
نبرد دستورالعمل با واقعيت
 اركان تصميم گيرنده و سياستگذار در شناخت ريشه هاي انحراف دچار خطا شده اند 
و دستگاه هاي مجري اين سياست ها هم سال ها بر همان رويه ناكارآمد تكيه كرده اند

درخواست شفافيتهمشهري راز صعود قيمت ها را بررسي مي كند
  عضو شوراي شهر تهران را 

به دادگاه كشاند
  اعضاي شوراي شهر تهران: اظهارات حق شناس در شورا،  

براي احقاق حقوق شهروندي  است
  سيد ابراهيم اميني: موضوعي كه آقاي حق شناس مطرح 

كرده  براي شفافيت است
   محمود ميرلوحي: تاكيد ما بر اين اســت كه اطالعات 

دقيق تر اعالم شود
  مجيد فراهاني: ما قسم ياد كرديم كه وظايف نمايندگي 

مردم را ايفا كنيم

گفت و گو با صاحب نظران جناح هاي مختلف درباره دوم خرداد

  نقد گفتمان دوم خرداد در گفت وگو با عباس سليمي نمين، 
رئيس مركز مطالعات تدوين تاريخ معاصر

  گفت وگو با احمد خرم، وزيــر راه و ترابري دولت اصالحات، 
درباره چالش هاي اقتصادي دولت هفتم و عملكرد كابينه

  گپ وگفت با محمدرضا ناجيان اصل، مديرانتشــارات رسا، 
درباره تأثير جريان دوم خرداد بر بازار كتاب

  يادداشــت شــفاهي صادق زيباكالم با عنوان دوم خرداد، 
غول هاي مطبوعات را  از چراغ جادو بيرون آورد

  روايت آيت اهلل هاشمی رفسنجانی از انتخابات دوم خرداد
يادداشت سعيد حجاريان باعنوان سوسياليسم با چهره انساني، 

اسالم با چهره رحماني 

23سال پيش اتفاق افتاد
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پوستر »سالمت سفر كنيد«
ضميمه رايگان امروز

 اتمام حجت
با حاشيه سازان

آسيب  زاگرس نشينان 
از قطع بلوط ها

تاكتيك های جديد 
حمله  كرونا

محسن هاشمي به دليل  تنش هاي 
ايجاد شــده در جلســه از تهراني ها 
عذرخواهــي كــرد و از رســانه ها 
 خواست اختالف نظر اعضاي شورا را 

به درگيري سياسي تشبيه نكنند

قطــع درختــان بلــوط و تخريــب 
جنگل هــای زاگــرس، منجــر بــه 

آتش سوزی و وقوع سيالب می شود
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يادداشت
مجيد فراهاني ؛  عضو شوراي شهر تهران

3سال پيش در 29ارديبهشــت ماه1396، مردم شريف 
تهران همراه يكايك ايرانيان عزيز از همه اقوام، مذاهب و 
اقليت ها براي ايران و براي تهران به پاي صندوق هاي رأي 
آمدند و اميدوار به فردايي بهتر براي همه ايرانيان با انتخابي معنادار و عبرت آموز »تكرار 
كردند«، تا ايران با چهره عقالني اش و تهران با چهره انساني اش حماسه آفرين شود. در اين 
مسير در شوراي پنجم تالش كرديم تا »براي تهران« از هيچ تالشي دريغ نكنيم و با ياري 
مردم و دولت با تكيه بر ظرفيت ها و اختيارات قانوني گرهي از كالف مشكالت تهران امروز 
بگشاييم؛ در اين مسير البته برخي گره ها به علت كوتاهي دولت همچنان باز نشده است.

مهم ترين مشكالت تهران كه همشهريان عزيزمان از شوراي شهر و مديريت شهري 
انتظار حل و تخفيف آن  را داشــتند، حل معضل »آلودگي هوا« و »ترافيك« است؛ 

مشكالتي كه حل آنها به باز شدن گره توسعه حمل ونقل عمومي نياز دارد.
 با وجود اينكه آلودگي هوا و وضعيت اضطراري آن براي يكايك همشهريان عزيزمان 
حس مي شود اما همچنان 40درصد شهروندان از خودروهاي شخصي استفاده مي كنند. 
اين روند حتي با گراني بنزين و اعمال محدوديت  در تردد خودروها كاهش جدي پيدا 
نكرده است، بلكه در اين روزها به علت شيوع كرونا افزايش نيز پيدا كرده است؛ ريشه اين 
رفتار در چه چيزي نهفته است؟ آيا از خود پرسيده ايم چرا همشهريان مان استفاده از 
خودروهاي شخصي را بر حمل ونقل عمومي ترجيح مي دهند؟ پاسخ اين سؤال گرهي 

است كه گشودن آن به حل معضل آلودگي هوا و ترافيك منجر خواهد شد.
اين گره چيزي نيست جز آنكه شــهرمان تهران از يك سيستم حمل ونقل عمومي 
در دسترس، ســريع، امن و به روز برخوردار نيست. متأسفانه تجربه واقعي كه اغلب 
ما از سفر با وسايل حمل ونقل عمومي در خاطر داريم تصوير اتوبوس ها و واگن هاي 
فرسوده، شلوغ و داراي تأخير در حركت است. غلبه اين تصوير ذهني و واقعي بودن 
آن در عمل باعث شده است تا ما استفاده از خودروي شخصي را بر حمل ونقل عمومي 

ترجيح دهيم.
متأسفانه ۵ عامل اساسي يعني 

- سهم ۵4درصدي فرسودگي ناوگان اتوبوسراني تهران 
- متوسط طول عمر 11سال اتوبوس هاي فعال در سطح شهر 

- زمينگير شدن حداقل 300دستگاه اتوبوس به صورت روزانه براي اعزام به تعميرگاه
- افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري و 

- باال رفتن هزينه تامين ناوگان جديد 
دست به دست هم داده اند و نفس هاي شبكه اتوبوسراني تهران را به شماره انداخته اند. 
اتوبوس به عنوان يك گزينه ســفرهاي درون شــهري به علت برخورداري از شبكه 
گسترده در سطح محله هاي مختلف شهر انتخاب اول همشهريان مان در محله هاي 
حريم، دورتر از هسته مركزي شهر و... است و اين مسئله سبب شده تا اتوبوس سهم 
حداقل 16درصدي را در جابه جايي شهروندان تهراني كسب كند. البته افزايش نرخ 
بنزين، شرايط اقتصادي ناشي از ركود تورمي و شيوع كرونا در افزايش اين سهم نقش 

جدي داشته است.
مجلس شوراي اسالمي، شــوراي اقتصاد و هيأت محترم وزيران در ادوار مختلف با 
درك درست از لزوم توجه به توسعه و نوسازي ناوگان اتوبوسراني شهرها با تصويب 

اختصاص چند مورد تالش كردند تا زمينه هاي قانوني را ايجاد كنند.
- بخشي از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها در قانون هدفمندي يارانه ها

- قانون هواي پاك
- قانون توسعه حمل ونقل عمومي

- پرداخت 10درصد از جرايم رانندگي ســهم شهرداري از 
LEZ محل طرح

- منابع حاصل از صرفه جويي سوخت براي نوسازي ناوگان فرسوده اتوبوسراني 
- و...

 جفا به شهروندان تهراني
با صرفا اورهال

ادامه در 
صفحه3
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رئيس جمهور با بيان اينكه ملت ايران در 
زمينه مقابله با ويروس كرونا، با اتحاد، 
انسجام و همبستگي يك معجزه تاريخي 
انجام داد، تصريح كرد: وحدت و انسجام 
عمومي و همراهــي مردم با تصميمات 
دولت و ستاد ملي مبارزه با كرونا، باعث 
عبــور موفقيت آميز مــا از اين مرحله 
سخت شــد و رســانه هاي همگاني در 
ايجاد و تقويت اين همراهي و انسجام، 

نقش بسيار مهمي ايفا كردند.
حســن روحاني روز سه شنبه در ديدار 
با جمعي از مديران و فعاالن رســانه اي 
كشور، ضمن تشــريح داليل و عوامل 
موفقيت نســبي در مقابله بــا بيماري 
عالمگير كوويــد-19، وجود حاكميت 
واحد در اين زمينه را نخســتين اصل 
در ايــن موفقيت عنوان كــرد و اظهار 
داشــت: ما در 3 ماه گذشته حاكميت 
واحد در زمينــه مقابله با اين ويروس را 

تجربه كرديم.
رئيس جمهور با بيــان اينكه حاكميت 
دوگانه هميشه موجب ضرر بوده است، 
گفــت: پيــروزي در جنــگ تحميلي 
هشت ساله نيز به خاطر وجود حاكميت 
واحد بود و اين تجربه موفق را در مورد 
مبارزه با ويروس كرونا نيز شاهد بوديم 
و معتقدم كه تجربــه حاكميت واحد، 

كشور را به افق روشني خواهد رساند.
روحاني وحدت و انســجام عمومي را 
ازجمله داليل موفقيت هاي به دســت 

آمده در زمينه مقابله با شــيوع و مهار 
كرونا دانســت و افزود: اينكه 83درصد 
مردم كشــور بــه دســتورالعمل هاي 
بهداشتي عمل كردند نشان از همراهي 
مردم با دولت و مســئوالن بهداشت و 
درمــان دارد و در ايــن همراهي همه 
رســانه ها به ويژه صدا و سيما به خاطر 
فراگير بودن اين رســانه، نقش مهمي 

برعهده داشتند.
روحاني دليل سوم موفقيت در مقابله با 
كرونا در ايران را وجود يك تيم منسجم 
بهداشتي و درماني در نوك پيكان مبارزه 
عنوان كــرد و اظهارداشــت: با تالش 
شــبانه روزي كادر درماني كشور اعم از 
پزشك، پرســتار و همه كاركنان مراكز 
درماني، ويروس كرونــا كه در روزهاي 
نخست بسيار ناشناخته و دلهره آور بود، 

امروز به مرحله كنترل نزديك شــده و 
ترس و اضطراب مــردم از اين بيماري 

به تدريج كم شده است.
رئيس جمهــور همچنين بــه اقدامات 
زيرساختي انجام شــده از سوي دولت 
تدبيــر و اميــد در زمينه بهداشــت و 
ســالمت اشــاره كرد و افــزود: تعداد 
تخت هاي بيمارســتاني آماده در اين 
دولت نسبت به تاريخ كشــور دو برابر 
شــده و اين كار بزرگ باعث شد در اوج 
شــيوع بيماري كرونا، با مشكل كمبود 
تخت بيمارستاني و تخت هاي ويژه براي 

بيماران مواجه نباشيم.
رئيس جمهــور اظهارداشــت: با وجود 
شرايط ســخت كشــور و تحريم هاي 
غيرقانوني و ناعادالنه و فشــار شــديد 
اقتصادي آمريكا، توليد در كشور تعطيل 

نشده و امروز شاهد موفقيت هاي بزرگي 
همچون خودكفايــي در گندم و ديگر 
محصوالت غذايي و كشاورزي هستيم. 
ما همچنين امروز در توليد بنزين، گاز 
و گازوئيــل خودكفا هســتيم و انجام 
كارهاي زيربنايي در كشور، به موفقيت 

ما در مبارزه با كرونا كمك كرده است. 
روحاني همچنين ايثــار مومنانه مردم، 
كمك هاي خيرين به نيازمندان، همراهي 
همه نيروهاي مســلح، نهادهاي عمومي 
غيردولتــي و مردمــي در كمك هــاي 
بهداشــتي و همچنيــن راه انــدازي 
بيمارســتان هاي صحرايي و نقاهتگاه ها 

از  حفاظــت  و 
مرزهاي كشور در 

برابر دشمنان را نتيجه يك كار جمعي و 
انسجام عمومي در كشور دانست.

روحاني در ديدار با جمعي از مديران و فعاالن رسانه اي كشور:

رسانه ها در آگاه كردن مردم و اطالع رساني درست، بار سنگيني بر دوش دارند

همين صفحه و صفحه هاي 18 و 19 را بخوانيد

ديدگاه
سعيد حجاريان  ؛ فعال سياسي

 اصطــالح »سوسياليســم بــا چهــره انســاني«
)socialism with a human faces( در ادبيــات 
سوسياليست ها آشناست و مسبوق به سابقه. اين اصطالح 
در دهه1960 از سوي الكساندر دوبچك و لودويك اســوبودا براي تغييرات بنيادين 
در سيستم كمونيستي چكســلواكي به كار گرفته شد. آنها مي خواستند ضمن حفظ 
مالكيت جمعي، حوزه هاي سياست، فرهنگ و سبك زندگي را دمكراتيزه كنند. آنها 
تالش هاي زيادي صورت دادند و اين تركيب عجيب و غريب از سوسياليسم را با عنوان 
سوسياليسم با چهره انســاني عرضه كردند. البته، پيش از آنها چهره هايي مانند رزا 
لوكزامبورگ نيز همين ايده ها را پي گرفته بودند؛ بي آنكه سوسياليسم را به صفتي خاص 
متصف كنند. لوكزامبورگ انتقادات تندي را نسبت به لنين وارد كرد و اعتقاد داشت 
سبك كار بلشويك ها به تمركز قدرت مي انجامد و مانع پيشرفت دمكراسي و يا به بيان 
بهتر ديگرپذيري در حوزه هاي اجتماعي و سياسي مي شود. از اين منظر، او را مي توان 
به نوعي پايه گذار سوسياليسم اروپايي ناميد كه بعدها توسط ويلي برانت و اوالف پالمه 
و برونو كرايسكي در 3كشور آلمان، سوئد و اتريش پياده شد. اما، در كشور چكسلواكي 
ايده سوسياليسم با چهره انساني پايدار نماند و از دوســو مورد تهاجم قرار گرفت. از 
يك سو، كمو نيست هاي ارتدوكس درون چكسلواكي و همچنين شوروي آن را نوعي 
تجديدنظر در مباني كمونيسم و چرخش به سمت سرمايه داري و ليبراليسم قلمداد 
كردند، از سوي ديگر، كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا آن را ابزاري براي بقاي كمونيسم 
مي ديدند و معتقد بودند سوسياليسم اساسا نمي تواند چهره  انساني به خود بگيرد و اين 
فريبي است براي درازكردن عمر چكسلواكي كمونيست. نهايتا شوروي  طاقت نياورد 
و در بهار سال1968 با تانك وارد پراگ شد و دولت را ساقط كرد و دست نشانده خود را 
به جاي دوبچك قرار داد. در ايران هم كمابيش چنين اتفاقي رخ داده است. بعد از دوم 
خرداد سال1376، اصطالحي تحت عنوان »اسالم رحماني« صورتي اجتماعي به خود 
گرفت و پوسته مباحث تئوريك و درون گروهي را شكافت. قائالن به اين قرائت از اسالم 
اعتقاد داشتند )و دارند( كه اين دين نه فرمان به قتل مي دهد و نه قائل به كشتار جمعي 
است و مي گفتند پيامبر اســالم با  صفت رحمت  للعالمين آمده است و در يك كالم، 
رحمت خداوند بر غضبش سبقت دارد. البته اينان خود التفات داشتند كه اين قرائت از 

اسالم نوتأسيس نيست چنان كه لسان الغيب مي گويد:
گفتم  اي بخت بخفتيدي و خورشيد دميد

گفت با اين همه از سابقه نوميد مشو
و همچنين در آيات و دعاها مي خوانيم:

»يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر«
يا »يا من سبقت رحمه غضبه«

اين قرائت از اسالم هم ازقضا با حمالتي مواجه شــد؛ از دوسو! از يك طرف، مخالفان 
اسالم بودند كه اعتقاد داشتند اين دين اساسا با جنگ و خونريزي ايران را فتح كرده و 
عملكرد جمهوري اسالمي را نيز شاهدي بر مدعاي خود مي گرفتند و صراحتا مي گفتند 
نمي توان بربريت را با پوششي انساني ناديده گرفت. از طرف ديگر، عده اي خشكه مقدس 
بودند كه اسالم رحماني را نواختند و گفتند اين مفهوم بنا دارد اسالم را ليبراليزه كند 
و تا جايي پيش رفتند كه صراحتا اعالم كردند اسالم قِتال دارد و شريعت دستور داده 
است: »و قاتلوهم حتي ال تكون فتنه«. و اين آيه به شعار آشنايي بدل شد، جنگ! جنگ! 
تا رفع فتنه در عالم. البته اين  همه ماجرا نبود و فيلسوفان متقشر هم به ميدان آمدند و 

عباراتي اين چنين گفتند:
* »اسالم به هر مسلماني حق داده اســت كه وقتي ديد شخصي به مقدسات توهين 

مي كند، خونش را بريزد و دادگاه هم نمي خواهد« )مصباح يزدي، 
پيش خطبه هاي نمازجمعه تهران، 12شهريور1378(

* »هر كســي كه بگويــد قرائت جديــدي از اســالم دارد، بايد تــوي دهنش زد« 
)مصباح يزدي، پيش خطبه هاي نمازجمعه تهران، 27اسفند1378(
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بايد بياموزيم كه با زلزله زندگي كنيمعك
  شــهردار تهران در برنامه باغ رمضان: زلزله يك واقعيت عمومي است 

3       كه بايد در برابر آن آماده باشيم



ادامه از 
صفحه اول

تعويق محاكمه طبري در پي استعفاي وكاليش!
سخنگوي قوه قضاييه درباره دادگاه اكبر طبري با 30متهم كه قرار بود ارديبهشت ماه برگزار 
شود، گفت: دادگاه برگزار نشــد؛ به لحاظ موضوعي كه در فرآيند پرونده بود و اينكه با چه 
انگيزه اي وكال آن را رقم زدند. به گفته اسماعيلي، براساس وعده و جدول برنامه ريزي قانوني 
وقتي پرونده به دادگاه كيفري يك بيايد بايد خوانده شود و بعد وكال آن را بخوانند و ما جدول 
دادگاه را لحاظ كرديم  و قرار بود 30 يا 3۱ارديبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرين روزي كه 
وكالي پرونده بايد نظر مي دادند و در پايان مهلت، نقايص پرونده را اعالم مي كردند، به جاي 
اينكه بگويند پرونده نقص دارد يا خير، هر دو وكيل اعالم استعفا كردند و با استعفاي اين 2وكيل 
دادگاه مجبور شد كه ۱0روز وقت دهد كه اگر متهم وكيل ديگري مي خواهد تعيين كند واال وكيل 
تسخيري اعمال  شود. احتماال در دهه دوم يا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. وي تأكيد 
كرد: اقدام وكال جاي تامل دارد و اين موضوع را ارزيابي مي كنيم؛ زيرا اين اقدام وقت دادرسي 
را به تعويق انداخت. اسماعيلي اشاره كرد كه استعفاي وكال در پرونده طبري، جاي تامل دارد؛ 
با توجه به پيچيدگي و گستردگي اين پرونده، هر اتفاقي درباره اين پرونده جاي تامل دارد. 

طبري نقطه مشترك بسياري از پرونده هاي بزرگ فساد در كشور است و ردپاي او در اغلب اين 
پرونده ها به چشم مي خورد؛ اتهام او اين است كه در جايگاه معاونت سابق حوزه رياست قوه 
قضاييه و مديركل پيشين امور مالي دستگاه قضايي، در پرونده هاي مختلف »توصيه و اعمال 
نفوذ ناصواب« مي كرده است. طي يك سال گذشته، در ارتباط با پرونده طبري تاكنون 3قاضي 
و بيش از 20نفر متهم و بازداشت هستند كه اغلب آنها از مديران و مسئوالن واحدهاي قضايي 
بوده اند. طبري تنها چند روز پس از ورود رئيسي به عنوان رئيس دستگاه قضا از سمت خود 
بركنار شد و در تيرماه سال گذشته خبر بازداشتش اعالم شد. بازداشت طبري و همدستانش 
در راستاي سياست پاكسازي قوه قضاييه از »عناصر و قضات فاسد« اعالم شده است. پيش از 
اين، عليرضا زاكاني، فعال سياسي اصولگرا از طبري به عنوان فردي ياد كرده بود كه 2رئيس قوه 
را بيچاره كرده و دچار مشكل بوده و مايه بدنامي قوه قضاييه و زد و بند شده و بايد كنار گذاشته 
شود. اظهارات سال گذشته رئيس قوه قضاييه در اجالس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون 
قوه قضاييه نيز ناظر به فعاليت هاي شبكه طبري بود كه گفت: »متوجه شديم رشوه هايي اخذ 
شده است كه بهت آور است؛ از آپارتمان هاي 600متري گرفته تا ويالهاي 4هزارمتري در شمال 

كه در نوع خود كم نظير است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.«

مجلس امروز چه مي كند؟
علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيأت رئيسه مجلس درباره 
جزئيات نشســت امروز مجلس گفت: گزارش نحوه 
فعاليت احزاب و گروه هاي سياســي، اليحه عضويت 
دولت ايران در شركت بين المللي نقدينگي اسالمي، 
طرح ارتقای اعتبار اســناد رسمي و گزارش اقدامات 
نظارتي مجلس در سال چهارم در دستور كار جلسه 
علني امروز )چهارشنبه( قرار دارد. وي همچنين گفت: 
طرح اصالح بند»ل« ماده28 قانون تنظيم بخشــي 
از مقررات مالي دولت، تحقيــق و تفحص از عملكرد 
سازمان جنگل ها، طرح تشكيل استان اصفهان شمالي، 
اليحه اصالح بند»ت« ماده80 قانون برنامه ششم و طرح 
تشكيل كميته جذب ســرمايه داخلي و صدور مجوز 
ايجاد واحدهاي توليدي از ديگر دستوركارهاي آخرين 
جلسه علني مجلس اســت. اين عضو هيأت رئيسه 
مجلس شوراي اسالمي همچنين گفت: آقاي الريجاني 
رئيس مجلس نيز در اختتاميه مجلس دهم بياناتي را در 

اين باره خواهند داشت.

شفاف و آزاد با رئيس جمهور
مجيد انصــاري، عضو مجمع تشــخيص مصلحت 

نظام/ جلسه دوشنبه 
29ارديبهشت ماه آقاي 
رئيس جمهور با فعاالن 
سياسي، ديدار مثبت 
و سازنده اي بود. جناب 
آقاي روحاني 6سال قبل 
در  ماه مبارك رمضان 

جلساتي با حضور فعاالن سياسي از جريانات مختلف 
-البته با تعداد بيشتر- داشــتند كه در آن جلسات، 
گروه هاي مختلف و نماينــدگان احزاب ديدگاه هاي 
مختلفي را مطرح مي كردند؛ پيشنهادهايي داشتند و 
درنهايت نيز آقاي روحاني صحبت مي كردند. امسال 
به دليل شــرايط خاص كرونايي اين جلسه به صورت 

محدودتر و با فاصله گذاري الزم انجام شد.
فضاي اين جلسه شــفاف و صريح بود و حاضران هم 
از فرصت و نحوه طرح مطالب خود و هم پاسخگويي 
رئيس جمهور رضايت داشتند. هيچ مالحظه و تحفظ 
خاصي براي طرح انتقادها خطاب به رئيس جمهور وجود 
نداشت و در عين حال پيشنهادها نيز همراه انتقادها به 
دولت ارائه شدند. اين جلسه نزديك به 2ساعت و نيم به 
طول انجاميد و همه حضار صحبت كرده و با شفافيت در 
همه حوزه هاي سياست داخلي و خارجي نيز اظهارنظر 
كردند. فضا كامال آزاد و دوستانه بود و همه دوستاني كه 
با شفافيت صحبت كردند، مباحث خود را دلسوزانه، 
محترمانه و توأم با پيشــنهادهای عملي خطاب به 
رئيس جمهور ارائه كردند. فعاالن سياسي گوناگوني از 
احزاب، گروه ها و جريان هاي مختلف در نشست عصر 
دوشنبه حضور داشتند، ولي با اينكه جلسه مربوط به 
فعاالن سياسي بود، حضار ترجيح دادند كه به خاطر 
شرايط خاص كشور، مسئله تحريم ها و كرونا بيشتر 
در حوزه مسائل اقتصادي صحبت كنند. به همين خاطر 
تمركز جلسه بيشتر بر مسئله اقتصادي بود كه امروز 
در سطح جامعه نيز اولويت نخست است و بحث توليد، 
اشتغال، بورس و بانك ها و مسئله تورم و كنترل بازار و 
گراني را دربرداشت. اگرچه بيشتر مباحث و پيشنهادها 
حول مسائل اقتصادي و ســاماندهي مديريت كالن 
اقتصاد كشور بود، اما اينطور نبود كه مسائل ديگر هم 
در حوزه مسائل سياست خارجي و داخلي مطرح نشود. 
عمده افرادي كه از گروه ها آمده بودند فرصت اظهارنظر 
پيدا كردند. همگي از عملكرد دولت در مديريت بحران 
كرونا تشكر داشتند و معتقد بودند با توجه به شرايط 
خاص كشور، تحريم ها و فشارهاي بين المللي آمريكا، 
مديريت بخش بهداشــت و درمان در كنترل كرونا 
مديريت مطلوبي بوده و يكي از صحنه هاي باشــكوه 
همدلي، هماهنگي و اتحاد همه قوا و دســتگاه ها از 
دولت، مجلس، قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي و امنيتي 
را رقم زد. درمجموع همگي اظهار رضايت داشتند كه 
جمهوري اسالمي به رغم همه مشكالت سرافرازانه از 
اين ماجرا بيرون آمد. جنــاب آقاي دكتر روحاني نيز 
جمع بندي مطلوبي داشتند؛ هم گزارشي از دشواري 
كار اداره كشور در شرايط كنوني ارائه كردند و هم بار 
ســنگيني كه كرونا براي مديريت كالن كشور ايجاد 
كرد را مورد توجه قرار دادند. اما به طور خاص ايشان از 
اختيارات ويژه و حمايت قاطعي كه رهبر معظم انقالب از 
ستاد مديريت كرونا كردند و اختياراتي كه دادند تشكر 
كردند و گفتند اگر اين اختيارات نبود، هماهنگي ها 
به اين شــكل صورت نمي گرفت و توفيقات به دست 
نمي آمد. آقاي روحاني توضيحاتي درباره آينده اقتصاد 
كشور پس از كرونا داشتند و نهايتا در حوزه سياسي 
تأكيدشان بر اين بود كه با توجه به مردم ساالر بودن 
نظام و شاكله قدرت در قانون اساسي، براي اداره خوب 
كشور هيچ راهي جز تشكيل چند حزب قوي در كشور 
نداريم. ايشان معتقد بودند كه هم اكنون حزبي به معناي 
مصطلح كشورها نداريم و درواقع جناح هاي سياسي، 
شبه احزاب و تشكل هاي كوچك بسيار پراكنده جاي 
آنها را گرفته اند. اما حزب اثرگذار و گســترده اي كه 
بتواند كشور را اداره كند، برنامه ارائه كند و مسئوليت 
بپذيرد و تنها كاركرد انتخاباتي نداشته باشد، نداريم و 
تأكيد داشتند همه احزاب، گروه ها و كنشگران سياسي 

كار كنند تا زمينه اين كار فراهم شود.
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رئيس جمهــور به بهانــه افطارهاي  ماه 
رمضان، امســال يك بار ديگر برگزاري دولت

نشست ها با نخبگان و فعاالن حوزه هاي 
مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور 
را احيا كرده اســت. او در خالل اين برنامه ها تاكنون با 
مديران رســانه اي، نخبگان و فعاالن سياسي، روساي 
انجمن هاي علمي، دانشگاهي و فعاالن بخش خصوصي 
اقتصاد كشــور ديدار و گفت وگو كرده كه همه آنها در 

ارديبهشت ماه انجام شده است. 
پيگيــري گفت وگوهاي ميان دولــت و ملت و تقويت 
ســرمايه اجتماعي دولت تدبيرواميــد از طريق اين 
ديدارها به ويژه در گفت وگوهاي دوشنبه شب روحاني 
با 15نفــر از نخبگان و فعــاالن سياســي اصولگرا و 
اصالح طلب دنبال شــد. در فاصله ديــدار قبلي او تا 
29ارديبهشت ماه امســال، حوادث و اتفاقات پي در پي 
ازجمله اعتراضات آبان و دي ماه سال گذشته، سرنگوني 
هواپيماي اوكرايني، مســائل مربوط بــه اعالم خبر و 
مديريت شيوع بيماري كرونا در كشور و التهابات بسيار 
شــديد اقتصادي زمينه انتقادات شركت كنندگان در 
اين جلسه را فراهم كرده بود. 15نفر از فعاالن سياسي، 
دبيركل و ســخنگوي حزبي و نماينده مجلس حضور 
داشتند و 7نفر از دفتر رئيس جمهور و وزرا آمده بودند تا 
در كنار روحاني گوش شنواي انتقادات باشند. دبيركل 
حزب اتحاد ملت و ســخنگويان احــزاب كارگزاران و 
اعتدال و توسعه نيز در اين جلسه حضور داشتند. علي 
شــكوري راد، الياس حضرتي، پروانه مافي، حميدرضا 
جاليي پور، بهزاد نبوي، محسن رفيق دوست، غالمرضا 
مصباحي مقدم، حسين مظفر، حسين مرعشي، مجيد 
انصاري، رمضانعلي سبحاني فر، الهام امين زاده، محمد 
قوچاني، احمد توكلي و زهرا ساعي براي ديدار با روحاني 
آمده بودنــد كه تقريبا همگي آنــان فرصت گفت وگو 
با رئيس جمهور را پيدا كردند. از هيــأت دولت و نهاد 
رياســت جمهوري نيز عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كشــور، محمود واعظي رئيس دفتــر رئيس جمهور، 
حسين سيمايي صراف دبير هيأت دولت، عليرضا معزي 
معاون ارتباطات و اطالع رســاني دفتر رئيس جمهور، 
فريدون وردي نژاد، حســام الدين آشــنا و علي جنتي 

حاضر شده بودند.

زخم حصر بر پيكر سرمايه اجتماعي
علي شــكوري راد، دبيركل حزب اتحــاد ملت درباره 
محتواي سخنراني خود در ديدار با روحاني به جماران، 
گفت: به رئيس جمهور گفتم شما به عنوان دولت بايد در 
پايان دوره خود بگوييد كه چه تحويل گرفته ايد و چه 
تحويل مي دهيد. همچنين اشاره كردم ضرورت توسعه 
در كشورها را ابتدا سرمايه اقتصادي ذكر مي كردند بعد 
گفتند سرمايه انساني اما حاال به سرمايه هاي اجتماعي 
و نمادين بها مي دهند و آنها را مهم و ضروري مي دانند. 
اشــاره كردم كه ما بخش بزرگي از سرمايه اجتماعي 
خود را كه همانا اعتماد و رضايتمندي مردم اســت از 
دست داده ايم و ســرمايه هاي نمادين خود را كه مقوم 
جامعه هســت، از كار انداخته ايم. شكوري راد تصريح 
كرد: درخصوص ســرمايه نماديــن از محصورين ياد 
كردم و گفتم با اينكه امروز در حصر هســتند و ظاهرا 
كسي به آنها كاري ندارد، ولي اين مسئله به مثابه يك 
زخم در پيكر مردم باقي مانده و آزار دهنده است. تأكيد 
كردم اينكه اين افراد در حصر باشــند و شخصي مانند 

آقاي خاتمي به حاشيه رانده شود و حتي به چهره هاي 
هنري و ورزشــي محبوب مردم مانند آقايان شجريان 
و فردوسي پور بي اعتنايي شــود، براي جامعه دردناك 
است و مردم نسبت به اين مسائل حساس هستند. او 
درباره يك ســؤال خود از رئيس جمهور توضيح داد: از 
آقاي روحاني پرســيدم كه به نظر شما به عنوان رئيس 
شوراي عالي امنيت ملي، مهم ترين مسئله امنيتي كه 
ما در سال گذشته با آن مواجه بوديم، چه بود؟ خودم 
پاسخ دادم كه مهم ترين مشكل امنيت ملي ما در سال 

گذشته كاهش مشاركت مردم در انتخابات بوده است.

چرا آمار آبان را اعالم نكرديد؟
حميدرضا جاليي پور، اســتاد جامعه شناسي دانشگاه 
تهران و عضو شــوراي مركزي حزب اتحــاد ملت نيز 
در صحبت هاي خود در اين ديدار به طبقه متوســط 
اشاره كرده اســت كه مي توان بيشــترين نارضايتي 
را در آن مشــاهده كرد. او همچنين گفت: پتانســيل 
كارشناسي دولت ضربه خورده است. قبل از دولت فعلي 
اين كارشناسي ضربه خورده بود و االن همچنان آسيب 
ديده است. او با اشاره به حوادث آبان ماه از رئيس جمهور 
پرسيد؛ چرا آمار درست كشته شدگان را ارائه نمي كنيد 
تا فرصتي ايجاد نشود براي كســاني كه ادعا مي كنند 
1500نفر بوده است؟ بعد نيز گفت: شما دولت برجام 
بوديد، نگذاريد با اين قضاياي بورس به »دولت بورس« 
تبديل شويد؛ چون سرنوشــت بورس هنوز مشخص 

نيست.

از برجام خارج نشويد
بهزاد نبوي، عضو كابينه دولت ميرحســين موسوي 
نيز در اين ديدار بنا به نقل قول شــكوري راد گفت كه 
بزرگ ترين دستاورد دولت »برجام« بوده كه با آمدن 
ترامپ و برخي اقدامات مخالفان دولت در داخل تالش 
شد آن را ناكام بگذارند. توصيه ايشان به آقاي روحاني 
اين بود كه به هيچ وجه از برجام خارج نشويد و تأكيد 
كرد ادامه برجام در همين وضع فعلي نيز براي كشور 
مفيد است. تأكيد آقاي نبوي اين بود كه ما بايد ابتدا 
سياست خارجي خود را ســامان دهيم و بعد مسائل 

داخلي را به سامان برسانيم.

نقد نقدينگي و تورم
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبري، 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و سخنگوي جامعه 
روحانيت مبارز نيز درخصوص محتواي صحبت هاي 
خودش در اين ديدار به تســنيم، گفت: اين نشست از 
ناحيه دفتر رئيس جمهور به عنوان حضور نمايندگان 
احزاب سياسي مطرح بود و بنده نخستين سخنران بودم 
و هيچ بحثي از مسائل سياســي نداشتم، بلكه فقط به 
مسائل اقتصادي پرداختم؛ آن هم درباره كرونا و تأثيرات 
اقتصادي كه بر كشور گذاشته و سياست هايي كه اكنون 
دولت بايد براي پشت سر گذاشتن شرايط كرونا به كار 
بگيرد؛ مثل شرايط پولي انقباضي چرا كه نقدينگي در 
سال گذشته 32.7درصد رشد داشته و سال 99نبايد 
شاهد رشد بي حســاب و كتاب نقدينگي باشيم؛ زيرا 
همين رشــد نقدينگي عامل اصلي تورم است. همين 
رشد نقدينگي موجب شوك ارزي، افزايش قيمت طال 
و ساير كاالها مي شود. توصيه احمد توكلي، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار اين بود كه كارت 
هوشمند معيشت، چيزي شبيه كوپن ارزاق عمومي به 
مردم داده شود تا از اين طريق وضعيت معيشت مردم 
تضمين شود و مردم دچار بحران ارزاق عمومي نشوند. 

15نفر از فعاالن و نخبگان سياسي درباره حصر، كاهش سرمايه اجتماعي و مشاركت مردم در 
انتخابات، حوادث آبان 98 و مشكالت اقتصادي كشور با رئيس جمهور صحبت كردند

2 نماينده مجلس هركدام به 61 ماه حبس محكوم شدند 

از منزل 2 متهم كه 6700 خودرو پيش خريد كرده بودند 24 هزار و 700 سكه و 100كيلوگرم طال كشف شد

يك مقام مسئول در بندر شهيد رجايي 
گفــت: در هفتــه گذشــته برخــي دفاعي

اختالل ها در سامانه هاي رايانه اي بندر 
به وقوع پيوست كه مي تواند ناشي از حمله سايبري 
باشــد. وي به نورنيوز خاطرنشــان كرد: با توجه به 
آمادگي كامــل واحدهــاي پدافنــد غيرعامل در 
تاسيسات بندر شهيد رجايي و مقابله به موقع و مؤثر 
با اشكاالت به وجود آمده، هيچ گونه اخاللي در روند 
فعاليت هاي جاري ايجاد نشــد. روزنامه واشنگتن 
پســت به نقل از يك مقام دولت آمريــكا و مقامات 
رســمي »يك دولت خارجي« مدعي شد كه رژيم 
صهيونيستي عليه تاسيســات »بندر شهيد رجايي 

ايران« حمله سايبري داشته است. 

كانال فقه و احكام رهبر معظم انقالب در 
شــبكه  مجازي جديدترين استفتائات رهبري

معظم له را درباره مبلــغ و مقدار فطريه 
امسال منتشر كرده است. به گزارش تسنيم،  متن پرسش 
و پاسخ درباره فطريه به اين شرح است: سؤال: مبلغ و 
مقدار فطريه براي هر نفر چه مقدار است و چه چيزي 
بايد به عنوان فطريه پرداخت شود؟ جواب: مكلف بايد 
براي خودش و كساني كه نان خور او هستند، هر نفر يك 
صاع )تقريباً 3كيلو( گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا 
برنج يا ذرت و مانند اينها به مســتحق بدهد و اگر پول 
يكي از اينها را هم بدهد كافي است. مبلغ زكات فطره 
براي سال1399 شمسي مطابق سال1441 قمري، بر 

مبناي قيمت گندم، مبلغ 10هزار تومان است.

رئيس قوه قضاييه بخشنامه »عدم صدور 
دســتور محروميت از خدمات كنسولي ديپلماسي

به منظور دســتيابي به اشخاص تحت 
تعقيب در خارج از كشور«  را ابالغ كرد. به گزارش ايسنا، 
در اين بخشــنامه آمده اســت:  برخي  مراجع قضايي 
مبادرت به صدور دستور محروميت از خدمات كنسولي 
به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از 
كشــور مي كنند. درحالي كه بهره منــدي از خدمات 
كنسولي ازجمله حقوق مدني هر فرد است كه مطابق 
قانون اساسي )فصل سوم - حقوق ملت( و ديگر قوانين 
مرتبط، از قبيل ماده 958 قانون مدني، براي اتباع كشور 
تضمين شده است و در قوانين جاري كشور نيز تصريحي 

بر محروميت افراد، از اين خدمات وجود ندارد.

بخشنامه  براي متهمان خارج از كشوراعالم مبلغ و مقدار فطريهادعاي حمله سايبري به ايران نقد دولت در حضور رئيس جمهور

محسن تواليي
خبر نگار

2 چهارشنبه 31 ارديبهشت 99  شماره 7947 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

نقدهاي نگارنده به اين گفتمان را مي توانيد در برخي از مقاالت كتاب 
»جمهوريت؛ افسون زدايي از قدرت« بخوانيد. به هر تقدير، ايران هم 
گويا به  راه چكسلواكي رفت. در چكسلواكي منازعه با پيروزي تندروها به پايان رسيد اما اين 
پايان راه نبود. زماني كه گورباچف قدرت را به دست گرفت، در تمجيد از دوبچك دوباره شعار 
»سوسياليسم با چهره انساني« را مطرح كرد و با دو ايده گالسنوست و پرسترويكا همان مسير 
را در پيش گرفت. اين دو البته خارج از سوسياليسم نبودند اما شفافيت و نوعي دمكراسي را 
به همراه داشتند يعني عمال گورباچف لباس دوبچك را به تن كرد! اما، اين رويه در آن خاك 
پايدار نماند و بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شــوروي، اقمار راه هاي متفاوتي را پيموندند؛ 
چكسلواكي مبدع يكي از اصلي ترين چرخش ها بود و به شدت به آمريكا وابسته شد و حتي، 
راديوي اروپاي آزاد در آنجا شكل گرفت. غرض آنكه افراط، چه در گرايش به سوسياليسم و 
چه به اسالم، تفريط را بارور مي كند. يعني به طور مشخص كساني كه تن به اسالم رحماني 
نمي دهند و آن را با انواع ابزارها محكوم و منكوب مي كنند، كشور را به نقطه اي مي رسانند 
كه به يكي از پايگاه هاي مهم »دشــمن« در منطقه تبديل شود حتي بدتر از دوره پهلوي. 
چنان كه مي بينيم گفتارها و كردارهاي ضددين بسيار شدت گرفته است؛ به حدي كه انسان 
از نگارش آنها شرم دارد. ســابق بر اين جاذبه ماه رمضان به حدي بود كه افراد تارك الصاله، 

روزه دار مي شدند اما گويا اين الگوي دينداري هم دستخوش تحول شده و بسياري از مردم 
هردو را وانهاده اند. اين تنگنا، سبب شده كه ميل به اقامت در كشور به شدت نزولي شود تا 
حدي كه اگر امكان انتخاب فراهم شود و گزينه هايي مانند گرين كارت فعال شود، روشن 
نيست چه آينده ای پيش روست. اين تغيير و نه گفتن به هنجارهاي دولت ساخته را در نهاد 
آموزش هم  كه بناست ايدئولوژي سيســتم را بازتوليد كند، مشاهده مي كنيم كه اقبال به 
كالس هاي ايدئولوژي ساز بسيار رو به نزول اســت اما كالس موسيقي كه نزد برخي حرام 
شمرده مي شود، پررونق است. همچنين مي توانيم ببينيم اقبالي به زبان  خارجي توصيه شده 
از سوي حاكميت صورت نگرفته و همچنان زبان انگليسي داراي اولويت است. اين مقوله در 
الگوي نامگذاري نسل هاي جديد هم قابل رؤيت است كه اين تحوالت در پژوهش آقاي عباس 
عبدي در باب تحول نامگذاري قابل دسترس است. در همين چارچوب، حتي مي توانيم وقايع 
سال هاي 1388 و 1398 را هم در چارچوب مقابله با تلقين )indoctrinate( صورت بندي 
كنيم كه اين خود سرفصل جداگانه و نوشته اي مستقل مي طلبد. در پايان بايد گفت به لحاظ 
نظري و عملي به پايان منطق »چشم در برابر چشم«، »ما و آنها«، »دشنام در برابر دشنام« و... 
رسيده ايم و نبايد سنگر ثبات نسبي و همبستگي ملي را بر پايه منطقي ناروشن از كف بدهيم 

و مردم را در مقابل مردم قرار داده و با تقابل گفتماني، شكاف ها را افزايش دهيم.

ســخنگوي قوه قضاييه در 
نشست خبري روز گذشته قضايي

خبرهــاي داغــي را بــه 
رســانه ها داد؛ عالوه بر صدور رأي دادگاه 
براي 21متهم در حوزه اخــالل در نظام 
ارزي، وي از صدور احكام متهمان پرونده 
سايپا و تعدادي از نمايندگان مجلس كه 
در همين پرونده متهم بودند و نيز تعويق 
دادگاه اكبــر طبــري در پي اســتعفاي 

وكاليش خبر داد.

يك زوج اعدامي در پرونده ســايپا و 
اخالل ارزي

غالمحســين اســماعيلي به يك پرونده 
تلفيقي اشاره كرد كه بخشي از آن اخالل 
در نظام ارزي و بخشــي اخالل در سكه و 
بازار سكه كشور و بخشــي هم اخالل در 
نظام اقتصادي خودروست؛ پرونده اي كه در 
آن براي 34نفر از متهمان رأي محكوميت 
صادر شــده اســت. به گفته اسماعيلي 2 
حكم اعدام براي يك زوج صادر شده است: 
نفر اول وحيد بهــزادي، فرزند ابوطالب و 

همچنين همسرش نجوا الشيدايي، فرزند 
علي هر دو به جرم مشاركت در اخالل كالن 
در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از 
طريق ثبت سفارشات صوري و حواله جات 
و امورات صرافي بدون مجــوز، اخالل در 
نظام توزيعي نيازمندي هاي عمومي كشور 
از طريق پيش خريد بيش از 6هزارو700 
دستگاه خودرو از شركت سايپا، مشاركت 
در عمليات پولشويي سازمان يافته به ميزان 
32هزار ميليارد ريال و موضوعات مربوط به 
سكه كه از منزل متهمه 24هزارو700 سكه 
تمام بهار آزادي به عالوه 100كيلوگرم طال 
كشف شده است، محكوم به اعدام شدند 
و حكم اعدام آنها صادر شده و البته حكم 
اعدام قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي 
كشور اســت اما چون اين احكام صادره از 
شعبه  ويژه ماست از بيان جزئيات اتهامات 
و محكوميتشــان معذوريت و ممنوعيت 

قانوني نداريم.

احكام حبس 5 تا ۱5سال براي مديران سايپا
ســخنگوي قوه قضاييــه در ادامه احكام 

صادر شده براي تعدادي از متهمان پرونده 
سايپا را اعالم كرد كه اغلب آنها از مديران 
اين شركت خودروســازي بودند. به گفته 
اســماعيلي، مهدي جمالــي، مديرعامل 
سابق شركت خودروسازي سايپا به جرم 
مشــاركت در اخالل در نظــام توزيعي به 
تحمل 7سال حبس تعزيري، رضا تقي زاده 
ماكويي، معاون ســابق بازاريابي و فروش 
شركت سايپا به جرم مشاركت در اخالل 
در نظام توزيعي خودرو به تحمل 15سال 
حبس و حسين هشــترودي محمودي، 
رئيــس ســابق حراســت كل گــروه 
خودروســازي ســايپا به جرم معاونت در 
اخالل در نظــام توزيع بــه 61 ماه حبس 

تعزيري محكوم شده اند.

2نماينده مجلس در راه اوين
به گزارش ميزان، سخنگوي قوه قضاييه 
همچنين از صدور حكم 2 نماينده مجلس 
خبر داد؛ محمد عزيــزي، نماينده ابهر و 
فريدون احمدي، نماينــده زنجان. اين 
دو نماينده مجلس به جــرم معاونت در 

اخالل در نظام توزيعــي خودرو هركدام 
به تحمل 61 ماه حبس تعزيري محكوم 
شــده اند. عزيزي و احمدي در مردادماه 
سال گذشته به مدت چند روز بازداشت 
شدند و سپس با توديع وثيقه 10ميليارد 
توماني براي هر يك از آنها، آزاد شدند. با 
توجه به صــدور رأي دادگاه و پايان دوره 
نمايندگي آنها در مجلس يازدهم، انتظار 
مي رود كه اين 2نماينده بــراي اجراي 

حكم خود به زندان منتقل شوند.
با اين حال، روز دوشــنبه همين هفته، 
فريدون احمدي در آخريــن نطق خود 
در مجلــس ادعاهايــي جنجالي مطرح 
كرد و مدعي شد كه براي او پرونده سازي  
صورت گرفته اســت. او دادگاه هاي وي ژه 
رسيدگي به مفاسد اقتصادي موسوم به 
دادگاه هاي اســتجازه اي را با دادگاه هاي 
اول انقالب مقايســه كرد و گفت: امروز 
شــرايط افراطي تر از اول انقالب است؛ از 
استخوان هاي پوسيده خلخالي جواناني 
روييده كه خلخالي مرحوم هم در گور به 

آنها مي خندد.

امروز اختتاميه مجلس دهم است و همين 
موضوع سبب شــده بود نشست ديروز مجلس

مجلس پركار و پرحاشيه شود. حجم كار 
فشرده مجلس از يكسو، تأييد حكم حبس 3نماينده آن 
و موضع گيري متفاوت نمايندگان از سوي ديگر عواملي 
بودند كه به نشست ديروز بهارســتاني ها رنگ و بوي 

متفاوتي داده بودند.

20دقيقه براي 4گزارش 
حجم كار مجلسي ها در نشســت ديروزشان به دليل 
معطل ماندن بسياري از گزارش ها، طرح ها و لوايح چنان 
بود كه هيأت رئيسه زمان را به صورت حداقلي ميان آنها 
تقســيم كرده بود تا به روند بررسي ها شتاب بيشتري 
بدهد؛ شتابي كه به رغم هزينه هاي هنگفت طرح هاي 
تحقيق و تفحص و زمان هاي 6 تا 9ماهه اي كه صرف 
آن مي شود بيشــترين ضربه را به خروجي و ماحصل 
تفحص هاي آنها وارد كرد؛ چراكه در نشســت ديروز 
قرائت گزارش 4هيأت  تحقيق و تفحص كميسيون هاي 

تخصصي را در دستور كار داشت.
گزارش تفحص از خودروسازان، وضعيت باشگاه هاي 
پرسپوليس و استقالل و همچنين تأثيرات منفي كرونا 
گزارش هايی بودند كه در نشســت ديروز بهارســتان 
قرائت شدند. نكته قابل تامل در اين بحث زمان قرائت 
گزارش ها بود. هيأت رئيسه به صورت ميانگين براي هر 
گزارش 5دقيقه وقت تعيين كرده بود؛ زماني كوتاه كه 
حتي به بيان مشروح چرايي ورود هيأت ها به مباحث 
مذكور قد نمي داد و آنچه از تريبون بهارستان در اين باره 
خوانده شد، كلياتي منقطع بود كه جز داده هايي گنگ 

براي مردم دستاوردي نداشت.
اعالم زمان 5دقيقه اي به گــزارش هيأت هاي تفحص 
مذكور در حالي است كه براســاس آيين نامه داخلي 
مجلس، حداقــل 30دقيقه زمــان بايــد در اختيار 
ســخنگوي هيأت ها قرار گيرد تا مشــروح تحقيق و 
تفحص 6ماهه شان را قرائت كنند. به رغم اين اصل اما 
نه تنها فقط يك ششم اين زمان در اختيار هيأت ها قرار 
گرفت، بلكه نوبت بررسي بعضي از آنها ازجمله گزارش 
تحقيق و تفحص از خودروسازي نيز تغيير كرد. همين 
امر سبب اعتراض محمدرضا نجفي، رئيس اين هيأت 
در نشست ديروز بهارستان شد و او با حضور در جايگاه 
هيأت رئيسه به اين روند اعتراض كرد و مدام فرياد مي زد 
»مجلست ميلي اســت«! در همين راستا محمدرضا 

انبار سكه در خانه دالل خودرو

مجلس روي دور تند

نجفي، رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازي 
به همشهري گفت: متن نخســتين گزارش تفحص از 
خودروسازي 2500صفحه بود اما مميزي هاي فراوان 
در آن سبب كاهش حجم اين گزارش در 3مرحله شد 
و درنهايت براي تدويــن در صحن علني به 12صفحه 
تقليل يافت؛ 12صفحه اي كه حتــي زمان الزم براي 

قرائت در اختيار آن گذاشته نشد!

هرچه بلد بوديم، انجام داديم 
از ديگر نكات متفاوت نشست ديروز مجلس دهمي ها 
خطابه ها و نطق هاي متفاوت آنها بود؛ ازجمله مي توان 
به تذكر قاسم ميرزايي نيكو، نماينده دماوند اشاره كرد 
كه گفت: »ما هر آنچه مي دانســتيم و بلد بوديم انجام 
داديم، باشد كه خداوند آن را اصالح كند و رنگ اخالص 
بگيرد. آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند/ آيا بود كه 
گوش چشمي به ما كنند.« وي افزود: تك تك روزهاي 
نمايندگي را ثبت كرده ام تا در قالب روزنگاري تقديم 

شود تا يادمان بماند كه بوديم.

خداحافظي به سبك دايي!
نطق آخر محمدرضا تابش، نماينده اردكان كه پس از 
5دوره حضور در مجلس در انتخابات مجلس يازدهم 
رد صالحيت شــد نيز قابل تامل بود. او گفت: به لطف 
شوراي محترم نگهبان پس از 5دوره نمايندگي مردم 
شريف اردكان در مجلس، تكليف امانتداري بيشتر حق 
و رأي مردم از دوشم برداشته شد... سخن خداحافظي 

من همان است كه رئيس عزيز دولت اصالحات در پايان 
دولت خويش با نمايندگان مردم در مجلس هفتم، از 
انديشمند و عارف بزرگ ايراني، ميرسيدعلي همداني 
بر زبان آورد: »هركه ما را ياد كــرد ايزد مر او را يار باد/ 
هركه ما را خوار كرد از عمر برخــوردار باد/ هركه اندر 
راه ما خاري فكند از دشــمني/ هر گلي از باغ وصلش 
بشــكفد بي خار باد«. تابش خواهــر زاده رئيس دولت 

اصالحات است.

سوسياليسم با چهره انساني، اسالم با چهره رحماني 



 شهردار تهران عصر ديروز 
به مجموعه باغ كتاب رفت گزارش

تــا در برنامــه باغ رمضان 
حضور يابد. پيروز حناچي در اين برنامه 
كه در منطقــه فرهنگي گردشــگري 
عباس آباد برگزار مي شــود، اظهار كرد: 
تهران بارها زلزله را تجربه كرده اســت. 
بنابراين، هــر زلزلــه بايد يــك مانور 
به حساب آيد. 2هفته پيش هم يك زلزله 
داشتيم كه خسارتي وارد نكرد ولي باعث 
نگراني شهروندان شد. ما ستاد مديريت 
بحــران شــهر را تشــكيل داديــم و 
دستگاه هايي مانند شركت گاز آمادگي 

خود را اعالم كردند.
او بيان كرد: ما بايد يــاد بگيريم به جاي 
اينكه در لحظه زلزله بترســيم، آمادگي 
داشته باشيم و خانه هاي مجهزي بنا كنيم. 
من ديده ام ديوار راهــرو و پلكان برخي 
آپارتمان ها با سنگ پوشانده شده است. 
اگر اين ســنگ ها در جــاي خود محكم 
نشده باشند، اصلي ترين مانع در راه خروج 
در هنگام وقوع زلزله هستند. بايد به جهت 

قانونگذاري و اجرا و همچنين در مرحله 
ســاخت و خريد خانه به اين نكات توجه 

داشته باشيم.
شهردار در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود گفت: 40ســال پيش در بافت بازار 
تهران خانه مسكوني داشتيم كه اكنون 
تمام آنها تبديل به انبار شده اند و درنتيجه 

اين مناطق دچار شب مردگي شده است و 
برگرداندن آن كار آساني نيست. حناچي 
اظهار كرد: متأسفانه براي مداخله و عوض 
كردن يك رويه اختيارات با مسئوليت ها 
تناسب ندارد. در برخي كشورها شهرداري 
اختياراتي در حوزه هاي آموزش، خدماتي، 
اجتماعي، بهداشت و حتي امنيت دارد. اما 

در كشــور ما به دليل نداشتن اجماع نظر 
اليحه مديريــت جامع شــهري هم به 
نتيجه مطلوب نرســيده است. او با اشاره 
به تاريخچه خيابان هايــي مانند الله زار 
اظهار كرد: اينها صفحات شناسنامه يك 
شهر است كه بايد آن را دائم به ياد بياوريم.

شهردار تهران با اشاره به بررسي موضوع 

اجاره دادن پياده روها به همشهري، گفت: 
فارغ از مســائل مالي مي توانيم بخشــي 
از فضاي عمومي شــهر را بــه حوزه هاي 
اقتصادي مجــاور آن اختصاص بدهيم، 
حق شهر را محاسبه كنيم و جلوي موارد 
غيرقانوني را هم بگيريم. با اين كار شهر 
از حالت مكانيكي خــارج و برخي فضاها 
به عنوان مكاني براي گذران اوقات فراغت 

وارد چرخه مي شوند.
حناچي درباره پروژه پل گيشا اظهار كرد: 
در پايان سال گذشــته اين مسير باز شد 
ولي فاز دوم پروژه براي ايجاد دسترسي به 
محله گيشا و فاز سوم براي ايجاد دسترسي 
به مترو از روي بزرگراه چمران در آينده 
اجرا خواهد شد. شــهردار تهران درباره 
مجموعه عباس آباد گفت: نخستين طرح 
عباس آبــاد زماني مطرح شــد كه ما در 
دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي بوديم. 
آن موقع طرح تنهــا روي كاغذ بود ولي 
خوشبختانه امروز فضايي براي سرزندگي 

و نشاط است.
مجموعه بــاغ رمضان نخســتين برنامه 
رســمي غيرتلويزيوني در بستر اينترنت 
است كه با همكاري شهرداري تهران در 

2اپليكيشن پخش مي شود.

شهردار تهران در برنامه باغ رمضان عنوان كرد: زلزله يك واقعيت عمومي است بايد در برابر آن آماده باشيم
بايد بياموزيم كه با زلزله زندگي كنيم

محمد سرابي
خبر نگار

شورا

اتمام حجت با حاشيه سازان
شوراي شهر تهران ديروز در جلسه 
فوق العاده ضمن بررســي دستور 
جلساتش فرصت را غنيمت شمرد 
تا از تنش هاي پيش آمده در جلسه روز يكشنبه بر سر بررسي يكي 
از دستور جلسات، از شهروندان تهراني عذرخواهي كند. كاري كه 
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران به نمايندگي 
از مجموعه شورا پيش از به جريان انداختن دستور جلسات انجام 
داد، آب پاكي را روي دست حاشيه سازاني ريخت كه در اين روزها 
بدشــان نمي آيد از آب گل آلود اختالف نظر- كه در سيستم هاي 
پارلماني كامال طبيعي اســت- ماهي بگيرند. هاشمی از رسانه ها 
خواست تا اختالف نظر اعضای شــورا درباره يك طرح يا اليحه را 
به درگيری سياســی و اختالفات كلی تشبيه نكنند. اين موضوع 
مورد تاكيد تعداد ديگری از اعضای شورا هم قرار گرفت تا جايی 
كه برخی از آنها در حاشيه جلسه به خبرنگار همشهری گفتند كه 
موضوع اختالف نظرها در پارلمان ها مسئله ای طبيعی است و شورا 

همچنان همدل خواهد بود.
 

اما شوراي شهر تهران ديروز، سه شنبه پيش از اينكه وارد دستور كار 
اول يعني بررسي پرونده هاي پالك ثبتي شهر شود، نطق و تذكرات 
اعضا را شنيد و پس از وقفه اي كوتاه، بار ديگر پاي درددل نماينده 
شوراياران مناطق تهران نشست. اين بار اما قرعه به نام منطقه اي 
افتاد كه سال هاي سال ميزبان ســاختمان هاي شورا و شهرداري 
تهران در محله قديمي سنگلج است. به اين ترتيب، ميكائيل سعيد، 
رابط شوراياري منطقه12 در حضور اعضا گزارشي از مشكالت و 
ظرفيت هاي منطقه12 تهران را ارائه كرد و اعضاي شورا هم هريك 

درباره اين مسائل نقطه نظراتشان را گفتند.

بافت فرسوده و آسيب هاي اجتماعي، 2بحران منطقه12
ميكائيل ســعيد رابط منطقه12 در صحن شوراي شهر تهران، به 
تشريح چالش ها و ظرفيت هاي منطقه پرداخت و گفت: »منطقه12 
تهران به عنوان منطقه اي قديمي، تاريخي ترين محله ها را در خود 
جا داده اســت. محالت منطقه12 عموما با مشــكالت يكساني 
روبه رو هستند. ازجمله اين مشــكالت تعريض خيابان ها، بافت 
فرسوده و آسيب هاي اجتماعي اســت. از اين رو شايد بتوان گفت 
شوراياران منطقه12 با بيشــترين حجم مطالبات از سوي مردم 
روبه رو هستند.« او درادامه با تشريح بافت جمعيتي و جغرافيايي، 
به فرصت ها و تهديدهاي منطقه هم اشــاره كــرد و گفت: »اين 
منطقه داراي ظرفيت مناســبي براي ســرمايه گذاران اقتصادي 
است. از ســوي ديگر حضور فعاالن اجتماعي به ويژه سازمان هاي 
مردم نهاد و كانون هاي محلي ظرفيت منحصــر به فردي را براي 
محالت منطقه12 به وجود آورده اســت. وجــود اماكن مذهبي، 
تاريخي، وزارتخانه ها و مجلس، ظرفيت گردشــكري مناســب و 
وجود بازار بزرگ تهران در اين منطقه از ديگر ظرفيت هاي منطقه 
است. نماينده شوراياري منطقه12 همچنين فرسودگي منطقه، 
آلودگي صوتــي و آلودگي هوا، بالتكليفــي پروژه هاي نيمه تمام 
به علت كمبود نقدينگي و اعتبار، تراكــم باالي جمعيت، كمبود 
پاركينگ در موقعيت جغرافيايي بازار و همچنين وجود آسيب هاي 
اجتماعي )هرندي و شوش( را از تهديدهاي منطقه عنوان كرد.« 
او همچنين مســائل مهم محالت منطقه12 را به ترتيب اولويت، 
آسيب هاي اجتماعي، ترافيك منطقه، به هم تنيدگي خطوط برق 
و خطر آتش سوزي و فرسودگي شــبكه فاضالب عنوان كرد و با 
توجه به جمع بندي شوراياران در جلسات و كارگروه هاي تخصصي 

پيشنهاداتي را براي عبور از مشكالت منطقه12 اعالم كرد.

واكنش شورا 
پس از شنيدن فرصت ها، تهديد ها و راه حل هاي نماينده شوراياري 
منطقه12 هريــك از اعضا به اين گزارش واكنش نشــان دادند و 
نقطه نظراتشان را مطرح كردند. محمد ساالري، رئيس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شــهر تهران گفت: »پروژه چهارراه 
گلوبندك يكي از پروژه هاي مهم با حجم باالي سرمايه گذاري است 
كه توسط معاونت فني و عمراني شهرداري تهران در منطقه12 آغاز 
شده و به رغم اينكه به شدت مي تواند به رفع مشكالت منطقه كمك 
كند، متوقف مانده و شرايط نامناسبي را در آن محدوده ايجاد كرده 
است، اعضاي شوراي شهر نيز تذكرات متعددي را در اين خصوص 
داشــته اند، اما اين پروژه همچنان بالتكليف است كه تقاضا دارم 
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شورا اين موضوع را پيگيري 
كنند.« او همچنين طي تذكري به شهرداري تهران خواستار تعيين 

تكليف هرچه سريع تر ايمن سازي  بازار تهران شد.

تاراج بافت تاريخي تهران 
احمدمسجد جامعي هم در واكنش به گزارش شوراياري منطقه12 
اظهار كرد: »تهــران و خاطراتش در حال تاراج شــدن اســت. 
درحالي كه ما براي حفظ اين هويــت و خاطرات، مصوبات زيادي 
داريم. به طور مثال، حفظ خانه بهبهاني به عنوان خانه مشــروطه 
و خانه شيخ فضل اهلل  نوري يا عكاســي تهامي به عنوان بخشي از 
خاطرات شهر است.« اين عضو فرهنگي شــوراي شهر تهران، با 
اشاره به ساخت وسازهايي كه در اطراف ساختمان مجلس انجام 
شده است، گفت: »ســاخت اين بنا در كنار مجلس به ساختمان 
مجلس كه ســاختماني ميراثي بود، لطمه زد.« مسجدجامعي به 
پيشنهاد انتصاب شهردار بافت تاريخي در مديريت هاي گذشته 
شهر تهران گريزي هم زد و ادامه داد: »اين اتفاق به دليل تداخل با 

وظايف شهردار منطقه، پيگيري نشد.

بافت فرسوده تهديدي براي منطقه
زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر اما از فرصت استفاده 
كرد و بار ديگر به تهديدهاي بافت فرســوده و پالك هاي ناايمن 

اشاره كرد و گفت: »ما در منطقه12 تهران با 
مشكالت معتدد جدي روبه رو هستيم. حدود 

2هزار ملك ناايمن، 140پالك پرخطر و ۸۵پالك بسيار پرخطر 
در منطقه12 وجود دارد كه تنها بخشي از اين تهديدات است.« 

مجيد جباري
خبرنگار

گزارش 2

 درخواست شفافيت 
  عضو شوراي شهر تهران را 

به دادگاه كشاند 
اعضاي شوراي شهر تهران: اظهارات 

حق شناس در شورا براي احقاق حقوق 
شهروندي است

صبح ديروز در جلسه علني شوراي شهر تهران 
»پنهان ماندن آمار تفكيكي و استاني مبتاليان 
به بيماري كرونا« موضوع نطق پيش از دستور 
رئيس كميســيون فرهنگــي و اجتماعي بود. 
محمدجواد حق شناس گفت: »توقف اعالم آمار 
تفكيكي مبتاليان و جانباختگان ناشي از كرونا با 
توجه به شرايط جمعيتي و سطح شيوع بيماري 
در پايتخت، به يكي از دغدغه هاي اصلي اعضاي 
شوراي شــهر تهران تبديل شده و اين خواسته 
قانوني بدون ارائه هيچ دليل و توضيحي به اجرا 
درنيامده است.« وي يادآور شد كه »بنابراين در 
راستاي عمل به وظايف قانوني شورا درخواست 
مي كنيم دســتور فرماييد مراتب ذيل به وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم شود.« 
او به اصول ششم، هفتم و يكصدم قانون اساسي 
و قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخابات شــهرداران در باب 
وظايف و اختيارات كلي اســتناد كرد و گفت: 
»ادامه اين روند نتيجه اي جز كم توجهي بيشتر 
شــهروندان به توصيه هاي پزشــكي و رعايت 

فاصله گذاري اجتماعي به همراه ندارد.« 
همين شد كه بعد از اين جلسه احضاريه اي به 
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شــهر تهران ابالغ شــد. ابراهيم اميني، رئيس 
كميســيون حقوقي شوراي شــهر در اين باره 
به همشــهري مي گويد: »موضوعــي كه آقاي 
حق شــناس مطرح كرده، براي رعايت حقوق 
شهروندي و شفافيت است و هيچ قصدي براي 

ايجاد التهاب در جامعه نداشتند.« 
محمود ميرلوحي، عضو شــوراي شــهر نيز به 
همشــهري توضيح مي دهد:  »متن شكايت را 
آقاي حق شــناس هم نديدند، اما قرائن نشان 
مي دهد كه مسئله آمار فوتي ها و اتفاقات بحران 
كرونا بوده است. 3بحث در اينجا مطرح است؛ 
اول اينكه واقعيت ميداني روشــن است كه چه 
اتفاقي افتاده است. در شهرداري تهران و به طور 
مشخص در سازمان بهشت زهرا مشخص است 
كه تعداد فوتي هاي كرونايي چقدر اســت. چه 
آنهايي كه در بيمارستان فوت كردند و چه آنها 
كه در منازل خود به خاطر بيماري كرونا از دنيا 
رفتند، در نهايت به بهشت زهرا منتقل شدند. 
خود شوراي شهر و شهرداري تهران مركز اين 
اطالعات است.« او ادامه مي دهد: »علت اينكه 
دوستان اصرار دارند، حاوي 2 نكته ديگري است: 
يكي اينكه خود مردم ما محرم هستند و مي دانند 
و نبايد از آنها كتمان شــود. نكتــه دوم اينكه 
نگراني هايي وجــود دارد و بالطبع ما هم مانند 
وزارت بهداشت و ستاد كرونا نگران هستيم كه 
وقتي آمارها كمتر اعالم مي شود، مردم احساس 
مي كنند جامعه عادي شده است. متأسفانه عادي 
شدن موضوع را هم اكنون شاهد هستيم و چند 
روزي در محل ساختمان شوراي شهر مي بينم 
كه ترافيك برگشته است. مسافران مترو هم به 
مرز يك ميليون نفر رسيده و همه اينها حاكي از 
اين است كه شايد بعضي ها فكر مي كنند شرايط 
عادي شده است. ما به عنوان نمايندگان مردم و 
خدمتگزاران نگران هستيم كه نكند يك وقت ما 
هم مانند خوزســتان و لرستان دوباره وضعيت 
بحراني پيدا كنيم. تهران هم هميشه سهم قابل 
توجهي از بيماران، بستري ها و فوتي ها داشته 
است.« ميرلوحي مي گويد: »تأكيد دوستان ما بر 
اين است كه اطالعات دقيق تر اعالم شود. اتفاقا 
تأخير در اعالم سبب شــده برخي رسانه هاي 
بيگانه طوري وانمود مي كنند كه تعداد فوتي ها 
بيشــتر از اينها است. اينطور نيســت، در واقع 
استاندارد ســازمان جهاني بهداشت اين است 
كه تعداد مشــكوك  به كرونايي را با مبتاليان 
قطعي جدا مي كننــد. االن در آمريكا، برزيل، 
اروپا و حتي روسيه به وضعيتي رسيدند كه تازه 
متوجه اين بيماري شدند، اما جمهوري اسالمي 
در شرايطي كه تنها بود و آمريكا و اروپا متوجه 
بيماري كرونا نبودند، به جاي اينكه آنان با مردم 
ما همدردي كنند، نمك به زخم مي پاشيدند. 
بحث هم اين اســت كه وقتي مــردم را محرم 
بدانيــم، آنها هم بهتر همــكاري خواهند كرد. 
همچنين بهتر مي شــود مبارزه كرد و فرصت و 
زمينه را از فرصت طلبان كه مي خواهند دولت و 
نظام را زير سؤال ببرند، از آنها گرفته خواهد شد. 
مسئله اين است و اگر موضوع همين باشد، فكر 
مي كنيم كه سوءتفاهم از سوي آقاي حق شناس 
رفع مي شود. وكيل ايشان رفتند و اصال معلوم 
نيست اصل شكايت چيست، اما اميدواريم كه 
 چيزي نباشد.  مجيد فراهاني؛ عضو ديگر شوراي 
شــهر تهران نيز مي گويد: ما اعضاي شورا قسم 
ياد كرديم كه وظايف نمايندگــي مردم را ايفا 
كنيم لذا چگونه است كه برادرمان آقاي دكتر 
محمدجواد حق شــناس صرفا به خاطر ايفاي 
وظايف نمايندگي مردم توسط برخي دستگاه ها 
با طعنه و توبيخ و احضار روبه رو شــده است لذا 
اميدوارم عمل به عهد و پيمان مــان با مردم و 
اداي حق به شهر پيشــقدم باشيم تا موجبات 
رضايت مردم كه شعبه اي از رضايت الهي است 

را فراهم كنيم.«
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جفا به شهروندان تهراني با صرفا اورهال
زمينه هاي قانوني الزم براي توسعه و نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
را فراهم كرده اند اما اين همه مصوبه و قانون منجر به تحويل حتي 
يك دســتگاه اتوبوس جديد طي ساليان گذشته )بيش از ۸ســال( از سوي دولت به 

شهرداري تهران نشده است.
مردم تهران در 29ارديبهشــت96 در كنار مردم ايران بــراي رأي به دكتر روحاني، 
حماسه آفريدند و ايشان را در نيمه راه تنها نگذاشتند. اما بي تفاوتي و بي عملي دولت 
در عدم تحويل حتي يك اتوبوس جديد به شهرداري تهران كه همراه و ياور دولت بوده، 

جفا به مردم خوب و شريف تهران نيست؟
يادمان نرفته در بهمن1396 جناب رئيس جمهور به مردم اعالم كرد: »آنچه امروز به 
مردم قول مي دهيم اين است كه دولت دوازدهم مصمم تر از دولت يازدهم اهتمام دارد 
كه خودروهاي فرسوده را در اســرع وقت از ناوگان حمل ونقل جاده اي برون شهري و 
درون شهري، خارج كند و تالش ما اين است كه بتوانيم در سال هاي پيش رو آن را به 

انجام برسانيم«؛ اين عينا قول و عهد و وعده دولت بوده و در برابر آن مسئول است.
پي نوشت آقاي دكتر روحاني عزيز در نامه شــماره10/3442۸مورخ1399/1/27 
شــهردار محترم تهران مبني بر »درخواســت تامين ۵00دســتگاه اتوبوس براي 
اتوبوســراني تهران« كه مرقوم فرموده بودند: »صرفا اورهال اتوبوس هاي زمينگير 
شده در اولويت است«، با وجود شرايط سخت دولت در شرايط ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه آمريكا عليه ملت ايران بســيار متاثر كننده بود. ظاهرا دولت بر آن است تا 
نقشش را در قبال شهرداري ها براساس قانون از تامين كننده تداركات به تعميرات 
تنزل دهد. حال از ما اعضاي شوراي شــهر تهران و موكالن عزيزمان، مردم شريف 
تهران انتظار نداشته باشند كه بپذيريم دولت فعلي، تداركاتچي يا تعميراتچي است؛ 
خوشبختانه رئيس جمهور از اعتماد و اختيارات ويژه تفويض شده مقام معظم رهبري 
به شوراي هماهنگي سران قوا برخوردارند؛ اختياراتي كه همه ما در افزايش قيمت 
بنزين، تصويب بودجه ســال1399 و... جلوه هايي از آن  را ديده ايم. اي  كاش از اين 
فرصت و ظرفيت براي باز كردن گره نوسازي اتوبوس هاي تهران كه ثمره و نتايجش 
شهر و منطقه تهران را از پرديس تا هشتگرد تحت تأثير خود قرار مي دهد، بهره الزم 

برده شود.
جناب آقاي رئيس جمهور، فــارغ از وظايف قانوني براي دولــت در اين بخش، دولت 
به عنوان بزرگ ترين بهره گيرنده از خدمات و زيرساخت هاي شهري تهران و در مقام 
يك شــهروند بايد نقش و وظيفه اجتماعي خود را در قبال ديگر شــهروندان ساكن 
تهران ايفا كند و هزينه هاي شهروندي خود را بپردازد و از مديريت شهري تهران كه 
در مسير همراهي با دولت از هيچ تالشي دريغ نكرده است، حمايت كند. دغدغه هاي 
جنابعالي در شرايط ناشي از شيوع كرونا و پساكرونا در حوزه پايداري فعاليت ها، كسب 
و كار و خدمت رساني به شــهروندان در سايه سرويس دهي شبكه حمل ونقل عمومي 
و پايداري خدمات شهري محقق شده اســت و اين روند همچنان ادامه خواهد يافت. 
شهرداري تهران در صف مقدم خدمت رساني دوشادوش وزارت بهداشت و درمان گام 
برداشته است. انتظار مردم تهران از رئيس جمهور محترم آن است كه دولت يار و همراه 
شهرداري باشــد و در گذار از اين مرحله سخت شــهرداري را در برخورداري از منابع 
صندوق توسعه ملي حمايت كند تا شهرداري و شــورا نيز در كنار دولت براي تامين 
نيازمندي هاي مردم به ويژه در بهبود دسترسي و گسترش شبكه اتوبوسراني به عنوان 

بخشي از خدمات حمل ونقل عمومي ارزان قيمت گام بردارند.

