
انگار در جامعه ما جدايي و انفكاك ميان فلسفه تاسيس يك 
پديده، با آنچه در بعد آن رخ مي دهد و البته شباهت چنداني با 
اصل تكامل ندارد به يك اصل بديهي و عام تبديل شده است.

مســئوالن و مقامات دائما و در تريبون هاي متعدد عنوان مي كنند كه هدف از تاســيس 
مدارس و مراكــز غيردولتي در كنار صرفه جويي براي دولــت، افزايش كيفيت و تحول و 
پيشرفت در نظام آموزشي كشور است.مي گويند هدف اصلي تشكيل مدارس غيردولتي، 
توسعه عدالت آموزشي است و در راستاي توسعه و ترويج »اين نوع مدارس« به دنبال تثبيت 
پارادايم هاي خويش مبني بر تقويت و توسعه بخش غيردولتي در آموزش و پرورش هستند.

اما پرسش اين است كه آيا طراحان و توسعه دهندگان اين گونه نظريات مي توانند داليل 
متقن و پژوهش هاي كاربردي و مستقلي جدا از نهادهاي حكومتي و دولتي براي اثبات و 

اقناع آن ارائه كنند؟
در نشست هاي رسانه اي مسئوالن اين سازمان نيز محوريت اكثريت پرسش ها بر موضوع 
»شهريه« و نيز آسيب هاي مدارس الكچري كه به نوعي ورژن جهش يافته اين نوع مدارس 

با وضعيت خاص خود است تقليل يافته است.
رئيس سازمان مدارس غيردولتي تيرماه 98اعالم كرد كه مدارس غيردولتي به لحاظ تامين 
نيروي انســاني، فضا و تجهيزات بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان براي آموزش  و پرورش و 

دولت صرفه جويي مالي داشته اند.
اين ميزان مبلغ تقريبا و با اختالف كمي با بودجه ساالنه وزارت آموزش و پرورش برابري 

مي كند. اين در حالي اســت كه به گفته همين مســئوالن ، مدارس غيرانتفاعي كمتر از 
1۵درصد و حدود 13درصد از كل مدارس كشور را تشكيل مي دهند.

آيا اين تناسب منطقي مي تواند منطقي باشد ؟
به عبارت ديگر، آيا 13درصد مدارس كشور براي آموزش و پرورش و كشور بيش از ۴۵هزار 

ميليارد تومان خرج دارند ؟
اگر چنين است پس تكليف عدالت آموزشي كه كليد واژه اين مسئوالن براي توجيه وجودي 

اين گونه مدارس است چه مي شود ؟
پژوهش هايي كه اخيرا و در جهاد دانشگاهي تهران انجام شده است تصريح مي كنند كه:

مدارس غيردولتــي نيازمند نظارت دقيق اند كه بايد همراه بــا اقدامات الزم براي اصالح 
نگرش منفي مردم به اين نوع مدارس مورد توجه جدي قرار گيرد. مجوزهاي تاسيس آن 
نيز بايد به افراد ذي صالح تعلق گيرد. در واقع گسترش بدون فراهم آوري زيرساخت هاي 
الزم در موضوع كلي » تنوع مدارس« كه مدارس غيرانتفاعي نيز زيرمجموعه آنهاســت 
موجب شكل گيري و فربه شدن »رويكرد اقتصادي « به آموزش شده است و اين رويكرد 
در بلندمدت تنزل كيفيت آموزشي و تربيتي ســطوح مختلف آموزش و پرورش را در پي 

داشته است.
تنها برون داد اين نوع مدارس را شايد بتوان در آوردگاه »كنكور« جست.

عرصه اي كه فلسفه حضور و اســتمرارش با پرســش هاي جدي و اما و اگرهاي فراواني 
روبه روست متأسفانه و به غلط موجب قضاوت و ارزيابي در مورد آيتم هاي مورد قبول در 
نظام هاي آموزشي توسعه يافته و تعميم نادرست و بي مورد آن به مدارس غيرانتفاعي در 

نظام آموزشي ايران شده است.
برخي و شايد بسياري از كارشناسان درخشش گلخانه اي دانش آموزان در كنكور را معياري 

براي صحيح بودن راندمان آموزشــي و حتي فلســفه آن مي دانند؛ 
درحالي كه واقعا چنين نيست و معيار براي موفقيت و اثربخش بودن 

يك نظام آموزشي را مي توان در نگاهي ديگر و البته متفاوت با » بينش روزمره « و فرضا در 
كسب مهارت هاي زندگي و تربيت شهروندان مسئول و پرسشگر دانست.

رقابت 3قدرت جهاني براي ساخت واكسن كرونا
23درحالي كه اتحاديه اروپا و گروه20 تالش جمعي با جمع آوري كمك مالي براي دستيابي به واكسن آغاز كرده اند، چين و آمريكا جداگانه مشغول اين كار هستند

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7935  WED  MAY.6 24صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2020  24صفحه شماره 7935   سال بيست و هشتم 12   رمضان  1441  چهارشنبه 17  ارديبهشت 1399 
سوت زنان؛ در برابر فساد  

 نقشه وكال 
براي حقوقدانان

اخراج در ميانه بحران

ترمز صعود بورس 
كشيده شد

نمايندگان مجلس طرحــي را آماده 
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شوراي نگهبان را تغيير دهند
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يادداشت
حميدرضا  اسالمي  ؛ عضو شوراي سردبيري

ستاد ملي مقابله با كرونا پس از شروع همه گيري اين 
بيماري در ايران در نحوه اطالع رساني خود، تغيير 
اساسي داد و در اعالم آمار روزانه به تعداد مبتاليان، درگذشتگان و بهبوديافتگان 
هر روز اكتفا كرد و همه نهادهاي ذيربط را از اعالم آمارهاي جداگانه و يا بخشي 
برحذر داشــت تا آنجا كه گفته مي شــود، برخي مقامات بهداشتي بابت اعالم 
آمارهايي كه مورد تأييد وزارت بهداشــت نبوده از كار بركنار شــده اند. دليل 
يا داليل ضرورت اعالم آمار واحد و رســمي واضح است، اما از آن واضح تر حق 
رسانه ها براي دسترســي به منابع اين آمارها و راســتي آزمايي آنهاست. اين 
دسترسي بيش از همه به نفع وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كروناست. 
اين دسترسي باعث مي شود اعتماد عمومي به آمارها افزايش يابد و به تبع آن 

زمينه مناسب اجتماعي براي پذيرش تصميم هاي ستاد بيشتر فراهم شود.
در همين موضوع وزارت بهداشــت بنا به داليلي كه چندان روشــن نيست از 
اعالم آمار تفكيكي استان ها و شهرها خودداري مي كند. اگر اين عدم  اعالم طي 
تعطيالت نوروزي وجهي داشــت، اكنون اين كار مطلقا بي معناست. دانستن 
وضعيت شــهرها و اســتان ها از حيث ابتال و ميزان مرگ ومير نه تنها يك حق 
است، بلكه نتايج مثبت مشــهودي خواهد داشت. اين فرض كه اعالم وضعيت 
بهتر يا سفيد برخي شهرها، باعث موج سفر به آن شهرها مي شود از اساس قابل 
اعتنا نيست. مردم به طور معمول در شهر خود زندگي مي كنند و شغلي دارند و 
امكان اين نوع تغيير محل زندگي در عالم واقع وجود ندارد و سفر براي تفريح 
هم شرايطي مي طلبد كه اكنون مهيا نيست. اعالم وضعيت شهرها اگر در مورد 
شهرهاي با وضعيت سفيد، خطر كم توجهي و سهل انگاري را افزايش مي دهد 
)كه مي توان با افزايش هشدار و كار تبليغي و فرهنگي آن را مديريت كرد( در 
مورد شهرهاي با وضعيت زرد و قرمز باعث هوشياري مردم و تشديد مراقبت هاي 
بهداشتي از سوي ساكنان خواهد شد. روند رو به رشد مبتاليان در يك شهر مثل 
برخي شهرهاي خوزستان باعث توجه عمومي به رعايت بهداشت و فاصله گذاري 
شده و پيش از رسيدن به وضعيت قرمز موجب كند شدن روند گسترش بيماري 
خواهد شد. اين امر باعث مي شود مردم استان و كشور به يكباره با خبر تشديد 

مقررات سخت گيرانه در يك نقطه از كشور روبه رو نشوند.
از آنجا كه ارتباطات اجتماعي در شهرهاي كوچك بيشتر است و مردم بيشتر از 
حال و روز هم خبر دارند، تأييد آمار روزانه رسمي توسط اهالي آن شهر موجب 

افزايش اعتماد عمومي به آمارهاي كلي هم خواهد شد.
به نظر مي رسد اكنون زمان مناسبي براي تجديد نظر در تصميم اتخاذ شده براي 

شيوه اطالع رساني و اعالم آمارهاي وزارت بهداشت است.

 زماني براي بازنگري 
در شيوه اطالع رساني كرونا

ايجاد غرفه هاي عرضه ماسك در 52ايستگاه مترو 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از افزايش غرفه هاي عرضه ماسك با 
قيمت مصوب در ۵2ايستگاه متروي تهران و حومه خبر داد. به گزارش همشهري، فرنوش 
نوبخت با اشاره به اجباري شدن استفاده از ماسك در متروي تهران گفت: از روز شنبه 
)13ارديبهشت ماه( در مرحله اول 2۵ايستگاه منتخب اقدام به عرضه ماسك كردند و 
با توجه به تقاضاي شهروندان و مســافران، اين غرفه ها در ۵2ايستگاه متروي تهران و 
حومه فعال شدند. او افزود: اين كار با محوريت وزارت صمت، شهرداري تهران و معاونت 
حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران و با همكاري اتاق اصناف تهران و اتحاديه پوشاك 
تهران اجرا مي شود. محمود ترفع ، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران نيز از 

فروش ماسك در 3۵ايستگاه از خطوط اتوبوسراني تهران تا پايان هفته خبر داد.

ديدگاه
محمد ساالري؛رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران

بيش از 2دهه است كه ريشه مشكالت كالنشهر تهران و 
ساير كالنشهرهاي كشور را پديده اي به نام شهرفروشي 
معرفي مي كنند. شهرفروشي به زبان ساده يعني فروش منابع و دارايي هاي عمومي 
شهر به منظور كسب درآمد شهرداري و صرف اين درآمد براي اداره شهر. به عبارتي 
شهر را مي فروشيم تا آن را اداره كنيم. همين پديده باعث شده بارگذاري بي حساب 
و كتابي در شهر صورت بگيرد كه نهايتا منجر به ترافيك سرسام آور و آلودگي هوا و 
كمبود سرانه هاي خدماتي در شهر شده است. شهرفروشي اما نتيجه تخلف جزئي يك 
شهردار نيست، بلكه شيوه اي است كه نظامات تصميم گيري كشور و سازوكارهايش 
در اداره شهرها آن را اقتضا مي كرده است. براي ريشه يابي موضوع بايد به اواخر دهه60 
بازگرديم؛ زماني كه قانوني موسوم به خودكفايي شهرداري ها تصويب شد. به موجب 
اين قانون شهرداري هاي كالنشهرها موظف شدند از اين به بعد خودشان درآمدشان 
را تأمين كنند و ديگر از دولت بودجه اي نگيرند. البته در همين قانون دولت موظف 
شد كه طي 6 ماه اليحه درآمدهاي پايدار شهري را هم به مجلس بياورد. در دولت دوم 
حسن روحاني اليحه به مجلس ارائه شد، ولي پس از مدتي با مخالفت خود دولت و 
نمايندگان مجلس به تصويب نرسيد و در تقويم بوروكراسي كشور هنوز اين 6ماه بعد 

از 20سال سرنرسيده است.
 با اجراي ناقص اين قانون شهرداري كالنشهرها خود را ناگهان بي پول و تنها يافتند. 
بايد هر طور كه مي شــد براي خود منابع درآمدي دســت و پا مي كردند و گرنه نه 
مي توانســتند حقوق كاركنان خود را بدهند و نه حتي زباله هاي شهر را جمع كنند 
چه برسد به اجراي طرح هاي توسعه شــهري؛ بنابراين تنها راه چاره را در اين ديدند 
كه با فروش تراكم و صدور مجوز براي برخي تغيير كاربري ها يا احداث مراكز تجاري 
بزرگ مقياس ولو اينكه پيوست هاي مطالعاتي نظير پيوست ترافيكي و زيست محيطي 
و اجتماعي را نداشــتند، اقدام كنند. اين راهكار جــواب داد؛ حداقل از نظر مديران 
شهرداري و ســرمايه گذاراني كه با اســتفاده از اين رويكرد به سودهاي كالن دست 
مي يافتند. فايده ديگر شهرفروشي براي مديران شهرداري قدرت بي سابقه اي بود كه 

به دست آورده  بودند.
در اين شيوه جديد امضاي هر مدير و شهردار منطقه حتي، امضايي طاليي بود كه عده 
زيادي از افراد ثروتمند و پرنفوذ را پشت در شهرداري به صف مي كرد. البته مردم عادي 
نيز از طريق اشتغال وسيعي كه در صنعت ساختمان و صنايع وابسته به آن ايجاد شده 
بود از رونق ساخت وساز شهر بي بهره نماندند. هرچند هجوم تقاضاي سرمايه اي به بازار 
مسكن شرايط را براي تقاضاي مصرفي سخت كرد و موجب گراني روزافزون مسكن و 
گسترش حاشيه نشيني شد. ادامه اين روند به نهادينه شدن آن به عنوان يك شيوه اداره 
شهر تبديل شد و شهرداري به اين درآمد مسموم معتاد شد. شهرداري به اين شيوه 
راحت و سريع كسب درآمد كالن عادت كرد و پول هاي بادآورده را نيز با دست ودلبازي 
خرج مي كرد؛ از اجراي پروژه هاي بلندپروازانه و نمايشــي گرفته تا بر عهده گرفتن 
كارهايي كه اگر اصال به نهاد شــهرداري ربط نداشت حداقل جزو اولويت هاي اصلي 
آن نبود. شهرداري شــهر را گران اداره مي كرد و مخارجش آنقدر گزاف بود كه حتي 
فروش تراكم و پروانه تغييــر كاربري و فروش امالك هم ديگــر جوابگوي آن نبود؛ 
بنابراين شهرداري شروع كرد به قرض كردن از سيستم بانكي و گذاشتن بدهي روي 
بدهي. با بحراني شدن اوضاع اقتصاد كالن و ركود در بخش مسكن و از آنجا كه ديگر 
تقريبا چيزي براي فروش باقي نمانده بود، خزانه شهرداري خالي شد و بدهي كالني 
كه ميزانش به سه برابر بودجه ساالنه شهرداري مي رسيد همچون شمشير داموكلس 

بر سرش آونگ شد.
در چنين موقعيتي بود كه شــوراي پنجم بر سر كار آمد؛ آن هم 

با رأي بي نظير مردم كه نشان مي داد شــهروندان تا چه حد از وضع موجود خسته و 
به دنبال شيوه جديدي در مديريت شهر مي گردند.

 توقف شهرفروشي
دستاورد بزرگي است

نگاه
علي پورسليمان ؛ معلم و كارشناس آموزشي

كارنامه غيرشفاف
نگاهي به عملكرد مدارس غيرانتفاعي در زمانه كرونا

گــزارش »همشــهری« از بحــران 
شغلی پرســتاران در بيمارستان های 

بخش خصوصی 

شــاخص كل بــورس تهــران ديروز 
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  اعتراض خانواده ها برای بازگشت شهريه مدارس غيرانتفاعی باال 

گرفته است
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 شهرداران تهران و وين  ديروز در يك گفت وگوي تصويري 
مجازي تجربيات خــود را در مقابله با كرونا به اشــتراك 

گذاشــتند و از يكديگر دعوت كردند تا بازديدي از اين شــهرها داشته باشند. 
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تلفنــي روز سه شــنبه  تمــاس 
رئيـس جـمـهور ايران و نخست وزير ديپلماسي

ژاپن يك سال پس از رفت وآمدهاي 
دوطرف همچنــان بر محور توســعه روابط ميان 
2كشور استوار بود. حسن روحاني و شينزو آبه در 
گفت وگوي تلفني خود از تحريم هاي آمريكا و آثار 
آن بر مقابلــه ايران با ويروس كرونــا و همچنين 
تنش آفريني اخيــر اياالت متحــده در منطقه انتقاد 
كردند. نخســت وزير ژاپن خردادماه سال گذشته در 
سفري به ايران با مقامات كشورمان گفت وگو كرده 
بود و پيام دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا مبني 
بــر مذاكره بــا ايــران را مخابــره كــرده بود. 
آذرماه98حسن روحاني در سفر خود به ژاپن 
تأكيد كرده بود:»از همكاري همه كشــورها 
براي برقــراري صلح و ثبــات در منطقه 

استقبال مي كنيم.«

رئيس جمهور ايران و نخســت وزير ژاپــن در تماس تلفني روز 
سه شنبه  خود توســعه و تعميق روابط دوجانبه را مورد تأكيد 
قرار داده و ابراز اميدواري كردند با اجرايي شدن توافقات قبلي 
شاهد گسترش روابط و همكاري ها به ويژه در زمينه اقتصادي و 
تجاري باشند. رئيس جمهور ايران و نخست وزير ژاپن همچنين 
با اشــاره به ضرورت برقراري صلح، ثبات و آرامش در منطقه و 
جهان، ادامه رايزني ها و تالش ها در اين زمينه را خواستار شده 
و تأكيد كردند: در شرايط فعلي كه ويروس كرونا همه جهان را 
درگير كرده اســت، بايد از تنش ها در همه جهان كاسته شده 
و روابط كشــورها بر مبناي روابط بشردوستانه باشد. براساس 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياســت جمهوري، حسن روحاني 
در اين تماس تلفني با قدرداني از دولــت ژاپن به خاطر كمك 
دوستانه اش به ايران در مقابله با ويروس كرونا، گفت: متأسفانه 
در شرايط سخت مبارزه با كرونا و همچنين تبعات بسيار سخت 
اقتصادي آن، تحريم هاي غيرقانوني آمريــكا عليه ملت ايران 
تشديد شده اســت. او با بيان اينكه براي نجات از اين ويروس 

عالمگير راهي جز همكاري همه كشــورها وجود ندارد، گفت: 
با تشديد تحريم هاي ظالمانه و ضد بشــري آمريكا عليه ايران 
امروز حتي در زمينه تجهيزات پزشــكي و تامين مواد غذايي 
نيز با مشــكالت زيادي مواجه هســتيم. روحاني با بيان اينكه 
در اين شرايط ســخت، همكاري هاي دو دولت ايران و ژاپن در 
خاطره تاريخي ملت هاي ما باقي خواهد ماند، افزود: ما همواره 
به رايزني ها و گفت وگو هاي مشــترك 2 كشور راجع به مسائل 
مورد عالقه ارج مي گذاريم. او همچنين با تأكيد بر ضرورت تداوم 
تالش ها براي كاهش تنش در منطقه و جهان افزود: متأســف 
هستيم كه در هفته هاي اخير شاهد ايجاد تنش از سوي آمريكا 
در عراق و منطقه خليج فــارس بوده ايم و اين درحالي اســت 
كه همواره آغاز تنش ها در منطقه از طرف آمريكا بوده اســت. 
رئيس جمهور در واكنش به ادعاي آمريكايي ها مبني بر آمادگي 
براي كمك به ايران در مقابله بــا ويروس كرونا، تأكيد كرد: اگر 
آمريكايي ها در اين شــرايط كرونا صادق هستند و مي خواهند 
اقدامي انجام دهنــد، تنها راه اين اســت كه بــه تحريم هاي 

غيرقانوني ايران پايان دهند. نخست وزير ژاپن 
نيز در اين گفت وگوي تلفني ضرورت همكاري 
و تالش همه كشــورها براي عبــور از مرحله 
سخت شــيوع ويروس كرونا و بحران اقتصادي 
جهاني ناشــي از آن را مورد تأكيد قــرار داد و 

گفت: اينكه در اين شرايط همچنان شاهد ادامه 
تنش ها در منطقه خاورميانه هستيم، نگران كننده 

است و برقراري صلح و ثبات را در اين منطقه ضروري 
مي دانيم. شــينزو  آبه از ايران به عنوان يك كشور مهم 
و تأثير گذار كه نقش مهمي در برقراري صلح و آرامش 
در منطقه ايفا مي كند نام برد و افزود: توكيو به تالش ها 
و همكاري خود با تهران در اين زمينه ادامه خواهد داد. 
نخست وزير ژاپن افزايش تحريم هاي آمريكا عليه ايران 
در شرايط سخت شيوع ويروس كرونا را نادرست خواند و 
افزود: در اين شرايط اقدامات انسان دوستانه بايد در دستور 

كار همه كشورها باشد.

رئيس جمهور در تماس تلفني نخست وزير ژاپن خواهان توسعه روابط ميان تهران و توكيو شدند

كافه مجلس

پاسخنميداديم،پرروترميشدند
مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس با اشاره به اقدام اخير 
قايق هاي تندروي سپاه در گشتزني اطراف ناو 
آمريكايي، به تسنيم گفت: ناو آمريكايي، مسير 
شناور ايراني را سد كرده و شناور به هر طرفي 
كه مي خواســت برود، ناو آمريكايي جلويش 
مي پيچيد و مسيرش را ســد مي كرد، ديديم 
اگر پاسخ آنها را سر بزنگاه ندهيم، پرروتر شده و 
ممكن است كارهاي ديگري را شروع كنند؛ لذا 
محاصره ناو آمريكايي از سوي قايق هاي ايراني 
درواقع پاسخ به جسارتي بود كه آمريكايي ها 

مرتكب شدند.

استقبالقاليبافازانصرافزاكاني
محمدباقر قاليبــاف، منتخب مــردم تهران 
در مجلس يازدهــم در توييتي با اشــاره به 
كناره گيري عليرضا زاكاني، منتخب مردم قم 
از نامزدي رياست مجلس يازدهم نوشت: »به 
لطف خدا اين مجلس، مجلس كار، همكاري 
و برادري در حل مســائل مردم خواهد بود.« 
عليرضا زاكاني در توييــت كناره گيري خود 
نوشــته بود: »ايجاد تحول و كارآمدســازي 
مجلس به نفع مردم، اهداف مهمي اســت كه 
لزوما با  رياست مجلس به دست نمي آيد. ضمن 
احترام به دعوت برخي همكاران، براي حفظ 
وحدت و انسجام نيروهاي انقالب در مجلس 
يازدهم، اجراي  برنامه تحول را ان شــاء اهلل در 
همكاري و هماهنگي با فــرد فرد نمايندگان 

دنبال خواهم نمود.«

مجلسگامدومانقالب
منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم گفت: 
مجلس يازدهم نخســتين مجلــس گام دوم 
انقالب است و درنظر دارد جهش ايجاد كند، آن 
هم نه تنها در توليد بلكه در همه امور به خصوص 
حوزه آمــوزش و پرورش. به گــزارش فارس، 
عبدالحسين روح االميني درباره نقش مجلس 
يازدهم تصريح كرد: بدنه كارشناســي دولت 
به تنهايي كفايت نمي كنــد و مجلس يازدهم 
نخستين مجلس گام دوم است و درنظر دارد 
جهش ايجاد كند، آن هم نه تنها در توليد بلكه 
در همه امور و به ويژه  آمــوزش و پرورش كه 
بايد به آن به عنوان يك ســرمايه گذاري نگاه 

كرد نه هزينه.

شبههمدركبرخيمنتخبانگيالن
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه 
مدرك تحصيلي تعدادي از منتخبان مجلس 
يازدهم از گيــالن مشــكل دارد، از نهادها و 
دســتگاه هاي ناظــر و اجرايي بــر انتخابات 
خواست اقدامات الزم را در اين باره انجام دهند. 
اسداهلل عباســي به فارس گفت: بايد شك و 
شــبهه در مورد مدرك تحصيلــي منتخبان 
مجلس يازدهم رفع شود؛ اين در حالي است كه 
مدرك تحصيلي منتخب تفرش توانست براي 
جمهوري اســالمي هزينه هاي زيادي داشته 
باشد. بايد دســتگاه هاي نظارتي و امنيتي به 
موضوع مدرك تحصيلي تعدادي از منتخبان 
مجلس يازدهم ورود كرده و با بررســي هاي 
متعدد و اســتعالمات مختلف، مانع از تضييع 

حق آحاد مردم شوند.

اموالتانرابهخاطربورسنفروشيد
مصطفــی كواكبيان در جلســه علنی ديروز 
در تذكری شــفاهی اظهار كرد: صدا و سيما و 
رســانه ها به مردم توصيه نكنند كه اموالشان 
را برای ســرمايه گذاری در بورس بفروشند. 
اگر كسی درآمد اضافی دارد وارد بورس كند 
نه اينكــه اموالش را به فروش برســاند. چون 
ممكن اســت بورس دچار حباب شده و مردم 
ضرر كنند. عده ای معتقدند با انقالب اقتصادی 
مواجهيم و عده ای ديگر آن را حباب می دانند. 
به هر حــال توصيه ام اين اســت كــه مردم 

اموالشان را نفروشند. )ايسنا(

مذاكرهروحانيوآبهدربارهتحريمها
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ســخنگوي قوه قضاييه از صــدور رأي 
محكوميت براي 7نفــر ديگر از متهمان قضايي

بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان 
كه عموما از مجموعه مديريتي هستند، خبر داد و گفت: 
38جلد پرونده بوده و 570صفحه كه رسيدگي به آن 

كار سنگيني محسوب مي شد. 
محمد رضاخاني مديرعامل وقت بانك ســرمايه، ياسر 
ضيايــي شــيركالهي قائم مقام وقت بانــك، خيراهلل 
بيرانوند مديرعامل وقت، بهمن خادم عضو هيأت مديره 
بانك، مهرداد باقري عضو هيأت مديره، پرويز احمدي 
مديرعامل ديگر و عليرضا حيدري پور 7متهمي هستند 
كه غالمحسين اسماعيلي از صدور حكم قطعي براي 
آنها خبر داد. پيش از اين و طي ســال گذشــته، براي 
ده ها نفر از متهمان پرونده فســاد ســرمايه و صندوق 
ذخيره فرهنگيان احكام مجازات سنگين و حبس هاي 

طوالني مدت صادر شده است. 
سيدابراهيم رئيســي طي روزهاي گذشته در جريان 
ديدار با فرهنگيان، گفت: اين پرونده با حدود 20 متهم 
در دادگســتري مورد رســيدگي قرار گرفت و احكام 
نسبت به اين افراد صادر شــد و از پرونده هايي بود كه 
به صورت قاطع مورد رسيدگي قرار گرفت. رئيس قوه 
قضاييه افزود: بخشــي از مبالغي كه از اين صندوق به 
يغما برده شده بود، با حكم دادگاه برگشت و بخش هاي 
ديگر هم با قدرت برگشت داده خواهد شد. پرونده بانك 
سرمايه يا صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از مهم ترين 
پرونده هاي قضايي بود كه برگزاري دادگاه هاي علني آن 
طي سال 98 مورد توجه رسانه ها قرار گرفت؛ پرونده اي 
كه رســول قهرماني، نماينده دادســتان رسيدگي به 
آن را آبروي قوه قضاييه توصيــف كرده بود. پرونده اي 
كه حجم تخلفات مالــي صورت گرفته در آن با ارقامي 

مانند 8هزار ميليارد و 13هــزار ميليارد تومان وصف 
مي شود. اين پرونده داراي متهماني دانه درشت است كه 
برخي از آنها داراي مسئوليت مهم دولتي در دوره هاي 
گذشته بوده و برخي نيز به ســبب آقازادگي و نسبت 
خويشاوندي با مسئوالن شناخته مي شــوند. در اين 
پرونده از وزير سابق گرفته تا داماد وزير و فرزند فرمانده 
ارشــد نظامي به عنوان متهم  حضور دارند؛ متهماني 
كه با پول فرهنگيان، فســادهاي عظيم و جرائم مالي 
گســترده رقم زده و نظام اقتصادي كشور را با اخالل 

عمده مواجه كرده اند.

سايرپروندههاوديگرمتهمان
پرونده فســاد بانك ســرمايه به قدري گسترده است 
كه پس از برگزاري 33جلســه دادگاه براي رسيدگي 
به اتهامات متهمان اصلي اين پرونــده و صدور حكم 
نهايي، هم اكنون پرونده هاي فرعي ديگري در ارتباط 
با اين پرونده بزرگ فســاد در حال رســيدگي بوده و 
هنوز حكم قطعي براي تعدادي از متهمان صادر نشده 
است. سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته اعالم كرد كه 
پرونده 20نفر ديگر به دادگاه كيفري 2 ارســال شده 
است. يكي از متهمان سرشناس پرونده بانك سرمايه، 
سيدمحمد امامي، تهيه كننده ســينما و سريال هاي 
خانگي ازجمله سريال هاي »شاهگوش« و »شهرزاد« 
و شماري از فيلم هاي ديگر اســت. گاهي از او به دليل 
پرداخت دســتمزدهاي كالن به هنرپيشــه ها به عابر 
بانك سينماگران ياد مي شود. امامي از مهرماه سال 97 
در ارتباط با اتهاماتــش در پرونده بانك ســرمايه در 
بازداشت به سر مي برد. نقش او در تخلفات مالي صندوق 
ذخيره فرهنگيان بســيار پررنگ و پيچيده است، اما 
تاكنون به اتهامات او در دادگاه رسيدگي نشده است. 
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته اعالم كرد 
كه كيفرخواســت امامي صادر شده و اين فرد به زودي 

محاكمه مي شود.

نام تعدادي از متهمان كه حكم قطعي براي آنها صادر شده است در جدول زير آمده است:

حكم دادگاهاتهاماتسمت و شهرتنام متهم

حسين هدايتي
پدرخوانده فوتبال ايران / عابربانك 

فوتبال / مالك و مؤسس باشگاه 
استيل آذين

اخالل در نظام اقتصادي كشور از 
طريق وصول تسهيالت كالن

20سال حبس / محروميت دائم از بكارگيري از 
خدمات دولتي و رد مال 488ميليارد تومان

»داماد وزير«، داماد شريعتمداري )وزير هادي رضوي
كار و تعاون(

متهم رديف اول پرونده بانك 
سرمايه / مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كشور

20سال حبس، رد مال، ۷4ضربه شالق و 
محروميت از خدمات دولتي

پرويز كاظمي
وزير سابق

)وزير كار و رفاه در دولت اول 
احمدي نژاد(

اخالل عمده در نظام اقتصادي 
كشور از طريق اخالل در نظام پولي 

و بانكي از طريق خيانت در امانت

20سال حبس، تحمل ۷4ضربه شالق در انظار 
عمومي و محروميت دائمي از مشاغل دولتي

محمدرضا توسلي
اخالل عمده در نظام اقتصادي 

كشور از طريق اخالل در نظام پولي 
و بانكي از طريق خيانت در امانت

 20سال حبس و ۷4ضربه شالق در انظار 
عمومي و همچنين انفصال دائم از مشاغل دولتي 

به طور دائم 

پسر فرمانده / فرزند يكي از فرماندهان عمار صالحي، فرزند عطاءاهلل
ارشد نظامي

معاونت در اخالل در نظام 
اقتصادي و دريافت بخشي از 

تسهيالت به مبلغ يك هزار و ۱00 
ميليارد ريال

۱0 سال حبس و محروميت دائم از خدمات 
دولتي

اخالل در نظام اقتصادي و تحصيل محمدرضا جهانباني
مال نامشروع 

20سال حبس و ۷4ضربه شالق در انظار عمومي 
و محروميت دائم از مشاغل دولتي

معاونت در اخالل در نظام مديرعامل وقت بانك سرمايهمحمد رضاخاني
اقتصادي 

تحمل 20سال حبس تعزيري، ۷4ضربه شالق 
محروميت دائم

معاونت در اخالل در نظام قائم مقام وقت بانك سرمايهياسر ضيايي شيركالهي 
اقتصادي 

تحمل ۱۵سال حبس تعزيري، ۷4ضربه شالق و 
محروميت از خدمات و پرداخت وجوه حاصله

معاونت در اخالل در نظام مديرعامل وقت بانك سرمايهخيراهلل بيرانوند 
اقتصادي 

تحمل ۵سال حبس و ۷4ضربه شالق و 
محروميت دائم از مشاغل دولتي

معاونت در اخالل در نظام عضو هيأت مديره بانكبهمن خادم
تحمل ۵سال حبس و ۷4ضربه شالقاقتصادي 

معاونت در اخالل در نظام عضو هيأت مديره بانكمهرداد باقري
تحمل ۵سال و ۷4 ضربه شالق و محروميت دائماقتصادي 

معاونت در اخالل در نظام مديرعامل وقت بانك سرمايهپرويز احمدي 
اقتصادي 

تحمل ۵سال حبس تعزيري، ۷4ضربه شالق و 
محروميت دائم

معاونت در اخالل در نظام عضو هيأت مديره بانكعليرضا حيدري پور 
اقتصادي 

۱2سال حبس، محروميت دائم و رد مال 
4ميليارد و۶00 ميليون ريال

نفــس مجلس دهــم به 
شــماره افتاده اما همين مجلس

مجلس كــه متهــم به 
ناكارآمــدي و ضعف اســت در آخرين 
روزهــاي حياتــش، گويا بــراي اعاده 
حيثيت برخاسته است. آن طرح اصالح 
قانون انتخابات كه 2روز پيش تصويب 
شد اگرچه نوشدارويي بود بعد از مرگ 
سهراب، اما حداقل، كاري كه مجالس 
ديگر بــه تأخيــر انداختــه بودند در 
وانفساي كرونا مجلس دهم انجام داد. 
ديروز هم علي مطهري در نطقي كه بايد 
آخرين نطقش در 3دوره نمايندگي اش 
باشد از آبروي مجلس دفاع كرد و گفت 
اگر كاري هم در مجلس انجام نمي شود 
به خاطر اين اســت كه نمي گذارند. او 
همچنان گفت كه بيرون از مجلس، ابر و 
باد و مه و خورشــيد دست به دست هم 
داده تا مجلــس ناكارآمــد جلوه كند؛ 
چنانچه از دخالت هاي مجمع ســخن 
گفت؛ از مصوبات شــوراي هماهنگي 
اقتصادي سران كشور حرف به ميان آورد 
و از رد صالحيت ها گفــت و با انتقاد از 
عملكرد شــوراي نگهبــان در موضوع 
بررسي صالحيت ها گفت: خيال نكنيد 
كه مجلــس يازدهم مجلــس مطيعي 
خواهد بود. از ميــان همين نمايندگان 
مجلس يازدهــم افراد حــر و آزاده اي 
خواهنــد بود كــه به رفتارهاي شــما 

اعتراض مي كنند.

حملهبهوزير،انتقادازداماد
علي مطهري، نماينده تهــران با بيان 
اينكــه »ما كــه ديگر از ايــن مجلس 
مي رويــم اما مجلــس يازدهــم اين 
مســائل را دنبــال كند« ابــراز عقيده 
كرد: موضوع ديگر مســئله استيضاح و 
مصلحت ســنجي هايي است كه گاهي 
هيأت رئيسه انجام مي داد و يا موضوع 
تأثيرپذيــري از خارج مجلــس، براي 
مثال استيضاح وزير كشــور را در آبان 
و يا آذرماه مطرح كرديم. وزير كشــور 

مقصر اصلي حوادث آبان اســت كه در 
آن مدت افرادي كشته شدند. ما هم بر 
سر اين موضوع محكم ايستاده بوديم تا 
از حد نصاب نيفتد. از آقاي الريجاني با 
وجود اينكه داماد ما هم هستند انتقاد 
داريم ولي اجازه ندادند كه اين كار انجام 
شود. ابتدا به ما گفته شد اكنون شرايط 
مناسبي براي اين موضوع نيست و آن 
را به بعد از انتخابات موكول كنيد. حاال 
هم گفتند اين موضــوع به دليل كرونا 
عقب بيفتد. هنوز هم دير نشده كه اين 
موضوع را در دستور جلســه بگذاريد، 
همه امضاكنندگان هم پاي امضاي شان 

هستند.

نمايندهمردمهستيم
به گزارش ايسنا، فرزند شهيد مطهري 
ادامه داد: مي گوينــد مجلس ناكارآمد 
اســت. خب نمي گذارند مــا كارمان را 
انجام دهيم. الزم است مجلس يازدهم 
اين مسئله سياست هاي كلي را برطرف 
كند؛ چرا كه مجلس بسته مي شود اين 
سياســت ها همچون قانون اساسي و يا 
متمم قانون اساســي نيست. به مسئله 

آزادي بيان و حقوق ملت اهميت بدهيد. 
شما نماينده كل مردم ايران هستيد نه 
صرفا افرادي كه به شما رأي دادند. شما 
نماينده نظام نيستيد. برخي به اشتباه 
فكر مي كنند كه نماينده نظام هستند 
درصورتي كه شما نماينده مردم هستيد. 
اگر تزاحمي ميان حق نظام و حق مردم 
پيدا شد بايد ببينيد حق با كدام طرف 
است. اينكه به بهاي حفظ نظام حقوق 
افراد ضايع مي شود شما نبايد بي تفاوت 

باشيد.

همهعليهمجلس
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: 
گاهي مي گويند مجلس ناكارآمد است. 
مجلس دهم از مجلس نهم و هشــتم 
ضعيف تر نبوده و در برخــي نقاط هم 
قوي تر بود. اگر كارآمــدي آن ضعيف 
شــده نمي توان نقش عوامل خارجي را 
در اين موضوع ناديــده گرفت. در اوايل 
همين مجلس درباره رد صالحيت بعد 
از رأي مــردم راجع بــه منتخب مردم 
اصفهان استفساريه اي داشتيم. در اين 
خصوص مجلس تصويب كرد كه شوراي 

نگهبان حق ندارد پس از تأييد صالحيت 
و رأي مردم كسي را رد صالحيت كند. 
هنوز مجمع تشخيص مصلحت به اين 

موضوع رسيدگي نكرده است.
مطهري عنوان كرد: شوراي هماهنگي 
اقتصادي ســران ســه قوه نيز دســت 
مجلس را بســت. از سوي ديگر انطباق 
مصوبات مجلس با سياســت هاي كلي 
نظام واقعا خطري اســت كه مجلس را 
تهديد مي كند. اين موضوع چه معنايي 
دارد كه نهادي غيراز شــوراي نگهبان 
مصوبات مجلس را بررســي كند. اين 
موضوع خالف قانون اساسي است. هيچ 
نهادي غيراز شوراي نگهبان نمي تواند 
مصوبات مجلس را در انطباق شــرع و 
قانون اساسي بررســي كند. تشخيص 
انطباق مصوبات با سياست هاي كلي نيز 
با خود مجلس است. هنگامي كه مجلس 
به موضوعي رأي داد ديگر شــما حق 
نداريد آن را بررسي كنيد و با استناد به 
يك سياست مصوبات ما را يك يا 2سال 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام نگه 
داريد. باليي كه بر ســر موضوع پالرمو 

آمد در همين خصوص بود.

رأي محكوميت 7نفر ديگر از متهمان بانك سرمايه صادر شد
تكميلقطعاتپروندهبانكسرمايه

مجلس را ضعيف كردند
آخرين نطق علي مطهري در 12سال نمايندگي

علي مطهري: مي گويند مجلس ناكارآمد است. خب نمي گذارند ما كارمان را انجام دهيم

ت
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اصغرصوفي
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چهارمين جلسه سخنگوي 
شوراي شهر تهران در سال99 گزارش

بــا سيدحســن رســولي، 
خزانه دار و نايب رئيس كميسيون برنامه و 
بودجه شورا مشترك بود. در اين نشست 
خبري كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار 
شد، 2 عضو شــورا از موضوعات و مسائل 
مختلف حوزه مديريت شــهري گفتند. 
تهاتــر بخشــي از بدهي هــاي دولت و 
شــهرداري بــه يكديگر، ضــرورت ارائه 
كمك هاي دولتي به شــهرداري از محل 
صندوق ذخيره ارزي اختصاص يافته به 
بحــران كرونا، شــفافيت و انضباط مالي 
مديريــت شــهري، اصــاح ســاختار 
شهرداري، تشريح بسته محرك اقتصادي 
شــهر و ابهامــات مربــوط بــه جريمه 
26ميليارد توماني شــهرداري از ســوي 
تعزيرات حكومتي، مهم ترين محورهاي 
سخنان 2 عضو شــوراي شهر در نشست 
ديروز بود. اما امضــاي تفاهمنامه ميان 
مديريت شهري و سپاه تهران براي تبديل 
عمارت قاجــاري كاه فرنگي، معروف به 
عمارت عشــرت آبــاد به موزه ســاح، 
نخســتين موضوعي بود كــه علي اعطا، 
سخنگوي شــوراي شــهر تهران در اين 
نشست خبري مجازي مطرح كرد. به گفته 

او، مقدمات امضاي اين تفاهمنامه كه در 
زمينه عمارت كاه فرنگي است، انجام شده 
و به اين ترتيب قرار اســت اين بنا پس از 
مرمت تغيير كاربري پيدا كند. بنابراين، 
يكي از گزينه ها، تبديل عمارت معروف به 
عشرت آباد به موزه ساح است. در ادامه 
اين نشست خبري اما، سيدحسن رسولي 
در كســوت خزانــه دار و نايب رئيــس 
كميســيون برنامــه و بودجــه شــورا، 
برنامه هــاي كميســيون و اقداماتش را 
فرابخشي عنوان كرد؛ برنامه هايي كه در 
حوزه تنظيم برنامه ها و نظارت بر حسن 
اجرا تدويــن شــده اســت. او در ادامه 
صحبت هايش از تغيير و تحول شهرداري 
در ابعاد مختلــف و همچنين از وضعيت 
منابع و مصارف و بدهي هــا در اين دوره 
گفــت. مهم تريــن محورهاي ســخنان 
علي اعطا و سيدحسن رسولي در نشست 
خبــري مشــترك ديــروز را در زيــر 

مي خوانيد:

رسانه ها ذوق زده نشوند
  علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران

انسان محور شدن 
نحــوه اداره شــهر 
موضوعي است كه از 
ابتداي دوره پنجم، 
مورد توجه مديريت 

شهري بوده و ما از ادامه يك روند اشتباه 

كه منجر به فروش ســرمايه هاي آينده 
شــهر جهت انجام پروژه هايي كه معلوم 
نيست چقدر نياز شــهر بوده، پيشگيري 
كرده ايم؛ البته متأســفانه در اكثر شهرها 
اين رويه در جريان بوده اما شوراي شهر 
نگذاشت كه اين روند ادامه پيدا كند و اين 
تنها توجيهي براي انسان محور  كردن شهر 
اســت. در مورد ابهامات جريمه سنگين 
شــهرداري نيز بايد بگويم كه وزير كشور 
اين اختيار را دارد درصورتي كه مصوبات 
مربوط به اخذ عــوارض و بهاي خدمات 
مغاير با ضوابط و مقررات جاري باشد آنها 
را رأســا لغو كند اما درباره جريمه اخير 
ســازمان ورزش اين اتفاق نيفتاده است. 
از اين رو مناســب بود با توجه به شرايط 
شيوع كرونا در كشــور و به ويژه اقداماتي 
كه شــهرداري تهران در بحــث مقابله با 
شيوع ويروس كرونا انجام داده است اين 
موضوع پيش از اباغ، رسانه اي نمي شد. 
اين موضوع مربوط به ســال ١٣9۴ است 
اما برخي رســانه ها ذوق زده شدند و اين 
موضــوع را به كرات تكرار و ايــن ابهام را 
ايجاد كردند كه شــهرداري گرانفروشي 
مي كند؛ درحالي كه بررســي ها نشــان 

مي دهد بــدون اينكــه رأي مذكور اباغ 
شده باشد در آن مقطع، به مصوبه شوراي 
شهر عمل شده است. شــورا مطابق بند 
26 مــاده ٨٠ در حوزه فــروش خدمات 
اين صاحيت را دارد كه به عنوان مرجع 
رســمي قيمت گذاري كند. به هر حال تا 
زماني كه رأي اباغ نشود امكان بررسي 
دقيق تر وجود نــدارد و مناســب تر اين 
بود كه بعد از اباغ رأي رســانه اي شود. 
گفته مي شــود رأي در مرحله اجراست 
اما مشخص نيست رأيي كه اباغ نشده، 

چگونه در مرحله اجراست؟

شهرداري در انتظار كمك كرونايي دولت
  سيدحسن رســولي، خزانه دار 

شوراي شهر تهران
رديف هايــي كــه 
دولت به شهرداري 
بدهي دارد در اسناد 
قانوني باالدســتي 
احصا شــده است؛ 

مانند بدهي سنواتي يا در كمك به تجهيز 
زيرساخت هاي حوزه حمل ونقل عمومي و 
تامين ارز مورد نياز براي اين حوزه. البته 
در ســال اول آغاز به كار دولت، مقرر شد 
سازمان حسابرسي كشور همه اين موارد 
را بررسي كند؛ به طوري كه بيش از 5هزار 
ميليارد تومان تا پايان سال به روش هاي 
مختلف مانند تهاتر و اوراق دريافت شد و 
اين روند همچنان ادامه دارد. بحران كرونا 
ســبب كاهش ۷٠ درصــدي درآمدهاي 
شهرداري شــد. حاال كه دولت ۷5 هزار 
ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي 
بنگاه ها و افرادي كه كار خود را از دســت 
داده اند، اختصــاص داده،   توقع مديريت 
شهري از دولت اين است كه براي كمك به 
بيش از ١٣٠ هزار نفر مزدبگير شهرداري 
كه تا حاال هيچ يك از آنها تعديل نشده اند، 

سهمي اختصاص بدهد.

عملكرد بودجه اي شهرداري تهران
در شهريور ١٣96 براساس سند تحويل 
و تحول 2۴ درصــد درآمدها پايدار و ۷6 
درصد از جنس درآمدهــا ناپايدار بود اما 
براساس آخرين گزارش از عملكرد بودجه 
يا شهرداري اين ســهم 2۴ درصد به ۴١ 
درصد افزايش پيدا كرده است. همچنين، 
برخاف دوره قبلي كه در ســال آخر ١٣ 
هزار نيرو اســتخدام كردند، در اين دوره 
بيش از 6 هزار نفر بــدون اينكه در حق 
كسي ظلمي شود، كاهش داديم كه اين 

روش اصاح طلبي است.
 با توجه بــه بودجه ١٣99 شــهرداري، 
اين نهاد درصورتي كه هر  مــاه 2 هزار و 
5٠٠ ميليارد تومان درآمد كســب كند، 
بودجه اش محقق مي شــود امــا متاثر از 
بحران كرونا و ركود اقتصــادي كه همه 
شهرداري هاي كشــور از دامنه اين آثار 
مخرب در امان نيست، در ٣ماهه نخست 
ســال ١٣99 بايد ۷هزار و 5٠٠ ميليارد 
تومان درآمد كسب و هزينه كنيم. برآورد 
شــده كه حدود 2 هــزار و ٣٠٠ ميليارد 
تومان درآمد كســب شود. حاصل تعامل 
بين شورا و شــهرداري، بســته محرك 
اقتصادي بود. درست اســت كه از ساير 
دستگاه ها و قواي سه گانه كمك مي طلبيم 
اما فكر مي كنيم با اين نقشــه راه بتوان از 
بحران با عــوارض كمتري عبور كرد. اين 
بسته اقتصادي تركيبي از بسته طراحي 
شده اعضاي شــورا و اليحه پيشنهادي 

شهرداري است.

اصالح ساختار شهرداري
 ضوابط نهايــي و تصويب شــده و بعد از 
گذشــت چندســال ايجاد و ادغــام هر 
واحد ســازماني در ســطوح مياني و پايه 
منوط به ضوابطي اســت كه شوراي شهر 
تدوين كرده و به معاون امور اســتخدامي 

رئيس جمهوري ارائه شده است.

در نشست خبري مشترك سخنگو و خزانه دار شورا عنوان شد

رسولي، خزانه دار شوراي شهر تهران: بخشي از طلب هاي 
شهرداري به شيوه تهاتر وصول مي شود كه تاكنون 5هزار 

ميليارد تومان از اين طريق دريافت شده است

 بده بستان دولت 
و شهرداري در مسير تهاتر 

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

بحران كرونا و لزوم  بازنگري در مديريت شهر
جور ديگر بايد ديد

بيماري كرونا باعث شد به اين موضوع 
توجه فراوان به عمل آيد كه شهر در 
شرايط بحراني چگونه بايد اداره شود؟ 
در اين خصوص مي تــوان از زواياي مختلفي به اين مســئله 
پرداخت كه ارزيابي قوانين موجود شهري براي مقابله با بحران 
يكي از آنهاست و از اهميت ويژه اي نيز برخوردار است. در واقع 
بايد گفت يكي از دســتاوردها و نكات اساسي معضل كرونا، 
انديشــيدن دوباره به ضوابط و مقررات جاري در سطح كان 
و حوزه شهرسازي و شيوه اداره شهر اســت. براساس قوانين 
شهرداري و شوراهاي كشــور ما؛ جلوگيري از امراض ساريه، 
شناخت نارسايي ها و برنامه ريزي براي مديريت آنها با همكاري 
ساكنان شهر و تشريك مساعي مؤسسات بهداشت از وظايف 
مديريت شهري است. حال سؤال اين است كه چگونه مي توان 
شهري چون تهران را در برابر بيماري فراگير امروز مديريت كرد 
بدون آنكه مديريت شهري نماد اصلي خدمات رسان در ستاد 

مديريت بحرانش نماينده اي رسمي داشته باشد.
اين بيماري فراگير بهتر نشان داد كه شهرسازي خودرومحور 
و بي توجه به كودكان، زنان، سالمندان، معلوالن و گروه هاي 
خاص فاقد شــاخص هاي تاب آوري اســت و فروشــگاه هاي 
كوچك محلي كارآمدتر از فروشــگاه هاي بزرگ هســتند و 
در آنها بهتر مي توان فاصله گــذاري اجتماعي را رعايت كرد. 
چنان كه خانه هاي بدون طراحي فضاي بازي كودكان، صرفا 
قوطي هاي كبريت انباشته شــده روي هم و همان خانه هاي 
خوابگاهي است. اينگونه مسكن، خانه و منزل از معناي واقعي 
خود تهي شده اند و انگار قالبي فيزيكي و سخت اند كه بي توجه 
به نيازهاي اساسي انسان طراحي و ســاخته مي شوند. وقتي 
براي هر واحد مســكوني، دســت كم جايي براي يك خودرو 
پيش بيني مي كنيم، آيا نمي تــوان براي كودكان يك مجتمع 
مسكوني، حداقلي از فضاي بازي و سرگرمي فراهم آورد؟ پيش 
از اين در پاسخ به ضرورت پيش بيني فضاهاي بازي كودكان 
گفته مي شد كه بوســتان ها و فضاهاي عمومي شهر براي اين 
امر كافي اســت. امروزه و با اين تجربه اثبات شد كه الگوهاي 
شهر دوستدار كودكان و شهر دوستدار سالمند و مشابه آن از 

قابليت هاي اجتماعي باالتري برخوردارند. 
زيرا براســاس نيازهاي گروه هاي اجتماعــي در مقياس هاي 
كوچك و قابل كنتــرل طراحي شــده اند. با توجــه به آنكه 
پيش بيني مي شود رقابت هاي بين كشورها در شكل تهاجمات 
بيولوژيك در آينده احتمال وقوع دارد، بنابراين ضروري است 
ســاختارها و فضاهاي شهري متناســب با اين واقعيت مورد 

بازنگري جدي قرار گيرند.
آنچه مهم است اينكه مديريت هاي شهري به عنوان نمايندگان 
مردم الزم است به سازوكارهاي تازه اي بينديشند و ضوابط و 
مقررات را براساس آن بازنويسي كنند. به عنوان مثال گذاشتن 
مخــازن تفكيك زباله درون ســاختمان ها و حتي دســتگاه 
زباله ســوز و تاسيســات بازچرخاني فاضاب در مجتمع ها و 
محله  ها از آن جمله اســت كه با آن مي توان به مشــاركت در 
مديريت پسماند و كاهش زمان جمع آوري و جابه جايي زباله و 
تضمين سامت شهر و شهروندان به ويژه در زمان بحران رسيد. 
اين كار، سابقه اي تاريخي در كشور ما دارد و تهران نسبت به آن 
بيگانه نيست. در خاطرات يكي از رجال معاصر آمده است كه تا 
همين چنددهه پيش مأموران شهرداري در محات، اگر مقابل 
خانه اي را كثيف مي ديدند، در خانه را مي زدند و از صاحبخانه 
مي خواستند هرچه سريع تر به نظافت مقابل خانه خود بپردازد. 
در همان گزارش آمده است حتي در روزگاري كه برق نيامده 
بود صاحبان خانه چراغي بر سردرخانه مي آويختند و رفتگران 
محله از اين روشنايي مواظبت مي كردند. در مورد اين چراغ ها 
نكته مهم همكاري و مشاركت مردم در آباداني شهر بود. مثا 
تامين سوخت چراغ هاي سردر منازل به عهده صاحبخانه بود و 
روشن و خاموش كردن چراغ را مامور شهرداري به عهده داشت 
كه آن را با نردباني كه همراه داشــت انجام مي داد. به عبارت 
ديگر تسهيل و زمينه سازي  براي مشاركت مؤثر مردم يكي از 
درس هاي كرونا براي تاب آوري شهرها و امروز ماست. مواردي 
همچون رعايت بهداشت فردي، استفاده از پوشش هاي مناسب 
براي دست و دهان و بيني در وسايل نقليه و فضاهاي عمومي و 
چگونگي شركت در مجامع و ضد عفوني كردن محيط پيراموني 

نيز از اين دسته اند.
در سال هاي اخير، ســرمايه گذاري براي ايجاد فروشگاه هاي 
بزرگ تشويق شــده و مجوزهاي فراواني صادر شده است. آيا 
وقت آن نرسيده كه بر رونق كسب وكارهاي محلي بينديشيم و 
از سرمايه هاي كوچك حمايت كنيم؟ پيش ترها توجه بيشتري 
به بازارچه هاي محلي داشتيم كه در نسبت با بازار بزرگ شهر، 
خود را تعريف مي كردند. جز آن اين تجربه بار ديگر به ما يادآور 
مي شود كه پروژه هاي بزرگ شهري و محل اجتماعات عمومي 
بايد داراي پيوست مديريت بحران باشند. همانطور كه پروژه 
عمراني نيازمند پيوست زيســت محيطي است. چنان كه در 
دهه5٠ در برخي تاسيسات مسكوني مدرن شهر تهران اجرا 

شده و نمونه آن را در تهرانگردي ها از نزديك ديده ام.
يك مجتمع فروشگاهي بزرگ نيازمند پيوست مديريت بحران 
است كه در شــرايط دشــوار ضمن برآوردن نيازهاي شهري 

امكان رعايت فواصل اجتماعي را فراهم آورد.
مديريت هــاي شــهري در دوره كنوني نمي تواننــد همانند 
دوره هاي پيشين و شرايط معمول و عادي به شهرها بينديشند 
و الزم است از روش هاي جديد در اداره شهرها بهره گيرند. در 
غير اين صورت به شهرهايي مي مانند كه پر از ساختمان هاي 
به ظاهر زيبا ولي از درون تهي با شهرونداني افسرده و نگران و 

اجتماع گريز خواهند بود.
در اوضاع كنوني الزم اســت تصميمات و سياست ها با نگرش 
جديد و اســتفاده از تجربيات موفق محلي-ملي-جهاني در 
دستيابي به توسعه پايدار و توجه به ســرمايه هاي اجتماعي 
با بهره گيري از ظرفيت هوشمندســازي اتخاذ شــوند و شهر 
دوســتدار طبيعت و همگام با انســان جايگزين شــهرهاي 
خودرومحور و سودمحور شوند. بي شك موفقيت در اين زمينه 
قبل از همه به افزايش مشاركت مردم در اداره شهر و اقناع آنها 

در شرايط بحراني بستگي دارد.

احمد مسجدجامعي
عضو شوراي شهر تهران
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پيش بيني تحقق پذيري بودجه99 شهرداري تهران با ريسك كرونا

سهم تقريبي در منبع درآمدي 
تحقق پذيريمنبع تامين درآمدبودجه

عوارض )ماليات محلي( وصولي 
بنگاه ها، خانواده ها، حدود 65درصدتوسط شهرداري

40درصدفروشگاه ها و...

بنگاه ها، خانواده ها، 3درصدبهاي خدمات
0.5درصدفروشگاه ها و...

ماليات مشترك )عوارض توأم با 
 وصول توسط دولت20درصدماليات بر ارزش افزوده(

10درصد)سازمان امور مالياتي(

كمك ها و اعتبارات دريافتي از 
وابسته به تامين بودجه از دولت5درصددولت )كمك به حمل ونقل عمومي(

سوي دولت
استقراض )انتشار اوراق مشاركت يا 
دريافت وام از افراد حقيقي و حقوقي 

بخش خصوصي( و فروش دارايي ها
نظام بانكي7درصد

تابع ريسك اعتباري 
شهرداري و توان و تمايل 

نظام بانكي

اعضاي جديد شورا همان ابتدا هم قسم شدند 
كه به روند شهرفروشي پايان بدهند هرچند 
كه اين تصميم هزينه هاي فراوان سياســي براي آنها در بر داشته 
باشد. توقف شهرفروشي يعني مديريت شهري اصاح طلب ديگر 
نمي تواند مانند اساف خود پروژه  هاي پرزرق و برق افتتاح كند و با 
پول پاشي در اينجا و آنجا براي خود وجاهت سياسي بخرد. توقف 
شهرفروشي يعني ديگر خبري از استخدام اتوبوسي دوستان و اقوام 

و هم فكران سياسي در شهرداري نخواهد بود.
باري، شوراي شهر پنجم اين انتخاب سخت را كرد و تا به امروز نيز 
پاي آن ايستاده است و اتهام بي دستاورد بودن را نيز مي شنود اما 
دستاورد اساسي اين دوره مديريت شهري يعني توقف شهرفروشي 
و تاش براي اداره شهر از طريق درآمدهاي پايدار را آيندگان بهتر 
درك خواهند كرد. اين اصاح ســاختاري مأموريت غيرممكني 
است كه با مقاومت شوراي شهر پنجم در برابر سخت ترين فشارها 

در حال ممكن شدن است.
برخي از اصاحات صورت گرفته از نوع تغيير نگرش درباره تخلفات 
بود كه به يك عرف و رويه عادي بين مردم و مسئوالن شهر تبديل 
شده بود و اين تغيير نگرش و اقناع مردم و مسئوالن جهت احترام به 
منفعت عمومي كل شهر با گفتمان سازي  و اطاع رساني هاي پي در 
پي صورت گرفت كه قطعا اين امر زمان و انرژي بيشتري از اجراي 

چند پروژه عمراني مي برد. برخي از اصاحات صورت گرفته از نوع 
وضع قوانين پيشگيرانه از شهرفروشي و از طرف ديگر سيستمي 
كردن امور شــهري و وابســته نبودن اجراي قوانين به اشخاص و 
جلوگيري از اعمال سليقه و ارائه بخشنامه ها بود. بيشتر اقدامات 
صورت گرفته در زمينه توقف شهرفروشي طبعا در حوزه شهرسازي 

بوده است كه به برخي از آنها در اين يادداشت اشاره مي كنم.
جمع كردن بســاط امضاهاي طايي با محدود كردن اختيارات 
شهرداري هاي مناطق و اصاح ساختار شوراهاي معماري ازجمله 
اقدامات مهم در اين حوزه بود. شــورا با افزايش فرايند نظارت و 
همچنين الزام شهرداري به انتشــار عمومي اطاعات شهرسازي 
و تاباندن نور شفافيت بر همه مراحل اخذ و صدور پروانه تا حدود 
بسيار زيادي جلوي بروز تخلفات سابق را گرفت، تا آنجا كه كساني 
كه به كسب درآمد نامشروع و خرج آن عادت كرده بودند گفتند در 
دوره جديد مديريت شهري، شهر قفل شده است. البته اين طعنه 
آنها براي ما حكم تحسين و تعريف دارد؛ زيرا نشان مي دهد كه ما 
در مأموريت خود كه توقف روند شهرفروشي است، موفق بوده ايم.

آگاه سازي  و اطاع رســاني بموقع تخلفات به مردم و درخواست 
از افكار عمومي جهت همراهي براي مقابله با فســاد و جهت دهي 
صحيح به مطالبه گري مردم و جلوگيــري از تخلفات و صيانت از 
حقوق عمومي شهر با پشتوانه مطالبات بحق مردم از ديگر مواردي 

بود كه شوراي پنجم بر آن بسيار تأكيد داشت.
اقدام ديگري كه شوراي پنجم انجام داد اصاح آيين نامه واگذاري 
اماك شهرداري بود. پيش از اين شهردار تهران مي توانست اماك 
در اختيار شهرداري را به اشخاص و انجمن ها واگذار كند و در اين 

بين مفاسد گسترده اي اتفاق مي افتاد كه پرونده اماك نجومي از 
آن جمله است. شورا اين اختيار شهردار را محدود كرد و واگذاري 
اماك و دارايي هاي شهرداري را منوط به اجازه شورا كرد. همچنين 
شهرداري را مكلف كرد نســبت به بازپس گيري اماكي كه بدون 
توجيه واگذار شده اند يا پس از واگذاري در كاربري دچار انحراف 
شده اند اقدام كند كه تا امروز بخش زيادي از آنها پس گرفته شده 

و باقي در حال پس گيري است.
اقــدام مهــم ديگــر شــورا در دوره جديــد جلوگيــري از 
بلند مرتبه سازي هاي خاف طرح جامع در تمام مناطق باالخص 
منطقه22 بوده است. در منطقه22 به رغم اينكه مساحت اراضي 
و پارســل ها بزرگ مقياس بود و غالب آنها بايــد ۷٠درصد براي 
تأمين سرانه هاي خدماتي به شهرداري واگذار مي شد و ٣٠درصد 
بارگذاري مطابق طرح تفصيلــي در آنها صورت مي گرفت اما اين 
قاعده درباره ۷٠درصد آنها رعايت نشــد و به جاي اختصاص به 
ســرانه هاي خدماتي به مالكين اراضي و ديگران براي بارگذاري 
فروخته شده اســت. شــهرداري منطقه22 در حال حاضر از فقر 
ســرانه ها به ويژه در حوزه آموزشــي رنج مي برد. براساس طرح 
جامع بــراي اين منطقه جمعيت ٣5٠هزار نفر پيش بيني شــده 
بود كه با توجه به بارگذاري ها و ساخت و سازهاي انجام شده اين 
جمعيت پذيري به 5٠٠هزار نفر رسيد كه هم اكنون ١5٠هزار نفر 
در اين منطقه زندگي مي كنند كه اين يــك پيام دارد و آن اينكه 
مردم تمايلي براي زندگي در ايــن منطقه ندارند و آن هم به دليل 
نبود سرانه هاي خدماتي، بهداشتي، آموزشي و... است. اين منطقه 
از عدم وجود سامانه حمل ونقل عمومي نيز رنج مي برد. با وجود اين 

مشكات در دوره پنجم تاش شــد تا از اراضي باقيمانده صيانت 
شود تا براساس اصول شهرسازي صرف سرانه ها شوند.

