي به پرنــدگان مي تواند عاوه بر 
اینكه مانع  از مهاجرت پرندگان شــود، سيستم 
ایمني آنها را ضعيف و شانس شــان براي ابتا به 
بيماري هاي مختلف را بيشتر كند. پرنده هاي بومي 
نيز مي توانند به آنفلوآنزاي فوق حاد مبتا شوند. 
ایمان معماریان مي گویــد: آنفلوآنزاي پرندگان 
قابليت انتقال به همه پرندگان را دارد، ولي براي 
برخي كشنده است و برخي دیگر صرفا بيماري 
را به دیگــران منتقل مي كنند. انــواع مختلف 
آنفلوآنزاي پرندگان حتي از گونه هاي شكاري به 
سایر پرندگان منتقل شده است. یكي از راه هاي 
انتقال بيماري به طيور اهلي و به پرنده هاي دیگر، 
شكار است. به اعتقاد این دامپزشک حيات وحش، 
برداشــت و جابه جایي پرنده از محيط آلوده در 
زمان شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان فارغ از 

مجاز یا غيرمجاز بودن شكار، باید به صفر برسد.

3كانون بيماري در حيات وحش استان هاي مركزي، اردبيل و مازندران شناسایي شد

مرغداری ها باید شدیدترین پروتكل های بهداشتی را برای جلوگيری از انتقال بيماری از پرندگان وحشی به پرندگان 
اهلی درنظر بگيرند

آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان به ايران رسيد
خبرهای كوتاه

فعاالنگردشگريبرايبازپرداختوامبهبانكهانروند
معاون گردشگري از رفع ابهام براي بانک مركزي درخصوص مهلت 
دادن به فعاالن گردشگري براي بازپرداخت اقســاط بانكي تا پایان 
ســال1399، خبر داد. به گزارش ایســنا، از زمان تصویب بسته دوم 
حمایت صنعت گردشگري در ستاد ملي مقابله با كرونا، بانک مركزي 
2مرتبه امهال اقساط تسهيات فعاالن گردشگري را به بانک  ها اباغ 
كرده است. با این حال، ولي تيموري، معاون گردشگري وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع دســتي  از ابهام نماینده بانک مركزي 
در جلسه كارگروه بررســي آثار اقتصادي كرونا سخن گفت. با وجود 
بخشــنامه هاي معاون اقتصادي رئيس جمهور و رئيس بانک مركزي 
درباره امهال اقساط تســهيات بانكي فعاالن گردشــگري تا پایان 
سال1399، همچنان بسياري از بانک ها از اجراي مصوبه ستاد ملي 
كرونا خودداري كرده و حتي وجود چنين دستوري را انكار مي كنند 
و اقساط بانكي فعاالن گردشگري را مشمول جریمه كرده اند. معاون 
گردشــگري گفت: این دغدغه به اضافه همكاري نكردن وزارت نيرو، 
سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي در اجراي مصوبه ستاد 
ملي كرونا، در جلسه كارگروه بررسي آثار اقتصادي كرونا مطرح و ابهام 
نماینده بانک مركزي نيز رفع شــد و قرار است بانک مركزي موضوع 
امهال اقساط تسهيات دریافتي فعاالن گردشگري را به مدیران عامل 
بانک ها و شعبه هاي آنها در استان ها دوباره و سریع اباغ كند. بنابراین 
دیگر الزم نيست فعاالن گردشگري براي پرداخت اقساط به بانک ها 

مراجعه كنند..

همكاريناجابامنابعطبيعيبرايحفاظتازمنابعطبيعي
معاون مهندسي نيروي انتظامي در نشست با رئيس سازمان جنگل ها 
بر همكاري مشــترك ناجا با منابع طبيعي براي برخورد با متخلفان 
اراضي ملي و قاچاقچيان چوب تأكيد كرد. به گزارش ایســنا، سردار 
محمدرضا اسحاقي در نشست هم اندیشي با مسعود منصور، رئيس 
ســازمان جنگل ها گفت: عرصه هایي كه در اختيار نيروي انتظامي 
اســت براي حفظ و نگهداري و ایجاد فضاي سبز نيازمند آموزش از 
سوي منابع طبيعي است. از این رو همكاري هاي دوجانبه در زمينه 
فرهنگسازي براي حفظ منابع طبيعي و فضاي سبز بسيار مؤثر خواهد 
بود. معاون مهندســي نيروي انتظامي افزود: با توجه به گستردگي 
عرصه هاي منابع طبيعي حوادث مختلفــي آن را تهدید مي كند كه 
نيازمند همكاري هاي مشترك اســت. منصور گفت: یگان حفاظت 
منابع طبيعي در سراســر كشور با گشــت و مراقبت شبانه روزي از 
منابع طبيعي حفاظت مي كند. وي افزود: ساماندهي حافظان منابع  
طبيعي در دستور كار سازمان جنگل ها قرار دارد و نيروهاي حفاظتي 
در سراسر كشور با لباس متحدالشكل و مجهز به امكانات حفاظتي با 
خودروي آرم دار به گشت و مراقبت در جنگل ها و مراتع مي پردازند. 
رئيس سازمان جنگل ها نيز از همكاري ناجا با منابع  طبيعي استقبال 
كرد و گفت: عرصه هاي منابع طبيعي بسيار وسيع و گسترده است و 
منابع طبيعي بدون مشاركت مردم و حمایت هاي قضایي و پشتيباني 
نيروي انتظامي در صيانت از جنگل ها و مراتع نمي تواند به موفقيت 

دست یابد.

فقدان نظام پايش گازهاي گلخانه اي در کشور
رئيس مركز هوا و اقليم سازمان محيط زیست: یک نهاد دانشگاهي قرار است 

گازهاي گلخانه اي كشور را براي نخستين بار اندازه گيري كند

تاكنون هيچ اندازه گيري كارشناسي از منابع انتشار 
تغييرات
گازهاي گلخانه اي ایران در داخل كشور صورت اقليمي

نگرفته است. آخرین اطاعات موجود نيز مربوط 
به روند شبيه سازي شده سال 2010 است كه پيش بيني موجود 
در آن تا سال 2012 را برآورد كرد. این یعني هنوز هيچ ساختاري 

براي اندازه گيري گازهاي گلخانه اي در كشور وجود ندارد.
هرسال 40 تا 45ميليارد تن گازهاي گلخانه اي وارد جو زمين 
مي شــود كه ســهم ایران در این زمينه طبق گزارش سازمان 
جهاني محيط زیست 1.3درصد از كل كشورهاي جهان است. 
كمترین اثر این گازها، افزایش دماي زمين و به تبع آن تغييرات 
اقليمي است كه مشكات بسياري بر سر ادامه زندگي در همه 
كشورها و ازجمله ایران ایجاد مي كنند. دي اكسيد كربن، متان 
و اكسيدهاي نيتروژن اصلي ترین گازهاي گلخانه اي هستند كه 
بشر در توليد آنها نقش اصلي دارد. این گازها با ایجاد تغييرات 
دماي جو زمين، موجب خشكســالي و بحران هــاي هوایي و 
غذایي جدي مي شوند كه باید براي كاستن از انتشار این گازها 

آستين باال زد.

گزارش2010چهميگويد؟
10ســال پيش ســازمان محيط زیســت جهاني وابســته به 
سازمان ملل مطالعات شبيه سازي شــده را با تكيه بر اطاعات 
ماهواره اي در جهان منتشر كرد كه نشان مي دهد ایران با انتشار 
532ميليون تن دي اكسيد كربن احتراقي در سال در رتبه نهم 
جهان قرار گرفته و كشــورهاي چين، آمریكا، هند، روســيه، 
ژاپن، آلمان، كره جنوبي و كانادا به ترتيــب در رتبه هاي اول تا 
هشتم بوده اند. طبق این گزارش انتشار در رده بندي كشورهاي 
توليد كننده گازهاي گلخانه اي به ازاي توليد ناخالص داخلي، 
ایران پس از چين كه بزرگ ترین كشــور صنعتي جهان است، 
در رتبه دوم قرار گرفت. اما زیرساخت هاي صنعتي ایران با چين 
كه موتور اقتصاد جهان به شــمار مي رود، قابل مقایسه نيست. 
در عين حال طبق این گزارش، در رتبه بندي كلي انتشار همه 
گازهاي گلخانه اي در جهان، ایران با 712ميليون تن انتشار در 

رتبه11 قرار گرفته است.

مناقصهاندازهگيريگازهايگلخانهاي
عمده مشــكات ایران در حوزه گازهاي گلخانه اي مربوط به 
حوزه انرژي است و محمدمهدي ميرزایي قمي، رئيس مركز هوا 
و اقليم سازمان حفاظت محيط زیست در این باره به همشهري 
مي گوید: توليدكنندگان انرژي در ایران وزارتخانه هاي نفت و 

نيرو هستند كه تمركز اصلي بر وزارت نفت است. این وزارتخانه 
باید همپاي توليد نفت، تعهد خود را به كاهش انتشــار كربن 
و انتشار گازهاي اكســيژن پایه  كربني انجام دهد. فارغ از بحث 
تعهدات بين المللي، تعهدات داخلي هــم طبق مصوبه هيأت 
وزیران وجود دارد كه انتشار گازهاي گلخانه اي باید محاسبه و 

توليد آن كاهش پيدا كند.
ميرزایي این خبر اختصاصي را هم به همشهري داد كه امسال 
در پي مناقصه صورت گرفته، قراردادي با یک نهاد دانشگاهي 
منعقد شده است كه موجودي گازهاي گلخانه اي كشور را براي 
نخستين بار اندازه گيري كند. او نامي از نهاد دانشگاهي متولي 
اندازه گيري گازهاي گلخانــه اي در ایران نمي برد اما مي گوید: 
این نهاد دانشگاهي هم اكنون باید دســتورالعمل تهيه كند و 
مراحل اندازه گيري كارشناسي را آغاز كند. رئيس مركز هوا و 
اقليم سازمان حفاظت محيط زیست تصریح مي كند: تغييرات 
اقليمي جدي به واسطه انتشار گازهاي گلخانه اي صورت گرفته 
و مي گيرد. ایران نيز بيشترین آسيب ها را در این زمينه دیده و 
باید براي رفع این موضوع تاش جدي شود. آنطور كه این مقام 
مسئول در سازمان حفاظت محيط زیست به همشهري مي گوید، 
تحریم ها مشكات جدي براي ایران در مقابله با انتشار گازهاي 
گلخانه اي ایجاد كرده و ایران نيز شرط كرده است براي پذیرفتن 
تعهدات بين المللــي مقابله با گازهاي گلخانــه اي، مذاكره در 

شرایط بدون تحریم انجام شود.

كروناهممؤثرنيست
شرایط پيش آمده در دوره كرونا نيز از ميزان گازهاي گلخانه اي 
موجود در جو زمين كم نكرد و آنطور كه ایسنا به نقل از جدیدترین 
گزارش سازمان جهاني هواشناسي منتشر كرده ، اگرچه شرایط 
قرنطينه، بسته شدن مرزها، توقف پروازها و سایر محدودیت هاي 
اعمال شــده براي مقابله با بحران ویروس كرونا، موجب كاهش 
توليد آالینده هــاي مختلف ازجمله گازهــاي گلخانه اي مانند 
دي اكسيد كربن شد، اما از غلظت بي سابقه گازهاي گلخانه اي جو 
زمين كاسته نشد. این گازها گرما را در جو زمين به دام انداخته 
و موجب افزایش دما، باال آمدن ســطح دریاها و تغييرات آب و 
هوایي شدیدتر مي شوند. برآوردها نشان مي دهد در دوره اجراي 
شــدیدترین محدودیت ها، انتشــار روزانه گاز دي اكسيد كربن 
حداكثر تا 17درصد در سراســر جهان كاهش یافته اســت. در 
نتيجه انتظار مي رود انتشار ســاالنه این گاز گلخانه اي بين 4.2 
تا 7. 5 درصد كاهش یابد، اما این وضعيت موجب كاهش غلظت 
دي اكسيد كربن در جو نشده و غلظت این گاز گلخانه اي در اتمسفر 
مشابه یک سال عادي است. بدین ترتيب غلظت دي اكسيدكربن 
جو زمين همچنان افزایش خواهد یافت و تنها سرعت این افزایش 

غلظت كمتر از گذشته است.

سيدمحمدفخار
خبرنگار زهرارفيعي

خبرنگار
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يادداشت

دارالفنون از موزه تا مدرسه

 از تابستان ســال 1388كه احيا و مرمت 
مدرســه دارالفنون به طور جدي و رسمي 
آغاز شد تا به امسال كه 11سال از آن روز 
مي گذرد، وزيــران آموزش و پرورش تصميمــات متفاوتي براي آينده 
اين بناي 170ساله گرفته اند؛ وزيري اعالم كرد مدرسه تبديل به موزه 
تعليم و تربيت مي شود و بازديد عموم مردم از آن ميسر خواهد شد، وزير 
ديگري گفت مي خواهيم دارالفنون را تبديل به مركز تربيت معلم تهران 
كنيم، وزير بعدي معتقد بود كه دارالفنون بايد محل برگزاري همايش ها 
و سمينارهاي علمي شود تا بتوان درآمدزايي كرد و حاال حاجي ميرزايي، 
آخرين وزير آموزش و پرورش اعالم كرده كه دارالفنون به شكل سابق 

دانش آموز مي گيرد و تبديل به مدرسه مي شود.

اين مديريت سليقه اي درباره مرمت و بازسازي دارالفنون هم وجود دارد. 
در ابتدا معاونت حقوقي وزارت آموزش و پرورش گفت مالكيت مدرسه 
به طور كامل با اين وزارتخانه اســت و نيازي به دخالت ساير دستگاه ها 
ازجمله سازمان ميراث فرهنگي نيست. چند سال بعد وقتي ديدند كه 
نمي توانند از پس هزينه هاي سرسام آور بازسازي بربيايند از شهرداري 
خواستند كمك مالي كند و حاال بعد از 11سال با سازمان ميراث فرهنگي 
و شــهرداري تفاهمنامه امضا كرده اند كه در مرمــت اين بنا آموزش و 
پرورش را تنها نگذارند؛ 11سالي كه فرصت بازسازي كامل از دست رفت و 
بسياري از قسمت هاي اين بناي 11هزار و 185متري كه نخستين مدرسه 
مدرن ايراني بوده، تخريب جدي و تنها بخش هايي از آن بازسازي شد؛ 
مرمتي كه درباره آن اما و اگرهاي زيادي وجود دارد مثل سالن آمفي تئاتر 
مدرسه كه صندلي هاي سينمايي در آن گذاشته اند و ديوارهايش را با  
ام دي اف پوشانده اند. اينكه اداره دارالفنون پس از مرمت و بازسازي چگونه 
باشد برايش بهتر است، موضوعي است كه كارشناسان ميراث فرهنگي 
بايد درباره آن صحبت كنند و نظر دهند، امــا  اي كاش نهادي باالتر از 
وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه بازسازي و مديريت اين مدرسه و 
بقيه مدارس ماندگار مانند البرز، مروي و... كه در حال تخريب هستند، 
قانوني دقيق بنويسد و نظارتي درست داشته باشد تا اين بناها دستخوش 

مديريت سليقه اي نشوند.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 قطع زنجيره كرونا به خود مراقبتي
 و تغير سبك زندگي بستگي دارد

خلع سالح
  كرونا 

در خانه

ننديك بسته راهنما براي مراقبت از خودتان و
ي مي ك

زندگ
شما 

ه با 
ونا ك

ه كر
ن مبتال ب

مارا
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خبرنگاريكتا فراهاني

عالئم هشدار دهنده تشخيص بيماري  :سازمان بهداشت جهاني )who( نشانه هايي مانند تب، سرفه، ضعف، بي قراري، 
بدن درد، گلو درد، تنگي نفس يا مشكل در تنفس و همچنين داشتن حالت تهوع و دل درد را از نخستين نشانه هاي ابتالي 
به بيماري كرونا تشخيص داده و توصيه كرده در چنين شرايطي ، اگر كسي چند مورد از اين نشانه ها را داشت بايد فرض را بر 
بيماري گذاشت و با حفظ آرامش، اقدامات درماني الزم را آغاز كرد. البته توجه داشته باشيم مهم ترين موضوع در اين هنگام، 
ماندن در قرنطينه خانگي و دور ماندن از ديگران است. اغلب بيماران نيازي به بستري ندارند و با دريافت توصيه هاي پزشكي 

مي توانند دوره درمان را در منزل طي كنند. اما براي تسريع روند بهبودي رعايت بعضي نكات ضروري است.

مراجعه به پزشك : در بسياري موارد با داشتن عالئم خفيف بيماري كرونا نيازي به مراجعه به پزشك نيست ؛ ماندن 
در خانه، استراحت، استفاده از مايعات طبيعي، ميوه، سبزيجات و ويتامين كافي است. اما با داشتن اين نشانه ها حتما به 
پزشك مراجعه كنيد:» ادامه داشتن تب بيش از 3 روز، تنگي نفس، احساس درد در قفسه سينه، سخت شدن 

تنفس، سرفه هاي ادامه دار، خشك و همراه با خلط.«

قرنطينه خانگي:  توجه داشته باشيد در هر صورت، هنگام ابتال به بيماري كرونا چه عالئم 
و نشانه هاي شما خفيف باشد و چه شديد ؛ ماندن در قرنطينه خانگي بسيار ضروري است. 
معناي قرنطينه خانگي يعني جدا شدن شخص بيمار از اعضاي خانواده و ديگر افراد جامعه. 
اگر امكان ماندن شخص مريض در يك اتاق جداگانه در خانه وجود داشته باشد حتما بايد 
به مدت 2هفته در يك اتاق خاص باشد. اهالي منزل هم مي توانند از پشت در اتاق با او در 

ارتباط باشند و مواد غذايي الزم را پشت در بگذارند. بهتر است درصورت لزوم فقط يك نفر 
با ماسك به كارهاي بيمار رسيدگي كند و ديگران از سر زدن و مراقبت از او خودداري كنند. 
شخص مراقب بايد حتما از ماسك اســتفاده كند و عالوه بر شست وشوي دست و صورت، لباس خود 
را عوض كند و در محل جداگانه اي قرار دهد. خود بيمار هم هنگام خروج از اتاق بايد حتما ماسك داشته باشد. 

درصورت امكان بهتر است بيمار از سرويس بهداشتي و حمام جداگانه استفاده كند. در غيراين صورت حتما بعد از 
هر بار استفاده ، سرويس و حمام يا هر جايي كه به نوعي مورد استفاده شخص بيمار بوده كامال ضدعفوني و پس 

از آن نيز دست ها به خوبي شسته شوند. اما اگر در بعضي خانه ها امكان ماندن بيمار در اتاق جداگانه فراهم 
نباشد ؛ شستن مداوم دست براي همه اعضاي خانه، زدن ماسك و رعايت تمام موارد بهداشتي الزامي است.

خروج از قرنطينه: دوره انتقال بيماري از شروع نخستين نشانه هاي بيماري تا 
دو هفته بعد از آن درنظر گرفته مي شود. توجه داشته باشيم اين مدت در مورد 

بيماراني است كه سه روز آخر بيماري هيچ عالمت يا نشانه اي به ويژه تب يا بدن 
درد نداشته باشند.  در هر صورت تا زماني كه هنوز نشانه هايي از بيماري باقي باشد 

بهتر است بيمار در قرنطينه بماند و احتياط هاي الزم را به عمل آورد. البته ممكن است 
سرفه هاي بيمار مدت ها با او همراه باشــد ولي اين موضوع به معناي 
فعال بودن ويروس در بدنش نيست.  فراموش نكنيم فرد بيمار پس 
از خروج از قرنطينه هم حتما بايد اصول بهداشتي و حفظ فاصله 
الزم را با ديگران رعايت كند. چون ابتالي مجدد به كرونا يكي 
ديگر از نگراني هاي پزشــكان و موارد ابهام درخصوص اين 

بيماري است.

