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همشهريپاسخميدهد؛دربازارطاليسياهچهميگذرد

اثرنوسانقيمتنفتآمريكابراقتصادايرانوجهانچيست؟
چراقيمتنفتكاغذيدربورسهايآمريكامنفيشد؟

بازارفيوچرز)آتي(نفتچگونهكارميكند؟
بازاركاغذينفتچيست؟

گزارشيازجنگنفتيعربستانوآيندهاقتصادخليجفارس
2روزپسازآنكهمشــخصشــدميزانذخايرنفتيدنيابهشدت
افزايشيافته؛قيمتنفت،بهويژهنفتتگزاسآمريكا،درمعامالت
فيزيكيوكاغذي،بهويژهدربازارفيوچرز)آتي(بابيسابقهتريننزول

درتاريخبازارجهانينفتمواجهشــدو
حتيدررويداديبيسابقهبهمنفيشدن

قيمتمعامــالتكاغذينفــت،دربورسنيويوركمنجرشــد.

 کارگران؛ کار رفته
گرانی مانده

كارگــرانبــهعنوانقشریآســيبپذيركه
درخطمقدمتعديلهــاواخراجهاپسازآغاز
بحرانكرونــاقرارگرفتهانــد،نيازمندحمايت
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انقراض
تكثيردراسارتيوزهايآسيايي
باشكستمواجهشد

طراحاننقششهر
پروندهایبهمناسبت

3ارديبهشتكهروزمعمار
نامگرفتهاست

نگاه
محمد ساالري ؛رئيسكميسيونشهرسازيومعماريشورايشهرتهران

آمارهاميگويندبيشازيكسومجمعيتجهانبراثر
همهگيريكروناخانهنشينشدهاند.فضايمجازيپر
شدهازفيلموعكسهاييكهمردمازكارهايخوددر
خانهدرشرايطقرنطينهانجامميدهند.اكثرشهرهاي
دنيادردرجاتمختلفقرنطينهبهسرميبرند.خيابانهاوفضاهايعموميتعطيل
ياخلوتشدهاند.عجيباستكهوقتيميخواهيمدرخصوصبحرانكنونيحرف
بزنيمجمالتمانازاينكلماتپرميشود:خانه،شــهر،فضايعمومي.اينيعني
معماريبهطرزغيرمنتظرهايبابحرانكرونامرتبطاست.بنابراينروزمعمارامسال
رادرحاليگراميميداريمكهپرســشهايزياديناشيازوضعيتبحرانيفعلي
ذهنمانرامشغولكرده؛اينكهكروناچراوچطورميتواندبرمعمارياثربگذارد؟

خانهنشينياجباريمردموتجاربزيستينامطلوبآنبارديگرضعفهايسبك
غالبسكونتشهرييعنيآپارتماننشينيرابهپرسشكشيدهاست.وقتيديگر
نتوانازفضاهايبيرونخانهمانندپارك،باشگاهورزشي،كافه،سينما،تئاتر،سالن
موسيقي،كتابخانهو...اســتفادهكرد،بهوضوحمتوجهميشويمكهآپارتمانهاي
مابيشازآنكهيكفضايچندكاربريبهنام»خانه«باشند،بيشترشبيهخوابگاه
طراحيشــدهاند.خانههايكوچك،محلههايفشرده)باســرانههايناكافي(و
عرصههايعموميمحدودوبيكيفيتحــاالدرپرتويكبيماريهمهگيرمجددا

مسئلهسازشدهاند.
خانهاكنونجايياستكهمادرآنخريد،كار،معاشرت،ورزشومطالعهميكنيم.
اينچندگانگيكهدركاربريخانههارخدادهبايدمعمارانرابهسمتدركنيازها
رهنمونكندتاباتعاملباسايرعوامليكهبرشيوهزيســتانساناثرميگذارند
)اقتصاد،فرهنگو...(،بهخانهبهعنوانفضايزيستتمركزدوبارهايكنند.البته
همهاينهابايدبربسترياززندگيجمعيواشتراكيبناشودوگرنهحاصلكار)اگر
اصالممكنباشد(ساختخانههايياستكهساكنانشراازجامعهمنزويخواهد
كرد.پسپرسشاصليامروزماايناستكهچگونهميتوانيمخانههايمانراارتقا

دهيمبدوناينكهتعامالتاجتماعيوصميميتهمسايگيراازدستبدهيم؟
نكتهقابلذكرديگرنقشوارزشفضاهايعمومياست،وقتيمكانهايجمعيو
فضاهايعموميشهربهاجبارتعطيلشدندودستماازآنهاكوتاهشد،قدرآنهارا
بيشتردانستيم.شهربدوناينفضاهاهمانچيزياستكهاينروزهادررسانهها
بهكراتازآناستفادهميكنند:شــهرارواح!اماباوجودتعطيلياينفضاها،نياز
بهتعاملاجتماعيدرانسانهاتعطيليبردارنيست؛ازهمينروستكهميبينيم
مردمازطريقپنجرهها،بالكنهاوپشــتبامهايخودبايكديگرتعاملميكنند،
گاهاحواليكديگرراميپرسندودربارهعوارضقرنطينهدرددلميكنندوگاهي
آوازيمشتركميخوانند.نيازبههمدليوتعاملبهابتكاراتزيباييمانندخريد
برايسالمندانآپارتمانومراقبتاشتراكيازيكديگرمنجرشدهاست.همهاينها
بهمعمارانوبرنامهريزانشهرياينپيامراميدهدكهآنچهامروزبهعنوانفضاي
زيستدراختيارداريمبهشدتازمنظرفضاهايعموميواشتراكي)چهدرسطح
مجتمعمسكونيچهمحلهوچهشهر(فقيراســت،بنابراينتأميناينفضاهابايد

محوريتاصليرادرطراحيهايآنهاداشتهباشد.
فرموالگويغالبكنونيمســكندرشــهرهايما،يادگارتحولياستكهبعداز
جنگجهانياولدرشهرهايصنعتيودرپاســخبهنيازهايآنزمانوبراساس
امكاناتآندورهرخدادهاست.يعنيآپارتمانباراهپلهمركزيوباواحدهاييكه
دورراهپلهمركزيسازمانيافته.تمامتحوالتبعديدرساختمانهايمسكوني
مانندافزودنآسانســور،تغييردرنورگيري،روشهايساختبناهايبسياربلند

و...تغييراتيجزئيدرايدهكليآپارتمانبودند.ايدهمعماران
آنزمان)مدرنيستها(كهبعدهاافرادديگريآنرابهكمال

رساندنداينبودكهبااستفادهازكمترينزمين،فضاهايبازوبستهشهريراباهم
تركيبكنند.

روز معمار در سال کرونايي

يادداشت
نرسي قربان ؛ كارشناسانرژي

آنچهظرفروزهايگذشتهدربازارمبادالتنفتازجمله
نفتوستتگزاساتفاقافتاد،اتفاقينادربودكهدرتاريخ

معامالتنفتجهانسابقهنداشت.
ماجراايناستكهمعامالتنفتفقطشاملمعامالت
فيزيكينميشودبلكهبخشبزرگيازمعامالتنفتدرقالبقراردادهايآتيبهصورت
كاغذيمبادلهميشودكهناظربربازارهايآيندهاستوحجمايننوعمعامالتكاغذي
20برابرمعامالتفيزيكيدرجهاناست.دراينمعامالتكاغذي،كهدرقالبقراردادهاي
آتيدربازارهايماليدنيابهصورتماهانهمبادلهميشود،هركسيقادراستنفترا
بخردوچندساعتبعدآنرابفروشد.مكانيسماينبازاربهگونهاياستكهمدتقرارداد
براساسسررسيدهاييكهدرقراردادتعيينميشــوددريكدورهمشخصبهپايان
ميرسدوخريدارموظفبهتحويلكااليياستكهمطابقبامعامالتكاغذيخريداري
كردهاست.نكتهايكهروزدوشنبهدربازارهايآتينفتاتفاقافتاد،اينبودكهموعد
سررسيدقراردادهايماهميفرارسيدهبوداماخريدارانقراردادهايآتيتمايليبهدريافت
ياتحويلكااليخودنداشتندواينموضوعمنجربهثبتقيمتهايمنفيدربازارنفت
شد.توليدكنندههاينفتازيكسالپيشنفتخودرامطابقباقراردادهايكاغذيبه
خريدارانپيشفروشكردهبودنداماخريداراناينقراردادهاچونمشتريبرايكاالي
خريداريشدهشانوجودنداشــتتالشكردندنفتيكهبايدتحويلميگرفتندرابا
تخفيفهايبيشتريبهمشتريديگريبفروشنداماچونمشتريوجودنداشتقيمتها
ابتدابهصفررسيدوسپسخريداراناينقراردادهامجبورشدندبرايفروشنفتمبلغي

راهمبپردازندكهكاالرابهمشتريجديدتحويلدهند.
اينبهمعنايايناستكهخريدارانقراردادهايآتيدراينمعامالتمتضررشدهاند

امادرمقابلفروشندههاينفتمتضررنشدهاندومبلغفروشنفترادريافتكردهاند.
بهبيانبهترخريداراناينقراردادهابايددرموعدسررسيدكهروزدوشنبهبود،نفتشان
رابراســاسقراردادتحويلميگرفتنداماچونقادربهتحويلاينمقدارنفتنبودند
حاضربودنددرازايپرداختمبلغينفترابهمشــتريديگريتحويلبدهندواين
نخستينباربودكهچنينرويداديدربازارمعامالتنفتاتفاقميافتادچراكهكسي

حاضربهخريدنفتنبودوبههميندليلقيمتنفتبهطورمداومكاهشيافت.
علتهمهاينتحوالتشيوعويروسكرونااســت،چراكهبازارنفتبسيارمتكيبه
حملونقلاستواينخانهنشينيوحركتنكردندرجهانتأثيربسيارعمدهايدر
تقاضابراينفتگذاشتهوحجمتقاضارادربازارنفتكشتهاست،بهطوريكهگفته

ميشودميزانتقاضابراينفتبين20تا30درصدكاهشپيداكردهاست.
ايناتفاقاتهمچنين،تأثيرعميقيبرتوليدنفتشيلآمريكاونفتهايگرانقيمت
خواهدگذاشتچراكههزينهتوليدنفتشيلدرآمريكادستكم30دالراستوكاهش
قيمتنفتصرفهاقتصاديتوليدنفتشيلرادرآمريكاازبينميبرد،درنتيجهبهطور
قطعدرماههايآيندهسرمايهگذاريدرنفتشيلآمريكامتوقفميشودوتوليدنفت
شيلدرآمريكاصرفهاقتصادياشراازدســتميدهد.بهنظرميرسدباتداوموضع
موجود)اگرقيمتهادرهمينحدودبماند(بين5تا6ميليونبشكهنفتازميزانتوليد
آمريكاكاستهشودوچنانچهمقدارتوليدنفتكاناداراهمدرنظربگيريمظرفكمتراز
يكسالبين7تا8ميليونبشكهنفتازميزانعرضهنفتآمريكايشماليكاستهشود.
اينموضوعدرعينحالروينفتهاييكهباهزينهتوليدباالدرديگرنقاطدنياازجمله
درياهاومناطقصعبالعبورباقيمتهاييبيشاز25دالرتوليدميشودهماثرگذاراست،
چراكههزينهتوليدجوابگويقيمتنفتنيستوصرفهاقتصاديتوليددراينمناطقرااز
بينميبرد.درچنينشرايطيميتوانگفترويدادهايپيشروبيشترينتأثيررابربازار
نفتآمريكاداردامادرموردايرانبهدليلآنكهصادراتنفتايرانتحتتأثيرتحريمهاي
آمريكابهشدتمحدودشدهاستكمتريناثررادارد.درعينحالميتوانگفتكاهش
قيمتنفترويسايرتوليدكنندههاييكهبيشترينميزاننفتراصادرميكنندمانند
عربستانكهروزانهتاحدود9ميليونبشكهنفتصادرميكنداثربيشترينسبتبهايران

داردكهميزانصادراتشدرحد500هزاربشكهاست.

آنچه در بازار نفت اتفاق افتاد

13صفحه5

»جوادجاويدنيا«سرپرستمعاونتفضايمجازيدادستانيكلكشور
دانش 

ودبيركارگروهتعيينمصاديقمحتوايمجرمانهمشهوربهفيلترينگباوفناوري
انتشارپستيانتقاديدريكپيامرسانبوميازسمتخودخداحافظي
كردهاست.اودرايننامهبهصورتغيرمستقيمبهبازماندنشبكهاجتماعياينستاگرام
كهبهباوراوباعثمشكالتدرجامعهشدهانتقادكردهونوشتهاست:»ايكاشكساني
كهازمسئوليتداشتنفقطفريادزدنبيعملراآموختهاندوعملنكردنبهمنويات
مقاممعظمرهبريرابــهجايارتباطدادنبهبيعرضگيخودبهاينوآننســبت
ميدهندومانميتوانيمرابرســرماميكوبند،لحظهايغيرتكنندوفقطساعاتي
اليوهايمتعفناينستاگرامراببينندوبهغيرتانقالبيخودافتخاركنندكهباشيوه

عملكردچندينسالهخودچهبرسرنسلجوانكشورآوردهاند؟«
هرچنداينقسمتازصحبتهايجاويدنيابهصورتمستقيممخاطبخاصندارداما
بهنظرميرسدنهادموردنظراووزارتارتباطاتاست.دراسفندماهسال97جاويدنيا
حتيازتشكيلپروندهقضاييبرايوزيرارتباطاتبهخاطرآنچهبيتوجهيبهتذكرات
براياجرايقوانينومصوباتكارگروهفيلترينگوهمچنينشــورايعاليفضاي

مجازيخواندهشدخبرداد.
جاويدنيااززمانشروعبهكارشبهعنوانسرپرستمعاونتفضايمجازيدادستاني
كلكشوردر2۱مهرماهسال97چندينبارمخالفتخودرابابازبودنودسترسيآزاد

كاربرانكشوربهاينستاگراماعالمكرد.
اودريكيازمصاحبههايشگفتهبود:بسياريازعلماواستاداندانشگاهودانشجويان
هركدامبااســتداللخودخواهانفيلترينگايننرمافزارهستند.حتيبرخيتمام
مسئوالنفضايمجازيكشورراكههركدامبهنحويدراينفضانقشدارندبهخاطر
عدمجلوگيريوبرخوردبااينپديدهمسئولگمراهيتكتكافرادجامعهوبهويژه

كودكانونوجوانانميدانندوبيغيرتخطابميكنندوحقهمدارند.
البتههميشــهمشــخصبودكهوزارتارتباطاتبههيچعنوانباايــننظردرباره
فيلترينگاينســتاگرامموافقنيستوآنراراهكارمناســبنميداند.محمدجواد
آذريجهرميدردوراناوجفشــارهابرايفيلترينگتنهاشــبكهاجتماعيجهاني
باقيماندهدرايرانگفتهبود:فرضبراينكهحرفهايمعاوندادستاندرستاست
ووياختيارقانونيبرايفيلترينگاينســتاگرامدارد،اينسؤالپيشميآيدبعداز
اينقراراستچهاتفاقيبيفتد؟خيليشــفافبهمردمبگويندكهماامروزبهواسطه

اختيارماناينستاگرامرافيلتركرديم،ازفردادركشورچهاتفاقيرخميدهد.
عالوهبراين،صدوربخشــنامهوابالغآنبهتماميدادســتانيهايكلكشوربراي
جلوگيريازفيلتركسبوكارهابدوناطالعرسانيآنهابراساسقانونجرايمرايانهاي،
مسدودشدنوحذفديتايســايتهايدانلودفيلمازرويسرورهايداخلي،ارائه
پيشنويسمسائلحقوقيVPNقانوني،عدمدسترســيبهاطالعاتاستارتاپها
ازســوينهادهايمختلفمگرباحكمقضاييازجملهاقداماتياســتكهدرزمان

سرپرستياوبراينمعاونتانجامشدهاست.
گزارشهانشانميدهدقراراستجوادبابايي،كهسابقهسرپرستيدادسرايجرايم
رايانهايرابرايمدتيدراختيارداشته،پسازجاويدنياسمتمعاونتفضايمجازي

دادستانيودبيريكارگروهفيلترينگرابرعهدهبگيرد.

محمدمخبر،رئيسستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(دررزمايشهمدليبركت
كهباهدفايجاد۱80هزارشغلمســتقيموغيرمستقيمبااولويتآسيبديدگان
ناشــيازشــيوعكرونادركشــوركهباحضورآيتاهللمحمديگلپايگانيرئيس
دفترمقاممعظمرهبريبرگزارشد،اظهاركرد:مقاممعظمرهبريسالجديدرا
بهعنوانجهشتوليداعالمفرمودندوستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(نيزدر
اينخصوصاقداماتيدردستاجرادارد.امســال224هزارشغلايجادميكنيم
كه۱80هزارشــغلآندرقالبطرحهاياجتماعمحوروبااولويتآسيبديدگان

ناشيازشيوعكروناست.

ويادامهداد:دراينمدتستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(اقداماتيدرراستاي
افزايشســالمتمردمانجامدادهاســتوتوليداتيدرحوزهتجهيزاتپزشكي
داشتهايم.رئيسستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(گفت:اگردرهمهاينموارد

بهتوليدنگاهنميكرديمبامشكالتبيشتريمواجهميشديم.
مخبرافزود:دراوايلاسفندماهقراردادخريد50ميليونماسكبايكيازكشورهاي

اروپاييمنعقدكرديموليآنهابهتعهداتشانعملنكردند.
ويدرادامهاظهاركرد:بالفاصلهستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(درخصوص
توليدماسكواردعملشدوهماكنونروزانه۱.5ميليونماسكتوليدميكنيمكه

بهزوديبهتوليد4ميليونماسكدرروزميرسيم.
رئيسستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(گفت:امروز)سهشنبه(درجريانمقابله
باكرونا،آغازتوزيعيكميليونبســتهغذاييويكميليونبســتهبهداشتيرادر

سراسركشورخواهيمداشت.
مخبرخاطرنشانكرد:باشيوعويروسكرونادركشور،سامانهپاسخگوييبهسؤاالت
مردمدرخصوصاينبيماريراتحتعنوانسامانه4030راهاندازيكرديمكهبيش

از80درصدمراجعاتبهمراكزدرمانيباراهاندازياينسامانهكاهشپيداكرد.
ويدرادامهافزود:يكيديگرازاقداماتخوبيكهستاداجراييفرمانحضرتامام
درحالانجامآناسترفعمشكالتكولبراناست.دراينراستا3هزارطرحاشتغال

مخصوصكولبرانايجادكردهايمكهميتوانداشتغال9هزاركولبررافراهمكند.
همچنينآيتاهللمحمديگلپايگاني،رئيسدفترمقاممعظمرهبريدرحاشــيه
بازديدازنمايشگاهدستاوردهاياجتماعيســتاداجراييفرمانحضرتامام)ره(
اظهارداشت:اقداماتيمخلصانهبرايرضايخداانجامشدهوآثارآننيزپيداستو

مقاممعظمرهبريهمتشويقهايينسبتبهاينموارددارند.
ويافزود:اگربخواهيمبهخودكفاييكاملبرسيم،راهيجزتوليداتدراينموارد

وجودندارد.
رئيسدفترمقاممعظمرهبريدرپايانگفت:ستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(
درهمهزمينههافعالاســت،ابتكارودانشدارندواشتغالآنهاهمزياداستوبه
هميندليلبايدبهرئيسستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(تبريكگفتويقين

بدانيدكهايناقداماتدرروزمبادابهدردميخورد.

 ايجاد 180هزارشغل
با اولويت آسيب ديدگان از کرونا

 کناره گيري همراه با رئيسستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(دررزمايشهمدليبركت:
انتقاد از بازماندن اينستاگرام
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فرزانه آئيني
خبرنگار

شمارش معكوس جلسات 
علنــي مجلس دهــم به مجلس

شــماره درآمــده و بــا 
نزديك شــدن به خط پايان اين مجلس، 
رايزني هــا و برنامه ريزي هــاي مجلس 
يازدهمي هــا جدي تــر و هدفمند تــر 

مي شود.
طبق روال مرســوم ادوار مجلس شوراي 
اسالمي، هفتم خرداد افتتاحيه مجلس 
جديــد اســت و 2روز بعــد از آن يعني 
نهــم خرداد ماه انتخابات هيأت رئيســه 
موقت مجلس كه عمدتــا نتيجه اش در 
هيأت رئيســه دائم همان خواهد بود در 

دستور كار نمايندگان قرار مي گيرد.
 به همين دليل انتخــاب رئيس مجلس 
و 2نايب رئيــس آن و 9عضــو ديگــر 
هيأت رئيســه از منشــي ها گرفتــه تا 
كارپردازان، به صورت جدي در دســتور 
كار مجلس يازدهمي ها قرار گرفته است. 
آنچه در اين ميان و تركيب هيأت رئيسه 
نقش آفريــن خواهد بود، ميــزان البي و 
رايزني هاي جمعي اســت كه به صورت 
رسمي در قامت فراكسيون هاي سياسي 

بروز و ظهور مي يابد.
در كنار فراكســيون هاي سياســي البي 
شــخصي نماينــدگان البتــه در تعيين 
سرنوشت آنها براي ورود به هيأت رئيسه 
و حتــي رســيدن به كرســي رياســت 
كميسيون ها بي تأثير نيســت و مصداق 
و مويد اين امر، البي يكســاله عبدالرضا 
مصــري، در مجلس دهم بــود كه چنان 
مستمر و تأثير گذار شد كه توانست در سال 
پاياني مجلس دهم كرســي نايب رئيسي 
دوم را به دســت آورد.تجربــه مصري در 
رايزني هاي شــخصي با نمايندگان حاال 
به الگويي براي نمايندگاني كه خواســتار 
جايگاه پرنفوذ تر و مؤثر تر در مجلس بعدي 

هستند، بدل شده است.
حميدرضا حاجي بابايي، نصراله پ  ژمانفر، 
محمدمهــدي زاهــدي و عبدالرضــا 
مصري 4نماينده از 56نماينده راه يافته 
به مجلــس يازدهم هســتند كه قريب 
بــه 10روزي مي شــود بــراي ورود به 
هيأت رئيسه آن بجد فعال شده اند، در اين 
بين اگرچه حميدرضا حاجي بابايي رؤياي 
رياست مجلس را در ســر مي پروراند اما 
3نماينده ديگر براي كرسي نايب رئيس 
خيز برداشته اند و در تكاپو هستند تا در 
دور بعدي مجلــس از قامت نماينده يك 

حوزه انتخابيه فراتــر روند و در مديريت 
صحن بهارستان نقش آفرين باشند.

غالمرضا تاجگردون، نماينده گچساران 
نيز از ديگر نماينــدگان مجلس دهمي 
راه يافته به مجلس يازدهم است كه براي 
ابقايش در كرســي رياســت كميسيون 
برنامه و بودجه بجد در تكاپوست و روي 
همراهي مجلس دهمي ها با خود حساب 
باز كرده است. جمع آوري رأي 56نماينده 
حاضر در مجلس فعلي به اين دليل براي 
كانديداهاي مذكور قابل اعتنا و اهميت 
اســت كه قدرت چانه زني و نفوذ آنها در 
بين منتخبان تــازه وارد مجلس دهم كه 
بيش از 80درصدشان تجربه كار پارلماني 
ندارنــد را بــاال مي برد. شــناخت روند 
نمايندگي و آشنايي با آيين نامه داخلي 
مجلس و تجربه جنس رايزني و البي در 
بهارستان، برگ برنده مجلس دهمي هاي 

راه يافته به مجلس يازدهم است.
از 56نماينده راه يافته به مجلس يازدهم 
تنها 4نماينــده اصالح طلبند، 6نماينده 
مســتقل و 52نماينده ديگــر اصولگرا 
هســتند كه در 2فراكسيون اصولگرايان 
واليــي و اصولگرايان مســتقل فعاليت 
مي كردند. نمايندگان فراكسيون واليي 

اكثريت اين ليست را در اختيار دارند.

امروز نشست مشترك ايران، روسيه 
و تركيه در شرايطي برگزار مي شود ديپلماسي

كه به دليل شــيوع كرونــا، وزيران 
خارجه 3كشــور به صورت مجازي بــا هم رايزني 
مي كنند. قرار بود ســال گذشته نشستي با حضور 
والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و رجب طيب 
اردوغــان رئيس جمهور تركيه و حســن روحاني 
رئيس جمهــور ايــران در تهران برگزار شــود اما 
تحوالت ادلب، مذاكرات آســتانه را متوقف كرد و 

حتي بيم آن مي رفت ساختار آستانه فرو بپاشد.
وزارت امور خارجه روســيه ديروز تاريخ برگزاري 
مذاكرات صلح آســتانه را كه ميان وزراي خارجه 
3كشــور ايران، روســيه و تركيه برگــزار خواهد 
شــد، 22آوريل يعنــي امروز اعالم كرده اســت؛ 
اين نخستين بار اســت كه مذاكرات صلح آستانه 
به صــورت ويدئوكنفرانــس و از راه دور برگــزار 

مي شود.
آخريــن دوره ايــن مذاكــرات در ماه دســامبر 
ســال2019 و در نورالســلطان برگزار شد. ديدار 
بعدي بــراي مارس2020 برنامه ريزي  شــده بود 
كه به خاطر شــيوع ويروس كرونا و تحوالت ادلب 

به تعويق افتاد.

ايران، روســيه و تركيه از ســال95 مذاكراتي را 
آغاز كردند كه هدف آن كاهش تنش در ســوريه 
و تالش براي كاســتن از بحران ســوريه بود. اين 
رايزني ها در ادامه به ايجاد مناطق كاهش تنش و 
آزادي زندانيان و انتقال آذوقه و بازگشت آوارگان 
در بخش هاي وســيعي از ســوريه انجاميد اما در 
مرحله اي كه به نظر گام نهايي حل بحران در سوريه 
تلقي مي شــود، ورود نيروهاي تركيــه به خاك 
ســوريه مذاكرات را به محاق برد. در سال گذشته 
ارتش تركيه به مناطق شــمالي سوريه يورش برد 
و بخش هايي از آن را اشــغال كــرد. ادعاي تركيه 
جلوگيري از حمالت تروريستي بود كه به ادعاي 
آنكارا از جانب گروه هاي كرد در شــمال ســوريه 
سازماندهي مي شود اما در واقع تركيه با حضور در 
سوريه در حال حمايت از نيروهاي مسلح معارض 
دولت سوريه در شهر ادلب يعني كانون تجمع اين 
افراد بــود. تحوالت ادلب باعث تبــادل آتش بين 
نيروهاي تركيه، سوريه و روسيه شد كه در نتيجه 
تعدادي از نيروهاي ارتش 3كشور كشته شدند و 
در مقطعي رجب طيب اردوغــان پايان مذاكرات 

آستانه را اعالم كرد.
همان زمان ايران براي كاهــش تنش بين تركيه، 
سوريه و روسيه پيشقدم شد و ضمن دعوت طرفين 
به خويشتنداري، بر برگزاري نشست آستانه تأكيد 
كرد. در سال هاي اخير سران ايران، روسيه و تركيه 

به صورت دوره اي ميزباني نشســت هاي آســتانه 
را عهده دار بوده اند و ســال98 نوبت ايران بود كه 
ميزبان ســران اعضاي آستانه شــود. محمدجواد 
ظريف، وزيــر امور خارجه ايران روز دوشــنبه در 
آستانه برگزاري نشســت وزيران خارجه آستانه، 
به دمشق پايتخت سوريه ســفر كرد تا درباره اين 
نشست با بشار اســد، رئيس جمهور سوريه رايزني 
كند. سفر ظريف نخستين سفر او در سال99 بود 
كه با تدابير كرونايي و تمهيدات بهداشتي انجام شد 
و در تصاويري كه از ديدار ظريف و اسد منتشر شد، 
مشخص بود ظريف و اسد با حفظ فاصله اجتماعي 

در حال مذاكرات خصوصي هستند.
سفر ظريف خشــم مورگان اورتگاس، سخنگوي 
وزارت خارجــه آمريكا را برانگيخت. او با انتشــار 
عكســي فتوشــاپي از كمك هاي ايران به سوريه 
انتقاد كرد. ظريف پس از سفر يك روزه به دمشق 
در توييتي نوشــت: در جهت حفظ صلح و منطقه 
و تالش هايمان براي مقابله با تروريســم پيش از 
ويدئو كنفرانس نشست آستانه در سطح وزيران با 
رئيس جمهور اسد و وزير امور خارجه سوريه ديدار 
كردم. نماينده ويژه مان در افغانستان طي روزهاي 
گذشته ديدارهايي با تمامي طرفين در كابل داشته 
است. وي در ادامه توييت نوشت: درخصوص يمن 
نيز نماينده ويژه مان در حال همكاري با يمني ها و 

سازمان ملل است تا به درد و رنج آنها پايان دهد.

برخي نامزدهاي انتخابات هيأت رئيسه با 56نماينده راه يافته از مجلس دهم به يازدهم 
وارد مذاكره شده اند

نشست آستانه امروز به صورت ويدئو كنفرانس برگزار مي شود

در حاشيه سياست

  واكنش معين به درمان هاي خرافي
مصطفي معين، پزشك و فعال سياسي در 
صفحه اينستاگرامش نوشت: چندي است 
كه فضاي مجازي آلوده مطالب و ادعاهاي 
موهوم و خرافــي براي درمــان كرونا و 
هزار و يك درد و بيمــاري ديگر با »طب 
سنتي«، »طب اسالمي«، »طب النبي«، 
»طب الصــادق«، »طب الرضــا« و »طب 
ايراني« شده است! همينطور رويكردهاي 
غيرعلمي و اظهارنظرهاي غيركارشناسانه 
در زمينه هاي پزشــكي و ازجمله كرونا را 
از زبان برخي بلندپايگان سياســي شاهد 
هســتيم! درمان بيماري ها بــا خوردن 
خــون جوجه تيغــي، دود كــردن عنبر 
نسارا يا پشــكل االغ، به كارگيري شياف 
روغن بنفشــه، نوش جان كــردن ادرار 
شــتر، تأكيد بر عدم رعايــت توصيه هاي 
بهداشــتي پزشــكان براي پيشگيري از 
كرونا و عدم درمان دارويــي آن ازجمله 
خرافه پراكني هاست! سؤال اينجاست كه 
آيا دولــت و حاكميت، وزارت بهداشــت 
و نيز نخبــگان و صاحب نظــران ديني، 
علمي و پزشكي نســبت به خسارتي كه 
از اين طريق به مذهب، فرهنگ عمومي 
و ســالمت جامعه وارد مي شــود نبايد 

موضع گيري و اقدام قاطع كنند؟

  مجمع جلسات مجازي دارد
غالمرضا مصباحي مقــدم در گفت وگو با 
ايسنا، در ارتباط با نحوه برگزاري جلسات 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام، اظهار 
كرد: آخر سال گذشــته با توجه به اينكه 
مجمع بايد براي تصويب بودجه جلســه 
تشــكيل مي داد و ديدگاه هايش را اعالم 
مي كرد، به صورت غيرحضوري جلساتش 
را برگزار كرد و بررســي بودجه را انجام 
داد. اين كار بازتاب هاي خوبي داشــت و 
خوشــبختانه اصالحاتي كه نياز بود نيز 
انجام شــد. وي ادامه داد: اين طرف سال 
جلسات كميســيون هاي مختلف مجمع 
نيز به صورت مجازي و غيرحضوري برگزار 
شده اســت. مصباحي مقدم گفت: جلسه 
اصلــي مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
نيز قرار بود هفته گذشته برگزار شود، اما 
به علت هماهنگ نشــدن قرار شد هفته 

آينده اين جلسه برگزار شود.

  موســويان: به آينده ايران بدبين 
نيستم

سيدحســين موســويان، ديپلمــات 
كشورمان در يك گفت وگو درباره آينده 
روابط ايران و آمريــكا درصورت پيروزي 
ترامپ يا بايــدن در انتخابات پيش روي 
اين كشــور گفت: من برخالف برخي ها، 
درمورد آينده شرايط داخلي ايران بدبين 
نيستم. مدت هاست كه اعتقاد دارم براي 
تحقق تصميم گيري هاي كالن در كشور، 
نظام حاكميتي در ايران بايد يكدســت 
باشد. اكنون كه اصولگرايان در انتخابات 
مجلس پيــروز شــدند، پيش بيني اين 
اســت كه در انتخابات رياست جمهوري 
هم هميــن اتفاق بيفتــد. در اين صورت 
اكثريت مجلس و دولت دست اصولگرايان 
خواهد بود و هماهنگي خوبي با تشكيالت 
رهبري و قواي امنيتــي و نظامي وجود 
خواهد داشــت. دراين صورت روند اتخاذ 
تصميم گيري هاي كالن تسهيل مي شود 
و بعد هم اجراي تصميم بــا هماهنگي و 
همدلي ملي، امكان پذير خواهد شــد. به 
گزارش انتخاب، موســويان افزود: اما اگر 
آقاي بايدن انتخاب شود، شرايط دشواري 
در پيش خواهد داشت. ترامپ آنقدر سطح 
تحريم ها را باال برده و دســتورالعمل هاي 
عجيب عليه ايران صــادر كرده كه امكان 
ندارد رئيس جمهور بعدي بتواند يك شبه 
شــرايط را تغيير دهد. تغيير تصميمات 
ترامپ عليه ايران، بــراي  رئيس جمهور 
بعدي هم به زمان زيــادي نياز دارد و هم 
برايش هزينه ســنگيني خواهد داشت. 
درصورت پيروزي بايــدن، درصورتي كه 
دمكرات هــا در انتخابات ســنا و مجلس 
نمايندگان بتوانند اكثريت داشته باشند، 
اين امكان وجود خواهد داشــت كه روند 
اصالح تصميمات تخريبي ترامپ، سريع تر 
انجام شود، اما اگر جمهوريخواهان در يكي 
يا در هر دو مجلس اكثريت داشته باشند، 

كار دشوار خواهد بود.

  كرونا مجامع حزبي را تعطيل كرد
حميد مالنوري، مديركل سياسي وزارت 
كشور درباره تأثير كرونا بر فعاليت احزاب 
گفت: هماهنــگ كرده ايم كــه مجامع 
عمومي احــزاب به دليل شــيوع بيماري 
كرونا فعال برگزار نشود تا در آينده درباره 
آن تصميم گيري كنيم. به گزارش ايسنا، 
دبير كميسيون ماده10 احزاب گفت: خانه 
احزاب نيز فضاي مناسبي براي برگزاري 
جلسه شوراي مركزي خود ندارد به همين 
دليل ما در حال هماهنگي هستيم تا اين 

جلسه در وزارت كشور برگزار شود.

نقش 56 نفر در هيأت رئيسه مجلس11

گره آستانه باز شد
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با گذشت قريب به 6  ماه از حوادث 
بنزيني آبان ماه ســال 98، وزير دولت

كشور روز دوشنبه طي اظهاراتي 
در همايش مجازي فرماندهان، معاونان، رؤسا و 
مديران نيروي انتظامي از اقدامات امنيتي وزارت 
متبوع خود در كنتــرل اعتراضات دفاع كرده و 
گفت: »آماده هســتيم دربــاره تصميماتي كه 
گرفتيم پاسخگو باشيم و معتقديم تصميمات 
خوبي گرفته شــد.« عبدالرضا رحماني فضلي، 
همچنين با اشاره به تصميمات و اقدامات وزارت 
كشور در مواجهه با ناآرامي و اعتراضات آبان ماه 
98گفت: »درنهايــت كار در چند بعد ازجمله 
امنيتي، اقتصادي، فني و اطالع رساني تقسيم 
شد؛ ما وظيفه خود را در بحث اجراي اين طرح 
به خوبي انجام داديم و تقريبا 17 تا 18 ساعت 
مسئله اي درباره اجراي اين موضوع نداشتيم.« 
وزير كشور گفته است: اتفاقات روي داده پس از 
افزايش قيمت بنزين نيازمند تحليل مستقلي 
اســت كه خودمان اين تحليل را داريم، دقيقاً 
مشخص است و گزارش و مســتنداتمان را به 
تمام مسئوالن نظام ارائه داديم و آماده هستيم 
درباره تصميماتي كه گرفتيم پاســخگو باشيم 
و معتقديم تصميمات خوبي گرفته شــد. ما با 
بيش از 100 شهر مواجه شديم كه درگير با اين 

موضوع بودند.
اعالم آمادگي وزير كشــور براي پاســخگويي 
درباره اقدامات و تصميمات وزارت كشــور در 
حالي است كه نهادهاي حاكميتي طي ماه هاي 
گذشته، يكي از مهم ترين سؤاالت افكار عمومي 
و رســانه ها درباره حوادث آبان ماه را بي پاسخ 
گذاشته اند و با وجود اعالم آمادگي، همچنان از 
اعالم آمار دقيق و تفكيكي كشته شدگان حوادث 

مزبور امتناع مي كنند.
 عدم پاسخگويي دولت و شوراي امنيت وزارت 
كشور)شــاك( طي ماه هاي گذشته موجبات 
سوءاستفاده رسانه هاي بيگانه از خأل اطالعاتي 
موجود را فراهم كرد؛ در شرايط عدم پاسخگويي 
نهادهاي مســئول، اين رســانه ها، روايت ها و 
آمارهاي مورد دلخواه خــود را درباره حوادث 

آبان98و تعداد كشته شــده ها منتشر كردند. 
همزمان بــا ارائــه آمارهاي نجومي از ســوي 
رســانه هاي بيگانــه، مســئوالن در داخل نيز 
آمارهاي ضد ونقيضي پيرامون تعداد كشــته ها 
از نيروهاي امنيتي، معترضان و آشوبگران ارائه 
داده اند كه هيچ يك از آنها قابل استناد نبوده اند.

اما نگاهي به پاســخ ها و اظهارنظرهاي مقامات 
مسئول درباره تعداد كشــته هاي آبان، نشان 
مي دهد كه مســئول مســتقيم اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين و اتخاذ تدابير و تصميمات 

درباره آن، وزارت كشور بود.
 اين سخنان حســن روحاني، رئيس جمهور در 
6آذر 98گوياي مسئوليت وزارت كشور در اين 
زمينه بود كه گفت: »من هم مثل شــما صبح 
روز جمعه ديدم قيمت بنزين تغيير كرده براي 
اينكه موضوع را به شوراي امنيت كشور واگذار 
كرده بودم. به آنها هم گفته بــودم به من الزم 
نيست بگوييد خودتان برويد برنامه ريزي كنيد. 
منتها همه  چيز در جلسه سران سه قوه تصويب 

شده است.«

پاسكاري مسئوليت
آمار كشته شــدگان يكــي از نقــاط تاريك و 

پرابهام حــوادث بنزيني آبان ماه بوده اســت، 
اما مســئوالن هر بار از اعالم آمارها شانه خالي 
كــرده و مســئوليت آن را به ديگــران واگذار 
كرده اند؛ 4دي مــاه98، محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور، »قوه قضاييه« را مســئول 
ارائه جزئيات دانســت. چندي بعد در 10دي، 
غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه، 
اظهارات واعظي را اشــتباه خواند و گفت: »در 
اين حوزه مسئوليت با شــوراي امنيت كشور و 

دبيرخانه اين شوراست.« 
واعظي بــار ديگــر در 16بهمن، دربــاره آمار 
كشته ها مورد سؤال رســانه ها قرار گرفت. وي 
اين بار گفت آمار براي دولت ارسال شده است. 
اما دولت مسئول انتشار اين آمار نيست. رئيس 
دفتر رئيس جمهور همچنين گفت: »پزشــكي 
قانوني و ســتاد مشــترك در حال بررسي اين 

موضوع هستند.«
در 27بهمن مــاه 98، رئيس جمهور در پاســخ 
به سؤالي مشابه در نشســت مطبوعاتي گفت: 
»آمار كشته شــدگان اعتراضــات آبان ماه در 
اختيار پزشكي قانوني كشــور است.« يك روز 
بعد در 28بهمن، عباس مسجدي آراني، رئيس 
پزشــكي قانوني كشــور در واكنش به سخنان 

حســن روحاني گفت: »ما به مراجع ذيصالح 
اعالم كرديم و هيچ وظيفــه اي مبني بر اعالم 
عمومي آن نداريم، در مصوبه شــوراي امنيت 
ملي كه زيرمجموعه دولت اســت و وزير كشور 
رئيس آن است، مشخص شده كه چه كسي بايد 
اين آمار را اعالم كنــد.« وي تأكيد كرد: »همه 
اطالعات در اختيار شــوراي عالي امنيت ملي 
است. تمام اطالعات در اين رابطه را مي توانيد از 

آقاي وزير كشور سؤال كنيد.«
از اظهارات گوناگون نهادها و مقامات مســئول 
چنين بر مي آيد كه دولت، مشخصا وزارت كشور 
و وزير كشور مسئول اعالم و انتشار آمار كشته ها 
و پاسخگويي درباره ابهامات حوادث آبان بوده 
و هستند، اما تاكنون پاسخ روشني به سؤاالت 
پيرامون آن ارائه نداده اند. با گذشت حدود 6 ماه 
از آن حوادث، وزير كشور از عملكرد و تصميمات 
خــود و وزارت تحت مديريتش دفــاع كرده و 
براي پاسخگويي درباره آن اعالم آمادگي كرده 
است. حال كه وزير كشور خود را آماده پاسخ به 
سؤاالت كرده، در نخستين گام بهتر است او به 
يك پرسش ساده و صريح و قديمي پاسخ گفته و 
تعداد و آمار تفكيكي كشته هاي حوادث آبان  ماه 

را اعالم و منتشر كند.

ظريف پيش از  نشست آستانه با بشار اسد در دمشق ديدار كرد.

وقت پاسخگويي

تبريك رئيس ستاد كل به سپاه

آماده تبادل تجربيات در زمينه مقابله با 
كرونا هستيم

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پيامي با تأكيد بر اينكه سپاه همه عرصه هاي 
نياز ملت و كشور را صحنه آزمون هاي بزرگ و نقش آفريني هاي سترگ، خالق دفاعي

و نوآورانه خود قرار داده است، گفت: نام اين نهاد مقدس امروز بر فراز قله هاي 
اقتدار، پيشــرفت و عزت اين سرزمين مي درخشــد. به گزارش ايرنا، در بخشي از متن بيانيه 
سرلشكر محمد باقري آمده است: اميدوارم به توفيق الهي با نصب العين قرار دادن منويات و 
رهنمودهاي حكيمانه فرماندهي معظم كل قوا )مدظله العالي( و ظرفيت سازي هاي جاودان و 
مقتدر، آماده مواجهه با حوادث بزرگ باشــيد و در اين صراط منير با همه توان كار جهادي و 
روحيه انقالبي، جوانگرايي، پرهيز از محافظه كاري، نگاه فرامرزي، هم افزايي با نيروهاي مسلح 
و دستگاه هاي حاكميتي، هوشياري واقع بينانه از دشــمن، مردمي بودن و ارتقاي معنويت و 

بصيرت را از اولويت هاي حتمي، دائمي و غفلت ناپذير خود بدانيد.

حســن روحانــی،  رئيس 
جمهور روز سه شــنبه در دولت

گفت و گوی تلفنی با نخست 
وزير اسپانيا ضمن ابراز همدردی با مردم 
اين كشور خاطرنشان كرد: آماده هستيم 
تجربيات خود را در زمينه مقابله با ويروس 
كرونا به اشتراك بگذاريم. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، وي با اشاره 
به مشكالت ايجاد شــده برای شهروندان 
ايرانی به خاطر شيوع ويروس كرونا، تاكيد 
كرد:  در چنين شرايطی بايد روابط كشورها 
براســاس اصــول انســانی باشــد و بــا 
سياســت های خصمانه مقابله شــود، اما 
متاسفانه شاهد هستيم كه در اين شرايط 
بسيار سخت، آمريكا همچنان  تحريم های 
خود عليه ايران را تشديد می كند و حتی در 
زمينه دارو نيز اعمال می شود. روحانی در 
ادامه با اشاره به تقاضای وام ايران از صندوق 
بين المللی پول برای مقابله با ويروس كرونا، 
گفــت: آمريكا بــا پرداخت ايــن وام هم 
مخالفت كرده و انتظار اين است كه اتحاديه 
اروپــا و اســپانيا در مقابــل ايــن اقدام 

غير قانونی اتخاذ موضع كنند.
رئيس جمهور با اســتقبال از پيشــنهاد 
نخســت وزير اســپانيا برای از سرگيری 
ديدارها و مذاكرات وزيران خارجه دو كشور 
برای تبادل نظر درخصوص مســائل مهم 

دوجانبه و بيــن المللــی از جمله اجرای 
برجام، تاكيد كرد:  درصورتی كه كشورهای 
مقابل به همه تعهدات خود عمل كنند، ما 

نيز به تعهدات  خود باز خواهيم گشت.
وي با تاكيد بــر ضرورت اجرايی شــدن 
توافقات دو كشــور، ابراز اميــدواری كرد 
كه روابط ايران و اسپانيا در همه زمينه ها 

توسعه و تعميق يابد.
نخســت وزير اســپانيا نيز ضمــن ابراز 
همدردی بــا مــردم ايــران درخصوص 
ويروس كرونا، با بيان گزارشی از وضعيت 
كشورش در مقابله با اين ويروس و اعمال 
محدوديت های شــهری برای شهروندان، 
افزود:  در كنار نگرانی از  وضعيت سالمتی 
مردم، نگرانی های عميقــی  درخصوص 
بحران اقتصادی داريم كه در آينده كشور 
ما درگير آن خواهد شد. پدرو سانچز تاكيد 
كرد: باور داريم كــه تحريم های آمريكا بر 
اقتصاد ايران و سالمتی مردم به ويژه در اين 
دوره سخت كه درگير كرونا هستيد، تاثير 
شديدی گذاشته است و اسپانيا و اتحاديه 

اروپا با اين تحريم ها موافق نيستند.
نخســت وزير اســپانيا همچنين با اعالم 
حمايــت از فعال شــدن ســاز وكار مالی 
اتحاديه اروپا ) اينستكس(، اظهار داشت: ما 
نيز ملحق شدن به اينستكس را در دستور 

كار داريم.

6  ماه پس از حوادث آبان ماه وزير كشور براي پاسخگويي درباره اين حوادث، اعالم 
آمادگي كرد
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شه
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س: 

عك

روحاني در گفت وگو با نخست وزير اسپانيا

 گفت وگوي روحاني با توليت آستان قدس
حسن روحاني،  رئيس  جمهور در گفت وگو با توليت آستان قدس با قدردانی از همكاری و همراهی مراجع عظام، علما و روحانيون و به ويژه 
حجت االسالم والمسلمين مروی توليت آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع( با ستاد ملی مقابله با بيماری كرونا، 
تصريح كرد كه تسريع در بازگشايی اماكن مقدس و زيارتی با رعايت پروتكل های بهداشتی، جزو دغدغه های مهم دولت بوده و هست.

اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

اصغر صوفي
خبرنگار

ت
ه مل

خان
س: 

عك



دومين نشست خبري مجازي 
سخنگوي شوراي شهر تهران شورا

ديروز به طور مشترك با رئيس 
كميسيون حمل ونقل شورا برگزار شد. محمد 
عليخاني در اين نشست خبري به دعوت علي 
اعطا در جمع مجــازي خبرنگاران به صورت 
ويدئو كنفرانس حضور يافت تا به دغدغه هاي 
شهروندان تهراني درحوزه حمل ونقل بعد از 
همه گيري كرونا، پاسخ دقيق تري بدهد. در 
ايــن كنفرانــس مطبوعاتي، علــي اعطا و 
محمدعليخاني موضوعات و مسائل مهمي را 
مطرح كردند و به پرســش هاي خبرنگاران 

پاسخ دادند.

دولت پول ندهد تلفات حمل ونقل بيشتر 
مي شود

محمد عليخاني، رئيس كميسيون عمران و  
حمل ونقل و شوراي اسالمي شهر تهران در 
اين نشست خبري درباره پروتكل شورا براي 
اجرا در حمل و نقل عمومــي گفت: »يكي از 
موضوعات اين پروتكل اجباري شدن استفاده 
از ماســك در وســايل نقليه عمومي است. 
مطالعات بسياري در تهيه اين  پروتكل، انجام 
شده است؛ ازجمله بسياري از كشورها براي 
مقابله با كرونا در ناوگان حمل ونقل عمومي 
استفاده از ماسك را اجباري كرده اند. اگر براي 
تصويب اين پروتكل همكاري نشود وضعيت 
بهبود نخواهد يافت. همچنين دولت بايد از 
محل اعتبار ملي براي مقابله با كرونا دست كم 
براي تأمين هزار دستگاه اتوبوس به شهرداري 
تهران كمك كند.اين در حالي است كه دولت 
تاكنون بدهي هاي خود را براي خريد اتوبوس 

به شهرداري پرداخت نكرده است؛ اما در اين 
شرايط اضطراري پايتخت دولت بايد ۴هزار 
ميليارد تومان را از محل تسهيالت 75هزار 
ميليارد توماني بنگاه ها و سازمان ها براي خريد 
اتوبوس شهري به شهرداري اختصاص بدهد؛ 
در غيراين صورت تلفات در حمل ونقل تهران 

بيشتر مي شود.«

آمار مبتاليان و متوفيان حمل ونقل
او در ادامه به آمار مبتاليان و درگذشــتگان 
ناوگان حمل و نقل عمومي هم اشــاره كرد 
و گفت: »تا كنون 19راننده تاكســي و يكي 
از پرسنل ســازمان بر اثر ابتال به كرونا فوت 
كرده اند. از سوي ديگر ســازمان تاكسيراني 
۳17 مورد ابتال داشــته كه 1۴7نفر تاكنون 
بهبود پيــدا كرده اند. همچنين در شــركت 

اتوبوســراني ۲راننده فوت شده اند. مجموع 
مبتاليان و موارد مشــكوك 1۴7نفر است. 
شــركت مترو تلفات جاني نداشته اما حدود 
۴۰ تا 5۰نفر از كاركنــان آن به كرونا مبتال 
شــده اند.«عليخاني درباره افزايش عوارض 
بليت مترو و اتوبوس توضيح داد: »اگر هزينه 
بليت براي مترو ۳هزار تومان تمام شده باشد 
يك سوم آن را دولت به عنوان يارانه، يك سوم 
را شهروندان و يك سوم را شهرداري پرداخت 
مي كند. دولت در سال هاي گذشته سهم يارانه 
بليت در مترو و اتوبــوس را پرداخت نكرده 
است، اما اخيرا بخش اندكي از بدهي خود را 
به حساب شهرداري واريز كرده. شهرداري در 
سال1۳9۸ حدود هزار ميليارد تومان يارانه 
بليت به مترو و هزار ميليارد تومان ديگر يارانه 
بليت به اتوبوســراني پرداخت كرده اســت. 

در مجموع شــهرداري ۲هزار ميليارد تومان 
از جيب خودش در اين شــرايط بــه مترو و 

اتوبوسراني پرداخت كرده است.«
عليخاني با بيان اينكه مصوبه شــورا درباره 
افزايش عــوارض بليت مترو زيــر نرخ تورم 
بود تا فشــاري روي دوش شهروندان نباشد، 
خاطرنشان كرد: »براســاس مصوبه افزايش 
عوارض 1۳99 شورا، بســياري از عوارض  تا 
پايان ارديبهشت ماه جاري به نرخ سال 1۳9۸ 

محاسبه خواهد شد.«

واكنش سياسي سخنگوي وزارت بهداشت 
به شورا

رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي 
شــهر تهران در واكنش بــه اظهارات مطرح 
شده از ســوي ســخنگوي وزارت بهداشت 

در نشست خبري مجازي مشترك سخنگو و رئيس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر تهران مطرح شد

 سخنگوي شوراي شهر تهران در دومين نشست خبري  مجازي اش بر ضرورت پرداخت فوري 
تسهيالت دولت به شهرداري تأكيد كرد

تأكيد شوراي شهر تهران براي كنترل كرونا تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي است.   عكس:سعيد گنجي

لزوم خريد  1000  اتوبوس شهري با تسهيالت دولت

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

 اجازه دهيم زمين هم
 كنار ما نفس راحتي بكشد

 در حالي به استقبال روز »زمين پاك« رفتيم 
كه بيش از چندين دهه است خبرهاي خوبي 
از زمين، محيط زيست، منابع آب و... به گوش نمي رسد و مروري هر 
روزه بر اخبار نشان مي دهد كه وضعيت اين سياره دوست داشتني 

همچنان بسيار نگران كننده و بحراني است.
ديروز در حالي در تقويم، روز جهاني »زمين پاك« نامگذاري شده 
بود كه زمين، با انواع تخريب ها، آسيب ها و آلودگي هايي كه ما به تنها 
پناهگاه مان تحميل كرده ايم، وضعيت مناسبي ندارد و چالش هايي 
كه هر روز با آن روبه روست، باعث نگراني عميق فعاالن محيط زيست 

و انديشمندان و صاحب نظران اين حوزه شده است.
زمين سياره اي زنده است كه هر روز همراه با تك تك ما نفس مي كشد 
اما روزي نيست خبر ناگواري درباره آن، مخابره نشود؛ اخباري كه 

تك تك شان باعث پريشاني و تشويش درباره آينده زمين مان است.
انتخاب روزي در تقويم جهاني با عنوان »زمين پاك« كه 5 دهه پيش 
صورت گرفت، قطعا برخاسته از همين حساسيت ها و نگراني ها درباره 
آينده اين كره دوست داشتني و آســيب هايي بود كه بر پيكره آن و 

محيط زيست وارد كرده ايم.
قطعا در ايــن 5دهه، فعاالن محيط زيســت، دوســتداران زمين و 
گروه هاي مردم نهاد با برگزاري كمپين ها، همايش ها و كارگاه هاي 
آموزشــي تالش هاي بســياري كرده اند اما با همه ايــن اقدامات 
تحســين برانگيز، هنوز شــاهد تداوم آلودگي ها، زخم ها و گزندها 
هستيم؛ به قول سعدي: »بس در طلِب تو ديِگ سودا/ پختيم و هنوز 

كاِر ما خام«.
فعاليت هاي انســاني، باعث شده است شرايط زيســت براي همه 
گونه هاي ساكن در زمين با دشــواري جدي همراه شود؛ بخشي از 
اين آالينده ها و تخريب ها حاصل زندگي در دوره مدرن، گسترش 
شهرها و بر هم خوردن تعادل زيستي است اما تك تك ما مي توانيم 
براساس مســئوليت اجتماعي كه داريم يك گام كوچك در كاهش 
آسيب ها برداريم. اگر هر كدام از ما يك قدم برداريم، در نگاه كالن، 
۸ ميليارد گام براي بهبود شرايط زمين برداشته مي شود؛ اين ديگر 

عدد كوچكي نيست.
عدم اســتفاده از كيســه هاي نايلوني و جايگزيني آن با كيسه هاي 
پارچه اي، كاهش توليد پسماند خانگي، اســتفاده حداقلي از لوازم 
يكبار مصرف، توجه ويژه به تفكيك از مبدأ و حضور در حركت هاي 
اجتماعي مانند پاكسازي كوهســتان و جنگل بخشي از اقداماتي 
اســت كه اگرچه به ظاهر كوچك هستند اما تأثيري بزرگ بر حفظ 

محيط زيست خواهند داشت.
اين روزها همه گيري ويروس كرونا در جهان، باعث كاهش بسياري 
از فعاليت هاي انساني شده اســت. جدا از نگراني ها درباره ويروس 
كرونا، رصد اخبار مربوط به محيط زيست نشان مي دهد كه اين جبِر 
ناخواسته، توانسته اســت با محدوديت هايي كه ايجاد كرده، باعث 

بهبود حال زمين شود.
ما هــم در ســازمان مديريت پســماند تــالش كرديــم از برخي 
ظرفيت هايي كه به واســطه اين ويروس جديد ايجاد شد، به صورت 
حداكثري بهره ببريم؛ يكي از اين مــوارد، ممانعت از زباله گردي با 
همراهي دســتگاه هاي ديگر و به ويژه نيروي انتظامي بود كه بعد از 

سال ها محقق شد.
حساسيت شهروندان در مورد ســالمت كودكان زباله گرد، ظرفيت 
بسيار باالي انساني است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. تحقق 
طرح كاپ)كاهش توليد پسماند( كه نتيجه نهايي آن كاهش دفن 
زباله و حفظ ســالمت زمين اســت، با همراهي تك تك شهروندان 
اجرايي مي شود. تفكيك درست پسماند و جانمايي مخازن سه گانه در 
منازل مسكوني زمينه ساز اجرايي شدن طرح كاپ و حذف هميشگي 

زباله گردي خواهد شد.
شــيوع و همه گيري ويروس كرونا اگرچه اين روزها بحث تفكيك 
زباله را متوقف كرده اســت اما فرصتي مناســب و مطلوب اســت 
تا با توجه به حساســيت هاي شــهروندان و نگراني ها درباره آلوده 
شدن كودكان زباله گرد و البته آموزش هاي درست و فرهنگسازي 
مناسب، از شهروندان براي پيوســتن به طرح كاپ دعوت كنيم، تا 
بحث تفكيك، از نقطه درســت يعني مبدأ صــورت بگيرد و حجم 
پسماند توليدي به حداقل برسد. همه زيرساخت هاي اجرايي طرح 
كاپ از سوي سازمان مديريت پسماند نهايي شده و فقط همراهي 

شهروندان را مي طلبد.
امروز يكــي از مهم ترين منابع آلودگي زمين، بحث پســماندهاي 
تجديدناپذير، دفن حجم باالي پسماندهاي خانگي، توليد شيرابه و... 
است كه درصد قابل توجهي از آن با آموزش درست و تفكيك اصولي 
پسماند رفع مي شــود. اگر به »زمين پاك« باور داريم و خودمان را 
در برابر اين سياره دوست داشتني مسئول مي دانيم، بايد هر كدام از 
ما به اندازه خودمان مانع از زخم خوردن به پيكر اين سياره خاكي 

شويم و اجازه دهيم زمين هم در كنار ما نفس راحتي بكشد.
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روز معمار در سال كرونايي

اين ايده در ايران از ابتدا به شــكلي ناقص تقليد 
شد و بعدها در خود غرب هم به خاطر انگيزه هاي 
مالي دچار كژي و انحراف شــد. يعني آن قســمت فضاهاي اشتراكي 
مجتمع هاي مسكوني ساخت لوكوربوزيه كه شامل فضاي بازي كودكان، 
سالن ورزشي و فضاي سبز مشترك و ... مي شد، نه به عنوان يك ضرورت 
كه به عنوان يك تجمل درنظر گرفته شد و تنها در مجتمع هايي ساخته 
مي شــوند كه به ثروتمندان اختصاص دارند. كرونا اما نشان داد كه اين 
انحراف و كژي در ساخت خانه تا چه حد بحران زاست. مسئله معماران 
در كنار برنامه ريزان شــهري امروز بايد اين باشــد كه چگونه مي توان 
مجتمع هاي زيســتي را طراحي كرد كه نيازهاي اجتماعي و فردي را 
همزمان برآورده كنند. طبعا اين پرســش بايد در سايه پيشرفت هاي 
فناوري و دغدغه هاي زيست محيطي جديد مطرح شود. ايده هايي مانند 
منابع انرژي مشترك مانند پانل هاي خورشيدي، فضاهاي مشتركي چون 
پاركينگ دوچرخه، اتاق هاي مهماني، اتاق هاي ورزشي ، حياط، بالكن 
و حتي كارگاه ، اتاق  مطالعه، سالن اجتماعات و اتاق مهمان همگي بايد 
درنظر گرفته شوند.كرونا به انسان ها اهميت و ارزش پيوندها را يادآوري 
كرد و نشــان داد ســبك زندگي و معماري امروزين ما به اين پيوندها 
بي تفاوت بوده است. اگر قرار باشد معماري يك درس از كرونا ياد بگيرد 
آن توجه بيش از پيش به پيوندهاي انساني و اجتماعي است، پيوندهايي 

كه امروز به وضوح اهميتشان را درك كرده ايم.

صدرالدين علي پور
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران

در روزهايي كه بازشــدن دوباره مغازه ها و 
افزايــش ترافيــك در مركز شــهر باعث گزارش

نگراني هايي از انتشار مجدد كرونا شد، يك 
اتفاق ديگر هم در حوزه حمل ونقل شهري تهران رخ داد و 
آن انتصاب ســيدمناف هاشمي به مســئوليت معاونت 
ترافيك و حمل ونقل شــهرداري تهران بــود. به گزارش 
همشهري، او پيش از اين استاندار گلستان بود و يك سال 
قبل در پي بروز سيل و خســارت هاي ناشي از آن، از اين 

مسئوليت كنار گذاشته شد.
ارديبهشت سال گذشــته نيز وقتي كه شهردار تهران او 
را به عنوان مشاور خود تعيين كرده بود رسانه ها موضوع 
انتقاد  به مديريت بحران در اســتان گلســتان را مطرح 
كردند و پيروز حناچي در اين باره گفــت كه او كارمند 
شهرداري و از مديراني است كه تجربه خوبي را در حوزه 
شهري دارد و ما نيز از اين تجربه استفاده خواهيم كرد. 
با گذشت يك ســال از اين اتفاق، مناف هاشمي پس از 
معارفه رسمي، مسئوليت معاونت ترافيك و حمل ونقل 
را كه سال پيش در اختيار محسن پورسيد آقايي بود، از 
يوسف حجت، سرپرســت اين معاونت تحويل گرفت و 
كار خود را آغاز كرد. در نخستين واكنش رئيس شوراي 
اسالمي شــهر تهران در پايان جلسه علني روز يكشنبه 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين 
انتصاب براي معاونت حمل ونقل از سوي شهردار تهران 
صورت گرفته است، گفت: حاشيه اي در انتصاب معاونت 
جديد حمل ونقل ترافيك وجود ندارد. محسن هاشمي 
افزود: شهردار تهران مدتي اســت درباره انتصاب آقاي 
مناف هاشــمي با اعضاي شوراي شــهر تهران در حال 
هماهنگي است و اينطور نيســت كه يكدفعه اين اتفاق 
افتاده باشد؛ شوراي شهر در انتصابات دخالتي نمي كند 
ولي به ما اطالع داده مي شود و اگر اعضا نظري دارند به 

شهردار مي دهند.

شورا موافق بود
يك روز بعد از معارفه رسمي معاون جديد، رئيس كميسيون 
عمران و حمل ونقل شــوراي شــهر تهران درباره انتخاب 
سيد مناف هاشمي گفت: »جزئيات اتفاقات گذشته مناف 
هاشمي در اســتانداري گلســتان را نمي دانيم و شايعاتي 
كه در رســانه هاي مجازي مطرح مي شــود مالك تصميم 
نيســت.« محمد عليخاني ديروز در نشســت خبري خود 
اظهار كرد: »مناف هاشمي، كارمند شهرداري بوده و دوره 
خدمتي وي به دوره قبل باز نمي گردد. هاشمي از قبل جزو 
پرسنل شهرداري بود و از جايگاه كارشناسي رشد كرد. در 
زمان فعاليت در شهرداري تهران در مقطعي در دولت آقاي 
روحاني به وزارت ورزش و پس از آن به اســتانداري دعوت 
شد. ما جزئيات اتفاقات گذشته مناف هاشمي در استانداري 
گلستان را نمي دانيم. نبايد با يك اشكال، كل خدمات يك 
فرد را ناديده گرفت. ما بر اين موضــوع تأكيد داريم كه در 
مديريت شــهري از توان مديران باسابقه در بدنه شهرداري 

استفاده شود. 

كنترل ترافيك و كاهش آلودگي هوا
معاونت حمل ونقل شــهرداري تهــران در ماه هاي اخير با 
مشــكالت مالي و اجرايي متعددي روبه رو بوده كه سد راه 
توسعه حمل ونقل عمومي و نوسازي اتوبوس ها و واگن هاي 

شهردار تهران به  منظور تبادل تجربيات مقابله با كرونا 
ديپلماسي 

با شهرداران مسقط و اســتانبول گفت وگو كرد. به شهري
گزارش همشهري، در اين ارتباط كه از طريق فضاي 

مجازي انجام مي شد طرفين شــيوه هاي مبارزه با انتشار بيماري 
كرونا را با يكديگر در ميان گذاشتند. پيروز حناچي در اين باره در 
صفحه توييتر خود نوشت: »درست است كه هنوز واكسني براي 
 كرونا توليد نشده، اما باور دارم كه در  برابر تمام بحران هاي جهاني 
تنها يــك راه مقابله وجــود دارد: همراهي بين المللــي. امروز با 
شهرداران محترم شهرهاي  مسقط و  اســتانبول صحبت كردم. 

هميشه در كنار يكديگر خواهيم بود.«
خرداد سال گذشته در سفر هيأت بلندپايه عماني شامل شهرداران 

5شهر اين كشور به تهران ضرورت توسعه روابط تهران و مسقط 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

براســاس اين گزارش شــهردار تهران پيــش از اين درخصوص 
راهكارهاي مقابله با بيماري كرونا با شهرداران رم، سئول و آنكارا 
به صورت ويدئويي از طريق اينترنت گفت  وگــو كرده بود. در اين 
گفت  وگوها حناچي از شــهرداران خواســته بود تا ايران را براي 
برداشته شدن تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان همراهي كنند و 

صداي ايراني ها را به گوش مقامات ديگر كشورها برسانند.

