
سال توسعه 
پیاده راه ها 

  طرح های پیاده محوری در چند نقطه از تهران، از جمله خیابان 
الله زار، تجریش و خیابان ولیعصر در دستور کار قرار گرفته است

  شورای عالی شهرسازی و معماری محدوده های جدید مجلس را 
تعیین و خیابان های اطراف آن را به عنوان پیاده راه مشخص کرد

كرونا  علیه 
دمكراسی

 گفت وگو با عبــاس کاظمی
جامعه شناس، درباره آسیب های 
کرونا بر سبك زندگی و نظام 

اجتماعی در ایران

عرضه  كوپني  
خودرو 

فروش صفرکیلومترها با قرعه کشي و سهمیه بندي 
انجام مي شود

گزارشي از حال و هواي ساکنان بزرگ ترین باغ وحش 
ایران در دوران کرونا 

خودروهاي صفرکیلومتر با قرعه کشي فروخته 
مي شود، زیر 18 ساله ها و دارندگان پالك فعال 

نمي توانند خودروي صفر کیلومتر بخرند

مدیر باغ وحش ارم : فیل ها و طوطي ها از غیبت 
انسان ها دچار افسردگي شده اند  اما گربه سانان 

و جغدها از وضعیت فعلي رضایت دارند

جغدها راضي
طوطي ها ناراضي

باغ وحــش ارم نمونه هــاي متنوعي از 
حیوانــات را گرد هــم آورده اســت. 

جمع شــدن 107گونه جانوري در قالب گروه هاي پستاندار، 
پرندگان و خزنــدگان. برخي از حیوانات ماننــد فیل را فقط 

مي توان در این باغ وحش دید. 

بحران قیمت ها در بازار خودرو سرانجام 
صبر رئیس جمهوري را لبریز کرد؛ حسن 

روحاني دیروز بعد از ظهر در شرایطي به برکناري رضا رحماني 
وزیر صنعت حكم داد که چانه زني ها براي ابالغ قیمت جدید 

خودرو ادامه داشت. 
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بركناري  وزير صنعت

 پالسكو
بدون پروانه، بدون 

پاركینگ

شهردار منطقه12 تهران اعالم کرد:

یادداشت
حجت االسالم محمد سعیدي آريا؛ مدرس حوزه

»لیله القدر خیر من الف شهر«؛ درباره شب قدري 
صحبت مي کنیم که از هزار ماه بهتر اســت؛ ایام 
نزد انسان ها باهم مساوي هستند، اما ارزشگذاري ایام نزد خداوند متفاوت 
اســت. همانطور که خداوند یك شــب را به اندازه هزار ماه ارزش مي دهد. 
این مســئله در ید قدرت الهي اســت که فضیلت ایام را متفاوت قرار داده 
است. این در واقع صورت مسئله اســت. حال با این تفاوتي که در فضیلت 
ایام وجود دارد، تكلیف ما انسان ها چیست؟ مثالي وجود دارد که در قرآن 
هم بسیار تكرار شــده است و آن بحث »کســب« و »کاسبي« است: »بما 
کسبت أیدي الناس«. اینكه یك کاســب زماني که شرایط کاسبي و بازار 
خوب است، به خواب روي نمي آورد بلكه به کســب و کار خود مي پردازد 
و توشــه خود را از این شــرایط بر مي دارد. این در واقع یك کاسب موفق 
محسوب مي شود. با همین معنا و مفهوم اگر به مسائل معنوي نگاه کنیم، 
فضیلت و موقعیت شــب قدر را درك خواهیم کرد. شب قدر و  ماه مبارك 
رمضان نســبت به شــب ها و ماه هاي دیگر از یك موقعیت ویژه و متفاوت 
 برخوردار هســتند. بر این اساس، محاســبات این شــب ها و این ماه نیز 

متفاوت است. 
»انفاسكم فیه تسبیح و نومكم فیه عبادة و عملكم فیه مقبول و دعاؤکم فیه 
مستجاب.« این روایت از رسول اکرم)ص( به خوبي گویاي فضیلت و منزلت 
 ماه مبارك رمضان و شب هاي قدر است به این معني است که »نفس هایتان 
در این ماه تسبیح و خوابتان عبادت و عملتان پذیرفته و دعایتان مستجاب 
اســت.« چنین فضیلتي را در ایام دیگــر و ماه هاي دیگر ســراغ نداریم. 
 بنابراین یك کاســب موفق از این موقعیت اســتفاده کرده و انبان خود را 

پر مي کند.
مسئله دیگري که در مورد شــب هاي قدر بسیار مهم است، مسئله »احیا« 
اســت؛ در متون و معارف دیني ما نماز باید ایســتاده خوانده شود، اما اگر 
انساني مشــكلي دارد که امكان اقامه نماز به صورت ایستاده ندارد، تكلیف 
نماز از او ساقط نمي شــود و او مي تواند به صورت نشسته نماز خود را به جا 
آورد. حتي اگر کسي نتواند نشسته هم نماز بخواند، باز هم تكلیف از او ساقط 
نمي شود و باید به صورت خوابیده این تكلیف را به جا آورد. شب قدر و آداب و 
مستحبات مربوط به آن نیز همینگونه است؛ اگر در شرایط امروز با توجه به 
همه گیري کرونا، امكان حضور در مساجد و قرآن بر سر گذاشتن به صورت 
جمعي وجود ندارد، مي توان به صورت فردي و در منزل و یا در کنار اعضاي 
خانواده از فضائل شــب قدر بهره الزم را برد و احیا گرفت. بنابراین ما نباید 
درگیر محیط اطراف باشیم و کیفیت عبادت را از دست دهیم. کلید اصلي 
عبادت و وارد شدن در بندگي خدا در این شب ها مسئله خشوع و تضرع و 

زاري نزد خداست.
در روایات آمده است امام کاظم)ع( را در تاریكي و در شرایطي زنداني کرده 
بودند تا آن حضرت امكان تشخیص روز و شــب را نداشته باشند؛ آیا امام 
کاظم)ع( در این شــرایط از مناجاتش با خدا دست کشــید؟ آیا از کیفیت 
عبادت آن حضرت کم شــد؟ بنابراین، ارتباط انســان با خدا نباید در هر 

موقعیتي قطع شود.
یكي از نــكات مهم دیگر درباره شــب قدر، موضوع تعهد به آینده اســت؛ 
در شب قدر یك مســئله مربوط به توبه از گذشته اســت، مسئله دیگر و 
مهم تر تعهد به آینده اســت. عالوه بر »الهي العفو« گفتن ها و پاك شــدن 
 از گذشــته، باید تعهد بدهیم که در آینده جز خدا به هیچ کس و هیچ چیز 

دل نبندیم.

فضیلت هاي بي مانند 
شب قدر

نگاه
نیكنام ببری؛ روزنامه نگار

کمتر از یك ماه به آغاز به کار مجلــس یازدهم باقي 
مانده است. توالي بحران ها در کشور از رکود اقتصادي 
تا افزایش نرخ بیكاري، کرونا و ســایر مسائل همگي 
نشان از در پیش بودن روزهاي دشوار در کشور دارد. 
پرسشي که پیش روي جامعه و دغدغه ذهن نخبگان اجرایي در کشور است؛ یافتن 
راه حل این مشكالت و ایجاد آســایش و رفاه عمومي در کشور است و اینكه با چه 

مكانیسمي مي توان بر بحران هاي موجود در کشور غلبه کرد.
هرگونه راه حل باید با عطف به واقعیت هاي اقتصادي در داخل و تحوالت بین المللي 
باشد. یكي از اتفاقات مهم در حوزه اقتصاد بین المللي که خواسته و ناخواسته اقتصاد 
ایران را متاثر کرده، رکود اقتصاد جهاني در اثر اپیدمي کروناست. این رکود در کاهش 
دامنه دار قیمت نفت بیشتر خود را نشــان داد. نفت به عنوان مهم ترین منبع ارزآوري 
ایران، اثرگذاري خاصي در نظام بودجه اي کشور دارد. درست است که امروز نفت ایران 
بعد از خروج برجامي آمریكا در ماه مي 2018 تحت تاثیر نظام تحریم ها قرار گرفته و از 
این جهت افت بي سابقه قیمت نفت، اثرگذاري قبلي را بر نظام بودجه اي کشور ندارد؛ اما 
همین کاهش قیمت نفت و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد جهاني به صورت 
غیر مستقیم بر رشد اقتصادي کشور اثرات منفي مي گذارد. این اثرات منفي به چند مدل 
قابل تحلیل است. نخست اینكه وقتي قیمت نفت در بازارهاي جهاني بسیار کاهش یابد 
و عرضه آن افزایش یابد، آن موقع اقتصادي بودن فروش نفت براي ایران به طریق اولي 
غیر ممكن مي شود . کشورهاي تولید کننده نفت، مثل عربستان و روسیه نفت شان را در 
بازارهاي جهاني به صورت مستقیم و بي واسطه عرضه مي کنند. نكته در اینجاست که این 
کشورها گرچه با قیمت روز پایین جهاني عرضه مي کنند، اما پول نقد مي گیرند و در ثاني 
هزینه اضافي بر دوش این کشور در مسئله فروش نفت مثل ایران نیست. یعني ایران اگر 
بخواهد در همین شرایط بازار نفت بفروشد اوال باید قیمتي به مراتب پایین تر از عربستان 
و عراق به مشتري هایش بدهد تا توجیه اقتصادي براي خریدش پیش بیاید و مهم تر از آن 
خبري از پول نقد و ارز مستقیم و راحت نیست. از این جهت نباید دچار ساده انگاري شد و 

اثرات منفي کاهش قیمت نفت را بر اقتصاد کشور بدون اثر دانست. 
ذکر این نكته از این جهت است که نظام بودجه اي کشور با چه حجمي از فشار مواجه 
است و نفت به عنوان مهم ترین منبع ارزآوري و درآمدي کشور با یك چنین شرایط 
عجیبي روبه رو است. در بودجه سال جاري نفت، تامین کننده  حدود 10 درصد بودجه 
کشور است؛ با اینكه این آمار نسبت به 29 درصد سال گذشته بسیار پایین است، اما 
همین 10 درصد تعیین کنندگي خاصي در کلیت بودجه کشور دارد. به این شكل که 
در صورت برداشته شدن تحریم و با توجه به ظرفیت باالي فروش نفت در ایران، این 
10درصد مي تواند تقویت شود. منتخبان ملت باید با درنظر گرفتن این واقعیت ها به 
تدبیر در بازگشایي منابع جدید درآمدي در کشور از قبیل فعال شدن نظام مالیاتي که 
بنا به یك گزارش در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي در کشور داریم و 
یا مالیات بر مسكن که در همه جاي دنیا اعمال مي شود؛ همت گمارند. اینها مسائلي 
است که با فكر و دغدغه مشترك 2 قوه مقننه و مجریه قابلیت تحقق دارد. قانونگذاري 

درست از سوي مجلسیان و اجراي درست قانون از سوي قوه مجریه.
 وقتي سخن از تعامل و همســویي به میان مي آید، مفهوم اش هم افزایي ظرفیت ها به 
جاي تحلیل ظرفیت هاست. اعالم آمادگي دولت براي همكاري با مجلس یازدهم باید 
معطوف به گشودن روزنه هاي جدید اقتصادي، مبارزه سازمان یافته با فساد یقه سفیدها و 
تنش زدایي در محیط بین المللي باشد. هم افزایي و وحدت گفتماني در داخل با محوریت 
توسعه و توسعه یافتگي، شرط الزم توسعه یافتگي و عبور از مشكالت است، اما شرط 
کافي آن، همگرایي با محیط بین المللي است. باید با اجماع داخلي، خواسته و اولویت مان 
را تعیین کنیم و بتوانیم در محیط بین المللي با کمترین انرژي و اتالف وقت، نیازهاي 
اقتصادي مان را پیگیري و عملیاتي کنیم. براي همین وقتي سخن از همسویي دولت با 
مجلس است، بخش مهم آن معطوف به عدم چالش و دست اندازي در سیاست هاست. 
باید با محور قرار دادن مردم و رضایتمندي آنها، بتوانیم تحول ساز در داخل کشور باشیم.

انتظارات از مجلس يازدهم

دریچه
سیدمهدي معیني ؛ ، پژوهشگر مسائل شهري

تهیه و تصویب طرح هاي توســعه شهري ازجمله طرح هاي 
جامع و تفصیلي داراي فرایند طوالني است و پس از ابالغ نیز 
طي یك دوره زماني کوتاه نیاز به بازنگري دارند که متأسفانه فرایند بازنگري آنها تاکنون 
به طور شفاف پیش بیني نشده است. این یادداشت به بهانه طرح »ارزیابي و آسیب شناسي 
طرح تفصیلي شهر تهران و ارائه الگوي بازنگري آن« که هم اکنون توسط مشاور شهرداري 

تهران تهیه مي شود به نكاتي چند در مورد فرایند این بازنگري طرح اشاره دارد:
باتوجه به اینكه شكل گیري مناسبات سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در  شهرها تالقي کارکردهاي میان بخشي و روابط قدرت میان آنهاست، لذا پیش نیاز 1
هر طرحي ازجمله طرح جامع و تفصیلي نیازمنــد هماهنگي و توافق در تدوین اهداف، 
توافق بر سر چشم انداز آن و برنامه هاي میان بخش هاي درگیر در اجراي آنهاست تا تضاد 
در اهداف کالن برنامه، درنهایت، مشكالتی در اجرا یا پس از اجرا ایجاد نكند. این مهم در 
مورد طرح هاي مالك عمل تا کنون مورد غفلت قرار گرفته و الزم اســت براي تضمین و 

افزایش تحقق پذیري طرح هاي توسعه در آینده سازوکار اجرایي و قانوني اندیشه شود.
ارزیابي و بازنگري مجدد ســند اجرایي طــرح تفصیلي به اعتقاد بســیاري از  صاحب نظران نیازمند شناخت و آگاهي کامل از بستر و زمینه اي است که اسناد 2
این طرح ها در آن شكل گرفته است. بدون توافق بر سر سیاست هاي باالدستي مدیریت 
شهري، امكان تحقق پذیري هر طرح توسعه شهري محكوم به شكست است. براي مثال 
ارتباط و هماهنگي محتوایي و فني بین 2برنامه 5ساله شهرداري با طرح تفصیلي در سطح 

عملیاتي و اجرایي و همچنین تحقق پذیري آن هم اکنون جاي ابهام دارد.
الزم است با توجه به اهداف طرح هاي توسعه شــهري، تعیین انحراف از معیار  اهداف اصلي و شاخص هاي ارزیابي عملكرد ازجمله درآمد و هزینه هاي حاصل از 3
اجراي طرح به عنوان مهم ترین وجه ارزیابي در قالب یك مدل مفهومي ارائه و بر سر آن 

توافق شود تا از دوباره کاري ها اجتناب شود.
سازوکار تحقق و پیاده سازي  طرح از زمان اجرا وابسته به  فرایند طراحي پایش، نظارت و ارزیابي آن است که متأسفانه در طرح هاي مالك 4

عمل کنوني، این مسائل به طور شفاف پیش بیني نشده است.

الزام در فرايند بازنگري 
طرح هاي توسعه

 توقف مالچ پاشي
براي يك سال

سازمان جنگل ها: پروژه مالچ پاشي 
به دلیل بازنگري کامــل این طرح 

متوقف مي شود
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اناهلل و انااليه راجعون
درگذشــت حجت االســام بیوک آقا چیت چیــان  ، پدر شــهید 
محسن چیت چیان را تسلیت مي گویم؛ امیدوارم روح مطهر این  پدر بزرگوار 
در کنار روح طیبه  فرزند شــهید خود مشمول رحمت و مغفرت باشد و براي 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت مي کنم.
پيروز حناچي

 در حادثه اي كه حین انجام تمرين دريايی 
 در محدوده آب هاي بندرجاسك رخ داد، 19 نفر

از دريادالن نیروي دريايي به شهادت رسیدند

  کرونا یك پدیده ضد شــهری، 
سرکوبگر، مســتبد و تمامیت خواه 
اســت. بســیاری می گفتنــد که 
کرونا ویروس دمكراتی اســت اما 
به زودی متوجه شدیم که این تلقی 

ساده لوحانه بود

  کرونا در کوتاه مــدت منجر به  
آرامش سیاسی در جامعه می شود  
اما در بلندمــدت قطعا تفاوت هایی  
ایجاد می کند کــه نظر دادن  راجع 

به آن زود است

  کرونا پدیده ای است که به عنوان 
یك موجود نامرئی، مســاعدت ها و 
کمك ها را محدود می کند. طبقات 
فرودست جامعه که مجبورند سوار 
مترو شده و ســر کار بروند، متوجه 
شــدند که فاصله زیادی میان آنها 
و دولتــی وجــود دارد کــه آنها را 

نمایندگی نمی کند
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سالن هاي اجرا در دسته بندي هاي ستاد ملي مبارزه با 
کرونا در فهرست مكان هاي پرخطر و در آخرین مرحله 
بازگشایي قرار دارند. اردیبهشت از نیمه گذشته و نزدیك 
به 90روز از تعطیلي سالن هاي نمایش کشور مي گذرد؛ 
تعطیلي که حتي با اجازه بازگشایي و فعالیت مجدد نباید انتظار داشت که خیلي زود 

رونق را به سالن ها برگرداند. کرونا رکود را به تئاتر ها تحمیل کرده است.
دوري هنرمندان از صحنه هــاي نمایش، آماده نبودن گروه هــا براي اجرا، احیاي 
دکورها و آغاز کار در بخش هایي چون طراحي لباس و ساخت موسیقي و ابهام در 
وضعیت اقتصادي برخي از تماشاخانه ها براي شروع مجدد نشان مي دهد که آغاز 
دوباره تئاتر سریع نخواهد بود و زمان بیشــتري مي خواهد؛ زماني که مدیر مرکز 

هنرهاي نمایشي حداقل 2 ماه محاسبه مي کند.
با این حال، مرکز هنرهاي نمایشي باید راهكار مناسب و منطقي براي راه اندازي مجدد 
سالن ها بیندیشد؛ سالن هاي دولتي و خصوصي که هرکدام نیازمند مقدمات اساسي 
براي آغاز اجراها و فعالیت هایشان هستند. بعد از بازگشایي سالن ها 2دغدغه مهم در 
میان گروه هاي نمایشي و صاحب تماشاخانه ها به خصوص در بخش خصوصي وجود 
دارد؛ آمادگي گروه ها و جمع شدن آنها در کنار هم. گروه هایي که بعد از چند ماه باید به 
فكر تمرین نمایش باشند و سالن هایي که میزبان آنها خواهند بود. دغدغه دیگر حضور 
تماشاگران در سالن هاي نمایش است. تجربه نشان داده در برخي از کشورها، بعد از پایان 
قرنطینه با وجود رعایت موارد بهداشتي هنوز تماشاگران و مخاطبان حاضر نیستند به 
سالن هاي نمایشي بروند. به طور حتم این موضوع در تئاتر ایران نیز پیش بیني مي شود؛ 
اینكه بعد از باز شدن سالن ها مخاطبان حاضر خواهند شد به تماشاي تئاتر بروند 

یا اینكه ترجیح مي دهند باز هم براي از بین رفتن خطر شیوع کرونا صبر کنند.
در این میان ســالن هاي نمایشــي که در بخش خصوصي فعالیت مي کردند دیگر 
نمي توانند مانند گذشته در یك شــب 2 اجرا داشته باشند و اگر بخواهیم به شكل 
بدبینانه نگاه کنیم ممكن است بســیاري از این تماشاخانه هاي خصوصي به دلیل 
نبود منابع مالي و باال بودن هزینه ها و عدم حمایت ها توانایي شروع مجدد فعالیت 
را نداشته باشند. باید دید در این زمینه مرکز هنرهاي نمایشي چه خواهد کرد و آیا 
انجمن صنفي تماشــاخانه هاي خصوصي که هنوز در گیرودار نوع شكل گیري اش 
است، مي تواند به کمك و حمایت تماشــاخانه هایي که در این چند ماه از پس انداز 

خود هزینه کرده اند، بیاید.
یكي از نكاتي کــه مدیر مرکز هنرهاي نمایشــي در تصدي چند ماهــه خود بارها 
درباره اش صحبت کرده، اعطاي بسته هاي حمایتي دولت است. به گفته آشنا، 2 گروه 
براي حمایت وجود دارد؛ گروهي که مجوز اجرا گرفته و در میان اجرا متوقف شده یا 
مجوز گرفته اما فرصت اجرا نیافته است. بنا به گفته آشنا، این افراد نزدیك به ۴هزار 

نفر هستند که باید حمایت شوند و دولت ضرر و زیان ناشي از تعطیلي آنها را بپردازد.
با توجه به طوالني تر شدن آغاز فعالیت دوباره تماشاخانه ها، تعیین قیمت بلیت از 
دیگر مواردي است که باید مرکز هنرهاي نمایشي درباره آن تصمیم بگیرد. موضوع 
افزایش چند درصدي ساالنه قیمت بلیت هر چند در این سال ها محل بحث بوده، 
باید دید امســال چه تدابیري درباره قیمت بلیت ســالن هاي دولتي و خصوصي 
خواهند اندیشــید و مرکز به عنوان متولي تئاتر ایران به جاي افزایش قیمت بلیت 
توانایي حمایت از اجراها را خواهد داشت؟ اجراهایي که در آغاز فعالیت نمي توانند 

به تماشاگران و فروش بلیت در گیشه امید داشته باشند.
و نكته آخر اینكه عالوه بر تئاتر تهران، تئاتر استان ها نیز مشكالت موجود را تحمل 
مي کنند در شرایطی که حتي بیشتر از مشكالت هنرمندان تئاتر تهران را با توجه 
به کمبود ها دارند؛ گروه هاي نمایشي در شــهرهاي بزرگ و کوچكي که به واسطه 
سالن هاي نمایشي همچنان در تالش براي اجرا و جذب مخاطب هستند؛ گروه هایي 
که با کمترین حمایت ها به حیاتشــان ادامه مي دهند؛ گروه هایي که به صددرصد 

حمایت دولتي نیازمند بوده و وابسته به سالن هاي دولتي هستند.

تئاتر ايران؛ شروع از صفر
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 آبي كه باشي از دل آب هاي بيكران تا پهنه آبي 
آسمان راهي نيست، آبي كه باشي آسمان مال دفاعي

توست، فقط داغي اســت كه مي ماند، داغي 
است كه با هر آتشي دوباره جان مي گيرد و دوباره مي سوزاند. 
عصر روز يكشنبه بيست ويكم ارديبهشت حين انجام تمرين 
دريايي توسط تعدادي از شناورهاي نيروي دريايي ارتش در 
آب هاي جاسك و چابهار، شناور پشتيباني سبك كنارك دچار 
حادثه شــد و تعدادي از دريادالن نيــروي دريايي به فيض 
شــهادت نائل آمدند. بامداد روز گذشته سايت »تابناك« در 
خبري نوشــته بود: در بخشــي از مانور كه در نزديكي بندر 
جاسك و با حضور برخي يگان هاي دريايي كشورمان برگزار 
مي شده، ناوچه »كنارك« به اشتباه مورد هدف موشكي قرار 
مي گيرد كه ناو جماران به نيت نشانه روي هدفي ديگر شليك 
كرده است. براساس روايت هايي كه از اين مانور منتشر شده 
اســت ناوچه كنارك مأمور انتقال هدف در محدوده آتش و 
تست موشك كروز بوده اســت و پس از انجام ماموريت خود 

به دليل نداشــتن فاصله كافي از هدف، مورد اصابت موشك 
شليك شــده از ناوچه جماران قرار گرفته است. وب سايت 
اعتماد آن الين هم اشتباه محاسباتي در تمرين نيروي دريايي 
ايران را موجب هدف قرار گرفتن ناوچه خودي و شــهادت 
جمعي از پرسنل نيروي دريايي عنوان كرده است. براساس 
اعالم روابط عمومي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
تعداد شهداي اين حادثه ۱9نفر بوده و تعداد مجروحان نيز ۱۵ 
نفر است كه در وضعيت مناسبي به ســر مي برند. همچنين 
شناور حادثه ديده كنارك طي عملياتي براي بررسي هاي فني 
به محل اســكله دريايي منطقه منتقل شــده است. مراسم 
تشــييع پيكر مطهر اين ۱9شــهيد نيــروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران كه در سانحه دريايي شناور كنارك به 
شهادت رسيدند صبح امروز در منطقه سوم دريايي كنارك 
برگزار مي شــود. اين مراســم با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشــتي و بــا حضــور اميــر دريــادار ســياري معاون 
هماهنگ كننده ارتش، امير دريادار خانزادي فرمانده نيروي 

دريايي ارتش، مسئوالن اســتان، همرزمان و خانواده معظم 
شهدا برگزار مي شود. اميرسرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، 
فرمانده ارتش جمهوري اسالمي در پيامي به مناسبت شهادت 
اين دريادالن نوشــت:  »پوشيدن خلعت شــهادت آرزوي 
رزمندگان مومني است كه صادقانه و جان بركف، زندگي خود 
را وقف دفاع از آرمان ها و حدود و ثغور كشور نموده اند. وصول 
به اين مطلوب اگرچه براي شهيدان شيرين و گواراست، براي 
بازماندگان تلخ و جانكاه است و فراغ آنها جز به لطف خداوند 
رحمان و رحيم جبران نمي شود...« سردار محمدباقري، رئيس 
ستاد كل نيروهاي مسلح، سردار حسين سالمي فرمانده كل 
سپاه پاســداران انقالب اســالمي، امير علي شمخاني دبير 
شوراي عالي امنيت ملي و جمع ديگري از مسئوالن لشگري 
كشور در پيام هايي جداگانه شهادت اين دالوران را تسليت 
گفتند.ارتش جمهوری اسالمی فيلمی را كه از صبح ديروز در 
شبكه های اجتماعی منتشر شده و نشان می داد يك فروند 

موشك از روی يك ناو شليك می شود، تكذيب كرد.

دولت دوازدهم استيضاح ها و استعفاهاي زيادي تا آخرين 
سال فعاليت خود داشت، ولي بدون شك نخستين حكم 
بركناری حسن روحاني رئيس جمهور براي رضا رحماني 
وزير صمت دولت تدبير و اميد صادر شد. 7وزيري كه پيش 
از او مشمول تغييرات كابينه شــده بودند به رغم ميل 
باطني دولت، يا در گود مجلــس رداي وزارت را از تن 
به در آورده بودند يا استعفاي مسالمت آميزي تقديم 
رئيس دولت كرده بودند. حتي عباس آخوندي وزير 
ســابق راه و شهرســازي دولت روحاني با 
وجود همه اختالفــات رويكردي اش 
بــا برنامه هــاي رئيس جمهــور در 
حوزه مســكن، در نهايت جدايي 
مصلحت آميزي از كابينه داشت. 
يا حســن قاضي زاده هاشمي 
وزير سابق بهداشت و چهره 
شاخص كابينه روحاني نيز 
درنهايت به علت انتقاداتي 
كه از پرداخت نشدن پاداش 
بازنشستگان اين وزارتخانه 
داشــت، در توافق با دولت 
كنار كشيد. رضا رحماني اما 
كارت قرمز مستقيم را از دولت 
گرفت. حســن روحانــي ديروز 
در حكمي ناگهانــي بدون آنكه 
تقديري از زحمات رضا رحماني 
بكند، حسين مدرس خياباني را 
به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت انتخاب كرد.خروج 
او از كابينه در عيــن حال دولت را 
نيز به مرز نصــاب قانوني مورد نياز 
كابينه براي ادامــه فعاليت هايش 
نزديك كرده اســت. تنها 2تغيير 

از نصاب بيفتد و مجبور باشد يك بار باعث مي شــود تا دولت تدبيرواميد براساس قانون 
ديگر به طور كامل از مجلس براي كابينــه اش رأي اعتماد بگيرد. پيــش از اين رأي اعتماد 
فروردين ماه مجلس به كاظم خاوازي به عنوان وزير جديد جهادكشاورزي تغييرات در كابينه 
را به عدد7 رسانده بود. براساس اصل۱36 قانون اساسي تنها 2تغيير ديگر مي تواند رأي اعتماد 
مجدد به كابينه را در مجلس به جريان بيندازد. براساس اين بند از قانون اساسي »درصورتي كه 
پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس 
شوراي اســالمي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.« كافي است نيمي از اعضاي 
كابينه بنا به داليلي همچون استعفا، استيضاح يا فوت جابه جا شوند تا روند معرفي دوباره كل 
كابينه به مجلس و گرفتن رأي اعتماد از نهاد قانونگذاري كشور دوباره به جريان افتد. تعداد 
وزارتخانه هاي دولت از سال گذشته با تشــكيل وزارت گردشگري به ۱9وزارتخانه رسيد كه 
۱0مورد تغيير وزراي اين وزارتخانه ها، دولت را از نصاب مي  اندازد. طيف متنوعي از حوادث 
اقتصادي و اجتماعي روند استيضاح  ها و كناره گيري ها را در دولت دوم حسن روحاني به جريان 
انداخت. مسعود كرباسيان يك سال سكان هدايت وزارت اقتصاد را برعهده داشت كه توفان 
تورم و افزايش قيمت ارز، استيضاح و بركناري او را از سوي مجلسي ها به دنبال داشت. چند ماه 
بعدتر در همان سال97 بي پولي وزارت بهداشت در پرداخت پاداش بازنشستگي نيروهايش، 
اوقات تلخي حســن قاضي زاده هاشمي، گاليه هايش از ســازمان برنامه و بودجه و در نهايت 
استعفايش را موجب شد. قاضي زاده هاشمي وزارت بهداشــت را با وزارت آموزش و پرورش 
مقايسه كرده بود كه محمدباقر نوبخت -رئيس سازمان برنامه و بودجه- پاداش پايان خدمت 
فرهنگيان را به موقع پرداخت كرده بود. اما خرداد سال98 همان وزارت آموزش و پرورش هم 
با استعفاي وزير خود مواجه شــد، آن هم به احتمال با علت مشابه استعفاي قاضي زاده يعني 
بي پولي. محمد بطحايي شركت در انتخابات را بهانه استعفايش آورده بود، ولي آذرماه سال98 
در انتخابات ثبت نام نكرد تا مشخص شود علت استعفاي او چيز ديگري بوده است. بطحايي هم 
 احتماال همانند قاضي زاده هاشمي متوجه روزهاي بي پولي دولت، مطالبات انباشته معلمان 

و سررسيد پاداش پايان خدمت ده ها هزار معلم بازنشسته طي سال هاي 97 و 98 شده بود.
عباس آخوندي به علت اختالفاتش با روحاني درباره برنامه هاي تهيه مسكن دولت تدبيرواميد 
استعفا داد و علي ربيعي با اســتيضاح مجلس از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كنار رفت. 
همسويي زياد محمد شريعتمداري وزير وقت صنعت با برنامه هاي دولت و اعتماد ويژه روحاني 
به او باعث شد تا وي به وزارت كار منتقل شــود. روحاني با اين تغيير مي خواست از بازگشت 
اختالفات قديمي وزارتخانه هاي كار و بهداشــت بر سر مسائل بيمه سالمت جلوگيري كند. 
به دنبال اين تغييرات فرهاد دژپسند جاي مسعود كرباسيان در وزارت اقتصاد نشست، سعيد 
نمكي جايگزين حسن قاضي زاده هاشمي در وزارت بهداشت شد، محمد شريعتمداري ادامه 
برنامه هاي علي ربيعي را در وزارت كار عهده دار شد و محمد اسالمي مسئوليت جديد وزارت راه 
و شهرسازي را از عباس آخوندي تحويل گرفت. رضا رحماني هم به جاي محمد شريعتمداري 
براي وزارت صنعت معرفي و معارفه شد و محســن حاجي ميرزايي نيز وزير جديد آموزش و 
پرورش شــد. اين پايان تغييرات دولت نبود. اين بار بهانه هاي جديد همچون برخي اتهامات 
اقتصادي وزارتخانه هاي دولت را به چالش مي كشيدند. چند هفته شايعات درباره استعفاي 
محمود حجتي، وزير باسابقه جهادكشاورزي درنهايت مثبت از آب درآمدند. اعالم وصول طرح 
استيضاح محمود حجتي در مجلس تصميم او را براي كناره گيري از وزارتخانه قطعي كردند و 
درنهايت او نيز جاي خود را به چهره جديدي داد و كاظم خاوازي در فروردين ماه جايگزينش 
شد. درباره دليل بركناري وزير صنعت، معدن و تجارت گمانه زني هاي مختلفي منتشر شده 
است كه احتماال يكي از اين داليل، همان موردي است كه حسن روحاني در حكم خود براي 
حسين مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت بر آن تاكيد كرده است؛  يعني هماهنگي هاي 
درون سازماني. روز گذشته در شبكه هاي اجتماعي ادعا شد رضا رحماني در روزي كه مجلس 
براي تشكيل وزارت تجارت و تفكيك آن از وزارت صنعت راي گيري داشت او براي راي نياوردن 
آن طرح در پارلمان تالش كرده است. اين البته دقيقا مقابل آن چيزي بود كه در نامه رحماني 
آمده بود. او در نامه اي كه عصر ديروز منتشر كرد مدعي شده بود محمود واعظي رئيس دفتر 
رئيس جمهور او را تهديد كرده است اگر طرح وزارت تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس راي 

نياورد رحماني بايد استعفا كند.

يادالن   آسـمـانی در
خ داد، 19 نفر به شهادت رسیدند وز در محدوده آب های جاسک بین 2ناو ر به خاطر  حادثه ای که دير

اسامي ۱۹ شهيد شناور پشتيباني كنارك كه روز يكشنبه 
در منطقه عمومي آب هاي جاسك و چابهار دچار سانحه شد 
به شرح زير است.  همچنين در اين حادثه ۱۵ تن از كاركنان نيروي 

دريايي ارتش جمهوري اسالمي آسيب ديدند.

  شهيد استوار برق
 محمد صيادي

 شهيد ناو استوار يكم تفنگدار 
سيدمرتضي خادمي حسيني

 شهيد مهناوي يكم تفنگدار 
رضا دهقاني

 شهيد مهناوي يكم تفنگدار 
محمد افشون فر

 شهيد جوشكار
 آرمان سرحدي

  شهيد استوار عرشه حسين 
سپهري اهرمي

 شهيد غواص
 محمد اردني

 شهيد ناو استوار دوم برق 
سيدمنصور موسوي نژاد

 شهيد سرباز وظيفه فخرالدين 
فلك نازي

  شهيد ناوبان دوم مكانيك 
مصطفي پويانفر

 شهيد ناوبان سوم برق 
مهدي رازي

 شهيد ناو استوار دوم مكانيك 
سعيد ياراحمدي

 شهيد كارمند آشپزخانه محمد 
ابراهيم كاظمي

 شهيد ناو استوار دوم عرشه 
سيدحامد جعفري

  شهيد ناوبان دوم عرشه 
اسماعيل پور خسرو

  شهيد مهناوي يكم برق مهدي 
هاشمي خواه

 شهيد ناو استوار عرشه عادل 
قاسم زاده

  شهيد ناوبان دوم الكترونيك 
جعفر كوهي

شهيد مهناوي يكم مكانيك 
آرش پاكدل

حسن روحاني ديروز در حكمي ناگهاني بدون آنكه تقديري از زحمات 
رضا رحماني بكند، حسين مدرس خياباني را به عنوان سرپرست وزارت 

صنعت، معدن و تجارت انتخاب كرد

بركناري وزير صمت

اطالعاتی درباره شناور كنارك

شماره بدنه

۱۴۰۳
طول

۴7 متر
تسليحات مختلف نظير

موشك هاي كروز

عرض

8/5 متر
آبخور

2/9 متر
ديگر تسليحات

يك قبضه توپ 2۰ميلي متري اورليكن

قابليت حمل و جابه جايي

۴۶۰ تن بار

مين ريزي و حمل آب

۴۰ تن
پذيرش بار

۴۰تن فقط روي عرشه

وظيفه

لجستيك و پشتيباني

پيشنهاد ايران به آمريكا براي تبادل 
زندانيان 2كشور ساده  تر از هر زمان ديپلماسي

ممكن به دولت اياالت متحده اعالم 
شده است. علي ربيعي، سخنگوي دولت به فاصله 
كوتاهي پــس از آنكه تبــادل زندانيــان را بدون 
هيچ گونه پيش شرطي از طرف ايران اعالم كرد در 
نشســت خبري هفتگي خود با خبرنگاران گفت 
براي اين كار نياز به ميانجيگري از ســوي كشور 

طرف سومي هم نيست.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه هم ديروز در 
جلسه كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت كه مبادله زندانيان و بازداشت شدگان 
بين ايران و آمريكا مشكلي ندارد و نياز به مذاكره 
نداريم و ما اصــال مذاكره اي با آمريــكا نخواهيم 
داشــت، اما مبادله زندانيان بــا هماهنگي حافظ 
منافع آمريكا در ايران انجام مي شود. وي با اشاره به 
اظهارات علي ربيعي در نشست خبري ظهر ديروز 
گفت: سخنگوي دولت نيز همين موضوع را اعالم 

كرده است؛ لذا تغيير سياستي نداريم.
ظريف ديروز گفت: ســيروس عسگري، دانشمند 
ايراني به زودي به كشــور برمي گردد و آزاد است. 
او گفت: اين دانشــمند ايراني از اتهامات واهي كه 
عليه او زده شده، تبرئه شــده است. ظريف گفت: 
وزارت خارجه در تالش بود كه زمينه را براي پرواز 

بازگشت ايشان فراهم كند.
 او گفت: همه اقدامات، انجام شــده اســت و اگر 
تست كروناي ايشان منفي باشد به زودي به كشور 

برمي گردد.
ديروز دونالــد ترامپ، رئيس جمهــور آمريكا هم 
در صفحــه توييتر خود گزارش وب ســايت مجله 
آمريكايي »تايم« دربــاره اعــالم آمادگي ايران 
براي تبادل زندانيان بين ايران و آمريكا را باز نشر 
كرده است. خبرگزاري رويترز اخيرا نوشته بود كه 

احتماال سيروس عسگري، پژوهشگر ايراني كه از 
اتهام سرقت اسرار تجاري تبرئه شده است با يك 
سرباز ســابق نيروي دريايي آمريكا به نام مايكل 
وايت كه از ســال 20۱8در ايران بازداشت است 
مبادله خواهد شد. اگر چنين مبادله اي در كار باشد 
اين دومين تبادل زندانيان بين ايران و آمريكا در 
دوراني است كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
در كاخ سفيد است. آذرماه سال گذشته دو كشور 
مسعود سليماني، پژوهشگر و دانشمند ايراني را با 

شخصي به نام ژيائو وانگ، مبادله كردند.
ظريف در مهرماه ســال 97 در نيويــورك اعالم 
كرد ايران آماده است هر شخص آمريكايي كه در 
ايران دستگير شــده و هر ايراني كه در آمريكا و يا 
هر كشوري كه با فشــار اين دولت در زندان به سر 
مي برد و به داليل غيرواقعي مثل عبور از تحريم ها 

دستگير شده است موضوع مبادله قرار گيرد.
وي ديروز در جلسه كميسيون امنيت ملي به اين 
موضوع اشــاره كرد و گفت: براساس تصميمي كه 
گرفته شــد در نيويورك اعالم كــردم جمهوري 
اسالمي ايران آمادگي دارد تمامي زندانيان ايراني 
كه در آمريكا و يا در ســاير كشور ها با فشار آمريكا 
زنداني هســتند با كليه زندانيان آمريكايي مبادله 
شــوند. اين صحبت و مذاكره اي بوده اســت كه 
ما درباره مبادله زندانيان داشــته ايم. از آن زمان 

آمريكايي ها تاكنون به آن پاسخ نداده اند. 
ربيعي درباره اعالم آمادگي ظريــف براي مبادله 
زندانيان گفته بود: اين پيشــنهاد به دليل شرايط 
شــيوع بيماري كوويد-۱9 كه جان شــهروندان 
ايراني را در آمريكا تهديــد مي كند صورت گرفته 
است. برخالف روال معمول كه همواره دولت آمريكا 
خواهان استرداد زندانياني از طرف ايران بود، اين بار 
آنها واكنشي به پيشنهاد دولت ايران براي تبادل 

زندانيان نداشته اند.

وزارت كشــور در پاســخ به 
انتقادات علي مطهري، نماينده دولت

مردم تهران دربــاره تقصير و 
قصورهاي عبدالرضا رحمانــي فضلي، وزير 
كشور در حوادث آبان ماه98 كشور اعالم كرده 
كه همه اتفاقــات اين حــوادث در محدوده 
اختيارات وزير كشور رخ نداده است. اين در 
حالي است كه حسن روحاني، رئيس جمهور 
6آذرماه98 از مسئوليت مستقيم وزير كشور 
در جريان اين ماجرا خبر داده و با بيان اينكه 
نحوه و زمان اجراي ســهميه بندي بنزين به 
وزير كشور و شوراي امنيت واگذار شده بود، 
گفته بود: »به آنها گفتــم كه نحوه تبليغات، 
برنامه ريزي و اجراي آن را خودتان مديريت 
كنيد. با صداوسيما هماهنگ باشيد و هر زماني 
را كه مناسب ديديد، آن را اجرا كنيد و تأكيد 
كردم كه حتي زمان اجــراي آن را به من هم 
نگوييد و خود من هم همزمان با مردم متوجه 
اجراي اين طرح شدم.« رحماني فضلي نيز در 
جريان پياده ســازي اين تصميم خواســتار 
اختيارات تام و عدم مداخله ساير دستگاه شده 
بود تا همه  چيــز زيرنظر ســتاد تبليغات و 
اطالع رساني اقتصادي كشــور كه خود نيز 
رياســت آن را برعهده دارد، پيش برود. علي 
مطهــري در نطــق ميان دســتور جلســه 
۱6ارديبهشت ماه امسال مجلس با اشاره به 
اينكه مسئله استيضاح وزير كشور در آذرماه 
سال گذشته مطرح شد ولي مانع از تصويبش 
شدند، گفته بود: »وزير كشور مقصر حوادث 
آبان بود. تا لحظه آخر بسيار محكم ايستاديم و 
استيضاح از حدنصاب نيفتاد. از آقاي الريجاني 
انتقاد مي كنم، البته ايشان داماد ما هستند اما 
بايد انتقاد كنم كه ايشان اجازه نداد اين كار 

انجام شود.«
روح اهلل جمعه اي، مشــاور وزير كشــور در 

نامه خود خطاب به علــي مطهري به همين 
اظهارات واكنش نشان داد. او حوادث آبان را 
داراي 6وجه دانسته كه همگي مرتبط با وزير 
كشور نبوده و نيستند و بايد از او در محدوده 
اختيارات جواب خواســت. به گفته روح اهلل 
جمعه اي، »تصميم براي افزايش قيمت بنزين 
در ســه مقطع زماني پيش از اعمال تصميم، 
لحظه اعالم رســمي افزايش قيمت و نهايتا 
تدابير انديشيده شده پس از افزايش قيمت تا 
قبل از آغاز اغتشاشات براندازانه قابل تقسيم 
است و همين موضوع از ســه منظر تصميم 
براي افزايش قيمت، نحــوه اجراي تصميم 
نظام و سرانجام اقدامات ملي براي برخورد با 
اغتشاشات نيز از وجوه ديگر قابل ارزيابي به 
شمار مي رود كه ارزيابي همزمان اين6وجه 
مي تواند يك تحليل واقع گرايانه و روشــن و 
شــفاف را ارائه دهد. با وجود چنين مولفه ها 
و عواملي آيا وزير كشــور جــز در محدوده 
اختيــارات و مســئوليت هاي محوله امكان 
تصميم گيري و اقــدام دارد؟ آيا جايگاه وزير 
كشــور در تصميم به افزايش قيمت بنزين 
و نحــوه برخورد ملي و حاكميتــي با بحران 
آشوب هاي پراكنده در چندين استان كشور 
مطلقه اســت؟ و نهايتا آيا دستور براي ايجاد 
امنيت و برخورد با عناصري كه كامال مشخص 
و هدفمندانه اقدام به تهديد و تعرض به انبار 
غالت و آذوقه و تخريب اموال عمومي و دولتي 
و به ويژه مراكز اقتصادي و امنيتي و انتظامي 
و حتي مردم عادي داشتند را قصور در انجام 
وظيفه مي دانيد؟ علي ايحال اميدوارم منطبق 
بر واقعيات و قوانين و اختيارات و شرح وظايف 
مسئوالن نگاهي عميق به اين مقوله داشته 
باشيد.« در نقطه مقابل علي مطهري، مجتبي 
ذوالنور، نماينده مردم قم نيز به دفاع از وزير 
كشــور پرداخت و گفت: »وزارت كشــور در 

حسن روحاني روز دوشنبه در گفت وگوي تلفني با تبريك به مصطفي 
الكاظمي به دليــل انتخاب به عنوان نخســت وزير جديد عراق، اظهار دولت

داشت: از اينكه فردي مسلط به تحوالت ســال هاي اخير اين كشور، 
امروز مســئوليت امور را برعهده گرفته، بسيار خوشــحاليم. روحاني با بيان اينكه 
استقالل عراق، ثبات سياسي، حاكميت ملي و يكپارچگي اين كشور براي ما بسيار 
حائز اهميت است، ابراز اميدواري كرد كه روابط دوستانه و مناسبات تهران - بغداد 
بيش از پيش توسعه و گسترش يابد. نخست وزير عراق نيز در اين تماس تلفني، ايران 
را كشــور دوســت و برادر عراق نام برد و گفت: كمك هاي ايران به عنوان يك كشور 
كليدي منطقه در برقراري امنيت و ثبات در عراق به ويژه در مبارزه با داعش را هرگز 
فراموش نمي كنيم و خواستار توسعه و تعميق روابط با ايران در همه زمينه ها هستيم.

)ايرنا(

علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشســت خبري ديروز از ۵سناريوي 
پيش روي دولت براي مديريت كرونا ســخن گفت و تصريح كرد: اگر دولت

انتخاب ما، ســناريوی اول)عدم مداخله( بود، براساس گزارشي كه در 
ستاد ملي مقابله با كرونا ارائه شد، با ۱۱0هزار فوتي روبه رو مي شديم، برخي از كشورها 
هم كه آن را دنبال كردند، منصرف شدند. ربيعي ادامه داد: در سناريوی دوم )مداخله 
حداقلي(، تعداد فوتي ها 33هزار نفر بود. ســناريوی سوم)مداخله متوسط به سمت 
خوب( ۱8هزار فوتي. در سناريوی چهارم )مداخله سنگين و سختگيري حداكثري(، 
تعداد فوتي ها ۱۱هزار نفر بود و در سناريوی پنجم )قرنطينه(، عدد كمتري. ما بين 
سناريوي چهارم و پنجم را انتخاب كرديم. ربيعي خاطرنشان كرد: انتخاب سناريوي 
مناسب موجب شد تا تعداد فوتي هاي ما حتي از نرم هاي جهاني هم پايين تر باشد.

)ايرنا(

محمد قمي، رئيس سازمان تبليغات اســالمي گفت: پس از پيگيري 
مستمر مطالبه  مردم متدين كشورمان و گفت وگوهاي متعدد با وزير مذهبي

بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي و همچنين سخنان رهبر معظم 
انقالب درباره اهميت بحث دعا و مراســم هاي شب هاي قدر، تصميم گرفته شد تا از 
سه شنبه تمامي مساجد كشــور با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و حمايت سازمان 
تبليغات اسالمي بازگشايي شــوند. رئيس سازمان تبليغات اســالمي افزود: در پي 
گفت وگوي تكميلي من با دكتر نمكي وزير بهداشــت، راهكارهاي عملي بازگشايي 
مساجد و ديگر اماكن مقدس و مذهبي كشور مطرح شد. قمي افزود: موضوع بازگشايي 
مساجد كشور به عنوان يكي از مهم ترين دغدغه هاي مردم و مسئوالن همواره مدنظر 
سازمان تبليغات اسالمي بوده و در گفت و گوها با مســئوالن بهداشتي به ويژه وزير 

بهداشت عنوان شده است.)تسنيم(

بازگشايي مساجد از سه شنبه۵سناريوي دولت براي مديريت كروناتبريك روحاني به نخست وزير عراق

 بعد از تبادل مسعود سليماني با يك زنداني آمريكايي
 ظريف از آزادي يك دانشمند ايراني ديگر خبر داد

وزارت كشور اختيارات تام عبدالرضا رحماني فضلي در حوادث آبان را تكذيب كرد

تبادل دوم اقدام در محدوده اختيارات 
حوادث آبان دستورات رئيس جمهور را اجرا 
كرد.« اين در حالي است كه محمود صادقي، 
نماينده مردم تهــران پيش از اين با اشــاره 
به توضيحات وزير كشــور در جلسه اعضاي 
كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به نقل 
برخي اظهارات انتقادبرانگيز رحماني فضلي 
درباره نحــوه برخورد با معترضــان خياباني 
آبان98 پرداخته بود. ذوالنور اما در نطق روز 
گذشــته خود در مجلس با اشاره به اظهارات 
اخير مطهري، نماينده مــردم تهران گفت: 
از موضع رئيس كميســيون امنيت ملي كه 
عضو شوراي امنيت كشور هستم و از نزديك 
شاهد تالش هاي وزارت كشور و شخص وزير 
كشور بوده  ام، اين مطلب واقعيت ندارد. انصافا 
دســتگاه هاي ذيربط ازجمله وزارت كشور و 
وزير كشــور تمام تالش خودشان را مصروف 
داشــتند تا حادثه اي اتفاق نيفتد و اگر اتفاق 
افتاد، كمترين هزينه را داشــته باشــد. وزير 
كشور جز  اجراي مصوبات شوراي عالي امنيت 
ملي و رئيس جمهور كاري انجام نداده است، 
بنابراين خواهشم از دوستان عزيزم اين است 

كه در نسبت دادن دقت الزم را داشته باشند.
رحماني فضلي، رئيس شــوراي امنيت كشور 
هفته گذشته در پايان نشست 2روزه خود با 
استانداران در وزارت كشور به مسئله افزايش 
قيمت بنزين و حوادث بعدي در آبان ســال 
گذشته اشاره كرده و گفته بود: »بحث تغيير 
قيمت بنزيــن، يك رويداد بــزرگ بود. همه 
مراحل تصميم سازي  و تصميم گيري درباره 
اين موضوع در حــوزه نظام و حاكميت اتفاق 
افتاد و اجراي همه ابعاد آن نيز با نظارت كامل 
در سلسله مراتب نظام و حاكميت، انجام شد.« 
او اول ارديبهشت ماه نيز سكوت خود در قبال 
حوادث اعتراضات بنزيني سال98 را شكسته 
و گفته بود: »اتفاقات روي داده پس از افزايش 
قيمت بنزين نيازمند تحليل مستقلي است 
كه خودمان اين تحليــل را داريم و گزارش و 
مســتنداتمان را به تمام مسئوالن نظام ارائه 
داديم. آماده پاســخگويي درباره تصميمات 

هستيم.«

تصويري  از محمد اردني يكي 
از شهداي حادثه ناو كنارك در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شده است از او به عنوان 
قهرمان غواصي در سال 20۱۹ 
نام برده مي شود



  ساخت و سازهاي بي ضابطه 
به ويژه در 2دهه گذشته چهره گزارش

نامناســبي از تهران و برخي 
محالتش به جا گذاشته و مشكالتي را براي 
شــهر و شــهروندان ايجاد كرده است. اين 
به هم ريختگي در نبود ضابطه و مبنايي براي 
توسعه شــهر، دليلي بود تا در سال1386 
طرح جامع و در سال1391 طرح تفصيلي 
شــهر تهــران به عنــوان مهم تريــن ابزار 
ساماندهي و نظام مند كردن كالبد شهر، مبنا 
و معيار توسعه پايتخت شود. با اين حال اما 
بي توجهي مديريت شهري دوره هاي گذشته 
به اين سند باالدســتي و يا بعضا دستكاري 
دولت دهم در طرح تفصيلي، تخطي هايي را 
در توســعه تهــران به دنبــال داشــته كه 
بلندمرتبه سازي  در معابر كم عرض و ساخت 

آپارتمان هــاي چند طبقــه در كوچه هاي 
كم عرض، بدون درنظرگرفتن ظرفيت هاي 
عمرانــي و شــهري منطقــه، ازجمله اين 
انحرافات است. افزايش بار ترافيكي، آلودگي 
هوا، كمبود پاركينگ خودرو، كمبود سرانه 
فضاي سبز و فشار بار جمعيت بر شبكه هاي 
آب و فاضالب و... ديگر مشكالتي است كه به 
ســبب انحراف از طرح تفصيلي بر كيفيت 

زندگي تهراني ها اثر منفي داشته است.

مغايــرت 70درصد مصوبــات با طرح 
تفصيلي

آنطور كــه عبدالرضا گلپايگانــي، معاون 
شهرســازي و معماري شــهرداري تهران 
مي گويد، بررســي حدود 8هــزار تصميم 
شوراي معماري نشان مي دهد كه بيش از 
۷۰درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصيلي 
مغاير بوده و چنين رويه نادرســتي حتما 
فساد و سوءاســتفاده از موقعيت را در پي 

داشته اســت. او همچنين با اشاره به ديگر 
تخطي ها، صدور پروانه در مناطق يك، 2 و 

3 را خارج از ضوابط طرح تفصيلي مي داند.
موضوعي كــه محمــد ســاالري، رئيس 
كميسيون شهرســازي و معماري شوراي 
شــهر تهران هم بر آن صحــه مي گذارد و 
مي گويد: »مجتمع پاالديــوم با بارگذاري 
گســترده و خــارج از ضوابــط پهنه ها و 

زيرپهنه هاي طرح تفصيلي و بدون ارائه به 
كميسيون ماده5 ساخته شده و از آنجايي 
كه جذب سفر آن محلي، منطقه اي و شهري 
است به پاركينگ زيادي نياز دارد و اكنون 
مشكالت جدي را براي اهالي محل و منطقه 

ايجاد كرده است.«
باتوجــه به ايــن تخلفــات و مغايرت هاي 
گسترده، حاال بعد از گذشت حدود 1۰سال 
از تدوين و تصويب طــرح تفصيلي تهران، 
قرار است اين سند مهم، پس از بازنگري و 
اصالح، مبنا و معيار توسعه كالبدي تهران 
باشــد؛ اما اين بار با ضمانت اجرايي بيشتر. 
موضوعي كه با توجه به تخطي هاي گذشته 
حاال بيش از هــر زمان ديگري احســاس 
مي شــود و به همين خاطر مديريت شهري 
تهران با بهره گيري از ديدگاه هاي تخصصي 
و نظرات كارشناسي در حال اصالح آن است 
تا در نهايت، طرح تفصيلــي با رفع نواقص 
گذشته، مبنايي براي توسعه پايتخت باشد. 

سند توسعه تهران با يك طرح تفصيلي دقيق، بايد نظام مند شود.   عكس:همشهري/ محمدعباس نژاد

مجيد جباري
خبر نگار

خبر

افزايش 200درصدي مسافران مترو 
نسبت به فروردين ماه

مجموع سفرهاي انجام شده در شبكه حمل ونقل زيرزميني تهران 
)مترو( در هفته گذشته )13تا 19ارديبهشت( برابر با 3ميليون و 
918هزار و 351سفر بوده است. اين آمار در مقايسه با هفته آخر 

فروردين دوبرابر شده است.
به گزارش همشهري، آمار مسافران شبكه متروی تهران از اول تا 
19ارديبهشت ماه، 9ميليون و 5۰5هزار و 81۷مسافر بوده است. 
همچنين در اين بازه زماني بيشــترين مســافران شبكه مترو در 
خطوط يك تا ۷، مربوط به خط يك مترو و كمترين مسافر مربوط 
به خط ۷ متروســت. مجموع مسافران شــبكه متروی تهران در 
2هفته گذشته )6تا 19ارديبهشت ماه( نشان مي دهد طي هفته 
اول )3 تا 6 ارديبهشت ماه( برابر با 3 ميليون و 4۷۰هزار و 2۷مسافر 
و در هفتــه دوم )13تا 19ارديبهشــت ماه( برابر بــا 3 ميليون و 
918هزار و 351مسافر بوده است. همچنين آمار مسافران مترو در 
هفته گذشته )13تا 19ارديبهشت ماه( در مقايسه با هفته پاياني 
فروردين ماه )23تا 29فروردين ماه(، دوبرابر شــده است. يكي از 
عوامل افزايش دوبرابري سفر در شبكه متروی پايتخت بازگشايي 

بسياري از مشاغل كم خطر در شهر از 3۰فروردين ماه است.

اتوبوس آماده اي در كشور براي خريد وجود ندارد
مهلت خريد 5۰۰دستگاه اتوبوس براي شهر تهران همراه با كمك 
مالي دولت، 9روز ديگر به پايان مي رســد. اين در حالي است كه 
بنابر گفته مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران، هيچ اتوبوس 
آماده اي در كشــور وجود ندارد. به گزارش همشــهري، محمود 
ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني تهران درباره دستور 
رئيس جمهور مبني بر تأمين 5۰۰دســتگاه اتوبوس براي شــهر 
تهران، توضيح داد: بر مبناي اين دســتور بعد از تأمين و تحويل 
5۰۰دســتگاه اتوبوس به شهر تهران، بايد قســط اول را دولت و 
بقيه اقساط را شهرداري تهران پرداخت كند. او با تأكيد بر اينكه 
دستور رئيس جمهور مبني بر تأمين 5۰۰دستگاه اتوبوس تا پايان 
ارديبهشت بوده اســت و 9روز ديگر اين مهلت به اتمام مي رسد، 
افزود: اتوبوس آماده اي در كشور وجود ندارد كه شهرداري تهران 
تا پايان ارديبهشت آن را خريداري كند. در ضمن واردات اتوبوس 
نيز به علت اجراي قانون »رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور« ممنوع شده است. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران در پايان بيان كرد: شهرداري تهران در حال پيگيري براي 
خريد 5۰۰دســتگاه اتوبوس اســت اما بعيد مي دانم كه در 9روز 
نتيجه اي حاصل شود. وزارت كشــور در تاريخ 23فروردين، طي 
نامه اي به رئيس جمهوري براي خريد فوري 5۰۰دستگاه اتوبوس 
در شهر تهران درخواست داد كه چند روز بعد رئيس جمهور با اين 
پيشنهاد توافق كرد. براساس اين توافق، شــهرداري تهران بايد 
5۰۰دستگاه اتوبوس تا پايان ارديبهشــت ماه خريداري كند كه 

بعد از خريداري، دولت موظف به پرداخت پيش قسط اول است.

13باغ شهري بوستان مي شود

سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران در راستاي افزايش سرانه 
فضاي سبز شهر تهران 13قطعه باغ و اراضي مشجر در ۷ منطقه 
تهران را تملك كرده و همچنين 15قطعه از باغ هاي شهر تهران در 
مناطق مختلف با اولويت مناطق كم برخوردار شناسايي شده كه 

در مراحل ارزيابي و توافق با مالكين است.
علي محمــد مختاري، مديرعامل ســازمان بوســتان ها و فضاي 
سبز شــهر تهران با اشــاره به تصميم مديريت شــهري در دوره 
جديد براي افزايش سرانه فضاي ســبز در محالت كم برخوردار 
به شهرنوشت،   گفت: طي ســال هاي اخير حفظ، تملك و تبديل 
باغ ها به بوستان هاي شــهري از اولويت هاي سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز تهران بوده است كه ازجمله اقدامات صورت گرفته در 
اين راســتا در دوره جديد مديريت شهري از سال 1396مي توان 
به تملك 13قطعه باغ و اراضي مشــجر در مناطــق ۷، 8، 2، 11، 
13، 14و 1۷به مساحت تقريبي 11هكتار اشاره كرد. به گفته او، 
حفاظت از ميراث طبيعي شهر تهران و حفظ باغ ها و اراضي مشجر، 
توزيع مناسب فضاي سبز خصوصا در مناطق كم برخوردار، احداث 
بوستان در محالت فاقد بوستان و كم برخوردار، حفظ كاربري باغ ها 
و فضاي ســبز در طرح تفصيلي ازجمله اهدافي است كه در مورد 
تملك باغ ها و اراضي مشجر دنبال مي شــود. به گفته مديرعامل 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران،  تعداد 15قطعه ديگر 
از اراضي مشجر و باغ های شهر تهران در مناطق مختلف با اولويت 
مناطق كم برخوردار شناسايي شده كه در مراحل ارزيابي و توافق 
با مالكين است. مختاري تأكيد كرد: جهت تملك باغ ها و اراضي 
مشجر توسعه سرانه فضاي ســبز از اين روش جزو اهداف فرعي 
بوده و جهت افزايش سرانه فضاي سبز در مناطقي كه داراي بافت 
فشرده مسكوني و فرســوده بوده و تراكم نفرات انساني آن در هر 
هكتار از استانداردهاي جهاني بســيار باالتر است، بهترين روش 
توسعه سرانه فضاي ســبز، تجميع بافت هاي فرسوده در وسعت 
كالن و تامين فضاهاي خدماتي ازجمله فضاي سبز است. ضمن 
آنكه توجه به شــيوه هاي نوين فضاي ســبز ازجمله سبز بام ها با 
اســتفاده از دانش و روش هاي بومي منطقه نيز مي تواند به عنوان 
يك راهكار اساســي مدنظر قرار گيرد. او به تشريح سرانه فضاي 
سبز در پايتخت پرداخت و گفت: به دنبال تالش هاي صورت گرفته 
جهت توسعه فضاي سبز در شهر تهران هم اكنون به طور متوسط 
سرانه فضاي سبز درون شهري تهران به ميزان 16/32مترمربع به 
ازاي هر نفر بوده و سرانه فضاي سبز برون شهري تهران به ميزان 

24/51مترمربع به ازاي هر نفر است.

خبرهاي كوتاه

  خيابان هــای اطــراف مجلس به 
پياده راه تبديل می شوند

شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری 
محدوده های جديد مجلس شورای اسالمی 
را تعيين و خيابان های اطراف آن را به عنوان 

پياده راه مشخص كرد.
به گــزارش همشــهری، دومين جلســه 
شورای عالی شهرسازی و معماری ايران در 
سال جاری، روز دوشنبه 22 ارديبهشت ماه با 
حضور محمد اسالمی، وزير راه و شهرسازی و 
اعضای اين شورا برگزار شد و»طرح محدوده 
مجلس شورای اســالمی« با تأييد اعضای 

شورا به تصويب رسيد.
كاهش محــدوده خانــه ملت بــا توجه به 
مسائل امنيتی از سوی شورای امنيت كشور 
)شاک(، مالحظات شــهرداری منطقه 12، 
دغدغه های ميراثی وزارت ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی، تعيين تكليف 
حقوق شهروندی از جانب معاونت معماری 
و شهرســازی وزارت راه و شهرســازی 
و همكاری مؤثر مجلس شــورای اســالمی 
تعريف و تأييد شد. حفظ ساختمان های واجد 
ارزش پيرامون و تســهيل دسترسی مردم 
به ســاختمان های ميراثی ارزشمند درون 
محدوده، پيش  بينــی فضايی برای تجمع و 
حضور مردم، اختصــاص خيابان های درون 
محدوده به حركت پيــاده عمومی با در نظر 
گرفتن مالحظــات امنيتی مصوب از جمله 

موارد مدنظر در خصوص اين طرح بود.