 برخي تصور مي كنند منابع انرژي هاي مصرفي مانند 
برق، گاز و... بي پايان نيستند، اما اين منابع باالخره 
يك روز تمام مي شوند و به محض پايان، كشور، شهر 
و شهروندان دچار مشكالت عديده خواهند شد. براي همين در دنيا روزي به نام روز 
»بهره وري و بهينه سازي  مصرف« اختصاص دادند تا به ضرورت كنترل مصرف انرژي 
بپردازند. در ايران اول خرداد ماه هر سال مختص اين روز است، متأسفانه سرانه مصرف 
انرژي هاي سوختي در كشور ما بسيار باالست. طي دهه هاي اخير اين مصرف انرژي 
نه تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه وارد سير صعودي خود شده و طبق گفته كارشناسان 
در 2 دهه اخير مصرف فرآورده هاي نفتي در كشور سه برابر افزايش پيدا كرده و متوسط 
ساالنه مصرف انرژي رشدي 10درصدي داشته است. اين افزايش مصرف انرژي نياز به 
اقدامات مديريتي دارد. به همين منظور با شينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه 
پايدار شهرداري تهران به مناسبت نزديك شدن به روز بهره وري و بهينه سازي  مصرف، 

گفت وگوي اختصاصي ترتيب داديم كه در زير مي خوانيد:

چرا در كشور ما مصرف ساالنه 
انرژي و اتالف آن رشــدي 10درصدي 

داشته است؟
افزايش مصرف انرژي و اتالف آن در كشور 
ما به خصوص در 2 دهه اخير داليل بسياري 
دارد. ولــي از مهم ترين آنهــا مي توان به 
فناوري هاي قديمي صنايع، ســاختارهاي 
قديمي و فرســوده در توليد انرژي، ارزان 
بودن قيمت سوخت، وجود منابع فسيلي، 
نبود فرهنگ بهينه ســازي  مصرف انرژي، 
نبود آموزش ها و آشنا نبودن مردم با موضوع 
بهره وري و بي توجهي به مصرف بهينه انرژي 

اشاره كرد.
افزايش مصــرف انرژي چه 
تأثيري بر محيط زيســت شهرهاي ما 

خواهد گذاشت؟
 باعث مي شود ما منابع انرژي مان را بي رويه 
از دســت بدهيم و با اين كار باعث انتشــار 
آالينده هــا و گازهاي گلخانه اي در كشــور 
خواهيم شــد كه اين خود باعث ايجاد انواع 
بيماري ها براي شهروندان مي شود و در نهايت 

سالمت شهر را دچار بحران خواهد كرد.
بيشــترين مصرف انرژي در 

كدام بخش از كشور اتفاق مي افتد؟

40درصد از مصرف انرژي كشورما در بخش 
ســاختمان اســت. بنابراين براي كاهش 
مصرف انــرژي بايد در بخش ســاختمان 
متمركز شويم. شما درنظر بگيريد كشور ما 
با جمعيت ۸0ميليون نفري معادل كشوري 
با جمعيت يك ميليارد نفري انرِژي مصرف 
مي كند و مصرف انرژي در ساختمان بين دو 
و نيم تا چهار برابر بيشتر از ساير كشورهاي 

دنياست.
مديريت شهري چه تمهيدي 

براي اين معضل داشته است؟ 
در شهرداري تهران متولي كاهش مصرف 
انرژي، اداره كل محيط زيســت و توســعه 
پايدار شــهرداري تهران اســت كه مطابق 
تكاليفي كه از سمت شــوراي شهر به اين 
اداره ابالغ شده اســت، در ساختمان هاي 
تحت تملك شــهرداري تهــران كاهش 
مصرف انرژي را پيگيري مي كند. اداره كل 
محيط زيست و توســعه پايدار شهرداري 
در اين باره يكســري اقدامات را انجام داده 
است. اين اقدامات در جهت تكاليفي است 
كه در اسناد باالدســتي برنامه سوم توسعه 
شهر تهران براي بهينه سازي  مصرف منابع 
انرژي و آيين نامه مديريت سبز دولت درنظر 

گرفته شده است.
اقداماتــي كــه اداره كل 
محيط زيست و توسعه پايدار شهري در 
زمينه كاهش مصرف انرِژي انجام داده 

است، چيست؟
 مطابق مــاده 26، برنامه توســعه شــهر 
تهران هدف گذاري شــده كه شــهرداري 
تهران ســاالنه 10درصد مصــرف انرژي 
را در ســاختمان هايش كاهش بدهد كه 
رقم قابل توجهي اســت. بر همين اساس 
سال گذشته به روي تعداد ۵60ساختمان 
شهرداري اقدامات مميزي انرژِي را كه همان 
كنترل مصرف برق، گاز، سيستم سرمايش 
و گرمايش است، انجام داده است كه يك نوع 

اصالح الگوي مصرف است.
برنامه جديد شما براي سال 

پيش رو چيست؟
 براي امســال روي تعداد 2۵0ساختمان 
تحت تملك شهرداري مميزي انرژي انجام 
داديم. ولي در سال 1399ما مميزي اصلي 
انرژي را داريم. قرار است امسال بازطراحي و 
اجراي سيستم هوشمند مديريت انرژي را 
انجام بدهيم و عالوه بر بهينه سازي  مصرف 
انرِژي، توســعه انرژي هــاي تجديدپذير 
ازجمله نيروگاه هاي خورشــيدي و تامين 
2درصد از كل انــرژي مصرفي در فضاهاي 
تحت مديريت شــهرداري تهران را داشته 

باشيم.

نظرسنجي ها از شهروندان تهراني نشان 
مي دهــد كــه ميــزان رضايــت نظرسنجي

پايتخت نشــينان از عملكرد دولت و 
شهرداري در اقدامات مبارزه عليه كرونا بهبود يافته 
است. البته گزارش هاي منتشرشده حاكي از آن است 
كه بهبود ايجادشده، نسبي است و اگر اقدامات الزم 
تداوم نيابد، ميزان رضايت  كاهش مي يابد. به عبارت 
ديگر ايــن امكان وجــود دارد كه ميــزان رضايت 
شهروندي به زمان ابتداي اسفند9۸ كاهش پيدا كند. 

به گزارش همشهري، در نظرسنجي هاي متوالي دفتر 
مطالعات اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران با 
همكاري ايسپا، چگونگي تغيير رضايت مردم تهران 
از عملكرد دولت و اعتمادشان به آمار اعالمي تعداد 
فوت شدگان از شروع اپيدمي كرونا اعالم شده است.

يافته هاي ۵نظرســنجي متوالي در شهر تهران كه 
توسط دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري 
تهران با همكاري ايســپا از ميانه اســفند تا ميانه 
ارديبهشت انجام شده نشــان مي دهد كه در ميانه 

اسفندماه، 6۵درصد از شهروندان تهراني از عملكرد 
دولت در مواجهه با كرونا ناراضي، 1۵درصد تاحدي 
راضي و 20درصــد راضي بوده اند. امــا طي 2موج 
بعدي، نارضايتي به تدريــج كاهش يافته و در ميانه 
فروردين به 46درصد رسيده است. اين روند كاهشي 
در پايان فروردين ماه قطع شــده و ابتدا نارضايتي 
افزايش و ســپس مجدداً كاهش يافته اســت. اين 
بهبود وضعيت نشان مي دهد هرگاه انسجام نهادي 
و همراهي دستگاه هاي دست اندركار افزايش يابد، 
رضايت عمومي مــردم نيز افزايش پيــدا مي كند. 
همچنين 3۵درصد از پاســخگويان در نظرسنجي 
پنجم گفته اند حداقل يك نفر در خانواده شــان به 

سبب شيوع كرونا شغل خود را از دست داده است.
براســاس اين گزارش موج پنجم نظرسنجي دفتر 

مطالعات اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران و 
ايسپا )مركز افكارسنجي دانشجويان ايران( از مردم 
تهران درباره كرونا 16 تا 20ارديبهشــت ماه انجام 
شده اســت. موج چهارم نظرسنجي دفتر مطالعات 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و ايسپا از مردم 
تهران درباره كرونا دوم تا چهارم ارديبهشــت، موج 
سوم نظرســنجي 16 تا 19فروردين ماه، موج دوم 
21 تا 24اســفند و موج اول 12 تا 14اسفندماه9۸ 
به صورت تلفني انجام شــد. همچنين بخشــي از 
نظرسنجي ايســپا با توجه به  ماه مبارك رمضان از 
تعدادي شــهروند تهراني با اين عنوان بوده كه »آيا 
براي پايان يافتن شــيوع كرونا دعــا كرده ايد؟« كه 
۸3.۸درصد پاسخ مثبت داده اند و 1۵.2درصد جواب 

منفي داده و يك درصد هم به سؤال پاسخ نداده اند.
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بودند اما در نيمه ارديبهشت اين ميزان به 46درصد رسيد
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اين روزها قيمت كاالها در 
ســطوح مختلف روندي بازار

افزايشــي پيدا كــرده و 
موجي از انتقادهاي تكــراري مبني بر 
گراني هاي كمرشــكن در حال افزايش 
اســت، تا جايي كه در روزهــاي اخير 
اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس رو به 
اتمام فعلي و وكالي آينده مجلس نشان 
مي دهد كه تصور غالب همچون 40سال 
گذشته اين اســت كه مي تواند با ابزار 
تنبيهي و يا قيمت گذاري دولتي جلوي 
رونــد فزاينــده قيمت هــا را گرفت و 

به اصطالح بازار را سركوب كرد. 
مشــاهدات همشــهري از ســطح 
فروشــگاه ها و اصنــاف خدماتــي 
عرضه كننده كاالها نشــان مي دهد كه 
دوباره ســيكل افزايش پياپي قيمت ها 
بر بازار حاكم شــده است و سؤال اصلي 
و شــايد تكراري در دهه هاي اخير اين 
است كه چرا دولت، نهادهاي نظارتي و 
ساير ارگان هاي درگير نمي توانند جلوي 
گراني ها را بگيرند و افزون بر اينكه برخي 
منتقدان هم مي گويند چرا وقتي دولت 
مي گويد نرخ تورم در حال كاهش است، 
اما مردم در سطح بازار با رشد قيمت ها 

مواجه هستند؟

تورم كاهشــي اســت و گراني ها 
موج شكن!

در ادبيــات عامه اقتصــادي مردم اين 
تصور وجود دارد كه وقتــي از كاهش 
نرخ تورم صحبت مي شود، پس قيمت 
كاالهــا و خدمات مصرفي مــردم بايد 
روندي كاهشي داشته باشد نه افزايشي 
و اين باور نادرست باعث شده تا ماهيت 
نرخ تورم و گراني به معناي افزايش نرخ 
تورم يكسان تلقي شود. حال آنكه نرخ 
تورم به معناي تغييرات قيمت ســبد 
كاالها و خدمات مصرفــي در مناطق 

شهري و روستايي است و وقتي صحبت 
از كاهش نــرخ تورم مي شــود، به اين 
معناســت كه درصد افزايش قيمت ها 
كمتر شــده و نه اينكه قيمت كاالها و 
خدمات ارزان تر شده باشــد. اما براي 
عامه مردم و شــايد تحليلگران داراي 
انگيزه هــاي سياســي و چهره هــاي 
غيراقتصادي اين انتظار مطرح مي شود 
كه بــا روند كاهشــي ســطح عمومي 
قيمت ها يعني نرخ تــورم، ديگر نبايد 

قيمت كاالها و خدمات باالتر برود.
البته تغييــرات مســتمر قيمت ها در 
بازه هاي زماني كوتاه مــدت كه باعث 
تضعيف قدرت خريد دهك هاي عمدتا 
متوسط و فقير جامعه مي شود، نشانه اي 
اســت از ســرايت انتظارات تورمي از 
برخي بازارهاي خاص نظير ارز و طال و 
سكه، خودرو و مسكن به سبد مصرفي 
مردم كه نشــانه هاي آن را مي تواند در 
تغيير هفتگي قيمــت برخي كاالهاي 
پرمصرف مشاهده كرد. افزون بر اينكه 
با تشديد نظارت ها و تنبيه متخلفان و 
البته غلظت باالي قيمت گذاري كاالها 
و خدمات، پديده كم فروشي و يا تغيير 
قيمت ها با پاك كردن قيمت هاي قبلي 
و زدن برچسب هاي جديد قيمتي، سكه 

رايج رفتار بازار شده است.

كاالها آب مي رود
حتما برخي شــهروندان ايــن روزها با 
كاهش حجم كاالهاي بسته بندي شده 
نظير پنير پاستوريزه، نوشيدني ها و حتي 
چاي بسته بندي شده مواجه شده اند. در 
تازه ترين مورد عجيب يكي از برندهاي 
مطرح عرضه كننده چاي كيسه اي اقدام 
به توزيع چاي در ســطح فروشگاه هاي 
مطرح زنجيره اي كرده است كه ميزان 
موجودي چاي در بسته هاي عرضه شده 
به جاي 25بسته، 14بسته بيشتر نبوده 
است. اين كم فروشي ها يا مي تواند ناشي 
از خطاي در توليــد و عرضه اين كاالها 
باشد و يا نشانه هايي از كم فروشي آشكار 
براي جبران زيان ناشي از دخالت دولت 

در قيمت گذاري كاالها.
تكــرار پديده كم فروشــي در ســطح 
كاالهــاي به ويــژه خرده فروشــي از 
دستكاري دز دستگاه هاي توزين كاال 
يا كم كردن از وزن كاالهاي بسته بندي 
شده تنها عالمتي اســت از اينكه بازار 
ماهيت عرضه و تقاضاي سالم را از دست 
داده و گرفتار يك پديــده كج رفتاري 
و انحراف از انصاف و شــفافيت شــده 
است. در طول سال هاي گذشته همواره 
سياست دولت هاي ايران در برخورد با 
پديده هاي كج رفتاري در بازارها به جاي 
ريشه يابي علت ها، پرداختن به معلول ها 
بوده اســت، ازجمله تشــكيل پرونده 
تخلفات صنفي در ســازمان تعزيرات، 
گسيل كردن بازرسان قيمت ها به سطح 
فروشگاه ها و جريمه متخلفان. اما سؤال 
اصلي مردم اين است كه چرا با اين همه 
نظارت هاي غليظ و شديد و تنبيه هاي 
گاه با مجازات ســنگين، اين رفتارهاي 

مخرب بازار پايان نمي يابد؟

سهم حاكميت از انحراف بازار
سهميه بندي، دخالت در قيمت گذاري، 

همشهري راز صعود قيمت ها را بررسي مي كند

رضا كربالئي
روزنامه نگار

نبرد دستورالعمل با واقعيت
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   پيام غلط دولت ها به بازار
درحالي كه بازارها منعكس كننده نتيجه سياستگذاري هاي اقتصادي در سطوح مختلف 
حاكميتي است، اما تصميم ســازان و تصميم گيرندگان به جاي نگاه دقيق به عوارض 
تصميم هاي خود در سطح بازار به سياست تنبيه بازار روي مي آورند و به اصطالح صورت 
مسئله را نشانه مي روند. تالش سال هاي گذشــته براي شكست بازار به بهانه كنترل 
قيمت ها تنها به زيرزميني شــدن فعاليت هاي اقتصادي، دميدن به انتظارات تورمي 
و ايجاد نگراني از روند آينده قيمت ها و افزايش ســطح تقاضــا در بازار دامن مي زند. 
كافي است آنهايي كه به شكست بازار مي انديشند گفته شــود: آيينه چون نقش تو 
بنمود راست؛ خود شكن آيينه شكستن خطاست. آيا هنوز وقت آن نرسيده كه يك بار 
براي هميشه به جنگ دولت ها و بازارها پايان داده شود و به اتخاذ سياست هاي درست 
اقتصادي و البته كم كردن از فشارها و تنگناهاي بيروني به دوران آشتي مردم، دولت 

و بازار ورود كرد؟

دستمزد سال 99 كارگران 
با وجود اعتراض تشكل هاي دستمزد

كارگري، شكايت به ديوان 
عدالت اداري و ورود سازمان بازرسي كل 
كشور به ماجرا، همچنان در بالتكليفي به 
سر مي برد و گويا قرار است بدون رعايت 
اصل سه جانبه گرايي، طبق نظر دولت و 
كارفرما نهايي شــود. در اين ميان انتظار 
مي رفت منويات مقــام معظم رهبري در 
مورد لزوم توجه به نيروي كار، متوليان امر 
را به اهميت رســيدگي بــه وضعيت و 
خواســته كارگران جلب كند و در سال 
جهــش توليــد، چراغي هم در راســته 
كارگران روشــن شــود؛ اما آنگونه كه از 
تازه ترين اظهارات مســئوالن وزارت كار 
برمي آيد، حداقل تاكنون تصميمي درباره 
رسيدگي به اعتراض مزدي كارگران گرفته 
نشده و افزايش دستمزد ســال 99 بايد 

همان 21درصد باشد.
به گزارش همشهري، براساس مفاد قانون 
كار، دستمزد كارگران بايد همه ساله در 
شوراي عالي كار و با مشــاركت شركاي 
اجتماعــي تعيين شــود و 2 مالك نرخ 
تورم رسمي و هزينه معيشت خانوارهاي 
كارگري نيــز در اين مقولــه مدنظر قرار 
بگيرد. اين در حالي اســت كه در جريان 
تعيين دستمزد سال 99 كارگران، باوجود 
مذاكرات فشرده با رعايت سه جانبه گرايي، 
عاقبت كار توافق نهايي براي تعيين مزد 
كارگران با نظر دولت و كارفرما تعيين و 
آراي دو طرف به تصويب رســيد. در اين 
ميان امضا نشــدن مصوبه شــوراي عالي 
كار از ســوي اعضاي كارگري اين شورا 
نخستين جرقه مخالفت طرف كارگري 
به اين مصوبه را زد و در ادامه تشكل هاي 
كارگري نيز صدايشان را به تظلم خواهي 
از تعيين دستمزد بدون رعايت قانون به 
گوش عدالتخانه رساندند و با ثبت شكايت 
در ديوان عدالت اداري خواســتار ابطال 
مصوبه مزد 99 شدند؛ چراكه اين مصوبه 
فارغ از اينكه نظر طرف كارگري را تأمين 
نمي كرد، كامال مغاير با مــاده 41 قانون 
تصويب شده و در آن نه نرخ تورم رسمي 
و نه هزينه معيشــت موردتوافق شركاي 

اجتماعي مدنظر قرار نگرفته بود.

توافق دوجانبه در ساختار سه جانبه
بالفاصلــه بعد از انتشــار خبــر مصوبه 
مزدي شوراي عالي كار، اعضاي كارگري 
شــوراي عالي  اعالم كردند كه مفاد اين 
مصوبه با مطالبات طرف كارگري مطابقت 
ندارد و گرچه تصويــب آن با رأي گيري 
نمايندگان دولت و كارفرما وجهه قانوني 
دارد، اما بــه لحاظ بي توجهــي به مفاد 
ماده 41 قانون كار و لحاظ نشدن نرخ تورم 
رسمي و هزينه معيشت در آن مورد قبول 

طرف كارگري نيست. نمايندگان كارگران 
حتي در خالل مذاكرات مــزدي نيز در 
گفت وگو با همشهري تأكيد كرده بودند 
كه اگر مصوبه مــزد 99 مطابق با ماده 41 
قانون كار تعيين نشود، تمايلي به امضاي 
آن ندارند و نمي خواهند نامشان به عنوان 
مشاركت در اين كار ثبت شود. در ادامه، 
فقط چند روز از تصويب مزد 99 گذشته 
بود كه شايعاتي مبني بر احتمال بازنگري 
مصوبه مزدي و حتي تكرار مذاكرات مزدي 
مطرح شد. البته طرف كارفرمايي با قوت 
اين شــايعات را رد مي كرد و مدعي بود 
همين ميزان افزايش نيــز از توان برخي 
واحدهاي توليدي خارج است و اگر طرف 
كارگري اصرار به بازنگري مزد دارد، اين 
بار آنها بايد با نمايندگان دولت به توافق 
برســند و مصوبه مزدي را بــه تصويب 

برسانند.

تعيين مزد و فرصت سوزي بزرگ
بي توجهي بــه مطالبه كارگــران براي 
بازنگري مزد 99 باعث شــد 4تشــكل 
كارگري در اقداماتــي جداگانه به ديوان 
عدالت اداري شــكايت كنند و خواستار 
ابطال مصوبه شــوراي عالي كار به واسطه 
عدم رعايــت قانــون شــوند. در ادامــه 
نمايندگان برخي از اين تشكل ها در ديدار 
با سيدابراهيمي رئيسي، رئيس قوه قضاييه 
خواســتار مســاعدت او در پيگيري اين 
شكايت ها شدند و رئيســي نيز سازمان 
بازرسي كل كشــور را مأمور كرد بعد از 
برگزاري جلساتي با ذينفعان اين ماجرا، 
گزارش كاملي براي پيگيري تهيه كند؛ 
اما درنهايــت هيچ كدام از ايــن اقدامات 
نتوانســت زمينه اصالح مصوبه مزدي را 

فراهم كند.
به گزارش همشــهري، عاقبــت، مقام 
معظم رهبــري، در ارتبــاط تصويري با 
مجموعه هاي توليدي به مناسبت هفته 
كارگر، غيرمستقيم اشاره اي به گاليه هاي 
مطرح شده درباره مصوبه شوراي عالي كار 
كردند و فرمودند: »ايــن مقررات حتما 
با نگاه عادالنه بايســتي تنظيم شــود و 
مســئوالن بنگاه ها هم به اين نكته توجه 
كنند.« طرف كارگــري كه منويات مقام 

معظم رهبري را نقشــه راهي براي رفع 
اختالف در ماجراي دســتمزد مي ديد، 
اعالم كرد كه منتظــر واكنش وزارت كار 
به اين راهبرد است؛ اما متأسفانه باوجود 
گذشت بيش از 2هفته از زمان سخنراني 
رهبر معظم انقالب، اقدام مؤثري از سوي 
وزارت كار انجام نشده  و حتي آنگونه كه از 
اظهارات اخير رئيس مركز اطالع رساني 
اين وزارتخانه برمي آيد، ســكانداران اين 
دســتگاه، همچنان عزمي براي ترميم يا 
بازنگري دستمزد ندارند و گويا مي خواهند 
پرونده مزد 99 با فرصت سوزي و تضعيف 
بيش ازپيش معيشــت و قدرت مذاكره و 
چانه زني كارگران بسته شود. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، حامد شمس، رئيس 
مركز اطالع رساني وزارت كار با اشاره به 
اينكه تنها دستور كار جلسه شوراي عالي 
كار افزايش حق مسكن است، مي گويد: 
افزايش بيش از اندازه دستمزد به كارگران 
تبعات اقتصادي و اجتماعي فراواني  خواهد 
داشت و باعث افزايش اخراج دسته جمعي 
كارگران مي شود. به گزارش همشهري، 
اين اظهارنظر دقيقا همان چيزي اســت 
كه از ســال ها پيش از طرف كارفرمايي 
نيز شنيده شده و البته كارگران آن را وارد 

نمي دانند.

فريز مزدي به بهانه ريزش اشتغال
براساس توصيه هاي سازمان بين المللي 
كار، بنگاه هاي اقتصــادي بايد به تأمين 
معيشت نيروي كار به عنوان يكي از اركان 
توليد توجه داشته باشند و با دلگرم كردن 
او و حتي خانواده اش، زمينه را براي تحقق 
ارتقاي سالمت رواني و معيشتي جامعه و 
افزايش بهره وري توليد مهيا كنند. اين در 
حالي است كه در جريان مذاكرات مزد 99، 
طرف كارفرمايي به دليل فشار تحريم ها و 
تنگناهاي اقتصادي كرونا، پيشنهاد فريز 
مزدي و تغيير نكردن دســتمزد در دوره 
كرونا براي كمك به بنگاه هاي اقتصادي 
را مطرح كرده بود و هرچند اين پيشنهاد 
در شوراي عالي كار رد شــد اما درنهايت 
با پافشاري طرف كارفرمايي، به افزايش 
نصف و نيمه دســتمزد 99 دامن زد. در 
اين ميان دولت نيز گويا براي فرار از اثرات 

اين روزها با كاهش ساعت كاري 
بانك ها در نتيجه شيوع ويروس بانك

كرونا، به نظر مي رسد كه در سايه 
ضعف نظــارت مديران عامل اكثــر بانك ها و 
بي توجهي روساي شعب، كيفيت ارائه خدمات 
حضوري بانك ها به مردم به شــدت افت كرده 
است و خبرنگار همشهري در مراجعه به تعدادي 
از شعب بانك ها گزارش مي دهد كه پشت باجه 
اكثر شعب هيچ كارمندي وجود ندارد و برخي 
شعب انگار ماموريت دارند كه به صورت حداقلي 
به مردم خدمات ارائه دهند. دست كم در 3روز 
گذشته مراجعه به شعب بانك هاي هم دولتي، 
هم خصوصي و هم نيمه دولتي نيمه خصوصي 
نشان مي دهد كه براي انجام يك كار ساده بانكي 
نظير افتتاح حساب يا دريافت كارت بانكي يك 
ساعت بايد انتظار كشــيد تا نوبت به مشتري 
برسد، آن هم در شرايطي كه انتظار مي رود هم 
كانــون بانك هــاي خصوصي و هم شــوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي تدابيري را براي ارائه 
خدمات فوري به مردم در روزهاي شيوع كرونا 
بينديشند. معطل شدن مردم در شعب بانك ها 
مي تواند به شــيوع ويروس كرونا كمك كند و 
همچنان شــعب بانك ها را به عنــوان يكي از 
كانون هاي ياري رسان به كرونا تبديل سازد كه 
هم جان مشتريان و هم جان كارمندان بانكي را 
تهديد مي كند. خبرنگار همشهري وضعيت اين 

روزهاي شــعب نيمه تعطيل بانك ها را روايت 
مي كند. بخوانيد:

اقدامات حفاظتي فقط براي كارمندان
درحالي كه اكثر فروشگاه هاي بزرگ  هنگام ورود 
مشــتريان اقدام به عرضه دست كم دستكش 
يكبار مصرف مي كننــد و در برخي نقاط اين 
فروشــگاه ها مواد ضدعفوني كننده قرار داده 
شده است، در شــعب بانك ها خبري از مواد 
ضدعفوني كننده براي مشــتريان نيســت و 
تنها هر شعبه بانك اقدام به جداسازي فضاي 
بين كاركنان و مشــتريان كــرده و برخالف 
فروردين ماه كه در مقاطع زماني كوتاه مدت، 
پيشخوان بانك ها ضد عفوني مي شد، حاال اين 
كار به ساعت ابتدا و انتهاي كاري شعب موكول 
شده است. افزون بر اينكه خبرنگار همشهري 
مي گويد: طــرح فاصله گذاري هوشــمند در 
بانك ها نه تنها توسط مشــتريان، كه بسياري 
از كاركنان بانك ها رعايت نمي شود و برخي از 
آنها بدون هيچ دستكش و يا ماسكي به فعاليت 
مشغول هستند. خطري جدي تر اينكه برخي 
مشــتريان خاص بانك ها ازجمله كارپردازان 
شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي و نمايندگان 
دســتگاه هاي مختلف به راحتي در محدوده 
فعاليت كاركنان بانك ها و به اصطالح پشــت 
باجه ها رفت وآمد دارند و بــا كارمندان بانك 

بدون رعايت اقدامات احتياطي و حفاظتي به 
گفت وگو مي پردازند و روساي شعب هم تنها 

نظارگر هستند!

باجه هاي نيمه تعطيل
خبرنگار ما مي گويد: هر شــعبه بانك به طور 
معمول بين 6 تا 10باجه بــراي ارائه خدمات 
بانكي به مردم دارند اما در بهترين حالت اين 
روزها تنها 3باجه فعال هســتند و شايد از اين 
منظر بتــوان ظرفيت واقعي فعاليت شــعب 
بانك ها را 30درصــد تخميــن زد. اعتراض 
مشتريان و مراجعه كنندگان هم فايده ندارد و 
حتي در فاصله يك ساعت مانده به پايان فعاليت 
رسمي شعب بانك ها، به مراجعه كنندگان گفته 
مي شــود كه در صف منتظــر نمانند؛ چرا كه 
ممكن است شــعبه تعطيل و يا سيستم قطع 
شــود. ازجمله اينكه در اكثر شــعب بانك ها 
دســتگاه هاي كارتخوان قــرار دارد كه مردم 
مي توانند به جــاي پرداخت پــول نقد براي 
خدمات بانكي، از كارت بانكي خود اســتفاده 
كنند اما ضعف نظارت روساي شعب و ناآگاهي 
مردم باعث شده تا مراجعه كنندگان به دريافت 
پول نقد از خودپردازها هدايت شوند؛ هدايت 
به سمت تشديد شيوع ويروس كرونا از طريق 
خودپردازها و اسكناس هاي آلوده كه ضرورت 
دارد اين رويه متوقف و تا حــد امكان از نقل و 

انتقال اسكناس جلوگيري شود.

مشتريان بي اطالع و كارمندان بي حوصله
پديده رايــج ايــن روزهاي شــعب بانك ها، 

بي اطالعــي مشــتريان از خدمــات بانكي و 
كارمنــدان بي حوصله و كمتر پاسخگوســت 
به نحوي كه براي گرفتن پرينت 10گردش آخر 
حساب در برخي شــعب از مشتريان خواسته 
مي شــود تا شــماره بگيرند و پس از دقايقي 
معطلي به جاي پاســخ دادن روشن، آنها را به 
سمت معاون شــعب هدايت مي كنند تا او به 
آنها يادآوري كند كه مي توانند از دستگاه هاي 
خودپرداز 10گردش آخر حسابشان را بگيرند. 
قرار دادن دســت كم يك نفر در شعبه قبل از 
گرفتن نوبت و انتظار طوالني و خسته كننده 
مشتريان براي راهنمايي مي تواند هم رضايت 
مشــتريان را افزايش داده و هم فشار بر شعب 
را كاهش دهد. افزون بر اينكه در موارد متعدد 
ديده شده كه به هنگام شلوغ شدن شعب بانك، 
رئيس يا معاون شعبه سعي در ناديده گرفتن 
ازدحام مردم و خطر شيوع كرونا دارد به جاي 
اينكه از كاركنان پشــتيبان بخواهــد تا ابتدا 
ســرعت ارائه خدمات به مــردم را باال ببرند و 
خدمات ديگر مربــوط به درون شــعبه را به 

ساعتي ديگر موكول كنند.

فشار سنگين روي كاركنان محدود
به گزارش همشهري، در روزهايي كه بسياري از 
خدمات بانكي را مي توان به صورت غيرحضوري 
انجام داد، اما بسياري از شعب بانك هاي ايران 
همچنان بــا پديده نوآوري هــا و فناوري هاي 
بانكي و ديجيتال بيگانه هستند. اين روزها در 
اكثر سازمان هاي دولتي و خدماتي گرفتن كپي 
شناسنامه، كارت ملي و نظاير آن متوقف شده 

از هفته بعد با عرضه سهام يك شركت 
جديد، رفته رفته بر تعداد عرضه هاي بورس

اوليه بورس اضافه خواهد شد و ظرف 
چند هفته آينده ســهام سه شــركت جديد براي 
نخستين بار در بورس عرضه مي شود. امروز هم قرار 
است 10درصد از سهام الستيك يزد براي نخستين 

بار در بورس عرضه شود.
به گــزارش همشــهري، به نظر مي رســد در ميان 
شركت هاي شــبه دولتي بنياد مستضعفان و تامين 
اجتماعي از ديگران خوش قول تــر بوده اند چرا كه 
تامين اجتماعي از ابتداي سال سهام دو شركت مهم 
را عرضه كرده و قرار اســت هفته بعد هم سهام يك 
شركت پتروشيمي را براي نخســتين بار در بورس 
عرضه كند و بنياد مستضعفان هم آنطور كه خبر هاي 
دريافتي نشان مي  دهد ظرف هفته هاي آينده سهام 

دو شركت جديد را وارد بورس خواهد كرد.
 پيش از اين حســن روحاني از وزير اقتصاد خواسته 
بود تا هرچه سريع تر زمينه عرضه سهام شركت هاي 
دولتي را در بورس فراهم كند. بعد از اين دستور دولت 
رايزني هايي را هم با شــركت هاي دولتي انجام داد 
تا عرضه سهام اين شــركت ها هم در بورس فراهم 
شود. به دنبال آن بنياد مســتضعفان، ستاد اجرايي 
فرمان امام، سرمايه گذاري تامين اجتماعي، صندوق 
بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي فوالدو 
صندوق ذخيره فرهنگيان اعالم كردند در سال جاري 
سهام تعدادي از شركت هايشان را وارد بورس خواهند 
كرد.  با وجود آنكــه برآورد ها نشــان مي دهد اين 
شركت هاي شبه دولتي ســهام بيش از 585شركت 
به ارزش صد ها هزار ميليارد تومان در اختيار داشته 
باشــند اما تاكنون به غيراز ســرمايه گذاري تامين 
اجتماعي و اخيرا بنياد مســتضعفان اقدام عملي و 
جدي از سوي ساير شركت هاي شــبه دولتي ديده 
نشده و وعده هاي آنها صرفا در حد حرف باقي مانده 
است.با اين حال ديروز بار ديگر  رئيس جمهوري وعده 
عرضه هاي بزرگ را در بــورس مطرح كرد و گفت: با 
عرضه هاي درپيش رو، تحــول بزرگي ايجاد خواهد 
شــد. هنوز از جزئيات عرضه هايي كه باالترين مقام 

اجرايي دولت از آن خبر مي دهــد اطالع كاملي در 
دست نيست اما در تازه ترين رويداد امروز قرار است 
10درصد از سهام الستيك يزد در بورس عرضه شود 
و از قرار معلوم سهام پتروشيمي آريا ساسول هم هفته 
بعد از سوي تامين اجتماعي در بورس عرضه مي شود. 
آنطور كه خبر ها نشان مي دهد بعد از اين عرضه ها، 
نوبت به بنياد مستضعفان خواهد رسيد و اين شركت 
ظرف چند هفته آينده ســهام دو شــركت قطران 
زغال سنگ و هلدينگ انرژي گستر سينا را در بورس 

عرضه خواهد كرد.

عرضه 5درصد از سهام آريا ساسول
مديرعامل شركت آريا ساســول درباره عرضه سهام 
اين شركت دربورس گفت: طبق آخرين هماهنگي 
با مسئوالن فرابورس، مقرر شده شنبه يا چهارشنبه 
آينده 5درصد از ســهام اين شــركت با ســرمايه 
485ميليارد توماني به عموم واگذار شود.اميرحسين 
بحريني ادامه داد:معمــوال روال عرضه هاي اوليه در 
آخر هفته يا روز قبل از تعطيلي مانند عيد فطر است.

بنابراين يكي از اين دو روز، عرضه اوليه آريا ساسول 
انجام خواهد شد.زمان دقيق اين رويداد نيز به زودي 
اعالم مي شود.بحريني در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
بعد از عرضه اوليه بازهم سهام ديگري از اين شركت 
واگذار خواهد شدتوضيح داد:در مورد ادامه واگذاري ها 

هم، سهامداران عمده تصميم گيري خواهندكرد.

عرضه اوليه يــك هلدينگ متعلــق به بنياد 
مستضعفان

مديرعامل هلدينگ انرژي گستر سينا از عرضه اوليه 
اين زيرمجموعه بنياد مستضعفان و شركت قطران 
زغال سنگ در آينده اي نزديك خبر داد.جواد اوجي با 
اشاره به سياست بنياد مستضعفان براي حضور هرچه 
بيشتر در بازار سرمايه گفت: به زودي سهام شركت 
قطران زغال سنگ نيز در بورس عرضه اوليه خواهد 
شــد.او ادامه داد: همچنين مقدمات عرضه ســهام 
هلدينگ انرژي گستر سينا در نيمه اول سال جاري 

فراهم شده است.

دستمزد كارگران معطل اجراي قانون
طرف كارگري خواستار بازنگري مزد 99 با رعايت سه جانبه گرايي و براساس ماده 41 قانون كار است، 

اما فعال پاسخ مثبتي به اين مطالبه شنيده نمي شود

   موضع كارگران در بازنگري 
دستمزد

بعدازاينكــه حامد شــمس، رئيس اداره 
اطالع رســاني وزارت كار در گفت وگــو 
با رســانه ها اعالم كرد تنها دستور جلسه 
شــوراي عالي كار، افزايش حق مســكن 
كارگران اســت، علي خدايــي، نماينده 
كارگران در شوراي عالي كار واكنش نشان 
داد و در صفحه خود در شبكه هاي اجتماعي 
نوشت: بررسي افزايش حق مسكن كارگران 
نيازي به تشكيل جلسه ندارد؛ درحالي كه 
افزايش ســاالنه دســتمزد كارگران يك 
پكيج افزايشي است و تفكيك نمي شود. 
جالب است بدانيد كه سال گذشته افزايش 
حق مسكن چند ماه قبل از جلسات مزدي 
تصويب شــد و با اصــرار كارفرمايان و با 
همين توجيه تا چند ماه بعد از سال معطل 
ماند. خدايي در اين نوشته ضمن انتقاد از 
بي توجهي به سه جانبه گرايي در ماجراي 
مزد، آورده است: بعد از عدم توافق بر حداقل 
مزد، نظر گروه كارگري حتي در مورد ساير 
سطوح مزدي كه مسئله اي مهم تر از حق 
مسكن نيز هست، پرســيده نشد و حاال 
همانگونه كه راجع به ساير مؤلفه هاي مزدي 
با توافق دوجانبه تصميم گيري شــد، در 
اين زمينه نيز مي توان اقدام كرد. او تأكيد 
كرده اســت: گروه كارگري براي مذاكره 
درخصوص 2پيشنهاد »افزايش حق مسكن« 
و »اضافه شدن قســمتي از مزايا روي پايه 
حقوق« كه با تأييد وزير كار در بخشــنامه 
نيز آمده اســت، همواره از تشكيل جلسه 
شــوراي عالي كار و حضور در آن استقبال 
كرده است؛ اما اگر موضوع جلسه به گفته 
شمس، صرفا افزايش حق مسكن است لطفا 
با توجه به داليل فوق به صورت دوجانبه به 
هيأت دولت پيشــنهاد دهيد چراكه قطعا 
هيچ كارگر و نماينده  كارگري مخالف افزايش 
حتي هزار تومان به دريافتي كارگران نيست.

تورمي افزايش حقــوق كارگران، تالش 
كرد افزايــش حقوق كارگــران به جاي 
حقوق پايه، از محــل افزايش مزايا انجام 
شــود اما طرف كارگري به استناد اينكه 
مزاياي كارگري مســتمر نيست و بخش 
عمده اي از نيروي كار از دريافت آن محروم 
هستند، با اين كار مخالفت كرد. درنهايت 
با تصويب دولت و كارفرما، حداقل دستمزد 
سال 99 كارگران 21درصد افزايش يافت 
و ازآنجايي كه براســاس مصوبه مجلس، 
حقوق بگيران نبايد كمتر از 2.8ميليون 
تومان دريافتي داشــته باشند، با افزايش 
مزاياي كارگري، مجمــوع دريافتي يك 
كارگر متأهل با احتساب حق اوالد و حق 
سنوات به 2.8ميليون تومان رسانده شد 
كه افزايش 33درصدي نســبت به سال 
گذشته داشــت و در ظاهر مصوبه مزدي 
را توجيه مي كرد، اما در عمل هم اختالف 
فاحشــي با هزينه معيشــت 4ميليون و 
940هزارتومانــي كارگــران دارد و هم 
متناسب با تورم رسمي اعالم شده از سوي 
بانك مركزي تعيين نشده است؛ ازاين رو 
كارگران خواســتار بازنگري اين مصوبه 
شــدند به گونه اي كه حداقل دســتمزد 
به اندازه نرخ تورم افزايش پيدا كند و فاصله 
آن تا 2.8ميليون تومان با اضافه شــدن 
مزاياي مستمر براي همه كارگران پر شود.

اعمال سياست هاي تعزيراتي و تنبيهي 
اگر ناظر بر يك انحراف موقت در عرضه 
كاالها و خدمات باشد و معطوف به زمان 
بحران هــاي خاص شــايد توجيه پذير 
باشــد، اما وقتي ســطح اين تخلفات 
گسترده تر و ميزان آلودگي واحدهاي 
صنفي به ايــن كج رفتاري ها بيشــتر 
شود، نشان مي دهد كه دست كم اركان 
تصميم گيرنده و سياستگذار در شناخت 
ريشه هاي انحراف دچار خطا شده اند و 
دستگاه هاي مجري اين سياست ها هم 
سال ها بر همان رويه فاقد كارآمد تكيه 

كرده اند.
در ايــن زمينه تنها البته دولت اســت 
كه بايد پاســخگوي وضعيت نبض تند 
قيمت ها در بــازار باشــد و ظاهرا بقيه 
دســتگاه ها و قوا نقــش انتقادكننده و 
حداكثر كمك كننده به دولت به عنوان 
سكاندار اصلي قدرت اجراي حاكميت 
را دارند، اما واقعيت تلخ اين اســت كه 
بســياري از انحراف ها و كج رفتاري ها 
ناشي از تصويب قوانين مزاحم كسب و 
كار سالم مردم، اخالل در بازار و كاهش 
سطح اعتماد بين بازار، مردم و حاكميت 

است.

درس بازار به تصميم سازان
سال هاســت كه بازار به دولت عالمت 
مي دهد كــه راه صحيح نه ســركوب 
قيمت ها و نه تشــديد بازرســي ها كه 
آماده كردن زمينه رقابت سالم و شفاف 
است، اما همواره دولت ها به هنگام وفور 
دالرهاي نفتي اقدام بــه كنترل روند 
قيمت ها از طريــق واردات با دالرهاي 
ارزان كرده انــد كه نتيجــه آن از بين 
رفتن انگيزه توليد رقابتي و تشويق به 
تجارت كااليي بــوده و حلقه هاي بين 
توليد تا مصرف كاالها در نتيجه مداخله 
دولت ها در ســطح عمومي قيمت ها 
با تزريــق كاالهاي خارجــي با اتكاي 
دالرهاي نفتي، تضعيف سطح عرضه 
كاالهــا و خدمات داخلي و از دســت 
رفتن قــدرت خريد مردم و اشــتغال 

بوده است.
تجربه 2دوره تشــديد تحريم ها عليه 
صنعت نفت و نظام بانكي كشور نشان 
مي دهد كه با كاهش سطح درآمدهاي 
ارزي ناشــي از صادرات نفــت و ديگر 
كاالها، سياست مداخله دولت ها در بازار 
با تزريق غيرمستقيم كاالهاي وارداتي 
براي راضي نگه داشتن كوتاه مدت مردم، 
به شكست خورده كه نشانه هايي از اين 
التهاب ها در بازارهايــي چون ارز، طال 
و سكه مشاهده مي شود. پس از مدتي 
هم بخشــي از اين انتظارات تورمي در 
بازارهاي كااليي نمود عيني پيدا كرده و 
سطح عمومي قيمت كاالها و خدمات را 
افزايش مي دهد و انتقادها از دولت، سكه 

رايج مي شود.

افزايش عرضه هاي اوليه از هفته بعد در بورس
 به غير از شستا و بنياد مستضعفان، از وعده هاي بقيه شركت هاي شبه دولتي 
براي عرضه سهام شركت هاي زيرمجموعه شان در بورس فعال خبري نيست

همشهري از افت شديد كيفيت خدمات به مشتريان بانك ها خبر مي دهد
صف نارضايتي در شعب خسته بانك ها

و حتي فرايندهاي گذشــته به صورت آنالين 
درآمده اســت، اما بانك هاي ايران همچنان با 
بانكداري ديجيتال فاصله بسيار دارند و با افتتاح 
حساب ديجيتال، پرداخت ديجيتال و آنالين 
درون شعب بيگانه هستند و به جاي قرار دادن 
يك دستگاه اسكنر براي تصويربرداري از اسناد، 
مشتريان را راهي فروشگاه هاي عرضه كننده 
خدمات تكثير و كپي گرفتن از اسناد و مدارك 
مي كنند و حتي در اكثر بانك ها هيچ شخصي 
مسئوليت راهنمايي اوليه مشتريان را برعهده 
ندارد. سركشي مشــتريان براي پرسيدن يك 
سؤال و مراجعه آنها به رئيس، معاون، صندوقدار 
و ديگــر كاركنان بانك ها نشــان مي دهد كه 
راهنمايي كــردن مشــتريان به ويــژه افراد 
بازنشسته، كم سواد و حتي فاقد اطالع بانكي 
از نظر بانكداران ارزشي ندارد و تنها راه چاره اين 
است كه ساعت ها مشتريان در شعبه بمانند تا 

خدمات به آنها ارائه شود.

وداع بانك ها با ساعت كرونايي
خبر جديد اينكــه طبق اعالم دبير شــوراي 
هماهنگي بانك ها از اول خرداد ماه، دوركاري 
و شــيفت بندي كارمندان بانك هاي دولتي و 
نيمه دولتي لغو مي شود و كارمندان بايد براساس 
ســاعت كار جديد در بانك ها حضور داشــته 
باشند. به گزارش تسنيم، عليرضا قيطاسي، دبير 
شــوراي هماهنگي بانك ها در نامه اي خطاب 
به مديران عامل بانك ها اعالم كرد: پيشــنهاد 
فعاليت شعب بانك ها با حضور دو سوم پرسنل 
به صورت شيفت بندي، چرخشي و دوركاري در 
نشست شوراي هماهنگي بانك ها مطرح و مقرر 
شد از ابتداي خردادماه تمامي كاركنان صنف 
و ســتاد بانك ها در محل خدمت حاضر شوند 
و فقط ســاعت كار كاركنان خانم داراي فرزند 
زير 8ســال و همكاراني كه بيماري زمينه اي 
دارند، روزانه 2ســاعت تقليل يابد. همچنين 
چنانچه در هر اســتان با توجه به شرايط روز، 
ستاد ملي مقابله با كرونا تصميمي درخصوص 
ساعت كاري بانك ها اتخاذ كند، اين تصميم با 
 هماهنگي استاندار اجرايي خواهد شد و ساعت 
كار كاركنان بانك هــا از اول خردادماه99 در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الي 14 و 

روزهاي پنجشنبه 7 الي 13 است.

  پيشنهاد همشهري به بانكداران: شعب آنالين رصد شوند
كرونا درس بزرگي به بانكداران داد كه بايد خود را براي آنالين شــدن آماده كنند، اما كيفيت ضعيف 
خدمات دهي شعب بانك ها نشان داد كه توجه كافي به درس كرونا از سوي بانكداران صورت نمي گيرد. 
همشهري پيشــنهاد مي كند كه به جاي ارزيابي كيفيت خدمات شعب بانك ها با روش هاي ناركارآمد و 
فرماليته نظير قراردادن فرم هاي نظرسنجي يا دستگاه هاي نظرخواهي، فعاليت همه كاركنان شعب بانك ها 
از رئيس شعبه گرفته تا صندوقدار به صورت آنالين و براساس معيارهاي سنجش كيفيت و كميت خدمات 
مبتني بر رضايت مشتريان رصد و ارزيابي شود. ساختار كنوني نظارت بر فعاليت شعب بانك ها پاسخگوي 
نياز مشتريان و انتظار مديران نبوده و درحالي كه در جهان مولفه هاي ارزيابي كيفيت خدمات شعب بانك ها 
و حتي خدمات بانكي برون سپاري شده، در ايران همچنان ساختار نظارت بر شعب در قالب مديريت شعب، 
سرپرستي هاي منطقه اي و يا بازديدهاي حضوري مديران ستاد بانك ها حاكم است؛ ساختاري كه باعث 
شده بسياري از چالش ها و موانع ارائه خدمات مطلوب بانكي به مردم در نتيجه فيلترشدن مشكالت و 
يا مالحظات درون بانكي كمرنگ جلوه داده شده و از چشم مديران عامل بانك ها پنهان بماند. آيا وقت 
رصد آنالين و مستمر كارنامه شعب بانك ها و برون سپاري نظارت بر كيفيت خدمات آنها نرسيده است؟ 
راهكار بانك ها براي قطع روابط ناسالم و آزاردهنده بين برخي كاركنان بانك ها با مشتريان خاص چيست؟
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زهرا رفيعي
خبرنگار

بارش هاي بهاري امســال 
فرصت احيــاي تاالب ها را گردوغبار

فراهــم كرد و باعث شــد 
80درصد كانون هاي گردوغبار كه منشأ 

داخلي و تاالبي دارند غيرفعال شوند.
داده هاي سازمان هواشناسي، سازمان 
فضايي كشــور و معاونــت تاالب هاي 
ســازمان حفاظت محيط زيست نشان 
مي دهد، بخش عمده اي از پهنه سرزمين 
به دليل باران هاي 2 ســال اخير فرصت 
احيا يافته و كانون هاي گردوغبار كه در 10 
سال اخير به طور چشمگير باعث كاهش 
كيفيت هواي ســكونتگاه ها و آسيب به 
زيرساخت ها شده اســت، تا حد زيادي 
كنترل شــود. در اســتان هاي مختلف 
كشور منشا  داخلي و خارجي گردوخاك 
به شــكل متفاوت فعاليت مي كنند. در 
اســتان هاي غربي مانند كردســتان و 
كرمانشاه گردوخاك از كشور عراق وارد 
مي شود. در ساير استان ها ازجمله ايالم 

و خوزستان منشأ گردوخاك به تفكيك 
شهرها متفاوت است. براي مثال در آبادان 
۹0درصد منشــأ گردوخاك خارجي و 
60درصد منشأ گردوخاك در اهواز داخلي 

است.

تاالب هاي فعال
 تاالب هايي كه در بروز گردوغبار با منشأ 
داخلي نقش دارند، بيشتر در نقاط كويري 
و فالت مركزي ايران و جلگه خوزستان 
قرار دارند. تاالب هاي اصلي اين مناطق 
شــامل بختگان، هورالعظيم، گاوخوني، 
جازموريان، حوض سلطان، درياچه نمك 
و هامون هاي سيستان است كه وسعتي 
باالي 60هزار هكتار دارند. تعدادي تاالب 
كوچك تر مانند ميقان و مهارلو نيز وجود 

دارد كه آنها نيز شرايط يكساني دارند. 
بــه گفتــه مســعود باقرزاده كريمي، 
مدير اكوسيســتم هاي تاالبي سازمان 
محيط زيست باران هاي اخير بيشتر در 
مناطق كويري اتفاق افتــاد و در نتيجه 
نه تنها تاالب ها را پرآب كرد كه دشت هاي 
ســيالبي و كويري زيادي نيز »مرطوب« 

شــدند و با حفر چند سانتيمتر مي توان 
در اين نقاط به خاك مرطوب رســيد كه 
اين موضوع در كنترل گردوغبار بسيار 

مؤثر است. 
باقر زاده كريمي مي گويد: بروز كانون هاي 
گردوغبــار با منشــأ ديم زارها، اراضي 
باير و بســتر تاالب ها حاال تا 80درصد 
آبدار و مرطوب هستند. اين اتفاق خوب 
در تاالب هــاي شــادگان و هورالعظيم 
به طور 100درصدي رخ داده است. نقشه 
منشأ داخلي خوزســتان تهيه شده ولي 
اصلي ترين آن اراضي خشــك رها شده 
مراتــع فقير، اراضي بايــر و تاالب هاي 

خشكيده است. 

فعاليت مجدد كانون هاي گردوغبار
باقر زاده كريمي به همشهري مي گويد: 
هم اكنون در اســتان خوزستان وسعت 
منابع داخلي ايجــاد گردوخاك حدود 
1۳0هزار هكتار است. نوع بافت و شرايط 
اقليمي در اين استان به گونه اي است كه 
حتي اگر بارندگي هاي خوبي در آن مناطق 
رخ دهد، تابش مستقيم آفتاب طي چند 

روز مي تواند كانون هاي داخلي گردوغبار 
را دوباره فعال كند.

مدير اكوسيســتم هاي تاالبي سازمان 
حفاظت محيط زيســت مي گويــد: اين 
پديده نه تنهــا در خوزســتان، بلكه 
در كل ايــران به صــورت طبيعي رخ 
مي دهــد. تبخير در برخي اســتان ها 
مانند سيستان وبلوچســتان به مراتب 
بيشتر از خوزستان است. در گذشته هم 
اينچنين بود كه به دليل خشكسالي ها و 
برداشت هاي بي رويه از منابع آبي به جاي 
اينكه يك ماه از ســال تاالب ها خشك 
باشــند، هم اكنون 4 ماه از سال خشك 

مي شوند.
 به گفته او، اكنون خشكي سطح خاك در 
برخي تاالب ها طبيعي اســت و اگر چند 
ســانتي متر خاك را كنار بزنيد خواهيد 
ديد ساختار خاك كماكان مرطوب است. 
درحالي كه كانون هاي گردوغبار زماني 
فعال مي شوند كه پروفيل خاك نيز خشك 
باشد. ضمن آنكه تصاوير ماهواره اي نشان 
از مرطوب بودن بخش عمده كانون هاي 

گردوغبار در داخل كشور دارد.

تاالب ها ريزگردها را مهار كردند
80درصدكانونهايداخليگردوغبارمرتبطباتاالبهابهدليلبارندگيهاي2سالاخيرمهارشدهاند
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1-غذایمريــض-بيماری
كهنــه-روســتایكوچك

دورافتاده
2-فراتــرازجريانطبيعیو

عادیامور-زبانهآتش
3-ســيبآذری-بزرگان-

تحركقلب
4-فهميده-سهگوشــه-در

بيانعلتبهكارمیرود
5-بســياردوستداشتنی-

نوعیخاك-راندنبیادبانه
6-بلندیاندام-غذایظهر-

اسبسياه
7-جاذبــه-طــراح-نوعی

زردآلو
8-برفآذری-دردمفاصل-

مدفنفردوسی
9-خوشــاآنانكه...يارشان
بی-بهشت-چشــمهایدر

بهشت
10-تارمــی-طرزعمل-بله
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1-نادرستوواهی-خروس
صحرايی-منفك

2-گشاده-ورزشیگروهی-
نصيحت

3-پايتختكشوركيپورددر
آفريقا-ظرفآزمايشگاهی-

مركزشهرستانتنگستان
4-هنریسنتیرویفلز-صد

سالسياه-تكرارحرفی
5-مادر-منتشركنندهكتاب-

هيأتوزيران
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خوابيده
8-عبادتكننده-شاخهتازه
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توقف طرح حفاظت جنگل هاي هيركاني
طرحمديريتپايدارجنگلهايهيركانيكهقراربودامسالدر2ميليونهكتارانجامشودبهدليلتعويقدرتخصيصاعتبار

تنهادر300هزارهكتارازوسعتجنگلهااجراييميشود

جنگلهايهيركانــيدرچنددههاخيرفشــار
منابع 
مضاعفيراتحملكردودستخوشتغييراتبسيارطبيعي

شــد.گســترشفعاليتهــايصنعتــي،تداوم
فعاليتهايمعدنكاوي،سدســازيهايمتعــددوبعضابدون
مطالعاتعلميكافي،گسترشوياســازيوحضورپيوستهو
متراكمدامازداليلتخريبجنگلهايشــمالكشــوراست.
تخريبوايجادتغييركاربريمنبعارزشمندهيركانيباقدمت
40ميليونســاله،نتيجهنبودبرنامهحفاظــتازجنگلهاطي
سالهايگذشتهبود.ازسالگذشــتهاماتدوينبرنامهمديريت
پايدارجنگلهايهيركانيكليدخوردتاروندتخريبعرصههاي
جنگليرامتوقفكند.هماكنونيكميليونازوسعت2ميليون
هكتاريجنگلهايهيركانيدارايبرنامهاستكهآنهمصرفا
بهبرنامهبهرهبرداريازجنگلمعطوفاست.امابرنامهمديريت
پايدارجنگلكهسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداريدردستور
كارقراردادهاست،رويكردحفاظتيرادنبالميكند.برايناساس
فعاليتهايمختلفبراســاسمســائلاكولوژيــك،اقتصادي،
اجتماعيباتوجهبهپهنهبنديهايدرنظرگرفتهدنبالميشود
تاكمترينآسيببهجنگلهاي40ميليونسالههيركانيبرسد.

نگراني از اجراي ناقص طرح حفاظت 
رئيسشــورايعاليجنگلبههمشــهريميگويد:بااجراي
طرحمديريتپايدارهــراقداميكهقرارباشــددرمحدوده
رويشــگاههايجنگلياجراشــودوبهجنگلآسيببرساند
ممنوعميشــودوفعاليتهايســازگارباطبيعــتبعداز
بررســيدركارگروههاياســتانيوملياجراييخواهدشد.
فعاليتهايمعدنكاوينيزكهپيشتراجراييشدهاند،بررسيو

آسيبشناسيشدهوبايدتخريبهاياينفعاليتهادرجنگل
كاهشيابد.درصورتلزومنيزازادامهفعاليتهايتخريبيدر
جنگلجلوگيريميشود.كامرانپورمقدمسالجاريرازمان
اجرايطرححفاظتازجنگلهيركاني،اعامكردهاســت،اما
هنوزبودجهموردنيازبرايتكميلمطالعاتطرحازسويدولت
بهســازمانجنگلهاتخصيصنيافتهوهمينموضوعمنجربه

اجرايناقصطرحميشود.

اعتباري كه  نرسيد
بهگفتهمديركلدفترجنگلداريواموربهرهبرداريســازمان
جنگلها،ايناعتبارحدود105ميلياردتوماناســتكهبايدتا

پايانسال98پرداختميشدكههنوزتخصيصنيافتهاست.
محمدعليمعصوميبههمشهريميگويد:»هماكنونمطالعات
نيمهتفصيليدرحالانجاماستوتاتيرماهتكميلميشود.بعداز
آنمطالعاتتفصيليآغازميشودكهتاپايانسالجاريواردفاز
اجراييخواهدشد.امااگراعتبارموردنيازتخصيصدادهنشود،
طرحمديريتپايدارتنهادر200تا300هزارهكتارازجنگلهاي
هيركانياجراميشود.«معصوميبااشارهبهشيوعكروناازاواخر
سالگذشتهوهمزمانيآنباآغازمطالعاتپهنهبندي،بهتاشها
برايحضوردرعرصهجنگلهايهيركانياشــارهكردوگفت:با
وجوداينشرايطولزومفاصلهگذاري،امكانحضورمتراكمنيروها
برايبررســيميدانيعرصهجنگليوجودنداشت.اماباحداقل
نيروهاكارآغازشدتاپروژهزودترواردفازاجراييشود.«سازمان
جنگلهاتاشدارداجرايطرححفاظتازجنگلهيركانيكه
بهثبتجهانينيزرسيدهاســتبهتعويقنيفتدودرچندنقطه
پايلوتباهمكاريادارهكلاســتانهااينطرحاجراييشود.اما
عدماختصاصبودجهموردنيازوعدماجرايكاملطرحدرتمام
عرصه2ميليونهكتاريجنگلهيركاني،روندتخريبوخسارت

بهجنگلهايملتهبهيركانيراتشديدميكند.
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متــن كـامـل در سایت

احداث نخستین پارک آموزش شهروندی در قزوین
سیدمحمد علمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین گفت: نخستین پارک آموزش شهروندی کشور در قزوین تا 
پایان بهار امسال تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. در این 
پارک آموزش های الزم در حوزه پسماند به شهروندان ارائه می شود.
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   بروز بیماری  ویروســی ناشی از مصرف آب، 
میوه و ســبزیجات ناسالم در برخی شهرهای گیالن

گیالن که مسئوالن علوم پزشکی استان آن را 
»گاستروانتریت« عنوان می کنند در چند روز اخیر موجب 
نگرانی گیالنی ها شده است. البته این نگرانی ها با بستری 
شدن همزمان 14 کودک در بیمارســتان شهید بهشتی 
آســتارا و مواردی از ابتالی بزرگســاالن در رشت و دیگر 
شهرهای گیالن و مراجعه شــهروندان به مراکز درمانی دو 
چندان شد. در این باره برخی از ساکنان آستارا عنوان کردند 
طی روزهای اخیر مزه و رنگ آب شرب تغییر کرده و حتی 

بوی فاضالب، بیشتر از همیشه در شهر پیچیده است. 

مردم از کیفیت آب راضی نیستند 
یکی از ساکنان آستارا در این باره گفت: همان زمان که این 
خبر پخش شد، مردم تصور کردند که کرونا کودکان را راهی 
بیمارستان کرده اما پس از مدتی کادر درمان اعالم کرد که 
عالئم این بیماری کرونا نیست و نوعی »آنفلوآنزای معده« 
است. محمد زندی افزود: به گفته کادر درمان آستارا یکی 
از عواملی که منجر به بروز این بیماری می شود آب ناسالم 
است و در چند روز اخیر بسیاری از مردم اینجا از کیفیت آب 
ناراضی بودند. البته خود علوم پزشکی آستارا هم بی کیفیت 
بودن آب شــرب را تایید و در اخبار اعالم کرده اســت. ما 
هزینه های مختلفی برای بهره مندی از آب شرب پرداخت 
می کنیم و نمی دانیم چرا باید باز هم کودکانمان به این قبیل 

بیماری ها دچار شوند؟

آبفا متعهد به رفع مشکالت آب 
برای پیگیری این مساله به سراغ مدیر شرکت آب و فاضالب 
شهری آســتارا رفتیم، هر چند که شــرکت آبفا احتمال 
آلودگی آب و بیماری کودکان این شهرستان به دلیل مصرف 
آب شرب آستار را به شدت تکذیب کرد. علیرضا ملکی نژاد 
گفت: تمام آزمایش های میکروبی برای احراز سالمت آب 
انجام می گیرد و بیماری گوارشی برخی کودکان، ارتباطی 

به آب شرب ندارد و گمانه زنی در این زمینه نادرست است. 
این مســئول تاکیدکرد: برخالف نظر مسئوالن بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن مبنی بر آلوده بودن آب 
شهری، ســالمت این منبع در اولویت آبفاست و از سوی 
عوامل مرتبط استانی و شهرستانی، نظارت الزم بر این امر 
اعمال می شود. آب آستارا پس از طی مراحل ضدعفونی و با 
لحاظ استانداردهای بهداشتی به شبکه توزیع وارد می شود 

و شایعه آلودگی آن صحت ندارد. 
هر چند که در این باره جلساتی با حضور مسئوالت بهداشتی 
دانشگاه و مدیران شــرکت آبفا برگزار شده و اینطور گفته 
می شود که توافقاتی هم مبنی بر رفع مشکالت در آب شرب 
این شهر صورت گرفته است. این مســاله را معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی آستارا هم تایید می کند. سیدحسن 
میری گفت: یکی از مهمترین دالیل تشدید این بیماری در 
آستارا آب آلوده است. به همین دلیل بازدیدهایی از وضعیت 
آب شــرب، میزان ورود فاضالب و کلرزنی آن داشتیم. کلر 
موجود در آب پایین تر از حد اســتاندارد بــود. این نتیجه 

حاصل آزمایشاتی است که بر روی آب انجام شده است.
وی تاکید کرد: مسئوالن آب و فاضالب با حضور در جلسه 

مشترک متعهد به رفع مشکل شده اند. قرار است کیفیت 
و میزان کلری که برای آب این شهرســتان مورد استفاده 
قرار می گیرد، تغییر کند. در برخی مناطق شهرســتان نیز 

فاضالب رها شده و نیازمند آهک پاشی است. 
این مســئول درباره آخرین وضعیت بیماران بســتری در 
آســتارا عنوان کرد: برخی از این کودکان ترخیص شده و 
وضعیت چندان حاد نیســت و تحت کنترل قرار دارد. این 
معضل بیشتر در کودکانی که از نظر ایمنی بدنی ضعیف تر 
هستند دیده می شود و نیاز به درمان و کنترل بیماری شان 

در بیمارستان دارند. 
میری با تاکید بر این که مردم با رعایت اصول بهداشــتی 
می توانند نقش مهمی را در این زمینه و کنترل این بیماری 
گوارشی داشته باشــند، ادامه داد: تخت، نیروی انسانی و 
تجهیزات دارویی برای مقابله با بیماری گاســتروانتریت 
مهیاســت و در صــورت بحرانــی شــدن وضعیــت، از 

شهرستان های همجوار هم کمک خواهیم گرفت.

گاستروانتریت، بیماری فصلی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی گیالن هم در 

گفت وگو با همشهری این بیماری را از نوع بیماری های 
فصلی عنوان می کند. آبتین حیــدرزاده با بیان این که 
گاستروانتریت با عالئم گوارشی همراه است و جز آستارا 
در رشت هم مواردی از ابتال مشاهده شده، عنوان کرد: این 
ویروس انگلی با عالئم التهاب دستگاه گوارشی، اسهال و 
استفراغ شدید همراه است که جز کودکان در بزرگساالن 

هم دیده می شود.
 اما در بزرگساالن به صورت خفیف و در کودکان منجر به 

بستری شدن آنها می شود. 
این مســئول از آغاز عملیات آهک پاشــی در مناطقی که 
مشکل فاضالب داشتند هم خبر داد و گفت: برای مقابله با 
شیوع گاستروانتریت، کلر آب شرب باید افزایش پیدا کند. 
ضرورت دارد مردم قبل از مصرف میوه و سبزیجات به خوبی 
آنها را شست وشو دهند. همچنین شستن مداوم دست ها 
و ضدعفونی سرویس های بهداشــتی هم در جلوگیری از 

بیماری موثر است. 