نمونه ديگر تاش شوراي شهر براي حفظ فضاي شهر و جلوگيري 
از بارگذاري بيــش از حد يعني بيش از 2ميليــون مترمكعب در 
پادگان٠6 ارتش بود. قرار بود در فضاي گسترده اين پادگان، بيش 
از 2ميليون مترمكعب بارگذاري صورت گيرد كه با ورود شــورا به 
اين قضيه اين ميزان به كمتر از يك چهــارم كاهش يافت و عاوه 
بر آن قرار شــد ۷٠درصد آن در اختيار شهرداري قرار بگيرد تا آن 
را به تأمين ســرانه ها اختصاص دهد. اقدام اصاحي ديگر شورا در 
حوزه شهرسازي و جلوگيري از شهرفروشي متوقف كردن نهضت 
مال سازي هاي بي ضابطه بود. پيش از اين هركس كه صاحب سرمايه 
كاني بود مي توانست با پرداخت پول و جريمه هرجا كه خواست 
مال بسازد. شهرداري هم نســبت به درنظر گرفتن پيوست هاي 
ترافيكي، اجتماعي، زيست محيطي و ... حساسيتي نشان نمي داد. 
به همين دليل است كه مال هاي مرتفع با قابليت جذب جمعيت باال 
در خيابان هايي با عرض 6متر سبز شدند. اما در دوره جديد با اين 
تخلفات به شدت مخالفت شد و حتي نسبت به اصاح مجوزهاي 

گذشته ولو به قيمت تخريب بنا هم كه باشد، اقدام شد.
با انجام اقدامات فوق شوراي پنجم توانست قطار اقتصاد شهر را از 
بيراهه خارج و به ريل درآمدهاي پايدار وارد كند. گرچه همچنان 
راه بسيار سختي باقي مانده و براي دستيابي به درآمدهاي پايدار 
دولت و مجلــس بايد هرچه ســريع تر قانون درآمدهــاي پايدار 
شهرداري ها را مصوب كنند، اما خوشحاليم كه پاي سوگند خود با 

مردم تهران ايستاده ايم.

 شــهرداران تهران و وين ديروز در يك گفت وگوي 
ديپلماسي 

تصويري مجازي تجربيات خود را در مقابله با كرونا به شهري
اشــتراك گذاشــتند و از يكديگر دعوت كردند تا 
بازديدي از اين شهرها داشته باشند. به گزارش همشهري، پيروز 
حناچي، شــهردار تهران در ادامه گفت وگوهــاي آناين خود با 
شــهرداران جهان گفت: تاش كرديم با هوشمندي، سختي اين 
دوران را از دوش شهروندان برداريم. ضمن اينكه تهران با 2ويروس 

همزمان كرونا و تحريم كه دومي سخت تر هم هست مي جنگد.
او با اشاره به دشواري هاي ناشي از تحريم ها در خريد تجهيزات و 
اقام بهداشتي، گفت: با همه ســختي ها تهيه ماسك و تجهيزات 
بهداشتي در شمارگان باال براي شهروندان در اولويت كارهاي ما 

بوده و هست. برخاف چيني ها تمهيدات متفاوتي براي مقابله با 
بيماري كرونا را در پيش گرفتيم؛ پس از خاتمه تعطيات نوروزي 
و ابتداي ســال برنامه فاصله گذاري هوشــمند را اجرا كرديم و با 
همكاري وزارت بهداشت و ثبت اطاعات ۷2ميليون نفر غربالگري 
انجام شد و تنها كســاني كه وضعيت حاد داشتند به بيمارستان 
اعزام شدند. به گفته او با اين تمهيدات ظرفيت آي سي يو كنترل 
شد و شهروندان هم تنها در شرايط خطرناك به بيمارستان ها اعزام 
شدند و با بهره مندي از تجربيات ٨ سال دفاع  مقدس و جنگ، خيلي 
زود با انعطاف پذيري، بخش هاي جديد كرونايي در بيمارستان ها 
راه اندازي شد و افزايش تخت هاي مركزي بيمارستان ها در دستور 
كار قرار گرفــت. حناچي ادامه داد: در روزهــاي اوج بحران كادر 
درمان به صورت ٣شــيفت فعاليت مي كردند؛ حتي برخي از آنها 
جانشــان را در اين راه دادند، اما نتيجه اين فعاليت ها اين شد كه 
خوشــبختانه هم اكنون آمار ابتا و تلفات اين بيماري در كشور 
كاهش يافته است. به طوري كه در برخي بخش هاي كشور وضعيت 

در حال عادي شدن است.
شهردار تهران به ضدعفوني معابر و ناوگان حمل ونقل عمومي اشاره 
كرد و گفت: مطالعات مراكز پزشكي نشان مي دهد كه 5٠درصد 

ابتا در كانشهرها در حوزه هاي قلمرو عمومي و ناوگان حمل ونقل 
عمومي است و به همين دليل اتوبوس ها و متروها در تهران حداقل 
2بار در روز ضدعفوني مي شدند. حناچي در پايان سخنان خود از 

شهردار وين دعوت كرد كه از تهران بازديد كند.
مايكل لودويك، شــهردار وين نيز در اين گفت وگوي تصويري و 
از راه دور در ابتدا با تبريك  ماه مبارك رمضان به شهردار تهران و 
مردم ايران با تأكيد بر رابطه صميمانه تر شهرداران كانشهرها در 
دنيا بدون درنظر گرفتن مواضع سياسي گفت: به نظر من شهرداران 
كانشهرها بدون درنظر گرفتن مسائل سياسي بايد با هم ارتباط 
نزديك و دوســتانه تري داشته باشــند چرا كه اين روابط به نفع 
شهروندان است. شــهردار وين با تمجيد از فعاليت هاي ايران در 
مبارزه با كرونا گفت: تبريك مي گويم كه با اقدامات زياد و متعدد 
تعداد مبتايان و جانباختگان كاهش يافته است. كانشهرها كه 
موتور محرك اقتصادي كشورها هستند و شهرداران اين شهرها 
باالجبار با ازدحام جمعيت مواجه مي شــوند و چاره اي ندارند كه 

فاصله گذاري را با دشواري پيش ببرند.
او با بيان اينكه آمار مبتايان و تلفات كرونا در تهران و وين شبيه 
هم اســت، ادامه داد: يكي از مهم ترين اقدامات وين، كاري شبيه 

تهران بود و اينكه افرادي را كه مبتا و يا مشكوك بودند مستقيم به 
بيمارستان نبرديم و در منازل به درمان اينها رسيدگي كرديم و تنها 
بيماران بسيار سخت و با شرايط بحراني را به بيمارستان برديم. در 
عين حال سعي كرديم تردد و ورود به بيمارستان را سخت كنيم تا 

همكاران بيمارستاني و ساير بيماران مبتا نشوند.
شهردار وين ادامه داد: سعي كرده ايم از تجربه ايتاليا استفاده كنيم 
و در نخستين گام از خانه سالمندان مراقبت كرديم. اقداماتي نظير 
بستن مغازه ها و رستوران ها باعث ايجاد مشكل ديگري شد و اينكه 
اقتصاد ما ضربه خورد و آمار افراد بيكار به شــكل زيادي افزايش 
يافت. درحالي كه به شكل مالي از شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي 
حمايت مي كنيم، در عين حال تاش مي كنيم گام به گام شرايط 
را به حالت عادي برگردانيم و فضاي اقتصادي كشور را جذاب كنيم.

او در پايان از دعوت شهردار تهران از او براي سفر به تهران استقبال 
كرد و گفت كه در نخستين فرصت به تهران سفر خواهد كرد.

شــهردار تهران پيش از اين گفت وگوهاي تصويــري مجازي با 
شهرداران شــهرهاي لندن، رم، استانبول، آنكارا، سئول و مسقط 
داشته و ديپلماسي شهري شــهردار تهران با استقبال و واكنش 
مثبت دستگاه ديپلماسي و مسئوالن كشورمان روبه رو شده است.

انتقال  تجربيات كرونايي تهران؛ 
اين بار با وين

 حناچی: تاش كرديم سختی اين دوران را از دوش 
شهروندان برداريم

ميزان بدهی دولت به شهرداری تهران

محل هایی كه شهرداری از دولت طلب دارد

معادل سازی طلب شهرداری از دولت

۱۵هزار و ۵۱۱ ميليارد تومان
 كل بدهي احصا شده دولت به 

شهرداري

یك ميليارد دالر 
سهم طلب ساالنه شهرداري تهران 

براي توسعه حمل ونقل ريلي

۵هزار ميليارد تومان
 بدهي پرداخت شده در قالب تهاتر و 

اوراق مشاركت

 همه اعداد و رقم هاي عنوان شده به طور 
تقريبي است و صرفا براي معادل سازي  طلب 

شهرداري از دولت آمده است.

حمل ونقل ريلي 

جريمه ها و 
تخلف هاي رانندگي

تتمه سهم دولت 
در يارانه بليت 

اتوبوسراني

بدهي 
نهادهاي نظامي 

و ارگان هاي 
دولتي

سازمان ماليات، تامين اجتماعي، 
اشخاص حقيقي و حقوقي

ناوگان 
اتوبوسراني

بافت 
فرسوده

 يك سوم
 بهاي تمام شده 

بليت مترو

پايان كارهاي 
مربوط به 

ساخت وسازهاي 
دولتي

5هزارميليارد تومان 
براي خريد واگن مترو 
درنظر گرفته شود:

5هزار ميليارد تومان براي 
خريد اتوبوس هاي شهري 
مورد نياز اختصاص يابد: 

و   حدود 34كيلومتر متر
می توان ساخت

5هزار ميليارد تومان 
براي خريد واگن هاي 
مترو اختصاص يابد: 

و  294واگن متر
 می توان تامين كرد 

 294۱ اتوبوس شهری 
می توان خرید 

 توقف شهرفروشي
 دستاورد بزرگي است

ادامه از 
صفحه اول



نوار رشــد شــاخص بــورس ديروز 
تحت تأثير افزايــش عرضه ها پس از بورس

روزها متوقف شد. بورس در مبادالت 
روز سه شنبه حتي تا مرز نزول هم پيش رفت. گمان 
مي رود نزديك شــدن به مرز يك ميليون واحد، كه 
نوعي مرز رواني براي شــاخص بورس محســوب 
مي شــود، علت اين موضوع بوده است. با اين حال 
تحليلگران با استناد به حجم معامالت ديروز بر اين 
باورند كه بازار همچنان پويايي و شادابي اش را حفظ 
خواهد كرد. به گزارش همشــهري، شاخص بورس 
تهران كه از ابتداي امسال تاكنون يك نفس تاخته 
است، ديروز در محدوده يك ميليون واحد مكث كرد 
و تحت تأثير افزايش عرضه سهامداران حقوقي تا مرز 
نزول هم پيــش رفت. گفته مي شــود اين افزايش 
عرضه كه با هدف كاهش هيجــان در بازار صورت 

پذيرفته عامل نيش ترمز ديروز بورس بوده است.

ناگهان نزول
در مبادالت ديروز بازارســهام، شــاخص در همان 
ابتداي صبح شروع به رشــد كرد و تا ساعت9:20، 
16هــزار و 860واحــد رشــد كرد. ايــن موضوع 
موجب شد شاخص بورس در آســتانه عبور از مرز 
يك ميليون واحد قرار بگيرد و به 996هزار برســد 
اما از ســاعت9:30 ناگهان بر حجم فروش ســهام 
اضافه شد و شــاخص بورس شــروع به نزول كرد. 
اين نزول تا آنجا پيش رفت كه شاخص بورس، كل 
رشــد روزانه اش را پس گرفت و در پايان معامالت 
يعني در ســاعت12:30 به همان محدوده ابتداي 
صبح بازگشت. بخشي از داليل نزول بورس عرضه 
گســترده ســهامداران حقوقي و بزرگ بود. برخي 
خبرهاي دريافتي همشــهري حاكي اســت وزير 
اقتصاد و رئيس سازمان بورس با سهامداران حقوقي 
بزرگ براي افزايش حجــم عرضه ها در بازار از قبل 
هماهنگي هايي انجام داده بودنــد. افزايش عرضه 
حقوقي ها در مبادالت روز سه شــنبه هم ناشي از 
همين موضوع بوده اســت. ديروز هم وزير اقتصاد 
نشست هايي را با ســهامداران حقوقي بزرگ براي 

ايجاد تعادل در بازار برگزار كرد.
پيش تر وزير اقتصاد در نشستي كه با عنوان تامين 
مالي بنگاه هــاي اقتصــادي برگزار شــده بود، از 
شركت هاي بزرگ خواســته بود تا در بازار سرمايه 
نقش فعال داشــته باشــند. فرهاد دژپسند درباره 
داليل حضورش در اين نشست گفته بود: اين جلسه 
را با هدف دعوت از بخش خصوصــي براي حضور 
فعال در بازار ســرمايه برگزار كرديم، تا هم تامين 
مالي صورت بگيرد و هم پاســخي بــه دغدغه هاي 
سرمايه گذاران باشد. دژپسند تأكيد كرده بود: عالوه 
بر بخش خصوصي جلســه اي با شركت هاي بزرگ 
خواهيم داشت، دولت اعم از همه نهادهاي عمومي 
دولتي برنامه وسيعي در اين مورد دارد و مذاكراتي 
هم با شركت هايي صورت گرفته كه قابليت بااليي 
براي عرضه در بازار سرمايه دارند. وزير اقتصاد اضافه 
كرده بود: در حال برگزاري جلســاتي هستيم تا از 
بخش خصوصي دعوت كنيم شركت هايي كه قابليت 

عرضه دارند را وارد بورس كنند.

فشار باالي تقاضا
با وجود عرضه هاي ســنگين در مبــادالت ديروز، 
بررسي هاي همشهري نشــان مي دهد حجم تقاضا 
براي خريد ســهام در بورس همچنــان به قدري 

باالست كه عرضه هاي سنگين سهام نيز نمي تواند 
به افت هاي سنگين در بورس منجر شود و احتماال 
فقط شاهد مكث يا دوره هاي تنفس در روند صعودي 
شاخص خواهيم بود. داده هاي آماري نشان مي دهد؛ 
ديروز با وجود توقف نوار رشــد شــاخص، ركورد 
تــازه اي از نظر ميــزان معامالت به ثبت رســيد و 
سرمايه گذاران براي نخستين بار در يك روز 21هزار 

و 600ميليارد تومان سهام دادوستد كردند.
اطالعات موجود نشان مي دهد از ابتداي امسال 30 
تا 40هزار ميليارد تومان نقدينگــي تازه وارد بازار 
سهام شده و هر روز بر تعداد سهامداران تازه وارد در 
بورس اضافه مي شود. بر مبناي اطالعات دريافتي در 
40روز گذشته 200هزار سهامدار جديد وارد بورس 
شــده اند كه برابر با يك چهارم سهامداران تازه وارد 
بورس در ســال گذشــته است. اين ســهامداران 
تازه وارد كه تعدادشــان هر روز در حــال افزايش 
اســت، روزانه صدها ميليارد تومان پول تازه با خود 

به بورس مي آورند.
برخي فعاالن بازار بر اين باورنــد در صورت تداوم 
عرضه سهامداران حقوقي اين احتمال وجود دارد كه 
شاخص در مرز يك ميليون واحد متوقف شده و وارد 
يك دوره اصالح چندماهه شود اما مي توان انتظار 
داشت با توجه به ورود حجم زيادي از نقدينگي به 
بازار سهام، احتماال با پايان يافتن دوره اصالح موقت 
شاخص و طي شدن يك دوره تنفس، روند صعودي 
شاخص بورس دوباره از ســر گرفته شود و اين بار 
شــاخص بورس بتواند باقدرت از مرز يك ميليون 
واحد عبور كند. شاخص كل بورس تهران از ابتداي 
ســال تاكنون با يك صعود افراطي 480هزار واحد 
يعني رقمي معادل 95درصد رشــد كرده و اغلب 

كارشناسان و سهامداران حرفه اي از وقوع يك دوره 
اصالح و تنفس در بورس استقبال مي كنند.

حقوقي ها دومينووار عرضه كردند 
وحيــد حســن پور،دبير مديرعامــل كارگــزاري 
صباتامين درباره داليل توقف نوار صعود شاخص در 
مبادالت ديروز و افزايش عرضه سهام گفت: بخش 
عمده عرضه سهام در مبادالت ديروز ناشي از عرضه 
سهامداران حقوقي بود. اين عرضه ها پس از گذشت 
مدت زمان اندكي از زمان بازار، دومينووار به تشكيل 
صف هاي فروش منجر شد و بعد از آن شاهد تشديد 
عرضه ســهامداران خرد بوديم. او در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا عرضه  سهامداران حقوقي، به صورت 
دستوري انجام مي شد؟ گفت: در بازاري كه هيجان 
در آن موج مي زند، شــركت ها اجباري براي عرضه 
ندارند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: شاخص كل 
نيازمند استراحت مقطعي بود تا بازار از هيجان خالي 
شود و اين روند شايد نســبت به رشد هاي هيجاني 

طي ماه هاي گذشته، چندان هم عجيب نباشد.
حسن پوردبير تأكيد كرد: شايد با حجم عرضه هايي 
كه روز سه شنبه مشاهده شــد، شاخص با هيجان 
روز هاي گذشته رشد نكند و گام هاي آرام تري را به 
سوي رشــد بردارد اما نبايد فراموش كرد كه حجم 

نقدينگي بااليي در بازار سرمايه وجود دارد.

نقش حقوقي ها در مبادالت ديروز
مديرعامل كارگزاري حافــظ هم درباره داليل افت 
شاخص بورس در مبادالت ديروز گفت: سهامداران 
حقوقي ديروز به دليل عطشــي كه ظرف ماه هاي 
گذشته در بازار سرمايه ايجاد شــده بود، دست به 
عرضه ســهام زدند تا به عطش خريد ســهامداران 
تازه وارد و موج نقدينگي كه در بازارســرمايه شكل 
گرفته، پاسخ داده شــود. مهرداد خدابخشي ادامه 
داد: پيش بيني ها حاكي از آن بود كه اين جو تا پايان 
معامالت روند منطقي تري به خود بگيرد اما به نظر 
مي رســد روند عرضه ها تا پايان مبادالت امروز هم 
ادامه يابد و البته از روز شــنبه احتمال كاهش روند 

عرضه ها و رشد دوباره شاخص وجود دارد. 
اين فعــال بــازار ســرمايه تأكيد كرد: شــاخص 
يك ميليون واحدي يك اتمســفر روانــي را براي 
تازه وارد هــاي بورس ايجــاد كرده و فعــاالن بازار 
نمي خواهند شاخص تحت ســيطره هيجان، رشد 
را در دامان خود ببيند. به گفته خدابخشــي رشد 
شاخص شايد براي تازه وارد ها جذاب باشد اما بورس 
بايد روند منطقي و البته بــه دور از هيجان كاذب را 

سپري كند.

شاخص كل بورس تهران ديروز با وجود آنكه در ابتداي وقت مبادالت 16هزار و 860واحد رشد 
كرده بود در پايان به همان نقطه آغازين بازگشت

ترمز صعود بورس كشيده شد

شاخص كل بورس تهران ديروز نتوانست از مرز يك ميليون واحد عبور كند.
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   بازار داغ نوبرانه ها
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد نرخ عمده فروشــي هر كيلوگرم گوجه سبز برغان در 
ميدان مركزي ميوه و تره بار 20تا 45هزار تومان و گوجه سبز شمال 10تا 25هزار تومان بود، اما قيمت هر كيلوگرم 
گوجه سبز نوبرانه در ميوه  فروشي هاي سطح شهر تا 80هزار تومان هم رسيد. در كف قيمت گوجه سبزي كه اغلب 
به نظر مي رسد پادرختي است تا سردرختي 40هزار تومان عرضه مي شود. البته به نظر مي رسد تا 10روز آينده و ورود 
موج تازه ميوه هاي نوبرانه، گوجه سبز از صدرنشيني در جدول قيمت هاي بازار ميوه عقب بنشيند. از طرف ديگر با 
اينكه فصل عرضه چغاله بادام به انتها رسيده نرخ خرده فروش هر كيلوگرم چغاله بادام ممتاز هنوز در سطح 70هزار 
تومان باقي مانده؛ موضوعي كه فعاالن بازار ابراز اميدواري مي كنند در بازار گوجه سبز تكرار نشود و به آرامي گوجه 
 سبز هاي ارزان قيمت تر هم از راه برسند. همزمان با گوجه سبز، توت فرنگي هم با وجود وسواس هاي خانوارها بابت 
شيوع كرونا، پرطرفدار است. عمده توت فرنگي هاي موجود در بازار فعال يا محصول جيرفت هستند يا توليد حوالي 
كرج. قيمت توت فرنگي جيرفت اندكي ارزان تر است و بين 20تا 40هزار تومان در هر كيلوگرم فروخته مي شود، 
اما قيمت توت فرنگي كرج بين 35تا 60هزار تومان در نوسان است. در بازار نوبرانه هاي خانواده طالبي هم عالوه 
بر خود طالبي، شاه پسند و ملون هم به بازار آمده اند كه هر كيلوگرم طالبي 4 تا 12هزار تومان و ملون 3 تا 10هزار 

تومان قيمت دارد. شاه پسند هم با قيمت هاي متفاوتي عرضه مي شود.

   آمار سال پرآب
در شرايطي كه امسال هم تاكنون بهار پر بارشي را شاهد بوده ايم، وزير نيرو گفت: بارش ها به طور متوسط 300 ميلي متر 
است كه در مقايسه با متوسط بارش هاي 50 ساله 35 درصد افزايش دارد. او افزود: بارش هاي سال آبي جاري تاكنون به 
نسبت پارسال كه يكي از  ترسال ترين ها در 50 سال اخير بود 7 درصد كاهش دارد. اردكانيان با بيان اينكه مديريت خوبي 
روي مخازن سدها صورت گرفت كه حداكثر بهره برداري را داشته ايم، اعالم كرد: از 51 ميليارد مترمكعب حجم مخازن 
ساخته شده در كشور، اعم از مخازن سدها، چاه نيمه ها و درياچه ها، هم اينك به سبب بارش ها 76 درصد پر است و مقدار 
باقيمانده هم بعضا به عمد و براي تسكين سيالب هاي احتمالي خالي نگه داشته شده است. به گفته او 50 تاالب عمده 
كشور سيراب شده اند و تاالب هاي بزرگي ازجمله تاالب بين المللي هامون در شرايط بسيار خوبي به سرمي برند. وزير نيرو 
توضيح داد: بخشي از اين امر ناشي از بارش هاي سرزميني و بخشي هم از سيالب هاي دريافتي از كشورهاي همسايه است.

  افكار عمومي در انتظار پاسخ شفاف
سياست شكست خورده ارز تك نرخي بر مبناي دالر 4200تومانی كه باعث 
توزيع رانت ارزي گسترده و يارانه ســياه در اقتصاد ايران شده همچنان 
يكي از جدي ترين چالش هاي ارزي كشور اســت و افكار عمومي هم در 
انتظار پاسخي روشن است. پرونده دريافت كنندگان دالرهاي 4200توماني 
سال 97چه خواهد شد و چه مجازاتی در انتظار متخلفان خواهد بود؟ آيا 
دريافت كنندگان دالرهاي 4200توماني حاضر خواهند شد به رفع تعهدات 
ارزي خود اقدام كنند؟ سرنوشــت متخلفان بازداشت شده چه زماني 

مشخص خواهد شد؟

  مراحــل دريافت كد 
ســهامداري به صــورت 

غيرحضوري
مراحل ثبت نام در سامانه سجام در چند 
مرحله انجام مي شود. در گام نخست بايد 
اطالعات مربوط به هويت فرد در سامانه 
ثبت شود. وقتی متقاضي در سامانه سجام 
ثبت نام كرد و اطالعات هويتی آن فرد از 
ثبت احوال كشور، اطالعات بانكی از سامانه 
بانك، اطالعات محل سكونت از اداره پست 
و شماره تلفن او از سامانه شاهكار تطبيق 
داده شد، مراحل بعدي ثبت نام الكترونيك 
در سامانه سجام دنبال مي شود. براي احراز 
هويت مشتريان الزم است تصوير كارت 
ملي متقاضي در سامانه سجام بارگذاري 
شود. هر فرد بايد كارت ملی اش را خودش 
اســكن كرده و تصوير آن را در ســامانه 
بارگذاري كند. اين تصوير بارگذاري شده 
با تصوير كارت ملی موجود نزد ثبت احوال 
مطابقت داده می شــود. وقتی فردي وارد 
سامانه سجام می شود، رمز يكبارمصرفی 
برای او صادر و وارد سيستم مي شود. در 
مرحله اول عكس او با تصوير موجود بر روی 
كارت ملی تطبيق داده می شود. اين تطابق 
مبتنی بر الگوريتم هايی پيچيده اي است و 
ممكن است خطاهايی نيز داشته باشد. در 
گام بعدی از كاربر خواسته می شود از خود 
يك فيلم سلفی بگيرد و متن تصادفی را 
كه در روي سايت ظاهر می شود، بخواند؛ 
در اين مرحله از زوايای مختلف نحوه بيان 
فرد سنجيده می شود و اين با الگويی كه 
گفته شده مقايسه می شود كه آيا اين ويدئو 
به صورت زنده گرفته شده و آيا اين جمله ها 
به طور صحيح گفته شده است يا خير. در 
نهايت كاربر امضايی به صورت الكترونيك 
انجام  می دهد و آن  را برای سجام ارسال 
مي كند. پس از طي ايــن مراحل در كمتر 
از يك ساعت كد ســهامداري متقاضي به 

شماره همراه او ارسال مي شود.

  افزايش عرضه سهامداران حقوقي با هدف 
كاهش هيجان در بازار،عامل نيش ترمز ديروز 

بورس بوده است
  خبرهــاي دريافتــي همشــهري حاكي 
است وزير اقتصاد و رئيس ســازمان بورس با 
سهامداران حقوقي بزرگ، براي افزايش حجم 
عرضه ها در بازار، از قبل هماهنگي هايي انجام 

داده بودند
  ديروز با وجود توقف نوار رشــد شــاخص، 
ركورد تازه اي از نظر ميــزان معامالت به ثبت 
رسيد و ســرمايه گذاران براي نخستين بار در 
يك روز 21هزار و 600ميليارد تومان ســهام 

دادوستد كردند

با وجود آنكه پيش تر اعالم شده بود جلسه تعيين سرنوشت 
دالرهــاي 4200توماني ســال 97، ديروز، سه شــنبه، در ارز

كميسيون برنامه و بودجه مجلس برگزار مي شود، اما آخرين 
پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد برگزاري اين جلسه به هفته آينده 

موكول شده است.
مهرداد الهوتي، نماينده لنگرود و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
در گفت وگو با همشهري اعالم كرد: يكشــنبه گذشته در اين كميسيون 
جلسه اي برگزار شد كه در آن رئيس سازمان برنامه و بودجه و خزانه  دار كل 
كشور گزارش عملكرد بودجه سال 1398را ارائه كردند. در نتيجه بررسي 
گزارش تفريغ بودجه سال 97در دستور كار اين هفته قرار نداشت. او ضمن 
تأييد نكردن ادعاي يكي از نمايندگان مبني بر برگزاري جلسه مشترك 
با حضور كارشناسان ديوان محاسبات با دستگاه هاي اجرايي اعالم كرد: 
براساس آيين نامه داخلي مجلس وقتي هيأت رئيسه بررسي بيشتر يك 
گزارش را به كميســيون تخصصي واگذار مي كند، جلسه اي مشترك با 
حضور نمايندگان دستگاه هاي مختلف برگزار و گزارش نهايي در صحن 
قرائت خواهد شد. الهوتي گفت: پيش از اين يك جلسه مقدماتي با حضور 
رئيس ديوان محاسبات برگزار كرده ايم كه قرار است هفته آينده هم جلسه 
ديگري برگزار شود. به گفته او طبق آيين نامه با حضور كارشناسان ديوان 
محاسبات و دستگاه هاي مربوط نظير بانك مركزي و وزارت صنعت ابعاد 
مختلف بخش ارزي گــزارش تفريغ بودجه 97بررســي و پس از يك ماه 

گزارش آن در صحن علني مجلس خوانده خواهد شد.

تالش براي گرفتن پاسخ 
ديروز تماس خبرنگار همشهري با برخي اعضاي كميسيون برنامه و بودجه 
نتيجه نداشت. تنها نماينده پاسخگو؛ محمد حسيني، عضو اين كميسيون 
و نماينده تفرش بود. اين عضو كميســيون برنامــه و بودجه مجلس در 
گفت وگو با همشــهري اعالم كرد: اين جلسه با هدف جمع  بندي گزارش 
تفريغ بودجه سال 1397با محوريت اختالف كارشناسي بين بانك مركزي 
و ديوان محاسبات برگزار شده كه نتايج نهايي پس از پايان نشست اعالم 
خواهد شــد. او اعالم كرد: بانك مركزي پاســخ قبلي خود را، در واكنش 
به گزارش ديوان محاســبات، به مجلس فرســتاده و قرار است در جلسه 
ادعاهاي هر دو نهاد يعني ديوان محاسبات و بانك مركزي راستي آزمايي 

و تصميم گيري شود.
حسيني با اعالم اينكه پرونده برخي از تخلفات رخ داده به قوه قضاييه ارسال 
مي شود، تأكيد كرد: بانك مركزي گزارشي را، هم به رئيس جمهوري، هم به 
رئيس مجلس و هم به ديوان محاسبات ارسال كرده است. به دستور هيأت 
رئيسه مجلس وظيفه جمع  بندي نهايي اين گزارش به كميسيون برنامه و 
بودجه، به عنوان كميسيون تخصصي، ارجاع داده شده كه منتظر بحث و 

بررسي نهايي هستيم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در عين حال خبر داد ديوان 
مدعي است كه تكليف 4.8ميليارد دالر از ارزهايي كه با نرخ 4200توماني 
در نيمه نخست ســال 1397تخصيص داده شده، روشن نيست اما بانك 
مركزي مدعي است اختالف حساب فقط بر ســر 1.6ميليارد دالر است 
كه طبق گزارش بانك مركزي 830ميليــون دالر از اين رقم به نيازهاي 
خدماتي اختصاص يافته و بخشي از ارزهاي 4200توماني هم به واردات 
كاال مربوط مي شود كه بابت 1.8ميليارد دالر آن هيج كااليي وارد نشده 
اســت؛ بنابراين بانك مركزي مي گويد ادعاي گم شدن 4.8ميليارد دالر 
نادرست است و مورد تأييد بانك مركزي نيست. حسيني افزود: البته بانك 
مركزي در گزارش خود اذعان كرده يكي از داليل رفع نشــدن تعهد ارز 
4200توماني سال 1397مربوط به واردات ماشين  آالت و تجهيزات خطوط 
توليد است كه رفع تعهد آنها قرار اســت در ماه هاي آينده صورت پذيرد. 
نماينده تفرش به همشهري گفت: از نظر بانك مركزي 3.2ميليارد دالر از 
ارزهاي 4200توماني عمال رفع تعهد شده ولي در گزارش ديوان محاسبات 
به آن اشاره نشده زيرا گزارشي كه اين نهاد نظارتي داده معطوف به آذرماه 
پارســال بوده؛ درحالي كه در 6 ماه گذشته برخي واردكنندگان نسبت به 

رفع تعهد خود اقدام كرده اند.

ريشه اختالف كجاست
 به گزارش همشهري، پس از قرائت گزارش ديوان محاسبات مجلس درباره 
تفريغ بودجه سال 97، در نخســتين واكنش، بانك مركزي به ابهام هاي 
مطرح شده پاسخ داد. حسن روحاني، رئيس جمهوري هم گزارش ديوان 
محاسبات درباره گم شدن 4.8ميليارد دالر را 100درصد غلط خواند، اما 
همان زمان، ابراهيم رئيسي در دســتوري قضايي خواستار بررسي ويژه 
گزارش ديوان محاسبات شد كه نشانه هايي از اختالف نظر بر سر سرنوشت 
دالرهاي 420توماني سال 97را در بين قواي سه گانه ظاهر كرد. چند روز 
پس از اوج گرفتن اختالف  نظرها عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، 
به ديدار رئيس قوه قضاييه رفت و گزارشي از دخل و خرج ارزي را ارائه كرد. 
ابراهيم رئيسي با تقدير از تالش هاي بانك مركزي يادآوري كرد: ارز را نبايد 
دست دالل داد و نبايد اجازه داد ارزي كه با تالش هاي بانك مركزي براي 

عبور از تحريم و به سختي به دست مي  آيد حيف و ميل شود.

موضع رسمي رئيس كل بانك مركزي
اما موضع رسمي دولت را بايد در گفته هاي عبدالناصر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي جســت وجو كــرد. او تأكيد مي كند: در ســال 97بيش از 
30ميليارد دالر ارز 4200توماني اختصاص داده شد كه 20ميليارد دالر 
آن به 4ماه نخست سال 97مربوط بود. همتي با بيان اينكه گزارش ديوان 
محاسبات در تاريخ 12آذرماه 98تهيه شده، مي افزايد: پس از اين تاريخ از 
15درصد ارزي كه رفع تعهد نشده بود، 5درصد آن رفع تعهد شده و ميزان 
ارز بالتكليف 4200توماني از 4.8ميليــارد دالر به 3ميليارد دالر كاهش 
يافته؛ در عين حال اينگونه نيســت كه 3ميليارد دالر گم شده باشد بلكه 
برخي دريافت كنندگان ارز به دليل تحريم هنوز نتوانسته اند به رفع تعهد 
ارزي اقدام كنند؛ بخشي از ارزها هم به دليل مشكالت ناشي از ارزشگذاري 
گمرك بالتكليف مانده است. رئيس كل بانك مركزي تأكيد مي كند: پرونده 
واردكنندگاني را كه در مجموع به 1.5ميليارد دالر از تعهداتشــان عمل 
نكرده اند با ذكر اسامي و مشخصات به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال 
كرده ايم كه در دست بررسي است. پروند چند صد ميليون دالر هم جنبه 
كيفري پيدا كرده كه در قوه قضاييه در حال پيگيري است و افراد مرتبط 

در بازداشت به سرمي برند.

با تصويب شــوراي بورس مراحل احراز 
هويت ســهامداران در ســامانه جامع بورس

اطالعات مشتريان بازارسرمايه )سجام( 
براي دريافت كد سهامداري به صورت غيرحضوري و 
الكترونيك انجام مي شــود. اين براي نخستين بار در 
مراجع رســمي ايران اســت كه مراحل احراز هويت 
مشتريان به صورت غيرحضوري انجام مي شود و بازار 

سرمايه در اين كار پيشتاز شده است.
به گزارش همشــهري، موضوع احراز هويت مشتريان 
يكي از موضوعات هزينه بر و كليــدي در همه بازارها 
ازجمله بازار هاي مالي اســت و هزينه هاي زيادي را به 
نهادهاي عمومي و دولتي تحميل مي كند. در بسياري از 
مراكز، مراحل احراز هويت مشتريان بارها و بارها تكرار 
مي شــود. به عنوان مثال در صنعت بانكداري با وجود 
توسعه معامالت الكترونيك، هنوز مراحل احراز هويت 
به صورت نيمه الكترونيك انجام مي شود و مشتريان بايد 
هربار كه به بانك مراجعه مي كنند هويتشان دوباره از 
طريق كارت ملي و شناسنامه احراز شود اما در گامي تازه 
و براي نخستين بار با رأي شوراي بورس، سهامداراني كه 
قصد دارند وارد بازار سرمايه شوند فقط يك بار و آن هم 
به صورت الكترونيك احراز هويت مي شوند گفته مي شود 
اين كار از طريق به كارگيــري يك تكنولوژي پيچيده 
فراهم شده است. به نظر مي رسد شيوع ويروس كرونا و 
همين طور ورود  مشموالن سهام عدالت محرك اصلي 
شوراي بورس براي اتخاذ چنين تصميمي بوده است. 
تاكنون برای جلوگيری از پولشــويی، مراجعه افراد به 

دفاتر پيشخوان دولت الزامی بود.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادی و دارايی در حاشيه 
نشست شوراي بورس گفت: با توجه به شرايط ناشی از 
شيوع ويروس كرونا و جلوگيری از ازدحام جمعيت در 
دفاتر پيشخوان، در شورای بورس مقرر شد تا بورس و 

سامانه سجام برای احراز هويت به صورت غيرحضوری 
و الكترونيــك عمل كرده و كد ســهامداري به صورت 

مجازی صادر شود.

آغاز مراحل اجرايي
همزمان با مصوبه شــوراي بورس بــراي احراز هويت 
ســهامداران، ديروز بالفاصله رئيس سازمان بورس به 
شركت ســپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )ســمات( كه از طريق سامانه ســجام كار احراز 
هويت مشتريان بازار ســرمايه را برعهده دارد، دستور 
دارد مراحل الكترونيكی شــدن احراز هويت و صدور 
كد ســهامداري را براي مشــتريان بازار سرمايه انجام 
دهد. حســن قاليباف اصل، رئيس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار در اين باره گفت: به زودی ســپرده گذاری 
مركزی تمهيداتی را فراهم می كنــد كه بر مبناي آن 
احراز هويت مشتريان بورس در سامانه سجام به صورت 
غيرحضوری و الكترونيك انجام  شود. او با اشاره به اينكه 
تعداد سهامداران بازار سرمايه بيش از 12ميليون نفر 
است، تأكيد كرد: در دفاتر پيشخوان دولت و همچنين 
شركت هاي كارگزاری  بانك های صادرات، آينده و شهر، 
به صدور كد ســهامداري و احراز هويت اقدام می شود 
و متقاضيان سرمايه گذاري به راحتی می توانند از اين 
طريق براي دريافت كد سهامداري اقدام كنند؛ با اين 
حال  به سپرده گذاری مركزی دستور داد ه ايم ظرف يكی 
دو روز آينده به صورت آنالين و غيرحضوری فرآيند احراز 
هويت مشتريان را در سامانه جامع اطالعات مشتريان 
)سجام( انجام دهد. پيش تر محمد ماهيار، مجری طرح 
الكترونيك كردن احراز هويت ســرمايه گذاران بورس 
گفته بود: اگر زيرســاخت های فنی آماده شود تا يك 
هفته ديگر احراز هويت در سامانه سجام غيرحضوری 

خواهد شد.

تعيين سرنوشت دالرهاي 
4200توماني؛ با حكميت مجلس

 سرنوشت دالرهاي 4200توماني هفته آينده 
در نشست كميسيون برنامه و بودجه مجلس روشن مي شود

بازار ميــوه رفته رفتــه رنگ بهاري 
 بازار
به خود مي گيرد. با پايان فصل عرضه ميوه

مركبات زمستاني فصل، ميوه هاي 
تابستاني به آرامي جاي خود را در ميوه فروشي هاي 
سطح شهر پيدا مي كنند. اين روزها كه نوبرانه هايي 
مانند چغاله بادام ديگر به آخر خط رسيده اند، عرضه 
گوجه ســبز، توت فرنگي، طالبي و ملون، البته با 
قيمت هاي گزاف آغاز شــده. حاال بــه گفته اكبر 
ياوري، عضو هيأت مديره اتحاديه بارفروشان ظرف 
10 روز آينده گيــالس، زردآلو و هلو هــم به بازار 

مي رسند.
خبرنگاران همشــهري كه به ميدان مركزي ميوه 
و تره بار تهران و ميوه فروشــي هاي ســطح شهر 
مراجعه  كرده اند مي گويند اگر جيب پرپول نداريد 
ســراغ خريد ميوه نرويد. زيرا در دوره فترت ميان 
پايان فصل عرضه ميوه هاي زمستاني و آغاز عرضه 
ميوه هاي تابستاني، معدود سردرختي ها در بازار با 
قيمت هاي عجيب عرضه مي شوند. فعاالن بازار ميوه 
مي گويند اين رسم هرسال است و در سياه بهار وضع 
قيمت ها از اين بهتر نمي شود؛ البته به نظر مي رسد 
روند صعود قيمت ميوه امسال از ميانگين نرخ هر 
سال تا حد زيادي باالتر است. اسداهلل كارگر، رئيس 
اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران در گفت 
وگو با همشهري دليل باال ماندن نرخ عمده فروشي 
در ميدان مركزي ميوه و تره بــار را كاهش عرضه 
مي داند و مي گويد: قيمت انــواع ميوه هاي بهاري 
نســبت به يك  ماه گذشته ســير صعودي داشته، 
ضمن اينكه نرخ انواع مركبات هم به دليل كاهش 
عرضه تا 30درصدي افزايش يافته اســت. گزارش 
همشهري حاكي است در ميادين ميوه و تره بار فعال 
هر كيلوگرم پرتقال تامسون شمال 10هزار تومان، 
پرتقال رسمي جنوب 8 هزار تومان و پرتقال توسرخ 
10 هزار تومان عرضه مي شــود. به گفته اســداهلل 
كارگر افزايش قيمت ها در ميــدان مركزي ميوه و 
تره بار دليل باال بودن نرخ ميوه در مغازه هاي سطح 
شهر تهران است. رئيس اتحاديه بارفروشان تهران 
مي گويد: قيمت ها در ميدان مركزي ميوه  و تره بار 

نوســان زيادي دارد و از صبح زود تا عصر، چندين 
نرخ مختلف كشف و اعالم مي شود. به گفته كارگر 
ميوه با قيمتي باال به دســت مغازه داران مي رسد؛ 
وگرنــه مغازه دار مجاز اســت، فقط تــا 30درصد 
گران تر از فاكتور خريد، بفروشد. علي حاج  فتحعلي، 
نايب رئيس بارفروشان هم اين نكته را تأييد مي كند 
و مي گويد:  همه نوع ميوه اي از استان هاي مختلف 
به ميدان مركزي ميوه و تره بار ســرازير مي شود و 
براي همه ميوه ها فاكتور صادر مي شــود. حتي در 
مبادي خروجي، فاكتورها را مســئوالن حراست 

كنترل مي كنند.
به گزارش همشهري، افزايش فراينده قيمت ميوه در 
شرايطي است كه به گفته اكبر ياوري، عضو هيأت 
مديره اتحاديه بارفروشان امسال توليد ميوه شرايط 
خوبي دارد و اگر اتفاق خاصــي از نظر آب و هوايي 
نيفتد با فراواني روبه رو خواهيم بود. ياوري توضيح 
مي دهد: امسال به دليل سرد بودن هوا و عقب افتادن 
ميوه هاي سردرختي، قيمت افزايش يافت. به گفته او 
پارسال در همين دوره زماني، گيالس، زردآلو و هلو 
به بازار آمده بود، اما امسال به دليل سردي هوا هنوز 
اين اتفاق نيفتاده اســت. اكبر ياوري در عين حال 
به اين نكته اشاره مي كند كه جدا از بازار نوبرانه ها 
قيمت در بازار ســاير اقالم ضروري خانوارها تا حد 
زيادي منطقي است زيرا به گفته او، در هفته هاي 
اخير عرضه 4قلم اصلي از محصوالت كشــاورزي 
شامل ســيب زميني، پياز، گوجه و خيار افزايش 
داشــته؛ به طوري كه هم اكنون هر كيلوگرم پياز 
1000 تا 2000 تومان، سيب زميني 2000 تومان، 
خيار از 1500 تــا 5000 تومــان و گوجه فرنگي 
بوته اي نيز با قيمت 2000 تا 5000 تومان عرضه 
مي شــود. گزارش هاي دريافتي نشان مي دهد اين 
روزها در جنوب كشور آن قدر خيار و پياز توليد شده 
كه برخي كشاورزان محصول خود را به رودخانه ها 
ريخته اند، گفته مي شود پيازكاران محصول خود را 
با نرخي در حدود يك سوم قيمت تمام شده توليد 
مي فروشند. موضوعي كه احتماال در ماه هاي آينده 

به معضلي در بازار اين محصوالت تبديل شود.

حال و هواي بهاري  در بازار ميوه
 پس از آغاز عرضه نوبرانه گوجه سبز، توت  فرنگي، طالبي، شاه پسند و ملون 

فعاالن بازار ميوه مي گويند تا 10 روز آينده گيالس، زردآلو و هلو هم به بازار مي رسد

تعرفه آب و برق امسال حداكثر 7درصد 
افزايش مي يابد؛ اين خبري است كه رضا انرژي

اردكانيان، وزير نيرو اعالم كرده است. 
به گزارش همشــهري، رضا اردكانيــان وزير نيرو روز 
سه شــنبه در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين 
پرســش كه آيا در ماه هاي پيش رو قرار است افزايش 
قيمت داشته باشيم؟ تأكيد كرد: از 2سال پيش هيأت 
وزيران، با توصيه و تأكيد رئيس جمهوري، وزارت نيرو را 
در افزايش ساالنه تعرفه هاي آب و برق به رقم 7 درصد 
محدود كرده است. اردكانيان توضيح داد: رقم 7درصدي 
افزايش نرخ تعرفه آب و برق با توجه به تورم، بســيار 
پايين تر از ارقام افزايشي مرسوم در خيلي از كاالهاست، 

در نتيجه عمال امسال افزايش تعرفه نخواهيم داشت.

پاداش خوش مصرف ها
به گفته وزير نيرو، امسال كســاني كه كمتر از الگوي 
مصرف در آب و برق استفاده داشته باشند، پاداش هم 
دريافت خواهند كرد. چنان كه در ســال 98، صنعت 
برق، به صنايع بزرگي كه با تغيير ســاعت استفاده از 
برق، براي كمك به خاموشي صفر، در تابستان، كمك 
كردند، 200 ميليارد تومان پاداش داد. او افزود: در بخش 
خانگي هم، به كساني كه كمتر از الگو، مصرف داشتند، 
106 ميليارد تومان پاداش داده شد كه اين پاداش در 
قبوض آنها به صورت اعتباري براي نپرداختن قبض  ماه 

بعد ثبت و ضبط است.

 جريمه بد مصرف ها
اردكانيان در عين حال اعالم كرد: متقابال كساني كه 
به هر دليلي، مصارف باالتــري از الگوي مصرف دارند، 
براساس مصوبه هيأت وزيران از 2سال پيش، مشمول 
افزايش 16 درصدي تعرفه ها هستند. به گفته وزير نيرو، 
اين كار نه با هدف تامين درآمد، بلكه با نيت تشويق اين 
گروه به سمت خوش مصرفي صورت مي گيرد. او تأكيد 
كرد: 70 درصد مشتركان ايراني يا در الگوي مصرف يا 
زير آن هستند و افزايش غير از اين دو رقم تحت هيچ 

شرايطي اعمال نمي شود.

حاشيه هاي حذف قبض كاغذي
در شرايطي كه در ماه هاي گذشته، همزمان با حذف 
قبض هاي كاغذي شــايعاتي مبني بر افزايش چراغ 
خاموش تعرفه آب و برق منتشر شده، رضا اردكانيان 
در واكنش به اين گفته ها، تأكيد كرد: با حذف قبوض 
كاغذي هيچ گونه افزايشــي در تعرفه ها اعمال نشده 
اســت. وزير نيرو با انتقاد از برخي كساني كه با انتشار 
خبرهايي در فضاي مجــازي التهاب ايجاد مي كنند، 
گفت: بارها اعالم كرده ام اگر حتي يك مورد مستند در 
اين زمينه منتشر شود شخصا آن را پيگيري مي كنم. 
وزير نيرو گفت: تاكنون در اين زمينه حتي يك مورد 
هم گزارشي ارائه نشده است. البته به آن معنا نيست 
كه امكانش نباشــد اما مي گويم اگر باشد هم اصالح 

خواهد شد.

افزايش تعرفه آب و برق؛ حداكثر 7 درصد مسير ورود به بورس هموار شد
 متقاضيان سرمايه گذاري در بورس از اين پس مي توانند به صورت الكترونيك 

و غيرحضوري كد سهامداري بگيرند



زهرا رفيعي
خبرنگار

نيمهشبدركانكسمحيطبانيباز محيط 
ميشودوفردينقابزدهبااسلحهپرزيست

واردميشــود.گلولهايبهســمت
محيطبانشليكميشودواوتاحدمرگكتك
ميخورد؛عمرمحيطبانامابــهدنيابودوزنده
ماند.زندهماندتاروايــتكندچطورمتخلفيكه
سالگذشــتهبابرقازكارونماهيميگرفترا
دستگيركردوصيادمتخلفحاالآزاداست؛اوماند
وتيريكهدرارديبهشتسال99بهپايششليك
شــدوبرايهميشــهراهرفتنرابرايشبهامري

دردناكتبديلكرد.
ســيدامينهاديپوركهازســوءقصدشكارچي
خوزســتانيجانســالمبــهدربردبــهجمع
373جانبازيملحقميشودكهبنيادشهيدروال

اداريكارهايشانرابهكنديانجامميدهد.
ســرهنگجمشــيدمحبتخاني،رئيسيگان
حفاظتمحيطزيستدرديداربامحيطبانمجروح
باهمراهينمايندگانتهرانوشوشتردرمجلس،
ازنمايندگانميخواهدكــهازوضعيتحقوقي،
معيشــتيوبيمهايمحيطبانانحمايتبيشترو

جديتريشود.

حقوق محيط بانان لشكري شود 
اســفندماهســالگذشــتهقانــونحمايتاز
محيطبانانوجنگلبانانتصويبشد.نمايندگان
مجلسايراداتيراكهشــوراينگهبانبهاليحه
حمايــتازمحيطبانانوجنگلبانــانواردكرده

بود،رفعكردند.
براســاسايناليحه،ضوابطبهكارگيريســاح
ازســويمأمورانيگانحفاظتمحيطزيستو
جنگلبانيوتكاليفووظايفومســئوليتهاي
كيفريآنهامشخصشــد؛بهطوريكهمأموران
يگانحفاظتمحيطزيستوجنگلبانيكهضابط
خاصقضاييهســتندصرفاًدرچارچوبقانون
بهكارگيريســاحتوســطنيروهايمسلححق
بهكارگيرياسلحهدرانجاموظايفومأموريتهاي
سازمانيخودرادارند.درنتيجهمأمورانمزبوراز
حيثتكاليف،وظايفومســئوليتهايكيفري
ومدنيناشــيازبهكارگيريساحمشمولاين

قانونهستند.
بهرغموجودقانــونحمايــتازمحيطباناناما
جمشيدمحبتخانيدرديداربامحيطبانمجروح
خوزستانيخواستكهمجلستوجهبيشتريبه
وضعيتمحيطبانانداشتهباشد.ويدرگفتوگو
باهمشــهريدربارهنوعاينحمايتها،ميگويد:
حقوقوشــرايطمحيطبانانكارمندياســت؛

درحاليكهكاريكهانجامميدهندلشكرياست.
محبتخانــيادامهميدهد:آنهــالباسودرجه
واســلحهدارند،وليحقوقشــانازكارشناسان
محيطزيستهمكمتراست.تغييرحقوقوشرايط
ماليآنهابرايتبديلبهحقوقپرسنلنيروهاي
مســلحنيزنيازمندحمايــتنمايندگانمجلس
است.البتهمنظورازايندرخواستآننيستكه
محيطبانهابهزيرمجموعهنيروهايمسلحبروند.
حقوقايثارگريوشــهادتموضوعديگرياست
كهدغدغهمحيطباناناستورئيسيگانحفاظت
محيطزيســتدربارهايندرخواســتميگويد:
كارهاياداريايثارگريوشــهيدشناختهشدن
نيروهايمسلحبهسرعتانجامميشود،وليبراي
محيطبانهااينكارســالهابهطولميانجامد.
بهطورمثال2ســالازشــهادتعليخواجويي،
محيطبانمحيطزيستشهرستانراوروكرمان
ميگذرد،وليهنوزشهادتايشانوحقوقخانواده
شهيدثبتوبرقرارنشدهاست.بهگفتهاو،طوالني
شدناينفرايندمنجربهآسيبديدنخانوادهها
ميشــود؛چونهيچپرداختيشــاملحالآنها

نميشود.

جريمه هــا كافي نيســت و قضات شــاهد 
مي خواهند

ازابتدايانقابتاكنــون141محيطباندرانجام
وظيفهبرايحفاظتازمحيطزيســتكشورشهيد
شدهاندكهبهگفتهجمشيدمحبتخاني،برايحدود
30تنازآنهاپروندهتشكيلشــدهوخانوادهحدود
110محيطبانشهيدهنوزهيچدريافتينداشتهاند.

ســرهنگجمشــيدمحبتخانيبههمشــهري،
ميگويد:373محيطباننيزجانبازشدهاندكهآنها
همهمينشرايطرادارند.همسروفرزنداينشهداو
جانبازانچهگناهيدارندكهبنيادشهيددركارهاي
اداريآنهاتعللميكند؛درحاليكهبايدسرعتكار
برايانجامفراينــداداريمحيطبانهانيزهمچون

پرسنلنيروهايمسلحباشد.
شــجاعمومني،محيطبــانانديمشــكوچهلپا
دراســتانخوزســتاننيزدليلاصلياقدامحمله
شــكارچيانبهمحيطبانانرادر2موضوعخاصه
ميكند؛كافينبودنجريمههــاوهمراهينكردن
برخيقضات.مومنــيميگويد:برخــيقضاتاز
محيطبانهــابرايمتخلفيكهدســتگيركردهاند،
شاهدميخواهند.محيطبانكجادربيابانميتواند
شاهدبياوردكهفانشكارچيمتخلفروياواسلحه

كشيدهيااورامضروبكردهاست؟
اوبهنامهجمعيازمحيطبانهاياستانخوزستان
خطاببهمديركلحفاظتمحيطزيستآناستان
اشارهكردهاستكهدرآن،بهمشكاتمعيشتيخود
پرداختهوخواستهاندحقوقيكهامسالكمترازسال

گذشتهشدهبهآنهابازگرداندهشود.
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الهام مصدقي راد
خبرنگار

2پروژهانتقالآبمعروفبهبهشتآبادوبن-
بروجنازهمانچندسالقبلودرزمانآغاز،آب

مانندهرپروژهديگريبامخالفتهاوموافقتها
همراهبود.مخالفانكارشناســانومسئوالنشهرهايمبداو

موافقاننيزمسئوالنشهرهايمقصدهستند.
سازمانحفاظتمحيطزيستامابهتازگيوبعدازگذشتمدت
زمانيازاجرايهردوپروژه،ادامهپروژه»بهشتآباد«راكهآب
راازچهارمحالوبختياريبهفاتمركزيمنتقلميكند،فاقد
وجاهتخواندوباادامهآنمخالفتكرد.اماباادامهپروژهانتقال
آببن-بروجنكهقراراستساالنه40ميليونمترمكعبآباز
زايندهرودبهحوضهآبريزكارونانتقالدهدموافقتكردهاست.
معاونمحيطانسانياينسازمانچندروزقبلبهبيانمسائلي
پرداختهاستكهنشانميدهدسازمانحفاظتمحيطزيست
مخالفانتقالآباست.اماتحتفشارديگربخشهايدولتو

قدرت،تصميماتديگرياتخاذميكند.

هر دو پروژه مخرب محيط زيست است 
ازمهمترينداليلمخالفتانتقالآببن-بروجن،واردآمدن
فشارمضاعفبرزايندهروداست.كارشناسانمعتقدندزايندهرود
كهنيميازسالدربيآبيوخشكيبهسرميبرد،ديگرتوانفشار
بيشترندارد.آنچهبهعنوانتامينآبشرببرايشهرستانهاي
بنوبروجندراستانچهارمحالوبختياريبهعنواندليلاجراي
اينپروژهعنوانميشود،همانندديگرپروژههايانتقالآبو

سدســازيتنهايكتوجيهمطلوب
استوقراراســتبخشقابلتوجه
40ميليونمترمكعــبآب،صرف
پروژههايصنعتــيوكاملكردن
چرخهصنايعفوالدشود.سيدناصر
موســوي،نمايندهفاورجاناستان
اصفهاندرمجلسشوراياسامي
پيشترگفتهبود،تا20ســالديگر
همنيازشهرستانهايبنوبروجن
بهآبشــرب40ميليونمترمكعب
نخواهدبود.اماپروژهتونلانتقالآب
بهشتآبادنيزدرصورتاجراباانتقال
ســاالنهيكميلياردو100ميليون
مترمكعــبآب،نيازاســتانهاي
اصفهان،كرمانويزدراتامينخواهد

كرد.توسعهكشاورزيهدفاصلياينپروژهاستواززماناجرا،
سازمانحفاظتمحيطزيســتومركزپژوهشهايمجلس
ايراداتفراوانبهآنگرفتند.كارشناســاناعامكردندتمامي
دشتهايواقعدرمحدودهبهشتآبادهمگيدشتهايبحراني
هستندوخشــكشــدنآبخوانهادرايننقطه،ازمهمترين

پيامدهاياجراييشدنپروژهانتقالآباست.

گام مثبت در مخالفت با انتقال آب
مسعودتجريشي،معاونمحيطزيستانسانيسازمانحفاظت
محيطزيســتدرگفتوگوبامهردر
بيــانداليلخودبــرايتوقفپروژه
انتقالآببهشــتآبادوادامهيافتن
پروژهبن-بروجنگفت:»وزارتنيرو
شفافاعامنميكندكهچهطرحي
رادنبالميكندوهميشهپشتيك
ارگانديگرپنهانميشود.برايمثال
پشتشورايامنيتمليپناهميگيرد.
اماهمــهفكرميكنندما)ســازمان
محيطزيســت(ميتوانيمبهوزارت
نيروبگوييمآبراازنقطهايبهنقطه
ديگرنبرد.يابهوزارتراهبگوييمفان
جادهرااحداثنكند.درحاليكهبايداز
وزارتنيروپرسيدهشودچرااصراربه
انتقالآبدارد؟آياامكانصرفهجويي

آبدراصفهانوجودنداشت؟سازمانحفاظتمحيطزيست
باانتقالآبمخالفاست.«محمددرويش،فعالمحيطزيست
نيزمعتقداست:وقتيســازمانمحيطزيستجلويپروژه
بهشتآبادكهتاكنون2تا3هزارميلياردتومانبرايشهزينه
شــدهراميگيردنشانميدهدســازمانازچنيناختياري

برخورداراست.
اوبههمشــهريگفت:مخالفترسميســازمانحفاظت
محيطزيستباانتقالآبگاميمثبتاستوازاينواقعيت
پردهبرميداردكهاينسازمانتحتفشارديگرارگانهامجبور

استبهچنينپروژههاييچراغسبزنشانبدهد.
بركناريبرخيمعاونانســازمانحفاظتمحيطزيستدر
سالهايگذشــتهبهدليلمخالفتباانتقالآبخزرازجمله
نمونههايفشارديگرنهادهاومسئوالنبرمديراناينسازمان
است.سازمانحفاظتمحيطزيستدردورهمديريتسابق
خوددردولتفعلي،مصوبهمجلسدرخصوصمعادنرابهدليل
تخريبگستردهمحيطزيست،ازشوراينگهبانخارجودوباره
بهصحنمجلسبازگرداندكهنشاندهندهتواناينسازمان

برايمخالفتبااقداماتمغايرمحيطزيستاست.
درويشنيزبااشارهبههمينماجراوضمنبياناثراتمخرب
محيطزيستيپروژهبهشــتآبادوتأكيدبرتصميمدرست
سازمانحفاظتمحيطزيستدراينبارهميگويد:اگرسازمان
حفاظتمحيطزيستباپروژهانتقالآببهشتآبادمخالفت
ميكندبايدبتواندباپروژههايانتقالآببن-بروجن،زابو

همچنينانتقالآبخزربهكويرمركزينيزمخالفتكند.

