
گزارش همشهري از مشكالت اجتماعي كه زير سايه سنگين اپيدمي كرونا پنهان مانده است

روزهاي دشوار بهبوديافتگان

رهبر معظم انقالب   در ارتباط تصویری با ستاد ملی  مقابله با كرونا  تاكيد كردند:

هفته سرنوشت  دربازارها
در يك اتفاق كم نظير، هر 3ضلع بازارهاي 

سرمايه گذاري ايران؛ شامل بورس، دالر و طال، در ناحيه 
مقاومت قرار گرفته اند؛ با عبور از اين خط انتظار مي رود 

قيمت ها در هر 3بازار بيش از گذشته متورم شود

 »همشهری« از جزئيات بازگشايی مدارس و چگونگی برگزاری 
مراسم شب های قدر گزارش  می دهد

 حضور و غيــاب براي دانش آموزان انجام نمي شــود و اين زمان 
بازگشــايي براي رفع اشكال دانش آموزاني اســت كه به اينترنت 

دسترسي نداشتند

فشار شديد نقدينگي از ابتداي امسال تاكنون به رشد شديد 
قيمت ها در اغلب بازارها منجر شــده اين موج حتي بازارهاي 

كاال و خدمات؛ نظير خودرو را هم در امان نگذاشــته است. برآوردهاي همشهري 
نشــان مي دهد كه با توجه به روند منحني قيمت ها؛ بازارهاي طال، ارز و سهام، به 

مناطق حساسي نزديك شده اند كه اصطالحا به آن خط مقاومت گفته مي شود.

بازگشايي مدرسه ها و تصميم گيري درباره چگونگي فعاليت 
مساجد و حسينيه ها در شب قدر امسال سرانجام تعيين تكليف 

شد. مدرسه ها از بيست وهفتم ارديبهشــت به مدت يك ماه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي داير مي شــوند اما حضور دانش آموزان در مدرســه ها اجباري نيست و 
فعاليت مدارس هم داوطلبانه و به صورت محدود خواهد بود. مساجد و حسينيه ها 

ملزم شدند برنامه هايشان را به صورت مجازي برگزار كنند.

مدارس مشروط؛ مراسم محدود

ميني بوس هاي جوان 
عصاي دست اتوبوس  هاي پير
  اتوبوس هاي تهران از بودجه ساالنه سهمي يك درصدي دارد

  همشهري شرايط بد اتوبوس هاي پايتخت در سال جاري
و دست بسته مديريت شهري براي بهبود شرايط را بررسي كرد
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پس لرزه های زلزله 
تهران در شورا

 استقالل كانون وكال 
از بين نرود

آمریكا و عربستان؛ 
جدایي د ركار نيست

اعضاي شوراي شهر بر آمادگی پايتخت در 
برابر حوادث و استفاده  از سامانه های نوين 

هشدار زلزله تاكيد كردند

نامه بيش از 300نفر از استادان حقوق 
به رئيس قوه قضاييه

گفت وگو با حسن البراری، استاد روابط 
بين الملل دانشگاه اردن درباره تنش هاي 

اخير در رابطه رياض- واشنگتن

ديدگاه يادداشت
صدرالدین عليپور ؛ مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران یحيي آل اسحاق ؛  وزير بازرگاني دولت سازندگي

يكي از مهم ترين معضالت و چالش هاي مدرن و نوآمد 
كه محصول گســترش شهرنشيني اســت و امروز در 
بسياري از كالنشــهرها با آن روبه رو هستيم، افزايش 
توليد پسماند و آسيب هاي حاصل از آن مانند زباله گردي و كودكان زباله گرد است. 
در اين مجال به چند مورد از آسيب ها و راهكارهاي برون رفت از آن به ويژه با تأكيد 
بر  سه وجهي آموزش شهروندي، بهره گيري از تكنولوژي هاي روز دنيا مانند سيستم 
آر  وي  ام )دستگاه دريافت خودكار پسماند( و ضرورت مشاركت مردمي در كاهش 

توليد پسماند اشاره مي شود:
زباله گردي را مي توان پديده اجتماعي نوين دانست كه در اثر توليد بيش از  حد پسماندهاي عمدتا شهري و به ويژه پسماند ارزشمند و قابل بازيافت كه 1
در مخازن بزرگ شهري رها مي شود، ايجاد شده است. از سوي ديگر به دليل شرايط 
اقتصادي امروز و ارزش و اهميت برخي پسماندها، زباله گردي به عنوان يك شغل 
مورد توجه برخي سودجويان قرار گرفته اســت. آمارها از توليد بيش از 7هزار تن 
پسماند در كالنشــهر تهران خبر مي دهند كه با بي توجهي در تفكيك و رها سازي  
همه پسماندها، تك تك ما به صورت غيرمســتقيم به افزايش زباله گردي و تقويت 

باندهاي سودجو در اين زمينه كمك كرده ايم.
جدا از بحث زباله گردي، پسماند هاي به جامانده از رها سازي  زباله ها در دل  طبيعت سبب مي شود تا زيان هاي بهداشتي و اقتصادي در شهر ها و حاشيه 2
آنها به وجود بيايد؛ آلودگي خاك و منابع آب، افزايش بار توليدات تجزيه ناپذير به 
زميــن، تخريب زيســتگاه ها و... ازجمله آســيب هايي اســت كه پســماندها به 
محيط زيست وارد مي كند و دامنه اين آسيب ها به حدي است كه از پسماند به عنوان 
قاتل خاموش محيط زيست ياد مي شود. هر ميلي ليتر شيرابه 100ميليون باكتري 
مضر و نهفته دارد و موجب انتقال بيش از 120نوع بيماري حاد مي شــود، شيشه 
حدود 4هزار سال در طبيعت مي ماند و... اگر داعيه حفاظت از محيط زيست داريم 
بايد به سهم خود در اين مسير گام برداريم. حدود 30تا 40درصد زباله هاي توليدي 
در تهران پسماند خشك است كه قابليت بازيافت را دارد و درصورتي كه به درستي 

بازيافت نشود آسيب هاي بسياري به طبيعت پيرامون ما وارد مي كند.
اگر تفكيك در مبدأ درســت انجام شــود، بازيافت نيز به درستي صورت  مي گيــرد. اين موضــوع مي توانــد بــار مالي گزافــي را كه بــر دوش 3
شهرداري هاست، كاهش دهد. هم اكنون حدود ۸00كاميون مسئوليت جمع آوري 
پسماندهاي شهري در تهران را برعهده دارند كه هر كدامشان باعث هزينه و آلودگي 
هوا مي شوند. حدود ۵0 هزار مخزن در سطح شهر هم هر روز بايد تخليه شود. آماري 

كه با تفكيك درست و خريد سبز به يك سوم اين عدد كاهش خواهد يافت.
با توجه به همه اين آسيب ها، چالش ها و هزينه ها، در اينجا ضروري است از  مثلث آموزش، تكنولوژي و مشاركت مردمي به بهترين صورت ممكن بهره 4
ببريم و با تقويــت و اتصال اين خطوط، مســئوليت اجتماعي مــان را انجام دهيم. 
جمع آوري سنتي مواد زائد شهري از يك طرف پروسه اي بسيار پرزحمت و هزينه بر 
براي شهرهاست و از سوي ديگر موجب آلودگي هوا و زشت شدن چهره شهر مي شود. 
هر چه به سمت استفاده درست از تكنولوژي در اين زمينه حركت كنيم با كاهش هزينه 
جمع آوري، كاهش وســايل نقليه ويژه جمع آوري، كاهش نيروي انســاني، كاهش 
آسيب هايي مانند زباله گردي، افزايش ميزان بازيافت و... روبه رو خواهيم شد. در بحث 
استفاده از تكنولوژي روز دنيا، يكي از مهم ترين اين ابزارها كه شهرداري تهران تمركز 
 )Reverse Vending Machine( ويژه اي روي آن دارد، جانمايي دستگاه هاي آر وي ام

يا دستگاه دريافت خودكار پسماند است. اين دستگاه در واقع 
يك ماشين دوستدار محيط زيست است كه به صورت خودكار 

مديريت مواد بازيافتي ارزشمند)قوطي هاي خالي، بطري هاي پت و ظروف پالستيكي( 
كه شامل فرايندهاي فشرده سازي ، جداسازي و بازيابي است به اجرا در مي آورد.

اين روزها تالقي چند مشكل و ناكارآمدي باعث شده 
هيچ كدام از عناصر اصلي زنجيره توليد تا مصرف حال  
و روز خوبي نداشته باشند. از يك ســو كرونا، تجارت 
خارجي را در تنگنا قرار داده و از سوي ديگر كاهش قدرت خريد داخلي، بازار توليدات 
استراتژيك و گرانبهاي كشور را محدود كرده است. در اين ميان حضور يك جريان 
ذي نفع بازدارنده كه در تمام سلسله  مراتب توليد، توزيع، صادرات و واردات قادر به 
اثرگذاري بر تصميم گيري است باعث شــده همچنان كميت حوزه بازرگاني يعني 

مجموعه توليد تا مصرف لنگ بزند.
واقعيت اين اســت كه امروزه بخش بزرگي از بازار صنايع غذايي و تأمين كنندگان 
كاالهاي اساسي در ايران، طبقه متوســط رو به پايين كشور است؛ اما روايت آمارها 
از وضعيت طبقات متوســط و رو به پايين جامعه به اين شرح است كه 7۵درصد از 
هزينه هاي حياتي آنها در ۵ حوزه معيشت، مسكن، بهداشت، پوشاك و آموزش صرف 
مي شود كه بخش قابل توجهي از آن به حوزه معيشت اختصاص دارد. از سوي ديگر 
آمارها از حداقل تورم 40درصدي اقالم مرتبط با معيشــت در 2 سال اخير حكايت 

دارد.
از زاويه ديگري كه به اين موضوع نگاه شود، در شرايطي كه ميانگين دستمزد 1۵تا 
20درصد افزايش مي يابد و بخش عمده هزينه كردهاي طبقات متوسط رو به پايين 
به عنوان مشتريان اصلي صنايع غذايي و كاالهاي اساسي در حوزه اي انجام مي شود 
كه با تورم 40درصدي مواجه اســت، همواره ظرفيت سبد مصرفي كمتر و بازار اين 
محصوالت محدود تر مي شود. به عبارت ديگر، توليدات غذايي و كشاورزي به ناگزير 
با افت ادامه دار تقاضا مواجه مي شوند و بايد يا مقياس توليد را كم كنند يا به فكر بازار 

جايگزين باشند.
در اين وضعيت، صادرات و تسخير بازارهاي جديد اصلي ترين راهكاري است كه بايد 
براي حفظ ظرفيت توليد در دستور كار قرار بگيرد اما اين مقوله نيز گرچه در شرايط 
فعلي با شــيوع كرونا تحت تأثير قرار گرفته اما در طول ســاليان متمادي به واسطه 
نقش آفريني همان جريان ذي نفع بازدارنده كه از زمينگير بودن توليد، آشفته بودن 
بازار مصرف و ناچيز بودن صادرات ســود مي برد، هيچ گاه آنگونه كه بايد توســعه 

صادرات به داد توليد نرسيده است.
در برايند محدوديت صادرت و كم عمق بودن بــازار داخل، توليدكننده بي رمق تر و 
بي انگيزه تر از قبل در ورطه اي از مشكالت مي افتد كه يك روز در كشتن جوجه هاي 
يك روزه منعكس مي شود و يك روز در بي مشتري ماندن دام و طيور پروار. يك روز 
در مدفون كردن پياز هاي تازه برداشت شده و يك روز در مفت خري گوجه فرنگي از 
كشاورز زحمت كش. همه اينها پيامد غفلت نظام تدبير و ناكارآمدي سياست هايي 
است كه در طول ساليان يا اتخاذ نشد يا به زيان زنجيره توليد تا مصرف به اجرا درآمد. 
جالب اينجاست كه مثاًل در شرايط فعلي هر كيلوگرم گوجه فرنگي بوته اي به بهايي 
ناچيز و گاه كمتر از 400تومان از كشاورز خريداري مي شود اما مصرف كننده نهايي 
مجبور است هر كيلو از همين محصول را ۵، 10و شايد 1۵هزار تومان خريداري كند.

اين تصوير، ثمره سوءتدبير و ســوءمديريت چند ده ساله در حراست از توليد و بازار 
اســت كه هم توليدكننده را بيچاره مي كند و هم مصرف كننده را. در اين وضعيت 
صادركننده بعدازاينكــه زحمت بازاريابي همين محصوالت را متقبل مي شــود، با 
دســت اندازهايي براي صادرات مواجه مي شود كه آخراالمر زياني سنگين نصيبش 
مي كند و گاه مجبور اســت كااليش را لب مرز معدوم كند؛ اما در اين ميانه، اوضاع 
وفق مراد عده اي است كه به عنوان يك جريان ذي نفع بازدارنده در تمام اين سلسله  

مراتب توليد و توزيع و صــادرات و واردات و مجموعه تدابير 
تصميم گيري در اين حوزه اثرگذار است. اين جريان به قدري 

در طول ساليان متمادي بر اوضاع مسلط شده كه همه شكاف هاي موجود در نهادهاي 
تصميم گير را مي داند و از هر سياستي كه اجرا شود سود خود را مي برد.

آموزش، تكنولوژي و مشاركت 
در كاهش توليد پسماند

 ضرورت بازنگري 
در زنجيره توليد تا مصرف
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زمزمه توليد دوباره پرايد براي ساماندهي بازار اين خودرو 
به گوش مي رسد اما به گفته دبير انجمن خودرو سازان، 
آنها به بازگشت پرايد به خطوط توليد يا تداوم توليد پژو 40۵ تمايلي ندارند. به تازگي 
مهدي صادق نياركي، سرپرست معاونت امور صنايع وزارت صنعت، از بررسي تداوم 
توليد پرايد تا ســاماندهي بازار خودرو خبر داده و اعالم كرده بــود، توليد خودرو 
پرايد 131 با حضور مراجع تصميم گير تا ساماندهي بازار خودرو بررسي خواهد شد. 
اما احمد نعمت بخش در گفت وگو با همشــهري تأكيد كرد: خودرو سازان خواستار 
توليد دوباره پرايد يا تداوم توليد پژو40۵ جي ال ايكس بنزيني طبق مهلت زمانبندي 
اعالم شده وزارت صنعت تا پايان خرداد ماه امسال نيستند، زيرا تداوم توليد و عرضه 
اينگونه خودروها راهكار رفع مشكالت كنوني بازار خودرو نيست. او تأكيد كرد: براي 
حل مشكل بايد به عرضه دونرخي پايان داده شود، زيرا عرضه دو نرخي خودرو منشأ 

رانت و فساد است.

تنها راه بازگشت پراید 
به گفته او، تنها راه بازگشت پرايد به خط توليد يا تداوم توليد پژو 40۵ جي ال ايكس 
بنزيني آن اســت كه شــوراي عالي اســتاندارد از مصوبه قبلي خود بــراي اجراي 
استانداردهاي 22گانه جديد در مورد اينگونه خودروها عقب نشيني كند. دبير انجمن 
خودرو سازان  افزود: در مرحله سوم اجراي استانداردهاي خودرويي مشخص شد كه 
پرايد و پژو 40۵ جي ال ايكس بنزيني قادر به پاس كردن 22استاندارد جديد ابالغ شده 
نيستند. از نظر خودرو سازان نيز تغيير پلتفرم خودروهاي مذكور براي انطباق با اين 
استانداردها فاقد صرفه اقتصادي بود و به همين دليل با تكليف شوراي عالي استاندارد 

توليد پرايد 111 از 4ارديبهشت ماه امسال متوقف شد.

استانداردهاي اجباري از صفر تا صد
نعمت بخش در مورد ابالغ و اجراي استانداردهاي اجباري جديد خودرويي، افزود: 
استانداردهاي اجباري خودرو در ابتدا ۵۵استاندارد بود كه با افزوده شدن ۸استاندارد 
جديد، تعداد اين استانداردها به 63استاندارد افزايش يافت اما اغلب خودروهاي توليد 
داخل ازجمله پرايد موفق به پاس كردن اين استانداردها شدند. او  افزود: در مرحله 
سوم با افزوده شدن 22استاندارد جديد، تعداد اســتانداردهاي اجباري خودرو در 
حالي به ۸۵استاندارد افزايش يافت كه اجراي برخي از اين استانداردها در بسياري 
از خودروهاي توليد داخل و حتي خودروهاي مونتاژي ممكن نبود. بر اين اســاس 
خودرو ســازان كه قادر به اجراي 22اســتاندارد جديد در توليد برخي خودروهاي 
داراي پلتفرم قديمي مانند پرايد و پژو 40۵جي ال ايكس بنزيني نبودند، تصميم به 
حذف اين خودروها از خطوط توليد بر مبناي اين الزامات قانوني گرفتند. دبير انجمن 
خودروسازان  افزود: براساس اين استانداردها و برنامه زمانبندي وزارت صنعت عالوه 
بر توقف توليد پژو 40۵ جي ال ايكس بنزيني تا پايان خرداد ماه امسال مقرر شده تا 
پژو 40۵ جي ال ايكس دوگانه ســوز نيز فقط براي ناوگان تاكسيراني و تا مدت زمان 

محدودي توليد شود اما توليد ساير انواع پژو مانند پژو پارس ادامه مي يابد.

بازگشت شوراي رقابت به قيمت گذاري
دبير انجمن خودرو سازان با بيان اينكه تنها راه ساماندهي بازار خودرو عرضه تك نرخي 
است، افزود: همانطور كه سال گذشته نيز در نشست با برخي اعضاي شوراي رقابت 

اعالم كرديم، براي ســاماندهي بازار خودرو راهي جز تعيين 
قيمت ها بــر مبناي نرخ حاشــيه بازار خودرو وجــود ندارد. 

نعمت بخش با بيان اينكه چهارشنبه هفته گذشته در جلسه اي با حضور وزير صنعت، 
مقرر شد تا قيمت گذاري خودرو به شوراي رقابت واگذار شود.

خودروسازان خواستار توليد دوباره 
پراید نيستند

دبير انجمن خودروسازان در گفت وگو با همشهري:

مشكالت كنوني بازار خودرو با بازگشت پرايد به خط توليد 
حل نمي شود
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علي ابراهيمي 
روزنامه نگار
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اصغر صوفي
خبرنگار

گزارش80روزهرئيسجمهور
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي آقاي روحاني، 
رئيس جمهور از فعاليت ستاد ملي مبارزه با كرونا و 
كميته هاي هشت گانه آن در ۸۰روز گذشته گزارش 
داد. آقاي روحاني با تشكر از تالش هاي همه دستگاه ها 
و دست اندركاران مقابله با بيماري به ويژه كادر درماني 
و بخش هاي فعال در زمينه بهداشت و درمان، نيروهاي 
مسلح، نيروهاي داوطلب و آحاد مردم گفت: در مقابله 
با بيماري كامال حساب شده عمل كرديم و برخالف 
كشورهاي غربي اجازه نداديم دوگانه نان و جان راه 
بيفتد و امروز نيز آمار و ارقام كشــور در قضيه كرونا 

قابل قبول است.
رئيس جمهور به مصوبه جلسه ستاد كرونا درخصوص 
بازگشايي مدارس از هفته آينده نيز اشاره كرد و افزود: 
حضور دانش آموزان در مدارس اختياري خواهد بود؛ 
يعني دانش آموزاني كه نياز به رفع اشكال حضوري 
دارند مي توانند با حضور در مدرسه خدمات آموزشي 

دريافت كنند.
آقاي روحانــي از موافقت رهبر انقالب اســالمي با 
برداشت يك ميليارد يورويي از صندوق توسعه ملي 
براي تأمين مخارج ناشي از بيكاري و همچنين تأمين 
نيازهاي بهداشتي و درماني تشكر كرد و گفت: موافقت 
رهبر معظم انقالب با آزادسازي سهام عدالت كار بزرگ 
ديگر و بزرگ ترين كمكي بود كه در اين ايام نصيب 
مردم به ويژه قشرهاي ضعيف شد و مقدمات اجراي 

كامل اين دستور در حال انجام است.
در اين جلســه آقاي نمكي، وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي نيز گزارشي از اقدامات اين وزارتخانه 
بالفاصله پس از اعالم شــيوع بيمــاري در چين و 
همچنين اقدامات انجام شــده پس از ورود بيماري 
به كشور بيان كرد و افزود: با افتخار اعالم مي كنيم 
برخالف بعضي كشورهاي غربي كه افراد در راهروها 
و محوطه بيمارستان معطل ماندند و خدمات دادن به 
افراد سالمند محدود شد، در كشور ما حتي يك بيمار 
پشت در هيچ بيمارستاني سرگردان نماند و هيچ فرد 

سالمندي را اولويت دوم تلقي نكرديم.
آقاي نمكي، غربالگري و اجراي طرح بسيج ملي مبارزه 
با كرونا را يكي ديگر از كارهاي مهم انجام شده دانست 
و با تشكر از همكاري ســازمان بسيج مستضعفين 
در اجراي اين طرح، خاطرنشــان كــرد: هم اكنون 
۹۰درصد كشور در فاز كنترل و مهار بيماري قرار دارد و 
اميدواريم با همكاري مردم اين روند ادامه داشته باشد. 
همچنين آقاي رحماني فضلي، وزير كشور و رئيس 
كميته امنيتي اجتماعي ستاد ملي مبارزه با كرونا در 
اين نشست، گفت: درحالي كه كرونا برخي كشورها را با 
كمبودهايي مواجه و براي آنها مشكالت امنيتي ايجاد 
كرد، در كشور ما هيچ يك از اين مشكالت پديد نيامد 
و برعكس صحنه هاي پرشكوه از حضور و همدلي مردم 

به دنيا نشان داده شد.
وزير كشور از فعال شدن ســتاد رفع موانع توليد 
براي حل مشكل بيكاري ناشــي از كرونا خبر داد و 
گفت: در بخش اجتماعي، حضور فعاالن و گروه هاي 
جهادي افتخارآميز بود و موكب هاي اربعين نيز براي 

خدمات رساني به مردم فعال شدند.
در ادامه سردار سرلشــكر باقري، رئيس ستاد كل 
نيروهاي مســلح از اختصاص ۷۰درصد تخت هاي 
درماني بيمارســتان هاي نيروهاي مسلح به درمان 
بيماران كرونا و بســتري كردن ۱۰هزار بيمار قطعي 
يا مشــكوك به كرونا در طول اين مدت خبر داد و از 
فعاليت ها و خدمات نيروهاي مســلح در بخش هاي 
درمان، توليد و توزيع انبوه اقالم بهداشتي، حفاظتي 
و مراقبتي، مقابله با احتكار اقالم بهداشتي، مشاركت 
چشمگير در طرح غربالگري و پاكسازي معابر و اماكن 

گزارش داد.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصويري با ستاد ملي مقابله با كرونا تأكيد كردند:

بحث وحدت ملي از 12سال پيش تا كنون با عناوين مختلف در كشور و از سوي چهره هاي اصولگرا و اصالح طلب دنبال شده است

  اميدوارم هنرمندان بتوانند با گفتار و نوشتار و 
كارهاي هنري و نمايشي، جزئيات جهاد عظيم 

مردمي را ماندگار كنند

  امکان حضور مردم در مراكز دينی را 
به  وسيله كسانی بررسی كنيد كه به 

اهميت دعا واقفند

رهبر معظم انقالب فلسفه اجتماعي غرب را در مقابله با كرونا شكست خورده خواندند.   عكس:پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

رئيس قوه قضاييه گفت: درست است كه دادستان مدعي العموم است، اما 
گروه هاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد هم مي توانند توجه به حقوق قضايي

عامه را مطالبه كنند. به گزارش ميزان، سيدابراهيم رئيسي با تأكيد بر اينکه 
گروه هاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد هم مي توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه گر 
باشند، گفت: گروه هاي جهادي در اين ايام مي توانند براي جلوگيري از بروز آسيب هاي 
اجتماعي و كاهش پرونده هاي قضايي، بسياري از اختالفات ناشي از چك، رابطه موجر و 
مستأجر و همچنين دعواهاي خانوادگي را با ريش سفيدي و كدخدامنشي حل كنند. 
رئيسي، گروه هاي جهادي و سازمان هاي مردم نهاد را در زمره مدافعان امنيت اجتماعي 
دانســت و اطمينان خاطر داد كه ظرفيت عظيم نيروهاي مردمي و گروه هاي جهادي 

مي تواند در زمينه همکاري هاي قضايي يك مجموعه اثرگذار در سراسر كشور باشند.

نمايندگان در نشست علني روز گذشته، با طرح تشکيل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگاني مخالفــت كردند. به گزارش فــارس، پس از اعالم مجلس

مخالفت نمايندگان با تشــکيل وزارت بازرگاني، هيأت رئيسه مجلس 
اعالم كرد: از بررسي اين طرح مي گذريم چرا كه چندين بار در دستور كار مجلس قرار 
گرفته بود. دولت از سال96 به دنبال طرح تشکيل وزارت بازرگاني و تفکيك آن از وزارت 
صمت است. در سال96 دولت اليحه اي به مجلس داد كه با مخالفت نمايندگان روبه رو 
شد. بعد از مخالفت نمايندگان مجلس با اليحه دولت، برخي از نمايندگان با ارائه طرحي 
جديد خواستار تشــکيل وزارت بازرگاني شدند. اين طرح ســرانجام در مهرماه98 با 
حمايت دولت به تصويب مجلس رسيد اما با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شد و براي 

همين هم به مجلس برگشت تا اصالح شود.

مخالفت دوباره مجلس با تشكيل وزارت تجارتگروه هاي جهادي كدخدامنشي كنند

نظركارشناسيستادمليكرونارامعتبرميدانم
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حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم 
انقالب اســالمي صبح روز گذشــته در رهبري

ارتباط تصويري با ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا كــه با حضور اعضاي اين ســتاد و اســتانداران 
31استان كشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئوالن را 
در اين زمينه در ابعاد مختلــف اجتماعي - فرهنگي، 
درماني، بهداشتي، علمي، مديريتي و خدماتي »حركتي 
جهادي، عظيم و افتخارآميز« خواندند و با تأكيد بر ثبت، 
بازخواني و روايت هنرمندانه اين تالش و فداكاري ملي، 
افزودند: مردم عزيز ايران با رفتار متين و صبورانه خود 
انصافا خوش درخشيدند و فرهنگ اسالمي - ايراني را 

جلوه گر ساختند.
به گزارش پايــگاه اطالع رســاني دفتر مقــام معظم 
رهبري، ايشان با قدرداني از گزارش هاي بسيار خوب و 
روشنگري كه در جلسه بيان شد، از زحمات شبانه روزي 
مسئوالن و دست اندركاران مبارزه با كرونا تشکر كردند 
و خداي متعال را به علت توفيق بزرگي كه در اين زمينه 
نصيب ملت و مسئوالن كشور كرده است، شکر و سپاس 

گفتند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي با عرض تســليت به همه 
مصيبت ديدگاني كه عزيزانشــان را از دست داده اند، 
براي درگذشــتگان، رحمت الهي و براي مبتاليان به 
بيماري كرونا و همه بيماران شفا مسألت كردند و براي 
شهيدان اين حركت جهادي، علو درجات را از پروردگار 

كريم خواستار شدند.

توفيقات ملت و مسئوالن
رهبر انقالب اسالمي در تبيين ابعاد مختلف توفيقات 
ملت و مســئوالن در ماه هاي اخير، گفتند: در زمينه 
درمان و انواع خدمات پزشکي، پيشگيري، غربالگري، 
بهداشت محيط و مراكز عمومي، كاري حقيقتا بزرگ و 

در خور قدرداني انجام شده است.
ايشان توليد لوازم و تجهيزات در دستگاه هاي مختلف 
ازجمله شركت هاي دانش بنيان و نيز تالش مردم را در 
زمينه تهيه و توليد لوازم مورد نياز بهداشتي يك عرصه 

پرافتخار ديگر دانستند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ارائه خدمات رفاهي و حضور 
ملت، بسيج، نيروهاي مســلح و همه دستگاه ها را در 
اين زمينه از لحاظ گستردگي و تنوع خدمات مردمي، 
حركتي مؤمنانه و حيرت انگيز برشمردند و افزودند: اين 
حركت عظيم و حضور مردم در صحنه جز به اراده الهي 

و دست قدرت پروردگار امکان پذير نبود.
»حضور نيروهــاي داوطلــب در كارهاي ســخت و 
خطرآفرين« از ديگر ابعادي بود كــه رهبر انقالب در 

تبيين حركت پرافتخار ملت به آن اشاره كردند.
ايشــان گفتند: مکرر از پرستاران، پزشــکان و كادر 
درماني- بهداشتي تشــکر كرده ايم كه جا هم دارد اما 
در كنار اينها، بايد از نيروهاي داوطلب جوان، بسيجي 
و طلبه نيــز قدرداني كرد كه در عرصه هاي ســخت و 
خطرآفرين ازجمله غسل و كفن و دفن ورود كردند و 

اين كار دشوار را برعهده گرفتند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تالش هاي علمي و تحقيقاتي 
مراكز دانشگاهي و برخي شــركت هاي دانش بنيان را 
براي شــناخت رفتار اين ويروس متقلب و پيدا كردن 
واكســن و داروي مقابله با كرونا، بعد ديگري از افتخار 
ايرانيان برشمردند و ابراز اميدواري كردند كه جوانان 
دانشمند ميهن بتوانند هر چه زودتر در اين زمينه نيز 
افتخار بيافرينند و اســتعداد ايراني را بار ديگر به دنيا 

نشان دهند.
ايشان برنامه ريزي و مديريت ستاد ملي مبارزه با كرونا 
و وزارت بهداشت را نيز حقيقتا خيلي خوب خواندند و 

افزودند: اين افتخارات ملي بايد ثبت شود.

مطالبه اي جدي از هنرمندان
حضرت آيت اهلل خامنه اي رزمايــش كمك مؤمنانه را 
عرصه اي براي بروز جلوه هايي از فرهنگ اســالمي و 
انقالبي دانستند و افزودند: اين كار در بسياري از موارد 
رايحه خوش خدمات و پشتيباني دوران دفاع مقدس را 

دوباره در كشور جاري كرد.
ايشان با بيان مطالبه اي جدي، آرزو كردند هنرمندان 

بتوانند همچون شهيدآويني با گفتار و نوشتار و كارهاي 
هنري و نمايشي، جزئيات اين جهاد عظيم مردمي را به 

شيريني روايت و آن را در تاريخ ماندگار كنند.
رهبر انقالب اسالمي با تجليل از رفتار متين و صبورانه 
ملت در برخورد با قضيه كرونــا، گفتند: وقوع چنين 
حوادثي معموال نگراني هايي دربــاره مصارف زندگي 
به وجود مي آورد و ممکن است همچنان كه در برخي 
كشورها در حمله به فروشگاه ها ديديم باعث رفتارهايي 
خاص شود اما اينگونه رفتارها در ايران عزيز مطلقا ديده 
نشد و مردم با متانت و بردباري در اين زمينه نيز انصافا 

خوش درخشيدند.
رهبر انقالب اسالمي ماه هاي اخير را از زاويه اي دوران 
خانه نشيني عمومي خواندند و افزودند: در اين دوران 
نقش و جايــگاه خانواده در فرهنگ اســالمي- ايراني 
آشکارتر شد؛ درحالي كه در كشورهايي كه خانواده پايه 
و معناي درستي ندارد، دوران خانه نشيني عمومي به 

اين شکل قابل تحمل و درك نيست.
ايشان افزودند: در اين زمينه بايد زحمات زن خانواده 
را مورد توجه و عنايت ويژه قــرار داد كه با صبر و حلم 

در اداره خوب خانه و خانواده نقش آفريني كرده است.

شكست غرب در آزمون جهاني مقابله با كرونا
حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي در بخش ديگــري از 
سخنانشــان شکســت غرب در آزمون جهاني مقابله 
با كرونا را مورد توجــه قرار دادنــد و افزودند: غرب و 
غرب زدگان نمي خواهند اين شکســت ديده شود اما 
الزم است ابعاد اين ناتواني بررسي و بيان شود؛ چراكه 
انتخاب سرنوشت هاي مهم براي ملت ها به اين آگاهي ها 
بستگي دارد. ايشــان در زمينه »شکست توانايي هاي 
مديريتي غرب« خاطرنشان كردند: كرونا در آمريکا و 
اروپا در مقايسه با ديگر كشورها ديرتر شيوع پيدا كرد؛ 
يعني اين كشورها فرصت داشتند خود را آماده مواجهه 
با اين ويروس كنند اما آنچنان كه بايد و شايد نتوانستند 
كه آمار باالي مبتاليان و فوت شدگان در آمريکا و برخي 
كشورهاي اروپايي و مشــکالت مختلف مردم در اين 
كشورها ازجمله بيکاري، اين ناتواني ها را اثبات مي كند.
رهبر انقالب اسالمي »فلسفه اجتماعي غرب« را نيز در 
مقابله با كرونا شکست خورده خواندند و افزودند: روح و 
محتواي فلسفه اجتماعي در غرب بر پايه ماديات و پول 
استوار است؛ به همين علت اســت كه آنها در موضوع 
كرونا به ســالمندان، افراد مريض، بي پــول و معلول 
بي اعتنايي كردند؛ چراكه اين قشرها توانايي كسب پول 
و ايجاد ماديات را ندارند به همين خاطر شــمار زيادي 
در خانه هاي ســالمندان جان باختند كه اين واقعيات 

شکست فلسفه اجتماعي غرب را نيز آشکار مي كند.
»شکســت در عرصه نمايش اخالق عمومي« از ديگر 
نکاتي بود كــه رهبر انقالب در بررســي ابعاد مختلف 

ناتواني غربي ها به آن پرداختند.
ايشان با اشاره به مواردي همچون هجوم به مغازه ها و 
برخي چالش هاي ديگر، افزودند: غربي ها با همه ادعاها 
در اين زمينه نيز شکست خورده اند كه بايد اين واقعيات 

براي افکار عمومي تبيين شود.

بررسي بازگشايي مساجد و مراكز دعا
رهبر انقالب در پايان سخنانشان 2 نکته را مورد تأكيد 
قرار دادند: »اهميت دادن به شبکه بهداشتي درماني« و 
»بررسي هاي دقيق درباره بسته بودن يا نبودن مساجد 

و مراكز دعا«.
ايشان درباره نکته اول، گفتند: شبکه بهداشتي درماني 
خيلي مهم است و اگر آنطور كه حدس مي زنند و مکرر 
مي گويند در برهه اي بازتوليد اين ويروس را داشــته 
باشيم، اين شبکه مي تواند در مقابله با آن وضع كمك 
فراواني كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در آخرين نکته 
سخنانشان با اشاره به يك سؤال بي پاسخ درباره مراسم 
دعا، نماز و عبادات در مساجد و اماكن مقدس، تأكيد 
كردند: بنده هيچ پيشنهادي در اين باره ارائه نمي كنم 
و تابع نظر و تشخيص كارشناسي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا هســتم اما بايد توجه داشت كه عبادات و توسل 
به خصوص در  ماه رمضان و شب هاي قدر جزو نيازهاي 
اساسي و حتمي مردم است و مردم در قضاياي مهم نيز 
بيشــتر به ارتباط با پروردگار نياز دارند؛ البته معتقدم 
اگر قواعد ســختگيرانه اي هم در اين زمينه وضع شود 
مردم مؤمن و مســجدي حتما بيشــتر از ديگران به 
آن عمل مي كننــد. رهبر انقــالب در جمع بندي اين 
بخش از سخنانشان افزودند: همانگونه كه گفتم نظر 
كارشناسي شده در ستاد ملي مبارزه با كرونا را معتبر 
مي دانم اما اين بررســي را بايد به كســاني سپرد كه 
حقيقت و ضرورت دعا و توســل را درك مي كنند؛ آن 
وقت هرچه آنها تصميم بگيرند بنده و همه مردم به آن 
عمل خواهيم كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان 
سخنانشان با تشکر از رئيس جمهور و اعضاي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا گفتند: خدا كمکتان كند كه اين كار را 
به بهترين وجه به پايان برســانيد و يك نقطه ماندگار 
تاريخي در افتخارات ملت ايران ثبت كنيد و مشکالت 
گوناگون در حواشي اين قضيه مثل مشکالت مالي را 

نيز با تدابير الزم برطرف كنيد.

12سال پيش يك تصوير ماندگار و كم نظير 
در صحن بهارستان ثبت شد؛ تصويري كه احزاب

مشابه آن طي ســال هاي پس از آن تکرار 
نشد و خلق دوباره آن به آرمان فعاالن سياسي و جامعه 
امروز تبديل شد. آن تصوير نمادي از »وحدت ملي« در 
آن سال ها بود. گردهمايي بزرگان سياست اعم از روساي 
جمهور، روساي قوه قضاييه، رؤســا و نمايندگان ادوار 
مجلس و بسياري از ريش ســفيدان سياسي، مقامات و 
مســئوالن 30ســاله انقــالب اســالمي در 12آذر 
1387اتفاقــي بود كه تصــور تکرار آن، امــروز تقريبا 
غيرممکن به نظر مي رســد. اظهارات امروز مسئوالن و 
فعاالن سياسي درباره ضرورت وحدت و همبستگي ملي 
يادآور آن روزهايي اســت كه وحدت و همبســتگي با 
گردهمايي افرادي با سليقه هاي مختلف از جريان هاي 
سياسي گوناگون زير يك ســقف نمود مي يافت. در آن 
همايش مقامات سابق و الحق جمهوري اسالمي مانند 
علي الريجاني، اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي و 
غالمعلي حداد عادل به عنوان روســاي 8 دوره مجلس، 
ســيدمحمد خاتمي در كنار اكبر هاشمي رفســنجاني 
به عنوان روســاي جمهور ســابق و پيشــين كشــور، 
سيدمحمود شاهرودي و محمد يزدي به عنوان روساي 
قوه قضاييه، احمد جنتي، دبير و ســاير اعضاي شوراي 
نگهبــان، محمدرضــا مهدوي كني، دبيــركل جامعه 
روحانيت مبارز بــه همراه جمع زيــادي از چهره هاي 
سياسي مانند عزت اهلل سحابي، حبيب اهلل عسگراوالدي، 
هاشــم صباغيان، روح اهلل حســينيان، هادي غفاري، 
علي اكبر محتشمي پور و... به بهانه 30سال قانونگذاري و 
نظارت و به ابتکار علي الريجاني)رئيس مجلس( گردهم 
آمده بودند تا به تئوري »وحدت ملي« الريجاني جامه 
عمل بپوشانند. هاشمي رفسنجاني در سخنراني آغازين 
آن مراســم از حاضرين با تعبيــر معنــادار »ذخاير و 
عتيقه ها«ي انقالب و مبارزه ياد كرد؛ سخني كه لبخند 
بر لب هاي حاضرين نشاند. اما واقعيت امروز اين است كه 
نقش آن ذخاير و ريش سفيدان امروز به حاشيه رفته است 
و آثار اين حاشيه نشيني ها در فضاي سياسي امروز بيش 
از هر زمان ديگري براي جامعه محسوس و ملموس است. 
چندقطبي ها و اختالفات ســليقه هاي سياســي و نيز 
شکاف هاي اجتماعي امروز به قدري گسترش يافته است 
كه بســياري از  فعاالن و صاحب نظران سياسي و علوم 
اجتماعي از ضرورت وحدت و همبســتگي ملي سخن 

مي گويند.
سخن گفتن از ضرورت وحدت ملي در جمهوري اسالمي 
مشخصا از زماني آغاز شــد كه به گمان عده اي وحدت 
ملي خدشه دار شــده و يا به زعم آنها امکان خدشه دار 
شدن آن وجود داشــت. همان زمان كه علي الريجاني 
تئــوري وحدت ملــي را مطرح كــرد و همايش بزرگ 
12آذر 87 را سامان داد، جوانه هاي تفرقه در سطح ملي 
در حال روييدن بود؛ غايب بــزرگ آن اجتماع بزرگ، 
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت بود كه دعوت 
الريجاني را رد كرده بود. بــذر اختالفي كه احمدي نژاد 
كاشــته بود ماه ها بعد در رقابت هاي انتخاباتي ســال 
88و حوادث و تحوالت پس از آن در سراســر كشــور 
گسترده شد. نخســتين نشــانه اش اين بود كه آذرماه 
سال بعد)88(، بســياري از مدعوين، دعوت الريجاني 
را رد كردند و در همايش وحدتش حضور نيافتند. زخم 
عميقي كه اتفاقات سال 88بر تن جامعه گذاشت امروز 
پس از گذشت بيش از 10سال، هنوز ترميم نشده است. 
طي اين سال ها، سلسله تالش هايي براي ايجاد وحدت 
ملي با عناويني مانند آشــتي ملي يــا گفت وگوي ملي 
بي ثمر و ناكام ماندند. پس از انتخابات رياست جمهوري 
92و پيروزي نامزد مــورد حمايت اصالح طلبان فضاي 
سياســي پس از 88كمي تعديل شد؛ در چنين فضايي 
موضوع »آشتي ملي« رئيس دولت اصالحات به عنوان 
راهکاري براي رفع خطر آمريکا در سال 95مطرح شد. 
اين طرح چندان با استقبال جريان سياسي مقابل مواجه 
نشد و حاميان و بانيان آن به شدت مورد حمله و انتقاد 
قرار گرفتند. آنها »عذرخواهــي« را مقدمه و پيش نياز 
»آشتي ملي« مي دانســتند؛ احمد توكلي و محمدرضا 
باهنر كه به عنوان چهره هاي ميانه رو در جريان اصولگرا 
شناخته مي شــوند نيز بر همين نظر بودند. توكلي طي 
يادداشتي در توييتر خود نوشت: »با آشتي ملي موافقم. 
اما مقدمه آشــتي ملي پذيرش اشــتباه و عذرخواهي 
رسمي دولت اصالحات اســت.« همچنين محمدرضا 
باهنر طي اظهاراتي گفت: »برخي آشتي ملي را به معناي 
آشــتي ميان قاضي و مجرم تفسير مي كنند كه اين امر 
امکان پذير نيســت. اگر دنبال اين هستند كه قاضي با 
متهمان و مجرمان آشتي كند، معنا ندارد. اگر مجرمي از 

جرايم خود پشيمان شده باشد، بايد عذرخواهي كند.«
پس از گذشــت زمان، طرح »آشــتي ملي« منســوخ 
شــد و تالش ها براي پيگيري وحــدت نيروها با عنوان 
»گفت وگوي ملي« دنبال شد؛ كساني مانند محمدرضا 
باهنر در جريان راســت طي دوره اي دربــاره اين طرح 
تئوري پردازي كردنــد. حاميان اين طــرح در جريان 

اصولگرا بر اين بــاور بودند كه طــرح گفت وگوي ملي 
برخالف طــرح آشــتي ملــي، »فتنه گــران« چپ و 
»انحرافي« هاي راست را شامل نمي شود. باهنر در تشريح 
اين ايده مي گويد: »ما صحبتمان اين است كه اوال رقبايي 
كه مي گوييم همه را در چارچوب نظام مي گيريم. موقعي 
كه مي گوييم گفت وگوي ملــي مقصودمان فتنه گران 
نيستند، مقصودمان انحرافي هاي اين طرفي هم نيستند 
كه يك موقع منتسب به اصولگرايي بودند. ما گفت وگو را 
بين جرياناتي مي دانيم كه در چارچوب نظام هستند.« 

طــرح گفت وگوي ملــي در عمل به برگــزاري برخي 
نشســت ها ميان چهره هاي سياســي از ميان 2 جناح 
منجر شد؛ طي ســال هاي 97و 98جلساتي به ميزباني 
محمدحســن ابوترابــي با حضــور مهــدي زاهدي و 
ســيدمحمد حســيني از جناح اصولگرايان و محسن 
رهامي و نجفقلي حبيبي از جناح اصالح طلب در دفتر 
امام جمعه موقت تهران به صــورت يك هفته در ميان 
برگزار مي شــد و نيز جلســاتي با محوريت محمدرضا 
عارف، محمدرضا باهنر و بــا حضور عزت اهلل ضرغامي، 
غالمعلي حدادعــادل، محمدحســن ابوترابي ، احمد 
توكلي، مجيد انصاري و سيدمحمد صدر و احمد مازني 
در دفتر كار يکي از شــخصيت هاي سياسي اصولگرا يا 
اصالح طلب با هدف »كاهش تنش« و »كاهش افتراق« 

برگزار شد.
به مــوازات اين تالش، اســحاق جهانگيــري، معاون 
اول رئيس جمهــوري نيــز در دوره پــس از انتخابات 
رياســت جمهوري و ناآرامي هاي دي ماه 96مســئله 
»گفت وگوي ملي« را پيش كشــيد و طي ســخناني 
با بيان اينکه راه حل مســائل كشــور نمايش وحدت، 
انســجام و راه اندازي »گفت وگوي ملي« است، گفت: 
»دوران حذف سپري شــده و بايد با يکديگر گفت وگو 
كنيم؛ گفت وگو بين جريان هاي سياسي و گفت وگوي 
ملي بين اقوام.« طرح اين موضوع از سوي جهانگيري 
به دليل جايگاهش در قــدرت، حاكميت و دولت و نيز 
جايگاه او در ميان اصالح طلبان بسيار مورد توجه قرار 
گرفت. پس از جهانگيري، علي ربيعي، سخنگوي دولت 
و دســتيار اجتماعي رئيس جمهور در دوره اي مبتکر 
برگزاري جلساتي در دولت با حضور چهره هاي سياسي 
و اجتماعي از هر دو جناح شد؛ تالش هايي كه بدون اراده 
الزم در سطوح حاكميتي و بدون رغبت همه گروه هاي 
سياسي براي گفت وگوي ملي، يکي پس از ديگري رنگ 
باختند و 10سال پس از نخستين تالش ها براي ايجاد 
وحدت ملي، امروز وحدت ملي همچنان مطاعي گرانبها 

و دست نيافتني به نظر مي نمايد.

روياي همبستگي ملي

آذرماه سال ۸۷ روساي جمهور و روساي مجالس كشورمان به ابتكار علي الريجاني در همايش وحدت دور هم جمع شدند   عكس:همشهري/ گلناز بهشتي



 پس لرزه هــاي زلزله بامداد 
جمعــه دماوند، ديــروز در گزارش

صحن علني شــوراي شهر 
 تهــران ادامــه داشــت؛ به طوري كــه
پــس از ســخنان آغازيــن محســن 
هاشمي رفسنجاني، رئيس شورا، كه به نبود 
شبكه هشدار زلزله در پايتخت، تاب آوري 
شبكه هاي ويژه و ضرورت كمك دولت به 
شهرداري براي راه اندازي سوله هاي بحران 
اختصاص داشــت، 6عضو ديگــر هم در 
تذكرات و نطق  پيش از دستورشان از نبود 
سازوكار مناسب در مديريت بحران انتقاد 
كردند و هر يك خواســتار توجه بيشتر و 
بهبود عملكرد مديريت بحران در پايتخت 

شدند.
در دويســت ودوازدهمين جلسه شوراي 
شهر تهران، محسن هاشــمي با انتقاد از 
برخورد مناسبتي با زلزله تهران، از ضرورت 
توجه بيشتر به زيرســاخت هاي شهري 
و افزايش تاب آوري شــهر تهران ســخن 
گفت. مجيد فراهاني نيز بــر لزوم توجه 
به بهره بــرداري مناســب از پايگاه هاي 
پشتيباني مديريت بحران مناطق و لزوم 
اجراي مصوبه شــورا تأكيد كــرد. زهرا 
صدراعظم نوري اما با توجــه به تصويب 
طرح الزام آور شورا براي شهرداري تهران 
در ســال97، مبني بر ارائه اليحه واكنش 
اضطراري به زلزله تهــران صحبت كرد و 
از شهرداري خواســت تا هرچه سريع تر 
اصالحيه اين اليحه را بار ديگر به شــورا 
بيــاورد. علي اعطــا هــم در نطق پيش 
از دســتورش با بيان اينكــه زلزله بامداد 
جمعه لرزه اي بود كه به جاِن ما انداخت و 
كانون زلزله، اعماق ذهن فراموشكار ما بود، 
بسياري از ســاختمان هاي نوساز را فاقد 
استحكام لرزه اي كافي دانست. او با استناد 
به ارزيابي ها، مهم ترين اقدام براي افزايش 
اســتحكام ســاختمان ها را مقاوم سازي 
ســاختمان هاي موجود و نوسازي بافت 
فرسوده عنوان كرد. او علت اساسي وجود 
ساختمان هاي فاقد استحكام لرزه اي در 
تهران را سيستم نامناسب كنترل، فقدان 
مقررات جدي و عدم توان بازرسي و نظارت 
كامل توسط سازمان هاي مسئول دانست. 
شهربانو اماني هم در نطق پيش از دستور 
خود، كليد اصلي پيشگيري از فاجعه ملي 
زلزله تهران را احياي بافت فرسوده دانست 
و TOD )توســعه مبتني بر حمل ونقل 
عمومي( را راه حل احياي بافت فرســوده 

عنوان كرد.

شوراي شهرتهران ديروز عالوه بر تذكرات 
و نطق هاي پيش از دستور، دستور جلسات 
ديگري هم داشــت. رأي مثبــت به يك 
فوريت چارچــوب اختيــارات و وظايف 
كميســيون هاي داخلي مناطق، تصويب 
طرح الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه 
حفاظت از ميراث معماري معاصر شــهر 
تهران و در آخر، تغيير نــام 3 خيابان به 
نام شــهيد نرجس خانعلي زاده، شــهيد 
مهدي وريجــي و لوريــس چكناواريان، 
3 دستور جلسه پارلمان شهري پايتخت 
در دويســت ودوازدهمين جلســه علني 

شورا بود.

حفاظت از ميراث معماري معاصر تهران 
اما شــوراي شــهر تهران ديروز ابتدا به 
يك فوريت چارچوب اختيارات و وظايف 
كميسيون هاي داخلي مناطق راي داد و 
پس از آن، مهم ترين دســتور كارش را به 
جريان انداخت. طرح الزام شهرداري تهران 
به ارائه اليحه حفاظت از ميراث معماري 
معاصر شــهر تهران كه در يكي از آخرين 
جلسات سال قبل شوراي شهر، به صورت 
يك فوريتي مطرح و به كميسيون مربوطه 
ارجاع شده بود، اين بار پس از بررسي مجدد 
به صحن آمد و با راي قاطع شورا به تصويب 
رسيد. به اين ترتيب شهرداري تهران ملزم 
شــد اليحه حفاظت از ميــراث معماري 
معاصر تهــران را تدوين كند و به شــورا 

بياورد.
علي اعطا، عضو كميســيون شهرسازي و 
معماري شوراي شــهر كه خود باني اين 
طرح است، در جريان بررسي اين دستور 
جلسه، گفت: »اين طرح براساس يكي از 
بندهاي سند طرح جامع تهران به عنوان 
تكليفي كه هنوز اجرايي نشــده، شــكل 
گرفته اســت. در بند 6-7-١ طرح جامع 
تهران در فصلي كه در رابطه با حفاظت از 
ميراث شهر صحبت مي كند، آمده است كه 
حفاظت از آثار تاريخي، فرهنگي و معاصر 
شهر تهران شــامل حفاظت از كليه آثار 
ثبت شده و كليه آثاري كه در آينده ثبت 
خواهند شد و رعايت حريم آثار ثبت شده 
الزامي بوده و هرگونه مداخله در عرصه اين 

آثار ممنوع است.«
رئيس كميته معماري و طرح هاي شهري 
شوراي شــهر تهران ادامه داد: »در طرح 
جامع به درستي بر موضوع تمامي آثاري 
كه در آينده ثبت خواهند شد تأكيد شده؛ 
زيرا در فهرســت 2300بنايي كه در يكي 
از اليه هاي طرح تفصيلي اســت، بخشي 
هنوز به ثبت نرســيده اســت. در نتيجه 
وقتي شخصي درخواست پروانه تخريب 

و نوســازي مي دهد، براي آن دســته از 
بناهايي كه هنوز به ثبت نرســيده است، 
شهرداري مســتند قانوني براي حفاظت 
در اختيار ندارد، بنابراين شهرداري ناچار 
است پروانه تخريب و نوسازي ارائه دهد، 
به همين دليل بود كه طي ماه هاي اخير 
شــاهد اين بوديم كه تعدادي از بناهاي 
ارزشمند تخريب شــد.« او گفت: »طرح 
مذكور حداقل طي ١0جلسه و با مشورت 
بيش از ۵0كارشناس خبره حوزه ميراث 
فرهنگي تهيه شــده اســت. طرح الزام 
شــهرداري تهران به ارائه اليحه حفاظت 
از ميراث معماري معاصر شهر تهران بايد 
بر 3مبناي سياست هاي تشويقي )اعم از 
مالي، كالبدي و بهــره برداري(، بازدارنده 
و الزام آور تهيه و ضمن ايــن اقدام، بانك 
اطالعاتي از آثار تشــكيل و گزارش هاي 

6ماهه به شورا ارائه شود.«
اعطا با بيان اينكه با معاونت شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران جلسات مفصلي 
برگزار شــده اســت، اين طرح را يكي از 
دســتاوردهاي مهم مديريت شهري در 
راستاي حفاظت از ميراث معماري معاصر 

ايران عنوان كرد.
پس از سخنان اعطا، كليات اين اليحه با 
20راي موافق از 20عضو حاضر به تصويب 
رسيد و پس از بررسي، جزئيات طرح الزام 
شهرداري تهران به ارائه اليحه حفاظت از 
ميراث معماري معاصر شهر تهران هم با 

١8راي مثبت شورا همراه شد.
به اين ترتيب و براساس اين طرح الزام آور، 
حفاظت از كليه عناصــر و اجزاي ميراث 
طبيعي - تاريخي و فرهنگي شهر تهران 
شامل محوطه هاي باســتاني، بافت ها و 

مجموعه هاي تاريخي، محورهاي طبيعي - 
تاريخي، باغات قديمي، قنوات و چشمه ها 
الزامي است. همچنين هر گونه ساخت و 
ســاز در مجاورت يا حريم آثار ثبت شده 
با كسب مجوز و رعايت ضوابط و مقررات 
ســازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 
مجاز اســت. پس از پايان اين دستور كار، 
محسن هاشمي رفســنجاني جاي خود 
را به ســيد ابراهيم اميني داد و رياســت 
جلسه دويســت ودوازدهم شورا را اميني 

برعهده گرفت. 

نام چكناواريان در تهران ماندگار شد
نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي 
شهر تهران آخرين دســتور جلسه ديروز 
شوراي شهر تهران بود كه بر اين اساس، 
اعضاي شــورا، 3خيابان را بهنام شــهيد 

 اعضاي شوراي شهر تهران ديروز برضرورت 
آمادگي پايتخت در برابر حوادث و استفاده  از 

سامانه هاي نوين هشدار زلزله تأكيد كردند

بيشترين تذكر اعضاي شورا درباره لزوم آمادگي در برابر زلزله بود.   عكس:همشهري/ حسين تهراني

پس لرزه هاي زلزله تهران  
در شورا

مجيد جباري
خبر نگار

يادداشت

10 بايد و نبايد تاب آور شدن تهران

تاب آوري تهران همچنان محل بحث است؛ با 
وجود آنكه اقداماتــي براي اين منظور صورت 
گرفته اما هنوز هم نمي توان گفت پايتخت كشور كه نبض اقتصادي و 
سياسي در آن مي تپد، در برابر بحران هاي طبيعي، صنعتي و اجتماعي 
آمادگي الزم را پيدا كرده و تاب آور شــده است.تاب آوري و مديريت 
بحران ارتباط تنگاتنگي با هم دارنــد و بحث راجع به هريك، پاي آن 
يكي را به ميان مي كشد. در اين بين، اگرچه سال هاست كه محققان 
توانسته اند براي مديريت بحران، تعاريف دقيقي ارائه دهند اما براي 
تاب آوري هنوز تعريف جامعي بيان نشده است. به همين خاطر شايد 
خيلي نمي توان در برابر ميزان تاب آور بودن يك شهر به زبان ساده و 
مطمئن صحبت كرد. با وجود اين، تاب آوري مبحث بسيار بااهميتي 
به شمار مي رود و غفلت از آن، يعني ناديده گرفتن يكي از مهم ترين 
اولويت ها در حركت شهر به سمت توسعه پايدار. اين در حالي است كه 
براي تاب آور شدن در اصول شهرسازي بايد انطباق پذيري، سازگاري 

و انعطاف پذيري مدنظر قرار گيرد.
و اما نكته ويژه ديگر در تاب آوري به اين برمي گردد كه مسئوالن بايد 
دست از اقدامات و اظهارنظرهاي هيجاني بردارند و كار عملياتي را در 
پيش بگيرند. چنين هدفي از يكســو به ملزومات و زيرساخت ها نياز 
دارد و از سوي ديگر به افزايش دانش و بروزرساني اطالعات مديران 
وابسته است. بنابراين بد نيست برخي از بايدها و نبايدها را مرور كنيم:
سامانه هشدار سريع بايد نصب شود: كاركرد اين سامانه، 

اطالع رساني سريع زمين لرزه هاي بزرگ قريب الوقوع است كه 1
هم اكنون تنها فناوري داراي قابليت  پيش بيني زمين لرزه در لحظاتي 
پيش از وقوع آن است. وجود چنين سامانه اي كمك مي كند تا مسئوالن 
حوزه مديريت بحران بتوانند تصميم هاي آني را به يك سيستم هوشمند 
بسپارند. اينگونه قطع خودكار جريان هاي ورودي آسيب زا مثل جريان 
گاز امكانپذير مي شود كه كمك بزرگي براي جلوگيري از آسيب هاي 
بعدي خواهد بود. با وجود اين، دســت كم حدود يك دهه اســت كه 
مسئوالن از تالش براي ايجاد چنين سامانه اي در تهران خبر مي دهند؛ 
اما هنوز به مرحله عمل نرسيده است و تنها روي پهنه شرقي سامانه اي 

نصب شده كه در واقع بايد گفت در مرحله تست قرار دارد.
سامانه هشدار صوتي بايد نصب شود: طبق برنامه قرار بوده 

در تهران سيستمي اجرا شــود كه طبق آن، وقوع زلزله حتي 2
١0ثانيه جلوتر به مردم با بوق هايي بلند اطالع داده شود. با اين سامانه 
تكان هاي اوليه زمين منجر به آالرم سيســتم هاي صوتي در محله ها 
خواهد شــد تا مردم بتوانند در خانه محلي امن را انتخاب كنند. شايد 
جالب باشــد بدانيد با  به كارگيري اين ســامانه، خسارت جاني حدود 

يك چهارم كاهش مي يابد.
انطباق نقشه ها الزم است: گام ديگر انطباق نقاط لرزه خيز 

با نقشه هاي شهرسازي و سپس اقدامات جدي براي كاهش 3
بارگذاري و تعيين كاربري هاي متناسب در نقاط خطرزا يا نقاط كليدي 
است تا مردمي كه در نواحي خطر هستند بتوانند از اين محل ها دور 
شوند و در زمان بحران خدمات رساني به درستي انجام شود. بنابراين 

بهره مندي از نقشه هاي دقيق تهيه شده و موجود، اهميت دارد.
فضاهاي همگاني افزايش يابد: يكي از مزيت هاي افزايش 

فضاهاي همگاني و بازگشــايي عرصه اين اســت كه ميزان 4
مكان هاي امن در شهر را افزايش مي دهد.

افزايش تعداد سامانه هاي تخمين خسارت: با كمك اين 
ســامانه، مديران بخش بحران قادر خواهند بــود تا ميزان 5

خســارات به بارآمده از زلزله رخ داده را برآورد كنند. اينگونه بهتر به 
نقاطي كه آسيب جدي ديده اند، امدادرساني مي كنند و از وضعيتي كه 
پيش آمده تحليل درستي خواهند داشت. هم اكنون نياز است تا در 

تهران چنين سامانه اي در نقاط بيشتري نصب شود.
آگاهي مردم با بهره از ظرفيت شوراياري ها: شوراياري ها 

و سراهاي محله پتانسيل هاي فراواني براي آموزش شهروندان 6
در افزايش ايمني و چگونگي رفتار با بحران هايي از جنس زلزله دارند. 
بنابراين توصيه مي شود كه اين مهم مورد توجه قرار گيرد. شوراياران 
مي توانند در رايزني با مديريت شهري، پايگاه هاي بسيج و هيأت امناي 
مساجد، دست كم زماني را براي آموزش شهروندي لحاظ كنند و پيغام 
مديران رده باال را به مردم محل برسانند. چسباندن نقشه امن تخليه 
اضطراري در معرض ديد عموم و هديه دادن پوســتر اين نقشه ها به 
خانواده ها به ويژه خانواده هايي كه افراد سالمند و پير دارند مي تواند در 
دستور كار قرار بگيرد چراكه شايد ســالخورده ها نتوانند از امكانات 

گوشي تلفن همراه و اپليكيشن هايي مثل شهرآماده استفاده كنند.
توضيح در مورد كاركرد پايگاه هاي پشتيبان: اساسا اين 

تصور غلط در اغلب مردم وجود دارد كه سوله ها يا پايگاه هاي 7
پشتيبان مديريت بحران براي اسكان در شرايط اضطرار است. در حالي 
كه پايگاه ها داراي تجهيزات امدادرســاني و ايمني هستند و كاركرد 
اصلي شان براي اسكان اضطراري نيست؛ مگر درصورت بخشنامه ها و 

تصميمات مديران بخش بحران.
نبايد ترسيد اما بايد هوشيار بود: بعد از يك زلزله نسبتا 

قوي، خيلي ها رفتار خودشان را حين رخداد بازگو مي كنند. 8
خيلي ها از ترس مي گويند و عده اي از خونسردي. اين مسئله نياز به 
يك تحليل اجتماعي و روانشناسانه دارد. در عين حال بايد هوشيار بود 
و توصيه هايي مثل مستحكم سازي ساختمان ها را جدي گرفت. شايد 
شما هم ندانيد كه هم اكنون شهرداري طرحي براي مقاوم سازي بناها 
با حداقل هزينه در دســت دارد. با اين طرح خيلي از ساختمان ها را 
مي توان به جاي تخريب و نوســازي، مقاوم كرد. بــه هرحال حدود 
2.۵ميليون نفر روي گسل هاي مشا و شمال تهران زندگي مي كنند كه 
خيلي از آنها حساب شان از آن ١۵درصد پايتخت نشين ساكن در بافت 
فرسوده جداست. به عبارتي بسياري از ساكنان شمال تهران، توانايي 
هزينه براي مقاوم سازي را دارند و بد نيست از طريق برنامه شهرآماده 

از جزئيات طرح و اقدام براي منظور آگاه شوند.
اليحه واكنش اضطراري آماده شود: اليحه برنامه عملياتي 

واكنش اضطراري به زلزله تهران با گذشت بيش از يك سال 9
از مصوبه الزام آور شوراي شهر هنوز به صورت كامل تدوين نشده است. 
البته اليحه مذكور سال گذشته به شورا آمد، اما متأسفانه هنوز درباره 

اصالح و بازنگري در اليحه اقدامي نشده است.
افزايش زيرساخت هاي سبز و نرم: در خيلي از شهرهاي 

بزرگ دنيا در حال تخريب اتوبان ها و بزرگراه ها هستند تا به 10
جاي آن سبزراه و پياده راه بسازند. حال كه شهردار تهران از برنامه هايي 
براي برداشتن پل هاي فرســوده و قديمي يا پل هاي با كاركرد پايين 
صحبت به ميان آورده، بهتر است كارشناسان با رويكرد حمايت و نقد 
صحيح و نه تخريب ماجرا جلو بيايند. بدون شك با چنين كاري اگر 
پيوست هاي اجتماعي، زيست محيطي و ترافيكي لحاظ شود، حتما 

نقاط باز و امن در شهر افزايش خواهد يافت.
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آموزش، تكنولوژي و مشاركت در كاهش توليد پسماند

هدف اصلي از بهره برداري از اين دستگاه، كمك و تسريع در   
تفكيك و جداسازي پسماندهاي خشك توسط شهروندان 
در مبدا و در نهايت كاهش هزينه ها همراه با بســته هاي تشويقي ويژه شهروندان 
است. آموزش شهروندان نسبت به آسيب هاي پســماندهاي شهري، استفاده از 
تكنولوژي هاي جديــد و همراهي آنها در زمينه كاهش توليد پســماند و بازيافت 
متناسب، مي تواند به عنوان مهم ترين بازوي سازمان مديريت پسماند ياري  رسان 
مديريت شهري باشد. ۵. سازمان مديريت پسماند در دوره جديد مديريت شهري 
و با توجه به حساسيت هاي ويژه نســبت به حفظ محيط زيست، منابع آب، هوا و 
خاك، با تعريف طرح هايي مانند كاپ)كاهش توليد پسماند( و كمپين هايي چون 
شنبه هاي بدون پسماند، همياران كاپ و... تالش دارد تا با مشاركت همه شهروندان 
تهراني، گامي جدي و مؤثر در زمينه كاهش توليد زباله، كاهش هزينه هاي حمل و 
دفن آن، كاهش آسيب به محيط زيست بردارد و قطعا يكي از دستاوردهاي آن جدا 

از شهري پاك، كمك به اقتصاد خانوار و حذف زباله گردي خواهد بود.

نرجس خانعليزاده، شهيد مهدي وريجي 
و لوريس چكناواريان به تصويب رساندند.

محمدجواد حق شــناس، رئيس كميته 
نامگذاري معابــر و خيابان هاي تهران در 
جريان بررسي صورتجلسه چهل وپنجم 
گفت: »كادر درماني كشور در ايام شيوع 
ويروس كرونا نشان دادند كه از هيچ ايثار 
و فــداكاري اي فرو گــذار نخواهند كرد. 
كادر بهداشــت و درمان كشور پزشكان و 
پرســتاران در اين ايام نشان دادند كه در 
رابطه با انجام وظيفه تا تقديم جانشان هم 
كم نمي گذارند؛ از ايــن رو، كوچك ترين 
كاري كه در رابطه با بزرگداشت اين عزيزان 
مي شد انجام داد، نامگذاري معابري به نام 

آنها بود.«
او در ادامــه به ذكر نام هاي پيشــنهادي 
براي خيابان هاي مورد نظــر پرداخت و 
افزود: »يك ميدان تازه ســاخت و بي نام 
در محــدوده منطقه20 وجــود دارد كه 
پيشنهاد مي شــود اين ميدان به نام امام 
هادي)ع( مزين شــود.« اين پيشنهاد با 
موافقت اكثريت اعضاي شــوراي شهر به 
تصويب رســيد و در ادامه پيشنهاد تغيير 
خيابان شــهيد فدايي در همان محدوده 
به  نام پيشنهادي شــهيد محسن بهرامي 
بررسي شد كه اين نامگذاري هم با موافقت 

اكثريت اعضا همراه شد.
اعضاي شوراي شــهر اما در ادامه بررسي 
صورتجلســه چهــل وپنجــم كميتــه 
نامگذاري، پيشــنهادي مبنــي بر تغيير 
خيابان زرافشــان شــمالي در محدوده 
2شهرداري تهران به نام شهيدان سالمت 
و همچنين خيابــان زرافشــان جنوبي 
در محدوده 2شــهرداري تهــران به نام 
پيشنهادي زرافشان را بررسي كردند كه 
درنهايت و بعد از بحث و بررسي، اعضاي 
شورا پيشنهاد بازگشت به كميسيون براي 

بررسي بيشتر را مطرح كردند.
حق شناس در ادامه بررســي نامگذاري 
معابر و خيابان ها پيشــنهاد داد تا خيابان 
پنجم در محدوده بلوار ايوانك زرافشــان 
شمالي در منطقه2 شهرداري تهران به نام 
پيشنهادي شــهيد دكتر مهدي وريجي، 
جان باخته مبارزه با كرونا )با حفظ شماره( 
اختصاص يابــد كه اين پيشــنهاد هم با 

موافقت اكثريت آرا به تصويب رسيد.
پيشــنهاد ديگر حق شــناس، نامگذاري 
خيابان هفتم در محدوده بلــوار ايوانك 
زرافشان شــمالي در منطقه2 شهرداري 
تهران به نام پرستار نرجس خانعلي زاده بود 

كه اين پيشنهاد هم راي آورد.
مورد بعدي پيشــنهادات در حوزه پهنه 
رودكي بود. يكي از اين پيشــنهادات در 
بوســتان ارفع در محدوده خيابان حافظ 
واقع در منطقه١١ شــهرداري تهران بود 
كه پيشنهاد شد خيابان يكم اين بوستان 
به  نام لوريس چكناواريان، آهنگساز شهير 
تغيير نام يابد كه اين تغيير نام هم با راي 
قاطع شورا تصويب شد.در پايان بررسي ها 
اما، تغيير نام بلوار شاهد واقع در منطقه١۵ 
شهرداري تهران به نام پيشنهادي شهيدان 
ســجاديان و كوچه فروردين در محدوده 
خيابان شــهيد كالهدوز واقع در منطقه 
3 شهرداري تهران به نام پيشنهادي اكبر 
زنجانپور بود كه اين پيشنهادها با حداكثر 

آرا در جلسه به تصويب رسيد.