 تهويه اتاق بيمار : اتاقي كه محل استراحت بيمار اســت بايد اتاقي با تهويه مناسب باشد ؛ اتاقي كه 
درصورت لزوم امكان باز ماندن پنجره در آن وجود داشته باشد. چون هر چه امكان تعويض هوا و تهويه 
اتاق بيمار بيشتر باشد، امكان ماندگاري ويروس هم در محيط و سرايت آن به ديگران كمتر خواهد 

بود. در غيراين صورت بهتر است اتاق بيمار هر روز ضد عفوني شود. ضمن 
اينكه بعد از طي دوري بيماري نيز اتاق بيمار حتما بايد براي 

استفاده ديگر اعضاي خانواده ضد عفوني شود. 
براي تميز كردن اتاق و وسايل بيمار 
هم حتما بايد از دستكش و لباس 
محافظ استفاده شود. ظروف و 
وسايل شخصي بيمار هم بايد 

آذركامالً از ديگران جدا باشد.
ش 

د نو
 امي

ك:
رافي

گ

تغذيه بيمار: تغذيه نقش بسيار مهمي در تقويت سيستم ايمني بدن و پيشگيري از ابتال به بيماري دارد. بنابراين رعايت 
اصول آن ضروري است. بهتر است در دوران شــيوع بيماري كرونا از گرفتن رژيم هاي غذايي غيراصولي خودداري شود؛ 
زيرا به دليل كاهش شديد انرژي، سيستم ايمني بدن را ضعيف مي كند.  بيماران مبتال به كرونا هم بايد مراقب تغذيه خود 
باشند؛ چون تأثير زيادي در روند بهبودي آنها دارد. خوردن مايعات به اندازه كافي به صورت آب آشاميدني، دوغ كم چرب و 
كم نمك، آب ميوه هاي طبيعي يا دمنوش هايي با تركيبات سالم و طبيعي بسيار ضروري است. البته اگر بيمار اشتها 
نداشته باشد نبايد به زور او را وادار به خوردن كرد. نوع شديد اين بيماري با كاهش وزن و اشتها همراه است. 

بنابراين بايد وعده هاي غذايي بيمار زياد و كم حجم باشد. 

با 
شـت  گذ

ه هــــــا  مــا
ويــروس  شــيوع  از 

كرونــا همــه كشــورهاي دنيا 
همچنــان به دنبــال يافتــن راهكارهاي 

مؤثــري بــراي مقابله بــا اين ويروس هســتند. 
همزمان با پيك ســوم كرونا، تعــداد زيادي از كشــورها 

سياست بازگشــت به قرنطينه را در پيش گرفته اند. همزمان افزايش 
آمار شــيوع كرونا در جهان نگراني ها را بيشتر كرده اســت. در ايران با وجود 

اينكه تعطيالت فراگير آغاز شــده و دولت در اجراي اين برنامه در كشور نسبتا موفق 
به نظر مي رســد آمار فوتي هاي كرونا همچنان باالســت. البته نتيجه ايــن تعطيالت فراگير 2 

هفته بعد مشــخص مي شــود و آمار روزانه در شــرايط كنوني در واقع نتيجه ابتالها در 2هفته پيش از 
شــروع محدوديت هاي تازه است. كارشناســان مي گويند: مهار كرونا در شــرايط كنوني نيازمند مراقبت هاي 

 فردي اســت. آنچه در ادامه مي خوانيد بســته اي پيشــنهادي اســت براي نگهداري از بيماران مبتال به كرونا در خانه.
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 به خاطر شرايط ويژه، اين روزها ممكن است 
خيلي از مراكز شلوغ باشند، اما مي توانيد بسياري 
از كاالها و خدماتي كه انتظارش را نداريد از طريق 

پلتفرم هاي آنالين تهيه كنيد

 برنامه هاي آژانس هاي فضايي 
دنيا درخصــوص ماه، اگرچه فضا

چندان آشــكار نيســت، اما 
به نظر مي رسد كم كم وارد مراحل عملي خود 
شده است. اكنون انســان تنها به دنبال گام 
گذاشتن روي ماه نيســت، بلكه برنامه اين 
اســت كه حضورش را روي قمر، كره زمين 
دائمي كند. حاال مشخص شــده است كه 
دانشــمندان در پي ســاختن پايگاه هاي 
مختلفي روي كره ماه هستند تا از آنجا براي 
دســتيابي به فضا و حتي اعزام فضانورد به 
مريخ استفاده كنند؛ درست مانند فيلم هاي 
تخيلي فضايي. براي انجام چنين كاري، نياز 
به انجام آزمايش هاي بسياري وجود دارد كه 
مهم تريــن آن، كار و تحقيــق روي نمونه 
خاك مــاه اســت. آخرين بــار فضاپيماي 
لونار24اتحــاد جماهيــر شــوروي در 
ســال1976، يعني حدود 44سال پيش، 
چنين كاري را انجــام داده بود. چيني ها با 
فناوري بــه روز و مدرن قصــد تكرار چنين 
كاري را دارنــد و مي خواهنــد نمونه هاي 
جديدتري را به دست آورند. به همين منظور، 
دوشنبه شــب، فضاپيماي Chang'e 5 را 
به وسيله يك فروند موشك النگ مارچ5 از 
پايگاه فضايي »ونچانگ« به فضا فرستادند تا 
حدود 3روز ديگــر به مدار ماه برســد. اين 
فضاپيماي 8تني يك ماه نشين روباتيك و 
يك مــاژول پرواز را بــراي نمونه برداري به 
سطح كره ماه خواهد فرستاد تا اين ماموريت 
بزرگ را به سرانجام برساند. قرار است طبق 
برنامه، ماه نشين در منطقه اي آتشفشاني به 
نــام Mons Rümker در »اقيانــوس 

توفان ها« فــرود بيايد؛ منطقــه اي كه در 
سال1969به وسيله فضاپيماي آپولو12مورد 
بررسي قرار گرفته بود. برنامه اصلي اين است 
كه Chang'e 5، 2كيلوگرم سنگ و خاك را 
از ماه جمع آوري كند. ماه نشيني كه قرارست 
اين كار را انجام دهد، بخشي از اين مواد را از 
عمق 2متري مــاه برداشــت خواهد كرد. 
نمونه هاي برداشته شــده، به ماژول پرواز 
منتقل خواهد شد و 26يا 27آذر ماه به زمين 
خواهد رســيد تا كار تحقيق روي آن انجام 
 Mons پذيرد. به نظــر مي رســد، منطقه
Rümker در  ماه داراي سنگ هايي متعلق 
به يك ميليارد و 200 ميليون سال قبل باشد 
كه مطالعــه روي آنهــا به دانشــمندان و 
اخترشناسان كمك می كند تا از تاريخچه  
مــاه  اطالعــات بيشــتري كســب كنند. 
نمونه هاي جمع آوري شده توسط آپولو12، 
بين 1/3 تا 4/4 ميليارد ســال سن دارند و 
مأموريــت فضاپيماي چينــي، جمع آوري 
نمونه هــاي جوان تر خواهد بود. مقايســه 
نمونه هاي جديد و قديم به محققان كمك 
مي كند تا تغييرات در سطح ماه را بهتر رصد 
كنند و نتايــج قابل قبولــي را درخصوص 
وضعيت ايــن قمر به دســت آورند. چنين 
نمونه هاي جوانــي از نظر زمين شناســي 
ارزشمند است و قدمت راديومتريك نمونه ها 
را براي تأييد ســن منطقه فراهم مي كند. 
همچنين مي تواند اطالعات ارزشمندي را در 
مورد ظاهر حالــت آتشفشــاني، در اواخر 
مرحله الزم براي ايجاد ســنگ هاي جديد 
فراهم كند. تركيبي از مشاهدات مداري از 
ايجاد دهانه و تاريخ دقيق نمونه ها به تقويم 
زماني در ماه كمك مي كند و به عنوان مرجع 
براي اجســام زميني در سراســر منظومه 

شمسي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

در جست وجوي ۲ كيلوگرم خاك ماه 
فضاپيماي Chang'e 5 پيش 

از پايان آذرماه حدود 2كيلوگرم  
سنگ و خاك از ماه به زمين 
مي آورد تا چيني ها يك قدم 

ديگر در رقابت فضايي با روسيه و 
آمريكا بردارند 

فرار آنالين از 
صف هاي خريد

جهان استارتاپي

پرواز با صداي كمتر از برگ ها

اســتارتاپ Undefined Technologies در فلوريــدا ادعا 
كرده است كه با يك فناوري موسوم به »Air Tantrum« توانسته 
است سطح رانش پيشــرانه هاي يوني را به »سطح بي سابقه« برساند 
و هواپيماهاي بدون سرنشــين تقريبا خاموش را كه هيچ قســمت 

متحركي ندارند، همچون قفسه هاي سيار به پرواز درآورد.

 به گزارش نيو اطلس، تمام هواپيماها سيستم هاي پيشرانه خود را با 
حركت دادن هوا يا يك محرك ديگر تامين مي كنند و براي اكثر قريب 
به اتفاق هواپيماهاي بدون سرنشين اين موضوع به معني نوعي پروانه 
است كه تيغه هاي زاويه دار مي چرخند تا هوا به داخل كشيده شده و در 
جهت مخالف خارج شود. از طرف ديگر بايد به اين مهم نيز اشاره كرد 
كه پيشرانه يوني كامال الكترومغناطيسي است. در اين فرايند از يك 
ميدان الكتريكي با ولتاژ باال براي يونيزاسيون مولكول هاي نيتروژن 
و اكسيژن موجود در هوا استفاده شــده و الكترون ها آزاد مي شوند تا 
مولكول هاي نيتروژن با بار مثبت ايجاد كنند. سپس آنها به سمت يك 
الكترود با بار منفي كشيده مي شــوند كه معموال به شكل يك شبكه 
صفحه تخت هســتند و با سرعت گرفتن، به ســاير مولكول هاي هوا 
مي كوبند و آنها را در همان جهت ضربه، به حركت وامي دارند تا يك 
 Undefined Technologies باد يوني ايجاد كنند. استارتاپ
كه دفتر مركزي آن در شــهر دورال، در 15مايلــي ميامي قرار دارد، 
مي گويد كه پيشرانه يوني ساخته است كه مي تواند تحولي را در اين 
صنعت به وجود آورد: يك هواپيماي بدون سرنشين بزرگ مربع شكل 
كه تقريبا 60ســانت ارتفاع و حدود 1/2متر طول دارد. چيزي كه از 
ظاهر آن مي توان برداشت كرد، پرواز يك قفسه است. اين استارتاپ 
درحال حاضر نام بسيار معتبري براي اين تجارت محسوب مي شود. 
همه  چيز براي ارائه يك هواپيماي بدون سرنشين يوني، يعني پرواز 
بسيار آرام و تقريبا بي صدا و بدون آلودگي در هياهوي اصوات مربوط 
به موتورها و ملخ هاست. استارتاپ مدعي است سر و صداي ايجادشده 
توسط اين پرنده، كمتر از 7دســي بل پرواز است؛ كم صداتر از صداي 
تنفس يا خش خش برگ ها. با اين حال بسياري از كارشناسان در انتظار 
ارائه چيزي بيشتر از يك ويدئويي هستند كه استارتاپ درباره ابداع 
خود ارائه كرده است. پرسش هاي فراواني در اين خصوص بايد توسط 
كارشناسان و مقامات پاسخ داده شود تا بيشتر به ماهيت و خصوصيات 

اين هواپيماي بدون سرنشين پي برد.

ممكــن اســت »وب« 
بزرگ ترين ويژگي نباشد فناوري

كه در اينترنت قابل اجرا و 
مشــاهده اســت، اما تــا زمانــي كه 
اپليكيشن هاي تلفن همراه پا به عرصه 
وجود نگذاشته بودند، بسيار تحول آفرين 
بود. شما مي توانيد اين موج را از طريق 
عالقه مندي هــاي توســعه دهندگان 
مشــاهده كنيد. در دهه2000 همه در 
حــال يادگيــري HTML و خلق يك 
وب سايت بودند. در سال2010 همه در 
حال يادگيري توسعه اپليكيشن هاي تلفن 
همراه بودند و به يك دليل قابل قبول در 
دهه2020 همه توسعه دهندگان درصدد 
خلــق Vision AI )هــوش مصنوعي 

ديداري( هستند.
 ،venturebeat به گــزارش ســايت
»وب« بر ديجيتال كــردن فرايندهاي 
دستي مبتني بر كاغذ تأثيرگذار بود. به 
جاي دريافت اظهارنامه بانكي از طريق 

ايميل، توانســتيد آن را در وب مشاهده 
كنيد. به جاي اينكه يك چك را با پست 
ارسال كنيد، توانستيد از طريق وب، آن 
را پرداخت كنيد. به جاي اينكه در امور 
تجاري از فكس بهره ببريد، توانســتيد 

محتواي آن را در وب تأييد كنيد.
همه اطالعات به لطف پروتكلي كه آن را 
»وب« مي ناميم، ديجيتال شده بودند. 
با اين حال، هنگامي كه اپليكيشن هاي 
تلفن همراه به وجود آمد، زمينه اي براي 
اطالعــات ديجيتال فراهم شــد تا اين 
داده ها با يك موبايل در كف دســت ما 

قابل دسترس باشد.
متخصصان بر اين باورند كه موج بزرگ 
بعدي Vision AI است و به همين دليل، 
اين فرصت وجود دارد كه گنجينه بزرگي 
از اطالعات در سراســر دنيــا ديجيتال 
شــوند، اطالعاتي كه روي كاغذ نيست، 
اما از طريق دوربين قابل مشاهده است. 
دوربين ها، ابزارهاي معجزه  گري هستند 

كه به دليل قرار گرفتن در گوشــي هاي 
هوشــمند، اكنــون ديگــر تبديل به 
ابزارهايي بسيار قدرتمند و ارزان شده اند.

دوربين هــا و قــدرت پــردازش آنهــا 
باورنكردني است و انواع ديگر سنسورها 
را تحت الشعاع قرار مي دهند. چرا وقتي 
مي توانيــد يك دوربيــن كوچك ارزان 
قيمت را به سمت يك در بگيريد و از باز 
بودن آن مطلع شويد، بايد از يك حسگر 
در مجاورت مغناطيسي استفاده كنيد 
كه داخل در جاسازي شــده است. چرا 
وقتي دوربين مي توانــد فركانس هاي 
نور منعكس شده را ببيند و دما را تعيين 
كند، از سنسور حرارتي استفاده كنيم؟ 
جديدترين تلفن هاي همراه سنسورهاي  
LIDA را در دوربين هــاي خود تركيب 
مي كنند و متخصصــان مي گويند كه 
مجموعه حسگرهاي دوربين پيچيده تر 
خواهد شــد. اين مجموعه را با فناوري 
ديداري كامپيوتري كه در حال ظهور و 
مجهز به هوش مصنوعي است، تركيب 
كنيد تا Vision AI را در اختيار داشته 

باشيد.
Vision AI ايــن توانايــي را دارد كــه 
راه را براي آينده اتوماســيون باز كند، 

به گونه اي كــه از زمــان »انقالب وب« 
تاكنون ديده نشده اســت. ما با انقالب 
وب قفل همه جســت وجوها، تجزيه و 
تحليل هــا و پردازش هاي خودكار را كه 

اكنون موضوعي عادي است، باز كرديم.
با آموزش دادن به Vision AI مي توانيد 
هر چيزي را محاســبه، ضبط، تجزيه و 
تحليل يــا ذخيره كنيد. ايــن كار فقط 
با دســتيابي به داده ها امكانپذير است. 
بعد از آن، همــه كارهايي كه مي توانيم 
با آن داده ها انجام دهيم آسان مي شود. 
مي توانيم اقدام به ارائــه گزارش كنيم، 
مقايســه كنيــم و به تجزيــه و تحليل 
بپردازيم. همچنين مي توانيم پيش بيني 
كنيم، تبليغات انجام دهيم، بياموزيم و 

آموزش دهيم.
با اين حــال، تغييــرات واقعي هنگامي 
رخ مي دهــد كه كامپيوترها شــروع به 
سنجش و شمارش چيزهايي مي كنند 
كه براي انسان بســيار مشكل آفرين و 
پرهزينه است. مانند تعداد درختاني كه 
خشك شده اند يا ســلول هاي مخمر در 
يك كشت آزمايشگاهي يا تغيير در راه 
رفتن كه نشان دهنده وضعيت سالمتي 

انسان است.

هوش مصنوعي ديداري؛ وب دنياي آينده
پيش بيني محققان اين است كه به زودي اطالعاتي كه روي كاغذ نيست، اما از طريق 

دوربين قابل مشاهده هستند تحولي مانند وب را دنياي فناوري به وجود مي آورند 

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

تازه نفس تالش مي كننــد، همان برند با 
مشخصات موردنظر شما را تهيه كنند.

پمپ بنزين درب منزل
از ابتداي شــيوع ويــروس كرونا، پمپ 
بنزين هــا به عنوان يكــي از مراكز عمده 
شــيوع ويروس كرونا معرفي شــده اند؛ 
بنابراين بهتر اســت گروه هاي پرخطر از 
مراجعه بــه پمپ بنزين هــا پرهيز كنند 
تا سالمتشــان به خطــر نيفتــد. اما راه 
جايگزين، اســتفاده از پلتفرم هايي است 
كه حتي پيش از شــيوع ايــن ويروس، 
كار خود را آغاز كــرده بودند. آنها عموما 
به خودروهايي كه بنزينشــان تمام شده 
بود، كمك مي كردند، امــا وجود آنها در 
شــرايط فعلي بيش از گذشته احساس 
مي شود. تنها كافي است به صورت آنالين 
از آنها بخواهيد تا بــاك بنزين خودروي 
شــما را در هر مكاني پر كنند. البته اين 
پلتفرم ها بنزيــن را به قيمــت آزاد و با 
دريافت كارمــزد تحويــل مي دهند، اما 
در شــرايطي كه كرونا جوالن مي دهد، 

ارزش دارد.

خريد لوازم يدكي و تعمير خودرو 
ممكن اســت خــودروي شــما نياز به 

تعويــض يــك قطعه داشــته باشــد. 
مكانيك ها هم به جز بعضي از قطعات 
كوچك، بســياري از قطعات را 
در اختيار ندارند. حاال شــما 
بايــد از يك فروشــگاه به 
فروشــگاهي ديگر برويد تا 
درنهايت موفق به يافتن و 
خريداري قطعــه موردنظر 
خود شــويد. زمان، خستگي، 
كرايــه تاكســي و احتمــال 
ابتال بــه بيمــاري، بعضي از 
توســعه دهندگان را بــه فكر 
راه اندازي پلتفرم هايي انداخته 
اســت كه ايــن نيــاز را برطرف 
مي كند. شــما قطعه موردنياز را 
ســفارش مي دهيد تا كاركنان 
آن پلتفرم، قطعــه را خريداري و 
به شما يا مكانيك شــما برسانند. 
همچنين درصورتي كه نمي خواهيد به 
تعميرگاه ها برويد، پلتفرم هايي توسعه 
يافته اند تا خودروي شما را در محل مورد 
درخواست شما تعمير كنند. هرچند كه 
اين روزها تعميرگاه هاي خودرو تعطيل 
نيستند و در گروه شغلي يك طبقه بندي 
شده اند، اما بهتر اســت به تعميرگاه ها 
كه بسياري از آنها سربسته هم هستند، 
نرويد. اين پلتفرم هــا همچنين امكان 
سرويس خودروي شــما مانند تعويض 
روغن، تعويض فيلترها، آپارات، بازديد 

چرخ ها و... را فراهم مي كنند.

خشكشويي آنالين
در گذشته اي نه چندان دور، اگر پالتوي 
خود را مي خواستيد بشوييد، براي اينكه 
پارچه آن خراب نشود و اصطالحا از قواره 
نيفتد، بايــد از خانه خارج مي شــديد و 
به خشكشــويي محل مي رفتيــد. امروز 
اما كافي اســت كه يكــي از پلتفرم هاي 
آنالين خشكشويي را دانلود كنيد و آدرس 
بدهيد. كاركنان پلتفرم به محل موردنظر 
شــما مراجعه مي كنند، لباس را تحويل 
مي گيرند، با بهترين كيفيت مي شــويند 
و دوباره به شما تحويل مي دهند. اگرچه 
هنوز حدود 4 ماه تا نوروز باقي مانده، اما 
شايد بخواهيد به تدريج پرده ها را باز كنيد 
و به خشكشويي ببريد. پس از خانه خارج 
نشويد و آنالين سفارش خشكشويي آنها 

را بدهيد.

