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بیشاز2دههازتصویبجایگاهوتشکیلشورایاريها
درکالنشــهرتهرانميگذرد.بارويکارآمدندولت
اصالحات،اصلشــوراهادرقانوناساســياحیاودر
نخستیندورهشورايشهر،تشکیلانجمنهايشورایاريشهرتهرانبهتصویب

رسیدونهادشورایاريتولدیافت.
پساز8ســالوباشــکایت»دبیرخانههیأتمرکزيحلاختالفورسیدگيبه
شکایاتوزارتکشور«،درتاریخ25شهریور1386رأیيدرهیأتعموميدیوان
عدالتاداريصادرشدکهبرگزاريانتخاباتشورایاريهارابهشوراياسالميشهر
کهدارايشخصیتحقوقيغیردولتياست،مجازنشمردوعمالدرپيلغوانتخابات

شورایاريهادرتهرانبود.
درشورايسوموچهارم،مجموعهشورابهریاســتمهندسچمراندرمواجههبا
رأيهیأتعموميدیوانوممانعتهایيکهبرايبرگزاريانتخاباتشورایاريها
بهعملميآمدبهاستناداتيتکیهميکردوهرباربهشکليازاینابهاماتگذرميشد
وانتخاباتشــورایاريهابرگزارميشدوحتيبرايردشــدنازممانعتها،وعده

برگزاريآندورهبرايآخرینبارهمدادهشد!
امابههرروي،مجموعمدیریتشهرياعمازشهرداروشــورايشهر،باپافشاري
بربرگزاريانتخاباتوحضوربیشترومشارکتشــهرونداندرمدیریتشهري،

توانستنداینموضوعراباریشسفیديومذاکراتحلوفصلکنند.
درایندورهوبافعالیتشورايپنجمهممخالفتهاوشکایتسازمانبازرسيکل
کشورپیشازبرگزاريانتخاباتعمالموضوعراتاآستانهعدمبرگزاريپیشبرد،
امانهایتاباپیگیرياعضايشوراوشخصمهندسمحسنهاشميبهعنوانرئیس
شوراوهمراهيمدیریتشهريتوانستیمبهنحويمجوزبرگزاريانتخاباترابگیریم

وشهروندانراازنهادشورایاريمحرومنکنیم.
امااینروزهاوپسازاینهمهتالشهادر2دههگذشــته،مجددارأیيدردیوان
عدالتاداري،پیروشــکایتسازمانبازرسيکلکشــور،صادرشدهوبهشوراي
اسالميشهرهماعالمشدهکهزینپسایننهاد،اجازهبرگزاريانتخاباتشورایاران
درتهرانرانخواهدداشت.بنابراینبایدمسئلهراازاینمنظرنگاهکنیمکهآنچهدر
حکموتصمیماخذشده،اصالتدارد،یکرویکرددیوانياستویاحلیکتعارض

قانونيویایکاحقاقحقشهروندي؟
بایددرنظربیاوریمکهاصولمرتبطبانهادشوراهادرقانوناساسيوروححاکمبر
مطالباتمردمایراندرانقالباســالمي57،مشارکتوحضورحداکثريدربرابر
تمرکزگرایيدرقدرتبودهاستومانميتوانیمبدونلحاظچارچوبهايکالن،

تفاسیرمضیققانونيراجایگزینواگذاريامورشهروندانبهخودشانکنیم.
در2دههگذشته،فارغازاینکهشهرداروشورايشهرازچهجناحسیاسيبودهاندو
گرایشحاکمبرآنانچهسمتوسویيداشتهاست،هموارهنهادشورایاريازسوي

مدیریتشهري،مورددفاعقرارگرفتهاست.
ایننشانهآناستکهضرورتتشکیالتيبهنامشــورایاريکهبهصورتانتخابي
ازمعتمدینمحالتباشد،بهبخشــيازلوازممدیریتشهريوتحققمشارکت
شهروندانبدلشدهاستوهرگرایشيکهدرقدرتبودهازاینسازوکارحمایت

کردهاست.
ازشوراياولتاشــورايپنجم،مدیریتشــهرياعمازشــهردارانوشوراهاي
شــهرمدافعنظاماتشورایاريومشــارکتانتخابيشــهروندانبودهوهستند.
بنابراینیکجايکاربامشــکلروبهرواســت؛یعنيماميتوانیمســمتمنافع

شــهروندانبایســتیمویااینکهبــهجاياینکــهایرادات
شــکليقانونــيراحلکنیــم،بــارویکرديســلبيبه

انتخاباتمحلي،تعارضفرضيدرقوانینرابهنفعکاهشمشــارکتشــهروندان
تفسیرکنیم.

 مردم، شورایاري ها
و منازعات دیواني

نگاه
علي نوذرپور ؛  کارشناسمدیریتشهري

اولینقانونشــوراهاياســالميکشــوري،مربوطبه
سال1361است.قانونيکهنزدیکترینقانونبهقانون
اساسيجمهورياسالمياستومتأثرازمفادآنتنظیم
شدهاست.دراینقانون»شــورايمحلهاي«برايتمشیتامورمحلهباذکروظایفو
تعیینجایگاهدرنظامشورايشهردیدهشدهبودوسایرشوراهاچونشورايمنطقه
شهريوشورايشهردرمراتببعديلحاظشدهبود.بهاینترتیبکهابتداانتخابات
شوراهايمحلهبرگزارميشدوسپسبعداز2هفته،انتخاباتشوراهايمنطقهازمیان
اعضايشوراهايمحلهبرگزارميشدوپسازبرگزاريوانتخاباعضايشوراهايمناطق
شهري،انتخاباتسومبرايانتخاباعضايشورايشهرازبیناعضايشوراهايمناطق
شهريبرگزارميشد.بهعبارتدیگراصلواساسنظامشورايشهر،دراینقانونشوراي

محلهلحاظشدهبودوانتخاباتشورايشهردر3مرحلهبرگزارميشد.
اینقانونبهدرستينظامشورايشــهرهارامتأثرازقانوناساسيکهشوراهارااز
ارکانتصمیمگیريوادارهامورکشوردانستهاست،تبیینوتعیینکردهاستچرا
کهشورايمحلههستندکهرابطهچهرهبهچهرهباســاکنانوشهرونداندارندو
دسترسيشهروندانشهرهايبزرگوکالنشهرهاوبهویژهشهرتهرانبهنمایندگان
خوددرشورايشهربهصورتمستقیممیسروممکننیستوانتقالخواستههاو
نیازهايمردمشهرازطریقشوراهايمحلهبهمدیریتشهري،امکانپذیرميشود
ونکتهمهمدیگراینکهاساساشوراهاخصلتوویژگيمحليدارندوانتخاباعضاي
شورايشهربهصورتمستقیمازرأيانتخابيمردم،نادرستاست.ایننوعانتخاب
برايانتخــابنمایندگانمردمدرامورکشــوريمعنادارد،بــههمانگونهکهدر

انتخاباتمجلسشوراياسالميصورتميپذیرد.
متأســفانهوقایعپسازپیروزيانقالبچونوقوعناآراميهاوجنگتحمیليبه
مدیریتکشوراجازهندادکهانتخاباتشوراهارابراســاساینقانونادامهدهدو

نخستینوتنهاانتخاباتشوراهاکهبراساساینقانونشکل
گرفتباناکاميمواجهشدوشوراهايمحليامکاناستقرار

پیدانکردند؛هرچنددرهمانمدتکوتاهدربازگشتآرامشبهشهرهادرپيوقوع
ناآراميهاتأثیرگذاربودند.

 شورایاري، اصل و اساس 
نظام شوراي شهري
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افزایشقیمتبســتههاياینترنت
موبایلکهازهفتهگذشــتهکلید
خوردحاالواردمرحلهتازهايشده
ووزارتارتباطاتدرمقابلآنچه
محمدجــوادآذريجهرميتباني

2اپراتورمسلطکشورخوانده،ایستاده
اســت.باوجوداخطاروزارتارتباطات2اپراتوراصليموبایلکشــورقیمتبستههاي
اینترنتراهنوزبهوضعیتســابقبرنگرداندهانــدوتنشمیاندوطــرفادامهدارد.
محمدجوادآذريجهرمي،وزیرارتباطاتتأکیدکردهکهافزایشقیمتاینترنتموبایل
غیرقانونياستواپراتورهايهمراهاولوایرانسل1۰روزوقتدارندکهافزایشقیمتو

حذفبرخيبستههايبلندمدترامنتفيکنند.
حسینفالحجوشقاني،معاونوزیرارتباطاتورئیسسازمانتنظیممقرراتوارتباطات
رادیویيهمروزگذشــتهباردیگرباتأکیدبرغیرقانونيبودنافزایشقیمتاعالمکرد
درصورتيکهقیمتهاطي1۰روزبهقبلبازنگــردداپراتورها2میلیاردتومانجریمه
ميشوندواگرتخلفاستمرارداشــتهباشــدمجازاتهايدیگريمانندکاهشمدت

اعتبارپروانهنیزقابلاجراست.فالحجوشقانيبااشارهبهاستدالل
اپراتورهاکهتغییراتدربســتههارابرايحمایتازتولیدمحتوا

وترافیکداخليميدانند،گفت:اپراتورهامحدودیتدراســتفادهازترافیکداخليو
خارجيرااعمالکردهاندتابااینکاربرايخودشاندرآمدایجادکنند.

نبرد براي قيمت اینترنت موبایل 
باپافشارياپراتورهايمسلطکشــوربهگرانکردناینترنتهمراه،وزارت
ارتباطاتباضرباالجلي1۰روزهازاحتمــالجریمه2میلیاردتومانيآنها

وکاهشمدتاعتبارپروانههایشانخبردادهاست

4

فيلم  گزارش 
جزئيات ماجراي 

افزایش قيمت 
اینترنت   را با اسكن 

این کد ببينيد

دیدگاه
علي دهقان کيا؛ رئیسکانونبازنشستگانتأمیناجتماعياستانتهران

متناسبسازيحقوقبازنشستگانتامیناجتماعي
باالخرهبعداز1۰سالچشــمانتظاريبهتصویب
هیأتدولترسید.قراراســتازاولمردادامسال
بهنسبتسنواتومیزانپرداختي،احکاممتناسبسازيحقوقبازنشستگان
صادرشــودوحقوقهاازهمانماهطبقفرمولخاصومشخصافزایشیابد.
مبالغبهمقدارينیستکهبتواندفشــارناشيازتورمافسارگسیختهراکاهش
دهدامابااینهمهنميتوانتصویبهمسانسازيحقوقبازنشستگانتامین
اجتماعيکهمطالبه1۰سالهبودرااقداميکوچکشمرد.سالهاستاعضاي
کانونبازنشستگيتامیناجتماعيدرسراسرکشوردرتالشبودندتااینمطالبه
بهنتیجهبرســدحاالباتالشاعضايکانونها،مدیرعاملوقتسازمانتامین
اجتماعي،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعيودولتاینمهمبهثمررسیدهاست.
ســازمانتامیناجتماعيهموارهبرايافزایشحقوقبازنشستگانباکسري
بودجهمواجهبودهدرحاليکهمجموعبدهيدولتبهاینسازمانتاپایانسال98
حدود3۰۰هزارمیلیاردتوماناست.دربرنامهششــمتوسعهآمدهدولتباید
5۰هزارمیلیاردتومانازبدهيهايخودرابهسازمانتامیناجتماعيپرداخت
کندتاازمحلاینبدهيمتناسبسازيحقوقبازنشستگانانجامشود.امسال
ودرسه-چهارماهاخیردولت32هزارمیلیاردتومانبهصندوقپرداختکرده
کهبالفاصلهبعدازپرداختاینبدهي،سازمان13هزارمیلیاردتومانآنرابه
متناسبسازيحقوقبازنشستگانتخصیصداد.امیدواریمتاپایانسالدولت

باقياینبدهيرابپردازدتابتوانیماینروندرادرسالهايآتيادامهدهیم.
باتوجهبهفرمولمتناسبسازيحقوقهاتالشمابرایناستکهدریافتيافراد
رابهسطحواقعيواولیهآننزدیککنیم.برخيافرادهنگامبازنشستگيحداکثر
حقوقویامتوسطحقوقرادریافتميکردنداماحاالخیليازآنهاحداقلبگیر
شدهاند.یعنيفرديکهدرهنگامبازنشستگي،متوسطحقوقرادریافتميکرده
بهخاطراجرانشدنمتناسبسازيحقوقسالهاستتبدیلبهیکحداقلبگیر
شــده،باتوجهبهاینروندمنظورازمتناسبسازيحقوقبازنشستگانتامین
اجتماعيایناستکهعالوهبرافزایشحقوقهاچنینافراديبتوانندحقواقعي

خودکههمانمتوسطحقوقیاحداکثرحقوقاسترادریافتکنند.
شورايعاليکارسبدهزینهخانواررادرسالگذشته4میلیونو9۰۰هزارتومان
برآوردکردهکهبهطورمتوسطتورمروزهاوهفتههاياخیراینهزینهراافزایش
دادهاست.درواقعباتوجهبهسرعتتورميکهامسالباآنمواجهایمودستو
پنجهنرمميکنیمبيتردیدعددوارقامافزایشحقوقهابهگردپايتورمهم
نميرسد.تورمباسرعت1۰۰حرکتميکنداماافزایشحقوقباسرعت2۰و3۰.
اگردولتگرانيراکنترلنکنــداینافزایشحقوقهانميتواندفشــاريکه
بردوشبازنشســتگان،مســتمريبگیرانوحتيبســیاريازحقوقبگیران

هسترابکاهد.

 بار سنگين تورم 
و حقوق کم توان بازنشسته ها
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اتهام مهندسي كميسيون ها استيضاح هيأت رئيسه را كليد زد

حاشيه سياست

كيشبهچينيهانميرسد
محمد كشــاورززاده، ســفير ايران در چين در واكنــش به ادعاها 
درباره قرارداد  همكاري ايران و چين در صفحه توييترش نوشــت: 
طرح ادعاهــاي مضحك و خنــده داري مانند »واگــذاري جزيره 
كيش به چيني ها يا اســتقرار نيروهاي نظامي چين در ايران« در 
قالب برنامه 25ســاله جامع همكاري هاي ايران و چين، توهين به 
شعور جمعي ملت بزرگ ايران اســت. اين برنامه براساس احترام و 
منافع متقابل تنظيم شده است.« تفاهم همكاري 25ساله ايران و 
چين در جريان سفر رئيس جمهور چين در بهمن سال94 به تهران 
بين 2دولت امضا شد. اخيرا متني 18صفحه اي از كليات اين تفاهم 
منتشر شده است. اين توافق به گفته مسئوالن وزارت خارجه هنوز 
نهايي نشده و 2كشــور در حال مذاكره هســتند. در روزهاي اخير 
طيف سلطنت طلبان و كاخ سفيد در مخالفت، از اين توافق به عنوان 

تركمانچاي دوم ياد مي كنند.

پاسخگزارشگرسازمانمللبهآمريكا
اني يس كاالمار، گزارشــگر ويژه ســازمان ملل در امور حقوق بشر در 
پيامي توييتري به موضع مقامات آمريكايــي در برابر گزارش اخيرش 
در مورد به شهادت رساندن سردار شــهيد سليماني واكنش نشان داد 
و نوشــت: »قوانين بين المللي، بين المللي هســتند. قوانين آمريكايي 
نيستند.«  او نوشت: مبناي هشدارهاي من درباره استفاده كنترل نشده 
از پهپادهاي تجهيز شده، ارزيابي ام از حمله پهپادي عليه سردار سليماني 
و درخواست هايم براي جلوگيري از بحران هاي بيشتر قوانين بين المللي 
است. كاالمار روز پنجشــنبه با ارائه گزارش اش به شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل مطرح كرد كه اين اقدام نقض منشور سازمان ملل بوده و 
خواستار پاسخگويي در قبال ترورهاي هدفمند با پهپاد و وضع مقرراتي 
كامل تر براي استفاده از اين تسليحات شد. مجيد تخت روانچي، نماينده 
ايران در سازمان ملل متحد گفت: ترور وحشيانه شهيد سليماني مصداق 
بارز تروريسم دولتي و نقض فاحش اصول اساسي حقوق بين الملل است.

گچسارانآرام،فيلمهاجعلي
وزارت كشــور با صدور اطالعيه اي هرگونه ارتبــاط و انتصاب تصاوير 
پخش شــده در فضاي مجازي با تصميم اخير مجلس شوراي اسالمي 
درخصوص منتخب يكي از حوزه هاي انتخابيه در اســتان كهگيلويه و 
بويراحمد را تكذيب و اعالم كرد كه كوچك ترين درگيري و ناامني در 
گچساران و مناطق اطراف آن واقع نشده است. به گزارش ايسنا، وزارت 
كشور اعالم كرده است: برخي كانال ها در فضاي مجازي، با انتشار برخي 
كليپ هاي آرشيوي مربوط به حوادث سال هاي گذشته ساير مناطق، 
درصدد القاي درگيري مسلحانه در گچساران هستند و از اين رهگذر 
تحريك عواطف مردم در منطقه و پخش اخبار جعلي در ســطح افكار 
عمومي كشور را دنبال مي كنند. هفته گذشته مجلس اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون، نماينده مردم گچساران را رد كرد. تاجگردون پس از پايان 
جلسه علني مجلس، با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود خواستار 

حفظ خونسردي مردم منطقه شد.

عارفسودايپاستورندارد؟مجلس عليه مجلس
پس از استعفاي محمدرضا عارف از رياست 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان، اين 
گمانه زني قوت گرفت كه اين استعفا به دليل 
حضور وي در انتخابات رياســت جمهوري 
سال آينده است، اما در كليپي كه ديروز كانال 
تلگرامي منسوب به وي منتشر كرد، اعالم شد 
كه عارف هيچ گونه موضع گيري درباره اين 
انتخابات اتخاذ نكرده است. به گزارش ايسنا، 
در اين كليپ بيان مي شود كه نحوه ورود افراد 
به انتخابات به چگونگي پايان دولت حســن 
روحاني، انتخابات رياست جمهوري آمريكا و 

بيماري كرونا بستگي دارد.

هيچمصلحتيباالترازجاننيست
مصطفي معين، فعال سياســي و وزير اسبق 
وزارت علوم در دوران اصالحات در يادداشتي 
با عنوان »امواج كرونا/ سالمت دانشجويان!؟« 
نوشــت: بي ترديد برخــورداري از »زندگي 
سالم« حق اساسي همه شهروندان و حفظ و 
تامين آن مهم ترين وظيفه هر حكومتي است. 
هيچ مالحظه اي از ترجيح سياست و انتخابات 
گرفته تــا درآمــد و اقتصاد و يــا برگزاري 
آزمون هاي سراسري و برنامه آموزشي مدرسه 
و دانشــگاه نبايد در برابر »اولويت سالمت 
انســان« قرار گيرد. هرگونه تصميم گيري 
غيركارشناسانه و شتاب زده و يا بدون توجه 
به نقش محوري انســان ســالم در توسعه، 
مي تواند امواج بعدي همه گيري كرونا را در 
پي داشته، تلفات انساني  و خسارات اجتماعي 
و اقتصادي و امنيتي جبران ناپذيري را براي 

كشور به همراه داشته باشد.