  بهبود عملكرد شهرداري تهران در 
كرونا از نظر شهروندان

نتايج نظرسنجي دفتر مطالعات اجتماعي 
شهرداري و مركز نظرســنجي ايسپا نشان 
مي دهد شهروندان تهراني معتقدند عملكرد 
شهرداري در دوران شيوع كرونا بهتر از قبل 

شده است.
غالمحسين محمدي، رئيس مركز ارتباطات 
و امور بين الملل شهرداري تهران در اين باره 
در توييتر نوشــت: 34درصد از شهروندان 
تهراني معتقدند عملكرد شهرداري تهران 
پس از شيوع كرونا بهتر از قبل شده است و 
تنها 8درصد مردم عملكرد شهرداري را بدتر 

از قبل ارزيابي كرده اند.
همچنين محمدرضا جوادي يگانه، معاون 
شهردار تهران در امور اجتماعي و فرهنگي 
در اين باره نوشت:  نظرسنجي اخير شهرداري 
تهران و ايسپا درباره كرونا، حاكي از كاهش 
نارضايتي از عملكرد دولت و ساير نهادها و 
شهرداري است. اين بهبود وضعيت داليل 
متعددي دارد، به عالوه هرگاه انسجام نهادي 
و همراهي دســتگاه هاي دســت اندركار با 
يكديگر افزايش يابد، رضايت عمومي مردم 

نيز افزايش پيدا مي كند.
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مديريت شــهری تهــران با 
بهره گيــری از ديدگاه هــای 
تخصصی در حال اصالح طرح 
تفصيلی است تا با رفع نواقص 
گذشته، مبنايی برای توسعه 

پايتخت باشد

ساختمان پالســكو طبقه طبقه باال 
مي رود بــدون اينكه پروانه ســاخت شهرسازي

داشته باشــد. احتماال اين پروژه هم 
مانند موارد مشابه ديگر، با فرمول »فعال مي سازيم و 
بعدا توافق مي كنيم« پيش مي رود. ساخت وســاز 
بدون مجوز در نخستين مرحله جواب داده است زيرا 
نهاد هاي مسئول و ازجمله شوراي عالي شهرسازي و 
معماري در مقابل بنياد مســتضعفان عقب نشيني 
كردنــد و اجــازه دادند پالســكو بــدون تامين 
پاركينگ هاي الزم ساخته شود. پس عجيب نيست 
كه سازنده كار را با سرعت پيش ببرد و نگراني بابت 
نهاد هاي ناظر نداشــته باشــد. اگر درباره كمبود 
پاركينگ توافق حاصل شده است پس درباره مجوز، 
ســند ، پايان كار و موارد ديگر هم توافق مورد نياز 
به دست مي آيد. كسبه هم كه اگر زودتر به مغازه هاي 
خود برسند راضي مي شوند. چيزي كه اهميت خود 
را از دست مي دهد رعايت قوانين توسعه شهر است. 
قوانيني كه براي همه سازنده هاي كوچك تر الزامي 

است اما يك ارگان بزرگ به آنها اعتنا نمي كند.
نزديك 3ســال قبل حادثه بزرگي در پايتخت رخ 
داد و عالوه بر شــهادت 16آتش نشــان 6۰۰واحد 
تجاري و توليدي پالسكو تخريب شد. قرار بود در 2 
سال ساختمان جديد ســاخته و تحويل داده شود. 
مغازه  داران و صاحبان كارگاه ها در پاساژ ها و نقاط 
ديگر شهر پراكنده شدند به اميد اينكه هرچه زودتر 

به پالسكوي جديد برگردند.
شهردار منطقه12 تهران مي گويد: »درباره حادثه 
پالسكو مالحظات اجتماعي وجود دارد. هم كسبه و 

هم شهروندان ديگر انتظار دارند كه هرچه سريع تر 
براي كسب و كار شاغالن در اين ساختمان پاسخي 
پيدا شود اما اين با رعايت ضوابط ايمني و مقررات 
ترافيكي و زيبايي شهر در تعارض نيست. مي شود 

هم سريع كار كرد و هم قانوني كار كرد.«
علي محمــد ســعادتي مي افزايد: »اطــالع ندارم 
كه دوستان بنياد بر چه اساســي تصميم گرفتند 
كه ســاختمان را بدون پروانه بســازند. ما از جانب 
شــهرداري منطقه بار ها در اين باره اطالع رساني و 
نامه نگاري كرديم تا مديران ارشــد شهري و ديگر 

مسئوالن رسيدگي الزم را انجام دهند.« 
او مي افزايد: »شــهرداري منطقــه12 دغدغه هاي 
جدي ترافيكي درباره ساختمان جديد پالسكو دارد 
و اين مالحظات را در جلســات متعدد شرح داديم 
اما دوستان مي گويند كه مشكل ترافيكي قبال و در 
زمان ساختمان قديمي هم وجود داشت. نظر ما اين 
است كه حاال با طراحي و ســاخت بناي جديد اين 
امكان فراهم شده است كه بتوان برخي از مشكالت 
ساختمان را بنا به وضعيت جديد شهر رفع كرد پس 

چرا از اين فرصت استفاده نشود«.
پالسكو در سال1341 ساخته شده بود. در اين سال 
تهران وســعت و جمعيت كمتري داشت و شبكه 
رفت وآمد آن متفاوت از امروز بــود. تهران امروز با 
حجم رفت وآمد در اتوبوس ، مترو و تاكســي قابل 
مقايسه با آن دوران نيســت. اگر ساختمان جديد 
هم در اصل بنا شــبيه قبلي ســاخته شود و ظاهر 
جديدتري داشــته باشــد، پس در اين مدت هيچ 
تجربه اي از معماري و شهرســازي نوين به دســت 
نياورده ايــم. مثال واضح اين تغييــر را مي توان در 
»بارانداز« ســاختمان ديد. در مراكز تجاري جديد 
فضايي براي انتقال كاال درنظر گرفته مي شــود كه 

مسير متفاوتي از معبر و ورودي اصلي دارد. پالسكو 
فاقد اين بخش بود و اكنون مشخص نيست كه آيا 
در پالسكوي جديد بارانداز ساخته مي شود يا خير؟ 
سازندگان پالسكوي جديد پروانه ساخت نگرفته اند 
و نمي توان اطالعات دقيقي از بناي در حال ساخت 
به دســت آورد. در آينده بايد درباره اين بخش هم 

»توافق« شود.
سعادتي مي گويد: »عمليات اجرايي ساختمان شروع 
شده و پيش رفته است و عمال ديگر امكاني در زمينه 
»صدور پروانه ساختماني« وجود ندارد. االن اسكلت 
بنا تمام و براي تعدادي از طبقات هم سقف ساخته 
شده است. شهرداري منطقه اخطار هاي متعددي 
به سازنده داد و به همكاران هم اعالم كرديم قبل از 
اينكه كار به مرحله اي برسد كه عمال صدور پروانه 
ساختماني موضوعيت نداشته باشد، اقدامات قانوني 

انجام شود، اما ساخت وساز به سرعت شروع شد.«
او ادامــه مي دهــد: »االن پرونده پالســكو مانند 
روال كار در پرونده هــاي مشــابه، به كميســيون  
ماده1۰۰ ارجاع شده اســت تا تعيين تكليف شود. 
ما هم پرونده اين ســاختمان را بعد از اســتعالم از 
معاون معماري و شهرســازي شــهرداري تهران و 
تأكيدي كه اين معاونت بــر رعايت قوانين كرد، به 
كميسيون ماده1۰۰ فرستاديم. در اين كميسيون از 
دستگاه هاي ديگر حضور دارند و هر رأيي كه در ماده 

1۰۰ صادر شود مالک عمل خواهد بود.«

باز هم بدون پاركينگ
درباره ســاخت پاركينگ هم نظرات متفاوتي بيان 
شده است. درابتدا گفته مي شد كه اين بناي تجاري 
مانند ديگر پاســاژ ها و مال ها بايد به اندازه معيني 
پاركينگ داشته باشد. بعدا اين شرط براي پالسكو 
لغو شد. شهردار منطقه12 موضوع ديگري را مطرح 
مي كند و مي گويد: »زميني كه با مساحت بيش از 
4هزار مترمربع در كنار ساختمان پالسكو قرار دارد 
براي ايجاد پاركينگ مناسب بود اگر ميراث فرهنگي 
در اين زمينه همكاري مي كرد و اجازه مي داد كه در 
اين زمين پاركينگ ســاخته شود بخشي از مشكل 
حل مي شد. امكان داشــت كه در فضاي زير سطح 
اين زمين يا در ارتفاع كمــي به طوري كه به حريم 
آثار تاريخي اطراف آن لطمه اي وارد نشود پاركينگ 
مورد نظر را ايجاد كنيم. اين زميــن هم متعلق به 

بنياد است اما ميراث تأكيد داشت كه در اين زمين 
خالي هيچ بنايي ساخته نشود.«

قبل از اينكه كرونا باعــث تعطيلي همه بازار روز ها 
شود، به دستفروشــان جمعه بازار پاركينگ پروانه 
اعالم شد كه براي مدتي نمي توانند در آن كار كنند. 
همين هم باعث شــد كه شــايعه تبديل پاركينگ 
پروانه به پاركينگ پالسكو منتشر شود. شهرداري 
منطقه12 با رد اين شايعه مي گويد: »طبق آخرين 
مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي، به سازنده 
پالسكوي جديد اجازه داده شده است كه پاركينگ 
به اندازه كافي تامين نكنــد. در مقابل اين انتظار از 
بنياد مطرح شد كه به مقاوم سازي  و هوشمند سازي  
پاركينگ پروانه كمك كند. پاركينگ پروانه متعلق 
به شهرداري تهران است و مانند گذشته به  كار خود 
ادامه مي دهد و به ارگان ديگري واگذار نمي شــود 
اما مقاوم سازي  و هوشمند سازي  آن با هزينه بنياد 

انجام مي شود.«
قسمت شمالي ســاختمان وضعيت متفاوتي دارد. 
به دليل شــكل تخريب برج پالسكو، بخش شمالي 
ساختمان سالم باقي  ماند. بعد از مدتي اين قسمت 
پاكسازي و آماده كار شد اما تا وقتي كه برج اصلي 
ساخته نشود قسمت شمالي هم به وضعيت سابق 
برنخواهد گشت. مجموعه فعاليت اقتصادي پالسكو 
تا بهره برداري از ساختمان جديد به گردش نخواهد 
افتاد. ســعادتي مي گويد: »اميدواريم كه حوادث 
تلخ مشابه مانند حادثه پالســكو در شهر رخ ندهد 
و از طرف ديگر تجربياتي كه در بازسازي و ساخت 
و ساز ها انجام مي شود با درنظر گرفتن همه جوانب 
باشد. رسيدن به يك هدف خاص ممكن است نكات 
ديگر را تحت تأثير قرار دهد. ساختماني كه ساخته 
مي شود به جز ســرعت احداث، بايد از نظر ايمني 
بتواند مجوز هاي نظام مهندســي و آتش نشاني را 
داشته باشــد تا در آينده دوباره با مشكالت مشابه 

روبه رو نشويم.«
پالســكوي جديد ظاهرا به اين دليل سريع ساخته 
مي شود كه  كســبه شــاغل در آن بتوانند زودتر 
و دوباره صاحب محل كار شــوند امــا اين تعجيل 
تبديل به دســتاويزي براي تخلف در مراحل كار و 
ساخت وساز بدون پروانه شــده است. اگرچه وقتي 
ساختمان به پايان رسيد و سقف و نما تمام شد تنها 

راه ممكن »توافق« ميان دستگاه ها خواهد بود.

گفت وگوي همشهري با چند كارشناس شهري درباره 
ضرورت و جزئيات بازنگري طرح تفصيلي پايتخت

طرح تفصيلي تهران پس از 
8سال به ايستگاه بازنگري رسيد

ضرورت توزيع متناسب فرصت هاي توسعه در بازنگري طرح 
تفصيلي 

اميرحسين پورجوهري، دبير گروه شهرسازي جامعه 
مهندسان مشاور ايران

طرح هاي توسعه شهري همواره بايد پويايي الزم را 
داشته باشــند. به اين معني كه اين طرح ها عالوه بر 
بازنگري هــاي دوره اي در مقاطع مختلف زماني، در 
مواقعي هم كه براساس شرايط، تغييراتي در ديناميك 
و متابوليسم شــهري )تغيير رويكردي در موضوع 

جمعيت پذيري شهر و يا تغيير رويكرد در توزيع خدمات( ايجاد مي شود، بازنگري 
اين طرح ها ضرورت پيدا مي كند، اما در عين حال قرار هم نيســت در هرجا كه با 
مشكل مواجه مي شويم، سعي كنيم قالب طرح توسعه را تغيير دهيم. ضمن اينكه 

توجه به انعطاف پذيري چنين طرح هايي هم اهميت دارد.
با نگاهي به طرح تفصيلي تهران از زماني كه ابالغ شده تا حاال، مقداري انحراف 
از اين طرح باالدستي مشاهده مي شــود. به بيان ديگر، طرح تفصيلي مصوب، بر 
مبناي طرح جامع يا الگوي توسعه شــهر تهران نبوده است. از اين رو معتقدم كه 
بازنگري طرح تفصيلي در اين مقطع ضرورتا بايد انحرافات گذشــته را رفع كند. 
مسئله ديگري كه امروز بايد به آن توجه زيادي شود، بحث حمل ونقل است. اين 
موضوع به عنوان يك مشكل بسيار جدي در تهران از سال ها قبل شروع شده و 
اكنون بيشتر بروز پيدا كرده است. بر همين اساس، طرح توسعه شهري لزوما بايد 

بتواند با كمك گرفتن از مباني ترافيكي بر حل اين مسئله تمركز كند.
اما موضوع ديگري كه در طرح هاي توسعه آنطور كه بايد و شايد به آن توجه نشده 
و به باور من اهميت زيادي دارد، پدافند غيرعامل، مديريت بحران و گســل ها در 
شهر تهران است. درحالي كه اين مباحث، ضرورت آني و فوري براي تهران است. 
نكته ديگر به باور من بحث تراكم ســاختماني است. در اين رابطه ما يك رويكرد 
سلبي را در ســال هاي اخير پيش گرفتيم به اين مفهوم كه تراكم ساختماني را يا 
در يك جا به صورت چك سفيد امضا داده ايم و در جاهايي و در مقاطعي كال آن را 
بلوكه كرده ايم. اين در حالي است كه شــهر، پتانسيل هاي مختلفي دارد و طرح 
تفصيلي تهران متأسفانه به ظرفيت هاي مكاني، فضايي و اقتصادي خيلي توجهي 
نكرده است؛ بنابراين در جاهايي كه مي توانستيم بارگذاري هاي بيشتري انجام 
دهيم، بارگذاري هاي كمتري را شــاهد بوديم و در جاهايي كه نبايد كاري انجام 
مي داديم، كارهاي زيادي صورت گرفته است؛ مثال در منطقه22 به عنوان ريه هاي 
تنفسي تهران، با بلندمرتبه سازي  هاي انباشته شــده مواجه هستيم و در نقطه 
مقابل آن، در جاهايي كه مراكز اداري بوده اجازه اضافه طبقات نمي دهيم و طبقات 
مازاد به آنجا تعلق نمي گيرد؛ با اين كار به نوعي شــهر را قفل كرده ايم؛ بنابراين 
توزيع متناسب فرصت هاي توســعه يكي از موضوعاتي است كه بايد در جريان 
بازنگري طرح تفصيلي به آن توجه شود. به همين خاطر حتما طرح تفصيلي بايد 
براي تحقق پذيري، عالوه بر پيوست اجتماعي، داراي پيوست اقتصادي قوي )به 
معناي اقتصاد شهري( هم باشد. فضاهاي عمومي هم به باور من يكي از مباحثي 
اســت كه توجه به آن در بازنگري طرح تفصيلي تهران ضرورت دارد. ازاين رو، 
طرح هاي تفصيلي بايد به طرح هاي شــهري نزديك شوند و يا بتوانند بستري را 
براي طرح هاي شهري فراهم كنند. مسئله پاركينگ هم موضوع بسيار جدي در 
تهران است. در واقع، مديريت شهري نتوانسته بر مبناي تسهيل تردد در شهر كار 
مورد توجهي انجام دهد. در مقطعي شاهد بوديم كه پارك سوارها شكل گرفتند اما 
بعد از آن اتفاق خاصي نيفتاده است. با وجود اينكه همواره بر ايستگاه هاي مترو 
تأكيد داريم، اما ايستگاه هاي مترو براي تبديل نوع حركت، به خدمات پشتيبان 
نياز دارند كه يكي از اين خدمات، پاركينگ ها هستند. بنابراين باور دارم كه چنين 
كاركردهايي لزوما از طريق مشاركت بخش خصوصي بايد اتفاق بيفتد؛ در نتيجه، 
ضوابط و مقرراتي كه در بازنگري طرح تفصيلي اهميت دارد، نيازمند يك پيوست 

مشاركتي است.

ث
مك

شهردار منطقه12 تهران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

 پالسكو
بدون پروانه، بدون پاركينگ

ساختمان پالسكو بدون دريافت مجوز هاي الزم و بدون پرداخت عوارض 
در حال ساخت است و ضرورت تامين پاركينگ هم براي آن لغو شده است

ساخت وساز بدون پرداخت عوارض 

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران
مدت كمي بعد از تخريب ساختمان پالسكو در يكي از جلسات شوراي تامين 
استان به دريافت عوارض اشاره و گفته شده كه شهرداري به صورت رايگان 
پروانه بدهد. بنياد مستضعفان به اســتناد همين صورتجلسه معتقد است 
نبايد عوارضي پرداخت شود. در قانون صراحتا گفته شده كه امكان تخفيف 
يا بخشش عوارض شهرداري براي صدور پروانه نيست. به بنياد مستضعفان 

هم گفتيم كه شهردار و استاندار تهران اين اختيار را نداشتند كه در مورد عوارض صدور پروانه كه حق 
عمومي شهر است، نظر دهند. بنياد مستضعفان همچنين معتقد است كه چون پالسكو به صورت اختياري 
تخريب و نوسازي نشده است پس مانند گذشته بوده يعني بدون پاركينگ باشد. اين موضوع در نهايت 
به شوراي عالي معماري و شهرسازي رفت و شوراي عالي به صورت ويژه و خاص براي ساختمان پالسكو 
ضوابط طرح تفصيلي براي تامين پاركينگ را تغيير داد. هم اكنون دست شهرداري بسته است و توان 

قانوني و اجرايي شهرداري در همين حد است كه پرونده را به كميسيون ماده100 بفرستد كه فرستاديم.

محمد سرابي
خبر نگار

200 ميليارد تومان از بودجه امسال شهرداری تهران به تملك باغات 
در محالت دارای بافت فرسوده اختصاص يافته است.



ركوردشكني طال
به طور سنتي قيمت طال همزمان با رشد قيمت دالر در بازار داخلي و افزايش قيمت هر 
اونس طال در بازار هاي جهاني افزايش مي يابد. اكنون به نظر مي رسد سوخت اصلي رشد 
قيمت طال مهياست به ويژه آنكه بسياري از سرمايه گذاراني كه قادر به سرمايه گذاري 
در بورس نيستند براي حفظ ارزش دارايي هايشان، در مقابل تورم انتظاري، براي خريد 
طال در تالش هستند، همين عامل موجب شده ظرف روزهاي گذشته حجم تقاضا براي 
خريد طال با افزايش مواجه شود چون قيمت دالر و اونس جهاني طال همزمان در حال 
افزايش است و انتظار تورم براي سال جاري از سطوح سال قبل، كه نزديك به 40درصد 
بود، كمتر نيست. اين عوامل موجب شده حجم تقاضا براي خريد طال ظرف چند روز 
گذشته افزايش يابد و شيب صعودي قيمت طال تندتر شود به طوري كه ديروز قيمت هر 
مثقال طال براي نخستين بار از مرز 2ميليون و 900هزار تومان عبور كرد. قيمت هر سكه 
بهارآزادي هم براي نخستين بار از مرز 7ميليون تومان عبور كرد و حتي تا 7ميليون 

150هزار تومان هم دادوستد شد.
به نظر مي رسد شكست ناحيه مقاومت 3ميليون تومان براي هر مثقال طال، كه مظنه 
اصلي بازار طالست مي تواند به رشد بيشتر قيمت طال منجر شود. به گفته محمد كشتي 
آراي، نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر به نظر مي رسد افرادي كه نمي توانند وارد بورس 
شوند، سرمايه هاي خرد را وارد بازار طال و سكه كرده اند و اين موضوع به افزايش تقاضا 

براي خريد طال منجر شده است.
روز دوشنبه، قيمت نيم سكه به 3ميليون و 5۸0 هزار تومان، ربع سكه به يك ميليون 
و 970هزار تومان و ســكه يك گرمي به يك ميليون تومان رســيد. به نظر مي رسد 
سرمايه گذاران انتظار دارند امسال سرمايه گذاري در طال بازده مطلوبي براي آنها داشته 
باشد. مجيد شاكري از تحليلگران بازارهاي مالي ديروز در اين باره گفته بود: من ارز 

نمي خرم اما به نظرم بازار طال در بلندمدت سودده خواهد بود.

ث
مك

بحران قيمت هــا در بازار خودرو 
سرانجام صبر رئيس جمهوري را خودرو

لبريز كرد. حسن روحاني ديروز 
بعد از ظهر در شرايطي به بركناري رضا رحماني 
وزير صنعت حكم داد كه چانه زني ها براي ابالغ 
قيمت جديد خودرو ادامه داشت. چانه زني هايي 
كه از دل آن راهبردهايي عجيب رخ  نمود. خبر 
مي رسد ســتاد تنظيم بازار قصد دارد فروش 
خودروهاي صفركيلومتر با قرعه كشــي را باب 
كند و فــروش خودرو بــه زير 18ســاله ها و 
دارندگان پالك هاي فعــال را ممنوع كند؛ اما 
عجيب تر از همــه آنكه در يك طــرح خيالي 
ســازمان حمايت مي خواهد براي بــازار آزاد 
فروش خودرو سقف قيمت قرار دهد، اتفاقي كه 
حتي در طول سال هاي دهه60 هم شاهد آن 

نبوده ايم.
به گزارش همشــهري، ديروز رئيس شــوراي 
رقابت از پذيرش پيشنهاد افزايش 10درصدي 
نرخ محصــوالت ايران خــودرو و 23درصدي 
خودروهاي سايپا در ســتاد تنظيم بازار خبر 
داد. اعضاي ســتاد تنظيم بازار در نشست روز 
گذشــته خود در وزارت صنعت بــدون ابالغ 
رســمي قيمت هاي جديد، ضوابطــي را براي 

عرضه و خريد و فروش خــودرو تعيين كردند 
كه عمال بازار خــودرو را به ســهميه بندي و 

كوپني شدن سوق مي دهد.
اين سياست ها موجب شــد ديروز تشكل هاي 
خودروسازان و قطعه سازان در نشستي مشترك 
به انتقاد از طراحي فرمول جديد قيمت گذاري 
خودرو بپردازنــد. آنها تأكيــد كردند اجرايي 
شدن اين شيوه قيمت گذاري موجب افزايش 
زيان انباشته خودروسازان شــده و با تحميل 
اين زيان به قطعه ســازان، خطر ورشكستگي 

آنها افزايش يافته است.

فروش خودرو با قرعه كشي 
رئيــس شــوراي رقابت با اشــاره بــه تأييد 
قيمت هاي مصوب اين شورا در نشست ديروز 
ســتاد تنظيم بازار، گفت: شــوراي رقابت در 
فرمول قيمت گذاري خود افزايش 10درصدي 
نرخ محصــوالت ايران خــودرو و 23درصدي 
خودروهاي ســايپا را مصوب كــرده بود. رضا 
شيوا با تأكيد بر اينكه ممكن است قيمت جديد 
خودرو  ها با تغييراتي جزئي امروز اعالم شود؛ 
افزود: با محاسبات انجام شــده قيمت برخي 
خودرو ها اندكي افزايــش خواهد يافت به طور 
مثال حداكثر قيمت پرايد111 به ۴2ميليون 
و 100هزار، تيبا هاچ بك ۵۹ميليون، ســاينا 
۵۹ميليــون و 800هزار و تيبــاي صندوقدار 

به ۵2ميليون تومان رســيد. حــاال با توجه به 
الزام تعيين نــرخ حداكثر 10درصــد باالتر، 
براي فروش اين محصوالت در حاشــيه بازار، 
نرخ فــروش پرايد111 در حاشــيه بــازار به 
۴6ميليون و 310هزار تومان و ساينا 6۵ميليون 
و 780هــزار تومان خواهد بود. گفته شــده با 
هر فروشــنده اي كه اين خودروها را باالتر از 
قيمت هاي اعالم شــده معامله كند، برخورد 
مي شــود. همزمان احمــد نعمت بخش، دبير 
انجمن خودروسازان در گفت وگو با همشهري 
اين الزام ستاد تنظيم بازار را بسيار مبهم و فاقد 

ضمانت و پشتوانه اجرايي الزم قلمداد كرد.

بگير و ببندهاي تازه در بازار خودرو 
عبــاس تابــش، رئيــس ســازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليد كنندگان در توضيح 
مصوبــات ســتاد تنظيم بــازار گفــت: همه 
خودروسازان مكلفند برنامه ماهانه توليد خود 
را به ســازمان حمايت اعالم كنند و اين توليد 
به دقت در بازه هاي ســه ماهه مورد رصد قرار 
مي گيــرد. تابش افزود: خودروســازان مكلف 
شــدند برنامه فروش خود را به نحــوي ارائه 
كنند كه ضمن به صفر رسيدن حضور دالالن، 
دسترسي به ســايت هاي فروش سهل الوصول 
باشــد و امكان هك كردن اين سايت ها و ثبت 
نام از روش هاي نامتعارف، وجود نداشته باشد. 
او افزود: همچنين در مكاتبه با دادســتان كل 
كشور و شــوراي عالي فضاي مجازي مقرر شد 
همه شبكه هاي مجازي و رسانه هاي ديداري 
و شــنيداري كه در عرصه آگهي خودرو فعال 

هستند، اوال از وجود خودرو براي فروش هنگام 
درج آگهي مطمئن باشــند و قيمت آگهي نيز 
متعارف و بر مبناي حداكثر 10درصد باالتر از 
قيمت مصوب كارخانه بابت سود فروش باشد. 
به گفته تابش، همچنين درج آگهي معاوضه و 
تعويض خودرو در سايت ها و شبكه هاي مجازي 
ممنوع خواهد بود. همه خريد و فروش ها بايد 
در مراجع رســمي اتفاق بيفتد، هرگونه خريد 
و فروش توافقي قابل رســيدگي در ســازمان 
حمايت نخواهد بود و مبايعه نامه رســمي در 
حكم فاكتور خريد و فروش و مبناي مبارزه با 

گرانفروشي سازمان حمايت خواهد بود. 
رئيس سازمان حمايت، افزود: ثبت نام كنندگان 
بايد حتما باالي 18ســال ســن و گواهينامه 
رانندگي داشته باشــند و در گذشــته نيز از 
خودروي ثبت نامي اســتفاده نكرده باشــند. 
همچنين كســاني كــه داراي پــالك جاري 
هســتند نمي تواننــد خودرو ثبت نــام كنند 
و اگر خودرويــي از زمان تحويل تــا 3  ماه به 
گارانتي اوليه نرود، گارانتي آن باطل شــده و 
سند خودروهاي ثبت نامي تا يك سال در رهن 

قرار مي  گيرد. 
او افزود: خودروسازان مكلف هستند 60درصد 
توليدات خود را بــه تعهدات قبلي و ۴0درصد 
را به ثبت نام هاي فروش فوق العاده تخصيص 
دهند. و از وزارت امور اقتصــادي و دارايي نيز 
خواســته شــده از صاحبان درآمدهاي باال و 
اتفاقــي ماليات اخذ شــود و اگــر حتي يك 
خودرو توســط بازرسان ســازمان حمايت در 
پاركينگ هاي عمومي و شــركت هاي خريد 
و فروش خودرو پيدا شــود كه بيــش از 3  ماه 
بالاستفاده بوده در حكم اختفا و احتكار خواهد 
بود. پيشنهاد داده ايم كه در فروش فوق العاده، 
سايت خودروسازان تا مدتي باز باشد و بعد به 
روش قرعه كشي، خودرو تحويل مشتريان برنده 
شود و وديعه بقيه خودروســازان عودت داده 
شود. همچنين مشترياني كه با ثبت نام واريز 
وجه كرده و نام آنها در قرعه كشــي وارد نشده 
اســت، مي توانند وجه خود را دريافت كرده يا 
در فروش هاي بعدي آن را مورد استفاده قرار 
دهند. در فرايند پيش فروش مجدد نيز سايت 
باز خواهد شد و سود مشاركت نيز صفر و صرفا 
براي مصرف كننده خودرو درنظر گرفته شده و 
روش هاي مشاركت در توليد نيز متعاقبا اعالم 

خواهد شد.

روند صعــودي قيمت طال و 
دالر، كه چند روزي اســت ارز

شــيب آن تندتر شــده، در 
مبادالت روز دوشــنبه هم ادامه يافت. در 
اين روز قيمت هر دالر آمريكا در باالترين 
نرخ يك سال و نيم گذشته قرار گرفت و به 
16هزارو 8۵0تومان رســيد. يورو از مرز 
18هزار تومان گذر كرد و قيمت هر سكه 
بهارآزادي هم براي نخســتين بار از مرز 
7ميليون تومان گذشــت و در آستانه فتح 

قله جديد قرار گرفت.
به گزارش همشهري، ديروز صرافي ملي، 
به عنوان كارگزار اجرايي بانك مركزي در 
بازار ارز، قيمت فروش هر دالر آمريكا را تا 
محدوده 16هزارو ۵00تومان افزايش داد 
و نرخ خريد هر دالر را در محدوده 16هزارو 
۴00تومان تنظيم كرد. هر يــورو نيز در 
صرافي ملي به قيمت 17هزار ۹00تومان 
فروخته و به قيمــت 17هزارو 800تومان 
خريداري مي شــد مفهوم اين ســطوح از 
نرخ هــا در بازار ارز اين اســت كه احتماال 
بانك مركزي نيز ديگر انتظار كاهش قيمت 

دالر را ندارد. 
شــاهد اين ماجرا را بايــد در روند قيمت 
درهم ديد. درهــم امــارات، به عنوان ارز 
مرجعي كه به دالر سيگنال رشد يا كاهش 
مي دهــد، در مبــادالت روز دوشــنبه تا 
محــدوده ۴هزارو630تومان رشــد كرد 
تا برخي كارشناســان به اين باور برسند 
كه قيمت دالر در كوتاه مدت دســت كم 
تا محــدوده 17هزارو ۵00تومان رشــد 

خواهد كرد.

موتور محرك بازار
عوامل اقتصادي اين روزها دست به دست 
هم داده اند تا همه بازارها ازجمله بازار طال 
و ارز با رشد مواجه شوند؛ از يك سو سطح 
عمومي قيمت ها در بازار كاال و خدمات در 
حال افزايش است و از سوي ديگر منحني 
رشد در بازار هاي سرمايه گذاري مانند طال، 

ارز و بورس به شدت صعودي است. 
به باور كارشناسان مشكالت مالي دولت، 
كاهش قيمت نفت و وقوع بحران اقتصادي 
تحت تأثير شــيوع كرونا، همــه ازجمله 
عوامل رشــد قيمت ها در بازارهاي طال و 
ارز هســتند؛ با اين حال به نظر مي رســد 
فشــار شــديد نقدينگي بر شــكل گيري 
رالي قيمت ها در ايــن بازارها اثر عمده اي 
داشته است برآوردها نشان مي دهد حجم 
نقدينگي به ســطح 3000هــزار ميليارد 

تومان رسيده است.

دالر در باالترين نقطه يك ســال و نيم 
گذشته

هم اكنون قيمت هر دالر آمريكا در باالترين 
نقطه در 1.۵سال گذشــته ايستاده است. 
روند صعودي قيمــت دالر كــه از اواخر 
پارسال آغاز شــده ظرف روز هاي گذشته 
شــيب تندتري به خود گرفته و دست كم 
700تومان به قيمت هر دالر آمريكا افزوده 
شده، قيمت هر دالر آمريكا از اواخر پارسال 
تاكنون 12درصد گران تر شده و از 1۴هزار 
و 700تومان به 16هــزارو 8۵0تومان در 
مبادالت روز دوشنبه رسيده است. كاهش 
قيمت دالر در آبان ماه پارســال تا سطح 
11هزارو 1۵0تومان اميدواري هاي زيادي 
را براي نزول بيشــتر ايجاد كــرده بود اما 
اين نزول هرگز محقق نشــد و قيمت هر 
دالر آمريكا هرگز زير محــدوده 11هزار 
تومان تثبيت نشــد. برخي تحليلگران بر 
اين باورند كه قيمت هــر دالر آمريكا در 
حال عبور از منطقه مقاومت 17هزار تومان 
است و درصورت عبور قيمت دالر از منطقه 
يادشــده، اين امكان وجود دارد كه قيمت 
هر دالر آمريكا حتي قله مهر ماه ســال۹7 
را هم فتح كند و از مرز 20هزار تومان هم 

فراتر رود.
در جهش قبلي، قيمت هر دالر آمريكا ظرف 
چند ماه تا سطح 20هزار تومان در مهر ماه 
۹7رشد كرد؛ اين رشد تالطم زيادي را در 
اقتصاد ايران ايجاد كرد كه آثار آن همچنان 
پابرجاســت. كاهش ارزش پــول ملي، كه 
ريشه تورمي دارد، قادر است با خود سطح 
عمومي قيمت ها در همه بازارها ازجمله كاال 
و خدمات را باال ببرد. بســيار از تحليلگران 
بر ايــن باورند كــه برخــالف گفته هاي 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
گفته بود سطح ذخاير ارزي كشور در سطح 
مطلوبي اســت جريان ورودي ارز به كشور 
با دشــواري هاي زيادي مواجه شده و اين 
عامل نيز به رشد قيمت دالر دامن زده است. 
به ويژه آنكه اطالعات موجود نشان مي دهد 
به غير از درآمدهاي نفتــي كه تحت تأثير 
تحريم ها و كاهش قيمت نفت كاهش يافته 
درآمد هاي غيرنفتي نيز تحت تأثير شيوع 
كرونا و كندي روابط تجاري با كشــور هاي 
همســايه با چالش مواجه شده و صرافي ها 

را در تامين ارز با مشكل مواجه كرده است.

فروش صفركيلومترها با قرعه كشي و سهميه بندي انجام مي شود

 بحران قيمت ها در بازار خودرو سرانجام صبر رئيس جمهوري را لبريز كرد؛ روحاني به بركناري وزير صنعت حكم داد

رالي صعود قيمت ها در چهار راه استانبول آغاز شد

علي ابراهيمي
روزنامه نگار

طال و ارز در آستانه فتح قله هاي تازهعرضه  كوپني  خودرو
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   جزئيــات ورود شــركت هاي 
شهرداري به بورس

رئيس شوراي شهر تهران ورود شركت هاي شهرداري 
به بورس را ازجمله راهبردهاي مديريتي امسال اعالم 
كرد و گفت: به دليل ســاختار پيچيده اين شركت ها 
مسير سختي را در پيش خواهيم داشت و الزم است كه 
اصالح ساختار بزرگي در مديريت شهري ايجاد شود. 
محسن هاشمي با بيان اينكه براي عرضه شركت ها 
در فرابورس براي ســودآور بودن آنها الزامي وجود 
ندارد و بسياري از شركت هاي عرضه شده در اين بازار 
زيان ده بوده اند، ادامه داد: يكي از اهداف اين راهبرد 
انجام اصالحات و رفع مشــكالت؛ با چابك سازي و 
شفاف سازي شركت هاست تا بتوانيم آنها را كارآمد تر 
كنيم نه اينكه به عنوان يك قلك يا محل تامين كسري 
بودجه به واگذاري آنها نگاه كنيم. رئيس شــوراي 
شهر تهران در مورد چشــم انداز ورود شركت ها و 
سازمان هاي شهرداري تهران به بورس گفت: واقعيت 
اين است كه اين مسير بسيار سخت و پيچيده است، 
زيرا شركت ها و ســازمان هاي وابسته به شهرداري 
تهران ساختاري پيچيده و تو در تو دارند.بنابراين ما با 
يك پروژه اصالح ساختاري بزرگ در مديريت شهري 
مواجهيم كه البته سختي و پيچيده بودن آن نبايد مانع 

آغاز اين مسير شود.
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شــركت هاي كافه بازار، تپســي، ديجي كاال، 
صبا ايده، شــهروند، ميادين ميــوه و تره بار، 
شــهر آفتاب، هلدينگ فوالد تجارت داالهو، 
ســرمايه گذاري ســيمان تامين، زغال سنگ 
پرورده طبس، چوب خزركاســپين، شــيمي 
بافت، كاغذ لطيف، الســتيك يزد، كارگزاري 
صبا تامين و تامين سرمايه امين در صف ورود 

به بورس قرار گرفتند

راهبردهاي عجيــب وزارت صنعت 
بــراي بــازار خــودرو؛ خودروهاي 
قرعه كشــي  بــا  صفركيلومتــر 
فروخته مي شــود، زير 18ســاله ها 
 و كســاني كــه يــك پــالك فعال 
به نام خود دارند نمي توانند خودروي 
صفر كيلومتر بخرند؛ حداكثر نرخ سود 
مصوب فروش خودرو در حاشيه بازار 

10درصد تعيين شد

در طول روز هاي گذشــته بســياري از 
ســازمان ها و نهاد هــا از عرضه ســهام بورس

شركت هاي زير مجموعه شان در بورس 
خبر داده اند. شــهرداري تهران و وزارت ارتباطات هم 
ديروز به جمع نهاد هايي پيوستند كه قرار است سهام 
برخي شركت هايشان را در بورس عرضه كنند. آنطور 
كه مدير پذيرش بورس تهران خبر داده 11شركت در 
نوبت ورود به بورس هســتند، اما اطالعات همشهري 
نشــان مي دهد فهرســت متقاضيان ورود به بورس و 

همينطور فرابورس روزبه روز طوالني تر مي شود.
به گزارش همشهري، 6نهاد بزرگ شبه دولتي كه بخش 
بزرگي از اقتصاد ايــران را در اختيار خود دارند، ظرف 
روز هاي گذشته اعالم كرده اند قصد دارند سهام برخي 
شركت هايشــان را وارد بورس كنند. اين 6نهاد بزرگ 
شبه دولتي شــامل بنياد مســتضعفان، ستاد اجرايي 
فرمان امام، ســرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق 
بازنشســتگي كشــوري، صندوق ذخيره فرهنگيان، 
صندوق بازنشستگي فوالد جمعا ۵8۵شركت را تحت 
مديريت خود دارند و قرار است سهام 7.۵درصد از اين 
شــركت ها وارد بورس شــود با اين حال آستان قدس 
رضوي و قرارگاه خاتم االنبيا به عنوان 2هلدينگ بزرگ 
شبه دولتي براي ورود شركت هايشان به بورس تاكنون 
برنامه اي ارائه نداده اند.هرچند مشــخص نيست تا چه 
حد وعده شبه دولتي ها براي عرضه سهام شركت هاي 
زير مجموعه شان در بورس محقق شــود. با اين حال 
روزبه روز بر فهرست شركت ها و نهاد هايي كه قرار است 
سهام شركت هاي زير مجموعه شان را وارد بورس كنند 

اضافه مي شود. 

فهرست جديد متقاضيان
اطالعات دريافتي همشهري نشان مي دهد شركت هاي، 
تپسي، ديجي كاال، كافه بازار صبا ايده، شهروند، ميادين 
ميوه و تره بار، شهر آفتاب، هلدينگ فوالد تجارت داالهو، 
ســرمايه گذاري ســيمان تامين، زغال سنگ پرورده 
طبس، چوب خزركاسپين، شيمي بافت، كاغذ لطيف، 
الســتيك يزد، كارگزاري صبا تامين و تامين سرمايه 

امين در صف عرضه بورس قرار دارند.
به نظر مي رســد درصورت ورود شــركت هاي جديد 
به بورس، بازار ســهام ايران با اســتاندارد هاي جهاني 
تطابق بيشــتري پيدا كند. مطابق برخي برآورد هاي 
انجام شده فقط ۵درصد از شركت هاي فعال در اقتصاد 
ايران در بــورس حضور دارند درحالي كه اين نســبت 
در كشــور هاي توســعه يافته به مراتب بيشتر است و 
اغلب برند ها و شركت هاي معتبر سهام شان در بورس 
دادوستد مي شود.كارشناســان انتقاد هاي زيادي به 
روند كند پذيرش شركت هاي جديد در بورس دارند و 
معتقدند؛ سرعت پذيرش شركت هاي جديد به بورس 

بايد بيشتر شود.

برنامه هاي شهرداري تهران
همگام با ساير نهاد ها ديروز شــهردار تهران از برنامه 
عرضه اوليه ســهام شــهروند، ميادين ميوه و تره بار و 
شــهر آفتاب خبر داد.پيروزحناچي گفــت: از فرصت 
بورس براي عرضه اوليه ســهام شهروند، ميادين ميوه 
و تره بار و همچنين شــهر آفتاب اســتفاده مي كنيم 
و مترو را نيز با اوراق مشــاركت توســعه مي دهيم.او 
افزود:شهرداري تهران حداقل ۵0 هزار ميليارد تومان 

دارايي دارد كه بخش قابل توجهي از آن شامل امالك 
و ساختما ن هاســت كه در فرصت فعلي بازار سرمايه  
مي تواند تكيه گاه انتشــار اوراق بهادار شود تا با فروش 
آن در بورس، جريان نقد قوي براي پرداخت بدهي هاي 
شهرداري و تامين مالي هزينه هاي نجومي شهر شكل 

بگيرد.

عرضه دانش بنيان ها 
به دنبال شــهردار تهران، معاون وزير ارتباطات نيز از 
عرضه اوليه سهام ۴شركت استارتاپي در بازار سرمايه 
خبر داد و گفت: حضور اين شركت ها تغييرات بزرگي در 
اكوسيستم اقتصاد ديجيتال ايجاد مي كند. امير ناظمي 
با اشاره به ضرورت حضور شــركت هاي استارتاپي در 
بازار سرمايه گفت: با تغييرات اخير در سازمان بورس، 
هماهنگي ها براي حضور هرچه ســريع تر شركت هاي 
استارتاپي انجام شده تا نخستين شركت هاي استارتاپي 

براي ورود به بازار ســرمايه آماده شــوند. او ادامه داد: 
درگام نخســت شــركت هاي داراي صورت هاي مالي 
شــفاف و بزرگ براي ورود به بــورس انتخاب و اعالم 
آمادگي كرده اند و حضور ۴شركت صبا ايده، كافه بازار 
به صورت انفرادي بدون حضور هلدينگ هزار دستان، 
تپســي و ديجي كاال در بورس قطعي شده و جزئيات 
در حال نهايي شــدن اســت. به گفته ناظمي، مراحل 
پذيرش و عرضه ســهام تا كمتر از 6مــاه آينده نهايي 
مي شود با ورود شركت هاي استارتاپي به بازار سرمايه، 
تغييرات بزرگي در حوزه اكوسيستم اقتصاد ديجيتال 
و كسب و كارهاي نوآور رخ خواهد داد كه براي بورس 

نيز جذاب است.

11 شركت جديد در نوبت پذيرش 
مدير پذيرش بــورس تهران هم از بررســي پذيرش 

و درج نمــاد 11 شــركت ديگر به جز زرمــاكارون و 
ارائه پيشــنهاداتي براي اصالح در دستورالعمل ورود 

شركت هاي جديد خبر داد. 
محمد امين قهرماني در پاســخ به اينكه چند شركت 
در مراحل رسيدگي هيأت پذيرش بورس تهران قرار 
دارند گفت: به جز شركت توســعه صنعتي غذايي زر 
)زرماكارون( كــه پذيرش نهايي شــده و به زودي در 
بورس درج نماد و آماده عرضه اوليه مي شود، 11شركت 
ديگر در مرحله پذيرش و درج نماد هســتند كه فعال 

امكان اعالم اسامي نيست.
او ادامه داد: 8تا ۹شــركت هم در نوبت هيأت پذيرش 
هستند كه تا آخر خرداد، تعيين تكليف مي شوند.اين 
مقام مســئول در پاسخ به اين پرســش كه با توجه به 
تأكيد رئيس جمهوري و وزيــر اقتصاد مبني بر عرضه 
ســهام شــركت ها، بورس تهران چه اقداماتي انجام و 

چه برنامه هايي دارد توضيح داد: هيأت پذيرش بورس 
تهران هر هفته و گاه در هر هفته، 2بار تشكيل جلسه 
مي دهد. به طوري كه تعداد جلسات و بررسي شركت ها 
نسبت به سال گذشته ۴برابر شده است. قهرماني افزود: 
عالوه بر اصالحاتي با هدف تسهيل در شرايط پذيرش 
شركت هاي جديد به سازمان بورس پيشنهاد شده كه 
در حال بررسي است و درصورت تصويب هيأت مديره 
سازمان، شرايط و فرايند ورود شركت ها همراه با حفظ 
كيفيت و شفافيت، بهتر و سريع تر مي شود و گزارش ها 
و بررسي هاي الزم در زمان كمتري آماده مي شودو در 

اختيار هيأت پذيرش و سازمان بورس قرار مي گيرد.

استارتاپ ها و شركت هاي زير مجموعه شهرداري در فهرست انتظار بازار سهام
صف متقاضيان ورود به بورس طوالني تر شد

قيمــت هــر دالر آمريكا 
 به 16هــزارو 8۵0تومان 
و ســكه به 7ميليــون و 

1۵0هزار تومان رسيد

   انتقاد مشترك خودرو سازان و قطعه سازان از قيمت گذاري شوراي رقابت
متن مصوبات ديروز ستاد تنظيم بازار در حالي منتشر شد كه خودروسازان و قطعه سازان در نشستي مشترك 
به انتقاد از فرمول قيمت گذاري شــوراي رقابت پرداختند و تداوم اين روند را به معناي افزايش زيان انباشته 
خودروسازان و تحميل آن به قطعه سازان دانستند. به گزارش همشهري، در اين نشست دبير انجمن خودروسازان 
با مطرح كردن 3ايراد اساسي به فرمول قيمت گذاري شوراي رقابت گفت: مبنا قرار گرفتن قيمت پايه سال91 به 
ميزان 14درصد كمتر از مصوبه سازمان حمايت براي تعيين نرخ خودروهاي داخلي ناكارآمد است و بايد قيمت هاي 
پايه سال91 با 20درصد افزايش مصوب لحاظ شود تا خودروسازان از زيان خارج شوند. احمد نعمت بخش، افزود: 
ايراد ديگر آن است كه از سال91 تا كنون از محل اجراي استانداردهاي اجباري هزينه هاي زيادي به  خودروسازان 
تحميل و در قيمت گذاري لحاظ نشده است. به گفته او مبنا قرار گرفتن نرخ تورم بخشي سال گذشته براي تعيين 
قيمت هاي امسال با توجه به رشد سريع نرخ تورم موجب عقب افتادن هزينه خودرو از نرخ تورم مي شود كه بر 
اين اساس بايد نرخ تورم بخشي خودرو هر 3  ماه يك بار در شوراي رقابت مورد محاسبه قرار گيرد. مازيار بيگلو، 
سخنگوي انجمن سازندگان و قطعات خودرو نيز با بيان اينكه بي تدبيري در بازار خودرو، 3هزار ميليارد تومان 
سود به جيب دالالن ريخته است، به دستور رئيس قوه قضاييه براي عرضه خودرو در بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
دولت بايد يا قيمت خودرو را آزاد كند يا با عرضه خودرو در بورس كاال، بسياري از مشكالت كنوني بازار خودرو 
را مرتفع كند. در اين نشست فرهاد بهنيا، سخنگوي انجمن سازندگان و قطعات خودرو نيز گفت: از سال1391 
قيمت نهاده هاي توليد به طور متوسط 21درصد افزايش يافته اســت. اگر شوراي رقابت مي خواهد كاري براي 
صنعت خودرو انجام دهد، در اين 2سال فرصت داشــت كه قيمت ها را رقابتي كند. شاپور سامعي، عضو هيأت 
مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو نيز با اشاره به كمبود منابع ارزي، گفت: امسال چندين بار 
در جلسات با بانك مركزي حضور يافته ايم و اين پيام را گرفته ايم كه ارز نيمايي موجود نيست و به ما توصيه شده 

كه ارز صادراتي بخريم.



مخالفانحتيمالچنفتيراازنزديكنديدهاند
فرهاد ســرداري، مديركل امور بيابان سازمان منابع طبيعي نيز در گفت وگو با 
همشهري اعالم كرد: هدف از مالچ پاشــي در مرحله نخست، تثبيت تپه هاي 
ماسه اي نيست، بلكه جلوگيري از خساراتي است كه به زندگي و كشاورزي مردم 
وارد مي شود كه قانون ما را مكلف به حفظ آن كرده است. به گفته سرداري، در 
برخي مناطق كه وسعت زيادي ندارد، چاره اي جز اقدام به مالچ پاشي نيست و 
نيمي از كساني كه با مالچ پاشي مخالفت مي كنند، حتي از نزديك مالچ نفتي 
نديده اند. مديركل امور بيابان سازمان منابع طبيعي گفت: دشت آزادگان 250هزار 
هكتار تپه هاي ماسه اي دارد و ما فقط براي 16هزار هكتار آن برنامه داريم كه آن 

هم نزديك اراضي كشاورزي است.

ث
مك

سازمان جنگل ها اعالم كرد پروژه مالچ پاشي در 53هزار هكتار از اراضي كشور به دليل 
بازنگري كامل اين طرح و عدم همخواني با حفظ محيط زيست متوقف مي شود مالچپاشيبراييكسالمتوقفشد

   در پي اختالف نظر شديد 
محيط 
موافقــان زيست و  مخالفــان 

عمليــات  مالچ پاشــي، 
اجرايــي در 53هــزار هكتــار از اراضي 
منتخب براي تثبيت شن هاي روان براي 

مالچ پاشي متوقف مي شود.
روزنامه همشــهري از اســفندماه سال 
گذشــته در گزارش هاي مكرر و از زبان 
كارشناســان محيط زيســت نســبت 
به تخريــب طبيعــت در عمليات هاي 
مالچ پاشــي هشــدار داده بــود و هفته 
گذشته نيز 30 نفر از اعضاي هيأت علمي 
دانشــگاه ها و نهادهاي تحقيقاتي از وزير 
جديد جهادكشاورزي خواستند به دليل 
مضرات مالــچ نفتي، اســتفاده از آن در 

عرصه هاي بياباني متوقف شود.
مركز پژوهش هاي مجلس نيز گزارشــي 
منتشر كرد كه در آن خواسته شده بود، 
ضمن بازنگري در كليات طرح مالچ پاشي 
در اســتان خوزســتان، ابتدا به صورت 
پايلوت و با همفكري و همكاري اســاتيد 
دانشگاه ها، تشكل هاي علمي  مردم نهاد و 
نهادهاي قانوني، از روش ها و مواد مناسب 
و سازگار با محيط زيســت براي تثبيت 
شن هاي روان در مناطق ضروري استان 

خوزستان استفاده شود.

مالچ پاشي آخرين راه است 
كامــران پورمقدم، رئيس شــوراي عالي 
جنگل اما در گفت وگو با همشــهري از 
برگزاري جلســه اي با حضــور موافقان 
مالچ پاشــي كه از اســاتيد دانشگاه ها و 
اعضاي هيأت علمي مؤسســه تحقيقات 
جنگل ها بودنــد و از موافقت اين گروه از 

اساتيد با مالچ پاشي خبر داد.
او گفت: ســازمان جنگل ها تالش كرده 
است  مالچ پاشي آخرين راه حل انتخابي 
براي تثبيت تپه هاي ماسه اي روان باشد 
و در نقطه اي كه حيات انســاني به خطر 
مي افتد، اين اقدام انجام نشــود، ولي در 
برخي مناطق، پيمانكار ها شــاخص هاي 
ابالغي را درنظر نگرفتند و ما هم از ادامه 
كار آنهــا جلوگيري كرديم. شــاخص ها 
نيز به ادارات ابالغ شــده و بايد از تخلف 

پيمانكارها جلوگيري شود.
به گفته رئيس شــوراي عالي جنگل، در 
نهايت در جلســه كميته علمي بررسي 
مالچ پاشي كه اساتيدي از استان هاي ايالم 
و خوزستان در آن حضور داشتند، تصميم 
بر آن شد كه اوال مالچ پاشــي يك اقدام 
اورژانسي و آخرين راه حل تلقي شود، نه 
نخستين و ساده ترين راهكار. در نتيجه 
سعي شد عمليات بيولوژيك مانند كاشت 

درخت و نهال اولويت اول باشد. همچنين 
دستاوردهاي تحقيقاتي مؤسسه جنگل ها 
نيز بــراي تثبيت شــن هاي روان مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

ممنوعيت يكساله مالچ پاشي 
مهم ترين تصميم ســازمان جنگل ها و 
مراتع پس از اين جلسه، توقف مالچ پاشي 
به مدت يك سال اســت. البته از آنجا كه 
براساس قانون مصوب، سازمان جنگل ها 
موظف به مالچ پاشي در 12هزار هكتار از 
اراضي مستعد گردوغبار است و تاكنون 
نيز 7هزار هكتار اين مناطق مالچ پاشــي 
شده، تنها در 5هزار هكتار باقيمانده اين 
عمليات اجرايي مي شود و مالچ پاشي در 
53هزار هكتار ديگــر منوط به اتفاق نظر 
موافقــان و مخالفان اين طــرح پس از 

تحقيقات بيشتر شده است.
در اين مدت طي فراخواني از مخالفان و 

شركت هاي دانش بنيان خواسته مي شود 
پيشنهادهاي خود را براي مكان هايي كه 
چاره اي جز مالچ پاشي نبوده، ارائه دهند 
كه اگر نتايج آزمايشــات نشان دهد مواد 
بهتر و سازگارتر كارايي بيشتري دارند، از 
مالچ هاي غيرنفتي براي تثبيت شن هاي 

روان استفاده مي شود.
قرار بود كــه مالچ مــورد اســتفاده در 
ســال 98 به تأييــد آزمايشــگاه مرجع 
ســتاد ملي مبــارزه بــا گردوغبــار از 
ستادهاي زير مجموعه سازمان حفاظت 
محيط زيست برســد، ولي استفاده از آن 
به دليــل فرصت كم بــراي تحقيقات به 
امسال موكول شــد. آن زمان علي محمد 
طهماسبي، رئيس ســتاد ملي مقابله با 
گردوغبــار اعالم كرد كه مالــچ نفتي به 
هيچ عنوان آنچنان كه قانون از متوليان 
خواسته است، ســازگار با محيط زيست 
نيست.بودجه انقباضي دولت در سال 99 

كه شــامل حال همه حوزه ها شــده اما  
فرصت را براي انجــام تحقيقات به جاي 
اجراي ســريع عمليات مالچ پاشي فراهم 

كرده است.

بازنگري شــاخص ها بــا محوريت 
محيط زيست

كامــران پور مقدم، رئيس شــوراي عالي 
جنگل مي گويد: كارگروهي از اســاتيد و 
كارشناســان موافق و مخالف مالچ پاشي 
تشكيل خواهد شد كه تمام پروتكل ها اعم 
از آناليز مالچ، كيفيت اين ماده، سازگاري 
آن با طبيعت و همچنين مكان يابي دقيق 
اجراي طرح تثبيت ماسه هاي روان مجدد 
بازنگري شود.به گفته او، آزمايشگاه مرجع 
محيط زيست و پژوهشكده صنعت نفت 
نيز با همــكاري تنگاتنــگ روي مالچ ها 
نظر خواهنــد داد.پورمقــدم مي گويد: 
شاخص ها با محوريت آســيب كمتر به 

طبيعــت، به روز خواهد شــد. همچنين 
نقاط مورد مالچ پاشــي بازبيني خواهد 
شــد، به طوري كه فارغ از اينكه منطقه 
حفاظت شده باشــد يا جزو مناطق تحت 
پوشش سازمان جنگل ها و مراتع باشد، 
مالچ مورد استفاده بايد به تأييد سازمان 
حفاظت محيط زيست برسد تا مالچ پاشي 
منجر به آســيب به تنوع زيستي منطقه 
نشــود.با اصالح و بازتعريف 28شاخص 
مكان يابي، مالچ پاشي صرفا براي تثبيت 
شــن هاي روان در مناطقي كه زيســت 
انساني را تهديد مي كند، به عنوان آخرين 
راه، پس از به كارگيري روش هايي همچون 
نصب بادشــكن و اقدامــات بيولوژيك 
استفاده خواهد شد؛ يعني در نقاطي كه 
در اثر حركت ماســه هاي روان، روستاها 
خالي از سكنه و زيرســاخت هايي مانند 
راه ها و فرودگاه ها مسدود شوند، عمليات 

مالچ پاشي انجام مي شود. 

زهرا رفيعي
خبر نگار
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 ميهمان ناخوانده
 محيط زيست ايران

ميالد خسروي 
كارشناس ارشد بيوسيستماتيك جانوري

گروهــي تحقيقاتي از 
محيط 
دانشگاه شهيدبهشتي زيست

مطالعاتــي را در مورد 
ماهيان غيربومي در آب هاي داخلي 
ايران آغاز كرده انــد. در يكي از اين 
مطالعات، به تازگي گونه اي جديد از 
كپورماهيــان غيربومي تحت عنوان 
ماهي كاراس نقره اي ژاپني در پارك 
ملــي الر بــه ثبــت رســيده كــه 
خويشــاوندي نزديكي با ماهي قرمز  
كه براي عموم مردم خصوصاً در ايام 

نوروز آشناست، دارد.
گونــه غيربومي به موجــود زنده اي 
)از جمله گياهــان و جانوران( گفته 
مي شــود كه به خــارج از محدوده 
پراكندگي طبيعي خــود به صورت 
عمدي يا تصادفي به دليل فعاليت هاي 
انســاني وارد يا به اصطــالح معرفي 
مي شــود. در صورتي كه اين گونه ها 
بتواننــد خــود را با شــرايط جديد 
محيطي كــه در آن وارد شــده اند، 
ســازگار كننــد جمعيــت پايــدار 
تشــكيل مي دهند و به گونه مهاجم 
تبديل مي شــوند. گونه هاي مهاجم 
مي توانند طيف وسيعي از پيامدهاي 
زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي 
به بار آورند و حتي قادرند گونه هاي 
بومي يك منطقــه را با خطر انقراض 

كامل مواجه كنند.
عمده تريــن داليــل جابه جايــي و 
معرفــي ماهيان غيربومــي به نقاط 
مختلــف جهــان، تجــارت ماهيان 
زينتي و ماهيان بــا ارزش اقتصادي، 
فعاليت هاي آبزي پروري و شــيالت 
به صــورت غيراســتاندارد، صنعت 
كشتيراني، تغيير مســير هاي آب و 
كنتــرل عوامل بيمــاري زا و آفت ها 

هستند.
گونــه اي كــه به تازگــي در ايران و 
پارك ملي الر ثبت شــده، فاقد نام 

فارسي  جزو گروهي از خانواده بزرگ 
كپورماهيان اســت كه تحت عنوان 
ماهيان كاراس بومي ژاپن اســت و 
در قاره اروپا و آمريكاي شــمالي نيز 
به عنوان گونه غيربومي ثبت شــده و 
حضور آن در ايران و غرب آســيا به 

ثبت رسيده است.
مطالعات نشــان داده است ماهيان 
كاراس به طيف وســيعي از شرايط و 
استرس هاي محيطي ازجمله آلودگي 
و كمبود اكســيژن، مقاوم هستند و 
اثــرات نامطلوب محيطــي برجاي 

مي گذارند.
  اين ماهي مي تواند منجر به كاهش 
جمعيت ماهيان كپور بومي شــود. 
اخيراً گزارش هايي از پارك ملي الر 
رسيده كه مشخص مي كند جمعيت 
اين گونه با افزايش زياد مواجه شده 
و براي تغذيه و زيســتگاه با ماهيان 
بومي و ساير گونه هاي آبزي به رقابت 
مي   پردازد و حتي با تغذيه از خود آنها 
فراوانــي و تنوع گونه هــاي بومي را 

كاهش مي دهد.
همچنين با تغذيه اين ماهي از گياهان 
و ساير مواد آلي، زيستگاه )خصوصا 
محل تخم ريزي( براي بســياري از 
گونه هاي بومي از بين رفته و شرايط 
بقا براي آنها ســخت تر خواهد شد. 
با توجه به اينكه ايــن ماهي از طيف 
وسيعي از مواد غذايي و آلي )از جمله 
گياهان، بي مهرگان، تخم ماهي ها و 
دوزيســتان و حتي ماهيان كوچك( 
در بستر رودخانه ها و تاالب ها تغذيه 
مي كنــد، مي تواند عالوه بــر ايجاد 
آلودگي در آب به صورت غيرمستقيم 
به رشــد بي رويه جلبك هــا در آب 
كمك كنــد. در نتيجه ماهي كاراس 
باعــث كاهش اكســيژن محلول در 
آب مي شود كه در صورت وقوع اين 
پديده، شــرايط زيست محيطي الزم 
جهت بقاي گونــه در معرض تهديد 
قزل آالي خال قرمز در پارك ملي الر 

بسيار بدتر از پيش مي شود.

ماجناكراچپيت
كانزوسنوتگنيلو
ملكرپمامايپپ
بهاراتمهلرتنك
ررارساورينوا

يبدامعريمگنشپ
جوسايودوجيدي

قورحمهدازماما
هليهيوههيارا
يماحكمنرهوجوز
بورتساقورافا
رنهابنابشبشيد
يمميتحابمارگ
درسيارحصراغراي
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افقی:
 1- مجموعه داستاني نوشته 
بزرگ علوي- اســبابي براي 

تمرينات مشت زني
2- آبگوشــت- چشمه زاينده 
است و دولت پاينده- در يكجا 

گرد آمده
3- صــداي گربــه- ميــوه 

گرمسيري-  ماه نو
4- لحظه مناسب و حساس- 
عــددي دو رقمــي- اصفهان 

قديم
5- جانور خيالي ترسناك- يك 

هزارم متر
6- چاي خارجــي- ميگرن- 

پسران عرب
7- ســينه بند تكوانــدو - 
بازيكني كه در باشگاهي غيراز 
باشگاه هاي كشــورش بازي 

مي كند- سوره هفتادوهشتم
8- تاوان- ذريه- صفرا

9- راه آذري- جزيــره اي در 
جنوب چين- رهايي بخش

10- آدم ماشــيني- تجربــه 
شده- آقاي آلماني

11- نصف النهار مبدأ- جريان 
هوا

12- تكرار حرفي- ظرفي براي 
نوشــيدن مايعات- به وسيله 

غدد درون ريز توليد مي شود
13- پارچه مشــبك- از مواد 

افيوني- غزال
14- ادب- ديــوار محكــم- 

درخشان
15- منطقه اي حفاظت شده 
در مازندران- پيشــواي ديني 

زرتشتي
  

عمودی:
1- كنايه از بيان كردن مطلبي 

بديهي و روشن است
2- كشمش درشــت و سياه- 

پول يونان- مردود
3- محتوا- هنركــده- حرف 

محرمانه
4- دشــمن آتــش- پــارك 
جنگلي جاده تالش به انزلي- 

باشگاه فوتبال پرتغالي
5- تأمين كننــده معاش افراد 
خانواده- سهل انگاري- خيس

6- صاحب ذوق- حاصل
7- اسب قهوه اي- كتاب مصور 

ماني- هواپيماي دربستي
8- همــراه عــروس- فالپي 

ديسك- نوعي زردآلو
9- نوعي چســب نجاري- از 
محالت شــمال تهران- امر به 

يافتن
10- ســدي در تهــران- 

دسته جمعي
كلفــت-  صــداي   -11
كوچك ترين اســتان ايران- 

خواهران نويسنده انگليسي
12- كتــاب ناصرخســرو- 

چوپان- حرف ندا
13- اسب يدك- ترك نكردن 

جايي- فاكس
14- پافشــاري بيش از حد- 
گيشه بليت فروشــي- بسيار 

بخشنده
15- دروازه بان ملي پوش تيم 

فوتبال پرسپوليس

 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 | 3649
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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گزارش 2

عکس نوشت

گردشگریدرچشمهسورتاصولیمیشود

 چشمه کم نظیر و منحصر به  فرد باداب سورت، در ارتفاعات چهاردانگه شهرستان ساری، 
این روزها شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته سپری می کند. از یک سو خبرهایی مبنی 
بر کم آب و خشک شدن حوضچه های این چشمه خاص به گوش می رسد و تصاویری 
در این زمینه دیده می شود و از سوی دیگر باالخره طرح واگذاری محوطه چشمه سورت 
به بخش خصوصی پس از حدود 12 سال به سرانجام رسید و سرمایه گذار کارش را از 20 
فروردین به طور رسمی برای بهسازی محوطه سورت و ایجاد برخی زیرساخت ها آغاز 
کرد. این شرایط دوگانه و هم زمانی آنها باعث شده که حساسیت هایی در مورد این چشمه 

بین فعاالن گردشگری، کنشگران محیط زیستی و برخی بومیان منطقه ایجاد شود.

تخریبوکمآبیحوضچهها
نمونه های مشابه این چشمه پلکانی فقط در آمریکا، ترکیه و ایتالیا وجود دارد. البته تنوع 
رنگ و بو و مزه آب در باداب ســورت آن را نسبت به نمونه های مشابه و کم تعدادش در 
دنیا متمایز کرده است. اما با افزایش حضور گردشگران از میانه های دهه 80 و با توجه به 
رعایت نشدن اصول حفاظت از حوضچه ها طی یک دهه اخیر روند فرسایشی و تخریب 
حوضچه ها آغاز شد. از همان زمان نیز تأکید شده بود که مدیریت یکپارچه این محوطه 
طبیعی و واگذاری آن به سرمایه گذار می تواند شرایط را برای بهتر شدن وضعیت چشمه 
سورت و حفاظت از آن فراهم کند. انتشار تصاویری از کم آبی برخی حوضچه های چشمه 
سورت در ماه جاری بار دیگر توجه به این محوطه طبیعی را بیشتر کرد. »احسان فضلی 
اصانلو«، یکی از عکاسان خبری مازندران، که تصاویری از کم آبی و تشنگی حوضچه های 
سورت را منتشر کرده به همشهری می گوید: من و تعدادی از همکارانم برای عکاسی به 
چشمه سورت رفتیم تا در فصل بهار که زمان پرآبی چشمه هاست از این محوطه عکاسی 
کنیم، اما تعداد زیادی از حوضچه ها کم آب بود. او اضافه می کند: بخشی از حوضچه ها 
سال ها پیش خشک شده بود و به نظر می رســد بخش دیگری از حوضچه ها نیز طی 

ماه های اخیر کم آب شده اند.

تغییرمسیرآب
اهمیت چشمه سورت زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم پس از قله دماوند دومین 
اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و یکی از گزینه های طبیعی ایران برای 
ثبت در میراث جهانی است. در صورتی که کم آب شدن این چشمه واقعیت داشته باشد، 
ممکن است ایران یکی از بخت های مهم جذب گردشگر در زمینه اکوتوریسم را از دست 
بدهد. اما کارشناسان و مسئوالن آب منطقه ای این موضوع را رد می کنند و می گویند 
چنین اتفاقی نیفتاده و خروجی آب چشمه مانند گذشته حدود 4 لیتر بر ثانیه است. 
به گفته »امراهلل براری«، مدیر روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، آبدهی چشمه 
تغییری نکرده و تغییر مسیر آب باعث شده که برخی حوضچه ها کم آب دیده شوند. وی 
در گفت وگو با همشهری اظهار می کند: امسال شرایط بارندگی مناسب بود و در چنین 
شرایطی دلیلی برای کم آب شدن چشمه ها وجود ندارد. اخیرا نیز چشمه از سوی اداره 
کل منابع طبیعی برای احیا و بهره برداری گردشگری در اختیار سرمایه گذار قرار داده شد 

که امیدواریم به مرور شاهد بهبود شرایط آن باشیم.

برداشتهایمعدنیوآسیبپذیریچشمهسورت
نگرانی برای چشمه سورت به دلیل حضور بی ضابطه گردشگران در این محوطه طی 
سال های اخیر بارها از سوی فعاالن گردشگری و محیط  زیست مطرح شده بود، اما به 
اعتقاد بعضی صاحب نظران، برداشت های معدنی انجام شده از حاشیه چشمه سورت در 

دهه 80 نیز یکی دیگر از عوامل آسیب پذیری این چشمه است.
 »علی ماهفروزی«، کارشــناس گردشگری و اکوتوریســم، معتقد است که برداشت 
سنگ های تراورتن از قسمت جنوب غربی محوطه چشمه در دهه 80 تاثیراتی روی 

الیه های زمین گذاشت که مسیرهای زیرزمینی آب را به مرور تغییر داد.
معاون اســبق میراث فرهنگی مازندران می گوید: فشــارها و لرزش هایی که هنگام 
برداشت های معدنی به مناطق اطراف معادن وارد می شــود بر تغییر مسیر آبراهه ها 
بی تاثیر نیست. این اتفاق در مورد چشمه سورت نیز افتاد. البته عالوه بر این برداشت ها، 
حضور گردشگران در حوضچه های چشمه و پاکوب شدن حوضچه ها نیز در تغییر مسیر 
آب بی تاثیر نبود. به این دالیل باید برخی اقدامات مانند هدایت غیراصولی آب به اطراف 
حوضچه ها توسط برخی از اهالی منطقه با هدف احیای حوضچه های خشک شده و حتی 
افزایش تعداد حوضچه ها را نیز افزود که تاثیرات منفی بسیاری داشت. او می افزاید: طی 
سال های اخیر بارها اعالم کرده ایم که این چشمه به عنوان یکی از جاذبه های کم نظیر در 
دنیا باید به صورت واحد مدیریت شود و بهترین راه نیز ورود سرمایه گذار برای بهسازی 
و مدیریت آن اســت. در غیر این صورت، اگر بی توجهی به چشــمه و حضور مردم در 
حوضچه ها ادامه داشته باشد، تا یک دهه دیگر ممکن است این جاذبه را از دست بدهیم.

ضرورتورودسرمایهگذار
نکته قابل توجه در مورد چشمه سورت مدیریت چندگانه آن طی سال های اخیر بود. 
نظارت بر کاربری گردشگری چشمه به عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی است و منابع طبیعی به عنوان متولی عرصه های طبیعی کشور در جایگاه 
اصلی مالکیت بر این محوطه قرار دارد. از سوی دیگر، مدیریت بر چشمه ها و منابع آبی 
بر عهده شرکت آب منطقه ای است. در چنین شرایطی، از نظر کارشناسان، بهترین راه 
بهره برداری و مدیریت و حفاظت چشمه ورود سرمایه گذار است. آگهی واگذاری چشمه 
سورت پاییز سال گذشته منتشر شد و دی ماه پارسال نیز سرمایه گذار انتخاب شد. 20 
فروردین امسال هم چشمه سورت باالخره به طور کامل برای مدت 15 سال و زیر نظر 
دستگاه های متولی به سرمایه گذار واگذار شد. سرمایه گذار چشمه سورت که این روزها در 
حال ایجاد زیرساختی برای اجرای مدیریت گردشگری و حفاظت در چشمه سورت است 
نیز اعتقاد دارد که شرایط چشمه نسبت به چند ماه اخیر رو به بهبود است و با اقدامات 

انجام شده به مرور شاهد احیای حوضچه ها خواهیم بود.