بسته ترافيكي كرونا روي ميز شهردار
رئيس شوراي شــهر تهران، از بررسي بســته ترافيكي روزهاي 
كرونايي در دفتر كار پيروز حناچي، شهردار تهران خبر داد و گفت: 
»امروز )ديروز يكشنبه( جلسه هم انديشي نداشتيم بلكه با حضور 
هيأت رئيسه شورا و روساي كميسيون ها، كميسيون تلفيق برگزار 
شد. محسن هاشمي رفسنجاني كه پيش از شروع نشست علني 
شورا در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، ادامه داد: »در اين جلسه، 
طرح تفصيلي منطقه 22بررسي و قرار شد اين طرح در شهرداري 
به تصويب برسد. بر همين اساس، جلسه اي برگزار كرديم كه ببينيم 
شوراي شهر بايد چه واكنشي داشته باشد كه هنوز درخصوص اين 

مهم به جمع بندي نرسيديم.
او با بيان اينكه به دليل شــرايط كرونايي تعداد پرونده هاي باغ ها 
افزايش يافته و موجب ناراحتي مردم شــده اســت، اظهار كرد: 
»تعداد پرونده هاي اعتراضي مردم به اينكه ملك شان را باغ اعالم 
كرديم افزايش پيدا كرده و به همين دليل بايد با سرعت بيشتري 
پرونده هاي مربوط به باغات را بررسي كنيم و در همين راستا مقرر 
شد جلسه روز سه شنبه علني برگزار شود تا اينگونه پرونده ها را 
بررسي كنيم.« هاشمي در مورد سرانجام بسته ترافيكي شوراي 
شهر تهران براي روزهاي كرونايي گفت: »اين پيشنهادها به ستاد 
ملي كرونا داده شد، اما آنطور كه شنيدم ستاد ملي، بررسي بسته 
ترافيكي را به شوراي ترافيك تهران محول كرده و به  همين دليل 
حناچي اعضاي شــوراي ترافيك را دعوت كرده است تا در دفتر 
كارش درخصوص اين بسته تصميم گيري شود كه از جزئيات آن 
بي خبر هستيم.« رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش 
كه گفته مي شود اين بسته ترافيكي در راستاي درآمدزايي است، 

گفت: »لطفا جوسازي و تخريب نكنيد.« 
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در سخنان آغازين 
جلسه دويســت و دوازدهم اظهار كرد: » مديريت شهري تهران 
از زلزله ســال 1396، خواستار تشكيل جلســه سران قوا براي 
بررسي خطر زلزله تهران و اقدامات الزم در اين حوزه است. زلزله 
بامداد جمعه تهران، موجب نگراني شهروندان شد و پس از حدود 

2سال كه موضوع خطر زلزله تهران 
به حاشيه رفته بود، آن را به جريان 
انداخت. هاشمي رفسنجاني ادامه 
داد: »شــهر تهران با وجود حدود 
15 ميليون نفر در تهران و شهرهاي 
حومه اي، درصورت بروز زلزله باالي 
7 ريشتر بســيار آسيب پذير است 

و زيرساخت هاي شــهري به ويژه خطوط نيرورساني و همچنين 
تاب آوري تأسيسات شهري به ويژه آب اضطراري و ايمني خطوط 
گاز، بايست براي مقابله با اين خطر بهبود يابد. به گفته او با وجود 
350 محله در تهران، حدود 100سوله مديريت بحران براي ارائه 
خدمات به شــهروندان كافي نيســت و بايد با همكاري دولت و 
ساير ارگان ها، حداقل براي هر محله يك سوله بحران پيش بيني 
شود تا امكان استفاده شهروندان از آن در زمان بحران به آساني 

فراهم شود.
رئيس شوراي شهر تهران در بخش ديگري از سخنانش، گفت: »در 
روزهاي اخير شاهد اقداماتي تخريبي عليه مديريت شهري هستيم. 
در شرايطي كه به دليل بحران ناشــي از پاندمي كرونا چالش هاي 
زيادي براي همه دستگاه هاي اجرايي به ويژه شهرداري ها ايجاد شده 
است، افكار عمومي از تخريب گران كه با انگيزه هاي سياسي قصد 
ايجاد فضا براي خود را دارند، انتظار دارد به جاي كنايه و طعنه هاي 
بدون استدالل، عملكرد خود را به صورت ايجابي مطرح كرده و به 

سؤاالت و ابهامات مربوط به عملكرد گذشته خود پاسخ دهند.«
او در ادامه با اشاره به خبر جريمه شهرداري در حوزه نرخ خدمات 
ارائه شده در اماكن ورزشي گفت: اقدام غيرقابل توجيه رسانه ملي 
در پخش خبر مربوط به جريمه شــوراي شهر تهران كه پرونده اي 
مربوط به 5 سال قبل و مصوبات دوره قبلي شورا بوده است، شائبه 
تخريب هدفمند مديريت شهري تهران را تقويت مي كند. مصوبات 
شورا به تأييد فرمانداري و وزارت كشور مي رسد و اعالم خبر جريمه 

شورا يك بدعت بود.«

ث
مك

تذكرات اعضا در دويست و دوازدهمين جلسه شوراي شهر تهران

  حجت نظري 
حدود يك  ماه پيش، 
در مورد دسترسي به 
سامانه جامع منابع 
شهرداري  انساني 

تهران تذكري دادم اما متأسفانه بيش از يك 
 ماه است كه نه پاسخي به آن داده و نه اساسا 
دسترسي به اين سامانه براي اعضاي شوراي 
شهر ايجاد شده است. دسترسي به سامانه 
از باب وظيفه نظارتي شوراي شهر بسيار 
مهم است. لذا به عنوان آخرين هشدار به 
شهردار محترم تهران و معاون توسعه منابع 
انساني ايشان مي خواهم كه هم دسترسي به 
اين سامانه را ايجاد كنند و  هم پاسخ به تذكر 
را بدهنــد. در غيراين صورت بنده مجبور 
خواهم شد كه طرح سؤال از شهردار را كه 
ممكن است منجر به استيضاح ايشان هم 

بشود، كليد بزنم.

  سيدآرش حسيني ميالني
براساس گزارش هاي رســيده و مراجعه واحدهاي 
صنفي و كلينيك هاي دامپزشــكي شهري، شاهد 
هستيم كه در روزهاي اخير برخي از مناطق شهرداري 
تهران در برخورد با اين واحدها نســبت به تعطيلي 

و پلمب دفاتر آنها اقــدام كرده اند. با وجود اخذ مجــوز فعاليت از وزارت 
جهادكشاورزي، سازمان دامپزشكي و اتحاديه هاي ذيربط، به دليل وجود 
ابهام در وضعيت چگونگي فعاليت اين صنف در واحدهاي مستقل يا واحدهاي 
مسكوني، برخي از مناطق شهرداري تهران بدون بررسي جامع موضوع و 
اتخاذ تدابير و راهكارهاي اجرايي مناسب، بالفاصله به جلوگيري از فعاليت 
اين صنف اقدام مي كنند. با توجه به شرايط فعلي و بحران شيوع ويروس كرونا 
اقدامات مهمي توسط كلينيك هاي دامپزشكي انجام مي شود و نبايد فعاليت 
آنها ناديده گرفته شود. درصورتي كه اين مراكز فعال نباشند و خدمات الزم 
را به مردم و  حيوانات خانگي ارائه ندهند، بيم آن مي رود شهرها دچار شيوع 
بيماري هاي مشترك شهري شود. شهرداري تهران به منظور ايجاد وحدت 
رويه و همچنين تدوين ضوابط و دستورالعمل مناسب، برخورد با كلينيك هاي 
دامپزشكي به صورت منطقي و با رعايت حقوق عامه صورت گرفته تا ارائه 

ضوابط مشخص از فعاليت كلينيك هاي دامپزشكي جلوگيري نشود.

  احمد مسجد جامعي
با توجه به انتشار فراخوان شهرداري تهران براي 
طراحي موزه ســيمان در شهر ري، بايد بگويم كه 
موزه داري وظيفه شــهرداري نيست و شهردار 
تهران بايد همه شئون شهر را درنظر بگيرد. تبديل 

كارخانه سيمان به موزه از زماني كه اسحاق جهانگيري وزير صنعت بود، 
مطرح شده اســت؛ آن زمان قرار بود كه وزارت صنعت راسا وارد شود و 
كارخانه سيمان را به موزه تبديل كند نه اينكه شهرداري تهران براي آن 
هزينه كند و آن را بسازد. اين در حالي است كه شهرداري در كار خود مانده 
و قطعا دولت نيز با اين شرايط نمي تواند به ما كمكي كند. در شهر ري 2 اثر 
تاريخي قرار دارد كه اين منطقه را تحت تأثير قرار داده است. چشمه علي 
يكي از با ارزش ترين آثار تاريخي ثبت شده ري است و دژ رشكان متعلق به 
دوره اشكانيان نيز سبب شده كه مجوز ساخت محدود در شهر ري بدهند 
و الزم است كارخانه سيمان نيز در ارتباط با اين دو اثر تاريخي، ساماندهي 
شود. اين كارخانه اگر صرفا به موزه و آن هم موزه سيمان و نه مردم شناسي 
تبديل شود، مشكلي از شهر حل نمي كند؛ چرا كه سيمان مسئله تخصصي 
است اما اگر بتوانيم اين كارخانه را به گونه اي تبديل كنيم كه در ارتباط با 

فضاي شهري باشد، مي توان به اين مهم اميدوار بود.

  محمد ساالري
الزام استفاده از ماسك در مترو مصوبه ستاد ملي مقابله 
با كرونا بوده كه ظرف 2روز نخست گزارش هاي خوبي از 
رعايت اين الزام در مترو تهران داشتيم؛ اما ظاهرا دوباره 
اين موضوع رها شــده و رعايت نمي شود. لذا تذكرم به 

شهردار تهران و مديرعامل شركت مترو اســت كه اين مصوبه به صورت كامل 
و جامع و با جديت اجرايي شود. تذكر ديگر من به معاونت معماري و شهرداري 
تهران درخصوص عدم اجراي مصوبه شوراي شهر تهران است كه در تاريخ اول 
مرداد ماه سال گذشته مبني بر الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه فرايند صدور 
پروانه هاي ساختماني به تصويب رسيده بود. در اين مصوبه كه به تصويب اعضاي 
شوراي شهر تهران رسيده، تأكيد شده كه با هدف اصالح و بهبود فرايند صدور 
پروانه، شهرداري مكلف است ظرف مدت 2 ماه از تصويب اين اليحه فرايند صدور 
پروانه هاي ساختماني را براساس كارشناسي اي كه انجام مي دهد و رويكردهاي 
اعالم شده به شوراي شهر تهران ارائه كند. با وجود اين اما تا امروز حدود 9 ماه از 
تصويب اين مصوبه سپري شده و در اين مدت شاهد برخوردهاي مختلف از سوي 
معاونت شهرسازي و معماري در مناطق 22گانه تهران هستيم كه متأسفانه بدون 
هماهنگي با كميسيون شهرسازي شورا انجام شده است. لذا از شهرداري تهران 

تقاضا مي كنم نسبت به اجراي اين مصوبه و ارائه اليحه اقدام كند.

لزوم دسترسی شورا به سامانه 
الزام استفاده از ماسك در مترو رعايت نمی شودكار شهرداری موزه داری نيستبرخورد با كلينيك های دامپزشكی متوقف شود منابع انسانی

محاسبه عوارض صدور پروانه سال 99با 2 ماه تأخير  
بــا توجــه بــه اينكــه طرح 

دوفوريتي دريافــت عوارض شهرسازي
ســاختماني بر مبنــاي نرخ 
ســال 98از سوي شــوراي شــهر تا پايان 
ارديبهشت درنظر گرفته شده است، از ابتداي 
خرداد 99، نــرخ جديد پرداخــت عوارض 
ســاختماني اعمال مي شــود، بر اين اساس 
شــهروندان تهراني تا ١0 روز ديگر فرصت 
دارند تا از شرايط پرداخت و تقسيط عوارض با 
نرخ سال گذشته بهره مند شوند. به گزارش 
همشــهري، عبدالرضا گلپايگانــي، معاون 
شهرســازي و معماري شــهرداري تهران با 
تأكيد بــر مدت زمــان باقي مانــده جهت 

بهره منــدي متقاضيان گفت: »سياســت 
مديريت شهري بر رونق ساخت وساز و توليد 
مسكن است و بدين منظور با توجه به شرايط 
شيوع بيماري كرونا و ركود اقتصادي تصميم 
گرفته شد محاسبه نرخ جديد عوارض صدور 
پروانه ساختماني سال 99با دو ماه تأخير از 
ابتداي خرداد ماه اجرايي شود.« او ادامه داد: 
»بر اين اساس مبناي محاسبه نرخ عوارض در 
دو ماه ابتدايي ســال جاري بــر مبناي نرخ 
عوارض سال 98محاسبه شده و شهروندان 
تهراني تــا ده روز ديگر فرصــت دارند تا از 
شرايط پرداخت و تقسيط عوارض با نرخ سال 

گذشته بهره مند شوند.« 

ادامه از 
صفحه اول

حامد فوقانی
دبير گروه شهر



فشار شديد نقدينگي از ابتداي 
امســال تاكنون به رشد شديد بازار

قيمت ها در اغلب بازارها منجر 
شده اين موج حتي بازارهاي كاال و خدمات؛ نظير 
خودرو را هم در امان نگذاشته است. برآوردهاي 
همشهري نشــان مي دهد كه با توجه به روند 
منحني قيمت ها؛ بازارهاي طال، ارز و سهام، به 
مناطق حساسي نزديك شده اند كه اصطالحا به 
آن خط مقاومت گفته مي شــود؛ تخمين هاي 
اوليه حاكي از آن است كه چنانچه بازارها از اين 
محدوده ها فراتر بروند قيمت ها با رشــدهاي 

عجيبي مواجه خواهند شد.
به گزارش همشهري؛ آمارهاي رسمي از حجم 
كل نقدينگي تا پايان پاييز پارسال نشان مي دهد 
حجم كل نقدينگي رقمــي برابر با 2440هزار 
ميليارد تومان بوده؛ با توجه به اينكه نرخ رشد 
نقدينگي 28درصد اســت، مي توان حدس زد 
كه جمع كل نقدينگي در بهار امسال به محدوده 
3هزار ميليارد تومان رسيده است. حركت اين 
نقدينگي تورم زا كه گفته مي شــود ســرعت 
رشــدش از فصل آخر پارسال بيشتر هم شده، 
از ابتداي امسال از يك ســو به رشد نماگرهاي 
بورس منجر شده و از طرف ديگر قيمت طال و ارز 
را به سمت صعود برده است. در طول هفته هاي 
اخير، فشار نقدينگي به حدي بوده كه ويروس 
رشد قيمت ها به بازار كاال و خدمات هم سرايت 
كرده؛ نمونه عيني اين روند را در بازار خودرو يا 
حتي بازار ميوه و مواد خوراكي مي توان مشاهده 
كرد. به نظر مي رسد سرريز نقدينگي وارد شده 

به بورس؛ در حال هجوم به ساير بازارهاست.
سيالب نقدينگي درصورت مهارنشدن به رشد 
تورم دامن خواهد زد؛ اين واقعيت موجب نگراني 
كارشناسان و دولتمردان شــده است. دولت از 
ابتداي امسال تالش مي كند تا سيالب نقدينگي 
را از ساير بازارها به سمت بورس هدايت كند. با 
اين حال سيگنال هايي كه اين روزها از بازارهاي 
طال و ارز و برخي ديگــر از بازارها، نظير خودرو، 
مخابره مي شود؛ نشــان مي دهد شدت جريان 
رشد نقدينگي بيشتر از آن است كه بتوان آن را 
به راحتي حبس كرد. علي سعدوندي، كارشناس 
پولي و بانكي در اين باره مي گويد: از سال 92تا 
96حجم شبه پول مرتب افزايش يافته و رشد پول 
بسيار محدود بود و موجب شد تورم نزولي شود، 
اما حاال عكس اين قضيه در حال رخ دادن است. 
به گفته او، انباشت تورمي كه در گذشته حادث 
شده، اكنون در حال آزاد شدن است. به گفته او، 

حساسيت ماجرا از آنجا مشخص مي شود كه به 
تازگي نقدينگي جديد خلق شده بيشتر به صورت 
پول نمود پيدا كرده و برخالف شبه پول كه در 
حساب هاي بانكي انباشته مي شود؛ پول، نوعي 
نقدينگي آماده مبادله است. او تأكيد كرد: امسال 
بخش عمده اي از پول هاي تازه در بازار سرمايه 
جذب شــده؛ حال اگر زماني وضع بازار سرمايه 
دگرگون شود بدون شك اين پول ها درقالب تورم 

نمود پيدا خواهد كرد.

محدوده مقاومت بازار سهام 
داده هاي آماري نشان مي دهد كه فشار شديد 
نقدينگي از ابتداي امســال به رشــد شــديد 
شاخص هاي بورس منجر شده، چنان كه طبق 
گفته هاي حســن قاليباف اصل، امسال روزانه 
1500ميليارد تومــان پول جديــد وارد بازار 
شده اســت. اطالعات آماري همشهري نشان 
مي دهد كه در 2 ماه گذشــته، 40هزار ميليارد 
تومان نقدينگي وارد بازار سهام شده؛ اين رقم 
برابر با كل نقدينگي وارد شده به بازارسهام در 
سال گذشته است. فشار شديد نقدينگي موجب 
شده ارزش كل روزانه معامالت بورس به 20هزار 
ميليارد تومان برسد. ورود اين حجم از پول هاي 
پرقدرت موجب شد تا اين هفته منحني شاخص 
كل بازار سهام از مرز تاريخي يك ميليون واحد 
هم عبور كند. با اين حال بــه زعم تحليلگران 
تكنيكال، اكنون شــاخص كل بورس تهران به 
منطقه اي حساس، به لحاظ تكنيكالي رسيده و 
در روزهاي آينده با ناحيه مقاومت يك ميليون و 
50تا يك ميليون و 65هزار واحد مواجه خواهد 
شد و چنانچه شاخص بورس در اين محدوده با 
اصالح مواجه نشود، اين احتمال وجود دارد كه به 
سرعت ركوردهاي تاريخي، باور نكردني و تازه اي 
در بورس ثبت شود. بســياري از تحليلگران بر 

اين باورند كه احتماال با توجه به فشــار شديد 
نقدينگي شاخص بورس قادر خواهد بود حتي از 
مقاومت كنوني هم عبور كند. پيش از اين حسين 
عبده تبريزي، دبيركل سابق بورس درباره داليل 
رشد بورس گفته بود: شاخص بورس فعال رو به 
صعود است. با اين وضع مي توان حدس زد پول  
و نقدينگي بسياري از خانوارها، وارد بازار سهام 

شده است.

محدوده مقاومت بازار ارز
اما در بازار ارز هم اوضاع به همين منوال است؛ 
اواخر پارسال قيمت هر دالر آمريكا پس از يك 
دور رشد تا محدوده 17هزارتومان پيش رفت 
اما با اعمال سياســت هاي كنترلي و عمليات 
بازارگرداني موفق بانك مركزي با نزول مواجه 
شد. اين اتفاق از ابتداي امســال تاكنون دوبار 
تكرار شده و محدوده 16800تا 17هزار تومان 
به خط مقاومت قيمت دالر تبديل شده، اما ظرف 
روزهاي گذشته قيمت هر دالر آمريكا بار ديگر 
شيب صعودي پيدا كرده، ظرف چند روز گذشته 
قيمت هــر دالر آمريكا دســت كم 600تومان 
افزايش يافتــه؛ به طوري كــه در مبادالت روز 
يكشنبه، قيمت هر دالر آمريكا حتي در محدوده 
16هزارو 660تومان مبادله شد. برآورد مي شود 
چنانچه قيمت هــر دالر آمريــكا بتواند از اين 
محدوده تراكم يا ناحيه مقاومت خارج شود؛ به 

سرعت با رشدهاي بيشتري مواجه خواهد شد.
با وجــود اينكه عبدالناصــر همتي، رئيس كل 
بانك مركزي، طبق سنت 2سال گذشته اش، 
در اين محدوده حســاس قيمت، از باال بودن 
ميزان ذخاير ارزي بانك مركزي خبر داده و براي 
فعاالن كف بازار كري خوانده؛ اما تحليلگران بر 
اين باورند كه به دليل محدوديت هاي زياد دولت 
در تامين ارز نمي توان انتظار داشت قيمت دالر 

احمد ميرخدائي
روزنامه نگار

هفته سرنوشت دربازارها
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متــن كـامـل در سایت

   آيا عرضه خودرو در بورس يك مزيت است؟
همايون دارابي از كارشناسان بازارسرمايه درباره طرح عرضه خودرو 
در بورس كاال گفت: اگر اين پيشنهاد عملياتي شود راهگشا خواهد 
بود، به ويژه اينكه بورس كاال ظرفيت خوبي براي اين معامالت دارد.
او ادامه داد: عرضه خودروهاي صفر داخلي و وارداتي در بورس كاال 
به انجام معامالت شفاف و رقابت آزاد منجر مي شود و و كارخانه ها 
مي توانند كاالي خود را به قيمت واقعي بفروشــند و سهامداران، 
سرمايه گذاران و شــاغالن در صنعت خودرو هم از امنيت شغلي 
و ســرمايه اي برخوردار خواهند بود. اوگفت: وضع كنوني صنعت 
خودرو به گونه اي است كه اگر روند زياندهي امسال هم ادامه پيدا 
كند با توجه به اينكه ارزيابي شركت ها هم انجام شده ديگر نمي توان 
براي خروج از اين وضعيت كار خاصي براي صنعت خودرو انجام داد.
دارابي با بيان اينكه عرضه در بورس به خصوص خودورهاي صنعتي، 
جرثقيل ها، كاميون و تراك ها در كشورهايي مثل تركمنستان نيز 
رايج است، يادآور شــد: براي دولت هم بهترين بازار براي خريد و 
وفروش دارايي ها ازجمله امالك و مســتغالت، بورس كاال است. 
او تأكيد كرد: با عرضه خودرو در بورس قيمت كامال شفاف كشف 
شده و مصرف كننده هم مي تواند در رقابت خريد كند. با ايجاد اين 
شفافيت، قيمت در بازار هم مشخص مي شود، با يك پريميوم چند 
درصدي در بازار نيز قيمت كشف خريدار مشخص شده و آشفته 

بازار نيز از بين مي رود.
همچنين در نشست شوراي معاونان وزارت صنعت كه روز شنبه هفته 
جاري با حضور مديران شــركت هاي خودروســازي برگزارشــد، وزير 
صنعت بر ضرورت افزايش تيراژ توليد خودرو تا يك ميليون و300هزار دستگاه و رشد 300هزار 
دستگاهي توليد در ســال جاري با به كارگيري همه ظرفيت ها تأكيد كرد و مقرر شد تا عالوه بر 
بررسي دقيق عوامل ايجاد آشوب در بازار خودرو، مديران خودروسازي در زمينه اصالح جدي 
نحوه ثبت نام متقاضيان در سايت هاي فروش خودرو سازان و شفاف سازي  گام بردارند، تأكيد وزير 
صنعت بر آن بود كه همزمان با اصالح فرايندهاي فروش، موضوع افزايش توليد و عرضه خودرو نيز 
با جديت تمام در دستور كار قرار گيرد. او در مورد تغيير دوباره متولي تعيين قيمت خودرو، افزود: 
در مصوبه قبلي اقتصادي سران 3قوه اعالم كرده بود كه هرگونه قيمت گذاري كاالها و خدمات در 
دستگاه ها، نهادها، تشكل ها و رگوالتوري ها بايد به ستاد تنظيم بازار ارائه شود و تنها پس از تصويب 
اين ستاد قابليت اجرايي خواهد داشت اما محمد شريعتمداري، وزير وقت صنعت با استناد به اين 
مصوبه شوراي رقابت را از چرخه قيمت گذاري خودرو كنار گذاشت. نعمت بخش در مورد سرنوشت 
تعيين قيمت خودرو، افزود: در يك سال گذشته قيمت مواداوليه توليد خودرو بين 80 تا 90درصد 
افزايش داشته در نتيجه نمي توان انتظار تثبيت يا افزايش حداقلي قيمت خودرو را داشت. اگرچه 
دستورالعمل قيمت گذاري و نرخ مصوب شوراي رقابت براي خودروهاي داخلي نيز بايد در نهايت 

به تصويب ستاد تنظيم بازار رسيده و سپس ابالغ به دستگاه هاي ذيربط اجرايي شود.

خودروسازان خواستار توليد دوباره پرايد نيستند
ادامه از 

صفحه اول

تازه ترين داده هاي شاخص مديران خريد )PMI(، موسوم به 
شامخ، كه شاخصي آينده نگر و بيانگر انتظارات فعاالن اقتصادي 
است، در فروردين امسال شامخ كل اقتصاد ايران به پايين ترين 
رقم در طول 7دوره گذشته رسيده و شامخ بخش صنعت نيز با سقوط آزاد، روي پايين ترين 
رقم در 19 ماه اخير آرام گرفته است. به گزارش همشهري، محدوديت ها و تبعات اقتصادي 
كرونا باعث شده تا توليد و فروش بنگاه هاي اقتصادي به طرز بي سابقه اي كاهش پيدا كند و 
مرز به هشدار برسد. البته در اين ميان يك نكته اميدواركننده نيز وجود دارد كه اميدواري 

فعاالن اقتصادي نسبت به بهبود اوضاع در ماه هاي پيش رو را يادآور مي شود.
بررسي داده هاي منتشر شده براي شامخ فروردين امسال نشان مي دهد؛ شامخ كل اقتصاد با 
كاهش 10درصدي از 31.39واحد در اسفند 98به 28.68واحد در فروردين 98رسيده است. 
البته در اسفند پارسال، همزمان با آغاز موج اول شيوع كرونا، شامخ كل اقتصاد با افت جدي 
مواجه شد، اما در فروردين امسال و نمايان شدن اثر قرنطينه و تعطيلي طوالني كسب و كارها، 
فعاالن اقتصادي با نگاهي بدبينانه تر در مورد آتيه اقتصاد، در دوره پساكرونا قضاوت كرده اند 
و تقريباً هرگونه بهبودي را به مشاهده نتايج رويدادها در دوران پساكرونا منوط دانسته اند. 
اثرگذاري كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي به اندازي است كه حتي بهبود نسبي وضعيت در 
زيرشاخص هايي نظير كاهش قيمت مواداوليه نسبت به دوره قبل از كرونا و كاهش قيمت 
محصول توليد در اين دوره زماني نيز نتوانسته به وضعيت بنگاه هاي اقتصادي كمك زيادي 
بكند. از ديگر نكات مثبت در شامخ فروردين ماه، حفظ اشتغال در اغلب بنگاه هاي اقتصادي 
است كه باعث شده زيرشاخص »ميزان اســتخدام و به كارگيري نيروي انساني« نسبت به 

اسفندماه 30درصد بهبود پيدا كند و به نزديكي اين زيرشاخص در بهمن ماه پارسال برسد.
در محاسبات شامخ، وضع شاخص بخش صنعت بسيار وخيم تر از وضع شامخ كل صنعت 
به تصوير كشيده شــده؛ زيرا بخش صنعت تا اسفندماه 98توانســته بود خود را در حوالي 
مرز رونق و ركود حفظ كند؛ اما حاال با ســقوط آزاد 34درصدي، از 42.48واحد در اسفند 
98به 28.06واحد در فروردين امسال رســيده كه هرگز در 19 ماه گذشته سابقه نداشته 
است. بررسي ها نشان مي دهد، اگرچه تعطيالت نوروزي همه ساله در كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي تأثير داشته؛ اما امسال كرونا، اصلي ترين عامل سقوط شامخ در فروردين امسال 
بوده و ازنظر فعاالن اقتصادي اين اميد وجود دارد كه در ماه هاي پيش رو با رفع شــدن اين 
بحران، دوباره اوضاع بسامان شود. بررسي زيرشــاخص هاي شامخ كل اقتصاد در فروردين 
امسال نشان مي دهد، در اين ماه زيرشاخص »ميزان فروش كاال يا خدمات« به 17.17واحد 
رسيده كه كمترين ميزان در طول 7دوره مورد بررسي بوده است. در ادامه زيرشاخص هاي 
»ميزان سفارش هاي جديد مشــتريان« و »ميزان فعاليت هاي كسب وكار« در پايين ترين 
مقدار قرار گرفته است. البته باوجود اثرگذاري شديد كرونا و تا حدودي تعطيالت نوروزي 
بر فعاليت هاي اقتصادي، زيرشاخص »انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه 
آينده« با 56.42واحد در وضعيت مساعدي قرار گرفته كه از خوش بيني فعاالن اقتصادي 
نسبت به بهبود وضعيت در دوره پساكرونا حكايت دارد. اين زيرشاخص در اسفندماه فقط 
23.82درصد بود. در بخش صنعت نيز از ميان زيرشاخص هاي شامخ، زيرشاخص »ميزان 
فروش محصوالت« با 18.28واحد كمترين رقم را داشته و بعد از آن زيرشاخص هاي »مقدار 
توليد محصوالت با 20.37واحد و »ميزان ســفارش هاي جديد مشتريان« با 22.03واحد 
كمترين مقادير را داشته اند. بررسي  اين آمارها نشــان مي دهد كه كاهش تقاضا در بازار در 
دوره شيوع كرونا مســتقيم فعاليت توليدي صنايع را تحت تأثير قرار داده و حتي با كاهش 
ميزان ساعات حضور كارگران در كارگاه، سرعت انجام و تحويل سفارش ها نيز با افت قابل  
مالحظه اي مواجه بوده ؛ اما زيرشاخص »انتظارات فعاالن اقتصادي براي توليد در ماه آينده« 
به 69.11واحد رســيده كه نسبت به اسفند 151درصد بهبود داشــته است. بر اين اساس 
مي توان اميدوار بود درصورت اتمام بحران كرونا، فعاليت هاي اقتصادي بخش قابل توجهي از 

ظرفيت از دست رفته خود را احيا كنند.

به دنبال افزايش شــديد قيمت خودرو از يك سو 
 قوه

وزير صنعت، ســازمان  حمايت، شوراي رقابت و قضاييه
ستاد تنظيم بازار را مكلف كرده ظرف 24ساعت 
آينده در اقدامي مشترك بازار خودرو را ساماندهي كنند و از طرف 
ديگر رئيس قوه قضاييه پيشنهاد عرضه خودرو را در بورس ارائه 
كرده است؛ پيشنهادي كه از اقدامات دستوري نهاد متولي صنعت 

خودرو كارشناسانه تر ومؤثرتر به نظر مي رسد.
به گزارش همشــهري، قيمت خودرو ظرف روز هاي گذشته با 
رشد افسار گسيخته اي مواجه شــد اين موضوع واكنش شديد 
مصرف كنندگان، فعاالن بازار و مســئوالن را بر انگيخته است. 
بر همين اساس در 2روز گذشته رضا رحماني، وزير صنعت ابتدا 
مديران دو شركت ايران خودرو و سايپا را فراخواند و به آنها دستور 
داد توليداتشان را افزايش دهند تا حجم عرضه در بازار افزايش 
يابد زيرا يكي از داليل رشد قيمت ؛ كاهش عرضه خودرو است. او 
در گام بعدي در حاشيه جلسه بررسي وضعيت بازار، اعالم كرد: 
به سازمان  حمايت، شوراي رقابت و ســتاد تنظيم بازار تكليف 
شده ظرف 24ســاعت آينده در اقدامي مشترك بازار خودرو را 

ساماندهي كنند و جلوي آشفتگي هاي موجود گرفته شود.
 با اين حال در رويدادي اميدواركننده، آن طوركه معاون رئيس 
قوه قضاييه خبر داده؛ ســيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
پيشنهادي ارائه كرده كه براساس آن معامالت خودرو در بورس 
كاال انجام مي شود. پيش از اين دو سال پيش شركت سايپا برخي 
از محصوالت خــود را در بورس كاال عرضه كــرد كه با موفقيت 
همراه بود. تحليلگران بر ايــن باورند كه عرضه خودرو در بورس 
كاال مي تواند به شفاف ســازي  و ايجاد تعادل در قيمت خودرو 

منجر شود.

 طرح رئيس قوه قضاييه 
براي عرضه خودرو در بورس

به گفته معاون قضايي دادستان كل كشور، رئيس قوه 
قضاييه پيشنهاد عرضه خودرو را در بورس ارائه كرده 

كه در حال بررسي است

اختالف نظرهــاي اقتصادي بين 
 اقتصاد
بانك مركزي و برخي چهره هاي كالن

اقتصادي كابينه حسن روحاني، بر 
سر راه تأمين كسري بودجه دولت از چندي قبل 
نمايان شده، اما حضور اسحاق جهانگيري، مرد 
شماره2 دولت، در برج ميرداماد بانك مركزي و 
ديدار و گفت وگو با عبدالناصر همتي و مديران 
عامل بانك ها، شايد نشانه اي از تالش معاون اول 
كــردن  كــم  بــراي  رئيس جمهــوري 
اختالف نظرهاســت. با اين حال پيام روشــن و 
صريح بانك مركزي كه پيش تر بارها از زبان همتي 
اعالم شده، اين است كه دولت روي توان بانك 
مركزي حساب نكند و اگر دنبال يافتن پولي براي 
جبران كسري بودجه است، اوراق بدهي منتشر 
كند و از ظرفيت عمليات بــازار باز بانكي نهايت 
بهره را ببرد و ســهام و دارايي هايش را در بازار 

سهام بفروشد.
از نظر مردان ساختمان الجوردي ميرداماد اولويت 
نخست، حفظ ثبات اقتصاد و تداوم روند كاهشي 
نرخ تورم و جلوگيري از تنش ارزي است، اما تيم 
حزب اعتدال و توسعه شــامل محمدباقر نوبخت 
رئيس ســازمان برنامه وبودجه و فرهاد دژپسند 
وزير اقتصاد براي مقابله با كسري بودجه، راهكاري 
متفاوت را مدنظر دارند. در اين ميان نزديكي فكري 
و سياسي اسحاق جهانگيري و عبدالناصر همتي به 
حزب كارگزاران سازندگي از يك سو مي تواند وزنه 
تصميم گيري را به سمت بانك مركزي سنگين تر 

كند، اما ساكنان ســاختمان ضلع شمالي ميدان 
بهارستان يعني محمدباقر نوبخت و همكارانش، با 
ساكنان خيابان باب همايون شامل فرهاد دژپسند 
و تيم او، با گرايش سياسي نزديك به حزب اعتدال 
و توســعه، با حمايت سياســي محمود واعظي و 
البته اثرگذاري محمد نهاونديان معاون اقتصادي 
رئيس جمهوري هم نفوذي عميــق در اليه هاي 
تصميم گيري دولت دارند؛ نفوذي كه باعث شده 
تا در يكي از سخت ترين و پيچيده ترين سال هاي 
اقتصادي ايران، دوباره اختالف نظرها نمايان شود. 
اختالف نظرهايي كه به نظر مي رســد با توجه به 
خط  ونشان هايي كه اين روزها راه يافتگان به خانه 
ملت، از همين حاال براي تقابل با دولت مي كشند، 
به زودي دردسرساز خواهد شد. هرچند به تازگي 
علي ربيعي، به عنوان ســخنگوي دولت خطاب به 
مســتأجران آينده خانه ملت پيــام داده كه از در 

همكاري وارد شوند.

چالش توليد، تورم و ثبات
برخالف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه كه رونق را 
هدف گرفته اند؛ دغدغه بانك مركزي، مهار تورم و 
حفظ ثبات در بازارهاست؛ چنان كه همتي ديروز 
در حضور مديران عامــل بانك ها و اعضاي هيأت 
عامل در بانك مركزي، خطاب به جهانگيري به طور 
ضمني نســبت به خطر انحراف در سياست هاي 
اقتصادي دولت براي مقابله با كسري بودجه هشدار 
داد. رئيس كل بانك مركزي گفت: كنترل تورم در 

شرايط تحريم و وضعيت خاص فروش و قيمت نفت 
به دست  آمده و بايد سياســت هايي اجرا شود كه 
منابع الزم براي جبران كسري بودجه دولت بدون 
تحريك تورم ازجمله فروش اوراق بدهي و استفاده 
از عمليات بازار باز بانكي تأمين شود. رئيس شوراي 
پول و اعتبار با تأكيد بر اينكه همچنان 90درصد 
تأمين مالي اقتصاد ايران برعهده بانك هاست، گفت 
بايد از ظرفيت بازار سرمايه بيشتر استفاده شود؛ 
البته مسئوالن بايد اقدامات احتياطي الزم را درنظر 
بگيرند تا با مديريت مناسب شاهد رشد مطمئن و 

منطقي آن باشيم.
خط قرمز و سفيد پيش روي ماشين دولت

اظهارات جهانگيري اما معنــادار بود؛ او در تالش 
براي خنثي سازي خطر كم رنگ شدن حضور بانك 
مركزي در سياســتگذاري هاي كالن گفت: بانك 
مركزي نقش محوري و تعيين كننده در برنامه هاي 
اقتصادي دارد. معاون اول رئيس جمهور طعنه اي 
هم به منتقداني زد كه پيش  از اين از احتمال بروز 
ابرتورم در ايران خبــر داده بودند؛ او تأكيد كرد: با 
وجود آنكه عده اي به ايجاد ابرتــورم و ونزوئاليي 
شــدن اقتصاد ايران معتقد بودنــد در مهار تورم 
عملكرد موفقي داشته ايم. اما خبر مهم معاون اول 
رئيس جمهوري اين بود كه هم در جلسه سران قوا 
و هم در جلسه ستاد اقتصادي دولت درباره كسري 
بودجه دولت بحث و بررسي شده و استفاده نكردن 
از منابع بانك مركزي به عنــوان خط قرمز دولت 

مورد توافق قرار گرفته است.

نسخه دولت و بانك مركزي
مرد شماره 2پاســتور با بيان اينكه جهت گيري 
دولت در سال جديد همچنان كاهش هزينه ها و 

سختگيري بيشتر خواهد بود، از نسخه موردتوافق 
بين دولت و بانك مركزي براي جبران كســري 
بودجه خبــر داد و اعالم كرد: يكــي از مهم ترين 
راهكارهاي دولت براي جبران كسري بودجه انتشار 
اوراق مالي است. به گفته او دولت در سال جاري با 
پيش بيني هايي كه بانك مركــزي انجام داده و با 
استفاده از عمليات بازار باز به ميزان قابل توجهي 
اوراق مالــي منتشــر خواهد كــرد. جهانگيري 
به صراحت وزارت اقتصاد را خطاب قرار داد و گفت: 
بايد روي انتشــار اوراق مالي متمركز شويم زيرا 
انتشار اوراق مالي به عنوان مهم ترين برنامه دولت 
براي جبران كسري بودجه، بايد در تيم اقتصادي 
دولت با محوريت وزارت اقتصاد، به صورت جدي 
دنبال شود؛ ضمن اينكه مجلس نيز در قانون بودجه 
مجوز انتشار اوراق مالي به ارزش 80هزار ميليارد 
تومان را صادر كرده كه البتــه دولت درنظر دارد 

بيش از اين ميزان اوراق منتشر كند.
معاون اول رئيس جمهوري ميــزان دارايي دولت 
ايران را براساس برآوردهاي وزارت اقتصاد 7هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد و از تــالش دولت براي 
فروش و عرضه دارايي هاي خود در بازار سرمايه خبر 
داد و خطاب به مديران بانك ها هم گفت: الزم است 
بانك هاي عامل نيز به شركت هاي زيرمجموعه خود 
تكليف كنند كه دارايي هايشان را در بازار سرمايه 

عرضه كنند.

پرهيز از مصرف دالرهاي ممنوعه
محور ديگر اختالف نظرها بيــن بانك مركزي و 
برخي دستگاه هاي مصرف كننده ارز اين روزها به 
چالش براي دسترسي به دالرهاي بانك مركزي 
مربوط مي شــود تا جايي كه همتي به شــدت با 

مصرف شدن ذخاير ارزي بانك مركزي مخالفت 
كرده و تأكيد دارد: واردات بدون انتقال ارز ممنوع 
باشد. ديروز جهانگيري از اين سياست هم حمايت 
كرد و با بيان اينكه ارز مورد نياز واردات كاالهاي 
اساسي، مواد اوليه و ساير اقالم براي سال جاري 
35ميليارد دالر است، تأكيد كرد: برنامه دولت هم 
تأمين ارز واردات از محل صادرات اســت؛ البته 
بانك مركزي از ذخاير ارزشمند ارزي برخوردار 
است، اما هدف اين اســت كه تا حد امكان از اين 
ذخاير صيانت شــود و براي نيازهاي ارزي، اين 

ذخاير مورداستفاده قرار نگيرد.

دلجويي از دلخوري هاي اخير
او با تأييد بر كاهش سقف ارز 4200توماني براي 
واردات كاالهاي اساسي و دارو در سال جديد، هم 
از بانك ها كمك خواست و هم اعالم كرد: دولت از 
انتقادها و پيشنهادها با آغوش باز پذيرايي مي كند. 
فراز پاياني صحبت هاي جهانگيري هم در دفاع از 
رئيس كل بانك مركزي به عنوان يك مدير موفق و 
دلسوز براي اقتصاد ايران نشان از تالش او براي كم 
كردن اختالف ها بين بانك مركزي و تيم اقتصادي 
دولت دارد. معــاون اول رئيس جمهور به صورت 
ضمني اختالف نظرها را تأييد و تأكيد كرد؛ آقاي 
همتي مديري اســت كه وقتي برنامه و سياستي 
را قبول دارد شجاعانه از اين سياست ها دفاع و در 
جهت اقناع ديگران تالش مي كند. آيا نتيجه ديدار 
ديروز مرد شماره2 پاستور با مرد شماره يك بانك 
مركزي به معناي فروكش كردن اختالف نظرهاي 
اقتصادي و تغيير سياست دولت در تأمين كسري 
بودجه و دست كشيدن از گاوصندوق بانك مركزي 

خواهد بود؟

با نزول مواجه شــود. مهدي رضايتي تحليلگر 
بازارهاي مالي درباره احتماالت رشد قيمت دالر 
مي گويد: فعال شواهدي مبني بر اينكه قرار است 
قيمت دالر نزولي شود در اختيار نداريم. سينا 
سليماني ديگر تحليلگر بازارهاي مالي هم در 
اين باره معتقد اســت: كاهش درآمدهاي ارزي 
دولت كه با شيوع كرونا تحت فشار بيشتري قرار 
گرفته، رشد حجم نقدينگي و انتظارات تورمي، 
باعث شده احتمال رشــد نرخ ارز به طور قابل 

توجهي افزايش پيدا كند.

محدوده مقاومت بازار طال
اما ضلع سوم تصوير اين هفته اقتصاد ايران را بازار 
طال تكميل مي كند؛ جايي كه همگام با رشد نرخ 
ارز، قيمت طال هم در حال صعود است. بسياري 
از تحليلگران بازار هاي مالي هشــدار مي دهند 
كه امســال اقتصاد ايران يكي از بي سابقه ترين 
تورم ها را تجربه خواهــد كرد؛ تورمي كه حتي 
ممكن است تا سطح 60درصد هم افزايش يابد. 
در نتيجه بازار طال و خريد طال براي افرادي كه 
از تخصص الزم براي سرمايه گذاري در بورس 

برخوردار نيستند گزينه مناسبي است.
براين اساس به نظر مي رسد بخشي از نقدينگي 
خانوارها ظــرف روزهاي گذشــته راهي بازار 
طال شده و زمينه رشد قيمت ها را فراهم كرده 
است. برخي تحليلگران مي گويند: خانوارهايي 
كه به هر دليلي فرصت حضور در بازار سرمايه 
را پيدا نكرده انــد؛ به دليل انتظــارات تورمي، 
در تالشــند براي جلوگيــري از كاهش ارزش 
دارايي هايشــان، طال بخرند. كااليي كه براي 
بســياري از خانوارهاي ايراني اتمسفر فعاليت 
در آن آشناســت. چنان كه مجيد شــاكري از 
كارشناســان بازارهاي مالي در پاســخ به اين 
پرســش كه به مردم توصيه مي كنيد در كدام 
بازار سرمايه گذاري كنند مي گويد: توصيه خيلي 
ساده اين است كه من ارز نمي خرم. اما به نظرم 
بازار طال در بلندمدت سود ده خواهد بود. محمد 
كشتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طالوجواهر هم 
ضمن تأييد ورود تقاضاهاي جديد به بازار طال 
مي گويد: تقاضا براي خريد سكه و طالي خام 
زياد شده، به نظر مي رسد افرادي كه نمي توانند 
وارد بورس شــوند، ســرمايه هاي خرد را وارد 
بازار طال و ســكه كرده اند. افزايش تقاضا براي 
خريد طال موجب شــده نرخ هر مثقال طال كه 
به عنوان مظنه نرخ طال در كف بازار حائز اهميت 
است، روز يكشنبه به سطح مقاومت 2ميليون و 
888هزار تومان و محدوده رواني 3ميليون تومان 
نزديك كرد. برآورد ها نشان مي دهد با توجه به 
كشــش قيمتي كه در بازار طال به سمت ارقام 
باالتر وجود دارد؛ چنانچه قيمت هر مثقال طال 
تحت تأثير فشار شديد نقدينگي، از مرز 3ميليون 
تومان عبور كند، پتانسيل متورم شدن قيمت ها 

در بازار طال بسيار باال خواهد رفت.

شاخص اميد به آينده اقتصاد؛ در مرز هشدار

آيا جهانگيري به اختالف تيم اقتصادي دولت پايان مي دهد؟
پيام ميرداماد به پاستور

در يك اتفاق كم نظير، هر 3ضلع بازارهاي سرمايه گذاري ايران؛ شامل بورس، دالر و طال، در ناحيه مقاومت قرار 
گرفته اند؛ با عبور از اين خط انتظار مي رود قيمت ها در هر 3بازار بيش از گذشته متورم شود



 متخصصان علوم جوي اعالم كرده اند 
به دليل تغييرات اقليمي و ذوب شدن آب

يخ هــاي قطــب،  آب اقيانوس ها تا 
سال2100 ميالدي تا يك متر افزايش خواهد يافت. 
يكي از مهم ترين داليل اين اتفــاق، افزايش ميزان 
توليد گازهاي گلخانه اي است كه زمين را تحت تأثير 

تغييرات اقليمي قرار داده است.
متخصصان اعالم كرده اند اگر اوضاع به همين روال 
پيش رود، شهرهاي ساحلي تا چند دهه ديگر با باال 
آمدن آب اقيانوس ها و پيامدهاي ناشي از اين اتفاق 
مواجه مي شوند. بنابراين الزم اســت از هم اكنون 
تدابير الزم براي مواجهه با اين پديده درنظر بگيرند. 
درياي عمــان و خليج فارس نيــز به دليل اتصال به 
آب هاي آزاد و اقيانــوس آرام با موضوع افزايش تراز 
آب مواجه مي شــوند و برخي اســتان هاي جنوبي 

كشور پيامدهاي اين اتفاق را تجربه مي كنند.
تراز آب اقيانوس ها پيش تر به دليل گرمايش جهاني با 
افزايش 2 تا 3ميلي متري مواجه شده بود. اما همزمان 
با افزايش دماي هوا، ميزان افزايش تراز آب نيز شدت 
خواهد گرفت و تا چند ســال آينده به ساالنه چند 
سانتي متر مي رسد. افزايش دما و ذوب شدن يخ هاي 
قطبي بر افزايش تراز آب اقيانوس ها تأثير دارند. اما 
دليل اول با سرعت بيشتر رخ داده و تأثيرات خود را 

سريع تر به نمايش مي گذارد.
حميد عليزاده،  معاون پژوهشــي پژوهشــگاه ملي 
اقيانوس شناسي و علوم جوي به همشهري مي گويد: 

»افزايش دماي هوا بر آب درياها و اقيانوس  ها تأثير 
گذاشته و آنها را گرم و حجم آب را افزايش مي دهد. 
اقيانوس ها حاال مانند يك كتري آب كه روي حرارت 
قرار دارند عمل مي كنند و آب بر اثر حرارت، سرريز 

مي شود.« 
بعد از اين پديده، اتفاق ديگري رخ  مي دهد، يخ هاي 
قطبي آب مي شــوند و بر ميــزان آب اقيانوس ها 
مي افزايند. به گفته عليزاده، ذوب شــدن يخ هاي 
گرينلند در نيمكره  شمالي تأثير قابل توجهي بر اين 
پديده دارد و به تدريج تــراز آب اقيانوس ها افزايش 
مي يابد. اين اتفاق تا چند دهه ديگر برخي كشورها را 

تحت تأثير قرار مي دهد.

تأثير افزايش تراز آب درياها در ايران تا چند دهه 
محسوس نيست

خليج فارس از طريق تنگه هرمــز و درياي عمان و 
درياي عمان نيز به صورت مستقيم به اقيانوس آرام و 
آب هاي آزاد متصل است. پس مانند ديگر اقيانوس ها 
و درياها با افزايش تراز آب مواجه مي شوند. نكته مهم 
در ميزان پيامدها و تأثيرات ناشي از افزايش تراز آب 
دريا در كشور است و برخي كشورها نيز بيش از ديگر 
مناطق درگير اثرات اين پديده مي شــوند. معاون 
پژوهشي پژوهشــگاه ملي اقيانوس شناسي تأكيد 
مي كند: افزايش تراز آب در تمام درياها و اقيانوس ها 
به يك ميزان اســت. اگر اقيانوس اطلس با يك متر 
افزايش تراز مواجه شود، درياي عمان و اقيانوس آرام 
نيز به همين ميزان افزايش تراز خواهند داشت. اما 
وضعيت شيب ســواحل، ميزان تأثيرات را متفاوت 

خواهد كرد.

اين متخصص تغيير اقليم دريايــي مي گويد: »در 
كشورهايي مانند هلند و بنگالدش كه شيب سواحل 
بسيار كم است، وقتي آب دريا افزايش يابد، آب وارد 
قسمت قابل توجهي از اين كشورها مي شود. اما به 
هر ميزان كه شيب كشورها در ساحل بيشتر باشد، 
شهرهاي ساحلي كمتر در معرض افزايش آب قرار 

مي گيرند.« 
افزايش تــراز آب در تمــام اقيانوس هــا و درياها 
يكسان است اما تأثيرات آن بسته به وضعيت شيب 
كشــورها متفاوت خواهد بود. البته كشورهايي كه 
ســكونتگاه هاي جمعيتي يا سايت هاي تاسيساتي 
خود را در ســواحل كم شيب مســتقر كرده اند با 

پيامدها و نگراني هاي بيشتري مواجه خواهند شد.
بــه گفتــه معــاون پژوهشــي پژوهشــگاه ملي 
اقيانوس شناســي و علوم جوي، افزايــش تراز آب 
در درياي عمــان و خليج فارس تا  20ســال آينده 
محسوس نيست. عليزاده مي گويد: »شيب ساحل 
در بيشــتر نقاط درياي جنوب  زياد است. اما برخي 
نقاط مانند استان بوشهر و بخشي از استان خوزستان 
تحت تأثير افزايــش تراز آب درياها قــرار خواهند 
گرفت. اين اتفاق در درازمدت و طي چند دهه آينده 
رخ مي دهــد و يكي از پيامدهايش، نفوذ آب شــور 
دريا به آبخوان ها و سفره هاي آب زيرزميني است.«  
اقليم شناسان هشــدار مي دهند كه كشورها حتي 
ايران بايد از هم اكنون تدابير الزم براي پيشــگيري 
از تأثيرات مخــرب اين پديده را درنظــر بگيرند و 
سكونتگاه هاي جمعيتي و ســايت هاي تاسيساتي 
را از حاشــيه ســواحل دور كرده و از گسترش آنها 

جلوگيري كنند.

تا چند دهه آينده افزايش تراز آب اقيانوس ها منجر به شوری سفره های آب زيرزمينی و آبخوان ها در خوزستان و بوشهر می شود

آبهايزيرزمينيخوزستانوبوشهرشورميشوند

الهام مصدقي راد
خبر نگار
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جوابيه رسمي 
هواپيمايي قطر از دوحه 

به گزارش همشهري 
دفتــر مركــزي خطــوط 

هواپيمايي قطــر در دوحه، جوابيه
پايتخــت كشــور قطــر در 
واكنش بــه گــزارش روزنامه همشــهري 
درخصوص مسترد نشــدن مبلغ بليت هاي 
كنسل شــده پروازهاي قطر به دليل شيوع 
كرونا و لغو پروازهــا با عنوان »جاي دريافت 
پول بليت هــا، عطــر بخريد«، با ارســال 

جوابيه اي به گزارش همشهري پاسخ گفت.
در جوابيه خطوط هواپيمايي قطر به روزنامه 
همشهري آمده است: »هواپيمايي قطر تنها 
شركت هواپيمايي است كه هم اكنون در ايران 
فعاليت دارد و به ماموريت خود در به منزل 

رساندن مردم همچنان ادامه مي دهد.«
در اين جوابيه آمده است: »هواپيمايي قطر 
درحالي كه ده ها هزار نفر از مردم را از نقاط 
مختلف دنيــا به وطن خــود بازمي گرداند، 
احســاس اعتماد قوي با مسافران، دولت ها، 
بازرگانان و كســب وكارهاي حمل بار ايجاد 
مي كند كه همه اينها نتيجه انعطاف و قدرت 
بازگشت هواپيمايي قطر در اين زمان است.«

خطــوط هواپيمايــي قطــر اعــالم كرد: 
»هواپيمايي قطر 99درصد از درخواست هاي 
اســترداد نقدي را تا 30روز انجــام داده و 
مي دهد. اما اســتثنائات اندكي نيز به دليل 
وجود پيچيدگي يــا رزروهايي كه به صورت 
صحيح انجام نشده اند وجود دارد كه مي تواند 
به دليل وجود چند شركت هواپيمايي در يك 
رزرو بليت صورت گرفته باشــد.« براساس 
پاســخ هواپيمايي قطر، اين خــط هوايي 
تعداد كارمنداني كه در زمينه صدور واچر و 
استرداد بليت فعال هستند را به صورت قابل 

توجه افزايش داده است.
خطــوط هواپيمايي قطــر افزوده اســت: 
»هواپيمايي قطــر حتي به عنــوان گزينه 
جايگزين، واچرهاي مســافرتي با 10درصد 
ارزش بيشتر از قيمت بليت را با مدت زمان 
اعتبار يكساله سفر ارائه مي دهد. اين واچرها 
به سرعت و بدون درنظر گرفتن چگونگي و 
مكان رزرو بليت ارائه مي شوند كه اين اقدام 
انعطاف پذيــري باالي خطــوط هواپيمايي 
قطر در مقايسه با بســياري از شركت هاي 

هواپيمايي است.«

ديواره تــاالب صالحيه البرز 
3 روز پيش به دليل زهكشــي تاالب

در جوار تاالب بدون ارزيابي 
محيط زيســتي تخريب شد و 80درصد آب 

تاالب از دست رفت.
روال اداري تبديل تاالب فصلي »صالحيه« 
نظرآباد به منطقه شكار ممنوع در حال انجام 
است. ولي وجود كانال زهكشــي كه اداره 
جهادكشاورزي استان قزوين براي توسعه 
كشــاورزي در اين منطقه با هدف كاهش 
ميزان شــوري آب احداث كــرد اين تاالب 
را به پهنه اي بي رمق در ســال هاي بي باران 
تبديل كرد. در 2سال اخير كه بارندگي هاي 
چشــمگير رخ داد، تــاالب صالحيه عالوه 
بر آبي كه از رودخانه كــردان مي گرفت از 
ســيالب هاي زياران و طالقان نيز بهره مند 

شد.
فرديــن حكيمــي، مديــركل حفاظــت 
محيط زيست اســتان البرز مي گويد: كانال 
زهكش كه ســال89 احداث شد مطالعات 
و پيوست زيســت محيطي ندارد. اين كانال 
از اســتان قزوين شروع و در اســتان البرز 
امتــداد يافته و درنهايت به رودخانه شــور 
وصل مي شود. از اثرات منفي كانال زهكش 
نيز خروج آب از تاالبي اســت كه در تثبيت 
گردوغبار در منطقه مؤثر است. اين منطقه 
جزو كريدورهاي داخلي گردوغبار در استان 
البرز است كه با تخريب ديواره تاالب و كانال 
زهكش بخش عمده اي از آب خود را از دست 

داد.
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان 
البرز اما نمي توانــد به طور قطعي اعالم كند 
كه تخريب ديواره به صورت طبيعي رخ داده 
يا عامل انســاني مسبب آن اســت. اما اين 
اطمينان را مي دهــد كه موضوع را پيگيري 

مي كند.
فردين حكيمي به همشــهري مي گويد: از 
آنجا كه براســاس ماده يك قانون حفاظت، 
احيا و مديريت تاالب هاي كشــور، هرگونه 
بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و 
آلودگي غيرقابل جبران تاالب ها شود ممنوع 
و حفاظــت و احياي تاالب هــا از مصاديق 

حقوق عامه است مرجع تشخيص تخريب و 
آلودگي غيرقابل جبران نيز سازمان حفاظت 
محيط زيست است. لذا شكايتي درخصوص 
اثرات مخرب و غيرقابل جبران كانال زهكش 
بر تاالب صالحيه و تشديد پديده گردوغبار 
تنظيم و ظــرف روزهــاي آينــده تقديم 

دادستاني مي شود.
به گفتــه او، درخواســت اداره كل حفاظت 
محيط زيســت اســتان البرز از دادستاني 
مســدود كردن بخشــي از كانال زهكش و 
هدايت آب به دشــت جنوبي تاالب با هدف 
افزايش رطوبــت خاك، تقويت پوشــش 
گياهي و كاهش انتشــار گردوغبار اســت. 
همچنين با همكاري بخشداري، استانداري 
و دهياري منطقه ديواره درحال ترميم است.
اميد او البته به بارندگي ها در روزهاي آينده 
است تا بلكه بخشي از 80درصد آب تاالب كه 
از دست رفت جبران شود. اما تأكيد مي كند 
كه حفظ تاالب مشروط به حذف كامل كانال 

زهكش است.
او مي گويد: كانال زهكــش تاالب صالحيه 
30كيلومتــر طــول دارد و فعــال با كمك 
دادســتان نظرآباد يك نقطه از مسير كه در 
كنار تاالب قرار دارد مســدود شــده است. 
مسئوليت تعيين ميزان حقابه تاالب ها نيز 
با ســازمان حفاظت محيط زيست است كه 
در مورد اين تاالب انجام مطالعات در مرحله 
نهايي اســت و پس از تصويب، وزارت نيرو 

موظف به تامين حقابه تاالب مي شود.

اگر باران نبارد
اگر بارندگــي در روزهــاي آينده صورت 
نگيرد و حقابه تاالب نيز از ســوي وزارت 
نيرو تامين نشــود، تاالب صالحيه البرز تا 
ابتداي تيرماه زنده مي ماند. اين درحالي 
است كه دفتر استاني ســازمان حفاظت 
محيط زيســت به دنبال ارتقاي اين تاالب 
به »منطقه شــكار ممنوع« براي حفاظت 

بيشتر است.
به گفته فردين حكيمي، فعال قرار اســت 
آب رودخانه كردان به ويژه در زمان وقوع 
سيالب به منظور تقويت تاالب صالحيه به 

اين تاالب منتقل شود.
اميد يكه فالح، فعال محلي محيط زيست 
نيز اميدوار اســت اين منطقه در سازمان 
حفاظت محيط زيســت به ثبت برســد و 
اقدامات حفاظتي بيشــتر براي تاالبي كه 
در سال هاي دور رونق بسيار داشت صورت 

بگيرد.
او به همشهري مي گويد: با شكستن ديواره 
تاالب، جاده اي كه بــراي احداث زهكش 
احداث شــده بود نيز زير آب رفت. امسال 
آب بيشــتر بود و آب از زيــاران و طالقان 
نيز به اين منطقه سرريز شد و چشم انداز 
خوبي در منطقه ايجاد كرد و انواع پرندگان 

نيز به تاالب آمدند.
به گفته او، شكستگي ديواره هنوز ترميم 
نشده و آب همچنان به سمت دشت سرازير 

مي شود و هدر مي رود.

زهرا رفيعي
خبر نگار

شكسته شدن ديواره تاالب صالحيه در استان مرگ زودهنگام تاالب صالحيه
البرز 80درصد از آب تاالب را تخليه كرد
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افقی:
 1- واحدي نظامي- يك چهارم 

چيزي- عملي ساختن
2- پايتخت زالندنو- پرســوز 

و گداز
راديويــي-  شــبكه اي   -3
و  فرانســوي  فيزيــك دان 
بنيانگذار الكترو ديناميك- از 

اجزاي ساالد
4- نظــارت و مراقبت- مثل- 

پارساي ديرنشين
5- ضمير سوم- قدرت و توان 

- رازها
6- پدر افراسياب در شاهنامه- 
بزرگ ترين خطاط نســتعليق 

دوره صفوي- پيشوند سلب
7- دستي- ورزشــي رزمي- 

مركز كهگيلويه و بويراحمد
8- از اماكن زيارتي نيشابور در 

كنار آرامگاه خيام 
9- نشــــــان دادن- ابــزار 

لحيم كاري- رها
10- باغ وحــش خارجي- نام 
فارســي اســيدكلريدريك- 

پشتيبان
11- از نام هاي قــرآن- مقابل 
رويه لباس- شــبكه گسترده 

جهاني
12- شب گذشــته- چوپان- 

هنرمند
13- دالك- امــر فقهــي كه 

ترك و انجام آن مساوي است- 
جانشين وضو

14- دوست بسيار صميمي- از 
آثار زنده ياد محمود گالبدره اي

15- گرانبها- اكنون- از اعمال 
حج

  
عمودی:
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اسب
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و  غيــراز- جاســوس   -12
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13- حاشــا كــردن- پروتئين 

گياهي- شريك زندگي
14- وســيله بنايي- ســنگين 
وزن تريــن پرنــده خانگــي- 

پايتخت ايتاليا
15- دانشــگاهي معتبــر در 
انگلستان- نسلي از خودرو هاي 
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3648
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

945178362
823564719
671329548
587946231
134257986
269831475
416795823
358412697
792683154

متوسط

  2   8    
5    4  1   
 4 7   6  3  
2  9   5    
 1      4  
   7   3  1
 5  6   9 1  
  8  3    7
   9   5   786519243

925643817
431728965
574831692
218965374
693472581
359187426
847256139
162394758

ساده

متوسط

392158674
586347192
147296835
239415786
715863249
864729351
453672918
928531467
671984523

سخت

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

ساده

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



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

ایرانشهر    دوشنبه 22 اردیبهشت 99  شماره 7939 
hamshahrionline.irWWW

متــن كـامـل در سایت

ساخت مرکز جامع سرطان در کرمانشاه
محمودرضا مرادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مرکز جامع سرطان استان در محوطه مجتمع 
بیمارستانی امام رضا )ع( با اعتبار اولیه 14 میلیارد تومان از محل منابع 
ملی در دست ساخت است. 

2 3 0 2 3 4 4 2 6

   اردیبهشت، موسم گل و گالب در 
سرزمین 7 هزار ساله کاشان است. اصفهان

همان تحفه ای که پیشکش هزار 
ساله پارســیان بود و این روزها سایه ویروسی 
منحوس بر سر آن سنگینی می کند. هر سال از 
ابتدای اردیبهشــت یا »ماه کاشــان« تا نیمه 
خرداد، گلستان های محمدی این شهرستان در 
ُقرق گردشگران بود و میلیون ها مسافر داخلی و 
خارجی راهی این شهر می شدند، اما امسال به 
دلیل شــیوع کرونا، تعطیلی مراکــز اقامتی و 

گردشــگری و نبود مسافر، 
رکود بــر مهم تریــن قطب 
صنعت گالبگیری ایران سایه 
افکنده است؛ اتفاقی که عالوه 
بر گالب کاشان، گردشگری 
این منطقه را هم با آســیب 

جدی مواجه کرده. 

حمایت دولت از صنعت گل 
و گالب 

حــاج مســعود معظمــی 
قمصری، کشاورز و کارآفرین 
قمصری که در ســال 92 با 
سرمایه 10 میلیارد تومانی، 
باغ 55 هکتاری را به کشت 
گل محمدی اختصاص داد و 
با 550 سهامدار این گلستان 

را به بهره برداری گالب رســاند، به همشهری 
می گوید: با توجه به بارش های جوی مناســب 
امســال، گل محمدی از نظر کیفی و کمی در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و به برداشــت 3 تا 
4 تن در هر هکتار هم نزدیک شدیم، اما کرونا 
بازار گل و گالب کاشان را به کسادی کشانده 

است. 
معظمی با بیان اینکه امسال به علت جلوگیری 
از به کار گرفتن کارگــران غیربومی، گلکاران 
برای چیدن گل ها با مشــکل روبه رو هستند، 
می افزاید: نبود نظارت کافی بر تولید و فروش 
این محصول نیز موجب شــده است تا دالالن 

جوالن بدهند و گل را با نرخ 
ارزان از گلــکار خریــداری 
کنند. به همین دلیل برخی 
واحدهای گالبگیری، گل را 
با کمترین قیمت از گلکاران 
خریداری و هزینه آن را هر 
وقــت بخواهنــد، پرداخت 
می کنند که ایــن تاخیر در 
پرداخت گاهی شاید تا یک 
 ســال طول بکشــد. او ضرر 
اقتصــادی مجموعــه اش را 
در سال جاری بیش از 700 
میلیون تومــان می داند و از 
دولــت و مســئوالن تقاضا 
می کند با بسته های حمایتی 

از صنعت گل و گالب کاشان حمایت کنند، زیرا 
در غیراین صورت ســرمایه گذاران این حوزه 
رغبتی به تداوم سرمایه گذاری شــان نخواهند 

داشت. 

 انباشت گالب و عرقیات در انبار 
صاحب یک تولیدی گالبگیــری و عرقیات در 
شهرستان برزک هم از این شرایط نگران است. 
او که هر ســال قبل از عید نــوروز، محصوالت 
گالب، عرق نعنا و بیدمشک خود را که از سال 
گذشــته باقی مانده بود به مســافران نوروزی 
می فروخت، حاال از باقی ماندن محصوالتش در 
انبارها به دلیل شــیوع کرونا و ممنوعیت تردد 

مسافر می گوید.
حسین عباســی که 8 ســال پیش به ساخت 
دیگ هــای گالبگیری هم روی آورده اســت، 
می افزایــد: کرونا صنعت گالبگیــری را زمین 
زده است و از کشــاورز تا صنعتگران وابسته از 
نظر اقتصادی متضرر شده اند. 
درآمد ما هم به نصف کاهش 

یافته است. 
حســینعلی جباری، یکی از 
کشــاورزان قمصــری هم به 
این موضوع اشــاره می کند و 
توضیح می دهد کــه بیش از 
100 میلیون تومان گالب از 
سال گذشــته در انبارهایش 
مانده اســت که تولید امسال 

هم به آن افزوده می شود. 
او هــم مانند حاج مســعود 
معظمی قمصری معتقد است 
که دولت باید بسته حمایتی 
برایشــان در نظــر بگیرد تا 
بخشی از ضررها جبران شود. 

کمبود کارگر و افزایش هزینه برداشت
1700 کارگاه ســنتی گالبگیری، 75 کارگاه 
نیمه صنعتی و 32 کارخانه صنعتی تولید گالب، 
عرقیات گیاهی، اسانس و عطر گل محمدی در 
کاشان فعال هستند. در کارگاه های سنتی به 
طور میانگین 4 نفر به صورت مستقیم و حدود 
70 هزار نفر شــامل گلــکار، کارگران حمل و 
نقل، صنایع ظروف ســازی و بسته بندی امرار 
معاش می کننــد و می توان ایــن صنعت را از 
نظر اشتغال زایی یکی از صنایع نخست منطقه 

دانست که حاال کرونا بر آن سایه انداخته. 
رئیس اتحادیه گالب و عرقیات شهرســتان 
کاشان با اشــاره به افزایش 
تولید یک و نیــم برابری گل 
محمدی در ســال جاری به 
همشهری می گوید: با توجه 
به شــیوع ویــروس کرونا و 
کمبود نیروی کار گل چین، 
هزینه برداشــت گل نسبت 
به پارسال از 3 هزار تومان به 
4500 تومــان افزایش یافته 

است. 
بــی عمــده  ســیدرضا نوا
مشتریان بازار گالب کاشان را 
گردشگران داخلی و خارجی 
می داند کــه در فصل بهار به 
این منطقه می آیند،  اما امسال 
با توجه به شیوع کرونا سفرشان لغو شده است. 
او بــا بیان اینکــه بیــش از 40 درصد گالب 
تولیدی سال گذشــته در انبارها باقی مانده 
است، سهم عمده ای از فروش گالب را هم برای 

مصرف مراسم های ماه رمضان اعالم می کند 
که این مورد هم با توجه به شــیوع کرونا، لغو 
شدن مراسم ها و مسدود شدن جاده ها تحت 

تاثیر قرار گرفت. 

ضرر 600 میلیاردی گل و گالب
رئیس اتحادیه گالب و عرقیات شهرســتان 
کاشان همچنین به کاهش تقاضای کشورهای 
حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها برای خرید 
گالب اشــاره می کند و معتقد اســت کرونا 
حتی صنایع پرطرفــدار گالب مانند قنادی، 
بستنی سازی و حتی مساجد را تحت تاثیر خود 
قرار داده است.  نوابی با تاکید بر حمایت دولت 
از صنعت گل و گالب کاشان می گوید: در این 

شــرایط بحران زده کرونایی، الزم است دولت 
بسته های حمایتی در اختیار فعاالن این حوزه 
قرار دهد تا با تســهیالت کم بهره، بخشودگی 
مالیاتی و تامین اجتماعی اندکی از زخم وارده 

بر پیکر صنعت گل و گالب درمان شود. 
این مســئول ضرر اقتصادی شــیوع کرونا بر 
صنعت گل و گالب کاشــان را بیش از 600 
میلیــارد تومان تخمین می زنــد و می گوید: 
گالبگیران رغبتی برای ادامه فعالیت ندارند، 
زیرا عطر گالب به مروز زمان از بین می رود. از 
سوی دیگر هزینه تمام شده کشاورزان برای 

برداشت محصول افزایش یافته است. 
وی راه برون رفت از این مســاله را توســعه 
دستگاه های تولید اســانس در داخل کشور 

می داند و عنوان می کنــد: با حمایت دولت و 
پژوهشــکده گل محمدی می توان در مسیر 
تولید و صــادرات اســانس گل محمدی گام 
برداشــت که هم ارزش افزوده بسیاری دارد 
و هم فعاالن این حوزه دچــار ضرر اقتصادی 

نخواهند شد.
 