نمايندگانعجلهدارند
محمد هاشــمي، عضــو پيشــين مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظام بــا انتقــاد از 
نمايندگاني كه حسن روحاني را با ابوالحسن 
بني صــدر مقايســه مي كنند، گفــت: اين 
مقايسه كردن ناشي از عدم اطالعشان است. 
بنابراين يا اين افراد با اين مقايسه كردن ها، 
اطالعــي از تاريخ ندارند و يــا اينكه خداي 
ناكرده به دنبــال اهداف ديگري هســتند. 
به گزارش برنا، هاشــمي گفــت: زماني كه 
بنده در آمريكا حضور داشــتم، بني صدر در 
فرانســه بود. بنده دبير تشــكيالت انجمن 
اسالمي دانشــجويان ايراني مقيم آمريكا و 
كانادا بودم. با اتحاديه انجمن هاي اســالمي 
در اروپا، ارتباط نزديكي داشتم و به صورت 
منظم در جلسات آنها شــركت مي كردم و 
آنها نيز در جلسات ما شــركت مي كردند. 
در آنجا عمق برخــورد بني صدر را با اعضاي 
انجمن اسالمي از نزديك مشاهده مي كردم. 
به عنوان مثال، بني صدر در خارج از كشور، 
جبهه ملي ســوم را تشــكيل داد. به بياني 
ديگر با جبهه ملي نيز اختالف داشــت. در 
واقع تيپ شــخصيتي بني صدر به گونه اي 
بود كه نمي توانســت با هيچ كس همكاري 
كند. محمد هاشمي اضافه كرد: روحاني در 
سخنراني خود كه در مراسم مرحوم مصطفي 
خمينــي در مجلس ارگ انجــام داد، مورد 
تعقيب ســاواك قرار گرفت كه وي به خارج 
از كشــور رفت و پس از انقالب، يك تفاوت 
اساسي از دوران جواني، دانشجويي، دوران 
مبارزه  و مسئوليت ها داشت كه به هيچ وجه 
قابل مقايسه نيست. اين شــناخت بنده از 
روحاني است. رئيس اسبق صداوسيما بيان 
كرد: آنچه در مجلس رخ مي دهد، بيشتر به 
جنگ قدرت بازمي گردد. به نظر مي رسد اين 
نمايندگان عجله دارند هر چه زودتر دولت را 
هم را در اختيار بگيرنــد. از اين رو، نبايد به 

آنها توجهي داشت.

ظريفچرادوبارهبهمجلسميرود؟
ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از حضور وزير 
خارجه در جلسه امروز اين كميسيون خبر داد. او افزود: كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي از آقاي ظريف براي حضور در جلسه امروز دعوت كرده 
است . به گزارش همشهري، به گفته وي، قرار است وزير امور خارجه در اين جلسه در 
خصوص موضوع قطعنامه شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي  درباره برجام، 
سند همكاري 25ساله با چين و حادثه نطنز توضيح دهد. هفته پيش علي اكبر صالحي، 
رئيس ســازمان انرژي اتمي نيز در جلسه كميســيون امنيت ملي درباره حادثه نطنز 

توضيحاتي ارائه كرد.

نيميازنمايندگانخوزستانكروناگرفتند؟
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان با اشــاره به ابتالي 5نماينده خوزستاني به كرونا، 
گفت: اين نمايندگان پس از حضور در حوزه هاي انتخابيه، مبتال شــده اند. سيدكريم 
حسيني در گفت وگو با ايسنا، با اشــاره به ابتالي تعدادي از نمايندگان خوزستان در 
مجلس شوراي اسالمي به كرونا، اظهار كرد: در ابتداي آغاز به كار مجلس شوراي اسالمي 
همه نمايندگان مجلس تست كرونا دادند؛ تاكنون تست 5نماينده خوزستاني مثبت بوده 
است. وي درباره علت ابتالي اين نمايندگان خوزستاني، افزود: ميزان شيوع كروناويروس 

در خوزستان، كثرت كار و سركشي به حوزه هاي انتخابيه در اين زمينه تأثيرگذار است. 
نمي شود كار نمايندگي مجلس و مردم را تعطيل كرد. در اين مدت به طور مستمر در 
حوزه هاي انتخابيه حضور داشتيم و اين نمايندگان پس از حضور در حوزه هاي انتخابيه، 
مبتال شده اند. طبق اعالم رســمي مجلس تاكنون 1۰ تن از نمايندگان به اين بيماري 

مبتال شده اند.

اتفاقاتمجلسكارهمهنمايندگاننيست
نماينده دوره دهم مجلس گفت: بايد واقعيت  ها را ببينيم، باالخره مجموعه اي از عوامل 
داخلي و خارجي دست به دست هم مي دهند و شرايط به وضع امروز مي رسد و نمي توان 
ادعا كرد كه درخصوص مشكالت ما، يك نفر مقصر است. بهروز نعمتي، نماينده دوره 
دهم مجلس درخصوص اتفاقات يكشنبه گذشته و برخورد نمايندگان با وزير امورخارجه، 
گفت: البته اتفاقي كه با ظريــف رخ داد را هم نمي توان به كل مجلس تعميم داد، اينها 

تعداد انگشت شماري بودند كه قبال هم در مجلس بودند و چنين كارهايي مي كردند.

اختالفاتدعوايخانوادگياست
نماينده الرستان مسائل پيش آمده ميان مجلس و دولت را دعواي خانوادگي توصيف كرد 
كه هدفش رشد و ارتقاي كشور است و گفت: انتظارات از مجلس زياد شده و مردم پيگير 
مطالبات خود هستند؛ هر چند بعضي از برخوردها در مجلس مورد تأييد نيست. حسين 
حسين زاده، از مجلس يازدهم به عنوان پديده اي نسبت به ادوار گذشته مجلس ياد كرد و 
گفت: بيش از 1۰۰ نماينده اين مجلس جوان و 7۰ درصد جديد هستند. اين موارد باعث 

شده مجلس يكدستي را شاهد باشيم و همين باعث افزايش انتظارات از آن شده است.

ميل مجلس يازدهم به 
احضــار و اســتنطاق دولت

وزراي دولت روحاني و 
حتي خود رئيس جمهور، چاره اي جز 
پيشــنهاد احياي تشكيل كميسيون 
مشــترك دولــت و مجلــس باقي 
نگذاشــته؛ راه حلي كه سال ها قبل در 
ادوار پيشين هم با وجود گرايش هاي 
سياسي غيرهمسو در مجلس و دولت 
تنش ها ميان 2قوه را تعديل كرده بود. 
اين پيشنهاد بيش از 2دهه بعد يك بار 
ديگر از سوي دولت تدبيرواميد خطاب 
به مجلس سياسي غيرهمسو مطرح 
شده است. علت اصلي آن هم افزايش 
حجم فشــارها روي دولت در دومين 
ماه شروع به كار مجلس اصولگراست. 
نمايندگان اين دوره از مجلس به طرح 
ســوال از وزرا و رئيس جمهور بيش از 
ساير شــئون نمايندگي خود عطش 
دارند. نه تنها هيچ طرحي را به تصويب 
نرسانده اند، كه به تدريج ميدان را بازتر 
هم ديده و موضوع استيضاح كابينه و 
طرح عدم كفايت رئيس جمهور را هم 
پيش كشيده اند. آنها تاكنون بيش از 
نصف اعضاي هيأت دولت را به مجلس 

كشانده اند. 
احتماال خودشان هم واقفند مجلس در 
همان ماه هاي اول فعاليت ارج و قرب 
بيشتري دارد و تا هنوز باب توصيه هاي 
خارج از خانــه ملت باز نشــده، بايد 
مأموريت اصلي خودشان را به سرانجام 
برســانند. طرح هر روزه ســوال ها و 
بازخواست هايشان نســبت به دولت 
هم بدون ارتباط با استمزاج كلي آنها از 
فضاي عمومي جامعه نيست. بندهاي 
از هم گسيخته برنامه هاي اقتصادي 
دولت و نارضايتي عمومــي بهترين 
بهانــه را به دســت آنها داده اســت؛ 
نمايندگاني كه از دولت دست بســته 
مقابل شديدترين تحريم هاي خارجي 
طي 4دهه انقالب گروكشي سياسي 
مي كنند و همچنان به دنبال افزايش 
ســهم قدرت خود در مسير انتخابات 
رياست جمهوري سال14۰۰ هستند. 
علي ربيعــي، ســخنگوي دولت هم 
مشخصا در يادداشتي در روزنامه ارگان 
دولت پيشنهاد تشكيل كميسيون هاي 
مشترك دولت و مجلس را داده و گفته: 
»عبور از شــرايط امروز كشور نياز به 
تعامل و تفاهم همه قــوا دارد و بنای 
دولت همكاری های مشترك با ديگر 
قواست. بايد شــيوه های گفت وگو با 
يكديگر را راهگشا كنيم، چون در غير 
اين صورت به جای مباحثه اميدبخش 

ما را به منازعه نگــران كننده نزديك 
می كند. به سهم خود پيشنهاد می كنم 
ما می توانيم چند موضوع مهم از قبيل 
محورهای سؤاالت فوق، برجام، رشد، 
توسعه و عقب ماندگی، اندازه اقتصاد 
ايــران، عدالت، شــفافيت و…را در 
دستور كار مشترك قرار دهيم و برای 
هر كدام طرح ها و راهكارهای خود را 
مطرح كنيم و كميسيون های مشترك 
تشكيل دهيم و در معرض افكار عمومی 
بگذاريم. در اين صــورت راهكارهای 
مورد اجماع شــكفته شده و مردم نيز 

اميدوار خواهند شد.«
پيشــنهاد ربيعي براي چنين سطح 
تعاملي ميان دولت و مجلس يك مانع 
اصلــي دارد و آن طيفي از نمايندگان 
است كه هرگونه جلســه مشترك با 
دولتي ها در واپسين ماه هاي فعاليت 
آن را ريسك سياسي قلمداد مي كنند. 
نزديك به 3سال فعاليت آنان با دولت 
بعــدي خواهد بــود و تندروهاي اين 
مجلس نمي خواهند برچسب زدوبند 
با دولتمــردان تدبيرواميد به اســم 

كميسيون هاي مشترك بخورند. 
محمدباقر قاليبــاف، رئيس مجلس 
در همان اولين نطق پيش از دســتور 
خود در جلســه 11خردادماه امسال 
چنين معنايي را به دولــت دوازدهم 
مخابره كرده و گفتــه بود: »اكنون كه 
مجلس در آغــاز راه خود قــرار دارد، 
آنچه شــرايط را خطرناك تر می كند، 
الگوی مديريتی دستگاه های اجرايی 
كشور است، كه عالوه بر ناكارآمدی و 
آشفتگی مديريتی، و تمركز بر نگاه به 
بيرون، به بسياری از اصول و مولفه های 
الگوی مديريت جهادی بــاور ندارد، 
در چنين شــرايطی است كه مجلس 
يازدهم می تواند با رويكردی منطقی 
و انقالبی نسبت به دولت، و با استفاده 
از ظرفيت هــای تقنينی و به خصوص 
نظارتی خــود در چارچوب پيام رهبر 
انقــالب، دولت را به ســمت مطلوب 

هدايت كند.« 
مجلس يازدهم به دنبــال »هدايت« 
دولت اســت و با شــعارهاي تيزوتند 
نمايندگانش بعيد است تن به هرگونه 
جلسه شــك و شــبهه دار و شركت 
ســهامي وار با اعضاي دولت بدهد كه 
درنهايت ممكن اســت مجلــس را از 
موضع بازخواست كننده به شريك در 
سياست هاي دولت تقليل دهد؛ آن هم 

در آستانه انتخابات14۰۰.
حسن روحاني، رئيس جمهور تاكنون 
توفيق چندانــي در طرح خواســته 
همكاري خود با ايــن مجلس نيافته 
اســت. او اگرچه گفته بــود: »به هيچ 
عنوان دنبال اين نيستيم كه مجلس 
از 2وظيفه خود به عنــوان تقنينی و 
نظارت كوتاه بيايد؛ چراكه ما به دنبال 
مجلس كارآمد هستيم« و اينكه »دولت 
دست خود را به سمت مجلس يازدهم 
دراز می كند؛ ما از مجلــس اخوت را 
می خواهيم«، اما مشخصا كابينه اش از 
مجلس تازه تشكيل شده در رنج است. 
اين را از دفاعيــات وزراي راه يافته به 
مجلس و طرح مواضع تند مجلسي ها 
عليه آنان نيز مي توان فهميد. ســابقه 
تشكيل كميته، كميسيون مشترك يا 
كارگروه هاي مشترك ميان نمايندگان 
مجلس و دولت به مجلس اصولگراي 
پنجــم و روابط آن با دولــت آيت اهلل 
هاشــمي رفسنجاني و ســيدمحمد 
خاتمي مي رســيد. بعدتــر مجلس 
ششــمي ها جلوتر از دولت اصالحات 
راه خــود را مي رفتنــد و در مجالس 
اصولگراي هفتم تا نهم نيز تشــكيل 
اين كميتــه با اصرار مجلــس و انكار 
دولت احمدي نژاد بود. مجلس دهم و 
فراكسيون اميد هم موفق به از سرگيري 

فعاليت اين كميته نشد. 
وجه تمايز پيشنهاد فعاليت اين كميته 
شــايد اين بار رد آن از سوي مجلس 
و موكول كردن آن به تشــكيل دولت 

بعدي باشد.  

رئيس جمهــور، كروناهراســي را هماننــد 
عادي ســازي  و عادي انگاري بيماري كرونا، دولت

خطرناك دانست و تأكيد كرد: مسئله اصلي در 
روند مبارزه با بيماري كرونا، تقويت همكاري مردم و دولت 
اســت و بي ترديد با تــداوم روند تقويت ايــن همكاري ها، 

مي توانيم سريع تر از مشكالت عبور كنيم.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، حسن 
روحاني روز شنبه در جلسه ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا 
با بيان اينكه مراقبت هاي جمعي و فردي بايد به عنوان اصل 
خدشه ناپذير مورد توجه همگان قرار گيرد، گفت: اجتماعات 
بايد ممنوع و در موارد خاص به حد ضرورت محدود شود. االن 
زمان برگزاري جشنواره و ســمينار نيست و حتي نسبت به 
برگزاري كنكور هم اگر دوستان ما در وزارت بهداشت اشكالي 
داشته باشند، چارچوبي براي آن تدوين مي كنيم كه مشكلي 

ايجاد نشود.
وي تأكيد كــرد: تجمعات به طــور كلي در شــرايط امروز 
غيرقابل قبول است. حاال اگر در آينده شرايط بهتر شود بحث 
ديگري اســت. اجتماعات، تجمعات به عنوان عزا، عروسي، 

مهماني، سمينار و جشنواره همه مضر است.
روحاني همچنين با تأكيد بر اينكه كسب و كارها، فعاليت هاي 
اقتصادي و گشــايش ها بايد با رعايت كامــل پروتكل هاي 
بهداشــتي تداوم يابد و راه دومي وجود ندارد، تصريح كرد: 
تعطيلي كســب و كارها و فعاليت اقتصادي براي بلندمدت 
امكان پذير نيست و هيچ دولت و مردمي اين را قبول ندارد. 
همه بايد به صحنه بيايند و مردم را قانــع كنيم كه در روند 
مبارزه با بيماري كرونا، رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 

ضروري است و راهي جز اين نداريم.
رئيس جمهور با تأكيد بر همكاري مردم و دولت، گفت: اگر اين 
همكاري خوب و دقيق انجام بگيرد، مي توانيم از مشكالت اين 
بيماري، سريع تر عبور كنيم و از مراحل آن ماليم تر بگذريم و 

اگر خدايي ناكرده اين همكاري دچار اختالل و مشكل شود، 
حتما موفقيت هاي ما با اشكاالتي توأم خواهد شد.

وي افزود: اگر كاري كنيم مردم فكر كنند بيماري كرونا عادي 
است و مشكلي نيســت و از آن عبور كرده ايم و اين ويروس 
خطرناك نيست، حتما دچار مشكل بزرگي مي شويم و از آن 
طرف هم اگر اضطراب و هراس در مردم ايجاد كنيم به گونه اي 
كه فعاليت هــاي اجتماعي ضروري، خدماتــي و اقتصادي 
دچار مشكل شــود، حتما اين هم نادرست است و مورد نظر 

نخواهد بود.
روحاني ســپس به برخي مصوبات جلسه اشاره كرد و گفت: 
يكي اينكه بيماري مخفي نشود. دوم اينكه وقتي تست مثبت 
بود همانطور كــه در روز 12فروردين تصويب كرديم بايد به 
خانواده و محل كارش خبر بدهد. من خواهش مي كنم و در 
اين زمينه ها مهم اين است كه مصوبات دقيق اجرا شود و اگر 

اجرا نشود، اصال تأثيري ندارد.
وي افزود: نكته اي كه در اين جلســه مورد تأكيد بود، بحث 
نظارت است. يعني االن گفتيم ماسك الزم است، ولي چطور 
نظارت شود؟ كارمندي كه بدون ماسك به اداره مي آيد، چطور 
نظارت شود؟ گفتيم كســي كه مي خواهد در اداره خدمت 
بگيرد بايد ماسك داشته باشــد وگرنه نبايد خدمت بگيرد؛ 
چطوري بايد به آن نظارت شود؟ گفتيم كسي كه صاحب يك 
مغازه و فروشگاه است خودش و كارمندانش بايد رعايت كنند، 
چطوري بايد نظارت شود؟ همچنين گفتيم كه مترو، اتوبوس 
و تاكسي چگونه بايد باشد. اينها همه نيازمند نظارت است واال 
عمل نمي شود و وقتي عمل نشود چه تأثيري دارد؟ تصويب 

مي كنيم كه اجرا و عمل شود.
رئيس جمهور گفت: آنجايي كه الزم اســت دادســتان هاي 
محترم و قوه قضاييه بايد ياري و كمك كنند براي اينكه بتوانيم 
آن را اجرا كنيم. امروز نظارت بسيار مهم است و مقرراتي كه تا 

حاال وضع كرده ايم بايد به طور دقيق اجرا شود.

طرح اســتيضاح هيأت رئيســه مجلس 
يازدهم با 51 امضا به هيأت رئيسه مجلس مجلس

ارائه شــد. حميدرضا كاظمي، نماينده 
پلدختر  به همشهري خبر داد كه طرح استيضاح اعضاي 
هيأت رئيســه به جز رئيس مجلس چهارشــنبه هفته 
گذشته با 51امضا براي طي روند قانوني به هيأت رئيسه 
ارائه شده اســت. به گفته نماينده پلدختر، اعمال نفوذ 
اعضاي هيأت رئيسه در تركيب كميسيون هاي تخصصي 
مجلس و مهندســي هيأت رئيســه كميســيون هاي 
تخصصي از سوي آنها عامل به جريان افتادن استيضاح 

هيأت رئيسه است.
مجلس داراي 14كميسيون تخصصي است كه به عنوان 
بازوان كارشناسي و تحقيق گر مجلس در حوزه نظارتي 
نمايندگان و احضار وزرا و بازديد از سازمان ها، مراكز و 
ديگر حوزه هايي كه تشخيص دهند فعاليت مي كنند. 
اهميت نقش كميســيون هاي تخصصي مجلس زماني 
دو چندان مي شود كه براساس اصل85 نقش قانونگذاري 

 به حيطه اختيارات نظارتي آنها اضافه شد.
از ميان كميسيون هاي مجلس برخي به دليل حيطه در 
اختيار، قدرت مانور بيشتري دارند. كميسيون هاي امنيت 
ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه، انرژي و صنايع 
جزو پر اقبال ها هستند و كميسيون هايي چون كشاورزي 
و حقوقي و فرهنگي جزو دســته كم اقبال ها به شــمار 
می روند. موضوعي كه  سبب شد عدم توازن براي عضويت 
در اين كميسيون ها و كميســيون هاي پر اقبال بيش از 

هر زمان ديگري هويدا شــود، عدم توازن در درخواست 
نمايندگان براي حضور در اين تشكل هاي تخصصي از 
يك سو و عدم مديريت دقيق و حرفه اي هيأت رئيسه در 
كميسيون بندي نمايندگان از سوی ديگر بود، كه موجب 
شد هم برگزاري نشست هاي كميسيون ها به تعويق بيفتد 
و هم تا حدود 5۰روز بعد از تشكيل مجلس، نمايندگان 
به كميسيون بندي همچنان معترض باشند و هم اينكه 

مجلس در بعد قانونگذاري سستي كند.
سســتي مجلس در بعد قانونگذاري به اين دليل است 
كه هنوز طرح يا اليحه اي رسما در كميسيون ها بررسي 
نشده كه براي بررسي نهايي به صحن مجلس ارجاع شود.