روندروبهبهبودسورت
»عرفان خشته« به همشهری می گوید: به محض در اختیار گرفتن چشمه سورت، با جذب 
6 نفر از جوانان اهل همین منطقه برای اجرای اقدامات اولیه، کار پاکسازی محوطه چشمه 
و هدایت اصولی آب به حوضچه هایی که کم آب شده بودند آغاز شد که اکنون بخشی از 
همان چشمه های کم آب شده احیا شده اند. طی چند هفته اخیر، تغییرات مشهودی در 
این محوطه رخ داده و تا 2 هفته دیگر نیز زیرساخت های ابتدایی برای گردشگران ایجاد 
می شود. از عید فطر با زیرساخت ها و ضوابط جدید پذیرای مسافران هستیم. بنا به اظهارات 
این سرمایه گذار، یکی از چالش های پیش روی او در این منطقه مقاومت برخی بومیان 
برای فعالیت سرمایه گذار است، چراکه تصور می کنند در صورت فعالیت سرمایه گذار، 
منابع درآمدی آنها از چشمه، که عمدتا جابه جایی مسافر با تراکتور و وانت است، قطع 
خواهد شد. این فعال گردشگری با بیان این که اولویت های اصلی دولت برای حفاظت از 
چشمه سورت در قالب یک کتابچه به سرمایه گذار تکلیف شده است، می گوید: طرح های 
زیادی برای تبدیل سورت به یک منطقه نمونه گردشگری داریم که سود آن به جامعه 
محلی نیز خواهد رسید. اما خواستار همراهی مردم بومی منطقه و همچنین همکاری 
مسافران برای اجرای این طرح ها و رعایت ضوابط جدید در نظر گرفته شده برای حفاظت 
از چشمه هستیم. با همکاری همه می توانیم این چشمه را به شرایط مطلوب برگردانیم. 
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 ساری - خبرنگار

   بارش های رگباری از روز گذشته در 
برخی استان های نیمه شمالی کشور گزارش

آغاز شده و طبق پیش بینی هواشناسی 
تا پایان هفته ادامه خواهد داشــت. این بارش ها در 
استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی شدیدتر 
بوده و استان های گیالن و البرز را نیز در بر می گیرد و 

احتمال سیالبی شدن مسیل ها وجود دارد. 

نگرانیازسیالبدوبارهدرخراسانرضوی
اواخر فروردین امسال استمرار بارش های بی سابقه در 
شهرستان ها و روستا های خراسان رضوی و به دنبال 
آن وقوع سیالب، منجر به خسارت جانی و زیان های 
مالی متعددی در بخش کشــاورزی و تاسیسات شد.  
در شهرستان داورزن و ســبزوار و روستاهای اطراف 
بسیاری از خانه ها، زمین های کشاورزی و دام ها از بین 
رفتند. حاال اما هر چند بازسازی و جبران خسارت در 
مناطق سیل زده در حال انجام است، اما بارندگی های 
پر شدت بهاری و جاری شدن دوباره سیل در برخی 
شهرستان ها نگرانی هایی را در میان مردم سیل زده 
این مناطق ایجاد کرده است. طبق گفته یحیی قائنی 
پور، رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان خراسان 
رضوی، بارش ها از شمال غرب استان آغاز می شود و به 
تدریج بیشتر مناطق خراسان رضوی را فرا می گیرد. در 
شهرهایی مانند قوچان، درگز، جغتای، داورزن و سبزوار 
احتمال وقوع ســیالب وجود دارد. علیرضا مهری، از 
اهالی و عضو شورای روستای بهانگر درباره وضعیت این 
روستای سیل زده می گوید: در جریان سیل فروردین 
اغلب زمین های کشــاورزی، دام ها و خانه های این 
روســتا بین رفت و برخی از اهالی به سبزوار رفتند و 
در خانه دوست و آشنا ساکن شدند. سه چهار خانه هم 
سالم مانده که عده ای در این خانه ها مهمان هستند تا 
خانه هایشان بازسازی شود. او درباره ساخت خانه های 
موقت در روستا می گوید: خود اهالی روستا با کمک 
دهیاری در ساختمان هیات ابوالفضل)ع( اتاق هایی را 
برای اسکان موقت سیل زدگان ساخته اند تا کسانی که 
مجبور به مهاجرت شده اند به روستا بازگردند.  مهری 

از نبود امکانات گالیه می کند و مــی گوید: یک ماه 
پیش نیروهایی از هالل احمر به روستا آمدند و برخی 
از تجهیزات را در اختیار اهالی قرار دادند اما پس از آن 
خبری از مسئوالن نشــد. تا مدت ها آب و برق و گاز 
نداشتیم. به تازگی آب و برق را وصل کرده اند اما هنوز 
گازرسانی نشده است. امیدواریم موج جدید بارندگی 
خســارت بیشــتری را به ما تحمیل نکند تا بتوانیم 

خانه هایمان را بازسازی کنیم.

پیشگیریازسیلاحتمالی
حسین اسدالهی، فرماندار داورزن درباره طرح هایی 
که برای پیشگیری از ســیالب های احتمالی انجام 
شده است، می گوید: ساماندهی رودخانه های ساروق 
و سرخرو و داورزن از جمله کارهایی است که با کمک 
اداره آب منطقــه ای در حال انجام اســت و تاکنون 
بخش هایی از این رودخانه ها الیروبی شده است. اما 
مشکل اصلی کمبود بودجه برای ساماندهی رودها و 
راه ها اســت. اگر این رودخانه ها و پل ها پیش از این 
ساماندهی می شد خسارت های سیل بسیار کمتر 

بود و ما نگرانی بابت سیالب های احتمالی نداشتیم.
او اضافه می کند: بنیاد مســکن و اداره راهداری به 
علت کمبود اعتبار هنوز نتوانســته اند در روستاها و 
شهرستان های آسیب دیده از سیل کاری انجام دهند. 
بحث جا به جایی روستاهای در معرض خطر نیز مطرح 

بوده که هنوز به تصویب نرسیده است. 

هشدارهواشناسیدرخراسانشمالی
بارش های بهاری امسال تاکنون خسارات زیادی به 
تاسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی استان 86۳ هزار 
نفری خراسان شمالی وارد کرده است. با ورود سامانه 
بارشی جدید از روز گذشته، مردم این استان بار دیگر 
شاهد سیالبی شدن مسیل ها در 2 روز آینده خواهند 
بود. مهری هاشــمی دوین، رییس اداره پیش بینی 
اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در این باره می 
گوید: فعالیت این سامانه از روز گذشته در استان آغاز 
شده و شاهد وزش باد شدید در مناطق مختلف استان 
بودیم. همچنین رگبار باران و رعد و برق و بارش تگرگ 
در نقاط مستعد پیش بینی می شود.  این سامانه بارشی 
در شمال و شرق استان فعالیت بیشتری خواهد داشت.   

او اضافه می کند: تا روز چهارشنبه تندباد پدیده غالب 
جوی در نقاط مختلف استان است و مردم در ۳ روز 
آینده در گرم ترین ســاعات روز، کاهــش 14 تا 16 
درجه ای دما را تجربه می کنند بنابراین درخواست 
می کنیم مردم از تردد و توقف در حاشیه رودخانه ها 

خودداری کنند.
یکی از مناطقی که پس از هر سیالب دچار آسیب می 
شود، منطقه شیروان در خراسان شمالی است. معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان 
شمالی در این باره می گوید: تا 40 سال پیش در پایین 
دست شهر زیارت شیروان، کشتزارهای زیادی وجود 
نداشت، شیب زمین کم بوده و سیالب ها به صورت 
شاخه ای پخش  شده و راه خود را پیدا می کردند، اما 

به تدریج با توسعه اراضی کشاورزی، بخش زیادی از 
آبراهه های بین شیروان - بجنورد نیز به زیر کشت رفته 
و شرایط منطقه تغییر کرده است. با توجه به محدود 
شدن آبراهه های متعدد این منطقه به تنها 2 شاخه، 
بروز هر سیالبی می تواند خطرآفرین باشد و مشکالتی 

را برای منطقه ایجاد کند.
وحید واسطه اضافه می کند: شهر زیارت نیز یکی از 
مســیرهای عبور آب زیرگذر حسین آباد است که با 
توجه به الیروبی نشدن مسیر عبور آب، بخشی از آب 
سیالب ها نیز در جنوب این شهر تجمع پیدا می کند 
که ضروری است ساکنان این منطقه همکاری الزم 

را برای ساماندهی مسیر عبور سیالب داشته باشند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 

خراسان شمالی از ساماندهی و الیروبی این زیرگذر 
برای جلوگیری از سیالب های احتمالی خبر می دهد 
و می گوید: در شرایط کنونی بیشترین خسارت ناشی 
از سیالب متوجه اراضی کشاورزی منطقه می شود 
اما زیرساخت های اصلی جاده شیروان - بجنورد را 
تهدید نمی کند. عملیات الیروبی زیرگذر روستای 
حسین آباد شیروان به سمت رودخانه اترک، با هدف 
انتقال آب های ســیالب و جلوگیری از تجمع آن در 
مسیر جاده شیروان – بجنورد نیز به پایان رسیده و این 
اقدام باعث می شود بخشی از سیالب های منطقه  که 
 قبالً وارد زمین های کشاورزی می شد و به آنها آسیب
 می زد، مســیر خود را پیدا کــرده و راهی رودخانه 

اترک شود.

بارشهایبهاریدرگیالن
موج بارش ها در آخر هفته به گیالن هم خواهد رسید 
اما این بارش ها به شکل رگبارهای بهاری در مناطق 
کوهستانی و جلگه خود را نشان خواهد داد.  براساس 
پیش بینی های هواشناسی گیالن، بارش های بهاری در 
آخر هفته گیالن مشاهده می  شود که البته کارشناسان 
می  گویند به شکل جاری شدن ســیل نخواهد بود.  
مدیرکل هواشناسی گیالن در این زمینه به همشهری 
می گوید: با آغاز بارش باران بهاری در گیالن شــاهد 
وزش باد، مه آلودگی هوا، رعد و برق و تگرگ در آخر 
هفته خواهیم بود. محمد دادرس با اشاره به بارش شدید 
باران، لغزندگی جاده ها، احتمال آبگرفتگی معابر و باال 
آمدن آب رودخانه ها از مردم خواست از مستقر شدن 
در نزدیکی رودخانه ها و مســیل ها خودداری کنند. 
همچنین این مدیرکل از صاحبان واحدهای تولیدی 
و گلخانه داران خواست برای جلوگیری از خسارت به 
محصوالت، تمهیدات الزم را بیاندیشند. شبنم هادی 
زاده، کارشناس پیش بینی هوای گیالن نیز شرایط 
اســتان در آخر هفته را در وضعیت زرد یعنی آگاهی 
عنوان می کند. هشدارهای زرد برای طیف وسیعی از 
شرایط جوی، هنگامی صادر می شوند که احتماالً اثرات 
منفی ضعیفی از جمله اختالل در سفرها در برخی نقاط 
ایجاد شود.  او اضافه می کند: دریای خزر برای امروز و 
فردا با ارتفاع موج 70 سانتی متر تا 2 متر برای فعالیت 

های دریانورد نامناسب خواهد بود.

هشدار سیالبی باران های بهاری
بارندگی در نیمه شمالی کشور از روز گذشته آغاز شده و استان های سیل زده  مانند خراسان رضوی و خراسان شمالی را تهدید می کند

فاطمهعباسی
 خبرنگار

آبگرفتگیمعابروسیالبیشدنمسیلهاازپیامدهایبارندگیهایاینهفتهاست./عکس:همشهری
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درمسیرکوچ
این روزها باز هم ایل راه ها و جاده های اســتان چهارمحال و بختیاری مهمان 
عشایری هستند که به سرزمین های ییالقی خود بازگشته اند؛ عشایری که هفته 
هاست از خوزستان عازم ییالق شده اند و به رسم دیرین خود همراه با دام ها و 
بار و بنه از کمرکش کوه های سر به فلک کشیده زاگرس عبور می کنند. فرآیند 
کوچ در سال های اخیر تغییراتی داشــته است و برخی از عشایر دام ها و وسایل 
خود را با خودرو جابه جا می کنند. برخی از عشایر نیز همچنان با شیوه سنتی و 
با پای پیاده مسیر کوچ را طی می کنند که در حدود یک ماه به طول می انجامد. 

هر
س: م
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كافي است تا مقايسه اي 
بيــن تصاوير شــهرهاي گزارش

بــزرگ و توســعه يافته 
جهان با شهرهاي ايران داشته باشيم تا 
بفهميم در كالنشهرهاي ما آن چيزي 
كه در بيشــتر نقاط به عنــوان پياده رو 
تعريف شده است، در واقع اصال پياده رو 
نيست. پياده رو در اغلب نقاط شهرهاي 
كشــور، يا به خاطر شيب زياد، پله هاي 
ناهمگون و... مناسب تردد عابران پياده 
نيست يا آنچنان توسط ديگران اشغال 
شده كه ديگر جايي براي پياده راه رفتن 
باقي نمانده است. راستش را بخواهيد در 
پياده روهاي ايران، عابران پياده در ميان 
انبوهي از چيزهاي ديگر اليي مي كشند 
تا به مقصد برســند. از يك طرف بايد 
مراقب موتورســيكلت ها بود و از طرف 
ديگر گاهي بايد تغيير مســير داد تا به 
اجناس جلوي مغازه ها برخورد نكرد. در 
برخــي از محدوده هــا مثل ســه راه 
جمهــوري، ميدان تجريــش و ميدان 
هفت تير نيز بايد بــا ترس و لرز از ميان 
دستفروشان و بساطشــان عبور كرد و 
دست آخر هم دعا دعا كرد كه خدا كند 
كرونا نگرفته باشيم. باور نداريد، يكي از 
همين شب ها، بعد از ساعت 6غروب به 
تجريــش برويــد. درســت روبه روي 
بيمارستان شهداي تجريش، توده اي از 
آدم ها هستند كه در ميان دستفروشان 
و فريادهاي روســري  30هزار تومان، 

قاب گوشي فقط 10هزار تومان و شلوار 
جين با امكان پرو، گم شــده اند. بماند 
برخي از پياده روها هم محل دپوي شن 
و ماســه و ســيمان ساختمان سازها 

شده اند.

پياده محوري و مشكل دستفروشان
رويكرد پياده محورانه در توســعه شهر 
تهران يكي از رويكردهــاي اين دوره 
مديريت شــهري از ابتدا تاكنون بوده 
است. شــايد در مدت يك و نيم  سال از 
اين دوره اقدامات چشــمگيري درباره 
آزادســازي عرصه ها به نفــع پياده ها 
رخ نداده باشــد، اما سال 99به احتمال 
قوي، شاهد اقدامات گسترده اي درباره 
پياده  روهــا و عرصه هــاي همگاني در 
تهران خواهيم بود. البته سال گذشته 
نيز چند اقدام مناسب به سرانجام رسيد 
كه يكي از آنها جمــع آوري تعدادي از 
كارگاه هاي عمرانــي غيرضروري مثل 
كارگاه هاي ميــدان هفت تير و احداث 
يك پالزاي كوچك بــود. به هرترتيب 
امســال در چنــد نقطــه از پايتخت 
پياده روها جان تازه اي خواهند گرفت 
و در چند محدوده مثل ميدان تجريش 
تا ميدان قدس، پياده رو تعريض خواهد 
شــد. البته كه بايد اميدوار بود تعريض 
اين پياده رو تنها به كام دستفروشــان 
خوش نيايد و پياده ها هم بتوانند به حق 

خود برسند.
چندي اســت طرح تعريــض پياده راه 
بخشــي جنــوب ميــدان تجريش تا 
ميدان قدس در دســتور كار مديريت 

شــهري قرار گرفته است. اين طرح در 
راســتاي سياســت هاي مديريت كه 
همان ايجاد شهري انسان محور است، 
انجام مي پذيــرد. اجــراي طرح هاي 
پياده محوري باعــث كاهش ترافيك و 
آلودگي هوا مي شود؛ 2 معضلي كه اين 
روزها نخستين خواســته شهروندان 
تهراني از مديريت شهري است. چراكه 
مي خواهنــد در خيابان هاي شــهر با 
آرامش و در هواي ســالم قدم بزنند و 

حضور داشته باشند.

يك از شاخص هاي اصلي شهر توسعه 
يافته، پياده محوري است. ويژگي اي 
كه اين روزها مديريت شــهري تهران 
روي آن تمركــز دارد و بــراي همين 
توسعه پياده راه ها و مناسب سازي  آنها 
را مورد توجه قرار داده است. اكنون در 
برخي نقاط شهر، طرح پياده محوري 
به صورت جــدي در حــال پيگيري 
اســت. ازجمله مهم تريــن آنها طرح 
تعريض جنوب خيابان تجريش، پياده 
راهسازي پهنه رودكي و گذر خيابان 
شــهريار، خيابان وليعصــر و الله زار 
است. نكته حائز اهميت در اين طرح ها 
اين اســت كه نقاط مــورد نظر داراي 
پيشينه و تاريخي هستند كه مي توانند 
به مقصدي براي گردشــگري تبديل 
شــوند و در آنها فعاليت هاي فرهنگي 
و هنري اتفاق بيفتد. بــه اين ترتيب 
به علت وجود هويت و خاطرات، تمايل 
شــهروندان براي پيــاده روي در آنها 
بيشتر است. ازجمله وجود مكان هاي 

تاريخــي در تجريــش ماننــد جعفر 
آبــاد، امامزاده صالح، ميــدان گوگل، 
رودخانه مقصود بيگ، همچنين خاطره 
چنارهاي خيابان وليعصر، سينماها و 
تئاترهاي اللــه زار، خانه هاي تاريخي 
و مراكز فرهنگي و هنري پهنه رودكي 
و... بايد توجه داشت كه پياده محوري 
نبايد به كالبد ســازي  و فقط ساختن 
پياده راه ختم شــود، بلكه بايد جايي 
براي حضور مردم باشد. در برخي نقاط 
مانند ميدان تجريــش در طرح پياده 
محوري، شاهد حضور دستفروشان و 
سد معبر آنها هستيم. درحالي كه پياده 
محوري نبايد به محلــي براي حضور 
بيش از حد دستفروشــان و سد معبر 
شهروندان منتهي شود. آنچه در اجراي 
طرح پياده محوري شهر بايد مورد نظر 
قرار بگيرد ايجاد فضايــي براي تردد 
شــهروندان، اســتفاده از دوچرخه به 
جاي خودرو و در نهايت توسعه قلمرو 

عمومي است.

گزارشي از اجراي طرح پياده محوري در تهران با 
توجه به سياست هاي مديريت شهري براي ايجاد 

شهري انسان محور

پياده راه شهریار که بخشی از طرح ساماندهی پهنه رودکی است ابتدای امسال به بهره برداری رسيد   عكس:همشهری: منا عادل

سالتوسعهپيادهراهها

پریسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

درشهر

احداث پل سبز زندگي با محوريت پياده و فضاي سبز در 
دستور كار قرار گرفت

پل گيشا در مرحله سوم

پروژه گيشا به مرحله سوم رسيده اســت. پل گيشا پروژه بزرگي 
بود كه ابتدا با برچيدن پل، راه براي ادامه پروژه زيرگذر باز شد و 
با راه اندازي زيرگذر كوي نصر، حاال راه اندازي »پل سبز زندگي« 
مدنظر معاونت فني و عمراني شهرداري تهران قرار گرفته است. به 
گزارش همشهري، طرح پل سبز زندگي از سال هاي گذشته مطرح 
شــد و اكنون در اولويت اجرا قرار دارد. پل گيشا به واسطه سازه 
فلزي آن قابليت انتقال به مكان ديگري داشت. براي همين، بعد 
از برچيده شدن پل، اين سازه به كارگاهي منتقل شد تا مقدمات 
تغيير اين پل از خودرومحوري به پياده روي فراهم شود. پل گيشا 
هم اكنون در صنايع فلزي سازمان مهندســي عمران شهرداري 
تهران نگهداري مي شود. ســازمان مشاور شهرداري روي اين پل 
كار مي كند تا قطعات آن بخش بزرگي از »پل ســبز زندگي« را 
تشكيل دهد. جانشين مجري نگهداشت و مقاوم سازي پل و ابنيه 
سازمان مهندسي در اين رابطه مي گويد: »قرار است سازه اي با پل 
گيشا ساخته شود به نام پل سبز زندگي. سازمان مشاور روي طرح 
آن كار مي كند تا از قطعات اين پل استفاده شود و هم پل عابر شود 
و هم پلي كه امكاناتي مانند مسير دوچرخه، وجود درختچه ها و... 
روي آن وجود داشته باشــد. از قطعات و تيرهاي فلزي 24متري 

براي عرشه پل پياده راه استفاده مي شود.« 
 احسان رزقيان مقدم مي گويد: »عمر سازه پيشين حدود 47سال 
بوده است. گيشــا به صورت موقت براي بازي هاي آسيايي توسط 
يك شركت بلژيكي نصب شــده بود. طول پل حدود 600متر بود 
و تيرهاي فلزي كه بلند مي كرديم، 24متــري بودند و اگر پيچ و 
مهره هاي آن باز مي شد، 12متري مي شــدند. تعداد 23دهانه و 
بيش از 9700مترمربع مساحت و وزن پل 3200تن بود.«  او ادامه 
مي دهد: »224عدد شاه تير را بلند كرديم. ستون هاي اين پل دو 
مدل تك پايه اي )30عدد( و ستون دروازه اي )20عدد( بود. حدود 
60هزار قطعه اتصاالت باز شد. براي برچيده شدن اين پل 22هزار 
نفر ساعت نيروي انســاني كار كرده است. 2100دستگاه ساعت 
جرثقيل سنگين و 2000دســتگاه ساعت جرثقيل سبك در اين 
پروژه به كار گرفته شد. افتخار ما اين است كه اين پل ظرف 3ماه 
قرار بود جمع شود اما طي 21روز پل گيشا بدون هيچ حادثه جاني 
و مالي جمع شد. پيش از 500ســرويس حمل قطعات به صنايع 
فلزي داشتيم.« به گفته جانشين مجري نگهداشت و مقاوم سازي  
پل و ابنيه سازمان مهندســي عمران، آلياژ اين سازه )تير، ستون 

و...( آهن SD52)پرمقاومت( بوده است.
ساخت 2 كافه با عنوان فعلي كافه طبيعت و كافه كتاب، ساخت 
گذر خاطرات، ساخت نانوايي و تعبيه فضاي كودك كه محلي براي 
بازي كودكان خواهد شد، بخشي از امكانات پل سبز زندگي خواهد 
بود. درحالي كه اين پل داراي فضاي ســبز، مسير پياده راه، مسير 

دوچرخه سواري و... نيز هست.

خبرهاي كوتاه

  هدف دیپلماســي شهري، ملت ها 
هستند نه دولت ها

دبيركل مجمع شــهرداران كالنشهرهاي 
ايران، يكي از ويژگي هاي مثبت ديپلماسي 
شهري را ارتباط ملت ها در سراسر جهان با 
يكديگر درصورت دعواي سياسي دولت ها 

عنوان كرد.
به گــزارش همشــهري،  كمــال مرادي، 
دبيركل مجمع شــهرداران كالنشهرهاي 
ايران با بيان اينكــه در چارچوب مباحث 
ديپلماسي شهري، نقش و كاركرد شهرها 
به عنوان بازيگــران جديد روابط بين الملل 
داراي اهميت بســياري اســت، افزود: در 
عرصه ديپلماســي شــهري هدف ملت ها 
هســتند نه دولت ها. حتي اگر دولت ها با 
يكديگر مشكل داشته باشــند، اما همواره 
ملت ها مي توانند باهم ارتباط برقرار كنند 
كه اين امر يكي از نقاط مثبت ديپلماسي 

شهري است.

  اجراي طرح »خيــر مؤثر« در ۷۸ 
ایستگاه متروي تهران و حومه

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
گفت: با توجه به اجباري شــدن استفاده از 
ماسك در متروي تهران و با هدف حمايت 
از افــراد نيازمند، طرح خيــر مؤثر در 7۸ 

ايستگاه متروي تهران انجام مي شود.
به گزارش همشــهري، محمدرضا جوادي 
يگانه در بازديــد از غرفه هاي خير مؤثر در 
ايستگاه تئاتر شــهر واقع در خط 4 مترو 
افــزود: ايده ايــن طرح توســط اداره كل 
امور بانوان معاونــت اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران شكل گرفت و با همكاري 
معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شــركت 
بهره برداري متــروي تهران اجرا شــد. او 
گفت: با توجه به الزامي شــدن استفاده از 
ماســك در مترو هر چقــدر بتوانيم تعداد 
بيشــتري از افراد را ترغيب كنيم تا در اين 
طرح مشاركت كنند موفق تر عمل كرده ايم. 
معــاون اجتماعي و فرهنگي شــهرداري 
تهران با اشــاره به اينكه اين طرح با شعار 
»دو تــا بخر، يكــي هديه بــده« در حال 
اجراست، گفت: ماســك هاي عرضه شده 
در اين غرفه ها توسط زنان سرپرست خانوار 
دوخته شده و يكي از اهداف اجراي آن نيز 
حمايت و ايجاد اشــتغال براي اين بانوان 
است و با كمترين سود در اختيار مردم قرار 
مي گيرد. جوادي يگانــه گفت: با اين طرح 
در اين روزها كه تعداد زيادي از شهروندان 
با كاهش درآمد و افزايــش مخارج روبه رو 
شــده اند اميدواريم بتوانيــم كمك كرده 
باشيم تا شهرونداني كه نياز به ماسك دارند 
از ديوار مهرباني ماســك رايگان دريافت 

كنند.
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پيــاده محــوري نبايد به 
كالبد سازي  و فقط ساختن 
پياده راه ختم شــود، بلكه 
بايد جايي براي حضور مردم 

باشد

زهرانژادبهرام، عضو کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران
درشهر انسان محور آنچه اهميت دارد، حضور پررنگ آدم ها ست که باید بيشتر از 
خودروباشد. ما وقتي مطرح مي کنيم پياده راه ایجاد کردیم، یعني باید آرام سازي  
و حضور آدم ها را بيشتر کنيم. در شهر انســان محور تمام ظرفيت هاي ارتباطي 
و زیباســازي مورد توجه قرار مي گيرد وموضوع سالمت جدي است. چون وقتي 
انسان ها در شهر پياده حرکت مي کنند، از زندگي ماشيني فاصله مي گيرند و این 
مسئله روي سالمتي آنها تأثيرگذار است و فضاي محيط زیست هم بهتر مي شود.
همچنين ارتباط اجتماعي، تعامل، گفت وگو، همبستگي و اعتماد اجتماعي بين 
انسان ها بيشتر خواهد شد. پياده راه سازي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي هم قابل 
تامل است. چون به آدم ها فرصت دیدار از ویترین مغازه ها را مي دهد. قرنطينه به ما 
ثابت کرده است       انسان ها بعد ازکرونا با توجه به ضرورت وجود قرنطينه و فاصله 
اجتماعي در شهر، به ضرورت پياده راه سازي  هاي کالن و عریض نياز بيشتري دارند. 
از این رو باید طرح پياده محوري را در رویكرد هاي برنامه ریزي شهري بيشتر مورد 

توجه قرار بدهيم.

 وحيد قاسمي، کارشناس شهري در حوزه پياده راه ها
 در برنامه چهارم توسعه شــهري مرکز مطالعات مدیریت شهري، تعدادي 
پياده راه سازي را مانند ميدان امام حسين و خيابان شهدا و... را در دستور 
کار قرار داده اســت، ولي این پياده راه ســازي  ها اغلب کالبدي بودند و ما 
بيشتر سنگفرش دیدیم. درحالي که معناي پياده راهسازي به حضور پياده 
و فهم مقصد شهري برمي گردد. باید در توسعه شهري رنگ و بوي سياسي و 
اقتصادي را کنار بگذاریم و به خيابان ها به عنوان مقصد شهري نگاه کنيم. ما 
نياز داریم قصه ها و روایت هاي واقعي خيابان ها را بشناسيم. به عنوان مثال 
الله زار خياباني بوده که مردم به قصد تماشا به آن مي آمدند یا چهارباغ در 
دوران صفویه خياباني براي تماشا بوده است. خيابان وليعصراز قدیم خياباني 
مشجر و با صفا بوده است. پس ما مقاصد شهري بسياري داریم که با پياده 
راه سازي آنها باید این مقاصد شهري را بهبود ببخشيم. این مقاصد شهري 
خيابان هاي کامل هســتند. خيابان کامل خياباني است که حيات زندگي 
روزمره شهري در آن وجود دارد و شهروندان در آن احساس امنيت مي کنند.

مهدي معيني، کارشناس شهري 
 ایجاد چند پياده راه در شــهر، شــهر را پياده مدار 
نمي کند. پياده مداري مفهومي از سبك زندگي است 
که در چند دهه اخير مورد توجه قرار گرفته اســت. 
این سبك از زندگي در باال بردن سطح فرهنگ مردم 
براي حضور و اجتماع پذیري بســيار مؤثر است. در 
کشورهاي توسعه یافته زیر ساخت هاي پياده مداري 
از محالت شروع شده است. در گذشته تمام امورات 
روزمره زندگي بدون استفاده از ماشين و در نزدیكي 
منزل مسكوني انجام مي شد. ولي امروز به دليل مشغله 
زیاد و عادت بد وابستگي به ماشين، عدم توزیع مناسب 
خدمت در محالت مجبور هستيم از ماشين استفاده 
کنيم. براي همين پياده مداري در شهرها ابتدا باید از 

سطح محله ها سازمان پيدا کند.

 توجه بيشتر به پياده محوری بعد از كرونا
در برنامه ريزی های شهری

پياده محوری از سطح محالت شروع شودپياده راه ها يا مقاصد شهری و خيابان های كامل

تاكنون 45درصد از بافت 
فرسوده تهران نوسازي نوسازي

شده اســت. به گزارش 
همشــهري، كاوه حاجي علي اكبري، 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران 
درباره آخرين وضعيت نوسازي بافت 
فرسوده گفت: تا امروز حدود 45درصد 
از بافت فرسوده تهران نوسازي شده كه 
عمده آن به دســت خود مــردم و با 
تجميع صــورت گرفته اســت. وي با 
اشاره به مشوق هاي شهرداري تهران 
براي نوسازي بافت فرسوده، اظهار كرد: 
يكي از مشوق ها صدور رايگان مجوز 
ســاخت در ايــن بافت هاســت كه 
شــهرداري هيچ هزينــه  اي بابت آن 
نمي گيرد. در عين حال شــهروندان 
مي توانند يك طبقه اضافه تراكم نيز در 

اين محدوده ها بسازند.
مدير عامل ســازمان نوســازي شهر 
تهران بــا بيان اينكه از ســوي دولت 

وام هايــي بين 100تــا 170ميليون 
تومان با ســود پايين بــه متقاضيان 
تخريب و نوســازي تعلــق مي گيرد، 
اضافه كرد: با توجه به اينكه حاشــيه 
ســود در اين مناطق بســيار پايين 
است كمك هزينه اي را براي خدمات 
مهندسي و يا انشعابات مي دهيم و يا 
ممكن است بخشي از مبلغ بازپرداخت 
وام ها نيز به وسيله شهرداري پرداخته 

شود. حاجي علي اكبري با بيان اينكه 
مناطق 7تــا 20 تهــران درگير بافت 
فرسوده هســتند، گفت: در اين بين 
مناطــق 15، 14، 12، 11و 17درصد 
باالتــري از فرســودگي دارنــد. در 
سال هاي اخير به دليل باال رفتن قيمت 
مصالح ســاختماني و سود حداقلي از 
ساخت وساز در بافت فرسوده، نوسازي 
بافت فرسوده با چالش بزرگي مواجه 

شده است. مديرعامل سازمان نوسازي نوسازي ۴۵درصد از بافت فرسوده تهران
شهر تهران گفت: بناســت با تدوين 
اليحه مقاوم سازي ســاختمان ها به 
اين سمت برويم كه افرادي كه شرايط 
تخريب و نوســازي را ندارند اقدام به 
مقاوم سازي ساختمان هايشان كنند و 
حداقل از اين جهت اطمينان خاطري 
در ما و آنها به وجود بيايد. تدوين اين 
اليحه در شــهرداري تهران در حال 
انجام است و به زودي براي تصويب به 
شوراي شهر تهران ارسال خواهد شد. 
وي افزود: بنا بود در بافت هاي فرسوده 
انشعابات رايگان باشد كه هنوز اقدامي 
براي اين موضوع از سوي دولت صورت 
نگرفته است. همچنين بنا بود دولت 
بخشــي از زمين هاي تحــت تملك 
خود را براي ســاخت مسكن معوض 
اختصاص دهد كــه ايــن اتفاق هم 
نيفتاده و تاميــن خدمات در مناطقي 
كه بافت فرســوده دارند نيز بنا بود در 
يك مشاركت 30درصدي شهرداري 
با سهم 70درصدي دولت اتفاق بيفتد 
كه آن هم هنوز به نتيجه نرسيده است.

ضرورت توجه به اصول پيشگيرانه براي کاهش تلفات زلزله در پایتخت 
به دليــل تمركــز و تراكــم جمعيت در 

مدیریت 
پايتخت الزم است اصول پيشگيرانه بيش بحران

از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش همشهري، مهدي جمالي نژاد، رئيس سازمان 
شهرداري و دهياري وزارت كشــور در تشريح آخرين 
اقدام ها و ابالغيه انجام شــده بــراي افزايش آمادگي 
شهري براي مقابله با زلزله احتمالي گفت: پس از زلزله 
5.1ريشتري بامداد 19 ارديبهشت و پس لرزه هاي آن 
دســتگاه هاي امدادي به حالت آماده باش در آمدند تا 
درصورت نياز و بروز زلزله با ريشــتر و خسارات بيشتر 
در كوتاه ترين زمان وارد عمليات شوند. رئيس سازمان 
شهرداري و دهياري وزارت كشور با اشاره به وضعيت 
تراكم جمعيت در كالنشهر تهران افزود: تهران به دليل 
تراكم و تمركز جمعيت موجود در آن و وجود شرايط 
خاص كالبدي مديريت صحيح و به موقع آن در شرايط 
اضطرار از اهميت خاصي برخوردار است. جمالي نژاد 
ادامه داد: با اطالع رساني انجام شــده از سوي وزارت 
كشــور، اقدامات و هماهنگي هاي الزم براي آمادگي 

تمام واحدهاي تابعه شهرداري تهران اعم از شهرداري 
مناطق 22گانه، سازمان هاي امدادي و خدماتي وابسته 
و 116پايگاه ويژه، پشتيباني و معين بحران شهر تهران 

نيز در دستور كار قرار گرفت.
رئيس ســازمان شــهرداري ها و دهياري هاي وزارت 
كشــور درباره اينكه اگر در زمان بروز حادثه امكانات 
و تجهيزات استاني پاســخگوي نياز استان نباشد چه 
اقدامي انجام مي شــود؟ گفت: درصورت بروز حوادثي 
كه امكانات استان براي مديريت آن كافي نباشد، اين 
قبيل حوادث به عنوان حادثه ملي تعريف و با مسئوليت 
وزير كشــور و درصورت نياز رئيس جمهور، مديريت 
و فرماندهي مي شوند. رئيس ســازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي وزارت كشور با اشاره به فعال شدن گسل 
مشا در شمال تهران گفت: در اين شرايط ضرورت توجه 
جدي به اصول پيشگيرانه، مقاوم سازي  بنا ها، تأسيسات 
شهري و روستايي براي كاهش اثرات و تلفات انساني 
و خســارات مادي به دليل تمركز جمعيت و بارگذاري 

تأسيسات نياز است.

تكميل پارکينگ طبقاتي 
نيایش تا پایان امسال

مديرعامل سازمان مهندسي 
و عمران شهر تهران، از تالش عمران

بــراي تكميــل پاركينــگ 
طبقاتي نيايش تا پايان ســال جاري خبر 
داد. به گزارش همشهري، علي پيوسته ابراز 
اميــدواري كرد درصورت برطرف شــدن 
موانع اجرايي و مشــكالت مالي، 9 طبقه 
پاركينگ پروژه تا پايان سال جاري تحويل 
شــهروندان شــود. به گفته وي، طبقات 
تجاري پاركينگ طبقاتي نيايش درصورت 
تامين منابع مالي مورد نياز در سال آينده 
مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت. وي 
افزود: پيشــرفت عمليــات اجرايي پروژه 
احداث پاركينگ طبقاتــي نيايش به مرز 
47درصد رسيده است و هم اكنون اجراي 
عمليات خاكبرداري از طبقه منفي5 طبق 

برنامه ادامه دارد.



 انصاري: دلم براي فوتبال
 تنگ شده است

ليگ برتر فوتبال ايران همچنان در تعطيلي به سر مي برد 
و هنوز تكليف ادامه بازي ها مشخص نيست. اين تعطيلي 
70روزه بازيكنان ليگ برتري را هم با چالش مواجه كرده 
و آمادگي بدني آنها را هم تحت تأثير قرار داده اســت. 
ساسان انصاري، مهاجم تراكتور در گفت وگو با همشهري 
درخصوص شرايطي كه در 2 ماه گذشته تجربه كرده، 
مي گويد: »من هفته هاي سختي را پشت سر گذاشتم و 
هيچ كدام از بازيكنان هم تا حاال چنين وضعيتي را تجربه 
نكرده بودند. فوتبال شغل ما  ست و دوري از تمرينات 
گروهي و بازي هاي رسمي خيلي سخت است، از طرفي 
بحث بيماري كرونا هم نگراني ها و مشكالت را بيشتر 
مي كند ولي بايد تا جايي كه امكان دارد، رعايت كنيم 
تا اين وضعيت از بين بــرود. اميدوارم هرچه زودتر اين 
بيماري ريشه كن شود تا همه مردم دنيا خصوصا ايراني ها 
به زندگي طبيعي خودشــان برگردند.«او در قسمت 
ديگري از حرف هايش درخصوص تأثير اين تعطيلي 
طوالني بر بدن بازيكنان هم مي گويد: »اين نخستين باري 
است كه چنين شرايطي را تجربه مي كنيم و حتي در 
پايان فصل هم اينقدر استراحت نمي كنيم. تمرينات 
انفرادي تا حدودي مي تواند بدن يك فوتباليست را آماده 
نگه دارد ولي طبيعي است كه دوري از تمرينات گروهي 
و بازي هاي رســمي تأثير منفي خودش را مي گذارد. 
طبيعتا بازيكنان هم هم اكنون از ميزان آمادگي بدني 
خودشان رضايت ندارند.انصاري  به بحث شروع مجدد يا 
لغو ليگ هم اين چنين واكنش نشان داده است: » اجازه 
بدهيد درخصوص بحث شروع بازي ها صحبت نكنم.  
فقط مي توانم بگويم كه دلم براي فوتبال تنگ شده و 
اميدوارم با ريشه كن شــدن اين بيماري، دوباره شاهد 

انجام بازي هاي فوتبال باشيم.«

تیم دوم لیورپول بازي مي كند
باشــگاه ليورپول كــه احتماال پس از 30ســال براي 
نخستين بار قهرمان انگليس خواهد شــد و براي اين 
عنوان تنها به 2بازي ديگر نياز دارد، اعالم كرده در صورت 
قطعي شدن قهرماني در ادامه بازي ها با تيم دوم و جوانان 
خود به مصاف تيم ها خواهد رفت كه اين تصميم ممكن 
اســت برای تيم هايي كه براي فرار از سقوط يا كسب 
سهميه رقابت مي كنند مضر باشد. تيمي كه قرار است 
بعد از قهرماني ليگ برتر در ايــن ليگ به ميدان برود، 
همان تيمي اســت كه چندي پيش در جام اتحاديه با 

نتيجه 5هيچ از استون ويال شكست خورد.

گفت وگو

جهان

صد البته ما موافق ممنوعيت جذب بازيكن خارجي در پرسپوليس 
و استقالل نيســتيم و عقيده داريم به جاي اين قبيل برخوردهاي 
دســتوري، بايد نظارت درست تري اعمال شــود. در عين حال اما 
مديران اين باشــگاه ها بعضا خريدهايي داشــته اند كه واقعا قابل 
دفاع نيست. طي همين چند روز گذشــته 2خبر در مورد آخرين 
خريدهاي خارجي پرسپوليس منتشر شــد كه هر دو بوي دردسر 
مي داد؛ يكي اينكه اوساگونا تا پنجم خرداد براي دريافت مطالباتش 
به پرسپوليسي ها وقت داده و تهديد به فسخ يكطرفه كرده، ديگري هم 
اينكه فرد قرض دهنده به پرسپوليس بابت پيش پرداخت استوكس، 
از طريق مراجع قضايي براي پس گرفتن پولش كه حدود 150هزار 
دالر است اقدام كرده. سؤال اين است كه انصافا پرسپوليس از اين 2نفر 

چه خيري ديد كه االن بايد اينجوري گرفتار شود؟ واقعا مي ارزيد؟

چه خيري ديديد از اين 2نفر؟

جالل حســيني هميشــه اعتراض دارد؛ حاال به كي يا چي، خيلي 
فرقي نمي كند. مهم اين اســت كه او اعتراض داشته باشد. كاپيتان 
سرخپوشــان گفته: »همه از پرسپوليس اســتفاده كردند، غيراز 
بازيكنان و مربيان.« البته قبول داريم كه چسبيده هاي زيادي گرد 
اين تيم وجود دارند كه از آن سود مي برند و به شهرت مي رسند، اما 
خداوكيلي بازيكنان و مربيان ديگر چه استفاده اي بايد از پرسپوليس 
مي كردند كه نكردند؟ خب شما هم داريد بازي مي كنيد، محبوب 
هستيد، قراردادهاي چند ميلياردي داريد و اگر گران ترين تيم ايران 
نباشيد، جزو دو، سه تاي اول هستيد. )حاال بگذريم از سپاهان كه از 
نظر قلعه نويي هميشه پنجمين تيم پرهزينه بوده، هست و خواهد 
بود!( االن دقيق تر توضيح بده چه استفاده اي از پرسپوليس مدنظرت 

هست كه ما هم در جريان قرار بگيريم. 

ديگر قرار بود چه استفاده اي بكنيد؟

اين چند روز اگر اخبار را دنبال كرده باشيد، حتما به وفور شاهد حمايت 
بازيكنان و مربيان بازنشسته از طرح ممنوعيت حضور خارجي ها در 
پرسپوليس و اســتقالل بوده ايد. به قول شجاع خليل زاده وقتي در 
مورد چنين قانوني حرف مي زنيم، بايد يادمان باشــد برانكو تاريخ 
پرســپوليس را عوض كرد و 7جام براي اين تيــم آورد. با اين حال 
احساس مي كنيم خيلي از حاميان اين قانون، كساني هستند كه از 
خارجي ها به خاطر تنگ شدن جاي خودشان دل خوشي ندارند. مثال 
اگر حضور مربي خارجي هميشه ممنوع مي بود، شايد يكي مثل بيژن 
ذوالفقارنسب ديرتر از مربيگري بازنشسته مي شد يا امثال مرتضي 
كرماني مقدم شانس باالتري براي نشستن روي نيمكت تيم ها پيدا 
مي كردند. اين قبيل اظهارنظرها هم دقيقا شبيه موضع گيري تيم ها 
در مورد لغو يا برگزاري ليگ است كه هركس با توجه به جايگاه تيمش 

نظر مي دهد. راستي كه چقدر خوبيم ما! 

ويروس منفعت طلبي

نكته بازي

 فهميديد برانكو چرا رفت؟

2 سه شنبه 23 ارديبهشت 99  شماره 7940 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
 دستور نخست وزیر براي فوتبال
در انگلیس همه منتظر دستور روز دوشنبه بوريس جانسون نخست وزير براي ادامه قرنطینه و شرايط 
جديد بودند. جانسون اعالم كرد تا زماني كه واكسن يا داروي قطعي كوويد-19 ساخته نشده، از 
فوتبال با حضور تماشاگر خبري نخواهد بود.

رسول بهروش|  اين چند روز بحث دستمزد مديران ليگ برتري حسابي داغ 
شده است. نقطه شروع ماجرا هم افشاي ســندي بود كه نشان مي داد احمد 
سعادتمند، مديرعامل جديد استقالل براي خودش حقوق 15ميليون توماني 
تعيين كرده است. بعد از انتشار اين نامه، اطالعات ديگري در مورد ارقام دريافتي 
ساير مديران به انتشار رسيد. ســعادتمند مدعي شد مديرعامل قبلي يعني 
فتحي ماهي 25ميليون تومان مي گرفته؛ هرچند خود فتحي موضوع را تكذيب 
كرد. در مورد محمدحسن انصاري فرد هم از حقوق ماهي 15ميليون توماني 
حرف زده مي شد و حتي مي گفتند او بعد از استعفا حقوق 2 ماه پاياني سال را 
تحت عنوان مساعده برداشت كرده است. حاال اما يك روزنامه از دريافتي ماهي 
50ميليون توماني بعضي مديران در ديگر باشــگاه ها پرده برداشته؛ آيا كسي 
مي داند در فوتبال ايران چه خبر است؟ در مورد فضايي كه به وجود آمده، 3نكته 

قابل ذكر وجود دارد.
1  اينكه آيا واقعا مدير يك باشــگاه در فوتبال ايران بايــد ماهي 15، 25 يا 
50ميليون تومان دســتمزد بگيرد يا نه، يك بحث مســتقل است، اما برخي 
حمايت هايي كه از اين داستان مي شــود از نظر منطقي اشكال دارد. به عنوان 
مثال سعيد آذري، مديرعامل فوالد خوزستان گفته: »نمي شود يك بازيكن يا 

مربي 10ميليارد بگيرد و مديرعامل او فقط 5ميليون.« اين واقعا چه استداللي 
است؟ اينطوري كارمندان بانك هم بايد ماهي صدميليون دستمزد بگيرند، چون 
بعضي مشتريان آنها حساب هاي چندده ميلياردي دارند. آيا دستمزد نگهبان و 
نظافتچي و آبدارچي باشگاه را هم نسبت به رقم قرارداد بازيكنان لحاظ مي كنيد 
يا اين امتياز فقط مخصوص شماست؟ همه جاي دنيا فوتباليست ها قشر خاصي 
به شمار مي آيند كه صاحب يك هنر ويژه و كمياب هستند؛ بنابراين طبيعي است 
كه پول بيشتري دربياورند. مديران را اما بايد با رده خودشان مقايسه كرد؛ حاال 
اگر پاي يك مدير خاص و موفق با كارايي باال وسط باشد مي توان اغماض قائل 
شد، اما مثال درست است كه بگوييم چون پرسپوليس تيم گراني بوده، ايرج عرب 
هم به عنوان مديرعامل اين باشگاه بايد ماهي چندده ميليون دستمزد مي گرفت؟ 

بابت چي؟ به خاطر كدام هنر؟
2  جنجال حقوق هاي كالن براي مديران فوتبال ايران در حالي است كه اگر 
بين ميليون ها مخاطب اين حوزه فقط روي يك گزاره اجماع قطعي وجود داشته 
باشد، آن »ضعف مديريتي« اســت! همه ما از صبح تا شب ناالنيم كه هرچه 
مصيبت بر سر اين فوتبال مي آيد ناشي از ناكارآمدي مديران است، بعد درست 
در همين شرايط خبر دريافتي هاي چندده ميليوني آقايان داغ مي شود. با اين 
رنج چه بايد كرد؟ پول چه چيزي را مي گيريد شما؟ به عنوان نمونه جناب فتحي 
چه گلي به سر استقالل زده بود كه چنان دستمزدي به حسابش واريز مي شد؟ 
همينطور آقاي انصاري فرد كه براي باشگاه پرسپوليس طيف بزرگي از بدهي ها، 
از 3هزار دالر تا 600هزار دالر تراشيد و رفت. اين دستمزدها حق دوستان بوده 

واقعا؟ معاون سابق اســتقالل براي خودش قرارداد 200ميليوني بسته و تازه 
اجاره بهاي چندده ميليوني خانه اش را هم گردن باشگاه انداخته، بعد در تك تك 
ماموريت هاي محوله شكست خورده و رسوايي و آبروريزي به بار آورده. چرا بايد 

يكي مثل او چنين پولي بگيرد؟ بابت چي و از جيب كي؟
3  معموال جايي كه گردش پول باال وجود داشته باشد، توصيه مي شود كه به 
آدم ها دستمزد بيشتر بدهند تا آنها در مقابل وسوسه، لغزش و احتمال خطا 
ايمن شوند. اين حرف درستي است و مي شود فرض كرد مديران باشگاهي در 
ايران هم با همين فلسفه چنين دستمزدهايي مي گيرند. خب آيا واقعا اين ايده 
در فوتبال كشورمان موفق بوده؟ يعني ما االن اينجا دزدي و دست كجي نداريم؟ 
يعني مديري نداريم كه بازيكن بنجل خارجي جذب كند و درصدش را بردارد 
يا با اسپانسر ضعيف تر قرارداد ببندد و پورسانت بگيرد؟ از اين نمونه ها كه وافر 

است، پس خاصيت دستمزدهاي پر از صفر آقايان چيست؟ 
4  متأسفانه آفتي به جان فرهنگ ما افتاده كه اسمش فرصت طلبي، رسمش 
تيغيدن و كندن و كليدواژه اش »خودمان را ببنديم« است. بر اين اساس خيلي 
از ما اگر به موقعيتي دست پيدا كنيم كه در آن امكان مالي خوبي وجود داشته 
باشد، سعي مي كنيم حداكثر بهره برداري را داشته باشيم؛ فارغ از اينكه چقدر 
از اين برداشت حق ماست و در ازاي آن چه به دست مي آوريم، چقدر كارايي و 
بهره وري داريم. داســتان برخي مديران نجومي بگير فوتبال ايران هم همين 
است. از فدراسيون تا باشگاه ها، سفره اي پهن بوده، آمده اند دورش نشسته اند 

و لقمه برمي دارند.

  سفره پهن است، خودتان را ببنديد
  4نكته در مورد مديران نجومي بگیر فوتبال ايران

   نشانه هاي آماتوريسم در فوتبال ايران
ممنوعيت حضور بازيكنان و مربيان خارجي در پرسپوليس 
و استقالل، فرياد آشكار بي پولي و البته بي كفايتي در فوتبال 
ايران است؛ بي پولي به خاطر افزايش روزافزون قيمت ارز و به 
صرفه نبودن خريد خارجي ها و بي كفايتي هم به اين دليل 
كه مديران ايراني در اين ســال ها معموال بيشترين هزينه 
را صرف خريــد ضعيف ترين و بدتريــن بازيكنان خارجي 
كرده اند. هر چه هست اين تصميم به صورت ناگهاني گرفته 
نشده و از مدت ها قبل زمزمه اش به گوش مي رسيد. وقتي 
مي گوييم مدت ها قبل، مشخصا اشاره مان به 14 ماه پيش 
است كه برانكو ايوانكوويچ، ســرمربي وقت پرسپوليس از 
آماتور شدن قريب الوقوع فوتبال ايران سخن گفت. آيا غيراز 
اين است كه يكي از نشانه هاي آماتوريسم، مي تواند همين 

ممنوع كردن جذب بازيكن از ساير كشورها باشد؟
بخش زيادي از دوران حضــور برانكو در پرســپوليس به 
ماجراجويي هاي آسيايي او گذشت. يكي از چيزهايي كه در 

اين بين مكررا از زبان پروفسور مي شنيديم، تأكيد او روي 
سرنوشت ساز بودن بازيكنان خارجي بود. او بارها تكرار كرد 
كه بدون بازيكن خوب خارجي نمي شود قهرمان آسيا شد 
و تيم هايي مثل السد و الهالل يا شرق آسيايي ها به همين 
دليل نســبت به نمايندگان ايران در اولويت هستند. حاال 
كاري نداريم به اينكه خريدهــاي خارجي خود برانكو هم 
معموال خيلي چنگي به دل نمي زد، اما اصل حرف او درست 
بود. امروز هم رسيده ايم به نقطه اي كه حتي همان بازيكنان 
متوســط و 400، 500هزار دالري خارجي حق حضور در 
پرسپوليس و استقالل را ندارند. گابريل كالدرون به عنوان 
خلف برانكو، تنها يك ليســت نقل وانتقاالتي به باشــگاه 
پرسپوليس داد كه در آن نام هيچ بازيكن خارجي درج نشده 
بود. اينها مربيان باهوشي بودند كه مي دانستند چه اتفاقاتي 
در حال وقوع است. حاال شايد بهتر بشود فهميد چرا برانكو 

امپراتوري اش را در اوج رها كرد و رفت.



   دوباره به عنوان نامزد بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شدي. 
منتظر اين اتفاق بودي؟ 

واقعا خيلي از اين بابت خوشحالم. اين براي سومين بار است كه اين اتفاق رخ 
مي دهد. سال اول نام من در دقيقه90 خط خورد، سال قبل هم به مراسم رفتم و 
انتخاب نشدم و حاال اميدوارم اين اتفاق باالخره برايم رخ بدهد. البته شايد امسال 

به مراسم نروم اما جايزه بگيرم.
  البته امسال با توجه به اينكه هيچ تورنمنتي برگزار نشده 

مي تواني شانس زيادي داشته باشي.
قطعا همينطور است. امسال هيچ تورنمنت بين المللي برگزار نشده و فعال همه  چيز 
تعطيل است. اگر بتوانم با پرسپوليس قهرمان ليگ شوم و در آسيا هم بدرخشم 

شانس زيادي براي تصاحب اين عنوان دارم.
  پس براي خودت شانس زيادي قائل هستي؟ 

بله حتما. چرا نبايد شانسي براي خودم قائل باشم. امسال ديگر حق من است كه 
بهترين بازيكن آسيا شوم. اين عنوان را در كارنامه ام كم دارم. من با پرسپوليس 

به تمام افتخارات رسيده ام و اميدوارم كه بتوانم اين عنوان را هم كسب كنم.
  2 بار نامزدشدن براي عنوان بهترين بازيكن سال آسيا بايد 

خيلي هيجان انگيز باشد.
واقعا وقتي اين خبر را شنيدم از خوشحالي نتوانستم تا صبح بخوابم. فكر نمي كنم 

هيچ بازيكني در ايران 2بار نامزد بهترين بازيكن آسيا شده باشد.
  البته علي كريمي هم 2بار نامزد شد كه يك بار آن را به عنوان 

بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شد.
نمي دانستم علي كريمي هم 2بار كانديداي بازيكن سال آسيا شده است. واقعا 
خوشحالم كه مانند او 2بار انتخاب شده ام و اميدوارم من هم اين جايزه را كسب 

كنم.
  البته در صورت رفتن به ليگ بلژيك شانس كمي پيدا خواهي 

كرد.
اگر ليگ بلژيك به خاطر كرونا تعطيل شود از آنها اجازه مي گيرم كه تا پايان فصل 
در ليگ ايران و ليگ قهرمانان براي پرسپوليس بازي كنم. در اين صورت شانس 

خوبي براي عنوان بهترين بازيكن آسيا پيدا مي كنم.
 چه زماني قرار است راهي بلژيك شوي؟ 

هنوز پرواز به كشور بلژيك ممنوع است و در نخستين فرصت كه پرواز انجام 
شود، راهي آنجا مي شوم.

   براي بازي كردن در يك كشور اروپايي با كسي مشورت هم 
كرده اي؟ 

هنوز نه اما مي خواهم با وحيد هاشميان و مهدوي كيا مشورت كنم. چون با وجود 
قرارداد 4ساله نمي خواهم بيشتر از 6ماه در بلژيك بازي كنم و مي خواهم زودتر 
راهي ليگ معتبري شوم. مطمئن باشيد من را بيشتر از 6ماه در ليگ بلژيك 

نمي بينيد. جالب است كه براي شما از اتفاق جالبي صحبت كنم.
 چه اتفاقي؟ 

واقعيت اين است كه روز گذشته كلوديو براوو حدود يك ساعت با من صحبت كرد.
   منظورت دروازه بان سابق بارسلوناست؟ 

بله، براوو گفت كه اخبار من را بعد از گرفتن پنالتي رونالدو دنبال مي كند. گفت 
من بهترين دروازه بان آسيا هستم و مي توانم دروازه بان بزرگي شوم.

   نصيحتي هم براي حضور در اروپا به تو داشت؟ 
بله، گفت براي رسيدن به تيم هاي بزرگ اروپايي بايد سخت تالش كنم و به من 

قول داد كه براي حضور در ليگ هاي بزرگ دنيا كمكم كند.
  پرتاب دست تو هم دوباره اين روزها سوژه رسانه هاي خارجي 

شده است.
بله، اما هنوز نمي دانند من چه قدرتي دارم و مي خواهم در ليگ بلژيك نشان دهم 

كه چقدر مي توانم پرتاب كنم.

روزنامه اسپانيايي دياريو د ناوارا روز گذشته 
در گزارشــي به اين موضوع اشاره كرد كه 
جواد نكونام، بازيكن پيشــين اوساســونا 
رؤياي مربيگــري در اين تيــم را دارد. اين 
روزنامه با انتشــار مصاحبــه نكونام چنين 
تيتري را انتخاب كــرد: »نكونام مي خواهد 
به اوساسونا بازگردد«. نكونام كه در دوران 
بازيگري اش هم فوتباليســت بلندپروازي 
بود، دربــاره اينكه حضورش در اوساســونا 
به عنوان مربي غيرمنتظره است، مي گويد: 
»خير، غيرمنتظره نيست. اگر خوب كار كنم 
و خوب نتيجه بگيرم، قطعا روزي مي توانم 

مربي اوساسونا شوم و آنجا مربيگري كنم. 
بقيه اش به كار و تالش خودم بستگي دارد. 
مردم آنجا هميشه به من لطف دارند و مثل 
خيلي از مربيان خارجي مي توانم كار كنم. 
اگر لياقتش را داشته باشم و به اندازه كافي 
كار كنم، قطعا مي توانم سرمربي اوساسونا 

شوم.«
سرمربي فعلي فوالد خوزستان درباره حضور 
يك ايراني روي نيمكت تيم اسپانيايي اين 
مثال را زده است: »آنجا به اين كاري ندارند 
كه شما اهل كدام كشور هســتيد. ما يك 
مربي داشــتيم كه اهل كشور لهستان بود، 

در اوساسونا بازي كرده بود و بازيكن خوبي 
هم بود و بعدها مربي اين تيم شد. آنجا مردم 
فقط به نتيجه كار دارند. تيمشان را دوست 
دارند و مي خواهند موفق باشد و حمايتش 
مي كنند. مربي هركسي باشد، به او احترام 
مي گذارند. شايد در ايران اينگونه باشد كه 
مخالفت شود اما آنجا اينگونه نيست. آنجا 
براي انتخاب يك مربي تمام جوانب را درنظر 
گرفته و بعد او را انتخاب مي كنند. خداراشكر 
مردم آنجا من را دوست دارند و اگر لياقتش 

را داشته باشم، اين اتفاق مي افتد.«
نكونام در حالي اين گفت وگو را انجام داده 
كه هم اكنون هدايت فوالد را بر عهده دارد. 
شايد براي خيلي ها حضور جواد روي نيمكت 
اوساسونا قابل باور نباشــد ولي جاه طلبي 

نكونام در حدي است كه او يك روز خودش را 
روي نيمكت اين تيم اسپانيايي ببيند. البته 
سعيد آذري، مديرعامل فوالد روز گذشته 
در مصاحبه اي تأكيد كرد كــه مذاكرات با 
نكونام براي تمديد قرارداد مثبت بوده و اين 
مربي قرار است فصل بعد هم در اهواز بماند. 
شــايد كارنامه نكونام بايد با موفقيت هاي 
بيشتري همراه شود تا او بتواند مربيگري در 
اروپا را هم تجربه كند. او در دوران بازيگري 
به خيلي از هدف هايش رســيد و حاال بايد 
ديد در دوران مربيگري چه سرنوشــتي در 
انتظارش خواهد بود. البته اينكه يك مربي 
ايراني در الليگا مربيگري كند، آسان نيست 
ولي نكونام اين كار سخت را به عنوان يكي از 

هدف هايش درنظر گرفته است.

  جواد نكونام؛  فوالد يا اوساسونا؟

  وضعيت نابسامان پرتابگران در بالروس
حســين رســولي و بهنام شــيري، 2 پرتابگر 
ديسك ايران هستند كه بهمن ماه 98و در دوره 
سرپرســتي ايرج عرب به اردوي بالروس اعزام 
شــدند. هدف از اين اردو، آماده ســازي اين دو 
ورزشكار براي كسب ســهميه المپيك از طريق 
رنكينگ يا ركورد ورودي بود. با شــيوع ويروس 
كرونا و لغو پروازهاي بين المللي، امكان بازگشت 
اين ورزشكاران فراهم نشد؛ در نتيجه اردوي آنها 
تا پايان ارديبهشت ماه تمديد شد. اين ورزشكاران 
از وضعيت مالي و اســكان خود انتقاد داشتند و 
خواستار رسيدگي به اين مشكالت شدند. مهدي 
مبيني، سرپرست فدراسيون دووميداني پيش از 
اين اعالم كرده بود كــه بارها پيگير وضعيت اين 
ورزشكاران شده و به طور مدوام با سفارت ايران 
در بالروس و فدراسيون دووميداني اين كشور در 

ارتباط است.
   چين ميزبان واليبال باشگاه هاي جهان شد

اخباري مبنــي بــر ميزباني مســابقات واليبال 
قهرمانــي باشــگاه هاي جهان توســط چيني ها 
به گوش مي رســيد كه »آلبينو ماساچســي«، 
نايب رئيس باشــگاه لوبه چيويتانووا ايتاليا آن را 
تأييد كرد. نايب رئيس باشــگاه لوبــه در اين باره 
گفت: »مســابقات باشــگاه هاي جهان با حضور 
8تيم برگزار خواهد شــد. ميزباني چين براي ما 
كم هزينه تر و در مقابل جوايز بيشتر خواهد بود.«

  برچيدن ديوار صخره نوردي به خاطر كشتي
جلسه روساي فدراسيون  كشتي و كوهنوردي با 
حضور مسئوالن شركت توسعه و نگهداري اماكن 
ورزشي و مدير مجموعه ورزشي شهيد شيرودي 
برگزار شد. در اين جلسه در مورد برداشتن ديوار 
صخره نوردي كه موجب مسدود شدن پنجره هاي 
ســالن كشــتي توفيق جهانبخت و متعاقب آن 
نم دار شــدن و تخريب ديوارها و كف ســالن و 
مستهلك شدن اين سالن قديمي شده بود، بحث 
و تبادل نظر شــد. با توجه به پيگيري هاي مكرر 
فدراسيون كشــتي در نهايت مقرر شد به دليل 
اينكه فدراسيون كشتي بازسازي و نوسازي كامل 
اين سالن را در دســتور كار دارد، فضاي ديگري 
نيز در اختيار فدراســيون كوهنوردي قرار گيرد 
و تا پايان شهريورماه تجهيز و تعمير انجام شود. 
به طوري كه ديوار صخره نوردي جمع آوري شود 
تا مجددا پنجره هاي سالن توفيق جهانبخت پس 
از 12سال باز شده و تهويه هواي مناسب در آن 

صورت گيرد.

 منهاي فوتبال

كريمي: براي روزهاي سخت آماده شده ام
 زماني كه رسما اعالم شــد بازي هاي المپيك يك سال به تعويق افتاده، 
عليرضا كريمي دارنده 2مدال برنز و يك نقره جهان، تصميم گرفت پايش 
را كه در ليگ مصدوم شده بود به تيغ جراحان بسپارد. حدودا 3هفته از 
عمل كريمي گذشته است. او درباره شرايط بعد عملش به همشهري گفت: 
»اول اصال قرار نبود عمل كنم. آن زمان كه رباط پايم پاره شــد، حدودا 
4 ماه تا المپيك زمان باقي مانده بود، براي همين نمي خواستم المپيك 
را از دست بدهم و جراحي در كار نبود. وقتي فهميدم المپيك يك سال 
عقب افتاده فرصت خوبي بود تا پايــم را جراحي كنم. با آن وضعيتي كه 
داشتم معلوم نبود پايم تا المپيك دوام بياورد و زير فشار خالي نكند. در 
نهايت دكتركيهاني پايم را عمل كرد و حاال هم دوران نقاهت را پشت سر 
مي گذارم. فيزيوتراپي را در همين كرج كه زندگي مي كنيم شروع كرده ام 
و براي معاينه پايم به تهران مي آيم.« كريمي در پاســخ به اين سؤال كه 
تمريناتش را چه زماني آغاز مي كند، گفت: »دكتر گفته 6ماه بعد از عمل 
مي توانم دوباره تمرين كشتي داشته باشم. البته دكتركيهاني در آخرين 
معاينه اي كه داشت، گفت احتمال دارد زودتر هم بتوانم روي تشك كشتي 
بروم. براي رفتن روي تشك عجله ندارم، دوست دارم پايم كامال مداوا شود 
تا ديگر زير فشار تمرينات اذيتم نكند. هم اكنون هم تمرينات باالتنه را 
انجام مي دهم؛ به پايم فشــار نمي آورم، ولي بدون تحرك هم نيستم.« 
دارنده مدال طالي بازي هاي آسيايي جاكارتا درباره حريفان داخلي اش 
كه براي رسيدن به دوبنده تيم ملي بايد با آنها مبارزه كند گفت: »مدال 

المپيك سقف آرزوهاي يك ورزشكار است. همه دوست 
دارند اين مدال را كسب كنند. براي رسيدن به مدال 
المپيك هم اول بايد دوبنده تيم ملي را به دست بياوري، 

به خاطر همين، هميشه رقابت پيش از بازي هاي 
المپيك سخت اســت. من براي اين روزهاي 

سخت دارم خودم را آماده مي كنم، پايم را 
هم عمل كردم كه بتوانم در مسير المپيك 
بهتر خودم را آماده كنم.« محمدحسين 

محمديان، مجتبي گليج و علي شــعباني 
رقباي داخلي كريمي هستند كه براي رسيدن 

به دوبنده تيم ملي بايد با يكديگر رقابت كنند.

پول اسپري ما را بدهيد
2 مخترع اســپري هاي محو شونده كه توســط داوران در فوتبال 
استفاده مي شود به نام هاي پابلو سيلوا و هاينه آلمانيه از اينفانتينو 
شكايت حقوقي كردند. آنها مدعي اند كه با سپ بالتر براي دريافت 
40ميليون يورو به توافق رسيده بودند كه رئيس سابق فيفا به دليل 
فســاد بركنار شــد و حاال اينفانتينو بايد به اين 2مخترع غرامت 

بپردازد.

گفت وگو

جهان
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 تمرین بدون فاصله گذاري اجتماعی

 تســت مثبت 2بازيكن دينامو درســدن باعث نشــده در برنامه ازســر گيري رقابت هاي بوندس ليگا
 و بوندس ليگا 2 تغييري ايجاد شود؛ حداقل تا ديروز. بازيكنان بايرن مونيخ ديروز براي نخستين بار بدون رعايت 

فاصله گذاري اجتماعي در كنار هم به صورت گروهي تمرين كردند. بازي ها از شنبه آغاز مي شود.

