
  با شرکت در دومین جشنواره حکایت تهران که مرداد آغاز می شود، همچنان راوی قصه های محله خود باشید
  احمد مسجدجامعی:  ذکر خاطرات شهروندی، به محله ها هویت می بخشد 

800 حكايت از تهران

روسيه قطعنامه تمديد 
تحريم تسليحاتي ايران را 

وتو مي كند؟

 گفت وگو با مهدي سنایي، سفیر سابق ایران در مسکو
از روابط منطقه اي تا همکاري راهبردي

  سردار سلیماني، پوتین را براي ورود
به سوریه قانع کرد

  روس ها پیشنهاد کردند به جاي 
اس300 ، اس400 بدهند 
اما طرف ایراني به دالیلي 

نپذیرفت
  در قضیه  اس300 براي 

دریافت غرامت از روسیه اقامه 
دعوي شد ولي پیگیري نشد

  لغو تحریم هاي تسلیحاتي 
ایران براي روسیه مهم است

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملي مبارزه با کرونا : 
  سال تحصیلي مدارس از 15 شهریور آغاز مي شود

  ســال تحصیلي دانشــگاه ها از 17شــهریور99 
در 2بخش فضاي مجازي و حقیقي آغاز خواهد شد

  دانش آموزان به تناسب استان، منطقه و نیاز خود 
 به صورت یك روز در میان در مدارس حاضر مي شوند

و تعطیلي پنجشنبه ها نیز  حذف خواهد شد
  مدارس در کدام کشورهاي جهان باز شدند
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روزهاي خوش خشكرود

هم انديشی شورا 
درباره ملک جماران 

پايان 3ماه تعطيلي

گزارش همشهري از بازگشت آب به 
زرندیه پس از 23سال

 ملك 4هــزار متر مربعي موســوم
به جماران شخصي نیست و متعلق  

به نهاد ریاست جمهوري است

  کتابخانه هاي عمومي از امروز 
بازگشایي شدند

  مدیــر روابــط عمومــي نهاد 
کتابخانه هــا از ضوابــط جدیــد 

بازگشایي کتابخانه ها مي گوید

نگاه
نعمت احمدي؛ حقوقدان

در ارتباط بــا مرگ آقاي قاضي غالمرضــا منصوري در 
روماني، 2موضوع باید روشن شود:

اول؛ در این موضوع دولت ایران از پلیس اینترپل خواسته 
اســت فردي که در ایران پرونده اي دارد را برابر مقررات 
دستگیر کرده و به ایران بازگرداند؛ تا این جاي کار این فقط یك درخواست از سوي ایران 
است اما مقررات پلیس اینترپل چیست؟ این پلیس وقتي فرد مظنون یا متهم را در یك 
کشور رویت مي کند به دادگاه معرفي و به کشور متبوع اعالم مي کند که فرد مظنون 
رویت شده است؛ دادگاه محلي آنجا به دادگاه کشور درخواست کننده اعالم مي کند که 
مظنون دستگیر شده و مهلتي قانوني مي دهد که اسناد و مدارك مرتبط با اتهام مطرح 
شده را دریافت کند. در عین حال به متهم نیز اعالم مي شود که شما در حوزه قضایي ما 
هستید و حق خروج از این محدوده قضایي را ندارید تا زماني که اسناد و مدارك علیه شما 
وصول و بررسي شود. دولت ایران ادله خود را باید ارسال مي کرد و اگر این ادله مورد تأیید 

دادگاه روماني بود؛ این دادگاه اعالم مي کرد که متهم شرایط استرداد را دارد یا خیر؟! 
دوم؛ درباره بحث استرداد مجرمین بین 2کشور است. با وجود اینکه بین دولت ایران و 
دولت روماني معاهده استرداد مجرمین وجود ندارد، با این حال دادگاه روماني در قدم 
اول نشان مي دهد آماده همکاري است، بنابراین تا اینجا دولت روماني مسئولیتي در 
حفظ و مراقبت از قاضي منصوري ندارد و فقط طبق قانون نباید اجازه خروج از حوزه 
قضایي آن کشور را به قاضي منصوري مي داد. اما سؤال اینجاست که اگر قاضي منصوري 
زنده مي ماند آیا دولت روماني پس از پایان این مهلت یك ماهه، وي را به ایران تحویل 
مي داد یا خیر؟ متأســفانه دولت هاي اروپایي در سال هاي اخیر ســنتي را در حقوق 
بین الملل تاسیس کرده اند که خودشان را در رسیدگي به اتهامات افرادي که در خارج 
از سرزمین آنها متهم به نقض حقوق بشر هستند، صالح مي دانند. درباره آقاي منصوري 
عده اي علیه ایشان اتهاماتي را از قبیل نقض حقوق بشر مطرح کرده بودند و براساس 
همین اتهامات )ثابت شده یا نشده( استرداد وي به ایران محل بحث بود، یعني ممکن 
بود دولت روماني به استناد این اتهاماتي که گروهي در خارج از کشور علیه وي مطرح 
کرده اند خود را صالح به رسیدگي به این اتهامات کند. سؤال دومي که مطرح مي شود این 
است که اگر وي را استرداد نمي کردند آیا او را آزاد مي کردند، یا اینکه وي در همان کشور 

زنداني مي شد. اینها ابهاماتي است که حتما قاضي منصوري هم با آن مواجه بوده است
اما نکته خارج از این بحث، ضربه اي است که برخي قضات به اعتبار قوه قضاییه وارد 
مي کنند. این قضات فاســد که تعدادشــان به کمتر از یك درصد مي رســد حرمت 
دادگستري را از بین مي برند. صاحب این قلم قضاتي را مي شناسد که 24ساعته تالش 
مي کنند و از ســالمت نفس برخوردارند، اما به آتش همین یك درصد قاضیان فاسد 
مي سوزند. متأسفانه قضات متخلف وقتي پشت میز مي نشینند آیین دادرسي را که 
مثل قانون اساسي ماســت، رعایت نمي کنند و بعضا این تخلفات هم نادیده گرفته 
مي شود و به تبع آن قضات متخلف حاشیه امن براي خودشان مي بینند. بنده در یك 
پرونده سنگین وکالت شخصي را برعهده داشتم که موکل من در زندان بود و سروکارم 
با یکي از این قضات افتاده بود. ایشان از جلسه ســوم به بعد ابتدا با زبان نرم توصیه 
کردند که پرونده را واگذار کنم و وقتي با مقاومت من روبه رو شــد، به ماده48 آیین 
دادرسي چنگ انداخت و حکم کرد که براي ادامه وکالت این متهم باید از رئیس قوه 
قضاییه اجازه بگیرم. در آن زمان هنوز فهرست وکالي مورد اعتماد قوه قضاییه منتشر 
نشده بود و 2سالي طول کشید تا قوه قضاییه فهرســت بدهد. نهایتا به  قاضي گفتم 
قانون فصل الخطاب بین من و شما و مردم است،  قانون را زیرپا نگذارید، در طبقه سوم 
همین ساختمان که شما نشسته اید، زماني شخص دیگري مي نشست که خودش را 
قانون مي دانست؛ ببینید عاقبت او چه شده است؟ قاضي این صحبت ها را برداشت به 
تهدید کرد و موکل من را هم تحت فشار قرار داد تا مرا از وکالت عزل کند؛  اي کاش 
ایشان آن پند را آن روز نادیده نمي گرفت و یا  اي کاش مسئوالن وقتي قانون شکني 
را از قضات مي بینند سکوت نکنند که این سکوت براي آنها حاشیه امن درست نکند 

و به حرمت دادگستري ضربه نزند.

اگر قاضي منصوري زنده مي ماند

دیدگاه
رامين رادنيا ؛ روزنامه نگار و کارشناس مدیریت شهري

همانگونه که جنگ هــاي ایران و روســیه را به علت 
پیامدهاي تلخ آن ازجمله ازدست دادن بخش وسیعي 
از مناطق ســرزمیني، تحمیل تلفات و خسارت هاي 
ســنگین و بدتر از همه تحقیر و تخفیــف ایرانیان در 
قراردادهاي ترکمن چاي و گلستان عامل بیداري عمومي و جزم شدن عزم مردم و 
حاکمان براي ورود به عرصه توسعه همسو با تحوالت اروپا توصیف مي کنند و پس از 
آن شوك تلخ و پرهزینه و درس آموزي از آن شکست بود که نخستین دوره نوسازي 
سیاسي، اقتصادي و اجتماعي در ایران شــکل گرفت، زلزله هاي ویرانگر دهه هاي 
اخیر همچون بوئین زهرا )1341(، طبس )1357(، رودبار و منجیل )1369( و بم 
)1382( نیز به دلیل ابعاد وسیع تلفات و خسارات آن را مي توان مقاطعي حساس 
برشمرد که ضربه هاي ناشي از آن هر بار سبب کندوکاو در ریشه هاي غفلت از آماده 
نبودن در برابر زمین لرزه شده است و با قرارگرفتن این چالش در صدر چالش هاي 
جامعه ایران، حداقل براي مقطعي که این زخم ها تــازه بود گام هایي براي کاهش 
آسیب پذیري در برابر این مخاطره طبیعي برداشــته شد؛ از همین رو نفي یکسره 
پیشــرفت ها و تحوالت رخ داده در عرصه هاي مختلف کاهش مخاطره و آمادگي، 

غیرقابل انکار و غیرمنصفانه است.
این بخش را مي توان نیمه پر لیوان توسعه یافتگي در برابر این آسیب خواند که البته 
نیمه خالي آن کماکان چشــمگیر و در عین حال دالیل آن قابل فهم است. از آن 
رو که موانع و ناهمواري هاي عبور از جاده توســعه یافتگي شهرها و سکونتگاه هاي 
مردمان این فالت لرزان و پرمخاطره چندان پنهان و غریب نیســت و شاید حتي 
در قضاوتي منصفانه بتوان نمره اي قابل قبول براي پیشرفت هاي رخ داده قائل شد. 
نمره  اي که گرچه پاسخگوي توقعات عمومي و کسب امتیاز مناسب در شاخص هاي 
تاب آوري شهرها و مناطق روستایي نیست اما تناســبي با کلیت مسیر طي شده 
در گذر توســعه یافتگي دارد که بیانگر کندي و حرکت آرام در این حوزه همچون 
حرکت بطئي در سایر شاخص هاي رشد و پیشرفت است. از این منظر جامعه ایران 
طي دهه هاي اخیر در پي حوادث تلخ طبیعي همچون زمین لرزه رودبار که اینك 
در سالروز این حادثه تلخ قرار داریم، ضربه و آسیب خورده ، تا حدودي به خود آمده 
و بحث و تالش را براي یافتن چاره کار در پي گرفته اســت، اما از توان کافي براي 
خروج و عبور نهایي و همیشــگي از این چالش به دلیل تقالیي مداوم در هزارتوي 
ســایر چالش هاي خرد و کالن اقتصادي و اجتماعي عاجز بوده اســت و ناچار به 
پیشرفت هاي حداقلي اکتفا شده است. توســعه امري متوازن است و رشد در یك 
شاخص متضمن توسعه نیســت. ســکونتگاه هاي ما اعم از پایتخت، کالنشهرها، 
شهرهاي کوچك و مناطق روســتایي زماني به شــاخص هاي تاب آوري در برابر 
زمین لرزه  یا حادثه و سانحه طبیعي یا انسان ساز دست خواهند یافت که سایر ابعاد 
توسعه اقتصادي و اجتماعي نیز داراي پیشرفت باشد و مسیر توسعه و پیشرفت در 

تمام ابعاد و همه جانبه طي شود.
در این معني اگر بخواهیم از گزند زمین لرزه در امان بمانیم باید نخست این خواسته 
و هدف در کانون توجه عمومي قرار گیــرد. در اولویت قرار دادن این مطالبه تنها با 
بیان و طرح آن محقق نخواهد شد. مجموعه وسیع بافت فرسوده و آسیب پذیر اعم 
از اماکن مسکوني، مراکز درماني و خدماتي، اماکن عمومي، زیر ساخت ها همچون 
شریان هاي حیاتي آب، برق، گاز، مخابرات و ... زماني به بافت مقاوم و تاب آور در برابر 
زمین لرزه تبدیل مي شود که متناســب با این حجم عظیم نوسازي، کشور از توان 
کافي براي تولید مصالح ساختماني مقاوم، نیروي کار ماهر اعم از کارگر و مهندس، 
تخصیص اعتبارات بانکي براي نوسازي، تهیه طرح هاي جامع و تأمین زیرساخت ها، 

مشــوق هاي عمومي و الزامات قانوني برخوردار باشــد در 
غیراین صورت با اقتصاد شــکننده و توان ناچیز نمي توان بر 

سرعت این تغییر و تحول افزود و کماکان باید به حرکت آرام و تدریجي قانع بود و 
تنها آرزو کرد زمین لرزه با تأخیر بیاید.

پندهاي زلزله منجيل  و رودبار 
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7تصميم مهم  براي  احياي تاالب ميانكاله و خليج گرگان
 ســتاد احيای تاالب ميانكاله و خليج گرگان بر تعيين حقابه، آزادســازی حريم و مديريت 

چرای دام در ميانكاله تاكيد كرد

زنگ مدرسه در سال كرونا
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ادامه در 
صفحه21

شعبده خورشيد و  ماه در آسمان امروز 
صبح امروز از ساعت حدود 9صبح   مردم کشورهاي قاره آفریقا و آسیا شاهد 

خورشــیدگرفتگي حلقوي خواهند بــود که در شــهرهاي مختلف ایران دانش
به صورت جزئي و با درصد باالیي قابل رصد خواهد بود.

در تمام پهنه ایران این خورشید گرفتگي به صورت جزئي مشاهده مي شود. مناطق جنوبي 
ایران در حاشیه خلیج فارس بهترین مکان براي مشاهده گرفتگي بیشتر خورشید هستند.

در واقع خورشیدگرفتگي در مناطق جنوب شرق ایران نسبت به مناطق دیگر کشور با مدت 
طوالني تري قابل رصد است و به همین خاطر بســیاري از عالقه مندان به نجوم این روزها 

راهي جزیره کیش شده اند. 
در این مناطق بخش بزرگ تري  از قرص خورشــید به نظر پوشــیده مي آید. در پسابندر 

حداکثر گرفتگي با پوشیدگي 97درصد قابل رصد است.
در تهران گرفتگي در ساعت 9 و 5دقیقه صبح شروع مي شود و در 
ساعت 10 و 16دقیقه صبح به بیشــترین مقدار خود مي رسد. در 

این زمان  ماه 48 درصد از قرص خورشید را مي پوشاند. در تهران این خورشیدگرفتگي در 
ساعت 11 و 38دقیقه به پایان مي رسد.

ادامه در 
صفحه21

شغل: بازی كردن

یادداشت
علي اعطا؛ رئیس کمیته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر تهران

فیلیپو توماسو مارینتي، شاعر ایتالیایي، زماني موزه ها 
را قبرســتان آثار هنري و کشــتارگاه عبث نقاشان و 
مجسمه ســازان توصیف کرده بود. امروزه اما موزه ها 
دیگر فقط مکاني بــراي نمایش و نگهداري آثار هنري 
نیســتند؛ سیاســتگذاران فرهنگي در پي راهبرد هاي نوین براي خلق ایده هاي نو 
هســتند؛ با بازبیني دوباره نقش این مکان ها به منظور خلق امر نــو. این راهبردها 
مي توانند بسیار متنوع و مبتکرانه باشند؛ براي نمونه مي توان به پروژه شرکت ایتالیایي 
»باکوه« اشاره کرد که به همان اندازه که ملهم از گذشته بوده، از آینده نیز الهام گرفته 
است. شاید بهترین تعبیر براي طرح پیشنهادي آنها با عنوان »فروم اوالند«، فروم یا 
میدانگاه رومي باشد. در یك سوي میدان، اتاق و فضایي براي یك مجموعه دائمي 
وجود دارد؛ درحالي که در خود میدان مي توان رویداد هاي مختلفي از قبیل نمایشگاه، 
کنسرت یا حتي تجمعات اعتراضي را ترتیب داد. در واقع این طرح از انعطاف پذیري 
باالیي برخوردار اســت که تا حد زیادي در تقابل با ساختار صلب موزه هاي امروزي 
قرار مي گیرد که بیشتر براي هنرهاي تجسمي متعارف )نقاشي، عکاسي و مجسمه( 
طراحي شــده اند و کمتر با هنرهاي جدید از قبیل اجــرا )پرفورمنس( و چیدمان 
سنخیت و هماهنگي دارند. عالوه بر این، این طرح فضاي گشوده اي دارد که مردم 
را به داخل خود فرا مي خواند و از این طریق مي کوشد موزه را از فضایي نخبه گرا به 

فضایي براي حضور مردم عادي بدل کند.
هرچند نمي توان اهمیت مکان هایي مانند متروپولیتن، موزه لوور، موزه بریتانیا، موزه 
پرادو، موزه ایران باستان، موزه واتیکان و بسیاري دیگر از موزه ها را بي اهمیت دانست 
و نقش آنها را در نمایش تاریخ بشریت انکار کرد؛ با این حال موزه صرفا مکاني براي 
زینت شهر نیست. موزه جایي است براي دیدن و آموختن. فضایي چندصدایي براي 

گفتمان نقادانه درباره گذشته و آینده.
یکي از راهبرد هاي نوین در ارتباط با شهر تهران، راه اندازي یك موزه معماري است. 
با توجه به اینکه معماري هر شهر، بازتابي از مجموعه شــرایط تاریخي، فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي، سیاسي جامعه در دوران مختلف است، تهران به واسطه پایتخت 
بودن و به پشتوانه تاریخ شهرنشیني آن داراي مجموعه اي بي نظیر از آثار معماري 
است که الزم است مستند سازي  شوند و براي ایجاد آگاهي بیشتر عموم نسبت به آنها 
در معرض دید همگان قرار بگیرند. این موضوع از طریق ایجاد موزه معماري تهران 

حاصل خواهد شد.
موزه معماري تهران عالوه بر مرور تاریخ شهر تهران از دریچه معماري، فرصتي براي 
معرفي معماري خوب و اعتالي سلیقه عموم مردم درخصوص معماري و از این طریق 

بهبود کیفیت سیما و منظر شهر تهران خواهد بود.
عالوه بر این اسناد بسیاري در حوزه معماري تهران در مراجع مختلفي وجود دارد 
که دسترسي عموم و پژوهشگران به آنها بســیار مشکل است. الزم است این اسناد 
و مدارك به شکل یکپارچه گردآوري شود تا منبع مشــخص و در دسترسي براي 

پژوهش هاي تخصصي و علمي معماري ایجاد شود.
موزه معماري تهران در واقع یك مرکز مستندســازي و نمایشگاهي خواهد بود که 
متمرکز است بر فضاي شهري و معماري. این موزه محلي براي نمایش اشیاي ثابت 
نیست. مرکز رویداد و اطالع رساني است که مستندات هم در آن هست. مرکزي است 

فرهنگي براي معماري و شهرسازي تهران.
یکي از تجربیات مشــابه در ســطح جهاني، پاویون معماري و شهرسازي آرسنال 
پاریس است. یك مرکز مستند نگاري و اطالع رساني و نمایشگاهي که سال1988 
تاسیس شــد. برنامه فعالیت ها و رویدادهاي پاویون معماري و شهرسازي آرسنال 

پاریس دربردارنده نمایشگاه هاي ویژه موضوعي، انتشارات، 
ســخنراني ها، کنفرانس ها و تورهاي راهنماي شهري است. 

این مرکز همچنین ورك شــاپ ها و برنامه هاي آموزشــي خصوصا براي کودکان 
تدارك مي بیند. 

موزه اي براي فرداي تهران

ادامه در 
صفحه3

در پی برگزاری نخستین جشنواره حکایت تهران صورت گرفت
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مهدي سنايي، دانشيار روابط بين الملل دانشگاه تهران و سفير 
سابق ايران در روسيه است كه چند ماهي مي شود در پايان گفت وگو

ماموريت قريب 6ساله خود به تهران بازگشته و در كنار فعاليت 
دانشگاهي به عنوان مشاور ارشــد وزير خارجه مشغول فعاليت است. او 

كارشناس حوزه روسيه و قفقاز و مدير مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا 
)ايراس( است كه ســابقه 2دوره نمايندگي مجلس را هم دارد. مهم ترين 
تحوالت روابط ايران و روسيه ازجمله همكاري در سوريه، دريافت اس-300 

و ارتقاي روابط اقتصادي دوجانبه در دوران سفارت او انجام شده است، 
گفت وگوي خبرنگار همشهري با سنايي درباره تحوالت روابط ايران 

و روسيه و مسائل روز سياست خارجي در دفتر كار او در مؤسسه 
ايراس انجام شد كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد.

يكي از اتفاق هاي ويــژه در روابط 
ايران و روسيه وتويي بود كه روسيه در ماجراي 
قطعنامه ضدايراني درباره يمن انجام داد، آيا اين 

نشانه راهبردي شدن روابط بود؟ 
در آن رأي كه روسيه داد سطوح مختلف تحوالت 
بين المللــي، منطقــه اي و دوجانبــه تأثير گذار 
بود. روســيه به صورت كلي در ســال هاي اخير با 
تحريم هاي جديد و كال سياست تحريمي از مسير 
شوراي امنيت مخالف است، يعني موضع روسيه 
مثل گذشته همراهي با تحريم نيست. موضوع ديگر 
اين است كه در تحوالت منطقه اي رويكرد نزديكي 
به ايران دارد. هرچند وجود برخي اختالف نظرها 
طبيعي است اما شــايد بتوان گفت نزديك ترين 
راهبردهــا و مواضع در مســائل منطقه متعلق به 
روســيه و ايران باشــد. با وجود اين رويكردهاي 
منطقه اي و بين المللي مهم ترين عامل در وتوی آن 
قطعنامه مختصات و سطح جديد روابط 2كشور و 

رايزني ها و همكاري هاي فيمابين بود.
آمريكا به دنبال تصويب قطعنامه اي 
عليه ايران است. فكر مي كنيد رأي روسيه در 

قبال اين قطعنامه وتو باشد؟
روسيه با اقدام آمريكا از همين االن مخالفت كرده 
و وزير خارجه روســيه نامه اي صريح به دبيركل 
سازمان ملل در اين زمينه زده است. اين موضوع از 
ابعاد مختلف براي روس ها حائز اهميت است. يكي 
اينكه روسيه مايل به ابقاي برجام است و هميشه از 
حفظ برجام حمايت كرده و در واقع اقدام يكجانبه 
آمريكا براي خروج از برجام و تحريم عليه ايران را 
به صريح ترين شــكل ممكن محكوم كرده است، 
به همين دليل از نظر روســيه اقدام آمريكا براي 
تحريم تسليحاتي ايران كامال غيرمقبول است. از 
بعد حقوق بين الملل نيز كه در بيانيه اخير 2وزير 
خارجه بر تقويت آن تأكيد شده بود، تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران قابل پذيرش نيست. ضمن اينكه 
يك موضوع روابط دوجانبه نيز هست، ما با روسيه 
تعامالت دفاعي داريم اما طرف روس درباره آنچه 
مشمول تحريم هاي شوراي امنيت بوده مالحظاتي 
داشــته و در بســياري مذاكرات دفاعي كه با آنها 
داشتيم اين تاريخ )تاريخ لغو تحريم هاي تسليحاتي 
ايران( مهم بوده كه امكان همكاري دفاعي كامل 
فراهم مي شــود. اگرچه ايران در سال هاي اخير 
به توان قابل توجهــي در عرصه دفاعي ازجمله در 
توليد انواع تجهيزات نظامي و دفاعي رســيده اما 
اين همكاري ها براي ما و روســيه با اهميت است 
و اگر روسيه به لحاظ اقتصادي هم نگاه كند نبايد 
اجازه دهد اين تحريم ها تمديد شــود. روابط ما با 
روسيه اعتمادآميز و دوستانه است و رئيس جمهور 

به همين دليل گفتند از روسيه و چين انتظار هست 
مانع تحريم هاي تسليحاتي ايران شوند. عالوه بر 
اين تصويب اين تحريم هــا به معناي مرگ برجام 
به عنوان يكي از عناصر ثبات بخش است و اوضاع را 
تشديد می كند و عكس العمل ايران را در پي خواهد 
داشت كه شرايط را بغرنج تر مي كند. رئيس جمهور 
در نامه اي به سران 5كشــور عضو شوراي امنيت 
به جز آمريكا اين پيام را ابالغ كــرده كه ايران چه 

عكس العمل هايي خواهد داشت.
به نظر شــما ايــن عكس العمل ها 

بازدارنده است؟
بله، حتما؛ چون ديديد در رابطه با كاهش تعهدات 
چقدر سروصدا كردند. آنها طبيعتا درباره اقدامات 
احتمالي ايران محاسبه خواهند كرد و وجود ابزارها 

در عرصه بين المللي ضروري است.
گفتيد روس ها منتظــر تاريخ لغو 
تحريم هاي تســليحاتي ايران هســتند، ما 
مذاكرات مشخصي داشــته ايم؟ مثال درباره 

خريد اس-400، جنگنده يا...
ما همكاري هاي متعددي با روسيه در حوزه دفاعي و 
منطبق با قواعد بين المللي داشته ايم. يكي مواردي 
كه از قبل در زمينه دفاعي قرارداد وجود داشــته؛ 
ازجمله اس-300 كه معلق شده بود. اواخر1392 
كه ماموريت من در روسيه آغاز شد همكاري هاي 
دفاعي مان در سايه قطعنامه هاي تحريمي سازمان 
ملل تقريبا راكد و حداقلي بود. بعد از آن و به دنبال 
مذاكرات مقامات 2كشور قرارداد اس-300 اجرا 
شد و همكاري هاي جديد نيز در حوزه هاي دفاعي 
و غيرتحريمي شكل گرفت. يك بخش هم مواردي 
كه تحريم ها مانع انجام آن مي شده در اين زمينه 
مذاكراتي شده كه بايد بعد از لغو تحريم ها منجر به 
قرارداد شود، به همين دليل رفع اين تحريم ها مهم 
است. درباره اس-400 حرف هاي زيادي زده شد؛ 
ازجمله اينكه گفته شد ايران اس-400 خواسته 
روســيه نداده، اين نقل درســتي نبود. اوال ايران 
هيچ گاه درخواست اس-400 نداشت، حتي در يك 
برهه كه بر سر اس-300 مذاكره مي شد روس ها 
پيشنهاد كردند اس-400 بدهند اما طرف ايراني 
به داليلي كه داشــت نپذيرفت و تصميم گرفتند 
قراردادي كه از قبل بوده عملي شــود. بخشي از 
داليلش، پيشرفت دفاعي ايران بود، بعد از آن هم 

ايران ديگر درخواست اس-400 نداشت.
جنگنده چطور؟

بايد از مقامات دفاعي بپرسيد. قاعدتا اروپا كه قرار 
نيست بعد از لغو تحريم تسليحاتي به ايران جنگنده 
بفروشد، مي ماند چين و روسيه. البته اين موضوع 
عالوه بر چين و روسيه براي ايران حائز اهميت است 

چون نفع آن فقط خريد تســليحات 
نيســت، بلكه فروش تســليحات هم 
هست و ايران االن توانمندي هايي دارد 

كه خيلي از كشورها خواهان آن هستند.
در قضيــه اس-300 روس ها 

غرامتي ندادند؟
دعوايي بود كه اقامه شد ولي پيگيري نشد چون 

خود قرارداد اجرا شد.
ايران و روسيه همكاري هاي وسيعي 
را در سوريه شروع كردند كه به روند آستانه 
منجر شــد. درباره همكاري هاي دوجانبه در 
سوريه بحثي بود كه ايران روي زمين و روس ها 
روي هوا پشتيباني مي كنند. درباره شكل گيري 
اين روند به خصوص نقشــي كه گفته مي شود 
سردار ســليماني در ورود روس ها به ميدان 

سوريه داشت، بگوييد.
فعاليت ايران و روسيه در سوريه موضوع بسيارحائز 
اهميتــي بود.  ابتــدا اينكه مانــع از اجراي طرح 
خاورميانه بزرگ آمريكا شــد.  در صورت سقوط 
دولت ســوريه،  يك دومينو از اتفاقات ديگر را در 
منطقه عربي و خليج فارس شــاهد مي بوديم كه 
همكاري ايران و روسيه مانع اين اتفاق شد.  نكته 
ديگر اينكه شــكل گيري يك همكاري جدي در 
حوزه منطقه اي بود؛ هميشــه از اين پتانسيل ياد 
مي شــد اما در عمل بحثي نبود. خاطرم هســت 
در ســال 1389 كه به عنوان رئيس گروه دوستي 
پارلماني ايران و روســيه به مسكو رفته بودم آنجا 
بررسي و پيشــنهادي مطرح كرديم؛ اينكه ايران 
در خاورميانه ظرفيت هايي دارد كه ضميمه شدن 
آن به توانمندي روسيه مي تواند تحوالت مهمي را 
رقم بزند. همكاري 2 كشور در خاورميانه از گذشته 
مورد بحث بود اما اين روند پس از اتفاقات سوريه و 
در سال 1394 محقق شد و در مبارزه با تروريسم 
هم يك نقش بسيار مهمي ايفا كرد؛ بنابراين يكي 
در متوقف كــردن طرح آمريــكا،  دوم در ارتقاي 
ســطح همكاري ويژه 2 كشــور كه با معيارهاي 
خودش سنجيده مي شود و بحث سوم هم مقابله 
با تروريسم بود.  االن شايد در اذهان كمرنگ شده 
باشد اما جوالن داعش تهديدي جدي براي منطقه 
و حتي جهان بود.  خاطرتان هست كه هر روز شاهد 
انفجار و كشتار در كشــورهاي اروپايي بوديم. در 
مقابله با اين تهديد جهاني ايران و روســيه تاثير 
واقعي و بسزايي داشتند .اين پتانسيل وجود داشت 
اما در سال 1394 عملياتي شد.  ايران كنار سوريه 
ايستاده بود و اطميناني كه برخي داشتند كه دولت 
اسد سقوط مي كند با ترديد مواجه شد و همزمان 
همكاري هاي ايران و روسيه گسترش يافت و اين 
اقدام به شكل عملي با سفر شهيدسليماني شكل 
گرفت. بعد از مالقاتي كه ايشــان با آقاي پوتين 
داشت در پاييز همان سال روسيه وارد عمليات در 
سوريه شد. اگر همكاري ايران و روسيه نبود، االن 

شرايط سوريه و منطقه اينطور نبود.
سردار سليماني تحت تحريم بود، 

چه شد روس ها اين مالقات را انجام دادند؟
بله. اينكه اين سفر و مالقات تنظيم شد هم اهميت 
شهيد سردار سليماني در اين زمينه را نشان مي داد 
و وقوف روس ها به اينكه ايشان كسي است كه وجب 
به وجب ميدان هاي مبارزه با تروريسم در سوريه را 
مي شناســد. اينكه در عالي ترين سطح روس ها با 
ايشان مالقات كردند؛ يعني ديدار با آقاي پوتين 
تنظيم شد، اذعان به اين واقعيت بود كه حرف اول 
را در صحنه ميداني و عمل سردار سليماني مي زند. 
به اين دليل براي روسيه خيلي مهم بود نقطه نظر 

ايشان را كه در تحوالت تاثيرگذار است، بشنوند.
در مقطعي گفته شــد روس ها با 
آمريكا زد و بندي براي خروج ايران از سوريه 

داشته اند.
در يك همكاري گسترده و فعاليت راهبردي بين 
2كشور نبايد انتظار داشت كه صددرصد طرفين 
با هم اتفاق نظر داشته باشــند. 2 كشور مستقل 
اينجا هســتند كه هر 2 صاحب حرف هســتند 
و تفاوت نظرشــان طبيعي اســت؛  درست است 
درباره همكاري به اتفاق نظر رسيده اند و رويكرد 
مشترك دارند اما يك كنش در سياست خارجي 
يك كشــور تحت تأثير الزامات ديگر در سياست 
خارجي آن كشور هم هست.  در مورد سوريه، ايران 
و روســيه به داليل مختلف به همكاري رسيدند؛ 
دليل اول اينكه اتفاقات سوريه يك مداخله از طرف 
غرب بود. موضوع ديگر اين بود كه يك سياســت 
يكجانبه گرايانه بود.  نكته ديگر اين بود كه دخالت 
در امور داخلي ديگر كشــورها بود.  دليل چهارم 
دنبال كردن تغييرات سياسي در كشورها از طريق 
جنگ بود و ناامن كردن منطقه اي كه ايران و روسيه 
بخشي از آن هستند نه آمريكا كه هزاران كيلومتر 
از آن فاصله دارد. روســيه و ايران رويكرد هايشان 
درباره همه اين موضوعات يكسان بود؛  ضمن اينكه 
احساس تهديد مشترك هم مي كردند و رويكرد 
مشابهي به مبارزه تمام عيار با تروريسم نيز دارند، 

ولي عوامل دخيل در بحث سوريه مثل عربستان،  
امارات،  اسرائيل ، آمريكا،  تركيه و  اروپا هم هستند 
كه الزاما روابط ما با اينها با روس ها يكسان نبوده و 
نيست كه  طبيعي است تفاوت ديدگاه در برخي 
موارد ايجاد شود. من كه شاهد مذاكرات مختلفي 
در عرصه هاي سياسي،  نظامي،  حقوقي و  دفاعي 
در بحث سوريه بودم حس مي كردم تفاوت جزئي 
ديدگاه هــا فني و اجرايي اســت و طرفين هرچه 
پيش تر مي روند هماهنگي بيشتري ايجاد مي شود.  
اينكه روسيه پشت ايران را در بحث سوريه خالي 
كرده باشد بيشتر ساخته و پرداخته ذهن رقباي 
2 كشــور و محافلي بود كه از همكاري 2 كشــور 
عصباني بودنــد. در مواردي هم كه اين مســائل 
طرح مي شد از جانب رسانه هاي غربي و عربي مثل 
الشرق االوسط بود. البته ايران و روسيه در عرصه 
مبارزه با تروريسم موفقيت زيادي داشته اند و اكنون 
روند سياسي اهميت و ظرافت بااليي دارد كه بايد 
آن را مدنظر قرار داد كه باعث شــكنندگي نشود. 
نقش ديپلماســي در اين عرصه از اهميت بااليي 
برخوردار است. مباني همكاري ايران و روسيه در 
سوريه همچنان پابرجاست و تغييري نكرده است. 
در عين حال برداشت سياسي و اقتصادي از كاشت 
مبارزه و مقاومتي كه صــورت گرفته پيچيدگي 

زيادي دارد و توجه فراواني را مي طلبد.
موضوع استفاده روس ها از پايگاه 
نظامي نوژه بود.  اشــاره كرديد در همكاري 
وسيع امكاناتي در اختيار هم قرار دادند اما در 

آن مقطع سروصداي زيادي شد.
در مورد پايگاه نوژه ادعا شد ايران پايگاه نوژه را به 
روسيه واگذار كرده؛ در حالي كه اين اتفاق نيفتاده 
بود اما در آن برهه حســاس به شكل مقطعي قرار 
شــد در برخي پروازها براي مبارزه با تروريسم از 
نوژه استفاده شود يا سوخت گيري بكنند. اينها از 
الزامات يك همكاري نظامي است كه اگر  نباشد، 

همكاري معنا ندارد.
پيوستن ايران به پيمان شانگهاي 
مدت هاست كه متوقف شده. پيوستن ايران 

مزيتي دارد؟
شانگهاي يك ســازمان منطقه اي است كه تاثير 
خودش را دارد. هم به دليل تقويت رويكرد شرقي 
در سياســت خارجي و هم به دليــل توجه ايران 
بــه همكاري هاي منطقه اي اقتضا اين اســت كه 

گفت وگو با مهدي سنايي، سفير سابق ايران در روسيه؛ از روابط منطقه اي تا همكاري راهبردي

سردار سليماني، پوتين را براي ورود به سوريه قانع كرد
روسيهقطعنامهتمديدتحريمتسليحاتيايرانراوتوميكند؟

  روس ها پيشــنهاد كردند به جاي 
اس-300، اس-400 بدهند اما طرف 

ايراني به داليلي كه داشت نپذيرفت
  در قضيه اس-300 بــراي دريافت 
غرامت از روسيه اقامه دعوي شد ولي 

پيگيري نشد
  در پاييز94 بعد از مالقاتي كه سردار 
سليماني با آقاي پوتين داشت روسيه 

وارد عمليات در سوريه شد

مختصاتروابطايرانوروسيه
روابط ايران و روسيه در طول ساليان گذشته تحول كيفي و كمي عميقي پيدا كرد. درباره اين روابط 
از  سوي ناظران و دست اندركاران هر از گاهي صحبت شده است. اگر بخواهم موارد خاصي را بگويم 
كه وقتي درباره تحول صحبت مي شود منظور چيست، بايد اشاره كرد كه اين تحول شاخصه هاي 
مختلفي دارد؛ در اين سال ها براي نخســتين بار در تاريخ روابط  2كشور، جنبه هاي راهبردي به 
مختصات روابط افزوده شد كه نمودهايي از آن را در سطح منطقه اي، بين المللي و دوجانبه شاهد 
بوديم. از جمله مي شود به فعاليت مشترك ايران و روسيه در سوريه اشاره كرد و همينطور حمايت 
روسيه از مواضع ايران در عرصه بين المللي و هماهنگي باال و تنگاتنگ 2كشور در مجامع مختلف 
بين المللي. البته در گذشته هم روابط ما با روســيه همگرا بود، اما در شرايط فعلي وقتي مسائل 
مرتبط با برجام، موضوعات منطقه اي يا تحوالت لغو تحريم تسليحاتي ايران را مي بينيم، موضع 
روسيه كامال نزديك به موضع ايران است. در همين چارچوب يكي ديگر از مصاديق اين است كه 
روسيه درحالي كه با 6قطعنامه ضد ايراني و تحريمي در شوراي امنيت تا قبل از سال ۱3۹2 نهايتا 
همراهي كرده بود، در سال هاي اخير نه تنها مقابل اقدامات احتمالي تحريمي ايستاد، بلكه قطعنامه 
ضد ايراني درباره يمن را نيز وتو كرد كه يك اقدام تاريخي در روابط 2كشور بود. يك جنبه ديگر 
راهبردي اين روابط امضاي همه اسناد ضروري و مورد نياز در روابط 2كشور بود؛ اسنادي كه بعضا 
سال ها روي ميز مانده بود. شكل گيري ديالوگ ها و نهادسازي ازجمله مختصات ديگر روابط در 
سال هاي اخير بوده است. هر بخشي را نگاه كنيد، يك نهاد يا ديالوگي شكل گرفت كه همكاري 
در آن حوزه را ارتقا داد. گفت وگوهاي دو، سه و چند جانبه با روسيه و با حضور ساير كشورها در 

سطح روساي جمهور، وزراي خارجه و دفاع و دبيران شوراي عالي امنيت ملي جريان پيدا كرد.

در حوزه دفاعي اس- 300 تحويل شد با وجود فشار كشورهاي ثالث كه معني ويژه خود را دارد.
گسترش همكاري ها محدود به حوزه هاي سياسي و بين المللي نبوده است بلكه در حوزه دانشگاهي 
و فرهنگي و ديپلماسي عمومي نيز همكاري ها افزايش يافت، در حوزه گردشگري و رواديد اقدامات 
مهمي انجام شد، در حوزه اقتصادي كه سخت ترين بخش روابط ما با روسيه است، به اين خاطر كه 
2كشور هر دو صادركننده انرژي هستند و اقتصاد مشابه دارند، اتفاقاتي افتاد كه براي نخستين بار 
رخ داده است. بنيادهاي قوي براي همكاري هاي اقتصادي 2كشور گذاشته شده است كه اگر فرصت 
شود، به آنها خواهيم پرداخت؛ هر چند جاي بحث فراوان جداگانه اي است. يكي از شاخص هاي 
ديگر سطح گفت وگوي رسمي بين مقامات 2كشور اســت كه به شكل قابل توجهي ارتقا يافت. 
رايزني پيوسته ميان 2كشور در دوره اخير به سطح روساي جمهور رسيد، سفرهايي كه به سختي 
انجام مي شد، به راحتي شكل گرفت. در طول روابط ما با روسيه كه بيش از 400سال بوده، يك بار 
سفر رسمي رئيس جمهور روسيه به ايران را داشتيم اما در اين چند سال 3بار سفر آقاي پوتين 
را داشتيم و آقاي روحاني 5بار به روسيه سفر داشتند. آقاي ظريف كه باالي 20بار به روسيه سفر 
كردند و توجه ويژه اي به گسترش اين روابط نشان دادند. عالوه بر اين سفر متعدد وزيران دفاع، 
دبيران شوراي امنيت و بيشتر وزرا و مقامات ديگر هم ازجمله وزراي مسئول كميسيون مشترك 
اقتصادي را شاهد بوديم. 3ديدار رئيس جمهور روسيه با رهبر معظم انقالب در سال هاي اخير از 
محتواي عميق، تعيين كننده و راهبردي جدي برخوردار بود. سفرهاي مشاور بين الملل رهبري 
و ديدارهاي سه گانه با رئيس جمهور روسيه از اهميت بسياري برخوردار بود. در مسائل منطقه اي 
كريدور شمال جنوب از نو احيا شد و نشست سه جانبه سران 2 نوبت برگزار شد و ايران به اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا پيوست كه ظرفيت بسيار مهمي است و بايد مورد توجه دستگاه هاي داخلي قرار 
گيرد. همچنين در روابط ايران و روسيه هميشه نقش منفي عامل سوم وجود داشت اما در دوره اخير 
نقش عامل سوم به صورت جدي كاهش يافت. يكي از اتفاقات تاريخي كه جاي بحث و پردازش از 
سوي صاحب نظران و پژوهشگران دارد، همين كاهش تأثير منفي كشورهاي ثالث در روابط ايران و 
روسيه در اين دوره اخير است. متأسفانه در طول ساليان و دهه هاي متمادي تأثير منفي عامل سوم 
در روابط بسيار باال بوده است. در ساليان اخير روابط ايران و روسيه به تمام معني گسترش يافت و 

اين واقعيت توجه ناظران و پژوهشگران بين المللي را نيز جلب كرده است.

ث
مك

همكاري ايران با پيمان هايي مثل شانگهاي افزايش 
يابد. ايران سال هاست عضو ناظر اين سازمان است 
و در سطح مناسب در اجالس هاي آن شركت كرده 
است. بحث عضويت دائم ايران مطرح است،  يك 
زمان مانعي وجود داشــت كه در منشور سازمان 
قيد شده بود كشورهاي تحت تحريم سازمان ملل 
نمي توانند عضو اين پيمان باشند اما با قطعنامه 
2231 اين امكان فراهم شد.  روسيه بارها شفاف 
اعالم كرده مايل به پيوستن كامل ايران است اما به 

داليل مختلف اين اتفاق رخ نداده است.
تاجيكستان مانع است؟ 

مدتي گفته مي شــد مخالفت تاجيكستان مانع 
اصلي اســت اما اخيرا مشــكالت روابــط ايران 
و تاجيكستان حل شــده و به نظر مي رسد روند 
بهتري دنبال خواهد شــد. شــانگهاي دو طرفه 
است؛ همانطور كه براي ايران مهم است، براي 
اعضاي شانگهاي هم ظرفيت هاي ايران مهم 
است. به نظرم عضويت كامل ايران با اينكه 
مهم اســت اما مهم تر از آن كار فشرده 
ايران با اين سازمان و ساير سازمان هاي 
منطقه اي است. در زمينه عضويت كامل 
ايران از برخي كشورهاي بزرگ حاضر در اين 
سازمان كه مالحظه روابطشان با غرب را تا به حال 
كرده اند، انتظار همراهي و مساعدت بيشتري در 
اين زمينه مي رود. اينكه در عموم اسناد باال دستي 
مربوط به سياســت خارجي كشور منطقه گرايي 
مورد تأكيد قرار گرفته، ظرفيت بســياري براي 
همكاري هاي منطقه اي دو جانبــه و چند جانبه 

ايجاد مي كند.
اخطار هاي اف اي تي اف در آخرين 
نشست افزايش يافت. با توجه به اينكه روسيه 
يك عضو مؤثر اســت، چرا مانع بازگشــت 

هشدارهاي اف اي تي اف نشد؟
براساس ارزيابي بانك مركزي ايران و بخش هاي 
اقتصادي كشور ايران اكنون يكي از بهترين روابط 
بانكي را با روسيه دارد و در اين سال ها بسياري از 
گره هايي كه در روابط بانكي بود، باز شد. البته به 
اين معنا نيســت كه روابط بانكي ما ايده آل است 
بلكه در مقايسه با ديگر كشورها روابط خوبي است. 
يك نمونه كره جنوبي اســت كه پول خود ما آنجا 
بلوكه است و نمي دهند. در بسياري از كشورهاي 
ديگر نيز وضعيت مشابهي دارند و عمال كار بانكي 
با ما نمي كنند. در عين حال براي حفظ اين روابط 
بانكي يكي از مسائل روس ها بحث اف اي تي اف بوده 
است. در مذاكرات مختلف يادآوري مي كردند كه 
اف اي تي اف مي تواند موانع جدي ايجاد كند. موضع 
چين و روســيه در بحث اف اي تي اف مشابه بوده 
است؛ هم به دليل مشكالتي كه در روابط دوجانبه 
ايجاد مي كند، هم به دليل مشكالتي كه براي دفاع 

از ايران در بخش  هاي بين المللي ايجاد مي كند.
ارزيابــي شــما از وضعيت فعلي 
برجام چيست، به نظر شــما به سمت پايان 
برجام مي رويم، اروپايي ها اقدامي براي تامين 

نيازهاي ايران نكرده اند.
ايران با حضور در مذاكرات و امضاي برجام آمادگي 
خود را براي حل وفصل مسائل نشان داد اما خروج 
آمريكا از برجام اتفاقي بود كه آسيب جدي به اين 
روند زد. آمريكا برخالف همه تعهدات بين المللي 
از آن خارج شد، اگر هر كشوري تعهدي امضا كند 
و رئيس جمهور بعدي بخواهد تغيير دهد، سنگ 
روي سنگ بند نمي شــود. اروپا هم در اين ماجرا 
بي عملي خاصي نشان داد، اينستكس به شكلي 
كه گفته مي شــد پيش نرفــت، ماه هاي پيش رو 
ماه هاي حساسي براي سياســت خارجي است. 
كشور سعي كرده در كنار برجام توانمندي خود را 
افزايش بدهد و ابزارهاي خود را در منطقه تقويت 
كند اما فشــار هايي هم كه در ماه هاي آينده در 
برنامه است، موضوعات منحصر به برجام نيست، 
بلكه خواسته هاي متعددي است. به همين دليل 
ماه هاي پيش رو حساس است كه با وحدت ملي، 
تعامل با ساير كشورها و تحركات بين المللي بايد 
آن را پشت سر بگذاريم. هم بحث تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران مطرح است كه البته به شكلي كه 
دولت آمريكا با نقض قواعد   بين المللي و با وقاحت 
كامل به دنبال آن است به سرانجام نمي رسد، اما 
روش هايي براي جايگزيني آن دارند كه نشــان 
مي دهد مي خواهند تير خالص را به برجام بزنند. 
يا در بحث يمن و آژانس هم شاهد تحركات آنان 
بوده ايم كه منجر به قطعنامه آژانس شد و نشان 
داد اين نهاد نيز تحت تأثير البي هاي سياسي است.
روش هاي جايگزين به نظر شما چه 

خواهد بود؟
همزمان 3 پرونده را دارند پيش مي برند؛ تمديد 
تحريم تسليحات، پرونده هســته اي در آژانس و 

پرونده  ادعايي مرتبط با يمن.
فكر مي كنيد سرنوشت انتخابات 

آمريكا چه شود؟
االن پيش بيني كردن دشــوار است، انتخابات در 
آمريكا يك رقابت دوطرفه و نزديك به هم است و 
متغير هاي زيادي در اين موضوع دخيل است كه 
برخي از آنها تغيير مي كند. يكي از مزيت هايي كه 
ترامپ داشت، ثبات اقتصادي و رشد شاخص هاي 
اقتصادي مثل كاهش بيكاري و افزايش درآمد ها و 
بورس وال استريت بود اما همه اينها به هم ريخته 
اســت. در كنار آن كرونا بي كفايتي دولت آمريكا 
در مديريــت بحران را نمايــش داد. قتل فلويد و 
اعتراضات به آن هم بحــران حكمراني را در اين 

كشور نمايان كرد. 
در عين حال 2 شــاخص ديگر وجود دارد؛ يكي 
اينكه حدود 5مــاه زمان مانده و ممكن اســت 
شاخص هاي اقتصادي تغيير كند و موضوع ديگر 
اين اســت كه ترامپ پايگاه اجتماعي خاص خود 
را دارد و ســعي مي كند جامعه را دو قطبي كند. 
شــرايط، براي ترامپ مناسب نيســت اما اينكه 
دموكرات ها چقدر بتوانند پايگاه هاي اجتماعي را 

بسيج كنند، تأثير گذار و تعيين كننده است.

پيش بيني رئيس جمهور از حضور بلندمدت كرونا در كشور

 سال تحصيلي مدارس
از ۱5شهريور ماه آغاز مي شود

رئيس جمهور در جلسه روز شنبه ستاد ملي مبارزه با كرونا از تداوم حضور 
بلندمدت ويروس كرونا در كشور سخن گفت و مردم را به استمرار مراقبت ها دولت

دعوت كرد. او در عين حال از كاهش محدوديت ها در مقابله با اين ويروس و 
بازگشايي زودهنگام مدارس و دانشــگاه ها در سال تحصيلي جديد نيز خبر داد. براساس 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني با تأكيد بر اينكه در روند مبارزه 
با بيماري كرونا، فعاليت آري اما تجمع و ترددهاي غيرضروري نه، از همه مردم ايران خواست 
به خاطر ايران عزيز و پاسداري از دستاوردهاي مبارزه با كرونا، با شكيبايي، به استقامت و 

استمرار مبارزه ادامه دهند و نگران و مضطرب نباشند.
رئيس جمهور با بيان اينكه براســاس آنچه دانشــمندان و متخصصان بهداشت و درمان 
اعالم كرده اند نمي توان زمان خاصي را براي پايان اين بيماري پيش بيني كرد، گفت: رفتار 
اين ويروس در حال تغيير اســت و رفتار ثابتي ندارد و براساس نظر محققان اين ويروس 
خودبه خود از بين نخواهد رفت، بنابراين ما بايد خــود را براي يك مقابله بلندمدت آماده 
كنيم.  رئيس جمهور با تأكيد بر ضرورت توجه به موضوع فاصله گذاري و دوري از تجمعات 
غيرضرور، گفت: رعايت بهداشت فردي و استفاده از ماسك مي تواند نقش بسيار اساسي 
در قطع زنجيره شيوع داشته باشد و يكي از مباحثي كه داشتيم اين بود كه طرح استفاده 
اجباري از ماسك در نقاط مورد نظر تهيه و پس از بررسي در جلسات آينده براي تصويب 

ارائه شود.

بازگشايي زودهنگام مدارس و دانشگاه ها
روحاني درباره شرايط بازگشايي مدارس و دانشگاه ها طبق مصوبه ستاد در سال جديد نيز 
گفت: براساس تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا، سال تحصيلي دانشگاه ها از 17شهريور 99، 
در 2بخش فضاي مجازي و حقيقي آغاز خواهد شد.كالس خلوت و خوابگاه خلوت به عنوان 
يك اصل در بازگشايي دانشگاه ها مطرح است كه براين اساس بايد به دانشجويان اجازه داده 
شود تا بتوانند در دانشگاه محل زندگي خود، دروس را بگذرانند.همچنين سال تحصيلي 
مدارس و آموزش و پرورش نيز از 15شــهريور آغاز مي شود كه البته به آموزش و پرورش 
اجازه داده شده به تناسب استان، منطقه و نياز خود و اينكه دانش آموزان به صورت يك روز 
در ميان در مدارس حاضر شوند، از ابتداي شهريور فعاليت آموزشي مدارس را در دو نوبت 

بازگشايي كرده و تعطيلي پنجشنبه ها نيز در اين راستا حذف خواهد شد.

ايران در انتظار توضيحات روماني
مرگ قاضي متهم در پرونده ارتشاي اكبر طبري، معاون اجرايي سابق قوه 

قضاييه در ابهام به سر مي برد. جنازه قاضي غالمرضا منصوري كه به دريافت قضايي
500هزار يورو رشــوه در پرونده اكبر طبري متهم بــود، عصر روز جمعه 
30خرداد در البي هتلي در بخارست روماني پيدا شد. خبرگزاري فارس در گزارشي با اشاره 
به بازداشت منصوري از سوي اينترپل روماني نوشت: »اينترپل روماني به وي اعالم مي كند 
كه تا زماني كه درخواست رسمي و مدارك، از قوه قضاييه ايران دريافت شود، تحت الحفظ 

خواهد بود و بازداشت را براي يك ماه ديگر تمديد مي كند.« 
علي باقري، معاون امور بين الملل و حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به فرايند پيگيري استرداد 
غالمرضا منصوري گفته: »پيرو پيگيري پليس اينترپل ايران، پليس روماني وي را تحت 
تعقيب قرار داد و براساس دستور قاضي رومانيايي متهم را به مدت يك ماه تحت نظر قرار 
دادند تا اقدامات و تشريفات حقوقي و قضايي براي اســترداد صورت بپذيرد. قرار بود اين 
مسير استرداد انجام شــود كه روز جمعه خبر فوت وي منتشر شد. اكنون، دولت روماني 
بايد پاسخگو باشد كه چرا در زماني كه منصوري تحت الحفظ بوده، نسبت به حفاظت از او 
اقدامات الزم را به عمل نياورده است.« عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه نيز 
لحظاتي پس از انتشار خبر فوت قاضي منصوري، ضمن تأييد خبر درگذشت او گفته بود: 
»منتظر دريافت گزارش رسمي علت اين حادثه هستيم و از مقامات رومانيايي درخواست 

داريم علت دقيق حادثه را رسما به ما اعالم كنند.«

قرار محاكمه در روماني
وكيل غالمرضا منصوري اما درباره آخرين روزها و ساعات زندگي موكلش به حضور يك و 
نيم روزه منصوري در سفارت ايران اشاره كرده و به ايلنا گفته: »قاضي منصوري چهارشنبه 
هفته گذشته خودش را به سفارت معرفي كرد و بعد از آقاي سفير اجازه گرفتند و 2 شب 
هم در سفارت حضور داشتند، يعني از عصر چهارشنبه تا پنجشنبه شب در سفارت حضور 
داشتند و پنجشنبه شب به دليل حال نامساعد به بيمارستان منتقل شدند و به محض اينكه 
به بيمارستان رسيدند، توسط پليس روماني دستگير شدند. روز جمعه هفته گذشته ما با 
ايشان مكرراً در ارتباط بوديم، نزديك بعدازظهر به من اعالم كردند كه فعال من را آزاد كردند 
و پس از مالقات با يكي از مراجع قضايي روماني، مشخص شد تا 2ماه ديگر آزاد هستم تا 
دادگاهي در روماني تشكيل شود. به گفته اين وكيل »چون روماني و ايران قرارداد استرداد 
مجرمان را ندارند، روماني از ايران مدارك استرداد اين متهم را درخواست كرده بود. به نوعي 
اين متهم به صورت مشروط آزاد شده بود كه تعيين تكليف شود و از روماني خارج نشود كه 
متأسفانه در جريان نيستيم كه جمعه چه اتفاقي افتاد و ما خودمان نيز خبر را از شبكه هاي 

اجتماعي متوجه شديم.«

منصوري قصد بازگشت داشت
اميرحسين نجف پورثاني، وكيل پرونده با اشــاره به ضرورت تحقيقات كافي درباره نحوه 
فوت غالمرضا منصوري تأكيد كرده: »با توجه به اينكه قاضي منصوري در هتل مســتقر 
بوده، طبيعتا اين هتل دوربين داشته و اين جزئيات قابل پيگيري است؛ چون چيزي كه ما و 
خانواده ايشان كامال معتقديم اين است كه وي آدمي نبود كه قصد خودكشي داشته باشد. 
آخرين تماسي كه بنده با منصوري داشتم، سه شنبه هفته گذشته بود كه طي آن تماس نيز 
تأكيد داشت كه قصد بازگشت به كشور را دارد و گفت: مي خواهم از خودم در كشور خودم 
دفاع كنم و حرف هاي بسياري براي گفتن دارم. او درخصوص بيماري منصوري هم گفت: 
بيماري وي سرطان و شايد هموروئيد بود كه جزئيات آن را نمي دانم و زماني كه وي قصد 

بازگشت زميني به ايران را داشت، بيماري او تشديد شد و به روماني بازگشت.
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 تهران اين شهر هزار رنگ، هزار 
چهره، هزار تو، پيچ در پيچ، شهر گزارش

روزهاي تلخ و شيرين، شهري كه 
گاهي آن را به چنارهايش مي شناسند؛ گاهي به 
روايت هاي شــاه قاجارش يا قصه هاي رمضان 
يخي، هرازگاهي داستان پاچنار و چه روايت هاي 
شيرين و دوري... بايد پاي درددل های مردمان 
عادي شهر، در دل كوچه و پس كوچه ها نشسته 
باشــيد تا تهران را از زاويــه حكايتش ها لمس 
كنيد. درست مثل قصه هايي كه شهروندان به 
نخستين جشنواره حكايت تهران ارسال كردند؛ 
جشنواره اي كه از شــهريور سال گذشته كليد 

خورد و 14تير ماه اختتاميه آن برگزار مي شود.
بايد در تهران به دنيا آمده باشــيد تــا بدانيد 
تهران شــهر خاطره ها و روايت هايي است كه 
گاهي مي تواند ساعت ها شــما را پاي درددل 
مردمان قديمش بنشــاند و گپي و چاي و حبه 
قندي و... جرقه برگزاري جشنواره اي براي اين 

حكايت هــا و روايت هاي مردمــي اززماني زده 
شد كه شــوراياري ها به اين كار همت كردند؛ 
مديران شهري كه نمايندگان 354محله تهران 
هستند. ستاد شــوراياري ها با همكاري مركز 
روابط عمومــي و معاونــت اجتماعي فرهنگي 
شهرداري تهران، شــهريور سال قبل نخستين 
دوره جشنواره »حكايت تهران« را كليد زدند و 
زمستان كارهايش جدي تر شد. قرار بود در اين 
جشنواره مردم حكايت ها و روايت هاي خود را 
از تهران در قالب خاطر ات مكتوب، عكس، فيلم 
و نشان محله و... به ستاد جشنواره ارسال كنند 
و در ارديبهشت ماه ســال 99 آثار ارسال شده 
ارزيابي شــوند و به آثار منتخب جوايزي اهدا 
شود كه به دليل شيوع ويروس كرونا، جشنواره 
به تعويق افتاد. اكنون جشــنواره در هفته سوم 

تيرماه برگزار خواهد شد.
برگزاري جشــنواره به حفظ و هويت بخشــي 
تهران كمــك خواهد كــرد و تاريخ شــفاهي 
 تهــران را بــه تصويــر خواهد كشــيد. احمد 
مســجد جامعــي رئيــس ســتاد هماهنگي 
شوراياري ها درباره اهميت جشنواره »حكايت 

تهران« گفت: جشــنواره حكايت تهران بايد با 
محوريت شــوراياري ها به نتيجه برسد و قرار 
نيست از ساير مراتب به گونه اي در اين جشنواره 
استفاده شود كه نقش شــوراياران در حاشيه 
قرار گيرد.  او افزود: ســاختار شوراياري ها بايد 
به كمــك برگزاري جشــنواره بيايــد. در اين 
صورت جشنواره عمق بيشــتري پيدا خواهد 
كرد. مســجدجامعي گفت: »ذكــر خاطرات 
شــهروندان تهران موجب نوعي هويت بخشي 
به محالت مي شود. ذكر خاطره ها حتي موجب 
مي شود افراد ثروتمند به محالت گذشته خود 
بازگردند و براي پيشــرفت محله قديمي خود 
پيشگام شوند.« سيدآرش حســيني ميالني، 
نايب رئيس ستاد هماهنگي شــوراياري ها در 
ارتباط با لزوم دائمي شدن اين جشنواره اظهار 
داشت: جشنواره حكايت تهران بايد به ساختاري 
در دل شــوراياري ها درآيد تا خروجي دائمي 
و مطلوبــي در طول زمان هــاي مختلف از اين 
جشنواره وجود داشته باشد. او جشنواره حكايت 
تهران را در راســتاي تثبيــت هويت محله اي 
برشــمرد و تصريح كــرد: جشــنواره حكايت 
تهران كار فراگيري اســت كه نيازمند فعاليت 
ارتباطي گســترده اي صرف نظر از ديدگاه هاي 
مختلف اســت. اين جشــنواره مي تواند موتور 
محركه اي براي گفت وگــو درخصوص هويت 
محالت باشد. اين عضو شوراي شهر ادامه داد: 
جشــنواره حكايت تهران گامــي براي حفظ و 
ثبت ميراث محله اي و جلوگيــري از نابودي و 
 از بين رفتن هويت محله اي تهران است. احمد

 مســجد جامعــي نيــز در ايــن رابطــه 
گفت:»شــهروندان به علــت عالقــه اي كه به 

محل زندگي خود دارند نســبت به آن عرق و 
اهليت پيدا مي كنند؛ به اين معنا كه جلد محله 
شــده و تعصب خاصي به محله پيدا مي كنند. 
خوشبختانه امروز سوژه فيلم ها نيز به محالت 

و بازگشــت مردم به محالت تغيير ميسر داده؛ 
اين موارد، فرهنگي به نــام فرهنگ محالت را 

ايجاد مي كند.«
 مسجدجامعي اين مورد را وجه گمشده زندگي 

شــهري مي داند. به گفته اوتهــران قصه ها و 
غصه هاي فراواني دارد كه بســيار شيرين است 
و زندگي مردم تهران در دهه هــاي مختلف با 

همين تلخي و شيريني ها همراه است.

احمد مسجدجامعی: ذكر خاطرات شهروندی، به محله ها هويت می بخشد

در پی برگزاری نخستين جشنواره حكايت تهران صورت گرفت

800 حكايت از تهران

اين مركــز مستندســازي، يك 
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قابل استفاده براي عموم و همچنين يك كتابفروشي 

دارد.
مــوزه معماري تهــران مي توانــد در كنــار برپايي 
نمايشگاه ها، جلســات و كنفرانس ها، محل برگزاري 
يك نمايشگاه دائمي از تهران به عنوان شهري در حال 
رشد هم باشد. در بخش نمايشگاهي چنين موزه اي، 

مي توان تاريخ توسعه شــهر تهران را از طريق اسناد، 
عكس ها، نقشــه ها، پالن ها، فيلم هــا و مولتي مديا 
به نمايش گذاشــت؛ مثال نقشــه ها و تصاوير تعاملي 
بزرگ كه دگرگوني آينده شــهر تهــران را به تصوير 

بكشد.

همزمــان بــا همه گيري 
جهاني ويروس كرونا، مجمع 
شهرداران آسيايي اقداماتي 
براي افزايش سطح همكاري بين اعضا و همينطور ارتباط 
با ساير ســازمان هاي بين المللي انجام داد. شركت در 
نشست هاي مجازي تبادل ديدگاه ها، به اشتراك گذاري 
تجربيات شهرهاي آسيايي در چارچوب شبكه همكاري 
كالنشــهرها و برنامه اسكان بشر ســازمان ملل متحد 
و همينطور جلــب كمك هاي بهداشــتي براي برخي 
شهرهاي ايراني، بخشي از اين اقدامات بود ولي انتشار 
بيماري كرونا و ابتال به آن همچنان يكي از مشــكالت 
بزرگ شهر هاست.اكنون كه بخشي از محدوديت هاي 
مرتبط با كرونا كاهش پيدا كرده است اما خطر افزايش 
مجدد بيماري همچنان وجود دارد، هفتمين نشســت 
هيأت اجرايي مجمع شهرداران آسيايي دوم تير به صورت 
مجازي و به رياست پيروز حناچي، شهردار تهران برگزار 
خواهد شد.دبير كل مجمع شهرداران آسيايي در اين باره 
مي گويد: »رويداد روز دوشنبه شامل 2بخش خواهد بود. 
در بخش اول، شهرداران و مديران شهري، صاحب نظران 
و نمايندگان ســازمان هاي بين المللي، نشســتي را با 
موضوع اقتصاد و سالمت شــهري در دوران پساكرونا، 
با هدف تبادل تجارب و رويكردهاي مربوط به مديريت 
و كنترل ابعــاد اجتماعي و اقتصادي بحــران كرونا در 

سطح شهرها برگزار مي كنند. پيشنهادها و راهكارهاي 
اصولي و مناسب براي مديريت همزمان و ايجاد تعادل 
و توازن ميان 2چالش كليدي اين بحران يعني سالمت 
شهروندان و كسب و كارها و اقتصاد شهري نيز در همين 
بخش بررسي مي شود.« گشتاسب مظفري مي افزايد: 
»در بخش دوم نيز كه به نشســت رسمي اداري هيأت 
اجرايي اين مجمع اختصــاص دارد، موضوعاتي مانند 
بررســي گزارش عملكرد، برنامه راهبردي، برنامه هاي 
عملياتي، بودجه، عضويت ها و ديگر موضوعات سازماني 

مطرح مي شود.«

تجميع به جاي انباشت تجربه
مديرعامل شركت شهر سالم شــهرداري تهران درباره 

ملك 4هزارمتري موسوم 
به جماران كه از روز جمعه شهر

حرف وحديث هاي زيادي 
درباره آن مطرح شــد، بعد از سركشي 
سرزده 2 عضو شوراي شهر تهران ابعاد 

تازه اي به خود گرفت. 
اينطور كه پيداســت، قرار اســت  اين 
موضوع در جلســه هم انديشــي صبح 
امروز)يكشــنبه( اعضاي شوراي شــهر 
و شــهرداري تهــران مطــرح و پــس 
از جمع بندي هــاي الزم دربــاره آن 

اطالع رساني شود.
ساخت و ســاز و تخلف در اين ملك كه 
متعلق به نهاد رياســت جمهوري است، 
براي نخســتين بار در اســفند ماه98 با 
ادعاي يكي از كاربران توييتري رسانه اي 
شــد و با اعتراض ســاكنان محله ادامه 
پيدا كرد. اين كاربر كــه گويا خبرنگار 
است، در حساب شخصي اش ادعا كرد كه 
رئيس جمهوري در حال انتقال خانه خود 
به جماران اســت.موضوعي كه البته با 
واكنش نهاد رياست جمهوري مواجه شد. 
اين نهاد در توضيحاتــش مالكيت اين 
ملك را غيرشخصي عنوان و بحث انتقال 
خانه رئيس جمهور به جماران را از اساس 
تكذيب كرد. با وجود اين، در واپســين 

روزهاي هفته گذشته بحث ملك موسوم 
به جماران بيش از هر زمان ديگري سر 

زبان هــا افتاد، به نحوي كه شــهرداري 
منطقه يك را ناگزير به تخريب بخشي از 

اين ملك كرد و حكم تخريب نيم طبقه 
غيرقانوني اين ســاختمان را اجراييات 
شــهرداري منطقه يك در روز جمعه به 

اجرا درآورد.