چرانمايندگانبهكميسيونبنديهامعترضند؟
پيش تر يكي از نماينــدگان ادوار مجلس درباره بدعت 
جديد كميسيون بندي مجلس يازدهمي ها به همشهري 
خبر داده بود در بحث امتيازبندي كميسيون ها مواردي 
بوده كه براي آنكه افراد غيرواجد شــرايط امتياز الزم را 
براي عضويت در يك كميسيون كسب كنند، سند سازي  
صورت گرفته اســت. مثال براي فردي كه در رزومه اش 
عنوان رياست دانشگاه ديده شــده، براي كسب امتياز 
عضويت در كميســيوني كه امكان عضويــت در آن را 
نداشته، سند ســازي  شــده و عنوان او را تا معاون وزير 
ارتقا داده اند. به گفته اين منبع آگاه، از اين دست موارد 
41مورد ثبت شــده كه به طور قطع هيأت رئيسه به آن 
علم داشــته و از تخلف بودن آن آگاه بوده اســت. ثبت 

پيشنهاداحيايكميتهمشتركدولتومجلس

كافه مجلس

رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي كرونا خواستار تشديد 
نظارت ها بر استفاده از ماسك شد

روحاني: تجمعات به عنوان 
عزا، عروسي،  مهماني، 

 سمينار و جشنواره
 همه مضر است

تجمعممنوع!

41مورد تخلف در تعيين اعضاي 12كميسيون تخصصي 
-كميســيون قضايي و حقوقي و اصل9۰ هنوز تعيين 
تكليف نشده اند - فرياد نمايندگاني را كه شانس حضور در 
كميسيون هاي تخصصي را از دست دادند، درآورد و منجر 
به شكل گيري نخستين زمزمه استيضاح هيأت رئيسه 
شــد؛ زمزمه هايي كه اگرچه عنوان شد فروكش كرده 
اســت، اما تذكر كاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا در 
اين باره در نشست گذشته بهارستان و سخنان نماينده 
پلدختر حكايــت از اين دارد كه عــزم معترضان براي 
استيضاح اعضاي هيأت رئيسه جدي است؛  چرا كه تخلف 
در كميسيون بندي مجلس نه تنها سبب شد كه تشكيل 
و برگزاري نشســت هاي تخصصي اين نهادها به عنوان 
مغز متفكر مجلس با تعويق بي ســابقه اي مواجه شود، 
بلكه روندي را فراهم آورد كه نمايندگاني با رزومه هاي 
غيرمرتبط در تركيب كميسيون هاي مهم و پرطرفدار 
مجلس ازجمله برنامه و بودجه، امنيت ملي، اقتصادي، 
انرژي و صنايع و معادن گردهــم آيند.  به عنوان نمونه، 
يك سردفتر و در نمونه    اي ديگر كسي كه مسئول بودجه 
مؤسسه حوزوي و فرهنگي بوده، مستقيما واجد شرايط 
براي حضور در كميســيون برنامه و بودجه تشخيص 

داده شده اند.

عزماستيضاحكنندگانجدياست
به هر روي با عيان شدن اين موارد در كميسيون بندي 
مجلس يازدهمي ها، معترضان بــه اين روند همچنان 
سوداي گرفتن حق از دست رفته شان را دارند؛ چنان كه 
به گفته كريمي عزم آنها در اســتيضاح 11عضو هيأت 

رئيسه بسيار جدي است.
او در باب جدي بودن عزم اســتيضاح كنندگان، تأكيد 
كرد: نامه استيضاح اعضاي هيأت رئيسه منهاي رئيس 
مجلس با 51 امضــا به احمد اميرآبــادي، نماينده قم 
و عضو هيأت رئيســه ارائه شده  و براســاس آيين نامه 
داخلي مجلس طرح اســتيضاح اعضاي هيأت رئيسه 
براي بررسي اوليه به كميسيون آيين نامه مجلس ارجاع 

شده است.
براساس آيين نامه داخلي مجلس »هرگاه نمايندگان به 
كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفاي 
وظايف رئيس يا ســاير اعضاي هيأت رئيســه معترض 
باشــند، مي توانند طي تقاضاي كتبي با امضاي حداقل 
25نفر خواستار تشكيل هيأت رسيدگي به اعتراضات، 
مركب از روساي كميســيون هاي تخصصي و اعضاي 
كميسيون آيين نامه داخلي مجلس شوند.« كميسيون 
آيين نامه پس از وصول اين درخواست كتبي، 3 روز براي 
تشــكيل اين هيأت فرصت دارد؛ هيأتي كه بايد ظرف 
1۰روز پس از تشكيل، با حضور 3نفر منتخب معترضان 
به موضوع رســيدگي كرده و اقدام به رأي گيري  كند. 
درنهايت هم گزارش هيأت در نشستي غيرعلني مورد 
بررســي قرار گرفته و ســپس نمايندگان در نشستي 
علني بدون توضيح و تفسير بيشتر اقدام به رأي گيري 
درباره استيضاح رئيس يا ســاير اعضاي هيأت رئيسه 

خواهند كرد.
مختاري، فرشادان و كاظمي ازجمله امضا كنندگان طرح 

استيضاح هيأت رئيسه هستند.
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  فعاليت كودكان زباله گرد ممنوع شده و از حدود 3هفته آينده اقدامات حمايتي از آنها به اجرا درخواهد آمد
  توزيع غذاي گرم، آموزش نكات بهداشتي و تأمين وسايل ضد غفوني براي آسيب ديدگان اجتماعي در دستور كار شهرداري و تشكل هاي مردمي قرار گرفته است

چترحمايتيبرسركودكانزبالهگرد خبرهاي كوتاه

 جزئيات نصب درهاي حائل
در ايستگاه هاي مترو

  فرنوش نوبخت، مديرعامل شــركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه: درهاي حائل در ايســتگاه هاي متروي تهران براي 
نخســتين بار نصب خواهد شــد. به همين منظور  گروه فني شركت 
بهره برداري متروی تهران تشــكيل شــده و هفته گذشته مكاتباتي 
با شــركت هاي توليدكننده اين درها  انجام داديــم  و فكر مي كنم 
حداكثر تا يك ماه يــا 45روز آينده به مراحل نهايــي كار نزديك تر 
شويم. توليدكنندگان نيز بايد بررســي هاي خود را انجام دهند و با 
تأمين كنندگان قطعات ارتباط برقــرار كنند؛ در انجام اين كار جدي 
هستيم و تا پايان سال حتما آن را اجرايي خواهيم كرد. ايستگاه هاي 
تقاطعي و ايستگاه هايي كه مسافران بيشتري دارند مانند دروازه دولت، 

تئاترشهر و فردوسي در اولويت نصب درهاي حائل هستند. )ايسنا(

مصارف پالستيك مشمول ماليات  شود
  شــينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
شــهرداري تهران: درحالي كه صنايع منتشركننده آالينده ها 
مشمول ماليات هاي زيست محيطي مي شوند نبايد محصوالتي مثل 
پالستيك ها با وجود آسيبي كه به منابع آب و خاك وارد مي كنند 
نيز از اين امر مهم مســتثني باشــند. در همه دنيا حتي در ميان 
كشورهاي در حال توسعه قوانين باالدستي و اسناد محكمي براي 
نحوه مصرف پالستيك وجود دارد. وضع قوانين مي تواند از مصرف 
بي رويه پالستيك هاي يك بار مصرف با ابزارهاي مختلف تشويقي و 
بازدارنده همچون اخذ ماليات بر مصرف و قبول مسئوليت اجتماعي 
از ســوي توليدكنندگان به بازچرخاني پالســتيك ها و مديريت 

مصرف آن كمك كند. )مهر(

 بهره برداري از ادامه جنوبي 
بلوار استاد معين تا پايان مرداد

  صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمران شهرداري تهران: 
پروژه »ادامه جنوبي بلوار استاد معين« روزهاي پاياني فعاليت  عمراني 
خود را مي گذراند و پيشرفت فيزيكي درحال رسيدن به 100درصد 
است. مسير دوچرخه و مسير عابر پياده در اين پروژه طراحي و لحاظ 
شده اند. با توجه به وجود 2 باند كندرو در اين خيابان، مسير دوچرخه و 
عابر پياده، جداسازي شده اند. همچنين ايمني مسير دوچرخه و پياده 
با توجه به استانداردهاي به روز، درنظر گرفته شده و اجرا شده است. 
اين مسير، انتهاي جنوبي خيابان سي متري جي را به انتهاي جنوبي 
خيابان استاد معين قبلي متصل مي كند. اين طراحي سبب مي شود تا 
كساني كه قصد حركت در خيابان آيت اهلل سعيدي را ندارند از اين مسير 
استفاده كنند. همچنين با بهره برداري از اين پروژه، ترافيك محلي و 
گذري در زيرگذر خيابان آزادي و انتهاي شمالي خيابان استاد معين 
جدا مي شود و ديگر ساكنان محله در شلوغي و ترافيك نخواهند بود. 

اين پروژه  حداكثر تا پايان مرداد ماه امسال به بهره برداري مي رسد.

جزئياتي از بي آرتي در بزرگراه شهيد همت 
  محمود ترفع، مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني 
شهر تهران: احداث خط بي آرتي در بزرگراه شهيد همت طرح 
پيشنهادي است و هنوز تأييديه نهايي اجراي آن اخذ نشده است. 
طرح پيشنهادي براي احداث بي آر تي حد فاصل سه راه استخر تا 
ميدان صنعت است كه بايد مطالعات نهايي روي آن انجام شود و 
اگر بخواهيم با سرعت مطالعات را نهايي كنيم ظرف مدت 45روز 
مي توان طرح را به سرانجام رساند. برنامه اي براي استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي نداريم و در فاز اول طرح از منابع شهرداري تهران 

استفاده مي شود. )باشگاه خبرنگاران جوان(

 آمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا در ايران 
همچنان روي عددهايي دور مي زند كه شهر

نشــان دهنده در اوج بودن اين بيماري 
است. در اين ميان، ترددهاي بسيار زياد در مركز شهر 
تهران و مناطق 3، 4، 6و 11به شيوع كوويد-19 دامن 
زده و گفته مي شود اگر ترددها محدود نشود وضعيت 

پايتخت در هفته هاي آينده فاجعه  بار خواهد شد.
در همين ارتباط معاون درمان ستاد مقابله با كرونا 
با تأكيد بر اينكه براي پيشگيري از كوويد-19 بايد 
محدوديت  تردد در تهران بيشــتر شــود، به فارس 
گفت: »در استان تهران آلودگي بيماري به شدت زياد 
شده و اگر مردم مراعات نكنند، در هفته هاي آينده 
وضعيت فاجعه بار مي شود.« نادر توكلي با بيان اينكه 
در شــرايط فعلي وضعيت تهران قرمز است، افزود: 
»تمام ظرفيت در بخش درمان زير بار كرونا رفته و 
در ادامه بايد تمهيدات براي كنترل تردد غيرضرور 
صورت گيرد كه در حال انجام است. ما 2گروه از افراد 
جامعه را در مواجهه با كرونا داريم. عده اي بي خيال 
هستند و قشر ديگري گرفتار بيماري كرونا شده اند 
و بار رواني زيادي به آنها وارد شــده و ممكن است 
به همين دليل مراجعه غيرضروري به بيمارســتان 
داشته باشند. واقعا از مردم مي خواهيم كه با جديت 
مسائل بهداشــتي و پيشــگيرانه را رعايت و به آنها 

توجه كنند.«

تهران بايد 2هفته تعطيل شود
اوج گيري دوباره كرونا باعث شــده تا شــوراي شهر 
تهران پيشنهاد تعطيلي موقت پايتخت را مطرح كند. 
بر همين اساس ديروز محســن هاشمي رفسنجاني، 

رئيس شوراي شهر تهران گفت: »به نظرم در اوج گيري 
دوباره كرونا تقصير مردم 30درصد است و سهم دولت 
70درصد، چون يكدفعــه تصميماتش را به نفع كرونا 
شل كرد و به ويروس رانت داد.« او با بيان اينكه من اگر 
اختيار داشتم، فعاليت ها را تا 2هفته تعطيل مي كردم، 
افزود: » محدوديت ها را آنقدر ادامه مي دادم تا آمارها 

رو به افول برود. سپس وقتي شــمار فوتي ها به صفر 
رسيد فعاليت ها را بازگشايي مي كردم. «

او در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره به لزوم اجرايي 
كردن قوانين قرنطينه در شهر تهران گفت:»با توجه 
به اينكه تعطيالت تابســتاني نيز مطرح اســت بايد 
تعطيالتي شــبيه تعطيالت نوروز به مدت 2 هفته در 

تهران اعمال شود تا مجددا آمار ابتال به كرونا كاهش 
يابد.«

وي افزود:»بنابراين قرنطينه 2هفته اي تهران با توجه 
به تجارب روزهاي نخســت كرونا ضروري است، البته 

به شرطي كه مردم همكاري كنند و مسافرت نروند.«
هاشمي از فعال شدن ستاد مبارزه با كرونا در شوراي 

شهر خبر داد و گفت: »كميسيون هاي شوراي اسالمي 
شهر تهران مشغول تدوين طرح هايي در اين رابطه بوده 
و به زودي اين طرح ها خدمت شهروندان اعالم مي شود. 
بعضي از مسائل نياز به قانون و محدوديت دارد. ستاد 
ملي كرونا قدرت قانونگذاري بااليي دارد و بايد از ابزار 

اين ستاد استفاده  بهتري شود.«
به گفته هاشمي، خوشــبختانه پايتخت يك بار تجربه 
موفقيت آميزي در مقابله با كرونا داشت؛ در آن موقع 
مــواردي چون تعطيالت نــوروزي و رعايت بيشــتر 
نكات بهداشــتي توســط مردم براي مقابله با شيوع 
گسترده  بيماري و جدي گرفتن مسائل توسط دولت و 
شهرداري ها و تمامي ارگان ها و نيروهاي بسيج وجود 
داشت كه سبب شد تعداد فوتي هاي تهران از كرونا تا 

حد چشمگيري كاهش يابد.
او افزود: »اما كم كم كه فضا عادي شــد و شــرايط به 
نفع اقتصــاد پيش رفت تا مردم بتوانند زندگي شــان 
را برمبناي كرونا پيش ببرند، دوباره شــاهد افزايش 
بيماري در شــهر تهــران بوديم و همه ايــن اتفاق را 
پيش بيني مي كردند. مجبوريم تصميم هاي سخت تري 
را در شهر تهران اعمال كنيم و بايد همه فعاليت هاي 
اسفند و فروردين و اوايل ارديبهشت را تكرار كنيم تا 

مشكالت در اين رابطه كاهش يابد.«
صحبت هاي محسن هاشمي در حالي مطرح شده كه 
به اعتقاد برخي، در شرايط فعلي تعطيلي تهران ضربه 
مهلكي بــه اقتصاد وارد مي كنــد و بايد محدوديت ها 
بيشتر شود. عده اي اما از شــلوغي ناوگان حمل ونقل 
عمومي گاليه مي كننــد و معتقدند طــرح ترافيك 
بايد برداشــته شــود. درحالي كه پايش ها حكايت از 
افزايش آلودگي هوا و شيوع كرونا همزمان با برداشتن 
طرح ترافيك دارد. بــه همين منظور طرح ترافيك در 
تهران همچنان ادامه دارد. محمــد عليخاني، رئيس 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران نيز 

شهر فرنگ

  ممنوعيت آتش بازي
بعد از چند مورد انفجار و آتش ســوزي در 
استان ساكاريا تركيه چند تن از شهرداران 
تصميم گرفتند استفاده از وسايل آتش بازي 
را در مراســم هاي عمومي و رسمي ممنوع 
كنند. به گزارش ديلي صباح، شهردار اديرنه 
در مرز شمال غربي كشور تركيه اعالم كرد: 
ما به محيط زيست احترام مي گذاريم و از اين 
پس اســتفاده از آتش بازي را در مراسم ها 
ممنــوع مي كنيم. از ديگر شــهرداران هم 

مي خواهم كه به ما بپيوندند.
بعد از انتشار پيام رجب گوركان، شهرداران 
شهر هاي ازمير، استانبول، بشيكتاش و چند 
شهر ديگر هم اين محدوديت را اعمال كردند 
و برخــي از آنها به دنبــال ممنوعيت كامل 

آتش بازي هستند.
تركيه در يك هفته با 2 انفجار بزرگ مرتبط 
با مواد آتش زا روبه رو شــده اســت. در يك 
مورد كارخانه ســاخت وســايل آتش بازي 
دچار حادثه شــد و پس از آن كســاني كه 
مي خواستند از مواد محترقه باقيمانده براي 
معدنكاري استفاده كنند هم دچار سانحه 
شدند. اين 2اتفاق مجموعا نزديك به 7نفر 
كشته و تعداد زيادي زخمي برجاي گذاشت.

  2هفته مرخصي اجباري
شــهردار شــهر هميلتون در آمريكا براي 
هريك از كاركنان شهرداري كه به مناطق 
آلوده به ويروس كرونا ســفر كرده باشــند 
2هفتــه مرخصي اجباري تعييــن كرد. به 
گزارش سايت تورنتونين، از چند ماه گذشته 
براي برخي از كاركنان شهرداري كه احتمال 
مي رفت در سفر به مناطقي مانند تگزاس و 
فلوريدا در معرض ويروس كوويد-19 قرار 
گرفته اند، قرنطينه خانگي پيش بيني شده 
بود اما دستور شهردار اين كار را اجباري كرد. 
كاركنان در اين مدت از برخي مزاياي كاري 
محروم مي شوند اما شهرداري اين مرخصي 
اجباري را براي جلوگيري از انتقال بيماري 

ضروري اعالم كرده است.
آمريكا به عنوان يكي از آلوده ترين كشور هاي 

جهان به بيماري كرونا شناخته شده است.

  وضعيت اضطراري آب و هوا
مديريت شــهري استراســبورگ فرانسه 
مهم ترين برنامه كاري خود را رسيدگي به 
»وضعيت اضطراري آب و هوا« اعالم كرد. 
به گزارش ســايت مير، ژانت بارســگيان، 
شهردار جديد اين شــهر كه به عنوان مركز 
قانونگذاري اتحاديه اروپا شناخته مي شود، 
براين موضوع تاكيد دارد.2سال قبل لندن 
و بعد از آن پاريس و بارسلونا اين سياست را 
اعالم كرده بودند. اعالم وضعيت اضطراري 
آب و هوا به اين معني است كه در سال هاي 
بعد همه برنامه ها و طرح هاي شــهرداري 
با توجه به بحران محيط زيســتي طراحي و 
اجرا مي شــوند. اگر چه يك شهر نمي تواند 
بر محيط زيســت جهاني تأثير گذار باشــد 
اما اتحاديــه اروپا اميدوار اســت در آينده 
مجموعه اي از شهر ها در اين زمينه با يكديگر 
متحد شوند. استراسبورگ به همراه ليل در 
فرانســه و الخت در فنالند جزو نامزد هاي 

»پايتخت هاي سبز اروپا« قرار دارند.