وابستگی کاشان به گل و گالب
مجیــد کافــی زاده، مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان کاشــان البته اعالم دقیق ضرر و 
زیان صنعت گالبگیری متاثر از شیوع بیماری 
کرونا را به ستاد مقابله با کرونا مربوط می داند و 
می گوید: ممنوعیت حضور گردشگران داخلی 
و خارجی براثر شــیوع کرونا مهم ترین عامل 
کسادی بازار گل و گالب کاشــان است، زیرا 
عمده بازار هدف صنعت گالبگیری کاشــان، 
مســافران هســتند و کمبود گردشگر ضرر 
اقتصــادی هنگفتی به صنعــت گل و گالب 
کاشــان وارد کرد. سال گذشــته بیش از 80 
درصد از ســهم 100 میلیون دالری صادرات 
غیرنفتی کاشان به گالب و عرقیات و صنایع 
وابســته گل محمدی اختصاص داشت که با 
شــیوع کرونا دورنمای صادرات این محصول 

تاریک است. 

امیدوار به بازگشایی واحدهای اقامتی 
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی کاشان هم با تایید همه گالیه ها 
به بخش دیگری از تاثیر کرونا اشــاره می کند 
و آن، لغو جشــنواره »گل و گالب« است که 
قرار بود ضریب اقامت گردشــگران را از یک 
و نیم روز به ســه روز افزایش دهــد و حاال تا 
اطالع ثانوی تعطیل اســت.  مهران سرمدیان 
با ابراز امیــدواری از کنترل شــیوع کرونا در 
کاشــان اظهار امیدواری می کنــد با توجه به 
اینکه گالبگیری تا نیمه خرداد ادامه دارد، اگر 
تصمیم ســتاد مقابله با کرونا بر فعالیت نیمی 
از واحدهــای اقامتی و گردشــگری با رعایت 
پروتکل های بهداشتی ادامه دار باشد، می توان 
اندکی از ضرر اقتصادی بخش گردشــگری را 

جبران کرد. 

فعال از جشنواره گل و گالب خبری نیست 
با این وجــود، فریدون اللهیــاری، مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اصفهان تصمیم درباره برگزاری جشــنواره و 
جذب گردشگر را به ستاد ملی مقابله با کرونا 
می ســپارد و می گوید: امیدواریم پس از این 
بحران، در سال های آینده جشــنواره گل و 

گالب با شور و نشاط رونق دوباره ای بگیرد.

وعده حمایت دولتی 
مسعود خاندایی، معاون برنامه ریزی و توسعه 
فرمانــداری ویژه کاشــان هم در پاســخ به 
درخواست بهره برداران صنعت گل و گالب به 
بهره مندی بخش بزرگی از گالبگیران صنعتی 
این شهرســتان از تســهیالت دولتی اشاره 
می کند و می گوید: قرار اســت به واحدهای 
صنعتی و تولیدی آسیب دیده ناشی از شیوع 
کرونا که با دولت همکاری کردند و تعدیل نیرو 

نداشتند، تسهیالتی داده شود.

گل و گالب در فراق گردشگر و خریدار
ضرر اقتصادی صنعت گالبگیری کاشان ناشی از کرونا، تعطیلی مراکز اقامتی و نبود مسافر حدود 600 میلیارد تومان پیش بینی  می شود

عاطفه علیان 
کاشان - خبرنگار

برداشت گل محمدی در کاشان/ عکس: همشهری- محمد اخالقي

صدای استان ها

    لزوم نظارت بر داروخانه ها
در یکی از داروخانه های کرج یک شربت تهیه کردم که روی آن قیمت 3 هزار تومان 
ثبت شده بود، ولی 4500 تومان از من دریافت شد. چرا نظارتی بر قیمت داروخانه ها 

صورت نمی گیرد؟
علی تراب پور از البرز

   تاخیر در حضور نیروهای 110
تماس با 110 برای این است که در شرایط بحرانی و در سریع ترین زمان ممکن نیروی 
انتظامی به کمک مردم بیاید. اما پیش می آید که حتی تا یک ساعت هم مردم منتظر 
این نیروها می مانند و بــا وجود تماس های مکرر باز هــم در محل حادثه حضور پیدا 

نمی کنند.
عاطفه نوری از چهارمحال و بختیاری

   کوره های آجرپزی حسن آباد
خانه اهالی حســن آباد در مجاورت کوره ها و در معرض هوای آلوده قرار دارد و گالیه 
اهالی این منطقه هم به جایی نمی رســد. در این هوای آلوده نفس می کشند و بیمار 

می شوند و توانی برای مقابله با آن ندارند. 
یکی از ساکنان از یزد

   کمبود سرعت گیر
خیابان مینو واقع در خیابان عاشــق آباد نیاز به نصب ســرعت گیر دارد. وسایل نقلیه 
به ویژه موتورسیکلت ها بدون مالحظه رهگذران این خیابان با سرعت های سرسام آور 
تردد می کنند و باعث از میان رفتن آرامش و امنیت محله می شوند. قبال چند بار هم به 

شهرداری درخواست داده ایم، اما رسیدگی نشده است.
محمدرضا قادری از اصفهان

   ترمیم آسفالت
آسفالت خیابان های فرعی در بوشهر بسیار ناهموار اســت و پیمانکار به ترمیم آن ها 

توجه نمی کند.
رضایی نژاد از بوشهر

   اجاره بهاي سنگین
اجاره بها معیاری قانوني ندارد و در هر فصل یک نرخ دارد. آیا بر قیمت هاي سرسام آور 

اجاره خانه ها نظارتي وجود ندارد؟ چرا کسي به فکر مستأجران نیست؟
یک مستأجر از زنجان

   محصوالت ارگانیک به کام دالالن
محصوالت کشاورزی بلوچستان به ویژه خرما به دلیل نبود صنایع بسته بندی و فراوری به 
کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و در آنجا با نام کشورهای دیگر برندسازی و به 
قیمت های گزاف فروش می رود. آیا بهتر نیست در همین منطقه، امکانات زیرساختی برای 
برندسازی این محصول صورت بگیرد تا سود آن در جیب کشاورزان کشور خودمان برود؟

امیرشاهی از کنارک سیستان و بلوچستان 

    باغ های زیتون اورکن کرد همچنان بدون آب
با توجه به تخصیص سهمیه آب انتقالی برای باغات بخش طارم سفلی تاکنون هیچ تخصیصی 
از این منابع آبی برای باغ های زیتون روستای اورکن کرد در نظر گرفته نشده است. از مسئوالن 
محترم تقاضا داریم مشکل کمبود آب این روستا را حل کنند؛ به ویژه اینکه بیشترین باغ های 

زیتون شهرستان در این روستا واقع شده است. 
محمد علویان از قزوین

   نقل وانتقال آهن و میلگرد با نیسان
نقل وانتقال آهن و میلگرد در اراک با نیسان انجام می شود که بسیار پرخطر است. لطفا 
مسئوالن بر فعالیت آهن فروشــان نظارت و آنها را به استفاده از وسایل نقلیه مجاز در 

حمل ونقل آهن ملزم کنند. 
مرادخانی از مرکزی

   ضعف آنتن دهی تلفن همراه
روســتای چشــمه کبود کمتر از 5کیلومتر با شــهر ایالم فاصله دارد، اما آنتن دهی 
تلفن همراه در این روستا بسیار نامناسب است. لطفا مسئوالن مخابرات رسیدگی کنند.
خلیلی از ایالم

   پیش بینی برداشت 10 هزار تن گل محمدی 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان سطح زیر کشت گل محمدی در این شهرستان را بیش از 2580 
هکتار و میانگین تولید در هر هکتار را 4200 کیلوگرم می داند و به همشهری می گوید: پیش بینی می شود 
امسال 10 هزار تن گل محمدی از گلستان های کاشان برداشت شود که با این مقدار گل محمدی می توان 15 

تا 20 هزار تن گالب درجه یک تولید کرد. 
مجید کافی زاده با بیان اینکه بیش از 9 هزار نفر در صنعت گل و گالب کاشان به فعالیت مشغول هستند، 
می افزاید: در ماه های گل چینی 250 هزار نفر روزانه به صورت کارگر موقت به این مجموعه افزوده می شود.

وی محصوالت مشتق شده از گل محمدی اعم از گالب، غنچه و گلبرگ خشک می داند و اظهار می کند: با 
توجه به اعالم قیمت پایه 12هزار و 500 تومان، پیش بینی می شود )قیمت هر کیلوگرم گل محمدی سال 
گذشته در کاشان بین 10 تا 11 هزار تومان قیمت گذاری شده بود( ارزش ریالی برداشت گل محمدی در سال 
جاری 125 میلیارد تومان باشد. با احتساب قیمت گالب از 20 تا 25 هزار تومان بیش از 550 میلیارد تومان 

هم ارزش تولید گل محمدی و صنایع وابسته در شهرستان کاشان خواهد بود. رئیــس اتحادیه گالب و 
عرقیات کاشان: امسال 
با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و کمبود نیروی کار 
گل چین، هزینه برداشت 
گل نسبت به پارسال از 
3 هزار تومــان به 4500 
تومان رســیده و هزینه 
تمام شده کشاورزان برای 
برداشت محصول افزایش 

یافته است

معــاون برنامه ریزی و 
توسعه فرمانداری ویژه 
کاشــان به بهره مندی 
بخش بزرگی از گالبگیران 
از تســهیالت  صنعتی 
دولتی اشــاره می کند 
و می گوید: قرار اســت 
به واحدهــای صنعتی و 
تولیدی آسیب دیده ناشی 
از شیوع کرونا که تعدیل 
نیرو نداشتند، تسهیالتی 

داده شود

برداشت انبه کال
کشــاورزان و باغداران ده ها هکتار از 

اراضــی باغــات میناب در اســتان هرمزگان
هرمزگان برداشــت انبه کال و نارس 

خود را آغاز کردند.
 به گزارش مهر، هر سال حدود 30 درصد از محصول 
انبه باغ های میناب به صورت کال و بخش دیگر آن 
در نیمه خرداد به صورت رسیده برداشت می شود. 
عمده استفاده انبه ســبز در کارخانه تولید ترشی 

انبه است.

ثبات نسبی کرونا در استان ها
براساس آمار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، مجموع 

مبتالیان کووید19 در کشور به 107هزارنفر رسیده است که طبق گزارش
اعالم سخنگوی این وزارتخانه شــرایط در همه استان ها به ثبات 
نسبی رسیده و فقط خوزستان وضعیت حادی دارد.  به گزارش گروه ایرانشهر، تا 
21اردیبهشت و براساس معیارهای قطعی تشخیصی 1383بیمار جدید مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شدند و در نتیجه مجموع بیماران کووید19 درکشور 
به 107هزارو 603نفر رســید. طبق آمار روز یکشنبه  )21اردیبهشت( 51بیمار 
کووید19 جان خود را از دست دادند و در نتیجه مجموع جان باختگان این بیماری 
به 6640نفر رسید. درمیان استان های کشور، خوزستان وضعیت حادتری دارد 
به طوری که براساس اعالم استاندار به دلیل رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی 
در شهرستان های استان تعداد بیماران کرونایی 3برابر و بستری بیماران 60درصد 

افزایش یافته است.
غالمرضا شریعتی از تعطیلی اداره ها و اعمال محدودیت در 9شهرستان خوزستان 

خبر می دهــد و می گوید: تا پایان هفته در شهرســتان های باوی، هویــزه، اهواز، 
حمیدیه، هندیجان، دزفول، شوشتر، کارون و مسجدسلیمان وضعیت قرمز  اعالم و 
محدودیت های رفت و آمد بین مناطق مختلف شهر ایجاد شد. جمعه این هفته مجدد 
شرایط مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای ادامه تعطیلی یا بازگشت به شرایط 

عادی تصمیم گیری می شود.

ناپایداری در 3استان  
در همدان هم با وجود اینکه شرایط مانند خوزســتان نیست، اما مسئوالن تاکید 
می کنند وضع هنوز سفید نشده اســت. منوچهر کرمی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی همدان در واکنش به ترسیم و انتشار نقشه ابتال به کرونا که درآن استان 
همدان به رنگ قرمز نمایش داده شده بود، گفت: وضعیت همدان قرمز نیست، اما 

هیچ یک از شهرستان های همدان وضعیت سفید ندارند. 
اردبیل اما به گفته فرماندار این شهرســتان، همچنان وضعیت هشدار و قرمز دارد. 
پارس آباد و مشگین شهر هم جزو شهرســتان هایی هستند که آمار شیوع کرونا در 

آن هاست. 
در لرستان هم براساس صحبت های سیدموسی خادمی، استاندار، وضعیت ابتال و 

کنترل شیوع کرونا در 4شهر خرم آباد، بروجرد، دورود و دلفان ناپایدار است.

وضعیت قم زرد شد
در سایر استان ها ازجمله قم، شرایط به ثبات نســبی رسیده به طوری که مثال در استان 
قم، شاهد تغییر وضعیت از قرمز به زرد هستیم؛ گرچه مسئوالن تاکید می کنند خروج از 
وضعیت قرمز به معنای پایان کرونا نیست.  محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم 
دراین باره اعالم کرده است که قم به منطقه پرخطر متوسط یعنی منطقه زرد تبدیل شده، 
اما همچنان شاهد شلوغی هایی در نانوایی ها، اغذیه فروشی ها و بستنی فروشی ها هستیم 

و فاصله گذاری رعایت نمی شود که این مسائل همچنان خطرناک و نگران کننده است.

2 استان سفید 
بوشهر و کهگیلویه وبویراحمد هم از استان هایی هستند که روز گذشته هیچ موردی 
از ابتالی جدید نداشتند، اما آمار در فارس )57مورد( و لرستان )39مورد( همچنان 
باالست. درمیان اســتان هایی که آمارشان به تفکیک اعالم شــده است، خراسان 
جنوبی و خراسان شمالی به ترتیب با 20 و 19مورد جدید، ایالم 10مورد و زنجان و 

چهارمحال وبختیاری هرکدام با 5مورد در رتبه های بعدی قرار دارند. 



تهــران  اتوبوس هــاي 
طلسم شدگانند. گزارش

فرسودگي، تحريم و كمبود 
بودجــه از هر طرف اين پيكــر كم جان را 
مي كشند و هر يك، سال به سال بر وخامت 
اوضاع مي افزايند. در اين ميان گفته مي شود 
كه ميني بوس هاي نو به شــيوه اي جديد 
در برخي  خطــوط به كار گرفته شــوند تا 
كمك حال اتوبوس هاي فرســوده تهران 

شوند.
از بودجه 30هزار ميليارد توماني امســال 
شهر تهران در ســال جاري 6500ميليارد 
تومان براي توســعه مترو، اتوبوس و ديگر 
بخش هاي حمل ونقلي هزينه مي شود اما 
ســهم دولتي هنوز مشخص نشده و شايد 
مثل سال هاي گذشته نزديك به 10درصد 
باشد. از سويي، از كل بودجه تهران اگرچه 
1300ميليارد تومان مربوط به اتوبوسراني 
است، اما بخش بزرگ تر اين سهم متأسفانه 
بايد به بازسازي ناوگان فرسوده پرداخت 
شود و تنها 500ميليارد تومان براي خريد 
اتوبوس جديــد اختصاص يافته اســت. 
بدين ترتيب يك درصد از بودجه امســال 
شــهر تهران قرار اســت به خريد اتوبوس 
اختصاص يابد. از اين محل با توجه به قيمت 
1.7ميليارد توماني هــر اتوبوس، مي توان 
كمتر از 300اتوبــوس خريداري كرد. اين 
در شرايطي است كه تهران در حال حاضر 
به 5هزار اتوبوس جديد نيــاز دارد. روزانه 
حدود 20ميليون تردد شــهري در تهران 
انجام مي شــود و اتوبوس ها در كنار مترو، 
بزرگ تريــن جمعيت شــهري را جابه جا 

مي كنند.

شرايط بغرنج
آلودگي هوا كه يكــي از دو نگراني اصلي 
پايتخت نشينان در ســال هاي اخير بوده  

نيز مولفه ديگر اثرگذار در برنامه توســعه 
اتوبوس هاي تهران است. اتوبوس ها روزانه 
500 تا 600 كيلومتر در شهر تردد دارند و 
فرســودگي موتور آنها موجب انتشار انواع 
آالينده در شــهر مي شــود. البته مديران 
شــهري براي كنترل اين وضع به معاينه 
فني اكتفــا كرده اند اما از موتور فرســوده 
اتوبوس هايــي كه هــزاران كيلومتر تردد 
كرده اند، انتظار معجزه نمي توان داشــت. 
شهردار تهران در اين باره معتقد است اين 
شهر بايد به سمت نسل جديد اتوبوس ها 
و برقي شــدن ناوگان برود تــا به كاهش 
آلودگي هوا نيز كمك كند. اما با اختصاص 
بودجه هاي اندك راه به جايي نخواهد برد. 
بنابر اين، موضوع استفاده از فاينانس از يك 
طرف و فروش اوراق مشــاركت بانكي از 
طرف ديگر براي بهبود حمل ونقل عمومي 
دنبال مي شــود. براســاس برنامه جامع 

حمل ونقل تهران، ســهم اتوبوسراني در 
ترددهاي شهري تا 1402 بايد به 30درصد 
مجموع ترددهاي شهري برســد اما اين 
سهم هم اكنون كمتر از 25درصد است و 
با شرايط فرسودگي فعلي روزبه روز كمتر 

هم خواهد شد.

10سال و 3دولت
مطابق قانون ســال 86 مصــوب مجلس، 
بايد 82درصــد از هزينه هاي نوســازي 
اتوبوس هاي شهري توسط دولت پرداخت 
شــود اما اين قانون هيچ گاه عملي نشده 
اســت. آخرين ســالي كه تهــران 2هزار 
اتوبوس گازســوز از دولت دهــم دريافت 
كرد، ســال 89 بود و هم اكنون با گذشت 
3دوره رياســت جمهوري، يــك دهه از 
قطع كمك هاي اتوبوسي دولت به تهران 
مي گذرد. طــي ايــن ســال ها نيمي از 

اتوبوس هاي شهري سن فرسودگي را رد 
كرده اند و تا 3سال ديگر رقم فرسودگي به 

89درصد مي رسد.

چه بايد كرد؟
هم اكنون 55درصد بودجه اتوبوســراني 
تهران به تعمير و بازسازي ناوگان فرسوده 
اختصاص مي يابد. بــراي رفع اين معضل 
راهكارهــاي زيادي وجود نــدارد. تزريق 
منابع مالي البته كمكي بزرگ خواهد بود 
اما با شــرايط تحريم، ممكن است اين راه 
نيز مفيد و مؤثر نباشــد. تكيه بر توليدات 
داخلي نيز چندان اميدواركننده نيســت. 
در برخي خطوط طبق برآوردها قرار شده 
از ميني بوس هاي نو اســتفاده شود. براي 
اين مهم، طي ماه هاي اخير 500ميني بوس 
از محل عوارض طــرح ترافيك خريداري 
شده كه ارتفاع سقف آنها بلند و استاندارد 

آاليندگي آنها طبق مصوبات شوراي شهر 
اســت. همچنين فيلتر جــذب دوده نيز 
دارند. البته گفته مي شــود براي چگونگي 
بهره برداري ميني بوس ها، نظام نامه جديد 
در حال تدوين اســت كه چگونه مســافر 
سوار كنند و توقف شــان براي پياده كردن 
شهروندان چگونه باشــد. به عبارت ديگر، 
همچنان مســئله رزرو آناليــن صندلي 
ميني بوس ها، توقف آنها در محل هاي مجاز 
و مشخص، نحوه پرداخت كرايه و مسافتي 
كه بايد طي كنند، در حال بررسي است و 
به زودي در اين باره نتيجه گيري مي شود. 
در چنين شــرايطي بايد ديد آينده مبهم 
اتوبوس هاي تهران چگونه ادامه مي يابد و 
آيا چراغ بزرگ ترين ناوگان تردد روسطحي 
شهر خاموش مي شــود يا دست  نهادهاي 
باالدستي براي كمك به سوي مردم تهران 

دراز خواهد شد.

سيدمحمد فخار
خبر نگار

خبرهاي كوتاه

 براي نجفي حكمي صادر نشده است
وكيل شهرداراســبق تهران تأكيد كرد كه 
هنوز در ســامانه مخصــوص وكيل حكم 
محمد علي نجفي به او ابالغ نشــده است. 
حميدرضا گودرزي با اشــاره به خبر هايي 
كه درباره صدور حكــم موكلش در فضاي 
مجازي منتشر شــده، به همشهري گفت: 
»راي ابتدا بايد در سامانه اي كه مخصوص 
وكيل است ابالغ شــود تا درباره صدور آن 
صحبت كنيم، اما هنوز چيزي درباره حكم 
نجفي به بنده ابالغ نشــده است. در جلسه 
امروز )ديــروز( نماينده دادســتان، بنده، 
رئيس حراست شهرداري منطقه 2 و وكيل 
كشت پور شهردار منطقه2 حضور داشتند. 
دفاعيات ما در اين جلســه بيان شــد، اما 
ســؤالي كه داريم اين است كه چرا با وجود 
آنكه پرونده به شــعبه 15 بازپرسي ارجاع 
شده و هنوز كارشناسان در حال بررسي آن 
هستند جلسه دادگاه تشكيل شده است و 
با وجود آنكه هنوز هيچ عنوان مجرمانه اي 
ثابت نشده اســت دادگاه تحت عنوان افترا 

برگزار مي شود.« 

 بهسازي بازارهاي ميوه پايتخت 
مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران بر لزوم استفاده حداكثري از ظرفيت 
بازارهاي ميوه و تره بار بــراي آرامش خاطر 
و رفاه حال بيشتر شــهروندان در استفاده از 
اين مراكز تأكيد كرد. به گزارش همشهري، 
سيدسعيد راد گفت: »امروز، ميادين ميوه و 
تره بار به يكي از مهم ترين مراكز تامين ارزاق 
و مايحتاج روزانه خانواده ها تبديل شده اند و 
شاهد اســتقبال روزافزون شهروندان از اين 
مراكز خدماتي هســتيم.« او با اعالم اينكه 
به منظور آسايش و راحتي شهروندان و ايجاد 
فضاي مناسب براي ارائه خدمات بهتر به آنها، 
بازسازي، بهسازي و نوسازي بازارهاي ميوه و 
تره بار را در دســتور كار قرار داده ايم، عنوان 
كرد: »هر چند در اين طــرح هر 22منطقه 
پايتخت مورد توجه قرار گرفته اســت اما در 
راستاي حمايت از اقشــار كم برخوردار، به 
مناطق جنوب شهر كه بازارهاي آنها از بافت 
قديمي تر و فرسودگي بيشتري برخوردارند، 

نگاه ويژه داريم.« 
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فاز دوم اجراي طرح خواناسازي خيابان وليعصر، با نصب تابلوهاي هوشمند در 40نقطه 
جديد از اين خيابان تا اوايل تابستان اجرا مي شود و با تكميل آن خيابان وليعصر يك گام 
به شكل گيري خيابان كامل نزديك  شده و زمينه شكل گيري شناسنامه فرهنگي آن با 
مشاركت اهالي فراهم مي  شود. وحيد قاسمي، مدير پايگاه ميراث شهري خيابان وليعصر 
درباره ايده اصلي شكل  گيري اين طرح به شهرنوشت، گفت: »براي حفظ شهر به قصه ها 
نياز بوده و چاره اي جز بازگشت به آنها وجود ندارد تا هر اقدامي كه در راستاي توسعه شهر 
انجام مي شود، ماندگار باشد. به همين دليل ايده »خواناسازي خيابان وليعصر « شكل 
گرفت تا شناسنامه شهر حفظ شود، چرا كه اين خيابان با 90سال قدمت، 4دوره تاريخي را 
پشت سر گذاشته، مجموعه اي از روايت ها و تجربه هاي زيسته يك شهر را در خود جاداده 
و با داستان هاي خود بخشي از خاطرات جمعي مردم اين شهر است. بنابراين بايد خيابان 
وليعصر  را پديده اي به شمار آورد كه اگر قرار باشد رفتار درستي با آن وجود داشته باشد، 
بايد قصه هايش شنيده شده تا از اين طريق ميان شهر و شهروندان ارتباط مناسب برقرار 

شــود. بنابراين در يك جمع بندي كلي مي توان گفت اين طرح ايده اي بود با اين هدف 
كه آيندگان با خيابان وليعصر به درستي آشنا شوند و امكان مالقات با اين خيابان براي 
شهروندان برقرار شده و به مرور تبديل به يك مقصد شهري شود.« او ادامه داد: »اگرچه 
اين طرح از خيابان وليعصر شروع شده اما آقاي حناچي، شهردار تهران، معتقد است اين 
طرح بايد در محالت شهر تهران اجرا شود تا به مرور داستان هاي پايتخت احيا شود اما 
نقطه شروع اجراي طرح خواناسازي به اين موضوع بازمي گردد كه قرار شد اين خيابان يك 
مديريت يكپارچه پيدا كند و تمركز از نگاه سودجويانه و گاه صرفا كالبدي اين خيابان به 
جنبه فرهنگي آن معطوف شود، جنبه هاي فرهنگي عامي كه همه جوانب اعم از جنبه هاي 
زيستي، شهروندي، سرمايه اجتماعي، اقتصاد پايدار شهري و كالبد كيفي را مدنظر قرار 
مي دهد. ازهمين رو براي نخســتين بار در ايران يك شــهر صاحب موزه شد اما موزه نه 
به معناي مكاني كه در آن آثار نگهداري مي شــود بلكه به عنوان فضايي كه روايت توليد 
مي كند. به همين منظور در گام نخست 120نقطه كه دربردارنده مكان - رويداد بودند 
انتخاب شد و تصميم بر آن شد تا روايت هاي 300 تا 500كلمه اي براي اين نقاط نوشته 
شود.  درنهايت 90نقطه انتخاب شد كه چنين شرايطي را داشت و از اين ميان تابلوهاي 
هوشمند براي 40نقطه تهيه و نصب شده و در فاز دوم مطالعات 40نقطه ديگر شروع شده 

و در مرحله نصب تابلو قرار دارد كه تا اوايل تابستان اجرايي مي شود.«

 تكميل قصه هاي شاهراه تهران 
با نصب 40تابلوي هوشمند جديد

اتوبوس هاي تهران از بودجه ساالنه سهمي يك درصدي دارد

ميني بوس هاي جوان عصاي دست اتوبوس  هاي پير 
 همشهري شرايط بد اتوبوس هاي پايتخت در سال جاري و دست بسته مديريت شهري براي بهبود شرايط را بررسي كرد

بودجه توسعه حمل ونقل99 تهران 

6500ميليارد تومان
بودجه خريد اتوبوس

500ميليارد تومان
نسبت بودجه خريد اتوبوس به كل بودجه

يك درصد
 توان خريد شهرداري 

طبق بودجه

294
اتوبوس

ميزان فرسودگي فعلي

54
درصد

 تردد روزانه 
هر اتوبوس در تهران

600
كيلومتر

 سهم فعلي اتوبوسراني 
از كل ترددها

23
درصد

سهم اتوبوسراني از 
ترددها تا 1402

30
درصد

گزينه هاي پيش رو 

 فروش اوراق مشاركت 
بانكي

 رسيدن فاينانس خارجي
 ورود ميني بوس هاي جديد

نياز فعلي پايتخت

5000
اتوبوس جديد

 ميزان فرسودگي 
در سال 1402

89
درصد

آخرين كمك 
اتوبوسي دولت به تهران

10سال پيش
سرعت 

فرسودگي 
اتوبوس هاي تهران

300دستگاه 
روزانه 
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ناه
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 چشم  دنيا به ليگ كره
ببينيد بي فوتبالي چه بر سر مردم آورده كه به ليگ 
كره جنوبي هم رضايت داده اند. ليگ كره نخستين 
ليگي است كه بعد از 3 ماه دوران قرنطينه كرونايي 
آغاز شده و به همين دليل 36كشور جهان درخواست 
خريد حق پخش اين مسابقات را داده اند. قبال تنها 
10كشور چين، ماكائو، هنگ كنگ، كرواسي، بوسني، 
صربستان، اسلووني، مونته نگرو، مقدونيه و كوزوو اين 
مسابقات را مي ديدند اما 26كشور ديگر هم به جمع 

متقاضيان كي ليگ اضافه شده اند.
  بوندس ليگا دوباره روي هوا

درحالي كه به نظر مي رســيد از 27ارديبهشت ليگ 
فوتبال آلمان از سر گرفته شود، با مثبت اعالم شدن 
تست كروناي 2بازيكن تيم دسته دومي دينامو درسدن 
كل اين تيم به قرنطينه رفت. براي اين تيم ته جدولي 
بهتر است كه كل مسابقات لغو شود. تمامي تست هاي 
كرونا در تاريخ چهارم می منفي اعالم و به تيم ها اجازه 
داده شد كه تمرينات گروهي خود را هم از سر بگيرند. 
دينامو درسدن معلوم نيست از كجا تست مثبت گير 
آورده و مســابقات را كه قرار بود از شنبه آغاز شود به 
خطر انداخته. در بشــيكتاش هم يك بازيكن و يك 
كارمند باشگاه دچار كوويد-19 شده اند و ليگ تركيه 
هم ممكن است ازسرگيري اش با تأخير صورت بگيرد.

     امباپه جايزه اش را تقسيم كرد
امباپه، مهاجم پاري ســن ژرمن كه بــا 18گل زده 
به عنوان آقاي گل فصل نيمه تمام لوشامپيونه معرفي 
شده، مي گويد كه اين عنوان بايد به صورت مشترك 
به او و ويسام بن يدر، مهاجم موناكو تعلق بگيرد؛ چون 
هردوي آنها 18گل زده اند. بن يدر 3گلش را از روي 
نقطه پنالتي زده بود و به همين دليل جايزه به امباپه 
اختصاص داده شــد. امباپه معتقد اســت كه فرقي 
نمي كند گل ها چگونه به ثمر رسيده باشد. فصل قبل 
در ليگ برتر اوباميانگ از آرسنال، محمد صالح و مانه 
از ليورپول هرسه با 22گل به عنوان آقاي گل معرفي 

شدند. امباپه فصل قبل 33گل زده بود.
  اعالم غيررسمي تاريخ ليگ قهرمانان

ژان ميشل آئوالس، رئيس باشگاه ليون ادعا كرد اتحاديه 
فوتبال اروپا به او تاريخ برگزاري بازي برگشت تيمش 
در مرحله يك هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان 
اروپا مقابل يوونتوس را اعالم كرده است؛ 7 آگوست 
)17مرداد( در تورين و بدون تماشاگر. اين خبر هنوز 
رسمي اعالم نشده. ليون و پاري سن ژرمن كه در ليگ 
قهرمانان باقي مانده اند به دليل تصميم دولت فرانسه 
بر لغو كامل مسابقات اين فصل، آمادگي الزم را براي 

بازي هاي اروپايي نخواهند داشت.

جهان

داستان مديريت در فوتبال ايران بي نهايت بامزه است. يعني تقريبا 
هيچ 2 مديري نداريم كه پشت سر هم يك تيم را گرفته باشند و 
االن با هم بسازند. مشاجرات زننده علي اكبر طاهري و حميدرضا 
گرشاسبي كه اصال از حد گذشته، اما درست همزمان در استقالل 
سعادتمند ميزان دستمزد فتحي را افشا مي كند و مديرعامل سابق 
هم مدير فعلي را دروغگو مي خواند. در ذوب آهن هم ديديم كه مدير 
فعلي و سعيد آذري چطور عليه هم بيانيه صادر مي كردند. به اينها 
بيفزاييد مصاحبه هاي مديران كنوني پرسپوليس و محمدحسن 
انصاري فرد عليه يكديگر را. تازه اينها خوب هستند، چون در تبريز 
زنوزي به عنوان مالك ماشين ســازي، هوشــنگ نصيرزاده را كه 
منصوب خودش بود به تباني و ساير داستان ها متهم كرد. خالصه 
همه  چيز عالي است. همه  چيز استاندارد، دقيق و حرفه اي. انصافا ما با 

اين مديران درجه يك، چرا تيم اول رنكينگ فيفا نيستيم؟ 

همه عليه هم

مهدي رسول پناه كه اين روزها بيشتر از قبل خودش را در كسوت 
مديرعاملي پرسپوليس حس مي كند، وسط مشاجرات هيأت مديره 
بر سر اسپانسر، در مورد تمديد قرارداد با علي عليپور مورد سؤال واقع 
شده و اينطور جواب داده است: »ما مذاكره اي با عليپور نداشتيم. 
براي تمديد قرارداد با او سرمربي و سرپرست تيم بايد نظر بدهند.« 
اوال كه متوجه نشديم سرپرست تيم چرا بايد در اين مورد نظر بدهد. 
يعني افشين پيرواني بايد تأييد كند عليپور در تيم بماند يا نه؟ بعد هم 
اينكه يحيي گل محمدي روي آنتن زنده تلويزيون صراحتا اعالم كرد 
غيراز استوكس كه در ليست مازاد است، بقيه بايد بمانند. االن ديگر 
منتظر چي هستيد؟ نكند براي تمديد قرارداد با بهترين گلزن چند 
فصل گذشته تيم شك داريد؟ پس اگر زحمتي نيست وسط »جنگ 

قدرت« به مذاكره با امثال عليپور و بشار هم فكر كنيد.

االن منتظر چي هستيد؟

طبيعي است تيم هاي وسط جدولي دل شان نخواهد ليگ از سر 
گرفته شود. براي آنها كه دغدغه صعود و سقوط ندارند، تداوم ليگ 
فقط به معناي افزايش هزينه هاست و تازه ريسك بيماري هم وجود 
دارد. همه اينها را مي فهميم، اما انصافا بعضي بهانه هايي كه دوستان 
مي آورند محشر است؛ مثل سرپرست ماشين سازي كه مدعي شده 
مادر يكي از بازيكنان او را در خانه حبس كرده و گفته درصورت 
بازگشايي تمرينات هم اجازه خروج او را نخواهد داد! البد آقاي آذرنيا 
براي راضي كردن جناب زنوزي كه همزمان مالك ماشين سازي و 
تراكتور است، دوست داشته سنگ تمام بگذارد و به خيال خودش 
يك بهانه توپ رو كرده، اما خب دوست عزيز فكر نمي كنيد آش 
شما بيش از حد شور شده؟ گيريم فردا مادر آن يكي بازيكن هم از 
ترس مصدوميت پسرش او را در خانه زنداني كرد، تكليف چيست؟

بهانه ديگري نداشتيد؟

نكته بازي

  رادو، گلر اول شد؛ تمام
بوژيدار رادوشويچ در چند سال گذشته 
پشت ســد عليرضا بيرانوند ماند و نقش 
يك دروازه بان ذخيــره مطمئن را بازي 
كرد. حاال اما بيرانوند رفتني شــده و به 
همين دليل گمانه زني ها در مورد بوژيدار 
افزايش پيدا كرده اســت. برخي معتقد 
بودند او فصل آينــده دروازه بان اول تيم 
خواهد بود و بعضي ديگر حدس مي زدند 
پرســپوليس با جذب يــك دروازه بان 
بــزرگ، كمــاكان رادو را روي نيمكت 
به عنوان پشــتيبان نگه خواهد داشت. 
حاال اما جذب بازيكــن خارجي ممنوع 
شده و پرسپوليسي ها براي عملي كردن 
سناريوي دوم بايد گلر شماره يك شان 
را از بيــن گزينه هاي داخلــي انتخاب 
كنند؛ جايي كه كســي در اين قواره ها 
وجود ندارد. شايد اگر پيام نيازمند، آزاد 
بود مي توانســت نقش دروازه بان اصلي 
پرســپوليس را بازي كند، امــا او براي 
ليگ بيســتم هم تحت قرارداد سپاهان 

اســت. بنابراين احتماال رادو كه كيفيت 
مطلوبي هم دارد گلر يك خواهد شــد و 
يك دروازه بان ايراني به عنوان نفر ذخيره 

جذب مي شود.

  رامين، صــادق يا گزينه جذاب 
سوم؟

يكــي از پســت هايي كه پرســپوليس 
به شدت در آن مشــكل دارد دفاع راست 
است. مهدي شــيري در اين پست بيش 
از حد متوسط است و حسين ماهيني هم 
آنقدر بد بود كه بين 2نيم فصل مازاد شد. 
پرسپوليس براي فصل آينده در اين جناح 
نياز به تقويت دارد. بــدون امكان جذب 
بازيكن خارجي، هم اكنون 2 دفاع راست 
پيشين سرخ ها مي توانند گزينه بازگشت 
به اين تيم باشند؛ يكي رامين رضاييان كه 
در الشحانيه توپ مي زند و ديگري صادق 
محرمي كه عضو ديناموزاگرب كرواسي 
است. محرمي بعد از ماه هاي سختي كه 
در كرواسي پشت سر گذاشت، تازه كمي 

روي دور افتاده و بعيد است قصد بازگشت 
داشته باشد، اما حكايت رضاييان متفاوت 
است و او هميشه اشــتياق زيادي براي 
بازي در پرسپوليس نشان داده است. بد 
نيست بدانيد يك بار يحيي گل محمدي 
قبل از به شهرت رسيدن رامين او را براي 
بازي در ذوب آهن تأييد نكرد، اما شــايد 
حاال نظر ســرمربي پرســپوليس عوض 
شده باشد! البته سرخ ها براي اين پست 
يك گزينه جذاب ديگر هم دارند. دانيال 
اســماعيلي فر كه بين 2نيم فصل مورد 
توجه گابريل كالدرون قــرار گرفته بود، 
پايان فصل قراردادش با ذوب آهن خاتمه 
مي يابد و بازيكن آزاد خواهد شــد. گفته 
مي شود او قلبا پرسپوليسي است و شايد 
معماي جناح راست را جذب اين بازيكن 

حل كند.

  »كثير«ي كه قليل است!
بزرگ ترين بحران پرسپوليس اما مربوط 
به خط حمله است؛ جايي كه همينطوري 

هم سرخپوشان با كمبود بازيكن مواجه 
بودند و حاال اگر علي عليپور كه بازيكن 
آزاد شده هم قصد جدايي داشته باشد، 
كار ســخت تر خواهد شد. كالدرون بين 
2نيم فصل نام 2مهاجــم داخلي را براي 
جذب به باشــگاه داد، اما مديران وقت 
پرسپوليس 2فوروارد خارجي گرفتند؛ 
يكي اســتوكس كــه رفــت و ديگري 
اوســاگونا كه احتماال او هم جدا خواهد 
شد. 2 بازيكن مدنظر ســرمربي سابق، 
عيسي آل كثير و شهريار مغانلو بودند كه 
هر دو با 10گل زده فعال بهترين گلزنان 
ليگ نوزدهم محســوب مي شــوند. هر 
دو نفر بدشــان نمي آمد پرسپوليســي 
شوند، اما نفت آبادان و پيكان رضايتنامه 
ندادند. عيســي آل كثير حتي تمرينات 
نفت را تحريم كرد، اما موفق به دريافت 
رضايتنامه نشد و برگشت. او پايان فصل 
آزاد مي شود و اگر يحيي هم اين بازيكن 
را بخواهد مانعي در مسير پرسپوليسي 
شدنش وجود نخواهد داشت، اما شهريار 

مغانلو تا پايــان ليگ بيســتم با پيكان 
قــرارداد دارد. بنابراين پرســپوليس به 
يك يا دو مهاجم خوب ديگر نياز خواهد 
داشت كه جور كردنش از بازار ايران واقعا 

كار سختي است.

  حاشيه امن يحيي 
دســتورالعمل منع جذب خارجي ها اما 
به سود ســرمربيان فعلي پرسپوليس و 
استقالل تمام مي شود؛ جايي كه يحيي 
گل محمدي و فرهاد مجيــدي الاقل تا 
اطالع ثانوي آلترناتيو خارجي نخواهند 
داشت. بين داخلي ها شــايد مثال امير 
قلعه نويي جايگاه مجيدي را تهديد كند، 
اما براي گل محمــدي چنين تهديدي 
وجود ندارد. فكر كنيد قرار باشــد او را 
بردارند و علي دايي يا مهــدي تارتار را 
به جايــش بگذارند؛ طبيعي اســت كه 
هواداران استقبال نمي كنند و اين يعني 
حداكثر بردباري در قبــال يحيي به كار 

گرفته خواهد شد.
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شبكه اسكاي ايتاليا، دارنده حق پخش بازي هاي ليگ دسته اول فوتبال ايتاليا به دليل تعليق اين مسابقات در نتيجه شيوع كرونا از 
پرداخت مبلغ حق پخش بازي هاي اين ليگ خودداري مي كند و حاضر نيست قسط پاياني خريد حق پخش بازي هاي كالچو را بپردازد. 
از 20اسفند هيچ مسابقه اي در ايتاليا برگزار نشده و اسكاي انتظار دارد قسط آخر را نپردازد يا در چند قسط پرداخت كند.

بهروز رسايلي| وزارت ورزش تا اطالع ثانوي 
پرسپوليس و استقالل را از جذب بازيكن 
و مربي خارجي محروم كرده است. اتخاذ 
اين تصميم هم ريشه در انبوه بدهي هاي 
بين المللي و پرونده هاي متعدد سرخابي ها 
نزد فيفا دارد؛ هرچند بسياري بر اين باورند 
كه تصميم وزارتخانه حكــم پاك كردن 
صورت مسئله را دارد و متناسب با قواعد 
امروز فوتبال حرفه اي در جهان نيست. به 
هر تقدير با اين دستورالعمل، سرخابي ها 
حداقل در نخستين پنجره نقل وانتقاالتي 
پيش رو قادر به جذب مربــي و بازيكن 
خارجي نخواهند بود. اين در حالي است كه 
هر كدام از آنها ضعف هايي دارند و بدشان 
نمي آمد براي رفع اين عيوب، نيم نگاهي به 
بازار بين المللي داشته باشند؛ به عنوان مثال 
اگر به پرسپوليس نگاه كنيم، اين تيم آشكارا 
در چند پست با مشكل مواجه است، اما حاال 
همه اين ضعف ها را بايد فقط با اتكا به بازار 
داخلي ترميم كند. چند نكته در مورد شكل 

و شمايل »پرسپوليس ايراني« بخوانيد.

  بررسي تأثير منع جذب بازيكن و مربي خارجي در اردوگاه سرخپوشان
پرسپوليسكاماًل»ايراني«چهشكليميشود؟



همان اوايل ســال جديد كه آن دعواي اينستاگرامي 
بزرگ با محوريت آرات حســيني بين هواداران يك 
خواننده كال غيرمجاز و علــي كريمي پيش آمد، همه 
گفتني ها در مورد آرات گفته شد؛ اينكه بهتر است او 
»بچگي« كند و استعدادش در فضاي بهتري پرورش 
يابد. پدر او اما دست بردار نيست و برخالف ادعاهايش 
در مورد زمانبندي محدود استفاده آرات از اينترنت، اين 
پسربچه همچنان در فضاي اينستاگرام حضور چشمگير 
دارد. اخيرا هم نواك جوكوويچ، تنيسور برجسته جهان 

در همين شبكه اجتماعي پيغام پرمحبتي براي آرات 
فرستاد؛ پيامي كه شايد در شرايط عادي خيلي بيشتر 
مي توانست خوشحال مان كند، اما وقتي سير اتفاقات 
رخ داده براي آرات را رصد مي كنيم، حتي شــنيدن و 

خواندن جمالت جوكوويچ هم به وجدمان نمي آورد.
واقعيت آن اســت كه نگران آينده اين پسر خردسال 
و شيرين هســتيم؛ نگران اينكه دير يا زود وقتي اين 
همه توجه نسبت به او فروكش كرد، آيا اين بچه تاب 
تطبيق با شــرايط جديد را پيدا خواهد كرد؟ مســي 

اردبيلي چند سال پيش در همين سن و سال به خاطر 
دريبل هايش به شهرت رسيد، فورا در كانون توجهات 
قرار گرفت و حتي راهي برنامه نود شــد، اما كودكي 
كه آن زمان باشــگاه پرســپوليس قول عقد قرارداد 
10ســاله با او را داده بود، مدت هاســت كه از دنياي 
خبرها محو شده. اســتعداد او شكل نگرفت و كساني 
كه به اين بچه )اسمش اميرحسين حاجي زاده است( 
نزديك تر هســتند، مي گويند قطع ناگهاني توجهات 
روي روحيه او تأثير منفي گذاشــته است. حاال از پدر 

آرات مي پرسيم؛ آيا شما مطمئني اين حجم از ستايش 
و توجه را هميشه مي تواني براي پسرت حفظ كني؟ آيا 
او با همين كليپ ها، هميشه خواهد توانست از مسي و 
جوكوويچ واكنش بگيرد؟ و اگر روزي مهارت او تكراري 
شــد و خبري از اين عكس العمل ها نبــود، اين طفل 
معصوم ظرفيت روحي تطبيق با شــرايط جديدش را 
خواهد داشــت؟ ما به عنوان يك مخاطب عام نگران 
هســتيم و از شــما به عنوان يك »پدر« مي خواهيم 

حداقل با چند روانشناس در اين مورد مشورت كنيد.

هميشهششسالهنميماني
مسياردبيليرايادتانهست؟اينهياهوباالخرهميخوابد

عملكردكشتيگيرانآنهارا
مليپوشميكند

طرح انتخابي تيم هاي ملي كشتي رونمايي 
شد. عليرضا رضايي و عباس جديدي از اينكه 

انتخابي قانونمند مي شود راضي اند

طرح انتخابي تيم هاي ملي كشتي با عنوان چرخه 
انتخابي رونمايي شــد. ايــن طرح كه بــه ادعاي 
فدراسيون كشتي بعد از 8 ماه كار كارشناسي آماده 
شده، قرار است از اين پس مبناي انتخاب نفرات تيم 
ملي باشد. اين طرح كشتي گيران را با توجه به نحوه 
عملكرد و امتيازاتي كه به دست مي آورند به 3 گروه 
تقسيم مي كند. با توجه به گروهي كه هر كشتي گير 
در آن قرار مي گيرد، مي تواند شانس خودش را براي 

حضور در مسابقات امتحان كند.
اوليــن معترضان به اين طــرح، غالمرضا محمدي 
و محمد بنا، مربيان تيم ملــي بودند. آنها معتقدند 
چرخه انتخابي اختيارات آنها به عنوان ســرمربي را 
محدود مي كند. با وجود اين عليرضا رضايي و عباس 
جديدي كه به عنوان كارشــناس در جلسه بررسي 
طرح حضور داشــتند، اين طرح را تأييد مي كنند. 
رضايي در دفاع از اين طرح گفته اســت: »با توجه 
به شرايطي كه كشتي كشورمان دارد، با اجراي اين 
طرح هيچ جواني سرخورده از ميدان خارج نمي شود. 
در 80-70 سال گذشته فدراســيون كشتي هيچ 
قانوني براي انتخابي نداشــته است. خيلي از مواقع 
قهرمان ها انتخابي را دور زده اند و اين حواشي زيادي 
را درست كرده است. البته بايد نظر سرمربي هم در 

چرخه ديده شود.« 
از نظر عباس جديدي اين طرح ضمانت اجرايي قوي 
مي خواهــد: »چرخه انتخابي تيــم ملي درصورتي 
مي تواند موفق شــود كه بين كادرفني و فدراسيون 
كشتي يك نگاه تعاملي وجود داشته باشد. من ابتدا 
فكر مي كردم حوزه اختيارات كادرفني محدود شود، 
اما در جلسه اي كه با دبير داشتيم، اين دغدغه ام كم 
شد. البته يك مقدار اين اختيارات كم خواهد شد اما 
در جاهاي ديگر اين اختيارات خيلي بيشتر مي شود 
چراكه اگر دســت كادر فني در انتخاب باز نباشــد 

بي انگيزگي ايجاد مي كند.« 
 البته غالمرضا محمدي در روزهاي گذشــته گفته 
بود با اصل طرح مشــكلي ندارد و تنها در جزئيات 
اختالف نظر وجــود دارد. اين در حالي اســت كه 
فدراسيون اعالم كرده اين طرح هنوز به تأييد نهايي 

نرسيده است.

منهاي فوتبال يادداشت
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 سومين كرونايي در برايتون

پلباربر،رئيساجراييباشگاهبرايتونانگليساعالمكردتستكرونايسومينبازيكناينتيممثبتاعالمشده
است.ايندرحالياستكهباشگاهبرايتونهنوزناميازسومينبازيكنكرونايياشرادراختياررسانههاقرارنداده

وهمينمسئلهنگرانيهاييرادرموردعليرضاجهانبخشبازيكنايرانياينتيمبهوجودآوردهاست.

فدراسيونفوتبالراقرنطينهكنيد
علي افتخاري، كارشناس ورزش|  آن روز كه آن كمدين معروف انگليسي 
سايمون برودكن دالرهاي تقلبي را بر سر رئيس مافياي فوتبال جهان 
ريخت، چشمان جهانيان 2برداشت كردند؛ برخي از سر ترحم دلشان 
سوخت و سوخته دالن فوتبالي نيز از سر ظلم و مشقتي كه در جهان به آنها 

از درون همين فيفا شده بود شاد و خوشحال شدند.
نوامبر 1998 در هتل بزرگ آزادي، مترجم و همراه هاوه النژ بودم. اوكه 
براي بازي رفت ايران و اســتراليا آمده بود، متكبرانه گام برمي داشــت، 
مغرورانه سخن مي گفت و گستاخانه تصميم مي گرفت. هاوه النژ مافياگري 
را از مخوف ترين محله ريودوژانيرو به خوبي آموخته بود اما وقتي فساد 

دستگاه تحت نظر او افشا شد در اوج بي آبرويي و بي اعتباري فوت كرد.
در مورد فدراسيون فوتبال ايران هم تقريبا هيچ مسئله شفافي در اين نهاد 
وجود ندارد و بسياري از امور در پنهانكاري وحشتناك شكل مي گيرد. 
به جز 3نفر، تقريبا هيچ شخص ديگري در فدراسيون وجود ندارد كه از 
تصميمات روزانه اين 3نفر باخبر باشد. همه  چيز در خفا شكل مي گيرد و 
همه چيز به آن 3نفر ختم مي شود. آنان به راحتي مجمع فدراسيون، تنها 
مرجع قانوني تعيين كننده را دور مي زنند و نقش فرمايشي به آن مي دهند، 
وزارت ورزش و جوانان را تهديد به تحريم و تعليق فوتبال مي كنند و جالب 
اينكه به اعتراف رسمي خودشان به فيــــفا هم دروغ مي گويند.اكنون 
وقت آن رسيده است كه فدراســيون فوتبال را قرنطينه كنند و از درون 
بايگاني ويروس زده آن نامه هاي مختلف ثبت نشده فيفا را كه در آن نظام 
و دولت را به دخالت در ورزش متهم كرده اند بيرون آورند و به اساسنامه  و 
آيين نامه هاي متناقض آن دست يابند. آن 3نفر بايد پاسخ دهند و بگويند 
كه قرارداد ســرمربي و مربيان تيم ملي را چه كسي نوشته و با چه معيار 
حقوقي و قانوني ملي و بين المللي تنظيم شده است. آنان بايد پاسخ بدهند 
كه ارزهاي دريافتي از فيفا در چه جاهايي هزينه شده است.آنان كه به قول 
خود از كسي نمي ترسند بايد پاسخ دهند كه بليت هاي جام جهاني فوتبال 
را چه كار كرده و به چه كســاني داده اند. آنان بايد به دولت و ملت پاسخ 
دهند كه درصدهاي اخذشده از قراردادهاي ورزشكاران ، مربيان و... را در 
چه مسيري خرج كرده اند. بايد پاسخ دهند كه ارزهاي اخذشده را با كدام 
مصوبه و قانون هزينه كرده اند. آنان بايد پاسخگوي اين باشند كه پول هاي 

اسپانسرهاي فدراسيون را در چه محلي هزينه كرده اند.
دستگاه هاي نظارتي بايد فدراسيون فوتبال را موظف به پاسخگويي به 
صدها سؤال مهم و اساسي كنند. فوتبال يك بازي زيبا و تماشايي است، 
بازيچه نيست. تمام گرفتاري هاي اين فدراسيون بي در و پيكر و فروپاشيده 

در اين است كه كار بزرگ را دست مردان كوچك سپرده اند.
براي جلوگيري از شرمندگي هاي آينده و سقوط فوتبال ملي بايد به احياي 
فدراسيون فوتبال كشورمان بپردازيم. چرا از نيروهاي معنوي كهنه كار و 
باتجربه ســود نمي گيريم؟ چرا اجازه داده ايم كه برخي از خودمحوران 
مجمع فدراسيون را بي اعتبار كنند و به تاراج فوتبال كشورمان بپردازند، 
تاجي را كه كالهي بيش نيست بر ســر فوتبالمان بگذارند و در عرصه 

بين الملل نيز نزد  FIFA  حقير جلوه كنيم؟
يكي از علل اصلي فروپاشيدگي فدراســيون فوتبال و بي اعتبار كردن 
آن همانا سقوط اين فدراســيون از ارزش هاي اخالقي و اسالمي است. 
فوتبال ايران اين روزها دچار افسردگي شده است زيرا طريقتي خالي از 
ارزش هاي مورد قبول جامعه برگزيده و فوتبال را در تنگناي تصميمات 
شخصي قرار داده است. خيرانديشان فوتبالي هر گامي كه در راه احقاق 
حق فوتبال كشورمان برداشــته اند با مخالفت و ستيزه جويي گروهي 
روبه رو مي شــوند كه ســوار بر خر مرادند .  واژه تعليق فوتبال از درون 
فدراســيون به فيفا القا شــده و تعليق را پتكي كرده اند كه آن را بر سر 
وزارت ورزش بكوبند تا با ترســاندن »عمارت ورزش« مبني بر دخالت 
دولت در فوتبال بتوانند به هر تخلفي روي آورند . اكنون وقت آن است 
كه براي نجات فوتبال كشور و استقرار يك ساختار پاك و عاري از فساد، 
سازمان بازرسي و دستگاه هاي نظارتي بازرسان خبره را مأمور رسيدگي 
به پرونده ها و كليه امور فدراســيون فوتبال كنند.سازمان هاي محترم 
نظارتي! به منظور بررسي، بازرسي و نظارت بر عملكرد، لطفا فدراسيون 

فوتبال را قرنطينه كنيد. 

پولخارجيهاياستقاللپرداختشد
باشگاه استقالل روز گذشته مدعي شد قسمت اول از مطالبات هرويه 
ميليچ مدافع كروات اين تيم از طريق امور مالی باشگاه  به حسابی كه از 
سوی او معرفی شده واريز شده است. اين حساب در يكی از بانك های 
اروپايی است و مبلغ مورد نظر پس از طی تشريفات بانكی در حساب 
ميليچ خواهد نشست. اين نخستين قسمت از مطالبات ميليچ است و 
مابقی مطالبات او نيز با همين روش پرداخت خواهد شد. استقاللي ها روز 
گذشته قسمت دوم طلب دياباته را هم پرداخت كردند تا خيال مجيدي و 

هواداران بابت بازگشت اين بازيكنان كمي راحت شود.

فوتبال ايران

سرداردرانتظارتصميممرتنز
كريستين جيونتولي، مدير ورزشي ناپولي هنوز اميدش را براي جذب سردار آزمون، مهاجم ايراني زنيت 
از دست نداده و در تابستان براي جذب او وارد عمل خواهد شد. به گزارش گاتزتا دلو اسپورت، دريس 
مرتنز حاضر به تمديد قرارداد با ناپولي نيست و درصورت جدايي او از ناپولي، كريستين جيونتولي، مدير 
ورزشي اين باشگاه براي جذب سردار آزمون وارد عمل خواهد شد. با وجود عالقه ناپولي به سردار آزمون، 
هنوز مذاكره جدي در اين خصوص انجام نشده چراكه اين باشگاه ايتاليايي همچنان اميدوار است با دريس 
مرتنز تمديد كند. با اين حال، ناپولي مذاكرات اوليه را با زنيت درخصوص جذب اين مهاجم 25ساله ايراني 
انجام داده است. ناپولي ارزش سردار آزمون را 15ميليون يورو مي داند و قصد دارد به زودي پيشنهادي 
15ميليون يورويي به عالوه پاداش به زنيت ارائه دهد. با اين حال، ناپولي يك مانع در راه جذب اين مهاجم 
ايراني مي بيند. سهميه بازيكنان غيراروپايي ناپولي پر شده و پارتنوپي براي خريد مهاجم تيم ملي ايران، 
بايد يكي از بازيكنان غيراروپايي خود را بفروشد. لئاندرينيو، مهاجم برزيلي كه از سال 2017 عضوي از 
ناپولي است و براي تيم اصلي بازي نكرده، نخستين گزينه خروجي ناپولي خواهد بود. دومين گزينه 
جدايي يك بازيكن غيراروپايي از ناپولي، هيروينگ لوزانوي مكزيكي است كه انتقال 42ميليون يورويي 
او سروصداي فراواني به راه انداخت. لوزانو گران ترين خريد ناپولي بود كه به درخواست كارلو آنچلوتي به 

اين تيم آمد اما جنارو گتوزو اعتقادي به اين وينگر مكزيكي ندارد.

اولينمحروميت،نخستينجام
داربي برگشت ليگ چهاردهم، هفته آخر 
و در فضايي كامال تشريفاتي برگزار شد، 
چون هيچ كدام از 2 تيم حتي ســهميه 
هم نمي گرفتنــد و بــرد و باخت فرقي 
به حال شــان نمي كرد. با ايــن حال اين 
بازي حيثيتي را پرســپوليس با تك گل 
علي عليپــور برد. در پايان اين مســابقه 
سوشا مكاني به سمت هواداران استقالل 
شادي كرد كه همين مسئله باعث تذكر 

حنيف عمران زاده به او شد. بين 2 طرف 
درگيري فيزيكي به وجــود آمد و نهايتا 
سوشا 3 جلســه از همراهي تيم محروم 
شــد. چون فصل به پايان رســيده بود، 
اين محروميت به ابتــداي ليگ پانزدهم 
منتقل شد و به اين ترتيب مكاني حضور 
در برابر پديده مشهد، استقالل خوزستان 
و سپاهان را از دست داد. برانكو ناچار شد 
براي اين 3 بازي از دروازه بان جانشــين 
يعني ايمان صادقي استفاده كند. صادقي 

هم سنگ تمام گذاشــت و 8گل خورد و 
پرسپوليس از اين 3 مســابقه فقط يك 
امتياز گرفت. شــايد اگر مكاني با همين 
كيفيت فني اش در اين 3 بازي حاضر بود 
و پرسپوليس يكي دو گل كمتر مي خورد 
اين تيم قهرمان مي شد، اما سرخپوشان 
آخر فصل جام را صرفــا به خاطر تفاضل 
گل از دســت دادند. غيراز همه گل هاي 
بدي كه مكاني خورد و ماجراي بازداشت 
و حبس او بين 2 نيم فصل، اين محروميت 

بي خودي هم واقعا براي پرسپوليس گران 
تمام شد.

دومينمحروميت،دومينجام
در ليگ پانزدهم اما سوشا مكاني غير از 
خود ليگ، جام حذفي را هم با سناريوي 
تكــراري »محروميت ناشــيانه- ضربه 
خوردن تيــم« از چنگ سرخپوشــان 
درآورد. در بازي مرحله يك هشتم نهايي 
برابر ملوان، مكانــي به خاطر اعتراضات 
احساســي و درگيري عجيب بــا داور و 
كمك هايــش يــك كارت زرد گرفت تا 
2 اخطاره شــود و ديدار مرحله بعد برابر 
ذوب آهن را از دست بدهد. در آن مسابقه 
باز ايمان صادقي درون دروازه قرار گرفت، 
هرچند در همان دقايق آغازين با اشتباه 
يداهلل جهانبازي از زمين اخراج شــد تا 
گلر ســوم تيم در وقت هاي اضافي 2 گل 
بخورد و پرســپوليس در اصفهان با جام 

دوم وداع كند.
وقتيسرمايهايرانيشد

سوشــا مكانــي در ليــگ چهاردهم به 
پرسپوليس پيوســت. آن زمان نيلسون 
كوريا، گلر اصلي سرخ ها بود و طبيعتا بين 
اين 2 نفر رقابت فني درگرفت. اين رقابت 
اما به حاشيه كشيده شد و ناسازگاري هاي 
سوشا، كادرفني را ناگزير از انتخاب نهايي 
يك دروازه بان و حــذف قطعي نفر ديگر 
كرد. نهايتا حميد درخشان سوشا را نگه 
داشت و نيلسون را كنار گذاشت؛ هرچند 

برخي حواشــي بيرون زمين گلر برزيلي 
هم در اتخاذ اين تصميــم بي تأثير نبود. 
درخشان كه با انتقاد شديد افكار عمومي 
مواجه شده بود، فلســفه حفظ سوشا را 
حمايت از »سرمايه ايراني« عنوان كرد، 
اما مكاني قدر اين فرصت را ندانست. او در 
زمين به نمايش هاي ضعيفش ادامه داد 
و بيرون از آن هم كلي حاشــيه رنگارنگ 

ساخت.
اخراج2مربيازپرسپوليس

سوشــا مكانــي در ليــگ چهاردهم با 
اشتباه های پرشــماري كه داشت، باعث 
اخراج 2 ســرمربي از پرســپوليس شد. 
او هفتــه هفتــم برابر تراكتورســازي با 
مشاركت محسن بنگر يك گل به خودي 
زد تا ورق بازي را برگرداند و سرخپوشان 
بازنده شــوند. پــس از اين شكســت، 
حميدرضا سياسي كه ســخت به دنبال 
بهانه اي براي اخراج علي دايي مي گشت 
فرصت مناسب را به دست آورد و سرمربي 
تيم را كنار گذاشــت. مكانــي اما بيكار 
ننشست و هفته بيست وسوم همان فصل 
2 گل از نفت مسجد ســليمان خورد تا 
پرسپوليس در مســابقه اي متوقف شود 
كه تيم حريف حدود يــك نيمه را با يك 
بازيكن كمتر بازي كرده بود. اين تساوي 
مقدمات اخراج درخشان را فراهم كرد و او 
يك هفته بعد از بازي مسجد سليمان، از 

سمتش بركنار شد.

سوشا-پرسپوليسدر4پرده
روايتيازاتفاقاتكمترگفتهشدهدرمورد

يكدروازهبانپرحاشيه
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بهفرداست؛اينكهمعموالبازيكنانپرسپوليسواستقاللبهتيم
رقيبميپيوندندوبعددراينستاگرامتغييررفتارميدهند،اما
سوشابدوناينكهازآبيهاپيشنهادداشتهباشدبهسمتاينتيم
متمايلشدهاست.درهرصورتمكانيعقيدهداردطيدوران
حضورشدرپرسپوليسيعنيليگهايچهاردهموپانزدهم،
هوادارانبهاندازهكافيازاوحمايتنكردهاند.ايندرحالياست
كهمكانيباتزلزلفنيوحاشيههايفراوانيكهداشت،هرگز
نتوانستبهسرخهاكمككند.همهماجرااماهميننيستو
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گل آرا پورمجرب
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاييه

مريم مرادي عرب
حقوقدان

پاسخ به سؤاالت حقوقي

خانه خيالي مهريه نمي شود
در عقدنامه خواهرم نكته اي 
آمده درخصوص اينكه همسرش پس از 

خريد خانه در آينده، بايد سه دانگ آن را به عنوان مهريه به نام خواهرم 
بزند. آيا مي شود به اين موضوع استناد كرد؟

مالي كه هنوز وجود نــدارد و فرض و احتمال بر اين اســت كه در زمان 
آينده خريداري خواهد شد، نمي تواند به عنوان مهريه درنظر گرفته شود 
و چنين شرط مبهمي باطل است. يعني اگر شرط شود داماد سه دانگ از 
آپارتماني را كه در آينده نامعلوم خواهد خريد، به نام همسرش كند، اين 
شرط به دليل ابهام داشتن، باطل است. مگر اينكه زمان مشخصي را تعيين 
كنند.  مثال طي 6ماه آينده. همچنين بايد ملكي كه در آن زمان مشخص 
خواهد خريد معلوم باشد به اين ترتيب مي توان چنين تعهدي را به عنوان 
شرط ضمن عقد برعهده زوج گذاشت. البته با ذكر مشخصات كامل ملك 
و همچنين مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت به صورت مجاني در مورد 

اين شرط، الزم است.

حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر
بعد از جدايي از شــوهرم، دخترم با من زندگي مي كرد 
اما مدتي است كه مي خواهم ازدواج كنم. در اين صورت آيا شوهرم 

مي تواند دخترم را از من بگيرد؟ 
مطابق ماده1170 قانون مدني بعد از ازدواج مادري كه حضانت دخترش با 
او بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود. طبق قوانين حضانت فرزند 
تا رسيدن طفل به سن بلوغ )در دختران 9سالگي و در پسران 15سالگي( 
به عهده والدين است و شــخصي كه حضانت به او محول شده است، حق 
خودداري از حضانت و يا اســقاط حق را ندارد. به عبارت قانوني حضانت 
حق و تكليف والدين اســت؛ بدين معني كه والدين حق دارند حضانت و 
سرپرســتي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي 
نمي تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند 
تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش 

را به عهده گيرند.

چطور بايد سفته نوشت
سالم. برادرم قصد خريد امتياز وام را دارد و طرف مقابل به 
او گفته بايد سفته بدهد. مي خواهم بدانم چطور بايد سفته را تكميل 

كنيم تا بعد با مشكل مواجه نشويم؟
بهتر است سفته تاريخ نداشته و روي آن عبارت بابت ضمانت و حسن انجام 
كار قيد شود و كپي از سفته تهيه كنيد و به امضای طرف مقابل برسانيد. 
همينطور در قرارداد هم ذكر شــود كه سفته بابت ضمانت و حسن انجام 
كار به شركت داده شده است. در اين صورت اگر كارفرما بعد از اتمام مدت 
قرارداد سفته را پس ندهد و نســبت به وصول وجه آن اقدام كرد با اثبات 

اينكه شما حسن انجام كار داشته ايد از وصول سفته جلوگيري مي شود.

توقيف پاداش بازنشستگي به عنوان مهريه
بعد از اينكه با شوهرم دچار مشكل شدم مهريه ام را به  
اجرا گذاشتم. او به تازگي بازنشســته شده است. مي خواهم بدانم 

مي توانم پاداش بازنشستگي او را به عنوان مهريه توقيف كنم؟
مطابق ماده96 قانون اجراي احكام مدني امكان توقيف پاداش بازنشستگي 

مرد به عنوان مهريه زن وجود دارد.