 همراهي بين المللي
در مقابل كرونا

درباره اعالم فوت شدگان ناشــي از كرونا به 
تفكيك اســتان با بيان اينكــه نمايندگان 
پارلمان شهري بايد از آمار مبتاليان به كرونا 
و متوفيان آن اطالعات كامل داشته باشند، 
اظهار كرد:»اعالم مي شــود كه اين موضوع 
به شــوراي شــهر ربط ندارد، اين در حالي 
است كه شوراي شهر و مديريت شهري براي 
تصميم گيري ها به ايــن اطالعات نياز دارند؛ 
بهشت زهرا زيرمجموعه شــهرداري است و 
بايد برنامه ريزي هاي الزم را در اين باره انجام 
دهد. من از برخورد عصبي سخنگوي وزارت 
بهداشت تعجب مي كنم ايشان اعالم كردند 
ما حق نداريم سؤال كنيم، اين در حالي است 
كه هر فردي دست كم به عنوان شهروند اجازه 
سؤال دارد. مگر ما سؤال سياسي كرديم كه 
ايشان پاسخ سياسي به ما مي دهد؟ به هر حال 

شورا قصد ندارد وارد اين مجادالت شود.«

تا دير نشده تسهيالت دولت به شهرداري 
پرداخت شود

علي اعطا، سخنگو و عضو هيأت رئيسه شوراي 
شهر تهران صحبت خود را با درخواست شورا 
از دولت شروع كرد. درخواستي كه با توجه به 
بحران مالي اين روزهاي شهرداري براي اداره 
شهر مطرح شــد. او از دولت خواست تا دير 
نشده بخشي از تســهيالت 75هزار ميليارد 
توماني تخصيص يافته براي بحران كرونا به 

شهرداري اختصاص يابد.
او در اين بــاره گفت: »همانطــور كه اطالع 
داريد دولــت 75هزار ميليــارد تومان براي 
ارائه تســهيالت ارزان قيمت براي كمك به 
بنگاه هــاي اقتصادي درنظــر گرفته كه اين 
تســهيالت با توجه به شــرايط كرونايي به 
فعاالن اقتصادي كه تعديــل نيرو نكرده اند، 

اختصاص مي يابد.«
اعطا با اشاره به جلسه صبح ديروز سه شنبه 
كه به صورت مجازي برگزار شد، با بيان اينكه 
ارائه تســهيالت به فعاالن اقتصــادي اقدام 
مؤثري است، خاطرنشــان كرد: »بر همين 
اســاس از دولت مي خواهيم كــه با توجه به 
اينكه شهرداري تهران پرسنل زيادي دارد و 
در بحث مالي نيز با چالش جدي مواجه است، 
بخشــي از اين بودجه كمكي را به شهرداري 
تهران بدهد. شــهرداري و زيرمجموعه هاي 

آن با وجود مشكالت شديد مالي، تعديل نيرو 
نداشــتند، اين تصميم در حالي گرفته شده 
كه امكان قانوني بــراي كاهش نيروها وجود 
دارد.« سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران 
درباره اصالح ساختار شهرداري تهران گفت: 
»شوراي شهر براي اصالح ساختار شهرداري 
با ۲اليحه مواجه اســت. اليحه تشــكيالتي 
شهرداري تهران در شــوراي شهر به صحن 
آمد و به تصويب رسيد. اين اليحه پيش زمينه 
طرح شدن اصالح ســاختار شهرداري است؛ 

مجموعه قواعدي در 9ماده.«
او با اشــاره به برگزاري جلســات متعدد در 
كميســيون برنامه و  بودجه و بررسي نظرات 
ديگر كميسيون ها، بيان كرد: »در اين اليحه 
پيشنهاد شــهرداري ادغام ۲معاونت منابع 
انساني و معاونت برنامه ريزي و حدف معاونت 
امور مناطق است. در اواخر ارديبهشت ماه اين 
اليحه به صحن خواهد آمد و بررسي آن آغاز 

مي شود.«

 سيدمناف هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري به همشهري گفت:

هدف، سهم 75درصدي ناوگان همگاني در ترددهاست 

ورود شورا به موضوع دستفروشان مترو
سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به سؤالي درباره حضور دستفروشان در 
مترو و رعايت نشدن طرح فاصله گذاري اجتماعي گفت: »شوراي شهر تهران 
مصوبه اي را تحت عنوان ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون به تصويب رسانده 
اما با وجود پيگيري هاي انجام شده در كميسيون فرهنگي اجتماعي اين موضوع 

از سوي شهرداري تهران با جديت دنبال نشده است.«
اعطا با بيان اينكه تصويب اين مصوبه نشان مي دهد كه شوراي شهر دستفروشان 
را به رسميت شناخته است، اضافه كرد: »ساماندهي دستفروشان بايد در 3محور 
مكان استقرار، زمان و شناســنامه دار كردن آنها اتفاق مي افتاد كه اين 3محور 
هنوز اجرايي نشده است.« سخنگوي شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه حضور 

دستفروشان زمينه ساز بروز مشكالت ايمني در اين مكان خواهد شد، گفت: »اگر 
زماني در يكي از واگن ها با وقوع حريق مواجه شويم به واسطه حضور دستفروشان 
و تراكم جمعيت امكان خروج مسافران به سختي ممكن مي شود. اين موضوع 
نه تنها سالمت شهروندان بلكه سالمت دستفروشان را به خطر مي اندازد.« او با 
بيان اينكه شهرداري تهران با همكاري نهادهاي ديگر بايد به موضوع دستفروشان 
به صورت جدي ورود كند، تصريح كرد: »بعضا برخــي از افراد در حوزه فعاالن 
اجتماعي كه نسبت به موضوع دستفروشان دغدغه دارند نسبت به اين موضوع 
توجه نمي كنند؛ البته شهرداري بايد نسبت به اجراي مصوبه ساماندهي مشاغل 

سيار و بي كانون هرچه سريع تر ورود كند.«

ث
مك

توضيح درباره عوارض ورود به طرح 
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران در پاسخ به سؤالي درباره ورود خودروها به محدوده 
طرح ترافيك بدون پرداخت عوارض گفت: »سقف ورود به طرح ترافيك 103هزار خودرو در روز است و مرجع 
تصميم گيرنده در مورد زمان طرح، شوراي ترافيك است. البته شهرداري تهران به عنوان عضو در شوراي ترافيك 

حضور دارد.«
عليخاني با اشاره به اينكه ابتدا اعالم شد ساعات طرح ترافيك به منظور مقابله و پيشگيري از شيوع ويروس 
كرونا تغيير مي كند، اضافه كرد: »شوراي شهر تهران مخالفت خود را با اين موضوع اعالم كرد اما يكباره توسط 
وزارت بهداشت اعالم شد كه همه خودروها براي ورود به طرح آزاد هستند آن هم درحالي كه تكليف شيوه اخذ 
عوارض طرح ترافيك مشخص نشد.درصورتي كه اگرعوارض طرح ترافيك بخشيده شود بايد روال قانوني آن 

طي و شهردار اليحه اي را به شوراي شهر ارائه دهد تا در اين زمينه تصميم گيري شود.«

ك
افي

تر

   كاهش 50درصدي 
درآمدهاي شهر

سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
در شرايط فعلي به دليل شيوع ويروس كرونا 
درآمدهاي شهرداري تهران به صورت جدي 
كاهش پيدا كرده اســت، اضافه كرد: »طي 
2سال گذشته بخشــي از بودجه شهرداري 
تهران )حــدود ۴5 تا 50درصــد( از طريق 
صــدور پروانه ساخت وســاز و درآمد هاي 
ناشــي از ارائه خدمات در بحث پسماند و 
حمل ونقل تامين مي شد. اين در حالي است 
كه هم اكنون درآمد هاي ناشــي از خدمات 
حمل ونقل و ماليات بر ارزش افزوده به شدت 
كاهش پيدا كرده و هم اكنون شــهرداري ها 
در همه كالنشهرهاي كشــور با چالش هاي 
مالي مواجه هســتند. تــورم، هزينه هاي 
موجود و همچنين افزايش حقوق و دستمزد 
به گونه اي باعث افزايش هزينه ها شده است؛ 
به همين منظور در شــوراي شــهر تهران 
درخواست داريم به صورت عاجل جلسه اي 
با حضور رئيس جمهوري، رئيس شوراي عالي 
استان ها، شهرداران و مديران شهري در ساير 
كالنشهرها و وزارت كشور براي رسيدگي به 
وضعيت و چالش هاي شــهرداري ها برگزار 
شود. تأكيد داريم كه اين جلسه بايد قبل از 
اينكه چالش هاي جدي به بحران تبديل شود، 

برگزار شود.«

فرسوده مترو شــده اســت. نه 5۰۰اتوبوس هايي كه وعده 
داده شده بود در زمان مقرر به شــهر مي رسد و نه پولي كه 
از فروش اوراق مشــاركت به مترو اختصاص داده شده بود، 
براي اين بخش صرف مي شود. مناف هاشمي با اشاره به ۲ 
مقوله  »كنترل ترافيــك« و »كاهش آلودگي هوا« به عنوان 
۲ مطالبه  اصلي شهروندان از مجموعه  مديريت شهري كه 
در حكم شــهردار تهران هم به آن تأكيد شده است، گفت: 
»رفع ايــن ۲ معضل، محور اقدامــات مجموعه حمل ونقل 
اســت؛ به عنوان مثال اكنون كه به دليل جلوگيري از شيوع 
ويروس كرونا، طرح هاي ترافيكي اجرا نمي شود، به روايت 
پليس راهور تهران بزرگ بيــش از 7۰ درصد بار ترافيكي 
سطح شــهر افزايش يافته اســت. طبق قوانين باالدستي، 
ســهم حمل ونقل عمومــي در جابه جايي مســافر، بايد به 
75 درصد برســد، اما هم اكنون ناوگان حمل ونقل عمومي 
پايتخت اعم از تاكسيراني، اتوبوسراني و شبكه ريلي حدود 
51درصد سهم جابه جايي شهروندان را پوشش مي دهد.« 
هاشمي با تأكيد بر اينكه الزمه  رسيدن به سهم 75درصدي 
جابه جايي مسافران با حمل ونقل عمومي، تأمين منابع مالي 
است، گفت: اينكه شهرداري تهران نتوانست توسعه ناوگان 
اتوبوســراني و ناوگان ريلي را محقق كند، ريشه در كمبود 
منابع مالي دارد. تكميــل و بهره برداري از ايســتگاه هاي 
خطوط 6 و 7 متروي تهران در دستور كار مديريت شهري 
است و تالش خواهيم كرد حداقل يك هزار دستگاه اتوبوس 
جديد به چرخه حمل ونقل عمومــي پايتخت اضافه كنيم. 
همچنين تامين 1۰۰ دســتگاه اتوبوس برقي نيز در شهر 
تهران در دستور كار اســت. براي كسب اطالع از روش هاي 
اجرايي و برنامه ريزي هاي انجام شــده براي رفع مشكالت 
حوزه حمل ونقل شهري، مناف هاشمي ديروز به همشهري 
گفت كه تمام تالش ها براي رســيدن به سهم 75درصدي 
ناوگان همگاني در ترددهاي شهري خواهد بود. او اعالم كرد 
كه هفته آينده در يك نشســت خبري، جزئيات برنامه هاي 
خود را براي رســيدن به اين هدف اعالم مي كند. او در عين 
حال اعالم كرد كه 1۰۰ دســتگاه اتوبوس برقي به ناوگان 
اتوبوسراني تهران افزوده مي شــود: در حالي كه  دست كم 
تامين هزار دستگاه اتوبوس ديگر را در برنامه دارند. او توسعه 

مسير دوچرخه را هم از ديگر برنامه هاي پيش رو برشمرد.

ادامه از 
صفحه اول



2روز پس از آنكه مشــخص شــد ميزان 
ذخاير نفتي دنيا به شدت افزايش يافته؛ انرژي

قيمت نفت، به ويژه نفت تگزاس آمريكا، در 
معامالت فيزيكي و كاغذي، با بي ســابقه ترين نزول در 
تاريخ بازارجهاني نفت مواجه شــد و حتي در رويدادي 
بي سابقه به منفي شدن قيمت معامالت كاغذي نفت، 

در بورس نيويورك منجر شد.
مقصر اصلي اين نزول بي سابقه، ركود گسترده اقتصاد 
جهان پس از شيوع كروناســت رويدادي كه به افزايش 
شــديد ذخاير نفت در دنيا منجر شده، وضع به گونه اي 
اســت كه نهادهاي معتبر مي گويند ديگر جايي براي 

ذخيره سازي  در مخازن وجود ندارد.
به گزارش همشــهري، قيمت نفت، از روزدوشنبه وارد 
شيب نزولي پرقدرت و تازه اي شد. تحت تأثير اين موج 
پرقدرت نزولي، روز سه شنبه قيمت نفت وست تگزاس، 
تا ســاعت 5عصر، در معامالت فيزيكي بــه محدوده 
15دالر رسيد. قيمت نفت برنت هم در معامالت ديروز 
بورس لندن به زير 20دالر كاهش پيدا كرد. در معامالت 
كاغذي يا در بازارمعامالت آتي هم اوراق فيوچرز طالي 

سياه با قيمت هاي منفي مبادله شد.
علت چيست؟

علت نزول شديد قيمت، در معامالت فيزيكي و كاغذي 
نفت را بايد در شــيوع كرونا و كاهش شــديد تقاضا 
در اقتصــاد و همچنين تداوم جنــگ نفتي با هدايت 
عربســتان دنبال كرد. چنان كــه تازه ترين گزارش ها 
نشــان مي دهد ميزان مصرف انرژي در دنيا، به دليل 
شيوع كرونا به شدت كاهش يافته، گزارش هاي سازمان 
انرژي آمريكا نشــان مي دهد؛ ميزان مصرف انرژي در 
آمريكا، به دليل شــيوع كرونا و قرنطينه گسترده، به 
كمترين حد در 16سال گذشته رسيده؛ اما بحث اصلي 
در مورد نزول شديد قيمت نفت، به انبارداري و افزايش 
بي ســابقه ميزان ذخاير نفت دنيا، به ويژه ذخاير نفت 
آمريكا بازمي گردد. طبق آمار تا به حال 160ميليون 
بشكه نفت در تانكرهاي سراسر جهان جاي داده شده 
و ديگر جايي براي توليد و انبار نفت وجود ندارد. گفته 
مي شود نفت ذخيره شده شــركت هاي توليدكننده 

نفت شيل در آمريكا آن قدر زيادشــده كه به گزارش 
بلومبرگ؛ اين شــركت ها براي خالص شدن از هزينه 
انبارداري حاضرند نفت ذخيره شــده خود را با قيمت 
منفي بفروشــند. خبرگزاري رويترز گــزارش داده؛ 
ميلياردها نفر در سراسر جهان با شيوع ويروس كرونا 
در خانه هايشــان مانده اند. همين مســئله، تقاضاي 
فيزيكي نفت را به شــدت كاهش داده و بازار اشــباع 
شده است. پااليشــگاه ها، نفت خام بســيار كمتري 
توليد مي كنند، در نتيجه تاجران، كشــتي هايي را به 
اســتخدام خود درآورده اند كه فقط لنگر مي اندازند و 
بشــكه هاي نفت مازاد را در داخل آنها انبار مي كنند. 
پيل فالين از تحليل گــران بازارهاي معامالت آتي در 
شــيكاگو مي گويد: فروشــنده ها نه تنها از خريداران 
پول نمي گيرند، بلكه به آنها پول هم مي دهند. شــايد 
اين جمله شــبيه به طنز به نظر برســد اما يك گزاره 

واقعي است.
علت نزول شديد تر قيمت نفت آمريكا

با آغاز روند نــزول قيمت نفــت در بازارهاي جهاني، 
نفت وست تگزاس آمريكا، از اين موج بيشترين تأثير 
را پذيرفت. علت اين موضوع را بايد در افزايش شديد 
ســطح ذخاير نفتي در آمريكا، باال بــودن هزينه هاي 
انبــارداري و در نهايــت ويژگي نفت وســت تگزاس 
جســت وجو كرد. ضمــن  اينكــه حضور گســترده 
نفتكش هاي سعودي در خليج مكزيك هم، اين روزها 
تهديدي عمده براي توليدكننــدگان نفت آمريكا به 

شمار مي آيند.
 عمده نفت وست تگزاس در آريزونا، ايالتي در مجاورت 
تگزاس اما درمحدوده مركزي آمريكا ذخيره مي شود. 
علت؛ دسترسي بهتر به مسيرهاي نقل و انتقال به شرق 
و غرب كشور پهناور آمريكاست، تا پيش از شيوع كرونا 
اقتصــاد آمريكا 25تا 30درصــد كل اقتصاد جهان را 
شامل مي شد در نتيجه كمتر موقعيتي پيش مي آمد كه 
انبارهاي نفت آريزونا بي مشتري بمانند اما حاال ركود و 
بيكاري ميليون ها آمريكايي شرايط را تغيير داده است. 
از سوي ديگر نفت وست تگزاس به دليل ماهيت آن و 
ســبك بودنش كاربرد ويژه اي در صنعت حمل ونقل 

دارد و عمدتا براي سوخت وسايل حمل ونقل عمومي و 
هوايي استفاده مي شود. واضح است كه كاهش شديد 
حجم حمل ونقل، تحت تأثير قرنطينه گســترده، به 
كاهش شــديد مصرف اين نوع نفت منجر مي شــود، 
چنان كه حامد قدوسي از تحليل گران بازارهاي مالي 
در پاسخ به اين پرسش كه چرا ميزان نزول قيمت نفت 
تحويل فوري وست تگزاس، بيش از نزول قيمت نفت 
برنت بوده گفت: هر قدر توليدكننده نفت در خشكي 
محصورتر باشد مشكل پرشدن ذخاير جدي تر است. 
به طور تاريخي نفت وست تگزاس از گذشته هاي دور 
مشكالتي را براي انبار كردن و ذخيره سازي  نفت دارد 
به همين دليل براي سال هاي متمادي، 10دالر ارزان تر 
از برنت فروخته مي شد، چون تنها مشتري نفت تگزاس 
پااليشگاه هايي در ايالت هاي مركزي آمريكا بوده اند، 
اما نفت برنت در درياي شمال هنوز به ذخاير جهاني و 

كشتي ها دسترسي دارد.
بازي عربستان

عربستان سعودي در ماه هاي اخير جنگ بزرگ نفتي را 
براي حفظ سهمش در بازار نفت آغاز كرده، سعودي ها 
با علم به اينكه توليد نفت شيل در آمريكا با قيمت هاي 
كمتر از 35دالر عمال اقتصادي نيست تالش مي كنند 
با عرضه نفت خــام ارزان به ويــژه در خليج مكزيك، 
بيخ گوش آمريكا، شــركت هاي آمريكايــي را از بازار 
نفت خارج كنند. كل حجــم بازارجهاني نفت پيش از 
شيوع كرونا 100ميليون بشكه در روز بود اما با شيوع 
كرونا و ســقوط اقتصاد جهان حجم مازاد عرضه نفت 
در جهان به 35ميليون بشكه در روز رسيده موضوعي 
كه به لحاظ بنيادي آينده قيمت ها در بازار نفت خام را 
تحت تأثير قرار خواهد داد. سقوط قيمت ها سرنوشت 
محتوم بازار نفت است مگر آنكه يا حجم عرضه كاهش 

يابد يا آنكه موتور اقتصاد جهان به حركت درآيد.
بازار كاغذي نفت چيست

معامالت كاغذي نفــت، اصطالحي اســت كه اغلب 
دراشاره به معامالت قراردادهاي آتي نفت )معامالت 
فيوچــرز( اســتفاده مي شــود حجم مبــادالت در 
بازارفيوچرز همواره بيشتر از بازارهاي نقدي و فيزيكي 
است چنان كه آمارها نشــان مي دهد حجم معامالت 
آتي، در بــازار نفت خام، تا 300هــزار برابر كل توليد 
اين نوع از نفت خام اســت. در ساير انواع نفت خام هم 
كمابيش اين قاعده حاكم است، علت باالبودن حجم 
بازار كاغذي نفت اين اســت كه موقعيت هاي تعهدي 
باز، در بورس هاي نفت، چند دست معامله مي شود و 
خريداران و فروشندگان جديد، جايگزين خريداران و 
فروشندگان قبلي مي شوند؛ به همين دليل ميانگين 
تعداد موقعيت هاي تعهدي باز در بــازار قراردادهاي 
آتي نفت خام وست تگزاس و ديگر انواع نفت خام چند 
برابر كل توليد نفت دنياست.اساســا اين واقعيت كه 
حجم معامالت آتي نفت خام چند صدهزار برابر توليد 

اين محصول است، به خوبي نشــان مي دهد بازارهاي 
آتي نفت با هدف تحويل نفت ايجاد نمي شوند، به طور 
كلي در بازارهاي فيوچرز، عمــده نفت كاغذي مورد 
مبادله، به تحويل فيزيكي محصول، منجر نمي شود و 
بيشتر معامله كنندگان قبل از زمان تحويل مقررشده 
در قرارداد، موقعيت خــود را مي بندند. پديده تحويل 
در بازار فيوچرز كامال غيرمعمول اســت زيرا احتمال 
تحويل نهايي باعث يكي شــدن قيمــت آتي و قيمت 

نقد مي شود.
چرا خريداران حاضر به تحويل نفت نيستند

گذشــته از آنكه ذخاير نفتي دنيا به دليل كاهش تقاضا 
تحت تأثير شيوع كرونا و همينطور رشد توليد در ماه هاي 
گذشــته به باالترين حد رســيده و ميزان ذخاير نفتي 
آمريكا هم در حالت اشباع است، يكي از داليل تحويل 
نگرفتن محموله هاي نفــت، وجود پيچيدگي هاي زياد 
در بازار نفت اســت. هم اكنون، قراردادهاي آتي)اوراق 
فيوچرز( در بورس هاي مختلف جهان معامله مي شود، 
اما با وجود شباهت هاي بســيار، با توجه به نوع دارايي 
پايۀ آن ها، تفاوت هاي زيادي بين شان وجود دارد. يكي 
از مهم ترين اين تمايزها، نسبت تعداد قراردادهايي كه 
به مرحلۀ تحويل مي رسند؛ به حجم كل معامالت است. 
قراردادهاي آتي براي برخي دارايي ها به طور عمده، با 
هدف تحويل دارايي پايه منعقد مي شود؛ به عنوان نمونۀ 
بارز، بازارهاي آتي ارز را مي توان مطرح كرد كه بيشتر 
معامالت آنها به تحويل ارز منجر مي شــود. درمقابل، 
قراردادهايــي وجود دارندكه تحويــل در آنها به ندرت 
اتفاق مي افتد. مثال بارز اين نوع بازارها، بازارهاي آتي 

يا فيوچرز نفت است.
در بازار آتي نفت، فرايند تحويل نســبت به حجم كل 
معامالت اندك اســت. علت پرهيز از تحويل آن است 
كه تحويل نفــت، غالباً هزينۀ حمل يا مشــكالت فني 

در بردارد. به همين دليل بازارهاي آتي نفت اساســاً با 
هدف پوشش ريسك فعاليت هاي اقتصادي و نه با هدف 

تحويل نفت، ايجاد مي شوند.

نفت كاغذي چگونه بازي مي شود

بازارهــاي فيوچرز عمومــا بر مبناي قــدرت پيش بيني 
معامله گران شكل مي گيرند، و مهم ترين كاربرد آن پوشش 
ريسك نوسان قيمت براي خريداران و فروشندگان است. 
در بازاراوراق فيوچرز نفت، با 2بازيگر اصلي مواجه  هستيم؛ 
اولي؛ دارنــده موقعيت فروش و ديگــري دارنده موقعيت 
خريد. فروشنده اوراق با عرضه نفت كاغذي متعهد مي شود 
براساس قيمت اعالم شده، نوع مشخصي از نفت را در زماني 
مشــخص، به دارنده موقعيت خريد تحويل دهد، خريدار 
هم موظف است نفت خريداري شــده را درموعد تحويل، 
دريافت كند. براي تضمين قرارداد، طرفين معامله، مبلغي 
را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياي بورس مي پردازند 
كه اين وجه بســيار كمتر از قيمت نقدي نفت است مثال 
اگر قيمت نفت 20دالر است وجه تضمين فرضا 20سنت 

تعيين مي شود.
امكان دارد در ادامه بازي نفت كاغذي چند حالت رخ دهد؛ 
در حالت نخســت، فرض كنيد پيش از فرارسيدن موعد 
تحويل در ماه مي براي نفت نوع تگــزاس، قيمت در بازار 
نقدي، به شدت كاهش يابد. در اين حالت دارندگان موقعيت 
خريد متناسب با كاهش قيمت مي بايست بخشي از وجه 
تضمين را به حســاب دارنده موقعيت فروش واريز كنند.

هرگاه ميزان نزول به حدي برســد كه كل وجه تضمين 
موجود در حســاب بازيگر بازار از بين بــرود او اصطالحا 
»كال مارجين« مي شود، اتفاقي كه در روز دوشنبه رخ داد 
و بسياري از دارندگان موقعيت خريد در بازار نفت تگزاس 
كال مارجين شدند در اين وضعيت طبق مقررات آنان يا بايد 
حساب تضمين خود را پركنند يا با قرارگرفتن در موقعيت 
فروش از بازارخارج شوند.روزدوشنبه با افزايش سريع تعداد 

متقاضيان موقعيت فروش به ناگاه عمال حجم عرضه نفت 
كاغذي به شــدت افزايش يافت و در نتيجه سقوط سريع 

قيمت نفت تگزاس براي تحويل ماه مي را شاهد بوديم.
در حالت ديگر؛ حاالفرض كنيد زمان سررسيد قرارداد آتي 
يافيوچرز نفت فرا رسيده و مشتري بايد نفتي را كه اصطالحا 
خريده؛ تحويل بگيرد اما جايي براي ذخيره ســازي  وجود 
ندارد. اين اتفاقي است كه در بازار قرارداد هاي آتي نفت وست 
تگزاس رخ داد و به منفي شدن قيمت نفت در بورس نيويورك 
منجر شــد. درمثالي روشن تر؛بســياري از توليدكنندگان 
نفت، درماه هاي قبل، براي پوشش ريسك خود، نفت شان را 
براساس قرار دادهاي تحويل در آينده با قيمت هاي باالتري، 
به طور مثال 40دالر، فروخته اند اما حــاال كه زمان تحويل 
گرفتن محموله ها رسيده؛ خريداران ترجيح مي دهند جريمه 
تحويل نگرفتن يا تسويه نقدي را بپردازند و در عوض نفت را از 
توليدكننده نپذيرند. اگر فرض كنيم جريمه تحويل نگرفتن 
نفت براي هر بشكه 20دالر باشد، آن وقت فروشنده با اينكه 
نفت را فروخته، ولي چون خريدار به دريافت آن تمايلي ندارد 
مجبور است نفتش را به متقاضي ديگري بفروشد با اين حال 
فروشــنده جريمه 20دالري را از خريدار دريافت مي كند 
و نفت را هم تحويــل نمي دهد اما فروشــنده بايد به دنبال 
مشتري هاي جديدي باشد. اين وضعيت به ثبت ارقام منفي 
در معامالت آتي نفت منجر مي شود. فروشنده هم كه جريمه 
را قبال از خريدار دريافت كرده حاضر است نفت تحويل داده 
نشده را حتي با قيمت منفي بفروشد تا از هزينه انبار داري 
خالص شود؛ درنتيجه حتي مبلغي هم هم به تحويل گيرنده 
نفت مي پردازد. اين فرايند در نهايت به ثبت ارقام منفي روي 
تابلوي معامالت فيوچرز نفت منجر مي شــود. البته واضح 
است فروشنده نفت از قبل مبلغ جريمه را از خريدار يا دارنده 
موقعيت خريد در بازار فيوچرز دريافت كرده پس قيمت منفي 
ثبت شده روي تابلوي بورس، در واقع بخشي از سودي است 
كه فروشنده به واسطه فروش اوراق فيوچرز نفت روي قيمت 

باالتر، قبال كسب كرده است.

اثر نوسان قيمت نفت آمريكا بر آينده اقتصاد ايران و جهان چيست

همشهري پاسخ مي دهد؛ در بازار طالي سياه چه مي گذرد

ابهام زدايي  از نفت مفت
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حسن روحاني، رئيس جمهور ديروز در جلسه اقتصادي دولت خواست 
تا در دادن تسهيالت به كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا سختگيري وام

نشود و پيچيدگي هاي اداري را كم كنند. او گفت كه ترتيبي اتخاذ شود 
اين تسهيالت با تضامين ساده و بدون پيچيدگي هاي اداري به نحوي كه شفافيت الزم 
و اطمينان از حفظ اشــتغال كارگران را تضمين نمايد، ارائه شود. به گزارش پايگاه 
اطالع رســاني دولت، روحاني با تأكيد بر ادامه سياست هاي اقتصاد مقاومتي و اتخاذ 
سياست هايي در جهت جهش توليد، توسعه و صادرات غيرنفتي با توجه به افزايش 
تقاضاي جهاني در برخي محصوالت غذايي، بهداشــتي و دارويي را ضروري خواند. 
روحاني پس از گزارش رئيس كل بانك مركزي درباره آخرين وضعيت دريافت وام از 
صندوق بين المللي پول هم تأكيد كرد: اين تسهيالت در جهت تأمين نيازهاي مربوط 
به كاالهاي اساسي مورد نياز مردم با استفاده از سازوكار مالي اينستكس صورت گيرد. 
در ادامه جلسه پيشنهادهاي وزارت اقتصاد و دارايي درخصوص تمديد فرصت زماني 
براي تشكيل مجامع عمومي شركت ها و نيز موعد تسليم اظهارنامه هاي مالياتي در 
جهت كمك به بنگاه هايي كه به سبب شرايط بحران كرونا دچار مشكالت شده اند، 

مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
 

   تفاوت نفت برنت و نفت تگزاس
وست تگزاس اينترمديت، نوعي نفت ســبك و با كيفيت ترين نفت خام موجود در جهان است كه از قيمت آن به عنوان يكي از 
شاخص هاي قيمت گذاري در بازارهاي جهاني نفت استفاده مي شود. وست تگزاس اينترمديت جزو نفت خام هاي سبك و شيرين 
است اصطالح نفت شيرين به اين معناست كه اين نوع نفت  داراي گوگرد اندكي است. همچنين نفت سبك به اين مفهوم است 
كه اين نوع از نفت هاي خام در قياس با آب داراي وزن مخصوص پايين تري هستند يا چگالي آنان كمتر است. نفت وست تگزاس 
اينترمديت بيشترين قراردادهاي مبادله نفت خام آتي يا فيوچرز را در جهان به خود اختصاص داده؛ ساالنه بيش از 300ميليون 
قرارداد آتي مبتني بر اين نفت در دنيا مورد مبادله قرار مي گيرد درحالي كه ميزان معامالت آتي كاغذي نفت برنت رقمي معادل 
70ميليون قرارداد آتي است. بنابر اين وســت تگزاس اينترمديت بزرگ ترين بازار نفت كاغذي جهان را از نظر حجم مبادله 
داراست و از اين نظر از نفت خام برنت بسيار جلوتر است. اما در مقابل، نفت خام برنت نيز نوعي نفت خام سبك است كه از درياي 
شمال استخراج مي شود و مبناي قيمت گذاري جهاني است. نفت برنت گزينه اي مناسب براي توليد بنزين، گازوييل و نفت سفيد 
است. بيش از ١30 نوع نفت خام در جهان وجود دارد اما نفت وست تگزاس اينترمديت و برنت جزو نفت خام هاي سبك و شيرين 
هستند كه به دليل سهولت نسبي پااليش، مطلوب ترين نوع نفت خام هستند. مقدار گوگرد نفت برنت بيش از نفت وست تگزاس 
اينترمديت و كمتر از نفت اوپك است.قيمت نفت ايران معموال در محدوده اي بين قيمت كشف شده براي نفت برنت و قيمت كشف 

شده براي سبد نفتي اوپك تعيين مي شود.

سخت نگيريد، زودتر وام بدهيد
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زهرارفیعي
خبرنگار

سرنوشت يوزپلنگ هاي ايراني با 
حیات
انقراض گره خورده اســت. حاال وحش

پيش بينــي مي شــود كمتر از 
30قالده از اين گونه حفاظت شــده در كشور 
وجود دارد كه در زيستگاه هاي تخريب شده  با 

مرگ در انزوا دست و پنجه نرم مي كند.
تنها مركز پرورش يوزپلنگ آسيايي در ايران، در 
هفته هاي اخير يوزهايش را با اين استدالل كه 
در مهم ترين زيستگاه، احتمال موفقيت تكثير 
بيشتر اســت، از تهران راهي توران در سمنان 
كرد. اين اقدام كه در بدو امــر پنهاني صورت 
گرفت، توجه همگاني را به يكي از حساس ترين 
پروژه هاي سازمان محيط زيست جلب كرد. اين 
پروژه كه هزينه هاي بســياري از سوي مردم و 
تشكل هاي غيردولتي براي موفقيت آن صرف 
شــده تا كنون به هيچ نتيجه اي نرسيده است؛ 
درحالي كه جمعيــت يوز با توجه بــه فراواني 
مخاطراتي كه در زيستگاه هايش در ايران دارد، 
از 300قالده در ســال 74به 30قالده در سال 

95رسيده است.
از آنجايي كه ايران در منقرض كردن 2 گربه سان 
ديگر يعني شير و ببر موفق بوده، بيم آن مي رود 
كه اين گونه گربه نيز در هياهوي اختالف نظرها و 

مخاطرات محيطي جان سالم به در نبرده و الي 
چرخ دنده هاي انقراض بزرگ كه ناشي از توسعه 

ناپايدار در دنياست، نابود شود.
الكساندر اسليوا، متخصص گربه سانان اتحاديه 
جهاني حفاظت از طبيعت )IUCN( نيز در يك 
فايل صوتي كه براي همشهري ارسال شده است 
از نحوه انتقال يوزهاي ايران، دلبر و كوشكي ابراز 

نگراني كرده است.

زادآوريدراسارت؟
مشــاور پيشــين پروژه بين المللي حفاظت از 
يوزپلنگ آسيايي 7 ماه پيش اعالم كرد، احتمال 
مي رود يوزهاي در اســارت در پارك پرديسان 
تهران به منطقه حفاظت شده اي در يزد منتقل 
شوند، چون در اين منطقه يوزهاي نر بيشتري 
وجود دارند و مي تــوان از تنوع ژنتيك يوزهاي 
نايبندان، راور و كالمند براي تكثير در اسارت 

يوزها استفاده كرد.
به اعتقاد باقر نظامي »توران مهم ترين منطقه 
در زاد آوري يوزپلنگ هاست و بهتر است براي 
انتقال، به آن زيســتگاه آســيب وارد نكنيم.« 
اما در هفته هاي اخير بــه ناگهان محل انتقال 
يوزها تغيير كرد و 3 يوز كوشكي، دلبر و ايران 
به فنسي 400متري كه به چند قسمت تقسيم 
شده، برده شده اند. اما به گفته مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيســت در نهايت قرار اســت 
آنها در محوطه اي فنس كشــي شده با وسعت 
750هكتار با چندين راس آهو، رهاسازي شوند؛ 
اين در حالي اســت كه هيچ كدام تجربه اي از 

شكار در طبيعت را ندارند.
انتقــال يوزها به محوطه اي محصور شــده در 
زيستگاه اصلي شان در ايران به اعتقاد برخي از 
كارشناسان اقدامي غيرضروري بوده است. به 

گفته ايمان معماريان، دامپزشك حيات وحش 
كه مدتي وظيفه رســيدگي به يوزهاي ايراني 
را داشته اســت، »بزرگ ترين مراكز تكثير در 
اسارت يوزپلنگ هاي آفريقايي، هزاران كيلومتر 
آنطرف تر در باغ وحش ملي »اسميت سونين« 
واشــنگتن قرار دارد. محل تكثير در اســارت 
ربطي به زيستگاه آن ندارد. بلكه بستگي بسيار 
زيادي به شــرايط نگهداري مانند نوع تغذيه، 
بموقع بودن داروها و مكمل ها و همچنين تعبيه 
مكان هايي براي پنجه كشي، پنهان شدن، نوع 

فنس و... دارد.« 
شهاب الدين منتظمي، مديركل حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اين 
سؤال همشهري كه برنامه تكثير در اسارت يوزها 
با توجه به شكننده بودن جمعيت يوزپلنگ هاي 
آزاد در پارك ملي توران چيســت؟ اعالم كرد: 
قرار نيست براي موفقيت تكثير در اسارت دست 
به طبيعت توران زده شود. بلكه اصلي ترين كار 
شناسايي و پايش نقطه اي و مستمر زيستگاه در 

برنامه هاي سازمان خواهد بود.
اما به گفته عبدوس، مدير اســتان ســمنان 
سازمان هيچ مكاني بهتر از توران براي زادآوري 
يوزپلنگ  هاي انتقال يافته نيســت؛ بنابراين 
سايتي براي استقرار »ايران«- يوزپلنگ ماده 

و جواني كه در 8ماهگي از دســت قاچاقچيان 
نجات پيدا كرد- طراحي شده تا يوزپلنگ نر را 

به سمت خود جذب كند.
مســئوالن ســازمان حفاظت محيط زيست 
اميد خود را بــراي زادآوري دلبر و كوشــكي 
يوزپلنگ هاي ماده و نر اســير 8  و 10ساله از 
دســت داده اند و از آنها فقط بــراي موفقيت 
باروري ايران استفاده خواهند كرد. براي تكثير 
در اســارت آنچنان كه مديران اين ســازمان 
مي گويند، نيــاز به 20تا 30قــالده يوزپلنگ 
است. اين در حالي اســت كه در ايران براساس 
خوش بينانه ترين پيش بيني ها كمتر از 30قالده 
يوزپلنگ آسيايي در تمام زيستگاه هاي كشور 

وجود دارد.
يكي از مهم ترين مشكالت يوزها در ايران و حتي 
در آفريقا، كم بودن تنوع ژنتيك در زيســتگاه 
اين گونه اســت. بــه گفته ايمــان معماريان، 
دامپزشك حيات وحش، اين عامل باعث شده 
است كه گونه يوزپلنگ سريع تر رو به انقراض 
برود و از آنجا كه جمعيت يوز آســيايي بسيار 

كمتر از يوز آفريقايي اســت، اين مشكل 
در گونه آسيايي بيشــتر خود را نشان 

مي دهد.
معماريان در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: اينكه از يــك قالده يوز ماده 
)ايران( در بهتريــن حالت10توله هم 

توليد شــود بــه هيچ وجــه باعث 
پايداري و حفــظ جمعيت يوزها 
در كشور نخواهد شد. ضمن اينكه 
به جز يك مورد در كشور نامبيا كه 
آن هم فقط زنده مانده است، هيچ 
تجربه موفقي در هيچ نقطه از آسيا 
و آفريقا در مورد تكثير در اسارت 

يا نيمه اســارت يوزها وجود 
نــدارد كــه بتوان 

گفت يوزپلنگ 
با موفقيت در 
طبيعت آزاد 
رهــا شــده 

است. اين مورد هم البته مربوط به زيستگاه هاي 
حفاظت شده تر در آفريقاست، نه زيستگاه هاي 
تخريب شده يوز در ايران كه همچنان مشكالت 

خود را دارند.
به گفتــه او، بايــد حداقــل 30ژن متفاوت از 
يوزپلنــگ را تكثير كرد تا بتــوان به موفقيت 
نزديك شد كه با وجود يك قالده ماده از اين گونه 

چنين اتفاقي رخ نخواهد داد.
ايمان معماريان مي گويد: تكثير يوزهاي خواهر و 
برادر مثل ازدواج هاي فاميلي و بسته در انسان ها 
باعث بروز بيمــاري و ناهنجاري هاي ژنتيك و 
حساسيت به بيماري ها مي شود. جمعيت هاي 
با تنوع ژنتيك كم، به مرور از بين مي روند. با اين 
حساب شانس تناوب نسل يوزها در طبيعت اگر 
نگوييم صفر، بسيار نزديك به صفر است. البته 
مشــاوران بين المللي كه وضعيت يوزهاي در 
اسارت ايران را بررسي كردند، بعد ها توانستند 
در آمريكا لقاح خارج رحم اين گونه را با موفقيت 
انجام دهند و جنين به وجود آمده را به بدن يك 
يوز منتقل و توله يوز جديدي تكثير كنند. علم 
روز دنيا براي يوزها قابل اجراست به شرطي 
كه ما گامت هاي متنوع از طبيعت بتوانيم 

ذخيره كنيم.

»ايران«ازخرگوشميترسد
درمدت 6 و نيم سالي كه 3 
يوزپلنگ در پارك پرديسان 

تهران به سر مي بردند، 
اقدامــات 

زيادي براي باروري آنها انجام نشد. دلبر دوبار 
باردار شد و هر دو بار پروژه با شكست مواجه شد. 
به گفته ايمان معماريان، دامپزشك يوزها، در 
اين دو بار يك دهم درصد از برنامه هايي كه براي 
آماده كردن يوزها براي بــاروري درنظر گرفته 
شــده بود، اجرا نشد. در ســمنان هم امكانات 
تخصصي وجود ندارد. ضمن اينكه با فنس هاي 
موجود كه پوشش مناسب ندارد، هر يوز نر كه 
بخواهد وارد محوطه شود، ممكن است به خود 

آسيب وارد كند.
يوزها در طبيعت 10سال و در اسارت با رعايت 
رژيم غذايي مناســب و مراقبت هاي پزشكي و 
شرايط مناسب تا 20سال مي توانند زنده بمانند. 
ايمان معماريان در اين بــاره مي گويد: تنوع در 
جيره غذايي اين 3 قالده يوز بسيار اهميت دارد. 
مديريت توازن در جيره غذايي يوزهاي اسير با 
ماست. آنها توان شــكار كردن ندارند. ايران كه 
از 8ماهگي در اســارت بوده حتي از خرگوش 
مي ترسد. رها كردن آنها در شرايط نيمه اسارت 
آن هم در فنس گورخرها كه نياز به ترميم دارد 
و ممكن است ســگ و گرگ به آن وارد شود، 

مي تواند به آنها آسيب وارد كند.

تكثیردراسارتيوزهايآسیاييباشكستمواجهشدويوزهايايراني
منقرضميشوند

ابرازنگرانيكارشناساتحاديهجهانيحفاظتازطبیعت،ازشیوهانتقال
يوزهايايرانيبهسمنان

پاسخ اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت به همشهري درباره انتقال  يوزها

»وينستوندرمرو«مشاورپروژهتكثیردراسارتيوزپلنگآسیايی
از»تراستحیاتوحشدرمعرضخطرآفريقایجنوبی«)EWT(نیز
درنامهایبهسواالتهمشهريدرموردانتقالسهيوزپلنگآسیايي

پاركپرديسانبهپاركمليتورانپاسخداد.
آياEWTموافقجابجايیيوزپلنگهايپاركپرديسانبهسمنان

بود؟
اينپروژهايرانیاســتوماتجهیزاتوشرايطسمنانرامشاهده
وبررسینكردهايم.توصیهماهمیشــهاينبودهكه»ايران«بايك
يوزنرازحیاتوحشدرمحوطهفنسكشینگهداریشود.محوطه
نبايدكوچكتراز50كیلومترمربعباشــدتاازحداكثرپتانسیل
تكثیراستفادهشود.داليلمنطقیماناشــیازتجربههايماندر
آفريقایجنوبیوبرخیمقاالتاست.تولیدمثليوزپلنگهابسیار
چالشبرانگیزاستونمونههایموفقبعدازدهه1970بهدستآمده
است.تعدادكمیازآنهاموفقیتآمیزبودهوبهلحاظتاريخی،فقط
15درصدازيوزهایوحشیبهاســارتدرآمدهتوانستهاندتولید
مثلموفقیبايوزهایدراسارتداشتهباشندوژنشاندر»مخزن

ژنیيوزهایدراسارت«ذخیرهشــود.امروزهتقريبا20درصداز
يوزپلنگهاكهشامليوزهایآمريكایشمالینیزمیشودباموقعیتی
مشابه،موفقبهتولیدمثلشدهاند.بهنظرنمیرسدچالشهایتكثیر
درطبیعتبهمانندتكثیردراسارتباشد.درطبیعت،يوزهایماده
قدرتباروریبااليیدارندبهطوریكه95درصدازمادههاموفقبه

دنیاآوردنتولههايشانشدهاند.
آياجعبهحمليوزهامناسببود؟

ماقبالًبیشاز300يوزپلنگوحشیراجابجاكردهايموجعبهاستفاده
شدهكاماًلمناسببهنظرمیرسد.ايناطالعاترابهICS)انجمن

يوزپلنگايرانی(منتقلكردم.
آياامكاناتپاركپرديســانبرایتكثیردراسارتيوزهامناسب

است؟
بلهولیمشكلدراينواقعیتنهفتهاستكهفقط3قالدهيوزپلنگ

دراسارتداريد.بنابرايناحتمالموفقیتكماست.
آياتجهیزاتسايتتكثیردراسارتسمنانمناسباست؟

تاسیساتسمنانرانديدهام.

ث
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متــن كـامـل در سایت

اجرای بزرگ ترین پروژه بازآفرینی شهری در سنندج
محمدصدیق ثابتی، مدیرکل راه وشهرسازی کردستان گفت: پروژه انبار غله در مساحتی حدود ۲۸ هکتار که با اراضی 
پیرامونی به ۳۲ هکتار خواهد رسید، مشهور به پروژه هفت باغ به عنوان 
بزرگ ترین پروژه بازآفرینی شهری کشور در سنندج اجرا خواهد شد.
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کارگران؛ کار رفته، گرانی مانده
کارگران به عنوان قشری آسیب پذیر که در خط مقدم تعدیل ها و اخراج ها پس از آغاز بحران کرونا قرار گرفته اند، این روزها نیازمند حمایت جدی تر دولت هستند

روزنه

مصوبه جنجالی مزد 99
 مصوبه تعیین حداقل حقوق کارگران برای ســال 99 
تاکنون به امضای نمایندگان جامعه کارگری نرســیده 
است. این نمایندگان معتقدند که درصد افزایش یافته 
برای حقوق قادر نیست قدرت خرید کارگران را متناسب 
با نرخ تورم سال گذشته و سال پیش رو، ترمیم کند. برای 
نمونه، سال گذشــته حقوق کارگران معادل 14 درصد 
افزایش یافت. در حالی که نرخ تورم تا پایان شــهریورماه سال گذشته معادل 42 
درصد گزارش شده است. هرچند که نرخ تورم در آغاز زمستان 98 به رقم 38 درصد 
رسید. با این حال و با وجود کاهش نرخ تورم، فاصله آن با رقم 14 درصدی افزایش 
دستمزدها، بسیار چشمگیر است. در همین حال اتفاقی که در طول برپایی نشست 
تعیین مزد رخ داده بسیار قابل تامل است، زیرا محور اصلی بحث ها در زمینه تغییر 
نرخ بن های کارگری، افزایش رقم هزینه مسکن و... بوده و در واقع بحث اصلی حقوق 
کارگران، کامال تحت  شعاع حواشی خرد شدن  حقوق کارگران رخ داده است. بدین 
ترتیب نتیجه نشست یادشده، پس از ساعت های طوالنی بحث و گفت وگو، افزایش 
21 درصد بوده که تقریبا به اندازه نیمی از نرخ تورم سال گذشته است. البته با آن که 
شورای عالی کار، افزایش21 درصدی حداقل مزد را به تصویب رسانده، اما برخی 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توافق اخیر عمال افزایش 32 درصدی در حداقل 
مزد کارگران اتفاق افتاده، به طوری که حداقل مزد به رقمی معادل 2 میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان برای سال 99 رسیده اســت. هر چند نباید از خاطر برد که استناد این 
دسته از کارشناسان اقتصادی به تغییر مزایای جانبی مزد، حق مسکن و بن خواربار 
و... بوده که مجموع دریافتی کارگران را، در صورت متاهل بودن، به 2 میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان افزایش می دهد. در حالی که مطابق آخرین مصوبه نشست تعیین مزد، 

دستمزد کارگران مجرد بسیار با درآمد متاهالن فاصله خواهد داشت.
البته واقعیت این است که دولت تمایل بسیاری برای افزایش حقوق کارگران دارد، 
اما بنیه اقتصادی بنگاه های تولیدی به دلیل مسائل متعدد کاهش یافته است. وقوع 
بحران جهانی کرونا، بخشی از توان اقتصادی کشورها را به شدت مهار کرده و افزون 

بر آن، تحریم های سیاسی و غیرانسانی بر اقتصاد ایران فشار آورده است.
در این شرایط، با نگاه منصفانه به ساختار کنونی اقتصاد کشور، می طلبد که تمامی 
دشواری ها با در نظر گرفتن موقعیت اقتصاد ملی بررسی شود. به عبارت دیگر تمامی 
تحوالت صنفی را باید در گردونه اقتصاد ملی و توان و ظرفیت آن به ارزیابی گذاشت. 
به همین دلیل نمایندگان کارگری با اقدامی مدنی از امضای مصوبات آخرین نشست 
شورای مزد، خودداری کردند. در واقع رفتارتحسین برانگیز جامعه کارگری همین 
جا پایان نیافته است، زیرا برخی از دست اندرکاران خواهان آن هستند که مصوبه 
شورای عالی مزد برای بررسی دوباره به مجلس بازگردانده شود. این گروه استدالل 
می کنند که رقم تعیین شده برای دستمزد سال 99 کامال براساس مفاد ماده 41 
قانون کار نیست، به همین دلیل از مجلس درخواست کرده اند که نمایندگان وسعت 

نظر بیشتری در بازبینی مصوبات مزدی امسال داشته باشند.
در این بین، برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این زمینه را 
تصمیمی دقیق و مناسب ارزیابی می کنند و بر این باورند که رقم تعیین شده با توجه 
به شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاه ها اتخاذ شده است. مهم تر آن که رقم یادشده 
می تواند مانع از رواج قراردادهای سفیدامضا در برخی از بنگاه ها شود، اما برخی دیگر 
از کارشناسان و مقامات کارفرمایی حتی به افزایش 21 درصدی حداقل مزد، واکنش 
نشان داده و آن را تهدیدی برای بنگاه های اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته اند.

شیوع کرونا در ایران نه تنها سالمت، که 
زندگی اقتصادی بخش قابل توجهی از گزارش

مردم را تحت تاثیر قرار داده اســت. 
کسادی بازار، به  زندگی میلیون ها نفر صدمه زده است. 
این آسیب را می توان در هر قشــری دید؛ از کاسبان 
مشاغل آزاد تا کارگران روزمزد و استخدامی های موقت 
و بدون بیمه که دیگر دخل و خرج شان با هم نمی خواند. 
کرونا  چــراغ هتل هــا و رســتوران ها را خاموش و 
ساخت و ســازها را هم متوقف کرده تا گره معیشتی 
کارگران فصلی همین مشاغل هم کور شود. عروسی و 
عزا ممنوع شده و نیروهای خدماتی تاالرهای ویژه این 
مراسم هم نزدیک به 2 ماه اســت که بیکار شده اند. 
کسی چیزی نمی خرد که دســتمزدی برای باربری 
بدهد و پیک های موتوری متقاضی دندان گیری ندارند. 
خیل عظیمــی از کارگران خویش فرما و شــاغل در 
مشاغل خرد، اصناف خدماتی و خانگی حاال خانه نشین 
شده اند و صف های طوالنی جلو کارگزاری های بیمه 
هم هر روز طویل تر می شود تا شاید بیمه بیکاری بتواند 
بخشی از مشکالتشان را حل کند. تقال برای ادامه کار 
نیز بازی با مرگ است چراکه کرونا همچنان سالمت 
همه را تهدیــد می کنــد. اتفاقی کــه در مناطق و 
استان های محروم به دلیل نبود بازار کار و مشکالت 
همیشگی اقتصادی شرایط معیشتی را سخت تر از قبل 
کرده است. گزارش همشــهری از بررسی وضعیت 

کارگران برخی استان های کشور را در ادامه بخوانید.

روزهای دشوار کارگران در قطب صنعت
  سید مرتضی احمدپور - آذربایجان شرقی: 
استان آذربایجان شرقی، بنابر اعالم اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به 7۰۰ هزار نفر بیمه شده 
تامین اجتماعی دارد و عــالوه بر این، انجمن صنفی 
کارگری تبریز نیز تعداد کارگران ساختمانی را حدود 

15۰ هزار نفــر اعالم می کند که 
اکثر آنان بیمه نیستند. در روزهای 
اخیر کارگاه هــا و کارخانه های 
استان کم و بیش شــروع به کار 
کرده اند، اما بسیاری برای حفظ 
فاصلــه اجتماعی، بــا حداقل 
ظرفیت کار می کنند و این موضوع 
امنیت شغلی کارگران را به خطر 

انداخته است. 
کارگــران بیکار شــده و روزمزد 
ســاعت 7 صبح بــه میدان های 
کارگری شهر می روند و ساعت ها 

در انتظار کارفرما می نشینند. در این میدان ها خبری 
از رعایت فاصله اجتماعی نیســت و می توان صدها 
کارگر بیکار را مشاهده کرد که برخی حتی حاضر به 
کار کردن با نصف یا یک سوم دستمزد روزانه هستند. 
آنگونه که هاشم، یکی از کارگران منتظر کار در ایستگاه 
کارگری ماراالن، می گوید خبری از کارفرما هم نیست 
و همه از ترس کرونا کار ساختمانی را تعطیل کرده اند.

مصطفی، یکی دیگر از کارگران، از بی توجهی مسئوالن 
و تشکل های کارگری گله  مند است و یادآور می شود: 
در میان جمعیتی که برای کار آمده اند عالوه بر کارگران 
ساختمانی از دیگر صنوف کارگری مانند تحویل دار 
رستوران تا کارگر قنادی هم حضور دارند که اصال کار 
ساختمانی بلد نیستند و برای فرار از بیکاری به اینجا 
آمده اند و البته فرصت های کار را هم محدود می کنند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می گوید: 
سهم خدمات در اقتصاد استان حدود 4۰ درصد است 
و در هفته های اخیر اغلب کارگران این بخش با توجه 
به تعطیلی واحدهای خدماتی، از جمله رستوران ها، 
بیکار شده اند. میراحد حسینی ادامه می دهد: از هشتم 
فروردین ثبت بیمه بیکاری از طریق ســامانه »ثبت 
درخواســت برقراری بیمه بیــکاری« در حال انجام 
است تا تجمع افراد در ادارات مربوطه به حداقل برسد 
و فاصله گذاری اجتماعی هم رعایت شود. بخشی از 
کارگران روزمزد و کارگران ساختمانی که بیمه ندارند 
از خدمات بیمه بیکاری هم محروم خواهند بود. همه 
تالش این اداره کل متمرکز بر بازگشت به کار این افراد 

و حل مشکل بیکاری است.

بیکاری کارگران بخش خدمات در اردبیل
  پوپک قاسمی - اردبیل: کارگران که از اقشار 
کم درآمد جامعه محســوب می شــوند، این روزها با 
مشکالت زیاد ناشــی از بحران ویروس کرونا دست و 

پنجه نرم می کنند.
یکی از بانوان که کارگر خدمات منزل است می گوید: 
هر سال در آستانه عید سرمان خیلی شلوغ می شد و با 
وجود کار طاقت فرسا، دل مان به درآمد اسفند خوش 
بود اما امسال مدتی اســت خانه نشین شده ایم و من 

حتی هزینه کرایه خانه را هم نمی توانم تامین کنم.

قاسم رحیمی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان، با بیان این که کار پاالیش ثبت نام کارگران 
بیکار شده در ســامانه بیمه بیکاری در جریان است 
به همشــهری می گوید: آمار دقیق بیکاری کارگران 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا بعــد از پرداخت بیمه 
بیکاری برآورد می شــود، اما تخمین زده می شــود 
این میزان بیش از هزار نفر باشــد. وی ادامه می دهد: 
عده ای از مشاغل مانند رانندگان، 
بیمه خویش فرما دارند و جزو آمار 
کارگری محسوب نمی شوند، اما 
مشکل بیکاری برای آنها نیز پیش 
آمده است. رحیمی با بیان این که 
اکثر واحدهای تولیدی با رعایت 
نکات بهداشــتی همچنان فعال 
هســتند و ضدعفونی و بررسی 
سالمت کارگران با نظارت جدی 
و دقیق انجام می شود، می افزاید: 
حوزه آسیب پذیر اشتغال، بیشتر 
بخش خدمات و کسب و کارهای 

خرد بوده است.

کارگران؛ قشر آسیب پذیر جامعه
  فتانه احدی - البرز: استان البرز با داشتن 35۰۰ 

واحد تولیــدی و صنعتی یکی از 
قطب های صنعتی کشور است و 
13۰ هزار کارگر در این واحدهای 
تولیدی و صنعتی مشــغول به 
کارند. اگر کارکنان مراکز خدماتی 
را نیز در نظر بگیریم، حدود 4۶۰ 
هزار نفر از جمعیــت 3 میلیون 
نفری استان را کارگران تشکیل 
می دهند که نشان دهنده اهمیت 

آسیب پذیری این قشر  است.
علی مســلمی، کارگــر البرزی، 
می گویــد: بیــن کارمنــدان و 

کارگران فرق زیادی وجود دارد، اما همه ما انســان 
هستیم و حداقل در شــرایط کنونی جامعه باید با ما 
یکسان برخورد شود. دولت فقط برای کارمندان دولتی 
بخش نامه و قانون صادر می کند، اما از حال کارگران 
غافل است. محمد روســتافر، کارگر روزمزد البرزی، 
نیز می گوید: کارم را از دست داده ام. باید چند ماه صبر 
کنم تا همه چیز به روال عادی برگردد، اما در این چند 
ماه چگونه زندگی کنــم؟ دبیر اجرایی خانه کارگری 
کرج با اشاره به دغدغه کارگران و بازنشستگان بابت 
تاخیر و بالتکلیفی حداقل دستمزد سال 99 می گوید: 
شرایط حاد شیوع کرونا، بهانه مضاعف کم کاری برخی 
مسئوالن شد و در این بین صدای مظلومیت جامعه 
کارگران و بازنشستگان در مشخص شدن اضافه حقوق 
کارگری، شنیده نمی شود. فرشاد اوجانی می افزاید: 
متاسفانه حقوق کارگران و بازنشستگان، که 53 درصد 
از جمعیت کشور را شــامل می شوند، در سال جاری 
تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفت. حداقل دستمزد 
کارگران در ســال 99 همچنان بالتکلیف است، در 
صورتی که بر اساس ماده 41 قانون کار، باید تا پایان 

سال گذشته، دستمزد کارگران مشخص می شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرج می گوید: در این زمینه 
الزم است مواردی چون همکاری سازمان امور مالیاتی 
و خدماتی برای معافیت پرداخت مالیات و هزینه آب 

و برق 3 ماه ابتدای ســال 99 تمامی صنوف کارگری 
و واحدهای تولیدی اجرا شــود تا مشکالت این قشر 

پرتالش جامعه اندکی کاهش یابد.

موج اخراج و بیکاری کارگران در قم
  روح اهلل کریمی – قم: کرونا در قــم نیز مراکز 
خدماتی را به تعطیلی کشاند. بسیاری از کانون های 
کارگری یا کامال تعطیل شــدند یا ساعت کاری را به 
حداقل رساندند و کارگران هم ناخواسته اخراج شدند. 
یکی از روســای کانون انجمن های صنفی می گوید: 
حدود 5۰ درصد از کارگران خدماتی شــاغل در این 
مراکز، شب عید بیکار شدند و با موج اخراج کارگران 
مواجه شدیم.  اکبر شوکت معتقد است که چون این 
کارگران قــرارداد محکم و ثبــات کاری ندارند، این 
بیکاری به معنای اخراج است. وضع کارگران روزمزد 
اسفناک تر است. میدان شــهید امینی بیات یکی از 
محل های تجمع کارگران روزمــزد منطقه نیروگاه 
است. از یک سو نداشتن بیمه و سابقه شغلی و ثبت 
نشدن نامشان در سازمان های حمایت صنفی آنها را 
از دریافت خدمات رفاهی محروم کرده، از سوی دیگر 
نگرانی از ابتال به ویروس کرونا باعث شده کارهایی که 
به این کارگران سپرده می شد به روزهای پس از کرونا 

موکول شود.
یکی از این کارگران که 2۰ سال 
روزمزد کار کرده، می گوید: 2ماه 
است که هیچ کس سراغ کارگران 
روزمزد نمی آیــد. از صبح کنار 
میدان، بیکار می نشینیم و غروب 
با دســت خالی به خانه می رویم. 
همه کســانی که اطــراف این 
میدان برای کارگری ایستاده اند، 
مســتاجرند. می گویند با کدام 
درآمد در خانه بمانیم؟ چه کسی 
خرج زن و بچه های ما را می دهد؟ 
ما حتی پول نداریم برای خودمان 
دستکش و ماسک بخریم. مسن ترین کارگر اطراف 
این میدان ۶۰ ســاله است. او از ســاماندهی نشدن 
کارگران روزمزد گالیه دارد و می گوید: به کســانی 
که درآمد آنها به دلیل شیوع کرونا قطع شده، 2۰۰ تا 

۶۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت 
می شــود. وقتی اطالعات ما در 
نهادهای حمایتی و صنفی وجود 
ندارد، چگونه می خواهند کارگران 

روزمزد را شناسایی کنند؟
رئیس انجمن صنفی استادکاران 
و کارگران ســاختمانی قم نیز با 
انتقاد از حمایت نشدن کارگران 
در روزهــای کرونایــی اظهــار 
می کند: بیش از نیمی از کارگران 
ساختمانی بیکارند و نیمی دیگر 

بدون ماسک، دستکش و تجهیزات پیشگیرانه مشغول 
به کارند.  عباس شــیری می گوید: با وجود این که در 
نامه ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئوالن 
استان قم خواستیم برای معیشــت کارگران فکری 
کنند، متاســفانه تاکنون اقدامی انجام نشده است و 

کارگران در مضیقه هستند.

 بالتکلیفی کارگران در مازندران
  اشکان جهان آرای - ســاری: محل استقرار 
کارگران روزمزد در شــهرهای مختلــف مازندران 
چند  روزی اســت که در قرق تجمع این قشر ضعیف 
و کم درآمد جامعه است. محسن.م، 32 ساله، که در 
میدان خزر ساری با تعدادی از کارگران روزمزد دیگر 
در انتظار پیشــنهاد کار روزانه است، می گوید: دولت 
اعالم کرده که از کارگران روزمزد حمایت می کند و 
بسته معیشتی می دهد، اما اصال اطالعاتی از ما گرفته 

نشد که بخواهند به حساب مان مبلغی واریز کنند.
در حالی که 14 فروردین »مهدی رازجویان« معاون 
عمرانی استاندار مازندران، اعالم کرده بود شهرداری ها 
موظف به شناســایی کارگران روزمزد در هر شهر و 
معرفی آنها برای دریافت بســته معیشتی هستند، 

بررســی های میدانی و پیگیری ها نشان می دهد که 
بخش بسیار زیادی از کارگران روزمزد، که این روزها 
جویای کارند، هنوز دیده نشــده  و نام شان در جایی 

ثبت نشده است.
در بین ایــن کارگران می توان افراد دارای شــرایط 
دریافت بیمه بیکاری را هم دیــد. »علی اکبر.ش« 
کارگر 38 ساله فعالیت های ساختمانی، می گوید در 
یک واحد تولیدی کار می کرد که به دلیل وضعیت 
کنونی تعطیل شده اســت و کارفرما نیز اعالم کرده 
بهتر اســت از بیمه بیکاری 3 ماهه استفاده کند. اما 
او از واریز نشــدن مقرری بیمه بیکاری گالیه دارد 
و می گوید: حدود 2 ماه است که بیکاریم و دریافتی 
نداریم. دولت می گوید باید بررسی ها انجام گیرد تا 
مقرری 3ماهه پرداخت شود. تکلیف مخارج ما در این 
2 ماه چه می شود؟ هر روز به امید واریز شدن مقرری 
بیمه بیکاری نسیه خرید کنیم؟ پاسخ به این پرسش 
را »حسن فالحی« معاون روابط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مازنــدران می دهد و می گوید: 
تاکنون حدود 23 هزار نفر از مشموالن قانون کار در 
مازندران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری 3ماهه 
ثبت نام کردند، اما با توجه بــه این که بیمه بیکاری 
به شاغالن 1۰ رسته شغلی پرداخت می شود، تعداد 
مقرری بگیران پس از پاالیش، توســط وزارت کار، 

کمتر از تعداد ثبت نام کنندگان خواهد بود.

دستان خالی کارگران روزمزد
  مهدیه صالحی- مرکزی: یکی از قشــرهای 
آسیب  دیده در بحران ناشی از ویروس کرونا در استان 
صنعتی مرکزی که بیش از 28۰۰ 
واحد تولیدی بزرگ و کوچک را در 
خود جای داده، کارگران هستند. 
این در حالی اســت که کارگران 
روزمزد از امکانات وعده داده شده 
از سوی دولت نیز بی بهره مانده  
و دستشــان خالی و برای تأمین 
معیشت خود با مشــکل روبه رو 

هستند.
علی، یکی از کارگران روزمزد، با 
اشاره به این که قبل از بحران کرونا 
هم به دلیل رکود اقتصادی و کاهش ساخت و ســاز با 
مشکل روبه رو بوده اند، بیان می کند: حال با این شرایط 
اقتصادی و نبود کار مشکالت چند برابر شده و حتی 
برای تأمین مواد غذایی هم مشکل داریم. محمود یکی 
دیگر از کارگران روزمزد اســت که می گوید: عالوه بر 

این که در خرید مایحتاج معمولی 
زندگی درمانده شده ام، همسرم 
هم بیمار شده و نمی توانم برای 
انجام آزمایش هایش هزینه کنم 
و همین موضوع شرایط را برایم 

سخت تر کرده است.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه 
می گویــد: کارگران از اقشــار 
آســیب پذیر جامعه هستند و 
شــرایط کرونایــی امــروز نیز 
وضعیــت معیشــتی آنهــا را 
دگرگون و ســخت کرده است. 

داود میرزایی، با اشــاره به این که هنوز آمار رسمی 
از بیکاری کارگران قراردادی و روزمزد در دســت 
نیســت، اظهار می کند: دولت در همه موارد مانند 
انتخابات و مشــارکت های اجتماعــی از کارگران 

انتظارات ویژه دارد و در سخنرانی های خود از این 
قشر به عنوان خط مقدم جبهه اقتصاد یاد می کند، 
اما اکنون کارگران، به خصوص کارگران روزمزد، به 

فراموشی سپرده شده اند.

ثبت نام 7 هزار همدانی برای دریافت بیمه بیکاری
  فاطمه کاظمی - همدان: پس از شیوع ویروس 
کرونا، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی مجبور 
به تعطیلی واحدهای خود شدند و طبیعتا اولین قشری 
هم که بیکاری را تجربه کردند، کارگران بودند. حاال 
تعداد کارگران ساختمانی که هر روز ۶ صبح کنار تپه 
تاریخی هگمتانه صف می کشند تا حداقل برای یک روز 
به کار گرفته شوند، خیلی بیشتر از قبل شده، اما مشکل 
این جاست که کارهای ساختمانی هم موقتا تعطیل 
شده است. یک کارگر که حاال به دلیل تعطیلی واحد 
فعالیتش از کار بیکار شده، می گوید: تصمیم گرفتم تا 
بهتر شدن وضعیت، کار ساختمانی انجام دهم اما هر 
روز در کنار کارگران دیگر می ایستم و عصر دست خالی 

به خانه برمی گردم، چون کار نیست.
یکی دیگر از کارگران، که در یــک واحد عرضه مواد 
غذایی مشــغول به کار اســت، می گوید: من از کارم 
اخراج نشده ام، اما روزمزد کار می کنم و اضافه درآمدم از 
انعامی است که خریداران می دهند. حاال که بازار کساد 
است، دیگر این انعام را ندارم و صاحب کارم برای دادن 
حقوق ماهانه اذیتم می کند. بیمه هم نیستم که به بیمه 
امیدوار باشم. دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با تشریح 
وضعیت کارگران استان به همشهری می گوید: نزدیک 
به 7 هزار نفر در همدان در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام 
کرده اند و باید دید چند نفر از آنها موفق به دریافت بیمه 

بیکاری می شوند.
چنگیز اصالنی اضافه می کند: از زمان شیوع کرونا در 
ایران مسئوالن وعده های زیادی در رسانه ها داده اند، اما 
در عمل چیزی مشاهده نمی شود. مشکالت کارگران 
نیز محدود به امروز و فردا نیست، بلکه این قشر باید 
آنقدر حمایت شوند که در بحران های مختلف تا این 

اندازه آسیب پذیر نباشند.

آمار روبه افزایش کارگران بیکار
ابعاد آسیب های اقتصادی شیوع کرونا، برآورد دقیق 
از خسارات آن را سخت کرده است. اگر چه هنوز آمار 
روشنی از شمار شهروندانی که شغل شان را  از دست 
داده اند در دست نیست، با این همه اطالعات ثبت نام 
بیکاران در سامانه تامین اجتماعی نشان می دهد که 
تاکنون بخش زیادی از کارگران 
به جمع بی کاران افزوده شده اند. 
به نظر می رســد این آمار  که رو 
به افزایش است، صرفا مربوط به 
افرادی است که مشمول قانون 

کار می شوند. 
چندی پیش کمیســیون ویژه 
حمایت از تولید ملی در مجلس 
مقرر کرد عالوه بــر اختصاص 
تســهیالت به کارگران رسمی، 
بســته های حمایتــی بــرای 
کارگــران روزمــزد و کســانی 
که قرارداد رســمی ندارند نیز 
پیش بینی شــود، اما توضیحی دربــاره چگونگی 
شناسایی این افراد داده نشــده؛ کارگرانی که بیمه 
بیکاری هم ندارند و این روزها شــرایط سختی را 

می گذرانند.

خیل عظیمی از کارگران 
حاال خانه نشــین شده اند 
و صف هــای طوالنی جلو 
کارگزاری های بیمه هم هر 
روز طویل تر می شود تا شاید 
بیمه بیکاری بتواند بخشی از 

مشکالتشان را حل کند

هــر روز می تــوان در 
میدان های شهر صدها 
کارگر بیکار را مشاهده 
کرد که ســاعت ها در 
انتظار کارفرما می نشینند 
و برخی حتی حاضر به کار 
کردن با نصف یا یک سوم 

دستمزد روزانه هستند

حداقل دستمزد کارگران 
در ســال 99 همچنان 
بالتکلیــف اســت، در 
صورتی که بر اساس ماده 
۴۱ قانون کار، باید تا پایان 
سال گذشــته دستمزد 
کارگران مشخص می شد

صنفی  انجمــن  رئیس 
اســتادکاران و کارگران 
ســاختمانی قم: بیش از 
نیمی از کارگران ساختمانی 
بیکارند و نیمــی دیگر 
بدون ماسک، دستکش 
و تجهیزات پیشــگیرانه 

مشغول به کارند

این روزها انبوه کارگران بیکار در خیابان های شهرهای مختلف مشاهده می شوند./عکس: همشهری

   بیکاری؛ سهم کارگران از کرونا
فرحناز چراغی – کرمانشاه: معیشت بسیاری از کارگران در صنوف مختلف دستخوش شرایط بحرانی ناشی 
از شیوع کرونا شده است و در این بین، کارگران روزمزد که بیمه نیستند و نمی توانند از امتیاز بیمه بیکاری 
استفاده کنند، وضعیت بدتری دارند.  محمدعلی، کارگر سالمند کرمانشاهی، می گوید: شرایط این را  که تحت 
حمایت ارگانی قرار بگیرم، ندارم. بیمه هم نیستم که تقاضای بیمه بیکاری بدهم. کرونا باعث شد دیگر کسی 
برای کار سراغ ما نیاید.  رضا کارگر ۲۸ ساله یک اغذیه فروشی هم که بیکار شده می گوید:  نزدیک ۲ ماه است 
که درآمد ندارم.  بیمه هم نیستم و در این ایام از  پس اندازم خرج زندگی و زن و بچه را داده ام. نمی دانم اگر 
پس اندازم تمام شود باید چه کنم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه می گوید: در این روزها  ۱۵درصد 
مشاغل از جمله در حوزه گردشگری دچار رکود شده اند. حسن عزیزی با اشاره به این که تاکنون 9۲۴۸ نفر برای 
دریافت بیمه بیکاری در استان ثبت نام کرده اند، اضافه می کند: بسیاری ازاین افراد واجد شرایط دریافت بیمه 
بیکاری نیستند. به عنوان نمونه، ممکن است کسی راننده تاکسی باشد، اما به دلیل رکود موجود در شرایط 

فعلی تقاضای دریافت بیمه بیکاری کرده باشد. 

  بخش تولید نیازمند حمایت دولت
فرشته رضایی - گیالن: ویروس کرونا در ۲ ماه اخیر بر اقتصاد کشور و بسیاری از مشاغل سایه انداخته است. 
در گیالن نیز کارگران برخی از کسب و کارها که طبق پروتکل وزارت بهداشت تعطیل بودند  در معرض بیکاری 
قرار دارند.  محمود- ب، کارگر یک  واحد گردشگری، که ۲ ماه است  بیکار شده، به همشهری می گوید: کارفرما 
علیرغم میل باطنی خود برخی از کارگران را تعدیل کرد و گفت به دنبال بیمه بیکاری باشیم. ما هم در سامانه 
تامین اجتماعی ثبت نام کردیم، اما تاکنون پاسخی نیامده است.  علیرضا -ق کارگر روزمزد است و می گوید: در 
بازار پوشاک مشغول به کار بودم و حاال مدتی است بیکار شده ام. با وضعیت فعلی حتی نمی توانم دست فروشی 
کنم. کاش دولت برای من که ۳ فرزند دارم فکری کند.  در ادامه غالمرضا خوالگر، رئیس کانون شوراهای اسالمی 
کار استان گیالن، درباره وضعیت کارگران در شرایط فعلی می گوید: در روزهای اخیر حقوق ناعادالنه یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای کارگران در نظر گرفته شده که این ظلم به کارگر است، ضمن این که نماینده 
کارگری این حقوق را امضا نکرده است. همچنین برنامه ای برای کارگران بیکارشده وجود ندارد و فقط نشانی 
یک سایت برای ثبت اسامی اعالم شده است. از این رو کارگر نمی داند حقوق اسفند، فروردین و اردیبهشت 
خود را از کجا مطالبه کند.  او بیان می کند: بهتر است دولت، در شرایط اقتصادی فعلی، فکری برای حمایت 

بیشتر از بخش تولید کند تا هم به کارفرمایان و هم کارگران آسیب وارد نشود.

بیژن کیامنش
روزنامه نگار

عکس نوشت

تولید عسل در گلپایگان
تولید عسل طبیعی در گلپایگان از دیرباز مرسوم بوده است. زنبورها در این منطقه در 
ارتفاعات و دشت های پوشیده از گیاهان گون و آویشن تغذیه می کنند و زنبورداران 

عسلی مرغوب را از کندوها استخراج می کنند. 