در صورت قطعيت ابتالی 
مددكار يكي از گرمخانه ها 
بــه كرونــا، آن گرمخانه 

قرنطينه خواهد شد 

بســته هاي حمايتــي براي 
و گزارش زباله گــرد  كــودكان 

كارتن خواب ها در راه است. 
گرمخانه هاي تهران در پاييز و زمستان، 
بيشــترين تعــداد مراجعه كنندگان را 
دارند. براساس آمارها در برخي شب هاي 
ســرد ســال، بيــش از 2هــزار نفر در 
20گرمخانه پايتخت، شــب را به صبح 
مي رسانند. اين آمار در نيمه اول سال با 
كاهش چشمگيري مواجه مي شود. اما در 
سال جاري و بعد از شيوع بيماري كرونا، 
مددجويــان و كارتن خواب هــا ترجيح 
مي دهند شب هاي خود را در گرمخانه ها 
ســپري كنند. آمــار اقامت شــبانه در 
20گرمخانه تهران هم اكنون 1600نفر 
است كه در مقايســه با سال گذشته در 
همين زمان، رشــد چشــمگيري يافته 
اســت. كارتن خواب هــا و زباله گردها، 
2گــروه بســيار آســيب پذير در برابر 
بيماري ها محســوب مي شــوند. شيوع 
كوويد-19 ميــزان نگرانــي و احتمال 
ابتالی اين افراد را نيز بيشتر كرده است. 
ســازمان رفاه و خدمــات اجتماعي با 
همكاري تشــكل هاي مردمي تاكنون 
تالش كرده اند اين گروه آسيب پذير را در 
برابر ايــن بيماري محافظــت كنند. در 
همين راستا ديروز معاونت اجتماعي و 
فرهنگي شــهرداري تهــران با حضور 
كارشناسان، جلســه اي را ترتيب داد تا 
نيازهاي ضروري اين قشر بررسي شده و 

براي آنها اقدامات الزم انجام شود.

آموزش و تأمين نيازهاي بهداشــتي 
آسيب ديدگان 

به جز كارتن خواب هــا، زباله گردها نيز 
ديگر قشــر آســيب پذير در برابر كرونا 
محسوب مي شوند. در روزهاي ابتدايي 
شــيوع كرونا، شــهرداري تهران اعالم 
كرد تفكيك زباله از مخازن سطح شهر 
متوقف شده و زباله ها به صورت مستقيم 
به سايت پســماند منتقل خواهند شد. 
ممنوعيــت تفكيــك زبالــه، كودكان 
زباله گــرد را كه بخــش قابل توجهي از 
نيروهاي تفكيك پســماند را در اطراف 
تهران شامل مي شوند با مشكل معيشت 
مواجه كرد. ليال ارشــد، مددكار و فعال 
اجتماعي به همشــهري مي گويد: »در 
اوايل شــيوع كرونا، به دليــل تعطيلي 
رستوران ها، تاالرها، پاســاژ ها و مراكز 
خريد، چيــزي در مخــازن زباله يافت 
نمي شد و اين افراد با فشــار معيشتي 
مواجه شــدند. برخي ديگر از اين افراد 
نيز مشــاغلي با درآمد روزانه همچون 
باربري، چرخ كشي و... دارند كه تعطيلي 
فعاليت هايشــان منجر به بيــكاري و 
فشــار اقتصادي بر آنها شــد.« به گفته 

مديرعامل خانه خورشيد كه فعاليتش بر 
زنان آسيب ديده و كودكان بي سرپرست 
يا بدسرپرست متمركز است، اين شرايط 
همراه با افزايش قيمت مواد مخدر بر زنان 
ســوءمصرف كننده، فشار بسياري آورد 
و آنها را كه عمدتــا از مهارتي برخوردار 
نيســتند در معرض رفتارهاي پرخطر 
براي به دســت آوردن مــواد و تأمين 
نيازهايشــان قرار داد. ارشد مي افزايد: 
»در 2 ماه ابتدايي شيوع كرونا، آموزش 
مراقبت از خود، مســائل بهداشتي و... 
به اين افراد داده شد. وسايل بهداشتي 

مانند ماســك و مواد ضد عفوني نيز در 
اختيارشان قرار گرفت و تا حدودي نياز 
مواد غذايي و شــير خشك كودكانشان 
هــم تأمين شــد. هم اكنــون با كمك 
نيكوكاران، مواد غذايي خشك و وسايل 
شوينده و بهداشتي در اختيارشان قرار 
گرفته و ماهانه 500هــزار تومان نيز به 
حسابشان واريز مي شود.« يكي ديگر از 
اقداماتي كه اين تشكل با شيوع ويروس 
كرونا انجام مي دهد، در اختيار گذاشتن 
تجهيزات انفرادي مجزا براي اســتفاده 

مصرف كنندگان شيشه، است.

برنامه هــاي حمايتــي از كودكان 
زباله گرد اجرا خواهد شد 

ايجاد چالــش جدي معيشــتي براي 
كــودكان زباله گــرد بــا آغــاز كرونا، 
موضوعي است كه سيدمالك حسيني، 
سرپرست ســازمان خدمات اجتماعي 
نيز به آن اشــاره كرده و مي گويد: »به 
دليل مشــكالتي كه با شــيوع كرونا از 
20اسفند ماه ايجاد شد و با توجه به اينكه  
كودكان زباله گرد درآمدي نداشــتند. 
بــا كمك گرفتن از تشــكل هاي محلي 
و همچنين فعــاالن حوزه كــودكان،  

پخش غذاي گــرم در مناطق پيراموني 
و حاشيه اي تهران از روزي 200پرس به 
اين كودكان در گودهاي زباله گردي آغاز 
شد تا هم اكنون كه به روزي 700پرس 
رسيده اســت.« معاينه اين كودكان و 
ارائه تجهيزات مورد نياز براي جلوگيري 
از ابتال بــه كرونا نيز به اجــرا درآمد. اما 
همه اين اقدامات تا قبل از بخشــنامه 
شــهردار تهران به اجرا درآمــد. پيروز 
حناچي 24خرداد مصادف با روز جهاني 
مقابله با كار كودك، بخشنامه ممنوعيت 
به كارگيــري كودكان را ابــالغ كرد. بر 
اين اســاس نظارت ســختگيرانه اي بر 
پيمانكاران شهرداري كه طبق قرارداد 
اجازه به كارگيري كــودكان را ندارند، 
اعمال می شود. حسيني مي گويد:»البته 
ما تالش مي كنيم مشــاركت مسئوالنه 
پيمانــكاران را جلب كنيم تــا به جاي 
اســتفاده از ابزار تنبيهي با آگاه سازي  و 
آموزش پيمانكاران در عمل عدم استفاده 
از كودكان در اين شغل سخت و زيان آور 
را در اذهان آنها نهادينه كنيم. بعد از ابالغ 
بخشنامه اگر با كودك زباله گرد مواجه 
شــويم، نه تنها برخوردي نخواهد شــد 
بلكه برنامه جــدي حمايتي با همكاري 
تشكل ها در موردشان به اجرا درخواهد 
آمد. حــدود 2 تا 3هفته آينــده برنامه 
اجرايي مشــخصي براي حمايت از اين 

كودكان آغاز خواهد شد.«

الهام مصدقي راد
خبر نگار

نيازبهكمكهايدولتي
سال گذشته تمامي گرمخانه هاي تهران، شبانه روزي نبودند 
و در اين وقت از سال حدود 1000 تا 1200 مددجو را پذيرش 
مي كردند اما شــرايط موجود، منجر به شبانه روزي شدن 
تمامي 20گرمخانه شــده و اقداماتي براي محافظت از اين 
گروه آسيب پذير به اجرا درمي آيد. به جز غذاي گرم، امكان 
استحمام روزانه و پوشاك مناسب در اختيار مددجويان قرار 
مي گرفت كه با شــيوع كرونا خدمات بهداشتي و معاينات 
منظم باليني نيز به آن اضافه شــده است. همچنين فضاي 
گرمخانه ها نيز به صورت مستمر ضد عفوني مي شوند. موارد 
مشكوك به ابتال به كرونا نيز همراه با يك مددكار به مراكز 
درماني منتقل مي شوند تا از وضعيت سالمت يا درمان آنها 
اطمينان حاصل شود. به گفته سيدمالك حسيني، سرپرست 
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي تا روز جمعه 
20تيرماه مورد مشكوكي در ميان كارتن خواب ها يا مددكاران 
ديده نشده بود اما متأسفانه در روز جمعه، تست اول يكي از 
مددكاران مثبت اعالم شــد. 2مددكار و 3مددجو در همان 
گرمخانه نيز آزمايش داده و منتظر اعالم نتيجه هســتند. 
حسيني به همشهري مي گويد: »بعد از قطعي شدن نتيجه 
آزمايش ها، نام گرمخانه مورد نظر اعالم شده و به مدت 2هفته 

قرنطينه خواهد شد.« 
از حدود 3 ماه ديگر و با آغاز فصل پاييز و نگراني از شــيوع 
بيشتر كرونا، نگراني بيشــتري در مورد گرمخانه هاي تهران 
ايجاد خواهد شد. اما آنگونه كه حسيني به همشهري مي گويد 
اين نگراني در مورد ظرفيت پذيرش گرمخانه ها نيست چراكه 
تا حدود 3هزار نفر در شــرايط عادي و بيــش از ۴هزار نفر با 

كف خوابي گنجايش دارند اما مســئوالن شــهرداري نگران 
بودجه اندك و عدم كمك هاي دولتي درخصوص كرونا به حوزه 
اجتماعي هستند. با آغاز فصل سرما مراقبت هاي بهداشتي و 
تأمين وسايل و تجهيزات بهداشتي و ضد عفوني در برابر كرونا، 

به موضوع بسيار جدي در اين مراكز تبديل خواهد شد.

ث
مك

 نادر توكلي، معاون درمان ستاد مقابله با كرونا:كرونا در اوج و پيشنهاد تعطيلي 2هفته اي تهران  
مديريتشهري براي پيشگيري از كوويد-19 بايد محدوديت  تردد در پايتخت بيشتر شود

تابعستادمليكرونا
رئيس شوراي شــهر تهران درمورد اجرا 
شدن يا نشــدن طرح ترافيك در تهران 
گفت: »اين تصميم بايد براساس دستورات 
ســتاد ملي كرونا صورت گيرد، زيرا اين 
ســتاد هم اكنون تنها مرجع قانونگذاري 
براي اين مسئله است؛ البته اجراي طرح 
ترافيك در شــرايط كرونايــي فوايد و 
ضررهاي خود را دارد. اگرچه اجرا نشدن 
طرح ترافيك سبب مي شود مردم كمتر 
از وســايل نقليه عمومي استفاده كنند، 
اما آلودگي هوا كه يكي از مهم ترين داليل 
كاهش سيســتم ايمني بدن انسان است 
بسيار بيشتر شــده و ابتال به كرونا را در 
ميان مردم افزايش مي دهد.« هاشــمي 
يادآور شد: »طرح ترافيك در اصل مبارزه 
با آلودگي هواست و اين موضوع به تنهايي 
افزايش كرونا را سبب مي شود، اما ستاد 
كرونا بايد به عنوان تصميم گيري در اين 
زمينه تشــخيص دهد كه اجرا شدن اين 
طرح براي مردم فوايد بيشتري دارد يا اجرا 
نشدن آن براي مردم بهتر است. مديريت 
شهري در اين خصوص تابع قوانين است 
و بالفاصله دســتورات را اجرايي خواهد 

كرد.«

ث
مك

با تأييد اين مطلب گفت:»خبر تازه اي درباره لغو طرح 
ترافيك مطرح نشده اما هر تصميمي بايد با هماهنگي 
كامل مديريت شهري گرفته شود. به دليل فعال شدن 
بسياري از مشــاغل، ترافيك در تهران افزايش يافته 
اســت. ترافيك در برخي نقاط شــهر آنقدر زياد شده 
كه حتي خودروهاي شخصي به خطوط ويژه اتوبوس 
راه يافته اند و بايد فكري در ايــن زمينه كرد. بنابراين 
به جاي اصرار بر حذف مجدد طــرح ترافيك و ايجاد 
مشكل جديد، بهتر است سهم حمل ونقل و ترافيك از 
بودجه مقابله با كرونا پرداخت شود تا تعداد اتوبوس ها 

در شهر افزايش يابد.«

حامد فوقاني
دبير گروه شهري
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 امكان جابه جايي ارز صادركنندگان از هر مبدا به هر مقصد
مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: آمادگي جابه جايي وجوه ارزي صادركنندگان از طريق صرافي بانك از هر مبدا 
به هر مقصدي را داريم. علي صالح آبادي افزود: آمادگي داريم به نرخ روز تمام ارزي را كه صادركنندگان آورده اند به 
نرخ روز سنا خريداري كرده و ريال آن را همان روز به حساب صادركننده واريز كنيم.

نبض بازار

طال و ارز

شــاخص كل بورس تهــران در مبادالت روز گذشــته 12هزارو 
377واحد كاهش يافت.

به گزارش همشهري، در شرايطي كه روزبه روز به صف منتقدان 
رشد بازار سهام اضافه مي شود ديروز شــاخص كل بورس تهران 
با 12هزارو 377واحد كاهش معادل  0.71 نــزول كرد و به يك 
ميليون و 741هزارو 296واحد رسيد. تحت تأثير اين ميزان نزول 
ديروز 49هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در 
بورس و فرابورس كاسته شد و ارزش كل بازار سهام به 7632هزار 

ميليارد تومان رسيد.
 ســهامداران ديروز همچنين 22هزارو 294ميليارد تومان اوراق 
بهادار در بــورس و فرابورس خريداري كردند كــه اين مقدار در 
مقايسه با معامالت روز چهارشــنبه كه عرضه اوليه سهام شركت 

ليزينگ پارسيان انجام شده بود 56درصد افت كرد.
در مبادالت روز گذشــته سهام شــركت هاي ليزينگ پارسيان، 
سرمايه گذاري سيمان تامين، سرمايه گذاري تامين اجتماعي، بانك 
صادرات و پااليش نفت اصفهان با بيشترين تقاضا مواجه بودند و 
شركت هاي ملي صنايع مس، سيمان ســپاهان، بانك تجارت و 
كمند با بيشترين ميزان عرضه ســهام از سوي سهامداران مواجه 
بودند. ديروز همچنين حجم تقاضا براي خريد سهام شركت هاي 
سرمايه گذاري اعتالي البرز و فروشگاه هاي زنجيره اي افق كورش 

به 5 برابر ميانگين معامالت ماهانه اين شركت ها رسيد.
حجم تقاضا براي خريد سهام شركت هاي پتروشيمي شيراز، فيبر 
ايران، نيروگاه زاگرس كوثرو بيمه حافظ نيــز به 4برابر ميانگين 
معامالت ماهانه اين شركت ها رسيد. اين ارقام نشان مي دهد كه 

بخشي از نقدينگي وارد سهام اين شركت ها شده است.
همچنين تازه ترين اطالعات نشــان مي دهد كه اين روز ها برخي 
از شركت ها در تدارك برگزاري مجمع عادي ساالنه خود هستند 
اما تحت تأثير شيوع كرونا و پروتكل هاي بهداشتي در اين زمينه 
برگزاري برخي مجامع به تأخير افتاده اســت. بر همين اســاس 
سازمان بورس مهلت برگزاري مجامع شركت ها را تا 60 روز ديگر 

تمديد كرده است.
از ســوي ديگر به دنبال انتقاد ها درباره رشــد پر شتاب شاخص 
بورس برخي از خبر ها حاكي از آن اســت كه ســازمان بورس در 
تالش است تا ســرعت عرضه هاي اوليه را در بازار سهام افزايش 
دهد تا روند حركت بورس متعادل شود هم اكنون نيروگاه آبادان، 
نيروگاه گيالن، پتروشيمي بوعلي، پديده شيمي جم، زغال سنگ 
پروده طبس و رايــان هم افزا در صف عرضه اوليه در بازار ســهام 
هستند. ديروز يك مقام وزارت اقتصاد هم در اين باره گفت برنامه 
مفصلي براي بازار بورس داريم تا روند منطقي به خود بگيرد. با اين 
حال اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري خطاب به 
معلوم الحال ها گفت:آنچه تأكيد مقام معظم رهبري است اين است 

كه مردم را به فروش سهام خود تشويق نكنيم.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدارتغييرمقدارنماگر

 شاخص بورس 
0.71-12377-1741296واحد

 ارزش معامالت
30.31-9696-22294ميليارد تومان

56.65-3172546-2427454تعداد معامالت
 ارزش بازار

0.64-49-7632 هزار ميليارد تومان

توسعه يادآوران با ستاد اجرايي فرمان امام

قرارداد توسعه ميدان نفتي مشترك يادآوران ديروز بين شركت 
ملي نفت و شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا از شركت هاي 
اقماري ســتاد اجرايي فرمان امام در قالــب قراردادهاي جديد 
نفتي امضا شد. هدف از اين قرارداد، دستيابي به توليد تجميعي 
اضافي حدود 39.5  ميليون بشكه طي 10ســال آينده با برآورد 
هزينه هاي530 ميليون دالري است و پيمانكار موظف است تمامي 

منابع مالي الزم را براي اجراي طرح تامين كند.

نزول 12هزار واحدي شاخص بورس

تخم مرغ شانه اي كمتر از 20هزار تومان

ســتاد تنظيم بازار با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: قيمت هر 
شانه تخم مرغ باتوجه به وزن آن )1.7 تا 1.8 كيلوگرم( كمتر از 
20هزار تومان خواهد بود. ضمن اينكه تمام حوزه هاي نظارتي 
درصورت مشاهده عدم رعايت قيمت مصوب مكلف به برخورد 
جدي با شبكه عرضه كننده اين كاال هستند. همچنين قيمت 
هر كيلوگرم تخم مرغ در مرغداري از سوي ستاد تنظيم بازار به 

9500تومان كاهش يافته است.

رقم وام وديعه مستأجران در ابهام

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي گفت: مبلغ وام وديعه اجاره 
مسكن را بانك مركزي پس از توافق با بانك هاي عامل اعالم خواهد 
كرد، البته ما پيشنهادهايي درخصوص رقم اين وام به بانك مركزي 
ارائه كرده ايم. وي تأكيد كرد: اين وام به كساني داده مي شود كه 
قرارداد رســمي ثبت شده با موجر داشــته و كد رهگيري گرفته 
باشند. همچنين واحد مســكوني آنها در تهران حداكثر 75 و در 

ديگر شهرها 90متر باشد.

ماليات سنگين بر داللي خودرو صفر كيلومتر

يك مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي از پيشنهاد 
وزير اقتصاد براي اخذ ماليات پلكاني از خريداران خودرو صفر 
خبر داد؛ اين ماليات تنها درصورتي شامل خريداران مي شود كه 
خودرو را تا يك سال بعد از خريد از كارخانه، در بازار بفروشند. به 
گزارش تسنيم، وي كه نخواسته نامش فاش شود، افزود: براساس 
اين پيشنهاد، از مابه التفاوت قيمت درب كارخانه تا بازار ماليات 

پلكاني اخذ خواهد شد و هدف كاهش سوداگري است.