بازي دوگانه محيط زيست با پروژه هاي انتقال آب
سازمانحفاظتمحيطزيستبرمخالفتباانتقالآبتأكيدداردامابااجراييكپروژهمخالفوباديگريموافقاست

كارشناسان:اينرفتارنشانهفشارمضاعفديگرارگانهابرسازمانحفاظتمحيطزيستاست

مظلوميت محيط بان  ها
بيشاز500محيطبانكشوردراسلحهكشيشكارچيانغيرمجازشهيد

ومجروحشدهاندوهنوزبهحقوققانونيخودنرسيدهاند

 اگــر ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت بــا پــروژه 
بهشــت آباد  آب  انتقــال 
مخالفت مي كند بايد بتواند 
با پروژه هاي انتقال آب بن- 
بروجــن، زاب و همچنيــن 
انتقــال آب خزر بــه كوير 

مركزي نيز مخالفت كند
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رجاهدزايلتايس
شالكندوتسينات
تنيرپيكوركوهي

نمويادراتفر
يرادرهشناشيرپ
هلوساممادنابر
اتكييلعبارنوت
روانايونزغهدر
دنروااناراجنه
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افقی:
1-شلوغيهمراهباسروصدا-

زمينپايينكوه
2-فرمانده-عزيــزوگرامي-

پيغمبر
3-پيشيگيرنده-آستانه

4-ايمنترينشبكهحملونقل
عمومــي-اســتفراغ-هدف

متعالي
5-فينال-فرايازي-ازنفيرش

مردوزنناليدهاند
6-پيشــتازدورقميهــا-
قطرههايريزباران-خبرگزاري

كارايران
7-زبانيازخانــوادهزبانهاي
هندواروپايــي-قطعيبراي

كتاب-پوشاندن
8-دستگاهتوليدآبسردبراي
سيســتمهايتهويهمطبوع-
مركزكردستان-سبزيساالد

9-دورويي-آســيابدستي-
رشتهايدرسواركاري

10-صبحانهنخورده-ســازي
عربي-بدن

11-بلــهانگليســي-اقليت-
فرمانها

12-پنهانكــردن-قاطــر-
شريك

13-رســمكردن-داســتاني
نوشتهصادقچوبك

14-خردمنــد-ازغذاهــاي

درياييجنوبايــران-مقابل
شوخي

15-زيباودلنشين-كارگردان
فيلمميليونرزاغهنشين

 
عمودی:

1-پيشــوا-داراياحســاس
نامطلوب-سازكوبهاي

2-قدميكپا-بدونهمنشين
وهمــراهبــودن-مجموعــه
داســتانهايكوتــاهازجال

آلاحمد
3-كوچكتريندريايجهان-
چاقوســرحال-غذاييازآرد

برنج
4-نشــانهاختصاريتوليدو

انتقالنيرو-بهدستآوردن
5-خالص-نيكبختي-سايه

كسيراباتيرزدن
6-غذاييفرانسوي-رخوت-

ياريدهنده
7-عــدديدورقمي-ازاياالت

آمريكا-تكرارحرفي
8-جوانمــردي-ازگناهــان

كبيره-وجود
9-شــهرتــوت-كنايــهاز
ياريكنندهومددكاراســت-

پراكندگي
10-كتابهندو-برادرســلم

وتور-بزرگترينآبشارايران
11-...گفتيموعشقآغازشد-

انباراجناس-صفتسرو
12-پرورشدادن-دياربرانكو

13-اســتانيدرهنــد-پايه-
جويندهعاطفه

14-خاستگاهورزشژيمناستيك-
معاملهپاياپاي-ماهسرد

15-دانهمعطر-ازگازهاياصلي
تشكيلدهندههوا-راغب

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدولاعداد|3644
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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یادداشت

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

   همکاری دانشگاه ها با دانشجویان برای پرداخت شهریه
من دانشجوی دانشگاه هستم. قبال روزها دانشــگاه می رفتم و شب ها در رستوران کار 
می  کردم، اما االن چون رستوران ها تعطیل است مجبورم برای تأمین مخارج زندگی خود 
و خانواده ام به کارگری ساختمان مشغول شوم. با این حال، حتی دانشگاه چند وقت به 
من مهلت نمی دهد تا چک شهریه ام را کمی دیرتر پاس کنم. آیا این واقعا عدالت است؟
سینا مهریزی - یزد

   گران فروشی خودروسازان
همه ساله و هر بار به بهانه های گوناگون خودروهای بی کیفیت ساخت داخل، گران و گرانتر 
می شود، به نحوی که قدرت خرید خودرو حتی برای اقشار متوسط، از دست رفته است. 
جای تعجب دارد که هیچ یک از نهادها و مسئوالن نیز به این موضوع رسیدگی نمی کنند.  
سینا شریفی- گلستان

   افزایش قیمت کولر 
باتوجه به وارد نشدن کولرهای وارداتی و کمبود کولرهای گازی به علت شیوع کرونا، 
مردم در شهرهای استان هرمزگان با قیمت های سرسام آوری برای خرید این محصول 
مواجه شــده اند. در این اســتان قدرت خرید و درآمد اکثریت مردم پایین اســت و 

نمی توانند کولر تهیه کنند. خواهشمند است به این موضوع رسیدگی شود.
احمد جابری- هرمزگان

   مدارس نباید بازگشایی شود
چه طور ممکن است با وجود اینکه بیماری کرونا هنوز ریشه کن نشده و حتی در برخی 
شهرها شیوع این ویروس هنوز باال است، در مورد بازگشایی مدارس گمانه زنی شود؟ 
اگر مدارس باز شود، قطعا هیچکدام از والدین راضی نمی شوند که فرزندشان را با شرایط 
فعلی به مدرسه بفرستند. پیشنهاد من این است که به جای بازگشایی مدارس، برنامه 

»شاد« را ارتقاء دهند تا بازدهی کالس های آنالین باال رود.
فریده سیانی- زنجان

   کمبود داروهای بیماران خاص در ایالم
بیماران خاص همانند کسانی که شیمی درمانی می شــوند، باید داروهای خود را از 
اســتان های همجوار تهیه کنند و در ایالم یافت نمی شــود. این کم کاری مسئوالن 
غذا و داروی استان ایالم است. لطفا مسئوالن داروها را تهیه کنند تا با این شرایط به 

استان های دیگر نرویم. 
سمیرا شمسی-ایالم

   پیگیری تخریب مقبره شیخ عالءالدوله سمنانی 
مقبره شیخ عالءالدوله سمنانی مدتی است تخریب شده است. این اثر در فهرست آثار 
ملی ثبت شده اما توجهی به آن نمی شود. مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان هم 
هیچ پاسخی نمی دهد و تقصیر را گردن اداره کل اوقاف استان سمنان می اندازد. مگر 

وظیفه میراث فرهنگی صیانت از آثار تاریخی و ملی نیست؟
امیر محبی- سمنان

ملخ های گرسنه در همسایگی هزاران 
هکتار گندم و جو

ملخ های مهاجم که از بیابان های اتیوپی و شبه جزیره عربستان به 
سوی ایران در حرکت بودند، بهمن ماه سال 98، سوار بر شانه های باد، 
به نواحی جنوبی ایران رسیدند، اما آمادگی کارشناسان ایرانی مانع از 
آن شد که این ملخ ها بتوانند در سه ماه گذشته، به مزارع و باغ های 
اســتان های جنوبی یورش آورند. به همین علت ملخ های ویرانگر 
بر مزارع نیمه خشک فرود آمدند و خســارت چندانی به کشاورزان 
مناطق گسترده جنوبی تحمیل نشد، زیرا طرح مبارزه وسیع با آفت 
ملخ های صحرایی در استان های هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و 
بلوچستان، کرمان و خوزستان با شتاب به اجرا در آمده است. به طوری 
که تاکنون بسیاری از مزارع و باغ ها از وجود ملخ های مهاجم پاکسازی 
شده است. با این حال، به تازگی فائو در گزارشی اعالم کرده است که 
گله های جدید ملخ در منطقه جنوب ایران در حال شکل گیری است. 
در گزارش فائو آمده است که یک گله ملخ  می تواند غذای 35 هزار نفر 
را در روز بخورد. فاجعه بارتر آن که هر ملخ در هر بار جفت گیری ۲۰۰ 
تخم می گذارد و در صورتی که هم اکنون با این آفت مبارزه نشود، یک 

ماه بعد تعداد و قدرت تخریب آنها بسیار باال تر خواهد رفت.
این سازمان جهانی همچنین وضعیت این آفت را در ایران نگران کننده 
توصیف کرده و نســبت به تخم  ریزی و زاد و ولد آنها در این منطقه 
هشدار داده اســت. نباید از خاطر ببریم که در تاریخ چند هزار ساله 
انسان اسکان یافته، هجوم ملخ ها یکی از جدی ترین تهدیدهای جوامع 
بشری گزارش شده است. قدرت پروازی یک گله ملخ حدود ۲۰۰ تا 
3۰۰ کیلومتر در روز است. البته قرار گرفتن در مسیر باد مساعد نیز 
می تواند سرعت جابه جایی آنها را بیشتر کند، اما بدتر از همه آن که یک 
گله ملخ در عرض چند ساعت می تواند بزرگ ترین مزارع و باغ های 
خرم را به کویر و بیابانی بی حاصل تبدیل کند. رد پای این آفت در تاریخ 
ایران نیز بسیار پررنگ است و هجوم این آفت خطرناک در دهه های 

گذشته دو بار کشور را تا آستانه قحطی بزرگ پیش برده است. 
نکته قابل توجه این است که مقابله با گله های بزرگ ملخ پرهزینه و 
زمان بر خواهد بود، در حالی که پیشگیری از زاد و ولد و شکل گیری 
گله های این آفت کم هزینه تر و بســیار پربازده است. مهم تر آن که 
تجربه های موفقی در زمینه مبارزه موثر با آفت ملخ در کارنامه ایران 
به چشم می خورد، به طوری که سازمان جهانی غالت، که اصطالحا 
فائو نامیده می شــود، بارها از تجربه موفق ایران برای دیگر کشورها 
نام برده اســت. در واقع، ایران الگوی موفقی از برنامه های مبارزه با 
ملخ ها و آفات را در کارنامه خود دارد. اما در شرایط کنونی که کشور با 
دشواری های متعددی دست و پنجه نرم می کند، به نظر می رسد که 
مبارزه ریشه ای با این آفت مهاجم، باید بیش از گذشته در سر لوحه 
برنامه های ملی و استانی قرار داشته باشد. مدیران وزارت کشاورزی 
به تازگی اعالم کرده اند که در حال حاضر مناطق شــمالی اســتان 
سیستان و بلوچستان و خراســان جنوبی نیز به آفت ملخ صحرایی 
آلوده شده اند و چون استان های کهگیلویه و بویراحمد و ایالم نیز با 
استان های جنوبی هم مرز است، احتمال حمله ملخ های مهاجم به 

این استان ها نیز بسیار است.
البته ملخ های صحرایی تاکنون خسارتی به اراضی کشاورزی وارد 
نکرده اند، زیرا این آفت هنوز در مرحله تخم ریزی و جفت گیری است. 
بنابراین، شمارش معکوس برای امحای این حشره آغاز شده است ؛ 

یا االن و یا...

ایرانشهر   چهار شنبه 17 اردیبهشت 99  شماره 7935 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

نیاز کرمان به گروه های خونی O منفی و A مثبت
روح اهلل میرزایی،مدیرکل انتقال خون کرمان گفت: با توجه به کاهش ذخایر خونی در استان به ویژه در گروه های 
خونی O منفی و A مثبت، تقاضا داریم مردم در کار خداپسندانه 
اهدای خون مشارکت کنند.
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بعد از 6 استان در جنوب کشور، پای ملخ های 
خراسان 
جنوبی

صحرایی این بار به استان خراسان جنوبی باز 
شده و وضعیت شهرستان نهبندان را در این 
استان در شــرایط بحرانی قرار داده اســت. در یکی - دو ماه 
گذشته، با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و وجود منابع 
غذایی مناســب، هجوم ملخ، به ویژه ملخ هــای صحرایی، با 
گستردگی بیشتری نسبت به سال قبل در استان های سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، بوشــهر، فارس، خوزستان و جنوب 
کرمان مشاهده شد. در خراســان جنوبی هم، در یک هفته 
گذشته، نخستین دســته های ملخ صحرایی به شهرستان 
نهبندان و چند شهرســتان دیگر هجوم آورده اند و عملیات 

مبارزه با این مهاجمان غارتگر در این استان آغاز شده است. 

هجوم ملخ های بومی به شهرها
خراسان جنوبی، به دلیل هم مرز بودن با استان های سیستان 
و بلوچســتان و کرمان، از هفته گذشــته میزبان جمعیت 
گسترده ای از ملخ های صحرایی شده و عالوه بر آن، ملخ های 
مراکشی نیز در برخی از مراتع استان دیده می شوند. آنها به 
ملخ های بومی معروفند و خطر کمتری نســبت به ملخ های 
صحرایی دارند. احسان عطاریه، از اهالی بومی منطقه نهبندان، 
از زمین ها و مراتع سرسبزی می گوید که بعد از هجوم ملخ ها 
تبدیل به زمین بایر شده اند. او توضیح می دهد: درست است که 
ملخ ها هنوز به باغ ها و مزارع نرسیده اند و فعال در مراتع فرود 
آمده اند، اما ترس و نگرانی ناشی از خســارت به مزارع و وارد 
شدن این آفت به خانه و زندگی مردم آنان را دچار سردرگمی 
کرده است.  ســجاد جوانمردی، از کشاورزان بیرجندی، نیز 
از وجود ملخ ها ابراز نگرانی می کند و می گوید: هجوم ملخ ها 
چه در داخل شــهرها و چه در روستاها موجب نگرانی مردم 
شده است. گاه می شنویم این ملخ ها بومی هستند و خسارتی 
برای کشاورزی ندارند و زمانی هم سخن از ملخ های مهاجر از 
دیگر کشورهاست. جوانمردی معتقد است همین نداشتن 
اطالعات صحیح، ترس و نگرانی ها را بیشــتر کرده است. او 
اضافه می کند: امیدواریم با افزایش آگاهی های عمومی مردم 
و مبارزه با این نوع آفت، شاهد کمترین خسارت به محصوالت 

کشاورزی باشیم.

تفاوت ملخ صحرایی و ملخ مراکشی
به گفته مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان  جنوبی، 
امسال هجوم ملخ ها نسبت به سال گذشته، افزایش چند برابری 

داشته است. ســال گذشته هجوم ملخ ها 
فقط در نهبندان گزارش شــد، اما امسال 
شهرستان های مرزی زیرکوه، سربیشه و 

درمیان هم به این آفت آلوده شده اند.
مهدی یوسفی به همشــهری می گوید: 
تاکنون حــدود ۴۰ هزار هکتــار از مراتع 
خراسان جنوبی در دام ملخ صحرایی افتاده 
و به صورت روزانه و گاهی ساعتی این سطح 
در حال افزایش اســت، به طوری که در 

شهرستان نهبندان سطح آلودگی در یک روز از ۱۷ هزار هکتار 
به 3۲ هزار هکتار افزایش پیدا کرد. او درباره هجوم دو نوع ملخ 
به این استان توضیح می دهد: در حال حاضر ما با دو نوع ملخ 
روبه رو هستیم. یک نوع ملخ های بومی خاکستری هستند که 
بیشتر اطراف چراغ ها و در داخل شهرها دیده می شوند. هیچ 
گزارشی مبنی بر این که این نوع ملخ ها برای مزارع کشاورزی 
خسارت زا هستند، وجود ندارد. این ملخ ها که به ملخ مراکشی 
معروفند در طول عمرشان بیشتر از ۲۰ کیلومتر نمی توانند 
جا به جا شوند و تغذیه کمی دارند و به همین دلیل خطری برای 

مزارع نخواهند داشت. 
یوســفی ادامه می دهد: نوع دیگری از ملخ ها، ملخ صحرایی 
هستند که پارســال نیز به مزارع و مراتع ما هجوم آوردند و 
امسال هم از هفته گذشته در استان مشــاهده شده اند. این 
ملخ ها روزانه قدرت جا به جایی بین ۲5۰ تا ۴۰۰ کیلومتر را 
دارند و دو برابر وزن شان غذا می خورند. جثه این ملخ ها نیز سه 
برابر ملخ های بومی است و آفتی خطرناک برای مزارع و باغ ها 

محسوب می شوند.

 25  کانون آلوده در خراسان جنوبی
مدیر حفظ نباتــات جهاد کشــاورزی 
خراسان  جنوبی، با اشــاره به این که سال 
گذشته دسته ای از ملخ ها از جنوب کرمان 
وارد این اســتان شــدند، می گوید: سال 
گذشــته ۱۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی 
آلوده داشتیم که با آن مبارزه شد. امسال 
عالوه بر کشــورهای عمان و عربســتان 
از کشور پاکســتان نیز ملخ های آلوده به 
کشورمان آمدند و اولین مورد نیز در ســه کانون حیدرآباد، 
چهارفرسخ و کالته سید علی در شهرستان نهبندان با حجم 

آلودگی ۱35۰ هکتار بود. 
یوسفی با بیان این که اکنون تعداد کانون های آلوده در استان 
به ۲5 رسیده، اضافه می کند: ملخ ها باید قبل از تخم گذاری 
معدوم شوند، در غیر این صورت در آینده با مشکالت عدیده ای 

روبه رو خواهیم شد.

تجهیزات جوابگوی مبارزه با ملخ صحرایی نیست
رئیس جهاد کشاورزی خراســان جنوبی نیز با بیان این که 
این آفت هنوز در مرحله تخم ریزی و جفت گیری اســت به 
همشــهری می گوید: ظرف ۲۰ تا ۲5 روز بعد، پوره های ملخ 
نمایان خواهد شد و البته این ملخ ها پنج نسل دارند که قدرت 
تخریب نسل چهارم و پنجم آن بســیار باالست. این ملخ ها 
تاکنون بیشتر به مراتع استان خســارت وارد کرده اند، البته 
در نهبندان هجوم آنان به مزارع دیم هم مشاهده شده است. 
غالمرضا قوســی توضیح می دهد که با توجه به گستردگی 
هجوم ملخ ها نسبت به سال گذشــته، امکانات و تجهیزات 
جهاد کشاورزی برای مبارزه کافی نیست و می گوید: پیگیر 
تهیه ســم پاش و امکانات الزم از وزارتخانه هستیم و در این 
زمینه معاونت حفظ نباتات وزارتخانه، قول تخصیص اعتبار 
برای خرید امکانات مبارزه ای الزم را داده است. همچنین از 
طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تهیه دستگاه سم پاش از 
استان های همجوار از جمله خراسان رضوی و خراسان شمالی 

هستیم که کمتر درگیر آفت هستند.

فاطمه عباسی
 خبرنگار

بیژن کیامنش 
روزنامه نگار مراتع خراسان جنوبی در محاصره ملخ ها

   آخرین وضعیت استان ها برای مبارزه با ملخ صحرایی 
 محمدرضا میر، سخنگوی سازمان حفظ نباتات، درباره آخرین وضعیت مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی به همشهری می گوید: بنابر 
آخرین آمار، در سطحی معادل 152 هزار و 922 هکتار  در ۷ استان جنوبی کشور مبارزه شیمیایی علیه آفت ملخ صحرایی انجام شده 
است. او اضافه می کند: طبق آخرین آمار، در استان سیستان و بلوچستان در 60 هزار و 126 هکتار، هرمزگان 41 هزار 564 هکتار، بوشهر 
23 هزار و 4۷0 هکتار، فارس 14 هزار و 550 هکتار، خوزستان 601۷ هکتار، جنوب کرمان 5340 هکتار و خراسان جنوبی 1855 هکتار 
مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی صورت گرفته است. میر با اشاره به این که در سال گذشته 9 استان جنوبی با ملخ صحرایی درگیر شده 
بودند، می گوید: پیش بینی ما این است که به زودی استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و شمال کرمان نیز همچون سال گذشته به 

این آفت آلوده شوند و به همین علت این استان ها نیز در حال آماده باش برای مبارزه با ملخ ها هستند. 

تاکنون حــدود 40 هزار 
هکتار از مراتع خراسان 
جنوبــی در دام ملــخ 
صحرایی افتاده و به صورت 
روزانه و گاهی ساعتی این 
سطح در حال افزایش است

صدای استان ها

  بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، 
گزارش

 
درمان و آموزش پزشکی، در دو روز گذشته روند 
شیوع کرونا در نیمی از کشور صعودی بوده است؛ 
قم، لرســتان، ایــالم، گیــالن، گلســتان، خراســان رضوی، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، 
زنجان، چهارمحال وبختیاری و کرمانشاه این  استان ها هستند. این 
اطالعات در شرایطی منتشر شــده است که در روزهای گذشته 
بسیاری از این استان ها، شهرستان هایی با وضعیت سفید داشتند 
و گروه ایرانشهر همشهری هم در شماره قبل خود )۱6 اردیبهشت( 
به تحلیل وضعیت سفید، زرد و قرمز کرونا در آن ها پرداخته بود که 
همین تغییر، ناپایــداری آمار شــیوع کرونا و ضــرورت ادامه 

فاصله گذاری اجتماعی را نشان می دهد. 

نگرانی از ترددها در 2 استان 
خوزستان از جمله استان هایی اســت که در روزهای گذشته به 
یک باره با شیب صعودی شیوع کرونا روبه رو بود و حتی احتمال 
قرنطینه مجدد در برخی شهرهای آن هم مطرح شد. حاال و با قرار 
گرفتن خوزستان در فهرست اســتان هایی با پیک جدید کرونا، 
موضوع تشدید نظارت و سخت گیری در سطح شهرهای آن در 

دستور کار قرار گرفته است. 
غالمرضا شریعتی، استاندار خوزســتان البته آمار جدید ابتالی 
بیماری را اغلب مربوط به بیماران سرپایی می داند که حال عمومی 
خوبی دارند، اما تاکید می کند نظارت ها از دیروز )سه شــنبه ۱6 
اردیبهشت( تشدید شده است تا شاید رعایت بیشتر فاصله گذاری 

اجتماعی به داد خوزستانی ها برسد.
در کرمانشاه هم مسئوالن علوم پزشــکی از تجمع مردم گالیه 
دارند و مهم ترین عامل روند صعودی و قرارگیری کرمانشــاه در 

فهرست پیک جدید ابتال را رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی 
عنوان می کنند. 

آمارهایی که نه نزولی است و نه صعودی
هرچند شریعتی هم مانند مسئوالن سایر استان های با وضعیت 
قرمز، شرایط را حاد نمی داند، اما نگاهی به آمارهای روزانه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان می دهد نمی توان اصول 

و رویه ای برای روند صعودی یا نزولی بیماری پیش بینی کرد. 
طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی وزارت بهداشت روز سه شنبه، 
۱3۲3 بیمار جدید در کشور شناسایی شده اند که این عدد هم 
نسبت به همه روزهای اردیبهشــت با افزایش همراه بوده است: 
 ،99۱ ،۱۱53 ،۱۱3۴ ،۱۱86 ،۱۰3۰ ،۱۱9۴ ،۱۲9۷ ،۱۲9۴
۱۱۱۲، ۱۰۷3، 983، ۱۰۰6، 8۰۲، 9۷6 و ۱۲۲3 به ترتیب آمار 
مبتالیان جدید از تاریخ ۱ تا ۱5 اردیبهشت است و روز گذشته هم 
آمار ابتال به کرونا، ۱۰۰ مورد باالتر از روز قبل از آن  )دوشنبه( بود. 

استان هایی که آمار وزارتخانه را قبول ندارند
با این حال، هستند اســتان هایی که با وجود روند صعودی آمار 
مبتالیان و همچنین قرار گرفتن در میان اســتان های با پیک 
جدید، وضع خود را با ثبات توصیف می کنند. گیالن یکی از این 
استان هاست که سخنگوی ستاد کرونای آن، با اعالم بی اطالعی 
از نتایج بررســی کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، شرایط را با ثبات می داند و معتقد است آمار تغییر 
چندانی نداشته است؛ این در حالی است که محمدرضا نقی پور روز 
دوشنبه، ۲ شهرستان ورودی گیالن یعنی آستارا و رودسر را در 
وضعیت قرمز کرونا توصیف کرده بود.  این اتفاق در گلستان هم 
تکرار می شود و هادی حق شناس، استاندار اطالعات منتشر شده 
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نمی پذیرد و 

معتقد است شرایط در این منطقه آن قدرها حاد نیست. 
اما از ســوی دیگر در اســتانی مانند مازندران رئیس دانشــگاه 

علوم پزشــکی از نگاهی دیگر، به فاصله یک روز از اعالم اسامی 
شهرســتان های ســفید، آن را رد و تاکید می کند که هیچ یک 
از شهرســتان های این اســتان از نظر شــیوع ویروس کرونا در 
وضعیت سفید قرار ندارند. ستاد مقابله با کرونای کشور، سوادکوه، 
محمودآباد، رامسر و کالردشت را در فهرست مناطق سفید قرار 
داده بود و روز گذشته هم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی روند ابتال در این استان را نزولی توصیف 
کرده بود. سید عباس موسوی اما  می گوید:  بررسی وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در ۲۲ شهرستان مازندران نشان می دهد هیچ یک از 

شهرستان های استان در نقطه سفید قرار ندارد.
کردستان هم با وجود اینکه در فهرست استان های با پیک جدید 
قرار نگرفته، اما افزایش ۱۴۴ نفری در ۲۴ ساعت )دوشنبه( رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی آن را نگران کرده است؛  بانه و دهگالن ابتدای 
هفته جاری به عنوان دو شهرستان سفید در کرستان معرفی شده 
بود و روز گذشته طبق آمار کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، آمار شــیوع در این تثبیت شده اعالم 

شده بود. 

روند نزولی در 9 استان
بر اساس آمار این کمیته در 9 استان مرکزی، آذربایجان شرقی، 
تهران، البــرز، مازندران، خراسان شــمالی، فــارس، همدان و 

سیستان وبلوچســتان شــاهد روند نزولی و در ۴ استان قزوین، 
خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و بوشهر، گذر از پیک اپیدمی در 
روزهای اخیر هستیم و در اردبیل و سمنان ناسازگاری داده ها اجازه 

تحلیل درست نمی دهد.
به گزارش گروه ایرانشهر، بررسی  آمار اعالم شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک سو و گزارش وضعیت 
مسئوالن دانشگاه های علوم پزشکی از سوی دیگر، نشان می دهد 
در حال حاضر نمی توان هیچ شهرستانی را به طور قطع در میان 
شهرستان های ســفید، زرد و قرمز قرار داد. آمار شهرستان های 
سفید مازندران طی ۲۴ ساعت تغییر و در گیالن سخنگوی علوم 
پزشکی به فاصله یک روز بعد از اعالم دو شهرستان قرمز، آمار را 

تثبیت شده اعالم می کند. 
ویروس کرونا، هنوز درمان قطعی ندارد و حتی نمی توان با رعایت 
کردن همه موازین بهداشتی از ابتالی به آن به طور قطعی مصون 
ماند؛ این ویروس جدید می تواند در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت همه 
برنامه ریزی ها و معادالت را برهم بزند و در این شــرایط انتشار 
فهرست بلندباالی شهرستان ها با رنگ بندی سفید، زرد و قرمز 
اقدام درستی به نظر نمی رســد. انتشار چنین فهرستی، با ایجاد 
اطمینان برای مردمی که در شهرستان های سفید یا زرد زندگی 
می کنند، می تواند منجر به افزایش آمار شیوع در پی رعایت نکردن 

فاصله اجتماعی و خسارت های بعدی باشد. 

وضعیت ژالتینی کرونا در کشور 
ویروس کرونا با قدرت شیوع باال در ۲ روز گذشته نیمی از کشور را با روند صعودی مواجه کرد تا نشان دهد نمی توان رنگ بندی دقیقی از شهرها به سفید و زرد و قرمز ارائه داد

در روزهای گذشته 15 استان با پیک جدید کرونا مواجه شده اند./عکس: ایکنا

سیده زهرا عباسی
خبرنگار

    شیب صعودی کرونا در برخی استان ها، مقطعی است
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آمار کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به همشهری می گوید: روند ابتال به کرونا در کل کشور کامال شیب نزولی دارد و این درباره همه 
استان ها صدق می کند، اما در مقاطع مختلف در برخی استان ها، افزایش مختصری در آمار ابتال به کرونا داریم که 
در ذیل روند نزولی کشوری قرار می گیرد.  ایرج حریرچی البته این روند صعودی را در استانی مانند خوزستان قابل 
توجه می داند و می افزاید: پیش بینی ما این است که در یکی دو ماه آینده روند نزولی ادامه پیدا کند، اما همچنان 
ممکن است مانند 15 استان اعالم شده، با افزایش های موردی و جزئی و حتی گاهی قابل توجه روبه رو شویم.  او 
مهم ترین دلیل افزایش های مقطعی آمار را شروع دیرتر بیماری در برخی استان ها و طبیعتا شروع دیرتر پیک 

می داند و توضیح می دهد: در برخی استان ها هم رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی کنترل بیماری را با مشکل مواجه می کند. 

عکس نوشت

رنگرزی خامه
در سال های اخیر وقتی بازار خرید و فروش فرش دستباف ایرانی رو به کسادی گذاشت، 
آرام آرام کارگاه های رنگرزی خامه  فرش یا همان نخ پشمی فرش، یکی پس از دیگری 
تعطیل شدند. کارگاه برادران اسکندری در بازار سنتی همدان تنها کارگاه باقیمانده 
رنگرزی در این شهر است. نخ های خام و بی رنگ فرش بیشتر از اصفهان به این کارگاه 
می آید و براساس سفارشات رنگ، بافنده ها و مغازه ها، رنگ می شوند. این روزها به دلیل 
وابستگی هنر رنگرزی به بازار فرش دســت باف، این صنعت از لحاظ اقتصادی حال و 

روز خوشی ندارد.

هر
س: م

عک
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چندیپیشبودكهطرحیباعنوان»ســوتزنی«
یعنیگزارشگریفسادازطرفمردم،توسطحدود
100نمایندهدرمجلسارائهشداماهنوزتبدیلبه
قانوننشدهوبهنظرمیرســدعمرمجلسدهمبه
بررسیاینطرحكفافندهد.بنابراینمدیریتشهری
تهرانومشهدبنادارندخودشاندستبهكارشوندو

عملیاتتازهتریرابرایاینمنظورآغازكنند.
نخستینبارطرح»سوتزنی«ازسویشورایشهر
تهرانارائهشدامابهدلیلحمایتنشدنكافی،تبدیل
بهمصوبهنشد.پسازآنشهرداریمشهدطرحرادر
قالبحمایتوبستههایتشویقیبرایشهروندان
گزارشگرفســاد،اجراكرد.ســپساعضایشورای
شهرتهراننیزدرراستایهدفاصلیشوراكههمان

شفافسازیومبارزهبافساداداریواقتصادیاست،
یكفوریتطرحراتصویبكردند،ولیطرحهنوزبه
تصویبنهایینرسیدهاماخبرمیرسدبهزودیطرح

بهجریانمیافتد.

ســوتزنیكهباجنجالهایخبریوسیاسی
اشتباهگرفتهشد

اصطالح»سوتزنی«ازرفتارمأمورانپلیسگرفته
شدهاســت؛یعنیزمانیكهپلیسبعدازمشاهده
تخلفیمانندتخلفاترانندگی،ســوتمیزندتابه
نوعیاطالعرسانیكند.طرح»سوتزنی«درایران،با
2پرونده»امالكنجومی«و»حقوقهاینامتعارف«
بیشترشناختهشد.نكتهاصلیدر2پروندهاینبود

كهاســنادومداركتخلفات،قبلازآنكهدرقالب
گزارشهایسوتزنی،تحویلمراجعقضاییشود،
دررسانههایعمومیمنتشرشــد.انتشاراسناددر
رسانهها،ازطرفیباایجادجنجالهایخبریروبهرو
شدوازسویدیگراینپروندههاتبدیلبهبازیهای
جناحهایسیاسیعلیهیكدیگرشدند.ایندرحالی
استكهطبقعرفجهانی»طرحسوتزنی«،اسناد
تخلفاتگزارششــدهازطرفمــردم،ابتدابایددر

اختیارمراجعقضاییقرارگیرد.

سوتزنیدربرخیكشورهایجهان
طرحســوتزنیسالهاســتدربســیاریاز
كشورهایجهانقانونیشــدهواغلبنامقانون

سوتزنیرویآنگذاشتهاند.درآمریكا،اینقانون
درسال1989تصویبشــدودولتازافرادیكه
فسادیاتقلبرادریكسازماندولتیافشاكنند،
حمایتمیكند.طبقاینقانون،افرادمیتوانند
تخلفاتاداری،اتالفبودجهدولتی،سوءاستفاده
ازاختیاراتیااقداماتیكــهموجبخطربالقوه
برایســالمتیاایمنیجامعهباشدراافشاكرده
ودرمقابل،قانونگذارآنهاراتشــویقوامنیتشان
راتضمینمیكند.دراســترالیا،قانونسوتزنی
مربوطبهسال2001استوسوتزندراینقانون
فردیاستكهكارمندیكسازماندولتیباشدواز
اشتباهاتیااقداماتغیرقانونیوتخلفاتدرهمان
سازمان،بهمراجعذیربط،گزارشدهد.دربریتانیا

قانونازســوتزنانحمایتبیشــتریمیكند.
سوتزنبریتانیاییمیتواندیككارمندپلیس،
سازماندولتی،كارگركارخانه،كارآموز،كارمند
بنگاههایتجارییامانندآنباشدوهرگونهعمل
خالفقانوناعمازجرایمجنایی،تقلب،آســیب
بهمحیطزیست،ممانعتازاجرایعدالت،نقض
قوانینیاهراقدامیكهبهافرادجامعهآسیببزندرا
بهمقاماتكشوراطالعبدهد.دردنیا2شرطاصلی
برایقانونسوتزنیوجوددارد؛اولآنكهشكایات
مربوطبهمنافعشخصیفرد،سوتزنیمحسوب
نمیشودودومآنكهفردســوتزننبایدپیشاز
اطالعتخلفبهمقامات،اسنادواطالعاتخودرا

دراختیاررسانههاقراردهد.

شمایكدیدهبانشهریهســتید؛شایدخودتانهمخبرنداشته
باشید.امااگرازحقوقشهروندیخودبهخوبیآگاهیپیداكنید،
بهطورحتمازحقدیدهبانیخودهمبهخوبیبهرهخواهیدبرد.اینگونه
كمكخواهیدكردتادرشهرتانروزبهروزفسادوسوءاستفادهاز
موقعیتهایشغلیكمتررخدهد.بااینحال،طبقمعیارهایجهانی،
ایرانوشهرهایشازنظربروزفســاد،رتبههاینامناسبیدارندو
گاهیاخباریازنقاطمختلفكشورمنتشرمیشودكهنتیجهاش
مأیوسشدنمردمبرایاستفادهازحقدیدهبانیاست.باوجوداین،
2سالیمیشودكهمدیریتشهری2كالنشهركشوربرایافزایش
شفافیتازیكسووكاهشفسادازسویدیگر،آستینباالزدهاند.
تهرانومشهدطیاینمدت،ازطریقشــیوههایگوناگونمثل
راهاندازیسایتشفافیت،اعالممیزانحقوقكارمندان،برقراری

درگاههایارتباطمستقیمباشهروندان،اجرایطرحهای
مربوطبهتعارضمنافعوارائهجزئیاتیازقراردادهای

كالنشهری،سعیكردهاندتامردمرادرجریان
امورقراردادهوفســادراكاهشدهند.اما
نكتهاینجاستكهبرایرسیدنبهنقطههای
مطلوب،همراهیشهرونداننیزالزماست.

بیتردیدبرایرسیدنبهشهریشفافوعاری
ازفساد،نمیتوانفقطبهحسابرسیدستگاههای

نظارتیاكتفاكرد.حالگویابرایآنكهمشاركت
شــهروندانافزایشیابد،نیازبهجوایزتشویقیدر

اطالعرسانیاست.

بررسیطرحسوتزنی
در2كمیسیونشورایشهر

مؤثرترینسازوكارنظارتیدردنیامبتنیبردخیلكردن
مــردمدرفرایندنظارتاســت.براســاسآمارهای
بینالمللی،اصلیترینابزاركشفوكاهشفساد»گزارشگریمردم«است.
سال2012ازبین12روشاستانداردكشففساد۴3درصد،ازمواردبراساس
گزارشدهیمردمبودهاست.73درصدازعامالنكشفوانهدامفسادكارمندان
یااربابرجوعهایسازمانهابودند.استفادهازبازرسانخارجازسازمانونظارت
نهادهایباالدستیتنهاتوانسته5درصدازمواردفسادراكشفكند.اكنوندر
كشــورماهمگزارشهایمردمی،نقشغیرقابلانكاریدركشففسادهاو
تخلفاتاداریتوسطدستگاههاینظارتیدارندوبرهمیناساسدربند»د«
ماده2آییننامهپیشگیریومبارزهبارشوهدردستگاههایاجرایی،ماشاهد
توجهدولتبهگزارشهایمردمیوگزارشهایكاركنانهستیموسازوكار
تشویقوپرداختپاداشبهگزارشگرانرشوهدرآییننامهپیشبینیشدهاست،
ولیمتأســفانهدرزمینهحمایتوتقدیرازشهروندانگزارشگرفساد،شاهد
فقدانقوانینهستیم.برهمیناساساینجانبطرح»الزامشهرداریتهرانبه
تكمیلواصالحفراینددریافتورسیدگیبهگزارشهایشهرونداندربارهفساد
وتشویقگزارشگرانتخلفاتدرشهرداریتهران«راتدوینوپیشنهادكردم.
برایمبارزهبافساددرشهردارینیازمندزنجیرهایازاقداماتهستیم؛اقداماتی
كهبایدبهصورتمستمروبدونتعارف،درچارچوبقانونازسویشورامورد
پیگیریقرارگیرد.مادرشورابرایحمایتازسوتزنانوگزارشگرانفسادكه
الزمهناامنكردنفضایفسادوتخلفدرشهرداریاست،2اقدامانجامدادیم؛
1-ارائهطرحمذكوركهباحمایتوامضای7نفرازهمكاران،تقدیمهیأترئیسه
شوراشدویكفوریتآنبهتصویبرسید.سپسبرایبررسی،به2كمیسیون
حقوقیونظارتوبرنامهوبودجهشورا،ارجاعدادهشدوبهزودیگزارشاین
كمیسیونهادردستوركارشوراقرارخواهدگرفتوباتصویباینمصوبه،شورا
زمینهاستفادههرچهبیشترازتوانوظرفیتمردمبرایحلمشكالتومبارزه
بافساددرشهرداریتهرانرافراهمخواهدكرد.2-الزامشهرداریتهرانبه
»هوشمندسازیفرایندهایاولویتدارمحملفساد«،»استقرارنظاممدیریت،
شناساییوكشفتخلفوتقلبمبتنیبرفناوریهایتحلیلداده«و»ارائه
سازوكارحمایتحقوقیومادیازگزارشگرانفساددرشهرداری«درماده7
برنامهپنجسالهسومتوسعهشهرتهران.برایناساسشهرداریموظفشده
استبهمنظوربازسازیسرمایهاجتماعیمدیریتشهری،نسبتبهتدوین
وارائهبرنامهعملیاتیدر6ماهاولســال98،اقداماتالزمرابهعملآوردكه
تاكنونشهرداریاقدامجدیبرایعملبهاینتكلیفانجامندادهوامیدواریمبا

تصویبطرحپیشنهادی،بخشیازاینمسئلهجبرانشود.

مجیدفراهانی
رئیسكمیتهبودجهونظارتماليشورایشهرتهران

سوتزنیابتدابایدازمردمشروعشود

درجامعــهمابخشعمــدهایازنظارتهــایاجتماعیكهبر
مسئولیتهاانجاممیشود،بارسیاسیداردوسریعایكنظارت
اجتماعیبهجنجال،ســروصدایخبریوسیاسیتبدیلمیشود.ماوقتیاز»طرح
سوتزنی«استفادهمیكنیمكهجناحهایسیاسیمیخواهنددربرابرهمبایستندو
برخوردجناحیانجامبدهند.اگرقرارباشد»طرحسوتزنی«بهصورتقانونیاجراشود،
اینطرحبایدابتداازمردمآغازشودوبعدبهمسئوالنبرسد.مردمپایههاییكجامعه
هستندوهمینمردمهستندكهمیتوانندبهفســادنهادینهدركشوركمككنندیا
برعكس.بهعنوانمثال،قانونمیگویدرشوهدهندهورشوهگیرندههردومجرمهستند؛
مگررشوهدهندهدرحالتاضطرارباشد.بنابراینكسیهمكهرشوهبهمسئولمیدهد
یاهمانشهروندبهاندازهرشوهگیرندهیامسئول،مجرماست.بنابراین»طرحسوتزنی«
بایددرموردمردمهماجراشود.بهعالوهدرطرحسوتزنیبایدحریمخصوصیافراد
رعایتشودوكاربهرسانههاوجرایدنرســد،تامراجعقضاییذیصالحبتوانندجلوی

خالفرابگیرندومسئلهسیاسینشود.

بخشعمدهاقداماتضدفســادشورا،در
دورهپنجمبارویكردافزایششــفافیت،اطالعرســانیاطالعاتو
تسهیلدسترســیشــهروندانوخبرنگارانبهاطالعاتعمومی
درمدیریتشهریبودهاســت،ولیباوجودهمهتالشها،درهر
مجموعهایفسادخواهدبودونگاهسنتیبهبرخوردبافساد،منجر

بهریشهدواندنآندربدنهدستگاههامیشود.اكنونطرح»حمایت
وصیانتازكاشفانوگزارشگرانفساد«درمجلسشورایاسالمی
دردستبررسیاست.اگرچهبیشازیكسالازاعالموصولاین
طرحدرمجلسمیگذرد،ولیازسرنوشتآناطالعدقیقیدردست
نیستودالیلمختلفیبرایمسكوتماندنازسوینمایندگانذكر
میشودوباتوجهبهفرصتباقیماندهتاپایانایندورهمجلس،بهنظر
میرسدبهتصویبمجلسنخواهدرسید.البتهایننواقصبهمعنای
سكوتقوانینماونبودموادقانونیحامیگزارشگرانفسادنیست.بر
همیناساسوباتوجهبهاهتمامجدیشورادرمبارزهبافساد،اعضا
برآنشدندتاهمگامباتحوالتجهانی،طرحیدرراستایحمایت
وتشویقگزارشگرانفســادتهیهكنندوبهتصویبشورابرسانند
ویكفوریتاینطرحنیزدردیماهسالگذشتهبهتصویباعضا

رسید.امابههرحالشورادرمصوباتخوداختیارقانونگذاریندارد
وتنهامجلسمجازبهقانونگذاریاست،بنابراینبهموجبقوانینو
مقرراتباالدستی،دستشورابرایاعالماسامیمفسدین،اعطای
مجوزفسخوانحاللقراردادبهشهرداریدرصورتتشخیصوجود
فساددرقراردادهاو...بستهاستوهمهاینمواردولوباتصویبشورا
تنهاپسازتشــخیصوقطعیتدرمراجعصالحقضاییوبهحكم
محكمهامكانپذیرهستند.همچنینشورادرمباحثكارشناسی
تالشداردتاتمامدقتالزمراصــورتدهدكهحقیازافرادضایع
نشودومبارزهبافسادوافشایسوءاســتفادهگران،منجربهانتقام
شخصیافرادازیكدیگرنشودوهمچنینزمینهرابرایبرچسبزنی
بهكارمندانپاكدستیكهدرمقابلخواستههایغیرقانونیمراجعان
یامقاماتمافوقخودایستادگیكردهاند،فراهمنكند.بنابراینباید

مراحلاعالموافشایاطالعاتباحفظحریمخصوصیفرددرمظان
اتهامصورتپذیردوپیشازقطعیتفساد،اسامیافرادمنتشرنشود
تاجلویسوءاستفادهازاینابزارسودمندگرفتهشودواینمصوبه
خودبهاهرمیعلیهمبارزهبافسادتبدیلنشود.ازطرفی،بایدتالش
كردتعاریفبهگونهایجامعومانعدرمتنمصوبهذكرشوندكهفساد
بهمواردیمعدودنظیررشوهمحدودنشود.اگرچهدراینزمینهنیز
برخینواقصقوانینباالدستیوجوددارد.بنابراینبایدگفتاگرچه
وضعاینمصوبهگامیبلندوخالقیتیدرعرصهقوانینومقررات
كشوردرعرصهمبارزهبافسادوحمایتازگزارشگرانفساداست،اما
تازمانیكهمجلسشورایاسالمیقانونیجامعدراینزمینهوضع
نكندودســتگاهقضانیزعزمخودرادربرخوردسریعوقاطعبااین
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رئیسكمیسیوننظارتوحقوقی

شورایشهرتهران
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حقوقدانوعضوشورایچهارمشهرتهران

راه اندازی سامانه 
قراردادها و شفافیت

ابالغ بخشنامه 
ممنوعیت پرداخت 

پشت باجه در راستای 
مدیریت هزینه در کلیه 
سطوح و واحدهای 

شهرداری

زمینه سازی برای 
دسترسی آزاد 

شهروندان به اطالعات 
و طرح های توسعه 

شهری از طریق تشکیل 
بانک اطالعات یکپارچه 
طرح ها وانتشار آمار و 

اطالعات

 کاهش 50درصدی
  هزینه های

 صندوق ذخیره کارکنان، 
کاهش 60 درصدی نیروی 
انسانی و تسویه مطالبات 

معوق صندوق

کاهش میزان تخلفات اداری کارکنان 
و کاهش ادراک شهروندان از فساد در 

 شهرداری از  33 به 22 درصد
) براساس نظرسنجی انجام شده توسط مرکز 

افکارسنجی ایسپا(

کاهش بروکراسی های اداری و افزایش 
سرعت در پاسخگویی به شهروندان از 

طریق :  راه اندازی طرح "اتاق حل مسأله" 
با هدف مواجهه با چالش ها و مشکالت 
از طریق ایجاد کانون تفکر، نگاه عمیق تر 
به مسائل و قیاس با نمونه های مشابه در 
سطح جهان با بهره گیری از تجارب علمی 
و تخصصِی سرمایه های درون سازمانی و 

اساتید و خبرگان برون سازمانی

برگزاری نخستین جشنواره ثبت تجارب 
مدیران که طی آن 122 شهردار ناحیه تجارب 
خود را در قالب بیش از 210 تجربه به اشتراک 
گذاشته و همچنین چکیده این تجارب در 

قالب یک کتاب به چاپ رسیده است

 تحقق شهرداری شیشه ای از طریق: 
راه اندازی سامانه شفافیت با هدف شفاف 

سازی عملکرد شهرداری تهران و نمایش میزان 
حقوق و دستمزد مدیران شهری

 فعال سازی 
اداره کل خزانه داری 

شهرداری تهران

ابالغ بخشنامه 
کاهش هزینه، 

دستورالعمل ثبت 
و شناسایی اسناد 

خزانه اسالمی

 انتشار عمومی 
صورت حساب جامع 
درآمدها و هزینه های 

شهرداری تهران

 کاهش بیش از 
600 میلیارد ریال از 

 هزینه های مدیریت شهری 
)از سال 96 تا مهرماه 98(

تحقق شهرداری شیشه ای از طریق: 
راه اندازی و استقرار سامانه جامع 
منابع انسانی و یکپارچه سازی 

اطالعات پرسنلی کارکنان 

ثبت درخواست 
غیرحضوری پروانه 

ساختمانی

 راه اندازی سامانه 
 اطالعات شهرسازی در 

سایت شفافیت

برگزاری نظارت ستادی از عملکرد 
مناطق و نواحی تهران به منظور بهبود 
خدمات دهی به شهروندان و جلب 
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  ميزباني جام ملت ها؛ چرا كه نه؟
برخالف خيلي ها كه درخواســت ايران براي ميزباني 
جام ملت ها را شوخي مي  دانند، حسين كالني معتقد 
اســت ايران شايســتگي و توان اين كار را دارد. آقاي 
گل و قهرمان ســابق جام ملت ها ديــروز به ورزش3 
گفت: »از شــنيدن اين خبر خوشحال شــدم اما از 
واكنش هاي نااميدكننده بســيار ناراحت و متعجب 
شدم. چرا به خودمان باور نداريم و اينطور انرژي منفي 
مي دهيم؟! بايد يك حركتي آغاز شــود كه با خودش 
تحول و پيشــرفت بياورد. زمان مــا همين ميزباني 
جام ملت ها باعث شد كه 2اســتاديوم آزادي و تختي 
ساخته شود.« كالني قول همكاري هم داده است: »خود 
من به همراه بازيكنان قديمي تيم ملي نخستين كساني 
هستيم كه بدون هيچ چشمداشــتي مي آييم و براي 
آينده فوتبال كشورمان هركاري كه الزم باشد انجام 
مي دهيم. نمي خواهم ديگر اين كلمات »نمي شود« و 

»نمي توانيم« را بشنويم.«
VAR فوالد آره نا؛ نخستين ورزشگاه صاحب   

باشگاه فوالد خوزستان به طور جدي به دنبال خريداري 
و راه اندازي سيستم VAR )كمك داور ويدئويي( براي 
ورزشگاه اختصاصي خودش است. اقدامات اوليه براي 
خريد اين سيستم از سوي سعيد آذري و مديران اين 
مجموعه صورت گرفته و قرار اســت براي فصل آينده 
ورزشگاه شهداي فوالد خوزستان )فوالد آره نا( به عنوان 
نخستين ورزشگاه ايران به اين تكنولوژي جديد مجهز 
شود. باشگاه فوالد مكاتباتي را در اين باره با فدراسيون 
فوتبال آغاز كرده است تا به طور داوطلبانه ميزبان آموزش 

و آشنايي داوران فوتبال ايران با اين سيستم باشد.
  پيرواني: چرا ديگر حرفي از فرانسه نمي زنند؟

سرپرست پرسپوليس درباره درخواست هايي كه براي 
پايان نيمه كاره ليگ ارائه شده گفت: »مخاطبم رقبايمان 
در ليگ هستند. همه بر حسب رتبه تيم خود اظهارنظر 
مي كنند و مي گويند 4تيم اول را به عنوان نماينده ايران 
در ليگ قهرمانان آسيا معرفي كنيد، اما راضي نيستند 
پرسپوليس به عنوان قهرمان معرفي شود. خب در اين 
شرايط تكليف تيم هاي صعودكننده و سقوط كننده 
چه مي شود؟ تيم هاي رده هاي پنجم و ششم با يك برد 
از شما باالتر مي آيند. همه  چيز بايد به نحو احسن انجام 
شود.« افشين پيرواني كه با راديوجوان گفت وگو مي كرد 
در ادامه توضيح داد: »بهتر اســت احساسي صحبت 
نكنيم. دوستان مي گفتند ببينيد ليگ فرانسه تعطيل 
شده، اما تا پاري سن ژرمن به عنوان قهرمان معرفي شد، 
حرفي از فرانسه نمي زنند. پرسپوليس در مقابل زحمت 
بازيكنانش، حقش را مي خواهد تا قهرمان شود و دنبال 

خودخواهي نيست.«

فوتبال ايران

پرسپوليس بيشترين عطش را برای از سرگيری ليگ برتر دارد كه كامال 
هم حق با اين تيم است. آنها سبقت بزرگی در صدر گرفته اند و فاصله ای 
تا يك عنوان قهرمانی ديگر ندارند. بنابراين عيب و عار نيست كه دنبال 
حق شان باشند، اما خوب است همين قدر صادقانه موضوع را عنوان 
كنند؛ نه اينكه يكی مثل افشين پيروانی بگويد: »با از سرگيری ليگ، 
پرسپوليس متحمل بيشترين ضرر می شود.« استدالل سرپرست 
سرخپوشان اين است كه چون ادامه بازی ها قرار است پشت درهای 
بسته باشد، پس پرسپوليس به عنوان پرهوادارترين تيم ايران بيشتر از 
بقيه ضرر می كند. خداوكيلی امسال پرسپوليسی ها چقدر از مسابقات 
تيم شان استقبال كرده اند؟ آقای پيروانی شما غير از داربی ها، 3تا بازی 
باالی 20هزار نفر تيم تان در آزادی را اســم می بريد؟ اصال اگر ضرر 
می كنيد چطور است بقيه مسابقات بماند برای بعد از كرونا و حضور 

تماشاگران؟ بی خيال ديگر!

اگر ضرر می کنید، باشد برای بعد!

در روزهای بی سوژگی رسانه ها، درخواست ايران برای ميزبانی جام 
ملت های آسيا موجی از شور و شعف را بين اصحاب خبر به وجود آورد و 
مايه انبساط خاطر جمعی شد. حتی يك نماينده مجلس هم نتوانست از 
كنار اين سوژه بگذرد و با آن شوخی كرد. حاال اما مهدی محمدنبی، دبير 
كل فدراسيون فوتبال يك استدالل قانع كننده در توجيه درخواست 
ايران آورده: »اگر ميزبان نشــديم هم چيزی را از دست نمی دهيم و 
می رويم تا نقايص مان را رفع كنيم.« خب اگر اينطور است چرا برای 
ميزبانی جام جهانی درخواست نمی دهيد؟ آنجا هم اگر ميزبان نشويم 
چيزی از دست نمی دهيم، اما به هر حال بازتاب خبر بيشتر است و  4تا 
روزنامه خارجی خوب هم اسم فدراسيون ما را می برند. با اين استدالل 
پسرها هم می توانند خواستگاری هر دختری در جهان بروند؛ فوقش 

يك »نه« می شنوند. چيزی از دست نمی دهند كه!

برای میزبانی جام جهانی تقاضا بدهید

اين كانون مربيان هم جای جالبی است انصافا. دوستان هر از گاهی 
با انگيزه اعالم وجود، يك بيانيه صادر می كنند و همان هم تبديل به 
معضل می شود. االن بيانيه ای كه كانون در مورد ضرورت تعطيلی 
ليگ برتر داده، حسابی سوژه شــده و كارشناسان كلی ايراد از آن 
گرفته اند. كار تا جايی بيخ پيدا كرده كه بنده خدا بيژن ذوالفقارنسب 
گفته: »كانون مربيان اصراری به تعطيلی ليگ ندارد.« يعنی اصراری 
نداشته و بيانيه نوشته؟ به هر حال اين اتفاقات آدم را ياد بيانيه همين 
كانون عليه كارلــوس كی روش بعــد از جام جهانی2014 برزيل 
می اندازد. آنجا كی روش به تقليد از سبك علی پروين متهم شده بود 
و تا سه سال همه داشتند درمورد اين بيانيه حرف می زدند. يك بار 
هم رفقای مايلی كهن در كانون از او در ماجرای درگيری با علی دايی 

دفاع كردند كه آن هم كلی داستان شد.

همینطور یک گوشه بنشینید؛ خب؟

نكته بازي

در روزهايي كه بحث بر سر ميزان مبالغ دريافتي كارلوس كي روش 
از ايران باال گرفته و حتي پرونده ما با مربي پرتغالي به دادگاه عالي 
ورزش رفته است، محمود اسالميان به طور تمام قد از مربي پرتغالي 

دفاع مي كند. 
اين عضو هيأت رئيســه فدراســيون فوتبال گفته: »به اعتقاد من 
كي روش بزرگواري كــرد و هدايت تيم ملــي را پذيرفت. جالب 
است پس از جام ملت هاي آسيا، كي روش در كلمبيا دوبرابر ايران 
دســتمزد گرفت. من صادقانه مي گويم كــه او خدمات زيادي به 
فوتبال ايران انجام داد. اگر كمــي بخواهيم واقع بينانه نگاه كنيم، 
نفراتي مثل ويلموتس، كالدرون و استراماچوني پول هاي زيادي 
گرفتند اما خدمتي به فوتبال ايران نكردند.« حاال با ويلموتس كه 
شاهكار خود اسالميان و شــركا در فدراسيون فوتبال است كاري 
نداريم، اما كالدرون و استراماچوني طي 6ماه چه كار بايد مي كردند 
كه نكردند؟ البد انتظار داشتيد آنها هم پرسپوليس و استقالل را 

به جام جهاني ببرند؛ نه؟
داستان اسالميان داستان جالبي اســت؛ كسي كه هرگز به اندازه 
نقش آفريني هايش در تيررس توجه و انتقادات رسانه ها نيست. او 
امروز در حالي اينطور جانانه از كي روش دفاع مي كند كه يكي از 
تندترين مصاحبه هاي تاريخ فوتبال ايران عليه مربي پرتغالي، اتفاقا 

مربوط به خود اسالميان است.
 استاد كه بعد از جام جهاني برزيل نايب رئيس فدراسيون فوتبال 
بود، پس از يك مالقات با محمود گــودرزي )وزير ورزش وقت و 
منتقد سرســخت كي روش( اظهاراتي عجيب عليه اين مربي به 
زبان آورد. بخشي از مصاحبه اسالميان در تاريخ 30فروردين94 
را بخوانيد و خودتان در مورد اين آدم قضاوت كنيد: »شما كارنامه 
آقاي كي روش را بررسي كنيد تا متوجه خيلي چيزها شويد. ايشان 
پيش از اينكه به ايران بيايند، در منچستر، پرتغال، رئال مادريد و 
يك دوره كوتاه هم در امارات حضور داشته؛ اما سؤال اين است كه 
در كدام تيم موفق بوده است؟ جواب فقط منچستريونايتد است، 
يعني جايي كه همكاري بســيار خوبي با الكس فرگوسن داشت. 
او هرگز به عنوان ســرمربي اتفاق هاي خوبي را رقم نزده اســت. 
من به عنوان كســي كه مدرك فوق ليسانسم را در رشته مديريت 
گرفته ام، تحقيقي انجام داده ام و متوجه شــدم كه مشــكل آقاي 
كي روش اين اســت كه به عنوان نفر اول نمي تواند با مشــكالت 
تيم كنار بيايد و البته با افراد تعامل كند. از نظر من مقبوليت بين 
23بازيكن و تيم ملي كه هنر نيست. دليلش هم اين است كه اعضاي 

تيم ملي قاعدتا تابع سرمربي تيم شان هستند... من مي گويم كه يك 
معاون استاندار ممكن است كه خيلي خوب وظايفش را انجام دهد 
اما وقتي استاندار مي شــود، جواب نمي دهد دليلش اين است كه 

نتوانسته محيطش را مديريت كند.«
او كمي قبل تر هم، زماني كه هنوز عضو هيأت رئيســه فدراسيون 
فوتبال نشده بود و يكي از مديران ارشــد مجموعه فوالد مباركه 
به حســاب مي آمد، در نامه اي بــه علي كفاشــيان، رئيس وقت 
فدراسيون فوتبال توصيه كرده بود كه اگر كي روش بر دعوت نكردن 
مهدي رحمتي و هادي عقيلي اصرار كرد، او را كنار بگذارد. مدافع 
ســينه چاك امروز كي روش، آن روزها حتي پيشــنهاد داده بود 
چنانچه مرد پرتغالي نخواست سرمربي تيم ملي بماند، از مربيان 
ايراني براي جانشيني او استفاده شود. اسالميان در آن نامه به طور 
مشخص از امير قلعه نويي به عنوان گزينه اي مناسب براي جانشيني 

كي روش نام برده بود.
آن روزها تيم ملي ايران در بدترين شــرايط ممكــن بود. در راه 
صعود به جام جهاني، بازي خانگي مقابل ازبكســتان را باخته بود 
و صعودش غيرممكن به نظر مي رسيد. با وجود آن شرايط دشوار 
كي روش حاضر نشد مقابل رحمتي و عقيلي كوتاه بيايد. ايستادگي 
او در آن مقطع بساط بازيكن ساالري در تيم ملي را براي هميشه 
جمع كرد. بعدها دوست و دشــمن كي روش پذيرفتند كه يكي از 
بزرگ ترين خدمات او همان تصميمي بوده كه آقاي اسالميان به 

آن اعتراض كرد.

    آيا محمود اسالميان كه اخيرا بدون توجه
     به موقعيتش در فدراسيون، از سرمربي پيشين

      تيم ملي تمام قد حمايت كرده، هميشه همين
  مواضع را داشته؟ اين گزارش را بخوانيد
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 ماهيني: همه بازي ها را صفر-صفر كنيد
حسين ماهيني كه از فعال ترين فوتباليست هاي حاضر در توييتر است روز گذشته با انتشار توييتي درخواست تعطيلي ليگ برتر را مطرح 
كرد. ماهيني نوشت: »باقيمانده بازي ها را صفر-صفر اعالم و فصل بعدي را هم 18تيمي برگزار كنيد.« جالب اينكه هواداران پرسپوليس در 
ابتدا به او معترض شدند اما وقتي فهميدند با اين فرمول پرسپوليس قهرمان مي شود با پيشنهاد كاپيتان سابق شان كنار آمدند.

2رويسكهحاميكيروش

كمي از خودتان بگوييد آقاي اسالميان!
آقاي اسالميان، عضو هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال گفته 
كي روش 2بار تيم ملي را به جام جهاني برد، در ساخت مجموعه 
پك، نقش داشت و خدمات زيادي به فوتبال ايران كرد. با اين 
مقدمه نتيجه گرفته پاداشي كه به او داده شده، حتي كم بوده و 
جاي بحث ندارد.در اين ترديدي نيست كه كي روش سرمربي 
بزرگي بود، دستاوردهاي قابل توجهي داشت و ممكن است به 
اين زودي ها تيم ملي جانشين شايسته اي براي او پيدا نكند، اما 
هيچ كدام از اينها دليل نمي شود كه از آقاي اسالميان نپرسيم 
چرا در قرارداد او براي سوم شدن در جام ملت ها پاداش تعيين 
كرديد؟ آقاي اسالميان آيا شما نمي دانستيد كه جام ملت ها 
مقام سوم ندارد؟ايشان در جايي ديگر مجموعه pec را يكي 
از دستاوردهاي كي روش خوانده است. اگر اينطور است -كه 
ظاهرا هست- پس شما و همكارانتان در فدراسيون چه كاره 
بوديد؟ چرا بايد با پيشــنهاد، اصرار يا پيگيري يك مربي، 
مجموعه اي حياتي درست شود؟ آيا فدراسيون پنج ستاره اي 
كه دوست صميمي شما -مهدي تاج- به آن مي نازيد، همه 
موفقيت ها و دستاوردهايش به يك مربي خارجي وابسته بود؟

فراموش نكنيم تأكيد آقاي اسالميان بر محق بودن كي روش 
در ماجراي پاداش هايش، در حالي اســت كه فدراســيون 
فوتبال ايران اخيرا به خاطر همين موضوع از كي روش شكايت 
كرده است. به عبارت ساده تر؛ آقاي اســالميان در دعواي 
ميان سرمربي سابق تيم ملي و مجموعه اي كه خودش عضو 

هيأت رئيسه آن است، طرف اولي را گرفته است!