   اسامي برخي سينماهاي قديمي تهران 
كه در 3 نقطه الله زار، جمهوري و وليعصر متروكه شده اند

ركس يا الله، شهر قشنگ، فلور، خيام، داريوش، فرخ، ادئون، اروپا، اورانوس، ايفا، پارامونت، سينه 
موند، پارك، پرسپوليس، تاج، توسكا، تيســفون، جمهوري يا نياگارا، ري، سارا، سحر، شاهين، 

شيرين، كسري، ايران، ليدو، نادر، نپتون، هماي و... .

سينماهاي تاريخي؛ نيازمند حمايت مالي و مديريتي شهر
نمي توان اين حقيقت را انكار كرد كه بسياري از سينماهاي قديمي شهر كه زماني 
مركز فرهنگي و تفريح مردم بودند، به صورت متروكه درآمده اند. حدود 90درصد 
اين سينماها در خيابان هايي از شهر واقع شــده اند كه در دهه50 از خيابان هاي 
فرهنگي شهر بودند، ولي متأسفانه به علت تصميمات نادرست مديريتي، تغيير 
كاربري داده و امروز به عنوان خيابان هاي شلوغ و تجاري شهر به شمار مي روند كه 
مراكز هنري مانند سينما در آن نمي توانند شكل بگيرند؛ ازجمله خيابان الله زار كه 
به بورس چراغ و لوستر تبديل شده اســت، خيابان جمهوري از دهه70 به صورت 
يكطرفه درآمده و واحدهاي تجاري در آن قدعلم كرده اند و خيابان وليعصر كه نماد 
ساختمان، ماشين و ترافيك شده است. براي همين صاحبان خصوصي سينماها كه 
براي احياي سينما نياز به سرمايه  دارند، با صرف هزينه هم، عمال بعد از بازگشايي 
سينما، آن مكان صرفه اقتصادي برايشان ندارد؛ چون سينماها به علت قرار گرفتن 
در فضاي غيرفرهنگي شهر، كاربري خود را از دست داده اند. از طرفي در مصوبه اي 
كه اخيرا مديريت شهري براي سينما هاي متروكه به تصويب رسانده است، مالكان 
خصوصي سينماها به علت برخورداري ملك از شرايط فرهنگي حق خريد و فروش 
ملك را ندارند. همچنين درصورت تجاري كردن ملك بايد كاربري ســينمايي و 
فرهنگي آن را تا 25سال حفظ كنند يا در جايي از شهر با صالحديد مديريت شهري 
و نياز منطقه نسبت به احداث يك مركز فرهنگي با زميني كه مديريت شهري در 
اختيار مالك مي گذارد، اقدام كنند. متضرر شدن مالي مالكان سينماهاي خصوصي، 
عدم حمايت هاي مالي و سياست هاي غلط از موانع احياي سينماهاي قديمي شهر 

هستند؛ طوري كه ما شاهد فاجعه قبرستان سينماهاي قديمي شهر هستيم.

ث
مك

شــبيه يك غرور تمام 
شده، ولي همچنان ثابت گزارش

و اســتوار است. وقتي 
مقابل چشــمانتان قدعلم مي كند با 
ديوارهــاي منحنــي و پنجره هاي 
شكسته و رنگ هاي ناپيدا، نشان از 
روزگاري دور مي دهــد كه زندگي 
جريان داشــته و در انتها، ديوارها از 
سنگ و آجر فروريختند. اين تصويري 
است كه بيش از 2 دهه در فضاي شهر 
تهــران ديــده مي شــود. تصوير 
ساختمان هاي سينماهاي قديمي و 
متروكه كه در دهه 50نماد هنر و هويت 

تهران بودند. در دهه 50، تهران شهر 
مدرن در خاورميانه بود و سينماهاي 
آن به عنوان جلوه هاي اصلي شهر با 
چراغ هاي نئون قرمزرنگ، پرچمدار 
فرهنگ به شمار مي رفتند، ولي امروز 
شــاهد ويران شــدن آن سينماها 
هســتيم. ما امروز گاهــي 10 گور 
سينمايي را در يك خيابان  مشاهده 
مي كنيم. اين گورها اغلب در جنوب 
تهران، خيابان اللــه زار، جمهوري و 
وليعصر هستند كه تعدادشان به بيش 
از 50سينما مي رسد؛ طوري كه به يك 
معضل بزرگ شهري تبديل شده اند؛ 
معضلي كه مديريت شــهري هنوز 
نتواســته بعد از چند دهه، راه حل 

مناسبي براي آن ارائه كند.

گزارشي از 3 سينماي قديمي در 3 نقطه شهر تهران كه به  صورت ساختمان هاي متروكه و بالاستفاده درآمدند

ژانر سينما متروكه
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

شهرگشت

ميدانگاه در شهري براي مردم

فضاهاي همگاني پياده شــهري مهم ترين عرصــه حضور اجتماعي 
شهروندان در يك شهر هستند و در اين عرصه ميدانگاه هاي شهري 
)ميدان هاي پياده و پالزاها( از اهميت بسزايي برخوردارند. تعامالت 
اجتماعــي در ميدانگاه ها باعث ارتقاي حس همزيســتي عمومي و 
وحدت اجتماعي و مدني جامعه شهري شده و نقش بسيار مهمي در 
تعريف و تثبيت هويت فضايي و ايجاد خاطره مشترك جمعي ميان 
شهروندان ايفا مي كند. متأسفانه از نزديك به يك قرن پيش، توسعه 
شهري ايران به شدت تحت تأثير ساخت خيابان ها، اتوبان ها، فضاهاي 
سواره و خودرومحور شــكل گرفت و فضاهاي همگاني خاص پياده و 
به خصوص ميدانگاه هاي پياده و اهميت آن در سلسله مراتب شهري و 

اجتماعي ناديده گرفته شد.
پس از تشــكيل شــوراي شــهر پنجم، كميته معماري و طرح هاي 
شهري در چارچوب رويكرد كلي توجه به حقوق عمومي شهروندان و 
بازگرداندن فضاي شهري به مردم، ايجاد و توسعه ميدانگاه هاي شهري 
را در دستور كار قرار داد كه با اســتقبال و حمايت مديران شهري در 

شهرداري تهران گام هاي اوليه در اين زمينه برنامه ريزي و اجرا شد.
در گام اول اين طرح نقاط خاصي از فضاهاي شهري موجود كه ظرفيت 
ارتقا به يك ميدانگاه فعال و پويا را با كمترين دخالت كالبدي دارا بودند، 
شناسايي  و سپس برگزاري چندين جشنواره موضوعي در قالب پروژه 
نوروزگاه ها )نوروز98( در آن فضاها برنامه ريزي شد. اين فضاها از كف 
و بستر مناسب جهت حضور و اســتقرار شهروندان برخوردار بودند و 
همچنين امكان فعال سازي  بدنه شهري در آنها با استفاده از سازه هاي 
ســبك و موقت امكان پذير بود. به اين ترتيب 3فضاي باغ فردوس، 
شــمال محور برادران مظفر )جنب سينما فلسطين( و شمال شرقي 
ميدان راه آهن انتخاب، طراحي و آماده سازي  شد تا در نوروز98 ميزبان 
3جشنواره ميداني »كودك و خانواده«، »ادبيات و هنرهاي تجسمي« 
و »اقوام ايراني« باشند. استقبال بسيار خوب شهروندان از اين اتفاق 
جديد در فضاي شهري، شوراي شهر و مديريت شهري را بر آن داشت 
تا با نيرويي مضاعف طرح توسعه ميدانگاه ها و فضاهاي همگاني شهري 
را پيگيري كند و به اين ترتيب ايجــاد 22ميدانگاه جديد وارد برنامه 
5ساله توسعه شهر تهران شد. واقعيت اينجاست كه توسعه شهرهاي 
ما در دهه هاي گذشته تا حدود زيادي خودرومحور بوده است. اكنون 
زمان آن فرارســيده كه شــهروندان مانده در ميان انبــوه خودروها 
و ســاختمان ها را به جايگاه شايســته خود در ميان فضاي شهري 
بازگردانيم. امروز ميدانگاه ها در شهر نه فقط يك فضاي همگاني جديد 
براي شهروندان، بلكه نشانه يك ديدگاه جديد به حقوق شهروندي و 

ياريگر اعاده اين جايگاه شايسته خواهند بود.

   سينماي خانواده 
هنوز هم شكل ظاهري ساختمان خود را حفظ كرده است. هر چند سردر شكسته و قفل آهني 
روي آن نشان مي دهد كه متروكه است. درست در ابتدي خيابان الله زار ايستاده، درحالي كه 
حدود 80سال از تاسيس آن مي گذرد. سينمايي كه در دوره خود به عنوان سينماي ممتاز در 
تهران شهرت داشت و به اكران فيلم هاي هنري مي پرداخت. سالن حدود 800نفري آن هنوز 
صندلي هايش باقي مانده و پرده سينما روبه روي آنهاست. زماني صندلي هاي سينما كريستال 
به صورت لژهاي خانوادگي و مستقل از هم طراحي شده بودند و در آن فيلم هاي خانوادگي مانند 
تارزان و بن هور به نمايش درمي آمدند و خانواده ها مي توانســتند با فرزندانشان به اين سينما 
بروند. براي همين به سينماي كودك و نوجوان هم شهرت داشت، ولي اكنون بيش از 10 سال 

است كه به صورت متروكه درآمده و از سالن آن به عنوان انبار تجاري استفاده مي شود.

سينماكريستال،متروپليارودكي-خياباناللهزار
   سينماي تراس دار 

از آن تصويرهايي اســت كه قلب هر مخاطبي را به درد مي آورد. ساختمان ويرانه اي كه كالغ ها بر 
فرازش مرثيه مرگ مي خوانند. رنگ سياه و سفيد تصوير همه خاطرات مردم را با خود مي برد. سينما 
سهيال يا ارم با ظرفيت 169نفري كه در زمين سينما ماياك سال 1336تاسيس شد و تراسي كه به 
سوي خيابان هاي شهر باز مي شد. آن زمان اكران فيلم ها در فصل بهار با سالن هاي در فضاي باز يا 
تراسدار رو به منظره كوه و شهر، رسمي بود كه در سينماهاي تهران رواج داشت؛ رسمي كه ديگر 
سال هاست به علت ساختمان سازي  هاي بي رويه، انبوه حجم ترافيك و ماشين اجرا نمي شود. سينما 
سهيال به عنوان محلي براي نمايش فيلم هاي فارسي شهرت داشت. سال1352 عوامل آتش سوزي 
سينما ركس قصد داشتند سينما سهيال را هم آتش بزنند. اين روزها اطراف سينما را ميله هاي فلزي 
گذاشته اند و هر روز تكه اي از آن ساختمان فرومي ريزد و قرار است سينما به برج تجاري تبديل شود.

سينماآسيا،سهيالياارم-حواليخيابانجمهوري

   سينمايي با معماري گوگي 
سينما راديو سيتي در زمان 
خــود يكــي از مجلل ترين 
و مدرن تريــن ســينماهاي 
ايران به شــمار مي رفت كه 
ســال1337 افتتاح شــد. 
ايــن ســينما در 2 طبقــه، 
بــا 200مبلمان ســينمايي 
مخمــل قرمــز، فرم هــاي 
منحني، ديوارهاي شيشه اي 
رو به منظره شــهر، ستون ها 
و كف مرمر، پلكان مارپيچي 

با معماري سبك گوگي)سبك معماري مدرن در آمريكايي جنوبي(، توسط حيدر غيايي از 
معماران پيشگام معماري مدرن طراحي شده است. هنگام افتتاح آن نمايندگان مجلس وقت 
حضور داشتند و اغلب سينمايي براي افراد مرفه جامعه بود كه در آن فيلم هاي روشنفكرانه 
آمريكايي به نمايش درمي آمد. فيلم خشــت و آينه ابراهيم گلستان نيز در همين سينما به 
نمايش گذاشته شد. اين سينما سال1352 مورد بمبگذاري قرار گرفت و سال1357 به آتش 
كشيده شد. مدتي در دهه60 از آن به عنوان داروخانه استفاده مي كردند و بعد به مصادره ارگان 

دولتي درآمد و اكنون به صورت متروكه درآمده است.

سينماراديوسيتي-خيابانوليعصر
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عضو شوراي شهر تهران از 
منطقه8 بازديد كرد و از شورا

رونــد اقدامــات منطقه 
مطلع شد.

 به گزارش همشهري، شــهربانو اماني 
به همراه مهناز اســتقامتي، شــهردار 
منطقــه8 از واحــد 137 و اســكان 
كارگري منطقــه، هايپر گل، مســير 
ويــژه دوچرخه ســواري، كارگاه توليد 
ماسك، پاركينگ زيرسطحي، كنارگذر 
بزرگراه امام علــي)ع( و ميدان حضرت 

قمربني هاشم)ع( بازديد كردند. 
در اين بازديد، اســتقامتي با تشــريح 
اقدامات منطقه در سال گذشته و احداث 
12 پروژه گفت: »احداث بوستان مسيل 
باختر به مساحت 1500 مترمربع، مسير 
ويژه دوچرخه سواري به طول 3000متر، 
پايانــه تاكســي ســه راه تهرانپارس، 
20 چشمه سرويس بهداشتي، شهربازي 

بوســتان تمدن، هايپر گل بوستان آب 
و كافي شاپ بوســتان معلم ازجمله اين 

پروژه ها بودند.«
اماني نيز با بازديد از واحد 137 منطقه 
گفت: »137 خــط ارتباط مســتقيم 
شــهروندان با مديريت شهري در طول 
شبانه روز است و براي همين از حساسيت 
خاصي برخوردار است. مردم مي خواهند 
تا درخواست هايي كه از مديريت شهري 
دارند، در كوتاه ترين زمان ممكن انجام 

شود.« 
او همچنيــن از مراحل توليد ماســك 
در مركز رشــد كه با اخذ مجوز وزارت 
بهداشت راه اندازي شــده است، بازديد 
كــرد و در جريان نحوه توليــد و توزيع 
ماسك ها قرار گرفت. عضو شوراي شهر 
تهران سپس در اسكان كارگري منطقه 
حضور يافت و از رونــد طرح غربالگري 
بيماري كوويد19 كارگران بازديد كرد و 

ضمن تقدير از فعاليت هاي سالمت محور 
منطقه، از زحمات كادر درماني كلينيك 
شبانه روزي شــهرداري و شركت شهر 
سالم كه در كنار كادر بيمارستاني به ارائه 
خدمات و غربالگري كارمندان شهرداري 
در مناطق بيســت و دو گانه مي پردازد، 

تشكر كرد.

 اماني گفت: »در اين موقعيت، شــوراي 
شهر نيز در كنار شهرداري همه توان خود 
را براي ارائه خدمات به شهروندان به كار 
گرفته اســت و آماده همراهي با وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي و 
ساير ســازمان هاي متولي براي كنترل 

شيوع كرونا ويروس است.«

معاون توسعه محله اي سازمان نوسازي 
شــهر تهــران از فراخــوان عمومي اين نوسازي

ســازمان به منظور انتخاب مشاور واجد 
صالحيت خبر داد. 

به گزارش همشــهري، ميترا كريمي، گفت: » سازمان 
نوسازي شهر تهران از شــركت هاي مهندسين مشاور 
داراي صالحيت از ســازمان برنامه و بودجه كشور، در 
زمينه طراحي )با الزام دارا بودن رتبه در گرايش معماري، 

طراحي شهري و ساير تخصص هاي مرتبط( دعوت به 
همكاري مي كند.« 

او ادامــه داد: »اين همــكاري با تمركز بــر طراحي و 
برنامه ريزي راهبردي و تدوين برنامه عملياتي پروژه هاي 
بهســازي محيطي و تأمين خدمات در محالت داراي 
بافت فرســوده و ناكارآمد شــهر تهران )به مســاحت 
جمعاً حدود 400هــزار مترمربع در قالــب پروژه هاي 
محله اي( صورت خواهد گرفــت.« كريمي عنوان كرد: 

»متقاضيــان مي توانند درصورت دارا بودن شــرايط و 
ظرفيت كاري مجاز و به منظــور ارزيابي كيفي، فني و 
مالي نســبت به واريز مبلغ 1500000ريال به حساب 
شماره 1005612212بانك شهر به نام سازمان نوسازي 
شــهر تهران اقدام و ضمن همراه داشــتن معرفي نامه 
رسمي شــركت و اصل فيش واريزي، حداكثر تا تاريخ 
13ارديبهشــت ماه به معاونت توسعه محله اي سازمان 

نوسازي شهر تهران مراجعه كنند.« 

نم جوی سبب ريزش ديوار كاخ سعدآباد شد
15 متر از طول ديوار 112 متری مجموعه كاخ سعدآباد به دليل 

نمناكی و در پــی بارش های اخير فرو ريخته اســت. در حالی كه خبر
مرمت ديوار كاخ به دليل هزينه باالی آن انجام نشــده، مديريت 
مجموعه سعدآباد، شهرداری را به دليل مديريت نكردن نهر آب اطراف ديوار و 
سرازير شدن آب به سمت پايه ديوار و در نتيجه نمناكی آن در اين مسئله مقصر 
می داند.  اين درحالی است كه شــهرداری حفاظت از ديوار را وظيفه مديريت 
مجموعه سعد آباد و خارج از وظيفه شهرداری و خشــك كردن نهر را اقدامی 

غير اصولی می داند. 
سيد حميد موســوی، شــهردار منطقه يك در گفت و گو با شهرنوشت، گفت: 
مديريت مجموعه سعد آباد توجهی به رطوبت و نمناكی ديوار نداشته كه در نهايت 
منجر به ريزش آن شده است. در صورتی كه اگر به شهرداری اطالع داده می شد 
می توانست نسبت به پيشگيری اين اتفاق كمك كند. شهرداری همواره توجه 
ويژه ای به مجموعه های ملی و باستانی دارد، چرا كه  آثار ملی متعلق به همه مردم 
است. شــهرداری عليرغم اينكه وظيفه ذاتی و سازمانی در اين باره ندارد حاضر 

به همكاری با مجموعه سعد آباد است ولی كمكی از شهرداری خواسته نشد.

بازديد عضو شوراي شهر از فعاليت هاي سالمت محور شرق تهران

دعوت به همكاري سازمان نوسازي شهر تهران از مشاوران واجد صالحيت

بابك شكوفي
 دبير گروه معماري جامعه 

مهندسان مشاور ايران



در شــرايطي كه در ايران همــه از مجازات ســنگين و جريمه 
وحشتناك براي آنتوني استوكس حرف مي زنند، مهاجم ايرلندي 
به باشــگاه پرســپوليس نامه زده كه فعال 20هزار دالر ديگر هم 
بريزيد به حساب! استوكس كه پس از پيچاندن تراكتورسازي رأي 
فيفا را به نفع خودش گرفت، احتماال براي پرسپوليس هم خواب 
مشابهي ديده است و اگر بعدا همين 20هزار دالر شر شد، تعجب 
نكنيد. نمي دانيم چرا هر بار يك خبر جديد در مورد شاهكارهاي 
استوكس منتشر مي شــود، ياد ويدئوي شــاهكار انصاري فرد 
در برنامه علي ضيا مي افتيم؛ آنجا كه وســط مصاحبه گوشي را 
برداشت گفت: »اوكي، تأييدش كنيد« و بعد با لبخندي مليح خبر 
از امضاي قرارداد اين بازيكن داد. واقعا اين ويدئو مرزهاي مديريت 
در تاريخ فوتبال جهان را جابه جا كرد. كاش االن هم بوديد، گوشي 

را برمي داشتيد و مي گفتيد آن طرف خط چه خبر است! 

فقطآنفيلميكدقيقهاي

يحيي گل محمدي تا االن كال 6 بازي روي نيمكت پرســپوليس 
نشسته و با اين وضعيت مشخص نيست آيا اين اتفاق تا پايان فصل 
تكرار خواهد شد يا نه. با وجود اين باشگاه پرسپوليس به خاطر او تا 
خرخره بدهكار شده است؛ قرضي كه بين انبوه بدهي هاي باشگاه 
گم شده. در همين راستا مالك شهرخودرو از شنيدن وعده در مورد 
دريافت پول رضايتنامه يحيي به ستوه آمده و گفته: »هم مديران 
قبلي و هم مديران فعلي باشگاه مدام به ما گفته اند شنبه طلب تان را 
مي دهيم اما ظاهرا تقويم اين دوستان روز شنبه ندارد.« كال تقويم 
مديران پرسپوليس خيلي پيچيده است؛ چون قبال ثابت شده در آن 
روز دوشنبه هم وجود ندارد. نشان به آن نشان كه ايرج عرب مدام 
به برانكو مي گفت طلبت را دوشــنبه مي دهيم اما نمي داد. تقويم 
مديران پرسپوليس احتماال همه اش جمعه است، تعطيل رسمي! 

تقويمشاندوشنبههمنداشت

اتفاقاتي كه اين چند روز براي علي كريمي رخ داده واقعا آزاردهنده 
است. يك خواننده زيرزميني سابق كه  اي كاش براي هميشه همان 
زيرزمين باقي مي ماند، به او پيله كرده و هوادارانش را روي سرش 
ريخته اســت. البته انصافا علي  كريمي الاقل تا لحظه تنظيم اين 
مطلب دم به تله نداده و همه فشارها را ساكت و آرام به جان خريده 
است. در اين ميان حتي مهدي مهدوي كيا هم جادوگر را به حفظ 
آرامش دعوت كرده است. براي كريمي و خيلي از عاقله مردهايي 
كه ممكن است در اين شرايط قرار بگيرند، فقط يك مثال مي شود 
زد؛ اينكه زندگي شبيه رانندگي اســت. شايد شما همه قوانين را 
رعايت كنيد و راننده فوق العاده اي باشيد اما تضميني نيست كه 
يك راننده ناشي يا مجنون به شما نكوبد و بعدش دعوا راه نيندازد. 

اينطور مواقع بايد خونسرد باقي ماند؛ همين.

زندگيمثلرانندگياستآقايكريمي!

نكته بازي

فعال تصميمي بر تعطيلي ليگ هاي اروپايي 
وجود نــدارد. حتي الليگا هم قرار اســت از 
اواســط ســپتامبر بدون حضور تماشــاگر 
آغاز شــود. يك تاريخ ديگر هم مورد بحث 
اســت؛ اينكه از 5تا 12ژوئن از ســر گرفته 
شــود. اتحاديه بازيكنــان پيش بيني كرده 
كه اين تاريخ 6ژوئن باشد. ادامه فصل قطعا 
بدون تماشــاگر خواهد بود. باشگاهي مثل 
رئال مادريــد در اين صورت ممكن اســت 
بازي هاي خانگي را در ورزشگاه تيم دومش 
-كاســتيا- يعني ورزشــگاه دي اســتفانو 
برگزار كند چون ســانتياگو برنابئو در حال 
بازسازي اســت. براي برگزاري مسابقات با 
حضور تماشاگران دو شرط وجود دارد؛ اول، 
مصونيت نسبي عموم مردم نسبت به ويروس 
كه بين 6ماه تا يك سال طول مي كشد و دوم؛ 
كشف واكسن يا دارو كه انگار تا ابد، 18ماه تا 
اين اتفاق فاصله وجود دارد. بوندس ليگا هم 
با آزادسازي تدريجي كسب وكارها در آلمان 
و ساير كشورهاي اروپايي )غير از انگليس و 
فرانسه( احتماال از كمتر از 3هفته ديگر آغاز 
مي شود. چيزي كه مشخص است اين است 
كه احتماال ليگ ها ادامه مي يابند. با اين حال 
و با وجود فروكش كردن تدريجي تب كرونا 
در اروپا هنوز گزينه تعطيلي ليگ ها روي ميز 
است و به نظر نمي رسد هيچ كشوري حاضر 
باشد روي ســالمتي مردم يا بازيكنان خطر 
كند. فرض را بگيريم موج دوم كرونا در اروپا 

از چند هفته ديگر آغاز شود و 2ماه ديگر هم 
مردم به كوويد-19دچار شوند، در اين حالت 
تعطيلي فوتبال محتمل ترين گزينه فيفا و يوفا 
و فدراسيون هاي فوتبال كشورها و وزارت هاي 
بهداشت و دولت ها خواهد بود. اگر اين اتفاق 
بيفتد و وعده ساخت واكسن ويروس چيني 
كه 2 ماه است به 18ماه آينده حواله مي شود 
زودتر عملي نشــود، احتماال يك نيم فصل 
ديگر هم فوتبال به تعويق خواهد افتاد. حتي 
عده اي در ژاپن تشكيك كرده اند كه سال بعد 
هم بشود المپيك يك سال به تعويق افتاده را 
برگزار كرد. اگر فوتبال و ورزش به فرض، يك 
ســال ديگر هم به محاق تعطيلي برود، چه 

چيزهايي از دست مي دهيم؟
  مسي

مالكوم، هم تيمي پارســال مسي و همبازي 
فعلي ســردار آزمون در زنيت معتقد است 
كه مســي مي تواند تا 40سالگي بازي كند. 
اما هوگو گاتي- دروازه بان ســابق تيم ملي 
آرژانتين- درباره او گفته بود: »مسي ديگر 
يك پديده نيســت؛ دائما مســي را بزرگ 
مي كنند و او بيشتر در زمين راه مي رود. او 
مثل بازنشســته ها بازي مي كند.« در اينكه 
مســي كمترين ميزان دوندگي را بين همه 
بازيكنان مهم جهان دارد شكي نيست. اما 
از همين سبك بازي اش هم همه داريم لذت 
مي بريم. به اين فكر كنيد كه مسي 33ساله 
)تيرماه 33ســالش تمام مي شود( خسته و 

تنبل، 2فصل آخر عمر فوتبالي اش را سپري 
مي كند و يك چهارم تا نصف آن هم به دليل 
پاندمي كوويد-19از دســت خواهد رفت. 

شما باشيد، افسوس نمي خوريد؟ 
  رونالدو

كريستيانو نزديك 2سال از مسي بزرگ تر 
است. او در 35ســالگي به قول متخصصان 
بدن جواني 21ســاله را دارد اما چه كســي 
اســت نداند او نسبت به ســال هاي حضور 
در رئال مادريــد افت كرده اســت. حتي با 
هميــن بدن جوان هــم نمي شــود انتظار 
داشت كريستيانوي 2سال ديگر مثل االن 
باشد. در سال هاي آخر فوتبالش مجبوريم 
به خاطر كرونــا چند ماه از حضــور يكي از 
بهترين بازيكنــان تاريخ فوتبــال محروم 
باشــيم. البته ويروس چيني براي فوتبال 
ايران هم خوب شد چون كريستيانو رونالدو 
داشــت ركورد تعداد گل هاي ملي را كه با 
109گل در اختيار علي دايي اســت مي زد 
كه بازي هاي ملي و فيفادي هاي دوســتانه 
و حتي يورو2020كه قرار بود در تابســتان 
برگزار شود و يك ســال به تعويق افتاد، لغو 
شدند و رونالدو نتوانست تعداد گل هاي ملي 

خود را به عدد100برساند.
   فدرر

اســطوره تنيــس جهــان ســن و ســال 
نمي شناسد و در آســتانه 39سالگي باز هم 
نامزد كسب جايزه ها و جام هاي بين المللي 

است. او كه مجبور اســت سال ها يا ماه هاي 
آخر دوران حرفه اي خود را در تورنمنت هاي 
مجــازي تنيــس بگذرانــد، هنــوز مرد 
شماره4تنيس جهان است و بين سه چهار 
رتبه اول جابه جا مي شــود. اما تنيس مثل 
اتومبيلراني يا گلف نيست كه تا دهه پنجاه يا 
شصت زندگي هم بشود آن را در اين سطح 
ادامه داد. عالقه مندان به اين ورزش ممكن 
است بعدها حسرت اين روزها را بخورند كه 
در حال از دست دادن تماشاي بازي تنيسور 
سوئيســي كه در آخــر دوران حرفه اي اش 

به سر مي برد، هستند.
   بمب

با افت چشمگير درآمدهاي باشگاه ها به نظر 
مي رسد در فصل آينده از خريد كهكشاني 
كمتر خبري باشــد. هم اكنون به طور مثال 

باشگاهي مثل بارسلونا كه بيش از 80درصد 
كل درآمد خود را صرف پرداخت دستمزد 
به بازيكنــان مي كند، در حــال مانور روي 
خريد الئوتارو مارتينس و بازگرداندن نيمار 
است كه هر دوي اينها از عهده و توان مالي 
باشگاه خارج اســت. نيمار پيشنهاد تمديد 
قرارداد از پاري سن ژرمن را در ازاي دريافت 
ســالي 50ميليون يورو به عــالوه درصدي 
از ســود بانك ملي قطر دارد و بــا توجه به 
اينكه خودش و پــدرش كه يكي از دو مدير 
برنامه هايش هم هســت خيلي پولكي اند، 
بعيد به نظر مي رســد اين برزيلي از پاريس 
تكان بخورد. بارسلونا همين حاال با تعطيلي 
نوكمــپ و فروشــگاه هاي مربوطه حدود 
25درصــد از بودجه اش را از دســت داده 
اســت و در بخش ماركتينــگ و تبليغات 

هم نزديك 400ميليــون يورو زيان خواهد 
ديد. رئال مادريد تمام انرژي خود را صرف 
خريد امباپه در ســال2021خواهد كرد و 
همين االن كلي بازيكن اضافه دارد كه براي 
خالي شــدن ليســت تيم بايد از شر برخي 
از آنها خالص شــود. كرونا باعث مي شود از 
هيجان فصل هاي نقل وانتقاالت كاسته شود 
يا ستاره ها با رقمي بســيار پايين تر از ارقام 
نجومي مربوط به جابه جايي هاي سال هاي 
اخير و زير صد ميليون يورو باشگاه خود را 
عوض كنند. چه كسي فكر مي كرد بهاي نفت 
خام تا اين حد پايين بيايد و برخي برندهاي 
آن به زير صفر دالر برسد؟ شــايد امباپه يا 
نيمار يا سانچو با 50ميليون تيم عوض كنند؛ 
شايد هم خريد فوق ســتاره ها از عهده هيچ 

باشگاهي برنيايد.

  رونالدو، مسي و ديگران در آخر خط
حسرتي كه ويروس چيني بر دل هواداران ستاره ها باقي مي گذارد
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 ايگواين به جاي ايكاردي
يوونتوس براي جذب مائورو ايكاردي همچنان تالش مي كند. روزنامه ايتاليايي گاتزتا دلو اسپرت مدعي 
است بيانكونري خود را براي پيشنهاد معامله اي آماده مي كند كه در ازاي پيوستن ايكاردي به يووه، ايگواين 
به پاري سن ژرمن واگذار خواهد شد.

درحالي كه رسم شده باشگاه هاي اروپايي هدايت تيم فوتبال خود را در 
رده هاي مختلف به بازيكنان پيشين مي سپارند تا از ميان آنها زيدان، 
اينزاگي، گوارديوال، لوئيس انريكه، سيمئونه اي چيزي در بيايد و افرادي 
مثل لمپارد، سولشــر، گتوزو، گيگز و... به هميــن ترتيب وارد چرخه 
مربيگري شده اند، بعضي باشگاه ها هم هستند با اسطوره هاي خود به 
مشكل خورده اند. رئال مادريد معموال وداع تلخي براي اسطوره هايش 

فراهم مي كند و ستاره هاي اين تيم مثل گوتي، كاسياس، پپه، رائول، 
كريستيانو رونالدو و... را يا با چشماني اشكبار راهي تيمي ديگر مي كند يا 
به راحتي از دست مي دهد و اخيرا با گرت بيل و خامس هم همين رفتار 
را در پيش گرفته است. اما فلورنتينو پرس كم وبيش از بازيكنان سابق 
مثل بوتراگوئنو، رائول، گوتي، فيگو و... در پست هاي مختلف استفاده 
مي كند. پرس به پســر رادومير آنتيچ كه در دوره اي سرمربي اين تيم 
بود، زنگ زده و از او براي بازديد از برنابئو دعوت كرده. او پارسال با پسر 
خوسه آنتونيو ره يس كه در اثر رانندگي در گذشته بود، براي تيم نوجوانان 
قرارداد بست. رئيس رئال سعي دارد رابطه اش را با اسطوره ها بهتر كند. 
در باشگاه رقيب اما روالي معكوس در جريان است. بارتومئو كه فاش شد 
به شركتي پول مي داده تا از طريق گذاشتن پست و كامنت در شبكه هاي 
اجتماعي عليه اسطوره ها و ستاره هاي تيم فضاسازي كنند، باشگاه را در 

آستانه ورشكســتگي قرار داده. هيچ اقدامي از سوي باشگاه در پرونده 
زنداني شدن رونالدينيو صورت نگرفته و بارسلونا به همان اندازه اي كه 
در دادگاه فرار مالياتي مسي منفعل بود، منفعالنه عمل كرده است. در 
آاس رم باشگاه نتوانست تحمل كند كه دنيله ده روسي يك سال ديگر 
بازي كند و بعد به عنوان بازيكني كه هرگز پيراهن و تيمش را تغيير نداده، 
از فوتبال خداحافظي كند. حاال فرانچسكو توتي كه او هم با گريه مجبور 
به خداحافظي شد و بعد از رد كردن پيشنهاد رئال مادريد در سال هاي 
قبل طوري با حسرت حرف زد كه اشك هواداران باشگاه اسپانيايي را هم 
درآورد، يك پست تشريفاتي اداري در باشگاه به دست آورد كه همان را 
هم مجبور شد پس بدهد. كار در بخش استعداديابي يا مديريت ورزشي 
مي توانست پيوند او را كه هواداران زيادي دارد با باشگاه حفظ كند اما 
آنقدر به توتي بي توجهي شد تا به اين پست ها پشت كند. او گفته تا زماني 

كه پالوتا مالك رم باشد، ديگر به رم برنمي گردد؛» من ديگر هرگز پايم را 
در تريگوريا )زمين تمريني و دفتر باشگاه رم( نمي گذارم. هر بار كه پسرم 
كريستيانو را براي تمريناتش آنجا مي برم، خودم بيرون گيت هاي ورودي 
مي ايستم و داخل نمي روم. گاهي اوقات هم در داخل ماشينم مي نشينم 
و با فكر كردن به 30سالي كه در آنجا سپري كردم، گريه ام مي گيرد.« 
در ميالن هم بوبان از باشگاه كنار گذاشته شد. گويا اختالف با او بر سر 
انتخاب سرمربي فصل بعد بوده كه مالك باشگاه روي رانگنيك آلماني 
نظر داشته و نظر بوبان روي بازگشت آلگري بوده است. پائولو مالديني 
هم كه به تازگي از مبارزه با كرونا پيروز بيرون آمده است، ممكن است با 
بركناري بوبان شغل خود را به عنوان مدير فني ترك كند. مالديني گفته 
درصورتي حاضر به ادامه همكاري است كه نقش پررنگ تري در باشگاه 

و تصميم گيري ها داشته باشد.

 پشت به ملت
چرا باشگاه هاي بزرگ با اسطوره هاي 

خودشان بد تا مي كنند؟



رسول بهروش| دعواي پرسپوليسي ها و سپاهاني ها از آن 
بازي برگزار نشده، حاال به كف رســانه ها و فضاي مجازي 
كشيده و شيفتگان دو طرف هم اوقات شان را وقف مچ گيري 
از جناح مقابل كرده اند. ابتدا يك ويدئوي زيرخاكي منتشر 
مي شود از رختكن پرسپوليس كه مربوط به هفته آخر ليگ 
اول است. در اين ويدئو، افشين پيرواني را مي بينيم كه بين 
دو نيمه همبازيانش را بــا صراحت به هرگونه چرك بازي، 
ضد فوتبال و شارالتان گري دعوت مي كند تا فقط نتيجه به 
سود سرخپوشان رقم بخورد و آنها جام را باالي سر ببرند. 
در عوض پرسپوليسي ها هم بيكار ننشسته اند و يك تناقض 
شگفت انگيز از سخنان امروز و ديروز امير قلعه نويي بيرون 
كشيده اند. او اخيرا مدعي شده زمان حضورش در تيم ملي، 
افشين پيرواني را به خاطر توصيه مكرر داريوش مصطفوي 
به كادرش اضافه كرد، درحالي كه همان زمان )سال 1385( 
بعد از ناكامي در جام ملت هاي آسيا، جان مادرش را قسم 
خورده بود كه براي انتخــاب كادرش از هيچ كس توصيه 

قبول نكرده است.
حاال در امتداد اين جدال، طرفين به طور كالمي با هم رودررو 
شده اند؛ پيرواني عليه قلعه نويي مصاحبه مي كند و امير هم 
مطابق عادت، دستيارانش را جلو مي اندازد تا به طرف مقابل 

جواب بدهند. بله؛ اين شما و اين جنگ بازنده با بازنده.
فوتبال ايران مدت هاست از آدم هاي بي اصول لطمه مي بيند؛ 
جماعتي با حداقل پايبندي به اخالق حرفه اي و كساني كه 
مواضع شان را منافع شان تعيين مي كند. حيرت آور است كه 
امير قلعه نويي به همين راحتي حرف خالف واقع به زبان 
مي آورد و حتي براي تأييد آن به سهولت، جان نزديكانش را 
قسم مي خورد. همه اينها در حالي است كه به وفور از زبان 

امير شنيده ايم: »من هيچ وقت دروغ نمي گويم«؛ ادعايي 
بزرگ كه كمتر آدمي روي كره زميــن جرأت مي كند در 
مورد خودش به زبان بياورد! شايد در فرنگستان همين يك 
قطعه فيلم براي اســتعفاي آدم ها كافي باشد، اما ما اينجا 
عادت كرده ايم به فرو افتادن تشت هاي رسوايي؛ آنقدر كه 
قلعه نويي حتي زحمت چند خط توضيح و توجيه تراشي 
براي اين ويدئــو را هم به خودش نمي دهــد. در عوض اما 
در يكي از تازه ترين مصاحبه هايش، كشــف و شهود موج 
مي زند: »احساس مي كنم ليگ هشتم كه ما با استقالل در 
مشهد قهرمان شديم، خدا با من حرف زد.« حاال گل هاي 
بحث برانگيزي كه آن روز عيســي اندوي، گلر ذوب آهن 
دريافت كرد به كنار، اما اين چه استداللي است كه وقتي 
تيم مان قهرمان مي شــود پاي خدا را وســط مي كشيم و 
وقتي شكست مي خوريم، دم از مهندسي نتايج مي زنيم؟ 
چرا وقتي دقيقه 114نيمه نهايي جام حذفي مهدي كياني 
پنالتي اش را از دســت داد تصور نكرديد خداوند در حال 
حرف زدن و انتقال پيام به شماست؟ چطور با وجود اعالم 
آن پنالتي اشتباه به سود تيم تان، باز داور را مقصر دانستيد 

و هواداران را به جان هم انداختيد؟
گفتيم كه ايــن جنــگ بازنده هاســت و آن طرف قصه 
هم- متأســفانه- همين داســتان برقرار اســت. در مورد 
افشين پيرواني حتي نيازي نيست به آن فيلم زيرخاكي و 
توصيه هاي ماكياوليستي او براي رسيدن به هدف مراجعه 
شود، بلكه تنها كافي است اظهارنظرهاي افشين در زمان 
همكاري اش با كارلوس كي روش در تيم ملي و پس از عزل 
از اين منصب را با هم مقايسه كنيم تا بفهميم با چه كاراكتر 
شگفت آوري مواجه هستيم. كســي كه يك روز كارلوس 

كي روش را يكي از 15مربي برتر دنيا مي دانست و عقيده 
داشت فقط بيكارها از او انتقاد مي كنند، بعد از رانده شدن 
از تيم ملي و حضور در پرسپوليس به تندترين منتقد مربي 
پرتغالي تبديل شد؛ آنقدر كه مي گفت هيچ كشور ديگري 
حاضر نيست به او كار بدهد. افشين پيرواني آدمي است كه 
گابريل كالدرون تنها بعد از 2 ماه همكاري با او، هر دو پايش 
را در يك كفش كرد و خواهان حضور سرپرستي ديگر شد؛ 
خواسته اي كه چون به اجابت نرســيد، عطاي ادامه كار با 
تيم صدرنشــين را به لقايش بخشيد و براي هميشه رفت. 
همين حاال اگر اسم افشين پيرواني را گوگل كنيد، يكي از 
پيش فرض هاي پيشنهادي اين موتور جست وجوگر مربوط 
به »اينستاگرام پرسپوليس« خواهد بود، بس كه اشتياق 
عمومي براي ســر درآوردن از اين نقطه ابهام وجود داشته 
است. پيرواني اما همچنان حاضر نيســت در مورد دوران 
فعاليت اين صفحه زيرنظر خودش توضيح بدهد و راجع به 
منافع مالي اش شفاف سازي كند. اصال مگر در ايران نيازي 

به ارائه اين قبيل توضيحات هم هست؟
اين نوشته ابدا قصد تحقير نيروهاي بومي را ندارد، اما شايد 
با گذري در همين احواالت باشد كه بتوانيم بفهميم جامعه 
روشــنفكري فوتبال ايران و بخش قابل توجهي از مردم 
چرا اين همه به اســتفاده از مربيان خارجي اصرار دارند. 
نه اينكه بين خارجي ها شارالتان نداشــته باشيم يا همه 
خصوصيات تمام اين مربيان خوب باشد؛ نه، اما در عوض 
خيلي از آنها را صادق تر و اصولگراتــر از نمونه هاي وطني 
مي بينيم. بناي اعتماد به بسياري از مربيان و مديران ايراني 
مدت هاست ويران شده و جدل هايي از اين دست با چاشني 

افشاگري هاي تند، فقط آن را خراب تر مي كند.

9 2  چهارشنبه 3 ارديبهشت 99  شماره 7923 ورزش 3 0 2 3 6 9 3
احضار فرشيد با دستور مدير

فرشيد اسماعيلي هافبك استقالل در مورد شرايط تيمش مصاحبه اي انجام داد و از مشكالتي كه وجود دارد گاليه 
كرد.     او حاال به همين دليل براي اداي توضيحاتي به كميته انضباطي باشگاه احضار شده است. گفتني است احضار 

اسماعيلي با دستور مستقيم احمد سعادتمند مديرعامل باشگاه صورت گرفته است.
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  امريترين اردشري تاريخ
سال1342كه در نازي آباد به دنيا آمد، خانواده نامش را اردشير گذاشتند اما از همان روز 
اول امير صدايش كردند. در ابتداي كودكي كه پدرش را از دست داد و مجبور به كارگري 
در قنادي شد نامش امير بود و امروز كه ركورددار قهرماني در ليگ ايران در قامت سرمربي 
است او را »اميرخان« صدا مي كنند. البته لقب »ژنرال« هم در تمام اين سال ها به ابتداي 
اسم او چسبيده است. به عنوان بازيكن در نخستين سال هاي دهه60خودش را در فوتبال 
ايران مطرح كرد و از راه آهن به شاهين پيوست تا همه كاره خط مياني آن تيم باشد. او 
در كنار كريم باوي، محمود پازوكي، ضيايي، مرتضي يكه، مجتبي محرمي و ديگران تيم 
سفيدپوشي ساخته بودند كه صابونش بارها به تن بزرگان استقالل و پرسپوليس خورده 
بود. امير در خط مياني آن تيم تبديل به ژنرال شد و از همان تيم به السد قطر ترانسفر 
شد. در بازگشت از قطر، پيراهن استقالل را پوشيد تا به مرور صاحب شماره8معروف 

آبي ها شود. جالب اينكه نخستين حضور رسمي اش در تيم استقالل مقابل پرسپوليس 
بود. در داربي سال67كه در جام حذفي كشور برگزار مي شد او براي نخستين بار با لباس 
استقالل به ميدان رفت و بعد از 120دقيقه بازي بدون گل يكي از ضربات پنالتي استقالل 
را از دست داد تا آبي ها از جام حذفي كنار بروند. اما 2 سال بعد در داربي سال69كامال در 
تركيب آبي ها جا افتاده بود و با 2 پاس گل، پايه گذار برتري 2-1استقالل در فينال ليگ 
قدس شد. شهرت امير اما بيش از آنكه به سال هاي بازيگري و آن 20بازي ملي اش مربوط 
باشد، به سال هاي مربيگري و افتخارات فراوانش در اين جايگاه برمي گردد. عكس هاي اين 
شماره مربوط به سال هاي آخر امير قلعه نويي در جايگاه بازيگر و سال هاي ابتدايي حضور 
او در عرصه مربيگري است. وقتي امير هنوز جام هايش را نبرده بود و محمدهوتن هنوز 

كوچك تر از آن بود كه به سالن كنفرانس برود و جنجال درست كند.

سال ۱۹۹۸ امير قلعه نويی در اين ورزشگاه به تماشای بازی باير لوركوزن 
و اودينزه در جام يوفا نشست. لوركوزن از سد اودينزه عبور كرد اما در 

مرحله بعد در غياب قلعه نويی به گالسكو رنجرز باخت و حذف شد.

اين هم يكی از مهمانی های جالبی كه پيش از بازی پرسپوليس و استقالل برگزار 
می شد. بازيكنان دو تيم را يك روز قبل از داربی به مركزی تفريحی در لواسان 
برده اند تا با هم نوشابه بخورند و رفيق شوند. شايد به اين ترتيب احتمال دعوا 

در داربی را پايين بياورند.

صادق ورمزيار كه اينجا كنار قلعه نويی 
ايستاده متخصص گلزنی در داربی 
بود. بر خالف او، امير هرگز در داربی ها 
گل نزد اما در عوض با مجتبی محرمی 
سرشاخ شد تا يك دعوای تاريخی را 

در داربی تهران شكل بدهد.

محمدهوتن وقتی 
كودک بود همراه پدرش 

به تمرينات استقالل 
می رفت. در جوانی با 

استقالل تمرين می كرد و 
حتی در يك بازی تمرينی 

در تركيب آبی ها قرار 
گرفت و باعث انتقادات 

فراوانی از پدرش شد. او 
بعدها از فوتبال رفت و به 
مشاغل ديگری چسبيد. 

اما همچنان شغل اولش 
اين است كه فرزند امير 

قلعه نويی است.

همراه با عليرضا 
منصوريان و علی 
چينی در يكی از 

اردوهای استقالل. 
منصوريان بعدها 
سرمربی استقالل 
شد و علی چينی 

يكی از دستيارانش. 
بعدها يعنی زمانی 
كه آن دو ديگر مو 
نداشتند و امير هم 
ديگر ريش نداشت.

امير كه اينجا در نزديك ترين فاصله ممكن با ناصر حجازی اســت، 
در زمان فوت آن مرحوم دورترين فاصله را با او داشــت. آن قدر كه 
حضورش در بيمارستان باعث درگيری هايی شد و در مراسم ختم و 

خاكسپاری نيز حضور نيافت.

آن روزها هر كه بامش بيش ارتفاع كتش هم بيشتر بود. اين 
عكس مربوط به زمانی است كه فتح اهلل زاده لوركوزن را به خانه 
دوم استقالل بدل كرده بود و امير هم در تمرينات كريستوف 

دام شركت می كرد.

استقاللی شدن فرهاد 
مجيدی و مربی شدن 
امير قلعه نويی تقريبا 
در يك زمان اتفاق 
افتاد. بعدها فرهاد 
كاپيتان تيمی شد كه 
امير سرمربی اش بود. و 
حاال... حاال ارتباط اين 
دو نفر كمی پيچيده 
است. بگذريم.

امير قلعه نويی تا ســال۷۶ 
فوتبال بازی كرد و بعد از آن 
در اولين تجربه مربيگری اش 
دستيار مرحوم حجازی شد. 
در مســتندی كه از زندگی 
حجازی ساختند، امير مقصر 
اصلی بركنــاری ناصرخان 
قلمداد شــده بود. ژنرال از 
تهيه كننــده اين مســتند 
شــكايت كرد و آن بخش از 

فيلم حذف شد.

يكی ديگر از عكس های همان مهمانی و همراهی فرشاد پيوس 
و امير قلعه نويی كاپيتان های دو تيم. بعد از داربی دی ماه۷۳ و 

دعواهای فراوانش، هر كدام از اين كاپيتان ها ۶ماه محروم شدند.

سال۱۹۹۹، اردوی استقالل در كشور آلمان. 

كسانی كه در آن اردو حاضر بوده اند گواهی 

می دهند كه اميرخان به شــدت عاشــق 

بستنی های آلمان بوده و حتی طرح هايی هم 

برای راه اندازی خط توليد اين بستنی ها در 
ايران ارائه می داده است.

شماآدمهايبياصول
  قلعه نويي- پيرواني؛ جنگ بازنده با بازنده

عكس ها: فرشاد عباسيعكس نوشت



  فيروزجا اين بار باخت 
سومين بازي عليرضا فيروزجا و مگسون كارلسن در 
سه ماه اخير، با پيروزي كارلسن به پايان رسيد. فيروزجا 
كه بهمن ماه در مسابقات قهرماني جهان به كارلسن 
باخته بود، در فينال مسابقات آنالين بنتربليتس، نفر 
اول شطرنج جهان را شكست داد ولي دوشنبه شب در 
سوپر تورنمنت كارلسن، به او باخت. سوپر تورنمنت 
كارلسن از شنبه آغاز شده است، فيروزجا در دور اول 
به شــطرنج بازي از چين باخت و در دور و در بخش 

كالسيك مقابل كارلسن شكست خورد.
  فسخ رسمي قرارداد كوالكوويچ 

فدراسيون واليبال باالخره به طور رسمي قرارداد ايگور 
كوال كوويچ را فســخ كــرد. روز دوم فروردين بود كه 
خبر رسيد فدراسيون به كوالكوويچ گفته است ديگر 
سرمربي تيم ملي واليبال ايران نيست. هر چند مسئوالن 
فدراســيون اين خبر را تكذيب نكردند ولي حرفي هم 
درباره اينكه اين قرارداد با چه شرايطي فسخ شده، نزدند. 
حتي روزهاي گذشته كوالكوويچ در مصاحبه اي با يكي 
از خبرگزاري هاي صربســتان گفته بود هنوز سرمربي 
ايران است. ديروز فدراسيون از فسخ رسمي قرارداد او 
خبر داد. محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون روزهاي 
قبل مدعي شده بود كه فدراسيون ايران بابت اين فسخ 
هيچ زيان مالي نكرده است. براي انتخاب سرمربي بعدي 
تيم ملي فدراسيون »كارگروه مشورتي انتخاب سرمربي 
تيم ملي« را تشكيل داده اســت. محمدرضا داورزني 
رئيس فدراســيون، وحيد مرادي مشاور رئيس، ميالد 
تقوي سرپرست دبيري، سعيد درخشنده دبير اسبق و 
رئيس پيشين كميته رويدادهاي خارجي فدراسيون، 
منوچهر پورحسن رئيس پيشين سازمان ليگ، محمود 
افشاردوست دبير اسبق فدراسيون و مربي اسبق تيم ملي، 
ناصر ميرفخرايي بازيكن پيشين تيم ملي و عضو اسبق 
هيأت رئيسه فدراسيون و جمشيد حميدي روزنامه نگار و 

كارشناس واليبال اعضاي اين كارگروه هستند.
  سيفي زاده از بسكتبال رفت

پيام سيفي زاده، رئيس كميته مســابقات و داوران 
فدراســيون بســكتبال، پس از جمع كردن وسايل 
خود فدراسيون را ترك كرد. به گزاش ايسنا روزهاي 
گذشته، خبرهايي مبني بر جدايي احتمالي سيفي زاده 
ازفدراسيون بسكتبال منتشر شد و ديروز هم او بعد از 
جمع كردن وسايل شــخصي اش فدراسيون را ترك 
كرد تا اين جدايي قطعي به نظر برســد. سيفي زاده 
كه بازنشسته است، پس از استعفاي ورژ آبكاريان از 
رياست كميته مسابقات و كميته داوران فدراسيون، 
جايگزين او شــد. البته هنوز مســئوالن فدراسيون 

به صورت رسمي در اين باره اظهارنظر نكرده اند.

گفت و گومنهاي فوتبال

ليلي خرســند| » بيليارد دوپينگ رو مي خواد چه كار؟«، » يارو واســه 
بيليارد دوپينگ كرده. هيچ توجيه منطقي اي نميتونه داشــته باشه جز 
اينكه مي خواسته وقتي باخت ميزو بلند كنه بزنه زمين.«، »خدايي بيليارد 
و بولينگ چي داره كه توش تست دوپينگ يه نفر مثبت در بياد؟«، »داداش 
اگه سختته چوب بگيري دستت خب زودتر مي گفتي«، »آقا اصال گيرم 
كه براي بولينگ و بيليارد دوپينگم كرده باشه كاري هم به دليلش نداريم. 
چيزي كه بيشتر برام مبهِم اينه كه چرا از ورزشكاراي بيليارد يا بولينگ 
تســت دوپينگ مي گيرن؟«، »طرف به خاطر دوپينگ تو بيليارد محروم 

شده. بزرگوار مگه مي خواي بلند شي هد بزني با اون توپا«، و...
اين توييت ها واكنشــي اســت به مثبت شدن تســت دوپينگ ارسالن 
اســمعيل نژاد. واكنش كســاني كه باور ندارند يكي در رشته بولينگ  و 

بيليارد دوپينگ كند. اســمعيل نژاد بازيكن بيليارد، يكي از 7 ورزشكار 
ايراني است كه ســتاد مبارزه با دوپينگ ايران، روز دوشنبه تست آنها را 
مثبت و مدت محروميتشان را اعالم كرد. اســمعيل نژاد از ماده ممنوعه 
تتراهيدروكانابينول استفاده كرده بود و حاال براي 4 سال از مسابقه دادن 

محروم شده است.
او نخستين بيلياردبازي است كه در ايران دوپينگ كرده و شايد به خاطر اين 
است كه كارش براي خيلي ها عجيب است. يكي از كاربران توييتر خطاب 
به آنهايي كه از مثبت شدن تســت يك بيلياردباز تعجب كرده اند، نوشته 
است: »دوپينگ يك بازيكن بيليارد هم جالبه، در واقع با اين كارش جواب 

دندون شكني به اونهايي داد كه ميگن بيليارد ورزش نيست.« 
مهدي هنرمند، دبير فدراســيون بولينگ و بيليــارد دليل تعجب افكار 

عمومي از مثبت بودن تست دوپينگ اسمعيل نژاد را ناآشنا بودن جامعه 
با اين ورزش مي داند. او به همشــهري مي گويد: »نگاه همه به اين ورزش 
تفريحي است. جامعه چون با ماهيت اين ورزش ناآشنا است، نمي داند كه 
ورزشكاران اين رشته هم دوپينگ مي كنند. اين تخلف بين ورزشكاران 
كشورهاي ديگر هم رايج اســت. بيليارد ورزش قهرماني است و مثل هر 

ورزش قهرماني ديگر حاشيه هاي خودش را دارد.« 
اسمعيل نژاد بيلياردباز است و بيشتر دوپينگ ها در ورزش بيليارد اتفاق 
مي افتد و نه بولينگ. به گفته هنرمند، درمسابقات بيليارد هم مثل همه 
مسابقات ورزش هاي قهرماني تســت دوپينگ گرفته مي شود: »چه در 
مسابقات داخلي، چه در اردوها و چه در مسابقات برون مرزي، از ورزشكاران 
تصادفي تست گرفته مي شود. مثل همان كاري كه افسران ضد دوپينگ 
در ديگر رشته هاي قهرماني انجام مي دهند. به هر حال اين رشته، رشته 
قهرماني است، فدراسيون حرفه اي ها را دارد و طبيعي است كه عده اي براي 
اينكه عملكرد بهتري داشته باشند و به نتيجه ايده آلشان برسند، تخلفاتي 
نظير دوپينگ مي كنند. قطعا افســران ضد دوپينگ هم سعي مي كنند با 
اين تخلفات مقابله كنند.« تعجب خيلي ها از دوپينگ اســمعيل نژاد اين 
است كه استفاده از مواد نيروزا چه كمكي مي تواند به يك بيلياردباز كند. 
هنرمند جواب مي دهد: »بيليارد ورزش قدرتي نيست ولي به تمركز بااليي 
نياز دارد. داروهاي غيرمجازي هستند كه مي توانند تمركز را افزايش دهند 

و از لرزش هاي عصبي و عضالني و خستگي عضالت جلوگيري كنند.« 
بيليارد نزديك به 2 دهه اســت كه دوباره در ايران فعال شده اما چرا در 
اين مدت فقط يك نفر تســت دوپينگش مثبت شــده؟ به نظر مي رسد 
دسترسي به مكمل هاي غيرقانوني كه به باال رفتن تمركز كمك مي كند، 
خيلي راحت نباشد. هنرمند مي گويد: »من نمي دانم اين دسترسي راحت 
است يا نه، از داروخانه مي شود خريد يا اينكه بازار فروشش جاي ديگري 
است.« اما نظري كه يكي از كاربران توييتر داده، قابل توجه است. اين كاربر 
نوشته كه ماده ممنوعه تتراهيدروكانابينول در يكي از  مخدرهاي گياهي 

پيدا مي شود.

نامجومطلق: ما هم صدرنشين بوديم، تعيين قهرمان 
ليگ منطقي نبود

اختالف 11 امتيازي قابل جبران است
اميرحسين اعظمي| ليگ ايران همچنان وضعيتي مبهم دارد، اين در 
حالي است كه از چند هفته پيش درخصوص تعيين تيم قهرمان حرف 
و حديث هاي زيادي به وجود آمده است. پرسپوليسي ها معتقدند كه 
اگر ليگ نيمه كاره بماند بايد اين تيم به عنوان قهرمان ليگ معرفي شود 
ولي ديگر رقيبان پرسپوليس مخالف تعيين قهرمان هستند. مجيد 
نامجومطلق، مربي استقالل هم معتقد است كه تعيين تيم قهرمان 
نمي تواند تصميمي منطقي باشد، او درخصوص اين موضوع و مسائل 

مختلف ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  تعطيلي مسابقات و اين شرايطي كه در هفته هاي 
گذشته ايجاد شده، براي شما خسته كننده نيست؟

واقعا اين وضعيت خسته كننده است ولي چاره اي نيست. هم اكنون جان 
آدم ها مهم است و اين خيلي ناراحت كننده است كه ما شاهد از دست دادن 
بسياري از هموطنان خودمان هستيم. اين يك بحران جدي است و مردم 

هم بايد بدانند كه اين بيماري شوخي بردار نيست.
  آيا با اين وضعيت، ليگ برتر نبايد قطعي تعطيل شود؟

ما تابع دستور فدراسيون هستيم و بايد ديد آنها چه تصميمي خواهند 
گرفت. با ادامه اين وضعيت، كار واقعا سخت خواهد شد، من 2 روز پيش 
يك كار ضروري داشتم و بايد از خانه بيرون مي آمدم. متأسفانه شهر تهران 
بسيار شلوغ است و مردم هم رعايت نمي كنند. البته تعداد زيادي از اين 
مردم چاره اي ندارند و دنبال كسب روزي هستند تا خانواده هايشان سختي 
نكشند. اين مردم هميشه در بدترين و سخت ترين شرايط در كنار دولت 
هستند، حاال هم نوبت دولت است تا نقش يك خدمتگزار واقعي را ايفا كند 

و مشكالت مالي مردم را به كمترين حد برساند. 
 فكر نمي كنيد ادامه بازي ها، تيم هاي ليگ برتري را از 

لحاظ فني دچار چالش كند؟
قطعا اين موضوع مشكالت خاص خودش را خواهد داشت. تيم ها در صورت 
ادامه پيدا كردن بازي ها به يك ماه زمان نياز دارند تا دوباره به يك آمادگي 
نسبتا خوب برسند. تمرينات انفرادي با تمرينات گروهي اصال قابل قياس 
نيست و اگر بازي ها ادامه پيدا كند بايد به تيم ها فرصت بدهند تا خودشان 

را آماده كنند.
 ظاهرا شما گفته ايد در صورت تعطيلي مسابقات، نبايد 

پرسپوليس را به عنوان قهرمان معرفي كنند؟
در اين زمينه بايــد توضيح بدهم. ما بــا يك بازي كمتــر، 11امتياز از 
پرســپوليس كمتر داريم و اگر اين بازي را ببريم اختالف به 8مي رسد. 
در اين شرايط 9بازي ديگر باقي مي ماند و جبران اختالف 8امتيازي در 
9بازي به هيچ عنوان غيرممكن نيست. االن ليورپول در انگليس اختالف 
فاحشي با ديگر تيم ها دارد ولي اصال بحث قهرمان كردن اين تيم مطرح 
نيست، در ليگ ما كه اختالف مدعيان زياد نيست و چيزي را هم نمي توان 
پيش بيني كرد. من حتي مي گويم اگر استقالل هم صدرنشين بود، تعيين 
تيم قهرمان منطقي نبود، البته اين را هم بگويم كه در اين شرايط، حفظ 

جان مردم از فوتبال بسيار مهم تر است.
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 بهتاش فريبا در رسانه هاي يوناني!
وب سايت يوناني تانئا در گزارشي به سراغ سريال پايتخت رفته و به ماجراي انتقال 500هزار يورويي بهتاش فريبا به باشگاه 
پاناتينايكوس پرداخته: »يك برنامه تلويزيوني ايراني ادعا كرد كه باشگاه پاناتينايكوس خواهان جذب يك دروازه بان ايراني 
به نام بهتاش فريبا است. ولي اين داستان يك مشكل دارد؛ اينها همه در يك سريال داستاني اتفاق افتاده است.«

بهروز رسايلي| بعد از يك مصاحبه مفصل با سايت ورزش سه، مهرداد 
هاشمي كه عضو خبرســاز هيأت مديره پرسپوليس طي چند ماه 
گذشته بوده روي آنتن شبكه سوم رفت تا در مورد شرايط و ابهامات 
باشــگاه توضيح بدهد. حضور و مصاحبه او در اين برنامه كه البته 

بيشتر شبيه سخنراني بود، چند نكته و حاشيه مهم داشت.

1  آنچه در آن ترديدي وجود ندارد اين است كه هاشمي فن سخنوري 
را به خوبي مي داند. او ناطق قابلي اســت و حداكثر استفاده را هم از اين 
امتيازش مي برد. بــا اين حال دو مقوله »خوب حــرف زدن« و »حرف 
خوب زدن« با هم فرق مي كند. هاشــمي بازي با كلمات را بلد اســت و 
اين در درجه اول ممكن است براي خيلي از مخاطبان قانع كننده باشد، 
اما قضاوت نهايي بــا ارزيابي رفتار و عملكرد او صــورت خواهد گرفت. 

بنابراين كوپن ســخنراني به اندازه كافي خرج شد و از حاال به بعد نوبت 
عملگرايي است.

2   محمدحسن انصاري فرد دعوت هاشــمي به مناظره را نپذيرفت و 
حتي البه الي اين همه طعنه و كنايه )و بعضا تهمت( عضو هيأت مديره، 
پشت خط تلفن هم نيامد تا جواب بدهد. هم اكنون و تا زمان طوالني هيچ 
مسابقه فوتبالي در كشور برگزار نمي شود. بنابراين بهانه هايي همچون 
حفظ آرامش قابل قبول نيست و روشن است كه انصاري فرد از مواجهه با 
هاشمي هراس دارد. كامال قابل درك است كه دست انصاري فرد به خاطر 
مديريت غلط و پراشــتباهش كامال خالي است و چيزي براي عرضه در 
مناظره ندارد، اما دســت خالي محمدحسن به معناي دست پر هاشمي 
نيست. جناب هاشمي و ساير اعضاي هيأت مديره هم به اندازه خودشان 
در مورد بسته شدن قراردادهاي غلط و زيانبار مسئول هستند. اين توجيه 
كه »ما نامحرم بوديم و بازي مان نمي دادند« مطلقا قابل پذيرش نيست. 
اگر نامحرم بوديد، ول مي كرديد مي رفتيد تا مســئوليتي در غرق شدن 

اين كشتي نداشته باشيد.
3   فوتبال ايران در بيشــتر پرونده هاي حقوقي بين المللي بازنده شده 

و پيروزي ســايپا عليه ورنر لورانت و انگين فيرات از معدود برتري هاي 
حقوقي تاريخ اين رشته ورزشي است. هر دو مورد هم در زمان مديرعاملي 
هاشمي در سايپا رقم خورده و او در اين مورد درست مي گويد. با اين حال 
پيش از شرح اين پيروزي، هاشمي بايد جواب بدهد چرا بستري فراهم 
شد كه لورانت بعد از 6هفته كار، تيم صدرنشين را رها كند و برود؟ چرا او 
در گاليه از وضع مديريتي سايپا به كيكر گفت: »آنجا چمن را هم خودم 
بايد كوتاه مي كردم«؟ بله؛ دايي آن سال تيم روي زمين مانده لورانت را 
قهرمان كرد، اما سال بعدش يازدهم شد. آيا ممكن نبود با حفظ لورانت، 

دوره موفقيت سايپا طوالني تر شود؟
4   و نكته آخر اينكه حداقل نويسنده اين مطلب، حرف هاي هاشمي در 
تقبيح تمديد زودهنگام قرارداد با بازيكنان را نفهميد. يعني متوجه نشديم 
كه كجاي اين كار غلط است و چرا مثال االن پرسپوليس نبايد با بشار رسن 
يا شجاع خليل زاده براي فصل بعد توافق و تفاهم كند؟ اتفاقا همه جاي 
دنيا چند ماه قبل از پايان قراردادها اين پروسه شروع مي شود، اما هاشمي 
به شدت اين روند را زير سؤال برد كه فلسفه مخالفت او را درنيافتيم. كاش 

خود استاد توضيح بدهد و ما را از جهل و گمراهي خالص كند.

  خوب حرف زدن يا حرف خوب زدن؟
4  نكته در مورد مصاحبه تلويزيوني مهرداد هاشمي

 تعجب نكنيد،بيليارد هم دوپينگ دارد 
 كاربران توييتر از دوپينگ يك بيلياردباز ايراني تعجب كرده اند. دبير فدراسيون مي گويد دوپينگ در اين 

رشته معمول است و ورزشكاران براي باال بردن تمركز تخلف مي كنند 
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سخنگوي قوه قضاييه در 
پاسخ به ســؤالي درباره قضايي

گزارشــگر ويژه سازمان 
ملل كه گفته ايران در اعطاي مرخصي 
به زندانيان تبعيض قائل شــده است 
گفت: اقدام جمهوري اسالمي هم در 
سالمت زندانيان و هم امنيت زندان ها 
و هم در اعطــاي مرخصي به زندانيان 
يك اقدام الگو و نمونه و برجســته در 
همه نظام هاي حكمراني است. خوب 
اســت امثال ايــن آقــاي به اصطالح 
گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در 
آمريكا و انگليس و ســاير كشورهاي 
اروپايي كه شيوع كرونا بيشتر از ايران 
بوده در مــورد زندانيان چه كردند؟ ما 
هيچ گزارشــي از اعطــاي مرخصي و 
مساعدت براي زندانيان در دوره كرونا 
از كشورهاي مدعي نشنيديم. كساني 
كه عملكرد صفر دارند مورد بازخواست 
قــرار نمي گيرنــد و ما كــه عملكرد 
فوق العاده عالي داريم مدعي مي شوند 
عملكرد ما تبعيض آميز بوده اســت. 
كســي كه نمره خودش صفر است، از 
كســي كه نمره باالي 20 دارد سؤال 
نمي كند و ادعاي تبعيض نبايد داشته 

باشد.
به گــزارش ميــزان، غالمحســين 
اســماعيلي در يك نشست خبري كه 
به صورت مجازي برگزار شد تأكيد كرد: 

قوه قضاييه به عدالت رفتار كرده است 
و هيچ فرقي بين تابعيت ها نگذاشتيم. 

در مرخصي اخير به بيش از 1000تبعه 
بيگانه مرخصــي داديم. برخي از اتباع 

همين كشــورهاي مدعــي در زمره 
كساني بودند كه به مرخصي رفتند. ما 
دوتابعيتي را به رسميت نمي شناسيم 
و مالك مــا در اعطــاي مرخصي نوع 
جرم و ميزان مجــازات و مخاطراتي 
كه فرد مي تواند براي جامعه داشــته 
باشــد و ميزان تحمل و داشتن وثيقه 

بوده است.
وي در پاسخ به ســؤالي درباره اعطاي 
مرخصي به بيش از 110هزار زنداني و 
آيا اين مرخصي ها ادامه خواهد داشت 
يا خير؟ گفت: اين مطلــب را قبال نيز 
به مردم گــزارش داديم. 30فروردين 
رئيس قوه قضاييه بخشــنامه جديدي 
را صادر كرد و در اجراي اين بخشنامه 
بيش از 500هيأت در سراســر كشور 
مأمور شــدند تا پرونده تمام زندانيان 
مشــمول مرخصي را بررســي كنند. 
جمعي از ايــن زندانيــان از ارفاقات 
منــدرج در قانون مجازات اســالمي 
مانند آزادي مشروط، تعليق و تعويق 
اجراي مجازات، نظام نيمه آزادي و قرار 
گرفتن در سامانه مراقبت الكترونيك 
قرار مي گيرند و اين هيأت ها وضعيت 
زندانيان را بررســي مي كننــد. اين 
هيأت ها از 31فرورديــن كار خود را 
شروع كردند و گزارش روزانه مي دهند 
و جزو اقدامات جهــادي براي تعيين 

تكليف زندانيان است.

 سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به ادعاي گزارشگر ويژه سازمان ملل:
عملكرد ايران درباره زندانيان تبعيض آميز نبود

اعطاي مرخصي به 1000 تبعه بيگانه
ديوان محاسبات كشــور تنها ارگان و   ديوان

سازمان حاكميتي اســت كه در قانون محاسبات
اساسي اختيار مستقيم »حسابرسي« از 
دخل و خرج دولتي ها برايش تعيين شده است. با اين 
حال اعطاي اين نقش ويژه و بدون شــك و شــبهه 
نظارتي، عموما چندان به مذاق دولت ها خوش نيامده 
و اوقات تلخي آنها را به ويژه هنگام ارائه گزارش تفريغ 
بودجه هاي ســاالنه در پي داشته است. حساسيت ها 
نسبت به گزارش هاي اين بازوي نظارتي مجلس، الزاما 
مرتبــط با ميــزان همســويي سياســي مجالس و 
دولت هاي تشكيل شــده نبوده است و سازوكارهاي 

جداگانه خودش را دنبال كرده است.
 واكنش دولت تدبير و اميد نســبت به گزارش اخير 
ديوان محاسبات مبني بر گم شدن 4.8ميليارد دالر 
ارز دولتي در ســال97 اتفاق بي ســابقه اي در ميان 
دولت ها نبوده است. گزارش تفريغ بودجه در دولت 
محمود احمدي نژاد نيز تيغ تيز انتقادات دولتمردان 
را به همراه داشت. گزارشــي كه مي گفت بالغ بر يك 
ميليارد دالر درآمدهاي نفتي به خزانه كشــور واريز 
نشده است و مهم ترين شــعار دولت مهرورزي يعني 
عدالت و پاكدســتي آن را در دومين سال فعاليتش 
زير سؤال مي برد. دولت هاي حسن روحاني و محمود 
احمدي نژاد در مجموع طي 15سال گذشته با 4رئيس 
از روساي ديوان محاسبات كار كردند و فصل مشترك 
همكاري هاي آنان طيف وســيعي از فــراز و فرودها 

بوده است. 
عمده روساي جمهور نيز واكنش هاي مشابهي مقابل 
گزارش هاي ديوان محاسبات داشته اند. پاسخي كه 
رئيس جمهور اخيرا به ماجراي گم شدن 4.8ميليارد 
دالر ارز دولتي در سال97داشت، همان پاسخي بود 
كه احمدي نژاد يك دهه قبل بــه وجه ناموجود يك 

ميليارد دالر فروش نفت كشور در خزانه داشت. 
روحاني گفــت: »بخش مربــوط بــه ارز دولتي در 
گزارش ديوان محاســبات كامال غلط بود؛ دستگاه ها 
به گزارش هاي غلط پاسخ دهند و از حق دفاع كنند.«

رئيس جمهور ســابق نيز در ارتباط با آن يك ميليارد 
دالر گفته بود: »من فكر مي كنــم در گزارش ديوان 
محاسبات يك اشتباه و بي دقتي صورت گرفته است.... 
اين دولت، دولت پاكي است و ما مراقبت مي كنيم كه 
حتي يك دالر نيز جابه جا يا گم نشود و من به مردم 
مي گويم كه سيستم حساب و كتاب بانك مركزي و 
خزانه داري وزارت اقتصاد بسيار دقيق و محكم است.«

تو پيامبر بخوانش
محمدرضــا رحيمي، رئيس وقت ديوان محاســبات 
كشور در مجلس هفتم بي گمان همسوترين روساي 
ادوار ديوان با دولت محمود احمدي نژاد بود. مماشات 
او با دخل و خرج هاي دولت مهــرورزي عمال ديوان 
محاسبات را به حاشيه راند ولي حتي اين پرده پوشي 
نيز به درازا نكشيد و حساســيت هاي جايگاه ديوان 
محاســبات، موجبات بركناري رحيمي را در همان 

مجلس اصولگرا رقم زد.
رحيمي همان سال نخســت فعاليت دولت محمود 
احمدي نــژاد صراحتا اعــالم كرده بــود در دوره او 
گزارش هاي ديوان تحت تأثير مراتب ارادت و دلدادگي 
او به آســتان دولت محمود احمدي نژاد قرار خواهند 
داشت. او خردادماه سال95در همايش مديران ديوان 
محاسبات كه احمدي نژاد هم در آن حضور داشت با 
اجتناب از ارائه هرگونه گزارش درباره عملكرد مالي 
دولت اجتناب كرده و در توجيــه آن گفته بود: »در 
خدمت شــما آماري ارائه نمي دهم؛ چرا كه مطمئن 
هســتم دولت جناب عالي مملو از وزيــران كارآمد، 

كاردان و پاكدامن اســت كه تخلفات در آن به شدت 
كاهش پيــدا مي كنــد.« بعد از آن هــم در جمالت 
معروفي كه تا سال ها در رديف شــايع ترين تملق ها 
از دولت تفســير مي شــدند، گفت: »در ســوريه در 
شهر تاريخي بصرا كه اســم آن را بعضا ممكن است 
نشنيده باشيد، يكي از مسلمانان به من گفت كه من 
معتقدم اگر بنا بود بعــد از پيامبر، پيامبري بيايد، آن 
احمدي نژاد بود و اين ابراز احساسات براي ما افتخار 

بزرگي است.«
 دوره مسئوليت رحيمي بر ديوان محاسبات همزمان 
با رياست غالمعلي حدادعادل بر مجلس، دوره مريد و 
مرادي بي سابقه اي را ميان دستگاه هاي نظارتي و نهاد 
دولت رقم زده بود. او با قرار دادن تخم مرغ هاي فعاليت 
سياسي خود در سبد محمود احمدي نژاد به نتيجه هم 
رسيد؛ از مجلس به دولت رفت و معاون اول محمود 

احمدي نژاد در دولت دهم شد.

وفا و مالمت ياران
تشكيل مجلس هشتم و قرار گرفتن علي الريجاني در 
صدر رياست مجلس از سال87به بعد همكار قديمي او 
در صدا و سيما و شوراي  عالي امنيت ملي را نيز به نهاد 
نظارتي مجلس آورد. مناسبات سياسي با دولت هم 
با آمدن الريجاني عوض شــد و شرايط همكاري هاي 

مجلس اصولگرا- دولت اصولگرا به روال سابق نبود. 
ســختگيري ها تشــديد مي شــد و عملكرد دولت 
احمدي نژاد هــم از همان روزهاي نخســت دولت 
دومش شــديدا انتقاد جريان همسوي سياسي خود 

را برانگيخته بود.
دامنه تأثيــر گزارش هاي ديوان محاســبات همين 
بس كه رئيس دولت مهرورزي در جريان رقابت هاي 
انتخاباتي ســال88همچنان داشت از دولت خودش 
مقابل گزارش تفريغ بودجه ســال 85 و ماجراي گم 
شدن يك ميليارد دالر دفاع مي كرد. ديوان محاسبات 

هم اعالم مي كرد پرونده همچنان باز است. 
عبدالرضا رحماني فضلي، رئيس وقت ديوان محاسبات 
چهره مغضوب دولت احمدي نژاد به خاطر اين گزارش 
شده بود. او وقتي از حضور در جمع نمايندگان مجلس 
هشتم باز ماند در جايگاه رياست ديوان محاسبات وارد 
مجلس شد و مسئوليتش را تا دوره نهم و زمان انتخاب 

شدنش به عنوان وزير كشور دولت روحاني ادامه داد.
با روي كار آمــدن دولت تدبير و اميــد، تحليل هاي 
زيادي دليل وزارت رحماني فضلي را ناشي از عملكرد 
او در ديوان محاســبات مي دانســتند. حلقه نزديك 
الريجاني - رحماني فضلي از يك ســو و الريجاني- 
روحاني از سوي ديگر نيز وزن اين تحليل ها را افزايش 
مي داد. گزارش هايي از جنس ديوان محاسبات مايه 
انتقاد از دولت ســابق و روي كار آمدن دولت ســالم 

بعدي را فراهم مي كردند.

اينها تنها فرضياتي در يافتن مناسباتي ميان تغييرات 
سياسي دولت ها و مجالس و روساي ديوان محاسبات 
به عنوان بازوي نظارتي مجلس محســوب مي شدند. 
بعدها وقتي عادل آذر، نماينــده مجلس اصولگراي 
هفتم در جايگاه رياســت ديوان محاسبات مجلس 
دهم قرار گرفت برخي، گزارش هاي ديوان محاسبات 
را متأثر از صبغه سياســي عادل آذر مي دانستند. اگر 
رويكرد ديوان محاسبات در دوره رحيمي انتقادها و 
اعتراض هاي منتقدان احمدي نژاد را برمي انگيخت، 
گزارش هايي كــه از دل ديــوان در دوره عبدالرضا 
رحماني فضلي بيرون مي آمد و در صحن علني مجلس 
قرائت مي شــد، با گاليه و اعتراض نمايندگان حامي 

دولت همراه بود. 
علي الريجاني ســال92 با اشــاره به همين ســابقه 
مسئوليت رحماني فضلي در مراسم توديع او و معارفه 
رئيس جديد ديوان گزارش هاي ديوان محاسبات را 
حرفه اي توصيف كرد و گفت: به نظر من گزارش هاي 
ديوان محاســبات هيــچ قصدي جــز كار حرفه اي 
حسابرســي را دنبال نمي كرد اما گاهي سر و صداي 
سياسي بلند مي كردند و به ديوان تهمت مي زدند كه 

اين كار ناصحيحي بود و نبايد تكرار شود.

امن و امان حسابرسي
با رفتن رحماني فضلي به دولت تــازه روي كار آمده 
تدبير و اميد در سال92، امين حسين رحيمي همسو 
با رئيس سابق ديوان دوره كم تالطمي را در همكاري 
ديوان و دولت حســن روحاني ســپري كــرد. دوره 
مسئوليت او در فاصله سال هاي 92تا 95اگر همان يك 
فقره ماجراي حقوق هاي نجومي و افزايش فشارها بر 
ديوان محاسبات هم نبود، خاطري از حسابرسي در 

ذهن دولتي ها نمي آزرد. 
رقباي اصولگراي دولت، انتشار فيش هاي حقوقي را 
يك سال مانده به انتخابات رياست جمهوري دوازدهم 
از ارديبهشت95كليد زدند و ديوان محاسبات مسئول 

بررسي پرونده آنان شد. 
تقارن اين ماجرا با تشــكيل مجلــس جديد، كافي 
بود تا دســت امين حســين رحيمي را براي تحويل 
اين پرونده به رئيس بعدي ديــوان باز بگذارد. مرداد 
ماه95، عادل آذر به عنوان رئيس جديد ديوان معارفه 
شــد و 2ماه بعدتر هم گزارش حقوق هاي نجومي را 
با 397پرونده روي ميز مجلس و رســانه ها گذاشت. 
شــروع به كار عادل آذر با تحويل چنين گزارشي از 
حقوق هاي نجومي بيشــتر مطلوب دولتي ها بود تا 
رقباي سياسي آن. رقبا گزارش ديوان را ماله كشي بر 
پرونده حقوق هاي نجومي مي خوانند و دولت اعتدالي 
نيز با پذيرش همين گــزارش جمع و جور از مديران 
صاحب حقوق هاي نجومي بازگشــت مبالغ اضافي 
به خزانه را تضمين كرد، جوري كه نه ســيخ بسوزد 

و نه كباب. 
گزارش حقوق هاي نجومــي آنچنان به كام دولتي ها 
تلخ نيامد كــه ماجراي گم شــدن 4.8ميليارد دالر 
ارز 4هزار و 200توماني. اين بار هم يك ســال مانده 
به انتخابات، گم شــدن ارز مانند حقوق هاي نجومي 
دستمايه حركت سياسي مخالفان دولت شده است تا 
شايد فرايند انتقال قدرت در 1400به رقيب تسهيل 
شــود؛ با اين تفاوت كــه در ماجــراي ارزي، ديوان 
محاســبات خود وارد ماجرا شده است و سرنخ آن در 

رسانه هاي رقيب دولت و موج آفريني آنان نبود. 
عادل آذر بعد از ايــن گزارش بــا منتخبان مجلس 
اصولگراي يازدهم جلســه و ديدار گذاشــته است، 
ولي معلوم نيســت با تشــكيل مجلــس اصولگراي 
يازدهم در خردادمــاه همچنان بتوانــد نظر آنان را 
بر تداوم مســئوليتش جلب كند يا نه. او در مجلس 
اعتدالي همسو با دولت روي كار آمد و مي داند ريسك 
حضورش در مجلس بعد با همه البي ها باال خواهد بود.

بعد از پيروزي  انقالب  شكوهمند اسالمي  و در قانون  اساسي  جمهوري  اسالمي  
ايران  مصوب  سال  1۳۵۸ مطابق  اصول  ۵۴ و ۵۵، ديوان  محاسبات كشور از وزارت  
امور اقتصادي  و دارايي  منفك  و تحت  اداره  مســتقيم  مجلس شوراي  اسالمي  و 
به عنوان  سازماني  مستقل  موجوديت  يافت . قانون  ديوان  محاسبات  كشور در سال  
1۳۶1 به  تصويب  رسيده  و بعدها اصالحاتي  در آن  به عمل  آمده  است . از سال  1۳۶1 

تاكنون  با توجه  به  تصويب  مجلس  شوراي  اسالمي ، در دوره اول، محمود پاكروان ، 
در دوره  دوم و سوم  ايرج  صفاتي  دزفولي ، در دوره  چهارم عليرضا رخشنده رو، در 
دوره  پنجم  و ششم مجلس  سيدكاظم  ميرولد، در دوره هفتم محمدرضا رحيمي و 
در دوره هشتم عبدالرضا رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات بودند. در دوره 
نهم رحماني فضلي همچنان بود تا اينكه با انتخاب وي به عنوان وزير كشور دولت 
يازدهم، امين حسين رحيمي به عنوان رئيس ديوان محاسبات انتخاب شد. در 

دوره دهم مجلس نيز عادل آذر به عنوان رئيس اين ديوان مشغول به كار شد.

ث
مك

روساي ديوان محاسبات از ابتدا تاكنون

اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره تدوين پيش نويس اصالح آيين نامه اجرايي 
اليحه اســتقالل كانون هاي وكال گفت: ما در قوه قضاييه به دنبال سالم ســازي 
دستگاه خودمان و جريان عدالت هستيم. بر اين باوريم كه تضمين سالمت در 
امر قضا مستلزم سالمت قاضي، كارمند، وكيل، كارشناس و ضابط قضايي است. 
معتقديم براي اينكه اين اطمينان را به جامعه بدهيم نيازمند نظارت و شفافيت 
هستيم. ما به دنبال مداخله نيستيم اما امور بايد شفاف باشد و بخش هاي مختلف 
نظارت پذير باشــند. موضوع آيين نامه وكالت در همين راستاســت. آيين نامه 

وكالت عمري بيش از ۶0سال دارد و در اين ۶0سال قوانين جديدي تصويب شده 
ازجمله قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و قانون بودجه ســال99 كه در آنجا ما 
مكلف به ايجاد سامانه اي براي ثبت قراردادهاي مالي وكالت شديم. اين سامانه و 
 قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي بعد از قانون اصلي وكالت، اقتضا مي كند
 آيين نامه وكالت به روزرساني شود و متناسب با قوانين جديد باشد و قوه قضاييه 
اراده جدي دارد تا با كمك جامعه وكال و نخبگان براي شــفافيت در امر وكالت و 
نظارت پذيري امر وكالت ورود كند و اين جزو امور شفاف سازي  و نظارت پذيري 
است و كسي اين را تعبير به مداخله نكند. ان شاءاهلل آيين نامه مطابق با قوانين 

جديد تصويب شود.

ث
مك

دنبال مداخله نيستيم

روايت همشهري از عملكرد 4رئيس ديوان محاسبات در ارتباط با دولت هاي احمدي نژاد و روحاني

آمار به روايت مردان سياست

شــايد انتخابــات مجلس در 
اســفند ســال98 از معدود احزاب

دفعاتــي بــود كــه بعــد از 
مشخص شــدن نتايج انتخابات، احزاب به 
محاق نرفته و فعاليت هــاي خود را تعطيل 
نكردند. اين اتفاق مبارك از يك سو به خاطر 
ســاماندهي احزاب از سوي كشــور بود كه 
احزاب فصلــي قلع و قمع شــدند و احزاب 
ريشه دار و صاحب ســابقه باقي ماندند و از 
سوي ديگر به خاطر شرايط استثنايي كشور 
بود كه مي طلبيد احزاب سياسي ولو در حد 
صدور بيانيه از الك سكوت درآيند و حيات 

سياسي شان را تضمين كنند. 
به گزارش همشــهري، در اين ميــان البته 
بين احزاب اصولگــرا و اصالح طلب تفاوت 
بود؛ اصولگرايان به عنوان فاتحان انتخابات، 
اثرگذاري در آينده كشور را به نقش آفريني 
پارلمان نشينان شان در صحن علني مجلس 
و در فراكسيون هاي سياسي مجلس آينده 
موكــول كرده اند و از هميــن االن به دنبال 
چينش فراكسيون ها و اعضاي هيأت رئيسه 
هستند و در مقابل، اصالح طلبان نسخه هاي 
خروج از بحران را با صدور بيانيه براي دولت 

مي پيچند، باشد كه دولت گوش دهد. 
بحــران كرونــا و همزماني آن بــا تحريم 
و چاره جويــي براي عبور از ايــن بحران ها، 
مضمــون اصلــي نســخه هاي احــزاب 
اصالح طلب است. حزب اتحاد ملت و نداي 
ايرانيان 2حزبــي بودند كــه در اين حوزه 

بيانيه هايي صادر كردند.
حزب نداي ايرانيان اسفندماه سال گذشته 
در بيانيه اي از ساختار مديريتي كشور انتقاد 
كرده و نوشته بود: ساختار مديريت بحران 
در كشور ما درگير ناكارآمدي فراواني است و 
به نظر مي رسد سازمان مديريت بحران كشور 
و ديگر دستگاه هاي مرتبط، توان مديريت و 
رسيدگي به بحران ها را ندارند؛ به گونه اي كه 
در اين چند سال دائماً در شرايط بحراني اين 

ناكارآمدي را نشان داده اند. 
تجربه نشــان داده اســت مــا بحران ها را 
حل نمي كنيــم و از آنهــا در جهت ارتقاي 
توان حل بحران و مســئله بهره نمي بريم. 
تنها با هر بحران، بحــران قبلي را فراموش 
مي كنيم، درحالي كه نظام مديريتي كشور 
 به جــاي ارادت ســاالري كه در آن به ســر 
مي برد ضروري اســت بر ارتقاي توان خود 

بينديشد.
 اين حزب نزديك به اصالح طلبان با انتقاد 

از وضعيت قانونگذاري در كشور نوشته بود: 
همچنين در اين شــرايط كه مي بايست از 
ذيل تا صدر جامعه، همدالنه و دلســوزانه، 
در مقابل اين بحــران جهاني، بايســتيم، 
مركز قانونگذاري كشــور كه بايد به موارد 
مهمي مثل تصويب نهايــي قانون بودجه، 
تصويب درخواست وام هاي خارجي از سوي 
دولت )اصل هشتادم( و تصويب اعالم حالت 
اضطراري در صورت لزوم )اصل هفتادونهم( 
بپردازد، منفعالنه و غيرمسئوالنه به تعطيلي 
خودخواســته تن داده و ســكان كشــتي 
بحران زده كشور را به توفان حوادث نامعلوم 

سپرده است.
اما حــزب اتحاد ملت از دريچــه ديگري بر 
حل بحران كرونا نگريسته است. اين حزب 
از ســرمايه اجتماعي و شــكاف بين مردم 
و حاكميت ســخن گفته و نوشــته است: 
بحران كرونا، يك بار ديگر اهميت ســرمايه 
اجتماعي و اعتماد بين مــردم و حاكميت 
را نشــان داد. بحران كرونا اثبات كرد كه ما 
به شــدت نيازمند يك جامعــه مدني قوي 
و مؤثر هســتيم كــه حلقه واســط دولت 
و مردم باشــد؛ هم به لحاظ تــاب آوري هم 
آگاهي بخشي و هم بســيج كنندگي. كرونا 
ثابت كرد كه اقليت ســاالري، حتی اگر در 
شــرايط عادي دچار بحران سلطه نشود، از 
آنجا كه نمي تواند مطمئن از پيش بيني تمام 
اتفاقات آينده باشد، در بزنگاهي كه فكرش 

را نكند گريبانش گرفته خواهد شد. 
بر اين اساس به حاكميت توصيه دلسوزانه 
مي كنيم كه از تهديــد كرونا، فرصتي براي 
كاهش شكاف هاي خود با ملت و نيز با جهان 
بيابد. اين به سود همگان و ضرورت مديريت 
بحران جاري، به خصــوص درصورت تداوم 

بلندمدت آن است.
حزب نداي ايرانيان روز گذشــته نسخه اي 
هم براي جهش توليد نوشــت كه بيشتر به 
شعارزدگي ســوق پيدا مي كرد. اين حزب 
نوشته است: دولت نزديك بين، فردا را مبهم 

مي بيند. 
ما به رونــق و جهش توليــد به صورت يك 
پروســه نگاه مي كنيــم و نه يــك پروژه، 
به عبارتــي هرآنچه كــه امروز برداشــت 
مي كنيم را در گذشــته كاشــته ايم. تنها با 
اتخاذ سياست هاي اصولي و علمي مي توان 
جلوي تبديل چالش هــا به بحران را گرفت. 
انحراف از اجراي برنامه ششم توسعه و سند 

چشم انداز1404 مؤيد اين مهم است.

  مجلس هفته آينده جلسه علني ندارد
مسعود پزشكيان كه اداره جلســه علني ديروز مجلس را بر عهده 
داشت، در پاسخ به تذكر نماينده شاهين شهر گفت: موضوع جلسات 
كاري مجلس را در هيأت رئيسه بحث كرديم و مقرر شد هفته آينده 

مجلس تعطيل باشد.
به گزارش خانه ملت، پيش از اظهارات پزشــكيان، حســينعلي 
حاجي دليگاني در تذكري گفــت: انتظار داريم تعــداد روزهاي 
فعاليت مجلس در هفته بيشتر شود يا حداقل در 4 هفته باقيمانده، 
تعطيلي نداشته باشيم تا برخي طرح ها و لوايحي كه مراحل آخر را 

طي مي كند، به اتمام برسد.

  پرونده صادقي در دادگاه تجديدنظر است
محمود صادقي، نماينده تهران گفــت: حكمي در اواخر بهمن در 
دادگاه براي او صادر شــده كه اكنون در مرحله بررسي در دادگاه 

تجديدنظر است.
او در گفت وگو با ايســنا، در واكنش به انتشــار اخباري در برخي 
 رسانه ها مبني بر صدور حكمش شامل حبس و جزاي نقدي براي 
وي، گفت: تعجب مي كنم چطور اين خبر به يك رســانه درز پيدا 
كرده است و آنها به اين خبر دسترسي پيدا كرده اند. وي افزود: بنده 
نخواستم با توجه به شــرايط بحراني كشور به خاطر كرونا موضوع 
دادگاه را رسانه اي كنم. به اين حكم اعتراض شده و اكنون به دادگاه 
تجديد نظر رفته كه اميدواريم مورد توجه قرار گيرد، ولي به هر حال 
صالح نيست كه در شرايط فعلي كرونايي كشور موضوع جزئيات 

پرونده رسانه اي شود.
به گزارش فارس، دادگاه براي محمود صادقي، نماينده مردم تهران 
در مجلس 21 ماه حبس و 5 ميليون جــزاي نقدي صادر كرد. اين 
حكم به دنبال شــكايت آيت اهلل صادق آملي الريجاني از وي صادر 

شده است.

  اعتراض نماينده تهراني به سريال پايتخت
مصطفي كواكبيان، نماينده تهران با انتقاد از نحوه نشان دادن چهره 
نمايندگان در ســريال پايتخت گفت: صداوسيما كارهاي زيادي 
انجام مي دهد ازجمله اينكه اخيرا در يك سريال نماينده مجلس 
را آدم مفلوك و بدبخت و بيچاره اي نشــان داد كه حتي نمي تواند 

كفش هايش را جفت كند و حق برخورد با راننده اش را ندارد.
به گزارش ايســنا، وي افزود: جــدا از اين كارهاي صداوســيما، 
درخواست ما اين اســت كه موضوع دعوا بين وزارت ارتباطات و 
صداوسيما بر سر پهناي باند فركانسي 700 و 800 مگاهرتز به نفع 
مردم حل شده و ســرعت اينترنت افزايش پيدا كند كه هم اكنون 

سرعت اينترنت بسيار كم شده است.

  معرفي قم به عنوان مركز كرونا جفا بود
خانه ملت: احمــد اميرآبادي فراهاني، نماينــده قم در مجلس در 
نطق ميان دســتور  جلســه علني ديروز مجلس، گفت: اين روزها 
مردم كشورهاي مختلف و كشور ما درگير كروناويروس هستند؛ 
بيماري اي كه شناســايي آن در كشــور ما در قــم صورت گرفت 
ولي شجاعت اعالم آن از سوي كادر درماني قم موجب بروز نيات 
ضد ديني و ضد انقالبي و ضد انساني برخي در داخل و خارج كشور 
شد و قم را به عنوان مركز شــيوع آن بيماري عنوان كردند كه اين 

موضوع جفايي بزرگ در حق مردم قم بود.

كافه مجلس
 حزب نداي ايرانيان بر قانونگذاري براساس شرايط كرونايي 

و حزب اتحاد ملت بر ترميم شكاف ملت- حاكميت تاكيد دارد

نسخه هاي حزبي براي عبور از كرونا

عمده روســاي جمهــور واكنش هاي 
مشــابهي مقابل گزارش هــاي ديوان 
محاســبات داشــته اند. پاســخي كه 
رئيس جمهــور اخيرا بــه ماجراي گم 
شــدن 4.8ميليارد دالر ارز دولتي در 
سال97داشــت، همان پاسخي بود كه 
احمدي نژاد يك دهه قبل به  ماجراي 
گم شدن يك ميليارد دالر فروش نفت 

كشور در خزانه داشت
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محسن تواليي
خبر نگار



عادل كه رفــت انگار عدالت 
كفه هــاي محبــوبيــــت گزارش

مجري هاي تلويزيون هم به 
هم خورد، دومينوي تغيير شروع شد و حاال 
ماه ها بعد از اينكه تلويزيون اول خودش و بعد 
هم مخاطبان را از ۹۰ محــروم كرده حاال 
درجه بحران مجريان سيما به صد نزديك 
مي شــود. بحران هايي كه فــارغ از داليل 
پيدايش شان، رســما تلويزيون را با دست 
خالي و كوله اي پرحاشيه به سوي فردا هل 

مي دهد.
  

خونهبازيبهجايخندهبازي
رامبد جوان بعد از پدرشدن در كانادا انگار 

ديگر همان مرد خوش خنده خندوانه نشد، 
البته نه براي مردم كه آنها هميشه دوستش 
داشته اند بلكه براي مديران جام جم. نتيجه 
اينكه كرونا شــد بهانه و خندوانه ســاخته 
نشــد و رامبد پناه برد به فضاي مجازي و 
خونه بازي را ســاخت. برنامه اي كه بيش از 
هرچيز نشان از شاخ شدن اينستاگرام براي 
تلويزيوني داشــت كه اگر خودش را ترميم 
نكند به راحتي مخاطبانــش را به كاربران 

فضاي مجازي مي بازد.
خندوانه فعال ساخته نمي شود و رامبدجوان 
از گردونه مجريان سيما فعال كنار گذاشته 

شده است.
  

حاالدستمزد،حاالخورشيد
رشيدپور اصال روحش هم خبر نداشت كه 
چطور ناگهان توسط يك فعال توييتري بدل 

مي شود به مافياي دســتمزد در تلويزيون. 
مجري حاال خورشيد از كمك به فقرا گفت 
و رفتن به بقالي ها و پول سپردن به آنها براي 
كمك به مشتريان فقير اما يك به اصطالح 
فعال سياسي كه به شهادت متن هاي قديم 
صفحه مجازي اش تا چندسال پيش به جاي 
تحليل فقط توهين مي كــرد و حاال مدتي 
است براي بعضي ها عزيز شده، خيرخواهي 
رشــيدپور را به رگبار دروغ و اســتفاده از 

بيت المال بست.
كار آنقدر باال گرفت كه روابط عمومي سيما 
و شبكه مربوطه دســت به كار شدند و آمار 
و ارقام را منتشــر كردند تا مشخص شود 
رشيدپور با حاال خورشــيد آنقدرها هم كه 

گفتند پول درنياورده است.
حاال اما مشخص اســت كه رضا رشيدپور 
به عنوان يكي از جادوگران پرمخاطب جعبه 

جادو حال و روز خوشي ندارد.
  
دورهميبارقصنور

مهران مديري انگار حوصله خودش را هم 
ندارد. او براي برنامه و سريال هايش هميشه 
سقف دستمزد در تلويزيون را جابه جا كرده 
و هميشه نورچشم بوده اســت. از نوروز و 
چند اعتراض به سانسور برخي بخش هاي 
دورهمي كه بگذريم اما مي رســيم به يك 
انتقام جانانه از ســوي مديري، از كجا؟ از 
تلويزيوني كه او در آن شده مهران مديري. 
جناب مديري در يكي از همين برنامه هاي 
اخير دورهمــي اعالم كرد كــه تلويزيون 
خانــه اش را فروخته و جايــش رقص نور 
خريده است. اين شيطنت كالمي از سوي 
او در اعتراض به پخــش چندباره آثارش از 
سيما در حالي پخش شد كه همه مي دانند 

تلويزيون مالك آن آثار اســت و اگر جناب 
مهران خان مثل بسياري از ما به رويه كلي 
تلويزيون انتقاد دارد بهتر است نمك سيما 
را نخورد و البته با نمكدان هم شوخي نكند. 
حاال بايد منتظر دورهمي مديران ســيما 
براي برون رفــت از اين وضعيت در مواجهه 
با يكي ديگر از جادوگران جذب مخاطب در 

تلويزيون بود.
  

مثلماهعسل
خبر خيلي كوتاه اســت. ماه عســل بعد از 
ســال ها از كنداكتور برنامه هاي رمضاني 
شــبكه3  بيرون گذاشته شــد و به جايش 
مثل ماه پخش مي شود. نتيجه از خبر: احسان 
عليخاني هــم فعال در تلويزيــون آفتابي و 

مهتابي نخواهد شد.
بحران مجري ها جدي است...

2  چهارشنبه 3 ارديبهشت ۹۹  شماره 7۹23 12 3 ۰ 2 3 6 3 2 ادبوهنر

درباره »فرانكي« آخريت ساخته آيرا ساكس

مرگدربهشت

گذراندن تعطيالت تجملي يكــي از زير ژانرهاي محبوب فيلم هاي هنري 
است. جايي كه دوســتان يا اعضاي خانواده براي مدت محدودي كنار هم 
جمع مي شوند و از دل حرف ها، مرور خاطرات، گوشه و كنايه زدن ها كم كم 
پرده ها كنار مي روند، رازها برمال مي شوند و آن آدم هاي خوش پوش و مؤدب 
 و مهربان و مرفه ديگر همان نيستند كه بودند. »فرانكي« آخرين ساخته 

آيرا ساكس هم ظاهراً قرار بوده از همين الگو پيروي كند.
فرانســواز كِرمون )ايزابل هوپر( كه دوســتان نزديكش او را فرانكي صدا 
مي زنند، هنرپيشه  معروفي است در آستانه مرگ. حاال در آخرين فرصت هاي 
باقي مانده مي خواهد وقت بيشــتري را با عزيزانش سپري كند و به همين 
منظور همه اعضاي خانواده پراكنده اش را در شهري ساحلي در پرتغال به 
اسم سينترا دورهم جمع كرده است؛شوهر سابق و فعلي، پسرش جرمي و 
دخترخوانده اش وينت كه همراه همسر و دختر نوجوانشان آمده اند و دوستي 
از نيويورك، به اين اميد كه بتواند او را با پسرش آشنا كند، غافل از اينكه او به 

همراه نامزدش به اين سفر مي آيد.
سينترا جايي است درست مثل بهشت؛تركيبي از ساحل و جنگل و باغ هايي 
رؤيايي اما كلمه بهشت تنها صفتي مبالغه آميز براي توصيف زيبايي هاي اين 
شهر نيست چراكه در آنجا چشمه اي وجود دارد كه اگر دختران نوجوان از 
آن بنوشند همسر دلخواه خود را خيلي زود مالقات مي كنند يا كليسايي كه 
بيماران را شفا مي دهد يا ساحلي به نام سيب كه بنا به اعتقاد مردم محلي 
همان جايي است كه حوا، آدم را با وسوسه خوردن سيب فريفت و از بهشت 
رانده شدند اما اوضاع مسافران اين ســرزمين بهشتي هيچ خوب نيست؛ 
فرانكي در انتظار مرگ است و سرنوشــت محتوم خود را پذيرفته، جيمي 
)همسر فعلي( در آستانه از دســت دادن همسري است كه دوستش دارد، 
ميشل )همسر سابق( موجود رقت انگيزي است كه هنوز با هويت خود كنار 
نيامده، پســرش پل، هيچ گاه از هيچ چيز راضي نيست و زندگي مشترك 
دخترخوانده اش ويران  شده و مي خواهد از همسرش طالق بگيرد. به اينها 
دوستي را اضافه كنيد كه سردرگم اســت و نامزدي كه در راضي كردن او 
براي شروع زندگي ناتوان است و حتي راهنماي تور كه مجبور است همسِر 

به شدت حسودش را از راه دور متقاعد كند به او وفادار مانده.
انگار هركسي كه پايش را به اين بهشــت مي گذارد به نوعي دچار دردسر 
است اما مشكل از جايي آغاز مي شــود كه فيلم هم درست مثل سرنوشِت 
قهرمانانش مغشوش و نابه سامان است و همانطور كه آنها نتوانستند گليم 
زندگي خود را از دل سرگشــتگي ها بيرون بكشــند، نمي تواند تكه هاي 

پخش وپاليي كه ســاخته را كنار هم جمع كند. ســاكس پيش از اين در 
فيلم هايش نشان داده در پيشــبرد دراماتيك داســتان، ارائه اطالعات و 
ساختن تنش در صحنه هاي خلوت داخلي موفق است؛ جايي كه تماشاگر 
هم درست مثل شخصيت هاي فيلم مي توانست در روندي بطئي و از خالل 
ديالوگ ها به وخامت اوضاعي كه پيش رويشان گسترده شده پي ببرند؛ اينجا 
هم اساس كار قرار بوده بر همان منوال پيش برود اما تعدد شخصيت ها سبب 
شده رشته كار از دست كارگردان رها شود و گفت وگوهاي دونفره در كليتي 
همساز كنار هم قرار نگيرند و هر صحنه ارتباطي دراماتيك با صحنه قبل يا 
بعدش پيدا نكند؛ نه ما را مشتاق مي سازد تا منتظر آنچه در پي خواهد آمد 
باشيم، نه كنجكاوي ما را نسبت به آن برمي انگيزد و نه حتي ادامه منطقي 
آن را پي مي گيرد. »فرانكي« حتي در يافتن بياني مدرن براي درهم آميزي 
رنگ هاي ناهمخوانش هم موفق نيست و در عوض رسيدن به روايت مدرن 
سينمايي )مثاًل نظير آنچه رابرت آلتمن استاد آن بود( به شيوه ادبي روي 
مي آورد و با تكيه به احساسات دروني شخصيت ها )حسرت، پشيماني غبطه، 
اميد و...( كه از ميان گفت وگوهاي دونفره هويدا مي شوند مي خواهد ما را به 
دنياي آنها دعوت كند كه طبعاً راهگشا نيست چون در فيلم برخالف ادبيات 
هر قطعه به بن بستي ختم مي شود كه راهي به جايي ندارد. از سويي ديگر 
»فرانكي« مصالحي شگفت انگيز براي تبديل شدن به كمدي سياهي درباره 
مرگ و آدم هايي به ته خط رسيده داشت؛ به خصوص كه بازيگري مثل ايزابل 
هوپر حاضر شده در آن بازي كند كه قادر است با تكنيكي خارق العاده هر 
لحن كمدي را به تراژدي برگرداند و برعكس. براي دريافتن اهميت بازي 
هوپر در فيلم تنها كافي است به سكانس هايي توجه كنيم كه او در آنها حضور 
ندارد؛ او يك تنه تمام بار دراماتيك فيلم را به دوش مي كشد و وقتي غايب 
است انگار فيلم تمام داشته هاي خود را ازدست مي دهد )بي سبب نيست 
در فيلم همه نگران و ناراحت از دست رفتن او هستند؛ ما هم استثنا در اين 

دغدغه با آنها شريكيم(.
فشرده و خالصه تمام آنچه فيلم مي خواهد در مدت يك ساعت و4۰ دقيقه  
بگويد )با تمام طول وتفصيل ها و پرگويي ها( در همان 3دقيقه و 4۹ثانيه اول، 
تنها با تدوين و بازي ايزابل هوپرگفته شده است: در زيبايي خيره كننده هتل، 
فرانكي آرام آرام به كنار استخر مي آيد، كامالً تنهاست و فقط صداي پرندگان 
به گوش مي رسد. از انتهاي قاب وارد مي شــود،كنار استخر زانو مي زند تا 
گرماي آب را امتحان كند. دوربين با تغيير زاويه و اندازه قاب زيبايي هتل 
و تنهايي او را بيشتر به رخ مي كشد، انگار در بهشتي دست نيافتني، رها و 
فارغ البال، بي حضور مزاحمان و اغيار غرق لذت است. دختِر دخترخوانده اش 
برايش صبحانه مي آورد و هشدار مي دهد: »آدماي ديگه هم تو هتل هستنا«. 
فرانكي پاسخ مي دهد: »من كه كسي رو نمي بينم«. دختر نوجوان جواب 
مي دهد: »ممكنه ازت عكس بگيرن«. كل فيلم همين است؛ دردسر هميشه 
در كمين است و از دستش خالصي نداري، حتي اگر از دست آن به بهشت 

فرار كني.

ضدعفونيتئاترشهر
تصميم گيري براي بازگشايي سالن هاي نمايشي در جلسه 15ارديبهشت

2 ماه از تعطيلي سالن هاي نمايشي مي گذرد، در تهران 
بيش از 1۰۰تماشاخانه دولتي و خصوصي وجود دارد كه 
تا هفته اول اسفند ماه اجراهاي خود را داشتند و با آمدن 
مهمان ناخوانده، تمام ســالن ها با اجراهــاي نيمه كاره، 

بسته شدند.
 اميدواري براي بازگشايي تماشــاخانه ها به اميد رفتن 
ويروس كرونا با گذشــت زمان كم  شد و حاال 2 ماه است 
كه گروه هاي نمايشي و ســالن دارها با اين تعطيلي كنار 
آمدند؛ كنار آمدني ســخت به لحاظ معيشتي، اقتصادي 
و بيكاري. حاال در ميان ســالن هاي دولتــي مجموعه 
تئاترشهر با توجه به بازگشايي اكثر مكان هاي اداري و... 
فعاليت خود را از سر گرفته است اما اين فعاليت به معناي 
اجراي نمايش نيســت، بلكه به دليل حضور بخشــي از 
كارمندان مجموعه بوده و به گفته ســعيد اسدي، مدير 
مجموعه تئاترشــهر اين ضدعفوني نيز به همين دليل 

صورت گرفت.
اسدي به همشهري مي گويد: »به طور طبيعي امور اداري 
مجموعه فعاليت خود را با حضور بخشي از كارمندان از سر 
گرفته و به همين دليل با همكاري هالل احمر سالن هاي 
نمايشي مجموعه ضدعفوني شدند. ضدعفوني مجموعه 

گسترده بوده و عالوه بر ســالن هاي نمايشي،  فضاهاي 
داخلي، راهروها و محل هــاي عبور و مــرور و البي نيز 

ضدعفوني شدند.«
به گفته مدير تئاترشــهر، پيش از اين نيــز چند مرتبه 
ضدعفوني در قالب هاي كوچك تري در تئاترشهر صورت 
گرفته بود كه بعد از آن هم سالن ها تعطيل و كاركنان نيز 

در مجموعه حضور نداشتند.
تئاترشهر نيز چون ديگر سالن هاي نمايشي تهران از سوم 
اسفندماه فعاليتش به دليل شــيوع كرونا لغو شد و حاال 
گروه هاي نمايشــي منتظر تصميم بازگشايي سالن هاي 
نمايشي هستند. اسدي درباره ادامه اجراهاي اسفند ماه 
سال گذشته توضيح مي دهد: »بعد از تصميم گيري درباره 
بازگشايي سالن ها، امكان اجراي نمايش هاي قبل از سال 
كه اجرايشان متوقف شده بود و البته ادامه اجرا، بستگي 

به  خود گروه هاي نمايشي دارد.«
به گزارش همشــهري، شــنيده ها حاكي از آن است كه 
براي بازگشايي ســالن هاي دولتي و خصوصي قرار است 
15ارديبهشت ماه جلسه اي برگزار شود و اما پيش بيني 
ديگري نيز وجود دارد كه ســالن هاي نمايشــي بعد از 
پايان  ماه رمضان و همزمان با عيد فطر فعاليت خود را از 
سرمي گيرند. تا آن زمان بايد منتظر ماند كه تماشاخانه ها 
چه زمان بازمي شــوند و وضعيت ســالن ها بــا توجه به 

تعطيلي 8۰روزه به چه شكل خواهد بود؟

هيچدوستيبهجزسلبريتيها

»اين روزها كه جهان و ايران درگير بحران كرونا و قرنطينه است، 
نويد محمدزاده مشغول خواندن كتاب بهروز بوچاني، نويسنده  كرد 
مهاجر است.« اين خبري است كه روز دوشنبه اغلب خبرگزاري هاي 
رسمي و سايت هاي غيرخبري آن را بي كم وكاست منتشر كرده و به 
مخاطبانشان مژده داده اند كه اگر طالعشان بلند باشد و از كرونا جان 
سالم به در برند، در آينده اي نه چندان دور، مي توانند كتاب صوتي 
»هيچ دوستي به جز كوهستان« را با صداي بازيگر محبوب اين روزها 
بشــنوند. در انتهاي اين اطالعيه نيز آمده است كه توليدكنندگان 
اين كتاب صوتي تاكنــون با هنرمندان زيادي همچون رخشــان 
بني اعتماد، هوتن شكيبا، گالره عباسي، علي سرابي، مسعود فروتن 
و... براي توليد كتاب هاي شــنيدني همكاري كرده اند. شــايد اين 
خبر در نگاه اول كامال واضح و بي نياز از هرگونه تحليل و تفســير 
به نظر برسد، اما اگر كمي در آن دقيق شــويم، به نكات جالبي پي 

خواهيم برد.
نخست اينكه، در روزهايي كه بسياري از مردم جهان و ايران به دليل 
بيماري كرونا به هزار و يك مشكل جسمي، روحي و معيشتي دچار 
شــده اند، آقاي بازيگر از ســر لطف و خيرخواهي، براي سرگرمي 
مردمش، كتاب پناهجو )يا مهاجر؟!( مشهور اين روزها را روخواني 
كرده تا كمي از آالم آنها بكاهد. اين ازخودگذشتگي تنها درصورتي 
قابل درك اســت كه بدانيم آقاي بازيگر مي توانست در اين روزگار 
مصيبت زده وقت خود را صرف امور ديگــري كند و بي آنكه خاطر 
مباركش از بابت درگيري مردم جهان و ايران با كرونا مشوش شود، 
در گوشه اي از جهان خاكي، تني به آب بزند و حمام آفتاب بگيرد؛ 
اما دقيقا در چنين مواقعي اســت كه تفــاوت »هنرمند« متعهد با 
سلبريتي هاي ابن الوقت مشخص مي شود. »هنرمند« متعهد ترجيح 
مي دهد كتاب آدمي را كه چند وقتي اســت همه دنيا راجع  به اش 
حرف مي زنند بخواند تا اينكه مــدام بخواهد از خودش عكس هاي 

دلبرانه در شبكه هاي اجتماعي منتشر كند.
از طرف ديگر، بهــروز بوچانــي كــه روزي روزگاري در اردوگاه 
پناهندگان مانــوس در پاپوآ گينه نو در واكنش بــه جفايي كه در 
حق او و امثال او شده بود، دســت به قلم برد تا جهان را آگاه كند، 
حاال به لطف ناشران و نشريات و آدم هايي مثل آقاي بازيگر دارد به 
سلبريتي اي تبديل مي شود كه شايد روزي به عنوان جهانگرد براي 
حمام آفتاب به پاپوآ گينه نو سفر كند. با توجه به اينكه در انتهاي 
اطالعيه مذكور آمده كه توليدكننده اين كتاب صوتي با چهره هاي 
مشهور همكاري مي كند، در نتيجه مي توان چنين برداشت كرد كه 
بهروز بوچاني نيز از نظر آنها يا در زمره سلبريتي هاست يا به زودي با 
سرمايه گذاري هاي انجام شده به عضويت اين صنف درخواهد آمد. 

كاش، حداقل، بوچاني نگذارد از او چنين چهره اي ساخته شود.
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برگزاريونيز2020باكرونايابيكرونا
چشم اندازي براي برگزاري مشترك جشنواره هاي فيلم كن و ونيز در سال 2۰2۰وجود ندارد

براساس آمارها، تعداد افرادي كه در ايتاليا جان خود را از 
دســت داده اند تا به امروز 24هزار نفر بوده اما اين مسئله 
سبب نشده كه مسئوالن جشنواره ونيز در تصميم خود 
در برگزاري اين جشنواره در اوايل پاييز 2۰2۰تجديدنظر 
كنند. اگرچه تعداد مبتاليان و فوتي هاي ناشي از ابتال به 
كرونا در روزهاي اخيــر در ايتاليا كاهش يافته اما اخبار و 
گزارش هاي بهداشــتي حكايت از آن دارد كه به احتمال 
زياد از اوايل فصل پاييز موج جديدي از شيوع كرونا دوباره 

كشورهاي زيادي در دنيا را در بر خواهد گرفت.
رئيــس جشــنواره فيلــم ونيز اعــالم كــرد: برگزاري 
هفتادوهفتمين فستيوال فيلم ونيز ربطي به برگزارشدن 
يا برگزارنشدن جشنواره فيلم كن 2۰2۰در فصل تابستان 
ندارد و اين ايده كه مســئوالن اين دو جشــنواره براي 
برگزار شدن فستيوال هاي كن و ونيز در دوران شيوع كرونا 
با يكديگر همكاري كنند، هنوز يك ايده ابتدايي اســت. 
او همچنين فرضيه برگزاري مشــترك اين دو جشنواره 
ســينمايي را با توجه به مواضع فعلي مسئوالن جشنواره 

كن رد كرد.
شيوع ويروس كرونا باعث لغو يا به تعويق افتادن بسياري 
از جشنواره هاي سينمايي تابستاني سال 2۰2۰شده است. 
به گزارش پلي ليست، اين مسئله بسياري از جشنواره هاي 
سينمايي كه در فصل پاييز برگزار مي شوند را تحت تأثير 
قرار داده و هنوز مشــخص نيســت كه تاريــخ برگزاري 
جشنواره هاي تابستاني به فصل پاييز موكول خواهد شد 
ياخير. درصورت موكول شدن زمان برگزاري جشنواره ها 
به فصل پاييــز، احتمال تغييرات گســترده اي در برنامه 
زمانبندي برگزاري فستيوال هاي سينمايي نيمه دوم سال 
وجود خواهد داشت. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه 
درصورت ادامه شيوع ويروس كوويد – 1۹در 6 ماهه دوم 
سال 2۰2۰، برگزاري جشــنواره هاي سينمايي در فصل 

پاييز عمال ناممكن شود.
تنها فستيوال تابســتاني كه همچنان مسئوالن آن مصر 
به برگزاري آن در تاريــخ مقرر و با حضور تماشــاگران 
البته بــا رعايــت محدوديت هاي تــردد ازجمله رعايت 
فاصله اجتماعي و با ايجاد تغييراتي در جشنواره هستند، 

جشنواره سينمايي كن است.
در اين ميان مسئوالن جشنواره فيلم ونيز اعالم كرده اند 
كه حتي درصورت ادامه شيوع كرونا در نيمه دوم 2۰2۰نيز 
در تالش هستند اين جشنواره سينمايي را برگزار كنند. 
طبق برنامه قبلي جشــنواره ســينمايي ونيز قرار است 
از تاريخ 2تا 12ســپتامير2۰2۰ )12تا 22شهريور۹۹( 
برگزار شود. درصورت برگزارشــدن جشنواره فيلم ونيز، 
كيت بالنشت بازيگر سينما و كارگردان تئاتر استراليايي 
رياست هيأت داوران اين دوره از جشنواره ونيز را عهده دار 

خواهد بود.
روبرتو چيكوتو، رئيس جشــنواره فيلم ونيز ضمن بيان 
اينكه معتقد است مي توان اين جشنواره را در ماه سپتامبر 

2۰2۰افتتاح كرد در مصاحبه با خبرگزاري آنساي ايتاليا 
درباره احتمال همكاري با مسئوالن جشنواره كن به منظور 
اتخاذ تدابيري بــراي برگزاري اين دو جشــنواره معتبر 
در دوران شــيوع كرونا گفت: احتمال هرگونه همكاري 
با مسئوالن جشــنواره كن در اين رابطه را رد نمي كنم و  
ممكن است در اين راستا هر اتفاقي رخ دهد. اما مسئوالن 
جشنواره كن هنوز درباره برگزاري جشنواره هاي سينمايي 
در سال جاري ترديد دارند. تا جايي كه تيري فرمو، رئيس 
جشنواره كن بر اين مسئله اصرار دارد كه همچنان در حال 
بررسي وضعيت و امكان برگزاري جشنواره كن است. او 
حتي به اين مسئله كوچك ترين اشــاره اي نمي كند كه 
چه كاري قرار است در اين زمينه انجام دهد. بنابراين ما 
همچنان طبق برنامه پيش خواهيم رفت. خالصه اينكه، در 
زماني كه مسئوالن كن هنوز ترديد دارند و اعالم مي كنند 
كه همچنان در حــال فكركردن دربــاره برگزاركردن يا 
برگزار نكردن جشنواره هستند، هيچ گفت وگويي ميان ما 

و آنها رخ نخواهد داد.
چيكوتو در ادامه بر اين نكته تأكيد كرد كه اگر وضعيت به 
همين منوال ادامه پيدا كند، نمي توان برگزاري مشترك 
فستيوال هاي كن و ونيز را حتي در حد يك فرضيه مطرح 

كرد.
با وجود آنكه روبرتو چيكوتو، رئيس جشــنواره فيلم ونيز  
بر برگزاري اين جشــنواره طبق برنامه پاي مي فشرد، اما 
همچنان به اين نكته اذعان دارد كه بسته بودن سالن هاي 
سينما در ايتاليا در راستاي محدوديت هاي اعمال شده از 
سوي دولت اين كشور به منظور جلوگيري از شيوع كرونا 
و همچنين محدوديت  براي ســفر خبرنــگاران خارجي 
به ايتاليا، برگزاري جشــنواره فيلم ونيز را با چالش هاي 

عمده اي مواجه كرده است.
اما چيكوتو مخالف بســته بودن ســالن هاي ســينما و 
 همچنان مخالف اين مسئله است كه فيلم هاي حاضر در 
هفتادو هفتمين جشــنواره ونيز تنهــا به صورت آنالين 
نمايش داده شوند. او  بر اين باور است كه مي توان امكان 
نمايش فيلم ها در سالن هاي ســينما در جشنواره ونيز را 
طبق روال دوره هاي گذشته اين جشنواره ضمن رعايت 

فاصله گذاري اجتماعي، مهيا كرد.
از همين رو رئيس جشــنواره فيلم ونيــز از دولت ايتاليا 
خواسته كه شرايط را براي نمايش فيلم ها در سالن هاي 
سينما در اين كشور ضمن اعمال ضوابط بهداشتي جهت 

پيشگيري از شيوع كرونا، هر چه سريع تر فراهم كند.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

س
 فار
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پرونده ای به مناسبت 3  اردیبهشت كه روز معمار نام گرفته است

طراحان نقش شهر

ساختن براي ماندگاري...
پيش از آنكه اين خانه رو نهد

 به ويرانی

معماري هنر ساختن یك تمدن و نشان دهنده باالترین 
و ماندگارترین آثاري اســت كه هویت هر سرزمين را 
نشان مي دهد. ســوم اردیبهشت ماه مصادف با سالروز 
والدت محمدبن حســين عاملي معروف به شيخ بهایي 
به دليل خدمات ارزشمند این دانشمند در حوزه معماري 
و همچنين به منظور بزرگداشت و قدرداني از فعاالن این 
حرفه  تأثيرگذار، به طور رسمي به عنوان روز معماري در 
ایران در تقویم رسمي ثبت شده است. شهر معاصر نقش 
مركزي دارد؛ نقشي كه تماشاگر آن كل جهان است، از 
جهتي مقوله اي »فلســفي و علمي« و از جانب دیگر 
پدیده اي »مكاني و زماني« است. این موضوع طنين و 
عمق خاصي به آنچه در شــهر انجام مي شود بخشيده 
است كه اگر به طور صحيح اداره شود فرصت هایي براي 
زندگي بهتر را فراهم خواهد آورد. توسعه شهر صرفاً  براي 
رفع نيازهاي آني نيست، چنانچه معماري سنتي تبلور 
هنجارهاي جمعي و در یك كالم معماري »ما« با تأكيد 

بر وحدت كلي بــوده درحالي كه معماري 
شــهرهاي كنوني حاصل تكثر اندیشه و 
ســليقه معماران و محصول ناهمگوني از 

»من ها«یي با ایده هایي متفاوت است....

صفحه 18

بررسی سبك های معماری مدرن به بهانه روز معمار
معماری نو 

چه می گوید؟

»تمام شهر مدرنی كه ما می شــناختيم 7-6 تا خيابان 
بود. خيابان ســعدی بود. خيابان اســالمبول، الله زار 
بود، فردوســی بود، نادری بود، شمالی ترین خيابان هم 
شــاهرضا )انقالب( بود و آن ور هم دیگر خبری نبود. در 
قسمت مدرن تهران تمام سينماها آنجا بود، تمام كافه ها 
آنجا بود، تمام هتل ها آنجا بود، تمام ســفارتخانه ها هم 
آنجا بود. در این تهرانی كه من  شناختم درشكه هم سوار 
می شدیم، از توپخانه پایين تر كه می رفتيم تهران دیگری 
بود. دور و بَر بازار، تهران قدیمی بود.« وقتی قرار باشد از 
ميراث معماری مدرن بگویيــم از چه چيز باید گفت؟ به 
گمان ما پيش از هر چيز باید از رؤیای انسان هایی گفت 
كه می خواستند ایران و ایرانی جماعت جهان تازه ای را 
تجربه كنند. جدا از قضاوت موفقيت یا موفقيت نيافتن 
آن رؤیا، تالش شان برای ساختنش، بيش از هر چيزی در 
معماری تجسم یافت؛ چراكه معماری جایی بود كه زندگی 
روزمره و هنر می توانســتند در كنار هم و با هم ببالند.

همين شد كه در كمتر از 100سال حصارهای 
شهری فروریخت، خيابان هایی ایجاد شد، 
شكل زندگی ما در خانه تغيير كرد و شكل 
جدیدی از زندگی در شهر را تجربه كردیم. 

صفحه 17

چالش های معماری امروزی  از زبان بهشتی
كرونا مفهوم خانه را

 بازگردانده است 

سوم اردیبهشت ماه روزی است كه نام معمار بر صفحه 
تقویم ایران حك شــد. این روز فرصتی است برای 
بررســی وجه های مختلف این هنر. از آنجا كه قالب 
هنری معماری همواره از رویدادها و اتفاقات دوره های 
مختلف تأثير پذیرفته، شــرایط این روزهای ایران و 
جهان هم در این عرصه اثرگــذار خواهد بود. اوایل 
شاید تصور می كردیم كه این همه گيری حداكثر ظرف 
یك هفته مثل طوفانی می آید و می رود؛ خســاراتی 
به بار مــی آورد، اما پایدار نيســت و بعد می توان به 
جبران مافات پرداخت. بعد كم كم معلوم شد كه گویا 
ماجرا طوالنی تر اســت. این احتمال مطرح شد كه 
یكی، دو ماهی ســایه این ویروس بر سر ما سنگينی 
خواهد كرد، ولی ایــن اميد نيز محو شــد؛ چرا كه 
متخصصان ميكروبيولوژیســت و اپيدمولوژیست و 
دیگر تخصص های وابسته هيچ كدام نمی توانند افقی 
روشن پيش روی ما تصویر كنند و به نظر می آید كه ما 

به این زودی ها قرار نيست از این اوضاع 
نجات یابيم. تداوم ایــن اوضاع به این 
معنی است كه كرونا قرار است همه شئون 

زندگی ما را متحول كند. 

صفحه 16

گفت وگو با باني نامگذاري روز معماري
فرصتی برای مرور شاهكارهای 

معماری ايران

تعيين روزي به عنوان بزرگداشت معمار و معماري در 
تقویم از آن جهت اهميت دارد كه توجه آحاد یك جامعه 
به یك موضوعي جلب شود. در ایران روزهایي از سال 
به نام روز پزشك، كارگر، خبرنگار، پرستار و... وجود دارد 
دليل آن هم ضرورت توجه جامعه به این اقشار و به خاطر 
اهميت شان در جامعه است. در جهان هم همينطور است 
و روزهاي مختلفي به نام اقشار متعددي نامگذاري و از 

آنان تجليل مي شود.
معماري ایران به ســبب اینكه جزو معدود تمدن ها و 
تاریخ هاي فرهنگي جهان به حساب مي آید باید مورد 
توجه قرار مي گرفت. وقتي به گذشته چند هزار ساله 
جهان مراجعه مي كنيــم، ردپاي بخش عمده اي از آثار 
مهم معماري بشر در سرزمين ما وجود دارد و بسياري 
ایران را با این اثرها مي شناســند. اما متأســفانه ما با 
یك حرفه و پدیده اي روبه رو هستيم كه نسبت به آن 
بي مهري هاي زیادي صورت گرفته است و این مختص 

دهه هاي اخير هم نيســت. درحالي كه 
این آثار برجســته كه در فهرست ميراث 
فرهنگي جهان هم ثبت شده اند، بخشي 

از هویت ما به حساب مي آیند...

صفحه 15

صفحه هاي17،16،15 و18
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رابطه ما انسان ها با طبيعت، رابطه پيچيده اي نيست. طبيعت حال ما را خوب  
و آرام مان مي كند و الهام بخش است. طبيعت در رنگ، صدا، بو، نور، فرم و شكل 
متنوع و بسيار سرزنده است. صلح و معنويت را در ما بارور مي كند. طبيعت با 
زايندگي خالقيت انسان ها، مرتبط است. ما براي حفظ خودمان از جنبه هاي 
مخاطره آفرين در طبيعت، نظير تامين آسايش گرمايي و سرمايي، به احداث 
و توسعه سرپناه روي آورديم و در عين حال ارتباط و پيوستگي مان با طبيعت 
را حفظ كرديم؛ در ســكونتگاه ها و در شــهرهايمان. تا مدت ها، جذابيت ها، 
كيفيت هاي روح بخــش و الفت هاي ما با عناصر طبيعت حفظ شــده بود و در 
ساخت و احداث محيط هاي زندگي و ســرپناه هايمان از اين منبع خالقيت، 

آرامش و الهام هايمان غافل نبوديم.
 ما ايرانيــان نيز از ديربــاز الگوهاي بســيار عالي از پيوند عناصــر طبيعت و 
انگاشته هاي ذهني مان در معماري و شهرهايمان ايجاد كرديم. مكتب معماري 
و شهرسازي صفوي، آخرين الگوي درجه يك و عالي چنين پيوستگي اي بود 
كه تا همين اواخر الگوي اصلي شهرهايمان در جاي جاي ايران بود. ما تا همين 

اواخر، ستاره ها را در آسمان مي شمرديم. صداي شرشر آب روان را مي شنيديم 
و با درخت هاي انار و مو زندگي مي كرديم. ما تــا همين اواخر، خانه هايمان را 
با حياط مي شناختيم و ساختمان هايمان ، ادارات مان، هتل ها و مدارس مان را 
در ميان باغ ها و باغچه ها مي ســاختيم و نهرها و رودها، كوه ها و درختان، آواز 
پرندگان و بوي گل ها همنشين ما و شهرهايمان بود. و شهرهايمان پيوستگي 

الهام بخش طبيعت و انسان را منعكس مي كرد.

 اما چه شد ؟
 در چند دهه اخير اشــتباهات و ندانم كاري هاي مهلــك تصميم گيران حوزه 
شــهري، با تصميمات و ضابطه گذاري هاي غلط و به اجرا گذاشتن طرح هاي 
ضد سرزندگي، همه عناصر دوست داشتني و جذابيت هاي طبيعت را از شهرهاي 
ما زدوده اند. ديگر ما و شهرهايمان،نه با زمين نه با آسمان، نه با آب و نه با گل و 
گياه، نه با مناظر و چشم اندازها و نه با  ماه و ستارگان ارتباطي نداريم. ما ايرانيان 
به خاطر همين گسست ها، ناآراميم. اكنون البته ديگر مي دانيم از سرپناه هايمان 

و در شهرهايمان چه مي خواهيم. مي دانيم اشتباهات مهلكي اتفاق افتاده كه 
بايستي اصالح شود.

دوم معماري و انسان
در مــورد رابطه انســان و معماري، موضــوع اصلي نقش معمــاري به عنوان 
»سازماندهي فضا« به قصد پاســخگويي به نيازها و اهداف گروه هاي مختلف 
انسان هاست. انســان ها، در گروه ها و اقشار متنوع هســتند و نيازها و اهداف 
متنوعي دارنــد. از نياز هاي عملكردي گرفته تا گرايش هاي متنوع ســاليق و 
زيبايي شناسي، بنابراين مفهوم معماري به گرايش يا سليقه خاصي كه برتر از 
ديگر سليقه ها باشد مربوط نمي شود بلكه به مجموعه هاي خوب سازماندهي 
شــده از گرايش ها و ســليقه ها و نيازهاي متنوع انســان ها در محيط اطالق 
مي شود. بنابراين آنچه فعاليت در حوزه معماري را براي معماران لذت بخش و 
براي كاربران و مردم به عنوان مصرف كنندگان نهايي محصول معماري، كارا و 
رضايت بخش مي كند، سازماندهي كارآمد روابط بين تخصص هاي چندگانه 

معماري است. نقش اصلي معماري نه مانند گرايش هاي چند دهه اخير صرفا 
زيبايي شناختي و تزئيني نخواهد بود بلكه به مسائل اساسي نيازهاي انسان ها 
در ارتباط با محيط خواهد پرداخت. اما سوم: در مورد طبيعت و معماري... بايد 
گفت كه همه منابع به اجرا درآمدن معماري يعني ساختن محيط از طبيعت 
اخذ مي شود و نه از جاي ديگر... اينجا بايد به مسائل مربوط  به مصرف در فرايند 
معماري توجه شود... به لزوم بهبود تكنيك هاي ساخت و مهارت در پرداخت و 
دقت در اجرا كه جملگي به معناي هدر ندادن و استفاده بهينه از تنها منبع توليد 
معماري و شهر يعني طبيعت است. براي دستيابي به منعطف ترين و بهترين 
نحوه پاسخگويي به روابط  انسان،  معماري و طبيعت؛ )سه بخش پيش گفته( 
استقرار نهادي و تخصصي شدن چهار ركن علم، حرفه، نقد و ترويج و خروج از 
وضعيت پيشه ورانه فعلي بايد تحقق يابد، آينده معماري و البته شهرسازي را 
در مسير بهينه كردن روابط انسان ها با محيط از طريق معماري و شهرسازي، 
مي توان چنان تصوير كرد كه در نتيجه بيشينه كردن مطلوبيت هاي جامعه و با 
كمترين لطمه و اسراف در طبيعت و منابع باارزش در دسترس مان فراهم شود.

آینده نگری
 معماری  

كيكاووس امينی
معمار

محالت تاریخی
میراث زنده

معماران باعث ایجاد یك ارتباط معنادار میان تولیدات 
كالبدی گذشته و امروز می  شوند

معمار راستین بودن
 و دشواری های امروز
 این روزها، نام معمار دوره رنسانس در اروپا یا 
دورۀ صفویه در ایران را در ذهن تداعی نمی کند



بحران كرونا و زیان اقتصادی 
ناشی از آن، بســیاری از 
كســب وكارها را با شرایط 
دشــواری مواجه كرده و 

بســیاری از واحدهای صنفی را در معرض تعطیلی 
قرار داده اســت. یك  ماه مانده به پایان سال و عید 
نوروز شوك ناشــی از كرونا، تولیدی های پوشاك 
و فروشــندگان این صنف را كه چشم انتظار فروش 
شب عید بودند به كما برد و بسیاری از آنها را به مرز 
ورشكستگی كشاند. برای اطالع از خسارت های ناشی 
از این بحران و ارزیابی شرایط كنونی تولیدكنندگان 
و فروشــندگان پوشــاك، با مجید افتخاری، عضو 
هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاك، گفت وگو 

كرده ایم.

وضع كنونی واحدهای تولیدی پوشاك با 
توجه به بحران كرونا چگونه است؟

در حوزه صنعت پوشاك 300هزار اشتغال وجود داشت كه 
بخش تولید، توزیع و فروش را شامل می شد. در اسفندماه 
و تحت تأثیر كرونا تقاضا به شكل ناباورانه ای كاهش یافت و 
بهترین فصل تولید و فروش از دست رفت. در پی آن بازار با 
چنان ركودی مواجه شد كه بعضا واحدهای صنفی با كمتر 
از10درصد فروش، بهترین بازار سال را پشت سر گذاشتند 
و بحران شدیدی گریبانگیر این صنف شد. خیلی از شغل ها 
از بین رفت و وقتی شبكه توزیع دچار مشكل شد، كل نظام 
تولید را دچار اختالل كرد. كارخانه ها و واحدهای تولیدی 
تولید را متوقف كردند و در این میان تنها بخشی از صنعت 
پوشاك كه برای كمك به نظام سالمت وارد حوزه تولید 
پوشاك بهداشتی شد توانســت تا حدودی سر پا بایستد. 
اما تولیدی های كوچك و متوسط به شدت دچار مشكل 
هستند؛ نه توان تولید دارند و نه دریافتی ای كه بتواند آنها 
را ســر پا نگه دارد. این بحران 90درصد اشتغال صنعت 

پوشاك را از بین برده است.
واحدهای تولیدی پوشاك تا چه حد در این 

زمینه توانستند كمك كنند؟
عملكرد تولیدكننده های ما هم اكنون به گونه ای است 
كه ما در حوزه تولید ماســك و گان، خودكفا هستیم و 
توان صادرات را هم داریم. بخشــی از بدنه تولید كه به  
صورت صنعتی فعالیت می كند از این قابلیت برخوردار 
است، به طوری كه این صنعتگران با توجه به نیاز بخش 
درمان حتی در تعطیــالت عید با همه تــوان و بدون 
مرخصی تولید را ادامه دادند كــه نتایج خوبی هم داد. 
هم اكنون بخش كوچكی از ظرفیت صنعت پوشــاك، 
100درصد نیاز كشور به پوشــاك بهداشتی را تامین 
می كند و اگر كل ظرفیت این صنعت به كار گرفته شود 
توان تامین نیاز كل خاورمیانه به ماسك و گان پزشكی 

را داریم.
آیا مجوز صادرات ماسك و گان را دارید؟

دولت فعال اجازه صادرات نمی دهــد و با این كار، گلوگاه 
ایجاد كرده است؛ گلوی تولید را گرفته و مانع صادرات هم 
شده است. بازار داخل اشباع شده و باید دولت اجازه دهد 

تا ما بتوانیم صادرات انجام دهیم.
چرا تولید گان تا این حد ســخت و دشوار 

است؟
گان پزشــكی را خیلی جاها نمی توانند تولید كنند، زیرا 
گان در مرحله نهایی تولید باید اشعه گاما ببیند و بسیاری 
از كشورها فاقد این امكان هستند. در چنین شرایطی ما 
در حال فرصت سوزی مطلق هستیم. چین هر گان را بین 
8 تا 12دالر می فروشد و روزانه 100میلیون ماسك را با 
قیمت خوب صادر می كند. تمام دنیا االن به واردات نیاز 
دارد و ایران در ســایه توان صنعت پوشــاك، نه تنها نیاز 
داخلی ندارد بلكه توان صادرات دارد. از ابتدای فروردین 
200 تا300هزار گان پزشكی تحویل سازمان غذا و داروی 
كشور شده و روزانه 100هزار گان و 10میلیون ماسك را 
با همین ظرفیت كنونی می توانیم تامین كنیم. این فرصت 
تاریخی را نباید از دســت داد. با آموزش مختصر و تامین 
ماشــین آالت خاص می توان كل ظرفیت این صنعت را 
به كار گرفت و بعد از تخمین و تامین نیاز داخل، به تمام 

كشورهای دنیا صادرات انجام داد.
 راهكار عبور صنعت پوشاك از این بحران 

را چه می دانید؟
بحران اصلی این اســت كه نمی دانیم پایان این شرایط 
چه زمانی است. گفته می شود ممكن است این شرایط تا 
پایان سال ادامه داشته باشد. همین امروز در حوزه صنعت 
پوشاك عده ای در فضای مجازی در حال فعالیت هستند، 
اما وضع به شدت بحرانی است. تنها راهكار كوتاه مدت برای 
نجات صنعت پوشاك این است كه واحدهای تولیدی را 
به سمت »تولید برای صادرات« سوق دهیم. تنها تضمین 
كوتاه مدت برای اینكه الاقل بدنه تولید را از دست ندهیم 
این است كه به سرعت ساختاری تدوین شود كه ظرفیت 
تولید را به سرعت برای تولید ماسك و گان پزشكی به كار 
گیرد و تولیــدات را با توجه به نیاز شــدید جهانی صادر 
كند. هم اكنون دولت پارچه را تامیــن می كند ولی الزم 
اســت وعده هایی كه در زمینه تســهیالت و بازپرداخت 
داده می شــود عملی شود. در بســیاری موارد همكاران 
تولیدكننده به بانك ها مراجعــه می كنند و با بهانه هایی 
از قبیل ابالغ نشدن بخشنامه یا آیین نامه اجرایی مواجه 
می شوند. این تعلل ها كم كم زخمی ایجاد می كند كه به 
ازكارافتادن واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. راهكار 
دوم این است كه با ایجاد تغییراتی در سیاست های تولید 
و توزیع، به ســرعت اصناف را به سمت فعالیت در فضای 
مجازی و فروشــگاه های مجازی هدایت كنیم. تأثیرات 
پساكرونا ممكن است خیلی بیشتر از كرونا باشد و باعث 
شــود كل اقتصاد در صنعتی كه ما در آن مزیت رقابتی 

داشتیم از بین برود.
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بازار

فرخنده رفائی
خبر نگار

اعالم قيمت 
حاشيه بازار
با گذشت 40روز 
از قرنطینه خانگی 
و بازگشایی 
نمایشگاه های 
خودرو، اتحادیه 
نمایشگاه داران 
برای نخستین 
بار قیمت حاشیه 
بازار خودروهای 
داخلی را اعالم 
كرد

چشم انداز رشد 
در بازار مسكن
باتوجه به رشد 
8تا 10درصدي 
قیمت امالك در 
دوره قرنطینه، در 
اردیبهشت ماه 
احتمال افزایش 
میانگین قیمت 
هر متر مربع 
آپارتمان در 
 تهران تا 
17 میلیون تومان 
وجود دارد

گفت وگو

توان تامین ماسک و گان
 کل خاورمیانه را داریم

كركره نمایشگاه های خودرو پس از 40روز تعطیلی 
باال رفته اما ركود، هنوز هم حرف نخست در بازار 
خریدوفروش خودرو اســت. همزمان با آغازبه كار 
رسمی بازار خودرو در ســال99، فعاالن صنفی از 
نرخ های جدید برخی خودروهای داخلی رونمایی 
كردند؛ قیمت هایی كه به گفته فعاالن بازار، نسبت 
به قیمت های مبادله ای در بازار قبل از عید)دی و 

بهمن( 10درصد افزایش داشته است.
مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان می دهد با 
وجود اعالم نرخ های جدید در بــازار خودرو هنوز 
هم خریــدار چندانی برای خودرو وجــود ندارد و 
فروشندگان و سرمایه گذاران بازار خودرو حاضرند 
خودروهای دپوشــده و انباری و پاركینگی خود 
را با تخفیف نســبت به قیمت های حاشیه بازار به 
مشــتریان عرضه كنند. اعالم نرخ های كف بازار 
خودرو برای ســال99 در شــرایطی اتفاق افتاده 
كــه چندی پیش نخســتین نشســت شــورای 
سیاســتگذاری خودرو برای تعیین قیمت فروش 
خودروهــای پرتیراژ داخلــی در كارخانه ها بدون 
نتیجه به پایان رســید. اگرچه هنوز خودروسازان 
نرخ های جدیدی را برای فروش محصوالت شــان 
اعالم نكرده اند ولی در گام نخســت مابه التفاوت 
افزایــش 25درصــدی نــرخ بیمــه خودروهای 
خریداری شده در سال گذشته را در صورتحساب 
خودروهــای تحویلی امســال لحــاظ كرده اند، 
به نحوی كه به عنوان نمونه بــا افزایش نرخ دیه و 
رشد 25درصدی قیمت بیمه شخص ثالث، سایپا 
خریدارانی كه تیبا2 با موعد تحویل اردیبهشت ماه 
امســال ثبت نام كــرده بودنــد را بــه پرداخت 
مابه التفاوت 500هزار تومانی برای بیمه شــخص 

ثالث این خودرو ملزم كرده است.