مجلس شوراي اسالمي و دولت 
بر ســر انتخاب مســير آينده كالن

اقتصاد ايران اختالف نظر دارند 
و به نظر مي رســد انتخــاب اينكه بــه مردم 
ماهيگيري آموزش داده شود يا به آنها ماهي 
فروخته شود، چالش اصلي بين 2قوه مقننه و 
مجريه خواهد بــود. اختالف نظر بين دولت و 
مجلس آنهم در سال پاياني عمر دولت حسن 
روحاني و سال نخست فعاليت مجلس جديد 
وقتي جدي تر مي شود كه گزينه هاي انتخاب 
شده از سوي دولت براي مشاركت دادن مردم 
در اقتصاد به ويژه از كانال بازار سرمايه با نگراني 
برخي چهره هاي مجلس همراه شده و برخي 
ديگر از وكالي مردم در خانــه ملت با هدف 
بهبود معيشــت خانوارهــا دنبــال احياي 
سازوكارهاي حمايتي در قالب بازگشت به عصر 

كوپن در قالب كارت هاي يارانه اي هستند.
به گزارش همشهري، از منظر اقتصاد سياسي 
به نظر مي رســد كه تعييــن راهبردي براي 
مشــاركت دادن مردم در اقتصاد و يا ترميم 

معيشت آسيب ديده آنها در اثر تورم و تحريم 
موضوعي است كه مي تواند آينده اقتصاد ايران 
را روشن سازد. حسن روحاني، رئيس جمهور 
با سخت تر شدن مســير دسترسي ايران به 
ارزهاي صادراتي و دشــوار شــدن صادرات 
انرژي ايران با چالش كسري بودجه سنگين 
دولت مواجه شــد و يكي از راه هاي مطلوب 
او و برخــي از چهره هاي اقتصــادي دولت، 
فروش دارايي هاي دولت به مردم از كانال بازار 
سرمايه است تا جايي كه او به تازگي خواستار 
آن شده كه عرضه هاي اوليه  سهام شركت ها 
در بورس در هــر 5روز كاري بورس صورت 
گيرد و تمامي شركت ها و سازمان هاي دولتي 

سهام خود را به مردم بفروشند.
آزادسازي ســهام عدالت، فروش بخشي از 
ســهام دولت در 3بانك و 2شركت بيمه اي 
در قالب صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 
)ETF( با نماد دارا يكم و تالش براي واگذاري 
سهام شركت هاي پااليشــي و خودرويي و 
فلزي در قالب صندوق سرمايه گذاري قابل 

معامله با نماد دوم و ســوم تنها بخشــي از 
سياست دولت براي ســهيم كردن مردم در 
مالكيت و مديريت بنگاه هاي اقتصادي دولتي 
است؛ سياستي كه درصورت اجراي درست 
و منطقي مي توانــد اقتصاد ايــران از خطر 
سياســت هاي كوتاه مدت و موقت دولت ها 
به واسطه اثرات آن بر اقتصاد و دارايي مردم 

جلوگيري كند.
با فروش بخشي از سهام 3بانك تجارت، ملت 
و صادرات و همچنين 2شركت بيمه اي اتكايي 
امين و البرز در قالب نماد دارا يكم به دليل بازده 
باالي آن براي مردم، حاال دولت مصمم است 
تا زودتر كار عرضه ســهام در قالب نماد دارا 
دوم و سوم را كليد بزند، اما برخي نمايندگان 
مجلس اين رويكرد دولــت را نقد و تصميم 
دارند تا جلوي اين عرضه ســهام به مردم را 
بگيرند. هرچند رئيس سازمان خصوصي سازي  
مي گويد: توقفي در كار نخواهد بود. نمايندگان 
مخالف خواستار شــفاف تر شدن كل عرضه 
ســهام موجود در صندوق هاي قابل معامله 
هستند و از وزير اقتصاد خواسته اند تا به صورت 
مكتوب تضمين بدهد كه اين دارايي ها ربطي 

به سهام عدالت ندارد.

اختالف 100هزار ميليارد توماني
براســاس برآوردهــاي اوليه ارزش ســهام 
شــركت هايي كــه قــرار اســت در قالب 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله به 
مردم فروخته شود حدود 100هزار ميليارد 
تومان خواهــد بود اما نماينــدگان مجلس 

دنبال تصويب قانوني هســتند تا بخشي از 
اين دارايي هاي دولت در قالب سهام عدالت 
به كساني داده شود كه تاكنون سهام عدالت 

دريافت نكرده اند.
در سال 94دولت از دارندگان سهام عدالت 
خواســته بود تا براي مالكيت صد درصدي 
بر ســهام خود مبلغ 500هزار تومان بابت 
اقساط باقي مانده سهام به خزانه واريز كنند 
كه اين درخواست با پاسخ منفي مواجه شد. 
پس از آزادسازي بخشــي از سهام عدالت و 
كشف قيمت واقعي آن، تعدادي از نمايندگان 
مجلس طرح عرضه ســهام خريداري نشده 
و برگشــت داده شــده به دولت را در قالب 
ســهام عدالت جديد به جاماندگان مطرح 
كرده انــد. اين طرح البته بــراي نمايندگان 
يك موفقيت در جلب رضايت راي دهندگان 
خواهد بود اما دولت را با چالش كسري بودجه 
مواجه مي سازد. در واقع طرح واگذاري سهام 
عدالــت جديد يك ماهي فروشــي دوباره با 

رويكرد كسب رضايت آني شهروندان جامانده 
محسوب مي شود اما دولت تصميم دارد هم 
كســري بودجه خود را از اين مسير جبران 
كند و هم اينكه ريسك ســرمايه گذاري در 
بورس را با عرضه سهام شركت هاي مورد نظر 

كاهش دهد.
پيش از ايــن فرهاد دژپســند، وزير اقتصاد 
عرضه ســهام عدالت جديد به جاماندگان را 
خالف قانون خوانده بــود وليكن به تازگي 
برخي نمايندگان خواســتار عرضه ســهام 
عدالت به بيش از 10ميليون جامانده از نظر 
آنها دارند و مي گويند اگر وزير اقتصاد پاسخ 
شفاف ندهد با تصويب يك طرح دوفوريتي 

جلوي تصميم دولت را مي گيرند.

برش دوم از يك اختالف
اختالف نظــر ديگري كــه مي تواند چالش 
بين مجلس و دولــت را به تصوير بكشــد، 
تصميم گيــري درباره مكانيــزم حمايت از 

معيشت مردم و سامان دادن به ارز اختصاص 
يافته به كاالهاي اساســي است.؛ به گزارش 
همشــهري، پيش از اين طرحي مطالعاتي 
در ســازمان برنامه و بودجه آماده شده بود 
تا با كاهــش يارانــه ارزي و جلوگيري رانت 
ارزي، كمك به معيشــت خانوارها از طريق 
كارت خريد الكترونيكــي و اختصاص يارانه 
ريالي به اقشار آسيب پذير صورت پذيرد. اما 
برخي نمايندگان مجلس دنبال احياي كوپن 
الكترونيكي با طرح دوفوريتي هستند. يك 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس از تدوين طرح دو فوريتي نحوه توزيع 
كاالهاي اساســي براي الزام دولت به توزيع 
كاالهاي مرتبط با سالمتي مردم با استفاده 
از كاالبرگ يا كارت الكترونيكي خبر داد. به 
گزارش خانه ملت، جبار كوچكي زاده گفت: 
با تصويب اين طرح تخصيــص ارز يارانه اي 
از دستور كار دولت خارج شده و ديگر ارز با 

قيمت آزاد ارائه مي شود.

ماهيگيري يا ماهي فروشي در اقتصاد
دولت و مجلس كدام مسير را انتخاب مي كنند؟
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 0.70درصد نزول كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

در شرايطي كه بازده بازار سهام در سال جاري 
به 220درصد رسيده است نگراني نسبت به بورس

رشد بازار سهام بيشتر شده است برخي بر اين 
باورند كه رشد بيشــتر بورس تورم زاست در مقابل برخي 
تحليلگران معتقدند اگر نقدينگي وارد بازار سهام نشده بود 

تورم امسال بيش از ارقام كنوني بود.
به گزارش همشهري، افزايش پرقدرت شاخص هاي بورس 
منجر به صف آرايي موافقان و مخالفان رشــد بورس شده 
است.دلواپسان معتقدند رشد شاخص هاي بورس در نهايت 
منجر به افزايش تورم مي شــود چرا كه پــس از آغاز دوره 
نزول نقدينگي از بازار ســهام به سمت ساير بازار ها ازجمله 
مسكن، طال و ارز سرازير مي شود و موافقان با استناد به تورم 
35درصدي سال گذشته معتقدند بازار سهام در سال جاري 
به عنوان يك سد تورمي مستحكم عمل كرده و با جمع آوري 
نقدينگي مانع از رشد افسار گسيخته قيمت ها وتورم شده 

است.

آمار ها چه مي گويند
بررسي ديدگاه هاي هر 2 طرف نشان مي دهد كه اوال گزاره 
كنترل تورم از سوي بازار سهام مطابق پژوهش هاي انجام 
شده يك گزاره صحيح است و گزاره تورم زا شدن بازار سهام 
پس از خروج نقدينگي از اين بازار نيز يك مولفه قابل كنترل 

از سوي دولت و سياستگذاران است.
تازه تريــن گزارش هاي مركز آمار ايران نشــان مي دهد كه 
شــاخص قيمت كاال ها و خدمات مصرفي در زمستان سال 
قبل و در يك دوره 12ماهه به 34.8درصد رسيده بوده است.
اين ارقام نشان مي دهد كه روند تورم در سال گذشته صعودي 
بوده است و براي جلوگيري از رشد بيشتر تورم ناشي از رشد 
نقدينگي دولت بايد راه حلي پيدا مي كرده و گزينه بازار سرمايه 
بهترين راهكار موجود بوده اســت. طبق آمار هاي ارائه شده 
ازسوي مركز آمار و بانك مركزي، حجم نقدينگي كل كشور 
منتهي به اسفند1398، 2472هزار ميلياردتومان بوده است 
كه نسبت به اسفندماه1397 رشد 31.3درصدي داشته است. 
اين نشان مي دهد كه شتاب رشد نقدينگي بسيار زياد است و 
اين نقدينگي درصورتي كه وارد بازار سرمايه نشده بود احتماال 
اثرات تورمي بيشتري در ســاير بازار ها ازجمله طال و ارز و 
مسكن برجاي مي گذاشت بنابراين هدايت نقدينگي به سمت 
بازارسهام ازمعدود گزينه هاي پيش پاي دولت بوده است. حاال 
اما منتقدان مي گويند رشد بورس ابدي نيست و بعد از نزول 
بازارسهام نقدينگي دوباره به سمت بازارهاي موازي حركت 
خواهد كرد اما تحليلگران بر اين باورند كه دولت راهكارهايي 
دارد كه مي تواند از طريق آنها مانع از تورم زا شدن نقدينگي 
بازارسرمايه شود به طور مثال دولت مي تواند ازطريق انتشار 
اوراق بدهي از يك سو كســري بودجه اش را جبران كند و 

ازسوي ديگر جلوي خروج نقدينگي را از بازارسرمايه بگيرد.

تقابل ديدگاه ها
كامران ندري، كارشناس اقتصادي معتقداست، رشد بورس 
طي ماه هاي گذشته سبب شــكل گيري انتظارات تورمي 
شده اســت كه اين تورم به ســاير بازارها نيز سرايت كرده 
اســت اما برخالف ديدگاه ندري، محمد حسين اديب يك 
كارشناس اقتصادي معتقد است، هجوم نقدينگي به بورس 
از زهرافزايش نرخ ارز مي كاهدلذاهجوم نقدينگي به بورس، 
مانع افزايش بيشتر نرخ ارز است و اگر هجوم به بورس نبود 

دالر افزايش بيشتري داشت.
فردين آقا بزرگي، كارشناس بازار سرمايه هم مي گويد: در 
حال حاضر بازده بازار ســهام ايران از بازده بورس ونزوئال و 
زيمبابوه كه اقتصاد مناســبي ندارند هم باالتر است چراكه 
محور اصلي اين افزايش و رشــد در بازارسرمايه انتظارات 
تورمي بوده و مردم به منظور پرهيز از نگهداري نقدينگي، 
وجوه نقدشان را به دارايي ازجمله دارايي مالي تبديل كردند. 
او با بيان اينكه اگر شــاخص به 2ميليون واحد برسد باعث 
ايجاد تورم مي شودكه مي تواند به ساير بازارها سرايت كند، 
ادامه مي دهد: رشد بازار سرمايه، خلق نقدينگي بدون پشتوانه 
و بدون پايه و اساس و براساس انتظارات تورمي است كه قطعا 

به ساير بازارها آسيب مي رساند.
اما در مقابل اين ديدگاه، سعيداسالمي، عضو شوراي بورس 
با تأكيد بر اينكه رونق بازار ســرمايه به عنوان ضربه گيري 
براي افزايش نرخ تورم عمل كرده اســت مي افزايد: بخش 
بزرگي از نقدينگي از حساب هاي بانكي به جاي اينكه وارد 
ساير بازارهاي دارايي شود، به ســمت بازار سرمايه هدايت 
شــد بنابراين حداقل در كوتاه مدت به سياستگذار فرصتي 
دادتا بتواند براي كنترل تورم، تصميم گيري كند. او با تأكيد 
بر اينكه شاخص، عامل تورم نيست، افزود: بازار سرمايه به 
نقدينگي دامن نمي زند. به نظر مي رسدكه انتظارات تورمي 
در جامعه وجود دارد كه اين انتظارات تورمي منجر به افزايش 

شاخص هم شده است.

بورس مقصر تورم يا مكنده نقدينگي

   جهش توليد يا تحريف تقاضا
ترميم معيشت مردم با بازگشت به عصر كوپن اگرچه ممكن است باعث بهبود كوتاه مدت وضع اقتصادي 
مردم شود اما مهم اين است كه آيا اين طرح به تقويت طرف عرضه اقتصاد و تحريك توليد داخلي مي شود 
يا اينكه اعتبار يارانه اي اختصاص يافته از ســوي دولت تنها به كاالهاي اساسي محدود خواهد شد كه 
بخش عمده اين كاالها از خارج كشور تامين مي شود. اينكه دولت و مجلس در نهايت چه مسيري را پيدا 
خواهند كرد تا از فشار معيشتي بر مردم بكاهند تا اندازه  زيادي بستگي خواهد داشت كه آيا قرار است 
مردم ماهي گيري يادبگيرند يا دولت به آنها ماهي بفروشد؟ در سال جهش توليد اتخاذ سياست هايی كه 
در كوتاه مدت نگراني مردم را كاهش يا در بلندمدت آنها را از انتظار فرج اقتصادي توسط دولت و مجلس 
خالصي دهد، موضوعي است كه راه آينده اقتصاد گرفتار تحريم، تورم، ركود و جنگ با كرونا را روشن 

خواهد كرد. مردم كدام گزينه را مي پسندند؛ ماهيگيري يا ماهي فروشي؟

كريدور شمال - جنوب به محموله هاي تجاري كمك مي كند مسير مبدأ تا مقصد را 
با كاهش حدود 50درصدي مسافت، زمان و هزينه طي كنند و همين مسئله 3كشور 
چين، هند و روسيه را به يكي از عالقه مندان اصلي استفاده از اين مسير تبديل كرده 
است. از ميان اين 3كشور، هند  با حضور در طرح توسعه بندر چابهار، موفق شده است 
اختالفات با پاكستان را بي اثر كند و ضمن انتقال تجارت سودآور با افغانستان به اين 
بندر، براي فتح بازارهاي آسياي ميانه خيز بردارد. همزمان چيني ها كه سال هاست در 
توسعه بندر گوادر با پاكستان همكاري مي كنند نيز به دنبال گرفتن سهمي در توسعه 
مكران و حضور در كريدور شمال - جنوب ايران هستند و به نظر مي رسد با امضاي نهايي 
توافقنامه 25ساله با ايران از طريق حضور در توسعه پايتخت جديد نفتي ايران در بندر 
جاسك خود را به يكي از شركاي حاضر كريدور نستراك تبديل كنند. چيني ها ثابت 
كرده اند كه حتي درصورت راه اندازي كريدورهاي موازي با مسير ايران، بازهم از خير 

حضور در كريدور ايران نمي گذرند همانگونه كه در كنار فعال كردن مسير جاده ابريشم 
در همسايه هاي شمالي ايران، همچنان خواستار شراكت ايران در طرح »يك كمربند 
يك راه« و دسترسي به مسيرهاي موازي در ايران هستند. از سوي ديگر روسيه نيز 
آنگونه كه عبدالرحيم كردي، مديرعامل منطقه آزاد چابهار به تسنيم گفته است، شديدا 
به جايگزيني كريدور شمال- جنوب از مسير ايران )كريدور نستراك( با مسير فعلي 
اين كشور در تجارت با جنوب و شرق آسياست و حتي والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه شخصا انتقال تجارت بين اين2 شاهراه را پيگيري مي كند. به گفته كردي، روسيه 
به دنبال اين است كه مسير آستاراخان روسيه - انزلي- چابهار - بمبئي را جايگزين 
مسير بمبئي-كانال سوئز - هامبورگ - ســن پترزبورگ كند و در اين تصميم گيري 
به قدري صرفه اقتصادي كريدور نستراك باالست كه شخص رئيس جمهور روسيه را 
نيز مشتاق كرده است. بررسي ها نشان مي دهد مسير كريدور شمال - جنوب از طريق 
ايران 20روز كوتاه تر از مسير قبلي دسترسي روسيه به هند است و فاصله زماني اين 

نقطه را از 38روز فعلي به 14 تا 16روز مي رساند.

   عالقه پوتين به حضور در نستراك

با وجود كاهش شــدت رشــد قيمت ها در بازار طال و ارز، بررسي 
قيمت ها نشــان مي دهد كه قيمت هر دالر آمريــكا در محدوده 
باالتر از 22هزار تومان و ســكه بيش از 10ميليون تومان تثبيت 

شده است.
به گزارش همشهري، در دادوستد هاي روز گذشته اندكي از التهاب 
بازار طال و ارز كاسته شد و در برخي ساعات حتي قيمت ها اندكي 
هم افت كرد، اما روند قيمت ها نشان مي داد كه قيمت دالر در بازار 
آزاد در باالي محدوده 22هزار تومان تثبيت شــده اســت؛ حتي 
قيمت هر دالر در بــازار آزاد تا لحظه تنظيم ايــن گزارش به نرخ 

22هزار و650تومان هم مبادله شد. 
در صرافي هاي مجاز هم قيمت هر دالر آمريكا با 43تومان رشد به 
22هزار و245تومان رسيد. قيمت هر سكه امامي هم با 175هزار 
تومان افزايش به 10ميليون  و503هزار تومان رسيد، اما قيمت هر 
سكه بهار آزادي با 100هزار تومان كاهش به 9ميليون  و500هزار 

تومان رسيد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت17 ديروز 
)ارقام به تومان(

درصدتغييرمقدار تغييرقيمت دارايي
222,45043019دالر
245,5201530,63يورو

286,7502240,79پوند انگليس
62,130570,93درهم امارات

33,150310,94لير تركيه
243,5101570,65فرانك سوئيس

32,560230,71يوان چين
167,360470,28دالر كانادا

158,030740,47دالر استراليا
105,030,0001750001,69سكه امامي

1,05-100000-95,000,000سكه بهار آزادي
1,92-100000-52,000,000نيم سكه
2,3-70000-30,500,000ربع سكه

تثبيت دالر 22هزار توماني

بندر شــهيد بهشــتي چابهار به 
جذابيتي مشترك در نگاه تجاري تجارت

كشــورهاي هند، چين و روســيه 
تبديل شــده و فرصت  بي بديلي براي توسعه اين 

منطقه فراهم آمده است.
كمتر از 2 ســال از فعال شــدن فاز نخست بندر 
شهيد بهشــتي چابهار، موســوم به دروازه ملل 
مي گذرد و تــا اينجاي كار ضمن برآورده شــدن 
رضايت كامل 3كشور فعال در تفاهمنامه اين بندر 
شامل ايران، هند و افغانستان، لذت تحريم ناپذير 
بودن همكاري هاي چندمليتــي در خطه »چهار 
بهار« ايران نيز تجربه شده است. اين بندر به صورت 
بالقوه دروازه كريدور حمل ونقلي شمال - جنوب 
)نستراك( اســت كه هند و چين را با حمل ونقل 
تركيبي به آســياي ميانه، روســيه و اروپا متصل 
مي كند و روسيه نيز از هواداران استفاده از آن است.

به گزارش همشهري، بندر شهيد بهشتي چابهار 
يكي از نخســتين بخش هاي منتفع شده از طرح 
توسعه ســواحل مكران اســت؛ طرحي كه ده ها 
ســال روي كاغذ مانده بود و عاقبت با ورود مقام 
معظم رهبري به ماجرا به صورت جدي موردتوجه 
قرار گرفته و به تدريج قطعه هاي پازل آن در حال 
جفت وجور شدن است. نوار ساحلي ايران در جنوب 
شرقي، تنها مرز آبي ايران با آب هاي اقيانوسي است 
و از اين منظر، حتي نسبت به آب هاي استراتژيك 
خليج فارس نيز برتري دارد. اين مزايا باعث شده 
دروازه ملل براي تبديل شــدن بــه هاب تجارت 
كااليي و نفتــي ايران مدنظر قرار بگيــرد و البته 

آهسته و منقطع توسعه پيدا كند.