 اين روزها، باوجود تعطيلي 
گسترده به خاطر جلوگيري استارتاپ

از شيوع ويروس كرونا، در 
مواردي با صف هاي متراكم و پرازدحامي 
روبه رو هستيم كه مردم تالش مي كنند 
مايحتاج عمومي و ارزاق اوليه خود را تهيه 
كنند. نمونه اش فيلم هاي ميادين شلوغ 
ميوه  و تره بار اســت كه احتمــاال از زمان 
شروع محدوديت هاي جديد خيلي ها آنها 

را در شبكه هاي اجتماعي ديده اند.
اين شــرايط به راحتي مي تواند بيماري 
كوويد-19را در ســطح جامعه گسترش 
دهــد؛ درحالي كــه اكنون بســياري از 
پلتفرم هاي آنالين مي توانند نيازهاي اوليه 
مردم از قبيل كاال و خدمــات را برآورده 
كنند. اگرچه ممكن اســت اين پلتفرم ها 
رقمي اندك بابت تهيه و حمل ونقل كاالها 
و ارائــه خدمات موردنياز شــما دريافت 
كننــد، اما با يك حســاب سرانگشــتي 
و درنظرگرفتــن زمان، كرايه تاكســي، 
خستگي و احتمال ابتال به ويروس كرونا 

مقرون به صرفه هستند.

خريد ميوه وتره بار
اكنون پلتفرم هايي براي خريد ميوه وتره بار 
از ميادين توســعه  يافته اند كه مي توانند 
رضايت شما را از خريدي كه برايتان انجام 
مي دهنــد، جلب كنند. مطمئن باشــيد 
كه آنهــا دقيقا همان چيزي را كه شــما 
مي خواهيــد، تهيه مي كننــد؛ به عنوان 
مثال، اگر شما پرتقال خاصي را سفارش 
داده باشــيد و در ميــدان ميوه وتره بــار 

موجود نباشد، با شما براي كسب 
تكليف تماس گرفته مي شود. شما 

يا از خريد آن پرتقــال خاص منصرف 
مي شويد يا سفارش نوع ديگري از پرتقال 
را مي دهيد. آنچه در اين پلتفرم ها جالب 
توجه به نظر مي رســد، اين است كه آنها 
افرادي را با عنوان »دســتيار خريد« يا 
خريديار استخدام كرده اند كه در ميدان 
ميوه و تره بار به دقت جست وجو مي كنند 
تا همــان چيزي را كه شــما ســفارش 
داده ايد، تهيه كننــد؛ انگار كه براي خانه 

خود خريد مي كنند.

خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي
اگرچه اين روزها پيامك هاي متعددي با 
محتواي تخفيف از سوپرماركت ها و خريد 
آنالين به گوشي هاي ما ارسال مي شود، 
اما هستند كساني كه از اين نوع خريدها 
دل خوشــي ندارند. اين نارضايتي بيشتر 
مربوط به منطبق نبودن كاالي سفارش 
داده شــده با آن چيزي است كه تحويل 
مي گيرند. بعضي از كاالها مانند لبنيات 
 )FMCG(»با عنــوان »تندمصــرف
نامگذاري شده اند؛ به اين معنا كه مصرف 
آنها روزمره و زياد اســت و تاريخ مصرف 
محــدودي دارنــد. اين موضــوع باعث 
مي شود كه مردم براي خريد آنها ناگزير 
به خروج از خانه شوند. با اين حال، اكنون 
مي توانيد پلتفرم هايي را بيابيد كه افرادي 
را به فروشگاه هاي زنجيره اي مي فرستند 
تا براي مشتريان خود خريد كنند. 2نكته 
در اين مورد جالب توجه است؛ اول اينكه 
اين فروشــگاه ها معموال روي بسياري از 
اجناس خود تخفيف مي دهند كه به صرفه 
اســت و دوم اينكه اين اســتارتاپ هاي 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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دبيركل سازمان جهاني بهداشت )WHO( گفته است 
كه نبايد در رقابت دريافت واكسن كروناويروس حق 

فقيرترين مردم جهان پايمال شود.
»تدروس آدهانوم« دبير كل سازمان جهاني بهداشت 
هشدار داد: فقيرترين و آسيب پذيرترين مردم جهان 
نبايد در همهمه دريافت واكســن كوويد-۱9 آسيب 

ببينند و ناديده گرفته شوند.
تــدروس آدهانــوم گفــت: واكســن توليد شــده 
كروناويروس بايد به صورت عادالنه توزيع شود و براي 
كمك به تامين بودجه يك طرح مشترك به مبلغ 4. ۳ 
ميليارد دالر نياز بود. هم اكنون 4 واكسن كروناويروس 
نتايج خوبي را از آزمايش هــاي مرحله آخر گزارش 
كرده اند. جديدترين واكسن كروناويروس توليد شده 
در جلوگيري از بروز عالئم بيمــاري كوويد-۱9 كه 
اثربخشي بااليي داشته و توسط دانشگاه آكسفورد و 
شركت داروسازي AstraZeneca ساخته شده در 
مقايسه با 2 واكسن توليد شــده ديگر بسيار ارزان تر 
اســت. به گزارش شــبكه خبري بي بي سي، واكسن 
توليد شده توســط محققان دانشگاه آكسفورد كه به 
گفته آنها مي تواند حتي تا 90 درصد هم اثربخشــي 
 )Moderna( داشته باشد نسبت به 2 واكسن مادرنا
و فايزر- بيون تــك )Pfizer-BioNTech( امكان 
ذخيره و حمل ونقل آسان تري دارد و با قيمت ارزان تر 

به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي شود.

 سازمان جهاني بهداشت نگران موج سوم كرونا 
در اروپا

نماينده سازمان بهداشــت جهاني هشدار داد كه اگر 
دولت هاي اروپايي مقررات و تمهيدات بيشتري را به 
اجرا درنياورند، اروپا ممكن است در اوايل سال 202۱ 
ميالدي با موج سوم ابتال به ويروس كرونا مواجه شود.

ديويد نابارو، در گفت وگو با روزنامه هاي سوئيســي 
گفت كه اگر كشورها شكست هايي را تكرار كنند كه 
منجر به بروز موج دوم شده بود، موارد ابتال به بيماري 

عفوني كوويد- ۱9ممكن است بار ديگر افزايش يابد.
او گفت: آنان نتوانستند زيرســاخت هاي الزم را در 
ماه هاي تابستان و پس از آنكه موج اول را تحت كنترل 
درآوردند، ايجاد كنند. اكنون موج دوم را داريم و اگر 
زيرساخت هاي الزم را ايجاد نكنند، اوايل سال آينده 

شاهد وقوع موج سوم خواهيم بود.
دكتر نابارو، يك كارشناس انگليسي است كه به عنوان 
يكي از 6 فرستاده ويژه سازمان بهداشت جهاني براي 
رسيدگي به همه گيري ويروس كرونا منصوب شدند. 
در سال 20۱۷، او در تالشي نافرجام براي رسيدن به 
مقام دبيركلي اين سازمان رقابت كرد. موارد ابتال به 
ويروس كرونا در فصل تابستان در كشورهاي اروپايي 
كاهش يافت، امــا دوباره اوج گرفته اســت. به دنبال 
كاهش موارد ابتــال در هفته هاي اخير در فرانســه، 
پيش بيني مي شود كه اين كشــور دست به تسهيل 
محدوديت هايي بزند كه از تاريخ ۳0 اكتبر اعمال كرده 
است. دكتر نابارو از واكنش كشــورهاي شرق آسيا، 
ازجمله كره جنوبي ستايش كرد كه آمار ابتال در آنها 

اكنون نسبتا پايين است.
او تأكيد كرد كه كشورهاي شرق آسيا محدوديت ها 
را به طور دائم لغو نكردند. به گزارش اينديپندنت، او 
گفت: شما بايد تا وقتي كه موارد ابتال كاهش بيابد و در 
سطح پايين باقي بماند، صبر كنيد و واكنش اروپا در 

اين زمينه ناقص بود.

رقابت در دريافت واكسن و 
نگراني براي محروم ماندن 

فقيرترين مردم جهان 

آنسو

واقعیت ندارد

ماجراي اهداي عضو بيماران 
كرونايي چيست؟

خريد و فروش اعضاي بدن بيماران مبتال به كرونا؛ 
موضوع نادرستي كه در شبكه هاي اجتماعي هم 
داغ شده و دست به دست مي شــود، انتقاد شديد 
فعاالن حوزه انجمن اهداي عضو ايران را برانگيخته 
اســت. كتايون نجفي زاده، اهــداي عضو بيماران 
كرونايي يا قاچاق اعضاي آنها را غيرممكن خوانده 
و از شايعه ســازان براي ترويج اطالعات نادرست 
به شدت انتقاد كرده است.  مديرعامل انجمن اهداي 
عضو ايرانيان گفته است كه پيوند اعضا از افراد مرگ 
مغزي، پديده اي است كه بستگي بسيار زيادي به 
باور، اعتماد و اعتقاد مردم دارد و شايعه ســازان به 
اين اعتماد ضربه زده اند: فردي كه در تبريز اين ادعا 
را كرده بود دستگير شد و آنقدر اطالعات و سواد 
ندارد كه تحقيق كند و متوجه شود كه هم اكنون 
معضل پيوند عضو در دنيا و كشور ما، كاهش امكان 
عمل است. زيرا اگر حتي نسبت به وجود كرونا در 
گيرنده يا اهداكننده كمترين شكي وجود داشته 
باشــد، ديگر نمي توانند پيوند را انجام دهند. زيرا 
ايمني بدن گيرنده عضو بسيار پايين است و حتي 

اگر يك ويروس كرونا در بدن گيرنده وارد شــده 
باشــد، او را از بين مي برد. او به ايســنا گفت: در 
عين حال مردم هم بايد يــاد بگيرند كه در مقابل 
چنين حرف هايي ماننــد اينكه مي گويند اعضاي 
بيمــار كرونايي را براي اهداي عضــو بدون اجازه 
خانواده اش برداشتند، مدرك بخواهند. چرا مردم 
در مقابل اين صحبت ها مدرك مطالبه نمي كنند؟ 
بعد از چنين ادعاي بي پايه و اساسي در تبريز و بعد 
از صحبتي كه يكي از نماينــدگان مطرح كردند 
مبني بر اينكه اعضاي افراد را به خارج از كشــور 
بفروشــيم تا ارز به دســت آوريم، آمار درخواست 
كارت اهداي عضو ما به شدت سقوط كرد. به طوري 
كــه از 200- ۳00درخواســت كارت در روز به 

20كارت در روز رسيد. 

به همين دقت بايد تعبير شود 
آن شــعر كه »من از آن روز كه 
در بند توام، آزادم«، بي هيچ كم 
و كاســتي. اصال پاييز امسال و 

آذر اكنون فرصت خوبي است 
براي هميــن دربندي و آزادي. 
دنيا كه معطل يك قاشق ويروس 
اســت و مردمانش حيران يك 
درجه تب و يك سرفه، خب در 
اين وانفسا مگر چيزي بهتر از 
اين هم مي شود در ذهن جاخوش 

كند كه من مسئول گلم هستم؟
با همين خيالبافي بايد از سياره 
شــازده كوچولو پا بگذاريم به 
زمين خودمان و به ياد بياوريم 
كه سرما مي تازد بر دلتنگي ها و 
باران مي بارد بر غصه ها تا شاخه 
نازك اميد را تنبيه كنيم، اما نبايد 
وا داد. بايد گلدان رؤياها را زد زير 
بغل و مهلكه تنهايي پاييزي را 
پشت سر گذاشت. كرونا به دور 
باشد، ولي فراموش نكنيم زير 
گــوش گل محبوب مان زمزمه 
كنيم: چشــم باز كن، پادشاه 

فصل ها؛ پاييز را ببين.

مرا درياب

كرونا پالس

با اعــالم شــروع واكسيناســيون گروه هــاي پرخطــر عليه كوويــد-۱9 در چند كشــور 
اروپايــي و آمريكايي طــي 2هفته آينده، جهان شــايد به پايــان عصر كرونا نزديك شــود

همشــهري از جزئيات آغــاز واكسيناســيون در چند كشــور جهان گــزارش مي دهد
اشپان از ايالت هاي فدرال آلمان خواسته است كه 
مراكز واكسيناســيون خود را براي اوايل دسامبر 
آماده كنند. به گفته او، آلمان بيش از ۳00ميليون 
دوز واكسن از طريق كميسيون اروپا و قراردادهاي 
دوجانبه سفارش داده است كه به نظر مي رسد اين 
عدد بيش از اندازه نياز آنها باشد و به اين ترتيب حتي 
مي تواند باقيمانده واكســن ها را به ساير كشورها 

بدهد.
اسپانيا نيز برنامه واكسيناســيون جمعيت كشور 
خود را از ژانويه202۱ آغــاز مي كند. به گفته پدرو 
سانچس، نخســت وزير اين كشــور انتظار مي رود 
كه طي ۳ ماه بخش قابل توجهي از مردم اين كشور 
تحت واكسيناسيون قرار بگيرند. سانچس در اين باره 
توضيح داد: اين كمپيــن در ژانويه با هدف ۱۳هزار 
واكسيناسيون آغاز خواهد شد. تضمين مي كنيم كه 
در يك چهارم ابتدايي سال جديد، بخش عظيمي از 

جمعيت كشورمان را واكسينه خواهيم كرد.

تالش يونيسف براي توزيع عادالنه واكسن
در عين حال آژانس كودكان سازمان ملل، يونيسف 
نيز اعالم كرد كه با توجه به قــول رهبران جهاني 
براي تضمين توزيــع عادالنه واكســن نزديك به 
2ميليارد دوز از واكسن كوويد-۱9 سال آينده طي 
عملياتي به نام »عمليات ماموت« به كشورهاي در 
حال توسعه ارسال مي شــود. يونيسف اعالم كرده 
اســت : در حال رايزني با ۳50خط هوايي و شركت 
حمل ونقل براي ارسال واكسن و يك ميليارد سرنگ 
به كشورهاي فقير مانند بروندي، افغانستان و يمن 
به عنوان بخشي از برنامه كوواكس كه برنامه جهاني 
تخصيص واكســن كوويد-۱9 ســازمان بهداشت 
جهاني است، هستيم. به نوشته ال پائيس، روسيه 
نيز در ادامه تالش ها بــراي ارتقاي جايگاه خود در 
عرصه جهاني در مسير توليد واكسن قطعي كرونا، 
عالوه بر ثبت نام خود به عنوان نخســتين كشور در 
تصويب رسمي واكسن كوويد-۱9 در تازه ترين اقدام 
براي كسب بازار جهاني فروش واكسن اسپوتنيك5 
از قيمت پايين تر اين واكسن نسبت به شركت هاي 

رقيب ازجمله فايزر و مدرنا خبر داده است.

اميد به سازمان ملل
التلوا كاديلــي، مدير بخش تامين يونيســف، طي 
بيانيه اي اعالم كرد: اين همكاري ارزشمند تا حدي 
به ما اطمينان داده كه ظرفيت حمل ونقل كافي براي 

اين عمليات تاريخي ماموت وجود دارد.
هدف برنامه كوواكس - با همكاري گروه واكســن 
Gavi ســازمان بهداشــت جهاني و ائتالف براي 
ابتكارات آمادگي همه گير اين است كه دولت ها را 
از احتكار واكســن كوويد-۱9 منصرف كرده و بر 
واكسيناسيون در كشــورهايي كه بيشترين خطر، 

آنها را تهديد مي كند، متمركز كند.
يونيسف به عنوان يكي از اصلي ترين پيش برندگان 
برنامه جهاني كوواكس، يكي از بزرگ ترين خريداران 
واكســن كوويد-۱9 است. يونيســف اعالم كرده 
است كه ساالنه بيش از 2ميليارد دوز واكسن براي 
ايمن سازي  معمول و پاسخ به شــيوع براي تقريبا 

۱00كشور تهيه مي كند.
ايران نيز به گفته وزير بهداشــت در صف خريد 
واكسن كوويد-۱9 قرار داد. سعيد نمكي درباره 
برنامه وزارت بهداشــت براي خريد واكسن گفته 
است: ما در كميته واكسيناسيون كرونا با كمك 
دانشمندان و صاحب نظران كار واكسن كوويد-۱9 
را از ۳مسير دنبال مي كنيم؛ اول، خريد واكسن از 
منابعي كه در دنيا تأييد شــده اند. اختيار تعيين 
منبع خريد با خودمان اســت و 4منبــع را براي 
خريد تعيين كرده ايم كه قرار اســت ۱8ميليون 
دوز خريداري كنيم، مقداري از اين رقم را از طريق 
مذاكره با واكسن سازهاي دنيا براي خريد درنظر 
داريم. مســير دوم را در قالب قرارداد مشــترك، 
توليد داخل و همراهي دانش فني دنبال مي كنيم 
و با چند كشــور در اين زمينه پيشــرفت خوبي 

داشته ايم.
نمكي درباره مسير سوم دستيابي به واكسن گفت: 
مسير سوم نيز تكيه بر دانش و توليد داخلي است. 
گزارش 4مورد از واكســن هاي توليــد داخل را به 
سازمان جهاني بهداشــت داده ايم و اميدواريم طي 
روزهاي آينده، اجازه كارآزمايي باليني انساني براي 

حداقل يكي از اين واكسن هاي كرونا داده شود.

سير رســيدن به پايان همه گيري كرونا روزبه روز 
كوتاه تر مي شود؟ زمانبندي ارائه شده توسط آمريكا 
و چند كشــور اروپايي براي واكسيناســيون عليه 
كوويد-۱9 نويد روزهاي بــدون كرونا را تا حداقل 

2سال آينده در تمام دنيا مي دهد.
اين در حالي اســت كه رهبران گروه 20متشــكل 
از 20اقتصاد بزرگ دنيا طي نشســتي در عربستان 
تضمين داده اند توزيع عادالنه واكسن كوويد-۱9 
در كشورهاي درحال توســعه و فقير انجام  شود و 
آنها از قافله اين طرحي كه قرار است جهاني باشد، 
عقب نمانند، اما به جزئيات چگونگي اين طرح اشاره 

نكرده اند.
اياالت متحده، انگليس و آلمان هر يك جداگانه اعالم 
كرده اند قصد دارند واكسيناسيون را در  ماه دسامبر 
)آذر و دي( در كشورشــان آغاز كنند؛ درحالي كه 
اســپانيا ژانويه را براي شــروع تزريق واكسن براي 

شهروندان خود در نظر گرفته است.
به گزارش روزنامه انگليسي تلگراف، بريتانيا مي تواند 
مجوز اســتفاده اضطراري از واكســن شركت هاي 
فايــزر و BioNTech را حتي پيش از آنكه مقامات 
آمريكايي مجوز آن را صادر كنند، بدهد. 2شركت 
فايــزر و  BioNTech مي توانند مجوز اســتفاده 

اضطراري اياالت متحــده و اروپا را براي واكســن 
كوويد-۱9 خود در  ماه آينده پــس از اعالم نتايج 
آزمايش نهايي كه ميزان موفقيــت آن  95درصد 
نشان داده و شامل هيچ عارضه جانبي جدي نشده، 

صادر كنند.
مدرنا نيز به عنوان ديگر شــركت آمريكايي پيشرو 
در ســاخت واكســن كوويد-۱9 هفته گذشــته 
اطالعات اوليه خود را براي نشــان دادن اثربخشي 

94.5درصدي واكسن منتشر كرد.
نتايج غيرمنتظره اين دو واكســن هــر دو بر پايه 
تكنولوژي پيامرسان جديد RNA است كه اميدها 
را براي پايان پاندمي كه تاكنــون جان نزديك به 
۱.۳ميليون نفر را در دنيا گرفته، افزايش داده است.