ماجرا از چه قرار است؟
گزارش هاي متعدد مردمي و همچنين 
اعتراض ســاكنان محل به تخلفاتي كه 
برخی رسانه ها به آنها دامن زدند، محمد 
ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي 
و معماري شوراي شــهر تهران را بر آن 
داشت تا از اين ملك بازديد به عمل آورد. 
در اين بازديد مشخص شد در زمين نهاد 
رياست جمهوري، ســاختماني 4طبقه 
كه به نظر مي رسد خارج از ضوابط طرح 
تفصيلي اســت، بدون اخــذ پروانه در 
حال ساخت است. پس از پيگيري هاي 
ساالري، شهرداري در همان روز نسبت 
به صــدور پروانه شهرســازي براي اين 
ملك اقدام مي كند امــا ماجرا به همين 
جا ختم نمي شــود و ناگهان روز جمعه 
گزارش هاي جديد مبني بر اقدام براي 
ســاخت يك نيم طبقه اضافه روي اين 
ملك ارائه مي شود كه رئيس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
را بار ديگر به محل مي كشــاند. نهايتا با 
نظارت محمد ساالري و محمد عليخاني 
2عضو شوراي شهر تهران، طبقه اي كه 

اضافه شده بود تخريب شد.

حكايتهايتهرانادامهمييابد

مهرشــاد كاظمــي، رئيس ســتاد 
گردشگري شهرداري تهران 

تهران شهري است كه داراي هويت 
تاريخــي و فرهنگي بســيار غني 
است. اين شهر تاريخ 500تا 600ساله 
را همراه دارد. بســياري از خاطرات 
و داســتان هاي تهران از قديم االيام 
سينه به سينه نقل شده تا به دوران 
معاصر رسيده است. اين داستان ها 
در دل پيشكسوت ها و اهالي قديمي 
محالت تهران اســت كه ما به دنبال 
آنها هستيم. داســتان هاي تهران، 
حكايت هايي هستند كه در ذهن مردم 
باقي مانده و در كوچه  پس كوچه هاي 
تهران شكل گرفته اند. در جشنواره 
سعي شده اســت كه اين خاطرات 
جمع آوري شــوند. افرادي كه اين 
روايت ها را نقل مي كنند نياز به سواد 
باال ندارند و حرف هاي آنها مي تواند 
يادداشت يا ضبط شود و بعد به رشته 
تحرير در آيد. هر چند در جشنواره 
محققان، خبرنگاران و افراد مطلع نيز 
شركت خواهند كرد اما شوراياري ها 
در اين جشنواره مسئوليت اصلي را 
بر عهده دارند. آنها اهالي فرهنگ را 
مي شناسند. بنابراين اصل كار را روي 
شوراياري ها گذاشتيم و شهرداري هم 
از اين جشنواره حمايت كرده است. 
درست است كه جشنواره آثار برتر 
دارد، ولي همه 800آثار ارسال شده 
در سامانه ستاد گردشگري بارگذاري 
خواهد شــد و هيچ كدام از آثار كنار 
گذاشته نمي شــوند؛ چون اين آثار 
تاريخ شفاهي شــهر تهران هستند. 
نكته اصلي جشــنواره اين است كه 
قرار است جشنواره ادامه پيدا كند و 

هر سال چندين بار تكرار شود.

هم انديشي شورا درباره ملك جمارانگفتمان شهرهاي آسيايي براي پساكرونا 
 هفتمين نشست هيأت اجرايي مجمع شهرداران آسيايي، فردا به رياست حناچي، شهردار تهران

ملك 4هزار مترمربعي موسوم به جماران شخصي نيست و متعلق به نهاد رياست جمهوري استو با موضوع سالمت و اقتصاد شهري در دوران پساكرونا برگزار مي شود

اهميت انتقال تجربه مقابله با كرونا مي گويد: »كرونا يك 
موضوع جديد در حوزه پزشكي و سالمت است و اكنون 
ديگر با »انباشــت« تجارب روبه رو نيستيم بلكه بايد از 

»تجميع« تجارب استفاده كنيم.
 تجميع تجارب به اين شكل اســت كه تمام كشور ها و 
شهر هايي كه با مشــكل كرونا روبه رو هستند يافته ها و 
مستند هاي خود را با يكديگر در ميان مي گذارند تا همه 
از آن نفع ببرند. ارتباط مديران شهري در ساختار هايي 
مانند »مجمع شهرداران آسيايي« با توجه به اينكه اين 
بيماري از كشور چين آغاز شده است يكي از روش هاي 

تجميع تجربه است. 
هنوز دستورالعمل جهاني در همه حوزه ها تدوين نشده 
است، تنها بعضي اصول اوليه و استاندارد ها مشخص شده 
و ميزان موفقيت هر كشــور هم به رعايت همان اصول 

بستگي داشته است.«
حميد چوبينه اظهار مي كند: »ما در ماه هاي گذشــته 
با ارتباط با مديران شــهر هاي ديگــر جهان به نتايجي 
رســيديم كه در مهار كرونا مؤثر بود. درست است كه 
بعضي از پزشكان عمليات درماني را براي برخي بيماران 
اجرا كرده اند و نتيجــه آن را به صورت مقاالت علمي به 
جامعه علمــي اعالم مي كنند و  مراكــز تحقيقاتي هم 
در حال تالش براي يافتن درمان كرونا هســتند اما از 
ارتباط با ديگر شــهر هاي بزرگ جهان متوجه شــديم 
چيزي كه در اين مقطع زماني اهميت دارد يكپارچگي 
در اجراي دستورالعمل هاست. تصميم گيري و مديريت 
در شهر هاي ديگر جهان هم زمانی كه به صورت متمركز 

انجام مي شود مؤثر خواهد بود.«
او مي گويد: »كرونا يك نقطه عطف در تاريخ بشر خواهد 
بود و خيلي از روند هاي كاري و رفتاري را عوض خواهد 
كرد. آنچه اهميت دارد اين است كه در آينده بتوانيم از 
دستاورد هاي اين مدت بهره مند شويم و عواقب موارد 
مشابه را به حداقل برسانيم. تغيير رفت وآمد در شهر و 
حضور در مكان هاي عمومي بخشي از تغييرات زندگي 

شهر ها در جهان خواهد بود.« 

   مجمعي با عضويت 60شهر
مجمع شهرداران آسيايي )Asian Mayors Forum( يك شــبكه غيردولتي و غيرانتفاعي بين المللي است كه با حضور و 
مشاركت تعداد زيادي از شهرداران، مديران شهري، اعضاي انجمن ها و شوراهاي شهري و متخصصان و صاحب نظران حوزه 

برنامه ريزي و مديريت شهري در سال۲008 ميالدي در تهران پايه گذاري شده و مقر دائمي آن در اين شهر مستقر است.
تاكنون بيش از 100شهر از سراسر قاره پهناور آسيا در نشســت ها و همايش هاي بين المللي اين سازمان در شهرهاي تهران، 
استانبول، بانكوك، منامه، هايكو )چين(، قزوين و غازي آنتپ )تركيه( شركت كرده اند و بيش از 60 شهر آسيايي در اين سازمان 
عضويت رسمي دارند. از سال۲018 تا ۲0۲1 رياست دوره اي اين سازمان با فاطمه شاهين، شهردار كالنشهر غازي آنتپ تركيه 

است كه همزمان رياست اتحاديه شهرداري هاي تركيه را نيز بر عهده دارد.
هيأت اجرايي مجمع شهرداران آسيايي متشكل از شهرداران ۲1شهر است كه هر 3سال يك بار انتخاب مي شوند و مسئوليت 

راهبري و پيشبرد تصميمات مجمع عمومي و برنامه هاي سازمان را برعهده دارند.

12 اثر برگزيده مي شود
به گفته مهدي افروزمنش، دبير جشنواره حكايت تهران، تا كنون 800اثر به جشنواره ارسال 
شده است و 5۹0نفر در اين جشنواره شركت كرده اند كه حدود 150نفر آنها شورايار هستند. 
از ميان آثار ارسالي تعداد 60اثر به مرحله نهايي داوري رسيدند كه از بين آنان 1۲اثر به عنوان 
آثار برتر انتخاب مي شوند. گفتني است دومين جشنواره حكايت تهران از مرداد ماه امسال آغاز 
خواهد شد. پس فرصت دوباره اي داريد تا با شركت در دومين جشنواره  حكايت تهران، راوي 

قصه هاي محله خود باشيد. 

ث
مك

ادامه از 
صفحه اول

موزه اي براي فرداي تهران

روايت رئيس كميته شهرسازي شوراي شهر از تخريب بنا
زهرا نژادبهرام، رئيس كميته شهرسازي شوراي شهر 
تهران در تشريح جزئيات تخريب اضافه بناي ملكي 
مربوط به نهاد رياســت جمهوري گفــت: »پيش از 
توضيحات در اين باره بايد به نكته اي اشــاره كنم كه 
از سال ها پيش شاهد اين موضوع بوديم كه برخي از 

نهادها از جانب قدرت به مسائل شــهري نگاه مي كردند و قائل به اين موضوع 
 نبودند كه بايد براي عمليات هاي ساختماني مجوز هاي الزم را دريافت كنند.«
او ادامــه داد: »در موضوع تخلــف صورت گرفته در ملك متعلــق به نهاد 
رياست جمهوري مي توان گفت بررسي موضوع از چند هفته گذشته در دستور 
كار مديريت شهري قرار گرفت و رئيس شوراي شهر تهران نيز بر اخذ مجوزهاي 
الزم جهت فعاليت ساختماني ملك تأكيد كرد كه در نهايت با ورود شهردار تهران 
به موضوع در تاريخ ۲۹خرداد ماه مجوز فعاليت كارگاهي براي پالك مذكور صادر 
شد؛ اما در مجوز ساختماني اضافه طبقه وجود نداشت. بنياد مسكن به عنوان 
سازنده ملك به ساخت نيم طبقه اضافه بنا اقدام مي كند كه به محض اطالع، با 
حضور مديران شهرداري منطقه يك تهران و آقايان ساالري و عليخاني از اعضاي 
 شوراي شهر تهران ستون ساخته شــده براي احداث طبقه تخريب مي شود.«
اين عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر تهران درباره اينكه آيا پالك مذكور رأي 
باغ داشته است يا خير، گفت: »برخالف برخي از مطالب مطرح شده در فضاي 
مجازي بايد به اين نكته تأكيد كنم كه پالك مذكور غيرباغ است و رأي غيرباغ 
دارد.« رئيس كميته شهرسازي شوراي شــهر تهران با تأكيد بر اينكه مالك 
براساس پهنه ساختماني داراي حقوق مكتسبه است، ادامه داد: »نكته ديگري 
 كه بايد به آن توجه كرد اين اســت كه ملك، پيش تر داراي بنا بوده اســت.«
به هر ترتيب، امروز شوراي شهر، بعد از جلسه هم انديشي شورا و شهرداري، به 
پرسش ها و ابهاماتي همچون انطباق طرح با طرح تفصيلي و همچنين تخلفاتي 

كه در فرآيند ساخت اين ملك صورت گرفته، پاسخ مي دهد.

ث
مك

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

مجيد جباري
خبر نگار

نشست نهايي تفاهمنامه 
 رفاه

همــكاري ميــان وزارت اجتماعي
رفــاه  و  كار  تعــاون، 
اجتماعــي، معاونت امــور اجتماعي و 
فرهنگي شــهرداري تهران و ســازمان 
نهضت سوادآموزي درخصوص آموزش و 
توانمندســازي كــودكان بازمانــده از 
تحصيل تحت پوشش مراكز پرتو و مراكز 
مشــابه در وزارت رفاه برگزار شــد. به 
گزارش روابــط عمومــي معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، در 
اين نشســت احمد ميدري، معاون وزير 

كار اظهار داشت: 2 رويكرد كامال متفاوت 
در زمينه كار كودك وجود دارد. ابتدا نص 
صريح قانون در مورد عدم حضور كودكان 
در چهارراه هــا و كار آنهاســت كــه 
كنوانسيون هاي بين المللي اين موضوع را 
تاييد مي كنند و كشــور ما نيــز به آنها 
پيوسته است. رويكرد ديگر جلوگيري از 
پيشروي بيشتر اين كودكان در دام فقر و 
درگيري آنان با انواع آسيب هاســت كه 
توجــه همزمــان بــه هــر 2 رويكرد، 
نتيجه بخش تر خواهد بــود. محمدرضا 
جــوادي يگانه نيز اظهار كــرد: با وجود 

اينكه طبق قراردادهايي كه شهرداري با 
پيمانــكاران پســماند دارد، كار كودك 
ممنوع اســت، اما اين كار توسط برخي 
پيمانكاران صورت مي گرفته اســت. در 
چند روز اخير شــهردار تهران بخشنامه 
منع كار كودكان را صادر كرده و در اين 
بخشنامه از شهرداران مناطق، سازمان 
بازرســي و ديگر بخش هاي شهرداري 
خواسته شده كه نظارت كافي را در اين 
زمينه داشته باشند. همچنين از مردم و 
فعاالن حقوق كودك درخواست پيگيري 
اين جريان و گزارش هرگونه زباله گردي 
كودكان به شــهرداري را داده اســت و 
شهروندان اين اطمينان را داشته باشند. 
شاپور محمدزاده رئيس سازمان نهضت 
سوادآموزي هم افزود: حدود 2ميليون و 

700هزار نفر بيسواد در كشور وجود دارد 
و از اين 2ميليون و 700هزار نفر نزديك 
به 400هزار نفر اتباع خارجي هستند كه 
ســاالنه 10درصد از فعاليت هايمان به 
اتباع خارجي اختصاص دارد و هر ساله 
35هزار نفــر از اتباع خارجــي را تحت 
پوشش آموزش هاي خود داريم كه اينها 
اغلــب بازمانــده از تحصيل هســتند. 
محمــدزاده در پايــان ســخنانش اين 
مشاركت را در راســتاي باسوادي تعداد 
2ميليون و 700هزار نفــر، قدم بزرگي 
دانست و آمادگي همه جانبه اين سازمان 
را جهت همكاري اعالم كرد. در پايان اين 
نشست مقرر شد پس از اصالح چندين 
بند، اين تفاهمنامه بــه امضاي طرفين 

برسد.

 همكاري شهرداري تهران براي 
آموزش كودكان مراكز پرتو 
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نبض بازار

طال و ارز

شــاخص كل بورس تهران ديروز با 41هزار واحد رشــد، معادل 
3.3درصد رشــد كرد و  175هزار ميليارد تومان به ارزش سهام 

شركت هاي حاضر در بورس و فرا بورس اضافه شد. 
به گزارش همشــهري، درشــرايطي كه گمان مي رفت تصويب 
قطعنامه شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي روي بازار 
سهام تأثير منفي داشــته باشد، اما ديروز شــاخص كل بورس 
تهران با قدرت به رشــدش ادامه داد و جمعا با 3.3درصد رشــد 
به يك ميليون و 270هزار واحد رســيد. با اين مقدار رشد، بيش 
از 175هزار ميليارد تومان به ارزش سهام شركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس اضافه شد و ارزش كل بازار سهام ايران به 5 هزار  

و 687ميليارد تومان رسيد.
سهامداران ديروز جمعا 17هزارو 265ميليارد تومان اوراق بهادار 
خريدند كه در مقايســه با معامالت روز چهارشــنبه هفته قبل 
2557ميليارد تومان كاهش نشــان مي داد.  در داد و ستد هاي 
ديروز ســهامداران حقوقي، بخش زيادي از ســهام شركت هاي 
شستا، سرمايه گذاري خوارزمي و ســرمايه گذاري آتيه دماوند را 
خريدند، اما در مقابل بخش زيادي از سهام بانك هاي صادرات و 
تجارت، سايپا و گروه بهمن را به  دليل تشكيل صف هاي سنگين 
خريد و قفل شــدن سهام اين شركت ها به ســهامداران حقيقي 
فروختند تا قفل سهام اين شركت ها باز شــود.اين روزها بخش 
عمده تمركز ســهامداران حقيقي به سمت ســهام شركت هاي 
خودروسازي و بانكداري معطوف است و بخش زيادي از نقدينگي 
در حال ورود به اين 2 صنعت اســت.اين در حالي اســت كه در 
چند هفته قبل، نقدينگي در حال ورود به پااليشگاه ها بود، اما از 
اواخر هفته قبل بخشي از نقدينگي با هدف خريد سهام بانك ها و 
خودروسازان از سهام پااليشگاه ها خارج شد. اين روز ها همچنين 
بخشــي از نقدينگي كه از آن با نام پول هوشمند ياد مي شود در 

حال ورود به صنعت فلزات اساسي است. 
در داد و ستد هاي روز گذشته مانند روال يك ماه گذشته قيمت 
سهام شركت هاي بزرگ از جمله شــركت هاي دولتي رشد كرد 
و شــركت هاي فوالد مباركــه اصفهان، ملي مس، پتروشــيمي 
خليج فارس، سرمايه گذاري تامين اجتماعي و گل گهر، بيشترين 
نقش را در صعود 3.3درصدي شاخص داشتند.ديروز در مجموع 
قيمت سهام 257شــركت در بورس رشــد و 66شركت كاهش 
يافت و قيمت 7شــركت هم تغيير نكرد.در فرابورس نيز قيمت 
سهام 210شركت رشد و 63شركت كاهش يافت و قيمت سهام 

10شركت هم تغيير نكرد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز 
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1,270,602409283,33شاخص كل-واحد
 ارزش معامالت
12,90-2557-17265ميليارد تومان

2,209,96119,6500,90تعداد معامالت
 ارزش بازار

56871753,17هزارميليارد تومان

ارزش »دارا يكم« 2/2 برابر شد

عباس معمارنژاد، معاون وزير اقتصــاد مي گويد: واحدهاي 
نخســتين صندوق واســطه گري مالي )دارا يكــم( از روز 
چهارشــنبه 4تيرماه قابل خريدوفروش مي شود و به زودي 
صندوق دارا دوم مشتمل بر ســهام شركت هاي پااليشي نيز 
در بازار عرضه خواهد شد. به گفته او، فعال ارزش هر واحد از 
صندوق دارا يكم از 10هزار تومــان به 22هزار و 500تومان 
رسيده و ارزش سهام خريداري شده توسط مردم 125درصد 

رشد كرده است.

رشد 3.3درصدي بورس

سهميه بنزين تيرماه شارژ شد

شب گذشته  سهميه سوخت تمام خودروها در كارت سوخت 
آنها شارژ شد. فاطمه كاهي، ســخنگوي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي، ســقف ذخيره بنزين در كارت ســوخت 
خودروهاي شخصي را 540 ليتر، معادل ســهميه 9 ماه آنها 
اعالم كرد و گفت: سهميه سوخت خودروهاي شخصي سواري 
تا 540 ليتر در كارت ذخيره شده و به صورت خودكار به  ماه بعد 
منتقل مي شود؛ اما مازاد 540 ليتر در كارت سوخت افراد شارژ 

نخواهد شد.

بخشودگي جرايم بيمه موتورسيكلت از امروز

مديرعامل صندوق تأمين خســارت هاي بدني كشور اعالم كرد: 
جرايم مربوط به نداشتن بيمه نامه شخص ثالث موتورسيكلت ها و 
ماشين آالت كشاورزي در سراسر كشور از اول تيرماه به مدت سه ماه 
بخشيده مي شود. علي جباري افزود: اين تصميم با هدف افزايش 
ضريب نفوذ بيمه در كشور اتخاذ شــده  و فرصت مناسبي براي 
دارندگان موتورسيكلت و ماشين آالت كشاورزي فاقد بيمه ايجاد 
كرده اســت كه بدون پرداخت جريمه، نسبت به خريد بيمه نامه 

شخص ثالث اقدام كنند.

ارزآوري 4۷ميليون دالري با صادرات انجير

آمارهاي وزارت جهادكشــاورزي نشــان مي دهد در ســال 
گذشــته، 13هزارو600 تن انجير از كشــور صادر شده كه 
معادل 47ميليون دالر ارزآوري داشته است. براساس آخرين 
آمار رسمي، سطح زيركشت انجير در ايران به 59هزار هكتار 
مي رســد كه حدود 40هزار هكتار آن مربــوط به انجير ديم 
اســت و مجموعا از اين اراضي بيش از 104هزار تن محصول 
برداشت مي شود. استان فارس مهم ترين استان توليدكننده 

اين محصول تأمين كننده اصلي انجير صادراتي كشور است.

طرح اجاره داري حرفه اي به عنوان 
يكي از برنامه هاي پنج گانه وزارت راه مسكن

و شهرسازي براي گره گشايي از بازار 
اجاره وارد مرحله جديدي شده و آنگونه كه وزير راه 
و شهرسازي مي گويد قرار است با تخصيص زمين 
دولتي به متقاضيان ساخت مسكن استيجاري و 

ارائه تسهيالت ساخت به آنها جذاب شود.
به گزارش همشهري، در بهار 98كه با سرريز تورم 
بازار مسكن به بازار اجاره، وضعيت اين بازار در حال 
وخيم شــدن بود، وزارت راه و شهرسازي 5برنامه 
براي حل مشكالت بازار اجاره تدوين كرد كه البته 
هيچ گاه جزئيات كامل آن منتشر نشد اما يكي از اين 
برنامه ها طرح اجاره داري حرفه اي و ايجاد مؤسسات 
فعال در اين حوزه بود كه طبق برآورد كارشناسان 
اين وزارتخانه مي توانســت روابط بازار اجاره را تا 
حدودي ســامان بدهد و اهرمي بــراي نظارت بر 
قيمت اجاره در اختيار دولت بگذارد. البته حداقل 
در يك سال گذشته هيچ استقبالي از اين طرح نشد 
درحالي كه تجربه اجراي اين طرح در بسياري از 
كشورها توانسته است به ســاماندهي و نظام مند 

شدن بازار اجاره منجر شود.
حاال محمد اســالمي، وزير راه و شهرســازي در 
گفت وگو با ايرنا از تخصيص زمين دولتي 99ساله و 
تسهيالت به متقاضيان ساخت مسكن استيجاري 
خبر داده اســت كه احتماالً مي تواند پيشنهادي 

جذاب براي سرمايه گذاران اين حوزه باشد و گره 
كار را باز كند؛ هرچند تعزيري بــودن نرخ اجاره 
اين واحدها مي تواند عاملي براي عقب نشــيني 
ســرمايه گذاران از اين طرح باشــد چراكه عماًل 

سودآوري طرح را در ابهام فرومي برد.

چراغ سبز وزير به همه سرمايه گذاران
موضوع ساخت مسكن اســتيجاري به صراحت 
در قانون ســاماندهي و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن مصوب 1387 آمده است اما در سال هاي 
گذشته جامعه ســازندگان و ســرمايه گذاران از 
ساخت مسكن استيجاري استقبال نكردند. حتي 
خبر وزير راه و شهرســازي كه سال گذشته  ارائه 
تسهيالت به سازندگان مســكن اجاره اي را اعالم 
كرده بودكه انبوه ســازان و ســرمايه گذاران براي 
ساخت مســكن استيجاري در كشــور امتيازات 
ويژه اي از دولــت دريافت مي كنند نيز مشــوق 
آنان نشد. از تابستان سال گذشته تاكنون كلنگ 
ساخت هيچ پروژه اي به زمين نخورد. حاال اسالمي 
زواياي بيشتري از اين طرح را بازگو كرده و گفته 
است: وزارت راه و شهرســازي به دنبال عملياتي 
كردن طرح اجاره داري حرفه اي اســت و به همه 
متقاضيان توليد واحد استيجاري اعم از نهادها يا 
اشخاص حقيقي، زمين 99 ساله همراه با تسهيالت 
ساخت مسكن اختصاص مي دهد. به نظر مي رسد با 

چراغ سبز وزارت راه و شهرسازي به نهادها و همه 
اشــخاص حقيقي و حقوقي براي ورود به ساخت 
مسكن اســتيجاري و با توجه به تخصيص زمين 
نسبتاً رايگان دولتي به اين طرح، قابليت استقبال 
قابل توجه از اين طرح وجود دارد مشروط به اينكه 
ابهام هاي موجود در قيمت گذاري مبلغ اجاره اين 
واحدها مشخص شود و چشم انداز توليدكنندگان 

براي دستيابي به سود معقول روشن باشد.

سايه قيمت گذاري مصوب بر اجاره داري حرفه اي
وزيــر راه و شهرســازي درخصــوص تخصيص 
تسهيالت و مزايا به ســاخت مسكن استيجاري 
مي گويد: دولت براي ســاماندهي بــازار اجاره بها 
به دنبــال عملياتي كــردن »طرح اجــاره داري 
حرفه اي« اســت تا بتوانــد در بلندمــدت بازار 
اجاره بها را كنترل كنــد. او با اشــاره به فعاليت 
پررنگ شــركت هاي اجــاره داري حرفــه اي در 
كشــورهاي پيشــرفته، مي افزايد: در بسياري از 
كشورها، شركت هاي بزرگي هستند كه خانه هايي 
استيجاري متعلق به خود را در بازار عرضه مي كنند 
و همچنين شركت هايي هم در بازار حضور دارند 
كه در جايگاه كارگزار، خانه هاي استيجاري مردم 
را با الگويي مشخص به صورت ساالنه يا بلندمدت 
اجاره مي دهند. او با تأكيد بر اينكه دولت با تخصيص 
زمين و تسهيالت درصدد گسترش و اجراي طرح 
اجاره داري حرفه اي اســت، تصريح مي كند: بعد 
از ساخت اين واحدهاي اســتيجاري، ازآنجا كه 
سازندگان از دولت يارانه دريافت كرده اند بايد به 
نرخ هاي مصوب پايبند باشند و خانه ها را با قيمت 
تعيين شده اجاره دهند. اســالمي از قرار گرفتن 
ساخت مسكن اجاره اي در دستور كار وزارت راه و 
شهرسازي خبر مي دهد و مي گويد: در اين راستا به 
شهرداري و انبوه سازان و دستگاه هايي كه شرايط 
ساخت مسكن را دارند پيشنهاد شده راسا وارد اين 
كار شــوند يا اجراي طرح اجاره داري حرفه اي را 
براي دستيابي به مسكن با نرخ عادالنه و مصوب 

توسعه دهند.

اجاره داري حرفه اي با چاشني وام و زمين دولتي
متقاضيان ساخت مسكن استيجاري، زمين دولتي 99ساله و تسهيالت ساخت   دريافت مي كنند

برداشت گيالس و آلبالو از باغات خنداب استان مركزي آغاز شد. تابستان فصل كار   عكس
و تالش كشاورزان است و باغداران شهرستان خنداب اين روزها در حال برداشت خبر

حاصل دســترنج و تالش خود هستند تا با برداشــت ياقوت هاي شيرين از باغات 
شهرستان خنداب هر روز محصول تازه روانه بازار كنند. عكس: بهنام يوسفي/ مهر
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3.3درصد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

گيالس خنداب

بررســي تحوالت بازار خودروي 
تهران از نوســان رو بــه باالي خودرو

قيمت ها حكايت دارد، آن هم در 
شــرايطي كه به گواهي فعاالن بــازار، ركود 

سختي بر معامالت حاكم است.
در روزهــاي پــس از فــروش فوق العــاده 
خودروســازان، ميانگين قيمــت خودروهاي 
داخلي تا 15ميليون تومان افزايش يافته است، 
به گونه اي كه قيمت هر دستگاه سمند ال ايكس 
از 114 به 126ميليون تومان، پژو405 از 111 
به 126ميليون تومان، پژو206 تيپ2 از 118 به 
137ميليون تومان، پژو206 صندوقدار V8 از 
155 به 165ميليون تومان، پژو206 تيپ 5 از 
155 به 168ميليون تومان و پژو پارس از 137 

به 150ميليون تومان افزايش داشته است.
همچنيــن در گــروه ســايپا و در مدت زمان 
يادشده، قيمت هر دســتگاه پرايد111 از 72 
به 80ميليون تومــان، پرايــد 131 از 67 به 
73ميليون تومان، تيبا 2 از 85 به 92ميليون 
تومان، ســاينا از 86 به 92ميليــون تومان و 

كوئيك از 92 بــه 100ميليون تومان افزايش 
يافته است. ســعيد موتمني، رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودروي پايتخت درباره شرايط 
فعلي بازار خودرو به ايرنا مي گويد: اين روزها 
در عمل تقاضايــي براي خريــد و همچنين 
فروشنده اي در بازار نيست، اما آناني كه خودرو 
در اختيار دارند، قيمت هــاي دلخواه خود را 

ارائه مي كنند. به گفته او، نوســانات ارزي نيز 
با اثرگذاري رواني ســبب شــده تا رشد بيش 
از پيش قيمت ها را شــاهد باشــيم. موتمني 
خريدوفروش هاي ايــن روزهاي بــازار را در 
حد صفر عنوان كــرده و اظهار مي كند: برخي 
نمايشــگاه داران در يك ماه اخيــر حتي يك 

قرارداد خودرو ننوشته اند.

گره معامالتي در بازار خودرو؛ رشد قيمت در ركود مطلق

افزايش قيمت ارز در هفته هاي اخير موجب شــده است قيمت 
طال هم روند صعودي به خود بگيرد. اين در حالي است كه قيمت 

جهاني هر اونس طال هم در حال افزايش است. 
در دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا در صرافي هاي 
مجاز به محدوده 18هزارو600تومان رسيد. با اين حال قيمت هر 
دالر در بازار آزاد به مرز 19هزار تومان رسيده است. صرافي هاي 
مجاز ديروز قيمــت دالر را براي فروش به مــردم با 250تومان 
افزايش نســبت بــه روز كاري قبــل 18هزارو600تومان اعالم 
كردند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 18هزارو400تومان 

خريداري مي كنند. 
ديروز همچنين قيمت هر يورو در صرافي هاي مجاز با 250تومان 
افزايش به 20هزارو600تومان رســيد. روند رو به رشــد قيمت 
دالر منجر به رشــد قيمت سكه هم شده اســت به طوري كه در 
دادوستد هاي روز گذشته قيمت هر سكه بهارآزادي با 150هزار 
تومان افزايش معادل 2درصد رشد كرد و به 7ميليون و700هزار 

تومان رسيد. 
قيمت هر ســكه امامي هم با 60هزار تومــان افزايش به قيمت 
7ميليون و840هزار تومان فروخته شــد. رشــد قيمت طال در 
شــرايطي اتفاق افتاده كه قيمت جهاني هر اونــس طال هم در 
بازار هاي جهاني رو به رشد اســت و ديروز قيمت هر اونس طال با 
20دالر افزايش به 1743دالر رسيد. قيمت جهاني طال در حالي 
جهش كرد كه نگراني از موج دوم كرونا و قرنطينه دوباره آمريكا 
سرمايه گذاران را به سوي خريد سرمايه هاي امني نظير طال سوق 

داده است.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت1۷ ديروز 
)ارقام به تومان(

درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع دارايي 
186,0202521,37دالر
206,0202591,27يورو

237,9302110,89پوند انگليس
52,7001082,09درهم امارات

28,180622,25لير تركيه
27,320602,25يوان چين
141,7002361,69دالر كانادا
7840000600000,77سكه امامي

77000001500001,99سكه بهار آزادي
40000001400003,63نيم سكه
2200000800003,77ربع سكه

رشد قيمت طال و ارز

با افزايش شيب صعودي، ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا تا مرز 19هزار تومان پيشروي كرد و بر ارز

نگراني ها دامن زد. آمار ها نشان مي دهد قيمت 
هر دالر آمريكا در 7 ماه گذشته بيش از 70درصد رشد كرده 
است و اكنون در باالترين سطوحي قرار گرفته كه پيش از اين 
در سال1397 در جريان تالطم هاي ارزي تجربه شده بود، با 
اين حال رئيس كل بانك مركزي ديروز تأكيد كرد قيمت دالر 

ظرف هفته هاي آينده به ثبات خواهد رسيد.
به گزارش همشهري، شيب صعودي قيمت دالر بر نگراني هاي 
اقتصادي دامن زده و واكنش منتقدان را بر انگيخته است در 
چنين شرايطي روزبه روز حجم فشارها بر بانك مركزي بيشتر 
مي شود، برهمين اساس بانك مركزي از مدتي پيش تالش 
كرده است تا با آزاد سازي  منابع مسدود شده ايران بر ميزان 
ذخاير ارزي كشور اضافه كند. از يك طرف بانك مركزي در 
تالش اســت منابع ارزي ايران را كه گفته مي شود بين 6 تا 
9ميليارد دالر است در كره جنوبي آزاد كند و ازطرف ديگر 
هفته قبل مذاكراتي را با مقامات عراق براي استفاده از منابع 
ارزي ايران براي واردات كاالهاي اساســي و دارو آغاز كرده 
است با اين حال به نظر نمي رسد سطح دسترسي به اين منابع 
تحت تأثير تحريم ها چندان زياد باشد. البته اين موضوعي 
اســت كه عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي به آن 
اعتقاد ندارد و ديروز در يادداشت اينستاگرامي خود نوشت: 
پيگيري آزاد سازي  و دسترســي به منابع ارزي مسدودي 
متعلق به ايران، به صورت ويژه، در دستور كار بانك مركزي 
و ساير دستگاه ها قرار دارد. برخي را نتيجه گرفته ايم و نتايج 

عملي برخي ديگر نيز به تدريج مشخص خواهد شد.
به طور كلي اطالعاتي وجود ندارد كه مشــخص كند ميزان 
ذخاير ارزي ايران چقدر است و اين اطالعات در دسته اخبار 
محرمانه طبقه بندي مي شود اما به زعم كارشناسان بخشي 
از داليل رشد قيمت دالر ناشي از فشاري است كه بر ميزان 
ذخاير ارزي ايران تحت تأثير تحريم هاي ظالمانه آمريكا ايجاد 
شده و فعاالن بازار با همين برآورد ها در بازار ارز فعال هستند. 
افزايش ميزان ذخاير ارزي مي تواند از التهاب بازار ارز بكاهد و 
اين همان موضوعي است كه بانك مركزي هم به خوبي از آن 
اطالع دارد و اميد دارد در كنار تالش براي آزاد سازي  منابع 
ارزي ايران در ساير كشور ها به زودي با تزريق بقيه ارز حاصل 
از صادرات سال98، بازار ارز را به آرامش برساند. موضوعي 
كه برآورد هاي دقيقي از ميزان اثر گذاري آن در دست نيست 

و تحت تأثير همين ابهام، شــيب صعودي قيمت دالر طي 
روز هاي قبل تند تر شده است.

دالر در مرز 19هزار تومان
بهمن  ماه پارســال وقتي از رئيس كل بانك مركزي درباره 
ادعاي برخي فعاالن بازار ارز كه معتقد بودند قيمت دالر به 
20هزار تومان خواهد رسيد سؤال شد او گفت: آنها مي توانند 
چنين آرزويي را داشته باشند آرزو بر جوانان عيب نيست. 
باوجود اين سخنان به نظر مي رسد فشــار تقاضا در بازار ارز 
روزبه روز در حال افزايش اســت و قيمت ها تمايل زيادي به 
رشد پيدا كرده اند و اين موضوع به موج نگراني ها در بازار ارز 

دامن زده است.
از نظر تكنيكــي محدوده 20هزار تومــان نوعي مرز رواني 
براي قيمت دالر تلقي مي شود چراكه قيمت هر دالر آمريكا 
مهر ماه سال1397 در باالترين قيمت به اين محدوده نزديك 
شده بود اما نتوانســته بود از محدوده 19هزارو500تومان 
عبور كند. بعد از رشــد قيمت دالر تا اين محدوده با اعمال 
سياست هاي كنترلي از سوي بانك مركزي قيمت هر دالر 
آمريكا تا محدوده 11هزارو150تومان در آبان ماه پارســال 
نزول كرد. اما از آبان پارسال تاكنون روند صعودي قيمت دالر 
دوباره آغاز شده است و از آن زمان تاكنون با 70درصد رشد، 
ديروز و تا لحظه تنظيم اين گزارش بار ديگر به مرز 19هزار 
تومان نزديك شــد كه باالترين نرخ دالر از مهر سال1397 
تاكنون است. برخي شايعات حاكي از آن است كه تصويب 
قطعنامه شوراي حكام عليه ايران نقش زيادي در تند تر شدن 
شيب صعودي قيمت دالر داشته است با اين حال اطالعاتي 
وجود ندارد كه چنين ادعايي را اثبات كند. احسان خاندوزي 
يك اقتصاددان و نماينده مجلس يازدهم در اين باره گفت: 
قطعنامه شوراي حكام جز اثر رواني كوتاه بر بازار، پيامدي 
ندارد اما پيام مهمي بــراي خاتمه دادن بــه دوران انفعال 
دارد.برخــي گمانه زني ها حاكي از آن اســت درصورتي كه 
هرچه زودتر بر ميزان ذخاير ارزي كشور اضافه نشود باتوجه 
به ميزان منابع و مصارف ارزي كشور و حجم تقاضا در بازار 
آزاد، كشــش قيمت دالر به سمت رشد بيشــتر مي شود. 
نمودار ها نيز نشان مي دهد كه عبور قيمت دالر از مرز 20هزار 
تومان نگران كننده است و بايد سياست هاي تازه تري براي 
جلوگيري از تورم كه منجر به كاهش ارزش پول ملي مي شود 

و تامين تقاضا در بازار ارز انجام داد.

قيمت دالر در مرز 19هزار تومان
نرخ هر دالر آمريكا در 7 ماه گذشته 70درصد رشد كرده است

   بازگشت ثبات به بازار ارز طي هفته هاي آينده
رئيس كل بانك مركزي طي يادداشتي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: در مورد بازار ارز 

نكاتي را به اطالع مردم مي رسانم:
   ارزش ذاتي قيمت ارز، با درنظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي، سياسي و رواني، در مقايسه با نرخي كه 
امروز در بازار خريدوفروش مي شود، حتما پايين تر است. البته نمي توان محدوديت هاي ايجاد شده براي 
كشور را درنظر نگرفت. ليكن ثبات نرخ حقيقي ارز، براي بانك مركزي مهم است.نرخ خريد و فروش 

اعالمي صرافي هاي منتخب بازار نيز، براي جلوگيري از سفته بازي و آربيتراژ است.
   تجربه 2سال اخير به ويژه تا مهرماه98، نشان داده است قيمت ارز قابل كنترل است. به رغم التهابات آبان سال98، ورود به ليست 
سياه FATF، شيوع كرونا و افت شديد قيمت نفت و فرآورده ها كه هركدام به نوعي تأثير افزايشي درقيمت داشتند، بانك مركزي از 
تمام ظرفيت هاي خود براي اعاده ثبات استفاده كرد. لذا، شرايط به وجود آمده به خاطر كرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل 
اول امسال و جو رواني ناشي از قطعنامه شوراي حكام آژانس، نبايد موجب دريافت سيگنال اشتباه شود. با وجود محدوديت درآمد 
نفت، موازنه مبادالت خارجي كشور مناسب اســت. بانك مركزي نيز با وجود تداوم فشار آمريكا، ارز مورد نياز فعاالن اقتصادي را 

تأمين خواهد كرد.
  پيگيري آزاد سازي  و دسترسي به منابع ارزي مسدودي متعلق به ايران، به صورت ويژه، در دستور كار بانك مركزي و ساير دستگاه ها 

قرار دارد. برخي را نتيجه گرفته ايم و نتايج عملي برخي ديگر نيز به تدريج مشخص خواهد شد.
  صادركنندگان، بايد تتمه ارز حاصل از صادرات خود در سال98 را به روش هاي اعالمي بانك مركزي، تا پايان تيرماه به چرخه اقتصاد 

كشور برگردانند. با توجه به حجم باالي تعهدات آنها، قطعا در هفته هاي پيش رو شاهد تأثير آن در بازار ارز خواهيم بود.

   تبادل اطالعات با سامانه شناسايي خانه هاي خالي آغاز شد
در كنار برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار اجاره، اجراي طرح ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
نيز با فعال سازي سامانه ملي امالك و اسكان آغاز شده و وزير راه و شهرسازي به ارسال اظهارنامه هاي مالياتي 
اين خانه تا اواخر تابستان خوش بين است. در اين زمينه، محمود عليزاده، معاون امور فني و حقوقي سازمان امور 
مالياتي به فارس گفته است: براساس مصوبه هيأت وزيران، سازمان امور مالياتي مكلف شده كه اطالعات هويتي 
مؤديان خود را در اختيار اين سامانه قرار دهد و فرايند تبادل اطالعات با اين سامانه از ديروز كليد خورده است؛ اما 
هنوز اطالعات اين سامانه به طور كامل براي بررسي و رسيدگي به ماليات خانه هاي خالي در اختيار سازمان مالياتي 
قرار نگرفته و نحوه تبادل در حال بررسي است. او همچنين با اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي استفاده از ساير 
ابزارها براي شناسايي خانه هاي خالي را نيز دنبال مي كند، مي گويد: تجميع بررسي هاي ميداني و حتي استفاده 
از اطالعات مردمي نيز مي تواند به شناسايي و اخذ ماليات از خانه هاي خالي كمك كند، همچنان كه هم اكنون 

نيز بسياري از مردم در تماس با سازمان امور مالياتي اطالعات مربوط به خانه هاي خالي را گزارش مي كنند.

اجاره واحدهاي استيجاري توليدشده با يارانه دولتي، بايد براساس قيمت مصوب تعيين شود.
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خبرهاي كوتاه

پايشحريقجنگليايرانبا2ماهوارهفضايي
كارشناس سنجش از دور يگان حفاظت سازمان جنگل ها با اعالم راه اندازي 
مركز كنترل و پايش عرصه هاي منابع طبيعي كشور در روزهاي اخير گفت: 
درحال حاضر در اين مركز براي مديريت حريق هاي جنگلي و مرتعي از 
اطالعات ماهواره هايي كه از آتش سوزي هاي سطح كره زمين عكسبرداري 
مي كنند، استفاده مي كنيم. محمد نامدار به ايسنا گفت: هم اكنون به تصاوير 
2ماهواره اي كه از سطح زمين عبور و آتش سوزي ها را گزارش مي كنند، 
دسترسي داريم و از طريق اين 2ماهواره حدود 4دفعه طي يك روز تصاوير 
آتش سوزي ها در كشور به دست ما مي رسد كه از طريق انطباق تصاوير با 
نقشه ها مي توانيم آخرين وضعيت آتش سوزي  در جنگل ها و مراتع را رصد 
كنيم. وي افزود: اخيرا سامانه تلفني139 امور جنگل و مرتع براي دريافت 
گزارش هاي مردمي آغاز به كار كرده و شماره1۵04 نيز مانند گذشته آماده 

دريافت گزارش هاي مردمي از آتش سوزي در عرصه هاي طبيعي است.

۶كشورو۸شهرتمبر»سفرايمن«دردورانكروناگرفتند
شوراي جهاني سفر و گردشگري به 6 كشــور و 8 شهر »تمبر ايمني و 
بهداشت« داد. اين تمبر به مسافران امكان مي دهد تا دولت ها و مشاغل 
گردشگري را كه به دنبال شــيوع ويروس كرونا، استانداردهاي جهاني 
بهداشت را رعايت كرده اند، بشناسند و »سفر ايمن« را تجربه كنند. به 
گزارش ايسنا، كشورهاي عربستان، تركيه، اسلووني، بلغارستان، پرتغال 
و موريتاني و شهرهاي سويا، مادريد، بارسلون )اسپانيا(، مكزيو، كنكون، 
يوكاتان، باخا كاليفرنيا )مكزيك( و اونتاريو )كانادا( نخستين مقاصدي 
هستند كه با اجراي استانداردها و پروتكل هاي جهاني بهداشت، »تمبر 
ايمني و بهداشت« را از شوراي جهاني سفر و گردشگري دريافت و براي 
پذيرش مسافر و گردشــگر اعالم آمادگي كرده اند. شوراي جهاني سفر 
مجموعه اقداماتي را با عنوان پروتكل هاي »سفر ايمن« براي بازسازي 
اعتماد مسافران و ترميم صنعت گردشگري تهيه كرده است كه بر اين 
اساس مقاصد رويكردهاي جديد بهداشتي و ايمني را با توجه به كوويد-19 
اتخاذ مي كنند. شوراي جهاني سفر و گردشــگري اعالم كرده است كه 
انتظارات مسافران و آخرين يافته هاي پزشكي را در اين دستورالعمل ها 
لحاظ كرده، در عين حال كه دســتورهاي ســازمان جهاني بهداشت 
)WHO( و مركز كنترل پيشگيري از بيماري ها )CDC( را تعقيب مي كند.

بازگشتآرتميابهدرياچهاروميه
همزمان با احياي درياچه اروميه، آرتميا گونه سخت پوســت جانوري 
اين درياچه نيز به آب هاي اروميه بازگشــت. به گزارش ايرنا، آرتميا، در 
ســال هاي پرآبي درياچه اروميه در اين درياچه وجود داشت كه پس از 
خشكيدگي درياچه اروميه، اين گونه نيز ناپديد شد. اكنون در اثر افزايش 
تراز آب، اين سخت پوست دوباره به قلمرو خود بازگشته است. درياچه 
اروميه، منبع  طبيعي پرورش آرتميا در ايران شناخته مي شود و بازگشت 
اين سخت پوست خبر خوبي در احياي اين پهنه آبي است. آرتميا، منبع 
اصلي غذايي براي بسياري از پرندگان مهاجر همچون فالمينگو است. 
علي نكويي فرد، رئيس مركز تحقيقات آرتمياي كشور وابسته به مؤسسه 
تحقيقات علوم شيالت ايران نيز اعالم كرده است، ميزان آرتمياي موجود 

در هر يك ليتر آب اين درياچه از 43 تا ۵40 عدد گزارش شده است.

 سومين جلسه »احياي 
محيط
تــاالب ميانكاله و خليج زيست

گــرگان« بــا موضــوع 
»جلوگيري از تصرف و تغيير كاربري 
غيرقانوني اراضي تاالب« به رياســت 
معــاون محيط زيســت دريايــي و 
حفاظــت  ســازمان  تاالب هــاي 
محيط زيســت در پــارك طبيعــت 

پرديسان برگزار شد.
حفاظــت  ســازمان  به گــزارش 
محيط زيست، دراين نشست گزارشي از 
فعاليت ها و اقدام هاي انجام شده درباره 
كاربري اراضي دشــت هاي پيراموني 
ميانكاله و خليج گرگان، تصرف اراضي 
تاالبــي و اقدام هاي انجام شــده اداره 
كل حفاظت محيط زيســت اســتان 
مازندران، وضعيت اراضي بانك زمين 
و ارائه راهكار براي حل مشكل تداخل 
با ميانكاله، مطالعات تعيين حد بستر و 
حريم قانوني تاالب و فهرست اقدام هاي 
فوري و با اولويت، كوتاه مدت و تفكيك 
وظايف دستگاه ها براي احياي »تاالب 

ميانكاله و خليج گرگان« ارائه شد.
در ايــن نشســت قــرار شــد وزارت 
جهادكشــاورزي با همكاري سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشــور، حدود و 
ثغور امالك اشــخاصي كه سند معتبر 
در محــدوده دارند را طــي 4 ماه پس 
از مصوبــه ســتاد ملــي هماهنگي و 
مديريت تاالب هاي كشــور، مشخص 
و پياده ســازي  كند. سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري نيز بايد نســبت به 
تحديد حدود و تدقيــق و تثبيت مرز 
منابع ملي از مســتثنيات اشخاص در 
محدوده ميانكاله و خليج گرگان طي 
6 ماه پس از مصوبه ستاد ملي هماهنگي 
و مديريت تاالب هاي كشور، اقدام كند.

مميزي مراتع و ارائه پروانه هاي چراي 
دام به سازمان حفاظت محيط زيست 
توســط ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري، طي 4 مــاه پس از مصوبه 
ســتاد ملــي هماهنگــي و مديريت 
تاالب هاي كشور نيز از ديگر مصوبات 

نشست بود.
تدقيــق مطالعات حد حريم و بســتر 
تاالب ميانكاله با حضور سازمان بنادر 
و دريانوردي، وزارت نيرو، استانداري 
گلستان، آب منطقه اي استان مازندران، 
ادارات حفاظت محيط زيست 2 استان 
مازنــدران و گلســتان، ادارات منابع 
طبيعي 2 اســتان مازندران و گلستان 
و مشاور مطالعات حريم و بستر تاالب، 
در جلســه هفته آتي در اســتانداري 
گلســتان انجام مي شــود. در سومين 
نشست احياي تاالب ميانكاله و خليج 
گرگان همچنين مقرر شد، نهايي سازي 
مطالعه تعيين نياز آبي محيط زيستي 
تاالب ميانكاله تا قبل از برگزاري جلسه 
بعدي ستاد ملي هماهنگي و مديريت 
تاالب هاي كشور انجام شود و طي هفته 
آينده در جلسه كارگروه مشترك آب 
و محيط زيســت با وزارت نيرو، به ويژه 
توافق كلي درخصوص تأمين بخشــي 
از نياز آبي ميانكالــه و خليج گرگان از 

رودخانه قره سو صورت بگيرد.
فهرست اقدامات كوتاه مدت و بلندمدت 
پيشــنهادي دســتگاه هاي اجرايــي 
ســتادي و اســتاني )گردآوري شده 
توسط سازمان حفاظت محيط زيست( 
به منظــور اعــالم نظــر و تكميل به 
دستگاه ها ارســال گردد. مقرر شد كه 
اين فهرست با توافق كليه دستگاه هاي 
ذيربط نهايي شده و سپس در ستاد ملي 
هماهنگي و مديريت تاالب هاي كشور 
به تصويب برســد و پروژه هاي مصوب 
پس از تأمين اعتبار از طريق ســتاد، 

عملياتي مي شوند.
در ســومين نشســت احيــاي تاالب 
ميانكاله و خليج گرگان همچنين مقرر 
شــد با توجه به چالش هاي مربوط به 
تداخل حد بســتر و حريم تعدادي از 
تاالب هاي كشور كه توسط وزارت نيرو 
تعيين شده با محدوده مصوب شهرها 
و آبادي هــا، موارد طــي مكاتبه اي به 
وزارت نيرو منعكس تا راهكار اصالحي 

پيش بيني شود.

7تصميممهمبراي»احياي
تاالبميانكالهوخليجگرگان«

تخريب محيط زيست و معضل آلودگي اولويت  مجلس است
زهرارفيعي

خبرنگار

اصالح شرايط موجود و جلوگيري از تصميمات 
محيط
مخرب، اصلي ترين رويكرد نمايندگان فراكسيون زيست

محيط زيســت در دوره يازدهم مجلس شوراي 
اسالمي است. آنها محيط زيست ايران را بسيار شكننده ارزيابي 
مي كنند و معتقدند اولويت بايد هميشه با حفظ محيط زيست 

باشد.
معصومه پاشايي  بهرام، منتخب مردم مرند و عضو فراكسيون 
محيط زيســت مجلــس، بزرگ تريــن اولويت فراكســيون 
محيط زيست را رعايت پيوست هاي زيست محيطي در بخش 
صنعت مي داند و به همشــهري مي گويــد: مكان يابي صنايع 
يكي از معضالت زيست محيطي شده است درحالي كه ارزش 
محيط زيست از هر صنعتي باالتر است و ميراثي است كه بايد 
به خوبي تحويل آيندگان دهيم. پس حداقل بايد بتوانيم همين 
داشته اندك را نيز نگهداري كنيم. او كه عضو كميسيون صنايع 
مجلس يازدهم است، از برداشت بي رويه منابع دريايي گاليه 
دارد و مي گويد: فراكســيون محيط زيست مجلس با برداشت 
ماهي به روش ترال در درياها به شدت مخالف است. آنها كف دريا 
را به همراه همه موجودات و بستر دريا برداشت مي كنند و اينكه 
چگونه مجوز صيد به روش ترال گرفته اند جاي سؤال دارد و ما 

هم از آن اطالع نداريم.
به گفته او، جمعيت زيادي از هموطناني كه در حاشيه درياها 
زندگي مي كنند كارشان صيادي اســت و صيد ترال حق آنها 
را ضايع مي كند. اليروبــي تاالب ها و درياچه هــا نيز از ديگر 
موضوعاتي است كه فراكسيون محيط زيست مجلس يازدهم 
به آن وارد خواهد شد. سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان 
نهاد باالدستي وظيفه نظارتي دارد. اما در سال هاي اخير حتي 
نگاه مديران اين سازمان به محيط زيست در برابر بخش صنعت 
فرودستانه بود. رئيس اين ســازمان بارها اعالم كرده است كه 
»زور اين سازمان به خودروسازان نمي رسد« و يا در اظهارنظري 
ديگر گفته است »در شرايطي كه سود ســاالنه يك كارخانه 
فوالد 20هزار ميليارد و بودجه محيط زيست هزار ميليارد تومان 
است، زور اين ســازمان به البي هاي قدرت و ثروت براي دفاع 
از محيط زيست نمي رســد.« معصومه پاشايي بهرام، نماينده 
دور جديد مجلس اما درباره ديدگاه خود و اعضاي فراكسيون 
محيط زيست مجلس به اينگونه مســائل مي گويد: من عضو 
فراكسيون صنعت هستم. ولي هرگز ديدگاهم به محيط زيست 
فرودستانه نيست. محيط زيست بر هر چيز ديگري اولويت دارد. 
اگر محيط زيست نباشد، هيچ بشري فرصت حيات پيدا نمي كند.

به گفته اين عضو فراكسيون محيط زيست مجلس، طي سال ها 
در جانمايي صنايع بي دقتي فراوان شده است. صنايع آب بر مانند 

فوالد در جايي برپا شده است كه كمبود آب وجود دارد. پيوست 
محيط زيستي اينجا اهميت مي يابد تا اين صنعت درآمدزا را با 
قدرت قانون مجبور به رعايت پروتكل هاي محيط زيستي كند. 
چون مي توان آب مصرفي در اين صنايع را بار ديگر تصفيه كرد و 
با استانداردهاي مناسب براي درختكاري و حفظ محيط زيست 
به كار گرفت. اين نماينده مجلس تأكيد مي كند: اگرچه نمي شود، 
كارخانجات فوالد در مناطقي كه جانمايي آنها مثل كارخانه فوالد 
اصفهان نادرست بود را جابه جا كرد، اما مي توان جلوي گسترش 
فعاليت آنها را گرفت و آنها را به رعايت پيوست هاي محيط زيستي 
ملزم كرد. معصومه پاشــايي، نماينده مجلس جديد، از ديگر 
نمايندگان كميسيون صنايع خواســته است براي مكان يابي 
صحيح صنايع ورود كنند و نگذارند بخش صنعت هرطور كه 
مي خواهد در هر نقطه كشور با محيط زيســت برخورد كند. 
پاشايي مي گويد: وسط بيابان نبايد صنعت آب بر فوالد احداث 
شود. كسب درآمد در حاشيه شــهرهاي خشك به چه بهايي 
به دست مي آيد؟ ارزشــگذاري محيط زيست هم فقط محدود 
به ارقام و اعداد نمي شود. معصومه پاشايي، جنگل هاي شمال 
كشور را گنج مي داند و متعجب است كه چگونه اجازه داده اند 
 MDF صنايع تخريب كننده جنگل مانند كارخانجات توليد
در جنگل هاي شمال كشور مستقر شــوند. او مي گويد: مگر 
چقدر جنگل داريم كه اجازه راه اندازي كارخانه هاي چوب بري 
در جنگل هاي شــمال مي دهيم؟ اين جنگل ها شبانه دزديده 
مي شوند. درحالي كه وجود MDF در زندگي آنقدر ضروري 
نيست كه بخواهيم جنگل هاي مان را به خاطر آن از دست بدهيم. 
نبود طرح هاي پايش زيســت محيطي دانسته هاي ما در مورد 
داشته هاي گياهي و جانوري را بسيار اندك كرده است اما قريب 
به اتفاق متخصصان مقدار آن را بسيار كم و زيستگاه ها را بسيار 
شكننده ارزيابي مي كنند. معصومه پاشايي بهرام نيز معتقد است 

كه حيات وحش در ايران در شرايط بحراني قرار دارد.
او مي گويد: شكار براي برخي افراد تفريح است ولي براي عده 
كثيري محل معاش است. ما بايد توسعه را به سمت مناطق كمتر 
برخوردار سوق دهيم تا خانواده اي از سر ناداري و فقر به سمت 
بهره برداري از محيط زيســت نرود. بنابراين توسعه در مناطق 
حاشيه اي و كم برخوردار بايد با محوريت محيط زيست انجام 
شود. اقبال شاكري ديگر عضو فراكسيون محيط زيست مجلس 
يازدهم هم معتقد است پروژه هايي كه پيوست زيست محيطي 
ندارند و منافعشــان كمتر از مضرات شان اســت بايد تا يافتن 
راه حل زيست محيطي متوقف شوند. او با برشمردن مشكالت 
زيست محيطي كشــور به همشــهري مي گويد: براي رصد 
وضعيت محيط زيست بايد از فناوري هاي جديد كمك گرفت. 
گزارش هاي ميداني و بازديدهاي فيزيكي زمانبر و به دليل وسعت 
كشور محدود هستند. بنابراين استفاده از روش هاي دانش بنيان، 
مســئوالن را زودتر به صدور و ابالغ آيين نامه و دستورالعمل 
مي رساند. شاكري اولويت هاي فراكسيون محيط زيست مجلس 
را در مواردي خالصه مي كند كــه در زندگي اجتماعي مردم 
بيشترين تأثير را دارند. او مي گويد: آلودگي هوا، آلودگي آب و 
خاك و پسماندهاي شهري موضوعاتي است كه در فراكسيون 
محيط زيست مجلس سريع تر از موارد ديگر بررسي خواهند شد. 
به گفته او، فراكسيون محيط زيست مجلس براي رسيدگي به 
موضوعات حفظ منابع طبيعي از متخصصان كمك خواهد گرفت 
و سازمان حفاظت محيط زيست نيز بايد نسبت به مسئوليت خود 

پاسخگو باشد.
اين عضو فراكسيون محيط زيست تأكيد مي كند: مجلس يازدهم 
در اين دوره در اجراي وظيفه نظارتي خود از سازمان حفاظت 
محيط زيست در مورد مسائل زيست محيطي سؤال خواهد كرد 

و اگر كمكي بخواهند به آنها كمك مي شود.

اعضاي فراكسيون محيط زيست مجلس در گفت وگو با همشهري از اولويت هاي محيط زيستي مجلس سخن گفتند 
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افقي:
 1- برقرار و پــا برجا- ماالريا- 

جنازه
2- زيســت كره- شــهري در 

ژاپن
3- خــوراك در قوطــي- 

عبادت كننده- معجزه ختميه
4- شــهر آرامــگاه ميــرزا 
كوچك خان- ســلول جنسي 

ماده- دوره تناوب
۵- پدر علم فلســفه- شيوه و 

روش- تك خال
6- الفباي موســيقي- نوعي 

سوسيس بلند- ناداني
7- شــهري در گيالن- نقاش 

نامدار اسپانيايي- تخته هالتر
8- امپراتــور ديوانــه روم - 
نشاسته- زيســتگاه جانوري 

اصفهان
9- واحد شــمارش شيشــه- 
بدنام- كهن ترين قسمت اوستا

10- قومــي از نژاد ســامي- 
طالق- زشت

11- دماي غيرطبيعي بدن - 
ژانري در سينما- سرطان خون
12- شهري در مشرق آلمان- 

خدمتكار پير- از بند رسته
13- شــيعه- باد گلو- پســر 

حضرت اسحاق)ع(
14- احمــق و بي شــعور- 

به صورت علني

1۵- ضميــر متصل مفعولي- 
پايان پذير- سرنيزه

  
عمودي:

1- فروختن جنــس بنجل- 
رهايي- سربلندي

2- بصيرت- رماني از نيكالي 
گوگــول، نويســنده ادبيات 

روسيه
3- كتاب زرتشــت- كشــتي 

ژاپني- پول چين
4- پس غذا- شرط بندي- يار 

ويس
۵- فوتبــال ســالني- پســر 
مازندرانــي- خســيس پس 

نمي دهد
6- خيس- روايت 24ســاعت 
پايانــي زندگي شــهيد احمد 
كاظمي بــه قلــم محمدرضا 

بايرامي- بزرگواري
7- ســتون- نام ديگر ســوره 

غافر- گرو گذاشتن
8- پهلوان توراني- وســايل- 

مجلس نمايندگان روسيه
9- شــك و ترديد- انديشه- 

درازگوش
10- تانــدون- شــهري در 

گيالن- حرف ندا
11- خداي درويش- اميدوار- 

واكنش يك ماده با اكسيژن

12- گيج گاه- مظنون- تصوير
13- از وزارتخانه هــاي ايران- 

الگو- بيماري زردي
14- لقب ميرزا محمدحسين 
ســيفي قزويني، خوشنويس 

خط نستعليق- فرياد شادي
1۵- مقــام و مرتبه اجتماعي- 
خســته و درمانــده- معادل 

فارسي فالسك
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متــن كـامـل در سایت

فعالیت دستفروشان ممنوع شد
محمدابراهیم زارعی، فرماندار سنندج گفت: »با توجه به افزایش قابل توجه شمار مبتالیان به کرونا دراین شهرستان 
و برای ممانعت از ایجاد ازدحام در هسته مرکزی شهر، دستفروشان 
جمع آوری شدند و تا عادی شدن شرایط حق فعالیت ندارند.« 

2 3 0 2 3 4 4 2 6

آلبوعشــیره، یکی از 
اهالــی: وقتــی آتش 
خاموش شــد بــه ما 
اعالم  می گفتند چــرا 
کردید آتش در نزدیکی 
لوله های نفتی اســت و 
لوله ها زیر زمین است و 
به شما کاری ندارد. اگر 
آتش به لوله ها می رسید، 

فاجعه به بار می آمد

   »غیزانیه« در اوج تشنگی و گرمای تابستان  برای سومین بار در یک 
ماه گذشته شاهد آتش ســوزی بود؛ آتشی که اهالی معتقدند عمدی پیگیری

است و هیچ سالی اتفاق نمی افتاده است. 19خرداد امسال بود که بیش 
از 3 هکتار از جنگل های غیزانیه طعمه آتش شــد و »رســول ساکی« سرپرست 
بخشــداری غیزانیه آن را نتیجــه گرمای هوا دانســت. این بار امــا غروب جمعه 
)30خرداد( آتش به جــان مراتعی افتاد که دامداران روســتاهای محروم غیزانیه 
دام های شان را به آن جا می فرستند و از بین رفتن شان جز ضرر به اراضی ملی، گره 
در کار اهالی انداخته است. عالوه بر این، هربار که آتشی در غیزانیه روشن می شود، 
اهالی می دانند تا نیروهای آتش نشانی بخواهند به محل برسند، چند ساعتی طول 

می کشد و باید خودشان آستین باال بزنند. در آتش سوزی جمعه 
شب هم همین اتفاق تکرار شد و با وجود اینکه آتش در ساعت های 
ابتدایی شب یعنی 19/30 شروع شد، اما نیروهای آتش نشانی بعد 

از ساعت 23 به محل آمدند و آن هم ازسوی شرکت نفت. 

مراتع غیزانیه 5 ساعت در آتش سوخت
»موحان آلبوعشیره« از اهالی روســتای »غیزانیه« است که در 
کنار 40-30 نفر دیگر برای جلوگیری از پیشروی آتش به سمت 
لوله های نفت خطر را به جان خریده اســت. او کارمند اداره برق 
است و دامی ندارد که نگران از بین مراتع باشد، اما با این همه به 

کمک اهالی رفته است. 
آلبوعشیره توضیح می دهد که آتش از ساعت هفت و نیم غروب 
شروع شد و با گذشت دقایق زیادی از دوازده خاموش شد و در این 

چند ساعت، زمین های زیادی سوختند. 
آلبوعشیره و دیگر اهالی از زمان شروع آتش سوزی بارها به آتش نشانی، بخشداری، 
دهیاری، شورای روستای غیزانیه و شرکت نفت تلفن می زدند تا شاید کمکی برسد، 
اما هیچ کدام از این تماس ها نتیجه نداشــت تا اینکه باالخره اواخر شب نیروهای 

شرکت نفت به کمک آمده اند. 
او می گوید: »وقتی به آتش نشــانی زنگ می زدیم،  می گفتند زمین های کشاورزی 
آتش گرفته است و نمی توانیم بیاییم. اگر اراضی ملی بود، می آمدیم. این درحالی 
است که همه زمین هایی که ســوخت، جزو اراضی ملی و منابع طبیعی بود و آتش 

اصال به زمین های کشاورزی اهالی نرسید.«

به گفته او، آتش ســوزی در فاصله 100متری دو لوله نفت 36اینچی رخ داده بود و 
سرانجام وقتی اهالی از انفجار این لوله ها ابراز نگرانی می کنند، نیروهای آتش نشانی 

از اهواز هم به منطقه اعزام می شوند. 
آلبوعشیره ادامه می دهد: »وقتی آتش خاموش شد، به ما می گفتند چرا اعالم کردید 
آتش در نزدیکی لوله های نفتی است و لوله ها زیر زمین است و به شما کاری ندارد. 