كريدور استراتژيك پشت دروازه ملل
مسيرهاي شمال - جنوب و شــرق - غرب ايران 

سال هاست كه به عنوان كريدورهاي استراتژيك 
و حياتي جهان مطرح شده اند و اقدامات توسعه اي 
نيز براي عملياتي كردن آنها انجام شده است؛ اما 
همچنان كاستي هايي به خصوص در حوزه قوانين 
و قواعد ترانزيت وجود دارد كه امكان بهره برداري 
از ظرفيت هاي مستتر در اين شاهراه ها مهيا نشده 
است. بندر شــهيد بهشــتي چابهار از سال92 و 
با حضور هندي ها در طرح توســعه فــاز اول اين 
پروژه رســما به عنوان مطلع كريدوري است كه 
شمال و جنوب ايران را به شاهراه هاي بين المللي 
متصل مي كند معرفي شــد و با ســرمايه گذاري 
85 ميليون يورويي هند، توافق افغانســتان براي 
استفاده از ظرفيت هاي اين بندر و بسيج امكانات 
و تخصص هاي داخلي براي احداث زيرساخت هاي 
اين بندر ســريعا به بهره برداري رسيد. اين بندر 
به واسطه مختصات جغرافيايي قادر است كريدور 
شمال - جنوب را به گونه اي پشــتيباني كند كه 
مسيرهاي موازي با اين كريدور را از رونق بيندازد. 
كريدوري كه يك سوي آن در جنوبي ترين نقطه 
استان سيســتان و بلوچســتان به آب هاي آزاد 
مي رســد و ســر ديگر آن از طريق بندر انزلي به 
آب هاي درياي خزر مي پيوندد. تكميل و توسعه 
شبكه ريلي در اين مسير، توسعه زيرساخت هاي 
بندري در دوسر كريدور و همچنين زمينه سازي 
براي اصالح يا تنقيح قوانين و قواعد حوزه ترانزيت 
ازجمله اقداماتي است كه سال ها براي تحقق آنها 
كار شــده اما همچنان نيازمند تالش و كار جدي 
هستند. از منظر عملياتي شــدن كريدور شمال 
جنوب، بندر شهيد بهشتي چابهار را مي توان برگ 
برنده اين كريدور در رقابت با كريدورهاي موازي 
ميان جنوب و شرق آسيا با شمال و شرق اروپا تلقي 
كرد كه صرفه اقتصادي مســير ايران را در مقابل 

همه مسيرها تضمين مي كند.نبض تند فرصت ها در دروازه ملل

روس  در شمال، چين در جنوب
يكي از مشخصات اصلي كريدور شمال - جنوب، 
فراهم كردن دسترسي آسان براي همه قدرت هاي 
اقتصادي آسيا، اوراسيا و اروپاست كه باعث شده 
ظرفيت توســعه آن با اســتفاده از همكاري هاي 
چندمليتي افزايش پيدا كند؛ اما به نظر مي رســد 
به دليل نبود نقشه راه مشخص و منسجم براي فعال 
كردن كريدورهاي بين المللي در ايران، كمتر از اين 
ظرفيت ها استفاده شده اســت. كاهلي در توسعه 
كريدورهاي زميني در كشور تا جايي است كه حتي 
چين، به عنوان بزرگ تريــن حامي احيا، احداث و 
توسعه كريدورهاي بين المللي هم نتوانسته است 
شراكت قابل توجه به ايراني ها ايجاد كند. اين مسئله 
در ماجراي مسير ريلي راه ابريشم كه قرار بود امكان 
سير سريع قطار باري و ترانزيتي از چين تا اروپا را 
مهيا كند، كامال واضح بود؛ چراكه اين قطار براي 
2 هفته در ورودي مرزهاي شــرقي ايران معطل 
ماند و براي خروج از ايران نيــز با معطلي بيش از 
يك هفته اي مواجه شد و همه محاسبات چيني ها را 
به هم ريخت. حاال اما، با تغيير موازنه هاي اقتصادي 
در جهان و معرفي شاهراه هاي جديد در كشورهاي 
همســايه ايران ازجمله كريدور جنوب به شمال 
پاكستان كه چين را از طريق بندر گوادر به آسياي 
ميانه وصل مي كند، ديگر مجال فرصت سوزي در 
ايران باقي نمانده و خصوصا با ابراز عالقه روس ها 
براي فعال شــدن كريدور شــمال - جنوب بايد 
حركت جدي براي توسعه اين شاهراه آغاز شود. 
تاكنون سختي استفاده از كريدورهاي سرزمين 
ايران به قدري بوده اســت كه كشــورهايي نظير 
چين، حتي اســتفاده از فضاي ناامن افغانستان و 
پاكستان و عبور از زيرساخت هاي نه چندان مدرن 
جمهوري هاي شوروي را به استفاده از مسير ايران 

ترجيح داده اند.
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زهرارفیعی
خبرنگار

نامهبهرئيسجمهوريبرايجلوگيریازبيتدبيريدرمهارآتشسوزيجنگلها
انجمنعلميمؤسسهتحقیقاتجنگلهاومراتعكشوردرنامهايسرگشادهبهرئیسجمهوري،خواستارتشكیلمركزواحد
فرماندهيپايشومهارآتشسوزيهایجنگلهاومراتعدرسطحمليواستانيشد.اعضايهیأتعلمياينمؤسسه،در
ايننامهخطاببهرئیسجمهورياعالمكردند:آتشسوزيهایپيدرپيجنگلهاومراتعكشوردرسال99درحالتبديل
شدنبهيكبحرانملياستومتأسفانهشیوهمديريتدرشرايطبحرانومواجههبااينچالش،نیازبهنقداساسيدارد.

چونخساراتناشيازسوءمديريتدراينحوادثبسیارزيادوغیرقابلجبراناست.
انجمنعلميمؤسسهتحقیقاتجنگلهاومراتعكشــوردرنامهخودبهحسنروحانيتأكیدكرد:زيستبومهايايران
موجوداتزندهايهستندكهمتأسفانهدرفاجعهآتشسوزيبهخاكسترتبديلميشوندودرشعلههايآتشوبيتدبیري
انسانميسوزند.كارنامهدستگاههايمربوطبهكنترلآتشسوزيهاقابلقبولنیستوانتظارميروددرفرصتباقیمانده
ازدورهرياستجمهوريجنابعالي،ايننقیصهجبرانشود.چوناگرآتشسوزيدرساعاتاولیهكنترلنشوددامنهآن
گسترشمييابد،مهارآتشمشكلوهزينهمهارهمچندينبرابرميشود.بنابراينمديريتاينبحران،بايدبهطورويژهو
هماهنگعملكندوازامكاناتوشرايطمناسببرخوردارباشد.اينانجمنبااشارهبهنبودهماهنگيبینسازمانجنگلها،
مراتعوآبخیزداري،سازمانحفاظتمحیطزيست،نیروهايمســلحوسازمانبرنامهدرآتشسوزيهاياخیرازحسن
روحاني،رئیسجمهوريخواستدستورتشكیلمركزواحدفرماندهيپايشومهارآتشسوزيجنگلهاومراتعكشوردر
سطحمليواستانيراصادركندونسبتبهتامیناعتبار،تجهیزات،نیرويانسانيماهروآموزشديده،اقدامعاجلشود.

دلكرماندرآتشَخْبرمیسوزد
آتش سوزي  جنگل ها از غرب ايران به پارك ملي خبر، در شرق كشور رسيد

درپيآتشســوزيهايگســترده
منابع
ســالجاريدرعرصههايطبیعيوطبیعي

جنگلهايكشوركهبیشتردرمناطق
غربوشــمالغربايرانهزارانهكتارازمنابع
طبیعيكشورراخاكســتركرد،حاالهمینديروز
حريقبهپاركمليَخْبرشهرستانبافتدراستان
كرمانوشرقكشوررســیدوكرمانرادررديف
چهارمیناستانينشاندكهدرسال99آتشبهعرصه
منابعطبیعيومرتعيآنهمرسید.اماتاعصرديروز
،بهگفتهمهديرجبزاده،مديركلمنابعطبیعي
استانكرمان۱۰۰هكتارازاراضيمنطقهگدارسبزو
پشتكوهشهرستانبافتدرآتشسوختو5۰اصله
درختارسدرجرياناينحريقخاكســترشد.
تاكنوناستانهايكردستان،خوزستان،كهگیلويه
وبويراحمــدوآذربايجانشــرقيدرجنگلهاي
زاگرسيوهیركانيباآتشدستوپنجهنرمكردهاند
وآتشدربرخيازاينمناطقهمچنانادامهدارد.
پیشبینيهانشانميدهدباافزايشدماوافزايش
حضورعاملانسانيدرجنگلها،بازهمعاملانساني
مراتعوجنگلهايكشورراطعمهحريقكردهكهدر
برخيازآتشسوزيهانهسهلانگاريكهتعمددر

كاربودهاست.
پاركمليخبــركرمان،منطقهحفاظتشــده
شهرستانبافتاســتكه۱۲۰هزارهكتاروسعت
دارد.خبربهدلیلداشتنتنوعزيستيناشيازوجود
ارتفاعات،دشتهايمتعدد،حوزههايآبخیزمتنوع

دركشوركمنظیراست.
طييكماهاخیر3آتشسوزيدرجنگلهاومراتع

كرمانرخدادهاستكه۲موردآنمربوطبهروزهاي
جمعهوشنبهگذشتهبود.درپيوقوعآتشسوزي
روزجمعهدرمناطقآزادَخبرازتوابعشهرستان
بافتكرماندرمنطقهپشتكوهخبروفراخوانمنابع
طبیعياستانبرايكمكدرفرونشاندناينآتش
نیروهايحفاظطبیعتمحیطزيستاستانكرمان،
بســیجوبراياعزامبهمنطقهوقوعحادثهآماده
شدند.باتوجهبهپیگیريهايانجامشده،يكبالگرد
نیزاقدامبهانتقالنیروهــايامداديبهارتفاعات
كرد.عملیاتمهارآتشنیزدرهمانساعاتاولیه

آتشسوزيآغازشد.
پیشازآتشســوزيدرپاركمليخبركرمان،
در۲4خردادماه،براثرسهلانگاريگردشگران،
۱۰هكتارازجنگلهاومراتــعمنطقهرابركرمان
سوختوطي۲روزفقطخاكســتريازآنباقي
ماند.ادارهكلمنابعطبیعياستانكرمانپیشاز

اينبهكشاورزان،باغدارانوشهروندانهشدار
دادهبودكهدراينايامازآتشزدنعلفهايهرز
ياچوبهايخشــكدرباغهاومزارعخودداري
كنند.زيــرابهعلتبارندگيهايخوبورشــد
علفهايمســتعدحريق،امكانسرايتآتشبه
اراضيهمجواروجوددارد.همچنیناززرندكرمان
نیزخبررسیدكه4هكتارازپوششگیاهيمرتعي
وجنگلياينشهرستاندرمنطقهبابگهرازتوابع
دهستانحتكنبراثرسهلانگاريدرآتشسوخت
كهردپايعاملانسانيدراينمنطقهنیزبهوضوح
مشخصشــد.بههمینعلتادارهمنابعطبیعي
زرندازاهاليمحلوگردشــگرانخواست:»از
روشنكردنآتشدركنارپوششگیاهيطبیعي
خودداريودرصورتروشنكردنآتشازخاموش
شدنآناطمینانحاصلوسپسازرهاكردنآن

خودداريكنند.«

سیدمحمدفخار
خبرنگار

تهكنناريمشتبت
هرواغويايلماك

نتفرگزاگارنابز
ييالسابلاراد
تجحارطريشبرل
اوتساماكداشو
ونرهسارهتلايا
ربدتونايپيكاپ
زينشگسسمارليس

يهكراتمراتهس
دميگنياوهاهك
هعملهتوبابور
يناجزوجديبعوبا
عايتبايابيشاك
زرفهمانرستوخر
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افقي:
بــراي  وســيله اي   -1
اندازه گيري دما متشــكل از 
دو نوار فلــزي غيرهمجنس- 

سؤال كردن
 – وزارتخانه هــا  از   -2

شكفته شده- بسيار مهربان
3- شركتي كه ســرمايه آن 
متعلق بــه چند نفر اســت- 
رئيس جمهــور  نخســتين 
روســيه پــس از فروپاشــي 

شوروي
نــژاد  از  قومــي   -4
هندواروپايــي- شــهري در 

استان قم- قومي ايراني
5- شــبكه تلويزيوني- شتر 

بي كوهان- نمايشنامه
6- نيرو- پرنده اي از خانواده 

كالغ- پوستين دوز
7- درون صدف- رئوف- قريه

8- ســركرده- ظرف غذاي 
سربازان در پادگان- درخت 

جوان
9- به دنبال هم قرار گرفتن- 

وسط، ميان- آب منجمد
10- پارچه نخي ساده- خانه 

بزرگ- از پيامبران الهي
11- مادربــزرگ- همســر 
حضرت ابراهيم)ع(- آبگوشت
12- نــت اول- آبي كه نمك 
دارد- عددي مبهم از سه تا نه

13- از قواي سه گانه كشور- 

قطعــه شــعري معــروف از 
نيمايوشيج 

14- گرفتاري- پرنده صلح- 
چاقوي آشپزخانه

15- داراي جنبــه تظاهــر- 
عدليه امروزي

  
عمودي:

1- كرم كدو- قوي- ريشه
2- شهر مدفن ســتارخان- 
شيشــه ايمني- نويســنده 

تازه كار
3- سوره هفتاد و هفتم قرآن- 

قوه حافظه- روشنايي
4- شــهر مبدأ كرونا- باعث 
و موجــب- نوعــي ســبزي 

خوردني
5- شهرت- مسيحي

6- بلدرچيــن- واحــد پول 
گرجستان- ظلمت

نرم افــزاري-  بســته   -7
برجستگي زير چانه- پارساي 

ديرنشين
8- نوعــي حلــوا- فعــال، 

هم اكنون- دوستي
9- فدراسيون جهاني فوتبال- 
ميوه تازه به بازار آمده- مثل 

و مانند
10- اصلي ترين شهر جزيره 
سيســيل ايتاليا- آهســته- 

گندم آسياب شده

11- هنر ششم- جانور
12- حقــه و نيرنــگ- نوع- 

بي دغدغه
13- دســتي- ولگــردي- 

فراورده هاي شيري
14- ســاز بادي بلوچستان- 

چين ملي- تكرار حرفي
15- چوب خوشــبو- شــيوه 
نوشــتن كلمات- خاكستري 

تيره
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سرنوشت كيسه هاي پالستيكي در انتظار تصميم دولت
اليحه كاهش مصرف كيسه هاي پالستيكي در ايران درصورت تصويب كميسيون زيربنايي دولت تا 2 ماه 

آينده تقديم مجلس مي شود

اليحــه كاهــش مصــرف كيســه هاي 
محیط
پالســتيكي تا 2 ماه آينده راهي مجلس زيست

مي شــود؛ اليحه اي كه قرار اســت جان 
طبيعت ايران را از شر كيسه هاي پالستيكي با ضخامت 

كمتر از 25ميكرون نجات دهد.
در ايران هنــوز هيچ قانــون و مصوبــه اي حتي براي 
كمتر مصرف كردن پالستيك وجود ندارد. كيسه هاي 
پالستيكي ازجمله غيرمحبوب ترين محصوالت پليمري 

هستند كه هيچ جذابيتي براي صنايع بازيافتي ندارند.
هم اكنون پيش نويس اليحه كاهش مصرف كيسه هاي 
پالستيكي از ســوي ســازمان حفاظت محيط زيست 
تدوين شــده و براي نهادهاي مرتبط با صنايع توليد و 
مصرف كننده كيســه پالستيكي ارســال شده است تا 
نظرات آنها اخذ و براي كميســون امور زيربنايي دولت 

ارسال شود.
حسن پسنديده، مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان 
حفاظت محيط زيســت به همشــهري خبر داده كه تا 
2ماه آينده پيش نويس، به عنوان اليحه تقديم مجلس 

مي شود.
هدف از اليحه كاهش مصرف كيســه هاي پالستيكي 
عالوه بر حفظ ســالمت جامعه، كاهــش ميزان توليد، 
مصرف و پراكندگي پسماند كيسه هاي پالستيكي است. 
در پيش نويــس اين اليحه پيش بيني شــده كه توليد، 
توزيع و مصرف رايگان كيسه هاي پالستيكي نازك تر از 

25ميكرون به طور كلي ممنوع شود.
حسن پسنديده در گفت وگو با همشهري مي گويد: سال 
گذشــته پيش نويس اليحه مربوط به حمايت از صنايع 
بازيافتي و كاهش كيسه هاي پالســتيكي تهيه شد. با 
تصويب قانون كمك به ساماندهي مديريت پسماند هاي 
عادي، بخش هاي مهمي از اليحه مذكور در اين قانون به 
تصويب رسيد؛ در نتيجه بخش »كيسه هاي پالستيكي« 
اين اليحه از دستور كار كميسيون امور زيربنايي خارج 
شــد. هم اكنون وزارتخانه هاي كشور، صنعت و معدن، 
ســازمان ملي اســتاندارد و بخش خصوصــي، نظرات 
كارشناسي خود را در مورد پيش نويس جديد »كاهش 
مصرف كيسه هاي پالستيك« ارائه كرده اند و به زودي 

به دستگاه هاي اجرايي جهت اخذ نظر ارائه خواهد شد.
به گفته او، پيش نويس اليحه تا 2هفته ديگر براي ادامه 
فرايند هاي قانوني به كميســيون امور زيربنايي دولت 

ارسال خواهد شد.
پيش نويس اليحه كاهش مصرف كيسه هاي پالستيكي 
10ماده دارد كه براســا س آن سياســت هاي تشويقي 
براي توليد كنندگاني كه از مواد سازگار با محيط زيست 

استفاده مي كنند پيش بيني شده است.
در اليحه قبلــي، فرصت صنايع بــراي كاهش مصرف 
كيسه هاي پالستيكي 2سال بوده كه با مخالفت صنايع 
مواجه شده، اما به گفته مديركل دفتر مديريت پسماند 
سازمان حفاظت محيط زيســت اين فرصت به 5سال 
افزايش داده شــده است. براســاس اين اليحه صنايع 
موظف مي شوند تا ســاالنه 20درصد از توليد و مصرف 
كيسه پالستيكي خود را كاهش دهند و در نهايت حذف 

و به كيسه هاي سازگار با محيط زيست تبديل كنند.
توليد مواد پالستيكي در سال2016 حدود 260ميليون 
تن تخمين زده شــده كه حدود يك سوم آن مربوط به 
پالستيك هاي يك بار مصرف است. طبق آمار غيررسمي، 
ميزان پالستيك هاي توليدي در ايران بيش از 177هزار 
تن در سال تخمين زده مي شود كه معادل 500تن در 

روز است.
نوســانات ارزي ســال هاي اخير، قيمــت محصوالت 
پتروشــيمي را افزايش داد و باعث شــد در ابتداي اين 
تغييرات فروشــندگان خرد تمايل كمتري به مصرف 
كيسه هاي پالســتيكي نشــان دهند. اما تنيده شدن 
كيسه هاي پالستيكي در زندگي روزمره آنها را دوباره به 

مصرف گسترده آن بازگرداند.
محمدهادي حيدرزاده، كارشــناس محيط زيست در 

گفت وگو با همشــهري مي گويد: فاصلــه قيمت توليد 
كيسه هاي پالستيكي تجديد پذير با تجديد ناپذير بسيار 
باالست. دولت ها با ايجاد سوبسيد سبز به كارخانجات 
توليد كننــده محصــوالت تجديد پذيــر مي توانند از 
افزايش مصرف جلوگيري كنند، چون هزينه توليد اين 
محصوالت هم گران اســت و براي مصرف كننده صرفه 