كالف سردرگم قیمت گذاری خودرو 
 افت تقاضا، ناشی از شــیوع كرونا و كاهش عرضه 
در بازار شــب عید، زمینه تشــدید ركــود بازار 
خودرو را فراهم كرد. همین ســردرگمی به حذف 

خودجوش قیمت پیشنهادی از آگهی های فروش 
اینترنتی خودرو در فضای مجازی منجر شــد. در 
40روز گذشــته اغلب صاحبان آگهی، بر نرخ های 
»توافقی« برای فــروش خودرو تأكید داشــتند. 
دســت اندركاران بازار، قیمت های نامشــخص را 
یكی از دالیل سردرگمی محدود مشتریان خودرو 
قلمداد می كنند. كاهش شــدید عرضه و افزایش 
قیمت خــودرو در ماه های دی و بهمن پارســال 
موجب به تعویق افتادن تقاضای خرید مشــتریان 
به امید بهبود شــرایط بازار خودرو در شــب عید 
شــد اما شــیوع كرونا زمینه افت تولید قطعات و 
عرضه خــودرو در بازار را فراهم كرد و به تشــدید 
ركود تورمی خــودرو دامن زد. از ســوی دیگر با 
تأكید دســت اندركاران بخش سالمت بر تعطیلی 
كسب وكارها برای مقابله با شیوع كرونا، نمایشگاه ها 
و بازارهای رســمی فروش خودرو نیز در فهرست 
مشاغل شــلوغ و پرخطر قرار گرفت و فعالیت این 
صنوف در بازار شــب عید تعطیل شــد. تعطیلی 
نمایشگاه ها و اتوگالری ها و جمعه بازارهای خودرو 
در شب عید، افزایش قیمت ها و نگرانی مشتریان 
و حتی دالل ها و ســرمایه گذاران از به خطرافتادن 
سالمتی شــان، عمال بازار خودرو را از اســفند ماه 
سال گذشــته تا ابتدای اردیبهشت به كما برد. در 
این میان حتی برپایی برخی نشست های رسمی 
برای كشف قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نیز 
نتیجه ای دربرنداشت. گفته می شــود مقام های 
تصمیم گیر در بازار خودرو در نشســت های بعدی 
با بررسی مستندات تولیدكنندگان، بررسی میزان 
افزایش قیمت خودروهای داخلی در ســال99 را 
آغاز می كنند؛ فرایندی كه احتماال در پایان راه آن، 

نرخ های جدید، به  خودروسازان ابالغ شود.
بازار خودرو در 3 ماه گذشــته در برزخ نبود قیمت 
و ركود ناشــی از افت شــدید تقاضا به سر برده و 
مشخص نیســت كه آیا قیمت های جدید حاشیه 
بازار یا نرخ های تعیین شــده برای فروش رسمی 
شــركت های خودروســازی قادر به آشتی دادن 
مشتریان با بازار خودرو خواهد بود یا خیر؟ اما آنچه 
مسلم اســت این كه حتی پیش از تصویب و ابالغ 
نرخ های رسمی جدید، شركت های خودروسازی، 

برای تحویــل دادن خودروهای ثبت نامی ســال 
گذشته، به مشــتریان، برخی هزینه های بیمه و 
شــماره گذاری و تعویــض پــالك را بــر مبنای 

قیمت های جدید لحاظ خواهند كرد.
 

بازگشایی بازار با طعم گرانی 
با شروع اردیبهشت ماه و آغازبه كار نمایشگاه های 
خــودرو، رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو اعالم كرد: بعــد از تعطیلی 
چهل روزه، در نخستین روز اردیبهشت، نخستین 
معامالت بازار خودرو در ســال جدید رقم خورده 
و قیمت های رســمی خودروهای پرتیراژ داخلی 
استخراج شده است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو، درباره وضــع كنونی بازار 
خودرو افزود: نمایشــگاه داران خودرو از نخستین 
روز اردیبهشــت ماه فعالیت خود را آغاز كردند و 
بررســی نرخ های ابتدای اردیبهشــت ماه نشان 
می دهد تاكنون شاهد افزایش 10 درصدی قیمت 
خودروها نســبت به معامالت قبــل بوده ایم كه 
دلیل آن بازگشــایی نمایندگی های خودرو قبل 
از بازگشــایی كار نمایشــگاه داران بوده است. به 
گفته او، نمایندگی هــا از 23فروردین ماه كار خود 
را آغاز كرده انــد و محصوالت خــود را به صورت 

ویرایشــی )كارتكس( به فروش رسانده اند. در این 
روش افرادی مجاز به خریــد بوده اند كه 18 ماه از 
نمایندگی ها خرید نداشته اند و خودرویی تحویل 
نگرفته انــد. رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو 
افزود: این دســته از افراد زمانی كه خودروی خود 
را تحویل می گیرند 3میلیون تومان بیشــتر، آن 
را به نمایشــگاه داران می فروشند كه همین امر به 

گران ترشدن خودروها منجر شده است.

تیبا:5۱ میلیون، سراتو:450میلیون 
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو با اشــاره به 
قیمت حاشــیه بازار خودرو های داخلی و وارداتی 
در نخستین روز اردیبهشــت ماه گفت: با توجه به 
رشد 10درصدی قیمت ها نســبت به پایان سال 
قبل، پرایــد111 با نرخ ۶8میلیــون و 500هزار، 
پراید151 با قیمت ۷0میلیــون، پژو20۶ تیپ2 
ساده با نرخ 12۶میلیون، پژو20۶ تیپ5 مدل99 با 
نرخ 142میلیون، ساینا با نرخ 83میلیون، كوئیك 
دنده ای با نرخ 9۶میلیون، تیبا با نرخ ۷۶میلیون، 
تیبا2 با نرخ 8۷میلیون و پــژو20۷ دنده ای نیز با 
قیمت 1۶5میلیــون تومان معامله شــد. در بازار 
خودروهای مونتــاژ داخل هم چانــگان با قیمت 
2۶5میلیون و سراتو به نرخ 450میلیون تومان به 

معدود مشتریان متقاضی عرضه شد.

بن بست تعیین نرخ رسمی خودرو
رشد هزینه تمام شــده تولید موجب شده كه در 
شرایط ركود بازار نیز خودروســازان، درخواست 
افزایش رسمی قیمت محصوالت شان را متناسب 
با نرخ تورم، به شــورای سیاســت گذاری خودرو 
ارائه كنند. برخی كارشناسان مانند سعید مدنی، 
مدیرعامل پیشین سایپا و دست اندركاران صنعت 
خــودرو در گفت وگو با همشــهری، با اشــاره به 
پیشی گرفتن نرخ حاشــیه بازار از قیمت رسمی 
فروش، صدور مجوز فروش خودرو به نرخ حاشیه 
بازار را تنها راه حذف فاصله قیمت رســمی و بازار  
آزاد خودرو قلمداد كرده انــد و معتقدند با اعمال 
چنین سیاستی دولت قادر خواهد بود خودروسازان 
را ملزم كند كه سود ناشی از فروش خودرو به نرخ 
بازار را در زمینه تحقیق و توســعه و بهبود كیفیت 
محصوالت شان هزینه كنند. آنها معتقدند در حالی  
كه قیمت پراید در كارخانه 3۷میلیون و 500تومان 
اســت این خودرو برای ســایپا 43میلیون تومان 
هزینه دارد اما به جای اینكه كارخانه ســود كند، 
دالالن با فروش پراید به چندبرابر قیمت كارخانه، 

منفعت كسب می كنند.

رونمایی از نرخ های 99 
در بازار خودرو

علی ابراهیمی
خبر نگار
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به گزارش همشــهری، طبق روال همه ســاله بازار مسكن، تعداد 
معامالت این بازار در فروردین ماه به حداقل تعداد می رســد و در 
اردیبهشت ماه بعد از سبك  سنگین كردن تحوالت واقعی و انتظاری 
اقتصاد كالن از سوی فروشندگان، قیمت تعادلی در این بازار كشف 
می شود اما امسال، به واسطه شیوع كرونا و اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی كه عمال به تعطیلی 45روزه بازار مسكن منجر شد، تعداد 
معامالت مسكن فروردین ماه به حداقل میزان در سال های اخیر 
رســید و عمال نمی تواند مبنایی برای گشــایش بازار مسكن در 

اردیبهشت باشد.

سناریوهای قیمت گذاری  مسكن
با توجه به تعطیلی بازار مســكن از اواسط اســفند98 تا ابتدای 
اردیبهشــت99، انتظار می رود وضعیت بازار مسكن در اسفند98 
مالك عمل فعاالن بازار قرار بگیرد و با اعمال شــاخص هایی نظیر 
نرخ تورم كل، نــرخ ارز، وضعیت بازارهای مــوازی و برآورد تورم 
انتظاری، نقطه تعادلی فعالیت بازار در اردیبهشت به دست آید؛ اما 
بررسی های همشهری نشان می دهد در طول دوره تعطیلی 45روزه 
بازار مسكن، قیمت گذاری این بازار در فضای مجازی متوقف نشده 
و در مواردی افزایش قابل توجهی پیدا كرده؛ به گونه ای كه انتظار 
می رود درصورت مالك قرار گرفتن ایــن قیمت ها، میانگین یك 
مترمربع زیربنای مسكونی در شــهر تهران با 8 تا 10درصد رشد، 
از 15میلیون و ۶58هزار تومان در اسفند98 به بیش از 1۷میلیون 
تومان در اردیبهشت99 برسد. در این شرایط عمال حباب قیمت 
مســكن بزرگ تر خواهد شد و طیف گســترده تری از متقاضیان 
بالفعل این بازار به خیل متقاضیان بالقوه می پیوندند كه نتیجه آن 
چیزی جز افول تعداد معامالت این بازار و تشدید ركود نخواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز و توقف رشد نرخ تورم، 
اگر قرار باشد بازار مســكن كار خود را بر مبنای همان قیمت های 
كشف شده در اســفند98 ادامه دهد و براســاس تحوالت كالن 
اقتصاد ایران، قیمت های جدید را كشــف كند، به نظر می رسد با 

احتساب تورم 3درصدی فروردین، میانگین قیمت یك مترمربع 
زیربنای مســكونی در شــهر تهران حداكثر تا 3درصد نسبت به 
اسفندماه افزایش پیدا كند. همچنین ازنظر فعاالن بازار مسكن، با 
درنظر گرفتن تورم انتظاری حداكثر 40درصدی در سال99، سقف 
رشد قیمت ماهانه مســكن نمی تواند فراتر از 3.3درصد افزایش 
پیدا كند. با فرض رفتار معقوالنه بازار مسكن براساس این سناریو، 
می توان انتظار داشت در معامالت اردیبهشــت ماه بازار مسكن، 
میانگین قیمت یك مترمربع زیربنای مسكونی در شهر تهران در 
محدوده 1۶میلیون تومان بماند و درصورت تداوم این وضعیت تا 
پایان سال از 20میلیون تومان برای هر مترمربع فراتر نرود. البته در 
این سناریو اگرچه سقف تورم انتظاری 40درصدی برای سال99 
مدنظر قرار گرفته اما تحقق آن مشروط به این است كه رشد قیمت 
مسكن در سال جاری كمتر از نرخ تورم باشد و اتفاق غیرمنتظره ای 
در اقتصاد ایران باعث هجوم نقدینگی به بازار مسكن یا فرار سرمایه 

از این بازار نشود.

قیمت سازی با چاشنی توهم و شیطنت
بررســی قیمت آگهی های فروش مســكن در فضــای مجازی و 
ســایت های متولی این كار نشــان می دهد همچنان مانند دوره 
تعطیلی بازار مسكن در 45روز گذشته، قیمت سازی  گسترده در 
بازار مســكن ادامه دارد، به گونه ای كه برخی واحدهای مسكونی 
آگهی شده در این روزها، هرچند در قیمت های پایین نیز مشتری 
نداشته  و معامله نشده اند، دوباره با قیمت های باالتر آگهی شده اند 
و فضای روانی بازار را به سمت احتمال جهش دوباره قیمت ها سوق 
داده اند. همچنین بخشی از فروشندگان مسكن طبق عادت مرسوم 
فروشندگان در بازارهای سنتی، دســت باال را برای قیمت گذاری 
گرفته اند و صرفا برای خالی نماندن عریضه 15-10درصد به قیمت 
پیشنهادی واحد خود نسبت به اسفند اضافه كرده اند. این در حالی 
است كه فعاالن بازار مســكن، به ویژه متولیان اتحادیه مشاوران 
امالك معتقدند كه در سال99 به دالیل متعدد زمینه ای برای جهش 

قیمت مسكن وجود ندارد و نرخ های این بازار نهایتا در محدوده و 
نرخ تورم و حتی كمتر از آن تغییر خواهد كرد. البته ناگفته نماند 
كه این برآوردها در پاییز98 و پیــش از اجرای طرح بنزینی نیز از 
سوی این افراد اظهار شده بود كه عمال اشــتباه از آب درآمد، اما 
به نظر می رسد در ســال99 كه به عنوان سال جهش تولید نامیده 
شده است، به شرط هدایت نقدینگی سرگردان به سمت حوزه های 
مولد، شانس بیشتری برای تحقق این برآوردها وجود داشته باشد.

رشد قیمت مسكن با لنگر تورم
در اغلب بازارها تاریخ تكرار می شود و تحوالتی مشابه در دوره های 
متوالی رخ می دهند. بررســی گذشــته بازار مسكن نیز ضمن 
تأیید این مســئله كه دوره های رونق و ركود این بازار به دنبال 
تغییرات نرخ ارز و تورمی شــدن فضای اقتصاد تكرار می شوند، 
نشان می دهد جهش قیمت مســكن در دوره هایی رخ می دهد 
كه اقتصاد در دام تورم می افتد و صاحبان نقدینگی عمدتا برای 
حفظ ارزش سرمایه، ریال را به ملك و مسكن تبدیل می كنند؛ اما 
برخالف بازارهایی نظیر ارز و خودرو، در زمان ركود و حتی افول 
قیمت، عالقه ای به فروش سرمایه گذاری ندارند. به عبارت دیگر، 
بازار مســكن به مثابه جاده ای یك طرفه اســت كه بخش عمده 
سرمایه گذاران آن به دنبال خرید هستند و همین مسئله باعث 
می شود با وجود اینكه تعداد واحدهای مسكونی بیش از تعداد 
خانوارهاست، بازهم چشم انداز بلندمدت سرمایه گذاری در این 
بازار جذاب بماند. بیت اهلل ســتاریان، كارشناس اقتصاد مسكن 
معتقد است: این رفتار سرمایه گذاران بازار مسكن به این دلیل 
است كه از دیرباز زمین و ملك به امن ترین كاالی سرمایه گذاری 
در فرهنگ ایرانی تبدیل شده و بازار نیز فارغ از تمام شاخص های 
اقتصادی این مسئله را باور دارد. به عقیده او، در این وضعیت حتی 
تولید قابل توجه مسكن نیز قادر نیست عطش خرید و تب قیمت 
را فروبنشاند مگر اینكه دولت با سیاست های اصالحی، رشد تورم 
انتظاری را به شدت كاهش دهد و نقدینگی را به جای سوق دادن 

به سوی تبدیل شدن به كاالی سرمایه ای، به سمت كسب بازده در 
حوزه های مولد ترغیب كند. بر این اساس، می توان گفت تغییرات 
قیمت مسكن در ســال جاری، اثرپذیری باالیی از سیاست های 
اقتصادی دولت دارد و نوع رفتاری كه با نقدینگی می شود می تواند 
رفتار سرمایه گذاران بازار مســكن را نیز متأثر كند؛ بنابراین اگر 
تحوالت كالن اقتصادی به سمتی سوق پیدا كند كه نگهداری 
ریال به صالح صاحبان نقدینگی نباشــد بازهم قیمت مسكن 
افزایشی می شــود و حتی ناكامی تقاضای مصرفی در خرید هم 

نمی تواند مانع از جهش متوالی آن شود.

خانه بخریم یا بفروشیم؟
ساده ترین راه برای پیش بینی درست آینده بازار مسكن این است 
كه رفتار مالی دولت و محرك های نرخ تورم، رصد شود و با ایمان 
به تكرار تاریخ در بازار مسكن، بهترین استراتژی را برای حضور در 
این بازار انتخاب شــود. در حقیقت رفتار مالی دولت اعم از چاپ 
پول، كســری بودجه، كاهش درآمد ارزی و... مســائلی است كه 
ثمره  آن باوجود همه سركوب های قیمتی عاقبت در قیمت ارز و 
كاالهای سرمایه ای منعكس می شود و با دامن زدن به رشد تورم، 
زمینه مساعد برای جهش قیمت مسكن را نیز فراهم می آورد؛ اما 
جالب اینجاست كه هر بار اقتصاد در چنین موقعیتی قرار می گیرد، 
متولیان امر وانمود می كنند كه این بار با دفعات قبلی فرق دارد و 
همه چیز تحت كنترل است و همین مسئله باعث می شود خریداران 
مصرفی مسكن كه ریال به ریال سرمایه  خود را با خون دل جمع 
كرده اند، برای خرید مسكن موردنیاز خود دست نگه دارند و از قافله 
بازار جا بمانند. این در حالی است كه به عقیده پیشكسوتان بازار 
امالك، خرید مسكن مصرفی مانند حج تمتع زمانی واجب می شود 
كه استطاعت مالی آن وجود داشته باشد و بر همین اساس توصیه 
می كنند مردم هر زمانی كه قادر به خرید خانه باشند، صبر نكنند و 
دست به كار شوند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالك ازجمله كسانی است كه به شدت بر این مسئله تأكید دارد 
و معتقد است؛ هر زمانی كه فردی در طبقه متوسط جامعه حس 
كند توان خرید یك واحد مسكونی متوسط را پیدا كرده است، باید 
دست  به كار خرید خانه شود؛ چرا كه همزمان، بسیاری دیگر نیز 
كه شرایطی مشابه او دارند به این توانایی مالی رسیده اند و یقینا به 
رشد قیمت مسكن دامن خواهند زد. خسروی، پایین بودن نسبت 
پوشش دهی تسهیالت مسكن به ارزش واحدهای مسكونی را از 
دالیل اصلی ناكامی طبقه متوسط جامعه ایرانی برای خرید خانه 
می داند و می گوید: وقتی قیمت آپارتمان معادل چندین ســال 
حقوق یك كارگر یا كارمند اســت، دولت باید جور كســری او را 
بكشــد؛ زیرا اگر قیمت آپارتمان دوبرابر شود، كسری سرمایه آن 
كارگر یا كارمند 4برابر می شود و فاصله او تا رؤیای خانه دار شدن 

مرتبا افزایش می یابد.

قفل بنگاه های معامالت امالك باز شد 
فعالیت بازار مسكن بعد از قرنطینه 45 روزه آغاز شده اما تصویر روشنی از قیمت تعادلی 

مسكن وجود ندارد
با صدور مجوز فعالیت دفاتر مشــاور امالك به عنوان كســب وكارهای كم ریسك از 
30فروردین، معامالت بازار مســكن بعد از 45روز تعلیق دوباره از سر گرفته شد؛ اما از 
یك سو ابهام در شاخص های كالن اقتصادی و از ســوی دیگر خأل یك و نیم ماهه در قیمت گذاری مسكن باعث شده نه 
فروشندگان برداشت روشنی از تحوالت بازار داشته باشند و نه خریداران با تصویری روشن از تغییرات قیمتی وارد بازار 
شوند؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد حتی در این سردرگمی نیز قیمت ها تمایل به رشد دارند و برخی با دست كاری قیمت 

تالش می كنند بستر مساعد برای تحقق آن را فراهم آورند.

احمد میرخدائی
خبر نگار

  از احتمال گشایش پاساژها تا 2هفته آینده خبر داد 

 ممنوعیت مراجعه حضوری خرید خودرو
همزمان با نوسان قیمت ها در بازار خودرو، شركت های خودروسازی ضمن تأكید بر 
رعایت پروتكل های بهداشتی در اطالعیه هایی از مشتریان خواسته اند كه از مراجعه 
حضوری به سازمان های فروش آنها خودداری كنند. بر این اساس شركت سایپا به مشتریان 
اعالم كرده است با هدف اجرای مصوبه های ســتاد ملی مقابله با شیوع كرونا و نیز حفظ 
سالمت مشتریان، درخواست های مشــتریان را فقط به صورت تلفنی و اینترنتی پاسخ 
می دهد. بر این اساس، امكان مراجعه حضوری به سازمان فروش سایپا تا اطالع ثانوی وجود 
ندارد و مشتریان سایپا می توانند همه درخواست های خدمات مربوط به فرایندهای فروش 
و تحویل خودروی خود را در سایت اینترنتی سایپا ثبت و پیگیری كنند. همچنین مشتریان 
می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی این شــركت، با دانلود و نصب نرم افزار موبایلی 
 )اپلیكیشــن( ســایپا، درخواســت های خدمات فروش خود را ثبت و از همین طریق 

پیگیری كنند.

قیمت- میلیون تومان  نام خودرو   

68.5سایپا 111 سفید 
65سایپا 131 سفید

70سایپا 151
87تیبا 2 سفید 

173آریو اتوماتیک
116وانت زامیاد دوگانه سوز

CS35 265چانگان
R 96کوئیک دنده ای

450کیا سراتو 2000 اتوماتیک
535سیتروئن C3 تیپ1

نرخ حاشیه  بازار برخی محصوالت سایپا در ابتدای اردیبهشت ماه جاری

قیمت-  میلیون تومان  نام خودرو   

126پژو 206 تیپ 2 ساده 
142پژو 206 تیپ 5 

165پژو 207 دنده ای 
148پژوصندوقدار اس دی وی 8

GLX 405 108پژو
138پژو پارس 

LX 108رانا
205دانگ فنگ H30 بدون رینگ 98 

E2 90184رنو تندر
245رنو تندر پالس اتوماتیک 

نرخ حاشیه بازار برخی انواع محصوالت ایران خودرو در ابتدای اردیبهشت ماه



معماري وسيله شناسايي هويت ماست 
سيدعليرضاقهاري،بانينامگذاريروزمعماريدرتقويممليدرگفتوگوباهمشهريازاهميتمعماريوروزآنميگويد

سوم ارديبهشت روز بزرگداشت معمار و معماري 
است؛  بهانه اي براي به تصوير كشيدن آثاري كه 
هر كدامشان شــكوه و عظمت تاريخ و هويت 
كهن ايران را يادآوري مي كنند ؛ از تخت جمشيد و نقش رستم و چغازنبيل 
باستاني گرفته تا عالي قاپو و مسجد نصيرالملك و كاخ گلستان، جهان را 
مات و مبهوت هنر معماران اين سرزمين كرده است؛ معماراني كه حاال پس 
از 2دهه پيگيري، نامشان در تقويم ملي ايران ثبت شده  تا بهانه اي باشد 
براي بزرگداشت شان و فرصتي براي مرور شاهكارهاي ساخته دست شان. 
حدود 20سال پيش بود كه سيدعليرضا قهاري از مفاخر معماري ايران جاي 
خالي نام معماري را در تقويم برنتابيد و نامه اي را براي شوراي عالي انقالب 

فرهنگي نوشت تا اين جاي خالي را پر كند.اما مسائل و موضوعات مختلف 
دست به دست هم داد تا اين درخواست اجرايي نشود تا اينكه اين مناسبت 
كه از سال 1396مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي را هم داشت، سرانجام 
از امسال، البه الي صفحات تقويم حك شود.با اين حساب، از امسال سوم 
ارديبهشت ماه به بهانه بزرگداشت شيخ بهايي روز معماري نام گرفته است 
و اين مناسبت هر سال تكرار مي شــود. سيدعليرضا قهاري باني اين كار 
ارزشمند، معمار صاحب نام متولد شيراز اســت و 70سال دارد. او داراي 
مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشــكده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران، مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي )طراحي شهري( از دانشكده 
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و مدرك دوره مديريت اجرايي از سازمان 

مديريت صنعتي، تهران است. عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان 
ايران، كانون مهندسان معمار دانشــگاه تهران، جامعه مهندسان معمار 
ايران و عضو مؤسس و هيأت امناي انجمن مفاخر معماري ايران و... ازجمله 
سوابق كاري اين معمار به شمار مي روند. عليرضا قهاري، همچنين طراحي و 
سرپرستي طرح هاي جامع و تفصيلي اردبيل، آستارا، اروميه، خوي، مهاباد، 
كرج، سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه، بجنورد و قم را هم در رزومه كاري 
خود دارد. كتاب »نگاهي به مفاخر جهاني معماري ايران« و بيش از 40مقاله 
در زمينه ايران شناسي، معماري، شهرسازي و مديريت ازجمله تاليفات اين 
هنرمند معمار به شمار مي آيند. آنچه در زير مي خوانيد گفت وگوي مشروح 

همشهري با عليرضا قهاري است:

اهميــت نامگــذاري روزي 
به عنوان معماري در تقويم ملي چيست؟

تعيينروزيبهعنوانبزرگداشــتمعمارو
معماريدرتقويــمازآنجهتاهميتدارد
كهتوجهآحاديكجامعــهبهيكموضوعي
جلبشــود.درايرانروزهاييازسالبهنام
روزپزشك،كارگر،خبرنگار،پرستارو...وجود
دارد.دليلآنهمضــرورتتوجهجامعهبه
ايناقشــاروبهخاطراهميتشاندرجامعه
است.درجهانهمهمينطوراستوروزهاي
مختلفيبهناماقشارمتعددينامگذاريواز

آنانتجليلميشود.
معماريايرانبهســبباينكــهجزومعدود
تمدنهاوتاريخهايفرهنگيجهانبهحساب
ميآيدبايدموردتوجهقرارميگرفت.وقتي
بهگذشــتهچندهزارســالهجهانمراجعه
ميكنيم،ردپايبخــشعمدهايازآثارمهم
معماريبشــردرســرزمينماوجودداردو
بســياريايرانراباايناثرهاميشناسند.اما
متأســفانهمابايكحرفهوپديدهايروبهرو
هستيمكهنسبتبهآنبيمهريهايزيادي
صورتگرفتهاســتواينمختصدهههاي
اخيرهمنيست.درحاليكهاينآثاربرجسته
كهدرفهرستميراثفرهنگيجهانهمثبت
شدهاند،بخشيازهويتمابهحسابميآيند.
درواقع،عظمتوشكوهتاريخمادرايناثرها
نهفتهاست،آثاريكهازايرانياندرطولتاريخ
برجامانده،مربوطبهمعمارياينسرزمين
اســت.بنابراينبهنظرميرسيدبهخصوص
درسالهاياخيركهدرواقعصحبتهويت
درهمــهجوامعجهانيمطرحاســت،ايران
بتواندبابهترينوسيلهايكهدراختياردارد،
تمدنخودرابهجهانمعرفيكند.ازســوي
ديگر،صورتخوشينداشتدركشوريكه
معمارياشبهتمدنجهانــيپهلوميزند،
وسيلهشناســاييهويتوتمدنشجاييدر
تقويممليخودنداشتهباشد.درواقعارزش
معماريبهگونهاياســتكههمدرايرانو
همدرجهانبسياريشهرهاوحتيكشورها
رابهآثارتاريخيومعماريشانميشناسند.
باايناوصافمتأسفانهشاهددرحاشيهقرار
گرفتنمعماريومعماراندرايرانبودهايم.
بههمينخاطر،بهتريــنكارثبتكردننام
معماريدرتقويممليبود.ضمناينكهچنين
اقداميميتوانــدبهنامگــذاريروزجهاني

معماريبرمبنايهمينروزمنجرشود.

چرا سوم ارديبهشت؟ 
وقتيكهقرارشــدبــرايثبــتروزيبهنام
معماردرتقويممليواردعملشــويم،چند

روزمختلفبهعنواندامنــهايازانتخابها
پيشنهادشــدتاازميانآنهايكروزبرگزيده
شود.درخودانجمنهممثلهمهانجمنهابر
سرانتخابيكروزواحداختالفنظرهاييبود
كهكامالطبيعيبهنظرميرسيد؛بعضيمعتقد
بودندكهروزســاختهشــدنتختجمشيد
باشد،يكيديگرازپيشنهاداتمربوطبهروز
تولدقوامالدينشــيرازي،معمارصاحبنام
وسرشــناسبودامابهدليلاينكهزادروزاين
معماربرجستهمشخصنبودوفقطازتاريخ
سالمرگايناســتادمطلعبوديموازطرفي
همســالمرگهامعموالبرايبزرگداشــت
مناسبنيســتند،پساز8،7گزينهسرانجام
بهسومارديبهشترســيديم.اينروزبهاين
دليلمناسببودكهازقبلبهنامبزرگداشت
شــيخبهاييدرتقويمثبتشدهبودوهمين
مسئله،طيمراحلقانونيراآسانترميكرد؛
ازاينرومااينتقــارنرابهفالنيكگرفتيم
وسومارديبهشــترابهعنوانروزمعماري
پيشنهادكرديم.اگرچهخيليهاميگويندكه
شيخبهاييكارهايبزرگمعمارينكردهاما
نفسكار،بيشتربرايمااهميتداشت.ضمن
اينكهوجودروزيبهعنوانبزرگداشتشيخ
بهاييدرتقويمكارثبــتكردنناممعماري
رادرتقويمتسهيلكرد.بهعقيدهمنچنين
اقدامينشاندادكهايرانبهداشتههاوهويت

اهميتميدهد.

حدود 20ســال طول كشيد تا 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي روزي را با 
عنوان معمــاري در تقويم ملي ثبت كند.

چه عواملي سبب شد تا اين پروسه طوالني 
شود؟

قبلازپيــروزيانقالباســالميمابهجاي
سازماننظاممهندسي،سازماننظاممعماري
داشتيم.انتخاباتاينســازمانهمدرسال
1356برگزارشــدويكســالهمفعاليت
داشــتاماباســال1357وپيروزيانقالب
اسالميمصادفشــد.بنابراينمعماريكه
خوددربرگيرندهشاخههايمهندسياست
بهمحاقرفتوديگرنــهناميازمعماربودو
نهازمعماري.آنزماناينطورتصورميشــد
كهمعمارانصرفادرخدمتســرمايهداري
وســوداگريهســتند.درصورتيكهدرآثار
معماريبرجاماندهجهاننيز،همكاخاست
وهمكوخوايــنربطيبهمعمــاريندارد.
بههرحال،درســال1373نظاممهندسي
تشــكيلومعماريبهيكيازشــاخههاي
مهندسيتبديلشــد.يعنيرشتهايكههر
7شــاخهمهندســيرادربرميگرفت،خود

زيرشاخهيكيازرشــتههايشرفت.اماسال
1382موضوعنامگــذاريرادرنامهايبراي
رئيسجمهوريوقت،آقايخاتمينوشتيم
ونامگذارياينروزراپيشــنهادكرديم.آن
زمانبادستورآقايخاتمياينپيشنهادبه
شــورايعاليانقالبفرهنگيكهرياستآن
راهمرئيسجمهوربرعهدهداشت،ارجاعشد.
اماازآنجاكهسالهابودمعماريجزويكياز
زيرشاخههايساختمانمحسوبميشدو
بهخاطروجودروزيبهنــامروزمهندسدر
تقويم،ابتدابااينمســئلهمخالفتشد.امابا
تداومپيگيريهاســرانجامباتغييراتياين
پيشنهادتصويبوقرارشدكهروزمعماروارد
تقويممليشود.بااينحالوباوجودتصويب،
تاسالگذشتهاينمناسبتواردتقويمنشد
تااينكهامسالخوشــبختانهروزبزرگداشت
شــيخبهاييبهعنوانروزمعماريسرانجام
بعداز20سالدرصفحاتتقويمسومينروز
ازدومينماهسالثبتشــد.البتهاينراهم
بگويمكهاينمسئلهصرفابهمعمارانمربوط
نميشودويكيازاهدافاصليآناحترامبه
مفاخرفرهنگيايراندرجامعهجهانياست.

عالوه بر مواردي كــه به آنها 
اشاره كرديد، اين پيشــنهاد خاستگاه 

ديگري هم داشت؟
بله.زمانيكهمااينپيشنهادرامطرحكرديم،
صحبتازهويتبخشيبهشهرهاوبناهابود.
شايدانجمنمفاخرمعماريايرانتنهانهادي
بودكهاينحساســيتواينمسئلهرابهاين
ترتيبديدكــهاگربهمعماريكهســالها
مغفولماندهبود،توجهنشود،هويتبخشيبه
شهرهاهمميسرنخواهدشد؛چونديگراين
كارمتولينخواهدداشت.درستمثلاينكه
بيمارستانيرابهانواعتجهيزاتمدرنتجهيز
كردهوتوقعدرمانبيمارانراداشتهباشيم،
اماپزشكمتخصصدراينبيمارستاننباشد.
متأسفانهمسكنوســاختمانبهعنوانيك
كااليسرمايهايبرايخيليهاجذاباست
وبسياريافرادبدونآنكهدانشالزموكافي
رادربارهآنداشــتهباشــند،وارداينعرصه
ميشوند.هرحرفهاينيازمندتخصصاست
وكســيكهواردحرفهساختوسازميشود
بايدتخصصآنراداشتهباشد.درواقعهمين
ديدگاههميكيازداليــلمطرحكردناين
پيشنهادبود.ضمناينكهميخواستيمعالوه
برحفظمعماريچندينهزارسالهايران،از
طريقثبتناممعماريدرتقويمتوجههارابه

اينهنروحرفهمعطوفكنيم.
در بين صحبت هايتان گفتيد 

كه روز ملي معماري مي تواند مبنايي براي 
جهاني شدن اين مناسبت باشد. چقدر به 

اين موضوع باور داريد؟
معماريماهنريارزشــمندباپيشــينهاي
چندهزارسالهاســتكهدرهيچكجايدنيا
مانندينميتوانبرايشپيداكرد.نمودهاي
عينياينتاريخارزشــمندهنــوزهموجود
دارند.چغازنبيلراداريمكــهبعدازهزاران
سالباعظمتوشــكوههمچنانپابرجاست
وتنهايكبنايصرفنيســت.جالباست
بدانيدكهقانونظــروفمرتبطهكهحدود
قرنشانزدهمدراروپاكشفواستفادهشده
بود،3هزارسالپيشدراينبنااستفادهشده
است.آبرسانيبهشهردوراونتشازرودخانه
دزاز60مترپايينتر،بهكمكاينقانونانجام
شدهاستكهشاهكارتكنولوژيعصروزمان
خودشبهحسابميآيد.دراينبنانمونههايي
ازچاپوكليشهراهمميبينيدكهبعدهادر
قرنچهاردهمياپانزدهمدراروپااختراعشد.
دربدنهچغازنبيلخشتهاييوجودداردكه
كليشههستند.اينمربوطبهزمانياستكه
نيميازجهاندربربريتبود.ميراثمعماري
مانشــانميدهدكهكشــورمامركزتمدن
جهانبودهاست.تادلتانبخواهدبرايداشتن
روزجهانيمعماريبرمبنايمعماريايران
دليلوجوددارد.البتههمهاينداليلنشان
ميدهدكهدراينبارهكوتاهيكردهايم.نهتنها
مابلكهدنيابهعنوانميراثبشــريتبهاين
تمدنافتخارميكند.بههرحال،ماروزجهاني
معماريراپيشنهادوپيگيريميكنيم.امسال
نخستينسالياستكهروزمليمعماريوارد
تقويمماشدهاست.انجمنبهاستنادتمدن
ومعماريباشــكوهايران،برايثبتجهاني
آناقدامخواهدكرد.اگربرايتخصصهاي
خودمانارزشقائلباشيم،حتماديگرانهم

باماهمراهخواهندشد.

مجموعه مديريت شهري به ويژه 
در دوره جديد، عملكــرد قابل قبولي در 

حوزه معماري داشته است؟
معماري،نمادفرهنگاست.يعنياگربخواهيم
فرهنگجامعــهرادردوكفهترازوقراردهيم
بايدبهآثارماننــگاهبكنيــم.بهرغماينكه
جوانانوفارغالتحصيالنمعماريمادرچند
ســالاخيربهدنبالافزايشفارغالتحصيالن
دانشگاهيبيشترشدهاندامابهنظرميرسد
آثارمعماريماقابلدفاعنبودهاســتواين
موضوعهماساسامختصمديريتفعليشهر
نيستوريشهدرگذشــتههايدورتردارد.
معمارانجــوانمابايدميدانعملداشــته

باشــند.مديرانبايداجازهدهنــدمعمارها
صاحبامضاوتعرفهباشــندوبهآنهااهميت
بدهند.البتهكارراحتيهمنيســت.چراكه
چنديندههاستكهمعماراندرصفعقب
بودهاندوكسينقشــيبرايآنهاقائلنبوده
است.اگرقراراستدراينحوزهبهنتايجخوبي
برسيم،بايددرمعماريمسابقاتيبرگزارشود
كهانديشهها،پتانســيلهاوتفكرمعماران
جوانواردعرصهاجراشــود.اماچندمشكل
ريشــهايوقديميدراينبينوجودداردو
بهچنددليلازمعماريعقبهســتيمواين
موضوعهمربطيهمبهمديريتجديدندارد.
اتفاقاشهردارماجزوشهردارانفارغالتحصيل
دررشتهمعماريوشهرسازياستودرك
الزمراازمسائلشــهريداردواينموضوع
يكيازنيازهايشهراست.يكيازمشكالت
ايناستكهاساسابهمعماريتوجهنميشود
ومعمارانبرايارائهكارهايكيفيتشــويق
نميشــوند.معماريخوبدرجامعهقطعا
بهارتقــايفرهنگكمــكميكند.موضوع
ديگر،ساختوسازازبُعدسوداگرياستنه

كيفيسازيمعماري.
بنابراينهرقــدرهمكهمعمارانازســوي
مديريتشهريتشويقشونداماسرمايهگذار
صرفابهفكرسوداگريدرساختوسازباشد
نتيجهايندارد.البتهدراينســالهايكياز
اقداماتمهميكهدرايندورهانجامشــده
جلوگيريازاجراينماهايغيرايرانياست.
ممانعتازايــنكاريكــيازاقداماتخوب
شــهرداريبودهكــهازطريــقكميتههاي
نمادنبالميشــود.ازســويديگر،جريان
ســوداگرياگرفرصتپيداكندواردبخش
ساختوســازميشــودوازفرهنگسبقت
ميگيرد.بنابراينشهرداريدرحدتوانشبايد
مشــوقهاييرابرايمعمارانيكهطرحهاي
خوبرااجراميكنند،پيشبينيكند.مثال
درصديتخفيفدرعوارضســاختمانيكه
معماريخوبيداردميتوانــدموجبرواج
اجرايمعماريهايباكيفيتشود.يكيديگر
ازكارهايخوبيكهشــورايشهرتهراندر
ابتدايشروعبهكارشانجامدادحفظباغهاي
تهرانبود.امابايداينكارتداومداشتهباشدو
جلويسوداگريبايدگرفتهشود.دراينبين
عملكردمسئوالنوســرمايهگذاراندخيل
استوكاركردهردويآنهابرحكمرانيخوب
تأثيردارد.درغيرايــنصورتهرقدرهمكه
مسئوالندرمقابلتخريبمقاومتكننداما
متأسفانهموجلجامگسيختهسرمايهگذاران
ميتواندمســئوالنرادرمقابــلاينهجوم

سرمايهوفشارسوداگريمنفعلكند.

مجيدجباري
خبرنگار

طرب سرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی يار منش مهندس شد

»حافظ«
روزمعماریدرايران3ارديبهشت)23آوريل(هرسال،مصادفباسالروزتولدشيخ
بهايیاست.اينروزرانبايدباروزجهانیمعماری)نخستيندوشنبهماهاكتبردرهر

سال(اشتباهگرفت.
سال1383انجمنمفاخرمعماریايرانمراســمیرادرروز3ارديبهشتمصادفبا
سالروزتولدشيخبهايیبرپاكردوپيشنهادكردتااينروزبهنامروزمعماریشناخته
شود.اينمراسمدرسال138۴تكرارشد.سال1385همزمانبادرگذشتسيدهادی
ميرميراندرروز2۹فروردين-كهخودازپيشــنهاددهندگانتعيينروزیبهنامروز
معماربود-بناشدتادرروز3ارديبهشتمراسمیبرایاعطایجايزهميرميرانبرگزار
شود.نخستيندورهاعطایاينجايزهازســال1386برگزارشد.سال200۹ازسوی
يونسكوبهنامسالبزرگداشتشيخبهايینامگذاریشــدوازاينسال)1388(روز
3ارديبهشتبهطوررســمیبهعنوانروزمعماریدرايرانپذيرفتهشدهودرتقويم
رسمیايراننيزازسویدولتثبتشد.هرسالهدراينروزمراسموهمايشهايیدر
رابطهبامعماریيابزرگداشتمعماراندرمجامعفرهنگیوهنریوعلمیايرانبرگزار
میشود.شيخبهايیمرجعتقليدودانشمندنامدارعصرصفویاستكهدردانشهای

فلسفه،منطق،هيئتونجوم،رياضياتومعماریتبحرداشت.
درعصرطاليیهنراســالمیيعنیدورانصفويه،تعدادزيادیازبناهاراباتكنولوژی
فراترازعصرخودطراحیكردهوبهاجرادرآورد.آثاریهمچونمسجداماماصفهان،
نقشهشهرنجفآباد،مهندسیتقسيمآبزايندهرود،طرحريزیكاريزنجفآباد،حمام
شيخبهايی،معماریحرمامامرضا)ع(،مجموعهكاخهایدولتیاصفهان)دولتخانه(،

چينیخانهبقعهشيخصفیالديناردبيلیو...كهامروزهازاوبهيادگارماندهاست.
شيخبهايیدرميانديگرهنرهايشمعماریرابرگزيد،چراكهمعماریهنرساختنيك
تمدناست؛تمدناسالمی،واگرنبودمعادالتاستكباریحاكمبرمحافلبينالمللی،
بهطورحتمدســتاوردهایاينبزرگوارصرفادرزمينههایمهندسیوهنرمعماری
جزوعجايبجهانمحسوبمیشد.اينهمانچيزیاستكهمهندسانايتاليايیو
آمريكايیرامسحورخودكردهبودوبهتماشایشمعینشاندهبودكهازدانشجاودانه
شيخ،افروختهمیماند.گرمابهشيخبهايیهمانبنايیاستكهمهندسانغربیشمع
افروختهاشراچنددههپيشخاموشكردندواگرهمينروندغفلتازداشتههای
فرهنگیمانادامهيابد،چيزیازبقايایبنایآنباقینمیماند.شايدگفتنازمحاسبات
دقيقشيخبهايیدراحداثحمامیكهتنهابايكشمعگرممیشودوياسنگهای
قبلهنمادرمساجدوياداستانطلسمســازیاوبرایايوانورودیحرمامامرضا)ع(
بيشترماراباشقعلمیویآشناكند؛امامهمترازآنحكمتايندانشمنداستكه
بهمددمعماریمیآيدومعماریايرانیاسالمیراواجداصولیمیكندكهريشهدر
حكمتالهیشيخدارد.حكمتیكهچونبرماپوشيدهاست،ناگزيريمكهازآثارمهندسی

اودرمعماریدمبزنيم:

حمام شيخ بهايی
گلخنگرمابهایاستكههنوزدراصفهانبرجایماندهوبهحمامشيخبهايیياحمام
شيخمعروفاست.اينبنادرميانمسجدجامعوهارونيهدربازاركهنهنزديكبقعه
معروفبهدربامامواقعاســتوگلخنگرمابهراچنانساختهبودكهباشمعیگرم
میشدهودرزيرپاتيلگلخنفضايیتهیتعبيهكردهوشمعیافروختهدرميانآن
گذاشتهوآنفضارابستهبودكهشــمعتامدتهایمديدهمچنانمیسوختوآب
حمامبدانوسيلهگرممیشدوخودگفتهبودكهاگرروزیآنفضارابشكافند،شمع
خاموشخواهدشــدوگلخنازكارمیافتد.فاضالبمســجدجامعاصفهانتوسط
لولههایجمعآوریفاضالبواردخزينهحماممیشدهاستوطبقمحاسباتدقيقی
كهشيخبهايیانجامدادهبودوباطراحیخاصخزينه،اينفاضالبتبديلبهگازمتان
میشدكهقابلسوختناست.شيخبهايیبامحاسباتیكهانجامدادهبود،حجملجنرا
برایتوليدبيوگازمشخصكردهبود.مهندسانغربیآنمحوطهراشكافتند،شمعفوراً
خاموششدوديگرازآنپسنتوانستندآنرامجدداًبسازند.معمارانامروزكشوربه
مهارتشيخدرهنرمعماریايماندارندوبرایآنكهبتوانندسمتوسویهنرمعماری
امروزراباحكمتشيخدرمعماریپيونددهند،سومارديبهشتوروزبزرگداشتشيخ

بهايیراروزمعمارناميدهاند.

ديگر خدمات علمی و عمرانی شيخ بهايی
مهارتشيخدررياضیومعماریومهندسیمعروفبودهوازمهمترينخدماتشيخ
بهايیدررونقبخشيدنبهشهراصفهانتعيينسمتقبلهمسجدشاه)امام(اصفهان
است.اينقبلهيابیكهبااســتفادهازابزارهایآنزمانصورتپذيرفتههفتدرجهبا
جهتواقعیقبلهاختالفدارد.تقسيمآبزايندهرودبهمحالتاصفهانوروستاهای
مجاوررودخانه،ساختگلخنگرمابهایكههنوزدراصفهانماندهمعروفبهحمام
شــيخبهايیوطراحیمنارجنباناصفهانكههماكنوننيزپابرجاستبهاونسبت
دادهمیشود.همچنينطرحريزیكاريزنجفآباد-اصفهانبهنامقناتزرينكمر،
)يكیازبزرگترينكاريزهایايران(ومعماریمسجدشاه)امام(اصفهانومهندسی
حصارنجفوشاخصتعييناوقاتشرعی)ساعتآفتابیدرمغربمسجدشاه(رابه

اونسبتمیدهند.

 حیرت از نبوغ شیخ بهایی در ساخت آثار برجسته معماری چون منارجنبان 
اصفهان پس از قرن های متمادی همچنان پابرجاست.
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روز معمار



میراث شهری، بافت تاریخی شــهر، حفاظت یكپارچه، 
رویكرد مردم محــور، حفاظــت فعال، میــراث زنده، 
چشــم انداز تاریخی شــهر، توســعه پایدار و تاب آوری 
شــهری؛اینها مفاهیم و رویكردهایی است كه هر روز ما 
معماران و شهرســازان برای به جریان اندازی هویت در 

سیمای شهرمان با آن دست و پنجه نرم می كنیم.
امروزه شهرها به طور قابل توجهی چند فرهنگی و ناهمگن 
هســتند. نفوذ متدهای فكری جهانی سازی در توسعه 
مناطق شهری بســیار پر رنگ خودنمایی می كند و در 
نتیجه بر هویت محیط های شهری تأثیر گذارند. از این رو، 
مدیریت و حفاظت از میراث و ارزش های محلی به یك 
جنبه مهم در معماری و طراحی شهری تبدیل شده است.

با به رســمیت شــناختن پیچیدگی اقدامات در حیطه 
میراث معماری و تنوع میراث فرهنگی، درك ما از اهداف 
و رویكردهای حفاظت، به خصــوص در حوزه بافت های 
تاریخی شهری دچار تغییر شده است. در طول 50سال 
گذشته، این مفاهیم جدید به عنوان حفاظت یكپارچه، 
حفاظت فعال، میراث زنده، چشم انداز شهری تاریخی، 

توسعه پایدار و تاب آوری شهری پدیدار شدند.
با تمــام تفاوت ها در تفســیر محتوا، معمــاران با ایده 
ماهیت بنیادین الزام به حفاظت از هویت و نیاز به یافتن 
رویكردی برای حفاظت از تمام داشــته های ملموس و 
ناملموس شــهری متحد شده اند كه شــرایطی را برای 
توسعه كّمی و كیفی شاخصه های زندگی در شهر ایجاد 

 كنند.
راه اصلی برای رســیدن به آن، گنجانــدن فعال میراث 
معماری در زندگی اجتماعی - اقتصادی شهر به  عنوان 

یكی از منابع پایداری آن است كه نیازمند اقدامات قانونی 
و اقتصادی كافی است.

اندیشــمندان و نظریه پردازان شهری به این باورجمعی 
رســیده اند كه حفاظت از میراث ساخته شده می تواند 
حافظ و ترویج كننــده هویت در كالبد شــهر، اهمیت 
معنی دار مكان، ارزش فرهنگی، ارزش زیبایی شناسی و 

همچنین یك ارزش اقتصادی و تجاری باشد.
آنها پیشنهاد می كنند، »ارزش روانی و زیبایی شناختی« 
حفاظت از محیط زیست شهری به قدری مهم است كه 
دانش افراد آگاه  یا ناخودآگاه متعهد به  دست ساختگان 
گذشتگان در كالبد شــهر باید نقش حیاتی و فعال در 

توسعه و سامان بخشی سیما و منظر شهر بازی كند.
آنها همچنین می نویســند: »ممكن اســت پیامدهای 
چند جانبه حفاظت از میراث فرهنگی و میراث معماری 
باعث ارتقای چشمگیر كیفیت زیست پذیری شهر شود« 

از این رو می توان نتیجه گرفــت كه میراث فرهنگی یك 
دارایی هویت زا، اقتصادی، گردشــگری، دانش سنتی و 
هنری، آموزشی و پایدار اســت كه باید با تعهد جامعه از 
طریق مشاركت بخش های دولتی و خصوصی محافظت 

شود.
ســخن پایانی: در این میان نقش پویا و غیرقابل انكار 
معماران در جهــت حفاظت از اصالت و هویت ســیما 
و منظر شــهر در كنار حفاظــت و ادای احترام كامل به 
میراث شهری پر رنگ تر از هر گروه دیگر اجتماع، عمیقا 
خودنمایی می كند. آنان با ایجاد یك ارتباط معنایی میان 
دست ساختگان گذشتگان با تولیدات كالبدی همنوا با 
روحیات و نیازهای مــردم امروز باعث ایجاد یك ارتباط 
معنادار میان تولیدات كالبدی گذشته و امروز و به جریان 
درآمدن هویت، اصول هنر و سنت معماری سرزمین در 

منظر شهری می  شوند.

محالت تاریخی، میراث زنده
معماران با ایجاد یك ارتباط معنایی میان دست ساختگان گذشتگان با تولیدات كالبدی همنوا با روحیات و نیازهای مردم امروز باعث ایجاد یك ارتباط 

معنادار میان تولیدات كالبدی گذشته و امروز و به جریان درآمدن هویت، اصول هنر و سنت معماری سرزمین در منظر شهری می  شوند
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 اگر تا پیش از 
این، مدت كمتری 
آن هم عمدتا در 
شب خانه بودیم 

و همین باعث 
می شد متوجه 

نقص ایزوالسیون 
صوتی یا حرارتی 

خانه هایمان 
نباشیم، حاال 

كه بیشتر وقت 
خود را در خانه 
می گذرانیم از 

معماران انتظار 
داریم به این 

جزئیات نیز توجه 
كنند. حاال دیگر 
ما خانه هایمان 

را می بوییم، 
می شنویم و 
ظرافت های 

بیشتری از آنها به 
دیدمان می آید.

  در مجموع 
قصدم این است 
كه توضیح دهم  

خوشبختانه 
بحران كرونا در 

دورانی رخ نموده 
كه ما بحران 

مدنیت را پشت 
سر گذاشته ایم 

و احواالت مدنی 
جامعه ما بهبود 

یافته است. نباید 
تصور كنیم كه 

كرونا، تمنای 
كیفیت را از بین 

خواهد برد؛ خیر. 
این چیزی  است 
كه همچنان باید 
به آن پاسخ داد. 
حتی در مواردی 

تبعات كرونا نظیر 
خانه نشینی 
سبب شده 

تقاضای كیفیت 
درباره فضایی 

چون خانه 
مضاعف شود؛ 

چون خانه دوباره 
همه عالم ما شده 

است
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كرونا مفهوم خانه را
 بازگردانده است

 طی 7دهه اخیر بسیاری از فضاهای خانه های قدیمی از جمله انبار و صندوقخانه به حكم 
بال استفاده بودن حذف شدند اما واقعیت این است كه این فضاها انعكاس معمارانه باور به »روز مبادا« بود

سوم اردیبهشــت ماه روزی است كه نام معمار بر 
صفحه تقویم ایران حك شــد. این روز فرصتی 
است برای بررســی وجه های مختلف این هنر. از 
آنجا كه قالب هنری معماری همواره از رویدادها 
و اتفاقات دوره های مختلف تأثیر پذیرفته، شرایط 
این روزهای ایــران و جهان هــم در این عرصه 
اثرگذار خواهد بود. اوایل شــاید تصور می كردیم 
كه این همه گیری حداكثر ظرف یك هفته مثل 
طوفانی می آید و می رود؛ خساراتی به بار می آورد، 
اما پایدار نیســت و بعد می توان به جبران مافات 
پرداخت. بعد كم كم معلوم شــد كه گویا ماجرا 
طوالنی تر اســت. ایــن احتمال مطرح شــد كه 
یكی، دو ماهی سایه این ویروس بر سر ما سنگینی 
خواهد كرد، ولی این امید نیز محو شــد؛ چرا كه 
متخصصان میكروبیولوژیست و اپیدمولوژیست 
و دیگر تخصص های وابسته هیچ كدام نمی توانند 
افقی روشــن پیش روی ما تصویر كنند و به نظر 
می آید كه ما به این زودی ها قرار نیســت از این 
اوضاع نجات یابیم. تداوم این اوضاع به این معنی 
است كه كرونا قرار است همه شئون زندگی ما را 

متحول كند.
آنچه اكنون تقریبا برایمان مسلم شده این است 
كه موضوع قرنطینه و بحــران كرونا به رغم همه 
مشكالت، دستاوردی بزرگ داشته است؛ اینكه 
»كرونا مفهوم خانه را به ما بازگردانده است.« این 
روزها بسیار این قول هایدگر را به یاد می آورم كه 

می گفت: »انسان معاصر بی خانمان شده«. واقعا 
هم تصور می كنم كه خانه چند دهه ای بود كه به 
نازل ترین مراتب كاركردی اش تقلیل یافته بود. ما 
از صبح تا شب را خارج از خانه سپری می كردیم 
و توقعمان از خانه جایی بود كــه بتوانیم در آن 
بخوابیم؛ این یعنی شــأن خانه به خوابگاه تنزل 
یافته بود. خانه، ماشــینی برای پاســخگویی به 
نازل ترین نیازهای زندگی ما شده بود و در بهترین 
حالت »آسایش« ما را برمی آورد. اما كرونا دوباره 
خانه را تبدیل به »مأمن« كرده است؛ یعنی جایی 
كه پناهگاه ماســت و برایمان آرامش به ارمغان 
می آورد. »آرامــش«ی كه دهه ها بــود در زمره 
مأموریت های خانه نبود، دوباره به آن برگشــته 
است. همه به خانه هایشــان پناه برده اند و خانه   
امن ترین جای این عالم شــده است؛ مگر معنای 
واقعی »مسكن« جز این است؟! مسكن یعنی محل 
قرار و آرام. خوب كه تأمل كنیم متوجه می شویم 
كرونا با بیداركردن »تقاضای ســكنی گزیدن« 
درون ما، خانه را به جایــگاه اصیل اش بازگرداند؛ 
جایگاهی كه مدت هــا از آن دور افتاده بود. این 
دستاوردی بسیار مهم است. حاال خوب می فهمیم 
كه اگر طراحی خانه های مــا دهه ها بود كه دیگر 
پاســخی به تقاضــای آرامش نمــی داد، تقصیر 
معماری نبود، بلكه بیشتر از آن رو بود كه ما تمنای 
»سكنی گزیدن« نداشتیم. حاال كه كرونا احساس 
تشنگی نســبت به امنیت و آرامش را در یكایك 
ما برانگیخته، می توانیم انتظار داشته باشیم كه 
خانه های ما نیز به تدریج برآورنده این تشــنگی 

شوند؛ همانطور كه موالنا می فرماید:

آب كم جو تشنگی آور به دست
تا بجوشد آب از باال و پست

واقعیت این اســت كه خانه های مــا در وضعیت 
فعلی فی نفسه امن نیست؛ یعنی سازندگان این 
خانه ها در زمان طراحی و ساخت، این مأموریت 
را درنظر نگرفته  بودند. حاال این ماییم كه تقاضای 
امنیت داریم و همین تقاضا الجرم تغییراتی را در 
پی خواهد داشت؛ این معنایی است كه صورت را 
تحت تأثیر قرار می دهد، تا عاقبت بتواند صورتی 

متناسب با خود بیابد.

دوختــن لباســی به قامــت ســبك زندگی 
پساكرونا

معماری لباســی است به قامت ســبك زندگی. 
ســبك زندگی ما چندماهی است كه تحت تأثیر 
كرونا به شدت دگرگون شــده و به قرینه دعاوی 
مراجع رسمی، از سازمان بهداشت جهانی بگیریم 
تا نهادهای دیگر، اینطور برمی آید كه این تغییر 
سبك زندگی موقتی نیســت؛ یعنی ما دیگر به 
ســبك زندگی پیش از كرونا برنخواهیم گشت. 
سبك زندگی امری مربوط به همه شئون است؛ 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی، 
هنری و... و حاال هیچ حوزه ای نیســت كه به تبع 
كرونا تغییری محسوس نكرده باشد؛ مثال شاهدیم 
كه دانشگاه ها چطور در اوضاع و شرایط قرنطینه 
سعی كرده اند به تدابیری برای آموزش از راه دور 
بیندیشــند. چقدر از معامالت یــا تراكنش های 
بانكی در فضای مجــازی انجام می شــود. گذر 
زمان به تدریج معلوم خواهد كــرد كه اصال این 

سیدمحمد بهشتی
رئیس گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر ایران

درس های معماری و شهرسازی از دوران كرونا همزمان با سوم اردیبهشت، بزرگداشت روز معماری

امیرحسین دهباشی
كارشناس حوزه نوسازی شهری

همه ساختمان سازی و تهیه اسباب و لوازم برای 
ایجاد فضاهای آموزشی و این حجم از رفت و آمد 
و حتی ســفرهایی كه به منظور آمــوزش انجام 
می شد، بی وجه و زاید بود. بسیاری از مشاغل به 
دوركاری ادامه خواهنــد داد و به تدریج در همه 
حوزه هــا، ظرفیت های فضای مجــازی موضوع 
تأمل قرار خواهد گرفت؛ این همه یعنی تغییری 
بنیادین در مسائل معماری و شهرسازی. معماران 
و شهرسازان كه هنرشان دوختن لباس به قامت 
ســبك زندگی اســت، حاال با تغییر اساسی در 
ســبك زندگی باید خود را آماده دوختن لباسی 
برازنده ســبك جدید كنند. آنان باید بســیاری 
از اصولی كــه پیش از ایــن غیرقابل تغییر تصور 
می كردند، تغییر دهند. مثال عینی این موضوع 
خانه اســت؛ خانه های ما زین پــس باید طوری 
طراحی شــوند كه نیازهایی را پاســخ گویند؛ از 
جمله اینكه بخشــی از خانه باید به محل كار ما 
اختصاص یابد. اگر تا پیش از این، مدت كمتری 
آن هم عمدتا در شب خانه بودیم و همین باعث 
می شد متوجه نقص ایزوالسیون صوتی یا حرارتی 
خانه هایمان نباشیم، حاال كه بیشتر وقت خود را 
در خانه می گذرانیم از معماران انتظار داریم به این 
جزئیات نیز توجه كنند. حاال دیگر ما خانه هایمان 
را می بوییم، می شنویم و ظرافت های بیشتری از 

آنها به دیدمان می آید.

احیای فرهنگ »روز مبادا« در سرزمین ایران 
امروز شاهدیم كه اهالی ســرزمین های باثباتی 
كه به بی قراری عادت نداشــتند و در مملكتشان 
هیچ چیــز غیرقابل پیش بینی وجود نداشــت و 
حتی همه تالش شــان این بوده كه كوچك ترین 
بی قراری را با تمهیداتی نظیر انواع بیمه برطرف 
كنند، چگونه احســاس تنگنا و خطر می كنند. 
در بسیاری از این ســرزمین ها فرض عمومی بر 
این اســت كه بیشــتر افراد جامعه در وضعیتی 
باثبات متولد شــوند؛ و بعد از عمری طوالنی در 
وضعیتی باثبات بمیرند. در چنین فرهنگ هایی 
نه فقط توصیه  و تذكری نســبت به »روز مبادا« 
وجود ندارد، بلكه اساســا احســاس ثبات را در 
فراموش كردن »روز مبــادا« و پاك كردن آن از 
ذهنیت ها می جویند. نتیجه اینكه آنان در چنین 
بحران هایی بســیار دچار تالطم می شوند، ولی 
ما در ســرزمینی زندگی می كنیم كه سرزمین 
بی قراری اســت؛ یعنی وقوع بیــش از 70درصد 
اقســام بالیای طبیعی شناخته شده جهان، اعم 
از سیل، زلزله، خشكســالی، رانش زمین و... در 
ایران محتمل اســت. تجربه تاریخی زیستن در 
این ســرزمین به ما آموخته بود كه همواره بین 
2بحران زندگی  و خود را برای بدترین رویدادها 
آماده كنیم. بنا بر این بود كه هر قدر نتوانیم بحران 

را حل وفصل كنیم، دســت كم بتوانیم با سرعتی 
خوب پس از رفع بحران دوبــاره زندگی عادی را 
از ســر بگیریم. حتی در بعضی موارد این هنر را 
داشتیم كه بی قراری  را تبدیل به مزیت و فرصت 
كنیم. اما تقریبا 70سال است كه با تكیه بر منابع 
نفتی و تأسی به شیوه های سرزمین های باثبات، به 
تصوری خطا درباره زندگی درافتاده ایم و آن اینكه 
روز مبادایی »نباید« از راه برسد. از این رو است كه 
در گیالن، پایین آمدن سقف خانه ها را »تقصیر« 
برف و در بم ویرانــی را به گردن زلزله می اندازند. 
همه برنامه ریزی های ما در این 7دهه بیشــتر با 
سرزمین های باثبات تناسب داشته است؛ به طوری 
كه نسل های جدید در فضایی بالیده اند كه اساسا 
با وقوع بی قراری بیگانه اند و آن را »غیرمترقبه« 
می پندارند. نتیجه این شــده كه ما نه این هنر را 
داریم كه به شیوه گذشتگان بی قراری را تبدیل 
به مزیت كنیم و نه به سان كشورهای پایدار توان 

مدیریتی كافی برای حل وفصل آسیب ها داریم.

فراموشی سرشت بی قرار فالت ایران در معماری 
جدید

كمابیش در همیــن 7دهه و بــا فراموش كردن 
سرشــت بی قرار فــالت ایران بود كه بســیاری 
از فضاهــای خانه های قدیمی بــه این حكم كه 
بالاســتفاده و زائدند از خانه هــای جدید حذف 
شــدند؛ ازجمله انبار و صندوقخانه. حتی داشتن 
ذخیره ای در انبار برای آینده را احتكار می دانستیم 
و گــردآوردن اندك مایــه ای در صندوقخانه را 
مال اندوزی می شمردیم. اما واقعیت این است كه 
این فضاها انعكاس معمارانــه باور به »روز مبادا« 
بود. اینها لنگری بود كه در طوفان ها كشتی حیات 
ما را حفظ می كرد. جای خوشــوقتی اســت كه 
فرهنگ، جان سخت تر از آن است كه با 70سال 
سوءتدبیر و ندانم كاری نابود شود. ما اگر بخواهیم 
می توانیم به تجربه تاریخی رجوع كنیم و زیستن 
بین دو بحران را به خاطر آوریم. روزگاری همواره 
»روز مبادا« را پیش چشــم داشتیم. حاال هم در 
هر نــوع برنامه ریزی و طراحی بایــد روز مبادا را 
مدنظر بگیریم. معنی این گفته جز این نیست كه 
معماران و شهرسازانی كه قرار است لباس تازه به 
قامت زندگی، چه در مقیــاس فضاهای معماری 
و چه شــهری، بدوزند باید از این دوران كرونایی 
درس بگیرند و آن را نه وضعیتی »استثنایی« بلكه 

»قاعده« بدانند.
 باید از این فرصت اســتفاده كنیــم و معماری و 
شهرسازی روز مبادا را در ســرزمینمان تمرین 
كنیم و تمامی شیوه ها و دستورالعمل ها و قوانین و 
مقررات را نخست در ترازوی روز مبادا قراردهیم، 
تا ببینیم وزنی دارند یا نه. اگر وزنی داشت حفظ 
شود و اگر وزنی نداشت مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 

جای خوشوقتی است كه بحران كرونا در دورانی 
پیش آمده كــه وضعیت اجتماعــی و فرهنگی 
جامعه ما رو به بهبود است. این موضوع كمی نیاز 

به توضیح دارد.

كرونــا؛ تلنگــری بــرای آینــده معمــاری و 
شهرسازی 

در مجمــوع قصدم این اســت كــه توضیح دهم  
خوشبختانه بحران كرونا در دورانی رخ نموده كه 
ما بحران مدنیت را پشت سر گذاشته ایم و احواالت 
مدنی جامعه ما بهبود یافته است. نباید تصور كنیم 
كه كرونا، تمنای كیفیت را از بین خواهد برد؛ خیر. 
این چیزی  است كه همچنان باید به آن پاسخ داد. 
حتی در مواردی تبعات كرونا نظیر خانه نشــینی 
سبب شــده تقاضای كیفیت درباره فضایی چون 
خانه مضاعف شــود؛ چون خانه دوباره همه عالم 
ما شده اســت. خانه ما حاال دوباره مثل گذشته، 
ســهم ما از زمین و آسمان و سرســبزی است و 
این باید به هر نحو در طراحی شــهری و معماری 
ما انعكاس یابد. اگر تا قبــل از دهه1380 یكی از 
امتیازهای ســاختمان های بلندمرتبه این بود كه 
به قول سازندگان »شــهر زیر پای ما« بود، با رفع 
بحران مدنیت آرام آرام نگاهمان از زیر پا، به آسمان 
افتاد. حاال خلوت شدن شهر بر اثر كرونا ما را متوجه 
چیزی كرد و آن اینكه شهرهای ما مدت ها بود از 
سروصدای پرندگان خالی شده بود. آرام شدن شهر 
اندكی آبی آسمان و طراوت هوا و صدای پرندگان 
را به خاطرمان آورد. همه اینها چون در زمانه احوال 

خوش مدنی روی داده به سادگی از یاد نمی رود. 
حاال صورت مســئله به مفهــوم عمیقش دچار 
دگرگونی شده اســت. به گمانم كرونا مفاهیمی 
همچون همسایگی را كه مدت ها فراموش شده 
بود دوباره تذكر خواهد داد. مفهوم محله تجدید 
خواهد شــد و خیلی چیزهای دیگر در طراحی 
و شهرســازی و تعامالت اجتماعی دوباره مطرح 
خواهد شــد و این تلنگری جدی بــرای آینده 
معماری و شهرســازی ما خواهد بود. معماران ما 
و شهرســازان اكنون باید خیلی هوشیار باشند 
كه نظام طراحی قبــل، در معرض دگرگونی قرار 
گرفته و مــا اینك با صورت مســئله هایی جدید 
مواجهیم كه باید آنها را خوب بشناسیم و برایشان 
راه حلی بجوییم و در طراحی ها اعمالشان كنیم. 
این قوانین و مقررات نیست كه مسیر و سرنوشت 
معماری و شهرسازی را تعیین می كند. این احوال 
جامعه است كه قوانین و مقررات را تجدید می كند؛ 
بعضی را معلق می كند، بعضــی را دور می ریزد و 
بعضی را از نو پی می نهد. معماران و شهرســازان 
اگر هوشمندانه و مدبرانه قدم بردارند می توانند با 
جامعه همراهی كنند و در غیراین صورت از قافله 

عقب خواهند ماند. 