زن چه ميزان از اموال شوهر ارث مي برد؟
مدتي قبل شوهرم فوت شد و حاال بعد از گذشت يك سال 
با فرزندانم كارهاي انحصار وراثت را انجام مي دهيم. مي خواستم بدانم 

از شوهرم به من چقدر ارث مي رسد؟
طبق قانون مدني درصورتي كه متوفي فرزندي نداشته باشد، سهم زن از 
اموال شوهرش يك چهارم است. درحالي كه اگر متوفي فرزنداني متعلق به 
زن يا زن ديگري داشته باشد، اين سهم به يك هشتم مي رسد. نخستين 
شرط ارث  بردن زن از شوهر اين است كه زوجيت آنها دائمي بوده و او ممنوع 
از ارث نباشــد. بنابراين نكاح موقت مانع تحقق قواعد ارث ميان زوجين 
است. سهم ا الرث زن از باقيمانده اموال همسر خود شامل يك چهارم اموال 
درصورتي كه متوفي اوالد نداشته باشد و اگر هم متوفي اوالد داشته باشد، 
يك هشتم آن اموال است. البته درصورتي كه متوفي چند زن داشته باشد آن 

يك چهارم يا يك هشتم بين همه آنان به تساوي تقسيم مي شود.
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بارها بــراي همه مــا پيش 
آمده اســت كه درخصوص 
افراد، قضاوت ذهني كنيم و 
حتي اين قضــاوت را مبناي 
اعتمــاد و يــا تصميم گيري 
خود قرار دهيم. اما به راستي 
قضاوت هاي ذهني به خصوص در امــور مهم به چه ميزان 

مي تواند صحيح باشد؟
شايد بتوان بخشي ازنتايج و ميزان صحت اين قضاوت هاي 
ذهني را در ســيل پرونده هاي موجود در سيستم قضايي 
حدس زد كه انبوه اين پرونده ها، نشــانگر ناكارآمدي اين 
روش در جامعه ماست. بسياري از افراد در جامعه ما براساس 
قضاوت ذهني خود و حتي پرس و جو از ديگران )به جاي 
متخصص امر مانند روانشناسان و يا مراجع رسمي( ازدواج 
كرده و پس از مدت كوتاهي متوجه مشكالت شخصيتي، 
اعتياد و... در همسر خود شده اند. افرادي كه بر مبناي ظاهر 
موقر و رفتار موجه فردي، وارد معامله اي كالن شــده اند و 
اكنون دستشان به جايي بند نيســت. صاحبخانه اي كه از 
دست مستأجر نااهل به ستوه آمده و... كه تا حدودي همه 
اين ها ماحصل همين قضاوت هاي مــا از طرف مقابل مان 

است.
وقتي پاي درددل كساني كه سن و ســالي از آنها گذشته 
اســت مي نشــينيم با آهي از درون مي گويند درگذشته 
اين گونه نبود، زمانه بدي شــده است. مروت و جوانمردي 
در مردم نمانده اســت. اما چه چيزي درگذشته بوده است 

كه اكنون نيست؟
قدم زنان در پارك به جمعي از بازنشســتگان مي رسم. از 
آنها مي پرسم در گذشــته بر چه مبنايي بر ديگران اعتماد 
مي كردند؟ از ميان جمع، پيرمرد جا افتاده اي پاسخ داد؛ در 
دوران كودكي كه در روستا زندگي مي كرد مبناي قضاوت 
و تأييد و رد افراد روستا كدخدا بود؛ زيرا از زير و بم زندگي 

اهل روستا خبر داشــت. فرد ديگري از جمع اعالم كرد در 
گذشته جمعيت اينقدر ها زياد نبود و تا حدودي همه نسبت 
به يكديگر شناخت داشتند و ادامه مي دهد؛ در محل آنها 
مسجدي بود كه روحاني محل همه را مي شناخت و هركس 
مي خواست ازدواج كند تأييد نهايي همسرش را از روحاني 
مي گرفت. از جمع خداحافظي كرده، با فكر اينكه اكنون بايد 
چگونه اعتماد كرد به راهم ادامه مي دهم. از سخنان گفته 
شــده دو نتيجه مي گيرم؛ اول اينكه ظاهرا قضاوت فردي 
كافي نيست و بهتر است مرجعي ديگري كه  شناخت كافي 

بر فرد دارد تأييد كننده اين قضاوت باشد.
دوم اينكه خود ايــن مرجع نيز بايد بــه اطالعات جامعي 
دسترسي داشته باشد. وارد دفتر كارم مي شوم. همكاران 
در حال بحث هســتند كــه بايد پيش از اســتخدام برگه 
سوءپيشينه گرفته مي شد و يا تأييديه اي از محل كار قبلي 
فرد. نزديكتر مي شــوم و ماجرا را جويا مي شوم، همكارم 
ماجراي گم شدن گوشي يكي از همكاران را تعريف مي كند 
و ادامه مي دهد با چك كردن دوربين ها متوجه شديم يكي 
از همكاران آن را دزديده است كه با پيش آمدن پاي پليس، 
متوجه شديم قبال هم آن شخص به چنين جرمي دستگير 
شده است. نسبت به موضوع حساس تر شدم؛ ظاهرا نياز به 
مرجعي جهت اعتبار ســنجي افراد است. با جست وجويي 
در اينترنت متوجه شــدم چند ســالي اســت كه بانك ها 
جهت وام دادن به مشتريان عالوه بر گرفتن چك و سفته 
و ضامن، وام گيرنده و ضامن را از نظر مالي اعتبار ســنجي 
مي كنند. كه در اكثر كشور ها نيز امري متداول است. اين 
ايده به ذهن خطور مي كند كه زمان آن رســيده است كه 
نظام اعتبار سنجي اجتماعي افراد نيز شكل بگيرد و رفتار ها 
و عملكرد هاي اجتماعي افراد را رصد كند تا همانند آنچه 
در گذشته اتفاق مي افتاد مرجع تأييد يا رد افراد قرار گيرد. 
نتايج جست وجوي اعتبارسنجي اجتماعي حاكي از آن بود 
كه برخي از كشور ها نيز اين اقدام را آغاز نموده اند و حتي 
مي توان گفت؛ در كشــور چين امتياز اعتبــار مدني افراد 

مبناي دريافت بسياري از خدمات است.
در كشور ما نيز نظام هاي اعتبار سنجي اجتماعي مي تواند 

آنها قد مي كشــند، اســتخوان مي تركانند، محاسن 
درمي آورند، حتي موهايشان سفيد مي شود، اما هيچ گاه 
قدم به دنيــاي آدم بزرگ ها نمي گذارنــد. هيچ وقت 
دســت مادر را رها نمي كنند و در دنياي زالل كودكي 
غوطه ورند و اين رنجي بي پايــان براي پدران و مادراني 
است كه هيچ گاه بزرگ شدن فرزند يا فرزندان خود را 
نمي بينند. معلوليت انواع مختلفــي دارد و يكي از آنها 
بيماري رواني اســت. اما جامعه براي حمايت قانوني از 
اين افراد به خصوص در زمان نياز به حمايت در تنگنا ها و 
مشكالت چه اقدامي كرده است؟ بايد دانست آنچه يك 
فرد معلول را در مشاركت اجتماعي و حضور در اجتماع 
دچار مشــكل مي كند، معلوليت او نيست بلكه موانعي 
اســت كه به علل گوناگون و به دليل عدم وجود قوانين 
حمايتي كارآمد، براي اين قشر ايجاد مي شود.  باورهاي 
غلط جامعه و عدم وجــود قوانين مــدون در حمايت 
قانوني از افراد معلول و به خصــوص  كم توانان ذهني، 
نبود زيربناي مساوي ســازي فرصت ها و فقدان عدالت 
اجتماعي و نگاه وسيع تر به حقوق انساني آنها را ناديده 
گرفته است. قوانين فعلي در كشور اعم از قانون مدني و 
قانون مجازات اسالمي بسيار قديمي است و اجراي آنها 
حقوق اين قبيل بيماران را به طور كامل درنظر نگرفته 
است. لفظ جنون كه در قانون مدني ما آمده، با آنچه در 
دنياي امروز مي بينيم متفاوت است؛ تحوالت درماني 
و اجتماعي بسيار اعم از گســترش مراكز روانپزشكي، 
امكانات جديد درماني و كشــف دارو هاي جديد، باعث 
شده كه امروزه ســيري را كه بيماران در گذشته طي 
مي كردند طي نكنند. در گذشته نه چندان دور آنها را با 
قل و زنجير مي بستند و با انواع وسايل آنها را مورد اذيت 
و آزار قرار مي دادند و با طــرد از جامعه آنها را در بيرون 
شهر ها نگهداري مي كردند، بنابراين آن تلقي كه قبال 
از بيماران رواني مي شد اصال جايگاهي ندارد و از اين رو 
بايد همراه با تحوالت درماني مدرن، بازنگري در قوانين 

به وجود  آيد.

حمايت قانوني 
قانون حمايت از معلوالن با پيگيــري مدافعان حقوق 
معلوالن درســال1383در مجلس شــوراي اسالمي 
تصويب شد. تدوين قانون و رسميت يافتن آن يكي از 
مهم ترين عوامل براي رسيدن به حقوق حقه معلوالن 

است.
در اين قانون دولت موظــف به تامين حقوق معلوالن و 
حمايت الزم از آنهاست و موظف است در طراحي اماكن 
عمومي و معابر و وســايل خدماتي، به نحوي كه امكان 
بهره مندي از آنها براي معلوالن فراهم شود اقدام كند. 
همچنين با تصويب اعتبار الزم، موظف به تامين خدمات 
توانبخشي، حمايتي،  آموزشي، حرفه آموزي، پرداخت 
يارانه، گسترش كارگاه هاي آموزشي، حمايتي توليدي 
معلوالن، تامين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد 
نياز معلوالن، تحت پوشــش قرار دادن بيمه خدمات 
درماني معلوالن، اختصاص حداقل 3درصد از مجوزهاي 

اســتخدامي به افراد معلول و تامين مسكن معلوالن و 
بسياري از موارد ديگر اقدام كند است... اما مسئله مهم 
اين اســت كه اين قانون چه وقت و چگونه بايد به اجرا 
در آيد؟ در رابطه با ضرورت و نياز تدوين اين قانون بايد 
گفت استنباط و برداشت برخي از حقوقدانان اين است 
كه در اين رابطه قوانينی  در كشور ما وجود دارد و ديگر 
ضرورتي براي تدوين قانون جديد نيســت. آنها معتقد 
هستند اين افراد محجور يا مجنون هستند و در رابطه با 
حقوق آنها قوانين مصوب داريم و نيازي به قانون ديگري 
ندارند. واقع قضيه اين اســت كه ضرورت تدوين قانون 
حمايت از حقوق افراد مبتال به اختالالت رواني، سال ها 
دغدغه روان شناسان، روانپزشكان و…بود كه با تالش 
متخصصين رشته هاي مرتبط فرايند اليحه حمايت از 
بيماران مبتال به اختالل رواني تقديم مجلس شده است.

فشار حداكثري
اگر از نظر منابع جهاني به ويژه WHO به وضعيت اين 
بيماران بنگريم، درمي يابيم بيشترين فشار در جامعه 
جهاني و در بخش معلوالن متوجه بيماران رواني است؛ 
زيرا عالوه بر اينكه به آنها انگ بيمار رواني زده مي شود، 

مزاياي شهروندي از آنان سلب مي شود، خدمات درماني 
مناسب ندارند و حتي مورد سوءاستفاده هاي مختلفي نيز 
قرار مي گيرند. به همين دليل از اواسط قرن20 نهضتي 
شكل گرفت تا بتواند در كشورها قوانيني وضع كند كه از 
حقوق شهروندي آنان دفاع كند. به اين ترتيب حمايت 
از حقوق بيماران رواني در خيلي از كشــورها تبديل به 
قانون شــد و در نهايت در كشور ما نيز »اليحه حمايت 
از حقوق افراد مبتال به اختالالت رواني« در راســتاي 
حمايت از حقوق شهروندي افراد دچار اختالل رواني در 
38ماده در جلسه 2۴ آذر 1398 به تصويب رسيد و در 
جلسه 26 فروردين ماه 1399 مجلس شوراي اسالمي 

اعالم وصول شد.

نقاط ضعف و قوت 
با بررســي اليحه مزبور آنچه به عنــوان نوآوري مطرح 
مي شــود، در واقع تا حدودي برخي نواقص را برطرف 
كرده كه مي توان به مواد تأثير گذار آن اشاره داشت كه 
اين اليحه پيش بيني كرده اســت. ازجمله اينكه براي 
بستري اجباري فرد توافق حداقل 2روانپزشك و تأييديه 
پزشكي قانوني الزم است همچنين براي بيماران كيفري، 

شرايط بيماران تحت قيمومت، درنظر گرفتن خدمات 
بيمه دولتي و بيمه تكميلي، مشــخص كردن وظايف 
نيــروي انتظامي و پليس، وظايف اورژانس كشــوري، 
پيش بيني بيمارستان قضايي، به رسميت شناخته شدن 
حقوق شهروندي بيماران، ممنوعيت انگ يا توهين به 
اين اشخاص و تعيين نحوه برخورد با متخلفين، مشخص 
شــدن حق تحصيل، اشــتغال، تصميم گيري، اعمال 
رضايت آگاهانه و… براي اين افراد حقوقي درنظر گرفته 

كه درصورت اجرا بسيار مناسب است.
اما شــايد يكي از نواقص مهم اين قانون بي توجهي به 
وظايف و تحصيــالت مرتبط در حوزه روان شناســي 
و روانشــناختي اســت كه متأســفانه به جهت نگاه 
روان درماني و قضايي كه در سراسر اليحه متبلور است، 
به جايگاه روان شناسان توجهي نشده و به نظرم درصورت 
توجه به اين مهم و تصويب موادي به اين منظور شايد 
بخش مهمي از مســائل درماني و قضايــي در رابطه با 

اينگونه بيماران، قبل از طرح، حل مي شد.

اين اليحه چطور بررسي مي شود؟
همانگونه كه استحضار داريد؛ اليحه پيشنهادي است كه 

از سوي دولت براي تصويب و تبديل شدن به قانون، پس 
از تصويب هيأت وزيران به مجلس ارائه مي شود. لوايحي 
كه از سوي قوه مجريه به مجلس ارجاع مي شود به صورت 
پيش فرض به صورت عادي به مجلس ارائه مي شود مگر 
آنكه در بخشي نياز به قانون گذاري فوري وجود داشته 
باشد كه در اين صورت لوايح با قيد فوريت در دستور كار 

پارلمان قرار مي گيرد.
طبق آيين نامه داخلي مجلس، لوايحي كه از سوي دولت 
و با امضای رئيس جمهور يا وزير به مجلس ارائه مي شوند، 
به 2صورت يك شوري و دو شوري بررسي مي شوند. در 
بررسي يك شــوري، در يك جلســه كليات اين لوايح 

تصويب و جزئيات آن نيز بررسي مي شود.
در لوايح دو شوري نيز در يك جلسه از مجلس، كليات 
مصوب و اليحه مذكور براي بررسي بيشتر به كميسيون 
تخصصي كه مرتبط بــا آن اليحه اســت، ارجاع داده 
مي شــود كه كميســيون تخصصي نيز بايد در زمان 
مقرر، گزارش خود را به هيأت رئيسه مجلس ارائه كند 
تا بارديگر اين موضوع در دســتور كار صحن علني قوه 

مقننه قرار گيرد.
لوايحي كه از سوي دولت به مجلس ارائه مي شود ممكن 
اســت با توجه به نياز كشــور به تصويب آن، به صورت 
اولويت دار و با قيد يك، دو يا ســه فوريــت در پارلمان 

بررسي شود.
الف: لوايح يك فوريتي: ايــن قبيل طرح ها و لوايح پس 
از تصويب فوريت آن در مجلس، به كميسيون مربوطه 

ارجاع مي شود تا خارج از نوبت بررسي شود.
ب: لوايح دو فوريتي: در اينگونه لوايح پس از تصويب دو 
فوريت آن، بالفاصله به توزيع آن بين نمايندگان اقدام 
مي شود و در جلسه بعدي مجلس اين موضوع در دستور 
كار قرار مي گيرد، اينگونه اليحه ها به كميسيون ارجاع 

نمي شوند.
ج: لوايح سه فوريتي: در اين قبيل لوايح پس از تصويب 
قيد سه فوريتي آن، مجلس در همان جلسه به بررسي 
آن اليحه مي پردازد و نيازمند ارجاع به كميسيون هم 

نيست.
اما نكته پاياني اينكه، سالمت جســم و جان، ازجمله 
نعمت هاي ناب پروردگار به شمار مي رود كه به آدميان 
هديه داده مي شود تا در پرتو آن به كار و كوشش بپردازند 
و پله هاي ترقي را ســپري كنند اما گاهــي تعدادي از 
افراد به داليل گوناگون از اين مهم برخوردار نيســتند 
و به انواع معلوليت ذهني و جسمي دچارند و اين مقوله 
ســبب مي شــود تا نوع زندگي آنان با ديگران اندكي 
تفاوت داشته باشد. به همين دليل بايد جامعه با اتحاد 
و يكپارچگي به برقراري شــرايط مطلــوب براي بارور 
ساختن استعدادها و توانايي هاي اين قشر همت گمارد. 
اميدوارم با فرهنگسازي  و آگاهي بخشي همگان نسبت 
به حقوق افراد معلول و به ويژه معلوالن مبتال به اختالالت 
ذهني و با برداشته شدن موانع و ارائه تدابير كارشناسانه، 
قابليت هاي اين قشــر بروز يابد و زمينه حضور فعال و 
بستر شكوفايي استعدادهاي آنها در جامعه فراهم شود. 

در پاسخ به فراخوان قوه قضاييه و دعوت از استادان و صاحب نظران 
حقوقي براي اظهارنظر در مورد پيش نويس اصالح آيين نامه اجرايي 
اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري، بيش از 300 نفر 
از اســتادان حقوق دانشگاه هاي كشور با ارســال نامه اي به رئيس 

قوه قضاييه نظر خود را اعالم كردند.
اين اســتادان در نامه خود با اســتناد به مــوادي از قانون مذكور، 
تصويب آيين نامه در اين زمينه را منوط به تنظيم و ارائه متن آن از 
سوي كانون هاي وكالي دادگستري دانسته و از رئيس قوه قضاييه 
درخواســت كرده اند كه به دليل عدم  رعايت اين امر در تهيه پيش 

نويس پيشنهادي، مانع تصويب آن شود.

از جمله امضاكنندگان اين نامه مي توان به اســتادان پيشكسوتي 
چون محمدعلي اردبيلي، گودرز افتخار جهرمي، ابراهيم بيگ زاده، 
حســنعلي دروديان، محمدرضا ضيايي بيگدلي، محمود عرفاني، 
ايرج گلدوزيان و سيدمحمد هاشمي اشــاره كرد. پيش از اين نيز 
نامه هاي ديگري از سوي جمعي ديگر از استادان سرشناس حقوق 
كشور همچون ربيعا اسكيني، سيدحســين صفايي، سيدمحمود 
كاشاني و محســن محبي با محتواي مشــابهي خطاب به رياست 
قوه قضاييه ارسال شده است. همچنين نامه اي نيز با امضاي بيش 
از 12هزار وكيل و نامه  ديگري از ســوي 180 قاضي بازنشســته 
با همين مضمون و مخاطب منتشــر شــده اســت. در بخشي از 

براســاس داده هاي گســترده اي كه هم اكنون در كشور چگونه به ديگران اعتماد مي كنيد!؟
درخصوص افراد ذخيره شــده اســت راه اندازي شود و با 
امتيازدهي به افــراد در زمينه هــاي مختلف بخش اعظم 
نگراني هاي اجتماعي جامعه را رفع كند.در ســامانه هاي 
اعتبار سنجي ســوابق هويتي، خانوادگي، قضايي، مالي، 
تحصيلي، رفتار هاي اجتماعي و... ذخيره و تحليل و در نهايت 
امتياز دهي مي شود. با هر رفتار شهروندي مثبت اين امتياز 
باالتر رفته و با هر هنجار شكني اجتماعي كاهش مي يابد. 
هم اكنون برخي از سازمان ها چنين اعتبار سنجي هايي را 
در سطح بســيار محدود انجام مي دهند كه البته خروجي 
آن صرفا بر فرايند هاي داخلي ســازمان محدود مي شود. 
به عنوان مثال، راهنمايــي و رانندگي به رانندگان متخلف 
عالوه بر جريمه، نمره منفــي نيز اختصاص مي دهد كه در 
تمديد گواهينامه مؤثر است و يا وزارت نيرو با افزايش ميزان 
مصرف، هزينه ها را افزايش مي دهد. مي توان اين دســت 
اعتبارسنجي ها را در سطح گسترده تري كه ابعاد مختلف 
رفتارهاي اجتماعي افراد را در برمي گيرد انجام داد. بنابراين 
هم اكنون ايجاد يك مركز اعتبارسنجي موثق در كشور كه 
دسترسي جامعي به داده ها داشته و بتواند استانداردهايي 
 را براي رفتار هاي شــهروندي تعريف و براساس آن افراد را 
امتيازدهي كند محسوس اســت. وجود چنين مرجعي، 
قضاوت هاي ذهني را به واقعيت هاي عيني نزديك خواهد 
كرد و موجب پيشگيري از وقوع بسياري از جرايم خواهد 
شد. ازجمله امتيازاتي كه اجرايي شدن چنين طرح هايي 

براي افراد خواهد داشت، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
  اولويت در دريافت خدمات اجتماعي و بهزيستي

  افزايش اعتماد در انعقاد قراردادهاي مالي و غيرمالي
  ازدواج و همســرگزيني مناسب و افزايش پايداري نهاد 

خانواده
  تسهيل ارائه پروانه كسب و جواز كار

  تسهيل در ارائه خدمات مالي
  اعتماد و اعتبار طرفين در فرايند استخدام و كاريابي

  زمينه ســازي  و بهبود ارائه خدمات روزمزدي همچون 
نظافت منــزل و يا كارگران ســاختمان كــه عموما فاقد 

قرارداد هاي كاري هستند.
  ارائه انواع خدمات بيمه اي براســاس ريسك رفتار هاي 

اجتماعي افراد

 سيد علي اصغر ميرشجاعي، حقوقدان در گفت وگو با همشهري مطرح كرد: 

ضرورت وجود قانون حمايت از بيماران رواني 

براساس آنچه ســازمان بهداشت جهاني اعالم 
كرده، بيش از 400ميليون نفر در جهان مبتال به 
يكي از بيماري هاي رواني افسردگي، اسكيزوفرنيا 
يا دمانــس)زوال عقل( هســتند. در ايران نيز، 
متأسفانه آمار باالي بروز اختالالت رواني در ميان 
افراد جامعه به گونه اي است كه به گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت، حدود 23/۶ درصد مردم از گروه سني 1۵ تا ۶4 سال مبتال به 

اختالالت روانپزشكي هستند. همين مسئله لزوم توجه به حقوق افراد مبتال 
با اختالالت رواني را چنان باال برده كه چند هفته پيش اليحه  مهم حمايت از 
حقوق افراد مبتال به اختالالت رواني در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول 
شد تا شايد با تصويب آن گام مهمي براي حمايت از اين افراد در جامعه برداشته 
شود. اما اين اليحه چه ضرورتي دارد و نقاط ضعف و قوت آن چيست. سيدعلي 
اصغر ميرشجاعي، دكتراي حقوق عمومي، مدرس دانشگاه و فعال حوزه حقوق 

شهروندي ضرورت اين اليحه را بررسي كرده است.

استقالل كانون وكال از بين نرود
نامه اي كه اخيرا خطاب به رئيس قوه قضاييه منتشــر شــده، آمده نامه بيش از 300نفر از استادان حقوق به رئيس قوه قضاييه

اســت: همان گونه كه مســتحضريد معاونت محتــرم حقوقي قوه 
قضاييه پيش نويس آيين نامه جديد اليحه استقالل كانون وكالي 
دادگستري مصوب1333 را تهيه و اخيرا طي فراخواني از حقوقدانان 
كشور دعوت كرده است كه در مورد آن اظهارنظر كنند. در پاسخ به 
اين فراخوان ها، عده اي از اساتيد بنام و پيشكسوت حقوق كه همگي 
استادان حقوق دانشگاه هاي كشور هستند، اعالم مي كنند كه اين 
آيين نامه بدون توجه به ماده22 اليحه قانوني استقالل كانون وكالي 
دادگستري كه نص موجد صالحيت براي تدوين آيين نامه اين قانون 
بوده و به صراحت به لزوم »تنظيم آيين نامه« توسط »كانون وكالي« 
دادگستري اشاره دارد، تنظيم شده و موجب بروز نگراني گسترده اي 

در ميان جامعه حقوقي كشور شده است.
تهيه متني به عنوان پيش نويس آيين نامــه، بدون رعايت ماده22 
اليحه و بدون توجه به نقش و جايگاه مســتقل كانون هاي وكالي 

دادگستري، اقدامي خالف قانون بوده و برازنده قوه قضاييه و معاونت 
حقوقي آن نيســت. در هر كشــوري، حاكميت قانون، سنگ بناي 
توسعه پايدار به شمار مي رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقي 
قوه قضاييــه مورد انتظار آحاد افراد جامعه اســت. متأســفانه اين 
معاونت، در تهيه پيش نويس مذكور، رأسا و بدون وصول پيشنهادي 
از كانون هاي وكال، اقدام به اين امر نموده است، درحالي كه به حكم 
صريح آن ماده، »تنظيــم« آيين نامه بايد توســط »كانون وكال« 
صورت گيرد و مقام »تصويب« نمي تواند امور مربوط به جايگاه مقام 

»تنظيم« را عهده دار گردد...
ما رجاء واثق داريم كه جنابعالي به عنوان ســكان دار دستگاه قضا، 
به منظور رعايت مصالح عاليه نظام قضايي كشــور، دســتور توقف 
اقدامات آغاز شده در اين خصوص در معاونت حقوقي را صادر نموده 
و اجازه نخواهيد داد كه با وضع آيين نامه، شيوه اي برخالف متن و 

روح قانون انتخاب شود.

سؤاالت حقوقي خود را براي پاسخگويي  
مشاوران همشهري  به شماره پيامك 

02123023916
ارسال كنيد

همشهري  مشاور 2حقوق شهروندي 3 0 2 3 6 2 3



   مدافعان شوراي نگهبان چه گفتند؟
در ميانه سخنان صباغيان بود كه علي ادياني، نماينده قائمشهر مدافع تمام قد شوراي نگهبان در مجلس در 
قالب اخطاري سعي كرد بررسي طرح مذكور را در صحن بهارستان متوقف كند. او با بيان اينكه طرح مخالف 
اصل 9۸قانون اساسي است، مدعي شد: در سال ۱۳۸۰ كه آقاي شاهرودي، رياست قوه قضاييه را به عهده 
داشت عينا اين مسئله را سؤال مي كند و مي گويد آيا رئيس قوه قضاييه بايد همان عدد ۶ را معرفي كند كه 
شوراي نگهبان جواب مي دهد كه اختيار معرفي حقوقدان بيش از تعداد مورد نياز به عهده رئيس قوه قضاييه 
است يعني رئيس قوه مخير است و مي تواند بيشتر از تعداد مورد نياز معرفي كند. اما با اين طرح، ما قوه قضاييه 
را مكلف مي كنيم و اين موضوع خالف قانون اساسي است.در پي ادله او عبدالرضا مصري كه رياست مجلس 
را برعهده داشت اين اخطار را وارد دانست و آن را به رأي گذاشت اما نمايندگان مجلس با آن مخالفت كردند 

و اين اخطار را وارد ندانستند.
در پي اظهارات موافقان و اخطار ادياني راد، عليرضا محجوب و نادر قاضي پور و عليرضا سليمي، نمايندگان 
تهران و اروميه و محالت در مقام مخالف طرح ابراز نظر كردند، محجوب گفت: ما در روزهاي آخر مجلس دهم 
هستيم و قطعا بايد به اولويت هاي مهم كشور در عرصه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي پرداخت 

و يادگاري از خود به جاي گذاشت.
قاضي پورهم گفت: نظام بر 2پايه اصلي استقالل و آزادي پايه ريزي شده و مجلس شوراي اسالمي ميليون ها 

تومان هزينه دارد. ما نبايد دست قوه قضاييه را ببنديم و حق انصراف را از حقوقدانان سلب كنيم.
عليرضا سليمي نيز در شرح مخالفتش با اين طرح گفت: مواردي ديگر هم بوده كه فقط يك كانديدا معرفي 
شده و مجلس شوراي اسالمي هيچ اعتراضي نكرده و نمونه بارز آن كانديداي رياست كميسيون اصل 9۰، 
رياست مجلس شوراي اسالمي و حتي رأي اعتماد وزراست. چطور در آن موارد هيچ كسي گريه و زاري و يقه 

پاره نكرد و نخواست قانون عوض شود.
 در پي اظهارنظر موافقان و مخالفان طرح مجلس وارد راي گيري شد و كليات طرح با دوسوم آراي نمايندگان به 

تصويب رسيد. بررسي جزئيات طرح مذكور به جلسه علني امروز دوشنبه مجلس موكول شد.

رنا
س: اي

عك

ربيعــي: اطالعاتي داريم 
كه شــهروندان ايراني در 
زندان هــاي آمريــكا در 
شرايط مطلوبي نيستند 
مراقبــت  به خوبــي  و 
نمي شــوند و اين براي ما 

نگران كننده است
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در روزهايي كه ايران و آمريكا در 
باالترين سطح تنش قرار دارند، دولت

برخــي نشــانه ها از مذاكرات 
مخفيانه بين دو طرف بــراي انجام عمليات 

تبادل زندانيان حكايت دارد.
آمريكا سال گذشته در شرايطي كه در حال 
مذاكرات ديپلماتيك غيرمستقيم با ايران بر 
سر برجام بود و درست يك ماه بعد از نخستين 
توافق دو طرف در دوران ترامپ كه به تبادل 
2 زنداني انجاميد، با ترور ســردار سليماني، 
فرمانده نيروي قدس سپاه ايران عمال با ايران 
وارد فاز منازعه نظامي شد و ايران هم پس از 
چند روز با هدف قــراردادن پايگاه آمريكا در 

عراق به ترور سردار سليماني پاسخ داد .
 در روزهــاي اخيــر هم تنــش دريايي بين 
دو طــرف افزايــش يافته اســت تــا جايي 
كه رئيس جمهــور آمريكا از صدور دســتور 
براي شــليك به قايق هاي تندروي ســپاه 
در خليج فــارس خبــر داد. عالوه بــر اين، 
آمريكا درصدد اســت كه مانــع لغو تحريم 
تسليحاتي ايران شود كه قرار است براساس 
قطعنامه 2231 و در مهرماه امسال برچيده 
شود. در اين شرايط شواهدي وجود دارد كه 
ايران و آمريكا طرح جديــدي را براي تبادل 

زندانيان در دست پيگيري دارند.
علي ربيعي، سخنگوي دولت در گفت وگوي 
آنالين با رســانه ها در پاســخ به پرســش 
خبرنگاران با اشــاره به اخبار مربوط به طرح 
تبادل زندانيان ميان ايــران و آمريكا، اظهار 
كرد: از مدت ها پيش اعــالم كرديم كه براي 

تبادل همــه زندانيان 
ايرانــي و آمريكايــي 

آمادگي داريم.
وي افزود: وزير خارجه 
ما هــم اعالم كــرد كه 
بدون هيچ پيش  شرطي 
آمادگي براي تبادل همه 
زندانيان و گفت وگو براي 
آزادي آنان وجود دارد، 
اما اين دولــت آمريكا 
بوده كه تاكنون از پاسخ  
خودداري كرده است اما 
شواهدي درباره تغيير 

ديدگاه آنها وجود دارد.
محمد جواد ظريف ارديبهشت سال  گذشته 
در جريان سفر به آمريكا ايده تبادل زندانيان 
را پس از 6ماه از ارائــه آن به طرف آمريكايي 
فاش كرد كه آن ايده در آذر همان ســال با 
تبادل مسعود ســليماني، پژوهشگر ايراني و 

ژيائو وانگ به نتيجه رسيد.
محور عمليات تبادل اين دو، سفارت سوئيس 
در ايران به عنوان حافظ منافع آمريكا بود و در 
جريان سفر ظريف و برايان هوك مسئول ميز 
ايران در وزارت خارجه آمريكا به شهر زوريخ، 

اين دو تبعه تبادل و آزاد شدند.
ربيعــي در رابطه بــا احتمــال ميانجيگري 
بين ايران و آمريكا درباره تبــادل زندانيان، 
تأكيد كرد: دولت آمريكا از آمادگي ما مطلع 
شــده و ما فكر مي كنيم نيازي به قرار دادن 
ميانجي نيست، با اين حال درصورت موافقت 

طــرف آمريكايي، دفتر 
حفاظت از منافع ايران 
نقطه نظرات ما را درباره 
جزئيات، شامل نحوه و 
زمان انجام اين مبادله به 
واشنگتن اعالم خواهد 

كرد.
در گذشته كانال عمان 
متولي انجــام عمليات 
ميانجيگــري و تبادل 
زندانيان بيــن ايران و 
آمريكا بــود و در دوره 
توافــق هســته اي هم 
تعــدادي از زندانيــان 
2كشــور در مذاكراتي موازي بــا برجام آزاد 

شدند.
ربيعي با اشاره به وضعيت شــيوع كرونا در 
آمريكا، گفت: اميدواريم كــه دولت آمريكا 
در شــرايط شــيوع بيماري كرونا كه جان 
شــهروندان ايراني در زندان هــاي آمريكا را 
تهديد مي كند، دولت اين كشــور سرانجام 
مراقبت از جان انسان ها را به سياست  ترجيح 

دهد.
ســخنگوي دولت ادامه داد: اطالعاتي داريم 
كه شهروندان ايراني در زندان هاي آمريكا در 
شرايط مطلوبي نيســتند و به خوبي مراقبت 
نمي شــوند و اين براي ما نگران كننده است. 
با اين حال، به نظر مي آيد آمريكا نســبت به 
گذشته آمادگي بيشــتري براي خاتمه دادن 
به اين وضعيت دارد. بــه همين دليل اكنون 

قضاوت نهايــي نمي كنيــم و آن را موكول 
مي كنيم به مشاهده پيشرفت محسوسي كه 

در جريان امور باشد.
در روزهاي اخير اخباري مبني بر مثبت بودن 
تست كروناي يك شهروند ايراني زنداني در 
آمريكا به نام سيروس عسگري منتشر شده 
بود. 3روز قبل ابوالفضل مهرآبادي، ديپلمات 
ايراني كه معاون رئيس بخش منافع تهران در 
سفارت پاكستان در واشنگتن است، گفته بود 
كه سيروس عسگري ۵9 ساله تحت مراقبت 
پزشكي مراجع قانوني مهاجرت آمريكا ست 
و منتظر دريافت گواهي سالمت است تا سفر 
كند. رويترز به نقل از مهرآبادي نوشت: ما در 
حال همكاري با اداره مهاجرت هستيم تا او را 

به زودي به ايران بازگردانيم.
گمانه ها حاكي است كه احتماال مايكل وايت، 
يك سرباز قديمي نيروي دريايي آمريكا كه از 
سال 2018 در ايران بازداشت شده با عسگري 

تبادل شود.
سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه 
ايران 1۵ارديبهشت در مورد آخرين وضعيت 
سيروس عســگري گفته بود: قرار است يك 
تســت مجدد كرونا از ايشــان گرفته شود و 
ان شاءاهلل اگر تست ايشان منفي باشد، تمام 
تدابير الزم براي بازگشــت ايشان به كشور 

فراهم است و به زودي به ايران بازمي گردد.
گفتــه مي شــود حــدود 24تبعــه ايراني 
به بهانه هــاي مختلــف ازجملــه دور زدن 
تحريم هــاي آمريكا در زندان هــاي آمريكا 

به سرمي برند.

 سخنگوي دولت اعالم كرد: از مدت ها پيش گفته ايم 
براي تبادل همه زندانيان ايراني و آمريكايي آمادگي داريم

مجلس روز گذشته طرحي را درباره نحوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان تصويب كرد.

 پيشنهاد  مذاكره 
درباره تبادل زندانيان

دومين جلســه رســيدگي به 
اتهامات 21نفــري كه متهم به قضايي

اخالل نظام اقتصادي هستند به 
رياست قاضي موحد و به صورت علني برگزار 
شــد؛ پس ازپايان دفاعيات متهمان حاضر در 
جلسه دادگاه قاضي ختم جلسه را اعالم كرد. 
نكته جالب در دفاعيــات متهمان اين بود كه 
برخي از آنها گفته اند مالباخته بوده اند و پس از 
آنكه از آنها دزدي شده بود وارد خريد و فروش 

ارز و سكه شده اند.
متهم حسيني: ســال96 خانه ام را فروختم و 
12هزار دالر خريدم كه از من دزديدند براي 
همين سراغ حرفه آرايشگري رفتم و سال98 
بود كه يكي از فاميل ها يك بسته دالر به من 
داد و گفت: برو كار كن، متأسفانه در ترمينال 

آن دالر هــا را از من دزديدنــد، مداركش نيز 
موجود است. من هيچ سابقه اي ندارم. از وقتي 
منزلم را فروختم در اين كار افتادم و شرمنده 
زن و بچه ام هستم. در برج9 در خيابان رامسر 
دفتري را اجاره كردم و در اجاره نامه قيد كرديم 
كه اين دفتر براي كار هاي نظافتي است. دفتر 
3اتاق داشت كه يك اتاق را به مسعود جاويدان 
دادند و او در آنجا معامالت ســكه، طال و ارز 

انجام مي داد.
متهم مســعود جاويدان: مــن فعاليت ارزي 
نداشتم يك ميز از ايشان )متهم حسيني( در 
يك اتاق اجاره كردم كه مبلغ 4ميليون و۵00 
با ماهي 38۵هزار تومان به وي مي دادم و كار 

سكه مي كردم.
متهم محسن معظمي فر )پس از آنكه قاضي 

از او خواســت درباره نحوه آشنايي با شخصي 
به نام حميدرضا بيگي توضيح دهد(: او از من 
مقداري پول بابت خريــد ۵0هزار دالر طلب 
دارد. درواقع 13هزارو320 تومان اين دالر ها 
را خريداري كــرده ام و به مبلغ 13هزارو330 
تومان فروخته ام كه در تاريخ98/3/2۵ از من 
كالهبرداري شده و تمام دارايي ام را از دست 
داده ام. در ادامه اين جلسه دادگاه قاضي موحد 
خطاب به متهم گفت: در اقرارتان گفته ايد كه 
براي شما از مشهد ارز مي آوردند در اين باره چه 
توضيحي داريد؟ متهم نيز پاسخ داد: هر هفته 
3 تا ۵هزار دالر و به مدت 3 ماه توسط 33 نفر 

براي من از مشهد دالر مي آوردند.
متهــم منوچهــر روشــن: اينجانــب از 
ارديبهشت98 تا دي ماه به صورت »كميسيون 
كار« در خيابان منوچهري فعاليت داشــته ام. 
درمجموع من 36 ميليون تومان سود كرده ام، 
چون من واســطه بوده ام. )در پاسخ به   قاضي 
كه  در بعضي از حساب هايي كه اعالم كرديد 
تا 2ميليارد تومان گردش مالي بود(: بعضي از 

مشتري ها فقط حســاب من را قبول داشتند 
و پول خريد و فروش را به حســاب من واريز 
مي كردند و من به عنوان واســطه پول را براي 
فرد ديگري مي ريختم، علت باالرفتن گردش 

مالي ما به اين دليل است.
متهم حسين پيرهادي: سابقه كيفري ندارم و 

سكه و دالر جابه جا مي كردم.
)در پاســخ به قاضي كه پرســيد: طبق اعالم 
نماينده دادســتان گردش مالي حساب شما 
بالغ بر ده ها ميليارد تومان بوده اســت در اين 
رابطه توضيح دهيد؟(: آقاي فرزاد به من گفت 

حساب من را بسته اند نمي توانم فعاليت كنم.
 متهــم ياشــار ســلمان زاده: از بــرج 4لير 
مي فروختــم. يــك صرافــي  از اروميــه لير 
مي فرستاد و من مي گرفتم و به يك صرافي  در 
تهران مي دادم. من فوق ليسانس دارم. 2 سال 
دنبال كار بودم، يك لير نخريدم فقط جا به جا 
كردم و براي آن 2 ماه طلب بخشش مي كنم. 
قاضي به وي گفت: سود خالص شما طبق اقرار 

خودتان روزانه ۵00 تا 600هزار تومان بود.

اظهارات جالب متهمان به اخالل در نظام اقتصادي در دادگاه

اخالل گران مالباخته

بعد از طرح دو فوريتي مجلس   شوراي
براي كنتــرل رد صالحيت ها، نگهبان

نمايندگان ديروز ادامه طرحي را 
كه به قانون معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان 
مي پرداخت، بررســي كردند، مبحثي كه با 
واكنش غيررســمي عباســعلي كدخدايي، 
سخنگو و قائم مقام دبير شوراي نگهبان مواجه 

شده بود.
غالمرضا كاتــب، رئيس كميســيون تدوين 
آيين نامه داخلي مجلس كه از نمايندگان رد 
صالحيت شده در انتخابات مجلس يازدهم هم 
هست در صحن علني مدعي شد كه كدخدايي 
براي تصويب اين طرح خط و نشــان كشيده 
اســت. او ديروز در صحن علني مجلس اعالم 
كرد: آقاي كدخدايي پيغام داده كه اين طرح 
را رد مي كنند اشكالي ندارد ما تكليف شرعي 
و قانوني خود را انجام مي دهيم چون اين براي 

اقتدار مجلس شوراي اسالمي الزم است.
به رغم اين موضوع اما كليــات طرح »اصالح 
آيين نامه داخلي مجلس درخصوص انتخاب 
حقوقدانان شــوراي نگهبان« با دوسوم آراي 

نمايندگان به تصويب رسيد.

گره جديد مجلس و شوراي نگهبان بر سر 
چيست ؟

وراي طرح دو فوريتي هفته گذشته مجلسي ها 
كه به روند نظارت اســتصوابي شوراي نگهبان 

ورود كردند و كشمكشــي بي ســابقه را ميان 
مجلس و شوراي نگهبان رقم زدند، ورود ديروز 
نمايندگان به حيطه اختيــارات مجلس و قوه 
قضاييه بر سر روند انتخاب حقوقدانان شوراي 
نگهبان بود، ماجرا به تيرماه 98 برمي گردد كه 
طبق روند قانوني موعد معرفــي 3حقوقدان 
شوراي نگهبان به مجلس براي حضور 3ساله 
در شــوراي نگهبان بود. اگرچــه طبق روند 
مرســوم حقوقدانان بايد 2برابــر ظرفيت به 
مجلس معرفي مي شــدند اما قوه قضاييه در 
اقدامي بي سابقه به جاي 6حقوقدان ۵حقوقدان 
را به مجلــس معرفي كــرد، ۵حقوقداني كه 
در روز بررســي صالحيت آنها شمارشــان به 
4حقوقدان كاهش يافــت چراكه علي غالمي 
يكي از كانديداهــا در دقيقه90 اعالم انصراف 
كرد، به ادعاي برخي نمايندگان اين انصراف در 
پي تماس تلفني عباسعلي كدخدايي، قائم مقام 

شوراي نگهبان صورت گرفت.
شــايعه انصراف غالمي به دليل درخواســت 
كدخدايي چنان بود كه به خبر غيررسمي آن 
نشست بدل شد، فرا رسيدن فصل انتخابات و 
تشديد روند تعاملي مجلس با شوراي نگهبان 
به دليل روند احراز صالحيت شان در انتخابات 
مجلــس يازدهم چنان پيش رفــت كه ورود 
به موضوع نحوه بررســي حقوقدانان تا ديروز 
يعني قريب به 80روز بعد از انتخابات مجلس 

يازدهم به تعويق افتاد.

مجلس در پي چيست؟
مهرداد الهوتي، سخنگوي كميسيون تدوين 
آيين نامــه مجلس ديروز گفت: كميســيون 
آيين نامه با اين اصالحيه درخواســت كرده 
اســت كه پس از معرفي حقوقدانان شوراي 
نگهبان به مجلس، انصراف هريك از آنها فقط 
تا قبل از آنكه موضوع در دســتوركار هفتگي 
مجلس قرار گيرد، امكانپذير است. يعني اينكه 
رئيس قوه قضاييه مي تواند فردي را به مجلس 
معرفي كرده و قبل از آنكه رأي گيري در اين 
خصوص در دستوركار مجلس قرار گيرد، فرد 
حقوقدان معرفي شده امكان انصراف دارد و بر 
همين اساس رئيس قوه قضاييه مي تواند فرد 

ديگري را به جاي او معرفي كند.
 الهوتي گفت: رئيس قــوه قضاييه بايد براي 
هر كرسي حقوقدان شــوراي نگهبان 2نفر را 
معرفي كند و مجلس هم بين 2فرد معرفي شده 
به يك نفر رأي دهد اما عمال نبايد در لحظات 
پاياني يك نفر انصــراف داده و ما نمايندگان 
مجبور به رأي دادن به يك نفر شــويم. حق 
رئيس قوه قضاييه بــراي معرفي 2حقوقدان 
شوراي نگهبان به ازاي هر كرسي وجود دارد و 

اين حق سلب نشده است.

 نمايندگان حق انتخاب مي خواهند
به دنبال سخنان الهوتي، محمدرضا صباغيان 
نماينده بافق و مهريــز، مصطفي كواكبيان، 
نماينده تهران و محمد كاظمي، نماينده مالير 
در موافقت با طرح صحبت كردند، صباغيان 
به عنوان نخستين موافق طرح مذكور گفت: 
همه شاهد هستيم مجلس آنقدر ضعيف شده 
اســت كه ديگر در تصميم گيري هاي كشور 
نقشي ندارد. وي افزود: دوستان عزيز، ما و شما 
به اندازه برنامه20:30 در شبكه دو، براي مردم 
در بحث گراني ها نقش نداريم و كاري نكرديم.

مصطفي كواكبيان نيــز گفت: ما مي خواهيم 
قانون وضع كنيم طبيعي است كه نمايندگان 
حق انتخاب داشته باشــند نه اينكه 3نفر را 
معرفي كرده و بعد با صلــوات به همان 3نفر 
رأي دهيم. او ادامه داد: سال گذشته در جريان 
راي گيري حقوقدانان شوراي نگهبان يكباره 
آقاي غالمي انصراف داد. بعدها از خودشــان 
شــنيدم كه راضي به انصراف هــم نبودند. 
بعد نهايــت 4كانديدا باقي مانــد اين يعني 
عمال وجاهت انتخاب ديگر معنا نداشــت. ما 
مي گوييم حــق انتخاب را بــراي نمايندگان 
محفوظ بگذاريد و حقوقدانان با اكثريت مطلق 

انتخاب شوند.

تشديد چالش مجلس با شوراي نگهبان

  مخالفت با نظارت استصوابي آنارشسيم است
عباســعلي كدخدايي، سخنگوي شــوراي نگهبان در توييتر 
نوشت: داليل رد صالحيت نمايندگان با چند اظهارنظر سياسي 
قابل درك اســت! اما عملكرد آنان نيز توســط مردم قضاوت 
مي شــود. نه مطلق العنان بودن آرزوســت و نه مقام خدايي 
داشتن. نظارت استصوابي بر اســاس مصوبه مجلس، نظارت 
قانوني است. اجراي آن حاكميت قانون است و مخالفت با آن 

فرار از قانون و آنارشيسم!

  وزارت كشور مقصر اصلي نبود
محمدجواد كوليوند، نماينده كرج در جلسه علني روز گذشته 
مجلس در تذكري شفاهي در واكنش به نطق اخير علي مطهري 
گفت: آقاي مطهري در آخرين نطق خود اظهار كردند كه مقصر 
اصلي حوادث آبان ماه، وزير كشور است. بايد بگويم كه ايشان 
در هيچ گزارش رسمي مقصر اعالم نشده است. نكته هايي كه 

گفته مي شود فاقد مبناست. 
به گزارش خبرآنالين، رئيس كميسيون امور داخلي و شوراهاي 
كشور افزود: من و آقاي ذوالنوري عضو شوراي امنيت كشور 
هستيم. در آنجا جلسه اي با حضور همه دستگاه ها اعم از وزارت 
اطالعات، سپاه پاســداران و وزارت كشــور ترتيب داديم. در 

مورد استيضاح وزير كشور كه تحويل كميسيون شده بود بايد 
بگويم كه 2جلسه در 9/19 و 9/2۵ تشكيل داديم و از آنجا كه 
در جلسه دوم تعداد امضاها از حد نصاب افتاد، استيضاح وزير 
كشــور را از حد نصاب خارج كرديم. كوليوند گفت: خواهش 
من اين است از آنجا كه وزارتخانه ها و نهادهاي زيادي درگير 
ماجراي آبان بودند، مقصر دانســتن تام و تمام وزير كشور از 
انصاف خارج اســت. وزارت نفت و صمــت و اطالعات درگير 
ماجراي آبان بودند و بررســي ما از فضاي كلي وقايع آبان ماه 

نشان مي دهد كه وزارت كشور مقصر اصلي نبوده است.

   27ميليارد تومان هزينه خودسري
احمد مازني، نماينده مردم تهــران در تذكري گفت: آذرماه 
سال1391 افراد خودسر، سفارت بريتانيا در تهران را تسخير 
و چند اثر هنري كه جزو امــوال دولت انگليس بود را تخريب 

كردند. 
به گزارش خبرآنالين، وي ادامه داد: اخيرا در خبرها آمده كه 
اين آثار پس از ترميم به سفارت بريتانيا در تهران برگشت داده 
شــده و مبلغ يك ميليون و 300هزار پوند معادل 27ميليارد 
تومان هزينه خودسري عوامل خودسر از جيب ملت پرداخت 
شــد. وي خطاب به ظريف گفت: ضمن احترام به شخصيت 
و توانمنــدي شــما و قدرداني از تالش هاي شــما در عرصه 
ديپلماسي و ضمن اينكه ملت ايران خاطره خوشي از انگليس 

ندارند انتظارمان اين است كه دراين باره شفاف سازي كنيد.

  مشاجره نايب رئيس اصالح طلب و نماينده اصولگرا
در جريان بررسي اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
حسينعلي حاجي دليگاني خواست تا تذكري بدهد. ميكروفن 
او روشن شد و اين نماينده اصولگراي مجلس درباره ماده43 
اين اليحه گفت: در جزء يك تبصره2 گفته است پرونده هايي 
كه كاشف يا ضابط آن وزارت اطالعات است تجديد نظرخواهي 
از سوي اين وزارت صورت مي گيرد اما در ماده36 قانون فعلي، 
»سپاه«، »نيروي انتظامي«، »نفت«، »گمرك« و »بهداشت 
درمان« به عنوان ضابطين معرفي شده اند كه اينجا حق اعترض 
از اينها گرفته شده اســت. همين كه حاجي دليگاني خواست 
نكته دوم خود را مطرح كند، مســعود پزشــكيان كه رياست 
مجلس را به عهده داشت اين موضوع را خارج از بحث دانست و 
با ادامه طرح آن مخالفت كرد كه نماينده شاهين شهر خطاب 
به او گفت اجازه بدهيد كالم منعقد شود. پزشكيان در پاسخ به 
اين اعتراض گفت ديگر چقدر بايد منعقد شود كه ما مخالفت 
كنيم؟! همين اظهارنظر كافي بود تــا فرياد اعتراض نماينده 
شاهين شهر بلند شــود. او خطاب به پزشكيان گفت: اين چه 
وضعي اســت؟ دقايقي بعد عليرضا ســليمي به هواخواهي از 
نماينده شاهين شــهر در تذكري گفت: طبق ماده110 قطع 
كالم نماينده مشــكل دارد و چه كسي مسئول است؟ رياست 
مجلس. در همين لحظه مسعود پزشكيان گفت: تذكر شما را 
در پايان جلسه مي شنويم و دستور داد ميكروفن او را كه خارج 

از موضوع بود قطع كنند.)خبرآنالين(

 نمايندگان در كمتر از يك ماه به پايان مجلس2مصوبه داشته اند كه با واكنش 
شوراي نگهبان همراه شده است
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معافيت بدون مراجعه
35هزار هنرمند از پرداخت حق بيمه در 3 ماهه 

نخست سال معاف شدند
به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و با موافقت دولت، 35هزار 
هنرمند از پرداخت حق بيمه خود در ايام كرونا در 3ماهه اول سال 
معاف شدند. به گزارش همشــهري به نقل از روابط عمومي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، در جلسه اي كه عصر شنبه 20ارديبهشت 
به رياست اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، در نهاد 
رياست جمهوري برگزار شد، به پيشنهاد سيدعباس صالحي قرار شد 
كه هنرمندان در ماه هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد از پرداخت 

سهم بيمه خود معاف شوند.
به گفته سيدحسين ســيدزاده، مديرعامل صندوق اعتباري هنر، 
»35هزار نفر هنرمند تحت پوشش صندوق اعتباري هنر مشمول 
اين بخشــودگي مي شــوند و مبلغ اعتباري تخصيص يافته به اين 
بخشودگي 350ميليارد تومان است.« مديرعامل صندوق اعتباري 
هنر همچنين خبر داد كه: »معافيت بيمه اي هنرمندان از ارديبهشت 
آغاز مي شود و نيازي به مراجعه حضوري هنرمندان نيست؛ صندوق 

اعتباري هنر تمامي اقدامات و مراحل اين كار را انجام مي دهد.«
معاون اول رئيس جمهور در اين جلســه ضمن تأكيد بر استفاده از 
بودجه هاي اختصاص يافته از سوي دولت براي مقابله با كرونا گفت: 
»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد با پيگيري هاي اقتصادي الزم 
بتواند از ظرفيت هاي فراهم شده از سوي دولت براي اختصاص منابع 
به آســيب ديدگان حوزه فرهنگ و هنر كه از كرونا صدمه ديده اند، 
اســتفاده كند. با توجه به نياز شــاغالن اين بخش به تسهيالتي با 
نرخ هايي كمتر از ۱2درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مي تواند 
با كمك دســتگاه هاي ديگر از برخي منابع نظير منابع مربوط به 
اشتغال پايدار كه در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است 
و از دوره بازپرداخت طوالني برخوردار و قرض الحسنه است به نفع 
هنرمندان استفاده كند.« اســحاق جهانگيري همچنين از تأمين 
بودجه براي واردات كاغذ خبــر داد و گفت: »دولت تالش مي كند 
يارانه اين حوزه را با وجود محدوديت بودجه سال۹۹ به ميزان ۷0 تا 
۸0درصد پرداخت كند. بانك مركزي نيز ارز مورد نياز واردات كاغذ 

مطبوعات و ناشران را براي سال۹۹ تأمين خواهد كرد.«

يكي از ســريا ل هايي كه در شب هاي 
رمضان از شبكه2 روي آنتن مي رود، تلويزيون

فصل ســوم »بچه مهندس« اســت، 
سريالي كه 2فصل قبلي آن سال هاي۹۷ و ۹۸ پخش 
شد. در شــب هاي رمضان امسال نيز فصل سوم آن 
پخش مي شــود كه قرار اســت تا 35قسمت ادامه 

داشته باشد. 
حسن وارسته، نويســنده اين مجموعه تلويزيوني 
معتقد است كه از همان ابتدا تصميم بر اين بود كه 
»بچه مهندس« در 3فصل ساخته شود و البته ادامه 
آن نيز امكان پذير است با اين تفاوت كه اين بار بايد 
مديران تلويزيوني بخواهند يا استقبال مخاطبان اين 

زمينه را ايجاد كند.

موفقيت سريال هاي ادامه دار
خيلي كــم پيش مي آيد كه ســريال تلويزيوني در 
شبكه هاي سيما موفق به ادامه ساخت و پخش آن 
در فصل هاي بعدي باشــد. البته در ميان استثناها 
مجموعــه »پايتخت« ســيروس مقدم اســت كه 
توانســت تا فصل ششــم پيش برود. بعدا پايتخت 
بيشتر سريال ها نهايت در 2 يا 3فصل ساخته شدند 
كه اســتقبال عمومي از آنها نشــان داده فصل اول 
موفق تــر و پرمخاطب تر از فصل دوم بوده اســت. 
»دردسرهاي عظيم يك و2«، »ستايش يك و 2 و 3«، 
»ديوار به ديوار يك و 2«، »ليسانســه ها يك و 2« و 
در ادامه »فوق ليسانسه ها« نمونه هاي اين سريال ها 
هســتند. »بچه مهندس« ازجمله سريال هاي پر 
بازيگري است كه علي غفاري آن را كارگرداني كرده 

اســت؛ فصل اول اين مجموعه را سجاد ابوالحسني 
نوشته و نگارش 2فصل بعدي توسط حسن وارسته 

و تيمش بود.

قرار بود بچه مهندس 3فصل داشته باشد
وارسته درباره ادامه دار شدن اين سريال و اينكه تا چه 
حد مورد استقبال عمومي قرار گرفته به همشهري 
مي گويد: »بچه مهندس از معدود سريال هايي است 
كه از قبل ساخت فصل هاي بعدي اش طراحي شده 
بود. معموال زماني فصل دوم يا ســوم آن ســاخته 
مي شود كه يا استقبال از آن زياد باشد و يا مديران 
ســازمان تصميم بگيرند كه فصل هــاي بعدي را 

بسازند.« 

جواد جوادي؛ نمونه يكي از مردمان 
نويسنده سريال »علي البدل« ادامه مي دهد: »طرح 
و نگارش اوليه برعهده سجاد ابوالحسني بود و قصه 
از يك پرورشگاه آغاز شــد و هنگامي كه به سريال 
ورود كرديم، قرار شــد 2فصل بعدي يعني دوران 
نوجواني و جواني شــخصيت اصلي داستان )جواد 
جوادي( نوشته و جلوي دوربين برود. فصل دوم كار 
نويسندگي سخت تر بود، وقتي نوشتن سريال را آغاز 
كرديم هدفمان اين بود كه فقط نظر مردم مدنظرمان 
باشد. مردمي كه در طول سال ها زندگي شان دچار 
فراز و فرود شــده و جواد جوادي نيز جواني است 
كه زندگي اش از موشك باران شــروع شده و تمام 
ســختي ها را از ســر مي گذراند و در نهايت از دل 
مصيبت ها به هدف بزرگش مي رســد. ســعي مان 
اين بود كه از شــعارزدگي دوري كنيم و در تصوير، 
داستان يكي از جوانان اين كشور را به مردم نشان 

دهيم.«

عشق؛ چاشني بچه مهندس
نويسنده سريال »دودكش« در ادامه به باورپذيري 
داستان اشاره مي كند: »براي اينكه نقش شخصيت 
اصلي باورپذير باشــد، تالش كرديــم از يك جوان 
شايسته و كاربلد بنويسيم نه جوان فرمايشي و سعي 
بر اين بود كه الگوهاي قهرمان سازي را رعايت كنيم 
و در كنارش چاشني عشــق و درام را قرار داديم و 
داستان در 3فصل تمام مي شود و مخاطب به نتيجه 
خواهد رســيد.« وارسته معتقد اســت كه داستان 
بچه مهندس باز هم ظرفيت پردازش و توليد دارد و 
مي تواند در فصل بعدي خود به سال هاي۱۴00 به 
بعد برود اما نكته اين اســت كه ادامه آن بستگي به 

تصميم مديران سازمان و استقبال مردم دارد.

تأثير كرونا بر بچه مهندس
نويســنده »پايتخت« در ادامه مي گويد: »در زمان 
طراحي قصه، تصميم گرفتيم جوان نخبه شهرستاني 

را هم به كار اضافه كنيم، چون سيستان و بلوچستان 
را كليشه اي ديديم به ســراغ بيرجند رفتيم. فرهاد 
قائميان به خوبي از پس نقش برآمد و بازي خوب او را 
در كنار روزبه حصاري و چند بازيگر گمنام ديديم.« 
اما اين نويسنده از تأثير كرونا بر روند نگارش داستان 
و توليد ســريال هم مي گويد: »قرار بود 2قسمت از 
سريال در بيرجند باشــد اما به دليل شرايط كرونا 
مقدور نبود و درنهايت فيلمنامه را بازنويسي كردم. 
گاهي نيز با توجــه به اينكه در اكثر اوقات ســعي 
داشتم سر صحنه باشــم تغييراتي در ديالوگ ها به 
فراخور حال و تصميم گيري با كارگردان مي داديم 
و خوشــحال بودم در طول توليد بــا يك گروه كار 
مي كنم كه به تصميمات هم احترام گذاشته و آن را 

قبول مي كنند.«

حاشيه هاي فصل دوم جواد جوادي
هرچند شروع اين سريال هم مانند اكثر سريال ها با 
حاشيه همراه بود و در روزهاي اول نمايش سريال 
خيلي ها به نوع طراحي صحنه و عدم رعايت برخي 
از نكات به كارگردان و گروهــش ايراد مي گرفتند 
اما با پايان فصل اول، فصل دوم ســريال كه بخش 
نوجواني شخصيت جواد جوادي را نشان مي داد با 
حاشيه هايي همراه شد. داستان به عشق نوجواني 
پرداخت و تابوي نشان دادن روابط عاطفي 2نوجوان 
بود كه خيلي ها از كودك همســري سخن گفتند و 
آن زمان عوامل سازنده ســريال ازجمله نويسنده 
عنوان كرد كه چنين قصدي را نداشــته و اين نوع 
عشق در نوجوانان ديده و وجود دارد و معموال كوتاه 

و زودگذر است.

آيا »بچه مهندس« توانسته در فصل هاي دوم و سوم خود موفق باشد؟

جواد جوادي در3 فصل
فهيمه پناه آذر

روزنامه نگار
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مسعود مير|  بايد صداي موزيك را آنقدر بلند كرد كه گوش ها صداي ديگري را 
نشنوند. صداي پاي ارتش ناپيداي ويروس را، صداي هجوم بي رحم فقر به زندگي 
مردماني كه نان صبح را شب با اشك چشم لقمه مي گيرند، صداي بمباران تورم 
قيمت دالر را كه خانه و ماشين و اسباب رفاه را براي خيلي ها به رؤيايي جنگ زده 

بدل كرده است.
اصال بايد صداي موزيك را زياد كرد تا خنده نامردها و صداي اســكناس هاي 
تانخورده شان را نشنويم، موزيك محزون براي شادي جماعت دلگير از روزگار 
حكم كارواش بعد از روزهاي باراني را دارد، حكم خانه امن و سقف محكم براي 

كارتن خوابي كه زير ديوار آرزوها به آوار روياهايش 3 هيچ باخته است.
اصال ول كن دالر و پول و خانه و كرونا و نامردها را. گوش كن كه خواننده جنوبي با 

بغض مي خواند: يه چيزي مي شه ديگه...
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شــيوع ويروس كرونا سبب شده تا اكران و 
نمايش فيلم هاي جديد در تابستان سال2020 سينما

با اما و اگرهايي مواجه شود. حتي پيش بيني 
مي شود كه تعداد زيادي از فيلم هاي جديد در نيمه اول 
سال جاري در پرده ســينما اكران نشوند، به دليل اينكه 

احتمال دارد عالقه مندان به ســينما نتوانند بسياري از 
فيلم هاي جديد را بر پرده ســينما ببينند. بســياري از 
استوديوهاي فيلمسازي ضمن هماهنگي با پلتفرم هايي 
نظير نتفليكس و هولو قرار است فيلم هاي خود را از طريق 

اين شبكه هاي تلويزيوني نمايش دهند. 
به گزارش گالمور، در سال جاري نيز امكان نمايش فيلم هاي 
متنوع و خوش ساخت از طريق شبكه هاي فيلم اينترنتي 
فراهم آمده است. البته همچنان كمپاني هاي بزرگي نظير 

ديزني اميدوارند كه در تابستان2020 شرايط براي نمايش 
فيلم هاي جديدشــان فراهم شــود. تاريخ اكران فيلم 
كارتوني موالن كه قرار بود در 27مارس2020 در سالن هاي 
سينما نمايش داده شود، موقتا تا  ماه ژوئيه به تعويق افتاده 
است. زمان اكران قسمت سوم فيلم بيل و تد با عنوان بيل و 
تد با موسيقي مواجه مي شوند )به كارگرداني دين پاريزو و 
تهيه استيون سودبرگ و با بازي كيانو ريوز و آلكس وينتر( 

نيز تا  ماه اوت سال جاري به تعويق افتاده است. 
در اين مطلب نگاهي داريم به برخي از فيلم هايي كه قرار 
است در  ماه ميالدي جاري به صورت آنالين از طريق هولو، 
نتفليكس و سايت هاي اشــتراك فيلم و ويدئو نمايش 

داده شوند.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

  شدن؛ ششم ماه مي
فيلــم مســتند »شــدن« بــه 
كارگردانــي ناديــا هالگــرن با 
اقتباس از كتابي به همين نام اثر 
ميشل اوباما همسر رئيس جمهور 
ســابق آمريكا در تاريخ ششــم 
می2020 در نتفليكس انتشــار 
يافــت. فيلم »شــدن« مروري 
دارد بر كتاب خاطرات ميشــل 
اوباما. او در بخشــي از اين فيلم 
از شــركت نكردن سياه پوستان 
در انتخابــات آمريكا انتقاد كرده 
اســت. اين فيلــم را نتفليكس 

منتشر كرده است.

  »در تاريكي: رستگاري«؛ هشتم  ماه مي
يك سريال آنتولوژيك ترسناك ساخت شبكه هولو است كه هر  ماه با داستاني جداگانه 
در قالب يك فيلم ارائه مي شود. هر قسمت از ســريال در تاريكي داستاني ترسناك را 
روايت مي كند. داستان »در تاريكي: رستگاري« در روز مادر رخ مي دهد و در جريان آن 
زندگي زني باردار زماني كه به اين مسئله پي مي برد كه يكي از نزديكانش نقشه شومي 

براي وي و فرزندش كشيده، دستخوش ناماليمات مي شود.

  گستره شب؛ 15  ماه مي
گســتره شــب فيلمي است ســاخته آمازون 
پرايم ويدئو كه مي تواند به مذاق تماشاگران و 
عالقه مندان به فيلم هاي علمي-تخيلي بسيار 
خوش آيد. داستان اين فيلم درباره يك اپراتور 
صفحه كليد و دي جي راديوست كه يك فركانس 
جديد راديويي را كشــف مي كند كه مي تواند 
باعث تغيير و تحوالت زيادي در آينده شــهر 
كوچكي كه در آن زندگي مي كند، شــود. اين 
فيلم از طريق پلتفرم آمــازون پرايم ويدئو در 

دسترس كاربران خواهد بود.

  سفر به دنياي ناشناخته؛ 
تابستان2020

فيلمي است درباره پشت صحنه ساخت فروزن2 
كه تاريخ انتشــارش هنوز مشخص نيست، اما 
ديزني پالس آن را منتشــر خواهد كرد. طبق 
بيانيه ديزني پالس براي نخستين بار دوربين ها 
چالش و هنرمندي و پيچيدگي ســاخت يك 
فيلم كارتوني در استوديوهاي والت ديزني را به 

تصوير كشيده اند.

  ميراث؛ 22  ماه مي
در ماه هاي اخير نتفليكــس مبادرت به پخش 
فيلم هاي چاقوها بيرون و دروغ هاي خطرناك 
از سري فيلم های ترسناك و اسرارآميز كرده بود 
و اكنون ميراث در اين ژانر از طريق نتفليكس 
انتشار مي يابد. در اين فيلم كه ليلي كالينز در 
آن بازي مي كند، پــدري ارثيه اي عجيب براي 
دخترش به جا مي گذارد. ايــن ارثيه البته اصال 

پول نيست.

  چگونه يك دختر بسازيم؛ هشتم ماه مي
بيني فلداســتين در اين فيلم 
در نقش جوانــا موريگان بازي 
مي كند. اين فيلم مروري است 
بر زندگي موريگان از زماني كه 
يك دختر نوجــوان خجالتي 
بود تا زمانــي كــه تبديل به 
يك خبرنــگار مطرح صفحات 
موسيقي شد. اين فيلم براساس 
رماني به همين نام اثر كيتلين 

موران ساخته شده است.

  دختر دره؛ هشتم ماه مي
دختر دره، نســخه بازسازي شــده 
فيلمي بــه همين نام اســت كه در 
ســال۱۹۸3 با بازي نيكالس كيج 
ساخته شد. در نسخه بازسازي شده 
اين فيلم كمدي-رمانتيك جسيكا 
روت و جــاش وايت هــاوس بازي 
مي كنند. فيلم به عشق دختري به نام 
جولي به يك خواننــده راك به نام 
 VOD رندي مي پردازد. اين فيلم در

در دسترس است.

  پرنده هاي عاشق؛ 22  ماه مي
فيلمــي رازآلود اســت كه از طريق شــبكه 
نتفليكس پخش خواهد شد. داستان اين فيلم 
درباره 2زوج اســت كه در آستانه جدايي قرار 
دارند، اما يك قتل باعث مي شود اختالفاتشان 
را كنار بگذارند و در جهت پاك كردن نامشان 
و زنده ماندن در شبي طوالني تالشي مشترك 
انجام دهند. در اين مسير آنها به مسائلي درباره 

خود و رابطه آينده شان پي مي برند.

  فيلم گارد قديمي؛ 10ژوئيه
يكي از پرسروصدا ترين فيلم هاي نتفليكس با 
بازي شارليز ترون است. اين فيلم درباره گروهي 
از مزدوران اســت كه قابليت مبارزه و دفاع از 
دنياي فناپذير را دارند. گــروه مذكور در واقع 
گروهي از سربازان جاودان به رهبري زني به نام 
آندرو ماش )با بازي شارليز ترون( اهل سيتيا 
هستند كه طي تاريخ به عنوان مزدور مشغول 
به كار بوده اند. اعضاي اين گروه هزاران سال از 
جلب توجه پرهيز كرده و توانايي هايشــان را 

مخفي نگه  داشته اند.

  كاپون؛ 12  ماه مي
فيلم جديد زندگينامه اي درباره روزهاي آخر 
زندگي آل كاپون گنگســتر مشهور آمريكايي 
دهه هاي ۱۹30-۱۹20 بــه كارگردانی ريان 
جانسون است. در اين فيلم تام هاردي در نقش 
آل كاپون بازي مي كنــد. چهره هاردي در اين 
فيلم به دليل گريم خوب كامال شبيه آل كاپون 
شده؛ البته اين مسئله را نيز نبايد ناديده گرفت 
كه بازي خوبش هــم در اين ميــان بي تأثير 

نبوده است.

2روز از آغاز طرح تخفيف بهارانه كتاب۹۹ مي گذرد. طرحي كه 
اميد مي رود بتواند كتابفروشي ها را از ركود 3-2  ماه گذشته كتاب

بيرون بياورد. آمار نشان مي دهد كه طرح بهارانه كتاب توانسته 
در 2روز نخست سبب رونق كتابفروشي ها شود.

براساس آمار آنالين سايت طرح بهارانه۹۹ تا شامگاه يكشنبه بيش از 50هزار 
كتاب به مبلغ بيش از 2ميليارد تومان به فروش رسيده است.

كتابفروشــي هاي »فرازمند« رشت، »رشــد« اهواز، »كتاب شرق« اهواز، 
»كتاب آبان« مشــهد، »جنگل جاودانه« رشــت و »كتاب آبان« مشــهد 
6 كتابفروشي نخست طرح هســتند كه بيشــترين كتاب ها را تا روز دوم 

فروخته اند.
استان هاي تهران، اصفهان، فارس، خراســان رضوي و گيالن هم براساس 

شمار كتاب هاي فروخته شده و هم براساس مبلغ كتاب ها پيشتازند.

2ميليارد تومان در 2روز

ترافيك در نتفليكس
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اگر واكسن نيايد
 همه در انتظار كشف و تولید واكسن كوويد-19 هستند اما اگر دانشمندان 

مانند ايدز، در اين زمینه  هم موفق نشوند جهان چه اوضاعی خواهد داشت؟
صفحه  هاي 16و17

صفحه14

صفحه15

صفحه20

آینده بازارها
 از شیر و گوشت تا روغن

منتقد هنرمند باش

بازنده  های دوست داشتنی

همشهری در گفت وگو با اصناف، روند احتمالی قیمت ها 
در بازار مواد غذایی را  پس از حذف دالر 4200تومانی بررسی کرده است

همشهری روش های درست انتقاد والدین از كودك را بررسی كرده است

نگاهی به سینمای برادران سفدی که سال گذشته با فیلم »جواهرات تراش نخورده« تحسین شدند
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بازار

اعالم خبر حذف ارز دولتی برای مواد غذایی و به ویژه نهاده های دامی 
با واكنش های مختلفی در میان فعاالن صنفی مواجه شد. برخی با 
زیر ســؤال بردن كاركرد ارز دولتی و نحوه تخصیص آن، اجرای این 
سیاســت را موجب ایجاد رانت و فساد و ســود بردن افرادی خاص 
دانستند و از حذف آن استقبال كردند. رئیس انجمن صنایع خوراك 
دام و طیور ازجمله كسانی بود كه پیش از اعالم این خبر نیز با بیان 
اینكه نهاده های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا به دست تولیدكننده 
نمی رسد موافقت خود را با حذف ارز دولتی اعالم كرده بود. مجید 
موافق قدیری با اشــاره به اهداف تخصیــص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
برای واردات كاالهای اساســی، گفته بود: كاهش بهای تمام شده 
محصوالت پروتئینی، افزایش رقابت پذیــری در صنعت با كاهش 
سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصوالت پروتئینی 
و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی 
و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده های دامی 
و دارو اهدافی بود كــه برای ارائه ارز ارزان بــه واردات برخی كاالها 
اعالم شده بود اما با توجه به اینكه رسیدن به اهداف فوق تاكنون به 
درستی محقق نشده و معضالت عدیده برای صنایع خوراك دام و 
دامپروری ایجاد كرده بنابراین باید به دنبال راهكارهای جایگزین 

بود. اما او تنها كسی نیست كه از این خبر استقبال می كند.