 حميدرضا علي پور|   دروازه بان 
اول پرسپوليس و تيم ملي 
حــاال منتظر اســت كه 
هرچه زودتر شرايط سفر 
به كشــور بلژيك فراهم 
شود تا بتواند در تمرينات 
تيم جديد خــود حاضر 
شود. عليرضا بيرانوند كه 
به تازگي در بين نامزدهاي 
انتخاب بهتريــن بازيكن 
سال آسيا قرار گرفته است، 
در مصاحبه با همشهري از 
گفت وگويش با كلوديو براوو 
دروازه بان سابق بارسلونا 
و منچسترسيتي خبر داد. 
صحبت هــاي او را درباره 
اتفاقات جالــب اين روزها 

بخوانيد.

  بيرانوند: بيشتر از 6ماه  
در بلژيك نمي مانم 
كلوديو براوو به من گفت بهترين دروازه بان آسيا 
هستم  و مي توانم دروازه بان بزرگي شوم 



سحر عمادي: به خاطر قهرماني، پاورليفتينگ را 
انتخاب كردم

سحر عمادي از ورزشكاران پاورليفتينگ است، از پيشروان اين رشته . او 
مي گويد در شرايطي كه هيچ زني در اين رشته فعال نبوده و مربي زني هم 
وجود نداشته، كار را شروع كرده: »يكي از مربيان مرد ادعا كرد كه مربي 
زنان است و خودش پاورليفتينگ زنان را راه اندازي كرده است. در تلگرام 
تبليغاتش را ديدم و رفتم كه تست بدهم ولي ماندگار شدم. خيلي از زنان 
بعدها به خاطر مشكالتي كه پيش آمد از پيش اين مربي رفتند اما مربيان 
ديگر شروع به كار كردند. من پيش آقاي صامد قريشي رفتم كه نمايندگي 
چند تا سبك را از اتحاديه جهاني داشــت. 3 سال مسئول كميته زنان 
بودم و چند دوره هم در سالن هايي كه اجاره مي كرديم براي زنان مسابقه 
گذاشتيم. 2 بار هم به گرجستان و اوكراين تيم اعزام كرديم. من خودم در 
مسابقات ديگري كه در گرجستان و آذربايجان برگزار شد، طال گرفتم.« 
عمادي شــناگر بوده اما بعدها به ســمت پاورليفتينگ آمده: »در شنا 
ورزشكاران مورد توجه قرار نمي گيرند. من ورزشكار بودم و دوست داشتم 
قهرماني داشته باشم، دلم مي خواست پرچم كشورم روي شانه هايم باشد. 
به خاطر همين اين رشته را انتخاب كردم، چون مي شود با حجاب مسابقه 
داد.خيلي از زنان براي اينكه بتوانند فعاليت بيشــتري داشته باشند و 
تالش آنها در فضاي ورزشي و قهرماني ديده شود، سمت اين رشته آمدند. 
زنان در شرايط فعلي دوست دارند فعاليت هاي ورزشي  و موفقيت هايشان 
ديده شود، چه زناني كه در ورزش قهرماني كار مي كنند چه آنهايي كه 
زندگي عادي دارند.« عمادي به خاطر فشارهاي اجتماعي و قضاوت هايي 

كه جامعه از او و رشته اش داشته، ترجيح داده اين رشته را كنار بگذارد.

مجوز بدهند تا زيرزميني كار نشود
زهره مرزوقي، نايب رئيس فدراسيون از سال1396 به دنبال راه اندازي رشته 
پاورليفتينگ زنان است، اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. او در گفت وگو با 

همشهري مسائل بيشتري را درباره اين رشته مطرح مي كند: 
چند سالي است كه فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام 
دنبال راه اندازي رشته پاورليفتينگ زنان است، اما به نتيجه نمي رسد.

فدراسيون، رشته هاي مختلف دارد اما بيشــتر مردان هستند كه زيرنظر 
فدراسيون كار مي كنند ما براي اينكه زنان را هم فعال كنيم، از سال1395 
رشــته مچ اندازي زنان را راه اندازي كرديم. 3 دوره هم مسابقات قهرماني 
كشور برگزار شد. بعد از آن براي رشــته فيتنس هم مجوز گرفتيم و قرار 
بود امسال مسابقات قهرماني كشور برگزار شــود كه فعال كرونا اجازه اين 
كار را به ما نداده است.در پاورليفتينگ هم زنان پتانسيل و عالقه اي زيادي 
دارند، اما هنوز نتوانسته ايم اين رشته را راه بيندازيم. وزارت ورزش مجوزي 

نداده است.
شما و فدراسيون از سال1396 درخواست داده ايد، در اين 

مدت پيگير بوديد كه به جواب برسيد؟
بله. خيلي زياد. سال96 زماني كه فريبا محمديان، معاونت زنان را داشت، 
فدراسيون نامه زد. توجهي به اين نامه و درخواست ما نشد. در دوره اي كه 
زهرا موسوي، سرپرست معاونت شــد، كپي درخواست را براي ايشان هم 
فرستاديم و به نتيجه اي نرسيديم. بهمن98 دوباره كپي اين نامه را به مهين 

فرهادي زاد كه هم اكنون معاون وزير هستند، فرستاديم.
فرهادي زاد هم توجهي نكرد؟

اتفاقا ايشان تنها كسي بودند كه جواب دادند. گفتند لباس طراحي كنيد. ما 
هم لباس را طراحي كرديم و خبر داديم كه لباس آماده است.

گفتيم اگر وزارتخانه اجازه مي دهد از لباس رونمايي شــود و بقيه كارها را 
هم انجام بدهيم تا اين رشته فعاليتش را شروع كند. از بهمن منتظر جواب 

هستيم ولي هنوز خبري نشده.
شايد وزارتخانه مخالف فعاليت زنان در اين رشته است؟

اگر مخالف است، اعالم كند كه نه نمي شود.
براي راه اندازي فيتنس و مچ اندازي هم به مشكل خورديد؟

نه اصال. لباس مچ اندازي را خودم طراحي كردم.
در طراحي لباس تخصص داريد؟

بله. دارم. خياطي را خوب بلدم، ورزشي ام هستم و به خاطر همين توانستم 
لباس مناسب طراحي كنم. با آن لباس موافقت شد و كارمان را زود شروع 
كرديم. فيتنس هم كه لباس خاصي نمي خواهد چون مسابقات داخلي است 

با هر لباسي مي شود اين ورزش را انجام داد.
لباس پاورليفتينگ را چطور، باز خود شما طراحش بوديد؟

طرح اوليه اش را من دادم اما از يك طراح خوشفكر هم كمك گرفتيم، لباس 
طراحي و دوخته شد. االن در گاوصندوق فدراسيون است.

نمي شود لباس را ديد؟
نه. تا زماني كه مجوز صادر نشود، از لباس رونمايي نمي شود. ما حتي اجازه 
نداريم از رنگ و مدلش صحبت كنيم. لباس پاورليفتينگ نبايد گشــاد يا 
تنگ باشد. ما لباسي طراحي كرده ايم كه هم بشود در مسابقات داخلي از آن 

استفاده كرد و هم در مسابقات خارجي.
شما مي گوييد زنان عالقه مند به پاورليفتينگ زياد است، 
آماري از تعداد اين عالقه مندان داريد؟ به نظر مي رسد تعداد محدودي 

از زنان به اين رشته عالقه داشته باشند.
 در همين فضاي مجازي خيلي از آنها را مي بينم كه كار مي كنند. اگر رشته 
راه اندازي بشود تعداد عالقه مندان بيشتر مشخص مي شود. وقتي مچ اندازي 
راه افتاد، كسي فكر نمي كرد زنان خيلي به اين رشته عالقه داشته باشند. اما 

در مسابقاتي كه سال پيش در گيالن برگزار شد، 250نفر مسابقه دادند. در 
واليبال مسابقه كشوري مي گذارند اين همه آدم شركت نمي كند.

 شايد نظر وزارت ورزش اين اســت كه پاورليفتينگ به زنان آسيب 
مي زند و به خاطر همين تمايلي به دادن مجوز ندارد؟

نه. اصال اينجور نيست. اگر آسيب ديدگي هســت، چرا براي وزنه برداري 
مجوز دادند. 

گفته مي شــود شــما به خاطر عكس هايي هــم كه از 
پاورليفتينگ زنان در فضاي مجازي منتشر شده، بازخواست شده ايد؟

بله. وزارت ورزش من را خواست كه چرا اين عكس ها هست، من هم گفتم 
وقتي من براي اين رشــته مجوز ندارم، كارهايي هم كه مي شود زيرنظر 
فدراسيون و هيأت ها نيســت. من اطالعي از اين افراد ندارم، نمي دانم كي 

هستند و كجا كار مي كنند.
هيأت ها و باشگاه ها هم درخواســت راه اندازي را دارند و 

منتظرند فدراسيون مجوز بگيرد يا آنها كار خودشان را مي كنند؟
در مجمع عمومي فدراســيون كه زمستان98 برگزار شــد، نمايندگان 
31اســتان حضور داشــتند. همه آنهــا داد و بيداد مي كردنــد كه چرا 

پاورليفتينگ زنان راه اندازي نمي شود. در آن جلسه دكتر احمدي، معاون 
فرهنگي وزارت ورزش وكيكاووس سعيدي نماينده كميته ملي المپيك بود 

كه در حضور آنها همه درخواست راه اندازي اين رشته را داشتند.
ولي قبول داريد كه بدون مجوز همه دارند كارشــان را 

مي كنند؟
بله. هيأت ها هم نگران همين كارهاي زيرزميني هستند. ما به آنهايي كه 
دارند كار مي كنند، مي گوييم كار نكنيد و به مســابقات اعزام نشــويد اما 
آنها كه تابع نظر ما نيستند. تاريخ نخستين نامه اي كه ما به وزارت ورزش 

داديم، 26تير96 بود. ما از اين تاريخ براي ساماندهي پاورليفتينگ زنان و 
اين فعاليت هاي غيرقانوني كه مي شــود، درخواست داديم ولي به جوابي 
نرسيديم. من 2 ماه فقط درگير طراحي لباس بودم. همانطور كه وزنه برداري، 
كشتي و ديگر رشته ها راه افتاد بهتر است اجازه بدهند اين رشته هم با مجوز 

قانوني كار كند نه زيرزميني.
فرهادي زاد: نظر وزارت ورزش »نه« نيست

مهين فرهادي زاد، معاون وزارت ورزش در امور زنان مخالفتي براي راه اندازي 
پاورليفتينگ زنان نمي بيند: »ما دنبال اين نيســتيم كــه خارج از مباني 
تربيت بدني عمل كنيم. اما اينطور هم نيست كه چيزي را به زنان تحميل 

كنيم و فقط نه بگوييم و اجازه ندهيم در رشته اي فعاليت كنند.«
قبل از اينكه رشته اي راه اندازي شود، گروهي از كارشناسان و متخصصان 
بايد نظر بدهند. فرهادي زاد پيگير برگزاري جلسه است: »ما تنهايي نظر 
نمي دهيم. شــورايي از متخصصان تصميم مي گيرند. اين شورا پزشك، 
فيزيولوژيست و... دارد. بايد ببينيم اين رشته به زنان آسيب مي زند يا نه. 
البته زنان وزنه برداري هم كار مي كنند و به نظر نمي رســد مشكلي باشد. 
وزنه برداري سنگين تر از پاورليفتينگ اســت.« موضوع اين است كه چرا 
قبل از اين بررســي ها و نظر نهايي، از فدراسيون خواســته شده تا لباس 
طراحي كنند: »در اين جلسه لباسي هم كه ورزشكاران استفاده مي كنند، 
مورد بررسي قرار مي گيرد.« بي جواب گذاشتن درخواست هاي فدراسيون 
در 4سال گذشته، اين شائبه را ايجاد كرده اســت كه شايد وزارت ورزش 
چندان موافق پاورليفتينگ زنان نيست. فرهادي زاد اين موضوع را قبول 
ندارد: »نه اصال اينطور نيست. نمي دانم قبال چه صحبت هايي شده ولي من 
پيگير بودم كه اين موضوع به نتيجه برسد و اينطور نبود كه فدراسيون را 
سردرگم بگذاريم. به هرحال بيش از 2 ماه است كه ما درگير كرونا هستيم و 
در جلسه اي كه براي بررسي اين درخواست بايد برگزار شود، حدود 20نفر 
مي نشينند. در اين شرايط نگران بوديم كه اين جلسه را برگزار كنيم يا نه.« 
فرهادي زاد معتقد است كه بايد به نيازي كه هست پاسخ داده شود: »بايد 
پاسخگوي عالقه زناني باشيم كه تمايل دارند در اين رشته فعاليت كنند.«
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ديروز قبل از انتشــار اين گزارش، مرزوقي خبــر داد كه از دفتر 
فرهادي زاد با او تمــاس گرفته اند تا براي برگزاري جلســه  با او 
هماهنگي هاي الزم را انجام دهند. قرار اســت امروز يا فردا اين 

جلسه برگزار و شرايط راه اندازي پاورليفتينگ زنان بررسي شود.

بااينكهزنانازمسابقاتبينالملليمدالدارندامامجوزراهاندازياينرشتهصادرنميشود
گفتهميشودپروندههايشكايتيكهبهوزارتورزشرسيده،آنهارابرايدادنمجوزدچارترديدكردهاست

پاورليفتينگ؛ ورود زنان ممنوع
ليلي خرسند

خبر نگار

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، از 4سال پيش دنبال راه اندازي 
رشته پاورليفتينگ زنان است؛ درســت از همان سالي كه نخستين 
زن در نخستين مســابقه برون مرزي اين رشته نخستين مدال طال را 
گرفت. در اين مدت فدراسيون به نتيجه اي نرسيد، اما به تعداد زناني 
كه پاورليفتينگ كار مي كنند اضافه تر شد. حاال فدراسيون با 2معضل 
روبه روست: 1- زناني كه غيرقانوني در اين رشته فعال هستند و هر روز 
عكس هاي متفاوتي از آنها در فضاي مجازي منتشر مي شود و 2- مجوز 
راه اندازي اين رشته كه وزارت ورزش بايد صادر كند و نمي كند. به نظر 
مي رسد مســئوالن ورزش براي راه اندازي پاورليفتينگ زنان ترديد 
دارند. گفته مي شود دليل اين ممنوعيت و مخالفت براي صدور مجوز 
پرونده هاي پرتعدادي است كه به وزارت ورزش رسيده؛ پرونده هاي 
شكايت زنان از مربيان مرد در پاورليفتينگ. در اين رشته چون از قبل 
زني فعال نبوده، مربيان مرد، آموزش زنان را به دست گرفته اند و بعضي 
از اين مربيان مشكالتي را براي زنان ايجاد كرده اند كه منجر به شكايت 
شده است. تعداد باالي اين شكايت ها بعضي از زنان را مطمئن كرده است 
كه وزارت ورزش حاضر نمي شود براي اين رشته مجوزي صادر كند. البته 
نظر بعضي ها اين است كه اگر در اين رشته هم مثل كشتي و وزنه برداري 
از ابتدا مجوز صادر مي شد شــايد در اين حد مشكل پيش نمي آمد. 
با اينكه پاورليفتينگ مجوزي ندارد، اما چند ســالي است كه نفرات 
مختلف به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند. حتي مدال هايي هم 
گرفته اند. فدراسيون بارها اعالم كرده است كه مخالف اين اعزام هاست 
و مسئوليتي در اين مورد ندارد، اما آخرين خبري كه از آخرين مسابقه 
پاورليفتينگ زنان در ايران منتشر شــده، خبر برگزاري مسابقات 
قهرماني كشور است كه با حضور 120زن دي ماه سال گذشته در تهران 
برپا شــد. قرني مصطفي پور، رئيس اداره كل ورزش و جوانان مهاباد 
زنان ايرانی وزنه برداری را آغاز كرده اند، زنان منتظرند تازه مجوز رشته پاورليفتينگ هم برای آنها صادر شود.   عكس: ايرنا28دي، پيش تر در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا اين خبر را تأييد كرده بود.
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مجلس در 3هفته كاري 
اخيرش تقريبــا هر روز با مجلس

يك مصوبــه بــه حوزه 
نظارتي شوراي نگهبان ورود كرده است؛ 
ورودي كه موجي از واكنش ها را از سوي 
شــوراي نگهبان به ارمغان آورده است، 
اگرچه در نهايت هم اين شوراي نگهبان 
اســت كــه مصوبــات دقيقــه نودي 
مجلس دهمي ها عليه خود را تأييد يا رد 
خواهد كــرد و مجلس دهمي ها فرصتي 
براي دفاع از مصوبات اخيرشان نخواهند 
داشــت؛ بعيد به نظر مي رســد مجلس 
مصوبــات  پيگيــر  هــم  يازدهــم 
مجلس دهمي هــا شــود امــا صراحت 
مجلس دهمي ها در بيان نقدهايشان از 
شــوراي نگهبان فصل جديــدي را در 
تعامالت بهارستان و شوراي نگهبان رقم 
زده است و به طرح موضوعاتي، وجهات 
قانوني و رســمي داده كه تا پيش از اين 
منطقه ممنوعه بهارستاني ها محسوب 

مي شد.
پس از ورود جنجالي 2هفته گذشــته 
مجلس بــه ســبك نظارتــي و احراز 
صالحيت كانديداها از ســوي شوراي 
نگهبان و »ايجاد حــق قانوني پيگيري 
قضايي بــراي ردصالحيت شــدگان«، 
»حــذف مرجعيــت گزارش هــاي 
مردمي در بحث احــراز صالحيت ها« و 
»محدود كردن التزام به اســالم و نظام 
جمهوري اسالمي از طريق اظهار كالمي 
كانديداها«، حاال ديــروز نمايندگان با 
اكثريت آرا در مصوبــه اي مقرر كردند: 
»عــزل حقوقدانان شــوراي نگهبان از 

سوي مجلس امكان پذير  شود«.
 ايــن در حالي بــود كه تا پيــش از اين 
نماينــدگان در ابــراز مخالفتشــان با 
رزومــه حقوقدانــان در مواقــع رأي 
اعتماد هــم در لفافه ســخن مي گفتند 
و عزمــي بــراي بــه چالش كشــيدن 
روند عملكــردي حقوقدانان شــوراي 
 نگهبــان در مجلــس وجود نداشــت.
حاال امــا مجلســي ها در لــواي طرح 
كميسيون آيين نامه داخلي براي »اصالح 
آيين نامه داخلي مجلــس  درخصوص 
انتخــاب حقوقدانان شــوراي نگهبان« 
مصوب كردند: »مجلــس ناظر عملكرد 
حقوقدان هاي شــوراي نگهبان شود و 

قدرت عزل آنها را بعــد از رأي اعتماد به 
آنها داشته باشد«. 

به گزارش همشــهري، ايــن ورود قابل 
تامل مجلس به حوزه عملكردي شوراي 
نگهبان در جريان بررسي جزئيات طرح 
اصالح قانون آيين نامــه داخلي مجلس 
به پيشنهاد محمدجواد فتحي، نماينده 
تهران صورت گرفت. براساس پيشنهاد 
فتحي، حقوقدانــان شــوراي نگهبان 
مشمول ماده 24 آيين نامه داخلي مجلس 

و تبصره هاي آن مي شوند.

بررسي عملكرد حقوقدانان شوراي 
نگهبان با 25امضا

براســاس رأي ديروز مجلس اعتراض 
نمايندگان به عملكرد اعضاي حقوقدان 
شوراي نگهبان با تقاضاي كتبي 2۵ نفر 
يا به درخواست كميســيون آيين نامه 
داخلي صورت مي گيرد و پس از تشكيل 
هيأت رســيدگي به اعتراض از ســوي 
كميســيون تدوين آيين نامــه داخلي 
موضوع رسيدگي مي شود و درصورتي 

كــه اكثريت اعضــاي هيــأت رأي بر 
عدم صالحيت فرد مورد اعتراض دادند، 
عضويت وي تعليق خواهد شــد. سپس 
گزارش در جلسه غيرعلني مورد بررسي 
قرار مي گيرد و در جلسه علني مجلس 
به رأي گذاشته خواهد شد و درصورت 
رأي مجلس به رد صالحيــت فرد، وي 

مستعفي شناخته خواهد شد.
بيشــترين تقابل مجلــس و حقوقدانان 
شوراي نگهبان در دو دسته امور خالصه 
مي شود؛ يكي رد مصوبات آنها با نگاهي 
است كه از سوي اكثريت مجلس مقبول 
نيست و در بيشــتر امور ســبب ارجاع 
مصوبــات مجلس به مجمع تشــخيص 
مصلحت نظــام مي شــود و ديگر هم به 
روند احراز صالحيت كانديداها در فصل 
انتخابات برمي گردد؛ روندي كه هرچند 
مجلس نگاه تعاملي به آن  دارد، اما شوراي 
نگهبان در انتخابــات اخير به طريقي در 
احــراز صالحيــت   كانديداهاي مجلس 
يازدهم ورود كرد كه قريب به 7۵نماينده 
فعلي مجلس رد صالحيت شدند؛ اتفاقي 

كه در نوع خود بي ســابقه بود و اكثريت 
مجلس را نسبت به اين روند معترض كرد.

در جريان بررسي اين پيشنهاد مدافعان 
چند روز  اخير شوراي نگهبان در مجلس 
همچون علي ادياني راد، عليرضا سليمي و 
نادر قاضي پور همچنان فعال بودند و اين 
مصوبه را خالف قانون اساسي مي دانستند 
و آن را تلويحا به سياسي كاري نمايندگان 
رد صالحيت شــده متهم مي كردند. در 
پاسخ به اين شــائبه اما غالمرضا كاتب، 
رئيس كميسيون آيين نامه مجلس با رد 
اين شــائبه اعالم كرد: اين طرح همان 
تابستان 98 كه انصراف ناگهاني يكي از 
كانديداهاي حقوقدان مطرح شد، تدوين 
شده  و ربطي به نگاه سياسي مجلس به 
شوراي نگهبان ندارد بلكه طرحي براي 

تقويت جايگاه مجلس است.

چرا نمايندگان به حوزه حقوقدان هاي 
شوراي نگهبان ورود كردند؟

چرايــي ورود نماينــدگان بــه حيطه 
اختيارات شــوراي نگهبان بر سر روند 
انتخاب حقوقدانان شــوراي نگهبان به 
ماجراي تيرماه 98 بر مي گردد؛ ماجرايي 
كه كاتب هــم ديــروز در دفاعياتش از 
جزئيات اين طرح به آن اشاره كرد. اگرچه 
طبق روند مرسوم حقوقدانان بايد دو برابر 
ظرفيت به مجلس معرفي مي شدند اما 
قوه قضاييه در اقدامي بي سابقه به جاي 
6حقوقدان، ۵حقوقــدان را به مجلس 
معرفي كــرد؛ ۵حقوقداني كــه در روز 
بررسي صالحيت آنها شمارشان به 4نفر 
كاهش يافت؛ چراكه علي غالمي، يكي 
از كانديداها در دقيقه نود اعالم انصراف 
كرد. اين انصراف به زعم برخي نمايندگان 
در پي تماس تلفني عباسعلي كدخدايي، 

قائم مقام شوراي نگهبان صورت گرفت.
شــايعه انصــراف غالمــي به دليــل 
درخواســت كدخدايي چنان بود كه به 
خبر غيررســمي آن نشســت بدل شد. 
فرا رسيدن فصل انتخابات و تشديد روند 
تعاملي مجلس با شوراي نگهبان به دليل 
روند احراز صالحيت شــان در انتخابات 
مجلــس يازدهم چنان پيــش رفت كه 
ورود به موضوع تــا ديروز يعني قريب به 
80روز بعــد از انتخابات مجلس يازدهم 

به تعويق افتاد. 

پس از 2هفته از انتشــار 
 سياست
اخبار و شــايعاتي درباره خارجي

تبــاع  ا برخــي  مــرگ 
افغانستان در مرز ايران، وزيران خارجه 
2كشــور براي تحقيقات مشــترك در 
اين باره توافق كردنــد. ايران پيش از اين 
مكان وقــوع حادثه و فوت ايــن افراد را 

خاك افغانستان اعالم كرده بود.
وزارت امورخارجــه افغانســتان در 
اطالعيه اي نوشــت كــه »محمدحنيف 
 اتمر« با »محمدجواد ظريف« درباره آغاز 
كار تحقيقات مشترك در مورد حادثه و 
مشخص ساختن تيم هاي بررسي كننده 

گفت وگو كردند.
اتمر از سفر هيأت دولتي افغانستان براي 
بررسي حادثه به هرات گفت و يادآور شد 
كه اين هيأت تحقيقات خود را در محل 

حادثه آغاز كرده است.
ظريف نيز از انتخــاب هيأت ايراني براي 
تحقيق اين حادثه اطمينان داده و افزوده 
است كه آنها نيز به زودي تحقيقات خود 

را در محل حادثه آغاز خواهند كرد.
هردو طرف توافــق كردند كه در صورت 
ضــرورت، هيأت مشــترك مي تواند در 
محل حادثه، شــهرهاي مشهد و هرات 

نشست مشترك برگزار كند.
هدف از ايــن تحقيق دريافــت حقايق، 
اتخاذ تصميم بعدي در روشــنايي آن و 
پيداكردن راهكار براي جلوگيري از تكرار 
چنين حوادثی در آينده خوانده شــده 
است. به گزارش همشــهري، همچنين 
بنا بــر اعــالم وزارت خارجه ايــران در 
گفت وگوي تلفنــي محمدجواد ظريف، 
وزير امــور خارجه كشــورمان و حنيف 
اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان، 
آخرين تحوالت سياســي اين كشــور و 
ابتكار منطقه اي براي صلح در افغانستان 

مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.
هفته گذشــته محمدابراهيم طاهريان، 
نماينده ويژه وزارت خارجه كشــورمان 
با مقامات دفتر سياســي طالبان در قطر 
درباره تحــوالت جاري در افغانســتان 

تبادل نظر كرد.

طاهريان پيش از اين در ســفر به كابل و 
ديدار با رهبران اين كشور ازجمله محمد 
اشــرف غني و عبداهلل عبداهلل، مواضع و 
پيشنهادهای ايران جهت حل مشكالت 
سياسي كنوني در اين كشور را ارائه كرد.

افغانســتان  رســانه هاي  برخــي 
۱2ارديبهشــت مدعي شدند كه بيش از 
40مهاجر غيرقانونــي افغان براي يافتن 
كار راهي جمهوري اســالمي ايران شده 

بودند كه بــا ورود به خاك اين كشــور 
توســط مرزبانان ايراني دســتگير و به 
رودخانه هريرود انداخته شده و شماري 
از آنها جان باخته اند كــه تعداد فوتي ها 

۱8نفر عنوان شده است.
هفته قبل سيدعباس موسوي، سخنگوي 
وزارت خارجه ايران گفت: اخبار منتشره 
مبني بر اينكه تعدادي از اتباع افغانستان 
توسط مرزبانان ايراني مجبور به بازگشت 

به افغانستان با عبور از رودخانه هريرود 
شده و دچار حادثه شده اند را قويا تكذيب 

مي كنيم.
موسوي خاطرنشــان كرده بود: به رغم 
بي ارتباط بودن موضوع به ايران و با توجه 
به درخواســت مقامات افغانستان، اين 
وزارتخانه به دليل روابط برادرانه مبتني بر 
اصول حسن نيت و حسن همجواري بين 
2كشور، طي يادداشتي رسمي به سفارت 
جمهوري اســالمي افغانستان در تهران 
آمادگي مقامات ذيربط در ايران را براي 
همكاري مشــترك با طرف افغانستاني 
بــراي بررســي ادعاهاي مطرح شــده 
اعالم كرده اســت. در همين حال اشرف 
غني، رئيس جمهوري افغانســتان طي 
فرماني يك هيــأت حقيقت ياب ۱0نفره 
را به رياســت محمدحميد طهماســي، 
ســرمفتش فرماندهي نيروهاي مسلح 
افغانستان براي بررسي اين حادثه تعيين 

كرده است.
براســاس خبرنامه منتشرشده از سوي 
ارگ رياســت جمهوري افغانســتان، در 
اين هيأت نمايندگان وزارت هاي كشور، 
دفاع، مهاجرين، رياست امنيت ملي، والي 

هرات و... عضويت دارند.
ماجراي فوت اتباع افغانســتاني عالوه بر 
شــبكه هاي اجتماعي در فضاي سياسي 
هم بازتاب هاي زيادي داشته و به خصوص 
آمريكايي ها اقدام به موج سواري كرده اند. 
مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا ابتدا با 
تكرار ادعا ها و شايعات درباره فوت اتباع 
افغانستاني در مرز ايران گفته بود شوكه 

شده است!
همچنين وزارت خارجه آمريكا و سفارت 
اين كشــور در كابل خواستار تحقيقات 
درباره حادثه مرگ اتباع افغان شــد كه 
وزارت خارجه ايران به اين موضع گيري ها 
پاســخ داد كه اتفاقــي كه بــراي اتباع 
افغانستان در هرات افتاد، غم انگيز است 
و ارتباطي به ايران نــدارد. ادعاي رژيم 
آمريكا يك »طنز تلخ« است. رژيم آمريكا 
يك جنايتــكار جنگ و حامــي دولت 

تروريسم در سراسر كشور است.

 با رأي ديروز بهارستان نمايندگان مي توانند با 2۵امضا حقوقدان هاي شوراي نگهبان را به مجلس بكشانند 
و در مورد عملكردشان مورد بازخواست قرار دهند

توافق وزيران خارجه ايران و افغانستان درباره حادثه غم انگيز در مرز 2كشور

نماينده مجلس به نشانه موافقت با طرح؛ عالمت 4 را نشان مي دهد.   عكس خانه ملت

مصوبه اي براي نظارت بر ناظران

آغاز تحقيقات درباره  مرگ شهروندان افغانستاني

   ربیعی: تردد از مسیر بد، حادثه آفرین است
ســخنگوي دولت در واكنش به اخبار منتشرشــده درباره نحوه مرگ برخي اتباع 
افغانستاني در مرز ايران گفت: به نظر مي آيد نارســايي هايي در تردد افراد در مرزها 
وجود دارد كه اين وظيفه مرزبانان افغانستان هم هست. اين نارسايي هاي ترددها كه 
از مسيرهاي بد انتخاب مي كنند همواره مي تواند خطرناك و حادثه آفرين باشد. علي 
ربيعي خاطرنشان كرد: آنچه ما براي كميته مشترك پيشنهاد مي كنيم براي اين است 
كه از اينگونه رفت وآمدها پيشگيري كنيم و به اطميناني برسيم كه اينگونه حوادث رخ 

ندهد و حوادث طبيعي جان انسان ها را به خطر نيندازد.

حقوقدانان دو برابر ظرفیت معرفي شوند
نمايندگان در نشســت ديروز مجلس در مصوبه اي ديگر به نحوه انتخاب 
حقوقدانان شوراي نگهبان در مجلس ورود كردند و آن را تغيير دادند و مقرر 
كردند رئيس قوه قضاييه حداقل دوبرابر افراد الزم را به عنوان كانديداهاي 
حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس معرفي كند.بر اين اساس در مصوبه جديد 
بهارستاني ها يك مبحث به عنوان مبحث دوازدهم )انتخاب حقوقدانان شوراي 
نگهبان( به فصل اول باب دوم قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي 
الحاق و ماده 2۰1 مكرر به ذيل آن اضافه مي شــود. طبق اين ماده در اجراي 
اصل نودويكم قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه حقوقدانان شوراي نگهبان 
را از ميان حقوقدانان مسلمان تحصيل كرده در رشته هاي مختلف حقوقي 
با مشخصات كامل به همراه سوابق علمي و تجربي حداقل دو برابر افراد، به 
مجلس شوراي اسالمي معرفي مي كند. تبصره اين ماده تأكيد مي كند پس از 
معرفي حقوقدانان به مجلس شوراي اسالمي، انصراف هر يك از آنان قبل از 
اينكه موضوع در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد، امكان پذير است و رئيس 
قوه قضاييه فرد يا افراد جايگزين را به صورت مكتوب به مجلس اعالم مي كند. 
براساس ماده 2 اين طرح نيز، جزء 2 بند »ز« ماده 11۷ قانون به بند »د« اين ماده 
منتقل مي شود؛ يعني براســاس اين جزء انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي 
نگهبان با اكثريت نسبي صورت مي گيرد. به موجب تبصره اين ماده همچنين 
درصورتي كه حقوقدانان معرفي شده در مرحله اول رأي الزم را كسب نكردند، 
در مرحله دوم اكثريت مطلق آرا نصاب رأي گيري خواهد بود. شوراي نگهبان ۶ 
عضو حقوقدان دارد كه اين اعضا با معرفي رئيس قوه قضاييه و با رأي نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي انتخاب مي شوند. پيش از اين در مواردي رئيس قوه 
قضاييه۶ نفر را به عنوان حقوقدان به مجلــس معرفي مي كرد و نمايندگان 
معتقد بودند كه در اين صورت حق انتخابي براي مجلس باقي نمي ماند لذا قانون 

آيين نامه به شرح مذكور اصالح شد.

ث
مك



هفته اول اســفند  ماه و شيوع بيماري 
كرونا باعث شــد تا توليد بســياري از تلويزيون

سريال هاي تلويزيوني و حتي برنامه هاي 
تركيبي و سرگرمي، تغييراتي در روند توليدات خود 
داشته باشند. برخي از ســريال ها كه شتابي در زمان 
پخش نداشتند فيلمبرداري و ضبط را به زمان ديگري 
موكول كردند و برخي از ســر اجبار و مشخص بودن 
زمان پخش در كنداكتور مجبور به ادامه ضبط شدند.

از پخش تا توقف ضبط عصر جديد
از همــان روزهاي ابتدايــي بيماري كرونــا، برنامه 
»عصرجديد« روي آنتن شبكه 3 رفت. برنامه اي كه با 
تعداد عوامل كمتر ضبط و پخش مي شد و تماشاگران 
خود را به همراه داشت. بخشي از اين برنامه در گذشته 
)دي و بهمن ماه( ضبط شــده بــود و برخي نيز در 
همان ايام توليد و پخش شد و عصر جديد در همان 

دوران ابتدايي قرنطينه و آغاز نوروز توانست تا حدي 
كنداكتور خالي سيما را پر كند. هرچند اين مسابقه در 
مقايسه با مسابقات اصلي خود به لحاظ كيفي تفاوت 

زيادي داشته و دارد.
بعــد از گذشــته ۱۰روز و در هفته دوم اســفند ماه 
ســازندگان اين مســابقه تصميم گرفتند توليد اين 
مسابقه را متوقف كنند. احسان عليخاني، كارگردان 
و مجري برنامه عنوان كرد: »براســاس دستورالعمل 

وزارت بهداشــت، درمان و آموزش كشــور و توصيه 
مديران شبكه 3ســيما ضبط برنامه »عصر جديد« 
موقتاً متوقف مي شود.« وي همچنين با اشاره به ثبت 
نام تعداد زيادي از مخاطبان اذعــان كرد كه امكان 

ضبط برنامه وجود ندارد.

توقف عصر جديد و ادامه دورهمي
در دوراني كه ضبط برنامه عصر جديد متوقف شــد؛ 
برنامه »دورهمي« مهران مديري همچنان به فعاليت 
خود ادامه مي داد و اين امر باعث ايجاد حاشيه هايي 
شد كه برخي مديران مجبور به واكنش نسبت به آن 
شدند. اينكه چرا عصر جديد متوقف شده، اما همچنان 
دورهمي به كارش ادامــه مي دهد، برنامه اي كه تا به 

امروز همچنان توليد و پخش مي شود.

عصر جديد بدون تماشاگر
با گذشــت ۲ مــاه از توقــف ضبط »عصــر جديد« 
ساخت اين مجموعه از شب گذشــته آغاز شد. طي 
تصميم گيري هاي انجام شده، قرار شده ادامه ساخت 

با آغاز ضبط مسابقات، برخي از سريال ها، توليد خود را شروع كردند

آغاز عصر جديد توليد تلويزيوني
فهيمه پناه آذر

روزنامه نگار

۲ سه شنبه ۲3 ارديبهشت 99  شماره 794۰ 12 3 ۰ ۲ 3 6 3 ۲ ادب و هنر

عصر جديد در همان دوران ابتدايي 
قرنطينه و آغاز نوروز توانست تا حدي 
كنداكتــور خالي ســيما را پر كند. 
هرچند اين مســابقه در مقايسه با 
مسابقات اصلي خود به لحاظ كيفي 

تفاوت زيادي داشته و دارد

همه نمي دانند
 اصغر فرهادي توليد فيلم جديدش را 

با چراغ خاموش جلو مي برد

فصل دوم آغاز شود و شــركت كنندگان به رقابت با 
هم بپردازند. تصويربرداري ادامه فصل دوم مجموعه 
»عصر جديد« با اجراي »احسان عليخاني« از يكشنبه 
)۲۱ ارديبهشــت ماه( آغاز و قرار است از عيد فطر به 
آنتن برســد. طبق تصميم گيري هاي انجام شده در 
زمان تصويربرداري هيچ تماشــاگري حضور ندارد و 
پروتكل هاي بهداشتي به صورت دقيق اجرا مي شود. 
پخش ايــن برنامه همزمــان با عيد ســعيد فطر از 

سرگرفته خواهد شد.

آغاز توليد سريال هاي تلويزيوني
در ميان انبوه توليدات سيما، بسياري از سريال ها در 
مراحل مختلف توليد خود به خاطر شيوع كرونا متوقف 
شدند. البته اين توقف بعد از سرو صداهاي زياد و در 
نهايت نامه نگاري و امضاي هنرمندان ميسر شد. حاال 
با گذشت بيش از ۲ ماه برخي گروه ها اقدام به شروع 

فعاليت خود كردند.

»مي جان« به رمضان نرسيد
پخش سريال »مي جان« به نويسندگي و كارگرداني 
مرجان اشــرفي زاده و تهيه كنندگي سعيد پرويني 
كــه تصويربــرداري آن مدت هــا به جهت شــيوع 
بيماري كرونا در حالي متوقف شد كه تنها بخشي از 
سكانس هاي پاياني آن باقي ماند. قرار بود »مي جان« 
به عنوان سريال مناسبتي در ماه رمضان هرشب روي 

آنتن شبكه 3 ســيما برود. اما درنهايت »سرباز« به 
شبكه 3 آمد. اين گروه كه از پخش سريال در شبكه 
3 انصراف دادند حاال مي خواهند ضبط سكانس هاي 
پاياني را به سرانجام برسانند و بايد ديد اين سريال چه 

زمان و از چه شبكه اي روي آنتن مي رود؟

قصه  ادامه دار سريال عياري
مدت هاي طوالني است كه عياري سريال »۸7متر« 
را براي ســيما مي سازد. ســريالي كه ساختش ۲بار 
متوقف شده. يك بار به خاطر مسائل مالي و بار ديگر 
ويروس كرونا. بعد از 7۰روز كيانوش عياري ادامه اين 
سريال را مي ســازد. به طور حتم دوستداران فيلم ها 
و ســريال هاي عياري، منتظر تماشاي اين مجموعه 
هســتند و اميدوارند اين ســريال به ليست آثاري 

توقيفي عياري اضافه نشود.

خانه امن از نيمه گذشت
ســريال »خانه امن« به كارگرداني احمد معظمي و 
تهيه كنندگي ابوالفضل صفري نيــز تصويربرداري 
خــود را آغاز كرده اســت. تهيه كننده اين ســريال 
مي گويد:»بعد از وقفه اي كه با شــيوع كرونا در روند 
كار تصويربرداري ايجاد شــد، با رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي و با حضور پزشــك ســر صحنه در حال 
تصويربرداري اســت.تا به امــروز تصويربرداري اين 
سريال به مرز ۵۰درصد رسيده است.« اين سريال را 
حسين تراب نژاد نوشته و طرح آن از مرتضي اصفهاني 
است. با وجود نام مرتضي اصفهاني مي توان حدس زد 
كه سريال روي موضوعات جاسوسي و امنيتي دست 

گذاشته است.

شروع »زمين گرم« بي سروصدا
شهريور ماه سال گذشته، سريال جديد نعمت اهلل وارد 
مرحله پيش توليد شد. سريالي كه در لوكيشن هاي 
مختلف ضبط مي شــود. »زمين گرم« تازه ترين كار 
سعيد نعمت اهلل براي تلويزيون است. به نظر مي رسد 
اين ســريال 3۰قســمتي كه براي پخش از شبكه 
سوم سيما آماده مي شود ادامه ۲سريال »جراحت« 
و »برادرجان« ســعيد نعمــت اهلل در همان فضاي 

خانواده است.

احمد معظمي: بعد از وقفه اي كه با 
شيوع كرونا در روند كار تصويربرداري 
ســريال »خانه امن« ايجاد شد، با 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و با 
حضور پزشك ســر صحنه در حال 

تصويربرداري است

تهيه كننده و كارگردان سريال »زمين گرم« در پشت صحنهبهروز شعيبي در صحنه اي از سريال »مي جان«صحنه اي از سريال »خانه امن« ساخته احمد معظميپشت صحنه سريال »87متر« ساخته كيانوش عياري

۲ســال از آخرين باري كه فيلمي از اصغر فرهادي اكران شده 
گذشته و طبيعي است كه رسانه ها عالقه مند باشند بدانند پروژه سينما

جديد اين كارگردان برنده ۲جايزه اســكار چه خواهد بود.  در 
سال۲۰۱۸، فرهادي با فيلم »همه مي دانند« با بازي پنه لوپه كروز و خاوير 
باردم، هفتادويكمين دوره جشــنواره فيلم كن را افتتاح كرد، اما اين فيلم از 
 همان نخســتين نمايش هايش نتوانســت مثل »جدايي نادر از سيمين«  
)۲۰۱۱ / ۱3۸9( به فيلــم محبوب منتقدان و حتي طرفداران سرســخت 
فرهادي بدل شود. از آن زمان به بعد، اين موضوع مطرح شد كه فرهادي زماني 
مي تواند موفقيت هايش را تكرار كند كه به ســرزمين مادري اش بازگردد و 

درباره جامعه ايراني فيلم بسازد. 
حال اين روزها خبرهاي ضدونقيضي درباره فيلــم جديد فرهادي با عنوان 
»يك قهرمان« منتشر شده كه قرار است تابستان امسال در شيراز فيلمبرداري 
شود. دليل ضد  و نقيض بودن اين اخبار هم اين است كه فرهادي به دليل نوع 
داستان غافلگيرانه فيلم هايش كه قصد شگفت زده كردن مخاطب و به اصطالح 
رو دست زدن به تماشاگر را دارد، سعي مي كند تا جايي كه مي تواند در زمان 
توليد فيلم هيچ خبري به بيرون درز نكند كه هم داستان فيلمش لوث نشود 
و هم مخاطب عالقه مند به آثار وي كه چيزي درباره فيلم جديد او نمي داند، 

براي ديدن فيلمش عطش بيشتري داشته باشد. 
»يك قهرمان« با همكاري كمپاني ممنتو فيلمز اينترنشــنال كه در ساخت 
3فيلم آخر فرهادي با او همكاري داشــته توليد مي شــود و با وجود اينكه 
جزئياتي از داستان اين فيلم منتشر نشــده اما گويا، به سياق اغلب كارهاي 
فرهادي، درامي پر تعليق اســت كه همين موضوع سبب مي شود احتماال تا 
لحظه اكران فيلم خبر بيشتري درباره آن منتشر نشود. هنوز مشخص نيست 
فرهادي در اين فيلم با چه بازيگراني كار خواهد كرد. در بعضي خبرها آمده 
فرهادي براي ساخت اين فيلم با گروهي از بازيگران شناخته شده ايراني كه 
پيش تر با آنها كار نكرده همكاري مي كند و حتي نام بازيگراني همچون نويد 
محمدزاده، امير جديدي و جواد عزتي نيز مطرح شده است. از سوي ديگر، 
بعضي منابع ديگر به همكاري فرهادي با بازيگران بومي و ناشناخته شيرازي 
براي ساخت فيلم جديدش اشاره كرده اند. با توجه به كارنامه فرهادي مي توان 
گفت او از نخستين فيلمش به همكاري با بازيگران حرفه اي مشهور در كنار 
بازيگراني كه چندان شناخته شده نيســتند تمايل داشته، اما تاكنون سراغ 
نابازيگران نرفته اســت و مي توان احتمال داد كه در فيلم جديدش باز هم از 
تركيب بازيگران شناخته شده و بازيگران نه چندان معروف استفاده كند. هنوز 

حرفي از نام ساير عوامل اين فيلم به ميان نيامده است.
نكته ديگر دربــاره نام اين فيلم )يك قهرمان( اســت كه بــا توجه به ذائقه 
ســينمايي فرهادي و پرهيــزش از انتخاب نام هاي جهــت دار كه محتوا يا 
موضع گيري اخالقي فيلم را بــروز دهد، مي توان احتمــال داد كه عنواني 
قطعي نباشد و چه بسا مثل فيلم »فروشــنده« )۲۰۱6 / ۱394( كه در ابتدا 

به دست آهو« نام داشت، در ادامه نام ديگري براي آن انتخاب شود. »برسد 
همه اينها در حد حدس و گمان اســت و برخي ســؤاالت درباره هر پروژه 
جديدي از فرهادي تا زماني كه فيلمش اكران نشده، پاسخ قطعي و دقيقي 
ندارد و جز كارگردان و گروه توليد، كســي نمي تواند مدعي باشد كه از همه 

جزئيات خبر دارد.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار

گرفتاری های انتظامی
 حواشی فراوان سازمانی و اداری اين روزها 

رئيس سازمان سينمايی را درگير كرده

پاييز بود كه كم كم پنبه جشــنواره 
فيلم فجر خورد. اعتراض های پاييزی 
و اصابت زمستانی خيلی زود در قالب 
نارضايتی اهالی سينما به چشم آمد 
و همين كه جشــنواره و معترضان 
برگزاری اش بدرقه شــدند كرونا از 

راه رسيد.
در روزهای تعطيلی سينماها اتفاقات 
متعددی پيرامون مديريت سينمای 
كشــور اتفاق افتاد.تعطيل شــدن 

پروژه های سينمايی اتفاق پر آب چشمی بود كه حواشی اش زياد بود. از يك سو ابتال، 
چنگ و دندان نشان می داد و از سوی ديگر رسما توليد در سينما به توقف كامل نزديك 
می شد. رئيس سازمان سينمايی در آن روزها اما بيشتر از هر چيز به فكر دومينوی لغو 
جشنواره هايی بود كه در واقع ويترين فعاليت های سازمان متبوعش به شمار می رود. 
فجر جهانی  كه در مسير  توقف بود رسما تعطيل شــد تا اولين تجربه تغيير دبيری  
جشنواره های فجر از سوی حســين انتظامی  ناكام بماند. انتظامی دبيری جشنواره 
جهانی را باالخره از رضا ميركريمی گرفت و به محمدمهدی عسگرپور  داد اما فعال اين 

جشنواره به قرنطينه رفته است.
انتظامی همچنين اين روزها پيرو تالش ها برای تاسيس شركت های بزرگ فيلمسازی 
توسط تهيه كننده ها و پخش كننده های قدرتمند، داد بسياری از تهيه كنندگان مستقل 

را درآورده است.
اگر حمايت های سازمان سينمايی برای توليد تنها معطوف به اين شركت های بزرگ 
شود بايد در انتظار باندبازی ها و رفاقت های نســل جديدی از اهالی تهيه كننده در 
سينما باشيم كه خودشان به صورت انحصاری تصميم های بزرگ سينمايی كشور را 

در مسير قرار می دهند.
رئيس سازمان سينمايی اين روزها كه سينماها تعطيل است گرفتاری های بسياری 

دارد و كاش برای رفع آنها تنها به حلقه اطرافيان خود رجوع نكند.

مسعود مير
روزنامه نگار
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بازار

بزرگ ترین مصرف كننده؛ بزرگ ترین واردكننده
ایران بزرگ ترین بازار مصرف پارچه چادر مشكی در جهان است 
و در عین حال بزرگ ترین واردكننده این محصول. گفته می شود 
تقاضای بازار ایران برای این محصول ساالنه 60میلیون مترمربع 
است. اما چرا با این حجم باالی مصرف تاكنون در زمینه تولید این 
محصول به توانمندی مورد نیاز دست نیافته ایم؟ عضو هیأت مدیره 
انجمن صنایع نساجی ایران در گفت وگو با همشهری می گوید: 
مشكل اصلی این است كه در زمینه تولید پارچه چادر مشكی تا 
به حال سیاست درستی اعمال نشده و اراده ای برای اینكه تولید 
داخلی افزایش یابد وجود نداشته اســت. دلیل دیگر شاید این 
باشد كه بازرگانان این حوزه بسیار قوی عمل كرده اند و شرایط 
به گونه ای پیش رفته كه تولید داخلی نتوانسته به لحاظ كمی و 
كیفی با واردات رقابت كند. با این حال كارخانه حجاب شهركرد 
كه ســال ها در این زمینه فعال بود از 10ســال پیش به شكل 
حرفه ای تری به این مقوله پرداخت و توانســت بخشــی از بازار 
پارچه چادر مشكی را در اختیار بگیرد. شاهین كاظمی كه عضو 
هیأت مدیره كارخانه حجاب شهركرد نیز بوده، درباره مشكالتی 
كه تولیدكننده داخلی با آن مواجه است، می گوید: تولیدكنندگان 
همواره در بخش بازار با مشكالت زیادی مواجه بوده اند كه قاچاق 
از دالیل عمده آن بوده اســت. افرادی كه پارچه خارجی را وارد 
می كنند آن را با قیمت های عجیبی در بازار به فروش می رسانند 
كه تولیدكننده ایرانی با درنظر گرفتــن هزینه های تولید، توان 

رقابت با آن را ندارد.

بدون مواداولیه، توان رقابت نداریم
صنعت تولید پارچه  چادر مشــكی تا حد بســیار زیادی به واردات 
وابسته است و مشكالت دسترسی به مواداولیه شامل نخ، رنگ و مواد 
شیمیایی چیزی نیست كه بتوان به سادگی از آن عبور كرد؛ مشكلی 
كه هم بر توان تولید اثرگذار است و هم بر كیفیت تولید. كاظمی با 
تأكید بر اینكه هم اكنون تولیدكننــده داخلی تنها توان تامین نیاز 
مشــتریان پارچه معمولی را دارد، اضافه می كند: چادر مشكی از 
محصوالتی است كه مصرف كننده و خریدار آن به راحتی و به سرعت 

كیفیت آن را تشــخیص می دهد و تولیدكننده داخلی به واسطه 
مشكالت دسترسی به نخ باكیفیت نمی تواند رضایت مشتری هایی 
را جلب كند كه به دنبال پارچه اعال هستند. به گفته این عضو هیأت 
مدیره انجمن صنایع نســاجی، تا زمانی كه تحریم و نرخ ارز تا این 
اندازه عرصه را بر تولید داخلی تنگ نكرده بود بسیاری از محصوالت 
داخلی در كیفیتی هم تراز با اجناس خارجی تولید می شد ولی امروز 
به این دلیل كه نخ و رنگ تولید داخــل در كیفیتی ایده آل تولید 
نمی شود و دسترسی به مواداولیه خارجی هم بسیار سخت شده، توان 
رقابت دیگر وجود ندارد. گذشته از این  با وجود مشكالت نوسان نرخ 
ارز، در شرایط كنونی روابط ایران با كشورهای تامین كننده نخ و سایر 
مواداولیه كاهش یافته، حمل ونقل مستقیم وجود ندارد و پرداخت 
مستقیم بانكی امكان پذیر نیست و تولیدكننده داخلی بیش از پیش 

برای تامین مواداولیه تحت فشار قرار گرفته است.
 

قاچاق سازمان یافته
افزایش نرخ ارز در كنار مشــكالتی كه برای صنایع و اصناف كشور 
ایجاد كرده، توانســته با كاهش واردات از یك ســو و كاهش سود 
قاچاق از سوی دیگر به تولیدكننده داخلی كمك كند اما در زمینه 
چادر مشكی با توجه به جوابگو نبودن تولید داخلی و نیاز بازار، واردات 
همچنان ادامه دارد و تنها بازنده این میدان تولیدكننده داخلی بوده 

است. به گفته فعاالن این صنف، بخش زیادی از تقاضای بازار در حوزه 
چادر مشكی با قاچاق تامین می شود؛ چیزی كه حتی رشد قیمت ارز 

هم نتوانسته بر میزان باالی آن تأثیرگذار باشد.
عضو هیأت مدیره انجمــن صنفی صنایع نســاجی در این زمینه 
می گوید: متأسفانه شــرایط برای قاچاق فراهم است. حجم پارچه 
خارجی موجود در بازار و تطبیق نداشــتن میــزان آن با آمارهای 
ارائه شده نشان می دهد حجم عمده ای از این پارچه ها با روش هایی 
غیر از روش های مرسومی كه برای قاچاق اعالم می شود به كشور 
وارد شده است؛ این حجم عظیم تنها می تواند با كانتینر و به صورت 
سازمان یافته وارد شده باشــد نه با كولبری یا به صورت چمدانی. از 
ســوی دیگر تفاوتی بین تعرفه چادر مشكی با سایر پارچه ها وجود 
ندارد و این معضل می تواند به واردات چــادر و اظهار واردات به نام 

پارچه معمولی منجر شود.

چرا چادر گران است؟
با این حال و با حجم گســترده واردات رسمی و غیررسمی، چرا در 
چند سال اخیر قیمت چادر ســیری صعودی را طی كرده است؟ 
افزایش چشــمگیر نرخ ارز قطعا در این مسئله مؤثر بوده اما به نظر 
نمی رســد تنها عامل تأثیرگذار بوده باشــد. كاظمی معتقد است: 
سیاست واردات مؤثرترین فاكتور در این بخش است؛ سیاستی كه 

در ابتدا با خراب كردن بازار، شكستن قیمت و دپوی كاال، تولیدكننده 
داخلــی را از میدان خارج می كند و زمانی كــه دیگر رقیبی وجود 
نداشت كاال را با هر قیمتی كه می خواهد عرضه می كند و سود باالیی 
می برد. واردكننده می داند كه هم اكنون تنها شركت فعال داخلی 
توان واردات نخ را ندارد و كیفیت نخ داخلی هم تا یك حدی می تواند 
پاسخگو باشد، پس رقیب عمال از میدان خارج است و او می تواند هر 
قواره پارچه را بیشتر از 2میلیون تومان هم بفروشد چون تقاضا هست 

ولی رقیبی در كار نیست.

بازار چادر؛ عرصه تاخت و تاز خارجی ها
حجاب شــهركرد، امروز تنها كارخانه فعال در زمینه تولید پارچه 
چادر مشكی در كشور است كه از ظرفیت اسمی تولید 10میلیون 
مترمربع چادر در سال برخوردار اســت اما با توجه به شرایط بازار 
هم اكنون با 70درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می كند. تا چند 
سال قبل كارخانه های كرپ ناز كرمانشاه و نای زرین اصفهان هم 
در زمینه تولید پارچه چادر  مشكی فعالیت داشتند كه هر دو امروز 
غیرفعال هستند. البته به گفته كاظمی، كرپ ناز كرمانشاه كه تحت 
مالكیت یكی از بانك ها بود پس از چندبار دست به دســت شــدن 
امروز به مالكیت یك شــركت خصوصی درآمده كه هنوز مشخص 
نیســت تولید پارچه چادر مشــكی را ادامه خواهد داد یا خیر، اما 
زیرســاخت های تولید در بخش اعظمی در این شــركت آماده و 

فراهم است.

تقاضای بازار برای چادر كم شده است
میزان نیاز كشــور به چادر با رقم های متفاوتی بیان شــده؛ گفته 
می شود مصرف پارچه چادر در ایران 60تا 70میلیون مترمربع است 
ولی به نظر می رسد این رقمی نیست كه همه فعاالن صنفی بر سر آن 
توافق داشته باشند. كاظمی معتقد است این عدد، عدد بسیار بزرگی 
است كه شاید در گذشته منطقی به نظر می رسید اما با شرایط كنونی 
جامعه ما همخوانی ندارد. به عقیده این فعال صنفی، نیاز واقعی چادر 
در ایران 20تا 30میلیون مترمربع است و نه بیشتر. یك سوم از این 

میزان در داخل كشور تولید می شود و بقیه وارداتی است.

كاهش توان 
رقابت
  تا زمانی كه تحریم و 
نرخ ارز تا این اندازه 
عرصه را بر تولید 
داخلی تنگ نكرده بود 
بسیاری از محصوالت 
داخلی در كیفیتی 
هم تراز با  اجناس 
خارجی تولید می شد 
ولی امروز به این 
دلیل كه نخ و رنگ 
تولید داخل در 
كیفیتی ایده آل تولید 
نمی شود و دسترسی 
به مواداولیه خارجی 
هم بسیار سخت شده، 
این توان رقابت دیگر 
وجود ندارد

تفاهم نامه 
چندجانبه
وزارت 
راه و شهرسازی، 
وزارت اقتصاد و 
سازمان بورس پس از  
10 ماه مذاكره بر سر 
تاسیس بازار متشكل 
مسكن  و در زیر 
مجموعه بورس كاال به 
تفاهم رسیده اند

زیرساخت هاي اجراي استاندارد 
یورو5 فراهم نیست

براساس مصوبه شوراي عالي استاندارد و در مرحله سوم 
ابالغ استانداردهاي اجباري خودرو، بر بهبود كیفیت، 
ایمني، مصرف سوخت و كاهش آالیندگي خودروهاي 
تولید داخل تأكید شد و به این ترتیب، با افزوده شدن 
22اســتاندارد جدید، تعداد اســتانداردهاي اجباري 
خودرو از 63 به 85 استاندارد افزایش یافت. اگرچه مهلت 
اجراي استانداردهاي جدید تولید خودرو دي ماه سال 
گذشته تعیین شده بود اما از همان ابتدا خودروسازان 
اجراي برخي از این استانداردها را سختگیرانه قلمداد 
و تأكید كردند حتي در بســیاري از محصوالت اروپایي 
هم امكان اجراي برخي از این استانداردها مانند ترمز 
اتوماتیك وجود ندارد. بر این اساس مقرر شد تولید برخي 
خودروها كه قادر به پاس كردن این استانداردها نیستند 
براساس زمانبندي اعالم شده وزارت صنعت در محدوده 
اردیبهشت تا تیرماه امسال به تدریج متوقف شود. اما 
با تشدید مشــكالت تولید، خودروسازان درخواست 
تعویق اجراي برخي از این استانداردها را مطرح كرده اند 
و حتي برخي مسئوالن وزارت صنعت از احتمال بازگشت 
برخي خودروها مانند پراید كه تولید آن از هفته نخست 
اردیبهشت ماه امسال متوقف شده به چرخه تولید خبر 
دادند. با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در 
مورد آخرین وضعیت اجراي استاندارد سوخت یورو5 از 

ابتداي امسال گفت وگو كرده ایم.

اجراي اســتاندارد جدیــد آالیندگي در 
خودروهاي تولید داخل به كجا رسید؟

استانداردهاي اجباري خودرو در ابتدا 55استاندارد بود كه 
 با افزوده شدن 8اســتاندارد جدید تعداد این استانداردها به 
63 افزایش یافت اما اغلب خودروهاي تولید داخل ازجمله 
پراید موفق به پاس كردن این اســتانداردها شدند تا اینكه 
در مرحله سوم با افزوده شدن 22اســتاندارد جدید، تعداد 
استانداردهاي اجباري خودرو به 85استاندارد افزایش یافت.

ظاهرا شما به این روال معترضید؟
بله. حتي در نشست رئیس جمهور با فعاالن اقتصادي كه در 
روز نخست ماه مبارك رمضان برگزار شد نیز اعالم كردم كه 
صنعت خودرو به عنوان ســومین صنعت كشور بعد از نفت 
و بانكداري با 2مشكل اجراي اســتاندارد اجباري یورو5 و 
تعیین قیمت هاي دستوري مواجه اســت. با اجراي برجام، 
سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایي قانون هواي 
پاك را در دولت به تصویب رساند كه براساس آن استاندارد 
آالیندگي خودروهاي داخلي از ابتداي سال98 از یورو4 به 

یورو5 ارتقا یافت.
آیا تعویق اجراي استاندارد آالیندگي یورو5 

ناشي از كمبود قطعات مورد نیاز بوده است؟
 واقعیت این اســت كه اجــراي این اســتانداردها در دوره 
پسابرجام و بهبود شرایط تامین مواداولیه، قطعات و تولید 
خودرو پیش بیني شــده بود اما با خــروج آمریكا از برجام و 
بازگشت تحریم ها، شرایط اجراي این الزام قانوني نیز تغییر 
كرده زیرا هنوز ســوخت مناســب براي اجراي استاندارد 
یورو5در سراسر كشور تامین نشده، تكنولوژي مورد نیاز براي 
رعایت این استانداردها در خودروهاي اتوماتیك وجود ندارد 
و ارتباط مورد نیاز بین خودروســازان ایراني با شركت هاي 
اصلي خودرو سازي  در دنیا را شاهد نیستیم. بر این اساس باید 
اجراي این استاندارد به بعد از لغو تحریم ها موكول شود. در 
مورد قیمت خودرو نیز در نشست مذكور تأكید كردم كه باید 
از تجربه دهه 70 تا 80 خورشیدي در زمینه تعیین قیمت ها 
بر مبناي نرخ حاشــیه بازار استفاده كنیم تا عرضه دونرخي 
خودرو متوقف شــود، زیرا هر جا نظام دونرخي عرضه كاال 

و خدمات را شاهد بوده ایم، این امر منشأ فساد بوده است.
یعني امسال امكان اجراي استاندارد یورو5 در 

همه خودروها وجود ندارد؟
باید بپذیریم كه با بازگشــت تحریم ها، تنگناهاي بیشتري 
پیش روي تامین قطعــات و اجراي اســتانداردهاي جدید 
خودرویــي به خصــوص اســتاندارد آالیندگــي یــورو5 
در خودروهــاي تولید داخل ایجاد شــده بــه همین دلیل 
خودروسازان خواســتار تعویق اجراي آن تا زمان رفع موانع 
تولید و بهبود روند تامین قطعات مورد نیاز براي اجراي این 
استانداردها از دولت شدند؛ با وجود این، در نهایت دولت با 
تعویق یكساله این استانداردها از ابتداي سال98 به ابتداي 
ســال99 موافقت كرد. اگرچه وزیر صنعت در 19اسفند ماه 
پارسال در نامه اي خواستار عقب افتادن اجراي این استاندارد 
شد اما تا كنون هیأت دولت در این زمینه تصمیمي نگرفته 

است.
علت اصلي درخواست خودروسازان در مورد 

تعویق اجراي این قانون چیست؟
هنوز سوخت یورو5 مورد نیاز براي اجراي این استاندارد در 
سراسر كشور تامین نشده و نصب كاتالیست یورو5 وارداتي 
نســبت به كاتالیســت یورو4 در خودروهاي تولید داخل 
200یورو هزینه اضافي به دنبــال دارد. از همه مهم تر اینكه 
كاتالیســت یورو5 با سوخت اســتاندارد آن باید 160هزار 
كیلومتر كار كند اما وقتي از ســوخت نامناسب با استاندارد 
پایین تر استفاده مي شود، حداكثر كاركرد كاتالیست یورو5 
به 30 تا 40هزار كیلومتــر كاهش مي یابــد و از آن به بعد 
عالوه بر انتشار آالیندگي بیشتر خودرو، موجب از بین رفتن 
سرمایه هاي ملي و تحمیل هزینه تعمیرات و قطعات به مردم 
مي شود. بنابراین بهتر است اجراي این استاندارد نیز تا رفع 

تحریم ها به تعویق بیفتد.
درخواست تعویق اجراي این قانون تا كنون چه 

نتیجه اي داشته است؟
 در مورد تعویق اجراي استاندارد آالیندگي یورو5 از ابتداي 
امســال نیز هنوز وزارت صنعت قادر به برگزاري نشست با 
سازمان حفاظت محیط زیست براي بحث در مورد ضرورت 
یا تعویق اجراي این استانداردها در شرایط جدید اقتصادي 
نشده و برخي خطوط تولید مانند زامیاد به دلیل الزام اجراي 

این استانداردها از ابتداي امسال عمال تعطیل شده است.

واردات گسترده رسمی و غیررسمی در كنار مشكالت دسترسی به مواداولیه، 
توان رقابت را از تولیدكنندگان داخلی پارچه چادر مشكی گرفته است

قیمت باالی پارچه چادر مشكی این روزها تهیه آن را برای بخش اعظمی از زنان مصرف كننده این 
كاال مشكل كرده و از آنجا كه بیشتر مصرف كنندگان آن، قشر متوسط و پایین جامعه هستند، به 
این مشكل باید نگاه جدی تری داشت. این كاال البته به دلیل وارداتی بودن بخش عمده ای از حجم بازار هیچ گاه كاالی ارزان قیمتی 
نبوده اما قیمت های باالی یك میلیون و حتی 2میلیون تومانی كه امروز برای یك قواره چادر تعیین می شود، دسترسی به آن را برای 
بخش زیادی از مصرف كنندگان سخت و چه بسا غیرممكن كرده است. میزان مصرف پارچه چادرمشكی در ایران بسیار باالست 
و این موضوع ایران را به بازاری پررونق برای كشورهایی مانند  ژاپن، كره جنوبی، اندونزی، هند و مالزی كه دارای مرغوب ترین 

پارچه چادر مشكی در جهان هستند، تبدیل كرده است.

خارجیهایبیرقیب
دربازارچادرمشكی

گفت وگو

علی ابراهیمی
خبرنگار

فرخنده رفائی 
خبر نگار

به دنبال اظهارات هفته پیش وزیر اقتصاد مبنی بر وجود طرحی برای تاسیس بورس مسكن، رئیس جمهور هم دستور داده تا 
بررسی های الزم برای تاسیس نخستین بازار متشكل امالك در ایران انجام شود. همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات 
بیشتری از موضوع را در اختیار رسانه ها قرار داد. به گفته او، سازمان بورس و وزیر راه و شهرسازی برای تاسیس بورس مسكن زیر مجموعه بورس كاال به تفاهم 

رسیده اند. كارشناسان بر این باورند كه تاسیس بورس مسكن می تواند به شفاف شدن معامالت امالك در ایران منجر شود.

به گزارش همشهری، هفته پیش وزیر اقتصاد از 
تاسیس بورس مستقل مسكن خبر داد، اگرچه 
این اظهارات چندان شفاف نبود و مشخص نبود 
آیا قرار است بورس مســكن به صورت مستقل 
تاسیس شود یا زیر مجموعه بورس كاال ؛ اما حاال 
با گفته های معاون وزیر راه، مشخص شده كه قرار 
است بورس مسكن با بهره گیری از سازو كارهای 
بورس كاال تاســیس شــود. آنطور كه محمود 
محمودزاده، معاون وزیر راه خبر داده قرار است 
در گام نخست، معامالت 1000واحد مسكونی در 
این بورس انجام شود. از گفته های وزیر اقتصاد 
هم چنین برمی آید كه قرار است معامالت امالك 
دولتی هم در این بورس انجام شود. به این ترتیب 
1400هزار میلیارد تومان از امالك دولتی در بازار 

مسكن بورس كاال فروخته خواهد شد.