  

  نه خيلي شبيه طارمي
با جدايي طارمي از پرسپوليس، علي 
عليپــور تا حد زيادي توانســت جاي 
خالي او را در پيشــاني خــط حمله 
سرخپوشــان پر كند و حتي در ليگ 
هفدهم، عنوان آقاي گلي ليگ برتر را 

به دست بياورد.
 با وجود اين، خصوصيات بازي عليپور 
با طارمي بســيار متفاوت است. آنچه 
هــواداران ريــوآوه و مخاطبان ليگ 
پرتغال را در اين مدت شيفته طارمي 
كرده، توانايي هاي او در ايجاد فرصت 

گلزني، ارســال پــاس گل، حركات 
غافلگيركننده فــردي و مهارتش در 
پنالتي گرفتن اســت؛ طوري كه مثال 
موفقيت مهــدي در گرفتن 3 پنالتي 
برابر اسپورتينگ ليسبون، تا مدت ها 
مورد توجه رســانه هاي آن كشور بود. 
در غيراين صــورت در اين تمجيدها، 
خيلي پاي شــم گلزني اين بازيكن در 
ميان نيســت؛ چه اينكــه طارمي در 
20بازي امســالش براي ريوآوه 8گل 
زده و ايــن آمار فقط يك گل بيشــتر 
از 7گل زده مهــرداد محمدي در تيم 

قعر جدولي آوس اســت. گذشــته از 
اين، بدون تعارف سطح كيفي طارمي 
و عليپور تفاوت فاحشــي با هم دارد. 
طارمي كمي ديرتر از عليپور به سطح 
اول فوتبال ايران رسيد، اما خيلي زود 
بازيكن فيكس تيم ملي شــد و حتي 
حضور در جام جهاني را هم تجربه كرد، 
درحالي كه شرايط رسيدن به پيراهن 
تيم ملي ولو به عنوان بازيكن ذخيره، 
به ندرت براي عليپور فراهم بوده است. 
اينها يعني ريوآوه اگــر تصور مي كند 
در حال جذب »طارمي دوم« اســت، 

دچار يك اشتباه محاسباتي شده، اما 
بدون چنين قياسي، عليپور با توجه به 
قيمتش احتماال براي آنها يك خريد 

ارزنده و به صرفه خواهد بود.

   دردسر مضاعف پرسپوليس
شــايد جذب عليپــور بــراي ريوآوه 
آنقدرها درخشــان و رؤيايي نباشد، 
اما پرسپوليس حتما بابت جدايي اين 
بازيكن متضرر خواهد شد. سرخپوشان 
همينطوري هم مهاجم كم داشته اند، 
حاال كه استوكس رفته و اوساگونا هم 
در آســتانه جدايي قرار گرفته، كوچ 
عليپور به پرتغال دردســر سرخ ها را 

مضاعف خواهد كرد. 
پرســپوليس نشــان داده در بحــث 
خريدهاي خارجي حسابي آسيب پذير 
اســت و مهاجم داخلي خــوب و آزاد 
هم ســخت گير مي آيد. اين در حالي 
اســت كه عليپور بعد از 5 فصل ونيم 
بازي براي پرســپوليس، حسابي در 
اين تيم جا افتاده و با كمي افت و خيز 
مي تواند كار را براي قرمزها در بياورد. 

پس فارغ از اينكه تجربه لژيونر شدن 
عليپور براي او چطور از آب در خواهد 
آمد، جدايي اين بازيكن فاز تهاجمي 
پرســپوليس را وارد يك بحران جدي 

خواهد كرد.

   مفت مي رود
بخش دردنــاك ديگر ايــن قضيه اما 
ترانســفر رايگان عليپور اســت. او با 
پرســپوليس قــرارداد طوالني مدتي 
داشته و تا قبل از اين تابستان اگر قصد 
جدايي مي كرد مبلغي از اين انتقال به 
پرسپوليس مي رســيد. اتفاقا عليپور 
پيشــنهادهايي هم داشت، اما باشگاه 
با اين استدالل كه مهاجم ندارد، مانع 
جدايي او شــد. شــايد منطق باشگاه 
درســت بود، اما اينجور مواقع ضمن 
حفظ بازيكن، سياست تمديد قرارداد 
او هم بايد اجرا شود. به هر حال انتقال 
طارمي از پرسپوليس به الغرافه قطر، 
مجموعا 635هزار دالر سود مالي براي 
باشگاه داشت، اما حاال جانشين او در 
معرض يك ترانسفر مجاني و دردناك 

قرار گرفته است.

آخرين اخبار درباره آغاز دوباره فوتبال و حاشــيه هاي مربوط به كرونا اين 
اســت كه چفرين، رئيس يوفا گله كرده كه سياست درباره فوتبال تصميم 
مي گيرد. او پيش بيني كرده كــه به زودي جهان بيمــاري كوويد-19 را 
شكست مي دهد، اما مادامي كه فوتبال به روال عادي برنگردد، از نظر مردم 
چيزي عادي نشده است: »فوتبال براي مدت  زمان كوتاهي تغيير مي كند. 
فوتبال از جنگ و همه گيري بيماري در امان می ماند. به زودي شاهد فوتبال 
خوب قديمي خواهيم بود.« رئيس الليگا هم ابراز اميدواري كرد مسابقات 
اين ليگ از ژوئن از سر گرفته و در تابستان تمام شود. 2 تيم رئال سوسيداد 
و اتلتيك بيلبائو هم توافق كردند فينال كوپا دل ري را با حضور تماشاگران 
برگزار كنند، اما زماني قطعي براي اين مســابقه اعالم نشــده اســت. از 
1724تست كرونايي كه در 36باشگاه دسته  اول و دوم بوندس ليگا پيش از 

آغاز تمرينات گرفته شده، 10مورد مثبت بودند كه نام مبتاليان اعالم نشده 
اما هر روز اخبار اميدواركننده تري پيرامون ويروس چيني به گوش مي رسد 
و جهان به تدريج به بازگشت به روال ســابق اميدوار مي شود؛ هرچند كه 
تأثيرات اتفاقات 3 ماه اخير بر اقتصاد ممكن است حاال حاالها برطرف نشود. 
بازيكنان خارجي ليگ هاي ايتاليا، انگليس، اسپانيا و آلمان به اين كشورها 
فراخوانده شده اند تا كم كم تمرينات انفرادي و سپس گروهي را آغاز كنند. 
كريستيانو رونالدو هم باالخره از جزيره اش، زادگاهش و خانه مجللش دل 
كند و به تورين برگشت و بالفاصله به قرنطينه 2 هفته اي رفت. سان گزارش 
داده كه كريستيانو به زودي براي پنجمين بار پدر مي شود! ديباال، هم تيمي 
آرژانتيني او اعالم كرده كه در مدت قرنطينه توانســته به يوگا بپردازد و به 
نوعي عاشق اين ورزش و فرهنگ و سبك زندگي شده است. اوايل پاندمي 
كوويد-19 دلي الي، بازيكن انگليسي تاتنهام به خاطر شوخي با يك چيني 
در فرودگاه و ناقل دانستن او مجبور به عذرخواهي شد. گويا شوخي با اين 
ويروس چيني تبعات دارد. ســالومون كالو، بازيكن هرتابرلين هم به خاطر 
شوخي با كرونا از سوي اين باشگاه محروم شــد. جوردن تورناريگا، مدافع 
هرتابرلين در حال تست دادن است و پزشك باشگاه از سالومون كالو مكررا 
مي خواهد فيلمبرداري را قطع كند. كالو سپس در حال ترك اتاق توضيح 

مي دهد اين فقط يك شوخي بود. بخش ديگري از اين ويدئو نشان مي دهد 
مهاجم سابق چلسي از كاهش دستمزدها از ســوي باشگاه به دليل شيوع 
ويروس كرونا شكايت دارد. شكايت از كاهش دستمزدها اتفاق نادري نيست. 
اوزيل هم اعالم كرده بود عالقه اي ندارد دستمزدش كم شود و به همين دليل 
مورد انتقاد شديد قرار گرفته بود، اما برخي با اشاره به دست و دلبازي هاي 
او در كارهاي خيريه و كمك به بيماران خاص و فقرا و همچنين اختصاص 
حدود 100 هزار دالر براي اطعام و افطاري دادن به فقراي تركيه و سوريه 
از اين بازيكن حمايت كرده بودند. توني كروس هم گفته بود باشــگاه ها از 
حقوق بازيكنان كم نكنند تا خود بازيكن تصميم بگيرد پولش را صرف چه 
كار خيريه اي مي خواهد بكند. يك خبر جالب نامربوط هم اينكه هيانيك 
كامبا، بازيكن سابق تيم فوتبال شالكه كه 4سال پيش اعالم شد جان سپرده، 
زنده و كامال سالم است. در  ماه ژانويه سال2016 اعالم شد كه اين بازيكن 
كنگويي در يك سانحه رانندگي در كشورش جان سپرده است. در آن زمان 
حتي باشگاه هولس در دسته هشتم فوتبال آلمان هم تأييد كرد كه بازيكن 
سابق شالكه در يك حادثه فوت شده است. دليل اين صحنه سازي  اين بود 
كه همسرش بتواند از بيمه عمر اين بازيكن اســتفاده كند. حاال او و زنش 

دادگاهي شده اند.

فوتبالبيايد،كروناميرود
   فوتبالي ها معتقدند تا وقتي فوتبال برنگشته

  زندگي به روال عادي برنمي گردد

  تأييد مذاكره ميالن با مرتنز
مذاكرات ميالن با دريس مرتنز براي انتقالي رايگان 
در تابستان تأييد شده است. اين در حالي است كه 
چلسي و اينتر هم به مهاجم بلژيكي ناپولي عالقه مند 
بوده و در تالش هستند تا هر طور شده اين بازيكن 
را به صورت رايگان به خدمــت بگيرند. به گزارش 
ال اســتامپا، ميالن در ابتداي راه مذاكره با دريس 
مرتنز قرار دارد. در واقع ايــن مذاكرات در فاز رد و 
بدل كردن شرايط انتقال است. عصر ديروز نشريه 
اسپانيايي TodoFichajes، از تمام شدن انتقال 
مرتنز به ميالن خبر داده بود. بــه اعتقاد آنها فقط 
امضاي قرارداد مانده و به زودي آن هم انجام خواهد 
شد. با اين حال ال اســتامپا باور دارد هنوز چيزي 
قطعي نيســت اما مذاكرات حقيقــت دارند زيرا با 
عدم قطعيت در تمديد قرارداد زالتان ابراهيموويچ، 
ميــالن مي خواهد يــك بازيكن و رهبــر ديگر در 

تركيب داشته باشد.
  غيرممكن براي كلوپ

اين روزها حرف و حديث هاي زيادي در مورد حضور 
ليورپول در بازار نقل و انتقاالت تابســتان رسانه اي 
شده؛ از تماس اين باشگاه با پدر كيليان امباپه گرفته 
تا عالقه قرمز ها به جذب سانچو. با اين حال يورگن 
كلوپ به هيچ عنوان نمي خواهد به اين شــايعات 
واكنش نشان دهد و سرمربي آلماني ليورپول روز 
گذشته در اين خصوص گفته است: »ساديو مانه و 
محمد صالح جهت ماندن در ليورپول براي سال هاي 
آتي به اندازه كافي جوان هســتند. از بازيكناني كه 
دارم كامال راضي ام و به بقيــه فكر نمي كنم. وقتي 
در حال كار با بازيكنان فعلي ام هستم، رؤياي جذب 
بازيكنان ديگري را ندارم. خواهيم ديد كه در آينده 
چه بازيكني را مي توانيم بگيريم. ســانچو و امباپه؟ 
غيرممكن است من به چنين ســؤالي پاسخ بدهم 
و فردا تيتر روزنامه ها نشــوم. اين كاري اســت كه 
نمي خواهم انجامش دهم. فقــط مي گويم كه آنها 
بازيكناني اســتثنايي هســتند و به خاطر نگرش و 
مهارت هايشان به چنين جايگاه مهمي رسيده اند. 
از ديدن بــازي چنين بازيكناني لــذت مي برم اما 
در عين حال مشــكلي هم ندارم كه آنها را تمرين 
نداده ام. امباپه، بزرگ ترين ستاره آينده خواهد بود 

و چنين آينده اي در انتظار سانچو هم است.«
   ويدال از بارسا مي رود؟

شــرايط اقتصادي كه پس از تعطيلي مســابقات 
فوتبال به وجــود آمده، باشــگاه بارســلونا را نيز 
تحت تأثير قرار داده است. ساموئل اومتيتي، نلسون 
ســمدو، ايوان راكيتيچ، جونيور فيرپــو و مارتين 
برايتويــت، ازجمله بازيكناني هســتند كه ممكن 
است در ليست فروش باشگاه قرار بگيرند تا مقدمات 
جذب الئوتارو مارتينز و نيمار فراهم شود. حاال ماركا 
گزارش داده به تازگي مديران بارسا به فكر فروش 
ويدال هــم افتاده اند. طبق ادعاي ماركا، باشــگاه 
بارسلونا پيشــنهادات براي اين بازيكن را بررسي 
خواهد كرد. اينتر، يوونتوس و نيوكاسل باشگاه هايي 
هســتند كه براي جذب او ابراز عالقه كرده اند. اين 
هافبك شــيليايي مي تواند در معاوضه احتماال با 
الئوتارو مارتينز با باشــگاه اينتر، نيازهاي بارسلونا 
را برطرف كند. ويدال در ســال2018 با قراردادي 
به ارزش 18ميليون يورو از بايرن مونيخ به بارسلونا 
ملحق شد و در فصل 2020-2019، 6 گل براي اين 

تيم به ثمر رساند.
  توافق تياگو با بايرن

به گزارش بيلد، توافق كامل ميــان تياگو آلكانتارا 
و بايرن مونيخ براي تمديد قرارداد حاصل شــده و 
بايرن مونيخ طي هفته جاري، رســما خبر تمديد 
قرارداد هافبك 29ساله اســپانيايي خود را اعالم 
خواهد كرد. تياگو كه از سال2013 در بايرن مونيخ 
حضور دارد، قرارداد فعلي اش در سال2021 منقضي 
مي شود. بايرن مونيخ كه اخيرا قرارداد توماس مولر و 
آلفونسو ديويس را تمديد كرده، در تالش است پس 
از رسمي كردن تمديد قرارداد تياگو، با مانوئل نوير 

و داويد آالبا نيز توافق كند.
  خداحافظي ليگ برتر با بازي 90 دقيقه اي!

گوردون تيلور، مديرعامل اتحاديه فوتباليست هاي 
حرفــه اي )PFA( مي گويــد برگــزاري فوتبال با 
نيمه هايي كمتر از 15دقيقه، يكي از طرح هاي در 
دست بررسي اســت. تيلور در اين خصوص گفته 
است: »از آينده خبر نداريم ولي از طرح ها و ايده هاي 
مطرح شده آگاه هستيم. چيزهايي مثل تعويض هاي 
بيشتر، برگزاري در زمين بي طرف و يا 45دقيقه اي 
نبودن نيمه هاي فوتبال. به صورت ايده آل دوســت 
داريم تا تماميت رقابت ها را حفظ كنيم و البته اين 
يعني برگزاري مسابقات به صورت ديدارهاي خانگي 
و خارج خانه و در دســترس بــودن كادر بازيكنان 
درست مثل قبل از پيش آمدن اين شرايط. بنابراين 
مسائل زيادي مطرح است ولي اول بايد ببينيم آيا 
مي توان فصل را به پايان رساند و يا به عبارت ديگر، 

فصل را به صورت امن به پايان رساند.«
  ليورپول از ورنر زمان خواست

به نظر مي رســيد كه مراحل انتقال تيمــو ورنر به 
ليورپول در حال نهايي شدن اســت، اما حاال خبر 
رسيده كه تأثيرات شــيوع ويروس كرونا بر اقتصاد 
باشــگاه هاي اروپايي، مي توانــد همه  چيز را تغيير 
دهد. به گزارش فابريتزيو رومانو از گاردين، ليورپول 
به نماينــدگان ورنر اعالم كرده كه اين باشــگاه به 
زمان بيشتري براي ارائه پيشنهاد رسمي به مهاجم 
آلماني نياز دارد، زيرا تيم انگليسي قصد دارد صبر 
كند تا ببيند ويروس كرونا چــه اثري روي پنجره 
نقل و انتقاالتي پيــش رو خواهد داشــت. رومانو 
گزارش داده كه برخالف ادعاهاي اخير، بند فســخ 
60ميليون يورويــي ورنر همچنان پابرجاســت و 
ليورپول مي خواهد پيــش از انجام هرگونه معامله، 
از وضعيت بازار نقل و انتقاالت تابستاني مطلع شود.

جهان

وحيد اميري: آقايان منطقي حرف بزنند
وحيد اميري هم به درخواست ساير تيم ها براي تعطيلي ليگ واكنش 
نشان داد. ستاره پرسپوليس روز گذشته در گفت وگو با رسانه اين باشگاه 
گفت: »االن كشور ما مانند همه جاي دنيا درگير ويروس كروناست و 
اميدوارم شرايط روزبه روز بهتر شود. خوشــبختانه وضعيت كشور ما 
خيلي بهتر از روزهاي قبل شده و همه  چيز تحت كنترل كادر پزشكي 
است. در اخبار ديدم كه خيلي از كشورها كم كم شرايط را براي برگزاري 
بازي ها آماده مي كنند، اما در ايران برخي ها به طرز عجيبي خواســتار 
تعطيلي ليگ هســتند و اين رفتارها براي ما هم جاي سؤال دارد.« او 
در ادامه گفــت: »نه اينكه چون در صدر جدول هســتيم اين حرف ها 
را مي زنم. بايد به اين موضوع توجه كــرد كه همه تيم ها در ليگ برتر و 
ليگ هاي پايين تر، هزينه هاي زيادي كرده اند و درست نيست با تعطيلي 
ليگ به تيم ها ظلم شود. اميدوارم مسئوالن تصميم گيرنده، تصميمي 
بگيرند كه به فوتبال لطمه اي وارد نشود. بايد تصميمي گرفته شود كه 
به زيبايي فوتبال كمك كند. هنوز بازي هاي زيادي تا پايان فصل مانده 
و نبايد حقي از تيمي پايمال شود. كساني كه تقاضاي تعطيلي ليگ را 
دارند، بايد عاقالنه حرف بزنند. خيلي راحت مي توان بازي هاي ليگ را 
بدون تماشاگر برگزار كرد تا مشكلي براي كسي پيش نيايد. اين تصميم 
قطعا به فوتبال ما كمك خواهد كرد.« مهاجم گلزن پرسپوليس كه از 
بازيكنان مؤثر در صدرنشيني سرخپوشــان بوده، در ادامه افزود: »از 
باشگاه هايي كه خواستار تعطيلي ليگ هســتند، مي خواهم عادالنه و 
منطقي به اين موضوع نگاه كنند. من از روي احساس يا تعصب حرف 
نمي زنم بلكه صحبت من براي از بين نبردن زيبايي فوتبال است. نبايد 
اينقدر راحت با زحمات تيم هايي كه 8ماه سختي كشيدند، بازي شود. 
اينكه بعد از اين همه سختي و بازي، نه تيمي قهرمان شود و نه تيمي 
سقوط كند، اصال اتفاق خوبي نيست. اگر بدون انتخاب قهرمان بخواهند 
ليگ را تعطيل كنند، خيلي راحت با زحمات چندين ماهه همه بازيكنان 
بازي مي شود و يك سال فوتبالي همه ما از بين خواهد رفت. اگر هم قرار 
اســت ليگ را تعطيل كنند، تصميمي بگيرند كه هيچ باشگاهي ضرر 
نكند.« اميري در مورد تكليف مســابقات درصورت تعطيلي نيز گفت: 
»ما قطعا تابع قانون هستيم. در همه ليگ هايي كه تعطيل شدند، تيم 
صدرنشــين را قهرمان اعالم كردند. در پرسپوليس هم در اين سال ها 
نظم و ســاختار خيلي خوبي وجود داشته كه توانســته ايم چند سال 
قهرمان شويم و حتي به فينال ليگ قهرمانان آسيا برويم. آقايان منطقي 
حرف بزنند و ســعي نكنند قدرت پرسپوليس را زير ســؤال ببرند. ما 

فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ، كميته انضباطي 
و... داريم و برخي نبايد به خودشــان اجازه دهند 
خيلي راحت به ما انگ بزنند و درباره پرسپوليس 

هر چه مي خواهند بگويند. متأسفانه برخي 
هر چه مي خواهند عليه تيم ما در رسانه ها 
مي گوينــد و خيلــي راحت بــه ما انگ 
مي زنند. آقايان به خودشان اجازه ندهند 
كه اينقدر راحت پرسپوليس را قضاوت 
كنند. ما هواداران زيــادي داريم و ما را 

»سيبل« نكنند. يعني چه كه چون پرسپوليس 
3سال قهرمان شده، ديگر حق ندارد قهرمان 
شود؟ ما با تالش خودمان قهرمان شديم و نبايد 

راحت به ما تهمت بزنند.«

گفت و گو
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 خامس در اردوگاه رقيب

خامس رودريگز كه در سال2014 با قراردادي به ارزش 80 ميليون يورو به رئال آمد، در آستانه انتقالي 25 ميليون يورويي به اتلتيكومادريد 
قرار گرفته است. ال يونيورسال كلمبيا مدعي شده سيمئونه مصرانه خواهان جذب خامس شده و مي خواهد هر طور شده اين ستاره را 

به تيمش ببرد. براساس گزارش اين رسانه خود خامس هم تمايل دارد فوتبالش را زيرنظر سيمئونه دنبال كند.

 بعد از اعالم رئيس جمهوري در مورد بازگشــايي 
محدود استاديوم ها، اميدها براي تداوم فصل جاري 
مســابقات ليگ برتر هم افزايش پيدا كرده است. 
بســياري اما بر اين باورند كه بــا توجه به اختالف 
امتيــازي فاحش پرســپوليس در صــدر جدول، 
ديگر چيزي به اســم كورس قهرماني معنا ندارد و 
الاقل تكليف جام روشــن اســت. در عين حال اما 
نبايد فراموش كنيم اين فوتبال است و هر اتفاقي 
مي تواند در آن رخ بدهد. در يك نمونه كالســيك 
بهمن تهران در ميانه هاي دهه 70 در مقطع پاياني 
فصل چنين اختالف امتيازي با پرسپوليس داشت، 
اما سرخپوشان ناباورانه اين فاصله را جبران كردند 
و قهرمان شدند. شرايط مشابه حتي در ليگ ششم 
حرفه اي وجود داشــت و اســتقالل تا ميانه هاي 
نيم فصل دوم با 12امتياز از پرســپوليس جلو بود، 
اما نهايتا شاگردان دنيزلي تيم مرفاوي را در جدول 
گرفتند. همــه اينها يعني از حــاال نمي توان بابت 
قهرماني پرســپوليس مطمئن بود؛ مخصوصا كه 
مي توان احتمال داد چند عامل همه معادالت صدر 

را به هم بريزد.
  افت بدني صدرنشين

شــايد به جرأت بتوان گفت تعطيالت ناشــي از 
شــيوع كرونا، كالفه كننده ترين وقفه تاريخ ليگ 
برتر اســت؛ روزهايي كه هيچ كس نمي داند كي به 

پايان مي رســد و اصال در پايان اين وقفه خبري از 
بازگشايي مسابقات خواهد بود يا نه. به همين دليل 
هم نمي دانيم تيم ها در آغاز دوباره مســابقات قرار 
است با چه فرم ذهني و بدني به ميدان بيايند. االن 
عمده تحليل ها مبتني بر اين پيش فرض است كه 
پرسپوليس با همان سطح كيفي قبل از تعطيالت 
به مســابقات برمي گردد؛ اما آيا كســي مي تواند 
از اين قضيه مطمئن باشــد؟ بارها ديده ايم حتي 
عقب و جلو شــدن چند روزه تاريخ يك مســابقه 
هم مي تواند روي نتيجه آن تأثير بگذارد، بنابراين 
 ادامــه ليگ از هر نظــر هندوانه دربســته خواهد

 بود.
  پيروزي استقالل بر فوالد

هم اكنون مدام از فاصله 10امتيازي پرســپوليس 
در صدر جدول ســخن گفته مي شود، درحالي كه 
اين فاصله در شرايط حقيقي مي تواند كاهش بيابد. 
در حقيقت اگر اســتقالل بازي عقب افتاده اش را 
از فوالد ببرد، به 8 امتيازي سرخپوشــان خواهد 
رســيد و جبران ايــن فاصله در طــول 9هفته به 
هيچ وجــه غيرممكن نخواهد بود. بــه ياد بياوريد 
كه پرســپوليس در پايان هفته ششــم مسابقات 
همين امسال 5امتياز از سپاهان صدرنشين عقب 
بود، اما اين فاصله را جبران و اختالفي حيرت انگيز 

ايجاد كرد.

  احتمال كسر امتياز
واقعيت آن اســت كه پرســپوليس -متأسفانه - 
پرونده هاي مفتوح پرشــماري در فيفــا دارد و هر 
آن احتمال مي رود كه يكي از آنها به مرحله اعمال 
مجازات ســنگين برســد. در ليگ ششم حرفه اي 
پرسپوليس با سپاهان در كورس فشرده قهرماني 
بود كه 6 امتياز از اين تيم كم شــد. بنابراين رقبا 
مي توانند روي اين مســئله هم حســاب كنند و 
تــا هفته هاي آخــر بحنگنــد. بديهي اســت كه 
دوســت نداريم هيچ تيمي در ايران با هيچ نوعي 
از مجازات هــاي بين المللي مواجه شــود، اما االن 
فقط داريم در مورد احتماالت حرف مي زنيم. فكر 
كنيد در فاصله 3 يا 4 هفته به پايان فصل، 6 امتياز 
از پرسپوليس كســر شــود؛ در اين صورت حتما 
تعقيب كنندگان اين تيم بابــت ول كردن رقابت 

حسرت خواهند خورد.
  غيبت مهره هاي كليدي

در فوتبال گاهي غيبت يك بازيكن كليدي ممكن 
است براي يك تيم به شدت دردسرساز شود؛ طوري 
كه مثال بارسلونا در يك مقطع به خاطر مصدوميت 
ليونل مسي فقط يك بازي از 6 مسابقه اش را برد. 
حاال تصور كنيد پرســپوليس در آغاز مســابقات 
ليگ برتر يكــي، دوبازيكن كليــدي اش را به هر 
دليلي از دست بدهد؛ كما اينكه همين االن مهدي 
ترابي نخســتين بازي بعد از تعطيالت را به دليل 
محروميت از دســت خواهــد داد. در اين صورت 
شــايد خيلي از معادالت تغيير كنــد. همچنين 
به خاطر عقــد قرارداد عليرضــا بيرانوند با آنتورپ 

بلژيك، ممكن اســت پرســپوليس تا پايان فصل 
 نتواند از دروازه بان شــماره يك تيم ملي استفاده

 كند.
  پرسپوليس بازي سخت ندارد؟ مطمئنيد؟

در كنار فاصله امتياز زياد، يكي از داليل اطمينان 
خيلي از هــواداران پرســپوليس از قهرماني اين 
تيم آن اســت كه مي گويند سرخپوشان در مقطع 
ابتدايي دور برگشت با همه مدعيان بازي كرده اند 
و به اصطالح مسابقات سخت شان به پايان رسيده. 
اين مسئله روي كاغذ درست به نظر مي رسد؛ اما اوال 
هنوز مســابقاتي مثل مصاف با فوالد اهواز، بازي با 
نفت در مسجد سليمان، دوئل با ذوب آهن، پيكار 
با نســاجي در مازندران و همچنين ديدار بيرون از 
خانه با گل گهر ســيرجان باقي مانده است. يادتان 
باشــد همين گل گهر در دو بازي آخر خانگي اش 
برابــر تراكتور مســاوي كرده و اســتقالل را برده 
اســت. همچنين مي توانيد به اين نكته فكر كنيد 
كه پرســپوليس هنوز در تاريخ ليگ برتر موفق به 
شكست نفت مسجد سليمان نشده است! آيا واقعا 
مي توان اين بازي ها را آسان فرض كرد؟ حتي دوئل 
با تيم هاي در خطر ســقوط همچون سايپا، پيكان 
و شاهين هم بسيار ســخت است، چون اين تيم ها 
براي بقا با همه توان خواهند جنگيد و چه بســيار 
پيش آمده كــه تيم هاي فانوس به دســت در اين 
شــرايط، از مدعيان قهرماني سرسخت تر بوده اند. 
بنابراين اگر جزو كســاني هســتيد كه قهرماني 
پرســپوليس را از االن قطعي مي دانيد، سخت در 

اشتباهيد.

قهرمانيقطعيپرسپوليس؟سادهنباشيد
  5 عاملي كه مي تواند فتح جام به دست سرخپوشان را به خطر بيندازد
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اوج گيري اختالفات در پرسپوليس 
باشگاه پرسپوليس از زمان اســتعفاي محمدحسن انصاري فرد تا االن 
كه نزديك به  2 ماه مي شود سخت درگير مســائل مربوط به اسپانسر 
خود است و مديران اين باشگاه درگير قطع همكاري با كارگزار باشگاه 
و انتخاب اسپانسر جديد بوده اند. در اين ميان البته اختالفاتي نيز وجود 
دارد تا جايي كه ابوالفضل امان اهلل مشاور رسانه اي باشگاه پرسپوليس 
كه رابطه نزديكي با مهرداد هاشمي دارد، ديروز در توييتر نوشت: »آقاي 
سلطاني فر! بيش از 2 روز است كه يك قرارداد عالي روي ميز پرسپوليس 
است. تضمين شده كه با آن مي توان بدهي برانكو را سريعا پرداخت كرد اما 
آقاي رسول پناه اصرار دارد قرارداد تركمانچاي آتيه و به ضرر پرسپوليس را 
دوباره احيا كند. تا دير نشده جلوي اين كار او را بگيريد.« همين صحبت ها 
كافي بود تا چند ساعت بعد رسول پناه در واكنش به اين موضوع به سايت 
رسمي باشگاه پرسپوليس بگويد: »با توجه به عدم رعايت شئونات شغلي 
و حرفه اي، ايشان مسئوليتي در باشگاه پرسپوليس ندارند و بابت نشر 
اكاذيب، پيگيري قانوني براي باشگاه پرسپوليس محفوظ است.« اين 
موضوع نشان دهنده عمق اختالفات مهرداد هاشمي عضو هيأت مديره 
و احمد رسول پناه سرپرست باشگاه است و به نظر مي رسد پرسپوليس 
را وارد فاز جديدي از مشكالت مي كند. هاشمي در تالش براي جذب 
اسپانسر مدنظر خود است و رسول پناه هم اكنون حامي كارگزاري شده 

كه گفته شده بود قراردادش فسخ شده است.

وداع ايليا با دنياي قهرماني
ايليا آيلين، وزنه بردار مطرح قزاقســتان اعالم كــرد با توجه به تعويق 
بازي هاي المپيك توكيو تصميم گرفته از وزنه برداري كناره گيري كند. 
ايليا كه وارد 32سالگي شده است، در مصاحبه با يك روزنامه قزاقستاني 
تصميم خود را عنوان كرد. او در اين باره گفت: »هنوز مشخص نيست 
كه بازي هاي المپيك توكيو در ســال2021 برگزار مي شود يا نه و من 
نمي توانم منتظر بمانم. شانسم براي كسب سهميه المپيك كم بود اما 
تالشم را انجام دادم. حاال با تعويق المپيك نمي توانم صبر كنم. كار من 
به پايان رسيده و زمان آن است كه زندگي جديدي را شروع كنم. قصد 
دارم مدرسه وزنه برداري افتتاح كنم.« ايليا 2مدال طالي المپيك پكن 
و لندن را كسب كرد اما تست او در آزمايش دوباره نمونه ها توسط كميته 
بين المللي المپيك مثبت شد و مدال المپيك لندن را از دست داد. او 

2سال هم از حضور در مسابقات وزنه برداري محروم شده بود.

پينگ پنگي ها  در كميته ملي المپيك
مسئوالن فدراسيون تنيس روي ميز امروز )چهارشنبه( راهي كميته 
ملي المپيك مي شــوند تا در جلسه اي با مســئوالن كاروان اعزامي 
بازي هاي المپيك2020 توكيو شركت كنند. موضوع اصلي اين جلسه 
پيرامون برنامه ريزي الزم و فراهم كردن تداركات مورد نياز براي نفراتي 
است كه قصد حضور در رقابت هاي انتخابي المپيك را دارند. تنيس روي 
ميز ايران طي دوره هاي اخير المپيك يكي از رشته هايي بوده كه همواره 

نماينده اي از آن در بين اعضاي كاروان اعزامي حضور داشته است.

كوتاه تر از گزارش

منهاي فوتبال

بهروز رسايلي| مدت هاست كه شايعه شده گزينه جديد خط حمله ريوآوه براي جذب از بازار ايران، علي عليپور است. 
تيم متوسط پرتغالي كه امسال بابت در اختيار داشتن مهدي طارمي سود برد، حاال وسوسه شده زوج قديمي او در 
پرسپوليس را جذب كند. به احتمال فراوان و همانطور كه حتي سرمربي ريوآوه هم گفته، طارمي پايان فصل اين تيم 
را به مقصد يك باشگاه بزرگ تر ترك خواهد كرد. حاال شايد آنها با خودشان فكر كرده اند با جذب عليپور مي توانند 

تا حدي جاي خالي طارمي را پر كنند، اما آيا حساب و كتاب تيم پرتغالي درست است؟

  در مورد انتقالي كه به پرسپوليس ضرر مي زند، اما خيلي هم به سود ريوآوه نيست

عليپور»طارمي«ميشود؟



 محمــدي: چرخه انتخابي نيــاز به كار 
كارشناسي دارد

غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي كشتي آزاد 
ايران در گفت وگو با روابط عمومي فدراســيون 
كشــتي درباره چرخه انتخابي تيم ملي كه اين 
روزها حواشي زيادي را در كشــتي ايجاد كرده 
است، گفت: »قبال هم اعالم كردم بنده به عنوان 
سرمربي تيم ملي، آقايان دبير و سوريان رئيس و 
نايب رئيس فدراسيون و آقاي كاوه مدير تيم هاي 
ملي كشــتي آزاد همه دغدغه كشــتي را داريم 
و معتقد بــه برگزاري رقابت هــاي انتخابي تيم 
ملي هســتيم. قطعا يك جاهايي اختالف نظر در 
جزئيات طرح اســت و نياز به جلسات متعدد و 
كار كارشناسي است و ان شــاءاهلل كه اين اتفاق 
به نحو احسن انجام شــود و به نفع كشتي باشد؛ 
چراكه چرخــه انتخابي تيم ملــي باعث ايجاد 
رقابت و انگيزه در كشتي گيران مي شود. به نظرم 
چرخه انتخابي نياز به  كار كارشناسي و جلسات 

بيشتر دارد.«

 يوسف كرمي: فضاي مجازي پر شده از 
قهرمانان پوشالي

يوسف كرمي، كاپيتان ســابق تيم ملي تكواندو 
درباره اعتراض به جعل عنوان قهرماني جهان از 
سوي برخي ورزشكاران در شبكه هاي اجتماعي 
كه اين روزها حواشــي متعددي را ايجاد كرده 
است، گفت: »متأسفانه مسئله قهرمانان پوشالي 
موضوعي اســت كه به طور نامتعارف در فضاي 
مجازي در حال افزايش است. كساني كه فضاي 
مجازي را پر كردند و با استفاده از عناوين جعلي 
ثروت هاي خوبي را نيز كســب كردند. كســاني 
كــه مي توانند اين دروغ ها را مطــرح كنند، اين 
پشــتكار را دارند تا به دنبال يك سري پاداش ها 
و جوايز ديگر نيز باشــند. اين در حالي است كه 
اعتراض من اصال درباره شــرايط خودم نيست 
و اعتقاد دارم نبايد اين قهرمانان پوشــالي حق 
قهرمانان واقعي را تضييع كنند. تعجب مي كنم 
كه برخي از اين ورزشــكاران برنامــه  تمريني 
تلفني مي دهند؛ اتفاقي كه جاي تأسف دارد. به 
هيچ عنوان امكان پذير نيســت كه در يك رشته 
رزمي بتوان برنامه تمرين تلفنــي داد. واقعا اگر 
قرار بود با برنامه تلفني پيشــرفتي حاصل شود 
چه نيازي بود كــه بهترين مربيــان را به ايران 
 بياوريم يا مربيــان خود را به كشــورهاي ديگر

 بفرستيم؟«

فوتبال ايران

بعد از شــيوع كرونا، بازي هاي المپيك هم يك سال 
به تعويق افتاد. چند ســاعت بعد از اعالم رسمي خبر 
تعويق المپيك، 2خبر متفاوت در واليبال ايران منتشر 
شد. كانال تلگرامي فدراسيون، درست بعد از اينكه خبر 
تعويق المپيك را منتشر كرد، خبري از والسكو داشت. 

سرمربي اسبق تيم ملي ايران به داورزني و مردم ايران 
نوروز را تبريك گفته و از آنها خواســته بود در مقابل 
كرونا تسليم نشــوند. چند روز بعد خبرگزاري ها خبر 
فســخ قرارداد كوالكوويچ را روي خروجي خود قرار 
دادند. قرارداد ايگور كوالكوويچ، ســرمربي سابق تيم 

ملي تا پايان  بازي هاي المپيك2020 توكيو بود.شايد 
در آن روزها نظر كمتر كسي به اين موضوع جلب شد 
كه چرا والســكو بعد از ســال ها جدايي از ايران، پيام 
تبريك نوروز داده و اين پيام 5روز بعد آغاز ســال نو 
بوده اســت.داورزني بعد از كنار گذاشتن كوالكوويچ، 

كارگروهي را براي انتخاب سرمربي تيم ملي تشكيل 
داد. جمشيد حميدي از كارشناسان و روزنامه نگاران 
واليبال يكي از اعضاي اين كارگروه است. حميدي كه 
يكي از طرفداران والسكو است، در اين كارگروه هم او 
را براي مربيگري پيشنهاد داده: »اين كارگروه 2جلسه 
داشت. يكي از راهكارهايی كه پيشنهاد شد اين بود كه 
بهترين مربي دنيا را بياوريم. شرط آقاي داورزني اين 
بود كه اگر پول باشد، فدراسيون مربي مي آورد. اما در 
نشست هم انديشي نظر آقاي داورزني اين بود كه پول 
و ارز بحث ثانويه است و بايد مربي اي استخدام شود كه 

در شأن و جوابگوي واليبال ايران باشد.« 
يكي از راه هايی كه هم مي شــود مربي خوب داشت و 
هم خيلي پول هزينه نكرد، اين اســت كه تيم ملي به 
جاي سرمربي خارجي، مشــاور فني خارجي داشته 
باشد. حميدي درباره اين پيشنهادي كه شده توضيح 
مي دهد: »گفتيم به جاي اينكه يك ســال براي يك 
مربي هزينه شود، براي يك ونيم تا 2ماه به يك مربي 
خوب پول بدهيم. ما مي توانيم سرمربي ايراني داشته 
باشيم و والسكو را هم به عنوان مشاور انتخاب كنيم. 
هم اكنون نزديك به 12بازيكــن ملي پوش ما لژيونر 
هســتند و در طول سال نمي شــود براي آنها اردويي 
برگزار كرد. اردوها قبل از مســابقات تشكيل مي شود 
و در همان روزها هم والسكو مي تواند كنار تيم باشد. 
در اين شــرايط هم ســرمربي ايراني، مشــاور خوب 
كنارش دارد و هم اينكه بازيكنــان ما مي بينند مربي 
بزرگي باالی سرشان است. مشاور فني روي تمرينات 
نوجوانان و جوانان هم نظارت مي كند و به آنها برنامه 

مي دهد. اين شيوه مورد استقبال اكثريت است.« 
حميدي مي گويد هنوز اينكه والســكو انتخاب آخر 
باشد، قطعي نيســت: »آقاي داورزني هنوز دستش را 
رو نكرده. اما نظرها روي والسكو مثبت است. غيراز او 
هم مربيان بزرگ ديگري هســتند كه عالقه مندند به 
ايران بيايند.« والسكو هم اكنون مشاور فني تيم هاي 
نوجوانان و جوانان ايتاليا است اما آيا او قبول مي كند 
نفر اول نيمكت ايران نباشد. حميدي مي گويد مشكلي 
ندارد: »او ديگر مدعــي مربيگري نيســت. به ايران 

وابستگي دارد و قبول مي كند كه مشاور باشد.« 
نفر اول نيمكت چه كسي است؟ چندي پيش داورزني 
ليست گزينه هاي سرمربيگري را منتشر كرد، در اين 
ليست نام 2مربي ايراني هم بود؛ بهروز عطايي و پيمان 
اكبري. از بين اين 2مربي، والسكو رابطه خيلي خوبي با 
اكبري ندارد. در روزهايي كه والسكو سرمربي واليبال، 
كالسي براي مربيان برگزار كرد، اكبري اين كالس را 
نيمه كاره رها و والسكو را شــاكي كرد. در اين شرايط 
شايد والســكو حاضر نباشــد با او كار كند و انتخاب 
فدراسيون عطايي باشد، اما والسكو و فدراسيون تنها 

كساني نيستند كه درباره اين انتخاب نظر مي دهند. 
گفته مي شود يكي از ســتاره هاي تيم ملي هم در اين 

انتخاب نقش تعيين كننده اي دارد.
  چرا والسكو؟

والســكو ســال پيش اعالم كرد كه ديگر در واليبال 
مربيگري نمي كند و شــايد به همين دليل است كه 
حاال فدراســيون ايران براي او پست جديدي تعريف 
كرده اســت، اما چرا فدراســيون به بازگشت والسكو 
اصرار دارد؟ والسكو از سال2011 وارد واليبال ايران 
شد و در همان ســال اول حضور ايران را قهرمان آسيا 
كرد؛  باالتر از ژاپن و كره جنوبي. همين اتفاق كافي بود 
تا او به عنوان ناجي واليبال ايران معرفي شود. واليبال 
ايران با والسكو مجوز حضور در ليگ جهاني و مسابقات 
قهرماني جهان را هم گرفت. با وجود اين موفقيت ها، 
نتايج مي گويد ايران مربي خارجي موفق تر از والسكو 
هم داشته. كواچ بعد از رفتن والسكو، سرمربي شد و 
كارنامه  موفق تري به جا گذاشت. در ليگ 2014 ايران 
برزيل را شكست داد و توانست تيم چهارم شود. همان 
سال در مســابقات قهرماني جهان در رده ششم قرار 
گرفت و تيم ايران، تيم افسانه اي لقب گرفت. ايران در 
سال هاي اخير 2بار سهميه بازي هاي المپيك را گرفت؛ 
المپيك2016 با مربيگري رائول لوزانو و المپيك2020 

با ايگور كوالكوويچ.
والسكو محبوب ترين ســرمربي واليبال ايران است، 
شايد دليل اين محبوبيت، شروع موفقيت  هاي واليبال 
ايران با ســرمربيگري او باشد. بســياري با كي روش 
مقايســه اش مي كنند اما والســكو خوش شانس تر از 
كي روش بود. ســرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال، زير 
ذره بين رسانه ها و كارشناســان فوتبال بود اما كمتر 
كسي در واليبال عيب والسكو را مي گفت. شايد كمتر 
كســي در ايران بداند كه در 4ديداري كه والســكو و 
كوالكوويچ در تيم ها و مسابقات مختلف رودرروي هم 
قرار گرفته  بودند، كوالكوويچ برنده بوده. تنها كساني 
كه بعد از رفتن والســكو از ايــران از او انتقاد كردند، 
تعدادي از ســتاره هاي تيم ملي بودند، آنها كه تصور 
مي كردند توانايي شان زير سايه محبوبيت والسكو قرار 
گرفته، مدعي شدند كه در موفقيت هاي تيم ملي نقش 
بيشتري داشته اند و بدون والسكو هم اين موفقيت ها 
مي تواند ادامه پيدا كند. با اين حال نمي شود مديريت 
قوي والسكو را ناديده گرفت و اينكه او بلد بود چطور 
خودش و موفقيت هايش را به نمايش بگذارد. والسكو 
در همه سال هايي كه مربيان ديگري به ايران آمدند و 
نتيجه گرفتند، مربي اول و محبوب افكار عمومي بود. 
شايد همين محبوبيت و نگاه مثبت افكار عمومي به او 
است كه داورزني را ترغيب كرده است با هر عنواني كه 

شده، والسكو را به ايران بازگرداند.

   ناجي واليبال يا ناجي داورزني؟
  خوليو والسكو به تيم ملي واليبال ايران بازمي گردد اما قرار است اين بار او مشاور فني باشد. گفته مي شود 

سرمربي تيم ملي هم با نظر يكي از ستاره ها از بين پيمان اكبري و بهروز عطايي انتخاب مي شود
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ميالنازپنجشنبهاستارتميزند
به گزارش Sky Sport 24، ميالن قصد دارد تمرينات خود را از روز پنجشــنبه هفته جاري از سر گيرد. بنابر 
گزارش ها گروه هاي 7 و 8نفره از بازيكنان ميالن از ساعت 8:30صبح روز گذشته براي سپري كردن آزمايش هاي 
پزشكي راهي كلينيك مادونينا شدند و اين موضوع تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

با تمام عشقي 
كه به بازيگري 
دارد، باز هم 
فوتبال را عشق 
اولش مي نامد. 
يك جايي گفته 
آرزوي بزرگ 
زندگي اش 
رنگ وبوي هنري 
ندارد. آرزويش 
اين است كه 
روزي سرمربي 
پرسپوليس 
شود.

به لطف شوخي هاي سينمايي حاال ديگر همه مي دانند پژمان جمشيدي فقط 

يك گل ملي دارد كه آن را در بازي دوستانه مقابل گرجستان زده است. اما شايد 

خيلي ها نمي دانند كه آن بازي را ايران 2-1 برد و گل دوم را فرهاد مجيدي زد.

وقتي در كوچه هاي كرج دنبال توپ مي دويد اگر به همبازي هايش مي گفت يك روز 
در لباس تيم ملي با رئيس فيفا دست خواهد داد همه به او مي خنديدند. سال ها بعد 

وقتي نامزد سيمرغ بلورين جشنواره فجر شد هم خيلي ها خنديدند.

كسي كه كنار پژمان ايستاده حميد مطهري است كه االن روي نيمكت 
پرسپوليس كنار دست يحيي مي نشيند. اگر براي بازيگري فقط چهره زيبا مالك 

بود احتماال سينمايي ها از بين اين دو نفر مطهري را انتخاب مي كردند.

از خصوصيات 
نامبرده اين بود كه 
شورت ورزشي را 
تا سرحدامكان باال 
مي كشيد. او شايد 
از لحاظ فني نمره اي 
كمتر از همدوره هايش 
در فوتبال بگيرد اما 
نمره انضباطش قطعا از 
همه آنها باالتر است.

پژمان در كشاورز درخشيد و به پرسپوليس پيوست. اما 
پرسپوليسي ها ابتدا او را با قراردادي قرضي به سايپا فرستادند 

تا در اين عكس تيمي كنار غالمپور ، ابوالقاسم پور، يداهلل اكبري و 
پرورش خواه قرار بگيرد.

از همان اول 
عالقه خاصي 
به ژست گرفتن 
مقابل دوربين ها 
داشت. اما 
بعدها فهميد 
فقط عالقه 
كافي نيست و 
بايد براي اين 
كار آموزش هم 
ببيند. انصافا 
خوب هم 
آموزش ديد.

اين عكس از 
درخشان ترين نمايش 
پژمان در لباس تيم ملي 
است. او در مقدماتي 
جام جهاني2002 مقابل 
امارات بهترين بازي اش 
را براي تيم ملي انجام داد 
و از مهره هاي موثر در 
پيروزي ايران و رسيدن 
به تيم ايرلند بود. البته 
تنها كارت قرمز ملي اش 
را هم مقابل همين 
امارات گرفت.

اين هم تمرين و 
خوش وبش او با 
رقيب ملي اش. 
خوب است آدم اگر 
رقابتي را هم مي بازد 
به آدمي در اين 
سطح ببازد. پژمان 
مي تواند در ليست 
افتخاراتش بنويسد: 
شكست خورده 
مقابل مهدي 
مهدوي كيا.

اين جوان با همين 
چهره صفركيلومتر از 
ذخيره هاي تيم كشاورز 
بود. يك بار اواخر بازي 
با استقالل وقتي تيمش 
يك بر صفر عقب بود 
وارد زمين شد و گل 
تساوي را زد. بعد از بازي 
با همان ميني بوسي به 
خانه رفت كه هواداران 
استقالل را مي برد. اين 
خاطره واقعي است و 
تشابهش با فيلم هاي 
سينمايي كامال اتفاقي 
است.

آقايزيرخاكي
......................     مجتبي هاشمي     .........................

كرده اما سال 98 در يك فيلم و يك سريال با پژمان همبازي شد و معتقد بود پژمان جاي او و بقيه تحصيلكرده هاي تئاتر را اشغال مي شود. آخرين شان همين هادي حجازي فر بود. كسي كه سال ها وقتي فرصت پيدا مي كنند او را از نزديك تر ببينند نظرشان عوض جالب تر اينكه هركدام از اين آدم هايي كه از دور او را مي شناسند آدم هاي نزديكش تعريف و تمجيد مي شنود و از دورترها بد و بيراه. نيست. اين هم از آن تناقض هاي جالب است كه پژمان جمشيدي از غيرمودبانه است بر اين پايه كه جاي فوتباليست در سينما و تئاتر نيست؛ به خصوص در فضاي مجازي كه پر از انتقادات مودبانه و كه مي نشيني از خوبي هاي پژمان مي گويد. بد و بيراه هم البته كم و مقابل دوربين ها همبازي اش هستند؛ پاي حرف هاي هر كدام فوتبال كنار او مي دويدند و چه آنها كه اين روزها روي صحنه ها كرده اند اين جمله را درباره او مي گوينــد. چه آنها كه در زمين او نان قلبش را مي خورد. اغلب آنها كه با پژمان جمشــيدي كار 
پشت سر هيچ پژماني نمي مانند. و اگر نداشته باشند، اين تقدير، ذاتي را داشته باشند تا آن را با آموخته هايشان تركيب كنند، يك استعداد ذاتي. فارغ التحصيالن دانشگاه ها اگر اين استعداد كه براي درخشيدن مقابل دوربين يك »آن« خاصي الزم است؛ دانشكده هاي بازيگري دنيا، اين نكته هم البه الي درس ها هست كه پشت سر مهدوي كيا مي دوند. اين تقدير آنهاست. در تمام دارد. بازيگراني كه پشت سر پژمان مانده اند، پژمان هايي هستند استعداد هم دارد و - به قول سينمايي ها - دوربين  او را دوست است. اينجا جايگاه اوست، چون عالوه بر زحمتي كه مي كشد استعداد بيشتري داشت. حكايت او با مدعيان بازيگري هم همين اين تمرينات هم نتوانست جاي مهدوي كيا را بگيرد. چون مهدي بود و تمرينات سختش بر اين موضوع گواهي مي داد. اما با تمام تمام همبازي هايش- از زحمتكش ترين فوتباليست هاي ايران جايگاه شان را روي صحنه ها اشغال كرده است. پژمان - به اقرار همين نكته هم مثال خوبي است براي آنها كه فكر مي كنند پژمان به آن اقرار كرده و به حكم تقدير، گردن گذاشــته است. اصال اولويت بود. اين نكته اي است كه پژمان هميشه در صحبت هايش مدافع راست مي خواست و طبعا بهترين راست بوندس ليگا در نبود كه براي همه استعدادها جا داشته باشد. تيم ملي فقط يك سر ستاره اي به نام مهدي مهدوي كيا ماند. فوتبال مثل سينما راست پرسپوليس درخشيد اما در سمت راست تيم ملي پشت تأثيرگذارترين مربيان دوران فوتبالش ياد كند. سال ها در سمت شاگردي حميد عليدوستي را هم كرد تا از اين دو نفر به عنوان دست پرورده هاي مرحوم سيروس قايقران بود و بعدا در سايپا به تيم كشــاورز و دهه 70 بازمي گردد. او در كشــاورز يكي از ظهور پديده اي به نام پژمــان جمشــيدي در فوتبال ايران بعدش اقرار كرد درباره اين پديده اشتباه مي كرده است.

تقصير هيچ كس نيست.

ليلي خرسند| خوليو والسكو به ايران بازمي گردد؛ اين خبر را فدراسيون واليبال به طور رسمي اعالم نكرده است اما رفتارهاي طرفين در 2ماه اخير 
اين خبر را تأييد مي كند.محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون روز دوشنبه در جلسه هم انديشي مربيان و كارشناسان نام والسكو را برد، اينكه اگر 
شرايط فراهم باشد و والسكو بتواند به واليبال ايران كمك كند، فدراسيون قطعا از او استفاده مي كند. اين نخستين باري است كه بعد از فسخ قرارداد 
ايگور كوالكوويچ، سرمربي سابق تيم ملي، نام والسكو مطرح مي شود اما به نظر مي رسد از مدت ها قبل داورزني تصميم به بازگرداندن او داشته اشت.

قبل از آنكه با پرسپوليس قرمز بپوشد با تيم ملي اميد به اين رنگ رسيد تا براي صعود به 
المپيك2000 تالش كند. تالشي كه با وجود كاويانپور و نيكبخت و بقيه ستاره ها هم ثمر نداد.



اولويت همين است 
مصطفي كواكبيان، نماينده تهران به عنوان موافق بررسي 
اين طرح با اولويت، گفت: ما هــم معتقديم كه اولويت اين 
روزها رسيدگي به وضعيت معيشت مردم با شيوع كروناست 
اما اينهايي كه مي گويند طرح مجلــس براي اصالح روند 
انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان اولويت نيست، طرحي 
براي موضوعات ديگر بياورند و ما هم به آنان رأي مي دهيم؛ 
نه اينكه وقت امروز ما به اصالحات ويرايشي در يك اليحه 
گذشت. وي افزود: حرف ما اين است كه بايد كانديداهاي 
حقوقدان شوراي نگهبان دوبرابر تعداد مورد نياز مجلس 
معرفي شود تا نمايندگان از بين آنها با توجه به سوابق علمي 
و تجربي شان انتخاب كنند. همچنين اگر قرار به انصراف 
كانديدايي است قبل از قرار گرفتن موضوع در دستور كار 
مجلس اين كار را انجام دهند. بر اين اساس نمايندگان به 
بررسي با اولويت طرح اصالح آيين نامه داخلي رأي مثبت 
دادند. اين دومين طرحي اســت كه جمعي از نمايندگان 
در روزهاي گذشــته براي اصالح آنچه مهندسي انتخابات 
مي نامند به صحن آورده اند. جبهه سومي كه مجلس باز كرده 
است از سوي علي مطهري پيگيري مي شود. او در نامه اي به 
صادق آملي الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
از وي خواسته است استفســاريه قانون انتخابات مجلس 
درباره ردصالحيت منتخبان مجلس پس از تأييد اوليه را 
در دســتور كار مجمع قرار دهد. اين استفساريه بعد از رد 
صالحيت مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم 
از سوي مجلس تنظيم شد و پس از رد در شوراي نگهبان به 
مجمع ارسال شد اما از سال95 تاكنون در مجمع بايگاني 
شده است. حقوقدانان شــوراي نگهبان با معرفي رئيس 

قوه قضاييه و رأي مجلس به مدت 6سال انتخاب مي شوند.

توصيه ظريف به پمپئو
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران روز سه شنبه با انتقاد از تالش های 
»مايك پامپئو« همتای آمريكايی خود برای تمديد تحريم تسليحاتی ايران از طريق قطعنامه 
۲۲۳۱ در توئيتر نوشت: پمپئو گمان می كند قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت سازمان ملل از برجام 
مستقل است. او بايد ۲۲۳۱ را مطالعه كند. وی با بيان اينكه پامپئو متن اين قطعنامه را نخوانده، 
توضيح داد: برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است. به همين دليل است كه ۱۰۴ صفحه دارد و به 
همين دليل است كه او آن را نخوانده است! رئيس دســتگاه ديپلماسی ايران، سپس با لحنی 
كنايه آميز به آموزش قطعنامه ۲۲۳۱ برای پامپئو پرداخت و نوشت: قطعنامه ۲۲۳۱ برای خنگ ها. 
بدون برجام، وجود خارجی نداشت. آمريكا آن را نقض كرده و ديگران را نيز از پايبندی به آن باز 
داشت. آمريكا هيچ جايگاهی در اين قطعنامه ندارد. ظريف پيش تر هم با بيان اينكه آمريكا بعد 
از شكست تحقيرآميز در كارزار فشار حداكثری به دنبال بازگشت به برجام است، از واشنگتن 

خواسته بود به رؤياپردازی پايان دهد.

تفحص هايي كه هر دوره تكرار 
مي شوند 

اگر عدد حداقل ۲۰۰تفحــص مجلس دهم 
را - آمارتفحص هاي سال آخر مجلس هنوز 
اعالم نشده اســت - به ليست ۳65تفحص 
كميســيون اصل 9۰ در ادوار 9گانه مجلس 
اضافه كنيــم تا كنــون و در ۱۰ دوره مجلس 
شوراي اســالمي 565تفحص صورت گرفته 
است، دراين ليســت بلند باال »عملكرد هاي 
معاونت هــاي تابعه رياســت جمهوري«، 
»عملكرد نظام بانكي كشــور«، »عملكرد 
وزارت آموزش و پرورش«، »وضعيت واردات 
و صــادرات كاال«، »اقدام اســترات ژيك و 
تنظيم بازار«، »عملكرد شــهرداري تهران« 
)در زمان مديريت سابق(، »عملكرد وزارت 
جهادكشــاورزي« و »عملكرد حــوزه راه و 
شهرسازي« پر تكرارترين عناوين تحقيق و 
تفحص ادوار گذشته مجلس شوراي اسالمي 
اســت كه بنا به تأكيد كميســيون اصل9۰، 
نشان دهنده اين است كه نمايندگان به دليل 
حساسيت موضوعات مربوطه، تخلف زا بودن 
حوزه هاي عملكــردي، در همه ادوار مجلس 
به آنها توجه داشته اند و عنوان پرتكراري كه 
اهرم نظارتي مجلس در موردشان بارها وبارها 
فعال شده اما عايدي مشخص و تأثير گذاري 

نداشته است.
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فردا سالگرد خروج آمريكا از 
برجام است. در شرايطي كه ديپلماسي

پس از اعــام تصميم دولت 
آمريكا براي تمديد تحريم تسليحاتي ايران، 
برجــام يك بار ديگــر به موضوع نخســت 
تحوالت ديپلماتيك بدل شده است، آمريكا 
قصــد دارد پيــش از 27آبــان و موعــد 
برچيده شدن تحريم هاي تسليحاتي ايران از 
طريــق شــوراي امنيــت مانع آن شــود؛ 
درحالي كه ايده دولت آمريكا نتوانســته با 
اقبال دولت هاي اروپايــي و حتي جريانات 

داخلي آمريكا مواجه شود.
روز گذشته اليوت انگل، رئيس كميته روابط 
خارجي مجلس نماينــدگان آمريكا گفت: 
ترامپ وعده توافق بهتري به جاي برجام داده 
بود و برعهده دولت اوست كه اين بحران را 

حل كند نه اينكه آن را بدتر كند.
او در حمايــت از نامه اعضــاي هر دو حزب 
اصلي آمريكا خطاب بــه مايك پمپئو، وزير 
امور خارجه اين كشور درباره تمديد تحريم 
تســليحاتي ايران گفت: تحريم تسليحاتي 
سازمان ملل، نخستين بند از توافق هسته  اي 

ايران است كه منقضي مي شود.
به گفتــه انــگل، حمايت ايــن دو حزب از 
اين نامه ضرورت مجوز دوباره اســتفاده از 
اين شــرط را نه از طريق بازگشت خودكار 
تحريم ها يا فقط از طريق آن، بلكه از طريق 
پويش ديپلماتيك محتاطانه نشان مي دهد. 
مايكل مك كال، عضو ارشــد اين مجلس، 
مورفي نماينده دمكرات و برايان فيتزپاتريك 
عضو جمهوريخواه از امضاكنندگان اين نامه 
به همراه گروهي متشكل از 387 عضو اين 
مجلس هستند كه خواستار ديپلماسي قوي 
براي جلوگيري از انقضاي تحريم تسليحاتي 
ســازمان ملل هســتند. روزنامه نيويورك 
تايمز 2 هفته قبل ترفند آمريكا براي تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران را كه براساس 

توافقنامه برجام از 27 آبان ماه سال جاري لغو 
مي شود، فاش كرد. مايك پمپئو، وزير امور 
خارجه آمريكا با اين ادعا كه اياالت متحده 
همچنان يكي از مشاركت كنندگان در توافق 
هسته اي ايران اســت، به دنبال اعمال فشار 
به شــوراي امنيت براي تمديد تحريم هاي 
تســليحاتي تهران و يا حتي شديدتر كردن 

آن است.
اين طرح در روزهاي اخير توسط مقام هاي 
دولت ترامپ بارها مورد اشــاره قرار گرفته 
زيرا آنها درصدد تصويــب قطعنامه جديد 
در شوراي امنيت هســتند تا براساس آن، 
كشورها را از صادرات تســليحات به ايران 
پس از انقضــاي ممنوعيــت كنوني در ماه 
اكتبر )27آبان( منع  كنند. روسيه صراحتا 
اعام كرده كه با طرح آمريكا درباره تمديد 
تحريم هاي تسليحاتي ايران مخالف است و 
سرگئي الوروف، وزير خارجه اين كشور در 
تماس تلفني با ظريف ايده آمريكا را نشدني 
خوانده بــود؛ بر همين اســاس پيش بيني 
مي شود روســيه قطعنامه احتمالي آمريكا 
براي تحريم جديد تســليحاتي ايران را وتو 
كند كه در اين صورت آمريكا ســراغ ترفند 
خود يعني مكانيســم ماشــه خواهد رفت؛ 

طرحي كه براســاس برجام اگر اعضاي اين 
توافق ايران را متهم به نقض تعهداتش كنند 
مي تواند منجر به بازگشــت قطعنامه هاي 
قبلي شوراي امنيت ازجمله ممانعت از لغو 

تحريم هاي تسليحاتي ايران شود.
تحريم هــاي تســليحاتي شــوراي امنيت 
سازمان ملل عليه ايران در سال هاي 2006 
و 2007 براي ممنوعيت فروش ســاح به 
ايران و صادرات ســاح از ايران وضع شد. 
پس از توافق برجام مقرر شد اين تحريم ها 
18 اكتبر 2020 )27 مهر 1399( يا پس از 
آنكه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي 
صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران را تأييد 
كرد، برداشته شــود. آمريكا 18ارديبهشت 
سال 96از برجام خارج شد و رئيس جمهور 
اين كشور دستور بازگشت همه تحريم هايي 
را كه بر اثر برجام لغو شــده بود صادر كرد 
و ايــران هم يك ســال بعــد در واكنش به 
بي عملي اروپا اعام كرد به صورت گام به گام 
محدوديت هاي برجامــي را كنار مي گذارد. 
اروپايي ها پــس از خروج آمريــكا از برجام 
متعهد شدند تجارت با ايران و خريد و فروش 
نفت ايران را ادامه دهند اما در ادامه به بهانه 
اينكه شركت ها و بانك هاي اروپايي خصوصي 

هستند از عمل به تعهدات خود طفره رفتند 
و صرفا بــه راه اندازي كانالــي براي تجارت 
دارو و غذا بســنده كردند و باز شدن دوباره 
پاي ايران در شــوراي امنيت در شــرايطي 
كه فرانسه، انگليس عضو دائم و آلمان عضو 
غيردائم شــوراي امنيت هســتند نشانگر 
ميزان پايبنــدي آنان و حمايت سياســي 
اروپا از ايران در مواجهــه با خروج آمريكا از 
اين توافق خواهد بود. سيد عباس موسوي، 
سخنگوي وزارت خارجه ايران 2 روز قبل در 
نشست خبري درباره طرح آمريكا گفته بود: 
»اين، موضوع جديدي اســت كه به صورت 
غيرقانوني آنها مي خواهند دستاورد برجام 
را از بين ببرند، فكــر نمي كنم در اين زمينه 
موفق شــوند، چون كارشــان مبنا ندارد و 
از برجام خارج شــدند و قطعنامه 2231 را 
نقض كردند و عضوي از برجام نيســتند.« 
موســوي با بيان اينكه با اعضاي باقيمانده 
برجام در رايزني و تماس نزديك هســتيم، 
گفت: »مطمئنيم آمريــكا در اقدام جديد 
موفق نخواهد بود، چون كارشان يك خاف 
بَين اســت و بعيد مي دانم دنيا به زورگويي 
مجدد آمريكا تن بدهد و قطعنامه 2231 را 
كه آمريكا خود نقض كرد و مي خواهد بقيه 
ايــن قطعنامه را نقض كنــد، چنين كند.« 
موسوي پاســخ ايران به تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي را جديد و قاطع عنوان كرده بود.