اگر آتش به لوله ها می رسید، با انفجار آن ها یک فاجعه به بار می آمد.«
مردم غیزانیه هربار که آتشی رخ دهد خودشان وارد عمل می شوند و تازه اگر نیرویی 
برای کمک اعزام شود، معموال به فاصله 5-4 ســاعت به محل می رسد که دیگر یا 

اهالی توانسته اند آتش را خاموش کنند یا هرچه بوده، از بین رفته است. 

اهالی منتظر آتش نشانی نمی مانند 
»دورقی« از دیگر اهالی منطقه است و ساعت آتش سوزی را از هفت عصر تا اواخر 
شب می داند و می گوید که برای کمک به مهار آتش رفته است. 
او توضیح می دهد:  »ایستگاه آتش نشانی نزدیک غیزانیه نداریم 
و جمعه شب هم ابتدا نیروهای آتش نشانی شرکت نفت مارون به 

محل آمدند و اواخر شب نیروهای اهواز رسیدند.«
دورقی هم مانند آلبوعشــیره تاکید می کند کــه معموال هربار 
آتش ســوزی رخ دهد، نیروهای آتش نشــانی با تاخیر به محل 
می رســند و اغلب مردم خود دست به کار می شــوند. نیروهای 
آتش نشانی مارون که نزدیک به غیزانیه هستند هم گاهی پیش 
می آید که به دلیل نداشــتن امکانات کافی نمی توانند به کمک 
اهالی بیاند.   او می گوید: »جمعه شب اهالی به دلیل اینکه اغلب 
دامدار هستند برای مهار آتش سوزی به مراتع آمدند. یک بار اتاق 
کاه یکی از همسایه های ما آتش گرفت. آتش سوزی صبح شروع 
شد و آتش نشانی تازه عصر به محل رسید. همه کاه شان سوخت و 

حتی کپسول گازشان منفجر شد.«
»ناصر سجیرات« یکی از اعضای شورای روستای حیاویه، امکانات الزم برای اطفای 
این حریق را اندک توصیف می کند که به همین دلیل مردم روستاها با بیل و تراکتور 

سعی در جلوگیری از سرایت آتش کرده بودند.

پیگیری برای ایجاد ایستگاه آتش نشانی
اهالی معتقدند بیش از 600هکتار از اراضی منطقه طعمه آتش شــده اســت، اما 
بخشدار غیزانیه میزان مراتع سوخته در جمعه شب را حدود 30هکتار می داند و به 
همشهری می گوید: »این اتفاق، سومین مورد آتش سوزی در ماه اخیر بوده است. 

حادثه اول، در جنگل های دست کاشــت منطقه رخ داد و حدود 15-10هکتار را 
ســوزاند. بار دوم مراتع غیزانیه و همین جایی که جمعه شب آتش گرفت، سوخت 

و چند هکتار مرتع ازبین رفت و جمعه شب هم حدود 30هکتار از مراتع سوخت.«
رسول ســاکی آتش ســوزی در مراتع غیزانیه را عمدی و در نتیجه اختالف  برخی 
از اهالی می داند و توضیح می دهد که جمعه حدود ساعت 9 آتش سوزی به اطالع 
نیروها رسیده است و نیروهای آتش نشانی شرکت نفت مارون ساعت 9:45 به منطقه 
رسیدند. او در ادامه می افزاید: »ابتدا تعدادی ماشین آمد و تصور این بود که ممکن 
است کم باشد و از اهواز هم درخواست کمک شد. این کمک ساعت 1 به بعد رسید 
که البته آن موقع هم دیگر آتش خاموش شده بود. شاید منظور اهالی از دیر رسیدن 

نیروها، همین موضوع باشد.«
 بخشــدار غیزانیه از پیگیری برای ایجاد ایستگاه آتش نشــانی در منطقه هم خبر 
می دهد، اما این پیگیری  و مکاتبه ها فعال در جریان اســت و هنوز به وعده خاصی 

منجر نشده است. 

  
با وجود صحبت های بخشــدار اما دیگر اهالی منطقه و برخی از شاهدان عینی هم 
مانند »موحان آلبوعشــیره« و »دورقی« تاکید می کنند که نیروهای آتش نشانی 
ساعت از 11 گذشته بود که به منطقه رسیدند و این تاخیر چند ساعته نشان می دهد 
منطقه غیزانیه عالوه بر رفع مشــکل آب و محرومیت ها، نیاز مبرمی به ایســتگاه 

آتش نشانی دارد تا بتواند از این بالیا جان سالم به در ببرد. 

سیده زهرا عباسی 
 خبرنگار

مراتع غیزانیه برای دومین بار در ماه جاری آتش گرفت تا بار دیگر آتش در زمین سوخته غیزانیه
کمبود ایستگاه آتش نشانی منطقه را گوشزد کند 

   روند ابتال به کرونا همچنان صعودی است و 
برخی استان های قرمز در روزهای اخیر نه تنها گزارش

شــدت ابتال را کم نکرده اند که شــاهد ورود 
استان های جدید به فهرست شــان هم هستند؛ اتفاقی که 
نشان می دهد نسخه واحد کشــوری نتوانسته افسار شیوع 
کرونا را چه به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی و چه ازنظر 
رعایت محدودیت های اجرا شده در شهرهای قرمز بکشد. 
وزارت بهداشت هم شیب صعودی بیماری را ناشی از کاهش 

رعایت پروتکل های بهداشتی می داند.
براساس آمارها، میزان رعایت  دستورالعمل ها از 80درصد 
در ماه های ابتدایی شیوع کرونا به کمتر از 20درصد رسیده 
و البته در شــهر تهران کمی بیشــتر از 10درصد اســت. 
بسیاری فکر می کنند کرونا تمام یا ضعیف شده اما به اعتقاد 
متخصصان کرونا نه تنها تمام نشــده بلکه این ویروس هزار 
چهره پیدا کرده و هر روز با عالئم جدیدی بروز می کند. کرونا 
این روزها هر 37ثانیه یک نفر را مبتال می کند و هر 13دقیقه 

جان یک بیمار را می گیرد.
نمودار گروه  ســنی مرگ ومیر هم حکایت غم انگیزی دارد 
و نشــان می دهد کرونا که تا پیش از این جان سالمندان با 
بیماری های زمینه ای را نشانه گرفته بود، اکنون بیشترین 
موارد ابتال و فوتش را در گروه هــای جوان ثبت می کند. به 
طور تقریبی کمتر از 4درصد از آمار فوتی ها را رده سنی زیر 
14سال، 70درصد را رده ســنی 15 تا 54 سال و 26درصد 
را گروه ســنی باالی 55سال تشــکیل می دهند. براساس 
آخرین آمارهای اعالم شده هم تا آخرین روز خرداد 2هزار 
و 322بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی و 

115نفر جان خود را از دست داده اند.
اســتان های با وضعیت قرمز هم افزایش پیــدا کرده اند و 
گلســتان نیز به فهرست قبلی یعنی خوزســتان، خراسان 
رضوی، کرمانشاه، آذربایجان های شرقی و غربی و کردستان 
افزوده شده است. براین اساس، روز گذشته با مصوبه ستاد 
ملی کرونا قرار است استانداران استان های قرمز با اختیارات 
بیشــتر به مقابله با این بیماری بپردازنــد و همین موضوع 
را می تواند روزنه ای برای تصمیم گیری ها و سیاســت های 

اجرایی متفاوت در هر استان برای مهار کرونا باشد. 

افزایش آمار ابتال؛ عیان شدن کمبودها 
هرمزگان روزهاست که در وضعیت قرمز به سر می برد و برخی 
شــهرهای آن در اوج ابتال به کرونا کمبودهای درمانی شان 
بیشتر به چشــم می آید. در بشــاگرد با افزایش بیماران و 
مرگ ومیر ناشــی از ابتال به کرونا، نبــود حتی یک تخت 
مراقبت های ویژه  نگرانی ها را بیشــتر کرده است. پیش تر 
بیمارســتان میناب به عنوان مرکز بســتری بیماران کرونا 
عمل می کرد اما با افزایش پرشتاب بیماران مبتال به کرونا و 
تکمیل ظرفیت این مرکز درمانی، مسئوالن بهداشت و درمان 
شهرســتان برای بســتری بیماران مبتال به کرونا با بحران 
مواجه شده اند؛ شهرســتانی که به دلیل فاصله قابل توجه 
با دیگر شهرهای استان راه های ارتباطی مناسبی هم برای 
انتقال بیماران ندارد. هرچند که با اعالم قاسم جان بابایی، 
معاون درمان وزارت بهداشت تجهیزات ویژه درمانی به این 

استان اختصاص یافته و در مراکز درمان کرونا در شهرهای 
مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. هرچند براساس اعالم 
دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان این تجهیزات هنوز به 
بندرعباس نرسیده و پس از وصول آنها نسبت به توزیع این 
امکانات در شــهرهای مختلف تصمیم گیری خواهد شــد. 
البته کمبود تجهیزات درمانی دست کادر پزشکی برای ارائه 
خدمات به بیماران کرونایی را حتی در مرکز هرمزگان هم 
بسته است. براین اساس و با اعالم فریدون همتی، استاندار، 
قرار اســت تا دو هفته آینده دو بیمارستان جدید شریعتی 
و نیروی دریایی ارتش هم به ظرفیت هــای درمانی اضافه 
شوند. ازســوی دیگر با راه اندازی پویشی در فضای مجازی 
کادر پزشــکی و درمان استان خواســتار اعمال قرنطینه  و 
محدودیت های بیشتر در استان شــده اند، چراکه به تاکید 
خودشان وضعیت شیوع کرونا مرکز استان بسیار حاد است. 
نماینده بندرعباس، قشم، حاجی آباد، خمیر و ابوموسی در 
مجلس درباره محرومیت های اســتان از امکانات پزشکی 
گفت: فقر تجهیزات پزشــکی شــهرهای مختلف استان با 
شیوع ویروس کرونا بیشتر هویدا شده است و براین اساس 
تصمیمی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته می شود باید 
به فراخور وضعیت هر استان باشد. احمد مرادی افزود: مسائل 
و مشکالت از گذشــته به قوت خود باقی است و االن شاهد 
شدت آنها هستیم که وضعیت قرمز در استان را ایجاد کرده 
است. درحال حاضر وضعیت خوبی نداریم و در وهله اول باید 
امکانات و تجهیزات تأمین و کارهای فرهنگی برای افزایش 

اطالعات عموم مردم انجام شود.
وی تاکید کرد: حداقل باید رعایت دو ســه هفته ای موارد و 

مسائل بهداشتی را به صورت شدید در استان هرمزگان داشته 
باشیم تا بتوانیم اوضاع را کنترل کنیم و اگر این اتفاق نیافتد، 

آمار مبتالیان به کرونا روز به روز افزایش خواهد یافت.

افزایش 40درصدی آمار ابتال در خراسان رضوی  
در خراســان رضوی هم تســت 40درصد افرادی که برای 
آزمایش کرونــا مراجعه می کنند، مثبت می شــود. معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تایید این مطلب 
اظهارکرد: نتیجه آزمایش افراد مشکوک به کرونا در مشهد تا 
پیش از این بین 20 تا 25درصد مثبت بود، اما در هفته های 
اخیر آمار مبتالیان به کرونای بدون نیاز به بســتری رشد 

چشمگیری داشته است.
مهدی قلیان افزود: ظرفیت انجــام آزمایش برای بیماران 
ســرپایی بیش  از 550آزمایش در روز است و در 25مرکز 
خدمات جامع سالمت انجام می شود. 10مرکز در مشهد و 

بقیه در 14شهرستان دیگر استان قرار دارد.
وی تاکید کرد: عالوه بر مشــهد در دو شهر تایباد و قوچان 
هم وضعیت کرونا قرمز اســت و به جز بردسکن و کالت که 
در وضعیت سفید  قرار دارند،  دیگر شهرستان ها در وضعیت 

زرد هستند. 

دالیل پنهان ماندن کرونا در کرمانشاه 
کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز اســت و براین اساس 
اختیارات استانی اش برای مقابله با کرونا افزایش یافته. این 
موضوع را استاندار کرمانشــاه اعالم کرد و گفت: براساس 
مصوبه روز گذشته ستاد ملی کرونا، مقرر شده استانداران 

اســتان های قرمز در کمیته اجتماعی که مســئولیت آن 
برعهده وزیر کشور است، پیشنهادهای خود را مطرح کنند و 
در صورت موافقت رئیس جمهوری، اختیارات درآن حوزه به 

استانداران واگذار شود.
هوشنگ بازوند با بیان این که درحال رسیدن به پیک کرونا 
هستیم و مردم باید بیش  از پیش رعایت کنند، افزود: تا ظهر 
دیروز آمار بستری ها در استان 417بیمار بود که جای نگرانی 
دارد. هرچند که برای تعداد 800بستری آمادگی داریم، اما 

نباید اجازه دهیم شرایط به این وضعیت برسد.
بازوند به برخورد عجیب برخی از مردم با بیماران کرونایی هم 
اشاره کرد و گفت: برخی افراد تمایلی به اعالم بیماری خود 
ندارند  و اقدام به پنهان کردن آن می کنند. این موضوع هم 
ناشی از رفتار عجیب مردم با این بیماران است. بارها بیماران 
کرونایی انتقاد کرده اند که خانــواده، همکاران و دیگر افراد 
جامعه از آنها به طرز عجیبی فاصلــه می گیرند و حتی بعد 
از بهبودی و منفی شدن تست کرونا، بازهم به آنها نزدیک 
نمی شوند. دراین زمینه باید آگاه سازی صورت گیرد که کرونا 
هم مانند خیلی از بیماری های دیگر از جمله آنفلوآنزاست 

و افراد بیمار هم پس از بهبودی خطری برای انتقال ندارند.

عبور گلستان از رنگ سفید 
در هفته های گذشــته با اعالم وزارت بهداشــت چند شهر 
گلستان به عنوان شهرهای سفید و بقیه به عنوان شهرهای 
زرد ازنظر شیوع کرونا اعالم شدند؛ خبری که مسرت بخش 
بود اما چندان دوام نداشت. آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در 
گلستان روز گذشته روند صعودی پیدا کرد و رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی گلســتان از افزایش مراجعه بیماران با عالئم 

کووید19 به مراکز درمانی استان خبرداد.
عبدالرضا فاضل گفت: وضعیت شــهرهای اســتان قرمز و 
زرد شده اســت  و در صورت رعایت نشــدن شیوه نامه های 
بهداشتی، شــمار مبتالیان و جان باختگان از موج اول نیز 

بیشتر می شود. 
وی افزود: برخی محدودیت هــای کرونایی به دلیل افزایش 
تعداد مبتالیان در گنبدکاووس اجرا شــد. البته شهرهای 
آق قال، بندرترکمن، مراوه تپه و بندرگز هم در وضعیت قرمز 
شیوع کرونا قرار دارند که احتمال اعمال برخی محدودیت ها 
در آنها وجود دارد. فاضل درباره وضعیت بیماران بستری هم 
بیان کرد: درحال حاضر میانگین آمار روزانه بیماران کرونایی 

نیازمند بستری در گلستان به 50نفر رسیده است.

  
با این اوصاف بازهم باید تاکید کرد، در شــرایط کنونی که 
مردم پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند، نه تنها 
نسخه کشوری دردی از شیوع کرونا دوا نکرده که در برخی 
شهرهای دورافتاده و محروم کشور نتیجه بخش هم نبوده 
است. بی شــک تفاوت برخورداری شــهرهای مختلف از 
تجهیزات و زیرســاخت های درمانی به تدابیر متفاوت نیاز 
دارد و دراین باره بســیاری از مسئوالن اســتانی معتقدند 
که باید نســخه های هر منطقه به صورت جداگانه پیچیده 
شود؛ تمهیداتی که می تواند با اعمال محدودیت های بیشتر 
به ویژه در شــهرهای قرمر تلنگری دوباره به مردم وارد کند 
و حساسیت های شــان را به رعایت پروتکل های بهداشتی 

افزایش دهد. 

مقابله با کرونا نسخه استانی می خواهد 
 فقر تجهیزات پزشکی برخی شهرهای قرمز با شیوع ویروس کرونا بیشتر عیان شده و مسئوالن معتقدند نسخه مقابله با کرونا

 باید به فراخور وضعیت هر استان تجویز شود
مریم سرخوش 

خبرنگار 

با توجه به روند افزایشی شیوع کرونا در برخی شهرها، تعداد بیمارستان های اختصاص یافته به بیماران بیشتر شده است./عکس: تسنیم

 میراث 

ردپای اشکانیان در »خرگوش تپه« گلستان 
 در مطالعات باستان شناسی که با هدف تعیین عرصه و پیشنهاد حریم »خرگوش تپه« 
گرگان درحال انجام است، شواهدی اســتقرارگاهی از دوره های اشکانی و ساسانی تا 

اوایل اسالم کشف شد.
سرپرست هیئت باستان شناسی »خرگوش تپه« گرگان با اعالم این خبر به همشهری 
می گوید: »خرگوش تپه« برای نخســتین بار در ســال 1890 میالدی توسط »ژاک 
دمورگان« مورد کاوش قرارگرفت و نتایج کاوش آن در مجله ای به نام »ریو بناپارت« 
در کشور فرانسه چاپ شد. البته ایشان با وجود کاوش بسیار گسترده دراین محوطه 
ارزشمند، هیچ گونه گاه نگاری ارائه نداده و فقط به توصیف الگوی تدفین های انسانی و 

اشیای به دست آمده اقدام کرده است.
»ســیدمقداد میرموســوی« ادامه می دهد: کاوش اخیر با مجوز پژوهشــگاه میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از خرداد امسال به مدت یک ماه و با هدف 
تعیین عرصه و حریم این اثر با توجه به گسترش محدوده شهری و خطرات احتمالی 

برای این سایت آغاز شد.
او با بیان اینکه دراین طرح 15گمانه کاوش شــده اســت، توضیح می دهد: 9گمانه 
مشخص کننده عرصه و 6گمانه هم مشــخص کننده حریم بوده است. با توجه به نوع 
کاوش در ترانشه های )فرورفتگی ها( کاوش شده، مواد فرهنگی مؤید دوره های اشکانی 

و ساسانی تا اوایل اسالم به دست آمده است.
میرموسوی با اشاره به ثبت »خرگوش تپه« درسال 1382 به شماره 9328 در فهرست 
آثار ملی ادامه می دهد: تهیه نقشه عرصه، حریم و تصویب آن در شورای حریم کشور 
و ابالغ به شورای عالی شهرســازی و معماری، تصویب و ابالغ به مسئوالن استانی و 
شهرستانی و درج در نقشه های باالدستی شــهری از اهداف و نتایج پایانی این کاوش 

است.
ایــن باستان شــناس توضیــح 
می دهــد: تا پیــش از انجام این 
کاوش، اطالعات به دســت آمده 
و موجود براســاس کاوش های 
پیشــین قدمت این منطقه که 
در محدوده درون شهری گرگان 
قرارگرفته است را تا دوران پس 
از اسالم تأیید می کرد. اطالعات 
به دست آمده از این فصل کاوش 
عالوه بر افزایش اعتبار تاریخی و 
فرهنگی درمحدوده »خرگوش تپه«، به معنای گشایش سرفصل های جدیدی در تاریخ 
گرگان هم هست. ازسوی دیگر، منطقه »خرگوش تپه« در محدوده شهری گرگان قرار 
دارد و استقرار واحدهایی مانند دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان مجموعه سازه ای بزرگ و 
درحال توسعه، استقرار ساختمان دادگستری کل استان و همچنین توسعه شهر گرگان 
به صورت شهرک های انبوه سازی شده در منطقه شمالی شهر، ضرورت تعیین و تصویب 

حریم این محوطه تاریخی ارزشمند را دوچندان می کند. 
موسوی با بیان اینکه این کاوش با اعتبار اســتانی و تالش اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی گلســتان درحال انجام اســت، ادامه می دهد: دمورگان 
در گزارش کاوش خود در محوطــه »خرگوش تپه« که درمجلــه ای در پاریس و در 
سال 1896 منتشر شــد، می نویســد:  »محوطه کاوش در منطقه ای به ارتفاع 8متر 
و 80ســانتی متر نســبت به زمین های پیرامونی و در فاصله ای 3کیلومتری از شهر 
استرآباد قراردارد.«  درحالی که محوطه درحال حاضر و زمان کاوش ما، حدود 5متر و 
30سانتی متر ارتفاع دارد، یعنی 2متر و نیم از محوطه تخریب شده است. ازسویی طی 
این 130سال محدوده شهر به حدی بزرگ شده که به حدود 70متری محوطه تاریخی 
رسیده است. این دلیل برای تعیین و تصویب عرصه و حریم قانونی برای ما بسیار دارای 

اهمیت است تا برای سال های آینده نگران این محوطه ارزشمند تاریخی نباشیم. 
در گلستان حدود 1500اثر تاریخی فرهنگی شناســایی شده است و تعیین عرصه و 
پیشنهاد حریم »خرگوش تپه« در راستای ماده 11 قانون حفظ آثار ملی و در اجرای 
بند 3 ماده 3 قانون اساسنامه میراث فرهنگی با اعتباری بیش از 400میلیون ریال از 

محل اعتبار استانی در دست اجراست.
این پروژه با مجوز شــماره 9910433 ریاست پژوهشــگاه وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از 24خرداد آغاز شده است و به مدت یک ماه ادامه خواهد 
یافت. نتایج این پروژه طی گزارشی مفصل با پیوســت نقشه عرصه و حریم به وزارت 
میراث  فرهنگی ارسال و پس از طرح در جلسه های شورای حریم و تصویب آن، از طریق 

شورای عالی معماری و شهرسازی به مدیریت شهری گرگان ابالغ خواهد شد.
دراین پروژه از کارشناسان باستان شناس اداره کل میراث فرهنگی استان و تعدادی از 
فارغ التحصیالن و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه گلستان 

و تهران نیز کمک گرفته شده است. 

   استفاده از ماسک ضرورت دارد 
معاون درمان وزارت بهداشت روز گذشته و در حاشیه بازدید از مراکز درمانی هرمزگان، با بیان اینکه در شرایط فعلی باید با اهتمام و 
تالش جمعی، بر کاهش شمار مبتالیان تمرکز کنیم، گفت: همه مردم باید با دقت پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند چراکه درصورت 
رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی، ممکن است استان های سفید هم به سمت هشــدار بروند. قاسم جان بابایی ادامه داد: باید به 
رعایت فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی، کاهش رفت و آمد های غیرضروری و نگهداری بیشتر از سالمندان توجه ویژه شود. استفاده 
از ماسک نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال ویروس کرونا دارد و استفاده از آن برای سالمندان و افرادی که دارای بیماری زمینه ای 

هستند، بسیار ضروری است. 

ستاره حجتی 
گرگان-  خبرنگار



7 شهر يكشنبه 1 تير 99  شماره 7967  2 3 0 2 3 6 1 5

تالش براي خروج پادگان ها از شهر و 
تبديل فضــاي آنها بــه عرصه هاي شهرسازي

همگاني، تنها مختــص ايران و تهران 
نيست. چه بسيار نمونه هاي جهاني از پادگان ها كه 
هم اكنون تبديل به بوســتان هايي بزرگ شــده اند؛ 
بوستان هايي كه با داشتن ســاختمان هاي قديمي، 
حوادث و خاطــرات فراواني براي شــهروندان زنده 
مي كنند. تغيير و تحوالت گسترده اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي صورت گرفته طي دهه هاي اخير به همراه 
رشد و گسترش فيزيكي روز افزون شهرها و جمعيت 
آنها موجب شده بســياري از صنايع و فعاليت هاي 
قديمي كه زماني خارج از محدوده شهر قرار داشتند، 
درون محدوده شــهرها قرار گيرند و به دليل داشتن 
ويژگي هاي خاص به عنوان كاربري هاي غيرشهري و 
ناسازگار با سكونت شــناخته شــوند. يكي از انواع 
عرصه هاي رهاشده و ناكارآمد شــهري، پايگاه ها و 
تأسيسات نظامي هستند. پس از جنگ جهاني دوم و 
جنگ سرد، بسياري از اراضي نظامي به جا مانده درون 
شهرها، ضربه هاي بزرگي بر اقتصاد و حيات جمعي 
شهرها وارد كرد، اما با ارزيابي هاي صحيح و بهره گيري 
از پتانسيل هاي مختلف آنها و ايجاد كاربري هاي جديد 
بر حس مــكان و ارزش هاي موجود افزوده شــده و 
به عنوان محرك هاي جديــد اقتصادي- اجتماعي و 
فضاهايي براي گردشــگري، اوقات فراغت، ورزش، 
تفريح و سرگرمي، باعث ارتقاي كيفيت زندگي جوامع 

محلي شده اند.

پادگان 06مثل پادگان چلسي 
بازآفريني و احياي مناطق نظامي به عنوان يك اصل 
كليدي و همچنين عامل پيونددهنده اي اســت كه 
عناصر و محالت جدا افتاده شهري را به يكديگر پيوند 
مي دهد. پادگان چلسي، يكي از اين تجارب است كه 
در سال 1860ساخته شده و در سال 2008خالي و به 
خارج از شهر منتقل شد. در اين ميان طراحان »طرح 
جامع سربازخانه چلسي« در پي خلق طرحي مدرن، 
پايدار و با تلفيق ويژگي هاي معماري ســنتي براي 
سايت نظامي برآمدند. آنها بناهايي زيبا، انعطاف پذير 
و تاب آور را براي پادگان طراحي كردند و جالب اينكه 
درون محوطه پادگان كاربري هاي گوناگوني ازجمله 
تعدادي واحد مســكوني، فضاي ورزشــي عمومي، 
مركز درمانــي، مركز محله، راســته هاي تجاري به 
همراه كاربري هاي ُخرد محلي، ميدان هاي عمومي، 
خيابان ها و پارك هاي محلي با كاشــت 100درخت 
جديد و طراحي فضاي مناسب براي بازي كودكان را 

مدنظر قرار دادند.

5بناي جديد در يورك 200ساله
از ديگر نمونه ها مي توان به پروژه تغيير كاربري پادگان 
يورك اشاره كرد. مجموعه دوك يورك قبل از تغيير 
كاربري يك پادگان نظامي بود كه در سال 1999طرح 
تغيير كاربري آن آغاز شده و در 3فاز و طي 6سال به 

بهره برداري عمومي رسيد. ســايت اين پروژه، بيش 
از 200سال بســته بود، اما با تغيير كاربري بناهاي 
اطراف و بازسازي مجموعه، چند سالي مي شود كه به 
منطقه اي سرزنده و فعال با امكان حضور اقشار مختلف 
جامعه، تبديل شده است. از اهداف اين پروژه مي توان 
به خلق محيطــي آرام، ايمن، با امنيــت باال و داراي 
حمل ونقل عمومي يكپارچه اشاره كرد. اين مجموعه 
شــامل تركيبي از ميادين، مســيرهاي پياده مدار و 
بناهاي جذاب است كه هويت پيشــين محدوده را 
حفظ كرده اند. اين پروژه طي 3 مرحله انجام گرفته 
كه در 2 فاز ابتدايي، تركيبي از كاربري هاي تجاري، 
خرده فروشي و مســكوني به همراه 5بناي جديد و 
تغييرات قابل توجه در ساختمان هاي موجود، اجرا شد. 
در فاز سوم توسعه، بخش عمده اي از ساختمان هاي 
قديمي كه در اصل براي كاربري اداري طراحي شده 
بود، مرمت و حفاظت شــده و كاربري آن به گالري 

تغيير يافت.

پادگاني كه موزه  و قطب گردشگري آلباني شد
پادگان ها و اراضي نظامي به دليل ســابقه تاريخي 
خود، قابليت تبديل شدن به موزه را نيز دارند كه 
نمونه آن پايگاه نظامي پورتو پالرمو در آلباني است. 
در اواخر قرن 20آلباني شــاهد اراضي نظامي رها 

شــده اي بود كه رو به تخريب و استفاده نادرست 
مي رفت و مانع از توسعه پايدار شهري بود. پايگاه 
نظامي پورتو پالرمو، يكي از بزرگ ترين پايگاه هاي 
نظامي آلباني بوده كه از اواخر دهه 60آغاز به كار 
كرده و تا دهه 80و ســپس در اوج جنگ سرد به 
فعاليت خود ادامه داده است. پس از سال 1997، 
اين پايگاه نظامي، عملكرد خود را از دست داد تا در 
دهه اخير خليج پورتو پالرمو به عنوان يك پتانسيل 
خوب براي توســعه گردشــگري مورد توجه قرار 
گرفت. در حقيقت منظر اين خليج زيبا و داستان 
آن، مكاني ايده آل براي ســازماندهي يك موزه را 
پيش روي مديران شــهري قرار داد. اگرچه پس از 
پايان جنگ ســرد، خيلي ها اين ميراث نظامي را 
نامناسب مي دانســتند و اعتقاد به عدم  حفظ آن 
داشتند. به گونه اي كه با ناآرامي هاي سال 1997، 
جمعيت محلي به بسياري از ساختمان هاي پادگان 
حمله كردند تا به بسياري از پايگاه هاي نظامي در 
سراسر قلمرو جمهوري آلباني خسارات شديدي 
وارد شود. سرانجام در سال 2013طرح بازآفريني 
پايگاه نظامي پورتو پالرمو توســط شوراي وزيران 
ارائه شد و اين پروژه با هدف استفاده مجدد و احياي 
اين پايگاه به موزه اي براي بازديد گردشگران آغاز 
و انجام شد و اكنون يكي از قطب هاي گردشگري 

آلباني به شمار مي رود.
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250 اتوبوس و ميني بوس در راه تهران
ايران خودرو و شهرداري براي ساخت اتوبوس هاي شهري تفاهمنامه امضا كردند

تــا پايــان ســال جاري 120اتوبــوس و 
130ميني بوس نو به شهرداري تهران تحويل حمل و نقل

داده مي شود. ديروز تفاهمنامه ساخت اين 
وسايل نقليه با حضور مسئوالن شهري و مديران ايران خودرو 
امضا شد. 60درصد ناوگان اتوبوســراني تهران هم اكنون 
فرسوده شده و اگر اقدامي براي نوسازي آن صورت نگيرد، تا 
6سال آينده بايد با آن خداحافظي كرد. شهردار تهران صبح 
ديروز در آييــن امضــاي تفاهمنامه ســاخت اتوبوس با 
ايران خودرو ديزل، گفت: اينكه اتوبوس هاي تهران توسط 
كارگران هموطن توليد مي شــود براي ما خوشايند است. 
پيروز حناچي، افزود: طبق تفاهمنامه اي كه با ايران خودرو 
امضا شد و بازديدي هم از خط توليد اتوبوس انجام شد، اميد 
است با تالش اين گروه خودروساز نياز مردم به اتوبوس هاي 
شهري برطرف شــود. حناچي با بيان اينكه ايران خودرو 
شناسنامه صنعت كشور است، گفت: توافقات ديگري هم 
شده است تا زمينه   توليد اتوبوس برقي فراهم شود. براي ما 
خوشايند است كه اتوبوس هاي تهران توسط اين كارگران 
پرتالش كشورمان ساخته شود. اميد است اين تفاهمنامه 
آغازي براي همكاري هاي گســترده تر با اين گروه باشــد. 
تفاهمنامه 250 اتوبوس و ميني بــوس را پيروز حناچي، 
شهردار تهران و فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران خودرو امضا 

كردند و قــراردادي نيز ميــان محمد زالــي، مديرعامل 
ايران خودرو ديزل و مناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري تهران امضا شــد. طبق اين قرارداد، 
شهرداري 120دستگاه اتوبوس و 130دستگاه ميني بوس از 
ايران خــودرو تحويــل مي گيــرد و تفاهمنامه ســاخت 
500دستگاه اتوبوس، 300دستگاه ميني بوس و اتوبوس 
برقي هم امضا شــده اســت. از اين تعداد اتوبوس جديد، 
100دســتگاه اتوبوس برقي، 200دســتگاه اتوبوس پايه 
گازسوز و 200دســتگاه پايه ديزل هستند. اين اقدام براي 
تامين نياز ناوگان حمل ونقل شهري به اتوبوس و ميني بوس 
اســت. هم اكنون در تهران كمبود 3 هزار دستگاه اتوبوس 
احساس مي شودكه اميد اســت با اين قراردادها بخشي از 
نيازها برطرف شــود. همچنين 3شركت بخش خصوصي 
داخلي براي توليد اتوبــوس  اعالم آمادگــي كرده اند كه 

شهرداري در حال مذاكره با آنهاست.

كمبود ۳ هزار اتوبوس 
شهردار تهران در حاشــيه اين آيين و در جمع خبرنگاران 
درباره بازســازي اتوبوس هاي تهران هم گفت: دولت هزار 
ميليارد تومان براي بازســازي اتوبوس ها اختصاص داده و 
قرار شده است بخشــي از اتوبوس هاي نيازمند تعمير نيز 
در ايران خودرو تعمير شوند. همچنين فرشاد مقيمي نيز 
در جمع خبرنگاران اعــالم كرد كه تمامــي اتوبوس ها و 
ميني بوس هاي ارائه شده به شــهرداري داراي استاندارد 
يورو ۴ و 6 هســتند و از  ماه آينده طبق قــرارداد، تحويل 
اتوبوس ها شروع مي شود. برنامه اين است كه تا پايان سال 

اين اتوبوس ها و ميني بوس ها تحويل شهرداري شود.

62 درصد اتوبوس ها ايراني هستند
سفارش شــهرداري تهران ســبب افزايش رونق توليد و 
به كارگيري ظرفيت هاي خالي خواهد شد. فرشاد مقيمي، 
مديرعامل شــركت ايران خودرو ديــزل در اين باره گفت: 

شهرداري تهران در سال جهش توليد همت بسيار خوبي 
داشــت. تمامي ظرفيت ها براي توليد اتوبوس در شركت 
ايران خودرو وجود دارد و در راستاي تأمين نيازهاي كشور 
خواهد كوشــيد. او با بيان اينكه تحويــل اتوبوس ها از  ماه 
آينده به صورت 10دســتگاه از هر مدل شروع خواهد شد، 
گفت: در ماه هاي آتي تحويل به 30دســتگاه هم مي رسد. 
سفارش گذاري 500دستگاه اتوبوس به مرور انجام خواهد 
شد. به گفته مقيمي، تعداد قابل توجهي از قطعات اتوبوس ها 
در حوزه داخلي سازي ، هدفگذاري شــده تا به شهرداري 
تهران تحويل داده شود. اين قطعات شامل قطعات موتوري، 
قطعات محــوري و قطعات تريم اســت. همچنين ميزان 
داخلي سازي  اتوبوس ها 62درصد است. مديرعامل شركت 
ايران خودرو ديزل درباره اتوبوس ها، بيان كرد: براي توليد 
اتوبوس هاي برقي مذاكرات و تفاهم هايي انجام شــده كه 
شركت ايران خودرو تنها منتظر سفارش گيري است. امروز 
شهردار تهران براي استفاده از ظرفيت ايران خودرو دستور 
داد كه اتوبوس برقي هم توليد شود كه برنامه زمانبندي آن 

براساس تعداد اتوبوس ها مشخص خواهد شد.

جرقه نوسازي ۳0هزار تاكسي 
تهران 80هزار تاكسي دارد كه هر سال 8هزار دستگاه آن به 
سن فرسودگي مي رسند. در اين زمينه جلسات كارشناسي 
انعقاد قرارداد توليد 30 هزار دستگاه تاكسي جهت نوسازي 
ناوگان تاكسيراني درحال برگزاري است. سيدمناف هاشمي، 
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران در اين باره، 
گفت: بعد از 8سال، انعقاد اين قرارداد، گام بسياري خوبي 
در جهت تأمين نيازهاي شهروندان بوده است. كالنشهرهاي 
ديگر از تهران براي تأمين حمل ونقل عمومي و استفاده از 
ظرفيت داخلي الگو خواهند گرفت. سيدمناف هاشمي ابراز 
اميدواري كرد كه در 2سال آينده 30هزار تاكسي تهران با 
كمك ايران خودرو نوسازي شود. اين در شرايطي است كه از 

سال1396 تاكنون فقط 6هزار تاكسي نوسازي شده است.

   بودجه 600ميليارد توماني 
براي خريد 800دستگاه اتوبوس  تهران، اعتبار 600ميلياردي 
شهرداري درنظر گرفته شده است. محمود ترفع، مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران در اين باره اعالم كرد كه اعتبار 
خريد اين اتوبوس ها از شــهرداري تهران و اوراق مشاركت 
اســالمي تأمين مي شــود و برنامه هايي داريم كه به غير از 
شركت ايران خودرو ديزل با ساير سازندگان داخلي اتوبوس 
نيز تفاهمنامه و قراردادهايي داشته باشيم. ترفع خاطرنشان 
كرد:  امسال 600ميليارد تومان بودجه در شهرداري تهران براي 
خريد اتوبوس درنظر گرفته شده است و 250اتوبوسي كه امروز 
قرارداد خريد آن منعقد شد، 5 ماه پس از پرداخت واريز هزينه 

آن به ناوگان حمل ونقل عمومي اضافه خواهد شد. 

احترام نظامي به فضاي سبز و گردشگري شهرها
بررسي تجارب بين المللي تغيير كاربري پادگان هاي واقع در شهرها كه همانند پادگان 

06تبديل به بوستان، موزه و فضاهاي مسكوني و تجاري شده اند

فعاليت استارتاپي در پادگان تورين

پادگان 06و فرصتي بي نظير
ليال درخشان

خبرنگار

در تجربه تورين ايتاليا نيز، مجموعه نظامي پادگان ســابق المارمورا در 
بخش غربي شهر و نزديك به مركز تاريخي آن قرار گرفته كه طي سال هاي 
1888-1887ساخته شده و شامل 6پادگان در كنار ساختمان اصلي و انبار 
بزرگ مهمات است. در جنگ جهاني دوم اين پادگان ها در خدمت رژيم 
بودند و فضاي باز آنها براي اجراي امور نظامي مورد استفاده قرار مي گرفتند. 
اما در سال هاي بعد از جنگ مخروبه شدند تا در سال 2015دولت، بازآفريني 
اين مجموعه را در دستور كار قرار دهد. بازآفريني در اين طرح 
با ايجاد عملكردهاي مسكوني، 

تجاري و توريستي در ساختمان هاي تاريخي موجود انجام شد. اين طراحي 
يك مركز چند عملكردي مختلط را از فضا هاي مختلف براي كار تا محل 
سكونت براي دانشــجويان و افراد محلي فراهم مي كند. پيشنهاد بخش 
مسكوني 2بخش مهم دارد: يك هتل و بخش مسكوني. در بخش تجاري 
نيز فضاي كار و فعاالن حوزه استارتاپي حضور دارند. هدف اين پروژه ايجاد 
يك مركز اجتماعي جديد در شهر با خدمات مشترك و ميزان متعادلي از 
فضاهاي يكپارچه عمومي و خصوصي است. ناگفته نماند كه در بازآفريني 
اين مجموعه، هيچ يك از ســاختمان هاي تاريخي تخريب يا تغيير پيدا 
نكرده اند. اين پروژه به شهر، يك فضاي عمومي نمادين داده و به اين ترتيب 
به يكي از بهترين نشانه هاي شناخته شــده و معروف شهر تورين تبديل 

شده است.

در تهران پادگان ها همواره يكي از قضاياي بغرنج به حساب مي آمده و مي آيند. بيش 
از 10درصد مساحت تهران را پادگان ها در برگرفته اند. از اين جهت تهران را مي توان 
شهري نيمه نظامي ناميد، به اين خاطر كه هيچ كالنشهر يا پايتخت ديگري در جهان 
اين حجم از فضاي نظامي را در دل خود ندارد. از ســوي ديگر در طرح هاي جامع و 
تفصيلي تهران پادگان ها به عنوان فضاي سبز درنظر گرفته شده اند. واقعيت قضيه هم 
اين است كه بيش از 90درصد مساحت پادگان هاي تهران فضاي سبز است. البته از 
سوي ديگر اين گمان وجود داشته كه در گستره اي از پادگان ها، دور از چشم شهرداري 
ساخت و سازهايي انجام شده است. به واقع تغيير كاربري بخشي از فضاي سبز مفروض 

تهران به ساختمان سازي مطرح شده كه مي تواند نقش مؤثري در كاهش خودپااليي 
شهر و تنگي نفس افزون تر به حساب  آيد. از اين رو تبديل بخشي از زمين هاي پادگان 

06ارتش به فضاي سبز عمومي شهري خبري اميدواركننده است.
اميدواري زماني بزرگ تر و عميق تر مي شود كه اگر تبديل پادگان 06به فضاي سبز 
گام اول يا تنها گام حفظ فضاي سبز پادگان ها نبوده و تداوم داشته باشد. تهران عرصه 
چنداني براي توسعه فضاي سبز ندارد. شمال شهر را كوهستان بلندي با ستيغ هاي 
سنگي در برگرفته و جنوب شهر نيز در محاصره بياباني خوفناك است. تالش هايي 
براي توسعه فضاي سبز در شرق و غرب شهر انجام شــده، اما اغلب نتايج چنداني 
 در برنداشــته. به اين خاطر كه به واقع يك جور تحميل اكوسيســتمي متفاوت به 
تپه ماهورهايي خشك بوده كه هرگز درخت زار نبوده اند. بر اين اساس در دسترس تر ، 
ممكن تر و منطقي تر براي توسعه فضاي سبز تهران همين حفظ فضاي سبز پادگان ها 
و ممانعت از تغيير كاربري آنهاست. قطعا اين موضوع آنقدر اهميت حياتي دارد كه 

براي مديريت شهري تهران به هر مصالحه اي مي ارزد.

محبوبه ايزدپناه
مدير اداره عرصه هاي ناكارآمد سازمان نوسازي

ساناز فنائي
كارشناس اداره عرصه هاي ناكارآمد سازمان نوسازي

پيشنهادي براي ممنوعيت زباله گردي كودكان
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران با اشاره به بخشنامه منع  به كارگيري كودكان از 
سوي پيمانكاران شهرداري تهران از سوي پيروزحناچي گفت: براي نظارت بر اجراي اين 
دستورالعمل به شهردار تهران پيشنهاد مي كنم كه در اين خصوص به شكل مستمر گزارش 
دريافت كند تا اجراي آن به درستي محقق شود. به گزارش خبرگزاري ايسنا سيدحسن 
موسوي چلك، با بيان اينكه يكي از نيازهاي جامعه اتخاذ تصميم هاي الزم و اجراي آنها براي 
حمايت از اقشار مختلف است، گفت: به همين دليل همه سازمان ها بايد در اين زمينه دغدغه 
و اهتمام داشته باشند. يكي از گروه هايي كه نيازمند حمايت همه جانبه هستند و در اجراي 
قوانين بايد مورد حمايت قرار بگيرند، كودكان هستند. او با بيان اينكه يكي از مواردي كه همه 
ما را به شدت آزرده خاطر مي كند زباله گردي كودكان و به كار گرفتن آنها توسط پيمانكاران در 
حوزه هاي مديريت شهري است، اظهار كرد: اين موضوع به ويژه در مراكز مختلف كه براساس 
قانون كودكان در آنها نبايد كار كنند يا كاري كه از آنها گرفته مي شود مغاير با قوانين است، 
بايد مورد توجه قرار بگيرد.  رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ادامه داد: با تدبير معاونت 
اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران و درك درست شــهردار تهران در مورد اين موضوع، 

بخشنامه اي براي حمايت از اين كودكان و منع به كار گيري آنها در زباله گردي صادر شد.
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برگزاري مسابقات بدون حضور تماشــاگران، فرصت ياد كردن 
از 2چهره دوست داشــتني ســرخ و آبــي را هم از بيــن مي برد. 
پرسپوليسي ها بعد از درگذشــت باورنكردني هادي نوروزي، هر 
بازي در دقيقه 24نام او را صدا مي زنند و يادش را زنده نگه مي دارند. 
استقاللي ها هم بعد از كوچ منصور پورحيدري دقيقه 22را به تشويق 
او اختصاص داده اند. اين سنت معموال تحت هر شرايطي حفظ شده؛ 
حتي وقتي 2 تيم از رقباي خود عقب بوده اند. در استاديوم خالي اما 
طبيعتا امكان تداوم اين داستان وجود ندارد. اينجاست كه بايد كمي 
خالقيت به خرج داد. پيشنهاد مي شود پرسپوليسي ها و استقاللي ها 
ترتيبي بدهند كه در مسابقات خانگي شان اسكوربرد ورزشگاه در 
دقايق 22و 24تصوير پورحيدري و نوروزي را به نمايش بگذارد. اين 
حداقل امتيازي است كه تيم ميزبان مي تواند از آن برخوردار باشد.

نوروزي و پورحيدري فراموش نشوند

هر چه به شروع مســابقات ليگ نزديك تر مي شــويم، تكاپوي 
مخالفان براي لغو بازي ها هم بيشتر مي شود. اين وسط مخصوصا 2 
باشگاه تبريزي جوش و خروش بيشتري دارند. كار به جايي رسيده 
كه يكي از مربيان ماشين سازي گفته يك ماه است به كرونا مبتال 
شده؛ آن هم درحالي كه هنوز يك ماه از آغاز تمرينات نگذشته است. 
تازه ماشين سازي ديرتر از بقيه تمريناتش را شروع كرد. به عالوه 
معلوم نيست چطور يك ماه از ابتالي آقاي مربي گذشته كه او هنوز 
درمان نشده است. مثال اميد نورافكن 2 هفته قرنطينه شد، بهبود 
يافت و االن سر تمرين است. بعيد است هيچ كدام از اين سؤاالت 
جواب منطقي داشته باشد، اما در مجموع فوتبال ايران يافته هاي 
مربوط به كرونا در كل جهان را به هم ريخته است. كم مانده برخي 

مدعي شوند حتي قبل از ظهور اين ويروس به آن مبتال شده اند!

ابتال، حتي قبل از ظهور كرونا

مهدی رسول پناه اعالم كرده باشگاه پرســپوليس برای دفاع از 
خودش در پرونده شــكايت برانكو، يك اليحه 1300 صفحه ای 
تنظيم كرده است! گويا سرپرست باشگاه فكر می كند اليحه هر 
چقدر قطورتر باشد، شــانس پيروزی در پرونده بيشتر می شود. 
انصافا اگر يك نفر برای خود شما يك نامه 1300 صفحه ای بفرستد، 
حوصله خواندنش را داريد؟ حتی اگر سرنوشت كل زندگی تان را 
در آن نوشته باشند بعيد است تا آخرش را بخوانيد. االن فيفا چرا 
بايد 1300 صفحه نوشته های شما را بخواند؟ خود برانكو كه چهار 
سال اينجا كار كرد و يازده ماه حقوق نگرفت، كل شكايتش شد 70 
صفحه؛ شما چی نوشتيد مگر؟ پرسپوليسی ها تا االن بايد دستمزد 
معوقه برانكو و دســتيارانش را به اضافه هزينه دادرسی و ديركرد 
می پرداختند. حاال پول 1300 صفحه كاغذ اليحه دفاعی هم به آن 

اضافه شده. فكر كنيد بخواهند دو سری هم كپی بگيرند!

پول كاغذ هم اضافه شد!

نكته بازي
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پيشنهاد جديد براي محبي
پس از گرانادا و لوانته اسپانيا، آ.ا. ک آتن هم خواستار جذب محمد محبي از سپاهان شده است. محبي امسال يكي 
از پديده هاي ليگ ايران بوده و پس از پوشيدن پيراهن تيم ملي پيشنهادهاي خوبي براي بازي در اروپا به دستش 
رسيده است. در اين شرايط بايد ديد سپاهان با جدايي اين پديده موافقت مي كند يا خير.

اميرحسين اعظمي| هادي عقيلي، مدافع پيشين تيم ملي كه چند 
روز پيش به شدت عليه مارک ويلموتس، سرمربي پيشين تيم ملي 
موضع گرفته بود، بر اين عقيده است كه بعد از جدايي اين مربي، 
مسئوالن فدراسيون مي توانستند از گزينه ايراني براي هدايت 
تيم ملي استفاده كنند. عقيلي درخصوص شرايط فعلي تيم ملي، 
ادامه يافتن مسابقات ليگ برتر و مسائل مختلف ديگر به سؤاالت 

همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  چند روز پيش به شدت از ويلموتس انتقاد كردي. 
فكر نمي كني مقصر اصلي مســئوالن فدراسيون بودند كه 

چنين انتخابي را انجام دادند؟
اين انتخاب از روي لج و لجبازي بود تا بعد از رفتن كي روش در نهايت 
يك نفر را جاي او بياورند. طبيعتــا در اين زمينه بايد وزارت ورزش و 
مسئوالن فدراسيون پاسخگو باشند كه چرا چنين انتخابي انجام شد و 
چرا حاال اين مربي با قراردادي كه با فدراسيون ما امضا كرد، اينقدر پول 
گرفته و حاال غرامت هم مي خواهد. براي من جالب است كه ويلموتس 
قبل از بازي با عراق استعفا مي دهد، بعد روي نيمكت مي نشيند و بعد از 
باخت تيم ملي هم خيلي راحت به كشورش برمي گردد و خواهان قطع 
همكاري مي شود. تا االن هم كه باالي 40ميليارد تومان پول گرفته و 
اگر شكايت او در فيفا به نتيجه برسد بايد مبلغ سنگيني را به اين مربي 

بدهيم. من قبل هم گفتم كه اين كارها شارالتان بازي است.
  فكر مي كني بعد از رفتن كي روش چه انتخابي بايد 

براي تيم ملي صورت مي گرفت؟
با توجه به شرايط جامعه، شــرايط اقتصادي مردم و خيلي چيزهاي 
ديگر ازجمله قيمت ســنگين ارز در ايران، مي توانستيم دنبال گزينه 
ايراني برويم. آن زمان بحث مربياني مثــل علي دايي، امير قلعه نويي 
و... مطرح بود و اعتقاد من اين اســت كه انتخاب گزينه ايراني خيلي 
بهتر بود؛ حتي مي توانســتيم گزينه جوان تــري انتخاب كنيم، مثل 
جواد نكونام. من معتقدم بعد از كي روش، بايد دايي يا نكونام سرمربي 

تيم ملي مي شدند.
 فكر نمي كني انتخاب دراگان اسكوچيچ هم يك 

تصميم اشتباه از سوي مسئوالن فدراسيون بود؟
من از اين انتخاب شوكه نشدم، چون خيلي ها مي دانند قرارداد دراگان 
چگونه است. اين قرارداد براي چند ماه بسته شد و حتي من شنيده ام 
كه قرارداد دراگان تمام شده است. اين انتخاب يك انتخاب قطعي نبود 

و براي دوران گذر صورت گرفته است. خود دراگان هم مي داند كه هر 
لحظه مي تواند بركنار شــود و به او بگويند برو. حتي من شنيده ام كه 
قرارداد اين مربي با مبلغ پايين و به صورت ريالي بسته شده است. البته 
شايد اســكوچيچ نتايج خوبي بگيرد و در تيم ملي هم ماندگار شود و 
من نمي توانم در مورد مســائل فني قضاوتي داشته باشم. برانكو هم 
زماني كه به تيم ملي آمد، شــرايطي مثل دراگان داشت، ولي بعدها 
به مدت طوالني ماندگار شــد. من براي تيم ملي و اسكوچيچ آرزوي 

موفقيت دارم.
  در مورد شروع ليگ و رقابت مدعيان صحبت كن. 

فكر مي كني چه تيمي قهرمان شود؟
با اين اختالف امتياز، شانس پرسپوليس خيلي زياد است.

  در يك مقطع در تيم ملي جوانان فعاليت كردي، 
چرا در نهايت كنار كشيدي؟

فضا در آنجا براي من مناســب نبود، درواقع آن موقعيتي كه داشتم، 
چندان جالب نبود و در نهايت تصميم به جدايي گرفتم.

عقيلي:بعدازكيروش،دايييانكونامبايدسرمربيميشدند
  اسكوچيچ هر لحظه مي داند كه شايد بركنار شود

  همه حاشيه هاي اشكان در تبريز
پيوستن اشكان دژاگه به تراكتور در ابتداي فصل 
گذشــته، يك بمب خبري تمام عيــار بود. حضور 
اشكان در تراكتور، جذابيت اين تيم را براي رسانه ها 
بيشــتر كرد و البته خود دژاگه هم حاشــيه هايي 
داشــت. آنچه در آغاز اين همكاري سروصدا كرد، 
شايعه قرارداد دالري دژاگه با تراكتور بود كه تقريبا 
هرگز هم تكذيب نشد. برخي شايعات از دستمزد 
800هزار دالري اشــكان براي هر فصل حكايت 
دارد كه اگر درست باشد، به قيمت امروز ارز چيزي 

حدود 14ميليارد تومان در سال مي شود! بعدتر قصه 
خالكوبي هاي اين بازيكن حاشيه ســاز شد و حتي 
دعوت او به كميته اخالق را به دنبال آورد؛ هرچند 
اين قصه مشمول مرور زمان شد. اعتراض عجيب 
دژاگه به تعويضش در بازي حذفــي با نفت آبادان 
هم ديگر حاشــيه او بود. تصاويري كه از فريادهاي 
اشكان بر سر جان توشــاك پخش شد، واقعا همه 
را حيرت زده كرد. او حتي ابتداي فصل جاري هم 
خيلي دير به تمرينات تراكتور اضافه شد؛ آنقدر كه 
گفتند قصد همكاري با دنيزلي را ندارد و مي خواهد 

جدا شود. هيچ كدام اينها اما به اندازه تصميم امروز 
دژاگه عجيب نيستند. او حاال رسما رودرروي سازمان 
ليگ و باشگاهش ايســتاده است. سرپيچي دژاگه 
از حضور در ايران در حالي اســت كه بســياري از 
بازيكنان خارجي ليگ برگشته اند و آنهايي هم كه 
هنوز نيامده اند مشــكالت پروازي دارند؛ نه اينكه 
مثل اشكان اراده اي براي سفر به ايران نداشته باشند.
  دژاگه قرارداد دارد، كرونا هم ماندگار است

اشكان دژاگه تداوم شيوع كرونا و حفظ سالمتي اش 
را بهانه عدم بازگشت به ايران قرار داده است. به اين 
ترتيب، حاال حاالها نبايد منتظر او باشيم؛ چون فعال 
هيچ افق روشني در مورد پايان كرونا وجود ندارد. 
دژاگه براي ليگ بيستم هم تحت قرارداد تراكتور 
است؛ ليگي كه اصال معلوم نيست در نزديكي هاي 
پاييز شرايط آغاز را پيدا كند. به اين ترتيب به نظر 
مي رسد حتي خطر پايان دوران بازيگري هم دژاگه 
را تهديد مي كند؛ بازيكني كه تا چند روز ديگر وارد 

34سالگي مي شود.
   داستان تيم ملي

غم انگيزترين بخش ماجرا اما اوت شــدن دژاگه از 
تيم ملي اســت. مطابق برنامه اعالم شده از سوي 
كنفدراسيون فوتبال آسيا، مســابقات مقدماتي 
جام جهاني از مهرماه از ســر گرفته خواهد شــد و 
اگر اشكان براي حضور در مسابقات ليگ به ايران 
برنگردد، »قطعا« جايي در تيم ملي نخواهد داشت؛ 
اتفاقي كه به هيچ وجه برازنده يكي از مقبول ترين 
فوتباليست هاي اين ســاليان ايران نيست. اشكان 

معامله بدي با ما و با خودش مي كند.

پايانكاپيتان؟
  بازي دو سر سوخت دژاگه؛ هم تراكتور و هم تيم ملي

بهروز رسايلي| از قرار معلوم اشكان دژاگه رسما اعالم كرده ديگر براي بازي به ايران برنمي گردد. او كه 
روزهاي اول شيوع ويروس كرونا هم عليه برگزاري مسابقات موضع گرفته بود، حاال كامال از كنترل 
خارج شده است. در اين ميان به نظر مي رسد باشگاه تراكتور با پافشاري عجيبش روي لغو مسابقات 
و عدم پيگيري بازگشت دژاگه، دست او را باز گذاشته تا به زندگي در آلمان ادامه بدهد و به راحتي از 
انجام وظيفه اش سر باز بزند. قطعا اگر تراكتور موضعي معتدل و شبيه ساير باشگاه ها داشت، از همان 
روز اعالم آغاز تمرينات پيگير بازگشت اشكان مي شد اما رويه تيم زنوزي كامال به سود دژاگه تمام 
شد. او كه قبال حتي از رئيس جمهور هم خواسته بود جلوي برگزاري ليگ را بگيرد، در فاصله يك 
هفته به آغاز مسابقات رسما آب پاكي را روي دست تيم تبريزي ريخته و گفته به ايران برنمي گردد. 
حاال تراكتور از نظر عرفي هم قادر نيست حقوقش را در اين زمينه پيگيري كند. وقتي باشگاهي با 

اين شدت مخالف ادامه يافتن مسابقات ليگ است، چرا بايد دنبال بازگرداندن بازيكنش باشد؟
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مهدي علي نژاد، معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش زمان ثبت نام انتخابات فدراسيون پزشكي ورزشي 
را ۲ تا ۱۵تير اعالم كرد. هم اكنون مهرزاد خليليان، سرپرستي فدراسيون پزشكي ورزشي را عهده دار است. طبق اين اعالم، 

ثبت نام از افراد دوشغله، بازنشسته و بازخريدشده منوط به ارائه مدارك و مستندات قانوني مورد نياز است.

در شــرايطي كه به نظر مي رســد همه  چيز براي آغاز دوباره ليگ آماده باشد، 
سرخپوشان پايتخت تمرينات خود را همچنان با جديت دنبال مي كنند تا براي 
ديدار با پيكان آماده شوند. سرمربي سرخپوشان از آغاز تمرينات اين تيم از كادر 
فني خود خواست تا چه از لحاظ بدني و چه از لحاظ فني بازيكنان را دوباره به 
سطح مطلوبي برسانند. به همين دليل با دستور سرمربي پرسپوليس 3ديدار 
دوستانه در نظر گرفته شد و سرخپوشان در نخستين بازي خود به مصاف سايپا 
رفتند كه در نهايت اين بازي با نتيجه بدون گل به پايان رسيد. پرسپوليس در 
دومين بازي خود به مصاف گل گهر رفت و در پايان با تك گل سيامك نعمتي اين 
تيم را شكست داد. در سومين بازي تداركاتي نيز تيم خوشه طاليي دسته اولي 

حريف پرسپوليس بود كه با 3گل شكست خورد.

اما نكته مهم نارضايتي شــديد يحيي از برخي بازيكنان پرســپوليس است. 
سرخپوشان در شــرايطي خود را آماده آغاز دوباره ليگ مي كنند كه با توجه 
به اختالف 10امتيازي با رقبا و همچنين عــدم  رويارويي با مدعيان قهرماني 
خيلي ها اين تيم را از حاال قهرمان ليگ مي دانند. ســرمربي پرســپوليس اما 
اعتقاد دارد كه اين اتفاق مي تواند براي سرخپوشــان بسيار خطرناك باشد و 
حتي به قيمت از دست رفتن قهرماني تمام شــود. از اين رو يحيي در آخرين 
تمرين سرخپوشان حســابي از خجالت بازيكنان درآمد و به چند بازيكن تيم 
اخطار جدي داد. يحيي معتقد است بازيكنان در تمرين آنطور كه بايد انرژي 
نمي گذارند و شايد فكر مي كنند از حاال قهرمان شــده اند كه اينطور تمرين 
مي كنند. بعد از اين صحبت ها ســرمربي سرخپوشــان رو به كادر دستياران 
خود با صداي بلند اعالم كرد كه از امروز و در آستانه بازي برابر شهرخودرو در 
چهارمين ديدار تداركاتي هر بازيكني در تمرين تالش نكند و فشار نياورد با 
جريمه سنگين مالي روبه رو خواهد شد و شايد حتي از تركيب اصلي هم كنار 

گذاشته شود.

  عصبانيت يحيي از بازيكنان
  فشار نياوريد جريمه مي شويد
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روي كين در 48سالگي بي اعصاب تر از گذشته است. 
اگر در رختكن منچســتريونايتد هيچ كس جرأت 
نمي كرد جلوي او بخندد يا حــرف بزند و بازيكنان 
تيم هاي حريف هم از او حســاب مي بردند، گذشت 
روزگار اين بازيكن ايرلندي سابق را آرام نكرده است. او 
پس از دوراني كه به عنوان دستيار پل لمبرت فعاليت 
مي كرد، هم اكنون در رسانه ها مشغول است و به عنوان 
كارشناس فوتبال فعاليت مي كند اما هيچ عالقه اي به 
اين كار ندارد. او پس از اشتباه مگواير و دخه آ روي گل 
تاتنهام در بازي پريشب حمالت تندي به كاپيتان و 
دروازه بان منچستر كرد و گفت: »تا سر حد مرگ حالم 
از اين دروازه بان به هم مي خورد. من بودم بين دو نيمه 
او را كتك مي زدم و شايد كارم با اين پسر به مشت و 
لگد مي كشيد. اين توپ فقط يك سيو استاندارد الزم 
داشت، باورم نمي شــود. من بودم به مگواير و دخه آ 
اجازه نمي دانم كه حتي ســوار اتوبوس تيم شوند.

آنها بايد با تاكسي به منچستر برمي گشتند. مگواير و 
دخه آ بايد سرشان را از شرم پايين بيندازند.« قبال هم 
درباره مگواير گفته بود: » اگر من يك مهاجم بودم، 
دوست داشتم مقابل كســي مثل هري مگواير بازي 
كنم. او به وضوح فاقد سرعت است و آگاهي موقعيتي 
را براي پيش بيني خطر ندارد؛ بنابراين بازي مقابل 
او به عنوان يك مهاجم آسان است.« اين اولين باري 
نيست كه روي كين به ديگران حمله لفظي مي كند. 
در كتــاب خاطراتش عالوه بــر كارلوس كي روش، 

كمك مربي سابق منچســتر يونايتد عليه فرگوسن 
هم صحبت كرده بود: »برايم فرق ندارد او پاپ است يا 
فرگوسن. مردم مي گويند او در روزهاي سخت كنار 
من ايستاد اما نه وقتي من 34ساله بودم و به انتهاي 
دوران فوتبال نزديك مي شدم. ناگهان او به من گفت 
بايد از تيم بروم. مردم مي گويند فرگوســن هميشه 
كاري كه براي يونايتد درست است را انجام مي داد. 
من اينطور فكر نمي كنم. فكر مي كنم او كاري كه براي 
خودش درست بود را انجام مي داد.« در شروع مجدد 
ليگ برتر پس از تعطيلي كرونايــي، غيراز صحبت 
عليه دخه آ و مگواير، به بازيكن اســتون ويال هم گير 
داد. كين كه كارشناس برنامه بود، به جك گريليش، 
ستاره استون ويال كه در مقطعي مورد توجه منچستر 
هم بود، اشــاره كرد و گفت: »تيمش دارد ســقوط 
مي كند اما او در تمــام دقايق بازي مي خندد!« كين 
انتظار دارد وقتي يك تيم مي بازد يا سقوط مي كند، 
بازيكنان آن تيم همه رهگذران را به باد كتك بگيرند. 
اخيرا آلن شــيرر و ايان رايت، اســطوره هاي سابق 
فوتبال انگليس كه به نوعي همكار كين هســتند و 
به عنوان كارشناس فوتبال فعاليت دارند، از او به عنوان 
بهترين بازيكن اروپايي تاريخ ليگ برتر ياد كرده اند. 
شايد به خاطر همكاري با كين مي ترسند مبادا عليه 
آنها هم صحبت كند. شيرر قبال گفته بود كه از كين 
خوشش نمي آمده اما اين پيش از زماني بوده كه آنها 
دورادور همكار شــوند. كين در كارشناسي فينال 

فصل قبل ليگ قهرمانان اروپا بين تاتنهام و ليورپول 
درباره مدافعان كناري تاتنهــام گفته بود: »يكي از 
يكي احمق تر بودند.« حمله بــه كي روش: »يكي از 
پشيماني هايم اين اســت كه چرا سر از تن كي روش 
جدا نكردم!« بعدها معلوم شد كين به خاطر فحش 
دادن به همسر كي روش از منچستر اخراج شده است. 
انتقاد از پوگبا: »نمي دانم رفتار او در زمين تمرين يا 
وقتي تيم در حال سفر است به چه شكلي است. من 
در مورد چيزي كه مي بينم صحبت مي كنم. من در 
عملكرد او اثري از رهبري تيم نمي بينم. چشمانم به 
من دروغ نمي گويند. او بيشــتر حرف مي زند.« و در 
جايي ديگر: »عصبانيت پوگبا از شكست در رختكن 
اين است كه به سمت همبازي اش ژل مو پرت كند؛ 
يعني در همين حد!« دربــاره آدام الالنا: »احتماال 
دختر من از او قوي تر است.« روي كين هم اكنون به 
يكي از جذابيت هاي شبكه هايي تبديل شده كه براي 
آنها كار مي كند. او فحش مي دهد و مردم اين را دوست 
دارند و دنبال مي كنند. روي كين خودش حالش از 
اين حرفه به هم مي خورد. يك بار پس از آنكه از شبكه 
آي تي وي پيشنهاد مفسري فوتبال دريافت كرده بود، 
گفت: »چند هفته قبل پيشنهاد شد بازي سلتيك را 
تفسير كنم. هرگز! من يك بار اين كار را براي اسكاي 
انجام دادم. ترجيح مي دهم به جاي اينكه با افرادي 
مثل ريچارد كيز )گزارشگر معروف فوتبال( بنشينم 
و چرت و پرت بشــنوم، وقتم را در دندانپزشكي تلف 
كنم.« او مدتي بعد در كنار هري ردنپ و ساوت گيت 
كه االن ســرمربي تيم ملي انگليس اســت، مفسر 
مسابقه فوتبال شد. از ســپتامبر2019همين كار را 
براي اسكاي اسپرت انجام مي دهد؛ كاري كه دوست 

ندارد اما ديگران كارش را دوست دارند.