کنترل اوضاع در آستارا 
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان بندر مرزی آستارا هم از 
تشکیل کمیته واکنش ســریع مقابله با گاستروانتریت در 
این شهرستان خبر داد. دکتر نظام عباسی گفت: به دنبال 
مراجعه تعدادی از همشهریان با عالئم اسهال و استفراغ به 
اورژانس بیمارستان شهید دکتر بهشتی آستارا و مطب های 
بخش خصوصی، جلسه واکنش ســریع مقابله با بیماری با 
حضور معاونین بهداشــتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در شهرســتان آستارا تشــکیل و بررسی، تجزیه و 

تحلیل اپیدومیولوژی انجام شده است. 
وی با تأکید بر این که مردم نگران نباشــند و اوضاع تحت 
کنترل است، عنوان کرد: گاستروانتریت یا آنفلوانزای معده 
نوعی بیماری ویروسی است که اصطالحا آنفلوآنزای معده 
نامیده می شود. در اصل گاستروانتریت ویروسی ارتباطی به 
آنفلوآنزا ندارد. در بیماری آنفلوآنزا سیســتم تنفسی، ریه، 
بینی و گلو تحت تاثیر قرار می گیرد، اما در گاستروانتریت 
ویروســی، معده و روده ها درگیر هســتند. بر این اساس 
ضرورت دارد شــهروندان توصیه های بهداشتی را درباره 

مصرف آب، میوه و سبزیجات رعایت کنند. 

فرشته رضایی
 رشت - خبرنگار

ماجرای بیماری ناشناخته کودکان آستارایی 
کمبود کلر، کاهش کیفیت آب و آلودگی ناشی از وجود فاضالب در برخی مناطق از جمله عوامل شیوع بیماری ویروسی در آستارا و برخی شهرهای گیالن عنوان می شود 

    آدم ها سنجاب ها را از بلوطستان ها کوچاندند. هر روز 
بخشــی از زاگرس را آتــش زدند. صــدای اره برقی گزارش

حیوانات کوچک و بزرگ را از دامنه ها دور کرد. صدای 
بریدن درخت های هزار ساله از دل جنگل های زاگرس که از جنوب 
استان آذربایجان غربی تا خوزستان کشیده شده اند، حاال دیگر برای 
زاگرس نشینان به نوایی غم انگیز و هر روزه تبدیل شده است. در دل 

جنگل های زاگرس روستاهای کوچک بسیاری 
وجود دارد که مردمانش خیری از جنگل نشینی 
ندیده انــد. تخریــب جنگل هــا و از بین رفتن 
درختــان کهنســال و زغــال گیری؛ ســیل، 
آتش سوزی، رانش زمین و بسته شدن راه ها را 
برای این روستانشینان به همراه داشته و زندگی 
و معیشت آنها را با خطرات بســیاری رو به رو 
کرده. در بین استان های قرار گرفته در مجاورت 
زاگرس، روستاهای استان محروم چهارمحال و 
بختیاری آسیب های بیشتری دیده و مردمان 
این روســتاها گاهی از روی ناچاری به شهرها 
کوچ کرده اند تا دیگر بوی چوب سوخته و صدای 

آبراهه ها ترسی به دلشان نیندازد.

آتش در خرمن روستاها
زاگرس صعب العبور اســت و آتش که راه بیفتــد دیگر خودروها 
نمی توانند کمک کنند، گاه باید بیل و شــن کش به دســت با پای 
پیاده یا اســب به دل کوه زد. جنگل این طــور نجات پیدا می کند. 
خبری از بالگرد برای خاموش کردن آتش نیست. در سال هایی که 
تغییرات آب وهوا خود را نشــان می دهد، با گرمای زیاد و رطوبت 
کم، جنگل خشــک به جرقه ای آتش می گیرد. سال های پرباران 

هم برای زاگرس نشانه خوبی نیست. علف های 
یک ساله رشد می کنند و در خرداد خشک شده 
و یک انبار کاه قابل اشتعال می شوند و این آتش 
گاهی به روســتاها نیز ســرایت می کند.  ابوذر 
کیانی نژاد از اهالی روســتای بوگر در اســتان 
چهارمحال و بختیاری می گوید: »بیشــترین 
آسیب آتش سوزی در جنگل ها برای روستاهای 
صعب العبور اســت که امکاناتی ندارند و خود 
اهالی برای خاموش کردن آتش دســت به کار 
می شوند. گاهی هم آتش به مزارع و خرمن های 

گندم و جو می رسد و محصول یک سال کشاورزان را از بین می برد. 
مراتع هــم اغلب گرفتار شــعله های آتش می شــوند، مراتعی که 
مهم ترین سیل گیر برای روستاهاست. ســال گذشته بر اثر آتش 
سوزی لوله های آب در چند روستا خراب شــد و بخشی از باغ ها و 
زمین ها از بین رفت. چند خانه روستایی هم در آتش آسیب دید. به 
جز اینها آلودگی ها و دود حاصل از آتش ســوزی هم مردم را عاجز 

می کند.« 
زغال گیــری شــغل برخــی از مــردم روســتاها و شــهرهای 
چهارمحال وبختیاری است. زغال گیری فقط برای تأمین سوخت 
نیست، بلکه منبع درآمد است و جنبه معیشــتی دارد. درخت ها 
می توانند هزینه یک خانواده را تأمیــن کنند، برای همین بریده و 

تبدیل به زغال می شوند. زغال های درجه یک برای منقل و کباب و 
زغال درجه دو برای قلیان قهوه خانه ها. بخشی از زغال ها هم می رود 

پشت دیوار خانه های روستاییان برای گذران روزهای سرد.
به گفته کیانی نژاد همیشه هم عوامل طبیعی موجب آتش سوزی 
نمی شود و گاهی هم عامل انســانی آتش به پا می کند که دودش 
به چشم اهالی روســتاها می رود: »عده ای از کسانی که کارشان 
زغال گیری است و از شهرها و گاهی از استان های مجاور می آیند، 
چوب ها را در اطراف روستاها آتش می زنند و اگر جنگل را به آتش 
نکشــند، دود حاصل از زغال کردن چوب ها اهالی را آزار می دهد 
و حتی چند مورد خفگی داشــتیم که توانستیم 
نجاتشان دهیم. تعدادی از روستاییان هم زغال ها را 
در خانه ها انبار می کنند که اگر زغال کامل خاموش 
نشده باشد موجب آتش ســوزی می شود.«  جابر 
حسینی که کارش زغال گیری است، یک بار خانه 
و دام هایش را به خاطر انبار کردن زغال از دست 
داده است. او که ساکن همین روستاست می گوید: 
»زغال بی رحم است، خیلی از کسانی که شغلشان 
زغال گیری است یا ماشینشــان سوخته یا خانه 
و زندگی شان را به خاطر آتش ســوزی از دست 
داده اند. خیلی ها هم جنگل را به آتش کشیده اند، 
اما چاره چیست، ما هم مجبوریم برای امرار معاش 

این کار را ادامه دهیم.«  

آبراهه هایی که سیل می شوند
اما فقط آتش نیست که به جان درختان بلوط و جنگل های زاگرس 
افتاده است. گاهی آب اســت که بالی جان درخت ها و روستاییان 
می شود. جنگل نیمه عریان، توان ایستادن در برابر سیل خروشان 
را ندارد و در نهایت آب به خانه ها می زند و در یک لحظه مانند زلزله 

ویرانگر می شود.
روستای گنج از جمله روســتاهایی بود که بر اثر سیالب و سرریز 
کردن سد آسیب دید. جواد کریمی، مدیر مدرسه 
روستای شهریار پالر که تجربه امدادرسانی به اهالی 
روستای گنج را دارد در این باره می گوید: »درختان 
و پوشش گیاهی این قابلیت را دارند که تا حد قابل 
توجهی سرعت آب را کنترل کنند و باعث نفوذ آب 
به سفره های زیرزمینی شوند. اما متاسفانه زمانی 
که درختان از بین می روند و پوشش گیاهی غنای 
خود را از دست می دهد آب باران بدون آنکه جذب 
خاک شــود روی زمین راه افتاده و این آبراهه ها 
در کنار هم ســیل به وجود می آورند. روستاهای 
این منطقه هم در دامنه کوه و پایین تر از جنگل واقع شــده اند و به 
علت قطع درختان و کم شدن تراکم جنگل ها در فصل های پر باران 

گرفتار سیالب می شوند.« 
او اضافه می کند: »چند وقت پیش بر اثر بارندگی ســد گنج ســر 
ریز کرد و خانه های روســتای گنج زیر آب رفت. ما توانســتیم با 
کمک اهالی روستاهای مجاور از شکستن سد و پل روی رودخانه 
جلوگیری کنیم اما اکنون این روستا از سکنه خالی شده و اهالی آن 

به شهرها و روستاهای دیگر مهاجرت کرده اند.« 

روستاهای آسیب دیده از سیل
منطقه ســاطع و توابع بخش منج در محدوده ای کاماًل کوهستانی 

و جنگلی واقع اســت، منطقه ای بکر که جاده ای خاکی تنها مسیر 
دسترسی به آن است. 

طالب حســنی از اهالی روستای ساطع و مســئول انجمن محیط 
زیست لردگان از شبی می گوید که سیل جان 4 نفر را در روستای 
سید محمد از توابع بخش منج گرفت و بسیاری از خانه ها را ویران 
کرد: »روستای سید محمد در شیب کوهپایه واقع شده است. سال 
گذشته در پی قطع درختان جنگل و بارندگی های شدید، سیلی در 
منطقه به راه افتاد که عالوه بر کشته شــدن 4 نفر از اهالی روستا، 
بسیاری از دام ها، خانه ها و زمین های کشاورزی نیز از بین رفت. در 
این حادثه 143 خانوار روستایی متحمل خسارات سنگین شدند 
و به از آن روستای ســید محمد دیگر قابل سکونت نشد. طرح جا 

به جایی آن مطرح شد که البته هنوز به سرانجام نرسیده است.«
حسنی به خاطر مسئولیتی که در انجمن دارد روستاهای زیادی را 
دیده و حوادث زیادی را از سر گذرانده. او اضافه می کند: »به علت 
تخریب جنگل ها، اغلب روستاها بعد از هر بارندگی سیالب را تجربه 
می کنند و خسارت های زیادی می بینند. عالوه بر آن سرعت و شدت 
فرسایش خاک در مناطق جنگلی استان که دچار تخریب و کاهش 
تراکم هستند، بیش از 4 برابر سایر اراضی است و این فرسایش شدید 
خاک، موجب لغزش و رانش زمین و آســیب به خانه ها و راه های 
روستایی می شود. این مسئله در روستای آبیدک شهرستان لردگان 

به وضوح قابل مشاهده است.«
مسئول انجمن محیط زیســت لردگان توضیح می دهد که اهالی 

بعضی از روستاها و دوستداران محیط زیست برای اندکی تغییر و 
اصالح، گاهی در اطراف روستاها درخت می کارند تا شاید کمی از 

نامهربانی به جنگل ها جبران شود.

بلوط ها می میرند
»کســی که بلوط جوان را ببرد در زندگی روی خوش نمی بیند.« 
این را یکی از اهالی روستای آب چنار می گوید. یحیی، پیرمرد 73 
ساله روستا معتقد است دیگر کسی مثل قدیم برای درختان ارزشی 
قائل نیســت و جنگل برای مردم کم ارزش شده است. او می گوید: 
»مردم شهر و عده کمی از روســتاییان به جان جنگل ها افتاده اند 
و شهرنشــین ها یا چوب ها را قاچاق می کنند، یا به کوره های زغال 
می برند و روستاییان از آنها برای مصارف شخصی استفاده می کنند. 
قباًل این روستا در دل جنگل بود اما االن اگر دور تا دور روستا را نگاه 

کنید، دیگر هیچ درختی نمی بینید. تا شعاع چند صد متری آمده اند 
همه درخت ها را بریده و برده اند. برای همین برکت از روستا رفته. 

نتیجه اش هم شده سیل و آتش سوزی و آفت.« 
به گفته یحیی بخشــی از مردم روســتای آب چنــار مانند دیگر 
روستاهای اطراف کوچ کرده و به حاشیه شهرها رفته اند تا کاری برای 
خود دست و پا کنند: »مردم ده بلوط ها را می چیدند، آرد می کردند 
و نان گلک می پختند. باقی بلوط ها هم سهم دام ها می شد. اما چند 
سالی است که بلوط برایشان کمرنگ شده، مثل قدیم همه دامدار 
نیستند که بلوط را بخواهند برای خوراک دام شان و نان بلوط هم سر 
سفره هایشان جایی ندارد. ساختن یک مرغداری، استخر پرورش 
ماهی و باغچه ای کنــار خانه می تواند جای بلوط هــا را بگیرد، اما 
سازمان منابع طبیعی اجازه خیلی از این کارها را در عرصه جنگلی 

نمی دهد، برای همین مردم کوچ می کنند و از روستا می روند.«

آسیب زاگرس نشینان از قطع بلوط ها
قطع درختان بلوط و تخریب جنگل های زاگرس، منجر به آتش سوزی و وقوع سیالب هایی می شود که در نهایت دودش به چشم روستاییان جنگل نشین می رود

فاطمه عباسی 
خبرنگار

بیشترین آسیب آتش سوزی و سیل در جنگل ها برای روستاهای صعب العبور است. / عکس: مهر

   حفاظت از جنگل و روستاها با مشاغل جایگزین
 هومان خاکپور، مدیر آموزش و پژوهش منابــع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از طرح هایــی می گوید که برای حفاظت از جنگل و 
روستاهای مجاور آن در سال های اخیر انجام شده است: » جنگل نشینان به علت سخت گذر بودن محل روستایشان، امکان داشتن گاز طبیعی را 
ندارند و به راحتی نمی توان به این روستاها گازرسانی کرد، به همین دلیل بیشتر این مردم از درختان جنگل برای مصارف خود استفاده می کنند. 
طرح های آبخیزداری که در 3-2 سال اخیر اعتبارات خوبی جذب کرده، توانسته است بخشی از مشکالت  این روستانشینان را برطرف کند.«  او 
اضافه می کند: »البته دولت به تنهایی نمی تواند از تخریب جنگل ها جلوگیری کرده و در روســتاها بازسازی انجام دهد و قطعًا به مشارکت مردم 
نیاز دارد. برای مشارکت مردم هم یکی از مهم ترین گام هایی که باید برداشته شود، به رسمیت شناختن معیشت آنان است. افزایش رفاه اقتصادی 
جنگل نشینان و فراهم آوردن مشاغل جایگزین مانند تولید صنایع دستی و کاشت گیاهان دارویی از راهکارهای حفظ و صیانت از جنگل ها و مراتع 

و همچنین روستاها است.«

عده ای از کســانی که 
کارشــان زغال گیری 
اســت، چوب ها را در 
اطراف روســتاها آتش 
می زنند و اگر جنگل را به 
آتش نکشند، دود حاصل 
از زغال کردن چوب ها 

اهالی را آزار می دهد

جنــگل نیمــه عریان، 
توان ایســتادن در برابر 
 سیل خروشان را ندارد و 
 در نهایــت آب به خانه ها 
می زند و در یك لحظه مانند 

زلزله ویرانگر می شود

نشا کاری در مازندران

وان
ن ج

گارا
برن

ه خ
شگا
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نگاه

جناي آقاي محسن كرمي
 با نهایت تاثر مصیبت وارده را به  شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده ، از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم، علو درجات و براي 

بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت داریم.
همكاران شما در موسسه همشهري



شهرداري تسهيلگر است
طرح خانه هاي كوچك اندازه از اين بابت مطرح شده كه شهرهاي نوساز، 
از منظر تامين خدمات شهري وضعيت خوبي ندارند و سرانه خدماتي 
در اين شهرها از استانداردهاي كشوري هم پايين تر است. شايد جالب 
باشد بدانيم كه تهران تقريبا از نظر تامين فضاي آموزشي بدترين وضعيت را ميان استان ها و شهرهاي كشور دارد. از سوي ديگر 
مشكالت و معضالت حوزه هاي بهداشت و درمان، امنيت و تاسيسات شهري هميشه براي شهرهاي حومه اي مطرح بوده و هست 
و چنين شهرهايي، ساختار اجتماعي مناسبي هم ندارند. نكته ريز ماجرا اين است كه سرپرست هاي خانوار شهرهاي پيراموني 
تعلق خاطر بسيار كمي به محيط و محله خودشان دارند؛ مگر جاهايي كه قدمت بيشتري دارند. در اين ميان در محله هاي پرجمعيت 
و مركزي تهران نيز امكان احداث خانه هاي تازه وجود ندارد چون زميني براي ساخت نيست. وجه ديگر قضيه به آمار خانه هاي 
خالي برمي گردد. طبق آمار سال1395حدود 300هزار واحد مسكن خالي و بدون استفاده با هزينه اي بالغ بر 500هزار ميليارد 
تومان وجود دارد كه يعني توسعه نامتوازن سرمايه و ثروت در شهر. بنابراين براي مهار سوداگري زمين و مسكن و خانه دارشدن 
افراد خاصي مثل زوج هاي جوان و سالمندان بايد به سمت خانه هاي كوچك اندازه رفت. حال در طرحي كه شهرداري ارائه كرده 
اين نهاد تسهيلگر اين راه است و براي خانه هاي كوچك اندازه سقف حداكثر ۲0درصد مساحت زيربنا و ۴0درصد تعداد واحدها را 
درنظر گرفته است؛ يعني اساسا قرار نيست شهرداري بودجه اي براي اين كار اختصاص دهد. طبق ضوابط طرح تفصيلي، امكان 
ساخت واحد 35متري وجود دارد، اما ضوابط سختگيرانه به ويژه در تأمين پاركينگ براي هر واحد و در همه جاي شهر به صورت 
يكسان، براي سازنده ساخت خانه كوچك اندازه صرفه ندارد. مطالعات مشاوران شهرساز نشان مي دهد الگوي كالبدي خانه و 
اندازه و كيفيت فضاي سكونت وابسته به محل كار، رفت وآمد و تأمين شرايط آسايش و آرامش شهروندان هم هست و صرفاً اندازه 
خانه به تنهايي  شرايط آسايش مردم را فراهم نمي كند. ضمن اينكه براي ايجاد امكان استفاده از وام مسكن براي اين واحدها به 

تأييد ساير دستگاه ها نياز است. همچنين بهتر اين است مردم و صاحب نظران در اين باره نظر بدهند.

ث
مك

ادامه از 
صفحه 3

 اخيــرا معــاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران گزارش

از ارســال طرح خانه هاي 
كوچك متراژ )35متري( به وزارت كشور 
خبر داده اســت. در اين بين، همانند هر 
طرحي، طرح ســاخت خانه هاي كوچك 
متراژ با مخالفان و موافقان خاص خود همراه 
است. منتقدان اين طرح، بر اين باور هستند 
كه مجوز ساخت اين واحدها خطر تشديد 
ريزدانگي در تهران را دربردارد. برخي نيز از 
ابعاد اجتماعي به تبعات ساخت اين واحدها 
اشــاره كرده انــد و تغيير ســبك زندگي 
اجتماعي و ترويج ازدواج ســفيد و... را از 
عواقب ساخت مسكن كوچك متراژ درنظر 
مي گيرند. اين در حالي است كه موافقان 
اعتقاد دارند كه با توجه به گراني مسكن و 
نيــاز گروه   هــاي مختلفي ازمــردم نظير 
زوج هاي جوان، سالمندان، دانشجويان و... 
به مســكن، ســاخت واحدهاي كم متراژ 
مي تواند پاسخي مناسب به نياز مسكن اين 
عده باشد و همين امر مي تواند از بسياري 
مشــكالت اجتماعي در آينده جلوگيري 

كند.

واحدهاي كم متــراژ گروه هاي هدف 
خود را دارد

يك  كارشــناس مســكن در گفت وگو با 
همشهري در اين رابطه مي گويد: »اساسا 
باتوجه به وجود گروه هاي مختلفي از جامعه 
نظير دانشجويان، ســالمندان و زوج هاي 
جوان، نياز به احــداث واحدهاي كم متراژ 
وجود دارد و ما نمي توانيم چنين نيازي را 
ناديده بگيريم. پس الزم است كه براي اين 
عده متناسب با نيازشان واحدهاي كوچك 
متراژ بســازيم.« مهدي سلطان محمدي 
تأكيد مي كند: »اصوال براي طيف مذكور 
واحدهاي كوچك متــراژ كفايت مي كند 
و درصورتي كه در ســاخت ايــن واحدها 
مالحظــات مختلف درنظرگرفته شــود، 
ســاخت چنين واحدهايي مي تواند براي 
اين گروه ها بسيار مفيد باشد.« او در پاسخ 
به اين ســؤال كه عده اي بر اين باورند كه 
ســاخت واحدهاي كوچك متراژ ممكن 
است ســبب ترويج يكسري نابهنجارهاي 
اجتماعي يا ترويج ازدواج ســفيد شــود، 
اضافه مي كنــد: »بايد درنظر داشــت كه 

اساســا وقوع هرنابهنجاري اجتماعي در 
واحدهاي بزرگ متراژ نيز امكانپذير است 
و اتفاقا اگر ما نتوانيم بــه نيازهاي موجود 
پاسخ درستي بدهيم، شهروندان به سمت 
زاغه نشــيني و كپرنشــيني و زندگي در 
محله هاي بسياركم برخوردار روي مي آورند 
و اين مكانيزم سبب تشــديد بسياري از 

نابهنجاري هاي اجتماعي خواهد شد.«
اين كارشناس مسكن تأكيد مي كند: »در 
همه جاي دنيا واحدهــاي متراژ كوچك 
براي گروه هاي هدف ســاخته شده است 
و با توسعه جوامع و تغيير سبك زندگي و 
ساختار خانواده ها و گراني مسكن و زمين 

در شــهرهاي بزرگ اساســا نياز به توليد 
واحدهاي مســكوني در تركيب و اشكال 
مختلفي ايجاد مي شود.« سلطان محمدي 
در واكنش به اينكه برخي بــر اين باورند 
كه ســاخت واحدهاي كم متراژ در شأن 
خانواده هــاي ايراني نيســت، مي گويد: 
»مســلما زندگي در ويالهاي بزرگ متراژ 
مشــجر جزو ايده آل هاي هر فردي است 
اما با توجه به شرايط موجود و گراني زمين 
در كالنشهرها و همچنين با توجه به اينكه 
گروه هاي هدف ايــن واحدها خانوارهاي 
كم جمعيت هستند، ازاين رو ساخت اين 
واحدها نمي تواند مشــكل حادي ايجاد 

كند. البته ساخت اين واحدها درصورتي 
مي تواند تهديد باشد كه نسبت به رعايت 
مالحظات معماري و شهرســازي، تامين 
پاركينگ، تامين ســرويس بهداشــتي و 
آشــپزخانه و... در ســاخت ايــن فضاها 
بي توجه باشــيم. اين درحالي اســت كه 
چنانچــه در رعايت ايــن واحدها تمامي 
الزامات شهرسازي و معماري رعايت شود 
و همچنين نسبت به نحوه واگذاري شان 
نظارت كافي صورت گيرد، ســاخت اين 
واحدها نه تنهــا دربردارنده هيچ تهديدي 
نيست، بلكه پاسخي مناسب به گروه هاي 

هدف است.«

ســاخت واحدهاي كم متــراژ ترويج 
ريزدانگي است

امــا در همين زمينــه رقيــه ودايع خيري، 
كارشــناس شــهري و برنامه ريــزي حوزه 
 شهرسازي در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
»براساس استانداردهاي تعريف شده، مسكن 
صرفا يك مكان فيزيكي نيست، بلكه رعايت 
مجموعه اي از استانداردهاي مختلف شامل 
شهرســازي و معماري و سرانه هاي خدمات 
شهري سبب مي شــود كه بتوانيم يك واحد 
مسكوني را مسكن اطالق كنيم. طبق چنين 
اســتانداردي باتوجه به اينكه در ســاخت 
واحدهاي مســكوني امــكان تامين حداقل 
ســرانه ها وجود نــدارد، نمي توانيم واحدها 
كوچك اندازه را مسكن بناميم، بلكه عموما 
اين واحدهــا در زمره يك ســرپناه قرار مي 

گيرند.«
اين كارشــناس شــهري با بيــان اينكه 
ســاخت واحدهاي كوچك متراژ مغاير 
با ســبك زندگي ايراني و اسالمي است، 
تأكيد مي كند: »به نظر مي رسد كه ساختن 
واحدهاي كوچك متراژ ترويج ريزدانگي و 
نيز زمينه ايجاد مشكالت اجتماعي باشد.« 
خيري در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به 
گراني زمين و مســكن در كالنشهرها آيا 
نبايد نسبت به ساخت اين واحدها اقدام 
كنيم، مي گويد: »در ساخت اين واحدها 
امكان تامين حداقل سرانه ها نظير فضاي 
نورگير، ساخت بالكن و... وجود ندارد و با 
توجه به اين محدوديت ها، ساخت اين نوع 
واحدها براي بهره برداران با مشكالت زيادي 
همراه است؛ بنابراين بايد به جاي اينكه در 
كالنشهرها نســبت به ساخت واحدهاي 
كوچك متراژ كه ســبب ترويج ريزدانگي 
مي شــود اقدام كنيم، بهتر است به فكر 
ساخت الگوهاي مناسب ديگري باشيم؛ 
به عنوان مثال ساخت واحدهايي با متراژ 
متوسط در اطراف شهرها كه در ساخت 
آنها حداقل سرانه ها و خدمات عمومي و 
شهرسازي براي شهروندان درنظرگرفته 
شــود، مي تواند الگوي مناسب تري براي 
تامين مسكن افراد باشد. از ديگر سو اگر قرار 
باشد بدون مالحظات اجتماعي، واحدهاي 
كوچك متراژ بســازيم، اين امر مي تواند 
تبعات اجتماعي جبران ناپذيري داشــته 
باشد و با اين رويكرد اگر قرار باشد كه مجوز 
ســاخت اين واحدها درنظرگرفته شود 
حتما بايد مكان يابي اين واحدها به درستي 

صورت بگيرد.«

طرح مسكن هاي كم متراژ و كوچك اندازه از سوي شهرداري تهران به وزارت كشور ارسال شد

تحقق رؤياي خانه دارشدن با آپارتمان هاي كوچك
ترانه شهر

 من به دنبال هويت نيستم، 
من خوِد هويت ام! 

چندي پيش دوســت جواني از من سؤال 
كرد، آيــا هنوز معمــاري ايرانــي داريم؟ 
خيلي به من گران آمد و پاســخي برايش نوشتم كه دوست دارم 
بخش هايي از آن  را در اين ســتون بياورم. نوشتم: »بله معماري 
ايراني داريم. هميشه داشــته ايم... مثل زبان فارسي، مثل هنر و 
ادبيات ايران، مثل تاريخ كهن سرزمين مان، مثل آشپزي ايراني... 
معماري ايراني جلوه گاه و فضاي زندگي اقوام ايراني و ملت ايران بر 

اين پهنه جغرافيايي است. همواره بوده است.« 
در طول اين هــزاران ســال تاريــخ، مرزهاي ســرزميني ما و 
همسايگان مان در تغيير بوده؛ خودمان هم تغيير كرده ايم. انقالب 
صنعتي و پاگذاشتن به دوران مدرن، شتاب تغييرات همه جانبه 
را بيشتر هم كرد. جهان كوچك تر شد و همه جاي آن در دسترس 
همگان قرار گرفت. و اكنون 30سال است كه با انقالب ارتباطات 
و رشد جهان ديجيتال، اين روند جهاني شدن بسيار فراگير شده 
اســت. اما به عنوان روي ديگر سكه جهاني شــدن و ژنريك شدن 
الگوهاي زندگي، در اين جهاني كه طي نيم قرن جمعيتش دوبرابر 
شده، ما هنوز با تنوع زندگي هاي بومي و محلي روبه رو هستيم، كه 
خوشبختانه هنوز وجود دارند و متناسب با آن معماري هم داريم. 
تازه، هر آنچه قبال ساخته شده، هنوز كامال از بين نرفته و اميدمان 

به همين نمونه ها و الگوهاست.

 هر قوم و ملتي ويژگي هاي خــودش را دارد و اگرچه الگوهاي 
زندگي اروپايي از يك قــرن پيش و مصرف گرايــي آمريكايي از 
نيم قرن پيش به همراه زبان انگليسي و كوكاكوال و شلوار جين همه 
دنيا را گرفته، اما هنوز مردم هركجاي دنيا نيازهاي خاص خود را 
نيز دارند. اين ويژگي هاست كه مورد نظر ماست، اين مشخصات 
هدفمان است؛ براي متشــخص ماندن، براي شناخته شدن، براي 
آســايش و خوشــحالي. ژنريك بودن حداقل را به ما مي دهد. ما 
بيشتر مي خواهيم. ما كنار همان نان خالي، كمي سبزي خوردن 
مي گذاريم، تا عطر نعنا و ريحان و رنگ سرخ تربچه ها فرياد بزند 
كه ما اهل اينجاييم. مسكن ســرپناه شايسته ما نيست. ما بيشتر 

مي خواهيم. چيزي خاص خودمان.

 با چنين شرايطي است كه معماري به عنوان عنصر شكل دهنده 
به فضايي كه ما در آن حركت و زندگي مي كنيم، مطرح مي شود. اما 
تمام آنچه به عنوان سرپناه و ساختمان براي رفع نياز ساخته مي شود 
معماري نيست. همانطور كه هر حرفي شــعر نيست، و هر طرح و 
نقاشي اي هنر محسوب نمي شود. معماري هنري است كه بايد رموز 
آن  را آموخت، و آن  را به كار بست. امروزه نمي توان به نظم معماري 
قديم ايراني بسنده كرد. معماري امروزه جهاني شده و همه  چيز را 
بايد آموخت و حرف همه را بايد گوش كرد. بايد تاريخ معماري ايران 
و جهان را خواند و به فنون ساخت وساز آشــنا شد. بايد از طراحي 
شهري و شهرسازي ســر درآورد و مهم تر از همه  چيز اينكه ما بايد 
روابط و خلقيات گروه هاي اجتماعي و مشتريان مان را بشناسيم و 
بر اساس خواسته هاي آنها برايشان طراحي معماري كنيم؛ شهر را، 
محله را، خانه را، مبلمان و هر چيزي كه آنها مي خواهند را. معماري 

يعني كميت ها كافي نيست؛ كيفيت الزم است.

 معماري درونگراي ايراني، با حياط هــاي مركزي و ايوان هاي 
بلند و فضاهاي نيمه باز و نيمه بســته اش، با حوض كاشــي آبي و 
فواره اش، با تمام ويژگي هايي كه بهشت را هدف قرار مي دهد، فقط 
داستان محرميت و مذهب اسالم و پنهان كردن زنان در پستوها 
نيست، كه بخواهيم بگوييم حاال كه مدرن شده ايم، ديگر نيازي به 
آن نوع معماري نيست. در معماري ايراني، صحبت از پرداختن به 
فضاهايي است كه در آنها حريم خصوصي اشخاص رعايت مي شود؛ 
فضاهايي كه با تمهيداتي پيچيده و خالقانه، راحتي و آسايش در 
فضايي دلچسب و امن را براي ساكنان آن فضا به وجود مي آوريد، و 
در اقليمي گرم و خشك و بياباني، زندگي را بدون استفاده از وسايل 
گران برقي و گازي، قابل تحمل مي كنيد. و اين يك هنر است؛ كه 
آســان يادش نمي گيريد، و ايراني اســت، چون براي مردم ما در 
شرايط حاضر اين مرز و بوم، و براي گروه هاي مختلف اجتماعي و 

درآمدي آنها طرحش مي كنيد.

 اصل معماري ايراني بر جدايي گزيني و تفاوت هاي فرهنگي نيز 
نيست. معماري ايراني سرجايش هســت. معمارها خوب تربيت 

نشده و نمي شوند.

 بياييد به دنبال كشف هويت نباشيم. هويت خود ماييم. تفاوت ها 
را بشناسيم، در زندگي مردم و فرهنگ هاي آنها. اما براي بهترين 
اقدام به معماري در عمل، بايد در معماري ايراني بكاويم. اصول آن 
در طول تاريخ شناخته شده است و بر جويندگان پوشيده نيست. 
ايران بدون مردمش كه سنگ و خاك هست. اما همين سرزمين 
اســت كه ايراني را ايراني مي كند و البته كه ايراني هم يك چيز 
ثابت نيست؛ ايراني انسان است؛ انساني كه در طول زمان عقايد و 
نيازهايش تغيير می كند و مي تواند تغيير كند. كه همينطور هم 
شده. اما ما در همه حال مي توانيم از »معماري سنتي ايراني« الگو 

بگيريم به شرطي كه آن  را كشف كنيم و بشناسيم.

 و صد البته كه تقليد از معماري گذشته كار خوبي نيست. مي توان 
از نشانه هاي آشنا، مفاهيم آشنا، عناصر و اصول آن، و البته از مصالح 
آشناي بومي استفاده كرد. هويت اشتباه معني نشده و»اجبار«ي 
در كار نيســت. و البته كه اولويت با معنا و مفهوم است و نه با رفع 

نياز ِصرف و حداقلي!

 شما در طول عمرتان نام تان كه تغيير نمي كند. در يك جايي به 
دنيا آمده ايم و به زمين دوخته شده ايم. شما نام تان تا آخر نسرين 
خواهد بود. و اين نام هويت تان است، زيرا خبر از يك وجود يگانه 
مي دهد. مگر آنكه مثل خيلي ايراني هاي جــوان و برومند ديگر 
تصميم به مهاجرت بگيريد! آن وقت نســرين مي شــود نادين و 

نريمان مي شود نورمن، تا ديگران بتوانند راحت تر تلفظش كنند.

 سبك هاي معماري بومي زمينه گرا را بايد براي هركجاي ايران 
اختراع كرد. اگر سبك معماري اصفهان داريم، بايد براي قزوين و 
شيراز هم سبكي اختراع كرد. اين وظيفه ماست كه بر معماري مان 

بيفزاييم و مهم ترين نكات زمينه ساز آن  را به كار بنديم.

ترانه يلدا
شهرساز

ليال درخشان
خبرنگار

خبرهاي كوتاه

  درختكاري در نوار مرزي 
دامنه جنوبي البرز

در جلسه بررســي مفاد تفاهمنامه بين وزارت 
جهادكشاورزي و شهرداري تهران مقرر شد، با 
هدف جلوگيري از گسترش ساخت و سازهاي 
غير مجاز شــهري، در نوار مرزي دامنه جنوبي 
البرز درختكاري انجام مي شود. به گزارش برنا، 
مســعود منصور، معاون وزير و رئيس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در نشست 
با مجتبي يزدانــي، معاون خدمات شــهري 
شهرداري تهران كه با حضور مديرعامل سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران، شهرداران 
مناطق   ۲۲ و ۱3 و ديگر مديران برگزار شــد، 
اظهار كرد: شــهرداري تهران و منابع  طبيعي 
فصل همكاري مشترك زيادي دارند كه توسعه 
فضاي سبز و  درختكاري ازجمله موارد مهم آن 
اســت. او به تفاهمنامه وزير جهادكشاورزي با 
پيروزحناچي، شهردار تهران اشاره كرد و گفت: 
اين نشســت با هدف اجرايي  شدن تفاهمنامه 
همكاري مشترك در زمينه مديريت پارك هاي 
جنگلي، جنگلكاري و توسعه فضاي سبز برگزار 
 شده است. در اين نشست مقرر شد؛ شهرداري 
تهران در مدت زماني كوتاه طرح هاي مديريت 
پارك هاي جنگلي و طرح توســعه فضاي سبز 
حريم شــهر  تهــران را تدوين و بــه اداره كل 

منابع طبيعي استان تهران ارسال كند. 

  رسيدگي به طرح موضعي بازآفريني 
محور فدائيان اسالم 

كليات طرح موضعي بازآفريني محور فدائيان 
اســالم در محدوده اي به وسعت 53۷ هكتار با 
حضور مسئوالن شهري بررسي شد. به گزارش 
همشهري، در جلسه كارگروه فني كميسيون 
ماده 5شهر تهران با حضور عبدالرضا گلپايگاني، 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
علي نورزاده، مديركل شهرسازي و طرح هاي 
شهري و اعضا و علي اشراقي، رئيس دبيرخانه 
كميسيون ماده 5 شــهر تهران؛ اين طرح كه 
در مناطق ۱۲، ۱5، ۱۶ و ۲0 واقع شــده است 
مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه اشكاالت 
موجود در طرح تفصيلي مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲0 
نيز جمع بندي و مقرر شــد نقشه ها و جداول 
مربوط پس از اصالحات الزم درخصوص مناطق 
۲0 گانه جهت تأييد به جلســه آينده كارگروه 

ارسال شوند.

  عشاير از ۲1 خرداد به مناطق سردسير 
تهران مي روند

مدير امور عشاير استان تهران اعالم كرد: عشاير 
كوچ رو ايــن اســتان از روز ۲۱ خردادماه حق 
اتراق در مناطق ييالقي )سردســير( استان در 
شهرستان هاي شميرانات، فيروزكوه و دماوند را 
دارند. هاتف مميزي به ايرنا گفت: هم اكنون عشاير 
استان تهران در مناطق ميانبند )مابين مسيرهاي 
قشالقي و ييالقي( حضور دارند. هرساله عشاير 
استان از ۱5 خرداد حق حضور در مناطق سردسير 
را داشتند كه امســال با توجه به شيوع ويروس 
كرونا اين كوچ حــدود يك هفته به تعويق افتاد. 
مدير امور عشاير استان تهران با اشاره به بازديد 
ميداني خود با مديران ادارات كل منابع طبيعي و 
محيط زيست از مناطق ييالقي استان ادامه داد: 
پوشــش گياهي اين مناطق از توانمندي خوبي 
برخوردار اســت و با توجه به بارندگي بي سابقه 
امســال، مناطق همچنان پوشيده از برف است. 
عشاير استان تا نيمه شهريورماه به مدت ۱00 روز 
در مناطق ييالقي حضور خواهند داشت و سپس 

كوچ پاييزه خود را آغاز مي كنند.
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زهرا  نژاد بهرام كه عضو كميســيون شهرسازي شورا 
هم هست،  درباره بافت فرسوده 
منطقه ۱۲ گفت: »به رغم اينكه 
كانون سياسي و اقتصادي كشور در اين منطقه حضور 
دارد، يكي از قوه ها در اينجا مستقر است ولي ما در اينجا 
يك مسئله خيلي جدي داريم. از سوي ديگر، ۱4محله 
در منطقه۱۲ داريم كه هركدام از اينها مي توانند قلب 
تهران باشند و كانون شــكل گيري تهران شايد يكي از 
همين محله ها بوده است. اما يكي از جدي ترين مسائل 
اين منطقه بحث فرسودگي است. براساس تحقيقات 
شايد منطقه۱0 نخســتين منطقه فرسوده شهرداري 
تهران باشد اما به لحاظ مساحت منطقه۱۲ نخستين 

منطقه فرسوده تهران است.«
مجيد فراهاني، هم عضو ديگر شــورا بود كه به گزارش 
شوراياري منطقه۱۲ واكنش نشان داد. رئيس كميته 
بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران بر ضرورت ارائه 
فهرست پروژه هاي اجرايي هر محله با اخذ نظر مشورتي 
شــوراياري محله تا خرداد ماه تأكيد كرد و گفت: »اهم 
مشكالت و مسائل محالت منطقه۱۲ با تدبير مؤثر ستاد 
هماهنگي شــوراياري ها در تهيه سند تحويل و تحول 
محالت با همكاري شوراياران شناسايي شده است. با 
رأي اعضاي شوراي شــهر تهران، در تبصره35 بودجه 
سال۱3۹۹ شهرداري تهران مكلف شد از محل اعتبارات 
توســعه محالت نســبت به پيش بيني و برنامه ريزي 

محسن هاشمي به دليل  تنش هاي ايجاد شده در جلسه از تهراني ها عذرخواهي كرد و از رسانه ها 
خواست اختالف نظرات اعضاي شورا را به درگيري سياسي تشبيه نكنند

اتمامحجتباحاشيهسازان

تذكرهاي پيش از دستور اعضاي شوراي شهر در جلسه دويست و پانزده
شهرداري بدهي هاي دولت را به شورا اعالم كند

براساس تبصره۲ ماده۲7 مصوبه برنامه 5ساله سوم، شهرداري تهران موظف بود نسبت به 
شناسايي و حسابرسي بدهي هاي دولت به شهرداري از طريق استفاده از خدمات سازمان 
حسابرسي اقدام و ميزان و نوع بدهي هاي قطعي دولت به شهرداري را حداكثر تا پايان سال 
اول برنامه به شورا اعالم كند. شهرداري همچنين موظف بود تا پايان ارديبهشت هر سال 
ميزان بدهي هاي قطعي دولت به شهرداري تا پايان سال گذشته، ميزان بدهي تسويه شده 
در سال گذشته و برنامه تسويه مطالبات در سال جاري را به صورت عمومي منتشر كند. الزم 
است شهرداري در مورد اجراي اين مســئوليت ها توجه كند. بنابراين، در اين خصوص به 

شهردار تهران تذكر مي دهم.

مرتضي الويري
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران

اعالم جانباختگان كرونا به تفكيك استان ضرورت دارد

توقف اعالم آمار تفكيكي مبتاليان و جانباختگان ناشي از كرونا با توجه به شرايط جمعيتي و سطح 
شيوع بيماري در پايتخت به يكي از دغدغه هاي اصلي اعضاي شوراي شهر تهران تبديل شده و اين 
خواسته قانوني بدون ارائه هيچ دليل و توضيحي به اجرا در نيامده است. از اين رو در راستاي عمل 
به وظايف قانوني شورا بايد مراتب به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم شود. تصميم 
مسئولين امر در ارائه نشدن آمار مربوط به مبتاليان كوويد-19 به صورت استاني، به ويژه براي تهران 
با ويژگي هاي منحصر به فرد اين شهر، به گفته مديران مربوطه استاني و متخصصين اين حوزه، آثار 
زيانباري در شيوع اين بيماري دارد. خواهشمند است آمار مبتاليان قربانيان ويروس كرونا به شكل 

سابق و به صورت تفكيك شده در استان ها و كالنشهرها اعالم شود.

محمدجواد حق شناس
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران

رئيس جمهوري به وزارت كشور تذكر دهد

براساس اصول قانون اساسي، شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي 
تهيه و مستقيم از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند و اين طرح ها بايد در مجلس بررسي شوند. 
همچنين در اصل103 قانون آمده است كه اســتانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات 
كشوري در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. اين در حالي است كه 
همزمان با سالروز تشكيل شوراها با مداخله وزارت كشور در انتخابات هيأت رئيسه شوراي عالي 
استان ها و ارجاع موضوع به حل اختالف، درنهايت رأي به تجديد انتخابات شوراي عالي استان ها 
شد. اين اقدام در جهت تضعيف جايگاه شوراهاست. بنابراين از رئيس جمهوري درخواست داريم، 

نسبت به دخالت وزارت كشور در انتخابات شوراي عالي استان ها به اين وزارتخانه تذكر دهد.

سيدمحمود ميرلوحي
رئيس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران

عبدالرضا گلپايگاني
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران

15-7 درصد رشد ساالنه جمعيت شهرهاي پيراموني تهران
ماجراي ايجاد خانه هاي كوچك اندازه از زماني مطرح شــد 
كه پيروز حناچي، شهردار تهران به رئيس جمهوري درباره 
استفاده از ظرفيت شهرداري ها در بحث مسكن، طرحي را 
ارائه داد. پس از آن، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
و سازمان نوسازي شهر تهران طرحي را براي تامين مسكن 

مناسب براي شهروندان مطرح كردند. 
در ادامه پاي كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
تهران هم به ماجرا باز شد تا بررسي هاي كارشناسي بيشتري 
درباره مسائل مرتبط با آن از منظر اجتماعي، اقتصادي، سنت 
سكونت و مسائل فرهنگي صورت بگيرد. يك بُعد بررسي ها 

هم بر مطالعــه اي پيرامون تجارب كشــورهاي دنيا در اين 
زمينه و تجارب موفقي كه در تهران بوده و تجارب ناموفقي 
كه درخصوص تامين مسكن در كشور طي سال هاي گذشته 
اتفاق افتاده، استوار شــد. در اين ميان، تأكيد كارشناسان 
موافق اجــراي طرح بر اين اســت كه اجراي مســكن هاي 
اجتماعي و كوچك اندازه هم خيلي از حاشيه نشــينان را از 
بدمســكني نجات مي دهد و هم باعث مي شــود تا به رشد 
۱.۲درصدي جمعيت شــهر تهران پاســخ مناســبي داده 
شــود. براي اين منظور بد نيســت كه نگاهي به آمار رشد 

حاشيه نشيني و جمعيت پايتخت كشور بيندازيم.

1.2درصد 
رشد ساالنه جمعيت تهران

15-7درصد 
رشد ساالنه جمعيت شهرهاي پيراموني و اقماري

 ۴۶درصد 
جمعيت تهران، مستأجر هستند.

1.5ميليون نفر 
از ساكنان شهرهاي پيراموني روزانه به تهران سفر مي كنند.

1750000نفر
 جمعيت حاشيه نشين تهران است.

20درصد 
جمعيت تهران حاشيه نشين هستند.

اجراي پروژه هاي كوچك مقياس محلي براساس سند 
توسعه محله و نيازهاي اهالي محله با استفاده از نظرات 
و مشاركت شوراياري محله اقدام كند. بنابراين، انتظار 
شوراياران و ما از شــهرداري عملياتي شدن اين تبصره 
است و اميدوارم اجراي اين تبصره به سرنوشت تهيه سند 

توسعه محالت دچار نشود.«

اخطار نسبت به حذف گياهان بومي
واكنش ســيدآرش حسيني مســالني، رئيس كميته 
محيط زيســت شــوراي شــهر تهران هــم در حوزه 
تخصصي اش بود. او ضمن اينكه از شهرداري خواست 
ريشه كني و حذف گياهان بومي را متوقف كند، گفت: 
»متأسفانه گزارش هاي رسيده از برخي مناطق، حاكي 
از آن است كه پيمانكاران فضاي ســبز مجددا اقدام به 
ريشــه كني و تخريب ذخاير ژنتيك بومي شهر تهران 
كرده اند. بنابراين به شــهرداري تهــران به ويژه حوزه 
فضاي سبز مناطق ۲۲گانه تذكر مي دهم در اسرع وقت 
اجراي كامل مفاد بخشــنامه حفظ و صيانت از گياهان 

بومي را در دستور كار قرار داده و از سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز تهران مي خواهم در فرصت يك ماه گزارش 
كاملي از اقدامات پيشــگيرانه )حقوقي و فني( و نتايج 
ارزيابي عملكرد مناطق ۲۲گانه را به شوراي شهر تهران 

ارسال كند.«

بازنشستگان محلي راهنماي گردشگري شوند
ناهيــد خداكرمي، رئيس كميته ســالمت شــوراي 
اسالمي شهر تهران اما واكنشش به گزارش شوراياري 
منطقه۱۲ را درقالب پيشــنهادي مطرح كرد و گفت 
كه از بازنشستگان محلي ســاكن در منطقه، به عنوان 
راهنماي گردشگري استفاده شود. خداكرمي، خطاب 
به نماينده شــوراياري منطقه۱۲ گفــت: »با توجه به 
بافت فرهنگي تاريخي و به خصــوص موزه هايي كه در 
منطقه۱۲ موجود اســت، آيا برنامــه اي داريد كه افراد 
منتخب محلي در قالب راهنماهاي تور گردشــگري و 
محلي، براي موزه هاي محالت منطقه۱۲ انتخاب شوند؟ 
اين كار ضمن اينكه احساس مفيد بودن به فرد داوطلب 

مي دهد، تاريخ شفاهي محالت را در خاطره ها ماندگار و 
سپس ثبت مي كند. اگر چنين برنامه اي داريد كه چه بهتر 
و در غيراينصورت روي آن مطالعه شود و افراد داوطلب 

به خصوص بازنشستگان به كار گمارده شوند.

بررسي پالك هاي ثبتي و خروج ۲اليحه 
بررســي پرونده پالك هاي ثبتي و تعيين تكليف باغ 
بودن يا نبودن اين پالك ها اما نخستين دستور جلسه 
دويست و پانزدهمين جلسه شوراي شهر تهران بود. 
به اين ترتيب، در جلســه ديروز، شوراي شهر پس از 
بحث و بررســي  پرونده ها، چند پالك ثبتي را با رأي 
اعضا باغ تشخيص داد و چند پالك ديگر هم نتوانست 
آراي شورا براي باغ بودن را جلب كند. ديروز همچنين 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با ارجاع  ۲اليحه 
از سوي شهرداري تهران كه در كميسيون ها بررسي 
نشــده بود مخالفت كردند و اين ۲اليحه كه به گفته 
محسن هاشــمي، رئيس شــورا مكمل اليحه بسته 
محرك اقتصادي شهرداري است، از دستور خارج شد.



  پرسپوليس
  مجموع كل منابع درآمدي عملياتي و غيرعملياتي اين باشگاه 
طي اين 10ســال به ميزان 2.456.080ميليون ريال اســت، 
همچنين منابع خارجي اين باشگاه شامل دريافتي از فيفا به ميزان 
1.400.000دالر، كنفدراسيون آسيا به ميزان 3.666.500دالر و 

ترانسفر بازيكنان به ميزان 30.198ميليون ريال است.
  طي 10رديف سال مالي از 1386/4/1 لغايت 1397/3/31، 
باشگاه پرســپوليس مجموعا 40فقره قرارداد را با شركت هاي 
تبليغاتي و ساير شــركت ها براي دريافت خدمات منعقد كرده 
است. با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شــد كه تقريبا در 
تمامي اين قراردادها، ايرادات و اشكاالت حقوقي و موارد خالف 

مقررات مالي وجود دارد.
  در گزارش هيأت بــه 5فقره اســتقراض از منابع غيربانكي 
شــامل وام قرض الحســنه از صندوق حمايت از پيشكسوتان و 
ورزشــكاران به مبلغ 3.000.000.000ريال، وام قرض الحسنه 
از فدراســيون فوتبــال جمهــوري اســالمي ايران بــه مبلغ 
10.000.000.000ريــال و آقــاي حســين هدايتــي مبلغ 
5.650.000.000ريال، وام قرض الحسنه از فدراسيون فوتبال 
به مبلغ 20.000.000.000ريال و وام قرض الحســنه از آقاي 
تركاشوند به مبلغ 220.000.000ريال و از آقاي شيرازي به مبلغ 

1.500.000.000ريال.
 كل مصارف باشگاه پرســپوليس طي 10سال مالي از 1387 
تــا 1397 مجموعا بــه مبلــغ 2.552.401ميليــون ريال در 

صورتحساب هاي مالي درج شده است.
  هزينه هاي حقوق و دســتمزد از تير ماه1387 لغايت پايان 
خرداد1397 طي 10سال جمعا مبلغ 122.609.00.189ريال 

بوده است.
  كل هزينه حق الزحمه هاي ورزشــي طي دوره رســيدگي 
10سال جمعا مبلغ 1.740.644.581.803ريال بوده است كه 
حدود 68درصد كل هزينه هاي باشگاه و بيشترين مركز هزينه به 
شمار مي آيد و شامل مبالغ پرداختي بابت حق الزحمه كادر فني و 
مربيان داخلي و خارجي و حق الزحمه بازيكنان داخلي و خارجي 

و پاداش هاي پرداختي به مربيان، كادر فني و بازيكنان داخلي و 
خارجي مي شود.

 مشروح موارد قابل اهميت و توجه براي مراجع قضايي و 
اداري در گزارش هيأت تحقيق و تفحص ذكر شده است كه 

اهم عناوين آنها به شرح ذيل است:
  افزايش مبالــغ قرارداد طــي متمم هاي متعــدد )4متمم 
20درصدي( با آقاي عليرضا بيرانوند بدون خاســتگاه منطقي 
و حقوقي و در نهايــت افزايش 130درصدي قرارداد در ســال 
فصــل 98-97 و تبديل قــرارداد 15.180.000.000ريالي به 

35.000.000.000ريالي.
  افزايش مبالغ قرارداد طي قــرارداد متمم با آقاي محمدرضا 
خانزاده بدون خاستگاه منطقي و حقوقی.)به عنوان مثال افزايش 

136درصدي قرارداد در تاريخ1393/4/31 و تبديل قرارداد(
  افزايش هاي قراردادها بدون توجيه منطقي با آقايان محسن 
ربيع خواه، محمد رحمتي، غالمرضا رضايــي، مهدي طارمي، 
محمد عباس زاده، علي عسگري، علي عليپور، مهرداد كفشگري، 
حسين ماهيني، علي مصلح تعليمي، سيامك نعمتي، عليرضا 
نورمحمدي، احمد نوراللهي، هادي نوروزي، محمد نوري، آدام 

همتي و هروه اوساله.
  در ارتباط با قراردادهاي بازيكنان داخلي قابل ذكر اســت كه 
در سال1390 از طرف سازمان ليگ ســقف قرارداد را به ميزان 
350ميليون تومان براي مربيان و بازيكنان ليگ برتر اعالم كردند 

ولي اين سقف هيچ گاه رعايت نشده است.
  از تيرماه1389 لغايت پايان خرداد1397 طي 8ســال جمع 
مبلغ 555.042.605ريــال بابت هزينه هــاي كارمزد صدور 
چك بانكي، هزينه حواله هاي بانكي، ابطال تمبر، خريد ســفته 
 و كارمزد انتقال ارزي از طريق صرافي به شــرح جدول پيوست 
شماره 22ساالنه در حساب هزينه هاي باشگاه منظور شده است.

  طبق اوراق ارائه شده از سوي مســئوالن اين باشگاه و اسناد 
حســابداري در دســترس كل جرائم و هزينه هاي دادرســي 
در دوره مــورد تحقيــق و تفحــص )1396-1387( بالــغ بر 

35.496.056.399ريال بوده است.

   استقالل
  جمع منابع درآمدي طي سنوات 1387 لغايت 1397 به موجب 
اسناد مندرج در سيستم حسابداري و صورت هاي مالي به ميزان 

1.931.696ميليون ريال است.
  درآمد حاصل از تبليغات براي باشگاه استقالل طي 10سال مالي 

1387 تا 1397 مجموعا 1.149.588ميليون ريال بوده است.
  در تمام سنوات عملكرد، اطالعات درآمدها اعم از وجوه حاصله 
ارزي و ريالي از محل قراردادهاي اسپانسري به طور كامل در اسناد و 
صورت هاي مالي باشگاه منعكس نشده و اغلب دريافتي ها به صورت 

تهاتري خارج از سيستم مالي به مصرف رسيده است.
 كل مصارف باشگاه استقالل طي 10سال مالي از 1387 تا 1397 
مجموعا به مبلغ 2.351.336ميليون ريال در صورتحساب هاي 

مالي درج شده است.
 كل هزينه قرارداد منعقده بــا بازيكنان و كادر فني جمعا مبلغ 

1.631.848ميليون ريال است.
مشروح موارد قابل اهميت و توجه براي مراجع قضايي و 
اداري در گزارش هيأت تحقيق و تفحص ذكر شده است كه 

اهم ايرادات به شرح ذيل است: 
 عدم حواله مبلغ قرارداد بــراي يك بازيكن خارجي و در نتيجه 

افزايش هزينه هاي باشگاه از طريق اسپانسر.
  پرداخت مبالغي به بازيكنان خارج از مفاد قراردادها. )مانند هزينه 
اجاره خانه آقاي روزبه چشمي و آقاي مهدي قائدي با پرداخت مبلغ 

مازاد قرارداد به آقاي اميد ابراهيمي(
  پرداخت ارزي به جاي پرداخت ريالي به برخي بازيكنان نظير 

آقاي پژمان منتظری.

  همچنين در گزارش هيأت مفصال به موارد مهم، مبالغ و مفاد 
قرارداد و همچنين موارد خالف توجيهات منطقي با عدم رعايت 
مقررات قانوني با آقاي وينفرد آنتوان شفر سرمربي باشگاه اشاره 

شده است.
    براساس بررســي هاي به عمل آمده، در سال مالي منتهي به 
1396/4/31 از مجموع پاداش هاي پرداخت شده، بالغ بر 2ميليارد 
و 428ميليون ريال پاداش به بازيكنان پرداخت شده كه در مفاد 

قراردادها منظور نشده و در تعهدات باشگاه نيز نبوده است.
  هيأت تحقيق و تفحص در گزارش خود، مجموعا به 20مورد 
از موارد تخلــف و عدم رعايت قوانين و مقررات كه با بررســي 
صورتحساب ها و اسناد باشــگاه كشف كرده، اشاره كرده است. 
براي نمونه اهداي هديه و پــاداش به اعضاي غيرموظف هيأت 
مديره باشگاه خالف ماده134 اصالحيه قانون تجارت و يا مفقود 
شدن اسباب و وسايلي كه براي محل اسكان بازيكنان خارجي 
باشگاه خريداري شده اســت ضمن احتساب هزينه استهالك 

براي اين وسايل درصورتحساب هاي مالي!
  فردي به نام آقاي سيامكي در زمان تصدي آقاي فتح اهلل زاده 
از طريق اسپانسر مبلغ 10ميليارد ريال به حساب باشگاه به عنوان 
كمك واريز مي كند، امــا بعد از آن مدعي مي شــود كه مبلغ 
2ميليارد ريال از وجه واريزي را به عنوان »كمك« پرداخت كرده 
اســت و از طريق آقاي فتح اهلل زاده خواستار استرداد 8 ميليارد 
ريال باقيمانده مي شــود و با طرح شكايت، مرجع قضايي براي 
مبلغ 9 ميليارد ريال حكم صادر مي كنــد كه تاكنون به دليل 
عدم تأمين هزينه دادرســي اقدامي از ســوي باشگاه صورت 

نپذيرفته است.

سرخابيهازيرذرهبين
   گزارش تحقيق و تفحص از استقالل و پرسپوليس روز گذشته در مجلس قرائت

  و با رأي نمايندگان براي پيگيري به قوه قضاييه ارسال شد
گزارش نهايي كميسيون فرهنگي در مورد تحقيق و تفحص از منابع و مصارف نظام مديريت شركت هاي فرهنگي و ورزشي وابسته 
به وزارت ورزش و جوانان در 10سال اخير روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد. پس از قرائت گزارش، تحقيق و تفحص 
براي ارجاع به قوه قضاييه به رأي نمايندگان گذاشته شد كه وكالي ملت با اكثريت آرا آن را به قوه قضاييه ارجاع دادند. در اين 
گزارش مفصل كه روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، نكات جالبي به چشم مي خورد، از ايراد مجلسي ها به افزايش غيرمنطقي 
قرارداد بيرانوند و خانزاده گرفته تا پرداخت ارزي به پژمان منتظري و پرداخت اجاره خانه روزبه چشمي! همين داستان بهانه اي 

شد تا نگاهي به برخي از نكات جالب اين گزارش داشته باشيم. اعداد و ارقام دقيقا براساس اين گزارش در مطلب آمده است.

2 چهارشنبه 31 ارديبهشت 99  شماره 7947 8 3 0 2 3 6 9 3 ورزش
 منزوي استعفايش را تحويل داد
كامران منزوي در نشست روز گذشته هيأت مديره باشگاه استقالل مدارك استعفاي خود را تحويل اعضا داد. منزوي 
در گفت و گو با خبرنگاران اين خبر را تأييد كرده و حتي مدعي شده در جلسات آينده هيأت مديره شركت نخواهد 
كرد. هنوز از داليل استعفاي منزوي جزئياتي رسانه اي نشده است.

بهروز رسايلي| حتي اگر با چشمان بسته هم 
به جدول رده بندي نــگاه كنيد، درخواهيد 
يافت كه هيچ تيمي به اندازه پرســپوليس 
به كســب عنوان قهرماني ليــگ نوزدهم 
نزديك نيست؛ بنابراين تعجبي ندارد كبك 
سرخپوشان بابت از سر گيري مسابقات اين 
فصل خروس بخواند، اما اگر كرونا نتوانست 
بخت پوكر را از پرسپوليس بگيرد، مطمئن 
باشيد »غرور« مي تواند چنين كاري انجام 

بدهد.
واقعيت آن اســت كه مرور اظهارنظرهاي 
اخير بازيكنان و پيشكســوتان پرسپوليس 
نشان مي دهد آنها قهرماني چهارم را قطعي 
تلقي كــرده و برگزاري بقيه مســابقات را 
صرفا در حكم تشــريفات ماجرا به حساب 
مي آورند؛ درحالي كه مطلقا – تكرار مي كنيم، 
مطلقا- چنين معادالتــي در فوتبال وجود 
ندارد. اينكه شــما فاصله امتيازي خوبي با 
تيم هاي تعقيب كننده داريد و اينكه مسابقات 
باقيمانده تــان روي كاغذ ســاده تر از بقيه 
مدعيان است، تحت هيچ شرايطي تضميني 
براي قهرماني نيست؛ چه اينكه اساسا فوتبال 

به كسي ضمانت نمي دهد.
اگر دل تان بخواهد از همين حاال تا صبح فردا 
مي توانيم مثال هايي از غــرور كاذب اهالي 
فوتبال بزنيم كه به شــدت براي شان گران 
تمام شد. يادتان هست استراليايي ها پيش 
از بازي برگشت با ايران، افتتاحيه جام جهاني 
98را با حضور خودشان شبيه سازي كردند؟ 
يادتان هست صمد مرفاوي در ليگ ششم بعد 
از داربي برگشت، گفت: »مهم اين است كه ما 
12امتياز از پرسپوليس جلو هستيم«؟ يادتان 
هست سرمربي الجزيره امارات در واكنش به 
حضور جالل حســيني در بازي برگشت با 
پرســپوليس گفته بود او سوپرمن نيست؟ 
يادتان هست فاش شد بازيكنان پرسپوليس 
سر باخت 3بر 2به اســتقالل منصوريان در 
زمين بازيكنان جــوان حريــف را با الفاظ 

تحقيرآميز خطاب و عصباني مي كردند؟
اصوال يكي از سرگرمي هاي فوتبال »تنبيه 
كردن« اســت. اصال انگار خوشش مي آيد 

پيش بيني ناپذير بــودن آن را دســت كم 
بگيري تا بعد يك ضرب شســت درست و 
حســابي نشــانت بدهد. االن هم احساس 
مي كنيم پرسپوليســي ها ناخواسته دارند 
وارد اين فضا مي شــوند. اصال اينكه شجاع 
خليل زاده مي گويــد: »به چنــگ آوردن 
قهرماني پرسپوليس مثل گرفتن كره  ماه از 
روي زمين اســت« چه معنايي غير از تكبر 
بي حد مي تواند داشته باشد؟ واقعا بازيكنان 
كدام تيم صدرنشين در اروپا اينطور رقبا را 
تحقير و بلكه تهييج مي كننــد؟ بين همه 
پرسپوليسي ها تنها كسي كه حرف از قطعي 
نبودن قهرماني تيم مي زند، فقط خود يحيي 
گل محمدي اســت و تازه روشن نيست او 
عميقا به آنچه مي گويد باور دارد يا در حال 

تعارف كردن است.
در هر صورت بايد به پرسپوليسي ها هشدار 
داد توهمــي كه امــروز وجود آنهــا را دربر 
گرفتــه، مي تواند تاواني ســخت و تاريخي 
داشــته باشــد. هر مســابقه فوتبال، يك 
ماجراي مرموز نود دقيقه اي است و هيچ 2 
مســابقه اي در جهان هرگز شبيه هم نبوده 
اســت. هيچ كس باور نمي كرد استقالل در 
سيرجان به گل گهر ببازد يا پرسپوليس در 
تهران مغلوب نفت مســجد سليمان شود. 
بازي با مســجد ســليمان، يكي از بهترين 
نمايش هاي فوتبالي پرسپوليس بود اما اين 
تيم با وجود 18ضربه داخل چارچوب بازنده 
شد. فوتبال همين است؛ 2 بازي را از دست 
بدهي 6امتياز به فنا رفته و اگر سايه رقيب 
را باالي سرت ببيني، با اضطراب و استرس 
بيشــتري بازي خواهي كرد. پرســپوليس 
هفته نوزدهم فقط 5 امتياز از سپاهان جلو 
بود و ايــن فاصله در هفته بيســت ويكم به 
10امتياز رسيد؛ آيا كســي از حاال مي داند 
هفته بيست وسوم يا چهارم چه خواهد شد؟ 
به نظر مي رسد مهم ترين ماموريت يحيي براي 
اين چند بازي آخر، شكستن غرور بيدادكننده 
پرسپوليسي هاست؛ غروري كه اگر نشكند، 
تيم را خواهد شكســت. اين نكته را گوشه 

ذهن تان داشته باشيد تا بعد...

غرور، خطرناك تر از كرونا
 مأموريت دشوار گل محمدي، رهاندن پرسپوليسي ها

 از توهم قهرماني قطعي است



ارلينگ هالند در بازي با شالكه 2 ركورد زد. اول اينكه 
باعث شد توديبو، مدافع ســابق بارسلونا در ورزشگاه 
خالي به او فحش مادربزرگ بدهد و چون ورزشــگاه 
خالي بود، همه شنيدند. فحشي كه توديبو در ورزشگاه 
خالي داد، مي تواند يك هشــدار باشد؛ هشدار براي 
مسئوالن رســانه اي و تيم ضبط مسابقات فوتبال در 
شرايط كرونايي و بي تماشــاگري. يوفا و فيفا بايد به 
شبكه هاي تلويزيوني دســتور بدهند ميكروفن هاي 
كنار زميــن را قطع كنند. حاال كه صداي تماشــاگر 
نيست و مجبوريم صداي سيانكي و خياباني را تحمل 
كنيم، حداقل صداي ورزشگاه را ببندند تا 90دقيقه 
مجبور نشويم فريادهاي گوشــخراش مربيان كنار 
زمين و فحش هاي بازيكنان به هم و همهمه اعصاب 
خردكني را كه يادآور حمام عمومي اســت بشنويم. 
مربيان كه نمي توانند جلوي خودشــان را بگيرند و 
مدام كنار زمين داد نزنند »برو تــو پاش«، »همين 
خوبه، ماشــاال«، »خاك عالم!«، »آقــاي داور مگه 
كــوري؟!«، »پاااس بده بي خاصيــت!« و... بازيكنان 
هم نمي توانند به هم و مادربزرگ و خانواده يكديگر 
فحش ندهند. آنها حتي نمي توانند قانون جديد درباره 
ممنوعيت تف كردن روي زمين را اجرا كنند. حداقل 

اون ميكروفن را قطع كنيد، سرسام گرفتيم!
ركورد دوم مهاجم نروژي در بازي روز شنبه اين بود 
كه ركورد مســي و رونالدو را براي جوان ترين گلزني 
كه در يك فصل به 41گل زده مي رســد شكست. او 
ايــن 41گل را براي دو تيم ســالزبورگ و دورتموند 
به ثمر رسانده. مسي نخســتين بار كه موفق شد در 
يك فصل 41گل بــراي تيمش به ثمر برســاند، در 
فصل 2010-2009بود و ستاره آرژانتيني آن زمان 
22ساله بود. كريســتيانو رونالدو هم نخستين بار در 
فصــل 2008-2007زماني كه پيراهــن يونايتد را 
به تن مي كرد موفق شــد 41گل براي تيمش بزند. 
رونالدو آن زمان 23ساله بود. ولي حاال ارلينگ هالند 
در 19ســال و 23روزگي موفق شده در يك فصل به 
ركورد 41گل زده دست پيدا كند. گل هاي اين فصل 
هالند هم به اين شرح به ثمر رسيده؛ 16گل در ليگ 
اتريش، 4 گل در جام حذفي اتريش و 8گل در ليگ 
قهرمانان با پيراهن سالزبورگ؛ 10گل در بوندس ليگا، 
يك گل در جام حذفي آلمان و 2گل در ليگ قهرمانان 

براي دورتموند.
  مكزيك، ناتمام

خبري كه هواداران استقالل، ســپاهان و تراكتور و 

همه تيم هاي ليگ غير از پرسپوليس دوست دارند 
بشــنوند؛ ليگ مكزيك به خاطر كرونا تعطيل شد، 
هيچ تيمي هــم به عنوان قهرمــان معرفي نكردند. 
البته فرق آنها با ما اين است كه تيم صدرنشين يعني 
كروز آزول 22امتيازي فقــط يك امتياز با تيم دوم، 
لئون فاصله داشت نه مثل اينجا كه تيم صدرنشين 
10 امتياز با نزديك ترين تعقيب كننده فاصله دارد و 

همه بازي هاي سخت خود را انجام داده.
  دعوا بر سر تعويض

در بازي ماينس با كلن بين سرمربي ماينس با مدير 
ورزشــي تيم حريف – هماني كه در ايــران به آن 
سرپرست مي گفتيم- دعوا شد. آخيم بايرلورزر در 
اين بازي كه 2-2 تمام شــد مي خواست همزمان 3 
بازيكن را تعويض كند كه مدير ورزشي تيم حريف 
قاطي كرد. بــا قانون جديد كه به هــر تيم اجازه 5 
تعويض در يك بازي را مي دهد، بعضي تيم ها نگران 
كشته شدن وقت مسابقه توســط مربيان حريف در 
تعويض هاي متعدد هســتند. نكته اينجاســت كه 
3 تعويــض همزمان وقت كمتــري از 3 تعويض در 
3 مقطع متفــاوت مي برد. البته ايــن 3 تعويض در 

اواخر بازي بود.

  سري آ فعال خبري نيست
دولت ايتاليا و وزارت بهداشــت هر دســتورالعمل 
بهداشــتي را براي آغاز دوباره ليــگ فوتبال اعالم 
مي كنند يك ســري تيم ها كه بنا به داليلي دوست 
يا انگيزه ندارند مســابقات ادامه پيــدا كند، بناي 
مخالفت را مي گذارند. حاال فعال سري آ كه قرار بود از 
13ژوئن از سر گيري شود، منتفي شده تا ببينيم بعدا 
چه تصميمي مي گيرند. ممكن است مسابقات با 2 
روز تأخير آغاز شــود؛ البته اگر تيم هايي كه شانس 
قهرماني يا نزديك به هدف شان مثل سقوط نكردن 
يا كسب سهميه را از دست داده اند، دوباره ناز نكنند؛ 
مثل اينتر كه شــانس قهرماني اش نسبت به يووه و 
التزيو بسيار كم شده و با هر دوي اينها هم بازي دارد.