زمان واكسيناسيون آمريكايي ها
سرپرســت برنامه هــاي واكسيناســيون آمريكا 
»منصف سالوئي« اعالم كرد: تعدادي از آمريكايي ها 
به عنوان نخســتين نفرات مي توانند تا ۱۱دسامبر 
)2۱آذر( واكســن كوويد-۱9 را دريافت كنند. او 
در مصاحبه اي گفت: برنامه ما اين است كه واكسن 
را طي 24ساعت به همه ســايت هاي ايمن سازي  
برسانيم؛ بنابراين انتظار مي رود يك يا 2روز بعد از 

تصويب، طرح واكسيناسيون آغاز شود كه احتماال 
۱۱ يا ۱2دسامبر خواهد بود. به اين ترتيب، تا  ماه مه، 
يعني 6  ماه ديگر، ممكن اســت ۷0درصد جمعيت 
آمريكا واكسينه شده باشــند و به اين ترتيب ما به 

ايمني گله اي مي رسيم.

انگليسي ها آماده تصويب واكسن
خدمات بهداشت ملي انگليس نيز گفته است كه در 
نخستين روز دسامبر آماده تصويب واكسن است. 
بريتانيا پيش از اين رسما از شركت هاي دارويي خود 
براي ارزيابي واكسن فايزر درخواست كرده بود. اين 
دپارتمان درباره زمان نخستين واكسيناسيون در 
اين كشور اطالعاتي نداده است. البته آنها تاكنون 
40ميليون دوز واكسن ســفارش داده اند و انتظار 
مي رود كه ۱0ميليون دوز به دســت آنها برسد كه 
براي محافظت از 5ميليون نفر كافي است. به احتمال 
زياد، واكسن ها درصورت تصويب از سوي مقامات 
بهداشــتي بريتانيا، ابتداي ســال آينده ميالدي 

به دست آنها مي رسد.

پيشروي آلمان و اسپانيا در اروپا
ينس اشپا، وزير بهداشت آلمان نيز اخيرا اعالم كرده 

بود اين كشور مي تواند واكسيناسيون كوويد-۱9 
را از  ماه آينــده آغاز كند. او گفت اســپانيا و آلمان 
نخستين كشورهاي اتحاديه اروپا هستند كه برنامه 
كامل واكسيناسيون عمومي را اجرا مي كنند. اشپان 
گفت: داليل محكمي براي خوش بيني درباره آغاز 
واكسيناسيون عمومي عليه كوويد-۱9 پيش از آغاز 

سال جديد ميالدي در اروپا داريم.

لحظه شماري جهاني 
زهرا خلجيبـــراي رسيدن واكسن

خبرنگار 

مسعود مير
روزنامه نگار

آمــار مبتاليــان  ديروز

۱۳۷2۱
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

6۱۷۷۱5 
آمــار جان باختگان ديروز

48۳ 
كل آمــار جان باختگان

45۷۳8

اياالت متحده، انگليس و آلمان 
هر يك جداگانه اعالم كرده اند 
قصد دارند واكسيناســيون را 
در  ماه دســامبر )آذر و دي( در 
كشورشان آغاز كنند؛ درحالي كه 
اســپانيا ژانويه را براي شروع 
تزريق واكسن براي شهروندان 

خود در نظر گرفته است
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  كم كردن پرسنل بانك ها اشتباه است
كم كردن پرســنل بانك ها فقــط باعث ازدحــام در امور بانكي 
شده اســت. امروز براي نقد كردن چك به بانك مراجعه كردم و 
ساعتي در هواي باراني بيرون بانك مثل خيلي ها در صف ايستادم 
درحالي كه بانك مقابل ايســتگاه اتوبوس قرار داشت و پياده رو 
مدام از جمعيت پر و خالي مي شد. اينگونه مي خواهند محدوديت 

ايجاد كنند؟
اكبري از تهران

  ايجاد مجموعه بين راهي حاشيه مزدآباد ميمه چه شد
سال هاست كه ســخن از ايجاد مجموعه بين راهي در حاشيه قنات 
مزدآباد و وزوان ميمه در اصفهان مي شود. همچنين هر مسئولي مي آيد 
از ساخت اقامتگاه هاي سنتي و زيرساخت هاي گردشگري حرف مي زند 
و كلي وعده مي دهد. يك مسئول مردانه بگويد زمان اجراي اين وعده ها 
كي است؟ چراكه اجراي اين وعده ها مي تواند تعداد قابل توجهي شغل 

پايدار براي اهالي ايجاد كند.
مزيناني از ميمه اصفهان 

  مسئوالن در مورد واكسن خبر خوب بدهند
مسئوالن به جاي دعواهاي سياسي در وزارت بهداشت بگويند كه در 
مورد واكسن چه كرده اند و چه زماني در ايران مي توانيم واكسن تزريق 
كنيم. اكنون از عربســتان و هند و پاكستان و اروپا و آمريكا خبرهاي 
مختلفي در مورد واكسن گفته مي شود؛ آن وقت مسئوالن ما به جان 

هم افتاده اند و يادشان افتاده كجاها اشتباه كرده اند؟
باقرپناه از تهران 

زنان و احساس امنيت در شهر
ادامه از  اين طرح كه پيش از ايــن به صورت پايلوت در 

منطقه۱0 اجرا شده و در ديگر مناطق شهر تهران صفحه اول
در حال اجراست، قصد دارد براســاس ماده69 برنامه 5ساله توسعه 
شهرداري تهران )توسعه و رفع فضاهاي بي دفاع شهري( به شناسايي 
نقاط ناامن و بي دفاع شهري از منظر شهروندان بپردازد تا شهرداري 

تهران نسبت به رفع آنها اقدام كند. 
اجراي اين طرح البته با مشاركت شــهروندان تهراني با گستردگي و 
كارآمدي بيشتري انجام مي شــود و به زودي بستر دريافت پيام هاي 
همشــهريان تهراني و معرفي فضاهاي ناامن به شــهرداري فراهم 
مي شود، مشاركت مردم هدفي كليدي برآمده از شعار محوري تهران 

شهري براي همه است.

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

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

با مردم

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

كه در يكي از استان هاي جنوبي كشور بود 
بروند. او آخرين بار به من گفت كه قرار است 
با آنها به دنبال گنج برود و ديگر او را نديدم. 
وي درباره خودروي زن گمشده نيز گفت: 
بهاره مدتي قبل ماشينش را به من فروخت تا 
در بورس سرمايه گذاري كند. حتي سندش 
را در دفترخانه به نامم زد و من در ازاي پول 

به او ۱8سكه بهار آزادي دادم.

اقرار به جنايت 
اظهارات مظنون پرونده ضد و نقيض بود و 
به همين دليل بازجويي از او ادامه يافت تا 
اينكه جمال روز دوشنبه اقرار كرد كه بهاره 
را كشــته و جســدش را در گودالي حوالي 
دماوند دفن كرده اســت. متهم مدعي بود 
كه گودال هــاي حفر شــده در آن منطقه 
معروف به گودال گنج است و افرادي كه در 
جست وجوي گنج بودند آنها را حفر كرده اند 
و او كه از ماجرا خبر داشت، جسد را در يكي 

از همين گودال ها دفن كرده است.
 با اقرار وي، كارآگاهان جنايي راهي دماوند 
شدند و با كندن گودالي جسد زن گمشده 
را بيرون كشيدند. به اين ترتيب براي متهم 
قرار بازداشت صادر شد و تحقيقات تكميلي 

از او ادامه دارد.

دختر 3ساله، بازيچه شوخي بيجا
»فقط براي شوخي و خنده تصميم 

گرفتم فيلم دختربچه را منتشــر داخلي
كنم« اين اعترافات مردي است كه 
دختري 3ســاله را مجبور كرد مشروبات الكلي 
مصرف كند و از او فيلمبرداري و در فضاي مجازي 

منتشر كرد.
به گزارش همشهري، از چندي قبل فيلم كوتاهي 
در شبكه هاي اجتماعي منتشــر شد كه در آن 
دختر خردسالي در حال مصرف مشروبات الكلي 
بود و شــواهد نشــان مي داد فردي كه در حال 
فيلمبرداري از اوست او را وادار به اين كار كرده 
است. اين فيلم به سرعت در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد و بازخوردهاي منفي زيادي داشت و 
كاربران اين شــبكه ها را متاثر كرد. همه در پي 
اين بودند كه بدانند چه كسي دختر معصوم را به 
چنين كاري وادار كرده است. همزمان با انتشار 
اين فيلم افســران ســايبري پليس فتا تهران، 
تحقيقات خود براي شناسايي عامل فيلمبرداري 
و انتشار اين كليپ را آغاز كردند. انتشار اين فيلم 
افكار عمومي را جريحــه دار كرده بود و مأموران 
به دنبال اين بودنــد كه هرطور شــده متهم را 
شناسايي و دســتگير كنند. هرچند ابتدا تصور 
مي شــد متهم يكي از نزديكان دختر خردسال 
باشــد اما در ادامه مأموران به اطالعاتي دست 
يافتند كه حاكي از آن بود كه متهم هيچ نسبتي 
با دختربچه ندارد و با سوءاستفاده از غفلت پدر و 
مادرش دست به چنين كار ضداخالقي زده است. 

در اين شرايط بود كه متهم بازداشت و بازجويي ها 
از او آغاز شــد. او در اعترافاتش درباره انگيزه اش 
از وادار كردن دختر 3ساله به مصرف مشروبات 
الكلي و دخانيات گفت: من فقط براي شــوخي 
و خنده تصميم گرفتم به دختربچه مشــروب 
بدهم و همان لحظه از او فيلم گرفتم و براي چند 
نفر فرستادم؛ اما فكرش را هم نمي كردم كه اين 
فيلم در فضاي مجازي منتشر شود و افراد زيادي 
آن را ببينند. سرهنگ داوود معظمي گودرزي، 
رئيس پليس فتا پايتخــت در اين باره گفت: در 
بررســي هاي فني متهم شناســايي و مشخص 
شد كه هيچ نســبتي با والدين دختر خردسال 
ندارد و از اختالف بين پدر و مادر او سوءاستفاده 
كرده و دختر 3ساله را وادار به مصرف مشروبات 
الكلي و استعمال دخانيات كرده و از اين صحنه 
فيلمبرداري و منتشر كرده است. وي ادامه داد: 
متهم پس از اعتراف به جرمي كه مرتكب شده بود 
با قرار قانوني به زندان تحويل داده شد. همچنين 
باتوجه به ناتواني والدين اين كودك در نگهداري 
فرزندشان، او با دستور مقام قضايي تا اطالع ثانوي 

در بهزيستي نگهداري مي شود.
رئيس پليس فتا تهران بزرگ همچنين هشدار 
داد كه هرگونه كودك آزاري و بازيچه قرار دادن 
كودكان براي تفريح و خنده پيگرد قانوني دارد 
و كاربران فضــاي مجازي از چنيــن كارهايي 
خودداري كنند و بدانند كه يكي از اولويت هاي 

پليس برخورد با اينگونه ناهنجاري هاست.

دستگيري مردي كه دختر خردسالي را وادار به مصرف مشروبات الكلي كرده بود

 مرد آشنا  اسرار قتل
 زن ناپديد شده را فاش كرد

   انگيزه عجيب
متهم ديروز براي تحقيق به دادسراي جنايي تهران منتقل شد 
و در پاسخ به سؤاالت بازپرس جنايي از انگيزه عجيبش براي 

ارتكاب اين جنايت گفت.

انگيزه ات از قتل بهاره چه بود؟
نمي دانم؛ روز حادثه به شدت مست بودم و در عالم مستي ناگهان به 
سرم زد كه بهاره را به قتل برسانم. او از من درخواست هايي داشت كه 
نمي توانستم برايش انجام بدهم و همين باعث شد كه جانش را بگيرم. 

چون در آن لحظه اصال مغزم درست كار نمي كرد و گيج بودم.
چه درخواست هايي داشت؟

درباره كارهايي بود كه قرار بود انجام دهيم. درست يادم نيست.
انگيزه ات براي كشتن او تصاحب اموالش نبود. 

ظاهرا با او اختالف مالي داشته اي؟
نه. هيچ اختالفي نداشتيم. او ماشين را به نامم زد و من به صورت كامل 

پول آن را پرداخت كردم.
با او چطور آشنا شده بودي؟

مرداد يا شــهريور ماه بود كه در يك مهماني او را ديدم و از همان روز 
آشنايي ما شروع شد.

بعد از قتل چه كردي؟
خيلي ترســيده بودم، بهاره را رها كردم و از خانــه زدم بيرون. چند 
ساعتي در محل پرسه زدم و دوباره به خانه برگشتم. اميد داشتم زنده 
باشد اما او نفس نمي كشيد. ترسيدم و روتختي را دور جسدش پيچيدم 
و آن را داخل صندوق عقب ماشينم گذاشــتم. بعد به سمت دماوند 
حركت كردم. از قبل مي دانستم كه در منطقه مورد نظرم افرادي كه 
دنبال گنج بودند چاله هايي حفر كرده اند. يك راست به آن منطقه رفتم 
و جسد را درون يكي از گودال ها انداختم و رويش را با خاك پوشاندم.

چرا همان موقع كه دســتگير شدي حقيقت را 
نگفتي؟

از زنداني شدن و قصاص مي ترسيدم. مي دانستم كه حكم قتل عمد، 
قصاص است و من از مرگ وحشت دارم.

دفن جسد زن گمشده در گودال گنج

يك ماه پس از ناپديد شــدن 
مرموز زني جوان، تنها مظنون جنايي

پرونده اســرار قتل او را فاش 
كــرد. متهم از ترس دســتگيري جســد 
قرباني اش را به منطقه در اطراف دماوند برده 

و آن را در گودال گنج دفن كرده بود.
به گزارش همشهري، سي ام مهرماه امسال 
پســري جوان به اداره پليس تهران رفت و 
خبر از گم شــدن خواهر 4۱ساله اش به نام 
بهاره داد. او گفت: خواهرم چند سال قبل از 
شوهرش جدا شد و به تنهايي در آپارتماني 
حوالي شرق تهران زندگي مي كرد. آخرين 
بار پدرم با بهاره تماس گرفت و قرار بود او را 
ببيند اما پس از آن گوشي خواهرم خاموش 
شــد و وقتي به خانه اش رفتيم، خبري از او 
نبود. پس از آن متوجه شديم كه خواهرم به 
تازگي با مردي جوان به نام جمال آشنا شده 
كه وقتي سراغ وي رفتيم، ماشين سراتوي 
خواهرم در اختيار او بود. جمال مدعي شد 
ماشين را از بهاره خريده و اطالعي از او ندارد 
اما ما به وي مشــكوك هســتيم و احتمال 
مي دهيم كه راز ناپديد شــدن خواهرم را 
مي داند. چرا كه شنيده ايم آنها با هم اختالف 
داشتند و اين مرد خواهرم را تهديد مي كرد.

ادعاهاي يك مظنون
گروهي از كارآگاهــان اداره يازدهم پليس 
آگاهي تهران مأمور رسيدگي به اين پرونده 
شدند و دريافتند كه دختر گمشده آخرين 
بار همراه جمال)مظنون پرونده( ديده شده 
است. اين مرد دستگير شد و در ابتدا گفت: 
بهاره شايد به تركيه رفته باشد. چرا كه شوهر 
سابقش اجازه ديدن فرزندش را به او نمي داد 
و او هميشه مي گفت كه دلش مي خواهد از 

ايران برود و در خارج از كشور زندگي كند.
وي ادامه داد: شــايد هم قرباني گنج شده 
باشد. چرا كه بهاره به تازگي با اكيپي آشنا 
شده بود كه نقشــه گنجي به دست آورده و 
قرار بود كه همراهشان به منطقه مورد نظر 

دستگيري 713مجرم در پايتخت 
مأموران پليس پايتخت با اجراي سي  و نهمين مرحله از طرح رعد، موفق 
به دستگيري 7۱3سارق، موادفروش، محتكر دارو، قاچاقچي و مالخران 
اموال مسروقه شدند. به گزارش همشــهري، سردار حسين  رحيمي، 
رئيس پليس تهران روز گذشــته درباره اين طرح گفت: در اجراي اين 
طرح كه پس از هفته هاي كار اطالعاتي انجام شد، مأموران كالنتري هاي 
84گانه تهران حضور داشتند و توانستند 236 حكم قضايي را اجرا كنند. 
اين احكام قضايي پس از شناسايي مجرمان صادر شده بود و مأموران با 
حضور در پاتوق خرده فروشان مواد مخدر، محتكرين دارو، سارقين و... 
موفق شدند 7۱3نفر از مجرمين را دستگير كند. وي افزود: با اجراي اين 
طرح 2هزار و 700 قلم اموال مسروقه كشف و ضبط شد كه براي نمونه 
مي توان به ۱۱2خودرو و 66موتورسيكلت اشاره كرد. به گفته وي، ارزش 

اموال مكشوفه بيش از يك و نيم ميليارد تومان است.
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مسعودمير
ياوريگانهروزنامه نگار

روزنامه نگار

فرهاديلدا
روزنامه نگار

پاسوخته 

»پاســوخته«اســمفيلمنامــهايبود
كهكارگردانفيلمهــايموفق»گلنار«
و»گربهآوازهخوان«برايدلشنوشــته
بود؛فيلمنامهايبــاپسزمينهجنگ،كه
مسعودكيمياييحالوهوايشراپسنديد
وبراساسش»گروهبان«راساخت.اينكه
كيمياييچقدرفيلمنامــهراتغييرداد
)آنقدركهبعدهاپرتويگفتميشــود
بافيلمنامهپاســوختهفيلميساختكه
شــباهتيهمبهگروهباننداشتهباشد(
اهميتچندانينداشت؛مهماينبودكه
پرتويبهعنوانفيلمنامهنويسكهايدههاي
متفاوتيداردمطرحشد؛سناريستيكه
حتيميتوانــدازدلطرحهايكممالت
كارگردانها،فيلمنامههاييبنويسدكهدر
داخلوخارجگلكنند.اينكهاگرسينماي
كودكبهپايانخطرسيد،ميتوانقباي
فيلمنامهنويسآثارمتفاوترابرتنكرد.

همهاينهاتقريباباپاسوختهشروعشد؛از
۳۰سالپيشدرچنينروزهاييوديروز
خبررسيدكهكامبوزياپرتوي،پاسوخته

كروناوعارضهمغزيشد.