 متنفر از گزارشگري فوتبال
  روي كين شغل جديدش را دوست ندارد و براي همين به همه ناسزا مي گويد

   فتح فدراسيون
   بدون جنگ

 علي كفاشيان، ديروز بدون سر و صدا به ساختمان 
    فدراسيون فوتبال برگشت، پيش بيني مي شود او به زودي

   اتاق رئيس را از بهاروند پس بگيرد

علي كفاشــيان صبح ديــروز وارد ســاختمان 
فدراسيون شــد تا پس از نزديك به يك سال و 
4 ماه، بار ديگر كارش را به عنــوان نايب رئيس 
اول فدراسيون از ســر بگيرد. اين در حالي است 
كه پيش از اين گفته مي شــد تعدادي از اعضاي 
هيات رئيسه فدراسيون فوتبال تهديد كرده اند 
در صورت بازگشت او، اعتراضشــان را به گوش 
فيفا و اي اف سي خواهند رساند. كفاشيان اسفند 
ماه سال 97 به دنبال فشــار نهادهاي نظارتي بر 
مديران بازنشسته، از فدراسيون فوتبال جدا شد 
اما بعدها ادعا كرد كه هيچ گاه اســتعفاي كتبي 
نداده است. شايد به اســتناد همين ادعا بود كه 
در سايت فدراســيون جهاني فوتبال هم، هنوز 
مقابل پست نايب رئيســي اول فدراسيون ايران 
نام او ديده مي شود.بازگشــت كفاشــيان از آن 
جهت اهميت دارد كه طبق اساسنامه، در شرايط 
فعلي كه فدراســيون ايران رئيس نــدارد، نايب 
رئيس به عنوان سرپرست، وظايف او را به عهده 
خواهد گرفت. پيش از اين حيــدر بهاروند، كه 
نايب رئيس دوم فدراســيون اســت، سرپرست 
بود. گفته مي شــود، صبح ديروز بهاروند به دفتر 
اصلي كارش در ســازمان ليگ برگشــته است.
كفاشيان كه گفته مي شــود در اتاق نايب رئيس 
اول مستقر شده، ديروز در جمع خبرنگارها، در 
پاسخ به اين سوال كه آيا از اين پس او سرپرست 
فدراسيون خواهد بود، گفت:» فعاًل نايب رئيس 
اول هســتم.«خبرنگاري حرف هايــي را كه در 
گفت وگو با همشهري زده بود، به او يادآوري كرد 
 و پرســيد: شــما گفته بوديد اگر دعوت نشويد،

 برنمي گرديد. كفاشيان جواب داد: »بله، االن هم 
كه آمده ام، دعوت شده ام.« او همچنين مدعي شد 
كه اختالفي با اعضاي هيات رئيســه فدراسيون 

ندارد. قرار اســت به زودي اولين نشست هيات 
رئيسه فدراسيون با حضور كفاشيان برگزار شود. 
اين احتمال وجود دارد كه پس از اين جلســه، 
كفاشيان دوباره در اتاق رئيس فدراسيون مستقر 
شود. اتاقي كه نزديك به 9 سال محل كارش بود، 
3 سال و چند ماه در اختيار مهدي تاج قرار گرفت 
و در 6 ماه اخير، حيدر بهاروند در آن مستقر بوده 
است.به نظر مي رسد مهم ترين ماموريت كفاشيان 
در دوره سرپرستي اش بر فدراسيون، توافق با فيفا 
بر سر اصالحات اساسنامه باشد. بعد از اين توافق 
او بايد مجمع انتخاباتــي را برگزار كند. خودش 
مي گويد در مجمع بي طرف خواهد بود، اما گروهي 
اين ادعا را باور ندارند و مي گويند او كمك خواهد 
كرد تا گزينه نزديك به دولت بر صندلي رياست 

فدراسيون بنشيند.
   استعفاي دادكان از پست كم اهميت

محمد دادكان كه پيــش از اين با معرفي مهدي 
تاج، عضو كميته جوانان كنفدراســيون فوتبال 
آسيا شده بود، ديروز به خبرگزاري تسنيم گفت 
كه از سمتش استعفا مي دهد:» با توجه به شرايط 
موجود در ورزش كشور، وزارت ورزش و جوانان 
و فوتبال ايران، تصميم گرفتم از مســئوليتم در 
كميته جوانان AFC كناره گيری كنم و ديگر در 
جلسات اين كميته حاضر نخواهم شد.2 سال ديگر 
از مسئوليتم باقی مانده است، اما شرايط كنونی 
باعث شد چنين تصميمی بگيرم.« به نظر مي رسد 
اين اولين واكنش به بازگشــت كفاشيان باشد، 
واكنشي كه البته با توجه به كاركرد كميته جوانان 
و تاثيري كه اعضاي آن دارند، اهميت زيادي ندارد.

پيش از اين، صادق درودگر، يكي از مديران مياني 
فدراسيون فوتبال هم تهديد كرده بود، با بازگشت 

كفاشيان او از سمتش استعفا خواهد داد. 
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فوتبــال  فدراســيون 
ليگ هــاي زنــان را در فوتبال

بالتكليفــي نگه داشــته 
است. 4  ماه از تعطيلي ليگ هاي فوتبال و 
فوتسال گذشــته ولي هنوز فدراسيون 
تصميم نگرفته با معرفي قهرمان ليگ ها 
را تعطيل كند يا مسابقات را ادامه بدهد. 
ليگ هاي فصل 98-97نيمه تمام مانده و 
حاال زنــان دغدغه ديگري هــم دارند؛ 
اينكه آيــا در فصل جديــد، مي توانند 
مســابقه اي داشته باشــند يا فعال بايد 

خانه نشين شوند.
با شيوع كرونا در ايران، ليگ هاي فوتبال 
و فوتســال زنان هم مثل همه مسابقات 
نيمه كاره ماند. از ليــگ فوتبال 4 هفته 
مانده بود. در ليگ فوتسال هم بازي هاي 
رفت مرحله نيمه نهايــي پلي آف برگزار 
شده بود. فدراسيون كه تصميم دارد از 
چهارم تير ليگ فوتبال مــردان را آغاز 
كند، هنوز وضعيت ليگ هــاي زنان را 

مشخص نكرده است.
در ليگ فوتبال شهرداري بم با 54امتياز 
و تفاضل گل 77صدرنشين است. وچان 
كردســتان بــا 48امتياز و شــهرداري 
ســيرجان با 41امتياز تيم هــاي دوم و 
سوم هستند. اتفاقاتي كه در طول ليگ 
افتاده، تيم ها را به اين نتيجه رســانده 
است كه در 4 هفته پاياني ليگ هم جاي 
تيم هاي باالي جدول تغييري نمي كند. 
در انتهاي جدول هم سينماي بوشهر با 
3امتياز و آويسای خوزستان با 7امتياز 
شانسي براي بهتر شدن رده شان ندارند. 
به همين دليل است كه مديران تيم ها و 
باشگاه ها، كتبي از فدراسيون خواسته اند 
پايان ليگ را اعالم كند اما فدراســيون 
واكنشي به اين درخواســت ها نداشته 
است. ســميه شهبازي، ســرمربي تيم 
وچان كردســتان مطمئن اســت كه 4 
هفته پاياني ليگ برگزار نمي شود: »اين 
بالتكيفي خيلي زشت است. ما مي دانيم 
كه ليگ برگزار نمي شود اما نمي خواهند 

رسما اين را بگويند. آخرين باري كه من 
با فدراسيون تماس گرفتم، گفتم كه ما 
موافق نيستيم مسابقات ادامه پيدا كند 
ولي نمي دانم چرا گرفتن تصميم آخر و 
اعالم آن اينقدر طوالني شده است.« اين 
بالتكليفي شهبازي را به يك نتيجه مهم 
رسانده: »اين اتفاقات نگاه فدراسيون را 
نسبت به زنان نشان مي دهد، اينكه زنان 
اصال برايشان مهم نيست. البته خود ما 
هم مقصر هستيم و پيگيري نمي كنيم 

و اين بيشتر به  خود ما ضربه مي زند.« 
با پيگيري هاي شهبازي، مديران باشگاه 
وچان هم از فدراســيون پيگير شده اند: 
»10روز پيش مسئوالن باشگاه با خانم 
گالره ناظمي) مسئول برگزاری مسابقات 
فوتبال زنان( صحبــت كرده اند. خانم 
ناظمي گفته كــه اول بايد تكليف ليگ 
مردان مشخص شــود. به محض اينكه 
نخستين بازي مردان برگزار شود، به ما 

مي گويند كه بايد چه كار كنيم.« 
با اينكه درخواست تيم ها اعالم قهرمان 
بدون برگــزاري بقيه  بازي هاســت اما 
فدراســيون در ايــن چنــد ماهه هيچ 
اظهارنظري در اين باره نداشــته است. 
ديروز تماس هاي همشــهري با گالره 
ناظمي بي  جواب ماند. ليال صوفي  زاده، 
نايب رئيس فدراسيون در امور زنان هم 
كه مدت هاست سكوت كرده است، ديروز 
به تماس هاي همشــهري جوابي نداد. 
نزديكان به فدراسيون مي گويند ناظمي 
و ســازمان ليگ مخالفتي با اعالم پايان 
ليگ ندارند و حتي آنها درنظر داشته اند 
يك ماه قبل قهرمان را معرفي كنند اما 
مسئوالن فدراسيون اين كار را از اولويت 
خارج كــرده و گفته اند درگير مســائل 

مهم تري هستند.

فصل بعدي هست؟
تيم هايي كه هنوز درگيــر ليگ فصل 
قبل هســتند، نمي دانند بــراي فصل 
آينده هم مي تواننــد تيمي آماده كنند 
يا نه. ترديد تيم ها براي حضور در ليگ 
فصل آينده، شرايط ســختي است كه 
كرونا ايجــاد كرده اســت. تيم ها طبق 

پروتكل هاي بهداشتي كه ستاد مبارزه 
با كرونا به باشــگاه ها ابالغ كرده است 
بايد تمرينات را برگزار و در مســابقات 
شركت كنند. رعايت همه جزئيات اين 
پروتــكل هزينه بر اســت. حتي بعضي 
از تيم هاي باشــگاهي مردان هم اعالم 
كرده اند كه نمي توانند هزينه هاي اجراي 
اين پروتكل را تامين كنند. براي تيم هاي 
زنان كه بيشتر اسپانســرها آنها را اداره 
مي كنند و نه باشگاه ها، شرايط سخت تر 
هم مي شــود. بيشــتر اسپانسرها فقط 
توافــق مي كنند كــه هزينه هاي رفت 
و برگشــت، اســكان و لباس تيم ها را 
تامين كنند. بازيكنان هم يا دستمزدي 
نمي گيرند يا با حداقل دســتمزد براي 
تيم ها بازي مي كننــد. كمتر تيمي هم 
حاضر مي شود براي بازي هاي خارج از 

خانه براي آنها بليت پرواز بگيرد. پروتكل 
بهداشــتي تأكيد دارد كــه جابه جايي 
بازيكنان بين هتل و ورزشــگاه ها بايد 
حداقل با 4 دستگاه اتوبوس انجام شود. 
تيم هايي كه در بهترين شرايط با اتوبوس 
باشگاه از يك شهر به شهر ديگر مي روند، 
مي توانند اين پروتكل را رعايت كنند؟  
مرضيه جعفري، ســرمربي شهرداري 
بم با توجه به شــرايط مالي تيم ها جايز 
نمي داند در شــرايط كرونا ليگ برگزار 
شود: »ادامه مســابقات فصل قبل كه 
به احتمال زيــاد برگزار نمي شــود اما 
نمي دانم چطور مي خواهيم مســابقات 
فصل بعــد را برگــزار كنيــم. اجراي 
پروتكل هاي بهداشــتي بــراي تيم  ها 
سخت است. شــايد به نظر برسد هزينه 
تست ها باال باشــد، اما مسئله فقط اين 

نيست. اسكان تيم ها و رفت وآمد تيم ها 
مسئله خيلي مهمي است. يك تيم براي 
يك بازي بايد 15-14 ســاعت در راه 
باشد. بيشــتر اين اعزام ها زميني است. 
حاال باشگاه ما خودش اتوبوس دارد ولي 
داشــتن يك اتوبوس هم مشكل را حل 
نمي كند. بازيكنان بايد در مســير غذا 
بخورند، سرويس بهداشتي بروند؛ همه 

اينها خطراتي دارد.« 
براي اينكــه پروتكل هاي بهداشــتي 
رعايت شــود، بازيكنان بايد يا با پرواز 
از شهري به شــهر ديگر بروند يا اينكه 
با ماشــين شــخصي رفت وآمد كنند. 
جعفــري مي گويد: »اين امــكان براي 
همه تيم ها فراهم نيست. با اين وضع به 
صالح بازيكنان نيست كه ليگي برگزار 
شود. صرفا به خاطر اينكه بخواهيم ليگ 

را برگزار كنيم، نبايــد جان بازيكنان را 
به خطر بيندازيــم.« جعفري هم مثل 
مربيان ديگر باشگاه ها منتظر است كه 
فدراسيون جلسه اي بگذارد و تكليف را 
روشن كند. احتمال اينكه فصل آينده 
ليگ فوتبال و فوتسال زنان برگزار نشود، 
زياد است. اگر سال هاي قبل اسپانسرها 
حاضر مي شدند با حداقل هزينه، تيمي 
در اين ليگ ها داشته باشــند، اما با باال 
رفتن قيمت ارز، رشــد تورم و شرايط 
بي ثبــات اقتصــادي به نظر مي رســد 
آنهــا براي تيمــداري مردد هســتند. 
هم اكنون به جز تيم هاي شهرداري بم 
و شــهرداري ســيرجان كه از تيم هاي 
ثابت ليگ هستند و ســپاهان تيم هاي 
ديگر صحبتي براي حضور در فصل بعد 

نداشته اند.

فدراسيون فوتبال بعد از نخستين بازي ليگ فوتبال مردان تكليف ليگ هاي زنان را مشخص مي كند
گام معلق فوتبال زنان اين احتمال وجود دارد كه ليگ هاي زنان فصل بعد برگزار نشود

ليلي خرسند
روزنامه نگار

 فوتسال منتظر نظر وزارت ورزش 
تكليف ليگ فوتسال زنان هم مثل ليگ فوتبال مشخص نيست. 4 تيم اول 
مرحله گروهي مسابقات به مرحله پلي آف رسيدند و بازي رفت را هم انجام 
دادند اما روزهاي اول شيوع كرونا سازمان ليگ فوتسال اجازه نداد بازي 
برگشت و بازي هاي فينال برگزار شود و حاال تيم ها، تصميمات عجوالنه 

اين سازمان را دليل بالتكليفي شان مي دانند.
ملي حفاري از مدعيان قهرماني ليگ فوتســال است و بازي رفت را در 
تهران از سايپا برد و پيش بيني ها اين بود كه با پيروزي در بازي برگشت، 
كانديداي ميزباني بازي هاي فينال هم باشد. سايپا براي بازي برگشت به 
اهواز رفته بود و همه منتظر شروع بازي بودند اما به يكباره اعالم شد كه 
بازي ها برگزار نمي شود. ساالر محمدنيا، مديرعامل باشگاه ملي حفاري 
كه از مخالفان برگزاري بازي هاست ، پيش از اين به تصميمات فدراسيون 
معترض شده و به ايرنا گفته بود: »مخالف برگزاري ليگ فوتسال زنان در 
شرايط موجود هستيم چرا كه خوزستان در وضعيت قرمز قرار دارد و با 
برگزاري مسابقات ســالمتي بازيكنان به خطر مي افتد.« قبال پيشنهاد 
شــده بود ملي حفاري تمريناتش را در شهر ديگري كه وضعيت سفيد 
دارد، برگزار كند و همان شهر هم ميزبان مسابقات باشد اما ملي حفاري با 
توجه به هزينه هاي باالي اردو در شهر ديگر اين پيشنهاد را نپذيرفته بود.
سازمان ليگ فوتسال دو جلسه براي تعيين تكليف بازي هاي مانده برگزار 
كرده اما هنوز به راهكاري نرسيده اســت. آنها با توجه به شرايط قرمز 
خوزســتان براي ادامه ليگ از وزارت ورزش استعالم گرفته اند. شهرزاد 
نصيري، مسئول برگزاري مســابقات زنان به همشهري مي گويد: »ما 
منتظر جواب نامه اي هستيم كه به وزارت ورزش زده ايم. بعد از جلسه اي 
كه با نمايندگان تيم ها داشــتيم، نامه اي را براي گرفتن استعالم آماده 
كرديم و به دبيركل فدراسيون داديم. نامه به وزارت ورزش رفته ولي هنوز 
جوابي به ما نداده اند.« نصيري تأكيد دارد كه ليگ فوتسال با برگزاري 

بازي هاي مانده به پايان مي رسد.
فوتســالي ها فرصت چنداني براي برگزاري بازي ها ندارند. آنها تا آخر 
تير بايد ليگ را به پايان ببرند. آذر جام جهاني فوتسال در برزيل برگزار 
مي شود و قرار است از اول مرداد اردوهاي تيم ملي آغاز شود. پيش بيني 
بعضي ها اين اســت كه وزارت ورزش اجازه نمي دهد مسابقات فوتسال 
زنان در شهري مثل اهواز كه در وضعيت قرمز قرار دارد برگزار شود اما 
موضوع اين است كه در ليگ فوتبال مردان اين اجازه داده شده است. بازي 
عقب افتاده فوالد خوزستان و استقالل چهارم تير برگزار مي شود و اهواز 

ميزبان اين بازي است.
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احمــد توكلــي، رئيــس 
هيأت  مديــره ديده بــان مجلس

شفافيت و عدالت در نامه اي 
به اعضاي كميسيون تحقيق مجلس شوراي 
اسالمي با استناد به 9دليل درخواست كرد 
كه به اعتبارنامــه »غالمرضا تاجگردون« 
منتخب مردم گچســاران در مجلس رأي 
ندهند. اِعمــال نفوذ براي انعقــاد قرارداد 
شركت پترواميد آســيا، تغيير جدول های 
بودجه با اهداف شــخصي مثال آبرساني به 
۴00هكتار زمين كشاورزي خانوادگي اش، 
زمين خواري و قانون نويسي براي دورزدن 
قانون بــه نفع خود، جعل عنــوان مدرك 
دكتري و سوءاســتفاده 15ســاله از آن، 
نقش داشتن در فساد بانك سرمايه و توزيع 
مناصب بين بســتگان و دوستان، ازجمله 
اتهاماتي است كه توكلي با برشمردن آنها 
حضور تاجگردون را در مجلس اصولگرايي 
كه خود را انقالبي مي داند در تناقض دانسته 
است و با صراحت بر رد اعتبارنامه او توسط 

كميسيون تحقيق اصرار كرده است.
او خطــاب به اعضاي كميســيون تحقيق 
آورده است: اگر كميسيون محترم تحقيق، 
به رد اعتبارنامــه رأي ندهد چه توضيحي 
براي اين رفتار قانون شكنانه و زيانبار دارد؟

اسنادتوكليچهميگويند؟
توكلي در مقام رئيس هيأت  مديره ديده بان 
شــفافيت و عدالت با اســتناد به اسنادي 
كه به او رســيده، اتهامات 9گانــه را عليه 
تاجگردون برشمرده و در بند اول نامه خود 
آورده اســت: آقاي تاجگردون از يك سو، 
براي جلب پشــتيباني مراكز قدرت، همه 
ترفندهاي بودجه ريزي، تصويب، تخصيص 
و پرداخت را به كار مي گرفت و از سوي ديگر 
با كاهــش اعتبارات طرح هايــي كه قانونا 
اولويت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش 

را افزايش مي داد.
براي نمونه آقاي تاجگردون طرح آبرساني 

امامزاده جعفر را از سال1392 به پيوست 
بودجه اضافه مي كنــد. اين طرح در هيأت 
دولت مصوب نشــده بود و توســط وي به 
بودجه اضافه شــده بود. اعتبارات آن هم 
با كاهش اعتبارات 3طرح آبرســاني ديگر 
از شــهرهاي محروم تر استان )تنگ سرخ 
ياســوج، دهدشــت غربي، ليلك بهمئي( 
كه اولويت قانوني داشتند، تامين مي شد. 
آقاي تاجگردون كاش تنها به هم اســتاني 
مستضعف تر خويش ظلم و جور روا داشته 
بود، مســئله تنها اين نبــود؛ بلكه هدف 
اصلي وي كامال شــخصي و براي آبرساني 
به ۴00هكتــار زمين كشــاورزي خود و 
خانــواده اش بود. وي در اين مســير، مواد 
32 برنامه چهارم و 215 قانون برنامه پنجم 
توسعه را زيرپا گذاشــت تا متقلبانه طرح 
امامزاده جعفــر را بــدون تصويب هيأت 
وزيران، در پيوســت بودجه بگنجاند. بعد 
نوبت گنجاندن 2طرح آبرساني خان احمد 
و دشــت مور كه 2طرح مجزا هســتند و 
ارتباطي با امامزاده جعفــر ندارند به طرح 

امامزاده جعفر و تغيير اســامي رديف هاي 
سند بودجه بدون مجوزهاي قانوني بود.

اعمالنفوذ
رئيس هيأت  مديره ديده بان شفافيت و عدالت 
در بند سوم اتهاماتش عليه تاجگردون تأكيد 
كرده است: ماجراي اِعمال نفوذ براي انعقاد 
قرارداد شركت پترواميد آسيا در سال1389 

با شــركت ملي نفت ايران جهت احداث و 
اجاره مخــازن نفت خام بــا ظرفيت حدود 
10ميليون بشكه در گناوه به برآورد ديوان 
محاسبات نزديك به 1,500ميليارد تومان 
خســارت به وزارت نفت وارد كرده اســت؛ 
وقتي فردي با چنين اتهاماتي در دادسراي 
ديوان محاسبات پرونده مفتوح دارد، چگونه 

مي تواند امين مردم باشد؟

اتهامزمينخواري
به گزارش مهر، زمين خــواري رديف اتهام 
چهارمي اســت كه توكلي بــه تاجگردون 
نسبت داده و در شرح آن آورده است: اسناد 
متقن نشان مي دهد كه ظفر تاجگردون پدر 
نماينده گچســاران، ۴00هكتار زمين در 
تصرف داشــت كه 350هكتار آن را دادگاه 
انقالب مصادره كرده بــود ولي عجيب اين 
اســت كه خانواده تاجگردون هنوز نزديك 
به 500هكتار زمين دارد. نكته بســيار مهم 
در اينجا پيشنهادي است كه در كميسيون 
تلفيق، آقــاي تاجگــردون آن را كنترل و 
مديريت مي كند و به اليحه بودجه97 دولت 
اضافه مي شود. در اين اليحه به تبصره»11« 
اضافه مي شود كه زمين هايي كه قبال تصرف 
شده و يا به هر شكل واگذار شده اند و كاري 
روي آنها انجام نشده، در صورتي كه داراي 
مستحدثات باشند با قيمت كارشناسي به 
متصرفان واگذار شود. اين حكم به متصرفاني 
امثال آقاي تاجگردون فرصت مي دهد تا به 

متصرفات غاصبانه، لباس قانون بپوشانند.
غالمرضا تاجگردون، نماينده گچســاران 
درباره اتهاماتي كه توكلي عليه وي مطرح 
كرده تاكنون واكنشي نداشته و همشهري 
آماده انتشار پاســخ هاي وي به اتهامات 

است.

توكلي: نمايندگي تاجگردون در مجلس يازدهم زيانبار است

كافه مجلس

گرهدرعضوگيريكميسيونهادر
مجلسيازدهم

خرداد به پايان رســيد و هنوز كميسيون هاي 
تخصصي مجلــس يازدهم تعييــن تكليف 
نشــده اند. هرچند در روال مرســوم مجلس 
معموال يكي، دو جلسه بعد از تأييد اعتبارنامه ها، 
كميسيون هاي تخصصي نيز رسما آغاز به كار 
مي كردند اما تشكيل كميسيون هاي تخصصي 
كه عمده كار كارشناســي نمايندگان در آنجا 
صورت مي گيرد، آنچنان جدي گرفته نشــده 
است. به گزارش همشــهري، تا اينجاي كار و 
بعد از گذشت 2۴روز از آغاز به كار مجلس تنها 
اعضاي 10كميســيون تخصصي يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اسالمي مشخص شده اند. 
آن هم نه در روند مرســوم و ســهل آن، بلكه 
در نشســت مشــترك هيأت رئيسه مجلس 
شوراي اســالمي و روساي شــعب 15گانه و 
پس از بررسي شكايات متعدد واصله از سوي 
نمايندگان، مشخص و نهايي شده اند. قريب به 
اتفاق نمايندگان نسبت به چينش و حضور آنها 
در كميسيون ها معترض هستند. هنوز تكليف 
۴كميسيون حقوقي و قضايي، فرهنگي، شوراها 
و بهداشت تعيين نشده است. اين ۴كميسيون 
ازجمله كميسيون هايي هستند كه نمايندگان 
مجلس يازدهم تمايل زيادي براي عضويت در 
آن ندارند و بيشــترين بي انگيزگي آنها براي 
عضويت در كميسيون هاي قضايي و فرهنگي 
است. پيش تر و در آغاز فعاليت مجلس يازدهم 
برخي نمايندگان نسبت به سبك عضويت در 
كميسيون ها اعتراض داشتند. نقد آنها اين بود 
كه ســابقه نمايندگي امتياز منتخبان را براي 
عضويت در كميســيون ها باال مي برد و سبب 

تضييع حق جمعي مي شود.

اجابتدرخواستمجلسيازدهماز
سويشوراينگهبان

شوراي نگهبان طي نامه اي به رئيس مجلس 
شوراي اســالمي به اليحه تجارت ايراد گرفت 
و آن را براي رفع ايرادات به مجلس بازگرداند. 
5روز پيش تعــدادي از نمايندگان با ارســال 
نامه اي به آيت اهلل احمد جنتي، دبير شــوراي 
نگهبان خواستار بازگرداندن اليحه تجارت به 
مجلس شوراي اسالمي شدند تا زمينه بررسي 
دقيق تر آن در ســايه همكاري دولت و فعاالن 

كسب وكار به وجود آيد. 

عكس:باشگاهخبرنگارانجوان اعتبارنامهتاجگردوندركميسيونتحقيقمجلسدرحالبررسياست.

كيفرخواست توكلي 
عليه تاجگردون

درحاشيه سياست

احمدينژادفراموشكردهچهاتفاقاتيافتاد؟
اميررضا واعظ آشتياني، فعال سياســي اصولگرا گفت: گاهي برخي را 
توهم مي گيرد كه چون دولت مســتقر ضعيف عمل كرده است، پس 
خودشان در دولتشان خوب عمل كرده اند؛ درصورتي كه اينطور نيست. 
به بيان صريح تر ضعف دولت روحاني دليل بر باالبودن رأي احمدي نژاد 
نيست. به گزارش نامه نيوز، واعظ آشتياني افزود: هر رئيس جمهوري 
ســبدرأيي دارد، اما اين رأي مطلق نيســت. انگار آقاي احمدي نژاد 
فراموش كرده است كه در دوران رياســت جمهوري اش چه اتفاقاتي 
افتاد و چقدر خاطر مردم مكدر شد. مردم حافظه تاريخي خوبي دارند 
و تحليل هاي دقيق مي كنند و قطعا چنين تصور نمي كنند كه چون 
دولت روحاني در بخش هاي مختلف ناموفق بوده اســت، پس دولت 

احمدي نژاد عالي بود.

بررسيداليلاستعفاهاياخيريكحزب
جمعي از اعضاي حزب اتحاد ملت شعبه اســتان همدان روز جمعه 
30خرداد ماه در قالب بيانيه اي استعفاي خود را از عضويت و فعاليت 
سياسي در چارچوب اين حزب اعالم كردند. پيش از اين هم برخي اعضا 
و شخصيت هاي حزب اصالح طلب اتحاد ملت در بيانيه ها يا اظهارات 
خود در فضاي رسانه اي و مجازي از عضويت در اين حزب كناره گرفته 
بودند. آذر منصــوري، قائم مقام حزب اتحاد ملت دربــاره داليل اين 
استعفاها، شرايط موجود در عرصه سياســي را بي تأثير ندانست و به 
ايرنا گفت: شرايط سياســت ورزي پس از انتخابات مجلس يازدهم در 
اسفند98 به صورت خاص و اساســا نوع سياست ورزي اصالح طلبانه 
به صورت عام در ايران امروز با مشــكالت و موانع جدي مواجه است. 
قاعدتا اين فضاي يأس و نااميدي بر نيروهاي حزبي هم سايه افكنده و 
اين شرايط نااميدي تداوم فعاليت و يا سياست ورزي اصالح طلبانه را 
براي برخي از نيروهاي سياســي غيرممكن و بي نتيجه ساخته است. 
شرايط و اقتضائات كشور و ســيطره فضاي نااميدي تا حدودي زمينه 

بي انگيزه شدن نيروهاي حزبي را فراهم كرده است.

مواضعقاليبافوظيفهقوهمجريهاست
مرتضي تمدن، استاندار اسبق تهران و نماينده ادوار مجلس درباره كم 
و كيف مجلس يازدهم تا به امروز گفت: 17بندي را كه در صحبت ها و 
اعالم خط مشي مجلس يازدهم در نطق قاليباف مطرح شد مرور كردم. 
قريب به 11بند از 17بندي كه رئيــس مجلس مطرح كردند، وظيفه 
قوه مجريه بود. او با بيان اينكه قيل و قال اخذ كرسي رياست مجلس و 
هيأت رئيسه و روساي كميسيون ها به مسئله اصلي مجلس تبديل شد، 
ادامه داد: وقتي بحث هاي متعدد درباره رياست مجلس را مي شنيدم 
تعجب مي كردم. نماينده اي كه روي صندلي كف مجلس نشســته با 
كسي كه روي صندلي هيأت رئيسه نشسته، وظايف و اختيارات يكسان 
و قدرت يكسان براي طرح مسائل ملي دارند. به گزارش برنا، وي افزود: 
مجلس بايد اين مسائل را سريعا در داخل خود حل كند و نگذارد طبق 
آيين نامه داخلي اين مســائل به سطح جامعه كشــيده شود و مردم 
ببينند قريب به 300نفر نماينــده انتخاب كرده اند و به جاي پيگيري 

مطالباتشان، قيل و قال هيأت رئيسه به راه انداخته اند.

   تاجگردون: در قيامت بايد پاسخ دهيد
روندتأييدصالحيتغالمرضاتاجگردوندرمجلسيازدهمبهداستان
سرياليوپرحاشيهبدلشدهاست.اگرچهاعتبارنامهاوبعدازشكايت
جمعيازنمايندگانبيســتمخردادماهدرشــعبه12مجلسبا9رأی
مثبتدربرابر7رأیمنفی،تاييدشدهبودامادرنشستعلنيبيست
ودومخردادماهمجلسودرپيتذكــرعليرضازاكانی،نمايندهقمو
ازجملهمعترضانبهاو،اعتبارنامهتاجگردوندررونديبيســابقه
بارأياكثريتمجلسبهكميســيونتحقيقارجاعشــدتامنتخب
گچســاراندريكبازهزماني15روزهموردبررســيوواكاويقرار
گيرد؛رونديكهگاليهاورادرپيداشــتواودرانتقــادازاينرفتار
مجلس،اعالمكردكهحاضراســتكيفخودرابــرداردوازمجلس
برودامااينمجلسبايدروزقيامتپاسخگویرفتارشباشد.روحاهلل
نجابت،عليرضازاكانیوعلیاكبركريمینمايندگانيهســتندكهبا
اتهامرانتخواری،كســبمنافعاقتصادی،اعالمنفوذشــبكهایاز
طرقمختلفدردســتگاههایدولتی،تابعهوعمومیبهاعتبارنامه
تاجگردونمعترضشدندوكماكانبراعتراضشانپافشاريميكنند.
حاالقريببه10روزيميشودكهپروندتاجگردونبهاينكميسيون
ارجاعشدهاستوهرروزشاهدمطرحشدناخباريدربارهروندبررسي
اعتبارنامهمنتخبگچسارانهســتيم؛چنانكهحجتاهللفيروزی،

سخنگويكميســيونتحقيقمجلسهمديروزدرگفتوگوباايسنا
ازجلسهبرخیاعضایكميسيونتحقيقبامحمدباقرقاليبافرئيس
مجلسدربارهبررســياعتبارنامهتاجگردونخبردادوگفت:دراين
نشستسرفصلهایمطالبیكهتوســطمعترضينمطرحشدهبودو
دفاعياتآقایتاجگردونبرایايشانتوضيحدادهشدوايشانهمروی
چندنكتهتاكيدويژهداشتند؛ازجملهرعايتكاملچارچوبهایشرعی
وقانونیوتاكيدكردندكهمرقانوندربررسیاينپروندهرعايتشود.
ويافزود:قاليبافدراينديدارگفتكهنبايداجازهدادهشودفضاهای
رسانهایوسياسیدربررسیهااثرگذارباشدبلكهكميسيونتحقيق
بايدبیطرفانه،منصفانهودرچارچوبقانونكارشراانجامدهدونبايد
مصاديقعنوانشدهتوسطمعترضاندرفضایعمومیمطرحشودزيرا
اينهادرحداعتراضبهمعترضيناستومامرجعتشخيصواثباتآنها
نيستيم،لذابايدتازمانیكهآنمراجعتعيينتكليفنكردهاندازبياناين
موضوعاتدرفضایعمومیپرهيزشودونسبتبهحفظآبرویاشخاص
حساسيتوجودداشتهباشد.هرچندكميسيونتحقيققصدبرپيگيري
موضوعدرســكوتخبريراداردامامنتقدانومعترضانتاجگردون
بيرونودرونمجلسعليهاوهمچنانميتازندچنانچهزاكانيديروز
درمصاحبهايبافارسمدعيشدتاجگردونبهركنیترينكميسيون
مجلسدردورهگذشتهمتصلبودهوبهاسنادسریكشوردراينحوزه

دسترسیداشتهاست.
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فهيمه طباطبايي
خبرنگار

آب بي تاب بود و پرهيجان. مي خروشيد و موج هاي بلند را 
مي كوبيد به دهانه خروجي سد. بناي رفتن داشت؛ زود و 
بي معطلي. ديواره هاي كوتاه سد در همه اين 23سال آب 
را اينقدر حجيم و ناآرام نديده بودند. طاقتشان طاق شد، 
آب از سرشان گذشت و در حال فروريختن بودند كه كسي 

خروجي ها را باز كرد.
آب به  صورت كوير تشنه نشســت. تن رنجور و خشكيده 
زمين هاي پايين دست را سيراب  كرد و دويد به سمت رود؛ 
خشكرود؛ رودي كهنسال در غرب روستا كه هيچ كدام از 
اهالي، بستر آن را آبي نديده  بودند جز در نقل ها و افسانه ها.
مردها در دل كوير مي دوند دنبال آب. با پاي پياده، با موتور، 
با نيسان، با ماشين ســواري و بيل به دست، تا آب را ببرند 
براي زمين ها و باغ هاي شان؛ براي ريشه هاي تشنه درختان 
پسته و بادام، تاكستان هاي انگور»ياقوتي« و »ريش بابا« و 

»بي دانه«. بعضي ها به آب مي رسند و بيشتري ها نه.
»خشــكرود، زنده رود شــده بود. من با چشم هاي خودم 
رودخانه پرآب را باالخره ديدم.« افســانه رود پرآب رنگ 
واقعيت گرفت. ُهدُهدها بر سر هر جوي كوچكي نشستند. 
آنها هم مهمانان تازه از راه رســيده اند، با آب برگشته اند؛ 

بعد از 20 سال.

امسال همه هستند
همزمان با هم مي رســند به باغســتان؛ خورشيد و حاج 
»اشــرفي كرامتي«. يكي نور مي پاشــد بــه درختان مو 
و ديگري دســت نوازش مي كشد بر ســر برگ هايي كه 
خوشه هاي غوره را زير بال وپرشــان پنهان كرده اند. البد 
براي اينكه از چشــم گنجشــك هاي بازيگوش در امان 
بمانند. چيزي تا انگورشدن باقي نمانده. تا اواسط مرداد، 

نگهبان بايد بود.
تاكستان يك هكتاري ديروز آب خورده و نسيم صبحگاهي 
را خنك تر جلوه مي دهــد. پيرمرد، كاله عرقچين و ظرف 
غذايــش را مي گذارد زير شــاخه تك درخِت بــادام. باغ 
رهاست؛ بدون پرچين. مي نشيند به وارسی كردن درختان 
7 ساله مو. هر خوشه غوره اي كه از زير شاخ وبرگ ها سرك 
مي كشد، چشم هاي پيرمرد مي خندد و ذكري زير لبش 

تكرار مي شود.
بعضي درخت ها بار بيشــتري دارند، اين را مي شــود از 
الحمداهلل بلندش فهميد؛ »شاكريم از هرچه خدا مي دهد. 
امســال كه روزي مان را بيشــتر كرده با لب خندان شكر 
مي گوييم، آن سال ها هم كه بي آبي به جان درختان مان 
مي افتاد بازهم شاكر بوديم. حاال با قيافه خسته و ناراحت 

هم شده عيبي ندارد، خدا خودش حق مي دهد.«
تاكستانش قرار است انگور بنفش ياقوتي بدهد؛ انگورهاي 
شيرين. حواســش اســت كه آفت جديدي تا آن موقع 
به جان درخت نيفتد. حاال كه ترســالي شــده، همت و 
مراقبت بيشتري بايد؛ »خدا بركت داده و ما هم به دنبالش 

حركت.« 
پسر و عروس و نوه ها از راه مي رسند. امسال همه هستند، 
برعكس سال هاي گذشته كه پيرمرد در 8هكتار تاكستان 
و باغ پســته با كارگران فصلي تنها بود. سرسبزي امسال 
خشكرود پاگيرشــان كرده. نوه هاي كوچك تر مي دوند 
سمت كلبه باغ. دوچرخه  را برمي دارند و نوه هاي بزرگ تر 
بساط صبحانه و چاي آتشي را آماده مي كنند. براي هرس 

و سمپاشي بايد قوت جان داشت.
حسين، نوه بزرگ تر است، همســن تنها درخت قيسي 
باغ؛ 19ســاله. هفته ديگر كه تولد او بشود، قيسي ها هم 
زرد شده اند و لُپ شــان گل انداخته؛ »توي باغ هاي اينجا 
تك وتوك درخت ديگري جز پسته و مو و بادام داريم. اين 
قيســي را هم همان بهاري كه مادر حسين سر او حامله 
بود كاشتم. نوه هاي ديگر هم اگر يادم مانده باشد، نهالي 
برايشان كاشته ام. امسال حسين تولدش كه برسد مي تواند 

حسابي قيسي بخورد.« 
پيرمرد به قدوباالي نوه جوانش نگاه مي كند و حظ مي كند. 
حسين نوروز امسال كه به خشكرود آمده، ديگر برنگشته؛ 
»خيلي ها خشــكرود موندن، منم موندم. شايد هم ديگه 
برنگردم. از اينجا تا تهران راهي نيســت. از جاده ســاوه 

شايد 100كيلومتر هم نشه. اما دلم نمي خواست برگردم. 
مخصوصا امسال كه آب هست و كشاورزي رونق داره.«

حســين اينها را مي گويد و مخزن سمپاشــي را به دوش 
مي اندازد، مي رود البه الي درختاني كه زير بار ســنگين 
پســته، ســر به زمين خم كرده اند. پدربزرگ، پدر و عمو 
هم به حسين و چند كارگر ديگر اضافه مي شوند. ُهدُهدي 
روي تك درخت بلند بادام ايستاده و منقار بلندش را كمي 
باز مي كند و نغمه اي سر مي دهد. صداي آب از دوردست 
مي آيد. نسيم هم از همان سمت مي وزد. كار روزانه شروع 
شــده. از باغ هاي همســايه صداي سمپاشي و شكستن 
شاخه هاي خشك مي آيد. خشكرودي ها را آب به زمين ها 

و باغ هاي شان برگردانده.

شايد براي هميشه ماندم
خشكرود پنهان شده پشت تعميرگاه ها و گاراژهاي بزرگ 
جاده ساوه؛ هما ن ها كه حاشــيه جاده را تبديل كرده اند 
به قبرستان ماشين هاي ســنگين از رده خارج و لوازم و 
الشه هاي آنها. حتي رهگذران، شهر تازه تاسيس پرند را با 
آن ساختمان هاي بلند كه در عرض چند سال مثل هيوال 
سر از بيابان بلند كردند، بيشتر مي شناسند تا روستاهاي 

قديمي هزارساله حاشيه جاده را.
انتخاب نام خشــكرود هم انــگار قصــه اي در كار بوده؛ 
شهرستاني كه قطب كشاورزي شمال استان مركزي است 

اما نامش حرف ديگري مي زند. 
»نخستين فرعي بعد از پرندك را بگير و برو. هر نقطه خيلي 
سبزي كه ديدي مي شود خشكرود!«؛ راننده تريلي وقتي 
اين را مي گويد خنده كنايه آميــزش را نمي تواند پنهان 
كند؛ »خشــكرودي ها مي ترسند چشــم بخورند. واسه 
همين اســم غلط انداز واسه شهرشــون انتخاب كردند. 
مثل كسي هستن كه معشوقه اش رو قايم مي كنه و دائم از 
بدي هاش مي گه كه كسي يه وقت هوس ديدنش رو نكنه. 
شما برو خشكرود ببين اون همه باغ پسته و بادام و انگور به 
اين اسم مي خوره؟ خيلي قديم بي آبي بوده، سال هاست 

كه همشون چاه آب دارن.«
بيابان ها و كوه هاي كوتاه  قامت اطراف جاده پس از ساليان 
دراز جامه خاكي از تــن درآورده و دامن ســبز كمرنگ 
پوشيده اند. در دل دامن پُرچين شان جز بوته هاي سبز خار 

و گون و اســپند، مي توان علف قرمز شور الوان، علف مار، 
كنگر صحرايي، قيچ و... را هم ديد و از همه بيشتر نَسي هاي 
بلند و سبزي كه پرهاي لطيف شان در نسيم مي رقصند؛ 
درختچه هاي كوتاه پُرعشوه كه تعدادشان از گون ها هم 
بيشتر شده. خشكرود در يكي از چين هاي همين دامن، با 

درختان خيلي سبز جا خوش كرده است.
سد خشكرود را از حاشيه جاده تهران-ساوه هم مي شود 
ديد؛ همان سدي كه امســال بعد از 23سال به طور كامل 
آبگيري شد و خروجي هاي آن را باز كردند؛ اتفاقي كه به 
گفته غالمرضا گودرزي، رئيس مركز تحقيقات، آموزش 

كشــاورزي و منابع طبيعي استان 
مركزي، بي نظير بوده و جان دوباره اي 
به كشاورزي خشكرود و روستاهاي 
ديگــر داده؛ »ورودي آب رودخانه 
به سد حدود 1۵مترمكعب بر ثانيه 
بود و حجم كل آب وارد شده خيلي 
زياد گزارش شد، همچنين پشت بند 
تغذيه اي حداقل 3 ميليون مترمكعب 
آب ذخيره كرديم. بــا اين آبگيري 
خيلي از مشكالت و معضالت بخش 
كشــاورزي و بخش صنعت و حتي 
بخش خانوار شــهري و روســتايي 

خشكرود مرتفع شد.«
ايستـــــگاه تحـــقـــيقــــات، 
آموزشي و ترويجي پخش سيالب 
و آبراه خشــكرود پايين دست سد 
خاكي است، درســت كنار استخر 
بزرگ آبي كه بچه قورباغه هاي تازه 

از تُخم در آمده در آن تمرين شــنا مي كننــد. ربيعي از 
كارمندان ايستگاه، حوالي استخر قدم مي زند. همكارانش 
در ايســتگاه نيســتند. مي گويد رفته اند براي بررســي 
چاه هاي آب شهرستان: »دو ســاله كه به خاطر بارندگي 
آب خشكرود خيلي بهتر شده. داريم تحقيق مي كنيم كه 
چقدر آب داخل چاه ها باال اومده. در يك سري از مناطق 
1۵ســانتي متر و در بعضي 18ســانتي متر آب چاه شون 
افزايش پيدا كرده. مثــال اگر قبال فقط در يك ســاعت 
مي شد يك كرت از زمين را آب داد، االن تا 3 كرت راحت 

آب مي خورند. الحمدهلل از اين نعمت. مردم خوشحال اند. 
باالخره يك بار همه رود پُرآب رو ديدند. چي بهتر از اين؟«
سجاد دليريان، 31ســاله يكي از همين خشكرودي هاي 
خوشحال است. با پدر و برادرانش 8هكتار باغ بادام دارند. 
كارش را در وزارت نيرو رها كرده و آمده شهرشــان تا به 
آنها كمك كند. در ميانه فصل كاشــت و برداشت بيشتر 
به باغ ها سركشي مي كند و كمي اســتراحت. سر ماندن 
در خشــكرود را دارد. مثل حســين دل از تهران بريده: 
»فوق ليســانس دارم و با يكي از پيمانكارهاي وزارت نيرو 
كار مي كنم. كرونا كه اوج گرفت كارمان موقتاً تعطيل شد 
و من دست زن و بچه را گرفتم 
و آمدم خشكرود. آبسالي اينجا 
نمك گيرم كرده. چند هفته اي 
موقتي رفتم تهــران و دوباره 
برگشتم. شايد براي هميشه 
ماندم. تهران زندگي ســخت 
شــده، از اين طرف خشكرود 
روي خوش نشان داده. شايد 
درآمدم بيشــتر نباشــد اما 
هزينه هاي مان قطعــاً كمتر 

است؛ چرا برگردم؟«
از 11همكالســي  ســجاد 
مدرســه اش مي گويــد كه از 
اراك، تهــران و اصفهــان به 
خشــكرود  برگشــته اند. در 
همين دوســال و اگر آسمان 
ياري كنــد، مي خواهند براي 
هميشــه قيد زندگي در شهر 
را بزنند و در آبادي شــان بمانند: »فقط اينجا نگران يك 
چيزيم، فروش محصول مــان. خدا خواســته و رحمت 
فرستاده، زمين خشــكرود هم خيلي حاصلخيزه منتهي 
كار دست آدم ها و دولت ها كه مي افته مشكل ميشه. االن 
جلوي صادرات ميوه رو گرفتن. اين خودش براي ما ضرره. 
دالل ها با هزار دوز و كلك انگور، بادام و پســته مي خرند 
و چك مي  دهند.دســت آخر اين چك ها نقد نميشه. يه 
چك دادن و رفتــن و كل محصول رو بــردن و بقيه پول 
مونده. هيچ كس حامي كشــاورز نيست. حاال امسال يك 

برنامه ريزي هايي كرديم كه اگر اجرا بشه، شايد اين مشكل 
هم حل شد و براي هميشــه دل بديم به كشاورزي دولت 
نبايد بگذاره دالل ها سود زحمت چندين ماهه كشاورزها 

را ببرن.«
 آب كه پاي درختان بادام مي رسد، بوي كود گوسفندي 
بلند مي شود. يك جفت ُهدُهد روي باالترين شاخه درخت 
نشســته اند و ســر تكان مي دهند. برعكس داركوب ها و 
گنجشك ها، آنها كاري به بادام ها ندارند: »واال خشكرود 
اين همه ُهدُهد به خودش نديده بود. همه جا هستن حتي 
بيشتر از زاغ ها. تو باغ، ســر هر جوي و استخر آب، وسط 
بيابون. خشكرود شده شهر ُهدُهدها. خيلي هم نَسي ها رو 
دوست دارند. هر جا يه بوته نَسي ديدي كه تو باد مي رقصه، 

شك نكن كه كنارش يه ُهدُهد نشسته به تماشاش.« 

غوغاي چاه هاي غيرمجاز
زمين و چاه آب در خشكرود حكم طال را پيدا كرده. قبال 
هم گران بوده اما در اين دو سال قيمت ها چندبرابر شده. 
يك حلقه چاه تــا 700ميليــون ارزش دارد و يك زمين 
ده هزار متري بــا موتور چاه آب غيرمجــاز را 20ميليارد 
تومان قيمت گذاشته اند. باغ پسته از همه گرانتر است و 
بعد بادام. از پارسال كه بارش باران زيادشده، خريدوفروش 
ساعتي آب هم رونق گرفته، هر ساعت آب را بسته به محل 

و منطقه چاه بين 400تا ۵00هزار تومان مي فروشند.
كانال تلگرامي شهرســتان خشكرود پر شــده از آگهي 
خريدو فروش آب ســاعتي. بدون هيچ ترس و واهمه اي. 
مشــهدي رحمت از ريش سفيدان خشــكرود است. زير 
ســايه درختي در بلوار اصلي شــهر روبه روي ساختمان 
شهرداري نشسته و با دوستانش خوش وبش مي كند. اسم 
چاه و فروش آب را كه مي شــنود، صورتش ُگر مي گيرد 
و فحش هــاي آب دار نثار همشــهريانش، شــهرداري و 
جهادكشاورزي مي كند: »قنات هاي خشكرود رو همين 
چاه ها از بين بردن، شركت آب خشكرود يه بار اعالم كرد 
كه فقط 1۵00حلقه چاه غيرمجاز در ساوه و زرنديه هست 
كه آب قنات ها رو از بين بردن. اما كي جلوي چاه دارها رو 
مي گيره؟ اوني كه مسئوله خودش چاه كنده وسط باغش!«

مشهدي رحمت از كوره در رفته و كاله عرقچين طوسي اش 
را دائم روي سرش جا به جا مي كند. دستان پينه بسته اش 

را مثل كاســه اي گود مي كند تا حرفش را بهتر برساند: 
»ببين دختر جان! اين كاســه رو مي بيني؟ انگار كن كه 
خشكرود ته اين كاسه است. آب هم همين جاست، درست 
تو دل خشكرود. اما كي قدر مي دونه؟ سال94 يا 9۵ آنقدر 
وضعيت آب بد شــد كه خود چاه دارها هم ترسيدن و تو 
مسجد قسم خوردن كه دو ماه در چاه هاي آب را باز نكنن 
و دست از سر سفره هاي زيرزميني بردارن. اما همين كه 
آبسالي شــد همه  چيز يادشــون رفت و حاال ساعتي آب 
مي فروشــن. با نعمت خدا كه بايد نگهش دارن براي روز 
مبادا كاسبي مي كنن. ســاعتي ۵00هزار تومن، ساعتي 
700هزار تومن، هر چقدر زورشون بيشتر برسه. چاه داري 
شده اسباب كاسبي. مالك چاه ها هم شدن ارباب. كسي 
دلش براي قنات هاي خشكرود نســوخته. كسي نگران 
نيســت كه مبادا چند ســال ديگر دوبــاره باراني در كار 

نباشه. «
پيرمرد بي راه نمي گويد. آذرماه ســال97 بود كه محمود 
قدبيگي، معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب شركت 
آب منطقه اي استان مركزي به رسانه ها گفت كه »يكهزار 
و ۵00حلقه چاه آب كشاورزي در اين 2شهرستان وجود 
دارد كه با خاموش كردن آنها 1۵0ميليون مترمكعب آب 
را صرفه جويي مي كند.« قدبيگي اعالم كرده بود »ساالنه 
3۵ميليون مترمكعب آب بيــش از ظرفيت آبخوان اين 
منطقه از ســفره هاي آب زيرزميني در شهرستان زرنديه 

برداشت مي شود.«
خشــكرودي ها حاال نه تنها از چاه هاي غيرمجازشان آب 
بيشــتري برمي دارند بلكه با هر كدام كــه حرف مي زني 
درخواست شان از جهادكشــاورزي و اداره آب اين است 
كه اجازه دهند چاه هاي آب شــان را عميق تر كنند. حاج 
حسين دليريان يكي از آنهاست. ايستاده ميان تاكستان و 
درخت هاي بي شمار انگور را آب مي دهد. از باران كه حرف 
مي زند، چشم ها و دستانش رو به آسمان باال مي رود، زبانش 
به التماس براي آب بيشتر به آبخيزداري مي چرخد: »مجوز 
نميدن كه چاه هامون رو عميق تر كنيم. 30ســال بي آبي 
كشيديم.حاال دو ساله كه خدا به ما رحم كرده. سازمان آب 
موتور آزمايشي داره و ميگه 18سانتي متر آب باال اومده، 
حاال اگر اينطوري باشه كه ديگه نيازي نيست چاه هامون 

رو عميق تر كنيم.«
داستان چاه هاي خشكرود، به كوتاهي دهه 70 تا 90 است؛ 
20سالي كه سايه افكنده بر قنات ها و رود چندصدساله اي 
كه حاال ديگر اثري از هيچ كدام شــان باقي نيست. حاال 

اولويت اول براي خشكرودي ها با چاه آب است.

ُهدُهدها در تعقيب آب
كمباين ها در انتهاي دشــت خشــكرود مشغول دروي 
گندم  هستند. موهاي بلند طاليي جلوي روي شان است 
و سرهاي تراشيده پشت سرشان. گندم ها كه جدا شد، از 
آن همه موي افشان فقط كاه مي ماند گله به گله رهاشده 
در گندمزارهــاي چندهكتاري. تا ظهــر چيزي نمانده و 
دوباره كار به فردا افتاده است. بركت امسال زياد است. يك 
كمباين جوابگو نيست. رحمت نشسته پشت به دشت، رو 
به زمين كوچكش. در يك دست بيل دارد و در دست ديگر 
ليوان چاي و چشمانش خيره مانده به آبي كه رقصان دل 
خاك را مي شكافد و به آني پاي بوته هاي طالبي ته نشين 
مي شود؛ »يه  ماه ديگه بياين، همچين كه آفتاب تير تيز 

شد، اون موقع طالبي هاي خشكرود خوردن داره.«
رحمت همان است كه دالل ها سال گذشته محصولش را 
به ازاي يك چك بي اعتبار بار زده و برده اند. قسم خورده 
بوده ديگر كشــاورزي نكند، اما باران كه آمده، قسمش را 
پس گرفته؛ » مگو پيمان و عهدم استوار است/ كه در پيمان 
شكستن استواري. حاال اين شعر حكايت قسم منه. كشاورز 
زياد پشت دستش و داغ مي كنه، اما باز به داغي نگاه مي كنه 
و دوباره و ســه باره و چندباره.« كودكان دوچرخه سوار، 
همان نوه هاي گريزپاي حاجي كرامتي، روستا را دور زده اند 
و حاال زير آفتاب داغ ظهر رسيده اند به باالي خشكرود. از 
باغ هاي پسته، بادام، تاكســتان هاي انگور و جاده قديمي 
گذشته اند و آمده اند به دشــت طاليي. در تعقيب و گريز 
زاغ ها و ُهدُهدهايي كه صداي شان مي كنند »شانه به سر، 
كاكل به سر، لونه ات كو؟«. قهقهه بلندشان در صداي آب 

گم مي شود. خشكرود سبزه رود شده است.

روزهاي خوش خشكرود
گزارش همشهري از بازگشت آب  به زرنديه پس از 23سال

زمين و چاه آب در خشكرود 
حكم طال را پيدا كرده. قبال 
هم گران بوده امــا در اين دو 
سال قيمت ها چندبرابر شده. 
يك حلقه چاه تا 700ميليون 
ارزش دارد و يــك زميــن 
ده هزار متري با موتور چاه آب 
غيرمجاز را 20ميليارد تومان 
قيمت گذاشته اند. باغ پسته از 

همه گرانتر است و بعد بادام.

آب  بعضي  ها  مثل 
سجاد  را به خشكرود  

برگردانده است.

خشكرود 
به روايت 

تصوير

  حاج كرامتي بعد از چندين سال توانسته باغ  پسته و انگورش را سيراب كند.

   دشت ها و مزارع خشكرود در 2 سال اخير رنگ زندگي گرفتند.

  سد خاكي خشكرود بعد از 23 سال آبگيري شد.    عكس ها: حامد خورشيدي

آب چاه ها در خشكرود 
 18سانتي متر باال
 آمده است.
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شغل:بازیكردن
بازی های كامپیوتری اكنون به عنوان یك صنعت، جای 

خود را در میان بسیاری از مردم باز كرده اند و حرفه  ای ها 

درآمدهای هنگفتی از بازی كردن به جیب می زنند

آموزش آنالین با 
معلم های كارتونی

داروسازی شخصی 
با هوش مصنوعی

سرمایه 700هزار یورویی، استارتاپ فنالندی را به سمت 
توسعه مدرسه آنالین زبان خارجی اش برده است

بسیاری از داروهای كنونی به  خاطر تأثیر روی بخش های 
 دیگر بدن، دارای عوارض جانبی هستند اما شاید تا 
 چند وقت دیگر داروهای سفارشی فقط برای حمله 

به سلول های دچار بیماری تولید شود 

صفحه هاي16و17
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با دستور حســن روحاني رييس جمهور،كارگروه تنظيم بازار در 
نود وپنجمين نشســت خود طي مصوبه اي 7بنــدي، الزاماتي را 
براي بانك مركزي، وزارت صمت و دستگاه هاي نظارتي در زمينه 
تخصيص ارز، تاميــن مواداوليه، نظارت بر توزيــع و قيمت لوازم 
خانگي، تعيين و ابالغ كرد. در ادامه وزارت صنعت و سازمان حمايت، 
از اتخاذ تدابيري براي رشد توليد و عرضه و بازگشت آرامش و رونق 
به بازار لوازم خانگي خبر دادند و با درج نرخ هاي مصوب در سامانه 
124 سازمان حمايت، بر برخورد با هرگونه گرانفروشي و احتكار 
اين محصوالت و تخلفات فروشندگان در سطح عرضه تأكيد كرد. 
اين اقدامات در حالي است كه پس از خروج برخي شركاي كره اي 
و مشكالت تامين مواداوليه، نيمي از ظرفيت صنعت لوازم خانگي 
تعطيل ماند و منجر به كاهش توليد و عرضه اين محصوالت شد. 
عالوه بر اين سوءاســتفاده برخي عرضه كنندگان، زمينه كمبود و 
گراني انواع لوازم خانگي توليد داخل و رشد لجام گسيخته عرضه 
محصوالت خارجي قاچاق و پليسي شــدن بازار اين محصوالت را 

فراهم كرده است.

پركردن شكاف خروج كاالهاي خارجي 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصميمات ستاد 
اقتصادي دولت در مورد كنترل بازار لــوازم خانگي، گفت: اكنون 
تركيب لوازم خانگي در كشور با قبل بسيار متفاوت است و بخش 
عمده اي از نياز موجود در بازار لوازم خانگي از محل توليدات داخلي 
تامين مي شود و  غيراز كولر گازي كه اخيرا سرمايه گذاري خوبي 
در يكي از واحدها براي توليد داخلي آن انجام شــده، يك شركت 
توليدكننده داخلي ساالنه 7۰۰ هزاردستگاه تلويزيون توليد مي كند 
و ظرفيت تمام واحدهاي توليدي لوازم خانگي تقريبا بيش از 2 يا 
3برابر شده است. حسين مدرس خياباني افزود: با تمركز در زمينه 
تامين مواداوليه و رفع مسائل و مشكالت توليد كنندگان به راحتي 
مي توان بازار لوازم خانگي را تامين و شكاف خروج كاالهاي خارجي 
از بازار را پر كرد. او افزايش قيمت لــوازم خانگي را متاثر از برخي 
شــاخص هاي كالن اقتصادي مانند افزايش نرخ دستمزد دانست 
و افزود: عالوه بر تالش بــراي تامين نيــاز ارزي توليد كنندگان 
لوازم خانگي، با بررســي ســازمان حمايت، مجوز افزايش قيمت 
2۰ تا 3۰درصدي محصوالت داده شده اســت، اما درصورتي كه 
افزايش قيمت ها بيش از اين باشــد يــا عرضه كنندگان مرتكب 
تخلف گرانفروشي و كم فروشي شــوند، با آنها برخورد مي كنيم. 
مدرس خياباني بخــش ديگري از افزايش قيمت هــا را مربوط به 
انتظارات تورمي توليد كنندگان و احتــكار كاال در انبارهاي آنها 
دانســت و افزود: اكنون در حوزه لوازم خانگي بحث اصلي افزايش 
تقاضاست و تالش مي كنيم كه از طريق نظارت و كنترل واحدهاي 

توليدي، بازار را به تعادل برسانيم و سازوكارهاي تامين نياز اقشار 
هدف، مانند زوج هاي جوان به لوازم خانگي را با ارائه سبد خاص از 

طريق شبكه توزيع كارخانه ها دنبال مي كنيم.

منشأ آشفتگي بازار لوازم خانگي 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درگفت وگو با همشهري 
در مورد آشفتگي، كمبود و افزايش بي رويه نرخ لوازم خانگي توليد 
داخل گفت: با وجود درخواســت اتحاديه، ســازمان حمايت نرخ 
لوازم خانگي توليد داخل را با گذشــت 2 ماه از ســال99 تعيين و 
اعالم نكرد كه اين امر منجر به كمبود، احتكار و عرضه چندنرخي 
محصوالت توليد داخل شد. مرتضي ميري افزود: توليد كنندگان با 
ارائه مستنداتي به سازمان حمايت اعالم كردند كه هزينه تمام شده 
توليد لوازم خانگي نسبت به ســال گذشته با توجه به افزايش نرخ 
ارز، ورق، موتور، دستمزد و... حدود 5۰درصد رشد داشته است اما 
سازمان حمايت از پذيرش اين ميزان افزايش قيمت خودداري كرد 
و در نهايت پس از بحث و گفت وگو، اين سازمان با افزايش حداكثر 
2۰درصدي نرخ انواع تلويزيون و افزايش 25درصدي نرخ ساير انواع 
لوازم خانگي نسبت به نرخ هاي مصوب بهمن ماه سال 97موافقت و 
اين توافق را براي تأييد و ابالغ نهايي به ستاد تنظيم بازار ارائه كرد 
كه سرانجام اين قيمت ها روز دوشنبه هفته گذشته در سامانه124 
سازمان حمايت ثبت شد. به گفته او در دوره زماني ارائه مستندات 
توليد كنندگان و بررسي سازمان حمايت براي افزايش قيمت لوزام 
خانگي، نوعي كمبود، افزايش قيمت و آشفتگي در بازار اين اقالم 
را شاهد بوديم. اما پس از جلسات مكرر اتحاديه با سازمان حمايت، 

درنهايت اين ســازمان هفته گذشــته با دعوت از واردكنندگان و 
اعضاي هيأت مديره انجمن توليد كنندگان لوازم خانگي در مورد 

ميزان افزايش و درج نرخ مصوب لوازم خانگي توافق كرد.

چشم انداز ثبات بازار در آينده نزديك 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي گفت: به نظر مي رسد 
با توافق بر ســر تعيين قيمت هــا و درج نرخ 5قلــم كاالي اصلي 
لوازم خانگي، شــامل يخچال، يخچال و فريزر، تلويزيون، ماشين 
لباسشويي و انواع اجاق گاز در ســامانه124 امكان نظارت بر بازار 
لوازم خانگي توسط مشتريان و دستگاه هاي ذي ربط فراهم شده 
است. به گفته ميري، نرخ هاي مصوب اعالم شده انواع لوازم خانگي 
به مراتب از قيمت اين اقالم در بازار كمتر اســت. او افزود: با ثبت 
نرخ اين 5قلم كاال و قول دولــت در زمينه تخصيص يك ميليارد و 
2۰۰ميليون دالر براي تامين مواداوليه توليد كنندگان لوازم خانگي 
اولويت تامين و تخصيص مواداوليه داخلي، مانند ورق، فوالد، مس 
و... توسط شركت هاي توليد كننده و دستور صريح رئيس جمهور به 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر مي رسد با تثبيت 
قيمت ها و رشد توليد و عرضه، طي يكي دو هفته آينده شاهد رفع 
آشفتگي، بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگي و فراهم شدن امكان 
خريد اين محصوالت با تكيه بر نرخ هاي اعالم شده در سامانه124 
توسط مشتريان خواهيم بود. ميري تأكيد كرد: با اين اقدامات براي 
رفع كمبود كاال نيز همه توليد كننــدگان داخلي تعهد داده اند كه 
تيراژ توليد محصوالت خود را به مرور تا 3۰درصد افزايش دهند. اما 
در صورتي كه اين محصوالت در بازار عرضه نشود، با توجه به سهم 

6۰تا8۰ درصدي بازار لوازم خانگي خارجي تا 2سال پيش، همچنان 
با مشكل مواجه خواهيم بود.

قاچاق؛ منبع تامين لوازم خانگي خارجي
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي با اشاره به رشد 2۰۰ تا 
3۰۰درصدي قيمت برخي انواع لوازم خانگي خارجي در بازار، گفت: 
با توجه به ممنوعيت واردات لوازم خانگي، اتحاديه هيچ نظارتي بر 
عرضه محصوالت خارجي در بازار نــدارد؛ گرچه تعداد محدودي 
از لوازم خانگي خارجي از قبل وارد شــده و درگمركات يا انبارها 
باقيمانده است و بخشي از اين محصوالت مربوط به شركت بوش 
است كه مقرر شده سازمان حمايت، قيمت مصوب اين محصوالت 
را اعالم كند. ميري افزود: با اعالم قيمت اين محصوالت توســط 
سازمان حمايت، مبناي نظارت و بررسي نرخ لوازم خانگي اين برند، 
حتي در مورد محصوالت وارداتي قاچاق  نيز نرخ هاي مذكور خواهد 
بود. مثال اگر نرخ ماشين لباسشويي مدل 2۰2۰ برند بوش توسط 
سازمان حمايت 1۰ميليون تومان تعيين شود، نرخ اعالم شده در 
سامانه124 اين سازمان مبناي اتحاديه براي نظارت بر عرضه خرده 
فروشي اين محصول خواهد بود. به گفته او تا كنون نرخ محصوالت 
7توليد كننده داخلي لوازم خانگي در ســامانه124درج شده كه 
آخرين آن مربوط به محصوالت نيك كاال است. مشتريان مي توانند 
با استعالم قيمت از ســامانه124 درصورتي كه فروشگاه ها لوازم 
خانگي را بيش از نرخ مصوب بفروشند، به سازمان صمت و اتحاديه 

شكايت كنند تا پيگيري شود.