خرداد ليگ استارت مي خورد
فدراسيون فوتبال زمان دقيق و شرايط برگزاري مسابقات 
فوتبال را مشــخص كرد. پيش از اين ســتاد مبارزه با 
كرونا در ورزش اعالم كرده بود تمرينات و مســابقات 
رشــته هايي كه تماس بدني نزديك ندارند، از خرداد 
آغاز مي شــود؛ تمرينات از اول خرداد و مســابقات از 
22خرداد. تنها تذكر ستاد اين بود كه مسابقات بدون 
تماشــاگر و طبق پروتكل هاي بهداشتي برگزار شود، 
اما حاال فدراسيون فوتبال به طور رسمي دستورالعمل 
و زمان دقيق برگزاري مســابقات را اعالم كرده است. 
سازمان ليگ اين دستورالعمل را به باشگاه ها،  هيأت هاي 
فوتبال و اداره كل ورزش و جوانان در استان ها ابالغ كرده 
است. در زمان انجام تمرين و مسابقه، بايد پروتكل هاي 
بهداشتي و پزشكي رعايت شود. طبق اين دستورالعمل 
باشگاه ها و هيأت ها  و اداره هاي كل موظفند اين موارد را 

رعايت كنند:
1  پيگيري امور مربوط به بازگشايي محل تمرينات و 
ورزشگاه ها توسط هيأت فوتبال استان ها و باشگاه هاي 
ذينفع از اداره كل ورزش و جوانان استان و انجام امور 

مربوط به ضدعفوني كردن آنها
2    فراخوان بازيكنــان و عوامل كادرفني توســط 

باشگاه ها
3   انجام تست هاي اســتاندارد مربوط به تشخيص 
ويروس كرونا براي بازيكنان و عوامل كادر فني و اجرايي 

باشگاه ها طبق دستور ستاد مقابله با كرونا در ورزش
4    تحويل نتايج تســت هاي انجام شــده به ستاد 

فوق الذكر و يا ايفمارك و اخذ مجوزهاي الزم
بند 5 اين دســتورالعمل زمان برگــزاري ليگ  برتر و 

ليگ هاي دسته هاي پايين را مشخص كرده است:
  ليگ برتر

زمان شروع تمرينات: 3خرداد
زمان مسابقه معوقه: 29خرداد

زمان شروع هفتگي مسابقات: 2تير 
  ليگ دسته اول

زمان شروع تمرينات: 5خرداد
زمان مسابقه معوقه: 30خرداد

زمان شروع هفتگي مسابقات: 4تير 
  ليگ دسته دوم

زمان شروع تمرينات: 11خرداد
زمان مسابقه معوقه: 5تير

زمان شروع هفتگي مسابقات: 10تير 
  ليگ دسته سوم

زمان شروع تمرينات: 11خرداد
زمان مسابقه معوقه: 5تير

زمان شروع هفتگي مسابقات: 12تير

گزارش

بايد كي روش را غل و زنجير مي كرديم؟
 به بهانه يك جنگ زرگري در فدراسيون؛ اين آشغال

 زير هيچ فرشي جا نمي شود

رسول بهروش| االن فضا طوري شده كه هر 
روز يك عده آدم مصاحبه مي كنند و در مورد 
عوامل فراري دادن كارلوس كي روش از ايران 
حرف مي زنند. هركسي از هركسي خوشش 
نمي آيد، همان طرف را مقصر كوچ كارلوس 
به شمار مي آورد و خالصه به اين بهانه هرروز 

شاهد يك مشت افشاگري كور و بي مزه در فضاي فوتبال كشور هستيم. 
اين وســط اما يك نكته مهم و كليدي به كلي فراموش شــده؛ اينكه 
كارلوس كي روش رفت، چون بايد مي رفت. بسيار ساده است كه وقتي 
شما پيشنهاد تيم ملي كلمبيا را با 2برابر دستمزد ايران در جيب داري، 
آن را قبول خواهي كرد. اصال كدام عقل سليمي حاضر است پيشنهاد 
يكي از 10تيم برتر رنكينگ فيفا را رد كند و بعد از 8ســال حضور در 
ايران، همچنان اين تجربه كهنه را بيازمايد؟ با اين تفاســير مگر رفتن 

كارلوس از ايران قصور بوده كه برايش دنبال مقصر هستيد؟
يك عده طــوري مغلطه مي كنند كــه انگار اگر تمام مردم كشــور 
موافق كي روش بودند، هيچ نقدي عليه او نوشــته نمي شد و صغير 
و كبير جلوي قدومش خم مي شدند )همانطور كه خيلي ها شدند!( 
او هرگز از ايــران نمي رفت، تا لحظه مرگ در كشــورمان مي ماند و 
البد آخرش هم مي توانستيم جســدش را همين جا موميايي و دفن 
كنيم! يك مربي 8ســال در اين فوتبال كار كرده، نقاط قوتي داشته 
و نقاط ضعفي هم؛ در نهايت دوره اش به پايان رســيده و چون يك 
پيشنهاد خيلي بهتر به دســت آورده، از ايران رفته است. كجاي اين 
داستان عجيب و غريب است كه يك عده هنوز دارند گناه رفتن او را 
گردن هم مي اندازند؟ كارلوس كي روش در مجموع به فوتبال ايران 
خدمت كرد و اين مسئله قابل انكار نيست، اما معايبي هم داشت كه 
قطعا بايد نقد مي شد؛ به عنوان مثال هركس از ديپورت تحقيرآميز 
6بازيكن تيم ملي از اردوي خارجي به خاطر اختالف كي روش با يك 
مربي باشگاهي دفاع كند، در درجه اول حريت و آزادگي خودش را 

نقض كرده است.
در نهايت مربي پرتغالي با همه محاســن و معايبش رفته اســت و اگر 
امروز احســاس مي كنيم دل مان براي او تنگ شده، مهم ترين دليلش 
گندزدن تاريخي فدراسيون در انتخاب جانشين او و قرارداد وحشتناكي 
اســت كه با مارك ويلموتس بسته شــد. بنابراين بهتر است عزيزان 
فدراسيون نشين به اين جنگ زرگري خاتمه بدهند و اينقدر همديگر را 
مقصر رفتن كي روش ندانند. كارلوس به خاطر پيشنهاد خوبي كه داشت 
از ايران رفت، اما شــما بايد لياقت و كفايت كافي را به منظور استخدام 
يك جانشين شايسته براي او مي داشتيد كه متأسفانه نداشتيد. قرارداد 
ويلموتس شاهكار دسته جمعي همه شماست؛ آشغالي كه نمي توانيد 
آن را زير فرش كي روش و يك مشــت جنجال تاريخ  مصرف گذشته 

جارو كنيد!

يادداشت
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 اينتر و رؤياي جذب حكيمي

اينتر مي خواهد در نقل و انتقاالت آينده سرمايه گذاري مهمي به منظور تقويت پست وينگ بك خود انجام دهد. براي سمت راست، اينتر 
به نلسون سمدو عالقه مند است اما جوزپه ماروتا، مدير اجرايي اين باشگاه قيمتي كه بارسلونا روي اين مدافع پرتغالي قرار داده را زياد 

ارزيابي كرده است. اشرف حكيمي نيز گزينه اي ديگر محسوب مي شود كه جذب او براي مديران اينتر يك روياست.

  شكسته شدن 2 ركورد
  وقتي صداي بازيكنان و مربيان در ورزشگاه خالي دردسر درست مي كند

كلوپ مخالف مخالفان
در انگليــس هم عده اي به ســردمداري 
وســتهام با آغاز ليگ برتر مخالفت دارند. 
اين تيم ها كه در نهايت هيچي نمي شوند و 
نه شانس سقوط دارند نه رسيدن به عنواني 
خاص، برايشان بهتر است ليگ تعطيل اعالم 
شود تا آنها هم بتوانند فصلي را كه در آن 
قرار نيست چيزي شوند بپيچانند و حقوق 
و دستمزد بازيكنان ، مربيان و اعضا را هم 
دبه كنند. يورگن كلوپ كه نزديك اســت 
ليورپول را بعد از طلسمي 30ساله قهرمان 
ليگ كند، با اين تحركات مخالف اســت. 

سرمربي آلماني مي گويد: 
» صحبت هايي بود كــه مردم مي خواهند 
اين فصل باطل و لغو شود. اين فكر به ذهن 
مي آيد كه 76درصد فصل برگزار شده، آن 
وقت آنها مي خواهند فصل را پاك كنند؟! 
شخصا اين اتفاق را ناعادالنه مي دانم و بايد 
بگويم خوب شد كه قرار نيست اين اتفاق 
بيفتد. به هر شكلي كه حساب كنيد، اول 
هستيم. در جدول ليگ، جدول بازي هاي 
خانگي و جدول بازي هــاي خارج از خانه 
صدرنشين هستيم. اين دقيقا همان فصل 
اســت كه بايد در آن به عنــوان قهرماني 
برسيم. عده اي مي گويند وقتي مردم دارند 
مي ميرند چه معني دارد فوتبال دنبال شود. 
اما ما هم مثل ساير كسب و كارها بايد بعد 
از دوران قرنطينه خودمــان را براي ادامه 

شغل مان آماده كنيم.«



عزت اهلل ضرغامي، بعد از پايان رياستش بر صداوسيما خيلي تالش 
كرده از خودش چهره اي معتدل و نزديك به عاليق مردم به نمايش 
بگذارد، اما خب كمي سخت اســت كه او در اين مسير موفق شود. 
ضرغامي اخيرا يك دقيقه و 40ثانيه درمورد عادل فردوسي پور حرف 
زده و به تمجيد از ستاره مغضوب صداوسيما پرداخته است. ويدئوي 
اين اظهارات هم با تيترهاي غلوآميزي مثل »پشــت پرده حذف 
فردوسي پور« در خبرگزاري ها و شبكه هاي اجتماعي منعكس شده 
است. آقا ضرغامي البته از عادل تعريف مي كند، اما در همين زمان 
كوتاه، 3بار تذكر مي دهد كه دليل برخورد فعلي با مجري 90 را نمي داند 
و وارد آن قضيه نمي شود؛ چون هر مديري اقتضائات خاص خودش را 
دارد. آقا شما كه مجبوري براي 2خط تعريف اين همه باج بدهي، بهتر 

نيست كال قيد اين سوژه ملتهب را بزني؟ چه كاري است كال؟

چه كاري است آقاي ضرغامي؟

در طول كشمكش ها بر سر ليگ امسال، خيلي از مخالفان پيگيري 
مسابقات به نجابت يورگن كلوپ اشاره مي كردند و مي گفتند او با 
اينكه ليورپول را در آستانه يك قهرماني تاريخي قرار داده، فقط به 
سالمتي مردم فكر مي كند. چند روز گذشته، اما برخي خواهان ابطال 
نتايج اين فصل ليگ انگلستان شدند تا آن روي كلوپ هم باال بيايد. 
سرمربي ليورپول گفته: »قبول داريم سالمتي مردم مهم است، اما 
اين به آن معنا نيســت كه فوتبال اهميتي ندارد. مردم مي گويند 
چگونه مي توانيد وقتي برخي در حال مردن هستند در مورد فوتبال 
صحبت كنيد؟ هيچ كس اين كار را نمي كند، اما ما بايد براي دوران 
بعد از كرونا آماده شويم.« بديهي است باشگاه تراكتور انگلستان هر 
چه سريع تر بايد يك بيانيه عليه كلوپ بدهد و پيشنهاد كند جلوي 

اسم قهرمان اين فصل مسابقات ليگ جزيره، بنويسند سالمتي!

در انتظار بيانيه انگليسي ها

تأخير در پرداخت مطالبات برانكو بدجوري به اين مربي كروات بر 
خورده؛ طوري كه او هر 8 ساعت يك بار يك مصاحبه شديداللحن 
مي كند و بــا قاطعيت مدعي مي شــود هيچ گونــه تخفيفي به 
پرسپوليس نخواهد داد. بنابراين به نظر مي رسد پروفسور اصل و 
فرع پولش را مي خواهد كه البته 5درصد جريمه تأخير و جبران 
هزينه دادرسي هم به آن افزوده خواهد شــد. در اين ميان مدير 
حقوقي پرسپوليس در واكنش به يكي از مصاحبه هاي سريالي 
برانكو گفته: »شــرايط مصالحــه با او بايد ايجاد شــود.« اخوي 
گرانقدر؛ شــرايط مهيا بود، منتها شما دل به كار نداديد. در زمان 
مديرعامل »پرسپوليسي« پيشين، برانكو به دفعات براي مذاكره 
اعالم آمادگي كرد، چندبار جلسه گذاشت و حتي يك مرتبه هزينه 
برپايي جلسه را هم خودش داد، اما افسوس كه مديرعامل وقت 
كارهاي واجب تر ديگري مثل پراندن مربي خارجي بعدي داشت!

شرايط بود، شما نبوديد

نكته بازي
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 بازگشت ابراهيمي به قطر
اميد ابراهيمي فاصله اي تا بازگشت به االهلي قطر ندارد. بازيكني كه قرار بود تا پايان فصل به صورت قرضي براي يوپن بلژيك 
بازي كند، با تعطيلي ليگ اين كشور در آستانه بازگشت به قطر قرار گرفته است. استاد الدوحه روز گذشته خبر از تصميم 
قطعي مسئوالن باشگاه االهلي براي بازگشت ابراهيمي داد و مدعي شد اين بازيكن به زودي راهي تيم سابقش مي شود.

مردي كه زياد مي توانست
مجتبي هاشــمي|  هيچ كس نوجواني و جواني علي دايي را 
نديد. از همان ابتدا كه در فوتبال ايران چهره شد، عاقله مردي 
بود با موهاي پرپشت و سبيل پت وپهن؛ و نخستين سؤالي كه 
مي شد از او پرسيد اين بود كه تا حاال كجا بودي؟! مردي كه 
بعدها كريم انصاري فر را در 17سالگي كشف كرد و به سايپا 
برد، خودش در 17سالگي كاشفي در اطراف خودش نمي ديد 
و سال ها طول كشيد تا راه رسيدن به تيم هاي بزرگ باشگاهي 
را پيدا كند. شــايد اگر قبولي در كنكور باعث مهاجرتش 
به تهران نمي شد، شــهرت فوتبالش در حد همان استقالل 
اردبيل و قهرماني در جام فلق باقي مي ماند. اما توجه ويژه 
دايي به درس و مدرسه باعث شد راه دانشگاه صنعتي شريف 
براي او باز شــود و با حضور در تهران و عضويت در يك تيم 
دسته دومي، باالخره در 21سالگي درهاي باشگاه بانك تجارت 
براي او باز شــود و در اين تيم پاي درس هاي ناصر حجازي 
بنشيند. اما براي آنكه چشم هاي بيشــتري او را ببينند و 
درهاي تيم ملي و پرسپوليس به رويش باز شود، بايد سال هاي 
بيشــتري صبر مي كرد. اين اتفاق عجيبي است كه كسي 
توانايي انجام 149بازي ملي و ثبت 109گل مقابل تيم هاي ملي 
مختلف را داشته باشد اما اين توانايي را تا 24سالگي از همه 
پوشيده نگه دارد. دايي نخستين بازي ملي اش را در حالي 
برگزار كرد كه 23سال و 4ماه و 2روز  داشت. درحالي كه ماه ها 
پيش تر از آن، وقتي با بانك تجارت روبه روي پرسپوليس قرار 
گرفت، خيلي ها به علي پروين –سرمربي همزمان پرسپوليس 
و تيم ملي- توصيه كرده بودند بازي اين مهاجم را به چشم 
خريدار نگاه كند. اما پروين بعد از مسابقه اي كه 3-2 به سود 
پرسپوليس تمام شد، به خبرنگاران گفت: »چيز خاصي از او 
نديدم.« با وجود اين، دايي باالخره خودش را به علي پروين 
تحميل كرد و در نخستين تورنمنتي كه همراه تيم ملي رفت، 
به عنوان آقاي گل و ســتاره بازي ها برگزيده شــد؛ آن هم 
درحالي كه تيم پروين بين 6تيم پنجم شد و كسي چيز خاصي 
از اين تيم نديد! در مسابقات مقدماتي جام جهاني1994 كه در 
دوحه قطر برگزار مي شد، ايران با دروازه باني كه روحيه اش 
را در تهران جا گذاشــته بود، در 5بازي 11گل خورد و پنجم 
شد اما علي دايي كه نخستين تورنمنت جدي اش را تجربه 
مي كرد، 4گل از 8گل تيم ملي را زد و آقاي گل رقابت ها شد. 
بعد از اين مسابقات بود كه دايي به پرسپوليس پيوست تا در 
نخستين سال حضورش در جمع سرخپوشان همراه با فرشاد 
پيوس يكي از مخوف ترين خطــوط حمله تاريخ اين تيم را 
شكل بدهد. پيوس در آخرين سال هاي فوتبالش بود و دايي 
در نخستين سال هاي درخشش در فوتبال ايران؛ اين زوج در 
سال73 مجموعا 34گل زدند و رتبه اول و دوم گلزنان ليگ 
را به خودشان اختصاص دادند. البته رتبه اول نصيب فرشاد 
آقاي گل شد تا علي دايي براي كسب نخستين و تنها آقاي 
گلي اش در رده باشگاهي تا سال1383 و ليگ حرفه اي سوم 
صبر كند. اين هم نكته جالبي است كه دايي در رده ملي بيشتر 

به عنوان آقاي گلي رسيده تا در رده باشگاهي.



پرونده هاي فرعي
پرونده فساد پتروشيمي بسيار گسترده و پيچيده به نظر مي رسد؛ به همين 
جهت، به جز پرونده اصلي، تعدادي پرونده هــاي فرعي نيز پيرامون آن 
تشكيل شده و در حال رسيدگي است. قاضي مسعودي مقام در شهريور 
سال گذشته از ارجاع 2پرونده درباره تخلفات توليدكنندگان و كاركنان 
پتروشيمي درخصوص پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي به شعبه سوم 
دادگاه رسيدگي به جرائم اقتصادي خبر داده بود كه قريب به20متهم اين 

2پرونده به اخالل در نظام توليدي كشور متهم هستند.
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بعد از همــه واكنش ها و 
انتقادهايي كه شــوراي مجلس

نگهبان نســبت به طرح 
اخيــر مجلس دربــاره اصــاح قانون 
انتخابات داشت، علي الريجاني رئيس 
مجلس گفته اســت پيش از اين با نظر 
شوراي نگهبان به يك مدل درباره اصاح 
انتخابات توافق كرده بودند اما يك دفعه 
شوراي نگهبان اصل موضوع را برهم زده 

است.
مجلس يك ماه قبل با طرحي كه برخي 
نمايندگان رد صاحيت شده انتخابات 
اخير به صحــن آوردنــد، بخش هايي 
از قانــون انتخابات را اصــاح كرد، اين 
اصاحات بيشــتر معطوف بــه تأييد 
صاحيت نامزدهــاي انتخابات بود كه 
اين روند را براي شوراي نگهبان سخت 
كرده بود. اين مصوبه بــا انتقاد اعضاي 
شــوراي نگهبان به ويژه آيت اهلل احمد 
جنتي دبير اين شــورا همراه شــد كه 
گفته بود:»درحالي كه ما مدت ها پيش 
از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصاح 
قانون انتخابات فرياد زديــم و مطالبه 
كرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهي 
به اين امر نكرد و حاال و در روز هاي پاياني 
خود تازه به فكر اصاح قانون انتخابات 
آن هم با ايــن كيفيت افتاده اســت«. 
آيت اهلل جنتي گفته بــود: »بنده حتي 
پيــش از انتخابات در مذاكــره اي كه با 
رئيس محترم مجلس داشتم به ايشان 
گفتم كه بايد اصاح قانون انتخابات ناظر 
به سياست هاي كلي انتخابات باشد، اما 
متأسفانه طرح اخير نه تنها هيچ نسبتي با 
سياست هاي كلي انتخابات ندارد بلكه با 
هدف بي خاصيت كردن احراز صاحيت 
داوطلبان طراحي و تصويب شده است«.
اصاح قانون انتخابات در مجلس مطالبه 
شوراي نگهبان هم بوده است و بسا كه 
اعضاي شــوراي نگهبــان مجلس را به 
سســتي در اين زمينه متهم مي كردند. 
چنانچــه آذرماه ســال 98عباســعلي 
كدخدايي، ســخنگوي شوراي نگهبان 
در جمع مديران مسئول رسانه ها گفته 
بود قانون انتخاباتي كه در كشور ما اجرا 
مي شــود، قانون مصوب دهه60 است و 

اصًا جوابگوي دهه90 نيست.
با تمــام اين احــوال، علــي الريجاني 
رئيــس مجلس شــوراي اســامي در 
يك گفت وگــوي تلويزيونــي از توافق 
بين مجلس و شــورا براي اصاح قانون 
انتخابات ســخن گفته ولي گايه كرده 
كه شوراي نگهبان مصوبه مورد توافق را 

رد كرده است.
به گــزارش ســايت خانه ملــت، علي 
الريجاني در پاســخ به ســؤال مجري 
برنامه درباره اصاح قانــون انتخابات و 
اظهارات دبير شــوراي نگهبان درباره 
كم كاري مجلس در اين خصوص توضيح 
داد: براي آيت اهلل جنتي احترام زيادي 
قائلم، ايشان از سابقون انقاب هستند 
و نمي دانم اين مطلــب را گفته اند يا نه 
و  شأن ايشــان اجل از اين است كه در 
جزئيات نظر بدهند امــا تصور مي كنم 
مســئله اين بوده در هر مجلسي درباره 
قانون انتخابات وصله و پينه اي صورت 
مي گرفت و ما در ايــن مجلس گفتيم 
يك بار براساس سياست هاي كلي قانون 
انتخابات بنويسيم كه در اين زمينه يكي 
از دوســتاني كه نماينده مجلس بوده و 
اكنون عضو حقوقدان شــوراي نگهبان 

است، كمك كرد.
وي يادآوري كرد: جلســه اي با حضور 
آقاي كدخدايي، كميســيون مربوطه و 
مركز پژوهش هاي مجلس گذاشتيم و 
هدف را بيان كرديم و مطالعات وسيعي 
روي مجالس مختلف دنيا انجام داديم كه 
چگونه انتخابات خود را برگزار مي كنند 
اما اينكه سياســت هاي كلــي، عادالنه 
بودن، توجه به مسائل ملي و ارتباطات 
مردمي نيز در آن باشــد نياز به ساختار 

قانوني داشت.
رئيس قوه مقننه در ادامه يادآور شــد: 
در نهايت بــه مدل انتخابات تناســبي 
رسيديم؛ به اين معنا كه نقش افراد هم 
در يك شهر كوچك و هم در كل استان 
لحاظ شود مثا در شهر فريمان كانديدا 
بايد 15درصد رأي مردم منطقه را داشته 
باشد اما بايد در كل استان نيز رأي بياورد 

تا جايگاه ملي تر شــود كه انتقاداتي كه 
اكنون مي شــود به اين خاطر است كه 
مي گويند نمايندگان در شهرها به دنبال 

پروژه ها هستند.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه همه بايد 
در انتخابات احســاس مشاركت كنند، 
ابراز داشــت: در انتخابات مجلس دهم 
كه 62درصد پشتيباني رأي داشت يك 
ليست در تهران رأي آورد و ليست بعدي 
با فاصله كمي از آن بود يعني ليست اول 
60درصد و ليســت دوم 40درصد بود 
كه با اين حال ليســت دوم به طور كل 
كنار رفت اما انتخابات تناســبي باعث 
مي شود با يك ســطح پايه اي افراد در 
مجلس حضور پيدا كنند، يعني 60درصد 
كرسي براي ليست اول و 40درصد براي 
ليست دوم مدنظر قرار مي گرفت تا همه 
احساس مشــاركت كنند كه آقايان در 

جلسه تأييد كردند و مطالعات بسياري 
هم شده بود.

الريجاني در ادامه با اشــاره به مكالمه 
تلفني خــود با آيت اهلل جنتــي در اين 
خصوص و تأييد و همراهي كار از سوي 
كدخدايي، عنوان كرد: بر اين اســاس، 
قانون انتخابات بسيار تغيير كرد و 2سال 
كار برد و بعد در مجلس تصويب شــد، 
اما يــك دفعه ديديم شــوراي نگهبان 
اصل تناسبي و اســتاني بودن را برهم 
زده و شــفافيت مالي خواست كه اينجا 
مجلس حق داشــت ناراحت شود البته 
موضوع شفافيت مالي را با اصرار شوراي 
نگهبان تصويب كرديم و نمي دانيم گره 
آن كجاست اما درباره قسمت هاي ديگر، 
مجلس روي نظر خود ماند و نظر شورا 
به كميســيون رفت و از آن تبعيت شد 
و اصل تناسبي را برداشت و در مجلس 

به تصويب رســيد اما باز هم شورا آن را 
قبول نكرد.

پيــش از ايــن عباســعلي كدخدايي، 
سخنگوي شوراي نگهبان درباره داليل 
رد مصوبــه اســتاني شــدن انتخابات 
توضيحاتي داده است. ازجمله اينكه او 
گفته است استاني شدن انتخابات بايد 
به گونه اي باشــد كه ارتباط نمايندگان 
با حوزه هاي انتخابيه كاهش پيدا نكند 
زيرا مي تواند مغاير سياســت هاي كلي 
نظام باشد. يا ديدگاه شــوراي نگهبان 
درباره اين مصوبه اين بود كه اســتاني 
شــدن انتخابات نبايد كاهش مشاركت 
را به همراه داشته باشد يا خدايي ناكرده 
مسائل امنيتي و قوميتي را در بر گيرد. 
اگر اين موارد نباشد شوراي نگهبان نظر 
خاص مثبت يا منفي نسبت به استاني 

شدن انتخابات ندارد.

گزارش

يك ســال از زمان برگــزاري نهمين جلســه دادگاه 
رسيدگي به پرونده پتروشيمي در 10ارديبهشت98 
گذشــته، اما هنوز نه دادگاهي براي ادامه رسيدگي 
برگزار شده و نه حكمي براي متهمان اين پرونده صادر شده است. سرنوشت اين 
پرونده همچنان نامعلوم است و طي چندماه گذشته بازتابي در رسانه ها و كام 

مقامات قضايي نداشته است. 
اســداهلل مســعودي مقام، قاضي اين پرونده پس از اعام ختم نهمين جلسه 
رسيدگي گفت: پاسخ استعامات از بانك مركزي و پتروشيمي در حال دريافت 
است و در جلسه بعد اعام خواهد شد. قاضي مسعودي مقام گفت: در اين فاصله 
متهمان بر اساس اسناد و مدارك به دست آمده احضار مي شوند و جلسه  دادرسي 
بعدي متعاقبا اعام خواهد شد. رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم 
اخالگران و مفسدان اقتصادي طي اظهاراتي در 9شهريور سال گذشته نيز اعام 
كرده بود: »تحقيقات ما در مورد پرونده پتروشيمي كامل است و رأي اين پرونده 
تا پايان شهريور صادر خواهد شد.« با اين حال، هنوز از سرنوشت رسيدگي به اين 
پرونده اطاعي در دست نيست و مشخص نيست صدور حكم متهمان پرونده تا 

چه زماني به طول خواهد انجاميد.

فساد 6/6ميليارد يورويي چه بود؟
15 اسفند 97 پس از برگزاري نخســتين دادگاه رسيدگي به پرونده موسوم به 
پتروشيمي، افكار عمومي ايران با شوك بزرگي مواجه شد؛ اين جلسه از دادگاه، 
پرده برداري از يك فســاد بزرگ در تاريخ ايران بود. اين پرونده از هر نظر داراي 
اهميت بوده و يكي از مهم ترين پرونده هاي قضايي طي ســال هاي اخير است. 
»مشــاركت و معاونت در اخال كان اقتصادي در حوزه پتروشــيمي به مبلغ 
6ميليارد و 656ميليون يورو« اتهامي بود كه به متهمان اين پرونده تفهيم شد. 
اسداهلل مسعودي مقام، قاضي اين پرونده بر اين نكته تأكيد داشت كه اعام اين 
رقم به اين معنا نيست كه تمام آن توسط متهمان تصاحب شده باشد، بلكه بحث 

تصاحب منافع مطرح است. 
به گفته مســعودي مقام، قاضي دادگاه، متهمان پرونده بايد ارز حاصله از مواد 
پتروشيمي را به سيستم اقتصادي كشور تزريق مي كردند تا از اين طريق نياز هاي 
كشور تامين شود، ولي متأسفانه اين افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قيمت ارز 
داخل و ارز وارداتي، در مواردي تحصيل مال نامشروع داشته اند. وي در توضيح 
تخلفات صورت گرفته گفت: آنچه موجب اخال شده عدم  واريز ارز و استفاده از 

اين تفاوت قيمت ها بوده كه در نهايت منجر به منفعت متهمان نيز شده است.

متهمان دانه درشت
عاوه بر حجم كان تخلفات مالي، اين پرونده به جهت متهمان دانه درشت آن 
نيز مورد توجه جدي قرار دارد؛ 14متهم اصلي اين پرونده، به عنوان نخســتين 
حلقه از فساد بزرگ پتروشــيمي، اغلب از مديران شركت بازرگاني پتروشيمي 

هستند:
  رضا حمزه لو؛ مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي

   محسن احمديان؛ بازنشسته پتروشيمي
   عباس صميمي؛ عضو هيأت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي

   مرجان شيخ االسامي
   سيدامين قرشي سروستاني

   عليرضا رحماني
  مصطفي تهراني صفا؛ عضو هيأت مديره شركت بازرگاني پتروشيمي

  سام ساعديان
  معصومه دري؛ مديرعامل شركت بازرگاني دفتر دوبي

  محمدحسين شيرعلي
  سعيد خيري زاده؛ فرزند سيدمراد

  ابوالفضل شمس آبادي
  سيدعليرضا حسيني؛ مديرعامل شركت پتروشيمي شانگهاي 

  علي اشرف رياحي
اغلب اين متهمان داراي حاشيه هاي سياسي بسيار زياد بوده و پاي برخي از آنها 
در ساير پرونده هاي فساد نيز به چشم مي خورد؛ برخي از آنها وابستگي خانوادگي 
به مقامات وقت دولتي داشــته و برخي داراي جايگاه و سابقه فعاليت سياسي، 

قضايي، اطاعاتي و امنيتي بوده اند.
عليرضا زاكاني، نماينده سابق مجلس در مردادماه98 طي نامه اي به سيدابراهيم 
رئيسي، رئيس قوه قضاييه از پشت پرده هاي اين پرونده سخن گفته بود؛ متهمان 
و عواملي كه نامي از آنها در پرونده نيامده اســت. زاكاني نوشته بود كه عوامل 
اصلي و كليدي اين پرونده با تباني و اعمال نفوذ آقايان طبري و جليل سبحاني 
)مديرعامل شركت اسپيك( از كيفرخواســت تنظيمي در شعبه سوم دادگاه 
انقاب از قلم افتاده است. زاكاني، دادستاني سابق تهران را هم متهم كرده بود به 
اينكه »تحت تأثير آقاي طبري به وظايف قانوني خويش عمل نكرده« و پرونده 
مهم اخال اقتصادي را با تأخير 3ماهه به دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي 

ارسال كرده است.
اكبر طبري، معاون اجرايي حوزه رياســت قوه قضاييه در دوره رياست صادق 
آملي الريجاني بر قوه قضاييه بود كه بنا بر اتهامات گسترده مالي و اعمال نفوذ در 
پرونده هاي قضايي از يك سال گذشته تاكنون در بازداشت به سر مي برد؛ چهره 

پرنفوذي كه نامش در بسياري از پرونده هاي قضايي به چشم مي خورد.
»علي نقي خاموشي« يكي ديگر از عواملي است كه نامش در كيفرخواست پرونده 
مطرح نشده است اما زاكاني در نامه اش به رئيسي از او به عنوان يكي از عوامل مؤثر 

در تباني و فساد در اين پرونده نام مي برد.
به گزارش همشهري، از علي نقي خاموشي، چهره متنفذ سياسي و منتسب به 
حزب مؤتلفه با عناويني مانند سلطان پتروشيمي و پدرخوانده پتروشيمي ياد 
مي شــود. او هم اكنون رئيس هيأت مديره شركت ســرمايه گذاري ايران است؛ 
همان شركتي كه سهامدار اصلي شركت بازرگاني پتروشيمي بوده و در فرايند 
واگذاري شركت هاي دولتي )خصوصي سازي ( در سال88، اين شركت را به مبلغ 
100ميليارد تومان خريده است؛ مبلغي كه به اعتقاد كارشناسان بسيار پايين تر 

از قيمت واقعي آن بوده است.
يكي ديگر از متهمان اين پرونده كه زاكاني از آنها نام برده، محمدحسين شيرعلي 
است. به نوشته زاكاني، شيرعلي كه در زمان وقوع جرم از مديران وزارت اطاعات 
بوده، با سوءاستفاده از جايگاه خويش از برخي از مفسدان حمايت كرده و با تباني 

با آنها خود نيز آلوده به فساد بوده و اينك از كشور متواري شده است.

 سرنوشت نامعلوم رسيدگي 
به فساد 6/6ميليارد يورويي

يك سال پس از برگزاري آخرين دادگاه پرونده پتروشيمي 
هنوز حكمي براي متهمان صادر نشده است

دادگاهي در آمريكا يك شركت خدمات آناين و 2تن از مديران ارشد 
آن را به نقض تحريم هاي آمريكا متهم كرد.قضايي

به گزارش ايســنا، براســاس كيفرخواســتي كه در دادگاه فدرال 
مينه سوتا ارائه شد، سيدسجاد شهيديان، وحيد والي و شركت Payment۲۴ به 

مخفي كاري در زمينه فعاليت متقلبانه الكترونيكي متهم شدند.
براساس گفته دادستان ها، شهيديان كه مؤسس 33 ساله اين شركت و مدير اصلي 
است، از انگليس مسترد شده و روز دوشنبه نيز احضار شد. او براساس شواهد دادگاه 

خود را مقصر ندانست.
دادستان ها همچنين درباره والي 33 ساله كه مدير اجرايي ارشد اين شركت است، 
گفتند كه او هنوز بازداشت نشده  و تاش ها براي پيدا كردن اطاعات تماس موثق 

با او، هنوز به جايي نرسيده است.

يك مقام مطلع نظامي با تكذيب ادعاي وزير دفاع رژيم صهيونيستي 
 سياست
درخصوص خروج مستشاران نظامي ايران از سوريه، گفت: هيچ گونه خارجي

تغييري در كميت و كيفيت حضور مستشاري ايران در سوريه ايجاد 
نشده است.

وي در گفت وگو با نورنيوز، حضور ايران در سوريه را به درخواست دولت قانوني اين 
كشور عنوان كرد و اظهار داشت: تا زماني كه دولت سوريه به كمك مستشاري ايران 

نياز داشته باشد، در اين كشور خواهيم ماند.
وي درباره ادعاي نفتالي بنت در سخنراني پايان كارش كه بدون ارائه سند عنوان 
شد، افزود: اين اظهارات مشابه ادعاهاي مستمر رژيم صهيونيستي درخصوص انجام 
عمليات هاي نظامي موفق عليه نيروهاي ايراني در ســوريه و يا حمات سايبري 

موفق به تاسيسات مختلف در ايران است و عاري از واقعيت است.

در ادامه رايزني هاي ايران درخصوص يمن، علي اصغر خاجي، دستيار 
 سياست
ارشــد وزير امور خارجه ايــران در امور ويژه سياســي، با »محمد خارجي

عبدالسام« مذاكره كننده ارشد دولت نجات ملي يمن و سخنگوي 
انصاراهلل به صورت تلفني رايزني و گفت وگو كرد.

به گزارش ايســنا، در اين گفت وگو طرفين آخرين تحوالت سياسي و ميداني در 
يمن را مورد بررســي قرار داده و با اشاره به خطر شــيوع بيماري كرونا در يمن و 
كمبود فراوان امكانات مقابله با آن به دليل استمرار تجاوز نظامي نيروهاي خارجي 
و محاصره ظالمانه اين كشور، تسريع در ارسال كمك هاي انساني و داروهاي مورد 

نياز مردم آن كشور را مورد تأكيد قرار دادند.
ظريف در هفته هاي اخير با دبير كل ســازمان ملل دربــاره اوضاع يمن گفت وگو 

كرده بود.

رايزني دستيار ظريف با سخنگوي انصاراهللتكذيب ادعاي صهيونيست ها درباره سوريهپرونده قضايي در آمريكا به خاطر نقض تحريم ايران 

اصغر صوفي
خبر نگار

 الريجاني: با شوراي نگهبان به مدل انتخاباتي تناسبي رسيديم 
اما يك دفعه ديديم شوراي نگهبان اصل تناسبي و استاني بودن را بر هم زده است

   انتقاد به رد صالحيت هاگاليه هاي رئيس مجلس از شوراي نگهبان
الريجاني در بخشي از اين گفت وگوي 
خود به ماجــراي رد صالحيت بيش از 
75نماينده مجلس در انتخابات اخير 
اشاره كرد و گفت: مقداري از اين بگو و 
مگوها در مورد تأييد صالحيت ها بود، 
ضمن اينكه فكر مي كنم شوراي نگهبان 
فصل الخطاب است و به هر حال بايد نظر 
آنان را پذيرفت ولي اين نقد را هم وارد 
مي دانم كه در بعضي جاها دقيق عمل 
نشد، اگر مجلس راجع به حقوقدانان 
شــوراي نگهبان همين كار را مي كرد 
و مي گفت اشــكاالتي همچون فساد 
دارند آيا اقدام شايســته  و خوبي بود؟ 
مجلس در بررسي حقوقدانان شوراي 
نگهبان با متانت رفتــار كرد، در مورد 
بررسي وزراي دولت نيز همينطور بود؛ 
البته اين موضوعات گذشــته و هر دو 
طرف بايد از اين مسئله عبور كنند زيرا 
مسائل مهم تري در كشور وجود دارد.
رئيس مجلس شوراي اسالمي در ادامه 
با بيان اينكه بگومگوهاي اخير به خاطر 
ردصالحيت ها بوده است، اظهار كرد: در 
اين شرايط بايد به همه وجوه توجه شود؛ 
جايگاه شوراي نگهبان بايد حفظ شده و 
مورد احترام باشد و از اينكه به اين شورا 
اسائه ادب شود دفاع نمي كنم؛ به مجلس 
هم نبايد بي احترامي شود. برخي حرف ها 
درباره مجلس درست نيست؛ مجلس 
پايگاه دمكراسي كشورو جزئي از نظام 
واليي كشور است و كسي كه مي گويد 
واليتمدار است بداند كه واليتمداري 
صرفا اعتقاد به رهبري نيست، بلكه بايد 
حكومت واليي را بپذيرد؛ چنانچه رهبري 
فرمودند مجلس ريل گذار است، پس 
مسير تحقق واليت در كشور، مجلس 

است.



ميشل پيكولي بازيگر پركار سينماي 
فرانســه و دارنده جايزه بهترين بازيگر سينما

جشــنواره فيلم كن و جايــزه خرس 
نقره اي برلين در 94سالگي درگذشت. ميشل پيكولي 
را به عنوان يكي از بزرگان سينماي فرانسه مي شناسند 
كه عالوه بر بازيگري، تهيه كنندگي و كارگرداني نيز 
مي كرد. به گزارش گاردين، عمده شهرت پيكولي اما در 
بازيگري بود. او در فيلم هاي كارگردانان بزرگ اروپايي 
نظير لوييس بونوئل، ژان لوك گدار ، كولد شابرول و 
همچنين در چند فيلم آلفــرد هيچكاك ايفاي نقش 
كرده بود. حضور پنج دهه اي ميشل پيكولي در عرصه 
سينما، سبب شده تا پس از مرگش يك فضاي خالي 

ايجاد شود، گويي چيزي ارزنده از ميان رفته است. 
ظاهر پيكولي هيچ گاه جوان نبود، گويي هميشه بازيگر 
با تجربه اي بوده و هيچ گاه براي وي نقطه شــروعي 
به عنوان يك بازيگر تازه كار و بي تجربه وجود نداشته 
است. پيكولي با بازي در فيلم هاي كارگردانان بزرگي 
نظير لوييس بونوئل، ژان لوك گدار، كلود شــابرول، 
ماركو فرري و كلود ســوته، طي ســال ها بر تجربه و 
پختگي خود در عرصه بازيگري افزود. شايد همين امر 
سبب شده بود تا او چندين بار براي بازي در فيلم هاي 
اين كارگردانان مطرح فرا خوانده شود. او همچنين در 
فيلم هاي كارگردانان بــزرگ و مطرحي چون آلفرد 
هيچكاك، هنــري ژرژر كلوزو، ژاك ريوت، كاســتا 

گاوراس و لويي مال نيز بازي كرده بود. 
پيكولي از آن دســته بازيگراني نبود كه در بزرگي و 
شهرت گم شوند، او حتي در اوج شهرت نيز در نقش 
بازيگر مكمل فيلم هايي كه به فيلمنامه شــان عالقه 
داشت بازي مي كرد. پيكولي بازيگري دو رگه بود. او 
در پاريس از بطن مادري فرانسوي و پدري ايتاليايي به 
دنيا آمد. والدين وي هر دو در عرصه موسيقي فعاليت 
مي  كردند و موسيقيدان بودند. مادرش يك پيانيست 
بود و پدرش نيز در ويولن زدن تبحر داشت. پيكولي نيز 
مانند پدر و مادرش به هنر عالقه داشت، اما نه موسيقي 
بلكه سينما. در 19سالگي او براي نخستين بار فيلمي از 

كريستين ژاك در سال 1945بازي كرد. 

بازيگر گدار 
در دهه 1960، پيكولي خالقانه ترين دوران خود را در 
سينما سپري و در اين دوره در فيلم هاي متنوع زيادي 
بازي كرد. يكي از مشهور ترين فيلم هايي كه وي در آن 
بازي كرده فيلم تحقير)1963( به كارگرداني  گدار و با 
بازي بريجيت باردو بود. ميشــل پيكولي در اين فيلم 
در نقش همسر بريجيت باردو بازي كرده است. او در 
اين فيلم در نقش فيلمنامه نويســي بازي مي كند كه 

درصدد يك معامله كثيف بر سر فيلمنامه خود است. او 
بسيار عالقه دارد فرتيز النگ كارگردان مشهور فيلمي 
براساس فيلمنامه وي بسازد.  ميشل پيكولي در فيلم 
ديلينجر مرده است )1969( به كارگرداني ماركو فرري 
كارگردان مشهور ايتاليايي، در نقش يك طراح صنعتي 
ماهر بازي كرده كه در بعدازظهري آرام و درحالي كه 
شامي براي خود درســت كرده و تلويزيون مي بيند، 

طرح كشتن همسرش را در سر مي پروراند. 
ميشــل پيكولي همچنين در تعداد كمي فيلم هاي 
انگليســي زبان بازي كرده. او در فيلم توپاز)1969(

اثر هيچكاك در نقش يك مأمور مخفي بازي كرد و در 
فيلم آتالنتيك سيتي)1981( به كارگرداني لوئيس 
مال بازي كرد. با اين حال فيلم هاي انگليســي زباني 
كه پيكولي بازي كرد فيلم هاي موفقيت آميزي از آب 
در نيامدند.  پيكولي در 1973يك كمپاني توليد فيلم 
تاسيس كرد. نخستين فيلم اين كمپاني در همين سال 
به كارگرداني كلود فارالدو ساخته شده. ميشل پيكولي 
در اين فيلم در نقش كارگر كارخانه اي بازي مي كند كه 
در آپارتمان محقري با مــادرش زندگي مي كند. اين 
فيلم زندگي روزمره وي را به عنوان يك كارگر كارخانه 
تا پيش از اينكه او عليه شرايط موجود طغيان كند به 

تصوير مي كشد.

مردي كه نقش پاپ را بازي كرد 
او بهترين بازي هاي خود را در سنين 60و 70سالگي 
از خود به نمايش گذاشت. ميشــل پيكولي در سال 
1980در فيلم جهش تاريكي ســاخته ماركو بلوكيو 
بازي كرد كه اين فيلم جايزه بهترين بازيگر جشنواره 
فيلم كن را براي وي به ارمغان آورد. در سال 1982نيز 
به خاطر بازي در فيلم رابطه عجيب به كارگرداني پير 
گرانيه دفر، جايزه خرس نقــره اي برلين به وي اعطا 
شد. او در فيلم ميلو در  ماه مه اثر لوئيس مال در سال 
1990در نقش مردي در بردارنده تمام آن چيزهايي 
كه در كشورش ارزش تلقي مي شد بازي كرد؛ مردي 
كه جاه طلب نيست و عاشق طبيعت است. او دقيقا در 
نقش متضاد اعضاي خانواده آزمندش در اين فيلم بازي 
كرد. او در فيلم مزاحم زيبا)1991( ساخته ژاك ريوت 
در نقش يك نقاش بــازي مي كند كه تالش دارد يك 
نقاشي غيرمتعارفي را روي بوم ترسيم كند. در فيلم 
من به خانه مي روم)2001( ساخته مانوئل دي اوليويرا 
نيز در نقش بازيگري ظاهر شــده كه درصدد است با 
مسائل مرتبط با پيري كنار بيايد اما هيچ گاه اصول خود 
را زير پا نگذارد. او در فيلم ما يك پاپ داريم)2001( 
در نقش كاردينال ساده و محافظه كاري بازي مي كند 
كه وقتي به او خبر مي دهند به عنوان پاپ انتخاب شده، 
سراسيمه مي شــود.  او براي كارگرداني فيلم ساحل 
زيبا)2001(، جايزه منتقدان در جشنواره فيلم ونيز 

را دريافت كرد.

مرگ ميشل پيكولي، نمادي براي پايان يك دوره از 
سينماي روشنفكري اروپاست

ستارهكهنهكار

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

محمدناصر احدي
روزنامه نگار
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كروناي لعنتي دايره واژگان سينمايي را 
هم شخم زده است. بعد از روي كار آمدن سينما

مجدد ســينما درايوين و تالش براي 
جايگزيني اصطالح سينما ماشين و درحالي كه هنوز 
سالن هاي ســينما خمار حضور تماشاگران هستند، 
اوضاع و احوال لغات ســينمايي با مهماني يك كلمه 

جديد دستخوش تغيير شده است.
اول به خاطر بسپاريد سامانه ملي فروش اينترنتي بليت 

و بعد با خود بگوييد »سمفا«.
قرار است سيستم بليت فروشي ســينماها در كشور 
يكپارچه شود و البته اميد مي رود با اين ترفند دعواي 
هميشگي بر سر آمار نامعلوم تعداد بليت فروخته شده 
و البته جمعيت دقيق تماشــاگران يك فيلم به پايان 

برسد. از سوي ديگر اين سامانه قرار است چرخش مالي 
سرمايه حاصل از فروش فيلم ها را به طور شفاف براي 
بهره مندي سينمادار و تهيه كننده، در معرض ديد و 

دسترس قرار دهد.
البته همين ماموريت نهفته در دل سمفا خود حكايت از 
جدي بودن اختالف ها ميان سالن دارها و سرمايه دارها 
دارد اما فارغ از همه اين مسائل، آنچه سمفا و آغاز به 
كارش از عيد فطر را در هاله اي از دلواپسي محو مي كند 
به نحوه پشتيباني و زيرساخت هاي اين سامانه مرتبط 
است. نبايد زود قضاوت كرد اما كافي است تنها در ذهن 
خود به ياد آوريم كه ســازمان سينمايي براي فروش 
بليت هاي بخش مردمي جشنواره فيلم فجر هميشه 

با يك درگاه اينترنتي سراسر ايراد مواجه بوده است.
حاال سمفا قرار اســت همه بليت هاي اين سينماي 
مردمي و البته مشتاق به ســينما رفتن بعد از پايان 

قرنطينه ها را عرضه كند...

جواني بدون جواني
مروري بر برترين فيلم هاي ميشل پيكولي از همكاري با 

لوئيس بونوئل تا آلن رنه

ميشــل پيكولي كه روز 
23ارديبهشت امسال در فيلم

94سالگي درگذشت، با 
بيش از 170فيلم در كارنامه  اش، يكي از 
بهترين و همه فن حريف ترين بازيگران 
سينما بود. او كه در اوان جواني موهايش 
شــروع به ريختن كرد و هرگز سيماي 
جوان پسندي شبيه آلن دلون يا ژان پل 
بلموندو نداشت، در نقش هنرمند يا آدم 
معمولي، قاتل يا پاپ، از سبكي منعطف 
اما حضوري منحصربه فرد برخوردار بود. 
وي پس از آغاز فعاليت سينمايي اش در 
اواسط دهه50، با برخي از بزرگ ترين 
كارگردانان سينما چندين بار همكاري 

كرد. 
مسير حركت او در سينما مبين اعتقاد 
راســخش به همكاري با كارگردانان 
مولف اســت كه در حرفه بســياري از 
بازيگران بزرگ فرانســوي امري رايج 
است و تمايل به ايفاي نقش هاي اصلي 
يا مكمل را با كارگردانان تثبيت شده يا 
تازه وارد نشان مي دهد. در اين نوشتار 
كه تلخيصي از سايت بي اف آي و به  قلم 
كريگ ويليامز است، 10نقش آفريني 
مهم ايــن بازيگــر برجســته را مرور 

كرده ايم.

بل دو ژور )1967(
كارگردان: لوئيس بونوئل

پيكولي در چندين فيلم لوئيس بونوئل 
- كارگــردان مولف اســپانيايي - كه در 
همكاري با ژان كلود كرير - رمان نويس 
و فيلمنامه نويس فرانسوي - ساخته شد، 
بازي كرد. پيكولي كه به يك اندازه در به 
تصوير كشيدن شــخصيت هاي معصوم 
و عاصي تبحر داشــت، براي ايفاي نقش 
در هجويه هاي  زندگي بورژوايي مناسب 
بود. در بل دو ژور، ِهنري )با بازي پيكولي( 
واســطه تمايالت گناهكارانه ســورين 
)با بــازي كاترين دونو( اســت؛ پيوندي 
ميان تنگناي واقعيت بــا آزادي خيال. 
در ســال2006، پيكولي در دنباله اي بر 
اين فيلم با نــام »Belle Toujours« به 
كارگرداني مانوئل دي اوليويرا - كاگردان 

شهير پرتغالي - اين نقش را تكرار كرد.

توپاز )1969(
كارگردان: آلفرد هيچكاك

پيكولي در اين فيلم نقــش رئيس يك 
گروه جاسوسي اتحاد جماهير شوروي را 
كه در طول جنگ سرد در فرانسه فعاليت 
مي كند بازي مي كند. پيكولي اضطراب 
اين دوران را در اجرايي خشمگين توأم با 
پارانويا بازتاب مي دهد. تقدير شخصيتي 
كه او نقشــش را ايفا مي كند، در تدوين 
آمريكايي فيلم تيره تر است؛ براي تطابق 

بيشتر با روح آن دوران و البته هماهنگي 
با سرشت اجراي او.

عروسي در خون )1973(
كارگردان: كلود شابرول

مرزهاي مبهم ميان اميال خشونت آميز 
و جنســي موضوعي مكرر در آثار كلود 
شابرول است. عروسي در خون كه درست 
در اواسط دوران طاليي كارگردان ساخته 
شده، پيكولي را به عنوان سياستمداري 
محلي در رابطه اي پرشور با همسر شهردار 
محلي تصوير مي كند. همچون بسياري از 
تريلرهاي شابرول، ارزش هاي بورژوازي 
زوج اصلي فيلم چيزي بيــش از اموري 
ظاهري نيستند كه بر خواسته هاي اصلي 
ســرپوش مي گذارند و پيكولي نمايانگر 
تجسم كامل اين دوگانگي بنيادين است.

ونسان، فرانسوا، پل و ديگران )1974(
كارگردان: كلود سوته

ممكن اســت اينگونه تصور شــود كه 
ونسان، فرانسوا، پل و ديگران بازگشتي 
به »سينماي كيفيت« است كه از سوي 
نويسندگان كايه دو سينما تحقير مي شد، 
اما ايــن اثري شــگفت آور از كارگرداني 
دست كم گرفته شده است. فيلم گروهي 
از دوستان را كه در بحران هاي ميانسالي از 
يكديگر حمايت مي كنند دنبال مي كند. 
ســوته معموال از پيكولي در فيلم هايش 
استفاده مي كرد و از انعطاف و وقار او براي 

كاوش در موضوع فيلمش بهره مي برد.

شور )1982(
كارگردان: ژان لوك گدار

هرچند مشــهورترين حضور پيكولي در 
فيلمي از گــدار به »تحقيــر« )1963( 

بازمي گردد، اما نمايش وي در شور مسلما 
قانع كننده تر است. شور در دوراني ساخته 
شــده كه روايت هاي گدار به قطعاتي در 
خدمت تز مسلط بدل شده است. پيكولي 
در اين فيلم حضوري تهديد كننده دارد و 
اجراي او از اين نقش همچون قطعه سنگي 

در درياي سرگشتگي است.

خون ناپاك )1986(
كارگردان: لئو كاراكس 

ايــن دومين فيلــم كاراكس جهشــي 
خارق العــاده در كارنامه وي محســوب 
مي شود. آلكس )با بازي دنيس الوانت( كه 
»دگرخود« )alter ego( كارگردان فيلم 
را نمايندگي مي كنــد، به مارك )با بازي 
پيكولي( مي پيوندد تا سرم بيماري اي را 
بدزدند كه باعث مرگ جواناني مي شود 
كه بدون احساســات به برقراري رابطه 
اقدام مي كنند. پيكولي از بدبيني به عنوان 
راهكاري بــراي بقا اســتفاده مي كند؛ 
درحالي كه الوانت - و بــه تعبيري خود 
كاراكس - بر اهميت شورشگري جوانان 

صحه مي گذارد.
پيكولي در دهه90 بازي هاي اثرگذاري 
از خود در فيلم هاي »مزاحم زيبا« )ژاك 
ريوت، 1991( در نقش نقاشي مشهور و 
در »صد و يك شب« )انيس واردا، 1995( 
در نقش مردي 100ساله كه مي خواهد با 
فيلم هاي سينمايي گذشته اش را به ياد 
آورد ارائه داد. او در دهــه دوم قرن21 با 
2فيلم تحسين شده »ما يك پاپ داريم« 
)ناني مورتي، 2011( در نقش كاردينالي 
كه آمادگي الزم براي پذيرش مسئوليت 
را نــدارد و »هنــوز هيچــي نديده اي« 
)آلن رنــه، 2012( به عنــوان بازيگري 

كهنه كاركارنامه پربار خود را كامل كرد. ونسان، فرانسوا، پل و ديگران

بل دو ژور

بازيگرفيلمهايبونوئل
پيكولي پس از ايفــاي نقش هاي زيادي در 
آثار ســينمايي  و تئاتري، با بونوئل آشــنا 
شــد. پيكولي در اين باره گفته بود: من به 
اين كارگردان مشــهور نامه نوشتم و از او 
خواستم به نمايشي بيايد و اجراي من را در آن 
تماشا كند. من بازيگري گمنام بودم و تصور 
نمي  كردم بونوئل اعتنايي به درخواستم كند. 
شايد اين درخواست گستاخانه اي از طرف 
يك جوان بود. اما بونوئل آمد و نمايش را ديد 
و ما با هم دوست شديم. پيكولي پس از آن در 
6فيلم وي بازي كرد. او در اين فيلم ها اغلب در 
نقش شخصيت هاي سلطه جو و بورژواهاي به 

پايان راه رسيده بازي مي كرد.
او در نخستين فيلمي كه براي بونوئل بازي 
كرد چندان قوي ظاهر نشد. اين فيلم مرگ 
در اين باغ/ باغ شيطاني، نام داشت. پيكولي 
در اين فيلم در نقش كشيشــي ظاهر شده 
بود كه در حال انجام يك پياده روي طوالني 
از ميان جنگلي بزرگ و انبوه در برزيل بود. 
پيكولي در فيلم خاطرات يك كلفت)1964( 
ساخته ديگر بونوئل، در نقش يك مرد هرزه 
وقت گذران به نام آقاي مونتل بازي كرد كه 
به ژان مورو )شخصيت اصلي فيلم( عالقه مند 
شده بود. او در فيلم بل دوژور روز)1967( به 
كارگرداني بونوئل با كاترين دنوو همبازي شد. 
پيكولي در اين فيلم نقش يك مرد اغواگر را 
بازي كرده بود. پيكولي 4دهه بعد در فيلم بل 
دوژور)2006( به كارگرداني مانوئل دي اليورا 
همين نقش را تكرار كرد.او مانند ماركي دو 
ساد بازي مسحوركننده اي از خود در فيلم 
راه شيري بونوئل ارائه كرد و در فيلم جذابيت 
پنهان بورژوازي در نقش يك وزير كشــور 
مغرور و از خودراضي ايفاي نقش كرد. او در 
فيلم شبح آزادي )1974( كه فيلم يكي مانده 
به آخر بونوئل بود نيز در نقش رئيس پليسي 
فاسد و شرير بازي كرد. در دهه 1950پيكولي 
عالوه بر بازي در يكي از فيلم هاي بونوئل و 
بازي در فيلم كن كن فرانسوي به كارگرداني 
ژان رنوار در نقش معشــوق حســود ماريا 
فليكس، يكي از اعضاي گــروه هنرمندان 
سن ژرمن د پره هم بود. در اين گروه بوريس 
ويان، ژان پل سارتر، سيمون دو بوار و ژوليت 
گركو خواننده نيز حضور داشــتند. ژوليت 
گركو يكي از 3 همســر ميشل پيكولي بود. 
اين دو در 1966ازدواج كردند و در ســال 
1977از هم جدا شــدند. ميشل پيكولي در 
دهه 1950ميالدي همچنين يكي از اعضاي 

فعال حزب كمونيست فرانسه نيز بود. 

ث
مك

سي ونهمين دوره جشنواره فيلم استانبول از 
روز 15 ماه مه )26ارديبهشــت( به صورت جشنواره

آنالين، كار خود را آغاز كرد. به گزارش ديلي 
نيوز، اين جشنواره توســط بنياد فرهنگ و هنر استانبول 
)IKSV( و با حمايت وزارت فرهنگ و گردشــگري تركيه 
برگزار مي شود. در ســي و نهمين دوره جشــنواره فيلم 
استانبول كه به دليل شيوع ويروس كرونا تاريخ برگزاري آن 
به تعويق افتاده بود، 15فيلمي كه به تازگي ساخته شده از 
15مه تا 29مه2020 )26ارديبهشــت تــا 9خرداد99( 
به صورت آنالين به نمايش درخواهد آمد. فستيوال فيلم 
استانبول كه از سال1984 همه ساله در  ماه آوريل برگزار 
مي شد، بزرگ ترين جشنواره سينمايي است كه در كشور 
تركيه برگزار مي شود. اين جشنواره نقش مهمي در ارتقاي 
جايگاه اين شهر در زمينه برگزاري فستيوال هاي بين المللي 
دارد. مقامات برگزار كننده اين جشنواره كه به دليل شيوع 

كوويد-19 يك بار تاريخ جشنواره بين المللي فيلم استانبول 
را به تعويــق انداخته بودند، درصدد بودنــد هر چه زودتر 

ارتباط با مخاطبان خود را از سر بگيرند. 
بنابراين با انتخاب 15فيلم جديد كه در جشــنواره هاي 
نيمه دوم سال2019 و اوايل سال2020  نمايش داده شده 
بودند، سي ونهمين دوره جشــنواره استانبول را به صورت 
برخط كليد زدند. فيلم هاي جشنواره استانبول به صورت 
آنالين تنها در سايت filmonline.iksv.org در دسترس 

مخاطبان سينماست.
 براساس تصميم مقامات جشنواره فيلم استانبول، از 15 ماه 
مه روزانه تنها يك فيلم براي نمايش در اين سايت بارگذاري 
خواهد شد. فيلم هاي منتخب جشنواره فيلم استانبول از 
طريق اين سايت به زبان اصلي و با زيرنويس به زبان تركي 
نمايش داده خواهد شد. بليت هاي اين جشنواره نيز كه براي 
تماشاي آنالين فيلم هاي منتخب اين جشنواره به صورت 

الله های بر خط 
 فيلم های سی ونهمين جشنواره فيلم استانبول آنالين به نمايش درمی آيد

تيكت؛ ورسيون پساكرونا
مسعود مير

روزنامه نگار

آنالين فروخته مي شود، تنها منحصر به تماشاگران ساكن 
تركيه خواهد بود، به عبارت ديگر فيلم هاي جشنواره فيلم 
استانبول، تنها از طريق سايت جشــنواره در تركيه قابل 

مشاهده هستند.

فيلم هاي منتخب جشنواره استانبول
آلكساندر پالتز برلين، به كارگرداني برهان قرباني )اين فيلم 
در بخش رقابتي جشنواره فيلم برلين نيز نمايش داده شده 
است(؛ در بيست ســالگي مي ميري، ساخته امجد ابوعال؛ 
فيلم خدمتكاران، به كارگرداني ايوان استروچوفســكي؛ 
جهان بزرگتر، ســاخته فابين برتو؛ 5عدد كاملي است، به 
كارگرداني ايگورت؛ هســتم، بودم و خواهم بود، ساخته 
ايلكر چاتاك؛ فيلم خواهان، بــه كارگرداني فرانكو لولي؛ 
فيلم شنا تا آبي شدن دريا، ساخته ژيا ژانگ – كه؛ خواهر 
كوچك من به كارگرداني استفاني شو و ورونيك ريموند؛ 
ليليا، ساخته آندرآس هووارت؛ درخت بيد، ساخته ميلچو 
مانچوسكي؛ 1982، به كارگرداني اواليد موانس؛ والشنسي 
براي هميشه، ساخته يانا جي واندرز؛ مارتين ايدن، ساخته 
پيترو مارچلو)اين فيلم نيز به عنوان يكي از فيلم هاي بخش 

رقابتي جشنواره فيلم ونيز2019 به نمايش درآمده بود و از 
كانديداهاي دريافت شير طاليي ونيز بود(؛ دختر كوچك، 

به كارگرداني سباستيان ليفشيتز.

پايان آنالين جشنواره فيلم جاروي پرنده
درحالي كه جشــنواره فيلم اســتانبول به صورت آنالين 
در حال برگزاري است، بيست و ســومين دوره جشنواره 
فيلم بين المللي جاروي پرنده، مختص نمايش فيلم هاي 
زنان، نيــز به دليل شــيوع كرونا از 7مه تــا 14مه )18 تا 
25ارديبهشت( در آنكارا پايتخت تركيه به صورت آنالين 
برگزار شد. هم مراسم افتتاحيه اين جشنواره و هم اختتاميه 
آن از طريق ويدئوكنفرانس برگــزار و به صورت آنالين از 
سايت ucansupurge.org.tr پخش شد. براي شركت 
در جشنواره جاروي پرنده، 1301 كارگردان زن ثبت نام 
كرده بودند. در جريان اين جشنواره نيز 76فيلم منتخب 
از 31كشــور از كارگردانان زن به صــورت آنالين نمايش 
داده شــد. فيلم آرايش، ســاخته راچل مكلين در پايان 
اين جشــنواره برنده جايزه فيپرشــي )جايزه فدراسيون 

بين المللي منتقدان فيلم( شد.



  چهار شنبه  
 31  اردیبهشت 1399    

  شماره 7947  

8صفحه

 گفت وگو با احمد خرم، وزير راه و ترابری دولت اصالحات درباره چالش های اقتصادی 
دولت هفتم و عملكرد كابينه

 دوم خرداد
چه تأثيری بر سينمای  ايران گذاشت؟

گپ وگفت با محمدرضا ناجيان اصل، مديرانتشارات رسا، درباره تأثير جريان دوم خرداد بر بازار كتاب
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آیت هللا هاشمی 

رفسنجانی از انتخابات 
دوم خرداد

 روزي  روزگاري اصالحات

 روزگار، روزگارِ   سالمت و ثبات اقتصادي بود 
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بازار

الكچری بازهای ماسك
این روزها چشم مصرف كنندگان به آگهی های 
فروش انواع ماســك الكچری هم روشن شده 
است. با شیوع كرونا چهره اغلب ساكنان شهرها 
به دلیل اســتفاده شــهروندان از ماسك تغییر 
كرده. این روزها اشــكال متنوع تــری از این 
محصول بــدون درنظر گرفتن نــوع كاربرد و 
كیفیت و با قیمت های متفاوت به مشــتریان 

الكچری عرضه می شود.
الكچری شدن بازار ماسك در شرایطی است كه 
انتظار می رفت با قرار گرفتن ماســك، ژل، الكل 
و مــواد ضد عفونی كننده در فهرســت كاالهای 
مشمول قیمت گذاری دولتی، ضمن رشد عرضه، 
قیمت ایــن محصوالت در بــازار مصرف كاهش 
یابد. اما با وجــود افزایش تولیــد و عرضه مواد 
ضد عفونی كننده و ژل، هنوز نه تنها از رشد توزیع 
و فروش انواع ماسك و الكل به نرخ مصوب ستاد 
تنظیم بازار خبری نیست بلكه این روزها فروش 
انواع ماســك بی كیفیت در برخی شــبكه های 
مجازی با قیمت های دلخواه بیشــتر شده است. 
هرچند تصمیمات ســتاد ملی مقابلــه با كرونا 
برای بازگشــایی كســب و كارها و قرار گرفتن 
برخی استان ها در فهرست وضعیت سفید از نظر 
فراگیری كرونا، زمینه افت نسبی تقاضا برای انواع 
مواد بهداشــتی مرتبط با كرونا را فراهم كرده اما 
همزمان آگهی های فروش انواع ماســك لوكس 
با هشتگ ماسك الكچری  به اینستاگرام اضافه 

شده است.
 اینستاگرام، ازجمله مراجع اصلی فروش كاالهای 
الكچری در فضای مجازی اســت كه این روزها 
هشتگ ماسك الكچری  را نیز به سبد محصوالت 
لوكس قبلی خــود اضافه كرده اند. مشــاهدات 
خبرنگاران همشهری نشان می دهد؛ انواع و اقسام 

ماسك  ازجمله ماسك عروسكی، چرم، گلدوزی 
یا روبان دوزی، ماسك ست با شال یا شیلد و حتی 
ماسك عروس در صفحات اینستاگرامی به فروش 

می رسد.

از ماسك چرمی تا ماسك ازدواج
شــاید بتوان بزرگ ترین وجه تمایز ماسك های 
الكچری عرضه شده در شبكه های مجازی را فارغ 
از كاربرد و كیفیت این محصوالت، در قیمت های 
چند برابری آن دانســت. به طوری كه ماســك 
الكچری بزرگسال از قبیل ماسك های پارچه ای 
طرح دار، گلدوزی و روبان  دوزی در بازه قیمتی ۲۵ 

قیمتالکچریها
شاید بتوان 
بزرگ ترین وجه 
تمایز ماسك های 
الكچری عرضه 
شده در شبكه های 
مجازی را فارغ از 
كاربرد و كیفیت 
این محصوالت، در 
قیمت های چند 
برابری آن دانست

سیاهنمایی
 قائم مقام خانه 
كشاورز: سیاه      نمایی 
درباره تولیدات 
كشاورزی ایران 
همزمان با شیوع 
كرونا باعث شد 
مناسبات بازرگانی ما 
با بسیاری از كشورها 
دچار مشكل شود 
درحالی كه رعایت 
استانداردهای 
قرنطینه و بسته بندی 
مناسب آنچنان 
كه مورد قبول 
كشورهای دیگر باشد 
می توانست تا حد 
زیادی بهانه گیری ها 
را كاهش دهد و 
به تحقق اهداف 
صادراتی ما كمك كند

گفتوگوباجمیلعلیزادهشایق؛دبیرانجمن
تولیدكنندگانبرنج

چرا قیمت تمام شده برنج ایرانی 
باالست

واردات برنــج همــواره 
انتقــاد تولیدكننــدگان 
داخلی را به دنبال داشــته 
و این انتقادهــا به ویژه در 
زمان هایی بــاال گرفته كه 
واردات در فصل برداشت 

برنج داخلی انجام شده است. با این حال رشد جمعیت، 
افزایش تقاضا و قیمت باالی برنــج تولید داخل، از 
دالیلی اســت كه تامین بخشــی از تقاضا از طریق 
واردات را اجتناب ناپذیر كرده است. تصمیم اخیر بانك 
مركزی در توقف تخصیص ارز دولتی به واردات برنج 
بهانه ای شد كه با جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن 
تولیدكنندگان برنج درباره موضوعات مرتبط با تولید 

و واردات برنج گفت وگو كنیم.