ث
مك

سيروس الوند، كارگردان 
درباره درگذشت كامبوزيا 
پرتوي كــه به دليل كرونا 
درگذشــت به همشهري 
مي گويد:»هنوز يادداشتي 
كه درباره مرحوم چنگيز 
جليلوند عزيز را در يكي از نشريات نوشتم، نخواندم و 
حاال خبر درگذشت دوست و هنرمند عزيز ديگري را 
مي شنوم. راستش نمي دانم چه كسي پس از مرگ ما؛ 
درباره ما صحبت مي كند؛ مرگي كه مانند آسياب به 
نوبت مي آيد و با خودش مي برد«. الوند ادامه مي دهد: 
»كامبوزيا پرتوي در نــوع كار، تعدد فيلمنامه هايش 
و گوناگوني موضوعاتي كه به آن مي پرداخت؛ شــيوه 
مختلف و خاص خود را داشــت. از ســينماي طنز تا 
ســينماي اجتماعي و همچنين از سينماي سياسي 
و تاريخي تا ســينماي خانوادگي به دليل تعدد سوژه 
و شيوه نگارش جزو قوي ترين فيلمنامه نويسان بعد از 
انقالب بود«. وي به سابقه دوستي و ارتباطش با مرحوم 
پرتوي اشاره كرده و توضيح مي دهد:»مرحوم پرتوي 
را دورادور مي شــناختم تا اينكه در دهه 70فيلمنامه 
»برخورد« به من پيشنهاد شد كه آن را بسازم. وقتي 
خود پرتوي از اين موضوع مطلع شــد كه قرار است 
كارگرداني كار دست من باشد. پيشم آمد و گفت _اين 
فيلمنامه را براي تماشاگران و تهيه كننده نوشتم_ و در 
نهايت حسن نيت اجازه داد كه فيلمنامه را بازنويسي 
كنم. 60درصد فيلمنامه بازنويسي شد. به او فيلمنامه 
را دادم كه بخواند و گفت با توجه به بازنويسي اسم من 
را اگر خواستي بگذار كه به او گفتم فيلمنامه براساس 
آنچه نوشته اي؛ بازنويسي كرده ام و اين فيلم باعث شد 

كه با هم ارتباط نزديكي پيدا كنيم«.
تهيه كننده فيلــم »يك بار براي هميشــه« توضيح 
مي دهد: »كامبوزيا پرتوي اهل خطه شــمال كشور 
بود و من به هنرمندان اين خطه، حس و عالقه  زيادي 
دارم. در طول اين ســال ها از اين منطقه دوســتان 
 زيادي داشــته ام و در ايــن مدت متوجه شــدم كه 
هر كســي با پرتوي كار مي كند، دوستي اش پايدار و 
ادامه دار اســت. مرحوم پرتوي با هر فيلمســازي كه 
كار كرده؛ آن اثر يا جزو بهترين آثار فيلمساز به شمار 
مي آيد يا يكــي از بهترين آثار فيلمســاز در كارنامه 
هنري اش ديده مي شــود. حضور پرتوي در تمام آثار 
سينمايي كه او نوشته؛ مشخص است. قوام يك فيلم 
به فيلمنامه اش اســت و پرتوي نويسنده اي است كه 
همكاري و حضورش در نگارش فيلم و صحنه بندي ها 

محسوس بوده و هست«.
تهيه كننده فيلم »رســتگاري در هشــت و بيســت 
دقيقه« به يك خاطره اشاره مي كند:»در يك سفر كه 
به جشــنواره فيلم دهلي داشتيم 10روز با هم بوديم. 
فيلم ها را نگاه مي كرديم. يك روز يك فيلمساز كره اي 
پيشم آمد و شروع به تعريف و تمجيد از فيلمي كرد كه 
در آن دو بچه بازي مي كنند. اين فيلمساز مدام از فيلم 
تعريف مي كرد و نهايت متوجه شدم او از فيلم »بازي 
بزرگان« نوشته و كارگرداني كامبوزيا پرتوي تعريف 
مي كند. به آن فيلمساز گفتم كه من كارگردان فيلم 
نيستم و همان موقع پرتوي را صدا كردم. بعد از كمي 
صحبت، آن فيلمساز زن گفت نمي دانم چرا كارگردان 
را اشتباه گرفتم چهره شــما )پرتوي( مانند همان دو 

كودك در فيلم نجيب و معصوم است«.
الوند همچنين يادآور مي شــود: »واقعاً حيف شــد 
كه پرتوي را از دســت داديم. وقتي ايــن عزيزان از 

دنيــا مي روند ديگر جانشــيني براي آنهــا نخواهيم 
داشــت. مانند علي حاتمي كه بعد از اين همه سال از 
رفتنش مانند او را نداريم. اين يك واقعيت اســت كه 
در ســينماي ايران بزرگاني هستند با رفتنشان ديگر 
نمي توانيم كســي مانند آنها را جايگزين كنيم حاال 

كامبوزيا پرتوي را ديگر نداريم«.

كودكيهايشهميشههمراهشبود
پـــوران درخـشـــنده، 
كارگردان ســينما كه از 
دهه60 با كامبوزيا پرتوي 
همكاري داشته از حسرت 
فــراق همكارانش در اين 
روزهاي سخت و بيماري 
مي گويد و اينكه در ســينماي ايران عزيزاني از دست 
مي روند كه ديگر نمي توان جاي خالي آنها را پر كرد. 
كارگردان »زير سقف دودي« به همشهري مي گويد: 
»اصال حس خوبي ندارم. هر روز يكي از عزيزان از دنيا 
مي رود؛ هنرمنداني كه به سختي جايشان را مي توان 
پر كرد؛ افرادي چون پرتوي كه هميشه عشق و عالقه 
چاشني كارشــان بود. او در ســينما با عالقه فراوان 
كار مي كرد. در ســاخت و نگارش فيلم هاي كودك و 

نوجوان سرآمد و اين ژانر برايش مهم بود.«
درخشنده با اشاره به همكاري اش با پرتوي در المپياد 
فيلمسازي جشنواره فيلم كودك اضافه مي كند: »او 
عاشق زندگي بود و عاشق كارش و بچه ها. در المپياد 
فيلمسازي جشــنواره كودك و نوجوان در كنار هم 
بوديم. محبتي كــه بين او و بچه ها جريان داشــت، 
شــگفت انگيز بود. در مدت كوتاهي توانسته بود همه 
بچه ها را جذب خود كند و با شور و شوق بسيار به آنان 
آموزش مي داد. فيلمنامه هاي ارزنده اي نوشته شد.« 
كارگردان »هيس دخترها فريــاد نمي زنند« معتقد 
است كه كودكي هاي كامبوزيا پرتوي هميشه همراه 
او بوده و بزرگ شــدن مانع اين نبــود كه صداقت ها، 
زيبايي هــا و صميميت هــا از او دور شــوند. پرتوي 
خصلت هاي زيبا را از كودكي همراه خودش آورده بود.

پوران درخشــنده در ادامه از بزرگداشــتي كه براي 
كامبوزيا پرتوي گرفته شده بود، گفت و اينكه با توجه 
به بيماري و ناخوشي اي كه داشت با روي گشاده دعوت 
را پذيرفت و با همان عشق هميشگي روي صحنه رفته 
بود. وي ادامه مي دهد: »همكاري با كامبوزيا پرتوي 
از دهــه60 را هيچ گاه فراموش نمي كنــم. او ازجمله 
فيلمنامه نويســان آن دهه بود كه توانســت در ژانر 
كودك و نوجوان فيلم هاي ماندگار و تأثيرگذار بنويسد. 
هميشه دوست داشــت، فيلم »كاميون« اكران شود. 
مي خواست شرايط خوبي براي اكران اين فيلم به وجود 

بيايد و به نظرم جزو فيلم هاي خوب پرتوي بود.« 
كارگردان »شمعي در باد« مي گويد: »متأسفانه كرونا 
هــر روز دارد عزيزانمان را از ما مي گيــرد. اين براي 
همه ما تلخ اســت. به خودمان تســليت مي گويم كه 
عزيزي را از دســت داديم كه ديگر جبران اين فقدان 
سخت خواهد بود. او هميشــه در خاطره ها و يادهاي 
ما مي ماند؛ چراكه اثرش را ســينما گذاشته و كارها و 

نوشته هايش در زندگي ما جاري است.«

يكسناريستاستثنايي
علـــيرضا رئـيســـيان، 
كارگــردان و فيلمســاز 
خاطره هــاي  از  نيــز 
دوســتي اش با كامبوزيا 
پرتوي مي گويد. از شروع 
آشــنايي اش كه 30سال 
پيش بوده و از همان ســال ها رفت وآمدهايشان آغاز 
مي شود. رئيسيان به همشهري مي گويد: »سر فيلم 
اصغر هاشــمي بود كه من به ديدن محمود كالري 
رفته بودم و با توجه به بازي فرشــته صدرعرفايي در 
آن فيلم، پرتوي نيز حضور داشت.  30سال پيش بود 
همديگر را ديديم و از همان موقع دوستي و رفت و آمد 
ما شروع شــد. همكاري مان در اواخر دهه70 شكل 
گرفت؛ زماني كه فيلم »ايستگاه متروك« را ساختم. 
نامش را كامبوزيا پرتوي پيشنهاد داد. آن زمان طرح 
توسط عباس كيارســتمي تعريف و تأييد شد و بعد 
فيلمنامه نوشته شد. پرتوي به خوبي از عهده نگارش 
فيلمنامه هايي كه در آن تضاد و دوگانگي وجود دارد، 
بر مي آمد. ايده پرداز توانايي بود و همين دوگانگي را 
به خوبي در سناريوهاي خود مي نوشت. ماجراي زن 
و شوهري كه ســال ها از ازدواجشان مي گذرد، هنوز 
صاحب فرزند نشده اند. ماشين شان خراب شده بود 
و به واسطه شغل زن در يك روستا او صبح تا شب به 
كودكان درس داد. پرتوي سناريست فوق العاده اي بود 
كه خودش هيچ گاه وارد فضاهاي شــهري و امروزي 
نشد، اما به خوبي فضاهاي گذشته و حال را مي نوشت 
و ميان سنت و مدرنيته مي توانست بهترين ايده ها را 

داشته باشد.«
كارگردان فيلم »چهل سالگي« توضيح مي دهد كه به 
پرتوي پيشنهاد داده كارگرداني را كنار بگذارد؛ چراكه 
در فيلمنامه نويسي جلوتر بوده. به نظر رئيسيان، حضور 
پرتوي در فيلمنامه نويســي ضروري بوده است. وي 
توضيح مي دهد: »باتوجه به ســختي ها و تلخي هايي 
كه پرتوي در زندگي اش ديده و از ميان ســخت ترين 
حوادث گذر كرده بود، او همــواره يك قلب مهربان، 
صميمي و شاد داشت. بزرگسال بود، اما كودك درونش 
همراهش بود و حين غمگيني شاد مي زيست. همين 
تضادها او را به يك سناريست بزرگ تبديل كرده بود.« 
رئيسيان مي گويد: »متأسفانه بزرگان دهه60 به خاطر 
بيماري و اتفاقاتي از ميان ما مي روند و اين بسيار تلخ 
است. پرتوي هم در فيلمنامه نويسي يك استثنا بود و 

او را از دست داديم.«

سيروس الوند، پوران درخشنده و عليرضا رئيسيان  از خاطرات و همكاري خود با كامبوزيا پرتوي مي گويند
برخورديكهبهدوستي۳۰سالهختمشد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

نگاه

كامبوزيا پرتوي مدت ها بود 
كه از بيماري رنج مي برد، اما 
رفتنش در اين خزان جان ها، 
افســوس و دريغ افزون تري به دنبال دارد؛ چراكه او و فردفرد كساني 
كه با شــبيخون كرونا از درخت زندگي جدا شــده اند، اگر اين آفت 
خانمان برانداز نبود، همچنان مي توانســتند باشند و بپويند و جهان 
را معنايي دگر بخشــند. پرتوي تا بود، نوشت و ســاخت، تا جهان را 
از دريچه ديد خود معنا كند و با به دســت گرفتن قلــم و دوربين به 
سهم خود، در بهتر شدن آن كوشيد. پرتوي با نوشتن و ساختن فيلم 
»ماهي« )1366( حرفه اش را در ســينما آغاز كرد. ماهي داستاني 
نمادين و منبعث از حال وهواي فيلم كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان در سال هاي پيش از انقالب دارد. نوجواني به نام جواد، كه 
پدرش در زندان اســت، روز عيد ماهي قرمزي به دست مي آورد و به 
خانه مي برد، اما مادرش او را سرزنش مي كند و مي گويد كه ماهي را 
آزاد كند؛ زيرا معتقد است وقتي پدر در زندان است محبوس كردن 
ماهي شــگون ندارد. جواد كه براي به چنگ آوردن ماهي با يكي از 
همسن وساالن خود گالويز شــده، با اكراه ماهي را از خانه مي برد و 
پدر به خانه بازمي گردد. حال كه به عقب نگاه مي كنيم، مي بينيم در 
سال هاي دهه 60، نمادگرايي آرماني اين داستان، معنايي مضاعف 
به آن مي بخشــد. ماهي جايزه بهترين فيلم جشنواره فيلم جيفوني 
ايتاليا، جايزه يونيسف جشــنواره فيلم برلين و جايزه بهترين فيلم 
جشنواره فيلم آداليد استراليا را به دست آورد. سپس فيلمنامه هاي 
»شيرك« )داريوش مهرجويي، 1366( و »خانه در انتظار« )منوچهر 
عسگري نسب، 1366( را نوشت كه هر دو با مضمون مقاومت در برابر 
متجاوزان سروكار داشتند. بعد »گلنار« )1367( و »گربه آوازه خوان« 
)1369( را با فيلمنامه هاي خودش ســاخت و به رشــد و محبوبيت 
ســينماي كودك در دهه 60كمك كرد. در ســال 1378فيلمنامه 
»دايره« را براي جعفر پناهي نوشت كه ساختاري اپيزوديك و دايره وار 
داشت و از اين منظر تجربه اي نو در سينماي پس از انقالب بود. فيلم، با 
وجود داشتن پروانه ساخت، پروانه نمايش نگرفت و توقيف شد. »من 
ترانه 15سال دارم« )رســول صدرعاملي، 1380( يكي از فيلم هاي 
مطرح پس از روي كار آمدن دولت اصالحات بود كه پرتوي در آن به 
مسائل ازدواج دختران كم سن وســال و مصائبي كه در جامعه با آنها 

مواجه هستند، توجه نشان داد.
 پرتوي براي اين فيلم جايزه بهترين فيلمنامه را از بيستمين جشنواره 
فيلم فجر دريافت كرد. ابتداي دهه 80تــا ميانه هاي آن را بايد دوره 
بلوغ حرفه اي و پركاري پرتوي قلمداد كرد. در سال 1380، نام پرتوي 
در كنار نام عباس كيارستمي به عنوان فيلمنامه نويسان فيلم »ايستگاه 
متروك« )عليرضا رئيسيان( قرار گرفت. در اين فيلم به دغدغه هاي 
عاطفي و فكري زني شــهري كه نمي تواند بچه دار شــود و در مسير 
سفرش به مشهد سر از روستايي بدوي درمي آورد، پرداخته مي شود. 
اما فيلم بعدي پرتوي يعني »كافه ترانزيت« )1383( را بايد موفق ترين 
و تحسين شده ترين فيلم پرتوي دانست. پرتوي فيلمنامه كافه ترانزيت 
را خودش نوشت و آن را با حضور بازيگراني همچون پرويز پرستويي 
و فرشته صدرعرفايي كارگرداني كرد. فيلم در مورد زني به نام ريحان 
است كه شوهرش به تازگي فوت شده و از او قهوه خانه اي جاده اي در 
نزديكي ماكو به ارث مانده  است. ريحان تالش مي كند تا با راه انداختن 
اين قهوه خانه خرج زندگي اش را دربياورد و اســتقالل خود را حفظ 
كند، ولي برادرشوهرش، ناصر، توقع دارد كه مطابق سنت آن منطقه، 
ريحان با او ازدواج كند. پرتوي براي كارگرداني كافه ترانزيت جايزه 
جشــنواره بين المللي فيلم مار دل پالتا و جايزه فيپرشي جشنواره 
بين المللي فيلم داكا و همچنين ســيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه 
را از جشنواره فيلم فجر و تنديس زرين جشن خانه سينما را كسب 
كرد. پرتوي دهه 80را با نوشتن 3فيلمنامه »ديشب باباتو ديدم آيدا« 
)1383(، »هر شب تنهايي« )1386( و »شب« )1386( براي رسول 
صدرعاملي و »خيابان هاي آرام« )1389( براي كمال تبريزيـ  كه 
هنوز اقبال اكران عمومي نيافتهـ  به پايان برد. مضمون مشترك همه 
اين فيلم ها مناسبات انساني و توجه به مسائل اجتماعي است. »پرده« 
)1391( براساس فيلمنامه و كارگرداني مشترك پرتوي و جعفر پناهي 
ساخته شد و توانســت جايزه خرس نقره اي جشنواره برلين را براي 
 بهترين فيلمنامه از آن خود كند. »محمدرســول اهلل« 
)مجيد مجيدي، 1394( فيلمنامه ديگري بود كه 
پرتوي همراه خود مجيدي و حميد امجد نوشت؛ 
پروژه اي بزرگ در مقياس سينماي ايران كه به 
زندگي پيامبر اســالم)ص( مي پرداخت. پرتوي 
در سال 1395با نوشتن فيلمنامه »فراري« 
)عليرضا داوودنژاد( سيمرغ بلورين بهترين 
فيلمنامه را از سي وپنجمين جشنواره فيلم 
فجر به دست آورد كه در مركز آن، دختري 
جوان كه ترك ديار كــرده و به تهران آمده 
قرار دارد. پرتوي در سال 1396»كاميون« 
را براساس فيلمنامه اي از خودش ساخت كه 
براي آن از سي و ششــمين جشنواره فيلم فجر 
سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه را دريافت كرد.

آذر 1399آخرين برگ از دفتر زندگي كامبوزيا 
پرتويي را رقم زد و دست تقدير به او مهلت نداد تا 
بهاري ديگر را ببيند و دوره اي ديگر از حرفه اش را 
رقم بزند و با فيلمنامه نوشتن و فيلم ساختن به 
يادمان بياورد كه براي داشتن جهاني بهتر، همه 

ماهي ها بايد آزاد باشند.

ونا از دست رفت  نويسنده و كارگردان ارزشمند  سينمای ايران با كر
يا  پيراهن سياه برای كامبوز

شبيخون كرونا، به اردوگاه 
فرهنگي ما رســيده. روزي 
نيســت كــه يكــي از اهل 
نوشــتن و گفتن يا خواندن و نواختن، با اين منحوس ملعون به زمين سرد نيفتد و 
جانش در آسمان ابري محو نشــود. در ميان همه همشهريان و هموطناني كه اين 
روز ها، روزگار را به خاطر گيرو ودار اين واگير از دست مي دهند، نام اهل هنر، دريغ 
و حســرت را همگاني تر مي كند. آنها كه با آخرين اثرشان عواطف ما را به دركشان 
از جهان معطوف مي كردند، حاال با آخرين نفسشــان ما را به غيبت شان مغموم. ما 

مي مانيم و حسرتي و اين آســمان گرفته ابدي. قابي غم انگيز كه ديروز صبح براي 
كامبوزيا پرتوي، نويسنده و كارگردان ايراني 64ساله بسته شد. همه مي دانند كه 
بدترين زمان براي مرور كارنامه هر هنرمندي، وقتي اســت كــه به كار بردن فعل 
مضارع برايش ممنوع مي شود. اين كارنامه با فعل ماضي مانند ميوه مجلس عزاست؛ 
بي طعم. فقط براي آنكه يادمان باشــد آن كه كرونا از ما گرفــت، كه بود. كامبوزيا 
پرتوي از نسل ســينماگراني بود كه در دهه 50به عرصه رسيدند. سينماي آزاد و 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان دري باز براي اين جوانان بود. او تحصيل را 
ناتمام رها كرد تا در سينماي آزاد باشد. نخستين فيلم بلندش را در نيمه دهه 60با 

نام عينك در شبكه دو براي نوجوانان ساخت. با همين دست فرمان به كانون رفت 
تا ماهي )1366( را بسازد. پرتوي به عنوان فيلمنامه نويس خيلي زود به سينماي 

حرفه اي پا گذاشت براي مهرجويي)شيرك( و براي كيميايي طرح )گروهبان( 
نوشت. هم به سياق كانوني فيلم مي ساخت )ماهي و بازي بزرگان( هم براي 
اكران، فيلم پرفروش رو مي كرد)گربه آوازه خــوان و گلنار(. كافه ترانزيت 

و كاميون، تالش هايش براي جدل با فرم نامهربــان فيلم هاي جاده اي 
بود. هم با صدرعاملي فيلمنامه مي نوشــت)من ترانه 15ســال دارم( 

هم با مجيد مجيدي همكاري مي كرد )محمد رسول اهلل(. ركورددار 
هميشگي ســيمرغ جشــنواره فجر براي فيلمنامه نويسي با 4بار 
رفتن روي صحنه )من ترانه 15 سال دارم، كافه ترانزيت، فراري و 
كاميون( و 2بار در جشن خانه سينما )قطعه ناتمام و كافه ترانزيت(. 
با اين همه اهل خرقه و مرشد بازي و نوچه پروري نبود. هميشه در 

محفل جوانان بي ريا مي نشست و هرچه در چنته داشت رو مي كرد؛ با 
دست بازي و دل به كاري. وقتي خبر رفتنش آمد. خيلي ها سراغ پيراهن 

سياه را گرفتند. او مانند آهي هميشه براي سينماي ايران ماند و رفت.