در شیر و گوشت مزیت صادراتی داریم، چرا واردات؟
 رئیس انجمن صنفی گاوداران كشور درباره این خبر به همشهری 
می گوید: مدتی است كه در محافل، صحبت هایی در این زمینه مطرح 
می شود اما هنوز به طور قطعی چیزی در این خصوص به ما اعالم نشده 
است، اما در هر صورت ما امیدواریم كه این اتفاق بیفتد تا فسادی كه 
در این حوزه ایجاد شده از بین برود. احمد مقدسی در توضیح دالیل 
موافقت خود با این تصمیم می افزاید: كیفیت و كمیت تولید شیر و 
گوشت در كشور به اندازه ای باالست كه از این لحاظ مزیت رقابتی 
داریم، در چنین شرایطی بهتر اســت این كاالها از شمول دریافت 
ارز دولتی خارج شوند و تولیدكنندگان در فضایی رقابتی به تولید 
بپردازند. به همین دلیل ما 1۰۰درصــد موافقیم كه ارز تك نرخی 

و فضا رقابتی شود و اجازه دهند عرضه و تقاضا بازار را كنترل كند.

به نام مصرف كننده، به كام خواص
مقدســی، ایجاد رانت و فســاد در دریافت ارز دولتی را دلیل دیگر 
موافقت خود با این تصمیم اعالم می كند و می گوید: االن به اســم 
دامدار و به اســم مــردم ارز ۴۲۰۰تومانی می دهنــد درحالی كه 
دامدار ذرت و ســویا را به دوبرابر قیمت می خرد اما ناچار است شیر 
تولیدی خود را با قیمت مصوب و براســاس ذرت 135۰و سویای 
۲۴5۰قیمت گذاری كند. این سزاوار نیست و اگر شرایط به این شكل 

ادامه یابد تولید نابود می شود و سفره تنها برای عده ای خاص باز است. 
تنها راه اصالح اقتصاد كشور در سال جهش تولید این است كه ارز 

تك نرخی شود و به نرخ واقعی برسد.
این فعال صنفی درباره آثار این تصمیم بر قیمت نهایی تولید شیر خام 
می گوید: این اتفاق قطعا نرخ مواد غذایی ازجمله شیر و سایر لبنیات 
را افزایش خواهد داد. همین امروز تجار ناچارند برای جابه جایی ارز 
دولتی 16 تا 17 درصد هزینه پرداخت كنند و ارز ۴۲۰۰تومانی عمال 
برای آنها 66۰۰تمام می شود، حال اگر قیمت ارز دریافتی 3برابر شود، 
مسلما به همین نسبت هزینه های تولید و قیمت برای مصرف كننده 
باال می رود و فروش شیر به نرخ مصوب دولتی امكان پذیر نخواهد بود.

دولت به قیمت گذاری دستوری پایان دهد
به عقیده این فعال صنفی تنها راه حمایت همزمان از مصرف كننده 
و تولیدكننده این اســت كه دولت و ســتاد تنظیم بازار، دست از 
قیمت گذاری دستوری بردارد و اجازه دهد تولید و بازار فضایی رقابتی 
داشته باشد، در این صورت دامدار و كارخانه های لبنی خودشان با هم 
به توافق می رسند و در كنار این، مابه التفاوت ارز آزاد و ارز دولتی را به 
شكل یارانه به خود مردم بپردازد تا مصرف كننده از افزایش قیمت ها 
آسیب نبیند. هم اكنون قیمت جدید شیر برای سال جدید براساس 
نرخ با ارز دولتی سه نهاده جو، ذرت و سویا و با توجه به افزایش سایر 
هزینه ها ازجمله دستمزد و حمل ونقل، 3هزار و ۴1۲تومان تعیین و 
به ستاد تنظیم بازار اعالم شده است، اگر عرضه این سه نهاده به صورت 
دولتی متوقف شود و ارز آزاد به آنها تعلق گیرد، باید دوباره مراحل 
كارشناســی برای تعیین قیمت جدید طی شود، چون این افزایش 
قیمت روی سایر مواداولیه هم تأثیرگذار است. رئیس انجمن صنفی 
گاوداران كشور با نقد عملكرد ستاد تنظیم بازار اضافه می كند: كاری 
كه ستاد تنظیم بازار می كند ضربه به تولید است و باید به ستاد نابودی 
تولید تغییر نام دهد، قیمت گذاری دســتوری به زیان تولیدكننده 
و مصرف كننده اســت چون تولیدكننده می خواهد كاالی خود را 
بفروشد، اگر بازار كشش نداشته باشد قطعا قیمت كاهش می یابد و 
بازار خودبه خود تنظیم می شود، روند كنونی به نام مصرف كننده و به 

كام عده ای دیگر است.

گوشت تا پاییز گران نمی شود
گوشت نیز از كاالهای اساسی  است كه درصورت حذف ارز دولتی برای 
واردات نهاده های دامی با افزایش قیمت مواجه خواهد شد. با این حال 
به گفته رئیس اتحادیه تهیه و توزیع كنندگان گوشت گوسفندی، الاقل 
تا پایان نیمه اول سال بازار گوشت از این تصمیم چندان متاثر نخواهد 
شد. علی اصغر ملكی در گفت وگو با همشهری در این خصوص می گوید: 
بعید به نظر می رسد كه این اتفاق الاقل تا چندماه آینده تأثیری بر بازار 
داشته باشد، چون با توجه به بارندگی های سال آبی جاری دامداران فعال 
برای تغذیه دام نیازی به نهاده ها ندارند. او شرایط كنونی بازار گوشت 
قرمز را كامال راكد توصیف می كند و می افزاید: ركود ۲هفته اخیر در بازار 
گوشت طی چندین سال گذشته بی سابقه بوده و به قدری مشهود بوده 

كه مغازه داران تقریبا بیكار هستند.

افزاش قیمت روغن با حذف ارز دولتی
ایران در زمینه روغن نباتی دســت كم تا 8۰درصد وابسته به واردات 
اســت. واردات روغن خام و همچنین دانه های روغنــی تاكنون با ارز 
۴هزار و۲۰۰تومانی انجام می شــده و اگر قرار باشد ارز نیمایی مبنای 
واردات قرار گیرد به طور قطع در بازار تأثیرگذار خواهد بود. دبیر انجمن 
صنفی صنایع روغن نباتی ایران در گفت وگو با همشهری در این زمینه 
می گوید: تا جایی كه من اطالع دارم قرار بود تا پایان سال 99ارز دولتی 
۴هزار و ۲۰۰تومانی برای روغن و دانه های روغنی تخصیص یابد و با 
توجه به وابستگی زیاد صنعت روغن نباتی به واردات، اگر تغییری در 
این خصوص اعمال شود و ارز با قیمت گران تری در اختیار واردكنندگان 
قرار گیرد، تأثیر مستقیم آن را در بازار شاهد خواهیم بود. امیرهوشنگ 
بیرشك می افزاید: تصفیه و بســته بندی روغن به طور كامل در ایران 
انجام می شود اما بین 8۰تا 85درصد روغن خام مصرفی كشور وارداتی 
است و حتی از 3میلیون تن دانه های روغنی مورد استفاده برای تولید 
روغن نیز ۲.5میلیون تن سویا با واردات تامین می شود و تنها حدود 
۴۰۰تا 5۰۰هزار تن كلزا تولید داخل است. در نتیجه، تغییر در نرخ ارز 
تخصیصی تأثیر مستقیم بر قیمت محصول خواهد داشت؛ چه وارداتی 
و چه تولید داخل. طی دو ســالی كه از افزایش نــرخ ارز و چند نرخی 
شدن ارز می گذرد، ساالنه حدود یك تا 1.۲میلیارد دالر ارز دولتی برای 

واردات روغن خام در اختیار واردكنندگان این كاال قرار گرفته اســت. 
آمار واردات روغن خوراكی به كشور حتی باالتر از 85 و تا 9۰درصد هم 
اعالم شده است؛ به نحوی كه از كل آمار 18۲۲هزارتنی مصرف روغن 
نباتی 1689هزار تن، شامل روغن و دانه های روغنی، از طریق واردات 
تامین می شود. بررسی آمارهای واردات روغن خام و دانه های روغنی در 
5 سال گذشته نشان می دهد میانگین ارزش واردات روغن خام در این 
مدت 1.16 میلیارد دالر بوده و میانگین واردات دانه های روغنی منتخب 
نیز طی همین مدت ۲.1۴ میلیارد دالر بوده است.  به عبارت دیگر در 
مجموع 3.3 میلیارد دالر در هر ســال صرف واردات روغن و دانه های 
روغنی می شود. بیرشك، مشكالتی را كه در زمینه اختصاص ارز دولتی 
به محصوالت وارداتی وجود دارد و به ایجاد رانت و نارضایتی بسیاری از 
واردكنندگان منجر شده؛ تأیید می كند اما معتقد است واردات روغن و 
دانه های روغنی با ارز نیمایی تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت 
و بهتر است اگر چنین تصمیمی گرفته شده، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

كوچك تر شدن سفره اقشار آسیب پذیر
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی كشور درباره میزان احتمالی 
رشد قیمت روغن درصورت دو یا سه برابر شدن قیمت ارز تخصیصی به 
واردات روغن می گوید: نمی توان گفت قیمت  محصول هم دقیقا به همان 
میزان افزایش می یابد چون بخشــی از هزینه های تولید ازجمله مواد 
بسته بندی و افزودنی هم اكنون هم با ارز نیمایی محاسبه می شود و دالر 
۴هزار و۲۰۰تومانی فقط برای واردات روغن خام است. اما به هر میزان 
كه ارز افزایش قیمت داشته باشد، به همان نسبت در 7۰ تا 8۰درصدی 
كه مربوط به روغن خام است، افزایش قیمت خواهیم داشت. بیرشك 
تأكید می كند: روغن به عنوان كاالی اساسی تاكنون با نرخ مصوب در 
بازار عرضه شده و سود مشخصی كه مورد تأیید سازمان حمایت است با 
توجه به قیمت تمام شده در اختیار كارخانه ها قرار می گیرد، حال اگر قرار 
باشد افزایشی در هزینه های تولید ایجاد شود دولت باید فكری به حال 

اقشار آسیب پذیر بكند.

دانه های روغنی و نهاده های دامی استثنا می شود
رئیس اتاق اصناف با قطعی اعالم كردن این تصمیم بانك مركزی به 
همشهری می  گوید: تمام مواد غذایی وارداتی ازجمله حبوبات و برنج از 
شمول ارز دولتی خارج شده اند و بعد از این تنها ارز نیمایی به واردات آنها 
تعلق می گیرد. قاسم نوده فراهانی با انتقاد از اتخاذ چنین تصمیمی در 
زمینه مواد غذایی اضافه می كند: گفته می شود كه فقط نهاده های دامی 
از این تصمیم استثنا شده و برای سایر موارد ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی قطع 
می شود. او تخصیص ارز دولتی در زمینه واردات روغن پالم و دانه سویا 
را نیز تلویحا تأیید كرد اما با این حال مشخص نیست روغن خام نیز جزو 

موارد استثنا قرار خواهد گرفت یا خیر؟ 

نابودی تولید
 رئيس انجمن صنفي 
گاوداران: به اسم 
مصرف كننده و دامدار 
دالر 4200توماني 
مي دهد درحالي كه 
دامدار ذرت و سويا 
را به دوبرابر قيمت 
مي خرد اما ناچار است 
شير توليدي خود 
را با قيمت مصوب و 
براساس ذرت 1350و 
سوياي 2450 توماني 
قيمت گذاري كند؛ اين 
سزاوار نيست و اگر 
شرايط به اين شكل 
ادامه يابد توليد نابود 
مي شود

2 میلیارد ضرر 
 در روز
به گفته عضو هيأت 
مديره انجمن 
توليدكنندگان 
قارچ خوراكي ايران، 
توليدكنندگان قارچ 
كشور در اسفندماه 
روزانه 3.5ميليارد و 
در فروردين روزانه 
2ميليارد تومان ضرر 
و زيان متحمل شدند

گفت وگو با مهدي داد فر سخنگوي انجمن وارد كنندگان خودرو
سهام دولتي خودروسازان

 سد راه واردات خودرو

اين روزها نوســان نرخ 
دالر، طوالني شدن روند 
تعيين نرخ و ســونامي 
افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي در كنــار تداوم 
ممنوعيت واردات خودرو، 
بازار خودروهاي خارجـي 

كاركرده را داغ كرده است. به نظر مي رسد مصوبات اخير 
دولت براي ترخيص خودروهاي انبار شده در گمرك يا 
تسهيل واردات خودروهاي هيبريدي و برقي نيز قادر 
به آرام سازي  بازار خودروهاي وارداتي نبوده است. با 
مهدي دادفر، سخنگوي انجمن وارد كنندگان خودرو 

گفت وگو كرده ايم.

با توجه به تنگنــاي ارزي، امكان تداوم 
واردات خودرو تا چه حد است؟

انجمــن وارد كننــدگان بــراي واردات خــودرو 
پیشــنهادهایي ارائه داده؛ از جمله پیشنهاد كرده ایم 
واردات با استفاده از ســرمایه ایرانیان خارج از كشور 
مجاز شــود، همچنیــن واردات با اســتفاده از اعتبار 
شــركت هاي نمایندگــي وارد كننــده خــودرو نزد 
شركت هاي مادر، دیگر پیشنهادي است كه ارائه شده 
است. حتي پیشــنهاد كرده ایم اجازه واردات با پالك 
عمومي، صرفا با هدف بازســازي نــاوگان حمل ونقل 
عمومي داده شود، محدود كردن واردات به خودروهاي 
هیبریدي، از محل منابع داخلي ناشي از صرفه جویي 
در سوخت هم پیشنهاد دیگر ما بوده است. ضمن اینكه 
پیشنهاد شده به جاي بخشي از سرمایه هاي بلوكه شده 

در كشورهاي دیگر، خودرو وارد شود.

با اين همه پيشنهاد پس چرا پيگيري هاي 
انجمن براي صدور مجوز واردات خودرو به نتيجه 

نرسيد؟
قبل از سخت تر شــدن شــرایط واردات خودرو براي 
تامیــن ارز موردنیــاز واردات،پیشــنهادهاي خود را 
در 7محــور ارائه كردیم كه متأســفانه این شــیوه ها 

مورد موافقت قرار نگرفت.

چرا؟
 زیرا مالك اصلي شركت هاي خودروسازي دولت است. 
این امر باعث شده دولت چه در تولید و چه واردات به 
رقیبي بــراي وارد كنندگان خودرو تبدیل شــود. اگر 
دولت اجازه مي داد، واردكننــدگان چانگان را به نرخ 
1۰۰میلیون یا ســانتافه را با قیمت 5۰۰میلیون وارد 
و عرضه كنند، قادر به فــروش خودروی مونتاژ چیني 
هایما بــا قیمت 3۰۰میلیــون تومان نبود. از ســوي 
دیگر تحریم ها، بهانه اي شده تا دولت و خودرو سازان 
 داخلي هرگونه مي خواهند با وارد كنندگان و مشتریان

 رفتار كنند.

به نظر شما چشم انداز بازار خودروهاي 
خارجي چگونه خواهد بود؟

با شــرایط كنوني عرضه و تــداوم ممنوعیت واردات 
خودرو، قطعا قیمت ها در بــازار خودرو هاي وارداتي 
باال مي ماند. ممنوعیت واردات و كاهش عرضه موجب 
شده تا قیمت پراید به مرز 1۰۰میلیون تومان برسد. 
در سال هاي قبل 75تا 1۰۰هزار دستگاه خودرو وارد 
مي شد و تیراژ تولید خودرو نیز یك میلیون و 3۰۰هزار 
دســتگاه بود اما در خوش بینانه ترین حالت در ســال 
گذشــته 7۰۰هزار و در ســال 97 حــدود 9۰۰هزار 
دستگاه تولید شــده و واردات خودرو نیز متوقف شده 
است. بررسي سرانه مصرف خودرو در ایران و جهان نیز 
نشان مي دهد در ایران به ازاي هر 7ایراني یك خودرو و 
در دنیا به طور متوسط براي هر 3نفر یك خودرو وجود 
دارد كه نشان مي دهد بازار خودرو هنوز اشباع نشده و 
جا براي تولید و واردات و تامین نیاز مشتریان داخلي 

وجود دارد.

پس ريشه اصلي گراني خودرو چيست؟
در شــرایطي كه هنوز هم به هر انگیزه اي با انباشــت 
تقاضا در بــازار خودرو مواجهیم و نــرخ ارز و تورم نیز 
در چند سال اخیر به طور مداوم افزایش یافته، بدیهي 
است كه با كاهش عرضه و رشــد هزینه تولید، قیمت 
خودروهاي داخلــي نیز خودبه خود بــاال مي رود. در 
بازار خودروهاي وارداتي نیز دولــت با تحمیل تعرفه 
55تا 75درصدي، الزاماتي مانند اســقاط، عوارض و... 
هزینه هاي اضافي را به قیمت تمام شــده خودروهاي 
وارداتي تحمیل كرده اســت. در واقــع دولت با هدف 
جبران زیان خودروســازان، به مهندســي بازار براي 
جبران زیان انباشــته این شــركت ها روي آورده اما 
واقعیت آن اســت كه بازار خودرو این شیوه مهندسي 
بازار را پس زد و در ادامه متولیان تنظیم بازار به ناچار 
به سمت قیمت گذاري دستوري بر مبناي نرخ 5درصد 
كمتر از حاشیه بازار رفتند اما به دلیل تقاضاي انباشته 
بازار و رشد هزینه تولید زیان بیشتري را به خودروسازان 
تحمیل كردند. این شیوه مهندسي بازار و كاهش عرضه 
موجب شده تا برخالف سایر كشــورهاي دنیا، وقتي 
پراید از رده خارج مي شود قیمت آن در بازار نیز به مرز 
1۰۰میلیون تومان افزایش مي یابد. حتي وانت پیكان 
كه سال ها تولید آن متوقف شده، اكنون نرخ فروش آن 
در بازار كمتر از ۲5میلیون تومان نیست. واقعیت آن 
اســت كه برا ي تنظیم بازار خودرو كار به كارشناسان 
سپرده نشده است. در این آشــفته بازار، عده اي منافع 
عجیــب و غریبــي به جیب مي زننــد و هیچ كس هم 

به دنبال مقابله و برخورد با آنها نیست.

همشهری در گفت وگو با اصناف، روند احتمالی قیمت ها 
در بازار مواد غذایی را پس از حذف دالر 4200تومانی بررسی کرده است

روند افزايش قيمت ارز از نيمه دوم ســال96، دولت را وادار كرد سياست ارز چندنرخی و 
توزيع دالر 4200 تومانی را از بهار 97 اجرايی كند؛ سياستی كه همواره كارشناسان اقتصادی 
با آن مخالفت كرده اند. ارز دولتی، ارز نيمايی و ارز آزاد، از آن زمان اصطالحات رايج بازار 
شد. اما روزهای پايانی هفته گذشته قاسم نوده فراهانی- رئيس اتاق اصناف تهران- اعالم كرد: فعال ارز دولتی فقط به دارو 
تخصيص می يابد و دالر 4200تومانی از واردات مواد غذايی حذف شده است. حاال بسياری می پرسند روند قيمت ها با حذف 
دالر 4200تومانی به كدام سمت و سو حركت خواهد كرد؟ پاسخ اين پرسش را می توان از نمودارهای اصالح قيمت ها در بازار 

كاغذ پس از حذف دالر دولتی يافت در جايی كه نرخ فزاينده كاغذ وارداتی تا حد زيادی تعديل شد.

آیندهقيمتها
ازشيروگوشتتاروغن

گفت وگو

علی ابراهیمی
خبرنگار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

گوشت هست، مشتری نیست
ملكی ركود  بازار گوشت را ناشی از شرايط اقتصادی نامناسب مردم می داند و ادامه می دهد: مردم خريد ماه رمضان را به اندازه 
نياز انجام داده اند و با توجه به اينكه هنوز ناچارند برای كاالهای بهداشــتی هزينه كنند، سعی می كنند ساير هزينه ها را 
مديريت كنند و حتی مواد غذايی با قيمت پايين تر مثل سبزيجات را برای تهيه خوراك مورد استفاده قرار دهند. رئيس اتحاديه 
گوشت گوسفندی ميزان واردات و موجودی گوشــت تنظيم بازار را نيز كافی می داند و می گويد: گوشت تنظيم بازار به قدر كافی 
ذخيره سازی شده و امور پشتيبانی دام از اتحاديه درخواست كرده كه به همكاران به ميزان نياز بازار حواله برای واردات و توزيع 

گوشت داده شود تا بازار از تعادل خارج نشود، اما با اين حال بازار راكد و خريد بسيار پايين است.

توليد و فروش قارچ زير چتر زيان قرار گرفته است. از اسفندماه پارسال با تعطيلی رستوران ها، فست فودها و هتل ها به دليل دستورالعمل های وزارت 
بهداشت، بخش بزرگی از تقاضا از بازار قارچ حذف شد؛ در نتيجه توليدكنندگان و فروشندگان با افت شديد سفارش مواجه شدند. قرنطينه خانگی هم 
با كاهش تردد و محدودكردن سبد خريد خانوارها به اقالم ضروری، تقاضای خانگی را برای قارچ، كم كرد؛ در نهايت كار به جايی رسيد كه رئيس هيأت 
مديره تعاونی توليدكنندگان قارچ های خوراكی از كاهش 45 درصدی فروش قارچ در كشور و شرايط نامناسب اقتصادی بسياری از واحدهای توليدی خبر 
داد. كاهش تقاضا، قيمت اين محصول را نيز به نصف كاهش داد تا واحدهای توليدی عالوه بر ضرر و زيان ناشی از فروش نرفتن و فاسدشدن محصولشان، 

مابه التفاوت هزينه توليد تا قيمت فروش محصوالت به بازار رسيده را نيز از جيب بپردازند.

چند عكس فوری از بازار قارچ
روزانه 5۰۰تن قارچ در سراســر كشــور تولید 
می شــود كه 3۰درصد از آن در رســتوران ها و 
فست فودها و 1۰تا 15درصد در هتل ها مصرف 
می شود. به گزارش همشهری، از اسفند پارسال، 
شــیوع كرونا و تغییر و تحــوالت عرضه و تقاضا 
در بازار، قیمت قارچ را از 15هــزار تومان در هر 
كیلوگرم به 6هزار تومان در هر كیلوگرم كاهش 
داد. به گفته عضو هیأت مدیــره انجمن صنفی 
تولیدكنندگان قارچ خوراكی، قیمت تمام شــده 
تولید قارچ 13تا 1۴هزار تومان است؛ در نتیجه 
نرخ 15هزار تومانی این محصول در نهایت هزار 
تومان ســود در هر كیلوگرم نصیب تولیدكننده 
می كند. كاهش فروش، از دســت رفتن نیمی از 
تقاضای بازار و در نهایــت كاهش حجم تولید به 
نیمی از ظرفیت، در حالی بود كه افزوده شــدن 
هزینه های عیــدی و پاداش كارگران به ســایر 
هزینه های جاری تولید، شب عید سختی را برای 

تولیدكنندگان قارچ رقم زد.

زیان روزانه 3.5میلیارد تومانی در اسفندماه 
محمدحســن افشــار، عضو هیأت مدیره انجمن 
صنفی تولیدكنندگان قارچ كشور در گفت وگو با 
همشهری زیان ناشی از كرونا را در صنعت تولید 
قارچ بسیار ســنگین ارزیابی می كند و می گوید: 
هرچند كاهــش عرضه به ایجاد تعــادل در بازار 
منجر شــده و قیمت ها را در پایــان فروردین به 
میزان قبل از كرونا بازگشــته اما این بازگشــت 
قیمت در شــرایطی حاصل شــده كه بسیاری از 
تولیدكنندگان فقط با 5۰تــا 7۰درصد ظرفیت 
تولید خود فعالیت دارند. با این حال به گفته افشار، 

با توجه به تولید روزانه 5۰۰تن قارچ در كشــور، 
تولیدكنندگان این محصول در سراســر ایران در 
اسفندماه روزانه 3.5میلیارد تومان و در مجموع 
برای كل ماه افزون بــر 1۰۰میلیارد تومان ضرر و 
زیان متحمل شدند. در فروردین ماه نیز این زیان با 
وجود افزایش قیمت، به شكلی دیگر ادامه یافت؛ به 
این شكل كه بسیاری از قارچ كارها ظرفیت تولید 
را كاهش دادند یا اصطالحا ســالن را خواباندند، 
درحالی كه سایر هزینه های تولید كماكان وجود 
داشت و این باعث شــد روزانه تا ۲میلیارد تومان 
زیان در فروردین ماه برای این صنعت برآورد شود. 
زیان واردشده به این صنعت به همین جا محدود 

نشده و پیامدهای دیگری هم داشته است.

افت تولید كمپوست؛ مشكل جدید قارچ كاران
 ماده اولیه تولید قارچ كه همان بستر رویش این 
محصول را تشــكیل می دهد، كمپوســت است. 
كاهش تقاضا برای خرید قــارچ ،تولیدكنندگان 
را به كاهــش تولید وادار كــرد و تولیدكنندگان 
به اصطالح ســالن را پر نكردند. این روند به گفته 
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدكنندگان قارچ، به 
كاهش تقاضا و در نهایت كاهش تولید كمپوست 
منجر شد؛ چیزی كه تا امروز هم ادامه یافته و به 

مانعی برای افزایش میزان تولید تبدیل شده است. 
افشــار ادامه می دهد: تولیدكنندگان كمپوست 
بعد از افت تقاضا ناچار شدند كمپوست تولیدی 
را دور بریزند و برای كاهش ضــرر و زیان، تولید 
این محصــول را كاهش دهند. در شــرایطی كه 
به رغم پیش بینی ها در فروردین ماه قیمت قارچ به 
میزان اولیه بازگشت و حاال برای تولیدكنندگانی 
كه می خواهند ظرفیت تولیــد را افزایش دهند 
كمپوســت كافی در بازار موجود نیست. از سوی 
دیگر صنعــت تولید قارچ وابســته بــه صنعت 
مرغداری است، چون ماده اولیه كمپوست قارچ، 
كلش گندم و كود مرغی است. هم اكنون صنعت 
مرغداری نیز با ارزان شدن مرغ، دچار بحران شده 
و تعدادی از تولیدكنندگان مرغ، سالن های تولید 
را پر نكرده  اند و تولیدكننــدگان جوجه یكروزه 
ناچار شدند برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت، 
جوجه ها را از بین ببرند. افشار، ادامه این شرایط 
را فاجعه ای برای صنعت تولید قــارچ می داند و 
پیش بینی می كند ادامه رونــد موجود به نایاب 
شدن كود مرغی و در نتیجه كاهش بیشتر تولید 
كمپوســت بینجامد كه این خود ممكن اســت 
همزمان با افزایش تقاضا، بازار را دوباره و این بار در 

جهت معكوس، از تعادل خارج كند.

پای صحبت تولیدكنندگان
نامــی موحــدی، از تولیدكننــدگان قارچ در 
گفت وگو با همشهری در توضیح شرایطی كه در 
۲ماه اخیر بر بازار و تولید قارچ گذشت، می گوید: 
كاهش قیمت قارچ ناشی از افت تقاضا و فاصله 
زیاد قیمت بازار با هزینه های تولید، قارچكاران 
را با كاهش شدید نقدینگی مواجه كرد و بسیاری 
از آنها نیز ناچار شدند بخشی از محصول تولید 
خود را دور بریزند. در ادامه آن نیز كاهش تولید 
كمپوســت، بر تولید قارچ اثر گذاشت و امروز 
با شــرایطی مواجهیم كه تولیدكنندگان یا به 
تصمیم خود و یا با توجه به كمبود كمپوست در 
بازار ظرفیت تولید خود را تا حد زیادی كاهش 
داده اند. موحدی گران  شدن مواداولیه مورد نیاز 
تولید را مشــكل دیگر تولیدكنندگان می داند 
و ادامه می دهــد: عالوه بر كمبود كمپوســت 
در بازار، ســایر ملزومات تولید ازجمله ظرف، 
كارتن و اســترچ فیلم )الیه ای پالستیكی كه 
روی بسته های قارچ كشیده می شود و به دلیل 
برخــورداری از قابلیتی خاص، بــه قارچ اجازه 
تنفس می دهد( ۲5درصد افزایش قیمت داشته 
و این هزینه های تولید را بیش از پیش افزایش 
می دهد. این تولیدكننده، آینده بازار پس از ماه 
رمضان را غیرقابل پیش بینی و بسته به شرایط 
اقتصادی جامعه می داند و اضافه می كند: تولید 
قارچ در تابســتان به دلیل نیاز به تاسیســات 
سرمایشی به طور معمول همیشه ۲۰درصد از 
ســایر فصول كمتر اســت اما با این حال اینكه 
خریداران تا چه حد بتواننــد میزان مصرف را 
به شــرایط عادی بازگردانند نیز در آینده بازار 

تأثیرگذار است.

تولید و سرانه مصرف قارچ 
با تمام مشــكالتی كه در روند تولیــد و عرضه و 
تقاضا برشمرده شد، تولید روزانه قارچ در كشور 
به 3۰۰تن در روز رســیده اما در شــرایط عادی 
میزان تولید قارچ در كشور بین 5۰۰ تا 6۰۰تن 
در روز و 18۰ تا ۲۰۰هزار تن در ســال است. از 
كل تولید قارچ كشور 1۰ تا 15درصد به خارج از 
كشور و اغلب به كشورهای عراق، امارات، كویت، 
قطر، آذربایجان و تركمنســتان صادر می شود. 
بین 1۰تا 15درصد نیز به مصرف صنایع تبدیلی 
می رسد و بقیه قارچ تولیدی كشور به صورت تازه 
در رستوران ها، هتل ها و به صورت خانگی مصرف 
می شــود. البته امروز با مشــكالتی كه به دلیل 
كرونا و تحریم بر ســر راه صادرات ایجاد شــده 
است، تولیدكنندگان در این بخش هم با مشكل 
مواجه اند و حتی درصورت صادركردن محصول 
نمی توانند پــول آن را دریافت كننــد. به گفته 
فعاالن صنفی درحال حاضر صادرات تقریبا انجام 
نمی شــود و بیشتر تولید قارچ كشــور در داخل 
مصرف می شــود. ســرانه مصرف قارچ در ایران 
نزدیك به یك  سوم ســرانه مصرف دنیاست. هر 
ایرانی به طور میانگین 1.5كیلوگرم در سال قارچ 
مصرف می كند كه با توجه به جمعیت 8۰میلیونی 
كشور، 1۲۰هزار تن در سال می شود، درحالی كه 
سرانه مصرف جهانی بین 3 تا ۴ كیلوگرم است. 
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع قارچ كشور این 
فاصله را ناشی از قصور در معرفی و تبلیغ برای این 
ماده غذایی ارزشمند می داند. او اضافه می كند: 
آنـتی اكسیدان های موجود در قارچ، آن را به ماده 
غذایی ارزشمندی برای همه و به ویژه بـــیماران 

تبدیل كرده است.

رشد زيان در مزارع قارچ
تولیدكنندگان قارچ در اسفند و فروردین گذشته دست كم 15۰میلیارد تومان زیان دیده اند 

رتبه هفتم ایران در تولید قارچ
ايران از آخرين تكنولوژی روز دنيا در زمينه توليد قارچ بهره می برد و باعث شده جايگاه بسيار 
خوبی در اين صنعت در دنيا داشته باشد. به گفته مسئوالن صنفی اين حوزه تالش توليدكنندگان 
قارچ و مساعدت وزارت جهادكشاورزی باعث شده براساس آخرين آمار، ايران جايگاه هفتم دنيا را در 
زمينه توليد قارچ در اختيار داشته باشد و اگر كرونا و مشكالت ناشی از آن برای اين صنعت اختالل ايجاد 
نمی كرد اين قابليت وجود داشت كه ايران با پشت سرگذاشتن اسپانيا به جايگاه پنجم دنيا نيز دست يابد.



می گویند دنیــای كودكان، دنیــای قفل ها، رمزها و 
رازهاست. آنهایی كه بلد نباشند به این دنیا پا بگذارند 
كالهشان پس معركه است. تنها كسانی موفق می شوند 
كه 8كلید معجزه آســای بازكردن قفل دنیای كودك را در دست داشته باشند. اما این 
كلیدها كدامند و چطور می توان با بهره گرفتن از آنها، هم با فرزند رفاقت كرد و مشكالتش 
را فهمید و هم درصورت نیاز، او را بابت اشكاالتی كه در كار و رفتارش دارد، مورد سؤال 

قرار داد. همشهری برای پاسخ دادن به این سؤال و اینكه چطور 
می توان از بچه ها انتقاد كرد كه منجر به بروز رفتارهای تهاجمی 
در آنها نشود، از دكتر فاطمه كریم وند، دكتری علوم ارتباطات 
اجتماعی، مدرس دانشگاه و مهارت های ارتباطی درباره این 

مهارت ها و چگونگی كسب آنها پرسیده است.

ورزش صورت یكــی از بهتریــن راه ها برای جوان و شــاداب 
نگه داشتن پوست صورت است. ورزش صورت زحمت چندانی 
ندارد و وقت زیادی هم نمی گیرد. در حالی  كه بسیاری از ما از این 
حقیقت آگاهیم، كمتر كسی به ورزش صورت اهمیت می دهد.

تقویتنقاطمشكلساز
معموال بخش پایینی صورت زودتر از دیگر قسمت ها دچار 
افتادگی و شل شدگی می شود. این تمرین به تقویت این بخش 
از صورت كمك می كند. با بند انگشتان اشاره و میانی همراه با 
روغن ماساژ مناسب، خط آرواره را از گونه ها به سمت گوش ها 
مالش دهید. ابتدا بند انگشــتان را در گوشه آرواره بگذارید، 
سپس پوست را به باال و به سمت گوش ها بكشید. این حركت 
با تكرار، به كشیده شدن پوست به سمت باال كمك می كند.

اكنون به  آرامی آرواره پایینی را رها كنید. آرنج ها را روی میزی 
بگذارید و بخش باالیی استخوان گونه ها را به دست ها تكیه 
دهید. سنگینی سر را روی دست ها بیندازید و بگذارید سرتان 
آرام بگیرد. آرواره را همچنان باز و رها نگه دارید. برای ۱۰ثانیه 

یا بیشتر این حالت را حفظ و سپس حركت را تكرار كنید.

قوامدهندهصورت
این حركت به ویژه در میان بازیگرها بسیار پرطرفدار است، 
چون همــه ماهیچه های صــورت را درگیر می كنــد. ابتدا 
ماهیچه های صورت را رها كنید سپس، هم به آرامی و هم با 
صدای بلند این حروف را تلفظ كنید: A، E، I، O و U. نكته 
این است كه برای تلفظ حروف، بهتر است دهان را به تمامی 
باز كرده و تا جایی  كه می شود ماهیچه ها را درگیر كنید. اگر 
به اندازه كافی روی هر حرف تأكید كنید، متوجه می شوید كه 

همه ماهیچه ها، از سینه تا گونه ها، به  كار گرفته می شوند. 

كششیوگا
برای انجام این تمرین، انگشتان اشاره را در دهان فرو كنید. 
آنها را روی لپ ها حركت دهید تا به جایی برســید كه كام و 
گونه ها به هم متصل  شوند. اكنون با فشار انگشتان را به پایین 
و به سمت آرواره پایینی بچرخانید. این كار باعث كشش و رفع 

تنش در ماهیچه های خسته صورت می شود.

كششچشم
با انگشتان اشاره  روی ابروها را پوشــانده و آنها را باال ببرید. 
همزمان چشم ها را ببندید و جمع كنید. آهسته تا ۳ بشمارید 
و سپس چشم ها و ابروها را رها كنید. این تمرین به طراوت 
پلك ها و درمان پف زیر چشم هم كمك می كند.با این تمرین، 
نقاط فشار تحریك شده، جریان خون افزایش می یابد و مواد 

مغذی بیشتری به پوست صورت می رسد.

مقايسه نكنيد
برای اینكه 

فرزندان تان را با 
كودكان دیگر مقایسه 

نكنید، دالیل زیادی 
وجود دارد. این 

مقایسه چه با خواهر 
و برادرهای او باشد 

و چه با بچه یكی 
از آشنایان، باعث 

می شود اعتمادبه نفس 
آنها خدشه دار شده و 
فرد احساس حقارت 

كند. شما با این كار 
هم بذر دشمنی را 

میان بچه ها كاشته اید 
هم سبب می شوید 
كه فرزند شما دچار 

وندالیست شده و 
دست به شیطنت ها 

یا خرابكاری هایی 
بزند كه آینده اش 
را تحت تأثیر قرار 

می دهد
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شهر بانه از نظر رونق اقتصادی، جایگاه باالیی در استان كردستان دارد.  از گذشته چرخ گاری چی های 
بانه چرخ زندگی مردم را نیز به حركت در مي آورد. با این خانه نشیني این چرخ مي چرخد اما سخت.

عكس :   فارس، بختیار صمدی

راهنما

 ورزش صورت برای جلوگیری از
پیری پوست

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

بعد پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاییم.
برای همین، اگر نگاه و دیدگاه خاصی دارید... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد یا اعتراضی دارید... اگــر فكر می كنید كه باید توجه 
جامعه یا مسئوالن را به نكته یا موضوعی جلب كنید... اگر 
پیشنهاد مشخصی برای حل مشكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و...  نظر موافق یا 
مخالف دارید، آستین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا 
اتوبوس نشسته اید یا در جمع و محفل دوستانه یا خانوادگی 
مشغول گپ وگفت هستید، یا روی مبل و جلوی تلویزیون 
و یا حتی توی تختخواب لم داده ایــد، آنچه را در ذهنتان 
می گذرد و می خواهیــد آن را برای دیگران به اشــتراك 
بگذارید، در قالب یك متن كوتاه بنویسید و برای ما پیامك 
كنید، بقیه خوانندگان روزنامه و مردم و همینطور مسئوالن، 
این نظرات و دیدگاه ها را ببینند و بدانند و بخوانند و شاید 
همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك حركت تازه و مؤثر شود.

ادب و اخــاق اجتماعی، همان گذرنامه یــا مجوز ورود و 
انتشار دیدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خیلی روی 
آن تأكید داریم و مطمئنیم كه شــما هم به آن باور دارید 
و موقعیت ما را در انتشار آنها درك می كنید! اتفاقا همین 
ادب و اخاق است كه راه را برای رسیدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رســاندن این نظرات، دیدگاه ها و 
ایده های شما به دیگران با هم همدست شویم؛ مهم همین 
بزرگراه یكطرفه اســت، البته این بار از پایین به باال؛ بدون 
توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای این همراهی، با نظرات و 
دیدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می كنیم، اما 
قرار نیست در این نقطه متوقف بمانیم؛ فكرهای دیگری هم 
داریم و بنا داریم كه خیلی زود با طرح موضوع های هفتگی، 
جای شما را خیلی بیشتر از قبل در صفحات روزنامه باز كنیم 
و از صحبت ها و نظرات و دیدگاه های شما صفحه ای را شكل 
بدهیم كه متعلق به خود شماست و قرارنیست پای مسئولی 
به آن باز شــود!  برای گرفتن نظرات و پیام های شما یك 
شماره تلفن همراه و نام كوچكتان كافی است. البته ما چند 
عدد میانی آن شماره را ستاره دار می كنیم تا فقط خودتان 

بدانید و بس... بدون نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویسید...  قرار هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... 

ُرك و راست
پیامگیر مــا با شــماره 09023828491 در تمام 
طول شــبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و 

دیدگاه های شماست.

رُك 

بازار تجریــش همواره از 
تجاری  مراكز  مهم ترین 
پایتخت و ایــران بوده 
است. این بازارنیز همانند 
ســایر اماكن مشابه، در 
طول سال ها تغییر كرده 
است. در عكس نمایی از 
این بــازار در اوایل دهه 

هفتاد را می بینید.

منتقد هنرمند باش
همشهری روش های درست انتقاد والدین از كودك را بررسی كرده است

حمیدرضا بوجاریان
خبر نگار

تنبيه كنید اما متناسب 
باید توجه داشــت كه وقتی به هر رفتاری دقت شود، آن را تقویت كرده ایم. 

اگر به رفتار مطلوب یا نامطلوب از طــرف فرزندتان توجه نكنید آن رفتار از بین 
می رود اما اگر به رفتاری مطلوب یا نامطلوب توجه كنیم، تقویت می شود. برای كنترل و 

مدیریت رفتار كودكان، باید این كار را با اقتدار انجام دهید. كنترل نباید خودخواهانه یا ناشی 
از زور و سلطه جویی باشد. فراموش نكنید هدف، رسیدن به كیفیت بهتر در زندگی است؛ بنابراین نباید 

سختگیری های بی مورد داشته باشید. مجازات هایی هم كه برای بدرفتاری كودكان درنظر گرفته می شود باید منطقی و متناسب با بدرفتاری 
او باشد. قبل از اینكه مجازاتی اعالم شود باید دقیقًا بررسی شود. تحقیقات نشان می دهند كه كودكان نسبت به بعضی رفتارهای خشك و 
خشن مقاوم می شوند. به عبارت دیگر آنها پس از مدتی نوعی مصونیت و ایمنی پیدا می كنند زیرا مجازات مانند دارویی است كه استفاده نابجا 

از آن، تأثیرش را از بین می برد. حتمًا مطمئن شوید عواقبی را كه درنظر گرفته اید تأثیر خود را بر جای خواهد گذاشت.

كلیدهای موفقیت ارتباط با 
فرزند

اگر دنیای كودكان را یــك صندوق پر از قفــل بدانیم، 
می توان با اســتفاده از كلیدهای مســئولیت دادن، صبر و 
حوصله، مقایسه نكردن فرزند با دیگری، احترام به تفاوت های 
فردی كودك با دیگران، همبازی شــدن با كودك، نداشتن 
حساسیت بیش از اندازه  به این صندوق ورود كرد.اگر بتوانیم 

این كلیدها را كه هر كدام دنیای دیگری دارند به درستی برای 
كودكان به كار ببریم مشاهده و تقلید و تكرار و عادت به درستی 

شــكل می گیرد. در غیراین صورت هــر جایی آن را 
نادرست به كار بگیریم می تواند عواقب بدی 

در پی داشــته باشد.

یاد دادن به جای تنبیه 
باید توجه داشــت فقط وقتی رفتار ناخوشایند 

كودك كمتر می شــود كه او در واقع مجازات شده 
است. شــیوه كار ما می تواند به گونه ای درمان تلقی 
شود؛ یعنی اگر رفتار كودك بهبود پیدا كرد می فهمیم 
روش ما مؤثر و مفید بوده است اما اگر رفتار نامطلوب او باز 
هم ادامه داشت متوجه می شویم باید تغییری در رفتار خود 
حاصل كنیم. برای این كار، باید تغییر رفتار را  از خودمان شروع 

كنیم. به این معنی كه رفتار درست خود را در مقابل نگاه كودك 
قرار دهیم و به او نشــان دهیم كه رفتارمطلوب چیست. با 

این روش، فرزند یاد می گیرد رفتار درستی داشته 
باشد و از رفتارهای غلط خود دست 

می كشــد.

دوست 
فرزندتان باشید 

انتقاد كردن از فرزندان با بزرگ تر شــدن آنها، 
شكل و شمایل تازه ای پیدا می كند. والدین این را 

بدانند كه وقتی فرزندشان سواد خواندن و نوشتن 
پیدا كرد، از شنیدن نصیحت بیزار می شود. كاركرد 

انتقاد رو در رو در این ســنین فایده ای ندارد و حتی 
می تواند منجر به بروز رفتارهای ناهنجار دیگری در فرزند 

شود. در چنین شرایطی باید از روش یادداشت نویسی استفاده 
كرد. مثال وقتی مادران می خواهند از منزل خارج شــوند، مدام به 

بچه ها گوشزد می كنند كه چراغ ها را خاموش یا زیرگاز را كم كنید. 
بچه ها معموال این توصیه ها را از یاد می برند و به آن توجه نمی كنند. 
این مسئله می تواند منجر به بیان انتقاد جدی از آنها شود. به جای 
چنین توصیه هایی، قرارگذاشــتن و بیرون رفتن با فرزند، 
خریدكردن، سینمارفتن هم از دیگر روش هایی است كه 
با استفاده از فرصت آن می توانید نقدهای خود را از 
عملكرد فرزند نه به عنوان پدر یا مادر بلكه به عنوان 
یك دوست با او مطرح كنید. مطمئن باشید این 
روش خیلی بهتر از انتقاد تنــد و تیز از فرزند 

جواب می دهد و ریسك تكرار دوباره خطا 
از سوی او را به حداقل می رساند.

خصوصی 
انتقاد كنید نه عمومی 

عادت بسیار بدی كه برخی بزرگساالن دارند این است 
كه اگر كودكشــان در جمع مرتكب خطایی شد، بالفاصله او 

را در حضور دیگران مورد ســرزنش قــرار داده و با فرزند برخورد 
می كنند. این را بدانید خرد كردن كــودك درجمع، بدترین اتفاقی 

اســت كه می تواند بین والدین و فرزند رخ دهــد. بهترین روش این 
است كه اگر فرزند در جمعی كار خطایی كرد، او را بدون اینكه دیگران 
متوجه شوند به اتاق دیگری منتقل كرده و به شكل خصوصی از رفتار 
كودك انتقاد كنید. در بیان انتقاد سعی نكنید خطا را بزرگ نمایی 

یا كوچك نمایی كنید. پیام تان را به كودك به گونه ای منتقل 
كنید كــه او را از اشــتباه بــودن كارش مطمئن كند.

انتقاد را به تأخیر 
بیندازیم

واكنش های ما به رفتارهای نامناســب فرزند واكنش زاســت. 
این واكنش طبیعی اســت اما باید همیشــه از خودمان بپرسیم آیا 

االن بهترین زمان و مكان اســت كه از فرزند انتقاد كنیم؟ وقتی فرزند 
شما كار اشتباهی می كند منتظر واكنش انتقادآمیز شماست بنابراین 
گارد دفاع از خود را شــكل می دهد و آماده مبارزه است. در این شرایط 
كودك صدای شما را نمی شنود و تنها از خودش دفاع می كند. گاهی 

بهتر اســت منتظر بمانیم تا وضعیت عادی شود. بعداً می توان با 
كودك منطقی صحبت كرد. كودك در این زمان هم حرف 

والدین را می شنود و هم با آرامش به آن فكر می كند 
و با ایــن روش خــود از عملكرد خویش 

انتقاد خواهــد كرد.

حسن جویی كنید 
نه عیب جویی 

باید خلق و خوی كودك خود را بشناسید و وارد دنیای او 
شوید. ممكن است كودك در مقابل تشریح دالیل كار بدی 
كه انجام داده، شروع به توجیه كردن كند. در این حالت نباید 
از كوره دربروید و او را تنبیه كنید. در این شرایط باید به حربه 
حسن جویی متوسل شــده و از كارهای خوب كودك تان كه در 
طول روز به آن دست زده است، تعریف كنید. در این شرایط كودك، 
ذهن آماده تری برای پذیرش پیام های شما پیدا می كند و از توجیه 

اشتباه خود دست می كشد. بعد از این مرحله، با كودك صحبت كنید و 
بپرسید كه به چه دلیلی كار بدی انجام داده است و فكر می كند به ازای آن 

باید با او چه برخوردی شود؟ با همفكری او برخوردی را انجام دهید كه 
كودك بداند كار اشتباهش می تواند منجر به بروز سختی یا 

محرومیت از برخی عالقه مندی هایش  شود.

مقایسه كودك ؛ خنجری 
به قلب 

والدین بسیاری هستند كه وقتی می خواهند از فرزند خود انتقاد كنند 
از حربه مقایسه فرزند با فرزند دیگر یا هم سن و ســاالن او در فامیل استفاده 

می كنند. مقایسه كردن بچه ها، بدترین نوع انتقاد كردن از عملكرد اوست. مقایسه 
كردن كودكان آســیب های روحی جدی به آنها وارد می كند. از بین رفتن اعتماد به 

نفس كودك و ایجاد خشــم و كینه در دل مهربان آنان نتیجه تلخ این رفتار 
نادرست والدین است. برای اینكه فرزندان تان را با كودكان دیگر مقایسه 

نكنید، دالیل زیادی وجود دارد. این مقایسه چه با خواهر و برادرهای 
او باشد و چه با بچه یكی از آشنایان، باعث می شود اعتمادبه نفس 

آنها خدشه دار شده و فرد احساس حقارت كند. شما با این 
كار هم بذر دشمنی را میان بچه ها كاشته اید هم سبب 
می شوید كه فرزند شــما دچار وندالیست شده و 
دست به شــیطنت ها یا خرابكاری هایی بزند 
كه آینده اش را تحت تأثیر قرار می دهد.

انتقال پیام
 بدون دعوا 

انتقاد سازنده خوب اســت اما نقد مثبت برای بزرگسال و 
كودك همیشه خوب تر اســت. باید این را بدانید كه انتقاد كردن 

كار ساده ای نیســت و روش های خاص خود را دارد. در انتقاد از كودك 
نمی توانید از روش هایی كه برای بزرگساالن استفاده می كنید، بهره بگیرید. انتقاد 

از كودك نباید از خود او باشد بلكه، باید از رفتار او انتقاد شود. باید پیام خود را به مخاطب به 
شكل صریح و شفاف منتقل كنیم. اگر در دوران كودكی به بچه دالیل را بگوییم او یاد می گیرد 
كه كار اشتباهی انجام ندهد. به عنوان نمونه، كودك میوه ای را نُشسته برمی دارد و می خواهد 
آن را بخورد. به جای اینكه با تشر زدن به كودك بگویید چرا میوه را نُشسته برداشته، بهتر 

است دالیل شستن میوه را برای او تشریح كنیم تا كودك بفهمد چرا باید میوه را بشوید. 
متأسفانه بسیاری از والدین با این روش تربیتی آشنایی ندارند و تصور می كنند 

تشریح موضوع كار بیهوده ای اســت. به این علت والدین تالش می كنند 
ساده ترین راه كه در برخی موارد بدترین راه است برای انتقال پیام 

خود اســتفاده كنند. تنبیه یكی از این روش ها و البته 
بدترین راه برای تربیت فرزند اســت.

مؤاخذه؛ 
دشمن عزت نفس 

عزت نفس یعنی قضاوتی كه خودم نسبت به خودم دارم و 
احساسی كه خودم نسبت به خودم دارم. این پدیده را از كودكی 

یاد می گیریم. اگر پدر و مادر با فرزنــد خود، خوب برخورد كنند آن 
كودك با عزت به نفس خوبی تربیت شــده و بزرگ می شود. كودكان از 

36ماهگی به دنبال این هستند كه بدانند كه آیا به اندازه كافی بچه خوبی 
بوده اند یا نه؟ كودك می پرسد من خوشگل هســتم یا نه؟ اینكه چگونه به 
سؤاالت فرزند پاسخ درستی بدهیم، سبب می شود عزت نفس در او ساخته 
شود. اما اگر رفتارها نادرست باشد و والدین به دلیل پرسیدن این سؤال ها 
بچه را مورد مؤاخذه قرار دهند، كودك احساس ناتوانی كرده و استمرار 

این حالت می تواند منجر به بروز افســردگی در او شــود. اكنون 
شاهد هستیم بسیاری از والدین به دلیل نداشتن عزت نفس 

ناشی از ترس تنبیه در دوران كودكی، برخوردهای 
بدی بــا فرزنــدان خــود می كنند.
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گوشــی قدیمی اندروید شــما به كمك نیاز دارد؟ شــاید 
به خاطر حجم عكس ها و برنامه های اضافی، ُكند شده است. 
گوشی شما خیلی زود باتری خالی می كند یا اینكه شما به 
دســتگاه تان كم توجهی می كنید؟ خبر خوب این است كه 
می توانید گوشی خود را نجات دهید. با كمی كار و حوصله به 
خرج دادن، می توانید گوشی اندروید تنبل خود را به  اندازه 
كافی، تازه و سرحال كنید تا حداقل كمی بیشتر در كنار هم 
باشید. سایت پی سی ورلد، 7روش را معرفی كرده تا بتوانید 

گوشی قدیمی خود را كمی جوان تر و چابك تر كنید.

گوشی خود را به طور مرتب ری استارت كنید بیایید از یك كار ساده شروع كنیم. ممكن است 1
چندان در مورد ری اســتارت گوشی خود فكر 
نكنید، مگر اینكه یك آپدیت داشته باشید، اما مثل كامپیوتر 
شخصی، این كار می تواند خیلی از مشكالت گوشی بدحال 
شما را رفع كند. یك ری استارت ساده 30ثانیه ای می تواند 
با خالی كردن حافظه، حذف برنامه ها و فرایندهای زمینه ای 
)كش( و غیرفعال كردن اپلیكیشن های فعال، سرعت گوشی 
را بیشتر كند. حتی اگر شما به شكل كامال وظیفه شناسانه ای، 
اپلیكیشن هایی را كه اخیرا اســتفاده كرده اید هم ببندید، 
ممكن اســت آنها هنوز روی بعضی از حافظه های رم قرار 

داشته باشند.

آپدیت های اندروید را بررسی كنید هرچند گوشــی های پیكسل و نكسوس به طور 2
خودكار آپدیت می شوند، اما بیشتر گوشی ها این 
كار را نمی كنند. بسته به تنظیمات شما، حتی ممكن است 
یك نوتیفیكشن دریافت نكنید كه به شما بگوید آپدیت ها 
موجود است. بنابراین شــما باید مطمئن شوید كه گوشی 
شما با جدیدترین تغییرات امنیتی، آپدیت و باگ ها برطرف 
شده است. صفحه آپدیت سیستم یا نرم افزار عموما در بخش 
تنظیمات قرار دارد. بسته به  مدت زمانی كه شما آپدیت ها 
را انجام داده اید، ممكن است چندین آپدیت در انتظار شما 
باشد. بنابراین پس از انجام آپدیت، دوباره آنها را بررسی كنید.

اپلیكیشن های بدون استفاده را حذف كنید از آنجا كه بسیاری از اپلیكیشن ها از دید ما مخفی 3
می مانند، به راحتی می توان ده ها بازی و برنامه 
استفاده نشده را از بخش اپلیكیشن ها حذف كرد. اگر گوشی 
شما 128گیگابایت فضای ذخیره داشته باشد، خوب است، 
اما اگر 32گیگابایت یا كمتر از آن داشته باشید، فضای آزاد 
شما به سرعت می تواند پر شــود. دقیقا مانند یك كامپیوتر 
شخصی، اگر در حال مقاومت در برابر محدودیت گوشی خود 
هستید، احتماال وظایف مهم سیستم، آنگونه كه الزم است 
اجرا نخواهند شــد. بنابراین به اپلیكیشن های گوشی خود 
نگاهی بیندازید و از هر اپلیكیشنی كه مدت هاست استفاده 

نكرده اید، خالص شوید.

فایل هــای حجیــم را بــه كارت حافظه یا  Google Drive منتقل كنید4
اگر تعداد اپلیكیش های شما كم است، هنوز هم 
می توانید فایل هایی را در گوشی خود پیدا كنید كه فضای 
باارزش شما را اشغال و گوشی شــما را ُكند كرده اند، مثل 
موسیقی، فیلم و عكس. اگر نمی خواهید آنها را كامال حذف 
كنید، می توانید آنها را در خارج از گوشــی خود و در گوگل 
درایو ذخیره كرده یا به كارت حافظه منتقل كنید. كافی است 
به بخش Files یا My Files )در گوشــی های سامسونگ( 

بروید تا حجیم ترین فایل های خود را پیدا كنید.

نمایشگر را دوباره تنظیم كنید احتماال هنگام خرید گوشی خود، صفحه نمایش 5
خود را آنگونه كه میلتان بوده، تنظیم كرده اید، 
اما ممكن است ارزش دوباره نگاه كردن به آن را داشته باشد. با 
چند ترفند، می توانید عمر باتری گوشی خود را طوالنی كنید:

  فعال كردن حالت تاریك: اگر گوشــی اندروید شما 
دارای صفحه OLED است، استفاده از حالت تاریك، در واقع 
عمر باتری را افزایش می دهد، زیــرا از انرژی كمتری برای 

روشنایی صفحه استفاده می كند.
  كاهش وضوح صفحه نمایش: ماننــد مانیتورهای 
PC، بسیاری از گوشی ها گزینه ای برای ایجاد وضوح كمتر 
در تنظیمات Display دارند كه این كار تأثیر فوری بر عمر 
باتری خواهد داشت. از آنجا كه صفحه نمایش بسیار كوچك 

است، شما نمی توانید تفاوت چندانی احساس كنید.
  صفحه نمایش همیشــه روشن را خاموش كنید: 
اینكه می توانیم یك نگاه كوتاه به گوشــی خود بیندازیم تا 
نوتیفیكیشن های دریافتی و ساعت را ببینیم، خوب است، اما 
صفحه نمایش همیشه روشن می تواند قاتل یك باتری باشد.

حالت Lite را در كروم روشن كنید اگر به مدت طوالنی در انتظار بارگذاری صفحات 6
وب هســتید، ممكن است گوشــی شما برای 
پردازش سریع داده ها تقالی زیادی بكند. خوشبختانه كروم 
یك راه حل دارد. به قسمت تنظیمات داخل اپلیكیشن بروید 
و اسكرول كنید تا حالت Lite را ببینید. روی آن ضربه بزنید 

و كلید را فعال كنید تا صفحات سریع تر بارگذاری شوند.

بازگشت به تنظیمات كارخانه را اجرا كنید تنها راه برای اطمینان از اینكه یك اپلیكیشــن 7
یا پردازش نامناســب كش، گوشی شما را ُكند 
نكرده، پاك كردن همه داده های شماست. برای این كار، اول 
مطمئن شوید كه بك آپ گرفته اید. پس به قسمت تنظیمات 
بك آپ بروید و برای آخرین بار دوباره بك آپ بگیرید، سپس 
گزینه تنظیم مجدد را پیدا كنید، به آن ضربه بزنید و تأیید 

كنید تا گوشی شما دوباره ری استارت شود.

7روش برای سرحال كردن 
گوشی های قدیمی

ری استارت مرتب، آپدیت سیستم عامل و 
فعال كردن حالت Lite در كروم می تواند گوشی 

شما را تاحدودی چابك كند
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آپدیت

ضرورت آپدیت
صفحه آپدیت 

سیستم یا 
نرم افزار عموما 

در بخش 
تنظیمات قرار 
دارد. بسته به 

 مدت زمانی كه 
شما آپدیت ها 

را انجام داده اید 
ممكن است 

چندین آپدیت 
در انتظار شما 

باشد. بنابراین 
پس از انجام 

آپدیت، دوباره 
آنها را بررسی 

كنید

 انتخاب مناسب
اپالی برد به 
دانشجویان 
بین المللی كمك 
می كند تا از یك 
بستر واحد، 
دانشگاه ها و 
دانشكده های 
سراسر جهان را 
جست وجو كرده 
و چندتایی را كه 
مناسب است، 
انتخاب كنند. این 
شركت به دنبال 
این است كه 
یك اپلیكیشن 
كاربردی 
كارشناسی در 
حوزه دانشگاه 
برای دانشجویان 
بین المللی باشد و 
به عنوان یك بازار 
در این خصوص 
فعالیت كند

استارتاپ آموزشی 3برادر ایرانی 
چطور یونیكورن شد؟

نتایج یك تحقیق در كانادا نشان می دهد كه در روزهای همه گیری بیماری 
كووید-19، استارتاپ های فناوری آموزشی به اوج سود آوری رسيده اند

جهان روزهای سختی را در بحران كرونا سپری می كند اما در 
البه الی تمامی گرفتاری های به وجود آمده، برخی استارتاپ ها 
توانسته اند مسیر توســعه خود را تداوم بخشــیده و سرمایه 
هنگفتی را به دست آورند، ازجمله این استارتاپ ها می توانیم 
به استارتاپ »اپالی برد« )ApplyBoard( اشاره كنیم كه در 
روزهای همه گیری بیماری كووید-19، توانست خود را به عنوان 
یك استارتاپ یونیكورن یا تك شاخ معرفی كند. زمانی كه ارزش 
یك استارتاپ به بیشتر از یك میلیارد دالر برسد اصطالحا به آن 

یونیكورن یا تك شاخ گفته می شود.

شروع كار
به گزارش همشــهري، این اســتارتاپ كانادایی را برادران 
ایرانی بصیری راه اندازی كرده اند. آنها بــرای ادامه تحصیل 
قصد عزیمت بــه كانادا را داشــتند كه در ایــن راه متحمل 
مشقت های بسیاری ازجمله پذیرش دانشگاهی و اخذ ویزای 
تحصیلی شدند ولی به هرحال توانستند این كار را انجام دهند. 
این 3برادر كه با ســختی ویزای تحصیلی كانادا را به دســت 
آورده اند، تالش كردند تا فرصت تحصیل در سطح بین المللی 
را یكپارچه تــر كنند. بنابراین آنها در سال2015اســتارتاپ 
اپالی بُرد را در یكــی از گاراژهای دانشــگاه واترلو راه اندازی 

كردند.
به گزارش وب سایت تك كرانچ، این استارتاپ از زمان تاسیس 
خود تا به امروز به دانشجویان بین المللی برای گرفتن پذیرش 
از دانشگاه های مختلف كمك كرده است و همچنان این راه 
را با قدرت ادامه می دهد. این سایت در مدت 5سال فعالیتش 
به بیش از 100هزار دانشــجو از 110كشــور دنیا برای اخذ 
پذیرش از دانشــگاه ها كمك كرده و طبق گفته های مقامات 
آن، اپالی بُرد در ســال2019میالدی بیش از 300میلیون 
دالر درآمد كسب كرده است. این اســتارتاپ درحال حاضر 
۴00كارمند دارد و برای توسعه كارهایش، به دنبال استخدام 

100نفر نیروی جدید نیز هست.

ورود سرمایه جدید
این اســتارتاپ كه دفتر مركزی آن در اونتاریــو قرار دارد، 

اخیرا اعالم كرده اســت كه با به دســت آوردن یك سرمایه 
75میلیون دالری و ارزش 1/5میلیــارد دالری جدیدترین 
تك شاخ در استارتاپ های فناوری آموزشــی شده است. با 
این ســرمایه گذاری دیگر مسجل شــده كه استارتاپ های 
فناوری آموزشــی در بحــران ویروس كرونا نیــز می توانند 
ســودآور بوده و همچنان ســرمایه جمــع آوری كنند. این 
موضوع نتایج یك تحقیق مفصل در این خصوص بوده است؛ 
تحقیق درباره اینكه استارتاپ ها چه سود و زیانی در دوران 
همه گیری بیماری كووید-19داشته اند كه در پایان، وضعیت 

استارتاپ های فناوری آموزشی بهتر از سایرین ارزیابی شد.

بحران كرونا و رشد آموزش آنالین
بارها نوشته ایم كه شیوع بیماری كووید-19و خانه نشینی 
بسیاری از مردم باعث شده تا آنها به فضای مجازی هجوم 
بیاورند و در این میان بســیاری نیز خواهان یادگیری و 

آموزش بوده اند. 
بــرای همیــن رشــد قابــل مالحظــه ای در ترافیك 
اســتارتاپ های آموزشی مشاهده شــده است. مقامات 
استارتاپ اپالی برد از رشــد 200درصدی تجارت شان 
در ایام شــروع ویروس كرونا خبر داده اند كه این طبیعتا 
با رشد درآمد و همچنین تمایل به سرمایه گذاری در این 
استارتاپ روبه رو بوده است. طبیعتا پذیرش دانشگاهی و 
ثبت نام برای دانشــجویان بین المللی زمان بر است و این 
ایام فرصت بسیار خوبی اســت تا دانشجویان مختلف در 
سراسر دنیا برای ثبت نام در دانشــگاه مورد عالقه خود 
اقدام و مراحل مختلف آن را از منزل و در فضای مجازی 

یك به یك سپری كنند.

اهداف مهم استارتاپ
اپالی بُرد، 2هدف اصلی را در كارهای خود دنبال می كند؛ 
نخست اینكه این شركت به دانشجویان بین المللی كمك 
می كند تا از یك بســتر واحد، دانشگاه ها و دانشكده های 
سراســر جهان را جســت وجو كرده و چندتایــی را كه 
مناسب است، انتخاب كنند. درست مشابه نحوه استفاده 

دانشجویان آمریكایی كه از اپلیكیشن هایی برای انتخاب 
و ثبت نام در دانشــگاه اســتفاده می كنند، اپالی برد هم 
به دنبال این است كه یك اپلیكیشن كاربردی كارشناسی 
در حوزه دانشــگاه برای دانشــجویان بین المللی باشد و 
به عنوان یك بــازار در این خصوص فعالیــت كند. البته 
اســتفاده از برنامه رایگان است. دوم، سوی دیگر فعالیت 
استارتاپ بوده كه همكاری با دانشگاه ها و دانشكده هاست. 
این استارتاپ از معرفی دانشجو به دانشگاه ها درآمد كسب 
می كند. در اصل، آنها یك واسطه حرفه ای بین كسانی كه 

قصد تحصیل دارند و مراكز آموزش عالی هستند.

شاخصه
بیشتر استارتاپ های تك شــاخ فناوری آموزشی دنیا در 
فضای »كســب و كار به مصرف كننده« )B2C( فعالیت 

 می كننــد. نمونه این مدل، اســتارتاپ های آموزشــی
 Udemy و Duolingo هستند كه فقط به مصرف كننده 
كه همان كسانی هستند كه برای یادگیری و آموزش به  
این اســتارتاپ ها مراجعه كرده اند، خدمات می دهد. اما 
 )B2B( »اپالی برد در مدل »كسب و كار به كسب و كار
نیز عمل كرده و از این راه درآمد بسیار خوبی را نیز كسب 

كرده است.

سرمایه گذاران
رانــد اخیــر ســرمایه گذاری در اســتارتاپ اپالی برد 
توســط شــركت درایو كپیتال انجام شــد، اما از دیگر 
شــركت كنندگان در این رانــد می توانیم به شــركت 
ســرمایه گذاری كانادا فیدیلتی و بانك توســعه تجارت 

كانادا هم اشاره كنیم.

... و اگر واكسن نيايد
                    همه در انتظار كشف و تولید واكسن كووید-19 هستند، اما اگر دانشمندان مانند

                                    ایدز، در این زمینه  هم موفق نشوند جهان چه اوضاعی خواهد داشت؟

امیدواری دانشمندان
اكثر كارشناسان اطمینان دارند كه واكسن كووید-19 در نهایت 
تولید خواهد شد. زیرا ویروس كرونا برخالف بیماری های قبلی 

مانند HIV و ماالریا به سرعت جهش نمی یابد.

بسیاری، ازجمله آنتونی فائوچی، مدیر انستیتو ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریكا می گویند كه ممكن است تولید 
این واكسن طی یك سال تا 18 ماه اتفاق بیفتد. چهره های 
دیگر، مانند كریس ویتیتی، یكی از مقامات ارشد بهداشتی 
انگلیس در آن ســوی طیف این نظرات قرار دارند و اظهار 

می كنند كه یك سال ممكن است خیلی زود باشد.
با این حال، حتی اگر واكسن تولید شود، برخورداری از آن در 
هریك از این بازه های زمانی می تواند یك شاهكار باشد كه 

پیش از این اتفاق نیفتاده است.
پیتر هوتز، رئیس دانشــكده ملی طب گرمسیری در كالج 
پزشكی بیلور در هیوستون می گوید: ما هیچ وقت یك واكسن 
را در طول یك سال تا 18 ماه تولید نكرده ایم. این به این معنا 
نیســت كه غیرممكن اســت، اما اگر این اتفاق بیفتد، یك 

دستاورد واقعا قهرمانانه خواهد بود. بنابراین ما به 2نقشه الف 
و ب نیاز داریم؛ نقشه الف همان تولید واكسن است و نقشه 

ب استفاده از روش های دیگر درمانی است.