روز معمار

تنزل  شأن خانه پس از »بحران مدنیت«
پس از دهه1340 شمسی جامعه ما تقریبا دچار بحران های 
فرهنگی و اجتماعی شــد؛ چیزی كه بنــده آن را »بحران 
مدنیت« نام نهاده ام. بحران مدنیت عمدتا حاصل اصالحات ارضی و 
مهاجرت وسیع روستاییان ناآشــنا به آداب مدنی به شهرها بود. 
اثرات این بحران  از دهه1360 كامال آشكار شد. یكی از تبعات بحران 
مدنیت تغییر در معنای »خانه« بود.  شأن خانه بر اثر بحران مدنیت، 
به نازل ترین مرتبه كاركردی و مادی اش تنزل پیدا كرد. »كیفیت« 
در همه  چیز از جمله در معماری و شهرسازی اساسا موضوعیتش را 
از دست داد تا بدان جا كه مثال »تراس« تبدیل به كاالیی شد با قیمتی 
معین در بازار مسكن و مثال سازنده یا خریدار از خود می پرسید آیا 
می ارزد كه آن قدر هزینه برای داشــتن تراس كند؟! ازدست رفتن 
فضاهایی نیمه باز چون ایوان یا بهارخواب و ازدســت رفتن حیاط 
خانه ها، بیشتر متأثر از بحران مدنیت بود. آیین نامه ها و مقرراتی كه 
در زمینه بحران مدنیت شكل گرفتند، طبیعتا نمی توانستند چندان 
كیفیت را وجهه نظر قرار دهند و از این رو فقط به كمیات نظر كردند.

از نیمه های دهه1370 به این سو تغییر و تحوالتی در اوضاع اجتماعی 
را شــاهدیم؛ به این معنی كه بحران فروكش كرده است و جامعه به 

»مدنیت« رو آورده و نتیجتا دوباره »كیفیت« موضوعیت یافته است. 
اثرات وضعیت جدید به تدریج از سال های 1385 آشكار شد؛ سال هایی 
كه من آن را پشت سرگذاشتن زمســتان بحران مدنیت و آغاز »بهار 
مدنی« می دانم. حاال پس از نزدیك به 15سال از آن زمان می توانم با 
اطمینان بگویم ما در بهار مدنی هستیم. درست به همین خاطر است كه 
امروز وقتی در شهر گردش می كنیم می بینیم تعداد بناهای باكیفیت 
رو به فزونی است. این حكایت از آن دارد كه باالخره تغییر و تحولی در 
سلیقه جامعه روی داده است. مهم تر از آن تشنگی نسبت به كیفیت 
اســت. جامعه ما دوباره متقاضی كیفیات شده است و می توان گفت 
تقاضای كیفیت در جامعه از بضاعت معماری و شهرسازی جلو زده است 
و معماران و شهرسازان باید تعجیل كنند. اینكه تا دهه1370، قوانین 
و مقررات حوزه معماری و شهرسازی سهمی برای كیفیت قائل نبود، 
بیشتر به سبب ناخوش احوالی مدنی بود. حاال هم بهبود احواالت مدنی 
است كه حتی بر قوانین و مقررات و آیین نامه های شهرسازی و معماری 
اثر گذاشته است؛ مثال از سال1393 بود كه در وزارت راه و شهرسازی 
ذیل شورای عالی شهرســازی، كمیته معماری و طراحی شهری كه 

موضوعش كیفیت بود، شكل گرفت.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

مي
ست

ر ر
 امی

ي/
هر

مش
س: ه

عك



17 newspaper.hamshahrionline.ir چهارشنبه  |  3 اردیبهشت 99   |  شماره 7923

»تمام شــهر مدرنی كه ما می شــناختیم 7-6 تا خیابان بود. 
خیابان سعدی بود، خیابان اســامبول، الله زار بود، فردوسی 
بود، نادری بود. شــمالی ترین خیابان هم شــاهرضا )انقاب( 
بود و آن ور هم دیگر خبری نبود. در قسمت مدرن تهران تمام 
سینماها آنجا بود، تمام كافه ها آنجا بود، تمام هتل ها آنجا بود، 
تمام سفارتخانه ها هم آنجا بود. در این تهرانی كه من  شناختم 
درشكه هم سوار می شــدیم، از توپخانه پایین تر كه می رفتیم 

تهران دیگری بود. دور و بَر بازار، تهران قدیمی بود.«* 
  

وقتی قرار باشــد از میــراث معماری مــدرن بگوییم از چه 
چیز باید گفت؟ به گمان ما پیش از هر چیــز باید از رؤیای 
انسان هایی گفت كه می خواســتند ایران و ایرانی جماعت 
جهان تازه ای را تجربــه كنند. جدا از قضــاوت موفقیت یا 
موفقیت نیافتن آن رؤیا، تاش شــان برای ساختنش، بیش 
از هر چیزی در معماری تجسم یافت؛ چراكه معماری جایی 
بود كه زندگی روزمره و هنر می توانستند در كنار هم و با هم 
ببالند.همین شد كه در كمتر از 100سال حصارهای شهری 
فروریخت، خیابان هایی ایجاد شد، شكل زندگی ما در خانه 
تغییر كرد و شكل جدیدی از زندگی در شهر را تجربه كردیم. 
به خیابان آمدیم، پرســه زدیم و تجربه هایــی از گفت وگو، 
اندیشه ورزی، با دیگری یا دیگران را از سرگذراندیم. در تمام 
آن لحظه ها بناهایی كه به ســیاق جدید ساخته می شدند، 
شاهدان ساكت بی ادعای كشــف ما از جهان جدید بودند. 
برای همین اســت كه باید معماری مدرن تهران را نیز چون 
آنچه از كالبد زندگی عهد قاجار باقی مانده عزیز بداریم؛ برای 

آن تاش های ققنوس وار پیشینیان برای بهبود؛ تاشی كه 
دیگر در شهر درونگرای قاجار نمی گنجید. میراث معماری 
مدرن نماینده بزرگانی است كه رؤیای جهان نو را برای ما كه 

االن اینجا ایستاده ایم آجر به آجر بنا می نهادند.
»اگر آفتاب به گوشه ای از بنا نتابیده بود، هرگز متوجه عظمت 

خود نمی شد«/ لویی كان

سبك های معماری دوران مدرن در ایران 
اسكندر مختاری، استادیار دانشكده هنر در یك جمع دوستانه، 
معماری مدرن ایران را با 4ســبك معرفــی می كند. در فایل 
صوتی موجود از این جمع، او می گوید: »من در معماری ایران 
4سبك كلی می بینم. یكی از آنها را »قبل از مدرن« نامیدم و 
به سبك هایی گفتم كه ایرانی نبودند، اروپایی هم نبودند؛ مثل 
مدرسه البرز كه طرحی را می آوردند و یك روكش ایرانی روی 
آن می كشیدند. ولی روكش اش تاریخی بود، بوی تاریخ را می داد 
یا وفاداری به تاریخ داشت. من به اینها نگفتم مدرن، در قسمت 
مدرن گذاشتم و گفتم »قبل از مدرن«؛ به مدرن چسباندمش 

ولی مدرن اطاقش نكردم.
یك سبك دیگر كه به آن »آغاز مدرن«گفتم در این دو ادبیات 
معماری نیز هست و به آن early modern می گویند. با آرت 
دكو و آرت نوو و... همراه می شــود كه »مدرن اولیه« اســت. 

تنوعات زیادی هم دارد.
سبكی است كه هنوز بوی تاریخ می دهد ولی تاریخ را خاصه 
كرده است و نمادهای خودش را می سازد كه نمادهای تاریخی 

نیستند و پیوندهای گسسته ای با تاریخ ندارند«.
مختاری می افزاید: »سبك بعدی »مدرن اینترنشنال استایل« 
است كه صراحتا منكر تاریخ است؛ كاما پرهیز می كند و با تاریخ 
ضدیت دارد. می گوید كه تا كی می خواهیم از فرم های گذشته 

استفاده كنیم. شاید ورود سوسیالیســم به این موضوع و نیاز 
پاسخگویی معماری به سكونت جوامع شهری دوره بعد از صنعتی 
شدن باشد با راه حل های جدید و ساده هم در آن بی اثر نباشد. 
فضاها باید مردمی تر بشوند و از حالت اینكه متمولین هستند كه 
سردمدار جریانات هستند دربیایند، و چه در فضاهای عمومی و 
چه در فضاهای زندگی به سمت خاصه شدن می روند. البته كه 

عاری از هنر نیست چون از حجم های خالص استفاده می شود.
 یك ســبك دیگر كــه در ایــران خیلــی متداول اســت را
Late modern نامیــدم. از دهه 1960به بعــد كل جریان 
روشنفكری در دنیا به این سمت می رود كه باالخره فرهنگ های 
محلی دارند له و فراموش می شــوند. مگر می شود همه جای 
دنیا یك فرمول باشــد و با یك فرمول معمــاری كنند؟ حتی 
شكل گیری یونسكو هم درهمین دوره صورت گرفته است. در 
معماری رفتند روی زمینه های بومی كار كردند منتها در تلفیق 
با مدرن، یعنی خلوص مدرن به اضافه رنگ و بوی محلی، جوهر 
محلی. در ایران كارهای دیبا و اردالن بیش از سایرین برگرفته 
از این فكر است. همچنین كارهای امانت مانند دانشگاه شریف 

یا ساختمان میراث فرهنگی در همین دسته قرار می گیرد«. به 
گفته مختاری از نظر حفاظت، در سبك قبل از مدرن كارهایی 
كه در دوره بلدیه اول شد مثل مدرسه البرز و... االن هیچ مشكلی 
با شهرداری و افكار عمومی وجود ندارد و به خاطر رنگ و بوی 
تاریخي ای كه دارند پذیرفتند كه تاریخی هستند. مانند بناهایی 
در خیابان های الله زار، ناصر خسرو، فردوسی یا حتی در سعدی 
می بینیم كه با آجر كار شدند، روی ســردر نیز كارهایی انجام 
گرفته و... پس در این دوره مشــكلی از نظــر حفاظت و اثبات 
تاریخی و ارزشمند بودن بناها نداریم. ولی در »آغاز مدرن«ها 
كه آرت دكوها در آن قرار دارند دچار مشكل هستیم؛ مثل همان 
ساختمانی كه در ســی تیر»آرت دكوی متاخر« است، یعنی 
آرت دكویی كه در حال رسیدن به »سبك مدرن اینترنشنال« 
است و »آرت دكوی اولیه« نیست؛ مثا ستون ندارد ولی دارای 
كرو اســت، نیم دایره را دارد، اما حجم های خالص را هم در آن 

مشاهده می كنیم.
* داریوش آشــوری در گفت وگو با علی كیافر/كتاب آتشگهی 

در خواب آتش ها

لحظه آغاز گفت وگو  با معماری مدرن
معماری مدرن، معماری شجاع و بی ادعایی است. تمام آن دلبری هایی كه بناهای قاجاری با آینه كاری 
و كاشیكاری و... می كند، را به كناری می گذارد و با ما به زبان فضا، به زبان هندسه و فهم جدید طبیعت 
سخن می گوید؛ تركیب حجم های ســاده ولی متناســب، خطوط عمودی و افقی كه در قالب سایه بان ها و 
آفتاب گیرها در طول روز با بازی سایه هایشان فهم جدیدی از مفهوم گذر زمان و تنوع تصویر را به بیننده اش 
ارائه می دهد. این تجربه ای است از ساختن كه تا پایان نیمه اول قرن حاضر بنابر شرایط زمان خود به بهترین 
شكل ایجاد می شده است. به قول دكتر اســكندر مختاری »وقتی به بناهای مدرن نگاه می كنی انگار برای 
جاودانگی ساخته شده اند و تا ابد حضور خواهند داشت«. معماری مدرن در قدم اول به ما می آموزد كه خوب 
ببینیم، تماشای بناهایش درس آموزی های بزرگی برای فهم هندســه و چرایی شكل زندگی امروز و حتی 

خودمان دارد.
گفتن از میراث معماری مدرن به مثابه همان مصرع شیخ دوست سعدی است كه می فرماید: »شب عاشقان 
بی دل چه شبی دراز باشد« پایان ندارد. اما از خدا كه پنهان نیست، از شما چه پنهان، هركس كه می پرسد برای 
شناخت این معماری باید از كجا شروع كرد؟ می گوییم از راه رفتن؛ از پرسه زدن و تماشای دوباره همه  چیزهایی 
كه پیش از این به سادگی از كنارشــان عبور می كردید؛ از بناهایی كه با كمی تامل، نظر شما را گاهی با طرح 
حفاظ پنجره ای، گاهی با بازی سایه و آفتاب و گاهی با رنگ آجری كه در كنار برگ درخت حیاطش زیباتر جلوه 

می كند، جلب می كند. و اینجا درست همان لحظه ای است كه گفت وگوی شما با معماری مدرن آغاز می شود.

میراث معماری 
مدرن

وقتی قرار باشد 
از میراث معماری 

مدرن بگوییم از چه 
چیز باید گفت؟ به 

گمان ما پیش از هر 
چیز باید از رؤیای 

انسان هایی گفت كه 
می خواستند ایران 

و ایرانی جماعت 
جهان تازه ای را 

تجربه كنند. جدا از 
قضاوت موفقیت یا 
موفقیت نیافتن آن 

رؤیا، تالش شان برای 
ساختنش، بیش از 

هر چیزی در معماری 
تجسم یافت؛ چراكه 
معماری جایی بود كه 
زندگی روزمره و هنر 
می توانستند در كنار 

هم و با هم ببالند

مدرن اینترنشنال 
استایل

سبك بعدی »مدرن 
اینترنشنال استایل« 

است كه صراحتا 
منكر تاریخ است؛ 

كامال پرهیز می كند 
و با تاریخ ضدیت 
دارد. می گوید كه 
تا كی می خواهیم 

از فرم های گذشته 
استفاده كنیم. شاید 

ورود سوسیالیسم 
به این موضوع و نیاز 
پاسخگویی معماری 

به سكونت جوامع 
شهری دوره بعد از 

صنعتی شدن باشد 
با راه حل های جدید 

و ساده هم در آن 
بی اثر نباشد

از زمانــی كــه فعــاالن 
معماری، سوم اردیبهشت، 
زادروز شــیخ بهایــی را 
به عنــوان روز معمــار 
پیشــنهاد كردند نزدیك 

به 2دهه می گــذرد. در این مدت، بازشناســی و پذیرش 
همگانی روز معمار در جامعه حرفه ای، جامعه رسانه ای و 
جامعه غیرحرفه ای سیری بطئی، آرام و فزاینده را طی كرده 
و از كمك به تشكیل جلسات برای ترویج مسئله معماری در 
سراسر ایران با مشاركت سمن ها، توجه و تمركز مطبوعات 
تخصصی و رسانه ها و همراهی گسترده عمومی به صورت 
رواج پیام های تبریك بین معماران و دانشجویان توسعه  
یافته و با نام یابی به عنوان »روز ملی معمار« و انتشار تمبر 
یادبود و طراحی نشــان ویژه، هم اكنون به تقویم رسمی 
كشور راه یافته و جایگاهی ویژه و عمومی احراز كرده است.

 اما آیا معماری یك مسئله ملی است؟
 به نظر می رســد معماران ایرانی اكنون آسان تر بتوانند از 

معماری به مثابه یك مسئله ملی سخن بگویند.
 معماری یك مسئله ملی است؛ چراكه تمدن ایرانی برای 
قرن ها ازجمله پرچمداران آفرینش فرهنگ و اندیشه و از 
پیش قراوالن تولید ثروت فرهنگی و هنری در روزگار خود 
بوده و امروز سال هاســت كه از این نقش تاریخی فاصله 
گرفته و سیمای رنجور فضای ساخته شده اش تناسبی با 

گذشته پرشور هنر و معماری اش ندارد.
 معماری یك مسئله ملی است؛ بدان سبب كه برای جامعه 
جوان، جســت وجوگر، پویا و بالنده ای كه سر در سودای 
كشف چشم اندازها و افق های نوین و خیال انگیز زندگی، 
اندیشه، هنر و فرهنگ داشته باشد، معماری ازجمله اركان 
فرهنگ عمومی به شــمار رفته و درك و دانش بنیادین 
درباره چیســتی و چگونگی معماری، معیارهای تمییز و 
سنجش اثر بدیع از كار كم بها، دانش پایه مهندسی، ذائقه 
زیبایی شــناختی و توانایی خوانش اثر معماری به عنوان 
یك متن، در جایگاه اطاعــات و توانمندی های بنیادین 
عمومی جامعه نهادینه شــده؛ پس بــه ركنی از فرهنگ 
عمومی بدل می شود.  معماری یك مسئله ملی است؛ از آن 
حیث كه فراگیرترین ظرفی است كه  گستردگی خانه ها 
و شهرهایمان، زندگی و تحرك تك تك ما را دربرگرفته و 
بسته به كیفیات درونی خود از آن توان برخوردار است كه 
رفتارها و فعالیت های كارآمد و پاسخگو را رقم بزند و یا آنكه 
به اتاف جســمی و روانی خیل منابع انسانی منجر شود؛ 
چنان كه ممكن است با ادراك و دریافتی غنی همراه باشد 
و یا پیام های ادراكی مغشوش و آزارنده را پژواك كند. ما 

معماری را می سازیم و معماری ما را...
 معماری یك مسئله ملی اســت؛ بدان جهت كه در غیاب 
آن با اندك غفلتی و به طرفه العینــی جبران ناپذیرترین 
خســارت ها را به محیط زیســت وارد می كنیم و خود و 
آینــدگان را از بســیاری از ظرفیت های زیســتی زمین 

بی نصیب می سازیم...
 معماری یك مســئله ملی اســت؛ از آن روی كه ساالنه 
میلیارد میلیارد سرمایه ملی را به ماده صامت و جامد بدل 
می كنیم؛ پس آنگاه كه صرف این سرمایه را گریزی نیست 
باید آن را به هوشمندانه ترین وجه و سنجیده ترین شكل، 
به اندازه یا هندسه هزینه كرد و چه كسی اندازه یا هندسه را 

می شناسد بهتر از مهندس و معمار... ؟
 معماری مســئله مبرمی اســت كه هنوز بــر ضرورت و 
اهمیت آن چشم فرو بسته  ایم؛ هنوز سرمایه های ملی مان 
را در طریقی ناراست از ســاختن، هدر می دهیم، هنوز به 
زمین و طبیعت جفا می كنیم، هنــوز به وقت، عمر و روح 
و روان انسان ها در محیط هایی ناكارآمد و مشوش آسیب 
می رسانیم، هنوز فرزندانمان را در بی خبری از حساسیت و 
شكنندگی ثروت گرانبهایی كه از پیشینیان به آنها به امانت 
رسیده و بدون فهم معانی و مبانی آفرینش فضاهایی كه 
حال و آینده آنها را رقم خواهد زد پرورش می دهیم و هنوز 
هر روز و هر روز چیزهایی را می سازیم كه كمترین تناسبی 

با آموزه های كهن و دیرین مان ندارد...
 روز ملی معمار، فرصتی است برای لحظه ای مكث و لختی 
باز اندیشیدن؛ فرصتی هم برای آموختن و هم آموزاندن و 
فرصتی است برای فهمیدن معماری و شناختن معماران...

يادداشت

 آیا معماری
یك مسئله ملی است؟

حمیدرضا ناصرنصیر
خبرنگار

معمار؛فرزند مهجور این مرز و بوم

معماری، ماننــد حاصــل كار دیگر 
بــرادران و خواهــران معمــار - كه 
موسیقی، شــعر و...تولید می كنند- 
دیری است كه در مسیر شیك و مدرن 
شدن، راهش را گم كرده است. هرچه 

می خواهد می پوشــد، هركجا كه نباید پایش را دراز 
می كند و احترام بزرگ تر را نگه  نمــی دارد. آنجا كه 
باید چتر داشته باشد عینك دودی می زند و آنجا كه 
باید با آفتاب سخن بگوید در سایه می نشیند! آه از نهاد 
برمی آید وقتی می بینی گیاهان و پرندگان در روابط 
متقابل خود با محیــط معقول ترند. این جوان نااهل، 
سرمایه و وقت خانواده را به یغما می برد و با او مهربان 

نیست. او »بد« شده و باید به راهش بیاوریم.
ما مردمان، بســیاری مان خود نیز ره گم كرده ایم و 
توانایی تشخیص خوب و بد را از دست داده و او را در 

ادامه این بیراهه ترغیب و تشویق كرده 
و این شــرایط را دچار پدیده تشدید 

كرده ایم.
معمــاری بایــد بــه جــای تقابل و 
ناســازگاری، همراه مــا در برآوردن 
نیازهای مادی و معنوی مان باشد. آنجا 
كه نور می خواهیم او تاریك است؛ آنجا 
كه خلوت می خواهیم او پرهیاهوست 
و آنجا كه می خواهیم بنشینیم او تداركی ندیده است.

تا كی در سفرها با دیدن ساختمان های خارجی دچار 
خود كم بینی شویم؟! تا كی باید كارهای گذشتگانمان 

صرفا در دفتر افتخاراتمان باشد؟
دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فدای او شد و جان نیز هم
ســاختمان هایی كه حاصل مهمانی معماران بر سر 
سفره طبقات میانی جامعه هستند هم بیشتر پاسخ 
تمایات نابخردانه اشرافی نمایی این بخش از خانواده 
را می دهد. اینجا معدود بناهای ارزشــمند مشهور یا 

گمنام كه به  دســت توانای برخی معماران طراحی و 
ساخته می شوند مدنظر نیست.

ساختمانی تمام شیشــه ای در قشــم با آن شرایط 
آب و هوایی كه انگیزه و دلیل احداث اش معماست! یا 
مجتمع مسكونی كاخ نمایی كه كاخ ورسای را تداعی 
می كند و هیچ تشابهی در عملكرد این دو وجود ندارد، 

گویای چیست؟
در بیشــتر ســاختمان های فاخر بالكن هایی دیده 
می شــود كه با وجود ظاهر غلط اندازشان جایی برای 
نشستن و گذران اوقات ندارند و در دیگر مشخصات 

نیز حداقل های آسایشی ساكنان را زیر پا می گذارند.
اثــرات روانــی همســایگی و رژه نامبــارك ایــن 

ســاختمان های ناهماهنگ به لحاظ شكلی و مصالح 
هم در معابر نیز خود حدیثی است شكوه انگیزتر.

غیبت معمــار و معماری در محــات بی بضاعت هم 
دردی مضاعف است؛ كسانی كه خرج و هزینه اصلی 
این فرزندان را به دوش می كشند و با وجود این نصیب 

چندانی از بركت وجودشان نمی برند.
ما باید برای تدارك زندگی گرم و پراحساس شهروندان 
و معمــاران، این فرزندان مفید و دوســت داشــتنی 
را با مــردم و محیط آشــتی بدهیم و راهــی جز این 
شایسته و پسندیده نیست. باید در این هیاهوی صنعت 
ساختمان هر مانعی در حصول به آن را برداشته و در 

جهت سامت و زیبایی این مناسبات بكوشیم.
كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد

چاره كار سخت نیســت؛ اگر بخواهیم و اراده كنیم و 
منافع بلندمدت خود را قربانی كوتاه مدت مان نكنیم.

باید به معماری، حاصل كار این فرزندان میدان بدهیم. 
شــاید تغییر ماهیت بازار ساخت وسازهای شهری از 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی در شكل كنونی 
كه عاملی در كاهش كیفیت تلقی می شود، در مرحله 
فعلی عملی نباشد، اما ساماندهی خدمات مهندسی 
كه آن هم سهم بسزایی در این صنعت بازی می كند، 
شدنی است. خدمات مهندســی، سرمایه های ملی و 

مردم كوچه و خیابان را در اختیار دارد و باید بســیار 
مورد دقت و وسواس باشــد، چگونه روا می داریم این 

خدمات در زمینه های مختلف همگانی باشد.
آری، امروز طراحی ساختمان ها كه كاری بس پیچیده 
و ارزشمند اســت را جدی نگرفته ایم، نظارت و اجرا 
را هم همینطور، متأســفانه این بخش از خدمات به 
موضوعی بازاری تبدیل شــده و رقابت ناســالم میان 
مهندســان را رقم زده اســت. باید این خدمــات را با 
قاطعیت و جدیت تفكیك كنیم و اجازه چند شــغلی 
بودن در این عرصه را ندهیم. طــراح، مجری و ناظر 
ســاختمان بعد از آموزش های جدی و كارگاهی باید 
تمامی ملزومات، وقت و حس و توان این كار را داشته 
باشند و نباید همزمان درگیر كار اداری خود در جای 
دیگر یا مشــغله های دیگر باشند و به این بخش مهم 
از اشتغال به دید كوپن و ســهمیه نگاه كنند. در این 
رهگذر اعتماد مردم به این فرزندان بر خواهد گشــت 
و امكان كســب تجربه و اعتای شغلی مهندسان نیز 
كه الزمه تداوم حیات شــغلی ایشــان است محقق 
خواهد شد. آنگاه مهندسان بدون دغدغه های مادی و 
اضطراب معاش، در محیطی فارغ از رقابت های ناروای 
بازاری و دســتپاچگی، كار خود را با عشق -كه الزمه 

این حرفه است- انجام خواهند داد.

علی رحمانی 
معمار و شهرساز

بررسی سبك های معماری مدرن به بهانه روز معمار 

معمارینوچهمیگوید؟
شفق متولی- علیرضا مهیاری

از گروه تهران پاك به پاك

ساختمان میراث فرهنگي

مدرسه البرز یكي از بناهاي  با سبك معماري پیش از مدرن به حساب مي آید.
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روز معمار

ترانه شهر

معماري هنر ســاختن يــك تمدن و 
نشــان دهنده باالترين و ماندگارترين 
آثاري است كه هويت هر سرزمين را 
به تصوير مي كشد. سوم ارديبهشت ماه 
مصادف با ســالروز والدت محمدبن 
حسين عاملي معروف به شيخ بهايي 
به دليل خدمات ارزشمند اين دانشمند 
در حوزه معماري و همچنين به منظور 
بزرگداشــت و قدرداني از فعاالن اين 
حرفــه  تأثيرگــذار، به طور رســمي 

به عنوان روز معماري در ايران در تقويم رسمي ثبت شده است.
شــهر معاصر نقش مركزي دارد؛ نقشي كه تماشــاگر آن كل جهان است، 
از جهتي مقوله اي »فلســفي و علمي« و از جانب ديگر پديده اي »مكاني و 
زماني« است. اين موضوع طنين و عمق خاصي به آنچه در شهر انجام مي شود 
بخشيده است كه اگر به طور صحيح اداره شود فرصت هايي براي زندگي بهتر 
را فراهم خواهد آورد. توسعه شهر صرفًا  براي رفع نيازهاي آني نيست، چنانچه 

معماري سنتي تبلور هنجارهاي جمعي و در يك كالم معماري »ما« با تأكيد 
بر وحدت كلي بوده درحالي كه معماري شهرهاي كنوني حاصل تكثر انديشه 
و سليقه معماران و محصول ناهمگوني از »من ها«يي با ايده هايي متفاوت 
اســت كه بر معماري محصول گرا )معموالً    چشــمگير و تك بعدي( تأكيد 
مي كند درحالي كه پشتوانه بزرگ معماري در كشور ما حكايت از معماري 

فرايندگرا )انعطاف پذير و سازگار با شرايط( دارد.
در اين رابطه و از مهم ترين شــهرهاي مطرح در حوزه معماري شكوهمند 
ايران مي توان از شهر كهن و تاريخي يزد با انديشه بلند و سازگار با طبيعت 
معماران و سازندگان آن در استفاده از منابع محدود براي بقا در قلب كوير 
نام برد. نخستين و بزرگ ترين شهر خشتي مسكوني، دومين شهر تاريخي 
جهان بعد از شهر ونيز ايتاليا و ساير القابي كه به آنها خوانده مي شود؛ نظير 
شهر بادگيرها، شهر قنات و قنوت و قناعت، شهر آتش و آفتاب و... نشان از 
اين مهم دارد كه تمامي اجزا و طرح كلي خانه ها براي ارتقاي كيفيت زندگي 
و تأمين آسايش ساكنان ساماندهي شده اند برخالف اغلب ساختمان هاي در 
ستيز با شرايط طبيعي امروزي! نحوه استقرار مجموعه هاي زيستي براساس 
جهت نور آفتاب )در امتداد شمال شــرق تا جنوب غرب( ضمن استفاده از 

مواد و مصالح سازگار با اقليم و وجود حياطي پنهان از ديد عوام با درخت واقع 
در آن عالوه بر ايجاد محيطي امن، زيستن در آفتاب گرم تابستان و زمستان 
سرد را ممكن مي كرد. امكان دسترســي مردم به نيازهاي اساسي در تمام 
نقاط شهر، بافت فشرده با ســاختمان هاي متصل و بدون فاصله، فضاهاي 
شهري كاماًل محصور، كوچه هاي باريك و سرپوشيده از ديگر ويژگي ها در 
كليات بافت شهري يزد است كه در گروه معيارهاي فرهنگي ميراث جهاني 
يونسكو به عنوان نخستين شهر ايراني ثبت شده است، شاهكاري از نبوغ و 
خالقيت انساني كه از حوزه جغرافيايي خارج و به ميراث بشري تبديل شده 
اســت. معيارهاي ديگري مانند تبادل ارزش هاي بشري در يك بازه زماني 
در يك منطقه فرهنگي از لحاظ پيشــرفت در معماري يا فناوري، گواهي 
بي همتا بر يك سنت فرهنگي يا تمدن زنده، نمونه اي برجسته در معماري يا 
تكنولوژي و تعامل بين انسان و محيط زيست تأثير مهمي در بازتعريف نقش 
و مسئوليت حرفه معماري به عنوان مقوله اي فرهنگي و پديده اي سرزميني 
دارد كه انطباق آن بر اهداف نهضت جهاني شدن ضمن توجه به ارزش ها و 
پشتوانه هاي فرهنگي هر سرزمين عامل مهمي در افزايش دارايي هاي محيط 

در فرايند توسعه شهري امروزه خواهد بود.

معمار؛ او كه فضاي زيبا و اجتماعي
 خلق مي كند

 امروز روز بزرگداشت معماران است. معماران 
كه از روزگار قديم خود را قادر به خلق فضاهاي 
نو و زيبا براي زندگي مردم دانسته اند و براي 
انجام اين كار، دوره اي از عمر خود را به كسب 
علم و دانش و تجربه پرداخته اند. كار معماران 
آســان نيســت و هرگز آســان نبوده است! 
معماران اگر بخواهند آنطور كه بايد و شايد به 
اين كار خطير بپردازند، مي بايستي به عنوان 
آدم هايي نخبه و چنــد وجهي پرورش يافته 
باشند. جامعه شان را درك كنند. مشتريانشان 
را بشناسند. نيازهاي آنها را بدانند. با زندگي 
اقشــار مختلف اجتماعي، از غني و فقير، از پير و جوان، با اصناف مختلف و لوازم 
كارشان، با توليد و سيستم و ساختار شــهري كه تمام اين فعاليت ها در آن دامن 
مي گسترد آشنا باشند. و خالصه اينكه بتوانند بنابر هر يك از اين موقعيت ها، كشف 
رمز كرده و با نبوغي شايسته  عصر خويش، براي آن كار ويژه، طراحي كنند و محكم و 
پايدار، بسازند. از شهر و خيابان و محله و كوي همسايگي، تا ريزه كاري هاي سكونت 
در خانه ها و ساختمان ها تا مجتمع هاي بزرگ تر و شهرك هاي مسكوني، همه را 
بدانند و بتوانند با هنرمندي تمام ترسيم كنند! آنچه در اطراف خود مي بينيم، از 
كل شكل گيري شهر تا كوچك ترين جزئيات خانه هاي آن شهر، همه حاصل كار 
معماراني اســت كه در دوره هاي مختلف اين تكوين تدريجي، طي ساليان سعي 
كرده اند اليه اليه، در خلق فضا در مقياس هاي مختلف دخيل باشــند. اما آيا اين 

وظيفه همواره به خوبي و زيبايي به انجام رسيده است؟ 
اگر قرار مي بود اين ستون را 2 ماه پيش بنويسم، مطمئنا بيشتر از ساختمان هاي 
عمومي و شاخص شهرمان مي گفتم و نيز از برج هاي اداري و مجتمع هاي عظيم 
تجاري مي گفتم، كه مثل قارچ در دو، سه دهه اخير در همه جاي شهرمان روئيده اند 

و چهره آن  را كاماًل دگرگون كرده اند!
 شكايت مي كردم از اينكه بعضي شــان به فضاي عمومي شهري و حقوق مردم بر 
شهر و منظر آن تجاوز كرده اند. زياد ســاخته اند. بد ساخته اند. در جاي درستش 
نساخته اند. قانون و ضابطه و اســتاندارد را رعايت نكرده اند. و بعد دليل مي آوردم 
كه اين احتماال كوتاهي معماران بوده كه زير بار طراحي نادرست رفته اند، و البته 
سازندگان و مالكاني كه با عبور از هزارتوهاي معمول توانسته اند جواز مورد نظرشان 
را بگيرند و كار خود را به سمت حداكثر سود، جلو ببرند. و اينكه شهر از دست شان 
آزرده شده اســت. اما اين روزها كه بيشتر در خانه هســتيم، ترجيح مي دهم به 
خانه، به عنوان جايي براي بيشتر ماندن بپردازم. خانه، جايي كه سال هاست اغلب 
معماران مان يادشان رفته كه چه ويژگي هايي  بايد داشته باشد. جايي كه يك واحد 
مسكوني پيش پا افتاده يا خوابگاه صرف نباشد، بلكه بتوان در آن گاهي شبآن روزي 

زندگي كرد و شاد بود.
اين روزها در محافل مجــازي معماران گاهي صحبــت از آوردن فضاهاي جديد 
اشتراكي و دورهمي به درون خانه ها مي شود. اين دغدغه همگام با تحوالت سبك 
زندگي و افزايش چالش هاي محيط زيســتي ضروري به نظر مي رســد.با از دست 
رفتن دسترسي به امكانات خارج از منزل مانند پارك ها، كافه ها و امكانات فرهنگي 
و ورزشي، ما در واقع در حال كشف مجدد امكانات بالقوه خانه هاي خود هستيم. 
فضاهاي جمعي به خصوص بــراي افرادي كه در خانه هــاي كوچك و محله هاي 
فشرده و عرصه هاي محدود شهري، زندگي مي كنند بســيار مهم است. و اكنون 
بخشي از اين امكانات را بايد به درون حيطه هاي خصوصي تر آورد. و در فضاهاي 
مشاع نيمه خصوصي مجتمع هاي مسكوني از آنها استفاده كرد )براي نمونه وسايل 

ورزشي و تفريحي مشترك را(.

به دليل تراكم جمعيت، ساكنان شهر نســبت به افرادي كه در حومه ها و روستاها 
زندگي مي كنند ، بيشــتر در معرض خطــر آلودگي هســتند. درحالي كه عمال، 
محدوديــت حركتي به ما نشــان مي دهد كه بيشــتر خانه هاي امــروزي براي 
كاربري هاي چندگانه طراحي نشده اند و االن كه بيشتر افراد مجبور به دوركاري يا 
كار در خانه هستند، اين مسئله بيشتر به چشم مي آيد. در واقع معماران بهتر است 
در مفهوم مسكن تجديد نظر كنند. با زندگي در قرنطينه، ياد گرفته ايم كه شايد 
خانه هايمان، بيش از اين بايد چند عملكردي باشند. و نيز ياد خواهيم گرفت كه از 
مكان هايي مثل پشت بام ها و حياط هاي خانه هايمان بهتر و بيشتر استفاده كنيم. 
اين كار اگر با نگاهي به عناصر معماري در خانه هــاي قديمي مان صورت بگيرد، 
فضاي ايجاد شده با روحيه مان نيز نزديك تر و سازگارتر خواهد بود. مثال ما ايرانيان 
هميشه از فضاهاي نيمه باز يا نيمه بسته براي نشستن لذت برده ايم. پس چرا نبايد 
معماران مان در طراحي شان، عالوه بر حياط هاي داخلي، فضاهايي مانند ايوان ها و 
مهتابي ها و تراس ها را نيز از نو در طبقات بگنجانند؟ اين كار آنقدر به كيفيت و تنوع 
فضاي خانه خواهد افزود كه ماندن در خانه و كار از خانه بسيار لذت بخش تر خواهد 
شد. من شخصا حين بازسازي خانه اي، نيمي از سالن را سِر ايوان باريك آن انداختم 

و زندگي در آن خانه شوري ديگر گرفت!
خانه اكنون جايي است كه ما در آن خريد، كار، معاشرت، ورزش و مطالعه و تفريح 
مي كنيم.و اين كار معمارست كه فضاهاي يك خانه چند عملكردي و همه كاره را 
طوري كنار هم بچيند كه با انعطاف الزم، ويژگي هاي آشنايان از دست نرود. سؤال 
اين است كه چگونه مي توانيم خانه هايمان را ارتقا بدهيم بدون اينكه از راحتي و 

صميميت آنها كاسته شود.
در اين دوران عزلت گزيني، دوري موقت ما از مكان هاي جمعي و فضاهاي عمومي 
در شهر، از مدرسه و دانشگاه، از اداره و شركت و كارخانه و كارگاه، از تمام مكان هاي 
شلوغ خدماتي، باعث مي شودبه فضاهاي خانه و محله بيشتر فكر كنيم. ابتكارات 
همسايگي هم بيش از پيش شده است، مانند همين انجام خريد و كارهاي بيرون 
خانه براي ســالمندان ساكن در ساختمان و محله. ما شــاهد افزايش مشاركت و 
همياري در حوالي خانه ها هستيم. و به نوعي، شايد كاري بتوان كرد كه »محله« 
دوباره به حالت قديم خود، با همان همبستگي وهمياري قوي، بازگردد. و اينجاست 
كه نقش معماران و طراحان شهري براي خلق مكان هاي مشترك مقياس كوچك 

برجسته و الزم مي نمايد.
 مي توان كارهاي زيادي را در حيطه ساختمان هاي آپارتماني انجام داد؛ از منابع 
انرژي مشــترك مانند پنل هاي خورشــيدي گرفته تا فضاهاي مشتركي چون 
پاركينگ دوچرخــه، اتاق هاي مهماني، اتاق هاي ورزشــي ، حياط، بالكن و حتي 
كارگاه ، اتاق  مطالعه، سالن اجتماعات و اتاق مهمان. معماران ما خوب است بيش 
از پيش به كيفيت فضاي زندگي مردم توجه كنند. با اين كار، چه محله و چه شهر 

انسجام و شادي خود را باز خواهد يافت.

دغدغه
 سبک زندگی

اين روزها در محافل 
مجازي معماران 
گاهي صحبت از 
آوردن فضاهاي 

جديد اشتراكي و 
دورهمي به درون 
خانه ها مي شود. 

اين دغدغه 
همگام با تحوالت 

سبك زندگي و 
افزايش چالش هاي 

محيط زيستي 
ضروري به نظر 

مي رسد

ساختن براي ماندگاري...

 پيش از آنكه 
 اين خانه 

رو نهد به ويراني

ششم فروردين ماه معمار و نقاش معاصر ارمني ادمان 
آيوازيان در لنــدن و بر اثر ابتال به كرونا درگذشــت 

روحش شاد و يادش گرامي باد.
ساختمان مسكوني پطروسيان در بن بست نهم خيابان 
مير عماد قرار دارد و درســال ۱۳۵2 توســط ادمان 
آيوازيان طراحي و ساخته شده است. اين پالك 2سال 
پيش با شــماره بنا ۱۱۵ جزو آثار ارزشمند از سوي 
انجمن معماران تهران معرفي شد. از ديگر كارهاي اين 
معمار فقيد در تهران مي توان به مدرسه طوماسيان 
در محله زركش، ساختمان مســكوني طوماسيان، 

ساختمان ساساني در خيابان صالح و...را اشاره كرد.
آيوازيان تنها هنرمند ايراني اســت كــه به عضويت 
»انجمن سلطنتي نقاشــان رنگ روغن انگلستان« 
پذيرفته شده  است. او نقاشي را از ۱۳سالگي آغاز كرد و 
در ۱6سالگي موفق به دريافت »جايزه نخست مسابقه 
بين المللي نقاشان جوان تهران« شد. ۹ سال بعد جايزه 
فرهنگ و هنر دوساالنه تهران را از آن خود ساخت و 

در پي آن در ســال ۱۹۵۸ براي شركت در دوساالنه 
ونيز برگزيده شد. آيوازيان نقاشي را در فرهنگستان 
هنرهاي زيباي رم و معماري را از ۱۹۷۳ در انگلستان 
فرا گرفت. طراحي و نظارت بر اجراي »هتل گاجره« و 
»دبيرستان ارمني طوماسيان« از نخستين كارهاي 
او پس از بازگشــت به ايران بودند. از آثار ديگر اِدمان 
مي توان به طراحي داخلي مسجد فرودگاه بين المللي 
ملك خالد رياي و طراحي موزائيك براي مسجد جامع 
عمان اشاره كرد. آيوازيان در طراحي سنگ نبشته هاي 
خط ثلث و كوفي و كاشــي كاري هاي مســجدهاي 
عربستان، كويت و عمان از نقاشي اسالمي و ايراني تأثير 
پذيرفته  است. همچنين آثار او در مسجدها، كليساها، 
موزه ها و بســياري از اماكن عمومي و مجموعه هاي 
شخصي ازجمله »موزه سنت الزار« ونيز و همچنين 

خانه موزه آرام خاچاتوريان ايروان نگهداري مي شوند.
تصاوير فوق مربوط به خانه اين معمار برجسته در سال 

۸6 و ۹6 است.

تيشه كرونا
بر زندگي معمار 

بزرگ

اين روزهــا، نام معمــار مثأل تصوير 
شــخصيت های جامــع االطراف، 
مختار، مقتدر و نقــش آفرين دوره 
رنسانس در اروپا يا دورۀ صفويه در ايران را در ذهن تداعی نمی كند. 
نيرويی پرورش يافته، كار آزموده، دانا به علوم و فنون و نيز فرهنگ و 
هنر زمان ها و زمانۀ خود و مهيا برای رويارويی و مصالحه ای اثر گذار و 
ارزش آفرين با ديگر نيروهای مؤثر شامل دستگاه قدرت يا ايدئولوژی و 
يا جامعه و مردم كه افكار، انديشه ها، طرح ها و برنامه های او به محيط 
و مكان ها، شكل، سامان، اعتبار و ارزشی فاخر و غرور انگيز می بخشيد 
و به دست او شهرها و بناهايی ستودنی در پاسخ به نيازهای فيزيكی 
و فرهنگی متوليان  يا مردم بر پا می شــدند. فرايندی نسبتاً طوالنی، 
كه در اين  لحظه درازای روشنی برای آن در ذهنم نقش نمی بندد، كه 
طی آن، و به طرز فزاينده ای در چندين دهۀ گذشته، اين نقش پذيری 

مخدوش شده است.
شــايد امروز، با قدری طنز و اغراق، نام معمار، برای بخشی از جامعۀ 
شهر نشين، شخصيتی تيپ سازی شده را تداعی  كند كه خوش پوش، 
خوش نشــين، خوش كالم و خوش اقبال است و بسيار مقبول عامه، 
كه با غرابت كالمش و با طنازی و رندی، افكاری فريبنده را از طريق 
اغوای اشتهای صاحبكاران از هر طيف و طبقه ای كه باشند، با كمترين 
زحمت عرضه می كند و از نظر مالی كامياب می شود.شــخصيتی كه 
در محافل بر صدر می نشــيند، با فرمی بخصوص و با ژست متفاوتی 
در حركات صورت و دست صحبت می كند و معموالً با اتومبيل های 
آنچنانی رفت و آمد می كند و... تازه اين تصور مربوط به زمانی است كه 
هنوز تحصيل در معماری ارج و قربی داشت، دانشگاه هنوز دانشگاه 

بود و...
هنوز، بخش بزرگی از همان جامعۀ شهر نشين و نيز جامعۀ غير شهر 

نشين تصور روشنی از معمار دانشگاه ديده ندارند و به عنوان 
مثال تفاوت نقش و عملكرد او را با اصطالحاً مهندسان 
ســاختمان تميز نمی دهند. اين مقدمۀ مطول و كمی 
آميخته با طنز برای آن بود كه به طرح يك پرسش جدی 
و تلخ از خودم، شما و همۀ كسانی كه ممكن است مسئله 
به آن ها مربوط شود شامل معماران و شهرسازان، مردم، 

حاكمان، مديران، انجمن ها، سازمان   ها، دانشگاهيان اعم 
از استادان و دانشجويان، ســوداگران و رانت 

خواران و در نهايت ارباب قدرت و منفعت 
بپردازم.

آيا اصاًل امروز چيزی بــه نام معماری 
يا مهمتر از آن "معمار راســتين"، با 
معنای رنسانسی يا قرن بيستمی آن 
در غرب، يا صفوی و حتی قجری 
آن در ايران، و يا شبحی از آن ها 
وجود خارجی دارد؟ امروز و دراين 
لحظه نام معمار چه تصويری را در 

ذهن ما تداعی می كند جز افرادی متجمل كه تنها عنوانی را عاريه با 
خود می كشند و در برابر ســيل و ثقِل حوادث، اگر مرعوب و سازش 
كار نشده باشند، خلع يد و يا ناچار به تســليم شده اند و نتيجۀ آن، و 
بسياری از آن های ديگر، شهرهای انباشــته از احجام و مصالح، تهی 
از فكر و فرهنگ و محيط های مغشوش حاصل از انباشت بی تدبيری، 
بی سليقگی و تهی از مسئوليت كسانی است كه شهر و معماری، زمين 
و آسمان و شهروندان را با سفرۀ چرب و چيل منفعت و قدرت معامله 

كرده اند.  
امروز، از اينكه عنوان معمار را حمل می كنم و در برابر هجوم سهمگين 
همه چيزهايی كه گفتم و همۀ سهل انگاری ها، فرصت های سوخته، 
دويدن ها و نرسيدن ها و نشدن ها، و نقش و تأثيراتی كه به ميزان كافی 
و مقبول نمی توان داشت، از آن كمتر لذت می برم و به خود نمی بالم. 
می دانم اين صحبت بسياری از دوستانی است كه بارها خواسته اند و 
نشده است يا به عبارت بهتر،موانع يا عواملی نگذاشته اند يا نخواسته اند 
كه بشود. هنوز می شناسم افرادی را كه ده  ها برابر توان محدودی كه 
در اختيارشان بوده در اين نبرد نا برابر صرف كرده اند و متحمل رنج 
و رياضت های بسياری شده اند بی آنكه بلغزند يا بشكنند تا از جايگاه 
نحيف و بی رمق معمار راســتين بودن دفاع كنند. معمار راســتين 
ماندن، جهادی مستمر، مبارزه ای جانكاه، انتخابی پر تاوان و زندگی 

دشواريست. 
 روز معمار بر اندک معماران راستين مبارک

 و نيز با قدردانی از ايستادگی دســت اندر كاران بهداشت و سالمت به 
بهانۀ روز معمار

دشواری های معمار بودن
محمد محمدزاده

معمار

مرجان گلي پور
كارشناس حوزه شهرسازي

ترانه يلدا
معمار

برخي از بناهاي خيابان سي تير تلفيقي از معماري سنتي و مدرن هستند.
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داستان نتفليكس از سال۱۹۹۸ شــروع شد. شــركتي كه كارش توزيع دي وي دي بود، با ايده هاي تازه 
مديرانش به جاي اينكه نگاه به گذشته داشته باشد رو به آينده داشت. وقتي نتفليكس كارش را شروع كرد 
بازار در اختيار كمپاني بالك باستر بود؛ كمپاني اي با ۹ هزار فروشگاه و ۶۰ هزار كارمند كه به نظر مي رسيد 
جايگاه تثبيت شــده اي دارد در نهايت قافيه را به نتفليكس باخت. سال۲۰۰۰ بالك باستر پيشنهاد ۵۰ ميليون دالري 
براي خريداري نتفليكس را رد كرد. آنها پول هاي زيادي دور ريختند، ولي بهترين پيشــنهاد ممكن را رد كردند. بالك 
باستر درنهايت كركره ها را پايين كشيد و اعالم ورشكستگي كرد. نتفليكس با تمركز بر فضاي وب، كارش را گسترش 
داد، خدمات بهتر و متنوع تري به كاربرانش ارائه كرد و هرچه گذشت بيشتر اوج گرفت و موفق ظاهر شد. حاال چند سالي 
است كه نتفليكس صرفا يك كمپاني توزيع كننده نيست و وارد عرصه توليد هم شده است. سريال پرسروصداي »خانه 
پوشالي« آغازي بر يك موفقيت بزرگ و تازه بود؛ شركتي كه توانسته بزرگ ترين كارگردان ها را در استخدام خود درآورد 
و چهره اي چون مارتين اسكورسيزي را راضي به همكاري كند. شيوه نتفليكس اينگونه است: اكران محدود در سينماها و 

توزيع نامحدود در فضاي وب. با همين فرمول امپراتوري نتفليكس پيش مي تازد و شاهد موفقيت را در آغوش مي كشد.

با وضعيتي كه كرونا به وجود آورده و تعطيلي سالن هاي سينما و 
انبوه فيلم هاي پشت خط مانده، اكران اينترنتي تنها راه نمايش 

عمومي برخي از آثار سينمايي است

راه گريزي نيست
 

فرض كنيد شما تهيه كننده فيلمي هستيد كه يك سال پيش ۲ ميليارد تومان 
براي توليدش هزينه كرده ايد. فيلمي كه قرار بوده سال۹۹ اكران شود. سالي كه 
كرونا فصل طاليي اكرانش را پرپر كرد. در خوش بينانه ترين حالت، سينماها از 
خرداد بازگشايي خواهند شد. اتفاقي كه اگر هم رخ دهد با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و همه بايد ها و نبايدهاي اين روزهاي كرونايي صورت خواهد گرفت. 
يعني در بهترين حالت يك اكران نيم بند و با ترس و لــرز. اكراني كه در ابتدا 
قرار است سهم فيلم هاي پراميد گيشه شود. هر سال چند درصد فيلم هاي در 
نوبت اكران، از ديد سينمادار و پخش كننده نويد گيشه اي پررونق را مي دهند؟ 
حداكثر ۱۰ درصد. بنابراين احتمال اينكه پروژه ۲ميلياردي شــما در اولويت 

اكران قرار گيرد خيلي باال نيست.
 شــما بايد صبر كنيد و منتظر رخدادهاي آتي بمانيد. احتمال اينكه نوبت به 
اكران عمومي فيلمتان نرسد باالســت. هيچ كس هم نمي تواند تضمين كند 
سينماها كي و چگونه بازگشايي خواهند شــد. و اينكه اگر سينماها باز شدند 
ديگر تعطيل نخواهند شد. تصميم گيرنده هم نه سازمان سينمايي كه وزارت 
بهداشت است. در واقع تصميم نهايي را ميزان شيوع كرونا مي گيرد و تا وضعيت 
عادي نشــود هيچ اطميناني در مورد سرنوشــت اكران و وضعيت سالن هاي 
سينما وجود نخواهد داشــت. حاال امكاني به نام اكران اينترنتي فراهم آمده و 
يك فيلم پرهزينه و پر سر و صدا پيشگام ورود به راهي شده كه در شرايط فعلي 
از اكران نشدن و منتظر تحوالت آتي ماندن بهتر به نظر مي رسد. مي دانيد كه 
اگر فيلمتان در فضاي مجازي عرضه شود، خيلي زود سر از تلگرام در مي آورد 

و قاچاق مي شود. 
تهديد بزرگي كه شايد پاي بسياري را براي ورود به اين عرصه سست كند. چه 
بايد كرد؟ بايد همچنان صبوري پيشه كرد و منتظر ماند كه ان شااهلل كرونا برود 
و ان شااهلل ســينماها به روال عادي بازگردند و ان شــااهلل فيلم شما هم در اين 
ترافيك اكران، جزو آثار واجد اولويت نمايش عمومي باشد؟ در اين شرايط هر 
فردي كه كمي با مناسبات اكران آشنا باشد مي تواند متوجه شود تعداد قابل 
توجهي از توليدات سينمايي، بخت چنداني براي نمايش عمومي در سينماها 
)كه معلوم نيست كي باز شوند و مردم چقدر از اين بازگشايي استقبال كنند( 
نخواهند داشت. اگر خوش شــانس باشيد و فيلم شــما در اولويت اكران قرار 
گيرد، و اگر در خرداد سالن ها باز شوند، شما ۴۵ درصد سهمتان از گيشه را در 
پاييز ۹۹ دريافت خواهيد كرد. درحالي كه در اكران اينترنتي سهم مالك فيلم 
۷۰درصد و پرداخت مبلغ هم خيلي كوتاه تر از سيستم سنتي اكران عمومي در 
سينماهاست. با اين وضعيت، شما بايد تصميم بگيريد كه مثل سازندگان فيلم 

اوج عمل كنيد يا همچنان منتظر بمانيد.
در ايران همه عاشــق اكران در ســينماها هستند. ســازنده هر فيلمي با هر 
كيفيت و جذابيتي مدعي اكران است. نسبت توليدات ساالنه با ظرفيت اكران 
همچنان بي قاعده است كه هر سال تعدادي فيلم پشت خط مي مانند و تعداد 
بيشتري هم به اكران نامناسب تن مي دهند. با اين همه همچنان هر فيلمساز و 
تهيه كننده اي مي كوشد سهمي از بازار اكران را در اختيار بگيرد. در اين سال ها 
به يمن گروه هنر و تجربه فيلم هايي روي پرده بزرگ ســينما آمده اند كه در 
بهترين حالت مناسب اكران هاي خصوصي و دوستانه بوده اند. اينكه اين فيلم ها 
چقدر فروخته اند اهميتي ندارد، مهم اكران عمومي در سينماهاست. اكراني 
كه به فيلمسازان جوان مشروعيت مي بخشــد. در نقطه مقابل فالن فيلمساز 
باتجربه هم كه آخرين فيلم موفقش را كســي به خاطــر نمي آورد هم مدعي 
است و خواهان بهترين ســالن ها در بهترين زمان ممكن است. البته همه اين 
داستان ها متعلق به دوران قبل از كروناست. حاال ديگر اكراني در كار نيست. تا 
اطالع ثانوي سينماها تعطيل خواهند ماند. باز هم كه شوند تازه اول دعواست. با 
اين همه زمان از دست رفته و اين همه فيلم پشت خط مانده، چشم انداز اكران 

مه آلود تر از هميشه است.
روياپردازي است كه بخواهيم اكران آنالين و اينترنتي را در اينجا با غولي چون 
نتفليكس مقايســه كنيم. ولي بايد از جايي شروع كرد. چه كرونا زود شرش را 
كم كند و چه زماني طوالني بماند، فرقي نمي كند. همه فيلم ها نمي توانند در 
سينماها اكران شوند. ورود به جاده اكران اينترنتي گريزناپذير است. دير يا زود 

اين مسير رهروان بسيار خواهد يافت.

مهرنوش سلماسی
روزنامه نگار

امپراتوري نتفليكس
شركتي كه از پخش دي وي دي كارش را شروع كرد حاال ۱۵۰ ميليون مشترك در سراسر جهان دارد

»عزيزان، بنده حاتمي كيا هستم. بنده سال۹۸ فيلمي ساختم  به اسم »خروج« كه در جشنواره هم شركت كرد. هميشه بنا بر 1
اين بوده كه در سال جديد فيلم ما اكران عمومي مي شد ولي با اين 
وضعيت كرونايي، آينده مبهمي در مقابل ماست كه نمي دانيم چه 
اتفاقي خواهد افتاد. بر همين اساس عزيزان تصميم گرفتند به روش 
اينترنتي اين كار را انجام دهيم كه تا امروز در سينماي ايران رخ نداده 
بود و ما پيشگامان اين مسير در سينماي ايران محسوب مي شويم. به 
هر حال اين روش هم شدني است و جواب مي دهد چرا كه مردم اين 
روزها در خانه هايشان و در كنار عزيزانشان هستند و چه خوب كه ما 
هم از فرصت استفاده و شما را در اين فيلم شريك كنيم. من اميدوارم 
اين نوع بليت خريدن و اين سنت جديد را انجام بدهيم و با خانواده در 
كنار هم فيلم را ببينيم. اميدوارم خدايــي ناكرده دانلودي صورت 

نگيرد و به شكل غيرقانوني فيلم پخش نشود...« 
كارگردان خروج با اين پيام ويدئويي، به اســتقبال اكران اينترنتي 
فيلمش رفت. در شــرايطي كه كرونا ســينماها را هم مثل خيلي 
جاهاي ديگر تعطيل كرده، ســازمان اوج تصميم گرفت پيشــقدم 
اكران اينترنتي، محصول مهم و اســتراتژيكش شود. فيلمي كه اگر 
كرونا نمي آمد االن روي پرده سينماها بود. قرار بود با پرداخت ۱۲ 
هزار تومان، فيلم ۲۴ساعت قابل تماشا براي مخاطبان باشد كه يك 
روز مانده به آغاز اكران، اين زمان به ۶ ساعت كاهش يافت. دليلش 
هم كاســتن از احتمال دانلود غيرقانوني و قاچاق فيلم بود. همان 
چيزي كه حاتمي كيا هم نسبت به رخ ندادنش ابراز اميدواري كرده 
بود. مروري بر خبرهاي مرتبط با اكران خروج نشان مي دهد كه چه 
وعده هايي درباره صيانت از فيلم داده شده بود. با اين وعده ها و اميدها 
پروژه ۹ ميليارد توماني ســازمان اوج در فضاي مجازي اكران شد و 
فقط چند ساعت طول كشيد تا سايت ها و خبرگزاري ها اين خبر را 

روي خروجي شان بگذارند: »خروج قاچاق شد«.
يك روز بعد اوج اعالم كرد خروج به باالي ۴۰۰ ميليون تومان فروش 
در نخستين روز نمايشش دست يافته. رقمي قابل قبول براي فيلمي 
كه نسخه قاچاقش خيلي زود بيرون آمده بود. كمي بعد خبر رسيد 
3سايتي كه نسخه قاچاق خروج را منتشر كرده بودند، مسدود شده 
و اقدامات الزم قانوني با متخلفان صورت خواهد گرفت. مشكل اما 
اينجا بود كه منبع اصلي و مورد ارجاع مخاطبان براي تماشاي نسخه 
قاچاق فيلم تلگرام بود. تلگرامي كه در ايران فيلتر است و ظاهرا هيچ 
راهي براي كنترل بر آن وجود ندارد. برخورد با 3ســايتي كه خروج 
را به صورت غيرمجاز منتشــر كرده بودند مشكلي را حل نمي كرد و 
معضل اصلي تلگرام فيلتر شــده بود. طباطبايي نژاد مديركل اداره 
نظارت و ارزشيابي سازمان ســينمايي هم به صراحت اعالم كرد در 
مورد تلگرام كاري از دستشان برنمي آيد. سازمان اوج فروش روز اول 
اكران اينترنتي خروج را باالي ۴۰۰ ميليون تومان اعالم كرد. به نظر 
مي رسيد اين فروش محصول ساعت هاي اول انتشار خروج است كه 
هنوز فيلم لو نرفته بود. وقتي فــروش ۴ روز اول باالي يك ميليارد 
تومان اعالم شد مي شد تأثير ورود نسخه غيرقانوني را مشاهده كرد. 
هرچند همين مبلغ هم در نوع خود جالب توجه است. يعني خروج 

از روز دوم به طور متوسط ۲۰۰ميليون تومان بليت فروخته است و 
مخاطبان با وجود دسترسي به نسخه قاچاق و رايگان، حاضر شده اند 
براي اينكه ۶ ســاعت امكان تماشــاي فيلم خروج را داشته باشند 

۱۲هزار تومان پرداخت كنند.
در چرخــه اكران عمومي ســينماها، ۴۵ درصد گيشــه به  تهيه كننده مي رسد و بقيه سهم ســينمادار و پخش كننده 2
اســت. اين ۴۵درصد هم در بازه زماني چهارماهه در اختيار مالك 
فيلم قرار مي گيرد. در اكران اينترنتي اما، ۷۰درصد از عايدي فيلم 
در طول حداكثر ۲هفته به تهيه كننده مي رسد. ضمن اينكه حمايت 
مالي ارشاد كه شامل پرداخت ۲۰ درصد از قرارداد نمايش خانگي 
فيلم است هم به اين مبلغ افزوده مي شود. در شرايطي كه سينماها 
مثل خيلي جاهاي ديگر تعطيل شده اند و سينماي ايران مهم ترين 
فصل نمايشش )اكران نوروزي( را از دست داده و چشم انداز اكران 
مه آلود تر و نگران كننده تر از هميشه است، اكران اينترنتي مي تواند 
يك فرصت باشد. فرصتي كه گرچه به از دست رفتن احتمالي اكران 
عمومي منجر مي شود و از سوي ديگر تهديد دانلود غيرقانوني هم 
پابرجاست ولي همين اكران پرخطر هم براي خيلي ها مي تواند يك 
فرصت باشــد. بالفاصله پــس از اكران اينترنتي خــروج برخي از 
تهيه كننده ها از تمايل براي تكرار تجربه فيلم حاتمي كيا خبر دادند. 
اما آيا اكران خروج در فضاي مجازي مي تواند متر و معيار مناسبي 
براي ارزيابي اين شيوه نوظهور نمايش عمومي فيلم ها باشد؟ خروج 
در نمايش جشــنواره اش نتوانســت انتظار ها را برآورده كند ولي 
حاتمي كيا به عنوان يكي از محبوب ترين و مهم ترين فيلمسازان پس 
از انقالب، مخاطباني دارد كه فرصت تماشاي فيلم هاي اين سينماگر 
را از دست نمي دهند.اما بعيد به نظر مي رسد مخاطب هدف اكران 
اينترنتي، اين دســته از تماشــاگران باشــند. تماشــاگر پيگير و 
عالقه مند، معموال فرصت جشنواره فيلم فجر را به سادگي از دست 
نمي دهد. چنين مخاطب مفروضي بهمن ۹۸ فيلم را در جشنواره 
ديده و اكران در اينترنت قاعدتا بايد مخاطبي عام تر و البته گسترده تر 
را جذب كند. حاال محصول اســتراتژيك ســازمان اوج در فضاي 
مجازي عرضه شده و با اينكه بعيد است ســرمايه اش را بازگرداند 
)فيلم براي بازگشت سرمايه بايد باالي ۱۰ميليارد بفروشد( ولي اوج 
از همين ميزان استقبال هم رضايت دارد. شــايد بهتر باشد براي 
ارزيابي دقيق اين شيوه نوظهور نمايش عمومي فيلم در ايران، مثال 
»خوب، بد، جلف، ارتش ســري« وارد اكران آنالين مي شــد ولي 
صاحبان اين كمدي، هنوز موافقتشان را با عرضه در پهنه اينترنت 
اعالم نكرده اند. به اين دليل ســاده كه به بازگشت سرمايه و حتي 
رسيدن به سود اميدهايي بســته اند. نكته اي كه دقيقا عكسش در 

مورد خروج صادق است.
فيلم حاتمي كيا توليد استراتژيك سازمان اوج است و براي بازگشت 
سرمايه ساخته نشده. با هزينه ۹ ميلياردي، خروج در اكران عمومي 
بايد ۲۰ميليارد تومان مي فروخت تا سرمايه اش را بازگرداند. در اكران 
اينترنتي هم براي بازگشت هزينه توليد با فروشي باالي ۱۲ميليارد 

توماني امكان پذير است كه خب زيادي رؤيا پردازانه است.
با اين همه اوج با اكران اينترنتي خروج پيشــگام مسيري شده كه 
مي تواند مسير نمايش عمومي فيلم ها در ايران را تغيير دهد. درباره 

اين تغيير بايد تامل كرد و هزينه و فايده هايش را درنظر گرفت.

مناسبات اكران در ايران با تمام تغيير و تحوالت همچنان سنتي  است. اتفاق مهم اين سال ها رشد و نمو چند شركت پخش، توليد 3
و سينماداري اســت كه عمال نبض اكران را در اختيار دارند. پشت اين 
شــركت ها افراد با نفوذي قرار دارنــد كه در اين ســال ها پرديس ها و 
سالن هاي زيادي را در تهران و شهرستان ها در اختيار گرفته اند. آنها هم 
پخش كننده اند، هم ســينمادار و هم در توليد فيلم ها مشاركت دارند. 
نتيجه اينكه مشخصا در يك دهه اخير به سود هاي كالني دست يافته اند 
و پشت بسياري از پرديس هاي موفق بخش خصوصي چند نام معدود قرار 
گرفته اند كه معموال در هر شرايطي سودشان را از اكران مي برند حتي اگر 
صاحبان فيلم ضرر كنند يا سود آنچناني نبرند، سهم باالي پخش كننده 
و سينما دار، در اين زنجيره اين مردان قدرتمند سينماي ايران را منتفع 
مي سازد. اينها در همين ۲ سال اخير به زنجيره سالن هايشان در تهران و 
شهرســتان ها اضافه كرده اند. ديگر نهاد قدرتمند پخش و سينما داري 
متعلق به نهادي حاكميتي است. حوزه هنري با تمام آسيب هايي كه سر 
داستان تحريم فيلم ها دچارش شد )و انگيزه ساخت پرديس را در بخش 
خصوصي تقويت كرد( همچنان نهاد قدرتمندي اســت. هرچند از اين 
قدرت در گذر زمان كاسته شده ولي نمي توان انكار كرد كه حوزه با وجود 
كاهش چشمگير توليد در پخش و سينما داري هنوز هم نقش مهمي در 
تعيين مناسبات اكران دارد. البته همه اين داستان ها مربوط به دوران قبل 
از كروناست. با تعطيلي سالن هاي سينما، حاال تمام بخش هاي حاكميتي، 
دولتي و خصوصي فعال در اين حوزه با مشكالت جدي مواجه شده اند. 
تعطيلي اي كه اگر طوالني شود، صاحبان فيلم ها دنبال راه هاي جايگزين 
براي بازگشت دست كم بخشي از سرمايه شان خواهند رفت. يكي از اين 
راه ها همين مســيري اســت كه حاتمي كيا و رفقايش در اوج در حال 
پيمودنش هســتند. تازه خروج فيلم پرهزينه اي بوده و براي توليدات 
ارزان تر مي توان سرنوشــت بهتر و پرحاصل تــري را در اكران اينترنتي 
متصور شد. سينماي ايران انبوهي فيلم اكران نشده دارد كه سينماداران 
رغبتي به اكرانشان نشان نمي دادند. مثل »سراسر شب« فرزاد مؤتمن كه 
تهيه كننده اش براي اكران اينترنتش اعالم آمادگي كرده. فيلم هايي از اين 
دست درصورت اكران عمومي هم به ســختي مي توانستند به بازگشت 
سرمايه اميدوار باشند و شايد اكران اينترنتي برايشان سودمندتر باشد. 
اين راهي است كه امتحان كردنش براي صاحبان فيلم هاي ارزان مي ارزد. 
رهايي از پورســانت ۵۵درصدي، اكران در ســاعت هاي خلوت و ۴ ماه 
صبوري براي گرفتن ۴۵ درصد درآمد گيشه. اكران اينترنتي دست كم 
بخشي از سرمايه توليد را زنده مي كند. آن هم در روزهايي كه سينماها 
تعطيل هستند و معلوم هم نيست كي بازگشايي مي شوند. تازه بعد از باز 
شدن سينماها فيلم هايي از جنس سراسر شب همچنان بايد در انتهاي 
صف اكران بايســتند و خريدار هر كرشمه اي از ســوي پخش كننده و 
سينمادار باشند. نگاهي به جدول فروش ساالنه نشان مي دهد در بهترين 
حالت ۲۰ درصد فيلم ها براي صاحبانشان سودده هستند. شايد ۲۰درصد 
هم به سختي سرمايه شــان را بازگردانند و ۶۰ درصد فيلم ها در اكران 
شكست مي خورند. همه اين فيلم هاي آماده شكست در اكران عمومي 
مي توانند به اكران اينترنتي روي خوش نشان دهند. اتفاقي كه در سراسر 
جهان مي افتد در ايران هــم مي تواند رخ دهد. در گــذر زمان مي توان 
ســازوكارهاي اكران اينترنتي را هم با آنچه در خارج از مرزها مي گذرد 
منطبق كرد. مي شود با شفافيت بيشتر و حذف انحصار و رانت مسير اين 
شيوه نمايش عمومي را هموار تر كرد. دســت كم مي توان درباره ميزان 
بليت فروشي به قاعده بازي تن داد و اطالع رساني به شيوه آنالين و شفاف 
را در دستور كار قرار داد. دروغ و اغراق درباره ميزان فروش فيلم ها، ميراث 
غلط سيستم پخش سنتي است. دست كم اين را از اكران عمومي به اكران 
اينترنتي منتقل نكنيم. ما بعد از كرونا ديگر همان هايي نخواهيم بود كه 
قبال بوديم. توفان تغييرات در راه است و چاره اي جز انطباق و همراهي با 
آن وجود ندارد. شايد اكران در فضاي مجازي، بخشي از همان چيزي باشد 
كه سينماي آينده ناميده مي شــود. در اين مسير احتماال سرمايه هايي 
تهديد خواهد شد و سرمايه داراني متضرر. سنت سينما رفتن هم احتماال 
كمرنگ تر از سابق خواهد شد اما هنوز زود است كه بخواهيم ناقوس مرگ 
فيلم ديدن در سالن هاي تاريك را به صدا در آوريم. همه ما اميدواريم در 

نهايت سينما زنده بماند.