هدر رفــت ســرمایه ها با تأســیس بورس 
مستقل 

وزیــر اقتصاد پیــش از این گفته بــود بورس 
مستقل مسكن تاسیس خواهد شد اما برخالف 
گفته های فرهاد دژپســند، كارشناسان بر این 
باورند كه ازیك سو امكان تاسیس چنین بورسی 
خارج از ســاختار بازار ســرمایه فراهم نیست 
و از ســوی دیگر تاســیس یك بورس مستقل 
خارج از ســاختار های بازار ســرمایه، به ویژه 
بورس كاال، هدر دادن هزینه و زمان است زیرا 
زیرساخت های تاسیس بورس ها خارج از حیطه 
بازار سرمایه، برای ســایر نهادها فراهم نیست. 
به باور كارشناســان تاســیس بورس مسكن 
در چارچوب ابزارهای بــورس كاال می تواند به 
صرفه جویی در زمان و هزینه منجر شود ضمن 
اینكه تاسیس چنین بورسی برای سایر نهادها 
تا حد زیادی دشوار و حتی نشدنی است. نمونه 
عینی این موضوع را می توان در تاسیس بورس 
ارز مشــاهده كرد. بانك مركزی پس از سال ها 
مخالفت با تاســیس بورس ارز باالخره پس از 
آنكه عبدالناصر همتی ریاســت بانك مركزی 
را برعهده گرفت با سازوكار تاسیس این بورس 
موافقت كرد اما قرار بر این شــد كه این بورس 
به صورت یك بورس مستقل تاسیس شود. با این 
حال برخالف وعده های فراوانی كه از سال97 
تاكنون برای تاسیس بورس ارز مطرح شده این 

بورس هنوز نتوانسته ســازو كار های معامالتی 
خود را ایجاد كند. در حالی  كه تاسیس این بازار 
بر بستر معامالتی بورس كاالی ایران ظرف چند 

روز امكان پذیر بود.
 نخســتین بار رئیس كل بانــك مركزی اواخر 
سال97 از تاســیس بورس ارز در اواخر همان 
ســال خبر داد اما بعد از چندی مشخص شد 
كه زیر ســاخت های فنی، مقرراتی و عملیاتی 
تاســیس بــورس ارز فراهم نیســت و این بار 
بانك مركزی وعده داد كه بورس ارز در ابتدای 
سال98 تاسیس شود. این وعده هم محقق نشد 
تا اینكه سومین بار، زمان تاسیس بورس ارز به 
اواسط سال98 موكول شد. از آن زمان تاكنون 
نزدیك به سه فصل می گذرد اما هنوز خبری از 
تاســیس بورس ارز با وجود رشد فراوان قیمت 
ارز نیســت و پروژه تاســیس بورس ارز كال به 
فراموشی سپرده شده است. به باور تحلیل گران 
علت اصلی تأخیر طوالنی در تاسیس بورس ارز، 
تخصصی بودن كار و نیاز هایی است كه بورس ها 

از نظر زیر ساختی، فنی و مقرراتی دارند.
كارشناسان بازار سرمایه با توجه به فراهم بودن 
زیر ســاخت های این معامالت در بورس كاال و 
همچنین وجود قانون برای عرضه امالك در این 
بورس صرف هزینه و زمان زیاد برای تاســیس 
یك بورس جدید در كشور را منطقی نمی دانند. 
ضمن اینكه بررسی های مقرراتی نشان می دهد 
كه در بنــد 16 و 17 قانون رفــع موانع تولید 
رقابت پذیر بر لزوم عرضه امالك مازاد بانك ها و 

دولت در بورس كاال تأكید شده است.

جزئیات و نحوه تأسیس بورس مسكن
حاال با مشخص شدن ســازو كار اولیه تاسیس 

بورس مسكن، معاون وزیر راه و شهر سازی  اعالم 
كرده كه ســازو كار اجرایی تاسیس این بورس 
مشخص شده و قرار اســت تامین مالی بخش 
مسكن از طریق تابلوی معامالت مسكن بورس 
كاال انجام شود. این تصمیم موجب خواهد شد 
كار تاســیس بورس مسكن به ســرعت انجام 
شــود. امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی 
و مدیریت منابــع وزارت راه وشهرســازی در 
این باره گفــت: به دنبال دســتور ویــژه وزیر 
راه و شهر سازی  در ابتدای تابستان سال گذشته، 
مبنی بر ضرورت فراهم كردن امكان تامین مالی 
پروژه های حوزه حمل ونقل و مسكن با استفاده 
از ظرفیت قابل توجه بازار سرمایه یا به عبارتی 
مردمی كردن همه پروژه های مهم و ســودآور 
وزارت راه و شهرسازی، نشست های كارشناسی 
فشــرده و متعددی بین مدیران و كارشناسان 
وزارتخانه و سازمان بورس اوراق بهادار در 10 ماه 

گذشته برگزار شده است.
او ضمن تقدیــر از همكاری رئیــس و مدیران 
ســازمان بورس از آغــاز به كار تابلــوی زمین 
و مســكن در بورس كاال خبــر داد و افزود: با 
همكاری ســازمان بــورس انتشــار و عرضه 
گسترده واحدهای مرتبط با صندوق های زمین 
و ساختمان برای تولید و عرضه مسكن مناسب 
همه اقشــار جامعه از طریق بورس امكان پذیر 

خواهد شد.
او ادامه داد: به همین منظور برنامه ریزی برای 
تولید و عرضه بیش از 1000 واحد مســكونی 
در فاز نخست احداث مســكن از طریق بورس 
كاال صورت گرفتــه كه این مرحلــه به زودی 
اجرایی و در مراحل بعدی با ابعاد وســیع تری 
عرضه واحدهای مســكونی متناسب با میزان 

سرمایه گذاری ادامه خواهد یافت.
معــاون برنامه ریزی و مدیریــت منابع وزارت 
راه و شهرســازی با اشــاره به اینكه هم اكنون 
زمینه تامیــن مالی بــرای اجــرای حداقل 
12پروژه ساخت واحدهای مسكونی به ارزش 
1200میلیارد تومان آماده شده تأكید كرد: از 
طریق ایجاد صندوق های زمین و ســاختمان 
با همكاری بــورس، فرایند اجرایــی آن آغاز 
و زمــان انتشــار و ارزش اوراق این واحدهای 
 ســرمایه گذاری بــه اطــالع عمــوم خواهد 

رسید.
محمود محمودزاده، یكی دیگر از معاونان وزیر 
راه و شهر سازی  هم درباره تاسیس بورس مسكن 
از طریق بورس كاال گفــت: مطالعات جامع و 
كافی درباره ریسك و شرایط بازار روی پروژه ها 
انجام می شــود. بنابراین پروژه هایی كه ما در 
بورس معرفی می كنیم، حتماً اقتصادی اســت 
و سودآوری خوبی برای سرمایه گذاران خواهد 
داشت.او درباره تامین مالی پروژه های مسكن از 
طریق بورس گفت: موضوع اصلی، صندوق های 
زمین و ساختمان است كه درخصوص سوددهی 
آنها هیأت پذیرش بورس بررســی های دقیقی 
را انجام می دهد در نتیجه حتمــا اقتصادی و 

سودآور خواهد بود.

معامالت در بورس كاال شفاف می شود
به دنبــال تصمیم گیــری دربــاره تاســیس 
بورس مســكن از طریــق بــورس كاال، علی 
اســالمی بیدگلی كارشــناس بازار سرمایه در 
این بــاره گفت: بورسی شــدن معامالت بزرگ 
امالك و مســكن در شفاف ســازی و گردش 
مطلوب معامالت حوزه امالك نقش قابل توجهی 
خواهد داشت. با معامله مسكن در بورس كاال، 
كشف قیمت ها شفاف شده، ابهام ها كنار می رود 
و واسطه گری كاهش پیدا می كند از سوی دیگر 
دسترســی به داده های آماری قوی تر شــده و 
قدرت پیش بینی پذیری برای مســكن ایجاد 
می شود. اســالمی بیدگلی گفت: نفس اینكه 
قرار است مكانیزم بورس برای معامالت امالك 
و مسكن ایجاد شــود كار شایسته ای است زیرا 
می تواند موجب شفاف سازی  و گردش معامالت 
در حوزه امالك شود اما با توجه به ظرفیت های 
موجود در بازار ســرمایه، این بورس می تواند 
زیرمجموعه بورس كاال تاســیس شــود؛ زیرا 
در بورس كاال تجربه و ســابقه معامالتی برای 
محصوالت مختلف وجود دارد و مســكن نیز 
می تواند به عنوان كاالی دیگــر در این بورس 
معامله شــود. او تأكید كرد: بــا تعدد بورس ها 
موافق نیستم هر چند در بسیاری از كشورهایی 
كه بازار پایه هســتند و اقتصاد آنها بر اســاس 
توسعه بازار سرمایه بنا گذاشته شده است تعداد 
زیادی بــورس وجود دارد، ولــی تجربه برخی 

كشورها كه بورس های واحدی داشته و بر یك 
بورس تمركــز دارند، تجربه موفق تری اســت 

بنابراین این موضوع باید آسیب شناسی شود.
او تأكید كرد: در مورد تشكیل بورس مسكن 
نیز همین روند حاكم اســت به طوری كه این 
بورس می توانــد زیرمجموعه بــورس كاال و 
به عنوان تابلوی مســتقل بورس مســكن در 
بورس كاال تاسیس شود زیرا این بورس تجربه 
و ســابقه معامالتی خوبی بــرای محصوالت 
مختلف دارد و از ســوی دیگر زیر ساخت های 
معامالت مســكن نیز در آن فراهم شــده لذا 
مســكن می تواند به عنوان كاالی دیگر در این 

بورس معامله شود.
او بــا بیان اینكــه باید مطالعــات تطبیقی در 
این باره انجام شود، تأكید كرد: تمركز بر تقویت 
بورس ها بــه جای تعدد بورس هــا، به افزایش 
عمق معامالت بازار سرمایه كمك می كند و یك 
بورس قدرتمند نیز می تواند اطمینان بخشــی 

بیشتری برای سرمایه گذاران فراهم كند.
اسالمی بیدگلی اعالم كرد: به این ترتیب با توجه 
به آنكه وزیر اقتصاد اخیــرا اعالم كرده  بورس 
مستقل امالك و مسكن تاسیس می شود، بهتر 
اســت طرح توجیهی آن نیز اعالم شود اما در 
مجموع به اعتقاد مــن ایجاد یك بورس جدید 
منطقی نیســت. این كارشــناس بازار سرمایه 
در پایان درباره مزایای ایجاد تابلوی مسكن در 
بورس كاال برای معامله امالك دولت و بانك ها 
گفت: با معامله مســكن در بورس كاال، كشف 
قیمت ها شفاف شــده، ابهام ها كنار می رود و 
واسطه گری كاهش پیدا می كند. از سوی دیگر 
دسترســی به داده های آماری قوی تر شــده و 
قدرت پیش بینی پذیری برای مســكن ایجاد 
می شود ضمن اینكه به تقویت همزمان عرضه 
و تقاضا در مســكن كمك كرده و موجب رونق 

معامالت مسكن می شود.

اتفاق مثبت
سیدمصطفی صفاری از كارشناسان بازار سرمایه 
هم درباره آغاز معامالت مســكن در بورس و 
همچنین عرضه اموال مازاد بانك ها و دولت در 
این بورس گفت: به نظر می رسد این معامالت 
برای امالك با ارزش باال  یــا پروژه های عمده 
مسكن اجرایی خواهد شد.او افزود: با توجه به 
ساختارهای موجود و سازوكارهای معامالتی ای 
كه در بورس كاال فراهم است، می توان این اموال 
و امالك را روی تابلــوی معامالت عرضه كرد. 
او ادامه داد: در بازار مســكن، قیمت بر اساس 
عرضه و تقاضای همان منطقه تعیین می شود؛ 
به طوری كه ارزش 2ملك با شــرایط مشابه در 
2منطقه، متفاوت است اما در بورس كاال عالوه 
بر بهره گیری از مكانیسم حراج به شكل شفاف، 

استفاده از تابلوی مناقصه و مزایده وجود دارد.

جزئيات تشكيل نخستين بازار متشكل امالك  در ايران
به دنبال حمایت وزیران اقتصاد و راه، رئیس جمهور هم دستوری ویژه برای تأسیس بورس مسكن صادر كرد

چابك سازی دولت با فروش اموال و دارایی ها در بورس
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم درباره تاسیس بورس مسكن گفت: 
فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در بورس نقطه عطفی برای كوچك شــدن دولت، كاهش 
هزینه ها و چابك سازی  هر چه بیشتر آن است. علیرضا حائری افزود: خود را جای دولت قرار  دهیم كه از فروش 
نفت محروم بوده و اكنون با كاهش شدید قیمت نفت نیز درآمدزایی خاصی از این محل ندارد، تحریم هایی 
كه تداوم داشته، شیوع كرونا و همچنین تعطیلی كامل یا موقت كسب و كارها كه بخش زیادی از درآمدهای 
مالیاتی را محقق نمی كند؛ با وجود این شاهدیم دولت راهكارهای مناسبی را در پیش گرفته است. او اضافه 
كرد: اكنون دولت با فروش دارایی ها و اموال خود در بورس، عالوه بر اینكه می تواند بخشی از هزینه های جاری 

خود را پوشش دهد به شفاف شدن صورت های مالی شركت های تابعه خود نیز كمك كرده است.

بهزاد رنجبر 
روزنامه نگار

انواع پارچه چادر مشكی
پارچه چادر مشكی به 2 نوع ساده و طرح دار تقسیم می شود. پارچه های ساده  رسمی اند و پارچه های طرح دار، مجلسی . البته 
این یك قانون نیست. انواع پارچه چادر مشكی ســاده را می توان هم مجلسی و هم غیرمجلسی استفاده كرد اما بعضی 
پارچه های چادر مشكی فقط برای مجالس مناسبند مانند پارچه های خامه دوزی شده یا پارچه های گل برجسته. پارچه چادر مشكی 
ساده از تنوع باالیی برخوردار است كه با توجه به نوع مصرف می توان هر یك از پارچه های ساده را انتخاب كرد. پرمصرف ترین 
پارچه های چادر مشكی ساده عبارتند از: كریستال، كن كن، كرپ كن كن، كرپ، حریر، حریر اسود و مهاراجه. اما پارچه چادر مشكی 
طرح دار از تنوع بیشتری نسبت به ساده ها برخوردار است. به طور كلی انواع پارچه چادر مشكی طرح دار شامل این مدل هاست: 
پارچه چادر مشكی طرح ابروباد، پارچه های با طرح اشكال هندسی، گل دار، نگین دار، گل برجسته، گل مخمل، خامه دوزی و حریر 
گل دار. پارچه هایی كه برای چادر مشكی تولید می شوند جدا از طرح های مختلف، كیفیت متنوعی هم دارند كه انتخاب را برای خریدار 
از یك طرف آسان تر می كند و از سوی دیگر مشكل تر. آسان تر از این لحاظ كه متناسب كاربردی كه برای چادر در نظر دارد، دست 

بازی برای انتخاب دارد و سخت تر از این لحاظ كه انتخاب پارچه مرغوب تر هم سخت و هم پرهزینه است.



كرونا را می تــوان تجربــه ای جمعی 
دانست كه از اساس، زیســت روزمره ما را تغییر 
داده است. ســاده ترینش این بود كه نوع ارتباط 
ما با انسان ها و شهر متفاوت شده است. می توان 
گفت در خانه ماندن، خــود نوعی دفاع از جامعه و 
عمل به مسئولیت اجتماعی اســت اما در همین 
مدت، لحظه های مقاومتی نیز پدیدار می شــد كه 
به خودی خود جالب بود؛ مثال انبوه انسان هایی كه 
در كشورهای مختلف، از پنجره ها بیرون آمده و با 
یكدیگر ارتباط می گرفتند. این پدیده اجتماعی را 
چگونه باید تحلیل كرد؟ آیا كرونا »جامعه بودن« را 

برای ما برجسته كرده است؟
درست است كه همه گیرشدن ویروس كرونا و پدیده 
قرنطینه تجربه ای جمعــی بوده اما یادمــان نرود با 
تجربه های جمعی دیگر متفاوت اســت. در این پدیده 
نوعی تكنیكی نهفته است كه می شــود گفت تجربه 
فردیِ امر جمعی. در بســیاری از تجربه های جمعی، 
انســان ها از طریق تعامل و كنارهم بودن، تجربه خود 
را برمی ســازند اما در شــرایط كرونایی، فرد باید در 
تنهایی خودش یــا نهایتا در ارتباط بــا نزدیك ترین 
افراد خانواده اش روزگار بگذراند. بــه این معنا، كرونا 
را می توان با مفهوم انزوا )isolation( توضیح داد تا با 
مفاهیمی مثل جمعیت، باهم بودن و تعامل اجتماعی. 
درســت برعكس بحران های قبلی مثل سیل، زلزله، 

آتش سوزی و اعتراضات 
اجتماعی كه موجد نوعی 
همزیســتی و همدلی و 
عاطفه  جمعی می شد، در 
پدیده كرونا، اولویت هر 
فرد، زنده ماندن خودش 
و نزدیكانش است. تالش 
بــرای برقــراری ارتباط 
از طریــق بالكن هــا یا 
پشــت بام ها چنانچه در 
ووهان چین، ناپل ایتالیا 
و در اكباتان تهران شاهد 

بودیم بیشــتر جنبه تظاهری دارد و نمی تواند نقش 
ارتباطی را بر عهده بگیرد؛ به خصــوص كه در تهران 
و شــهرهای بزرگ ایران پدیده كرونا از طریق ادغام با 
عناصر فرهنگی انزواطلبانه و منظر بدبینانه به غریبه 
و همینطور محدودیت های مذهبی و فرهنگی، امكان 
تعامل همسایگان چندان نبوده است. در كالنشهرهای 
ما، پنجره ها، بالكن ها و پشــت بام ها هــر یك عرصه 
شخصی و متمایز خانوادگی هستند، بدون اینكه راهی 
برای ورود به جامعه باشند. كرونا به این معنا اختالل 
در جامعه و ایجاد شلوغی هایی )noise( درون شبكه 
عظیم تعامل اجتماعی بود. این پدیده نشــان داد كه 
چقدر جامعه شكننده است و در عین حال تا چه میزان 

ما برای ادامه زندگی به جامعه نیاز داریم.

آیا این وضعیت را آســیب زا می دانید؟ 
به عبارت دیگر آیا می توان از منظر آسیب شناختی 

به آن نگاه كرد؟
بله. شیوه زیســت ما مبتنی بر پیوند های قوی است؛ 
یعنی ارتباط با خانواده ها و دوستان بسیار نزدیك. این 
وضعیت طبیعتا آســیب زا خواهد بود؛ چراكه افراد در 
شرایط كرونایی پیوند خود را با دوستان خود و حتی 
خانواده خود از دست داده اند. در بحران كرونا، ارتباط با 
خانواده هم دچار چالش شده است. وقتی حمایت های 
عاطفــی خانوادگی و شــبكه های عاطفی دوســتانه 
تضعیف شــده باشــد، در داخل خانواده زلزله هایی 
به وجود می آید و تنش ها و اختالفات، بیشتر بروز پیدا 
می كند. می توان گفت افرادی كه تنها زندگی می كنند، 
در قرنطینه، دچار بحران های روحی و روانی می شوند. 
این بحران، تضاد را در خانه ها افزایش داده است؛ زیرا تا 
قبل از این بحران، فرزندان برای تحصیل یا كار و والدین 
برای كار، بیرون خانه بودند اما این بار مجبور شدند در 

خانه برای مدتی طوالنی بمانند و به نوعی تضاد منافع 
را تجربه كنند. حتی عده ای بیرون از خانه را برای این 
انتخاب كــرده بودند كه فقط در خانه نباشــند. برای 
برخی ممكن اســت درخانه ماندن تجربه لذت بخشی 
بوده باشــد اما قطعا برای برخی دیگر شرایط، بسیار 

دشوار بوده است.

شــما در »كتاب پرســه زنی و زندگی 
روزمره ایرانی« به مقوله هاي مصرف، پرسه زنی و 
زیست روزمره در ایران پرداخته اید. اگر بخواهید 
مصرف، زیست روزمره و پرسه زنی در بحران كرونا 
را تحلیل كنید، چــه صورت بندی ای از وضعیت، 

ارائه می كنید؟
پیتر برگر در كتــاب »ذهن بی خانمان، نوســازی و 
آگاهی« معتقد اســت كه در عصر مدرن، حتی خانه 
كه ظاهرا تنها پناه انسان اســت، بی سامان می شود. 
كرونــا، بی پناه شــدن خانــه را تقویت كرده اســت. 
قدرت های استعماری رسانه ای از خالل كرونا بیشتر 
در خانه ها و دل و جان آدم  ها نفوذ كردند. این قدرت ها 
درخانه مانــدن را فرصتی نــاب بــرای تأثیرگذاری 
انگاشتند. انسان ها در بحران كرونا بیشتر تحت فشار 
اطالعات سیل آســای رســانه  ای )تلویزیون، رادیو، 
فضای مجازی و شــبكه های اجتماعی( قرار گرفتند. 
عمده مصرف مردم در كرونا، مصرف رســانه ای بود. 
این گزاره را می توانیم با 
نگاهی به میــزان خرید 
بســته های اینترنتی از 
اپراتورها به دست آوریم. 
رشد بنگاه های مبتنی بر 
اینترنت، نشان می دهد 
كه مردم چقــدر به این 
فضاهای مصــرف روی 
آورده انــد. پس دو مقوله 
مصــرف و پرســه زنی از 
خالل كرونا، شــیوه های 
جدیــدی پیــدا كردند. 
مصرف، بیشتر رسانه ای و پرســه زنی، بیشتر مجازی 
شد. چرخیدن در فضای مجازی و استفاده انفعالی از 
شبكه های اجتماعی در طول دوران كرونا اوج گرفت؛ 
به عبارتی مصرف، هرچه بیشتر خانه محور شد. به نظر 
من خانه در زمــان پس از كرونا مكان بســیار مهمی 
خواهد بود. اینكه چگونه خانــه را برای روزهای مبادا 
یا لحظات بحران، آماده و متناســب كنیم به یكی از 
پرســش های كلیدی برای مردم در زندگی بدل شده 

است.

ایران طی سال های اخیر و به خصوص در 
سال۹۸ بحران های زیادی را پشت سر گذاشت، این 
بحران ها ارتباط بیــن حاكمیت و مردم را تا حدی 
دچار اختالل كرد. آیا حاكمیت به عنوان یك بخش 
و مردم به عنوان بخش دیگر، آمادگی مواجهه با این 
سطح از بحران های متعدد را داشتند؟ تحلیل شما 

از تداوم این جریان چیست؟
همه بحران های پیــش از كرونا، ارتباطی با شــهر و 
جنبش های اجتماعی داشت. منظور از جنبش معنای 
وسیع كلمه و هر نوع جنب و جوش انسانی است. این 
اعتراضات مردم را تشــویق می كرد به شهر بیایند و یا 
به نوعی با هم مساعدت و مطالبه گری كنند. به نظرم، 
كرونا یك پدیده ضد شــهری، ســركوبگر، مستبد و 
تمامیت خواه اســت. بســیاری می گفتنــد كه كرونا 
ویروس دمكراتی اســت اما به زودی متوجه شدیم كه 
این تلقی بسیار ساده لوحانه بود. در اوایل ماجرا، عده ای 
می گفتند كه این ویروس فقیر و غنی را به یك اندازه 
درگیر می كند اما اآلن می دانیم كه به یك اندازه درگیر 
نمی كند. كرونا با جمعیت و جماعت در تضاد اســت و 
افراد را از هم جدا می كند و در عمل فردیتی ناب و در 
پی خویش چیزی را به دنبال می آورد كه نظریه پردازان 

انتقادی رسانه به آن توده  ای شــدن می گفتند. كرونا 
می خواهد به هر ترتیب افــراد را از هم جدا كند حتی 
اگر افراد بخواهند به شــهر بازگردند، باید تمهیدات 
و سیاســت هایی پیش بینی شــود كه فاصله ها حفظ 
شــود. چنین پدیده ای كامال اقتدارطلبانه اســت كه 
امكان شــكل گیری هر نوع جمعیت را سلب می كند. 
وقتی امكان شــكل گیری جمعیت ســلب می شود، 
امكان گشایش ها و آزادی محدود می شود. این پدیده 
كه با ســاختار سیاسی در خاورمیانه ســازگار است، 
جوامع را در ظاهر آرام كرد و به نوعی به داد دولت های 
منطقه رســید و حداقل تــا مدتی ســایه مخاطرات 
اجتماعی - سیاســی را از ســر حكومت ها دور كرد. 
این خصلت كرونایی با خصیصه بحران های گذشــته 

متفاوت اســت. در واقع، 
كرونــا مثل یك چشــم 
سراسربین عمل می كند؛ 
دولت ها بــه بهانه كرونا 
نظــارت خود را بیشــتر 
كرده و جامعه انضباطی 
مبتنــی بــر مراقبــت 
نــد.  را تقویــت كرده ا
در چنیــن موقعیتــی 
خــود تنظیم گـــــری 
همچنان كه میشل فوكو، 
فیلسوف فرانسوی از آن 

ســخن گفته اســت فقط از جانب حكومت ها صورت 
نمی گیرد و صرفا بیرونی نیست. اتفاقا درونی می شود 
و توسط خود خانواده ها و افراد بازتولید می شود، مثال 
مهمانی ها و تعامالت كم می شود، از طریق استرس ها 
بیش از پیش از دیگران فاصله می گیریم و به همه  چیز 
به دیده تردید و سوءظن می نگریم. می توان گفت كه 
كرونا در كوتاه مدت منجر به آرامش سیاسی در جامعه 
می شود اما در بلندمدت قطعا تفاوت هایی ایجاد می كند 
كه نظر دادن راجع به آن زود اســت. بایــد در آینده 
در مورد آن حرف زد اما به طور كلــی اگر بحران های 
احتمالی پســاكرونا، در كنار افسردگی، تشدید فقر و 
نابرابری اجتماعی را ببینیم، ممكن اســت هیجانات 

پرجنب و جوشی راه شاهد باشیم.

زندگی روزمره فرودســتان در مواجهه 
با كرونا چگونه اســت؟ آیا دولت یا حتی خود این 
گروه بیش از پیش به محرومیت واقعا موجود واقف 
شده است؟ آیا كرو نا ظرفیت تغییر نگاه دولت ها به 

فرودستی را دارد؟ 
كرونا تا حد زیادی شــكاف های اجتماعی- اقتصادی 
را آشــكار كرده است، بعضی انســان ها می توانند كار 
نكنند و یا از راه دور كار كنند. بعضــی دیگر اما ناچار 
هســتند حضوراً كار كنند و هر لحظه با استرس كرونا 
دســت و پنجه نرم می كنند. می تــوان گفت كه این 

قشــر مدام خودش را با 
اقشــار دیگر مقایســه 
می كند و این مقایســه 
در بلندمــدت تضاد هــا 
را بیشــتر و ســوخت 
الزم را بــرای تنش های 
اجتماعی فراهم می كند. 
در كوتاه مــدت اما نوعی 
كرختی و ازخودبیگانگی 
را خصوصــا در طبقات 
اجتماعــی پاییــن رقم 
می زنــد. سیاســت های 

رفاهی دولت در ایران به طور كلی معطوف به طبقات 
متوسط به باالست، مثال به شــعار »در خانه بمانیم« 
دقت كنید. اگر ایــن جمله را نشانه شناســی كنیم، 
متوجه می شویم كه این سیاســت برای طبقات مرفه 
طراحی شده است؛ در واقع كسانی می توانند در خانه 
بمانند كه یا كارمند هســتند و یا دارای حساب بانكی 

و پس انداز. در ســطحی دیگر اینها كسانی هستند كه 
تلفن هوشمند و كامپیوتر و اینترنت پرسرعت دارند. 
سامانه شــاد و فضای آموزش مجازی دانشگاه ها نیز 
سیاســت های رفاهی برای طبقه متوســط است. اما 
كسانی كه دستفروشی می كنند یا به كارهای خدماتی 
می پردازند، اساسا نمی توانند دوركاری كنند. كارگران 
و كشــاورزان امكان دوركاری ندارنــد. آنها همانطور 
امــكان كمتــری برای 
دسترســی به اینترنت 
روی موبایــل دارنــد. از 
طرف دیگــر باید گفت 
كه متأسفانه جنبش های 
هیجانی و عاطفی مردمی 
طبقات باالتر نیز در این 
بحران مثــل بحران های 
قبلی برجســته نبود. در 
زلزلــه ســرپل ذهاب یا 
ســیل گرگان، كمك ها 
و همدلی هــای خوبــی 
صورت گرفت. شــاید بتوان گفت كه در بحران كرونا 
نیز كمك هایی صورت گرفت اما اساسا آن شور و شوق 
عاطفی همدالنه در مقایســه با گذشــته ایجاد نشده 
است. به همین علت معتقدم كه كرونا تجربه جمعی امر 
فردی است؛ چرا كه بقای نفس پیش از هر چیز اهمیت 
دارد. كرونا پدیده ای اســت كه به عنوان یك موجود 
نامرئی، مســاعدت ها و كمك ها را محــدود می كند. 
طبقات فرودست جامعه كه مجبورند سوار مترو شده 
و سر كار بروند، متوجه شــدند كه فاصله زیادی میان 
آنها و دولتی وجود دارد كه آنها را نمایندگی نمی كند. 
این فاصله فقط مربوط به دولت نمی شود بلكه فقدان 
مؤسسات مدنی فاصله موجود بین این اقشار و اقشار 
باالتر را برجسته تر می كند. این وضعیت ممكن است 
به نوعی خودآگاهی انتقادی منجر شــود و تحوالت 

آینده را شكل دهد.

شــما در تحلیل خود از وضعیت ایران 
در ماه آبــان و دی، مردم را »بی پناه« دانســتید 
كردید. آیا این بی پناهی در ماجــرای كرونا هم 
 قابل مشاهده اســت؟ این بی پناهی برای طبقات 

متوسط و باال چگونه است؟ 
بی پناهــی یك پدیــده جمعی اســت كــه در كنار 
بی عاطفگی اجتماعی قرار می گیرد. عاطفه اجتماعی 
شامل توجه هایی است كه انسان ها در بزنگاه ها به هم 
دارند. ایــن بی عاطفگی 
یك بار در مواجهه با افراد 
برای ما اتفاق می افتد و بار 
دیگر در مواجهه با دولت. 
در پاسخ به پرسش قبلی 
گفتم كه دولت در ایران 
طبقات متوســط رو به 
باال را نمایندگی می كند. 
باید تدقیــق كرد كه این 
حرف به این معنا نیست 
كه دولت حامی و نماینده 
مناسبی برای این طبقات 
اســت؛ چرا كه طبقات باال هم به نوعی فقدان عاطفه 
اجتماعــی را تجربه می كنند. طبقات متوســط و باال 
این تصور را دارند كه در شرایط سخت، كسی در كنار 
آنها قرار نمی گیرد. بی پناهی بــرای طبقات مختلف 
متفاوت است، به طور مثال دولت در ماجرای سرنگونی 
هواپیمای اوكراینی كه طبقه متوســط جامعه اعم از 

دانشــجو، مهاجر و... را بیشــتر متأثر كرده بود، كنار 
مردم نبود درصورتی كه می توانست با آنها همدردی 
و ســوگواری كند. بی پناهی اجتماعی مفهوم وسیعی 
اســت و لزوما هم به دولــت برنمی گــردد. در همان 
كشــورهای دمكراتیك مردم در بســیاری از اوقات 
انتقادهایی به دولت ها دارند؛ چرا كه دولت هایشــان 
اساسا نمی توانند این حجم از مسائل را پوشش دهند اما 
دولت دست آخر به لحاظ عاطفی كنار آنها می ایستد. 
خود این اتفاق یك نوع احساس حمایت را به طبقات 
تزریق می كنــد. دولتمردان ما در بســیاری اوقات به 
این جزئیات دقت نمی كنند. چه بســا در مواردی این 
جزئیات از امكانات مادی كارایی بیشتری داشته باشد. 
یك طرف دیگر بی پناهی اما به خود جامعه برمی گردد. 
به قول محسن گودرزی، جامعه شناس، جامعه ما دچار 
»زوال همبستگی اجتماعی« شــده است. این زوال، 
همین بی پناهی اســت. به عبارتی تكیه گاه های افراد 
جامعه مــا روزبه روز كوچك تر و كوچك تر می شــود. 
انسان ها نمی دانند كه باید به چه كسی تكیه كنند. این 
بعد بی پناهی اجتماعی، انســان ها را دچار درماندگی 
مضاعف كرده و در نتیجه در چنین موقعیتی برون رفت 
از بحران ها ســخت می شــود. بنابراین از بعدی همه 
طبقات این احســاس بی پناهی را تجربه كرده اند اما 
به نظر من برای طبقات فرودســت تر این احســاس 

مضاعف خواهد بود.

در حرف هایتان اظهار كردید كه كرونا 
مثل یك چشم سراسربین عمل كرده و جامعه را 
انضباطی می كند. از یك طرف ضرورت نظارت  های 
دولتی برای كنترل بحران ها ســخت احســاس 

می شــود و از طــرف 
باید مشــخص  دیگر 
كرد كه حد این نظارت 
شما  تحلیل  كجاست. 

در این مورد چیست؟
میشل فوكو، اندیشمند 
فرانسوی در خود مراقبت 
و تنبیه از طریق مقایسه 
نظام هــای  ســازوكار 
پزشكی با نظام مذهبی 
مسیحیت سعی می كند 

نشــان  دهد كه هر دو سیستم فوق ســعی می كنند 
كنترل فــرد را از طریق مناســك اعتــراف/ معاینه 
به دست بگیرند. این موضوع در مورد بحران كرونا به 
شكلی جدید خود را نشان داده است. چه دولت های 
دمكراتیك اروپایی- آمریكایــی و چه دولت هایی كه 
ساختارهای اقتدارگرایانه دارند، كرونا را بهانه خوبی 
می دانند كه با سهولت بیشتری از ابزار های كنترل و 
نظارت اســتفاده كرده و از طریق گفتمان بهداشت و 
سالمت انســان ها را پایش و ردیابی كنند. در آمریكا 
بعد از ماجرای برج  هــای دوقلو و ماجــرای القاعده، 
جامعه آمریكا شــدیدا كنترلی شــده بود و تلفن ها و 
ای میل ها شدیدا كنترل می شد و بعد از مدت ها ادامه 
داشــت. هنری ژیرو، متفكر انتقــادی در مقاله ای با 
عنوان» سیاســت اضطراری در برابــر زمان عمومی: 
تروریســم و فرهنگ ترس«، به خوبی این موضوع را 
تشریح كرده است. نكته اینجاست كه وقتی دولت ها 
در این سیستم نظارتی- كنترلی وارد می شوند نه تنها 
سعی می كنند آن سیستم را ادامه دهند و استفاده های 
دیگری از آن ببرند بلكه می كوشــند اطاعت از اقتدار 
دولت را با نوعی حس میهن پرستانه گره بزنند. وظیفه 
ماســت كه پس از كرونا مســتمرا در باب تهدیدات 

احتمالی كه از این طریق ممكن می شود هشدار دهیم.
شــما هم این موقعیــت را متناقض 

می دانید؟
هر دوطرف ماجرا را باید دید. این موضوع دو سر دارد؛ 
اول جنبه های مثبتی كه برای كنترل بیماری دارد و 
خود را در مرحله اول نشــان داد و سر دوم ماجرا كه 
می تواند كاربرد های سیاســی- امنیتی داشته باشد. 
این روند حتی می تواند به سمت نظام ها یا بنگاه های 
تبلیغاتی هم پیش رود. اطالعاتی كه اپلیكیشن هایی 
مثل ماسك از ما گرفتند می تواند در اختیار بنگاه های 
سرمایه داری یا رسانه ای و ماهواره ای قرار بگیرد. باید 

در این زمینه هوشیاری بیشتری از خود نشان دهیم.

در ابتدای بحران كرونا، دولت ها سعی 
می كردند مرزها را ببندند اما بعد از همه گیرشدن 
این ویروس با شعارهای همدالنه ای مواجه شدیم 
كه از ضــرورت همكاری ســخن می گویند. بعد 
از سال ها تنش و جنگ در سراســر دنیا، برخی 
روشنفكران امیدوارند شرایط جهانی طوری تغییر 
كند كه مرزها از بین برود و گفت وگو، محور اصلی 
تعامالت جوامع شود، اما پیش بینی می شود ملت ها 
و جوامع حداقل تا چند ســال، سیاست ارتباطی 
انقباضی با توجه جدی به توانایی های داخلی را در 
پیش بگیرند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد آن را یك 

تهدید می دانید یا فرصت؟
در پســاكرونا همــكاری جهانی بیشــتری خواهیم 
داشت اما این ســناریو قوی تر است كه دولت ـ ملت ها 
ـ ملتی نیرومندتر شــود كه به  و مرزبندی های دولت 
تبع آن تهدیدات افزایش خواهد یافت. احتماال جنگ 
لفظی بین آمریكا، چین 
و ایــران افزایش خواهد 
یافت. ممكن اســت این 
تنش ها تشــدید شــود 
كه جنبه های عملی نیز 
خواهد داشــت. مرزها 
تقویت می شود و این ایده 
كه در شــرایط بحرانی 
باید به منافــع خودمان 
توجه كنیم، جانی دوباره 
می گیرد؛ چرا كه دولت ها 
به این عقیده رســیده اند كه در مواجهه با یك بحران 
همه گیر چندان نمی توانند منتظر كمك كشــورها یا 
سازمان های جهانی بمانند؛ در واقع آنها به این نتیجه 
رسیده اند كه باید خودشان مسائل شان را حل كنند. 
این روزها شــعارهای خودكفایی افزایش پیدا كرده 
و در این شــرایط دولت ها قوی تر می شــوند. من فكر 
می كنم در آینده تخاصم های منطقه ای و بین المللی 
بیشتر خواهد شــد و شــكل جدیدی به خود خواهد 
گرفت. بالشك الگوهای سالمت و پزشكی هم به این 
منازعات وارد می شــود. این روزها هم بعضی كشورها 
شبیه یكدیگر حرف می زنند. در شرایطی كه به بحران 
بهداشتی- درمانی برخورده ایم، عده ای از توطئه حرف 
می زننــد و می گویند كه این ویروس مدیریت شــده 
است. هم چین، هم آمریكا و هم برخی كشورهای دیگر 
این حرف ها را گفته اند. ایدئولوژی سیاسی دولت- ملت 
از خالل این وضعیت تقویت می شود. البته این وضعیت 
فرصت هایی هم دارد. چنین وضعیتی در سطح جهانی 
تهدید اســت و اتحادیه هــای جهانــی را محدودتر و 
همكاری هــا را ضعیف تر می كند امــا از لحاظ داخلی 
می تواند منافعی داشته باشد یا حتی جنبش های صلح 

جهانی را وادار به تغییر رویه كند.

كرونــا در روزهــای 
ابتدایی شبیه خواب 
بود. هیچ كس باورش نمی شد كه جان این تعداد انسان را 
بگیرد و كسی حریفش نشود. كابوس كرونا این روزها عادی تر 
شده و به نوعی به زندگی با او عادت كرده ایم. كرونا با همه 
رنج هایش اما كابوس هایی غیراز خود داشــت؛ 
كابوس هایی رنج آورتر؛ كابوس هایی كه دست كم 
سال ها با آنها زندگی می كردیم و شاید به آنها 
عادت كرده بودیم، مثل كابوس بی پناهی؛ 
چیزی كه عباس وریج كاظمی، جامعه شناس 

و پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی هم آن را تأیید می كند. او همچنین معتقد 
است كه همه طبقات در ایران به نوعی بی پناهی را تجربه می كنند اما این 
كابوس برای طبقات فرودست  هولناك تر است. ایران در سال های گذشته 
كابوس های زیادی دیده اســت؛ كابوس  گرانی، كابوس مخاطرات طبیعی 
و انسانی، كابوس سیل، زلزله و اعتراض! همه گیری بیماری كووید-1۹اما 
كابوسی متفاوت بود؛ ویروسی كه خیال می كردیم دمكرات است اما عالقه 
وافری داشت به فاصله انداختن بین »ما«. عباس كاظمی، دمكرات انگاشتن 
ویروس كرونا را ساده لوحانه می داند و می گوید: »كرونا یك پدیده ضد شهری، 
سركوبگر، مســتبد و تمامیت خواه اســت؛ چرا كه باعث شده است همه 

جنبش های اجتماعی - سیاسی در جهان و خاورمیانه سركوب شود«.

ویروس مستبد: 
به نظرم، كرونا یك پدیده ضد شهری، 
سركوبگر، مستبد و تمامیت خواه است. 
بسیاری می گفتند كه كرونا ویروس دمكراتی 
است اما به زودی متوجه شدیم كه این تلقی 
بسیار ساده لوحانه بود

  آرامش كوتاه مدت  :
كرونا در كوتاه مدت منجر به
 آرامش سیاسی در جامعه می شود
 اما در بلندمدت قطعا تفاوت هایی
 ایجاد می كند كه نظر دادن 
راجع به آن زود است. 
باید در آینده در مورد آن حرف زد

 محدودكننده كمك ها و همیاری ها:
كرونا پدیده ای است كه به عنوان یك موجود 
نامرئی، مساعدت ها و كمك ها را محدود 
می كند. طبقات فرودست جامعه كه مجبورند 
سوار مترو شده و سر كار بروند، متوجه شدند 
كه فاصله زیادی میان آنها و دولتی وجود دارد 
كه آنها را نمایندگی نمی كند

بی پناهی اجتماعی
 تكیه گاه های افراد جامعه ما روزبه روز كوچك تر 
و كوچك تر می شود. انسان ها نمی دانند كه 
باید به چه كسی تكیه كنند. این بعد بی پناهی 
اجتماعی، انسان ها را دچار درماندگی مضاعف 
كرده و در نتیجه در چنین موقعیتی برون رفت از 
بحران ها سخت می شود
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سبك زندگی

كرونا علیه دمكراسی
گفت وگو با عباس كاظمی، جامعه شناس، درباره آسیب های كرونا بر سبك زندگی و نظام اجتماعی در ایران

عرفان حاجی پروانه
خبر نگار

     روزنامه همشهری در روزهای گذشته با حضور 
كارشناســان، درباره دالیل بــروز ناهنجاری های 
اجتماعی و تغییر ســبك زندگی معتادان به سمت 
الگوهای خشن میزگردی برگزار كرد. كارشناسان 
حاضر در این نشســت، فعالیت های عمرانی بدون 
ارزیابی تأثیرات فرهنگــی و اجتماعی را یكی از 

مهم ترین دالیل بروز چنین پدیده هایی در شــهرها دانســتند. محمد 
تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در واكنش به این 
اظهارنظرها، با رد چنین اتهامی به بخش عمرانی دالیل دیگری را در بروز 

ناهنجاری های اجتماعی مقصر می داند.

ما اصوالً طرح یا برنامه ای به اسم ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در 
پروژه های عمرانی داریم؟

درشهرداری تهران قرار شد پروژه های عمرانی پیوست اجتماعی داشته باشد. موضوع داشتن 
چنین پیوست هایی در كشور مسئله ای تازه است. این بحث هنوز نهادینه نشده و مشخص 
نیست كه این پیوست چه موارد و مسائلی را دربرمی گیرد. پروژه های عمرانی مفاهیم عام و 
مقیاس كالن دارد. ما ده ها پروژه بزرگ عمرانی داریم كه در خدمت جامعه شهری و روستایی 

است.
اما نقد زیادی به عملكرد عمرانی و تأثیر منفی آن می شود.

امور اجتماعی و فرهنگی متولی خاص خود را دارد و آنها باید به این فكر باشند كه به موازات 
فعالیت های عمرانی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی كار كنند. شهر موجود زنده ای است و 
رشد می كند همانطور كه در بخش كالبدی نیازهای شهر را باید برطرف كرد، در حوزه زیستی 
هم باید نیازهای آن از سوی دستگاه ها و سازمان ها و نهادها تأمین شود. این كار باید به موازات 
هم انجام شود. نخستین نیاز مردم در شهر، مسكن است و به تبع آن باید زیر ساخت راه و آب و 
برق ارائه شود. به تناسب آن باید دستگاه های ذی مدخل حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فكری 
به حال این موارد بكنند. ما می گوییم اگر پروژه عمرانی مكان یابی و مطالعه خوبی نداشته باشد، 

تبعات اجتماعی منفی دارد. اما این قابل تعمیم به همه پروژه ها نیست.
به این موضع باور دارید كه در طرح های عمرانی باید پیوست های اجتماعی 

را لحاظ كرد؟
اعتقاد من این است كه باید كاركردهای اجتماعی را در اجرای طرح ها فعال كرد. وقتی خیابان 
می سازیم نمی شود برای عبور عابر پیاده از آن، تنها 2متر پیاده رو سازی  كرد. این وضعیت نشانه 
این است كه كاركرد اجتماعی آن خیابان مورد توجه نبوده است. خیابان باید محل مراجعات 

اجتماعی و تعامل باشد و به این علت به داشتن رویكرد اجتماعی در اجرای طرح ها باور دارم.
شما بر این موضوع تأكید دارید اما در اجرا اتفاق دیگری در حال رخ دادن 

است. چرا؟
خانه برای ما مهم است. اساساً ما ایرانی ها افراد درونگرایی در حوزه طراحی و معماری هستیم. 
حاضریم میلیون ها تومان هزینه دكوراسیون داخلی كنیم اما توجهی به نمای ساختمان خود 
نداریم. نوع نگاه و رویكردهای ما اســت كه بر این وضعیت اثر می گذارد. ریشه این مسئله را 

می توان در آن موضوع جست وجو كرد.
یعنی توسعه ای كه منتظر آن بودیم اتفاق نیفتاده است؟

رشد ما تك بعدی بوده و نتوانسته ایم این رشد را در همه ابعاد دنبال كنیم. مفهوم توسعه عام 

است و نمی شود بدون آن به رشد رسید. مفهوم اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در برمی گیرد. 
توسعه یعنی همه این موارد را دیده ایم اما واقعیت این است كه این موارد را با هم ندیده ایم و 

فقط رشد را مورد توجه قرار داده ایم. این رشد هم صرفاً در رشد كالبدی بوده است.

مقصر آسیب های اجتماعی
فعالیت های عمرانی نیست

بازتاب
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شركت هواپیماسازی ایرباس قصد دارد یك »بینی 
الكترونیك« را كه از سلول های بیولوژیك استفاده 
كرده و ساختاری شــبیه به سگ های بمب یاب دارد 
مورد آزمایش قرار دهد. در واقع این شركت قصد دارد 
كه نوعی حســگر را مورد امتحان قرار دهد تا بتواند 
فرودگاه ها را در برابر حمالت تروریستی و بمب گذاری 

ایمن تر كند.

عروس دریایی
شركت ایرباس در این راه از حسگرهایی شبیه به عروس 
دریایی اســتفاده خواهد كرد كه به وسیله یك استارتاپ 
آمریكایی ساخته می شود؛ اســتارتاپی كه دفتر مركزی 
آن در ایالــت كالیفرنیا قرار دارد و حــوزه اش فعالیت در 
زمینه بیوتكنولوژی است. به گزارش روزنامه »فایننشال 
تایمز«، اســتارتاپ كانیكو و ایرباس در زمینه تولید این 
حســگرها به توافق رسیده اند و قرار اســت  برنامه آنها تا 
پایان سال جاری در چندین فرودگاه به صورت آزمایشی 

به بهره برداری برسد.

درباره كانیكو
دفتر مركزی اســتارتاپ كانیكو در شهر سن رافائل ایالت 
كالیفرنیا واقع شده است و این شركت كه در سال2015 
تاسیس شده، 20كارمند ثابت دارد. این استارتاپ با شعار 
»آینده نامعلوم است«، ساختن سلول های بیوتكنولوژیك 
را یكی از مهم ترین روش ها برای مواجهه با دنیای آینده 
دانسته است. بر اساس آنچه این استارتاپ در وب سایت 
خود نوشته، آنها در زمینه امنیت، صنایع نظامی و صنایع 
كشــاورزی می توانند خدمات رســانی كنند و همكاری 
با شــركت اروپایی ایربــاس نیز در حــوزه امنیت انجام 

می پذیرد.

كاركرد حسگرها
به گزارش همشــهر    ی، حســگری كه قرار است در بینی 
الكترونیك شــركت ایرباس كار كنــد، از پردازنده های 
سیلیكونی تقویت شده توسط ســلول های زنده خواهد 
بود. فناوری ای كه شاید بتواند كمك بزرگی برای برقراری 
امنیت به حساب  آید. اوشیورنویا آگابی بنیانگذار شركت 
»كانیكــو« كه تجربه بســیار زیــادی در زمینه فناوری 
سیستم های سلولی و همچنین مدیریت استراتژی داشته 
و به 5زبان زنده دنیا تســلط دارد درخصوص حســگرها 
می گوید: »ما فناوری ای ایجاد كرده ایم كه می تواند بوی 
بمب و مواد منفجره را تشخیص دهد. این حسگر، هوا را 
تنفس می كند و از طریق تجزیه و تحلیل آن می تواند به 
شــما بگوید كه چه چیزی در هواست. كاری كه ما انجام 
می دهیم این است كه سلول های بیولوژیك، سلول های 
»Hek« یا آستروسیت ها )ســلول های مغزی( را گرفته 
و آنها را به طور ژنتیك برای تبدیل شــدن به گیرنده های 

بویایی اصالح می كنیم«.

بحران كرونا و تشخیص بیماری ها
با توجه به شیوع ویروس كرونای جدید و بیماری همه گیر 
كووید-19، شركت های مختلف در پی راه هایی هستند 
تا بتوانند خطرات بیولوژیك مانند ویروس های مســری 
را شناســایی كنند. در این میان اســتارتاپ كانیكو نیز 
برنامه های پزشكی خود را پیش می برد و در بخش توسعه 
امنیت فعالیت های ویژه ای را برای مقابله با بیماری ها در 
پیش گرفته است. آنها درحال ساخت حسگرهایی هستند 
كه می تواند عالئم سرطان را تشــخیص دهد؛ درست به 
همان روشی كه سگ ها می توانند سرطان پروستات را با 

دقت باال تشخیص دهند.
آگابــی در این ارتباط نیز گفت: »شــما صبــح از خواب 
بیدار می شوید، در دســتگاه ما می دمید )فوت می كنید( 
و متخصصان ما وضعیت سالمتی شــما را مورد بررسی 
قرار می دهند؛ این یكی از چشــم اندازهای بزرگ شركت 

ماست«.

امید به موفقیت
پیش از این دستگاه هایی در فرودگاه ها نصب شده اند كه 
می توانند مسافران را مورد  بررســی قرار داده و به دنبال 
رد مواد شــیمیایی خطرناك باشــند. این دســتگاه ها و 
حسگرهای شان تاكنون عملكرد خیلی موفقی نداشته اند 
و كارشــان را آنچنان كــه انتظار می رفت خــوب انجام 
نداده اند، بنابراین می توان در مورد حســگرهای جدید و 
عملكرد موفق شان نیز با شــك و تردید صحبت كرد. در 
هر حال، اینكه ایرباس تصمیم گرفته تا این حســگرها را 
امتحان كند و امیدوار باشــد كه آنها عملكرد قابل قبولی 
داشته باشند، می تواند خبر بسیار خوبی برای استارتاپ 
كانیكو باشد. همكاری ایرباس با این استارتاپ مربوط به 
این روزها نمی شود و سابقه ای سه ساله دارد. در واقع آنها 
از سال2017درخصوص مســائل امنیتی با یكدیگر كار 
كرده اند و در این میان، غول هواپیماسازی دنیا بر این باور 
است كه كانیكو می تواند یك راه حل امنیتی شگرف را در 
دنیا ایجاد كند؛ راه حلی كه می تواند امنیت بیشــتری را 

برای مسافران در داخل هواپیما و فرودگاه  به وجود آورد.

 حسگرهایی
برای ردگیری بوی بمب

شركت ایرباس با همكاری یك استارتاپ 
می خواهد از طریق بو، مواد منفجره 

جاسازی شده را پیدا  كند
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جهان استارتاپ    ی

پردازنده  
سیلیكونی 
تقویت شده

حسگری كه 
قرار است در 

بینی الكترونیك 
شركت ایرباس 

كار كند، از 
پردازنده های 

سیلیكونی 
تقویت شده 

توسط سلول های 
زنده خواهد 

بود؛ فناوری ای 
كه شاید بتواند 

كمك بزرگی 
برای برقراری 

امنیت به حساب  
آید

 رونمایی
  199 دالری
هدفون های 
بی سیم ابتدا 
قرار بود با قیمت 
249دالر به بازار 
عرضه شوند؛ 
دقیقا همان 
 قیمتی
 كه اپل برای
 AirPods Pro 
درنظر گرفته بود. 
نكته جالب این 
بود كه ایربادها 
هم با اینكه كامال 
آماده بودند راهی 
بازار نشدند 
و به گفته 
مایكروسافت آنها 
به زودي از این 
تكنولوژی خود 
با قیمت 199دالر 
در بازار رونمایی 
می كنند

نبرد هدفونی مایكروسافت و اپل 
ایرپادهای اپل مشهور ند اما مایكروسافت هم با معرفی هدفون سرفیس 

نشان داده نمی خواهد از بازار جدید جهان عقب بماند

شركت بزرگ مایكروســافت در رقابت با شركت اپل در حال 
معرفی فناوری هایی به بازار اســت كه می توانــد اپلی ها را 
نگران كند. در دنیا حاال با حذف جك هدفــون از روی اكثر 
گوشی های موبایل هدســت ها یا هدفون های بلوتوث حرف 
اول و آخر را می زنند. ایرپادهای اپل در جهان مشهور هستند 
اما مایكروسافت نشــان داده می خواهد در مقابل رقیب كم 
نیاورد. یكی از ایــن گجت هایی كه به تازگــی در رونمایی 
جدید مایكروسافت معرفی شد، هدفون Surface بود كه به 
میزان قابل توجه و بی نظیری می تواند صدای اطراف را از بین 
ببرد. حاال این هدفون به شكل ایرباد )Earbuds( كه همان 
هندزفری های بی سیم كوچك است ارتقا یافته است؛ چیزی 
شبیه به ایرپادهای اپل اما با شمایل و كارایی متفاوت  تر. آیا اپل 

باید نگران این فناوری جدید مایكروسافت باشد؟

تاریخ انتشار و قیمت ایرباد
ایربادهایی كه مایكروسافت برای پیشی  گرفتن از ایرپاد اپل 
ساخته واقعا یكی از جالب ترین هاست. همانطور كه در اكتبر 
گذشته اعالم شــد هدفون های بی ســیم در ابتدا قرار بود با 
قیمت 249دالر به بازار عرضه شوند؛ دقیقا همان قیمتی كه 
اپل بــرای AirPods Pro درنظر گرفته بود. نكته جالب این 
بود كه ایربادها هم با اینكه كامال آماده بودند راهی بازار نشدند 
و به گفته مایكروسافت آنها به زودي از این تكنولوژی خود با 

قیمت 199دالر در بازار رونمایی می كنند.

بدون لغو كننده سروصدا
 ،Surface و یا حتــی هدفون های AirPods Pro برخالف
ایربادهای Surface از تكنولوژی خاموش كننده سروصدای 
محیط سود نمی برد. شــاید این اصلی ترین دلیل در كاهش 
قیمت اولیه این وسیله است؛ چرا كه لغو سروصدای محیط، 

بخش مهمی از داستان موفقیت AirPods Pro است.

پوشش سیلیكونی
با این حال، مانند AirPods Pro، ایربادها با سه جفت گوشی 

سیلیكونی همراه است تا بتوانید سایز متناسب با خود را انتخاب 
كنید. این هدفون ها حتی اگر از فناوری لغو صدای محیط سود 
نبرده باشند، می توانند از عایق صدا برای كمك به كیفیت صدا 

استفاده كنند.

طراحی و كنترل
سطح اصلی ایرباد Surface یك دایره مسطح و سفید است. 
در نخستین نگاه شبیه به پد شارژر ساعت اپل به نظر می رسد. 
اما مایكروسافت ادعا می كند این طراحی برای هدفون گوشی 

بسیار راحت و پایدار خواهد بود.
دیسك تخت حساس به لمس است، بنابراین می توانید آهنگ 
را تغییر داده، میزان صدا را تنظیم كنید یا یك تماس تلفنی را 
شروع كرده یا پایان دهید. از آنجا كه این دایره به اندازه كافی 
بزرگ است بنابراین می توانید به راحتی به آن ضربه زده یا آن 

را لمس كنید یا بچرخانید.

ادغام مایكروسافت 365
در هر ایرباد 2 میكروفون وجود دارد؛ در جایی كه ممكن است 
تولید كنندگان این موارد را برای لغو سروصدای محیط به كار 
ببرند در اینجا مایكروســافت از آن، برای تشخیص بهتر صدا 
استفاده كرده است. این بدان معنی است كه می توانید اسناد را 
با استفاده از Word یا Outlook در مایكروسافت 365دیكته 
كنید. ویژگی های بیشتری مانند این در آیفون وجود دارد كه 

می توانید به ای میل های Outlook خود گوش دهید، آنها را 
حذف كرده و به آنها پاسخ دهید؛ فقط با لمس  كردن ایرباد. در 
 Spotify تلفن های اندرویدی همچنین می توانید به سرعت به

بروید و برای پخش موسیقی سه بار به ایرباد ضربه بزنید.

صدای همه  گیر
این همان چیزی است كه مایكروسافت آن را امضای صوتی 
خود در ایرباد می نامند و طراحی شده است تا همه جانبه باشد. 

این فناوری در هدفون سرفیس 2هم وجود دارد.

عمر باتری
8ساعت پخش موســیقی یا هر فعالیت شــنیداری دیگری 
در ایرباد بخش جالب این هدفون هاســت. 16ســاعت شارژ 
هم نگه می دارد كه روی هم رفتــه می توان گفت عمر باتری 

24ساعت است.

 Surface2 هدفون
هدفون های تازه معرفی شده 2مانند مدل های نسل اول به نظر 
می رسند و دارای رابط هوشمند یكسان هستند. شما با استفاده 
از صفحه دایره ای روی هر هدفون می توانید صداهای اطراف 
را لغو كرده یا صدا را كم و زیاد كنید. تفاوت اصلی افزایش عمر 
باتری است كه هم اكنون از 15ســاعت به 20ساعت رسیده 
است و پشتیبانی از كدگذار بلوتوث Qualcomm aptX كه 

مدل اصلی از آن برخوردار نبود. هدفون ها اكنون 180درجه 
می چرخند. مایكروسافت همچنین می گوید كه قطع صداهای 
اطراف، كه در هدفون اصلی خوب كار می كرد، اكنون دوباره 
تنظیم شده تا صدای انسان را تنظیم كند. بنابراین اگر شما در 
حال كار از خانه هستید )همانطور كه هم اكنون بیشتر اتفاق 

می افتد( پچ  پچ های خانواده تمركز شما را بر هم نمی زند.

  Surface Go2  مایكروسافت
عالوه بــر هدفون ها، مایكروســافت جدیــدا از مدل جدید 
Surface با نام Go 2 رونمایی كرده است. این مدل كه مدل 
پیشرفته تر تبلت خوش قیمت ســال 2018 است به همراه 
Surface Book 3 معرفی شد. در این نوع تبلت ها، تمام آنچه 
در مدل قبلی كمبود به حساب می آید، پیشرفت كرده است 
بدون اینكه در قیمت و وزن قابل حمل آن تفاوتی ایجاد شود 
 Surface .و همین را تبدیل به وسیله ای محبوب كرده است
Go 2 با نمایشگر 10.5اینچی بزرگ  تر، حاشیه های نازك  تر، 
پردازنده های سریع تر و وعده بهبود عمر باتری، هر شكایتی را 
كه با اصل داشتیم ارائه می دهد. از همه مهم تر، مایكروسافت 
ضمن حفظ قیمت اولیه Surface Go 2 با قیمت 399دالر، 
این پیشرفت ها را انجام داد. البته هنوز هم باید كیبورد را به طور 
جداگانه بخرید تا راحت تر با این وسیله كار كنید. نكته مهم این 
است كه این مدل از تبلت مایكروسافت هنوز هم یك رقیب 

واقعی برای iPad محسوب می شود.

هفته گذشته چین موشك »النگ مارچ 5بی« را از پایگاه ونچانگ، 
واقع در جزیره جنوبی هاینان به فضا پرتاب كرد و 8دقیقه پس از آن، 
سفینه بدون سرنشینی را در مدار زمین قرار داد. این بخشی از برنامه 
ساخت ایستگاه فضایی چین و سپس فرستادن فضانورد به كره  ماه محسوب می شود. در سال های اخیر 
رقابت فضایی چین و آمریكا وارد مرحله جدیدی شده است. درحالی كه آمریكا اعالم كرده كه قصد دارد 
تا سال 2۰24 در ماموریت آرتمیس بار دیگر فضانوردان خود را اعزام كند، چینی ها با سروصدای كمتر 
برنامه مشابهی را پیش می برند. چین عالوه بر این، قصد دارد به  صورت مستقل برای خودش ایستگاه 
فضایی دایر كند. ایستگاه فضایی بین المللی با مشاركت 15كشور جهان ساخته شده و داشتن ایستگاه 

فضایی پیشرفته به صورت مستقل، چین را دارای جایگاه بی سابقه ای در صنعت فضایی جهان می كند.

برنامه فضایی چین
برنامه فضایی جمهوری خلق چین از سال1961 و با 
پرتاب موشك به فضا آغاز شد و به دنبال آن با ساخت 
ماهواره با كمك اتحاد جماهیرشوروی توسعه یافت. 
چینی ها در 24آوریل سال1970 با پرتاب موشك 
»النگ مارچ یك«، ماهــواره »دونگ فانگ یك« را 
در مدار زمین قرار دادند و پنجمین كشوری شدند 
كه ماهواره ســاخت خود را به فضا می فرســتد. اما 
چینی ها در صدد فرستادن نخستین فضانورد به فضا 
بودند و این مهم ســرانجام در 15اكتبر سال2003 
شكل گرفت و نخستین فضانورد چینی با نام »یانگ 
لی وی« با فضاپیمای »شــنژوی 5« و با موشــك 
»النگ مارچ 2اف« به فضا رفت. بدین ترتیب چین 
پس از شوروی و آمریكا، سومین كشوری شد كه با 
فضاپیمای خود موفق به اعزام فضانورد شده است. 
در پرتاب هفته گذشته چندین ماموریت مهم قرار 
است مورد آزمایش قرار گیرد كه ازجمله آنها قدرت 
ورود دوباره به جو زمین و وضعیت سپر گرمایی آن 
خواهد بود. كپسول فضاپیما نیز نسبت به مدل قبلی 

از كیفیت و قابلیت باالتری برخوردار است.

سفر به ماه
سوم ژانویه سال2019، ماه نورد »یو تو 2« یا همان 
خرگوش یشمی به وسیله كاوشــگر »چانگ ئه 5« 
روی نیمه تاریك كره  ماه فرود آمد و ماموریت خود 
را آغاز كرد. حدود 5مــاه پیش، اداره ملی هوافضای 
چین اعالم كرد كه خرگوش یشــمی كه در پشت 

كره  ماه مشغول كاوش است توانسته ركورد حضور 
یك ماه نورد روی  ماه را جابه جا كند. تاكنون غیر از 
آمریكا، هیچ كشوری موفق نشده است كه فضانوردی 

را به صورت مستقیم روی  ماه فرود آورد.

داستان ایستگاه فضایی چینی
پرواضح اســت كه چینی ها به  عنوان یك ابرقدرت، 
به  دنبال سهم خواهی باشند، اما پیشنهاد همكاری 
آنها در ایستگاه فضایی بین المللی با مخالفت آمریكا 
روبه رو شد. همین موضوع، چینی ها را بر آن داشت 
تا به سمت ســاخت ایســتگاه فضایی خود بروند. 
شاید ابتدا این موضوع نشدنی و بسیار دشوار به نظر 
می رســید، اما چینی ها اكنون در آســتانه تكمیل 
ایســتگاه فضایی خود با نام »تیان گونگ« به معنی 
قصر آســمانی قرار دارند و طبق برنامه، قرار است 
این ایستگاه فضایی در ســال2022 تكمیل شده و 
فضانوردان چینی در آن مشغول به كار شوند. ظرفیت 
این ایستگاه، 6نفر اعالم شده و شامل 2آزمایشگاه 

فضایی نیز است.

خیز جدید چین برای فتح فضا
برنامه فضایی چینی ها شتاب بسیار باالیی دارد و آنها به تازگ    ی قدم جدیدی برای بهره برداری از 

ایستگاه فضایی شان و فرستادن فضانورد به ماه برداشته اند

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

نخستین 
فضانوردان چینی 
كه به آزمایشگاه 
فضایی می روند

در این ماموریــت محل قرارگیــری در مدار، 
تكنیك های اتصال و تجهیزات ایستگاه فضایی 

بررسی می شود 

آزمایشگاه تیانگونگ1

شنژو 9

1۰/4متر

ماژول آزمایش
محل زندگی و كار فضانوردان

ماژول منبع
تولید نیرو

آنتن

لیو وانگ
خلبان و متولد 

197۰

لیو یانگ
آزمایش كننده 
و متولد 1978

جینگ هایپنگ
فرمانده ماموریت 

و متولد 1966

حلقه های اتصال
مشابه آنچه در سایوز و ایستگاه 

بین المللی مورد استفاده است.

ماژول ورود مجدد
كپسولی كه 3سرنشین را موقع 
پرتاب یا فرود نگه می دارد.

موتورهای مانور

ماژول خدمات
موتورهای اصلی موشك

صفحه های خورشیدی

ماژول مداری
زمانی كه فضانوردان بازگشتند، می تواند به صورت 
خودكار در فضا بماند.

پرواز شنژو 9
آزمایشگاه فضایی تیانگونگ در یك مدار 
343كیلومتری حركت می كند.