وقتی واكسن ها كار نمی كنند
مارگارت هكلر، وزیر بهداشــت، درمان و خدمات انســانی 
آمریكا در ســال198۴ در یك كنفرانــس مطبوعاتی در 
واشنگتن دی ســی اعالم كرد كه دانشــمندان با موفقیت 
ویروسی را شناسایی كرده اند كه بعدا با عنوان HIV شناخته 
شد و پیش بینی كردند كه یك واكسن پیشگیرانه طی 2سال 

برای آزمایش آماده می شود.
تقریبا با گذشت ۴دهه و مرگ 32میلیون نفر، جهان هنوز در 

انتظار واكسن HIV است.
این جســت وجو در دهه1980 پایان نیافت. بیل كلینتون، 
رئیس جمهور آمریكا در سال1997 كل آمریكا را به چالش 
كشید تا طی یك دهه یك واكسن تولید شود. 1۴سال پیش، 
دانشــمندان گفتند كه ما هنوز حدود 10سال با تولید این 

واكسن فاصله داریم.
پائول اوفیت، متخصص اطفال و بیماری های عفونی می گوید: 
آنفلوآنزا می تواند ماهیت خود را هر سال تغییر دهد، به طوری 
كه عفونت طبیعی یا ایمن سازی سال قبل، می تواند شما را 
در سال بعد آلوده نكند و نوع دیگری از آنفلوآنزا شما را درگیر 

بیماری كند.
او ادامه می دهد: این جهش در شما ادامه می یابد و سیستم 

ایمنی بدن شما را فلج می كند.
بیماری ایدز مشكالت بســیار ویژه ای دارد اما كووید-19 
تا این حد چموش نیســت و این موضوع باعث می شــود 
كه متخصصان به طور كلی نســبت به پیدا كردن واكســن 

خوش بین تر باشند.
امــا بیماری های دیگــری نیز وجــود داشــته اند كه هم 
دانشمندان و هم بدن انســان را گیج كرده اند. یك واكسن 
مؤثر بــرای تب دنگی، كه براســاس آمار WHO ســاالنه 
۴00هزار نفر را در ســال آلوده می كند، چندین دهه است 
كه پزشكان را درگیر كرده. در سال2017، یك فعالیت در 
مقیاس بزرگ برای پیدا كردن یك واكســن انجام شد كه 
پس از آن مشخص شــد كه باعث بدتر شدن عالئم بیماری 

می شود.
تولید واكسن برای رینو ویروس های رایج و آدنوویروس ها هم 
كه مانند ویروس های كرونا می توانند عالئم سرماخوردگی 

ایجاد كنند، بسیار دشوار بوده است.
نابارو با تشریح روند كند و پرزحمت تولید واكسن می گوید: 
شما در ابتدا امیدهای زیادی دارید، اما ناگهان امیدهای شما 
از بین می رود. ما با سیستم های بیولوژیك سروكار داریم نه با 
سیستم های مكانیكی. به همین علت تولید واكسن به میزان 

واكنش بدن بستگی دارد.
اكنون در دانشگاه آكسفورد انگلستان آزمایش های انسانی 

درحالی كــه میلیاردها نفر در كشــورهای مختلف به علت 
ادامه تعطیلی ها كار خود را از دست داده اند و معیشت شان 
در معرض خطر واقع شــده، دانشــمندان دست به دست 
هم داده اند تا به موفقیتی دســت یابند كه نتیجه آن پایان 

همه گیری ویروس كرونا باشد ؛ یك واكسن.
سی ان ان در گزارش خود نوشته است: اما یك احتمال دیگر 
هم وجود دارد كه بدترین حالت ممكن است؛ هیچ واكسنی 
تولید نشود. در این شرایط مردم به طور مرتب در موقعیتی 
بین امید و ناامیدی زندگی را ادامه می دهند، زیرا راه حل های 
مختلفی كه ارائه می شــوند پیش از آنكه به نتیجه برسند با 

شكست مواجه می شوند.
بنابراین ممكن است مردم به جای نابود كردن كووید-19 
یاد بگیرنــد كه بــا آن زندگی كننــد. اگر بــه توصیه های 
متخصصان عمل شود، شــهرها به آرامی به شرایط عادی 
بازمی گردند و برخی از محدودیت ها حذف می شوند. آزمایش 
و ردیابی فیزیكی در كوتاه مدت به بخشی از زندگی ما تبدیل 
خواهد شد و در بسیاری از كشورها یك دستورالعمل ناگهانی 
برای خودقرنطینگی در هر زمان ممكن اســت اجرا شود. 
ممكن است درمان ها توسعه یابد، اما شیوع این بیماری هنوز 
هم می تواند هر ســال اتفاق بیفتد و آمار جهانی مرگ ومیر 

مسیر صعودی را طی كند.
سیاستمداران به ندرت درباره این موقعیت صحبت می كنند. 
آنها عموما به شــكلی خوش بینانه در مــورد آزمایش های 
انســانی واكســن كه اكنون در حال انجام است، صحبت 
می كنند. اما این احتمال از سوی بســیاری از كارشناسان 
جدی گرفته شــده اســت، زیرا قبال چندین بار این اتفاق 

افتاده است.
دیوید نابارو، استاد بهداشت جهانی در كالج سلطنتی لندن 
كه به عنوان نماینده ویژه ســازمان بهداشــت جهانی برای 
بیماری كووید-19 هم فعالیت می كنــد، می گوید: برخی 
ویروس ها وجود دارند كه ما هنوز واكسنی برای آنها نداریم. 
ما نمی توانیم یك فرض مطلق را تصور كنیم كه یك واكسن 
قطعا تولید می شود یا اگر تولید شــد، از همه آزمایش های 

اثربخشی و ایمنی سربلند بیرون می آید.
او می گوید: كامال ضروری اســت كه همــه جوامع خود را 
در موقعیتی قرار دهند كه بتواننــد در مقابل ویروس كرونا 
به عنوان یــك تهدید مداوم از خود دفــاع كنند. همچنین 
همه باید در حالی  كه این ویروس در میان ماست، بتوانیم به 

زندگی اجتماعی و فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهیم.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار
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ویژگی های خوب 
 زبان های قدیمی

وقتی متخصصان 
یك زبان جدید 

برنامه نویسی 
می سازند، 
زبان های 

قدیمی را كنار 
نمی گذارند، زیرا 

می خواهند از 
ویژگی های خوب 
زبان های قدیمی 

بهره ببرند و 
موارد نامناسب را 

برطرف كنند

شباهت با 
آنفلوآنزا
شیوع ویروس 
كرونا شباهت های 
اساسی با پاندمی 
آنفلوآنزا دارد، 
مانند آنفلوآنزای 
1918 اسپانیا )طی 
آن 500میلیون نفر 
در سراسر جهان 
مبتال شدند( كه 
این نوع آنفلوآنزا 
را به عنوان یك 
مدل مناسب برای 
مقایسه تبدیل 
می كند

اخیرا محققان آمریكایی گزارشی منتشر كرده اند كه طبق 
آن ویروس كرونا تا ســال 2022 در جهان ماندگار خواهد 
بود. به گزارش بیزینس اینسایدر، گروهی از محققان مركز 
 )CIDRAP( تحقیقات و سیاست های بیماری های عفونی
معتقدند كه شــیوع بیماری كووید-19 ناشی از ویروس 
جدید كرونا تا زمانی كه 60 تا 70درصد جمعیت كره زمین 
نسبت به آن مصون نشــوند پایان نمی یابد كه رسیدن به 
این مصونیت جمعی نیز احتماال بین 18تا 24 ماه به طول 

می انجامد.
این كارشناسان 3سناریو را برای پیشرفت بیماری همه گیر 
ویروس كرونا ارائه داده اند كه بدتریــن حالت در بین این 
3پیش بینی، مــوج دوم و بزرگ تر موارد ابتــا در پاییز و 
زمستان است. نویســندگان این تحقیق گزارش می دهند 
كه این موج احتماال زیادترین موارد ابتا را خواهد داشت و 

بنابراین همه كشورها باید برای آن آماده شوند.
 مایــكل اوســترهولم، نویســنده ایــن تحقیــق و مدیر

 CIDRAP به ســی ان ان می گوید: این بیماری تا زمانی 
كه 60تا 70درصد جمعیت جهــان را مبتا نكند، متوقف 
نمی شــود. این تصور كه به زودی ویروس و بیماری از بین 
می رود، اصا مطابق علوم میكروبیولوژی نیست. اوسترهولم 
و همكارانش مدل های مختلفی را پیش بینی كرده اند كه 
تأثیر ویروس كرونا در آینده را پیش بینی كرده و تحقیق در 
مورد چگونگی شیوع كووید-    19بین افراد را با داده های 
مربوط به بیماری های پاندمیك گذشته را برای رسیدن به 

نتیجه درست مورد بررسی قرار داده است.
شــیوع ویروس كرونا شــباهت های اساســی با پاندمی 
آنفلوآنزا دارد، مانند آنفلوآنزای 1918 اسپانیا )كه طی آن 
500میلیون نفر در سراسر جهان مبتا شدند( كه این نوع 
آنفلوآنزا را به عنوان یك مدل مناسب برای مقایسه تبدیل 

می كند.
هم ویروس آنفلوآنــزاي همه گیر و هم ویروس كووید-19 
هر دو از طریق قطراتی هنگام سرفه یا عطسه از دهان فرد 
آلوده ای كه حتی عائم ندارد، بیرون می ریزد و به فرد دیگر 
منتقل مي شــود. اما حتی اگر آنفلوآنزاي همه گیر الگوی 
خوبی برای پیش بینی چگونگی شیوع بیماری كووید-19 
باشد، متخصصان هنوز هم مطمئن نیستند كه با ویروس 
جدید كرونا چه چیزی در انتظارمان اســت. دلیل این امر 
این است كه ویروس جدید كرونا حتی راحت تر از آنفلوآنزا 
گســترش می یابد. یك فرد مبتا به كرونا می تواند به طور 
میانگین 2تــا 2.5نفر را آلوده كند. نویســندگان گزارش 
می گویند: هیچ گوی بلورینی برای پیش بینی وجود ندارد كه 
به ما بگوید در آینده چه چیزی منتظرمان است و آخر بازی 
برای كنترل این بیماری همه گیر چه زمانی خواهد بود. به 
همین دلیل است كه گروه اوسترهولم 3سناریوی احتمالی 
را در مورد آنچه ممكن است بعد از پایان این موج اول ابتا 

رخ دهد، ارائه كردند.

  ســناریو 1: موج های تكــراری و كوتاه ابتال در 
ماه های تابستان و فراتر از آن 

در این سناریو، به دنبال نخســتین موج شیوع كووید-19 
یك ســری امواج تكراری و كوچك تر در تابستان ماه های 
پس از آن ظهور خواهد كــرد. این امواج كه با موارد ابتای 
كمتری همراه خواهد بود طی دوره یك تا دو ساله ادامه دارد 

و به تدریج در سال 2021 كم می شود.
مولفان خاطرنشــان كردند كه این امــواج كوچك تر در 
مناطقی اتفاق می افتد كه بــا رعایت مقررات ایمنی مانند 
فاصله گذاری اجتماعی و بسته بودن مشاغل غیرضروری، 

منحنی موارد ابتا به حالت صاف رسیده باشد.

  سناریو 2: موج دوم و بزرگ تری از ابتال در پاییز 
و زمستان 

این بدترین حالت از بین 3سناریو و به احتمال زیاد یكی از 
مواردی است كه در آن موج اول با موج بزرگ تری در پاییز یا 
زمستان سال 2020 و یك یا چند موج بعدی كوچك تر در 
سال 2021 دنبال می شود. این اتفاقاتی است كه در طول 
همه گیری آنفلوآنزای اسپانیا در سال 1918و آنفلوآنزای 

H1N1 در 2009رخ داد.
محققان می گویند موج دوم با موارد ابتای بیشتر، ایاالت 
متحده و سایر كشورها را مجبور می كند تا اقدامات ایمنی 
مانند قرنطینه شــهرها را دوباره برقرار كننــد. ایالت ها، 
سرزمین ها و مقامات بهداشــت محلی باید برای بدترین 

حالت برنامه ریزی كنند.

  سناریو 3: جهان عبور آهسته ای را از یك بیماری 
دائمی تجربه می كند

سناریوی نهایی نشان می دهد كه موج اول از ابتا به ویروس 
كرونا تنها موج شیوع این بیماری است. در ماه های آینده 
بیماری همه گیــر كووید-19به مدل انتقــال نرم از یك 
بیماری دائمی با موارد جدید تبدیل می شود. كارشناسان 
می گویند: اگرچه این الگوی سوم در همه گیری آنفلوآنزاهای 
 گذشــته مشــاهده نشــده اســت، اما این احتمال برای 
كووید-19همچنان باقی مانده است و به این معنی است 
كه كشورها احتماال نیازی به تعطیل كردن مجدد شهرها و 
مشاغل ندارند، اگرچه موارد ابتا و مرگ ومیر در این سناریو 
همچنان ادامه خواهد داشت. البته هر یك از این سناریوهای 

پیش بینی شده، می تواند متاثر از تولید واكسن تغییر كند.

آینده ما و كووید-19
به گفته كارشناسان پاندمی ویروس كرونا می تواند تا 
2سال ادامه داشته باشد و ما را با موج خطرناك تری 

از این بیماری در پاییز امسال روبه رو كند

زبان برنامه نویســی پایتون هنوز برای بخش مهمی از 
برنامه نویس ها، پژوهشگران داده و متخصصان هوش 
مصنوعی محبوب است. با این حال، اگر تاكنون با این 
افراد ماقات كرده باشید، متوجه شده اید كه آنها تا چه 
حد از نقاط ضعف پایتون از جملــه ُكند بودن، نیاز به 
آزمایش بیش از حد و بروز خطا در زمان اجرا با وجود 
آزمایش های قبلی، دلخور هســتند. به همین دلیل، 
بیشتر برنامه نویســان در حال اســتفاده از زبان های 

دیگر هستند. 
در میان این زبان ها جولیا )Julia، )Go و Rust از همه 
مناسب تر هســتند. جولیا برای كارهای ریاضی و فنی 
عالی اســت، درحالی كه Go برای برنامه های ماژوالر 
بسیار مناســب اســت و Rust بهترین انتخاب برای 

برنامه نویسی سیستم ها. 
ســایت towardsdatascience در گــزارش خود 
نوشته است: از آنجا كه دانشمندان داده و متخصصان 
هوش مصنوعی با بسیاری از مشكات ریاضی برخورد 
می كنند، جولیا محبوبیت خاصی دارد. حتی با توجه به 
بررسی های انجام شده، جولیا نقاط قوتی دارد كه پایتون 

نمی تواند به پای آن برسد.

ذن پایتون در مقابل كمال طلبی جولیا
وقتی متخصصــان یك زبــان جدید برنامه نویســی 
می ســازند، زبان های قدیمی را كنار نمی گذارند، زیرا 
می خواهنــد از ویژگی های خــوب زبان های قدیمی 
بهره ببرند و موارد نامناسب را برطرف كنند. بر همین 
اساس، گویدو ون رسام، در اواخر دهه 1980 پایتون را 
برای بهبود ABC كه یك زبان برنامه نویسی فوق العاده 
بود، خلق كرد. در حالی كه یكدستی ABC آموختن آن 
را آسان می كرد، استفاده از آن در شرایط واقعی دشوار 
بود. در مقابل، پایتون كاما عملگراست. شما می توانید 
این موضوع را در متنی از پایتون كه شــبیه آموزه های 
مكتب ذن است مشــاهده كنید. این متن بیانگر نیت 
سازندگان این برنامه اســت؛ »زیبا بهتر از زشت است، 
صراحت بهتر از كنایه است، ساده بهتر از پیچیده است، 
پیچیده بهتر از بغرنج است،. هموار بهتر از ناهموار است، 
پراكندگی بهتر از تراكم اســت و....« پایتون همچنان 

ویژگی های خوب ABC، مانند خوانابودن، ســادگی 
و دوست داشــتنی بودن برای مبتدی ها را حفظ كرده 
است. اما پایتون در مقایسه با ABC به مراتب قوی تر و 

سازگارتر با شرایط واقعی است.
بــه همین ترتیــب، ســازندگان جولیــا می خواهند 
قسمت های خوب ســایر زبان ها را حفظ كنند و موارد 

بد را نادیده بگیرند.

 اما جولیا بسیار جاه طلب تر اســت و به جای ارائه یك 
زبان جدیــد به عنوان یك انتخــاب جدید، می خواهد 
همه آنها را از دور خارج كند كــه این موضوع در بیان 

سازندگان آن آشكار است.
 جولیا می خواهد همه نقاط قوتــی را كه اكنون وجود 
دارند با هم داشته باشد. اگرچه جولیا یك زبان جدید 
 محسوب می شــود، اما اكنون به بســیاری از اهداف 
خود كه ســازندگان آن پیش بینی كرده اند، دســت 

یافته است.

ویژگی های جولیا
  انطباق پذیری: از جولیا می توان برای همه  چیز، 
از برنامه هــای ســاده یادگیــری ماشــین گرفته تا 
شبیه سازی  های عظیم ابررایانه ها استفاده كرد. پایتون 
هم تا حدودی می تواند این كار را انجام دهد، اما زمان 
می برد تا پایتون با این كارها تطابق یابد. این در حالی 

است كه جولیا دقیقا برای این چنین كارهایی ساخته 
شده است.

  سرعت: ســازندگان جولیا می خواستند زبانی به 
همان سرعت زبان C بسازند، اما آنچه آنها خلق كردند 
سریع تر هم است. اگرچه سرعت پایتون در سال های 
اخیر بهتر شــده اســت، اما عملكرد آن هنوز با جولیا 
تفاوت بسیاری دارد. جولیا در ســال 2017، حتی به 
باشگاه Petaflop )باشگاه كوچك زبان هایی كه در اوج 
عملكرد می توانند از ســرعت یك Petaflop در ثانیه 
فراتر روند( پیوست. غیر از جولیا، اكنون فقط زبان های 

C، C++ و Fortran در این باشگاه حضور دارند.
  گستردگی گروه: پایتون با قدمت بیش از 30سال، 
از یك اجتماع عظیم و دارای پشتوانه برخوردار است. 
به سختی یك ســؤال درباره پایتون پیدا می كنید كه 
نتوانید به پاسخ آن در گوگل دســت یابید. در مقابل، 
جامعه جولیا بسیار كوچك است. این وضعیت به این 
معنی است كه برای یافتن یك پاسخ ممكن است نیاز 
به زمان بیشتری داشته باشــید. ممكن است چندین 
و چندبار با همان افرادی كه یك ســؤال شما را پاسخ 
داده اند، ارتباط برقرار كنیــد؛ البته این اتفاق می تواند 
باعث ایجاد روابط حرفه ای برنامه نویسان شود كه بسیار 

ارزشمند است.
  تبدیل كد: شما حتی الزم نیست كه یك دستور 
جولیا را بــرای كدنویســی در جولیا بدانیــد. نه تنها 
می توانید از كدهای پایتون و C در جولیا استفاده كنید، 
بلكه می توانید از »جولیا در پایتون« هم استفاده كنید!

  كتابخانه ها: یكــی از نقاط قــوت پایتون، وجود 
بی نهایت كتابخانه اســت كه به خوبی حفظ می شود. 
جولیا كتابخانه های زیادی ندارد و كاربران از اینكه این 

كتابخانه ها حفظ نمی شوند شكایت می كنند.
اما وقتی به این موضــوع توجه كنید كــه جولیا یك 
زبان بســیار جدید با منابع محدود است، همین تعداد 
كتابخانه، بسیار چشــمگیر اســت. صرف نظر از این 
واقعیت كه تعداد كتابخانه های جولیا رو به رشد است، 
این زبان به عنوان مثال می توانــد با كتابخانه های C و 
Fortran برای مدیریت موضوعــات و طرح ها ارتباط 

برقرار كند.

خداحافظ پایتون؛ سالم جولیا
 زبان برنامه نویسی جولیا با برخورداری از نقاط قوت چشمگیرش، مورد توجه بسیاری از برنامه نویسان قرار گرفته 

و ممكن است جای پایتون را بگیرد

واكسن ویروس كرونا كه از ویروس شامپانزه گرفته شده در 
حال انجام اســت. در آمریكا هم یك واكسن متفاوت كه به 
وسیله شركت Moderna ساخته شــده در حال آزمایش 

است.
با این حال، این روند آزمایش اســت كه تولید واكسن ها را 
متوقف می كند، نه توسعه آن. هوتز می گوید: بخش سخت 
این فرایند این اســت كه ثابت كنید واكسن كار می كند و 

بی خطر است.

آماده بودن برای نقشه ب
اگر سرنوشت واكسن كووید-19 هم به همین شكل باشد، 
این ویروس می تواند ســال ها در كنار ما باقی بماند و مثل 
بیماری های دیگری كه واكسنی برای آنها در جهان نیست 
برای این بیماری نیز نیاز به یك چارچوب جدید پزشــكی 
داریم. مثا پاسخ پزشكی به HIV/AIDS چارچوبی را برای 
زندگی با این بیماری ارائه كرده است كه نمی توانیم از آن 

خارج شویم.
اوفیت می گوید: در مورد HIV، ما توانســته ایم به وســیله 

آنتی ویروس ها، آن را به یك بیماری مزمن تبدیل كنیم.

پیشرفت چشمگیر برای تولید یك قرص پیشگیرانه، باعث 
شده است كه از آن زمان، صدها هزار نفر كه در معرض خطر 
HIV بوده اند در برابر این بیماری محافظت شوند.تعدادی 
از درمان ها نیز برای كووید-19مورد آزمایش قرار گرفته اند، 
زیرا دانشــمندان به طور مــوازی، همراه بــا آزمایش های 
واكسن، در حال پیش بردن نقشــه ب هستند. با این حال، 
همه این آزمایش ها در مراحل اولیه هســتند. دانشمندان 
در حال آزمایش »رمدســیویر« كه دارویی برای ابوالست 
هستند. این در حالی است كه درمان با پاسمای خون افراد 
بهبودیافته هم در حال بررسی است. هیدروكسی كلروكین 
هم از طرف دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریكا به عنوان 
»تغییر دهنده بازی« مورد حمایت قرار گرفته است. با این 
حال مشخص شده كه این دارو در مورد بسیاری از بیماران 

مؤثر نبوده است.
كیت نیل، استاد برجســته در اپیدمیولوژی بیماری های 
عفونی در دانشگاه ناتینگهام می گوید: داروهایی كه انتخاب 
شده اند، بهترین پیشنهادها هستند، اما مشكل در »رویكرد 

جزئی« آزمایش این داروها بوده است.
نیل كه مقاالت مربوط بــه این آزمایش هــا را برای چاپ 
در مجات تخصصی بررســی می كند، می گویــد: ما باید 
آزمایش های كنترل شده تصادفی انجام دهیم. من بعضی 
مقاالت را فقط به این دلیل كه آزمایش ها به درستی انجام 

نشده اند، رد می كنم.
اكنون آزمایش های كامل تری از دور خارج می شوند و اگر 
یكی از این داروها برای كووید-19 مؤثر باشد، نشانه های آن 
طی چند هفته مشخص می شود. نخستین دارو ممكن است 
تأیید شود. سازمان غذا و داروی آمریكا می گوید كه در حال 
مذاكره است تا رمدسیویر را كه احتماال روند بهبودی این 

بیماری را تسریع می بخشد، پس از مشاهده عائم مثبت، 
در دسترس بیماران قرار دهد.

اثرات یك درمان موفقیت آمیز به طور گسترده ای احساس 
خواهد شــد. اگر یك دارو بتواند مدت زمان بستری بیمار 
را در بخش مراقبت های ویــژه حتی برای چند روز كاهش 
دهد، می تواند ظرفیت بیمارســتان ها را افزایش دهد و به 
همین ترتیــب می تواند تمایل دولت ها را برای برداشــتن 

محدودیت ها افزایش دهد.
اما اینكه یك روش درمانی چقدر می تواند مؤثر باشد، بستگی 
به این دارد كه كدام یك از این داروها مؤثر هستند. تامین 
رمدسیویر در سطح بین المللی در شرایط مناسبی نیست و 

افزایش تولید آن باعث ایجاد مشكاتی می شود.
با این حال، هرگونــه درمانی مانع از بــروز دوباره عفونت 
نمی شــود. در واقع مدیریت ویروس كرونا ساده تر می شود 
و همه گیری فروكــش می كند اما این بیمــاری می تواند 

سال های متمادی با ما همراه باشد.

زندگی بدون واكسن چگونه به نظر می رسد؟
اگر واكسنی تولید نشود، زندگی مانند گذشته نخواهد بود و 

ممكن است به سرعت به حالت عادی برنگردیم.
نیل می گوید: این تعطیلی ها از نظر اقتصادی پایدار نیست 
و احتماال از نظر سیاسی هم اینگونه نخواهد بود. بنابراین ما 

برای كنترل آن به چیزهای دیگری نیاز داریم.
این بدان معناست كه همانگونه كه كشورها شروع به خارج 
شدن از این وضعیت می كنند، كارشناسان دولت ها را وادار 
می كنند تا با اجرای یك روش جدید، زمان بخرند تا اینكه 

كووید-19 با یك واكسن نابود شود.
نابارو می گوید: انجام مجموعه ای از كارها برای آماده بودن 
در برابر كووید-19 كاما ضروری اســت. او خواستار یك 
»قرارداد اجتماعی« جدید اســت كه در آن شهروندان هر 
كشــور، در حالی  كه زندگی عادی خود را ادامه می دهند، 
درصورت بروز عائم یا هنــگام تماس با یك بیمار مبتا به 
كووید-19 شخصا مســئولیت خودقرنطینگی را بر عهده 

بگیرند.
این بدان معناســت كه باید بی اعتنایی به ســرفه یا عائم 
سرماخوردگی پایان یابد. كارشناسان همچنین پیش بینی 
می كنند كــه تغییر دائمی در نحوه حضــور افراد در محل 
كار و توجه به دوركاری و كار در خانــه، حداقل در بعضی 
از روزها، تبدیل به یك روش پذیرفته شــده برای مردم و 

مسئوالن شود.
نابارو می گوید كه در كوتاه مدت یك برنامه گسترده آزمایش 
و ردیابی تماس های فیزیكی باید اجرا شود تا زندگی در كنار 

كووید-19 عملی شود.
هوتز هم می گوید: وجود سیســتم بهداشت عمومی كاما 
حیاتی اســت كه شــامل ردیابی تماس هــای فیزیكی و 
تشخیص در محل كار می شود تا آگاهی یابیم كه آیا اجرای 

فاصله گذاری فیزیكی الزم است یا نه.
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سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

این شمارهدرنگ

زندگی
بدون فوتبال

چرا آدم ها به فوتبال معتاد مي شوند؟
فوتبال اروپا

نماد زندگی
فوتبال، نمادي 
از زندگي است 
لحظاتي كه يك 
تصميم درست 
يا غلط مي تواند 
تعيين كننده 
مسير زندگي 
ما باشد. در 
فوتبال هم بارها 
تماشاچيان 
مشاهده مي كنند 
كه چگونه مسير 
يك بازي بر اثر 
يك تصميم زير و 
رو مي شود

كرونا چه برسر باشگاه هاي برتر اروپا آورد؟
ضرر يك ميليارد يورويي 

باشگاه هاي ايتاليا 
 

همه گيري كرونا ســازوكار ورزش 
جهــان را مختــل ساخته اســت. 
مهم ترين رقابت هاي ورزشــي از 
رقابت هاي بســكتبال آمريكا گرفته تا ليگ هاي اروپايي و المپيك 
توكيو به حالت تعليق درآمده اند. تيم ها، ليگ ها و بازيكنان فوتبال 
از پردرآمد ترين تكه هاي پازل ورزش جهان هســتند كه از عواقب و 
تأثيرات مخرب همه گيري كرونا در امان نمانده اند. فايننشال تايمز 
پيش بيني مي كند 5 ليگ برتر فوتبال جهــان و تيم هاي عضو اين 
ليگ ها از كشورهاي انگلســتان، اســپانيا، آلمان، فرانسه و ايتاليا 
درصورتي كه بازي هاي باقي مانده به دليل شيوع بيماري كرونا برگزار 
نشوند به واسطه متوقف شدن جريان مالي از بخش هاي درآمدهاي 
تلويزيوني و رسانه اي، درآمدهاي تجاري و اسپانسري و درآمدهاي 
روز مسابقه در مجموع 4ميليارد يورو ضرر خواهند كرد. قرنطينه و 
توقف تقريبا تمامي فعاليت هاي غيرضروري باعث شده تا تيم هاي 
فوتبال تمامي منابع درآمد خود را از دســت بدهند. يكي از داليل 
آسيب پذيري تيم هاي فوتبال به گفته متخصصان اين حوزه آن است 
كه قرارداد هاي بيمه تيم ها معموال وضعيت همه گيري بيماري را جزو 

شرايط خود بيان نكرده اند.
بسياري از تيم هاي بزرگ اروپايي در تالشند بحران مالي به وجودآمده 
را به واســطه كاهش هزينه ها مديريت كنند. حتي پردرآمد ترين 
بازيكنان جهان مانند ليونل مســي و كريســتيانو رونالدو به همراه 
بازيكنان تيم هاي بارســلونا و يوونتوس تعويق در دريافت و كاهش 

حقوق خود را پذيرفته اند.
با اين همه و حتي با وجود كمك هاي مالي وعده داده شده از سوي 
نهاد هاي جهاني مانند فيفا، ارزش بــازار تعدادي از تيم هاي فوتبال 
به ويژه تيم هاي ايتاليايي كاهشــي قابل توجه داشته  است. باشگاه 
يوونتوس ازجمله باشگاه هايي اســت كه با شيوع كرونا ارزش سهام 
خود را از دست داد. تا اواخر ماه مارس ارزش سهام اين باشگاه سقوطي 
47درصدي را تجربه كرد. تا ابتداي  ماه آوريــل 2020 ارزش بازار 
ارزشمندترين باشگاه سري A ايتاليا 755.5ميليون يورو برآورد شده 
بود كه تنها پس از يك هفته اين ارزش به 614.7ميليون يورو رسيد، 
يعني كاهشي 18.6درصدي. همچنين باشگاه اينترميالن در همين 
بازه زماني 132ميليون يورو از ارزش خود را از دست داد. عالوه بر اين، 
باشگاه هاي ناپولي 129.4ميليون يورو، ا.اس رم 77.15ميليون يورو، 
آ.س ميالن 70.9ميليون يورو و باشگاه التزيو 73.92ميليون يورو از 
ارزش خود را در اين دوران از دست داده اند. باالترين آسيب مالي به 
تيم هاي يو.اس لچه، اودينزه و تورينو وارد شده اســت كه نزديك به 
20.1درصد از ارزش خود را از دست داده اند. در مجموع شيوع كرونا 
باعث از دست رفتن يك ميليارد يورو از ارزش تيم هاي سري A ايتاليا 
شد. براساس گزارش ترنسفرماركت، باشگاه هاي انگليسي نيز بيش از 

2ميليارد يورو از ارزش خود را از دست داده اند.
با اين همه از آنجا كه باشگاه هاي زيادي در ليگ هاي برتر اروپا وجود 
ندارند كه سهامي عام باشــند، درحال حاضر بيشترين خطري كه 
باشــگاه ها را تهديد مي كند، عالوه بر كاهش درآمد ها، پايين آمدن 
ارزش بازيكنان است. وب سايت ترنسفر ماركت در گزارشي به بررسي 
عواقب كوتاه و بلندمدت و نه چندان قابل پيش بيني همه گيري كرونا 
بر جهان فوتبال پرداخته است. براساس گزارش اين وب سايت معتبر، 
اين همه گيري باعث كاهش ارزش 10درصدي فوتباليســت هاي 
متولد1998 يا قبل تر خواهد شــد كه اين ميزان برابر خســارتي 

9.22ميليارد يورويي به بازار فوتبال خواهد بود.
براســاس اين گزارش ارزش گران قيمت ترين بازيكــن ليگ برتر 
انگلستان در چنين شرايطي از 160ميليون يورو به 128ميليون يورو 
خواهد رسيد، درحالي كه ترنت الكساندر آرنولد تنها 11ميليون يورو 
از ارزش خود را از دست خواهد داد. اين تغييرات باعث برهم خوردن 
رتبه بندي باارزش ترين فوتباليست هاي جهان شده و الكساندر آرنولد 
در صدر جدول و باالتر از آنتوان گريزمن تيم بارسلونا كه ارزش اش 
از 120ميليون يورو به 96ميليون يورو رســيده قرار خواهد گرفت. 
همچنين ستاره بورسيادورتموند و تيم ملي انگلستان جيدن سانچو 
كه ارزش اش از 130ميليون يورو به 117ميليون يورو رسيده اكنون 
در رتبه هشتم جدول قرار گرفته اســت؛ جايي برتر از ليونل مسي 
كه با كاهش ارزش 28ميليون يورويي مواجه شده است. در چنين 
شرايطي، به گفته ماتياس سيدل- بنيانگذار ترنسفر ماركت- تصور 
افزايش نرخ نقل و انتقاالت بازيكنان مشابه سال گذشته، بسيار دشوار 

و دور از انتظار است.

قرمزها در حسرت 
تماشاي استقالل

درباره مسابقه فوالد- استقالل تهران كه 
اگر ليگ آغاز شود  تبديل به نخستين بازي 

بعد از ماه ها قحطي فوتبال مي شود

درد بي فوتبالي ممكن اســت 
هر كاري با يك عشــق فوتبال 
بكند. براي مثال، در حالت عــادي )روزگار فراواني فوتبال( يك 
پرسپوليسي متعصب تمايلي به تماشاي بازي هاي تيم استقالل 
ندارد. همين حوالي 3 ماه پيش، او )يك پرسپوليسي( به فرض 
اگر هوس فوتبــال ديدن هم مي كرد، فقط كافي بود شــبكه را 
تغيير دهد و مسابقه اي از يكي از ليگ هاي فوتبال اروپا را تماشا 
كند. چلسي، اينتر، بايرن و دورتموند، بنفيكا، نيوكاسل؛ آتاالنتا 
و اووووووووووه! فقط بررسي گزينه هاي احتمالي براي تماشاي 
يك مسابقه فوتبال )در هر ســاعتي كه اراده مي كرديد( آدم را 
دچار سرگيجه اي مي كرد كه برايش چاره اي جز خاموش كردن 
تلويزيون باقي نمي ماند. بله، روزگاري وجود داشت كه مي شد 
جذاب ترين بازي هاي فوتبال را هم مثل پشه از جلوي نگاه دور 
كرد، چون فردا شب هم مي شد بهتر از آنها را تماشا كرد. به اين 
ترتيب ما )به ظاهر( در موقعيتي شبيه به شخصيت هاي سريال 
معروف »كليد اســرار« به دام افتاديم. صفحه برنامه بازي هاي 
آينده در سايت هاي بازي هاي زنده، عين تصوير پانورامايي كه 
از بيابان شن هاي روان برداشته باشند، خالي از همه  چيز و تك 

و توك، چند بازي از ليگ هاي ســطح پايين معلوم نيست كجا!  
درد بي فوتبالي ممكن است هر كاري با يك عشق فوتبال بكند. 
مثال )بدون ترديد( مســابقه اســتقالل – فوالد )در آغاز دوباره 
ليگ برتر فوتبال ايران( حتي يك پرسپوليســي متعصب را هم 
پيگيرانه پاي پخش زنده بازي مي نشاند. اين بازي بايد در هفته 
دوم دور برگشــت بازي ها )27دي ماه 1398( برگزار مي شد اما 
ســازمان ليگ اين بازي را لغو و برگزاري آن را به زمان ديگري 
موكول كرد. البته اين »زمان ديگر« با رســيدن ويروس كرونا 
هرگز نرسيد و حاال با شروع دوباره ليگ ايران، اين بازي تبديل 
مي شود به نخستين پخش زنده ليگ ايران بعد از 3 ماه دوري از 
فوتبال؛ اتفاقي كه )بدون ترديد( هر عشق فوتبالي را پاي تماشاي 
اين بازي مي نشــاند. البته هنور ترديدهايي جدي درباره شروع 
ليگ برتر ايران وجــود دارد. گاهي اينطور به نظر مي رســد كه 
اين فصل بدون ادامه به پايان مي رسد و روزي ديگر نشانه هايي 
از شــروع دوباره بازي ها ميان خبرهاي ورزشي سبز مي شوند. 
بيشتر اينطور به نظر مي رسد كه مسئوالن فوتبال ايران منتظرند 
ديگران )مســئوالن فوتبال در كشورهاي ديگر( تصميم شان را 
بگيرند و اينها و براساس تصميم آنها راه را پيدا كنند. بااين همه، 
درصورت ادامه پيدا كردن بازي ها، مسابقه فوالد – استقالل در 
اهواز، تبديل به مسابقه اي مي شود كه تمام ايران )دست كم عشق 
فوتبال هايش( آن را تماشا مي كند. حرف از ماه ها قحطي فوتبال 
است. بهتر است وارد جزئيات اين بحث نشويم در روز تماشاي 
نخستين بازي پس از ماه ها دوري از فوتبال، از رنگ چمن هاي 
ورزشــگاه تا نحوه دويدن بازيكن ها و قيافه زمخت نيكمت هاي 
تيم ها و شيوه گزارش بازي )هر گزارشگري كه باشد( همه  چيز، 
دقيقا همه  چيــز جذاب به نظر مي رســد. آبــي و قرمزش فرق 
نمي كند. درد بي فوتبالي ممكن اســت هركاري با يك عشــق 

فوتبال بكند.

سياوش ابدي

90دقيقه در دنياي شيرين واقعيت هاي نزيسته
دكتر مهدوي، روانشناس: زماني كه 90دقيقه درگير ديدن بازي فوتبال هستيم تمام مشكالت و گرفتاري هاي زندگي را پس ذهن مي گذاريم

فوتبال، عالقه مندان و طرفداران زيادي در اقشار مختلف جامعه دارد و افراد 
با درجه بندي مختلف متعصبانه تيم مــورد عالقه خود را دنبال مي كنند تا 
جايي كه با هر شكست و هر موفقيت تيم شان تا مدت ها حال شان دگرگون 
است. چنين حاالت رواني اي كه در معتادان به فوتبال ايجاد مي شود سكته هاي كوتاه مدت و درازمدتي 
در روند زندگي شان ايجاد مي كند كه در برخي از آنها اين نوسات شديدتر و در برخي ضعيف تر است. 
اما بايد ديد اين چنين تعصباتي چرا شكل مي گيرد و اصال چه شده كه فوتبال جزو جدايي ناپذير زندگي 
بسياري از عالقه مندان به آن شده و چه خألهاي دروني افراد را پر مي كند كه با تماشا و دنبال كردن آن 

احساس آرامش و رضايت مي كنند؟

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

قوانين ساده و قابل فهم
بخشي از عالقه مندي فراگير به فوتبال ريشه در قدمت 
تاريخي اين رشته ورزشي دارد. براساس اسناد موجود، 
قدمت فوتبال به چندين ســده قبل از ميالد مســيح 
بازمي گردد و آغاز شروع اين ورزش را از چين مي دانند 
كه به تدريج در يونــان و روم رواج پيدا كــرد. فوتبال 
مدرن امروزي در مدارس انگلســتان در ســال1866 
شــكل گرفت و به تدريج اين ورزش جــذاب و ديدني 
همه قاره ها را درنورديد و اكنون همه كشورها در قالب 
تيم ها اين ورزش پرهيجان را بازي مي كنند. از سويي 
قدمت شكل گيري سازماني فوتبال هم به سال1904 
بازمي گردد و به جرأت مي تــوان گفت كه جام جهاني 
فوتبال جــزو معــدود و منحصر به فرد ترين جام هاي 
ورزشي در دنياست كه قدمت بسيار طوالني دارد؛ در 
واقع يك گردهمايي بســيار عظيم و در حجم فراملي 
كه برگزارشــدن آن موجب شده همه مردم دنيا در هر 

نطقه اي از جهان، اين ورزش مهيج را پيگيري  كنند.
دكتر وحيد مهدوي معجز، روانشــناس و مشاور منابع 
انساني در گفت وگو با همشــهري عوامل زيادي را در 
بحث عالقه مندي شــديد افراد به فوتبــال و اعتياد به 
آن دخيل مي داند و مي گويد:»بيــش از 250ميليون 
فوتباليســت در بيش از 200كشــور جهان به صورت 
حرفه اي و نيمه حرفه اي فوتبال بازي مي كنند. فوتبال 
جزو ورزش هايي است كه قوانين بسيار ساده و دم دستي 
دارد كه فهم آن براي مردم بســيار راحت و قابل هضم 
اســت. قوانين راحت، اين امكان را بــراي فرد فراهم 
مي كند كه به راحتــي در طول بازي خــود را در مقام 
قضاوت قرار  دهــد و از حق خوري ها بــه جوش  آيد و 

واكنش متعصبانه نشان  دهد. شايد يكي از علت هايي كه 
موجب شده فوتبال همه نوع طيفي را درگير خود كند 
در كنار قدمتي كه دارد اين است كه مردم فهم و درك 

درستي از ورزش فوتبال دارند.«

تزريق هيجان باال و اميد
از ديگر داليل اعتياد به فوتبال و پيگيري لحظه به لحظه 
زمان بازي ها، تورنمنت ها و بازي هاي جهاني، هيجان 
نهفته در آن است. چون انســان، ذاتا هيجان را دوست 
دارد؛ علــي الخصوص اگر اين هيجان، مثبت باشــد و 
بتواند آن را در يك فضاي تهييــج برانگيز تجربه كند. 
مهدوي اظهار مي كند:»قطعا يكي از عوامل اعتياد آور 
در نگاه كردن و دنبال كردن فوتبال همين هيجان مثبت 

و انرژي بسيار زيادي است كه در فوتبال وجود دارد.« 
روانشناســان و كارشناســان معتقدند زمين فوتبال 
عرصه زندگي واقعي است و شايد همه اقشاري كه آن را 
دنبال مي كنند با اين ديد به آن مي نگرند كه اين ورزش 
يك نماد واقعي از صحنه رقابت، برد و باخت اســت به 
چشم خودشان و در يك فضاي بســيار هيجان انگيز 
آن را مي بينند و تجربه مي كنند. به طوري كه قادرند 
آن را پيش بيني كنند؛ فارغ از درســت يا غلط بودن 

پيش بيني.
عامل ديگري كه تماشاي بازي فوتبال را جذاب مي كند 
اميد اســت. اين روانشــناس مي افزايد:» نقش اميد را 
نمي توان در رويكرد زندگي انسان ها مغفول دانست به 
اين خاطر كه انسان با اميد زنده است. اگر رويكردهاي 
اميدوارانه را از انسان بگيرند آنها در مدت كوتاهي از بين 
خواهند رفت و مستهلك خواهند شد. اما فوتبال يك 

بارقه اميد در ميان طرفداران خــود ايجاد مي كند كه 
اگر تيم مورد عالقه شان شكست خورد و باخت مي تواند 
دوباره قدرتمندتر از گذشــته به صحنه برگردد و دل 
هوادارانش را مجددا به دست آورد. پس اين اميدواري 
در قالب يك بيننده و طرفدار فوتبال بسيار حائز اهميت 
است و اجازه مي دهد كه هميشه خود را به عنوان يك 

طرفدار حفظ كند.« 

تجربه واقعي احساسات
ورزش فوتبال موجب مي شود ما ساخته شويم و آموزش 
ببينيم. جوانان از همان كودكي تماشاي بازي فوتبال 
را در كنار پدرانشان و خانواده تجربه مي كنند تا انجام 
كارگروهي، همدلي، همراهي، تالش و پشتكار و تمرين 
ســخت را ياد بگيرند. معتادان به فوتبــال در لحظه 
تماشاي فوتبال خوشــحالي را به معناي واقعي حس 
مي كنند و غم و اندوه جانشان را به درد مي آورد. مهدوي 
در اين مورد مي گويد: »جوانان و نوجوانان فوتبال چنين 
احساســاتي را به صورت عملي و به صورت ناخودآگاه 
تمرين مي كنند و آماده مي شوند براي اينكه بعد از چند 
سال كه وارد يك زندگي شدند بتوانند با مشكالتي كه 
برايشان پيش مي آيد مانند صحنه فوتبال مواجه شوند 
و برخورد كنند. خودشــان را نبازند و با استقامت تمام 

تالش شان را بكنند و به موفقيت برسند.« 
فوتبال، نمادي از زندگي است؛ لحظاتي كه يك تصميم 
درست يا غلط مي تواند تعيين كننده مسير زندگي ما 
باشد. در فوتبال هم بارها تماشاچيان مشاهده مي كنند 
كه چگونه مســير يك بازي بر اثر يك تصميم زير و رو 
مي شود. براي كسي كه به عنوان يك طرفدار فوتبال را 
نگاه با تك تك لحظات بازي ارتباط روحي و ذهني برقرار 
مي كند هر حركت بازيكنان فوتبال به عنوان يك حركت 
در ذهن بيننده و طرفدار نقش مي بندد. و خودش را در 
قالب آن بازيكن فوتبال شبيه سازي  می كند و تصميم 

مي گيرد در زندگي چه كارهايي بكند.
وي مي گويد:»همانطور كه ممكن است ما در زندگي مان 
اشتباهاتي كنيم كه غيرقابل جبران باشد در فوتبال هم 
همين اتفاق مي افتد و با يك خطا، يك سهل انگاري، با 
يك پاس ندادن مناسب يا يك تفكر ذهني غلط تيم كال 

حذف شود و كل طرفدارانش از نظر روحي و رواني به هم 
بريزند. اين مسائل واقعيت هاي عيني زندگي است كه 
در فوتبال با آن شرايط هيجاني براي يك طرفدار فوتبال 
اتفاق مي افتد و وي مدام اتفاقات شــيرين و تلخ را در 

لحظه تجربه مي كند.«
فوتبال از اين جهت هم اعتياد آور و دوست داشتني است 
كه ورزش جنسيت ها نيست و همه پسند است. بسياري 
از بانوان براي حضور در اســتاديوم حاضرند دست به 
هر كار مدني اي بزنند كه نمونه هــاي آن را در جامعه 
ايراني به وفور شاهد هســتيم. هويت بسياري از ما در 
فوتبال شكل مي گيرد و يادآور خاطرات خوب و شيرين 
بازي فوتبال در كوچــه و زمين هاي  خاكي با توپ هاي 
پالستيكي و... است. اين بازي مهيج يادآور همدلي هاي 
صميمانه و به دور از خصومت ها و دشمني هاي زندگي 
واقعي اســت. طرفداران فوتبال خوب مي دانند كه برد 
و باخت پايان قصه و به معناي خداحافظي نيست. ياد 
مي گيرند كه با هر باخت در فوتبال، شما رشد و خود را 

مجددا براي پيروزي آماده مي كنيد.
مهدوي، روانشــناس مي گويد: »فوتبال دنياي بسيار 
شــيريني براي تداعي واقعيت هاي نزيســته است. 
يكــي از لحظاتي كه مي توانيم اســترس هاي خود را 
فراموش كنيم. شايد دليل اينكه فوتبال باعث مي شود 
ما به صورت اعتيادآور آن را دنبال كنيم اين باشد كه 
وقتي به يك چيز خوب و جــذاب فكر مي كنيم مغز 
شروع به ترشــح هورمون هاي افزاينده خوشحالي و 
شادي مي كند و فرد، از ترشــح اين هورمون ها انرژي 
خوب مي گيرد و بانشاط مي شود. زماني كه 90دقيقه 
درگير ديدن بازي فوتبال هســتيم تمام مشكالت و 
گرفتاري هاي زندگي را پس ذهن مي گذاريم و آن يك 
ساعت و 30دقيقه برايمان دنيايي مي شود كه از زندگي 
و عمرمان محسوب نمي شود. به خاطر اينكه غرق در 
لذت هستيم. از طرفي ايجاد اين غرورها و احساسات 
زيبا در عرصه هاي بين المللي به همين سادگي اتفاق 
نمي افتد ولي در بازي فوتبال همه ما شاهد اين تجربه 
هستيم تا جايي كار و زندگي مان را تعطيل مي كنيم تا 
حتما بازي تيم ملي را در مقابل فالن كشور به تماشا 

بنشينيم.«

ليگ برتر
همزمان با بازگشايي مجموعه هاي تمريني فوتبال در انگليس، ليگ برتر اميدوار است 
بتواند رقابت هاي اين ليگ را از تاريخ 19خرداد از ســر بگيــرد. در تازه ترين خبر، وزير 
ديجيتال، فرهنگ، رسانه و ورزش بريتانيا- اوليور دودن- اعالم كرد كه مشغول همكاري 
با باشگاه هاست تا ليگ برتر بتواند از خرداد ماه از سر گرفته شود. البته در اين فصل از ليگ 
برتر انگليس قهرماني ليورپول قطعي به نظر مي رسد. قرمزها تا پيش از تعطيلي ليگ برتر 
به دليل شيوع كرونا با 25 امتياز اختالف نسبت به سيتي در صدر بودند و به تنها 2 پيروزي 
براي قهرماني نياز دارند. به هرحال طبق برنامه اين فصل ليگ برتر، دوران پس از كرونا با 

مسابقه واتفورد - لسترسيتي شروع مي شود.

الليگا
 در اسپانيا هنوز هيچ تاريخي براي شروع مجدد الليگا اعالم 
نشده ولي خاوير آگيره- ســرمربي مكزيكي تيم لگانس- 
مي گويد از طريق كانال هاي رســمي از تاريخ شروع ادامه 
اين فصل الليگا اطالع پيدا كرده. آگيره مدعي است الليگا 
از تاريخ 31خرداد آغاز مي شود. اگر اين ادعا تأييد شود، پس 
فوتبال اسپانيا با مسابقه رئال مادريد- ايبار شروع مي شود. 
در الليگا بارسلونا و رئال با اختالفي 2امتيازي رده هاي اول و 

دوم جدول را در اختيار دارند.

بوندس ليگا
 آلمان نخستين كشور اروپايي است كه قرار است از تاريخ 
27 ارديبهشت ادامه فصل خود را پشت درهاي بسته از سر 
بگيرد. بوندس ليگا شروع دوباره خود را با دربي دورتموند 
- شالكه )دربي روهر( جشــن خواهد گرفت. در جدولي 
كه بايرن مونيخ فعال صدرنشــين آن است و دورتموند و 

اليپزيش در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

سری آ
 چند روز پيش، وينچنزو اسپادافورا -وزير ورزش ايتاليا- 
در فيســبوك خود نوشــت: »تمرينات تيم ها تا پيش از 
28 ارديبهشت شروع نمي شود. شروع دوباره ليگ؟ فعال 
امكان پذير نيست.« بااين حال، با توجه به شروع ليگ هاي 
معتبر در ديگر كشورهاي اروپايي، به نظر مي رسد ايتاليا 
هم از اواســط خرداد براي ادامه فصل سري آ آماده شود. 
مهم ترين بازي در شروع دوباره سري آ، مسابقه آتاالنتا و 
التزيو )تيم هاي چهارم و دوم جدول( است. در پايان هفته 
26ســري آ )پيش از كرونا( يوونتوس صدرنشين است و 

التزيو با يك امتياز اختالف در تعقيب اين تيم.

ليگ هاي معتبر اروپايي چه زماني و با چه مسابقه اي شروع مي شوند؟
بازگشت از كرونا با دربي روهر
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این شمارهدرنگ

زندگی
بدون فوتبال

 اهميت پخش زنده
كرونا آمــده و فوتبالــي در كار 
نيست. االن ما زيادي خوشحاليم 
كه در اين وضعيت به فوتبال فكر 
مي كنيم؟ آنها كه دغدغه شان از دست دادن مراودات فاميلي 
و گعده هاي دوستانه است، مسئله شان جدي تر از ماست؟ من 
اينگونه فكر نمي كنم. براي كساني كه فوتبال، بخش مهمي 
از زندگي شان است، اين روزها به شكل ويژه اي كالفه كننده 
است. قاعدتا در مورد شرط بندها حرف نمي زنيم كه كارشان 
را با ليگ بالروس راه مي اندازند. براي عده زيادي دنبال كردن 
ليگ هاي معتبر بخشي مهم از زندگي است و در مورد خودم 
فوتبال يكي از مهم تريــن بهانه ها براي ادامه دادن اســت؛ 
چيزي فراتر از دلخوشي صرف كه نزديك به 4دهه است با آن 
زندگي مي كنم.زمان آخرين قهرماني تيم محبوبم -ليورپول- 
دبيرســتاني بودم و امســال در يك قدمي قهرماني، كرونا 
همه  چيز را متوقف كرد. در ليگ داخلي هم تيم مورد عالقه ام 
در آستانه پوكر قهرماني قرار دارد. تازه اگر هيچ كدام اينها هم 
نبود، نيمه كاره ماندن اين همه مسابقه، خودش به تنهايي براي 
كالفگي كفايت مي كند. مايي كه آدرنالين خونمان با فوتبال 
زنده باال و پايين مي رود، در اين روزهاي كرونايي، چقدر بايد 
خودمان را با تماشاي فوتبال هاي قديمي گول بزنيم؟ در پاسخ 
به اين ســؤال كه آيا فوتبال جايگزيني دارد جواب من منفي 
اســت؛ چون هيچ چيزي نمي تواند جاي خالي اش را پر كند. 
شــخصا در اين مدت هر فوتبال خاطره انگيزي را كه مي شد 
تماشا كردم ولي نشد كه بشــود. چيزي جاي پخش زنده را 
نمي گيرد. و ما چاره اي جز صبوري نداريم. ما كه نوجواني مان 
را با ايان راش كبير سر كرده ايم، خاطره سر خوردن استيون 
جرارد هنوز آزارمان مي دهد و 3 دهه منتظر قهرماني ليورپول 
مانده ايم، چشم انتظار شروع دوباره ايم؛ مايي كه پوكر قهرماني 
پرسپوليس، برايمان نه آرزو كه واقعيتي ملموس و در دسترس 
است؛ مايي كه دلمان براي كل كل هاي فوتبالي لك زده و اين 
روزها بيشتر از هميشه به اهميت جادوي فوتبال پي برده ايم؛ 
به لحظه اي كه داور ســوت آغاز بــازي را مي زند تا ضيافت 

شروع شود.

یادداشت

نگاههابهفوتباليكهديدهنميشد
تعطيلي مسابقات ورزشي در سراسر جهان، توجه شركت هاي 
فعال در زمينه شــرط بندي را به همين چند كشــور و ليگ 
متمركز كرد. درحالي كه هيجان شرط بندي ها درباره نتايج 
مسابقات ليگ قهرمانان اروپا تازه اوج مي گرفت، شيوع ويروس 
كرونا نــه رقابت هاي ليگ هاي فوتبال بلكه تمام مســابقات 
ورزشي در سراسر جهان را به تعطيلي كشاند. در اين شرايط، 
تنها ليگ فوتبال بالروس، تاجيكســتان و نيكاراگوئه برگزار 
مي شود و شــركت هاي فعال در زمينه شرط بندي ناگزيرند، 
مسابقات ليگ اين كشورها را براي كاربران خود تبليغ كنند. 

به طوري كه جاي خالي تيم هايي مثل رئال مادريد، بارسلونا، 
پاري سن ژرمن و يوونتوس در شرط بندي ها با اف كي مينسك 
و دينامو مينسك پر شده اســت. وينامكس كه از سايت هاي 
پرمخاطب شرط بندي در فرانسه اســت اين روزها مدام در 
صفحه توييتر خود شرط بندي روي مسابقات ليگ بالروس 
را تبليغ مي كند. مطابق اعالم آژانــس ملي تنظيم مقررات 
بازي هاي آنالين در فرانسه، درآمد ناخالص شرط بندي هاي 
ورزشي طي سال گذشته ميالدي ۶۲ درصد از مجموع درآمد 
بازي هاي آنالين)۸۶۸ ميليون يــورو از ۱.4 ميليارد دالر( را 

به خود اختصاص داده بود.

حقپخشوتماشايفوتبالدردورهقرنطينه
ليگ برتر بالروس كه ارزش آن در اين شــرايط چندين برابر 
افزايش يافته در ۱0كشور ازجمله روسيه، اوكراين، هند و... 
پخش مي شود. اين ليگ به تنها ليگ حرفه اي فوتبال تبديل 
شده كه در اروپا توانســته حق پخش را نسبت به گذشته به 

كشورهاي مختلف به فروش برساند.
 براساس اطالعات ارائه شــده، كانال هاي ورزشي ۱0كشور 
مختلف از ابتداي ماه مارس حقوق پخش ليگ برتر بالروس 
را خريداري كرده اند. فدراسيون فوتبال بالروس)ABFF( نيز 
اعالم كرد: »ما قبال هرگز وضعيت مشــابهي را نديده ايم. اگر 

ليگ هاي ديگر به دليل همه گير شدن به تعويق نمي افتادند، ما 
نمي توانستيم حقوق ليگ را به بسياري از كشورها بفروشيم.« 
پخش كننده هاي تلويزيوني هم با ركود بازار پخش در دنياي 
ورزش تالش مي كنند تا حق پخش رقابت هاي فوتبال زنده 
را كسب كنند. پخش كننده ورزشــي Match TV روسيه، 
بعد از كســب حقوق پخش رقابت هاي فوتبال ليگ بالروس 
توانست حق پخش رقابت هاي فوتبال A-League استراليا 
را هم به دست آورد. البته براي تماشاي بازي ها مي توانيد به 
سايت تي وي تو tveto.com هم سر بزنيد و برنامه و پخش 

زنده آن را تماشا كنيد.

شبيهسازيفوتبال
يكي از شيوه هاي كالسيك كاهش درد ناشي از دوري از تماشاي 
فوتبال، غرق شدن در بازي هاي شبيه سازي  شده از فوتبال است. 
فيفا فالن معــروف كه هوش و حواس از ســر همــه مي پراند، 
گزينه اي دانه درشــت اســت، ريزتر از آن، مثال مي توان بازي 
»ليگ رؤيايــي« )Dream League Soccer( را امكان كرد. 
شبيه ســازي  اين بازي از بازيكنان مشــهور فوتبال، اســتايل 
و حركت شــان با توپ بســيار نزديك به واقعيت اســت. شكل 
ورزشگاه ها، كيفيت ضربه به توپ، صداي بي رقيب برخورد توپ 
به تير دروازه، لحظه هيجان انگيز به هوا رفتن هواداران نشسته 
پشت دروازه حريف، از شــادي گلي كه تيم شان زده و... يكي از 
راه هاي كاهش درد دوري از فوتبال، درگير شــدن با بازي هاي 
فوتبال قابل نصب در گوشــي و تبلت اســت؛ مديريت يك تيم 
فوتبال، خريد و فــروش بازيكن و تمريــن و رقابت با غول هاي 
فوتبال جهان. نســخه جذابي براي التيام درد دوري از فوتبال 
به نظر مي رسد، گرچه اين دوا هم اعتيادآوري خاص خودش را 
دارد. به حدي كه ممكن است دم صبح به خودتان بياييد، آن هم 
نه از بي خوابي كه از هزينه كردن تمام حجم اينترنت گوشي براي 
خريد چند بازيكن و ورزشگاهي كه در واقع اصال وجود خارجي 
ندارند. ولي به هرحال هر مسكني عوارض خاص خودش را دارد.

لحظههايتاريخي
حال را كه از آدم بگيرند، با گذشــته ها مشــغول مي شود. درباره 
فوتبال، اين فعاليت ذهني )خاطره بازي( با تماشــاي بازي هاي 
قديمي و البته مســتندهاي فوتبالي رخ مي دهد. اهل فوتبال در 
اين روزهاي دوري از فوتبال، رفته اند سراغ مرور بازي هاي قديمي 
از تيم هاي موردعالقه شــان.فينال هاي جام هــاي جهاني، ليگ 
قهرمانان اروپا و... البته مســتندهايي درباره تيم هاي باشگاهي و 
ستاره هاي فراموش نشدني فوتبال. ولي ميان اين گزينه ها، فقط 
بعضي ها قابليت دوباره و دوباره و دوباره ديده شدن را دارند؛ مثال 
مستند »ديه گو مارادونا« كه آصف كاپاديا ساخت. اين فيلم مستند 
كه سال گذشته ميالدي )۲0۱9( منتشر شــد، پر از فيلم هايي 

ناب از لحظه هاي تمرين و مسابقه و البته عصيانگري هاي ديه گو 
مارادوناســت. هم خدا و هم ابليس! مارادونا در شهر ناپل چنين 
موجودي بود. تماشاي اين پوست اندازي هرگز تكراري نمي شود.

پايانرابطهعاشقانهبافوتبال
... شايد هم اين فرصتي براي ترك فوتبال باشد. االن بيش از 3 ماه 
است كه هيچ فوتبال زنده اي تماشا نكرده ايم و هنوز نمرده ايم. 
حاال كه خون مــان از فوتبال كامال پاك شــده، مي توانيم براي 
هميشــه تركش كنيم. به هرحال اين هم يك پيشنهاد است، 

هرچند كمي جسورانه.

كرونا با خودش تعطيلي 
فوتبال در سرتاسر دنيا را 
به همراه آورده؛ اتفاقي كه 
شايد كمتر كســي پيش بيني اش را مي كرد. اين موضوع 
فوتباليست ها و هواداران پرتعداد اين رشته را كالفه كرده 
اما بيشتر از همه باعث ركود ســايت هاي شرط  بندي در 
ماه هاي اخير شده؛ سايت هايي كه درآمدهايي نجومي از 
پيش بيني بازي هاي فوتبال داشتند. البته اين تمام ماجرا 
نبوده چرا كه سايت هاي شرط  بندي در اين چند ماه تمام 
تالش خود را كرده اند تا هر طور شــده اين افت درآمد را 
جبران كنند و هواداران فوتبال را به سايت هاي خودشان 
بكشــانند. مروري بر روش هاي جديد شرط  بندي روي 

فوتبال اين موضوع را بهتر نشان مي دهد.
 ليگ هاي بــالروس و نيكاراگوئه عجيب ترين ليگ هاي 
تاريخ فوتبال به حساب مي آيند؛ ليگ هايي كه حتي كرونا 
هم آنها را تعطيل نكرده است! همين مسئله باعث شده تا 
سايت هاي شــرط  بندي با مانور روي بازي هاي ليگ هاي 
بالروس و نيكاراگوئه كلي درآمد داشــته باشــند. جالب 
اينكه در اكثر سايت هاي شرط  بندي بازي هاي اين ليگ ها 

به صورت زنده پخش هم مي شود!
  بدون شك شرط  بندي روي بازي هاي ليگ هاي بالروس 
و نيكاراگوئــه نمي تواند درآمد نجومي اين ســايت ها از 
شرط  بندي روي بازي هاي ليگ هاي معتبر را جبران كند. 

همين مسئله باعث شده تا سايت هاي شرط  بندي سراغ 
بازي هاي فوتبال مجازي بروند و از اين راه درآمد كســب 
كنند. البته شرط  بندي روي مسابقات مجازي فوتبال از 
قبل هم در اين سايت ها به چشم مي خورد اما طرفداران 

چنداني نداشت.
 فوتباليست هايي كه اين روزها به خاطر كرونا به قرنطينه 
رفته اند، ســرگرمي هاي زيــادي ندارنــد و از همين رو 
سراغ كنســول هاي بازي خود رفته اند؛ كنسول هايي كه 
شــايد در شــرايط عادي خاك مي خوردند! جالب اينكه 
سايت هاي شرط  بندي از اين اتفاق بهترين بهره را برده اند 
و به كاربران شــان اين فرصت را داده اند تا روي بازي هاي 
فوتباليســت هاي مطرح شــرط ببندند. خيلي ها بر اين 
باورند كه ســايت هاي شرط  بندي پشــت تورنمنت هاي 
آناليني هستند كه اين روزها با حضور ستاره هاي بزرگ 
دنياي فوتبال برگزار مي شود و طرفداران زيادي در فضاي 
مجازي پيدا كرده است. فراموش نكنيم كه طبق قانون، 
هيچ فوتباليستي حق همكاري با سايت هاي شرط بندي 
را ندارد و هيچ بعيد نيست اين موضوع در آينده اي نزديك 

سروصداي فراواني به راه بيندازد.
  البته سايت هاي شرط  بندي خودشان را فقط محدود به 
حضور ستاره ها در فيفا يا PES نكرده اند و از طريق بازي 
كاربران عادي هم درآمد كســب مي كنند. به هر حال در 
طول روز ديدارهاي زيادي به صورت آنالين در بازي هاي 

شبيه ساز فوتبال انجام مي شــود و اين هم فرصت خوبي 
شده تا سايت هاي شرط  بندي كسب درآمد كنند.

 شبيه ســازي بازي هاي بزرگي كه قرار بود در اين فصل 
برگزار شود هم يكي ديگر از راه هايي است كه سايت هاي 
شــرط  بندي از آن پول درمي آورند. تا بــه امروز تمامي 
بازي هاي ليگ هاي معتبر در شبيه سازهاي فوتبالي انجام 
شده و خيلي از كاربران روي آن شــرط بسته اند. در اين 
روش سايت هاي شرط  بندي مدعي هستند هيچ دخالتي 
در بازي ندارند و هوش مصنوعي شبيه ســازهاي فوتبال 
بازي را انجام مي دهند اما هيچ بعيد نيست در پشت صحنه 
كاربراني باشند كه بازي ها را انجام مي دهند و نتيجه را باب 
ميل صاحبان سايت تعيين مي كنند تا آنها سود بيشتري 
ببرند! البته اين موضوع باعث نشده تا كاربران اين سايت ها 

بي خيال شرط  بندي شوند.
  صاحبان سايت هاي شرط  بندي اين روزها آينده نگر هم 
شده اند و بيشتر از قبل از كاربران شان مي خواهند تا روي 
مسابقات باقي مانده اين فصل سرمايه گذاري كنند. اين در 
حالي است كه هنوز تكليف اكثر ليگ هاي معتبر اروپايي 
مشخص نشده و اصال معلوم نيست فوتبالي در كار باشد يا 
خير. جالب اينكه برخي از اين سايت ها از اين موضوع هم 
استفاده كرده اند و به كاربران شان اين فرصت را داده اند تا 
روي ادامه پيدا كردن يا نكردن بازي هاي ليگ هاي مختلف 

هم شرط ببندند!

سعيد مروتي 
روزنامه نگار

ليگرؤيايي،مارادوناوخداحافظفوتبال
اهل فوتبال روزهاي بدون فوتبال را چگونه سر مي كنند؟

شرطبنديفوتباليتعطيليندارد!
كرونا هم نتوانست كركره سايت هاي شرط  بندي فوتبال را پايين بكشد

جای خالی بزرگان
در اين شرايط اپيدمی 

کرونا، تنها ليگ 
فوتبال بالروس، 

تاجيكستان و 
نيكاراگوئه برگزار 

مي شود و شرکت هاي 
فعال در زمينه 

شرط بندي ناگزيرند 
مسابقات ليگ اين 

کشورها را براي 
کاربران خود تبليغ 

کنند

پناه بر گذشته
حال را که از آدم 

بگيرند، با گذشته ها 
مشغول مي شود. 

درباره فوتبال، 
اين فعاليت ذهني 

)خاطره بازي( با 
تماشاي بازي هاي 

قديمي و البته 
مستندهاي فوتبالي 

رخ مي دهد

تأثير فوتبال بر كشورهايي
 كه قانون قرنطينه را به رسميت نشناختند

خيره به پاهاي بالروس 
  اخبار ورزشي هم ديگر خبري براي اعالم ندارد و به تصاويري از 
زمين چمن هاي خالي خالصه شده است. در شرايطي که با شيوع 
ويروس کرونا همه رويدادهاي بين المللي ورزش جهان ازجمله 
المپيك توکيو به تعويق افتاده، کشورهايي بدون توجه به شرايط موجود در حال برگزاري 

مسابقات ورزشي خود هستند.
 ازجمله اين کشورها بالروس اســت که نگاه ها را به خود جلب کرده. البته در کشورهايي 
چون نيكاراگوئه و بوروندي هم مســابقات فوتبال همچنان جريان دارد و کشور ديگري 
که ليگ فوتبال خود را آغاز کرده و به اين گروه پيوسته، تاجيكستان است. تاجيكستان 
که 9ميليون جمعيت دارد، مسابقه سوپرجام خود را برگزار کرد و تيم »استقالل دوشنبه« 
توانســت جام قهرماني را باالي ســر ببرد. برگزاري جشــن قهرماني براي اين تيم در 
تاجيكستان توجه خيلي از رسانه هاي جهان را به خود جلب کرد. شايد برايتان جالب باشد 
که آرش اکبري شلدره، تنها فوتباليست ايراني است که حاال بدون توجه به شيوع ويروس 
کرونا در ليگ تاجيكستان بازي مي کند. شايد همين دليل خوبي باشد که برويد و بازي هاي 
اين ليگ را دنبال کنيد. اکبري براي تيم »رگار تاداز« به ميدان مي رود و سابقه حضور در 
تيم هاي پايه و بزرگساالن راه آهن، صبا، نيروي زميني و... را در کارنامه خود دارد. او از فصل 
قبل به تاجيكســتان رفت و حاال دومين فصل حضور خود را در فوتبال اين کشور تجربه 
مي کند. تيم رگار تاداز، فصل قبل عنوان سوم ليگ را به دست آورد و در فينال جام حذفي 
نيز به تيم استقالل باخت و نايب قهرمان شد. البته اين را هم بدانيد که ليگ تاجيكستان 

بدون حضور تماشاگر برگزار مي شود.

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

ساشا ممدوح
روزنامه نگار

اميرمحمد يعقوب پور
روزنامه نگار

بعضي ها مي گويند »فوتبال« هيچ جايگزيني ندارد. به نظرمي رسد حق با آنها باشد و همچنين حق با 
آن عشق تماشاي بازي هاي زنده باشد که مي گويند فرق نمي کند بايرن مونيخ و بارسلونا باشد يا ليگ 
مناطق ايران، اصال »برفك« باشد ولي »زنده« باشد. واقعيت دارد که هيچ چيز جايگزين تماشاي يك 
مسابقه زنده فوتبال نمي شود. دست کم براي يك عشق فوتبال، دنيا اين شكلي تصور مي شود ولي از طرفي انسان به رغم 

تمام الف عشق هايش، در نهايت راهي براي کمتر شدن درد پيدا مي کند.