به عقیده شما هدف از حذف ارز دولتی برای 
واردات برنج چه بوده است؟ 

این اقدام قطعا در جهت حمایت از تولیدكنندگان داخلی 
نبوده چون اگر چنین هدفی مدنظر بود، از ده ها مورد اقدامی 
كه می توانست در این زمینه راهگشا باشد تنها به این مورد 
اكتفا نمی شد. حمایت از كشــاورز با تهیه نهاده های مورد 
نیاز، خرید محصول، حمایت مالی یا خرید تضمینی بسیار 
بیشتر از گران كردن ارز تخصیصی به واردات، می توانست 
به برنج كاران كمك كند. اگر قرار بود از تولید داخلی حمایت 
شود، درست در زمانی كه كشاورز در زمین در حال كاشت 
یا برداشت برنج است، اجازه واردات صادر نمی شد یا وقتی 
برنج كار در حال حمل محصول به شالی كوبی برای تبدیل 
شــالی به برنج اســت دولت به واردكننده اجازه ترخیص 

كاالهای مانده در گمرك را نمی داد.
پس دلیل تصمیم اخیر چیست؟

دلیل تصمیم اخیر بانك مركزی این است كه امروز اوضاع 
اقتصادی اجازه تخصیص ارز به برخی كاالها را نمی دهد. 
نكته دیگر اینكه 3سالی است كه دولت ارز 4۲00تومانی را 
به بعضی كاالها اختصاص داده، امــا این ارز صرف واردات 
همه  چیز شد جز واردات محصوالتی كه نیاز اصلی كشور بود؛ 
ازجمله برنج. در این میان هم حق مصرف كننده تضییع شد 

و هم حق تولیدكننده.
با توجه به قیمت باالی برنــج داخلی، آیا 
از ناحیه این تصمیم آســیبی متوجه مصرف كننده 

نمی شود؟
درست اســت كه ارز دولتی برای واردات حذف شده ولی 
برای اینكه به واردكنندگان و مصرف كنندگان برنح وارداتی 
اجحاف نشــود، دولت در این زمینــه تصمیم دیگری هم 
گرفته و آن كاهش تعرفه واردات از ۲6درصد به 10درصد 
است، اما این موضوع باید به شــیوه ای مدیریت شود كه 
بعضی واردكنندگان نتواننــد از كانال های زیرزمینی ارز 
دولتی بگیرند و همزمان از كاهش تعرفه هم ســود ببرند، 
چون در این صورت در حــق تولیدكننده داخلی اجحاف 

خواهد شد.
چرا چنین گمانه ای را مطرح می كنید؟

زیرا بحث قیمت برنج بازیچه دست واردكننده ها شده است. 
از سال ۲01۵ قیمت برنج های صادراتی دنیا به طور مرتب 
كاهش یافته، به این معنی كه قیمت برنج صادراتی در سال 
۲018 و ۲019 خیلی پایین تر از سال ۲011 و ۲01۲ بوده، 
پس برنجی كه ما وارد می كنیم با قیمت بسیار پایینی وارد 
می شود، اما واردكننده وقتی می بیند قیمت برنج داخلی 
باالست، برای اینكه سود بیشتری ببرد برنجی را كه با قیمت 

ارزان خریده، با نرخ باالتری می فروشد.
ولی قیمت برنج داخلی هم باالست. دلیل این 

موضوع چیست؟
متأسفانه قیمت تمام شده تولید برنج داخلی هنوز نسبت به 
اغلب كشورهای دنیا جز ژاپن باالتر است. به همین دلیل 

است كه برنج های صادراتی دیگر كشورها ارزان است.
چرا نتوانســته اید هزینه تولید را كاهش 

دهید؟
 چون از كشاورز حمایتی نمی شود. چون كشاورزان قادر 
نیستند ماشین آالت مورد نیاز برای مكانیزه كردن كاشت 
و برداشت را تهیه كنند؛ ماشین آالت خارجی بسیار گران 
است و ماشین آالت ساخت داخل هم به روز نیست. اگر قرار 
است مسئله قیمت باالی برنج داخلی را حل كنیم باید به 
كشاورز كمك كنیم قیمت تمام شده تولید را كاهش دهد و 
این كار شدنی است. ضمن اینكه صنایع تبدیلی ما كارآمد 
نیســت، صنایع جانبی در زمینه برنــج نداریم و  جز خود 
برنج و گاهی سبوس آن، از مشــتقات این محصول هیچ 
استفاده ای نمی كنیم. اگر بتوانیم تمام مشتقاتی را كه در 
دنیا از برنج گرفته می شود در داخل تولید كنیم، درآمدهای 
جانبی برنج به قدری افزایش می یابد كه قیمت خود برنج 
در آن گم می شود. در دنیا از برنج روغن می گیرند ولی ما با 
سبوس برنج بلوك سیمانی می سازیم و دلمان خوش است 

كه صنایع جانبی داریم.
امسال وضع تولید برنج چگونه است؟

بارندگی های بهار98 برای برنج كاران نعمت بود؛ زیرا نه تنها 
مناطقی كه زیركشت برنج بودند از سیل خسارت ندیدند 
بلكه تمام منابع آبی مازندران و گیالن پر شد. آب به قدری 
فراوان بود كه كشاورزان همه مناطقی را كه سال ها نكاشته 
بودند، برنج كاری كردند. تابستان 98 هم تابستان پرآفتابی 
بود كه برای كشت برنج شرایط بســیار مطلوبی است. به 
همین دلیل تولید داخلی در ســال98 به ۲.۵میلیون تن 
رسید. نیاز ساالنه كشور به برنج 3میلیون تن است؛ با درنظر 
گرفتن آمار برنج ذخیره شده در سال های 96و 97، امسال 
حتی اگر یك گــرم برنج هم وارد نكنیم هیچ  كســری ای 
نخواهیم داشت. از این گذشته گفته می شود شرایط آبی 
مطلوب به خوزستان و گلستان، اجازه می دهد تا 3برابر قبل 
برنج تولید كنند. بنابراین پیش بینی می شود، سال99 از 

لحاظ تولید برنج سال بسیار خوبی باشد.

 آگهی های فروش انواع ماسك الكچری بزرگسال، عروسكی، 
گلدوزی، روبان دوزی، عروس و حتی چرمی در شبكه های 
مجازی بدون نظارت بر كیفیت، روزبه روز افزایش می یابد

فروش الكچری انواع كاال و خدمات به رویه ای مرســوم در بازار 
تبدیل شده است. با شیوع كرونا بازار فروش محصوالتی كه تبلیغ 
می شد برای مقابله با این بیماری موثر اســت، نظیر زنجبیل و لیموترش، تا انواع ژل و ماسك با 
قیمت های باال به فروش رسید و بازار خرده فروشی این محصوالت نیز داغ شد. اگرچه مسئوالن 
كسب و كارهای اینترنتی تأكید می كنند پلت فرم های مجازی تابع این اتحادیه به رعایت نرخ های 
مصوب و ابالغ شده ستاد تنظیم بازار برای عرضه این اقالم ملزم هستند اما هیچ نظارتی بر كیفیت 

محصوالت عرضه شده در شبكه های مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام وجود ندارد.

الكچری بازی
در بازار ماسك 

گفتوگو

علی ابراهیمی 
خبر نگار

نبودنظارتبرعرضهماسكدرشبكههایمجازی
دبیر انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی با اشاره به اینكه نظارت بر عرضه كاال در شبكه های 
غیرقانونی مجازی برعهده این انجمن نیست، گفت: متأســفانه بر بستر فعالیت شبكه های 
اینستاگرام و تلگرام نظارتی وجود ندارد و در این شبكه ها انواع ماسك بدون نظارت بر كیفیت به فروش 
می رود. الفت نسب با بیان اینكه حتی در زمانی كه ماسك در بازار نایاب بود نیز این شبكه ها انواع ماسك 
را به دلخواه عرضه می كردند، افزود: مشخص نیست منبع تامین كاالی این شبكه ها كجاست و این 
فروشندگان غیرمجاز به كجا وصل هستند. بستر باز اینستاگرام و تلگرام به یكی از راه های فروش كاالی 
قاچاق تبدیل شده است. او افزود: كسی پاسخگوی فعالیت این شبكه ها نیست ما نیز درخواست داریم 
تا سازوكاری برای ساماندهی عرضه كاال در شبكه های مجازی اتخاذ شود. الفت نسب در مورد عرضه 
ماسك در برخی كسب و كارهای اینترنتی مانند دیجی كاال نیز، گفت: در دوره ای عرضه محصوالت 
بهداشتی و ماسك در كسب و كارهای مجازی ممنوع بود كه فروشندگان نیز این اقالم را عرضه نكردند 
اما با صدور دوباره مجوز عرضه این اقالم اكنون فروشگاه های مجازی مانند دیجی كاال نیز انواع ماسك 
را عرضه می كنند. او در مورد قیمت باالی برخی انواع ماسك در فروشگاه های اینترنتی افزود: برخی 
انواع ماسك تخصصی وجود دارد كه قیمت آن باالست و از قبل نیز این محصوالت وجود داشته است. 
نرخ اینگونه ماسك ها در برخی موارد به چند صد هزار تومان هم می رسد و كاربرد آن برای موارد خاص 
مانند آزمایشگاه ها و جراحی خاص اســت و نرخ مصوبی نیز ندارد. او با بیان اینكه كسب و كارهای 
اینترنتی ملزم هستند تا اقالم بهداشتی را كه نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار دارد با همان نرخ به مشتریان 
عرضه كنند، افزود: نرخ مصوب ماسك بهداشتی معمولی اعالم شده اما برای دریافت نرخ فروش ماسك 
 N 95 یا سایر انواع ماسك بهداشتی در فروشگاه های اینترنتی با سازمان حمایت و تعزیرات حكومتی 
نامه نگاری كرده و حداكثر نرخ فروش اینگونه محصوالت در فروشگاه های اینترنتی را به فعاالن صنفی 

و مردم اعالم می كنیم.

تا ۵0 هزار، ماســك عروسكی مخصوص كودكان 
19 تا ۲۵هزار تومان، ماســك تك قابل ســت با 
شال به نرخ 4۵هزار و ست ماسك و شال به قیمت 
140هزار، ماســك دارای روبان همرنگ با پارچه 
ماسك به نرخ ۵۵هزار و ماســك چرم 189هزار 
تومان به فــروش می رســد. در صفحات مجازی 
برخی سایت های دیگر نیز ماســك های چرم با 
تنوع بیشتری عرضه می شود كه نوع ساده آن از 
19تا 30هزار و انــواع خاص و چندالیه 190هزار 
تومان قیمت خورده است. از سوی دیگر شرایط 
خاص ناشی از شیوع كرونا حتی مراسم ازدواج را 
نیز بی نصیب نگذاشــته و ادمین یكی از صفحات 

اینســتاگرامی از پذیرش ســفارش ماسك برای 
عروس  خبــر داده؛ نوع مرواریددوزی شــده این 
ماسك مناسب برای مراسم عقد ۲30هزار تومان 

قیمت دارد.

N 95  قیمت مصوب ماسك  سه الیه و
هرچند كمبود و عرضه چند نرخی انواع ماسك 
ســه الیه، جراحی،  N 95 و ماسك های تولیدی 
صنوف ادامه دارد امــا مدیركل اداره تجهیزات و 
ملزومات پزشكی ســازمان غذا و دارو در مورد 
نحوه تامین و توزیع تجهیــزات مرتبط با كرونا 
و نرخ مصوب ماســك اعالم كرد، به طور كلی ۲ 
نوع ماسك سه  الیه و ماسك   N 95 وجود دارد كه 
ظرفیت تولید آن در 3 ماه اخیر ۵برابر شده است. 
حسین صفوی افزود: ماسك هایی كه به صورت 
نیمه  صنعتی تولید می شود، عمال برای تزریق به 
بازار و در سطح دارو خانه ها آماده شده و با توجه 
به اینكه كارگاهی بوده و بــا چرخ خیاطی تهیه 
می شود، قیمت تمام شده آن  باالتر است. بنابراین 
براساس مصوبه ای كه در ســتاد كرونای وزارت 
صنعت تصویب شد، سقف قیمت 1600تومان 
برای این نوع ماســك تعیین شده است. صفوی 
تأكید كرد: حجم تولید ماســك های صنعتی از 
300هزار به ۲میلیون و ۵00هزار عدد رســیده 
اســت. به گفته او، توزیع این ماسك ها در مراكز 
درمانی اعم از دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و 
نیروهای مسلح انجام می شود. قیمت مصوب این 
نوع ماسك  در كارخانه 700تومان است و با حواله 
اداره  كل تجهیــزات پزشــكی در مراكز درمانی 
توزیع و بخشــی از این ماسك ها برای آینده دپو 
می شود. مدیركل اداره تجهیزات پزشكی سازمان 
غذا و دارو نیز با بیان اینكه تولید كنونی ماسك 
 N 95 به 1۵0هزار عدد رسیده گفت: اخیرا قیمت 

ماسك های  N 95 نیز مشخص شده كه با توجه 
به نوع ماســك، نرخ این كاال از 4هزار و ۵00 تا 

1۵هزار و ۵00تومان تعیین شده است.

ماسك  N 95 نرخ مصوب ندارد
دبیر انجمن صنفی كسب و كارهای اینترنتی در 
گفت وگو با همشهری با بیان اینكه پس از اعالم نرخ 
برخی انواع ماسك توسط سازمان حمایت و سازمان 
تعزیرات حكومتی، این انجمــن نیز در نامه ای به 
فعاالن صنفی كسب و كارهای اینترنتی این نرخ ها 
را اعالم كرد و عالوه بر آن برای نظارت در اختیار 
بخش بازرسی قرار داد، وضع تولید و عرضه ماسك 
را مناسب دانست و افزود: اكنون میزان تولید داخل 
ماسك و واردات آن افزایش یافته و قیمت ها رقابتی 
شــده كه باعث شكسته شــدن نرخ این اقالم در 
بازار شده است. الفت نسب با بیان اینكه هنوز نرخ 
مصوبی برای ماسك  N 95 به اتحادیه ابالغ نشده 
گفت: متأسفانه نرخ این نوع ماسك در بازار افزایش 
یافته است به نحوی كه ماسك  N 95 را كه قبال از 
بازار 16هزار تومان می خریــدم به 6۵هزار تومان 
افزایش یافته اســت. او تأكید كرد: درصورتی كه 
شهروندان از گرانفروشی ماسك یا سایر محصوالت 
بهداشتی در فروشگاه های اینترنتی تحت پوشش 
انجمن شكایتی دارند می توانند موارد را به انجمن 
منعكس كنند. اگرچه نرخ مصوب ماسك بهداشتی 
به طور عمومی اعالم شده و قیمت فروش ماسك در 
كســب و كارهای اینترنتی هنوز به ما ابالغ نشده 
است. او افزود: هرچند عرضه انواع ماسك افزایش 
یافته اما ماســك  N 95 در بازار كم اســت و نرخ 
مصوبی نیز برای این نوع ماســك ابالغ نشده و به 
دلیل كاهش عرضه، افزایش تقاضا و نداشتن نرخ 
مصوب، ماسك  N 95 با قیمت های باالتر در بازار 

به فروش می رسد.

ضرر و زیان گوجه كاران و پیازكاران
بر زمین ماندن محصوالت كشاورزی به دلیل مازاد 
تولید و نبود خریدار ازجمله معضالتی اســت كه 
هر از گاهی دامن یكی از محصوالت كشاورزی را 
می گیرد. بعد از حاشیه هایی كه در ادامه كاهش 
تقاضا برای مرغ و تخم مرغ در بازار این كاالها ایجاد 
شد امروز مازاد تولید برخی دیگر از محصوالت از 
گوجه فرنگی و ســیب زمینی گرفته تا هندوانه و 
خیار و پیاز در جیرفت و كهنوج و جنوب كشــور 
كشــاورزان را متضرر كرده و محصوالتشــان با 
وجود هزینه تمام شده 800 تا 900تومانی حتی 
با قیمت 1000تومان هم خریــدار ندارد. گفته 
می شود با عملی نشــدن وعده هایی كه در زمینه 
خرید حمایتــی این محصوالت داده شــده بود، 
بسیاری از كشاورزان زمین های خود را برداشت 
نكرده رها كرده انــد تا هزینه های برداشــت به 
ضرر و زیانشان اضافه نشــود. به گفته كشاورزان 
هزینه های برداشــت محصول ضرر بیشتری را 
متوجه آنها می كنــد درحالی كه هــر كیلوگرم 
گوجه آنها ۲00تا 700تومــان به فروش می رود 
كه حتی دســتمزد كارگر و پول جعبه های مورد 
نیاز را هم پوشــش نمی دهد. كشاورزان دولت را 
نیز به حمایت از برخــی محصوالت خاص متهم 
می كنند و معتقدند پشــتیبانی الزم از آنها انجام 
نشده و وزارت جهادكشــاورزی نسبت به ضررو 

زیان آنها بی تفاوت است. اشــاره این كشاورزان 
به سیاست های حمایتی وزارت جهادكشاورزی 
درخصــوص خرید تضمینی یــا حمایتی برخی 
كاالها ازجمله زعفران و گندم اســت، چیزی كه 
در زمینه دیگر محصوالت كشاورزی عملی نشده 
یا آنقدر دیر انجام شــده كه سودی برای كشاورز 

نداشته است.
یكی از كشاورزان با بیان اینكه دولت در حمایت 
از كشاورزان تبعیض قائل می شــود، می گوید: 
محصولی مانند زعفران به دلیــل درآمد زیادی 
كه دارد تحت پوشــش حمایتی قــرار می گیرد 
امــا محصول گوجه فرنگی را خریــد حمایتی 
نمی كنند. دولت باید در زمانی كه شــرایط بازار 
به ضرر تولیدكننده است برای حمایت از كشاورز 
وارد عمل شــود نه اینكه ایــن خریدها آنچنان 
دیرهنگام انجام شــود كه تأثیــری در وضعیت 
كشاورز نداشته باشــد. او می افزاید: زعفران در 
اولویت دولت قرار گرفته اما واقعیت این است كه 
در امنیت غذایی كشور همه محصوالت كشاورزی 
نقش دارند. دیگر گالیه كشاورزان كارآمد نبودن 
صنایع تبدیلی اســت؛ چیزی كــه آن را به نبود 
مدیریت صحیح مســئوالن بخش كشــاورزی 
در حوزه تولید نســبت می دهند. كشــاورزان 
می گویند صنایع تبدیلی كافی دســت كم برای 
محصول گوجه فرنگی وجــود دارد و اگر همین 

امروز گوجه را كیلویی هزار تومان از كشاورزان 
خریداری و تبدیل به رب كنند، حداقل ۵0درصد 
برای آنها سود خواهد داشت اما حتی این كار هم 

انجام نمی شود.

آسیب كرونا به بخش كشاورزی
كرونا یكی از همان شــرایط پیش بینی نشده ای 
بود كه توانست بازار هدف بسیاری از محصوالت 
صادراتی ازجملــه محصوالت كشــاورزی را از 
دسترس خارج و با از بین بردن تعادل میان عرضه 
و تقاضا، تولیدكنندگان بســیاری را دچار ضرر و 
زیان كند. شیوع گســترده كرونا در ایران باعث 
اتخاذ تمهیدات شدید كنترل بهداشتی از سوی 
همســایگان و دیگر كشــورهای هدف صادرات 
ایران در زمینه صنایع غذایی و كشــاورزی شد و 
این كشورها تمام محموله های صادراتی ایران را 
پس فرستادند. این در شرایطی بود كه در سال98 
به دلیل شرایط بسیار مناسب آب و هوایی، تولید 
در بخش كشاورزی از شــرایط خوبی برخوردار 
بود و كمیت و كیفیت باالی تولیدات، بازار بسیار 
پررونقی را نوید می داد، اما محموله های صادراتی 
به كشور بازگشت درحالی كه در سایه قرنطینه و 
نگرانی های بهداشتی و اقتصادی مردم، بازار داخلی 
نیز رونق چندانی نداشت و مصرف كنندگان اولویت 
خود را تهیه كاالهای اساسی و بهداشتی قرار داده 

زیانكشاورز؛نهالیکههرسالازنوقدمیکشد
  نبود سیاستگذاری صحیح در زمینه تولید و عرضه در كنار ناكارآمدی صنایع تبدیلی، هرساله 

بسیاری از محصوالت كشاورزی و باغی تولیدی را از چرخه مصرف خارج می كند

گزارش دو    

گستردگی ایران در عرض جغرافیایی، 
شــرایط اقلیمی و آب و هوایی بسیار 
مطلوبی را برای كشت و به عمل آمدن 
انواع محصوالت كشاورزی و باغی در كشور ایجاد كرده و كمتر محصولی 
است كه اقلیم و شرایط مناسب برای پرورش آن در ایران وجود نداشته 
باشد. به گفته كارشناسان، امكان تولید نزدیك به صد درصد میوه ها و 
محصوالت كشاورزی مناطق معتـدل، نیمه گرمسیری و گرمسیری در 
ایران فراهم است و در كنار كمیت مناسب تولید، كیفیت این محصوالت 
نیز به گونه ای است كه موجب شده ایران با داشتن مزیت تولید در برخی 
محصوالت، از تولیدكنندگان عمده و یكی از 5 كشــور اول جهان در 

تولید نزدیك به ٢٠ محصول كشاورزی محسوب شود. با این حال نبود 
سیاستگذاری مناسب در تولید و الگوی كشت متناسب با اقلیم و نیاز بازار، 
نه تنها سود تولید را برای كشاورز و باغدار ایرانی به حداقل رسانده بلكه 
باعث شده بازار این محصوالت نیز اغلب از ثبات كافی برخوردار نباشد. 
صرف نظر از شرایط پیش بینی نشده و غیرمنتظره ای كه بر وضعیت تولید 
و مصرف تأثیرگذار است، بازار محصوالت كشاورزی كمتر سالی را به خاطر 
می آورد كه بحران كمبود یا مــازاد تولید یك یا چند محصول را تجربه 
نكرده و زیان تولیدكننده یا مصرف كننده را به چشم ندیده باشد، با این 
حال این سریالی است كه هرسال تكرار می شود و به نظر می رسد برنامه ای 

برای مدیریت آن وجود ندارد.

بودند. پرســش این اســت كه آیا بعد از خروج از 
شوك كرونا، راهی برای جلوگیری یا كاهش ضرر 
و زیان تولیدكنندگان و صادركنندگان محصوالت 
كشاورزی یافت نمی شد؟ نایب رئیس خانه كشاورز 
در این زمینه به همشهری می گوید: سیاه نمایی 
درباه تولیدات كشاورزی ایران باعث شد مناسبات 
بازرگانی ما با بسیاری از كشــورها دچار مشكل 
شــود درحالی كه رعایت استانداردهای قرنطینه 
و بســته بندی مناســب آنچنان كه مورد قبول 
كشورهای دیگر باشــد می توانست تا حد زیادی 
بهانه گیری ها را كاهش دهــد و به تحقق اهداف 
صادراتی ما كمك كند. عنایت اهلل بیابانی با اشاره 
به این نكته كه تولید محصول مازاد به دلیل امكان 
كشــت برخی محصوالت در اقلیم های مختلف 
اجتناب ناپذیر اســت، اضافه می كند: اگر صنایع 
تبدیلی و تكمیلی در زمینه محصوالت كشاورزی 
به اندازه كافی وجود نداشته باشد، آسیب پذیری 
در این حوزه افزایش می یابد و شرایطی كه امروز 
برای مازاد تولید گوجه و پیاز ایجاد شده گریبانگیر 
اغلب محصوالت خواهد شد. او ادامه می دهد: از 
14كارخانه تولید رب گوجه فرنگی فقط ۵كارخانه 
فعالیت دارند. در زمینه پیاز نیز اگر صنایع تبدیلی 
مناسبی وجود داشت، می توانستیم این محصوالت 
را خریداری، تبدیــل و در زمان مناســب روانه 
بازارهای داخلــی و خارجی كنیــم درحالی كه 
متأســفانه به دلیل بارش های زیاد بخشی از پیاز 
كشاورزان برای انبارداری مناسب نیست و در نبود 
صنایع تبدیلی بدیهی است كه بخشی از تولید از 

دست می رود.

انتقــاد از سیاســت های وزارتخانه هــای 
كشاورزی و صنعت

گفته می شــود بخشــی از محصول پیاز امسال 
به دلیل بارندگی زیاد در بوته لهیده شده و امكان 
مصرف ندارد اما ایــن تمام محصول را شــامل 
نمی شود. به گفته كارشناســان مهم ترین دلیل 
ماندن پیاز تولیدی روی دست كشاورزان این است 
كه كشت بیش از نیاز داخلی بوده است. قائم مقام 
خانه كشــاورز با تأكید بر ضرورت سیاستگذاری 
صحیح و كارشناسانه از سوی دولت برای كاهش 
ریسك تولید می گوید: وزارت جهادكشاورزی باید 
ســاختار تولید را تعیین كند تا تولید محصوالت 
كشــاورزی تنها براســاس نیاز صــورت گیرد. 
كشاورزان به دلیل نبود برنامه ریزی تولید، افزایش 

كاشت داشته اند كه این موضوع در سایه بارش های 
مناسب افزایش بیش از حد تولید را به همراه داشته 
اســت. بیابانی می افزاید: برای رفع بحران امروز 
سازمان تعاون روستایی وارد عمل شده است و قرار 
است محصول مازاد كشاورزان خریداری شود ولی 
باید به این موضوع نیز توجه داشت كه تنظیم بازار 
به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این 
وزارتخانه نباید برای تنظیم بازار تنها به واردات در 

زمان كمبود بازار بسنده كند.

صنایع تبدیلی كشور كارآمد نیست 
از میوه های تابســتانه هندوانه به بــازار آمده و 
كم كم بایــد منتظر میوه های درختی تابســتانه 
هم بود، اگرچه به گفتــه رئیس اتحادیه باغداران 
كشور خنكی هوا در ابتدای بهار امسال باعث شد 
میوه هایی مثل زردآلو، هلو و آلــو كمی دیرتر از 
هرسال به بازار بیاید. مجتبی شادلو در گفت وگو 
با همشهری از شرایط بســیار مناسب برداشت 
محصوالت باغــی می گویــد: درحالی كه ذخایر 
انباری هم شرایط بســیار خوبی دارد پیش بینی 
می كنیم اگر در ادامــه اتفاق غیرمنتظره ای مثل 
توفان و غیره رخ ندهد، تولید و بازار این محصوالت 
هردو شرایط بسیار خوبی داشته باشند. اما نكته 
قابل توجه در این زمینه این اســت كه در زمینه 
میوه های تابســتانه نیز صنایع تبدیلی كارآمدی 
جز آبگیری وجود ندارد. نایب رئیس خانه كشاورز 
در این باره می گوید: درحالی كه پاییز و زمســتان 
گذشــته بهترین شــرایط برای تولید مركبات و 
كیوی فراهم بود و محصول بسیار خوبی برداشت 
شد، ما حتی سردخانه های مناسب برای نگهداری 
این محصوالت را در اختیار نداشــتیم تا بتوانیم 
با مدیریت شــرایطی كه برای صادرات ایجاد شد 
محصول تولیدی را حفظ و به شكل صحیحی از آن 
بهره برداری كنیم. به اعتقاد بیابانی، صنایع تبدیلی 
و تكمیلی كشور دچار نقایص و كمبودهای زیادی 
است كه كاهش بهره وری را باعث شده است. او در 
این زمینه صنایع تبدیلی مركبات را مثال می زند 
و می گوید: مركبات از پوســت و گوشت تا رنگ و 
آب آن قابل استفاده است و می تواند ارزش افزوده 
فراوانی ایجاد كند ولی در صنایع تبدیلی ما از این 
محصوالت بهره گیری كامل نمی شود و در زمینه 
برخی محصوالت مثل هندوانه كه امروز با مازاد 
تولید آن مواجه هســتیم اصوال صنایع تبدیلی 

مناسبی نداریم.

فرخنده رفائی 
خبر نگار



15چهارشنبه  |  31  اردیبهشت 99   |  شماره 7947 newspaper.hamshahrionline.ir

سبك زندگی

مراقب خود 
شيفته ها باشيم

تحسین و تأیید 
در خودشیفته ها 

قدرت روانی 
بیشتری به وجود 

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

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

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

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بــی آب و تاب بــا همان لحــن و ادبیــات خودتان 
بنویســید...  قرار هم همین اســت؛ بنویســید... ساده و 

كوتاه... ُرك و راست.

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

دیدگاه های شماست.

رُك 

قاب دیروزقاب امروز

كرونا سبب شده اســت ذخایر خون به كمترین میزان خود برســد. برخی از شهروندان با رویكردی 
خیرخواهانه با حضور در مراكز انتقال خون دست به اهدای ماده زندگی زده اند.

عكس :  خبرگزاری مهر-  مهدی بخشی

مردم تهران در عهد قاجار. نوع پوشش و نگاه ها به عكاس در تصویر نشان داده شده و نوع مغازه 
ها و اینكه هیچ زنی در خیابان دیده نمی شود در نوع خود جالب است. این عكس سال 1302 گرفته 

شده است.
عكس :  تهرانیكا

یكتا فراهانی 
خبرنگار

همه افراد قبل از اینكه دیگران را دوست داشته باشند باید 
بتوانند خودشان را دوست داشته باشند. اما خودخواهی و 
فراتر از آن خودشیفتگی چیزی است كه مانع از برقراری ارتباط خوب با دیگران می شود. وقتی 
میزان خودخواهی ما به اندازه ای باشد كه نتوانیم درك درستی از عالیق و خواسته های دیگران 
داشته باشیم خواه ناخواه ارتباط ما با آنها با مشكالت زیادی مواجه می شود. اما چرا به این مرحله از 
خودخواهی و خودشیفتگی می رسیم و ریشه اینگونه مشكالت چیست؟ برای آشنایی بیشتر با 

این مقوله با دكتر محمدرضا جباری، روانشناس گفت وگو كرده ایم.

شیفتگی 
در واقع شیفتگی از دوران تولد و كودكی، آرام آرام 
در زندگی ما و به تدریج نمایان می شود و آن هنگامی 
اســت كه ما دوســت داریم به منبع آرامش خود 
یعنی مادر بچســبیم. خودخواهی و خودمحوری 
خصیصه ای است كه تا حدودی در همه افراد وجود 
دارد. بنابراین هنگامی كه هر فرد عاشــق چیزی 
هم می شود احساس تملك به گزینه مورد عالقه 
خود پیدا می كند. همه ما میزانی از خودشیفتگی 
را دارا هستیم ولی خودشــیفتگی به مرز سالم و 
غیرسالم تقسیم می شود و آن جایی است كه قصد 
كنترل دیگــران را داریم. مانند رفتار بســیاری از 
والدین با فرزندانشــان كه می خواهند آنها مطابق 
میل خودشان و به ســبك مورد دلخواه خودشان 

رفتار كنند.

خودشیفتگی ناسالم
وقتی به نوعی احســاس تملك به دیگران داریم و 
می خواهیم همیشــه همه  چیز فقط مطابق میل ما 
باشد، چون این ما هستیم كه درست فكر می كنیم، 
خودشــیفتگی ما ناسالم اســت. طبیعی است ما از 
دوران كودكی دوست داریم خود را به منبع قدرت 
بچسبانیم. اما اگر به هر دلیلی پس زده شویم یا توجه 
الزم را دریافت نكنیم، سعی می كنیم تصویر قدرتمند 
و مستقلی از خود بسازیم. توجه داشته باشیم افراد 
خودشــیفته تصویری غیرواقعی از خــود دارند كه 
فاصله زیادی با واقعیت دارد. خودشیفتگی در تضاد با 
2مفهوم اساسی است؛ واقع بینی در مورد خودشان و 
دیگران. در واقع این افراد تصویری را كه از خودشان 
ســاخته اند آنقدر بزرگ كرده اند كه فرد دیگری را 
جز آن تصویر خیالی در مورد خودشان باور ندارند. 
بنابراین نمی توانند خودشــان را هم خیلی دوست 
داشته باشــند چون فرد خودشیفته در واقع شیفته 
دیدن بخش هایی از خودش است كه اصال واقعیت 
ندارند. می توان گفت هر قدر فاصله ما با واقعیت كمتر 
باشد افراد پخته تر و سالم تری هستیم و بر عكس هر 
قدر هم از واقعیت فاصله بگیریم مشكالت بیشتری 
خواهیم داشــت؛ یعنی در خودشــیفتگی ناسالم با 
نوعی انگاره غیرواقع بینانه و خود بزرگ بینانه مواجه 
هســتیم و فكر می كنیم دیگران هم همان تصویر 
خیالی خودمان را در مورد ما دارند. به همین خاطر 
خودشیفته ها از كسانی كه آنها را آنگونه كه خودشان 
می خواهند نمی بینند و نمی پذیرند، فاصله می گیرند.

بروز مشكالت
افراد خودشــیفته همیشــه تالش می كنند تا به 
دیگران ثابت كننــد طرف مقابل مقصر اســت و 
آنها سهمی در بروز مشكالت ندارند. آنها هیچ گاه 
ســهمی برای خود درنظر نمی گیرنــد چون اگر 
ســهم خود را بپذیرند و قبول كننــد كوتاهی از 
خودشان اســت، تصویری كه از خود ساخته اند از 
بین می رود. خودشــیفته ها خیلی دوست دارند 
توانمندی هایشــان را در معــرض دیــد دیگران 
قرار دهند و در واقع به نوعــی محتاجند كه دیده 
شــوند. ناتوانی در همدلی كردن با دیگران یكی از 
خصوصیات بارز این افراد است. چون می توان گفت 
آنها معموال نامهربان هم هستند. ضمن اینكه اگر 
قدرتمند بشوند و در موضع قدرت قرار بگیرند برای 
رسیدن به منافع خود شروع به بهره كشی ازدیگران 
می كنند. به این دلیل كه در زندگی فقط نیازهای 
خودشان برایشان مهم است. ولی با توجه به اینكه 
نمی توانند با دیگران همدلــی كنند توانایی درك 
احساسات طرف مقابل را هم ندارند و همین موضوع 
مشــكالت زیادی را در رابطه به وجــود می آورد. 
می توان گفت در واقع دیگران برای افراد خودشیفته 
مانند ابزاری هســتند كه فقط در راستای عالقه و 
خواست خودشــان با آنها در ارتباط می مانند. اما 
هر زمان متوجه شوند دیگران حاضر به رفتاركردن 
مطابق میل شان نیســتند از آنها فاصله می گیرند. 
احساس محق بودن هم یكی دیگر از خصوصیات 

خودشیفته هاســت. چون آنها بر ایــن باورند كه 
خودشان اشــتباه نمی كنند و از همه مهم تر اینكه 
همیشه دیگران را مقصر ایجاد مشكالت می دانند. 
خودشیفته ها معموال عشق های غیرواقع بینانه ای 
دارند. طرف مقابل آنها هم در واقع عاشق تصویری 
از خودشان در افراد خودشیفته می شوند؛ تصویری 
كه نتوانسته اند خودشان آن را محقق كنند و حاال 

در وجود خودشیفته ها آن را جست و جو می كنند.

ورود به رابطه
وقتی در ارتباط هــای عاطفی و نزدیــك با افراد 
خودشیفته قرار می گیریم »تأیید« آنها مهم ترین 
چیزی است كه می تواند باعث دوام بیشتر رابطه با 
اینگونه افراد شود. تحسین و تأیید در خودشیفته ها 
قدرت روانی بیشتری به وجود می آورد و هنگامی 
كه آنها دركنار افرادی كه تشــویق و تأییدشــان 
می كند قرار می گیرند احساس بهتری دارند چون 
رضایت روانی بیشــتری را هم تجربــه می كنند. 
فراموش نكنیم رابطه داشــتن با افراد خودشیفته 
خیلی سخت است. چون آنها غرق دنیای خودشان 

هســتند. معموال هم همه بدی هایی كه در وجود 
خودشان می بینند در طرف مقابل خود فرافكنی 
می كنند. ضمــن اینكه حس مالكیــت عجیب و 
غریب این افــراد منجر به كارهایی می شــود كه 
هیچ توجیهی بــرای دیگران ندارد. در بســیاری 
مواقع هم طرف مقابــل برای از دســت ندادن او 
تن به هــر كاری می دهد و می ترســد مخالفتی 
كند مبادا فرد خودشــیفته او را ترك كند. توجه 
داشته باشیم افرادی كه ترس از دست دادن دارند، 
مضطرب و وابسته هستند و احساس خوبی به  خود 
ندارند و ترس عمیقی در رهاشدن توسط دیگران 
دارند، معموال در اینگونه روابط بیشــتر از دیگران 
دوام می آورند. در واقع افــراد معموال جذب افراد 
خودشیفته می شوند چون آنها را متفاوت از دیگران 
می دانند و بودن در كنار آنها را امتیازی برای خود 
می دانند. خودشیفته ها هم نمی خواهند به عمق 
وابستگی خود به دیگران پی ببرند. این افراد چون 
از وابستگی وحشت دارند سعی می كنند خودشان 
را در پوسته خالی از احساس نیازمندی به دیگران 

قرار بدهند.

پادزهر خودشیفتگی 
ریشه های بروز خودشــیفتگی حاصلی از وراثت 
و تربیت خانوادگی اســت. طرز رفتار خانواده در 
شكل گیری خودشیفتگی بسیار مؤثر است. ضمن 
اینكه نخســتین اتفاقاتی كه در مســیر اجتماع 
می افتد مانند مدرسه بسیار مؤثر است و می تواند 
خودشیفتگی كودكان را در آینده كمتر یا بیشتر 
كنــد. زندگی كــردن در كنار افــرادی كه پكیج 
خودشــیفتگی آنها خیلی كامل شده و در فازی از 
خودشیفتگی كامل قرار گرفته باشند، زندگی خالی 
از احساس اصیل اســت؛ یعنی دوست داشتن در 
مرحله ســطحی باقی می ماند. به همین خاطر هم 
چون عشق خودشیفته ها سطحی است ممكن است 
خیلی هم زود آن را از دست بدهند. به همین خاطر 
می توان گفت پادزهر خودشــیفتگی این است كه 
فرد خودشیفته بتواند تصویر كاذبی كه در ذهنش 

نسبت به خود دارد كنار بگذارد و بپذیرد كه او هم 
مانند همه افراد دیگر آسیب پذیر است و این توهم را 
كه او فرد مستقلی است و می تواند خودش به تنهایی 
از پس همه مشكالتش برآید كنار بگذارد و اجازه 
بدهد مثل بقیه افراد در معرض دید قرار بگیرد و در 
مورد احساساتش ابراز وجود بكند. محدودیت ها و 
توانایی های خود را بپذیرد و خودش را به عنوان یك 
فرد نیازمند بشناســد. چون همه ما به وجود همه 

نیازمندیم؛ حتی نیازمند یك ابراز محبت ساده.

نیاز به احساس قدرت
خودشیفته ها نیاز به احســاس قدرت دارند و برای 
اثبات آن با دیگــران لجبازی می كننــد. در واقع 
لجبازی كــردن در زمانــی كه ما احســاس ضعف 
می كنیم به نوعی قدرت نمایی به حساب می آید؛ نه 
به این خاطر كه بر آنچه فكر می كنیم و می خواهیم 
پافشاری می كنیم. البته توجه داشته باشیم لجبازی 
زمانی بیشــتر قوت می گیرد كه فــرد در الیه های 
درونی خود احســاس شــرم و بی ارزشی می كند. 
مثال چون مورد قبول طــرف مقابل قرار نمی گیرد 
قهر می كند و دور می شود. در واقع با فاصله گرفتن 
حداقل تصویر فرد از خودش و همچنین احســاس 
قدرت و ارزش او در تنهایی آسیبی نمی بیند. توجه 
داشته باشیم هرگونه ابراز وجودی بدون تأیید افراد 
خودشیفته به شدت آنها را آزار می دهد. بنابراین به هر 
قیمتی تالش می كنند قدرت را در اختیار خودشان 
درآورند. به همین خاطر هم وقتی موفق نمی شوند 
انزواطلبی پیشه می كنند و در تالش بر می آیند كه 
به شیوه های مختلف موقعیت اجتماعی شان را ارتقا 
دهند؛ مبادا قدرتشان زیر سؤال برود. توجه داشته 
باشیم بهترین توصیه به افرادی كه به هر نوعی در 
كنار افراد خودشیفته هستند این است كه سعی كنند 
عزت نفس و قدرت بیشتری به دست بیاورند. شاید 
بهترین راه برای كمك به افراد خودشیفته این باشد 
كه بتوان زره و تصویر كاذبی را كه آنها برای خودشان 
ساخته اند از بین برد. درصورتی كه لجبازی كردن 

با خودشیفته ها باعث از دست دادن آنها می شود.

شفقت و مهربانی 
پادزهر دیگر خودشیفتگی شــفقت و مهربانی به  خود است. ضمن اینكه فرد 
خود شیفته باید مورد محبت قرار بگیرد؛ طرف مقابل هم باید بستر مناسبی برای 
برخورداری او از امنیت مناسب فراهم آورد. خودشیفته ها حتی نسبت به  خودشان هم 
نامهربان هســتند چون می توان گفت آنها حاضرند هر بالیی سر خودشان بیاورند تا 
چهره ای كه از خود ســاخته اند از بین نــرود. فراموش نكنیم زندگــی كردن با افراد 
خودشیفته خیلی سخت است. ضمن اینكه باعث می شود آسیب های بی شماری را تجربه 
كنیم. در واقع ما جذب تصویر غیرواقعی ای كه فرد خودشیفته از خود ساخته و ما هم 
همیشه آرزوی داشتنشان را داشته ایم، می شویم. درصورتی كه در واقعیت هیچ كدام از 
آن تصاویر وجود خارجی ندارند. شاید ما می خواهیم در قدرت خیالی افراد خودشیفته 
با آنها سهیم شویم؛ درصورتی كه اصال چنین قدرتی وجود خارجی ندارد. ضمن اینكه 
فرد خودشیفته اصال نمی خواهد قدرتش را با كسی سهیم شود. وقتی در ارتباط با افراد 
خودشیفته قرار می گیریم ابتدا باید ببینیم چه ضعفی در وجود خود ما باعث شروع و 
ادامه رابطه با اینگونه افراد می شود و حتما شروع به از بین بردن آن در خودمان بكنیم.

با افزایش سن و رسیدن به ســنین سالمندی، تغییراتی 
در سیســتم بدن ایجاد می شــود كه به تبع آن شــاهد 
تغییراتی در دهان، دندان، فك و صورت افراد سالخورده 
هستیم. برخی از این تغییرات می تواند برای افراد سالمند 
مشكالتی را ایجاد كند. ازجمله این تغییرات می توان به 
تغییر بافت ماهیچه ای وعضالنــی در ماهیچه های فك و 

صورت اشاره كرد.
 این وضعیت می تواند منجر به ایجاد شدن حالت افتادگی 
صورت شود. در این حالت، گازگرفتگی مكرر مخاط گونه 
یكی از مســائلی اســت كه می تواند منجر به دامن زدن 
مشكالت در ســالمندان شود. ازدســت رفتن خاصیت 
ارتجاعی مخاط و نازك شدن مخاط دهان سبب می شود، 
فرد سالمند مستعد زخم های دهانی شود و با كوچك ترین 
تحریكی زخم ها در دهان ایجاد و ســبب آزار ســالمند 
درهنگام جویدن غذا و بلع آن شود. كاهش كمیت و كیفیت 
ترشحات بزاق یكی دیگر از شایع ترین مشكالتی است كه 
سالمندان در این سن با آن روبه رو می شوند. بزاق معموالً 
غلیظ تر می شود وترشــح آن كاهش پیدا می كند. در این 
حالت فرد سالمند مدام احساس خشكی دهان می كند و 
میل به نوشیدن آب در او افزایش پیدا می كند. این حالت 
را شــاید بتوان یكی از شایع ترین مشــكالت سالمندان 
دانست. در چنین شرایطی، صحبت كردن برای سالمند 
مشكل شده و زبان آنها به كام می چسبد و موقع حرف زدن 
مجبورند دهان خود را خیس كنند. به دلیل كاهش فعالیت 
سیستم ایمنی در كل بدن  ترمیم زخم در دهان به كندی 
اتفاق می افتد. به عنوان نمونــه، زخم های دهانی در افراد 
عادی باید در مدت 2تا 3روز درمان شود اما، این زخم ها در 
فرد سالمند بین یك هفته تا 15روز زمان نیاز دارد و از این 
رو، افرادی كه در خانه با فرد سالمند زندگی می كنند باید 
به این موضوع توجه كافی داشته باشند؛ چرا كه این زخم ها 
مســتعد عفونت های باكتریایی و خصوصاً قارچی است و 
باید مراقبت الزم را برای جلوگیری از ایجاد این عفونت ها 
در دهان فرد سالمند كرد. عالوه بر این، عفونت های قارچی 
موجب زخم های دور دهان، عفونت مخاط و سوزش اطراف 
آن و روی زبان می شود و بنابراین باید به محض اینكه عالئم 
سوزش، زخم و عفونت را می بینند به پزشك مراجعه كنند 
كه درمان الزم برای فرد اعمال شود تا از بروز ناراحتی ها و 

مشكالت بعدی جلوگیری شود.

گفت وگو

سالمت دهان در سالمندی

الله خلیل آذر
متخصص بیماری دهان، فك و صورت

    

ویروس كرونا تا 3 روز روی مو باقی می ماند و همین بهانه ای است برای تراشیدن موی سر. در 
این مطلب با مزایا و معایب تراشیدن موی سر آشنا می شوید.

تراشیدن یا به عبارتی كچل كردن موها معموالً برای كسانی كه دچار ریزش مو شده اند یا در 
شرایط خاص نیاز به مصرف دارو، پماد یا عمل جراحی دارند، توصیه می شود. اما در این روزها كه 
كرونا به سراغمان آمده و گفته می شود كه ویروس این بیماری می تواند برای چند روز روی موی 
سر باقی بماند و از طرفی شرایط مراجعه منظم به آرایشگاه هم وجود ندارد، بعضی ها تراشیدن 
مو را به آقایان پیشــنهاد می كنند. البته ناگفته نماند كه به طور معمول در فصل بهار سرهای 
تراشیده بیشتری را می بینیم زیرا بعضی عقیده دارند كه با تراشیدن موها در این فصل بینایی 
چشم ها تقویت می شود و پیاز مو بیشتر در معرض آفتاب قرار می گیرد اما تأثیری بر ضخیم 
شدن موها ندارد. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید كه وقت ندارید به موهایتان رسیدگی 
بیشتری بكنید، كچل كردن یكی از گزینه هایی است كه این روزها به كمكتان می آید. تراشیدن 
موهای سر مزایا و معایبی دارد كه در ادامه به آنها اشاره می كنیم تا شما بتوانید برای تراشیدن 

یا نتراشیدن موهایتان تصمیم بهتری بگیرید.

محاسن تراشیدن موی سر
  مو تأثیر بسیاری بر احســاس زیبایی دارد به همین دلیل اثر تراشیدن مو در افراد مختلف 

متفاوت است. اما حفظ نظافت سر با موی تراشیده قطعاً راحت تر است.
   اگر از جمله افرادی هستید كه فرصت كافی برای رسیدگی به موهایتان ندارید، تراشیدن مو 
می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد تا هم پوست سرتان هوایی بخورد و هم بتوانید در این 

روزها بهداشت فردی تان را بهتر رعایت كنید.
   ممكن است به هر دلیلی بخشی از موهایتان دچار ریزش شده باشد یا دچار طاسی مردانه 
)وسط سر( شده باشید. در این شرایط بعضی ها تراشیدن مو را انتخاب می كنند كه به زیبایی 

بیشتر كمك می كند.
   هیچ دقت كرده اید كه بعضی از آقایان با تراشیدن موهای سر جوان تر به نظر می آیند! این 

گزینه می تواند به شما هم كمك بكند.
   شرایط اپیدمی كرونا كه مشــكالت دیگری را به همراه خودش آورده ، ممكن است باعث 
شود تا موی بعضی از آقایان دچار ریزش سكه ای شود و مدت ها طول بكشد تا دوباره دربیاید. 
در این وضعیت بهترین گزینه كه به افزایش اعتماد به نفس شما كمك می كند تراشیدن همه 

موهای سر است.

معایب تراشیدن موی سر
  ممكن است روی سر اثر جراحت، بخیه و... وجود داشته باشد كه موها روی آن را پوشانده 

است اما با تراشیدن سر، همه جراحت ها مشخص می شود.

   افرادی كه برای نخستین بار شما را با سر تراشیده می بینند ممكن است سؤال های زیادی 
داشته باشند یا حتی شوخی كنند كه باعث ناراحتی تان می شود.

   وقتی موهای سرتان را می تراشید، باید مراقب پوست سر باشید تا هم موقع تراشیدن و هم 
بعد از آن تا زمان درآمدن موها آسیب نبیند.

  بعضی از پوست ها با تراشیدن مو دچار پوسته، آكنه و جوش می شود. پس مراقب باشید كه 
این اتفاق برای شما نیفتد.

   به هر حال موها باعث گرم نگه داشتن سر می شود و در شرایطی كه شما آنها را تراشیده اید 
احتمال سرما خوردن سر بیشتر می شود پس به مراقبت بیشتری نیاز دارید.

محاسن و معایب تراشیدن
موی سر 
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خودخواهی و خودشیفتگی چیست و چرا عده ای دچار این آسیب رفتاری می شوند؟

به من توجه كن!

زهرا صالحي زاده 
خبرنگار
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اســتارتاپ برزیلی »بیولوژیكس« كــه دفتر مركزی 
آن در شــهر ســائوپائولو قرار دارد و كارش در حوزه 
صنایع پزشكی است، سیستم تشخیصی ای را براساس 
اینترنت اشیا اختراع كرده كه می تواند از راه دور افراد 
را تحت كنترل قرار داده و عالئم بیماری كووید-19را 

شناسایی كند.

روزهای سخت در برزیل
درحال حاضر برزیل در زمره كشــورهایی قــرار دارد كه 
نمودار رشــد بیماری كووید-19در آنجا صعودی شــده 
است. برزیلی ها با تمام توان به مصاف ویروس كرونا رفته اند 
اما آمار رو به رشد، نگرانی های بســیاری را در این كشور 
آمریكای جنوبی به وجود آورده اســت. بــه همین دلیل 
به نظر می رســد كه باید تدابیر جدی و مؤثری برای مقابله 
با گســترش ویروس كرونا و همچنین درمــان مبتالیان 
درنظر گرفته شود. یكی از این تدابیر ابداع سیستمی است 
كه می تواند كمك مؤثری باشد. اســتارتاپ بیولوژیكس 
)Biologix( به عنوان مبتكر طرح جدید، روزهای شلوغ و 

حساسی را سپری می كند.

بررسی آپنه خواب
به گزارش تك كرانچ،پیداكردن نشــانه های ویروس كرونا 
در انسان ها هم به بهبود ســریع تر كمك می كند و هم به 
جلوگیری از انتشــار این ویروس. وب ســایت خبری علوم 
پزشكی زندگی به نقل از بنیاد پشتیبانی تحقیقات ایالتی 
سائوپائولو در این خصوص نوشت كه این استارتاپ سیستمی 
خانگی را برای بررسی آپنه خواب )وقفه تنفس بیش از 1۰ 
ثانیه ضمن خــواب( اختراع كرده  كه می تــوان از آن برای 
بررســی افراد مشــكوك به عالئم ویروس كرونا سود برد. 
این سیســتم كه FAPESP نام دارد قادر است بدترشدن 
عالئم را اطالع داده تا درصورت تشخیص، فرد مورد نظر به 

بیمارستان منتقل شود.

آزمایش بالینی
۲بیمارســتان خصوصــی در شــهر ســائوپائولو، مركز 
بیماری های همه گیر در برزیل، این فناوری جدید را مورد 
آزمایش قرار خواهند داد. توســعه نوآورانه FAPESP از 
طریق یك پروژه تأمین مالي شــده با همكاری چند نهاد و 
ســازمان ازجمله آژانس نوآوری دولت برزیل انجام گرفته 
است. درصورت تأیید نهایی، برزیلی ها می توانند ادعا كنند 
كه راهی مؤثر و كم هزینه برای كنترل ویروس كرونا یافته اند.

چیزی متفاوت
تاســیتو میســتروریژو ده آلمیدا، مدیرعامل اســتارتاپ 
بیولوژیكس نظــر ویــژه ای دربــاره FAPESP دارد. او 
درخصوص ابداع جدید شــركتش در راه مبارزه با ویروس 
كرونا می گوید: »اكنون چندین ابزار مختلف برای بررسی 
بیماران مشكوك به بیماری كووید- 19در دسترس قرار دارد 
اما این ابزارها معموال كار خود را براساس واكنش های بیمار 
انجام می دهند؛ این ابزارها نمی توانند نشانه های بالینی را 
مانند آنچه سیستم ما مورد بررسی قرار می دهد، تجزیه و 

تحلیل كنند.«

روش كار سیستم
بخش فیزیكی این سیستم، یك حسگر قابل حمل دارد 
كه روی انگشــت اشــاره بیمار قرار می گیرد و اطالعات 
مربوط به تراكم اكسیژن یا ضربان قلب را مورد بررسی قرار 
می دهد. این داده ها با كمك یك اپلیكیشن تلفن همراه 
هوشمند گردآوری شده و در اختیار اپراتور یا كسی كه از 
بیمار مراقبت می كند، قرار می گیرد. اپلیكیشن مخصوص 
این سیســتم را می توان به صورت رایگان برای سیستم 
عامل های اندروید و iOS دانلود و نصب كرد. این برنامه، 
داده هایی را به صورت خودكار به فضای ابر ارسال می كند تا 
تیم پزشكی نیز بتواند از این اطالعات برای بررسی وضعیت 
هر بیماری بهره ببرد. در عین حال اگر افت محســوس 
اكسیژن توسط این سامانه نشان داده شود، تیم پزشكی 
با بیمار تماس برقرار می كند. علت این امر نیز این اســت 
كه افت اكســیژن، می تواند یكی از عالئم ابتال به بیماری 
كووید- 19باشــد. ضمن اینكه افت اكســیژن می تواند 
نشانگر بروز آپنه خواب باشــد كه در آن، تنفس به صورت 
مكرر متوقف و سپس از سر گرفته می شود. در این حالت 
نیز افت اكســیژن در بدن به دلیل توقف نفس كشــیدن 
به وجود می آید. درصورتی كه اطالعات ارائه شده به وسیله 
FAPESP، افت سطح اكسیژن و یا افزایش میزان ضربان 
قلب را نشان دهد و یا اینكه پرستاران، سرفه، تب، خستگی 
و سختی در نفس كشیدن بیمار را گزارش كنند، آنگاه به او 

توصیه می شود كه در بیمارستان بستری شود.

نظارت دائم و كامل
این فناوری ارزشــمند می تواند توســط بیمارستان ها، 
سازمان های مدیریت بهداشــت و همچنین شركت های 
بیمه  مورد استفاده قرار بگیرد تا نه تنها بیماران مشكوك 
به كووید-19با داشتن عالئم خفیف این بیماری بلكه افراد 
مسن و سایر اعضای گروه هایی كه بیشتر در معرض خطر 
ابتال به این بیماری هســتند، تحت نظارت دائم و كامل 

قرار بگیرند.

 ابداع ضدكرونایی
یك استارتاپ برزیلی

سیستمی كه با اندازه گیری سطح اكسیژن خون 
از راه دور، عالئم بیماری كووید-19را تشخیص 

می دهد
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جهان استارتاپی

آزمایش در 
2بیمارستان

۲بیمارستان 
خصوصی در 

شهر سائوپائولو، 
مركز بیماری های 

همه گیر در 
برزیل، این 

فناوری جدید 
را مورد آزمایش 

قرار خواهند داد. 
توسعه نوآورانه 

FAPESP از 
طریق یك پروژه 
تأمین مالي شده 
با همكاری چند 
نهاد و سازمان 
ازجمله آژانس 
نوآوری دولت 

برزیل انجام 
گرفته است

آموزش برای 
تشخیص تغییر 
 بوی تنفس
افراد دیابتی، 
اكنون از سگ ها 
برای تشخیص 
باال یا پایین رفتن 
میزان قند خون 
خود استفاده 
می كنند. 
مؤسسه خیریه 
 Hypo Hounds
سگ ها را آموزش 
می دهد تا آنها 
بتوانند تغییرات 
آشكار در بوی 
تنفس یا بوی 
تعریق بدن 
صاحب خود را 
تشخیص دهند

 تشخیص بیماران كرونایی
با سگ های آموزش دیده

پژوهشگران با اطالع از این موضوع كه بیماری های تنفسی بوی مشخصی 
دارند، از سگ ها برای غربالگری افراد استفاده می كنند

بــا درنظر گرفتن یــك اعتبــار 5۰۰هزار پونــدی برای 
آزمایش های علمی از ســوی دولت انگلستان، قرار است 
ســگ هایی تربیت شــوند كه پیش از بروز عالئم بیماری 
كووید-19در بدن انسان می توانند این بیماری را با حس 

بویایی تشخیص دهند.
گاردین در گزارشی نوشــته است كه پیش از این، سگ ها 
تحت آموزش هایی قرار می گرفتند تا بتوانند بوی برخی از 
سرطان ها، بیماری ماالریا و بیماری پاركینسون را تشخیص 
دهند. ایــن آموزش ها مؤثــر بود و یك بار دیگر ســگ ها 
توانستند كمك رسان انســان ها باشند. حاال یك پژوهش 
جدید می خواهد بررســی كند كه آیا می توان سگ های 
 نژاد البرادور و كوكر اســپانیل را برای تشخیص بیماری

كووید-19در انسان آموزش داد یا نه؟
پژوهشگران دانشكده بهداشــت و طب گرمسیری لندن 
می خواهند نخستین مرحله از این آزمایش را با همكاری 
دانشگاه دورام و سگ های یك مؤسسه خیریه پزشكی به 

نام Medical Detection Dogs انجام دهند.
در مرحله اول این پژوهش، نمونه هایی از بوی بیماران مبتال 
به كووید-19كه در بیمارستان های لندن بستری هستند، 
گردآوری می شود. پس از آن، 6سگ متخصص به منظور 
 شناســایی ویروس كرونا در این نمونه هــا تحت آموزش

قرار می گیرند.
لرد بتول، وزیر نوآوری انگلستان می گوید كه دولت بر این 
باور است كه سگ ها ممكن است به عنوان یك ابزار جدید و 
به عنوان بخش گسترده تری از راهبرد ما برای تست گرفتن 
از افراد مشكوك به این بیماری، نتایج را سریع تر از ابزارهای 

دیگر در اختیار ما بگذارند.
جیمز لوگان، پژوهشــگر اصلی این پــروژه و رئیس گروه 

كنترل بیماری در دانشكده بهداشــت و طب گرمسیری 
لندن می گوید: تالش های قبلی ما نشــان داده است كه 
ماالریا، بوی مشــخصی دارد و ما با كمك مؤسسه خیریه 
Medical Detection Dogs توانســتیم سگ هایی را 
آموزش دهیم كه بتوانند ماالریا را به درســتی تشخیص 
دهند. او می گویــد: بنابراین ما با آگاهــی از این موضوع 
كــه بیماری های تنفســی می توانند بوی بــدن را تغییر 
دهند، امیدواری زیادی داریم كه سگ ها بتوانند بیماری 
كووید-19را هم تشخیص دهند. درصورتی كه بتوانیم در 
این پژوهش به موفقیت دست یابیم، این رویكرد می تواند 
در نحوه شناسایی ویروس كرونا و امكان غربالگری تعداد 

زیادی از افراد تحول بزرگی ایجاد كند.
 پژوهش هــای صــورت گرفتــه در مؤسســه خیریــه
Medical Detection Dogs نشان می دهد كه سگ ها 
می توانند در هر ساعت حداكثر ۲5۰نفر را غربالگری كنند. 
همچنین این سگ ها می توانند به گونه ای آموزش ببینند 
كه ضعیف ترین بوی بیماری را در مقیاسی معادل حل شدن 
یك قاشق چایخوری شــكر در ۲اســتخر آب)در اندازه 

استخرهای بازی های المپیك( تشخیص دهند.
این مؤسسه خیریه و دانشگاه های همكار، طرح پژوهشی 
آزمایش های بالینی این تحقیق را به دولت انگلستان ارائه 
كردند كه مورد تأیید قرار گرفت و مبلغ 5۰۰هزار پوند برای 

اجرای آن درنظر گرفته شد.
 كلــر گســت، بنیانگــذار و مدیرعامل مؤسســه خیریه
Medical Detection Dogs می گوید: ما خوشــحالیم 
كه دولت به ما فرصتی داده است تا نشان دهیم كه سگ ها 
می توانند در مبــارزه با بیماری كووید-19نقش داشــته 
باشند. این حیوانات توانایی غربالگری سریع افراد را دارند 

كه این موضوع می تواند در آینده بسیار حیاتی باشد.
او ادامه می دهد: ما مطمئن هســتیم كه این سگ ها قادر 
به یافتن و تشــخیص بوی بیماری كووید-19هستند. ما 
در مرحله دوم این پژوهش، آنها را در موقعیت های واقعی 
برای تشــخیص بیماری آزمایش خواهیم كرد. همچنین 
امیدواریم كه بتوانیم با ســایر مؤسســات و نهادها برای 
آموزش سگ های بیشتر و توســعه این فعالیت همكاری 
كنیم. اینكه بینی ســگ ها می تواند یك بــار دیگر جان 

بسیاری از انسان ها را نجات دهد، واقعا غرورانگیز است.

تشخیص بیماری های دیگر
افراد دیابتــی، اكنون از ســگ ها برای تشــخیص باال یا 
پایین رفتن میزان قند خون خود استفاده می كنند. مؤسسه 
خیریه Hypo Hounds سگ ها را آموزش می دهد تا آنها 
بتوانند تغییرات آشكار در بوی تنفس یا بوی تعریق بدن 
صاحب خود را تشخیص دهند. حیوانات خانگی می توانند 

یك مشكل را زودتر از یك دســتگاه هشداردهنده گلوكز 
تشخیص دهند.

عالوه بر این، پژوهشــگران ایتالیایی در سال ۲۰15اعالم 
كردند كه ۲سگ از نژاد آلمانی شــفرد را برای تشخیص 
مواد شیمیایی مرتبط با ســرطان پروستات در نمونه های 
ادرار آموزش داده اند كه در نتیجه این آموزش ها ســگ ها 
توانستند در 9۰درصد از موارد، تشخیص درستی داشته 

باشند.
همچنین پژوهشگران در سال ۲۰18شواهدی ارائه دادند 
كه نشان می داد سگ ها می توانند از طریق بوییدن جوراب 
افراد تشخیص دهند كه آیا آنها به ماالریا مبتال هستند یا 
نه. یك ســگ از نژاد البرادور كه عموما برای یافتن شكار 
و مجروحین مورد اســتفاده قرار می گیرد، پس از چند ماه 
تمرین، می تواند تشــخیص دهد كه یــك كودك مبتال 
به بیماری اســت، حتی اگر هیچ گونه عالمتی از بیماری 

مشاهده نشود.

دیوید ریچ، متخصص بیهوشــی قلب و رئیس بیمارستان 
Mount Sinai نیویورك می گوید: هیچ كس انتظار چنین 
بیماری ای را نداشت كه متناسب با الگوی ذات الریه و بیماری 
تنفسی نباشد. ویروس كرونا به قلب حمله، ماهیچه های آن 
را ضعیف و ریتم آن را مختل می كند. برخی از بیمارستان ها 
به دلیل آســیب های كلیوی این ویروس به بیماران، دچار 

كمبود تجهیزات دیالیز شده اند.
 در ادامه این ویروس حتی با اثر روی سیستم عصبی، حس 
چشــایی و بویایی را از بین می برد و گاه به مغز نیز آسیب 
می رســاند. این بیماری حتی باعث ایجاد لخته های خونی 
می شــود كه می تواند رگ های خونی سراسر بدن را متورم 

كرده و باعث مرگ بیمار شود.
این بیماری ممكن اســت با چند عالمت یا هیچ یك از آنها 
شروع نشود اما بعد از چند روز بدون هیچ هشداری عملكرد 
ریه را مختل می كند. این اتفاق بیشــتر برای افراد مســن، 
افرادی با بدن ضعیف و افراد ســنگین وزن اتفاق می افتد. 
از سوی دیگر شواهد نشان می دهد كه كووید-19مردها را 

بیشتر از زنان درگیر می كند.

تاكتیك های جدید حمله 

كرونـا
با گذشــت حدود ۴ ماه از همه گیــری جهانی 
نوع جدید ویروس كرونا، آســیب های كلیوی، 
قلبــی و مغزی و حتی پوســتی باعث شــده تا 
پزشــكان بار دیگر بیماری كوویــد-19و نحوه 

درمان آن را ارزیابی كنند

 او می گویــد: الگــوی این بیمــاری كامــال با همــه عالئم 
كووید-19متفاوت است. كارشناسان می گویند سال ها طول 
خواهد كشید تا بفهمند این بیماری چگونه به ارگان های بدن 
آسیب می رساند و چگونه داروها، ژنتیك ها، رژیم های غذایی، 
شیوه زندگی و فاصله گذاری اجتماعی بر روند آن تأثیر می گذارد. 

ویروس به سراغ كودكان رفت
ابتدا گفته می شــد كه ویروس كرونا با جوان ها و كودكان 
كاری ندارد اما چندی پیش پزشــكان نســبت به واكنش 
التهابی نــادر با عوارض قلبی در كودكان كه ممكن اســت 
به این ویروس مربوط باشد هشــدار دادند. اندرو كوومو، از 
دولتمردان ایالت نیویــورك می گوید كه 73كودك در این 
ایالت به شدت بیمار شده اند و یك پسر 5ساله نیز نخستین 
كودكی بود كه در اثر این سندروم درگذشت. این خبر باعث 
شد تا پزشكان سرانجام به تمام ابعاد این بیماری دست پیدا 
كنند. ریچ می گوید: ما همه فكر می كردیم این بیماری تنها 
منجر به مرگ سالمندان می شــود نه كودكان. هر كدام از 
این بیماران كم سن و سال با عالئم گوارشی به بیمارستان 
مراجعه كرده اند كه بعد این عالئم به عوارض التهابی منجر 
شده است كه باعث افت فشار خون و بازشدن رگ های خونی 
می شود. این امر نیز باعث مشكل قلبی شده كه موجب مرگ 

نخستین كودك شد.

دبورا كافلین، نه تنگی نفس داشت و نه سرفه می كرد. 
حتی در نخستین روزهای آلوده شدن به ویروس كرونا، 
تب او هرگز باال نرفته بود. اما مشكل اسهال و تهوع در 
اوایل  ماه می  او را وادار كرد به مركز اورژانس هارتفورد 
برود. دخترش می گوید: ابتدا فكر می كردیم مشكل از 

یك ویروس گوارشی است اما چنین نبود.
كافلین 67ساله حرف می زد، راه می رفت و كامال به هوش 
بود اما یك روز درحالی كه با دخترانش تلفنی صحبت 
می كرد، سطح اكسیژن خونش به حدی پایین آمد كه به 
گفته پزشكان به مرگ نزدیك شد. او حاال در بیمارستان 
سن فرانسیس به دستگاه تنفسی ونتیالتور متصل است 
و شرایطی بحرانی دارد. او نیز به جمع بیمارانی پیوست 
كه با عالئم جدید و عجیب، پزشــكان را وادار می كند 
برای تشخیص، توضیح و معالجه این بیماری تالش های 

گسترده تر و جدیدتری را در پیش بگیرند.
 Mount Sinai والنتین فاستر، پزشك معالج بیمارستان
در نیویورك، مركز شــیوع بیماری در ایاالت متحده 
می گوید: در ابتدا ما نمی دانســتیم كه با چه بیماری ای 
روبه رو هستیم. بیمارانی داشــتیم كه جلوی چشم ما 
از بین می رفتند و ما كامــال ناگهانی خودمان را در یك 

شرایط متفاوت دیدیم اما دلیلش را نمی دانستیم.

غیرقابل پیش بینی
حاال پس از گذشت ۴ ماه از حضور ویروس كرونا در زندگی 
بشر، با شناخت بیشتر آن دانشمندان به این نتیجه رسیده اند 
كه رفتار این ویروس بســیار غیرقابل پیش بینی تر از یك 
مشكل تنفسی ساده اســت. این ویروس معموال به ریه ها 
حمله می كند اما می تواند به هر عضوی از مغز تا انگشــتان 
پا نیز آسیب بزند. بسیاری از پزشــكان، متمركز بر درمان 
واكنش های التهابی ناشی از ویروس و همچنین ظرفیت آن 

در ایجاد لخته های خون هستند.
بانك اطالعاتی سازمان بهداشت جهانی هم اكنون بیش از 
1۴هزار و 6۰۰مقاله درباره كووید- 19را فهرست كرده است. 
حتی آژانس های بهداشت عمومی دنیا، ازجمله مراكز كنترل 
و پیشگیری از بیماری ها دائما توصیه های خود را همگام با 

كشفیات جدید درباره این ویروس تغییر می دهند.
بیش از ۴ ماه تجربه بالینی در سراسر آسیا، اروپا و آمریكای 
شمالی نشان داده است كه این ویروس بسیار می تواند فراتر 

از حمله به ریه ها عمل كند.

منبع: واشنگتن پست
ترجمه: زهرا خلجی

عالئمی كه با ابتال به كووید-19ممكن است در فرد بروز كند

مغز:
سكته مغزی در اثر 
لخته های خونی، یا 

مشكالت عصبی

ریه ها:
گرفتگی و تورم 

كیسه های هوایی و 
ممانعت از تنفس، 

آمبولی ریوی به دلیل 
لخته های خونی 
كوچك و بزرگ

قلب:
ضعف ماهیچه 

قلب، خطر آریتمی 
خطرناك و سكته 
قلبی در اثر ایجاد 
لخته های كوچك

كلیه ها:
آسیب به اندام هایی 
كه مواد زائد خون را 
فیلتر می كنند كه 

در این شرایط اغلب 
بیماران نیاز به دیالیز 

پیدا می كنند

پوست:
با حمله ویروس 

به رگ های خونی، 
باعث بثورات 
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موش هایی كه ۴ درصد آدم شدند
چطور دانشمندان برای نخستین بار توانسته اند میلیون ها سلول 

كامل انسان را در بدن موش ها توسعه دهند؟

دانشمندان می گویند كه آنها برای نخستین بار توانسته اند 
میلیون ها سلول كامل انسانی را در جنین موش توسعه 
دهند. این پژوهشگران، ســلول های بنیادی انسان را به 
جنین موش تزریق كردند و مدتی بعد، میلیون ها سلول 

كامل انسانی توسعه یافت.
این پژوهش كه در مجله Science Advances منتشر 
شده اســت، ادعا می كند كه تا 4درصد از كل سلول های 

موجود در جنین موش، سلول های انسانی هستند.
تالش هایی كه قبال برای تولید ســلول های انســانی در 
جنین موش انجام شده، فقط توانسته اند مقادیر كمی از 

سلول های ناقص و غیركامل را تولید كنند.
جیان فنگ، اســتاد فیزیولوژی و بیوفیزیك در دانشكده 
پزشكی و زیست پزشكی دانشگاه بوفالو )UB( می گوید: 
این یك تحقیق بنیادی اســت كه به ما امكان می دهد از 
جنین موش برای درك بهتر توســعه سلول های انسانی 
اســتفاده كنیم. ما قبل از اینكه از این فناوری در شرایط 
واقعی استفاده كنیم، به سؤاالت زیادی باید پاسخ دهیم. با 
این حال، این نخستین بار است كه سلول های بالغ انسانی 

به تعداد زیاد، در جنین موش تولید شده است.
این گروه پژوهشی ادعا می كند كه می توان از 
این روش جدید برای تولید گلبول های 
قرمز بالغ انسانی در موش ها استفاده 
كــرد. ایــن موش ها در 
پژوهش های مربوط به 
ماالریا كه با از بین رفتن 
گلبول های قرمــز، فقط 
انســان را مبتال می كند، 

بسیار مؤثر هستند.
فنگ می گوید: با توسعه بیشتر این فناوری می توان مقادیر 
بیشتری از انواع خاص سلول های بالغ انسانی را تولید كرد 
تا امكان ایجــاد مدل های مؤثرتــری را به منظور مطالعه 
بیماری هایی كه به شدت بر انســان ها تأثیر می گذارند، 

ازجمله ماالریا یا كووید-19، فراهم كرد.
پیش از این، پتانســیل درمانی سلول های بنیادی انسان 
به خاطر ناتوانی در تولید مقادیر كافی ســلول های كامل 

انسانی در داخل بدن یك موجود زنده ناكام مانده بود.
تولید سلول های انسانی در داخل بدن بسیار حیاتی است، 
زیرا سلول های تولید شده در شــرایط آزمایشگاهی )در 
تجهیزات آزمایشــگاهی مانند لوله یا ظرف پتری( اغلب 

همانند سلول ها درون بدن رفتار نمی كنند.
محققان 10تا 12ســلول بنیادی غیركامل انسانی را به 
یك بالستوسیست موش )جنین در مراحل اولیه( تزریق 
كردند و پس از آن، میلیون ها ســلول بالغ انسانی ازجمله 
گلبول های قرمز، سلول های چشــم و سلول های كبدی 

تولید شد.
فنگ می گوید: مــا االن می دانیم كه تــا 4درصد از كل 
سلول های موجود در جنین موش، ســلول های انسانی 
بودند. این میزان یك تخمین یا برآورد پایین اســت، زیرا 
ما نمی توانیم مقادیر زیاد گلبول های قرمز تولید شده در 

جنین موش را اندازه گیری كنیم.
از آنجا كه این گلبول های قرمز بالغ انســان فاقد هســته 
هستند، با روشی كه دانشــمندان برای تعیین تعداد كل 

سلول ها استفاده می كنند، شمارش نمی شوند.
این گروه در روش خود باید بر یك چالش مهم فائق می آمد، 
تبدیل سلول های بنیادی پرتوان )pluripotent( انسان به 
شكلی كه آنها را با توده سلولی داخلی یك بالستوسیست 

موش سازگار كند.