اقتصادي ندارد.
شرايط اقتصادي و تأثير تحريم ها از اصلي ترين بهانه هاي 
صنايــع توليــد و توزيع كننده بــراي جايگزين كردن 
كيسه هاي پالســتيكي با ضخامت باالي 25ميكرون 
است. به گفته حسن پسنديده صفر تا 100 اين صنعت 
در داخل كشــور تهيــه و توليد مي شــود و صددرصد 

امكانپذير است.
هرچه وزن كيسه هاي پالســتيكي كمتر باشد امكان 
جابه جايي در طبيعت بيشــتر مي شود. براساس ماده4 
اين اليحه، وزارتخانه ها موظفند ســازوكارهاي حذف 
پالســتيك از فروشــگاه هاي زنجيره اي را با تشــويق 
و تخفيف يا ماليات و حذف كيســه فلــه فراهم كنند. 
همچنين بوتيك ها موظف به اســتفاده از كيســه هاي 

ضخيم باالي 60ميكرون مي شوند.
به گفته مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت 
محيط زيست درصورت تصويب اين اليحه در مجلس، 
در 5سال آينده نوعي از كيسه هاي پالستيكي وارد بازار 
مي شوند كه در بازه زماني حداقل 2 ماه تجزيه مي شوند 
و با سازگاري كه با محيط زيســت دارند، به آب و خاك 

ميكروپالستيك اضافه نمي كنند.
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متــن كـامـل در سایت

جذبموقتپرستاردرخرمآباد
دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعالم کرد: برای ارتقای خدمات درمانی به بیماران کرونا و کمک به پرستاران، 
عالقه مندان به کار پرستاری با قرارداد ۸۹ روزه جذب و در بیمارستان های 
شهدای عشایر و شهید رحیمی خرم آباد مشغول به کار می شوند.  
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  تخریب آخرین راه!
شاید اگر آمار و اطالع رســانی گسترده ای از 
زمین های بدون مجوز ساخت و ساز در استان 
منتشر می شد و در اختیار مردم قرار می گرفت، 
اینقدر شاهد سوءاستفاده کالن دالالن برای عرضه زمین های کشاورزی 
و بدون مجوز نبودیم. تنها در شهرستان طالقان 92 درصد از زمین ها جزو 
منابع ملی و تنها 8 درصد باقیمانده جزو منابع خصوصی هستند. البته از 
این 8 درصد هم 90 درصد در حریم رودخانه یا راه واقع شده و غیرقابل 
ساخت و استفاده هستند. این آماری است که کارشناس ارشد مدیریت و 

برنامه ریزی استراتژیک در شهرستان طالقان عنوان می کند.
مهدی آهنگری می گوید:  امسال تخریب تعدادی از باغ ویالهای طالقان 
صورت گرفته اما بسیاری این اقدام را مناسب نمی دانند؛  چرا که معتقدند 

ابنیه تخریب شده دوباره به اراضی کشاورزی تبدیل نخواهند شد. پس از 
این اقدام قوه قضاییه هم چند سؤال در ذهن مردم ایجاد شده است؟ اینکه 
چگونه اجازه داده می شــود این باغ ویالها در زمین های کشاورزی رشد 
کنند و ساخته شوند و بعد از سال ها حکم تخریب آنها صادر می شود؟ آیا 
در هنگام ساخت، متولیان امر به ویژه بخشداری ها و فرمانداری نمی توانند 
جلوی این ساخت و سازها را بگیرند؟ نقش دهیاری ها و شوراهای روستا 
در این زمینه چیست؟ بخشداری ها که دارای پلیس ساختمانی هستند و 
جهاد کشاورزی نیز تیم گشت در این خصوص دارد، برای پیشگیری از این 
تخلفات چه اقداماتی انجام می دهند؟ این کارشناس ارشد ضعف اداری 
را علت بخشی از این ناهماهنگی ها و تناقضات عنوان می کند و می گوید: 
در برخی از موارد مشاهده شده است، صاحب این ابنیه و دیوارکشی ها در 

هنگام ساخت مبالغی را پرداخت کرده اند.

آهنگری با تاکید بر اینکه طبق قانون، جهاد کشاورزی باید با تمام توان 
برای حفظ زمین کشاورزی بکوشد و با هرکس که زمین کشاورزی را از 
بین ببرد برخورد کند، ادامه می دهد: درباره اینگونه ساخت وسازها، دولت 
قبل طرحی ارائه کرد که هر شهروندی می تواند یک باغ ویال به متراژ هزار 
متر مربع برای خود ایجاد کند. توجیه هم این بود که در باغ ویال سبزیکاری 
و درختکاری با هدف بهبود فضای سبز انجام شود و به نوعی آبادانی به 
همراه داشته باشــد. اما این تخریب ها به ایجاد زمین کشاورزی کمکی 
نمی کند، بلکه صدمه بیشتری به این زمین ها وارد کرده و چهره منطقه را 
نازیبا می کند. مسلم است که این ساختمان ها و ابنیه و دیوار کشی هایی 
که تخریب شده است دیگر به زمین کشاورزی تبدیل نمی شوند و اساسا در 

طالقان کشاورزی و باغداری به دالیل مختلف رونقی ندارد.
وی بیان می کند: قطعاً هزینه های اجتماعی و اقتصادی پیشــگیری از 
ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی کمتر از تخریب این باغ ها 
و ابنیه است. از سوی دیگر، مسئوالن امر باید با بررسی های دقیق متوجه 
شوند چه چیزی باعث شده است که این باغ ویالها و ساخت و ساز ها ایجاد 
شود و باید شجاعانه اعالم کنند  ساخت و سازها و ایجاد باغ ویالها بخشی از 
نیاز جامعه  است. اگر این امر با رعایت قانون انجام شود، نه تنها به زمین های 
کشاورزی آسیب نمی رساند، بلکه می تواند موجب گسترش روستاهای 
گردشگرپذیر، ایجاد اشتغال و کسب درآمد پایدار برای مردم روستاها شود.
آهنگری تاکید می کند: بافت روستایی با شهرسازی عمودی )خانه های 
چندطبقه( همخوانی ندارد. از سوی دیگر، طرح های هادی و تفصیلی نیز 
محدودیت هایی در ساخت و ساز ها ایجاد کرده است که این محدودیت ها 
موجب ساخت و سازهای خارج از بافت و طرح شده است و عمال تعادلی 
بین عرصه و تقاضا وجود ندارد. شــهرها و روســتاهای بدقواره نتیجه 
این محدودیت ساخت و سازهاســت که مرز بین محدوده کشــاورزی، 

گردشگری، مسکونی و... را مشخص نکرده یا از بین برده است. 
این کارشناس البته معتقد اســت همچنان ساخت  وسازها ادامه دارند 
در نتیجه، این تخریب ها هم عامل بازدارنده نیســت. باید در طرح های 
توسعه ای شهرستان مثل طرح هادی روستاها و طرح تفصیلی و طرح 

جامع و مصوبات باالدستی تجدید نظر شود تا مردم کمتر متضرر شوند.

رویای ویالدار شدن عده ای از مردم در مناطق خوش آب و هوای نزدیک تهران به فرصتی سرابویالنشینیدرالبرز
برای سودجویان از مشاوران امالک تا صاحبان زمین و دهیاری ها بدل شده که در سایه 

اطالع رسانی های ناقص، سود کالن به جیب بزنند و سرمایه مردم را به تاراج ببرند
فتانه احدی 

 البرز – خبرنگار 

24 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منگالن، وشته، سفچخانی، کش، میراش، فشندک، زیدشت و کالنک تخریب شدند./عکس: همشهری

   تخریب ویالهای غیرمجاز در استان البرز از ابتدای سال ۹۹، تداوم فعالیت هایت بسیاری 
از سازندگان را با موانع زیادی مواجه کرد و از سوی دیگر باعث از دست رفتن سرمایه های گزارش

اقتصادی  عده ای از خریداران زمین و ویال شد. ویالهای الکچری و دلفریب ییالقی در دل 
روستاهای خوش آب و هوای البرز از جمله طالقان، ساوجبالغ، نظرآباد و... که هر قدر هم از عمرشان 
گذشته باشد،  در صورت صدور حکم قضایی از تیغ تخریب در امان نخواهند بود. هرچند برخی از ویالها 
هم عمرشان خیلی کوتاه بود و پیش از آنکه خریداران شان حتی به اندازه یک لیوان آب خوش در آنجا 

گلو تازه کنند، تخریب شدند. اتفاقی که از ابتدای امسال در طالقان البرز داغ تر شده و 24 مورد ساخت 
و ساز غیرمجاز در روستاهای این منطقه از جمله منگالن، وشته، سفچخانی، کش، میراش، فشندک، 
زیدشت و کالنک تخریب شدند. زیدشت را برای بازدید میدانی از ویالهای تخریب شده اش انتخاب 
کردیم و گشتی کوتاه در این روستا زدیم. روستایی در بخش باالطالقان که مسیر ورودی  اش هم سبز و 
آباد است. روستایی که زندگی در آن برای مردم بومی اش دلچسب است اما برای مهمانانش به کابوسی 
سخت بدل شــد. منطقه ای که به دلیل آب و هوای خوب و طبیعت بکرش، جمعیت زیادی را با رویای 
ویالنشینی جذب کرد اما همین رویا اکنون معامله دو سر باخت ناشی از خرید زمین در مناطق غیرمجاز 

برای ساخت وساز را رقم زده است. 
داستان ساخت ویال در طبیعت البرز، ساده رقم می خورد. بسیاری از شهرنشین های همین استان و البته 

استان های همسایه به ویژه تهران برای فرار از شلوغی و داشتن آخر هفته های دلچسب، تصمیم به خرید 
زمین و ساخت ویال در مناطق خوش آب و هوا می گیرند اما بدون آگاهی طعمه سودجویان می شوند که 
زمین های بدون مجوز ساخت را با قیمت های گزاف به آنها می فروشند. آنها نمی دانند که سرمایه هایشان 
را در زمینی خرج می کنند که مجوز قانونی برای احداث بنا یا تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی را 
ندارند و درنهایت هم با اقدام قوه قضاییه برای تخریب ساخت وسازهایشان مواجه می شوند. حاال تنها در 
در دل سبز همین روستای زیدشت، بناهای تخریب شده از سوی قوه قضاییه به چهره ای زشت و تاول زده 
بدل شده است. هرچند ساخت وسازهای غیرقانونی تنها به روستاهای طالقان ختم نمی شود و بسیاری 
از مناطق بکر دیگر استان هم دچار این مشکل هستند. اما به تاکید مسئوالن قضایی این داستان در 

همه روستاهای البرز ادامه خواهد داشت. 

  تخریب بناهای غیرمجاز در هر مرحله ای صورت می گیرد 
البته رئیس کل دادگستری اســتان صدور حکم و رای 
برای تخریب بناهای غیرمجاز را منوط به زمان نمی داند 
و می گوید: در تخریب این بناها وضعیت ساخت و ســاز 
و یا تکمیل بنا و گذشــت زمان، مانع از اجرای دســتور قضائی نیست. بناها و 
حصارکشی های ایجاد و ساخته شده در هر مرحله که باشند حسب مورد با حکم 

و یا دستور قضائی تخریب خواهند شد.
حســین فاضلی هریکندی درباره اینکه تخریب این بناها نمی تواند آنها را به 
وضعیت سابق بازگرداند، عنوان می کند: این مســاله درست است اما در حال 
حاضر تمرکز ما تثبیت وضعیت پس از رهاســازی است و در این مرحله اجازه 
ساخت و ساز جدید هم داده نمی شود. البته برای جلوگیری از ساخت وسازها 
در همان مراحل اولیه نیازمند تمرکز بیشــتر بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش 
نظارت ها از سوی دستگاه های متولی هستیم. باید با استفاده از همه ظرفیت ها 
از جمله بســیج، دهیاری ها، شــوراها و نهادهای مردمی از شــکل گیری این 

ساخت وسازهای غیرقانونی جلوگیری کنیم.
وی تاکید می کند: یکی از اقدامات مهم که با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی 

با جدیت پیگیری می شود شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشــت پرده این تغییر کاربری ها قرار دارند و به صورت شبکه ای و باندی نسبت به تفکیک 
غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام می کنند.

  نظارت بر ساخت وسازهای غیرقانونی، نیازمند اصالح
البته وکیل پایه یک دادگستری در البرز هم درباره گالیه های مردمی نسبت به دریافت اطالعات غلط هم مسئله جالبی را مطرح می کند. میثم یوسفی درباره قوانین 
مربوط به این مسئله می گوید: عمال اقدامات مالکان و امالکی ها که بر مبنای اطالعات غلط )دروغ( است جرم محسوب نمی شود. چه اینکه اکثر اوقات خریداران هم از 
وضعیت امالک و غیر قانونی بودن ساخت اطالع دارند اما توجهی به آن نمی کنند. وی با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی طبق قانون جرم محسوب می شود، 
بیان می کند: برهمین اساس هم تخریب ویالها از سوی نهادها و سازمان ها حتی با گذشت زمان هم انجام می شود. یوسفی از نیاز به اصالح قانون و اجرای دقیق و نظارت 
بر ساخت وسازهای غیرقانونی خبر می دهد و عنوان می کند:  در یک نگاه کلی ساخت ساختمان بدون پروانه یا برخالف پروانه »تخلف« محسوب می شود نه »جرم« 
که منجر به جریمه است و برخورد قضایی ندارد. کمیسیون های ماده ۱00 و 99 قانون شهرداری هم مرجع صالح رسیدگی به آنها هستند. اما در این میان سودآوری 
اقتصادی مطرح است و متولی مستقیمی برای نظارت و پیشگیری وجود ندارد به همین دلیل امکان مدیریت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز فراهم نیست.

  2 نهاد پاسخگو برای تعیین محدوده ممنوعیت ها  
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز درباره گالیه های مطرح شده نسبت به اقدامات این اداره کل در تخریب بناهای احداث شده به همشهری می گوید: 
خریداران زمین موظف  هستند از ابتدای کار خود تحقیقات الزم را انجام بدهند. این تحقیقات می تواند از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی صورت 

بگیرد تا آنها را نسبت به محدوده اراضی ملی و اراضی کشاورزی آگاه کند.
حامد فرضی می افزاید: در روستاها نیز اعضای شورا و دهیارها کامال به این مسئله اشراف دارند و می توانند به خریداران کمک کنند. اما متاسفانه در برخی از موارد از 
سوی دهیاران و اعضای شورای روستاها تخلفاتی صورت می گیرد که این موضوع را نمی توان رد کرد و گالیه های مردمی از رسیدن اطالعات ناقص و غیرصحیح درست 
است. در این شرایط، بهتر است مردم به  ویژه خریداران با مراجعه به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اطالعات درست را دریافت کنند. فرضی درباره انتقادات مطرح شده 
از نبود نقشه ای جامع از اراضی و منابع ملی و طبیعی هم اظهار می کند: این نقشه وجود دارد و اگر دهیاران و اعضای شورای شهر تقاضا کنند در اختیارشان قرار داده 

می شود. در این باره هم بهتر است مردم هنگام مراجعه به دهیاری ها درخواست تأیید زمین مورد نظرشان از روی این نقشه ها را داشته باشند. 

    
تجاوز به حریم منابع طبیعی و ساخت وساز در اراضی کشاورزی در حالی تخلف قانونی به حساب می آید که در کنار آن باید نظارت بر اجرای این قوانین هم پیش از هر 
اقدامی وجود داشته باشد. مدیران استانی وظیفه مردم را کسب اطالعات الزم برای معامالت شان می دانند اما روند مشخصی برای کسب اطالعات به خریداران ارائه 
نمی شود و از سویی خسارت دیدگان هم معتقدند عواملی در چنین معامالتی دخیل هستند تا سود حاصل از آن را به جیب افراد مشخصی برساند. بخشی از صحبت های 
مردمی در بازدید میدانی از روستای زیدشت هم با همین گالیه ها همراه شد. آنها می گفتند مافیای واگذاری این اراضی تنها فروشندگان زمین و مشاوران امالک نیستند 
و برخی نهادها هم در از بین رفتن سرمایه های اقتصادی خریداران نقش مهمی دارند. آنها به ممنوعیت کشاورزی، دامداری و استفاده از کود شیمیایی و حتی ساخت 
ماهی سرا به دالیلی از جمله آلوده کردن آب شرب سد طالقان در روستای زیدشت اشاره و عنوان می کنند که این شرایط باعث می شود، زمین های کشاورزی در آن 
منطقه بی ارزش شده و مردم اقدام به فروش کنند. همچنین کسانی که طی ماه های اخیر با خرابی ویالهایشان مواجه شدند، پس از گذشت مدتی چاره ای جز فروش 
زمین هایی که دیگر هیچ فایده ای برایشان ندارد، نخواهند داشت. آنها همچنین می گویند که طی سال های اخیر یکی از ادارات استان بخشی از زمین های کشاورزی 

را خریداری و اقدام به شهرک سازی کرده و در حال حاضر واحدهای این شهرک با چشم انداز سد طالقان به قیمت نجومی فروخته می شود. 
به همین دلیل است که انتظار می رود در بلبشو و نابسامانی های خرید و فروش زمین های بدون مجوز ساخت در مناطق بکر روستاهای البرز، سرمایه گذاران و خریداران 
حداقل قبل از خرید و معامله زمین، باغ حتی ویال با مراجعه به نهادهای مربوطه از جمله کشاورزی و منابع طبیعی و البته استفاده از کارشناسان حقوقی و افراد مطلع 
در امور خرید و فروش زمین و باغ در جریان مجوزهای ساخت و ساز و نقشه اراضی ممنوع قرار بگیرند و بدون اطالع دست به ساخت و ساز بدون مجوز و غیرقانونی نزنند. 
هرچند این اطالعات در دسترس خریداران نیست و آنها باید برای کسب آگاهی به سازمان هایی مانند منابع طبیعی و جهادکشاورزی بروند که معموال این رویه در 

معامالت ملک مرسوم نیست. 

روستای زیدشت طالقان

  همدستی فروشندگان با مشاور امالک 
به گفته خودش بازنشسته است و برای فرار از آب و هوای آلوده شهر، اقدام به خرید زمینی در زیدشت می کند اما پس 
از ساخت ویال در همین زمین، مسئوالن قضایی اقدامش را غیرقانونی و ویالیش را تخریب می کنند. علی رسولی 
در این باره به همشهری می گوید: از طریق یکی از دوستان با این روستا و زمین هایش آشنا شدم و برای خرید اقدام 
کردم. همان ابتدا هم یک تحقیق مختصر انجام دادم و متوجه شدم که مشکلی برای ساخت و ساز ندارد. اما بعد از تکمیل ویال، اداره 
کل منابع طبیعی اخطار تخریب فرستاد. برایم باورکردنی نبود، چرا که صاحب زمین از این موضوع آگاه بود و به ما اعالم نکرده بود. 

بعدها متوجه شدیم که او با همدستی مشاور امالک این زمین را که مجوز ساخت و ساز ندارد، به قیمتی گزاف به ما فروخته است. 