يك توپ بلند از دفاع اينتر به سمت محوطه جريمه حريف فرستاده شد. ايوان زامورانو بعد از 
ضربه سر دفاع بيانكونري براي به دست آوردن توپ جنگيد اما توپ در گوشه محوطه به پاي 
رونالدو چسبيد. مرد مريخي از فرصت هاي كوچك هم موقعيت مي سازد. توپ را از دفاع عبور 
داد اما مدافع يوونتوس جلوي او ايســتاد و بهترين بازيكن جهان را به چمن ورزشگاه دل آلپي چسباند. همه حاضران 

ورزشگاه تورين و تماشاگران تلويزيوني در همان صحنه اول، پنالتي را ديدند به غيراز مرد سبزپوش وسط ميدان.
 فريادهاي گزارشگر ايتاليايي يك لحظه قطع نشــد. بازي بين دو تيمي كه براي قهرماني فصل دوشادوش هم پيش 
مي رفتند ادامه پيدا كرد. درحالي كه بازيكنان نراتزوري بازي را براي اعتراض به داور رها كرده بودند، توپ را به زيدان 
رساندند او هم با يك پاس در عمق براي دل پيرو موقعيت ساخت؛ او مقابل تاريبووست نقش بر زمين شد و داور سوت را 
حاال به صدا درآورد و پنالتي را براي يوونتوس اعالم كرد. همه بازيكنان اينتر روي سر داور ريختند. هيچ كس رونالدو را 
نه قبل و نه بعد از آن صحنه، اينچنين برافروخته نديد. ماسيمو موراتي ورزشگاه را ترك كرد. چند بازيكن اينتر ازجمله 
رونالدو چند بازي آينده ليگ را محروم شدند. پنالتي يوونتوس را پاليوكا گرفت اما بازي را داور و يوونتوس با گل دل پيرو 

بردند. انتهاي فصل هم جامي كه از دست اينتر درآمد را به يوونتوس تقديم كردند.
صحنه اي كه ۲۲ سال پيش به كابوس تبديل شده بود، از يك پيج اينستاگرامي، جلوي چشمانم رژه رفت تا واكسني از 

همان حس به بدنم تزريق شده باشد، همان درد يا حداقل خاطره آن درد، جان تازه اي گرفت.
عاشقان فوتبال، دانسته يا ندانسته يك دليل براي عشق خود دارند. هرچند كه عشق و عاشقي دليل نمي خواهد و هيچ 

توضيحي هم الزم نيست بابت عشق به كسي داده شود اما تمرين زندگي در مستطيل سبز با باالترين درجه شبيه سازي 
مهم ترين علت وابستگي است. غم، شادي، شكست و پيروزي ساده ترين و ملموس ترين حس هاي شبيه سازي شده در 
فوتبال است. پيچيدگي هاي يك زندگي با تمام جزئيات، همه لحظه هاي سخت، تمام ثانيه هاي زيبا، به مو رسيدن و 
پاره نشدن ها و كل رويدادهايي كه در زندگي جاري مي شود، روي چمن مخملي هم ساري است. حاال زندگي ايستاده 
است. انگار يك قدرت فرازميني ساعت را در گرينويچ لندن متوقف كرده و زمان ايستاده است. زندگي از جريان ايستاده 
و فوتبال هم نيست تا آنجا تمرينش كنيم. وقتي در »حال« خبري نيست و چشم اندازي هم از »آينده« وجود ندارد، بايد 
به »گذشته« پناه برد. بله فوتبال بايد زنده باشد. اصال تمام مزه اش به پيشامدهاي ناگهاني آن است درست مثل زندگي.
اما وقتي چيزي براي نوشــتن در دفتر روزانه وجود ندارد بايد ورق ها را به عقب بازگرداند و خاطره ها را بازخواني كرد. 
صحنه هايي از فوتبال هاي به يادماندني مانند سكانس هايي از فيلم هاي ماندگار در ذهن ها باقي مانده است كه هيچ وقت 
تكراري نمي شود. هر فوتبالدوستي، ســكانس هاي ماندگار خودش را دارد كه احياكننده همان احساسي است كه در 
زمان نخستين نمايش داشته است؛ همان خشم، لذت، اندوه، شــادي و آدرنالين به صورت ضعيف شده آزاد مي شود. 
مشابه برخي اتفاقات خاصي كه از زندگي خود داشته ايم و يادشان، ما را به احساس حاصل از آن رويداد نزديك مي كند.
همه خاطره ها مانند صحنه زمين خوردن رونالدو در محوطه جريمه بانوي پير ايتاليا، خانه خراب كن نيست. اين روزهاي 
بدون فوتبال به كمك پيج هاي خاطره باز، زيبايي هايي هم داشته است. به زيبايي مكث طاليي ديگو ميليتو قبل از ضربه 
نهايي براي زدن نخستين گل به بايرن مونيخ در فينال ليگ قهرمانان سال۲0۱0 يا به زيبايي دريبل ناگهاني او پيش از 
زدن گل دوم در همان بازي؛ گل هايي كه به ثمر رساندنشان براي اينتري ها سخت تر از شكست دژ بارسلونا در مجموع 
دو بازي مرحله نيمه نهايي نبود. اين سكانس هاي تماشايي به لحظه اي ماندگار ختم شد. يك شات خاص در تاريخ ليگ 
قهرمانان اروپا. ال كاپيتانو جام قهرماني را مثل كاله روي ســرش گذاشت. خاوير زانتي كبير آن لحظه به نشان رهايي 
از روزهاي سخت، چنين ژستي با جام گرفت. شايد او لحظه زمين خوردن رونالدو و چشم روي هم گذاشتن داور را بار 

ديگر از جلوي چشمانش عبور داده باشد.

بهيادفوتبال،بهنامزندگي
سكانس هاي ماندگار فوتبال دوباره شورانگيز مي شود

محمد عدلي
روزنامه نگار
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سينما

بازنده  های 
دوست داشتنی
نگاهی به سینمای برادران سفدی که سال 
گذشته با فیلم »جواهرات تراش نخورده« 

تحسین شدند

كاريزماي يك بي خانمان پاك باخته 
رونالد برنشــتاين که پیش تر به  عنوان بازيگر 
و کارگردان مســتقل فعالیت داشت، پس از 
آشنايي با برادران ســفدي، به  عنوان همكار 
فیلمنامه نويس و تدوينگر، نقش شــاياني در 
شكل گیري 3  اثر بعدي آنها ايفا کرد. با کامل 
شدن تیمشــان توســط رونالد، آنها به قصد 
عملي کردن رؤياي جواهرات تراش نخورده، 
تحقیقات خود را جهت نگارش فیلمنامه، آغاز 
کردند و طي يكي از همین سرك کشــي ها و 
ماجراجويي هايشان در محله جواهر فروشي 
نیويورك، به اريل هولمز برخوردند. هولمز يك 
بي خانمان پاك باخته بود که داستان زندگي 
خیابانــي اش تحت تأثیر اعتیــاد به هروئین، 
آن قدر به  نظر برادران ســفدي جالب آمد که 
جواهرات تراش نخورده را کنار گذاشــتند و 
براساس روايت هولمز از تجربه هولناکش )که 
به  عنوان يك کتاب نیز منتشــر شده(، »خدا 

میدونه چي« )2014( را ساختند.
خدا میدونــه چي، روي مــرزي از روايت )به 
معناي فیكشن( و مســتند حرکت مي کند؛ 
مرزي که پیش تر در ديگر آثــار اين دو برادر 
)چه کوتاه و چه بلند( نیز دستمايه قرار گرفته 
بود و پر رنگي بخش مستندش در اين فیلم را 
مرهون دوربین روي دست الكس پیرس ويلیامز 
و استفاده او از لنزهاي تله )در تمامي نماهاي 
دور و نزديك( است. اين تمهید عالوه بر آنكه 
باعث مي شد دوربین و گروه فیلمبرداري کمتر 
به چشــم بیايند )فیلمبــرداري صحنه هاي 
خارجي، بدون مجوز صورت گرفته!(، به دلیل 
دوري دوربین از بازيگــران احتماال به بازي 
روان تر بازيگران يا بهتر است بگويیم نابازيگران 
فیلم نیز کمك شاياني کرده است. يكي ديگر 
از مولفه هايي که برادران سفدي را با مستند  يا 
 )Cinema Verite( حتي ســینما- حقیقت
مرتبط مي کند، استفاده شان از شخصیت ها 

در نقش هاي واقعي و روزانه خودشــان است. 
عالوه بر هولمز که داستان زندگي خود را بازي 
مي کند، بادي ديورس )در نقش مايك( هم يك 
بي خانمان واقعي است که برادران سفدي او را 
در خیابان هاي نیويورك کشف کرده اند؛ بادي 
ديورس که در »اوقات خوش« )2017( هم از 
پس ايفاي يك نقش متفاوت و پیچیده ديگر 
به خوبي بر مي آيد، به دلیل دستگیري مجدد به 
همراه مواد مخدر، به زندان مي رود و نمي تواند 

حرفه تازه اش را پیگیري کند.
عالوه بر مــوارد يادشــده، پیرنــگ ناچیز، 
گفت وگو هاي طوالني و تكراري و حتي شكل 
استفاده زمخت 2برادر از تدوين که براي تلقین 
حس واقعیــت بازسازي شــده )و نه واقعیت 
تشديد شده(، به کار گرفته شده است، يادآور 
سینماي کاســاوتیس و رابطه اش با سینما- 

حقیقت است.

اشتياق پتينسن، جواب رد سندلر
پس از ساخت و نمايش فقط خدا میدونه چي، 
برادران ســفدي به پروژه رؤيايي شان يعني 
جواهرات تراش نخورده بازگشتند و تحقیقات و 
نگارش اين فیلمنامه را از سرگرفتند. در همین 
حین، رابرت پتینسن که از تماشاي فقط خدا 
میدونه چي و گرافیك چشمگیر پوستر فیلم 
بســیار به وجد آمده بود، به برادران سفدي 
اي میل می زند و براي بازي در اثر بعدي اين دو 

ابراز عالقه مي کند.
برادران سفدي که پیش از اين تالش هايشان 
براي کار با بازيگران شناخته شده راه به جايي 
نبرده  بــود، از اين فرصت بــادآورده به وجد 
مي آيند و سعي مي کنند براي پتینسن، نقشي 
در جواهــرات تراش نخــورده در نظر بگیرند. 
در همین میان اســت که براي نقش هاوارد با 
آدام ســندلر وارد مذاکره مي شوند. اما پس از 
شنیدن پاســخ منفي او و البته عدم توفیق در 

طراحي کاراکتري براي پتینسن، اوقات خوش 
را با محوريت کاراکتر کاني )رابرت پتینسن( 
مي نويسند. کاني که از هر لحاظ شباهت هاي 
فراواني با هاوارد جواهرات تراش نخورده دارد، 
به همراه برادر ناقص العقلش نیك )با بازي بني 
سفدي(، به بانكي در حومه نیويورك دستبرد 
مي زنند. طي تعقیب و گريــز با پلیس، نیك 
دستگیر مي شود و حال، کاني به دنبال راهي 
براي آزاد کردن يا فــراري دادن نیك از چنگ 

پلیس است.
با نگاهي کلي به قصه سراسر خیالي و سلسله 
اتفاقــات هیجان انگیزي که بــا ضرباهنگي 
برق آســا پیش پاي کاني رخ مي دهند، شايد 
اين مدعــا که اوقات خوش نیــز همانند خدا 
میدونه چي وجوهي از ســینما وريته و تعلق 
خاطر فیلمسازان به يكي از مدعیان اين سبك، 
يعني جان کاساوتیس را در پس ظاهر فريب 
دهنده اش پنهان کــرده، باورنكردني به نظر 
برســد. اما وقتي بدانیم که تمــام بازيگران 
فیلم جز ســفدي و پتینســن، فیلمنامه اي 
در اختیار نداشــتند و فقط با دانستن فضاي 
کلي فیلم و خط اصلي روايت، به نقش آفريني 
مقابل دوربیــن پرداختند، اين مدعا شــكل 
واقع بینانه تري به خود مي گیرد. شیوه اي که 
برادران ســفدي براي هدايت بازيگران فیلم 
اتخاذ کرده اند، يــادآور تكنیك بداهه پردازي 
کاساوتیس در بســیاري از آثار مهمش مانند 

سايه ها )1958( است.

مواهب بداهه
در اوقات خوش، بداهه  پردازي، نه تنها به عنوان 
روشــي جهت تعامل کارگردان بــا بازيگران 
فیلم به کار گرفته شده اســت، بلكه به عنوان 
يك عنصــر روايي در راســتاي حرکت رو به 
جلوي داستان نیز نمود پیدا مي کند. راهكار 
کاراکتر کاني براي فرار از بن بســت هايي که 
يكي پس از ديگري مسیر او را سد مي کنند، 
نوعي بداهه پردازي است. چه هنگامي که براي 
فراهم ســازي پول آزادي نیك، در قالب يك 
عاشق سینه چاك فرو مي رود تا کوري)جنیفر 
جیسن لي( را تلكه کند و چه هنگامي که براي 
فرار از دست پلیس، لباس نگهبان شهربازي را 
به تن مي کند، دست به آفرينش يك کاراکتر/ 
موقعیت خیالي و متفاوت مي زند که منجر به 

پیشروي قصه در مجراي تازه اي مي شود.
 اقبال منتقدان و تماشــاگران، اوقات خوش 
را به يــك معامله 2ســر برد براي بــرادران 
سفدي و رابرت پتینســن بدل مي سازد. آدام 
سندلر پس از تماشــاي اين فیلم، تصمیم به 
همكاري با اين دو بــرادر خوش فكر مي گیرد 
و رابرت پتینســن که همچنان از زير ســايه 
شوم کاراکتر عاشق پیشه و نوجوان پسند فیلم 
»گرگ و میش« )2008( بیرون نیامده است، 

توانايي هاي خود را بــراي نقش آفريني هاي 
متفاوت و جدي تر ثابت مي کند. گفته مي شود 
آنچه مــت ريوز،کارگردان تازه ترين نســخه 
بتمن را در به کارگیري پتینسن مجاب کرده، 
موفقیــت او در نمايش يك پروتاگونیســت 
دوست نداشــتني و پیچیــده در همین فیلم 

بوده است.

پروژه عمر
بعد از 10سال صبر و ســاخت چندين فیلم 
کوتاه و بلند براي اثبات توانايي هايشان، حاال 
نوبت به پروژه عمر شان رسیده  است. اما قصه 
جواهرات تراش نخــورده، از کجــا در ذهن 

سفدي ها شكل گرفته؟
فیلم، روايتگر داســتان يــك جواهرفروش 
يهودي به نام هاوارد رتنر )آدام سندلر( است 
که به تازگي سنگي کمیاب و افسانه اي )البته به 
ادعاي خودش( را به دست آورده است. هاوارد 
که اعتیاد جنون آسايي به قمار دارد، اطمینان 
دارد با پــول فروش اين ســنگ قیمتي که از 
معادن اتیوپي با مشقت فراوان استخراج شده 
است و سپس سرمايه گذاري آن در شرط  بندي 
مسابقات بسكتبال، مي تواند زندگي خودش را 
از اين رو به آن رو کند؛ اما پیچیدگي قصه در اين 
جاه طلبي و اشتهاي سیري ناپذير هاوارد براي 
ثروت خالصه نمي شود. او بايد دائما از دست 
طلبكاراني که در گوشــه و کنار خیابان هاي 
نیويورك به دنبال او و طلبشــان هستند فرار 
کند يا اگر گیر آنها افتاد با زبان چرب و نرم خود 
به صرافت دغل بازي و بهانه تراشي بیفتد. در 
هر پیچ که به نظر مي رسد دنیاي پیرامونش در 
آستانه فروپاشي است، او با بداهه هاي مطول 
و مبسوطي شــبیه به کاراکتر کاني در اوقات 

خوش، خود را از مخمصه مي رهاند.
اما اگر بخواهیم از پاسخ پرسشي که پیش تر 
مطرح کرديم- ريشــه هاي اين قصه پرتنش 
و اضطراب آور- دور نشــويم، بايد به کودکي 
برادران سفدي بازگرديم. پدر برادران سفدي، 
آلفرد سفدي، در همین محله جواهرفروشي 
نیويورك و به عنوان رابطي میــان مغازه ها و 
دالل هاي جواهر، مشغول به کار بود. برادران 
سفدي تمام روز را در خانه به تماشاي مسابقه 
بسكتبال مي گذراندند تا پدرشان از راه برسد و 
قصه هاي روزانه اش از برخورد با »هاوارد«هايي 
که در طول روز مالقات کرده را بازگو کند. از 
سوي ديگر، رابطه متزلزل هاوارد و همسرش 
و خأل حضور هاوارد به  عنــوان پدر در زندگي 
فرزندانش، با شــرايطي که برادران ســفدي 
در خردســالي تجربــه کرده بودنــد، بیگانه 
نیست. قصه هاوارد و جواهرات تراش نخورده، 
سال هايي در ذهن اين 2 برادر شكل گرفت که 
زندگي خانوادگي شــان تحت تأثیر مشكالت 

پدر و مادر و نهايتا طالق و جدايي آن دو بود.

تصوير هــاوارد به  عنوان پــدري که در عین 
عشق و عالقه به خانواده و فرزندان، نمي تواند 
کنار آنها باشــد و آن قــدر در زندگي کاري و 
بلندپروازي خود غرق اســت که تراوشــات 
عاطفي کاراکتر حســاس و ناپايدارش، مجال 
اندکي براي بروز پیدا مي کنند، عالوه بر ارتباط 
تماتیكي که با فیلم اولشــان، يعني بابالنگ 
دراز پیدا مي کند، رابطه نزديك 2برادر اوقات 
خوش، يعني کاني و نیك را به ياد مي آورد که 
ســرخورده و گريزان از مادربزرگشان )که به 
 عنوان تنها بازمانده خانواده، کیفیتي نمادين 

مي يابد(، تنها به يكديگر اعتماد دارند.

تمايل به داستانگويي
اگرچه همچنان برخي مولفه هاي سینما وريته، 
مانند به کارگیري نابازيگران در شــغل هاي 
واقعي خودشــان، نقش رويداد هاي واقعي و 
تاريخي در بستر قصه )مسابقه پلي آف معروف

NBA ســال2012 بین که در واپسین قمار 
هاوارد مطرح مي شــود( و حتي فیلمبرداري 
دزدکــي و بي ســر و صدا در مكان هاي واقعي 
)در عین دارا بودن مجــوز فیلمبرداري(، در 
جواهرات تراش نخورده يافت مي شود، اما اين 
فیلم طیف گرايش های فیلمســازي برادران 
سفدي، به سمت داستانگويي تمايل دارد. به 
همین جهت، پس از 3 همكاري موفق با الكس 
پیرس ويلیامز، فیلمبرداري که بیشتر نماهايش 
با زيبايي شناسي آثار مستقل همخواني دارد، به 
سراغ داريوش خنجي رفته اند که باعث غناي 
بیشتر وجه بصري فیلم شده است.  فیلمبرداري 
و نورپردازي فصل رويارويي هاوارد با خواننده 
معروف سبك آر اند بي ، ويك اند و البته نحوه 
به کارگیري نورهاي نئون و »بلك اليت« در 
توصیف احواالت مشوش کاراکتر، درخشان 

و يادآور آثار نیكالس وندينگ رفن هم است.
 نبايد طراحي صدا و نقش موســیقي متن در 
ســینماي اين دو برادر را کــه به خصوص در 
جواهرات تراش نخــورده اهمیتي دوچندان 
مي يابد فراموش کرد. از صداي گوشــخراش 
در شیشــه اي جواهر فروشــي هاوارد که در 
فواصل مختلف گوشــمان را آزار مي دهد، تا 
ديالوگ هاي رگباري و همزمان کاراکتر هاي 
مختلف که گاهــي آنچنان در هم و آشــفته 
مي شــود که پیگیــري بحث و جدلشــان را 
برايمان نا ممكن مي ســازد و حتي موسیقي 
نئوالكترونیك حاشــیه صوتي فیلم، همه در 
شــكل گیري و تبیین اضطراب و تنش جهان 

ذهني هاوارد، نقش بسزايي دارند.

آخرين قطعه پازل بازنده ها
هاوارد پس از هارلي و کاني، ســومین تكه از 
پازل بازنده هاي برادران سفدي است. هر سه، 
کاراکتر هاي ناهنجاري هستند که رابطه شان با 
جامعه و اطرافیان، تعارضاتي برمي انگیزد که 
موجب طرد و گوشه نشیني آنها مي شود. هر سه 
شخصیت هاوارد، هارلي و کاني براي »تغییر« 
اين وضع به پا مي خیزند، ســفري اديسه وار را 
در خیابان هاي نیويورك شروع مي کنند تا به 
جهان و اطرافیان و اصال خودشان، ارزش هاي 
شخصي را يادآوري کنند؛ سفري که البته براي 

هر سه، تغییري در پي ندارد.
هارلي پس از فرجام تلخ عاشقانه اش دوباره به 
پناهگاه مايك بازمي گردد، کاني اوقات خوش 
آزادي اش از زندان را پايــان يافته مي بیند و 
هاوارد، بازنده تــر از آن دوتاي ديگر، گلوله اي 

صورتش را به رنگ سرخ در مي آورد.
 اين بازنده هاي دوست داشتني! 

جواهرات تراش نخورده )2019( كه منجر به مطرح شدن 
بيش از پيش برادران ســفدي )بني و جاش( در محافل 
هنري شد، حاصل دورخيز 10ساله اين دو برادر است. اين 
دو هنگامي كه فيلم كوتاه مي ساختند و سوداي ساخت فيلم بلند در سر داشتند، همواره 
به هاوارد )شــخصيت اصلي جواهرات تراش نخورده( و محله جواهر فروشي نيويورك 
مي انديشيدند. اما عالوه بر مهيا نبودن امكانات و بودجه ساخت آن، رويدادهايي آنها را به 
مسيري متفاوت ولی هيجان انگيز كشاند. پس از موفقيت فيلم هاي كوتاهشان در بخش 
آثار كوتاه جشنواره هاي مختلف )به ويژه كن(، آنها موفق شدند نخستين فيلم بلندشان 
را با نام »بابا لنگ دراز« )2009( بسازند. اين فيلم عالوه بر اينكه برايشان جايزه كاساوتيس 
)اين جايزه به بهترين فيلمي كه با بودجه كمتر از نيم ميليون دالر ساخته شده باشد، اهدا 

مي شود( را به دنبال داشت، نخستين همكاري شان را با رونالد برنشتاين رقم زد .

منتقدان چه  می گویند؟

دیوید ساندرلند

دردسرهای تمام نشدنی هاوارد
»جواهرات  تراش نخورده« تماما هيجان است و تعليق را به شيوه درستي 
ايجاد مي كند. مشكل مي توان از تماشاي هيجان فيلم و بحران هاي هاوارد 
در فيلم خسته شد و براي او دل نسوزاند. هرچند كه هاوارد كسي نيست 
كه به دلسوزي نياز داشته باشد چرا كه زندگي او در بحران شكل گرفته و 
احتماالً هيچ روزي نبوده كه بحران نداشــته باشد. الماس تحت فشار در 
هسته زمين تشكل مي شود اما بعيد است كه هاوارد تحت اين فشارها بتواند 
الماس شود. درهرحال فيلم فشار رواني الزم را به تماشاگر وارد مي كند 
و شايد بايد گفت كه الماس نهايي خود تماشــاگران هستند كه داستان 

تمام نشدني دردسرهاي هاوارد را در شب هاي نيويورك تحمل مي كنند!

تاد مک کارتی

 تصادف های  دیوانه  وار
نويسندگان هر تعداد برخورد سهمگين را كه  توانسته اند به هم ربط داده اند كه 
البته حس واقعي بودن دارند و فقط چند تصادف بامزه نيستند. شبي كه به نظر 
يك شب آرام براي خانواده رتنر است و قرار است تا با اجراي گروه تئاتر مدرسه 
همراه باشــد، به اتفاقات ديوانه واري منجر مي شود كه حبس شدن هاوارد 
به صورت برهنه در صندوق عقب خودرويش را در پي دارد... لوكيشــن هاي 
نيويوركي باعث ايجاد پس زمينه هاي عالي و متنوعي شــده و فيلمبرداري 
داريوش خنجي آنها را به شكلي طبيعي و تندوتيز به نمايش درآورده است. 
موسيقي  بلند و برجسته فيلم بعضي اوقات پا را از حد خود فراتر مي گذارد و از 
چيزي كه روي صحنه نمايش داده مي شود هم بيشتر جلب توجه مي كند ولي 

همچنين به درستي با حيله هاي بزرگ و احساسات شخصيت ها تطابق دارد.

جیمز برادینلی

 توانایی های  نامکشوف  سندلر
برادران ســفدي به دنبال فيلم »اوقات خوش« كه در حق آن اجحاف شده 
بود، ثابت كردند كه برخي كيفيت هاي بااليي كه در فيلم قبلي شان مشهود 
بود بيشتر مهر و امضاي آنان است تا موفقيتي موقتي و محدود. »جواهرات 
تراش نخورده « اگرچه كه از لحاظ رويكرد روايي خيلي متفاوت اســت اما 
همچنان لباسي است كه از پارچه اي يكسان دوخته شده. رويكرد تند و تيز 
و ترس از محيط هاي تنگ و بسته اي را كه كارگردانان در اين فيلم استفاده 
كرده اند مي توان مهم ترين بخش فضاسازي اين اثر قلمداد كرد. هيچ  لحظه اي 
در طول اين اثر نيست كه بتوانيد مطمئن باشيد كه فيلم االن به چه سمت 
و سويي در حركت است و زمان دانستنش هم كه برسد شوكه خواهيد شد. 
مهم تر از همه اينكه كارگردانان يك بازيگر شناخته شده )آدام سندلر( را 
در نقشي قرار مي دهند كه چندان آشــنايي اي با آن ندارد و به همين خاطر 

مي توانند از توانايي هاي نامكشوف او بهره ببرند.

بنجامین لی

 اهمیت  رابطه  کارگردان  و  بازیگر
اين فيلم يك هماهنگي قابل توجه ميان كارگردانان و بازيگر است و بار ديگر 
روي اهميت اين رابطه تأكيد مي كند، خصوصا براي ستاره اي كه روي دور 
فيلم هاي تجاري افتاده است. سندلر لياقت بيشتري دارد و اگر مي خواهد 

كاري كند كه ما به تماشاي فيلم هاي او ادامه دهيم، خب اين كار را مي كنيم.

ای. ای. داود

سندلر ؛   جذاب مثل پتینسن
سندلر موفق مي شود تا شخصيتش را هم كامال عصباني و هم به شكل عجيبي 
جذاب از آب در بياورد. دست و پنجه نرم كردن متهورانه او با فاجعه، ما را به تحسين 
وا مي دارد. اين نقش آفريني همان قدر جذاب است كه سفدي ها توانسته  بودند 
چنين بازي اي را از رابرت پتينســن در »اوقات خوش« بگيرند و خود فيلم هم 

سرحال است.

بهنود امینی
روزنامه نگار 
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   وام يك ميليون توماني ما واريز نشد
قبل از سي ام فروردين  ماه براي دريافت وام يك ميليون توماني ثبت نام 
كرديم و قرار شد به حسابمان پولي واريز شود، ولي هنوز هيچ خبري از 

وام يك ميليون توماني نشده است.
سبزه پرور از تهران 

   روستاها و تفرجگاه هاي ياسوج مملو از زباله
شهر ياســوج داراي روســتاهايي با طبيعت زيبا و داراي جاذبه هاي 
گردشگري زيادي است كه اگر اين روزها سري به اين مكان ها بزنيد با 
صحنه هاي زشت از انباشت زباله روبه رو مي شويد كه به نظر مي رسد 

دهياري ها هيچ نظارتي بر اين مكان ها ندارند.
اميدي از ياسوج

   كرونا رو به پايان رفت، قيمت ماسك پايين نيامد
درحالي كه قبال يك بســته ماســك 3تايي ســاده را 2هزار تومان 
مي خريديم، اكنون هر يك عدد ماسك ساده را 2هزار تومان مي خريم، 
آن هم در شرايطي كه وضعيت كرونا مثل روزهاي اول شيوع نيست. 
اگر قرار باشــد هر روز 2 هزار تومان پول ماســك بدهم چگونه براي 
هزينه هاي زندگي خود و همسرم كه شاغل است و هر روز بايد از مترو 

و اتوبوس استفاده كنيم، برنامه ريزي كنم؟
يوسفي از تهران

   ورزشگاه تختي گچساران، زمين چمن ندارد
ورزشگاه تختي گچساران كه 4 ســال قبل بازسازي شده، همچنان 
زمين چمن ندارد و جوانان فوتبال دوست گچساران خواستار پيگيري 

اين مشكل هستند.
سليماني از گچساران

   دختري بي سرپرست بدون يارانه و وام
خانم 21ساله اي هستم كه پدر و مادرم فوت شده اند. نه بيمه دارم، نه 
پدرم برايم ارثي گذاشته، نه وام يك ميليوني به من رسيده، نه يارانه 

مي گيرم و نه كمك معيشت شامل حالم شده. تكليف من چيست.
نسيم از تهران 

   شهر زارچ، آمبوالنس كافي ندارد
شــهر زارچ يزد به دليل كافي نبودن ماشين آمبوالنس، تاكنون چند 
شهروند خود را از دست داده است. به همين دليل، زماني كه به اورژانس 
اعالم نياز مي شود، آمبوالنسي براي اعزام نيست و مسئوالن هم حل 

اين مشكل را تاكنون در اولويت ندانسته اند.
پورزارع از زارچ يزد

   تلويزيون براي چه كساني آموزش آشپزي مي گذارد؟
درحالي كه اغلب مردم براي تامين معاش روزانه خود مانده اند، صدا و 
سيما در تمام شبكه ها و در تمام ساعات باالخره يك آموزش آشپزي 
حاال چه براي تبليغ كاال و چه براي آموزش پخش مي كند. اين با كدام 
رفتار انساني و اسالمي سازگار است كه فرزند من فالن غذاي تلويزيون 
را بخواهد و من نتوانم برايش فراهم كنيد. از صدا و سيما تقاضا داريم 

دست از اين ميزان تمركز بر آموزش آشپزي و تبليغ بردارد.
عبادي از تهران

   سايت بهداشت براي داوطلبان كنكور چه زماني باز مي شود
سايت علوم براي داوطلبان باز شده اما سايت بهداشت باز نشده است و 
تكليف داوطلباني كه مانند ما در هر 2 آزمون شركت كرده اند، مشخص 
نيست. چرا يك مديريت واحد براي آزمون ها تصميم گيري نمي كند 

كه داوطلبان سرگردان نشوند.
رضايي از تهران

 ضرورت بازنگري 
در زنجيره توليد تا مصرف

ادامه از  همين تسلط جريان ذي نفع بازدارنده است كه 
باعث مي شود بعد از تخصيص 14ميليارد دالر صفحه اول

4200توماني به واردات كاالهاي اساسي، بازهم اين كاالها با نرخ ارز 
نيمايي و حتي آزاد به سفره مردم برسد. حال  و روز امروز بازرگاني را 
مي شود به گردن كرونا يا هر عامل ديگري انداخت؛ اما فراموش نشود 
كه ما 40سال است ازاين دست مشكالت داشته ايم و با هيچ روشي قادر 
به رفع آن نبوده ايم. به نظر مي رسد تجربه 40ساله كافي باشد؛ به هرحال 
فقط ما در دنيا توليدكننده و مصرف كننده اين اقالم نيستيم و حتماً 
راهكارهايي براي ســامان دادن به اين وضعيت وجود دارد كه اغلب 

كشورها توانسته اند از عهده آن برآيند.
آيا راهكاري هست؟ بله. حتماً هست. اين را كسي مي گويد كه نيم قرن 
در اين ميدان بوده. وزير بازرگاني بوده و هميشه در اين حوزه دستي بر 
آتش داشته و مي داند كه اين حرف ها را خطاب به چه كساني مي گويد 

و هزينه اش چقدر است.
قطعاً وضعيت فعلــي راه برون رفت دارد اما با 3شــرط. در حقيقت 
مجموعه نظام تدبير بايــد در اين حوزه با مهياكردن اين 3شــرط، 
سكان امور بازار را يك بار براي هميشــه به درستي در دست بگيرد و 
مشخص كند كه از اين به بعد قرار اســت نظام تدبير بر پايه مراعات 
منابع ذي نفعان رانت خوار باشد يا نگهبان منافع مصرف كننده. حامي 

توليدكننده و توليد يا مروج آشفتگي و هرج ومرج.
براي اين كار، اول بايد عزم جدي در حد عزم ملي وجود داشته باشد. 
يعني همه به اين نتيجه برسند كه بايد قال اين قضيه را كند و جلوي 
جريان ذي نفعان بازدارنده و مسلط بر همه شئون تصميم گيري را با 
قاطعيت گرفت. دوم اينكه بايد زنجيره لجستيك يعني فرايند ابتدا تا 
انتهاي زنجيره توليد و واردات تا مصرف زير ذره بين برود و گلوگاه هاي 
موجود شناســايي و رفع شود. و ســوم به برخورد قاطعانه نياز است. 
برخوردي كه به مثابه جراحي هم درد دارد و هــم خونريزي اما بايد 
قاطعانه اقدام شود. بعد از اجراي اين سه شرط، نظام تدبير بايد به كردار 
هر نظام تدبير باكفايتي كه در ممالك ديگر كار مي كند براي حراست 
از توليد و حمايت از مصرف برنامه ريزي كند. اين اقدامات گاه در حد 
ساختن يك سردخانه براي كشاورزاني است كه همگي در يك دوره 
زماني كوتاه مجبورند محصول گوجه فرنگي خود را به بازار عرضه كنند 
و به بهاي ناچيز به كارخانه هاي رب گوجه فرنگي بفروشند. اين اقدامات 
مي تواند در حد رفع موانع صادرات در زنجيره لجستيك و گمرك باشد 
كه مدام صادركننــده را آزار ندهد يا هــواداري از توليدكننده اي كه 

مجبور نشود جوجه هاي يك روزه را سر به نيست كند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 مرگ خانواده تهراني 
در كالردشت 

3عضو يك خانواده تهراني بر اثر گازگرفتگي در 
كالردشت جانشان را از دست دادند. به گزارش 
پليس، ايــن حادثــه در روســتاي طويدره 
كالردشــت رخ داد. 3عضو يــك خانواده كه 
براي كار به اين شهرستان رفته بودند، هنگام 
استراحت در منزلي مسكوني دچار گاز گرفتگي 
شدند كه اجساد آنها براي بررسي هاي بيشتر به 

پزشكي قانوني منتقل شد.

 قتل عمو به خاطر 
اختالف ملكي

پليس در تعقيب پســر جواني است كه بر سر 
اختالفات ملكي با عموي 70ساله اش درگير 
شــده و او را با ضربات چوب و ســنگ به قتل 
رسانده است. به گزارش همشهري، روز شنبه 
به پليس شهرســتان سروســتان در استان 
فارس خبر رسيد كه مرد 70ساله اي در يكي 
از روستاهاي اين شهرســتان به قتل رسيده 
است. با حضور مأموران در محل وقوع جنايت 
معلوم شد كه اين قتل يك جنايت خانوادگي 
است و مرد مسن در درگيري با برادرزاده اش به 
قتل رسيده است. بررسي هاي صحنه جنايت 
حاكي از آن بود كه متهم كه جواني 30ســاله 
است با ضربات چوب و سنگ به جان عمويش 
افتاده و تا سرحد مرگ او را كتك زده است. در 
اين شرايط بود كه جســد مقتول به پزشكي 
قانوني منتقل و تالش ها براي دستگيري متهم 
به قتل آغاز شد. يكي از همسايه ها به مأموران 
گفت: براد                               رزاد                               ه مقتول هميشه با او د                               رگيري 
د                               اشت. حد                               ود                                ساعت 19صد                           اي د                               رگيري آمد                               ، 
اما فكر كرد                               يم مثل هميشه زود                                تمام مي شود    ، 
صــداي داد و فرياد مي آمد تــا اينكه ناگهان 
همه جا ساكت شــد و وقتي به آنجا رفتيم با 
جسد                                مرد 70 ساله                          روبه رو شد                               يم و موضوع را 
به پليس اطالع د                              اد                               يم. شواهد حاكي از آن بود 
كه متهم ابتدا عموي خود  را هل د اد ه و سپس با 
ضربات متعدد  چوب و سنگ او را به قتل رساند ه 
است. سرهنگ عبدالرسول مجتهدي، فرمانده 
انتظامي شهرستان سروستان در اين باره گفت: 
در تحقيقات مقدماتي مشخص شد اين عمو 
و برادرزاده از مدتي قبل با يكديگر بر سر يك 
ملك دچار اختالف بودند و چند مرتبه كار به 
كشمكش كشيده شده بود تا اينكه سرانجام با 
يكديگر درگير شدند و برادرزاده جوان عمويش 
را به قتل رساند. وي ادامه داد: هم اكنون متهم 
به قتل متواري است و تالش ها براي دستگيري 

او ادامه دارد.

معماي قتل راننده 
ليفتراك در بازارآهن

تحقيقات بــراي شناســايي 2 آدمكش كه با 
حضور در بازار آهن، راننده ليفتراك را به قتل 
رسانده اند، از سوي تيم جنايي آغاز شده است. 
به گزارش همشهري، شــامگاه شنبه از طريق 
مأموران كالنتري يافت آباد به قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه 
مردي در بازار آهن تهران به قتل رسيده است. 
پس از اين تماس، قاضي جنايي به همراه تيم 
تجسس پليس آگاهي تهران در محل حادثه 
حضور يافتند. جسد مقتول داخل اتاقكي در 
يك مغازه ضايعاتي بود. او مردي 40ساله بود 
كه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده و چند 
ساعتي از مرگش مي گذشت. بررسي ها حكايت 
داشــت  مقتول راننده ليفتراك بوده اســت. 
ليفتراك نيز متعلق به صاحب مغازه اي بود كه 
مقتول اغلب شب ها در آنجا مي خوابيد. در ادامه 
مشخص شد كه چند كارگر با ورود به مغازه با 
جسد مقتول روبه رو شــده اند. يكي از آنها در 
تحقيقات گفت: با مقتول كار مي كرديم اما روز 
حادثه  هرچه منتظرش مانديم نيامد. كارمان 
نيمه تمام مانده بود. هرچه به او زنگ مي زديم 
پاسخ نمي داد. نگران شديم و به همراه كارگران 
ديگر به سمت مغازه كه شب ها در آنجا مي ماند 
حركت كرديم. وقتي وارد مغازه شديم ناگهان 
در جايي كه راننده ليفتراك استراحت مي كرد  
با جسدش روبه رو شديم و وحشت كرديم. پس 
از تحقيق از كارگران، قاضي دســتور بازبيني 
تصاوير دوربين هاي مداربسته را داد. با بررسي 
تصاوير مشخص شد كه روز حادثه 2مردجوان 
وارد مغازه شــده اند و دست به جنايت زده اند. 
با اين ســرنخ، قاضي جنايي دستور شناسايي 
2 قاتل را صادر كرد تا با بازداشت آنها معماي 

قتل راننده ليفتراك فاش شود.

3مرد جوان در جست وجوي 
گنج راهي منطقه اي ممنوعه داخلي

شدند و شروع به كندن زمين 
كردند اما تالش چند شــب آنهــا نتيجه اي 
نداشــت جز مرگ يكي از جست وجوگران و 

دستگيري 2نفر ديگر.
به گزارش همشــهري، اواخر هفته گذشته 
مردي هراسان و سراسيمه با پليس و اورژانس 
تماس گرفت و مدعي شد كه او و دوستش در 
منطقه اي در حوالي روستاي كزبر زنجان دچار 
حادثه شده اند. به دنبال اين تماس تيم هاي 
امدادي راهي محل حادثه شدند و مردي را 
ديدند كه دچار حادثه شده و پايش شكسته 
اســت. اين مرد چاهي را به امدادگران نشان 
داد و گفت كه دوستش به داخل چاه افتاده 
و نمي داند چه باليي بر ســرش آمده است. 
پس از آن ماجرا به آتش نشــاني گزارش شد 
و نجاتگران پس از حضــور در محل وارد چاه 
شدند و پيكر بي جان مرد جواني را كه داخل 
چاه افتاده بود بيرون كشــيدند. بررسي هاي 
اوليه از اين حكايت داشت كه مرد جوان بر اثر 
استنشاق گاز متان كه اعماق چاه را پر كرده 

بود، جانش را از دست داده است.

شايعات عجيب 
امدادگران مردي را كه در اين حادثه زخمي 
شده بود به بيمارســتان منتقل كردند و وي 
تحت درمان قرار گرفت. از سوي ديگر جسد 
قرباني حادثه نيز به پزشكي قانوني منتقل شد 
اما هنوز مدت زيادي از اين ماجرا نگذشته بود 
كه شايعاتي عجيب در شهر پيچيد. ازجمله 
اينكه جنايتي هولنــاك در منطقه رخ داده 
و مردي بي رحمانه به قتل رســيده اســت. 
به دنبال انتشار اين شايعه، تحقيقات پليسي 

براي كشف حقيقت آغاز شد.

داستانسرايي
مرد مجروح نخستين كســي بود كه تحت 
بازجويي قرار گرفت. او مدعي شــد كه روز 
حادثه همراه دوستش به ارتفاعات روستاي 
كزبر رفته بودند كه ناگهان دوستش به داخل 
چاه ســقوط كرد و او نيز دچار حادثه شد و 
پايش شكســت. اظهــارات او در حالي بيان 
مي شد كه وقتي مأموران راهي محل حادثه 
شدند و به بررســي آنجا پرداختند دريافتند 
كه چاه مورد نظر به تازگي و براي رسيدن به 
گنج حفر شده و قرباني حادثه نيز نه به خاطر 

سقوط به چاه، بلكه به دليل گازگرفتگي جانش 
را از دست داده و روي بدنش اثري از جراحت 
وجود ندارد. در اين شرايط تحقيقات از مرد 
مجروح از ســر گرفته شــد و او كه چاره اي 
جز بيان حقيقت نداشــت اعتــراف كرد و با 
همدستي 2نفر از دوســتانش راهي منطقه 
شــده و اقدام به حفر چاه براي رســيدن به 
گنج كرده بودند كه يكي از دوستانش بر اثر 
گازگرفتگي در اعماق چاه جان باخت و او كه 
دستپاچه شده بود، هنگامي كه قصد داشت 
ماجرا را به پليس و تيم هاي امدادي خبر دهد 

دچار حادثه شده و پايش شكست.
سرهنگ جعفر رحمتي، رئيس پليس استان 
زنجان مي گويد: بررسي هاي پليسي نشان داد 
كه جست وجوگران گنج 3نفر بودند. يكي از 
آنها اخراجي يكي از سازمان ها بود و با توجه به 
اطالعاتي كه داشت، تصور مي كرد در منطقه 
مورد نظر گنجي مدفون شده است. به همين 
دليل نزد 2نفر از دوستانش رفته و آنها را براي 
رسيدن به اين گنج وسوسه كرده بود. به اين 
ترتيب آنها شب ها به منطقه مورد نظر كه در 
فهرست مناطق حفاظت شده سازمان ميراث 
فرهنگي بود مي رفتند و اقدام به كندن چاه 

مرگ جوينده گنج در چاه
مرگ مرد جوان در يكي از روستاهاي زنجان شايعات زيادي را به همراه داشت

بدل اندازان، طالفروشان را نقره داغ مي كردند مأموران قالبي دست به آدم ربايي زدند
زن و شــوهر جوان زيورآالت بدلي را به عنوان طال و 
جواهر به طالفروشــي ها مي فروختند و سرشــان را 
كاله مي گذاشــتند اما در آخرين مورد، هوشــياري 
يك طالفروش دســت آنها را رو كرد تــا راز 60فقره 

بدل اندازي برمال شود.
به گزارش همشهري، روز ســيزدهم ارديبهشت ماه 
امسال، مرد طالفروشي با پليس پايتخت تماس گرفت 
و گفت: مردي يك النگوي بدلي را براي فروش آورده و 
وانمود مي كند كه طالست. دقايقي بعد از اين تماس 
بود كه گروهي از مأموران كالنتري 161ابوذر راهي 
طال فروشي شدند و مرد بدل انداز را بازداشت كردند. 
مرد جوان كه 22سال دارد يك النگو به وزن 28گرم 
را به طالفروشي برده بود و قصد داشت آن را به جاي 
طال بفروشــد. اين در حالي بود كه اين النگو آبكاري 

شده است.
در اين شــرايط بود كه متهم بعد از انجام تحقيقات 
مقدماتي در اختيار مأموران پايگاه هشتم پليس آگاهي 
قرار گرفت تا ساير جرائم احتمالي متهم بررسي شود. او 
در اعترافاتش گفت: من و همسرم با خريدن زيورآالت 
بدلي از شــخصي به نام مراد كه از دوستانم است به 
طالفروشــي ها مي رويم و طالهاي بدلي را به جاي 
طالي واقعي مي فروشيم. آنطور كه او مي گفت آنها در 
6 ماه اخير، دست كم 60فقره بدل اندازي مرتكب شده 
بودند. او گفت: در اين مدت هيچ كدام از طالفروشي ها 
متوجه بدلي بودن اين زيورآالت نمي شــدند و از اين 
راه توانســتيم حدود 500ميليون تومان به دســت 

بياوريم كه همه اين پول صرف خوشگذراني و مخارج 
زندگي مان شد.

ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليــس آگاهي تهران 
در اين باره گفــت: به دنبال اعترافات مــرد بدل انداز 
مأموران با مجوز بازپرس شــعبه چهارم دادســراي 
ناحيه 18همسر متهم و همدست ديگرش را دستگير 
كردند كه آنها نيــز در بازجويي ها به مشــاركت در 
بدل اندازي اعتراف كردند. به گفته وي، تاكنون 15نفر 
از مالباختگان شناسايي شــده اند و اعضاي اين باند 
بدل اندازي با صدور قرار قانوني در بازداشــت به  سر 
مي برند و تالش ها براي شناسايي ساير مالباختگان 

ادامه دارد.

مردي كه براي آشنايي با زن جواني با او قرار گذاشته 
بود وقتي در محل قرار حاضر شــد 2مرد مسلح را در 

آنجا ديد و براي 5ساعت به گروگان گرفته شد.
روز پنجشنبه، 18 ارديبهشت مردي با پليس بوشهر 
تماس گرفت و از حادثه هولناكي كه برايش رخ داده 
بود خبر داد. او گفت كه چند ساعت قبل 2مرد مسلح 
او را به گروگان گرفته بودند اما او توانســته از دست 
آنها فرار كند اما همچنان جانش در خطر اســت. او 
در ادامه گفت: مدتي قبل با زن جواني آشــنا شدم و 
با يكديگر قرار مالقات گذاشتيم و من براي ديدنش 
به شهرستان كنگان رفتم؛ اما در آنجا 2مرد مسلح را 
ديدم. آنها كه تجهيزات پليســي به همراه داشتند و 
وانمود مي كردند مأمور هستند من را همراه خود بردند 
اما بعد فهميدم آنها مأموران قالبي هســتند و قصد 
اخاذي دارند. او گفت: آنها به زور من را به شهرستان 
دير بردند و در يك خانه زنداني كردند و تهديد كردند 
اگر به خواسته هاي شان تن ندهم من را مي كشند. آنها 
قصد اخاذي داشتند اما بعد از چند ساعت وقتي از آنجا 
رفتند به زحمت توانستم خودم را خالص و از آنجا فرار 

كنم. اما حاال مي ترسم باز هم من را پيدا كنند.
به دنبال اظهارات اين مرد گروهي از مأموران پليس 
آگاهي شهرستان دير براي دستگيري گروگانگيران 
اقدام كردند. در شرايطي كه چند ساعت از تماس مرد 
ربوده شده مي گذشت مأموران با اقدامات اطالعاتي 
موفق شــدند مخفيگاه دو مأمور قالبي را شناسايي و 

آنها را دستگير كنند.

سردار خليل واعظي، فرمانده انتظامي استان بوشهر 
در اين باره به پايــگاه خبري پليس گفت: متهمان در 
بازجويي ها به گروگانگيري اعتراف كردند و هم اكنون 
در بازداشــت به ســرمي برند و تحقيقات در اين باره 

ادامه دارد.

پسر 16ســاله با فروش نرم افزار خيالي »همدم ياب« 
400حساب بانكي را هك كرد. 

به گزارش همشــهري، متهم از طريق شــبكه هاي 
اجتماعي اقدام به تبليــغ نرم افزاري به نام همدم ياب 
مي كرد اما ماجرا از اين قرار بود كــه وقتي افراد وارد 
لينك تبليغ مي شــدند و تصميم مي گرفتند كه اين 

نرم افزار را دانلود كنند، به صفحه اي هدايت مي شدند 
كه بايد مبلغ كمي را براي دانلــود نرم افزار پرداخت 
مي كردند. اين صفحه  اما نه صفحــه بانك، بلكه يك 
صفحه  جعلي شــبيه صفحه اينترنتي پرداخت پول 
بود و طوري طراحي شده بود كه اگر فردي اطالعات 
بانكي اش را در آن وارد مي كرد، اين اطالعات همزمان 

در اختيار فردي قرار مي گرفت كــه صفحه جعلي را 
طراحي كرده بود. 

اينگونه بود كه دســت كم 400نفر كه بــراي دانلود 
نرم افزار همدم ياب وارد صفحه جعلي بانك شده بودند، 
اطالعات بانكي شان را دو دستي تقديم سارقاني كردند 
كه به سارقان فيشينگي معروف هستند. ماجرا ادامه 
داشت تا اينكه يكي از اين افراد وقتي متوجه شد همه 
موجودي حســابش به صورت اينترنتي سرقت شده 
است، راهي پليس فتاي اراك شد و از سارق پول هايش 

شكايت كرد. با اين شكايت تحقيقات براي شناسايي 
سارق آغاز شد و مأموران در ادامه با شكايت هاي مشابه 
ديگري هم روبه رو شدند. همه شاكيان كساني بودند 
كه هنگام دانلود نرم افزار همدم يــاب يا نرم افزارهاي 
دوســت يابي، حسابشــان هك و به آن دستبرد زده 
شــده بود. مأموران در بررســي هاي تخصصي موفق 
شدند فردي را كه حساب شــاكيان را هك كرده بود، 

شناسايي كنند. 
او نوجواني 16ساله بود كه با تبليغ نرم افزار همدم ياب 

توانسته بود دست به اين سرقت ها بزند. 
بــه گفته ســرهنگ احســان آنقي، رئيــس پليس 
فتاي اســتان مركزي، با دســتگيري متهم مشخص 
شــد كه او با اين روش 400حســاب بانكي را هك 
كــرده و با خالي كردن آنها، اقدام به شــارژ حســاب 
 خــود در يكي از شــركت هاي اينترنتي مســافرتي  

كرده است. 
با دســتگيري متهم، پرونده او براي تصميم گيري در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

طلبكاران كه از مــرد جواني 500ميليون 
تومان پول مي خواستند، پدر او را ربودند تا 
به پولشان برسند اما وقتي شنيدند كه يكي 
از همدستانشان دستگير شده گروگان را با 

دست و پاي بسته رها كردند.
به گزارش همشهري، صبح دوشنبه گذشته 
مردي 70ســاله براي خريــد از خانه اش 
حوالي شمال تهران خارج شد. او در حال 
عبور از خياباني خلوت بود كه ناگهان يك 
خودروي پژو سد راه وي شد. 4نفر سوار بر 
ماشين بودند و خودشان را مأمور معرفي 
كردند. آنها از او خواستند فورا سوار ماشين 
شــود و بايد به دليل اختالف مالي به اداره 
پليس منتقل شود. مرد به خيال اينكه آنها 
مأمور هســتند مقاومتي نكرد اما پيش از 
اينكه سوار ماشين شود از آنها خواست تا 
اجازه دهند با خانــواده اش تماس بگيرد 
اما آنها اجازه ندادند و همين موضوع شك 
مرد 70ســاله را برانگيخت و باعث شد كه 
مقاومت كند. مردان پژوسوار وقتي مقاومت 
او را ديدند به زور مرد را سوار ماشين كرده و 
پس از بستن دست و پايش، حركت كردند.

گزارش آدم ربايي
عصر همان روز بود كه مردي جوان به اداره 
پليس رفت و به مأموران گفت كه پدرش 
را ربوده اند. او توضيح داد: پدرم ســاعاتي 

قبل براي خريد از خانه خارج شد اما ديگر 
برنگشت. يكي، دو ســاعتي كه از رفتنش 
گذشــت به موبايلش زنگ زديم اما پاسخ 
نداد و نگراني مان بيشــتر شد. مرتب به او 
زنگ مي زديم اما ســاعتي بعد موبايلش 
خاموش شد. چند ســاعتي پس از ناپديد 
شدن پدرم، فردي آشــنا كه به او بدهكار 
هستم به من زنگ زد و گفت پدرت پيش 
ماست و اگر مي خواهي او را زنده ببيني بايد 

تسويه حساب كني.
شــاكي ادامه داد: من مغازه لوازم خانگي 

دارم و به خاطــر خريد و فروش و نوســان 
شــديد قيمت ها به چند نفر از همكارانم 
500ميليون تومان بدهــكارم. طلبكارانم 
قبال تهديد كرده بودند كه اگر بدهي هايم 
را نپردازم اتفاقات بــدي برايم مي افتد. اما 
من تهديدهايشان را جدي نگرفتم تا اينكه 
پدرم ناپديد شــد. همان لحظه كه با پدرم 
تماس مي گرفتم و پاســخ نمي داد حدس 
زدم كه شايد او را ربوده باشند تا اينكه يكي 
از طلبكارانم تماس گرفت و گفت اگر تسويه 
نكنم پدرم را به قتل مي رســاند. او حتي 

هك 400حساب بانكي با »همدم ياب«

طلبكاران، پدر مرد بدهكار را گروگان گرفتند

براي رسيدن به گنج مي  كردند. اين كار 
آنها ادامه داشت تا اينكه با عميق شدن 
چاه و تجمع گاز متان در عمق آن، يكي 
از جست وجوگران كه روز حادثه سرگرم 

حفر چاه بــود دچار گازگرفتگي شــده و 
جانش را از دست داد.

وي ادامه مي دهد: با اين اطالعات، 
فردي كه سردسته اين باند بود نيز 
شناسايي و دستگير شد و نفر ديگر 
كه در اين حادثه مجروح شده بود 
تحت درمان قرار دارد و كه عليه 

آنها اعالم جرم شده است.
به گفته ســرهنگ رحمتي، رنج 
ســني اين افراد 25تا 30ســاله 
است و پس از اين حادثه شايعاتي 
مبني بر قتل در منطقه پيچيد كه 
به هيچ عنوان صحت نــدارد. وي با 
اشــاره به اينكه افرادي كه در پي 
دفينه هستند معموال دچار اوهامند 
و اغلب نيز در دستيابي به سكه و 
اشياء قيمتي مدفون شده در خاك 
به بن  بست مي رســند، مي گويد: 
حتي ممكن اســت برخي از اين 
افراد هنگام كندن زمين به اشيايي 
برسند اما در بيشتر مواقع اين اشيا 
ارزش تاريخي ندارنــد و قيمتي 
نيستند و اين افراد در حقيقت جان 

خود را براي به دست آوردن هيچ 
به خطر مي اندازند.

تهديد كرد كه اگر بــه پليس حرفي بزنم 
هرگز پدرم را نخواهم ديــدم. او مي گفت 
كه پدرم نــزد او و 3طلبكار ديگر اســت و 
تهديد كرد كه فرصت زيادي براي پرداخت 

500ميليون تومان ندارم.
شروع تحقيقات 

با اين شــكايت، گروهي از مأموران اداره 
يازدهم پليس آگاهي تهران مأمور رسيدگي 
به اين پرونده شدند. كارآگاهان با سرنخي 
كه پسر گروگان در اختيار تيم تحقيق قرار 
داد ســراغ فرد تماس گيرنــده كه يكي از 
طلبكاران بود، رفتند و او را دستگير كردند. 
او تحت بازجويي قرار گرفت و منكر نقش 
داشتن در آدم ربايي شد اما مدعي شد كه 
از آدم ربايي خبر داشــته است. وي گفت: 
نقشه ربودن مرد ميانسال را 3نفر از كسبه 
محل كشيده اند. آنها چند وقت پيش دور 
هم جمع شدند و به دنبال چاره اي بودند تا 
به پولشان برسند؛ به همين دليل تصميم 
به اين كار گرفتند و حاال هم حدس مي زنم 

كه پشت پرده ماجرا، همان افراد هستند.

رهايي گروگان
درست چند ســاعت پس از بازداشت فرد 
تماس گيرنــده كه احتمــال مي رفت در 
آدم ربايي نقــش دارد، آدم ربايان گروگان 
را روز چهارشــنبه يعني 48ساعت پس از 
آدم ربايي با دســت و پاي بسته در يكي از 
شهرهاي غربي كشــور رها كردند. آن روز 

رهگذري كه در حال عبــور از منطقه اي 
خلوت در شهر بود چشــمش به گروگان 
افتاد و دســت و پايش را باز كــرد. او پس 
از آزادي با موبايل پســرش تماس گرفت 
و گفــت آدم ربايان رهايــش كرده اند. در 
ادامه، او به تهران انتقــال يافت و در اداره 
آگاهي حاضر شد تا جزئيات 2 روز زنداني 
شــدنش را شــرح بدهد. او گفت: مردان 
آدم ربا در نقش مأمور مرا ربودند و به يكي از 
شهرهاي غربي كشور بردند. 48ساعت مرا 
در باغي زنداني كردند و مدام از طلبشــان 
صحبت مي كردند. در ايــن 2روز اصال مرا 
اذيت نكردند و شكنجه ام ندادند اما مدام 
مي گفتند كه اگر پســرت پولمان را بدهد 
آزادت مي كنيم در غيراين صورت عاقبت 
هولناكــي در انتظارت اســت. حتي چند 
باري هم مرا مجبور كردند تا با پسرم تلفني 
صحبت كنم و از او بخواهم كه هر چه زودتر 
پول درخواســتي آدم ربايان را بدهد. وي 
ادامه داد: 48 ساعت بعد زماني كه متوجه 
شدند يكي از همدستانشان بازداشت و پاي 
پليس به ماجرا كشيده شده است، دوباره 
دست و پايم را بستند و مرا سوار خودروي 
پژو كرده و در محلي خلوت رهايم كردند و 

متواري شدند.
به دنبال آزادي گروگان و مشــخص شدن 
هويت 3متهم ديگر، قاضي عظيم سهرابي، 
بازپرس دادســراي جنايي تهران دستور 

بازداشت آنها را صادر كرده است.



بازگشــايي مدرســه ها و تصميم گيري 
دربــاره چگونگــي فعاليت مســاجد و گزارش

حسينيه ها در شب قدر امسال سرانجام 
تعييــن تكليف شــد. مدرســه ها از بيســت وهفتم 
ارديبهشــت به مدت يك ماه با رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي داير مي شــوند اما حضور دانش آموزان در 
مدرســه ها اجباري نيســت و فعاليت مــدارس هم 
داوطلبانه و به صورت محدود خواهد بود. مســاجد و 
حســينيه ها اما براي برگزاري مراســم شب هاي قدر 
مجوزي دريافت نكردند و ملزم شدند برنامه هايشان را 

به صورت مجازي برگزار كنند.
به نظر نمي رسيد قرار باشد مدرسه ها در نيمه دوم سال 
تحصيلي امسال يعني تا پايان خرداد بازگشايي شوند 
اما سرانجام تصميم  نهايي درباره بازگشايي احتمالي 
مدارس كه بسياري از خانواده ها منتظر تعيين تكليف 
آن بودند را ديــروز وزير آموزش و پــرورش از طريق 
ويدئوكنفرانسي كه اين روزها شــيوه جديد مديران 
دولتي براي اطالع رســاني و ارتباط با رسانه هاســت، 

اعالم كرد.
»محســن حاجي ميرزايــي« از بازگشــايي محدود 
مدارس از ۲۷ارديبهشت ماه خبر داد و افزود: »حضور 
دانش آموزان اجبار نيست و تنها براي رفع مشكالت و 
سؤاالت از معلمان مي توانند به مدرسه مراجعه كنند.«
اين تصميمي است كه به تصويب ستاد ملي مبارزه با 
كرونا رســيده. به اين ترتيب تمامي مدارس در همه 
مقاطع تحصيلي در سراسر كشــور از ۲۷ارديبهشت 
به مدت يك ماه مي توانند به صورت داوطلبانه با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي داير شوند.
مهرزاد حميدي، معاون تربيت  بدني و سالمت وزارت 

آموزش و پــرورش هم در گفت وگو بــا ايرنا، جزئيات 
بيشتري از نحوه بازگشــايي و فعاليت مدارس اعالم 
كرده و گفته است: »حضور و غياب براي دانش آموزان 
انجام نمي شود و اين زمان بازگشايي براي رفع اشكال 
دانش آموزاني است كه به اينترنت دسترسي نداشتند 
يا به هر طريقي امكان استفاده از آموزش هاي مجازي 

را ندارند.« 
به گفته او وزارتخانه مبلــغ ۱۰۰ميليارد تومان معادل 
هزارميليارد ريال را به استان ها براي بازگشايي مدارس 
از پيش اختصاص داده و اســتان ها هم امكانات الزم 

براي اين موضوع را فراهم كرده اند.
مسئوالن آموزش و پرورش تأكيد مي كنند بازگشايي 
مدارس در سراسر كشور داوطلبانه است و خانواده ها 
بابت حضور فرزندانشــان در مدارس نگراني نداشته 
باشــند. پيش تر قرار بود مدرســه ها صرفا در مناطق 
سفيد بازگشــايي شوند اما حاال ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا تصميم به بازگشــايي مدارس به طور سراسري 

گرفته است.

برگزاري امتحانات در اختيار مدارس
تصميم گيري زمان برگزاري امتحانات به جز امتحانات 

نهايي كه سراسري و با شرايط متفاوتي برگزار مي شود 
به مدارس سپرده شده اســت. حميدي، درباره زمان 
برگزاري امتحانات در مدارس مختلف گفته اســت: 
»زمان برگزاري امتحانات در مقاطع مختلف به مدرسه 
سپرده شده است؛ چراكه معلمان از وضعيت آموزشي 
دانش آموزان خود آگاه هســتند و مي توانند تصميم 
بگيرند كه اين دانش آموزان تا چه ميزان به رفع اشكال 

نياز دارند.«
حميدي در پاســخ به اين پرسش كه چه شد آموزش 
و پرورش به اين نتيجه رسيد مدارس را باز كند چون 

قبل از اين صحبتي از بازگشايي 
مدارس مطرح نبود، گفت: »اين 
تصميم ســتاد ملي كروناست 
و هميشــه اعالم كرده ايم تابع 
مصوبات ستاد هســتيم و آنها 
وضعيــت شــيوع يــا كنترل 
بيماري كرونا را اعالم مي كنند 
كه متناسب با آن تصميم گيري 

مي شود.«

برگزاري محدود در استان ها

در شــرايطي كه مردم در هفته جاري براي برگزاري 
مراسم شب هاي قدر آماده مي  شوند، پروتكل واحدي 
براي چگونگي برگزاري اين مراسم به صورت سراسري 
تصويب و ابالغ نشده است. پيش از اين حسن روحاني، 
رئيس جمهوري گفته بود: »در مناطقي كه ســفيد و 
كم خطر نيستند، مراســم شب هاي قدر در مكان هاي 
مشخص، محدود و كم افراد برگزار شود؛ صدا وسيما هم 
اين مراسم را پخش كند تا مردم حال و هواي معنوي 

اين شب ها را احساس كنند.«
ســتاد ملي مبارزه با كرونا كه ديروز براي بازگشايي 
مدرســه ها تصميم گيري كرد، 
درباره چگونگي برگزاري مراسم 
شب هاي قدر به دستورالعمل و 
ابالغيه واحدي نرسيد. همزمان 
خبرهايي كه از مناطق مختلف 
كشور مي رسد، گوياي آن است 
كه در تعدادي از اســتان ها با 
نظر مقامات دولتي مكان هايي 
براي برگزاري مراسم شب هاي 
قــدر و گردهمايــي مــردم با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

پيش بيني شــده اســت. براي نمونه »علي آقازاده«، 
اســتاندار مركزي ديروز گفته: 36نقطه در اســتان 
مركزي براي برگزاري مراسم شب هاي قدر آماده سازي  
شده است. او گفته: اســتان مركزي از شرايط بحراني 
خارج شده و مي تواند با رعايت فاصله گذاري اجتماعي 

به صورت محدود اين مراسم را برگزار كند.
استاندار اصفهان هم چندی پيش از اين اعالم كرده بود 
امسال به دليل كرونا مراسم احياي شب قدر در مساجد 
و اماكن مذهبي برگزار نمي شود و چند مكان روباز براي 

اين مراسم مشخص شده است.
برنامه اســتان ها براي برگزاري اين مراســم بســته 
به شــرايط آن اســتان و ميزان ابتال و نيز با توجه به 
تصميم گيري اســتانداران و نظر مســئوالن وزارت 
بهداشــت متفاوت اســت. در عين حال تعداد زيادي 
از مراكزي كه هرسال ميزبان برگزاري اين مراسم در 
دانشــگاه ها،  مراكز فرهنگي و ديگر مراكز گردهمايي 
بودند، اعالم كرده اند به دليل دشواري شرايط اين روزها 
و خطر باالي ابتالي مردم به كرونا، امسال مراسمشان 
را برگزار نمي كنند. تعدادي از آنها كه صفحات فعالي 
در شبكه هاي اجتماعي و اينستاگرام دارند، اطالعيه 
برگزاري برنامه زنده داده انــد. به اين ترتيب برگزاري 

مراسم شب هاي قدر به عنوان يكي از مهم ترين مراسم 
مذهبي و فرهنگي ايران تجربه متفاوتي براي مردم در 

اين روزگار كرونازده خواهد بود.

برگزاري مجازي در تهران
در تهران شــرايط متفاوت اســت. افزايش آمار ابتال 
شرايط پايتخت را در وضعيت نگران كننده و پرخطری 
قرار داده. به همين دليل برگزاري مراسمي كه موجب 
گردهمايي فيزيكي مردم در شــب هاي قدر مي شود، 
ممنوع شده يا دســت كم اينكه تاكنون تصميمي در 
اين باره به طور رسمي اعالم نشده است. سردار حسين 
رحيمي، رئيس پليس تهران ديروز اعالم كرد كه مردم 
تهران بايد مراسم احياي امســال را در خانه هايشان 
دنبال كنند: »ســتاد ملي مبارزه با كرونا تا اين لحظه 
هيچ مجوزي براي تجمع و انجام احيا و عزاداري هاي 
شــب قدر صادر نكرده و مردم بايد اين مراســم را           از 
طريق صدا وســيما يا از شــبكه هاي اجتماعي دنبال 

كنند.«
او گفته: اســتان تهران وضعيت خوبي در دوران كرونا 
ندارد و بعد از استان خوزستان از لحاظ جمعيت دومين 

استان پرخطر است.
همزمان »انوشيروان محسني بندپي« استاندار تهران 
هم خبر داد كه با توجه به شــرايط ويــژه پايتخت و 
ضرورت رعايــت فاصله گذاري اجتماعــي، مجوزي 
براي برگزاري مراســم شــب هاي قدر و گردهمايي 
فيزيكي مــردم صادر نشــده اما ۲۰ تا 3۰مســجد و 
حســينيه به صورت مجازي برنامه اجرا مي كنند كه 
بــا هماهنگي صداوســيما برنامه هاي آنهــا از طريق 

تلويزيون پخش مي شود.

 وقتي بعد از 3۷روز برمي گردد سر كار و 
مي نشيند پشت باجه، رئيس شعبه تا او گزارش

را مي بيند، ســريع مي آيد سر ميزش و 
بعد از احوالپرسي، گواهي سالمت مي خواهد. برگه را 
كه با دقت و وسواس برانداز كرد، مي رود و بعد از يك 
تماس تلفني كوتاه، برمي گــردد. از او مي خواهد از 
درمانگاه بانك هم تأييديه سالمت بگيرد. امير مي رود 
و 4روز بعــد بــا گواهي ســالمت درمانــگاه بانك 
بازمي گردد اما رئيس شعبه باز هم اجازه نمي دهد كه 
او پشت ميزش بنشيند. او را به اتاقي در انتهاي طبقه 

باالي شعبه مي فرستند.
»وقتي رفتم، ديدم يكي ديگر از همكاران هم كه قبال 
كرونا داشته، آنجا نشســته. همانجا بود كه فهميدم 
براي ما بهبوديافتگان كرونا اتاقي جدا درنظر گرفته اند 
و همكاران به شــوخي و خنده اسمش را گذاشته اند 

اتاق كوويدـ ۱9.«
ويروس كرونا مثل گردبادي مخوف، زندگي انسان ها 
را درنورديده و رويكردها و عادت هاي جديدي را در 
جامعه، اقتصاد، رفتارهــاي اجتماعي و در يك كالم 
همه  چيز به وجود آورده اســت. در مواجهــه با اين 
توفان، عده زيادي جان باختند، تعداد بيشــتري در 
بيمارســتان ها بســتري شــدند و چندين برابر اين 
تعداد هم كارشان را از دست دادند و از نظر معيشتي 
دچار مشكل شــدند. در هفته هاي گذشــته تقريبا 
تمام تمركز و انرژي جامعه،  دولتمردان و حتي كادر 
درماني معطوف اين ســه گروه شد و دسته بزرگي از 
مردم كه زندگي شان به شدت از كرونا تأثير پذيرفته 
بود، تقريبا ناديده گرفته شــدند. اين دســته بزرگ، 
بهبوديافتگان كرونا هســتند كه حاال جامعه آنها را 
پس مي زند و ناخواســته در راستاي بازگرداندن آنها 
به قرنطينه و انزوا قدم برمي دارد. كساني كه باوجود 
نجات از بيمــاري و بهبود حال عمومــي، اطرافيان 
خوب شدن شــان را باور نمي كنند و بايد براي اثبات 
سالمت جسماني خود به آنها تالش كنند. اين افراد 
كه هنوز از فشار رواني ســنگين دوره درمان رهايي 

نيافته اند، حاال بايد با اصطكاك محيط كار و تنش هاي 
اجتماعي بجنگند.