در همان روز علي ربيعي، سخنگوي دولت 
هــم در گفت وگو با خبرنگاران بــا تأكيد بر 
اينكه نقض برجام توسط شــوراي امنيت، 
اين نهــاد را كه بــراي حمايــت از امنيت 
بين الملل به وجود آمده، بي اعتبار مي كند، 
بيان كرد: »همه سناريوها را با دقت بررسي 
خواهيم كرد. دامنه انتخاب هايمان باز است. 
مي توانيم پيش بيني كنيــم كه مايم ترين 
پيامد چنين تصميم خصمانه اي براي آمريكا 
و ثبات بين المللي بسيار سخت خواهد بود.« 

هنوز كارنامه 4ساله مجلس دهمي ها 
در حوزه نظارت و تقنين اعام نشده مجلس

اســت. آخرين داده ها دراين باره به 
تابســتان ســال قبل برمي گردد، اما با استناد به 
گزارش علي اصغريوســف نژاد، عضو هيأت رئيسه 
مجلس كه مرداد98 اعام كرد؛ »حدود 200طرح 
تحقيق و تفحص به هيأت رئيســه مجلس واصل  
شده است كه بسياري از طرح هاي تفحص، به دليل 
اينكــه نمايندگان وقت نداشــتند يــا تحقيق و 
تفحص ها در مسير بررســي متوقف مي شدند، به 
همين داليل در نهايت تنها تعداد اندكي به نتيجه 
رســيدند؛ به عبارتــي؛ تحقيــق و تفحص كليد 
مي خورد، ولي سرانجامش معلوم نبود.« مي توان 
گفت، بيش از 200طرح در 4ســال گذشــته در 

بهارستان مطرح شده است.
 از تابســتان98 به اين طرف ايده هاي بسياري از 
سوي نمايندگان براي تحقيق و تفحص رسانه اي 
شد از تفحص بانك مركزي و عملكرد هال احمر 
و شــهر فرودگاهي امام كه طي 9 ماه گذشته در 
صحن بهارســتان تصويب شــدند گرفته تا طرح 
تفحص هايي مثل حوادث آبان ماه98، صداوسيما 
و قاچاق كاال و ارز كه همچنان در كميســيون ها 

محل رايزني و بحث اند.
بي سرانجام اكثر تفحص هاي مصوب شده مجلس 
از يك سو و معطل ماندن طرح هاي تفحصي چون 
حوادث آبان ماه98 و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز كه جمعي از نمايندگان به جد خواهان روشن 
شدن عاقبت آنها در كميســيون هاي تخصصي 
هســتند در آخرين روزهاي عمــر مجلس دهم 
نماينــدگان را به تكاپو انداخته اســت تا ازهيأت 
رئيســه براي ناكارآمد شــدن اين اهرم نظارتي 

مجلس توضيح بخواهند.

چرا تفحص هاي مجلس بي ثمرند؟
بي سرانجامي تفحص هاي مجلس به رغم هزينه 
قابل توجهي كه بــه مجلس تحميــل مي كنند، 
موضوعي است كه هم خود مجلس به آن معترف 
اســت و هم بارها درصدد چاره جويي آن بر آمده 
اســت، چاره جويي كه در البه الي حجــم انبوه 
كارهاي نمايندگي گم مي شود، 12مهرماه سال96 
بود كه نمايندگان در نشســتي غيرعلني، چرايي 
ناكام مانــدن مهم ترين ابزار نظارتي  شــان يعني 
تحقيق و تفحص از دســتگاه هاي اجرايي را مورد 
بررســي قرار دادند. موضوع و بهانه نشســت هم 
گزارش كميسيون اصل90 قانون اساسي مجلس 

شــوراي اســامي از روند تحقيق و تفحص هاي 
9دوره گذشته مجلس يعني قريب به 36سال بعد 

نظارتي مجلس شوراي اسامي بود.
در گزارش كميســيون اصل90 قانون اساسي در 
مورد تحقيق و تفحص هاي 9دوره گذشته مجلس 
شوراي اسامي اعام شــد كه درمجموع 9دوره 
مجلس 365تقاضا براي تحقيق و تفحص مطرح 
شده كه از اين تعداد 118مورد به تصويب مجلس 

رسيده و رسما  آغاز به فعاليت كرده اند.

تفحص هاي مجلس چقدر هزينه بر مي دارد؟
ميزان بــرآورد هزينه ها در طرح هــاي تحقيق و 
تفحص تاكنون شفاف اعام نشده است و چنانچه 
پيش تر محمد رضا نجفي، نماينده تهران و رئيس 
هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در اين باره 
به همشهري گفت: »هزينه تفحص ها جزو ابهامات 
و مجهوالت ما هم هســت، بنده به عنوان رئيس 
هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو ســازي  
نمي توانــم بگويم كه براي هيأت هــاي تحقيق و 
تفحص كوچك و بزرگ ديگــر در مجلس چقدر 
هزينه شده اســت؟ يا پرداختي ها به چه صورت 
است؟ تا آنجا كه من متوجه شده ام، پرداختي ها 
به هيأت هاي تفحص مثل هم نيســتند، ما مطلقا 

تصوير روشــن و قابل اتكا و بياني از اين مســائل 
نداريم، اما اخباري از پرداختي هاي صورت گرفته 
به هيأت هــاي مختلف مي شــنويم. رقم ها قابل 
توجه و قابل تامل اند 300 تا 400ميليون تومان، 
700ميليون تا يك ميليارد و خرده اي را شنيده ايم. 
اما واقعا نمي دانم سبك پرداخت ها چگونه  است، 
شنيده ام بابت يك تحقيق و تفحص ديگر بيش از 
يك ميليارد تومان پرداخت شده و خود مجلس آن 

را پرداخت كرده است.«
منهاي رقم قابل تامل و مبهم 16تفحص مجلس 
دهم، پيش تر نيز ولي اهلل داداشي، سخنگوي وقت 
كميسيون اصل90 به خبرگزاري خانه ملت گفته 
بود كه هزينه يك تحقيق و تفحص آن هم در يك 
پرونده ســاده با نرخ دور پنجم يا ششــم مجلس 
200ميليون تومان بوده و از مجلس اول تاكنون 
حدود 200پرونده تحقيق و تفحص وجود دارد كه 

تقريبا كارايي هم نداشته اند.
بحث نا كامي تحقيق و تفحص ها وقتي قابل تامل تر 
مي شــود كه رقم ميانگيــن 200ميليون تومان 
مقابل 118هيأت تحقيق و تفحص 9دوره مجلس 
شوراي اســامي قرار مي گيرد، خروجي آن رقم 
23ميليارد و 600ميليون تومان مي شــود. از اين 
ميان فقط طي 36ســال، 64مورد داراي گزارش 
قرائت شــده در صحن علني مجلس بوده اند و از 
اين تعداد هم در نهايت 26مــورد به قوه قضاييه 

ارجاع شده است.

مجلس دهمي هــا به كــدام تفحص ها رأي 
نداده اند؟

تحقيق و تفحص از »دوره قبل شهرداري تهران«، 
»قراردادهاي خريد خارجي هواپيما«، »قراردادهاي 
تامين هواپيما و نوســازي سيســتم هاي ناوبري 
هوايي« ازجمله تفحص هايي است كه مورد اقبال 

اكثريت مجلس دهم قرار نگرفت.

تفحص هاي ممنوعه!
تحقيق و تفحص از حــوادث آبان ماه98، مجلس 
شوراي اسامي، اماك نجومي شهرداري تهران، 
وزارت علوم، نحــوه هزينه كرد منابــع مقابله با 
ريزگردها، صداوســيما، بانك مركــزي ازجمله 
تفحص هايي هســتند كه به رغم تدوين متن آنها 
هرگز بــه مرحله ايراد و بررســي در صحن علني 
مجلس نرسيدند و در مرحله تأييد هيأت رئيسه 
يا بررسي در كميسيون تخصصي متوقف مانده اند.

* در دوره مجلــس دهم بــه رغم شــمار باالي 
پيشنهادات تفحص، تنها ۱6طرح به تصويب مجلس 
رسيد كه از اين شمار فقط 6گزارش در صحن مجلس 

قرائت شد.

2روز بعد از آنكه مجلس طرحي را درباره اصاح 
قانــون انتخابــات و اصــاح روند بررســي حقوقي

صاحيت ها به تصويب رســاند، حاال وكاي 
مردم طرح جديــدي را در صحن به جريــان انداخته اند كه 
براساس آن نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان هم تغيير 

مي كند. 
طراح اين طرح، غامرضا كاتب، نماينده اصولگراي گرمسار 
است كه در انتخابات مجلس يازدهم رد صاحيت شده و در 
جريان اصاح قانون انتخابات به صراحت از مهندسي انتخابات 
در روند بررسي صاحيت ها سخن گفته بود. او در آن جلسه 
با ذكر روايت رد صاحيت برادرش گفته بود: »يك حقوقدان 
كه تشــخيص هم ندارد مي گويد تو التزام نــداري، كانديدا 
مي گويد دارم، اما حقوقدان نمي پذيرد. اينجا ماك چيست؟ 
هر چيزي كه بگويد اختيار دست حقوقدان شوراي نگهبان 
است و خودش عمل مي كند و انتخابات را براساس سليقه خود 
مهندسي مي كند و مي گويد من مهندسي نكردم، من به عنوان 
نمونه مي گويم در هميــن انتخابات بــرادرزاده ام در حوزه 
انتخابيه قم با 32سال سن تأييد شد. وقتي من رد صاحيت 
شدم او را منتقل كرديم گرمســار اما وقتي منتقل شد او را 
ردصاحيت كردند. خب مهندسي يعني چه؟ يعني همين؟« 
غامرضا كاتــب ديروز هم در توجيه طرحــي كه به مجلس 
آورده بود، گفت كه ما در اين طرح مي خواهيم نحوه انتخاب 
حقوقدانان شــوراي نگهبان در مجلس را اصاح كنيم تا از 
اتفاقي كه در ســال98 در مجلس در زمان رأي گيري براي 

انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان رخ داد، جلوگيري شود.
اشــاره غامرضا كاتب به ماجراي انتخــاب 3حقوقدان در 
مردادماه سال گذشته بود كه بايد از بين آقايان عبدالحميد 
مرتضوي، علي غامي، هادي طحان نظيف، محمد دهقان و 
محمدحسن صادقي مقدم انتخاب مي شدند. ادعا شده بود كه 
علي غامي 3 دقيقه قبل از نطــق دفاعيه خود انصراف داده 
است. علي مطهري، نماينده مردم تهران در آن زمان مدعي 
شد كه اين اقدام مهندسي رأي در شوراي نگهبان بوده است. 
علي مطهري در گفت وگو با ايرنا مدعي شــده بود غامي با 
تماس آقاي عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
مجبور به انصراف شده است. مطهري گفته بود غامي به وي 

گفته است از اين تماس شوكه شــده؛ زيرا اين تماس تنها 3 
دقيقه قبل از نطق ايشــان صورت گرفته و باعث شده ايشان 
گيج شود. به تعبير خود ايشــان، اين انصراف هم غيرارادي 

بوده است.

حق حقوقدانان تضييع مي شود
ديروز غامرضا كاتب با بازخواني اتفاقات ســال گذشته در 
صحن مجلس، گفت: سال گذشته حين رأي گيري حقوقدانان 
شوراي نگهبان يك نفر از كانديداها انصراف داد، حال اينكه 

اين حقوقدانان توسط رئيس  قوه قضاييه به مجلس معرفي 
شــده بودند. تعدادي از اعضاي حقوقدانان در بيرون صحن 
اصرار كرده بودنــد يك نفر انصراف دهد تا فــرد موردنظر از 
مجلس رأي آورد. اين اتفاق باعث تضييع حقوق نمايندگان 
شــد؛ چون نمايندگان بايد از بين دوبرابر افراد معرفي شده 
فردي را انتخاب كنند. از طرف ديگر حق رئيس قوه قضاييه 
هم با اين اتفاقات تضييع مي شود چون بايد ايشان هم زودتر 

مطلع شده تا فردي را جايگزين كند.
به گزارش ايسنا، كاتب با تأكيد بر اينكه بايد شوراي نگهبان 
به عنوان بزرگ ترين ركن تصميم گيري نظام مقيد به قانون 
شود، افزود: درصورت تصويب نهايي اين طرح روند انتخاب 
حقوقدانان شوراي نگهبان در مجلس اصاح مي شود. البته 
كه ما وقتي در كميســيون تدوين آيين نامه در حال بررسي 
اين طرح بوديم يكي از حقوقدانان شــوراي نگهبان با بنده 
تماس گرفت و گفت كه اين طرح را تصويب نكنيد چون حتي 
درصورت تصويب آن را در شــورا رد خواهيم كرد. پاسخ من 
اين بود كه هنوز معلوم نيست قرار است چه چيزي را تصويب 
كنيم. به هر حال اين احتمال وجود دارد كه شوراي نگهبان 
اين طرح را رد كند اما ما نمايندگان بايد از حقوق خود دفاع 
كنيم چون وجود انضباط در نظام اداره شوراي نگهبان الزم 

است.

اولويت چيست؟
احد آزادي خواه، نماينده ماير به عنــوان مخالف اين طرح، 
گفت: در مهم بودن اين موضوع شــكي نيســت اما اولويت 
اين روزهاي كشور ما مقابله با كرونا و تبعات آن است. امروز 
قيمت ها لحظه اي باال مي رود و بسياري از مردم براي خوراك 
روزانه خود با مشكل مواجهند. ما در روزهاي پاياني مجلس 
دهم بايد به اين اولويت هــا بپردازيم نه اينكه موضوعي را در 

دستور كار قرار دهيم كه فرصت براي بررسي آن زياد است.
وي ادامه داد: طرح ها و لوايح زيادي در دستور كار مجلس قرار 
دارد كه قطعا اولويت آنها باالتر اســت.  اي كاش به جاي اين 
موارد به موضوع نحوه اختصاص سبد معيشتي به خانواده ها 
مي پرداختيم يا اينكه از تيم اقتصادي دولت براي ارائه گزارش 

درباره راهكارهاي مقابله با گراني ها دعوت مي كرديم.

براي يك تحقيق و تفحص در مجلس گاهي تا يك ميليارد تومان هزينه مي شود نمايندگان مجلس طرحي را آماده كرده اند تا نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان را تغيير دهند
سرانجام بي انجام تفحص هاي مجلس دهم نقشه وكال براي حقوقدانان
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چه حسرت ها كه بشكست
چند سطري در سوگ محمدعلي عجمي، شاعر تاجيك 

محمدعلي عجمي، شــاعر هموطن 
تاجيك، در ســن ۶۶ســالگي بر اثر ياد

عارضه قلبي درگذشــت. عجمي از 
شاعران امروز تاجيكســتان بود كه زباني و نگاهي 

روزآمد و نزديك به ويژگي هاي سبكي شــاعران امروز ايران، به ويژه شاعران 
نســل انقالب، داشــت. ســروده هاي او عمدتاً در قالب هاي مثنوي ، غزل و 

چهارپاره است.
عجمي سال195۴ در شهر باختر )قرغان تپه( در ايالت ختالن تاجيكستان به 
دنيا آمد. سال19۸1 از رشته زبان و ادبيات فارسي تاجيكي در دانشگاه دولتي 
تاجيكستان فارغ التحصيل و به فعاليت هاي ادبي و مطبوعاتي مشغول شد. او 
در سال 19۸۴ نخستين دفتر خود به نام »سرچشمه« را منتشر كرد. دومين 
دفتر شعر او »دانه  حرف« در ســال1991 منتشر شد. عجمي از سال1990 
عضو اتحاديه نويسندگان تاجيكستان بود. پس از آغاز درگيري هاي داخلي 
در تاجيكستان، عجمي همسر خود را از دست داد و سپس به افغانستان رفت و 
پس از ماه ها غربت و دوري از وطن به ايران آمد و سال هاي زيادي را در تهران 
زندگي كرد. اشعار او در مطبوعات ايران در صفحه ادبي »بشنو از ني« روزنامه 
اطالعات و مجله »شــعر« و »اهل قلم« منتشر شده اســت. دفترهاي شعر 
»بهشت و آدم و گندم« و »اندوه ســبز« و »عطر شب هاي خراسان« ازجمله 

كتاب هاي منتشر شده او در ايران است.
»شــگرف هاي هنري و معنايي در شعر اســتاد رودكي«، »هر كه اين آتش 
ندارد«، »بيدل و كالم حافظ«، »خطه معطر شــعر«، »حق با سكوت بود«، 
»مردي از جنس غزل«، »ســروهاي بلند انديشه«، »جايگاه قصيده در شعر 
معاصر«، »گلدان هفت رنگ«، »تفكر و حس در شعر« و »شعر چي است؟« 
ازجمله مقاله ها و نوشته هاي ادبي اوست. عجمي براي پژوهش هاي ادبي جايزه 
»ميرزاتورسن زاده« را از آِن خود كرد. در سال هاي نخست حضور محمدعلي 
عجمي در ايران گمان مي رفت كه او بتواند شعر امروز تاجيكستان را در ايران 
نمايندگي و با برقراري تعامالت ادبي جريان تازه اي در ادبيات تاجيكســتان 
ايجاد كند، اما اين اتفاق نيفتاد و جامعه ادبي ايران نيز كم كم او را فراموش كرد. 
»حديث الله ها« يكي از غزل هاي عجمي است كه مثل بسياري از غزل هاي او 

به سبك و سياق غزل هاي شاعران پس از انقالب در ايران است.
شبي  اي عشق، ما را زيرو رو كن زيرو روتر كن

سحرگاه جنون هر قطره خونم را كبوتر كن
همه اندوه و داغم با شقايق نسبتي دارم
غالم آن شهيدانم مرا چون الله پرپر كن

چه حسرت ها كه بشكست و چه غربت ها كه در دل ماند
دلم را شست وشويي ده، نگاهم را معطر كن

دگر بيزارم از عالم دگر ناچارم از آدم
شبي چون شمس تبريزي مرا بي پا و بي سر كن

حديث الله هاي دشت را تنها تو مي داني
فروزان شمع جان مرده را از برق خنجر كن
دم صور تو را مي خواهم و شور تو را  اي عشق

به اكسير نگاهت جسم خاكي مرا زر كن

اتوبوس مي رود و شما نبايد از آن جا 
بمانيد. اين مثال اســتادان معروف گزارش

فيلمسازي دانشــگاه UCLA انگار 
دقيق ترين تعبير براي تشريح احوال اين روزهاي 
سينماي ايران است. كرونا آمد و حاال چندده روز 
بعد از حادثه هولناك حضورش، ديگر موضوعاتي 
مانند اكــران آنالين فيلم ها و يا ســينمارفتن با 
رعايت قواعد خاص بهداشــتي، موضوع تازه اي 
نيست؛ چون ســينما مي خواهد به اتوبوسي كه 
مسيرش در هر حالت طي خواهد شد برسد و از آن 

جا نماند.
اين تغييــرات و تالش براي جانمانــدن از قافله 
روزگار كرونايي، البته داســتان هاي موفقيت و 
شكســت زيادي را هم در دل خود به ايســتگاه 
آينــده خواهدرســاند. نمايش آناليــن فيلم ها 
همچنان بسيار محدود و تنها با چند فيلم و توسط 
ســامانه هاي انحصاري انجام مي شود و از طرفي 
هنوز صف طويل فيلم هايي كه براي نمايش روي 

پرده سينماها انتظار مي كشند كوتاه نشده است.
البته خوش خبري ها هم كم نبوده و اصال همين كه 
تماشاگران از اين به بعد قادر به بليت خريدن براي 
تماشاي فيلم روي كاناپه خانه شان هستند و اهالي 
سينما هم كم كم به صف فعال خلوت و كم مشتري 
اكران آنالين فيلم مي پيوندند يعني تغييرات مفيد 

هم به نسبت زياد بوده است.
كافي است رجوع كنيد به جدول فروش فيلم ها در 
سال گذشته تا تعداد نسبتا زياد فيلم هايي كه در 
سينماها نتوانستند حتي يك ميليارد تومان هم 
فروش داشته باشند در ذهن تداعي شود. حرف از 
فيلم هايي است كه شايد از اين به بعد و با سازوكار 
نمايش آنالين ديگر براي فتح سالن هاي سينما 
درگير نباشند و در طوالني مدت هم با خرد جمعي 

به سمت كاهش توليد حركت كنند.

هنر و تجربه؛ هنِر تجربه جديد
نمايش فيلم هاي هنر  و  تجربه همزمان با تعطيلي 
سينماها متوقف شد و همان گروه اندكي هم كه 
براي تماشــاي فيلم هاي خارج از چرخه سفت و 
سخت نمايش عمومي گســترده و قواعد عجيب 

گيشه و صنعت ســينما به ديدن فيلم هاي هنرو 
تجربه پناه مي بردند هم عمال بالتكليف شده اند. 
حاال اما گروه هنر و تجربه كه ماهيت تاسيسش هم 
اتفاقي پيشرو در سينماي ايران به شمار مي رفت، 
همزمان با روزهاي كرونا تصميم هاي مهمي براي 
جانماندن از مسير رو به پيش نمايش و عرضه فيلم 

گرفته است. 
جعفر صانعي مقدم، مديرعامل مؤسسه سينمايي 
هنروتجربه با تأكيد بر اينكه اين مؤسسه به عنوان 
متولي اكــران فيلم هاي هنــري و تجربي اعم از 
بلند داســتاني، كوتاه و مستند به دنبال فضاهاي 
پيشرو اكران است، به همشهري گفت: بروز بحران 
كرونا و تعطيلي طوالني مدت ســالن هاي سينما 
باعث شد كه سينماي ايران نيز مانند بسياري از 
كشورهاي ديگر به دنبال تجربه اكران آنالين برود 
و درحالي كه فيلم هاي كوتاه و مســتند پيشگام 
اكران در پلتفرم هاي آناليــن بوده اند، تعطيلي 
ســينماها فيلم هاي بلندداســتاني را نيز به اين 

چرخه وارد كرده است.
به گفته صانعي مقدم ورود هنر و تجربه به اكران 
آنالين و برپايي رويدادهاي آنالين يك ضرورت 
اســت. او همچنين تأكيد كرد: ما پيش از بحران 
كرونا هم به اين ضرورت رسيده بوديم و هم اكنون 
به دنبال تســهيل اكران آنالين فيلم هاي هنري 
و تجربي هســتيم و در اين بــاره مذاكراتي هم با 

سامانه هاي وي اُ دي انجام داده ايم.
اين مدير ســينمايي همچنين خبر داد: ما آماده 
برپايي رويدادهاي آنالين ازجمله جشنواره آنالين 

در حوزه فيلم هاي هنروتجربه هستيم.
 

فارابي؛ بنياد فيلم هاي آنالين
كافي است ســري بزنيد به چند ســامانه عرضه 
آنالين فيلم تا ببينيد اين روزها چه تعداد فيلم به 
مجموعه آثار عرضه شده توسط آنها افزوده شده 

است. تعداد بسياري از اين فيلم ها به نحوي با بنياد 
سينمايي فارابي مرتبط هستند و فارابي به عنوان 
تهيه كننده يا سرمايه گذار در اين فيلم ها حضور 
پررنگي دارد. اما به رغم اين افزايش آماري تعداد 
فيلم ها هنوز هم اكران آنالين فيلم هاي سينمايي 
با خروج و طال در اذهان تداعي مي شــود. دليل 
اين موضوع اين است كه بســياري از فيلم هاي 
عرضه شده در اين سامانه ها توسط فارابي فيلم هاي 
روز نيستند و در واقع بنياد سينمايي فارابي انبار 
خودش را از انبوه فيلم هاي توليدشده و به نمايش 
عمومي درنيامده خلوت كرده اســت. البته نبايد 
از اين موضوع هم بي تفاوت گذشت كه در ميان 
فيلم هاي جديدي كه فارابي آنهــا را تهيه كرده 
است آثار چشمگيري وجود دارند اما سازندگان 
اين فيلم ها الاقل فعال رغبتي براي عرضه آنالين 

فيلم شان ندارند.

خروج و بازگشايي سينماها
براي مديران سازمان ســينمايي اين روزها هيچ 
دغدغه اي مهم تر از موضوع بازشــدن سالن هاي 

ســينمايي و آغاز به كار توليد آثار طبق ضوابط 
و مقررات هاي ســتاد ملــي كرونا نيســت. اين 
ســازمان از همان روزهاي ابتدايي مطرح شدن 
ماجراي اكــران آنالين هم طبق بخشــنامه اي 
اعالم كرد كه حاضر اســت مبلــغ 20درصد از 
قرارداد مابين صاحب اثــر و پلتفرم طرف معامله 
براي نمايــش آنالين فيلم هاي ســينمايي را به 
صاحبان اثــر به عنوان كمك هزينــه اعطا كند. 
موضوعي كه البته عايدي اش به نخســتين فيلم 
 ســينمايي اكران آنالين در روزهــاي كرونايي 

)خروج( نرسيد. 
مســعود نجفي، مديركل روابط عمومي سازمان 
ســينمايي درباره اين كمك هزينــه و پولي كه 
قرار نيســت به ســازندگان فيلم خروج برسد به 
همشــهري مي گويد: »ما طبق قولي كه داديم 
بنا اســت 20درصد مبلغ قرارداد اكران آنالين را 
به مالكان آثار بدهيم، اما اين بخشــنامه سازمان 
سينمايي بندي دارد كه در آن تصريح شده اين 
مبلغ به آثار توليدشده در بخش خصوصي تعلق 
مي گيرد و چون خروج توسط سازمان سينمايي 

اوج توليد شــده كه متعلق به يكي از ارگان هاي 
انقالبي اســت، در واقع توليــد بخش خصوصي 
به شمار نمي آيد و سازمان سينمايي فعال اين مبلغ 
20درصد را به فيلم طال ساخته پرويز شهبازي كه 
به صورت آنالين اكران شده اختصاص داده است.«

نجفي همچنين درباره لحظه شماري اهالي سينما 
و تماشاگران براي بازگشــايي سينماها هم خبر 
اميدواركننده اي دارد و اعالم مي كند: »اگر اتفاق 
خاصي نيفتد به احتمال بيش از 90درصد از عيد 
فطر سينماها بازگشايي خواهند شد و اين روزها 
مشغول انجام مذاكره براي تامين نظر ستاد ملي 
كرونا درباره آغاز به كار سالن هاي سينماي كشور 

هستيم.«

سينما و كرونا
رونق اندك اكران آنالين و خبرهاي خوش درباره 
بازگشايي سينماها تا عيد فطر نشان مي دهد كه 
سينما كرونا را شكست خواهد داد. يادتان باشد كه 
اتوبوس مي رود و سينما هم مثل خيلي چيزهاي 

ديگر نبايد از آن جا بماند...

افزايش اميدها براي بازگشايي سينماها تا عيد فطر

لحظه شماري براي پايان دوري تماشاگران از سالن هاي سينما آغاز شد.   عكس: همشهري / عليرضا تقوي

سالم دوباره به سينما
مسعود مير

روزنامه نگار
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اگر اتفاق خاصي نيفتد به احتمال 
بيــش از 90درصــد از عيد فطر 

سينماها بازگشايي خواهند شد

هنوز برگ برنده در دســت شــبكه اول است؛ 
شبكه اي كه از ابتداي ســال توانسته با توليد و سريال

پخش 3ســريال »پايتخت«، »نون.خ« و حاال 
»زيرخاكي« جزو پربيننده ترين شبكه ها باشد؛ سه سريالي كه 

با حواشي به پايان رسيد و با حواشي پخشش آغاز شد.
زيرخاكي بعد از سه گانه موفق جليل سامان »ارمغان تاريكي«، 
»پروانه« و »نفس« به عنوان سريال ماه رمضان در اين شب ها 
روي آنتن مي رود. مجموعه اي با بازي پژمان جمشيدي، هادي 
حجازي فر، ژاله صامتي، گوهــر خيرانديش، نادر فالح، اميد 
روحاني و... كه در روزهاي آغاز پخش خطر از بيخ گوشش رد 
شد. اين سريال با تمام سختگيري هاي سازمان و حاشيه هاي 
ايجاد شــده به خاطر يكي از بازيگران در نهايت پخش شد و 
حاال يكي از پرمخاطب ترين ســريال هاي ماه رمضان است. 
زير خاكي تا به امروز توانسته در جذب مخاطب از »سرباز« و 
»بچه مهندس« پيشي بگيرد و به نظر در رقابت با شبكه سه 

برنده ميدان است.

جليل سامان، كارگردان ديده نشده
نمي توان گفــت زيرخاكــي دور از ايراد اســت، اما مجموع 
بازيگران قابل قبول و توانمندي دارد و سامان سابقه كارگرداني 
مجموعه هاي تلويزيوني را دارد كه به لحاظ كيفي يك سر و 
گردن باالتر از ديگر سريال هايي اســت كه با سبك و سياق 
تاريخ معاصر روي آنتن مي روند. اما اين كارگردان در مقايسه 
با ديگر كارگردانان بســيار كم حرف است. هر بار براي توليد 
سريال هايش، با مشكالت و معضالتي مواجه بوده اما كمتر از 
آنها سخن گفته است. ترجيح مي دهد گفت وگو نكند و همين 
كم حرفي و محجوب بودن بيش از حــد و حتي هزينه هاي 

هنگفت نگرفتن براي سريال هايش باعث شده خودش زياد 
ديده نشود حتي اگر سريال هايش جزو پرمخاطبان تلويزيوني 
باشــد كه از بي مخاطبي رنج مي برد. جليل سامان نخستين 
بار ناچار به حرف زدن شد. براي دفاع از سريالي كه شايد اگر 
حاشيه پراكني عده اي ادامه مي يافت هيچ گاه پخش نمي شد و 
به صندوقچه سريال هاي توقيفي اضافه مي شد.سامان در دفاع 
از سريال زيرخاكي عنوان كرد:»سريال زيرخاكي يك سريال 
معمولي است كه سعي كرده ام داستاني با موقعيت هاي نسبتا 
كميك را در بستر تاريخي روايت كنم. نه با يك كار انقالبي يا 
سياسي شاخص مواجهيد، نه يك كمدي پرخنده. اين همه 
حاشيه و ســروصدا نمي دانم براي چيست! فقط مي دانم اين 
حواشــي باعث خواهد شــد از هر طرف مورد بي مهري قرار 
بگيريم! از دوست و دشــمن! زيرخاكي،يك سريال معمولي 

بي ادعاست همين...«
 سامان در گفت وگويي كه با مهر داشته درباره اين سريال كه 
برخالف ديگر سريال هايش طنز است، يادآور مي شود:»بعد 
از »نفس«، احساســم اين بود با توجه به فضايي كه در باور 
مردم به دليل عملكرد بد برخي مسئوالن وجود دارد، مخاطب 
ديگر چندان عالقه اي ندارد مســائل اينچنيني را به شــكل 
جدي بشنود، مخاطب با اين فضا ارتباط برقرار نمي كند، پس 
تصميم گرفتم لحنم را عوض كنم.در كشوري زندگي مي كنيم 
كه خيلي از مسائل فرهنگي به مسائل سياسي تبديل شده و 
اين رويكرد مي تواند موقعيت ها و شرايط را تحت الشعاع قرار 
دهد. مدت هاست كه گفته مي شود در برهه حساس كنوني 
زندگي مي كنيم، اين برهه حساس كنوني هنوز دست از سر 

ما برنداشته و واقعيت هم دارد.«

بازيگران خوب، بازيگران تكراري
بازيگران مجموعه زيرخاكي نســبت بــه دو مجموعه ديگر 
تركيب بازيگري، حرفه اي تر و شناخته شــده تري  دارد. ژاله 

صامتي، بازيگر تلويزيون و تئاتر بازيگر توانمندي اســت اما 
در اين مجموعه بازي هاي تكراري دارد. او در فيلم سينمايي 
»تگزاس 2« با پژمان جمشــيدي همبازي بــوده، هر چند 
بيشــترين همكاري اش با جمشــيدي روي صحنــه تئاتر 
بازمي گردد. حاال صامتي به عنوان بازيگر مقابل جمشــيدي 
حضور دارد و حضــور هر  دو و بازي هايشــان براي مخاطب 

تلويزيون مي تواند جذاب باشد.
 پژمان جمشــيدي به عنوان بازيگر نقش اول بار سريال را به 
دوش مي كشد. حضورش در تئاتر و سينما و حاال تلويزيون 
نشان مي دهد كه اســتعداد خوبي دارد و مي تواند بازي هاي 
طنز خوبي داشته باشد. او در سريال نفس نيز با جليل سامان 
همكاري داشــت. جمشــيدي در زيرخاكي بار ديگر تجربه 
همكاري با هادي حجازي فر را دارد. او در جشنوار فيلم فجر 
سال گذشته در »دوزيست« با حجاز ي فر بازي كرده اما گاهي 
بازي هايش مانند صامتي تكراري شده است. هادي حجازي فر 

از كارگردانان و بازيگران تئاتر اســت كه در اين ســال ها در 
سينما توانســت از بازيگران محبوب باشد و در زيرخاكي در 
2 نقش حاضر شده است. بازيگري كه در اين سريال توانسته 
بدون تكرار بازي كند و نشــان دهد بازيگــران موفق تئاتر 
مي توانند سرمايه اي براي سينما و تلويزيون باشند. هر چند 
بازي در يك سريال طنز او را متفاوت از نقش هاي جدي اش 

در سينما كرده است.

اين بار نيروي هوايي
جليل سامان در اين سريال انقالبي و طنز دست روي نيروي 
هوايي و مبارزات آنان گذاشــته است؛ ســوژه اي كه آن را به 
زيرخاكي ها و فروش آن مرتبط كرده اســت. اين سريال در 
2فصل و مقطع تاريخي به تحوالت ايران پيش و پس از پيروزي 
انقالب مي پردازد و بايد ديد جليل سامان كه نگارش فيلمنامه 
را برعهده دارد چگونه آن را در 25قسمت به سرانجام مي رساند.

ژاكلين وودسون، نويســنده آمريكايي جايزه جهاني 
هانس كريستين اندرسون2020 را از آن خود كرد.

دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان )IBBY( در 
يك برنامه خبري آنالين برندگان جايزه را معرفي كرد. 
»ژاكلين وودسون« نويسنده آمريكايي و »آلبرتينه« 
تصويرگر سوييســي به عنوان برندگان جايزه هانس 

كريستين اندرسون2020 معرفي شدند.
برندگان جايزه هانس كريستين اندرسون هرساله در 
نمايشگاه بولونيا معرفي مي شوند. امسال به دليل شيوع 
كرونا نمايشگاه بولونيا لغو شــد و اعالم برگزيدگان 

جايزه نيز به تعويق افتاد.
فرهاد حســن زاده، نماينده ايــران در جايزه هانس 
كريستين اندرسون بود كه براي دومين دوره متوالي به 
جمع نامزدهاي نهايي جايزه راه يافت. ماريا كريستينا 
راموس )آرژانتيــن(، بارت مويــرت )بلژيك(، َمري 

اود موغاي )فرانسه(، پيتر اســوتينا )اسلوني( ديگر 
نويسندگاني بودند كه به عنوان نامزدهاي نهايي جايزه 

انتخاب شدند.
ايزابل آرسنالت )كانادا(، سي زو تاشيما )ژاپن(، سيلويا 
ووي )هلند(، ايونا خي يلوســكا )لهستان(، آلبرتينه 
)سوييس( و النا اودريوزوال )اســپانيا( نيز نامزدهاي 
نهايي بخش تصويرگري جايزه بودند. نماينده ايران در 
بخش تصويرگري جايزه اندرسون، فرشيد شفيعي بود.
جايزه هانس كريستين اندرسون كه به نوبل ادبيات 
كودكان و نوجوانان معروف اســت، هر 2سال يك بار 
به مجموعه آثار يك نويســنده و يك تصويرگر، براي 
يك عمر فعاليت حرفه اي در حوزه ادبيات كودك، از 
 IBBY سوي دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان

اهدا مي شود.
انتخاب فرهاد حســن زاده در 2دوره متوالي به عنوان 

يكي از نامزدهــاي نهايي جايزه نشــان مي دهد كه 
نويســندگان ادبيات كودك و نوجوان ايران قابليت 
حضور در ميدان هاي جهاني را دارند و ترجمه و ارائه 
درست آثارشان مي تواند زمينه انتخاب آنها را به عنوان 

برگزيدگان جايزه هاي جهاني  فراهم كند.

نوبل كوچك به نويسنده آمريكايي رسيد

 »زيرخاكي« توانسته در ميان سريال هاي  طنز انقالبي
ماه رمضان لقب پرمخاطب ترين را از آن خود كند

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

تايكا وايتيتي، كارگردان جديد »جنگ ستارگان« شد
»تايكا وايتيتي« فيلمساز برنده اسكار به صورت رســمي به عنوان كارگردان و يكي از 

نويسندگان قسمت جديد از مجموعه فيلم هاي »جنگ ستارگان« معرفي شد.
 به گزارش گاردين،  »وايتيتي« كه در جوايز اسكار 2020 موفق به كسب جايزه بهترين 
فيلمنامه براي ساخته اش »جوجو ربيت« شد،  عالوه بر كارگرداني قسمت جديد »جنگ 
ستارگان«،  نگارش فيلمنامه آن را نيز با همكاري »كريستيون ويلسون« از نويسندگان 

درام جنگي »1917« بر عهده خواهد داشت. 
هنوز تاريخ اكران قسمت جديد فيلم »جنگ ستارگان« اعالم نشده و »وايتيتي« نيز 
پيش تر با چندين پروژه سينمايي قرارداد امضا كرده است. او قرار است در پروژه بعدي 
خود كمدي فوتبالي »هدف بعدي برنده مي شــود« را با بازي »مايكل فســبندر« و 
»اليزابت تاندر« مقابل دوربين ببرد.  كمپاني ديزني پيش تر دسامبر 2022 را به عنوان 
تاريخ اكران قسمتي جديد از مجموعه »جنگ ستارگان« اعالم كرده بود اما »ديويد 
بينوف« و »دي بي ويس« سازندگان مجموعه پرطرفدار »جنگ ستارگان« نيز از ساخت 
پروژه اي جديد در دنياي »جنگ ستارگان« خبر دادند كه احتماال اين فيلم در دسامبر 

2022 اكران خواهد شد.
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نگاهی به وضعيت نمايش در ايران و جهان  و تأثير 
حضور ميهمان ناخوانده بر اين هنر

تئاتردر روزگار كرونا
صفحه هاي 18و19 
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بازار

اگرچه التهــاب در بازار حبوبــات در روزهای اخیر 
كاهش پیدا كــرده و قیمت ها تا حــدودی پایین 
آمده، اما نرخ این اقالم كه از آغازین روزهای شیوع 
كرونا رو به افزایش گذاشــت همچنــان باال و برای 
مصرف كنندگان نگران كننده اســت. كارشناسان 
2عامــل را در این افزایش قیمت مؤثر شــمرده اند 
كه یكی از آنها چنان كه می تــوان حدس زد، نبود 
تعادل میان عرضه و تقاضاست. افزایش چشمگیر 
تقاضا بــرای اجنــاس خوراكی و هجــوم مردم به 
ســوپرماركت ها، خواربارفروشی ها و فروشگاه های 
بزرگ و زنجیره ای برای تهیه مایحتاج ایام قرنطینه، 
خیلی زود قفسه فروشگاه ها را خالی كرد و هرجا كه 
اجناس به سرعت جایگزین نشدند قیمت ها افزایش 
یافت. قیمت حبوبات نیز تابع همین شرایط از اوایل 
اسفندماه رو به افزایش گذاشــت و شیب این روند 
افزایشی با نزدیك شدن به  ماه رمضان تندتر شد تا 
جایی كه برخی اقالم حبوبات رشد 2برابری قیمت را 

نسبت به قبل از كرونا تجربه كردند.

عوامل مؤثر بر قیمت حبوب
عوامل مهمی در تعیین قیمت حبوبات نقش دارند 
كه از آن جمله می توان به نوســان نرخ ارز، میزان 
تولید داخلی، عرضه و تقاضا و همچنین میزان و زمان 
واردات و صادرات اشاره كرد، اما گاهی عوامل دیگری 

نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند.
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنكداران مواد غذایی، 
در گفت وگو با همشــهری مهم ترین دلیل افزایش 
قابل توجه نرخ حبوبات را ترخیص نشــدن بموقع 
اقالم وارداتي اعالم می كند.  او با اشــاره به افزایش 
تقاضا در ماه های اسفند و فروردین می گوید: كرونا از 
دوجنبه در این موضوع دخیل بود. سیاست قرنطینه 
خانگی برای جلوگیری از شیوع این بیماری از یك 
سو تقاضا را باال برد و از سوی دیگر با توجه به اینكه 
دولت مشغول ترخیص كاالهای بهداشت محور بود، 
سایر كاالها از اولویت خارج شدند و در گمرك ماندند. 
تامین نشدن بازار همزمان با رشد تقاضا، به افزایش 

قیمت ها منجر شد. با ترخیص این كاالها قیمت ها 
تا حدودی كاهش می یابد؛ اگرچه به قیمت قبل از 
شیوع كرونا نخواهد رسید. او در پاسخ به این پرسش 
كه چرا با وجود تولید قابل توجه داخلی، واردات تا 
این حد بر شــرایط بازار تأثیرگذار است؟ می گوید: 
تولید داخلی ما همین امروز به انــدازه 3 تا 4 ماه و 
در برخی اقالم تا 8 ماه هم جوابگوی بازار است، ولی 
واردات تنظیم كننده بازار است و می تواند قیمت را در 

ماه هایی كه تولید نداریم ثابت نگه دارد.

مانور قیمتی فروشگاه های زنجیره ای
رئیس اتحادیه بنكداران مواد غذایی اختالف قیمت 
میان حبوبات فله و بسته بندی شده در فروشگاه های 
زنجیــره ای را بســیار زیاد و وحشــتناك توصیف 
می كند و معتقد اســت: این فروشگاه ها هر قیمتی 
می خواهند روی بسته ها درج می كنند و قیمت های 
باال را با اعمال تخفیف می پوشانند در حالی كه حتی 
تخفیف و حراج هم این اقالم را به قیمت واقعی آنها 
نمی رساند. به همین دلیل حتی برخی عمده فروشان 
برای اینكه مصرف كنندگان بتواننــد اجناس را با 
قیمت واقعی خریداری كنند، خرده فروشی هم انجام 
می دهند كه البته خالف قانون و باعث تداخل صنفی 
است، اما در شرایط كنونی و با این قیمت ها كه قدرت 

خرید پایین آمده، قابل توجیه است.
با اینكه در ســال جدید قیمت همه انواع حبوبات 
افزایشــی بوده، اما قیمت انواع لوبیا در مقایســه با 
ســال قبل افزایش قابل مالحظه ای داشــته است، 
به طوری كه هر كیلوگرم از این محصول بســته به 
برند بین 30 تا 46هزار تومان به فروش می رســد. 
هر بسته لوبیا ســفید 900گرمی هم بین 33هزار 
و30تومان تا 43هزار تومان به فروش می رسد. هر 
بسته 900گرمی لوبیا قرمز بین29 هزار و 500تومان 
تا 29هزار و 900تومان قیمت گذاری شــده و نرخ 
هر بســته 900گرمی لوبیا چیتی تا 38هزار و 900 
تومان اســت. در حالی  كه انواع لوبیا با این نرخ ها، 
قیمت گذاری شده است تا اسفند ماه سال گذشته، 
هر بســته 900گرمی این محصوالت قیمت هایی 
در محدوده 19تا 22هزار تومان داشت و به صورت 

فله ای هر كیلوگرم آن به قیمــت 17هزار تومان به 
فروش می رسید.

چه عواملی بر قیمت بازار مؤثر است؟
قیمت جهانــی حبوبات معموال ثابت اســت و تابع 
شــرایط خاص دچار تغییر می شــود. عواملی مثل 
كاهش یا افزایش بارندگی و ســایر عوامل طبیعی 
و غیرطبیعی تأثیرگذار بر میــزان تولید، می توانند 
قیمت جهانی ایــن اقالم را دچار نوســان كنند. به 
گفته كارشناسان گسترش امكانات ارتباطی باعث 
شده است كشاورزان با اطالع از قیمت های جهانی 
محصوالتشــان را ارزان نفروشند. هزینه های تولید 
طی سال های اخیر برای كشــاورزان نه تنها پایین 
نیامده بلكه افزایش یافته و كشــاورز با محاســبه 
این هزینه ها حاضر نیست محصولش را زیر قیمت 
بفروشد. دیگر عامل بسیار مؤثر بر قیمت های بازار 
صادرات و واردات بموقع اســت. رئیــس اتحادیه 
بنكداران مواد غذایی در این زمینه می گوید: واردات 
باید بموقع و درست در زمان نیاز بازار انجام شود، در 
غیراین صورت ایجاد كمبود در یك محصول، بازار را 
از تعادل خارج می كند و به رشد قیمت منجر می شود. 
از سوی دیگر محصولی مثل نخود كه زمان برداشت، 
در بازار با افزایش عرضه مواجه می شــود، صادرات 
بموقع مازاد تولید می تواند از كاهش قیمت و زیان 

تولیدكننده جلوگیری كند.

نوسان قیمت حبوبات 
مشــاهدات میدانی خبرنگاران همشــهری نشان 
می دهد كــه حبوبات بعد از شــیوع  ویروس كرونا 
بین 20تا صددرصد افزایش قیمت را تجربه كردند. 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به انواع لوبیا بوده كه 

قیمت آن دوبرابر شده است. قیمت سایر محصوالت 
هم بین 20 تا 60درصد رشــد داشته است. قیمت 
نخود كه عمدتا در دو اســتان كرمانشاه و لرستان 
كشت می شود، در قیاس با سایر حبوبات با كمترین 
نرخ نوسان و افزایش روبه رو بوده است. پیش بینی 
می شود قیمت این محصول با عادی شدن بازار بین 
7 تا 11هزار تومان باشد. لوبیا قرمز به طور كلی در 
2دسته لوبیا قرمز خمین و لوبیا قرمز زنجان به بازار 
عرضه می شود كه قیمت هر دو نوع تا اواخر سال98 
با افزایش قابل توجهی، به 16هزار تومان رســید و 
پیش بینی می شود با عادی شدن بازار نیز در حدود 
همین قیمت بماند؛ هر چند تولیدات جدید و واردات 
می تواند اندكــی قیمت این محصــول را با كاهش 
روبه رو كند. پرمصرف ترین محصول حبوبات ایران 
لوبیا چیتی است كه در شــهرهای خمین، زنجان، 
اقلید و ازنا بیشتر كشت می شــود. این محصول در 
سال98 قیمت 17هزار تومان را به  خود دیده است 
و در شرایط عادی با توجه به برداشت این محصول 
زراعی در سال99 به نظر می رسد قیمت آن بیش از 
این افزایش نداشته باشد. عدس ایرانی سهم كمی 
از بازار عدس كشور را به  خود اختصاص داده است، 
چون عدس روسی و كانادایی به وفور در بازار كشور 
وجود دارد. قیمت این محصول در سال98، دوبرابر 
شد. قیمت لپه نیز همچون سایر حبوبات در سال98 
با افزایش قابل توجهی روبه رو بود و به باالی 20هزار 
تومان رسید. در نخســتین هفته پس از تعطیالت 
سال جاری، قیمت هر كیلو عدس ایرانی 8500تومان 
و عدس كانادایی برحسب كیفیت 10 الی 12هزار 
تومان بود كــه هم اكنون قیمت عــدس ایرانی به 
12هزار و500تومان و عدس خارجی به قیمت هر 

كیلویی 17هزار تومان رسیده است.

حبوبات 
بسته بندی شده 
گران است
اختالف قیمت 
میان حبوبات فله 
و بسته بندی شده 
در فروشگاه های 
زنجیره ای وحشتناك 
است، این فروشگاه ها 
هر قیمتی می خواهند 
روی بسته ها درج 
می كنند و قیمت های 
باال را با اعمال 
تخفیف می پوشانند، 
درحالی كه حتی 
تخفیف و حراج هم 
این اقالم را به قیمت 
واقعی آنها نمی رساند

منحنی صعودی
  قيمت برنج 
در شرایطي كه حل 
مشكل ترخیص 
برنج هاي وارداتي در 
پیچ و خم راهروهاي 
گمرك و وزارت صنعت 
و در البه الي سطر 
سطر نامه هاي اداري 
گرفتار آمده و متولیان 
تامین برنج مدعي اند 
بازار با مازاد عرضه 
روبه روست و اشباع 
شده، مشاهدات 
خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد منحني 
قیمت برنج همچنان 
صعودي است

ورشكستگی 30درصد
 از تاالرهای پذيرايی تهران

تاالرهاي پذیرایي و مراكز 
برگزاركننده مجالس از 
مكان هایي  نخســتین 
بودند كه با شیوع كرونا 
تعطیل شدند. به توصیه 
وزارت بهداشت و براي 
انتقال  از  پیشــگیري 
بیماري، مردم به سرعت مجالس خود را لغو كردند و 
قراردادهایي كه با سالن هاي پذیرایي براي برگزاري 
مراسم بسته شده بود، لغو شــد. تاالرهاي تهران و 
سراسر كشــور از ابتداي اسفندماه به حالت تعطیل 
درآمده و از آنجا كه این مراكز به لحاظ انتقال بیماري 
جزو مراكز پرخطر محسوب مي شوند، این تعطیلي 
بعد از گذشت 3 ماه همچنان نیز ادامه دارد. با خسرو 
ابراهیمي نیا، رئیس اتحادیــه تاالرهاي پذیرایي و 
تجهیز مجالس تهران در این زمینه گفت وگو كرده ایم.

تاالرهــاي پذیرایي بعد از حــدود 3ماه 
تعطیلي امروز چه شرایطي دارند؟

تاالرهــاي پذیرایي بعد از حدود 3ماه تعطیلي شــرایط 
بسیار سختي دارند. از اواسط بهمن ماه كه شایعاتي درباره 
ورود كرونا به ایران مطرح شد كم كم مردم مراسم شان را 
لغو كردند تا اسفندماه كه دولت رسما اعالم كرد تاالرها 
اجازه فعالیت ندارند. متأســفانه این شرایط تا امروز كه 
در نیمه اردیبهشــت قرار داریم ادامه پیدا كرده و قابل 
پیش بیني هم نیست كه چه زماني تغییر مي كند. تاالرها 
در سال98 هم به دلیل فعالیت تاالرهاي غیرمجاز اطراف 
شهر، شرایط چندان خوبي نداشتند و امیدوار بودند كه 
ماه هاي رجب و شــعبان كم كاري طول سال را جبران 
 كنند، به همین امید خریدهاي زیادي انجام داده بودند. 
برخي سالن ها براي بازسازي و تجهیز هزینه كرده بودند 
و حتي كارگر جدید به استخدام خود درآورده بودند اما 
تمام این هزینه ها از بین رفت. ســالن ها ناچار شدند با 
وجود هزینه هاي زیاد بیعانه ها را پس بدهند و تعدادي از 
آنها با توجه به نامعلوم بودن شرایط با قرض و وام، حقوق 
كارگرانشان را دادند و آنها را حفظ كردند تا بتوانند بعد از 
این بحران به فعالیت ادامه دهند اما امروز زیر بار قرض و 

بیشترشان در مرز ورشكستگي هستند.

برآوردي از ضررو زیان این صنف شــده 
است؟

اسفندماه اوج فاجعه براي این صنف بود، چون بدهي ها 
سررسید شده بود و حقوق و پاداش كارگرها باید تسویه 
مي شــد. ادامه این شــرایط تا فروردین و اردیبهشــت 
بدون درآمد، مشــكل پرداخــت اجاره ملــك را هم به 
مشــكالت تاالرهاي اجــاره اي اضافه كــرد. 700تاالر 
پذیرایي در تهران مشــغول به فعالیت است كه براساس 
برآوردهاي مــا این تاالرها هركدام بســته به شــرایط 
كاري شــان بین 500میلیون تا 2میلیارد تومان ضرر و 
زیان متحمل شده اند )720میلیارد تومان ضرر و زیان، با 
احتساب میانگین زیان یك میلیارد و200میلیون توماني 
600تاالر(. تاالرهاي پذیرایي مثل سایر واحدهاي صنفي 
نیستند كه جنس شــان را بتوانند در زمان بعد از بحران 
بفروشند، تاالرها روز و زمان را به عنوان سرمایه  دارند كه 
آن را از دست داده  اند. درحالي كه میلیون ها تومان براي 
نگهداري تاالرها هزینه شده بود، بهترین زمان فعالیت كه 
ماه هاي رجب و شعبان بود، از دست رفت. در شرایطي كه 
حتي اگر تا خرداد هم این شرایط به پایان برسد، مشتري 
براي 2 یا 3  ماه بعد قرارداد مي بندد، نه همان روز یا هفته. 
این به معناي آن است كه با رفع بحران هم شرایط براي 
تاالرها تا مدتي بعد تغییر نخواهــد كرد و همچنان باید 

بدون درآمد هزینه كنند.

متوســط هزینه تاالرها براي یك ماه چه 
میزان است؟

متوسط اجاره ملك هر تاالر 500تا 600میلیون تومان 
در  ماه اســت كه هزینه هاي نگهداري و آب و برق و گاز 
را هم باید به آن اضافه كرد. هر سالن پذیرایي دست كم 
15كارگر و پرســنل دارد كه متوســط دســتمزد آنها 
2میلیون تومان در  ماه اســت. عالوه بر این، هزینه هاي 
بیمه پرسنل و مالیات هم هســت كه واحدهاي صنفي 
با وجود نداشــتن درآمد در این مدت ناچارند بپردازند. 
این تازه در شرایطي است كه هزینه هاي قبلي و بدهي و 

چك هاي مربوط به شب عید را محاسبه نكنیم.

چه تمهیداتــي براي كمك بــه تاالرها 
اندیشیده شده است؟

ســالن هاي پذیرایي و تاالرها در شــرایطی هستند كه 
قدرت ادامــه فعالیت ندارنــد. دولت بــه بانك مركزي 
دستور داده كه به واحدهاي خسارت دیده از كرونا كمك 
كند و وام بدهد كه این دستور تا این لحظه اجرا نشده و 
وامي دریافت نكرده ایم. ایــن وام و كمك، امروز به درد 
ما مي خورد كه بتوانیم ســالن ها را حفظ كنیم، اگر قرار 
باشد فردا و یك ماه بعد پرداخت شود، دردي از واحدهاي 
صنفي دوا نمي كند، چون دیگر تاالري ســرپا نمانده كه 
بتواند كارگرهایش را حفظ كند. درصد كمي از واحدهاي 
صنفي ما پشتوانه مالي كافي براي حفظ پرسنل شان را 
داشته اند، سایرین چنین تواني ندارند و بیش از 8هزار نفر 
از پرسنل تاالرها و ســالن هاي پذیرایي با خطر بیكاري 
مواجهند چون تواني براي حفظ آنهــا وجود ندارد، كما 
اینكه تا امــروز 30درصد تاالرهاي تهران ورشكســت 
شــده اند و این آمار با ادامه بحــران و تعطیلي ها ممكن 

است افزایش یابد.

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنكداران مواد غذایی، 
در گفت وگو با همشهری: با ترخیص حبوباتی كه در 

گمرك مانده، قیمت ها كاهش می یابد، اما به سطح قبل 
از شیوع كرونا نخواهد رسید

تبتندحبوباتآراممیگیرد گفت وگو

فرخنده رفائی 
خبر نگار

تعلل و باز هم تعلل در تصمیم گیري؛ از خودرو 
گرفته تا برنج، از وســیله زیر پا گرفته تا قوت 
سر ســفره. این روزها ستاد تنظیم بازار مظهر 
بي تصمیمي اســت و خود به عامل اخالل در 
بازارها تبدیل شده است. نمونه آن را مي توان 
در تعلل یك ماهه این ستاد براي تعیین و ابالغ 
قیمت كارخانه اي خودروهــا دید؛ جایي كه 
قیمت خودرو در بازار گاه تا دوبرابر افزایش یافته 
اما اعضاي این ستاد هنوز درباره تعیین قیمت 
خودرو در سال جدید به نتیجه نرسیده اند. در 
تصویري دیگر از آیینه تمام نماي عملكرد این 
ستاد، بازار برنج را پیش رو داریم. در شرایطي 
كه قیمت برنج فقط در  اســفندماه رشــدي 
44.5درصدي را تجربه كرده و افزایش نرخ در 
بهار كرونازده هم تداوم یافته، این ستاد هنوز 
درباره نحوه ترخیص برنج هاي وارداتي مانده 
در گمرك به نتیجه مشخصي نرسیده است. 
آمارهاي دریافتي نشان مي دهد 580هزار تن 
برنج واردشده در گمرك معطل ترخیص است. 
با توجه به شرایط منطقه اي بازار برنج تحت تأثیر 
شیوع كرونا و كاهش عرضه برنج در بازارهاي 
جهاني، بیم آن مي رود تاجران كشورهاي حوزه 
خلیج فارس براي خرید برنج هاي متوقف شده 

در انبارهاي گمرك ایران دست به كار شوند.
به گفته یزدان ســیف، مدیرعامل شــركت 
بازرگانــي دولتي حجــم واردات برنج بخش 
خصوصــي از نیمــه آذر تا فروردین امســال 
610 هزار تن بوده، درحالي كه مجموع واردات 
ساالنه برنج یك میلیون و 600هزار تن است؛ 
یعني معادل یك سوم از حجم الزم براي واردات 
برنج در 3 ماه اخیر صورت گرفته است. او تأكید 
كرد: پارسال شــركت بازرگاني دولتي ایران 
230هزار تــن برنج را در ایــام پرمصرف براي 
كنترل و افزایش عرضه به بازار توزیع كرد كه 
نسبت به سال قبل از آن 53 درصد رشد داشته؛ 
اما به گزارش همشهري امســال زمزمه هاي 
ممنوعیت صادرات برنج هندي و پاكســتاني 
پس از شــیوع كرونا و مناقشــه تخصیص ارز 
مورد نیاز براي ترخیص برنج هاي انبار شــده 
در گمرك به موج گراني انــواع برنج داخلي و 
خارجي در بازار دامن زد. پیش تر مسئوالن این 
ستاد به همشهري گفته بودند مقرر شده همه 
برنج هاي تامین شــده با دالر 4200 توماني، 
كه تا كنون ترخیص نشــده اند، متناســب با 
ســرانه جمعیتي، نوع مصارف برنج هر استان 
و رفــع نیازهاي مراكز عمده مصــرف، توزیع 

شــود. حاال محمدرضا كالمي، مدیركل دفتر 
تأمین، توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت با 
اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار براي برنج 
و كاالهاي اساسي، مي گوید: قرار است گمرك 
و سازمان حمایت فهرست برنج هاي وارداتي 
ترخیص شده و در انبار ها را براي صدور حواله 
توزیع، به دبیرخانه ســتاد اعالم كند. او تأكید 
مي كند: وظیفه این كمیته بررسي آمار واقعي 
سرانه مصرف برنج و ســایر كاالهاي اساسي، 
میزان تولید، نیــاز واردات  و اثرات تغییر نرخ 
ارز از این كاال براي تصمیم سازي  درخصوص 
نرخ تامیــن ارز این كاال بــراي محموله هاي 
موجود در بنادر، محموله هــاي در راه و ثبت 
ســفارش هاي تخصیص و تامین ارز نشده، با 
محوریت دبیرخانه كارگروه تنظیم بازار اقدام 

و نتیجه براي اخذ تصمیمات الزم بوده است.