پرتوانی یا pluripotency كه به معنای ظرفیت سلول های 
بنیادی برای تبدیل شدن به هر نوع سلول در بدن است، 
می تواند به وســیله طیف وســیعی از حالت ها )از خام تا 

اولیه(، توصیف شود.
سلول های بنیادی انسان در حالت اولیه )primed( قرار 
دارند، درحالی كه توده ســلولی بالستوسیست موش به 
شكل خام )naive( اســت. مانع اصلی در همین شرایط 

شكل می گیرد.
هنگامی كه سلول های اولیه انسان درون بالستوسیست 
موش قرار می گیرند، آنها احتماال به دلیل عدم تطابق بین 

مراحل مختلف رشد سلول ها، قادر به توسعه نیستند.
فنگ می گوید: ما می خواستیم ببینیم كه آیا سلول های 
اولیه انسان ممكن اســت دقیقاً مانند سلول های بنیادی 
پرتوان درون یك بالستوسیســت مــوش، به حالت خام 

برگردند یا نه؟ این همان كاری است كه ما انجام داده ایم.
روش این گروه پژوهشی به طور موقت یك آنزیم اساسی 
به نام mTOR كیناز را به  مدت 3ساعت مهار می كند تا با 
وارد كردن شوك، سلول های اولیه انسان را به حالت خام 

تبدیل كند.
فنگ می گوید: مسدود كردن mTOR كیناز باعث وقوع 
 )gene expression( رویدادهایی می شود كه بیان ژن

و متابولیســم ســلولی را به گونه ای اصالح می كنند كه 
سلول های اولیه تبدیل به سلول های خام شوند. بیان ژن 
فرایندی اســت كه در آن از اطالعات درون ژن استفاده 
می شــود تا یك محصول كاربردی كــه معموال پروتئین 

است به دست بیاید.
بازگشت ســلول های بنیادی اولیه انسان به مرحله قبلی 
كه حالت خام و كمتر توســعه یافته است، به سلول های 
بنیادی انســان اجازه می دهد تا با توده سلولی داخلی در 

یك بالستوسیست موش همراه شوند.
از 13مرتبــه تزریق بــه تخمك های بارورشــده موش، 
10سلول بالغ انسانی تولید شده، نشانگر هر سه الیه زایای 
اولیه است. این سه الیه سلولی طی توسعه جنینی تشكیل 

می شوند و همه اندام ها و بافت ها از آنها حاصل می شوند.
فنگ می گوید: ســلول های بنیادی انسانی تزریق شده با 
سرعت بسیار بیشــتری در جنین موش توسعه می یابند 

و طی 17روز میلیون ها سلول بالغ انسانی تولید می شود.
 DNA در هفدهمین روز، 14جنین حاوی 0/1تا 4درصد

انسان بودند.
با این حال، با توجه به پیشرفت تحقیقات در این زمینه، 
ضرورت دارد كه نویســندگان ایــن مطالعه مالحظات 

اخالقی را به دقت درنظر بگیرند.
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پژوهشــگران دانشــگاه نیویورك تالش می كننــد تا با 
بهره گیری از یك روش جدید ذخیره سازی  دیجیتال به نام 
»حافظه مسابقه ای« )racetrack memory( كامپیوترها 
و گوشــی های هوشــمندی تولید كنند كه كوچك تر و 

قدرتمندتر باشند.
یاشــین كوســاب، دانش آموخته پســت دكتری مركز 
پدیدارهای كوانتومی دانشــگاه نیویورك كه سرپرستی 
این پژوهش به عهده اوســت، می گوید كــه این تكنیك 
كه میدان های مغناطیســی را با روش های جدید دوباره 
پیكربندی می كنــد، »می تواند به دلیــل بهبود تراكم در 
ذخیره سازی  اطالعات، جایگزین روش های فعلی ذخیره 
داده های انبوه مانند فلش مموری ها و دیسك درایوها شود 
و عملكرد سریع تر و همچنین مصرف انرژی كمتری را به 

همراه داشته باشد.«
پاپیوالر مكانیك در گزارشــی نوشته است: 2شكل عمده 
برای ذخیره ســازی  داده های دیجیتال وجود دارد؛ فلش 
مموری و دیســك درایو كه البته دومی به هارددرایو هم 
معروف است. فلش مموری راهی برای ذخیره پرونده های 
مهم در یك دســتگاه فیزیكی اســت كه جدا از كامپیوتر 
شماســت؛ مانند فلش درایوهــا، كارت هــای حافظه و 

درایوهای 2ترابایتی ایكس باكس.
از آنجا كه این ابزارها هیچ قسمت متحركی ندارند، به عنوان 
دســتگاه های ذخیره ســازی  كه قابل اطمینان هستند 
شناخته می شوند. این روش سریع و بی سروصداست، اما 
برای هر چیزی استفاده نمی شود، زیرا هارددرایوها ارزان تر 
هستند و ظرفیت بیشتری هم دارند. یك هارددرایو همان 

چیزی است كه در لپ تاپ شما صدایی شبیه وزوز دارد.
 پلترها )دیسك های چرخشی در یك هارددرایو( قطعات 
سخت افزاری هســتند كه در واقع داده های شما را روی 
سطوح دایره ای خود به صورت صفر و یك ذخیره می كنند.

پلترها معموالً سرامیكی، شیشه ای یا آلومینیومی هستند 
و مانند دســتگاه ضبط صدا كار می كنند. پلترها كه روی 
چیزی شــبیه به دوك نخ ریســی)spindle( قرار دارند، 
می چرخند و یك جریان الكترونیكی، داده های روی سطح 
آنها را می خواند یا داده ها را روی آنها می نویســد. قطعات 

الكترونیكی كل این عملیات را پشتیبانی می كنند.
اگرچه حافظه كامپیوتر از نظر فنی شــامل همه اشــكال 
ذخیره الكترونیكی اســت، اما ما معموالً از فلش مموری 
استفاده می كنیم. از این گذشته، اگر كامپیوتر شما برای 
هر بیت اطالعات مجبور باشد به هارددرایو مراجعه كند، 

عملیات كندی را پیش رو خواهد داشت.
محققان دانشگاه نیویورك برای اینكه این مشكل را حل 
كنند، تصمیــم گرفتند فرمت كاماًل جدیــدی از حافظه 
دیجیتال خلق كنند. در واقع، آنها این روش معمول را كه 
كامپیوتر ها اســتفاده می كنند تا داده ها را روی پلترهای 

هارددرایو بنویسند، معكوس كرده اند.
درحالی كه هارددیســك های امروزی از یك موتور برای 
حركت اســپیندل روی پالترها، خواندن و نوشتن داده ها 
استفاده می كنند، حافظه مســابقه ای برعكس این كار را 
انجام می دهد: قطعات ثابت هســتند و خــود داده ها در 
سراسر این بســتر حركت می كنند و البته به هیچ قطعه 

مكانیكی هم نیاز نیست.
این روش چگونه كار می كند؟ یك شبه ذره مغناطیسی به 
نام یك اسكایرمیون)skyrmion( داده ها را حمل می كند. 
محرك های خارجی مانند پالس یــك جریان الكتریكی 
می توانند اسكایرمیون ها را كه شــبیه یك توپ در حال 
چرخ می چرخند حركت دهند. ایــن توپ های حاصل از 
اسكایرمیون ها نشان دهنده بخش هایی از داده ها هستند 
و كامپیوتر می تواند آنها را به ســرعت همگام با پالس های 

الكتریكی جابه جا كند.
از آنجا كه اسكایرمیون ها كوچك هستند و با سرعت باالیی 
حركت می كنند و همچنین به انرژی كمی نیاز دارند، باعث 
می شوند كه فرایند محاسبات سریع تر و با انرژی بیشتری 
انجام شود. ضمن اینكه داده های بیشتری را در مقایسه با 

سایر روش ها در مقدار معینی از فضا مرتب می كنند.
با این حال، این فرایند هنوز بی عیب و نقص نیست. اندرو 
كنت، یكی از نویسندگان این پژوهش می گوید: ما دریافتیم 
كه این اسكایرمیون های كوچك فقط در محیط های دارای 
مواد بسیار خاص پایدار هســتند. بنابراین شناسایی مواد 
ایده آلی كه بتوانند میزبان اســكایرمیون ها باشند و اینكه 
تحت چه شــرایطی ساخته می شــوند، اولویت اول برای 
كاربردی كردن این فناوری است. تمركز پژوهش ما تاكنون 

روی این موضوع بوده است.
این گروه پژوهشــی برخی مواد مغناطیسی با میدان های 
الكتریكی كوچك را كه به فری مغناطیس معروف هستند، 

به عنوان بهترین گزینه شناسایی كرده است.
 اما تحقیقات بیشتری الزم است تا فناوری اسكایرمیون از 
نظر تجاری مقبول واقع شود. حتی تولیدكنندگانی مانند 
اپل یا ایسوس نیاز به زمان بیشتری دارند تا بتوانند از آن 

استفاده كنند.

چندبرابرشدن سرعت گجت ها با 
حافظه های مدرن

كامپیوترها و گوشی های هوشمند در آینده با استفاده 
از نوع جدید حافظه می توانند كوچك تر، سریع تر و 

قدرتمند تر شوند

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

جفری بارنز، استادیار دانشــگاه میشیگان كه متخصص قلب 
و عروق اســت می گوید: ۶ ماه پیش ما از وجود چنین ویروسی 
اصال خبر نداشــتیم اما بعد از بروز آن مجبور شدیم به سرعت 
دانش مان درباره آن را باال ببریم تا بفهمیم با چه عالئمی و از چه 
طرقی روی بدن انسان تأثیر می گذارد. درصورتی كه شناخت 

بیماری های دیگر معموال چند دهه زمان می برد.
در روزهای ابتدایی كرونا، بیشترین تالش ها برای نجات ریه 
انجام می شد. این ویروس دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی 
را آلوده و در نهایت خــود را در اعماق ریه مخفی می كرد به 
شكلی كه كیسه های هوایی ریز را با تكثیر سلولی و مایعات 

پر می كرد و باعث خفه شدن جریان اكسیژن می شد.
اما بســیاری از دانشــمندان اعتقاد دارند كه بســیاری از 
آسیب های این بیماری ناشی از 2دلیل درهم تنیده است. 
اول، آســیبی اســت كه ویروس به رگ های خونی می زند 
 و باعث ایجــاد لخته خون می شــود. بســیاری از بیماران

 كووید-19در نهایت دچار ســكته مغزی و آمبولی ریوی 
شده اند كه به دلیل ایجاد لخته خون و رسیدن آن به مغز و 
ریه ها بوده اســت. یك مقاله منتشرشده در مجله انگلیسی 
Lancet، نشــان داد ممكن  اســت علت این پدیده هدف 
قرارگرفتن مستقیم سلول های اندوتلیال كه رگ های خونی 

را پوشش می دهد، از سوی ویروس مرموز كرونا باشد.
حالت دوم اما پاســخ اغراق آمیز سیستم ایمنی بدن است؛ 

طوفانی از سیتوكین های كشــنده كه به همراه ویروس به 
سلول های شــخصی بدن حمله می كنند تا از بدن در برابر 
ویروس متجاوز دفاع كند. تحقیقــات و روش های درمانی 
روی این دو پدیده ها بیشتر متمركز است. به همین دلیل در 
بعضی از بیمارستان ها داروی رقیق كننده خون برای بیماران 
كووید-19مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی سوابق 2هزار 
و 773بیمار كه در مجله كالج آمریكایی قلب و عروق منتشر 
شد، نشــان می دهد كه ممكن اســت این دارو به بهبودی 

بیمارانی با حال وخیم كمك كند.

فرضیه هایی برای كووید-19
ماندیپ مهرا، استاد پزشكی دانشكده پزشكی هاروارد و یكی 
از نویســندگان مقاله ای كه در مجله Lancet منتشر شده 
بود در مورد چگونگی حمله كووید-19به سلول های خونی 
می گوید: التهاب سلول های اندوتلیال كه رگ های خونی را 
پوشش می دهند، می تواند به ما بگوید كه چرا این ویروس 
به بسیاری از قسمت های بدن آسیب می رساند. این یعنی، 
مقابله با كووید-19به روش هایی جز درمان های ضد ویروسی 
نیاز دارد. فرضیه ما این است كه كووید- 19به عنوان ویروس 
تنفسی شروع می شــود و به عنوان ویروس قلبی- عروقی، 

بیمار را از بین می برد.
فرضیه های متخصصان كلیه نیز در همین راستا قرار دارد. در 
ابتدا آنها بیماری های شدید و گستره كلیه را به آسیب های 
ناشــی از ونتیالتور و داروهای خاصی كه به بیماران تحت 
مراقبت های ویژه داده می شد، نسبت دادند اما بعدا متوجه 
شدند كه قبل از نیاز به مراقبت های ویژه سلول های كلیوی 
دچار مشكل شده بودند. مطالعات انجام شده در ووهان چین 

نیز وجود این پاتوژن را در كلیه ها پیش از رســیدن بیمار 
به بیمارستان نشــان داد و به این فرضیه رسیدند كه خود 
ویروس به این عضو بدن آســیب می زند نه عوارض جانبی 

ونتیالتور و دارو.
مهرا می گوید: در ابتدا اصال پدیده عجیبی به نظر نمی رسید 

اما با اطالعات به دســت آمده جدید مشخص شد كه 
این آســیب چیزی فراتر از آســیب های كلیوی 

معمول است.
اما یكی دیگر از عواملی كــه در انتقال 
ویــروس نقش آفرین هســتند میزان 
ویروسی است كه از فردی به فردی دیگر 

منتقل می شــود و این كامال بــه این نكته 
بر می گردد كــه چقدر قوانیــن فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت كرده اند.
ویروس زمانی كه وارد سلول می شود، تولیدمثل كرده 

و باعث ایجاد هرج و مرج می شود. گیرنده های ACE2 كه به 
تنظیم فشار خون كمك می كنند، در ریه ها، كلیه ها و روده ها 
- اندام هایی كه در بسیاری از بیماران توسط ویروس به شدت 
آسیب می بینند – فراوان هســتند. به همین دلیل ممكن 
است فشار خون باال به عنوان یكی از رایج ترین شرایط موجود 
در افرادی كه به شــدت مبتال به كووید-19می شوند ظهور 
كرده باشد. گیرنده ها از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند 
و منجر به این گمانه زنی می شــوند كه ژنتیك ممكن است 

در تغییر عالئم و میزان شدت بیماری در افراد مؤثر باشد.
التهاب، باعث لخته شدن گلبول های سفید در مقابل عفونت 
می شود. میشــل الكیند، استاد عصب شناســی دانشكده 
پزشكان و جراحان دانشــگاه كلمبیا و رئیس انجمن قلب 
آمریــكا می گوید: ویروس بــا پالكت ها در تعامل اســت و 
آنهــا را به گونه ای فعــال می كند كه احتمال لخته شــدن 
را افزایش می دهــد. چنین واكنش هایــی در عفونت های 
شدید مانند سپسیس مشــاهده شده است. اما وی درمورد 
كووید-19تأكید می كند: ما این مسئله را در تعداد زیادی از 
بیماران در مدت زمان كوتاهی مشاهده می كردیم، بنابراین 
واقعا عالمت مهمی است. این ویروس می تواند به بخش های 
مختلف بدن حمله كند و ما نمی دانیم كه چرا برای برخی از 
افراد مشكل زا، برای بخشی دیگر منجر به عالئم متفاوت و 

برای عده ای دیگر اصال مشكلی ایجاد نمی كند.

Coronavirus
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این شمارهدرنگ

دومخرداد

نقد گفتمان دوم خرداد در گفت وگو با عباس سليمي نمينروایت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از انتخابات دوم خرداد
 رئيس مركز مطالعات تدوین تاریخ معاصر

 توسعه سیاسي اصالحات به انحراف رفتبیطرفی مؤثر
هاشمی  درآخرین خطبه نماز جمعه پيش از انتخابات دوم 

خرداد 76 بر حفظ اعتماد مردم به صندوق های رای تاكيد داشت
اصالح طلبان قطعا ميتوانند منشأ اثر براي كشور و بدنه اجتماعي خودشان باشند
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عباس
سلیمینمین:
رويكرد اصالحات 
مدتي است كه 
قدرت است 
نه خدمت. 
نمي گويم در 
برخي اصولگرايان 
چنين نيست، اما 
متأسفانه رويكرد 
كالن اصالحات 
بايد در اين زمينه 
اصالح شود، يعني 
از هر طريقي به 
قدرت رسيدن 
مشروع نيست. 
آقايان در ارتباط با 
انتخابات مجلس 
اين خطا را كردند 
و بسياري از 
عناصر شايسته 
خودشان را 
به خاطر اينكه 
حرفي براي گفتن 
داشتند و نظرات 
خاص داشتند 
كنار گذاشتند

گزیدهایاز
خاطراتهاشمی

يكشنبه 27 
ارديبهشت 

1376: اخوي 
محمد )معاون 

اجرايي 
رئيس جمهور( 

گفت دوستانش 
اصرار دارند كه 

اعالن حمايت از 
آقاي سيدمحمد 
خاتمي بنمايد و 
خودش موافق 
نيست، نظرش 

را تأييد كردم... 
شب فائزه آمد، 
گفتم مصلحت 

نيست كه در 
فيلم تبليغاتي 

حمايت از آقاي 
سيدمحمدخاتمي 

صحبت داشته 
باشد؛ چون 

منتسب به من 
است و من اعالن 

بي طرفي كرده ام. 
)فائزه هاشمي در 
آن مقطع نماينده 

مجلس بود(

محسن توالیی 
خبرنگار

ترس از تقلب، شكايت از كارشكني
نظرســنجي ها و افکارســنجي ها یك ماه قبل از انتخابات، 
خيزش آرام آراي ســيدمحمدخاتمي و ریزش آراي علي 
اكبر ناطق نوري را نشان مي داد، جریان راست كه نهادهاي 
حاكميتي را در اختيار دارد، متوســل به شایعه شده است، 
به عنوان نمونه این احتمال قوت گرفتــه كه بعد از كرمان 
این بار نوبت مازندران است كه یك رئيس جمهور به كشور 
معرفي كند، هاشمي رفســنجاني روایت مي كند كه سفر 
رهبري به مازندران و كمك هاي ایشــان به آن استان براي 
مســئوالن گيالن كه با مازندراني ها رقابت دارند سنگين 
آمده، به خصوص كه مي بينند بناست رئيس جمهور آینده 
هم احتماال از مازندران باشــد. با این حال نظرســنجي ها 
روایت دیگري دارند، 19فروردین- 43روز قبل از روز رأي 
گيري- حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي به 
هاشمي رفسنجاني خبر مي دهد كه گروه آقاي ناطق نوري 
از نتایج انتخابات نگران هستند و به فکر چاره اند. عصر ششم 
اردیبهشت كمتر از یك ماه مانده به انتخابات، علي الریجاني 
رئيس وقت سازمان صدا و سيما كه به لحاظ تعاریف سياسي 
آن روز، در جناح راســت حضور دارد نتایج افکارســنجي 
انتخابات را به هاشمي رفسنجاني نشان مي دهد كه به موازات 
پایين آمدن شانس آقاي ناطق نوري، شانس آقاي خاتمي باال 
مي رود، علي الریجاني اظهار نگراني كرده و به نوشته هاشمي، 
از وي اســتمداد مي كند. عالوه بر صداو سيما تشکل هاي 
وابســته به جناح راســت هم بعضا چاره را در كارشــکني 
مي بينند. اقدامات انصار حزب اهلل عليه حاميان خاتمي از این 
قسم فشارهاست. جریان راست حتي از اقدامات قضایي هم 
فروگذار نمي شود. 3روز قبل از انتخابات؛ 30اردیبهشت 76 
هاشمي نقل مي كند: »آقاي موسوي خویيني ها، تلفني خبر 
داد كه با حکم دادگاه انقالب، امشــب دارند ستاد انتخابات 
آقاي خاتمي را تخليه مي كنند، به آقاي محمد یزدي؛ رئيس 

قوه قضایيه، تلفن كردم كه جلوگيري كنند«. 

حمايت هاي دولتي؛ بي طرفي هاشمي
هاشمي رفســنجاني در انتخابات ســال 76 در دو سوي 
ماجرا ایستاده بود؛ از یك سو به خاطر حضورش در جامعه 
روحانيت مبارز تحت فشار بود كه از علي اكبر ناطق نوري 
حمایت كند. روایت هاشمي از جلســه جامعه روحانيت 
مبارز در ســوم اردیبهشت ســال76 اینگونه است: »شب 
شــوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز در دفترم جلسه 
داشت، آقاي ناطق نوري و دوســتانش از نتيجه انتخابات 
ریاســت جمهوري نگران اند و روحيه آنها ضعف است. فکر 
مي كنند كه رقيب اصلي شان آقاي خاتمي، برنامه تبليغاتي 
بهتري دارد، از عدم تحرك دبيرخانه جامعه شکایت دارند. 
اختالفات رو شــده در جامعه مدرســين حوزه علميه قم 
كه تأیيد اعالن شــده از آقاي ناطق را خراب كرده، وضع را 
بدتر نموده است. از من درخواست داشتند كه كمك كنم. 
گفتم اعالن بي طرفي كرده ام ولي مي توانند از اسم من كه از 
اعضاي جامعه هستم استفاده كنند.« با این حال بيانيه حزب 
كارگزاران كه نسبتش با هاشمي رفسنجاني قابل كتمان 
نيست این بي طرفي را زیر سؤال برده است. محمد هاشمي 
كه در آن زمان معاون اجرایي رئيس جمهور بود و از اعضاي 
شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي، 16فروردین ماه 
در جلســه اي كه با برادرش داشته به مضمون بيانيه حزب 
كارگزاران سازندگي در حمایت از سيدمحمد خاتمي انتقاد 
مي كند و مي گوید كه زیادي از او تعریف شــده است. بين 
وزیران دولت اما در حمایت از خاتمــي یا ناطق اتفاق نظر 

نيســت. محمدعلي نجفي وزیر وقت آموزش و پرورش در 
حمایت از خاتمي وارد مي شود. ظاهرا نظر دفتر رهبري به 
او ابالغ مي شود كه به خاطر فراواني نيروهاي انساني موجود 
در آموزش و پرورش بي طرفي پيش بگيرد. روایت هاشمي 

اینگونه است: 
 پنجشنبه 25 ارديبهشت 1376: دكتر محمد علي نجفي، 
وزیر آموزش و پرورش آمد... ضمنا خبر داد كه به حمایت 
از آقاي سيدمحمد خاتمي براي نوار تبليغاتي كه بناست از 
صدا و سيما پخش شود، صحبت كرده، ولي دفتر رهبري به 
او گفته است كه بهتر است پس بگيرد و در مقابل استدالل او 
كه گفته چرا آقاي علي اكبر والیتي كه وزیر است، همين كار 
را براي آقاي ناطق نوري كرده؟ جواب داده اند كه به خاطر 
وسعت و فراواني نيروهاي انساني موجود، آموزش و پرورش 
قابل مقایسه با وزارت امور خارجه نيســت، در عين حال 

گفته اند، این دستور نيست، بلکه نظر است.

منع رهبر انقالب بر دخالت سپاه
شاید براي نخســتين بار در یك انتخابات بود كه بخشي از 
عناصر سپاه پاسداران انقالب اسالمي تالش كردند كه در 
انتخابات وارد شوند و با منع رهبري مواجه شدند. بخش هایي 
از خاطرات هاشمي رفسنجاني در این باره عينا نقل مي شود: 
 پنجشنبه 11 ارديبهشت 76؛ »... آقاي شمخاني- فرمانده 
نيروي دریایي- آمد و گفت بعضي از عناصر ســپاه تالش 
مي كنند كه از رهبري اجازه دخالت در انتخابات را بگيرند 
ولي هنوز موفق نشده اند. آقاي رضایي- فرمانده كل سپاه 
پاسداران- موافق نيست و خودش مي خواسته نامزد انتخابات 

ریاست جمهوري شود كه رهبري اجازه نداده است.
  چهارشنبه 17 ارديبهشت 76؛ عصر سردار قاسم سليماني 
از كرمان آمد. از اوضاع و دخالت ســپاه در انتخابات و خطر 
دودستگي اظهار نگراني كرد و از دلسرد شدن آقاي محسن 
رضایي، فرمانده كل سپاه گفت و براي عالج كمك خواست.

رهبري و تأكيد ايشان بر بي طرفي
نکته قابل اهميت در انتخابــات 76 این پيش فرض بود كه 
نظر رهبر معظم انقالب به سمت علي اكبر ناطق نوري است. 
براساس همين پيش فرض سخنراني ها و بيانات رهبر انقالب 
تفســيرها و تعبيرهایي در بين جناح حامي خاتمي ایجاد 
مي كرد و مهم تر اهتمام رهبر انقالب به رفع این سوءتفاهم ها 

بود. به عنوان نمونه هاشمي نقل مي كند:
یکشــنبه 14 اردیبهشــت 1376:... عصر آقایان موسوي 
خوئيني ها، مهدي كروبي، محسن نوربخش، غالمحسين 
كرباسچي و حسين مرعشي آمدند. از صحبت هاي دیروز 
رهبري در مورد انتخابات اظهار نگراني كردند و گفتند كه 
آقاي سيدمحمد خاتمي استعفا خواهد داد و آنها هم كنار 
خواهند رفت. نصحيت شان كردم كه چنين كاري نکنند. 
قرار شد با رهبري مطرح كنم و شب با رهبري مطرح كردم... 
شب ميهمان رهبري بودم، مطالب مجمع روحانيون مبارز 
را مطرح كردم. ایشان به كلي منکر یکسو بودن صحبت ها 
هستند. قرار شد به آقاي خاتمي كه درخواست مالقات كرده 

وقت بدهند و قانع شان كنند
 پنجشنبه 25 ارديبهشت 1376:... آقایــان مهدي كروبي، 
سيدمحمد موســوي خوئيني ها، غالمحسين كرباسچي، 
محســن نوربخش و محمدعلي نجفي آمدند، به شدت از 
اظهارات رهبري در مالقات با كاركنان صداو ســيما راجع 
به انتخابات و تبليغات و نيز تفسيرهایي كه از آن مي شود 
و اقداماتي كه ائمه جمعه و بســيج و اطالعات و ســپاه و 

صداوسيما براساس آن دارند اظهار نگراني كردند. بعضي ها 
پيشنهاد كناره گيري آقاي خاتمي را داشتند و بعضي ها هم 
مخالف بودند. گفتند وضع آقاي ري شهري هم چنين است. 
نصحيت شان كردم كه كنار نروند و به خاطر صریح نبودن 
اظهارات رهبري، گفتم آنها هم مي توانند به نفع خودشان 
تفسير كنند. همان موقع از دفتر رهبري خبر دادند كه ایشان 
با مالقات آقاي كروبي و آقاي خوئيني ها موافقت كرده اند. 
گفتم مي توانند در این مالقــات از نظر رهبري بهتر مطلع 

شوند. از این خبر خوشحال شدند..
 شنبه 30 ارديهبشت 1376: شب ميهمان رهبري بودم...
درباره انتخابات صحبت شــد، ایشــان هنوز ناطق را جلو 
مي دانند، اما فکر مي كنند كه به مرحله دوم مي رسد، ولي 
حساسيتي روي پيروزي احتمالي آقاي خاتمي نشان ندادند 
و گفتند دستور داده اند كه با اخالل و تقلب و برخوردهاي 
خشن برخورد شود، گفتند بنا ندارند فردا حمایت صریحي 
از كسي داشته باشند. گفتند فيلم تبليغاتي دیشب آقاي 

خاتمي خيلي قوي تهيه شده بود.
بعدها رهبر انقالب فاش مي ســازند كه در سال 76 بعد از 
پيروزي سيدمحمد خاتمي یکي از مسئوالن عالي رتبه از 
ایشان مي خواهند كه انتخابات را باطل كنند. روایت رهبر 
انقالب از این خواسته و پاسخ ایشان اینگونه است: »... شما 
خيال مي كنيد وقتي كه آقاي خاتمي با بيست ميليون رأي 
پيروز شد، یك عده اي عصباني نبودند؟ خب چرا، آنها هم 
عصباني بودند. آنها هم همين حــرف را مي زدند. آنها هم 
همين داعيه ها و طلبکاري هــا را مي كردند. همان وقت به 
من هم مراجعه كردند. یکي از مسئولين عالي رتبه آن روز 
آمد پيش من و از من خواست كه آقا این انتخابات را ابطال 
كنيد. من آنچنان تشري زدم كه به نظرم بعد از آن بين ما و آن 

مسئول هنوز هم درست اصالح نشده...«
و آن جمله معــروف رهبر معظم انقالب درباره هاشــمي 
رفسنجاني كه در همين روز دوم خرداد بيان شد؛ كه » البته 
خوب؛ براي شخص من، هيچ كس آقاي هاشمي رفسنجاني 

نخواهد شد«.
رهبر معظم انقالب در مصاحبه هنگام رأي دادن فرمودند 
من قبال هم گفته ام، هر كس كه امروز ان شاءهلل رأي بياورد و 
نامش از این صندوق ها بيرون بياید، من با او همانطور رفتار 
خواهم كرد كه در هشت سال گذشته با آقاي رئيس جمهور، 

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رفتار كرده ام.

نتيجه غيرمنتظره
شنبه 3خرداد 1376: اول وقت وزیر كشور اطالع داد كه از20 
ميليون رأي شمرده شده، بيش از 60درصد از آقاي خاتمي 
است، تا شب كه شمارش آرا تکميل شد، از 29ميليون رأي 
تجاوز كرد و همين نسبت باقي ماند، نتيجه انتخابات براي 
تمام ناظران داخلي و خارجي، غيرمنتظره است... شب آقاي 
دكتر حسن روحاني دبير شــوراي عالي امنيت ملي آمد، 
درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوري و علل شکست جناح 
آقاي ناطق نوري و ضررهاي حمایت وسيع علما و منتسب 
كردن آن به رهبري و نيز مســئله ریاست مجلس صحبت 
شد. بعدها علي محمد بشــارتي وزیر وقت كشور كه او هم 
به لحاظ تقسيم بندي هاي متعارف سياسي در جناح راست 
تعریف مي شد در خاطره اي از شب انتخابات گفته بود: تقریباً 
آخرین ساعات بازشماري آراء بود كه آقاي ناطق به من زنگ 
زد و گفت چه خبر؟ گفتم »شيخنا رأي نياوردید!« گفت باید 
چه كنيم؟ گفتم براي رقيب پيام تبریك صادر كنيد. ایشان 

هم انجام داد.

 آثار و ثمرات جريان اصالحات را در بيست وسومين 
سالگردش چه مي دانيد؟

اصالح طلبان در نقد دولت سازندگي توانستند آراي جامعه را به سوي 
خودشان جذب كنند. استدالل آنها این بود كه توسعه اقتصادي در 
فقدان یا ضعف توسعه سياسي موجب بي عدالتي شده است و ثروت 
در كانال هاي خاصي قرار گرفته است. بنابراین ضرورت توسعه سياسي 
را مطرح كردند كه با توسعه سياسي نظارت را تقویت كنند و با تقویت 
نظارت طبيعتا جلوي آفات و انحرافات اقتصادي را بگيرند. این ضرورت 
بود و جامعه نيز این نياز را احساس مي كرد. بنابراین به طور چشمگيري 
به اصالح طلبان رأي دادند، اما متأسفانه اصالح طلبان دچار همان آفتي 
شدند كه جریان سازندگي شده بود. جریان سازندگي با شعار توسعه 
اقتصادي انحصارات اقتصادي شکل داده بود. این آقایان هم با شعار 
توسعه سياسي انحصارات سياسي ایجاد كردند، یعني توسعه سياسي 
را در انحصار گروه و دسته خودشان قرار دادند؛ احزاب مختلفي ایجاد 
كردند، روزنامه هاي متعدد منتشر كردند و تریبون هاي مختلفي را 
در دست گرفتند و این برایشان تبدیل به یك قدرت شد. این قدرت 
به صورت انحصاري شــکل گرفته بود. من در دوران سازندگي مجوز 
روزنامه گرفته بودم و كارهایش را هم انجام داده بودم، اما به محض 
آنکه اصالح طلبان روي كار آمدند جلوي انتشــارش را گرفتند و به 
صراحت هم به من اعالم كردند به شما اجازه نخواهيم داد شما روزنامه 
منتشر كنيد، درحالي كه به دوستان خودشان مجوزهاي متعدد دادند 
و از كثرت آنها براي تخریب جناح مقابل شان استفاده مي كردند. این 
انحصار در عرصه توسعه سياســي مخرب بود. چنين رفتاري توسعه 

سياسي اصالح طلبان را تبدیل به ضد خودش مي ساخت.
 اصالح طلبان براي توســعه سياسي خودشان نياز به 

احزاب داشتند، آيا اينكه به دنبال قدرت بودند مذموم بود؟
من با نفس قدرت گيري احزاب مخالف نيستم. طبيعي است كه احزاب 
باید قدرت بگيرند تا بتوانند كاركرد داشته باشند، اما انحصار را زیانبار 
مي بينم، چون انحصار یك هژموني و اقتدار كاذبي ایجاد مي كند كه 
آثار زیادي بر آن مترتب اســت. اصالح طلبان پــس از اینکه هم قوه 
مقننه و هم قوه مجریه را پس از 76 در دست گرفتند، به این سو سوق 
پيدا كردند كه سایر كانال هاي قدرت را هم تخریب كنند. صداوسيما 
را تخریب كردند چون در اختيارشان نبود. بحث نهادهاي انتخابي و 
انتصابي را پيش كشيدند و گفتند نهادهاي انتصابي مشروعيت ندارند. 
اینها به نظر من بحث هاي انحرافي براي قدرت طلبي غيرقانونمند بود. 
حتي به دنبال تخریب مباني دیني و ميثاق ملي برآمدند؛ عليه قصاص 
نوشتند و عليه احکام اسالمي ایراداتي را وارد كردند، چون قدرت شان 
اوج گرفته بود و مي خواستند وارد كانال هاي غيرقانوني شوند. طبيعتا 
مباني اعتقــادي ما جلوي آنها را مي گرفتند. بعد در مســير تخریب 

مباني قرار گرفتند.
 توسعه سياســي قاعدتا در معناي نقد برخي روال و 
رويه هاي حقوقي و قانوني در نظام سياسي كشور هم بود. پس 

مطالبه اصالح به چه كار مي آمد؟
نقد مباني هيچ سنخيتي با توسعه سياسي نداشت. توسعه سياسي 
باید مباني داشــته باشــد. اگر مباني را تخریب كردید دیگر توسعه 
سياسي تلقي نمي شــود. مثل این مي ماند كه قدرت ملي را تخریب 
كنيم و بعد بگویيم توسعه سياسي است. توسعه سياسي در افتراق و 

تشتت ها به وجود نمي آید.
 يك اظهارنظر يا نقد فرضا درباره نظارت استصوابي 
شوراي نگهبان آيا تخريب مباني است؟ وقتي اين مسئله پس از 
قريب به سه دهه همچنان محل نزاع سياسي كشور است و حتي 
برخي اصولگرايان مجلس دهم هم منتقد آن شــدند، سخن از 

اصالح آن گفتن بي معناست؟
اینکه ما در  وظایف نهادهاي قدرت ایراد وارد كنيم یك بحث است، 
جایگاه را تخریب كردن یك بحث دیگر اســت. شما االن مي توانيد 
نســبت به كاركرد قوه مجریه انتقادات متعدد داشــته باشــيد، اما 
متزلزل كردن قوه مجریه امری منطقي نيست. برخي در بحث كرونا 
نمي خواستند دولت را به رسميت بشناسند، درحالي كه تا دولت قدرت 
نمي داشت نمي توانســت به صورت عاجل مقابله قدرتمندي داشته 
باشند. كساني كه توسعه سياسي را مطرح مي كردند، انتقادشان به 
شوراي نگهبان این نبود كه در فالن مصداق مشخص خطا كرده است، 
جایگاهي به عنوان شوراي نگهبان را تخریب مي كردند، با این استدالل 
كه مردم بلوغ سياسي دارند و نيازي به شوراي نگهبان ندارند. این نوع 
استدالل ها جایگاه ها را هدف مي گرفت، نه شفاف كردن و پاسخگو 

كردن را.
 اما رد صالحيت اصالح طلبان صرفا به خاطر زير ســؤال بردن 
جايگاه ها نيست؛ چطور مي توان يك نماينده را به خاطر نطقش 

در دور بعدي رد صالحيت كرد؟
من هم قبول دارم. شوراي نگهبان امکان دارد در اجراي وظایف خطير 
خودش دچار خطا شود، یعني یك سري آدم ها به عنوان نيروي شوراي 

نگهبان در استان هاي مختلف عمل مي كنند كه امکان دارد خطا كنند. 
طبيعتا باید با خطاي آنها برخورد شود و باید آنها را وادار به شفافيت و 
ارائه توضيحات كنيم. اصالح طلبان در دهه70 نقدشان این نبود كه 
فرضا آقاي علي الریجاني عملکرد بدي در ریاست سازمان صداوسيما 
دارد، اصال این جایگاه را انتصابي و غيرقانونــي اعالم مي كردند، لذا 
شعار مي دادند كه ســيماي الریجاني خاموش باید گردد، این یعني 

آنارشيسم. جایگاه آقاي الریجاني قانوني بود.
 اصالح طلبــان هم از آن روزهاي خودشــان فاصله 
گرفته انــد. االن انتقادات آنها حتي نســبت به عملكردها هم 
برتابيده نمي شــود. فرضا آقاي علي مطهري مي گويد به خاطر 
3سخنراني درباره ضرورت رفع حصر، 9دي و ابراهيم يزدي رد 
صالحيت شده است. اينها هم زير سؤال بردن جايگاه و مباني 

محسوب مي شود؟
ببينيد، ســؤال من اینجاســت كه آیا اصالح طلبان مي خواهند در 
چارچوب نظام سياســي عمل كنند یا خير؟ اگر در چارچوب نظام 
سياســي مي خواهند عمل كننــد، باید تن به یك ســري قوانين و 
چارچوب ها بدهند. این نمي تواند قابل پذیرش باشــد كه هم داخل 
نظام باشــد، هم جاي پایي در بيرون نظام داشته باشند. اپوزیسيون 
كه نمي تواند از امکانات نظام اســتفاده كند. هم مي خواهند كاندیدا 
بدهند و جایگاه هاي مختلف نظام را در اختيار داشــته باشــند، هم 
ضد قانون اساســي عمل كنند و با جریانات ضدنظام پيوند داشــته 
باشند. در مباحثات ميان آقاي كرباســچي و تاجزاده نيز این مسئله 
روشن است. كارگزاران سازندگي هم معتقدند كه اصالح طلبان باید 
تکليف خودشان را روشن كنند. اگر مي خواهيد ضدنظام باشيد، دیگر 
نباید انتظار داشته باشيد كه شوراي نگهبان شما را تأیيد صالحيت 
كند. آقاي تاجزاده هم مي خواهد با محسن سازگارا در خارج از كشور 
ارتباط داشته باشد و با هم بيانيه بدهند، هم انتظار دارد كه اگر كاندیدا 
شوند، تأیيد صالحيت شوند، خب طبيعتا نباید شوند. من فکر مي كنم 
در ارتباط با نيروهاي تندروي اصالح طلب باید این تناقض حل شود. 
مشکل نيروهاي تندروي اصالح طلب ضعف شوراي نگهبان نيست، 
كال نظارت اســت. چون وقتي نظارت وجود داشته باشد، ضعف هاي 

آنان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
 شما هم جزو كساني هســتيد كه اصالح طلبي را تمام شده 

مي بينند و آن را منشأ اثر نمي دانند؟
اصالح طلبان قطعا مي توانند منشــأ اثر براي كشور و بدنه اجتماعي 

خودشان باشند. 
برخی معتقدند اصالح طلبان در ســاحت سياست و قدرت 

سياسي بايد به يك تعطيالت تاريخي بروند؟
من معتقدم اصالح طلبان در همه سطوح مي توانند فعاليت خودشان 
را ادامه دهند. اینکه بگویيم به تعطيالت بروند، خير. فعاليت خودشان 
را در مسير درست با قوت بيشتر دنبال كنند. تعطيالت رفتن به معناي 
حذف شدن است، یعني مردم از اذهانشان پاك خواهد شد. اینطور 
نيست كه اگر از تعطيالت بازگشتيد، جامعه دوباره شما را بشناسد. 
این شناخت باید حتما مستمر باشد. اگر این جریان خودش به دست 

خودش از صحنه خارج شود، یعني محو سياسي 
 اصالح طلبان مي توانند دلتنگ عرصه قدرت باشند يا خير؟

قطعا هر جریان سياســي اي طالب قدرت است، منتهي باید از كانال 
قانون در مسير قدرت قرار گرفت. شما نمي توانيد انسان ناصالح باشيد 
و براي قدرت تالش كنيد. براي قدرت گرفتن باید به یك سري مباني 
پایبند باشيد. اینکه مي خواستند در همين دوره شوراي شهر پنجم 
فردي را به هر ضرب و زوري شهردار كنند، این یعني خالف. مي توانند 
شهرداري را به عنوان یك ابزار قدرت در دست داشته باشند، اما آدمي 
كه صالحيت اخالقي، سياسي و اقتصادي داشته باشد مي تواند منشأ 
تأثير باشــد و كارنامه مثبتي را براي آنان رقم بزنــد. یك آدم بدنام 
پرمسئله تنها مي تواند منشأ خدمت به آن جریان سياسي باشد. آنها 
مي توانند از آن آدم پرمسئله امتيازات زیادي بگيرند. چرا به محسن 
هاشمي رأي نمي دادند؟ چون از او نمي توانســتند امتيازات زیادي 
بگيرند. پرونده هاي آنچناني ندارد كــه بتوانند از او امتياز بگيرند. در 
چنين حركــت كوته نگرانه اي تأمين منافع حزبــي و گروهي دنبال 
مي شود، در یك حركت ســالم منافع عمومي. اینها تفاوت فاحش با 
هم دارند. اگر این مطلب را براي جامعه اصالح كنند كه دغدغه یشان 
خدمت به جامعه است نه گروه خودشــان، طبيعتا رویکردها تغيير 

خواهد كرد.
 شما جزو آن دسته تحليلگران سياسي ای نيستند كه معتقد 

به مرگ اصالحات هستند؟
قطعا چنين اعتقادي ندارم. اصالحات چيزي است كه همه جریانات 
سياسي باید به آن توجه داشته باشــند. جریان سياسي اي كه اسم 
اصالحات گرفته براي كشور ضروري است. وجود اختالفات و سالیق 
مختلف به عنوان یك ضرورت توسعه سياسي باید به رسميت شناخته 

شود.

انتخابات دوم خرداد سال76 به عبارتي نخستين انتخابات پس از پايان عصر هاشمي 
رفسنجاني بود؛ دولتي كه به دولت سازندگي مشهور شده بود و همه همت خود را براي 
آواربرداري از خرابه هاي بازمانده از جنگ گذاشــته و راه توسعه اقتصادي در پيش 
گرفته بود، بسا كه در اين مسير ركورد تورم به اسم دولت هاشمي در دولت هاي پس 
از انقالب ثبت شود؛ و شاگرد اول اقتصادي كابينه در مقدم مجلس هم قرباني شود. 
قرباني، حسين محلوجي وزير صنايع و معادن بود كه هاشمي رفسنجاني در جلسه 
استيضاح به او لقب »سنمار« داده بود. )داستان سنمار، روايت غم انگيز معمار ايراني 
است كه قصري شگفت انگيز در عراق از بهر پذيرايي يزدگرد يكم مي سازد، پادشاه 
پاداشي در خور به او مي دهد و سنمار شكرگزار مي شود و مي گويد اگر مي دانست چنين 
پاداشي در كار است، بهتر از اين مي ساخت، شاه آشفته مي شود كه اگر مي توانست 
بهتر از اين بسازد چرا نساخته است و دستور مي دهد او را از بلنداي همان كاخي كه 
ســاخته بود برافكنند(. به هر روي پس از تجربه يك جنگ هشت ساله طاقت فرسا، 
جامعه بايد توسعه اقتصادي و دوران سازندگي را پشت سر مي گذاشت، تا آماده شعار 
اصالحات و توسعه سياسي شود؛ چنين هم بود كه در شرايطي كه نهادهاي حكومتي 
پذيرا و حامي علي اكبر ناطق نوري، عضو جامعه روحانيت مبارز و رئيس مجلس پنجم 
بودند، مردم سيدمحمد خاتمي را انتخاب كردند، اين شايد نخستين انتخاباتي بود كه 
شايعه جابه جايي رأي در انتخابات، مثل بهمن مي غلتيد و جان مي گرفت و مي رفت كه 
اعتماد مردم را خفه كند. رئيس جمهور وقت كه اين واقعه خطرناك را درك كرده بود 
در خطبه هاي آخرين نمازجمعه پيش از دوم خرداد- 26 ارديبهشت 1376- سخناني 

گفت كه دل سيدمحمد خاتمي را كه سوداي انصراف از انتخابات را داشت قرص تر كرد 
تا در انتخابات بماند. هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه آن تاريخ گفت: »همه 
مسئوالن اجرايي و ناظر انتخابات بايد واقعا اين كار را بكنند كه همان رأي مردم هست 
بيايد در صندوق و همان خوانده شود و همان اعالم شود. ممكن است كسي فكر كند 
كه حاال ما اگر تغييراتي بدهيم، شخص مقبولي كه خودمان به او ايمان داريم به سركار 
مي آيد، خوب براي جامعه نفعي اســت ولي اين كار ضرر بنياني دارد، اعتماد مردم را 
ضعيف كردن بزرگ ترين جنايت است به ملت و نظامي كه مي خواهد به اتكاي مردم، اين 
همه مشكالت را حل كند... امروز هيچ گناهي را بدتر از اين نمي دانم كه كسي به خودش 
حق بدهد كه در آراي مردم دست ببرد يا جريان را منحرف كند«؛ اين سخنان از سوي 
هاشمي رفسنجاني كه خود عضو جامعه روحانيت مبارز، رئيس دولت و مجري انتخابات 
بود، دو طيف را ناراضي كرد. بعد از اين خطبه ها، وزير وقت كشور )علي محمد بشارتي( 
پيش هاشمي گاليه مي برد كه در وزارت كشور اين شائبه به وجود آمده كه رئيس جمهور 
به آنها اعتماد ندارد، هاشمي رفسنجاني مالقاتي را ترتيب داده و دلداري شان مي دهد. 
به روايت هاشــمي؛ طيف حاميان ناطق نوري هم از اين سخنان ناراضي اند. هاشمي 
رفسنجاني در خاطرات سال76 خود كه اخيرا در كتابي با عنوان »انتقال قدرت« چاپ 
و منتشر شده است، روايت هايي كمتر شنيده شده از رقابت سيدمحمدخاتمي و علي 
اكبر ناطق نوري؛ تالش هاي سازماني جريان راست براي پيروزي ناطق نوري، نگراني ها 
و دغدغه هاي جناح حامي خاتمي، تالش بخشي از عناصر سپاه براي ورود به انتخابات و 

منع رهبري به ايشان و باالخره اتفاقات روز راي گيري را بيان كرده است.

بيست و سومين سالگرد دوم خرداد و ظهور جريان اصالحات در سپهر سياسی كشور با يك دوره افول و 
نااميدی ديگر ميان اعضا و بدنه اجتماعی اين جريان سياسی همراه شده است. در حالت خوشبينانه چنين 
اتفاقی معنايی جز گردش قدرت بين 2جناح اصلی سياسی كشور ندارد و اصالح طلبان به همراه اعتداليون 
بار ديگر آماده واگذاری قدرت به اصولگرايان می شوند. انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه98 زمينه ساز اين انتقال قدرت بود و با 
راهيابی حداكثری همه احزاب اصولگرا به مجلس كليد زده شد.  عباس سليمی نمين رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر از واژه 
ياس و توقف در ميان سرمايه اجتماعی اصالح طلبان ياد می كند ولی معتقد است اصالحات هميشه زنده است و بايد با برخی تغييرات 

در بطن تحوالت سياسی باقی بماند. نقد و بررسی او بر اصالحات را در گفت وگو با همشهری می خوانيد.

هاشمیرفسنجانیدردومخردادسال76
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این شمارهدرنگ

دومخرداد

يادداشت شفاهی

گفت وگو با احمد خرم، وزير راه و ترابري دولت اصالحات، درباره چالش هاي اقتصادي دولت هفتم و عملكرد كابينه

دوم خرداد چه تأثيري بر سينماي ايران گذاشت؟
 وزيدن نسيم رونق و شكوفايي

 
ماجرا قبل از دوم خرداد ۷۶ شروع 
شــد؛ از روزي كه رئيس كتابخانه 
ملي و وزير ســابق ارشــاد، نامزد 
انتخابات رياست جمهوري شد؛ در شــرايطي كه وزارت 
ارشاد دولت دوم هاشمي در اختيار راست سنتي قرار گرفته 
و مصطفي ميرســليم از موتلفه اســالمي، سكان هدايت 
فرهنگ و هنر را در اختيار داشــت و عــزت اهلل ضرغامي 
معاون امور سينمايي بود. در سال هاي ۷۴ و ۷۵ مديريت 
دولتي چنان نسخه اي براي سينماي ايران پيچيد كه دل 
همه براي»ديكتاتور هاي دلسوز سينما« )لقبي كه عبداهلل 
اسفندياري، مدير بخش فرهنگي فارابي در دهه ۶0 به خود 
و رفقايش داد( تنگ شده بود. در واقع با كناررفتن خاتمي و 
تيمش )فخرالدين انوار، معاون امور سينمايي و سيدمحمد 
بهشتي، مديرعامل بنياد فارابي( فضاي سينما چنان بسته 
شده بود كه سينماگران تعلق خاطري نوستالژيك نسبت 
به ســال هاي ۶۸ تا ۷۱ پيدا كرده بودنــد؛ دوران طاليي 
سينماي نوين ايران و به بارنشستن سياست هاي سينمايي 
موسوم به نظارتي، حمايتي. ضرغامي و حميد خاكبازان، 
مدير اداره نظارت و ارزشيابي فضايي را رقم زدند كه اغلب 
چهره هاي شاخص سينماي ايران منتقدشان شده بودند. 
در دوگانه ناطق نوري- خاتمي، وزارت ارشاد و سينماگران 
همسو )شورجه، شمقدري، فخيم زاده و...( سمت كانديداي 
جناح راست و خانه تازه تاسيس سينما با مديريت سيف اهلل 
داد و احمدرضا درويش با همراهانشــان سمت كانديداي 
جناح چپ. اختالف سطح كيفي فيلم تبليغاتي ناطق نوري 
با فيلمي كه براي محمد خاتمي ســاخته شــد، از همين 
دســته بندي مي آمد. بعد از دوم خرداد، همه مي دانستند 
كه سينماي ايران با پيروزي نامزد مورد حمايت اكثريت 
فعاالنش، تغيير مسير خواهد داد. ســيف اهلل داد، معاون 
امور سينمايي شــد تا ســكانس تغيير در سياست هاي 
ســينمايي كليد بخورد. در بهمن ۷۶ نخستين جشنواره 
فيلم فجر دولت اصالحات بــا فيلم هايي كه اغلب در دوره 
مديريت سابق پروانه گرفته بودند برگزار شد؛ جشنواره اي 
كه ســتاره اش »آژانس شيشــه اي« بود؛ فيلمي كه پاي 
جناح هاي سياسي را هم وسط كشيد. برندگان دوم خرداد 
مدافع فيلــم بودند و بازندگان آن را »آژانس گيشــه اي« 
مي ناميدند )سال ها بعد اين قطب بندي كامال تغيير كرد.(

اما گذر از محدوديت هاي قبل از دوم خرداد به فضاي نسبتا 
باز دوران اصالحات چگونه اتفــاق افتاد؟ و چه مصاديقي 

داشت؟
براي پاسخ به اين پرسش ها بايد سراغ فيلم ها و فيلمسازان 
برويم. از ســال۷۷ ســينماي ايران امكان نزديك شدن 
به مضاميني را يافت كــه پيش از آن محال بود بشــود 
درباره شــان فيلم ســاخت. به عنوان مثال فيلمنامه »دو 
زن« قبل از دوم خرداد در ارشاد رد شده بود. ميالني دو 
زن را ســال۷۷ كارگرداني كرد. فيلم در جشنواره مورد 
توجه قرار گرفــت و اكران موفقي هم داشــت؛ چنان كه 
»قرمز« جيراني هم تنهــا در فضاي بــاز نيمه دوم دهه 
۷0 امكان ساخت داشت. اين حكم در مورد »شوكران« 
افخمي هم صادق است. فصل مشترك همه اين فيلم ها، 
ارائه تصويري متفاوت و ديده نشده از زن ايراني بود. زن ها 
و جوان ها، نقش مهمي در پيروزي محمد خاتمي داشتند 
و حاال سينماي ايران تصويري اســنادي تر و باورپذير تر 
از آنها ارائه مي كرد. ســينمايي كه از دايــره تنگ دوران 
ضرغامي خارج شــده بود، حاال با گرايش ها و سليقه هاي 
مختلف ســراغ ســوژه ها و مضاميني مي رفــت كه قبال 
نمي شــد به آنها فكر هم كرد. رشد ســينماي اجتماعي 
ايران در نيمه دوم دهه۷0 محصول اصالحات بود. در بهار 
مطبوعات و عمومي شــدن امر سياسي، سينما هم از اين 
فضا متاثر شد. سال۷۸ به نظر مي رسيد بسياري از فيلم ها، 
شــبيه روزنامه هاي تند سياسي آن دوران شده اند. از دل 
اين سينماي ژورناليســتي، »متولد مهر«، » بوي كافور، 
عطر ياس«، »مرد باراني« و »اعتراض« متولد شــد. در 
اين ميان صراحت سياســي اعتراض كيميايي، بي بديل 
بود. كيميايي در اعتراض، شكســت جنبش اصالحات را 
پيش بيني كرد، آن هم در شرايطي كه اصالح طلبان بعد از 
رياست جمهوري، شوراها و مجلس را هم فتح كرده بودند. 
طبيعي بود كه چنين پيش بيني اي به مذاق اصالح طلبان 
خوش نيايد و جناح راست هم از تماشاي تصوير ماجراي 
كوي دانشگاه برآشفته شود. سينماي ايران پس از سال ها 
سياست زدايي، حاال به صريح ترين شكل ممكن نسبت به 
رخدادهاي سياسي واكنش نشــان مي داد. در كمدي اي 
چون »موميايي۳«، با خودكشي سعيد امامي و ماجراي 
داروي نظافت شوخي مي شــد؛ جوري كه تماشاگر ياد 
ســتون طنز ابراهيم نبوي در روزنامه هاي دوم خردادي 
مي افتاد. فيلم ها شبيه روزنامه ها شده بودند؛ روزنامه هاي 
پرتيراژ و فيلم هاي پرفروش. دوم خرداد رونق را به عرصه 

فرهنگ بازگردانده بود. 
در اين دوران ناصر تقوايي و بهرام بيضايي پس از سال هاي 
طوالني امكان فيلمسازي يافتند. بهمن فرمان آرا نخستين 
فيلم بعــد از انقالبش را كارگرداني و همــه جوايز اصلي 
جشــنواره فجر را درو كــرد. در كمتر از 2 ســال فضاي 
سينماي ايران كامال تغيير كرد. حاال مي شد از سياست، 
جوان ها و عشــق حرف  زد. مي شــد »زير پوست شهر« 
ساخت و ســراغ »آب و آتش« و »نيمه پنهان« رفت. در 
فضاي باز دوم خرداد، امكان بازگشت به فيلمفارسي هم 
فراهم شد و اينجا بود كه نگران شدند و بابت شنيده شدن 
صداي پاي ابتذال هشدار دادند. مدافعان فرهنگ رسمي، 
مخالفان اصالحات و دوستداران فضاي بسته فرهنگي قبل 
از دوم خرداد، كوشيدند تا دريچه اي كه گشوده شده بود 
را ببندند. اين دريچه زماني بسته شد كه فضاي سياسي 
كشور دچار محدوديت شــد. روزنامه ها بسته شدند و هر 
چه فضا راديكال تر شــد، اصالحات با سرعت بيشتري به 
سمت كوچه بن بست رفت. پيش بيني كيميايي در فيلم 
اعتراض درست از كار درآمد. هنوز خاتمي رئيس جمهور 
بود كه اصالحات به تاريخ پيوست و از سينماي دوم خرداد 

هم تنها خاطره اي ماند. 

سينمااصالحات

آقاي خرم! دوم خرداد سال76 كه آقاي خاتمي روي 
كار آمد، با چه چالش ها و بحران هاي اقتصادي روبه رو بود؟ چرا 
برخي مثل خود شما معتقدند رئيس جريان اصالحات عملكرد 

خيلي خوبي داشته  است؟ 
كشور در آن ســال، سراسر چالش و مشــكل بود و اقتصاد ايران 
تنش هاي جــدي اي را تجربه مي كرد. نفت به بشــكه اي 9دالر 
رسيده بود، سفيران اروپايي در دوران سازندگي از ايران قهر كرده 
بودند و اجماع سياسي عليه جمهوري اسالمي شكل گرفته بود. 
در سال۷۴ تورم از مرز ۴0درصد گذشــته بود و مردم با دشواري 
بسياري در شرايط پساجنگ، روزگار خود را مي گذراندند. ۸سال 
بعد، وقتي محمد خاتمي از صحنه سياست خداحافظي كرد، نرخ 
تورم به ۱0درصد رسيده بود. نرخ بيكاري )نه با تعريف كنوني، بلكه 
با تعريف سختگيرانه( ۱۱درصد بود و براي نخستين بار در تاريخ 
بعد از انقالب، ميزان افزايش دســتمزد از نرخ تورم پيشي گرفته 
بود. ۴سال از ۸ســال مورد بحث را مردم با افزايش قدرت خريد 
نســبت به نرخ تورم مواجه بودند. اين اتفاق يك تحول عظيم در 

اقتصاد ايران بود.
تأثير سال هاي بعد از جنگ بيش از آنكه به كابينه 
خاتمي آســيب وارد كند، براي كابينه هاشمي رفسنجاني 

چالش ايجاد كرده بود...
نه لزوما. در سال۷۶ كه آقاي خاتمي روي كار آمد، عالوه بر اينكه 
شاخص هاي سالمت اداري پايين آمده بود كشور درگير مشكالت 
ديگري هم به واســطه جنگ بود كه حل نشده باقي مانده بودند؛ 
مثال بعد از جنگ، كلنگ زني پروژه هاي مختلف انجام شــده بود 
بي آنكه به اجراي آنها فكر شود. فقط كلنگ زده بودند. اين كلنگ ها 
تعهداتي سنگين و چندبرابر بودجه عمراني دولت براي دولت هفتم 
به بار آورده بود؛ تعهدات عمراني اين چنيني كه تورم زا هم بودند. 

متأسفانه امروز با هزار و ۵00هزار ميليارد تومان پروژه ناتمام مواجه 
هستيم. ۶سال پيش اين رقم ۴00هزار ميليارد تومان بود.

و نخستين دغدغه اقتصادي خاتمي بعد از روي 
كار آمدن چه بود؟ 

اولين مســئله رئيس جمهمور منتخب مردم در دوم خرداد ۷۶، 
شــكل گيري دولت مقتدر با مديران كارآمد و سالم بود. سالمت 
اقتصادي براي آقاي خاتمي بسيار مهم بود و نتيجه اش را هم ديديم. 
اغراق نكرده ام اگر بگويم كارآمدترين، سالم ترين و پرتحرك ترين 
دولت بعد از انقالب، دولت آقاي خاتمــي بوده. دولت هاي بعدي 
هرگز نتوانستند حتي 2وزير مانند آقاي خاتمي روي كار بياورند. 

يكي از مهم ترين چالش هــاي آن زمان، كاهش 
قيمت نفت در بازار بود. كابينه چطور اين بحران را مديريت 

كرد؟ 
به نكته بسيار مهمي اشــاره كرديد. ميانگين درآمد نفتي دولت 
آقاي خاتمي 2۱ميليارد دالر بود )يــك پنجم دولت هاي نهم و 
دهم(. همين كافي است كه شــما اين نكته را از من بپذيريد كه 
كارنامه خاتمي نه قابل دفاع كه قابل تحسين است. خاتمي اگر 
خودش نگاه اقتصادي نداشــت، به اقتصاددان هاي مطرح كشور 
اختيار تام مي داد. در تمام دوره اي كه من وزير كابينه ايشان بودم، 
يك  بار در امور اقتصادي مربوط به وزارت راه دخالت نكرد. ايشان 
پيگير انجام امور بود، اما از مداخله مستقيم پرهيز مي كرد. آقاي 
خاتمي شفاف سازي را در رأس امور قرار داد و فروش نفت توسط 
دالل ها در بازار سياه منتفي شد. در حالي  كه شما شاهد بوديد كه 
در دولت هاي ديگر به ويژه بعد از كابينه خاتمي چه بلبشويي در 
فروش نفت داشتيم. در دولت ايشان ساختار خريد و فروش نفت 
اصالح شد. دست هاي واسطه و داللي را كوتاه مي كرد و در دولت 
او دستگاه هاي نظارتي نمي توانستند با دستگاه هاي اجرايي زد و 

بند كنند.
در خــالل حرف هايتان به پروژه هــاي عمراني 
نيمه تمام اشــاره كرديد. در آن  ســال ها بارها اين نقد به 
رئيس جمهور وارد مي شــد كه به اين پروژه ها بي توجهي 

مي كند. پشت پرده اين ماجرا چه بود؟
اتهام و كارشكني. اين پشــت پرده ماجرا بود. يك سال از دولت 
اصالحات گذشته بود و من استاندار استان خوزستان بودم. تماس 
گرفتند گفتند كه آقاي هاشمي رفسنجاني مي خواهد براي بازديد 
از پروژه هاي مهم كه در دست احداث است، به ما سر بزند. آن زمان 
پروژه هاي عظيم و بزرگي در اســتان خوزستان داشتيم. مرحوم 
هاشمي آمدند تا صحت تهمت ها را بررسي كنند. هنگام ورود به 
استان تلويحا گفتند كه مايه تأسف است كه پروژه هاي عمراني به 
حال خود رها شده اند. ۵روز مهمان ما بودند و همه پروژه ها را كامل 
بررسي كردند و هنگام خروج گفتند كه حتي از زمان سازندگي، 

اراده و اهتمام بيشتري براي اتمام پروژه ها ديده است.
عملكرد ارزي دولت هاي نهــم و دهم اين روزها 
تبديل به حسرت براي خيلي از ما شــده است. آيا نرخ ارز 
در دولت اصالحات با سركوب و مداخله و كنترل پايين نگه 

داشته شده بود؟ 
هرگز. اساســا همانطور كه گفتم ايشــان ابدا در امور اقتصادي 
مداخله مستقيم نداشت. در آن زمان تبديل ارز به ريال و بر عكس 
توسط 2صراف شناخته شده تابلو دار انجام مي شد. اينطور نبود كه 
هركس اراده كند بتواند نظم بازار ارز را به هم بزند. ۸سال گذشت 
و به طور ميانگين تنها سالي ۷درصد بر نرخ ارز افزوده شد. فروش 
ارز، حساب و كتاب داشت تا جايي كه آن اتفاق تاريخي و نادر افتاد 
و در دوره دوم رياست جمهوري خاتمي، نرخ ارز آزاد با نرخ ارز بانك 

مركزي يكسان شد.
اگر بخواهيد به يكــي از مزيت هاي مهم دولت 
اصالحات از نظر خودتان به عنوان اقتصاددان اشاره كنيد، 

كدام را انتخاب مي كنيد؟
من ثبات و ســالمت اقتصادي را انتخاب مي كنم، اما خوب است  
بگوييم كه هيچ دولتي مانند دولت خاتمي نقدينگي را مديريت 
نكرد؛ در حالي  كه به گواه آمار، نقدينگي در دولت اصالحات كمتر 
از 20درصد ساالنه رشد كرد؛ شاخصي كه در دولت هاشمي بيش 
از 2۵درصد و در دولت احمدي نژاد بيش از 90درصد و در دولت 

روحاني بيش از ۴0درصد رشد را تجربه كرد.

 روزگار، روزگار ِ سالمت و ثبات اقتصادي بود 
سعيد مروتي 

روزنامه نگار

احمدخرم:
در آن زمان فروش ارز، 
حساب و كتاب داشت 

تا جايي كه آن اتفاق 
تاريخي و نادر افتاد و 
در دوره دوم رياست 

جمهوري خاتمي، نرخ 
ارز آزاد با نرخ ارز بانك 

مركزي يكسان شد

مدیر
انتشاراترسا:

آمدن كتاب هاي 
سياسي به بازار 

موجب شد تا مردم به 
خواندن اين كتاب ها 

روي بياورند و از سوي 
ديگر انتشار اين 

كتاب ها رونق قابل 
توجهي را نصيب بازار 

نشر كرد

مائده اميني 
روزنامه نگار

صادق زيباكالم 
نويسنده و استاد علوم سياسي

 پس از دوم خرداد و پيروزي آقاي خاتمي، شاهد 
تغييراتي در سطوح مختلف فرهنگي، سياسي و... بوديم. با 
توجه به تجربه حضور شما در بازار نشر، آيا آن دوران زمينه 

تغييرات در بازار نشر را مهيا كرد؟ 
پيش از سال ۷۶، ناشران كتاب هاي متعددي داشتند كه پشت 
سد وزارت ارشــاد مانده بود. بســياري از كتاب ها اجازه چاپ 
پيدا نمي كردند و اين اتفاق براي كتاب هاي سياســي بســيار 

پررنگ بود.
زماني كه آقاي خاتمي به  عنوان رئيس جمهور سكان اداره كشور 
را در دست گرفت، وزارت ارشاد نيز با آمدن وزير جديد، تغيير 
و تحوالتي پيدا كرد. مديران جديد درهاي اتاق هايشان را روي 
ارباب رجوع گشودند و بســياري از كتاب هايي كه تا به آن روز 
اجازه انتشار نداشتند، مجوز دريافت كردند. اين اتفاق تحولي 

در بازار نشر ايجاد كرد و موجب شد تا اين بازار رونق پيدا كند.
 به خاطر داريد كه در آن زمان چه كتاب هايي بعد 

از سال ها، اجازه انتشار يافتند؟
در نشــر ما كتاب هايي همچون »دوران انقالب ايران« نوشته 
استمپل و مجموعه »زندگي و دفاعيات زنده ياد دكتر مصدق« 
كه با كوشش محقق ارزشمند سرهنگ نجاتي تأليف شده بود 
و كتاب »تاريخ تحوالت اجتماعي ايران« نوشته جان فوران كه 

تحوالت منجر به انقالب ايران را از زمان صفويه تا سال هاي بعد 
از انقالب مورد بررسي قرار داده بود، از جمله كتاب هايي بودند 
كه امكان انتشار تا آن موقع را نداشتند يا با حذف موارد زيادي 
مواجه شده بودند. در اين دوره ما توانستيم مجوز چاپ آنها را 

به دست آوريم.
آمدن اين قبيل كتاب هاي سياسي به بازار موجب شد تا مردم 
به خواندن اين كتاب ها روي بياورند و از سوي ديگر انتشار اين 

كتاب ها رونق قابل توجهي را نصيب بازار نشر كرد.
 جدا از بحث نشــر، فعاليت هاي ارشاد در قبال 

ناشران، تغييراتي به همراه داشت؟
بله، آقاي خاتمي در وزارت ارشاد شفاف سازي  را پايه ريزي كرد. 
تا آن زمان خريد كتاب ها از سوي هيأت هايي انجام مي شد كه 
ما اطالعي از تخصيص بودجه شان براي خريد كتاب و حمايت 
از نشر كشور نداشتيم و تصميمات در پشت درهاي بسته گرفته 
مي شد. ناشران غيرخودي، اطالعي از روند فعاليت نداشتند و 
اگر صالح مي دانستند برخي اطالعات را بيان مي كردند. پيش 
از سال۷۶ روال اينگونه بود كه بودجه هاي كالن حمايتي تنها 
براي خودي ها صرف مي شد و براي نخستين بار در دوره آقاي 
خاتمي بود كه درها گشــوده شــد. در آن دوران شفاف سازي  
صورت گرفت و هيأت هاي خريد كتاب، موارد انتخاب شده را به 

ناشران اعالم مي كردند.
البته اين اتفاقات به  معناي حل كامل مشكالت به جاي مانده از 
گذشته نبود، مثال اگرچه از همه ناشران خريد صورت مي گرفت، 
ولي حجم خريد از خودي ها يا تسهيالت اعطايي به آن تعداد 
معدود، به هيچ وجه قابل قياس با بقيه نبود. از موارد قابل ذكر، 
اعطاي جواز نشر دائم به ناشران بود كه باز هم عده اي همچون 
من از دريافت آن محروم بوديم. نكته بسيار جالب، منتفع شدن 
بيش از حد ناشراني بود كه حتي حاضر نشده بودند نامه حمايت 
از كانديداتوري خاتمي را امضا كنند. در همان دوره- سال۷۶ به 
بعد- مجوز برخي ناشران را گرفتند و به آنها مجوز موقت دادند.