تصميم دوباره براي قرنطينه خانگي
آنقدر فشار رواني و روحي روي امير و همكار ديگرش 
در محيط بانك زياد مي شود كه يك روز، برگه تأييد 
سالمتشان را در گروه تلگرامي كه با ساير همكارانشان 
از قبل داشتند، مي گذارند  اما باز هم رفتارهاي عجيب 
و غيرمنتظره اي از آنها مي بينند: »بعد از اينكه برگه ها 
را در گروه گذاشــتيم و من توضيح دادم كه ما ناقل 
نيستيم و خوب شده ايم، يك سكوت سنگين در گروه 
حكمفرما شــد. همه آنالين بودند اما كســي چيزي 
نمي گفت. اين سكوت ترسناك بود و فقط معناي اين 
را مي داد كه اين برگه براي ما كافي نيست و بايد شما 
همچنان در قرنطينه باشيد. بعد از چند ساعت معاون 
شعبه با شكلك خنده نوشــت كه حاال يه  ماه تحمل 
كنيد، چي ميشه؟ تازه حقوقتون رو هم كه مي گيريد، 
كاراتونم يكــي ديگه مي كنه.« اميــر مي گويد اوايل 
شــوخي و مزاح با بيماري آنها و كنايه و طعنه زدن 
برايشان مســئله نبوده اما به مرور كه بيشتر مي شود 
و در شكل كار هم رسوخ مي كند، آزارشان مي دهد؛ 
»مثال وقتي همكار خانمم يك برگه اداري مكاتبه كرد 
و فرستاد به واحد ديگر. زنگ زدند كه نياز نيست شما 
برگه بفرستيد، بگذاريد در اتوماسيون خودمان پرينت 
مي گيريم. آنها به تبعات اين حرف ها و برخوردهايشان 
فكر نمي كنند اما واقعيت اين اســت كه ما منزوي تر 
شده ايم و گاهي اوقات باور مي كنيم كه هنوز بيماريم 
و ديگران حق دارند بدتر از اين با ما رفتار كنند.« ادامه 
اين رفتارها باعث مي شــود اين دو بهبوديافته كرونا 
براي يك هفتــه مرخصي بگيرنــد و در خانه بمانند 
تا شــايد ترس اطرافيان از آنها كاهــش پيدا كند اما 
معتقدند كه آنقدر وحشــت عمومي از كرونا باالست 
كه به اين راحتي امكان بازگشت به جامعه را ندارند؛ 
»اين رفتارهاي تهاجمي و منفي در محيط كار و حتي 
در خانواده در حالي تكرار مي شود كه پزشكان بعد از 
آزمايش آخر، تمام نكات ايمني و بهداشتي را برايمان 
توضيح دادند؛ از اينكه هميشه ماسك به دهان داشته 
باشيم تا اســتفاده از الكل، دستكش و فاصله گذاري 

اجتماعــي در محيط كار و خانــه. مي خواهم بگويم 
بهبوديافته كرونا با آگاهي كامل به جامعه برمي گردد 
و اتفاقا چون خودش آسيب ديده اين بيماري است و 
رنج زيادي كشيده، بيشتر از بقيه تالش مي كند نكات 
بهداشتي و ايمني را رعايت كند، ولي باز هم مي بينيم 
كه برخي دوســت ندارند ما را ببينند و مســتقيم و 
غيرمســتقيم مي خواهند فعال جلوي چشمشــان 

نباشيم.«

خانواده از من گريزانند
داســتان امير و همكارش در شعبه يكي از بانك هاي 
دولتي در استان البرز، قصه بسياري از بهبوديافتگان 
ديگر هم هست؛ كســاني كه به واسطه بيماري شان 
مورد آزار كالمي و روحي قرار گرفته و دچار تنش هاي 
متعددي در محيط اطراف خود شده اند. بيماري اي 
كه بر روابط خانوادگي آنها تأثير گذاشــته و حتي به 
بحث و جدل هم كشيده شــده. تنش هاي اجتماعي 
كه ديده نمي شود و زير ســايه سنگين اپيدمي كرونا 
پنهان مانده انــد: »من بعد از يك مــاه طول درمان، 
۷ارديبهشت ماه تصميم گرفتم كه به زندگي عادي ام 
برگردم. دكتر بعد از ۲5روز اول وقتي آزمايش و عكس 
ريه ام  را ديد، گفت كه مشــكلي نيست و مي توانم با 
رعايت فاصله، از قرنطينه بيرون بيايم اما من به دليل 
ترس همســر و ۲ دخترم يك هفته ديگر هم در اتاق 
ماندم، ولي بعد از آن وقتي قرنطينه را شكستم، ديدم 
كه آنها براي من ســفره جداگانه مي اندازند يا تأكيد 
داشــتند من روي يك مبل خاص بنشينم، بعد از هر 
بار دستشويي رفتن، همسرم كامل آنجا را ضدعفوني 
مي كرد و دائم مي گفتند دست به چيزي نزن. آنقدر 
اين رفتارها آزار دهنده شــد كه به دعوا و مشــاجره 
كشيد و همسرم باز سركوفت هايش را شروع كرد كه 
چرا رعايت نكردي و چقدر گفتم نرو ســر كار، كرونا 
مي گيري، اگر بچه ها مي گرفتند تقصير تو بود و... . در 
كل ورق عليه من برگشت و حاال چند روزي هست كه 

با حالت قهر به خانه مادرم آمده ام.«
بهزاد از وزارت بهداشــت و صداوسيما گاليه دارد كه 
خانواده ها و در كل جامعه را درباره بيماران كرونايي 
و نحوه برخورد با بهبوديافتــگان توجيه نكرده و به 
آنها نمي گويند كه يك نجات يافتــه از كرونا خطر و 
تهديدي براي بقيه محســوب نمي شود؛ »حتي يك 
برنامه تلويزيوني يا تيزر ۲دقيقــه اي درباره مواجهه 
با بهبوديافتگان كرونا پخش نشــد. فقط مي گويند 
اگر فالن عالئم را داشــتيد چه كارهايي بكنيد و به 
كجا زنگ بزنيد؛ همين و بس. يــا هزار جور عكس و 
فيلم در اينستاگرام و سايت هاي خبري از چگونگي 
تشييع كشته شــدگان كرونا، كفن و دفنشان منتشر 
شــد اما يك نفر نگفت كه چه باليي سر جسم و روح 
بيماران كرونايي كه نجات پيدا كرده اند، آمده و براي 
ادامه زندگي آنها بايد چه كرد؟ مــا در طول درمان 
آســيب هاي روحي فراواني ديديم كه كســي آن را 
نديد، خودمــان بوديم و خودمان و حــاال كه بيرون 
آمديم زير فشــار اجتماع بايد حرف ها و انگ زدن ها 

را تحمل كنيم.«

كارفرما مجبورم كرد سر كار بروم
طبق اعالم ســخنگوي وزارت بهداشــت تا بيستم 
ارديبهشــت، ۱۰6هزارو۲۲۰تن در كل كشــور به 
بيماري كوويدـ ۱9 مبتال شده اند كه 85هزارو64نفر 
آنها بهبوديافته انــد؛ بهبوديافتگاني كه طبق مصوبه 
ســتاد ملي مبارزه با كرونا براي بازگشت به كار، بايد 
گواهي سالمت از مراكز درماني معتبر دريافت كنند 
كه البته برخــي از ادارات و نهادهاي دولتي اضافه بر 
آن، كارمندان خود را ملزم به دريافت گواهي از مراكز 

درماني وابسته به خود نيز كرده اند. البته در برخي از 
شركت هاي خصوصي، كارگاه ها و مشاغل كوچك اين 
مصوبه ناديده گرفته شده و حتي حقوق ابتدايي بيمار 

مبتال به كرونا رعايت نمي شود.
فائزه.م، حسابدار يكي از شركت هاي خصوصي است 
كه ابتداي ارديبهشت ماه مبتال به كوويدـ ۱9 مي شود 
و به توصيه پزشك بيمارستان، درمانش را در قرنطينه 
خانگي شروع مي كند اما كارفرما در پايان ۲هفته به 
او دستور بازگشت به محل كار مي دهد: »غير از چند 
روز اول بيماري، تمام وقت مشغول دور كاري بودم. 
وقتي رئيس شــركت مي ديد كه حالم خيلي هم بد 
نيست و مي توانم حرف بزنم، هر روز تماس مي گرفت 
و چند كار مي سپرد. بعد از ۲هفته هم زنگ زد كه بيا. 
فكر مي كرد من دروغ مي گويم كه كرونا دارم. شرايط 
جســمي من هم يك روز خوب بود و يك روز بد. در 
نهايت به شركت رفتم و وقتي حالم را ديدند، خودش 
و معاونش تازه فهميدند واقعا كرونا دارم و از فردايش 

آنها نيامدند سر كار.«
فائزه حاال هر روز با اســنپ به محل كارش مي رود و 
برمي گردد اما مي گويد كه نگران ســالمت جسمي 
خانواده و راننده هاي اســنپ و كســاني است كه در 
خيابــان از كنارشــان عبور مي كنــد: »بيماري من 
خيلي حاد نبود، از طرفي هنوز براي آزمايش نهايي 
نرفته ام اما مي ترسم ناقل باشم. به كارم هم نياز دارم 
و نمي توانم آن را از دست بدهم. رئيس مان بعد از يك 
هفته بيماري، زنگ زد و با منت گفت »من از حقوقت 
كم نكرده ام اما هرچه نيايي جزو مرخصي ات حساب 
ميشه حواســت باشــه!« اين رفتارهاي متناقض در 
اطرافيان خيلي آزار دهنده است. وقتي تالش مي كنند 
نشان دهند كه برايشــان مهمي ولي در عين حال از 
مواضع خودشان كوتاه نمي آيند، آدم مي ماند كه چه 

واكنشي داشته باشد.« 
فائزه تــالش مي كنــد بي تفاوت باشــد، امــا آخر 
حرف هايش مي گويد: »در طــول زندگيم هيچ وقت 
اينقدر نخواستني نبودم. همه در حال پس زدن من 

هستند. عيب هم نداره. البد حق دارند.«

اطرافيان حتي از همسرم مي ترسند
امــا تركش هــاي تــرس و وحشــت از بيمــاران و 
بهبوديافتــگان كوويدـ۱9 به خانواده هايشــان نيز 
اصابت كرده و اغلب آنها در معرض اتهام و برچسب زني 
از ســوي جامعه و در نتيجه حركت به سوي انزواي 
اجتماعي اند؛ افرادي كه مســتقيم يا غيرمســتقيم 

از سوي گروه خانواده، دوســتان و همكاران به  مرور 
طرد مي شوند.

»دوست همســرم ۲ ماه قبل بارها با او تماس گرفته 
و دنبال يك قرار كاري مهم در تاريخ مشــخصي بود 
و دائم تماس و پيام كه مريم جان حتما بايد باشي و 
اگر نيايي برايم بد مي شود و... اما وقتي كه فهميد من 
كرونا گرفتم، يك روز قبل از جلسه، با همسرم تماس 
گرفت و گفت: باشــه براي بعد. عجله اي نيست. اين 
نوع برخورد كه سعي مي شود محترمانه هم باشد چه 
پيامي دارد غير از ترس و وحشت؟ اين اتفاق در حالي 
بود كه من ۱4روز قبل از بيمارســتان مرخص شده 
و ۱4روز ديگر هم در قرنطينــه خانگي بودم و همه 
تست ها نشان مي داد كامال به حالت عادي بازگشته ام 

و آن خانم در جريان اين روال بود.« 
محمدحســين مي گويد كه ديگر اين رفتارها براي 
او و همســرش عادي شــده و با آن كنــار آمده اند و 
ســعي مي كنند كه مطابق ميل افراد برخورد كنند: 
»اين اتفاقات باعث شــد كه همسرم در محل كارش 
نگويد كه من مبتال به كرونا شده ام و به رعايت فاصله 
اجتماعي و نكات بهداشتي بســنده كند. چون واقعا 
رفتارها زننده است. يك جور دوستي خاله خرسه با 
جمالت محبت آميز و دلسوزي هاي مكرر اما در عمل 
اتفاق ديگري مي افتد و تالش مي كنند به تو بفهمانند 

در خانه بماني و به قرنطينه ادامه بدهي.«
از ديگر مشكالتي كه بهبوديافتگان كرونا با آن مواجه 
شده اند، پرسش هاي مكرر درباره بيماري و عالئم آن 
است؛ مســئله اي كه محمدحسين را به واكنش هاي 
تند و خشن واداشــته و منجر به برخورد لفظي او با 
چند نفر شده: »دوست، آشنا، فاميل، خواهر، برادر، 
همكار، همسايه و... بعد از تماس و احوالپرسي، شروع 
مي كنند به سؤال پرسيدن. گلوت هم درد مي كرد؟ 
كمرت هم تير مي كشــيد؟ چقدر تبت باال بود؟ چند 
روز تب داشــتي؟ ميگن مزه ها را نمي فهمن راسته؟ 
چي خوردي بهتر شدي؟ كجا تست دادي؟ دكترت 
كي بود؟ داروهــات راحت گير اومــد؟ چقدر خرج 
كردي؟ بيمارستان چه خبر بود؟ خيلي فوت شدن؟ 
فرض كنيد روزي حداقل ۷بار به اين پرسش ها پشت 
سر هم بايد جواب بدهي و دائم قسم و آيه بخوري كه 
اين بيماري خطرناك هســت اما هيوال نيست. براي 
كسي كه چند هفته پر از اضطراب را در بيمارستان و 
خانه طي كرده، جواب دادن به اين سؤال ها و بعد هم 
تعجب ناشي از اينكه مطمئني؟ تو رو خدا راستش رو 
بگو، پس چرا فالني اينطور نميگه و... خيلي سخت و 

طاقت فرساست. مشــكلي كه برخي از كساني كه با 
آنها در بيمارستان آشنا شــدم هم دارند و مي گويند 
آنها هم دائم در معرض اين پرســش ها و آزار كالمي 

قرار گرفته اند.«

حقوقم را نصف كرد و خسارت خواست
بيكاري و اخراج از كار يكي از آســيب هاي ناشــي از 
كروناســت كه در همان ابتداي شــروع اين اپيدمي 
مجمع جهاني اقتصاد نســبت به آن هشــدار داد و 
خواستار نظارت بيشــتر دولت ها در اين حوزه شد. 
اگرچه اين اتفاق بيشــتر به دليل ورشكستگي كسب 
و كارها رخ داده و مديران آنها مجبور به تعديل نيرو 
براي جلوگيري از ضرر بيشتر شدند اما در اين ميان 
هستند مديراني كه كارمند يا كارگران خود را به دليل 
بيماري كرونا اخراج كرده اند. سبحان يكي از آنهاست؛ 
»اواخر بيماري ام بود كه يكي از بچه ها زنگ زد و گفت: 
حاج رضا جاي تو كارگر آورده. آن وقت حساس نشدم 
چون نزديك عيد بــود و بايد ســفارش ها را تحويل 
مي داد. به او حق دادم كه كارگر بياورد اما بعد از عيد 
كه رفتم سر كار، ديدم كه خيلي سرد برخورد مي كند 
و به آن كارگر كه جاي من پاي دستگاه ايستاده بود، 
گفت به كارت ادامه بده. وقتي بــا او صحبت كردم، 
گفت ۲ماهه نيومدي ســر كار و ديگه نمي خوامت. 

شوكه شدم.« 
سبحان چند روزي نمي رود و در نهايت با پادرمياني 
بقيه كارگرها و التمــاس و خواهش خودش، رئيس 
چاپخانه راضي به بازگشت او مي شــود: »اما حقوق 
بهمنم رو كه طلبــكار بودم، نصــف داد و گفت: اين 
خسارت ۲ماهي كه نيومدي. پول بيمه رو هم گفت 
بايد تا خرداد ســهم كارفرما رو خودت بدي. من هم 

قبول كردم.«
اين روزها بهبوديافتگان كرونا، روزهاي دشــواري را 
سپري مي كنند، آنها حاال ديگر نه در دسته بيماران 
قرار دارند كــه همچنان مورد توجــه كادر درمان و 
خانواده قــرار بگيرند و نه در گروه فوت شــدگان كه 
ارتباطشــان با محيط پيرامون قطع شده باشد. اين 
افراد پس از يك ماه انزوا و قرنطينه مستمر به محيط 
اطراف خود برگشته اند اما مي بينند كه هيچ چيز مثل 
قبل نيست و بدتر حتي در معرض اتهام و برچسب زني 
قرار گرفته اند؛ برچســب بي مباالتي، بي احتياطي، 
بازي كردن با جان بقيــه، كرونايي خطرناك. گردباد 
كرونا نه تنها جسم شان را بلكه زندگي شان را نيز از هم 

 پاشيده است.

»همشهري« از مشكالت اجتماعي بهبوديافتگان كرونا در زمان بازگشت به جامعه گزارش مي دهد

روزهاي دشوار بهبوديافتگان

مدارس مشروط؛ مراسم محدود
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روزگار پرتنش پساكرونا
تجربه اجتماعي افــرادي كه به كرونا مبتال 
مي شوند از اين بيماري چيست؟ آيا در زمان 
بازگشت به كار با انگ بيماري يا واكنش منفي 

جامعه مواجه مي شوند؟
سيدمحمد سيدمهدي، مسئول واحد سالمت شغلي كاركنان و طب كار بيمارستان مسيح دانشوري از پزشكاني 
است كه از ششم ارديبهشت ماه رئيس درمانگاه »بازگشت به كار بهبوديافتگان بيماري كرونا« در اين بيمارستان 
شده. او از مشكالت اين افراد و مسير پر تنشي كه پس از بازگشت به جامعه طي مي كنند، براي روزنامه همشهري 
گفته است: »اواخر فروردين بود كه مسائل و مشكالت پيش روي بهبوديافتگان كرونا خودش را كم كم نشان داد 
كه مهم ترين آن بازگشت به محيط كار اين افراد بود. آنها به مراكز درماني مراجعه و عنوان كردند كه كارفرمايان و 
مديران ادارات و سازمان ها مانع ورود آنها به محل كار مي شوند يا حتي در مواردي مشاهده شده كه اجازه بازگشت 
به آپارتمان شخصي شان را از سوي همسايگان ندارند و گفته اند بايد پزشكت تأييد كند كه بيمار نيستي و... در 
همين راستا وزارت بهداشت دســتورالعملي را به برخي از مراكز درماني ابالغ كرد كه درمانگاه مخصوص به اين 
افراد را در بيمارستان راه اندازي و به مشكالت آنها رســيدگي كنند. درمانگاه بيمارستان مسيح دانشوري هم 
اوايل ارديبهشت براي اين كار بازگشايي شــد و براي بهبوديافتگان پس از انجام دوباره معاينه و آزمايش هايي 
همچون تست حلق، تست جديد خون و در برخي موارد سي تي اسكن، گواهي سالمت صادر شد. حين انجام اين 
آزمايش ها با افرادي مواجه شديم كه دچار مشكالت روحي و تنش هاي عصبي شده بودند؛ افرادي كه شغلشان را 
از دست داده اند، عده اي كه كارفرما حقوقشان را كم كرده و حتي كساني كه با خانواده و همسايگان خود به مرحله 
بحث و مشاجره رسيده اند و به طور كل محيط اطراف آزارشان مي دهد. شكي نيست كه افراد جامعه و همچنين 
بيماران و بهبوديافتگان اين بيماري فراگير بايد نكات ايمني و بهداشتي مانند شستن مكرر دست ها، فاصله گذاري 
اجتماعي، كاهش ترددهاي غيرضروري، جلوگيري از تجمع و... را رعايت كنند اما ترس بيش از حد و ايجاد مزاحمت 
براي افراد مبتال يا بهبوديافته اصال درست نيست و حتي ممكن است ادامه اين رفتارها باعث بيماري هاي رواني و 
باالرفتن اضطراب در هر دو طرف مسئله شود. جامعه بايد بپذيرد كه بهبوديافته كرونا كه نكات بهداشتي همچون 
فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك و دستكش را رعايت مي كند، اصال فرد خطرناكي نيست و اجازه بازگشت 
به زندگي را دارد و مي تواند در جوامع محدودي مثل خانواده و محيط كار حضور پيدا كند. به عقيده من، وزارت 
بهداشت بايد هرچه سريع تر كارگروهي حول محور اين موضوع تشكيل دهد و از منظر اجتماعي و روانشناسي هم 
به اين بيماري بپردازد، چون قطعا روند شيوع كرونا قطع نخواهد شد و مشكالتي از اين دست باز هم تكرار مي شود.«
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دكتر محمد سيدمهدي
مسئول واحد طب كار بيمارستان مسيح دانشوري

برخي استان ها از برگزاري محدود مراسم شب هاي قدر خبر داده اند

حضــور و غيــاب بــراي 
دانش آموزان انجام نمي شود 
و اين زمان بازگشــايي براي 
رفع اشــكال دانش آموزاني 
اســت كــه بــه اينترنــت 

دسترسي نداشتند

ني
خا

در
بر ب

/ اك
ري

شه
هم

س: 
عك



كيوسك

آمريكا با خروج ســامانه هاي 
پاتريوت از عربســتان، چــه پيامي را 
براي رياض و همچنين ساير قدرت هاي 
منطقه ارســال مي كند؟ آيا مي توان از 
وقوع بحراني جدي در روابط آمريكا و 

عربستان سخن گفت؟
تهديد ترامپ براي خروج نيروهاي نظامي يا 
به طور كلي كاهش حمايت هاي اين كشور 
از عربستان سعودي، تاكنون چندين بار آن 
هم بدون هيچ نتيجه خاصي تكرار شــده، 
تا جايي كــه مي توان گفت ايــن تهديدها 
اعتبار خود براي افكار عمومي را از دســت 
داده است. به عبارت ديگر براي همه روشن 
است كه هدف از اين تهديدها، صرفا فشار 
بر رهبران عربستان و حتي در برخي موارد 
نوعي باج گيري از آنهاست. البته نمي توان 
انكار كرد كه اين رفتارهاي ترامپ در كنار 
عوامل ديگري ازجملــه جانبداري مطلق 
از اسرائيل در پرونده فلســطين، منجر به 
شــكل گيري بي اعتمادي كم سابقه اي در 
ميان رهبران كشــورهاي عربي نسبت به 
آمريكا شــده اســت. اما با وجود اين نبايد 
انتظار داشت تحولي بزرگ در روابط آمريكا 
با عربســتان سعودي يا ســاير كشورهاي 
منطقه براســاس اين تهديدها رخ دهد. در 
مورد اخير كه شــما اشاره كرديد، مشخصا 
آمريكا به دنبال فشــار بر رهبران عربستان 
براي تغيير سياست هاي متاخر اين كشور 
در بازارهاي نفت اســت؛ سياست هايي كه 
خســارت  قابل توجهي را بــه صنايع نفت 
شــيل آمريكا تحميــل كــرده و منجر به 
نارضايتي صاحبان قدرت در اين كشــور 
شده اســت. در واقع ترامپ به سادگي با به 
نمايش كشيدن نقاط ضعف و آسيب پذير 

عربســتان مي خواهد رفتارهــاي رهبران 
اين كشــور را كنترل كند. بــا وجود تمام 
اينها اما ريــاض همچنان يكي از مهم ترين 
متحدين واشنگتن در منطقه خاورميانه و 
خليج فارس به شمار مي رود و همكاري هاي 
ايــن دو كشــور در تمام ســطوح، به ويژه 
همكاري هــاي نظامــي و اطالعاتي ادامه 

خواهد داشت.
آيا ممكن است تصميم آمريكا 
براي كاهش حضور نظامي در عربستان 
منجر به بازگشــت تنش هاي نظامي در 

منطقه خليج فارس شود؟
همانطور كه اشاره كردم تهديدهايي از اين 
دست اصوال چندان جدي تلقي نمي شوند 

و بر اين اساس آثار بلندمدتي هم به دنبال 
ندارند. اما آنچه مي تواند بــر رويكردهاي 
عربستان و ساير بازيگران منطقه تأثيرگذار 
باشــد، برنامه بلندمت آمريكا براي كاهش 
حضور نظامي در خاورميانه است؛ برنامه اي 
كه از سوي نهادهاي ساختاري اين كشور 
دنبال شده و لزوما ارتباطي با ديدگاه هاي 
دونالد ترامپ ندارد. شايد براي مثال در اين 
مورد بتوان به تصميم اخير پنتاگون براي 
كاهش نيروهاي نظامي آمريكا در صحراي 
سينا اشــاره كرد. اين رويكرد حتما منجر 
به تشــديد رقابت هاي منطقه اي و طبيعتا 
افزايش تنش در ســطح خاورميانه خواهد 
شد. اما بين خروج بخشــي از سامانه هاي 
پدافندي آمريكا از عربســتان و بازگشت 
تنش هــاي نظامي به خليج فــارس، لزوما 

ارتباط منطقي وجود ندارد.
از فشارهاي آمريكا بر رهبران 
عربستان براي كنترل رفتار اين كشور 
ســخن گفتيد. آيا ممكن است چنين 
فشــارهايي منجر به تغيير سياســت 
عربستان در پرونده هايي نظير محاصره 
قطر، جنگ يمن و يا حتي ادامه رويارويي 

با ايران شود؟
آمريكا تا كنــون در هيچ يك از پرونده هاي 
مورد اشاره شــما، فشــار قابل توجهي بر 
ســعودي ها وارد نكرده اســت. محاصره 
قطر در ابتدا و در كمــال تعجب با حمايت 
ضمني و غيرمستقيم رئيس جمهور آمريكا 
همراه بود. در پرونده يمن نيز به رغم تمام 
فجايع انساني كه توســط ائتالف عربي در 
اين جنگ رخ داده، شــاهد فشار جدي از 
سوي آمريكايي ها بر عربستان براي توقف 
جنگ نبوده ايم. دليل ايــن ادعا هم كامال 

گفت وگو با حسن البراری، استاد روابط بين الملل دانشگاه اردن درباره آينده موقعيت عربستان و تنش هاي اخير در رابطه رياض - واشنگتن

آمريكا و عربستان؛ جدايي د ركار نيست
بحران رهبري از دريچه كرونا

وجود رهبري – توانايــي كمك به ديگران براي شــكل 
دادن به اهداف  و دســت يافتــن به آنهــا – در ميانه يك 
بحران، عاملي حياتي به شمار مي رود. وينستون چرچيل، 
نخست وزير انگليس، در دهه 1940و نلســون ماندال در جريان مبارزات ضد آپارتايد 
در آفريقاي جنوبي به خوبي اين اصل را به اثبات رساندند. اگر استانداردهاي تاريخي 
در اين سطح را درنظر بگيريم، مي توان گفت كه سران 2 قدرت اول اقتصادي جهان، 
يعني دونالد ترامپ و شي جين پينگ، در مديريت بحران كرونا به شدت ناتوان بوده اند. 
هر دوي آنها در نقطه آغاز بحران، به مردم دروغ گفتند، حقايق را انكار كردند و فرصت 
آگاهی دهي به جامعه را از دست دادند. همين باعث شد تا انسان هاي زيادي قرباني 
شــوند. هر دو ترجيح دادند به جاي اينكه انرژي خود را صــرف يافتن راه حل كنند، 
انگشت اتهام به سمت يكديگر بگيرند. به خاطر اشــتباهات اين دو دنيا يك فرصت 

طاليي براي يك تغيير اساسي در سياست بين الملل را هم از دست داده است.
در تئوري هاي مديريت و رهبــري، برخي به دنبال »تغيير« هســتند و برخي ديگر 
به دنبال »معامله«. در اين مورد دوم، رهبران سعي مي كنند در مقابل موقعيت هايي كه 
قرار مي گيرند، منعطف عمل كنند. رهبران گروه اول اما سعي مي كنند موقعيت هاي 
پيش آمده را تغيير دهند. البته كه رهبران تغيير، هميشه به نتيجه مطلوب نمي رسند. 
جورج بوش، رئيس جمهور پيشين آمريكا، سعي كرد با حمله به عراق، خاورميانه اي 
جديد بســازد؛ تصميمي كه جز مصيبت چيزي به دنبال نداشــت. پدر او اما از مدل 
رهبري معامله گرانه پيروي مي كرد. او توانست موقعيت سيال جهان پس از فروپاشي 
كمونيسم در اروپا را مديريت كند. نتيجه آن شد كه جنگ سرد به پايان رسيد، آلمان 
متحد شد و كامال به غرب چسبيد و در تمام اين مدت حتي يك گلوله هم شليك نشد.
مدل رهبري هرچه باشد، يك رهبر بايد بتواند بر هويت گروه – نيرويي كه »من« و 
»تو« را به »ما« تبديل مي كند – اثرگذار باشد. رهبران بي تدبير ترجيح مي دهند به 
اختالفات دامن بزنند تا براي خود هوادار دست و پا كنند. اين همان شيوه اي است كه 
دونالد ترامپ در پيش گرفته است. رهبران خردمند اما مي توانند بر شخصيت جامعه 
خود اثرگذار باشند. ماندال خيلي راحت مي توانســت بگويد كه رهبر سياه پوستان 
آفريقاي جنوبي است. او ولي ترجيح داد دايره هويتي پيروانش را بزرگ تر ببيند و در 

اين مسير به شكل خستگي ناپذيري تالش كرد.
فراتر از خانواده، هويت هاي انســاني وجود دارد كه دانشمند علوم سياسي بنديكت 
اندرسون آنها را »اجتماعات فرضي« مي نامد. در ميان ميليون ها عضو يك ملت، هيچ 
2 نفري را نمي توان يافت كه ويژگي هاي مشابه داشــته باشند. اما مي بينيم كه طي 
يك يا 2قرن گذشته ملت يا مليت، همان اجتماع فرضي بوده كه مردم برايش حتي 

جان داده اند.

بحران هايي مثل بحران كرونا يا بحــران تغييرات اقليمي، مليت نمي شناســد. در 
دنياي امروز كه متاثر از جهاني شدن اســت، مردم به اجتماعات فرضي تعلق دارند 
كه با يكديگر داراي همپوشاني هستند؛ اجتماعات فرضي در سطوح مختلف محلي، 
منطقه اي، ملي، قوميتي، مذهبي و حتي كاري. در چنين شرايطي ديگر نياز نيست 
رهبران دنيا براي جلب حمايت مردم، سراغ هويت هاي كوچك و محدود بروند. بحران 
كرونا فرصت خوبي بــراي عرض اندام رهبران تغيير بود. در چنين شــرايطي، رهبر 
خردمند مي داند كه بايد در همان ابتداي راه شرايط را به مردم توضيح دهد؛ چرا كه 
بحران يك بحران جهاني است و هيچ كشــوري به تنهايي نمي تواند آن را حل كند. 
دونالد ترامپ و شي جين پينگ اما فرصت پيش آمده را از دست دادند. هيچ كدام شان 
درك نكردند كه اعمال قدرت مي تواند در يك بازي با حاصل جمع مثبت اتفاق بيفتد. 
هر دو رئيس جمهور متوجه نبودند كه به جاي قدرت داشتن »بر« ديگران، مي توان 

به قدرت داشتن »با« ديگران هم فكر كرد.
دولتمردان آمريكا در عرصه سياســت بين الملل بايد به اين درك برسند كه تقويت 
قدرت و موقعيت ديگر كشورها مي تواند كمك كند تا خود آنها به اهداف شان برسند. 
اگر چين بتواند سيستم بهداشــت و درمان خود را تقويت كند، مردم آمريكا و مردم 
همه جهان سودش را مي برند. در دنياي پيچيده امروز، كشورهايي كه بيش از همه 
به ديگر كشورها متصل هستند، قدرتمندترند. امنيت آمريكا در آينده در گرو درك 
تفاوت »قدرت بر« و »قدرت با« است؛ مســئله اي كه دولت ترامپ هرگز آن را درك 
نكرده است. مشــكل در شــعار »اول آمريكا«ی دونالد ترامپ نيست؛ چرا كه همه 
كشــورها اولويت رابه منافع ملي خود  مي دهند. مشكل در شيوه اي است كه ترامپ 
منافع آمريكا را تعريف مي كند. تمركز او به جاي منافع بلندمدت، بر منافع كوتاه مدت 

و درگير شدن در بازي با حاصل جمع صفر است.
همانطور كه هنري كيســينجر هم مي گويد، رهبران كشــورها در جهان امروز بايد 
مسير همكاري را در پيش بگيرند تا قدرت تاب آوري جهاني افزايش پيدا كند. ترامپ 
مي توانســت به جاي پرداختن به يك جنگ تبليغاتي عليه ديگــران، در چارچوب 
گروه 20يا سازمان ملل، شبكه اي براي تقويت همكاري ميان كشورها و برون رفت از 
بحران ايجاد كند. از ياد نبريم كه موج دوم آنفلوآنزا در سال 1918، نسبت به موج اول 
قربانيان بيشتري گرفت. آمريكا هنوز هم مي تواند بر مبناي »طرح مارشال« كه پس 
از جنگ جهاني دوم اجرا شد، طرحي براي عبور از بحران كرونا تهيه كند. آمريكا بايد 
صندوقي ايجاد كند كه همه كشورها ازجمله كشورهاي در حال توسعه بتوانند براي 

عبور از بحران كرونا از آن بهره مند شوند.
بدون شــك اگر آمريكا امروز رهبري همچون چرچيل يا ماندال داشــت، سياست 
جهاني به سمت و سوي بهتري مي رفت. ويروس كرونا اما متأسفانه به تقويت تفكرات 

پوپوليستي ملي گرايانه منجر شده است.
Project Syndicate :منبع

دولت تركيه با تشكيل 6 هزار تيم تجسس كرونا، تست خانه به خانه را آغاز كرده است.
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تحوالت اخيــر در روابط رياض 
و واشنگتن پيامدهای جدی به 

دنبال ندارد

و  نظامــی  همكاری هــای 
استراتژيك عربستان و آمريكا 

همچنان ادامه دارد

جوزف ناي
استاد روابط بين الملل دانشگاه هاروارد

 افزايش دوباره شمار مبتاليان به ويروس كرونا، باعث تجديدنظر برخي دولت ها تعقيب و گريز دولت ها با كرونا 
در لغو محدوديت ها شده است

با كند شدن سرعت شــيوع كرونا در برخي نقاط 
جهان، دولت ها طي روزهاي گذشــته به ســمت 
گشايش نسبي كســب وكارها و لغو محدوديت  ها 
رفتند اما اين ويروس نشــان داد سرســخت تر از 
آن است كه بسياري فكرش را مي كردند. افزايش 
دوباره شمار مبتاليان در اين كشورها باعث شده 
است تا مقام هاي دولتي در تصميم خود تجديدنظر 

كنند.
كره جنوبي به اعتقاد بســياري، موفق ترين كشور 
در مهار ويروس كرونا بوده است. دولت اين كشور 
توانست با پيروي از الگوي »تســت، شناسايي و 
قرنطينه« افراد مبتــال را از ديگر افراد جامعه جدا 
كرده و زمينه را براي بازگشــايي مجدد كســب 
و كارهــا فراهم آورد. طبــق آمار اعالم شــده از 
ســوي دولت كره جنوبي، در اين كشــور از ميان 
10هزارو874نفر مبتال، تاكنون 9هزارو610 نفر 
بهبودي پيدا كرده انــد و 256نفر هم جان خود را 
از دست داده اند تا اين كشور يكي از كمترين آمار 
مرگ و مير در اثر شــيوع ويرس كرونا در جهان را 

داشته باشد.
كره اي ها از همان ابتداي بحران، توليد گســترده 
كيت هاي تست كرونا را آغاز كردند و توانستند در 
مدت زمان كم، تعداد زيــادي آزمايش انجام داده 
و افراد مبتال را شناسايي كنند. در مرحله بعدي، 
ساختار قوي نظام درمان اين كشــور توانست از 
عهده پاسخگويي به افراد مبتال بر آمده و ويروس 
را اسير مديريت چشمگير خود كند. طي 3هفته 
گذشته آمار روزانه مبتاليان در كره جنوبي به زير 
10نفر رسيد و همين مسئله باعث شد تا دولت به 

سمت لغو محدوديت ها گام بردارد.
با اين حال، افزايــش حضور مــردم در جامعه و 
ابتالي 40نفر طي 24ساعت باعث شد تا مقام هاي 
دولتي با احتياط بيشــتري در مورد بازگشايي ها 
تصميم بگيرند. مشــخص شد همه افراد مبتال در 

روزهاي آخر هفته به كلوب هاي شبانه، كافه ها و 
رستوران هاي مركز شهر سئول رفت و آمد داشته اند. 
اين در حالي اســت كه پس از لغــو تعطيلي ها و 
بازگشايي مراكز تفريحي و رستوران ها، هزاران نفر 
طي روزهاي جمعه و شنبه به اين مكان ها هجوم 
بردند؛ موضوعي كه در نهايت باعث شد با تصميم 
مسئوالن، بيش از 2100كلوب، كافه و رستوران 
در پايتخت بار ديگــر تعطيل شــود. به گزارش 
خبرگزاري آسوشــيتدپرس، مركز پيشگيري و 
كنترل بيماري هاي كره جنوبي اعالم كرده است 
كه دست كم 17نفر از افراد مبتال، ويروس را از يك 
فرد 29ساله گرفته اند كه طي يك شب به 3كلوب 
رفت و آمد داشــته اســت. طبق اعالم اين مركز، 
هزارو940نفر شناسايي شده اند كه احتماال به دليل 
تردد در اين كلوب هاي شبانه در معرض ويروس 
قرار گرفته اند. مأموران بهداشــت در حال يافتن 
تك تك اين افراد براي انجام آزمايش كرونا هستند.

اسكاتلندي هاي معترض
در اروپا، غيراز كشورهاي ايتاليا و اسپانيا، انگليس 
هم در يك وضعيت بحراني به سر مي برد. بيش از 

215هزار نفر در اين كشور به كرونا مبتال شده اند. 
در اين ميان، بيش از 31هزارو500نفر در مواجهه با 
ويروس تسليم شده و جان خود را از دست داده اند. 
با اين حــال، دولت انگليس قصد دارد از شــدت 
تعطيلي ها بكاهد و به جــاي آنكه از مردم بخواهد 
در خانه بمانند، از آنها بخواهد مراقب و هوشــيار 
باشند. بوريس جانسون كه خود به تازگي پس از 
مبارزه با ويروس كرونا از بيمارستان مرخص شده، 
قصد دارد با ارائه نقشه راهي تازه، برنامه خود براي 
پايان دادن به تعطيلي ها را اعالم كند؛ تصميمي كه 
با مخالفت هاي جدي در انگليس روبه رو شده است.
اسكاتلندي ها بيش از ديگران مخالف اين تصميم 
دولت مركزي در لندن هستند. نيكال استورجن، 
وزير اول در اســكاتلند، اعالم كرده كه او تصميم 
دولت جانسون را اجرايي نخواهد كرد و همچنان به 
شعار »در خانه بمانيم« پايبند است. در اسكاتلند 
با جمعيت 5.5ميليوني، تاكنون 71هزار آزمايش 
كرونا انجام شده اســت. 13هزارو300نفر در اين 
كشــور به ويروس مبتال شــده اند و حدود هزار 
و 850نفــر هم جان خــود را از دســت داده اند. 
اسكاتلندي ها نشان داده اند معموال با سياست هاي 

دولت در لنــدن همصدا نمي شــوند و راه خود را 
مي روند. آنهــا در ماجراي برگزيت هم هميشــه 
معترض بوده اند و اصرار دارند كه انگليس بايد در 
اتحاديه اروپا بماند. پس از بحران برگزيت، اكنون 
بحران كرونا اسكاتلندي ها را در برابر انگليسي ها 
قرار داده و به بحث  در مورد اســتقالل از بريتانيا 

دامن زده است.

»فاجعه« در آمريكا 
اوضاع در آمريكا بدتر از انگليس است. طبق آمار 
منتشر شده از سوي دانشگاه جان هاپكينز، تاكنون 
بيش از يك ميليــون و 300هزار نفــر در آمريكا 
به ويــروس كرونا مبتال شــده اند. همزمان مرگ 
78هزارو794 نفر هم به ثبت رسيده است. به اين 
ترتيب، اكنون آمريكا هم در زمينه شمار مبتاليان 
و هم در زمينه تعداد قربانيان كرونا باالترين آمار 

را در جهان دارد.
ديروز انتشــار خبري مبني بر ابتالي شماري از 
اعضاي كارگروه مقابله با ويــروس كرونا در كاخ 
سفيد نشــان داد وضعيت در آمريكا تا چه اندازه 
بحراني شده اســت. اين افراد اكنون در قرنطينه 
به ســر مي برند. يكي از آنها دكتر آنتوني فاوچي 
است كه در ماجراي شيوع ويروس كرونا در آمريكا 
به چهره اي شناخته شــده تبديل شــده است. او 
رئيس مؤسســه ملي آلرژي و بيماري هاي عفوني 
آمريكاست. گفته مي شود وضعيت فاوچي 79ساله 
چندان خطرناك نيســت. رابــرت ردفيلد، مدير 
مركز كنترل و پيشــگيري بيماري ها و اســتفان 
هان، كميسر ســازمان غذا و دارو دو مقام ديگري 
هســتند كه گفته شــده به دليل آنكه در معرض 
ويروس كرونا قرار داشــته اند، خــود را قرنطينه 
كرده اند. طي روزهاي اخير، شــماري از كاركنان 
كاخ سفيد نيز به كرونا مبتال شده اند و همين مسئله 
نگراني  هاي دولت در مورد احتمال ابتالي دونالد 
ترامپ را هم افزايش داده اســت. تســت كروناي 
كيتي ميلر يكي از دستياران مايك پنس، معاون 
رئيس جمهور آمريكا هم مثبت شده است. پيش 

از آن نيز ابتالي يكي از اعضاي ارتش كه به عنوان 
پيشخدمت دونالد ترامپ كار مي كند، تأييد شد. 
گفته مي شود از ترامپ و پنس روزانه تست كرونا 
گرفته مي شــود تا در مورد سالمت  آنها اطمينان 
حاصل شود. وضعيت آشــفته آمريكا در مقابله با 
كرونا، باعث شده تا باراك اوباما كه طي 3سال اخير 
در مقابل تندترين انتقاد هــا و توهين هاي ترامپ 
سكوت كرده بود هم صداي اعتراضش بلند شود. به 
گزارش تلويزيون سي ان ان، اوباما در يك كنفرانس 
ويدئويي با تعدادي از دستياران سابقش، عملكرد 
دولت ترامپ را زير سؤال برده و وضعيت آمريكا در 
مقابله با ويروس را »فاجعه بار« خوانده است. اين 
نخستين بار است كه اوباما در جمع، از جانشينش 

در كاخ سفيد انتقاد مي كند.

تجسس خانه به خانه در تركيه
5 ماه از شــيوع ويروس كرونا در جهان مي گذرد و 
تعقيب و گريز دولت ها با اين ويروس همچنان ادامه 
دارد. در تركيه دولت پزشكان را با تجهيزات كامل 
به در خانه ها مي فرستد تا از افرادي كه با مبتاليان 
در تماس بوده اند تســت كرونا بگيرند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، تركيه حدود 6هزار تيم تجسس 
كرونا تشكيل داده تا با انجام آزمايش خانه به خانه، 
مبتاليان احتمالي را شناســايي كننــد. هر تيم 
متشكل از 2 يا 4نفر است. دولت مي گويد با اين كار، 
روند قرنطينه كردن افراد را شدت داده و توانسته 
ســرعت شــيوع ويروس را كاهش دهد. تنها در 
استانبول، 1200تيم فعاليت دارند. پزشكان پس 
از شناسايي افراد مبتال، ديگر افراد مرتبط با فرد را 
هم رديابي مي كنند و از آنها هم آزمايش مي گيرند. 
تاكنون 460هزار نفر به اين شــيوه مورد آزمايش 
قرار گرفته اند. در تركيه 133هزارو700مورد ابتال 
و 3هزارو641مورد مرگ در اثر كرونا ثبت شــده 
است. بســياري معتقدند آمار ارائه شده از سوي 
دولت رجب طيب اردوغان واقعي نيســت اما در 
صورت صحت اين آمار، دولت تركيه عملكرد نسبتا 

قابل قبولي در مهار بحران داشته است.

خط و نشان هاي اخير ترامپ براي عربســتان كه با اعالم برنامه پنتاگون براي 
خروج بخشي از ســامانه هاي پاتريوت از اين كشور همراه شد، بار ديگر روابط 
رياض و واشنگتن را در مركز توجه رسانه ها قرار داده است؛ روابطي كه با وجود 
عمق استراتژيك و تاريخي، تنش هاي كم سابقه اي را در سال هاي اخير پشت سر 
گذاشته است. سقف اين تنش ها در روابط دو كشور كجاست؟ آيا ممكن است در 
ماه ها يا سال هاي آينده، شاهد تقابل جدي تر عربستان و آمريكا بر سر موضوعات 
مختلف باشيم يا اينكه روابط دو كشور با وجود تمام تنش ها همچنان پايدار و 
قوي باقي خواهد ماند؟ اين سؤاالت را با حسن البراري، استاد روابط بين الملل 

دانشگاه اردن در ميان گذاشته ايم.

روشن اســت؛ اگر واقعا فشــاري از سوي 
واشنگتن متوجه رياض بود، محاصره قطر 
و جنگ يمن تا به امروز ادامه نداشــت. در 
مورد ايران نيز، آمريكا مســتقيما سياست 
فشار حداكثري عليه اين كشور را در تمام 
ابعاد، ازجمله رويارويي منطقه اي رهبري 

مي كند.
در واقع نفت، تنها عاملي است كه آمريكا را 
وادار به اعمال فشار بر سعودي و تهديد اين 
كشور كرده است. بنابراين صرفا عقب نشيني 
عربستان از مواضع خود در اين پرونده كافي 
اســت تا فشــارها و تهديدهاي آمريكا هم 
متوقف شــود. البته احتمال عقب نشيني 
عربســتان يا هرگونه تغيير سياســت اين 
كشور در پرونده هاي قطر، يمن و حتي ايران 
منتفي نيســت؛ اما اين تغييرات درصورت 
وقوع، بدون شك داليل خاص خود را دارد 
و نمي توان آن را به فشارهاي آمريكا بر سر 

تنظيم بازار نفت ربط داد.
اين عقب نشــيني يا تغيير 
سياست از سوي عربستان بر چه اساس 

ممكن است رخ دهد؟ 
من باور دارم كه عربســتان ســعودي طي 
10سال آينده شاهد تحوالت بزرگي خواهد 
بود، تحوالتي كه مي تــوان آن را مقدمه اي 
بر پايان نقش محوري اين كشور در جهان 
عرب به شــمار آورد. ســعودي نزديك به 
3دهه )از ســال 1973و جنگ اكتبر ميان 
مصر، سوريه و اســرائيل( است كه چنين 
نقشــي را ايفا مي كند، اما حاال در مســير 
سقوط از اين موقعيت قرار دارد. بدون شك 
يكي از مهم ترين نشــانه هاي اين ســقوط 
جنگ يمن است، جنگي كه هويت سياسي 
محمد بن ســلمان، وليعهد سعودي به آن 
گره خورده و دســتاوردي جز خســارت و 
شكست براي عربستان نداشته است. اكنون 
مشروعيت وليعهد عربســتان به اندازه اي 
متزلزل شده كه با شكست احتمالي ترامپ 
در انتخابــات رياســت جمهوري آمريــكا 
مي توان عمر سياسي او را تمام شده دانست.
البته سقوط بن ســلمان از قدرت به معناي 
پايان چالش ها نيست، چرا كه راه را بر آغاز 
رقابت بر ســر قدرت در خاندان حاكم باز 
مي كند. بر اين اســاس مي توان گفت نفوذ 
و محوريت عربســتان در جهان عرب طي 
10سال آينده به شكل قابل توجهي كاهش 
خواهد يافــت. تمام اينها در حالي اســت 
كه بحران كرونا و ســقوط قيمت نفت در 
كوتاه مدت پيامدهاي فاجعــه باري براي 
عربستان ســعودي به دنبال دارد. فراموش 
نكنيم كه قدرت سياسي عربستان مستقيما 
ريشــه در توان اقتصادي اين كشور دارد و 
بحران اقتصادي در رياض به معناي كاهش 
حمايت از متحدان سعودي ها در تمام نقاط 

منطقه خواهد بود.
   امير خواستار وحدت و حمايت از 

تالش هاي دولت براي شكست ويروس 
شد)كويت( 



در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب نشين كوي سربازان و رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمي آيد به چشم غم پرست
بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع

دوركاري در گوگل تا پايان سال
نيويورك: مســئوالن گوگل و فيس بوك، غول هاي اينترنت 
كه پيش تر گفته بودند مي خواهند به زودي دفاتر كاري شان را 
بازگشايي كنند، اعالم كردند به كاركنان خود اجازه دوركاري 
بيشتر مي دهند. به گزارش يورونيوز، ســوندار پيشاي، مدير 
اجرايي گوگل اعالم كرد كاركناني كــه نياز دارند به دفترهاي 
 كاري بازگردند، مي توانند از  ماه ژوئيه با رعايت موازين بهداشتي 
بازگردند. وي افزود: »از آنجا كه اكثر  كاركنان ما امكان دوركاري 

را دارند، مي توانند تا آخر سال جاري در خانه كار كنند.«

مارادونا تي شرت اش را اهدا كرد
بوئنوس آيرس: تي شــرت امضا شــده ديه گــو مارادونا، 
فوتباليســت سرشــناس ســابق تيم ملي فوتبال آرژانتين 
به كودكان يــك نوانخانه در محله  اي كارگــري در اطراف 
بوئنوس آيرس اهدا شد و خوشحالي و شعف را براي كودكان 
اين محله به ارمغــان آورد. به گــزارش يورونيوز، نيكالس 
رودريگز، دوســت مارادونا درباره اين كار مي گويد: »ديه گو 
نمادي از ادب و احتــرام و البته گســتاخي در برابر قدرت 

است.« 

نجات زني كه به دست پسرش دفن شد
پكن: زن 79ساله اي كه در شمال چين توسط پسرش در گوري 
متروك دفن شــده بود، پس از 3روز از زيــر خاك زنده بيرون 
كشيده شد. به گزارش ديلي ميل، سست بودن خاكي كه روي 
اين زن ريخته شده بود، به او اين امكان را داده بود كه با وجود 
آسيب ديدگي، زنده بماند. همسر فرزند اين زن به پليس گفته 
است كه شــوهرش در تاريخ ۲ مه مادرش را با ويلچر به جايي 
برده است. وقتي پس از 3روز خبري از مادر اين مرد نمي شود، 
همسر مرد به پليس اطالع مي دهد و اين مرد بازداشت مي شود.

كارگراني كه روي ريل خوابيدند
ماهاراشــترا: عبور يك قطار باربري از روي كارگراني 
كه در ايالت ماهاراشــترا در غرب هند روي ريل خوابيده 
بودند، باعث كشته شدن دست كم ۱۴ نفر و زخمي شدن 
۵ نفر شده است. به گزارش يورونيوز، پليس هند مي گويد 
كه اين گروه از كارگران بيكار شده در اثر شيوع كرونا در 
حال بازگشت به خانه هايشان بودند كه در ميانه راه براي 
رسيدن به ايســتگاه قطار و استراحت توقف كرده و روي 

خط آهن قطار به خواب رفته بودند. 

 حضرت امير المؤمنين علي ع: ل يستخّف بالعلم و أهله اّل أحمق جاهل؛   
سبك نمي سازد علم و اهل آن را مگر احمقي نادان.
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عفونت زير پوست الكچري
طي يكي دو دهــه اخير، جامعــه ايراني كه 
دســتي در اقتصاد به ويژه رانت دارد، تبلوري 
از لوكس بودن و زندگي الكچري راه انداخته 

است. متأســفانه جداي از فضاي مجازي 
و شــاخ هاي الكچري، ايــن فضا در 
فضاي واقعي نيز گسترش پيدا كرده 
و روزبه روز، مســير انحطاط و زوال 

بيشــتري را براي نســل امروز و فردا مهيا مي كند. اين 
بيماري اقتصادي-اجتماعي در اغلب شهرهاي ايران ظهور 
كرده و مدام فاصله طبقاتي را به رخ مردم شهرها و روستاها 
مي كشد. اين روند مغاير با ارزش هاي فرهنگي، سنتي و 
مذهبي ايرانيان است. اين در حالي است كه قشري مرفه و 
پولدار شكل گرفته كه جز پول هاي بادآورده، ثروت ديگري 
ندارند و ماحصل رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي ايشــان 
هشدار براي اخالق و سرمايه اجتماعي به حساب مي آيد. 
در شــرايط كنوني بيش از اخالق و جامعه، نياز به وجود 

زيرساخت براي زيستن محسوس است.
 شهرهاي شمالي ايران در مازندران، گلستان و گيالن در 
محله ها و روستاهايشان به شهرك هاي كوچك و بي قواره 

تبديل شده اند.
ديگر اثري از معماري زيبا و متناســب بــا اقليم پربارش 
نيســت. باغ و شاليزارهايي كه مســكوني مي  شوند، تنها 
خبر از ويراني  اشتغال سنتي ندارند. اين تغييرات خبري 
هولناك تــر دارد از ورود بي رويه جمعيتي كه هيچ درباره 
زيســت مناســب اقليم البرز شــمالي نمي دانند و صرفا 
مي خواهند وياليي داشته باشــند تا در جمع دوستان و 
اقوام منزلتي بيابند. شهرهاي شــمالي طي ۲دهه اخير 
رشــد قابل توجهي از مهاجرت داشته و درگير جمعيتي 
شــده كه قدرت مديريت آن را ندارد. از همه مهم تر زباله 
است. پشت اين شهرك هاي گران قيمت كه زيبايي خاصي 
ندارد و معماري مناطق را از منطق خود دور كرده، عفونتي 

غيرقابل مهار وجود دارد.
 شهرهاي شمال البرز به دليل باال بودن سطح آب در زمين 
قادر به دفن و امحاي زباله نيستند و درصورت انجام اين 
كار، منابع آبي آلوده مي شــود. در اين شهرها كه معموال 
فاصله جغرافيايي شمال تا جنوب چنداني ندارند، فضاي 

مناسبي براي ايجاد سكوهاي زباله يافت نمي شود.
زباله و زباله سازي  در شمال كشــور يك روي ديگر سكه 
افزايش قيمت زمين اســت. با ادامه اين روند، شوراهاي 
روستا و شــهر از مهاجرت منتفع مي شــوند اما شمال و 
زيست شــمالي از بين مي رود و ضربه مهلكي به امنيت 

غذايي و اجتماعي مي خورد.

 ايمان مهدي زادهيادداشت
پژوهشگر توسعه پايدار

علي مالئكهپزشك همشهريتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

آرمان مسعودي
روانپزشك كودك و نوجوان

مهارت

چند توصيه غذايي ضد كرونا براي سحري در  ماه 
مبارك رمضان

  از غذاهاي كم حجم و غني از مواد مغذي كه كم نمك، كم چرب و كم شيرين هستند، 
استفاده شود.

  اصوال مصرف زياد قند، نمك و چربي موجب تضعيف سيستم ايمني بدن مي شود.
  در وعده سحري مقدار مناسبي از سبزي هاي مختلف اعم از سبزي خوردن و ساالد 

استفاده شود.
  مصرف مواد غذايي شيرين در وعده سحري توصيه نمي شود.

  نوشيدني هاي خيلي شيرين مانند نوشابه هاي گازدار، شربت ها و چاي خيلي شيرين 
و پررنگ هم موجب تشنگي، خشكي دهان و گلو در طول روز مي شود.

ويترين

 بايد آزمايش آنتي بادي كرونا بدهم؟
آزمايش آنتي بادي يا آزمايش ســرولوژيك 

كرونا، يك آزمايش سريع خوني است كه 
مي تواند نشان دهد شــما قبال به ويروس 

كرونا مبتال شده ايد يا نه.
آزمايش سرولوژيك خود ويروس را شناسايي 

نمي كنــد، بلكــه واكنش دســتگاه 
ايمنــي بــدن بــه آن را به صورت 
توليد آنتي بادي هــا، پروتئين هايي 
كــه ويــروس را خنثــي مي كنند، 

مي سنجد.
آزمايش سرولوژيك كرونا ۲نوع آنتي بادي IgM كه در ابتداي 
عفونت ايجاد مي شود و IgG را كه مدتي پس از بهبود در خون 

باال مي رود، اندازه مي گيرد.
آزمايش هاي فعلي آنتي بادي نمي توانند تعيين كنند كه شما 
نســبت به بيماري كوويد-۱9 مصون شــده ايد يا نه، چراكه 
نمي دانيم اين آنتي بادي ها تا چه مدتي از شما در برابر عفونت 
ويروس كرونــا محافظت خواهنــد كرد؛ بنابرايــن آزمايش 

آنتي بادي را نبايد براي تشخيص بيماري به كار برد.
آزمايش هاي آنتي بادي مي توانند روشــن كننــد كه ميزان 
شــيوع كوويد-۱9 در يك منطقه در چه حدي است و ميزان 
بيماري زايي ويروس چقدر اســت. همچنين با استفاده از اين 
آزمايش ها مي توان اين موضوع را بررســي كــرد كه اگر افراد 
بهبوديافته دوباره در معرض ويروس قــرار گيرند، چه اتفاقي 
برايشان مي افتد. اين داده ها در همراهي با ساير اطالعات علمي 
مي توانند به پژوهشگران كمك كنند تا دريابند چه كساني واقعا 

در برابر ويروس مصونيت پيدا مي كنند.
هنگامي كه اين موضوع مشخص شود، مي توان اميد داشت كه 
افراد داراي آنتي بادي هاي مصونيت بخش نسبت به كوويد-۱9 

سريع تر به سر كار و زندگي طبيعي بازگردند.
همچنين آزمايــش آنتي بــادي مي تواند به درمــان تجربي 
»پالسمادرماني« كمك كند. پالسما بخش مايع خون است. 
پژوهشــگران در حال بررســي درباره اســتفاده از پالسماي 
خون افراد بهبوديافته از كوويد-۱9 كه حاوي آنتي بادي هاي 
ضد ويروس اســت، براي درمان بيماران هستند. ايده آنها اين 
است كه اين پالسما به بهبود سريع تر افراد بيمار كمك مي كند.
اگر آزمايش آنتي بادي شما براي ويروس جديد كرونا )سارس-

كوو-۲( مثبت باشد، معموال به معناي آن است كه شما قبال دچار 
كوويد-۱9 شده ايد. اما ممكن است اگر مدت كافي از عفونت شما 
به ويروس كرونا نگذشته باشد، آزمايشتان منفي شود. در مواردي 
ممكن اســت باوجود قرار گرفتن در معرض ويروس در خونتان 
آنتي بادي به وجود نيايد و آزمايشتان منفي شود. باالخره ممكن 
است آزمايشتان به طور كاذب مثبت شود؛ يعني آنتي بادي هاي 

خون شما مربوط به نوع متفاوتي از ويروس هاي كرونا باشد.

چالش هاي فرزند پروري در دوره نوجواني
نوجواني يعني ســنين ۱۲تا۱8سالگي، 
دوره گذار از كودكي به بزرگسالي است. 
در اين دوره تغييرات عمده جســمي، 
عاطفي و هيجاني، شناختي و اجتماعي 
رخ  مي دهد كه در نهايت منجر به كسب 
هويت مي شود، يعني شخص خود را باور 
كند و احساس كفايت و اعتمادبه نفس 

الزم براي ايفاي نقش به عنوان يك بزرگسال را پيدا كند. آشنايي 
والدين با ويژگي هاي طبيعي اين دوره سبب مديريت بهتر چالش ها 
مي شود. يكي از چالش ها و شــكايت هاي والدين، تمايل نوجوان 
به گذراندن وقت بيشــتر با دوســتان و همســاالن است. به طور 
طبيعي نوجوان برخالف دوره كودكي مي خواهد وقت بيشــتري 
را با همساالن بگذراند. ممكن است نوجوان به دليل تفاوت سني يا 
نسلي، عاليق و مشغوليت هاي ذهني و تفريحات متفاوت با والدين 
داشته باشــد و از رفتن به مهماني هاي خانوادگي سرباز بزند و به 
جايش تمايل به حضور بيشتر در گروه همساالن پيدا كند، چون از 
طرف آنها تأييد بيشتري مي گيرد و عزت نفسش تقويت مي شود و 
اين ارتباطات سبب رشد اجتماعي او مي شود. از طرف ديگر نوجوان 
تمايل به اســتقالل طلبي دارد، يعني مي خواهد خودش تصميم 
بگيرد و دوســتان جديدي را تجربه كند. در برخورد با اين ويژگي 
طبيعي دوره نوجواني، والدين بايد در يك فضاي دوستانه و بدون 
به كار بردن زور و فشار با نوجوان خود گفت وگو كنند تا ضمن احترام 
و به رسميت شناختن اين نياز رشد طبيعي، حس استقالل طلبي 
او را درنظر گرفته و با نظر خواهي از او قوانين مشخصي براي نظارت 
والدين بر ارتباط با همساالن وضع كنند و پيامدهاي رعايت نكردن 
قوانين را هم مشخص كنند. نظارت به اين معناست كه شما به عنوان 
والدين بايد بدانيد دوستان او چه كساني هستند، با چه كساني در 
ارتباط اســت، به چه مكان ها و چه زمان هايي مي تواند برود و چه 
زماني بايد به خانه بازگردد. مهم ترين وظيفه والدين، دركنار كمك 
به رشد اجتماعي و مستقل شــدن نوجوان، حفظ ايمني و امنيت 
اوست. در صورت بروز موقعيت هاي پيچيده مثل قانون شكني مكرر 

نوجوان، مشورت با روانپزشك كودك و نوجوان توصيه مي شود.

تو را  در  بازي  كشتند
رمــان »تــو را  در  بازي 
  كشــتند« نوشــته الن 
راســكين با ترجمه آيدا 
پورنگ فر از ســوي نشر 

خزه منتشر شد.
مرده اي ثروتمند سال ها 
پس از مرگ بــه دنياي 
زنــدگان بازمي گردد تا 

خودش ناظر بــر اجراي 
وصيت نامه اش باشــد. او ۱6 وارث را برمي گزيند 
و معمايي طرح مي كند كه هــر كدام بتوانند راز 
معماي او را بگشــايند، صاحب ثروت هنگفتش 
 شوند. همين طرح داســتاني متفاوت و شگفت، 
سرآغاز ماجراهايي اســت رازآلود، هيجان انگيز 
و تودرتو؛ ماجراهايي كه سرشــار است از تعليق، 
فانتزي و بازي هاي كالمي و زباني عجيب و غريب. 
اما اينها فقط روســاخت رمان »تــو را  در  بازي   
كشتند« به شمار مي آيد و در اليه هاي زيرين آن، 
فضيلت ها و رذيلت هاي انساني در قالب داستاني 
معمايي طرح مي شود. الن راســكين، نويسنده 
رمان »تو را  در  بازي   كشــتند« در ادبيات آمريكا 
چهره اي مشهور و تثبيت شده بود اما با انتشار اين 
رمان بود كه ناگهان به شهرتي جهاني رسيد. »تو 
را  در  بازي   كشتند« 6 سال پيش از مرگ راسكين، 
در سال۱978  منتشر شد و در همان سال، جايزه  
بوســتون گلوب / هورن بوك را از آن خود كرد. 
سال بعد هم جايزه  معتبر »مدال جان نيوبري« 
را به دست آورد. در ســال۱98۱ نيز نامزد نهايي 
جايزه  كتاب ملي شــد. »تو را  در  بازي   كشتند« 
به عنوان آخرين و محبوب ترين كتاب راسكين، 
نخستين اثر اوست كه پس از ۴۲سال به فارسي 

ترجمه و منتشر شده است.
اين رمان سومين كتابي است كه نشر خزه در قالب 
مجموعه اي تحت عنوان »كالسيك هاي مدرن« 
منتشر مي كند. پيش تر از اين مجموعه، رمان هاي 
»گرندل« )جان گاردنر / مرتضي زارعي( و »زائر 
سينما« )واكر پرسي / آزاده اتحاد( منتشر شده 
است و به زودي رمان »مادر پسر« نوشته فرانسوا 
مورياك با ترجمــه كاوه ميرعباســي به عنوان 
چهارمين كتــاب از مجموعه »كالســيك هاي 

مدرن« به چاپ خواهد رسيد.
»تو را  در  بازي   كشــتند« در ۲6۴صفحه با بهاي 

3۵هزار تومان انتشار يافته است.

ابراهيم شيباني
نقل اســت كه ابراهيم شيباني گفت: »شصت 
سال بود كه نفسم، لقمه اي گوشت بريان آرزو 
مي كرد و نمي دادمش. يك روز، ضعفي عظيم 
چيره شد و كاردش به استخوان رسيد و بوي 
گوشت پديد آمد. نفســم فرياد گرفت و زاري 
كرد كه اگر وقت آمده است، از براي خدا برخيز 

ازين گوشت، لقمه اي بخواه. برخاستم و بر اثر بوي گوشت 
رفتم تا به زندان رسيدم. چون وارد شدم، يكي را ديدم كه داغش 
مي كردند و او فرياد مي كرد و بوي گوشــت بريان برخاسته بود. 
نفسم را گفتم: »هال، گوشت بريان بستان!« نفسم ترسيد و تن زد 

و به سالمت ماندن قانع شد!«
تذكره االوليا، فريدالدين عطار نيشابوري

كودكاني كه ساعات طوالني در خانه تنها 
مي مانند، در معرض آسيب هاي جدي 
روانشــناختي قرار دارنــد. تحقيقات و 
پژوهش هاي بسياري در اين زمينه انجام 

شده كه نشــان مي دهد اين كودكان از 
نظر جسمي و روانشناختي آسيب هاي 

فراواني ديده اند.
طبق تحقيقــات انجام شــده، تنهايي 
طوالني مدت عــالوه بر اينكــه ايمني 
بدن فــرد را كاهش مي دهد، ســبب 

بي اعتمادي به اطرافيان نيز مي شود.
وقتي كــودك ســاعت هاي طوالني به 
بهانه هاي مختلف مانند كار كردن والدين 
در خانه تنها گذاشته مي شود، در ابتدا 
احساس امنيت خود را از دست مي دهد 

و معموال دچار استرس مي شوند.

قصه هاي كهن

آموزش

سطح آب درياها تا سال 2۱00 افزايش مي يابد
افزايش چند متري سطح آب درياها مي تواند براي بسياري از شهرهاي ساحلي از قبيل 
ميامي، نيويورك، ونيز و بانكوك مخرب باشد. به گزارش گاردين، كارشناسان مطالعات 
جوي بر اين باورند كه سطح آب دريا تا ســال ۲۱00 ميالدي بيش از يك متر افزايش 
پيدا مي كند. اين كارشناسان با تأكيد بر اينكه سطح آب درياها بيش از آنچه در گذشته 
تصور مي شد رو به افزايش است و امكان دارد تا پايان قرن حاضر تا يك متر باالتر رود، 
اظهار داشتند: فقط با كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي مي توان از وقوع اين رويداد 
جلوگيري كرد. ساكنان شهرهاي ســاحلي بايد خود را براي مقابله با تبعات تغييرات 
اقليمي بر سطح آب درياها سريع تر از آنچه سازمان ملل پيش بيني كرده بود، آماده كنند. 
همينطور احتمال دارد ميزان افزايش ســطح آب درياها تا سال ۲300 به ۵ متر برسد. 
درصورتي كه بشر بتواند در كاهش ميزان انتشار گاز كربن دي اكسيد و متوقف ساختن 

روند افزايش دما موفق عمل كند، ميزان افزايش سطح آب دريا ۵. 0  متر خواهد بود.

دانستني ها

نقش داروي روماتيسم مفصلي در درمان كرونا
 محققــان دريافتند داروي روماتيســم مفصلــي )anakinra( در بهبــود بيماري
 كوويد ـ ۱9 مؤثر اســت. به گزارش ديلي ميل، داروي anakinra به تسكين واكنش 
ايمني بدن موسوم به » توفان سيتوكيني« كه جان برخي بيماران مبتال به كوويد- ۱9 
حاد را به خطر مي اندازد، كمك مي كند. دكتر » لورنزو داگنا«، سرپرست تيم تحقيق در 
 anakinra بيمارستان سن رافائل ايتاليا، در اين باره مي گويد: » درمان با دارويي  نظير
كه آزمايش هاي ايمني را با موفقيت ســپري كرده   و به مقادير كافي موجود  است، در 
وضعيت كنوني ايده آل است.« اكثر افراد مبتال به بيماري كوويد-۱9 فقط داراي عالئم 
خفيف هستند اما در موارد شديد ابتال به اين بيماري، فعاليت بيش از حد سيستم ايمني 
موجب بروز توفان پروتئين هاي سيستم ايمني موسوم به سيتوكين ها مي شود. توفان 
سيتوكيني موجب التهاب بيش از حد زيادي مي شود كه منجر به سندروم حاد ناراحتي 
تنفسي شده و ميزان اكسيژن خون را كاهش مي دهد. سندروم حاد ناراحتي تنفسي 

علت اصلي مرگ در بيماران مبتال به كوويد-۱9 است.

سالمت

۲0 سال پيش 

همشهري ۲۲ارديبهشت۱379
تصويب طرح هاي اكتشاف توسعه و بهره برداري 

نفت و گاز درياي خزر 
در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي اليحه »اجازه به شركت ملي نفت 
ايران براي اجراي طرح هاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميدان هاي نفت و گاز 
درياي خزر« در شور دوم مطرح و به تصويب رسيد. با تصويب اين اليحه، شركت 
نفت اجازه يافت براي اجراي طرح هاي مذكور با انعقاد قراردادهاي الزم اقدام كند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره۲9 - طبقه اول
  تلفن: 8۴3۲۱700

 مجالت همشهري:  24، بچه ها،تندرستي، داستان، دانستنيها، جوان، سرزمين من، سرنخ
 ضمائم همشهري: استانها، محله، دوچرخه، سه چرخه
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توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:666۵0099

دعاي روزهفدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ اْهِدنِي فِيِه لَِصالِِح اْلَْعَماِل َو اْقِض لِي فِيِه الَْحَوائَِج َو اْلَماَل يا َمْن ال يْحَتاُج إِلَي 

اِهِريَن ٍد َو آلِِه الطَّ َؤاِل يا َعالِما بَِما فِي ُصُدوِر الَْعالَِميَن َصلِّ َعلَي ُمَحمَّ التَّْفِسيِر َو السُّ

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا مرا در اين  ماه به سوي كارهاي شايسته هدايت فرما و حاجت ها و آرزوهايم را 
برآور،  اي آنكه نياز به روشنگري و پرسش ندارد،  اي آگاه به آنچه در سينه جهانيان 

است بر محّمد و خاندان پاكش درود فرست.

بحران كودكان تنها
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