برنج پاكستاني كیمیا شد
قیمت انواع برنج هندي، پاكستاني، اروگوئه اي 
و تایلندي كه از پاییز پارســال متاثر از نوسان 
نرخ ارز و تنگناهاي واردات سیر صعودي به خود 
گرفته بود، در 75روز گذشته با باال گرفتن تب 
شیوع كرونا در كشورهاي صادر كننده برنج به 
ایران دوباره با شوك قیمت مواجه شده است. 
هند و پاكستان برنامه ممنوعیت صادرات برنج 
را به دلیل مشــكالت بهداشتي ناشي از شیوع 

كرونا در دستور كار خود قرار داده اند.
مشاهدات میداني خبرنگاران همشهري حاكي 
اســت، نرخ انواع برنج پاكستاني این روزها باز 
هم ســیر صعودي به خود گرفته به نحوي كه 
قیمت هر كیلوگرم برنج باســماتي درجه یك 
پاكستاني به مرز 18تا 19هزار تومان نزدیك 
شــده. همچنین قیمت انواع برنــج دانه بلند 
1121هندي در بازار مصــرف به مرز 12هزار 
تومان رســیده و نرخ انواع برنــج تایلندي و 
اروگوئه اي نیز رشد قیمت حداقل هزار توماني 
در هر كیلوگرم را تجربه كرده است. خبرنگاران 
همشــهري مي گویند بازار آنقدر داغ اســت 
كه خرده فروشــان براي تهیه برنج باسماتي 
پاكستاني ناچارند این محصول را با فاكتورهاي 
جعلي از بنكداران خریداري كنند؛ بنكداراني 
كه قیمت فروش برنج را در فاكتور كمتر از مبلغ 
واقعي فروش ثبت مي كنند و خرده فروشان نیز 

ناگزیر به تمكین هستند.
در این میان مســیح كشــاورز، دبیر انجمن 
وارد كنندگان برنج در گفت وگو با همشــهري 

توضیح مي دهد: تصمیم كشورهاي صادركننده 
برنج براي ممنوعیت صادرات تا پایان بحران 
كرونا در ســال جدید مي توانــد نتایج منفي 
قابل لمســي بر بازار برنج ایران داشته باشد. 
به گفته او، كارخانه هاي ایراني تولید برنج در 
كشورهاي هند و پاكستان براي جلوگیري از 
شیوع ویروس كرونا كار خود را تعطیل كرده اند.

مصوبه جديد چه مي گويد
با توجه به مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه 
كارگروه تنظیم بازار، برنج وارداتي در شمول 
كاالهاي منــدرج در قانون مبــارزه با احتكار 
قرار گرفت. بر این اســاس توزیــع موجودي 
برنج وارداتي با دالر 4200توماني، اعم از برنج 
هندي و پاكستاني، در شبكه هاي تحت نظارت 
دولت در دستور كار قرار گرفته است. گمرك 
و سازمان حمایت باید فهرســت كامل انواع 
برنج هاي وارداتي ترخیص شــده از انبارهاي 
گمرك و موجودي انبارها را براي صدور حواله 
توزیع در شــبكه هاي منتخب بــه دبیرخانه 
كارگروه تنظیم بازار ارســال كنند. براساس 
این مصوبه، ترخیص انواع برنج وارداتي با دالر 
4200توماني به سهمیه بندي وزارت صنعت 
و اعالم رســمي آن به گمرك بستگي خواهد 
داشت. براین اساس گمرك مكلف شده فهرست 
همه ترخیص های درصدي كاالهاي اساسي و 
ضروري به خصوص برنــج را كه با مجوز بانك 
مركزي، اعالم بانك عامل و اختیارات گمرك 
ترخیص شده اند، به دبیرخانه كارگروه تنظیم 
بازار ارسال كند تا در قالب كمیته اي متشكل از 
بانك مركزي، گمرك، سازمان حمایت و واجا 
با مســئولیت دبیرخانه كارگروه تنظیم بازار 

بررسي و تصمیمات الزم اتخاذ شود.

وعده توزيع همه برنج هــاي وارداتي در 
بازار

به تازگي عباس قبادي، معاون بازرگاني داخلي 
وزارت صنعت هم در نامه اي خطاب به مهرداد 
جمال ارونقي، معاون گمرك ایران تأكید كرده 
بود: خروج برنج از گمرك پس از اظهار و طي 
تشریفات گمركي و پرداخت مابه التفاوت ریالي 
به ســازمان حمایت، منوط به اعالم رسمي و 

صدور حواله توزیع است.
پیش تر محمدرضا كالمي، ســخنگوي ستاد 
تنظیم بازار  در گفت وگو با همشهري اطمینان 
داده بود: همه برنج هاي تامین شــده، با دالر 

4200 توماني، كه تا كنون ترخیص نشده اند، 
متناسب با سرانه جمعیتي، نوع مصارف برنج 
هر استان و رفع نیازهاي مراكز عمده مصرف، 
توزیع خواهد شد. به گفته او، با توجه به اینكه 
همه برنج هاي خارجي موجــود در داخل، با 
ارز 4200 توماني وارد شــده، مقرر شده همه 
برنج هاي وارداتي موجــود در انبارهاي داخل 
كشــور، با نظارت كامل در شبكه هاي تحت 
نظارت عرضه و با گرانفروشي برخورد شود. به 
گفته كالمي، با توجه به درخواست مشترك 
اســتان ها در زمینه اصالح سهمیه برنج طرح 
تنظیم بــازار  ماه مبارك رمضان، مقرر شــده  
درصورت اقدام مؤثر استان ها در جذب و توزیع 
سهمیه هاي فعلي و درصورت تشخیص معاون 
بازرگاني اســتان ها، تقاضاها بــراي دریافت 
ســهمیه جدید، به دبیر خانه كارگروه تنظیم 
بازار كشور اعالم شــود تا اقدام الزم با بررسي 
دفتر برنامه ریزي، تامین، توزیع و تنظیم بازار 

انجام گیرد.

گراني همزمان با افزايش تولید برنج 
موج افزایش قیمــت در بازار برنــج داخلي و 
خارجي در حالي ادامه دارد كه به گفته فرامك 
عزیز كریمي، مدیركل امور غالت و محصوالت 
اساسي وزارت جهادكشــاورزي، تولید برنج 
در سال گذشــته به 2.9 میلیون تن رسید. به 
گفته او، ایــن تولید متاثر از افزایش ســطح، 
پس از بارش هاي قابل توجه و ســیل اسفند 
97 و فروردین 98 در اســتان هاي گلستان و 
خوزستان رخ داد. او مي گوید: در سال گذشته 
پس از بارش هاي قابل توجه و سیل حادث شده 
در اســفند 97 و فروردین مــاه 98 به ویژه در 
استان هاي گلســتان و خوزستان و البته وفور 
منابع آب سبب شد تا ســطح زیركشت برنج 
كشور به طور بي سابقه اي به میزان 230 هزار 
هكتار افزایــش یافته و با رشــد 38 درصدي 
جمعا به 834 هزار هكتار برسد. عزیز كریمي 
توضیح مي دهد: 90 درصد این افزایش سطح 
در استان هاي گلستان و خوزســتان رخ داد 
به گونه اي كه ســطح كشــت برنج در استان 
گلستان از حدود 60 هزار هكتار به 119 هزار 
هكتار و در خوزستان نیز از 57 هزار هكتار به 
250 هزار هكتار افزایش یافت. پیش تر جمیل 
علیزاده شــایق، دبیر انجمن برنج ایران، گفته 
بود با توجه به افزایش 10درصدي تولید برنج 
داخلي و حجم بــاالي واردات به رغم بحران 

كرونا، بازار برنج دچار شوك نخواهد شد.
 به گفته او، با توجه بــه تولید داخلي و واردات 
نه تنها بازار كســري برنج ندارد، بلكه با اضافه 

عرضه نیز روبه رو ست.

او گفته بود: این ثبات تا  ماه محرم ادامه خواهد 
داشت، ورود به فصل كشت برنج در بهار نیز خود 
عامل دیگري براي بازار بدون تنش خواهد بود.

یزدان سیف، مدیرعامل شركت بازرگاني دولتي 
ایران هــم پیش از این تأكید كــرده بود: هیچ 

توجیهي براي افزایش قیمت برنج وجود ندارد.

بیرون از ســطرهاي نامه هاي اداري چه 
خبر است؟

در شرایطي كه حل مشكل ترخیص برنج هاي 
وارداتي در پیچ و خم راهروهاي گمرك و وزارت 
صنعت و در البه الي سطر سطر نامه هاي اداري 
گرفتار آمده و متولیــان تامین برنج مدعي اند 
بازار با مازاد عرضه روبه روســت و اشباع شده، 
مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد 
منحني قیمت برنج همچنان صعودي است؛ 
به طوري كه در بــازار برنج ایرانــي نرخ انواع 
برنج مرغوب ایراني هاشــمي، طارم، صدري و 
انواع برنج پر محصول ماننــد فجر و ندا در بازار 
خرده فروشي همچنان باال مانده، به طوري كه 
نرخ خرده فروشي هر كیلوگرم برنج ایراني در 
بازار مصرف بنا بر كیفیت و نوع برند محصول 
از 18تا 30هزار تومان در نوسان است و به نظر 
مي رسد رشد تولید برنج ایراني تأثیر مشهودي 
در متعادل شدن قیمت این محصول در سطح 

خرده فروشي نداشته است.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران با 
تأیید افزایش 44درصدي قیمت برنج داخلي 
در بازار مصرف یادآور مي شود: به دلیل كمبود 
در بازار، كیفیت محصولي كه عموما به دست 
مصرف كنندگان مي رسد، به دلیل اعمال تقلب 
پایین است. علیزاده شــایق توضیح مي دهد: 
برنج در محل تولید تــا 3درصد حاوي خرده 
برنج اســت، اما میزان خــرده برنج در محل 
مصرف به 8 تا 8.5درصد مي رســد. علیزاده 
شایق یادآور مي شود: با تمام این تقلبات قیمت 
برنج در بازار مصرف بسیار بیشتر از مراكز تولید 
است. علیزاده شایق خود معترف است: تفاوتي 
باور نكردني بین قیمت برنج در مراكز تولید و 
مراكز مصرف وجــود دارد. به گفته او، تفاوت 
قیمت در محــل تولید و مصرف بــه میزاني 
اســت كه با هیچ یك از معیارهاي اقتصادي 
و بازار تناســب ندارد. او قیمت هر كیلوگرم 
كیفي تریــن برنج دو الكه بــا كمترین خرده 
در محل تولید را 20 تــا 23هزار تومان اعالم 
مي كند و یادآور مي شود: تخلف و گرانفروشي 
برنج ایراني در بازار مصرف در 3 تا 4سال اخیر 
تشدید شده و به رغم اطالع دستگاه هاي ناظر 
از این موضوع اقدام مناسبي براي مقابله با آن 

صورت نمي گیرد.

ضربه فنی بازار برنج زير سايه تعلل
گزارش دو     

می توانیم خودكفا باشیم
به گزارش همشهری، استان های كرمانشاه، لرستان، مركزی، فارس، زنجان و آذربایجان شرقی 
تولیدكنندگان عمده حبوبات در كشور هستند و با وجود اینكه این محصوالت به میزان زیادی 
در این استان ها تولید می شــود، همچنان ما نیاز به واردات داریم. از میان حبوبات، نخود به میزان 
بیشتری در كشور تولید می شود، اما حتی در این محصول هم ایران به خودكفایی كامل نرسیده و نیاز 
به واردات وجود دارد. ایران به دلیل مصرف باالی حبوبات، ساالنه بخشی از این نیاز را از دیگر كشورها 
همچون كانادا، آمریكا، اتیوپی و روسیه وارد می كند كه اگر موانع وارداتی این محصول رفع شود شاید 
شاهد تأثیر عمده ای در كاهش قیمت حبوبات در كشور باشیم. رئیس مؤسسه تحقیقات كشاورزی دیم 
كشور درباره میزان تولیدحبوبات می گوید: به اندازه كافی در كشور تولید می شود و هیچ نیازی به 
واردات این محصوالت به كشور وجود ندارد. صابر گلكاری می افزاید: اخیرا توانسته ایم میزان تولید 
حبوبات را افزایش دهیم. از طرف دیگر ارقام پربازدهی را به كشاورزان هر منطقه معرفی كرده ایم و این 
امر سبب توسعه تولید شده است. عالوه بر این اراضی كشاورزی كشور با بارندگی های اخیر ظرفیت 
دوبرابر شدن تولید حبوبات را هم دارند. در چنین شرایطی به راحتی می توانیم این ظرفیت را ایجاد 
كنیم، اما كشاورزان نگران بازارشان هستند. دولت می تواند با بازاریابی مناسب در كشورهای همسایه، 
همچون هند، زمینه شــكوفایی صادرات را ایجاد كند. او معتقد است: مبارزه با داللی و ثبات قیمت 

حبوبات می تواند سبب تشویق كشاورزان به كشت این محصوالت شود.

براساس برآوردها، تاالرهای پذيرايی تهران 
هريك، بسته به شرايط كاری شان بين 500 ميليون 

تا 2 ميليارد تومان ضررو زيان متحمل شده اند
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این شمارهدرنگ

وکرونا تئاتر

ژوه
ی پ

سین
ش ح

: آر
س 
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74 شغل، غيرفعال و 24هزار ساعت نفر، بيكار
درباره وضعیت هنرمندان در دوران كرونا و پس از آن با مديرعامل خانه  تئاتر گفت وگو كرده ايم

خسارت 2ميليارد و 500 ميليون توماني اسفندماه
رئیس انجمن صنفي تماشاخانه هاي خصوصي از میزان خسارت ها مي گويد

برای هنرمندان محاصره در كرونا چه بايد كرد؟     

وضعيت تماشاخانه های خصوصی در عصر كرونا چگونه است؟     

شهرام گيل آبادي، مديرعامل خانه تئاتر وضعيت فعلي تئاتر را با توجه به شيوع ويروس كرونا، اتفاقي ازپيش تعيين  نشده مي داند 
كه همه را درگير شرايط پيچيده اي كرده است؛ از سالن هاي نمايش كه تعطيل شدند تا هنرمنداني كه اثري روي صحنه داشتند و 
همين طور گروه هايي كه براي اجراي نمايش هاي سال بعد برنامه ريزي كرده بودند. فقط در يك دوره اجرا 250اثر از دست رفته است 
و اگر 4دوره اجرای نمايش را در نظر بگيريم، حدود يك هزار اجراي اثر را از دست خواهيم داد. با او درباره نگراني ها و خواسته هايش 

از دولت در اين شرايط بحراني صحبت كرده ايم.

 روزهاي بدي را در تئاتر ســپري مي كنيم؟ چه بر سر 
نمايش اين كشور خواهد آمد؟

در اسفندماه نخستین صنوفي كه تعطیل شدند، صنوف هنري بودند. 
مطمئنا آخرين صنوفي كه مشــغول به كار و فعالیت شوند نیز همین 
صنوف هنري هستند. آخرين صنفي هم كه رونق اقتصادي بگیرد، همین 
صنوف هستند. به همین دلیل، كار ما پیچیدگي ويژه اي دارد و بايد كمك 
و ياري در آن با شــاخصه هاي روشني شكل بگیرد. اگر اين شاخصه ها 
روشن و مشخص نباشد، به جد، با مخالفت هايي از سوي جامعه هنري 
روبه رو خواهد شد؛ زيرا ممكن است بسیاري از كساني كه بايد به آنها 
حقوقي پرداخت شود، متضرر شوند. در تئاتر 74شغل وجود دارد كه 
هم اكنون فعال نیستند. درصورتي كه تا پايان خردادماه اين تعطیلي ها 
ادامه دار شود، حدود 24هزار ســاعت نفر، بیكاري خواهیم داشت كه 
البته با درنظرگرفتن شرايط فعلي به اين عدد هم خواهیم رسید. دولت 
شاخصه هاي روشني براي كمك  كردن ندارد. همه هنرمندان براساس 
خوداظهاري زياني را كه متقبل شده اند اعالم كرده اند. اما مقدار پشتیباني 
دولتي مشخص نیست تا شاخصه هاي گوياي كمي، وجود داشته باشد كه 
براساس آن شاخصه هاي تعیین  شده و مقدار حمايت، كمیته اي شكل 
بگیرد و بررسي كیفي انجام دهد. اين كمیته مي توانست با شاخصه هاي 
كمي، قدرت تحلیل از وضعیت داشته باشد. حال نیز اگر چنین كاري 
صورت نگیرد، بلوايي پس از كرونا به وجود خواهد آمد كه از حاال نتايج آن 
پیداست. حقي كه مطرح مي شود، حق هنرمندان است و ضرري هم كه 

در اين بلوا نهفته است متوجه همین قشر خواهد بود.
 آيا صنف فعالي در اين زمينه شرايط را بررسي مي كند؟

اين موضوع بايد كامال روشن، مشخص، با همگرايي و خردجمعي اتفاق 
بیفتد. اينكه صنوف تخصصي از چنین فضايي اطالعات نداشته باشند، 
از شكست هاي بزرگ حوزه برنامه ريزي است. اين حوزه بايد مطلع باشد 
كه امروزه در دنیا و كشور ما تنها جاهايي كه مي توان به آن اتكا كرد، 
صنوفي است كه از ذي نفعان شكل گرفته است. خانواده تئاتر هم  اينك 
در نیازمندي متزلزلي زيست مي كند. نیازمندي از آن جهت كه كسب 
و كارشان تعطیل شده و تزلزل از آن  رو كه به سیاستگذاران اطمینان 
كافي ندارند. همین امر مانع از به آرامش  رسیدن خانواده تئاتر مي شود. 
اگر هنرمندان و صنوف را درگیر تشــخیص  و شاخصه هاي روشني 
مي كرديم، خاطر اين جمع راحت مي شد كه براساس عقل و معرفت 
برنامه ريزي  شده، كار پیش مي رود. تحت هر شرايطي براي ياري رساني 
به هنرمندان، ما بايد به سیاستگذاري، برنامه ريزي و تعريف ويژه رجعت 

كنیم. اگر چنین كاري صورت نگیرد، پس از كرونا شكست ديگري را 
تجربه خواهیم كرد و آن شكست عدالت است.

 خالء برنامه ريزي از همين حاال مشخص است. پس از 
مدت ها خبري درباره پيگيري حقوق هنرمندان منتشر شده كه 
بايد از همان روزهاي نخست منتشر مي شد. براي اين خبر خيلي 

دير نيست؟ انگار هنوز بوي بهبود شرايط به مشام نمي رسد.
معرفــت برنامه ريــزي مــا مخدوش اســت؛ يعنــي بــا گروه هاي 
شكست خورده اي روبه رويیم كه با چند ماه تمرين و زحمت، اجراهايشان 
روي صحنه نرفته. در عوض آنچه عايدشان شده، تعطیلي برنامه ريزي 
نشده اســت. حتما بايد از اين گروه ها پشــتیباني جدي شود، زيرا به 
استثناي تماشاخانه هاي خصوصي كه متضرر بوده اند، بیشترين ضرر 
متوجه گروه هاي تولیدي، تئاتري و هنرمندان بوده است. شناسايي اين 
گروه ها نیز سخت نیست. جبران ضرر و زيان اين گروه ها نیز هم اكنون 
مي تواند بخشي از معیشت خانواده بزرگ تئاتر را تامین كند. اما از نكات 
ديگر اين است كه زيرساخت هايي كه طي سالیان براي حمايت هاي 
شغلي ايجاده نكرده ايم، اكنون ما را با گروه هاي بیكار زيادي مواجه كرده 

كه هیچ پشتوانه مالي براي گذران زندگي ندارند.

 اجراي آنالين تئاتر چقدر مي تواند از خســارت هاي 
بيشتر جلوگيري كند؟

تعريف اجراي آنالين غلط مطرح شده است. كســاني كه اين واژه را از 
متخصصان گرفتند تا تجاري اش كنند، با تئاتر آشــنا نیستند. ماهیت 
تئاتر به زنده  بودن آن است. در بخش نظارت و ارزشیابي، بارها به اين نكته 
تأكید شد كه تئاتر با فیلم متفاوت است. حال چطور بپذيريم اجراي آنالين 
جايگزين تئاتر شود؟ هیچ چیز جايگزين فضاي زنده تئاتر نخواهد بود. در 
دوره تكنولوژي امكاناتي در اختیارمان وجود دارد كه كسب و كارهاي 
تازه اي ايجاد كند. اين كسب و كارها مي تواند شامل حال 74شغل تئاتري 
هم شود اما اين تئاتر نیست. مثال گروه هايي كه در گذشته اجرا داشته و 
فیلمي تولید كرده اند، مي توانند فیلــم را در فضاي مجازي قرار دهند و 
براي تماشايش بلیت فروشي كنند. اما اينكه گروه ها اجراي زنده را پشت 
دوربین انجام دهند و نفس تئاتر در اجراهاي زنده سايبري جاري باشد، 

چنین امري ممكن نیست.
 در اين دوران اصناف توانسته اند كمكي به اهالي تئاتر 

كنند؟
كمك هاي حداقلي و صنفي در ســطوح مختلفي انجام مي شود اما 
متأســفم كه دولت از نظر برنامه ريزي و معرفت  شــناختي نتوانست 
با تشــخیص درســت به صنوف قدرت دهد و اكنون بار مسئولیت و 

جايگزيني دولت بر دوش صنوف است.
 پساكروناي تئاتر را چگونه مي بينيد؟

كرونا تاريخ را به 2بخش پیش و پس از خود تقسیم خواهد كرد. تبعات 
حضور اين ويروس دركنار مردم جهان به اين زودي محو نخواهد شد. 
به قیمت و مقدار صــدور نفت نگاه كنید، يا شكســت فضاهاي ارزي 
و ســقوط بورس در بازارهاي جهاني. وقتي فضاهاي اقتصادي تا اين 
اندازه شكست پذير شده اند، تئاتر كه پشتوانه مادي دولتي ندارد، حتما 
شكست پذيرتر بوده و بازگشت تماشــاگر به سالن هاي نمايش نیاز به 
تمهیدات متفاوتي پیدا خواهد كرد. حمايت هاي دولتي بي شــائبه، 
حمايت دســتگاه هاي تبلیغي و حمايت مردمي بايد در كنار يكديگر 
قرار بگیرد تا تئاتر به روزهاي اوج خود بازگردد. با امتحان ملي جدي اي 
مواجهیم كه نیاز به همگرايي دارد كه اگر شكل نگیرد نه تنها در تئاتر 
كه در بخش هاي ديگر نیز شكست هاي جبران ناپذيري خواهیم خورد.

 چه درســي بايد از اين دوران بگيريم كه به نظرتان 
نگرفته ايم؟

يكي از اين درس ها كه توسط دولت ها فراموش خواهد شد، اين است 
كه انسان به ما هو انســان برايمان عزيز باشد. اگر چنین باشد سعي 
مي كنیم حقوق مادي و معنوي انســان ها را در جوامع رعايت كنیم. 
زشت است در كشور ما هنرمند بیمه، حقوق بیكاري و معیشت درستي 
نداشته باشد. حتي اگر درس كرونا به ما اين باشد كه زيرساخت هاي 
الزم را براي زيست مدني بهتر ايجاد كنیم، به نظرم به فهم آن رسیده ايم 

كه با انسان طبق قوانین انساني رفتار كنیم.

شاهين چگيني، رئيس انجمن صنفي تماشاخانه هاي خصوصي است. او كه خود مديريت تماشاخانه استاد مشايخي را بر 
عهده دارد معتقد اســت كه تصميم گيري درباره وضعيت تئاتر و اجراي آن، بايد در زمان مؤثر رخ دهد زيرا هر چه از اين 
زمان فاصله بگيريم خسارات جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت. چگيني در اين گفت وگو به ميزان خسارت واردشده به 

تماشاخانه هاي اين انجمن در اسفندماه اشاره مي كند و از مطالبات اين صنف از دولت مي گويد.

 در گــزارش اداره كل هنرهاي نمايشــي به 
بخشودگي كامل اجاره بهاي اماكن واگذارشده به بخش 
خصوصي در طول دوره تعطيلي ناشي از شيوع كرونا اشاره 

شده است؛ اين بخشودگي شامل حال شما مي شود؟
بخشــودگي شــامل حال ما، كه بخش خصوصي هســتیم 
نمي شود. دولت نیز در اين باره نمي تواند دستورالعملي صادر 

كند، چون ملك خصوصي افراد است.
 تا امروز چه پيگيري هايي صورت گرفته است؟

با پیگیري هــا و نامه نگاري هاي فراوان، آمــار و اطالعاتي در 
اختیار دولت قرار گرفته. میزان خسارت ها برآورد شده و دولت 
نیز وعده حمايت داده است. اما اينكه تا چه میزان، چه زمان و 
به چه نحوي پرداخت انجام شــود مشخص نیست. همین امر 
باعث سردرگمي شده است. مالكان مي خواهند تكلیف خود را 
بدانند. اگر قرار اســت براي پرداخت اجاره اسفند، 6 ماه ملك 
مالك در اختیار تماشاخانه دار باشد و نتیجه مورد قبول مالك 
برآورده نشود، ترجیح مي دهد ملك خود را به كسان ديگري 
اجاره دهد. اگر اين كار به ســرعت انجام شود از پیچیدگي آن 
كاسته خواهد شد وگرنه هر روز مشكالت، گسترش بیشتري 

پیدا مي كند.
 انجمن صنفي تماشــاخانه هاي خصوصي آيا 

شامل همه تماشاخانه هاي تهران مي شود؟
انجمن صنفي 16عضو دارد ولي در كل نزديك به 100مجموعه 
خصوصي در تهران فعالیت مي كنند كه بخشــي از آنها كامال 
خصوصي نیستند و شايد بخشي زير نظر دولت باشند كه شامل 

فرهنگسراها و سراهاي محله هم مي شود.
 هم اكنون در اين مجموعه هــا هيچ فعاليتي 

نمي شود؟
با توجه به احتیاط بحقي كه تماشاگران در اين وضعیت دارند، 
هم اكنون اين مجموعه ها فعالیتي ندارند. بايد اين ويروس كامال 
از بین برود و اعتمادسازي شود تا اگر تماشاگر در اين محیط 
قرار مي گیرد، مطمئن باشد سالن از نظر پروتكل ها در وضعیت 
استانداردي قرار دارد. البته اين موضوع، زمان بر است و اگر به 
فرض فردا در سالن ها نیز باز شــود، بعید به نظر مي رسد براي 

تماشا يا تمرين، مراجعه كننده اي داشته باشیم.
 اين روزها بحث درباره اجراهاي آنالين بسيار 
مخالف و موافق پيدا كرده اســت؛ آيا تماشاخانه دارها 

تمايلي به اجراهاي آنالين دارند؟
اجراي آنالين در خیلي كشــورها انجام شده اما مختصات خاص 
خود را دارد. بايد در نظر گرفت كــه در اين اتفاق، چه نفعي براي 
گروه حاصل خواهد شد. اگر اجراهاي آنالين آغاز شود، چه نفعي 
براي ما دارد يا چــه گروه هايي متقاضي خواهند بود؟ مســلما 
گروهي كه به فروش پس از اجرايش در گیشــه مطمئن باشد، با 

توجه به اهمیت تئاتر در اجراي زنده، 
ترجیح مي دهد در شرايطي 

نمايش اش را روي صحنه 
ببرد كه هم از نظر مالي 
سود كند و هم اثرش، 
زنده تماشــا شود. اگر 
قصد داريم كاري براي 
اين فضا تولید كنیم بايد 
همه مختصات آن را در 

نظر بگیريم؛ 
مگــر 

اينكه از پیش، كار تولیدشــده اي داشته باشیم و بخواهیم در اين 
فضا به نمايش بگذاريم كه اين مســئله  ديگري است. ستادي در 
صنف ما پیگیر مطالبات مسائل مربوط به كروناست و كارگروهي 
در اين ستاد، اجراهاي آنالين را بررسي مي كند. ما به راهكارهايي 
فكر مي كنیم كه تماشــاخانه ها نیز درگیر اين تولید شوند تا به 

شكل پیشنهاد، آن را مطرح و مشاركت كنیم.
 اگر اين وضعيت ادامه دار شود، چه بر سر تئاتر 

خواهد آمد؟
طبیعتا اگر وضعیت كنوني ادامه دار شــود، قطعا بســیاري از 
تماشاخانه ها توان ادامه فعالیت نخواهند داشت؛ چون حجم 
بدهي، زياد شده و حمايتي هم صورت نگرفته و راهي نمي ماند 
جز اينكه »جلوي ضرر را از هر جا بگیريد فايده است«. مالكان 
نیز دنبال فايده اند و مســلما ملك خود را بــه ديگران اجاره 
مي دهند. همین امر باعث تعطیلي بســیاري از تماشاخانه ها 

خواهد شد.
 پساكروناي تئاتر را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

دوران پســاكرونا در همه حیطه ها دوران ويژه اي خواهد بود 
و تئاتر نیز از اين امر مستثنا نیســت. اگر شرايط خوب شود، 
مخاطب حتما استقبال خواهد كرد زيرا دوران قرنطینه، مردم 
را از عالئق فرهنگي شان دور كرده و در شرايط مناسب حتما 
پرشور بازخواهند گشت. اما در شرايط فعلي تماشاگر محتاط 
ترجیح مي دهد در چنین فضاهايي ظاهر نشــود تا اطمینان 

كافي برايش حاصل شود.
 آيا در تماشــاخانه ها فعاليتي در جهت مسائل 

مربوط به كرونا شكل نگرفت؛ مثال توليد ماسك و...؟
اگر منظورتان فعالیتي خیرخواهانه باشد، اين اتفاق افتاد كه 
دوستاني جمع شدند و در چند سالن ماسك تولید كردند اما از 
منظر درآمدزايي و سود، چنین كاري با وضعیت كاري ما و نوع 
مجوزهايمان منافات دارد. از نظر اعتباري نیز چندان درست 
نیست كه سالن تئاتر يكباره تولیدي شــود و اساسا چرا بايد 
تولیدي شود وقتي فضاهاي مناسب تري براي چنین كارهايي 

وجود دارد؟
 انتظارتان از دولت چيست؟

در اسفند و فروردين ماه طبق آماري كه جمع آوري شده، بالغ 
بر 2هزار و 400هنرمند در ســالن هاي خصوصي بايد فعالیت 
مي كردند كه حاال در خانه نشســته اند. آيا قرار است حمايت 
مستقیم و بالعوضي از سوي دولت صورت بگیرد يا نه؟ دولت 
مي خواهد غیرمســتقیم و به شــكل وام هايي با بهره كمتر به 
تماشاخانه ها كمك كند. هر دو اين رويكردها اگر در كنار هم 
قرار بگیرد ممكن است بخشي از معضل ايجادشده را برطرف 
كند. مطالبات ما همین است و امیدوارم با سرعت انجام شود 
تا حیات تماشــاخانه ها به خطر نیفتد. پرسنل زيادي در خانه 
هســتند و توان مالي چنداني براي پرداخت حقوق آنها وجود 
ندارد؛ يا گروه هايــي مبالغي پرداخت كرده انــد و بالتكلیف 

هستند.  اي كاش در زمان مؤثر تصمیم گیري ها اجرايي شود.
 مبلغ اين خسارت چقدر برآورد شده است؟

فقط در اسفندماه سالن هاي خصوصي عضو صنف، نزديك به 
2میلیارد و 500میلیون تومان زيان ديده اند كه شامل اجاره، 
حقوق پرسنل و بدهي به گروه ها مي شود. هزينه هاي جاري در 

اين مبلغ محاسبه نشده است.
 اگر دولت كمك نكند...؟ 

اگر ما قرار باشد خودمان زيان را جبران كنیم با ذات تئاتر 
در تعارض اســت، زيرا مجبور خواهیم شــد با 
افزايش قیمت بلیت و استقبال از تئاترهايي 
كه گیشــه دارند مثــل نمايش هايي با 
بازيگران چهره و شــايد طنز ضعیف، 
اين نقصان را جبران كنیم كه آسیبي 
به كیفیت تئاتر و اقتصاد آن خواهد 

بود.

نگاهي به وضعیت نمايش در ايران و جهان  و تأثیر حضور میهمان ناخوانده بر اين هنر

ونا وزگار    كر تئاتر  در        ر »رومئو« سرش را از پنجره بيرون آورده و 
درحالي كه تا كمر در خيابان خم شده است 
رو به ساختماني آن سوي خيابان فرياد 
مي كشد. »ژوليت« اين سو با شلوار خانگي 
درحالي كه كاغذهايي در دست دارد گاهي 
به پنجره ساختمان مقابلش نگاه مي كند 
و گاهي سر روي كاغذهايش مي اندازد و 
از روي آن بلندبلند متن پيش رويش را 
مي خواند. آن وسط در خيابان، مردم سر 
بلند كرده اند و بين صداهاي اين دو، سر 
مي چرخانند. بله! جهان در قرنطينه است. 
ويروس كرونا آمده و بساط خوشي هاي 
زيادي را برچيده؛ ازجمله تئاتر؛ يا بهتر 
است بگوييم: به خصوص تئاتر. صحنه اي 
كه شــرح آن رفت، توصيف دقايقي از 
تمرين روت گيبسون و چو واكرـ  بازيگر 
و كارگــردان تئاترـ  بود كــه در لندن 
همسايه اند. آنها در روزهاي خانه نشيني 
سرشــان را از پنجره هايشــان بيرون 
آورده اند و بخشي از نمايشنامه  »رومئو 
و ژوليت« شكسپير را تمرين مي كنند. 
تئاتر در جهان در همين حدود در جريان 
اســت. اكثر فعاليت هاي هنري تعطيل 
شده اما زندگي زير پوست شهر جريان 
دارد. انگار هيچ چيز نمي تواند هنرمند 
را متوقف كند؛ حتي اگر همه امكانات و 
ابزار را از او بگيرند. هنرمند مي انديشد و 
اين مهم ترين سالح اوست. ما نيز شرايط 
مســاعدي در اين ورطه نداريم. كشتي 
تئاتر در تالطم جهــان از ويروس كرونا 
مدام به صخره هاي بي برنامگي و بي پولي 
برخورد مي كند و كسي نمي داند از اين 
هول نجات خواهد يافت يا نه. همين شد 
كه پرونده اي تدارك ديديم تا نابساماني را 
در جهان نمايش مروري كنيم و از كساني 
كه در اين توفان گرفتار شده اند بپرسيم 
چطور اين روزها را سپري مي كنند؟ چه 
اميدي به ســاحل امن و آرامش دارند و 
برنامه شان براي روزهاي آفتابي بي دغدغه 
چيست؟ در اين گزارش سعي مي كنيم 
روزهاي سپري شــده اين چند ماه را در 
تئاتر ايــران و جهان مــرور كنيم و در 
گفت وگوهايي به 6ســؤال كه ذهن همه 
اهالي تئاتر را مشغول كرده پاسخ بدهيم. 
از اين رو با هنرمندان، مديران و مسئوالن 
صحبت كرده ايم تا با پاســخ روشن  به 
سؤاالتي كه روزهاي پيش رو را برايمان 
تار كرده، تصويــر دقيق تري از وضعيت 

نمايش ارائه كنيم.

نگار حسینخاني  
روزنامه نگار

هم شرقي تعطيل، هم غربي
اجراي نمايش »آخر بازي« اثر ساموئل بكت كه در تئاتر اولد 
ويك لندن روي صحنه بود، به دلیل شــیوع ويروس كرونا 
متوقف شد اما جهان هنرمندان لحظه اي نايستاد. تئاتر توكیو 
نمايش هاي »كابوكي« را رايــگان از يوتیوب پخش كرد و 
سازمان هاي هنري دنیا شرايطي درنظر گرفتند تا كساني كه 
در خانه مانده اند، به محیط هايي كه دوست دارند، دسترسي 
داشته باشند. انجمن تئاتر لندن با انتشار بیانیه اي تعطیلي 
سالن هاي تئاتر را ادامه دار دانست و اعالم كرد تا روز ۳1 ماه مي 
 )11خردادماه( فعالیت نخواهند داشت، درحالي كه قرار بود 
روز 26 ماه آوريل )۹ ارديبهشت ماه( كار خود را از سر بگیرند. 
در اين بیانیه انجمن تئاتر لندن با عذرخواهي از تماشاگراني 
كه از مدت ها قبل اقدام به خريد و رزرو بلیت آثار هنري كرده 
بودند، تأكید كرد كه بلیت فروشي هاي تئاتر اين شهر، هزينه 
بلیت هاي خريداري شده را به تماشاگران بازخواهند گرداند. 
پس از اين بود كه ســالن هاي تئاتر، نمايش هايي را كه قبال 
روي صحنه برده بودند در اينترنت بارگذاري كردند. عده اي 
اجراهايشان را هر هفته در فیسبوك و يوتیوب كانال سدلز ولز 
پخش كردند. سدلز ولز ازجمله مجموعه هاي تئاتري دنیاست 
كه در ۳00 سال گذشته تعطیلي نداشــته و اين دوران در 
تاريخ آن مجموعه بي سابقه است. اهالي هنر معتقدند تئاتر به 
سالمت ما كمك خواهد كرد. سالن هاي تئاتر در سراسر دنیا 
هم اكنون تعطیلند اما چنین تعطیلي اي به معناي آن نیست 

كه دوستداران تئاتر از تماشاي هنر مورد عالقه شان محروم 
شده اند. تئاتر ملي بريتانیا تصمیم گرفته آثار قديمي خود 
را براي طیف وسیع تري از مخاطبان در دسترس قرار دهد. 
سالن تئاتر همپستد در لندن چندين اجرا را آنالين نمايش 
 داد. چند تئاتر تلويزيوني رايگان در دسترس عموم قرار گرفته 
و رابرت مايلز و گروهي از بازيگرانش هر هفته شكسپیرخواني 
را برنامه ريزي كرده اند. فرانســه كه از مراكــز تئاتر در اروپا 
محسوب مي شود، در هفته هاي گذشته خلوت ترين روزهاي 
تاريخ خود را در عرصه هنرهاي نمايشي پشت سر گذاشته 
است. اسپانیا و ايتالیا روزگار سختي را در عرصه تئاتر سپري 
مي كنند؛ كشورهاي فعالي كه پس از شیوع چشمگیر كرونا 
به طور كامل قرنطینه سراسري اعالم كرده اند و به همین سبب 
تئاتر در آنها صددرصد تعطیل شده است. تئاترهاي برلین هم 
تعطیل شده اند. با اين حال وزير فرهنگ اين كشور از تعهد 
دولت مركل در حمايت از مؤسسات فرهنگي و هنرمندان 
در دوره شــیوع بیماري كرونا خبر داده؛ اگرچه هنرمندان 

نمي دانند منظور از اين حمايت چیست.
كريستینا كارلیني، از تئاتري هاي ايتالیا در مقاله اي با عنوان 
»تئاتر در زمان ويروس كرونا« مي نويســد: »لغو نمايش ها 
فقط در هفته اول منجر به لغو 7هزار و 400 اجرا شــد كه با 
ازدســت رفتن پول فروش بلیت ها همراه بود؛ رقمي برابر با 
10میلیون و 100هزار يورو، به عالوه سفرها، هزينه هنرمند 
و ساير مواردي كه قبال پرداخت شده است. اما موارد بیشتري 

هم وجود دارد. سیستم ايتالیايي بیشتر مبتني بر كمك هاي 
مالي عمومي و خصوصي است كه كامال به پارامترهاي كمي 
از قبیل تعداد نمايش، تعداد افراد شاغل، تعداد تماشاگران 
براي هر نمايش وابسته است. با كنسل شدن اجراها، بیشتر 
بخش ها به رقم مورد انتظار نخواهند رســید و در نتیجه با 
كاهش بودجه ساالنه روبه رو مي شوند. اگر بتوانیم )امیدوارانه( 
انتظار داشته باشیم اوضاع طي چند هفته عادي شود با شروع 
مجدد تئاترها، جدول برنامه ما براي بهــار خالي تر خواهد 
بود و احتماال هیچ مسافرتي در مســافت هاي طوالني هم 
در كار نیست. ما بايد نســبت به تأثیر منفي، واكنش نشان 
دهیم، دســتورالعمل هاي مفصل را براي آينده ارائه كنیم و 
به اين پیش فرض مجهز شــويم كه مخاطب در پیوستن به 
رويدادهاي پرجمعیت، احساس راحتي نمي كند«؛ دغدغه اي 
مشابه دغدغه هنرمندان كشور ما. بعد به اين اشاره مي شود 
كه ســازمان هاي هنري در بهترين زمان ها هم شكننده اند. 
گروه هاي كوچك مانند شــركت هاي تئاتــر با بودجه هاي 
محدود، در تنگناي آزاردهنــده فعالیت مي كنند. برخي از 
اين مؤسســات احتماال ناپديد مي شــوند. حتي مؤسسات 
عظیم و غولي چون اپراي متروپولیتن نیز فرومي ريزند. آنها 
قراردادهايي براي تامین، برآورد سرمايه و بودجه هايي دارند 
كه سال ها در سنگ بناي شان پي ريزي شده است؛ درحالي كه 
درآمدها ســقوط مي كنند، مخاطبان پس از زمان طوالني، 
عادت خود را از دست مي دهند و ممكن است ديگر بازنگردند؛ 

مشابه نگراني هاي ما، هرچند در مقیاس بزرگ تر.

فاصله گذاري بين هنرمند و صحنه
هفته نخستین اسفندماه بود كه با دستور دولت همه مراكز 
فرهنگي تعطیل شد؛ ازجمله تئاتر. بسیاري از نمايش هاي 
روي صحنه با وجود ماه ها تمرين و صرف هزينه هاي بسیار، 
پايین آمدند و فاصله گذاري انجام شــد. خانه ها اما ديگر آن 
سكوت و سكون همیشگي را نداشت. موج دلهره از اينكه چه 
بر ســرمان خواهد آمد راه هاي ارتباطي جديدي بین اهالي 
فرهنگ باز كرد. در اين میان هفته تئاتري كه هر سال خانه 
تئاتر برگزار مي كرد مجازي شد. خبر از اجراي آنالين نمايش 
به گوش رسید. پخش تئاترهاي آنالين در پرديس تئاتر تهران 
با 7سالن اختصاصي از طريق رسانه هاي نمايشي نت، آنتن، 
پیشتاز movi و mp4.ir  آغاز شد؛ هرچند ماجرا به همین جا 
ختم نشد. در فضاي اليو صفحه اينستاگرام مؤسسه پادمارت 
قرار شد هر هفته يكي از فیلم تئاترهاي شناخته شده جهان 
به مدت 10هفته براي عالقه مندان به نمايش گذاشته شود. 
مجموعه تئاتر شهر هم از اين تعطیالت استفاده كرد تا ابتدا 
فضاهاي داخلي اش را ســامان دهد و سپس فعالیتش را در 
ارتباط با هنرمندان و مخاطبان، توسعه بخشد. اين ارتباط 
از طريق فضاي مجازي بــراي ارائه محصول تئاتري و ايجاد 
نشســت هاي پژوهشــي، بحث ها و گفت وگوها در همان 
فضاســت. در اين میان، هنرمنداني نیز وارد عمل شدند و 

با رعايت همان شــرايط قرنطینه، كار را آغاز كردند. »آقاي 
شادي« كه هر شب در يك سالن مجازي آنالين تمرين شده 
بود، با بازي افشین هاشمي جلو دوربین رفت. متن اين نمايش 

براي اجراي آنالين و اينتراكتیو تنظیم شد.
اما پس از گذشت يك ماه از تعطیلي سالن ها، مركز هنرهاي 
نمايشــي گزارش اول خود را از بررسي و پیگیري مشكالت 
اهالي تئاتر منتشر كرد؛ گزارشــي كه در آن به چند دغدغه 
هنرمندان اشاره شده اما پاسخ روشني به آن داده نشده است. 
در اين گزارش آمده كه بخشي از حمايت هاي غیرمستقیم 
مانند ايجاد تسهیالت براي بیمه تامین اجتماعي هنرمندان 
توسط صندوق اعتباري هنر در حال پیگیري است و مؤسسات 
و گروه هاي نمايشي اي كه اماكني را از دستگاه هاي اجرايي 
اجاره كرده اند، اجاره شان بخشیده شده؛ اما در اين گزارش، 
وضعیت تماشاخانه هاي خصوصي همچنان نامشخص است. 
ستاد مذكور در اداره كل هنرهاي نمايشي همچنان در حال 
جمع آوري اطالعات اجراهاي نمايشي اسفندماه۹۸ در تهران 
و ديگر استان هاست. پرونده نمايش هايي كه براي فروردين 
و ارديبهشت۹۹ پروانه داشــته اند نیز بررسي مي شود. و در 
نهايت، وعــده اينكه پس از تجمیع اطالعــات و ابالغ مبلغ 
حمايتي از ســوي دولت، میزان حمايت  و شــیوه انجام آن 
اعالم خواهد شد. آنچه مشخص است اين كه بیش از 2 ماه 
از تعطیلي سالن هاي تئاتر مي گذرد و اين گزارش ديرهنگام 

كمكي به رفع نگراني هاي اهالي تئاتر نمي كند.
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این شمارهدرنگ

وکرونا تئاتر

ديگرتئاتركارنميكنم
كارگرداننمايشمارلونبراندو،دربارهروزهايقرنطينهوآيندهكاريخودميگويد

انتظارعددينامشخصدرزمانينامعلوم
گفتوگوبامديركلهنرهاينمايشيدربارهنحوهكمكبهاهاليتئاتر

 هنرمندان آسيب ديده چه مطالباتی دارند؟  

 تا امروز چه كارهايی برای جبران خسارت تئاتر ها صورت گرفته است؟  

تئاتر شهرستان با چه مشکالتی مواجه است؟

 شهر بدون نمايش چگونه است؟  

 مهران رنج بر كه اوايل اسفندماه براي بار دوم نمايش »مارلون براندو« را در مجموعه ايرانشهر روي صحنه برده بود، پس از 6روز 
اجرا، با شيوع ويروس كرونا و افت تماشاگران تئاتر، ادامه اجرا را متوقف كرد. البته يك روز پس از اين تعطيلي خودخواسته براي 
سالمت عوامل نمايش و تماشاگران، دستور تعطيلي همه اجراهاي صحنه اي و تمامی فعاليت هاي هنري صادر شد. او كه تهيه كننده 
اين نمايش بود، پس از پايين  آمدن نمايش  اش از صحنه متحمل ضرر شد. نمايش مارلون براندو كه در جشنواره فجر سال گذشته، 
توانسته بود نظر داوران را به خود جلب كند، با جوايزي در بخش بازيگري زن، طراحي لباس، موسيقي، نور و كانديداتوري در بسياري 
بخش هاي ديگر، خود را براي اجراي صحنه اي آماده كرده بود كه ويروس كرونا، ناغافل همه عوامل آن را خانه نشين كرد. با رنج بر 

درباره وضعيت پيش  آمده و خواسته اش در چنين شرايطي كه تئاتر كشور را زمينگير كرده است، صحبت كرده ايم.
.

 مارلون براندو با وجود همه موفقيت ها، در آغاز 
اجرا متوقف شد. فكر مي كنيد دوباره بتوانيد اين نمايش را 

روي صحنه ببريد؟
ديگرايننمايشرارويصحنهنخواهمبرد.منتئاترراتعطيل
كردهام.اينراكسيبهشماميگويدكهكانديدايجايزهبخش
نمايشــنامهبراينمايش»كريملوژي«درجشنوارهتئاترفجر
بودهونمايشمارلونبرانــدورادراينجشــنوارهاجراكرده
استكهموردتحسينوتقديرهمقرارگرفته.مارلونبراندواز
نمايشهايمهمسال98بودواينمنهستمكهبهشماخبر
ميدهمكهديگرتئاتركارنميكنم.نميتوانمكاركنم،يعني

پولينماندهاست.
 شما از متضرران تئاتر در مدت شيوع ويروس 
كرونا بوديد. فكر مي كنيد براي جبران اين ضرر چه كاري 

بايد كرد؟
دراسفندماهنمايشهاييكهازسويشوراينظارتوارزشيابي
ومركزهنرهاينمايشــيمجوزاجرايصحنهايداشــتهاند
متضررمحسوبميشــوند.ايننيازبهآمارگيريوتحقيقو
تفحصندارد.اگردولتقراراستهزينهايرابراياينگروهها

متقبلشود،بايدسريعتراينكارراانجامدهد.
 تا امروز به اجراي آنالين فكر كرده ايد؟

اصالاعتقاديبهاجرايآناليــنندارم.تئاتريكحوزهعمومي
استونيازبهتماشــاگرهمنفسباصحنهدارد.ازنظرمناليو
وآناليناجراكردنتئاتراشتباهاست.بازيگريبدنوبياندر
اجراياليوچقدرممكناستتأثيرگذارباشدومگراينهااجزاي
مهمتئاترنيســتند؟اگردرديگركشــورهانمايشيبهصورت
آناليناجراميشــود،آنكمپانيتئاتريرويصحنهبهشكل
واقعينمايشرااجراميكندوهمهبازيگرانوعواملحقوقو
دستمزدخودرادريافتميكنند.فقطتماشاگرحذفشدهو
بايدبليتتماشايآنالينخريداريكند.مگرماچنينامكان
وظرفيتهاييداريم؟آنچهدوستان،امروزازآنبهعنواناليو
صحبتميكنند،نمايشيجلويدوربينهايموبايل،پشتميز
وباشلواركاست.تئاتربهتماشاگر،بلكباكسوقابصحنهنياز
دارد.نميشودمنشيصحنه،طراحانصحنهولباس،طراحان
نورراازاينحوزهبهراحتيحذفكرد.باگسترشاينجرياندر

چنينشرايطيماخودآگاهتئاترراازبينخواهيمبرد.
 پيشنهاد اجراي صحنه اي با ظرفيت 40درصدی 

چطور؟ آيا مي توان اين پيشنهاد را اجرايي دانست يا عمال 
طرحي خواهد بود كه چندان قابل اجرا نيست؟

اصالموافقنيستمدرچنينشرايطيسالنهايسينماوتئاتر
بازشود.منظورايندوستانرادربارهپركردن40درصديسالن
متوجهنميشــوم.بهاستثنايدرمعرضآســيبقرارگرفتن
تماشــاگرانوعواملدرمحيطيمسقفوبســته،درسالني
300نفرهاگربه100نفربليتبفروشندوفاصلهگذاريراهم
رعايتكنند،چهاتفاقيرخميدهد؟اقتصادتئاترضربهمهلكي
خواهدخورد.اينتنهاپاككردنصورتمســئلهاســت.اين
فقطبستنصدايكسانياستكهازراهتئاترارتزاقميكنند
وهماكنونبيكارمحسوبميشوند.اينعملتنهاآماربيكاران
راكمميكنداماوضعيتمعيشتيآنانواقتصادتئاتر،شرايط

بدتريراتجربهخواهدكرد.
 پيشنهاد شما براي برون رفت از شرايط فعلي 

چيست؟
تنهاراهايناستكهدولتازاهاليتئاترحمايتكند.بازكردن
ســالنهاينمايشفقطضررمالــياهاليتئاتراســتزيرا
تماشاگرانريسكحضوردرسالنرانميپذيرندومنطقيهم
هستكهچنينكارينكنند؛عواملوتماشاگرانيكهقراراست
باترسدرسالنحضورپيداكنند،خروجيخوبيرانصيبتئاتر
كشورنخواهندكرد.خواســتهاهاليتئاتربازشدنسالنهادر
شرايطيكهكروناجانمردمراتهديدميكندنيست.خواست
مادريافتحقوقبيكاريدرايندورهاست.مننيزخواهانضرر
وخسارتواردشدهازمركزهنرهاينمايشيهستم.اگرقرار
استضررهاجبرانشود،اينكاربايدسرعتبيشتريبگيردو

درشرايطبحرانتصميماتباسرعتبيشترياجراييشود.

 هم اكنون مشغول چه كاري هستيد و با توجه به 
اينكه فعال تئاتر را ترك كرده ايد چه برنامه اي داريد؟

نمايشنامه»مارلونبراندو«،»استيوجابز«و»كريملوژي«هر
سهدريكمجلدبهنام»پرترهيك«توســطانتشاراتنودابه
چاپرسيدهو3نمايشنامهديگرنيزدريكمجلدبانام»پرتره
دو«درنوبتچاپقراردارد.رمانوفيلمنامهاينيزدردســت
دارمكهتالشخواهمكردبهواســطهآنفيلماولمرانيزتهيه
كنم.هركاريكهازدستمساختهاست،انجامميدهمومنتظر

هرتصميمنابخرديدرحوزهتئاترنميمانم.

قادر آشنا، مديركل هنرهاي نمايشي درباره رسيدگي به وضعيت اهالي تئاتر مي گويد كه همه تالش خود را انجام مي دهد 
اما نمي تواند زمان مشخصي درباره پرداخت ها تعيين كند. او معتقد است بايد همه موارد آسيب مشخص شود تا زماني 
كه پول از سوي دولت به گروه ها تزريق شد، حق كسي ضايع نشود. جواب او به هنرمنداني كه در فشار مالي قرار دارند و 
منتظر مشخص شدن مقدار كمك و زمان تخصيص آن هستند، اين است كه هيچ زمان مشخصي درباره كمكي كه مطمئن 

است از دولت دريافت خواهد شد وجود ندارد؛ تنها راه، پيگيري است. با او در اين باره گفت وگو كرده ايم.

 با توجه به شيوع كرونا و دستورالعمل دولت براي 
رسيدگي به امور مشاغل آسيب ديده، درخصوص تئاتر چه 

اقداماتي صورت گرفته است؟
دولتدربارهمشاغلزيانديدهدستوراحصاء،كارشناسيوبرآورد
خسارتصادركردتاتصميماتيدراينبارهاتخاذكند.ازاينرو
وزارتفرهنگوارشاداسالميومعاونتهنرياينكارراانجام
دادندوحجمخسارتهارادرتهرانوديگرشهرستانهابرآوردو
تقديمدولتكردند.هماكنونمنتظريمتااينبودجهازنظرميزان
وزمانوچگونگيتخصيصآنمعينشــود.ازاينرودراداره
كلهنرهاينمايشيمسئولاينكار،مشخصودبيرخانهاي
تاسيسشدتاپسازدريافتاطالعاتازكلكشورودستهبندي
وتكميلآن،باتوجهبهميزانبودجهتخصيصيافته،اينمبلغ

بينگروههايخسارتديدهتقسيمشود.

 چه ماه هايي براي جبران خسارت در نظر گرفته 
شده اند؟

مارويماههاياســفند،فروردينوارديبهشتارزيابيانجام
دادهايم.مشخصنيستكروناتاچهزمانيادامهدارشود.پيگير
گرفتنبودجهموردنظرهستيمامامشخصنيستاينرقمچه

زمانيبهمادادهشود.
 در گــزارش يك اداره كل هنرهاي نمايشــي 
درخصــوص تعطيلي فعاليت هاي نمايشــي ناشــي از 
شيوع كرونا آمده است كه كليه دســتگاه هاي اجرايي و 
شهرداري هاي سراسر كشــور مجازند نسبت به امهال يا 
بخشــودگي كامل اجاره بهاي اماكن واگذارشده به بخش 
خصوصي در طــول دوره تعطيلي اقــدام كنند. وضعيت 

تماشاخانه دارهاي خصوصي چه خواهد شد؟

بهمحضاينكهتصميمدولترادرتوييتيازصفحهشخصي
سيدعباسصالحي،وزيرفرهنگوارشاداسالميديديم،
ايندستوررابهاداراتكلبخشنامهكرديموخواستارآن
شديمكهاماكنتحتمالكيتوزارتخانهواداراتذيربط،
اجارهبهايشانبخشيدهشود.سالنهايخصوصيمتضرر
نيزجزوليســتمتضررانمابودهاندوليمقداراينكمك
براساسشاخصهاييچونتعدادسالنوصندلي،ميزان
فعاليتوبرنامههايشــاندراينماههاتعيينخواهدشد
تابتوانيمبهدرســتيازآنهاحمايتكنيم.نسخهواحدي

نميتــوانبرايهمهســالنهاپيچيد.هريــكازاين
سالنهاشرايطخاصخودرادارد.بنابراينباتصميم
مديرســالنوبرنامههاييكهداشــتنددربارهشان

تصميمگيريميشود.
 فكر مي كنيد تئاتر آنالين بتواند تغييري 

در شرايط فعلي ايجاد كند؟
درحكمــي،يكنفــررا
مسئولرسيدگيبهاينكار
كردهام.قراراستاينفرد
درمشاورهبامتخصصان

عرصهنمايش،فضايمجازيوانجمنهايصنفيخصوصا
خانهتئاتر،راهحليپيداكندكهفضايآنالينرادرعرصه
تئاترنيزگســترشدهيم.چهاينويروسوجودداشــته
باشد،چهنداشتهباشدبايدچنينكاريصورتبگيرد.اين
تجربهجديدياستكهميتوانيمازآناستفادهكنيم.در
كلكشــورنيزكارهاييدراينخصوصصورتگرفتهاما
درپيآنهســتيمكهباتوجهبهنقدهايواردهبهلحاظ
حقيقي،حقوقيوقانوني،بررسيكامليانجامشودتااين

كارصورتگيرد.
 آيا مي توانيد بازه زماني خاصي 
براي جبران خســارت هاي واردشده 

تعيين كنيد؟
هنرمندانــيكهمشــغولكاربودهاندوبا
شيوعكرونامتضررشــدهاندكارهايشان
پيگيـــــريميشود.مطمئنم
دولتكمكخواهدكرداما
مبلغوزمانآنمشــخص
نيســت؛ولــيمــاپيگير

خواهيمبود.

وضعيتسالنهاینمايشدرشهرهایديگر
 بايد به جهان تازه اي بينديشيم

وضعيتپيشآمــدهدرتئاتر،منحصربــهيكنقطهو
شهرنيست؛مربوطبهكشوروشايددردمشتركمابا
دنياست.اينويروسرويســرجهانيانسايهانداخته

است.
مناماخوشبيننيستمكهروزيمردمدوبارهزيريك
سقفبايكديگرتئاترتماشــاكنند.فاصلهگذاريهاي
انجامشدهاماروزيبرداشــتهخواهدشد؟تصوركنيد
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مهرانرنجبر:
همه نمايش هايی 

كه برای اسفند ماه 
از شوراي نظارت و 
ارزشيابي و مركز 
هنرهاي نمايشي 

مجوز اجراي صحنه اي 
داشته اند متضرر 

محسوب مي شوند. 
اين نياز به آمارگيري 

و تحقيق و تفحص 
ندارد. اگر دولت قرار 

است هزينه اي را براي 
اين گروه ها متقبل 
شود، بايد سريع تر 

اين كار را انجام دهد 

آرش حسيني پژوه، عكاس است. او در روزهاي شيوع ويروس كرونا و تعطيلي مجموعه هاي 
هنري، سري به اين مكان ها زده تا تصوير تازه اي از سكوت سنگين شهر بدون تكاپوي هنر را 
برايمان ظاهر كند. حسيني پژوه در اين گشت وگذارهاي كنجكاوانه از تئاتر نيز غافل نبوده و 
فريم هايي از مجموعه تئاتر شهر را ثبت كرده است. در اينجا به چند فريم از عكس هاي او و 

درهاي بسته تئاتر شهر نگاه كنيد.

چندفريمازتئاترشهردرروزگارخانهنشيني
رقص كرونا روي صحنه نمايش
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سینما

شناسنامه 

  كارگردان: هوارد هاكس     فیلمنامه: چارلز لدرر، براساس 
نمایشنامه صفحه اول نوشــته بن هكت و چارلز مك آرتور  
  فیلمبردار: جوزف واكر     موســیقی: موریس استولوف  
  بازیگران: كری گرانت، رزالیند راسل، رالف بالمی و جان 
كوآلن    سیاه و سفید    محصول كلمبیا ۱۹۴0    والتر برنز 
)گرانت( درمی یابد زن سابقش، هیلدی جانسون )راسل( كه 
كار خبرنگاری در روزنامه او را رها كرده، قصد دارد با مأمور 
بیمه ای به نام بروس بالدویــن )بالمی( ازدواج كند و زندگی 
آرامی را به دور از هیاهوی حرفــه روزنامه نگاری بگذراند. 
وقتی متهم به قتلی به نام ارل ویلیامز )كوالن(، شب پیش از 
اعدام از سلولش می گریزد، والتر، هیلدی را ترغیب می كند كه 
برای تهیه گزارشی جنجالی از ماجرا نزد او بماند، درحالی  كه 
انگیزه اصلی او این است كه مانع ازدواج معقول و قریب الوقوع 
هیلدی و بروس شود. نقشه او موفقیت آمیز از كار درمی آید و 
در این میان گواهی تبرئه ارل از سوی فرماندار هم می رسد و 

ریاكاری مقامات شهر را عیان می كند.