اكران اينترنتي فرصت است يا تهديد؟

  سينماي ايران در روزگار تعطيلي سالن ها مي تواند روي اكران در فضاي مجازي 
حساب باز كند؟ مزايا و معايب اين شيوه عرضه چيست؟

خروج از اكران حقيقي
مسیر تازه

با تعطيلي سالن هاي 
سينما، حاال تمام 

بخش هاي حاكميتي، 
دولتي و خصوصي 
فعال در اين حوزه 
با مشكالت جدي 

مواجه شده اند. 
تعطيلي اي كه 

اگر طوالني 
شود، صاحبان 
فيلم ها دنبال 

راه هاي جايگزين 
براي بازگشت 

دست كم بخشي از 
سرمايه شان خواهند 

رفت. يكي از اين 
راه ها همين مسيري 
است كه حاتمي كيا 

و رفقايش در اوج 
در حال پيمودنش 

هستند

سعيد مروتی
روزنامه نگار

سراسر شب« فیلمی كه تهيه كننده اش
 برای اكران اينترنتی اش اعالم آمادگی كرده

 مرد ايرلندي
بازگشت اسكورســيزي كبير به دنيا و مولفه هاي آشــنايش در يكي از 
سينمايي ترين فيلم هاي سال هاي اخير. فيلم به صورت محدود در سينماها 
اكران شد تا بخت حضور در اسكار را از دســت ندهد. زمان طوالني فيلم 
تماشاي آن را در يك نشست دشوار كرده بود و در عوض در توزيع آنالين 

راحت تر مي شد حماسه 3ساعت و نيمه اسكورسيزي را تماشا كرد. رمـا 
فيلم ستايش شده آلفونسو كووارون، كه سال2۰1۸ 
دل منتقدان، فستيوال ها و اعضاي آكادمي اسكار را 
ربود، نشان از رويكرد تازه مديران نتفليكس داشت؛ 
حركت به سمت توليد فيلم هاي هنري كه در نگاه 
اول خيلي گيشه پسند به نظر نمي رسند. منتقدان، 
ساختار بصري فيلم كه مبتني بر نماهاي النگ شات 
بود را در تناقض با محل اصلي عرضه فيلم )فضاي 
وب( ارزيابي كردند ،ولي ظاهرا مخاطبان خيلي با 

اين نظر همراه نبودند.

این شماره

اکران
آنـالین
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دربارهاكرانآنالينفيلمهايسينماييباغالمرضاموسويگفتوگوكردهايم

»خروج« حاتمي كيا، ورود به دنياي آنالين 

این شماره

اکران
آنـالین

سینما را نمی شود 
حذف کرد

حركت به سمت سينماي 
آنالين شايد ناگزير باشد 
اما اكران در سالن هاي 
سينما نيز شرايط خاصي 
دارد. قرار بر حذف هيچ 
گروهي نيست؛ مثل 
اينكه پارك و رستوران  
رفتن، سفركردن و... را 
نمي توان از تفريحات 
و اوقات فراغت آدم ها 
حذف كرد، سينما را هم 
نمي توان ناديده گرفت. 
سينما فقط جايي براي 
تماشاي صرف يك فيلم 
نيست، خصوصا در ايران 
كه محدوده تنگي براي 
سرگرم كردن آدم ها دارد

بررسياكرانآنالينفيلمهادرگفتوگوباعليسرتيپي

حاتمي كيا  انتحار كرد  زهرارستگارمقدم
روزنامهنگار

 شرايط به گونه اي است كه اهالي سينما 
كم كم به اين فكر افتاده اند به جاي انتظار در نوبت 
اكران كه حاال با شرايط موجود در كشور سخت تر 
هم خواهد شد، فيلم هاي خود را به شكل آنالين به 
نمايش بگذارند. به نظر شما اين نوع اكران مي تواند 

جايگزين خوبي براي سينماها محسوب شود؟
مطمئنمكهاكرانآنالينهيچگاهنميتواندجايگزين
خوبيبراياكرانعموميباشد.اگرچنينبودباتوجه
بهشرايطيكهدردنياحاكماست،تاامروزبايدكشور
چينوآمريكاخاليازسالنسينماميشد،درحاليكه
درهرهفته5سالنسينمادرچينساختهميشود.اين
آمارنشاندهندهآناستكههرظرفيخاصيتخودش
رادارد.سينمايآنالينبيشكمهمبودهومشتريان
خاصخودراخواهدداشــتامامجموعهتعاريفيكه
براينمايشفيلمدرســالنسينماشــدهاستمثل
صدايخوب،تصويربزرگ،تجربهجمعي،تفريحو...با
سينمايآنالينمتفاوتاست.امروزشرايطويژهايدر
كشورحاكمبودهوسرمايههاييدرحالنابودياست.
شايداگراينشرايطبرطرفشودوشرايطيبراياكران
اينفيلمهاكهاكنونآناليننمايشدادهميشــوند،
درنظرگرفتهشوددرگيشهنيزفروشينداشتهباشند؛
البتهاينصحبتدرباره»خروج«صدقنميكند.اين
فيلمميتوانســت10تا15ميلياردتوماندرگيشــه

فروشداشتهباشد.
 چرا فكر مي كنيــد تجربه اكران آنالين 

خروج موفق نبود؟
اندازهوقابفيلمخروجمناسبنمايشدرvodنبود.
اماتعدادزياديفيلمتوليدشــدهكهامكاننمايشدر
چنينپلتفرميبرايشــانوجــوددارد.همانطوركه
درآمريكانيزمشــكلنمايشفيلمدرســالنهمواره
وجودداشتهوازاينطريقتسهيلميشود.فيلمهاي
بسياريوجودداردكهامكاننمايشدرسالنسينما
پيدانميكننــدوباهمينروشبهنمايشگذاشــته
ميشوند.بهنظرمبدنيستبهاينسمتحركتكنيم
كهفيلمهاييكهبايدزمانزياديدرنوبتاكرانبمانند
وفروشچندانيدرگيشــهنداشتهباشــند،ازطريق
همينپلتفرمهابهنمايشگذاشــتهشوند.البتهاين
پلتفرمهانيزبايدحداقلشرايطرابرايفروشواكران
درستفيلممهياكنندكهسينماگرانمتضررنشوند.
شايداينروشكمكيشودتااززمانانتظاراكرانكم
شودوفيلمهايكمتريپشــتصفاكراندرسينما

منتظربمانند.
خروج متأسفانه چند ساعت پس از اكران 
قاچاق شد. آيا مي توان با اين تجربه، اكران آنالين 
را تهديد به حســاب آورد يا بايد با اتكا به قانون 
و دستيابي به امنيت بيشــتر اين نوع اكران ها را 

فرصتي براي سينما دانست؟
متأسفانهدرآمريكانيزچنينشرايطيوجودنداردكه
فيلمپسازنمايشقاچاقنشود.بهمحضآنكهفيلم
بهشكلvodمنتشرميشود،بابهترينكيفيتقاچاق
ميشودوحتيمادرايرانآنراتماشاميكنيم.انگار
خاصيتچنيناكرانهاييايناســتكهازدسترس
هنرمندانوســرمايهگذارانبهســرعتخارجشود.
كســانيكهبهچنيناكرانيتنميدهندبايدمنتظر
اينباشندكهفيلمشانپيشازفروشقاچاقشود.در
آمريكانيزاينتجربهدرهرفرميموفقنبوده.مثالبه
تازگيدرمقالهايخواندمكــهبعضيازفيلمهاييكه
مناسباكراندرسينمابودند،بهشكلvodبارگذاري
شدهانداماچنداناستقباليازآنهاصورتنگرفتهاست.
باتوجهبهاينكهجهاندرشرايطخاصيبهسرميبرد
وكاربرانايننوعنمايشهابيشــترشــدهواستقبال
خوبيصورتگرفتهاماارزشاينرانداردكهفيلمدر
اينشبكهوبهشكلآناليننمايشدادهوقاچاقشود.

 گفتيد اكران آنالين ارزش اين را ندارد كه 
سينماگران ريسك كنند؟ از چه نظر ارزش ندارد؟

درابتدابازگشتهزينهسرمايهگذارودروهلهبعديكيفيت
نمايشفيلم.درهردوصورتبهنظرماينتجربهمنفياست.

 پس حتما شــما از آن دســته افرادي 
هســتيد كه معتقدند ابراهيم حاتمي كيا با اكران 
فيلمش به عنوان نخســتين تجربه اكران آنالين 

ريسك و از خودگذشتگي كرده است.
بهنظرمحاتميكياانتحاركردهومطمئنماگرخروجدر
سينمااكرانميشــدقطعااتفاقبسياربهتريبرايش
ميافتادتاحاالكهبهشكلآناليندردسترسمخاطب

قرارگرفتهاست.
 بعضي از رسانه ها تلويحا به دست هاي 
پشت پرده براي شكست اين اكران اشاره مي كنند 
و معتقدند بــا توجه به اينكه متضــرران اين نوع 
از اكران ســينماداران خواهند بود، ممكن است 
در آسيب رســاندن به اين پروژه دست داشته و 
خواسته اند تجربه اول را با دشواري روبه رو كنند. 
به نظر شما اين گمانه زني كه خيانتي از داخل خانواده 
ســينما صورت گرفته چقدر بر پايه اي از واقعيت 

استوار است؟
اينگمانهزنيبسياراحمقانهاست.ماچهدرايرانوچه
دردنياباچنينمعضليمواجهيم.حتيدراكرانهاي
سينمانيزازاينآسيببرحذرنيستيم.آيابايدآنزمان
هماينشــائبهرامطرحكردكهآندستهكهموافقبا
اكرانvodهستند،فيلمهاياكرانشدهدرسالنهاي
ســينماراقاچاقميكنند؟نهحقيقتايناســتكه

امنيتمابرايچنيناكرانهاييكاملوبدونمشكل
نيست.همينامنيتپايينباعثميشودعدهايازآن
سوءاستفادهكنند.اينكارآنهاگاهيداليلاقتصادي
دارد،گاهيبرايجمعكردنكاربربيشــترورضايت
مخاطبانشــاندركانالهاييكهادارهميكننداتفاق
ميافتد.ســيرطبيعيسينماچنيناســتوهمواره
دســتخوشآزمونوخطاهاييبوده.اينســناريوي

توطئهبسيارپوچواحمقانهاست.
 كمپاني هاي بزرگــي چون نت فليكس 
يا hbo با تمركز بر عرضه آنالين فيلم و ســريال 
قدرت هاي بزرگ صنعت سرگرمي سازي محسوب 
مي شوند. به نظرتان سينماي آنالين عرصه ناگزيري 

نيست؟
حركتبهسمتسينمايآنالينشــايدناگزيرباشد
امااكراندرسالنهايسينمانيزشرايطخاصيدارد.
قراربرحذفهيچگروهينيســت؛مثلاينكهپاركو
رستورانرفتن،سفركردنو...رانميتوانازتفريحاتو
اوقاتفراغتآدمهاحذفكرد،سينماراهمنميتوان
ناديدهگرفت.سينمافقطجاييبرايتماشايصرف
يكفيلمنيست،خصوصادرايرانكهمحدودهتنگي
برايسرگرمكردنآدمهادارد.باكمترينمبلغميتوان
باخانوادهبيرونرفتودرســينمابهتجربهمشترك
گريهكردن،خنديدنو...رسيد.بسياريازعالقهمندان
بهسينماباوجوداينكهفيلمهايهاليووديرابارهادر
محيطشخصيخودتماشاكردهاند،بهمحضنمايش
درسالنسينماراغبندتماشايفيلمراباتصويربزرگتر
وصدايبهترتجربهكنند.درنهايتسينماتفريحاست
وفقطتماشايمحضيكفيلمنيست.وهميننشان
ميدهدكهبانمايشخانگيبســيارمتفاوتخواهد
بود.بنابراينمعتقدمسينمابهشكلvodرشدكرده
وموفقترخواهدشــداماهيچگاهجايسينماولذت

تماشايفيلمدرسالنرانخواهدگرفت.
 شرايط موجود در كشور به گونه اي نيست 
كه سينماگران بتوانند دست روي دست بگذارند. 
ممكن است پس از كرونا نيز خيلي ها جرأت نكنند 
مدت ها به سينما بروند، راهكار شما براي شرايط 
فعلي چيست؟ آيا بايد منتظر از بين رفتن سرمايه ها 

بود؟
نميتوانمپيشنهادخاصيبدهم.بههرحالمجبوريم
اينشرايطرابگذرانيمواينمختصبهسينمانيست
بلكهدامنتئاتر،موسيقي،رستورانهاو...راهمگرفته
است.دولتبايدكمككندتاسينمادارانبتوانندازاين
شرايطگذركردهوپابرجابمانند.درايرانتعدادزيادي
سالنجديدساختهشدهيادرحالساختاست،بايداز
اينرويهحمايتكردتااتفاقاتبهتريبرايمانبيفتد.
فرهنگمابعدازكروناتغييــرخواهدكردونميتوان
گفتدســتخوشچــهتغييراتيميشــويمامالذت
فيلمديدندرسينما،اينســفرارزانقيمتوتجربه

جمعيجايگزينينخواهدداشت.

 با توجه به شرايط موجود ســينماگران به اين نتيجه 
رســيدند كه اكران آنالين را كه مدت ها بود براي رسيدن به آن 
دست دست مي كردند، آغاز كنند. اين رويه با فيلم خروج ابراهيم 
حاتمي كيا آغاز شد و به نوعي شجاعت اين كارگردان براي شروع 
اين ماجرا معنا شد. به نظر شما با توجه به تعطيلي سينماها اكران 

آنالين مي تواند جاي خالي اكران عمومي را پر كند؟
شيوعويروسكرونادركنارمصايبومشكالتيكهايجادكرده،منجربه
تغييراتاجتماعيخاصينيزشدهاست.طبيعتايكيازاينتغييراتدر
ايران،رفتنبهسمتاكرانآنالينفيلمهايسينمايياست؛اتفاقيكه
خواستهياناخواستهمدتيبعدرخميداد،بهعلتشرايطموجود،زودتر
ازاينرخدادكهسينماگرانخودرابرايشآمادهكردهباشند.دربارهاين
اتفاقبايدگفتباتوجهبهاينكههزارشهروهمهروستاهايمانازداشتن
سالنسينمامحرومند،نوعيضرورتبود.امامشكليكهمارابهعنوان
شورايعاليتهيهكنندگان،ازرفتنبهسمتاينگزينهنهيميكرد
نگرانيازدانلودفيلمهاياكرانشــدهبود.دربارهفيلمخروجابراهيم
حاتميكيانيزپلتفرمهاييكهميخواستندفيلمرابهنمايشبگذارند،
وعدهكردهبودندكهفيلمدانلودنميشودوتنهاراهموجودبرايدزدي
اينفيلمصفحهتلويزيونخواهدبود؛امافيلمدانلودشد.رفتنبهسمت
ســينمايآنالينواجببودوبايداتفاقميافتاد.دردرازمدتهماين

اكرانهايآنالينبهموفقيتهاييخواهدرسيد.
 عده اي معتقدند اينگونه اكران ها عادت سينمارفتن را از 

مردم خواهد گرفت. شما هم با اين اظهارنظر موافقيد؟
ايناكرانهاخالفتصوراتموجود،مانعســينمارفتننخواهدشد.
سينمارفتنيكنوعآيينوسرمونياســتوبسيارباتماشايآنالين

آنمتفاوتاست.
 گويا هنوز ما آماده چنين تغيير رويه اي نبوديم. به نظر 

تهيه كننده در اين باره متضرر خواهد بود؟
اگرچنيناتفاقهاييدرديگركشــورهارخميداد،بانيچنينعملي
مجبورميشدخسارتهايكالنيمتقبلشود،برخالفايرانكهچنين
برنامهايبرايبرخوردباخاطيانوجودندارد.امانبايدنگرانبود،اينراه

ادامهپيداميكندوجايگاهخودراخواهديافت.
 عده اي تلويحا يا صراحتا اعالم كردند كه قاچاق خروج از 
سوي كساني اتفاق افتاده كه منافع شان با چنين اكران هايي به خطر 
خواهد افتاد. با اين تفاسير مي توان خانواده سينما را در قاچاق اين 

نسخه ها مقصر دانست؟
تنهاگروهيكهشائبهآناستمتضررشوند،سينمادارانخواهندبودكه
البتهچنينهمنخواهدشد.شايدفقطهمينگروههستندكهميتوانند
بااكرانآنالينموافقنباشند.درحاليكهمادرميانسينمادارانخود
چنينفردينداريمكهقادرباشــدفيلمرابهشكلگستردهايقاچاق
كند.اينهمازهماننگرانيهايناشــيازطرحوتوطئهاســتكه
چندانبرپايهمنطقاستوارنيســتند.اينروشناستكهكسيقصد
ضربهزدنبهابراهيمحاتميكيارانداردوهمهاهاليســينمامنتظر
بودندتاايناقدامموفقشود؛اگرچهبرخيهمحسميكردندممكن
استاينعملموفقيتآميزنباشــد،اماحتماچنيناقداميازسمت
خانوادهسينماصورتنگرفتهاست.چنينسيستممنسجميدرميان
سينمادارانوجودنداردكهبخواهندبهاينگستردگيفيلميراقاچاق
كنند.حتياگرمنافعشانباسينمايآناليندستخوشتغييراتشود.
ازسويديگربزرگترينسينمادارانكشور،تهيهكنندهوپخشكننده
نيزهســتند،بنابراينچنينكارينميكنند،زيرامنافعشانازسوي

ديگربهخطرميافتد.
 شما نسبت به اين اقدام خوش بين هستيد؟

سينمايآنالينميتواندبازارجديديايجادكند.مادركشوربهجاي
5هزارپردهسينما،نزديكبه600پردهداريمواينيعنييكدهمنياز
موجود.درهزارشهروهمهروستاهاسالنوپردهسينماوجودندارد،در
حاليكهدراكثرروستاهااينترنتوجوددارد.بنابراينيكيازبزرگترين
اتفاقهاييكهممكناستاكرانآنالينايجادكند،دسترسيهمهمردم
دريكزماناست.اينافرادنيزميتوانندهمزمانبااهاليتهرانفيلم
راتماشاكنندوبرايمنكهتهيهكنندههستماينامتيازوامكانمهم

وبزرگياست.
 چطور مي توان با قاچاق فيلم در شــكل اكران آنالين 

مبارزه كرد؟
سينمادرمبارزهباقاچاقودزديفيلمعمالدستشبستهاستوتنها
كسانيكهميتواننددراينبارهبهسينماكمككنند،پليسفتاست
كهگوياكارهايمهمتريداردوســينماجزومشكالتچندانبزرگ

آننيست.
 آيا با چنين تجربه اي)قاچاق فيلم در عرض چند ساعت( 
به نظرتان امكان بازگشت ســرمايه با نمايش نسخه آنالين، كمي 

روياپردازانه نيست؟
دردنياچطورسرمايهنتفليكسبازميگردد.اينشركتبيشكنهتنها
بهفكربازگشتسرمايهخوداست،بلكهسودنيزميخواهد.سينماي
ايراننيزبايدهمينراهرادرپيشبگيرد.البتهتهيهكنندگاناگرحس
ميكنندممكناستبازگشتسرمايهنداشتهباشند،مجبورنيستند

فيلمشانرااكرانكنند.
 فكر مي كنيد چه اتفاقي بايد بيفتد كه چنين اكران هايي 

موفق تر باشند؟
شــايدمنطقيتربودكههمــهپلتفرمهاييكهامــكانپخشفيلم
ســينماييدارند،باهماكرانراشــروعميكردند.البتهسرمايهگذار
تنهاازايندوپلتفرماســتفادهكردكهاكرانقابلكنترلترباشد.از
سويديگروقتيفيلمدر4روزتوانســتهفروشيكميليارديداشته
باشد،حتماكمكموضعيتبهترخواهدشــد.اماانتظارمااينبودكه
تلويزيونهمدراينبارهبهكمكآمــدهواينفيلمراآگهيكند.البته
گوياصداوسيمادرصورتيحاضربودچنينكاريانجامدهدكههمه
پلتفرمهافيلمرااكرانكنند.امابهنظــرمهمهبايددراينبارهكمك
كنند.مثالشــهرداريهاميتوانندازتابلوهايشانكهاينروزهاخالي
وبيكاراستبراياينكارفرهنگياســتفادهكنند.ازسويديگربايد
فرهنگسازيشــودوبهمردمگوشــزدكردكهدزديفيلمبادزدي

اسكناسو...فرقينميكند.

 به نظرتان مي توان اكــران آنالين را در 
اين بزنگاه تاريخي عمومي كرد يا بايد از خير چنين 

اكران هايي گذشت؟
درشرايطفعليباشيوعويروسكروناوتحتتأثير
قرارگرفتنرفتارهاياجتماعي،سينماگران
بهاينفكركردندكــهدرزمانتعطيلي
سينماهاچهراهكارهايياتخاذكنند
كهمردمسرگرمباشند.بهشكل
كليساالنهبسياريفيلمتوليد
ميشــودكهبعضيازاين
فيلمهافرصتاكرانپيدا
نميكنند.ازچندسال
پيشاينمســئلهمطرح
بودكهبرايفيلمهاييكه

درسالفرصتاكرانپيدانميكردندچارهجوييشود؛
مثالاينكهفيلمهاييكهدراكرانمورداستقبالنيستند
درشبكههايvodتوزيعشــوند.اينشبكههانيزبايد
بهگونهايساماندهيميشدندكهازاطالعرسانيخوبي
برخوردارباشند.اينشــبكههابايددرجذبمخاطب
موفقترظاهرشوندتاازنظراقتصاديهمبافيلمهايي
كهنمايشميدهند،متضررنشوند.اماهماكنونباوجود
شرايطخاصيكهدرجامعهحاكمشده،تصميمگيري
واجراياينكارتســريعواعالمشدســرمايهگذاران
فيلمهايعالقهمندبهايننوعاكراناعالمآمادگيكرده
ودرچنينشبكههاييتوزيعشوند.بااكران»خروج«
نقاطضعفوقوتايننوعازاكراننمايانشد.امابايد
درفكرحذفموانعباشــيمنهاينكــهبخواهيمصورت
مسئلهراازبينببريم.ســينمايايرانازنظراقتصادي

نيازمندساماندهيشبكههايvodوپخشفيلمازاين
طريقاست.

 مسئله اصلي سينماگران درباره چنين 
اكران هايي چيست؟

آفتاصليچنيــناكرانيحضورشــبكههايقاچاق
فيلماســت.بايدازهمينحاالكهضعفايننوعاكران
مشخصشدهفكراساسيدراينبارهكرد؛زيراهمواره
مشكلاصليسينماگرانقاچاقفيلمبودهوحاالنيزاز
ظرفيتهاييكهدرسينماوجودداردجلوگيريميكند.
امروزبايدجديتربهاينجريانپرداخت.خروجبدون
آنكهرنگپردهراببينددرشبكهقاچاقدستبهدست
شــد؛گرچهخيليفيلمهانيزوقتيازپردهبهشــبكه
خانگيرســيدندپيشازفروشقاچاقشدند.اكنون
وقتآنرسيدهكهمسئوالنراهحليبرايكنترلشبكه
قاچاقپيداكنندتافيلمهابهحقوحقوقمشروعمالي

خوددستپيداكنند.
 آيا سينماگران براي عبور از اين بزنگاه، 
برنامه هايي پيشــنهاد و تدوين كرده اند؟ شما چه 

پيشنهادي براي مقابله با شرايط فعلي داريد؟
سينماگرانمســئولاجرايياينامرنيستندوممكن
بوداتفاقيكهبرايفيلمحاتميكيارخداد،برايفيلم
منهمبيفتد.متأسفانههمهدرمعرضاينبحرانقرار
دارند.امامسئوالنامرخصوصاستادصيانتكهوظيفه

برخوردبااينپديدهشــومراداردبايــدبااينمعضل
برخوردكند.سينماگرانميتواننددرآنكميتهبااين
دوستانهمكاريكنندتابهراهحلمنطقيتريدست
پيداكنند.آنچهمسلماست،ايناستكهستادصيانت
فعالترواردعملشــودوآماريشــكلبگيرددرباره
شبكههايغيرقانوني.بخشيمربوطبهاصالحقوانين
است،بخشديگرپيگيريقانونكپيرايتدرداخلو
خارجكشوراست.شايداينستادبايدواردعملشود
تافيلمهاوسريالهايتوليدشــدهراخارجازايرانبه
ثبتقانونيبرساندتااگربههرشكليپخششد،مورد
پيگيريقراربگيرد.ماحتينتوانســتهايممانعپخش
فيلمهايقاچاقشــدهوپخــشآندرتلويزيونهاي

خارجيباشيم.
 پيش از اكران خروج به شــكل آنالين 
بسياري از اهالي سينما اين فرصت را مناسب درنظر 
گرفتند و به صف اين نوع اكران پيوستند اما با ناموفق 
بودن آن از اين صف خارج شدند. آيا اكران آنالين 

فيلم ها مي تواند از نظر اقتصادي نيز مفيد باشد؟
اگرازتوزيعقاچاقفيلمهاجلوگيريشود،اكرانآنالين
ميتواندگزينهاقتصاديباشد.باجمعيت80ميليوني
ميتوان10درصدرادرنظرگرفتكهســينمايايران
راتعقيبميكنند.براياينگروههاجذاباســتكه
فيلمهايتوليدشدهراتماشــاكنند.خيليازاينافراد

ازشبكههايغيرقانونيبرايرفعكنجكاويخودبهره
ميبرند.درنظربگيريماگر8ميليوننفرفيلميراتماشا
كنندوبرايآنمبلغيكهزارتومانبپردازند،ماباچه
درآمديروبهروخواهيمشــد.باتوجهبهآمارهاييكه
دربارهتماشاي»متريشــيشونيم«بهدستآورديم،
نزديكبه30ميليوننفرفيلمرادرشبكهخانگيتماشا
كردهبودند.اگرهركدامهــزارتومانهزينهميكردند
درآمد30ميلياردتومانينصيبفيلمميشد،امادريغ

از5درصداينمبلغ.
 با اتمام دوره كرونا حتما با مشكالت جدي 
چون صف هاي طوالني اكران روبه رو خواهيم بود. 
اين درصورتي است كه مردم بالفاصله اعتماد خود را 
بازيابي كرده و به سالن سينما بروند. چقدر هنوز به 

اكران عمومي اميدواريد؟
درستاستكهپسازاينماباصفطوالنينوبتاكران
روبهروييمامابايدبهفكرســرمايهگذارهمبود.بهنظرم
بهمحضاينكــهزندگياجتماعيمردمازســرگرفته
شود،مردمبهرستورانخواهندرفت،سينماراانتخاب
خواهندكردوحتيتئاترخواهندديد.بهنظرمفراموش
خواهندكردوزندگيازنوآغازخواهدشــد.منبهاين
مســئلهاميدوارم؛چنانكهوقتيعزيزيدرخانوادهاي
فوتميكند،مدتيعزاداريميشــودوبعدزندگياز

سرگرفتهميشود.

به صورت مسئله دست نزنيد 
گفتوگوباسيدجمالساداتيان،تهيهكنندهدربارهنقاطقوتوضعفاكرانآنالين

شايد به ظاهر اكران آنالين بيش از هر گروه، ســينماداران را متضرر كرده باشد، اما 
سيدجمال ساداتيان كه در عين سينماداري، تهيه كننده نيز هست، از شناسايي نقاط 
قوت و ضعف اين نوع اكران ها مي گويد؛ اينكه در مواجهه با مشكل، بايد موانع را حذف كرد نه صورت مسئله را. 

در اين گفت وگو او از اهميت اكران آنالين به ما مي گويد.

زهرارستگارمقدم
روزنامهنگار

 علي سرتيپي، تهيه كننده و از پخش كنندگان مهم سينماي ايران است. او را در وضعيت فعلي كه سينماها تعطيل و سينماگران 
تن به اكران آنالين فيلم هايشان داده اند، مخالف اكران آنالين و جايگزيني آن به جاي اكران عمومي مي دانند. سرتيپي معتقد 
است كه سينما جايگاه ويژه اي در جهان دارد و هيچ پلت فرمي قادر نيست آن را دستخوش نوسان و آســيب كند. با او درباره تجربه نخستين  اكران آنالين و 

ادامه دارشدن اين روند صحبت كرده ايم.

غالمرضا موسوي، تهيه كننده و عضو شوراي عالي تهيه كنندگان سينماي ايران، درباره اكران فيلم هاي 
سينمايي به شكل آنالين با ما صحبت كرده است. به نظر موسوي اين نوع اكران كه در دنيا آزموده شده، 
بايد در ايران نيز آغاز مي شد و شايد اكران خروج حاتمي كيا نقطه آغازين چنين اكران هايي در ايران باشد. 
تهيه كننده فيلم »قصيده گاو سفيد« كه امسال اين فيلم را در جشــنواره داشت معتقد است اكران آنالين نيز آزمون و خطاهاي 
خاص خود را دارد و بايد همه تالش كنيم تا نقايص ناشي از اينگونه اكران ها برطرف شود. موسوي درباره اجبار حاصل از شرايط فعلي 

سينماگران در اتخاذ چنين تصميمي به سؤاالت ما پاسخ داده است.

نگارحسينخاني
روزنامهنگار
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    استفاده از ماسك و دستكش در مترو اجباري شود
مجبور به حضور روزانه در اداره هستيم و چاره اي جز سوارشدن به مترو 
و اتوبوس نداريم. به هرحال صبح ها و عصرها همزمان با تعطيلي ادارات 
و سازمان ها ترافيك انساني و خودرويي بسيار مي شود و به خصوص در 
مترو اين وضع به مراتب بدتر است. چرا مسئوالن استفاده از ماسك را 

براي سوارشدن به مترو اجباري نمي كنند؟
خليلي از تهران

   توقع ميهمان در شهرمان كاشان را نداريم
هر چند كه فصل گردشگري است و ما نيازمند كسب درآمديم و مانند 
اكثر مردم ايران روزهاي اقتصادي ســختي را مي گذرانيم، اما توقع 
حضور گردشــگران آن هم در قالب تيم و گروه در شهرمان را نداريم. 

كاش ترددهاي بين استاني همچنان ممنوع بود.
محسني از كاشان 

   جلوي كالهبرداران تحت عنوان مسكن ساز را بگيريد
10 ســال قبل يك واحد آپارتمان در تبريز پيش خريد كرديم كه به 
انحاي مختلف تاكنــون تحويل آن به تعويق افتاده اســت. حاال اين 
روزها همان شركت ســازنده كه از 10 سال قبل معطل آنها هستيم، 
پيامك هاي تبليغاتي مي فرستد كه تعداد محدودي آپارتمان با شرايط 
ويژه آماده تحويل در مهرماه اســت و از اكنون پيش فروش مي شود. 
شركت ســازنده در تهران و محل پروژه در تبريز است؛ از مسئوالن 
به ويژه نيروي محترم قضايي تقاضاي رسيدگي به اين موارد را داريم كه 

احتمال دارد پيش درآمد يك كالهبرداري بزرگ باشد.
شمس از تهران 

   صداوسيما راهنمايي غلط به مردم ندهد
در برنامه صدا و ســيما با موضوع »چه كار كنيم كرونا نگيريم؟« يك 
آقايي كه عنوان شد دكتر طب سنتي است، عطري از جيب خود درآورد 
و ادعا كرد اگر اين عطر را داخل بيني بماليد؛ هرجا هم مي رويد يك 
نارنج يا پرتقال درجيب داشته باشيد تضمين مي كنم كرونا نمي گيريد. 
در همين برنامه چندين بار آدرس مطب و سايت اين دكتر هم تبليغ 

شد؟ واقعا چرا با شعور و روان مردم بازي مي شود؟
زعيم آبادي از تبريز

    كرونا بهانه بي توجهي به مناطق سيل زده لرستان شد
شيوع كرونا در ماه هاي گذشته باعث شــده كارهاي بازسازي بعضا 
نيمه كاره رها شود. قرار بود تا عيد نوروز همه كارها به پايان برسد، ولي 

اكنون مي گويند تا خرداد هم همچنان بالتكليفيم.
صديقي از خرم آباد

   نرم افزار شاد اشكمان را درآورده
2 فرزند دانش آموز در مقطــع ابتدايي و دبيرســتان دارم كه بايد با 
استفاده از نرم افزار شاد دروس شان را از راه دور بخوانند، اما متأسفانه 
من و همسرم گوشي هوشمند نداريم و مجبور شده ايم نرم افزار روي 
گوشي خاله شان نصب كنيم و هر روز كارمان شده كه يا بچه ها را به 
خانه خاله شان ببريم يا آن بنده خدا به خانه ما بيايد! آن هم با تفاوت 
ساعاتي كه 2 دانش آموز ما دارند. آيا رواست در شرايطي كه گير خرج 
روزمره مان هستيم چند ميليون پول گوشي بدهيم آن هم براي نرم 

افزاري كه پر از اشكال است؟
پدر صبا و حسنا از تهران 

   وضعيت اتوبوس هاي كرج افتضاح است
وضعيت اتوبوس هاي كرج حتي در بهترين نقاط شهر افتضاح است. 
كمتر اتوبوسي است كه سوار آن بشويد و در و ديوارش تميز باشد يا 
زماني كه راه مي افتد سر و صدا نداشته باشد و چهارستونش نلرزد، آيا 
قرار نيست مسئوالن كه اين همه عوارض به طرق مختلف از شهروندان 

مي گيرند، فكري براي ناوگان اتوبوسراني كرج بكنند؟
معمار از كرج

    ارسال دوباره قبض كاغذي برق به چه معناست
چند ماهي ازارسال قبض كاغذي خبري نبود و همه را مجبور كردند با 
عضويت در اپليكيشن ها يا سامانه هاي مختلف نسبت به پرداخت قبض 
برق خود اقدام كنند، حاال دوباره از هفته گذشته قبض گاز ، برق ، آب و 
فاضالب به دستمان رسيده است. از كجا مطمئن باشيم اين ها را همان 
مسئوالني فرستاده اند كه همه را وادار كرده اند براي پرداخت به روش 

غيركاغذي اقدام كنند؟
قره گوزلو از خيابان وليعصر تهران 

   تكليف كارگران نساجي بروجرد چيست؟
بعد از مدتي از تعطيلي كارخانه به دليل شيوع كرونا اين نگراني وجود 
دارد كه اين وضعيت ادامه دار شــود. مسئوالن اطالع رساني درستي 
نمي كنند و شايعاتي هم از كمبود مواد اوليه مي شنويم. آخرين خبر هم 
اين است كه تا 10ارديبهشت هم اين روال ادامه دارد. هر چند مديران 
كارخانه نگذاشته اند دســتمان خالي بماند، ولي از استرس بيكاري و 

ادامه دار بودن اين وضع آرامش نداريم.
گودرزي از بروجرد

    10 ميليون پس اندازم بي ثمر شد
با هزار زحمت و آرزو طي 2 سال گذشته به رغم مستأجري توانستم با 
2 شيفت كار حدود 10 ميليون تومان پس انداز كنم كه آن هم خدا را 
شكر با تورم و بحران اقتصادي فعلي كامال بي ارزش شد. واقعا تا كجا 

قرار است آب در هاون بكوبيم.
رستمي از تهران

   خرد كردن مرغ و پاك كردن ماهي مجاز است؟
درحالي كه شــيوع كرونا همچنان ادامه دارد و دائم همه را به رعايت 
كردن موارد بهداشــتي و ايمني تشــويق مي كنند؛ چرا برخي مرغ 
فروشي ها و ماهي فروشــي هاي تهران همچنان به پاك كردن مرغ و 
ماهي براي مشتري مشغول اند. نمونه آن در ابتداي خيابان جمالزاده 

است.
حسين زاده از تهران 

   چراغ هاي خيابان وثوقي همچنان خاموش است
به رغم پيگيري هاي متعدد براي روشــن شــدن خيابــان وثوقي و 
عبدالرحيمي در منطقه 18اين خيابان همچنان تاريك است و رفت 

آمد در آن به خصوص در شب ها نگران كننده است.
فريدي از منطقه 18

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 تصادف مرگبار 
در شرق تهران 

2پسر جوان كه سوار بر موتور در حال حركت 
بودند، فكرش را نمي كردند كه حادثه تلخي در 
انتظارشان اســت. آنها با مردي برخورد كرده 
و همين تصــادف، مرگ عابرپيــاده و يكي از 

موتورسواران را رقم زد.
به گزارش همشــهري، بامداد ديــروز مأمور 
كالنتري مجيديه با قاضي مصطفي واحدي، 
كشــيك جنايي تهران تماس گرفت و خبر از 
تصادف مرگبار حوالي بزرگراه امام علي)ع( داد. 
با دستور قاضي تحقيقات در اين خصوص آغاز 
و مشخص شد كه اين تصادف به مرگ 2نفر، 
مصدوم شــدن راكب موتور و تخريب شديد 

2خودرو منجر شده است. 
بررسي ها حكايت از اين داشــت كه 2جوان 
19 و 20ساله سوار بر موتور حركت مي كردند 
كه ناگهان با مردي 60ساله كه عابرپياده بود 
برخورد كردند. بر اثر اين برخورد مرد 60ساله 
جانش را ازدست داد و شدت تصادف به حدي 
بود كه يكــي از راكبان موتــور زمين خورد و 
ديگري به همراه موتور چند متري روي زمين 
كشــيده شــده و با خودروي 206 در اتوبان 

برخورد كرد.
اين پايان اين حادثه نبود چــرا كه خودروي 
پرايدي كه در اتوبان با سرعت در حال حركت 
بود ناگهان با 206 برخورد كرد و هردو ماشين 

به شدت تخريب شدند. 
در ادامــه راكبــان موتــور براي درمــان به 
بيمارستان انتقال يافتند كه يكي از آنها جانش 
را ازدست داد و تعداد قربانيان اين تصادف به 
2نفر رسيد. در اين شرايط قاضي جنايي دستور 
داد تا اجساد قربانيان به پزشكي قانوني منتقل 

شود و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

سقوط هولناك هنگام كار 
پسر 19ساله كه در ســاختمان نيمه كاره كار 
مي كرد، از ارتفاع ســقوط كــرد و جانش را از 

دست داد.
به گزارش همشهري، ساعت17:25 دوشنبه 
به قاضي جنايي خبر رسيد كه پسري 19ساله 
جانش را از دست داده است. تحقيقات در اين 
خصوص آغاز و مشخص شد كه متوفي كارگر 
ساختماني نيمه كاره حوالي قلهك بوده است. 
او با فرغون در حــال جابه جايي آجرها بود كه 
ناگهان از طبقه پنجم به طبقه اول سقوط كرد 
و همين اتفاق به قيمت از دست دادن جانش 
تمام شد. در اين شرايط قاضي جنايي دستور 
انتقال جسد قرباني به پزشكي قانوني را صادر 
كرد. از سوي ديگر دستور داد تا از پيمانكار و 
مهندس ناظر ســاختمان تحقيق و مشخص 

شود كه مسائل ايمني كار رعايت شده يا نه.

 شهادت جوان بسيجي 
در درگيري با اشرار

در درگيري رزمنــدگان قرارگاه قدس نيروي 
زميني ســپاه با قاچاقچيــان موادمخدر در 
شهرســتان ســراوان، 3نفر از قاچاقچيان به 
هالكت رسيدند و يك بســيجي به شهادت 
رســيد. به گــزارش روابط عمومــي قرارگاه 
قدس نيروي زميني ســپاه در جنوب شرق، 
اين درگيري مسلحانه شــامگاه دوشنبه در 
شهرستان ســراوان اتفاق افتاد و در درگيري 
رزمنــدگان قــرارگاه قدس بــا قاچاقچيان 
موادمخدر 3نفــر از قاچاقچيــان به هالكت 
رســيدند. در اين درگيري همچنين يكي از 
بسيجيان طرح امنيت به شهادت رسيد و 3تن 

از مأموران ناجا مجروح شدند.

همــه تصــور مي كردند 
مردي كه در پمپ بنزين داخلي

رها شــده، كرونا دارد اما 
وقتي به بيمارستان انتقال يافت مشخص 
شــد كه او قرباني جنايت شــده است. 
4نگهبان باغي در جاجرود،  مرد جوان و 
دوستش را كه قصد سرقت فنس هاي باغ 
را داشتند تنبيه كردند كه به قتل يكي از 

آنها منجر شد.
به گزارش همشــهري،  شــامگاه پنجم 
فروردين ماه زني بــه اداره پليس رفت و 
خبر از ناپديد شــدن همسرش داد. وي 
گفت: همسرم راننده ميني بوس است 
كه صبح امروز از خانه خارج شد. مي گفت 
براي قم مسافر دارد و تا عصر برمي گردد. 
اما برنگشت و من به شدت نگران شدم. 
به موبايلش زنگ زدم و پاسخي دريافت 
نكردم. اصال سابقه نداشت كه او جواب 
زنگ هايم را ندهد و بي خبر جايي برود. 
احتمال مي دهم كه باليي سرش آمده 

است كه موبايلش را جواب نمي دهد.
بعــد از اظهــارات ايــن زن، پرونده اي 
درخصوص ناپديد شــدن راننده ميني 
بوس تشكيل شد و گروهي از مأموران 
جست و جوي خود را براي يافتن ردي از 
مرد گمشده شروع كردند. از سوي ديگر 
شــماره پالك خودروي مرد جوان به 
تمام واحدهاي گشتي اعالم شد تا اينكه 

مشخص شد او به قتل رسيده است.

گزارش قتل
صبح ششــم فروردين ماه بود كه مردي 
ســوار بر ميني بوس در پمــپ بنزيني 

حوالي خيابان نامجو توقــف كرد. او به 
همراه مرد ديگري كه ســر و صورتش 
خوني و از حال رفته بود، از ميني بوس 
پياده شد. راننده ميني بوس، مرد زخمي 
را در پمپ بنزين رها كــرد و گفت:» به 
اور   ژانس زنگ بزنيد، دوستم اصال حالش 
خوب نيســت.« متصدي پمپ بنزين و 
مردم تصور كردند كه مرد زخمي كرونا 
دارد و فورا اورژانــس را خبر كردند. در 
همين هنگام مردي كه پشــت فرمان 
ميني بوس بود پــس از رها كردن پيكر 
نيمه جان دوستش روي زمين به سمت 
ميني بــوس رفــت، در آن را قفل كرده 
و با پاي پياده از محــل گريخت. مردم 
كه به شدت شوكه شــده بودند موضوع 
را به پليس اطالع دادند. از ســوي ديگر 
پيكر مرد نيمه جان به بيمارستان انتقال 
يافت اما به دليل وخامت حالش جانش 
را ازدست داد. پزشكي قانوني نيز اعالم 
كرد كه قرباني كرونا نداشته و علت مرگ 
او ضربه به سر بوده اســت. اين يعني به 
احتمال جنايت قوت بخشــيده شده و 
گزارش قتل به قاضي مصطفي واحدي 
كشــيك جنايي تهران اطالع داده شد. 
اما چون مــدارك شناســايي همراه او 
نبود، مسئوالن بيمارستان موفق نشدند 

خانواده او را پيدا كنند.

شروع تحقيقات
قاضي جنايــي دســتور تحقيقات در 
اين خصوص را صادر كرد كــه با انجام 
بررســي ها مشخص شــد مردي كه در 
بيمارستان به دليل ضربه به سر جانش 

را ازدست داده همان راننده ميني بوسي 
است كه همسرش گزارش ناپديد شدن 
او را اعالم كرده بــود. در ادامه مأموران 
براي كشــف حقايق راهي پمپ بنزين 
شدند. ميني بوسي كه درست روبه روي 
پمپ بنزين پارك شــده بود متعلق به 
مقتول بود. مأموران به تحقيق از متصدي 
پمپ بنزين پرداختند كه او گفت: مردي 
جوان درحالي كه از مينــي بوس پياده 
شده و مقتول را با خود مي كشيد گفت 
حالش خراب است. او دستپاچه بود و از ما 
خواست به اورژانس زنگ بزنيم اما در يك 
چشم به هم زدن فرار كرد و همه تعجب 
كردند. حتي قبل از رفتن درهاي ميني 
بوس را قفل كرد كه حاال متوجه شديم 
ميني بوس متعلق به قرباني بوده است نه 
آن مرد مشكوك كه مدعي بود دوست 

قرباني است.
ماموران در ادامه به بررسي دوربين هاي 
مداربسته پمپ بنزين پرداختند و موفق 
شدند تصويري از مرد فراري را كه ادعا 
مي كرد دوســت متوفي است به دست 
آورنــد. در ادامه تصوير مــرد جوان به 
خانواده متوفي نشــان داده شد و آنها او 
را شناسايي كردند. مرد جوان كسي جز 
احمد دوســت متوفي نبود كه با دستور 

قاضي بازداشت شد.

سرقت
احمــد پــس از بازداشــت در مقابل 
افسربازجو قرار گرفت و گفت نگهبانان 
باغ، باعث مرگ دوســتش شــده اند. او 
درخصوص جزئيات حادثه گفت: چند 

وقت پيش مســيرم به جاجرود خورد. 
براي انجام كاري بــه آنجا رفته بودم كه 
چشــمم به فنس هايي كــه دور تا دور 
زميني بود افتاد. اصــال فكر نمي كردم 
زمين شخصي است. به همين دليل از 
دوستم )مقتول( خواستم تا به آنجا برويم 
و فنس ها را برداريم. با خود گفتم كسي 
صاحب فنس ها نيســت و ما مي توانيم 
از آن  در خانه هايمان اســتفاده كنيم. 
دوستم قبول كرد و درحالي كه سوار بر 
ميني بوس او بوديم به سمت جاجرود 
رفتيم. امــا زماني كه در حــال بريدن 
فنس ها بوديم ناگهــان 4مرد كه چوب 
و چماق به دست داشــتند از باغ بيرون 
آمدند. آنها به سمت ما حمله ور شدند 
و شــروع كردند به كتك زدنمان. بعد 
من و دوستم را شكنجه دادند و با زنجير 
پاهايمــان را به تراكتوربســتند و روي 
زمين كشــيدند. من و دوستم حالمان 
به شدت بد شده بود و 4مرد خشن وقتي 
ديدند دوستم بي حال شــده،  ما را رها 
كردند. حتي مدارك شناسايي مان را نيز 
از ما گرفتند. بعد از اين اتفاق به سختي 
سوار ميني بوس دوستم شديم تا به خانه 
برگرديم اما دوستم اصال حالش خوب 
نبود. به همين دليل من رانندگي كردم. 
وي ادامــه داد: وقتي بــه نزديكي خانه 
رسيديم متوجه شــدم دوستم از هوش 

رفته است. خيلي ترسيدم و او را در پمپ 
بنزين رها كردم تا مردم به اورژانس زنگ 
بزنند و او را به بيمارستان منتقل كنند. 

فكر مي كردم اگر بمانم گرفتار مي شوم.

تنبيه مرگبار
گفته هاي دوســت مقتول كافي بود تا 
قاضي جنايي دستور بازداشت 4نگهبان 
را صادر كنــد. به اين ترتيــب مأموران 
راهي جاجرود شــدند و 4نگهبان باغ را 
بازداشــت كردند. آنها در بازجويي ها به 
تنبيه و شــكنجه 2 دوست اقرار كردند. 
يكي از آنها گفت: ما نگهبان باغ هستيم 
كه روز حادثه متوجه شديم 2 نفر قصد 
ســرقت فنس يا همان حفاظ هايي كه 
دور تا دور باغ پيچيده شده بود را دارند. 
تصميم گرفتيم آنها را تنبيه كنيم و باليي 
سرشان بياوريم كه ديگر فكر سرقت به 
سرشان نزند. به سمت آنها هجوم برديم 
و كتكشان زديم. بعد هر دو نفر را با زنجير 
به تراكتور بستيم و روي زمين كشانديم 
تا تنبيه شوند. قصد ما كشتن آنها نبود اما 

از بخت ما يكي از آنها فوت شد.
4نگهبان پس از اقرار به شــكنجه هاي 
مرگبار با دستور قاضي در اختيار مأموران 
اداره دهــم پليس آگاهي تهــران قرار 
گرفتند تا مشخص شود كداميك از آنها 

ضربه مرگبار را به سر مقتول زده است.

نقشه مرگبار 4 نگهبان باغ 
براي تنبيه سارقان

4سارق فضاي مجازي در زمان كمتر از زمان اعتبار 
رمز يك بار مصرف، حساب طعمه هايشان را خالي 

مي كردند.
به گزارش همشــهري، 27بهمن ماه پارسال زني 
جوان به دادسراي مبارزه با جرايم رايانه اي تهران 
)ناحيه31 تهران( رفت و گفت به حسابش دستبرد 
زده اند. وي در توضيح ماجرا گفت: براي خريد شارژ 
سيم كارت تلفن همراه ايرانسلم وارد سايتي شدم 
كه با قيمت ارزان تر شارژ مي فروخت. به همين دليل 
وسوسه شدم تا شارژ بخرم اما نمي دانستم با سايت 
جعلي روبه رو هســتم. وي ادامه داد: پس از انجام 
مراحل كاري و وارد كردن اطالعات كارت بانكي ام، 
پيغامي دريافت كردم با اين عنــوان كه عمليات 
بانكي ناموفق است، اما در كمتر از يك دقيقه متوجه 
شدم كه از حساب بانكي ام 500هزارتومان به سرقت 
رفته است. با اين شــكايت، گروهي از مهندسان 
پليس فتــاي پايتخت، تحقيقات خــود را در اين 
خصوص آغاز كردند و دريافتند كه متهمي با ساخت 
درگاه جعلي بانك در مدت كمتر از مهلت اعتباررمز 

يك بار مصرف از حساب قربانيان سرقت مي كند.
ماموران در ادامه با چند شكايت مشابه ديگر در اين 
زمينه روبه رو شدند و مشخص شد مبالغ سرقتي 
به حســاب فردي به نام امين واريز شده است. اين 
فرد بازداشت شد و اعتراف كرد يكي از دوستانش 
تعدادي دســتگاه كارتخوان به نام وي گرفته و در 
ازاي آن ماهانه مبلغي به عنوان كارمزد به حسابش 
واريز كرده اســت. به اين ترتيــب، متهم دوم اين 
پرونده شناسايي و دستگير شد. او اقرار كرد كه با 
همدستي 2 نفر ديگر باندي تشكيل داده است و از 

كاربران فضاي مجازي سرقت مي كند. مأموران در 
ادامه 2متهم ديگر اين پرونده را دســتگير كردند. 
اعضاي اين گروه اقرار كردند كه با پول هاي سرقتي 
طــال مي خريدند و بعد پول فــروش طالها را بين 

خودشان تقسيم مي كردند.
در همين حال سرهنگ تورج كاظمي، رئيس پليس 
فتا پايتخت در اين خصوص گفت: تاكنون 16نفر 
از اعضاي اين گروه شــكايت  و كارشناسان ميزان 
پول هاي ســرقتي را 100 ميليــون تومان برآورد 
كرده انــد. با وجود اين تحقيقات براي شناســايي 

شاكيان احتمالي ديگر ادامه دارد.
وي با بيان اينكه مجرمان فضاي مجازي با تكنيك  
و ترفند هايي اقدام به ســرقت اطالعــات كاربران 
و برداشــت هاي غيرمجاز از حســاب هاي بانكي 
طعمه هايشــان مي كنند، اظهار داشــت: طراحي 
صفحــات جعلي يكــي از مهم تريــن نمونه هاي 
شگردهاي كالهبردارانه در فضاي مجازي به حساب 
مي آيد؛ بنابرايــن ضروري اســت كاربران فضاي 
مجازي خريدهاي اينترنتي خود را از ســايت هاي 
معتبر انجام دهند. وي ادامه داد: شهروندان موقع 
انجام عمليات اينترنتي بانكي بايد رايانه شان را به 
سيســتم عامل و آنتي ويروس به روز مجهز كنند 
 https و مطمئن شــوند كه از درگاه اصلــي بانك
اســتفاده مي كنند. همچنين مردم در خريدهاي 
آن الين بايد دقت داشــته باشــند در دام فيشرها 
)درگاه هاي جعلي بانك( گرفتار نشوند. چرا كه اين 
افراد صفحات جعلي شبيه به صفحه اصلي ايجاد 
مي كنند و به طور عمده به دنبال سرقت اطالعات 

مهم بانكي كاربران هستند.

سرقت در كمتر از يك دقيقه 
مردان مسلح عمو و برادرزاده اي را ربوده و آنها را 26روز 
به اسارت گرفته بودند، اما ســرانجام عمليات ضربتي 

پليس به اين گروگانگيري پايان داد.
به گزارش همشهري، اين گروگانگيري ظهر روز چهارم 
فروردين ماه امسال در خيابان كشــاورز زاهدان اتفاق 
افتاد. مردي 35ســاله همراه برادرزاده 13ساله اش از 
خيابان عبور مي كردند كــه ناگهان يك پژو405 توقف 
كرد و چند مرد مســلح كه صورت هاي شان را پوشانده 
بودند از آن پياده شــدند. آنها با تهديد عمو و برادرزاده 
را سوار خودروي شان كردند و خيلي سريع از آنجا دور 
شدند. افرادي كه شــاهد اين آدم ربايي مسلحانه بودند 
ماجرا را بــه پليس گزارش كردنــد و تحقيقات در اين 

خصوص آغاز شد.
كارآگاهان ابتدا به تحقيق از شاهدان حادثه پرداختند 
تا شايد بتوانند اطالعات بيشتري از آدم ربايان به دست 
آورند. همزمان گروه ديگري با كمك خانواده گروگان ها 
تالش كردند مظنونان احتمالي را شناســايي كنند. در 
اين شــرايط بود كه مأموران به اطالعاتي دست يافتند 
كه نشــان مي داد يكي از دوســتان مرد ربوده شده از 
مدت ها قبل با او دچار اختالف مالي شــده و مدتي بود 
كه با يكديگر دچار كشمكش شــده بودند. وقتي چند 
روز گذشــت براي پليس مسجل شــد كه عامل اصلي 

گروگانگيري، دوست مرد ربوده شده است.
با وجود شناسايي طراح اين نقشه اما هنوز معلوم نبود 
او گروگان هايش را دركجا زنداني كرده است. رسيدگي 
به اين پرونده چند روز طول كشــيد تا سرانجام در روز 
بيست وششــم مأموران به اطالعاتي دست يافتند كه 
حاكي از آن بود اين 2 گروگان، در زرآباد شهرســتان 
چابهار نگهداري مي شــوند. به اين ترتيب مأموران در 

عملياتي ضربتي آنها را آزاد كرده و يكي از آدم ربايان را 
دستگير كردند.

ســرهنگ ابراهيم مالشــاهي، رئيس پليــس آگاهي 
فرماندهي انتظامي استان سيســتان و بلوچستان، در 
اين باره گفــت: در جريان اين عمليات هــر 2 گروگان 
در سالمتي كامل آزاد و به خانواده شــان تحويل داده 
شدند. وي ادامه داد: با وجود دستگيري يكي از متهمان 
تحقيقات براي دســتگيري ساير همدســتان وي نيز 

دارد. ادامه 

آزادي عمو و برادرزاده پس از 26روز اسارت

قاتل دختر 1۴ ساله يكي از بستگانش بود
تحقيقات پليس درخصوص پرونده هولناك قتل دختري 14ساله در خرمشهر به دستگيري 

عامل اين جنايت منجر شد. 
اين جنايت سال گذشته در يكي از مناطق خرمشهر اتفاق افتاد و مأموران با حضور در محل 
جنايت پي بردند كه دختر 14ساله بر اثر شليك گلوله از اسلحه جنگي به قتل رسيده است. 
از آن زمان تحقيقات پليس ادامه داشــت تا اينكه ســرانجام متهم دستگير شد. فاخر باوي، 
دادستان عمومي و انقالب خرمشــهر در اين باره به ايرنا گفت: با توجه به متواري بودن قاتل، 
تحقيقات پليس آگاهي شهرستان زيرنظر بازپرس شعبه دوم دادسراي خرمشهر ادامه داشت 
تا سرانجام متهم كه يكي از بستگان مقتول بود پس از يك سال فرار و زندگي مخفيانه دستگير 
شد.  براساس اين گزارش هم اكنون متهم با قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات 

درخصوص اين جنايت همچنان ادامه دارد.

جاسازي 15تن شكر زير فرش
مرد محتكر 15تن شكر را زير فرش هاي خانه اش مخفي كرده بود اما نقشه احتكارش لو رفت 

و مأموران توانستند اين محموله را كشف و توقيف كنند. 
موسي خليل اللهي، رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي در اين باره به ميزان گفت: در پي 
گزارش اداره اطالعات شهرستان بناب مبني بر احتكار عمده شكر در يك منزل شخصي و صدور 
دستور بازرسي با اجازه ورود به منزل توسط دادستان عمومي و انقالب شهرستان بناب، مأموران 
راهي آنجا شــدند. وي ادامه داد: در جريان بازرسي از اين محل تعداد 299گوني 50كيلويي 
)نزديك 15تن( شكر جاسازي شده زير فرش هاي منزل كشف شد. پرونده تشكيل و در شعبه 

دوم بازپرسي به متهم تفهيم اتهام شد؛ پرونده در مرحله تكميل تحقيقات است.

  زن گچساراني
5قلو به دنيا آورد

زنــي در گچســاران در جريــان دومين 
زايمانش 5قلو به دنيا آورد. 

پرديس بخشــايي، رئيس بيمارســتان 
بي بي حكيمه)س( گچســاران در اين باره 
به ايســنا گفت: ظهــر سه شــنبه دوم 
ارديبهشت ماه مادري 34ساله اهل شهر 
گچساران در دومين زايمان خود، در دوره 
زماني 35هفته 5نوزاد به دنيا آورد. وي با 
بيان اينكه اين مادر داراي يك فرزند پسر 
بود، ادامه داد: اين مادر با نازايي ثانويه به 
اين بيمارستان مراجعه كرده بود كه دارو 
گرفته و تحت درمان قرار داشت و باروري 

با دارو انجام شد.
رئيس بيمارســتان بي بــي حكيمه)س( 
گچساران خاطرنشان كرد: 5قلو ها شامل 
4دختر و يك پسر هســتند كه وزن آنها 
بين يك كيلــو و 600گرم تــا يك كيلو و 

900گرم است.
بخشــايي بيان كرد: حال عمومي مادر و 

نوزادان مطلوب گزارش شده است.

مرد شــياد به بهانه تشــخيص بيماري 
در واتس اپ عكس دختر 14ســاله اي را 
به دست آورده و از اين طريق قصد اخاذي 
از او را داشت اما با اقدام به موقع پليس فتا 

دستگير شد.
سرهنگ مرتضي ابوطالبي، رئيس پليس 
فتاي يزد در اين باره گفت: به دنبال شكايت 
والديني مبني بر اخــاذي از دخترش در 
فضاي مجازي توســط فردي ناشناس و 
تهديد به انتشار تصاوير و هتك حيثيت 
در شــبكه هاي اجتماعي، رسيدگي به 
اين موضوع به صورت ويژه در دستور كار 
كارشناسان پليس فتاي استان قرار گرفت. 
وي ادامه داد: دانش آموز 14ساله با توجه 
به ايام قرنطينه و گوشــي اي كه والدين 
برايش تهيه كرده بودند، با همكالسي هاي 
خود اقــدام به ايجاد گروهي در شــبكه 
اجتماعي واتس اپ كــرده و درخصوص 
امور درسي كه مجازي مديريت مي شده، 
تبادل نظر مي كردند كه همزمان نيز فردي 
با بارگزاري پيامي ادعا مي كند كه با ديدن 
عكس چهره قادر به تشــخيص بعضي از 

بيماري ها اعم از كم خوني است.
وي افزود: دختــر نوجوان بــه اقتضاي 
كنجكاو بودن، عكسي از چهره خود ارسال 
و بعد از ســاعتي با پيامي مواجه شده كه 
چنانچه فيلمي از رقص خود ارسال نكنيد، 
عكس شما با عنوان مبتذل و مستهجن 
در فضاي مجازي منتشر خواهد شد كه 
خوشبختانه وي با هوشياري الزم بالفاصله 
موضوع را با خانــواده خود مطرح كرده و 
آنان نيز اقدام به پيگيري و شكايت كردند.

رئيس پليس فتاي يزد در ادامه گفت: با 
توجه به حساسيت موضوع، كارشناسان 
پليس اين پرونده را به صــورت ويژه در 
دســتور كار خود قــرار داده و بــا انجام 
اقدامــات فنــي و تخصصــي متهم را 
شناســايي و با هماهنگي قاضي پرونده 
اقدامات الزم را جهت دســتگيري متهم 

انجام دادند.
ســرهنگ ابوطالبي توصيه كرد: در ايام 
مبارزه با كرونا و حضور در خانه الزم است 
والدين با ارتقاي ســواد رسانه اي همپاي 
فرزندان در فضاي مجازي حضور داشته و 

نظارت كافي را با استفاده از نرم افزارهاي 
كنترل فرزند، جهت امنيت خانواده داشته 

باشند.
رئيس پليــس فتاي يــزد ادامــه داد: 
به هيچ عنوان اطالعات و تصاوير شخصي 
خــود را در فضاي مجازي به اشــتراك 
نگذاشــته يا براي كسي ارســال نكنيد، 
فضاي مجازي يك فضاي اشتراكي است. 
از ســوي ديگر برخي از افراد انگيزه مالي 
براي شــيادي ندارند و تنها انگيزه اي كه 
سبب مي شود فرد تصاوير خصوصي افراد 

را منتشر كند، انتقام جويي است.

اخاذي از دختر 1۴ساله در واتس اپ



هنوز پاي اختالفاتي كه براي زوجين در دوران قرنطينه ايجاد شده به دادگاه خانواده نرسيده اما 
برخي  از مشاوران دادگاه خانواده از سير صعودي مراجعه كنندگان خبر مي دهند

 كوويد ۱۹ هنوز در خيابان هاي بسياري 
از شهرهاي جهان پرسه مي زند و براي گزارش

انســان ها همچنان تنها پناهگاه امن 
خانه شان است. اما حاال انگار كرونا ريشه دوانده زير 
سقف خانه ها و اخبار نگران كننده اي از گوشه و كنار 

به گوش مي رسد.
چندي پيش يكي از مقامات سازمان بهزيستي اعالم 
كرد در روزهاي قرنطينه تعداد تماس ها با مركز تلفن 
مشاوره بهزيســتي۳ برابر بيشتر شــده است. بهزاد 
وحيد نيا، معاون مشاوره و امور روانشناختي سازمان 
بهزيستي كشور به همشهري مي گويد، روزانه با اين 
مركز 4هزار تماس گرفته مي شود و بيشتر آنها مربوط 

به اختالفات بين زوجين است. 
نه تنها در ايران كه درسراسر دنيا تماس هاي تلفني 
مبني بر خشونت هاي خانگي به پليس و اورژانس هاي 
اجتماعي چندين برابر بيشتر شده و اختالفات زوجين 
افزايش يافته است. تا آنجا كه چند روز پيش آنتونيو 
گوترش، دبيركل ســازمان ملل در پيامي ويدئويي 
درباره افزايش مهلك خشــونت عليه زنان در جريان 
قرنطينه خانگي و تعطيلي هاي ناشي از شيوع ويروس 

كرونا هشدار داد.
در ميان كشورهاي جهان، مكزيك در خشونت خانگي 
دوران قرنطينه پيشتاز اســت. مقامات اين كشور از 
افزايش ۱۰۰ درصدي خشونت خانگي و مرگ روزانه 
۱۱ زن خبر داده اند. درحالي كه در روزهاي كرونايي 
خشــونت خانگي يكي از مولفه هاي اصلي باال رفتن 
ميل به جدايي در زوجين محســوب مي شــود تا به 
حال در برخي رسانه هاي كشورهايي همچون چين، 
فرانســه، آمريكا، انگليس و هند خبرهايي مبني بر 
طالق كوييدي منتشر شده اما در ايران آمارها ضد و 
نقيض اســت. شــايد مراجعه به يكي از دادگاه هاي 
خانواده شلوغ و پرتردد بتواند گره اين اظهارنظرهاي 

مختلف و مبهم را باز كند.

در پيچ و خم دادگاه
جاي سوزن انداختن نيست پاركينگ ۲۰۰ ظرفيتي 
و خيابان هــاي اطــراف در محاصــره خودروهاي 
مراجعه كنندگان هســتند. تكاپو و همهمه بســيار 
است اما مشــاوران حقوقي بيرون دادگاه خانواده در 
كانكس هاي نيمه داغ نشسته اند و مي گويند روزهاي 
عادي را ســپري مي  كنند، تصور مي كردند دادگاه ها 

بيشتر از اينها شلوغ باشد اما حاال، خبري نيست.
دادگاه خانواده شهريار با توجه به تحت پوشش قرار 
دادن جمعيتي بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از اقشار و طبقات 
مختلف اجتماعي و همچنين بافتي كه ســكونتگاه 
اغلب پايتخت نشــينان و مهاجران شهرستاني است 
شايد بتواند نمونه مناسبي براي بررسي ميزان طالق 

كوويدي در اين روزها باشد. 
مينا اسدي، يكي از مشاوران خانواده است، به همراه 
چند نفر از همــكاران نزديك دادگاه ايســتاده، او از 
روزهاي عادي و وضعيت ســفيد مي گويد و معتقد 
اســت اين دركنار هم بودن هاي طوالني در روزهاي 
خانه نشيني، ارتباطات خانوادگي را تقويت كرده:»ما 
هم فكر مي كرديم با شروع به كار دادگاه ها، جمعيت 
زيادي به دليل اختالفات خانوادگي هجوم بياورند اما 

اوضاع دادگاه ها مثل روزهاي عادي است.«
به گفته اسدي شايد تماس ها با كالنتري و بهزيستي 
افزايش پيدا كرده باشه اما اختالف هاي قرنطينه آنقدر 
ريشه اي نيستند كه كار به جاهاي باريك برسد. عمدتا 
همانجا حل و فصل مي شوند؛ حاال يا با ريش سفيدي 
يا مصلحت انديشي. ممكن است در دوران قرنطينه 
تنش بين بعضي خانواده ها بيشــتر شده باشد اما در 
ميزان مراجعه به دادگاه و پيگيري هاي قضايي تأثير 

معناداري نداشته است.

گفت وگو با افرادي كه به شعبه هاي مختلف )۷ شعبه( 
بررسي دعاوي خانوادگي اين دادگاه مراجعه مي كنند، 
نيز نشان مي دهد دســت كم در اين مراكز كسي در 

دوران كرونا متقاضي طالق نشده است.
زن جواني به همشــهري مي گويد: »همه پرونده ها 
مربــوط به ســال قبل اســت. چون در اين شــعبه 
دارم، كارهــاي طالقــم را انجــام مي دهم بيشــتر 
مراجعه كنندگان را به چهره مي شناسم اكثريت آنها 

از سال قبل تقاضاي طالق كرده بودند.«
تا اينجا اين صحبت ها مهر تأييدي است بر اظهارات 
اخير مســئوالن دولتي كه گفته اند، با شيوع ويروس 
كرونا و حضور بيشتر مردم در منازل ۸۵ درصد مردم 
اعالم كرده اند كه هيچ تغييري در رفتار خانوادگي آنها 
رخ نداده است. تقي رستم وندي پيشتر در گفت وگو 
با فارس افزايش خشونت خانوادگي در كشور را انكار 
كرد:»مردم به تدريج در قرنطينه مهارت ارتباطي خود 

را تقويت مي كنند.«

»طالق كوويدي« شايد دو ماه ديگر
هر چند برخي مقامات دولتي اصرار به مساعد بودن 
و عادي جلوه دادن تعامالت در ميان خانواده ها دارند 
اما با وجود اين شــواهد و بررســي ها نشان مي دهد 
اظهارنظر در رابطه با خشونت خانوادگي و همچنين 
باال گرفتن اختالف زوجين در قرنطينه نيازمند گذر 

زمان و بررسي هاي بيشتر است.
بررســي ميداني همشــهري و گفت وگو با ۵۰ نفر از 
مراجعه كنندگان دادگاه خانواده شــهريار گوياي آن 
است، همه پرونده هاي طالق اين دادگاه شلوغ در روز 
مراجعه مربوط به سال گذشته و پيش از شيوع كرونا 
و قرنطينه است. اما چرا كسي در سال جديد به دادگاه 

خانواده مراجعه نمي كند؟
يكي از كارشناســان دفتر دادگاه خانواده شهريار در 

اين باره به همشــهري مي گويد:» نمي تونيم از االن 
نتيجه گيري كنيم كه قرنطينه هيچ تأثيري بر طالق 
نداشته است. سازوكار بررسي دادخواست ها به گونه اي 
اســت كه ابتدا بايد افراد در سامانه سراسري قضايي 
ثبت نام كنند. پس از ثبت نام زمان بررسي پرونده به 
آنها اعالم مي شود كه حداقل ۲ هفته و حداكثر ۲ ماه 
زمان مي برد. بنابراين اعــالم نظر قطعي درباره تأثير 
كرونا بر روابط خانوادگي نياز به زمان بيشتري دارد و 

دست كم بايد تا آخر ارديبهشت و خرداد صبر كرد.«
شــماري از وكال و مشــاوران حقوقي مستقر در اين 
دادگاه از خاموشي اختالفات خانوادگي در قرنطينه 
سخن مي گويند اما ناگفته هاي دعاوي را بايد از زبان 
عريضه نويسان كه مي توان آنها را »وكالي در سايه« 

لقب داد شنيد.
 يكي از عريضه نويسان مي گويد مراجعه بيشتر شده 
و مربوط به قرنطينه اســت:» زنان زيــادي مراجعه 
مي كنند. از بداخالقي و دســت بزن مــردان حرف 
مي زنند. مردان هم از بداخالقي زنان شكايت دارند. 
خيلي ها مي گويند، تا به حال همديگر را به اين خوبي 
نشــناخته بودند. اين مدت با هم بودن باعث شده به 
اين نتيجه برسند كه ارتباطشان به بن بست رسيده و 

به درد هم نمي خورند.«
محمود، عريضه نويس ميانســالي است كه مي گويد 
مورد داشتيم كه به خاطر عدم رعايت نكات بهداشتي 
آمده تا از شــوهرش طالق بگيرد:» چند روزي پيش 
مردي آمده بود كه مي گفت به صداي زنم حساسيت 
دارم و مي خواهم جدا شوم. همينطوري مردي كه از 

دست زنش كتك خورده بود.«
به باور عريضه نويسان شايد كاهش مراجعه به وكال و 
مشاوران حقوقي به خاطر افزايش دشواري هاي مالي 
باشد:» وگرنه سر ما كه تا حدودي شلوغ شده و هر روز 

داره تعداد شاكيان خانوادگي بيشتر مي شه...«

گزارش »همشهري« از روزهاي بعد از قرنطينه دادگاه خانواده

موجخاموشاختالفها
خبر

هشدار درباره موج دوم كرونا
همچنان در خانه بمانيد

 آغاز به كار تعدادي از مشاغل در شهرهاي كشور،  خيابان ها را شلوغ تر 
كرده اما مسئوالن وزارت بهداشت هشــدار مي دهند كه مردم بايد 
همچنان در خانه بمانند و جز براي كارهــاي ضروري، از خانه خارج 
نشوند. ايرج حريرچي،  سخنگوي وزارت بهداشت گفته پرونده كرونا 
هنوز باز است و مردم بايد هشدار ها را جدي بگيرند. حريرچي   گفته: 
اينگونه نيست كه اگر در قم و گيالن شيوع شديد داشتيم و اآلن افت 
كرده،  پرونده اين بيماري بسته شده باشد. در استان مازندران كه در 
يك برهه زماني،  پيك بيماري وجود داشت،  االن به مرحله مديريت 
بيماري وارد شده ايم اما نبايد خيالمان راحت شود. به گفته او، تا اطالع 
ثانوي بايد به زندگي با كرونا،  رعايت مسائل بهداشتي و پيشگيرانه،  
بهداشــت فردي و  فاصله گذاري اجتماعي عادت كرد و مراقبت هاي 
فردي تا زماني كه واكسن و داروي اين بيماري ساخته نشده، بايد ادامه 
داشته باشد. موج دوم شيوع بيماري كوويد-۱۹ مي تواند بدتر از موج 
اول آن باشد. اين موج مي تواند به آرامي پيش برود و بسياري از مردم 

بدون داشتن عالئم بيماري آلوده شوند.