موسم »نخري« بازار 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اشاره به كاهش خريد و 
فروش اين اقالم به دليل كمبود و افزايش 3۰ تا 6۰درصدي قيمت 
محصوالت داخلي در بازار گفت: با توجه به ركــود حاكم بر بازار و 
كاهش شديد مراســم ازدواج و تقاضا براي خريد جهيزيه، اكنون 
»نخري« حرف نخست بازار لوازم خانگي است و مردم براي خريد 
اين اقالم هجوم نياورده اند. ميري افزود: كمبود و دست به دست شدن 
لوازم خانگي بين كســبه موجب افزايش قيمت فروش محصوالت 
براي محدود مشتريان شده است و دود اين »باال قيمتي« به چشم 
مصرف كننده مي رود كه اميدواريم با اعالم نرخ هاي مصوب وتثبيت 
قيمت ها شاهد بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگي در آينده نزديك 
باشــيم. او افزود: حدود 6۰ تا 7۰درصد مواداوليه توليد موردنياز 
كارخانه هاي لوازم خانگي از محل توليد داخل تامين مي شــود و 
اميدواريم با مصوبات ستاد تنظيم بازار در زمينه تسهيل مواداوليه 
شاهد كاهش هزينه تمام شده، رشد توليد و عرضه و بهبود شرايط 

بازار اين محصوالت طي يكي دو ماه آينده باشيم.

ساماندهی 
لوازم خانگی 
قاچاق
پيشنهاد دريافت 
ماليات و عوارض و 
ارائه كد شناسه يا 
برگ سبز  به تعداد 
محدودي از لوازم 
خانگي وارداتي 
يه شيوه كولبري 
يا ته لنجي توسط 
استانداران شهرهاي 
مرزي براي تامين 
بخشي از نياز بازار به 
محصوالت خارجي 
به ستاد مبازره با 
قاچاق كاال و ارز و 
اداره امكان ارائه 
شده است

حذف نرخ رقابتی 
برنج
قيمت برنج وارداتي 
در حالي رو به 
افزايش است كه 
حتي درصورت 
تامين كل برنج مورد 
نياز ساالنه كشور از 
طريق توليد داخل، 
به دليل قيمت باالي 
آن، اين نوع برنج 
قادر به تامين نياز 
همه اقشار جامعه 
نخواهد بود

 تثبيت قيمت آبميوه،
كارخانه ها را تعطيل می كند

صنعت آبميوه و كنســانتره 
ازجمله صنايع كمتر ديده شده 
در كشور است. گفته مي شود 
جامعه هدف اين صنعت، دهك هاي متوسط به باالي جامعه 
هستند. اين درحالي است كه از يك سو باالرفتن خط فقر 
با حذف تدريجي طبقه متوسط جامعه هدف، اين صنعت 
را روزبه روز كوچك تر مي كند و از ســوي ديگر افزايش 
روزافزون قيمت نهاده هاي توليد، شــرايط دشوارتري را 
سر راه توسعه يا حتي ادامه حيات اين صنعت ايجاد كرده 
است. با مهرداد شمس مولوي، عضو هيأت مديره انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان آبميوه و كنسانتره ايران، 

گفت و گو كرديم.

افزايش نرخ ارز تا چه ميزان بر هزينه  تمام شده 
توليد صنعت آبميوه تأثيرگذار بوده است؟

قيمت نهاده هاي توليد بعضا 2برابر شده اســت. انواع ظروف 
مورد اســتفاده براي بســته بندي محصوالت به شدت گران و 
دسترسي به آنها مشكل شده اســت. بيشتر پاكت هاي تتراپك 
مورد استفاده در صنايع آبميوه وارداتي است و اين محصوالت 
تا 4۰درصد افزايش قيمت داشته  است. البته پاكت  تتراپك در 
داخل كشور هم توليد مي شود، ولي از آنجا كه مواداوليه توليد 
آن از خارج تامين مي شود، گراني نرخ ارز، قيمت تتراپك هاي 
توليد داخل را هم تا 2۰درصد افزايش داده اســت. در زمينه 
بطري هاي پت نيز تا همين چندوقت پيش بحران داشــتيم. 
اين بطري ها در داخل كشور و توسط كارخانجات پتروشيمي 
 توليد مي شوند، اما با افزايش نرخ ارز اين كارخانه ها تمايل پيدا 
كردند محصوالتشــان را صادر كنند و درنتيجه بازار با كمبود 
عرضه و افزايش قيمت مواجه شد. در زمينه تامين بطري هاي 
شيشه اي هم مشــكالت زيادي وجود دارد ولي از آنجا كه اين 
نوع بطري فقط براي شــربت استفاده مي شــود، تأثيرگذاري 
آن به اندازه تتراپك و پت نبوده اســت. عالوه بر ظروف مورد 
استفاده، واردات كنسانتره نيز با افزايش نرخ ارز براي شركت هاي 
توليدكننده آبميوه بسيار گران تر از قبل تمام مي شود و مجموع 
اين عوامل، هزينه هاي توليد را نسبت به قبل چيزي در حدود 
2برابر كرده است، به همين دليل صنايع توليد آبميوه ناچارند 
در قيمت گذاري محصوالتشــان تجديدنظر كــرده و آنها را با 
نرخ واقعي توليد به بازار عرضه كنند، وگرنه ادامه فعاليت آنها 

غيرممكن خواهد بود.
چنددرصد افزايش قيمت مي تواند مشــكل 

كارخانه ها را حل كند؟
با برآوردي كه توسط كارخانه هاي مختلف انجام شده، قيمت 
محصوالت دست كم بايد 3۰درصد افزايش يابد تا با وجود رشد 
سرســام آور هزينه هاي توليد، كارخانه ها توان ادامه فعاليت را 
داشته باشند. افزايش قيمت پيشنهادي كارخانه ها بين 3۰ تا 
4۰درصد بوده كه در اين خصوص ضمن ارائه مستندات، هنوز در 
حال رايزني با سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
هســتيم. نتيجه اين مذاكرات هنوز مشخص نشــده، ولي به 
 احتمال زياد تا آخر خرداد ماه امســال درخصوص قيمت هاي 

جديد تصميم گيري خواهد شد.
پيش بيني مي كنيد با چه ميزان افزايش قيمت 

موافقت شود؟
قيمت 3۰ تا 4۰درصدي پيشــنهادي كارخانه ها و شركت ها 
براساس مستندات، ارائه شده است. كارخانه هاي عضو انجمن 
برآورد هزينه كرده اند و ميانگين افزايش قيمتي كه به دست آمده 
نشان مي دهد اگر دست كم 3۰درصد افزايش نرخ نداشته باشيم 
برخي كارخانه ها ناچار به تعطيلي يا تعديل نيرو خواهند شد و 
توليد در اين صنعت كاهش مي يابد. البته مطمئنا ابتدا با مقاومت 
بازار و افت فروش مواجه خواهيم شد، ولي اگر قرار باشد كيفيت 
توليد حفظ شــود ناچار به اين تغيير قيمت هستيم. در صورت 
تثبيت قيمت هاي موجود يا افزايش كمتر از حداقل پيشنهادي 
كارخانه ها، شــرايط كار براي كل صنعت آبميوه سخت و ادامه 
فعاليت براي ما غيرممكن خواهد بود. هم اكنون كارخانه ها در 
منگنه قرار گرفته اند؛ از يك سو هزينه توليد 2برابر شده و از سوي 
ديگر بازار ممكن است كشش افزايش قيمت را نداشته باشد كه 

هردوي اين شرايط منجر به تعطيلي كارخانه ها  خواهد شد.
صنعت آبميوه ايــران در منطقه چه جايگاهي 

دارد؟
از لحاظ تعداد پروانه صادرشــده و تعداد واحدهاي توليدي در 
منطقه اول هستيم، ولي با توجه به ظرفيت هاي توليد ميوه در 
كشور، سطح باالتري از بازدهي دراين صنعت مورد انتظارات است 
كه به دليل موانع توليد، اين انتظار تاكنون برآورده نشده است.. 
در منطقه غير از ايران، فقط تركيه و جمهوري آذربايجان هستند 
كه از لحاظ ميوه شرايط خوبي دارند و هم اكنون كارخانجات آنها 
با تمام ظرفيت در حال توليد هســتند، در حالي  كه در كشور ما 
موانع توليد و افزايش روزافزون هزينه ها مانع از توسعه فعاليت 

كارخانه ها يا بهره گيري از كل ظرفيت هاي موجود مي شود.
اين صنعت با چه مشكالتي در فضاي كار و توليد 

مواجه است؟
براساس تجربه سال ها فعاليت در اين عرصه، مي توانم با صراحت 
اعالم كنم كه حمايت از اين صنعت در كشور ما تاكنون بسيار 
ضعيف بوده و شرايط مناسبي براي اين صنعت فراهم نيست. 
در تركيه دولت هزينــه حضور شــركت هاي صادركننده در 
نمايشگاه هاي بين المللي را تقبل مي كند تا اين شركت ها بدون 
پرداخت هزينه امكان معرفي و ارائه محصوالتشــان در عرصه 
جهاني را داشته باشــند يا در چين دولت براي صادركنندگان 
معافيت مالياتي درنظرمي گيرد. انواع مشــوق ها براي صنايع 
در كشــورهاي مختلف وجود دارد و توليدكننده تمام هم و غم 
خود را صرفا روي توليد متمركز مي كند، ولي در كشور ما نه تنها 
همه  چيز برعهده خود توليدكننده است، بلكه متأسفانه عواملي 
خارج از كنترل توليدكننده، مثل تحريم، نرخ ارز، بخشنامه هاي 
سليقه اي و لحظه اي، اختالفات با گمرك، تغييرات نرخ بهره  بانكي 
و امروز هم شيوع ويروس كرونا، بر شرايط توليد به شدت تأثيرگذار 
است. كارخانه هاي توليدي تا قبل از بحران ارز، ساالنه بودجه اي 
براي تبليغات كنار مي گذاشتند كه بازدهي خوبي هم داشت، اما 
بعد از افزايش نرخ ارز، نه تنها هيچ تبليغاتي نداشتيم بلكه هنوز به 

شركت هاي تبليغاتي بابت پروژه های قبلي بدهكاريم.

گفت وگو

بازار

آشفته بازار لوازم خانگي
در انتظار بازگشت آرامش 

شيوع كرونا و تعطيلي فروشــگاه ها و نمايندگي هاي رسمي عرضه لوازم خانگي موجب 
ازدست رفتن بازار شب عيد، ركود كســب وكار فعاالن صنفي و تحميل تقاضاي انباشته 
به بازار لوازم خانگي شد. از ارديبهشت ماه امسال با بازگشايي تدريجي برخي مشاغل، فروشندگان لوازم خانگي نيز به اميد 
رونق دوباره كسب وكارشان كركره مغازه ها را باال كشيدند. اين در حالي بود كه سهم لوازم خانگي قاچاق و فاقد گارانتي از بازار 
كشورمان روزبه روز در حال افزايش بود. افزايش نرخ دالر، دستمزد و مشكالت تامين و تخصيص ارز، گراني مواداوليه توليد 
داخل و وارداتي و معطل ماندن درخواست توليد كنندگان براي افزايش رسمي قيمت لوازم خانگي در سازمان حمايت و از سوي 
ديگر احتكار و كمبود عرضه اين محصوالت، زمينه رشد قيمت ها و سركوب نسبي تقاضاي بازار را فراهم كرد. با اين روند نرخ 
برخي انواع لوازم خانگي خارجي در بازار از مرز 250ميليون تومان عبور كرد و انواع توليد داخل نيز گراني 30 تا 65درصدي 
را تجربه كرد. آشفتگي بازار لوازم خانگي شرايطي را رقم زد كه رئيس جمهور در دستوري ويژه به سرپرست وزارت صمت، 
خواستار ساماندهي بازار لوازم خانگي شد و متعاقب آن ستاد تنظيم بازار مصوباتي را براي اجراي اين دستور تصويب كرد. بايد 

منتظر ماند و ديد كه اجراي اين مصوبات تا چه حد در بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگي مؤثر خواهد بود.

علی ابراهيمی
دبير گروه بازار

فرخنده رفائی
كمبود و افزايش شديد قيمت لوازم خانگي موجب شد تا پس از دستور ويژه رئيس جمهور  خبرنگار

به سرپرست وزارت صمت، نرخ مصوب اين اقالم در سامانه 124 درج شود و دستگاه هاي 
نظارتي از تشديد برخورد با تخلفات گرانفروشي و احتكار خبر دهند

عرضه محدود محصوالت خارجی برای مشتريان خاص
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در مورد رشد چندبرابري قيمت لوازم خانگي قاچاق در بازار، گفت: متأسفانه هنوز 
هم سهم لوازم خانگي قاچاق از بازار بسيار زياد است و بر اين اساس اتحاديه فروشندگان پيشنهاد دريافت ماليات و عوارض 
و ارائه كد شناسه به بخشي از لوازم خانگي وارداتي به شيوه كولبري يا ته لنجي توسط استانداران در استان هاي مرزي براي تامين 
بخشي از نياز بازار به محصوالت خارجي را به ستاد مبازره با قاچاق كاال و ارز و اداره امكان ارائه كرده است تا امكان تفكيك اقالم 
قاچاق و واردات رسمي و پاسخگويي به بخشي از نياز بازار فراهم شود. ميري در مورد اين پيشنهاد، افزود: گرچه واردات لوازم خانگي 
به اين شيوه براي مصارف مرزنشينان درنظر گرفته شده، اما براساس قانون مي توان بخش اندكي از اين محصوالت وارداتي را به ساير 
استان ها ارسال كرد و اكنون قاچاقچيان با سوءاستفاده از اين قانون، چندقلم كاالي لوازم خانگي را از استان هاي مرزي به مراكز 
خريد تمام استان هاي بزرگ حمل و ارسال مي كنند. او گفت: بر اين اساس پيشــنهاد داديم تا براي رفع كمبود كاال در بازار لوازم 
خانگي و پاسخگويي به سليقه همه مردم، به خصوص اقشاري كه خواستار خريد محصوالت خارجي حتي با قيمت 10برابر بيشتر 
هستند، مجوز خروج يك يا 2قلم لوازم خانگي خارجي وارد شده به مناطق مرزي )نه كاميوني و كانتينري( از استان هاي محروم 
مرزي به ساير استان ها با دريافت ماليات و عوارض و صدور كد شناسه كاال يا برگ سبز صادر و اين اقالم در بازار به طور رسمي عرضه 
شود. ميري افزود: با اين شيوه واردات مي توان ضمن قيمت گذاري لوازم خانگي خارجي وارداتي از مناطق مرزي، امكان تشخيص 
كاالهاي وارداتي رسمي داراي گارانتي و قاچاق در بازار مصرف را نيز فراهم كرد. به گفته او اين كار موجب كاهش تنش در بازار لوازم 
خانگي مي شود، چرا كه اكنون افزايش قيمت محصوالت خارجي بر گراني لوازم خانگي ايراني نيز تأثير مي گذارد و مي توان با عرضه 

محدود و كنترل شده لوازم خانگي خارجي نياز برخي اقشار جامعه به محصوالت وارداتي را تامين كرد.

بازار برنج شرايط مناســبي ندارد. قيمت باالي برنج ايراني مدت  هاست تهيه آن را براي بسياري از 
مردم مشكل  كرده و برخي از مردم كه توان مالي كمتري دارند، در سفره هايشان آن را با برنج خارجي 
جايگزين كرده اند. برنج هاي وارداتي را تا همين يك ماه پيش مي شد با يك سوم يا حتي يك چهارم 
قيمت برنج ايراني در بازار تهيه كرد. درحالي كه معمولي ترين نوع برنج ايراني قيمتي كمتر از 20هزار 
تومان ندارد، هر كيلو برنج  خارجي را مي شد با 6تا 8هزار تومان خريداري كرد و اين براي قشر ضعيف 
جامعه كه اغلب خانوارهاي پرجمعيتي نيز هستند، يك فرصت تلقي مي شد اما شرايط اقتصادي كشور 
اين فرصت را از مردم گرفت. درحالي كه ارز تخصيصي براي واردات كاالهاي اساسي، ارز دولتي يا همان 
دالر 4200توماني تعيين شده بود، محدوديت منابع ارزي و جيره بندي آن براي واردات، همين يك 
ماه پيش دولت را به اين تصميم رساند كه برخي از كاالها را از فهرست دريافت كنندگان اين نوع ارز 
خارج كند و پايه ارز تخصيصي را تغيير دهد. يكي از كاالهاي حذف شده از اين فهرست نيز برنج بود. 

خروج برنج از فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي 
در حالي بود كه واردكنندگان اين محصول حتي 
به ارز نيمايي هم دسترسي نداشتند و 5۰۰تن برنج 
رسوب كرده در گمرك به دليل تخصيص نيافتن ارز 
از سوي بانك مركزي، اجازه ورود به كشور نداشت. 
گفته مي شود بخشي از اين برنج ها مجوز ترخيص 
گرفته و به زودي وارد بازار مي شود، اما با تغيير نوع 
ارز تخصيصي قيمت اين كاال قطعا با ماه هاي قبل 
متفاوت اســت. نگاهي به قيمت هاي كنوني بازار 
نشان مي دهد با اينكه هنوز برنج هاي وارداتي با ارز 
نيمايي به كشور وارد نشــده، نرخ برنج خارجي به 
دوبرابر قيمت قبل رسيده است. در چنين شرايطي 
خبر مي رســد كه افزايش هزينه هــاي توليد، از 
برداشت تا تبديل شالي، به زودي قيمت برنج ايراني 

را نيز با افزايش چشمگيري مواجه خواهد كرد.

كاهش واردات به دليل نبود نقدينگي كافي
دبير انجمــن واردكنندگان برنــج در گفت وگو با 
همشهري درباره تأثير حذف ارز دولتي واردات برنج 

مي گويد: افزايش نرخ دالر موجب كاهش سرمايه 
در گردش واردكنندگان برنج به يك چهارم شده 
اســت. با ارز دولتي، واردكنندگان بايد ســرمايه 
در گردش مــورد نياز بــراي واردات برنــج با ارز 
42۰۰تومانــي را فراهم مي كردند اما اكنون ناچار 
هستند كه اين ارز را به نرخ 16هزار تومان تامين 
كنند. مسيح كشاورز مي افزايد: امروز واردكننده 
براي واردات برنج با كســري ســه چهارم سرمايه 
قبلي مواجه است كه بايد اين ســرمايه را از ساير 
منابع مانند دريافت تســهيالت تامين كند. قبال 
وارد كنندگان بــراي واردات يك ونيم ميليون تن 
برنج با ارز 42۰۰توماني نيازمند يك و نيم ميليارد 
دالر ســرمايه برنج بودند كه اكنــون اين رقم به 

6ميليارد دالر افزايش يافته است.

تمام برنج وارداتي مصرف مي شود
وي ادعاي واردات بيش از حد برنج به كشــور را 
غيرواقعي مي داند و در زمينه ميــزان مورد نياز 
برنج وارداتي مي افزايد: نياز ساالنه كشور به برنج 

حدود3ميليون و 2۰۰هزار تن اســت كه از اين 
ميزان حدود يك و نيم ميليون تن از طريق واردات 
تامين مي شــود، اما به نظر مي رسد با رشد هزينه 
تمام شــده واردات و گراني اين محصول، ميزان 
واردات ســاالنه برنج به كمتر از يك ميليون تن 
برسد. با اين حال كشــاورز تأكيد دارد كه ميزان 
كنوني واردات به تمامي مورد نياز كشــور است 
چون حتي درصورتي كه كل 3ميليون و 2۰۰هزار 
تن برنج مورد نياز ساالنه كشــور از طريق توليد 
داخل تامين شود، به دليل قيمت باالي آن، اين نوع 
برنج قادر به تامين نياز همه اقشار جامعه نخواهد 
بود. به اعتقاد دبير انجمــن واردكنندگان برنج، 
6دهك جامعه به دليل قيمت باالي برنج ايراني به 
ناچار به سمت خريد و مصرف برنج خارجي رفته اند 
و اين تعداد با توجه به افزايش روزافزون قيمت ها 
و كاهش قدرت خريد مردم، رو به افزايش است. 
كشاورز واردات برنج را باعث ايجاد تعادل در بازار 
مي داند و اضافه مي كند: ممكن است قيمت برنج 
ايراني افزايش چنداني نداشــته باشد اما تا كنون 
برنج خارجي نقش تعديل كننده نرخ برنج ايراني 
را داشته اســت، نه به اين معني كه برنج خارجي 
تأثيري در كاهش قيمت برنج ايراني داشته باشد. 
اما اجازه افزايش بيش از حد قيمت برنج ايراني را 
نمي دهد اما واقعيت آن است كه اكنون نرخ برنج 
خارجي به طور روزانه و متناسب با نرخ ارز نيمايي 

تغيير مي كند.

افزايش قيمت برنج ايراني از مرداد 
درحالي كه برنج وارداتي افزايش دوبرابري قيمت 
را تجربــه مي كند، پيش بيني ها نشــان مي دهد 

گزارش دو    

خيز بازار برنج در انتظار جهش قيمت
 درحالي كه نرخ برنج خارجي به دليل تغيير مبناي ارز تخصيصي به دوبرابر قيمت قبل رسيده است، به نظر مي رسد

 با افزايش هزينه شالي كوبي، از مردادماه برنج داخلي نيز با جهش قيمت مواجه شود

نرخ نهايی، قبل از مرداد اعالم می شود
اعتراضات كشاورزان به نرخ درخواستي اتحاديه شالي كوبي و نگراني آنها از افزايش شديد 
هزينه توليد باعث شد رئيس جهادكشاورزي استان مازندران در اين زمينه توضيحاتي را 
ارائه كند. عزيزاهلل شهيدي فر در اين خصوص به رسانه ها گفت: اين مبلغ فقط در حد پيشنهاد است 
و فعال تأييد يا تصويب نشده است. هر ساله اتحاديه شالي كوبي داران مبلغي را براساس گزارش 
هزينه هاي خود پيشنهاد مي دهد، اما در نهايت جلسه اي با حضور تعزيرات، وزارت صمت، اتحاديه 
شالي كوبي داران و كشاورزان برگزار مي شود تا پيشنهادهاي ارائه شده مورد بررسي قرارگيرد. با 
توجه به آنكه فعاليت شالي كوبي داران از مردادماه آغاز مي شود، فرصت دوماهه اي براي بررسي 
قيمت و اعالم نرخ نهايي وجود دارد و امسال نيز پس از برآورد هزينه، قيمت كارشناسي شده تا 
مردادماه اعالم مي شود. به گفته رئيس جهادكشاورزي مازندران، قيمت نهايي براساس تورم اعالم 
شده از طرف بانك مركزي تعيين مي شود و خارج از عرف نخواهد بود. با وجود اين تأكيد شهيدي فر، 
نكته نگران كننده اســت كه  گرچه ممكن است با نرخ سه برابري پيشــنهادي از سوي اتحاديه 
شالي كوبي موافقت نشود، اما به هرحال افزايش نرخ، قطعي است و اين به معني افزايش قيمت برنج 
برداشت امسال در بازار خواهد بود؛ قيمتي كه همين امروز هم بسيار باال و دور از توان خريد بسياري 

از مردم است.

توليدات داخلي هم از افزايش نرخ در امان نيستند. 
زمزمه هاي افزايش ســه برابري نرخ تبديل برنج 
به درخواست اتحاديه  شــالي كوبي داران، نه  فقط 
كشــاورزان را نگران افزايش هزينــه توليد كرده 
بلكه دغدغه هاي مردم را نيز در اين زمينه افزايش 
داده اســت. به گفته توليدكنندگان، سال گذشته 
هزينه تبديل هر كيلو شــالي حدود 36۰تومان 
بود، اما در ســال جاري اتحاديه شالي كوبي استان 
مازندران پيشــنهاد افزايش سه برابري اين قيمت 

را مطرح كرده و اين به معناي افزايش اين قيمت 
به 955تومــان خواهد بود. گفته مي شــود دليل 
ارائه اين پيشنهاد از سوي اتحاديه شالي كاران به 
وزارت صمت و جهادكشــاورزي، تورم و افزايش 
هزينه ها عنوان شده، اما كشاورزان معتقدند رقم 
پيشنهادي بسيار زياد است و افزايش هزينه ها تا 
اين ميزان نبوده اســت. به گفته توليدكنندگان 
برنج، چنين قيمتي درصورت تصويب، توليد برنج 

را نابود خواهد كرد.



دســتانش روي فرمان مي لغزد. چنارهاي بلند 
تجريش، روي موهاي سفيدش سايه انداخته. از 
موقعي كه كرونا آمد او تنها شد. هم قطارهايش 
بعد از سال ها مجبور شدند مسيرشان را عوض 

كنند.
نفس هاي آخر روز اســت و كم كم غروب چتر 
مي اندازد روي خيابان هاي شــهر. هميشه اين 
ساعت ها تجريش محاصره مي شــد و خيابان 
دربند پر از مهمان هاي شبانه. حاال اما ايستگاه 

تجريش- دربند خالي است.
 آقانقــي دور ميدان تجريش بــا بي حوصلگي 
دســت هايش را ضد عفوني مي كند. تاكسيران 
قديمي در تنهايي براي خودش چاي مي ريزد؛ 
»روزهاي عادي اينجا غلغله بود؛ پر از مسافر و 
راننده تاكسي. اما از وقتي كه كرونا اومده ديگه 
پرنده هم پر نمي زنه«. با دستمال پيشاني اش را 
پاك مي كند و فالسك چاي را تكان مي دهد؛ »از 
صبح فقط چايي خوردم، كو مسافر...!؟« ماسك 
را از روي چهره بر مي دارد و از سر كالفگي پرت 
مي كند روي داشبورد ماشين؛ »هر وقت از خونه 
بيرون مي زنم همسرم سفارش مي كنه ماسك 
بزن اما راستش نمي تونم. گرمه هوا. نفسم پشت 
ماســك بند مي آد.« حرف هايــش نيمه تمام 
باقي مي ماند. 2 مسافر از راه مي رسند و آقانقي 
سگرمه هايش وا مي شود، مي رود سمت دربند؛ 

پي روزي اش.

گرگ و ميش دربند
در هواي گــرگ و ميــش غــروب، كوهنورد 
تنهاســت؛ مجســمه اي كه آدم ها، روزگاري 
دوره اش مي كردند، زير طاق اين آسمان لبخند 
مي زدند و با او سلفي مي انداختند. حاال نشاني 
از آدم هاي دور و نزديك نيست؛ نه جهانگردي، 
نه ايرانگردي و نه حتي پايتخت نشــيني. اين 
مجسمه  عصا به دست كه در گنجينه خاطرات 
اغلب كوهنــوردان دربند جاودانه شــده، دور 
و اطرافش ســوت و كور اســت. انگار سكوت 
فرمانرواي مطلق اين كوهستان پرهياهو شده. 

اين روزها دربند هم در بند كروناست.
 در مســير اصلي، نقش ســياه و سفيدي روي 
سنگفرش هاي خالي افتاده، توت هاي معروف 
دربند كم مشتري شــده اند. حاال بعد از مدت ها 
تنها مشــتري ايــن شــاه توت ها و توت هاي 
سفيد، محلي ها هستند. آقارســتم از ساكنان 

قديمي دربند اســت؛ مرد ميانســالي كه هنوز 
دربند را در ميان خاطــرات دوران كودكي اش 
جســت وجو مي كند؛ آن روزهايي كه شب هاي 
تابســتانش روي پشــت بام خانه ها ســپري 
مي شد، همسايه ها با اســم كوچك يكديگر را 
صدا مي زدنــد و هندوانه ها را به تن ســرد اين 
رودخانه مي ســپردند؛ دوره زمانه اي كه شهر 
به دربند هجوم نياورده بود و آن آبادي كوچك 
سرســبز رؤيايي هنــوز جان داشــت. اما حاال 
آقارستم و خيلي از اهالي قديمي اينجا در ميان 
آســمانخراش ها به دنبال رؤياي دست نيافتني 
خود هســتند. برخي اهالي از خلوتي روزهاي 
كرونايي دربند، بهره مي برند و مانند آقارســتم 
هندوانه ها را به دســت رودخانه مي ســپارند. 
رســتم مي گويد: » صبح ها كــه از خواب بيدار 
مي شــيم، خبري از گروه هاي پرســر و صداي 
كوهنوردي نيســت. به جاي شنيدن موسيقي 
»آي زندگي سالم« گروه هاي كوهنوردي كه با 
اون بلندگوهاشون گوش فلك رو كر مي كردن به 
صداي طبيعت گوش مي ديم، به صداي پرنده ها. 
اون زبون بسته  هايي كه بعد از شلوغ شدن اينجا 

پا به فرار گذاشتن و پرزدن و رفتن.«
برق عجيبي در چشــمان آقا رســتم مي افتد و 
با هيجــان ادامه مي دهــد: »از وقتي كه دربند 
خلوت شــده پرنده ها هم برگشتن. انگار دوباره 
خدا به ما نظر كرده. شــب ها با نوه هام مي ريم 
پشت بوم و اون ها مي تونن برا خودشون يه ستاره 

انتخاب كنن.«

رونق در ميان كسادي
اجاق و منقل ها خاموش است، جوجه كباب ها 
از پشت ويترين يخچال ها دهان كجي مي كنند. 
صــداي رودخانه به وضوح به گوش مي رســد. 
روي سردر مغازه اي نوشته »رستوران دربند«. 
چراغ هاي اين تابلو كم ســو و نيمه تاريك است. 
بازارشان حسابي كسادشــده و اغلب آنها دل و 

دماغ توجه به جزئيات كار را ندارند.
يك ســاعت از غروب گذشــته. چند كاســب 
خوش ذوق به گل هــا آب مي دهد و بوي خاك 
نم گرفته مشام را پر مي كند. منقل ها كم كم گيرا 
مي شوند. شاگردان قهوه خانه اسپند روي آتش 
مي ريزند اما از سماورها هنوز آبي گرم نمي شود.

حال آخريــن رســتوران دربند بهتر اســت؛ 
رستوراني كه صاحبش مي گويد صد سال است 
كه قدمت دارد و در كوران تاريخ و بعد از هياهوي 
جنگ جهاني دوم شروع به كار كرده. مقابل در 

ورودي اين رستوران، پاي پله ها، مرد جواني با 
ماسك، شيلد و دستكش ايستاده و با تب سنج 
الكترونيكي، دماي بدن هر كسي كه قرار است 
وارد رستوران شود را مي ســنجد. آقامرتضي، 
كارگر اين رســتوران به صــورت تخصصي اين 
روزها مســئول سنجش تب مشــتريان است. 
باقي رســتوران ها چندان عالقــه اي به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي ندارند اما اين رستوران 
محتاطانه برخورد مي كند و به طور حتم دليل 
رونق آن، همين احترامي اســت كه به حقوق 

مشتريان مي گذارد.
 صاحب رســتوران كنار در ورودي سالن اصلي 
نشسته و به عصايش تكيه داده. اينجا مشتري 
دارد اما مثل روزهاي عادي پرمشــتري نيست. 
او در آرامش خاصي مشغول حل كردن جدول 
اســت. با صداي بلند مي پرسد؛ طوري كه همه 
بشنوند: »مورچه سه حرفي!؟« يكي از مشتريان 

با دهان پر جواب مي دهد: »نمل«.
 صاحب رســتوران پيرمــرد خوش صحبت و 
خوشــرويي اســت. از بي رونقي در دوره كرونا 
ترسي ندارد. معتقد اســت كه خدا روزي رسان 
است: »يه كاسب حتما نبايد به فكر سود باشه. 
همين كه مشــتري با لبخند و حــال خوش از 
اينجا بيرون بره واســه من كافيه. روزي رو خدا 
مي رسونه. تو كسادي كرونا هيچ كدوم از نيروهام 
رو بيكار نكردم. اونــا رو كارگر خودم نمي دونم 
مثل همكار هســتن هم رده خــودم. به اعتقاد 
من، اونا روزي شــون رو اوردن تو اين رستوران. 
ناشكريه كه تو اين شرايط تحت فشار بذارم شون 

و حق و حقوق شون رو ندم.«

صاحب رستوران مي گويد: »بعد از بازگشايي، 
تمامي پرسنل آزمايش خون دادن و بعد مشغول 
به كار شدن. آزمايشگاه اعالم كرد يكي از پرسنلم 
مشكوكه. بنده خدا خودش رعايت كرد و ديگه 
تا مدت زيادي سركار نيومد. منم هواشو دارم.«

پيرمرد خوش صحبت لبخند مي زد و مي گويد: 
»دوره ما گفته مي شــد كه »نظافت، نشــانه 
شخصيت شماست« اما تو اين روزا »ماسك زدن 
نشانه شخصيت شماســت.« تقريبا هيچ كدام 
از مشــتري ها دست خالي از رســتوران خارج 
نمي شــوند، گوشي به دســت عكس هايي كه 
انداخته انــد را چك مي كنند تا خــوب افتاده 

باشند.

غبار سكوت
ديگر چراغي روشن نيست. اينجا در ايستگاه آخر 
»عمو صفدر« آخرين نفري است كه مغازه دارد. 
او به  همراه پسرش روي يك نيمكت نشسته و 
چشم به راه مشتري است. كف مغازه هنوز خيس 
است. آن را هر روز مي شويد اما اين گردوغبار از 
روزهاي دور به جا مانــده؛ از روزهاي تعطيلي 
طوالني مدت و با چند سطل آب تميز نمي شود؛ 
»قبال كف مغازه رو تي مي زديم. هميشــه چند 
مشتري جلوي مغازه صف مي كشيدن. اما حاال 
فقط گردوغبار باقي مونده... .« عموصفدر ظرف 
كوچكي از زير ميز بيرون مــي آورد و مقداري 
از آن آلوچه هاي دومزه اش را بــا اصرار تعارف 
مي كند. او مي خواهد ثابــت كند كه ويروس از 

طريق خوردن منتقل نمي شود!
اهالي اينجــا هنوز مشــتريان پــر و پاقرص 

پياده روي در دربند هستند. آنها يك به يك به 
دل كوهستان مي زنند. مرد ميانسالي سه تار به 
دوش از كنار رودخانه به آرامي قدم برمي دارد 
و به ســمت باال مي آيد، گوشه اي مي نشيند و 
سازش را كوك مي كند و سر به آواز مي گذارد؛ 
» اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي...« تصنيف 

آقا رحمان با صداي رودخانه همنوا مي شود.
مردجواني جلوي مغازه اش روي دو زانو نشسته 
و محو آواز آقارحمان اســت؛ »داخل اين مغازه 
هميشــه گرم بود حتي تو زمســتون ها. هيچ 
سرمايي احســاس نمي شــد چون مشتري ها 
كنار هم تنگ مي نشســتن. حاال صندلي ها هم 
از هم فاصله دارن. ديگه مشتري نداريم. خيلي 

متروكه شده. خلوت ترسناكي داره... .«
فضاي رستوران اين جوان غمگين، با گل هاي 
مختلف آراســته شــده و تمام گل ها و گياهان 
اينجا اســم دارند. اسم يكي شــان رعناست. او 
مي گويد اين روزها فقط به خاطر گل و گياهانش 
به رستوران مي آيد؛ » مشتري كه نداريم اگه سر 

نزنم اين گل ها هم خشك مي شن.«
تاريكي هجوم آورده و دربند مثل هميشه روشن 
نيست. آن پايين كنار مجســمه كوهنورد تنها 
آقانقي ايستاده؛ همان تاكسيران پير. دستش را 
تكيه داده به سقف تاكسي. سيگار دود مي كند 
و اطرافش را مي پايد. هيچ مســافر و رهگذري 
نيست. برايمان دســت بلند مي كند. دير وقت 
اســت: »يه جوري اين اطرافش خلوت شــده 
كه انــگار بيابونه«. در تاكســي را محكم به هم 
مي كوبد، خالي و بدون مســافر گاز مي دهد و 

مي رود.
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خلوت و 
سوت وكور
آقانقي دور 

ميدان تجريش 
با بي حوصلگي 
دست هايش را 

ضد عفوني مي كند. 
تاكسيران قديمي در 
تنهايي براي خودش 

چاي مي ريزد؛ روزهاي 
عادي اينجا غلغله بود؛ 

پر از مسافر و راننده 
تاكسي. اما از وقتي 

كه كرونا اومده ديگه 
پرنده هم پر نمي زنه

ياد گذشته
دوره زمانه اي كه 

شهر به دربند 
هجوم نياورده بود 

و آن آبادي كوچك 
سرسبز رؤيايي هنوز 
جان داشت. اما حاال 
آقارستم و خيلي از 

اهالي قديمي اينجا در 
ميان آسمانخراش ها 

به دنبال رؤياي 
دست نيافتني خود 

هستند. برخي اهالي 
از خلوتي روزهاي 

كرونايي دربند، 
بهره مي برند و مانند 
آقارستم هندوانه ها 
را به دست رودخانه 

مي سپارند

قاب دیروزقاب امروز

بوميان منطقه مشايخ در چهارمحال و بختياري با استفاده از ظرفيت هاي طبيعي منطقه خود 
رشته قايقراني در آب هاي خروشان را رونق داده و از اين راه گردشگر جذب مي كنند.

عكس : مهر- مريم ال مومن

در دوره قاجار، حمام های عمومی 
رسم و رسوم خاص خود را داشت.

يكی از رسومات مهم حمام های 
قاجار كه متاسفانه از بين رفت 
دالكی است كه اين روزها به نام 
ماســاژوری در ايران رواج پيدا 

كرده است.

با شما، برای شما
قرار است بنويســيد... كوتاه اما بنويســيد... ساده، روان، 
راحت... از خيلی پيش از اينها بنا داشتيم فضايی را فراهم 
كنيم تا صحبت ها، ديدگاه ها، ايده ها، انتقادها، اعتراض ها 
و پيشنهادهای شما بی واسطه به صفحه ما راه پيدا كند. در 
حقيقت هدف اصلی ما تدارك يك صفحه بود )و البته هنوز 
هم هست( اما ترجيح داديم كه آرام آرام و ستون به ستون 
پيش برويم و قدم هايمان را هــر روز محكم تر كنيم و بعد 

پنجره ای بزرگ تر را به روی شما بگشاييم.
برای همين، اگر نگاه و ديدگاه خاصی داريد... اگر موضوع 
و مسئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نسبت به موردی 
انتقاد يا اعتراضی داريد... اگــر فكر می كنيد كه بايد توجه 
جامعه يا مسئوالن را به نكته يا موضوعی جلب كنيد... اگر 
پيشنهاد مشخصی برای حل مشــكلی داريد... اگر نسبت 
به برخــی تصميم ها، برنامه هــا و... در موضوعات مختلف 
شــهری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی و...  نظر 
موافق يا مخالف داريد، آستين باال بزنيد و همينطور كه در 
تاكسی يا اتوبوس نشسته ايد يا در جمع و محفل دوستانه 
يا خانوادگی مشــغول گپ وگفت هســتيد يا روی مبل و 
جلوی تلويزيون و يا حتی توی تختخواب لم داده ايد، آنچه 
را در ذهنتان می گذرد و می خواهيــد آن را برای ديگران 
به اشــتراك بگذاريد، در قالب يك متن كوتاه بنويسيد و 
برای ما پيامك كنيد، تا بقيــه خوانندگان روزنامه و مردم 
و همينطور مســئوالن، اين نظرات و ديدگاه ها را ببينند و 
بدانند و بخوانند و شــايد همين اتفاق، سبب خير و منشأ 

يك حركت تازه و مؤثر شود.
ادب و اخالق اجتماعــی، همان گذرنامه يــا مجوز ورود و 
انتشار ديدگاه ها و نظرات شماســت كه ما هم خيلی روی 
آن تأكيد داريم و مطمئنيم كه شــما هم به آن باور داريد 
و موقعيت ما را در انتشــار آنها درك می كنيد! اتفاقا همين 
ادب و اخالق است كه راه را برای رسيدن به آن باالها هموار 
می كند. قرار است برای رســاندن اين نظرات، ديدگاه ها و 
ايده های شما به ديگران با هم همدست شويم؛ مهم همين 
بزرگراه يكطرفه اســت، البته اين بار از پايين به باال؛ بدون 
توقف، مستمر و مستدام.  در ابتدای اين همراهی، با نظرات 
و ديدگاه های شما در قالب موضوعات آزاد شروع می كنيم، 
اما قرار نيست در اين نقطه متوقف بمانيم؛ فكرهای ديگری 
هم داريم و بنــا داريم كه خيلی زود بــا طرح موضوع های 
هفتگی، جای شــما را خيلی بيشــتر از قبل در صفحات 
روزنامه باز كنيــم و از صحبت ها و نظــرات و ديدگاه های 
شما صفحه ای را شكل بدهيم كه متعلق به خود شماست و 
قرارنيست پای مسئولی به آن باز شود!  برای گرفتن نظرات 
و پيام های شــما يك شــماره تلفن همراه و نام كوچكتان 
كافی است. البته ما چند عدد ميانی آن شماره را ستاره دار 
می كنيم تا فقط خودتان بدانيد و بس... بدون نام خانوادگی، 

شهر يا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبيات خودتان بنويسيد...  
قرار هم همين اســت؛ بنويسيد... ســاده و كوتاه... ُرك و 

راست.
 پيامگير ما با شماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دريافت پيام ها، نظرات و ديدگاه های 

شماست.
****

  4281***2190– الهام:
فكر می كنم خيلی از اين گرانی ها و كمبودهای مصنوعی 
كه در تامين مايحتاج مــردم می بينيم، به خاطر بی تقوايی 
بعضی افراد و فروشندگان است، چرا كه در بسياری از موارد 
برخی فروشندگان با هدف سود و منفعت بيشتر كم فروشی 
و احتكار می كننــد و مردم و خريداران به خصوص قشــر 
ضعيف را به چشم بيگانه می بينند. همه ما بايد ياد بگيريم 
كه هميشه خصوصا در زمان سختی و تنگناها كمك حال و 
پشتيبان هم باشيم و به ديگران به چشم عضوی از خانواده 

خود نگاه كنيم.

  1452***2190– حسن:
فقط با مصاحبه كردن و گفتن حرف هايی كه پشــتوانه ای 
ندارد و صرفا وعده و وعيد است كه نه قابل پيگيری است و 
نه اجرا، نمی توان كارها را پيش برد. بايد طرح ها و ايده هايی 
را مورد توجه قرار داد كه هم قابل اجرا باشد و هم با اجرايش 
برای مردم كار و درآمد ايجاد شــود. مــردم می دانند چه 
مشكالتی دارند و نياز نيست مسئوالن آنها را يادآوری كنند. 
مسئوالن وظيفه يادآوری مشــكالت را ندارند بلكه وظيفه 
برطرف كردنش را بر عهده دارنــد.  ای كاش در دوره جديد 

مجلس، نمايندگان به اين وظيفه خود بهتر عمل كنند.

  2357***3090– بابك:
به نظرم يكی از مسائلی كه باعث شده اعتماد مردم به دولت 
و تصميم های آن كم شــود، اعالم يك تصميــم از طرف 
رئيس دولــت و رد كردن آن از ســوی بخش های مختلف 
زير مجموعه دولت است. مثال مقامات ارشد دولت می گويند 
محدوديت های قرنطينه كرونا كاهش پيدا كند، اما مسئوالن 
وزارت بهداشت از كاهش محدوديت ها استقبال نمی كنند 
و به مردم هشدار در خانه ماندن می دهند. اين رفتارها باعث 
شده مردم سرگردان شوند و ندانند بايد چه كاری را انجام 
بدهند كه درست باشد. پيشنهاد می كنم، قبل از اعالم هر 
تصميمی از سوی مقامات، از قبل آن تصميم به اطالع وزرا 
يا مسئوالن مرتبط برسد تا آنها هم در جريان موضوع قرار 

بگيرند تا كمتر شاهد تضاد در اظهارنظرها باشيم.

  9199***9190– فهيمه:
چرا كســی به داد بيماران كليوی كه داروهای بيشتر آنها 
خارجی است و در بازار پيدا نمی شود، نمی رسد. بسياری از 
بيمارانی كه كليه خود را پيوند زده اند، نيازمند استفاده از اين 
داروها هستند و اگر از آن استفاده نكنند، ممكن است پيوند 
پس زده شود. مسئوالن زودتر فكری برای عرضه داروهای 
بيمارانی كليوی و بيمارانی كه به هر شكل نياز به داروهای 
خارجی دارند، بكنند. اگر به شــكل جدی برنامه ای برای 
تامين دارو انديشه نشود، ممكن است جان بيماران به خطر 

افتاده و خانواده های زيادی داغدار شوند.

رُك 

فهيمه محمدي
خبر نگار

 فرقي نمي كند در خانــه  كوچك زندگي كنيم يا بزرگ؛ هميشــه دلمان 
خانه اي بزرگ تر مي خواهد، پس اين اشــتباهات را در دكوراسيون خانه انجام 

ندهيم.
اغلب ما در خانه هاي خود اشتباهاتي را در دكوراسيون انجام مي دهيم كه خانه 
كوچك به نظر مي رسد. جالب است بدانيد دكوراسيون خانه در روحيه و خلق و 
خوي ما اثر مستقيم مي گذارد. زنان به علت ريزبيني بيشتر، اين موضوع را بهتر 
درك مي كنند. اگر خانه به هم ريخته باشد ما هم حالي سرگردان و به هم ريخته 
خواهيم داشــت. حال تصور كنيد بيش از حد نياز در فضاي خانه وسايل داريد، 
اين هم نوعي به هم ريختگي و نامرتبي در ذهن ما ايجاد مي كند. در اين مطلب 

به ۷ اشتباه رايجي كه همواره در چيدمان خانه انجام مي دهيم، پرداخته ايم.

استفاده بيش از حد از تابلو
استفاده  از تابلوها از ديرباز در دكوراســيون هاي خانه جا باز كرده اند؛ اما بايد به 
نكاتي در اين باره دقت كنيــم؛ اول، اندازه و دوم، تركيب رنگــي. اندازه تابلو در 
كوچك  كردن ديوارها اثر زيادي دارد. اندازه ها متوســط و كوچك را براي خانه 
انتخاب كنيد. اكثر تابلوهاي بزرگ براي ديوارهاي تاالرهاي بزرگ است. رنگ آن 
نيز بايد با وسايل خانه و رنگ ديوار متناسب باشد. سعي كنيد تابلو، از مشتقات 

رنگي باشد كه بيشتر در خانه داريد. براي مثال اگر مبل شما زرشكي است تابلو 
مي تواند رنگ هاي خنثي و مشتقات زرد و قرمز را داشته باشد.

مبلمان را پشت به پنجره نچينيد
يكي از اشتباهاتي كه ما انجام مي دهيم همين زاويه  غلط براي چيدن مبل هاست. 
بهتر اســت مبلمان را رو به پنجره بگذاريم. در اين صورت نور و ديد وسيع تري 

داريم كه خانه را درنظرمان محدود و كوچك نمي كند.

داشتن وسايل تزئيني كوچك
وسايل تزييتي در خانه به حد متناسب و كم، قابل قبول است؛ ولي گاهي ما ميزها 
و بوفه را پر از اين وسايل مي كنيم كه ديد قشنگي ندارند و حس نامرتب بودن خانه 
را به مغز مي دهند. بهتر است تنها سه يا چهارتا از آنها را در خانه نگه داريم؛آن هم 
به طور مرتب و در جاي مناسب. اگر گلدان هاي ريز زيادي داريد برايشان در كنار 

پنجره يا حياط، جاي مناسبي را تعيين كنيد كه در خانه شلوغي ايجاد نكنند.

رنگ ديوارها
رنگ ديوارها نبايد كامال سفيد يا تيره باشند. اگر در اتاقي مي خواهيد رنگ تيره 
بزنيد بهتر اســت يكي از ديوارها را براي اين رنگ انتخاب كنيد. رنگ هاي تيره 
اگر در چهارطرف باشند اتاق يا سالن را كوچك مي كنند. از طرفي ديگر هم رنگ 
سفيد اگر با وسايل خانه متناسب نباشد خط ديد را منقطع مي كند و همان اثر 
رنگ هاي تيره را دارد. پس اگر لوازم خانه تان كرم و قهوه اي اســت، رنگ ديوار 
مي تواند سفيد يا كرم روشن باشد ولي اگر مبلمان خانه آبي است بهتر است رنگ 
ديوارها را هم متناســب با آنها تغيير دهيد. مي توانيد از رنگ هاي خنثي مانند 

طوسي استفاده كنيد.

استفاده از چراغ خواب هاي زميني
يكي از مدهايي كه براي دكوراسيون مي بينيم، استفاده از چراغ  خواب هاي زميني 
براي اتاق هاي پذيرايي اســت. اشــكال در ميزان نوردهي يا كم مصرف بودن اين 
المپ ها نيست؛ بلكه در زاويه نزديكي آنهاســت. همين ولتاژ المپ را در سقف يا 
باالي ديوار نصب كنيد و در مواقعي كه نياز به نور زيادي نداريد از آن استفاده كنيد.

 پرده نزدن پنجره ها
اور نكردن پنجره بيشترين ميزان ديد را از بيرون به شما مي دهد؛ اما اشكالي كه 
دارد اين است كه خانه را در مقايسه با آن منظره كوچك تر مي بينيد. از طرفي هم 
پرده پنجره به معناي امنيت ذهني در خانه است. اگر شما حس كنيد كسي در دور 
دست ها هم به شما نگاه مي كند حس خوبي نخواهيد داشت. پنجره هاي رفلكس 
نيز در شب كامال داخل خانه را نشان مي دهند. اگر مي خواهيد نور پنجره را در خانه 

داشته باشيد بهتر است از جنس پرده هاي نازك و رنگ روشن استفاده كنيد.

استفاده از فرش  يا كف پوش متناقض
استفاده از فرش  يا كف پوش هاي ضد رنگ يكديگر، باعث ديد منقطع مي شوند 
كه باز هم باعث كوچك به نظر رســيدن خانه مي شود. ســعي كنيد فرش ها يا 
كف پوش ها يكدست و يك رنگ باشــند. فرقي نمي كند خانه  شما ۴۰ متر است 
يا ۱۴۰ متر، به هر حال با اين اشــتباهات رايج، خانه را از آنچه هست كوچك تر 
مي بينيد. به عالوه اينكه تغيير در دكوراسيون خانه به ايجاد حس تازگي كمك 

مي كند. پس همين  حاال دست به كار شويد.

چند اشتباه رايج در دكوراسيون كه 
خانه را كوچك  نشان می دهد

دربند در بند كرونا
 گزارش همشهري از حال و هواي دربند در اين روزهاي كرونايي



گردش باالی مالی
بازی های كامپیوتری به خاطر هیجان و همچنین بُعد آموزشی ای كه دارند 
در سراســر دنیا طرفداران زیادی دارند و در واقع صنعتی به نام »صنعت 
گیم« در جهان شكل گرفته اســت. گردش مالی بازی های كامپیوتری 
در دهه 1980میالدی به باالترین میزان رسید. در سال 1982، صنعت 
بازی های ویدئویی بازی به اوج خود رســید و در 3ماه اول سال توانست 
8میلیارد دالر درآمد نصیب خود كند. این رقــم بیش از درآمد ناخالص 
موسیقی پاپ و فیلم های هالیوود بود كه در مجموع توانستند به درآمد 
7میلیارد دالر برسند. با این حال، در سال های اخیر، از رونق این صنعت تا 
حدودی كم شده است، به طوری كه در سال 2018درآمد فروش بازی ها 
در آسیا 1/1میلیارد دالر، در آمریكای شمالی 1/6میلیارد دالر، در اروپا 

3/2میلیارد دالر و در سایر نقاط جهان 0/7میلیارد دالر بوده است. این ارقام در مجموع به 6/6میلیارد دالر می رسد. در سال 2019 باز 
هم این ارقام كمتر از سال 2018 بوده است، اما پیش بینی ها از سال 2020 حاكی از آن است كه تا حدودی آمار فروش بازی ها بهبود پیدا 
خواهد كرد، البته در مقایسه با سال 2019. 10كشوری كه بیشترین استقبال از بازی ها در آنها می شود؛ چین، آمریكا، ژاپن، كره جنوبی، 
آلمان، انگلستان، فرانسه، كانادا، اسپانیا و ایتالیا هستند. نكته دیگری كه گیم را تبدیل به یك صنعت كرده، این است كه مشاغل مختلفی 
برای ارائه یك بازی به بازار شكل گرفته است. انیماتور بازی، تولیدكننده بازی، مهندس بازی، مدیر خالقیت، طراح بازی، برنامه نویس 
بازی، هنرمند بازی )تجربه بصری كل بازی ویدئویی را مدیریت می كند(، Lead Artist )در توسعه و هدایت سبك هنری اصلی و ابتكاری 
كل بازی های ویدئویی نقش دارد(، نویسنده و آزمایش كننده بازی كسانی هستند كه برای تولید یك بازی با یكدیگر همكاری می كنند.
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یك اســتارتاپ فنالندی با به دســت آوردن سرمایه 
700هزار یورویی به توسعه طرح آموزش زبان خارجه خود 
خواهد پرداخت؛ آموزشی كه با روشی جالب و انحصاری 

برای كودكان بین 3 تا 10سال درنظر گرفته شده است.

اهمیت آموزش آنالین
معموال در پاسخ به پرسشــی درباره یادگیری زبان خارجه، 
جمالتی همچون: »فرصت نمی كنم«، »وقت ندارم«، »گران 
است« و... را می شنویم. این روزها و به خاطر شیوع ویروس 
كرونا و همه گیری بیماری كووید -19، بسیاری از مردم به 
اجبار رو به آموزش آنالین آورده اند. این موضوع باعث شده تا 
خیلی ها به اهمیت این امر بیش از پیش پی ببرند. با این حال 
باید گفت كه موضوع آموزش آنالین چیز جدیدی نیست و 
در بسیاری از كشورها، از درجه اهمیت باالیی برخوردار بوده 
است. شــاید این روزها، نیاز به آموزش آنالین بیشتر شده 
باشد، اما نباید فراموش كنیم كه آموزش آنالین در آینده باید 

بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

رشد سرمایه
به گزارش همشهری، استارتاپ Playvation  كه دفتر مركزی 
آن در شهر هلسینكی، پایتخت فنالند قرار دارد، در سال2015 
تاسیس شده و كار اصلی اش آموزش زبان خارجی است. آنها 
اخیرا اعالم كرده اند كه 700هزار یورو به عنوان ســرمایه، در 
مراحل اول از Sparkmind.vc دریافت كرده اند تا مدرســه 
زبان Moomin خود را كه به صورت آنالین كاربران را آموزش 
می دهد، توسعه دهند. Moomin یك سری شخصیت كارتونی 
فنالندی هستند كه كودكان این كشور عالقه ویژه ای به آنها 
 Playvation دارند. با این سرمایه، مجموع سرمایه استارتاپ

به باالی یك میلیون و 500هزار یورو رسیده است.

روش كار
آموزشگاه زبان Moomin محتوای یادگیری زبان به صورت 
آنالین و دیجیتال مبتنی بر داستان را برای كودكان بین 3 تا 
10سال فراهم می كند. رویكرد آموزشی منحصر به فرد این 
مؤسسه همچنین شامل جلسه های گروهی هفتگی است 
كه تأكید بر تعامل بین آموزش دهنــده و یادگیرنده دارد. 
این مؤسسه مطالب و ابزار گســترده ای )بیش از 900واحد 
محتوا( برای یادگیری دارد و به مربیان و والدین در نظارت بر 

پیشرفت و برنامه ریزی كمك می كند.

توسعه مؤسسه زبان
سرمایه جدیدی كه به این استارتاپ رسیده بر سرعت رشد 
بین المللی مدرسه زبان Moomin كه در واقع محصول اصلی 
Playvation به حســاب می آید، متمركز خواهد شد. این 
استارتاپ قصد دارد موقعیت خود را در بازارهای كلیدی آسیا 
و اروپا گسترش دهد و از ارزش برند جهانی شخصیت های 
كارتونی Moomin  بهره ببرد. این سرمایه گذاری همچنین 
برای تقویت تیم فروش و بازاریابی جهانی، شاخصه ای كلیدی 

به شمار می آید.

فرصت جدید
آنو گوتروم، مدیرعامل استارتاپ، درخصوص وضعیت كنونی 
می گوید: »این سرمایه گذاری ما را قادر می سازد تا استراتژی 
تجاری جهانی خود را ترمیم كنیم و ارتقا دهیم. ما بســیار 
خوشحال و خرسند هستیم كه برای اثبات مقیاس پذیری 
گزاره خود و نشــان دادن آنچه می توانیم در دنیای مجازی 
بین المللی انجام دهیم، با سرمایه گذار جدیدمان همكاری 
كنیم. شركت Sparkmind به سرعت فرصتی برای ایجاد 
این تجارت پیدا كــرد و به اعتقاد مــن، جاه طلبی آنها با ما 
مطابقت دارد و آنها یك شریك عالی برای كمك به توسعه 

شركت ما هستند«.

خوشحال از سرمایه گذاری
وسا الكســو، از مدیران شــركت Sparkmind در ادامه، 
درخصوص همكاری بــا اســتارتاپ Playvation گفت: 
»آموزش اولیه در دوران كودكی یــك موضوع مورد عالقه 
برای شــركت ما محسوب می شــود. تقاضای جهانی برای 
جذب راه حل های یادگیری زبان انگلیســی به ســرعت در 
حال گسترش و توسعه است. Playvation  به دلیل تعلیم و 
تربیت قوی مبتنی بر شواهد و داشتن كتابخانه ای پرمحتوا و 
گسترده، شركتی برجسته در امر آموزش به حساب می آید. 
ما به خاطر سرمایه گذاری در این استارتاپ و حمایت از این 
تیم بسیار مجرب، پرشور و متخصص در امر آموزش زبان، 

بسیار خوشحال هستیم«.

گسترش در دنیا
تاكنون این مدرســه در 27بازار بین المللی به امر آموزش 
زبان پرداخته اســت و بالغ بــر 20هزار كاربر فعــال دارد. 
شخصیت های شناخته شــده آن، كار آموزش را با تحقیق و 
تمركز روی تلفظ انگلیسی بومی انجام می دهند كه این مهم، 
تالش های این اســتارتاپ را برای مربیان و والدین جذاب 
می كند. در نتیجه، مدرســه زبان Moomin  به یك منبع 
اصلی یادگیری زبان برای سازمان هایی مانند مهدكودك های 
معمولی و مهدكودك های بین المللی در نقاط مختلف تبدیل 
شــده اســت. Playvation تاكنون 9قرارداد منطقه ای با 
شركای خود منعقد كرده است كه بیشتر آنها هم اكنون در 

مسیر كاری خود قرار دارند.

آموزش آنالین با معلم های كارتونی
سرمایه 700هزار یورویی، استارتاپ فنالندی را 

به سمت توسعه مدرسه آنالین زبان خارجی اش 
برده است

جهان استارتاپی

هوش مصنوعی 
 همه جا هست
سال 2019
دورانی بود كه 
هوش مصنوعی 
به وضوح ما را 
احاطه كرد.به 
كالمی ساده تر 
ما در عصر 
هوش مصنوعی 
زندگی می كنیم. از 
دستیار هوشمند 
روی تلفن گرفته 
تا وب سایت ها و 
...، همه  چیز در 
حال سازگاری با 
هوش مصنوعی 
است 

شغل:بازیكردن
بازی های كامپیوتری اكنون به عنوان یك صنعت، جای خود را در میان بسیاری از مردم 

باز كرده اند و حرفه  ای ها درآمدهای هنگفتی از بازی كردن به جیب می زنند
به تازگی یكی از گیمرهای بزرگ چین كه برای خودش اسطوره ای به حساب می آید به خاطر مشكالت جسمی و 
روانی در 23سالگی اعالم بازنشستگی كرد تا به مشكالت جسمی و احتماال روانی خود بپردازد. بازنشستگی در 
23 سالگی شاید برای كاربران عادی عجیب به نظر برسد اما گیمرهای حرفه ای به خوبی علت آن را درك می كنند. 
بازی های كامپیوتری به عنوان یكی از سرگرمی های عصر جدید تقریبا همه گروه های سنی را جذب كرده است. بسیاری از مردم سراسر دنیا ساعت ها 

با ابزارهای مختلف مشغول این بازی ها هستند و حتی بعضی از آنها به اندازه ای حرفه ای شده اند كه می توانند به عنوان 
گیمرهای حرفه ای در مسابقات جهانی این نوع بازی ها حضور یابند و جوایز چند میلیون دالری آن را نصیب خود 

كنند. این در حالی است كه اسپانسرها ســراغ افراد مشهور این عرصه می روند و از آنها حمایت مالی 
می كنند.  عده ای از گیمرهای معروف، كانال هایی پربازدید در یوتیوب و سایر پلتفرم ها دارند كه 

با تبلیغات، بخش دیگری از درآمدهای این سرگرمی نصیبشان می شود. گردش مالی صنعت 
گیم هم بسیار باال و قابل توجه است، به طوری كه در دوره ای گردش مالی آن از موسیقی 

پاپ و فیلم های هالیوود هم بیشتر بود. با این حال، این سرگرمی جذاب و پولساز 
می تواند با چالش هایی هم همراه باشد كه مهم ترین آن، اعتیاد به بازی ها و 

اختالالت جسمی و روانی مرتبط با آن است.

عمادالدین قاسمی پناه
خبرنگار

از دهه 40میالدی كه نخستین جرقه های هوش مصنوعی زده شد تا كنون راه زیادی پیموده شده است. آن زمان، رابطه 
مستقیم بین هوش مصنوعی و انسان غیرممكن به نظر می رسید و مردم حتی از آن ایده ها و فكرها می ترسیدند. آن 
سال ها نظریه ها همه به گونه ای مطرح می شدند كه هوش مصنوعی به نظر انسان مرگبار می آمد. حتی اینگونه به نظر 
می رسید كه روبات ها می توانند به جمعیت انسان ها آسیب برسانند و حتی منجر به انقراض آنها شوند. اما برخالف همه 
نظریه ها محققان توانستند یك چیز را به یقین پیش بینی كنند؛ هوش مصنوعی می تواند زندگی و روش تعامل انسان ها 

با یكدیگر را تغییر دهد. به این ترتیب شكل جوامع و صنایع اینگونه شد كه حاال شاهد آن هستیم.

ســال 2019دورانی بود كه هوش مصنوعی به وضوح ما را 
احاطه كرد. به كالمی ســاده تر ما در عصر هوش مصنوعی 
زندگی می كنیم. به اطرافتان نگاهی بیندازید. از دســتیار 

هوشــمند روی تلفن همراه گرفته تا وب سایت ها، سیستم 
عامل های تجارت الكترونیك، موتورهای جست وجو، لوازم 
اتوماتیك خانگی، كالس ها و ...، همه  چیز در حال سازگاری 

داروسازی شخصی با هوش مصنوعی
بسیاری از داروهای كنونی به  خاطر تأثیر روی بخش های دیگر بدن، 
دارای عوارض جانبی هستند اما شاید تا چند وقت دیگر داروهای 
سفارشی فقط برای حمله به سلول های دچار بیماری تولید شود 

بازنشسته ۲۳ ساله
جیان ژیائو، اســطوره بزرگ بازی های كامپیوتری در چین در حالی در سن 
23سالگی اعالم بازنشستگی كرد كه مشكالت جسمی ناشی از این بازی ها 

او را فرسوده كرده بود.
او از ســال 2012 به عنوان بازیكن حرفه ای دنیــای بازی های كامپیوتری 
 )Uzi( مطرح شد و توانست در لیگ اسطوره های جهان با نام مستعار اوزی
شركت كند. تصمیم او برای كناره گیری از دنیای بازی های كامپیوتری در 
شبكه اجتماعی معروف چین با عنوان »سینا ویبو« كه ژیائو حدود 5 میلیون 
دنبال كننده در آن دارد، اعالم شــد. اعتیاد به بازی هــای كامپیوتری یكی 
از مشكالت بزرگ جامعه چین عنوان شــده و دولت چین می گوید كه این 
بازی ها می تواند از عوامل بروز مشــكالت جسمی و نقصان سالمت كودكان 
این كشور باشد. به همین علت، این كشور در نوامبر سال گذشته برای مقابله 
با این پدیده حتی زمانی مشــخص را برای بازی كاربران زیر 18سال اعالم 

كرد و گفت كه این رده سنی از ساعت 10شب تا 8صبح اجازه 
بازی ندارند. جیان ژیائو كه با نام كاربری اوزی و لقب سگ 

وحشی به علت ســبك تهاجمی بازی اش شهرت دارد، 

غول های ثروتمند
بازی های كامپیوتری، هم بسیار هیجان انگیز است و هم می تواند درآمدهای چند میلیون دالری 
نصیب گیمرهای حرفه ای كند. بخشی از این درآمد از طریق حضور در لیگ های جهانی و كسب 
عناوین برتر به دست می آید. اما تعدادی از این حرفه ای ها به شركت های تولیدكننده بازی های 
كامپیوتری مشــاوره می دهند و حتی بعضی از آنها با تهیه كنندگی و طراحی این بازی ها تعداد 
صفرهای حساب بانكی خود را افزایش می دهند. در ادامه با 3نفر از مشهورترین و پردرآمدترین 

گیمرهای دنیا آشنا می شوید:

تایلر بلوینس
تایلر بلوینس )Tyler Blevins( احتماال ثروتمندترین گیمر دنیاست. 
او متولد سال 1991در ولز است كه پس از مدتی به همراه خانواده اش به 
شیكاگوی آمریكا مهاجرت كرد. تایلر با نام مستعار نینجا و به عنوان یك 

استریمر، یوتیوبر، گیمر حرفه ای و شخصیت اینترنتی شناخته می شود. او 
با 23میلیون فالوئر در یوتیوب، بازی هایش را به صورت آنالین پخش می كند. 

 )esports(بلوینس كار خود را از طریق حضور در چند تیم ورزش الكترونیك
در بازی Halo 3 آغاز كرد. Esports نوعی از رقابت های ورزشی است كه با استفاده از بازی های كامپیوتری انجام 

می شود. با این اوصاف، محبوبیت او در سال 2017 با پخش بازی Fortnite Battle Royale افزایش یافت و 
هنگامی كه Fortnite در اوایل سال 2018 به شهرت زیادی رسید، محبوبیت بلوینس هم افزایش یافت. به 
گفته مجله فوربس، تایلر در سال 2019رقمی معادل 17میلیون دالر درآمد كسب كرده است. او همچنین 

یكی از اسپانسرهای برندهایی چون ردبول، والمارت، آدیداس و تبلیغات NFL است.