  هوارد هاكس میان اســاتید و غول های تثبیت شده تاریخ سینما، 
موقعیت جالب توجهــی دارد. هرقدر كه توضیــح دادن اهمیت مثال 
هیچكاك یــا جان فورد یا بیلی وایلدر كار ســاده ای اســت، توصیف 
متقاعد كننده برای نســل جوان در مورد بزرگی هاكس دشوار است؛ 
كارگردانی با كارنامه ای متنوع و انبوهی فیلم در ژانر های مختلف كه 
همه شان هم شاهكار نیستند و تازه شــاهكارهایش هم از نظر بیشتر 
دوستداران متأخر سینما، معمولی به نظر می رسند. بارها در جمع های 
خصوصی با این سؤال مواجه شــده ام كه چرا »صورت زخمی« فیلم 
مهمی است یا »ریوبراوو« چرا دل منتقدان را برده، درحالی كه چیزی 
فراتر از یك وسترن باحال نیســت؟ و نكته هاكس دقیقا در همین جا 
خالصه می شــود؛ اینكه او در مقام كارگردان همیشه كوشیده شور و 
احساس را در قاب بگیرد، قصه اش را روایت كند و میزانسن دلخواهش 
را جوری بچیند كه همه  چیز كامال بدیهی به نظر برسد؛ كارگردانی كه 
یك عمر با كلیشه ها كار كرد، خیلی از فیلم هایش را براساس موفقیت 
فیلم های دیگر ساخت )مثال معروفش »داشتن و نداشتن« كه بعد از 
موفقیت»كازابالنكا« جلوي دوربین رفــت.( و به عنوان یك حرفه ای 
همیشه كوشید تا فیلمی بسازد كه گیشه سودآوري داشته باشد. یافتن 
لحن و امضای مشترك میان فیلم های متنوع هاكس، منتقد را گاهی به 
پریشان گویی می كشاند، چون متن ها در مواردی خیلی اجازه تأویل های 
متناسب با نگره مولف را نمی دهند. دسته بندی فیلم های هاكس به مثال 
كمدی و حادثه ای )كاری كه رابین وود انجــام داده( معقول تر به نظر 
می رسد. اما امروزه توضیح دادن هاكس با مفاهیمی چون عزت نفس و 
مسئولیت )كلیدواژه های مورد عالقه رابین وود در مورد هاكس( گرچه 
معقول تر و متقاعدكننده تر اســت، كاري كه منتقدان كایه دو سینما 
انجام مي دادند ولی اینها هم شاید برای نسل هزاره سوم خیلی كاربرد 

و معنا نداشته باشد.
در توضیح بزرگی هاكس نیازی نیســت ســراغ شــاهكار های 
بی همتایش برویــم و یكی از فیلم های به ظاهــر معمولی اش هم 
می تواند چراغ راه باشد.»دســتیار همــه كاره او«، فیلمی كه ۸۰ 
سال پیش ساخته شــده و وود به عنوان ستایشگر پرشور هاكس 
آن را شاهكاری ناقص نامیده، مورد مناسبی است كه می شود نبوغ 
خالقش را با آن اثبات كرد. فیلم اقتباسی است از نمایشنامه »صفحه 
اول«، نوشته بن هكت و چارلز مك آرتور كه بارها به فیلم برگرداننده 
شده. لوئیس مایلســتون در دهه3۰، بیلی وایلدر در دهه7۰ و تد 
كاچف در دهه۸۰ براساس این نمایشنامه فیلم ساخته اند. از نسخه 
مایلستون در گذشــته ســتایش های زیادی به عمل آمده، فیلم 
وایلدر مربوط به دوران افول ستاره بخت و اقبال فیلمساز است و با 
تمام جذابیت هایش )و تركیب همیشه جالب و بامزه جك لمون و 
والتر ماتئو(، هم در گیشه شكست خورد و هم روزنامه ها تحویلش 
نگرفتند. نسخه تد كاچف هم شكســت دیگری برای كارگردان 
كم استعدادش رقم زد. فیلم هاكس كه ابتدای دهه4۰ ساخته شده 
یك تفاوت اساسی با همه اقتباس های صورت گرفته از نمایشنامه 

صفحه اول دارد؛ اینكه هاكس جنسیت یكی از كاراكترهای اصلی 
را تغییر داده و با این كار به رابطه خبرنگار و سردبیر غنا و جذابیتی 
مضاعف بخشیده است. هاكس همه كشمكش ها و اختالفات میان 
خبرنگار ماهر و سردبیر فرصت طلب كه یكی از عناصر پیش برنده 
درام صفحه اول اســت را با تغییر جنسیت با انبوهی كنایه و نكته 
از خرده جنایت های زناشویی همراه كرده است. در فیلم هاكس، 
خبرنگاری كه قصد ازدواج دارد و روزنامه نگاری را رها كرده، زنی 
است كه قبال همسر سردبیر بوده. تغییری مهم در نمایشنامه كه 
كامال هاكسی است و موقعیتی فراهم كرده تا فیلمساز یكی دیگر 
از زنان مقتدر و باهوش ســینمایش را بیافرینــد )اینجا با حضور 
فوق العاده رزالیند راسل در نقش هیلدی جانسون خبرنگار(. ضمن 
اینكه باز به ســنت هاكس، مردی هم كه در قطــب مقابل ماجرا 
ایستاده )كری گرانت در نقش والتر برنز، سردبیر روزنامه( توانمند 
و سرشار از جذابیت مردانه اســت. نتیجه كنایه های تمام نشدنی 
خبرنگار زن و ســردبیر مرد با گفت وگو نویسی مثال زدنی است و 
اجرای گرم و سرحال هاكس است كه بهترین بهره را از قابلیت های 
كری گرانــت و رزالیند راســل می بــرد. اینكه آنها مــدام میان 
صحبت های هم می پرند شاید امروز بدیهی به نظر برسد، ولی ۸۰ 
سال پیش كمتر كسی اینگونه فیلم می ساخت. دستیار همه كاره 
او، نمونه شاخصی اســت از هنر كارگردانی كه خط ملتهب قصه 
)زندانی ای كه شب پیش از اعدامش از سلول گریخته( را فدای رابطه 
شخصیت های دلخواهش كرده و حرفه ای بودن را با تعریفی مجدد 
از روابط عاطفی معنا می كند. به عنوان تماشاگر ما دلمان می خواهد 
رزالیند راسل، به جای رالف بالمی شریف، با كری گرانت حقه باز 
ازدواج كند. هاكس تنش و كشــش توأمان زن و مرد را دستمایه 
قرار می دهد و با تســلط بی چون و چرایش بر همه عناصر صحنه، 
میزانسنی خلق می كند كه متناسب با این قصه و این آدم هاست. 
پرده اول فیلم قالبی است توأمان برای نگه داشتن هیلدی جانسون 
و تماشاگر. زن خبرنگاری كه آمده خبر ازدواج قریب الوقوعش را به 
همسر سابقش بدهد گرفتار تمهیدات او می شود؛ نقشه های والتر 
برای فرســتادن هیلدی به دنبال خبری داغ. ماجــرای اعدام ارل 
ویلیامز كه قرار است برای اســتفاده تبلیغاتی شهردار جانش را از 
دست بدهد، بهانه ای می شود تا هیلدی برای 2ساعت هم كه شده 
سر كارش برگردد. انگار نه انگار كه او در ابتدای فیلم به والتر گفته 
بود: »می خوام ازدواج كنم و تا جایی كه امكان داره از روزنامه دور 
باشم«. در طول فیلم والتر زرنگ، انواع و اقسام كلك ها را سر نامزد 
هیلدی پیاده می كند و هیلدی بارها تصمیم می گیرد كه این آخرین 
ماموریت حرفه ای اش را رها كند؛ » من یه زندگی آروم می خوام و با 
روزنامه نگاری وداع می كنم.« اما هر بار یك اتفاق و یك خبر داغ او را 
از تصمیمش منصرف می كند. هاكس مثل همیشه حرفه ای گری و 
به  درد بخور  بودن را ستایش می كند. وقتی خبرنگاران روزنامه های 
دیگر با ورق بازی كردن وقت كشی می كنند، هیلدی با ارل مصاحبه 
اختصاصی انجام می دهد. هاكس نه خیلی درگیر پرونده ارل ویلیامز 
می شود و نه بهای چندانی به شخصیت های فرعی می دهد. برای 
او فقط زوج خبرنگار- ســردبیر مهم است؛ زن و شوهر سابقی كه 

قرار است بعد از شكست ازدواجشــان، موفقیتی خبری را جشن 
بگیرند؛ موفقیتی كه نتیجه اش تجدید ازدواج ازدست رفته است. 
آنچه هیلدی را از نامزدش، یك مأمور بیمه محترم و زندگی آرام و 
بی دردسری كه در دسترس است، دور می كند فقط والتر هفت خط 
نیست. بدون عشق دیوانه وار هیلدی به روزنامه نگاری، كار چندانی 
از والتر برنمی آمد. جز همان مأمور محترم و ساده بیمه، هیچ كس 
حرف های هیلدی درباره رها كردن روزنامه و مثل آدم زندگی كردن 
را باور نمی كند. چنان كه همكارانش سر اینكه ازدواج تازه هیلدی 
حداكثر ۶ ماه دوام می آورد حاضر به شــرط بندی هســتند و این 
زمان در اواخر فیلم به 4 ماه تقلیل می یابد. زوج خبرنگار- سردبیر 
در نهایت، هم ارل بینوا را از اعدام نجات می دهند، هم گزارش داغ 
و جنجالی شان برای صفحه اول روزنامه را سر و سامان می دهند و 
هم زندگی مشتركشان را دوباره از سر می گیرند. تصمیم نهایی زن 
شاید كمی بی رحمانه و غیراخالقی به نظر برسد، ولی احتماال همه 
تماشاگران به رزالیند راسل حق می دهند كه كری گرانت جذاب 
را به رالف بالمی بی كاریزما ترجیح دهد. بده بستان كری گرانت و 
رزالیند راسل منحنی كشش فیلمنامه را شكل مي دهد. پیداست 
كه هاكس چقدر با تغییر جالبش در نمایشــنامه و زوج بازیگرش 
تفریح كرده است. نكته هاكس معموال انتقال لذتش از كارگردانی 
هر لحظه و هر صحنه به تماشاگر است و تماشای دستیار همه كاره 

او، همچنان لذتبخش است.

دیوانهوار
دستیار همه كاره او، اثر هوارد هاكس هشتادساله شد

سعید مروتی
روزنامه  نگار

  2۰دقیقه اول دســتیار همه كاره او هیچ شــكی باقی 
نمی گذارد كه توجهمان را باید كجا متمركز كنیم. صفحه 
اول، با مأموران زندان كــه چوبــه دار را می آزمایند آغاز 
می شود، دستیار همه كاره او در دفتر مورنینگ پست شروع 
می شود و 2۰دقیقه ابتدایی آن- كه گذشته از تكه هایی از 
گفت وگو كه از صحنه های دیگر به اینجا آورده شــده، در 
نسخه قبلی فیلم معادلی ندارد- مطلقا به رابطه بین هیلدی 
و والتر مربوط می شود. حلق آویز شدن ارل ویلیامز )در این 
مرحله( تنها به عنوان یكی از طرح های تهاجمی در نقشه 
والتر موجودیت دارد. داستان ارل ویلیامز در تمامی فیلم در 
درجه دوم اهمیت باقی می ماند و گرچه در خاتمه فیلم به 
تمامی دارای همان حس تلخ اندیشی در قبال مسائل پیش پا 
افتاده نیستیم، درحالی كه پای یك رابطه منجر به ازدواج 
مطرح اســت، تصور می كنیم همچنان دارای ناآسودگی و 

نارضایتی باشیم...
حركت از صفحه اول به دستیار همه كاره او، آگاهی دوباره 
یافتن از نبوغ هاكس است... نقیصه دســتیار همه كاره او 
به نقیصه »بزرگ كردن بچــه« )۱۹3۸( می ماند: انتخابی 
كه در اختیار هیلدی گذاشته شــده محدود تر از آن است 
كه قابل پذیرش باشد، تسلیم به عدم مسئولیت به آسانی 
زیاد ممكن می شــود، راه حل دیگر نیز به سهولت فراوان 
به استهزا كشــانده می شــود )با این دو راه حلی كه فیلم 
ارائــه می دهد، تنها پایانــی كه اخالقا می توانســت قابل 
پذیرش باشد این اســت كه هیلدی هر دو مرد را رها كند 
و یا تسلیم شــدنش به والتر چون یك فاجعه بنماید.( این 

تسلیم شدن به عدم مسئولیت به نظر می رسد برای هاكس 
وسوسه ای دائمی است؛ این تسلیم شــدن، در كمدی ها، 
فراری است از كارهای روزانه محدود كننده اجتماع نو، كه 
در فیلم های ماجرایی معادلش فرار معتبرتری است از طریق 
اجتماعات گروهی... این وسوسه هنگامی كه به اندازه كافی 
با مخالفت و مراقبت روبه رو می شود، نتیجه حاصله می تواند 
شاهكاری چون »صورت زخمی« یا » میمون بازی« باشد؛ 
در مواقع دیگر مانند بزرگ كردن بچه و دستیار همه كاره 
او، یك عدم تعادل جدی پدید می آورد. كمدی های هاكس 
اضطراب و تشــویش می آورند، اما باید به روشنی تفاوت 
گذارد بین اضطرابی كه نتیجه یك اثر هنری كامال تجسم 
یافته و تماما سازمان گرفته است و ناآسودگی ای كه نتیجه 

عناصر بی تعادل و مستحیل نشده یك اثر ناقص است. 

  یك شــب با 7، ۸ نفر در منزل مجلس شامی داشتیم. 
صحبت به دیالوگ رسید. من گفتم كه بهترین دیالوگ های 
امروزی را هكــت و مك آرتور می نویســند. 2 نســخه از 
نمایشــنامه این دو نفر، صفحه اول را در اختیار داشتم. در 
جمع دختركی بود باهــوش و قابل. گفتم: »نقش خبرنگار 
را تو بخوان و من نقش سردبیر را می خوانم«. در وسط این 
كار گفتم: »خدایا، این نقش را دخترك كه می خواند خیلی 
بهتر اســت تا آنچه در اصلش بود«. می دانید، نمایشنامه 
صفحه اول در اصل نوعی رابطه عاشقانه است. یعنی شكی 
نیســت كه این دو نفر همدیگر را دوســت دارند. برای من 
تجسم رابطه عاشقانه بین یك مرد و یك زن خیلی آسان تر 
بود و صحنه های بهتری می شد گرد آنها ساخت. كار بسیار 
ساده ای بود و تغییرات خیلی كمی را در گفت وگو ها اقتضا 
می كرد. به جین فاولر و چند نفر سناریست دیگر رجوع كردم 
و همه گفتند كه حاضر نیستند در این كار مزخرف شركت 
كنند. بنابراین، به بن هكت در نیویورك تلفن كردم و گفتم: 
»چطور است كه شخصیت هیلدی جانسن را به زن تبدیل 
كنی؟« گفت: » ای كاش این موضوع به فكر خودم رسیده 
بود!« بعد اضافه كرد: »سر نوشتن یك قصه گیر كرده ام. اگر 
به رفع این مشكل من كمك كنی، من هم می آیم و كمكت 
می كنم«. همین كار را هم كردیــم. بعد من نزد هاری كن 
)رئیس استودیوی كلمبیا( رفتم و به او گفتم: »حاال حاضرم 
كه برایت فیلم بسازم«. پرسید: »چه فیلمی؟« گفتم: »نسخه 
جدیدی از نمایشــنامه صفحه اول«. گفت: »صفحه اول را 
می خواهی بسازی كه چی؟« گفتم: »بســیار خوب«، و از 

جایم بلند شدم. گفت: »یك دقیقه صبر كن! یك دقیقه صبر 
كن! حتما فكر خوبی داری«. گفتم: »بله، گمان می كنم«. 
گفت: »والتر وینچل در نقش سردبیر و كری گرانت در نقش 
سردبیر چطورند؟« گفتم نصفش رو درست گفتی. گرانت به 
نقش سردبیر خوب می خورد. نقش خبرنگار را هم یك دختر 
بازی می كند«. گفت: »زده به سرت؟« گفتم: »هری، كافی 
است. اگر از این فكر خوشت نمی آید برایت فیلم نمی سازم«. 
گفت: »یك دقیقه صبر كن! یك دقیقــه صبر كن! خوب 
می دانم كه نباید به تو گفت كه چطور فیلم بســازی«. این 

فیلم را ساختیم و پول زیادی هم درآورد.

به روایت هوارد هاكس      جوزف مك برایدآگاهی دوباره به نبوغ مؤلف      رابین وود سرزندگی هاكس      اریك رد

  »صفحه اول« )۱۹3۱(، اقتباس دقیق و وفادارانه از نمایشــنامه 
بن هكت و چارلز مك آرتــور، برای لوییس مایلســتون، كارگردانی 
كه حسن نیت هایش غالبا تضمینی بر اســتعدادش قلمداد می شد، 
دستمایه مناســبی برای دنبال كردن دیدگاه های چپگرایانه بود. او 
در این فیلم همانند نویسندگان نمایشنامه، هم بر مقام قهرمان گونه 
زندانی آنارشیستی تأكید می كند كه به اعدام با صندلی الكترونیكی 
محكوم شده و هم بر پس زمینه اجتماعی هر یك از شخصیت ها كه در 
اتاق خبرنگاران در زندان مرد محكوم، ظاهر می شوند. هوارد هاكس، 
كه صفحه اول را با عنوان »دستیار همه كاره او« بازسازی كرد، جنبه 
سیاسی نمایشــنامه را كم اهمیت تر جلوه داد، خبرنگار اصلی را زن 
)روزالیند راســل( قرار داد و بر رابطه مغشــوش و جالب او و سردبیر 
)كری گرانت( متمركز شــد. اما تفاوت بین این دو روایت صفحه اول، 
فقط به اختالف طبع محدود نمی شود. سبك كار مایلستون تحت تأثیر 
پودوفكین است؛ زاویه های دوربین و سیاق تدوین بیش از آنكه به قصد 
پیشبرد خط داستان باشد بر رابطه فیزیكی شخصیت ها با محیط شان 
و حضور مجسمه مانند سرها در نماهای درشت تأكید دارد. هاكس اما 
در دستیار همه كاره او می كوشد ســرزندگی هر لحظه را با زمانبندی 
دقیق و مهم تر جلوه دادن شخصیت های دو ستاره خود به اوج برساند.

ارنست همینگوی، هوارد هاكس و رابرت كاپا
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   امكان ويرايش به سامانه سهام عدالت افزوده شود
من به اشتباه روش آزاد سازي  غيرمستقيم را در سامانه سهام عدالت 
انتخاب كردم و ديگر نمي توانم كاري بكنم. لطفا به گوش مسئوالن 

برسانيد كه امكان ويرايش را به سامانه سهام عدالت بيفزايند.
حسن پور از تهران 

   جواب سرباال، حق كارگران معادن كرمان نيست
كارگران معادن اســتان كرمان كه در عمق چنــد صد متري زمين و 
باتحمل سختي و مخاطرات كار مي كنند وقتي حقوق اوليه خود را طلب 
مي كنند اغلب با پاسخ هاي ســرباالي مديرعامل زغال سنگ مواجه 

مي شوند؛ درحالي كه حقوق شان هميشه كف حقوق كارگري است.
كهوري از كرمان

  قيمت خيلي گران چادر مشكي
قيمت چادر مشكي ساده كره اي 5برابر گران شده و اگر بخواهيد يك 
قواره چادر مشكي آبرومند بخريد بدون دوخت و دوز بايد بين يك و 
نيم تا دو ميليون هزينه براي چادر بپردازيد. چادر معمولي كرپ هم 
قواره اي 700هزار تومان مي شود. واقعا اين چه وضعي است كه در بازار 

ايجاد شده است؟
خوشدل از تهران

   احداث كمربندي فسا چه شد
احداث كمربندي شهرستان فســا كه سال هاست شروع شده است 
به كجا رسيد؟ جاده هاي اين شــهر محل جوالن خودروهاي سبك 
و سنگين به خصوص از شهرهايي مثل شــيراز، كرمان و بندرعباس 
شده است كه اگر كمربندي باشد قطعا تعداد زيادي از آنها وارد شهر 
نمي شوند. هم اكنون اقدامات زيرساختي كه چند سال قبل براي آغاز 
اين پروژه انجام شد روبه نابودي اســت و اين سرمايه كشور است كه 

هدر مي رود.
عاطفي از فسا

   فرزندانم سرگردان شده اند
مجبورم سركار بروم درحالي كه مهد كودكي نيست كه فرزندانم را نگه 
دارد. در تهران هم قوم و خويشي ندارم كه فرزندانم را به آنها بسپارم، 
به مهدهاي زيرزميني هم اعتماد ندارم، اگر هم به سركار نروم چرخ 
زندگي مان نمي چرخــد. محل كارم هم جاي مناســبي براي بردن 

فرزندانم نيست. يكي بگويد من چه كنم؟
مريم از تهران 

   از ترس سگ ها نمي توانيم از خانه خارج شويم
وجود سگ ها باعث رعب و وحشــت ما و فرزندانمان در دماوند شده 
و حتي ما بزرگســاالن نيز اغلب از وحشــت اين حيوانات به راحتي 
نمي توانيم از منزل خارج شــويم. به تازگي تعداد ســگ هاي بدون 
 صاحب به قدري زيادشــده كه بعضي مواقع بايد چند دقيقه يا حتي
ساعتي صبر كنيم تا گله ســگ از ما دور شود و بتوانيم به مسير خود 
ادامه دهيم. با توجه به دستورالعمل هايي كه شهرداري ها درخصوص 

زنده گيري سگ ها دارند از مسئوالن توقع رسيدگي عاجل داريم.
قدوسي از دماوند

  تبليغ قابلمه قسطي از صدا و سيما احساس بدي ايجاد مي كند
واقعا كار ما به كجا رسيده اســت كه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي 
تبليغ قابلمه آن هم به صورت قسطي مي كند؟ در شرايطي كه از رسانه 
ملي توقع مي رود در همه امور شئون جامعه را رعايت كند. تبليغ قابلمه 

قسطي احساس بيچارگي و در عين حال مدگرايي را القا مي كند.
سيدين از تهران 

   به داد پرستاران شركتي برسيد
از مسئوالن توقع داريم به داد پرستاران شركتي گيالن برسند. مگر 
كساني كه به عنوان پرستار شركتي مشغول به كار مي شوند مثل بقيه 
پرستاران امتحان ندادند و از كانال گزينش عبور نكردند. درحالي كه ما 
از 7 سال قبل به صورت شركتي مشغول به كاريم، نيروي جديد رسمي 
مي گيرند و توجهي به تثبيت وضعيت شغلي ما ندارند. بماند كه حقوق 
و مزاياي نيروي شركتي بسيار پايين تر از ديگر نيروهاي پرستاري و 

كادردرمان است.
مومني از رشت

  كنكور سراسري به تعويق بيفتد
چرا كنكور دانشجويان علوم پزشكي كه 30 هزار نفر هستند به تعويق 
افتاده اما ما داوطلبان كنكور سراسري كه ۸00 هزار نفريم بايد در همان 

تاريخ قبلي كنكور بدهيم؟
ري خسي از تهران

   سريش آباد هنوز پايانه مسافربري تاكسي ندارد
شهر سريش آباد در استان كردستان با وجود جمعيت چند هزار نفري 
فاقد يك پايانه تاكسي است. اين در حالي است كه ده ها روستا در شهر 
سريش آباد وجود دارد كه براي تردد، نيازمند پايانه مسافربري در شهر 
قروه و سريش آباد هستند اما به دليل نبود پايانه، تاكسي هاي مسافربري 
بخشي از خيابان هاي شهر قروه را اشغال كردند. در گوشه و كنار شهر 
يك محوطه بدون امكانات تبديل به پايانه شــده كه نه ســايه بان و 
استراحتگاه و صندلي دارد و نه مسائل بهداشتي در آن رعايت مي شود.
مرداني از سريش آباد

   كسر ماليات از حقوق معلمان عادالنه نيست
در زماني كه حداقل حقوق معلمان 2 ميليون و ۸00 هزار تومان شده، 
مقرر كردند از حقوق هاي 3 ميليون به باال ماليات گرفته شود آن هم 
درحالي كه خط فقر درآمد ماهانه 7 ميليون تومان اعالم شده است.
يعني از معلمي كه ماهانه تنها 3 ميليــون و 100 هزار تومان حقوق 
مي گيرد، ماليات مي گيرند. تاكنون مشمول ماليات نبوديم خرجمان 
به دخلمان نمي رسيد؛ اكنون كه اندكي به حقوق مان افزوده اند همان 

افزايش معادل رقم ماليات مي شود!
چاووشي از تهران 

  سازمان بازرسي به قيمت خودرو   ورود كند
از ســازمان بازرســي تقاضا داريم در مورد افزايش قيمت خودرو با 
مسئوالن رايزني كرده و پاسخ بخواهد و اجازه ندهد قيمت خودروها 

كه طي 2 سال اخير سرسام آور باال رفته از اين باالتر برود.
اسدي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

شبكه تروريستي 
شادگان منهدم شد

اعضاي يك شــبكه تروريســتي موسوم به 
خلقي كه در شهادت فرمانده بسيج دارخوين 
و چندين عمليات تروريســتي ديگر دســت 

داشتند دستگير شدند.
ســردار حيدر عباس زاده، فرمانــده انتظامي 
خوزســتان از انهــدام شــبكه تروريســتي 
تجزيه طلب خلقي در شهرستان شادگان خبر 
داد و گفت: نيمه دوم سال 9۸ شبكه تروريستي 
تجزيه طلب خلقي در شهرســتان شــادگان 
اقداماتي ازجمله به شهادت رساندن سرگرد 
عبدالحسين مجدم فرمانده بسيج دارخوين، 
مجروحيت درجه دار نيروي انتظامي پاسگاه 
خنافره، تيراندازي به ســمت مقرهاي سپاه و 
نيروي انتظامي و حوزه علميه، ســرقت هاي 
مسلحانه، ترسيم پرچم جعلي االحوازيون و... 
در كارنامه شوم خود داشتند، بنابراين با انجام 
اقدامات اطالعاتي توســط پليس اطالعات و 
امنيت عمومي استان و همكاري و پشتيباني 
دادستان شهرستان شادگان همه اعضاي باند 

شناسايي شدند.
وي ادامه داد: اين گروهك، گاهي از اقدامات 
تروريستي خود فيلم تهيه كرده و به خارج از 
كشور ارسال مي كردند تا اينكه مأموران پليس 
اطالعات و امنيت عمومي با اقدامات ويژه، ۸نفر 
از اعضاي شبكه تروريستي تجزيه طلب خلقي را 
كه شناسايي شده بودند، با هماهنگي دادستان 
شهرستان شادگان در مخفيگاه شان دستگير 

كردند و متهمان به جرم شان اعتراف كردند.
به گفته وي، افراد مرتبط با شبكه تروريستي 
تجزيه طلب، خلقي شناسايي شده و دستگيري 

آنان به صورت ويژه در دستور كار قرار دارد.

 ده ها فقره موبايل قاپي
در مرخصي كرونايي 

مرد سابقه داري كه به تحمل 24سال حبس 
محكوم شــده بود در مدتي كه به دليل شيوع 
كرونا از زندان مرخصي گرفته بود سرقت هايش 
را از سر گرفت اما باز هم دستگير و زنداني شد.

به گزارش همشــهري، از مدتــي قبل وقوع 
چندين فقــره موبايل قاپي در شــرق تهران 
مأمــوران كالنتــري190 مجيديــه را براي 
دستگيري عامل اين سرقت ها به تكاپو انداخت. 
شواهد اوليه حاكي از آن بود كه عامل سرقت ها 
مرد موتورسواري است كه به تنهايي دست به 
ســرقت مي زند. آنطور كه شاهدان مي گفتند 
او مردي جــوان بود كه اغلب كاله كاســكت 
به ســر داشــت و اغلب خانم هاي تنها كه در 
خيابان مشغول صحبت با موبايل بودند را براي 
ســرقت انتخاب مي كرد و در حركتي برق آسا 

گوشي شان را مي قاپيد.
با جمــع آوري اطالعات اوليه تيــم ويژه اي از 
مأموران تجسس كالنتري تحقيقات خود براي 
دستگيري سارق تك رو را آغاز كردند. مأموران 
همه مكان هايي كه ممكن بود بار ديگر سرقت 
در آنجا انجام شود را تحت نظر گرفتند تا اينكه 
چند روز قبل در يكــي از خيابان ها با تجمع 
مردم روبه رو شدند. يك جوان موتورسوار قصد 
داشت موبايل زني را سرقت كند كه تعادلش 
را از دست داده و زمين خورده بود. در اين بين 
او كه مردم را مانع فرارش مي ديد تالش كرد 
آنها را با چاقو تهديد كرده و راهي براي فرارش 
باز كند كه مأموران به موقع سر رسيدند و او را 

خلع سالح و دستگير كردند.
سرهنگ علي اصغر خاني، رئيس كالنتري190 
مجيديــه در اين بــاره گفــت: در جريــان 
بازجويي هاي اوليه از متهم او به 20فقره موبايل 
قاپي اقرار كرد و گفت كه تاكنون بيش از 10 
بار به زندان رفته اســت. او گفت: 5سال پيش 
به دليل 45فقره سرقت و حمل مواد مخدر به 
24سال حبس محكوم شدم و در زندان بودم اما 
از يك ماه پيش به علت شيوع ويروس كرونا با 
سپردن وثيقه به مرخصي آمدم و در اين مدت 

هم سرقت هايم را ازسر گرفتم.
ســرهنگ خاني ادامه داد: متهم در بازداشت 
به ســر مي برد و تحقيقات براي شناســايي 
مالباختــگان ادامــه دارد. وي همچنين به 
شــهروندان توصيه كرد حتي المقدور زماني 
كه در حــال مكالمه با تلفن همراه هســتند 
گوشي را به سمت ديوار بگيرند و يا از هندزفري 

استفاده كنند.

ســارق تازه كار ۸ ماه قبــل به يك 
طالفروشــي در پايتخت دســتبرد داخلي

مسلحانه زد و تحت تعقيب 
قرار گرفت. او به خيال اينكه دستگير 

نمي شود نقشــه دومين سرقت 
مســلحانه از طالفروشــي را 
طراحــي كرد امــا در جدال با 
طالفروش توسط مغازه داران و 

شهروندان دستگير شد.
به گزارش همشــهري، يكي از 

روزهاي مرداد ماه سال 9۸بود كه 
مغازه داران صداي فريادهاي پسري 

جوان را از داخل يك مغازه طالفروشي 
شنيدند و به كمك او شتافتند. پسرجوان دست و 

پايش با طنابي به لوله گاز داخل مغازه بسته شده بود. 
مردم و كسبه  محل به سرعت دست و پاي پسرجوان 
را بازكردند و او گفت مردي جوان با تهديد اســلحه 
دست به ســرقت طالهاي مغازه زده است.    ماجرا 
به پليس گزارش شــد و طولي نكشيد كه مأموران 
براي بررســي موضوع راهي محل حادثه شــدند. 
پســرطالفروش گفت: مغازه طالفروشي متعلق به 
پدرم اســت كه من هر ازگاهي اگر پدرم كار داشته 

باشد به جاي او به مغازه مي آيم. 
روز حادثه مردي جوان براي خريد طال وارد مغازه 
شــد. فكر مي كردم مشتري اســت و هرچه سؤال 
درخصوص وزن و قيمت طال مي پرســيد جوابش 
را مي دادم. او مدعي بود كه تولد همســرش است و 
مي خواهد براي او طال بخــرد. مي گفت روز قبل با 
پدرم صحبت كرده و مي خواهد طالهاي همسرش را 
براي تعويض بياورد. درحالي كه مشغول نشان دادن 
سيني هاي طال بودم ناگهان مرد جوان اسلحه اي به 
سمت من نشانه گرفت. او تهديد كرد كه اگر فرياد 
بزنم يا مقاومت كنم ماشــه را مي كشد و مرا به قتل 
مي رساند. از ترس جانم سكوت كردم و تسليم شدم. 
مرد مسلح ساكي روي دوشش بود كه از من خواست 
هرچه طال در ويترين داخل مغازه بود را در كيفش 
بريزم. من هم طالها را داخــل كيفش ريختم كه 
حدود 900گرم طال بود. سارق مسلح پس از دزدي، 
دست و پاي مرا با طنابي كه داخل كيفش بود بست 
و بعد انتهاي طناب را به دور لوله گازي كه در مغازه 
بود گره زد. او با تهديد از من خواست تا روي زمين 
دراز بكشم و بعد از آن فرار كرد. دقايقي پس از فرار 
او شــروع كردم به داد و فرياد راه انداختن تا اينكه 
كســبه هاي محل و مردم وارد مغازه شدند و دست 

و پايم را باز كردند.

شروع تحقيقات
كارآگاهان پس از ثبت شــكايت پسرطالفروش به 
سراغ دوربين هاي مداربسته اي كه داخل مغازه بود 
رفتند و به بررسي آن پرداختند. دوربين فيلم سرقت 
و تصاوير دزد مسلح را ثبت كرده بود. او پسري جوان 
بود با تي شرت مشكي و شلوار جين. مأموران در ادامه 
به سراغ دوربين هايي كه در بيرون از مغازه بود رفتند 
و به بررسي تصاوير آن پرداختند. آنطور كه مشخص 
بود سارق مسلح با پاي پياده و به تنهايي وارد مغازه 
طالفروشي و دقايقي بعد پس از انجام سرقت از مغازه 
خارج  و خونسردانه وارد   سوپرماركتي كه در خيابان 

بود، شد. او يك بطري آب معدني خريد و درحالي كه 
آن را مي نوشيد و ساك پر از طال روي دوشش بود از 
محل دور شــد. تصاويردوربين ها نشان مي داد كه 

سارق خونسرد تك  بوده و همدستي نداشته است.
تنها سرنخ تصويرمتهم بود كه مأموران به سراغ بانك 

اطالعات مجرمان سابقه داررفتند تا اگر سابقه دار 
است شناسايي شــود اما در اين شاخه از تحقيقات 
به بن بست رسيدند چون متهم تازه كار بود و هيچ 
سابقه اي از او در سيستم وجود نداشت. اين مسئله 
كار پليس را براي بازداشت سارق مسلح طالفروشي 

دشــوارتر مي كرد. همچنان كه ۸ ماه از ســرقت از 
طالفروشي مي گذشــت، پليس هنوز نتوانسته بود 
ردي از او به دســت آورد تا اينكه دومين ســرقت 
طالفروشــي حوالي خيابان رودكي بــه مأموران 

گزارش شد.

بازداشت در دومين سرقت 
ساعت 13:30دوشنبه 15ارديبهشت ماه صداي آ  ژير 
يك مغازه طالفروشــي در خيابان رودكي پيچيده 
شــده و همه مغازه داران از مغازه هــاي خود خارج 
شدند تا ببينند ماجرا از چه قرار است. داخل مغازه 
طالفروشــي، مرد طالفروش روي زمين افتاده بود. 
مغازه داران ابتدا تصور كردنــد كه مرد طالفروش 
حالش بد شــده و روي زمين افتاده است. به همين 
دليل يكي از مغــازه داران وارد مغــازه و با صحنه 
درگيري مواجه شد. طالفروش با مردي مسلح درگير    
وازناحيه دست نيز زخمي و دچار خونريزي شده بود. 
مرد مسلح نيز اسلحه و چاقو به دست داشت.  اهالی 
محل مرد طالفروش را كه در حال جدال با مرد مسلح 
بود نجات دادند. كمي آنطرف تر نايلوني روي زمين 
بود كه داخل آن پر بود از طــال. همين كافي بود تا 
شاهدان متوجه شوند او ســارق است. كسبه   محل 
و شاهدان دست و پاي سارق مسلح را با طنابي كه 
داخل مغازه بود بستند و به پليس زنگ زدند. طولي 
نكشيد كه مأموران در محل حاضر شدند و دزد مسلح 
را دستگير كردند. او كسي جز سارق تحت تعقيب 
نبود كه مرداد 9۸به يك طالفروشي در همان خيابان 
دستبرد زده بود. اين درحالي بود كه 2طالفروشي كه 
سارق به مغازه آنها دســتبرد زده بود، برادر بودند و 
دزد مسلح از اين موضوع بي اطالع بود و سرقت دوم 

را به صورت كامال اتفاقي    رقم زده بود.

سرقت ناكام 
وقتي مأموران در محل حاضر شدند،  دزد مسلح را 
دستگير كردند و در بازرسي از وي يك اسلحه كلت، 
يك چاقو و 3فشنگ كشف كردند. از سوي ديگر به 
تحقيق از مرد طالفروش كه از ناحيه دست زخمي 
شــده بود پرداختند. او ماجراي ســرقت را اينطور 
توضيح داد: داخل مغازه ام بودم كه ســارق واردشد. 
او روز قبل به مغــازه ام آمده و به بهانــه اينكه تولد 
همسرش است ســفارش يك انگشتر طال داده بود. 
به همين دليل او را شــناختم و تصورم اين بود كه 
براي تحويل سفارش طاليش آمده است اما ناگهان 
به سمتم اسلحه كشيد. تهديد كرد كه اگر مقاومت 
كنم جانــم را مي گيرد. او از من خواســت تا هرچه 
طال داخل ويترين است را داخل كيف و نايلوني كه 
همراهش بود بريزم. اما من تسليم نشدم و مقاومت 
كردم. تازه او را شناختم. مرد مسلح همان فردي بود 
كه مرداد پارسال به مغازه برادرم كه فاصله زيادي با 
طالفروشي من ندارد دستبرد زده بود. همان لحظه 
آژير مغازه را به صدا در آوردم و با دزد مسلح درگير 
شدم. سارق مسلح با چاقو ضربه اي به دستم زد و مرا 
زخمي كرد. با اين حال توانستم او را هل دهم تا نقش 
بر زمين شود. با هم درگير بوديم تا اسلحه و چاقو را 
از دستش بگيرم و او را تحويل پليس بدهم.در همين 
هنگام مغازه داران و شهروندان ديگر به كمكم آمدند 

و دزد مسلح را دستگير كردند.

سرقت مسلحانه سارق خونسرد از طالفروشي 2 برادر
سارق مسلح ۸ ماه بعد از دستبرد به يك طالفروشي اين بار به طالفروشي، برادر او دستبرد زد

3مرد و يــك زن ايرانــي در خيابان هاي 
فرانســه پرســه مي زدند و خود را پليس 
معرفي مي كردند. آنها كه نمي توانســتند 
به خوبي فرانســه صحبت كننــد، پول و 
اموال بــا ارزش توريســت ها و افرادي كه 
بر خودروهاي گران قيمت ســوار بودند را 
سرقت مي كردند. آنها از اين راه توانستند 

دست كم 25هزار يورو به جيب بزنند.
به گزارش همشهري، نخستين شكايت در 
اين مورد روز 7 آوريل از سوي يك راننده 
لهستاني در اداره پليس پاريس ثبت شد. 
اين راننده مدعي شد كه پليس هاي قالبي 
از او 1500 يورو دزديده اند. او گفت كه اين 
افراد نشــانه هاي پليس به همراه و ماسك 
به صورت داشتند و پس از بازرسي خودروي 
او پول هايش را سرقت كرده اند. محتويات 

اين پرونده حاكي از آن بود كه اعضاي اين 
باند در همان روز، يك فرد ســريالنكايي 
را نيز طعمه قــرار داده و از او 3100 يورو 

دزديده اند.
به دنبال وقوع اين سرقت ها پليس فرانسه 
براي شناسايي و دستگيري مأموران قالبي 
به تكاپو افتاد. بررسي ها نشان مي داد موارد 
ســرقت توســط اعضاي اين باند بيش از 
دو مورد اســت. آنها كه اهــداف خود را با 
دقت انتخاب مي كردنــد، با متوقف كردن 
خودروي طعمه هاي شان، وسايل شخصي 
آنها را بازرســي و پول، جواهرات و اشياي 

قيمتي شان را مي دزديدند.
تحقيقات پليس در اين باره ادامه داشت تا 
اينكه سرانجام مأموران در جريان بررسي 
خانه اين افراد در سن دوني در حومه پاريس 

به يك زن هم مشكوك و او را دستگير كرد. 
در خانه اين زن اســناد مشــكوك بانكي 
پيدا شده است كه نشان مي دهد 40هزار 
يورو در حســاب او قابل شناسايي است و 
همچنين در اين خانــه 11هزار يورو پول 
نقد يافت شده است. به اين ترتيب اعضاي 
اين باند كه 3مرد و يك زن ايراني هستند 
دستگير شــدند. آنها با به تن كردن لباس 
پليس، خودروها را به بهانه بررسي گواهي 
خروج از خانه در دوران قرنطينه متوقف و از 

آنها دزدي مي كردند.
شواهد به دســت آمده حاكي از آن است 
كه دســت كم 7نفر از هفتم آوريل تا زمان 
دستگيري اعضاي اين باند طعمه سرقت 
اين باند قرار گرفته اند كه مبلغ سرقت شده 

بالغ بر حدود 25هزار يورو است.

پليس گفته اســت كه اين باند ساعت ها 
وقت صرف مي كرده اند تا هدف مناســب 
را شناسايي كنند. همچنين گفته مي شود 
متهمان اين باند نمي توانند خوب فرانسه 
حرف بزنند و بيشتر افراد خارجي را هدف 

دستبرد خود قرار مي دادند.

در همين حال شواهد به دســت آمده از 
محل زندگي ايــن افراد نشــان مي دهد 
آنها اعضاي باندي ســازماندهي شــده و 
بين المللي هســتند كه در چندين كشور 
اروپايي ازجمله آلمان، سوئيس و بلژيك 

اقدام به سرقت كرده اند.

اقرار
سارق مسلح در تحقيقات به سرقت از 2 طالفروشــي اعتراف كرد و گفت سرقت اول را به تنهايي و 
دومي را با همدستي يكي از همكارانش انجام داده است. با اطالعاتي كه او در اختيار مأموران قرار داد 
ساعتي بعد همدستش دستگير شد. او اعتراف كرد كه مقابل طالفروشي نگهباني مي داده و وقتي 
صداي آژير را شنيده و مردم را ديده كه تجمع كردند از ترسش متواري شده است. اين 2 سارق براي 
انجام تحقيقات به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ويژه سرقت منتقل شدند و پيش روي بازپرس رضا 
بهشتي به سرقت اقرار كردند. طراح نقشه 2 سرقت مسلحانه مدعي شد كه به خاطر بدهي و مشكالت 

مالي دست به سرقت زده است.

در سرقت اول چقدر گيرت آمد؟
حدود 30ميليون تومان. طالها را به مالخر فروختم و با آن بخشــي از بدهي هايم را دادم. وقتي پولهايم تمام شد 
تصميم گرفتم كار پيدا كنم. اما با وجود اينكه تحصيالتم ليسانس است كار مناسبي پيدا نكردم تا اينكه در يك 

بنگاه امالك مشغول به كار شدم.
چرا بارديگر نقشه سرقت كشيدي؟

مشكالت مالي داشتم. بار دوم تصميم گرفتم با يك نفر بروم كه تنها نباشــم. به همين دليل موضوع را با يكي از 
همكارانم كه در بنگاه كار مي كرد در ميان گذاشتم. او اول قبول نمي كرد اما وقتي به او اطمينان دادم كه دستگير 
نمي شود قبول كرد. به او گفتم در سرقت اول دستگير نشــدم و درسرقت دوم هم گير نمي افتيم اما خبر نداشتم 

كه باردوم گيرمي افتم.
از سرقت دوم بگو چطور مغازه دوم را شناسايي كردي؟

اول اين را بگويم كه خبر نداشــتم 2 طالفروش   برادرند. يعني من به فاصله ۸ ماه به مغازه 2 برادر دســتبرد زدم. 
طالفروش دوم را اتفاقي شناسايي كردم. روز قبل به آنجا رفتم و سفارش يك انگشتر دادم تا مغازه را ارزيابي كنم.

روز حادثه با همدستم رفتم. به او گفتم مقابل مغازه منتظر بماند و اطراف را بپايد. من هم بي خبر از اينكه قرار است 
طالفروش مقاومت كند و گير بيفتم وارد مغازه شدم.

به جز سرقت اول، سابقه اي نداشتي؟
نه سرقت طالفروشي اول را كه ۸ ماه قبل انجام دادم نخستين خالف زندگيم بود.

اما بعد از دزدي خيلي خونسردانه به سوپرماركت رفتي، آب خريدي و با پاي پياده فرار 
كردي؟

درونم آشوب بود اما مي خواستم خودم را عادي نشان بدهم تا كسي شك نكند. نمي دانيد چقدر استرس داشتم. 
روز قبل از سرقت اول هم به مغازه طالفروشي رفته بودم. به صاحب آن گفته بودم كه مي خواهم طالهاي همسرم 

را براي تعويض بياورم و يك طالي خوب براي تولد همسرم بخرم. به اين بهانه روز حادثه به آنجا دستبرد زدم.
در سرقت دوم هم بدون آنكه صورتت را بپوشاني رفتي، آن هم در همان محل ؟

اصال فكر نمي كردم كه بعد از اين همه وقت مرا بشناسند. با خود گفتم طالفروش اسلحه را ببيند از ترس جانش 
تسليم مي شود اما او مقاومت كرد و من گيرافتادم.

گو
ت و

گف

دختر جوان در اتوبوس هاي بي آرتي شهروندان را هل 
مي داد و كيف يا موبايل شان را سرقت مي كرد؛ هرچند 
اين دختر توانست با اين شگرد از 100شهروند سرقت 

كند اما سرانجام توسط پليس دستگير شد.
به گــزارش همشــهري، از چنــدي قبل بــا افزايش 
پرونده هاي جيب  بري در خطوط بي آرتي، كارآگاهان 
دايره مبارزه با ســرقت هاي خاص پايگاه سوم پليس 
آگاهي طرح مبارزه با جيب  بــري در محدوده خطوط 
اتوبوسراني را به اجرا در آوردند. اين طرح ادامه داشت 
تا اينكه مأموران در ايســتگاه بي آرتي پارك دانشجو 
به خانم جواني مظنون شــدند. وقتي مأموران اين زن 
را تحت نظر گرفتند ظن شــان نســبت به وي بيشتر 
شــد تا اينكه او را دســتگير كردند و در بازرسي از وي 

6دستگاه گوشي موبايل كشف و متهم 35ساله به نام 
زهره به پليس آگاهي منتقل شد. در جريان تحقيقات 
مقدماتي معلوم شــد كه گوشي هاي كشــف شده از 
متهم سرقتي است و مالباختگان پيش تر با مراجعه به 
پليس آگاهي پرونده هايي با موضوع جيب  بري تشكيل 
داده اند. همچنين در بررسي ســوابق متهم مشخص 
شد او سابقه  دار اســت و پيش از اين به اتهام جيب بري 

دستگير شده بود.
وقتي دختر جوان تحت بازجويي قرار گرفت به 100فقره 
جيب  بري در خطــوط بي  آرتي اعتراف كــرد و گفت: 
به علت بيكاري از 3 ماه پيش شــروع به جيب  بري در 
مكان  هاي شــلوغ كردم و اموال ســرقتي را كه بيشتر 
گوشــي موبايل بود در خيابان مولوي به افراد گذري 

ماموران قالبي پاريس 4ايراني بودند

مي فروختم تا بتوانم بــا پول آن مخــارج زندگي ام را 
تامين كنم.

سرهنگ قاســم دســتخال، رئيس پايگاه سوم پليس 
آگاهي تهــران در اين بــاره گفت: تا كنــون 46نفر از 
مالباختگان زهره را به عنوان سارق اموال خود شناسايي 
كرده اند. وي ادامه داد: تعــدادي از مالباختگان درباره 
شگرد اين سارق گفته اند كه او آنها را هل مي داد و كيف 

يا گوشي شان را سرقت مي كرد.
به گفته رئيس پايگاه ســوم پليس آگاهــي، متهم با 
دستور بازپرس شعبه ششــم دادسراي ناحيه 3تهران 
روانه زندان شــد. وي همچنين از شهروندان خواست 
در مكان هاي شلوغ مراقبت بيشتري از اموال و مدارك 
همراه شان داشته باشند و مراقب افرادي كه به بهانه هاي 
مختلف خود را به آنان نزديــك مي كنند يا آنان را هل 

مي دهند، باشند.

هل دادن 100شهروند براي سرقت موبايل

متهم خونسرد بعد از اولين سرقت2 متهم در داسرا



مشــكالت خانواده هــا بــا مدارس 
غيردولتي در ايــن 3ماه، بيش از هر گزارش

زمان ديگري باال گرفته است. آنقدر 
كه بعضا كار به مشــاجره و تجمع والدين در مقابل 
آموزش و پرورش شهرشان كشيده شده. يك طرف 
ماجرا پدران و مادراني هســتند كه شــهريه هاي 
نجومي براي تحصيل فرزندشــان در اين مدارس 
پرداخت كرده اند و حاال معتقدند كه بايد بخشي از 
هزينه ها مثل پول كالس هاي فوق برنامه و اردوها را 
به آنها پس بدهند و طرف ديگر داستان، مديران و 
مؤسسان مدارس غيردولتي هستند كه مي گويند 
كالس هاي مجازي به طور كامل برگزار شــده و با 
درنظر گرفتن حقوق معلمان، اجاره ســاختمان و 
هزينه هاي ديگــر، نمي توانند پولــي را به والدين 
دانش آموزان برگردانند. ماجرا ســمت ديگري هم 
دارد: معلمان مدارس غيرانتفاعي هم گروه ديگري 
از معترضانند. بسياري از آنها در 3 ماه گذشته حقوقي 
نگرفته اند و تمام اين مســائل، بار ديگر مســئله 
خصوصي  سازي آموزش در ايران را با حاشيه هاي 

زيادي روبه رو كرده است.
ماجراي باال گرفتن اختالف بين خانواده ها و مديريت 
مدارس غيردولتي از زماني شروع شد كه مدرسه ها 
به واسطه شيوع كرونا تعطيل شدند و وزارت آموزش 
و پرورش اعالم كرد كالس هاي درس تا پايان سال، 
مجازي برگزار مي شود. همان زمان بسياري از والدين 
مي پرســيدند كه تكليف هزينه هاي جانبي مانند 
سرويس رفت وآمد مدرسه، ناهار، كالس هاي فوق 
برنامه و اردوهاي دانش آموزي كه براي 4  ماه پايان 

سال تحصيلي پرداخت كرده اند، چه خواهد شد؟

معترضان اصلي: مادرها و پدرها
معترضان اصلي والدين دانش آموزان هستند، آنها در 
شبكه هاي مجازي و رسانه هاي مختلف مسائل خود 
را مطرح كرده اند اما از آنجا كه از مديران مدارس و 
وزارت آموزش و پرورش پاسخ مناسبي نگرفته اند، 
برخي مجبور به ثبت شكايت در سامانه4317 شده 
و بعضي ديگر دسته جمعي براي اعتراض به آموزش 

و پرورش شهرشان مراجعه كرده اند.
حســين فالح پور، يكي از همين والدين معترض 
اســت كه به همراه تعدادي ديگر از مادرها و پدرها 
به آموزش و پرورش شهر تهران رفته تا شكايتشان 
را حضــوري دنبال كننــد: »18ميليون شــهريه 
مدرسه پسرم در پايه هشــتم شد كه طبق قرارداد 
7ميليون و800هزار تومان آن براي كالس هاي فوق 
برنامه و اردوهاي بيرون از شهر بود. يك ميليون و 
500هزار تومان هم جداگانه هزينه ناهار از ما گرفتند 
كه در قرارداد قيد شــده. بعد از تعطيلي مدارس با 
مدير مدرسه تماس داشته و گفتيم كه تكليف اين 
هزينه هاي جانبي كه بخش بيشتر آن را اجرا نكرده، 
چه مي شــود؟  در جواب هزار و يك بهانه آورد كه 

امكان پس دادن آن را ندارد. مثال مي گويد كه پول 
اجاره ملك را دادم يا عنوان مي كنــد كه بعدا اين 
كالس ها و اردوها برگزار مي شود و جبران مي كنيم. 
ما به اين هم راضي بوديم اما در پيش ثبت نام سال 
تحصيلي بعد، اصال اين موارد را لحاظ نكردند و از زير 

آن فرار مي كنند.«
آنطور كه فالح پور مي گويد ثبت شكايت در سامانه 
4317 فايده اي نداشته و مجبور به مراجعه حضوري 
شده، »بايد آموزش و پرورش به ما بگويد چرا هيچ 
نظارتي به عملكرد مديران مدارس غيردولتي ندارد و 
چرا اجازه مي دهد كه آنها هر نوع برخوردي را با مردم 
داشته باشند؟ چرا مدير يك مدرسه آنقدر مصونيت 

دارد كه مي گويد پول شما را بر نمي گردانم؟«
شكايت والدين نسبت به عملكرد مدارس غيردولتي 
بسيار فراوان و متنوع اســت اما يك وجه مشترك 
دارد و آن بي پاسخ ماندن اعتراض ها از سوي آموزش 

و پرورش است.
فاطمــه ميرزاده هاشــمي، مادر دانش آمــوز پايه 
دوازدهم مدرســه غيردولتي در كــرج مي گويد: 

»25ميليون تومان شهريه 
مدرســه دادم كــه فقــط 
4ميليون آن بــراي اردوي 
درســي دو هفته نوروز بود 
كه برگزار نشــد، حاال بماند 
هزينه هــاي ديگــر مثــل 
سرويس مدرسه و ناهار كه 
به ما پــس ندادند. از طرفي 
كيفيت آموزش هاي مجازي 
خيلي پايين بود و بسياري 
از معلمان جسته و گريخته 
درس دادنــد خيلــي هم 
نمي توانيــم اعتراض كنيم، 
چون بچه هاي مــا را در اين 
شــرايط آزار روحي و رواني 
مي دهند. آخر هم با تهديد 
بــراي نگرفتــن امتحان و 
تحويل نــدادن پرونده مانع 
از شكايت در مراجع قضايي 

مي شــوند. به اين داليل مجبوريم سكوت كنيم و 
حرفي نزنيم. آموزش و پرورش هم كه آب پاكي را 
ريخته روي دستمان و گفته حق با مديران مدارس 

غيردولتي است.«

معلمان مي گويند حقوق بي حقوق
اعتراض به مؤسسان و مديران مدارس غيردولتي 
فقط به دانش آموزان و والديــن آنها بر نمي گردد. 
اغلب معلمان اين مدارس نيز در 3 ماه گذشته متضرر 
شده و حقوقشان را دريافت نكرده اند. معلماني كه 
به علت نداشتن قراردادهاي مشخص دستشان به 
 جايي بند نيست و نمي توانند حقي كه از آنها تضييع 

شده را ثابت كنند.
مريم رحيمــي، معلم يكي از مــدارس غيردولتي 
كرمانشاه اســت. او به همشــهري مي گويد مدير 

مدرسه مجبورشان كرده هر روز از ساعت 10 تا 12 
و نيم براي آموزش آنالين در مدرسه حضور داشته 
باشند اما فقط يك سوم حقوقشان را در اين مدت 
پرداخت كرده: »به او گفتيم كه كل حقوق ما چقدر 
است كه دو ســوم آن را هم نمي دهيد؟ حقوق من 
700هزار تومان بود كه شده 230هزار تومان! اين 
پول اينترنت گوشي موبايل من كه در اين مدت با آن 
درس داده ام هم نمي شود چه برسد خرج و مخارج 
زندگي. بماند ظلم هاي ديگري هم هست كه هميشه 
به ما شده و مي شــود مثل اينكه ما بيمه نيستيم و 
حقوقمان مثل كارگران ســاعتي و روزمزد است و 

تابستان ها و تعطيالت حقوقي به ما نمي دهند.«
سجاد وافي از معلمان پايه دهم مدرسه غيردولتي در 
اصفهان مي گويد كه خود و همكارانش در اين 3 ماه 
فقط يك ماه حقوق دريافت كرده اند و اعتراضشان به 
سامانه ثبت شكايات آموزش و پرورش فعال به جايي 
نرسيده: »معموال مدارس غيردولتي اواخر بهمن ماه 
شهريه دانش آموزان را به طور كامل دريافت كرده اند 
و پرونده مالي شان را با والدين مي بندند. امسال هم 
اين اتفاق رخ داده ولي اغلب 
مديران مــدارس مي گويند 
پــول نداريــم حقوقتان را 
بدهيم. بــا والديــن وقتي 
صحبت مي كنيم، مي گويند 
كه شهريه را كامل داده اند اما 
مدير زير بار حقوق معلمان 
نمي رود. ايــن مختص يك 
يا 2مدرســه نيست و اغلب 
مديران با معلمان خود چنين 
برخوردي داشته اند. جالب 
اينكــه دولت از مؤسســان 
مدارس غيردولتي حمايت 
هــم كــرده و آنهــا را جزو 
مشــاغل زيــان ده آورده و 
تسهيالتي برايشان درنظر 

گرفته است.«
مشــكالت معلمان مدارس 
غيردولتي كــه پيش از اين 
به نداشــتن قرارداد و بيمه، روزمزد حقوق گرفتن 
و آينده نامعلوم شغلي ختم مي شد، حاال در دوران 
كرونا پيچيده تر شده و زندگي را براي آنها دشوارتر 

كرده است.

بخشنامه اي براي بازگشت شهريه نداريم
مديــران مــدارس غيردولتــي مي گوينــد هيچ 
دســتورالعمل يا بخشنامه اي از ســوي آموزش و 
پرورش به مدارس براي بازگرداندن شــهريه ابالغ 
نشده و آنها نمي توانند سرخود در اين زمينه اقدامي 
كنند. اما در اين ميان برخي مديران حاضر شده اند 

شهريه اضافي را به والدين برگردانند.
آناهيتا اصالح پذير، مديرعامل تعاوني آموزشــي 
راه رشــد منطقه2 تهران در اين باره مي گويد: »ما 
مدتي پس از تعطيلي مدارس به علت شيوع كرونا، 

شهريه اي كه بابت باشگاه ورزشي، استخر، سرويس 
مدرســه و ناهار براي اين چند ماه گرفته بوديم را 
محاســبه كرده و به اطالع والدين دانش آموزانمان 
رســانديم. البته برخي از كاالهاي مصرفي مانند 
برنج و حبوبات را خريداري كرده بوديم و نقدينگي 
نداشــتيم و در جريان بودند. اما در نهايت قرار شد 
كه والدين آنها تا پايــان خردادماه صبر كنند چون 
آموزش و پرورش گفته امكان بازگشــايي مدارس 
در تابستان هست و در آن صورت مي توانند از اين 

امكانات استفاده كنند.«
او گفت: »آموزش و پــرورش در زمينه بازگرداندن 
شهريه دســتورالعملي به مدارس غيردولتي نداده 
اما ما با والدين همكاري كرده و دو پيشنهاد به آنها 
داديم كه يا طلبشــان را در دل شــهريه سال بعد 
فرزندشان محاســبه كنيم يا اول مرداد درصورت 

تعطيلي كامل مدارس به آنها برگردانيم.«
بيشتر مديران مدارس غيرانتفاعي حاضر به گفت وگو 
نيستند و مي گويند در اين زمينه مشكالتشان را با 
وزارت آموزش و پرورش در ميان گذاشــته اند. آنها 
معتقدند كه والدين شرايط آنها را درك نمي كنند و 

واكنش هايشان هيجاني است.

خصوصي سازي مدارس؛ ظلم به آموزش
عملكــرد مــدارس غيردولتــي در دوران كرونا و 
حاشيه هاي فراواني كه در محافل آموزشي كشور 
ايجاد كرد، باعث شد كه باز هم فعاالن صنفي معلمان 
و كارشناسان، آسيب هاي خصوصي سازي آموزشي 
را گوشزد كنند و از دولت بخواهند نظارت بيشتري 
بر اين مدرسه ها داشته باشد. ســتار ايوبي، معلم 
و فعال صنفي معتقد است شــيوع كرونا بار ديگر 
مشكالت خصوصي ســازي  آموزش را پررنگ كرد 
و نشــان داد كه اغلب مــدارس غيردولتي منافع 
مالي برايشان در اولويت است؛ »شفافيت مالي در 
عملكرد اين مدارس وجود ندارد و نظارتي دقيق بر 
آن نمي شود. آنها با عناوين مختلف مثل سرويس 
رفت وآمد، ميان وعده غذايــي، كالس فوق برنامه، 
اردو، مشاوره علمي و تربيتي و... اخذ درآمد مي كنند 
و كمترين حقوق را به پرســنل خود مي دهند.« او 
ادامه داد: »اگر مديران اين مدارس شفافيت مالي 
كافي داشتند، نقشــه مالي خود را ارائه مي دادند و 
به مخاطبان خود مي گفتند كه چطور شهريه هاي 
ميليوني را هزينه كرده اند كه حاال نه توان پرداخت 
حقوق معلمان را دارند و نه امكان بازگرداندن شهريه 
باقيمانده به والدين. معلماني كه در شرايط عادي هم 
حقوقشان زير مصوبه وزارت كار بود و حق التدريسي 
پرداخت مي شد.« به گفته اين فعال صنفي، نتيجه 
خصوصي سازي  مدارس، محدود شدن دسترسي 
آموزش براي طبقه خاصي از جامعه است: »حتي 
در اين شيوه آموزشي كه ميلياردها تومان سود به 
مؤسسان اين مدارس مي رساند، باز هم شاهد اين 
هستيم كه معلمان پايين ترين حقوق را مي گيرند 
و چاره اي جز ســكوت ندارند. چون همه كشــور 
دچار بيكاري اســت و آنها مجبورند با اين شرايط 

كنار بيايند.«

مسئوالن مدارس غيردولتي چه مي گويند؟
در وزارت آمــوزش و پرورش، مجتبــي زيني وند، 
معاون مدارس غيردولتي و سعيد صالح مديركل او 
در اين باره صحبت كرده اند. هر دوي آنها از والدين 
خواسته اند كه با مديران مدارس همكاري كنند و به 
آنها فرصت دهند. سعيد صالح در اين باره مي گويد: 
»فعاليت مدارس غيردولتي كه تعطيل نشد و آنها 
در فضاي مجازي آموزش هــا را دنبال كردند، پس 
چرا بايد بخشي از شــهريه پس داده شود؟« او به 
همشهري گفت: »والدين اجازه دهند وضعيت سال 
تحصيلي مشخص شود بعد درباره باقيمانده شهريه 

تصميم مي گيريم.«
مجتبي زيني ونــد، معاون وزير و رئيس ســازمان 
مدارس غيردولتي هم در اين باره مي گويد: »درباره 
حقوق معلمان كــه مديران را موظــف كرديم به 
موقــع آن را بپردازند اما درباره شــهريه باقيمانده 
دانش آموزان، پايــان خردادماه تصميم مي گيريم 
و به اطالع والدين مي رســانيم، چون به نظر ما سال 
تحصيلي تمام نشده و امكان ازسر گيري فعاليت ها 

وجود دارد.«
صحبت هاي مؤسسان مدارس غيردولتي و مديران 
وزارت آمــوزش و پرورش نشــان مي دهد فعال از 
بازگرداندن باقيمانده شهريه مدارس به خانواده ها 
خبري نيســت و والدين بايد تا اول مــرداد صبر 
كنند. اما جالب اينكه پيش ثبت نــام اين مدارس 
غيردولتي شروع شــده و حتي آموزش و پرورش 
استان ها در حال تصويب نرخ شهريه سال تحصيلي 

1400-1399 هستند.