دل نوشته

كافهريحان

يك داغ، يــك قهوه خانه مرزي، يك عاشــق 
فرنگي و يك خــروار تعصب را اگر به ســبك 
آشپزي ريحان خانم با هم سرخ كنيم، نتيجه اش 
مي شــود يكي از آن فيلم هاي آرام و عاشقانه 
و البته خوشــمزه كه كامبوزيا پرتــوي آن را 
نوشــت و كارگرداني كرد. »كافه ترانزيت« با 
لوكيشن هاي محدود و البته 2نابغه بازيگري 
كه در ظهور و بروز خشم و تنفر و عشق با نگاه، 
اساتيدي بي همتا هستند، فيلم آبرومندي از آب 
درآمد. فرشته صدر عرفايي و پرويز پرستويي 
با هدايت پرتوي بدل شــدند بــه زن داداش و 
برادرشــوهري كه در صفر مرزي حوالي ماكو، 
فنجان چاي داغ عشق و ليوان آب  سرد تعصب 
و تنفر را در كافه اي به ارث مانده، به ســردي و 
گرمي روزگار سپردند و دســت آخر هم تنها 

جاده ماند و مسافرانش.
پرتوي با كافه ترانزيت در جشنواره فيلم فجر 
2سيمرغ شكار و چندين جايزه بين المللي هم 
براي كافه اش دست و پا كرد. كافه ترانزيت يكي 
از چندين اثر اين هنرمند معتبر است كه هنوز 
هم مي توان تماشــايش كرد و به ياد آورد كه 
كارگردانش در جاده پرپيچ پاييز كرونا به كافه 

سالمت نرسيد.

لباسكلمهبرتنزندگي

حاال كه بايد كلمه سراســر اندوه »مرحوم« را 
پيش تر از نام يكي از هنرمندان ممتاز كشــور 
بنويسيم به سياق هميشه فرصتي هم مي يابيم 
براي مرور مكتوب مشــي هنري او. كامبوزيا 
پرتوي در قامت يــك فيلمنامه نويس معتبر 
ايراني پيش از هر چيز اســتاد دريافت زندگي 
و احواالت پيراموني جامعــه اي بود كه در آن 
مي زيست. با همان نگاه بود كه او براي كودكان 
پناه برده به پناهگاه ها و ترسان از آژير و بمب، 

گلنار را با طراوت و نواي شادي نوشت.
او در ســال هاي رونق ســرمايه داري و افول 
انسانيت و عشق، ســراغ كافه ترانزيت رفت تا 
يادآور شود دوست داشــتن، زبان و سرزمين 
نمي شناسد. همان فيلمنامه نويس دقيق در اين 
سال هاي اخير فرصت بسياري را صرف نگارش 
و ساخت فيلمي كرد كه از تأللو آفتاب انسانيت 
و جوانمردي در برف فراموشي و بي توجهي به 
همنوع حكايت داشــت. پرتوي در كاميون در 
دوگانه پول و معرفت، يادآور شد كه بايد جانب 
دومي را داشت و در صداقت حتي در اين زمانه 

دروغ پرداز، غش نيالود.

نگاهي به حرفه كامبوزيا پرتوي كه آذر برايش  ماه آخر سال شد
به بهانه درگذشت كامبوزيا پرتوی

دستيكهمينوشتتاماهيهاراآزادكند

صندلييكنفره

كامبوزيا پرتوی بيشتر عمر 
حرفه ای خود را صرف نوشتن يادداشت

فيلمنامه كــرد و از معدود 
كارگردان ـ  فيلمنامه نويســانی بود كه در 
ســينمای ايــران بيشــتر به عنــوان 
فيلمنامه نويس شناخته می شد. سوگ او 
می توانــد بهانه ای باشــد بــرای تأمل در 
وضعيت فيلمنامه نويسی در سينمای ايران. 
پژوهش جايــی در پروژه های ســينمای 
ايران ندارد و هزينه پژوهش در نظام تهيه 
فيلم در حقيقت تعريف ناشــده است يا در 
خوشبينانه ترين حالت ذيل هزينه فيلمنامه 
تعريف می شود. هزينه های ميلياردی برای 
بازيگر و راضی كردن مديربرنامه و واسطه 
و... صرف می شــود، اما اگر هزينه پژوهش 
از 40ميليون تومان بــه 80ميليون تومان 
برسد يا اگر يك كارشناس به دو كارشناس 
تبديل شــود، فرياد تهيه كننده به آسمان 
بلند می شــود. درنهايت فيلمنامه نويس 
می ماند و چهار كتاب و منبع كتبی و شفاهی 
و يكی دو مشاور در حد چندجلسه. نتيجه 
می شود كثرت فيلم های ملودرام آپارتمانی 
و قلّت فيلم هايی كه تجربه هايی متفاوت در 

سينمای ايران باشند. 
فيلمنامه نويسی گروهی در سينمای ايران 
تقريباً بی معنی اســت. وقتی به پروژه های 
بزرگ می رسيم هم درنهايت كارگردان به 
اضافه يك يا دونفر گروه فيلمنامه نويسان 
را شكل می دهند و حتی تصور اينكه هنگام 
پژوهش و نگارش فيلمنامه گروهی چندنفره 
از كارگردان و فيلمنامه نويس و كارشناس 
و مشاور و ويراستار و... دور هم بنشينند و 
فيلمنامه بنويسند، غريب به نظر می رسد.   

»محمــد رســول اهلل« بزرگ تريــن و 
گران ترين فيلم تاريخ سينمای ايران بوده 
اســت. پروژه ای طوالنی كه پس از صرف 
هزينه های بسيار و بهره بردن از امكانات و 
عوامل بين المللی به نتيجه رسيد. آهنگساز 
و فيلمبردار و تدوينگــر فيلم از خارج وارد 
شــدند اما همين پروژه ميلياردی وقتی به 
پژوهش می رسد، به حداقل ها اكتفا می كند. 
نام يكی دو كارشناس تاريخ اسالم و شماری 
از منابع تاريخی در انتهای فيلم آمده و مجيد 
مجيدی به همراه زنده ياد كامبوزيا پرتوی و 

حميد امجد فيلمنامه را نوشته اند.  
بررســی فيلم از جنبه های تاريخی نشان 
می دهــد كــه يــا كارشناســان تاريخی 
در كنــار پــروژه نبوده اند  يا حضورشــان 
از يكی دوجلســه بيشــتر نشــده است. 
فيلمنامه نويســان نــه منبع شناســی 
می دانسته اند، نه صحت و سقم روايت های 
تاريخی را. شــايد مسئله بيشــتر از اينكه 
به فيلمنامه نويســان برگــردد، به فقدان 
ارزش و جايــگاه پژوهــش در نظام توليد 
فيلم برمی گردد. تهيه كنندگان فيلم گمان 
 كرده اند اگر از يكی دوكارشــناس در حد 
چندجلسه بهره بگيرند و فيلمنامه نويسان 
چهار پنج كتاب بخوانند، ماجرا تمام شده 
است؛ در حالی كه فيلمی كه داعيه جهانی 
دارد، بايد مجموعه ای از بهترين  كارشناسان 
را در تاريخ اسالم به خدمت بگيرد و گروهی 
از بهترين فيلمنامه نويسان كه درك و تجربه 
نگارش فيلمنامه های تاريخــی دارند، به 
كمك فيلم بيايند. البته كه مســئله فقط 
منبع شناسی نيست و شــرح صحنه ها و 

گفت و گوها نيز ضعف های بسيار دارد. 
نتيجه صــرف ميليون هــا دالر هزينه 
در بخش های ديگر فيلــم و عدم توجه 
به پژوهــش در تاريخ و به كار بســتن 
همــه بضاعــت ســينمای ايــران در 
فيلمنامه نويســی، فيلمی شده كه حتی 
تماشاگران سينمای ايران تماشای چندين 
و چندباره »محمد رســول اهلل« مصطفی 
عقاد را به فيلم مجيــد مجيدی ترجيح 

می دهند.

سعيدمروتي
روزنامه نگار

عليرضامحمودي
دبير گروه ادب و هنر

مرتضیكاردر
روزنامه نگار

پرتويدرسينمايايران
ماندگارشد

در پي درگذشــت كامبوزيا پرتوي، 
شــوراي مركزي انجمن بازيگران پيام

سينماي ايران، پيام تسليتي صادر 
كرد. »ســينماي كشــورمان دوباره داغدار شد و 
اين بار در اندوه فراوان كامبوزيا پرتوي عزيز از ميان 
ما رفت. نويسنده و كارگرداني توانا و شريف كه با 
خلق آثاري بــا ارزش، نام و خاطــره اي خوش و 
ماندگار از خود در تاريخ ســينماي معاصرمان بر 
جاي گذاشت. شــوراي مركزي انجمن بازيگران 
سينماي ايران، اين ســوگ را به خانواده محترم 
ايشــان، همه همكاران عزيز و ملــت بزرگ ايران 

تسليت عرض مي نمايد.«

بدرقهباشكوه
مجيد مجيدي گفت: كامبوزيا پرتوي رفت و ما حتي 

نمي توانيم او را باشكوه به خانه ابدي بدرقه كنيم. ياد
مجيد مجيدي كــه با همراهــي كامبوزيا پرتوي 
فيلمنامه فيلم »محمد رسول اهلل« را به نگارش درآورده بود، در پي 
درگذشت اين فيلمنامه نويس و كارگردان سينما، نوشت: »وقتي 
شنيدم كامبوزيا پرتوي همسفر مرگ شد، خيلي افسوس خوردم، 
در طول اين چند ســال 

ٍ
كه اوال خيلي زود مــا را ترك كرد، ثانيا 

به دليل بيماري روزهاي خوبي را سپري نكرد و از آن بدتر كه در 
روزهاي سختي به سر مي بريم كه حتي نمي توانيم او را باشكوه به 
خانه ابدي اش همراهي كنيم. پرتوي رفت ولي آثار ارزشــمند او 
هميشــه در ســينماي ايران به يادگار خواهــد ماند.اميدوارم 
كامبوزياي عزيز، براي سال هايي كه به عشق پيامبر قلم زدي و مرا 
در ساخت فيلم »محمد رســول اهلل« ياري كردي، اين خدمت به 

پيامبر مهرباني ها شفيع تو در آخرت باشد.«

ديگرآنلبخندرا
نخواهيمديد

در پي درگذشــت كامبوزيا پرتوي، 
كانون فيلمنامه نويســان سينماي تسليت

ايران در پيام تسليتي از فقدان اين 
فيلمنامه نويس نوشــت. به گزارش همشهري، در 
متن پيام تسليت كانون فيلمنامه نويسان سينماي 
ايــران آمده اســت: »خبــر درگذشــت همكار 
نازنين مان، فيلمنامه نويس برجســته ســينماي 
ايران، كامبوزيا پرتوي مانند آواري بر تل غصه هاي 
اين روزهاي ما فرو ريخت و براي ما كه حتي از ابراز 
همدردي شايســته نيز محروميم، جز تحســر و 
تأسف باقي نگذاشت. حاال بايد باور كنيم  كه ديگر 

لبخند فرزانگي و رفتار باوقار او را نخواهيم ديد.«
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 خليل العناني
استاد علوم سياسي و روابط بين الملل در دانشگاه هاپكينز آمريكا

كيوسك

 با گذشــت 3هفته از برگزاري 
انتخابات و بيشــتر از 2هفته از گزارش

اعالم پيــروزي اوليه جو بايدن، 
دونالد ترامپ و سازمان خدمات عمومي آمريكا 
باالخره تسليم شــدند و با آغاز فرايند انتقال 
قدرت بــه رئيس جمهور منتخب اين كشــور 
موافقت كردند. اميلي مورفي، رئيس سازمان 
خدمات عمومــي آمريكا كه از ســوي ترامپ 
منصوب شــده، در نامه اي كه سي ان ان آن را 
منتشــر كرد، بايدن را به عنوان »پيروز فعلي« 
انتخابات شناخته و اعالم كرده كه آماده آغاز 

روند رسمي فرايند انتقال قدرت است.
مورفي در ايــن نامه گفته كه بــراي به تأخير 
انداختن ايــن تصميم تحت هيچ فشــاري از 
سوي كاخ سفيد نبوده و همچنين تصميمش 
را از روي »ترس« نگرفته است، با اين حال او 
مدعي شد: »در اين مدت هزاران پيام ، تلفن  و 
ايميل تهديدآميز خطاب به  خودم، خانواده و 
كارمندانم دريافت كردم تا سريع تر اين تصميم 

را بگيرم، اما من وفادار به قانون ماندم.« 
رئيس سازمان خدمات عمومي آمريكا بارها از 
طرف هر دو جناح سياسي به دليل خودداري 
از آغاز فرايند انتقال قدرت كه روندي طبيعي 
در زمان بيــن انتخابــات و مراســم معارفه 
رئيس جمهور در اين كشور است، مورد انتقاد 
قرار گرفته بود. عالوه بر آن 160نفر از فعاالن 
اقتصادي نيز در نامه اي از او خواسته بودند كه 
سريع تر بايدن را به عنوان رئيس جمهور جديد 

آمريكا به رسميت بشناسد.
به گزارش بي بي سي، بعد از نامه مورفي، وزارت 
دفاع آمريــكا نيز اعــالم كرد:»حمايت از تيم 
بايدن به شيوه اي حرفه اي، منظم و مؤثر طبق 
انتظار مردم از ايــن وزارتخانه و تعهدات ما در 

قبال امنيت ملي انجام مي شود.« 
در همين حال، رئيس جمهور آمريكا نيز گفت 
آژانس فدرال كه بــر فراينــد تحويل قدرت 
نظارت مي كند بايد »هركاري كه الزم اســت 
انجام بدهد«؛ با اين حال او تأكيد كرد كه هنوز 

نتيجه انتخابات را نپذيرفته است.
ترامپ در توييتي با بيان اينكــه همچنان به 
»مبارزه خــوب« خود براي زير ســؤال بردن 
نتيجه انتخابات ادامه مي دهد، نوشت: »به دليل 
منافع ملي به رئيس سازمان خدمات عمومي 
آمريكا توصيه كرده ام هر كاري الزم اســت بر 
اســاس پروتكل ها انجام بدهنــد. به تيم خود 
هم گفته ام كه هميــن كار را انجام بدهند.« او 
همچنين گفت كه نخواســته مورفي و تيمش 
بيش از اين تحت فشــار باشــند و مورد آزار 

قرار بگيرند.
با اين حال، رســانه هاي آمريكا اين واكنش را 
به عنوان نخستين نشانه رسمي قبول شكست 
از سوي ترامپ ياد كرده اند. اين در حالي است 
كه پيروزي بايدن در ايالت ميشيگان به تازگي 
تأييد و يكي ديگر از تالش هاي رئيس جمهور 
آمريكا براي تغيير نتايج انتخابات در ايالت ها با 

شكست روبه رو شد.
تيم انتقال قدرت بايدن نيز كه اين روزها خود 
را براي مراســم تحليف رئيس جمهور جديد 
در روز 20ژانويه )اول بهمــن( آماده مي كند، 
از آغاز روند انتقال قدرت استقبال كرد: »اين 
تصميم يك گام مهم بــراي حل چالش هايي 
است كه اين ملت با آن روبه رو هستند؛ ازجمله 
كنترل كرونــا و احياي اوضــاع اقتصادي.« با 
آغاز روند رســمي انتقال قــدرت، تيم بايدن 
امكان حضــور در وزارتخانه ها، دسترســي به 
اطالعات نهادهاي دولتــي و دريافت بودجه 
 6.3ميليون دالري دولت براي تشكيل كابينه 
جديد را خواهد داشــت. در ايــن مدت، تيم 
انتقال قدرت از نزديك بــا نيازها و قوانين در 
هر نهاد آشــنا مي شــوند و روش هاي تبديل 
برنامه هاي رئيس جمهور جديد به سياســت 
فدرال را بررســي مي كننــد. در دوره انتقال 
قدرت، رئيس جمهــور منتخب همچنين اين 
فرصت را دارد كه 4هزار نفر را براي پست هاي 

مختلف در دولت انتخاب كند.

معرفي كابينه جنجالي
بايدن در 2هفته گذشــته منتظر آغاز فرايند 
انتقال قدرت نشــد و برخي از مقامات كابينه 
خــود را كه از همــكاران قديمــي او در دوره 
معاونت رياســت جمهوري باراك اوباما بودند، 
معرفي كــرد. آنتوني بلينكــن؛ به عنوان وزير 
خارجه، جيك ساليوان؛ مشــاور امنيت ملي، 
ليندا تومــاس گرينفيلد؛ نماينــده آمريكا در 
ســازمان ملل متحد، آوريــل هينس؛ رئيس 
ســازمان اطالعات ملي، جان كري؛ نماينده 
ويژه رئيس جمهور در امور آب وهوا و الخاندرو 
مايوركاس به عنوان وزير امنيت داخلي معرفي 
شده اند. رسانه ها حضور پررنگ زنان و اقليت ها 
را در اين تركيب، به عنوان نخستين گام بايدن 
در عمل به وعده اش بــراي معرفي كابينه اي 

متنوع تعبير كرده اند.
الخاندرو مايوركاس كــه به عنوان وزير امنيت 
داخلي معرفي شده، التين تبار و متولد كوباست 
و قبال در زمان اوباما به عنــوان معاون در اين 
وزارتخانه فعاليت داشته اســت. او در صورت 
تأييدشدن، در وزارتخانه اي مشغول به فعاليت 
مي شــود كه در 4سال گذشته شــاهد وضع 
قوانين ســختگيرانه ترامپ در برابر مهاجران 

مانند كشــيدن ديوار و جداكردن فرزندان از 
خانواده ها در مرز آمريكا و مكزيك بوده است. 
رئيس جمهور آمريكا با راه اندازي آژانس امور 
گمرك و مهاجرت در اين وزارتخانه بســياري 
از مهاجــران غيرقانوني را با زدن برچســب 
»قاچاقچي موارد مخدر«، »متجاوز« و »قاتل« 

از اين كشور اخراج كرد.
مايوركاس 61ساله در زمان اوباما مسئول طرح 
»داكا« بود كه براساس آن صدها هزار التين تبار 
كه از كودكي به همــراه والدين خود به صورت 
غيرقانوني به اين كشور آمده بودند، شهروندي 
آمريكا را دريافت كردند. ايــن طرح بعدا با به 

قدرت رسيدن ترامپ متوقف شد.
اين نخستين بار است كه يك مهاجر به عنوان 
باالترين مقام وزارت امنيت داخلي آمريكا كه 
ماموريت آن حفظ اين كشــور از ترور، حمله 
نظامي و بالياي طبيعي اســت، مشغول به كار 
مي شود. مايوركاس در توييتر نوشت: »وقتي 
كودك بودم، كشور آمريكا به من و خانواده ام 
پناه داد. حاال من به عنوان وزير امنيت داخلي، 
مســئول حفاظت از آمريكايي ها و كســاني 
هستم كه سرزمينشــان را براي زندگي بهتر 

ترك مي كنند.«
جان كري نيز كه به عنــوان وزير خارجه دوره 
دوم اوباما، نقش مهمي در به نتيجه رســيدن 
توافقنامه برجام داشت، به عنوان نماينده ويژه 
رئيس جمهور آمريكا در امور آب وهوا انتخاب 
شده است. او همچنين نخستين نماينده امور 
آب وهواي رئيس جمهور اين كشور در شوراي 

امنيت ملي خواهد بود.
انتخاب فردي كه ســال2016 به عنوان وزير 
خارجه آمريكا پيمان آب وهوايي پاريس را امضا 
كرد، خبر خوش براي فعاالن محيط زيســت 
است. ترامپ همان سال اول كه وارد كاخ سفيد 
شد با اين ادعا كه اين پيمان به اقتصاد كشورش 
آسيب مي زند، از آن خارج شد. بايدن قول داده 
بود همان روز اول كه وارد كاخ ســفيد شود به 
اين پيمان برمي گردد و حاال با انتخاب كري به 

قول خود عمل كرده است.
وزير خارجه پيشين آمريكا در توييتر نوشت: 
»آمريكا بــه زودي دولتي خواهد داشــت كه 
بحران آب وهوا را به عنــوان يك تهديد امنيت 
ملي درنظر مي گيرد. باعث افتخار من اســت 
كه به عنــوان نماينده ويژه در امــور آب وهوا 
براي مديريت ايــن بحران بــا رئيس جمهور 
منتخب، همكارانمــان و رهبران جنبش هاي 
آب وهوايــي همكاري مي كنــم.« كري مانند 
بايدن سال ها به عنوان نماينده در مجلس سنا 
فعاليت داشته و ســال2004 نيز با شركت در 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا با جورج دبليو 

بوش رقابت كرد.