 بازنشستگان تامين اجتماعي، هنوز در انتظارند
افزايش 800هزارتوماني حقوق 

بازنشستگان كشوري
حقوق بازنشســتگان امســال ۱۵درصد افزايش پيــدا كرده و 
همسان سازي حقوق براي ۹۰درصد بازنشســتگان اعمال شده 
اما تعدادي از بازنشستگان هم مشمول اجراي اين قانون نشده اند.

اكبر افتخاري، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، ديروز در 
يك نشست خبري، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشوري را 
۸۰۰هزار تومان اعالم كرد. به گفته او، اين افزايش حقوق نتيجه 
اجراي قانون همسان سازي است. امســال براي اجراي اين قانون 
6هزار و ۵۰۰ميليــارد تومان بودجه اختصاص پيدا كرده اســت 
درحالي كه پارسال، بودجه همسان سازي ۳,۵۰۰ ميليارد تومان 
بود. افزايش حقوق از ابتداي امسال براي ۹۰درصد بازنشستگان 
اعمال شده و ميانگين حقوق آنها از ۲ميليون و ۷۰۰هزارتومان در 
سال گذشته، به ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان در سال جاري رسيده 
است. آنطور كه مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري مي گويد، 
۱۰درصد از بازنشستگان يعني جمعيتي در حدود ۱4۰هزار نفر 
مشمول اجراي قانون همسان سازي نمي شوند. اما آنها چه كساني 

هستند؟ 
بازنشستگان كشوري خارج از طرح همسان سازي ۳ دسته اند:

- دســته اول افرادي كه باالي ۷برابر حقوق دريافت مي كنند كه 
تعدادشان كم است.

- دسته دوم كساني كه سنواتشان كمتر از ۳۰ سال است. اين گروه 
به ازاي هر سال كه كم دارند، ۲.۵ درصد از همسان سازي شان كسر 

مي شود. تعداد اين گروه زياد است.
- دسته سوم هم افرادي هستند كه در گروه شغلي شان به تازگي 
بازنشسته شده اند و نسبت به افرادي كه ۳۰ سال قبل بازنشسته 

شده اند، حقوق بيشتري مي گيرند.
اجراي قانون همسان ســازي حقوق يكــي از مهم ترين مطالبات 
بازنشستگان كشــور در دهه هاي اخير بوده است. اين قانون فعال 
براي بازنشســتگان كشــوري اجرا شده و بازنشســتگان تامين 
اجتماعي با جمعيتي حدود ۳,۵ميليون نفر، شامل آن نمي شوند. 
بازنشستگان تامين اجتماعي در روزهاي اخير در نامه اي به حسن 
روحاني، نوشــتند 6۳ درصد از بازنشســتگان تامين اجتماعي 
در زمره حداقل بگيران اين سازمان هســتند و به سختي از پس 
مخارج و تأمين مايحتاج اوليه خود برمي آينــد. آنها در اين نامه 
از رئيس جمهوري خواســته اند اعتبار مربوط بــه اجراي قانون 
همسان سازي عالوه بر بازنشستگان كشوري براي مستمري بگيران 

تامين اجتماعي هم اختصاص داده شود.

بانك خون در وضعيت قرمز؛ فراخوان براي همه گروه هاي خوني
لطفا خون بدهيد

در روزهايي كه پيامدهاي شيوع كرونا در حوزه هاي مختلف، در صدر 
توجه افكار عمومي اســت، فرايند حياتي اهداي خون، جزو مواردي 
است كه شديدترين صدمه را از شــيوع ناگهاني بيماري كوويد ۱۹ 
خورده است. تعداد افراد كمتري براي اهداي خون داوطلب شده اند و 
ذخاير خوني جهان رو به كاهش گذاشته است. در ايران البته كرونا تنها 
عامل محدودكننده اهداي خون در سال ۹۸نبوده است. به گفته پيمان 
عشقي، رئيس سازمان انتقال خون، اهداي خون در ۳ سال گذشته در 
كشورمان روند كاهشي داشته و اين روند در سال ۹۸به دليل اتفاقاتي 
كه »ارتباطي به سالمت مردم نداشت« تشديد شده است.  شيوع كرونا 
در اسفند سال گذشــته، اين وضعيت را بغرنج تر و وضع ذخاير را به 
مرزهاي بحران نزديك كرده است. براساس آمارهاي اعالمي سازمان 
انتقال خون، مردم در اســفند ماه گذشــته ۳۵درصد كمتر از اسفند 
۹۷خون اهدا كرده اند و اين كاهش در بعضي استان ها همچون البرز، 
تهران، ايالم، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي حتي به 4۰درصد 
نيز رسيده است. اين وضع سبب شده ذخاير خوني كشور در اواسط 
اسفند به 4 روز يعني آستانه بحران برسد؛ آن هم درحالي كه درخواست 
خون براي بيماران تاالسمي، شيمي درماني، ترومايي، تعويض خون 
و بيماران فوريتي همچنان پابرجا بــود و نيازها در اين زمينه كاهش 
چنداني نيافته بود. مديرعامل ســازمان انتقال خــون ديروز در يك 
نشســت خبري اعالم كرد كه با تدابير تبليغي و اقناع مردم نسبت به 
ايمني مراكز اهداي خون، بخشي از كاهش اهداي خون جبران شده 
و هم اكنون ذخاير خون كشور به 6روز رســيده اما با اين حال كشور 
همچنان با ۲۰درصد كاهش نسبت به گذشته مواجه است. آغاز  ماه 
رمضان و فعاليت عادي و روزانه بيمارستان ها در روزهاي آتي تقاضاي 
خون را افزايش خواهد داد. آغاز مجدد عمل هــاي جراحي الكتيو- 
حضور خودخواسته و غيراورژانسي بيمار در مراكز درماني كه براساس 
مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا در هفته هاي گذشته متوقف شده 
بود- ديگر عاملي است كه نگراني ها براي كمبود خون در روزهاي آينده 
را افزايش داده است. شعار سازمان انتقال خون اين روزها اين است كه 
با توجه به اجراي دقيق و كامل پروتكل هاي بهداشتي در مراكز اهداي 
خون و تدابير انديشيده شده براي ايمني و سالمت محيط، اين مراكز 
بعد از خانه امن ترين مكان براي مردم اســت و به هيچ عنوان امكان 
ابتالي مراجعان به بيماري كرونا در اين مراكز وجود ندارد. اين سازمان 
با تأكيد به مردم بــراي اهداي خون در روزهــا و هفته هاي آينده، از 
اعضاي كادر درمان و دست اندركاران بيمارستان ها خواسته جراحي ها 

و مصرف خون در بيمارستان ها را هوشمندانه مديريت كنند.

۲  چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۹۹  شماره ۷۹۲۳ 22 ۳ ۰ ۲ ۳ 6 ۱ ۸ جامعه

ســايه ســنگين بيماري كرونا و شــيوع گسترده 
آن درشــهرهاي مختلف زندگــي ميليون ها نفر را 
تحت شــعاع خود قرار داده و اثرات گسترده اي را 
به دنبال داشته اســت؛ از مرگ و بيماري چند هزار 
نفر گرفته تا تعطيلي واحدهاي صنفي )براي بيش 
از ۲ ماه(، بيكاري هزاران نفر و مشكالت اقتصادي 
بسيار. در اين شــرايط مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشــي با عنوان »چالش هاي خانواده ايراني 
در مواجهه بــا كرونا« پرداختــه و از » چالش هاي 
ناظر به خانواده هاي داراي افــراد مبتال به بيماري 
و متوفي«، » مشكالت معيشتي خانوار«، »آسيب 
پذيري سالمت و بهداشــت روان اعضاي خانواده« 
و » احتمال افزايش اختالفات خانوادگي« به عنوان 
بزرگ ترين مشــكالت پســاكرونايي خانواده هاي 

ايراني نام برده است.
از زمان شــروع بيماري كوويدـ۱۹تاكنون بيش از 
۵هزار نفر در ايران جان شــان را براثر اين بيماري 
از دست داده اند و حداقل ۷۰هزار نفر )تاكنون( به 
اين بيماري مبتال شده اند و خانواده هاي آنها درگير 
اين بيماري و تبعات آن شــده اند. در گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس آمده است:»آمارهاي وزارت 
بهداشت نشان مي دهد كه درصد ابتال و فوت مردان 
بيشــتر از زنان است. بر اين اســاس محتمل است 
بخش عمده اي از افراد بيمار يا فوت شده، سرپرست 

خانوار خود را از دست داده باشند و زنان زيادي به 
سرپرست خانوار تبديل شــوند. عالوه بر اين ساير 
اعضاي خانواده فرد مبتال يا متوفي به واسطه احتمال 
ناقل بودن، مجبور به رعايت قرنطينه خانگي هستند 
و امكان حضور در اجتماع و كســب و كار را حداقل 
تا مدتي نخواهند داشــت. اضطراب و نگراني ناشي 
از ابتالي ساير اعضاي خانوار به بيماري يا احتمال 
از دســت دادن فرد بيمار و همچنيــن عدم امكان 
ســوگواري جمعي براي عزيز ازدست رفته، منجر 
به افزايش سطح تنش هاي رواني، افسردگي و ديگر 
تكانه هاي رواني در اين قبيل خانواده ها مي شــود. 
عدم امكان سوگواري جمعي و تخليه هيجانات منفي 
و دردناك به واسطه ايجاد محدوديت هايي در فرايند 
تدفين به شــكل گيري فرايند »سوگ پيچيده« يا 
»سوگ ابراز نشده« منجر مي شود. اين افراد بيشتر از 
ديگران در معرض بيماري هاي جسمي و رواني قرار 
دارند و بازگشت به زندگي طبيعي براي بازماندگان 

دشوارتر از موقعيت هاي طبيعي فوت است.«
طرد اجتماعي ناشي از بيماري حتي پس از بهبود 
نيز به ويژه در محيط هاي اجتماعي كوچك مشكل 
ديگري اســت كه خانواده ها با آن روبه رو مي شوند. 
البتــه در اين بين دولت تالش كــرده با اختصاص 
خط تلفني 4۰۳۰جهت مشــاوره رايگان، درمان 
رايگان اين بيمــاران و فراهم كــردن امكان بيمه 

براي خانوارهاي فاقد بيمه و بخشــي از مســائل و 
دغدغه هاي پيــش روي ايــن خانواده ها را كاهش 
دهد. اما به نوشته مركز پژوهش ها »همچنان فقدان 
مداخالت روانشــناختي براي افــراد بيمار به ويژه 
خانواده افراد متوفي به خصوص فقدان سازوكارهاي 
چگونگي برگزاري مراسم ختم، سوگواري و عزاداري 
در كنــار عدم پيش بيني برنامه يا بســته حمايت 
معيشتي از خانوارهاي افراد مبتال و متوفي ازسوي 
دولت خأل جدي اســت و ضرورت پرداختن به آن 

بيش از پيش وجود دارد.« 

معيشت خانواده ها در خطر
بحران هاي اقتصادي كه به دنبال شــيوع بيماري 
كرونا در جامعه ايجاد شــده و خانواده ها را درگير 
كرده، موضوع ديگري اســت كه در گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس بــه آن پرداخته اســت:» با 
توجه به اينكه مهم ترين راهبرد دولت در راســتاي 
جلوگيــري از افزايش تعداد بيمــاران در جامعه و 
كنترل روند شــيوع آن، اجراي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي، توصيه بــه ماندن در خانــه و تعطيلي 
بخش عمده اي از كسب وكارها طي هفته هاي اخير 
بوده است، افزايش مشــكالت اقتصادي خانوارها و 
كاهش حجم درآمد آنها در زمان كنوني و ماه هاي 
آينده اين موضوع را به يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
خانواده ها تبديل خواهد كرد. در اين شرايط بسياري 
از خانواده هايي كه به مشاغل خدماتي اشتغال داشته 
يا در بنگاه هاي بسيار كوچك، يا به صورت روزمزد 
مشــغول به فعاليت بوده اند يا فاقد بيمه هســتند 
بيشترين آســيب را متحمل خواهند شد. بنابراين 
دولت در راســتاي كاهش نگراني هــاي اقتصادي 
پرداخت تسهيالت را مصوب كرده است؛ با اين حال 
به نظر نمي رسد اقدامات يادشده بتواند رفع كننده 

 همه نگراني هــاي اقتصــادي خانوارها باشــد.«

اختالفات خانوادگي باال مي گيرد
به اعتقاد كارشناســان، با توجــه به احتمال بروز 
آسيب هاي رواني مانند استرس، افسردگي، اضطراب 
و پرخاشگري در شــرايط پيش روي كرونا، حفظ 
ســالمت روان اعضاي خانواده در شــرايط موجود 
به شــدت حائز اهميت اســت. » درحال حاضر با 
توجه به اينكه يكي از راهبردهــاي اصلي مواجهه 
با اين بيماري واگيــردار، كاهش خــروج از خانه 
بوده، طي هفته هاي گذشــته به ويــژه تعطيالت 
عيد نوروز شــاهد افزايش حضور فيزيكي اعضاي 
خانواده هسته اي)قرنطينه خانگي( در كنار يكديگر 
بوده ايم. اين محدوديت با وجود ايجاد فرصت هاي 
جديد براي ارتقــاي روابط خــرد اجتماعي درون 
نهاد خانواده با توجه بــه تغييرات متعدد فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي كه منجر به كاهش تعامالت 
و گفت وگوهاي درون خانوادگي شده است، داراي 
مالحظاتي است كه عدم مديريت درست آن، خود 
مي تواند آسيب ها و مسائل متعددي را در كوتاه مدت 
و به ويژه بلندمــدت دامن زند. توجــه به اين نكته 
ضروري اســت كه درحقيقت نهاد خانواده با شيوع 
اپيدمي كرونا و ضرورت قرنطينه خانگي و تعطيلي 
مدارس و مهدكودك ها عمال به نهاد كانوني حفظ و 
استمرار ثبات شخصيتي، اميد و روحيه شهروندان 
تبديل شده است كه اين تمركز و محوريت فارغ از 
چالش نبــوده و براي ادامه روند پيــش رو نيازمند 
همراهي و حمايت بخش هاي ديگــر جامعه براي 

مديريت و فائق آمدن بر چالش هاست.« 
به اعتقــاد كارشناســان، محبوس بــودن افراد در 
بلندمدت در محيط خانه، نداشــتن تماس با ديگر 
افراد جامعه به ويژه خانواده گســترده، بيماري يا از 

دست دادن عزيزان، نگراني و اضطراب ناشي از جان 
ســالم به دربردن از خود بيماري و يا حتي تحمل 
بلندمدت اخبار پر اســترس، نگراني از ابتالي يكي 
از اعضاي خانواده به بيماري و اضطراب هاي ناشي 
از مسائل اقتصادي و تعطيلي كسب وكارهاي خرد 
و خدماتي، تعامل با كودكان محبــوس در خانه و 
چگونگي آموزش شــيوه صحيح مواجه با بيماري 
براي كودكان و كاهش اضطراب و رفتارهاي وسواس 
گونه در آنها.... در شرايطي كه تاكنون هيچ آموزش 
همگاني بــراي مقابله با وضعيت هــاي بحراني به 
خانواده ها داده نشده، مي تواند منجر به مخاطراتي 

براي سالمت روان خانواده شود.

نگراني از افزايش خشونت هاي خانگي
از ســوي ديگر قرنطينه خانگي در دوران كرونا در 
جهان، آمار خشــونت خانگي را افزايش داده است. 
آنتونيو گوترش، دبير كل ســازمان ملل در پيامي 
ويدئويي نســبت به افزايش خشــونت عليه زنان 
در جريان قرنطينه خانگي هشــدار داده است. در 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس هم به اين موضوع 
پرداخته شده است:» در ايران آمار منسجم و قابل 
اســتنادي جهت تحليل وضعيت خانواده ها در اين 
زمينه در دست نيست. سازمان بهزيستي كل كشور 
اخيراً از افزايش ۳ برابــري آمار تماس هاي زوجين 
طي دوران قرنطينه با صداي مشاور بهزيستي يعني 
شماره ۱4۸۰سخن گفته است؛ به نحوي كه روزانه 
4هزار تماس با صداي مشاور بهزيستي گرفته شده 
اســت. برخي از اين اختالفات بر سر مسائل رعايت 
اصول بهداشتي و هنگام بيرون رفتن يكي از اعضاي 
خانواده است. اختالفات والدين بر سر تربيت كودك 
در خانه به واسطه قرنطينه نيز يكي ديگر از عوامل 

يادشده است.«

مركز پژوهش هاي مجلس به بررسي اثرات منفي شيوع بيماري كرونا 
روي زندگي مردم پرداخته است

خانواده ها در قرنطينه

مخالفت ۳8 درصد 
تهراني ها با 

قرنطينه خانگي
نتايج نظر سنجي ســتاد مديريت بيماري 
كرونا در كالنشهر تهران نشان داده مي دهد 
۹۳,۷ درصد تهراني ها با توجه به شــيوع 
ويروس كرونا، در ايام نوروز فقط با خانواده 
خود در منزل مانده انــد. همچنين ۸۸,6 
درصد اظهار كردند به مســافرت خارج از 
شهر نرفته اند و ۸۵.۹ درصد عنوان كردند 
كه به ديد و بازديد اقوام درجه دو و دوستان 
و آشنايان نرفته اند. در اين نظر سنجي كه 
برخي از پاسخگويان بيش از يك گزينه را 
انتخاب كردند، ۸۳,۸ درصد اظهار كردند 
به بوســتان ها و تفرجگاه ها و ۸۱.4 درصد 
به ديد و بازديد اقــوام درجه يك نرفته اند. 
۷۸ درصد نيز اعالم كردند اصول بهداشتي 
را در مراجعه به سوپرماركت و پمپ بنزين 
رعايت كرده و 6۸.۲ درصــد اظهار كردند 
هر يك ســاعت ۲۰ ثانيه دست هايشان را 

شسته اند.
۷6,۱ درصد نيز در پاســخ به اين ســؤال 
كه هم اكنون خود شما براي چه كارهايي 
از منزل خارج مي شــويد، خريد مايحتاج 
روزمره را علت خروج خود از منزل عنوان 
كردند. همچنين در اين نظر ســنجي كه 
برخي پاســخگويان بيش از يك گزينه را 
انتخاب كردند، ۱۷,4 درصد فعاليت شغلي 
و ۱6.6 درصد مراجعه به داروخانه، درمانگاه 
يا بيمارســتان را علت خروج خود از منزل 
اعالم كردند. ۱4,۷ درصد نيز اظهار كردند 
كه اصــاًل از خانه خارج نمي شــوند و ۷.۵ 
درصد نيز امور بانكي، ۵.۰ درصد هواخوري 
و خيابان گــردي، ۰.۷ درصــد مهماني و 
دورهمي و ۰.6 درصد نيز آرايشگاه را دليل 

خروج خود از منزل عنوان كردند.
6۲ درصد نيــز اظهار كردنــد درصورت 
ادامه ويروس كرونا و شــيوع آن در كشور 
و همچنين تداوم تعطيالت تا بهتر شــدن 
وضعيت و كنتــرل بيمــاري در قرنطينه 
خانگي مي ماننــد. ۳۵,4 درصد نيز اعالم 
كردند با رعايت اصول بهداشــتي كارهاي 
روزمره را ادامــه داده و ۱.۱ درصد عنوان 
كردند به شهرهاي ديگر ســفر مي كنند. 
۰,۵ درصد شهروندان تهراني در پاسخ به 
اين سؤال گزينه ســاير را انتخاب كردند و 
۱.۰ درصد نيز به اين سؤال پاسخي ندادند. 
۸,۹ درصد شهروندان نيز در پاسخ به اين 
پرسش كه درصورت رفع محدوديت هاي 
اعمال شــده و بازگشــايي مراكز، با وجود 
تداوم شــيوع كرونا به كداميــك از مراكز 
مراجعه مي كنيد، گزينــه مراكز تجاري و 
خريد، ۷.6 درصد باشــگاه هاي ورزشــي، 
اســتخر و ورزشــگاه ها، 6.۲ درصــد 
آرايشــگاه ها، 6.۲ درصد پارك ها و مراكز 
تفريحــي، ۵.۵ درصــد اماكــن مذهبي 
و زيارتگاهــي و ۳.4 درصــد نماز جماعت 
و جمعه را انتخــاب كردنــد. ۲,6 درصد 
شهروندان تهراني گزينه ساير، ۲.4 درصد 
رستوران و كافي شاپ، ۱.۹ درصد سينما، 
تئاتر، كنسرت و ۰.۷ درصد كلينيك هاي 
زيبايــي را انتخاب كردنــد. 6۳,۲ درصد 
شهروندان نيز اعالم كردند درصورت رفع 
محدوديت هاي اعمال شــده و بازگشايي 
مراكز با تداوم شــيوع كرونا به هيچ كدام از 

اين مراكز مراجعه نمي كنند. 
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 10روز غيبت رهبر كره شمالي از انظار 
عمومي، باعث شــد تا برخي در مورد گزارش

مرگ او گمانه زني كنند اما خبرهايي كه 
از ديروز در رسانه هاي كره جنوبي منتشر شده، نشان 
مي دهد رهبر همسايه شمالي به دليل انجام يك عمل 

قلب اين مدت را بستري بوده است.
رسانه هاي كره جنوبي به نقل از مقام هاي دولتي اين 
كشور، شايعه هاي مطرح شــده در رسانه هاي غربي 
در مورد وضعيت وخيم جســماني و حتي مرگ كيم 
جونگ اون را رد كردند. همزمان شــماري از فعاالن 
سياسي فراري از كره شمالي كه در پايتخت كره جنوبي 
روزنامه اي به نام »كره شمالي« منتشر مي كنند، به نقل 
از منابع ناشناس گزارش دادند كيم جونگ اون 36ساله 
به خاطر چاقي و ســيگار كشيدن بيش از حد زير تيغ 

جراحي رفته است.
ابهام در مورد سالمت كيم جونگ اون از 5روز پيش 
آغاز شد؛ يعني زماني كه او در مراسم سالگرد تولد 
پدربزرگش كيم ايل  سونگ، رهبر فقيد كره شمالي 
و بنيانگذار اين كشــور، شــركت نكرد. اين مراسم 
مهم ترين مراسم برگزار شــده در كره شمالي است 
و غيبت كيم جونگ اون باعث شد تا بسياري حتي 
در مورد مرگ او گمانه زني كنند. نخستين گزارش 
را تلويزيون ســي ان ان آمريكا به نقــل از مأموران 
نهادهاي اطالعاتي اين كشور منتشر كرد. سي  ان ان 
در گزارش مفصلي خبر داد كه كيم جونگ اون در 
شرايط وخيم به سر مي برد. ســي ان ان يادآور شد 
كه در ســال 2008نيز غيبت كيم جونگ ايل، پدر 
رهبر فعلي كره شمالي در مراسم شصتمين سالگرد 
تاســيس كره شــمالي، نقطه آغاز افــول وضعيت 
جسماني او بوده اســت. بعد از آن بود كه مشخص 
شد كيم جونگ ايل دچار سكته قلبي شده است. او 

3سال بعد درگذشت.
روزنامه كره شمالي چاپ سئول در گزارش خود آورده 
كه رهبر كره شــمالي اكنون در وياليي در كوه هاي 
كومگانگ در جنوب شرق كره شمالي در حال گذراندن 
دوره نقاهت خود است. به نوشته اين روزنامه، پزشكان 
روز يكشنبه هفته گذشــته رهبر كره شمالي را عمل 

كرده اند.
ساختار بسته اطالع رساني در كره شمالي باعث شده 
تا رســانه هاي دنيا براي اطالع از وضعيت داخلي اين 
كشور اغلب به گزارش هاي منتشر شده در كره جنوبي 
استناد كنند. اگرچه جنوبي ها مرگ رهبر شمالي ها را 
رد كرده اند اما هنوز مقام هاي دولتي در پيونگ يانگ 
هيچ موضع گيري در مورد مرگ و زندگي كيم جونگ 

اون نداشته اند.

مسئله مبهم جانشيني
با باالگرفتن شايعه ها در مورد وضعيت سالمتي كيم 
جونگ اون، شايعاتي نيز در مورد مسئله جانشيني او 
مطرح شده است. مسئله جانشــيني و اساسا مسئله 
حكمراني در كره شمالي پيچيدگي بسيار دارد و بسته 
بودن ســاختار حكومت در اين كشور، پيش بيني در 

مورد آينده را دشوار كرده است.
با اين حال، به اعتقاد بسياري، فرد دوم در كره شمالي 
پس از كيــم جونــگ اون، خواهر او يعنــي كيم يو 
جونگ اســت. حضور او به نمايندگي از برادرش در 
مراســم افتتاحيه المپيك زمستاني كره جنوبي براي 
نخستين بار خبرساز شد و او در كانون توجه رسانه هاي 
دنيا قرار گرفت. ســفر كيم يو جونگ به كره جنوبي و 
حضور تيم كره شمالي در المپيك زمستاني 2018به 
نقطه آغاز حركت 2كره به سمت تنش زدايي تبديل 

شد.
كيم يو جونگ را معمار تصويــري مي دانند كه رهبر 
كره شمالي طي ســال هاي اخير در داخل و خارج از 
مرزهاي اين كشــور از خود به نمايش گذاشته است. 

به عبارت ديگر، اوســت كه مواضع و رفتار سياســي 
كيم جونگ اون را هدايــت مي كند. بيانيه هايي كه از 
ســوي كيم جونگ اون در قبال آمريكا، كره جنوبي و 
ژاپن منتشر مي شود، توسط خواهر او نوشته مي شود؛ 
واقعيتي كه باعث شده بسياري اذعان كنند كه كيم يو 
جونگ اكنون معتمدترين فرد براي رهبر كره شمالي و 
نزديك ترين فرد به او است. همراهي كيم جونگ اون 
در 2 ديدار تاريخي اش با دونالد ترامپ تأكيدي بر اين 

واقعيت است.
گفته مي شــود كيم يو جونگ 4ســال از برادر خود 
كوچك تر است. تا سال 2010هيچ تصويري از او در 
رسانه ها ديده نشده بود. تا سال بعد، او چندين بار در 
مراسم هاي رسمي و نشســت هاي سياسي در كنار 
پدرش يعني كيم جونگ ايل ديده شد. كيم يو جونگ 
در مراسم درگذشت پدرش در سال 2011نيز حاضر 
بود. او در دهه 1990همراه با برادرش در دبستاني در 
شهر برن سوئيس درس مي خواند. آن زمان، آنها در 
خانه اي مستقل با حضور محافظان شخصي زندگي 
مي كردند. بعدها آنها به پوپنگ سانگ بازگشتند و يو 
جونگ در دانشگاه اين شهر به تحصيل در رشته علوم 
كامپيوتر پرداخت و در ســال 2007 فارغ التحصيل 
شد. بعد از آن سال، كيم يو جونگ وارد مناصبي در 
حزب حاكم شد اما جزئيات زيادي در اين رابطه در 

دست نيست.
گفته مي شــود كيم يو جونگ در به قدرت رســيدن 
برادرش نقش كليدي داشــته و به همين دليل كيم 
جونگ اون به نوعي مديون خواهرش است؛ بنابراين 
قدرت گرفتــن بيش از پيش يو جونگ 32ســاله در 
كره شمالي هم در زمينه مسائل داخلي و هم در مورد 
سياست خارجي طي سال هاي پيش رو اتفاق عجيبي 
نخواهد بود. با اين حال، در كره شــمالي رســيدن به 
رهبري تابع ســن و جنسيت افراد اســت؛ به همين 
دليل بعيد است حتي اگر اتفاقي براي كيم جونگ اون 

بيفتد، جانشين او خواهرش باشد.

رسانه هاي آمريكايي از وخيم بودن وضعيت جسمي رهبر كره شمالي خبر داده اند

معماي  مرگ و زندگي كيم نگاه

كرونا، نظم جهاني را تغيير نخواهد داد 

ويروس كرونا چطــور ژئوپلتيك دنيا را تغيير 
خواهد داد؟ برخي كارشناسان پايان دوره اي 
كه تحت رهبري آمريكا از سال 1945به بعد در 
حال شكوفايي بوده است را پيش بيني كرده اند. برخي ديگر نقطه عطفي را 
مي بينند كه چين از آمريكا به عنوان قدرت جهاني عبور خواهد كرد. قطعا 
اين ويروس تغييراتي ايجاد خواهد كرد، اما بايد اين را در ذهن داشته باشيم 
كه علل بزرگ، اثرات بزرگ دارند. براي نمونه شــيوع جهاني آنفلوآنزا در 
سال هاي 1919-1918ميالدي بيشتر از كشته شدگان جنگ جهاني اول 
قرباني گرفت، اما تغييرات جهاني كه در دو دهه بعد روي داد نتيجه جنگ 

جهاني بود نه آن بيماري.
جهاني سازي ، يا وابســتگي متقابل قاره ها به يكديگر، نتيجه تغييرات در 
حمل ونقل و فناوري ارتباطات هستند و به نظر نمي آيد كه اين شاخص ها 
در حال متوقف شدن باشــند. درحالي كه اقتصاد جهاني سازي تحت تأثير 
قوانين دولت ها قرار دارد، ديگر جنبه هاي آن مثل شيوع جهاني بيماري ها 
و تغييرات اقليمي بيشــتر از قوانين دولت ها، از قوانين زيست شناســي و 
فيزيك پيروي مي كنند. ديوارها، تســليحات و تعرفه ها اثرات فراملي آنها 

را كم نمي كنند.
آمريكا در 2 دهه 3بحران به چشم خود ديده است. حمله 11سپتامبر افراد 
زيادي را نكشت، اما وحشت از اين حمله و واكنش هاي نامتناسب به آن به 
2 جنگ طوالني در عراق و افغانستان منجر شد. دومين شوك، بحران مالي 
2008، ركود بزرگ را رقم زد و پوپوليسم را در دمكراسي هاي غربي به اوج 
رساند و اقدامات اقتدارگرايانه در بسياري از كشورها را تقويت كرد. واكنش 
موفق چين در اين بحران،  بسياري را به اين باور رساند كه چين در راه تبديل 

شدن به رهبر اقتصادي دنياست.
واكنش به سومين بحران قرن، در مسير اشتباه پيش رفت. دونالد ترامپ و 
شي جين پينگ با انكار و اطالعات نادرست و غلط شروع كردند. تأخيرها و 
كوتاهي ها فرصت طاليي براي گرفتن تست و قرنطينه را گرفت و فرصت 
همكاري هاي بين المللي از دست رفت. چين آمريكا را به ساخت ويروس 
متهم مي كند و ترامــپ آن را ويروس چيني مي خوانــد. اتحاديه اروپا، با 
اقتصادي تقريبا هم اندازه با آمريكا، در مواجهه با عدم اتحاد متالشي شد. 
با اين حال ويروس كوچك تريــن اهميتي به مرزهــا و مليت قربانيانش 

نمي دهد.
ناكارآمدي آمريكا در واكنش به كرونا، به اعتبار و قدرت نرم آن لطمه وارد 
كرده است. چين كمك به كشورهاي ديگر را فراهم كرده، آمار را با اهداف 
سياسي دستكاري كرده و پروپاگانداي قدرتمندي به راه انداخته تا روايت 
ناكامي هاي اوليه اش را به روايتي از واكنش مهربانانه اش به اين بحران تبديل 
كند. با اين حال بيشتر تالش هاي پكن براي بازيابي قدرت نرم در غرب و 
جاهاي ديگر با بدبيني مواجه اســت. اين به اين خاطر است كه قدرت نرم 

به جذابيت بازمي گردد. بهترين پروپاگاندا در واقع اصال پروپاگاندا نيست.
در بحث قدرت نرم، چين موقعيت ضعيفــي دارد. با وجود تالش هاي هو 
جين تائو، رئيس جمهور پيشين چين براي تقويت قدرت نرم چين، پكن 
عمال موانعي خود ساخته در اين راه پيش آورده است؛ از تشديد اختالفات 
سرزميني با همسايگان گرفته تا اصرار به سركوب سيستماتيك حزبي در 

اين كشور كه از شكوفايي كامل استعدادهاي جامعه جلوگيري مي كند.
در قدرت ســخت هم، وضعيت موجودي كه به نفع آمريكاست، به خاطر 
اين همه گيري تغيير نخواهد كرد. هم اقتصاد چين و هم اقتصاد آمريكا به 
سختي ضربه خورده اند. و همينطور اقتصاد متحدان آمريكا در اروپا و خاور 
دور. پيش از بحران، اقتصاد چين به اندازه دو ســوم اقتصاد آمريكا رسيده 
بود، اما پكن با كند شدن آهنگ رشد اقتصادي و كاهش صادرات وارد بحران 
شد. چين همچنين به صورت سنگيني در قدرت نظامي اش سرمايه گذاري 
كرده اما همچنان فاصله زيادي با آمريكا دارد و احتماال ســرمايه گذاري 
نظامي اش را در محيط تنگناي بودجه اي،  كاهش خواهد داد. اين بحران 
همچنين كاستي هاي عميق چين در بخش بهداشت و درمان را نشان داد.

عالوه بر آن، آمريكا برتري ژئوپلتيكي دارد كه با وجود همه گيري ويروس 
پابرجا خواهد ماند. نخســتين برتري، جغرافيايي اســت؛ آمريكا تنها با 
اقيانوس و كشورهاي دوست هم مرز است درحالي كه چين با برونئي، هند، 
اندونزي، ژاپن، مالزي و فيليپين، تايوان و ويتنام دعواهاي سرزميني دارد. 
دومين برتري آمريكا انرژي است؛ آمريكا به لطف انقالب گاز و نفت شيل، 
صادركننده انرژي اســت درحالي كه چين براي واردات به خليج فارس و 
اقيانوس هند متكي است. در دومي، دست باال با نيروي دريايي آمريكاست. 
آمريكا همچنين برتري جمعيتي دارد؛ در يك و نيم دهه آينده، نيروي كار 
آمريكا 5درصد رشد خواهد داشت درحالي كه در چين، در نتيجه سال ها 
سياســت تك فرزندي، 9درصد كوچك خواهد شد. و البته نيازي به تكرار 
نيست كه يك بخشــي از قدرت آمريكا به نزديكي و مشاركت سازنده اين 
كشور در پيشبرد فناوري هاي نوين ازجمله فناوري زيستي، نانوفناوري و 

فناوري اطالعات باز مي گردد.
با درنظر گرفتن همه اينها مي تــوان گفت كه همه گيري كوويد-19باعث 
يك نقطه بازگشت ژئوپلتيك نخواهد شد. اما درحالي كه آمريكا بيشترين 
كارت هاي باارزش را دارد، تصميم گيري هاي گمراه كننده سياسي مي تواند 
باعث شود كه اين كارت ها بسيار بد بازي شــوند. دورانداختن كارت هاي 
باارزش اتحاد ها و نهادهاي جهاني، يكــي از اين تصميم هاي گمراه كننده 
خواهد بود. مورد ديگر، محدوديت سفت و ســخت مهاجرت خواهد بود. 
سال ها پيش، از لي كوان يو نخست وزير پيشين سنگاپور پرسيدم كه چرا 
چين نمي تواند به زودي از آمريكا به عنوان قدرت جهاني عبوركند و پاسخ 
او توانايي آمريكا براي جذب استعدادها از سراسر دنيا بود. چين، با توجه به 
ملي گرايي قوميت هان، چنين آغوش بازي نخواهد داشت. اما پوپوليسم 

در آمريكا هم باعث شده است تا اين كارت باارزش به دور انداخته شود.
در نهايت، دولت جديد آمريكا بايد از رهبران پيشين اين كشور كه بعد از 
جنگ جهاني دوم برنامه هاي كمك رســاني جهاني به راه انداختند درس 
بگيرد. آنطور كه اخيرا هنري كيسينجر، وزير خارجه پيشين آمريكا گفته 
است، رهبران بايد راه همكاري را پيش بگيرند. به جاي رقابت در پروپاگاندا، 
رهبران مي توانند اهميت قدرتمندي در كنار ديگــران، نه باالتر از آنها را 
تبيين كنند و سازوكارهاي دوجانبه و چندجانبه براي تقويت همكاري هاي 
مشترك را تعريف كنند. كشــورهاي ثروتمند بايد بدانند موج فعلي روي 
كشورهاي فقير تأثير بيشــتري مي گذارد و با بازگشت فصلي آن، درست 
مثل آنفلوآنزاي سال 1918، افراد بيشتري در معرض مرگ قرار خواهند 
گرفت. آمريكا بايد هم به خاطر منافع خودش و هم به داليل انسان دوستانه، 
كمك هاي سخاوتمندانه گروه 20براي مقابله با كوويد-19را رهبري كند.

اگر يك رئيس جمهوري وجود داشــت كه چنين اقدامات و سياست هاي 
تقويت كننده قدرت نرم را در پيش بگيرد، احتماال از اين همه گيري جهاني 
چيز خوبي بيرون مي آمد؛ راهي ژئوپلتيك به ســوي يك دنياي بهتر. اگر 
سياست هاي آمريكا در همين مسير فعلي ادامه پيدا كند، ويروس كرونا روند 
فعلي به سوي ناسيوناليسم، پوپوليسم و اقتدارگرايي را تقويت مي كند. اما 
صحبت از يك نقطه بازگشت ژئوپلتيك كه به صورت بنيادين رابطه قدرت 

بين آمريكا و چين را دگرگون مي كند هنوز بسيار زود است.
 فارين پالسي

   اردوغان بيمارستان بزرگ 
استانبول را براي مقابله با كرونا افتتاح 

كرد

   روزي كه ارزش نفت آمريكا هيچ 
شد

   درخواست براي اعمال قرنطينه 
هوشمند)پاكستان(

   تكنولوژي، راه هاي بيشتري براي 
ردگيري ويروس گشود

   با همه گيري كرونا، مسلمانان با 
رمضاني متفاوت تر از هميشه روبه رو 

هستند

   خطر افزايش ورود ويروس از 
طريق مرزهاي زميني

محمدامين خرمي
خبرنگار

جوزف ناي
استاد روابط  بين الملل دانشگاه هاروارد

شمالي تاريخ ساز
يكي از آثار جنــگ جهاني دوم، جدا 
شدن كره شــمالي و جنوبي در ادامه 
مدار 38درجــه بــود. از آن زمان 
تاكنون، روابط 2 كشــور شاهد تنش 
بوده است. هفته گذشته يك ديپلمات 
اهل كره شمالي كه چند سال قبل به 
كره جنوبي پناهنده شده بود، موفق 
شده به پارلمان اين كشــور راه پيدا 
كند و تاريخ ساز شود. تاي يونگ هو، 
معاون سفير كره شمالي در لندن بود 
اما در سال 2٠١٦ به همراه خانواده اش 

به كره جنوبي پناهنده شد. او باالترين مقام كره شمالي بوده است كه در تاريخ روابط تنش آلود 2 كشور 
به كره جنوبي پناهنده شده است. تاي يونگ هو در انتخابات اخير كره جنوبي از سوي حزب اپوزيسيون 
»آينده متحد« در ناحيه گنگنم سئول نامزد شده بود. او با كسب ٥8.٤ درصد آرا، وارد پارلمان شد. تاي 
يونگ هو بعد از اعالم پيروزي اش از شدت هيجان، گريه مي كرد. كره جنوبي، چهارشنبه هفته گذشته با 
وجود شيوع ويروس كرونا انتخابات پارلماني را در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار كرد و ٦٦.2 درصد از 

واجدان شرايط رأي دهي پاي صندوق ها حاضر شدند كه ركورد باالي تازه اي محسوب مي شود.

ث
مك
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جنگنفتيعربستانوآيندهاقتصادهايخليجفارس
با سقوط تاريخي قيمت نفت، كشورهاي عربي خليج فارس براي مواجهه با بحران هاي شديد مالي آماده مي شوند

»روابط عربستان سعودي و آمريكا براي 
نخســتين بار طــي دهه هاي گذشــته خاورميانه

به معنــاي واقعي در معــرض خطر قرار 
گرفته است«؛ گزارش شبكه الجزيره درباره جنگ انرژي 
و سقوط تاريخي قيمت نفت اينگونه آغاز مي شود. با وجود 
آنكه عربستان سعودي با توسل به توافقي فوري با روسيه 
از موضع خود در جنگ نفتي عقب نشسته، اما نگاهي به 
خط و نشان هاي سياســتمداران با نفوذ آمريكايي عليه 
رياض نشــان مي دهد بحراني كه به دست وليعهد جوان 
سعودي آغاز شده به اين ســادگي ها قابل مهار نيست. 
شايد بهترين دليل براي اثبات اين ادعا، اظهارنظر معنادار 
و بي ســابقه ترامپ مبني بر »بررسي امكان توقف خريد 
نفت از عربســتان« باشــد. شــبكه الجزيره در اين باره 
مي نويسد: طي روزهاي گذشــته نمايندگاني از 2حزب 
دمكــرات و جمهوريخواه كه روابط شناخته شــده اي با 
كمپاني هاي نفتي و مراكز اقتصادي قدرتمند در آمريكا 
دارند موضع گيري هاي تندي عليه سياست هاي عربستان 
سعودي در حوزه نفت داشــته اند. اين نشان مي دهد كه 
فشارها در واشنگتن عليه محمد بن سلمان رو به افزايش 
اســت؛ تا جايي كه حتي ترامپ هم در ظاهــر ناچار به 

همراهي با موج ضد سعودي شده است.
البته خشم از بازي عربستان با بازارهاي انرژي صرفا به 
سياستمداران و كمپاني هاي آمريكايي محدود نمي شود. 
ياسر ابوهالله، مدير ســابق شــبكه الجزيره با انتشار 
يادداشتي در اين باره مي نويسد: ســقوط قيمت نفت 
عالوه بر خليج فارس، اقتصاد كشورهايي نظير الجزاير و 
عراق را در معرض خطر قرار داده است؛ كشورهايي كه 
همچنان بخش اعظم درآمدشان از طريق صادرات انرژي 
تامين مي شود اما فاقد ذخاير ارزي قابل اتكايي هستند، 
آن هم در شرايطي كه شــيوع ويروس كرونا وضعيت را 

از هر زمان ديگري براي اين كشــورها سخت تر كرده 
اســت. جهان عرب اكنون نتيجه سكوت و انفعال خود 
در برابر يكه تازي هاي وليعهد ســعودي در سياست و 

اقتصاد را مي بيند.

بحران براي جهان؛ فرصت براي عربستان
بخش قابل توجهي از انتقادات غربي و عربي به عملكرد 
عربستان در بازار انرژي به شرايط بحراني برمي گردد كه 
در سايه شيوع ويروس كرونا به وجود آمده است. جيمز 
مورســي، تحليلگر اقتصادي با اشاره به اين موضوع در 
سايت ديپلماسي مدرن مي نويسد: سياست هاي سعودي 
نشان داد اين كشــور براي تامين منافع خود، نه تنها به 
دغدغه هاي آمريكا، بلكه حتي بــه جهاني كه از بحران 

بين المللي كرونا در رنج است اهميت نمي دهد.
عبداهلل الخاطر، تحليلگر اقتصــادي قطري نيز معتقد 
است عربستان ســعودي، بحران كرونا را فرصتي براي 
تامين منافع استراتژيك خود به شــمار مي آورد. او در 
مصاحبه با روزنامه الوطن مي گويد: رياض مي خواهد با 
استفاده از درگيري جهان در بحران كرونا، 3گنجشك 
را با يك سنگ بزند؛ تضعيف شــركت هاي نفت شيل 
آمريكا كه اخيرا توليدشان به يك ميليون بشكه در روز 
رسيده بود، مهار قدرت روســيه و تثبيت جايگاه خود 
به عنوان قدرت حاكم بر اوپك. عالوه بر اين سه، سقوط 
قيمت نفت، بحران اقتصاي ايران را كه به دليل تحريم ها 
دسترســي محدودي به بازار انرژي دارد را نيز از آنچه 
هســت وخيم تر مي كند. با اين حال اما به نظر مي رسد 
رياض درك جامعي از پيامدهاي تصميم متهورانه خود 

در بازار نفت نداشته است.

تبعات بحران براي اقتصادهاي نفتي خليج فارس
اگرچه تمام تحليل ها از وضعيت آشــفته بازار انرژي بر 
موقعيت خطرناك شركت هاي نفت شيل آمريكا تأكيد 
دارد، امــا در اين ميان نمي توان از پيامدهاي ســقوط 

قيمت نفت براي اقتصادهــاي نفتي خليج فارس غافل 
شد؛ اقتصادهايي كه با وجود طرح شعار عبور از مرحله 
تك درآمدي طي ســال هاي گذشــته، همچنان براي 
تامين نيازهاي مالي خود بيــش از هر چيز به صادرات 
نفت نيازمندند. عبدالرحمن المشعالني، استاد اقتصاد 
دانشگاه بغداد در اين باره به الجزيره مي گويد: مسير پيش 
روي كشورهاي شــوراي همكاري خليج فارس روشن 
است؛ كسري بودجه، توسل به استقراض بيشتر، دستبرد 
به ذخاير ارزي براي مهــار بحران هاي مالي و در نتيجه 
كاهش ابرپروژه هاي اقتصادي-گردشگري مشهوري كه 
معموال در اين كشورها سراغ داريم. از جمله پروژه هاي 
مورد نظر اين استاد دانشگاه بغداد مي توان به پروژه شهر 
تكنولوژيك نئوم در ســواحل درياي سرخ اشاره كرد؛ 
پروژه اي كه برخالف 2سال گذشته، حاال كمتر نامي از 
آن در رسانه ها شنيده مي شود. روزنامه العربي الجديد 

به نقل از منابع ناشناس مدعي است مراحل تكميل شهر 
نئوم به كلي متوقف شده و دولت عربستان از كارگران 
خارجي مشــغول در اين پروژه خواسته كشور را ترك 
كنند. جالب آنكه بر اســاس گــزارش العربي الجديد، 
توقف پروژه نئوم به قبل از بحــران كرونا و جنگ نفتي 
برمي گردد و اصلي ترين علت آن ناكامي رياض در جذب 
كافي ســرمايه خارجي بوده اســت؛ روندي كه بعد از 

ماجراي قتل جمال خاشقجي تشديد شد.
المشعالني همچنين با طرح فرضيه توقف خريد نفت 
آمريكا از عربستان، حتي در بازه زماني موقت مي گويد: 
اجراي اين تصميم به معناي كاهش 600هزار بشــكه 
نفت در صادرات روزانه عربستان سعودي خواهد بود؛ آن 
هم در شرايطي كه كرونا اقتصاد را به حالت نيمه تعطيل 
درآورده، درآمدهــاي حاصل از حج به صفر رســيده و 

نشانه اي هم از پايان جنگ يمن به چشم نمي خورد!

سياوش فالح پور
خبرنگار



ناگهان پــرده برانداختــه اي يعني چه
مســت از خانه برون تاختــه اي يعني چه

زلف در دســت صبا گوش به فرمان رقيب
اين چنين با همه درســاخته اي يعني چه

كرونا پوست 2پزشك را سياه كرد
ووهان: 2پزشــك چيني پس از ابتال بــه »كوويد  ـ ۱۹« 
پوست بدنشان سياه شد. به گزارش ديلي ميل، اين پزشك ها 
كه هر دو ۴2 سال دارند، در نتيجه مصرف داروهايي همچون 
پلي ميكســين بي)polymyxin B( و ديگر داروها كه در 
ابتداي درمان خود دريافت كرده بودند، پوستشــان دچار 
تيرگي شد. پزشك معالج اين 2پزشك بيمار مدعي شده كه 
رنگ غيرمعمول پوست آنها در اثر تعادل نداشتن هورموني 

پس از ويروسي شدن كبد ايجاد شده است.

صدور گواهينامه مصونيت از كرونا
سانتياگو: شيلي نخستين كشــوري است كه مي خواهد 
براي كساني كه از كرونا رهايي يافته اند، گواهينامه ايمني 
و مصونيت صادر كند. به گزارش يورونيوز، وزارت بهداشت 
شيلي مي گويد كســاني كه توانســته اند ويروس كرونا را 
شكست دهند، اين ســند را دريافت مي كنند تا بتوانند بار 
ديگر به كار و زندگي عادي بازگردند. دارندگان اين گذرنامه 
همچنيــن از مقررات قرنطينــه اي و محدوديت هاي الزم 

معاف خواهند بود. 

قرنطينه 15هزار سرباز در روسيه
مسكو: روسيه هزاران سرباز را كه در تمرين هاي رژه جشن روز 
پيروزي شركت كرده بودند، قرنطينه كرد. آنها در زمان تمرين، 
دستورالعمل رعايت فاصله اجتماعي براي جلوگيري از شيوع 
كرونا را رعايت نكرده بودند. به گزارش يورونيوز، اين سربازها 
كه شمار آنها به ۱۵ هزار نفر مي رسد، به پايگاه هايشان برگردانده 
شده اند تا در آنجا براي مدت 2هفته زيرنظر و در قرنطينه باشند. 
اين مراسم هرساله در سالروز پيروزي اتحاد جماهير شوروي بر 

آلمان نازي در سال ۱۹۴۵ ميالدي برگزار مي شود.

اختالف آمار اعالمي با آمار واقعي كرونا
منچســتر: يك مؤسســه خيريه فعال در زمينــه خدمات به 
بازنشســتگان در بريتانيا مي گويد. آمــار جان باختگان كرونا در 
خانه هاي سالمندان حدود ۷۵۰۰ نفر برآورد شده است. به گزارش 
ديلي تلگراف، اين ميزان ۵برابر آمار رسمي است كه تاكنون دولت 
بريتانيا گزارش كرده است. همزمان آمار جان باختگان ويروس كرونا 
در اين كشور روز شنبه از مرز۱۵ هزار نفر گذشت. مارتين گرين، 
مديرعامل انجمن خيريه كر اينگلند، دراين باره گفته: »بدون تست 

گسترده، دشوار است كه درباره آمار قطعي سخن گفت.«

 حضرت امير المؤمنين علي ع:
 ال تشاورّن في أمرك من يجهل؛   مشورت مكن در كار خود با كسي كه نادان است.
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دوران تغيير
دســت نمي دهيم. آغوشــي در كار نيست 
و بوســه ها به خاطره ها پيوســته اند. زدن 

ماســك بر چهره و پوشــيدن دستكش 
آنقدر عادي شــده كه آدم هاي بدون 
ماســك و دســتكش عجيب به نظر 
مي رســند. ما ديگر آدم هاي يك ماه 

پيش نيســتيم. عاليق، نگراني ها و دلمشــغولي هايمان 
عوض شده است. پشــت همه آن حرص خوردن ها بابت 
مشــكالت اقتصادي، ناكامي هاي عاطفي و شكست هاي 
كاري و عشقي، زنده ماندن را بديهي فرض كرده بوديم؛ 
مرگي كه هميشه براي همسايه بود حاال سايه سنگين و 
شومش را بر سر همه ما انداخته است. با كرونا چه كنيم؟ 
تا كي در خانه بمانيم؟ آنها كه مجبورنــد از خانه خارج 
شوند چه؟ خيابان ها روزبه روز شــلوغ تر مي شود. كسبه 
كركره مغازه هايشــان را باال داده اند. خطر ابتال به كرونا 
همچنان وجود دارد ولي چرخ زندگي هم بايد بچرخد. با 
كدام پشتوانه مالي مي شود در خانه ماند؟ كارگري كه بايد 
مسافت طوالني خانه تا محل كار را طي كند اگر سوار مترو 
و اتوبوس نشود چه كند؟ رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
با اين انبوه جماعت حاضر در خيابــان و مترو و اتوبوس 
چگونه امكان پذير است؟ مردمي كه قبل از كرونا هم هزار 
و يك گرفتاري داشتند چگونه بايد پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند؟ آنها كه شغلشان را از دست داده اند و هنوز 
خبري از بيمه بيكاري شان نيست چگونه ارتزاق كنند؟ 
تا كي دست بشــوييم و از ديدار عزيزانمان پرهيز كنيم؟ 
تازه خوشبخت ترين ها آنهايي هستند كه حوصله شان از 
خانه نشيني ســر رفته و دچار مشكالت عاطفي و روحي 
شده اند. با دويدن به دنبال يك لقمه نان زير سايه سنگين 
كرونا چه كنيم؟ انبوهي از اين سؤاالت بي پاسخ را در ذهن 
داريم و البته قرار است نااميد نشويم. مي گويند نااميدها 
ميزبانان بهتري براي اين ويروس لعنتي هســتند. پس 
چاره اي هم جز حفظ اميد و باالبردن روحيه مان نداريم. 
بايد اميدوار باشيم كه اين روزهاي سخت با كمترين تلخي 
به پايان برسد. كرونا هم روزي تمام يا دست كم مديريت و 
مهار مي شود، اما به نظر مي رسد بخشي از اين تغيير سبك 
زندگي، در ما خواهد ماند؛ مايي كه شــايد ديگر هماني 

نشويم كه قبال بوديم.

 سعيد مروتييادداشت
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

آرمان مسعودي 
روانپزشك كودك و نوجوان

ِكلك 

پس از سال ۵۱۷ ق.م داريوش يكم در 
سرتاســر امپراتوري هخامنشي واحد 
پولي ثابتي را رايج كرد. اين واحد پولي 
بر مبناي سيســتم پولي هخامنشيان 
برگزيده شد و شــامل قطعه اي طالي 
مســكوك به وزن 8.۴گرم بود. ضرب 
پول طال فقط به ضرابخانه ســلطنتي 

اختصاص داشت. عيار اين طال 3درصد بود و اين معيار طي 
چندين ســده پايه رواج پول هاي طال در بازرگاني جهان 

به  شمار مي رفت.
تاريخ ايران )از زمان باستان تا امروز(، ا.آ. گرانتوسكي 
و...، ترجمه: كيخسرو كشاورزي، صفحه91

مهارت

پيشگيري از ويروس كرونا براي محيط هاي توليدي 
  استفاده از اســپري ضدعفوني كننده 
الكلي ۷۰درصد براي ســطح بدن و كف 

كفش ها
  اســتفاده از ضدعفوني كننده دست 

microzed HD قبل از ورود
  اندازه گيري دماي بدن با دماســنج 

غيرتماسي 
  اندازه گيري اكسيژن خون 

  تحويل ماسك و دستكش يكبار مصرف و اجازه ورود
  درصورت مشاهده عالئم مشكوك مانند دماي بدن، سطح اكسيژن خون و سرفه هاي 
خشك براي 2روز اجازه استراحت صادر شــود. در اين 2روز پيگيري تلفني انجام شود و 

فقط درصورت رفع عالئم و انجام كنترل هاي اوليه قبل از ورود، اجازه بازگشت صادر شود
  ضدعفوني دستگاه حضور و غياب لمسي با ضدعفوني كننده هاي الكلي يا تركيبات 

آمونيوم چهار ظرفيتي نسل جديد
  عدم تجمع در مقابل دستگاه حضور و غياب و رعايت 2متر فاصله

  پرسنلي كه داراي عالئم مثبت در بررسي ها باشند، يا با افراد مبتال ارتباط نزديك 
داشته اند، يا سفر داشــته اند، بعد از ۱۴روز قرنطينه و انجام تست مي توانند در محل 

كار حاضر شوند.

ويترين

»رديابي تماس« و كمك به مهار شيوع كرونا 
»رديابي تماس« كه يكــي از ابزارهاي مهم در 
بهداشت عمومي و كنترل بيماري هاي عفوني 
است، به معناي شناسايي افرادي در تماس با 
فرد آلوده و گردآوري اطالعات بيشتر درباره 

آنهاســت. با يافتن اين افــراد و آزمايش ، 
افــرادي در ميان آنها كه دچــار عفونت 
شده اند، شناسايي مي شوند و بعد مي توان 

آنها را ايزوله يا درمان كرد. تداوم اين كار مي تواند ميزان 
عفونت در جامعه را كاهش دهد.

درحالي كه بسياري از كشورها پس از از سر گذراندن موج 
اول شيوع ويروس كرونا در حال كاهش شدت قرنطينه و 
بازگشايي جامعه هستند، سازمان جهاني بهداشت انجام 
مورديابي بيماري، انجام گســترده آزمايش، ايزوله كردن 
موارد يافت شده و رديابي هر تماس افراد آلوده را براي توقف 
سرايت ويروس كرونا ضروري مي داند. در غير اين صورت 

بازگشايي با موج دوم شيوع بيماري دنبال خواهد شد.
اغلب افراد مبتــال به كوويد-۱۹ به وســيله دوســتان، 
همسايگان، اعضاي خانواده يا همكارانشان آلوده شده اند؛ 
بنابراين اين افراد بايد در فهرســت رديابــي تماس قرار 
گيرند. به جز اين، هر فردي كه در تمــاس نزديك با فرد 
مبتال بوده اســت - دســت كم براي ۱۵دقيقه در فاصله 
كمتر از 2 متر - ممكن اســت در فهرست رديابي تماس 

گنجانده شود.
»رديابي تماس« مي خواهد بداند فردي كه آزمايشــش 
مثبت شده است، در دو، سه روز پيش از عالمت دار و ايزوله 

شدن با چه كساني در تماس نزديك بوده است.
رديابان تماس با يافتن اين افراد و ارتبــاط تلفني با آنها 
مي توانند وضعيت شــان را بررســي كنند و بر حســب 
عالمت دار بودن افــراد و قرار گرفتنشــان در گروه هاي 
پرخطر مثال ســالمندان به آنها توصيه كنند براي ۱۴روز 
خودشــان را در خانه ايزوله كنند. افرادي كه عالمت دار 
هستند يا بعدا عالمت دار مي شوند، به نوبه  خود وارد روند 
رديابي تماس مي شــوند و اين كار به همين ترتيب ادامه 

مي يابد.
البته انجام ايــن اقدامات به لشــگري از رديابان تماس و 

آزمايش كردن گسترده نياز دارد.
يك نمونه موفق از رديابي تماس را مي توان در شيوع كرونا 
در كره جنوبي ديد كه منشــأ اوليه آن يك گروه مذهبي بود 
كه اعضاي آن به 2۰۰هزار نفر مي رسيد. تيم هاي بزرگي از 
رديابان تماس به يافتن همــه تماس هاي اين گروه مذهبي 
پرداختند و با يافتن افراد آلوده آنها را قرنطينه كردند. نتيجه 
اين اقدامات اين بود كه كره جنوبي توانست شيوع كرونا را در 

اين كشور به شكل كارآمد مهار كند.

رفتار با كودكان مبتال به اختالالت تيك
تيك هــا حــركات يــا صداهاي 
غيرعادي و اضافه اي هســتند كه 
در طــول روز و در فواصل زماني 
مختلــف به صــورت ناگهانــي، 
كوتاه مدت و بــدون ريتم خاصي 
تكرار مي شــوند و 2 نوع دارند كه 
شــامل تيك هاي حركتــي مانند 

پلك زدن، باال انداختن شــانه، تكان دادن ناگهاني ســر و 
شكلك در آوردن و تيك هاي صوتي مانند صاف كردن گلو، 
باالكشــيدن بيني، ســرفه كردن، جيغ زدن و حتي تكرار 

كلمات مستهجن است.
الزم است والدين كودكان مبتال به نكات زير توجه كنند: 

 وجود عالئم تيك ناشي از يك اختالل بوده و عمدي 
و به قصد آزار و تمسخر يا لجبازي با شما يا ديگران 1

نيست.
 علــت تيــك مجموعــه اي از عوامــل ژنتيك و 

آسيب هايي هستند كه حين بارداري، زايمان يا پس 2
از آن سبب اختالالتي در ساختار يا عملكرد مغز شده اند.

 سير تيك ها نوسان دار اســت، يعني ممكن است 
دوره هايي از كاهش و حتي بهبودي و دوره هايي از 3

تشديد داشته باشند.
 معموالً با افزايش ســن از ۱۵ سالگي به بعد انتظار 

كاهش و حتي بهبودي كامل مي رود.4
 وقتي كودك دچار تيك مي شــود، از واكنش هاي 

هيجاني مثل سرزنش و تحقير كودك يا درخواست 5
از كودك براي توقف تيك ها خودداري كنيد، زيرا ســبب 

تنش و تشديد تيك ها مي شود.
 برخي كودكان مي توانند براي چند دقيقه تا چند 

ساعت تيك ها را مهار و كنترل كنند ولي اين توانايي 6
نشانه ارادي و عمدي بودن تيك ها نيست و معموالً به دليل 
خســتگي ذهني ناشــي از اين كار، تيك ها حتي با شدت 

بيشتري بر مي گردند.
 بروز تيك ها در كالس درس مي تواند سبب واكنش 

منفي معلم، ساير دانش آموزان و والدين آنها شود كه 7
نيازمند مداخالت خاصي است.

شــايد كودك عالوه بر اختالالت تيك، اختالالت 
همراه ديگري داشته باشد كه حتي بيشتر از خود 8

تيك ها تأثير منفي روي عملكرد كودك دارند؛ بنابراين يك 
ارزيابي كامل تشخيصي مهم است.

 درمان ها و راهكارهاي مختلف دارويي و غير دارويي 
براي اختالل هاي تيك وجــود دارد و براي ارزيابي 9

تشخيصي دقيق و درمان، مشــورت با روانپزشك كودك و 
نوجوان توصيه مي شود.

مزدور 
رمان »مزدور« نوشــته هاوارد 
فاست با ترجمه مهدي غبرائي از 

سوي نشر خزه منتشر شد.
ايــن رمان، ماجــراي مزدوران 
آلمانــي اســت كه از ســوي 
انگليســي ها اجيــر شــده اند. 
آنها يــك روســتايي خل وضع 

را در نبردهــاي داخلي آمريكا به 
دار مي كشــند و همين اتفاق، آتش خشــم و انتقام 
آمريكايي ها را شعله ور مي كند. اما درست وسط اين 
كارزار و هياهو، عشقي نابهنگام شكل مي گيرد و حاال 
مسئله اين است: چگونه مي توان عاشق دشمن شد؟

هاوارد فاســت، نويسنده سرشــناس آمريكايي، در 
»مزدور« داستاني را تعريف مي كند كه حكايت همه  
دوران ها خاصه زمانه  ماســت. حكايت مزدوراني كه 
به طمع نان، پا را از دايره  اخــالق بيرون مي گذارند 
و ستمگري مي كنند، اما خودشان قرباني اند. قرباني 
فقري كه بيشتر فرهنگي اســت و در نهايت، قرباني 
خشونت و بدخويي ديگراني كه جواب بدي را فقط 

با بدي مي دهند.
اين رمان برجسته نخستين بار سال۱363 از سوي 
انتشــاراتي هاي نيلوفر و الفبا منتشر شد، ولي پس 
از آن ديگر انتشــار نيافت تا اينكه بعد از 36سال با 
ويرايش تازه  مترجم - كه حاال از پيشكسوتان عرصه  
ترجمه  در ايران است - از سوي نشر خزه مجددا به 

چاپ رسيد.
در بخشي از رمان »مزدور« مي خوانيم: »در اينجا، در 
اين بهار زيبا و ديرپا، ترسناك ترين درام در حال اجرا 
بود؛ مردي را داشتند محاكمه مي كردند كه موضوع 
مرگ و حياتش در ميان بود و نه هر مردي، بلكه يكي 
از كساني كه در آن ســال هاي عجيب، كينه و نفرت 
همــگان را برمي انگيخت: يعني يك مزدور. شــايد 
سرنوشت غم انگيز ما چنين بود كه جنگ اين همه از 
ما دور باشد، چون با تمام درنده خويي و پوچي جنگ، 
درگيري هركسي در آن، نه تنها بدترين صفاتش را 
آشكار مي ســازد، بلكه بهترين خصوصياتش را نيز 
مي پروراند و همين جاســت كه همراه با بي رحمي 
ترحم و شفقت نيز به وجود مي آيد. در اينجا دشمن 
مردي تنها بود كــه اصال مرد نبود، بلكه پســربچه  
بدبخت و يتيمي بود كه هزاران مايل از خانه و كاشانه  

خود دور افتاده بود.«
اين رمان در ۱۹2صفحه با بهــاي 2۵هزار تومان به 

كتابفروشي ها راه يافته است.

معرفي نفرات برتر »كرونا ويروس شاخدار« 
هم داستان، همزمان با آغاز تعطيالت آغاز سال كه با خانه نشيني بيشتر شهروندان 

كشور همراه بود مسابقه داستانك نويسي »كرونا ويروس شاخدار« را برگزار كرد.
به گزارش همشهري، اين مسابقه با هدف تشويق شهروندان به اجراي فاصله گذاري 
اجتماعي و ترغيب نويسندگان جوان به بهينه سازي اوقات خانه نشيني برگزار شد و 
از يكم تا چهاردهم فروردين ۱۱۵داســتانك ۵۰ تا ۷۰ كلمه اي به هم داستان رسيد 
و به داوري گذاشته شــد كه به زودي نفرات برتر معرفي خواهند شد. جايزه نفر اول: 
3۰۰هزار تومن پول نقد به همراه 3 جلد كتاب داستان. جايزه نفر دوم: ۱۰۰هزارتومان 
پول نقد به همراه 3جلد كتاب داســتان و جايزه نفر سوم: 3جلد كتاب داستان است. 
هم داستان رسانه      ادبيات داستاني است كه به داستان در همه ژانرها و انتشار داستان 

كوتاه و داستانك و نقد و نگاه نظري در حوزه داستان مي پردازد.

دريچه

استفاده شركت هاي بزرگ از دوربين هاي حرارتي
شــركت هاي بزرگ دنيا مانند شركت 
آمــازون از اين پس به صــورت دائمي 
ورودي ســاختمان هاي خــود را بــه 
دوربين هاي حرارتي خــودكار مجهز 
مي كننــد. به گــزارش بي بي ســي، 
كارمندان آمازون در دست كم ۵۰ مركز 
اين شركت در آمريكا به ويروس كرونا 

آلوده شده اند و بسياري از آنها مي گويند فاصله گيري فيزيكي در ساختمان ها و 
سوله هاي توزيع آمازون ممكن نيست. اين در حالي است كه دوربين هاي حرارتي 
مي توانند كســاني را كه حرارت بدن شــان باالتر از ديگران است، از ميان جمع 
اطراف آنها تشخيص دهند و آنطور كه گزارش شــده، مي توانند از دستگاه هاي 
تب سنج كه از نزديك كردن به پيشــاني افراد درجه حرارت آنها را مي سنجد، 

كارآمدتر عمل كنند. 

دانستني ها

تشخيص كرونا در60ثانيه
محققــان انجمن شــيمي آمريكا يك 
حســگر زيســتي مبتني بــر فناوري 
ترانزيســتور اثر ميداني ساخته اند كه 
قادر اســت ويروس كرونا را با استفاده 
از نمونه مخاط بيني در مدتي كمتر از 
يك دقيقه تشــخيص دهد. به گزارش 
ســاينس ديلي، ترانزيســتورهاي اثر 

ميداني دسته اي از ترانزيستورها هســتند كه كنترل جريان در آنها توسط يك 
ميدان الكتريكي انجام مي شــود و فقط يك نوع حامل بار مانند الكترون آزاد در 
ايجاد جريان الكتريكي دخالت دارد. اين ترانزيستورها در واقع يك ابزار حساس به 
ولتاژ هستند و محققان با استفاده از همين خصوصيت توانسته اند وجود ويروس را 

در نمونه مخاط بيني )Nasal mucosa( افراد تشخيص دهند.

سالمت

2۰ سال پيش 

همشهري 3ارديبهشت۱3۷۹
 افزايش يارانه اختصاصي به

 كاال برگ  هاي كارگري 
با حمايــت دولت يارانــه كاالبرگ كارگــري نزديك به 
دوبرابرشــده اســت. مديركل ســهام وزارت كار و امور 
اجتماعي در همايش آشنايي كارگران با واگذاري سهام 
كارخانه هاي بزرگ و مشــاركت آنان در توسعه اقتصادي 
در اروميه با بيان اين مطلب افزود: تالش بر اين است كه 
كاالهاي يارانه اي كارگران در اسرع وقت تامين شود كه در 
اين صورت توزيع بن كاال به روز خواهد شد. حميدي گفت: 
هم اكنون با حمايت مالي دولت يارانه كاالبرگ كارگري از 

8۰ميليارد ريال به ۱۵۰ميليارد ريال رسيده است.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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