1
روز 16ژوئن شنژو 9 از پایگاه فضایی 
جیو كوان در صحرای گوبی پرتاب می شود

2
موشك های تقویتی 
جدا می شوند

3
جداسازی مرحله ای

4
شنژو وارد مدار می شود

5
اتصال و انجام عملیات مداری

6   شنژو، تیانگونگ را ترك می كند
7
ماژول مداری در 
8  شنژو موشك هایش را مدار باقی می  ماند

به منظور كاهش سرعت و خروج از 
مدار زمین، روشن می كند 9

ماژول خدمات جدا می شود

10 ورود مجدد
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بررسی ساختار 
 ابر

پژوهشگران با 
استفاده از تصاویر 
جمنای و هابل در 

طول موج های 
متعدد می توانند 

ساختار ابر را 
در این مكان ها 

بررسی كنند. این 
گروه پژوهشی 

با تركیب این 
اطالعات دریافتند 

كه برخورد 
صاعقه ها و برخی 

از بزرگ ترین 
منظومه های 

طوفانی كه آنها را 
ایجاد می كنند، در 
داخل سلول های 

بزرگ همرفتی 
و روی ابرهای 

عمیق یخ و مایع 
شكل گرفته اند

پیشنهاد 
محتاطانه
تعدادی از جوامع 
پزشكی، ازجمله 
جامعه بین المللی 
هموستاز و 
جامعه آمریكایی 
هماتولوژی 
دستورالعمل 
پیشنهادی خود 
را برای استفاده 
از داروهای 
رقیق كننده خون 
برای بیماران 
كووید-19 
نوشته اند، اما 
پیشنهاد آنها 
بسیار محتاطانه 
است

به نظر می رســد درمان بیماران مبتال به ویروس كرونا با 
رقیق كننده خون می تواند به افزایش چشم انداز آنها برای 

نجات جان بیماران كمك كند.
به گزارش سیاتل نیوز، نتیجه تجزیه و تحلیل وضعیت 2هزار 
و 773بیمار در مجله آمریكایی كالج قلب و عروق منتشر 
شد كه در بخشی از آن به اطالعات فزاینده ای درباره آنچه 
تاكنون برای درمان این بیماری انجام شده اشاره شده است. 
در طول ماه هایی كه همه از درمان این بیماری ناامید بودند 
پزشكان راه های مختلفی را برای درمان بیماران كرونایی 

امتحان كردند تا جان آنها را از مرگ نجات دهند.
 Mount Sinai والنتین فاستر، پزشك ارشد بیمارستان
و یكی از نویســندگان این تحقیق می گوید كه مشاهدات 
آنها تنها براساس بررسی سوابق پزشــكی استوار است و 
برای دستیابی به نتیجه گیری گسترده تر، مطالعات دقیق 
و تصادفی بیشــتری الزم اســت اما به هر ترتیب تاكنون 
استفاده از داروی رقیق كننده خون نتایج امیدواركننده ای 
به همراه داشته است. او می گوید: نظر من بر احتیاط است 
اما باید بگویم كه این كار می تواند به نجات بیماران بدحال 
كمك كند. از  ماه مارس و زمانی كــه پاندمی كووید-19 
اروپا و آمریكا را فراگرفت، پزشكان گزارش های متعددی 
از بیماران كرونایی می دادند كه به دلیل وجود لخته های 
خون مرموز كــه ژله  مانند یا حتی نیمه جامد هســتند از 
دنیا رفتند. كالبدشــكافی بیمارانی كه در اثر این بیماری 
درگذشته بودند نشان داد ریه برخی از آنها بیشتر از اینكه 
از صدمات ناشی از ویروس تخریب شده باشد، با لخته های 
خون كوچك احاطه شده است. در ماه گذشته نیز پزشكان 
در مجلــه New England Journal of Medicine از 
5مورد غیرمعمول كووید-19گزارش دادند كه در سنین 
30تا 40سالگی در اثر سكته های جدی از دنیا رفته بودند.

تحقیقی كه بیمارستان Mount Sinai انجام می داد روی 
بیماران بستری شده بود كه در 4شــعبه این بیمارستان 
از 14مارس تا 11آوریل تحت درمان بودند. در میان این 
بیماران آنهایی كه به ونتیالتور متصل نبودند، چه با دریافت 
رقیق كننده و چه بدون آن، با نرخ مشابهی از دنیا رفتند. اما 
آنهایی كه رقیق كننده دریافت كرده بودند عمر طوالنی تری 

داشتند؛21روز در مقایسه با 14روز.
اما برای بیمارانی كه به ونتیالتور وصل بودند تفاوت واقعا 
فاحش بود. حدود 63درصد بیماران كه دارو نگرفته بودند 
اما به ونتیالتور وصل بودند درگذشــتند اما در مقایســه 

29درصدی كه دارو به آنها تزریق شده بود زنده ماندند.
دیپاك بات، استاد دانشكده پزشكی هاروارد كه متخصص 
بیماری هــای داخلی و قلب و عروق اســت این تحقیق را 
یك مطالعه بســیار مهم می داند چرا كه اخیرا مرگ بر اثر 
مشــكالت خونی بین بیماران مبتال به كووید-19به یك 
دغدغه اساسی بدل شــده و یك بعد ناشــناخته دیگر از 
ویروس كرونا را به رخ كشیده اســت. او می گوید: آنچه ما 
حاال به آن رسیده ایم این اســت كه می دانیم چه عاملی 
می تواند منجر به مرگ شــود و باید راه درمانی را برای آن 
در پیش بگیریم. تامس واكفیلد، رئیس بخش جراحی قلب 
و عروق بیمارستان میشیگان می گوید: داروی ضدانعقادی 
هپارین كه برای برخی بیماران استفاده شده، احتماال دو 
مكانیزم از خود نشان داده اســت. وی می  افزاید: برخی از 
داده ها حاكی از آن است كه هپارین ممكن است در ورود 
ویروس به سلول از طریق پروتئین سنبله تداخل ایجاد كند 
و از طرفی ممكن است باعث كاهش اثرات التهابی توفان 

سیتوكین در بیماران مبتال به عفونت شدید شود.
پزشــكان درگیر با بیماران كوویــد-19در ماه های اخیر 
مدام با درمان هــای متفاوتی روبه رو بوده انــد. در ابتدای 
 ماه می ســازمان غــذا و دارو مجــوز اســتفاده از داروی 
ضد ویروسی remdesivir برای بیمارانی كه به دلیل ابتال 
به كووید-19بستری هستند را صادر كرد. اما آزمایش روی 
درمان های دیگر، مانند داروی هیدروكسی كلروكین كه 
داروی درمان ماالریاست به دلیل عوارض جانبی شدید و 

ناكارآمد بودن، رد شد.
داروهای ضد انعقادی كه بیش از 100سال پیش كشف شد 
و به شكل قرص و آمپول در دسترس عموم بود، هفته های 
متمادی در بسیاری از مراكز پزشكی به عنوان یكی از عناصر 
اصلی درمان كووید-19مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت.

تعدادی از جوامع پزشــكی، ازجمله جامعــه بین المللی 
هموســتاز و جامعه آمریكایی هماتولوژی دستورالعمل 
پیشنهادی خود را برای استفاده از داروهای رقیق كننده 
خون برای بیماران كووید-19نوشــتند اما پیشنهاد آنها 
بسیار محتاطانه اســت. جفری بارنز، اســتادیار دانشگاه 
میشــیگان كه تخصصش داروهای قلب و عروق اســت 
می گوید: یك خط باریك بین خونریزی و لخته شدن خون 
وجود دارد؛ به ویژه وقتی با بیماران بدحال كووید-19مواجه 
هستیم. یك هفته پیش ما در حال حدس های علمی درباره 
چگونگی جلوگیری از لخته  شدن خون بودیم. این نخستین 
باری اســت كه داده هایی را می بینیم كه نشــان می دهد 
استفاده از دوزهای بیشتر ممكن اســت مؤثرترو ایمن تر 
باشد. درباره داروی رقیق كننده هنوز چیزهای زیادی است 
كه نمی دانیم مانند بهتریــن دوز و زمان بندی برای تزریق 
به بیمار و اینكه آیا بیماران كووید-19كه شــرایط وخیم 
و نیاز به بســتری ندارند نیز می توانند از این دارو استفاده 

كنند یا خیر.

رقیق كننده های خون به فریاد 
مبتالیان به كووید-19 می رسد؟

یافته های اولیه پزشكان در بزرگ ترین بیمارستان 
نیویورك سرنخ هایی درباره درمان بیماری كشنده 

كووید-19با داروی رقیق كننده خون داده است

پژوهشگران با استفاده از روشی موسوم به »تصویربرداری 
خوش شــانس«)lucky imaging(، تصاویری با وضوح 
باال را از سیاره مشتری با اســتفاده از تلسكوپ جمنای 
شمالی)Gemini North (كه در ماناكی هاوایی مستقر 
است ثبت كرده اند. این تصاویر واضح ترین تصاویری است 
كه تاكنون از زمین گرفته شده. این تصاویر بخشی از یك 
برنامه رصد مشترك چندساله با تلسكوپ فضایی هابل، 
به منظور پشتیبانی از ماموریت جونو)Juno( ناساست. 
سایت phys.org در گزارش خود نوشته است: تصاویر 
جمنای، هنگامی كه با مشــاهدات هابل و جونو تركیب 
می شوند، نشان می دهند كه برخورد صاعقه ها و برخی از 
عظیم ترین طوفان ها كه آنها را ایجاد می كنند، در داخل و 
اطراف سلول های بزرگ همرفتی و بر فراز ابرهای عمیق 
یخ و مایع شكل گرفته اند. مشاهدات جدید همچنین تأیید 
 Great(می كنند كه نقاط تاریك در نقطه بزرگ ســرخ
Red Spot(، در واقع شكاف هایی در پوشش ابر است و 

به دلیل تغییر رنگ ابر نیست.
3سال مشــاهده و تصویربرداری با استفاده از رصدخانه 
 NOIRLab بین المللی جمنای كــه برنامه ای مربوط به
NSF اســت، كاوش های عمیقی را برای بررسی ابرهای 
مشتری رقم زده است. تصاویر مادون قرمز بسیار شفاف 
جمنای مشاهدات نوری و ماوراءبنفش هابل و مشاهدات 
رادیویی فضاپیمای جونــو را تكمیل می كنند تا رازهای 

جدیدی را درباره این سیاره غول پیكر آشكار كنند.
مایكل ونگ از دانشگاه بركلی كالیفرنیا می گوید: داده های 
جمنای بســیار مهم بودند؛ زیرا به ما اجازه می دادند تا با 
یك برنامه منظم، به شكلی عمیق درباره ابرهای مشتری 
تحقیق كنیم. ما از تكنیك بســیار قدرتمنــدی به نام 

»تصویربرداری خوش شانس« استفاده كردیم.
 با استفاده از این تكنیك، تعداد زیادی تصویر بسیار كوتاه 
گرفته می شــود و فقط از واضح تریــن تصاویر در زمانی 
كه اتمســفر زمین در یك ثبات كوتاه و موقت قرار دارد، 
استفاده می شود. در نتیجه، برخی از واضح ترین تصاویر 

مادون قرمز از مشــتری كه تاكنون از زمین گرفته شده، 
ثبت می شود. به گفته ونگ، »این تصاویر با تصاویری كه 

از فضا از مشتری گرفته شده، رقابت می كنند.«
تصویرگر مادون قرمز نزدیك جمنای شمالی)NIRI( به 
اخترشناسان اجازه می دهد تا عمق طوفان های قدرتمند 
مشتری را مشــاهده كنند، زیرا نور مادون قرمز با طول 
موج طوالنی تر می تواند از مه نازك عبور كند، اما ابرهای 

ضخیم تر موجود در جو مشتری آن را تاریك می كند. این 
اتفاق چیزی شبیه نور كدوی جشن هالووین در تصاویر 
ایجاد می كند كه در آن الیه های گرم و عمیق جو مشتری 

از شكاف های ابر ضخیم این سیاره می درخشند.
تصویربرداری دقیق با چند طول موج از مشتری به وسیله 
جمنای و هابل، طی 3سال گذشــته، برای زمینه سازی  
مشاهدات مدارگرد جونو و درك الگوهای باد، امواج جوی 

وطوفان های مشتری بسیار مهم است. این دو تلسكوپ به 
همراه جونو می توانند جو مشتری را به عنوان منظومه ای 

از بادها، گازها، گرما و پدیده های هواشناسی رصد كنند.
تصاویر »نقطه بزرگ ســرخ« مشــتری با اســتفاده از 
داده های جمع آوری شــده به وســیله تلسكوپ فضایی 
هابل و رصدخانه بین المللی جمنای در اول آوریل201۸  
ساخته شده است. اخترشناســان با تركیب مشاهدات 
ضبط شده تقریبا همزمان از 2رصدخانه مختلف، می توانند 
مشخص كنند كه قسمت های تاریك در نقطه بزرگ سرخ، 
به جای اینكه توده های ماده تاریك باشند، سوراخ هایی 

در ابرها هستند.

نقشه برداری از برخورد صاعقه های بزرگ
جونو در هر یك از عبورهای خود از روی ابرهای مشتری، 
ســیگنال های رادیویی ایجاد شده به وســیله برخورد 
صاعقه های قدرتمند موســوم به sferics )كوتاه برای 
اتمسفر( و سوت ها را كشــف كرد. این اصطالح به دلیل 
صدای سوت مانند آنها در گیرنده های رادیویی انتخاب 
شده است. هر زمان كه امكان داشت، جمنای و هابل روی 
مشتری متمركز شدند و نقشه هایی با وضوح باال و وسیع 

را از این سیاره غول پیكر ثبت كردند.
ابزارهای جونــو می تواننــد مختصات طــول و عرض 
جغرافیایی خوشه های سیگنال های sferics و سوت را 
تعیین كنند. همچنین پژوهشگران با استفاده از تصاویر 
جمنای و هابل در طول موج های متعدد می توانند ساختار 
ابر را در این مكان ها بررســی كنند. این گروه پژوهشی 
با تركیب این اطالعات دریافتند كه برخورد صاعقه ها و 
برخی از بزرگ ترین منظومه های طوفانی كه آنها را ایجاد 
می كنند، در داخل ســلول های بــزرگ همرفتی و روی 

ابرهای عمیق یخ و مایع شكل گرفته اند.
ونگ می گوید: مطالعات مداوم در مورد منابع صاعقه به ما 
كمك خواهد كرد تا بفهمیم كه انتقال همرفت در مشتری 

با همرفت اتمسفر زمین متفاوت است یا شبیه آن است.

ثبت واضح ترین تصاویر سیاره مشتری
اخترشناسان با بهره گیری از یك روش جدید، واضح ترین تصاویر سیاره مشتری را كه تاكنون از زمین گرفته شده 

ثبت كرده اند

نمونه های قبلی
ایســتگاه فضایــی تیان گونگ، ســومین نمونه از 
ایستگاه های فضایی است كه به زودی در مدار قرار 
خواهد گرفت. با قرار گرفتن این ایســتگاه در مدار، 
بار دیگر شاهد حضور 2ایســتگاه فضایی متفاوت 
به صورت همزمان در مدار زمیــن خواهیم بود كه 
به طور حتم این ایســتگاه می تواند رقابت فضایی را 
بین چینی هــا، روس ها، اروپایی هــا و آمریكایی ها 
تشدید كند؛ ضمن اینكه نباید از فعالیت های سایر 
كشــورهای دارای فناوری فضایی ازجمله ایران نیز 

بگذریم.

سالیوت
برای نخســتین بار اتحاد جماهیرشوروی اقدام 
به ساخت یك ایســتگاه فضایی كرد. آنها برنامه 
ساخت ایســتگاه های فضایی با نام ســالیوت را 
بین سال های1971 تا 19۸2 عملی كردند و در 
مجموع 9ایســتگاه فضایی را ساخته و راهی مدار 
زمین كردند. نخستین ایستگاه فضایی جهان در 
طول برنامه ســالیوت در مدار زمین قرار گرفت و 
بشر برای نخســتین بار اقامت نســبتا طوالنی را 
در فضا تجربه كرد. در طول این ســال ها فناوری 
ایستگاه های فضایی پیشرفت فوق العاده ای كرد. 
آخرین ایستگاه برنامه سالیوت تا سال1991 در 
مدار زمین قرار داشت. این ایستگاه ها، الهام بخش 
و الگوی ایده آلی برای ساخت ایستگاه های فضایی 

میر و بین المللی بودند.

میر
این ایستگاه در روز بیستم فوریه سال19۸6 از پایگاه 
فضایی بایكونور به فضا پرتاب شد. اینگونه بود كه بشر 
برای نخستین بار توانست به مدت طوالنی تری در فضا 
اقامت داشته باشد. در این میان، ركورد طوالنی ترین 
اقامت پیوسته انسان در فضا به والری پلیاكوف، پزشك 
و كیهان نورد روسی، تعلق دارد كه توانست 437روز و 
1۸ساعت در ایستگاه میر حضور داشته باشد كه البته 
این ركورد همچنان پابرجاست. این ایستگاه فضایی در 
روز 23مارس سال2001 به ماموریت خود پایان داد. 
فضانوردانی از انگلستان، آلمان، فرانسه، كانادا، ژاپن، 
سوریه، افغانستان، بلغارستان و اسلواكی در ایستگاه 

فضایی میر اقامت داشتند.

ایستگاه فضایی بین المللی
ساخت این ایستگاه توسط 5مؤسسه فضایی شكل 
گرفت. ناســا )آمریكا(، روسكاســموس )روسیه(، 
JAXA )ژاپن(، ESA )اروپــا( و CSA )كانادا( این 
ایســتگاه را با همكاری یكدیگر ســاختند و در روز 
20نوامبر سال199۸ به فضا فرستادند. طبق برنامه 
قرار است هفته آینده فضاپیمای كونتوری ژاپن كه 
وظیفه اش حمل بار است به سمت ایستگاه فضایی 
بین المللی پرتاب شود. یك هفته بعدتر نیز قرار است 
موشــك فالكون9اســپیس ایكس، فضاپیمای كرو 
دراگون دمو2 را با 2سرنشــین به این ایستگاه ببرد؛ 
برنامه ای كه آمریكایی ها مدت ها روی آن كار كرده اند. 
پس از پایان سفرهای فضایی شاتل در سال2011، 
آمریكایی ها تمامی فضاپیماهای خود را به وســیله 
موشك های سایوز روسی و از پایگاه فضایی بایكونور به 
ایستگاه فضایی فرستاده اند. البته تا پایان سال2020 
برنامه های بسیاری برای سفر به این ایستگاه درنظر 
گرفته شده كه یكی از مهم ترین آنها پرتاب فضاپیمای 

استارالینر شركت بوئینگ در  ماه اكتبر است. 

خیز جدید چین برای فتح فضا
برنامه فضایی چینی ها شتاب بسیار باالیی دارد و آنها به تازگ    ی قدم جدیدی برای بهره برداری از 

ایستگاه فضایی شان و فرستادن فضانورد به ماه برداشته اند

موشك النگ مارچ 5
چینی ها به آن »چانگ ژنگ 5« می گویند؛ بزرگ ترین موشك چینی كه توسط آكادمی فناوری وسایل پرتابی چین ساخته 
شده است. موشك النگ مارچ 5بی -وای1 كه روز پنجم  ماه م    ی 2020 به فضا رفت، موفقیت تازه ای برای صنایع فضایی چین 
محسوب می شود. آنها پیش تر النگ مارچ 3بی-ای را در روز 9آوریل 2020 امتحان كرده بودند كه برنامه با شكست مواجه 
شده بود. این موشك قادر است یك محموله 8تنی را به مدار  ماه یا یك محموله 5تنی را به مدار مریخ ببرد. موشك النگ 

مارچ 5بی برای پرتاب ماژول های مربوط به ایستگاه فضایی چین كاربرد دارد.
  ارتفــاع: 57متر   قطر: 5متــر   وزن: 867هــزار كیلوگرم   تعداد مراحــل: 2   ظرفیت: 25هــزار كیلوگرم

 اولین پرتاب: 3نوامبر 2016   تعداد موتورها: 4

برنامه چین برای پرتاب نخستین ایستگاه فضایی
ماژول های چینی ها قصد دارند تا سال2022، این ایستگاه فضایی را راه اندازی كنند و در مدار زمین قرار دهند

گسترانیده شده
)غیرچینی(

فضاپیمای 
سرنشین دار شنژو

ماژول آزمایش
طول: 14/4متر

فضاپیمای 
سرنشین دار شنژو

گره مركزی
فضاپیمای باربری بدون 
سرنشین

تجهیزات و امكانات 
را به ایستگاه می برد و 
زباله ها را بازمی گرداند.

ماژول آزمایش

صفحه های 
خورشیدی

ماژول هسته - نخستین بخشی كه باید پرتاب شود
طول: 18/1متر

ایستگاه فضایی 
بین المللی

ایستگاه
فضایی چین

ایستگاه فضایی میر 
روسیه

وزن: 420تن
حداكثر طول: 109متر

عمر عملیاتی:
1998 تا 2028/2020

وزن: 90تن
حداكثر طول:37متر

عمر عملیاتی: 2022تا ؟

وزن: 130تن
حداكثر طول: 31متر
عمر عملیاتی: 1981 

تا 2001
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مصوبــه دســـــتمزد 
بدون امضــای نماینده 
كارگران ابالغ شد. هر 
گروه از این سه ضلع در 
جلسه تعیین دستمزد 
اگر بتواننــد به توافقی 

حول ماده قانون و مصوبه ای كه وجود دارد، برسند 
می توانند به این سمت بروند كه در رای گیری شركت 
نكنند. این در قانون وجود دارد و چنین اجازه ای به ما 
داده كه درصورت مغایرت با اصول، هر یك از ضلع ها 
می توانند مصوبه را امضا نكنند. اما نباید ناامید بود. 
2 بنِد بخشنامه وزارت كار به صراحت بیان كرده كه 
می توان در یك ســال، بیش از یك بار جلسه تعیین 

دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث كرد.
 با توجه بــه اینكه نماینــدگان كارگــری مصوبه و 
صورتجلسه شــورای عالی كار را امضا نكردند، بدیهی 
است با این بخشنامه موافق نیستند و معتقدند ماده۴۱ 
قانون كار اجرا نشده است. اما نمایندگان كارگری نیز 
در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نكردند و خواستار 
رعایت دقیق ماده۴۱ قانون كار بودند. در بخشنامه ای 
كــه وزارت كار به كارگاه هــا و بنگاه ها ابــالغ كرده، 
بندهایی چون بند ۷ و ۸ وجــود دارد كه این فرصت 
را به وجود می آورد تا در آینده نســبت به یكســری 
المان های اثرگذار بررسی صورت بگیرد. بنا به این بندها 
با قراردادن امكان افزایش دریافتی كارگران در میانه 
سال، امكان بازنگری دستمزد البته منوط به شرایط 
اقتصادی كشور وجود دارد. بنابراین براساس این دو 

بند، می توان امیدوار بود كه در اواسط سال، دستمزد 
۹۹ بازنگری شــده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد و آن 
ممانعت كارفرمایان در سال های گذشته كه با ترمیم 
دستمزد به علت برداشــتی كه از قانون كار داشتند، 

مخالفت می كردند، از بین برود.
گاهی دالیلی برای توجیه اتفاق پیش آمده مطرح می شود 
مثل اینكه اصرار به افزایش دســتمزد كارگران ممكن 
است موجب افزایش قراردادهای غیررسمی شود، باید 
گفت، هم اكنون نیز كارگران قراردادهای غیررسمی امضا 
می كنند. این اتفاق جدیدی نیســت كه ما آن را ندیده 
باشیم. اتفاقا همین امر باعث شده این مصوبه امضا نشود. 
این قراردادهای غیررسمی به اندازه ای شایع است كه با 
توجه به آن قرارداد نرخ پایه ســنوات، بن كارگری و... به 
كارگر تعلق نخواهد گرفت. بنابراین اگر افزایشی صورت 

می گیرد باید روی دســتمزدها باشــد چون در غیراین 
صورت كارگر متضرر خواهد شد. اگر چنین خالء هایی 
وجود نداشت بی شك به این فكر می كردیم كه افزایش 
دستمزد روی مولفه هایی چون بن، پایه سنوات و... شرایط 
نسبتا مناسبی برای كارگران ایجاد می كند، اما چون در 
بنگاه های كوچك و متوسط كه بیشترین بیمه شدگان 
را تشــكیل می دهد، این نوع قراردادها غیررسمی شایع 
است، و بسیار كارفرمایان قانون گریزی وجود دارند كه به 
این شرایط تن نمی دهند، یكی از دالیل امضا نكردن این 
مصوبه بوده است. روشن است كه در ارتباط با كارگران، 
»عدالت مزدی« رعایت نشــده، اما باید منتظر بود تا در 
فضای گفت وگوی ســه جانبه ای بتوانیم این موضوع را 
مطرح كنیم و امیدواریم این شــرایط در اواســط سال 

اتفاق بیفتد.

درباره دســتمزد، نكاتی 
وجود دارد كه نباید از نظر 
دور كــرد. باالخره قدرت 

خرید و معیشت جامعه مزدبگیر در هر جایی از دنیا، رابطه 
مستقیمی با تورم در آن كشــور دارد. با توجه به اتفاقات 
پیش آمده چه در ســال های جنگ و چه پس از آن در 
تحریم، تورم های بزرگ و قابل توجهی را تجربه كرده ایم 
كه البته اغلب خارج از اختیار مدیران بنگاه ها بوده است. 
شاید بخشی از این تورم ها وابسته به سیاستگذاری های 
غلط دولت بوده و بخشی وابســته به موقعیت تاریخی و 
زمان. همین امر باعث شده نرخ دستمزد جامعه كارگری 
متناسب با تورم افزایش نیافته و روزبه روز قدرت خرید 
كارگران ضعیف تر شود. آنچه مشخص است، این است 
كه میزان مزد جامعه حقوق بگیر، كفاف معیشت شان را 
نمی دهد. خصوصا آن دسته كه در بنگاه های كوچك و 
محدود حداقل مزد قرار دارند. اما كارفرما معتقد اســت 
به دلیل اتفاقات و اتخاذ سیاســت های غلط كه منجر به 
دلمشــغولی كارگران شــده، وظیفه دولت آن است كه 
به این قشــر از جامعه توجه ویژه كند تا با سیاست های 
ترمیمی و حتی پرداخت های مســتقیم، یا هر سازوكار 
دیگری كه ممكن است، شــكاف بین مزد و تورم ایجاد 
شــده را جبران كند. این امر بر كسی پوشیده نیست كه 
ركن اصلی تولید و فعالیت اقتصادی نیروی انسانی است. 
با تورم های شــكل گرفته، یا برای دولت مقدور نیست یا 
قدرتش را ندارد كه این شكاف ها را برطرف كند. از این رو 
جامعه كارگر و كارفرما را مقابل هــم قرار داده. این رویه 
تا جایی پیش رفته كه در شورای عالی كار كه اسفندماه 

تشكیل شد و براساس ســه جانبه گرایی مذاكرات چون 
سال های گذشــته صورت گرفت، شكل موفقی حاصل 
نشد. هر سال در چنین جلساتی به شكلی موافقت حاصل 
می شود؛ سال هایی كارفرمایان ناراضی  بودند و می گفتند 
افزایش مزد هزینه های كارفرمایی را باال برده و این رویه در 
اقتصاد تأثیرات منفی خواهد داشت. گاهی هم كارگران 
معتقد بودند كه میزان مزد افزایش یافته مشكالت شان را 
برطرف نمی كند و معیشت آنان را به خطر می اندازد. اما 
در هر صورت با توافقی نسبی، هر سال این مصوبه امضا 
می شد. امســال اما اختالفات زیاد بود. كارگران معتقد 
بودند كه افزایش مزد باید متناســب با تــورم و نزدیك 
به ۴0درصد باشــد، كارفرمایان نیز می دانستند شرایط 
به گونه ای نیست كه بتوانند از عهده آن برآیند. با مذاكرات 
انجام شده و مجموع آیتم های مزد نزدیك به 3۴درصد این 
دستمزدها افزایش یافت. درست است كه حداقل مزد با 
افزایش 2۱درصدی همراه است، اما وام، سنوات و... نیز تا 
۱50درصد افزایش داشته. مجموعا دستمزد و هزینه های 
آن برای یك كارفرما تا 3۴درصد با افزایش روبه رو بوده. 
با وجود این كارگران از امضای صورتجلســه خودداری 

كردند. هرچند مصوبه قانونی بود و رأی كافی به حد نصاب 
رسید، اما برای نخستین بار بدون امضای نماینده كارگران 

این اتفاق افتاد.
باید به این نكتــه توجه كرد كه مســبب چنین تورمی 
كارفرماها نبوده اند. با همین افزایش 3۴درصدی مجموع 
اجزای مزد نیز پیش بینی می شــود در سال۹۹ بیش از 
۹0هزار میلیارد تومان هزینه به كارفرمایان تحمیل شود. 
این پیش بینی اساس و بنیان بسیاری از كسب و كارها را 
نشــانه رفته و بدون درنظر گرفتن اثرات اقتصاد كالن و 
تورم، اقتصاد غیررسمی را افزایش خواهد داد و اشتغال 
غیررسمی ایجاد خواهد كرد. پایان ماجرا اما چیزی نیست 
جز آســیب به جامعه كارگری كه در بعضی از كارگاه ها 
حقوق اولیه شان نیز پایمال می شــود. پیشنهاد جامعه 
كارفرمایان اما این بود كه با عینك واقع بینانه به مسائل 
نگاه كرده و برخورد منطقی با آن داشته باشیم. متأسفانه 
عده ای سعی كردند از جریان موجود استفاده كنند و از 
این نمد كالهی برای خود بسازند. اگر دولت سازوكاری 
برای ترمیم مشكالت جامعه كارگری فراهم كند، جامعه 

كارفرمایان نیز با این جامعه همراه خواهد بود.

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق بازرگانی

فرامرز توفیقی
 نماینده كارگران و رئیس كمیته دستمزد 

  اعداد و ارقام و تحلیل ها درباره حقوق و دستمزد 

توقع نگاه منطقی تری درباره دستمزدها از جامعه كارگری داریم

تحمیل90هزار میلیارد تومان هزینه به كارفرمایان
مصوبه دستمزد هرچند قانونی، بدون امضای نماینده كارگران ابالغ شد 

رعایت نشدن عدالت مزدی

دستمزد  حداقلی 
در  سال98

 یك میلیون و 
۵۱۶ هزار تومان

دستمزد  حداقلی 
در  سال99

 یك میلیون و 
83۵ هزار تومان

میزان افزایش

%2۱

دستمزد  حداقلی 
در  سال98

 یك میلیون و 
۵78 هزار تومان

دستمزد  حداقلی 
در  سال99

2  میلیون و 
800  هزار تومان

میزان افزایش

%۱۵

دستمزد  حداقلی 
در  سال98

 یك میلیون و 
۵۶3 هزار تومان

دستمزد  حداقلی 
در  سال99

 2 میلیون و 
800 هزار تومان

میزان افزایش

%۱۵

دستمزد  حداقلی 
در  سال98

 یك میلیون و 
۵۱۶ هزار تومان

دستمزد  حداقلی 
در  سال99

 یك میلیون و 
800 هزار تومان

میزان افزایش

%2۱

کارگران

کارمندان

بازنشستگان کشوریبازنشستگان تامین اجتماعی

متوسط حقوق كارگران
 2میلیون و ۹1۹ هزار تومان 

مزایا و تبصره ها
  نرخ پایه سنوات از 75هزار تومان به 175هزار تومان رسیده 
است اما سنوات شــمولیت ندارد و بیش از یك چهارم كارگران 
شاغل كشور فاقد تداوم شــغلی در یك كارگاه خاص هستند و 
حتی با سال ها سابقه كار، ســنوات آنها هر بار كه به یك كارگاه 

جدید می روند، صفر می شود.
 حق مسكن برای سال ۹۹هنوز مشخص نشده است و تا آن زمان 

به اندازه 100هزار تومان سال قبل واریز می شود.
  بن خواربار از 1۹0 هزار تومان در سال گذشته امسال به ۴00 هزار 

تومان رسیده است.
 حق اوالد كه تا 2فرزند به كارگر تعلق می گیرد، 18۳هزار تومان 
شده است. حق اوالد به كارگری تعلق می گیرد كه صاحب فرزند 
باشد و حداقل 720روز در كارگاه سابقه بیمه پردازی داشته باشد؛ 
پس این مولفه مزدی نیز به همه كارگران، حتی كارگران صاحب 

فرزند، تعلق نمی گیرد و شمولیت عام ندارد.
 حق عائله مندی 1۹0تومان بود و اكنون این مبلغ به ۴00تومان 

افزایش یافته است.
 حقوق یك كارگر بدون فرزند با حداقل دســتمزد در یك ماه 
۳0 روزه، 2میلیون و ۳۳5 هزار و 5۴2 تومان و حقوق یك كارگر 
با یك فرزند با حداقل دســتمزد در یك ماه ۳1 روزه، 2 میلیون و 

580 هزار و 150 تومان خواهد بود.
 حداقل عیدی كارگران برای سال جاری، ۳میلیون و ۶70 هزار 
تومان و حداكثر عیدی كارگران 5 میلیــون و 505هزار تومان 

خواهد بود.

افزایش حقوق
براساس توافق نمایندگان دولت و كارفرمایان،  حداقل دستمزد ماهانه 
كارگران هر سال تعیین می شود. در متن ماده۴۱ قانون كار كشورمان 
تصریح شده است كه دستمزد باید به صورت منطقه ای تعیین شود 
اما سال هاست كه این ماده از قانون اجرا نمی شود. از آن طرف گفته 
می شود مبنای افزایش حقوق در هر ســال نرخ تورم است. نرخ تورم 
سال۹۸به طور تقریبی ۴0درصد بود اما رقم افزایش دستمزد 2۱درصد 
تعیین شد. بند بعدی سبد هزینه خانوار است كه دولت بر مبنای این 

سبد هزینه، میزان افزایش حقوق كارگران را تعیین می كند.

انتظارات
 با آنكــه افزایش حقوق كارگــران 2۱درصد اعالم شــده، هنوز 
چانه زنی ها درباره میزان افزایش حقوق كارگران و بازنشســتگان 
تامین اجتماعی در ســال۹۹ادامه دارد. انتظار این اســت كه هر 
كارگر شاغل، فارغ از ســابقه و داشتن اوالد و طبقه بندی مشاغل، 
حداقل، كف حقوق كارمندان دولــت یعنی 2میلیون و ۸00هزار 
تومان را دریافت كند. طبق ماده ۴۱ قانون كار، برگزاری جلسات 
مجدد درباره دستمزد بالمانع است. نمایندگان كارگران می خواهند 
دستمزد كارگران هم مطابق دستمزد كاركنان كشوری و لشكری 

همسان سازی  شود.

كارگران، كارمندان دولتی، بازنشستگان اقشار مختلف چه می گویند؟
تامین اجتماعی و بازنشستگان كشوری 
هر كدام در نگاه اول دغدغه های شــبیه 
به هم دارند؛ افزایش حقوق همزمان و همراه و همســنگ با تورم؛ اتفاقی كه 
شبیه یك آرزوی دست نیافتنی شده است و هر سال بار آن سنگین تر می شود. 
اما در همین بی عدالتی مشــترك نیز باز هم بی عدالتی وجود دارد. كارگران 
و بازنشســتگان تامین اجتماعی از هر طرفی كه با كاركنان دولتی مقایســه 

می شوند، كفه ترازوی بی عدالتی به سمتشان سنگین تر می شود.

شبنم سیدمجیدی 
روزنامه نگار

مزایا و تبصره ها
 كاركنان دســتگاه های اجرایی می توانند حداكثر معادل یك ماه 
حقوق و مزایای مندرج در احكام كارگزینی درصورت وجود اعتبار و 
در سقف اعتبار تخصیص یافته دستگاه های اجرایی به عنوان پاداش 

دریافت كنند.
 كمك هزینه غذای روزانه حداكثر 8۴00 تومان است.

  در سال جاری ایاب و ذهاب كارمندانی كه از خدمات حمل ونقل 
سازمانی اســتفاده نمی كنند، در تهران ماهانه حداكثر 1۶0هزار 
تومان، در شــهرهای 500 هزار نفر جمعیت و باالتر ماهانه حداكثر 

105هزار تومان است.
 مهد كودك برای زنان كارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد كودك 
دولت به ازای هر فرزند زیر ۶ســال ماهانه حداكثر 12۶هزار و 500 

تومان قابل پرداخت است.

  پرداخت كمــك هزینه تلفن همراه تا ۳0 هــزار تومان در ماه به 
مدیران و كارمندانی كه بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در 

دسترس باشند.

افزایش حقوق
 تعیین میــزان و چگونگی افزایش حقوق كاركنان كشــوری 
و لشــكری برعهده دولت اســت. شــاغالن دولتــی در طرح 
همسان سازی  حقوق ها كه باالخره در پایان سال۱3۹۸به اجرا 
درآمد، تا 50درصد افزایش حقوق در اسفند ماه داشتند كه در 
نتیجه آن به طور میانگین ۹00هزار تومان به 20پایه شــغلی 
اضافه شد. در ســال۹۹هم ۱5درصد به حقوق كاركنان دولت 

افزوده شد.

انتظارات
 افزایش 50درصــدی امتیازات فصــل ۱0قانون مدیریت 
خدمات كشــوری برای كارمندان قراردادی دستگاه های 
اجرایی ســال گذشــته باالخره بعد از مدت ها انتظار كلید 
خورد. مجوز این كار توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه 
كشــور در قالب بخشــنامه به همه دســتگاه ها اعالم شد 
و اســفند ماه به اجرا درآمد. در واقع ایــن افزایش حقوق 
برای كارمندان رســمی بالفاصله بعد از ابالغیه نوبخت در 
فیش های حقوقی اسفند ماه نمود داشت اما افزایش حقوق 
كارمندان قراردادی و غیررســمی دولــت منتظر و معطل 
ابالغ دستورالعمل مشترك دو ســازمان برنامه و اداری و 

استخدامی خواهد بود.

متوسط حقوق كارمندان دولت: 
5میلیون و ۴00هزار تومان

مزایا و تبصره ها
  بن: افزایش از ۴8هزار تومان به ۶0هزار تومان

 حق اوالد: افزایش از 12هزار تومان به 15هزار تومان
 حق مسكن: افزایش از 22هزار تومان به ۳0هزار تومان
 حق همسر: افزایش از 5۹هزار تومان به ۶0هزار تومان

 سالمت: بیمه تكمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی 50 هزار تومان و سقف دریافت خدمات درمانی 20میلیون تومان
  حقوق نهایی بازنشستگان تأمین اجتماعی: 2میلیون و ۹هزار تومان

افزایش حقوق
 طبق ماده۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق كارگران اعالم شود، حقوق بازنشسته ها هم همان مبلغ است.

انتظارات
میزان افزایش حقوق عمال آن قدر اندك است كه بازنشستگان را با بحران مواجه كرده است و این میزان افزایش عماًل تأثیری بر بهبود زندگی آنها نخواهد گذاشت. سازمان تامین اجتماعی سال هاست 
در انتظار دریافت طلب خود از دولت است. با پرداخت بدهی از سوی دولت كه 50هزار میلیارد تومان اســت، تامین اجتماعی نیز می تواند برای همسان سازی  حقوق بازنشستگان اقدام كند و آن را 

حداقل به میزان حقوق مستمری بگیران كشوری برساند.

مزایا و تبصره ها
   افزایش حق عائله مندی از 171 هزار تومان به 257هزار تومان

   افزایش حق اوالد از ۴۴هزار تومان به ۶۶هزار تومان
   افزایش ســهم درمان بازنشستگان كشــوری از ۶0 هزار تومان به 

1۴0هزار تومان 
   افزایش بیمه تكمیلی بازنشستگان كشــوری و لشكری از 50 هزار 

تومان به 1۴0 هزار تومان
   دو برابرشدن سقف بیمه تكمیلی تا ۶0میلیون تومان

افزایش حقوق
طبق قانون، همان روشی كه برای افزایش حقوق كاركنان كشوری 
اتخاذ می شود، برای بازنشستگان كشوری نیز به كار می رود. با اجرای 
طرح همسان سازی  حقوق ها در اســفند ۱3۹۸و با توزیع ۱0هزار 
میلیارد تومان منابع همسان سازی  برای حقوق بازنشستگان لشكری 
و كشــوری كه از سوی مجلس به تصویب رســید، به طور متوسط 

۹00 هزار تومان به حقوقشان اضافه شــد. عالوه بر آن، ۱5درصد 
افزایش حقوق در سال۹۹اعمال می شود. سازوكار توزیع ۱0 هزار 
میلیارد تومان منابع همسان سازی مبتنی بر تبصره ۱2قانون بودجه 

سال۱3۹۹است كه با پیشنهاد كانون های بازنشستگان انجام شد.

انتظارات
 بعد از همسان سازی  تا ۹00هزار تومان به حقوق این قشر افزوده 
شد و همچنین ۱5درصد افزایش حقوق در سال۹۹داشتند. با 
این حال میانگین حقوق دریافتی آنها با وجود تورم ۴0درصدی، 
هنوز هم از اصلی ترین دغدغه های آنهاست. بخشی از بازنشستگان 
كشوری كه شامل فرهنگیان و كاركنان و اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها می شوند، می گویند شامل افزایش 50درصدی حقوق 
همسان سازی  هم نشــده اند. انتظار این است كه آنها نیز شامل 

این دسته شوند.

میانگین حقوق 
بازنشستگان كشوری: 

۴میلیون تومان

افزایش ناکافی  
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مذاكره برای 
دستمزد

نظام حقوق و 
دستمزد ما چه در 
بخش دولتی و چه 
خصوصی اشكاالت 
اساسی دارد و با 
هزینه های زندگی 
چندان در ارتباط 
نیست. از این رو 
شماری  از فعاالن 
كارگری، مدنی 
و اجتماعی، در 
بیانیه ای خواستار 
آن  شدند كه مصوبه 
دستمزد لغو و دوباره 
درباره آن مذاكره 
شود
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طبق سرشماری سال95 شــمار كارمندان دولت 2میلیون و 
379هزار نفر اســت و گفته می شــود كه این تعداد در طول 
بیش از 15سال تغییری نداشته است! متوسط دریافتی آنها در 
سال1399 به 5میلیون و 400هزار تومان رسیده است و هیچ 
كدام از آنها رقمی كمتر از 2میلیون و 800هزار تومان دریافت 
نخواهند كرد؛ ارقامی كه شاید برای خیلی از كارگران شبیه  رؤیا 
باشــد، اما كارمندان هم از حقوق خود گالیه دارند و می گویند 

با این وضعیت گرانی ها این حداقل حقوقی است كه می گیرند.
آنها می گویند حتی اگر اصالحاتی در نظام پرداخت به كارمندان 
صورت بگیرد، سال ها طول می كشــد تا شكاف ایجادشده بین 

دریافتی حقوق بگیران و هزینه های زندگی درست شود.
زهرا كارمند یكی از نهادهای بزرگ تهران اســت. او می گوید: 
»قانون كار در ایران اینطوری است كه پولدارها، پولدارتر بشوند 
و فقیرها، فقیرتر. نمی گویم همه مثل هم حقوق بگیرند. اینكه 
همه شــبیه هم حقوق بگیرند هم نامش عدالت نیست و عین 
بی عدالتی است. اما این قدر تفاوت فاحش هم دیگر قابل فهم 
نیست. مثاًل چرا یك نفر باید ده ها میلیون تومان در ماه درآمد 
داشته باشد و كارگر و كارمند باید سر یك میلیون و 2میلیون 
تومان چانه بزند. یك میلیون تومان كه می شــود پول 10كیلو 

گوشت!«
قبــول دارد كه در حق كارگــران بیش از كارمنــدان اجحاف 
می شود. اما می گوید: »كارمندان هم خیلی هایشان حقوق كافی 
نمی گیرند. درست است كه كارگران كم می گیرند اما كارمندان 
هم راحت زندگی نمی كنند. كارگران اعتراض كنند، نمی گوییم 
چرا اعتراض دارند؟ اما به حقوق كارمندان چه كار دارند؟ آنها 
اعتراض كنند كه حقوق خودشــان باالتر رود نه اینكه آرزوی 

فقیرترشدن بقیه را بكنند.«
 او ادامه می دهد: »االن دیگر با حقوق كارمندی هم امكان گذران 
زندگی نیست. یك روزی شاید وضع بهتر بود اما ما هم وضعیت 
خیلی خوبی نداریم. پیامك واریز حقوق كه می آید دیگر فقط 
اعصابمان را خراب می كند. رقمش آن قدر اندك است كه در این 
گرانی های فاجعه بار هیچ كاری نمی تــوان با آن كرد. كل یك 
روز فقط ناراحت همان پیامكی هستیم كه مثل پتك می خورد 

توی سرمان.«
به نظر او، شــاید مدیران كارمندان مثل همــه مدیران دیگر و 
مدیران كارگرها و... حقوق های كالن بگیرند و عملكردشان هم 
جای سؤال داشته باشــد اما به طور قطع كارمندان امروز دیگر 
مثل گذشته نیســتند. می گوید: »اس ام اس حقوق یك جوری 
آدم را ناالن می كند و بعد از آن وقتی فیش حقوق را می گیری، 
یك جور دیگری حالت گرفته می شــود. فیش حقوقی مواردی 
دارد مثل حق عائله مندی، حق اوالد، كمك هزینه مسكن، ایاب 
و ذهاب و... كه رقم هایش خنده دار است؛ یعنی شما باید حداقل 
10برابر آن پولی كه مثال به عنوان كمك هزینه اجاره برایت واریز 
شده، پول اجاره بدهی. مشخص نیست بر چه اساسی این ارقام 
را تعیین می كنند. بعد جلوی گزینه هــای فوق العاده و پاداش 
را نگاه می كنی كه چیز خاصی نــدارد. پاداش های كالن برای 
مدیران و آنها كه به یك جایی وصل اند، رد می شود. هر كدام شان 
اتومبیل های آنچنانی دارند و خانه های چندصد متری شــان 
در محله های آنچنانی اســت كه قطعا با حقوق كارمندی ساده 
نمی توان به این رفاه رســید. صدایمان هم دربیاید می گویند 

خوش آمدی!«
بعد ادامه می دهد: »همین چند وقت پیش بود كه می گفتند یك 
كارمند یا كارگر باید 30سال كار كند و دست به پول هایش نزند 

تا در آخر بتواند در تهران یك خانه بخرد. این یك واقعیت است. 
من 10سال است كارمندم اما در این 10سال پولی كه پس انداز 
كردم فقط به اندازه اجاره یك خانه شده و آرزوی خانه دارشدن 

را باید به گور ببرم.«
آخر هم می گوید: »شــما یك چیز را حتماً بنویس. این حقوق 

4تومنی ما برای بعضی ها پول یك جفت كتونی است!«
در ایران پرداخت دستمزد كارمند معموال هیچ ربط مستقیمی 
به میزان ارائه خدمت و كیفیت آن ندارد. مالك پرداخت صرفاً 
پركردن زمان اداری و سابقه كار است. خیلی از كارمندان نیز با 
توجه به اینكه ارائه كیفیت هیچ تأثیری بر حقوق و دستمزدشان 
ندارد، تقریبا نســبت به كار بی تفاوت اند. ســاعات مفید كاری 
در دستگاه های اداری بسیار كم اســت و وجدان كاری نیاز به 

تقویت دارد.
بعضی هــا می گویند كارمندی یعنــی كار را كش بده و حقوق 
بگیر. عظیمی كارمند 44ســاله یكی از دســتگاه های اجرایی 
می گوید: »بله من خودم قبول دارم. شاید در روز كه 8ساعت سر 
كار می روم، به طور مفید 2ساعت كار كنم. بعد از سال ها در این 
سازمان فرسوده شده ام. از همه آدم های آن هم زده ام. هرگز نه 
مدیر الیقی داشته ایم، نه به كار ما بها داده شده است. سال ها قبل 
فهمیدم اینجا بین كسی كه كار زیاد و با عالقه انجام می دهد و 
كسی كه سازمان برایش مهم نیست، فرقی وجود ندارد. حاال كه 
خدا را شكر به لطف كرونا زیاد به محل كار نمی رویم و حقوقمان 
سر ماه واریز می شود! اما قبل از این هم به قولی من فقط حاضری 
می زدم. همان هم بعضــی روزها كارت مــی زدم و می رفتم و 
عصری دوباره می آمدم و كارت خروج می زدم و می رفتم. بیشتر 
مرخصی هایم را استعالجی رد می كنم. خودشان هم می دانند 
ولی وقتی با ما راه نمی آیند، ما هم با آنها همینطور تا می كنیم.«
او ادامه می دهد: »امروز، حقوق زیر 7-6مـیلیون تـومان یعـنی 
زحمت كشــیدن بیهوده برای كار. در این شــرایط اقتصادی، 
حقوقم به نظر خودم باال نیســت. همه كارمندها وقتشان را در 
طول روز روی بازارهای بورسی و خرید و فروش و كارهای جانبی 
دیگر می گذارند. خیلی هایشان كارهای دیگری مثل مسافركشی 
هم انجام می دهند. االن هم فقط روزها را می شمارم تا 20سال 

كارم تمام شود و خودم را بازخرید كنم.«
در شرایطی كه حقوق كارمندان برای بیشتر كارگران كه حقوق 
ماهانه شان در بهترین حالت از 3میلیون تومان باالتر نمی رود، 
شبیه  یك رویاســت، كارمندان هم از وضعیت معیشت خود 
گالیه دارند. البته شــاید با توجه به خط فقری كه بعضی منابع 
می گویند از 8میلیون تومان هم باالتر رفته، این گالیه ها قابل 

فهم باشد.

فشار، فشار و باز هم فشار
فشار ناشی از تحریم ها، شیوع ویروس كرونا 
و... باعث شــده تا بنگاه ها و كسب وكار های 
مختلف در ایران بیــش از پیش در معرض 
تهدید تعطیلــی و كاهــش فعالیت ها قرار 
بگیرند. همین موضوع باعث شده تا با نگرانی 
افزایش غیرعلمی دســتمزد ها، كارفرماها 
كارگران شــان را به بیكاری و از دست رفتن 
شغل شــان تهدید كنند. وضع هر گروه در 
شورای عالی كار در مورد تعیین دستمزدها 
عبارت اســت از انتظار باالتریــن افزایش 
دســتمزد بیش از نرخ تورم ساالنه از سوی 
نمایندگان كارگران و انتظار افزایش معقول 
و قابل تحمل دســتمزدها از نظر پرداخت 
از ســوی نمایندگان كارفرمایان و تالش به 
میان گیری و نزدیك سازی نظرات طرفین 
بــه یكدیگر از ســوی نماینــدگان دولت. 
ســال گذشــته به دلیل كرونا این جلسات 
موفق به تفاهم و توافق تا پایان ســال نشد 
و دنباله مذاكرات امسال صورت گرفت و در 
20فروردین در ساعات دیروقت شب توافق 

انجام و اعالم شد.
شــورای عالی كار، بــا مصوبــه ای افزایش 
حداقل دســتمزد را نســبت به ســال98 
معادل 21درصد دانست اما مهم ترین بحث 
مقایســه اعداد و ارقام تــورم كنونی و رقم 
نهایی اســت كه برای پرداخت به كارگران 
مصوب شده است. بعضی معتقدند رقـــم 
افزایشـی سال99 باعـث عقب افتادن مزد 
كارگری از تورم سال98 و به كوچك شدن 
جیب كارگران ختم می شــود. برای تعیین 
دستمزد سال99 كارگران، حدود 40ساعت 
جلســه برگزار شــد اما نتیجه حاصل شده 
از این جلسات نتوانســت نظر نمایندگان و 

تشكل های كارگری را جلب كند. از دالیل 
عدم موافقت این بود كه بسیاری از كارگران 
ســنوات و حق اوالد دریافــت نمی كنند و 
در این صورت، حقوق دریافتــی این افراد 
با توجه بــه هزینه های روزمره بســیار كم 
خواهد بود. از ایــن رو نمایندگان كارگران 
پیشنهاد كردند تا حداقل دستمزد كارگران 
نسبت به سال گذشــته 38 درصد افزایش 
پیدا كند اما در نهایــت دولت به 21درصد 
افزایش رضایت داد. مصوبه شــورای عالی 
كار دســتمزد ســال جاری برای 2 گروه از 
كارگران یعنی »كارگــران حداقلی بگیر« 
و »ســایر ســطوح مزدی« متفاوت است، 
زیرا حدود 30درصــد از كارگران در گروه 
حداقلی بگیران و 70درصد در گروه ســایر 
ســطوح مزدی قرار دارند. دســتمزد این 
كارگران 15 درصد نســبت به پایه حقوق 
سال98 آنها افزایش یافت. بنابراین مجموع 
افزایش 15درصدی نسبت به پایه 98 و رقم 
ثابت 91هزار تومانی، »مزد مبنای« كارگران 
سایر سطوح مزدی در سال99 خواهد بود. 
حقوق پایه فردی كه در سال98، 2میلیون 
تومان بود، در سال99 با افزایش 15درصدی 
و افزودن 91هزار تومان به عنوان رقم ثابت، 
به 2 میلیون و 391هزار تومان می رسد. اما 
30درصد از كارگران كشــور حداقلی بگیر 
هســتند؛ به این معنا كه حقــوق پایه آنها 
بر مبنای ســال98 معادل یــك میلیون و 
517هزار تومان اســت كه مزد این گروه از 
كارگران با 21 درصد افزایش، در ســال99 
به یك میلیون و 835هــزار و 427 تومان 

می رسد.
رحیم، از كارگران یك شــركت خصوصی 
اســت. او می گوید: »متأســفانه بسیاری از 

كاركنــان بخش خصوصی تحت پوشــش 
ســازمان تأمین اجتماعی نبوده و مشمول 
این افزایش دســتمزد، پوشــش بیمه ای و 
تأمین شغلی نیستند. دولت درباره افزایش 
دســتمزدها موضع دوگانه اتخاذ می كند و 
در افزایش حقوق كاركنــان دولت، درصد 
كمتری را از افزایش حقوق كاركنان بخش 
خصوصی تعیین می كنــد. حقوق كاركنان 
بخش خصوصی از چند قســمت تشــكیل 
می شود كه حداقل دستمزد روزانه، یكی از 
اقالم آن است. در این حقوق چند پرداخت 
ماهانه دیگر نیــز مانند حق مســكن، بن 
كارگری، ســنوات و حق اوالد بــه ازای هر 
فرزند، اجباری اســت و در واقع جزو حقوق 
اســت و كارفرمایان موظفند آن را نیزعالوه 
بر حداقل حقــوق بپردازند. اما اگر پرداخت 
هم نكنند، درصورتی كه شــما بــه آن كار 
نیاز داشته باشــید و نخواهید بیكار شوید، 

دست تان به جایی بند نیست.«

حداقل ها بهتر از بیكاری؟
نظام حقوق و دســتمزد ما چــه در بخش 
دولتی و چه خصوصی اشــكاالت اساســی 
دارد و با هزینه های زندگی چندان در ارتباط 
نیست. از این رو شماری  از فعاالن كارگری، 
مدنــی و اجتماعی، در بیانیه ای خواســتار 
آن  شدند كه مصوبه دســتمزد لغو و دوباره 
درباره آن مذاكره شــود. امضاكنندگان این 
بیانیه می گویند چــون نمایندگان دولتی و 
كارفرمایی شــورای عالی كار، بدون توافق 
نمایندگان كارگری، صورتجلســه افزایش 
21درصدی دستمزد امسال كارگران را امضا 
كردند، باید این مصوبه باطل شــود. فعاالن 
كارگری می گویند در واقع افزایش بن مسكن 

و خواربار و پایه سنوات قرار بود روی حداقل 
دستمزد اعمال شــود چون كارفرمایان بن 
مسكن و خواربار و سنوات را به كارمندانشان 

پرداخت نمی كنند.
محمد كه در یك شــركت قطعه سازی كار 
می كند می گوید: »هر ســال این حداقلی 
به مــا اضافه می شــود. اما درنظــر بگیرید 
قراردادهــای مــا ماهانه امضا می شــود و 
امنیت شــغلی چندانی نداریم. از ســویی 
نمی توان بــه كارفرماها ایــراد گرفت. مثال 
در شــركت ما، قطعات تولیدشده به نسبت 
تورم توسط خودروساز خریداری نمی شود. 
این شركت های بزرگ هر 3سال 20درصد 
قطعــات را گران تر می خرنــد درحالی كه 
هر ســال 40درصد تورم وجــود دارد. در 
شركت های خودرو سازی  یك بار نماینده ای 
به شركت قطعه ساز فرســتاده  و با توجه به 
مــواد، هزینه مصرفی و زمــان تولید قطعه 
قیمت گذاری می شــود. تغییــر آن قیمت 
هر ســال اتفاق نمی افتد ولی مواد مصرفی 
هر ســال گران و گران تر می شــود. بعد از 
چند سال دوندگی صاحبان شركت، شاید 
20درصد قیمت فروش به خودروساز تغییر 
كند. درنظر بگیرید قطعه ســازی كه ماهانه 
و بنا به تورم حقوق بــه كارگرانش می دهد 
چطور باید این مبلغ را به دســت بیاورد. از 

این رو فشار به آنها مساوی بیكاری است.«
از دســت دادن حداقل حقــوق برای طبقه 
كارگر چندان راحت نیست، هر چند فعاالن 
حوزه كار معتقدند نباید به حداقل ها راضی 
بود. در این سال ها تورم به حدی باال رفته كه 
كارفرمایان توانایی پرداخت حداقل حقوق 
را ندارند و حداقل حقوق پاسخگوی تامین 

معاش كارگران نیست.

شبنم سیدمجیدی 
روزنامه نگار

گالیه ها
در شرایطی كه حقوق 
كارمندان برای بیشتر 

كارگران كه حقوق 
ماهانه شان در بهترین 

حالت از 3میلیون 
تومان باالتر نمی رود، 
شبیه  یک رویاست، 

كارمندان هم از 
وضعیت معیشت خود 

گالیه دارند. البته 
شاید با توجه به خط 

فقری كه بعضی منابع 
می گویند از 8میلیون 
تومان هم باالتر رفته، 
این گالیه ها قابل فهم 

باشد 

وضعیت كارگران نسبت به مصوبات دستمزد در سال99 چگونه خواهد شد؟

كارگر در برزخ
  افزایش حداقل حقوق كارگران یا همان حداقل مزد، از مهم ترین 
مباحث اسفند هر سال است كه امسال با توجه به شرایط كرونا 
و وقایع مترتب آن در فروردین99 به نتیجه رســید و منجر به 
مصوبه ای تازه در حداقل مزد و دریافتی كارگران كشــور شد. در ۴ جلسه شورای عالی كار، 
افزایش حقوق كارگران از 1۵درصد آغاز و در نهایت ۲1درصد اعالم شد. حداقل دستمزد كارگر 

شاغل و بازنشسته یک میلیون 83۵هزار تومان تعیین شد و برای رضایت كارگران بن كارگری 
از 18۰ به ۴۰۰هزار تومان، حق مســكن از 1۰۰ به ۲۰۰هزار تومان، حق اوالد به ازای هر فرزند 
18۰ هزار و پایه سنوات 1۰۵هزار تومان افزایش داشت. بنابراین طبق تعیین قانون كار، كارگری 
كه تازه كار است باید ۲میلیون و ۴39 هزار تومان بگیرد و كارگر باسابقه با ۲ فرزند، ۲میلیون و 

۴۷۴هزار تومان دریافت كند. اما كارگران در این باره چه فكر می كنند؟

نگار حسینخانی 
روزنامه نگار

وعده، عملكرد و اجرای قانون سال99درباره افزایش حقوق بازنشستگان چگونه شد؟
افزایش نه! همسان سازی نسبی شاید

بازنشستگان امسال در گروه كشــوری و تامین اجتماعی چگونه حقوق دریافت كردند؟ حقوق فروردین ماه 
به حساب بازنشستگان واریز شد اما این اعداد چه تفاوتی با سال گذشته دارند و چرا بازنشستگان با توجه به اعمال 
افزایش حقوق امسال همچنان خود را بی پنــاه ترین گـروه ذیل حـقوق بگیران می دانند؟ در این گزارش با چند 
نفر از بازنشستگان صحبت كردیم؛ چه آنان كه به اصطالح بازنشسته كشوری و لشكری هستند و چه آنهایی كه از تامین اجتماعی حقوق می گیرند. 
خالف تصور معمول، اوضاع بازنشستگان تامین اجتماعی نه بهتر و نه بدتر از نمونه كشوری خود است. هر چند با وجود طرح همانندسازی به نظر 

تبعیض هایی به وجودآمده اما برای روشن شدن این ادعا بد نیست به صحبت های آنها درباره حقوق های دریافتی شان بپردازیم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

بازنشستگان كشوری و لشكری
حقوق بازنشستگان كشوری در ابتدای سال98 
به طور میانگین، 2 میلیــون و800 هزار تومان 
بود؛ یك میلیــون و 200هــزار تومان كمتر 
از میانگین حقوق شــاغلین كشــوری؛ یعنی 
اختالفی 30 درصدی. اما با صدور بخشــنامه 
30 بهمن و اجرای افزایــش 50 درصدی، در 
اســفند ماه میانگین حقوق كارمندان شاغل 
با 40درصد افزایش بــه 5 میلیون و 600هزار 
تومان رســید و این اختالف میانگین حقوق 
بازنشستگان كشوری را با شاغلین به اختالفی 
50 درصدی رساند. اما ماجرا به همین جا ختم 
نشد. سال99 میانگین حقوق كارمندان شاغل 
كشوری با 15 درصد افزایش به رقم 6میلیون 
و 440هزار تومان رسید. درحالی كه میانگین 
حقوق بازنشستگان كشوری با افزایش ها حدودا 
3 میلیــون و 600هزار تومان شــد؛ اختالفی 
56درصدی. همین امر موجی از اعتراض ها را 
علیه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه راه انداخت؛ اعتراض علیه اینكه اعتبار 
كافی برای ترمیم حقوق بازنشستگان كشوری 
متناسب با شاغلین ایجاد نشده و این مسئله با 
بند9 اصل سوم قانون اساسی و مفاد ماده 30 

برنامه ششم توسعه كشور مغایرت دارد.
معموال در افزایش دســتمزد به ماده41 قانون 
كار كه 2بند دارد توجه می شــود؛ یك تورمی 
اســت كه بانك مركزی اعالم كرده و دو، سبد 
هزینه خانــوار كه هر 3 گروه دولــت، كارگر و 
كارفرما هنگام تعیین دستمزد باید به آن دقت 
كنند. با توجه بــه اینكه بانــك مركزی تورم 
سال98 را 42.1 درصد اعالم كرد و مركز آمار، 
تورم سال98 را 34.8 درصد دانست این افزایش 

حداقلی به چه معناست؟
نوبخت در فروردین ماه از متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان صحبت كرد و محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در حســاب 
كاربری خود در توییتر نوشــت: »امســال امر 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان كشوری 
و لشــكری با وجود همه محدودیت ها، نسبت 
به گذشــته افزایش جدی می یابد و با تحقق 
وعده اعتبار تخصیصی دكتر نوبخت، می توانیم 
تقریبا بیــن 15.8 تــا 77.3 درصــد حقوق 
بازنشستگان را افزایش دهیم.« از آنجا كه پایه 
حقوق بازنشستگان در سال جدید 2میلیون و 
800هزار تومان درنظر گرفته شده بود، قرار شد 
تنها بازنشستگان كشوری حقوق شان نسبت به 

پایه حقوق اصالح شود.
دالرام كه كارمند بازنشسته آموزش و پرورش 
است می گوید: »سال گذشته با 25سال خدمت 
2میلیون و 500هزار تومان دریافت می كردم 
و امســال در طرح همسان ســازی حقوقم به 
3میلیون و 200تومان رســیده اســت.« این 
امر درباره دیگر كارمندان و معلم های آموزش 
و پرورش نیــز صدق می كند. مثــال میانجی، 
معلم بازنشسته با 30ســال خدمت 2میلیون 
و 400هزار تومان دریافــت می كرد كه در این 
طــرح، دریافتی اش به 3میلیــون و 100هزار 
تومان رسیده. با استناد به این گفته ها حقوق 
بازنشســتگانی 70درصد رشد داشته كه سال 
گذشته یك میلیون و 800هزار تومان دریافت 
می كردند، نه همه بازنشســتگان كشــوری و 
آنهایی كه حقوق شان حدودا 3میلیون تومان 
بوده، زیرا این دســته نیز تنها همان 15درصد 
افزایش ســاالنه به دریافتی شــان اضافه شده 

است.