جو بايدن در همين ابتداي راه نشــان داده 
به دنبال تشــكيل يك كابينه متنوع است؛ 
هم از نظر ن ژادي و هم ديدگاه فكري. روزنامه 
يو اس اي تودي در گزارشي به بررسي شعارهاي 
بايدن در اين زمينه پرداخته و نوشته كه او قصد 
دارد تيمي را گرد خود جمع كند كه »شــبيه 
آمريكا« باشــد. بايدن همچنين به سپردن 
پست هاي كليدي به زنان در كابينه خود توجه 
ويژه اي دارد؛ اتفاقي كه در تاريخ سياســي 

آمريكا بي نظير است.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

يك گام نزديك تر به پايان كرونا

دولت بايدن؛ سايه اوباما

 آل سعود-اسرائيل؛ 
اتحاد عليه مقاومت

بايدن به دنبال كابينه متنوع

گاردين با انتشار مصاحبه اي با پروفسور سارا 
گيلبرت، مســئول تيم محققان واكسن در 
دانشگاه آكسفورد، نوشته كه دنيا با توليد اين 
واكســن يك گام ديگر به پايان بحران كرونا 
نزديك شده است. اين روزنامه نوشته كه توليد 
واكسن دانشگاه آكسفورد براي همه جهان 
به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته اهميت 
زيادي دارد؛ چرا كه قرار است اين واكسن به 
قيمت 3پوند به ازاي هــر دوز در اختيار همه 

كشورها قرار گيرد.

روزنامه العربي الجديد با بررســي اطالعات 
منتشر شده درباره كابينه بايدن مي نويسد: 
هسته اصلي اين دولت را مجموعه نيروهاي 
نزديك به اوباما شكل داده اند. براساس اين 
گزارش، تركيب كابينه دولت جديد آمريكا 
كامال مغاير با سياست هاي ترامپ است و به 
اين ترتيب بايد انتظار تحوالت و چرخش هاي 
اساسي در مواضع آمريكا طي سال هاي آينده 

را داشت.

جلد روزنامه االخبار مربوط به سفر نتانياهو 
به عربستان سعودي و پيامدهای آن است. به 
نوشته اين روزنامه، اتحاد رژيم صهيونيستي 
با سعودي ها عليه ايران و محور مقاومت وارد 
مرحله جديدي شده است. روزنامه االخبار، 
مالقات نخست وزير اسرائيل با وليعهد سعودي 
را ازجمله آخرين برنامه هاي پمپئو در خاورميانه 

به شمار آورده است.

نگاه

پمپئو، اسرائيل و انتخابات2024
 

مايك پمپئو هفته گذشته به اسرائيل سفر كرد، سفري كه احتماال 
آخرين حضور خارجي او در مقام وزير خارجه دولت ترامپ خواهد 
بود. بنابراين فرصت را از دست نداده و تالش كرد آنچه هيچ وزير 
خارجه آمريكايي در گذشته به اســرائيل تقديم نكرده بود را در 
اختيار اين رژيم قرار دهد. پمپئو در ســفر خود از شهرك »شاعر 
بنيامين« و كارخانه توليد شراب در آن بازديد كرد؛ اقدامي كه در 
تاريخ نزاع عربي - اسرائيلي و همچنين روابط واشنگتن  - تل آويو 
بي سابقه است و از سوي هيچ وزير خارجه ديگري صورت نگرفته 
بود. او همچنين براي نخســتين بار به عنوان يــك وزير خارجه 
آمريكايي از ارتفاعات اشــغالي جوالن بازديد كرد. البته هداياي 
پمپئو به اســرائيل محدود به اينها نبود! او با نقض آشــكار تمام 
قطعنامه هاي شوراي امنيت و حتي مواضع دولت هاي سابق آمريكا 
درخواست كرد عبارت »توليد اسرائيل« روي تمام كاالهاي توليد 
شده در كرانه غربي درج شود. فراتر از تمام اينها، پمپئو در موضعي 
جنجالي جنبش تحريم كاالهاي اســرائيلي )BDS( را با هدف 
توقف حمايت بين المللي از آن، جرياني ضد يهودي توصيف كرد.

واقعيت اين اســت امتيــازات و هداياي پمپئو براي اســرائيل 
فقط محدود به اين ســفر نيســت، بلكه از دوران وزارت او طي 
بيش از 2سال گذشته آغاز شده اســت. در اين مقطع، پمپئو از 
نقش خود به عنوان وزير خارجه آمريكا عبــور كرد تا جايي كه 
مي توان او را وزير خارجه رژيم صهيونيســتي دانســت! چرا كه 
بيش از تحقق منافع كشــورش به تامين منافع اسرائيل اهميت 
مي دهد. سفرهاي فشرده او طي 3 ماه گذشته براي تسريع فرايند 
عادي سازي  روابط ميان اسرائيل با امارات، بحرين و سودان قابل 
فراموشي نيست. حال اين سؤال مطرح مي شود؛ چرا پمپئو تمام 
اين اقدامات را انجام مي دهد؟ آيا اين مسئله ريشه هاي عقيدتي 

دارد يا سياسي است؟
براي پاســخ به اين سؤال 
بايــد كمــي به پيشــينه 
پمپئو رجــوع كنيــم. او 
شــخصيتي كاتوليــك و 
مذهبــي دارد، همــراه با 
گرايــش قوي بــه جريان 
نيســتي  صهيو - مسيحي
كه  اعتقاد دارد به ضرورت 
اســرائيل  از  حمايــت 
بــراي تحقــق پيش بيني 
دينــي »آرماگــدون«. 
پمپئــو براســاس يكي از 
مصاحبه هاي منتشر شده 
از او در جريان ســفر سال 
گذشته اش به اسرائيل باور 
دارد كه ترامپ فرســتاده 
الهــي بــراي حمايــت از 
اســرائيل اســت. او به طور بي وقفه، عقايد و التزامات ديني خود 
را به نمايش مي كشــد، حتي وقتي مشغول فعاليت هاي سياسي 
و ديپلماتيك است. پمپئو نه تنها از بيان اين گرايش ها خودداري 
نمي كند بلكه آن را مايه افتخار و آبروي خود به شــمار مي آورد. 
براي مثال در يكي از گفت وگوهاي خود با روزنامه نيويورك تايمز 
گفته تمام آنچه بايد انجام دهد را از طريق انجيل دنبال مي كند. 
رفتار پمپئو و اظهارنظرهــاي مختلف او دربــاره نقش دين در 
تصميم هاي سياسي به كلي خالف ادعاي سكوالر بودن سياست 
خارجي آمريكاست. جالب تر از همه، تعصب و حتي نفرت پمپئو 
نسبت به مسلمانان، به ويژه مسلمانان آمريكاست؛ به گونه اي كه 

همواره درباره وفاداري آنان به آمريكا ترديد داشته است.
اما در سطح سياسي، پمپئو از ايمان مسيحي و حمايت نامحدود 
خود از اسرائيل براي كســب رضايت پايگاه اوانجليك آمريكايي 
اســتفاده مي كند؛ پايگاه رأي قابل توجهي كه براي رســيدن به 
كاخ سفيد ضروري اســت. بايد به ياد داشته باشيم كه اين پايگاه 
در انتخابات ســال هاي2016 و 2020 به طور گسترده از ترامپ 
حمايت كــرده و اين همان چيزي اســت كه پمپئــو براي خود 
مي خواهد؛ آن هــم درحالي كه گزارش هاي رســانه اي حاكي از 
تمايل او به نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري سال2024 از 
سوي حزب جمهوريخواه است. پمپئو به خوبي مي داند كه دست 
يافتن به رأي انتخاباتي پايگاه اوانجليك ها بدون نمايش حمايت 
نامحدود از اسرائيل ممكن نيست. قسمت خطرناك تر مسئله اما 
اين است كه حمايت نامحدود از اسرائيل، نه تنها با زير پا گذاشتن 
فلسطين، بلكه در بسياري از موارد با عبور از منافع آمريكا محقق 

خواهد شد.
بدون شك هيچ وزير خارجه اي در آمريكا تا كنون مواضعي مشابه 
پمپئو نسبت به اسرائيل نداشته اســت. او ابايي از اظهار تمايل يا 
حمايت خود براي اسرائيل ندارد. حتي فراتر از اين، هيچ نگراني از 
بابت نابودي مرز ميان مفاهيم ديني و سياسي در مواضع سياسي و 
ديپلماتيك پمپئو نيز ديده نمي شود. به نظر مي رسد علت انتخاب 
او به عنوان وزير خارجه از سوي ترامپ نيز همين مسئله بوده است؛ 
چراكه ترامپ هم از هيچ روش و راهي براي دستيابي به حمايت 

اوانجليك ها و راست افراطي در آمريكا نمي گذرد.
نكته شــگفت آور اما اين اســت كه پايــگاه رأي اوانجليك با 
وجود سبك زندگي شــخصي و البته ننگين ترامپ، همچنان 
به دليل سياست هاي بي ســابقه اش از وي حمايت مي كند و 
هيچ كدام از بحران هاي شخصي-اخالقي او منجر به توقف اين 
حمايت نشده است؛ از ماجراجويي ها در روابط با زنان گرفته 
تا دروغ هاي سياسي، فســاد مالي يا حتي فرارهاي مالياتي. 
بنابراين اگر به هر ترتيبي مايك پمپئو در ســال2024 يا بعد 
از آن به قدرت برســد ما با فاجعه اي جديــد روبه رو خواهيم 
بود؛ فاجعــه اي به مراتب بدتر از ترامــپ و بحران هاي دوران 

رياست جمهوري 4ساله او.

دونالد ترامپ روزهــاي اخير را بــه حمله بــه فرمانداران 
جمهوريخواهي گذراند كه از نظر او، از ادعاهاي انتخاباتي اش آمريكا

حمايت نمي كردند. به گزارش پولتيكــو، جمهوريخواهان 
نگران هستند كه اين تازه شروع مسير متفاوتي باشد كه رئيس جمهور آمريكا 
در پيش گرفته است. حمله ترامپ به برايان كمپ فرماندار جورجيا و مايك 
دي واين فرمانــدار اوهايو، كه هــر دوي  آنها مي خواهند دوباره در ســال 
2022نامزد انتخابات فرمانداري شوند، اين نگراني را درون حزب ايجاد كرده 
كه ترامپ در دوران بعد از رياست جمهوري، به انتقام گرفتن از دشمنانش 
بپردازد و وارد مناسباتي شــود كه به نفع هيچ كس نيست. هر چند هنوز با 
انتخابات ميان دوره اي 2022فاصله زيادي داريم اما حمالت رئيس جمهور 
بر آتش اختــالف نامزدها در هر دو ايالت نفت ريخته اســت. برخي نگران 
هستند كه حزب جمهوريخواه به اجبار وارد يك بازي پرهزينه و كشمكش 
داخلي شود و به همين خاطر، موقعيت خود در هر دو ايالت را از دست بدهد. 
دخالت هاي ترامپ در جورجيا و اوهايو، نشــانه اي زودهنگام از چگونگي 
استفاده ترامپ از نفوذ خود در پايگاه رأي محافظه كاران براي كنترل حزب 
در زماني است كه ديگر در كاخ سفيد حضور ندارد. چشم انداز چنين كاري، 
به اين معني اســت كه هرگونه دور زدن يا عبور از ترامپ، هزينه هايي هم 
خواهد داشــت. مايك دوهايم، استراتژيســت جمهوريخواه گفته است: 
»حمالت رئيس جمهور به فرمانداران جمهوريخواه مي تواند نامزدهاي ديگر 
را ترغيب كند تا با قدرت بيشتري پا پيش بگذارند و اين دقيقا همان چيزي 
اســت كه او دوســت دارد اتفاق بيفتد. ترامپ به اين خاطر روي منتخبان 
جمهوريخواه نفوذ دارد كه هم اكنون در ميان راي دهندگان در هر ايالت نفود 
دارد. او تا سال ها مي تواند در انتخابات درون حزبي هر نامزدي را از ميدان به 

در كند يا به اوج برساند.«

فرمانــدار جمهوريخواه اوهايــو در گفت وگو با ســي ا ن ان جــو بايدن را 
رئيس جمهور منتخب خوانده و گفته بود كه به خاطر مصالح كشــور، بهتر 
است  انتقال قدرت شروع شود. ترامپ پس از اين بود كه عليه او موضع گرفت. 
رئيس جمهور آمريكا در توييتر نوشت: »چه كسي مي خواهد فرماندار ايالت 
بزرگ اوهايو شود؟ رقابت داغي خواهد بود.« ترامپ همچنين بارها مدعي 
شــده بود كه روند انتخابات در جورجيا غيرعادي بوده و از اينكه فرماندار 
از اين ادعاها حمايت نكرد به شــدت عصباني بود. متحدان ترامپ از جمله  
شان هنيتي مجري سرشناس فاكس و استيو بنن استراتژيست ارشد سابق 
كاخ سفيد هم ترامپ را در اين حمالت همراهي كرده اند. نفود ترامپ بين 
راي دهندگان درون حزبي احتماال فراتر از جورجيا و اوهايو است. او همين 
حاال وعده داده كه از كارزارهايي كه عليه ليسا موركوفسكي سناتور آالسكا 
به راه خواهد افتاد حمايت خواهد كرد. او چنان در اين كار مصمم است كه 
گفته اصال برايش مهم نيســت نامزد مقابل موركوفسكي خوب باشد يا بد، 

چون هدفش تنها پايين كشيدن موركوفسكي است.

نگراني جمهوريخواهان از رفتارهاي آتي ترامپ بي دليل نيست. او نشان داده 
كه نيرويي تعيين كننده در انتخابات درون حزبي جمهوريخواهان است. در 
انتخابات 2018فرمانداران، كمپ و ران ده سانتيس فرماندار فلوريدا، عمال 
با كمك ترامپ به قدرت رسيدند. در همان سال، برخي نامزدها،  تنها به اين 
دليل كه ترامپ از آنها روي برگردانده بود عمال در انتخابات اوليه غرق شدند 
و هيچ شانسي براي موفقيت به دست نياوردند. او همان سال برخالف نظر 
رهبري حزب، از كريس كوباخ در برابر يك فرماندار مستقر حمايت كرد و 
در ميان تعجب آنها، نامزد مورد حمايت ترامــپ در انتخابات درون حزبي 
موفق شد اما در نهايت، در انتخابات عمومي، به گزينه دمكرات ها باخت و 

جمهوريخواهان يك كرسي مهم را از دست دادند.
پايگاه رأي ترامپ در ميان محافظه كاران ، وقتي كه او كاخ سفيد را ترك كند، 
او را همچنان به عنوان يك نيــروي تعيين كننده در ميان جمهوريخواهان 
حفظ خواهد كرد. و اين واقعيت كه حاميان او اعتقاد دارند اين انتخابات از 

آنها دزديده شده، حمايت از ترامپ را بيشتر هم خواهد كرد.
اما استراتژيســت هاي حزب معتقدند كه اين شــرايط در انتخابات پيش 
رو مي تواند دردسرساز باشد. جان تامپســون يكي از مقامات سابق حزب 
جمهوريخواه گفته اســت: »در كوتاه مدت، حملــه رئيس جمهور به اين 
فرمانداران، در راستاي زير ســؤال بردن نتيجه انتخابات به نفع او خواهد 
بود. اما اگر اين كار باعث شــود تا رقابت هاي درون حزبي بسيار داغ شود، 
جمهوريخواهان در درازمدت آسيب خواهند ديد و منابعي را از دست خواهند 
داد كه مي توانستند در يك انتخابات عمومي )در مقابل دمكرات ها( راهگشا 
باشند.« اما اين تنها راهي نيســت كه ترامپ مي تواند جمهوريخواهان را 
زمينگير كند. بازي با ايده حضور در انتخابات 2024توسط ترامپ، فرصت 
را از ديگر نامزدهاي جمهوريخواه كه برنامه هايشان را از همين حاال شروع 
كرده اند مي گيرد. همه اينها باعث شده تا جمهوريخواهان نگراني هاي زيادي 
درباره آينده نقش آفريني سياسي دونالد ترامپ داشته باشند. تاكر مارتين، 
 مشاور سابق فرماندار ســابق ويرجينيا در اين باره گفته است: »او به دنيا از 

دريچه منافع شخصي اش نگاه مي كند.«

جيك ساليوان؛ مرد مذاكرات پشت پرده
انتخاب جيك ســاليوان به عنوان مشاور امنيت ملي جو بايدن، 
اتفاق عجيبي نيست و بسياري از چند هفته قبل حدس مي زدند 
كه  او در جايگاه مشاور امنيت ملي رئيس جمهور قرار گيرد. جك 
ســاليوان به همراه آنتوني بلينكن به عنوان وزير خارجه قرار 
است در تيم رئيس جمهور جديد آمريكا، طرحي نو در سياست 
خارجي آمريكا دراندازند. ساليوان روز دوشنبه بعد از انتشار خبر 
انتصابش به عنوان مشاور امنيت ملي رئيس جمهور منتخب، در 
توييتي نوشت: »پرزيدنت بايدن به من آموخت كه حفظ امنيت 
ملي در باالترين سطح حكومت بايد چطور باشد. حاال، ايشان از 
من خواسته اند كه به عنوان مشاور امنيت ملي شان كار كنم. در اين 
موقعيت، هر كاري كه در توانم باشد براي حفظ امنيت كشورمان 
انجام مي دهم.« ساليوان بعد از بلينكن به عنوان مشاور امنيت 
ملي بايدن در دوران معاون اولي او در دولت اوباما مشغول به كار 
شد و همين سابقه دوستي از آنها تيمي هماهنگ خواهد ساخت.