اعتراض خانواده ها براي بازگشت شهريه مدارس غيرانتفاعي باال گرفته است

  مديركل مدارس غيردولتي: در پايان سال تحصيلي درباره باقيمانده شهريه تصميم مي گيريم
  مدير مدرسه: دستورالعملي براي بازگشت شهريه به ما ابالغ نشده است

شهريه هاي بي بازگشت
گزارش2

 گزارش »همشهري« از پشت پرده تعديل پرستاران
 در بيمارستان هاي خصوصي

اخراج در ميانه بحران
فهيمه محمدي

خبرنگار

يك ماه پيش مديرعامل يكي از بيمارستان هاي تهران از تعديل نيروي 
50درصدي پرســتاران خبر داد؛ درســت زماني كه بيمارستان هاي 
دولتي درگير پاندمي كرونا بودند. حاال در مقطعي كه به نظر مي رسد 
آمار مبتاليان به كرونا كاهش نسبي پيدا كرده، دوباره بحث بر سر تعديل 
پرستاران اوج گرفته است تا جايي كه تعدادي از پرستاران شاغل در 
بيمارستان هاي خصوصي شغلشان را از دست داده يا در آستانه بيكاري 

هستند، اما ماجرا چيست؟
در روزهايي كه بيمارستان ها بيش از هر زمان ديگري در حال پذيرش 
بيماران هستند و كرونا مسئله شماره يك كشور است، شنيدن خبر 
بيكاري پرستاران عجيب به نظر مي رســد. اتفاقي كه براي پرستاران 
افتاده، مربوط به گروهي است كه در بيمارستان هاي بخش خصوصي 
كار مي كنند. ششم ارديبهشت  امســال رئيس هيأت مديره انجمن 
بيمارســتان هاي خصوصي كشــور از بحران مالي 300بيمارستان 
خصوصي در كشور و ورشكستگي ۶ بيمارســتان در تهران خبر داد، 
درحالي كه پيش تر خليــل عليزاده، رئيس يكي از بيمارســتان هاي 
خصوصي تهران خبر از تعديل 50درصدي كادر بيمارستان و به عبارت 
ديگر ۶00 نفر از 1200نفر كادر درمان خود داده بود؛ سرنوشــتي كه 
بحران مالي بيمارستان ها آن را رقم زده و بيمارستان هاي خصوصي را 

هدف خود قرار داده است.
قاسم جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت پيش تر درباره تعديل نيرو 
در بيمارستان هاي خصوصي و ورشكستگي مراكز خصوصي گفته بود: 
»گزارشي از ورشكستگي بيمارستان هاي خصوصي و ميزان تعديل نيرو 
در آنها نداريم اما در زماني كه بسياري از كارگاه ها و كسبه نتوانسته اند 
وضعيت اقتصادي خوبي داشته باشند، حتما مراكز خصوصي درماني نيز 
متضرر شد ه اند، البته هيچ مطب و بيمارستان خصوصي تعطيل نشده 
كه بخواهيم آنها را بازگشــايي كنيم.« در همين رابطه پيگيري هاي 
»همشهري« نشان مي دهد بيشــتر نيروهاي تعديل شده مربوط به 

بخش هاي بيهوشي، پرستاري، اتاق عمل و بهياري بوده اند.

پرستاران چه مي گويند؟
ب.هاشمي، پرســتار يكي از بيمارســتان هاي دولتي تهران است. او 
كه دوستان پرســتار زيادي در بيمارســتان هاي خصوصي دارد، به 
»همشهري« مي گويد: »تعدادي از پرستاران بيمارستان آ...كه همه 
مي دانند االن دچار مشكل شده،   به دليل وجدان كاري و وضعيت كشور 
به طور داوطلبانه و بدون حقوق در بيمارستان به كار مشغول هستند 
و تعداد ديگري از پرستاران دوشغله ،خودشــان از يك شغل استعفا 
داده اند و حاال فقط در يك جا مشغول به كار هستند. اما ذهن ما بسيار 
مشغول شده و نگران امنيت شغلي مان هســتيم. وضعيت اقتصادي 
كشور بسيار آشفته است و با يك جا كاركردن، نمي توان قسط و اجاره 

خانه را پرداخت كرد.«
به گفته او، شماري از پرستاران به شرايط شغلي كه به آنها تحميل شده، 
اعتراض و حتي شكايت كردند اما  :»به جواب درستي نرسيديم و اين 

بالتكليفي روحيه بسياري از پرستاران را بسيار پايين آورده است.«
آنطور كه هاشــمي مي  گويد، تعــدادي از همكاران پرســتار او كه از 
بيمارستان هاي بخش خصوصي بيكار شــده اند،   به بيمارستان هاي 
دولتي مراجعه كرده اند و با آنها قرارداد سه ماهه بسته شده كه فعال در 
بخش  مراقبت هاي بيماران مبتال به كرونا كار كنند و احتماال با پايان 
يافتن اين بيماري يا كاهش تعداد مراجعان، دوباره بيكار مي شــوند. 
هاشمي همچنين درباره اشــتغال به كار تعدادي از پرستاران بخش 
دولتي در بيمارســتان هاي خصوصي مي گويد: »ما براي امرار معاش 
مجبور هستيم گاهي سه جا همزمان كار كنيم چون من و همسرم هر 
دو پرستار هستيم و تكليف زندگي مان مشخص نيست.« سليماني، 
پرستار ديگري است كه در يكي از بيمارســتان هاي اصلي پذيرش و 
درمان بيماران مبتال به كرونا كار مي كند و به »همشهري« مي گويد: 
»من هم در بيمارستان مسيح دانشوري مشــغول به كار بودم هم در 
بيمارستاني در محدوده تهرانپارس اما بعد از مدتي به من اعالم شد چون 
شما در بيمارستان مسيح دانشوري مشغول به كار هستيد و ممكن است 
ناقل باشيد، نمي توانيم با شما همكاري داشته باشيم. البته در مسيح 
دانشوري  استخدام رسمي نيستم. االن فقط در همان مسيح دانشوري 
مشغول به كار هستم. براي 4هفته فعاليت در بخش مراقبت هاي كرونا 
۶00هزار  تومان تا يك ميليون تومان به حقوقم اضافه شــد اما ديگر 

چيزي دريافت نكرده ام.«

قطع مزايا و كاهش حقوق 
محمد شريفي مقدم، دبير كل خانه پرستار هم با اشاره به اينكه پرستاران 
خط مقدم مقابله با كرونا بوده اند اما حمايتي از ســوي دولت براي آنها 
شــكل نگرفته، از ناديده گرفتن  زحمات پرستاران بخش هاي مختلف 
بيمارستان ها مخصوصا بخش خصوصي گاليه دارد. او كه در اين روزها 
اخباري مبني بر كم كردن حقوق و كارانه يا اضافه كاري پرســتاران را 
پيگيري مي كند، توضيح مي دهد: »پرســتاران شكايت دارند كه چرا 
امنيت شغلي شــان به خطر افتاده و وزارت بهداشــت به خاطر اينكه 
مستقيم با پرستاران كار نكند، شركت هاي واسطه اي را براي اين كار 
اختصاص داد. همه ما مي دانيم كه پرستاران استخدام رسمي نيستند، 
اين در حالي است كه در اين مدتي كه شــيوع بيماري كرونا جهان را 
درگير كرده  و حتي درمان قطعي هم براي رفع اين بيماري  هنوز كشف 
نشده، تعدادي از پرستاران ما با اينكه خودشان به كرونا مبتال شده اند 
يا ممكن است ناقل باشند، خانه نشين شــده اند و نمي توانند تا مدت 
زيادي حتي اعضاي خانواده خود را در آغوش بگيرند.« شــريفي مقدم 
ادامه مي دهد: »كادر درمان بسيار در معرض آسيب هستند و سالمت 
روان آنها به خطر افتاده است. عده زيادي از آنها دچار اختالالت رفتاري 
يا افسردگي شديد شده اند، به اين موارد از دست دادن شغل را هم اضافه 
كنيد.« پيش تر رئيس سازمان نظام پرســتاري هم نسبت به اخراج و 
تعديل نيروي بيمارستان هاي خصوصي به بهانه كرونا انتقاد كرده بود. 
محمد ميرزابيگي در نامه اي خطاب به ســعيد نمكي، وزير بهداشت 
نوشت: »هرچه ســريع تر مقرر فرماييد از مســئوالن بيمارستان هاي 
يادشده مواخذه به عمل  آيد كه چرا در اين شرايط كرونايي و فداكاري 
بي حد و مظلومانه پرستاران، با آنها اينگونه رفتار مي كنند؟ آن هم در 
بيمارستان هايي كه سال هاست از محل تالش و كوشش پرستاران عزيز 
و به مدد تعرفه هاي سنگين و چند برابري خدمات و مراقبت هاي سالمت، 
ميلياردها تومان سود و درآمد، عايد ســهامداران محترم و مسئوالن 
اينگونه بيمارستان ها شده است. به طوري كه انتظار مي رفت حتي اگر 
نياز باشد، نه تنها چند ماه بلكه سال ها، پرسنل خود را حمايت همه جانبه 
و به ويژه حفاظت مالي كنند. اكنون نه تنها اين اقدام را نمي كنند، بلكه 
در كمال تعجب و ناباوري هنوز 2ماه از موضوع كرونا نگذشته، به طور 
گسترده اي شروع به اخراج، تعديل و خانه نشين كردن پرستاراني كرده اند 
كه بهترين سال هاي عمر خود را در خدمت اين بيمارستان ها بوده اند.« 

يادداشت
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معلــم يكــي از مــدارس 
غيرانتفاعي: كل حقوق ما 
چقدر است كه دو سوم آن 
را هــم نمي دهيد؟ حقوق 
من 700هزار تومان بود كه 
شده 230هزار تومان! اين 
پول اينترنت گوشي موبايل 
من كه در ايــن مدت با آن 
درس داده ام نمي شود چه 
برسد خرج و مخارج زندگي

زنان و مردان روز واقعه

 بيشــترين واژه اي كه همه جا 
از گوگل گرفته تا گفت وگوي 
روزانه مردم به گوش شنيده و 
ديده مي شود، كروناست. كسي در جامعه شهري نيست 

كه چهره كرونا را نشناسد و از عواقب آن نداند.
كرونــا و پيامدهايش،  اين درگيري گســترده آنقدرها 
كه همگان در ابتدا مي  انديشــيدند، ناگهان ظاهر نشد. 
اخطارهــا از چندي قبل آغاز شــده بود، اما كســي يا 
نمي خواست ببيند يا وقوع آن را به اين زودي، پيش بيني 
نمي كرد. آنان كه از تخريب محيط زيســت مي گفتند 
و آنهــا كه انــكار كردنــد و اقتصاد را مقــدم بر حفظ 

محيط زيست دانستند.
نزديك ترين مثال اين گفت وگو كه بيشتر به درگيري 
مي ماند تا گفت وگو، بين نوجوان 15ساله و وزير اقتصاد 
يك ابر قدرت در كنفرانس داووس رخ داد. در كنفرانس 
اخيــر داووس، اســتيون منوچين، وزيــر خرانه داري 
آمريكا وقتي با توصيه گرتا تونبرگ )نوجوان ســوئدي 
فعال جنبش حفظ محيط زيست( براي توقف استفاده 
از سوخت هاي فسيلي مواجه شــد، از گرتا خواست تا 
پس از تحصيل در رشــته اقتصاد صحبــت كند. آقاي 
منوچين در توصيه خود بي توجه به ناخودآگاهش، گرتا 
و نسلي نوجوان و جوياي نام را به سكوت و تحصيل در 
دانشــگاه هايي فرا مي خواند كه در آنجا به دانشجويان 
مي آموزند كه در اقتصاد به ويژه از نوع نئوليبراليستي، 
محيط زيســت در اولويت اول نيســت و توانايي علمي 
مي تواند تمامي حوادث ناشي از دخالت بي اخالقي در 

طبيعت را مهار كند.
شايد اين نسل با دانشــگاه رفتن، متقاعد شوند دست 
از ســر اقتصادداناني كه هژموني اقتصاد فرصت طلب 
را مي گسترانند، بردارند. اما ظاهرا اينگونه هم نيست؛  
كرونا آمد و بر ســر جهاني كه اقتصاد نئوليبرالي در آن 
حرف اول را مي زند و به محيط زيست بي تفاوت است، 
آوار شد. جهاني كه حال از سر استيصال، به هر روشي 
متوسل مي شود. مواجهه شوك آور به حدي رسيده كه 
رئيس آقاي منوچين)ترامپ(، به مردم توصيه مي كند 
براي امان از كرونا، مواد ضد عفوني بنوشــند يا تزريق 

كنند.
اما در اين بازي مرگ و زندگي، كرونــا و تبعات منفي 
آن يكه تاز نيســت. پزشكان و پرســتاران بسياري كه 
شــب قبل از ظهور كرونا تنها به وظايف درماني خود 
مي پرداختند با صداقت به صف مبارزه پيوستند و كار 
مي كنند. الگوهاي جديد مبارزه و قرنطينه را ترويج و با 
اخطارهاي بموقع دولت هاي خود را وادار به برنامه ريزي 
صحيح كردند. زماني تيغ دانشمندان علوم اجتماعي و 
ويروس شناس ها و پزشكان در جامعه مي برد، كه اقتدار 
علمي پديد آمده باشد.كرونا اين اقتدار را بيش از گذشته 
پيش چشم همگان گذاشت و نبودش را با فاجعه همراه 
كرد. ديگر نمي توان با توســل به جــادو از پس چنين 
بيماري برآمد. در هند مرتاضان و جادوگران به قرنطينه 
رفتند و پزشــكان به جاي آنان در كوچــه و خيابان و 

خانه ها به دنبال كرونا گشتند.
 اينجاست كه پزشكان، پرســتاران و دانشمندان ارج و 
قرب مي يابند، تا روش هاي درمــان را بيابند. آمارهاي 
كشتار كرونا در كشور آلمان نسبت به ساير كشورهاي 
اروپايي، كمتر است. زيرساخت هاي بهداشتي و دانش 
روز پزشكي و همكاري بين المللي به كمك آمده است. 
اما در اين ميان به نامي هم بر مي خورديم؛ كريســتين 
دروستن، دانشمند ويروس شناسي كه در كشف ويروس 
سارس نقش داشت. او بودكه چندي پيش از پرواز كرونا 
به آلمان تحقيقاتش را آغاز كرد. دولت را آگاه كرد و با 
ديگر همكاران خود طرح مبارزه با كرونا را نوشت و به 
دولت تقديم و دولت هم گوش شــنوا بــه اين موضوع 

سپرد و آن را اجرا كرد.
دروستن مي دانست كه مؤثرترين سالح در مقابل كرونا، 
سالح قديمي دوران قرون وسطي اســت؛ قرنطينه. و 
البته اقتصاددانان و دولت آلمان بايد اين طرح را مقرون 
به صرفه مي كردند و كردند. كرونا خواهد رفت، نمي تواند 
بشر را به تمامي از پاي درآورد، اما توانست توجه ها را به 
مسائل محيط زيست و اشاعه بيماري هاي واگير بيشتر 
كند. اين روزها همگان از شــعر ســعدي در همياري 
مي گويند اما اين انديشــمند بزرگ، شعر ديگري هم 
دارد كه در زبان فارسي ضرب المثل شده است، كه بايد 
به آن هم نگاه كرد و دقت: عالج واقعه پيش از وقوع بايد 
كرد/ دريغ سود ندارد چو رفت كار از دست / به روزگار 
سالمت سالح جنگ بساز / وگرنه سيل چو بگرفت، سد 

نشايد بست.

سعيد سفيري
كارشناس مسائل اجتماعي

كارنامه غيرشفاف
و اما بحران كرونا كه مدارس را به تعطيلي كشانده و بسياري از مسئوالن  ادامه از 

در موضوع » آموزش هاي مجازي« و مطابق معمول، سرنا را از سر گشادش صفحه اول
مي نوازند كه شباهتي با نسخه اصلي اش در كشورهاي موفق در اين حوزه ندارد و وضعيت را در 

مدارس غيرانتفاعي پيچيده تر و مبهم تر كرده است.
از آنجا كه » اقتصاد« زير سيستم آموزش خصوصي تابع سيستم كالن تر آموزش و پرورش است 
و هنوز به درستي و براساس معيارهاي علمي و جهاني تعريف و تبيين و فرمول هاي جاري بر آن 

شفاف سازي نشده، در قضيه كرونا اين چالش ها و چاله ها عيان تر و عميق تر شد.
براي تحليل اين موضوع بايد كمي عقب تر رفت.فشاري كه اواخر دهه ۶0از ناحيه 18ميليون 
دانش آموز در سال هاي اوليه پس از جنگ بر پيكره آموزش و پرورش وارد شد مشوق تاسيس 

مدارس غيرانتفاعي شد.
قرار بود اين مدارس باري از دوش دولت بردارند و ضمن ارائه يك الگوي صحيح از آموزش هاي 
مؤثر و كاربردي موجب توليد رقابت سازنده و پيش رونده با مدارس دولتي و در نهايت موجب 

و موجد ارتقاي سيستم و بهره وري در آن شوند.
اخباري كه پس از تعطيلي مدارس بر اثر كرونا مي رســد آن اســت كه معلمان اين مدارس 

برخالف مدارس دولتي حتي از دريافت حقوق خود نيز محروم اند.
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كيوسك

 شمار قربانيان كرونا از مرز 250هزار نفر 
گذشــته و اين ويروس جان ســخت  گزارش

همچنــان جــان آدم هــا را مي گيرد؛ 
وضعيتي كه ضرورت توليد واكسن را اجتناب ناپذير و 
كشــورها را براي نخســتين بار مجبور به همكاري با 

يكديگر در اين زمينه كرده است.
سران بيش از 30كشور جهان و 10نهاد بين المللي و 
بنياد خيريه عصر دوشنبه در يك كنفرانس ويدئويي 
به ميزباني اتحاديه اروپا گرد هم آمدند و براي نخستين 
بار در جهان براي حمايت از پروژه هاي ساخت واكسن 
كرونا گلريزان كردند. همانگونــه كه انتظار مي رفت، 
دونالد ترامپ غايب بزرگ اين نشست بود، تا ديگران 
در غياب او بيش از 8ميليارد دالر براي اين پروژه بزرگ 

بين المللي هزينه كنند.
سران كشورهاي مختلف در چهارگوشه جهان از ژاپن 
گرفته تا كانادا، از اســتراليا گرفته تا نروژ، در سخنان 
كوتاه چند دقيقه اي بــر ضرورت همكاري بين المللي 
براي ريشه كني اين بحران جهاني تأكيد كرده و ميزان 
كمك دولت هاي خود را اعالم كردند. مبالغ مختلفي 
از سوي دولت ها اعالم شــد؛ از روماني كه اعالم كرد 
به دليل وضعيت نامناسب اقتصادي تنها 200هزار دالر 
كمك مي كند، تا كانادا كه 850ميليون دالر و نروژ كه 

يك ميليارد و 100ميليون دالر كمك كردند.
طي بيش از 4ماهي كــه از آغاز بحران كرونا در جهان 
مي گذرد، تمام كشــورها به تنهايي بــه جنگ با اين 
ويروس رفته انــد و اقدام اخير، اقدامي بي ســابقه در 
زمينه همكاري بين المللي براي مبارزه با اين ويروس 
تلقي مي شــود. آلمان كه به دليل ممنوعيت صادرات 
دستگاه هاي تنفسي و تجهيزات مراقبتي در هفته هاي 
اول شــيوع كرونا، هدف انتقادهاي شديد قرار گرفته 
بود، با پرداخت 573ميليون دالر، كمك زيادي به اين 
اقدام جهاني كرد. آنگال مــركل، صدراعظم آلمان، در 
ســخنانش گفت كه اين حركت نشان مي دهد اغلب 
كشورهاي جهان پذيرفته اند كه اين يك بحران جهاني 
بوده و نيازمند مقابله در سطح جهاني است. فرانسه نيز 
542ميليون دالر پرداخت كرد. مكرون در ســخنان 
خود، غيبت آمريكا را از نظر دور نداشت و تأكيد كرد 
كه نبود اين كشور، مشكلي براي توليد واكسن كرونا 

ايجاد نخواهد كرد.
اين اقدام نه تنها براي كشــورهاي جهان، بلكه براي 
اتحاديه اروپــا نيز از اهميت بســيار بااليي برخوردار 
است. اين ســازمان طي ماه هاي اخير هرگز نتوانسته 
است ميان 27كشور عضو، هماهنگي و همكاري الزم 
در مبارزه با كرونا را ايجاد كند؛ نتيجه، از دست رفتن 
اعتبار اين ســازمان نزد كشــورهاي اروپايي و ديگر 
كشورهاي جهان بوده است. مقام هاي كميسيون اروپا 
اما سعي كردند با برگزاري اين نشست، اعتبار از دست 
رفته را بار ديگر احيا كنند و با كمك به ساخت واكسن 
بيماري، در تاريخ جهان ماندگار شــوند. اين سازمان 
همچون نروژ با پرداخت يــك ميليارد و 100ميليون 

دالر، باالترين رقم پرداختي را به خود اختصاص داد. 
طبق اعالم مقام هاي اتحاديــه اروپا، پول جمع آوري 
شده طي 2سال براي حمايت از پروژه هاي متعددي كه 
در آزمايشگاه هاي مطرح جهان براي ساخت واكسن 

كرونا در جريان است هزينه خواهد شد.
جداي از كشــورها، سازمان بهداشــت جهاني نيز به 
نمايندگي از سازمان ملل در اين گلريزان حضور داشت. 
آمريكا يك ماه قبل ضمن زير سؤال بردن مديريت اين 
سازمان در بحران كرونا، بودجه كمكي خود را به اين 
نهاد بين المللي قطع كرد. بنيــاد خيريه بيل و مليندا 
كه توسط بيل گيتس و همسرش بنيان گذاشته شده 
نيز با پرداخت مبلغ 100ميليــون دالر نام خود را در 
فهرست خيرين به ثبت رساند. مدونا، خواننده معروف 
آمريكايي نيز با پرداخت يك ميليون دالر، براي ساخت 

واكسن كرونا در كنار ديگران قرار گرفت.

آمريكا همچنان تك رو
دانشمندان زيادي در سراسر جهان مشغول كار روي 
واكسن ويروس مرگباري هستند كه زندگي را به كلي 
براي مردم مختل كرده است. اغلب دانشمندان حتي 
نتيجه مطالعات خود را دائما با ديگران به اشــتراك 
مي گذارند. آمريكا اما مسير ديگري را در پيش گرفته 
است. حدود 2 ماه قبل، دولت آلمان با اعتراض شديد به 
آمريكا، از تالش دولت اين كشور براي خريد انحصاري 
واكسني خبر داد كه يك شــركت آلماني در حال كار 
روي آن اســت. دولت آلمان اعالم كرد، هر واكسني 
توليد شــود، بايد در اختيار همه كشــورهاي جهان 
قرار گيرد. همان زمان بود كه كميسيون اروپا از ترس 
تزريق پول از سوي آمريكا به شركت آلماني كيوروك، 

85ميليون دالر بودجه در اختيار آن قرار داد.
روزنامه نيويورك تايمز به نقل از برخي مقام هاي دولتي 
آمريكا نوشته اند كه اين كشــور قصد دارد به صورت 
مستقل، مطالعه براي ســاخت واكسن كرونا را دنبال 
كند. بر اين اســاس، گفته شده است كه دولت آمريكا 
تاكنــون 2ميليارد و 600ميليون دالر براي ســاخت 
واكسن هزينه كرده اســت. به نوشته نيويورك تايمز، 

شــركت هاي آمريكايي نيز تا به اينجا 7ميليارد دالر 
براي ساخت واكسن كمك مالي كرده اند.

رويكرد دولت آمريكا در بحران كرونا، براســاس شعار 
»اول آمريكا« دونالد ترامپ، نجات اين كشور به تنهايي 
از مهلكه بوده است. شــايد يكي از داليل اصلي اقدام 
اروپايي ها در جمع آوري پول براي ســاخت واكسن، 
همين تك روي هاي دولت دونالد ترامپ بوده اســت. 
اروپا نگران اســت آمريكايي ها به واكسن كرونا دست 

پيدا كنند اما آن را در اختيار ديگران قرار ندهند.

چيني ها، جلوتر از ديگران
براي برخي كشورهاي جهان، چين متهم رديف اول 
بحران كروناســت. آنها معتقدند؛ تعلل اين كشور در 
اعالم شــيوع اين ويروس و ميزان خطرناك بودن آن، 
باعث شد تا كرونا خيلي زود به همه كشورهاي جهان 
سرايت پيدا كند و جان بسياري را بگيرد. چيني ها در 
نشست اتحاديه اروپا در سطح سفير حضور داشتند، اما 

هيچ مبلغي به اين پروژه جهاني كمك نكردند.
چين هم مثل آمريــكا، راه خود را در توليد واكســن 
رفته اســت. دولت چيــن اما برخــالف آمريكا قصد 
دارد با توليد واكســن قبل از ديگران و با ارسال آن به 
كشورهاي جهان، قدري از فشاري كه متوجه اش است 
را كم كند. 4شركت چيني روند آزمايش واكسن هاي 
توليدي خود روي انســان را آغاز كرده اند و به زودي 
درصورت مثبت بــودن آزمايش ها، وارد مرحله توليد 
انبوه مي شــوند. آنها به همين دليل، جلوتر از ديگران 

قرار دارند.
توليد واكسن از ســوي چيني ها پايان ماجرا نيست. 
چين ابتدا بايد اعتماد از دست رفته در مورد داروها و 
واكسن هاي توليدي خود را هم نزد مردم چين و هم 
نزد مردم ديگر كشورهاي جهان احيا كند. 2سال قبل، 
زماني كه مردم در چين متوجه واكسن هاي بي كيفيتي 
شدند كه در بيمارستان ها به كودكان آنها تزريق شده، 
دولت با يك بحران پيش بيني نشده مواجه شد. اكنون 
حتي خود چيني ها هم ترجيح مي دهند از واكسن هاي 

خارجي استفاده كنند.

اتحاديه اروپا، آمريكا و چين، رقابت براي توليد واكسن ويروس كرونا را آغاز كرده اند
رقابت 3قدرت جهاني براي ساخت واكسن كرونا قربانيان خاموش قرنطينه

براساس گزارش هاي منتشرشده، ميزان خشونت خانگي عليه زنان در دوران قرنطينه در 
خاورميانه افزايش چشمگيري داشته  است

در روزگار سيطره رســانه ها و ابزارهاي قدرتمند 
ارتباط جمعــي، باز هم رنــج و دردهاي روزمره خاورميانه

انسان ها از چشم افكار عمومي دور است؛ چراكه 
اين واقعيت هاي تلخ در مقابل بحران هــاي فراگير اقتصادي و 
سياســي، مجال چنداني براي خودنمايي در رسانه هاي بزرگ 
ندارد. با اين حال چنين واقعيت هاي سياهي، اگرچه در سايه و 
دور از چشم رسانه ها، همچنان بخشي جدايي ناپذير از جهان ما 
هســتند. قرنطينه و محدوديت حضور اجتماعي در بسياري از 
شهرهاي جهان، فضاي جديدي را در مناسبات عمومي، رسانه ها 
و حتي شبكه هاي اجتماعي خلق كرده است. بسياري اين روزها 
تالش دارند مردماني را كه ناچار به خانه نشيني شده اند سرگرم 
كنند. شبكه هاي اجتماعي هم پر است از پيشنهادهاي سخت و 
ســاده براي گذراندن بهتر دوران قرنطينه! امــا در اين ميان، 
هستند انسان هايي كه قرنطينه بر رنج و دردشان افزوده است؛ 
آن هم در شرايطي كه كسي صدايشــان را نمي شنود. به گفته 
سازمان حمايت از حقوق زنان در لبنان، خشونت عليه زنان در 
دوران قرنطينه تا 40درصد نســبت به شــرايط عادي افزايش 
داشته اســت. مشــابه اين آمار را با درصدهايي بيشتر و كمتر، 
نه تنها در ديگر كشورهاي عربي منطقه، بلكه حتي در كشورهاي 

پيشرفته تري همچون اروپا نيز مي توان مشاهده كرد.
عليا عواضه، فعال لبناني حقوق زنان در اين باره به شبكه العربيه، 
مي گويد: سازمان هاي مرتبط در تالش هستند با اقداماتي نظير 
معرفي خط تلفن 24ساعته براي گزارش موارد خشونت خانگي 
از شــدت اين پديده در دوران قرنطينه بكاهند، با اين حال اما 
تعليق بخش عمده فعاليت هاي دولتي و غيردولتي به دليل شيوع 

ويروس كرونا كار را براي همه سخت كرده است.
به گفته منابع محلي در تونس، ميزان گزارش موارد خشــونت 
خانگي عليه زنــان از ابتداي قرنطينه تا كنــون 5برابر افزايش 
داشته است. لينا بن مهني، فعال حقوق بشر تونسي در اين باره 
به روزنامــه العربي الجديد مي گويد: وضعيــت زنان در معرض 
خشــونت طي اين مدت به قدري نگران كننده شده كه برخي 
مقامات دولتي وعده داده اند اماكن مشخصي را براي قرنطينه 
جداگانه اين زنان آماده كنند. از ســوي ديگر در شــبكه هاي 
اجتماعي اين كشور كمپين هايي به راه افتاده كه از شهروندان 
مي خواهد درصورت اطالع از وقوع خشونت عليه زنان در ميان 
همسايگانشان بي تفاوت نمانده و فورا مداخله كنند. با اين حال، 
روشــن نيســت چنين فراخوان هايي در جامعه تونس يا ديگر 
جوامع سنتي منطقه تا چه اندازه مورد استقبال مردم قرار گيرد.
فضاي اجتماعي متفاوت كشورهايي نظير لبنان يا تونس نسبت 
به ديگر بخش هاي جهان عرب موجب شــده صــداي زنان در 
معرض خشونت و حاميانشان دســت كم در سطح شبكه هاي 
اجتماعي اين كشورها بيشتر شنيده شــود؛ واقعيتي كه هرگز 
به معناي وجود نســبتي كمتر از خشــونت عليه زنان در ديگر 
كشورهاي عربي نيســت. درواقع مي توان گفت فهم اين پديده 
در جوامع بســته تر، صرفا نيازمند بررسي و خوانشي دقيق تر از 
واقعيت هاي زير پوست اين جوامع است. براي مثال، اگرچه اين 
روزها مقاله يا حتي گزارشي معتبر از خشونت عليه زنان در اردن 
وجود ندارد اما جست وجوي نام »ايمان الخطيب«، زن 36ساله 
اردني براي درك ابعاد بحران كافي است. او كه چند سالي است 
از همســر خود جدا شده، هفته گذشته با انتشــار ويدئويي در 

فيس بوك از خشونت شديد برادرانش عليه خود و فرزندش در 
ايام قرنطينه سخن گفته و به اين ترتيب از مردم و البته مقامات 
دولتي درخواست كمك كرده است. بررســي بازتاب هاي اين 
ويدئو در شبكه هاي اجتماعي، بيانگر وجود موارد مشابه فراوان 
در ميان زنان و دختران اردني است؛ مواردي كه در اكثر موارد 

حتي تا مرز ثبت يك گزارش رسمي هم پيش نمي روند.
جالب آنكه به اســتثناي داده هاي نامعتبر )غير قابل پيگيري 
و راســتي آزمايي( در شــبكه هاي اجتماعي، نشانه هاي قابل 
ارجاع خشــونت عليه زنان در عربستان ســعودي از كشوري 
نظير اردن هم سخت تر يافت مي شــود؛ درحالي كه وضعيت 
حقوق زنان در اين كشــور براي افكار عمومــي تا حد زيادي 
شناخته شده است. با وجود اين اما # ليش_مابلغت )چرا اعالم 
نكردي( هشتگي است كه طي روزهاي گذشته چندين بار در 
توييتر عربي )سعودي( ترند شده و توجه مخاطبان اين شبكه 
اجتماعي را به خود جلب كرده است. زنان سعودي با استفاده 
از اين هشــتگ ضمن بيان تجربيات خود از خشونت خانگي، 
آزار جنسي از سوي محارم يا حتي تجاوز، يكديگر را براي ثبت 
شكايت رسمي و پيگيري حقوقشان تشويق مي كنند؛ اگرچه 
اين فراخوان ها هم با توجه به آمار غيرواقعي خشونت عليه زنان 
در نهادهاي دولتي عربســتان، مورد استقبال زنان اين كشور 

قرار نگرفته است.
علياء الهذلول، خواهر فعال مشهور سعودي حقوق زنان، لجين 
الهذلول كه طي 3سال گذشــته در زندان بوده، درباره داليل 
عدم اقبال زنان ســعودي به چنين فراخوان هايي مي نويســد: 
فرهنگ ســنتي و رفتارهاي دولت، 2 عامل اصلي ترس زنان از 
گزارش خشــونت هاي صورت گرفته عليه آنهاست. از يك سو 
زنان نســبت به قضاوت جامعه و تغيير جايــگاه قرباني و ظالم 
احساس ترس و نگراني دارند، از سوي ديگر نيز اعتمادي نسبت 
به همراهي نهادهاي مسئول با زنان عليه فشارهاي خانگي وجود 
ندارد؛ آن هم در شرايطي كه بسياري از فعاالن سعودي حقوق 
زنان به رغم مواضع رسمي وليعهد، طي سال هاي اخير دستگير 

و زنداني شده اند.
مشخص نيست بحران كرونا و به تبع آن، سياست هاي قرنطينه 
و محدوديت حضور اجتماعي شهروندان تا چه زمان ادامه دارد 
اما از هم اكنون مي توان با قاطعيت گفت كه افزايش خشــونت 
عليه زنان، پيامدهاي بلندمدتي براي خانواده ها و جوامع عربي 

و البته غيرعربي به دنبال خواهد داشت.

  هزينه كرونا )براي استراليا(: 
4ميليارد دالر در هفته

  ترس پنهان در آمريكا؛ تلفات 
روزانه ويروس ممكن است به زودي 

دو برابر شود

   تقدير ترامپ از ايالت ها به 
خاطر بازگشايي؛ حتي بدون وجود 

دستورالعمل احتياطي

   ايالت هاي آمريكا به دنبال كاهش 
محدوديت هاي خانه هاي سالمندان 

هستند

   خشم از برنامه دولت براي كاهش 
تعطيلي ها؛ وضعيتي كه جان كارگران 

را به خطر خواهد انداخت
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جنگ رسانه اي با تركيه براي پنهان كردن مشكالت داخلي 

محمدبن ســلمان، وليعهد جوان 
عربستان سعودي به اميد پنهان تركيه

كردن مشكالت داخلي، تنش ها با 
تركيه را افزايش داده و اين بار جنگي رســانه اي 

عليه اين رقيب منطقه اي به راه انداخته است. 
جنگ رسانه اي بين عربستان سعودي و تركيه در 
هفته هاي اخير به شدت باال گرفته و بعد جديدي 
به خصومت متقابــل اين دو رقيــب منطقه اي 

داده است.
به گزارش العربي الجديد، عربســتان در ابتداي 
آوريــل ) ماه گذشــته(، دسترســي بــه برخي 
سايت هاي خبري تركيه ازجمله خبرگزاري هاي 
رســمي تي آر تــي و آناتولــي را مســدود كرد. 
هرچند رســما هيچ توضيحي براي فيلتر كردن 
اين ســايت ها ارائه نشــده، چند روز پيش از آن 
حســاب هاي جعلي در فضاي مجــازي و برخي 
روزنامه نگاران سعودي خواستار فيلتر اين سايت ها 
شده بودند. برخي، اين سايت ها را »مزدوران قطر 

و اخوان المســلمين« خوانده بودنــد. آنكارا هم 
در اقدامي متقابل برخي ســايت هاي سعودي و 

اماراتي را فيلتر كرد.
يوسف اريم، سردبير تي آر تي ورلد درباره اين اقدام 
عربستان گفته اســت: »اين كار جنگ رسانه اي 
است؛ يك جنگ رسانه اي يك طرفه. اقدام تركيه 
تنها به منظور رعايت اصول ديپلماتيك اســت. 
ســعودي ها وقت و انرژي زيادي بــراي مقابله با 
تركيه گذاشــته اند اما براي آنــكارا، رياض يك 
اولويت نه چندان مهم در سياست خارجي است.«

كوئنتين ده پيمودان، تحليلگر مسائل خليج فارس 
و تركيه معتقد اســت كه تركيه تهديدي براي 
عربستان است: »تركيه بيشتر از كشورهاي ديگر 
و حتي بيشتر از ايران براي عربستان سعودي يك 
تهديد به شمار مي رود. عربســتان به خوبي اين 
مسئله را مي داند و از هر روشي براي عقب راندن 
تركيه اســتفاده مي كند. برخــي از اين روش ها 
توسل به روحانيون براي حمله به تركيه يا حتي 
ممنوع كردن سريال هاي تركيه اي است.« روابط 
بين عربســتان و تركيه از بحران سال 2017در 
خليج فــارس و اوج گيــري محمدبن ســلمان و 

انتصاب او به عنوان وليعهد تيره شــده اســت. با 
وجود روابط حسنه اي كه زماني بين ملك سلمان 
و رجب طيــب اردوغان وجود داشــت، رويكرد 
منطقه اي متفاوت آنكارا و رياض آنها را در مقابل 
هم قرار داده است. از زمان قدرت گرفتن محمد 

بن سلمان، اين شكاف بيشتر هم شده است.
قصابي جمال خاشقجي در كنسولگري عربستان 
در استانبول، بعد جديدي به درگيري هاي موجود 

بين دو كشور داد.
اريم معتقد است مشكل عربستان با رسانه هاي 
تركيه، از قتل جمال خاشــقجي تشديد شد: »از 
نظر سعودي ها رســانه هاي تركيه اي يك تهديد 
هســتند؛ به خصوص پوشــش آنها از تحقيقات 
درباره خاشقجي. پادشاهي سعودي اميدوار بود 
سيرك حقوقي تيره و تاري كه در اين پرونده به 
راه انداخته بود نقطه پايان ماجرا باشد اما ترك ها 
به دنبال پروســه حقوقي خود هســتند. روايت 
رســانه هاي تركيه از اين رويداد، در تضاد آشكار 
با چيزي است كه سعودي ها تالش مي كنند در 

خانه خلق كنند.«
در اوج گيري بحــران كرونــا، صحبت هاي يك 

سرلشــكر بازنشســته تنش هاي بيــن تركيه و 
عربستان را دوباره به اوج رساند. او در گفت وگو با 
شبكه سعودي24 از شهروندان سعودي خواست 
تا به تركيه نروند چون اردوغان مي خواهد ويروس 
را از طريق آنها به عربستان سعودي بفرستد. در 
مقابل وزير كشــور تركيه عربستان را متهم كرد 
كه واقعيت را درباره بحران كرونا در اين كشــور 

به دنيا نمي گويد.
اين سرلشگر بازنشسته معتقد است هر دو كشور 
در اين بازي سهمي همسان دارند: »سعودي ها 
تصويري تاريك از تركيه ارائه مي دهند. آنها روابط 
سياسي خود را با دشــمنان سياسي تركيه مثل 
بخش يوناني نشين قبرس تقويت كرده اند. البته 
مقامات تركيه هم با افشاي اطالعات درباره مرگ 

خاشقجي،  لطمه زيادي به سعودي ها زدند.«
با وجود اين انگيزه ها، حمله رسانه اي سعودي ها 
به تركيــه در زماني شــروع شــده اســت كه 
محمدبن ســلمان با مشــكالت داخلي زيادي 

درگير است.
در ابتداي مــارس، تعدادي از اعضــاي خاندان 
ســلطنتي، ازجمله يكــي از بــرادران و يكي از 

برادرزاده هاي ملك ســلمان بازداشــت شدند. 
كمي بعد از آن، سعودي ها به جنگ با روسيه براي 
تعيين قيمت نفت روي آوردند. افت بي ســابقه 
قيمت نفت و سياســت هاي نفتي ســعودي ها، 
دونالد ترامپ، تنها متحد غربي محمدبن سلمان 
را آزرده كرد و بدتر از همه اينها،  همه گيري كرونا، 
برگزاري مراسم حج را كه درآمدي هنگفت براي 
عربســتان به همراه دارد، با ترديد جدي روبه رو 
كرده است. از زمان قتل خاشقجي و ناكامي براي 
مهار تهديدهــاي ايران، شــاهزاده ها و نخبگان 

تجاري بيشتري در عربســتان از توانايي وليعهد 
براي اداره امور كشــور ناراحت، ناراضي و حتي 
نگران شده اند. در چنين شرايطي، افزايش تنش ها 
عليه تركيه، ابزار مناســبي بــراي تقويت حس 
وطن دوستي در عربســتان و جلب حمايت براي 

محمدبن سلمان است.
با اين حال اين سياســت مي تواند تغيير رويكرد 
در آينــده را پيچيده تر كنــد و در ميانه افزايش 
مشكالت داخلي، بر مواضع منطقه اي و بين المللي 

عربستان سعودي تأثير بگذارد.

خشــونت خانگي بايد متوقف شــود. قرنطينه به معناي 
بازداشت نيست.

سياوش فالح پور
خبرنگار

محمدامين خرمي
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار

ترامپ 
هفته هاست كه 

تالش می كند 
با اتهام زنی به 

چين و سازمان 
بهداشت جهانی، 
توجهات جهانی 
از تالش متمركز 

برای مقابله با 
كرونا را منحرف 

كند



آنان كــه خاك را بــه  نظر كيميــا كنند
آيا بود كه گوشــه چشــمي بــه ما كنند

دردم نهفتــه بــه ز طبيبــان مدعــي
باشــد كه از خزانــه غيبــم دوا كنند

مشاهده خرس قهوه اي پس از 150سال
گاليسيا: يك خرس قهوه اي بــراي نخستين بار طي ۱۵۰سال 
گذشته در پارك ملي اينورنادرو در شمال غربي اسپانيا مشاهده 
شد. به گزارش يورونيوز، گروه تصويربرداري يك فيلم سينمايي 
موفق به ثبــت تصاوير اين خرس قهوه اي شــده اند. پارك ملي 
اينورنادرو در منطقه اي ناهموار و كم جمعيت از استان اورنسه در 
بخش خودمختار گاليسيا واقع شده است. اين حيوان گوشه گير 
در تابستان تا ۱۸۰ كيلوگرم چربي ذخيره مي كند و به نظر مي رسد 

به دليل خلوتي ناشي از كرونا به اين منطقه آمده بود.

توزيع 6ميليون ماسك در مترو اسپانيا
مادريد: شهرونداني كه از وســايل حمل ونقل عمومي شهر 
مادريد اسپانيا استفاده مي كنند، بايد حتما ماسك بر صورت 
داشته باشند، از اين رو بيش از 6ميليون ماسك بين مسافرها 
توزيع شد. روز گذشته، مرحله صفر از 3مرحله خروج تدريجي 
اسپانيا از وضعيت قرنطينه آغاز شــد. به گزارش بي بي سي، 
مقام هاي اين كشــور درنظر دارند به شكل تدريجي زندگي 
را در اين كشــور به حالت پيش از شيوع بيماري كوويد-۱۹ 

بازگردانند. 

ماسك  نژادپرستانه يك آمريكايي
كاليفرنيا: صاحب يك فروشگاه به دليل استفاده از كاله سفيدي 
كه نماد  نژادپرستي در آمريكاست، مورد انتقاد قرار گرفت. به 
گزارش لس آنجلس تايمز، پس از اجباري شــدن اســتفاده از 
ماسك در برخي اماكن عمومي، اين مرد كالهي سفيد و نوك تيز 
با نام Ku Klux Klan  بر سر گذاشت و سپس مشتري هايش به 
شكل چشمگيري كاهش يافتند. در اوج فعاليت هاي انجمن هاي 
ضد  رنگين پوســت هاي آمريكا، افرادي كه اين كاله ها را بر سر 

مي گذاشتند، دست به اعدام رنگين پوستان مي زدند.

دعواي مجازي هنرپيشه ها  در قرنطينه
نيويورك: بدلكاري نيوزيلنــدي در شــبكه اجتماعي با 
شركت هنرپيشه  هاليوود دعواي دســته جمعي صوري راه 
انداخت. به گزارش اسپوتنيك، زوي بل )Zoe Bell ( براي 
رفــع بي حوصلگي در زمان خانه نشــيني مرتبط با شــيوع 
كروناويروس، چاره ديگري به نظرش نرســيد. او به دوربين 
نزديك مي شود و مشــتي حواله آن مي كند. اين ضربه گويي 
به صورت لوسي الئولس، ستاره سريال » ملكه جنگجويان« 

مي خورد و او جواب بدلكار را مي  دهد.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: يمتحن الّرجل بفعله ال بقوله؛  
 آزمايش مي شود مرد به كردارش و نه به گفتار.
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نقدي براي تمام فصول
درگذشت نجف دريابندري، بهانه اي 
شد )اين بار با افسوس و تأسف( براي 
يــادآوري مجدد و موكــد جايگاه 

بي بديــل چهره اي كــه فقط 
مترجم نبــود و جمله معروف 
»او خــود به تنهايي يك نهاد 
بود« در مورد دريابندري هيچ 

نشــاني از اغراق ندارد. اين را بي كم و كاست كارنامه 
دريابندري مي گويد. درباره اش روزنامه ها زياد نوشتند 
و باز هم خواهند نوشت. اين نوشــته اشاره اي است 
كوتاه به معدود مقاله هاي سينمايي نجف دريابندري. 
مترجم تاريخ ســينماي آرتور نايت )كــه هنوز هم 
اميركبير آن را تجديد چاپ مي كند( منتقد ســينما 
نبود و »قيصر« تنها فيلمي بود كــه او را مجاب كرد 

درباره اش بنويسد. 
مقالــه »قيصر پس از 2۰ســال سياه مشــق« چاپ 
شــده در روزنامه كيهان به تاريــخ ۵ بهمن ۱34۸، 
كنار نوشته هاي ابراهيم گلســتان و فريدون هويدا، 
نشــانه اي مهم از تأييد فيلم كيميايي، توسط جريان 
روشنفكري اســت. ميان مقاله هاي فراواني كه زمان 
اكران قيصر نوشته شــد، مطلب دريابندري اهميت 
ويژه اي داشــت. مقاله اي كه با بياني نســبتا صريح، 
به اعتراض اجتماعي كاراكتر قيصر اشــاره مي كرد و 
مي شود گفت مقاله قيصر بعد از 2۰سال سياه مشق، از 
منظر روشنفكري چپگرا، ريشه هاي اعتراض و طغيان 
كاراكتر كيميايي را مي كاود. هوش درخشاني كه گول 
ظاهر را نمي خــورد و درگير مفاهيم پيش پا افتاده اي 
چون دعــواي ناموســي و انتقام فردي نمي شــود. 
دريابندري منتقد ســينما نبود، ولي قيصر را بهتر و 
درست تر از بسياري از منتقدان ديد. و مقاله اش آنقدر 
مهم بود كه واكنش سرسخت ترين مخالف قيصر را به 

همراه داشته باشد. 
هوشنگ كاووســي البته پاي ترجمه اشتباه نام فيلم 
برگمن را در تاريخ ســينماي آرتور نايت پيش كشيد. 
پاسخ دريابندري به مقاله كاووســي نشانه اي ديگر از 
ذكاوت آقاي مترجم بود؛ جايي كه او جواب دشنام را 

با استدالل مي دهد.
 بيش از نيم قرن گذشــته و هنوز تحليل دريابندري 
درباره قيصر جواب مي  دهد: »... حاال مي گويند كه چرا 
قيصر به كالنتري نرفته است تا افسر نگهبان با كمال 
جديت به كارش رسيدگي كند؟ سؤال مهملي است. 
اين از قضا سرگذشت آدمي است كه به كالنتري نرفته 
است. آنهايي كه به كالنتري رفته اند سرگذشت ديگري 
دارند. اشخاص مي توانند سرگذشت يكي از اين آدم ها 
را روي پرده بياورند. هركسي پرسيد چرا قهرمان آنها 
به كالنتري رفته است، سؤالش به همان اندازه مهمل 

خواهد بود.« 
حاال همه اينها بخشــي از تاريخ سينماي ايران است؛ 
بخشي از گذشته اي كه نمي شــود محوش كرد. اين 
يادگار نجف دريابندري براي ســينماي ايران است و 
اينكه چگونه مي توان درست ديد، درك عميق داشت و 
بدون ادا و اصول، نسبت به اثري كه تبديل به پديده اي 
اجتماعي شده، واكنش نشان داد، نشانه اي از درخشش 
ذهني روشن كه با آن فارسي درجه يك، مي داند كجا 
و چگونه بايد حرفش را بزند. با صراحت و ســادگي در 
بيان كه پشت واژه هاي عجيب و دشوار پنهان نمي شود 
و سواد و دانايي را به رخ نمي كشد. درباره دريابندري 

مقاله نويس، بيش از اينها بايد نوشت.

 سعيد مروتييادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

مهناز عبدي
روانپزشك

مهارت

كاهش خطر ابتال به كرونا در آرايشگاه ها
   به سالن هاي شلوغ مراجعه نكنيد.

   از انجام كارهايي مانند كاشت ناخن 
و تتو بپرهيزيد.

   همراه خود مواد ضدعفوني كننده 
داشته باشيد.

   از لوازم آرايشي كه با چشم و دهان 
تماس دارد استفاده نكنيد.

   از آرايشگر بخواهيد قبل از شروع كار، دست ها و لوازم را ضدعفوني كند.
   بعد از اتمام كار دست و صورت تان را بشوييد.
   به هيچ وجه با كفش وارد محيط منزل نشويد.

   در بازگشت به منزل همه لباس هايتان را عوض كنيد.
   درصورت امكان به حمام برويد.

   در مشــاغلي كه ســر افراد به هم خيلي نزديك اســت مثل آرايشــگاه ها، 
 دندانپزشــكي ها و مراكــز ليــزر و پوســت، ويــروس كرونــا خيلــي راحت 
منتقل مي شود و نشستن طوالني مدت در اين ســالن ها فرد را در معرض ابتال 

قرار مي دهد.

 ويترين

اگر عالئم كرونا داريد، چه كار بايد كنيد؟
اگر عالئمي داريد كه فكر مي كنيد، كرونا 
گرفته ايد، بايد كارهايــي انجام دهيد تا 
هم سالمت خودتان را حفظ كنيد و هم 

مانع انتشار بيماري به اطرافيانتان و ساير 
افراد شويد.

تب يك عالمت رايج عفونت ويروس 
كروناست. اگر دماي بدنتان باالي 

37.3درجه سلســيوس در صبح يا بــاالي 37.۸درجه 
سلسيوس در عصر باشــد، تب داريد. ممكن است دچار 
سرفه خشك شــويد و تنگي نفس پيدا كنيد. همچنين 
ممكن اســت دچار احســاس سرما و لرز شــويد، درد 
عضالني داشته باشيد، دچار ســردرد يا گلودرد شويد 
و حس بويايي يا چشايي تان را از دســت بدهيد. البته 
هركسي دچار همه اين عالئم نمي شود و حتي در برخي 

از افراد تب هم بروز نمي كند.
اغلب افــرادي كــه عالئم خفيــف بيمــاري دارند، با 
مراقبت هاي معمول در خانه بهبــود پيدا مي كنند. در 
مدتي كــه در خانه مي مانيد مراقب عالئمتان باشــيد، 
استراحت كنيد و مايعات كافي بنوشــيد و از داروهاي 

مسكن و تب بري مانند استامينوفن استفاده كنيد.
تا جايي كه مي توانيد خودتان را از ســاير ساكنان خانه 
جدا كنيد و هنگامي كه الزم اســت به نزد آنان برويد، 

ماسك بزنيد.
وسايل شخصي تان مانند ظرف غذا، ليوان، فنجان، قاشق 
و چنگال، حوله يا ملحفه را به كسي ديگر در خانه ندهيد.
اين وسايل شخصي را پس از اســتفاده با آب و صابون 

بشوييد.
بهداشت شــخصي تان را رعايت كنيد. دهان و بيني تان 
را هنگام عطسه و سرفه با دســتمال كاغذي بپوشانيد. 
دستمال  كاغذي هاي استفاده شده را درون يك سطل 
زباله دردار بيندازيد و فورا دست هايتان را با آب و صابون 
يا محلول هاي ضدعفوني كننده دست داراي دست كم 
6۰درصد الكل پاك كنيد. از دست زدن به چشم ها، بيني 
و دهانتان با دست هاي شسته نشــده پرهيز كنيد. اگر 
دچار اشكال در نفس كشيدن، درد مداوم قفسه سينه، 
كبودي لب ها و گيجي ناگهاني شديد هستيد، بايد فورا 

اورژانس را خبر كنيد.
پس از قطع تــب بدون مصــرف داروي تب بــر براي 
دســت كم 72ســاعت و بر طرف شــدن همه عالئم و 
گذشتن دست كم 7روز از شــروع بروز عالئم مي توانيد 
خود را از حالت ايزوله خارج كنيد. حتي پس از اين مدت 
نيز دست كم بايد 3روز ديگر فاصله 2متري را از ديگران 

رعايت كنيد و ماسك پارچه اي بزنيد.

حمايت روان شناختي از بازماندگان اپيدمي 
كرونا

اين روزها، روزهاي ســختي است. شيوع ويروس كرونا 
وضعيت معمــول زندگي را تغيير داده اســت. برخي، 
روزهاي تلخ تري داشــته اند. آنهايي كه عزيزاني را از 

دست دادند و نتوانستند به شيوه معمول سوگواري 
و يا حتي از عزيزشــان خداحافظــي كنند. مرگ 
به علت كرونا، شرايطي را براي نزديكان آنها فراهم 

كرده كه به سادگي قابل باور نيست. نداشتن امكان مالقات و تدفين 
با پروتكل هاي بهداشتي و بدون جمعيت تشييع كننده، مسائلي است 
كه شايد به ســادگي نتوان آن را تحمل و از آن عبور كرد و اما در اين 

شرايط چگونه به كم كردن رنج اين عزيزان كمك كنيم؟ 
 تماس تلفني يا تصويري نزديكان با افراد داغدار براي عرض تسليت، 
كمك كننده اســت. اجراي مراســم  آنالين و مجازي بــراي افراد با 
فيلم هاي كوتاه از طرف دوستان و خويشــاوندان تسلي بخش است. 
زمان خاصي را درنظر بگيريد و همه وابســتگان فرد متوفي به صورت 
آنالين جمع شويد و از او بگوييد. مراســم را ضبط كنيد و به تصاوير 
نگاه كنيد، موسيقي مورد عالقه او را پخش كنيد. شمع روشن كنيد و 
آيين هاي فرهنگي را اجرا كنيد. اگر از دوستان و خويشاوندان هستيد، 
خانواده متوفي را تنها نگذاريد و با آنها تمــاس بگيريد و از خاطرات 
خود صحبت كنيد. اجازه دهيد افراد ســوگوار هيجانات منفي خود 
را با واكنش هايي همچون گريه كردن، مشــكي پوشيدن و غيره بروز 
دهند. به خانواده عزادار اميد بدهيد كه روزي پس از پايان كرونا، به ياد 
عزيزي كه از دست داده اند، دور هم جمع خواهيد شد. صحبت كردن 
در اين شرايط بيش از آنچه فكر كنيم اهميت دارد. اجازه دهيم افراد 
سوگوار رويدادهاي دردناكي كه طي چند روز گذشته تجربه كرده اند 
تعريف كنند. به بازماندگان اطمينان بدهيد كه در كنار آنها خواهيد 
بود. همچنين داشــتن تغذيه خوب و فعاليت هاي جسماني ماليم، 
فعاليت هاي مذهبي، پرداختن به امور روزانه و كارهاي مورد عالقه و 
عضويت در گروه هاي حمايتي آنالين به طي شــدن بهتر دوره سوگ 

كمك مي كند.

دور دنياي فلسفه در هشت روز
كتــاب »دور دنيــاي 
فلســفه در هشت روز« 
نوشــته ِديو  رابينسون و 
ريچارد  آزبرن با ترجمه 
شــهاب الدين عباسي از 
سوي نشــر خزه منتشر 

شد.
با اين كتــاب كه عنوان 
فرعي اش »ســفري به 

چند هزار سال تاريخ انديشه در غرب و شرق« 
است، براي نخستين بار كتابي در اختيار داريم كه 
تاريخ فلسفه در اين دو جغرافيا را به شكل مصور و 
در قالب يك اثر واحد، به خواننده معرفي مي كند. 
در واقع، كتاب هاي زيادي با موضوع  تاريخ فلسفه 
غرب منتشر شده اند. درباره تاريخ فلسفه شرق هم 
مي توان به كتاب هايي اشــاره كرد كه در بازار نشر 
موجود هســتند. اما كتاب »دور دنياي فلسفه در 
هشــت روز« هر دوی اين موضوعات را يكجا گرد 
آورده است. اين كتاب، شامل ترجمه  2 كتاب مجزا 
از مجموعه اي نو و پرمخاطب اســت كه انتشارات 
آيكن به چاپ رسانده است: »تاريخ فلسفه  غرب« 
نوشته  ديو رابينســون و »تاريخ فلسفه شرق« اثر 

ريچارد آزبرن.
بخش تاريخ فلســفه غرب در كتاب »دور دنياي 
فلسفه در هشــت روز« از تعريف فلسفه و تشريح 
فلســفه ورزي نزد يونانيان و مصريان باستان آغاز 
مي شود و با تبيين انديشــه هاي ساختارگرايان و 
پست مدرنيست ها به پايان مي رسد. در بخش تاريخ 
فلسفه شــرق هم در ابتدا با تعريف اين نوع فلسفه 
و ويژگي هاي  اصلي اش مواجه مي شويم كه پس از 
گشت و گذاري تاريخي در مكاتب و آيين هاي فكري 
هنديــان، چيني ها و ژاپني ها، ســرانجام به زمان 

معاصر و تشريح مائوئيسم ماركسيستي مي رسد.
اين كتاب، چهارمين كتابي اســت كه نشــر خزه 
در قالب مجموعه اي تحت عنــوان »پياده روي با 
فلســفه« با ترجمه  شــهاب الدين عباسي منتشر 
مي كند. تاكنــون در قالب هميــن مجموعه، اين 
3عنوان كتاب منتشــر شده اســت: »فيلسوف و 
گرگ« )مارك رولنــدز(، »ســرهم بندي نكن« 
)گري هيدن( و »زندگي زيباي من« )داويده كالي، 

پردراگ چيچوواتسكي و ياهوي لو(.
»دور دنياي فلسفه در هشت روز« در236 صفحه 

و به قيمت 3۵ هزار تومان به چاپ رسيده است.

ضرورت تدريجي بودن كاهش قرنطينه
ســازمان جهانــي بهداشــت اعالم 
كرد كشــورها بايــد محدوديت هاي 
قرنطينــه را به صــورت تدريجي رفع 
كنند و همچنان كه در حال مراقبت از 
وضعيت شيوع كرونا ويروس  هستند، 
براي اعمال مجــدد اين محدوديت ها 
درصورت بازگشــت ويروس آمادگي 

داشته باشــند. به گزارش رويترز، برخي  كشــورها ازجمله چين، كره جنوبي، 
سنگاپور، نيوزيلند و ساير كشورها به »وضعيت پايدار« در شيوع كرونا رسيده اند. 
در همين حال، اروپا و آمريكاي شمالي در حال خروج از وضعيت »همه گيري  
شديد« اين بيماري هســتند و اكنون در تالشند تا از محدوديت هاي شديد در 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي تحميل شده در چند ماه گذشته، خروجي امن 

داشته باشند.
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دعاي روزدوازدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم
ْتِر َو الَْعَفاِف َو اْسُتْرنِي فِيِه بِلَِباِس الُْقُنوِع َو الْكَفاِف َو اْحِملِْني فِيِه  اللَُّهمَّ َزينِّي فِيِه بِالسِّ

َعلَي الَْعْدِل َو اْلِنَْصاِف َو آِمنِّي فِيِه ِمْن كلِّ َما أََخاُف بِِعْصَمِتك يا ِعْصَمَة الَْخائِِفيَن

 به نام خداوند بخشنده مهربان
خدايا مرا در اين  ماه به پوشش و پاكدامني بياراي و به لباس قناعت و اكتفا به اندازه 
حاجت بپوشان و بر عدالت و انصاف وادارم نما و مرا در اين  ماه از هرچه مي ترسم 

ايمني ده، به نگهداري ات  اي نگهدارنده هراسندگان.

ساخت بيني حساس به بمب
شركت »ايرباس )Airbus(« تصميم 
دارد از يك حسگر فوق العاده حساس 
براي تشخيص بمب در فرودگاه ها بهره 
 بگيرد كه توسط يك استارتاپ ساخته 
شده و از ســلول هاي بيولوژيكي زنده 
اســتفاده مي كند و مي توانــد امنيت 

فرودگاه ها را به خوبي تضمين كند تا ديگر شــاهد حمالت  تروريســتي در آنها 
نباشيم.

به گزارش انگجت، اين حســگر از پردازنده هاي ســيليكوني تقويت شده توسط 
ســلول هاي زنده اســتفاده مي كند. »اوشــيورنويا آگابي« بنيانگذار استارتاپ 
»كونيكو« اظهار كرد: ما يك فناوري را توســعه داده ايم كه قادر به تشــخيص 
بوي بمب و مواد منفجره است. اين حسگر، هوا را تنفس مي كند و اساسا به شما 

مي گويد كه چه چيزي در هوا ست.
 »Hek« آنچه ما انجام مي دهيم اين است كه سلول هاي بيولوژيكي، سلول هاي 
يا آستروسيت ها )سلول هاي مغزي( را گرفته و آنها را به طور ژنتيك براي تبديل 

به گيرنده هاي بويايي اصالح مي كنيم.

دانستني ها

بانك »كرديت اگريكواليندوســوز« يــك موافقتنامه اعتباري با 
بانك ملي ايران براي خريد ۱۰۰دســتگاه لوكوموتيو آلستوم به 
ارزش ۱۹2ميليون يورو معــادل ۱7۱ميليون دالر امضا كرد. اين 
قرارداد هفته گذشته با ضمانت شركت ضمانت صادرات فرانسه 
امضا شده اســت. گزارش خبرگزاري فرانسه حاكي است كه اين 

خط اعتباري براي بزرگ ترين دادوستد تجهيزات راه آهن است كه 
توسط يك شركت غربي در ايران برقرار شده است. اين قرار داد به 
ايران اجازه مي دهد كه 2۰دستگاه لوكوموتيو آلستوم الكتريكي 
با سوخت گازوئيل دريافت و ۸۰دستگاه ديگر نيز توسط 2شركت 

ايراني مونتاژ شود.
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