فلیكس جلبرگ 
 )PewDiePie( ملقب به پیودی پای )Felix Kjellberg( فلیكس جلبرگ
یكی دیگر از گیمرهای مطرح دنیاست. او هم در سال 1989در سوئد به دنیا 
آمد و اكنون ساكن انگلستان اســت. او تحصیالت خود را در رشته اقتصاد 

صنعتی و مدیریت تكنولوژی در دانشــگاه فناوری چالمرز آغاز كرد، 
اما پس از مدتــی، به علت بی عالقگی به رشــته تحصیلی اش از 

تحصیل در دانشــگاه انصراف داد و كار خود را در یك دكه 
هات داگ فروشی آغاز كرد. او حین كار در هات داگ فروشی، یك كانال یوتیوب هم برای خودش 
تحت عنوان پیودی پای راه انداخت و برای آن محتواهای مختلفی تولید می كرد. در سال 2017 

تعداد فالوئرهای او افزایش بســیاری یافت و تبدیل به یكی از پربازدیدكننده های یوتیوب شد. او 
عالوه بر اینكه یوتیوبر است، تهیه كنندگی بازی های كامپیوتری را هم به عهده دارد و حتی چندین 
بازی را هم طراحی كرده است. فلیكس كه گیم اصلی اش Anti-Defamation league است 

كارهای خیریه هم انجام می دهد و سال گذشته درآمدی بالغ بر 15میلیون دالر داشته است.

پریستون بلین آرسمنت
پریســتون بلین آرســمنت)Preston Blaine Arsement( متولد ســال 
1994است و از دو نفر قبلی جوان تر است. او كه در فضای مجازی با نام پریستون 
شــناخته می شــود، یك كانال به نام PrestonPlayz راه اندازی كرد و فیلم 
بازی هایش را در آن منتشــر می كرد. بخشــی از محتوای كانال او هم مناسب 
كودكان و نوجوانان بود، مانند فیلم های چالشی و شوخی های این رده سنی. به 
گفته سایت بیزنس اینسایدر او با كمك تیم خود، یك خط تولید خانگی كاالهای 
مختلف را راه اندازی كرده و در زمینه امالك و مستغالت و توسعه بازی های كامپیوتری هم فعال است. او اكنون 
درآمدی معادل 14میلیون دالر در سال دارد كه برای یك جوان 26ساله رقم باالیی محسوب می شود. او همچنین 

نامزد دریافت جایزه Kid’s Choice Award به عنوان گیمر برتر بوده است.

رویکرد آموزشی 
 منحصر به فرد

آموزشگاه 
 Moomin زبان

محتوای 
یادگیری زبان 

به صورت آنالین و 
دیجیتال مبتنی 

بر داستان را برای 
كودكان بین 3 

تا 10سال فراهم 
می كند. رویكرد 

آموزشی منحصر 
به فرد این 

مؤسسه همچنین 
شامل جلسه های 

گروهی هفتگی 
است كه تأكید 

بر تعامل بین 
آموزش دهنده و 

یادگیرنده دارد
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نگاه دیگر

پژوهشــگران دریافته اند افرادی كه با یك جهش ژنتیك،  
خطر ابتال به زوال عقل)دمانس( در آنها افزایش می یابد،  
احتمال ابتالی آنها به كووید-19شدید هم بیشتر خواهد 

بود.
این مطالعه،  جدیدترین پژوهشی است كه نقش ژنتیك 
را در این مورد نشــان می دهــد و بیان می كنــد كه چرا 
برخی از مردم در مقایسه با دیگران در برابر ویروس كرونا 
آسیب پذیرترند. این پژوهش همچنین می تواند به یافتن 
این موضوع كمك كند كه چرا افراد مبتال به بیماری زوال 
عقل یا دمانس از كووید-19آسیب دیده اند. زوال عقل یكی 
از رایج ترین بیماری های پیش زمینه ای در افراد مبتال به 
كووید-19در انگلیس و ولز بوده كه باعث مرگ بسیاری 

از مردم شده است.
گاردین در گزارشی نوشــته اســت: دیوید ملزر،  استاد 
اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی در دانشگاه اكستر و یكی 
از پژوهشگران این مطالعه می گوید: در این موضوع فقط 
سن مطرح نیست. این نمونه ای از انواع خاص ژن است كه 

باعث آسیب پذیری در بعضی از افراد می شود.
Geron�  این مطالعه از سوی ملزر و همكارانش در مجله
tology منتشر شده است. آنها به عنوان دانشمندان علوم 
پزشكی، گزارشی را از چگونگی تجزیه و تحلیل داده های 
برگرفته از مركز پژوهشــی Biobank انگلســتان ارائه 
داده اند. این كار یك تالش تحقیقاتی است كه براساس آن،  
داده های ژنتیك و بهداشتی 500هزار داوطلب كه سنشان 

بین 48تا 86سال بوده،  جمع آوری شده است.
این گروه پژوهشــی روی یك ژن به نــام ApoE تمركز 
كرده اند. ایــن ژن كه به اشــكال مختلفی وجــود دارد،  
پروتئین هایی را كه در حمل چربی هــا در بدن نقش ایفا 
می كنند،  افزایش می دهد. یكی از این اشــكال متنوع به 
نام  e4 بر میزان كلسترول و همچنین افزایش خطر ابتال به 

بیماری های قلبی و زوال عقل تأثیر می گذارد.
پژوهشــگران دریافتنــد كه9022نفــر از 383هــزار 
مشــاركت كننده اروپایی تبار Biobank،  دارای 2نسخه 
از نوع e4 بودند،  درحالی كــه بیش از 223هزار نفر دارای 
2نســخه از گونه ای به نام e3 بودند. نتیجه این بود كه در 
گروه اول،  خطر ابتال به زوال عقل تا 14برابر بیشتر از گروه 

دوم مشاهده شد.
این گروه پژوهشی سپس آزمایش های مثبت كووید-19را 
بین 16مارس تا 26آوریل بررســی كردند كه نشــان از 

وخامت حال افراد مبتال داشت.
این نتایج مشــخص كرد 37نفر كه تست كووید-19آنها 
مثبت بوده،  دارای 2نسخه از گونه e4 ژن ApoE بودند و 
این در حالی بود كه 401نفر 2نسخه از گونه e3 داشتند. 
این گروه پژوهشــی پس از درنظرگرفتن عوامل مختلف 
ازجمله ســن و جنس افراد،  اعالم كرد افرادی كه دارای 
  ،e3 هستند،  در مقایســه با افراد دارای 2گونه e4 2گونه
2برابر بیشــتر در معرض خطر ابتال به كووید-19شدید 

هستند.
پروفسور تارا اسپیرز جونز،  متخصص بازتولید اعصاب در 
دانشگاه ادینبورگ كه البته در این پژوهش مشاركت ندارد، 
می گوید: تعداد زیاد شــركت كنندگان Biobank به این 
معناست كه ارتباط بین گونه های ژنتیك ApoE و خطر 
كووید-19قوی اســت،  اما تأكید  می كند كه این مطالعه 

باوجود اهمیت بسیار آن،  نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
او می گوید: ایــن امكان وجود دارد كــه نقش ApoE در 
سیســتم ایمنی بدن برای مقابله با بیماری ها مهم باشد و 
تحقیقات آینده ممكن اســت بتواند از این موضوع برای 

درمان های مؤثر استفاده كند.
فیونا كاراگــر،  مدیر تحقیقات انجمــن آلزایمر می گوید: 
افراد مبتال به زوال عقل و خانواده های آنها به شدت نگران 
هســتند. دولت باید برای محافظت از افراد مبتال به زوال 

عقل اقدام فوری كند.
 به گفته او،  تحقیقات بیشتری الزم است تا بتوان به پیوند 
احتمالی بین گونه e4 ژن ApoE و كووید-19شدید پی 

برد.
كاراگر می گوید: عوامل دیگری هم ممكن است نقش داشته 
باشند. بنابراین نتیجه گیری قطعی در این مرحله دشوار 
است و به طور مشــخص به تحقیقات عمیق تر و بیشتری 
نیاز است تا به طور كامل به این نتیجه برسیم كه چرا افراد 
مبتال به زوال عقل در معرض خطر بیشتری هستند و تا چه 
میزان عواملی مانند قومیت و ژنتیك ممكن است در این 

ارتباط نقش داشته باشند.
همچنین پروفســور دیوید كورتیس،  اســتاد افتخاری 
مؤسســه ژنتیك UCL،  احتیاط های الزم را در این مورد 
مطرح كرد. او می گوید: باوجــود محدودیت های مطالعه،  
تشــخیص بیماری زوال عقل در ســال های اخیر تقریبا 
 غیرممكن بوده است و بعید نیســت كه ارتباط بین گونه

 e4 و بیماری كووید-19شدید هنوز در بیشتر افرادی كه 
2نوع e4 دارند و همچنین دارای زوال عقل هســتند،  در 
مقایسه با افرادی كه دارای 2گونه e3 هستند بیشتر باشد.

كورتیس ادامــه می دهد: من می خواهــم این آزمایش را 
در نمونه ای ببینم كه در آن عامــل زوال عقل با اطمینان 
بیشتری رد شــود؛  مثال در یك گروه ســنی جوان. من 
مطمئن هســتم كه بــه زودی داده های بیشــتری برای 

روشن شدن این مسئله ارائه می شود.

ارتباط میان زوال عقل و كووید-19
وجود 2نسخه از گونه e4 ژن ApoE كه مربوط به 
زوال عقل است،  خطر ابتال به كووید-19شدید را 

تا 2برابر بیشتر می كند

صنعتی  چند 
  تریلیون دالری
چندی است 

صنعت طول عمر 
كه به افراد باالی 
50سال خدمات 

مراقبت های 
پزشكی ارائه 

می كند، تبدیل 
به صنعتی چند  
تریلیون دالری 

شده است؛ 
صنعتی كه 
به تنهایی 

260كمپانی در 
انگلیس دارد

خطر ابتال به زوال 
 عقل تا 14 برابر
پژوهشگران 
دریافتند كه 
9022نفر از 
383هزار 
مشاركت كننده 
اروپایی تبار 
بیوبانک، دارای 
 e4 2نسخه از نوع
بودند، درحالی كه 
بیش از 223هزار 
نفر دارای 2نسخه 
از گونه ای به نام 
e3 بودند. نتیجه 
این بود كه در 
گروه اول، خطر 
ابتال به زوال عقل 
تا 14برابر بیشتر 
از گروه دوم 
مشاهده شد

با هوش مصنوعی است و تأثیر خوبی روی آنها گذاشته است. 
این اتفاق باعث تغییر در جوامع و هل دادن مردم به سمت 
برقراری رابطه احساســی با گجت ها و دستگاه های هوش 
مصنوعی شد. سال هاست وقتی می خواهیم مسیری را پیدا 
كنیم دیگر از غریبه ها آدرس نمی پرســیم و به جای آن در 
عرض چند ثانیه گوگل مپ را باز می كنیم و اجازه می دهیم 

تكنولوژی ما را راهنمایی كند.
امــا جــدا از اینهــا، یكــی از بزرگ ترین دســتاوردهای 
هوش مصنوعــی انجــام وظیفــه در بخــش مراقبت های 
پزشــكی بود. یكــی از ابتدایی ترین صنایــع در جهان كه 
دچار عقب ماندگی شــده، مراقبت های پزشــكی است، با 
این حال شــگفتی های تكنولوژیك در جهان مدام در حال 
جذاب شدن هستند. در بخش مراقبت های پزشكی كارهای 
زیادی باید انجام شود؛ از تشخیص پزشكی تا فراهم كردن 
تجهیزات پزشكی در مناطق محروم و حومه شهرها، به این 
ترتیب هوش مصنوعی دامنه زیادی بــرای نفوذ در دنیای 

مراقبت های پزشكی دارد.
به گزارش ســی ان ان، با این حال تاكنــون صنعت مراقبت 

بهداشتی پیشرفت های خوبی داشــته است كه همه اینها 
به لطف هوش مصنوعی اســت. حاال مــا روبات هایی داریم 
كه می توانند جراحی های موفقیت آمیــز روی بیمار انجام 
دهند و برنامه های ســخت افزاری كه بهتــر از روش های 
پاتولوژی قدیمی می توانند بیماری را تشخیص دهند و البته 
دستگاه های قابل پوشــیدن كه می توانند سالمت انسان را 
بررسی كنند و در بهترین زمان درباره شرایط هشدار بدهند.

صنعت طول عمر
در دنیای پزشــكی هنوز داروهایی وجود دارد كه با وجود 
برطرف كردن نگرانی از بابت بیماری، عوارض جانبی ای دارد 
كه می تواند دردسرساز شــود. بیماری هایی مانند سرطان 
هیچ داروی دائمی یا درمان نهایی ندارند كه بیمار را بدون 
هیچ عوارض جانبی ای درمان كند. این موضوع برای اقتصاد 
جهانی و بخش مراقبت بهداشتی چالش های زیادی ایجاد 
كرده است. این افراد نیاز دارند كه با مراقبت كافی درمان و با 

حمایت پزشكی به زندگی و طول عمر امیدوار شوند.
چندی اســت صنعت طول عمر كه به افراد باالی 50سال 

خدمــات مراقبت های پزشــكی ارائه می كنــد، تبدیل به 
صنعتی چند تریلیون دالری شده است؛ صنعتی كه به تنهایی 
260كمپانی در انگلیس دارد. هر پیشرفتی در صنعت طول 
عمر، منجر به تأثیر بزرگ بر اقتصاد و جامعه جهانی می شود. 
از این گذشته اگر افرادی كه تحت آزمایش های طول عمر 
قرار دارند، دچار هرگونه نقص در سالمتی شــان شوند كه 
منجر به پایین آمدن كیفیت زندگی شان  شود، باعث ضرر 
در این صنعت می شود. با این حال، هوش مصنوعی پتانسیل 
زیادی دارد كه خود را در این رشته نوظهور به خوبی نشان و 

با خواسته های جدید مردم مطابقت دهد.
تحقیقات نشان می دهد طول عمر انسان حتی با یك سال 
بیشــتر، رنج ده ها میلیون نفر را كاهــش  و كیفیت زندگی 
میلیاردها نفر را افزایش می دهد. یكی از این راه ها، داروهای 
شخصی سازی  شده اســت كه نیازهای فردی انسان ها را با 
دقت مورد هدف قرار می دهد. اگر فردی آســم داشته باشد 
این مدل دارو فقط روی سلول هایی كه منجر به آسم شده اند 
تمركز  و به بازسازی آنها كمك می كند. این كار باعث می شود 
كه در اثر مصرف دارو بیمار با هیچ عوارض جانبی ای درگیر 

نشود. بنابراین هوش مصنوعی به جای درمان عالئم عمومی 
می تواند با نهایت دقت به سمت پیشگیری شخصی سازی  

برود.
به عنوان مثال CRISPR فناوری اصالح ژن است كه دقیقا 
برای هدف قراردادن توالی DNA اســتفاده می شود. با این 
فناوری، متخصصان پزشــكی می توانند ژن های خاصی را 
در انسان به طور عمد فعال یا مهار كنند. این نشان می دهد 
كه توانایی قوی ای در هدف قرار دادن مشخصات مولكولی 
و ژنتیك متمایز یك فرد وجــود دارد، بنابراین فرصت های 

جدیدی برای داروسازی شخصی باز می شود.
با وجود همه اینها داروهای شــخصی نهایت درمان انسان 
نیستند و همچنان كارشناسی پزشكی می توانند نتایجی كه 
از دستگاه های قابل پوشیدن، سوابق الكترونیك بهداشتی 
و اطالعات تاریخی، جغرافیایــی و جمعیتی بیمار تحلیل 
كنند و با اســتفاده از الگوریتم های عمیق هوش مصنوعی 
دستگاهی برای شخصی سازی  پزشكی برای مردم بسازند 
كه تا با باالترین درجه صحت و دقــت بیماری فرد را مورد 

هدف قرار دهد.

گیم، كسب و كار من است
وقتی با تمرین و صرف زمان تبدیل به یك گیمر حرفه ای شوید، ممكن است یك 
روز یك اسپانسر حرفه ای از شما حمایت كند. چیزی كه یك گیمر حرفه ای را از 
كسی كه صرفا برای سرگرمی سراغ بازی می رود، متمایز می كند، میزان زمانی 
است كه برای تمرینات مكرر صرف می شود. این تمرینات مكرر باعث می شود 
كه گیمر حرفه ای ســریع ترین و بهترین واكنش ها را در بازی ارائه دهد. اغلب 
گیمرهای حرفه ای هر روز بین 6تا 8ساعت تمرین می كنند تا عملكرد خود در 
بروز این واكنش ها را در بهترین وضعیت حفظ كنند. وقتی به این سطح برسید و 
در رقابت های اولیه مهارت های خود را بروز دهید، حامیان مالی توجهشان به شما 
جلب می شود. پیروزی در یك تورنمنت بزرگ یا كسب رتبه بسیار باال در چند 
رقابت آنالین می تواند شما را به تورنمنت های حرفه ای با جوایز بزرگ هدایت 
كند تا در آنجا با بزرگ ترین بازیكنان رده باالی جهان مبارزه كنید. بسیاری از 
گیمرها به گیم به عنوان یك كار پاره وقت نگاه می كنند و در كنار آن درآمدهای 
دیگری مانند تبلیغات هم دارند. در ایران بنیاد ملــی بازی های ویدئویی نهاد 
متولی بازی های ویدئویی در كشور ماست. این بنیاد در سال 1390»انستیتو ملی 
بازی سازی« را برای آموزش نیروی متخصص بازی سازی در ایران، راه اندازی كرد. 

انستیتو ملی بازی سازی، یك مركز تخصصی در زمینه آموزش های بازی سازی 
و هنرهای دیجیتال است كه در زمینه تولید و عرضه بازی های رایانه ای فعالیت 
خود را از آذر ماه 1390 زیرنظر بنیاد ملی بازی های رایانه ای آغاز كرده  است. این 
مركز، دارای 3بخش  فنی، هنری و طراحی بازی است كه در هر كدام در زمینه 

تخصص خود خدمات آموزشی ارائه می دهند.

در حساب كاربری خود در شبكه ســینا ویبو نوشت: متأسفانه باید به اطالع 
شما برسانم كه با افتخار تصمیم گرفته ام خودم را بازنشسته كنم. من به علت 
شب بیداری های مداوم طی سالیان گذشته و رژیم غذایی چرب و همچنین 

استرس زیاد، سال گذشته متوجه شدم كه به دیابت نوع 2مبتال شده ام.

The International
این مسابقات به این دلیل مهم است كه بیشــترین مبلغ جوایز را به خود اختصاص داده 
است، به طوری كه اكنون جایزه تیم اول بیش از 15/2میلیون دالر است. بازی های حرفه ای 
و شگفت انگیز تیم ها برای دستیابی به قهرمانی، حتی می تواند مثل یك كالس درس عمل 
كند. طرفداران بازی های كامپیوتری همیشه در حال دنبال كردن این تورنمنت و اتفاقات 
آن هستند. رایگان بودن تماشای این مسابقات هم یكی از دالیل پرطرفدار بودن آن است.

FIFA eWorld Cup
فیفا یكی از مهم ترین بازی ها در زمینه ورزش های الكترونیك به شمار می رود و به همین 
دلیل هم شركت »الكترونیك آرتز« طی چند وقت اخیر، رقابت های مختلفی را برای آن 
در شهر های مختلف جهان برگزار كرده اســت. در این رقابت ها گیمرهای زیادی با هم 
رقابت می كنند تا بتوانند جوایز ارزشمندش را از آن خود كنند. تا سال 2018 جایزه نفر 
اول این مسابقات 250هزار دالر بود كه یك جوان عربستانی آن را به  خود اختصاص داد. 

Fortnite World Cup
شركت اپیك گیمز، سازنده بازی فورتنایت در سال 2019 نخستین رویداد جهانی خود 
را با اسم Fortnite World Cup برگزار كرد. جایزه كلی این رویداد 30میلیون دالر بود 
كه نفر اول این مسابقات كه یك نوجوان 16ساله بود، 3میلیون دالر را از آن خودش كرد. 
برخی از بازیكنان حاضر در این مسابقات فقط 14سال سن داشتند و به عنوان جدیدترین 
میلیونرهای ورزش الكترونیك شناخته شدند. بازی فورتنایت تا امروز 125میلیون كاربر 

فعال دارد و یكی از پرطرفدار ترین بازی های آنالین تاریخ به حساب می آید.

Call of Duty World League
این روزهــا یكــی از مهم ترین مــواردی كــه جذابیــت رویدادهــای ورزش 
 الكترونیــك را افزایــش داده اســت، جوایــز آنهاســت. جایزه مســابقات
 Call of Duty World League در سال 2019رقمی معادل یك میلیون 
دالر بود. تیم های حاضر در فصل جدید باید در بازه  زمانی شش ماهه با یكدیگر 
به رقابت بپردازند و درصورت كسب امتیاز الزم در آخرین مرحله، برای كسب 

عنوان قهرمانی و به دست آوردن جایزه با رقبای خود روبه رو شوند.

League of Legends World Championship 
بازی League of Legends كه توسط استودیو رایوت گیمز ساخته 
شــده، یكی از محبوب ترین بازی های سبك مبارزات چند نفره آنالین 
است و به طور متوسط روزانه 27میلیون نفر این بازی را انجام می دهند 
كه آمار قابل توجهی به شمار می آید. افراد زیادی، در مجموع به مدت 
70میلیون ساعت، مسابقات سال گذشته این بازی را تماشا كرده اند. 
هر سال رویداد World Championship كه جزو مهم ترین مسابقات 
ورزش الكترونیك اســت با حضــور بهترین تیم های ســال در بازی 
League of Legends برگزار می شود. هر تیم برای راه  پیدا كردن به 

مرحله اصلی این رویداد باید در مسابقات فصلی شركت كند.

لیگ های 
بزرگ جهان

مسابقات بازی های 
كامپیوتری در 
جهان طی سال های 
اخیر پیشرفت  های 
بسیاری داشته است 
و همین موضوع 
طرفداران بازی های 
رایانه ای را برای 
تماشا یا حضور در این 
مسابقات ترغیب كرده 
است. با چند نمونه از 
این مسابقات در این 
قسمت آشنا شوید.

از دست رفتن زمان و مشكالت خطرناك
بازی های كامپیوتری باعث می شوند كه برخی، ساعت ها از وقت خود را با آنها 
سپری كنند.گاهی این جذابیت و صرف زمان به حدی می رسد كه گیمرها دچار 
مشكالت جسمی و روانی می شوند. سازمان جهانی بهداشت »اختالل بازی های 
كامپیوتری« را یك وضعیت تهدید كننده برای سالمت روان می داند كه منجر به 
اختالالت رفتاری می شــود. اختالل بازی های كامپیوتری در یازدهمین نسخه 
از طبقه بندی بین المللی بیماری ها )ICD�11( به عنــوان الگویی از رفتار بازی 
دیجیتال یا ویدئویی تعریف شده است. هنگامی كه یك فرد بیش از سایر فعالیت ها 
و عالئق به بازی های كامپیوتری گرایش پیدا كند پیامدهای منفی بروز می یابند. 
برای تشــخیص بیماری اختالل بازی های كامپیوتری، الگوی رفتاری باید از 
شدت كافی برخوردار باشــد و در زمینه های شخصی، خانوادگی، اجتماعی، 
آموزشی، شغلی یا سایر زمینه های مهم، به طور معمول حداقل به مدت 12 ماه 
مشهود باشد. مطالعات نشان می دهد كه اختالل بازی های كامپیوتری فقط 
بخش كمی از افرادی را كه زمان خود را به بازی مشغول هستند، تحت تأثیر 
قرار می دهد. بنابراین، افرادی كه ســرگرم این بازی ها می شوند باید نسبت 
به مدت زمانی كه برای بازی اختصاص می دهند، هوشیار باشند. این بازی ها 

همچنین می توانند برای كودكانی كه در سن رشد قرار دارند مشكالت جسمی 
ایجاد كند. عالوه بر این، رژیم های غذایی ای كه معموال این افراد استفاده می كنند 
در درازمدت، برای آنها مشكل ســاز می شــود. این افراد عموما از فست فودها و 
اسنك هایی استفاده می كنند كه مواد تشكیل دهنده آنها می تواند برای سالمتی 

مضر باشد. نمونه آن هم جیان ژیائو بود كه به دیابت نوع 2مبتال شده است.
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این شمارهدرنگ

 روحیه
سوداگری

باید جلوی سرمایه ها، سپر بگیریم
مرتضی كارمندی 35ساله است كه با سوداگر نامیدن مردمی كه برای حفظ سرمایه 
خود دست به خرید و فروش ســهام، دالر، طال یا خودرو می زنند، مخالف است و 
می گوید وضعیت اقتصادی جامعه و شرایط كشــور باعث شده تا مردم به این سمت و سو 
كشیده شوند. این كارمند شركت خصوصی از زمانی به فكر حفظ سرمایه  اش افتاد كه تورم 
در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد افزایشی قابل توجه پیدا كرد، قیمت دالر اوج گرفت 
و مردم برای خرید سكه شب ها صف كشیدند. از آن زمان بود كه او تبدیل سرمایه خود را به 
دالر یا طال آغاز كرد. مرتضی تا به امروز سه بار پس اندازش را به ملك تبدیل كرده است و 
آخرین خانه ای كه پس از فروش دارایی های دیگرش، به تازگی خریداری كرده از سال گذشته 
تا به امروز چندصد میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. او تا به حال وارد بازار خودرو 
نشده  و نسبت به بازار سهام نیز شناختی ندارد اما می گوید: با اقداماتی كه تا به امروز انجام 
داده ام توانستم خانه ای كوچك در جنوب شهر را به خانه ای بزرگ تر با قیمت بیش از یك 
میلیارد تومان در یكی از مناطق خوب شهر تبدیل كنم. البته افزایش 500میلیون تومانی 
قیمت این خانه از سال گذشته تا حاال نامش سود كردن نیست، تنها جلوی ضرر را گرفتن 
است. وقتی چنین تغییرات شدید قیمتی در بازارها وجود دارند، چرا مردم نباید خود را 
مجبور به محافظت از ارزش سرمایه خود ببینند؟ در شرایطی كه تورم و نقدینگی همواره در 
كشور ما درحال افزایش است و دارایی مردم هرسال كوچك تر می شود، چرا نباید آن را به 

طال تبدیل كنند تا از ارزش اندك دارایی كه دارند كم نشود؟
مرتضی می گوید: من در این جامعه زندگی می كنم و در اطرافم می بینم كه چطور دارایی مردم 
در حال آب شدن است و اگر این سرمایه به چیزهای دیگر تبدیل نشود، از دست می رود. 
ما مثل سربازانی هستیم كه باید با ســپرهایمان به صورت مداوم از سرمایه خود در برابر 
فشارهای اقتصادی محافظت كنیم. پس چاره ای نداریم كه سرمایه خود را دائما به دارایی های 
مختلف تبدیل كنیم. من و افرادی مثل من مجبوریم فعال همین راه را ادامه دهیم. وقتی وزیر 
مسكن می گوید مردم خانه نخرند تا خانه ارزان شود، این یعنی راهكاری برای حل بحران 
اقتصادی وجود ندارد. به نظر من دولت برای كنترل گرانی بهتر است آرامشی را در زندگی 

آدم ها ایجاد كند تا مردم مطمئن باشند قرار نیست هرسال بدبخت تر از سال قبل شوند.

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

  سرمایه گذاری و سوداگری مفاهیمی 
متفاوتند. اولی می تواند به رشد و توسعه 
اقتصادی منجر شــود، دومی از توانایی 
آسیب زدن به اقتصاد برخوردار است. به زبان آوردن یا قضاوت عملكرد 
افراد براســاس این مفاهیم و تعاریف در بستر اقتصادی سالم و ثابت 
معنی و ارزش پیدا می كنند یا دست كم در شرایطی كه مدیریتی قوی با 

كمك گرفتن از زیرساخت هایی قابل اتكا جامعه را به سمت و سوی رشد 
اقتصادی هدایت كند. اما در شــرایط بحران، تمامی معادالت بر هم 
می خورند. تالش برای تكامل جای خود را به تالش برای بقا می دهد و 
افراد برای محافظت از دارایی خود كه ماننــد تكه یخی زیر حرارت 
خورشید درحال آب رفتن است، دست به اقداماتی می زنند كه در علم 

اقتصاد نام سوداگری را یدك می كشند.

 سود 500 درصدی
 از نظر درصدی، 
بیشترین سود را 
از خرید سهام و 
مشاركت در بورس 
برده ام، آن هم تنها 
از خرید یك سهام 
كه پیش از آغاز تب 
بورس در سال جاری، 
به توصیه دوستی در 
برج 6سال گذشته 
خریداری كردم. 
سهامی كه 9 ماه پیش 
خریدم )تنها یكی از 
سهم ها و نه همه آنها( 
نزدیك به 500درصد 
به من سود داده است

تاثیرگیری
  از اطرافیان

زمانی كه افراد با 
جامعه ای مواجه 

می شوند كه همه در 
آن دست به داللی 

می زنند، آنها هم به 
سمت این كار جذب 
می شوند. در اقتصاد 

رفتاری گفته می شود 
كه انسان، موجودی 

اجتماعی است و 
اینكه اطرافیانش چه 

تصمیمی می گیرند 
و دست به چه كاری 
می زنند، بر رفتار او 

تأثیر می گذارد

همه سوداگریم
پدیده داللی چگونه سرایت كرده و به رفتار 

عمومی  بخشی از مردم بدل شده است؟

 ســوداگری و دلیــل عالقه 
روزافزون مردم به داللی از زاویه 
اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است. بنده با توجه به 
حوزه تخصصی ام این موضوع را از منظر اقتصادی مورد 
بررسی قرار می دهم. این رفتار مردم دالیل مختلفی 

دارد كه آنها را می توان در 4محور خالصه كرد.

دلیل اول: منفعت طلبی افراطی
 تمام مردم به دنبال منفعتشان هستند و در چند سال اخیر 
این نگاه منفعت طلبانه در جامعه شدت بیشتری گرفته 
است. اقتصاد رفتاری قبول دارد كه انسان ها منفعت طلب 
هســتند اما این منفعت طلبی نباید به جایی برســد كه 

برخی از هنجارها و ارزش های جامعه از بین برود.
بر اســاس دیــدگاه اقتصــاد رفتــاری افراد تــا حدی 
منفعت طلب هســتند اما این منفعت طلبــی در روزگار 
سوداگری، شدت بیشــتری گرفته است. در واقع زمانی 
كه افراد به دنبال اعمال ســوداگرانه می روند و خواهان 
منفعت طلبی هســتند، این واقعیت گوشزد می شود كه 

انصاف دیگر در میان مردم جایی ندارد.
منفعت طلبی افراطی بر عامل های اقتصادی حاكم شده 
اســت و جامعه ما از این موضوع رنج می برد. مردم برای 
چنین رفتارهایی توجیه هــای مختلفی را به كار می برند 
و معتقدند كه بهبود شــرایط زندگی خودشان از حفظ 
ارزش ها و هنجارهایی مانند انصاف، برابری و نوع دوستی 

ارجح تر است.

دلیــل دوم: تالش برای جبــران هزینه ها و ترس از 
آینده تورم

 زمانی كه افراد پیش بینی می كنند كه شرایط اقتصادی 
بدتر از زمان حال خواهد شــد، طبیعی اســت كه برای 
جبران هزینه از راهكارهای مختلف استفاده می كنند تا 
ضرر ناشی از افزایش تورم را جبران كنند؛ به عنوان مثال 
ممكن اســت یك فرد، كاالیی را با قیمت 7هزار تومان 
خریداری كرده باشد اما احتمال می دهد كه در چند ماه 
آینده گرانی بر سر بازار آوار شود، به همین دلیل از ابتدا 
برای آن گرانی نقشه می كشد و با افزایش قیمت كاالیی 
كه در اختیار دارد یا احتكار آن در مسیر جبران هزینه ها 
گام برمی دارد. مردم با خریدن دالر،  مسكن و طال در تالش 
هســتند تا تورم هایی را كه در آینده نزدیك رخ می دهد  

تحت پوشش قرار دهند.

دلیل سوم: الگوبرداری از رفتار دیگران
زمانی كه افراد با جامعه ای مواجه می شــوند كه همه در 
آن دســت به داللی می زنند، آنها هم به ســمت این كار 
جذب می شــوند. در اقتصاد رفتاری گفته می شــود كه 
انسان، موجودی اجتماعی است و اینكه اطرافیانش چه 
تصمیمی می گیرند و دست به چه كاری می زنند، بر رفتار 
او تأثیر می گذارد؛ به عنوان مثال تلویزیون و رسانه ها نشان 
می دهند كه جمع كثیری از مردم به سمت داللی رفته اند 
و دالل در جامعه زیادشده است، مخابره چنین تصویری 
موجب می شود تا باقی مردم هم به سمت چنین نقشی 

بروند و دالل شوند.
وقتی افراد مشاهده می كنند كه بخشی از گفت وگوهای 
روزمره به بحث داللی اختصاص داده شده است، جذب 
این فضا می شوند و دست به الگوبرداری می زنند. اقتصاد 
رفتاری در این حوزه معتقد است كه خریداری یك كاال، 
پس انداز یا بروز یك رفتار اقتصادی از جانب مردم، تابع 

این است كه سایر مردم آن كار را انجام می دهند یا خیر.
اگر می خواهیم مردم دســت به پس انداز بزنند، باید این 
رفتار را به مردم نشان دهیم. هم اكنون صحبت كردن از 
دالل ها به بخشی از زندگی روزمره مردم ما تبدیل شده  
است و همین موجب می شــود تا افراد در كنار كارهای 
اصلی شان به ســمت خرید و فروش سهام، طال، دالر و... 
روی بیاورند. در واقع وقتی گفته می شود كه تعداد زیادی 
در دنیای داللی نقش آفرینی می كنند، مردم از خودشان 

می پرسند كه چرا آنها داللی نكنند.

دلیل چهارم: ساختار دالل پرور
در بحث تفكر سیستمی به این توجه می شود كه ساختار 
همیشه رفتار را شكل می دهد؛ به عبارت دیگر رفتار مردم 

تابع این است كه در چه شرایطی قرار گرفته اند.
ساختار با توزیع رانت های مختلف زمینه را برای پرورش 
دالل ها مهیا می كند؛ به عبارت دیگر سیســتم با فروش 
خودرو و ســكه اجازه می دهد تا افراد به ســمت داللی 
كشیده شوند. افرادی كه تصوری از داللی نداشتند، االن 
متوجه شده اند كه با خرید خودروی ثبت نامی، می توانند 
مانند یك دالل عمل كنند و امتیاز آن خودرو را بفروشند. 
هم اكنون ســاختار فضا را برای داللی مهیا كرده اســت 
و برای تأییــد این ادعا می توان به تحلیل ســاختارهای 
نظارتی پرداخت؛ چرا كــه پیش از این دال ل ها به راحتی 
امكان مانور نداشتند اما اكنون شاهد این اتفاق هستیم 
كه دالل ها در نبود ســازوكارهای نظارتــی در هر حوزه 

اقتصادی دستی بر آتش دارند.
به طور كلی باید گفت كه منفعت طلبی شخصی- به دلیل 
شــرایط ســخت اقتصادی- بیش از ســایر هنجارهای 
اجتماعی در افراد پررنگ شده است، از سوی دیگر نگرانی 
از تورم انتظاری و تالش برای جبران هزینه ها موجب شده 

تا افراد داللی را به عنوان شغل دوم خود انتخاب كنند.
در كنار این موارد الگوبــرداری از دیگــران را نیز نباید 
فراموش كرد، این اتفاق موجب شده است تا قبح داللی 
فروبریزد و دیگر داشتن برچسب دالل برای افراد اتفاقی 

ناخوشایند نباشد.
در این میان نباید بسترســازی بــرای دالل ها و ضعف 
ساختار نظارتی را فراموش كرد؛ چرا كه اقداماتی مانند 
پیش فروش سكه و خودرو زمینه را برای جذب دالل های 

جدید مهیا می كنند.

چرا كسب سود از طریق جابه جایی دارایی، گسترده شده است؟

وسوسه   سوداگری

یادداشت

بهنام شهایی 
كارشناس اقتصاد رفتاری

با آغاز دوباره تحریم هــای آمریكا علیه ایران، 
وضعیت اقتصادی كشور كه پیش از تحریم ها 
نیز از سوء مدیریت و بی توجهی به بخش تولید 
رنج می برد، بحرانی تر شــد. اوایل سال1397 
بود كه روند رشــد قیمت دالر و كاهش ارزش 
پول ملی آغاز شد و تا مهرماه به اوج خود رسید. 
این نوسان در بازار دالر و طال تا به امروز تداوم 
داشته و بســتری مناســب برای هجوم افراد 
نگران از بی ارزش شدن ســرمایه و دارایی به 
بازار ارز و طال را فراهم كرده اســت. كسادی 
كسب و كارها به واسطه آغاز همه گیری كرونا 
مشكالت اقتصادی كشور را پیچیده تر از قبل 
ســاخت. ارائه نشــدن راه حل مشخص برای 
رفع بحران از ســوی مقامــات، بی توجهی به 
بخش های كلیدی اقتصاد و عدم پشتیبانی از 
كســب و كارها به تداوم رونق بازار سوداگری 
كمك كــرد. امروزه ســربچرخانید اطرافتان 
فردی را می بینید كه نگران از آینده در تالش 
برای یافتن راهی اســت تــا از كاهش ارزش 

لحظه به لحظه سرمایه اش جلوگیری كند. در 
ماه های اخیر توجه بیشتر مردم از بازار طال و 
ارز به بازار سهام و خودرو متمركز شده است. 
هنوز مدت زیادی از قرعه كشــی در میان 8 
میلیون متقاضی خرید محصوالت ایران خودرو 
و سایپا نمی گذرد. سؤال اینجاست كه سوداگر 
نامیدن این افراد در شرایط اقتصادی سال های 
اخیر كشور عادالنه است؟ آیا راهكاری به غیراز 
این برای محافظت از داشته های مردم وجود 
دارد؟ شنیدن شــرح حال افراد عادی جامعه 
و دالیلشــان برای آغاز فعالیــت اقتصادی در 
بازارهایی كه به واسطه نوسانات شدید قیمت، 
 سوددهی مقطعی دارند، می تواند تا حدودی 

پاسخ این پرسش را آشكار سازد.

سود 500درصدی یك سهم
امیر دندانپزشك 45ساله می گوید فكر تبدیل 
پس اندازش به دالر از زمانی به سرش افتاد كه 
دونالد ترامپ اعالم كرد تحریم های اقتصادی 

علیه ایران را دوباره به اجرا خواهد گذاشــت 
زیرا حدس مــی زد كه قیمــت دالر با اجرای 
دوباره تحریم ها باال خواهد رفت و سرمایه اش 
بی ارزش خواهد شــد. او می گوید: نخستین 
ســری كه دالر خریدم قیمتش حدود 5هزار 
تومان بود و تــا قیمت آن به 8 هــزار تومان 
رسید چندین مرحله خرید انجام دادم. وقتی 
كه قیمت به 14هزار تومان رســید دالرها را 
فروختم و یك خودروی خارجی خریدم و پس 
از آن هم هروقت قصد پس انداز داشــتم، طال 
خریداری می كردم. در نهایــت خودرو گران 
قیمت تر را به خودرویی سبك تر تبدیل كردم 
و با تمامی طالهایی كه خریده بودم، در بورس 

سرمایه گذاری كردم.
امیر می گویــد نتیجه خریــد و فروش هایش 
این بود كه در ســال97 در عرض حدود 7 ماه 
دالرهایی كه خریــده بود، بین 2 تــا 3 برابر 
افزایش قیمت یافت. امــا قیمت خودروهایی 
كه خریده  یا تعویض كرده  بود، چندان افزایش 

  چند سال است كه به عنوان یك 
دالل كار می كنید؟

از سال75 وارد سبزه میدان شدم و كار خرید و 
فروش دالر و سكه را شروع كردم.

 آن زمان چند سالتان بود؟
30ساله بودم.

 چه اتفاقی افتاد كه شما به فضای 
داللی كشیده شدید؟ قبل از شروع داللی چه 

كاری انجام می دادید؟
قبل از ایــن كار، من بــا بــرادرم در چهارراه 
استانبول، بازار كویتی ها در كار خرید و فروش 

كفش اســپورت یــا اصطالحا كتانــی بودیم. 
برادرم تاجر بود و كفــش خارجی وارد می كرد 
اما ورشكســت شــدیم. بعــد از آن ماجراهای 
ورشكستگی، من دیدم كه ســوددهی این كار 
بیشتر از كارهای دیگر اســت و به همین دلیل 
جذب این كار شــدم. وقتی من به اینجا آمدم، 
تمام سرمایه ام را از دســت داده بودم و در واقع 
با هیچی وارد خرید و فروش سكه و دالر شدم. 
حدود 6 ماه از حضورم در ســبزه میدان گذشته 
بود كه توانستم تمام پول های از دست رفته ام را 

به دست بیاورم.

 كسی شما را برای آمدن به این 

فضا تشویق كرد؟
نه، خودم آمدم، اینجا را دیدم و تصمیم گرفتم. 
چون من در چهارراه اســتانبول كار می كردم تا 
حدودی با این فضا آشنا بودم. وقتی دیدم این 
كار درگیر ی های كاسبی قبلی من را ندارد، تمام 

انرژی ام را برای داللی گذاشتم.

 آن زمان با چقدر سرمایه كارتان 
را شروع كردید؟

با 10تا سكه 180هزار تومانی.

 یعنی دهه 70شما با یك میلیون 
و 800هزار تومان، دالل شدید؟

بله! البته این پول هم نداشتم، چون ورشكست 
شده بودم. از آدم ها پول قرض كردم و با همین 
10تا سكه كاسبی را شروع كردم. بعد از مدتی 
وارد كار دالر شــدم و كل دالرهایــم در برجام 
به 600هزار دالر رســید. آن زمان ترســیدیم 
كه وضع كارمان خراب شــود، به همین خاطر 
دالرهایم را با قیمت 3هــزار تومان فروختم و با 
پولش در كرج گاوداری زدم. متأسفانه نتوانستم 

در این كار موفق بشوم و كار گاوداری نگرفت.

 یعنی باز ورشكست شدید؟
بله! بعد از ایــن اتفاق برای چند ســالی از طریق 
آشــنایانی كه داشتم به ســوئد رفتم اما آنجا هم 

دوام نیاوردم، به خاطر خانواده ام به ایران برگشتم 
و 4سال پیش دوباره كارم را از صفر در سبزه میدان 

شروع كردم. االن نمی توانم خیلی كاسبی كنم.

 چرا؟
پول چندانی ندارم و االن به خاطر تورم نمی توان 
خیلی ســود كرد، مثال ســكه ای كه آن زمان 
170هزار تومان بود به 7میلیون رســید، با این 

قیمت ها نمی توان كاری كرد.
  بازار خرید و فروش دالر و طال 
بیشتر تحت تأثیر مسائل اقتصادی است یا 

سیاسی؟
هر دو عامــل اثــر می گذارند. مســئوالن هر 

گفت وگو با دالل قدیمی ارز و سكه

بازار ما نظربازی است 
دالل های كله گنده در دفترهایشان نشسته اند و معامله های 

سنگین می كنند

نداشت، شــاید تنها 50یا 60درصد به قیمت 
آنها افزوده شــد. او می گوید از نظر درصدی، 
بیشترین سود را از خرید سهام و مشاركت در 
بورس برده ام، آن هم تنها از خرید یك سهام كه 
پیش از آغاز تب بورس در سال جاری، به توصیه 
دوستی در برج 6سال گذشته خریداری كردم. 
ســهامی كه 9 ماه پیش خریدم )تنها یكی از 
سهم ها و نه همه آنها( نزدیك به 500درصد به 
من سود داده است. با این همه دلیل نمی شود 

كه هركسی وارد این بازی شد، سود ببرد.

همه سود نمی كنند
سینا فروشنده 27ســاله یكی از آنهایی است 
كه در تالش برای حفظ سرمایه اش با بدبیاری 
مواجه شد. او زمانی كه قیمت دالر 3 تا 4هزار 
تومان بود، تبدیل ســرمایه اش به دالر را آغاز 
كرد. وقتی قیمت به 5 هزار تومان رسید آنها 
را فروخت و ایــن كار را دوباره در چند مرحله 
مختلف با قیمت های 7 هزار تومان و 10هزار 
تومان تكــرار كرد. اشــتباه او زمانی بود كه با 
جهش ناگهانی قیمت دالر در مهرماه، نزدیك 
به 200میلیون تومان از نزدیكان خود قرض 
كرد تا دالر 18هزار تومانــی خریداری كند. 
انتظار او برای افزایش قیمــت دالر بی نتیجه 
ماند و كاهش قیمت دالر و فشــار طلبكاران 
باعث شــد او در نهایت دالرهــا را به قیمت 
13هزار تومان بفروشد و هرچه پس انداز داشت 
را برای پرداخت طلب هایش بر باد داد.  تسلط 
نداشتن بر وضعیت بازارها و تصمیم  به ریسك 
در زمان نامناسب عاملی است كه در بازارهای 
پرتالطم طال و ارز چنین خســارت هایی را به 

افراد وارد می كند.

این نامش سود نیست
فاطمه 29ســاله اما ازجمله كسانی است كه 
اگرچه به گفته خودش ذهن حسابگری ندارد، 

اما با مشاوره دوســتان مطلع و كمی شانس 
توانســت ارزش ســرمایه اندكی كه داشت را 
تا حدودی حفظ كنــد. او می گوید: من زیاد 
با مســائل اقتصادی و حســاب و كتاب رابطه 
خوبی ندارم، حتی عالقه ای به خرید طال هم 
ندارم. از كودكی هــم برخالف دختربچه های 
دور و برم عالقه ای به داشــتن گوشــواره یا 
گردنبند طال نداشتم. حتی به عنوان پس انداز 
یا سرمایه گذاری هم به ندرت طالیی خریده ام. 
اما همان مقدار اندكی كــه خریداری كردم و 
طالهایی كه در طول چندین ســال به عنوان 
هدیــه دریافت كردم، در نهایــت برای خرید 
ملكی كوچك كمكم كردند. او می گوید تبدیل 
ســرمایه اش به دالر نیز تنها با هدف پس انداز 
برای مهاجرت از ایران بوده اســت. اما با باالتر 
رفتن تدریجی قیمت ارز پــس از آغاز دوباره 
تحریم ها، اضطراب او برای تامین هزینه های 
احتمالی زندگی پس از مهاجرت افزایش پیدا 
كرد و هر پولی كه به دست می آورد را به دالر 
تبدیل می كرد. اما سال گذشته دست از تالش 
برای مهاجرت برداشــت و نگران از بی ارزش 
شدن سرمایه اش، تمام پس انداز خود را برای 
خرید ملكــی كوچك هزینه كــرد. این معلم 
جوان می گوید: نمی توانم تخمین بزنم قیمت 
طال از وقتی كه طالهایــم را خریده یا هدیه 
گرفته بودم چقدر افزایش داشته است، زیرا این 
فرایندی چندین ســاله بوده است. اما حداقل 
از دو برابر شــدن قیمت طــال اطمینان دارم. 
دالرها را نیز با اختالفی 6تا 7میلیون تومانی به 
نسبت زمان خرید، فروختم. با این همه تمامی 
پس اندازم یك سوم از پول ملك را هم پوشش 
نمی داد و به كمك وام توانســتم سرمایه ام را 
به ملك تبدیل كنم. فكر كنم بیشــترین سود 
را از خرید دالر برده باشــم، البته اگر با توجه 
به كاهش ارزش پول كشــور بتــوان نام آن را 

سود گذاشت.

گفت وگو با كسانی كه دارایی هایشان را تبدیل به دالر، سكه، خودرو،  سهام یا مسكن كرده اند 

لیال شریف
روزنامه نگار

سبزه میدان، میدان فردوسی و ابتدای منوچهری به عنوان پاتوق 
دالر فروش ها شناخته می شود؛ دالل هایی كه هركدام به دلیلی 
پایشان به این بازار باز شــده و از باال و پایین شدن قیمت دالر 

كسب درآمد می كنند، آنجا را به محل كسب خود تبدیل كرده اند.
محمد از دهه 70 و بعد از ورشكستگی در كسب و كار شخصی وارد این كار شده و به عنوان یكی 
از قدیمی  ترین دالرفروش های سبزه میدان شناخته می شود. هر چند محمد تأكید دارد كه این 
روزها بیشتر تمركزش بر خرید و فروش سكه است اما از خالل حرف هایش می توان فهمید كه 

هنوز دستی بر آتش بازار ارز دارد.
برای حرف زدن با او به سبزه میدان رفتم و تالش كردم در گوشه ای كه كمتر در دید همكارانش 
باشد با او صحبت كنم. او تأكید داشت كه نام خانوادگی اش در این گفت وگو استفاده نشود و با این 
شرط از راه و رسم كار در بازار ارز به عنوان یك دالل صحبت كرد و برایمان از راه و رسم نظربازهای 
بازار ارز گفت؛ افرادی كه طبق تجربه كاری شان هر روز حكم به وضع خوب یا بد بازار می دهند و 

بر این اساس دست به خرید و فروش می زنند.



فعالیت های غیرمولد 
در اقتصــاد ایــران و روحیه 
سوداگری از چه زمانی و چرا 

رواج پیدا كرد؟
خوب است برای پاســخ به این 
سؤال، چند سؤال دیگر را مطرح 

كنیم؛ مثاًل اینكه چرا در كشورهای توسعه یافته وقتی  مردم 
از خواب بیدار می شوند ســراغ خرید ارزهای خارجی، طال 
و ســكه یا خودرو نمی روند؟ چرا چنیــن فرهنگی در دیگر 
كشورها نیســت ولی در ایران هركس صبح از خواب بیدار 
می شود می گوید دالر، یورو، ســكه و طال بخرم؟ چند هفته 
پیش كه ایران خودرو و ســایپا مرحله اول فروش فوق  العاده 
خودرو را برگزار كردند، 8میلیون نفر ثبت نام كردند كه یعنی 
این تعداد متقاضی برای خودرو در ایران وجود داشته است. 
مگر می شــود؟ ما 23میلیون خانوار در كشور داریم. یعنی 
40درصد از خانوارهای كشــور تقاضای واقعی برای خرید 
خودرو داشــته اند؟ یا دلیل این موضوع چیز دیگری است؟ 
سؤال خیلی ساده تر این است كه آیا همه خانه هایی كه االن 
در تهران، به خصوص در باالی شــهر و در برج ها هســتند، 
ســاكنانی دارند؟ آیا همه افرادی كه بــرای خرید كاالهای 
دولتی صف می كشند، نیازهایشــان واقعی است؟ سؤاالتی 
از این دست می توان طرح كرد. بعد از پاسخ به این سؤاالت 
باید به یك سؤال اساسی تر پاسخ دهیم كه چرا مردم به دنبال 
خرید كاالهای مختلف هســتند در حالی كه نیازی به آنها 

ندارند؟ 
پاسخ به این سؤال این است كه وقتی مردم می بینند دستمزد 
یا پس انداز آنها در اصطالح آب می رود، به خرید سكه، دالر و 
هر كاالی سرمایه ای دیگر پناه می برند. بخش كمی از مردم 
دنبال سوداگری و تجارت هستند و بخش عمده ای از آنها به 

این كاالها به چشم پناهگاه نگاه می كنند.

چرا فضای اقتصاد ایران، چنین تصمیماتی را به 
مردم تحمیل می كند؟ 

اقتصاد ایران، اقتصاد تورمی اســت و به هر دلیلی، تورم های 

دورقمی داریم و بــه هر دلیلی جزو 10درصد كشــورهای 
جهان هســتیم كه چنین تورم باالیــی را تجربه می كنیم. 
در نتیجه رفتار مردم از نظر من عقالیی اســت كه به دنبال 
پناهگاه بروند. وقتی شهری بمباران می شود، طبیعی است 
كه مردم به دنبــال پناهگاه بگردند. فضــای اقتصاد ایران از 
سنوات گذشته مرتباً با تورم بمباران شده است. این بمباران 
تورم آسیب زیادی به مردم زده است و آنها از طبقات باالتر به 
طبقات پایین تر سقوط كرده اند. لذا به مردم حق بدهیم كه 
وقتی اقتصاد، تورمی است، آنها به دنبال پناهگاه بروند. دلیل 

اقتصاد تورمی ایران این است 
كه سیاست های پولی متاثر از 
سیاست های بودجه ای است؛ 
یعنی ابتدا در مجلس تصویب 
می كنند كه چقدر خرج كنند 
و بعد تازه به فكر می افتند كه 
این درآمدهــا از كجا تامین 
شود. وقتی درآمد متناسب 
با خرج نیست، دولت درآمد 
مجــازی و غیرواقعی تحت 

عنوان استقراض، پول پرقدرت، اســناد و اوراق بهادار یا هر 
اسم دیگری ایجاد می كند. وقتی درآمد متناسب با هزینه ها 
نیست، حتی پا را فراتر می گذارند و می گویند اموال دولت را 
می فروشند تا هزینه ها را تامین كنند. مثل این است كه فرش 
زیر پا را بفروشــیم تا پول آب و برق خانه را پرداخت كنیم. 
بنابراین اقتصاد ایران نیاز به عمل جراحی سخت دارد؛ نه فقط 
ســخت بلكه دردناك. تا این عمل جراحی سخت و دردناك 
انجام نشود، تورم كنترل نمی شود و وقتی تورم كنترل نشود، 

بخش تولید سامان نمی گیرد.

پس نمی توان به رونق بخش تولید امید داشت؟
وقتی مردم دالر، سكه و مسكن می خرند و طی یك سال30 
تا 40درصد و گاهی حتی صددرصد سود می كنند، چرا بروند 
بخش تولید و كاال تولید كنند كه 2تا3 سال بعد شاید هزینه ها 
پوشش داده شود یا شاید هم نشود. تا زمانی كه سیاست های 

پولی، مالی، بودجه ای و مالیاتی به طــور دقیق تنظیم و اجرا 
نشود، باید انتظار داشته باشیم كه مردم وقتی صبح از خواب 

بیدار می شوند بپرسند امروز چه بخریم و چه نخریم؟

در نتیجــه روحیه ســوداگری در وضعیت 
اقتصادی امروز لزومًا پدیده مذموم محسوب نمی شود؟

روحیه سوداگری برای تجار طبیعتاً عقالیی است و می تواند 
جنبه های منفی داشته باشــد. برای بقیه مردم هم عقالیی 
اســت. ولی بقیه مردم كوچه و بازار كه چنیــن روحیه ای 
دارند به خاطر این نیست كه 
آنها دالل و سوداگر ند. حرف 
من این اســت كــه آنها فقط 
دنبــال پناهــگاه می گردند 
و می خواهند پشــت ســكه، 
مسكن، زمین، خودرو و... پناه 
بگیرند. البته این روند به كشور 
ما باز هم ضربــه وارد خواهد 
كرد. نقدینگی به جای اینكه 
سمت بخش تولید برود، سمت 
بخش ســوداگری و داللی می رود و از صنعتی شدن كشور 

جلوگیری می كند.

تنش های تحریمــی چه تأثیــری بر رواج 
فعالیت های غیرمولد گذاشته است؟

البته بخشی از این موضوع طبیعتاً متاثر از متغیرهای خارجی 
است مثل تحریم ها. برای اینكه بزرگی اثر اقتصادی تحریم ها 
را درك كنیم، كافی است به یك عدد توجه كنیم. آمریكا االن 
3 ماه است درگیر كرونا شده و نرخ بیكاری آن از 4درصد به 
بیش از 20درصد رسیده. 40-30میلیون نفر در این كشور 
شغل خود را از دست داده اند. این فقط تأثیر 3ماه اختالل در 
روابط تجاری و ركود است. ما االن بیش از 2سال است درگیر 
تحریم هستیم. طبیعی است كه آثار مخربی را بر اقتصاد ما 

به جا گذاشته است.
دولت چطور می تواند نقدینگی را به ســمت 

سرمایه گذاری درست هدایت كند؟
برنامه های پنج ساله توسعه در كشور را نگاه كنید. چرا این 
برنامه ها درست اجرا نمی شود؟ حتی بودجه های سنواتی نیز 
درست و دقیق اجرا نمی شود. اقتصاد ایران شبیه یك انسان 
با بیماری های مختلف است؛ مثال شــما اگر خدای نكرده 
مشكل كلیه پیدا كنید، به متخصص كلیه مراجعه می كنید. 
مشكل قلب داشته باشــید، می روید پیش متخصص قلب. 
یك بار دیگر مشــكل بینایی پیدا می كنید و به متخصص 
چشم مراجعه می كنید. یك بار دیگر دندان درد دارید پس 
نزد دندانپزشك می روید. برای هر بیماری ای یك متخصص 
وجود دارد كه مشكل شــما را حل می كند، اما اگر یك نفر 
هم مشكل قلب، هم مشــكل كلیه، هم مشكل بینایی، هم 
مشكل دندان، هم ستون فقرات و فشــار خون و دیابت و.. 
داشته باشد، یك شورای پزشكی تشــكیل می شود. حاال 
اقتصاد ایران هم به چنین امراضی مبتالست؛ یعنی هم نرخ 
بیكاری دورقمی دارد، هم تورم دورقمی، هم رشد اقتصادی 
منفی و هم سرمایه گذاری پایین دارد، هم بخش سوداگری 
فعالی دارد و هم مشكل تحریم را دارد؛ مشكالت اقتصاد این 
كشور عجیب و غریب است. در نتیجه این مشكالت زیاد و 
عجیب فقط با یك راه،  حل می شود؛ آن هم اجماع ملی است. 
اگر در كنترل ویروس كرونا كشور به موفقیت نسبی رسید، 
به این دلیل بود كه اجماع ملی برای آن شكل گرفت و همه 
گفتند هر چه وزارت بهداشت گفت همه به آن عمل كنند. 
ما حرم های مطهر، مساجد، مشــاغل پرخطر و... را تعطیل 
كردیم، چون وزارت بهداشت گفت باید این كار انجام شود 
و دســتاورد بزرگی بود. اما در مســائل اقتصادی هنوز به 
جمع بندی نرسیده ایم. در حل بیشتر این مشكالت موفق 
نبوده ایم. به محض اینكه خواسته ایم كاری كنیم، یك سری 
رانت ایجاد شده است. بنابراین باید همه دست اندركاران به 
یك اجماع برسند و پای آن باقی  بمانند. اگر پای این بیمار 
نمانند، خروجی آن می شود افزایش آسیب های اجتماعی، 
نرخ اعتیاد، خودكشــی، نرخ طالق و... . در این نقطه جز با 
اجماع نمی توان انتظار یك تحول یا تغییرات ساختاری را 

داشت.

میلبهپولدارشدنسریعچگونهتقویتمیشود؟

فقر، سبك زندگی ها را تغییر داد

 شكل گیری روحیه سوداگری 
و میل به پولدارشدن سریع میان 
مردم ما متاثر از عوامل بســیاری بوده اســت. این عوامل را 
می توان به 3 بخش روانی، اجتماعی و اقتصادی تقســیم و 

به صورت جداگانه بررسی كرد.
عامل اقتصادی مؤثر در شــكل گرفتن روحیه داللی میان 
بســیاری از مردم طی چند دهه اخیر و به طور مشــخص از 
نیمه دوم دهه 80شمسی، وضعیت اقتصاد كشور ما را وارد 
یك شیب نزولی كرد كه در دوره هایی این شیب سرعت هم 
گرفت. این موضوع باعث شد كه مردم، سال به سال فقیرتر 
شوند و فاصله بین فقیر و غنی نیز افزایش یابد. این وضعیت 
اقتصادی نامتعادل، آن قدر ادامه پیدا كرد كه حاال ما در دنیا 

میان كشورهای با كمترین ارزش پول ملی قرار داریم.
وضعیت اقتصادی نامطلوب، طبیعتاً روی سبك زندگی مردم 
و نحوه درآمدزایــی آنها تأثیر گذار اســت. در اقتصاد بیمار، 
داللی و ســودجویی حرف اول را می زند. در هیچ جای دنیا 
ســرمایه گذاری در بازار ســهام در طول 2 ماه، سرمایه شما 
را دوبرابر نمی كنــد. در چنین اقتصــادی گرایش به مقوله 
ســوداگری و داللی یك امر كاماًل طبیعی است. دولت نیز 
برای كسب درآمد در اقتصاد بیمار، بازی هایی با مردم انجام 
می دهد و با شایعه پراكنی یا به كارگیری سیاست هایی، این 
میل به داللی را در دوره هایی میــان مردم افزایش می دهد. 
اقتصاد بیمار و نامتعادل و تورم باال، از دالیل اقتصادی عالقه 

مردم به فعالیت های غیرمولد است.
به لحاظ روانی، مردم ما یكی از غمگین ترین و مضطرب ترین 
مردم دنیا هستند. معنی اش این است كه مردم هرگز امنیت 
روانی بلندمــدت ندارند. آنها می دانند كــه نمی توانند یك 
زندگی آرام، متعادل و متناســب داشته باشند. این موضوع 
به خصوص از اواخر دهه80 آغاز شد و بعد در جریان اعتراضات 
سال96 جرقه های دیگر آن را دیدیم و در آبان 98 نیز جامعه 
نشان داد كه امنیت روانی مناسبی ندارد. این ناامنی روانی 
سبب شده كه همه تالش كنند گلیم خود را زود و زیاد از آب 
بیرون بكشند چون احساس می كنند اینگونه از نظر روانی به 

امنیت می رسند. اما در حقیقت نخواهند رسید.
ساختار اقتصادی بیمار ما در سال های گذشته این موضوع را 
به مردم منتقل كرده كه گروهی از انسان ها بدون كار كردن 
و با زدوبندهای اقتصادی و رانت، یك شــبه راه صدساله را 
رفته اند و از نظر مالی وضعیت مطلوبی پیــدا كرده اند. این 
ســؤال برای افراد ایجاد می شــود كه آیا واقعاً اگر هر روز از 
ساعت 8صبح تا 4بعدازظهر سر كار بروند و در آخر  ماه مثال 
3یا 4میلیون تومان حقوق داشته باشــند، به كجا خواهند 
رســید؟ بنابراین به ناچار از روش های میان بــر و از نظر ما 
روش های غلط اســتفاده می كنند. با این روش كار كردن، 
دخل و خــرج  افراد با هم جــور درنمی آید. مثــال فردی با 
5میلیــون تومان حقــوق ماهانه درآمد ســاالنه ای معادل 
60میلیــون تومان دارد. حاال ســر یك ســال، صاحبخانه 
می گوید 50میلیون تومــان روی پول پیــش خانه بگذار. 
فردی كه 60میلیون تومان درآمد كل یك سالش بوده، اگر 
خیلی تالش كند، پس انداز او در آخر سال 12میلیون تومان 
می شود. پس او به این نتیجه می رسد كه از روش های عادی 

حتی نمی تواند اجاره خانه خود را تامین كند.
عامل ســوم بعد اجتماعی مؤثر در رواج روحیه ســوداگری 
است. براساس مطالعات آینده پژوهی، یكی از 3 مشكل اصلی 
سال های آینده ما مقوله ســرمایه اجتماعی است. سرمایه 
اجتماعی 3 وجه دارد. یك وجه آن یعنــی اعتماد عمومی 
مقوله ای اســت كه در اینجا با آن ســر و كار داریم. اعتماد 
عمومی مركز ثقل ســرمایه اجتماعی محســوب می شود و 
در جامعه ما طی 15سال گذشته و به طور مشخص از نیمه 
دوم سال85 تا امروز كه سال99 است به شدت كاهش پیدا 
كرده است. این باعث شده اعتماد مردم به سیاستمداران و 
دولت ها كم شود. در نتیجه اگر شما از مردم نظرسنجی كنید 
 كه آیا امید دارند دولت جدید یا فالن سیاستمدار بتواند در
 3 ســال آینده زندگی آرام و بدون دغدغه مالی برای شــما 
فراهم كند، اكثر افراد می گویند اعتمــادی به این موضوع 
نداریم و دولت ها نه می توانند و نه می خواهند دغدغه های ما 
را برطرف كنند. در نتیجه مردم برای رفع مشكالتشان اقدام 
می كنند. این موضوع از چالش های مهم كشور ما در سال های 

آینده به شمار می آید.
درباره اینكه مردم را باید قانع كرد كه با كار و تالش به ثروت 
برسند، نخستین گام را باید دولتمردان و برنامه ریزان جامعه 
بردارند و در جهت بازســازی و افزایش سرمایه اجتماعی و 
اعتماد مردم بــه دولت حركت كنند. تا زمانی كه ســرمایه 
اجتماعی را افزایش ندهیم و مردم به این مســئله اعتماد و 
اعتقاد نداشته باشند كه قرار اســت اتفاق مثبتی در كشور 

رخ دهد، هیچ راهكار دیگری در این زمینه پاسخگو نیست.
در گام دوم دولت باید سیاست هایی را تنظیم كند و اقتصاد 
را به نحوی مدیریت كند كه برای كسی صرف نكند در چنین 
معامالتی شــركت كند و صاحب پول های بادآورده شــود. 
راه های سودجویی در بازارهای ســیاه و امثال آن باید بسته 
شود. گام بعدی، سرمایه گذاری بلندمدت دولت برای افزایش 
تولید و به صرفه بودن تولید برای ســرمایه گذاران است. بعد 
از برجام میزان واردات ما افزایش پیدا كرد كه این ضد تولید 

است.
قدم آخر، بازگرداندن شرایط روانی ســالم به جامعه است. 
جامعه یاد بگیرد كه دولت به مردم آرامش و امنیت می دهد 
و قرار نیســت ما تجربه تورم 40درصدی را داشــته باشیم. 
دولت با هر تمهیدی كه می دانــد؛ از قبیل مصالحه با دنیا یا 
سرمایه گذاری و هر سیاست دیگری باید این شرایط روانی 
ســالم را به جامعه بازگرداند. ما باید اول مقدمات را فراهم 
كنیم بعد به مردم آموزش دهیم كه بــا كار تالش كنند به 
جایی برسند. اگر به یك نفر بگوییم با كار پول به دست آور، 
اول می گوید كار كجاست؟ دولت باید به دنبال كارآفرینی و 
تولید شغل باشد كه این نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
دارد. روحیه ســوداگری كه امروز در مردم ما تزریق شده، 
سال های زیادی طول می كشد تا از بین برود. عادت به پول 
بادآورده را به سختی می توان به عادت برای كار بیشتر و پول 

كمتر تبدیل كرد.
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این شمارهدرنگ

 روحیه
سوداگری

یادداشت

علیرضا شریفی یزدی 
روان شناس اجتماعی

اثر تحریم ها
 برای اینكه بزرگی 

اثر اقتصادی 
تحریم ها را درك 
كنیم، كافی است 
به یك عدد توجه 
كنیم. آمریكا االن 
3 ماه است درگیر 
كرونا شده و نرخ 

بیكاری آن از 
4درصد به بیش از 
20درصد رسیده. 