 دليلشان براي اين كار چه بود؟
استداللشــان اين بود كه ما به عملكرد اين ناشــران مطمئن 

نيستيم.
 اين اتفاق ناشي از نگاه سياسي بود؟

اين اتفاق براساس شخصيت افراد و عملكردشان بود؛ به عنوان 
مثال من كه در زمان شاه پرونده سياســي داشتم، بيشتر زير 

ذره بين قرار مي گرفتم.
 اين نگاه در دوره مديــران دوم خردادي هم 

وجود داشت؟
بله، كامال! در دوره اي پس از انقالب بحث افراد مورد اعتماد در 
تمام ارگان ها رايج شد و به يك سري از افراد به  دليل شناخت 
و عملكرد، اطمينان بيشــتري كردند. در مقابــل، افرادي كه 
عملكردشــان مورد قبول نبود، به صورت اتوماتيك در خارج 
از دايره خودي ها قرار مي گرفتند. به عنــوان مثال تا آن زمان 
هنوز چند نفر از ناشــراني كه مجوز موقت داشتند و برخي از 
اين افراد دوستان بنده بودند، موفق به دريافت جواز نشر دائم 
نشده بودند. زماني كه آقاي مهاجراني، وزير ارشاد شدند، مجوز 
برخي از اين ناشــران كه در حلقه خودي هاي ايشان و مديران 
همسو با ايشان تلقي مي شدند، صادر شد، در حالي  كه باز هم 
عده اي مانند من كه خارج از دايره خودي ها  قرار مي گرفتيم، 

مجوزمان موقت ماند.

مي خواهم بگويم كه متأسفانه اين ساختار معيوب، در دوره آقاي 
خاتمي هم وجود داشت. با وجود اينكه خريدهاي كتاب شفاف 
شده بود، اما اين دســته بندي ها وجود داشت و تصميم گيران 
همان مديران برخاسته از فرهنگ گذشته بودند؛ چرا كه يكباره با 
روي كار آمدن يك دولت جديد، مديران جديد خلق نمي شوند. 
اين جزو عيب هاي دوره اصالحات بود. اما واقعيت اين است كه 
همين مشــكل هم با دوره هاي ديگر قابل قياس نبود و باز هم 

شرايط بهتر شده بود.
 كتابي را به خاطر مي آوريد كه فقط در آن دوران 

اجازه چاپ پيدا كرده باشد؟
كتاب زندگي و دفاعيات دكتر مصدق را كه در آن زمان منتشر 
كرديم، وقتي احمدي نژاد روي كار آمد، جلوي چاپش را گرفتند 
و االن هم متأســفانه با همان مجوز قبلي، به آن اجازه انتشار 

نمي دهند.
 آيا اتفاقات سياســي آن دوره و افزايش اجازه 
انتشار كتاب هاي سياســي موجب شد تا سليقه مردم در 
مطالعه تغيير كند و بيشــتر به كتاب هاي سياسي روي 

بياورند؟
شعار آقاي خاتمي توسعه سياسي بود؛ بنابراين انعكاسش در 
جامعه اين بود كه از يك ســو اجازه انتشار كتاب هاي سياسي 
بيشتر شد و از سوي ديگر مخاطبان اين كتاب ها افزايش يافت.

 شما كه ســال ها تجربه فعاليت در بازار نشر را 
پشت سر گذاشته ايد، به نظرتان بهترين دوره براي ناشران 

چه دوره اي بود؟
دوره آقاي خاتمي كه راحت تر مجــوز مي دادند و تا حدودي 
فعاليت ها شفاف و مقداري فضا بازتر شد، بهترين دوره براي ما 
ناشران بود. ما نبايد اين واقعيت را فراموش كنيم كه اين ساختار 
معيوب خيلي مرتبط به دولت ها نيست و بحث فرهنگي است. 
اين ساختار معيوب در دوره هاي مختلف تشديد و تضعيف شده 
است، در دوره آقاي خاتمي اين ساختار معيوب تضعيف شد، اما 

دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خود رسيد.

 دوم خرداد، بهترين دوره ناشران بود
گپ وگفت با محمدرضا ناجيان اصل، مديرانتشارات رسا، درباره تأثير 

جريان دوم خرداد بر بازار كتاب
دوم خرداد تغييراتي را در عرصه هاي مختلف به همراه آورد؛ موجب شد تا بسياري از آن دوران به  عنوان 
دوران گشايش در فرهنگ و سياست صحبت كنند. رد اين تغييرات در بازار نشر و كتابخوان ها چنان 
مشهود بود كه محمدرضا ناجيان اصل كه از سال 56 وارد فضاي نشر شده است و مديريت انتشارات رسا 

را برعهده دارد از آن دوره به عنوان سال هاي درخشان براي مجوز نشر و بازار كتاب ياد مي كند.

ليال شريف
روزنامه نگار

اعداد، راوي روزهاي خوش گذشــته  اند. تورم تك رقمي، دالر 900توماني، افزايش ساالنه كمتر 
از 20درصد نقدينگي، افزايش نرخ دســتمزد بيش از نرخ تورم و... در كنار همه انتقادها و اما و 
اگرها، بخشي از خاطره  هايي است كه از 8سال رياست اصالحات از بعد از دوم خردادماه براي همه 
ايراني ها به جا مانده است. بررسي آمارها نشان مي دهد كه در آن سال ها، شاخص فالكت از 43درصد به 34 درصد رسيده و 
اين كاهش حكايت از كم شدن هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي در فاصله سال هاي 76 تا 84 دارد. اما دوم خرداد، كشور با چه 
شرايطي تحويل سيدمحمد خاتمي داده شد؟ احمد خرم، وزير راه و ترابري دولت اصالحات، بر اين باور است كه به سالمت 
عبور دادن كشور از شرايط آن سال ها، معجزه محمد خاتمي است. او در خالل گفت وگوي مان بارها تأكيد مي كند كه »ثبات، 
سالمت و پايداري اقتصادي در دولت اصالحات مشهود است. هركسي ادعا دارد كه دولت اصالحات ناكارآمد بوده، آماده ام 

كه در يك برنامه زنده روبه روي او بنشينم و با عدد و رقم با او مباحثه و مناظره كنم«. 

عالءالدين و چراغ جادو يك داســتان كودكانه است 
كه ريشه در داستان هاي هزار و يك شب دارد. وقتي 
عالءالدين چراغ جادو را پيــدا مي كند يك غول از آن 
چراغ خارج مي شود اما مشكل داســتان از جايي آغاز مي شــود كه آن غول حاضر به 
بازگشت به داخل چراغ نمي شود. دوم خرداد يك ســري غول هايي را مانند ماشاءاهلل 
شمس الواعظين، حميدرضا جاليي پور، مرتضي مرديها، محمد قوچاني، اكبر گنجي، 
مســعود بهنود، عمادالدين باقي و... را از چــراغ جادو بيرون آورد. ايــن افراد تا قبل از 
دوم خرداد فعال بودند اما مانند همان غول چراغ جادو، كسي آنها را خيلي نمي شناخت.

اولين روزنامــه اي كه بعد از دوم خرداد منتشــر شــد، نامش جامعه بود. ماشــاءاهلل 
شمس الواعظين و حميدرضا جاليي پور آن را منتشر كردند. من به جرأت مي توانم بگويم 

كه جامعه، نخستين روزنامه غيردولتي و حكومتي بود.
بعد از گذشت چند ماه به روزنامه جامعه اجازه انتشار ندادند و بعدها تيم جامعه توانست 
روزنامه هاي توس، عصر آزادگان و نشاط را منتشر كند. تيراژهاي اين روزنامه ها در آن 
زمان باوركردني نبود، گاهي تيراژشان به 200تا ۳00هزار نسخه مي رسيد و معموال 2بار 

در روز چاپ مي شدند.
تا كسي در آن دوران زندگي نمي كرد نمي توانست فضاي روزنامه هاي صبح آزادگان، 
توس، جامعه و... را درك كند. متأسفانه آن فضا تا ارديبهشت ۷9 دوام نياورد و ما مجبور 
شديم با مطبوعات و آن فضا خداحافظي كنيم. درست است كه روزنامه ها تعطيل شدند 
ولي يك سري از غول هايي كه دوم خرداد از چراغ جادو بيرون آمدند، ديگر به آن چراغ 

جادو برنگشتند. هر چند ماشاءاهلل شمس الواعظين ممنوع الكار در رسانه شد اما افرادي 
مانند محمد قوچاني، هنوز مي نويسند و در دنياي روزنامه نگاري فعال هستند.

هر چند من خودم را در حد افرادي كه نام بردم، نمي بينم اما واقعيت اين است كه دوم 
خرداد به افراد فهماند كه فردي مانند صادق زيباكالم وجود دارد و سرمقاله هاي روزنامه 
جامعه را مي نويسد. نكته مهم تر اين است كه خودم نيز نمي دانستم كه مي توانم مقاالت 
كوتاه بنويسم و در مورد مسائل اجتماعي و سياسي بدون هيچ توهين، تئوري توطئه و 

تحقيري حرف بزنم.
ناگفته نماند كه اين مطبوعات دوم خردادي بودند كه پديده اي به نام اصالحات را مطرح 
كردند. وقتي آقاي خاتمي با 20ميليون رأي ما را غافلگير كردند، نام آن اتفاق دوم خرداد 
بود و حتي مديران جديد را با صفت دوم خردادي مي شــناختند و مثال مي گفتند كه 
اســتاندار آذربايجان يك دوم خردادي اســت. نيمه دوم ۷۷ بود كــه واژه اصالحات و 

اصالح طلبي ايجاد شد و جاي دوم خرداد را گرفت.
اگر آن چند سال اول انقالب را اســتثنا كنيم – چرا كه در آن زمان طبيعي بود كه يك 
جامعه انقالبي اجازه دهــد، نهضت آزادي، چريك هاي فدايــي خلق، حزب دمكرات 
كردستان، ماركسيست ها و حتي طرفداران سلطنت به شــكل غيرمستقيم روزنامه 
داشته باشند- بعد از آن در دهه۶0 تا دوم خرداد ۷۶ ما روزنامه مستقل نداشتيم و من 
حتي نمي توانم روزنامه سالم را به عنوان يك روزنامه مستقل نام ببرم؛ چرا كه اين روزنامه 
نماينده جناح چپ حاكميت بود، همانطور كه روزنامه رسالت كه از جانب مرحوم آذري 

قمي و آقاي توكلي منتشر شد، روزنامه بخشي از حاكميت در مقابل روزنامه سالم بود.
نسلي از روزنامه هايي كه بعد از دوم خرداد منتشر شدند، نخستين نسل از روزنامه هاي 
مستقل از حكومت بودند. مطبوعات در آن دوره پيشرفت عجيبي داشتند و به رغم اينكه 
در ارديبهشت ۷9 تمام اين روزنامه ها بسته شــدند اما اين پيشرفت موجب شد 20تا 
۳0درصد آن ظرفيت- هرچند لنگ لنگان- در سال هاي بعد به حيات خود ادامه دهند و 
تا به امروز هم با تالش بسيار، زنده مانده اند. من روزنامه هاي مستقل امروز را نتيجه فعاليت 

صددر صدي روزنامه ها در دوران دوم خرداد مي دانم.

اســم عالءالدين ما دوم خرداد بود و من يكي از غول هايي بودم كه در آن دوره از چراغ 
جادو بيرون آمديم و حتي فردي مانند قاضي مرتضوي نتوانست همه توان غول ها را قلع 

و قمع كند.
من بعدها كتاب هايي تحت عنوان »عكس هاي يادگاري با جامعه مدني« و همچنين 
»وداع با دوم خرداد« نوشتم و برخي از مقاالت خودم را كه در روزنامه هاي دوم خرداد 
چاپ شده بود را جمع آوري كردم. در مقدمه كتاب عكس هاي يادگاري با جامعه مدني در 
مورد مقصودم از اين كتاب نوشته ام كه مي خواستم افرادي كه سال هاي بعد از دوم خرداد 
مي آيند، بدانند كه چه فضايي در دوم خرداد ايجاد شده بود. من تالش كردم تا اين كتاب 
نمونه اي از فضاي روزنامه نگاري در آن دوران باشد، به عنوان مثال بنده در شهريور ۷۶ در 
روزنامه جامعه، تحليلي از جنگ نوشته و يك سري پرسش هاي جدي در مورد عملكرد 

نظام در دوران جنگ مطرح كرده بودم.
كتاب ديگري با نام »هاشمي رفسنجاني و دوم خرداد« نيز نوشته ام كه مربوط به يكي از 
دعواهاي مهم سياسي آن دوران است؛ يعني نحوه عملكرد مرحوم هاشمي رفسنجاني. 
يك سري از چهره هاي شاخص اصالح طلب در آن دوران به شدت آقاي هاشمي را نقد 
مي كردند و تمام مشكالت كشور را به گردن  ايشان مي انداختند. در آن دوران مقاالت 
زيادي عليه آقاي هاشمي رفســنجاني در روزنامه هاي دوم خرداد منتشر شد. در آن 
زمان، ما 2جريان فكري بوديم. من، مرتضي مرديها و مسعود بهنود كه در دسته معتدل 
يا شايد بگوييم محافظه كار قرار مي گرفتيم- من و تا حدودي آقاي مسعود بهنود و آقاي 
مرتضي مرديها با انتقادهاي تند و تيز از آقاي هاشمي رفسنجاني مخالف بوديم- و در 
مقابل آقايان گنجي، جاليي پور، عمادالدين باقــي و تا حدودي آقاي قوچاني، گروهي 
بودند كه به شدت آقاي رفسنجاني را مي كوبيدند و بسياري از اتفاقات قبل از دوم خرداد 

را زيرسؤال مي بردند.
در آن دوران، عرصه فرهنگ و هنر شاهد تحوالت جدي بود اما چشم گيرترين تحوالت 
در عرصه مطبوعات رقم خورد. مهم ترين نكته دوم خرداد اين بود كه يك اميد را در دل 

همه زنده كرده بود.

دوم خرداد، غول هاي مطبوعات را
 از چراغ جادو بيرون آورد
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شناسنامه 

  وینچستر 73   كارگردان: آنتونی مان فیلمنامه: رابرت 
ل. ریچاردز و بوردن چیس، بر مبنای داســتانی نوشته 
استوارت ن. لیك   فیلمبردار: ویلیام دانیلز   موسیقی: 
جوزف گرشنسن   بازیگران: جیمز استوارت، شلی ویترنز، 
دان درویا، ویل گیر، استیون مك نالی و میالرد میچل.   
محصول كمپانی یونیورسال ۱۹۵0 سیاه و سفید، ۹2 دقیقه 
   لین مك آدام )جیمز استوارت( در پی قاتل پدرش همراه 
دوســتش، جانی ویلیامز )میالرد میچل( وارد داج سیتی 
می شود. به مناسبت جشن استقالل، كالنتر وایت ارپ )ویل 
گیر( سالح هر تازه واردی را می گیرد تا هنگام خروج از شهر 
آن را پس بدهد. لین در كافه شهر، ناگهان متوجه حضور 
داچ هنری براون )استیون مك نالی( كه با او خصومت دارد 
می شود و هر دو دســت به هفت تیر می برند، درحالی كه 
غالفشان خالی اســت. لین و داچ مجددا در یك مسابقه 
تیراندازی كه جایزه اولش یك تفنگ وینچســتر است، 
رقابت تنگاتنگی دارند كه در پایان لین برنده می شود. داچ 
وینچستر را می رباید و از شهر می گریزد. لین سر در پی او 
می گذارد و پس از ماجراهایی سرانجام آن دو در مصاف با هم 
قرار می گیرند، این جاست كه در مي یابیم لین و داچ  برادرند 

و داچ پدرشان را كشته. لین انتقام خود پدر را مي گیرد.

   بعد از تیتراژ ابتدایی )كه روی نماهای دور حركت دو سوار در 
دل طبیعت می آید( به تصویری درشت از قنداق اسلحه می رسیم 
و دوربین عقب می كشد تا با وینچستری مواجه شویم كه بچه ها 
با شــیفتگی تماشــایش می كنند و درباره اش حــرف می زنند. 
آنتونی مان فیلمش را با اسلحه شــروع می كند. با وینچستر ۷۳ 
كه نام فیلم هم هست. وینچســتری كه تقریبا همه را در طول 
فیلم شــیفته خودش می كند، بارها دســت به دست می شود، 
سر تصاحبش خون ریخته می شــود و آنقدر اهمیت دراماتیك 
دارد كه بارها جیمز استوارت را رها می كنیم تا پیگیر سرنوشت 
وینچستر شویم. وینچســتری كه به هیچ كس وفا نمی كند تا در 
نهایت در دستان جیمز استوارت آرام بگیرد. در دستان لین مك 
آدام )استوارت( كه گویی كینه ای ازلی به داچ هنری )استفن مك 
نلی( دارد. اگر كالنتر وایت ارپ )ویل گیر( كه همه مردان را در بدو 
ورود به داچ سیتی خلع سالح می كند، اسلحه لین را نگرفته بود، 
در همان مواجهه او با داچ، كار تمام شده بود. آنتونی مان خیلی 
زود قطب خیر و شر داستان را مشخص می كند. از چشمان لین 
آتش انتقام زبانه می كشد ولی برای گفتن دلیل این انتقام جویی 
باید تا انتهای فیلم صبر كنیم. با انبوهی شــخصیت فرعی آشنا 

شویم و عناصر و نشانه های آشــنای ژانر را مرور كنیم. از دختر 
كافه ای )شــلی وینترز( كه از همان برخورد اول شیفته قهرمان 
می شود تا وردست قهرمان )میالرد میچل( و كابوی بی معرفت 
)دان دوریا( و كالنتر كاردان و سرخ پوســت ها. آنتونی مان همه 
آدم ها و موقعیت های آشــنا را گرد هم آورده تا ماجرای انتقام و 
داستان اسلحه را در ارتباطی تنگاتنگ با هم پیش ببرد. از مسابقه 
تیراندازی اوایل فیلم كه بازنده )داچ هنری( با نامردی وینچستر 
را از كف برنده )لین( درمی آورد، شخصیت ها و خرده روایت هایی از 
راه می رسند تا داستان اصلی را تقویت كنند. داستان اسلحه و مرد 
انتقام جو كه رازش در انتهای فیلم فاش می شود. راز دشمنی لین 
با داچ هنری كه در واقع ستیز برادر خوب با برادر بد است. برادر 
بد، پدر را كشته. و این راز انتقامی است كه شعله هایش چشمان 
لین را به آتش كشیده است. وینچســتر ۷۳ داستان برادركشی 
است. در جدال نهایی كه در پای كوه و میان صخره ها رخ می دهد، 
وقتی سرانجام، لین موفق می شــود داچ  را )كه حاال فهمیده ایم 
نام واقعی اش متیو اســت( از پادربیاورد، جای شــعف قهرمان، 
ناراحتی اش را می بینیم. برادركشی اندوه مضاعف است، حتی اگر 
گریزی از آن نباشد. حتی اگر فیلم با عشق و رفاقت به پایان برسد، 
باز هم نمی توان چهره خسته و افسرده قهرمان را فراموش كرد. 
قهرمانی كه حاال اســلحه اش را هم پس گرفته و دوربین آنتونی 

مان برای شكار پالن آخر، به سمت قنداقش حركت می كند.

داستان اسلحه
»وینچستر 73« هفتادساله شد

سعید مروتی
روزنامه  نگار

مسعود پویا
روزنامه  نگار

   بــرای آنتونی مان منظره همواره عــاری از جلوه های 
بدیع چشمگیر است... اگر منظره هایی كه به نظر می رسد 
مورد عالقه آنتونی مان هستند گاهی عظیم یا وحشی اند، 
هنوز در مقیاس احساس و عمل انسانی قرار دارند. علف با 
صخره ها، درختان با صحرا، برف با دشــت ها و ابرها با آبی 
آســمان در می آمیزند. این تركیب عناصر و رنگ ها مثل 
نشانه رقتی نهان اســت كه طبیعت، حتی در صعب ترین 
زمان فصل هایش، نسبت به انسان دارد. در اكثر وسترن ها 
حتی در بهترین ها مثل وسترن های فورد، منظره مالكی 
اكسپرسیونیســتی است كه خط ســیرهای انسان نشان 
خود را بر آن می گذارند. خود هوا جدا از زمین و آب نیست. 
مثل سزان كه می خواســت آن را نقاشی كند، آنتونی مان 
از ما می خواهد حجم هوا را حس كنیــم، نه چون ظرفی 
هندســی، خالی عظیمی از افقی به افقی دیگر، بلكه چون 
كیفیت ملموس فضا، وقتــی دوربین به حركت درمی آید، 

فضا نفس می كشد.
چنین است استفاده اش از ســینما اسكوپ، كه فرمت آن 
هرگز به صورت كادری جدید به  كار نمی رود. خیلی ساده، 
مثل ماهی در حوضــی بزرگ تر، كابوی بــا پرده عریض 
راحت تر است. اگر سراســر میدان دید را طی می كند دو 

برابر لذت می بریم؛ چرا كه او را دو برابر بزرگ تر می بینیم.
برای آنتونی مــان، تعمق در واقع هدف غایی میزانســن 
وسترن است... آنتونی مان تالش و ستیز قهرمانانش را نظاره 
می كند و از روی رقت و همدلی رنج می برد. خشونت آنها 
را زیبا می یابد زیرا كه انسانی است، اما برایند دراماتیك آن 

برایش جالب نیست.

   برای دســتیابی به تصویری شــفاف از كار شگرف و 
خاص آنتونی مان در عرصه ژانر وســترن، شاید بهتر است 
آثار او را در كنار جان فورد، اســتاد سرشناس این ژانر قرار 
داد. وســترن های فورد در زمین ناهمواری ریشــه دارند 
كه تاریخ در اسطوره شناســی محو می شــود و همواره با 
ایدئولوژی آمریكایی دست به گریبانند: فورد در »طبل ها 
در مسیر موهاوك« از آمریكای تازه پا گرفته و جنگ برای 
آمریكای بدوی و آرمانی تجلیل می كند )هرچند با تأكید 
بسیار بر رنج ها، كمبودها و خونریزی ها(، سرخوردگی، با 
ترسیم سواره نظام كامال ناكارآمد و دلزده به آمریكا اشاره 
می كند. از سویی دیگر، وسترن های مان، چندان به تاریخ 
یا اسطوره شناســی عالقه ندارند، آدم های شرور اغلب به 
ســایه های ظلمت قهرمان ها تبدیل می شــوند. به عنوان 
نمونه وقتی قهرمان مان دشــمن خود را از پا در می آورد، 
پیروزمندانه جلوه نمی كند بلكه احســاس فرســودگی 
می كند، تقریبا از پــا می افتد، گویی او پــاره ای از خود و 

مردانگی خود را از دست داده است.
كوه ها به وفور در وسترن های فورد و مان ظاهر می شوند ولی 
با داللت هایی كامال متضاد. كوه های فورد )مانیومنت ولی، 
مكان فیلمبرداری محبوب او( ســاكن و خوش منظره اند، 

صعود ناپذیرند، شكوه و عظمت آنها به سربازان سواره، كه 
از كنارشان می گذرند، شكوه می بخشد و منزلتشان را باال 
می برد، آنها در برابر كوه ها كوچك به نظر می رســند ولی 
هیچ گاه وقار و اختیار خود را از دســت نمی دهند. كوه در 
وســترنی از مان هیچ گاه خوش منظره نیست، كوه های او 
از قلوه سنگ های لم یزرع تشكیل شــده كه حتی پناهگاه 
امنی نیســتند. با گلوله هایی كه از هر ســو در آنها كمانه 
می شود. شما بالفاصله می دانید كه قهرمان ها و افراد شرور 
فیلم های او دیر یا زود مجبور خواهند شــد با كوه ها دست 
و پنجه نــرم كنند، می دانید كه رنج، مــرگ و نومیدی در 
انتظارشــان خواهد بود. و در اكثر مواقع این تقال و مبارزه 
صرفا بین آدم خوب ها و آدم بدها نیســت. به عنوان نمونه، 
قهرمان های مان )كه اغلب در شــخصیت استوارت تبلور 
یافته اند( مدافعان شریف یك مرام نیستند بلكه آدم هایی 
تقریبا سازش ناپذیرند كه مضطرب هستند و فكر و ذهن شان 
درگیر انتقام شــخصی اســت، آدم هایی كه دارند تالش 
می كنند تا از گذشته مشــكل دار و شاید خالفكارانه خود 
رویگردان شوند، آدم هایی كه به تقال و مبارزه علیه خشونت 
درونی خود دست می زنند. كوه ها با روان كاراكترها عجین 

شده اند.

آدم های سازش ناپذیر مضطرب       رابین وود نظاره گر تالش و ستیز قهرمان      آندره بازن  تغییر پرسونا 

  وقتی آنتونی مان در ابتدای دهه 50 میالدی جیمز استوارت را برای 
بازی در نقش اول مرد فیلم وینچستر ۷۳ انتخاب كرد، استودیو خیلی 
موافق این اتفاق نبود. مدیران یونیورسال جیمز استوارت را مناسب نقش 
مردی انتقام جو در فیلمی وســترن نمی دانستند. از دید آنها استوارت 
برای چنین نقشــی زیادی مهربان و رمانتیك به نظر می رسید. جیمز 
اســتوارت از اواخر دهه ۳0 میالدی با حضور در فیلم های فرانك كاپرا 
به شهرت رسیده بود. تا ســال ها او تجسم بخش سادگی و معصومیت 
آمریكای آرمانی بود. بخشــی از آنچه رؤیای آمریكایی خوانده می شد 
با او معنا می شد. با »آقای اسمیت به واشــنگتن می رود« )۱۹۳۹( و 
بعد »زندگی شــگفت انگیزی اســت« )۱۹۴۶(، جیمز استوارت نماد 
آمریكایی ای خــوب و خوش طینت بــود. توانایی بازیگــری و چهره 
مهربان، از شكنندگی اش جذابیت می آفرید. فیلم هایی چون »داستان 
فیالدلفیا« )۱۹۴0( و »مغازه گوشه خیابان« )۱۹۴0( رنگی تازه به این 
معصومیت فریبنده می بخشیدند. قهرمان رمانتیك هالیوود در جنگ 
جهانی دوم به ارتش پیوست و تا باالترین مدارج نظامی هم پیش رفت. 
جهان رمانتیك فرانك كاپرا بعد از جنــگ جهانی، تأثیرگذاری اش را 
برای سینماروها از دست داده بود و جیمز استوارت هم به مرور آماده 
تغییر مسیر می شد. پیشنهاد آنتونی مان برای بازی در نقش وسترنری 
كه آتش انتقام از چشــمانش شعله ور اســت، مقدمه ای شد بر یكی از 
موفق ترین همكاری های بازیگر- كارگردان در تاریخ ســینما. آنتونی 
مان در طول ۶ سال، ۷ بار جیمز استوارت را مقابل دوربین هدایت كرد 
و نتیجه این همكاری تعدادی از بهترین وسترن های دهه 50 بود. مسیر 
پر افتخاری كه با وینچستر ۷۳ آغاز شد، با »خم رودخانه« )۱۹5۱( و 
»مهمیز برهنه« )۱۹5۲( ادامه یافت و با »مردی از الرامی« )۱۹55( 
و »سرزمین دوردست« )۱۹55( به فرجام رســید. جیمز استوارت با 
وسترن های آنتونی مان از دهه ۴0 به دهه 50 گذر كرد و بعد همكاری 
با هیچكاك، فصل تازه ای را برایش رقــم زد. جوان معصوم و الغراندام 
فیلم های ملودرام، با قدرت اســلحه در دســت گرفت و چشم انداز ها 
را پشت سر گذاشــت. تغییر پرســونا جانی تازه به یكی از دیرپاترین 
ستاره های هالیوود بخشید و تماشاگر خیلی زود، استوارت را در هیأت 
كابوی پذیرفت. كابویی كه معموال روح و روانش از گذشته ای دردناك 

آسیب دیده و برای تسویه حساب به میدان می آمد.

مردی از غرب
چرا آنتونی مان یكی از بزرگ ترین كارگردان های تاریخ سینماست؟

 آنتونی مان مشخصا در زمینه نوآر، وسترن و فیلم حماسی، تاریخی، 
قله هایی را فتح كرد كه كمتر فیلمسازی را می توان با او قابل مقایسه 
دانســت. كارگردانی كه منتقدان آمریكایی دیر تحویلش گرفتند و 
به سختی تأییدش كردند، آنقدر فیلم خوب و درخشان در كارنامه دارد 
كه نشود از كم توجهی به او تعجب نكرد. یكی از پركارترین كارگردان های 
هالیوود در دهه 50، از نمونه های مثال زدنی حفظ فردیت و تشخص 
در دل نظام استودیویی است. در بررسی كارنامه آنتونی مان، معموال 
نوآرهای دهه چهلش نادیده گرفته می شود و از شكست تجاری آخرین 
فیلم حماسی اش )ســقوط امپراتوری رم( به مانند سنگ قبری برای 
پایان یك دوران و نقطه پایانی ژانر یاد می شود. در این میان وسترن های 
دهه 50 مان بیشترین توجه را جلب می كنند كه از منظری طبیعی هم 
هست. سبك بصری )استفاده خالقانه از طبیعت(، واكاوی وسترنرهای 
دچار مشكالت روحی )وسترن روانشناســانه(، كار با اسطوره و ارجاع 

به شكسپیر )بازآفرینی »شاه لیر« در دل ژانر وسترن( از آنتونی مان، 
كارگردانی قابل توجه می سازد. اما تأیید مان بدون سیاه و سفیدهای 
اولیه اش و حماسه های متاخرش، خالی از انصاف و دقت است. در »مامور 
خزانه داری آمریكا«، »بدرفتاری« و به خصوص »حكومت وحشت« 
آنتونی مان در سبك بصری و استفاده خالقانه از نور از ظهور استعدادی 
خبر می دهد كه تسلطش بر صحنه و توجهش بر جزئیات خیره كننده 
است. از دل این نوآر های ارزان رده »ب«، مان در قامت فیلمسازی بزرگ 
ظاهر می شود. فیلمسازی كه از عالم نوآر به جهان وسترن می آید و پشت 

سر هم فیلم می سازد.
 مجموعه وسترن هایش با جیمز استوارت از شهرت، اعتبار و موفقیت 
تجاری بیشتری برخوردار شدند: »وینچستر ۷۳«، »خم رودخانه«، 
»مهمیز برهنه«، »ســرزمین دوردســت« و »مــردی از الرامی« با 
قهرمان های تنها، زخم خورده و تشنه انتقامی كه در دل طبیعت خشن، 
جلوه ای از مردانگی را به نمایش می گذارند و معموال هم زخم هایشان 
التیام نمی یابد، جایگاه آنتونی مان را به عنوان كارگردانی شاخص تثبیت 
می كند. با گذر زمان پروژه های مان عظیم تر و مجلل تر می شود. ورود به 

دهه ۶0 میالدی برای مان می توانست با »اسپارتاكوس« همراه باشد كه 
اختالف با ستاره- تهیه كننده فیلم )كرك داگالس( باعث شد او همان 
اوایل فیلمبرداری اخراج شود و جای خودش را به كوبریك جوان بدهد. 
كمی بعد مان با »ال سید« سلیقه و نگاه متمایزش را در ژانر تاریخی، 
حماســی نمایان كرد. كارگردانی كه مقهور عظمت صحنه نمی شود 
و شــخصیت ها را میان لشــگر پر تعدادی كه تدارك دیده، فراموش 
نمی كند. آنتونی مان فیلمسازی اسطوره ساز بود و در ال سید همه آنچه 
ژانر می طلبید را فراهم كرده بود. مرگ قهرمان در انتهای اثر كاركردی 

اسطوره ای می یافت و جمله ال سید زنده است در خاطره ها می ماند.
»سقوط امپراتوری رم« شكوه را با شكست همراه می كرد و عظمت را 
با انحطاط. شكست تجاری سقوط امپراتوری رم، به تعبیر اسكورسیزی 
حكم پایان یك دوران را داشت. هالیوود با نسلی از قهرمانان كالسیك و 
كارگردان های اسطوره ساز خداحافظی می كرد تا وارد دورانی تازه شود. 
آنتونی مان سرصحنه و در حال كارگردانی دچار ایست قلبی شد و قبل 
از اینكه مثل هم نسالنش بازنشسته شود، مثل كاراكترهای برگزیده اش 

سر صحنه نبرد، از دنیا رفت.
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   كالهبرداري به بهانه حمايت از حيوانات
يكي از بازداشت شــدگان طرح رعد پسر جواني 
است كه در اينستاگرام مدعي بود حامي حيوانات 
است. او به اين بهانه از افرادي كه مايل بودند حيوان 
خانگي داشته باشند پول مي گرفت و سرشان كاله 

مي گذاشت.

به چه اتهامي دستگير شده اي؟
مي گويند كالهبرداري.

شگردت براي كالهبرداري چه بود؟
با كمك يكي از دوستانم در اينستاگرام يك صفحه حمايت 
از حيوانات راه اندازي كرده بودم و اينطور نشان مي داديم كه 
حامي حيوانات هستيم. ما عكس هايي از حيوانات مختلف در 

صفحه مان گذاشته بوديم و افراد مختلف را تشويق مي كرديم كه حيوانات بدون صاحب را در خانه شان نگه دارند.
چطور كالهبرداري مي كرديد؟

اعالم كرده بوديم افرادي كه مي توانند از حيوانات خانگي نگهداري كنند پيام بدهند. گفته بوديم هيچ پولي بابت 
حيوان دريافت نمي كنيم اما مبالغي بابت غذا، قالده و وســايل جانبي مربوط به حيوان دريافت مي كرديم. به اين 
ترتيب آنها هم به ما اعتماد مي كردند و به حساب مان پول واريز مي كردند اما ما ديگر جواب شان را نمي داديم و به 

همين شكل از افراد ديگري كالهبرداري مي كرديم.
در اين مدت از چند نفر با اين شگرد كالهبرداري كرديد؟

تعداد دقيق شان را يادم نمي آيد اما شايد حدود 100نفر.
همدستت چه وضعيتي دارد؟

من چند روز قبل دستگير شدم و از او اطالعي ندارم.

  چرا جلوي تخريب كنندگان بازار سرمايه را نمي گيرند
مردم با هزار اميد و آرزو و به تشــويق دولت وارد بورس شــده اند، اما 
حقوقي هاي حاضر در بــازار مدام در حال تخريــب صف هاي خريد 
هستند! از طرفي مردم را دعوت به ســهامداري مي كنند و از طرفي 
با حقوقي هاي نورچشمي و متخلف برخورد نمي كنند ؟ چرا بايد يك 

شركت حقوقي بتواند 90درصد حجم معامالت را به فروش برساند.
يك سهامدار خرد

  تنها پسر سربازم را به اصفهان برگردانيد
تنها پسرم در اين اوضاع كرونايي به سربازي اعزام شده و درحالي كه 
امريه اصفهان دارد و پدرش جانباز جنگ اســت، براي آموزشــي به 
بيرجند اعزام شده است. چه كسي پاسخگوي بيماري احتمالي فرزند 

من در آن شهر غريب است.
محمدي از اصفهان 

  خطر گيم نت، كمتر از مترو و اتوبوس است
من در يك شهرســتان كوچك گيم نت دارم و با هــزار قرض و وام 
توانستم يك كاسبي كوچك داير كنم. اكنون 3 ماه است كه گيم نت ما 
بسته است و اجازه فعاليت نداريم كه در اين شرايط قابل درك است. 
اما اگر در شهرستان خود ما امكان استفاده از اتوبوس و تاكسي و بازار 
وجود دارد، چرا بايد گيم نت من كه 2 فرزند كوچك و اجاره خانه دارم 
همچنان بسته باشد، آيا خطر گيم نت من كمتر از اتوبوس يا مترو در 

شهرهاي بزرگ است؟
 ديواني از ايالم

  فروش برنج نيم دانه، قاطي برنج درجه يك 
از يك فروشــگاه زنجيره اي بنام، برنج درجه يك را كيلويي 24هزارو 
300 تومان خريدم، اما وقتي در گوني برنج را در خانه باز كردم متوجه 
شدم تقريبا نيمي از برنج نيم دانه است، وقتي هم به فروشگاه شكايت 
كردم گفتند برويد تعزيرات پيگير شــويد. اين انصاف اســت در اين 

شرايط با مردم اين كار را بكنند.
يوسفي از تهران

 

رسانه ها در آگاه كردن مردم و اطالع رساني 
درست، بار سنگيني بر دوش دارند

رئيس جمهور با تأكيد بــر اينكه دولت در مورد  ادامه از 
بيماري كرونا همواره با صداقت و با شفافيت كامل صفحه اول

عمل كرده و واقعيت را به مردم گفته است، افزود: رسانه هاي كشور در 
اين راه بسيار خوب عمل كرده و در مقابل دروغ پراكني و شايعه سازي  

رسانه هاي بيگانه به خوبي ايستادند.
روحاني با بيان اينكه رســانه ها در آگاه كردن مردم و اطالع رســاني 
درست، بار سنگيني بر دوش دارند، گفت: برقراري آرامش در جامعه و 
دور كردن مردم از التهاب و اضطراب بسيار مهم است و اين وظيفه مهم 

بر دوش رسانه هاست.
رئيس جمهور با تأكيد براينكه هرچه انسجام و همراهي رسانه ها، دولت، 
نظام و همه اركان بيشتر باشد به نفع كشور خواهد بود، افزود: رسانه ها 
امروز بايد هم با نوشتن و هم با ننوشتن، منافع و مصالح نظام و مردم 
را درنظر بگيرند به اين معني كه گاهي مصالح نظام و مردم با ننوشتن 

مسائل حاشيه اي و غيرواقعي تأمين مي شود.
روحاني با بيان اينكه حرفي كه مي زنيم و چيزي كه مي نويسيم بايد 
پايه و اساس محكم داشته باشــد، اظهار داشت: از چارچوب و اصول 
رسانه ها به دور است كه چيزي را كه نســبت به آن يقين و اطمينان 

ندارند، منتشر كنند.
رئيس جمهور تأكيد كرد: مهم اين است كه راستگويي را ترويج كنيم، 
ذهن مردم را مشوش نكنيم و اميد آفرين باشيم و در ميان مردم دلهره 
و اضطراب ايجاد نكنيم. روحاني تضعيف دولت را تضعيف نظام دانست 
و افزود: يكي از خطاهاي راهبردي اين است كه برخي فكر مي كنند 

تضعيف دولت تضعيف نظام نيست.
رئيس جمهور با بيان اينكه نقد و انتقاد نه تنها هيچ اشكالي ندارد بلكه 
مفيد و سازنده اســت، گفت: انتقاد دلسوزانه و نصيحت خيرخواهانه 

بسيار خوب است البته نه آنكه نقد فقط منحصر به دولت باشد.
پيش از سخنان رئيس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و تعدادي 
از اصحاب رسانه و مديران مسئول مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور به 
بيان ديدگاه و نظرات خود درخصوص نقش و اهميت رسانه ها پرداخته 
و خواستار حمايت و پشــتيباني دولت از رســانه ها و تقويت فضاي 

گفت وگو و همدلي بين مسئوالن كشور و رسانه ها شدند.
عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي هم در اين ديدار ضمن 
ارائه گزارشي از عملكرد رسانه ها در زمينه اطالع رساني و آگاهي بخشي 
به جامعه و مردم در زمينه ويروس كرونا و دعوت به عمل به توصيه ها 
و دستورالعمل هاي بهداشتي، گفت: در موضوع بيماري كوويد-19، 
اصحاب رسانه در كنار اصحاب درمان بودند و در طول 3 ماه گذشته ما 

شاهد يك جهاد و رزمايش رسانه ها در كل كشور بوديم.
وزير ارشاد افزود: رسانه ها نقش مؤثري در تبيين، اقناع و اجماع سازي  

داشتند و اين مسير براي دوران پسا كرونا بايد تداوم داشته باشد.
حجت االسالم والمســلمين محمود دعايي مديرمســئول روزنامه 
اطالعات، مجيد قلي زاده مديرعامل خبرگزاري تســنيم، سيدضياء 
هاشمي مديرعامل ايرنا، علي متقيان مديرعامل ايسنا، عبداهلل گنجي 
مدير مسئول روزنامه جوان، بيژن مقدم مدير مسئول سايت خبري 
»الف«، مهدي رحمانيان مدير مســئول روزنامه شرق، مهران كرمي 
مدير مسئول روزنامه همشهري، محمد مبين مديرعامل خبرگزاري 
برنا، محمد مهاجري، سعيد ليالز، فريد مدرسي از فعاالن مطبوعات 
كشور و همچنين محسن ميرزايي پيشكسوت مطبوعاتي كشور طي 
ســخنان به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته و به اتفاق حضور فعال و 
روزمره رئيس جمهور در صحنه مبارزه با كرونا و تصميم گيري در اين 
زمينه را از داليل مهم ايجاد آرامش در جامعه و موفقيت اقدامات در 

اين زمينه دانستند.
ضرورت حمايت مادي و معنوي دولت از رســانه ها با توجه به شرايط 
سخت اقتصادي حاكم بر كشور ناشي از تحريم ها و شيوع ويروس كرونا، 
ضرورت آمادگي و برنامه ريزي براي دوران پسا كرونا در كشور، تقويت 
رسانه هاي داخلي در مصاف با رسانه هاي بيگانه، اهميت نقش تبليغات 
و ضرورت داشتن برنامه ريزي دقيق و منسجم براي اين حوزه، ضرورت 
تشريح و تببين دستاوردهاي دولت در حوزه هاي زيرساختي كشور در 
رسانه ها، تعميم حاكميت و تصميم گيري واحد درخصوص كرونا به 
ديگر حوزه هاي مهم ازجمله موارد مطرح شده از سوي اصحاب رسانه 

در ديدار با رئيس جمهور بود.

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

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

با مردم

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

 متهمان پرونده سقوط 
هواپيماي ياسوج در دادگاه

15نفر از متهمان ســقوط مرگبار هواپيمــاي  اي  تي  آر 
شركت آسمان در ارتفاعات دنا كه به جان باختن 66نفر 
منجر شد، صبح امروز در مجتمع قضايي كاركنان دولت 
محاكمه مي شوند. به گزارش همشــهري، ساعت ۸:05 
صبح روز يكشــنبه 29 بهمن 1396 ايــن هواپيما كه با 
66سرنشــين تهران را به مقصد ياسوج ترك كرده بود، از 
صفحه رادار محو شد و تا ساعت ها هيچ كس از سرنوشت 
آن و سرنشــينانش اطالعي نداشــت؛ تا اينكه چند روز 
جســت وجو در ارتفاعات ســخت گذر و پر از برف دنا به 
كشف الشــه هواپيما و بقاياي پيكرهاي سرنشينان آن 
منجر و معلوم شــد هيچ كس از اين حادثه هولناك جان 
سالم به در نبرده است. هرچند ابتدا خلبان به عنوان مقصر 
اصلي معرفي شــد، اما در ادامه گزارش تيم كارشناسي 
قضايي نشان داد يخ زدگي هواپيما علت اصلي حادثه بوده 
و از كوتاهي مسئوالن شركت آسمان، شركت هواپيمايي 
كشوري و شركت فرودگاه هاي كشــور حكايت داشت و 
اثبات مي كرد كادر پرواز كمترين قصور را داشته  اند. در اين 
شرايط بود كه با پيگيري خانواده قربانيان سرانجام پرونده 
در دادســرا تكميل و با صدور كيفرخواســت به مجتمع 
قضايي كاركنان دولت فرستاده شد. براساس كيفرخواست 
صادر شده 15متهم شامل: سازمان هواپيمايي كشوري، 
شركت هواپيمايي آســمان و شركت فرودگاه هاي كشور 
به عنوان شــخصيت هاي حقوقي و 12متهم ديگر شامل 
رئيس ســازمان هواپيمايي كشــوري، مديرعامل وقت 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي، مديرعامل وقت شركت 
آسمان، مديركل فرودگاه ياسوج و... هستند كه اتهامات شان: 
عدم رعايت نظامات و مقررات دولتي منتهي به ســقوط 
هواپيما و منجر به قتل شبه عمد 66نفر، معاونت در جعل 
رايانه، استفاده از اســناد مجعول رايانه و گزارش خالف 
واقع است. تاكنون 2جلسه براي رسيدگي به اين پرونده 
در شعبه 1057مجتمع قضايي كاركنان دولت به رياست 
قاضي عاليشاه برگزار شده اســت و قرار است در سومين 
جلسه كه صبح امروز )چهارشنبه( برگزار مي شود متهمان 

پرونده به دفاع از خود بپردازند.
سومين جلسه محاكمه متهمان سقوط هواپيماي اي  تي  آر 
در شــرايطي برگزار مي شــود كه چند روز قبل گزارش 
كميسيون اصل 90 مجلس درخصوص اين حادثه منتشر 
شد. در بخشي از اين گزارش آمده است: نرخ سوانح هوايي 
در كشور ما باالتر از ميانگين جهاني است؛ به همين دليل 
كميســيون اصل 90 تصميم گرفت علل و عوامل سوانح 

هوايي را مورد بررسي قرار دهد.

زنده شدن زن فوت شده در سردخانه
زن ميانسالي كه به دليل ايست قلبي در خرم  آباد جانش را 
از دست داده بود يك روز بعد در سردخانه بيمارستان زنده 
شد. ساعت 14 روز دوشنبه 29 ارديبهشت زني ميانسال 
به علت ضعف در عالئم حياتي به بيمارستان مدني خرم آباد 
منتقل شد. پزشــكان تالش زيادي براي نجات جان وي 
انجام دادند اما اين تالش ها به جايي نرسيد و با تأييد مرگ 

به علت ايست قلبي، پيكر وي به سردخانه منتقل شد.
با گذشت يك روز از فوت اين زن صبح ديروز خانواده وي 
براي تحويل گرفتن جسد به بيمارستان رفتند، اما هنگام 
بررسي جسد معلوم شــد كه زن جانباخته عالئم حياتي 
دارد و زنده است. آرش امين، متخصص قلب بيمارستان 
شــهيد مدني خرم آباد در اين باره به ايسنا گفت: با تأييد 
عالئم حياتي شخص متوفي، وي به بيمارستان منتقل شد 
و پس از انجام موفقيت  آميز عمليات احيا همچنان تحت 

درمان قرار دارد.

»همسرم يك سال قبل پسر 7ماهه ام را به قتل رساند اما من حقيقت را پنهان 
كردم « اين گفته مردي جوان است كه از همسرش به اتهام قتل عمدي پسرش داخلي

شكايت كرده و با شكايت او زن جوان نيز بازداشت شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي جوان به اداره پليس رفت تا راز مرگ پسر7ماهه اش 
را فاش كند. او گفت: همسرم يك سال قبل پسرم را به قتل رساند اما من و او  اين جنايت را 
حادثه وانمود كرديم. وي ادامه داد: ماجرا از اين قرار بود كه ارديبهشت ماه پارسال، همسرم 
مينا، پسر 7ماهه مان را درحالي كه بي وقفه گريه مي كرد، در آغوش گرفته بود. در خانه بوديم 
و او راه مي رفت تا بچه آرام شود. مينا كالفه شده بود و اصال حال روحي خوبي نداشت. ناگهان 
پسرمان را روي زمين كوبيد و او حالش بد شد. من كه به شدت ترسيده بودم فورا پسرم را به 
بيمارستان رساندم. او تحت درمان قرار گرفت اما تالش پزشكان براي نجات او بي فايده بود و 
پسرم جانش را از دست داد. وي ادامه داد: پس از ازدواج با همسرم متوجه شدم كه او بيماري 
روحي و رواني دارد، بعد از اينكه بچه دار شديم هم همچنان دچار مشكالت روحي بود. پس 

از مرگ پسرمان به شدت حالش وخيم شد و تحت درمان قرار گرفت. 
به همين دليل تصميم گرفتيم حقايق را پنهان كنيم. به پزشــكان گفتم كه پســرمان از 
گهواره اش به زمين پرت شده است و به همســرم گفتم كه او هم اين موضوع را تأييد كند. 
مي دانستم اگر حقيقت را بگويم او را دســتگير مي كنند و تحمل زنداني شدن را ندارد. وي 
ادامه داد: چون من شكايتي نداشتم پرونده مرگ پسرم بسته شد و همسرم تا چند ماهي در 
بيمارستان بستري بود. وقتي حالش رو به بهبودي رفت تصميم گرفتم واقعيت مرگ پسرم را 
فاش كنم. نمي توانستم با اين عذاب وجدان و دروغي كه به همه گفته بودم كنار بيايم. مدام 

چهره پسرم مقابل چشمانم است.

بازداشت مادر
با شكايت پدر از مادر، پرونده اي در دادسراي جنايي تهران تشكيل شد و قاضي ولي مرادي 
بازپرس شــعبه دوم دســتور تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد. آنطور كه كارآگاهان 
متوجه شدند سال گذشته پسربچه 7ماهه اي در يكي از بيمارستان هاي پايتخت فوت شده 
و خانواده اش اعالم كرده بودند مرگ او حادثه بوده است. پدرو مادر گفته بودند كه فرزندشان 
از گهواره به زمين افتاده و چون پدر شكايتي در اين خصوص نداشت پرونده مختومه شد. با 
تأييد مرگ كودك و شكايت پدر، قاضي جنايي دستور بازداشت مادر را صادر كرد. او بازداشت 
شد اما در بازجويي ها منكر قتل كودكش شد. با اين حال قاضي دستور داد تا اين زن براي انجام 

تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار بگيرد.

متهم:پسرم از دستم ليز خورد

زن جوان حرف هاي شوهرش كه عليه او شكايت كرده و گفته وي مرتكب قتل شده را رد كرد. او مي گويد مرگ 

پسرش حادثه بوده و هرگز او كودكش را به زمين نكوبيده است.

چطور پسرت جانش را از دست داد؟

از دستم ليز خورد اما شوهرم به تمام پرسنل بيمارستان گفت كه پسرمان از گهواره به زمين افتاده است.

چطور بچه از دستت ليزخورد، بيشتر توضيح بده؟

در يك لحظه اين اتفاق وحشتناك افتاد. روز حادثه خانه بوديم و پسرم خواب بود. ناگهان از خواب پريد و شروع به گريه كرد. 

او را در آغوش گرفتم تا آرامش كنم اما بي وقفه گريه مي كرد. شوهرم نيز در سرويس بهداشتي بود و پسرم همچنان بي قراري 

مي كرد. نمي دانم چه شد كه ناگهان بچه از دستم رها شد و روي زمين افتاد. نتوانســتم تعادلم را حفظ كنم و فكر مي كنم از 

دستم ليز خورد. وقتي روي زمين افتاد وحشت كردم و با كمك شوهرم او را به بيمارستان برديم. دو روزي هم در بيمارستان 
بستري بود اما زنده نماند.

چرا همان موقع حقيقت را نگفتيد؟

خيلي ترسيده بودم. از سوي ديگر حالم اصال خوب نبود به حدي كه در بيمارستان بستري شدم و به من با دستگاه شوك وارد 

كردند. به همين دليل شوهرم دلش به حالم سوخت و گفت پسرمان از گهواره به زمين افتاده است. اما حاال از من شكايت كرده 

و مي گويد قاتلم. مگر مي شود مادري عمدا بچه اش را بكشد؟ مرگ او يك حادثه بود و مدت ها طول كشيد تا حال روحي ام خوب 

شود. حاال هم ادعا ندارم كه كامل خوب شده ام چون مدام چهره پسرم مقابل چشمانم است.

همسرت مدعي شده كه بيماري روحي و رواني داشتي؟

قبل از ازدواجم دارو مصرف مي كردم و افسردگي داشتم. مدتي هم در بيمارستان اعصاب و روان بستري بودم اما به تدريج حالم 

بهتر شد. تا اينكه با شوهرم آشنا شدم. او همسايه مان بود و يك بار هم قبال ازدواج كرده بود. اما همسرش فوت شده بود و من 

شدم همسر دوم او. بعد از ازدواج حال روحي خوبي داشتم اما بعد از مرگ پسرم دوباره بيمار شدم. با اين حال شوهرم  هواي من 

را داشت و باعث شد تا حالم به مرور بهتر شود و با غم ازدست دادن پسرم كنار بيايم.حاال هم نمي دانم چرا از من شكايت كرده 
است. درصورتيكه ما هيچ مشكلي در زندگي نداريم.

گو
ت و

گف

ماموران پليس پايتخت در ســي و پنجمين مرحله از طرح 
رعد توانستند 670نفر از سارقان و مالخران را دستگير كنند.

به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، رئيس پليس 
پايتخت صبح ديروز در جمع خبرنگاران در تشــريح نتايج 
اين طرح گفت: در اين مرحله از طرح رعد با تالش همكارانم 
در مجموعه پليس پيشــگيري پايتخت، سركالنتري ها و 
كالنتري هاي سطح شهر تهران 670 سارق و مالخر در قالب 
21 باند دستگير شدند. وي با اشاره به اينكه در اين مرحله از 
طرح رعد، 2هزار و 170 قلم انواع اموال سرقتي از متهمان 
كشف شد، تصريح كرد: ارزش تقريبي اموال كشف شده 9.5 

ميليارد تومان است.
سردار رحيمي با اشاره به كشف 1۸2 خودرو و موتورسيكلت، 
افزود: در اين مرحله از طرح رعد به ۸۸0پرونده پليســي و 
قضايي رسيدگي شد و در مجموع 3 قبضه سالح جنگي و 34 

قبضه سالح سرد از زورگيران كشف شد.
وي با بيان اينكه با مزاحمان خياباني و موتورســيكلت هاي 
سنگين كه به هنگام شــب باعث ايجاد چالش و ناآرامي در 

بزرگراه ها مي شوند برخورد جدي مي شود، گفت: در همين 
رابطه دوشنبه شب 39 دستگاه موتورسيكلت سنگين و 13 
دستگاه خودرو كه در خيابان هاي تهران دور دور مي كردند، 

توقيف شدند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ درباره مبارزه با قاچاق كاال در 
پايتخت نيز گفت: 3۸ قاچاقچي كاال در راستاي اجراي طرح 
رعد 35 دستگير شدند و 134 هزار مورد انواع كاالي قاچاق 
كشــف و در مجموع 30پرونده تشكيل شد كه ارزش مالي 

كاالهاي قاچاق كشف شده 3ميليارد تومان است.
ســردار رحيمي همچنين به برخورد بــا محتكران خودرو 
اشــاره كرد و گفت: برخورد با احتكار خودرو در دستور كار 
ما قرار دارد و در 4۸ساعت گذشــته، 540 دستگاه خودرو 
بدون پالك ســاخت كارخانه هاي ايران خودرو و سايپا كه 
در 5 پاركينگ خودرو در تهران دپو شــده بودند، كشــف 
شد.همچنين در 4۸ ساعت گذشته مأموران پليس امنيت 
اقتصادي 23 نفر از دالالن ارزي را دستگير و معادل بالغ بر ۸0 

ميليارد ريال انواع ارز خارجي از آنها كشف كردند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه در فعاليت هايمان 
متوجه شــديم كه قرص هاي تقويتي منقضي شده و فاسد 
در باشگاه هاي بدنسازي مصرف مي شود، تصريح كرد: 5.5 
ميليون عدد قرص فاسد و تاريخ مصرف گذشته كه توسط 
متهمان در كل كشور عرضه مي شد و همچنين 3.5 تن شير 

خشك فاسد از مخفيگاه متهمان كشف شد.

دختري 16ساله كه دلباخته جوان افغان شده بود وقتي متوجه 
شد كه خانواده اش با اين وصلت مخالف هستند، نقشه عجيبي 
براي فرار از خانه كشيد. او يك ســر ملحفه را به پايه تختش 
بست و با كمك آن موفق شد از پنجره اتاق خوابش فرار كند و 

پس از ازدواج با پسر افغان،  به كشور افغانستان برود.
به گزارش همشهري، اوايل فروردين ماه امسال بود كه مردي 
به دادسراي جنايي تهران رفت و از ناپديدشدن دخترش خبر 
داد. او گفت: دختر 16ساله ام به نام نازنين از چند  ماه قبل با يك 
پسر افغان آشنا شده بود و مي گفت قصد ازدواج با او را دارد. 
آخرين بار نزد من و مادرش آمد و گفت قرار است بشير جوان 
افغان به زودي به همراه خانواده اش به خواســتگاري بيايند. 
وقتي اين را شــنيديم به شــدت مخالفت كرديم. چون سن 
دخترمان كم است و خيلي زود بود كه به ازدواج فكر كند. از 
سوي ديگر خواستگارش ايراني نبود و ما راضي نبوديم كه او 
بعد از ازدواج ايران را ترك كند؛ چراكه مي گفت خواستگارش 
در افغانســتان خانه دارد و بايد حتما بعــد از ازدواج از ايران 
بروند. نازنين اصرار داشت كه ما را راضي كند اما من و مادرش 
مخالف اين آشنايي و وصلت بوديم و از دخترمان خواستيم به 
رابطه اش با جوان افغان پايان بدهد. او راضي نمي شد و آنچنان 
عاشق شده بود كه حتي دست به اعتصاب غذا هم زد تا ما را 
راضي كند.  وي ادامه داد: روز حادثه با ما درگير شــد و گفت 
اگر اجازه ندهيم كه بشير به خواســتگاري بيايد از خانه فرار 
مي كند. من هم او را داخل اتاق خوابش زنداني كردم به خيال 
اينكه عشق عجيب از سرش بيفتد. حتي در اتاقش را هم قفل 
كردم اما فكرش را نمي كردم كه دخترم اينطور با جانش بازي 
كند و فرار از خانه را به زندگي در كنار مادر و پدرش ترجيح 
بدهد. وي گفت: صبح بود كه متوجه شديم دخترمان نازنين، 

شبانه از خانه فرار كرده اســت. آن هم با شيوه اي عجيب. او 
ملحفه ها را به هم گره زده و يك سر آن را به پايه تختش بسته 
بود. بعد با كمك ملحفه ها از پنجره اتاق خواب خودش را به 
حياط رسانده بود. البته ما طبقه دوم هستيم با اين حال اگر 
از آن ارتفاع به پايين مي افتاد قطعا باليي سرش مي آمد. او با 
اين شيوه عجيب از خانه فرار كرده بود و ما حدس زديم كه به 
سراغ جوان افغان رفته است. به جست وجو پرداختيم اما اثري 
از بشير خواســتگار افغان و دخترمان پيدا نكرديم، به همين 
دليل تصميم گرفتم از او به خاطر اينكــه دخترمان را فريب 

داده شكايت كنيم.

عروس افغان
با اين شكايت، پرونده اي در دادسراي جنايي تهران تشكيل 
شد و قاضي جنايي دستور تحقيقات در اين خصوص را صادر 
كرد.يافته هاي كارآگاهان حكايت از اين داشــت كه دختر 
16ساله به صورت پنهاني با بشــير خواستگار افغانش ازدواج 
كرده است. ظاهرا او پس از فرار به همراه بشير به دفترخانه اي 
در ورامين رفته و خودش را دختــر افغان جا زده و با يكديگر 
عقد كرده اند. دختر ايراني و پســر 20ساله افغان پس از عقد 
راهي كشور افغانستان شــده بودند. همچنان كه تحقيقات 
در اين پرونده ادامه داشت، مأموران دريافتند كه اين دختر و 
پسر به ايران بازگشته اند كه همين باعث شد دستور بازداشت 

آنها صادر شود.

دوست اينستاگرامي
نازنين و بشير چند روز قبل براي انجام تحقيق به دادسراي 
امور جنايي تهران منتقل شدند و دختر نوجوان در تحقيقات 

مدعي شد كه با جوان افغان در اينستاگرام آشنا شده و به سبك 
فيلم هاي هاليوودي نقشه فرار كشيده است. وي گفت: بشير 
خيلي پسر مهرباني بود و عالقه زيادي به من داشت. چند ماه 
بعد از آشنايي مان از من خواستگاري كرد و من وقتي جريان 
را با خانواده ام در ميان گذاشتم، با مخالفت آنها روبه رو شدم. 
چون بشير قصد داشت كه در كشــورش زندگي كند و پدرم 
وقتي اين را شــنيد به شــدت مخالفت كرد. به همين دليل 
نيمه شب نقشه فرار از خانه را كشيدم تا پس از ازدواج با بشير 
به افغانستان برويم. وي ادامه داد: آن شب ملحفه ها را به هم 
گره زدم و خودم را از طبقه دوم به حياط رســانده و بعد فرار 
كردم. بشير در خيابان منتظرم بود و با هم به سمت ورامين 
رفتيم. وي ادامه داد: فرداي آن روز با بشير به يك دفترخانه 
كه مخصوص اتباع خارجي بود رفتيم. در آنجا خودم را دختر 
افغان جا زدم و به عقد بشــير درآمدم. بعد از ازدواج مخفيانه 
از ايران خارج شديم و به افغانســتان رفتيم. چند روزي آنجا 
مانديم اما چون به بشــير در تهران كار پيشنهاد شده بود بار 
سفر بستيم و به تهران آمديم كه دستگير شديم. بعد از انجام 
تحقيقات، عقد اين دختر نوجوان باطل شد و بشير نيز براي 
انجام تحقيقات بيشتر بازداشت شد و در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفت.

ماموران مرزباني هنگام كنتــرل خودروهايي كه قصد 
داشتند از مرز باشماق عبور كنند، موفق به كشف 6كيلو 
شــمش طال در يك كاميون عراقي شــدند. به گزارش 
همشهري، ســردار عليرضا مرزباني، فرمانده مرزباني 
استان كردستان در اين باره گفت: در اجراي طرح كنترل 
نوار مرزي و مقابله با ورود و خروج كاالي ممنوعه و كسب 
اخبار و اطالعاتي مبني بر احتمال خروج محموله طال 
و ارز قاچاق از كشــور، موضوع به صورت ويژه در دستور 

كار مرزبانان هنگ مرزي مريوان قرار گرفت. وي ادامه 
داد: پس از ســاعت ها اقدامات اطالعاتــي و عملياتي 
شبانه روزي و بازرســي از خودروهاي در حال خروج از 
خاك كشور، اكيپ مســتقر روي پل مرزي باشماق به 
يك دســتگاه تريلي عراقي كه قصد خروج از كشور را 
داشت مشكوك شــدند و آن را متوقف كردند. فرمانده 
مرزباني استان كردستان تصريح كرد: مرزبانان پس از 
بازرســي دقيق  تريلي، مقدار 6كيلو و 431 گرم شمش 
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عكس: حسين تهراني

مردي بعد از گذشت يك سال، راز مرگ پسر 7ماهه اش را فاش كرد و مدعي شد كه همسرش قاتل است

شكايت از همسر به خاطر قتل پسر

فرار عجيب دختر نوجوان ايراني به افغانستان

طال و 4ميليون و4۸0هــزار دينارعراقي قاچاق را كه به جاسازي 6كيلو شمش طال در كاميون عراقي
طرز ماهرانه اي جاسازي شده بود، كشف كردند. سردار 
مرزباني با اشاره به دســتگيري يك قاچاقچي و توقيف 
تريلــي، عنوان كــرد: برابر اعالم كارشناســان، ارزش 
محموله كشف شــده بيش از 52ميليارد ريال برآورد 
شده كه براي سير مراحل قانوني به همراه متهم تحويل 
مراجع ذي صالح شــدند. وي خاطرنشان كرد: حفظ و 
حراســت از مرز و مقابله با قاچاق اولويت مهم مرزباني 
استان كردستان بوده و با متخلفان و سودجويان به شدت 

برخورد خواهد شد.



»رتبه بندي معلمان« بيراهه نيست 

موضوع رتبه بندي معلمان سال هاســت به بحث روز و دائمي جامعه 
فرهنگيان و البته به كالفي سردرگم تبديل شده است.

نخســتين ايراد يا نقص تئوريك كه بر اين موضوع وارد است آن است 
كه حساب رتبه بندي معلمان به عنوان يك برنامه موكد در سند تحول 
بنيادين بايد از اصــول و بندهاي قانون مديريت خدمات كشــوري 
تفكيك شود.در واقع مشكل نخستين و اصلي از آنجا ناشي مي شود كه 
معلمان به عنوان يكي از ذينفعان »قانون عام« از برخي و شايد بسياري 
از امتيازات آن محروم اند و تفســير و اجراي اين قانون از عهده و توان 

تشكيالتي آنان نيز خارج است.
روح قانون مديريت خدمات كشــوري كه قرار بود ورژن تكامل يافته 
»قانون نظام هماهنگ پرداخت« باشد اجراي عدالت در پرداخت ها و 
رفع تبعيض هاست اما در طول زمان و با مستثني شدن برخي گروه ها و 
خارج شدن آنان از شمول قانون و نيز »دورزدن هايي« كه توسط برخي 
دستگاه ها در تفســير و اجراي اين قانون صورت گرفته كه البته يك 
پديده مرسوم در فرهنگ اداري و سازماني ماست در نهايت موجب شد 
تا به سدي براي بهبود وضعيت شغلي و معيشتي معلمان- كه زماني 
براي استرداد و اجراي اين قانون     متحمل هزينه ها و صدمات فراوان و 

مختلف شدند- مبدل  شود.
شاهد اين مدعا تأكيدهايي است كه مسئوالن اين وزارتخانه و در راس 
آن وزراي آموزش و پرورش همواره بر تدويــن »قانون خاص« براي 
معلمان مي كنند؛ هر چند به نظر نمي رســد تا زماني كه زيرساخت ها 
و ســاختار ناكارآمد اين وزارتخانه و فراتر از آن نگرش جاري به مقوله 
آموزش دچار تطور و تحول نشود ، وارد شدن در اين مباحث و مبادي 
نتيجه و ثمري براي خروج از اين »انســداد تئوريك« داشــته باشد. 
به عبارت ديگر؛ قبل از تعريف عنصري به عنــوان »معلم« در چرخه 
آموزش بايد به الزامات و مقدمات »كارمند بودن« مانند ساير كارمندان 

دولت توجه كافي و وافي شود.
در اين راستا؛ اشتباهي استراتژيك در ماه هاي پاياني سال1398 صورت 
گرفت و اعتباري كه قبال و صرفا براي اجراي نظام رتبه بندي معلمان 
تخصيص يافته بود براساس همان تفسيرهاي خاص كه شرح آن رفت به 
اجراي فصلي ناگشوده و مغفول كه بسيار پيش تر براي ساير كارمندان 
اجرا شده بود يعني اجراي فصل دهم از قانون مديريت خدمات كشوري 
اختصاص يافت؛  هر چند حركتي كه در زمان وزارت علي اصغر فاني 
تحت عنوان اجراي فاز اول رتبه بندي در ســال هاي 94 و 95 صورت 
گرفت و فاز دوم آن هرگز اجرا نشد به گونه اي پركردن ظرفيت هاي اجرا 

نشده قانون مديريت خدمات كشوري بود.
اين پرسش را بايد به جد مطرح كرد كه وقتی معلمان به لحاظ ساختاري 
و محتوايي نمي تواننــد از همه مزاياي »قانون عام« مانند ســايرين 
منتفع شوند   مسئوالن و سياســتگذاران براساس كدام زيرساخت ها 
و منابع مالي پشتيبان نشــات گرفته از يك اقتصاد آموزش و پرورش 
مدون و مدرن و بودجه ريزي علمي و كم اشتباه دم از تدوين »قانون 
خاص« مي زنند؟ و اما موضوع مهم تر پرداختن به فلسفه و اصل »نظام 

رتبه بندي معلمان« است.
واقعيت آن است كه به رغم شعارهاي معمول و رايج ، معلمي به عنوان 
يك حرفه در جامعه مطرح نيســت. درواقع صالحيت هاي حرفه اي و 
توسعه حرفه اي در نظام آموزشي ما به درستي تعريف و تبيين نشده 
است.  طرح مســير ارتقاي شغلي معلمان كه از ســال1383 مطرح 
شــد مي توانســت با برنامه ريزي هاي الزم و نگرش علمي پايه گذار 
مفهوم »معلم حرفه اي« در نظام آموزشــي ايران باشد، اما روزمرگي، 
سياســت زدگي و نگاه ابزاري به كاركرد آموزش و عامالن آن موجب 
شد تا همان طرح ناقص هم در ســايه ناكارآمدي مسئوالن و مديران 

غيرپاسخ گو حذف شود.
اگر قرار است گشايشي در اين سازوكارها صورت گيرد ضمن پايبندي 
به مراحلي كه شرح آن رفت  در مرحله نخست بايد نگاهي نو و جهاني 
بر مفهوم »مشاركت« و الزامات آن در نظام آموزشي ايران انداخت.در 
واقع مرز و تفكيك ميان آموزش و پرورش مردمي و كاركرد حاكميتي 
آموزش براساس تفسير مسئوالن بايد به درستي شفاف شود.هم اكنون 
اين دو مقوله بسيار در هم تنيده شده و تفسير واحد، موسع و اقناع گري 

از آن مشاهده نمي شود.
اين توضيح از آن رو بيان شــد كــه تعريف معلم حرفــه اي و ارزيابي 
صالحيت هاي حرفه  اي در قالب سازوكاري به نام »رتبه بندي معلمان« 
از مسير تاسيس ســازمان نظام معلمي با رويكردي مستقل و مدني 

قابل حصول است و جز آن،  بقيه مسيرها، بيراهه اي بيش نخواهد بود.