بازنشستگان تامین اجتماعی
اختالف ســبد هزینه خانوار بین ســال97 و 
98، یك میلیون و 180 هزار تومان اعالم شــد 

و برهمین اساس دولت دســتمزد سال جاری 
را 15درصــد افزایش داد. كریــم محمدی، از 
بازنشســتگان تامین اجتماعی درباره افزایش 
حقوق سال99می گوید: »افزایش حقوق 30تا 
70درصدی مخصوص بازنشستگان كشوری 
است و بازنشستگان تامین اجتماعی از همان 
افزایش 15درصدی برخوردار خواهند شــد. 
حقوق بازنشستگانی چون ما 15درصد به عالوه 
91هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته این 
افزایش در فروردین ماه اعمال نشد و در ماه های 
دیگر اعمال خواهد شد. اما گالیه اینجاست با 
توجه به تورم 41درصدی اســفندماه، چطور 
باید با 15درصد افزایــش، خانواده را مدیریت 
كرد. بی شك یك بازنشسته سرپرست خانوار 

باید بیش از 20درصــد از جیب خود روی این 
دریافتی بگذارد تا بتواند مانند ســال گذشته 
زندگی كند.« این رقم البته فشــار بسیاری به 
خانواده تحمیل می كند، امــا در همین طیف 
هستند بازنشســتگانی كه با 32سال خدمت 
همچنان یك میلیون و 500هزار تومان دریافت 
می كنند. امینی می گوید: »با 32سال پرداخت 
حق بیمه هر ماه معادل یك میلیون و 500هزار 
تومان حقوق برایش واریز می شود و تنها همان 
15درصد افزایش ممكن است به حقوقش در 
ماه های آتی افزوده شود؛ یعنی یك میلیون و 
700تا 800هزار تومان كه باز با پایه 2میلیون 
و 800هزار تومانی كــه دولت اعالم كرده یك 
میلیون فاصله دارد.« او می گوید كه شــاید در 

این میان، گالیه بازنشستگان تامین اجتماعی 
باید دولت را هدف بگیرد زیرا بخشی از بدهی 
دولت به ســازمان تامین اجتماعــی 50هزار 
میلیارد تومان اســت كه اگر پرداخت شــود، 
تامین اجتماعــی می تواند 30 درصد این مبلغ 
را به همسان ســازی اختصاص دهد. محمدی 
می گویــد: »بین حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی و كشــوری و لشــكری یك میلیون 
تومــان تفاوت وجــود دارد و بیمــه تكمیلی 
بازنشستگان كشوری و لشــكری از 50 هزار 
تومان به 140 هزار تومان رســیده اســت به 
همین دلیــل تا ســقف 60میلیــون تومان 
می توانند از بیمه خود استفاده كنند، اما بیمه 
تكمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی 50 هزار 

تومان است و ســقف دریافت خدمات درمانی 
20 میلیون.«

با توجه به اینكه بدهی دولت به تامین اجتماعی 
250هزار میلیارد تومــان و بدهی جاری اش 
به صورت ماهانه 3هــزار و 500میلیون تومان 
اســت، باید طبق برنامه پنجم و ششــم آن را 
صفر كند. دولت اعالم كرد كه حقوق كارگران 
با احتساب مزایا به 2میلیون و 800هزار تومان 
نزدیك است، اما باید گفت كه براساس قانون 
حدود 60درصد كارگران نمی توانند از مزایای 
اعالم شــده اســتفاده كنند. با وجود این چه 
برنامه ای برای این دسته از افراد درنظر گرفته 
شده و آیا امیدی به اصالح این مصوبات هست 

یا خیر؟

كارمندان درباره وضعیت حقوق و دستمزد خود چه می گویند؟
 كابوس پیامك واریزحقوق

كارمندان می گویند شكاف ایجادشـده بـین دریافـتی حـقوق بگیران و هزینه های زندگی 
بسیار بزرگ است

اگر كارمند یا كارگر باشید، حتما می دانید كه هیچ صدایی دلنشین تر و زیباتر از صدای 
پیامک واریز حقوق نیست؛ همان پیامكی كه شاید همان چند دقیقه اول دلنشین باشد. 
بعد كه اقســاط و كرایه خانه و قبض ها را پرداخت كردی و چیزی نماند، تا آخر ماه باید 
غمبرك بزنی تا پیامک بعدی و شادی چند دقیقه ای دیگر! وضعیت به جایی رســیده كه برای خیلی ها این پیامک 
شبیه كابوس شده اســت؛ نه فقط برای كارگران كه كارمندان هم همین گالیه را دارند؛ انگار همراه با آن پیامک همه 

آرزوهایشان بر باد می رود.
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مستـند

مرتضی كاردر
روزنامه نگار 

بیشتر از ربع قرن از فوت ســیداحمد فردید می گذرد و به نظر 
می رسد كم كم دوره نگاه سیاه و سفید به او سپری شده باشد. نه 
قدیس سازی ها و ستایش های اغراق آمیز دوستداران و شیفتگان 
فردید دیگر جواب می دهد، نه نفی و انكار مطلق كسانی مثل 
دكتر عبدالكریم سروش و نوشته هایی مثل »اسطوره فلسفه در 
میان ما« اثر داریوش آشوری. حیات احمد فردید را باید واكاوی 

كرد و به نقد و تبیین دیدگاه های او پرداخت.
در چنین دوره ای مســتندی مثل »حیات شــگفت انگیز... « 
می تواند گامی برای آغاز چنین رویكردی باشد، همچنان كه، 
در لحظه های نه چندان اندكی، می كوشــد چنین باشد. علی 
میرسپاســی به دقت فلســفه تاریخ فردید را تبیین می كند، 
گفتار فیلم او را »احتماالً نخستین فیلسوف مدرن تاریخ ایران« 
می داند كه »یكی از تأثیرگذارتریــن واژگان تاریخ مدرن زبان 
فارسی یعنی غربزدگی را ابداع كرده« سه ویژگی اصلی رویكرد 
فردید را از نخســتین نوشته اش درباره برگســون درمی آورد 
»تأثیرپذیری از اندیشــمندان اروپایی منتقدان روشــنگری 
و سكوالریسم، جست و جویی فلســفی برای احیای معنویت 
اسالمی، عالقه ای وسواسی برای ربط دادن كلمه های زبان های 

گوناگون به همدیگر« و....
حتی حاضران در فیلم رگه هایی از شیفتگی های گذشته خود را 
درباره احمد فردید آشكار می كنند. رامین جهانبگلو كه از دیگر 
اندیشمندان فیلم به انصاف درباره فردید نزدیك تر است، از نگاه 
ساحرانه او می گوید. داریوش آشوری كه انگار سال هاست دوره 
عشــق و بعد نفرت به فردید را گذرانده، از برق جنونی سخن 

می گوید كه آدم ها را می گرفت و شیفته خود می كرد.
همچنین استفاده از بحث های فردید در تلویزیون در قبل و بعد 
از انقالب كه قدری خسته كننده به نظر می آید و فیلم را از آهنگ 
می اندازد، تصویری روشن از آنچه شخصیت های حاضر در فیلم 

می گویند، به دست می دهد.
پس شاید بی انصافی باشد كه بگوییم »حیات شگفت انگیز... « 
تالش نكرده است تا دست كم در ظاهر تصویری غیرجانبدارانه 
از احمد فردید پیش چشم تماشــاگران بگذارد. اما مشكالتی 
ورای ظاهر غیرجانبدارانه فیلم به چشم می خورد كه نمی توان 

از آنها چشم پوشید.
در »حیات شگفت انگیز... « تنها كســانی درباره فردید سخن 

می گویند كــه در خارج از ایران به ســرمی برند، مثل داریوش 
آشــوری، رامین جهانبگلو، عباس امانت، عبدالكریم سروش و 
علی میرسپاسی. اگر بپذیریم سازندگان فیلم برای دسترسی 
به شــخصیت های داخل ایران محدودیت داشته اند چرا تنها 
كسانی به جلوی دوربین آمده اند كه دیدگاهی انتقادی درباره 
فردید دارند؟ چرا سازندگان فیلم به سراغ دیگرانی مثل محمود 

صدری یا محمدرضا جوزی نرفته اند؟ 
باز هم اگر بپذیریم سازندگان فیلم به دلیل محدودیت ها ناگزیر 
به استفاده از تصویرهایی شده اند كه در بایگانی ها موجود است، 
چطور »حیات شگفت انگیز... « می تواند فیلم هایی از بهروز فرنو 
و سیدعباس معارف و شهریار زرشناس و یوسفعلی میرشكاك 
را در خود بگنجاند اما از صوت یا تصویری از رضا داوری اردكانی 
در فیلم خبری نباشد؟ مگر می شود از احمد فردید گفت و به 

داوری، به عنوان مهم ترین هم سخن فردید، اشاره نكرد؟ 
احمد فردید كتابی نداشــته اســت امــا در حلقــه پیروان و 
دوستداران او همواره كتاب هایی ترویج می شده است، ازجمله 
»آسیا در برابر غرب« داریوش شایگان و ترجمه های داریوش 
آشــوری از آثار نیچه و بعضی از كتاب های سیدحســین نصر 
یا كتاب هــای دیگری مثــل »عبور از خط« ارنســت یونگر و 
»شرق شناســی« ادوارد ســعید و... اما از هیچ كدام آنها نامی 
به میان نمی آید. اگر جالل آل احمــد غربزدگی را تحت تأثیر 
احمد فردید نوشــت، »آســیا در برابــر غرب« نیــز متأثر از 
دیدگاه های فردید تحریر شــد، اما دریغ از اشــاره ای گذرا به 
كتاب شایگان. بی تردید رضا داوری اردكانی و داریوش شایگان 
را باید بزرگ ترین غایبان »حیات شــگفت انگیز...« دانســت. 
دو شخصیتی كه مقام فكری مســتقلی از احمد فردید دارند 

تأثیرپذیری شان از او انكارناشدنی است.
         

ضعف های »حیات شــگفت انگیز... « وقتی آشكار می شود كه 
به سال های پس از انقالب اسالمی می رسد. دیدگاه های احمد 
فردید در ســخنان هیجانی و افراطی یوسفعلی میرشكاك و 
شهریار زرشــناس تجلی می یابد. اینجا دیگر به نظر می رسد 
انتخاب این دو نفر آگاهانه اســت چرا كه شــمار شاگردان و 
هم سخنان و كسانی كه متأثر از فردید بوده اند بسیار بیشتر از 
این هاست از رضا داوری و داریوش آشوری و داریوش شایگان تا 

محمدرضا جوزی و محمد مددپور و شهرام پازوكی و محمدرضا 
ریخته گران و سیاوش جمادی و رضاسلیمان حشمت و... اما آنها 
جایی در »حیات شــگفت انگیز... « ندارند. پرسش اینجاست 
كه اگر بشــود بنابر روایتی افراطی دیدگاه های احمد فردید را 
به حرف های یوسفعلی میرشــكاك و تعبیر حشرات االرض و 
نوشته های بی پایان شهریار زرشــناس تقلیل داد آیا در مقابل 
نمی توان گفت احمد فردید در پرسش ها و تأمالت رضا داوری 
امتداد یافته است؟ آیا نمی توان ترجمه های سیاوش جمادی 
را ادامه مسیری دانســت كه احمد فردید آغاز كرده است؟ آیا 
نمی توان خاســتگاه همه تأمالت و توجهات به فلسفه مارتین 

هایدگر را احمد فردید دانست؟ 
»حیات شگفت انگیز... « در بررسی ســال های پس از انقالب 
قدری زمان پریش و فراموشكار است. از استیالی دیدگاه های 
فردید در سال های پس از انقالب سخن به میان می آید اما دقیقاً 
كدام شخصیت ها یا رسانه های تأثیرگذار مروج دیدگاه های او 
بوده اند؟ كیست كه فراموش كرده باشد، سال های نخست پس از 
انقالب سال های استیالی دیدگاه های دكتر عبدالكریم سروش 
بود؟ در فیلم خبری از روزنامه ها و مجله های دهه 60 و 70 مثل 
كیهان فرهنگی و كیان و... نیســت اما ناگهان در پرشی تقریباً 

بیست ساله به هفته نامه »صبح« می رسد.
فیلم حتی در بررسی رسانه های طرفدار احمد فردید در دهه 70 
نیز بی دقت و سهل انگار است. نوشته هایی از هفته نامه »صبح« 
را نشان می دهد اما تنها به نمایی از شناسنامه مجله »مشرق« 
بســنده می كند. به مجله »سوره« حتی اشــاره ای نمی كند، 
درحالی كه دوره سوم مجله ســوره )پس از شهادت آوینی( و 
»مشــرق« مهم ترین مجله ها در تبیین دیدگاه های فردید و 

شخصیت های نزدیك به او بوده اند.
عالوه بر این، در سال های اخیر بحث های بسیاری در مطبوعات 
درباره فردید درگرفته اســت كه بعضی از آنها از نگاه ســیاه و 
سفید گذر كرده اند و آقای فیلسوف را خاكستری دیده اند. اما 

هیچ كدام از این بحث ها به مستند راه نیافته اند.
         

علی میرسپاسی در كتاب »روشــنفكران ایرانی روایت یأس و 
امید« پس از اشــاره به مجادالت بی پایان طرفداران فردید و 
سروش و گرایش های فكری دیگر می گوید شاید مسئله فقط 

دیدگاه های فردید نبود، مسئله این بود كه فردید جدید كیست؟ 
)نقل به مضمون(. احتماالً  تا زمانی كه فردید جدید ظهور نكند، 
بحث درباره او ادامه خواهد داشت، همچنان كه صدای راوی در 
پایان فیلم می گوید »سرنوشت میراث فكری و سیاسی فردید 
در ایران امروز همچنان گشوده است«. به زودی وقتی اثر علی 
میرسپاسی »فراملی گرایی در اندیشه سیاسی در ایران: زندگی 
و زمانه احمد فردید« كه مبنای ســاخت حیات شگفت انگیز 
احمد فردید بوده به فارسی ترجمه شــود یا اگر روزی كامران 
یوسف زاده )وای. زی. كامی(، نقاش نامدار ایرانی، همت كند و 
فیلم ناتمام خود درباره احمد فردید را به پایان برساند، دوباره 
بحث درباره فردید درخواهد گرفت. شاید بتوان امید داشت كه 
بحث ها بیشــتر از آنكه درباره حاشیه های حیات احمد فردید 

باشد، به متن اندیشه های او نزدیك تر شود.

نگاه از درون

به زودی باز 
می گردد
به زودی وقتی اثر 
علی میرسپاسی 
»فراملی گرایی در 
اندیشه سیاسی 
در ایران: زندگی 
 و زمانه
 احمد فردید« 
كه مبنای 
ساخت حیات 
شگفت انگیز 
احمد فردید 
بوده به فارسی 
ترجمه شود یا 
اگر روزی كامران 
یوسف زاده ، نقاش 
نامدار ایرانی، 
همت كند و فیلم 
ناتمام خود درباره 
احمد فردید را 
به پایان برساند، 
دوباره بحث 
درباره فردید 
درخواهد گرفت

كدام فرديد؟
پرسش اینجاست كه اگر بشود بنابر روایتی 

افراطی دیدگاه های احمد فردید را به 
حرف های یوسفعلی میرشكاك و تعبیر 

حشرات االرض و نوشته های بی پایان 
شهریار زرشناس تقلیل داد آیا در مقابل 
نمی توان گفت احمد فردید در پرسش ها 
و تأمالت رضا داوری امتداد یافته است؟ 

آیا نمی توان ترجمه های سیاوش جمادی 
را ادامه مسیری دانست كه احمد فردید 
آغاز كرده است؟ آیا نمی توان خاستگاه 

همه تأمالت و توجهات به فلسفه مارتین 
هایدگر را احمد فردید دانست؟

چند نكته درباره اندیشه وشخصیتی كه به راحتی 
تن به تصویر نمی دهد

روایتی از یك روایت 

من مســتند »احمد فردید« را نخســتین بار در مراسم افتتاحیه 
كنفرانس بین المللی »هایدگر در جهان اسالم« دیدم؛ این كنفرانس 
مهم و در عین حال بی سابقه، در ســال۲0۱6 در »دانشگاه برن« 
ســوئیس برگزار شــد. هدف این گردهمایی، آنچنان كه از نامش 
پیداست، بررسی تأثیر اندیشه های مارتین هایدگر درجریان های 
فكری و فلسفی كشورهای اســالمی ازجمله ایران، تركیه، لبنان، 
مصر، تونس، الجزایر، مراكش و غیره بود. متخصصان و هایدگرپژوهان 
چندی از این كشــورها و همچنین از كشورهای مختلف اروپایی و 
آمریكایی حضور داشتند. از ایران هم غیراز من، محققانی همچون 
بیژن عبدالكریمــی، محمد علی حیــدری و امیر نصــری به این 
گردهمایی دعوت شده بودند. پژوهشگران، مقاله های خود را در ۳ روز 
و در پنل های چندگانه ارائه دادند و سال گذشته هم، مقاالت برگزیده 
در قالب كتابی با همان عنوان همایش، منتشر شد؛ مجموعه ای غنی 
كه در واقع ماجرای فلسفی و روشنفكری معاصر كشورهای اسالمی 
را به بهانه اندیشه هایدگر روایت می كند. بررسی همایش، موضوع 
این نوشتار مختصر نیست كه خود مجالی دیگر و موسع می طلبد. 
اما نكته ای كه به طور خاص برای گروه ایرانی حاضر در این همایش 
قابل توجه بود، حضور یك ایرانی به عنوان یكی از سخنرانان اصلی 
در نشست افتتاحیه بود: علی میرسپاسی. او ضمن نمایش همین 
مستند، درباره فردید و ربط اندیشه اش با جریانات فكری و سیاسی 

ایرانی، قبل و بعد از انقالب سخنرانی كرد.
گفته های میرسپاسی، همچون مستندی كه با كمك حامد یوسفی 
ساخته بود، نگاهی یك سویه و تقلیل گرایانه هم از اندیشه و شخصیت 
فردید و هم از تحوالت سیاسی ایران در دوره انقالب به دست می داد. 
در پرانتز این را بگویم كه از نظر برگزاركنندگان و مسئوالن همایش 
یعنی اورز گوسكن و كاتا موزر، فردید و اندیشه او، آغازگر ورود فلسفه 
هایدگری در ایران بوده و از این جهت، بدیهی می نمود كه پرداختن به 
فردید، نزدیك ترین راه برای ردگیری نفوذ و بسط اندیشه این متفكر 
آلمانی در ایران باشد. دكتر گوسكن، سالیانی چند در ایران تحصیل 
كرده و اتفاقاً دكتری او درباره عالمه طباطبایی بوده است. اما در میان 
ایرانیان حاضر در جلسه، بیژن عبدالكریمی نخستین كسی بود كه 
به محتوا و ضرباهنگ نامتناسب این مستند واكنش نشان داد كه به 
تبع آن گفت وگوی تندی میان او و میرسپاســی درگرفت؛ اهمیت 
این مباحثه انتقادی، دســت كم در این بود كه مخاطب غیرایرانی 
حاضر در جلسه و البته ناآشنا با فضای فكری ایران دریابد كه روایت 
میرسپاسی و »مستند« او، تنها روایت ممكن نیست و اتفاقا مخالفان 
جدی هم دارد. دامنه این مباحثه بین ما و میرسپاسی به بعد از مراسم 
افتتاحیه هم كشیده شد و به تدریج روشن شد كه بغض های سیاسی 
او تأثیر بسیاری در نحوه روایتش از فردید داشته است. در این نوشته 
نمی خواهم، نظرم درباره این مستند را بی وقفه بر خواننده تحمیل 

كنم، و تنها به ذكر چند نكته بسنده می كنم.
 

اندیشه و شخصیت فردید به راحتی تن به »تصویر« نمی دهد؛ چه 
رسد به مستندنگاری! از سویه های رادیكال و هستی شناختی تفكر 
او كه بگذریم، باید بپرسیم كه براساس كدام مستندات، منابع قطعی 
و در دســترس می توان تصویری »واقعی تر« از او به دست داد؟ در 
»بنیاد فردید« مستندات زیاد و كافی از او برای انجام چنین كاری 
موجود نیست؛ منابعی هم كه بیرون از بنیاد هست، از سوی برخی 
شاگردان و حاضران در جلســات او در آرشیوهای شخصی پنهان 
نگه داشته می شود. روشن اســت كه میرسپاسی با این دسترسی 
محدود و با سفارش دادن  به این و آن، آن هم از راه دور، كاری از پیش 
نمی توانست ببرد، تازه اگر خیال صادقانه مستندنگاری بی طرفانه هم 
در سر می داشت! نكته دیگر آنكه، نحوه تفكر و جانبداری های سیاسی 
فردید به گونه ای اســت كه راه را برای روایات متفاوت و گاه متضاد 
و متناقض هموار می كند؛ بدیهی اســت كه نیات مختلف سیاسی 
می توانند طرف خود را از این ماجرا ببندند، آن چنان كه میرسپاسی 
»با« و »در« این مستند، بسته است! اما برای من این سؤال در كار 
است كه چرا كوشش های دیگری برای روایت كردن فردید- با درنظر 
داشتن همه محدودیت های گفته و ناگفته- در همه این سال ها به 
انجام نرسیده یا اگر نیاتی برای آن بوده- كه بوده- چرا از آنها حمایت 
نشده است؟ آیا فقدان چنین آثاری در میان جریان فكری و سیاسی 
اندیشه فردید- اگر اساسا دیگر بتوانیم قائل به چنین جریانی باشیم!- 
خود دلیل روشنی برای نفی ایده مورد نظر میرسپاسی در این مستند 
نیست؛ اینكه فردید، ایدئولوگ مورد اقبال جمهوری اسالمی است؟ 
نبود آثاری چنین در میان حامیان اندیشه های فردی را نمی توان تنها 
ناشی از سستی و تنبلی آنها دانست. شاید این سخن كمی شتاب زده 
باشد: فردید متفكر هیچ جریان سیاسی نیســت و دقیقاً از همین 

روست كه با هیچ ترفندی »مستند« نمی شود!
با این همه، من در پی نادیده گرفتن تالش ســازندگان این مستند 
نیستم؛ هر تالشی از این دست و در معنایی فراخ تر، می تواند نوعی 
پاسداشت مقام فردید باشــد، اگر پاس داشتن اندیشمندان را تنها 
به معنای تأیید و مدح شان ندانیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم، فردید 
جایگاهی مؤثر و مولف در شكل گیری اندیشه معاصر ایرانی دارد؛ او 
هم میراث دار و هم میراث گذار است؛ بدترین رفتار با او، آن چنان كه با 

دیگر مولفان تاریخ ما شده نادیده گرفتن شان است.

دكتر سیدمجید كمالی 
استاد فلسفه

ورای  ظاهر  غیرجانبدارانه
آیا »حیات شگفت انگیز احمد فردید« مستندی  عاری از حب و بغض است؟ 

مصطفی شوقی
مستندساز 

»حیات شگفت انگیز فردید« را می توان در ۲دقیقه پایانی این مستند مشاهده 
كرد؛ همانطور كه مجری برنامه می گوید؛ »متأسفم كه بسیاری ازسخنان استاد 
را درك نكردم، عالم او سوای عالم ماست...« همپای این مجری هم مخاطب هیچ 

نمی فهمد و دركی از گفته های پرشور میهمان برنامه ندارد.
سید احمد فردید كه هیچ مكتوب نكرده است و به فیلسوف شفاهی معروف است 
در مستند حیات شگفت انگیز... ساخته علی میرسپاسی و حامد یوسفی، چیزی 
بیشــتر از آنچه از احمد فردید می دانیم، یعنی همان نادانستگی، به مخاطب 
اضافه نمی كند. ما با مجموعه ای از سخنان و آرشیوهایی در مورد فردید روبه رو 
هستیم كه همیشه بوده و هر گاه از فردید در همه سال های اخیر سخن رفته، 
گفته شده و اتفاقا همین تكرار مكررات و بیش نگفتن بر رازآلودگی فردید افزوده 

است. گویی او در همه این سال ها كه نبوده، متوقف شده است! 
مســتند در بیان روایت از فردید ناقص اســت و مخصوصا در تأثیر او در میان 
انقالبیون بعد از انقالب تنها به مشهورات اشاره دارد و حتی جایی كه از مرحوم 
عباس معارف، به عنوان شاگرد خلف فردید نام می برد، تنها به تنبورنوازی او كه 
فیلمش در اینترنت موجود است، اشــاره می كند و خیلی سریع از او می گذرد. 
گویی معارف نزد فردید تنها موسیقی یاد می گرفته است! از سوی دیگر، كسانی 
چون مرحوم مددپور و شهید آوینی كه بیش از دیگران در عرصه عمومی مشهور 
هستند نیز از شــاگردان و پیروان او بودند كه با نگاهی دینی و انقالبی »غرب 

حشرات االرض« فردید را تئوریزه می كردند.
مستند در زندگی بعد از انقالب فردید سردرگم است شاید مثل خود فردید كه با 
عجله تیپ و لباسش تغییر می كند. اینكه فردید به روی انقالبیون جوان و طبعا 
ضد غرب تأثیرگذار است یا اینكه مفهوم تهاجم فرهنگی نیز از تعلیمات فردید 
وام گرفته شده، همانند روایت فیلم بر پایه مشــهورات و مبهم است و واكاوی 
دقیقی نمی شود. واقعا اگر تفكر فردید این همه مهم است درساحت سیاست و 
فرهنگ بعد از انقالب بهمن57 شایسته و ضروری است كه برای یك بار به طور 
واضح و با بیان مصادیق دقیق مورد بررسی و دقت الزم قرار گیرد. به نظر می رسد 
شیوه مستندسازان حیات شگفت انگیز همانند استاد شفاهی و به روایت های 

تقلیل یافته از سلوك رفتاری سیداحمد فردید است.
سید احمد فردید در پیش از انقالب به شدت ضد كمونیست بود و همین او را 
به عنوان یك مدافع سرسخت پهلوی تبدیل كرده بود. نكته مهم كه همیشه در 
مورد كسانی مثل فردید یا بیشتر سیدحسین نصر فیلسوف سنت گرای ایرانی 
كه در نزدیكی با رجال پهلوی به ریاســت دفتر فرح نیز رسید، مغقول افتاده؛ 
تالش آنها برای تعیین و تدوین ایدئولوژی برای سلســله پهلوی بود. مستند 
حیات شگفت انگیز، اشاره بســیار كمی به این موضوع دارد به صورتی كه آن 
را در حد تناقض با حیات بعد از انقالب فردیــد تقلیل می دهد. این ضدیت یا 
زیست دوگانه نزد مخالفان فردید همواره با عنوان طعنه آمیز دورویی و رفتار 
منافقانه مطرح می شود. درحالی كه به نظر می رســد فردید تغییر نمی كند او 
همانی را كه در روزنامه رســتاخیز در ســال های میانی دهه 50 می گوید كه 
در تلویزیون جمهوری اســالمی گفته اســت. فردید برای لحظه ای از »پس 
فردای اتوپیایی اش« عدول نكرد و اتفاقا انقالب ایران را مســاعدتر از استبداد 
دیوان ساالر پهلوی برای رســیدن به فردا و پس فردایش می دانست. از این رو 
انتظار می رفت در مســتند حیات شــگفت انگیز كه علی میرسپاسی استاد 

دانشگاه آن را پژوهشگری كرده در این مورد نیز سخن برود.
بازگردیم به آن ۲دقیقه پایانی كه بهترین بخش مســتند است؛ همان تصاویر 
آرشــیوی مناظره تلویزیونی كه مجری برنامه گفت: »متأســفم كه بسیاری 

از سخنان استاد را درك نكردم، عالم او ســوای عالم ماست...« مستند حیات 
شگفت انگیز فردید هیچ كمكی به درك از استاد احمد فردید نكرده و در همان 

سطح مانده است و تنها گزارشی از زندگی اوست.

چند سالی از ساخت فیلم »حیات شگفت انگیز احمد فردید« به تهیه كنندگی علی میرسپاسی و كارگردانی حامد یوسفی می گذرد اما حیات مستند برای 
تماشاگران ایرانی فیلم یكی دو هفته است كه آغاز شده، یعنی از زمانی كه فیلم در شبكه های اجتماعی ایرانی منتشر و محل بحث های گوناگون شده است. حاال 
بار دیگر پس از چند سال احمد فردید بحث اول جامعه اهل فلسفه ایران است و دوباره طرفدران و مخالفان او در دو جبهه روبه روی هم صف آرایی كرده اند. در 

صفحه ای كه پیش روی شماست از چند منظر به مستند حیات شگفت انگیز احمد فردید پرداخته ایم.

حیات ناقص فردید
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   آي پي هاي اختصاصي براي خريد خودرو ثبت نام كردند
ثبت نام پيش فروش ايران خودرو مثل دفعات قبل فقط براي عده اي 
خاص ممكن بود و عامه مردم نتوانستند با ورود به سايت اين شركت 
ثبت نام كنند. درحالي كه افراد عادي مثل من با اينترنت پرســرعت 
خانگي و حتي مراجعــه به كافي نت كه داراي كابــل فيبرنوري بود، 
نتوانستيم ثبت نام كنيم، دوســتم با مراجعه به يك نمايندگي يك 
روز قبل از شــروع ثبت نام و پرداخت 5ميليون تومان امروز رســيد 
پيش خريدش را دريافت كرد. شــركت خودروســاز فكر نكند مردم 
متوجه اين چيزها نمي شــوند، ســواد چنداني در دنياي ديجيتال 
ندارم اما آنقدر مي دانم كه روشــي اعمال كرده اند كه نمايندگي هاي 
خودشان هم كاسبي كنند و هم خودرو در نهايت از كانال آنها به دست 

مصرف كننده برسد.
رستمي از تهران 

   مخابرات اردبيل امكان ارائه خدمات مطلوب ندارد
مخابرات اردبيل مدام اقدام بــه تبليغ و ثبت نام از افــراد براي ارائه 
سرويس اينترنت  اي دي اس ال مي كند، درحالي كه دارندگان كنوني 
اين سرويس نمي توانند از اينترنت مطلوب بهره بگيرند و زماني هم كه 
مشكل را به 2020اعالم مي كنيم، پاسخ مي دهند كه با توجه به افزايش 
استفاده مشتركان امكان ارائه خدمات كافي نداريم. سؤال اينجاست 
كه اگر مشكل ارائه خدمات اينترنتي است چرا باز اقدام به ثبت نام از 

مشتركان جديد مي كنند.
اهلل وردي از اردبيل

   چرا با 500ميليون در كشور همسايه خانه بخريم اما در تهران نه؟
در تبليغاتي ديدم كه قيمــت ملك دوخوابه 95متــري با امكانات 
قابل قبول در يكي از شهرهاي نزديك به مركز كشوري در همسايگي 
ما 450ميليون تومان اســت. بعد از پيگيري قرار شد ملك را ببينم. 
برادرم به ديدن ملك رفت و با وكالت من در محضر سند به نامم زدند و 
من صاحب ملك شدم اما من دوست دارم در تهران يعني وطن خودم 
خانه بخرم. خريد ملك در كشوري ديگر براي من كه قصد مهاجرت 
ندارم فايده چنداني ندارد و من فقط از سر ناچاري كه سرمايه 30سال 
كار كردن و بازنشســتگي ام هدر نرود، اقدام به خريد ملك در كشور 
ديگري كردم. مسئوالن فكري عاجل و جدي و قابل اجرا براي قيمت 

مسكن بكنند.
نبئي از تهران 

  حمله سوسك هاي سياه به قزوين نگران كننده است
تقريبا همه شهرهاي قزوين كه من به عنوان يك راننده نيسان ديده ام، 
پر از سوسك ســياه است و در برخي شــهرها مثل تاكستان زمين و 
خيابان از سوســك، سياه رنگ است. از مســئوالن تقاضا دارم به اين 

وضعيت نگران كننده رسيدگي كنند.
طاهرخاني از تاكستان

   كد پيگيري سهام عدالت ما معتبر نيست
درحالي كه در زمان خودش براي دريافت سهام عدالت ثبت نام كرده 
بوديم، كد پيگيري سهام عدالت خانواده 4نفري ما معتبر نيست و از 

سهام عدالت محروم شده ايم. چه كسي پاسخگوي ماست؟
رفاهي از تهران

   نفت عشاير جرقويه اصفهان به موقع نمي رسد
جامعه عشايري از مسئوالن انتظار مترو، اتوبوسراني، تاكسيراني، پارك 
و فضاي سبز، سينما و تماشاخانه، فرهنگسرا، بزرگراه، هتل، زيرگذر 
و روگذر و هزاران امكانات و خدمات روبنايي و زيربنايي ديگر را ندارد 
اما براي رونق توليد و فراهم كردن آنچه جامعه غيرعشايري نياز دارد،  
محتاج يك حداقل هايي است كه نفت يكي از آنهاست. اين قشر قانع و 
زحمتكش براي توليد محصوالت لبني خود نياز مبرم به سوخت دارد 
كه اكنون با قطع اشــجار و بوته كني اقدام به تهيه هيزم كرده و آتش 

روشن می كنند كه اين كار هم درواقع تيشه به ريشه خود زدن است.
از طرف 1500خانوار عشاير جرقويه

 الزام در فرايند بازنگري 
طرح هاي توسعه

لذا سازوكار بازنگري و به روزرساني طرح تفصيلي  ادامه از 
منوط بــه چگونگي فرايند ادامه پياده ســازي ، صفحه اول

نظارت و ارزيابي مجدد آن در آينده است كه الزم است به طور روشن 
تدفيق شود.

بدون داشتن چشم انداز توافق شده و واقعي توسعه شهر، تراز 
مالي شفاف حاصل از اجراي طرح، ســازمان فضايي و نظام 5

پهنه بندي كارآمد و با لطبع ضوابط و مقرارت ساخت وساز دقيق زمينه 
را براي رفع ابهام در اجراي ضوابط اجرايي طرح آتي محقق نخواهد كرد. 
اين خود نياز به ســازوكار اجرايي و خطوط سياســتگذاري و ايجاد 
زمينه هاي تحقق عادالنه طرح در قالب نظام مديريتي و اجرايي روشن 

و دقيق دارد.
 بر كسي پوشيده نيســت كه طرح جامع و تفصيلي شهرها 

همانند تمامي طرح هاي توسعه ديگري كه در ايران تهيه شده، 6
با رويكرد اقتدارگرايانه و از جانب تكنوكرات ها يا متخصصين مربوطه 
بدون مشــاركت مردم و ذينفعان اصلي شهر تهيه شــده است. لذا 
اندازه گيري هــاي عملكرد حاصل در بند3 به عنوان بخشــي از اراده 
مديريت كنوني شــهرداري تهران براي حركت به ســمت صداقت، 
شفافيت و پاسخگويي به مردم تنها در قالب انتشار صحيح اطالعات در 
وبسايت شهرداري مي تواند تضمين كننده عدالت اجتماعي و ضامن 
اجراي درست طرح باشد تا بازتابي از شرايط در حال تغيير در دوران 
مديريت كنوني از جانب شهروندان، به عنوان پشتيبان آتي طرح، تلقي 

شود.
 از آنجايي كه سهم قابل توجهي از هزينه هاي اجرايي طرح 

تفصيلي به طور مستقيم و غيرمستقيم به عهده شهروندان 7
قرار دارد، الزم است از هم اكنون ســازوكار اجرايي طرح هاي آتي با 
مشاركت صاحبان شهر، ذي نفعان و ذي نفوذان به صورت عملي و نه 
شعاري توسط مديريت شهري به منظور برون رفت از وضعيت كنوني 
ارائه شــود. بدين منظور ضرورت دارد عواملي كه در سازوكار تحقق 
طرح جامع يا تفصيلي در آينده نيز دخالت دارند دقيقا شناســايي و 
ارزيابي شوند و مشاركت آنها در فرايند تهيه و بررسي طرح آتي به طور 

جدي خواسته شود.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

اتوي برقي سارق جوان را 
به دام انداخت

پسر جوان كه پس از سرقت از خانه اي اموال 
مســروقه را در فروشــگاه اينترنتي به فروش 
گذاشــته بود هنگامي كه قصد فروش يك اتو 

برقي را داشت شناسايي و دستگير شد.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات پليس در 
اين باره از روز 14فروردين ماه امسال و با اعالم 
ســرقت از خانه اي در جنوب تهران آغاز شد. 
شــاكي كه به كالنتري 168سيزده آبان رفته 
بود به مأموران گفت كــه وقتي از خانه بيرون 
رفته بود سارقان خانه اش را غارت كرده و همه 
وسايل باارزش خانه را برده اند. در اين شرايط 
پرونده به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي 
شهرري در اختيار مأموران پايگاه نهم پليس 

آگاهي قرار گرفت.
ماموران در جريان بررسي محل وقوع سرقت 
دريافتند هيچ كدام از قفل هــاي در تخريب 
نشــده و به احتمال زياد ســارق با مالباخته 
آشناســت. آنها در حال پيگيري اين فرضيه 
بودند كه چند روز بعد شــاكي به آگاهي رفت 
و گفت اتوي برقي اش را كه ســرقت شده در 
يكي از فروشگاه هاي اينترنتي ديده است. اين 
سرنخ كافي بود تا مأموران بتوانند هويت فرد 
آگهي دهنده را به دست آورند. وقتي چهره اين 
مظنون به شاكي نشان داده شد او گفت پسر 
جوان نامزد دختر همسايه طبقه پايين اوست. 
مأموران كه به كشف جرم نزديك شده بودند 
در عملياتي غافلگيرانه پســر جوان را در خانه 
پــدري اش در دولت دســتگير كردند. وقتي 
بخشي از اموال مســروقه در محل دستگيري 
متهم كشــف شــد او ديگر راهي براي انكار 
واقعيت نداشت و به سرقتي كه مرتكب شده 
بود اعتراف كرد. متهــم در بازجويي ها گفت: 
روزي در خانه نامزدم بودم كه متوجه شــدم 
شاكي قصد مسافرت دارد. به همين دليل در 
فرصتي مناسب با هل دادن در واحد وارد خانه 
او شدم و وسايل با ارزشي كه آنجا بود سرقت 
كردم و به خانه پدري ام بردم تا بفروشــم اما 
بعد از آگهي بخشــي از اين وسايل در يكي از 

فروشگاه هاي اينترنتي دستگير شدم.
ســرهنگ كرم يوســفوند، رئيس پايگاه نهم 
پليس آگاهــي پايتخت در اين بــاره گفت: با 
اعتراف صريح متهم به ارتكاب اين سرقت اموال 
مســروقه كه حدود 60 ميليون تومان ارزش 
داشت از او كشف و به شاكي تحويل داده شد. 

به گفته وي تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

سرقت از منازل پايتخت 
در زمان مرخصي از زندان

سارق سابقه دار زماني كه توانست   با سپردن 
وثيقه از زندان خارج شود باز هم بيكار نماند و 
به چندين منزل دستبرد زد اما براي چندمين 

مرتبه دستش رو شد.
به گزارش همشــهري، چندي قبل مردي به 
كالنتري 146حكيميه رفت و از دستبرد سارق 
يا ســارقان به خانه اش خبر داد. او گفت: براي 
انجام كاري به مســافرت رفتم اما2  روز بعد 
وقتي به خانه ام برگشتم هرچه كردم در ورودي 
باز نشد. باالخره با تالش در را باز كردم. دزد به 
خانه ام زده بود و پشت در چند مبل قرار داشت 
تا من نتوانم وارد شــوم. وقتي خانه را كنترل 
كردم فهميدم سارق يا ســارقان زماني كه در 
ســفر بودم از طريق بالكن وارد خانه ام شده و 
وسايل با ارزشــي  مثل طال و جواهر  به ارزش 

حدود 40ميليون تومان سرقت شده است.
با ثبت اين شــكايت پرونده به پايگاه چهارم 
پليس آگاهي فرستاده و تحقيقات تخصصي 
براي شناســايي عامل اين ســرقت آغاز شد. 
كارآگاهان تيم مبارزه با سرقت منزل با حضور 
در محل سرقت و با استفاده از شيوه هاي علمي 
موفق شــدند عامل اين ســرقت را شناسايي 
كنند. او مردي سابقه دار به نام كامران 43ساله 
بود كه پيــش از اين چندين مرتبــه به اتهام 
سرقت منزل دســتگير و زنداني شده بود. در 
چنين شــرايطي تالش ها براي دستگيري او 
آغاز شد اما مأموران نتوانستند ردي از وي پيدا 
كنند تا اينكه معلوم شد او به دليل سرقت هاي 
قبلي اش دستگير و زنداني شده است. با انتقال 
اين سارق سابقه دار به پليس آگاهي او اعتراف 
كرد زماني كه با ســپردن وثيقه از زندان آزاد 
شده بود دست به كار و مرتكب چندين سرقت 
ديگر شده است. او گفت در همين مدت كوتاه 
چندين خانــه را در مناطــق مختلف تهران 
شناســايي كرده و در نبود صاحب خانه ها از 
طريق بالكن وارد آنجا شده و نقشه اش را عملي 
كرده است. ســرهنگ مرتضي نثاري، رئيس 
پايگاه چهارم پليس آگاهــي با اعالم جزئيات 
اين خبر گفت: متهم در جريان بازجويي هاي 
تخصصي به 3فقره سرقت منزل اعتراف كرد. 
ارزش اموال مسروقه اين 3مورد سرقت حدود 
200ميليون تومان برآورد مي شود. وي ادامه 
داد: شگرد اين متهم ورود به خانه شهروندان 
از طريق بالكن بــود. پس از تكميل تحقيقات 
متهم با صدور قرار جديد از سوي مقام قضايي 

به زندان منتقل شد.

وقتي دختر جوان راهي جشــن تولد 
دوستش شد تصورش را هم نمي كرد داخلي

كه اين ميهمانی شــبانه به قيمت از 
دست دادن بينايي چشمش تمام شود.

به گزارش همشــهري، 14آذر سال گذشته بود كه 
شيرين 28ساله به يك ميهماني شبانه دعوت شد. 
يكي از دوستانش به نام كيميا جشن تولد گرفته بود 
و شيرين به خيال اينكه مراسم زنانه است به همراه 
يكي از دوســتانش به نام روژان پا در خانه دوستش 
كه حوالي يافت آباد بود گذاشت. اما به محض ورود 
متوجه شــد كه در ميهماني كيميا چند پسر جوان 

هم حضور دارند.

تماس دردسرساز
دقايقي از ميهماني گذشــته بود كه تلفن شيرين 
زنگ خورد. دختر 28ساله به تازگي نامزد كرده بود 
و نامزدش از ماجراي اين ميهماني خبر نداشت. مرد 
جوان وقتي از پشت گوشــي صداي موزيك و فرياد 
مردانه اي را شنيد شــروع به پرس وجو از نامزدش 
كرد و وقتي از زبان شيرين شنيد كه او در يك پارتي 
مختلط است، شوكه شد. مرد جوان حسابي عصباني 
شده بود و اينكه نامزدش درباره اين ميهماني چيزي 
به او نگفته بود، عصبانيتش را بيشتر مي كرد. به همين 
دليل نشاني محل ميهماني را گرفت و راهي آنجا شد.

گزارش درگيري
ساعت22 چهاردهم آذر ماه98 رهگذران در يكي از 
محله هاي يافت آباد متوجه درگيري ميان چندجوان 
شدند. آنطور كه مشخص بود سرنشينان 2خودروي 
پژو به جان هم افتاده و يكديگــر را كتك مي زدند. 
هنوز مشخص نبود ماجرا از چه قرار است اما مردم 
5پسر جوان را مي ديدند كه با هم درگير بودند. عالوه 
بر اين 2دختر جوان كه به شدت وحشت كرده بودند 
داخل يكي از ماشين ها روي صندلي عقب نشسته و 
جيغ مي كشيدند. در اين ميان يكي از پسران جوان با 
ميله آهني كه در دست داشت به سراغ ماشيني رفت 
كه 2دختر وحشــت زده داخل آن بودند. او با ميله 
آهني شيشه هاي خودرو را شكست و پس از شكستن 

شيشه، ميله آهني وارد ماشين شد و با چشم يكي 
از دخترها برخورد كرد. دختر جوان كسي نبود جز 
شــيرين. او از شدت درد شــروع كرد به فريادزدن 
و 4نفر از پسران جوان ســوار بر خودرو شده و فرار 
كردند. پنجمين پسر نامزد شيرين بود كه به سرعت 
راه بيمارستان را در پيش گرفت تا هرچه زودتر او را 
نزد پزشكان ببرد. در همين هنگام شاهدان نيز ماجرا 
را به پليس گزارش كردند و به اين ترتيب مأموران 

وارد ماجرا شدند.

قصاص
شيرين دختر جوان پس از انتقال به بيمارستان تحت 
مداوا قرار گرفت اما ضربه اي كه به چشم راست وي 
وارد شده بود آنقدر شديد بود كه باعث شد بينايي اش 
را از دست بدهد. از سوي ديگر تحقيقات پليس در 

اين خصوص آغاز شد و شــيرين درباره شب حادثه 
گفت: من در مراسم جشــن تولد دوستم بودم كه 
نامزدم زنگ زد. وقتي شنيد كه چند پسر در مراسم 
حضور دارند عصباني شد. ناگهان يكي از پسرها به 
نام سعيد گوشي را از من گرفت و با نامزدم بگومگو 
كرد. حتي به او گفت اگر غيرت داري چرا اجازه دادي 
نامزدت بــه ميهماني بيايد. همين حــرف او باعث 

عصبانيت نامزدم شد.
وي ادامه داد: چند دقيقه بعد نامزدم به دنبالم آمد و 
من به همراه دوســتم به نام روژان ميهماني را ترك 
كرديم. هردو سوار ماشــين نامزدم شديم و حركت 
كرديم اما ســعيد كه انگار در حالت عادي نبود به 
همراه دوستانش سوار ماشين شدند و به تعقيب ما 
پرداختند. وقتي به ميدان امام علي، حوالي يافت آباد 
رسيديم ناگهان جلوي ما پيچيدند و درگيري شروع 
شد. آنها به حساب خودشان مي خواستند نامزد مرا 
گوشمالي بدهند. من از ترسم به صندلي عقب رفتم 
و پيش دوستم روژان نشستم. ناگهان يكي از پسرها 
با ميله شيشه را شكست و باعث شد ميله با چشمم 

برخورد كند و من بينايي يكي از چشــمانم را براي 
هميشه از دســت دادم. به همين دليل خواسته ام 
قصاص و كوري چشم پسري اســت كه مرا به اين 

روز انداخت.

بازداشت
پرونده اين حادثه در شعبه ششم بازپرسي دادسراي 
جنايي تهران در حال رسيدگي بود كه قاضي احسان 
زماني بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت 4پسر 
جوان را صادر كرد. چند وقت بعد 3نفر از آنها دستگير 
شــدند اما نفر چهارم كه باعث نابينا شــدن چشم 
راست شيرين شــده بود فرار كرده و متواري شده 
بود. مأموران پليس در جســت وجوي متهم فراري 
پرونده بودند تا اينكه وي روز يكشنبه پس از گذشت 
6 ماه فرار خودش را تسليم كرد. او پس از انتقال به 
دادسراي جنايي تهران به سؤاالت قاضي پاسخ داد و 
اقرار كرد كه در درگيري با ميله آهني شيشــه هاي 
خودرو را شكســته اما قصدش تخريب و آســيب 
رساندن به  خودرو بوده نه مصدوم كردن دخترجوان.

كوري چشم، پايان جشن تولد
مرد جوان وقتي شنيد نامزدش به يك پارتي مختلط رفته، به شدت عصباني شد

برادر بزرگ تر وقتي متوجه شد برادر كوچك ترش با 
مادرشان درگير شده و به خاطر گرفتن پول قصد كتك 

زدن او را دارد، دست به جنايت زد.
به گزارش همشهري، اين حادثه 14ارديبهشت امسال 
در يكي از محله هاي بندرعباس اتفاق افتاد. ماجرا از 
اين قرار بود كه دقايقي پس از اذان مغرب درحالي كه 
اعضاي خانواده اي در بندرعباس بر ســر سفره افطار 
نشســته بودند، برادر كوچك خانواده وارد شد. او در 
حالت عادي نبود و به نظر مي رســيد كه مشــروبات 
الكلي مصرف كرده است. وي به سمت مادرش رفت 
و از او درخواســت پول كرد. مادرش اما پولي نداشت 
كه به او بدهد و پسر جوان شــروع كرد به سر و صدا 
كردن. او حتي قصد كتك زدن مادرش را داشت كه در 
همين هنگام برادر بزرگ تر به سمت وي حمله ور شد 
و با عصبانيت گلوي او را گرفت و فشار داد. كمي بعد 
درحالي كه صورت پسر جوان كبود شده بود، برادرش 
او را رها كرد و اين در حالي بود كــه وي ديگر نفس 
نمي كشيد. برادر كوچك تر خانواده به قتل رسيده بود 
و قاتل كسي نبود جز برادر بزرگ تر. او و ديگر اعضاي 
خانواده براي اينكه كسي متوجه اين راز نشود، تصميم 
عجيبي گرفتند. آنها شبانه جسد مقتول را به داخل 
ماشين منتقل كردند و به سمت روستاي پدري شان 
در همان حوالي به راه افتادند و وقتي به آنجا رسيدند، 
يكراست راهي قبرستان شدند و جسد مقتول را بدون 

هيچ مجوزي به خاك سپردند و به خانه برگشتند.
درحالي كه اعضاي اين خانــواده تصور مي كردند كه 
همه  چيز تمام شده و كسي متوجه ماجرا نشده است، 
چند روز بعد ماجراي اين اتفــاق و درگيري مرگبار 
2برادر از سوي فردي ناشناس به پليس مخابره شد. 
به اين ترتيب، مأموران راهي محل جنايت شــدند و 
برادر بزرگ تر را دستگير كردند. او پس از انتقال به اداره 
آگاهي، گفت: آن شب تازه افطار كرده بودم كه برادرم 
به خانه آمد و با توجه به رفتــارش و بويي كه مي داد 
مي فهميديم مشــروبات الكلي مصرف كرده است. او 

مي خواست هر طوري شده از مادرم پول بگيرد و حتي 
قصد داشت وي را كتك بزند كه عصباني شدم و كنترلم 
را از دست دادم و به وي حمله كردم. وقتي گلويش را 
گرفتم، قصد كشتن او را نداشــتم اما وقتي به خودم 
آمدم كه كار از كار گذشــته بود، براي همين تصميم 
گرفتيم او را مخفيانه در روستاي پدري مان دفن كنيم 

اما ماجرا خيلي زود لو رفت.
به گفته ســردار غالمرضا جعفري، فرمانده انتظامي 
اســتان هرمزگان، پس از اعترافات متهم براي او قرار 
قانوني صادر شد و تحقيقات تكميلي در اين پرونده 

ادامه دارد.

سارق حرفه اي با ســرقت يك دستگاه برليانس قصد 
خارج كردن آن را از تهران داشت. اما مأموران پليس 
آگاهي در جريان تعقيب و گريز با شليك گلوله او را 

متوقف و دستگير كردند.
به گزارش همشهري، ساعت 4بعدازظهر روز هفدهم 
ارديبهشت ماه به گروهي از مأموران يگان گشت پليس 
آگاهي تهران بزرگ در خروجي اتوبان ساوه خبر رسيد 
كه يك دســتگاه خودروي برليانس مشكي رنگ كه 
چندي قبل سرقت شده به سوي اتوبان ساوه در حال 
حركت است و از مأموران خواسته شد اين خودرو را 

متوقف و راننده آن را دستگير كنند.
به دنبال اين خبر مأمــوران در كمين خودروي مورد 
نظر نشستند تا اينكه دقايقي بعد برليانس با سرعت 
سرسام آوري نزديك شــد. مأموران با شناسايي اين 
خودرو به راننده آن دســتور ايســت دادنــد اما او با 
بي توجهي سرعت خودرو را بيشتر و تالش كرد فرار 
كند. به اين ترتيب    تعقيب و گريز مأموران با خودروي 
متهم آغاز شد. راننده برليانس تصميم گرفته بود به 
هر قيمتي كه شده فرار كند و مدام بين خودرو هاي 
عبوري اليي مي كشيد. با اينكه او با چند خودرو نيز 
تصادف كرد، اما همچنان به فرار خــود ادامه  داد. با 
وجود اين مأموران به تعقيــب او ادامه دادند و وقتي 
پي بردند متهم حاضر به توقف خودرو نيست، تصميم 
گرفتند به سوي وي تيراندازي كنند. تا آن موقع متهم 
تحت تعقيب به چندين خودروي عبوري آسيب زده 
و جان ساير رانندگان را به خطر انداخته بود. به همين 
دليل پس از آنكه براي چندمين بار راننده به دستور 
ايست مأموران بي توجهي كرد،آنها چندين تير هوايي 
شليك كردند. زماني كه اين كار هم تأثيري نداشت 
به ناچار با رعايت قانون به كارگيري سالح، الستيك 
عقب خودروي متهم هدف قــرار گرفت و خودروي 

سرقتي متوقف شد.

با وجود توقف خودرو راننده به ســرعت پياده شــده 
و قصد داشــت با پاي پياده فرار كند كه مأموران سر 

رسيدند و او را دستگير كردند.
ســرهنگ ســعداهلل گزافي، رئيس مركــز عمليات 
پليس آگاهي تهران بزرگ در اين باره گفت: شــواهد 
به دســت آمده حاكي از آن اســت كه راننــده به نام 
مجيد خودرو را روز چهارم ارديبهشت ماه در حوالي 
ميدان تجريش سرقت كرده است.   متهم براي انجام 
بررسي هاي بيشتر و كشــف سرقت هاي احتمالي به 
اداره دوم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شــد و 

تحقيقات از وي ادامه دارد.

به دنبال ناپديد شدن 4 پسر جوان جوياي 
كار كه از شهرستان به تهران آمده بودند، 
تحقيقات پليس آغاز و مشــخص شد كه 
آنها در تله گروگانگيري اعضاي يك شركت 

هرمي گرفتار شده اند.
 به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين 
پرونده از 2 مــاه قبل با شــكايت مردي 
آغاز شد كه مي گفت پســرش را گروگان 
گرفته اند. ايــن مرد با حضــور در يكي از 
كالنتري هــاي تهران به مامــوران گفت: 
پسرم مدت ها بود كه مدركش را گرفته و 

در جست و جوي كار بود.
او چند وقت قبل پيش من و مادرش آمد و 
گفت كار مناسبي در شركت پتروشيمي 

پيدا كرده است. ما ساكن شهرستان هستيم 
و پســرم مي گفت براي انجام مصاحبه و 
اســتخدام بايد به تهران بــرود. او راهي 
تهران شد غافل از اينكه چه سرنوشتي در 
انتظارش است. چندروزي گذشت و پسرم 
با من تماس گرفت. او درخواست پول كرد 
و من مبلغي را كه مي خواست به حسابش 
واريز كردم به خيال اينكه در شــهر غريب 

نياز به پول دارد.
 اما اين پايــان ماجرا نبود چرا كه پســرم 
مجددا بــه من زنگ زد و خواســت تا فورا 
20 ميليون تومان به حســابش واريز كنم. 
پول را ريختم اما به ماجرا مشــكوك شدم 
و بعد از مدتی فهميدم كه پسرم از دوستان 

و اقوام هم به بهانه های مختلف پول گرفته 
اســت. بعد از كمي پرس و جــو و تحقيق 
متوجه شدم پسرم در شركت پتروشيمی 
مشغول به كار نيســت و عضو يك شركت 
هرمی شده اســت. ديگر برايم محرز شد 
كه پســرم اين پول ها را بــرای عضويت 
در شــركت هرمی می خواهــد؛ به همين 
دليل با شــماره تلفنی كه از پسرم داشتم 
تماس گرفتم و وقتی ديد مــن از ماجرا با 
خبرم گفت در شــركت هرمي گير افتاده 
و سردســته های اين باند اجازه نمی دهند 
كه  آنجا را ترك كند. پســرم می گفت كه 
بايد برای سردسته های اين باند كار كند و 
گروگان آنهاست. براي همين من هم راهي 

متوجه شدم كه يكي از دختران جوان از ناحيه چشم راست نابينا شده است. اين را كه شنيدم دچار عذاب وجدان اوايل خبر نداشتم و از ترس دســتگيري و زنداني شــدن فرار كردم اما چند وقت پيش از طريق يكي از دوستانم خبر داشتي كه دخترجوان، چشم راستش را از دست داده است؟گفت وگو با متهم
از شب حادثه بگو؛ چه شد كه با خشونت به سمت ماشين حمله ور شدي و شيشه ها را شديدي شدم.

در دفاع از دوستم دست به چنين كاري زدم و حاال پشيمانم. به خاطر رفاقت به اين حال و روز افتادم.شكستي؟
پرداختيم و خيلي زود موفق شديم جلوي خودروي آنها را بگيريم.شيرين را تنبيه كنيم و او را گوشــمالي بدهم تا درس بگيرد. ما هم سوار ماشين شديم و به تعقيب نامزد شيرين به دنبالش آمد و با ديدن ما باز شروع كرد به توهين كردن. همه ما عصباني شديم و بهتر بگويم جوگير شديم تا نامزد فحاشي كند. مي گفت بايد او را گوشمالي بدهيم. من اما سعي كردم جو را آرام كند تا اينكه ساعتي بعد نامزد شيرين زنگ زد، به ما و دوستم سياوش توهين و فحاشي كرد. ســياوش مي گفت براي من افت دارد كه كسي بي دليل رفتيم اما  اي كاش نمي رفتم. شيرين را هم من اصال نمي شناختم. دوست دوست دختر دوستم بود! نامزدش وقتي آن شب وقتي نامزد شيرين به ما توهين كرد عصباني شديم. شب حادثه، تولد دوست دختر دوستم بود كه همگي چرا؟ بيشتر توضيح بده.

عصباني بودم به خاطر توهين هايش. از بخت بدم ميله درست به چشم راست شيرين خورد و او را كور كرد.بزنم و خسارت وارد كنم. واقعا قصد آسيب رساندن به هيچ كس را نداشتم؛ حتي نامزد شيرين كه حسابي از دستش شدم و به خاطر رفاقت با ميله آهني شيشه ماشين نامزد شيرين را شكستم اما قصدم اين بود كه به ماشين او آسيب درگيري شروع شد و همه ما مي خواستيم خشم خود را خالي كنيم تا از نامزد شيرين انتقام بگيريم. من جوگير بعد چه شد؟
هر جايي كه فكرش را بكنيد. 2روز خانه اين دوســت، 2روز خانه فاميل. شهر به شهر مي رفتم چون مي دانستم در اين مدت كجا بودي؟

پس از اظهارات متهم براي او قرار قانوني صادر شد و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.را نمي بخشم. شنيدم كه درخواست قصاص مرا داده اما من به هيچ عنوان نمي خواستم به كسي آسيب برسانم. به شدت عذاب وجدان داشتم. دخترجوان به خاطر يك لحظه اشتباه و خشم من نابينا شده و من تا آخر عمر خودم اما چه شد كه بعد از فرار 5ماهه تصميم گرفتي خودت را معرفي كني؟پليس در تعقيبم است.

تهران شدم تا از اعضاي اين باندگروگانگير گروگانگيري براي عضويت در شركت هرمي
شكايت كنم.

شكايت های سريالي
با اين شكايت، پرونده اي در اين خصوص 
تشكيل شــد و گروهي از ماموران پليس 
آگاهي تهران با دســتور بازپرس جنايي، 
تحقيقات در اين خصــوص را آغاز كردند. 
همچنان كه جســت و جو بــراي يافتن 
گروگان و بازداشت اعضاي باند هرمي ادامه 
داشت 3 شكايت مشــابه ديگر پيش روي 
تيم تحقيق قرار گرفت. خانواده اين 3 جوان 
نيز مي گفتند پسرهايشــان  در ســوداي 
يافتن كار و  به خيال استخدام در شركت 
پتروشــيمي يا خودروسازي از شهرستان 
راهي پايتخت شدند اما به دام اعضاي باند 

شركت هرمي گرفتار شده و شروع كردند 
به پول گرفتن از خانواده و دوستانشان. آنها 
بين 10 تا 20 ميليون تومان از اطرافيانشان 
پول گرفته و در آخر مدعي شدند كه به دام 
گروگانگيران افتاده اند و اجازه ترك شركت 
را ندارند. خانواده 4 جوان ناپديد شــده از 
شهرهاي مختلف كشــور بودند و يكديگر 
را نمي شناختند اما يافته هاي كارآگاهان 
نشــان مي داد كه همگي به دام يك گروه 
كه همان اعضاي شــركت هرمــي بودند 
افتاده اند. در اين شرايط گروهي از ماموران 
اداره يازدهم پليس آگاهي تهران با دستور 
بازپرس جنايي تهران مامور شدند تا با آزاد 
كردن گروگان ها و بازداشــت سردسته و 
اعضاي شــركت هرمي راز اين پرونده را 

افشا كنند.

 شليك پليس برايدرگيري مرگبار پس از افطار
 دستگيري سارق برليانس
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حميدرضابوجاريان
خبرنگار

 ســوت و كــور. ايــن تنها 
توصيفي است كه مي شود از گزارش

وضعيــت ايــن روزهــاي 
كرونــازده بزرگ ترين مجموعــه پارك 
حيوانات ايران كــرد. كرونا با آمدنش، پاي 
آدميزاد را از باغ وحش بريد و چشم برخي 
حيوانات ساكنش را به در خشك كرد. اما 
همانطور كه كرونا همه  چيــزش بد نبود، 
تعطيلي اجباري باغ وحش هم براي برخي از 
آنها كه قفس همه دنيايشان شده است، بد 

نشد.
براي آنها كه رام شدني نيستند، خلوت شدن 
باغ وحش يادآور روزهاي آزادي اســت؛ و 
شايد هم آرامشــي كه باعث شده، برخي 
از آنها مانند گربه هاي وحشي بعد از چند 
سال زاد و ولد كنند و چشــم نگهبان ها از 
ديدن بچه گربه هاي چند روزه در باغ وحش 

روشن شود.
اين حرف ها را مدير باغ وحش ارم مي زند. 
»امير الهامي« 20سال است شب و روزش را 
كنار حيوانات گذرانده و با آنها زندگي كرده 
است: »حيوانات در قفس، عاشق آرامشند. 
گربه سانان بيشتر از همه دنبال سكوتند. 
سكوتي كه تا قبل از روزهاي كرونا خيلي 
گير حيوان زبان بســته نمي آمد«. شايد 

راست مي گويد.
شيرهاي آفريقايي در يكي - دوماه گذشته 
كمتر مزاحم داشــته اند. بازديدكننده ها 
براي تحريك شيرها به شيشه هايي كه دور 
تا دور قفس شيرهاســت، ضربه مي زدند. 
ضربه زدن همانا و سرسام گرفتنشان هم 
همانا. شــيرهايي كه بايد روزي 20ساعت 
بخوابند، تا قبل از كرونــا خيلي خواب به 
چشمشان نمي آمد اما حاال همه  چيز فرق 
كرده و اســتاندارد زندگي شيرها سر جاي 

خودش قرار گرفته است.
»مهدي نيكــزاد« تيمارگر شيرهاســت. 
او معتقد است حال شــيرها بعد از كرونا و 
شيوعش، بهتر از قبل اســت: »يك روز در 
ميان 15كيلو گوشت قرمز و ماهي خرج هر 
شير مي شه. جيره غذايي هر شير با قبل از 
كرونا فرقي نكرده. فقط آرامشي كه شيرها 

گرفتن بيشتر شده«.
شيرهاي آفريقايي درســت ديوار به ديوار 
خانه ببر ايراني زندگي مي كنند. اگر يكديگر 

را ببينند جنگ تمام عياري راه مي افتد.
ســهم غذاي آنها هم جداســت. هفته اي 
5روز غذا مي خورند و براساس استانداردها 
2روزاستراحت غذايي دارند. ببرها هم مثل 
شيرها، از اين روزهاي كرونا زده باغ وحش، 

حسابي خوشحالند.

دل و دماغ ندارند 
»موهاســن« و»مــي هــي« فيل هاي نر 
و ماده اي هســتند كه آنها را 7سال قبل از 
يتيم خانه فيل ها از سريالنكا به باغ وحش 
آورده اند. اين دو باهم در تهران آشنا شده اند 
و مدت هاست، غمخوار همند. آنها تا قبل از 
اينكه ما را ببينند، تحركي نداشتند. اين را 
»محمد حسن حسيني«، تيمارگر فيل ها 
مي گويد. او از اينكه تنها فيل هاي موجود 
كشور، اجتماعي ترين آنها هستند و دوست 
دارند جلوي مردم غــذا بخورند و دلبري 
كنند، حرف مي زند: »فيل ها در اين 7سالي 
كه در باغ وحش زندگــي مي كنند، اينقدر 
تنها نبودند. االن دو ماه بيشتره كه باغ وحش 

تعطيله. تا االن سابقه نداشته اين همه مدت 
باغ وحش تعطيل بشه و كســي نياد براي 

بازديد«.
فيل ها بازيشان گرفته است. »موهاسن« 
خودش را به بركه اي كه برايشان ساخته اند 
رسانده و با ناز و كرشــمه در آب داخلش 
خود را غرق مي كند. »مي هي« هم به بركه 
مي رود و آب بازي را شــروع مي كند. هنوز 
چند دقيقه از آب تني اش نگذشــته، كه 
موهاسن از آب بيرون مي آيد. تل خاك، در 
نزديك ترين نقطه به جايگاه بازديد كنندگان 
است. فيل، خاك را بر ســرش مي ريزد و 
حســابي از اين كارش ســر ذوق مي آيد. 
حكايتش شبيهه كســي است كه رقص پا 
مي كند. حســيني مي گويد: »خيلي وقت 
بود خاك بازي نمي كردن. خدا روشــكر 
بازيشان گرفته«. او حرفش را اينطور ادامه 
مي دهد: »فيل هــا روزي 70كيلو ميوه و 
علوفه مي خورند. روزايي كه بازديدكننده 
داشــتيم، بيشــتر هم مي خوردند. االن 
مصرفشان كمتر شــده«. حضور مردم در 
باغ وحش، براي فيل هــا و برخي ديگر از 
حيوانات كه در قفس هاي شيشه اي نيستند 
و آزادترند، مزيت هاي شيرين ديگري هم 
داشته است. مزيت هايي كه شايد بخشي از 

لتنگي  د
ن  ا حيــو

نتيجه آن است. هله هوله خوري 
بخشي از عادت فيل ها شده است: »با اينكه 
خيلي مراقبم كسي چيزي به فيل ها نده، اما 
نمي شه هميشه مراقب بود. چيپس و پفك 
بيشترين چيزيه كه مردم به فيل ها مي دن. 
فيل ها خوردني رو از دست مردم مي گيرن 
و مي خورن. اتفاقاً خيلي هم خوششون مياد 
اما سر همين هله هوله خوري بعداً مريض 
مي شن. فكر كنم فيل ها دلشون براي همين 

چيپس و پفك ها 
هم تنگ شده باشه«.

زبان بي زباني! 
گشت و گذار در باغ وحش، نگاهمان را متوجه 
خانواده اي پرجمعيت از خرس ها مي كند. 
»بيوك« بزرگ خانواده خرس هاست كه با 
همسرش »قهوه اي« و توله شان روزگار را با 
2خرس ديگر مي گذرانند. 2خرس ديگري، 
يكيشان »عسل« با 15سال سابقه سكونت 
در باغ وحش درگوشه اي كز كرده و ديگري 
سياه دانه كه در استخر كوچكي در حال آب 
بازي  است. هيچ كدام از اين دو، خوشحال از 

ن  ما ر حضو
نيستند. به نظر مي رسد، خانواده 
بيوك راضي از حضورمان هســتند و فكر 
مي كننــد ماننــد بازديدكننده هايي كه 
قاچاقي خوردني سمتشان پرتاب مي كنند، 
ما هم چيزي براي خوردن آورده ايم. طوري 
دست هاي خاليمان را نگاه مي كنند كه، دل 
را مي سوزاند. از شــانس خوبمان وقت غذا 
دادن به خرس هاست. »عباس« تيمارگر 
خرس ها با فرغوني پر ســيب قرمــز از راه 
مي رسد. او مي گويد: »خرس ها ميوه دوست 
دارند اما، گوشــت هم در رژيم غذايي شان 
هست«. سيب به دست با صدايي كه براي 
حيوان آشناست هركدامشان را به اسم صدا 
مي زند. عسل وقتي اســمش را مي شنود، 
چون تيري كه از چله كمان رها شده است، 

خودش را به لبه خندق مي رساند. عباس، 
سيب ها را يكي يكي سمت خرس ها پرتاب 
مي كند: »هرچه غذا بهشون بدي مي خورن. 
به اين ســادگي سير نمي شــن. همه اين 

سيب ها سهم همين چند تا خرسه«.
 صداي گاز زدن سيب ها كه بلند مي شود، 
ســياه دانه كنجكاوانه ســرش را از حوض 
آب بيرون مي كند و بــا ديدن غذا خوردن 
همخانه هايش از حوض بيــرون مي آيد. 
با تــكان دادن بــدن، آب ها را از ســطح 
پوستش به اطراف پرت مي كند و خرامان 
خرامان خودش را به لبــه خندق و جايي 
كه ســيب هايي براي خوردن افتاده است 
مي رســاند. با وسواســي عجيب، يكي از 
سيب ها را روي دســت راستش مي گذارد 
و شروع به خوردن مي كند. عباس مي گويد: 
»سياه دانه بچه تميزيه. هميشه اينطوريه«. 
مي پرسم، نبود مردم، در غذا خوردن و مقدار 
آن اثري داشته؟ مي گويد: »شكم گرسنه 
خيلي منتظر مردم نمي مونه. شكم خرس ها 
هم غذا مي خواد، گاهي وقت ها يه كم بيشتر، 

گاهي يه كم كمتر«.

يك عكس يادگاري لطفا
درســت ديــوار بــه ديوارخانــه بيوك و 
خانواده اش، شــامپانزه هاي پر ســروصدا 
زندگي مي كنند. تعدادشان هم كم نيست اما 
خانه هر كدامشان ازهم جداست. مي گويند 
قرار است براي بيشــتر كردن قدرت مانور 
و رفت وآمــد آنها، ديوارهــاي حائل ميان 
5قفس شــامپانزه ها را بردارند. با اين كار، 
آن هايي كه بازيگوش ترند و دوست دارند 
بيشتر از ديگران بازي كنند، جاي بيشتري 
براي شــيطنت كردن گيرشــان مي آيد. 
»پرويز«، »بهرام«، معروف ترين و قوي ترين 
شامپانزه ها و »شيرين« و»شمسي« دوماده 
شامپانزه باغ وحش هستند. پرويز در چند 

فيلم فارســي بازي كرده و اين 
عــث  با

شده، معروف ترين شامپانزه حال حاضر 
ايران باشد. او كه شــصت و پنجمين بهار 
زندگي اش را تجربه مي كند، 10سال بيشتر 
از حد معمول زندگي كرده اســت. همين 
سالخوردگي اش باعث شــده خيلي اهل 
جست وخيز نباشــد. برخالف او، بهرام و 
ديگران از ديدنمان خوشحالند. با سروصدا 
كردن، اين خوشــحالي را نشان مي دهند. 
مســئول قفــس شــامپانزه ها مي گويد: 
»شــامپانزه ها، 100برابر انســان حافظه 
دارن. براي همين اگه بهشون محبت كني 
هيچ وقت يادشــون نمي ره«. شامپانزه ها 
خوش خوراكند و تنوع طلب. عباس، سهم 
شير برايشان آورده است. همين باعث شده، 
به وجد بيايند. با اينكه دو اليه از قفس فلزي 
حائل ميان ما و آنهاست اما، بايد مراقب بود 

تا چيزي ســمتمان پرتاب نكنند. بهرام با 
ديدنمان حركات آكروباتيك اجرا مي كند. 
با هر حركتــي انتظــار دارد جايزه بگيرد. 
باالخره با زدن چند پشتك و وارو، جايزه اش 

را مي گيرد. سيب و شير.
نيمي از شير را خورده و نخوره مي خواهد 
پاكتش را پس بدهد. بفرما مي زند و تيمارگر 
را وادار به گرفتن ته مانده شيرش مي كند. 
در پاكت شير را هم براي شيطنت سمت ما 
پرتاب مي كند. عباس مي گويد:»دل بهرام 
براي عكس انداختن تنگ شده. ميگه بيا ازم 

عكس بگير«. ژست مي گيرد 
تا عكســش را 

بيندازيم. بعد از اينكه مطمئن مي شــود 
عكسش را انداختيم، بيخيالمان مي شود.