40-30میلیون نفر 
در این كشور شغل 

خود را از دست 
داده اند. این فقط 

تأثیر 3ماه اختالل در 
روابط تجاری و ركود 
است. ما االن بیش از 

2سال است درگیر 
تحریم هستیم

كاهش تعداد 
دالل ها

دهه70 سبزه میدان 
ویرانه بود و نهایت 

20 الی 30نفر كار 
داللی می كردند. 

االن دانه درشت ها 
در دفترهایشان 

نشسته اند و چند 
دالل به عنوان 
زیردست آنها 

در دفترشان كار 
می كنند. تعداد 

دالل هایی كه 
در میدان حاضر 

می شوند، به خاطر 
حضور پلیس و 

وضعیت بد بازار  كم 
شده است

گفتوگوباهادیحقشناس؛اقتصاددان

ریشهفعالیتهایغیرمولددراقتصادایرانوروحیهسوداگریازكجامیآید؟

مردم دالل نیستند
 بی پناهند

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

حق شناس:وقتی مردم دالر، سكه و مسكن 
می خرند و طی یك سال30 تا 40درصد و گاهی 
حتی صددرصد سود می كنند، چرا بروند بخش 
تولید و كاال تولید كنند كه 2تا3 سال بعد شاید 
هزینه ها پوشش داده شود یا شاید هم نشود

اظهارنظری كنند، بر قیمت دالر اثر می گذارد. 
البته قیمت دالر دست خود این افراد است، من 

این را می دانم.

  منظورتان چه كسانی است؟
همین بچه هایی كه دســتگیر كردند و به اسم 

سلطان دالر و سكه اعدام كردند.

 منظور شما وحید مظلومین...
وحیــد گاهــی اینجــا می آمــد امــا محمد 
)محمداسماعیل قاسمی(همیشه اینجا می آمد. 
آنها دالر را در 3هزار و خرده ای نگه داشتند اما 
وقتی آنها را كشتند، دالر جهش داشت. آنها به 

بازار ارز خدمت كردند.

 یعنی شــما می گویید كه این 
افراد دالر را پایین نگه داشته بودند؟

بله!

 با وحید مظلومین هم آشــنا 
بودید؟

بله! رفیق های من بودند. محمد  را هم دستگیر 
كرده بودند و چند وقت بعدش كه آزاد شــد، 
پیش ما در سبزه میدان آمد. آن روز محمد گفت 
كه قضیه حل شده است اما وقتی حرف هایمان 
تمام شد، محمد آن سمت خیابان  دستگیر شد.
تجربه كاسبی من كه چندین سال اینجا هستم، 
این را می گوید كه اگر دولت بخواهد، می تواند 
قیمت دالر را پایین بكشد. همه دالل ها می دانند 
اگر دولت بازار را دست بگیرد و دالر را با قیمت 
پایین بفروشــد، آنها هم مجبور می شــوند كه 
قیمت پایین بفروشــند تا ضرر نكنند. در این 
مافیا بازی یكسری افراد كله گنده هستند كه 

رقم های سنگینی را جا به جا می كنند.

 آن دوره ای كــه تحریم هــا 

برداشته شد، بازار شما چه تغییری كرد؟
در برجام همه ترسیده بودند و دالرهایشان را 

می فروختند.

 بدترین خاطره این دوره های 
كاری شما چه زمانی بود؟

در برجام خیلی هــا ضرر كردند. مــن هم در 
آن زمان از ترســم تمام دالرها و سكه هایم را 
فروختم. افراد دیگری هــم مثل من این كار را 

كردند اما بعد پشیمان شدند.

 چه اتفاقی در بازار شما بیفتد، 
 دالر فروش ها خوشحال می شوند؟

هر چی دالر باالتر برود. وقتی تحریم برگشت 
بچه های دالر فروش خوشحال شدند. البته اصل 
سود را آن دانه درشت هایی می كنند كه در دفتر 

نشسته اند و رقم های كالن دارند.

 در بازار شما هم اینطوری است 
كه افراد شاگردی كنند و كار را یاد بگیرند 

یا برای شروع كار نیاز به یادگیری نیست؟
افراد كم كم كار را یاد می گیرند، مثال من یكی 
از اقوامم را وارد این كار می كنم، این فرد جدید 
چند روز در بازار می چرخد و من هم توضیحاتی 
به او می دهم كه چقدر بخرد و كی بفروشــد. 
آموزش در همین حد اســت و افــراد كم كم 

متناسب با جو، كارشان را پیش می برند.

  اگر یك تــازه كار بخواهد راه 
و چاه داللی در ســبزه میدان را یاد بگیرد، 

چند وقت طول می كشد؟
یك هفته و شــاید هم كمتر. میزان آشنایی با 
بچه ها مهم است. من االن می دانم كه چه كسی 
خوش حساب و چه كسی بدحساب است، مثال 
به تازگی نزدیك به 12میلیارد تومان بعضی از 
بچه ها را برده اند. اینجا اینطوری است؛ مثال شما 

پیش فردی می آیید و می گویید 5بســته دالر 
می خواهم، آن فرد می گوید كه برو به حســاب 
بزن و بیا. شما می روید و به حساب می زنید اما 
وقتی برمی گردید به شما دالر را نمی دهد. در 

اینجا كالهبرداری زیاد می شود.

 مگر یكدیگر را نمی شناسید؟
می شناسند اما بعضی ها سوءاستفاده می كنند. 
اینجا همه كارها روی حســاب حرف اســت و 

مدركی در كار نیست.

 افرادی كه این كار را می كنند، 
بی اعتبار نمی شوند؟

بی اعتبار می شوند اما خب كسی كه پولش را از 
دست داده است، نمی تواند كاری بكند.

 مدل كار در ایــن بازار چگونه 
است؟

یكسری نقدی كار هســتند كه برایتان گفتم و 
بعضی ها هم وضعیت مالی  شــان ضعیف است 
و پول نقد چندانی ندارند. این افراد كاغذی كار 

هستند؛ یعنی روی كاغذ معامله می كنند.

  این مدل معامله چطور انجام 
می شود؟

مثال شــما پول ندارید اما می دانیــد كه دالر 
قرار است گران شــود، 5بسته معامله می كنید 
و ســاعت 2بعدازظهر كه كار تســویه حساب 
معامله های كاغذی انجام می شــود، براساس 
قیمت آن ســاعت، فقط ما به التفاوت پول بین 
افراد رد و بدل می شود. معامله آن روز بستگی 

دارد كه شما نظر خوب باشید یا نظر بد.

 منظور از نظرخوب و بد چیست؟
بازار ما نظربازی است. نظرباز یك اصطالح است. 
نظرخوب یعنی نظرت مثبت است و پیش بینی 

می كنید كه قیمت باال می رود و نظرمنفی یعنی 
نظرت منفی است و احتمال می دهید كه قیمت 
پایین می آیــد. این بــازار، اصطالحات خاص 

خودش را دارد.

 االن نسبت به دهه 70دست در 
بازار شما زیادشده است؟

بله! نسبت به آن موقع خیلی بیشتر شده است. 
دهه70 سبزه میدان ویرانه بود و نهایت 20 الی 
30نفر كار داللی می كردند. االن دانه درشت ها 
در دفترهایشان نشسته اند و چند دالل به عنوان 
زیردست آنها در دفترشان كار می كنند. تعداد 
دالل هایــی كــه در میدان حاضر می شــوند، 
به خاطر حضور پلیس و وضعیــت بد بازار  كم 

شده است.

 حــاال كه بــازار مقــداری 
به هم ریخته است، بیشتر قدیمی ها از بازار 

رفته اند یا هنوز فعال هستند؟
تعداد كمی رفته اند اما كســی كه نان این كار 
را خورده باشــد از این كار دســت نمی كشد، 
چــون می داند كه باالخره ســودش را می برد.
بعضی افراد در شهرســتان كار دیگری دارند 
 اما با دالالن ســبزه میــدان، تلفنــی معامله 

می كنند.

  بیشتر دالر فروش ها االن اهل 
كدام شهرستان هستند؟

در دهه 70بیشــتر بچه های تهران بودند. االن 
از همه جا هستند و در ســال های اخیر كردها 

بیشتر شده اند.

امروز از همیشه بیشتر براي انجام فعالیت هاي غیرمولد و سوداگرانه در 
اقتصاد ایران متقاضي وجود دارد. شاید شركت هاي خودروسازي در 
سال هاي دورتر خواب این را هم نمي دیدند كه در مدت چند روز چندین 
میلیون نفر براي قرعه كشي خرید خودرویي كه تا یك سال اجازه فروش آن را ندارند، ثبت نام كنند، 
به امید آنكه آن را در بازار آزاد گران تر بفروشند؛ هر چند كمي دیرتر. شاید هرگز تصور نمي شد كه 
براي خرید هر سكه 7میلیون و چندصدهزار توماني، باز هم متقاضیان زیادي وجود داشته باشدیا 
آنكه خرید و فروش دالر به كسب و كار درصد زیادي از مردم تبدیل شود. و شاید هرگز پیش بیني 
نمي شد كه فقط در مدت 2 ماه 60هزار میلیارد تومان نقدینگي حقیقي وارد بورس تهران شود. امروز 
در دوراني هستیم كه مردم به هر روشي كه مي توانند تقال مي كنند تا ریال خود را به هر نوع سرمایه 
دیگري تبدیل كنند و حتي اگر شده از این طریق در بازه زماني كوتاهي به سود برسند؛ بدون آنكه 
تولید و كارآفریني كرده باشند. هرچه رفاه عمومي مردم كاهش بیشتري پیدا كرده، هر چه كیك 
اقتصادي ایران كوچك تر شده و رسیدن به ســود از طریق فعالیت هاي مولد، سخت تر شده، میل 
به كارهاي غیرمولد نیز بیشتر شده است. »هادي حق شناس« اقتصاددان، اعتقاد دارد كه شدت 
گرفتن انجام كارهاي غیرمولد میان مردم طبیعي اســت و نمي توان انتظار دیگري از آنها داشت. 
درباره ریشه هاي شكل گیري این روحیه، میل به پولدار شدن سریع یا به تعبیری حفظ ارزش دارایی 

خود و راهكارهاي پیش روي دولت براي حل مشكل با او گفت وگو كرده ایم كه در ادامه مي خوانید.
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سریال

 قتل، جنایت و آشفتگی سیاسی
در برلین وایمار

سریال بابیلون برلین در قالب یك اثر جنایی نئونوآر به شرایط اجتماعی و سیاسی آلمان 
در سال های پیش از تاسیس آلمان نازی می پردازد

كارگردانان
تــام تیكــور، یــك 
كارگــردان، تهیه كننده، 
فیلمنامه نویس و آهنگساز 
آلمانی است. او را بیشتر 
به خاطــر فیلم های»لوال 
بدو« )1998(، »بهشت« 
)2002(، »عطــر: داســتان یــك قتــل« )2006( و 
»بین الملل« )2009( می شناســند. البته شهرت او در 
سال های اخیر به خاطر كارگردانی سریال موفق بابیلون 

برلین ، در عرصه جهانی افزایش یافته است.

آخیم فون بوریس، 
یــك كارگــردان و 
فیلمنامه نویس آلمانی 
است. او دســتیار تام 
تیكــور در ســریال 
بابیلون برلیــن بوده 
اســت. »تنها برلین«، »4روز  ماه مه«، »عشق در 
افــكار« و »خداحافظ لنین« ازجملــه فیلم هایی 

بوده اند كه او در ساخت آنها همكاری كرده است.

بازیگران
فولكر براچ: بازیگر تلویزیون و سینمای آلمان است. او را بیشتر به خاطر ایفای 
نقش در ســریال های »نســل جنگ« )2013( و بابیلــون برلین )2017( 
می شناسند. او در بابیلون برلین در نقش گیریون رت، كهنه سرباز جنگ جهانی 
اول و افسر پلیسی بازی می كند كه به تازگی از زادگاه خود، كلن به برلین منتقل 
شده و از آسیب روانی ناشی از حوادث جنگ جهانی اول رنج می برد و بر این 

تصور است كه در مفقودشدن برادرش در جبهه جنگ مقصر است.

لیو لیزا فرایز: او یك بازیگر آلمانی جوان است كه به تازگی به خاطر ایفای نقش 
در بابیلون برلین به شهرت رسیده است. او در بابیلون برلین در نقش شارلوت 
ریتر، زن جوانی از منطقه فقیرنشین نویكلن برلین، بازی می كند. او در كلوپ 
شبانه كار می كند و به عنوان یك منشی نیز در اداره پلیس برلین به كار مشغول 
است. او رؤیای تبدیل شدن به نخســتین كارآگاه زن پلیس آلمان را در سر 

می پروراند.

پتر كورت: بازیگر پركار آلمانی است. او از سال1992 در 70 فیلم سینمایی 
ایفای نقش كرده است. پتر كورت در سریال بابیلون برلین در نقش سربازرس 
برونو ولتر، یكی از بازرسان پلیس برلین، ظاهر شده است. او اهداف پنهان خود 
را زیر ماسك وفاداری به دولت جمهوری وایمار پنهان كرده است. از فصل دوم 
سریال به بعد رفته رفته ماسك از چهره وی كنار می رود و تبدیل به ضد قهرمان 

اصلی سریال می شود.

آلمان دوره وایمار چگونه بود؟ مــردم چطور زندگی می كردند؟ اوضاع از 
نظر سیاسی چطور بود؟ برلین در دوره طالیی خود چگونه شهری بود و زیر 
پوست شهر برلین چه جنایت ها و توطئه های سیاسی ای در جریان بود؟ 
سریال »بابیلون برلین« در قالب یك اثر پركنش و پرهیجان به تمام این 
سؤاالت پاسخ می دهد. سریال بابیلون برلین به كارگردانی تام تیكور، آخیم 
فون بوریس و هندریك هاندلوگتن، با اقتباس از مجموعه كتاب های جنایی 
به همین نام اثر فولكر كاتشر، ساخته شده و از 13اكتبر 2017 تا به امروز 

در 3فصل و 28قسمت انتشار یافته است. سازندگان این سریال در قالب 
یك مجموعه جنایی در ژانر نئونوآر، آخرین برهه دموكراتیك تاریخ آلمان 
پیش از روی كار آمدن آدولف هیتلر و تاسیس آلمان نازی با نام رایش سوم 
را به تصویر كشیده اند. دوره تاریخی این سریال، دوران حاكمیت جمهوری 
وایمار در آلمان را به تصویر می كشد كه به عصر طالیی آلمان و برلین از نظر 
هنری و فرهنگی نیز مشهور است. در بابیلون برلین ، وقایع سال های پایانی 
این جمهوری در كنار داستانی جنایی، مهیج و جذاب به تصویر كشیده شده 
است. در فصل اول این سریال به طور وضوح به ظهور و بروز جنبش های 
كمونیستی تروتكیست و سركوب آنها توسط دولت آلمان در قالب روایتی 

جنایی، عاشقانه و همراه با خیانت نشان داده می شود.

آرش نهاوندی
روزنامه نگار

دورهتاریكبیثباتی

به گزارش وولتور، داســتان این مجموعه جذاب در دوره 
تاریكی از بی ثباتی سیاسی و اجتماعی در تاریخ آلمان رخ 
می دهد. 2افسر پلیس، گیریون رت )فولكر براچ( و برونو 
ولتر )با بازی پتر كورت(، در حال تحقیق روی یك پرونده اخاذی در یكی از 
كلوپ های شبانه برلین هستند. گیریون رت شخصیت اصلی این سریال، افسر 
پلیسی است كه به منظور انجام ماموریتی از شهر كلن به برلین آمده و در مقرر 
اصلی پلیس برلین خدمت می كند. او پیش تر در جنگ جهانی اول شركت 
داشته و از اختالل ذهنی رنج می برد و در تصورات خویش برادرش را كه در 
زمان جنگ مجروح شده بود به پشت جبهه منتقل نكرده و از این بابت رنج 
می برد. گیریون رت و برونو ولتر ضمن تحقیق روی این پرونده در درگیری 
خیابانی میان كمونیست ها، پلیس آلمان و نازی ها گرفتار می شوند، در این 
حین آنها به تدریج موفق به كشــف توطئه ای در ارتش آلمان می شوند كه 
براساس آن برخی از سران ارتش تالش دارند دموكراسی نوپای آلمان را از 
بین ببرند و با مســلح كردن ارتش، آلمان را بــه دوران رایش )امپراتوری( 
بازگردانند. شخصیت دیگر این داستان نیز دختری است به نام شارلوت ریتر 
كه با مادر، خواهران و شوهرخواهرش در خانه ای محقر در محله ای فقیرنشین 
زندگی می كند و دست به هر كاری می زند تا وضعیت زندگی اش بهتر شود. 
او در كلوپ شبانه كار می كند و دست بر قضا وارد ماجرایی می شود كه او را به 
گیریون رت و اداره پلیس نزدیك می كند و از این پس رؤیای پلیس شدن در 
ذهنش شــكل می گیرد. در بابیلون برلین، دنیای شــبانه برلین سال های 

1920میالدی نیز به طرز زیبایی به تصویر كشیده شده است.

تصویریازوضعیتآلمانپسازجنگدربابیلونبرلین

تام تیكور، كارگردان بابیلون برلین، درباره این سریال در 
گفت وگو با وال اســتریت ژورنال گفته اســت: در زمان 
جمهوری وایمار مردم نمی دانســتند جامعــه ای كه از 
خاكسترهای جنگ جهانی اول برخاسته چقدر بی ثبات است. برای ما بررسی 
این مسئله در قالب یك سریال جذاب بود، چراكه در دوره كنونی تاریخ آلمان 
)مطرح شدن دوباره جریانات تندرو در سپهر سیاسی آلمان(، دمكراسی دوباره 
به آزمون گذاشته شده است. در سال1929، سالی كه داستان سریال در آن 
می گذرد، فرصت های جدیدی برای زنان ایجاد شده بود و درمجموع شرایط 
برای مشاركت در اجتماع نسبت به گذشته مهیاتر شده بود؛ به  ویژه بازار كار با 
ورود تفكرات جدید، هنر مدرن، تئاتر، موسیقی نوین و رواج روزنامه نویسی 
جدید، تكان خورده بود. البته من و دیگر كارگردانان این سریال درصدد نبودیم 
كه از جمهوری وایمار یك حكومت ایده آل بسازیم. مردم این مسئله را فراموش 
كرده اند كه دوران حاكمیت جمهوری وایمار با وجود ظاهر پرزرق و برقش، 
دورانی بسیار سخت در تاریخ آلمان بود. فقر در آن دوره زیاد بود و مردمی كه 
جنگ جهانی دوم را از سر گذرانده بودند دچار انواع و اقسام آسیب های روحی 
و روانی شده بودند. كارگردان بابیلون همچنین در گفت وگو با سایت وولتور با 
اشاره به اینكه در دوره جمهوری وایمار در زمینه حقوق زنان پیشرفت های 
زیادی انجام گرفت و در ســریال بابیلون برلین تالش شده كه تا حدی این 
مسئله نیز نشان داده شود، گفت: شارلوت ریتر سریال بابیلون برلین نمونه 
خوبی برای اثبات این مسئله است؛ زن خیلی مستقلی كه با پشتكار خودش 
می تواند وارد پلیس برلین شــود و كارش را در آنجا آغاز كند. آلمان در آن 
سال ها به تازگی از جنگی وحشتناك كه در آن شكست خورده بود داشت سر 
بلند می كرد. در این جنگ تعداد زیادی از مردان كشته شدند. به خاطر مرگ 
تعداد زیادی از نیروی كار مرد آلمان، فرصت های شــغلی بهتری برای زنان 
ایجاد شده بود. آنها در این دوره فرصت یافتند تا خود را اثبات كنند. در واقع 
اداره آلمان در دوره جمهوری وایمار بیشتر بر دوش زنان بود، چراكه نیمی از 
مردان مرده بودند و نیمی دیگر از آنها در حال دســت و پنجه نرم كردن با 

بیماری های روانی ناشی از جنگ بودند.

جذابیتهایپیشزمینههایتاریخی
در فصل اول این سریال همانطور كه اشاره شد درگیری 
نیروهای پلیس با كمونیســت ها و تشــكیل گروه های 
شــبه نظامی با حمایت بخش هایــی از ارتش آلمان كه 
همچنان از شكست در جنگ جهانی اول احساس سرشكستگی می كردند، 

به تصویر كشیده شده است.
كارگردان بابیلون برلین در پاسخ به ســؤال خبرنگار وولتور مبنی براینكه 
آیا برای مخاطب خارجی دادن پیش زمینه های تاریخی برای یك ســریال 
جنایی جذاب اســت و آیا از اصل و اســاس نیازی به این بود كه به چنین 
پیش زمینه هایی در سریال اشاره شود؟ گفت: تصور نمی كنم مشكل اینجا 
باشد. این سریال خیلی جزئیات و اطالعات در اختیار بیننده قرار می دهد. 
در این ســریال ما درصدد نبودیم درس تاریخ بدهیم. ما نگاه خود را درباره 
تحوالت تاریخی در معرض دید بیننده قرار می دهیــم. به عنوان مثال، در 
روز اول  ماه مه1929 كه روز بســیار بدنامی برای تاریخ دموكراسی آلمان 
است، تظاهرات بزرگی در برلین شــكل می گیرد. در جریان این تظاهرات، 
كمونیست هایی كه حكومت نظامی را نادیده گرفته اند، توسط نیروهای پلیس 
تحت امر یك رئیس پلیس سوسیال دموكرات در خیابان كشته می شوند. در 
واقع در جریان سركوب این شورش، این نیروهای چپ گرای لیبرال بودند 
كه چپ گرایان تندرو را به سختی مورد حمله قرار دادند. در این سریال ما از 
این منظر نگاه كرده ایم كه چقدر تراژیك است كه نیروهای چپ گرا دوره ای 

طوالنی با یكدیگر مبارزه كردند و دشمن واقعی خود را ندیدند.

فانتزییاتاریخ؟

تام تیكور در پاسخ به این سؤال كه آیا بینندگان خارجی 
این سریال را بیشتر ســریال فانتزی خواهند دانست یا 
تصور خواهند كرد كه موضوع سریال بابیلون برلین متعلق 
به دوران تاریخی عجیبی است و با آن ارتباط برقرار نخواهند كرد؟ گفت: با 
توجه به بازخوردهای قبلی مخاطبان ســریال های دیگــر دارای موضوع 
تاریخی، می توانم بگویم دقیقا عكس چیزی كه می  گویید در ذهن مخاطبان 
شــكل خواهد گرفت. من تصور می كنم بســیاری با دیدن بابیلون برلین، 
به خود خواهند گفت این مجموعه تصاویری واقعی از آنچه در دوران دهه 
1920میالدی در آلمان رخ داده را نشان می دهد. این درواقع اثری است كه 
یك مجموعه تلویزیونی بر بینندگان خود می گذارد. البته برداشت مخاطبان 
بسیار به این بستگی دارد كه از چه زاویه ای یك اثر سینمایی یا تلویزیونی را 
می بینند. من سریال »نیك« )2014، استیون سودربرگ( را دیدم و اكنون 
بر این باورم كه نیویورك سال 1900 و بیمارستان های این شهر همانگونه 
بوده اند كه در این سریال به تصویر كشیده شده اند. شما به سریال »مردان 
دیوانه« )2015- 2007، ماتیو وینر( نگاه می كنید و احساس می كنید كه 
واقعا در آن سریال، جامعه آمریكا در دوره سال های دهه 1960 تا 1970 
تصویر شده است. من تصور می كنم این طرز تلقی تا حدی درست باشد. با 
این حال بر این بــاورم كه در ســریال ها تنها امكان به تصویر كشــیدن 
جنبه هایی از یك دوران تاریخی وجود دارد و جنبه های دیگر نیز شــاید 
مغفول بمانند. در سریال بابیلون برلین از نظر سیاسی یك رویكرد مشخص 

وجود دارد؛ یك رویكرد فمینیستی كه من نیز از آن حمایت می كنم.

انعكاسنگرانیآلمانی

كارگردان بابیلون برلین در پاســخ به این پرسش خبرنگار 
وولتور كه برخی از منتقدان معتقدند كه هم سریال شما و هم 
ســریال موفق آلمانی »ســیاه« )2017-، بــاران بو اودار( 
بازتاب دهنده نگرانی آلمانی ها نســبت به آینده هستند و اینكه به طور ویژه آیا 
می توان سریال بابیلون برلین را بازتاب دهنده نگرانی همیشگی آلمانی ها دانست؟ 
گفت: من زمان زیادی را صرف مقایسه سریال ســیاه با سریال بابیلون برلین 
كرده ام. همیشه تمایل به این وجود داشته كه از نگرانی آلمانی، جنبش یا نهضتی 
در مقابله با تندروها ساخته شود. البته من در زمان ساخت این سریال به نگرانی 
آلمانی توجه نداشتم. نگرانی آلمانی یك اسانس و یك ژانر است. نگرانی آلمانی 
موضوع جذابی است، چراكه رازآلود و تا حد زیادی بی ثبات كننده است و كامال به 
گذشته بی ثبات ما ربط دارد. جالب اینكه بی ثبات كننده ترین لحظات گذشته 
می تواند در آینده هم برای ما تكرار شود. ما نمی دانیم در آینده چه خواهد شد، اما 
می توانیم احساس كنیم كه اتفاقاتی به دلیل افزایش محبوبیت احزاب تندرو در 
آلمان، در راه است. ما نمی خواهیم گذشته دوباره تكرار شود. در سال1929 كسی 
نمی دانست كه 3ســال و نیم بعد جامعه آلمان زیرورو خواهد شد )با به قدرت 
رســیدن هیتلر در آلمان(. نگرانی آلمان ها همواره از رویدادهای گذشــته و از 
اتفاقاتی است كه می تواند در آینده هم تكرار شود. نگرانی  آلمانی ها در سال های 
پایان جمهوری وایمار از آشفتگی سیاسی و همچنین رخ دادن حوادثی مشابه 
اتفاقاتی كه به جنگ جهانی اول انجامید، بود. نگرانی آلمانی ها امروز نیز روی كار 
آمدن یك دولت راست گرای افراطی در این كشور، مشابه دولت آلمان نازی است.

منتقدانازبابیلونبرلینمیگویند
اگرچه برخی از منتقدان آمریكایی همانگونه كه در سایت 
وولتور نیز انعكاس یافته بر این باورند كه ســریال بابیلون 
برلین بخشی از تاریخ آلمان را روایت می كند كه امكان دارد 
برای مخاطبان در سایر كشورها جذاب نباشد و بیشتر منعكس كننده نگرانی 
آلمانی  ها از تكرار گذشته بی ثبات سیاســی در این كشور در سال های آینده 
است، این ســریال توانســته نظر مثبت صددرصد از 30منتقدی كه درباره 
بابیلون برلین در سایت روتن تومیتوز نوشته اند را به خود جلب كند كه از این نظر 
برای یك اثر تولید شده توسط نتفلیكس یك ركورد به حساب می آید. در  ماه 
آوریل2019 نیز سریال بابیلون برلین پربیننده ترین سریال غیرانگلیسی در 
اسكای تی وی بود. كارولین اشتروبل، نویســنده هفته نامه دی زایت، در نقد 
سریال بابیلون برلین در دی زایت نوشته است كه این سریال بسیار مهیج است 
و در آن عناصری از زندگی اجتماعی دوره وایمار با حوادث جنایی و وقایع تاریخ 
آلمان به گونه ای بسیار دلپذیر در هم آمیخته شده اند. كریستین باس، منتقد 
فرهنگی در اشپیگل، درباره بابیلون برلین با تمجید از این سریال نوشته است 
كه این سریال نگاه واقع بینانه ای به سنت سینمای آلمان دارد و در سیر تاریخی 
فیلم های »متروپولیس« فریتز النگ یا »كابینت دكتر كالیگاری« ساخته رابرت 
وین حركت می كند. كریستین باس در ادامه نوشــته است كه واقعا می توان 
بابیلون برلین را یكی از بزرگ ترین و مهم ترین تولیدات تلویزیونی آلمان از زمان 
ساخت فیلم »زیر دریایی« )1981، ولفگانگ پترسن( دانست. بابیلون برلین 
درواقع پس از فیلم زیردریایی نخستین اثر نمایشی آلمانی است كه این چنین 
در سطح بین المللی مورد استقبال قرار می گیرد. توماس وبر، مورخ آلمانی، نیز 
در گفت وگو با وال استریت ژورنال درباره بابیلون برلین گفته است: این سریال 
از نظر تاریخی و از نظر نشان دادن این مسئله كه دموكراسی جمهوری وایمار از 
سوی كمونیست های چپ گرا و محافظه كاران سنتی مورد حمله قرار گرفته بود 
اثری كامال موفق است. هنك هاندلوگتن، دستیار نویسنده این سریال، نیز در 
همین گفت وگو با وال استریت ژورنال گفته است: یكی از دالیل اصلی ساخت 
سریال بابیلون برلین این بود كه نشان دهیم كه نازی ها از آسمان نیامدند، آنها 
نیز انسان هایی بودند كه به تغییرات جامعه آلمان آن زمان واكنش نشان دادند.



21 2 يكشنبه 1 تير 99  شماره 7967 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  آشوراده در حسرت گردشگران
آشوراده به حال رها خود شده اســت؛ درحالي كه تنها جزيره ايراني 
خزر اســت كه با همت مسئوالن مي تواند پيشــران توسعه گلستان 
باشد. هم اكنون هم با شيوع كرونا آشــوراده به سمت متروكه شدن 

پيش مي رود.
ندري از بندرتركمن

   قطع بي برنامه آب در شهر مشهد
چند روز قبل اعالم كردند كه به دليل انجام عمليات اصالح شــبكه 
آبرساني، قرار است بخشي از شهر مشهد از ساعت 22 تا 6 صبح روز 
يكشنبه با قطع يا كمبود آب مواجه  شود، اما از چند روز قبل فشار آب 
دچار مشكل و در ســاعاتي قطع بود و هيچ فكري براي تامين آب در 

محدوده قطع آب نشده بود.
بقايي از بلوار حر عاملي مشهد

  مسئوالن در مورد علت حريق هاي مختلف به مردم توضيح دهند
حق مردم است كه بدانند به چه دليل در گوشه و كنار كشور فضاهاي 
سبز و منابع طبيعي دچار حريق شده است و خاطيان احتمالي حوادث 
اينچنيني چه كساني بوده اند. از مسئوالن تقاضا داريم در اين زمينه 

بررسي كنند و به مردم گزارش دهند.
گوراني از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قتل ناموسي در كرمانشاه؛ 
خيالي از آب درآمد

»قتل دختر 18ســاله در كرمانشاه به دست 
اعضاي خانواده اش«؛ اين خبري بود كه برخي 
سايت ها تالش كردند با انتشــار آن به وقوع 
قتل هاي خانوادگي دامن بزنند، اما بررسي هاي 
انجام شــده نشــان مي دهد چنين قتلي در 
كرمانشاه اتفاق نيفتاده و اين خبر اساسا خيالي 

است.
به گزارش همشــهري، روز گذشــته برخي 
سايت هاي زرد مدعي شدند دختري 18ساله 
به نام ســميه در كرمانشــاه توســط اعضاي 
خانواده اش بــا خوراندن قــرص برنج به قتل 
رسيده است. آنطور كه در اين خبر آمده بود، 
اين قتل توســط پدر، بــرادر و اعضاي ديگر 
خانواده و به دليل رابطه دختر جوان با پسري 
جوان اتفاق افتاده بود. همچنين ادعا شده بود 
كه با وجود وقوع اين جنايت هيچ يك از عامالن 

قتل دستگير نشده اند.
به دنبال انتشــار اين خبر گمانه زني ها در اين 
خصوص آغاز شد اما هيچ كس در كرمانشاه از 
وقوع چنين جنايتي اطالع نداشت و معلوم نبود 
اين حادثه در كدام منطقه كرمانشاه رخ داده 
است. در اين شرايط بود كه پليس كرمانشاه به 
اين خبر واكنش نشان داد و اعالم كرد چنين 
قتلي در كرمانشاه اتفاق نيفتاده است. سرهنگ 
محمدرضا آمويي، معاون اجتماعي فرماندهي 
انتظامي استان كرمانشــاه در اين باره گفت: 
خبري در فضاي مجــازي مبني بر قتل دختر 
18 ســاله اي از ســوي خانواده اش به وسيله 

خوراندن قرص برنج به وي منتشر شده است.
وي ادامه داد: طبق آنچه رسانه هاي معاند در 
فضاي مجازي به آن پرداخته اند، اين زن جوان 
متاهل، باردار و ســاكن يكي از شهرك هاي 
حاشــيه اي كرمانشاه بوده اســت كه به علت 
مســائل ناموســي و ارتباط با جوان ديگري 
توســط پدر، برادر و ديگر اعضاي خانواده اش 
به قتل رســيده و هيچ كدام از آنها نيز توسط 
پليس دستگير نشــده اند. اين در حالي است 
كه بررسي هاي پليس در سامانه هاي مختلف 
و پيگيري از مراجع ذي صالح همچون پزشكي 
قانوني و حتي حضــور و تحقيقات پليس در 
محله اي كه به آن اشــاره شــده بود، نشــان 
مي دهد چنين حادثه اي اتفاق نيفتاده و ادعاي 

رسانه هاي معاند كذب است.
آمويي گفت: انتشــار اين قبيل اخبار در ادامه 
فضاســازي رســانه هاي معاند عليه كشور و 
تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي و برهم زدن 
جو رواني جامعه است كه قطعا بي فايده و فاقد 

هرگونه ارزشي خواهد بود.

معماي جسد سوخته زني 
زير پل عابر

به دنبال كشــف جسد ســوخته زني زير پل 
عابرپياده اي در پايتخت تحقيقات پليس براي 

رمزگشايي از جنايت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، صبح پنجشنبه گذشته 
راننده خودروي پرايدي كه در اتوبان باقري در 
حال حركت بود، ناگهان چشمش به آمپر بنزين 
افتاد و مشخص شــد كه سوختش تمام شده 
است. او كنار اتوبان توقف كرد و در آن اطراف 
به دنبال يك ظرف يا بطري گشت تا بتواند از 
رانندگان عبوري درخواســت بنزين كند اما 
درحالي كه اطراف پل عابرپياده را مي گشت، 
ناگهان چشمش به جسد سوخته زني افتاد و 

ماجرا را به پليس خبر داد.

شروع تحقيقات
پــس از تمــاس راننــده پرايــد، مأموران 
كالنتــري126 تهرانپــارس در محل حادثه 
حاضر شدند و با ديدن جسد سوخته زن جوان، 
با كشــيك جنايي تماس گرفتند. به دستور 
بازپــرس مصطفي واحدي، كشــيك جنايي 
پايتخت، تحقيقات كارآگاهــان جنايي براي 
كشــف راز اين جنايت آغاز شد. بررسي هاي 
اوليه از اين حكايت داشــت كه جسد متعلق 
به زني اســت حدودا 30 تا 35ساله. به گفته 
كارشــناس پزشــكي قانوني از زمان مرگ او 
48ساعت مي گذشــت اما چون سوخته بود 
علت مرگ وي قابل تشــخيص نبــود. با اين 
حال مأموران در 2متري جســد 4فشنگ و 
قسمتي از يك كلت شكسته را كشف كردند كه 
قاضي جنايي دستور داد فشنگ ها و اسلحه به 
آزمايشگاه فيزيك جنايي منتقل و بررسي شود 
كه آيا گلوله اي از آن شليك شده يا نه. از سوي 
ديگر مشخص شد كه 2گردنبند و يك انگشتر 
طالي زن جوان نيز روي گردن و دستش است 
و سرقت نشده. اين يعني انگيزه جنايت، سرقت 

نبوده است. 
در ادامه با انجام تحقيقــات ميداني در محل، 
جسد ســوخته زن جوان به پزشــكي قانوني 
منتقل شد تا علت اصلي مرگ مشخص شود. 
همچنين تيمي از مأمــوران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران جست و جوي خود را براي يافتن 
ردي از عامل يا عامالن اين جنايت و شناسايي 

هويت مقتول آغاز كردند.

مردي كه 11سال قبل همسرش را به 
قتل رسانده و به قصاص محكوم شده داخلي

بود، چند روز پيش پاي چوبه دار رفت 
اما در واپسين لحظات موفق شد از اولياي دم رضايت 

بگيرد و به زندگي برگردد.
به گزارش همشهري، شــامگاه 11دي ماه سال88 
گزارش قتل زني جوان به پليس آگاهي شهرستان 
نظرآباد كرج اعالم شد و مأموران براي بررسي موضوع 
راهي محل حادثه كه خانه اي قديمي بود، شــدند. 
مأموران به محض حضور در خانه با جسد زني حدودا 
32ســاله در حمام خانه مواجه شدند كه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســيده بود. فردي كه گزارش 
اين حادثه را به پليس اعالم كرده بود خواهر همسر 

مقتول بود.
 اين زن گفت: من ســاكن شهرستان هستم كه روز 
حادثه قرار بود به خانه برادرم بروم تا ســري به او و 
همسرش بزنم. وقتي رســيدم برادرم كه در حياط 
خانه نشسته بود در را به رويم باز كرد. خيلي آشفته 
و پريشان بود. وقتي پرسيدم ماجرا از چه قرار است 
گفت همسرش را به قتل رســانده و به شدت نادم و 

پشيمان است.

جنايت به خاطر دختر
همســر مقتول كه در صحنه جنايت حضور داشت 
دســتگير شــد و در بازجويي هاي اوليــه به قتل 

همسرش اقرار كرد.
او گفت: مينا همسر ســوم من بود. روز حادثه براي 
ديدن دخترم كه از همسر دومم بود رفته بودم و شب 
حدود ساعت7 يا 8  به خانه برگشتم. همسرم خيلي 
ناراحت و بداخالقي مي كرد. شروع كرد به سين جيم 
كردن من كه تا حاال كجا بودي. وقتي گفتم به ديدن 
دخترم رفته بودم، ناگهان داد و فرياد راه انداخت و 
گفت اگر بعد از اين مي خواهي دخترت را ببيني بايد 
مرا طالق بدهي. از اين حرف او خيلي عصباني شدم، 
مينا همســرم بود اما نبايد اينطور برخورد مي كرد 
چون من نمي توانستم دخترم را نبينم و او هم نبايد 
مرا از ديدن او محروم مي كرد. شب حادثه مينا گفت 
بايد يا او را انتخاب كنم يا دخترم را. همين شد كه 
دعوا و درگيري ميان ما باال گرفت. با اين حال سعي 
كــردم او را آرام كنم اما فايده اي نداشــت. حتي با 
مشــت محكم به پهلوي من زد. از دستش خيلي 
عصباني شده بودم. مينا بعد از اينكه بحثمان تمام 
شد به حمام رفت اما همچنان به داد و فرياد ادامه 

مي داد كه ديگر كنترلم را از دست دادم. چاقويي از 
آشپزخانه برداشتم و به جان او افتادم. به خودم كه 
آمدم ديدم مينا را كشــته ام و درحالي كه به شدت 
پشيمان و ناراحت بودم به حياط رفتم. دقايقي بعد 
زنگ خانه به صدا درآمد و خواهــرم كه قرار بود به 

بخشش قاتل پاي چوبه دار

پاسخ مسئوالن

اين مرد 11سال پيش همسر سومش را به قتل رسانده بود

نوه معتاد كه به خانه پدربزرگش رفته  و در درگيري دست به جنايت زده بود، روي تخت 
بيمارستان جانش را از دست داد.

 به گزارش همشهري، اين مرد متهم بود كه عصر پنجشنبه 22خرداد، وارد خانه پدربزرگش 
شده و در درگيري با آنها مادربزرگ ناتني اش را به قتل رسانده و پدربزرگش را نيز به شدت 
مجروح كرده است. آن روز ساكنان ساختماني مسكوني در جنوب تهران صداي فرياد از 
خانه زوجي شــنيدند و وقتي به مقابل آپارتمان آنها رفتند، پســري جوان در را باز كرد و 
درحالي كه سراسيمه بود، همسايه ها را كنار زد و فرار كرد. همسايه ها پس از فرار پسرجوان، 
وارد آپارتمان زوج ميانسال شدند و با ديدن پيكر نيمه جان زن و مرد با اورژانس و پليس 
تماس گرفتند. در اين حادثه زن ميانسال بر اثر ضربات متعددي كه به سرش وارد شده و 
صدماتي كه به واسطه كوبيده شدن او به ديوار به وجود آمده بود، به قتل رسيد، اما مرد زنده 
ماند كه به بيمارستان منتقل شد. از سوي ديگر، مشخص شد كه طالهاي زن ميانسال نيز 
سرقت شده است. در ادامه تحقيق از همسايه ها، همچنين پرس و جو از مرد ميانسال كه 
زنده مانده بود و بررسي تصاوير دوربين مداربسته اطراف محل حادثه مشخص شد كه نوه 
23ساله اين خانواده، عامل اين جنايت است. بنابراين وي تحت تعقيب قرار گرفت و يك 

ساعت بعد دستگير شد.

مرگ متهم به قتل
 تحقيقات حكايت از اين داشت كه نوه معتاد ظاهرا براي سرقت طالهاي مادربزرگ ناتني اش 
به خانه آنها رفته و جنايت آفريده بود. متهم اعتياد شديدي به مواد  مخدر داشت و به همين 
دليل از خانواده اش جدا شده و مدتي كارتن خواب بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد كه 
متهم در درگيري، پدربزرگش و همسر او را به شدت كتك زده و پس از آنكه آنها از هوش 
رفتند طالهاي مادربزرگ ناتني اش و وسايل با ارزش خانه را سرقت كرده و متواري شده 
بود. در اين شرايط متهم كه از لحاظ روحي شرايط خوبي نداشت، با دستور قاضي ساسان 
غالمي، بازپرس شعبه سوم دادسراي جنايي تهران براي درمان به بيمارستان انتقال يافت.

درحالي كه پســر جوان تحت مداوا قرار گرفته بود، ناگهان حالش وخيم تر شد و شامگاه 
پنجشنبه 29خرداد ماه به كام مرگ رفت. اگرچه دليل مرگ نوه قاتل مصرف بيش از حد 
مواد  مخدر اعالم شده، اما قاضي جنايي دستور انتقال جسد وي به پزشكي قانوني را صادر 
كرد تا علت اصلي مرگ مشخص شود. با مرگ متهم به قتل، پرونده جنايت نيز مختومه شد.

مردم شــهر دروري در جنوب غربي روماني در شــوك جنايتي 
هستند كه چند روز پيش يك قاتل سريالي در اين شهر رقم زد. 
آنچه باعث بهت ساكنان اين شهر شــده اين است كه اين قاتل 
سريالي به تازگي و اشتباهي از زندان آزاد شده بود و مدتي پس از 

آزادي دست به اين جنايت زد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي روماني، چند روز پيش 
به دنبال آتش سوزي در خانه اي در شهر دروري در جنوب غرب 
روماني، آتش نشانان راهي آنجا شدند. آنها پس از اطفاي حريق، 
متوجه دختري 17ساله شدند كه به شدت دچار سوختگي شده 
بود و او را به بيمارستان منتقل كردند. در زمان آتش سوزي، عالوه 
بر اين دختر، برادر كوچك او و مادربزرگ وي نيز در خانه بودند 
كه برادر كوچك تر موفق شــده بود مادربزرگــش را نجات دهد 
اما خودش نيز دچار مصدوميت شــده بود. دختر 17ساله كه در 
جريان اين آتش سوزي دچار سوختگي 90درصدي شده بود در 
بيمارستان تحت مراقبت هاي ويژه قرار گرفت و آتش نشانان پس 
از بررسي هاي كارشناسي اعالم كردند كه آتش سوزي عمدي بوده 
و مردي پس از ورود به اين خانه، مقدار زيادي بنزين روي دختر 

17ساله پاشيده و سپس او را به آتش  كشيده است.
با مشخص شــدن اين موضوع، مأموران پليس براي شناسايي 
فرد آتش افروز وارد عمل شدند و در بررسي هاي اوليه دريافتند 
كه دختر 17ساله مدتي قبل توسط مردي 45ساله هدف تجاوز 
قرار گرفته و پس از آن عليه اين مرد شكايتي مطرح كرده بود كه 
تحت رسيدگي بود. بنابراين احتمال داشت كه عامل آتش سوزي 

همان مرد 45ساله باشد كه براي انتقام جويي، دختر نوجوان را به 
آتش كشيده است. در اين شرايط دستور بازداشت اين مرد صادر 
شد و مأموران در ادامه بررسي ها متوجه شدند كه او مدتي قبل از 
طريق شبكه هاي اجتماعي با دختر نوجوان آشنا شده و با او ارتباط 
برقرار كرده بود. با سرنخ هايي كه از اين مظنون به دست آمده بود، 
مأموران پليس موفق شدند محل زندگي وي را شناسايي و او را 
دستگير كنند اما پس از دستگيري وي بود كه راز مهمي فاش شد. 
مأموران متوجه شدند كه متهم دستگير شده قاتلي سريالي است 
كه در سال1994 به جرم قتل 5مرد در روماني دستگير شده و در 
دادگاه به تحمل 25سال حبس محكوم شده بود. او در زندان در 
حال تحمل دوران محكوميتش بود تا اينكه مدتي قبل سيستم 
قضايي روماني دستورالعملي را صادر كرد كه براساس آن 20هزار 
زنداني در زندان هاي كشور كه جرايم كوچكي رقم زده و در زندان 
به سر مي بردند، مي توانستند از زندان آزاد شوند. اين دستورالعمل 
با هدف خلوت شــدن زندان هاي روماني اجرا شده بود اما هنوز 
معلوم نبود كه چطور نام قاتل سريالي نيز در فهرست زندانياني 

قرار گرفته  كه  توانستند از زندان آزاد شوند.
انتشار اين خبر در رسانه ها، باعث بهت مردم روماني و هراس آنها 
از آزادي 20هزار زنداني در اين كشور شد. هر چند مسئوالن زندان 
مدعي شده اند كه نام اين مرد اشتباهي در فهرست زندانيان آزاد 
شده قرار گرفته است اما به دستور دادستاني، رئيس و معاون زندان 
مورد نظر اخراج شدند و تحقيقات براي مشخص شدن علت آزادي 

قاتل سريالي از زندان ادامه دارد.

برق  دزدي ها، شبانه روز رصد مي شود
روابط عمومي شــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به دنبال چاپ 
پيام مردمي با عنوان »جلوي برق دزدي فروشندگان سيار را بگيرند« 
در ستون با مردم روز 19خرداد  ماه پاسخ داده است: »ضمن قدرداني 
از انعكاس درخواست هاي مشتركان اين شركت به اطالع مي رساند 
مناطق 22گانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به صورت شبانه 
روزي اقدام به رصد و نظارت محدوده عملياتي خود با هدف جلوگيري 
از اســتفاده غيرمجاز از انرژي برق مي كنند و در اين راستا تعامالت 
مؤثري با مراجع انتظامي نيز وجود دارد. با توجه به گستردگي و تعدد 
معابر شهري، شهروندان تهراني مي توانند درصورت مشاهده چنين 
مواردي در تمام ســاعات شــبانه روز مراتب را به تلفن هاي 121 يا 

85121 اطالع دهند.«

پندهاي زلزله منجيل و رودبار 
زمين لرزه رودبار و منجيــل كه اكنون 3 دهه از  ادامه از 

وقوع آن مي گذرد درس ها و پندهاي بســياري صفحه اول
براي ما داشــت، مهم ترين پنــد و درس اين زمين لــرزه آن بود كه 
ساخت وساز مقاوم ركن اول تاب آوري در برابر اين پديده طبيعي است 
چرا كه تقربياً تمامي ســاختمان هاي خشت و گلي و ساختمان هاي 
بنا ســاز تخريب شــده بودند؛ از همين رو اولويت بايد نوســازي و 

ساخت وساز مقاوم باشد. 
بــراي تحقق اين هدف از يك ســو بايــد آيين نامه هايــي در حوزه 
ساخت وساز مناســب تهيه، تدوين و مرتب به روز شــود، نظارت بر 
اجرا و ساخت وساز بايد واقعي شــود تا تضمين كننده كيفيت باشد و 
از سوي ديگر بايد شــهروندان با پيش بيني مزايا و امتيازاتي ترغيب 
و تشويق به نوسازي شوند؛ حتي اگر الزم باشــد بايد بانك نوسازي 
تأســيس و به صورت متمركز و با حمايت دولت صرفــاً در اين حوزه 
فعال شــود. موانع قانوني تخريب بافت فرسوده و تجميع پالك هاي 
ريزدانه برطرف شود و نوسازي و مقام سازي  در ابعاد وسيع در دستور 
كار شهرداري ها و نهادهاي متولي ساخت وساز قرار گيرد. زمينه هاي 
جذب سرمايه گذاري خارجي در قالب ساخت و سازه هاي گسترده و 
پروژه هاي بزرگ فراهم شود. انبوه ســازان داخلي به ساخت وساز در 
بافت هاي فرسوده ترغيب شوند. نظارت بر كيفيت و ساخت وسازها با 
تعيين چك ليست هايي مشخص و درجهت كيفيت و گواهي مربوطه 

به شهرداري ها سپرده شود.
همچنين بايد مقاوم سازي  زيرساخت ها مورد توجه قرار گيرد. زمينه 
همكاري هاي بين المللي و دريافت وام هاي خارجي نيز فراهم شود. 
پيش از اين اقدامات اگر تمركز صرفاً بر تقويت آمادگي، پاسخگويي و 
حتي آموزش عمومي باشد نتايج چنداني كسب نخواهد شد چه آنكه 
تا زماني كه از حجم وسيع آسيب پذيري با تمهيدات كاهش مخاطره 
و پيشگيري كاسته نشــود، نمي توان به ارائه طرح هاي پاسخگويي و 
مقابله دل خوش كرد. وقتي ابعاد تخريب و آسيب باال باشد، هيچ توان 
و سازوكاري چه در ابعاد تشكل هاي مردمي و چه در ابعاد تشكل ها و 
نهادهاي دولتي و چه تشكل هاي جهاني قادر به پاسخگويي سريع و 
مناسب نخواهند بود. علت باال بودن شماركشته شدگان و حجم وسيع 
خسارت زلزله رودبار و دشواري و تأخير در امدادرساني و نجات جان 
آسيب ديدگان و پيچيده بودن اسكان اضطراري و امداد و نجات تنها 
و تنها به دليل حجم باالي تخريب ناشــي از بافت فرسوده، قديمي و 

غيرمقاوم در برابر زلزله بود.
درس و پندي كه كمــاكان پيش روي ما قــرار دارد و تأكيد دارد كه 
همواره اولويت نخست بايد نوسازي و مقاوم سازي ساختمان ها باشد تا 
با اين اقدام پيشگيرانه، سطح قابل توجهي از خرابي هاي ناشي از زلزله 
كاهش يابد و بخش هاي مسئول در امداد و نجات و اسكان اضطراري 

قادر به پاسخگويي باشند.

شعبده خورشيد و  ماه در آسمان امروز 
بايد توجه داشــت كه زمــان شــروع و پايان  ادامه از 

خورشــيدگرفتگي امروز و همچنين حداكثر صفحه اول
پوشيدگي خورشيد در شهرهاي مختلف كشور متفاوت است.

چطور رصد كنيد؟
اگر به پديده هاي نجومي و شــعبده بازي ماه، خورشيد و زمين عالقه 
داريد براي رصد اين خورشيدگرفتگي بايد از تجهيزات مناسب استفاده 
كنيد. براي رصد كسوف به عينك مخصوص رصد خورشيدگرفتگي 
نياز داريد اما درصورتي كه عينك خورشيدگرفتگي نداريد مي توانيد از 

فيلتر جوشكاري شماره14 استفاده كنيد.

محمدعلي نجفي، كه به اتهام قتل همسر 
دومش به تحمل حبس محكوم شده است، 
در پرونده ديگري با شكايت پسر محمدباقر 
قاليباف به اتهام افترا به تحمل 4 ماه حبس 

محكوم شد.
به گزارش همشــهري، بيشتر از يك سال 
از قتل ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي 
نجفي به دست او مي گذرد و او اين روزها در 
زندان اوين چشم انتظار اعتراض وكاليش 
به رأي دادگاه اســت. در آخريــن دور از 
محاكمه نجفي كه 14ارديبهشــت ماه در 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
به رياست قاضي مجيد متين راسخ برگزار 
شد، درحالي كه او پيش از اين توانسته بود 
با جلب رضايت اولياي دم از قصاص نجات 
پيدا كند، به لحــاظ جنبه عمومي جرم به 
تحمل 6ســال و نيم حبس محكوم شد. 
هرچند اين حكم قطعي نيســت و پرونده 
با اعتراض وكيل مدافع نجفي براي بررسي 
به شعبه 41 ديوان عالي كشور به رياست 
قاضي رازيني فرستاده شــده است، اما او 
اين روزها در زندان اويــن در انتظار حكم 

دادگاه است.
در همين حــال نجفي چنــد روز پس از 

محاكمه در دادگاه كيفري اين بار به مجتمع 
قضايي كاركنان دولت منتقل شد تا در برابر 
شكايت الياس، پسر محمدباقر قاليباف از 

خود دفاع كند.
اين پرونــده به زماني كه نجفي شــهردار 
تهران بــود باز مي گــردد. زمانــي كه او 
گزارش هايي از برخي تخلفات از ســوي 
مديران سابق شــهرداري و يك مؤسسه 
منتشر كرد و چند پرونده در دستگاه قضايي 
تشكيل شــد. پرونده هايي كه نه تنها هيچ 
وقت به روشــني سرنوشت شان مشخص 
نشــد، بلكه با شــكايت اليــاس قاليباف 
پرونده اي عليه نجفي تشــكيل شــد تا او 
عالوه بر پرونده قتلي كه مرتكب شده بود با 
پرونده ديگري نيز دست و پنجه نرم كند. 
در جلســه اي كه در شعبه 1059مجتمع 
قضايي كاركنان دولت برگزار شــد نجفي 
و وكيل مدافعش دفاعيات شــان را مطرح 
كردند و نجفي از اتهام نشر اكاذيب و گزارش 
خالف واقع تبرئه شد اما قاضي او را به دليل 

افترا مجرم شناخت و محكوم كرد.
حميدرضــا گــودرزي، وكيــل مدافــع 
محمدعلي نجفي درباره حكم صادرشده 
درخصوص موكلش گفت: موكلم در پرونده 

شكايت الياس قاليباف از او به اتهام افترا به 
4 ماه حبس تعزيري محكوم شــده است. 
وي ادامه داد: شعبه 1059 دادگاه كاركنان 
دولت موكلم را به اتهام افترا به 4 ماه حبس 
تعزيري محكوم كرده و درباره اتهامات ديگر 
موكلم يعني نشر اكاذيب و گزارش خالف 

واقع حكم برائت صادر كرده است.
وي در ادامه گفت: طبق ماده 697 قانون 
مجازات اسالمي »هركس به وسيله اوراق 
چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و 
جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر 
به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها 
را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم 
محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد 
را ثابت كند، جز در مواردي كه موجب حد 
است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 
ضربه شــالق يا يكي از آنها حســب مورد 
محكوم خواهد شد.« اين در حالي است كه 
در پرونده اصلي گزارش شهرداري خطاب 
به دادستاني ارســال و مراتب به شعبه 15 
دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است 
و هنوز تصميمي در مورد آن اتخاذ نشده 
است؛ از اين رو جرم افترا هنوز تحقق نيافته 

كه بتوان متهم را محكوم كرد.

وكيل مدافع نجفي ادامه داد: موضوع ديگر 
اين اســت كه اين گزارش را شــهرداري 
منطقه 2 خطاب به نجفي به عنوان شهردار 
تهران ارسال كرده و ايشان طبق قانون آن 
را خطاب به دادســتان تهران ارسال كرده 
است. آقاي نجفي انجام وظيفه كرده است 
اما به خاطر آن مجرم شناخته شده است. 
نبايد مســئوالن اجرايي احســاس كنند 
به خاطر انجام وظيفه شان تحت محاكمه 
قرار خواهند گرفت زيرا اين رويه راه را براي 
مبارزه عليه جرايم و فســاد اداري مسدود 

خواهد كرد.
وي در ادامه گفت: طبق مــاده 72 قانون 

آيين دادرســي كيفري، هرگاه مقامات و 
اشــخاص رســمي از وقوع يكي از جرايم 
غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع 
شوند، مكلف هســتند موضوع را فوري به 
دادســتان اطالع دهند. از اين رو است كه 
آقاي نجفي انجام وظيفه كرده اســت. از 
طرفي حكم صادر شده در تضاد با قوانين 
موضوعه كشور است. در اين پرونده براي 
شهرداري منطقه 2 حكم برائت صادر شده 
است. اگر شهردار منطقه 2 اقدامش صحيح 
بوده پس نجفي هم اقدام درستي انجام داده 
و بايد تبرئه شود به همين دليل در روزهاي 

آينده به اين حكم اعتراض مي كنيم.

محكوميت نجفي با شكايت پسر قاليباف

مرگ عامل جنايت در خانه پدربزرگ آزادي اشتباهي قاتل سريالي از زندان

خانه ام بيايد رســيد و در جريان قتلي كه مرتكب 
شده بودم قرار گرفت.

فرياد بخشش
متهم به قتل پس از بازســازي صحنه جنايت روانه 
زندان شد و مدتي بعد در شعبه113 دادگاه كيفري 
پاي ميز محاكمه رفت. او اعترافات قبلي خود را تكرار 
كرد و خواستار بخشش شد. اما اولياي دم درخواست 
قصاص كردند و قضات پس از پايان محاكمه، متهم 
را به قصاص محكوم كردند. حكم صادرشده به تأييد 
قضات ديوان عالی كشور رســيد و اولياي دم حتي 
تفاضل ديــه را پرداخت كردند و اصرار داشــتند تا 
هرچه زودتر متهم به قتل قصاص شود. با وجود اين 
چندين بار جلسه صلح و ســازش در دادسراي امور 
جنايي تهران براي رضايت از اولياي دم تشكيل شد 
و تيم صلح هربار موفق شد از اولياي دم مهلت بگيرد 

و حكم قصاص اجرا نشود.
آخرين بار اما هفته گذشته بود كه مرد همسركش با 
اصرار اولياي دم و 11سال پس از جنايت در محوطه 
زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت. بار ديگر تيم 
صلح و سازش دادسراي جنايي تهران به سرپرستي 
محمد شهرياري رايزني هاي خود را آغاز كرد. طناب 
دار به گردن قاتل افتاده بود و تالش ها همچنان در 
واپسين لحظات ادامه داشت تا اينكه دل اولياي دم 
به رحم آمد و فرياد زدند كه قاتل را مي بخشــند. با 
رضايت خانواده مقتول، مرد همسركش از مجازات 

مرگ نجات پيدا كرد و به زندگي بازگشت.
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اجتماعي

»كتابخانه هــاي عمومي سراســر كشــور، بــا رعايت 
پروتكل هــاي بهداشــتي، از امروز باز مي شــوند. براي 
حفظ فاصلــه اجتماعــي ظرفيت ســالن هاي مطالعه 
۵0درصد كاهش يافته اســت. حائل هاي پالستيكي و 
مواد ضدعفوني كننده براي همه كتابخانه ها تأمين شده. 
كتاب ها از زماني كه بازمي گردند يك هفته در قفسه ها 
مي ماند تا امكان انتقال ويروس از طريق كتاب ها از بين 
برود و بعد امانت داده مي شوند. تا اطالع ثانوي كتابخانه ها 
قفســه باز نخواهد بود و براي رعايت اصول بهداشــتي، 
فقط كتابــداران امكان مراجعه بــه درون كتابخانه ها را 
خواهند داشــت.« محمدهادي ناصــري، مدير روابط 
عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشــور، ضمن تأكيد 
بر اصول بهداشتي و رعايت فاصله اجتماعي از بازگشايي 
كتابخانه هاي عمومي سراسر كشور خبر مي دهد تا يكي 
از آخرين مكان هاي عمومي فرهنگي نيز پس از تعطيلي 

سه  چهار ماهه باز شود.

پاسخمنفيبهاستعالمهايمكرر
زنگ خطر كرونــا كه به صــدا درآمــد، كتابخانه هاي 
عمومي از نخســتين مكان هايي بودند كه مثل بسياري 
از مكان هاي عمومي ديگر تعطيل شــدند. اسفند رفت 
و فروردين رسيد و كم كم بسياري از نهادها و مؤسسات 
و شــركت هاي دولتي و خصوصي و بعد كتابفروشي ها و 
كافه ها و رستوران ها، به شــرط حفظ اصول بهداشتي و 
رعايت فاصله اجتماعي، در چند مرحله به مرور باز شدند. 
اما دستور تعطيلي كتابخانه هاي عمومي همچنان به قوت 
خود برقرار بود، درست مثل سينماها. انگار كه تعطيلي 
كتابخانه هاي عمومي و سينماها وجهي نمادين داشته 
باشد و آخرين سنگر بازگشايي باشــد. »كتابخانه ها از 
2جهت خطرآفرين بودند. يكي تجمع اعضا در سالن هاي 
مطالعه كه سبب به هم خوردن فاصله اجتماعي مي شد و 
ديگري انتقال ويروس از طريق خود كتاب ها. براي همين، 
به دستور وزارت ارشاد و ســتاد ملي كرونا، كتابخانه ها 
بدون معطلي تعطيل شدند و تعطيلي كتابخانه ها چندبار 
تمديد شد. در ماه هايي كه گذشت و كم كم شرايط قدري 
عادي تر شد، چندبار از ستاد ملي كرونا براي بازگشايي 
كتابخانه ها استعالم كرديم، اما همواره پاسخ منفي بود.« 
حاال ستاد ملي كرونا و وزارت ارشــاد دستور بازگشايي 
كتابخانه هاي عمومــي را پس از 3مــاه تعطيلي صادر 

كرده  است.

تعطيلي؛فرصتيبرايحلمشكالتسختافزاري؟
تعطيلي كتابخانه هاي عمومي شايد مي توانست فرصتي 
باشد براي بازســازي و حل مشكالت ســخت افزاري و 
نرم افزاري و كارهايي كه در شرايط عادي نمي توان انجام 
داد. »در ماه هايي كه كاماًل تعطيل بوديم و بحث قرنطينه 
جدي بود، كارمندان نهاد و كتابداران در ســر كار حاضر 
نبودند تا بتوان براي انجام كارهاي سخت افزاري تصميم 
گرفت. از 27 ارديبهشــت كه كتابداران در كتابخانه ها 
حاضر شدند، تالش بر اين بود كه نقص هايي كه در اين 
ايام قابل جبران اســت، برطرف شــود. امكان بازسازي 

گسترده وجود نداشت. يعني شرايط كشور هم به گونه اي 
بود كه چنين بودجه اي وجود نداشــت و بــراي انجام 
چنين كارهايي بايد از پيش برنامه ريزي و تأمين اعتبار 
كرد. در يك ماه اخير بيشــتر رف خواني)فرآيند كنترل 
منابع كتابخانه اعم از مجموعه ســازي، به روزرســاني، 
هماهنگ ســازي و مرتب ســازي كتاب ها( و ضدعفوني 
كــردن محيط كتابخانه ها انجام شــد تا امكان شــيوع 

ويروس از طريق كتاب ها به حداقل برسد«.

زيرساختهايديجيتالشدنهنوزوجودندارد
در روزهاي نخست قرنطينه، بسياري از نهادهاي عمومي 
حوزه كتاب، كتاب هاي ديجيتال خود را به صورت رايگان 
در اختيار گذاشتند تا دوستداران كتاب كتاب هايي براي 
مطالعه در اختيار داشته باشــند. كتابخانه ملي 23 هزار 
كتاب كودك و نوجوان و نسخه هاي الكترونيك كتاب ها 
و سندهاي بســياري را به صورت رايگان در سايت خود 
قرار داد. كانون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان نيز 
بسياري از كتاب ها را رايگان در اختيار گذاشت. شماري 
از كتاب ها هســتند كه فقــط در كتابخانه هاي عمومي 
مي توان از آنها سراغ گرفت و سال هاست كه در بازار كتاب 
وجود ندارند. آيا نهاد كتابخانه ها نيز كتاب هاي ناياب را به 
شكل ديجيتال درآورده و در اختيار خوانندگان و اعضاي 
كتابخانه هاي عمومــي قرار داده اســت؟ محمدهادي 
ناصري مي گويــد: »فرايند ديجيتال كــردن كتاب ها 
نيازمند بسترهاي ويژه اي اســت. در عين حال مشكل 
حقوق مؤلف نيز وجود دارد و نهــاد امكان چنين كاري 
را هم اكنون ندارد. امــا ديجيتال كــردن منابع يكي از 
برنامه هاي درازمدت نهاد اســت كه بايد پس از درنظر 
گرفتــن مالحظه هاي حقوقي و ايجاد زيرســاخت هاي 

نرم افزاري انجام شود.
نهاد كتابخانه ها در ماه هاي اخير بــا يكي از پلتفرم هاي 
آنالين كتــاب )طاقچــه( رايزني كرد تــا اعضاي فعال 
كتابخانه هاي عمومي امكان داشته باشند از ظرفيت هاي 
اين پلتفرم براي مطالعه و خريد كتاب اســتفاده كنند. 
يعني اعضا هم مي توانســتند كتاب را به صورت آنالين 
امانــت بگيرنــد و هم كتاب هــا را درصــورت تمايل با 
تخفيف خريداري كنند. اين اتفاق با اســتقبال اعضاي 
كتابخانه هاي عمومي مواجه شــد و بسياري در ماه هاي 

اخير از سامانه طاقچه استفاده كرده اند«.