دستاورد تازه محققان ستاد اجرايي فرمان امام در سلول درماني
مدت درمان بيماران كوويد-19كوتاه شد

محققان ستاد اجرايي فرمان امام موفق شدند از طريق روش سلول 
درماني، 22بيمار كرونايي بستري را در زماني كوتاه تر از روش هاي 
قبلي درمان كنند. محمدحسين زيرك ســاز، مديرعامل شركت 
سل تك فارمد وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام گفت: بعد از دستور 
مقام معظم رهبري مبني بر بســيج تمامي امكانات براي مقابله با 
كرونا و دستورالعمل رئيس ستاد اجرايي فرمان امام، كار تحقيق 
روي درمان اين ويروس ازطريق ســلول درمانــي را آغاز كرديم و 
توانستيم با به كارگيري نيرو و دانش داخلي روندي را براي مهار اين 
ويروس پيدا كنيم. زيرك ساز افزود: اين روش درماني در دو مرحله 
بر 22بيمار مبتال به كرونا و باوضعيت وخيم بســتري در آي سي 
يوهاي بيمارستان هاي مسيح دانشوري، شريعتي و هاجر انجام شد 
و نهايتا موفق شديم روند درمان اين بيماران را 6روز تسريع كنيم كه 

موفقيت بزرگي در علم پزشكي به حساب مي آيد.
به گفته او تمام ايــن مراحل تحقيقي و درماني با هزينه ســتاد 
اجرايي فرمان امام و به صورت رايگان روي بيماران انجام گرفت. 
مديرعامل شركت ســل تك فارمد گفت: برنامه ريزي هايي براي 
اجراي فاز سوم اين روند درماني انجام شــده كه بعد از دريافت 
مجوزهاي الزم از سمت وزارت بهداشت اين محصوالت دراختيار 
اســتفاده همگاني قرار خواهد گرفت. شــركت ســل تك فارمد 
بزرگ ترين شركت توسعه فراورده هاي سلولي غرب آسيا است و 
تاكنون موفق شديم ده ها محصول مبتني بر سلول هاي بنيادين 
در اين شــركت توليد كنيم كه تاكنون 4محصول دارويي مجوز 
GNP ســازمان غذا و دارو را بــراي مصرف دريافــت كرده اند. 
درمان بيماران فلج مغزي ازطريق ســلول درماني نيز يكي ديگر 
از دســتاوردهاي اين شــركت اســت. مهم ترين محصول بانك 
سلول هاي بنيادي تحت عنوان وارتوسل است كه از بند جنيني 
بعد از احراز صالحيت اهدا كننده توليد شده، و درحال حاضر اين 

محصول هم آماده بهره برداري است.

چرا احكام جديد رتبه بندي معلمان صادر نمي شود؟

يافته های تازه، تأثير مخرب كرونا بر سيستم عصبی را با قطعيت بيشتری اثبات می كنند 

استفاده از رقيق كننده خون در درمان مبتاليان كرونا، آمار قربانيان را تا 30درصد كاهش مي دهد

وزير آموزش  وپرورش در توييتر نوشت صدور احكام رتبه بندي معلمان نيازمند 
مصوبه دولت است و رئيس سازمان برنامه و بودجه هم در توييتر به او پاسخ داد 

كه از اين پس موضوع رتبه بندي از اختيار و توان من خارج است

پاسكاري توييتري معلمان

ردپای کرونا  در اختالالت مغزی

   رتبه بنــدي معلمان از آن 
طرح هايي اســت كه وعده گزارش

زيادي بابــت آن به معلمان 
داده شده و ده ها مسئول از سازمان برنامه و 
بودجه تا ســازمان امور اداري، نمايندگان 
مجلــس، وزيــر آمــوزش و پــرورش، 
رئيس جمهور و تشكل هاي صنفي معلمان 
سال هاست درباره جزئيات آن با هم بحث 
مي كنند. همين باعث شد اين طرح بعد از 
چندين ســال رفت و برگشــت، اندر خم 
كوچه اول بماند و معلمان نتوانند از مزاياي 

آن به درستي بهره مند شوند.
ديــروز محمدباقــر نوبخــت، رئيــس 
ســازمان برنامه و بودجه كشور با اعضاي 
تشــكل هاي صنفي معلمان، جلساتي را 
برگزار و از معلمــان دعوت كرد كه نظرات 
و پيشنهادهاي خود را براي اصالح و ترميم 
آن مطرح كنند. در پايان اين جلسات هم 
نوبخت اعالم كرد كه كار تمام است و احكام 
جديد رتبه بندي معلمان همزمان با هفته 
معلم )12ارديبهشــت( صادر مي شود اما 
حاال بيش از 15روز گذشــته و همچنان 

حكمي صادر نشده است.

جدل در توييتر
اين مسئله اعتراض معلمان و تشكل هاي 
صنفي را در شــبكه هاي مجازي به دنبال 
داشت و بار ديگر از وعده هاي نافرجامي كه 
هر روز به آنها داده مي شود، گاليه كردند. 
دامنه اعتراض ها به صفحه توييتري نوبخت 
هم رسيد و صدها پيام براي رئيس سازمان 
برنامه و بودجه نوشته شد كه چرا وعده داده 

و عمل نكرده است؟ 
او هم در پاســخ به يكي از معلمان نوشت: 

»به قولي كه داده بودم عمل كرده و حدود 
10روز پيــش در بخشــنامه اي به وزارت 
آموزش و پرورش رسما لزوم اجراي طرح 
رتبه بندي معلمان از اول فروردين امسال 
و منابع مالي الزم را ابالغ كرده ام؛ اميدوارم 
مسئوالن مربوطه هم در اجرا و صدور احكام 

جديد معلمان عزيز تسريع كنند.«
او با اين پيــام، در عمل تــوپ را به زمين 
وزارت آمــوزش و پــرورش انداخــت و 
اجرايي نشــدن طرح رتبه  بندي را به تعلل 
مديران اين وزارتخانه ربط داد. محســن 
حاجي ميرزايي، وزير آمــوزش و پرورش 
هم در نشست خبري كه روز 28ارديبهشت 
داشــت، جواب نوبخت را اينگونه داد كه 
»اعمــال فوق العاده ويژه و صــدور احكام 
رتبه بندي معلمان در حال بررسي در دولت 
و نيازمند مصوبه دولت است. ابتدا سازمان 
برنامــه  و بودجه تصور مي كــرد كه بدون 
مصوبه دولت امكان پذير است اما نهادهاي 
مسئول ازجمله سازمان اداري و استخدامي 
و نهادهاي نظارتي مي گوينــد به مصوبه 
دولت نياز است كه موضوع را طرح كرده و 

در حال پيگيري هستيم.«
صحبت هاي حاجي ميرزايي باعث شــد 
كه بار ديگر نوبخت بــه توييتر خود برود و 
اين  بار پاسخي شــديدتر به وزير آموزش 
و پرورش بدهد. توييتي كه ســطح باالي 
اختالف در بين اعضاي دولت را عيان كرد. 
او نوشت: »با ابراز مجدد قدرشناسي خود 
نسبت معلمان عزيز براي ترميم رتبه بندي 
معلمان آنچه را كه در محدوده اختياراتم 
بود و قولي كه بــراي پيگيري و اجراي آن 
داده بودم، انجام دادم اما مسئوالن مستقيم 
اجراي آن نظر ديگري دارند. به هر صورت از 
اين پس موضوع رتبه بندي از اختيار و توان 

من خارج است.«
اين نخســتين باري نيســت كــه طرح 

رتبه بندي معلمان به بن بســت خورده و 
نصفه و نيمه اجرا مي شود. نواقص متعدد 
طرح، نداشــتن مصوبه مجلس، اعتراض 
تشكل هاي معلمي و از همه مهم تر كمبود 
بودجه باعث ابتر ماندن رتبه بندي معلمان 

در سال هاي مختلف شده است.

ارجاع به هيأت وزيران
اما رامين كريمي نيا، عضو شورا مركزي و 
مسئول كميته علمي و آموزشي سازمان 
معلمان ايران كه در جلســات مشترك با 
نوبخت حضور داشته و در جريان اتفاقات 
پيــش آمده پيرامــون طــرح رتبه بندي 
معلمان اســت، در اين باره به همشــهري 
گفت: »براي ترميم بحث 50درصدي فصل 
دهم قانون خدمات مديريت كشوري و حل 
مشكل ارقامي كه درست به حقوق اضافه 
نشده بود، جلساتي با رئيس سازمان برنامه 
و بودجه داشــتيم كه در نهايت موارد حل 
شــد و بودجه اي هم اختصاص پيدا كرد. 
پس از پايان جلسات و بحث و جمع بندي، 
آقاي نوبخت طرح نهايــي را تأييد و امضا 
كرد و پيش چشم اعضاي جلسه براي اجرا 
به آموزش و پــرورش ابالغ كرد و گفت كه 
نيازي نيســت كه اين طرح براي تصويب 
دوباره به هيأت وزيــران برود چون بودجه 
مصــوب دارد. امــا چيزي نگذشــت كه 
ديوان محاسبات و ســازمان امور اداري و 
استخدامي كشــور ايراد گرفتند كه چون 
نواقــص قانوني در طرح وجــود دارد بايد 

هيأت وزيران در اين باره تصميم بگيرند.«
كريمي نيا افزود: »اين مشكل ادامه داشت تا 
اينكه وزير آموزش و پرورش اخيرا گفته كه 
اين مشكل حل شد و خيلي زود در هيأت 
وزيران هم تصويب مي شود و بالفاصله پس از 
آن، احكام را در عرض چند روز صادر و ابالغ 
مي كنيم و زمان حدودي اجرا را خرداد ماه 

اعالم كرد.« طبــق آنچه عضو شــوراي 
مركزي سازمان معلمان ايران مي گويد، 
درصورت اجراي طرح رتبه بندي، حدود 
700هزار تومان به بنــد فوق العاده ويژه 
فيش معلمان اضافه خواهد شد كه امسال 
بودجه آن لحاظ شده اما براي سال آينده 
بايد اليحه اي آماده و به مجلس ارائه شود 

تا حالت قانوني به خود گيرد.

طرح رتبه بندي چگونه خواهد بود؟
مشموالن طرح رتبه بندي معلمان شامل 
آمــوزگار، دبيــر، هنرآموز، مربــي امور 
تربيتي، مشاوره واحد آموزشي، مراقبت 
سالمت، مدير و معاون واحدهاي آموزشي 
و تربيتي هستند. مشموالن فوق درصورت 
اشتغال تمام وقت در واحدهاي آموزشي 
درصورت كســب شايســتگي معلمي از 

مزاياي رتبه بندي بهره مند مي شوند.
پس از ارزيابي معلمان در نظام ســنجش 
صالحيت، بــراي آنهــا گواهينامه صادر 
مي شود و البته هر چند سال يك بار به روز 
خواهد شد، اين گواهينامه معلمان را در 
امتيازهاي رتبه بندي طبقه بندي مي كند و 
در ادامه مزايايي همچون كسب پست هاي 
مديريتي، شــركت در آزمون هايي مانند 
خارج از كشــور يا حضــور در گروه هاي 

آموزشي را براي آنها به همراه دارد.
قــرار گرفتــن در رتبه هاي يــك تا پنج 
شرايطي دارد؛ ازجمله اينكه براي كسب 
رتبه يك داشتن حداقل 2سال سابقه كار، 

120ساعت دوره آموزشي ضمن خدمت، 
كسب حداقل 75درصد امتيازات حاصل 
از محاســبه ميانگين ارزيابي در 2ســال 
گذشته و 60درصد شاخص  صالحيت هاي 
معلمي، كســب رتبه2 به حداقل 6سال 
ســابقه كار، 4ســال توقف در رتبه يك، 
180ساعت دوره آموزشي ضمن خدمت، 
80درصــد امتيــاز حاصل از محاســبه 
ميانگيــن ارزيابي عملكــرد و 65درصد 
امتياز شــاخص  صالحيت هاي عمومي، 
كسب رتبه3، 12سال سابقه كار، 3سال 
توقف در رتبه2، گذراندن 150ســاعت 
دوره آموزشي و 70درصد امتياز شاخص 
صالحيت هــاي معلمي، كســب رتبه4، 
18سال سابقه كار، 4سال توقف در رتبه3، 
120ساعت دوره آموزشي ضمن خدمت و 
75درصد امتياز شــاخص صالحيت هاي 
معلمي و كســب رتبه 5، حداقل 24سال 
سابقه، 4سال توقف در رتبه 4، 100ساعت 
دوره آموزشي و 85درصد امتياز شاخص 
صالحيت هاي عمومــي و حرفه اي مورد 
نياز است. تا پايان خرداد كه وعده اجراي 
اين طرح داده شده، فقط يك  ماه مانده و 
معلمان به طور موقت ســكوت كرده اند تا 
ببينند آيا باالخره به حقوق واقعي شــان 
مي رسند يا باز هم وزير آموزش و پرورش 
و نهادهــاي نظارتي مثل ســازمان امور 
استخدامي و سازمان بازرســي و... بهانه 
جديدي بــراي به تعويــق انداختن طرح 

رتبه بندي پيدا خواهند كرد؟

عالئم متغير و عــوارض پيچيده و مرموز، 
سالمت

 
بخشي از ويژگي هاي كرونا ويروس است. 
ستاد علمي كرونا در روزهاي اخير تجويز 
مواد داروي ضد  انعقاد خون را براي همه مبتاليان كرونا كه 
در بيمارستان ها بســتري شــده اند، الزامي كرده است. 
متخصصان مي گويند، ويروس كرونا مي تواند موجب لخته 
شدن خون و به تبع آن بروز سكته مغزي در مبتاليان شود 
و تصميم اخيــر درماني، براي پيشــگيري از بروز چنين 

عوارضي است.
به گزارش همشهري، يازدهم ارديبهشت امسال كيانوش 
جهانپور، سخنگوي وزارت بهداشــت گزارش نيوانگلند 
ژورنال در مورد بروز سكته مغزي در بيماران جوان مبتال به 
كرونا را در توييت خود بازنشر كرد. حاال 20روز بعد است و 
مردم پيامك هاي مربوط به ارتباط كرونا با سكته مغزي را 

دست به دست مي كنند.
محمودرضا اشــرفي، عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم 
پزشــكي تهران هم در گفت وگو با ايرنا به ارتباط كرونا و 
احتمال بروز سكته مغزي اشاره و تأكيد كرد كه تظاهرات 
عصبي ازجمله سكته مغزي در ســير بيماري يا به عنوان 
يكي از عوارض بيماري كرونا بايد جدي گرفته شود. اين 
نخستين بار نيست كه تأثير كرونا بر سيستم عصبي مورد 
توجه متخصصان قرار مي گيرد. پيــش از اين خبرهاي 
پراكنده اي درباره احتمال تأثير ويروس كرونا بر ســكته 
مغزي منتشر شده بود. اسفند سال گذشته يعني در اوج 
اپيدمي كرونا در تهران در بيمارستان مركز طبي كودكان 
چند كودك با تشخيص سكته مغزي بستري شدند؛ اين 
اتفاق غيرمعمول اين نگراني را ايجاد كرد كه شــايد اين 
عارضه از تظاهرات ويروس كرونا باشــد. وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي هم در روزهاي اخير در تصميمات 
تازه اي در روند درمان بيمارســتان هاي ســنتر كرونا در 
كشور، استفاده از رقيق كننده  خون را براي همه مبتاليان 

به كوويد- 19اجباري كرده است.
مصطفي قانعي، رئيس كميته علمي ستاد كرونا در اين باره 
مي گويد كه تجويز اين داروها تأكيد قطعي ماست:»مصرف 
اين نوع داروها، مرگ ومير بيماران مبتال به كرونا را تا حدود 
30 درصد كاهش مي دهد. به گفته او، دليل اســتفاده از 
داروهاي ضد انعقاد خون براي مبتاليان به كوويد- 19اين 
است كه سلول هاي داخل رگ بيماران مبتال به كوويد-19 
متورم مي شوند و آســيب مي بينند. زماني كه سلول ها 
متورم مي شــوند، شــانس ايجاد لخته در بيماران بسيار 

افزايش مي يابد.«
به گفته او، به همين دليل برخي از بيماران مبتال و فوتي با 
تابلوي لخته خون در ريه فوت مي كنند و براي برخي ديگر 
علت مرگ سكته مغزي ثبت مي شود، درحالي كه مرگ 

آنها يكي از تظاهرات و عوارض ابتال به كرونا ويروس است.
آن طور كه رئيس ستاد علمي كرونا مي گويد، از همين رو 

مصوب شده همه بيماران بستري در فرايند درمان، داروهاي 
رقيق كننده خون و ضد  انعقادي را دريافت كنند و در زمينه 

اثر بخشي اين شيوه درمان ترديدي وجود ندارد.

ردپاي كرونا؛ همه جا
ويروس كرونا دقيقا چه ارتباطي با سكته مغزي دارد؟ مسئله 
اصلي مربوط به اكسيژن دريافتي مغز است كه در بيماران 
مبتال به كرونا مختل شده يا آسيب مي بيند:» بي حركتي، 
شدت بيماري، كمبود اكسيژن و التهاب ازجمله عواملي 
هســتند كه عروق بيماران كرونايي را مســتعد ترومبوز 
مي كنند و اگر ترومبوز شرياني باشد، سبب سكته مغزي 
مي شود.« به گفته اشرفي، اســتاد علوم پزشكي دانشگاه 
تهران، مبتاليان به كرونا در معرض ابتال به ترومبوز و لخته 
شدن خون هستند كه اين مسئله هم مي تواند در وريدها 
رخ بدهد و هم در شريان ها باشد:» اگر اين موضوع در وريدها 
رخ دهد، سبب آمبولي ريه و درصورت بروز در شريان هاي 
عصبي سبب سكته مغزي مي شود. در بيماران كرونايي 
شيوع تظاهرات عصبي كمتر از عوارض تنفسي است، اما 
تظاهرات عصبي ازجمله سكته مغزي در سير بيماري يا 

به عنوان يكي از عوارض كرونا مي تواند، بروز كند.«
او توضيح داد:» ويروس كرونا تمايل دارد سيستم عصبي 
را هم درگير كند و مهم ترين راه ورود به سيســتم عصبي 
بدن از راه عصب، بويايي است.سكته مغزي در افراد مبتال 

به بيماري هاي زمينه اي نسبتا باال است. در چين بين 25 تا 
30درصد بيماران كرونايي بستري شده در معرض ابتال به 

سكته مغزي بودند.«
 به گفته او، در جوامع تا 5 درصد افراد مبتال به كرونا دچار 
سكته مغزي مي شــوند، اما اين آمار در كشــور ما هنوز 
جمع آوري نشده و در حال بررسي است: »نيمي از افرادي 
كه به دليل كرونا دچار سكته مغزي شده اند زير 50 سال 
بوده اند؛ علت ســكته، اختالل انعقادي يا آسيب به عروق 
است كه در نتيجه ويروس ايجاد مي شود؛ براي افرادي كه 
سكته مي كنند به موازات درمان كرونا، درمان سكته مغزي 

نيز انجام مي شود كه اكثر اين افراد بهبود يافته اند.«
رسانه هاي مختلف تاكنون شواهد مهمي را درباره ارتباط 
قوي كرونا با سكته مغزي منتشر كرده اند. واشنگتن پست، 
پيش تر در گزارشــي اعالم كرده بود كه تعداد بيشتري از 
جوانان مبتال به كرونا در اثر سكته مغزي جانشان را از دست 
مي دهند. اين يافته ها را مديكال ساينس هم با استناد به 
يافته هاي تحقيقي تأييد كرده و نوشته بود كه متخصصان 
دريافته اند كــه كوويد- 19 با ايجاد لختــه خون در بدن 
بيماران جوان و ميانسال، موجب افزايش احتمال سكته 

مغزي در اين افراد مي شود.
براساس گزارش مديكال ساينس، متخصصان بيمارستان 
Mount Sinai Health System در نيويورك با مشاهده 
وضعيت 5 نفر از بيماران بستري شــده اعالم كردند كه 

يافته هاي آنها گوياي اين است كه اين لخته هاي خون در 
بيماران جوان به سكته مغزي مي انجامد.

بيماران مورد مطالعه در فاصله 2 هفتــه به دليل ابتال به 
كوويد- 19 در بيمارستان بستري شده و ميانگين سني آنها 
33 تا 49 سال بوده است. جوان ترين بيمار، زني 33 ساله 
بود كه پس از يك هفته سرفه، سردرد و احساس لرز، در 
طول يك روز در تعدادي از اندام هاي سمت چپ بدن خود 
احساس ضعف كرد و پس از آزمايش كوويد- 19مشخص 
شد به اين بيماري مبتال شده و پزشكان توانستند لخته 
خوني را در يكي از سرخرگ هاي مغزش مشاهده كنند. اين 

بيمار با رقيق كننده خون درمان شد.
پــس از آن بيمارســتان تومــاس جفرســون واقع در 
NYU Langone Health فيالدلفيــا و بيمارســتان 
 واقع در نيويورك در مجموع 12 مورد از ســكته مغزي را 
در بيماران مبتال به كوويد- 19 گــزارش كردند. از طرف 
بيمارستان هاي ديگر هم مواردي از ابتال به سكته مغزي 
در بين بيماران مبتال به كوويد- 19 گزارش شده، اما هنوز 
الگوي خاصي براي آن شناسايي نشده است.به همين دليل 
محققان مي گويند، به احتمال قوي ابتال به كوويد- 19 با 
افزايش ريسك ســكته مغزي در ارتباط است و مي تواند 
موجب افزايش ريسك تشكيل لخته خون در بدن بيماران 
 شــود. درحالي كه اين وضعيت معمــوال در عفونت هاي 

ويروسي كه پيش تر شناسايي شده ديده نمي شود.

فهيمه طباطبايی
خبرنگار

نقد و نظر يادداشت

 اعتبارسنجي مراجع 
حل اختالف وزارت كار 

هوشنگ صدفي
روزنامه نگار

كرونا كه آمد همه  چيز تحت الشعاع اين ويروس 
ناديدني قرار گرفت؛ از زندگي، آموزش، اشتغال 
و معاش گرفته تا عبادت در مســاجد و اماكن 
مذهبي، در داوري و قضاوت مراجع شبه قضايي 
كار هم تأثير گذار بود. كســي از جانش ســير 
نشــده كه به عنوان نماينده كارگر و كارفرما 
در مراجع حل اختالف حضــور پيدا كند تا 
بلكه براي كارگر بيكار، مالباخته و كارفرماي 

ورشكسته، فرجي رخ دهد.
 از اسفندماه سال98 با بانگ قرنطينه ستاد ملي 
كرونا، مراجع حل اختالف كار، مثل ساير مراكز 
عمومي مردم تعطيل شدند. كارگراني كه در 
اواخر سال98 چشم به چندرغاز حقوق معوقه 
و كارفرماياني كه به ختم خصومت هاي كارگاه 
چشــم دوخته بودند ناگهان با ويروس كرونا 
همه  چيز متوقف شد. با مجوز دولت ، در بهار99 
مراجع حل اختالف كار خود را آغاز كردند، اما 
برخالف انتظار، اغلب مراجع شبه قضايي بدون 
حدنصاب رسمي، جلسات هيأت تشخيص و 
حل اختالف را تشكيل مي دهند و كمتر كسي 
هم معترض جلسات رسمي و حقوقي مي شود. 
معلوم نيست چه كسي يا كساني نظارت حقوقي 
بر رســميت جلســات مراجع حل اختالف را 
برعهده دارند؟ آيــا نمايندگان دولت، بخوانيد 
وزارت كار كه نمايندگي رياســت جلسات را 
برعهده دارند، خود قانون كار و آيين نامه ها را 
رعايت مي كنند يا صرفا به استناد تشخيص و 
داوري خود با هر تعداد نماينده كارگر و كارفرما 
جلسات مراجع حل اختالف را برگزار مي كنند؟ 
كمتر كساني از خواهان يا خواندگان در كسوت 
كارگر يا كارفرما، اشراف كاملي بر مواد 158 و 160 
قانون كار دارند. طبق ماده 158 قانون كار:»هيأت 
تشخيص، از يك نفر نماينده وزارت كار و امور 
اجتماعي، يك نفر نماينده كارگران و يك نفر 
نماينده مديران صنايع تشكيل مي شود و مهم تر از 
آن در مراجع باالتر حل اختالف، طبق ماده160، 
از 9نفر كه 3نفر نماينده كارگران، 3نفر نماينده 
كارفرمايان و 3نفر نماينده دولت ) مديركل كار و 
امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل 

يا نمايندگان آنها( تشكيل مي شود«. 
بنابراين مشخص نيست چه سازمان يا نهادي 
بر تشكيل قانوني مراجع حل اختالف نظارت 
دارند؟ البته قانونگذار در ماده 203 قانون كار 
تصريح مي كند: »وزارت كار ووزارت دادگستري 

مأمور اجراي قانون هستند.«
انتظار مي رود وزارت دادگستري يا قوه قضاييه 
درتعهدات خود بر نحوه اجراي درست قانون 
كار و مراجــع شــبه قضايي كار نظارت كافي 
داشته باشند و با بازرسي دوره اي از مراجع حل 
اختالف يا بررسي دادنامه هاي صادره و تحليل 
دادنامه هاي نقض شده در ديوان عدالت اداري با 
متخلفان مراجع حل اختالف قانون كار برخورد 

قانوني اعمال كنند.
با وجود تصويــب آيين دادرســي كار، هنوز 
ابهاماتي در شيوه رسيدگي به مطالبات كارگران 
و كارفرمايان در مراجع حــل اختالف وجود 
دارد. اين آيين نامه در ســال1391 توســط 
وزير وقــت كار دوره رياســت جمهوري دكتر 
احمدي نژاد در 116ماده تصويب شــد، اما در 
برخي موارد با ابهامات قانوني روبه روســت و 
الزم است در شــيوه رســيدگي مراجع حل 
اختالف، اصالحات جدي صــورت گيرد. در 
ماده 4 آيين نامه دادرســي كار آمده: »مراجع 
حل اختالف موظفند طبق قوانين و مقررات 
يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كنند و رأي 
صادر نمايند واال مستنكف از احقاق حق شناخته 
مي شــوند«. مصوب كننده آيين نامه، روشن 
نكرده منظور از قوانين و مقررات، چه قوانيني 
هستند كه متوليان مراجع حل اختالف بايد آن 
را رعايت كنند؟ به نظر مي رسد به استناد ماده 
203 قانون كار، وزارت دادگستري يا قوه  قضاييه 
به عنوان مجريان قانون، مشاركت بيشتري در 
تدوين آيين نامه ها و نحوه اجــراي قانون كار 

داشته باشند.
 انتظار اين است كه نمايندگان دولت در مراجع 
حل اختالف به  عنوان اداره كننده جلســه، از 
دانش و تجربه قضاوت كافي برخوردار باشند 
و به فرض محــال از اعمال نفــوذ نمايندگان 
كارگر و كارفرمايي يا حتي نمايندگان دولت 
پيشــگيري كنند؛ البته احتمال بروز اين نوع 
تخلفات اندك اســت وگرنه چه لزومي داشت 
ديوان عدالــت اداري، دادنامه هــاي صادره را 
بررســي و در صورت نقض، آنها را ابطال كند. 
بازرسي دوره اي سازمان هاي نظارتي وزارت كار 
و قوه قضاييه از شيوه رسيدگي ها، حضور دائمي 
نمايندگان كارگر و كارفرما، نحوه انشاي راي، 
حدنصاب رسمي جلسات، شيوه نامه انتخاب 
نمانيدگان وزارت كار، اعتبار نامه صادره آنان و 
برخورد با تخلفات نمايندگان وزارت كار و رعايت 
سوگندنامه براي نمايندگان دولت، كارگران، 
كارفرمايان، الزام به رعايت قوانين، مقررات قانون 
مدني و قانون كار مي تواند وضعيت آشفته مراجع 

حل اختالف كار را تاحدودي بسامان كند. 
به قول حكيم ابوالقاسم فردوسي:

ز كژي گريزان شود راستي
پديد آيد از هر سوي كاستي 
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كيوسك دعواي قدرت ها در زمين بهداشت جهاني
 عملكرد سازمان بهداشت جهاني در زمينه مقابله با كرونا 

به رويارويي دوباره چين و آمريكا منجر شده است

2 ماه كشــمكش ميان دونالد ترامپ و سازمان بهداشت 
جهاني بر سر عملكرد اين نهاد در زمينه مقابله با كرونا، در گزارش

نهايت به انتشــار نامه 4صفحه اي رئيس جمهور آمريكا 
منتهي شد كه در آن، اين سازمان را به قطع كامل بودجه تهديد كرده 

است.
ترامپ در اين نامــه  كه خطاب به دكتر تدروس گبريســيوس، رئيس 
سازمان بهداشت جهاني نوشته شده، 30روز به اين سازمان فرصت داده 
در عملكرد خود »تغييرات اساسي« ايجاد كند يا اينكه قيد ميليون ها 
دالر حمايت مالي آمريكا را بزند. رئيس جمهور آمريكا روز دوشنبه نيز 
در ادامه انتقاداتش، سازمان بهداشت جهاني را »بازيچه« دست چين 

خواند.
انتقادهاي بي ســابقه ترامپ عليه سازمان بهداشــت جهاني در حالي 
مطرح مي شود كه خود او به خاطر مديريت بحران كرونا در آمريكا تحت 
فشار انتقادهاي مخالفانش قرار دارد. شمار مبتاليان كرونا در اين كشور 
از مرز يك ميليون و 500هزار نفر و تعــداد قربانيان از مرز 90هزار نفر 
گذشته و بسياري همچنان معتقدند دولت ترامپ در برابر اين ويروس 

سردرگم است.
ترامپ اما در مقابل اين انتقادها، از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت 
چين گرفت و پنهان كاري مقام هاي چيني در مورد شيوع ويروس كرونا 
را دليل انتشار آن در جهان و آلوده شدن همه كشورها دانست. به گفته 
او، پنهان كاري و ناتواني دولت اين كشور در مهار شيوع ويروس باعث 
شده تا جهان با يك بحران بي سابقه روبه رو شود. رئيس جمهور آمريكا، 
سپس در هفته هاي بعدي نوك پيكان انتقادهايش را به سمت سازمان 
بهداشت جهاني نشانه رفت و مقام هاي اين ســازمان را به كوتاهي در 
بازخواست چين و همچنين جانبداري از اين كشــور در بحران كرونا 

متهم كرد.
دونالد ترامــپ در نامه خود كه همزمان با برگزاري نشســت ســاالنه 
ســازمان بهداشت جهاني منتشر شــده، اين ســازمان را متهم كرده 
كه »به شــكل خطرناكي« وابسته به چين اســت. او در ميان اتهامات 
مختلفي كه به سازمان وارد كرده، آورده كه مسئوالن اين نهاد از اوايل 
دسامبر 2019)آذر 1398( و حتي قبل تر از آن، هشدارهاي متعدد در 
گزارش هاي علمي در مورد شــيوع ويروس كرونا در شهر ووهان چين 
را ناديده گرفته و باعث وقوع چنين بحراني شده اند. ترامپ در اين نامه 
كه متن آن را روي توييتر منتشر كرده اســت، مدعي شده كه سازمان 
بهداشت جهاني تحت فشار شــي جين پينگ، رئيس جمهور چين، از 
اعالم وضعيت اضطــراري در جهان خودداري كرده اســت  و از رفتار 
»تمجيدآميز« سازمان بهداشت جهاني در مورد مديريت بحران از سوي 
چين انتقاد كرده و تأكيد كرده كه اگــر دكتر تدروس همچون رئيس 
قبلي اين سازمان در برابر بحران سارس در سال 2003 رفتار مي كرد، 

مي توانست جان بسياري را در جهان نجات دهد.
ترامپ گفته است: »درحالي كه آمريكا ساالنه 400 تا 500 ميليون دالر 

به سازمان بهداشــت جهاني پول مي دهد، پرداختي چين فقط حدود 
40 ميليون دالر يا كمتر اســت و آمريكا حق دارد خواستار پاسخگويي 
بهتر اين ســازمان باشد.« ســازمان بهداشــت جهاني جزو نهادهاي 
زيرمجموعه سازمان ملل است اما براي اقدامات خود در سراسر جهان، 
به خصوص كشورهاي در حال توســعه، نيازمند حمايت مالي است كه 
از سوي دولت ها انجام مي شود. آمريكا هميشه بزرگ ترين حامي مالي 
اين سازمان بوده است. اين كشور عالوه بر مبلغ 11۶ ميليون دالر پولي 
كه به عنوان سهميه تعيين شده از سوي سازمان ملل پرداخت مي كند، 
حدود 400ميليون دالر هــم به صورت داوطلبانــه در اختيار آن قرار 
مي دهد. در شرايطي كه سازمان بهداشت جهاني براي كمك رساني به 
كشورها براي مقابله با كرونا و ديگر بيماري هاي واگيردار مثل ابوال تحت 

فشار مالي است، قطع كمك آمريكا ضربه بزرگي خواهد بود.

چين در كنار سازمان بهداشت جهاني
چيني ها هم طي 2 ماه گذشته در مقابل انتقادها و اتهامات دونالد ترامپ 
ساكت ننشســته اند و حتي در جايي آمريكا را متهم به ايجاد ويروس و 
انتقال آن به كشورشان كردند. ديروز هم ژائو ليجيان، سخنگوي وزارت 
خارجه چين، ترامپ را متهم كرد كه با انتقاد از پكن سعي دارد فشارها را 

از روي دولتش كه در برابر ويروس ناكارآمد بوده، بر دارد.
مقام هاي چيني ابتدا همه انتقادها در مورد عملكردشــان در مقابله با 
ويروس را رد مي كردند اما اكنون به نظر مي رسد اندكي در موضع خود 
تغيير داده اند. سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده است پس از عبور از 
بحران، تحقيقات جامعي در مورد عملكرد چين انجام خواهد داد. دولت 
چين هم اعالم كرده تنها با تحقيقاتي كه از سوي اين نهاد انجام شود، 

همكاري مي كند.
چيني ها به هر حال طي 4ماهي كه از آغاز بحران مي گذرد، از ســوي 
كشورهاي ديگر و افكار عمومي جهان تحت فشار بوده اند. همين باعث 
شده تا آنها تالش ويژه اي براي ســاخت واكسن كرونا آغاز كنند. چين 
سعي دارد قبل از ديگر كشورها به واكسن دســت پيدا كند و آن را در 
اختيار ديگران قرار دهد تا شايد قدري از فشار افكار عمومي كاسته شود. 
ديروز بار ديگر اين كشور تأكيد كرد كه هر واكسني توسط دانشمندان 
چيني ساخته شود، به رايگان در اختيار همه جهان قرار خواهد گرفت.

شي جين پينگ همچنين در مقابل فشارهاي مالي آمريكا عليه سازمان 
بهداشت جهاني، اعالم كرده است مبلغ 2ميليارد دالر طي 2سال براي 
مبارزه با كرونا در اختيار اين سازمان قرار خواهد داد. اتحاديه اروپا هم 
كه در ماجراي تقابل آمريكا و ســازمان بهداشت جهاني، در سمت اين 
نهاد بين المللي قرار گرفته، ديروز بار ديگــر از عملكرد آن تقدير كرد. 
سخنگوي كميسيون اروپا در پاسخ به خبرنگاران گفت: »اكنون زمان 
نشان دادن همبستگي اســت نه متهم كردن يا تضعيف همكاري هاي 

چند جانبه بين المللي.«

دكتر تدروس، رئيس سازمان بهداشت جهاني، طي هفته هاي گذشته هدف 
شديدترين انتقادهاي ترامپ قرار گرفته است .

   پايان تعطيلي ها و بازگشت به 
زندگي كافه نشيني

   نتايج اوليه آزمايش واكسن كرونا 
باعث تقويت همزمان اميد مردم و 

بازار سهام

   رئيس سازمان بهداشت جهاني با 
بررسي عملكرد اين نهاد در مقابله با 

كرونا موافقت كرد

   هشدار مسئوالن دانشگاه ها 
 در مورد بازگشايي 

در پاييز

محمدامين خرمي
خبرنگار
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استعفاي نخست وزير به اتهام قتل همسر سابق

نخست وزير لسوتو يك هفته بعد از فروپاشي دولت ائتالفي اين كشور ديروز استعفا داد. به گزارش 
شبكه الجزيره، اين استعفا بعد از آن صورت گرفت كه توماس تابانه، نخست وزير اين كشور آفريقايي 
و رهبر حزب حاكم اين كشور به همراه همسر فعلي اش به اتهام مشاركت در قتل همسر سابقش در 
سال2017 روبه رو شد. تابانه و همسرش هر 2 اين اتهام را رد كرده اند. ماه گذشته وقتي فشارها براي 
استعفاي او افزايش يافت، او اعالم كرد كه به دليل سن باال قصد استعفا و بازنشستگي دارد. اما چون 
تاريخ اين كناره گيري را اعالم نكرد، فشارها بر او متوقف نشد. همين موضوع باعث فروپاشي دولت 
ائتالفي لسوتو شد. قرار است وزيرخارجه 58ساله اين كشور فعال جانشين نخست وزير شود. تابانه از 
سال 2012 تا 2015 هم نخست وزير لسوتو بود. براي 3 سال او از اين سمت دور بود، تا اينكه در سال 

2018 بار ديگر به اين سمت رسيد. لسوتو كشوري آفريقايي با حدود 2ميليون نفر جمعيت است.

موافقت گروه هاي سوريه اي براي ازسرگيري مذاكرات قانون اساسي

نمايندگان گروه هاي مخالف سوريه اي براي تشكيل نشست در ژنو و ازسرگيري مذاكرات تدوين 
قانون اساسي موافقت كرده اند. به گزارش شبكه الجزيره، گير پدرسن، نماينده ويژه سازمان ملل در 
امور سوريه ديروز با اعالم اين خبر گفت: توقف درگيري ها مي تواند فرصتي را براي ترميم بي اعتمادي 
عميق ميان گروه هاي مخالف و دولت فراهم كند. اين مقام سازمان ملل گفت: به محض آنكه شرايط 
همه گيري كرونا اجازه دهد، گروه هاي مخالف سوريه اي براي آمدن به ژنو و گفت وگو درباره قانون 
اساسي جديد كشور موافقت كرده اند. او گفت كه برگزاري نشســت مجازي در اين زمينه ممكن 
نيست. پدرسن همچنين خواستار آن شــد كه بازيگران بين المللي بحران سوريه به ويژه آمريكا و 
روسيه براي پايان درگيري ها و دستيابي به صلح با هم گفت وگو كنند. اين مقام سازمان ملل ديروز 
به شوراي امنيت اين ســازمان گفت كه ايران و تركيه هم از بازيگران مهم بحران سوريه هستند. 
تا كنون كه 9ســال از بحران ســوريه مي گذرد، 12دور مذاكرات صلح در قزاقستان و 8دور در ژنو 

برگزار شده  است.

 روز گذشته يوسف بن علوي، 
وزيــر خارجــه عمــان براي رويداد

اولين بــار پيامــي را از جانب 
ســلطان جديد اين كشــور، هيثم بن طارق 
آل ســعيد تقديم امير قطر كــرد. به گفته 
خبرگزاري دولتي قطر، اين پيام كه در قصر 
البحر )يكي از مجلل ترين قصرهاي سلطنتي 
دوحه( تقديم شــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
شــده، موضوعاتي ازجمله تحــوالت اخير 
خليج فارس، تقويت روابط برادرانه 2 كشور و 
همچنين ســاير مســائل مرتبط بــا منافع 
مشترك قطر و عمان را دربرمي گيرد. يوسف 
بن علــوي، پيش از اين در روز دوشــنبه نيز 
پيامي مشابه را از جانب سلطان جديد عمان 
تقديم امير كويت كرده بود. اين ســفرها كه 
نخستين تور ديپلماتيك وزير خارجه باسابقه 
عمان در عهد سلطنت هيثم بن طارق به شمار 
مي آيد از ديد بخشــي از رســانه هاي عربي 
به عنوان نشانه از سرگيري تالش هاي عمان با 
هدف كاهش تنش هاي منطقه اي تفســير 

شده است.
روزنامه الوطــن قطر به نقــل از منابع آگاه در 
اين باره مي نويســد: جزئيات پيام هاي منتقل 
شــده و رايزني هاي صورت گرفته در 2 ســفر 
اخير يوســف بن علوي به كويت و قطر نشان 
مي دهد عمــان تالش هاي خود بــراي پايان 
بحران خليج فارس را با چشم اندازي جديد از سر 
گرفته است. روزنامه القبس كويت نيز با اشاره 
به سفرهاي اخير بن علوي نوشت: رايزني هاي 
عربي بــراي پايان بحران قطر كــه همواره در 
جريان بوده طي هفته هاي اخير شدت بيشتري 
به خود گرفته اســت. به نوشــته اين روزنامه، 
مذاكرات اخير كه باز هم با نقش محوري دولت 
كويت صورت گرفته، بعد از انتشــار شايعاتي 
پيرامون احتمال خروج قطعي قطر از شوراي 
همكاري خليج فارس به شكل جدي تري دنبال 
مي شود. تمام اينها در حالي است كه برخالف 
پيش بيني  تحليلگران، پيامدهاي اجتماعي و 
اقتصادي بحران كرونا تأثير چنداني بر كاهش 
تنش هاي سياســي ميان كشــورهاي عربي 

خليج فارس نداشته است.
شــيخ محمــد عبدالرحمن آل ثانــي، وزير 

خارجه دولت قطر در جريان مالقات با يوسف 
بن علوي بدون اشــاره مســتقيم به تصميم 
كشورش درباره شوراي همكاري خليج فارس، 
گفت: امروز براي همه روشن است كه بحران 
خليج فارس صرفا بر پايه دروغ، جعل و جنايت 
عليه ملت قطر آغاز شده و همچنان ادمه دارد. 
وي افزود: در سايه ارشادات امير قطر، هرگز 
از چارچوب هاي برادري و اخالقي نسبت به 
طرف مقابل خارج نشديم اما در راه حفاظت 
از منافع راهبردي مردم قطر از هيچ اقدامي 

كوتاهي نخواهيم كرد.
بي نتيجــه مانــدن مذاكرات صلــح ميان 
عربســتان و قطــر در حالي اســت كه طي 
ماه هاي پاياني ســال گذشته، گفت وگوهاي 
جدي ميان مقامات 2 كشــور آغاز شده بود. 
به نوشــته پايگاه اينترنتي ميدل ايست اي، 
چهره هاي ارشد دولت سعودي ازجمله عادل 
الجبير و خالد بن ســلمان از زمســتان سال 
گذشــته رايزني هايي را با مقامات قطري و 
همچنين سران جنبش انصاراهلل يمن با هدف 
كاهش تنش هاي خارجي عربســتان شروع 
كرده بودنــد اما اين رايزني هــا برخالف جو 
رسانه اي شكل گرفته و همچنين بسياري از 
پيش بيني ها، بدون هيچ نتيجه قابل توجهي 
خاتمــه يافت. عبدالباري عطوان، ســردبير 
روزنامه راي اليوم سال گذشــته در تحليل 
خود از اين رويداد نوشــت: ضعف اقتصادي، 
نظامي و حتي سياسي عربستان براي تمام 
دشمنان اين كشور به امري روشن و غيرقابل 
انكار تبديل شده اســت؛ دشمناني كه ديگر 
حاضر نيستند همچون ســال هاي گذشته 
بــا امتيازاتي محــدود، مصالحــه مجدد با 

سعودي ها را بپذيرند.

ديدگاه منفي رياض نسبت به سلطان جديد
اگرچــه عمان همــواره تالش كرده اســت 
موقعيت ميانه خــود در تنش هاي منطقه را 
حفظ كند اما به نظر مي رســد دست كم در 
رياض چنين ديدگاهي نسبت به سياست هاي 
مســقط وجود نــدارد؛ تا جايي كــه برخي 
رسانه ها و انديشكده هاي عربي از بيشتر شدن 
فاصله عمان و عربســتان در عصر سلطنت 
هيثم بن طارق سخن مي گويند. براي مثال 
خليج  آنالين، ازجمله رسانه هاي نزديك به 
جريان اخوان المسلمين با انتشار اطالعاتي 

اختصاصــي در اين باره مي نويســد: از زمان 
روي كار آمدن ســلطان هيثم، روابط ميان 
عمان با عربستان و امارات نسبت به گذشته 
تيره تر شده اســت؛ امري كه يكي از علل آن 
را مي توان ديدگاه منفي نظاميان و سازمان 
اطالعات سعودي نســبت به سلطان جديد 

عمان دانست.
به نوشــته خليج آنالين، محمــد النعماني، 
ازجملــه چهره هــاي نزديك به ســلطان 
هيثم است كه طي نخســتين احكام دولتي 
سلطان جديد به عنوان وزير ديوان سلطنتي 
و همچنين جانشــين شــوراي دفاع عمان 
منصوب شده است. ســازمان هاي اطالعاتي 
عربســتان، النعماني را يكي از نزديك ترين 
سياســتمداران عماني به تهران دانســته و 
حمايت قاطع ســلطان هيثم از وي را نشانه 
خوبي به شــمار نمي آورند. جالب آنكه طي 
هفته هاي گذشــته، درگيري هــاي نظامي 
جديدي در استان مهره يمن ميان نيروهاي 
وابسته به عربستان سعودي با قبايل مرزي 
اين استان صورت گرفته اســت؛ قبايلي كه 
گفته مي شود همواره از حمايت كامل ارتش 
عمان برخوردار بوده و از متحدين اين كشور 

در داخل يمن به شمار مي روند.
روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين اطالعات 
منتشر شده در رسانه هاي عربي مي نويسد: 
به نظر مي رسد سياســت هاي رياض براي بر 
هم زدن توازن موجود در شــوراي همكاري 
خليج فارس و سيطره كامل بر اين شورا نتايج 
معكوسي به دنبال داشته است؛ به گونه اي كه 
نه تنها عمان، قطر و حتي كويت تا حد زيادي 
از عربستان فاصله گرفته اند، بلكه حتي روابط 
اين كشــور با نزديك تريــن متحدش يعني 
امارات نيز شاهد تنش هاي جدي در پرونده 

يمن است.
به ايــن ترتيــب مي تــوان گفــت اگرچه 
»ميانجيگري« همچون گذشــته بخشــي 
جدايي ناپذير از سياست هاي منطقه اي عمان 
به شــمار مي رود، اما نمي تــوان اين اصل را 
تنها هدف مســقط براي افزايش تماس هاي 
ديپلماتيــك با رهبــران كويتــي و قطري 
دانست؛ 3كشوري كه طي سال هاي گذشته 
و مخصوصا بعــد از محاصره قطــر، بلوكي 
تازه تاسيس را در داخل شــوراي همكاري 

خليج فارس به وجود آورده اند.

 يوسف بن علوي از روز دوشنبه نخستين تور ديپلماتيك خود را در خليج فارس 
بعد از آغاز سلطنت هيثم بن طارق آغاز كرد

فصل جديد ديپلماسي عماني

ماجراي ترامپ و داروي ماالريا
دونالد ترامپ طي 2ماهي كه از شيوع ويروس كرونا در آمريكا 
مي گذرد، بارها تالش كرده داروي هيدروكســي كلروكين را 
به عنوان درمان كننده اين بيماري معرفي كند؛ موضوعي كه 
باعث رويارويي او با گروه بزرگي از پزشــكان داخل و خارج 
آمريكا شده است. ترامپ ديروز در جمع خبرنگاران كاخ سفيد 
گفت كه 10روز است از اين دارو به عنوان يك داروي پيشگيري 
از ابتال به كرونا اســتفاده مي كند. او گفت: »من از يك هفته و 
نيم قبل مصرف آن را شروع كرده ام و مي بينيد كه هنوز اينجا 
در خدمت شما هستم.« ترامپ همچنين تأكيد كرد كه برخي 
پزشكان نيز از اين دارو براي جلوگيري از ابتال به كرونا استفاده 
مي كننــد. رئيس جمهور آمريكا حتي گفتــه كه 20 ميليون 
دوز از اين دارو را از ســوي دولت خريداري كرده تا در انبارها 
موجود باشد. اين در حالي اســت كه تحقيقات باليني درباره 
ثمربخش بودن اين دارو كه پيش تر براي بيماري ماالريا ساخته 
شده هنوز در مراحل اوليه است و  هيچ شواهد محكمي مبني 
بر اثربخش بودن آن در برابر ويروس كرونا گزارش نشده است. 
اصرار ترامپ به استفاده مردم از اين دارو باعث شده  تا انجمن 
پزشكي، انجمن داروسازان و جمعيت داروسازان نظام سالمت 
آمريكا در بيانيه اي مشترك با تجويز هيدروكسي كلروكين و 
چند داروي ديگر براي مقابله با كرونا مخالفت كنند. اين سه 
نهاد تخصصي تأكيد دارند كه اين دارو نبايد تجويز شود مگر در 
مواردي كه با مالحظات و احتياط فراوان پزشكي همراه باشد. 
طبق گفته متخصصان، هيدروكسي كلروكين مي تواند باعث 

بيماري هاي قلبي و در مواردي حتي باعث ايست قلبي شود.

ث
مك

سياوش فالح پور
خبرنگار



گر از اين منزل ويران به ســوي خانه روم
دگــر آنجا كــه روم عاقــل و فرزانه روم

زين سفر  گر به ســامت به وطن باز رسم
نذر كردم كه هــم از راه بــه ميخانه روم

افزايش كتابخواني بريتانيايي ها در قرنطينه
لندن: بررسي  هايي كه روي هزار نفر در بريتانيا انجام شده، 
نشــان مي دهد كه زمان صرف شــده آنها با كتاب در دوران 
انتشــار ويروس كرونا تقريبا دو برابر شــده و كتاب هايي در 
ژانر جنايي و پليســي از محبوب ترين ها بوده اند. به گزارش  
گاردين، اين بررسي جديد نشان مي دهد كه مردم بريتانيا از 
زمان شروع قرنطينه دو برابر بيشتر زمان خود را به خواندن 
كتاب اختصاص داده  اند، اما به جاي داستان هاي پادآرماني، 

خوانندگان به كتاب هاي جنايي و پليسي روي آورده اند.

مشتري هاي مقوايي
نيوساوت ولز: از آنجا كه رســتوران ها مجاز به پذيرش فقط 
10مشتري در يك زمان هستند، فرانك آنجلتا، صاحب رستوران 
Five Dock Dining قصد دارد از مشتريان مقوايي در رستوران 
خود براي پر كردن فضاي خالي استفاده كند كه ايده خالقانه اي 
در نوع خود محسوب مي شود. به گزارش آديتي سنترال، او حتي 
از سر و صداهاي پس زمينه براي شبيه سازي يك رستوران شلوغ 
استفاده مي كند تا مشتري احساس تنهايي يا خلوتي بيش از حد 

نكند و براي ساعاتي ويرس كرونا را فراموش كند.

طراحي جنگل هاي شطرنجي
آيداهو: جنگل هايي كه طراحي آنها به ســال  1800ميالدي 
بازمي گردد، اكنون به شكل شطرنجي از آسمان قابل مشاهده 
هستند. به گزارش آديتي سنترال، نخســتين بار اين جنگل از 
ايستگاه بين المللي فضايي مشاهد ه و عكس هاي آن منتشر شد. 
اين جنگل ها را اكنون به وســيله ابزار اينترنتي گوگل ارث هم 
مي توان ديد. شيوه كاشت شطرنجي درخت در بسياري از نقاط 
جهان متداول است اما يكي از قديمي ترين جنگل هايي كه به اين 

شيوه به وجود آمده، در ايالت آيداهوي آمريكاست.

تقليد از پرش مرگبار 2شخصيت خيالي
پكن: خانواده اي در چين از ســازنده هاي يك بازي گوشي 
تلفن همراه به ســبب به خطر انداختن جان بچه هايشــان 
شكايت كرده اند. به گزارش آديتي سنترال، اين شكايت پس از 
آن رخ داد كه 2فرزند 9 و 11ساله اين خانواده تحت تأثير اين 
بازي، گوشي خود را از ساختمان به پايين انداختند. همچنين 
اين 2 كودك به تقليد از شخصيت هاي اين بازي قصد داشتند 
تجربه زندگي پس از مرگ را داشته باشند كه اكنون حال هر 

2 فرزند نسبتا وخيم است.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: ل يفوز بالجّنه اّل من حسنت سريرته و خلصت نيته؛ 
دست نمي يابد به بهشت مگر كسي كه نكو باشد نهان او و خالص باشد نيت او.

  اذان ظهر:  13:01  غــروب آفتــاب: 20:07  اذان مغرب: 20:27
  نيمه شب شــرعي:00:11  اذان صبح: 4:15   طلوع آفتاب: 5:55

 چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399  سال بيست و هشتم   شماره 7947

سازمان نيازمندي ها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهش توليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 مدير مسئول: مهران كرمي
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي

كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956
 تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067
www.hamshahrionline.ir :ارتباط با خوانندگان)انتقادات و پيشنهادات(: 23023023 همشهري آناين 

چشم صحرا - دبی     عكس:   عكس گاردين

ديدار دوست
»يه قراري بذاريم همديگه رو ببينيم.« 
جمله آشــناي بســياري از مكالمات 

تلفني ما با رفقا و دوستان كه معموالً 
حسن ختام صحبت ها بود، حاال 
تبديل به جمله اي مثل اين شده: 
»ايشــاال كرونا بره همديگه رو 

ببينيم.«
 كرونا اما به اين زودي ها خيال رفتن ندارد. همين چند 
روز پيش معاون وزير بهداشت اعالم كرد: كشورهايي 
كه درگير كرونا هستند بين 18 تا 24 ماه ديگر همچنان 
درگير كوويد-19 خواهند بود. يعني احتماالً تا 2 سال 
ديگر اين داستان ادامه خواهد داشت و چاره اي جز تن 
دادن به تغيير ســبك زندگي نداريم. نشانه اين تغيير 
در مناسبات دوســتانه، افزايش چشمگير تماس هاي 
تصويري است. رفيقي دارم كه از ابتداي ورود كرونا تا 
امروز فقط يك بار به ديدن پدر و مادرش رفته. مي گويد 
تقريباً هر روز با والدينش تمــاس تصويري دارد ولي 
هيچ چيزي جاي ديدار رو در رو را نمي گيرد. او در بانك 
كار مي كند و هــر روز وقتي به خانــه مي آيد احتمال 
مي دهد مبتال شده باشد. براي رفيق من همه ديدارها 
و مراودات غير ضروري حذف شده. حاال كه كرونا قرار 
است 2 ســال بماند تكليف چيســت؟ تا كي مي توان 
با اين ســبك زندگي كنار آمد؟ خيلي ها پاســخ هاي 
آساني به اين پرسش ها داده اند. آنها تقريباً هيچ چيزي 
را رعايت نمي كنند. نه در مكان هاي عمومي ماســك 
مي زنند نه بساط ديدارها و مهماني هايشان را تعطيل 
كرده اند. زندگي بــراي آنها همچنــان مثل روزهاي 
قبل از كروناســت. همه اينها را به دوستم مي گويم تا 
ترغيبش كنــم همديگر را ببينيم. ديــداري با رعايت 
همه پروتكل هاي بهداشتي. اما حرف هايم هيچ تأثيري 
بر او ندارد. رفيقم حق دارد كه نگران باشــد و رعايت 
كند ولي حذف همه مراودات دوستانه هم بي رحمانه 
است. دست كم براي من كه معتاد رفاقتم و مدت هاست 
همان فرصت هاي محدود و معدود ديدار دوست را هم 
از دست داده ام. به بهانه دادن كتابي سراغ يكي از رفقا 
مي روم. دم در خانه اش كه مي رسم تماس مي گيرم و 
يك دقيقه بعد دوستم با ماسكي بر چهره، از راه مي رسد. 
تعارفي مي كند كه داخل شــوم كــه نمي پذيرم. چند 
دقيقه اي در كوچه گپ مي زنيم، به ماســك پارچه اي 
ســياه رنگي كه بر چهره دارم اشاره مي كند و مي گويد 
شــبيه الك پشــت هاي نينجا شــده ام. كمي شوخي 
مي كنيم و گپ مي زنيم. كتاب را مي دهم و باز مي گردم. 
كرونا آمــده و همه  چيزمان را تحت الشــعاع قرار داده 
ولي تا آنجا كه ممكن اســت نبايد اجازه دهيم كوچه 
رفاقت بن بست شــود. ما به همين ارتباط ها زنده ايم. 
همين سراغ گرفتن ها و ديدارها. هرچند محدود و در 
حد مالقات ســرپايي در كوچه. اگر با چند متر فاصله و 
ماسكي بر چهره، مي شــود ديدار دوست را ميسر كرد 
نبايد چنين فرصتي را از خودمان دريغ كنيم. يكي از 
درس هاي كرونا، يادآوري فرصت هاي كوتاه مان براي 
زيستن است و اينكه شايد فردايي در كار نباشد. و معني 
در لحظه زندگي كردن، الزاما بي خيالي نيست. نه كرونا 

را بايد فراموش كرد نه آنهايي كه دوستشان داريم.

 سعيد مروتييادداشت
روزنامه نگار

علي مائكهپزشك همشهريروايت
 روزنامه نگار و پزشك

خليل كاظم نيا
ويتريندستيار تخصصي جراحي عمومي

يك عارضه نادر ديگر كه كرونا ايجاد مي كند
عفونت با ويروس كرونا تظاهرات گوناگوني را در بيماران 
ايجاد كرده و اين تصور را كه صرفا يك بيماري تنفسي 
اســت به هم ريخته. يك تظاهر ديگر ايــن عفونت كه 
در مواردي نادر در بيمــاران كوويد-19 بروز مي كند، 

نشانگان گيلن باره است. پزشكان ايتاليايي ابتدا در 
ميان 1200بيمار مبتال به ويروس كرونا ظهور اين 

نشانگان را در 5بيمار گزارش كردند و بعدها اين همراهي از كشورهاي 
ديگر هم گزارش شد. نشانگان گيلن باره يك عارضه شناخته شده است 
كه در آن دستگاه ايمني بدن اعصاب محيطي را عامل مهاجم ميانگارد 
و به آنها حمله مي كند و باعث ضعف و احساس گزگز در دست ها و پاها 
مي شود كه بعدا ممكن اســت به بخش مياني بدن هم گسترش يابد. 
افراد مبتال احساس خستگي شــديد مي كنند و بازتاب هاي عصبي  
شان كند مي شود. در بيماران ايتاليايي نشانگان گيلن باره 5 تا 10روز 
بعد از شــروع عالئم كرونا بروز كرده بود. بيماران دچار ضعف در پاها، 
احســاس گزگز و ضعف در عضالت صورت شــده بودند. پس از 2روز 
عالئم عصبي بيماران بدتر و درنهايت هر دو دست و هر دو پاي بيماران 
دچار ضعف يا فلج شده بود. اين بيماران با ايمونوگلوبولين داخلوريدي 
درمان شده بودند و يك بيمار هم پالسماي حاوي آنتي بادي يك بيمار 
بهبوديافته را دريافت كرده بود. پس از يك ماه درمان2 بيمار همچنان 
در بخش مراقبت هاي ويژه متصل به دســتگاه تنفس مصنوعي باقي 
ماندند. 2بيمار همچنان دچار ضعف انــدام ها بودند و فيزيوتراپي مي 
شدند و يك بيمار مرخص شــد و توانايي راه رفتن دوباره را پيدا كرده 
بود. نشــانگان گيلن باره در موارد بيماري هاي عفوني شديد ديگر هم 
ممكن است رخ دهد و موارد آن در بيماران دچار ويروسهاي ديگر مانند 
ويروس اپستين بار، ويروس سايتومگال و اخيرا در مبتاليان به ويروس 
زيكا كه به وسيله پشه منتقل مي شود، گزارش شده است. خوشبختانه 
اكثريت افراد نشانگان گيلن باره در نهايت بهبودي  كامل پيدا مي كنند، 
اما اين روند بهبودي ممكن است چند هفته به درازا بكشد و درمان هاي 

حمايتي در اين مدت الزم باشد.

اشتباه هميشگي 
فروشگاه مثل هميشه شلوغ بود و ترس از كرونا 
هم نتوانسته بود جايي براي سوزن انداختن باز 
كند. ساعت از ظهر گذشــته بود ولي برخالف 
پيش بيني من، ازدحام، َدِم صندوق ها دوچندان؛ 
چون همه صندوق دارها سرجايشــان نبودند و 

الين صندوق دارها يك خط در ميان بسته بود.
الين ها شــلوغ بود و انگار اصال جمعيت تــكان نمي خورد. 
همه پشت ماســك ها غرولند مي كردند ولي جز باال و پايين 

شدن هاي مذبوحانه از هيچ ماسكي صدايي بلند نمي شد.
 آســتانه صبر مشــتري هاي الين ما كوتاه بود. يكي يكي از 
البالي چرخ ها خودشــان را به صندوق دار مي رســاندند، 
شكايتي مي كردند و برمي گشتند سرجايشان و مي چسبيدند 
به چرخ و تنها سر تكان مي دادند. اين اعتراض مدني شامل 
حال من هم شد و خودم را به نزديك صندوق رساندم. از پشت 
ديوار پالستيكي محافظ كرونا ديدم صندوقدار خانم است. 
علت قفل شــدن صف را تا ته خواندم و تازه فهميدم آن سر 

تكان دادن هاي مشتري ها براي چه بود.
يكي از هم اليني ها تا چشــمش به خانــم صندوقدار افتاد، 
بي خيال همه آموزش هاي كرونايي شــد و ماسك از صورت 

كند و نعره به گلو انداخت كه:
- توي اين اوضاع كرونايي واســه چي ملت رو عالف يك زن 

كردين؟!
بقيه مشتري ها هم بي ماسك و باماسك از مرد شجاع حمايت 
كردند و مديريت هم در چشم به هم زدني الين كناري را با 

گذاشتن يك مرد جواِن تَروفرز راه انداخت.
من دومين نفر نزديك به الين جديد بودم و با زرنگي خودم را 
انداختم توي آن الين و شدم نفر اول و نفس راحتي كشيدم. 
مرد صندوقدار جنس هاي من را يكي يكي با تردستي خاصي 
برمي داشــت، قيمت مي زد و مغرورانه كنار مي گذاشت. به 
وسط هاي كار كه رسيد پيرزني از آن طرف صندوق قيمت 
ترشي مخلوط را پرسيد. پرسيدن همانا و سقوط هنرنمايي 
مرد جوان همانا. دولت تكبر مرد مستدام نبود و آسمان زرنگ 
بازي من تيره و تار شد. مرد صندوقدار توي حساب اجناس 
مشــتري اول ماند كه ماند. نه يك بار كه 4بار از صدر تا ذيل 
اجناس را زير و رو كرد. منتها هربار يك جاي كار مي لنگيد و 
دوباره از نو. طاقت همه طاق شده بود ولي ديگر زمزمه اي از 
كسي بلند نمي شد. صف كناري را نگاه كردم. خانم با جديت 
تند و تند مشتري ها را راه مي انداخت. اگر من هم مانده بودم 
خيلي وقت پيش كارم راه افتاده بود. دنبال مرد معترض بودم. 
توي الين ما بود. بند كش ماسكش جامانده بود الي يقه اش 

و با عمق وجود سركرده بود توي موبايل.
 بدجوري قافيه را به هيكل مردانه باخته بودم. نه راه پيشم بود 

و نه روي برگشت؛ باز هم درباره زن ها اشتباه كردم!

شاهان بر سنگ 
كتــاب »شــاهان بــر 
سنگ« با موضوع نقش 
دوره  برجســته هاي 
ساســاني ايران با تاليف 
»ميــالد وندائــي« از 
سوي انتشــارات جهاد 
اســتان  دانشــگاهي 
اصفهان منتشر شد. اين 
كتــاب در 530صفحه 

منتشر شده و 35نقش برجســته ساساني ايران 
به طور كامــل در آن معرفــي و اطالعات مرتبط 
با آنها به طور كامل منتشــر و به تصوير كشيده 
شده اســت. مســيرهاي دسترســي به نقش 
برجسته هاي ساساني نيز در اين كتاب مشخص 
شده و تمامي مطالعات، طراحي ها، پژوهش ها و 
عكســبرداري هاي انجام گرفته از دوران صفويه 
تاكنون بر سنگ برجسته هاي ساساني در كتاب 
»شاهان بر سنگ« منتشر شده است. جزئيات هر 
نقش برجسته و تعلق هر يك از نقش برجسته ها به 
شاهان ساساني، زمان حجاري آنها و روايت هاي 
تاريخي مشخص شده در نقش برجسته ها نيز از 
ديگر شاخصه هاي كتاب »شاهان بر سنگ« است. 
اين كتاب داراي 2 مقدمه به قلم دكتر »وســتا 
سرخوش« مســئول بخش ســكه هاي تاريخي 
»موزه بريتانيا« و دكتر »تــورج دريايي« رئيس 
مركز مطالعات »ســاموئل.ال.جردن« آمريكا و 
استاد تاريخ ساساني دانشــگاه »يو.سي.ال.اي« 
كاليفرنيا اســت. قطع كتاب وزيري و قيمت آن 

120هزار تومان است.

»مثنوي معنوي« موحد با امضاي مصحح در شهر كتاب
چاپ چهارم مثنوي معنوي با تصحيح محمدعلي 

موحد به همت انتشارات هرمس منتشرشد.
اين اثر از يكشنبه 28ارديبهشت با امضاي موحد 
درشهركتاب آنالين و شهركتاب مركزي، شهيد 
بهشتي، الف، ساعي و قزوين در اختيار مخاطبان 

و عالقه مندان به موالنا و مثنوي است.
به گــزارش همشــهري، تصحيح اين اثــر با به 
كارگيري نســخه هايي كه با دقت تمــام، نه به 
طريق نمايشي و ويترين آرايي، بلكه با وسواسي 

علمي و امانت داري - كلمه به كلمه و مو به مو - خوانده شده و موارد اختالف ثبت 
شده است و دشوارترين مرحله كار، نقد و بررســي و گزينش از ميان روايت هاي 

مختلف و تثبيت متن با انتقال دگرساني ها به پاي صفحه، فراهم آمده است.

دريچه

آتشفشان هاي گلي، عامل ايجاد اشكال عجيب روي مريخ

دانستني ها

ساخت داروي كوويد ـ 19توسط دانشمندان چيني
مدير مركز نوآوري هاي 
برجســته در ژنوميك 
دانشگاه پكن، از ساخت 
دارويي كــه مي تواند 
كرونا را از بيــن ببرد، 
ســخن به ميان آورد. 
به گزارش اسپوتنيك  
به نقل از فرانس پرس، 
دانشـــــــمندان در 
البراتــواري در چيــن 
درحال ساخت داروي 

جديدي هستند كه به گفته آنها اين دارو مي تواند ويروس كرونا را از بين ببرد. به 
گفته دانشمندان چيني، اين دارو نه تنها زمان بهبودي را كوتاه مي كند بلكه ايمني 
بدن را در كوتاه مدت نيز فراهم خواهد كرد. ساني شــي، مدير مركز نوآوري  هاي 
برجسته در ژنوميك دانشگاه پكن اعالم كرد: در اين دارو از آنتي بادي هاي خنثي 
استفاده مي شود  كه تيم وي از خون60بيمار بهبود يافته نمونه گرفته است. به گفته 
وي، اكنون اين دارو در مرحله آزمايش حيوانات با موفقيت استفاده مي شود. ساني 
افزود: وقتي ما آنتي بادي هاي خنثي كننــده را به موش هاي آلوده تزريق كرديم، 
پس از 5روز ويروس 2.5هزار برابر كاهــش يافت. وي گفت: آزمايش هاي باليني 
اين دارو در اســتراليا و ساير كشورها انجام مي شــود و بايد امسال براي استفاده 

آماده شود.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 31ارديبهشت1379
 تصويب وام 231ميليون دالري 

به ايران 
هيأت اجرايي بانك جهاني براي نخستين بار بعد از 7سال 
وام 231ميليون دالري بــه ايران را با وجــود مخالفت 
شديد آمريكا تصويب كرد. راي گيري درباره پرداخت وام 
231ميليون دالري به ايران كه قبال براي 20ارديبهشت 
برنامه ريزي شده بود با تأخير ده روزه انجام شد و اعضاي 
هيأت اجرايي بانك جهاني وام يادشده را كه براي اجراي 
امور بهداشتي و فاضالب به مصرف خواهد رسيد تصويب 
كردند. در روزهاي اخير مادليــن آلبرايت، وزير خارجه 
آمريكا تالش گسترد ه اي را آغاز كرده بود تا حمايت ديگر 

كشورها براي رد وام به ايران را جلب كند.

سازمان  آگهي هاي روزنامه 
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري
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توزيع و اشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

دعاي روزبيست و ششم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
اللَُّهمَّ اْجَعْل َسْعيي فِيِه َمْشكورا َو َذنِْبي فِيِه َمْغُفورا َو َعَملِي فِيِه َمْقُبوال َو َعيِبي فِيِه 

اِمِعيَن َمْسُتورا يا أَْسَمَع السَّ
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان 
خدايا كوششم را در اين  ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزيده و عملم را پذيرفته و 

عيبم را پوشيده قرار ده  اي شنواترين شنوايان.

محققان اروپايي با شبيه سازي وضعيت كره مريخ )Mars( روي 
زمين به اين نتيجه رســيده اند كه در اين سياره آتشفشان هايي 
وجود دارد كه از آنها گل خارج و گل افشاني آتشفشان هاي يادشده 
باعث ايجاد اشكال منحصربه فرد مي شود. به گزارش نيواطلس، 
اگرچه ســياره مريخ اين روزها بســيار خشــك بوده و فعاليت 
آتشفشــاني خاصي در آن وجود ندارد، اما در گذشته اين سياره 
محل فعاليت آتشفشان هايي  بزرگ و منحصربه فرد در منظومه 

شمسي بوده است. ســابقه فعاليت برخي از اين آتشفشان ها به 
2ميليارد سال قبل برمي گردد. از سوي ديگر در گذشته هاي دور 
در مريخ )Mars( درياچه، رودخانه و حتي اقيانوس هايي وجود 
داشته است. شبيه سازي وضعيت مريخ در دماي منفي 20 درجه 
سانتي گراد نشان مي دهد تركيب آب و خاك مريخ به شكل گيري 
توده هاي عظيم گل منجر مي شده كه از زير سطح اين سياره و از 

طريق مجاري آتشفشاني به بيرون پرتاب مي شدند.
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