كانگوروهاي اهلي شده 
شــايد يكي از جذاب تريــن بخش هاي 
باغ وحش ارم تهران را بتوان بخش مربوط 
به كانگوروها دانســت. كانگوروهايي كه 
ديگر مانند قبل در حصار نيســتند و با 
اســتفاده از تكنولوژي جديد، هم حصار 
دور و برشان را كم كرده اند هم فضا براي 
ديد بازديدكننده ها بيشــتر شده است. 
كانگوروها مانند آهوهاي ايراني، در يك 
گله اند. محيط اســارت باعث شده آنها 
خيلي از آدميزاد ترس نداشــته باشند. 
با ورود بــه محوطه كانگوروهــا، آنقدر 
فاصله كم مي شــود كه مي توان خود را 

در چشــم هاي درشــت آنها ديد. نبايد 
ســريع حركت كرد تا باعث ترس حيوان 
شــود. كانگوروها تا اين انــدازه نزديك 
بازديدكننده ها نبودند و كنجكاوانه خود 
را به مــا نزديك مي كنند. تــالش براي 
نوازش بدن آنها اما راه به جايي نمي برد. 
خوشش نمي آيد كسي بهشان دست بزند. 
كانگوروها اجتماعي اند و به ديدن آدم ها 
عادت دارند. آنها هم دوست دارند مردم را 
ببينند مانند تيمارگرشان كه او هم دلش 
براي بازديدكننده ها تنگ شــده است: 
»بازديدكننده ها از جســت وخيز كردن 
كانگورها خوششــون مي آد. اين حيوون 
كال بازيگوشه و از اينكه كسي باشه كه دم 
به دم بازيگوشيشون بده بدشون نمي آد. 
بازديدكننده هــا همون كســايي اند كه 
كانگوروها دوست دارن اونا رو ببينن«. با 
اينكه مدت هاست خبري از بازديد كننده 
نيســت، كانگوروها باهم بازي مي كنند. 
درست مثل آهوهاي ايراني كه چند متر 
آن طرف تر باهم هستند و تنهايي را باهم 

تقسيم مي كنند.

خانه بزرگ تر روباه ها
روباه ها، كفتارها و گرگ ها هيچ وقت فكرش 
را نمي كردند كرونا، خانه و زندگي شــان 
را زير و رو كند. خانه هــاي كوچكي كه تا 
قبل از كرونا در آن اسير بودند، در ايام كرونا 
بزرگ تر شده و جا براي جست وخيز كردن 
اين حيوانات بيشتر. اين را مدير باغ وحش 
مي گويد: »كرونا بــه باغ وحش اين فرصت 
را داد تا خانه روباه ها، كفتارها و گرگ ها را 
بزرگ كند. قبال براي هر حيوان 50متر فضا 
داشتيم. االن با توسعه باغ وحش، 300متر 
براي 2گــرگ، 400متر بــراي 2كفتار و 
200متر هم براي 2قالده روباه النه درحال 
ساختنه. اين يعني اينكه حيوان ها مي تونن 
فضاي بيشتري براي زندگي داشته باشن«. 
او مي گويد، زمين خانه هاي جديد ديگر از 
بتن و آسفالت نيست و فضاي خاكي دارد 
تا حيوان در آن راحت زندگي كند: »براي 
حيوون ها، جايگاه مديريتي درســت شده 
تا اونجا غذاشــونو بخورن و واكسن بزنن. 
ميشه گفت كرونا براي حيووناي باغ وحش 
اونقدرها بد نبوده و هركسي به سهم خودش 

سود برده«. 

گزارشي از حال و هواي ساكنان بزرگ ترين باغ وحش ايران در دوران كرونا

جغدها راضي، طوطي ها ناراضي
 فيل ها و طوطي ها از دوري انسان ها دچار افسردگي شده اند اما گربه سانان

 و جغدها از وضعيت فعلي رضايت دارند

باغ وحــش ارم نمونه هاي متنوعي از حيوانات را گرد هم آورده اســت. 
جمع شــدن 107گونه جانوري در قالب گروه هاي پستاندار، پرندگان و 
خزندگان. برخي از حيوانات مانند فيل را فقط مي توان در اين باغ وحش 
ديد. فيل هايي كه از راه دوري به ايران آمده اند. برخي ديگر هم كه نسلشان 

در كشور منقرض شده در اين باغ وحش هستند. 
مثل شــير ايراني كه خيلي دورتر از شيرهاي 
آفريقايي در قفسي جدا در حال گذران زندگي 
است و از كشــوري ديگر به زادگاهش ايران 

آورده شده است. اما دوران كرونايي چه بر سر 
اين حيوانات آورده است؟ آنها با تنهايي و خلوت 

اين روزهاي باغ وحش چطور كنار آمده اند؟ فيل ها و 
جغدها، ببرها و شيرها، هركدام قصه اي دارند. كسي چه 

مي داند، شايد بسياري از حيوانات در دل آرزو مي كنند ايام 

كرونا به سر نرسد و اوضاع همينطوري بماند كه هست. براي اينكه بدانيم 
قفس نشينان اين روزهاي باغ وحش، چه حال و هوايي دارند به باغ وحش 
ارم تهران رفته ايم؛ باغ وحشــي كه خيلي وقت اســت كسي از آن ياد 

نمي كند.

گزارش »همشهري« از وضعيت ابتال و شيوع كوويد-19

45نفر ديگر در ايران، قرباني كرونا شدند
 شهريه مدارس غيردولتي

  و سرويس مدارس 
بازگردانده مي شود

هزينه سرويس اياب و ذهاب، ناهار و غذا، اردوهاي 
دانش آموزي، سالن ورزشي، استخر، المپيادها و مدرسه

مانند آنهــا به دليل تعطيلي مــدارس به اولياي 
دانش آموزان بازگردانده مي شود.

به گزارش ايلنا، عبدالرضا فوالدوند، مديركل آموزش و پرورش 
شهر تهران گفته است: » مدارس و مراكز غيردولتي در قبال 
ارائه خدمات آموزشي و پرورشي طبق برنامه هاي مصوب سال 
تحصيلي 99-98 مجاز هستند نسبت به دريافت كامل شهريه 
مصوب اقدام كنند. پرداخت هزينه هــاي فوق برنامه مصوب 
آموزشي متناســب با خدمات ارائه شده تا اول اسفندماه سال 

98 نيز قابل دريافت است.«
 به گفته او، به دليل ارائه نشدن ســاير خدمات غيرآموزشي 
مثل ســرويس، ناهار و غذا، اردوهــاي دانش آموزي و مانند 
آنها مدارس مكلف هســتند هزينه هاي دريافتــي از اولياي 
دانش آموزان را به آنها مسترد كرده و رسيد بانكي واريز وجه 
را در اســناد مالي مدرســه درج و يا درصورت جلب رضايت 
ذي نفعان به حســاب بســتانكاري آنان براي سال تحصيلي 
1400-1399 منظور كنند. فوالدوند افزود: مديران مدارس 
موظف تمام وضعيت حساب هاي مرتبط با اين موضوعات را 
براي بازرسي بازرسان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران 

آماده  كنند.
اوليا درصورتي كه با مواردي درخصوص تمكين نكردن مديران 
مدارس از اين دستورالعمل مواجه شدند؛ با اطمينان خاطر از 
محرمانه بودن اطالعات شــخصي خودشــان؛ با شماره تلفن 
88964006 و 88954506 و همچنين ســامانه شكايت به 

آدرس SHEKAYAT.MEDU.IR تماس بگيرند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه وضعيت 
كرونا در كشور عادي نشده است، هشدار داد: درصورت سالمت

بي توجهي به پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله گذاري 
اجتماعي، بيماري مي تواند به سرعت بازگردد و همه را گرفتار كند.

كيانوش جهانپور، ســخنگوي وزارت بهداشــت ديروز از شناسايي 
1683بيمــار جديد كوويــدـ 19در كشــور خبر داد. بــه گفته او، 
مجموع بيماران كوويدـ 19در كشــور به 109286نفر رسيده است. 
45بيمار ديگر هم جان شان را از دست داده اند. به اين ترتيب مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 6685 نفر رســيد.2703 نفر از بيماران 

مبتال در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

خوزستان در صدر خبرها
خوزســتان و پس از آن تهران همچنان در صدر خبرهاي مربوط به 
كرونا هستند. باالگرفتن روند ابتال و بســتري در خوزستان منجر به 
تصميمات تازه اي در استان شده است؛ مثل محدوديت در 9شهرستان 
اين استان. غالمرضا شريعتي، اســتاندار خوزستان گفته درصد ابتال 
به بيماري در استان 60درصد بيشتر شــده؛ چراكه با خروج شهرها 
از وضعيت نيمه تعطيــل و قرنطينه خانگي مردم فكــر كرده اند كه 
بيماري تمام  شــده و فعاليت هاي روزانه را از سر گرفته اند. مسئوالن 
وزارت بهداشــت هم در روزهاي اخير اعالم كرده اند كه خوزستان، 
جزو استان هايي بوده كه رعايت فاصله گذاري اجتماعي در آن جدي 
گرفته نشــده و برگزاري مراسم مختلف زمينه ســاز شيوع بيماري 
شده؛ رفتارهاي اجتماعي پرخطري كه پيامد آن اكنون روشن شده 
است. براساس اعالم وزارت بهداشت در جنوب ايران در استاني مانند 
بوشــهر 94درصد موارد و پروتكل هاي بهداشــتي رعايت شده و در 
استان ديگري مانند خوزستان به ويژه شهر اهواز تنها 40درصد مردم 
پروتكل ها را رعايت كرده اند. عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت دراين باره گفت: »در استان خوزستان االن مشكالتي داريم 

كه دقيقا بعد از بازگشايي ها، به دليل رعايت نكردن همين اتفاق افتاده. 
اوضاع به گونه اي شد كه به عقب برگشتيم. در برخي شهرستان هاي 
استان خوزستان مجددا تعطيلي برقرار شده و برخي اماكن و ادارات 
تعطيل شده اند. اين اتفاق مي تواند براي هر استان ديگري هم رخ دهد؛ 
درحالي كه در بوشهر با رعايت فاصله اجتماعي شاهد كاهش آمار ابتال 

و بستري هستيم.«
 رئيسي تأكيد كرده درصورتي كه نكات بهداشتي رعايت نشود، اين 
اتفاق مي تواند براي هر استان ديگري هم رخ دهد. او گفت: »همكاري 
فوق العاده اي كه مــردم انجام دادند در حــوزه رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي، بهداشت فردي و توجه به دســتورالعمل هاي بهداشتی، 
باعث شد الگويي كه در كشور ما رخ داد، بسيار قابل توجه باشد. بعد از 
ورود مردم و كنترل خوبي كه انجام شد، افت بسيار خوبي در بيماري 

داشتيم.«
به گفته معاون وزير بهداشت، وضعيت كرونا عادي نشده است و مردم 
بايد رعايت كنند؛ چراكه كرونا وجود دارد و مي تواند با شــدت قابل 
برگشت باشد و شــيوع پيدا كند. او مي گويد: »اگر مردم نقش خود 
را تمام شده بدانند و رعايت نكنند و فكر كنند كه اين بيماري عادي 

شده است، بيماري مي تواند به سرعت برگردد و همه را گرفتار كند.«

آخرين وضعيت تهران
رئيســي، معاون وزير بهداشت در پاسخ به پرسشــي درباره افزايش 
موارد ابتال در تهران و احتمال تشــديد محدوديت هــا، گفت: »اين 
موضوع يك بحث كلي در كشور اســت، همانطور كه براي خوزستان 
اين تصميم را گرفتيم، اگر در استان يا شهري موارد بستري افزايش 
يابد و ببينيم كه موارد بستري و ابتال و اپيدمي در حال گسترش است، 
بايد سختگيري هاي بيشــتري درباره بحث حضور مردم در اماكن و 
محل هاي تجمع انجام دهيم. البته يكســري مشاغل هنوز پرريسك 
هستند كه هنوز آنها را بازگشــايي نكرده ايم و اگر در استاني ببينيم 

موارد ابتال افزايش يافته و حتي ثابت مانده است، قطعا اجازه شروع به  
كار آن مشاغل را نمي دهيم. بايد آمارها نزولي باشد تا بتوانيم مشاغل 
پرريسك را باز كنيم؛ بنابراين همه  چيز به رعايت مردم بستگي دارد، 
بي توجهي مردم به پروتكل ها مي تواند شاخص مهمي براي بازگشت 

به عقب يا كند عمل كردن در بازگشايي ها باشد.«

چگونگي بازگشايي مساجد در شب هاي قدر؛ بعدازظهر امروز
رئيسي درباره جزئيات پروتكل بازگشــايي مساجد در شب هاي 
قدر، گفت: » ما و يكي از بحث هايي كه مطرح شده است اين است 
كه قطعا همه مردم متدين و مســلمان ايران منتظر بوديم كه  ماه 
مبارك رمضان و شب هاي احيا بيايد چون سرنوشت افراد در اين 
شب ها رقم مي خورد. همه ما دوست داريم كه اين محيط فراهم 
شود و بتوانيم در مساجد و مراســم حضور پيدا كنيم. منتها نكته 
ديگري كه وجود دارد درباره رعايت پروتكل هاست و به عبارتي اين 
نگراني وجود دارد كه اين تجمعات باعث شود كه ميزان شيوع و 
ابتال افزايش يابد.« رئيســي از مردم خواســت با توجه به شرايط 

نهايي كه وزارت بهداشت اعالم مي كند در اين مراسم حاضر شوند. 
به گفته او، چند نكته اصلي وجود دارد: »يكي اينكه ترجيح ما اين 
است كه اگر در اين 3 شب قرار است مراسمي برگزار شود، اوال با 
يك ظرفيت محدود برگزار شود؛ دوما اينكه ترجيحا در فضاي باز 
برگزار شود، سوما حداقل فاصله از طرفين و از پشت سر و جلوی 
هر فرد، حدود حداقل يك متر باشد.« معاون وزير بهداشت ادامه 
داد: »در عين حال استفاده از ماسك و دستكش و همينطور مهر 
و قرآن شخصي توصيه مي شــود. اگر فضا سربسته بود، حداكثر 
از يك چهارم فضا استفاده شــود؛ مثال اگر يك حسينيه 200نفر 
گنجايش دارد، حداكثر 50نفــر در آن حضور يابند. اقدام ديگري 
كه با همكاري صدا و سيما انجام شده اين است كه بسياري از افراد 
كه مي خواهند در خانه اين مراســم را برگزار كنند، صداوسيما از 
مكان هاي خاص مراسم را به صورت زنده و در كانال هاي مختلف 
پخش كند. هيأت امنا و امام جماعت مساجد بايد اين پروتكل ها 
را رعايت كنند. حداكثر زماني كه براي برگزاري شــب هاي احيا 

گذاشتيم، 2ساعت است.«
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رصد شبانه روزي سالمت حيوانات باغ وحش ارم 
علي دقيقيان / مديرعامل مجموعه فرهنگي و تفريحي ارم سبز 

باغ وحش تهران در ســال 1333 در خيابان ولي عصر)عج( تأسيس و بعد از 
پيروزي انقالب در سال 1371 به مجموعه 72هكتاري ارم منتقل و در وسعت 
5هكتار ساخته شد. در مجموعه پارك ارم 110گونه مختلف جانوري مشتمل 
بر600حيوان زندگي مي كنند. در شرايط كنوني كشور كه ناشي از شيوع ويروس 
كروناست، فضاي التهابي در جامعه وجود دارد و از اين رو، ما نيز نگراني جدي 
براي حفظ سالمت حيوانات مجموعه باغ وحش ارم داشته ايم. براساس اطالعات و 
داده هايي كه در سطح جهاني وجود دارد، اين نگراني وجود داشت كه ممكن است 
بيماري كرونا از حيوان به انسان منتقل شود و حيوان ناقل ويروس باشد. مجموعه 
باغ وحش ارم جزو معدود باغ وحش هايي است كه سيستم آزمايشگاهي، درماني، 
دامپزشكي، حفاظت، نگهداري و سالمت حيوانات را در داخل مجموعه خود 
در اختيار دارد و از اين رو، نياز به مراجعه براي انجام آزمايش به مراكز خارج از 
مجموعه وجود ندارد. با توجه به اين امكانات، رصد سالمت حيوانات مجموعه به 
شكل مستمر در دستور كار قرار دارد. اين روند به شكل شبانه روزي در حال انجام 
است و در صورت مشاهده هرگونه تغيير در فرايند سالمتي حيوانات مجموعه 
موضوع به شكل جدي بررسي مي شود. تاكنون موردي درباره ابتالي حيوانات 
باغ وحش به ويروس كرونا مشاهده نشده اســت و نگراني در اين باره نداريم. 
مجموعه باغ وحش ارم از ممنوعيت حضور گردشگران در مجموعه كه ناشي 
از شيوع بيماري بوده است اســتفاده كرده و تالش كرده است با آماده سازي  و 
بهسازي فضاهاي قابل استفاده از باغ وحش، در دوران پساكرونا و زمان بازگشايي 
مراكز گردشگري و تفريحي شرايطي را ايجاد كند تا خانواده ها بتوانند از خدمات 

اين مجموعه به شكل بهتري استفاده كنند.

دال



كيوسك

 توييتي كه تنها چنــد دقيقه پس از 
انتشار حذف شد، جنجال گسترده اي گزارش

به پا كرد؛ حســاب كاربري اداره امور 
زندان هاي عربستان ســعودي در توييتر، عصر روز 
گذشته نوشت: »اخبار مربوط به مرگ شاهزاده محمد 
بن نايف تكذيب مي شود. ايشــان روز گذشته بعد از 
سكته قلبي فورا به واحد رسيدگي هاي ويژه پزشكي 
منتقل شده است. كادر پزشكي متخصص به طور دائم 

وضعيت سالمت شاهزاده بن نايف را زيرنظر دارد«.
محمد بن نايف، وليعهد ســابق عربســتان سعودي 
است كه تقريبا يك ســال پس از پادشاهي سلمان 
بن عبدالعزيــز به شــكل نامتعارفي از قــدرت كنار 
گذاشــته شــد تا به اين ترتيب راه براي وليعهدي 
محمد بن سلمان هموار شــود. با وجود آنكه بن نايف 
يكي از مهم ترين مديران اجرايي و امنيتي عربستان 
سعودي به شمار مي رفت، اما عمال از سال 2017به 
حاشــيه رفته و نامي از وي در هيچ يك از مناصب و 
مناسبت هاي حاكميتي به چشــم نمي خورد. البته 
ماجرا به همين    محدود نماند؛ چرا كه از ابتداي ماه 
گذشته بن نايف و چهره هاي شاخص ديگري ازجمله 
احمد بن عبدالعزيز، آخرين وارث مؤسس پادشاهي 
عربستان سعودي دستگير شده اند و در اماكن ويژه اي 
زيرنظر سازمان اطالعات عربستان سعودي نگهداري 
مي شوند. علت اين فشارها در طول سال هاي گذشته، 
نگراني محمد بن سلمان و حاميانش از توطئه رقباي 
سياســي عليه او و وقوع تحوالتي نظير كودتا عنوان 
شده است. در چنين شــرايطي، انتشار كوتاه مدت 
توييت اداره امور زندان هاي عربستان، نگراني ها درباره 

سرنوشت محمد بن نايف را دو چندان كرده است.

تمام اينها در حالي است كه شبكه العربيه، ساعاتي 
بعد از انتشار اين توييت در خبري فوري مدعي شد 
حســاب توييتر اداره امور زندان هاي عربستان براي 
ساعاتي توسط افراد ناشــناس هك شده است! اين 
شبكه همچنين به نقل از يك منبع در وزارت كشور 
سعودي اعالم كرد پيگيري ها براي شناسايي عامالن 
رخنه در حساب هاي اينترنتي اين سازمان ادامه دارد. 
حســاب توييتري اداره امور زندان ها هم در توييتي 
جداگانه با تأييد اين مطلب نوشت: اطالعاتي كه درباره 
وضعيت سالمت شاهزاده بن نايف طي ساعات گذشته 

در اين حساب منتشر شده به كلي كذب است.
ســعد الفقيه از چهره هاي شــاخص معارض نظام 
سعودي كه ساكن لندن است و گاهي اوقات اطالعات 
ويژه اي از تحوالت داخلي خاندان حاكم بر عربستان 
منتشر مي كند در اين باره نوشت: محمد بن سلمان 
عامدانه مي خواهد با اهمال در رسيدگي به وضعيت 
جسمي شاهزاده بن نايف، زمينه را براي مرگ طبيعي 

وي در حصر فراهم كند؛ ســناريويي كه يادآور رفتار 
ژنرال سيسي با محمد مرسي، رئيس جمهور مخلوع 
مصر است. اما مخالفين وي در سازمان اطالعات براي 
دقايقي توانستند افكار عمومي را از شرايط جسمي 
وخيم بن نايف مطلع كنند؛ امري كه دست كم هزينه 

اجراي برنامه هاي بن سلمان را باال مي برد.
شبكه الجزيره قطر نيز در اين باره مي نويسد: بازگشت 
سريع حساب كاربري اداره امور زندان ها ترديد برانگيز 
اســت، چرا كــه در چنيــن مــواردي بازگرداندن 
حســاب هاي كاربري دست كم چند ســاعت زمان 
مي برد. اين نكته، فرضيه داخلي بــودن رخنه را در 
حساب توييتري اداره امور زندان ها تقويت مي كند؛ 
تالشي كه احتماال توسط نيروهاي همچنان وفادار 

به شاهزاده بن نايف صورت گرفته است.
عالوه بر محمد بن نايف، همســر و فرزندان وي نيز 
دســت كم طي يك ماه گذشــته در حصــر خانگي 
به ســرمي برند. به گزارش شــبكه الجزيره، خانواده 
شــاهزاده بن نايف به شــكل جداگانه در خانه اي در 
شهر جده محصور ند. سازمان ديده بان حقوق بشر در 
واكنش به حواشي توييت اداره امور زندان ها بار ديگر 
ضمن ابراز نگراني از سرنوشــت زندانيان سياسي در 
عربستان سعودي نوشت: مسئوليت هرگونه حادثه اي 
براي زندانيان و چهره هــاي محصور متوجه رهبران 
عربستان و شخص وليعهد اين كشور است. ديده بان 
حقوق بشــر ازجمله نهادهاي بين المللي به حساب 
مي آيد كه از سال 2018و بعد از قتل وحشيانه جمال 
خاشقجي در كنســولگري ســعودي در استانبول، 
فشارهاي حقوقي گسترده اي را عليه عملكرد محمد 

بن سلمان در زمينه حقوق بشر اعمال كرده است.

فعاالن مدني سعودي نسبت به سرنوشت محمد بن نايف، رقيب 
سياسي محمد بن سلمان كه در حصر خانگي به سر مي برد ابراز 

نگراني كرده اند
مرگ در حصر؟ انتقام گيري از اوباما به سبك ترامپ 

رئيس جمهور آمريكا، در توييتر باراك اوباما را متهم كرده كه عليه دولت او خرابكاري كرده و در دوران 
رياست جمهوري اش عملكرد بدي براي مهار آنفلوآنزاي خوكي داشته است 

چند روز بعد از افشاي انتقادهاي بسيار تند باراك اوباما 
از دونالد ترامپ و عملكرد دولت او، ترامپ در توييتر از آمريكا

خجالت رئيس جمهور پيشــين آمريــكا درآمد و در 
مجموعه اي از توييت ها و ريتوييت هــا، اوباما را متهم كرد كه براي 
اختالل در دولتش، خرابكاري كرده و نتوانسته همه گيري آنفلوآنزاي 

خوكي را به درستي مديريت كند.
به گزارش گاردين، بخشي از انتقادهاي تند و تيز اوباما در كنفرانس 
تلفني خصوصي با اعضاي سابق دولتش درباره پرونده مايك فلين 
و بخش ديگري از آن هم درباره نحوه مديريت بحران ويروس كرونا 

در آمريكا بوده است.
اوباما گفته است كه موضع گيري دولت آمريكا در پرونده مايك فلين، 
مشاور امنيت ملي سابق ترامپ و درخواســت براي باز پس گيري 
اتهامات او توسط وزارت دادگستري، ناديده گرفتن حاكميت قانون 
در اين كشور است. او همچنين گفته است كه عملكرد دولت ترامپ 
در كنترل بحران كرونا، »فاجعه بار« بوده اســت. ترامپ در پاسخ به 
صحبت هاي اوباما درباره مديريت همه گيري ويروس كرونا، به اوباما 
و جو بايدن، حمله و آنها را متهم كرده كــه در همه گيري ويروس 
خوكي عملكردي به مراتب بدتر داشته اند. بايدن، قرار است در پاييز 
پيش رو به عنوان رقيب ترامپ در انتخابات رياست جمهوري شركت 
كند. ترامپ در توييتر در پاسخ به صحبت هاي اوباما نوشته است: »ما 
در مديريت همه گيري ويروس كرونا نمره عالي گرفته ايم. به خصوص 
محدوديت ابتدايي ورود از چين، منبع آلودگي. اين كار را با فاجعه 
)مديريتي( اوباما/جوي خواب آلود در )همه گيري( آنفلوآنزاي خوكي 

اچ1ان1مقايسه كنيد.«
اوباما كه براي متقاعد كردن اعضاي دولت خودش براي حمايت از 
بايدن با آنها كنفرانس گذاشته بود درباره نحوه مديريت اين بحران 
در دولت جانشين خود گفته است: »حتي اگر بهترين دولت هم سر 
كار بود اوضاع بد مي شد. اما با توجه به وجود ذهنيت »چه نفعي براي 
من دارد« و »ديگران به من چه ربطي دارند« در دولت، شرايط مطلقا 

فاجعه بار و پر هرج و مرج بوده است.«
آمريكا بيشــترين مورد ابتال به ويروس كرونا و همينطور بيشترين 
تلفات را در سراســر دنيا دارد. آمار مبتاليان در اين كشور تا عصر 
ديروز به يك ميليون 367هزار و 963نفر رسيد. نزديك به 90هزار 
نفر هم در اين كشــور به خاطر ابتال به ويروس كرونا جان خود را از 
دست داده اند. ترامپ از سوي دمكرات ها و رسانه هاي جريان اصلي 
متهم است كه در مراحل اوليه، شيوع بيماري و همينطور هشدارهاي 
كارشناسان را براي مقابله با همه گيري ويروس جدي نگرفته است. 
او همچنين متهم اســت كه با فشــار آوردن به ايالت ها براي اتمام 

قرنطينه، اقتصاد را به جان مردم ترجيح داده است.

اوباما كه معمــوال به صورت عمومــي از ترامپ انتقــاد نمي كند و 
صحبت هاي او توسط ياهو به بيرون درز پيدا كرده، در بخش ديگري 
از انتقادهايش، ماجــراي ورود دولت به پرونده كيفري ژنرال مايك 

فلين را نشانه اي از زوال حاكميت قانون در كشورش خوانده است.
فلين، در جريــان تحقيقات رابرت مولر، بازرس ويژه دادگســتري 
آمريكا درباره احتمال تباني ستاد انتخاباتي ترامپ و روس ها به برخي 
تخلفات خود اعتراف كرد. ترامپ هم او را در ابتداي ســال 2017 
به خاطر اينكه درباره مذاكراتش با سفير روسيه به مايك پنس دروغ 

گفته بود اخراج كرد.
ترامپ پيــش از اين، براي راضي كــردن هوادارانــش درباره عفو 
فلين صحبت كرده بود اما آخر هفته گذشــته، وزارت دادگستري 
آمريكا اعالم كرد كه اتهامات كيفري عليــه فلين را پس مي گيرد. 
دمكرات ها، ويليام بار، وزير دادگســتري آمريكا را متهم مي كنند 
كه با سياسي كاري به نفع ترامپ، استقالل وزارت دادگستري را از 
بين مي برد. اوباما اين اقدام دولت ترامپ را زير پا گذاشتن حاكميت 
قانون خوانده است؛ » )ماجراي فلين( از آن چيزهايي است كه باعث 
مي شود نگران اين مسئله شــويد كه درك بنيادين ما از حاكميت 
قانون در خطر است.« بخش زيادي از توفان توييتري ترامپ عليه 
اوباما، به اين صحبت هاي او باز مي گشت و رئيس جمهور آمريكا، با 
بازنشر برخي توييت  هاي هواداران تندرواش، با تئوري توطئه اي كه 
آنها مطرح مي كنند اوباما را هدف قــرار داد. اين تندروها معتقدند 
كه تمامي اقدامات اف بــي آي و رابرت مولر عليــه ترامپ، حاصل 
برنامه ريزي هاي دولت اوباما در آخرين هفته هاي كاري آن اســت. 
به عقيده آنها، اوباما در آخرين هفته هاي اقامتش در كاخ ســفيد، 
براي خرابكاري در دولت جديد و هدف قــراردادن مقامات جديد 
برنامه ريزي مي كرده و طرح موضوع تباني ستاد انتخاباتي ترامپ با 

روس ها هم ادامه همين سياست بوده است.
ترامپ در توييت هايش عليه اوباما، يك توييت در همين راســتا را 
با اين نوشته نقل كرده اســت: »بزرگ ترين جرم سياسي در تاريخ 
آمريــكا.« منظور او از جرم سياســي، همان اتهام هايي اســت كه 
هواداران تندرو اش عليه اوباما در هفته هاي آخر مسئوليتش مطرح 

مي كنند. 

  جمهوري خواهان، نگران از دست 
دادن سنا 

   دولت هاي خليج فارس به دنبال 
همكاري با اسرائيل براي مقابله با 

ويروس كرونا هستند

   دستور نخست وزير جديد عراق 
براي آزادي معترضان

   برنامه جديد دولت عربستان؛ از افزايش ماليات تا حذف كمك هاي معيشتي
محمد الجدعان، وزير امور مالي عربستان روز گذشته برنامه جديد دولت اين كشور را براي جبران كسري عظيم بودجه 
در سال ميالدي جاري منتشر كرد؛ برنامه اي كه در صدر آن، افزايش ماليات بر ارزش افزوده تا 15درصد و همچنين قطع 
بخش عمده كمك هاي معيشتي به كارمندان دولت ديده مي شود. به گفته الجدعان، هدف از اجراي اين برنامه، تامين 
دست كم 3ميليارد دالر منابع براي جبران كسري بودجه دولت است. براساس گزارش بلومبرگ، دولت عربستان تنها 
در 4 ماه اول سال 2020، 9ميليارد دالر كسري بودجه داشته است. بحران كرونا، سقوط شديد قيمت نفت به عنوان 
اصلي ترين منبع درآمد دولت عربستان و همچنين هزينه هاي جنگ يمن داليل اصلي كسري بودجه سنگين اين 
كشور در سال جاري بيان شده است. الجدعان پيش از اين گفته بود دولت سعودي براي عبور از بحران هاي مالي سال 
2020ناچار است تصميمات سختي را اتخاذ كند. تمام اينها در حالي است كه به نظر مي رسد وخيم تر شدن بحران مالي 
عربستان، چشم انداز توسعه وليعهد اين كشور، مشهور به برنامه 2030را به طور جدي تحت تأثير قرار دهد، تا جايي كه 
براساس گزارش هاي منتشره در رسانه هاي عربي، تمامي پروژه هاي مرتبط با شهر تكنولوژيك نئوم در ساحل درياي 

سرخ از ابتداي ماه ميالدي گذشته متوقف شده است.
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دانش آموزان چيني چطور به مدرسه بازگشتند
دستبند هايي كه دماي بدن را اندازه مي گيرد و هشدار تب مي دهد، جديدترين نمونه استفاده 
چين از فناوري براي مقابله با كروناست. به گزارش خبرگزاري فرانسه، درحالي كه ديروز چين 
يك شهر جديد را  در شرق اين كشور و در مرز با كره شــمالي با هدف مقابله با شيوع كرونا 
قرنطينه كرد، در نقاط ديگر اين كشور ازجمله ووهان كانون تولد اين ويروس مرگبار، تدابير 
جديدي براي بازگشت به زندگي عادي در حال انجام اســت. ازجمله اين تدابير، آزمايش 
دستبندهايي اســت كه ديروز روي صدها دانش آموز انجام شــد. اين دستبندها با گرفتن 
دماي بدن بچه ها، از طريق يك اپليكيشن، در باره احتمال ابتال به بيماري كوويد- 19هشدار 
مي دهد. در نقاط مختلف شهرهاي چين، دوربين هاي حرارتي در مكان هاي عمومي نصب 
شده كه با رنگ هاي سبز، زرد و قرمز، وضعيت شهروندان را از نظر احتمال ابتال به كرونا نشان 
مي دهد. اين دوربين ها عالوه بر نشان دادن حرارت بدن، با اتصال به اپليكيشن هايي كه روي 
گوشي شهروندان نصب شده، سابقه سفر و نقل و انتقال آنها به شهرهاي مختلف را هم نشان 
مي دهد. دستبندهايي كه ديروز روي آنها آزمايش انجام شده، اگر دماي بدن دانش آموزي 
را باالي 37/2درجه نشان دهد، از طريق اپليكيشن ها به مسئوالن مدرسه و پليس منطقه 
هشدار ارسال مي كند. در هفته هاي گذشــته صدها هزار دانش آموز در سراسر چين بعد از 
سه ماه تعطيلي، به صورت مرحله به مرحله به مدارس بازگشتند. اما تدابير گسترده بهداشتي 

و فاصله گذاري و همچنين ردگيري با كمك فناوري، در مدارس به اجرا گذاشته مي شود.

4 ماه پس از شكســت مذاكرات 
براي امضاي توافق آتش بس در رويداد

ليبي، درگير ی ها ميان نيروهاي 
دولت وحدت ملي و نيروهاي وفادار به ژنرال 
خليفه حفتر بر سر كنترل پايتخت به اوج خود 

رسيده است.
نيروهاي خليفه حفتر موســوم به نيروهاي 
ارتش ملي، پــس از حمالت خمپــاره اي به 
طرابلس، حمله زميني به شهر را آغاز كرده اند 
و درگيري ها به خصــوص در مناطق جنوبي 
پايتخت ميــان دوطرف جريــان دارد. تنها 
فرودگاه فعال ليبي در طرابلس، يعني فرودگاه 
بين المللي معيتيقه، طــي روزهاي جمعه تا 
يكشــنبه هدف اصلي حمالت خمپاره اي و 
موشكي بوده است. طبق اعالم دولت وحدت 
ملي، فرودگاه هدف بيــش از 100خمپاره و 
موشك قرار گرفته و در اين حمالت دست كم 
12نفر كشته شده اند. تعدادي از هواپيماهاي 
مســافربري نيز منهــدم شــده اند و فعاليت 

فرودگاه عمال متوقف شده است.
ديروز خبرگزاري فرانســه از حمله نيروهاي 
خليفه حفتر به ايستگاه اصلي مديريت انتقال 
آب آشــاميدني به پايتخت در شــمال غرب 
ليبي و به دست گرفتن كنترل آن توسط آنها 
خبر داد. گفته مي شــود اين نيروها از ديروز 
رفته رفته قطع آب در لوله هاي انتقال را آغاز 
كرده اند؛ وضعيتي كــه زندگي را براي اندك 

جمعيــت باقيمانده در پايتخت با دشــواري 
دوچندان روبه رو كرده اســت. گزارش هاي 
ديگر حاكي از آن است كه برق و گاز در برخي 
مناطق پايتخت قطع شده و بانك ها بسياري 

از شعب خود را تعطيل كرده اند.
درگيري ها در اطراف طرابلس از 13 ماه قبل 
آغاز شــده اســت. نيروهاي حفتر طي اين 
مدت در مناطق جنوبي و شرقي اطراف شهر 
مستقر شده و منتظر فراهم شدن فرصت براي 
تصرف آن بوده اند. در طول يك سال گذشته، 
طرابلس بارها هدف حمالت موشكي و هوايي 
نيروهاي ارتش ملي قــرار گرفته اما حمالت 

روزهاي اخير شديدترين آنها بوده است.
عمليات نيروهــاي ارتش ملي بــراي تصرف 
پايتخت در حالي آغاز شــده كه اين نيروها در 
مناطق شــمال غرب ليبي، برخي از شهرها و 
روســتاهاي تحت كنترل خود را در درگيري 
با نيروهاي نظامي حامــي دولت وحدت ملي 
از دســت داده اند. نيروهاي دولت وحدت ملي 
در هفته هاي اخير طــي 2حمله تالش كردند 
پايگاه هوايي الوطيه، در 125كيلومتري جنوب 
غرب طرابلــس را كه يكــي از 2 پايگاه اصلي 
اســتقرار نيروهاي ارتش ملي است به تصرف 
خود درآورند. همزمان نيروهاي هوادار دولت، 
به شهر ترهونه در 80كيلومتري جنوب شرق 
طرابلس نيز حمله كرده اند و ديگر پايگاه اصلي 
نيروهاي ارتش ملي در اين شهر را به محاصره 
درآورده اند. آغاز حمله سنگين نيروهاي ارتش 
ملي به پايتخت را مي توان تالشي در راستاي 

كاهش فشار بر اين دو پايگاه تحليل كرد.

تهديد حفتر از سوي تركيه
موفقيت هــاي اخير نيروهــاي نظامي دولت 
وحــدت ملي در تصــرف مواضــع نيروهاي 
ژنرال حفتر بــا حمايــت هواپيماهاي بدون 
سرنشــين تركيه ممكن شــده است. دولت 
تركيه و دولت وحدت ملي ليبي به رهبري فايز 
سراج، سال گذشــته يك توافق نظامي امضا 
كردند كه در چارچوب آن، تركيه شماري از 
نيروهاي نظامي خود را به طرابلس اعزام كرد. 
استقرار هواپيماهاي بدون سرنشين تركيه در 
طرابلس، توازن قوا در پايتخت را به نفع دولت 
وحدت ملــي تغيير داد. به اعتقاد بســياري، 
حضور نيروهاي ارتش تركيه در ليبي، دليل 
اصلي عدم موفقيت خليفــه حفتر در تصرف 

پايتخت بوده است.
حمالت روزهاي اخيــر در ادامه حمالت هفته 
گذشــته به پايتخت قرار مي گيرد كه طي آن، 
نيروهاي ارتش ملي در حمالت موشكي، منطقه 
ديپلماتيك طرابلس را هدف قرار دادند. تعدادي 
از اين موشــك ها در نزديكي ســفارتخانه هاي 
تركيه و ايتاليا فرود آمدند كه در جنگ داخلي 

ليبي، در سمت دولت فايز سراج ايستاده اند.
تركيه ديروز با انتشــار بيانيه اي تهديد كرد 
درصورت حمله به ســفارتخانه اين كشــور 
در طرابلس يا حمله به منافــع آن در ليبي، 
نيروهاي حفتر را هدف قرار خواهد داد. در اين 
بيانيه كه از سوي وزارت خارجه تركيه منتشر 
شده، از سازمان ملل نيز انتقاد شده است كه 
در مقابل حمــالت ژنرال حفتــر به پايتخت 
سكوت اختيار كرده اســت. تركيه همچنين 

كشورهاي حامي ارتش ملي ليبي را مسئول 
ادامه بحران در اين كشــور دانســته و تأكيد 
كرده كه وضعيت بحرانــي مردم در طرابلس 
نتيجه حمايت هاي مالي، نظامي و سياسي از 

ژنرال حفتر است.

آينده ليبي، مبهم تر از قبل
9سال از سقوط حكومت معمر قذافي مي گذرد 
اما ليبي همچنان ناآرام است. اين كشور پس از 
قذافي ميان گروه هاي سياسي مختلف تقسيم 
و عمال به يك كشــور چندپاره تبديل شــد. 
2دولت، يكي در پايتخت در نيمه غربي كشور 
و ديگري در بنغازي در نيمه شــرقي تشكيل 
شــد و هركدام خود را دولــت قانوني ناميد. 
دولت مستقر در پايتخت را كه دولت وحدت 
ملي خوانده مي شود، سازمان ملل تأييد كرده، 
اما دولت مستقر در بنغازي از حمايت نظاميان 
باقيمانده از ارتش ليبي بــه فرماندهي ژنرال 

حفتر برخوردار است.
ليبي اما تنها صحنه رويارويــي اين دو گروه 
نيســت. دوطرف درگيري، از حمايت طيفي 
از كشورها برخوردار هستند. اين كشور داراي 
مخازن عظيم نفت و گاز است و به همين دليل 
براي بسياري از كشورها جذاب است. از سوي 
ديگر، به قدرت رســيدن نيروهاي وابسته به 
اخوان المســلمين در پايتخت، باعث شده تا 
كشورهاي منطقه رودرروي هم در دو سوي 

درگيري ها قرار بگيرند.
دولت هاي تركيه و قطــر به دليل پيوندي كه 
با تفكرات اخوان المســلمين دارند، تمام قد 

پشت دولت فايز سراج قرار گرفته اند. امارات، 
مصر و عربستان به دليل ضديت با ديدگاه هاي 
اخوان المسلمين و جلوگيري از گسترش نفوذ 
اين گروه در جهان عرب و شــمال آفريقا، به 
حمايت مالي و تســليحاتي از ژنرال حفتر رو 
آورده اند. حفتر از حمايت روسيه و فرانسه نيز 

برخوردار بوده است.
در ميان كشــورهاي مداخله كننده در ليبي، 
تركيه و روســيه نيروهــاي خــود را به اين 
كشــور اعزام كرده اند و به همين دليل نقش 

تعيين كننــده اي را در معــادالت ليبي بازي 
مي كنند. تركيه نيروهاي ارتش را اعزام كرده 
اما از سوي روســيه، گروه بزرگي از نيروهاي 
يك شركت امنيتي خصوصي در كنار نيروهاي 
حفتر مي جنگنــد. به همين دليــل بود كه 
مذاكرات 4 ماه قبل بر ســر آتش بس در ليبي 
ابتدا بين روســاي جمهور تركيه و روسيه و 
همچنين در سطح وزراي خارجه و دفاع اين 
دو كشور انجام شــد و بعد از آن پاي طرفين 
درگيري به ميان آمد. نشســت نهايي اواخر 

دي ماه ســال گذشــته براي امضــاي توافق 
آتش بس در مسكو برگزار شــد اما با تصميم 
ناگهاني خليفــه حفتر براي ترك نشســت، 
مذاكرات بي نتيجه ماند. 3ســال پيش هم با 
وساطت سازمان ملل، نشست مشابهي برگزار 
شد و دوطرف توافق هايي هم كردند اما حمله 
نيروهاي تحت فرمان ژنرال حفتر به طرابلس 
همه  چيــز را از بين برد. بحــران ليبي اكنون 
به يكي از پيچيده تريــن بحران هاي نظامي و 

سياسي در جهان تبديل شده است.

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتي
خبرنگار

در پي حمالت خمپاره اي و موشكي نيروهاي ژنرال حفتر به طرابلس آتش به جان طرابلس
درگيري ها در مناطق جنوبي پايتخت ليبي شدت گرفته است

محمدامين خرمي
خبرنگار



گر دســت دهد خــاك كف پــاي نگارم
بر لــوح بصــر خط غبــاري بنــگارم

بر بوي كنار تو شــدم غرق و اميد اســت
از موج سرشــكم كه رســاند بــه كنارم

كاهش محدوديت هاي كرونايي در ايتاليا
رم: ايتاليا پس از 7هفتــه اعمال قرنطينه به دليل شــيوع 
ويروس كرونا از چهارم ماه مه اقدام به كاهش محدوديت ها 
كرده است. به گزارش يورونيوز، مردم ايتاليا اكنون مي توانند 
با حفظ فاصله گــذاري اجتماعي براي دويــدن و ورزش به 
خيابان و پارك ها بروند، از اقوام و دوســتان بازديد كنند و 
غذاي سفارشــي رســتوران را به خانه ببرند. اما مهم ترين 
مسئله براي كاهش محدوديت ها، اســتفاده از حمل ونقل 

عمومي است. 

تست مثبت 3 فوتباليست پرتغالي
ليسبون: جواب آزمايش كروناي 3بازيكن تيم فوتبال ويتوريا 
گيمارش پرتغال مثبت اعالم شد. به گزارش بي بي سي، اين 
باشگاه فوتبال در ليگ پرتغال بعد از چند هفته تعطيلي دور 
جديد تمرينات خود را از ســر گرفت اما پيش از آغاز، تمام 
بازيكنان اين تيم تحت آزمايش كرونا قرار گرفتند. در بيانيه اي 
كه مسئوالن باشــگاه ويتوريا گيمارش منتشر كردند، بدون 
اينكه اشاره اي به نام بازيكنان مذكور شود، تأييد شده كه 3تن 

از آنها به ويروس كرونا مبتال هستند. 

بازگرداندن كيسه پول 135هزار دالري
نيومكزيكو: جواني مكزيكي پس از اينكه كيسه اي حاوي 
135هزار دالر را پيدا كرد به دنبال صاحب آن گشته و او را پيدا 
كرد. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، اين اسكناس ها كنار 
يك دســتگاه خودپرداز بود و اين جوان كه خوزه نام دارد به 
سرعت در بانك دنبال صاحب آن گشت. در پايان پس از پيدا 
شــدن صاحب پول ها، رئيس بانك تصميم گرفت 500دالر 
به عنوان جايزه به اين جوان اهدا كند. او مي گويد: مي خواهد 

از اين پول براي رفتن به دانشگاه استفاده كند.

ماسك نزدم چون باد مي آمد
واشــنگتن: اظهارات جنجالي و گاهي بــه دور از عقالنيت 
رئيس جمهوري آمريكا درباره كرونا در چند ماه گذشته مورد 
توجه رسانه ها بوده است. دونالد ترامپ در آخرين اظهارنظر خود 
از عدم لزوم ماسك زدن در مواقع وزش باد سخن گفته است. به 
گزارش سايت بريتانيايي مترو، ترامپ در حالي كه به ديدار كهنه 
سربازهاي جنگ جهاني دوم رفته بود از ماسك زدن خودداري 
كرده بود. وي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگارها گفت: باد 

خوبي مي وزيد و بنابراين نيازي نبود ماسك بزنم.
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عروسی پرستار زندگي     عكس:  ، حسن شيروانی/ ايرنا

نام تو را نمي دانم، اما نام ما شرم است! 
دخترك ايالمي من كه در 11 ســالگي، 
مانند زني كامل و افسرده، جوخه   داري 
براي خودت فراهم آوردي و خود را و 
زندگي را و فقر هال ك كننده را به دار 

آويختي. گويا نامــت زينب بود. 
نامت را دقيق نمي دانم... مي تواند 
نامت هر اسمي باشــد: ستاره، 

نرگس، سوســن، اللــه... نامت را 
نمي دانم، اما نام ما را تو بدان، نام ما »شرم« است.

كســي گفت: » از لباس هاي كهنه ات در عذاب بوده اي.« 
گفت: » قبل از اينكه خــود را به دار آويــزي؛ لباس هاي 
كهنه ات را به آتش كشــيدي...« از آنها خســته بودي. از 
فقر، خسته بودي از اينكه اوضاع همان بود كه بود و بهتر 
نمي شد. به جاي كودكي كردن؛ زني بزرگسال شده بودي. 
خيلي بزرگ كه معناي بي معناي زندگي تا اســتخوانت 
رســيده بود. آمده بودند؛ خانه  تان را ســقف بزنند. خانه 
تا چند وقت پيش سقف نداشت. شــايد از اين بي سقفي 
آزرده بودي. پدرت دســت هايش معلول بــود. براي كار 
نمي توانســت  كاري كند. مادرت چه مي توانست بكند؟ 
جز رســيدگي به اوضاع خراب خانه. تصوير خواهرت در 
عكس ها هســت. غمگين در درگاه نشســته و بي محلي 
مي كند به آدم هايي كه مثاًل آمده اند اوضاع خانه را ببينند. 

خواهرت چه بي حوصله است.
به مادرت گفتي، لباس عيد مي خواهي. اســفند ماه بود 
گويي. چيز زيادي نخواســته بودي. لباس عيد بايد براي 
تو باشد. زيبنده توســت تو اگر لباس نو نپوشي چه كسي 
بپوشد؟ دخترك 11ســاله من. هرچه زيبايي در جهان 
اســت زيبنده تو بايد مي بود. تو بايد لبــاس رنگي رنگي 
مي پوشيدي. لباسي به رنگ شــقايق هاي كوهي. لباسي 
به سبزي گياهان تازه رسته. به رنگ شكوفه هاي صورتي 
بهار... اما مادر شــرمنده بود و نمي توانست. اوضاع خوب 
نبود. شايد لباس عيد بهانه بود... چگونه به عقلت رسيد كه 

طنابي به سقف طويله ببندي و تمام...
شايعه هاي زيادي هست كه نكند تو خودت را  دار نزده اي و 
يك قتل اتفاق افتاده است. نكند اتفاق تلخ تري بوده كه خبر 
نداريم. بله تو به قتل رسيدي؛ فقر، قاتل كثيفي است. متجاوز 
ملعوني است. بعد خبر آوردند كه تن بي جان كوچكت را در 
گورستان خاك نكردند و نزديكي خانه تو را دفن كردند. چون 
هزينه خريد قبر هم گران بود . راستش همين جا بيخ گوش، 
چند وقت پيش؛ زني نوزاد مرده اش را در نزديكي خانه اش در 
زمين خاكي خاك كرد. زمستان سردي بود و استخوان سوز. 
سگ هاي گرسنه تن نوزاد را از خاك بيرون كشيدند و نيمي از 
آن را خوردند. زن را پيدا كردند؛ گريست و گفت: شوهرش به 
جرم اعتياد در زندان بوده است. بي پول بوده، كودك تب دارش 
را نتوانســته به درمانگاه ببرد. چند روزي خودش و نوزادش 
گرسنه بوده اند و نوزاد در آغوشش جان داده و او با دست هاي 
ناتوان وگرسنه اش نتوانسته بوده خاك يخ  زده را گودتر بكند تا 
سگ ها دندان هاي تيز خود را به جسد نوزادش، خونين نكنند. 
سامرست موام مي گويد: »در دنيا هيچ چيز ناراحت كننده تر 
از نگراِن استطاعِت مالي بودن نيست. من از آنهايي كه پول را 
حقير مي شمرند، خيلي بدم مي آيد. اينها يا رياكارند يا احمق. 
پول مثل حس ششم مي ماند كه اگر نباشد، آن 5 حس ديگر 
هيچ سودي ندارند. اين را هم مي شــنوي كه مي گويند فقر 
بهترين انگيزه هنرمند است، اينها نيِش فقر را هرگز در جان 
و تن شان حس نكرده اند، اينها نمي دانند كه فقر چه بر سر و 
روزگار آدم مي آورد، تو را به ذلت و حقارتي بي پايان مي اندازد. 
باِل تو را از جاي مي كند و روحت را مثل سرطان مي خورد.« 

فقر كثيف است؛ دختر ايالمي من.
تو 11 ساله بودي، نمي توانستي تجزيه و تحليل كني. كسي 
نبود برايت داســتاني بخواند. مثاًل كسي نبود افسانه سنگ 
صبور را برايت بگويد و تو با سنگ صبور، غم هايت را بگويي تا 
سنگ آب شود و از بين برود تا دلت كمي آرام گيرد. مي داني 
دخترك غمگين من، بعد از داســتان تو به ويروس فقر فكر 
مي كنم، به خط فقري كه همه ما را در بر گرفته است. براي 
خانواده 4 نفري خــط فقر، نزديك به 9 ميليون محاســبه 
مي شود. پس اكثراً به دهان گشــاد فقر فرو رفته ايم. اما فقر 
هم يك حكومت كاستي و طبقاتي دارد. فقر هم مرتبه بندي 
و درجه بندي دارد و ايــن آمارها چــه دردي از دختران و 
پسران اين سرزمين دوا مي كند؟ فقط مي دانم ويروس فقر 
از كرونا هم بدتر است. از سارس هم بدتر است. دختري كه 
نامت را دقيق نمي دانم. نام ما را اما تو به خاطر بســپار... نام 

ما شرم است.

 فريبا خانيروايت
روزنامه نگار

علي مالئكهپزشك همشهريبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيش رضوانيه
ويترينروزنامه نگار

نشانگان جديدي كه ويروس كرونا در 
كودكان ايجاد مي كند

ويروس كرونــا، بزرگســاالن را بيشــتر و 
شديدتر از كودكان مبتال مي كند، اما شمار 
فزاينده اي از كودكان در چند كشور جهان 

دچار عوارضي التهابي شــده اند كه به 
ويروس كرونا مربوط است. اين عارضه 
التهابي شبيه يك عارضه شناخته شده 

در پزشــكي كودكان به نــام »بيماري 
كاوازاكي« است.

بيمــاري كاوازاكي عارضه التهابي نــادري كه علت دقيق آن 
معلوم نيست، معموالً در كودكان با تب باال، درد شكم، دانه هاي 
پوستي، بزرگي غدد لنفاوي، خشكي و ترك خوردگي لب ها، 
زبان قرمز مانند توت فرنگي، تورم و قرمزي انگشتان دست و پا 

و قرمزي چشم ها بروز مي كند.
بيماري كاوازاكي باعث التهاب و تورم رگ هاي خوني مي شود 
و از جمله ممكن اســت رگ هاي تغذيه كننــده عضله قلب 
)شــريان هاي كرونري( را مبتال كند و باعث گشــاد شــدن 
غيرطبيعي )آنوريسم(آن ها شــود. عوارض قلبي اين بيماري 

ممكن است مرگبار باشند.
تا به حال در طول شــيوع ويروس كرونا، مــوارد متعددي از 
عارضه التهابي شبيه بيماري كاوازاكي در كودكاني كه مبتال 
به ويروس كرونا بوده اند يا آزمايش آنتي بادي مثبت ويروس 
كرونا داشته اند، در اروپا و آمريكا و چند مورد مرگ ناشي از آن 

از انگليس و آمريكا گزارش شده است.
پزشــكان آمريكايي و انگليســي اين عارضه التهابي شــبيه 
بيماري كاوازاكي در كودكان دچار ويروس كرونا را به عنوان 
يك بيمــاري جديد در پزشــكي اطفال »نشــانگان التهاب 

چندسيستمي كودكان« )PIMS(ناميده اند.
PIMSبراســاس تعريف براي توصيف عارضه جديدي به كار 
مي رود كه در كودكان مبتال ويــروس جديد كرونا كه پس از 
بهبودي اوليه به صورت التهاب شــديد در اندام هاي گوناگون 

بدني و عالئم مربوط به آن بروز مي كند.
عالئم اين نشانگان شبيه به بيماري كاوازاكي است. كودكان 
مبتال به PIMSمعموالً سالم و بدون بيماري زمينه اي هستند 
و هنگام عفونت با ويروس جديد كرونا عالئم آشــكاري مانند 
ســرفه و تنگي نفس را بروز نمي دهند.اين عارضه جديد نيز 

اگر درمان نشود مي تواند عوارض قلبي مرگباري ايجاد كند.
تشخيص زودرس اين عارضه به وسيله متخصصان كودكان و 

ارجاع فوري بيماران به مراكز تخصصي ضروري است.
درمان هايي كه براي درمان اين عارضه به كار رفته اند شــامل 
داروهاي استروئيدي، ايمونوگلوبولين داخل وريدي، آسپيرين، 
آنتي بيوتيك و اكسيژن بوده اند و در موارد وخيم كودكان به 

دستگاه تنفس مصنوعي متصل شده اند.

موي بلند دردسر دارد
چه آقا باشــي يا خانم، درهرحال 
موي بلند به رســيدگي احتياج 
دارد و اگر حواست به آن نباشد، 

خيلي زود هپلي مي شوي. 
ســال 81 وقتــي در 

دانشــگاه قبول شدم 
به بندر بوشــهر رفتم. 

هوا شــرجي بود و موهاي بلندم به هم گره خورد. 
چاره اي نداشتم جز اينكه كوتاهش كنم. بعد از آن 
ديگر حوصله نداشتم موبازي كنم تا اينكه چند ماه 
قبل بعد از 2دهه دوباره مو بلند شدم. يك روز ديدم 
بايد به سلماني بروم، اما يك سفر در پيش داشتم. 
با خودم گفتم بعد از بازگشــتن به تهران اين كار را 
مي كنم. در كيش بودم. آنقدر كار روي سرم ريخت 
كه بيشتر اوقات از صبح تا شب پاي لپ تاپ نشسته 
بودم و سفر كوفتم شد. حتي هنگام غواصي زير آب 
حادثه اي رخ داد كه به دليل مصدوميت ناشي از آن 
ديگر نتوانستم از پياده روي در خيابان هاي خلوت 

جزيره لذت ببرم. 
بــراي همين وقتي بــه تهران برگشــتم، تصميم 
گرفتم اين بار به بوشــهر بروم و چند روز ميهمان 
دوستم»مهرشاد« و همسرش »ساناز« باشم. وقتي 
به آنجا رسيدم، قرار شد خودم را غرق كار نكنم و به 
جاي آن با مهرشاد به باشگاه و غواصي در آب هاي 
نيلگون برويم. اما ناگهان سخت سرما خوردم و در 
بستر بيماري افتادم. هرقدر دارو مصرف مي كردم، 
خوب نمي شدم. به ناچار بيشتر طول شبانه روز در 
اتاق ميهمــان خواب بودم. نزد پزشــك هم رفتم، 
اما خبري از بهبودي نشــد. 2 هفته مرگ را مقابل 
چشمانم ديدم. تا به حال تا آن اندازه سرما نخورده 
بودم. وضعيت آشــفته موهايم هم مانند شــرايط 
حاكم بر ونزوئال هــر روز بدتر از قبل مي شــد، اما 
نمي خواســتم هنگامي كه بيمار هستم به سلماني 
بروم. در نهايت دست از پا درازتر به تهران برگشتم. 
به محض آنكه پايم به خانه رسيد، در اخبار خواندم 
كه كرونا به ايران رسيده. تازه فهميدم كه در كيش 
به كرونا مبتال شده بودم و در بوشهر من را زمينگير 
كرد. نگران مهرشاد و ســاناز و دختر محصل شان 
مرسانا بودم كه نكند مبتاليشــان كرده باشم. اما 
خوشبختانه حال شــان خوب بود. من هم سرحال 
بودم، اما كشــور در قرنطينه فرو رفت و سلماني ها 
هم تعطيل شدند. موزر را برداشــتم و سرم را از ته 

تراشيدم.

همستر هوگو مي لمباند
كتــاب »همســتر هوگــو 
مي لمبانــد اســپاگتي با 
سس ســوگو« كتابي است 
نيمه منظــوم و نيمه منثور 
از فرانتس هولر، نويســنده 
و طنزپرداز سوئيســي كه 
با ترجمه علــي عبداللهي 
از سوي انتشــارات كتاب 
نيســتان براي مخاطبان 
كودك منتشر شده است. 

اين كتاب شــامل 45 قطعه منظــوم درباره 
حيوانات است كه هولر ســعي كرده با طنزي خاص و 
جذابيتي كودكانه آن را بنويسد. هولر آثار بسياري را در 
زمينه كودكان و بزرگساالن و نيز نمايشنامه و فيلمنامه 
به رشته تحرير درآورده و جوايز متعددي كسب كرده 

است.
در كتاب »همســتر هوگو مي لمباند اسپاگتي با سس 
ســوگو« هولر خواننده خود را در قالب اشعاري شاد و 
بازيگوشانه به آموزش غيرمستقيم مفاهيم اساسي در 
زندگي دعوت مي كند. در ترجمه اين كتاب عبداللهي 
سعي كرده شعرها را به صورتي آهنگين با وزن و قافيه 
بازسرايي و به شعر كالسيك فارســي نزديك كند. در 
اين اشعار نام برخي حيوانات به دليل ايجاد قافيه و وزن 
در شعر اصلي آمده اســت و البته اغلب ربط چنداني به 
موضوع شــعر نيز ندارد و قافيه هاي بعد از آن نام ها نيز 
اغلب از ســوي عبداللهي و به دليل پيروي از همان نام 

خاص آمده است.
هولر در ايــن كتاب نيز همانند ســاير آثــارش زباني 
هزل گونه، گزنده و در عيــن حال جذاب دارد كه در آن 
همه  چيز آماج طنز قرار گرفتــه و با نگاهي كنايي ديده 

مي شود.
جايزه ادبي زولوتون2013 ســوئيس به فرانتس هولر 
رسيد. وي از ســوي هيأت داوران به دليل نگارش آثار 
چندوجهي كه در آنها وي به عنوان نويسنده اي بخشنده 
توجهش را هم به بزرگ ترها و هم كوچك ترها معطوف 
داشــته، شايســته كســب اين جايزه 20 هزار فرانكي 
شناخته شد. اين نويســنده همچنين سفري به تهران 

داشته است.
كتاب »همستر هوگو مي لمباند اسپاگتي با سس سوگو« 
با تصويرهايي از كارتين شرر نيز همراه شده  و انتشارات 
كتاب نيستان اين اثر را با رعايت حق كپي رايت در ايران 
ترجمه و با قيمت 48 هزار تومان در 64 صفحه منتشــر 

كرده است.

چهره هاي شاخص در جشنواره ادبي »هي« زير 
سايه كرونا

هيالري منتل، مگي اوَفــرل و مارگارت 
آتوود در ميان نويســندگاني هســتند 
كه امسال در نخستين جشــنواره تمام 
ديجيتال »هي« حضور خواهند داشــت. 
به گزارش  بوكسلر، اين رويداد پيش تر به 
سبب بحران ناشي از كوويد-19 لغو شده 
بود و حاال 700 رويــداد اصلي آن به 65 

مورد كاهش يافته كه به صورت آنالين پخش خواهد شد.
 فســتيوال هي امســال از 18 تا 31 مي  برگزار خواهد شــد كه رمان نويساني نظير 
آنه آن رايت، الي اسميت و اليف شافاك و مورخاني مثل ويليام دالريمپل و ِگرگ جنر و 
فيزيكدان برجسته برنده نوبل، جيمز پيبلز در آن شركت خواهند كرد. از سوي ديگر 
دنيل ديويس، استاد ايمني شناسي و ِدوي ســريدار، كارشناس بهداشت جهاني كه 
2سال پيش در رويدادي وقوع بيماري همه گير را پيش بيني كرده بودند، درباره كرونا 

صحبت خواهند كرد.
 پيتر فلورنس، مدير اين جشنواره گفته اســت: »كاري كه ما انجام داده ايم، اين است 
كه سعي كرديم روِح »هي« را كه سرشار از كاوش و گفت وگوست، حفظ كنيم. بعضي 
از برنامه هاي ما تغيير كرده و به صحبت دربــاره دارو، اقتصاد و تأثيرات اجتماعي اين 
ويروس عجيب تغيير مسير داده اند  و بعضي ديگر كه در هر صورت درباره شان صحبت 
مي كنيم حفظ شده اند، مثل زندگي و مرگ، مليت، طنز و مقاومت. مثل هميشه برخي 

از داستان نويسان بزرگ جهان نيز به ما خواهند پيوست.«
 فلورنس گفت تيمش براي تبديل شــدن از يك شــركت توليدكننده رويداد به 
يك پخش كننده ديجيتال با چالش بزرگي روبه رو بوده اما مطمئن است كه اين 
كار با موفقيت به پايان خواهد رســيد. او گفت: »موفقيــت اين خواهد بود كه ما 
همچنان به ايجاد فضايي براي گفت وگو كمك خواهيم كرد، به شنيدن صداهايي 
كه شايد به حاشيه رانده شــده يا به اندازه كافي شنيده نشده اند، كمك خواهيم 
كرد، داستان ها را به اشتراك خواهيم گذاشت و براي حفظ ارتباط با مردم هميشه 
پلتفرمي خواهيم يافت. بخش عمده  »هي« درباره گفت وگو با مخاطب اســت و 
امسال مخاطبان ما به 1700 نفري كه به چادرهاي بيلي گيفورد مي آيند، محدود 
نخواهد شد. امسال مي توانيم از مردم در هرجاي دنيا استقبال كنيم. مي خواهيم 
واقع بين باشيم. تعداد مخاطبان 4رقمي به صورت آنالين شگفت انگيز خواهد بود، 
بنابراين اميدواريم بتوانيم به تعداد هرچه بيشــتري برسيم اما اين كار را قدم به 

قدم انجام خواهيم داد.«
 اين رويداد براي عموم آزاد خواهد بود و به نويســندگان بــراي حضور در آن مبلغي 
پرداخت خواهد شد، اگرچه برخي از نويســندگان به خاطر بحران مالي كه جشنواره 
با آن روبه رو شــده، از دريافت پول خودداري كرده اند. برنامه هاي جشــنواره »هي« 
براي كودكان نيز به صورت آنالين برگزار خواهد شد و قصه گويي و اجراي زنده براي 

دانش آموزان در خانه به مدت 5روز ادامه خواهد يافت.

دريچه

نظارت بر اقيانوس ها با ماهواره جديد چيني ها
ماهواره جديد چيني ها كه با هدف نظارت بر اقيانوس ها ساخته شده است، مراحل 
آزمايش كارخانه اي را سپري كرد. به گزارش چايناديلي، وزارت منابع ملي كشور 
 )Oceans( چين اعالم كرد؛ اين كشور يك ماهواره جديد براي نظارت بر اقيانوس
ســاخته كه »HY ـ 1D« نام دارد و مراحل آزمايش هــاي كارخانه اي را  گذرانده 
 »1C ـ HY« .است. به اين ترتيب اين ماهواره در زماني مناسب پرتاب خواهد شد
چهارمين ماهواره نظارت بر رنگ اقيانوس ها و يك ماهواره عملياتي براي سيستم 
 »1C ـ HY« زيرساخت هاي فضاي شهري كشور چين است. پيش از اين ماهواره
در سال2019 ميالدي پرتاب شد. اين ماهواره كه از سوي آكادمي علوم و فناوري 
چين توسعه يافته بود، توسط موشــك »Long March2C« به فضا پرتاب شد. 
اين ماهواره در نظارت بر وضعيت اكولوژيك و گرمــاي اقيانوس هاي كل دنيا و 
آب هاي سواحل كشورها، مناطق، جزاير و منابع پايدار اقيانوس مورد استفاده قرار 
مي گيرد. گفته شده كه ماهواره »HY ـ 1D« به عنوان نخستين ماهواره چيني با 
كاربرد غيرنظامي براي نظارت بر درياها خواهد بود تا پوشش نظارتي چيني ها در 

سطح جهان را افزايش دهد.

دانستني ها

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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دعاي روزهجدهم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ نَبِّْهِني فِيِه لَِبَركاِت أَْسَحارِهِ َو نَوِّْر فِيِه َقلِْبي بِِضياءِ أَنَْوارِهِ َو ُخْذ بِكلِّ أَْعَضائِي إِلَي 

َر ُقُلوِب الَْعاِرفِيَن اتَِّباِع آثَاِرِه بُِنوِرك يا ُمَنوِّ

به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا مرا در اين  ماه به بركت هاي سحرهايش آگاه كن و دلم را با روشنايي انوارش 
روشــني بخش و تمام اعضايم را به پيروي آثارش بگمار، بــه نورت  اي نوربخش 

دل هاي عارفان.
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