شبكههاياجتماعيمحدودبهكتابداران
در روزهاي قرنطينه بســياري از ناشــران و كتابخوانان 
و فعــاالن و مروجان كتــاب در شــبكه هاي اجتماعي 
گسترده تر از گذشــته مشغول فعاليت شــدند و توليد 
محتواي كتاب در شــبكه هاي اجتماعي رونق بســيار 
گرفت. نهاد كتابخانه ها در اين مــدت براي كتابخوانان 
چه برنامه هايي تــدارك ديده بود؟ » برگــزاري برنامه 
»كتابداري تعطيل نيست« براي كتابداران سراسر كشور، 
نشســت هاي نقد و معرفي كتاب، برگزاري برنامه هاي 
آنالين در شبكه هاي اجتماعي مثل اينستاگرام و آپارات 
و سايت نهاد كتابخانه ها، برگزاري جشنواره »هر كتابدار، 
يك كتابخوان« و »جشــنواره مرورنويســي« ازجمله 
برنامه هايي بــود كه در اين ايام برگزار شــد. 630 اثر به 
جشــنواره »هر كتابدار، يك كتابخوان« و 1300 اثر به 
»جشنواره مرورنويسي« رسيده اند. 2۵ كارگاه آنالين در 
سامانه آموزش آنالين نهاد برگزار شد كه 1300 نفر در 

دوره ها شركت كردند.«
مشكل بســياري از برنامه هاي آموزشي و ترويجي نهاد 
كتابخانه ها اين است كه بسياري از آنها عمومي نمي شوند 
و به كتابداران و شــماري از اعضاي فعــال كتابخانه ها 
محدود مي شوند. وقتي شمار برنامه ها و شركت كنندگان 
را با تعداد كتابخانه هاي زيرنظــر نهاد كه بيش از 3هزار 
كتابخانه است، مقايســه مي كنيم، به عدد چشمگيري 
نمي رســيم. وقتي به برنامه هاي عمومي كه ذكرشــان 
گذشــت نگاه مي كنيــم، مي بينيم كه بســياري از اين 
برنامه ها آن قدر كه بايد عمومــي نبوده اند و صرفاً عنوان 
عمومي را يدك كشيده اند و كمتر توانسته اند موجي در 
شبكه هاي اجتماعي ايجاد كنند و عموم كتابخوانان را به 
كتابخانه هاي عمومي بكشــانند. بسياري از كتاب هايي 
كه در ســال هاي اخير براي برنامه هــاي عمومي نهاد 
كتابخانه ها انتخاب شده، قابليت جذب عموم كتابخوانان 
را نداشته است. برنامه ها نيز خيلي وقت ها مناسبتي بوده 

و در چارچوب مناسبت هاي رسمي محدود مانده است.

جريمههايديركردبخشيدهميشوند
مدير روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي به جز خبر 
بازگشايي كتابخانه ها، خبرهاي خوش ديگري نيز براي 
اعضاي كتابخانه هاي عمومــي دارد. »بازه زماني امانت 
كتاب به يك ماه افزايش يافتــه، عضويت اعضايي كه در 
اين ايام به پايان رسيده، به شــكل خودكار تمديد شده 
است. جريمه هاي ديركرد كتاب ها محاسبه نخواهد شد. 
چنان كه گذشت ظرفيت ســالن هاي مطالعه ۵0 درصد 
كاهش پيدا كرده است. اگر كتابخانه هاي عمومي شلوغ 
باشند و پاسخگوي مراجعان نباشند، كتابداران از نظام 
نوبت دهي اســتفاده مي كنند. ضمناً فعاًل امكان حضور 
كودكان در كتابخانه ها فراهم نيست و والدين بايد براي 
امانت گرفتن كتاب ها مراجعه كننــد. بخش هاي ويژه 
روشــندالن )كتاب هاي بريل( و كتاب هاي صوتي براي 

كم شنوايان و ناشنوايان نيز فعاًل فعال نيستند.«

استانهايوضعيتقرمزتابعدستورعموميباشند
كتابخانه هاي عمومي در شرايطي بازگشايي مي شوند كه 
بعضي استان ها در هفته هاي گذشته دوباره به وضعيت 
قرمز برگشته اند و خطر شيوع كرونا در آنجا بسيار جدي 
است. تكليف كتابخانه هاي شهرهايي كه وضعيت قرمز 
دارند، چه خواهد شــد؟ ناصري مي گويــد: »اميدواريم 
همه كتابخانه ها فعاليت خود را آغاز كنند. در استان ها و 
شهرهايي كه وضعيت قرمز است، پيرو تصميم ستاد ملي 
كرونا و ستادهاي استاني هستيم و كتابخانه ها تا رسيدن 
به شرايط عادي بايد از دستورهاي عمومي پيروي كنند«.

كميمحدودتر،شايدكميزودتر
شايد اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نهاد كتابخانه ها 
قدري دقيق تر و ســهل گيرانه تر وضعيت كتابخانه هاي 
عمومي را بررسي مي كردند، پيش تر نيز امكان بازگشايي 
بسياري از آنها، به شكل محدود، در شهرستان ها وجود 
داشت. در بسياري از شهرها كتابخانه هاي عمومي تنها 
امكاني است كه در اختيار دوستداران كتاب قرار دارد و 
تعطيلي چندماهه كتابخانه ها بسياري از كتابخوانان را 
از دسترســي به كتاب ها محروم كرده. به هر حال، پايان 
بيش از 3ماه تعطيلي و بازگشايي كتابخانه هاي عمومي 

را بايد به فال نيك گرفت.

كتابخانه هاي عمومي از امروز بازگشايي شدند

مدير روابط عمومي نهاد كتابخانه ها از ضوابط جديد بازگشايي كتابخانه ها مي گويد
پايان 3ماه تعطيلي

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

سينه ورلد، دومين كمپاني بزرگ و مالك سالن هاي سينما 
در دنيا اعالم كرده اســت كه از اواخر  ماه ژوئن و اوايل  ماه گزارش

ژوئيه 2020)تيرماه 1999( تمام سالن هاي سينماي خود 
را در آمريكا، بريتانيا و اروپا با دريافت مجوزهــاي دولتي و در چارچوب 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي پســاكرونا بازگشايي خواهد كرد. از سويي 
ديگر كمپاني بريتانيايي ووئه، مالك ســالن هاي سينما در اروپا نيز اعالم 
كرده است كه در روز 4ژوئيه)14تير( آماده بازگشايي سالن هاي سينماي 

خود است.
به گزارش ورايتي، پس از اعالم اين خبر كه فيلم  تنت)انگاشــته( ساخته 
كريستوفر نوالن و فيلم موالن قرار اســت به زودي منتشر شوند، اكنون 
تعيين تاريخي براي اكران و نمايش اين فيلم ها نيز امكان پذير شده است. 
بنا بر آخرين اخبار انتشار يافته در سايت ورايتي، فيلم تنت در 31ژوئيه 
در فرمت هاي مكــس، 3۵ميلي متري و 70ميلي متري توســط كمپاني 
برادران وارنر اكران خواهد شد. بنابر آخرين اخبار كمپاني ووئه 80درصد 
از سالن هاي ســينماي خود را  در اروپا تا 4ژوئيه بازگشايي خواهد كرد. 
سينه ورلد و پيكچر هوس ديگر كمپاني هاي بزرگ سالن هاي سينما نيز 
اعالم كرده اند كه از تاريخ 10ژوئيه)20تير( سالن هاي سينماي خود را در 

آمريكا و اروپا بازگشايي خواهند كرد.
البته كمپاني ووئه تا كنون 41ســينماي خود را در كشورهاي دانمارك و 
هلند بازگشايي كرده است. اين كمپاني در آلمان نيز نيمي از سالن هاي 

سينماي خود را باز كرده است.
پيش تر در ماه مه 2020اعالم شــده بود كه در انگليس سينماها آخرين 

واحدهاي اقتصادي خواهند بود كه بازگشايي خواهند شد. به نظر مي رسد 
تاريخي كه كمپاني هاي مالك سالن هاي ســينما اعالم كرده اند 2 هفته 
پيش از موعد مقرر بازگشايي سينماها باشد. از اين رو همچنان مشخص 
نيست دولت هاي اروپايي به موقع مجوز بازگشايي سالن ها را صادر كنند.

در پي شيوع كرونا و بسته شدن بسياري از سالن هاي سينما راه حل هاي 
جايگزيني براي ديدن فيلم ازجملــه به صورت آنالين و درايو اين )ديدن 
فيلم از درون خودرو در فضاي باز( پيش بيني شــده بود؛ راه حل هايي كه 
به طور موفقيت آميزي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي اجرا شد. به ويژه 
در آمريكا، ســينماهاي درايو اين بسيار مورد اســتقبال عالقه مندان به 
ســينما قرار گرفت. پيش تر اما حتي امكان برگــزاري آنالين تعدادي از 
فستيوال هاي سينمايي نيمه اول 2020مطرح شد كه البته اين پيشنهاد 
از سوي مسئوالن جشــنواره كن به عنوان مهم ترين جشنواره سينمايي 
سال رد شد و مسئوالن اين جشنواره تصميم گرفتند فيلم هاي خود را با 
برچسب كن 2020در جشنواره ونيز نمايش دهند. برخي از جشنواره هاي 

نيمه اول سال مانند جشنواره لوكارنو اما به صورت آنالين برگزار شد.
روند آغاز به كار توليد و ســاخت فيلم هاي ســينمايي بستگي به تامين 
موارد ايمني در زمينه بهداشــت كاركنان اين صنعــت دارد. درصورت 
تامين موارد بهداشــتي و حل كردن مشــكالت بيمه اي كاركنان سينما 
به احتمال زيــاد در ماه هاي آتي ســال 2020به ويژه ماه هــاي آغازين 
نيمه دوم اين سال، شاهد بازگشايي استوديوها در اروپا و آمريكا خواهيم 
بود. براســاس خوش بينانه ترين پيش بيني ها روند آغاز ساخت فيلم هاي 
جديد در عصر پساكرونا در استوديوهاي هاليوود زودتر از ماه هاي ژوئيه و 
آگوست 2020)مرداد و شهريور 1999( آغاز نخواهد شد. پيش بيني هاي 
واقع بينانه تر نيز حكايت از آن دارد كه ساخت فيلم هاي هاليوودي در دوره 

پساكرونا در   ماه سپتامبر )شهريور - مهر( كليد خواهد خورد.

در تاريخ مستندهاي تلويزيوني 
ايراني، مجموعه »روايت فتح« از گزارش

جايگاهي يكه برخوردار است كه 
در حكم سندي ارزشمند از دوران دفاع  مقدس 
به شمار مي رود و اثري غيرقابل كتمان بر ژانر 
مستند جنگ و دفاع  مقدس داشته است. اين 
مجموعــه همچــون منبع اليزالي اســت كه 
همچنــان مي تــوان از ابعاد مختلــف به آن 
نگريســت و در جزئياتش مداقــه كرد. همين 
ويژگي و ويژگي هاي منحصربه فرد ديگري كه 
مختص اين مجموعه اســت، مبناي ســاخت 
مجموعه مستند »روزگاري ما« به كارگرداني 
اميرحســين نــوروزي و تهيه كنندگي گروه 
مســتند روايت فتح قــرار گرفته اســت. اين 
مجموعه كه در روزهاي زوج از شبكه افق پخش 
مي شــود، تلفيق تصاوير آرشــيوي با فضاي 
استوديويي است و هر قسمت آن زماني بين ۵ 

تا 9دقيقه دارد.
اميرحســين نوروزي كه پيش تر مستندهايي 
همچون »خاطرات موتورســيكلت« و»پل« 
را ســاخته، درباره ايده اوليــه توليد مجموعه 
»روزگاري ما« مي گويد: »سال97 پروژه اسكن 
راش هاي 16 و 8ميلي متري موجود در آرشيو 
گروه مســتند روايت فتح براي دســتيابي به 
نســخه هاي ماندگارتر و با كيفيت تر آغاز شد 
كه اين فراينــد به علت تعلق خاطــري كه به 
راش هاي مستند جنگ دارم، جذابيت خاصي 

براي من داشت.
 از همان زمان دوســت داشــتم ذوق و شوق 
موجود در اين تصاوير را با تماشاگران قسمت 
كنم؛ بنابراين شروع به انتخاب قطعاتي كردم 
كه در آنها شــخصيت يا اتفــاق جذابي وجود 
داشــت. قصدم اين بود كه ايــن برش ها را به 
همراه توضيحي آماده نمايش كنيم و از بيننده 
بخواهيم اگر در اين تصاوير كسي را مي شناسد، 
به ما خبر بدهد تا با شناسايي افراد، گفت وگوي 

مفصلي با آنها براي فاز دوم اين مجموعه داشته 
باشيم. در نهايت، با اصالح صدا و تصوير راش ها 
و طراحي پالتو، 30قســمت در فاز اوليه پروژه 

»روزگاري ما« توليد شد.«
نوروزي اميدوار اســت به واســطه گســترش 
شــبكه هاي ارتباطي در روزگار كنوني امكان 
پيدا كردن افراد حاضر در اين تصاوير بيشتر از 
گذشته باشــد: »با توجه به پخش هاي مكرري 
كه بــراي اين مجموعه از شــبكه هاي مختلف 
تلويزيون درنظر گرفته شده و تعدد بسترهاي 

رســانه اي و شــبكه هاي اجتماعي، اميدواري 
زيادي براي گرفتــن بازخورد و ديده شــدن 
داريم. ازجمله در شب اولي كه قسمت هوانيروز 
پخش شــد، به فاصله يك ســاعت، تماسي از 
هوانيروز داشــتم كه براي همكاري به منظور 
پيدا كردن خلبانان حاضر در اين قســمت ابراز 

تمايل كردند.«
اما چــه انگيزه اي نــوروزي را ترغيب كرده كه 
سراغ آرشيو روايت فتح برود؟ او در جواب اين 
سؤال مي گويد: »به نظرم شخصيت هايي در اين 
تصاوير حضور دارند كه شناختنشــان جذاب 
است و من را به عنوان مخاطب برمي انگيزد كه 
بدانم اين افراد كيســتند؟ ميل به شناخت اين 
آدم ها انگيزه اي شد كه اين پروژه را توليد كنيم. 
شناخت اين آدم ها معادل شناخت قسمتي از 
تاريخ اين سرزمين اســت و با آگاهي از تاريخ 

است كه هويت امروزمان ساخته مي شود.
 يعني بدانيم كه زندگي ما از چه مسيري عبور 
كرده و چه آدم هايي در آن حضور داشــته اند. 
بنابراين فكــر مي كنم شــايد االن بتوانيم اين 
آدم ها را بهتر بشناســيم. مضاف بــر اينكه كاًل 
آگاهي از حال و روز آدم هايي كه حوادث معاصر 
را از نزديك تجربه كرده اند جذاب است. اينكه 
شخصي كه در تصوير مي بيني االن كجاست و 
چه مي كند، پديده جذابي اســت. واقعيت اين 
اســت كه درباره افرادي كه مقطعــي از تاريخ 
را تجربه كرده انــد بايد نســخه هاي مختلفي 
متناسب با زمان ساخته شود. اين ايده كه راجع 
به موضوعي، يكي دو بار كاري ســاخته شده و 
ديگر نبايد كاري ساخته شود، درست نيست. 
اينكه ما فكــر كنيم اينها بحث هــاي تاريخي 
اســت كه همه حرف ها راجع به آن زده شده، 
فرستادن موضوع به صندوقچه فراموشي تاريخ 
است. ما بايد هر چند سال يك بار راجع به اين 
تصاوير و راش ها حرف بزنيــم و آنها را بازيابي 
كنيم. نمي توان انتظار داشــت نسل نوجوان به 
اندازه نسل ميانســال تاريخ جنگ را بشناسند. 
ضرورت ها براي هر نسل عوض مي شود، بنابراين 

مرور تاريخ جنگ هرگز كهنه نمي شود.« 

تاريخيكههرگزكهنهنميشود
كارگردان مجموعه مستند »روزگاري ما« از ضرورت بازيابي آرشيوهاي دفاع  مقدس مي گويد

بازگشاييسالنهايسينما
دراروپاوآمريكا

صاصي
اخت
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كيوسك اولين سفر خارجی نخست وزير عراق به 3 كشور ايران، آمريكا و عربستان خواهد بود

مأموریتی برای حل بحران 

   آزادي سفر به مردم، بازگشت

   هشدار سازمان بهداشت جهاني: 
خطر همه گيري دوباره اوج گرفت

   مدارس انگليس در سپتامبر با 
30 دانش آموز در هر كالس بازگشايي 

مي شود

   مودي: هند مجروح و عصباني 
است؛ هيچ قلمرويي در اختيار چين 

قرار نگرفته است

   بزرگداشت روز پايان برده داري با 
دعا و اعتراض

حمله دولت ترامپ به قوه قضاييه آمريكا

جيوفري برمان، دادستان 
پرقدرت منطقــه قضايي آمريكا

نيويــورك، بــا رد خبــر 
كناره گيري اش از سوي ويليام بار، دادستان 
كل آمريكا، نه تنها مايه شرمساري دولت 
آمريكا شده كه بار ديگر اتهامات سياسي 
كردن سيستم قضايي آمريكا توسط دولت 

ترامپ را داغ كرده است.
به گزارش ســي ان ان، ويليــام بار، جمعه 
شــب به صورتي غيرمنتظره در بيانيه اي 
غيرمعمول اعالم كرد كه برمان از ســمت 
خود كناره گيــري خواهد كرد. با اين حال 
برمان بالفاصلــه در بيانيــه اي، اعالميه 
دادســتاني كل آمريكا را زير ســؤال برد؛ 
»من اســتعفا نداده ام و قصد استعفا دادن 

از پســت خود را هم ندارم.« او همچنين 
گفت كــه قضات منطقــه قضايي جنوب 
نيويورك او را منصوب كرده اند و تنها زماني 
از سمت خود كناره گيري خواهد كرد كه 
نامزد پيشنهادي رئيس جمهور توسط سنا 

تأييد شود.
اين تقابل، بحــران تــازه اي را در وزارت 
دادگستري آمريكا ايجاد كرده و بار ديگر 
اين سوال را مطرح كرده است كه آيا ويليام 
بار سيســتم قضايي آمريكا را به ســمتي 
مي برد كه اهداف سياسي ترامپ را تامين 

كند يا نه.
بيانيه برمان يك ساعت بعد از آن منتشر 
شــد كه وزارت دادگســتري اعالم كرد؛ 
دونالد ترامپ مي خواهد جي كليتون را كه 
هرگز پيش از اين دادستان نبوده به سمت 
دادســتان حوزه قضايي جنوب نيويورك، 
سمتي كه در اختيار برمان است، منصوب 

كند. يك مقام ارشــد وزارت دادگستري 
آمريكا به سي ان ان گفته است كه پست هاي 
ديگري به برمان پيشنهاد شده، اما او آنها را 
رد كرده است. سي ان ان همچنين گزارش 
داده است كه پيش از اين از برمان خواسته 
شده بود تا اســتعفا بدهد، اما او از اين كار 
امتناع كرده بود. ويليام بار در جلســه اي 
حضوري از برمان خواسته بود استعفا بدهد، 
اما برمان اين پيشــنهاد را رد كرده است. 
برمان از ســال 2018به عنوان دادستان 
نيويورك مشغول به كار شــده است اما از 
آن زمان، با قدرت زيادي روي پرونده هاي 
نزديكان دونالدترامپ فعاليت كرده است. 
برخي از اين افراد مايــكل كوهن، وكيل 
شــخصي ســابق دونالد ترامپ و رودي 
جولياني، وكيل شــخصي فعلــي ترامپ 
هســتند. كوهن به خاطــر دروغگويي به 
كنگره به زندان رفته اســت و برخي منابع 

معتقدند؛ تحقيقات برمان در نهايت براي 
جولياني هم دردسرســاز خواهد شــد. او 
همچنين پرونده جفري اپســتاين را هم 
كه سال پيش در زندان خودكشي كرد را 
در دست دارد. اپستاين كه روابط نزديكي 
با بسياري از چهره هاي سرشناس آمريكا 
ازجمله ترامپ داشــت، به خاطر اتهامات 
ســنگيني ازجمله قاچاق جنسي زنداني 

شد، اما در زندان خودكشي كرد.
ترامپ و بار از مدت ها پيش مشكالت زيادي 
با دفتر دادســتاني منطقه قضايي جنوب 
نيويورك داشته اند، اما از ترس اينكه اقدام 
مســتقيم آنها باعث افزايش انتقادها شود 
مســتقيما درباره سرنوشت برمان دخالت 
نمي كردند. فعاليت هاي خبرساز برمان و 
تيم او دربــاره پرونده هاي نزديكان ترامپ 
هم اجازه نمي داد كه دولت مستقيما وارد 
ميدان شود. با اين حال در ماه هاي گذشته 

به خاطر همه گيري كرونا، دفتر برمان عمال 
فعاليت هاي چنداني نداشته و ساكت بوده 
اســت و احتماال ترامپ و بار فكر كرده اند، 
حاال بهترين زمان براي بيرون كردن برمان 
است. پريت بهاراتا، دادستان منطقه جنوب 
نيويورك كه در سال 2017و بالفاصله بعد 
از روي كارآمدن دولت جديد آمريكا توسط 
ترامپ اخراج شــد گفته اســت كه بيانيه 
دادستان كل آمريكا، در شرايطي كه برمان 

تحقيقات خاصي را دنبال مي كند بســيار 
غيرطبيعي است. دمكرات هاي كنگره هم 
خيلي ســريع به اين مسئله واكنش نشان 
دادند و خواستار توضيحات بيشتري شدند. 
چاك شــومر، رهبر اقليت دمكرات ها در 
سنا در واكنش به اقدام دادستاني آمريكا 
گفته اســت: » اخراج ديرهنگام در جمعه 
شب احتمال فساد در پروسه هاي قانوني 
را مطــرح مي كند. چه چيــزي ترامپ را 

 مصطفي الكاظمي، نخست وزير 
جديد عــراق پس از گذشــت گزارش

نزديــك بــه يك مــاه از آغاز 
رياستش بر دولت، حاال براي نخستين دور از 
سفرهاي خارجي خود آماده مي شود، آن هم در 
شــرايطي كه كارنامه يكماهه او براي برقراري 
ثبات نسبي در عراق عمال موفق بوده است. با 
وجود آنكــه دولت الكاظمي طــي اين مدت 
شــعارها و تبليغات متعددي را درباره مسائل 
داخلي عراق مطرح كرده، اما بر كسي پوشيده 
نيســت كه برنامه اصلي اين دولــت بر روابط 
خارجي عراق متمركز اســت؛ روابطي كه به 
گفته الكاظمي در يك دهه گذشته توازن سنتي 
خود را از دست داده و بايد اصالح شود. بر اين 
اساس قرار اســت درصورت عدم وقوع حوادث 
غيرمنتظره، سفرهاي خارجي آقاي نخست وزير 
از اواسط تيرماه آغاز شود. اگرچه تا كنون برنامه 
قطعي اين سفرها اعالم نشده، اما به گفته منابع 
دولتي، آمريكا، ايران و عربستان در صدر ليست 

كشورهاي مقصد قرار دارند.
از ســوي ديگر، شــبكه العراقيه نيز به نقل از 
منابع آگاه در دولت مدعي شد موضوعات مورد 
رايزني نخست وزير در هر يك از سفرها براساس 
نيازها و شرايط كنوني عراق متفاوت است؛ اما 
به طور كلي هدف الكاظمي از اين ســفرها را 
مي توان به »جلب حمايت هاي مالي و تقويت 
همكاري هاي دفاعي -امنيتي« مرتبط دانست. 
اين منابع همچنين گفته اند در جريان ســفر 
آينده الكاظمي به واشــنگتن، گفت وگوهاي 

استراتژيك ميان 2كشور ادامه خواهد يافت.
جالب آنكه سفرهاي خارجي الكاظمي كه قرار 
است به زودي آغاز شود از هم اكنون با استقبال 
بخش عمده جريانات سياسي در عراق روبه رو 
شــده اســت. محمود جواد، عضو كميسيون 
روابط خارجي پارلمان عــراق و از نمايندگان 

جريان صدر در اين باره مي گويد: ســفرهاي 
خارجي نخســت وزير در مقطع كنوني براي 
عراق ضروري است و دستاوردهاي سياسي- 
اقتصادي آن بــراي كشــور از اهميت بااليي 
برخوردار اســت، چراكه تنها بــا تكيه بر اين 
دســتاوردها و كمك هاي احتمالي مي توانيم 
به عبور از بحران مالي فعلي اميدوار باشــيم. 
حســين العادلي، ســخنگوي ائتــالف نصر 
)به رياست حيدرالعبادي( نيز ضمن تأكيد بر 
اهميت اين سفرها در مصاحبه با شبكه العربيه 
گفت: الكاظمي بايد در تمام برنامه هاي خارجي 
خود، چارچوب بي طرفي عــراق در منازعات 
بين المللي و منطقه اي را حفــظ كند؛ در اين 
صورت اقدامات و طرح هاي وي مورد حمايت 

پارلمان خواهد بود.

تمركز بر مشكالت داخلي يا گشايش خارجي
با اين حال، برخي ديگر از جريانات سياســي 
نســبت به عدم توازن در تالش هاي خارجي و 
داخلي دولت طي يك ماه گذشته انتقاد داشته 
و خواستار توجه بيشتر الكاظمي به بحران هاي 
داخلي عراق هستند. براي مثال نسيم عبداهلل، 
از نمايندگان ائتالف فتح )شاخه سياسي حشد 
شــعبي( در پارلمان به روزنامه العربي الجديد 
مي گويد: بهتر اســت پيش از آغاز برنامه هاي 
درازمدت خارجي، چشم انداز دولت براي حل 
مشكالت داخلي روشن باشــد. مي دانيم كه 
دولت آقاي الكاظمي در حقيقت دولت موقت 
بوده و عمر آن چندان طوالني نخواهد بود، با 
اين حال تا كنون از فرصت موجود براي تدوين 
برنامه اصالحاتي كه قولش را داده بودند هيچ 
استفاده اي نشده اســت. عبداهلل تأكيد كرد: 
گشودن درها به ســوي بازيگران خارجي در 
سايه عدم ثبات و استقرار داخلي، هرگز نتيجه 

پايدار و قابل قبولي براي عراق نخواهد داشت.
برخي فعالين سياســي معتقدنــد انتقادات 
گروه هاي نزديك به حشــد شعبي از عملكرد 
نخست وزير، بيش از آنكه بازتاب دهنده واقعيت 

باشــد، ريشــه در عدم رضايت اين گروه ها از 
روند مذاكرات دولت با آمريكا دارد؛ مذاكراتي 
كه يكي از اهداف رســمي آن، تامين امنيت 
پايگاه هــاي نظامي، ديپلماتيــك و اقتصادي 
آمريكا در خــاك عراق توســط ارتش عنوان 

شده است. 
در مقابل اما كريم الكرعاوي، تحليلگر نزديك به 
حشد شعبي با يادآوري حمايت ائتالف الفتح از 
نخست وزيري الكاظمي در صفحه توييتر خود 
نوشــت: دولت الكاظمي با وجود تمام روابط 
خارجي و داخلــي، در نهايت بايد شــرايط را 
براي برگزاري انتخابات زودهنگام و همچنين 
اصالح قانون انتخابات فراهم كند. هيچ كشور 
يا ســرمايه گذار خارجي حاضر نيســت تمام 
تخم مرغ هاي خود را در سبد دولتي قرار دهد 
كه حتي عمر 4ساله هم نخواهد داشت. بنابراين 
بهتر است توان دولت بيش از روابط خارجي بر 
اصالح قانون و بحران هاي داخلي متمركز باشد.

عراق طي سال هاي گذشته و در سايه افزايش 
تنش هاي منطقه اي، به يكــي از ميانجيگران 
مؤثر بيــن قدرت هاي متخاصم تبديل شــده 
است. اين روند توسط حيدرالعبادي آغاز شده 
و در دوران نخست وزيري عادل عبدالمهدي به 
نقطه اوج رسيد؛ تا جايي كه او بارها پيام هاي 
ميان ســران ايــران، عربســتان و آمريكا را 
منتقل كرده و در كاهــش تنش هاي مقطعي 
ميان طرف ها نيز نقش آفريني داشــته است. 
پايگاه ميدل ايســت آي با اشاره به اين موضوع 
مي نويســد: دولت الكاظمي مهــار تنش هاي 
ميان تهران و واشنگتن را نخستين شرط براي 
بهبود وضعيت عراق به شــمار آورده و بر اين 
اساس از نقشه راهي جامع براي برقراري توازن 
ميان طرفين پيروي مي كند. اين پايگاه با اشاره 
به نتايج مثبت نخستين دور از گفت وگوهاي 
اســتراتژيك ميان بغداد و واشــنگتن نوشت: 
انتظار مي رود در جريان ســفرهاي پيش روي 
الكاظمــي، پيام هاي جديدي ميــان ايران و 

آمريكا رد و بدل شود.

ارسال جزوه هاي تبليغاتي در مرز 2كره؛ اين بار از شمال به جنوب 
كره شمالي مي خواهد ارسال جزوه هاي تبليغاتي از كره جنوبي 

به داخل كشورش را با روشي مشابه پاسخ بدهد و جزوه هايي خاورميانه
با محتواي هشدارآميز براي كره جنوبي و فراريان كره شمالي 
به مرز جنوبي بفرســتد. به گزارش گاردين، خبرگزاري رسمي كره شمالي 
)كي سي ان اي( از اين اقدام ارتش كره شمالي خبر داده است. كره شمالي در 
حالي چنين تصميمي گرفته است كه تنش ها بين2 كره به شدت باال رفته 
است. كره شمالي هفته گذشته ساختمان دفتر ارتباطات 2 كره را منفجر كرد. 
ارسال برگه هاي تبليغاتي معموال اقدامي است كه گروه هاي مردم نهاد در 
كره جنوبي انجام مي دهند. اين برگه ها معموال با بالن هاي كوچك به سمت 
شمال فرستاده مي شــوند. در گزارش كي ســي ان اي آمده است: »مردم 
خشمگين در سراســر كشــور به صورت فعاالنه اي آماده سازي جزوه ها در 
مقياس باال را پيش مي برند. اين جزوه هاي تنبيه قرار است بر سر كساني كه 
بويي از اخالق نبرده اند ريخته شوند.« اين خبرگزاري گفته است كه جزوه ها 
اينقدر زياد اســت كه كوهي از آنها انبار شده است. كي سي ان اي همچنين 
نوشته است: »هر اقدامي بايد با واكنش مناسبي پاسخ داده شود و مردم تنها 

وقتي مي فهمند كارشــان چقدر آزاردهنده است كه خودشان آن را تجربه 
كنند.« كره شمالي فراريان اين كشور را مسئول ارسال جزوه هاي تبليغاتي 
به داخل كشورش مي داند. يك گروه غيردولتي از فراريان جمعه اعالم كرد 
كه براي ارسال صدها جزوه تبليغي و بطري هاي برنج، دارو و ماسك صورت 
به داخل كره شمالي برنامه ريزي كرده است. اين گروه مي خواهد اين بطري ها 
را به دريا بريزد تا آب آن را به كره شمالي برساند. 2كره كه از نظر فني هنوز 
در جنگ هستند، دهه هاســت كه چنين جزوه هاي تبليغي اي را به سمت 
يكديگر ارسال مي كنند. ارتش كره جنوبي تا سال2010 به صورت جدي در 
اين زمينه فعاليت مي كرد اما از آن سال برنامه هايش را متوقف كرد. دولت 
كره جنوبي در سال هاي اخير به منظور جلب همراهي كره شمالي در مذاكره 
اتحاد 2كشور، چندان عالقه اي به اين روش تبليغاتي از خود نشان نمي دهد 
و مردم را به يافتن روش هاي جايگزين تشويق مي كرد. بسته هاي مردمي 
شــامل اســكناس هاي يك دالري، راديوهاي كوچــك و يو اس بي هايي 
مي شوندكه در آن ســريال هاي كره اي و اخبار ذخيره شده اند و راه اصلي 

ارسال آنها، استفاده از بالن هاي كوچك است.

زنگ مدرسه در سال كرونا
حدود يك سوم كشورهاي جهان، برنامه هاي خود براي بازگشايي مدارس را اعالم كرده اند

ويروس كرونا، مدارس بيشتر كشورهاي جهان را به طور كامل 
به تعطيلي كشانده اســت، اما طي هفته هاي اخير، رفته رفته رويداد

برخي كشــورها همزمان با بازگشايي كســب وكارها، به فكر 
بازگشايي مدارس نيز افتاده اند.

بيش از 6  ماه از شــيوع ويروس كرونا در جهان مي گذرد و ســخت جاني اين 
ويروس، دولت ها را مجبور به پذيرش هم زيســتي با آن كرده است. به همين 
دليل است كه حركت به سمت عادي سازي  زندگي مردم در دستور كار دولت ها 
قرار گرفته است. طبق اعالم سازمان ملل، شــيوع كرونا باعث دوري بيش از 
1.5ميليارد دانش آموز از كالس هاي درس شده اســت. ادامه اين وضعيت، 
آموزش مدارس را به سمت فضاي آنالين ســوق داده تا قدري از آسيبي كه 
تعطيلي هاي گسترده به دانش آموزان وارده كرد، جبران شود. در عين حال، 
عدم  دسترسي به كامپيوتر و اينترنت در برخي كشــورهاي در حال توسعه، 
عامل ديگري براي تمايل دولت ها به بازگشايي مدارس بوده است. طبق اعالم 
سازمان آموزشــي، علمي و فرهنگي ملل متحد )يونسكو( حدود نيمي از اين 
1.5ميليارد دانش آموز، به كامپيوتر دسترسي ندارند. همزمان بيش از 40درصد 

هم به اينترنت دسترسي ندارند.

به گفته يونسكو، 65كشور شــيوه و تاريخ بازگشايي محدود يا كامل مدارس 
در مقاطع مختلف را اعالم كرده اند. برنامه 32كشور ادامه برگزاري كالس ها 
به صورت آنالين تا پايان سال اســت و 100كشــور ديگر هم هنوز در مورد 

چگونگي بازگشايي مدارس به نتيجه نرسيده اند.
در اروپا بازگشايي مدارس مورد توجه بســياري از كشورها قرار دارد. از ميان 
27كشــور عضو اتحاديه اروپا، 22كشــور يا مدارس ابتدايي و كودكستان ها 
را به صورت محدود بازگشــايي كرده، يا پايان تابســتان را زمان بازگشايي ها 
اعالم كرده اند. در قاره سبز، فرانســه نخستين كشوري بود كه شيوع ويروس 
كرونا را اعالم كرد. فرانســوي ها در ميان اروپايي ها در بازگشايي مدارس هم 
جزو كشــورهاي پيشــقدم بودند. از حدود يك ماه قبل كه دولت پايان طرح 
قرنطينه سفت و سخت و اجباري را اعالم كرد، بيش از 40هزار مدرسه ابتدايي 
و شماري از مدارس متوسطه نيز بازگشايي شدند. حضور در كالس هاي درس 
هنوز اجباري نيست و خانواده ها براي فرستادن فرزندان شان به مدارس حق 
انتخاب دارند. اگرچه دولت به خانواده ها حق انتخاب داده اما آنها در دو راهي 
سختي قرار گرفته اند. از يك طرف، فرستادن دانش آموزان به مدرسه احتمال 
ابتالي آنها به ويــروس را افزايش مي دهد و از ســوي ديگر، درصورت ماندن 
آنها در خانه، وظيفه سخت پيگيري آموزش آنها به دوش خانواده ها مي افتد 
و احتمال عقب ماندن شــان از كالس هاي حضوري وجود دارد. مسئوالن در 

شهرهايي كه هنوز شــيوع ويروس باالســت، اين امكان را دارند تا تعطيلي 
مدارس را ادامه دهند.

آلمان نيز چند روز قبل از فرانسه مجوز بازگشايي مدارس را صادر كرد. در اروپا، 
آلماني ها در مهار ويروس، بهترين عملكرد را داشته اند. دولت آلمان با همكاري 
خوب مردم توانست قرنطينه را به خوبي اعمال كند تا شرايط را تحت كنترل 
خود در آورد. ممنوعيت تجمع بيش از 2نفر برداشته شده و خانواده ها اجازه 
مالقات با يكديگر را پيدا كرده اند. تمامي فروشــگاه ها و كسب وكارها، اكنون 
راه اندازي شده اند و مردم با حفظ فاصله 1.5متري و با پوشش ماسك مي توانند 
همه جا تردد كنند. مجوز بازگشايي كودكستان ها و مدارس ابتدايي نيز صادر 
شده، اما اختيار برنامه ريزي در مورد چگونگي انجام آن  به مسئوالن ايالت هاي 
شانزده گانه اين كشور سپرده شده است. رمز موفقيت آلمان در مهار ويروس، 
توليد و استفاده وسيع از كيت هاي تست  كرونا بوده است. اكنون مدارس نيز به 
يكي از كانون هاي اصلي انجام تست تبديل شده اند. انگليس نيز طبق تصميمي 
كه ديروز از سوي دولت اعالم شد،  ماه سپتامبر برابر با شهريور را زمان بازگشايي 
مدارس اعالم كرده است. وزير آموزش اين كشور ديروز اعالم كرد كه تمامي 
دانش آموزان در تمامي مقاطع، شــهريورماه بايد در كالس هاي درس حاضر 
شوند. البته دولت از حدود 3هفته قبل، با كاهش محدوديت ها بازگشايي نسبي 
مدارس را اعالم كرد و به خانواده هاي شاغلي كه بايد سر كار خود حاضر شوند 
اجازه داد تا فرزندان خود را در طول روز به مدارس بسپرند. ظرفيت كالس ها از 
حالت عادي كه به طور متوسط 30نفر است به 15نفر كاهش پيدا كرده است. 
طبق گفته كارشناســان آموزشي در اين كشــور، با ظرفيت كنوني مدارس، 
امكان تشــكيل كالس هاي15نفره وجود ندارد و بــه كالس هاي تازه اي نياز 
است. دولت يك  ميليارد پوند براي جبران عقب افتادن دانش آموزان از درس ها 
در اختيار وزارت آموزش قرار داده است. قرار است طي مدت زمان باقي مانده 
تا بازگشــايي مدارس، آموزش هاي الزم به دانش آموزان و خانواده ها در مورد 
چگونگي حفظ فاصله اجتماعي داده شود. در تركيه، نخستين روز امتحانات 
دبيرستان ها و دانشگاه ها ديروز برگزار شــد. دولت همزمان با اعالم مقررات 
منع رفت و آمد سعي كرد شــهرها را خلوت كند تا دانش آموزان و دانشجويان 
بتوانند بدون دردســر و در فضاي خلوت تري به مراكز امتحاني برسند. قرار 
است اين برنامه هفته آينده نيز اجرا شود تا با برگزاري امتحانات، پرونده ترم 
تحصيلي جاري بسته شود. در مورد 18ميليون دانش آموز اين كشور اما هنوز 
تصميمي گرفته نشده است. 3 ماه از تعطيلي مدارس در تمام مقاطع مي گذرد 
و دولت اعالم كرده فعال برنامه اي براي بازگشايي مدارس و تشكيل كالس هاي 
حضوري ندارد. طبق اعالم وزارت آموزش تركيه، بازگشايي مدارس نيازمند 
تأييد وزارت بهداشت اين كشور است. اندونزي از ماه آينده گام به گام مدارس 
را در مناطق كم خطر بازگشايي خواهد كرد. طبق اعالم دولت، دبيرستان ها 
طي هفته هاي آينده فعاليت خود را آغاز مي  كنند. بازگشايي مدارس ابتدايي 
به شهريور و بازگشايي كودكستان ها به اواخر پاييز موكول شده است. حداكثر 
تعداد مجاز حضور دانش آموزان در هر كالس، 18نفر و حداكثر تعداد كودكان 
در كودكستان ها 5نفر اعالم شده است. طبق دستور دولت، مسئوالن مناطق 
مختلف ملزم به تهيه پروتكل هاي بهداشــتي مختص به منطقه خود شده اند 
و به آنها در نحوه اجراي بازگشــايي مدارس اختيار الزم داده شــده است. در 
عين حال، خانواده ها همچنان خواهند توانســت فرزندان خود را به مدرسه 
نفرســتند و همچنان به آموزش آنالين ادامــه دهند. ويتنــام نيز در ميان 
كشورهاي آسيايي، جزو كشــورهاي موفق در مهار ويروس كرونا بوده است. 
در ميان جمعيت 97ميليوني اين كشور، تنها 349مورد ابتال ثبت شده است. 
استفاده از كيت هاي تست و رهگيري مبتاليان و افراد مرتبط با آنها، عامل اصلي 
موفقيت ويتنام بوده است. اين كشور 22ميليون دانش آموز دارد و از ماه قبل با 
بازگشايي مدارس، دانش آموزان سر كالس درس حاضر شدند. از دانش آموزان 
هنگام ورود به مدرسه تست تب گرفته مي شود. استفاده از ماسك در مدارس 
اجباري است و مدارس ماسك در اختيار دانش آموزان قرار مي دهند. نيوزيلند 
نخستين كشوري بود كه اعالم كرد ويروس را شكست داده است. دولت از  ماه 
قبل مدارس را فعال كرده اما به خانواده ها براي حضور فرزندان شان در كالس 
يا استفاده از آموزش به صورت آنالين اجازه انتخاب داده است. در آمريكا كه 
اكنون شمار مبتاليان به حدود 2ميليون و300هزار نفر رسيده است، همچنان 
بحث بر سر تاريخ بازگشايي مدارس ادامه دارد. بسياري پاييز را زمان مناسبي 

براي بازگشايي مدارس مي دانند.

محمد امين خرمی
خبرنگار

سياوش فالح پور
خبرنگار

جواد نصرتی
خبرنگار

عصباني كرده است؟ يك اقدام پيشين اين 
دادستاني يا پرونده اي كه همين حاال هم 

در جريان است؟«
جروم نادلر، رئيس كميته قضايي مجلس 
نمايندگان كه دمكرات اهل نيويورك است 
هم گفته است كه از برمان دعوت خواهد 
كرد تا در جلســه اين كميتــه در كنگره 
شركت كند. او همچنين بار ديگر به ويليام 
بار اتهام زده كه بدون درنظر گرفتن جايگاه 
خود، به نفع دونالد ترامپ عمل كرده است.
دادســتاني كل آمريكا به صورت ســنتي 
مســتقل از دخالت هاي سياسي فعاليت 
مي كنــد، اما منتقــدان ويليام بــار، او را 
متهــم مي كنند كــه با سياســي كردن 
سيســتم قضايي آمريكا، منافع ترامپ را 
بر قانون ترجيح مي دهــد. او پيش از اين 
در پرونده هاي بســيار رده باالي ديگري 
مانند پروند هاي راجر استون، مشاور سابق 
ترامپ و همينطور مايكل فالين، مشــاور 
امنيت ملي ســابق ترامپ دخالت كرده و 
باعث انتقاد مقامات پيشين و فعلي آمريكا 

شده است.

 دادستان  نيويورك تحت فشار دولت ترامپ برای كناره گيری از سمتش قرار دارد.
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خميكهابرويشــوختودركمانانداخت
بهقصــدجانمــنزارناتــوانانداخت

نبودنقــشدوعالمكهرنــگالفتبود
زمانهطرحمحبتنهايــنزمانانداخت

كرونا،قيمتميمونراافزايشداد
شنيانگ:  همزمان با افزايش تالش ها در چين براي توليد 
واكسن كرونا، آزمايشگاه هاي اين كشور نياز به ميمون دارند. 
پس از اين موضوع قيمت ميمــون از 1400دالر آمريكا به 
14هزار دالر افزايش يافته است. به گزارش يورونيوز، شركت 
ييشنگ بيوفارما براي تحقيق روي واكسن اين بيماري 50نفر 
ديگر را براي كار استخدام كرده است. به گفته سخنگوي اين 
شركت، آزمايش روي خرگوش ها و موش ها جواب داده اما 

بايد روي ميمون ها نيز تست انجام شود.

ابتالي730كارگركشتارگاهبهكرونا
برلين: از مجموع 1106كارگر كشــتارگاهي در آلمان 
730 كارگر به كرونا مبتال شدند. به گزارش يورونيوز،  در 
اين كشتارگاه روزانه 20هزار دام زنده سالخي مي شوند و 
متخصصان محيط آلوده كشتارگاه ها را عامل سرعت شيوع 
ويروس اعالم كردند. بسياري از كارگر هاي اين كشتارگاه را 
مهاجر هاي لهستان، روماني و بلغارستان تشكيل مي دادند. 
هنوز آماري از شــيوع كرونا در ميان مصرف كننده هاي 

گوشت هاي آلوده ارائه  نشده است.

پناهآوردنخرسگرمازدهبهاستخر
كاليفرنيا: خرســي در كاليفرنيا براي فرار از گرماي 
تابســتان وارد استخر شــناي يك خانه شد و پس از 
شــنا و آب بازي از اين خانه بيــرون رفت. به گزارش 
اســپوتنيك، اين ويدئو توســط يك نفر ازســاكنان 
كلرمونت در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است. 
در اين ويدئو ديده مي شــود كه خرس بيچاره براي 
نجات از گرماي طاقت فرسا به حوض شناي اين خانه 

پناه برده است.

قارچيشبيهانگشتانپا
كاتماندو: پس از اينكه يكــي از نگهبان هاي پارك ملي 
ميان كشــور نپال و هند عكســي را در فضــاي مجازي 
منتشر كرد بســياري از كاربر ها تصور كردند تصويري از 
انگشت هاي پاي يك انســان مرده را ديده اند. به گزارش 
 آديتي سنترال، اين عكس تصويري از گياهي با نام علمي
 Xylaria polymorpha را نشان مي داد كه بسيار شبيه 
به انگشت هاي پا است. به گفته گياه شناس ها اين قارچ در 

جنگل هاي نپال، هند و بوتان مي رويد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
 العدل اقوي اساس؛  عدالت، قوي ترين اساس هاست.

   اذان ظهر :  13:06    غروب آفتــاب: 20:24    اذان مغرب: 20:45
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عكس:عكس:گاردين اوضاعخاصطرفدارهايتيمهايباشگاهيفوتبالدرپراگ-جمهوريچك

چهخوبكهچمرانشهيدشد
ما آن روزها جوان بوديم و نوقلم و دل مان 
خوش نبود به زندگي در شمالي سرسبز 
و دور از هياهوي جنگ در جنوب و غرب 

كشور. دلمان پر مي كشيد به بودن در 
كنار كشته هايي كه پشته مي شدند 
و بر مي گشتند به خيابان هايي 
كه حاال هر روز، روزهاي تشييع 
جنازه هايشان بود و ما با گريه آنها 

را بدرقه مي كرديم؛ غافل از اينكه آنها به نرمي و بي صدا ما 
را به درون لهيب جنگ فرا مي خواندند. خيلي ها آن روزها 
مي رفتند و يا نمي رفتند و برخي ها هم مثل من مرد جنگ و 
رزم و اسلحه نبودند؛ اما شيفته مردان بزرگي بودند كه حاال 
نام هايشان بر سر در بســياري از جاهاست: دانشگاه شهيد 
چمران، دبيرستان شهيد بروجردي، پايگاه شهيد همت، 
خيابان شهيد محمد كاظمي و همينطور نام شهيد كه بر در 

و ديوار دلمان حك مي شد.
در اين بين چمران برايمان شــهيد شــناخته شده تري 
بود. پيش از اينكــه نامش بر در و ديوار ها بنشــيند همه 
مي دانســتيم كه او وزير اســت و يكي از ســران انقالب. 
مي دانستيم تحصيالت عاليه دارد. در آمريكا درس خوانده 
و دكتري گرفته. مي توانست آنجا بماند و لذت دنيايش را 
ببرد. عجيب اينكه او به همه نعمت هاي حالل دنيايي ا ش 
پشــت پا زده و به لبنان رفته بود تا در كنــار مردم فقير 
فلسطين با رژيم اشغالگر بجنگد. من آن روزها كه چمران 
زنده بود فكر مي كردم چطور مي شود يك آدمي دكتري 
فيزيكش را از آمريكا بگيرد و بعد ولش كند و برود وسط 
جنگ و كشتاري كه مي توانست هيچ ربطي به او نداشته 
باشــد. بعد هم در  برهه اي وزير و وكيل بشــود در كشور 
خودش و برود وســط معركه جنگي بــزرگ و در نهايت 
جسمي كه تشييع مي شود و روحي كه آن روزها يكي مثل 
مرا مي كشاند به كردستان كه ردپاي چمران را در جنگ 

پاوه دنبال كند و بعد بتواند رمانش را بنويسد.
ارديبهشــت 1364بعد از استقرار در ســنندج و ايجاد 
يك پايگاه فرهنگي به دنبال يافتــن رد پاهايي از چمران 
چند ســفر به پاوه رفتم و درباره شهيد همت شنيدم كه 
روزگاري مدير روابط عمومي ســپاه در پــاوه بوده و بعد 
شهيد محمدكاظمي كه فرماندار و فرمانده سپاه پاوه بوده 
و عصرها در حياط فرمانداري با جوان هاي پاوه اي، واليبال 
بازي مي كرده و از شــهيد محمد بروجردي كه كردهاي 
منطقه او را عجيب دوست داشتند و بعد به تعبير دوست 
نويسنده اي، شد مسيح كردستان. دلم مي خواست درباره 
همه شان بنويســم كه درباره چمران رمان »نشانه هاي 
صبح« را نوشتم و درباره بروجردي داستان بلند نوجوانان 

را در مجموعه »چهل چراغ«.
5 ســال بي آنكه ردي از خط مقدم جبهه و جنگ گرفته 
باشم با ياد چمران و شهداي جنگ نفس كشيدم و چمران 
را در پاوه ديدم كه چگونه از اتاق فرماندهي جنگ بيرون 
آمده و دوش به دوش سربازان صفر و بسيجيان با دشمن 
مي جنگيده. چمران به دنبال استقرار عدالت در ايران بود. 
چشــم ديدن قدرت هاي زر و زور و تزوير را نداشت. اگر 
داشت در همان آمريكا مي ماند. چمران اگر به  دنبال مبارزه 
با قدرت هاي ظالم نبود، االن زنده بود و البد پنت هاوسي 
در شمال داشت و بچه هايش آقازاده هايي بودند از جنس 
همين هايي كه مثل قارچ آوار شده اند بركوخ نشيناني كه 
چمران براي آنها جنگيد تا آقازاده اي تحويل جامعه ندهد.
چه خوب كه چمران شهيد شد و اين روزهاي ما را نديد. و چه 

خوب تر اينكه نويسنده اي بتواند اين روزهاي ما را بنويسد.

ابراهيمحسنبيگييادداشت
نويسنده دفاع مقدس

مهارتپزشك همشهري عليمالئكه
روزنامه نگار و پزشك

ِكلك 

* هيچ كس تا به حال در عمرش 2بار عاشق نشده است. 
عشق دوم، عشق سوم و اينها بي معناست. فقط رفت وآمد 
است و افت و خيز. معاشرت مي كنند و اسمش را مي گذارند 

عشق.
* بدترين چيزها هميشه درون آدمي اتفاق مي افتد. اگر 
اتفاق در بيرون بيفتد، مثل وقتــي كه اردنگي مي خوري 

مي شود زد به چاك، اما از درون غيرممكن است.
* هر قدر عقايد كســي احمقانه تر باشــد، كمتر بايد با او 

مخالفت كرد.
خداحافظگاريكوپر،رومنگاري،ترجمه:سروشحبيبي

ويترين

چگونهذهنكودكانباكتابپوياميشود؟
گرچه بچه ها در فصل تابستان از مهارت هاي آموزشي فارغ مي شوند 
اما اين فراغت به معناي كنار گذاشتن كامل مطالعه نيست كه اگر 

چنين باشد پيامدهاي بسيار منفي به همراه خواهد داشت.
تغذيه ادبي بهترين نوع سوخت رســاني به مغز و عامل پيشرفت 
و پويايي ذهن اســت؛ به ويژه در تابســتان كه بچه ها از مدرسه و 
فعاليت هاي تحصيلي رها مي شــوند و زمان بيشتري را به عنوان 
اوقات فراغت دارند. مطالعه نكردن در تابستان نه تنها باعث كاهش 
فعاليت هاي مغز مي شود، بلكه عالقه به مطالعه را در كودكان بسيار 
كمرنگ مي كند. مطالعات نشــان مي دهد دسترسي نداشتن به 
كتاب و مطالعه نكردن بچه ها در تابستان باعث مي شود مهارت هاي 
درس خواندن نيــز در آنها از بين برود ؛ بــه همين خاطر به بچه ها 
توصيه مي شود در فصل تابستان در كنار فعاليت هاي ديگر حتماً 
كتاب مطالعه كنند. مهارت هاي يادگيري براي دانش آموزان نياز 
به تقويت دارد كــه اين تقويت جز با مطالعه امكان پذير نيســت. 
تحقيقات ميان 2 دسته از دانش آموزاني كه در فصل تابستان كتاب 
خوانده با كساني كه كتاب نخوانده بودند، نشان داد كه بچه هايي 
كه در تابستان كتاب مطالعه كرده بودند، كارايي بيشتري در فصل 
مدرسه داشتند و از تمركز بااليي برخوردار بودند و نسبت به آنهايي 
كه مطالعه نداشتند موفق تر ظاهر شــدند. البته اين را مي توان در 
مثالي بسيار ساده نيز نشان داد. تصور كنيد يك ورزشكار چند ماه 
ورزش نكند يا يك موســيقيدان چند ماه هيچ سازي را ننوازد. چه 
اتفاقي خواهد افتاد؟ طي 9 ماه بچه ها ياد مي گيرند و فعاليت هاي 
مطالعه را انجام مي دهند و اگر 3 ماه اين فعاليت متوقف شود، آنها 
ديگر هيچ تمايلي به مطالعه نخواهند داشت و درس خواندن آنها 
تنها از سر اجبار و بدون عالقه خواهد بود. با كنار گذاشتن مطالعه 
در تابستان، ذهن دچار لغزش مي شود و پس از مدتي شاهد ركود 
فعاليت هاي يادگيري و آموزشي خواهيم بود. راه هايي وجود دارد 
كه خانواده ها مي توانند با بهره بردن از آن فعاليت مغزي فرزندانشان 

را پويا نگه دارند: 
1ـ بچه ها را به كتابخانه ببرند و آنها را عضو كتابخانه كنند. آشنايي 
با اين محيط فرهنگي بينش بچه ها را به كلي تغيير مي دهد و باعث 

مي شود تا نسبت به همساالن خود بيشتر بفهمند.
2ـ  مكاني خاص را بــراي مطالعه در خانه آمــاده كنيد كه از هر 
لحاظ )نور، سيستم سرمايشــي، تهويه و...( مناسب باشد و درباره 

كتاب هايي كه خوانده ايد با هم هر شب صحبت كنيد.
3ـ بچه ها را به مطالعه پيش از خواب تشــويق كنيد؛ چراكه باعث 

افزايش سطح هوشياري آنها مي شود.
4ـ خواندن 4يا 5كتاب در طول تابستان باعث ايجاد نيرويي براي 
جلوگيري از كاهش سطح تمركز و عالقه به مطالعه در طول سال 

تحصيلي مي شود.
5ـ كتاب داستان نويســنده مورد عالقه فرزندتان را براي او تهيه 

كنيد و به نظر او احترام بگذاريد.
منبع:گاردين،نويسنده:كاروليناسجانسون

كرونافقطباعالئمتنفسيبروز
نميكند

گرچــه ويــروس كرونــاي جديد يك 
ويروس تنفسي اســت، اما پس از 6ماه 
كه از شــيوع اين ويــروس در جهان 
مي گــذرد، مي دانيم كــه عالئم آن به 
دســتگاه تنفس محدود نمي شــود. 

 شــايع ترين عالئــم بيمــاري
 كوويد ـ 19 ناشــي از ويروس 
كروناي جديد، تب، خستگي، 
ســرفه خشك، بي اشــتهايي و 

بدن درد، احســاس تنگي نفس و خلط ســينه است. عالئم 
بيماري معموالً 2 تا 14 روز پــس از عفونت با ويروس بروز 
مي كند. جز عالئم شــايعي كه ذكر شــد، گلودرد، سردرد، 
احساس سرما و لرز، از دست رفتن حس بويايي يا چشايي، 
گرفتگي بيني، تهوع يا استفراغ و اسهال نيز ممكن است در 
بيماران بروز كند. اغلب افراد عالئم خفيف بيماري را نشان 
مي دهند و بدون درمان خاصي بهبود پيدا مي كنند. شماري از 
افراد نيز ممكن است در تمام طول دوره عفونت هيچ عالمتي 
را بروز ندهند. همچنين حدود يك ششم بيماران عالمت دار 
ممكن است دچار عالئم شديد بيماري ازجمله تنگي  نفس 
شديد شوند. افراد سالمند و افراد دچار بيماري هاي زمينه اي 
مانند ديابت و بيماري هاي قلبي و عروقي بيشتر در معرض 

خطر دچار شدن به شكل شديد بيماري هستند.
بروز برخي از عالئم در بيمــاران، وضعيت اضطراري و نياز 
مراجعه فوري به بيمارســتان را مطــرح مي كند؛ ازجمله 
تنگي نفس شديد، احســاس درد يا فشار مداوم در قفسه 
ســينه، كبودي لب ها و صورت و گيج شدن ناگهاني فرد. 
تنگي نفس در بيماري كرونا ممكن است به شكل احساس 
فشار در قفسه ســينه، نفس كم آوردن، ناتواني در نفس 
عميق كشيدن، احســاس خفقان و احساس نياز به نفس 
كشــيدن به طور ارادي بروز كند. يك عارضه ديگر كه در 
برخي از مبتاليان به ويروس كرونا گزارش شــده اســت، 
سكته مغزي است؛ بنابراين اگر دچار كرونا هستيد و هريك 
از عالئم افتادگي چهره، احساس ضعف در دست ها، اشكال 
در صحبت كردن در شــما بروز كرد بايد فوراً با اورژانس 
تماس بگيريد. عالئم كرونا در كودكان تقريباً مشابه عالئم 
آن در بزرگساالن است اما معموالً خفيف تر. ويروس كرونا 
در موارد نادري در كودكان ممكن اســت عارضه اي به نام 
»نشانگان التهابي چند سيســتمي كودكان« ايجاد كند 
كه با تب، دانه هاي پوستي، درد شــكم، استفراغ، اسهال 
و مشكالت قلبي همراه است و ناشــي از التهاب رگ هاي 

خوني در بدن است.

قرنديوانهمن
كتاب »قرن ديوانه من« 
اثري است از ايوان كليما 
كه سيد عليرضا بهشتي 
شيرازي آن را به فارسي 
برگردانده. رمان، روايتگر 
ماجرايي از زندگي واقعي 
نويسنده است، او كه در 
دوران جواني به عضويت 
حزب كمونيست درآمد 

ســعي دارد در اثر خود به شرح روزگار 
آن هنگام و عللي كه منجر به پيوســتن و گسستن 
او از اين حزب بود بپردازد. كليمــا مي گويد: روزي 
خبرنگاري از من پرسيد چرا درباره  علت كمونيست 
شدنت در جواني نمي نويســي؟ به  نظرم مخاطبان 
خيلي به آن عالقه مند خواهند شد. ديدم به طوركلي 
از نوشــتن درباره چندين ســال عضويت در حزب 
كمونيســت پرهيز داشــته ام، مگر چند فراز ماليم 
از رمان قاضي در دادگاه. زماني طوالني اســت كه 
معتقدم حزب كمونيســت، يا دقيق تر گفته باشم 
»جنبش كمونيستي« توطئه اي جنايت آميز عليه 
مردم ساالري است و به ياد آوردن آن عضويت كوتاه 
برايم گوارا نيست. اين روزها ديگر چه كسي مي خواهد 
بداند چرا بســياري از اعضاي نسل من در عقيده اي 
غوطه خوردنــد كه به انديشــه ها، اوضاع اجتماعي 
و فضاي گــذار از قرن نوزدهم به قرن بيســتم تعلق 
داشت؟ ماركسيسم كه ايدئولوژي كمونيسم را شكل 
داد، امروزه تا حدي فراموش شــده است. نظريات 
انقالبي اين مكتب در عمل شكست خورده اند. اين 
روزها جهان بيشتر از سوي تروريسم تهديد مي شود 
و با داعش و مرام هايي شبيه به آن دست و پنجه نرم 
مي كند. منتها اين وضعيت قبل از آنكه ريشــه در 
ايدئولوژي داشته باشد از نياز افراد، خصوصاً جوانان، 
براي شوريدن عليه نظمي ريشه مي گيرد كه خود آن 
را نيافريده اند و آن را منسوب به خويش نمي دانند. 
افزون بر اين، افراد به نوعــي ايمان يا آرمان احتياج 
دارند كــه بتوانند آن را باالتر از خويش به حســاب 
آورند و مايل اند جهــان و تناقض هايش را در قالب 
روابطي نامنتظره و ظاهراً ساده ببينند؛ روابطي كه 
به نظرشان همۀ مهمات امور و تمامي آنچه را كه از 
سر مي گذرانند يا با آنها مخالف اند تبيين مي كند و 
آنان حاضرند براي اين اهداِف غالباً فريبنده جانشان 
را بدهند. انتشارات روزنه »قرن ديوانه  من« را در 432 

صفحه با قيمت 68 هزار تومان منتشر كرده است.

تمديدششمينجايزهفرشتهباموضوعقرنطينه
مهلت شــركت در ششمين 
دوره جايــزه فرشــته تــا 
15تيرماه تمديد شــد. به 
گزارش همشهري، فراخوان 
ششــمين دوره »جايــزه 
فرشــته« با هدف كشــف 
و معرفــي اســتعدادهاي 
درخشــان و  ترويج فرهنگ 
كتابخواني از يك سو و اشاعه 
و  ترويج زبان فارسي از سوي 
ديگر، با موضوع »قرنطينه« 
در2 بخش »داستان كوتاه« 

و »عكس« برگزار مي شود.
عالقه مندان براي شركت در بخش داستان كوتاه بايد آثار خود را در فرمت doc يا 
docx و حداكثر 3500 كلمه به دبيرخانه ارسال كنند. همچنين داستان ارسالي 
شركت كنندگان در اين رقابت نبايد پيش از اين در هيچ مسابقه اي شركت كرده 
باشد و هر نويسنده تنها امكان ارسال يك اثر را به دبيرخانه »جايزه فرشته« دارد. 
در بخش عكس نيز، عكس ها بايــد با ابعاد DPI 300 و فرمت jpg باشــد و هر 
شــركت كننده مي تواند حداكثر 3 عكس به دبيرخانه ارسال كند. در اين بخش 
عكس هاي ارسالي اگر در مسابقه يا جايزه ديگري حائز رتبه يا مقام شده  باشند 

نيز مي توانند در مسابقه شركت كنند. 
ارســال  و  آناليــن  ثبت نــام  فــرم  تكميــل  بــراي  عالقه منــدان 
ننــد بــه وبســايت جايــزه فرشــته بــه نشــاني:   آثــار خــود مي توا
http://jayezefereshte.ir مراجعه كنند. الزم به يادآوري اســت ارسال آثار 
به دبيرخانه جايزه فرشته به منزله واگذاري حقوق اين آثار به شهركتاب فرشته 
است. جايزه منتخب هيأت داوران براي نفر اول در بخش عكس و داستان، تنديس 
»جايزه فرشته«، لوح تقدير، بن خريد شهركتاب و جايزه نقدي 3ميليون توماني 
اســت. عالوه بر اين10 نفر برگزيده هيأت داوران، لوح تقدير به همراه بن خريد 

شهركتاب دريافت مي كنند.
 10اثر برگزيده نهايي بخش عكس و 10اثر نخســت بخش داســتان در كتاب 
ششمين دوره به چاپ مي رسد و نمايشگاه عكســي از برگزيدگان نهايي هيأت 
داوران پس از مراسم اختتاميه برگزار خواهدشد. ششمين دوره اين جايزه با 2 ماه 
تأخير برگزار مي شود و مراسم اختتاميه جايزه فرشته، مرداد ماه 1399در تهران 

برگزار خواهد شد.

دريچه

تأثيراسترسبرابتالبهكرونا
پژوهش هاي جديد نشان 
مي دهــد افــرادي كه در 
خونشان ســطح بااليي از 
هورمون اســترس وجود 
دارد، بيشــتر در معــرض 
مرگ ناشي از كوويد-19 
قــرار دارند. بــه گزارش 

ساينس ديلي، اين مطالعه كه توسط پژوهشــگران كالج سلطنتي لندن صورت 
گرفته، نشان مي دهد ميزان هورمون استرس )كورتيزول( مي تواند به عنوان نشانگر 
شدت بيماري محسوب شــود. پژوهشگران با اســتفاده از اين نشانگر مي توانند 

بيماراني را كه به مراقبت هاي ويژه نيازمندند، شناسايي كنند.
كورتيزول، هورموني اســت كه توســط بدن در واكنش به استرس هاي ناشي از 
بيماري، تغييرات متابوليسم، عملكرد قلب و سيستم ايمني ترشح مي شود تا بدن 

بتواند با اضطراب مقابله كند.

دانستني ها

پارچهسردوگرمشونده
دانشــمندان »دانشــگاه منچســتر« 
انگلستان در مطالعه اخيرشان موفق به 
ساخت  نوع جديدي از پارچه هوشمند 
شده اند كه به صورت اليه اي روي لباس 
كاربر قرار مي گيرد و مي تواند روشن يا 
خاموش شود و در گرما بدن اشخاص را 

سرد و در سرما بدن را گرم كند.
به گزارش گيزمگ، اين پارچه هوشمند بعد از اتصال به لباس كاربر خود را با دماي 
بدن شــخص تطبيق داده و زماني كه كاربر حس گرما مي كند، شخص را خنك 
كرده و هنگام سرما نيز سبب گرم شدن كاربر مي شود. اين پارچه مبتني بر گرافين 

است و دمايش با تشخيص دماي بدن كاربر تغيير مي كند.
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