ساليوان 43ساله ســابقه تحصيلي و كاري درخشاني دارد. او 
تحصيلكرده در رشته حقوق در دانشگاه »ييل« كانتيكت است، 
پژوهشگر دانشگاه آكسفورد بوده و به عنوان دفتردار استيون 
برير، از قضات ديوان عالي اياالت متحده نيز فعاليت كرده است. 
در جريان رقابت هاي اوليه انتخاباتي200۸ جيك ساليوان ابتدا 
از نامزدي هيالري كلينتون در انتخابات حمايت كرد و در تيم او 
به عنوان مشاور ارشد مشغول شد اما سپس در جريان انتخابات 
عمومي به تيم باراك اوباما پيوست و مشاور ارشد اين تيم شد. 
به دنبال پيروزي باراك اوباما در انتخابــات و انتصاب هيالري 
كلينتون به سمت وزارت خارجه، ســاليوان در وزارت خارجه 
مشغول به كار و به ســرعت به يكي از مشــاوران مورد اعتماد 
كلينتون تبديل شد. ساليوان تقريبا در تمامي ۱۱2سفر خارجي 
كلينتون، او را همراهي كرد و نقش مهمي در جهت گيري سياسي 

آمريكا در قبال ليبي، سوريه و ميانمار داشت.
فارغ از اينها، از ساليوان به عنوان مرد گفت وگوهاي پشت پرده 
ايران و آمريكا ياد مي شــود؛ فردي كه ســنگ بناي دوره تازه 
مذاكرات هسته اي در ســال20۱3 را البته از يك سال قبل از آن 
گذاشت. به همين دليل است كه حضور او در پست مشاور امنيت 
ملي رئيس جمهور جديد آمريــكا را دليل محكمي براي تصميم 

بايدن به بازگرداندن آمريكا به برجام مي دانند.
جرقه دور جديد گفت وگوهاي هســته اي ايــران و قدرت هاي 
بزرگ كه در نهايت به امضاي برجام در ســال20۱5 منتهي شد، 
در واقع در سال20۱2 زده شده بود. خبرگزاري آسوشيتدپرس 
دي ماه ســال۱392 همزمان با مذاكرات هسته اي در گزارشي از  
آغازگفت وگوهاي پشت پرده ايران و آمريكا ۱5 ماه قبل از آن خبر 
داد. طبق گزارش آسوشــيتدپرس، زماني كه جيك ساليوان به  
همراه هيالري كلينتون در سفر بود، در جريان توقفي در پاريس،  
بي سروصدا ناپديد شد. او چند روز بعد در مغولستان به تيم همراه 

هيالري كلينتون پيوست.
منابع آگاه به آسوشــيتدپرس گفتند كه در اين ميان ساليوان 
به طور مخفيانه به عمان ســفر كرده بود تا با مقام هاي ايراني 
ديدار كند. اين ديدار كه در  ماه جوالي سال20۱2 )تيرماه۱39۱( 
صورت گرفت، يكي از نخســتين ديدارهاي رودرروي دولت 
اوباما با مقام هاي ايراني بود و جيك ســاليوان كه سال20۱3 از 
وزارت خارجه به كاخ سفيد منتقل شد، شــخصا در برقراري 
اين ارتباط نقش داشت. مقام هاي ارشد دولت اوباما پيش تر به 
آسوشيتدپرس گفته بودند كه ساليوان به همراه چند مقام ديگر 
دست كم 5ديدار با مقام هاي ايراني داشته  تا راه را براي توافق 
هسته اي ميان ايران و 6قدرت جهاني هموار كند. ساليوان آن 

زمان 37ساله بود.
در سال20۱3، يك ماه قبل از انتقال ساليوان به كاخ سفيد نيز او 
ديدارهايي با مقام هاي ايران داشت. به گزارش آسوشيتدپرس، 
او بار ديگر در يك سفر محرمانه سوار بر هواپيمايي نظامي شد و به 
عمان سفر كرد. در اين سفر ويليام برنز، معاون وزير امور خارجه 
نيز او را همراهي مي كرد. در عمان گروهي از مقام هاي ارشد ايراني 
در انتظار آنها بودند. به نوشته آسوشيتدپرس ديدارهاي 20۱2 و 
اوايل 20۱3 ســاليوان با مقام هاي ايراني بيشتر روي اين مسئله 
متمركز بود كه آيا اصال امكان آن وجود دارد كه مقام هاي ايراني 
و آمريكايي روزي با يكديگر در يك اتاق حضور پيدا كنند؟ پس 
از آنكه در انتخابات رياست جمهوري ايران، حسن روحاني پيروز 
رقابت ها شد، مسير اين گفت و گوها به سرعت تغيير كرد و روي 

برنامه هسته اي ايران متمركز شد.
همين سابقه باعث شد بســياري بگويند بازگشت ساليوان و 
دوستان او به كانون سياستگذاري در دولت آمريكا، به معناي آغاز 

دور تازه مذاكرات ميان تهران و واشنگتن خواهد بود.

جمهوريخواهان در ليست انتقام ترامپ 
حمله دونالد ترامپ به فرمانداران جمهوريخواه، شروع مسير تازه اي است كه در نهايت او را به دشمن هم حزبي هايش تبديل خواهد كرد 

با دستور ترامپ براي آغاز روند 
انتقال رسمي قدرت، جو بايدن در 

مسير كاخ سفيد قرار گرفت

درهاي كاخ سفيد به 
روي بايدن باز شد

سمانه معظمي
روزنامه نگار

اگر به هر ترتيبی مايك 
پمپئو در سال 2024 
يا بعــد از آن به قدرت 
برســد ما با فاجعه ای 
جديد روبه رو خواهيم 
بــود؛ فاجعــه ای بــه 
مراتب بدتــر از ترامپ 
و بحران هــای دوران 
رياســت جمهــوری 

4ساله او 
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كرونا در اين يك سال اخير بسياري از روابط و بروبياها را محدود كرده است اما در 
همين اوضاع نابسامان جهان، شاخه گلي براي عزيزي كه دوستش داريد، او و شما 
را به آينده اي بهتر اميدوار نگه  مي دارد. اين عكس بدون شــرح هم كه در صفحه 
كاربري در اينستاگرام منتشر شده گواه كامل و روشني از حال و احوال بيشتر ما 

انسان ها در اين روزهاست.

كوهِگلافشــاندربندر
تَنگكنارك

استان سيستان و بلوچستان، 
گردشــگري  جاذبه هــاي 
فراواني دارد كه شايد تاكنون 
تعداد انگشت شماري از آنها 
معرفي شده باشد. يكي از اين 
جاذبه ها كوه ِگل افشــان در 
بندر تَنگ كنارك است كه در 
حال فوران مداوم صحنه هايي 
زيبــا خلــق مي كنــد. نويد 
برهان زهي، فعــال توييتري 
فيلمــي از فوران ايــن كوه 
گل افشــان در توييتــرش 
منتشــر كرده كــه ديدنش 

خالي از لطف نيست.
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عکس:ايرنا خياباننوابتهران

  تا ديــروز همه هنجارشــكني ها 
و ناسزاها ،گردن تماشــاگر انداخته 
مي شد. مقصر بعدي هم برنامه نود بود 

كه مي گفتند به حاشيه ها دامن 
مي زند. قبل از كرونا پرونده 
نود بسته شد و كرونا كه آمد 
تماشاگر رفت. حاال ماييم و 
فوتبال ايران. با نيمكت هاي 
داغي كه اگر تاكتيك جذابي 
ارائه نمي دهند در عوض تا 

دلتــان بخواهد حاشــيه و 
جنجال به پا مي كنند. داستانش مفصل، طوالني و تكراري 
است. نيمكت هاي داغ جاي ســكوهاي داغ را گرفته اند 
و مربيان روي هوليگان ها را ســفيد كرده اند. »نود« هم 
كه خدا را شــكر نيســت و مديونيد اگر فكر كنيد برنامه 
جايگزينش به جنجال ها دامن مي زند. مديونيد اگر باور 
نكنيد پخش فايل صوتي روي آنتــن زنده، خالف اراده و 
تصميم و ســليقه مجري محترم برنامه بوده. هدف فقط 

روشنگري است.

  در اوج كرونا وزارت بهداشت صحنه درگيري ميان وزير 
و يكي از معاونت هايش شد. معاون انتقادهاي وزير را تاب 
نياورد و به تك تك آنها پاسخ داد و بعد از زير سؤال بردن 
سياست هاي وزارت بهداشت در مورد كنترل بيماري كرونا 
اســتعفا كرد و رفت. جالب است كه هر دو طرف وضعيت 
فاجعه بار امروز را گردن طــرف مقابل مي اندازد. مديونيد 
اگر فكر كنيد اين اختالف نظر ريشــه سياسي و جناحي 
و اقتصادي دارد. اين فقط اختالف نظر علمي است وقت 
مناسب بروزش هم همين االن بود؛ االن كه كرونا مملكت 

را برداشته.

   پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، 
به همان ميزان كه عده اي را خوشــحال كرده گروهي را 
هم دلواپس كرده است. البته تنش ميان »خوشحال ها« 
و »دلواپسان« سال هاست كه در جريان است؛ رقابتي كه 
حاال بخش عمده اي از تماشاگرانش را از دست داده. كسي 
را به استاديوم راه نمي دهند و بازي آنقدر تكراري و مالل آور 
شده كه اغلب بيننده هاي پاي تلويزيون ترجيح مي دهند 
بزنند آي فيلم و ســريال تكراري ببينند. در اين تنش ها و 
درگيري ها حرف حساب هم گاهي زده مي شود اما همه ما 

كم حوصله تر از هميشه شده ايم.

  صداي همســايه اي كه بلند است و شــب نمي گذارد 
بخوابي، دعواي مدير ساختمان با طبقه بااليي كه هزينه 
شارژش را نمي دهد، دعواي هركس در هر مقام با هركس 
در هر مقام ديگر؛ تنش هايي كه در همه ابعاد جامعه وجود 

دارد و تمام هم نمي شود. به كجا بايد گريخت؟
كجاســت آن جزيره تنهايي و فيلم ها و كتاب هايي براي 

يك عمر؟

سعيدمروتييادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

واشنگتن:يكي از مبتكران چالش ســطل يخ اي ال اس در 
شبكه هاي مجازي كه بيش از 200ميليون دالر كمك براي 
تحقيق دربــاره اين بيماري جمع آوري كرد، درگذشــت. به 
گزارش اينديپندنت، پاتريك كويين 37ساله كه مدت كوتاهي 
پس از تولد 30ســالگي اش به بيماري »لو گريگ« مبتال شد 
درگذشت. او نخستين بار اين چالش را در سال2014 در صفحه 
شبكه مجازي گلف باز حرفه اي كريس كندي مشاهده كرد، 

كه يكي از اعضای خانواده اش به بيماري اي ال اس دچار بود.

سيدني: پژوهشگران دانشــگاه فلندرز استراليا، در حال 
ايجاد روشي در مقابله با تروريسم هستند كه به وسيله آن 
مي توان با تحليل غبار و ريزگردهاي روي چمدان، پوشاك، 
وسايل شــخصي يا حتي گذرنامه فرد، تعيين كرد كه او 
اخيراً به كدام كشور يا منطقه خاص رفته است. به گزارش 
ديلي ميل، در اين روش تحليل عناصر شيميايي، باكتري ها 
و قارچ هاي موجود در غبار روي وسايل فرد مظنون محل 

سفر او را نشان مي دهد.

تمســك:دوربين هاي مداربســته در روســيه تصوير 
كودكي 5ســاله را ضبط كرده اند كــه از بالكن خانه اي 
روي اليه نازكي از برف ســقوط مي كنــد اما همين اليه 
نازك 20سانتي متري جان او را نجات مي دهد. به گزارش 
سايت مترو، بالكن اين خانه در ارتفاع 13متري قرار داشت 
و دختربچه پس از ســقوط، چنددقيقه بي حركت ماند و 
سپس حركت كرد. دماي شهر تمسك در سيبري اكنون 

منفي 6درجه است.

بوگوتا: پليــس كلمبيا در مورد قاچــاق مواد مخدر مايِع 
داخل پروتزهاي زيبايي به كشورهاي گوناگون هشدار داد. 
به گزارش سايت آديتي ســنترال، كارتل هاي مواد مخدر 
كلمبيايي كه يكي از قدرتمندترين و البته خطرناك ترين 
قاچاقچي هاي سازمان يافته در جهان به حساب مي آيند، 
به قاچاق انــواع مختلف مواد مخدر به صــورت مايع روي 
آورده اند. اين مواد مخدر در تونل هــاي زيرزميني و چند 

كيلومتري ساخته و سپس جابه جا مي شوند.

قاچاقدرقالبپروتزهايبدننجاتبهدليلفروددربرفشناساييمحلسفرازغبارمسافرمرگمبتکرچالشسطلآبيخ

تنشهاييكهتمامنميشود

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
كمال االنسان العقل؛ كمال انسان، به عقل است.
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زسوزشوق،دلمشدكباب،دورازيار
مدامخونجگرميخورمزخواِنفراق

فلكچوديدسرمرااسيرچنبرعشق
ببستگردنصبرمبهريسمانفراق

ريسمان، رشته و طناب است كه مي تابند و مي بندند يا مي گسلند و پاره مي كنند، 
رسن و كمند و چنبر نيز همين گونه است. در ادب فارسي، عنكبوت ريسمان بازي 
مي كند و ريسمان را پنبه كردن، صرفه حالج نيست؛ يوسف هم به ريسمان برادر 

به چاه مي رود و بسيار تعبيرات و تصاوير شگفت ديگر.
موالنا در ديوان شمس مي گويد:

دال دال به سر رشته شو، َمَثل بشنو!
كه آسمان ز كجايست و ريسمان ز كجا؟

هم او سروده است:
يك ريسمان فكندي، برديم بر بلندي

من در هوا معلق، وآن ريسمان گسسته
نظامي در اندرزهاي آغاز هفت پيكر مي گويد: و آنكه او پنبه از كتان نشناخت

آسمان را ز ريسمان نشناخت
خاقاني خود را مانند ريسماني مي داند كه كوزه را از آن مي آويزند:

بدان قرابه آويخته همي مانم
كه در گلو بُِبَرد موش، ريسمانش را

و سعدي با فروتني مي سرايد:
ديگري را در كمند آور، كه ما خود بنده ايم

ريسمان در پاي، حاجت نيست، دست آموز را
وحشي بافقي از ريسماِن دار مي گويد:

ز مســتي آنكه مي گويد اناالحق، كي خبر دارد كه كرسي زير پا، يا ريسمانش در 
گلو باشد؟

و پروين اعتصامي چنين تار و پود پارچه و پرند را تصويرگري مي كند:
پرنِد عمر، يك ابريشم و صد ريسمان دارد

ز اَنُده تار بايد كرد، پود شادماني را

»اسيرچنبرعشق«

فضاي مجازي

براساس يك موافقتنامه بانكي كه روز گذشته بين ايران و 
روسيه به امضا رسيد، 2كشور توافق كردند كه براي تسهيل 
امور تجاري و ســرمايه گذاري، همكاري ميان بانك هاي 

2كشور گسترش يابد.
اين موافقتنامه را از ســوي ايران دكتر محسن نوربخش، 
رئيس كل بانك مركزي و ويكتور گراشچنكو همتاي روسي 

وي امضا كردند.
اين موافقتنامه همكاري ميان بانك تجارت داخلي روسيه 
و بانك ملي ايــران را تضمين و تســهيالت الزم را براي 
گسترش روابط اقتصادي 2كشور فراهم مي كند و امكان 

سرمايه گذاري هاي مشترك را هم فراهم خواهد كرد.
محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي پس از امضاي 
اين قرارداد بــه خبرگزاري جمهوري اســالمي ايران در 
مسكو گفت كه در اين قرارداد 2كشــور توافق كردند كه 
همكاري هاي بانكي خود را براي ســودآوري بيشتر براي 

طرفين بازسازي كنند.

20 سال پيش 

ايرانوروسيههمکاريهايبانکيخود
راافزايشميدهند
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جاسوسان شمس آباد باال، نوشته پريناز عليش، 
رماني است كه در آن جدال سنت و تجدد ديده 
مي شود. مهارت نويســنده در سينما و نقاشي 
اســت و كتاب، هم جنبه قصه گويي دارد و هم 
جنبه تاريخ نگاري. در ابتداي رمان نيز نوشــته 
شــده كه اين اثر هم براســاس وقايع تاريخي و 

هم براساس وقايع غيرتاريخي نوشته 
شده و اين غيرتاريخي آن بسيار مهم 
است، چراكه جنبه تخيل و بازسازي را 
مي رساند كه در اصل بازسازي زندگي 
و تجربه زيسته خود نويسنده است. در 

بخشي از اين كتاب مي خوانيم: 
»آقايي كه شما باشيد، باقر داماد دوم 
خانواده كه همه او را بُوريس )و اغلب 

اوقات به غلط بووريس( صــدا مي زنند، در يك 
غروب بهاري سال1304 وقتي كه حياط سفارت 
ايران در بلژيك غرق نور آخر روز بود و همه مست 
بوي گل و هواي گرم تابســتان بودند، با ملوك 

اعظم آشنا شد.
- مثل اينكه حوصله شــما هم سر 
رفته. صحبت فقط درباره سياست و 

احتمال شروع جنگه.
ملوك اعظم كه عــادت به گفت وگو 
با مرد ايراني غريبــه و جوان را ندارد، 
دستپاچه مي شــود. خيره به جوان، 
جواب نمي دهــد. اطرافش را نگاهي 
مي انــدازد و دوباره به بيــرون پنجره زل 

مي زند.
- شما در بروكسل محصليد؟

- نخير.

- محصل نيســتيد. پس توريســت هستيد؟ 
بروكسل شهر خيلي قشنگ و تاريخي ايه.

ملوك اعظم از سؤال بي مقدمه اين ناشناس جا 
مي خورد و خجالت مي كشــد. به دور و اطراف 
نگاهي مي كنــد، انگار در پي راه فراري اســت، 

مي گويد: نه در پاريس.
- پاريس خوبه؟ بله بله پاريس براي ديدن عاليه. 
من تازگي اونجا بودم، البته نه براي درس، من در 

برلين تحصيل كردم.«
انتشارات تاريخ ايران اين كتاب 378صفحه اي را 
با شمارگان هزار نسخه، به بهاي 78هزار تومان 

منتشر كرده است.

ويترين

جاسوسانشمسآبادباال

برگزاريسمپوزيومبينالملليمجسمهسازيتهرانرويدادهاي فرهنگي و هنري
دهمين دوره ســمپوزيوم بين المللي مجسمه ســازي تهران 
اسفندماه1399 از سوي ســازمان زيباســازي شهر تهران 
برگزار خواهد شد. به گزارش همشــهري، در اين دوره براي 
نخستين بار بخشي به پژوهش اختصاص يافته تا پژوهشگران 
فعال در حوزه مجسمه سازي و هنر شهري دعوت به همكاري 
شــوند. عالقه مندان مي توانند با ارائه ســوابق پژوهشي، در 
قالب تيم هاي پژوهشي ســمپوزيوم در كارگروه هاي توليد 
محتوا شــركت كنند. مهلت ثبت نام در بخــش پژوهش تا 
 10آذرماه است. متقاضيان مي توانند سوابق خود را به نشاني

 10th.tehransymp@gmail. com ارسال كنند.

مزايدهآلبومامضاشده»جانلنون«برايقاتلش
آلبوم موســيقي اي از »جان لنون« خواننده و ترانه سراي مشهور 
انگليسي و همسرش »يوكو اونو« كه ساعاتي پيش از مرگش براي 
قاتلش امضا شده بود، در يك حراجي با قيمت پايه 400هزار دالر 
به مزايده گذاشته مي شود. جان لنون، هشتم دسامبر سال1980 
در مقابل خانه اش در »منهتن« به ضرب گلوله توســط »مارك 
چپمن« كشته شد. به گزارش فيگارو، مارك چپمن اكنون دوران 

محكوميت خود را در زندان سپري مي كند. 

تحريمجايزهكتاباماراتازسوينويسندگانعرب

ده ها نفر از نويسندگان جهان عرب و انجمن هاي نويسندگي 
در كشورهاي عربي با انتشار بيانيه اي خواستار تحريم جايزه 
كتاب كشور امارات شدند. نويسندگان عرب انعقاد قرارداد 
عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي را محكوم كردند و 
گفتند همچنان به آرمان هاي مردم فلسطين پايبند هستند. 
به گزارش همشهري، گروهي از نويسندگان عرب متشكل 
از 17نفر از برندگان سابق جايزه كتاب امارات )IPAF( در 
نامه اي سرگشاده خطاب به مقامات و متوليان، شركت در 

اين جايزه را خيانت به مردم فلسطين قلمداد كردند.

  پلچوبي
قبل از اينكه شهر تهران به شكل امروزي اش درآيد، دور شهر 
دروازه هايي بنا شــده بود تا دفاع از شهر ممكن باشد. يكي از 
اين دروازه ها، دروازه شــميران بود با خندق هايي پر از آب در 
اطرافش كه براي عبور از آن ، از پلي چوبي اســتفاده مي شد. 
امروزه از اين دروازه و آن خندق پر از آب اثري نيست ، اما اين 

محل همچنان به نام پل چوبي معروف است.

  چالهحصار
يكي از محله هاي جنوب تهران بود كه چون آن را خاكبرداري 
كرده و خاكش را به مصرف حصار كشي تهران رسانده بودند، 

مقدار زيادي چاله گودمانند داشــت و از همين رو به آن چاله 
حصار مي گفتند.

  يوسفآباد
منطقه يوسف آباد را ميرزايوسف آشتياني مستوفي الممالك 
در شــمال غربي دارالخالفــه ناصري بنا كــرد و به نام خود، 

يوسف آباد ناميد.

  منيريه
منيريه در زمان قاجار يكي از محله هاي اعيان نشــين تهران 
بوده و گفته شــده نام آن از نــام زن كامران  ميــرزا، يكي از 

صاحب  منصبان قاجار، به نام منير گرفته شده است.

طهران قديمي

ناممحلههايتهرانازكجاآمدهاست؟
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