  وعده های توخالی 
حمید علیپور هم به گفته خودش به واسطه دوستان با یکی از مشاوران امالک در روستای فرخ آباد آشنا شده و قرار بوده در این منطقه 
ویالسازی کند. اما پس از بازدید از زمین های عرضه شده برای فروش متوجه غیرقانونی بودن ساخت و ساز در این منطقه به دلیل 
کشاورزی بودن زمین ها می شود. آن هم در حالی که نماینده مشاور امالک به او اطمینان داده این زمین ها تغییر کاربری و آینده خوبی 
دارند و پس از دیوارکشی مجوزهای آب، برق، گاز، تلفن و ساخت ویال هم برای آنها صادر خواهد شد. او تاکید می کند: من به واسطه 
تجریبات و دانسته های شغلی می دانستم تغییر کاربری در زمین های کشاورزی امکان پذیر نیست یا به راحتی انجام نمی شود به همین 
دلیل از خرید آن منصرف شدم. اما بسیاری از مردم این را هم نمی دانند و سرمایه هایشان را تحت تاثیر همین وعده های پوشالی از 

دست می دهند. 
یکی دیگر از اهالی تهران هم از خرید زمین در سهیلیه ساوجبالغ می گوید که تا قبل از معامله از غیرقانونی بودن ساخت و ساز در آن خبر 
نداشته و پس از اقدام ساخت متوجه این موضوع می شود. مریم میرزایی ادامه می دهد: با پولی که تنها پس اندازمان بود، اقدام به خرید 
کردیم. اما بعد متوجه شدیم که اطالعات داده شده درباره مشکل دار نبودن زمین صحیح نبوده است و در صورت ساخت، بنا تخریب می شود. 
جالب اینکه چند مشاور امالک در این منطقه به ما پیشنهاد دادند در ازای پرداخت مبلغی، مجوزهای الزم برای ساخت و ساز را می گیرند.

  شگردهای پیچیده 
یکی از مالباختگان خرید زمین روستایی برای ویالسازی هم به نکته جالبی اشاره می کند. علی رفیعی می گوید: در تحقیقاتی که انجام 
دادم متوجه شدم در بسیاری از روستاها برخی دهیاران و مشاوران امالک با صاحبان زمین همدست می شوند و سود مازاد حاصل از 
گرانفروشی زمین به دلیل تبلیغات کاذب را بین خودشان تقسیم می کنند. در هر منطقه دست هایی زیادی در کار است تا زمین، باغ و 
ملک بیشتر از ارزش واقعی خود به فروش برسد. فرد دیگری هم که به گفته خودش در منطقه ای نزدیک هشتگرد به نام تهران دشت 
زمینی را به مبلغ 400 میلیارد تومان خریداری و اقدام به ویالسازی کرده است، می گوید: در این زمین ساختمان و استخر ساختم اما 
پس از مدتی متوجه می شود که آن بنگاه مال غیر را به من فروخته است. محمد رحمتی ادامه می دهد: با وجود این همه هزینه، دیگر 
هیچ حقی ندارم و صاحب اصلی زمین هم با توجه به ساخت و ساز انجام شده آن را به قیمت یک میلیارد برای فروش گذاشته است و 

من مانده ام و سرمایه کالنی که از دستم رفته است. 

با مردم

با کارشناس

با مسئول
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ادامه از 
صفحه اول

 100ســاختمان درماني و 
مســكوني قرمز و نارنجي گزارش

)بسيار پرخطر و پرخطر( در 
تهران شناسايي شد. اين را مهدي داوري، 
مديرعامل سازمان آتش نشــاني تهران 
اعــام كــرد. او ايــن را هــم گفت كه 
ساختمان هاي 50، 30 و يا حتي 10ساله 
نيــز در ميان ايــن ســاختمان ها ديده 
مي شود. به غير از ساختمان هاي با ريسك 

باالي ايمني، شهر تهران بيمارستان هاي 
ديگري هم دارد كه بيــش از نيم قرن از 
تاريخ ساختشان مي گذرد و هر آن ممكن 
است حوادث ناگواري در آنها اتفاق بيفتد. 
به گفته رضــا كرمي محمــدي، رئيس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهــران، پايتخت 50بيمارســتان باالي 
50ســال دارد كه هيچ يك از آنها شرايط 
ايمنــي و اســتانداردهاي الزم را ندارند. 
40درصــد  آنطــور كــه پيداســت 
بيمارستان هاي تهران كه بايد در شرايط 
بحراني شــهر و شــهروندان را سرپا نگه 

دارند، خودشــان نيازمند درمان فوري 
هستند؛ موضوعي كه شــهرداري تهران 
مدت هاست به دنبال آن است و مي تواند 
در نهايت به ايمن ســازي  ساختمان هاي 
پرخطري منجر شــود كه تعدادشان كم 

نيست.

پاسخ آتش نشــاني به موضع وزارت 
بهداشت 

با وجودي كه مديران شهري پايتخت بارها 
از صدور اخطاريه براي ســاختمان هاي 
ناايمن و غيراستاندارد شهر گفته اند، اما 
قاســم جان بابايي، معاون درمان وزارت 

بهداشت به تازگي در اظهارنظري مدعي 
شده كه اين اخطاريه براي وزارت بهداشت 
ارسال نشده است. او گفت: »اگر مسئوالن 
شــهري در تهران موارد فاقــد ايمني از 
بيمارســتان هاي تهران را ديده اند، چرا 
تاكنون رســما و به صورت مكتوب به ما 

سازمان آتش نشاني فهرستي از بناهاي ناايمن درماني 
و مسكوني بسيار پرخطر )قرمز( و پرخطر )نارنجي( را 

شناسايي كرده و برای آنها اخطاريه فرستاده است

پاساژ بسيار ناايمن توحيد در محله عبدل آباد با حكم قضايي تخريب شد.

 آژير قرمز
براي بناهاي ناايمن

مجيد جباري
خبر نگار

نگاه

 شوراياري، اصل 
و اساس نظام شوراي شهري

هرچند كــه انتخابــات در دوره هاي بعد 
برگزار نشد، ليك مديريت عاليه كشور در 
دولت و مجلس، قانون شوراهاي اسامي كشور را در چند نوبت 
تغيير داد؛ به گونه اي كه از نقش و جايگاه اصلي خود آنگونه كه 
در قانون اساسي جمهوري اسامي لحاظ شده بود، دور و دورتر 
شد و از يك انتخابات محلي به انتخاباتي شبيه انتخابات ملي 

چون مجلس شوراي اسامي نزديك و شبيه شد.
با تشكيل دولت اول اصاحات، اجراي اين فصل مهم از قانون 
اساسي يعني »شوراها« در دســتور كار قرار گرفت و با وجود 
مقاومت و مخالفت جريان سياســي رقيب و برخي از مديران 
وقت با همت و اراده عالي رياســت جمهور وقت و وزير كشور 
وقت انتخابات نخستين دوره شوراها برگزار شد و خوشبختانه 
تاكنون ادامه دارد و كشــور از حضور و مشاركت نسبي مردم 
در اداره امور شوراها و روســتاها برخوردار شده است. اما اين 
انتخابات، شوراهايي را به عرصه مديريت شهرها و روستاها وارد 
كرد كه داراي ويژگي ها و مشخصات محلي نبودند. شوراهايي 
به صورت مستقيم و انتخابات »درجا« به وجود آمدند كه امكان 
ارتباط نظام يافته و شبكه اي با شــهروندان را نداشتند و قادر 
به درك خواسته ها و نيازهاي مردم در ارتباط نزديك و چهره 
به چهره نبودند و در نتيجه امكان درك خواســته ها، نيازها و 

مشكات شهروندان فراهم نبود.
از اين رو شوراي اسامي شــهر تهران - دوره اول - براي رفع 
نقص نظام شوراي شــهر تهران تمهيدي انديشيده و مستند 
به بند7 ماده71 قانون شوراها كه اجازه مي داد شوراي شهر، 
انجمن ها و نهادهاي اجتماعي تشــكيل دهد، شــكل گيري 
انجمن شوراياري در محات شــهر تهران را مصوب كرد و به 
همت اصاح طلبان دوره اول شوراي اسامي شهر تهران اين 
ظرفيت محلي شــكل گرفت كه تاكنون ادامه دارد؛ هرچند 
كه در هر نوبت انتخابات شــوراياري ها با مخالفت فرمانداري 

مواجه مي شد.
حال ما با ظرفيتي بسيار مهم به نام شوراياري ها روبه رو هستيم 
كه با رأي هيأت عمومي ديوان عدالــت اداري، آن را در دوره 
بعد نخواهيم داشــت. چه بايد كرد؟ چاره كار چيســت؟ آيا 
چشم پوشي از اين انجمن مردمي و يار شوراي شهر امكان پذير 
است؟ آنگاه تكليف سرمايه هاي مادي و معنوي شكل گرفته 

چه خواهد شد؟
هرچند كه شوراي شــهر تهران در ادوار بعدي مي بايد فكري 
اساسي براي تعيين جايگاه حقوقي شوراياري ها مي كرد و در 
كنار بهره برداري از اين ظرفيت مردمي براي تثبيت و نهادينه 
كردن آن، قانون اصاح قانون شوراها را با لحاظ تعيين جايگاه 
شوراي محله و شوراي منطقه شهر، در نظام شورايي به مجلس 
شوراي اسامي ارائه مي كرد، ليكن اين اتفاق صورت نپذيرفت و 
حركت هاي موردي و اتفاقي دراين خصوص سرانجامي نداشت؛ 
البته پيش از اين در اليحه مديريت شهري - كه در سال1394 
كه اينجانب راهبري تدوين آن را برعهده داشتم - ارائه شده از 
سوي وزارت كشو به هيأت دولت، اين مهم ديده شده بود، ليك 
با مقاومت وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، اين اليحه نيز راه 

به جايي نبرد و در كميسيون هاي دولت باقي ماند.
حال با حضور جمع قابل توجهي از مديران شهري در مجلس 
شوراي اســامي به ويژه رياست مجلس كه ســال ها تجربه 
مديريت شــهر تهران را دارند، انتظار مي رود بــا تهيه طرح 
شوراهاي محله و تصويب آن مشــكل جدي نظام شورايي را 
برطرف كنند. در اين ميان شوراي عالي استان ها به عنوان نهاد 
عالي شورايي كشــور نيز مي تواند در تهيه اين طرح همراهي 
كند و در انتخابات بعدي شوراها در سال آتي شاهد شكل گيري 
انتخابات شــوراي محله و سپس انتخابات شــوراي مناطق 
شــهري و بعد انتخابات شوراي شــهر تهران، چون نخستين 
قانون شوراي اسامي كشوري در سال61 باشيم. در آن صورت 
تمامي شهرهاي كشور كه داراي محله هاي شهري هستند از 
اين ظرفيت قانوني برخوردار بوده و شــهرها به معناي واقعي 
كلمه در اختيار مردم شــهر خواهند بود و شوراهاي محله كه 
»مادر« نظام شوراي شهر هستند با اختيارات و وظايف معين 

شكل خواهد گرفت.
انتظار مي رود از اين فرصتي كه تا انتخابات بعدي شــوراهاي 
اسامي شهرها باقی مانده، شــوراي عالي استان ها و مجلس 
شوراي اســامي بهره برداري كرده و قانوني كامل و جامع در 
اجراي مفاد اصول متعدد قانون اساسي جمهوي اسامي كشور 

در حوزه شوراها به تصويب برسانند.

مرمت بنــاي قديمي محل 
سكونت ســفير بريتانيا در ميراث

محلــه فردوســي و بنــاي 
ديگري در خيابان صفي عليشاه منطقه 12 
براي تبديل بــه مجموعه هاي فرهنگي و 
هنري توسط عده اي از جوانان عاقه مند 
در حــال انجام اســت و بــه زودي آماده 

بهره برداري مي شوند.
به گزارش شهر، خانه قديمي سفير بريتانيا 
در محله فردوســي، توسط 17 دانشجوي 
هنر و شهرسازي دانشــگاه هاي تهران و 
خوارزمي در حال مرمت و احياســت.اين 
دانشجويان با تشكيل يك گروه استارتاپي، 
احياي اين خانه را براساس رويكرد احياي 
خانه هاي فرهنگ و هنر بــراي ايجاد آنها 
به محلي جهت گفت وگوهاي شهروندان 

دنبال كردند.
به گفته علي پورقاسمي، نوه مالك خانه و 
يكي از دانشــجويان فعال در اين پروژه، با 
اخذ مجوز و تأييديه شــهرداري مبني بر 
ايجاد كاربري تجاري با رويكرد فرهنگي و 
هنري در يك بناي مسكوني و مجوزهاي 

الزم از وزارتخانه هــاي ارشــاد و ميراث 
فرهنگي از ارديبهشــت 1397 تا اسفند 

1398 مرمت و بازسازي آن انجام شد.
اين مجموعه داراي بخش هاي مختلفي 
مانند سينما، آمفي تئاتر، اتاق جلسات، 
فضاي كار اشــتراكي، اتاق كار هنر و 
كافه اســت و تا كمتر از 2هفته ديگر 
به عنوان يك مجموعــه چند منظوره 
فرهنگي به روي شهروندان بازگشايي 

خواهد شد.
خانــه ســرهنگ در دهه 20 به ســبك 
سلطنتي انگليســي و به پيروي از رسوم 
معماري پهلوي ساخته شــد. اين بنا كه 
در 4 طبقه و در زميني به مساحت حدود 
400 متر بنا شده، توسط مصطفي هنجني 
)ماك مشــهور محله فردوسي( در سال 
1323 به ســفير وقت بريتانيــا در تهران 
و پس از آن در ســال 1354 به سرهنگ 
فردوس پورقاســمي نجف آبادي، رئيس 
وقت شهرباني استان اصفهان فروخته شد 
و تا همين اواخر خانواده ســرهنگ در آن 

زندگي مي كردند.

2 عمارت قديمي، حيات دوباره گرفتند

گزارش نداده اند؟ مي گويند آتش نشاني 
مواردي را بررســي كرده، چرا اين موارد 
به وزارت بهداشــت اعام نشــده است؟ 
اگر اعام شده به كدام حوزه معرفي شده 
است؟« مديرعامل ســازمان آتش نشاني 
و خدمــات ايمني شــهرداري تهران اما 
در واكنــش به ســخنان معــاون وزير 
بهداشــت از ارســال همه رونوشت هاي 
ايمني ســاختمان ها به وزارت بهداشت 
خبر داد و گفت: مسئولين فني و بازرسي 
وزارت بهداشــت بايد گزارش ها را انتقال 
مي دادند. مهدي داوري در اين خصوص 
گفت: »وزارت بهداشــت سازوكار الزم را 
براي متوجه شــدن ناايمني اماكن طبق 
دستورالعمل ها دارد اما اگر سيستم هاي 
بازرســي اعام نمي كنند اين آمادگي را 
داريم كه به خود مسئوالن وزارت بهداشت 
هم وضعيــت ســاختمان هاي درماني را 
اعام كنيــم. فرايند نظارت بازرســي و 
ايمني اينگونه اســت كه بايد مسئله به 
مالكان و بهره بردار اعام شــود. در مورد 
مركز درماني ناايمن ممكن است سيستم 
نظارت وزارت بهداشت اين گزارش ها را 
اعام نكند و قصد داريم رونوشــت همه 
اماكن درماني را به وزارت بهداشت ارسال 

كنيم.« 

  زهرا صدر اعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت و 
محيط زيست شوراي شهر تهران:

به طور كلي براســاس رويه ها و مصوبات، ســازمان 
آتش نشاني كار پايش ســاختمان ها را برعهده دارد؛ 
ساختمان هايي كه ناايمن باشــند با ضريب ريسك 

»بسيار پرخطر« و »پرخطر« شناخته مي شــوند كه بر اين اساس بايد از 
فعاليت ساختمان هايي كه بسيار پرخطر تشخيص داده مي شوند، جلوگيري 
شــود تا در مراحل بعد، ذينفعان و بهره برداران، فورا براي ايمني و رفع 
مشــكالت اقدام كنند. بعد از بازديد سازمان آتش نشاني از ساختمان ها، 
اخطاريه هاي الزم از طريق مناطق به ذينفعان و بهره برداران ابالغ مي شود 
تا نسبت به رفع خطر و ايجاد ايمني الزم اقدامات الزم صورت بگيرد؛ ضمن 
اينكه آتش نشاني رونوشــت اين اخطاريه را هم براي همه دستگاه هاي 
مربوطه ارســال مي كند. به اين ترتيب اگر واحد مربوطه، درماني باشد، 
رونوشت براي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي ارسال مي شود. 
اگر واحد، آموزشي باشد، براي وزارت آموزش و پرورش و همينطور براي 
واحدهاي مختلف ارسال مي شــود. البته اين اخطارها به بازرسي حوزه 
كار هم مي رود. به هر ترتيب از دســتگاه هاي مختلف انتظار مي رود اين 
موضوعات را پيگيري و با بازرسي هاي دوره اي نسبت به استاندارد سازي  
ساختمان اقدام كنند. اگر هم ذينفعان و بهره برداران اقدام عملي و جدي 
در اين زمينه به عمل نياورند، دستگاه هاي باالدست بايد آنان را به رعايت 
دستورالعمل ها و استانداردها ملزم كنند تا از حوادثي كه جان شهروندان 

را تهديد مي كند پيشگيري شود.

  عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران:
طرح ها و برنامه هاي شهرسازي با هدف استقرار مراكز سكونت و كار 
در مكان مناسب و توزيع درست آنها در شهر، تهيه و تدوين مي شود؛ 
به گونه اي كه در يك شــهر بايد هر چيزي در جاي خود قرار گيرد تا 
موجب آسايش و آرامش مردم شــود. هرچند شهر ما با اين وضعيت 

فاصله طوالني دارد اما الزم اســت همگان تالش خود را بــراي بهبود اين وضعيت به كار 
گيرند. در كشور ما اصول فني هنجارها و بايد و نبايدهاي ساختمان در چارچوب مقررات 

ملي ساختمان، مشخص شده است. 
ساخت و سازها با كنترل عوامل شهرداري و مهندســان ناظر به سطح نسبتا قابل قبولي 
رسيده است اما در بهره برداري از ساختمان ها، آشفتگي هايي موجب بروز حوادث مي شود 
كه يك دسته از اين آشفتگي ها به قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي در سال۶۶ مرتبط 
مي شود و آن هم قانون »استقرار حرفه هاي وابسته به پزشكي در خانه ها و آپارتمان هاي 
مسكوني«  است كه اين اســتقرار را مجاز كرده است. كلينيك سينا در كوچه اي شلوغ با 
عرض نامناسب مستقر شده چراكه در ابتدا اين ساختمان براي امور مسكوني بوده است. 
انتظار است با بازنگري در اين ماده واحده، پزشكان و نيروهاي درماني در ساختمان هاي 
درماني، در مكان مناسب و فضايي منطبق با اصول ايمني و فني مستقر شوند كه در همين 
راستا فرايند اصالح اين ماده قانوني در كميســيون زيربنايي دولت نيز بررسي و تأييد 
شده است. اصالحيه اين ماده منتظر ارسال به مجلس است. در اين اليحه بحث استقرار 
حرفه هاي وابسته به پزشكي در كل ساختمان مطرح است؛ چراكه اگر كل ساختمان تبديل 
به مركز درماني شود اين كلينيك يا ساختمان پزشكان بايد در پهنه كار و فعاليت باشد و 
اجازه ندارد كه در بافت مسكوني فعاليت كند و در يك دوره زماني 3ساله بايد اين فرايند 

اصالح شود.

پاساژ تجاري توحيد در منطقه۱۹ به منظور تأمين امنيت جاني شهروندان، رفع مخاطرات احتمالي 
و گره ترافيكي تخريب شد.

شهردار منطقه با اشاره به قرار داشتن پاساژ توحيد در مجاورت بازار بزرگ احساني و طرح تعريض 
خيابان شكوفه گفت: »با تخريب اين پاساژ ضمن تســريع در بازگشايي اين معبر بعد از 3۰سال 
انتظار، از وقوع اتفاقات مشابه همچون ساختمان پالسكو و كلينيك سينامهر كه منجر به جان 

باختن تعدادي از همشهريانمان شد، پيشگيري شده است.«
علي توكلي افزود: »از آنجا كه تعدادي از كسبه اين پاساژ داراي حق سرقفلي بوده اند، بنابراين 
براي انجام و تحقق موضوع فوق، سعي كرديم طي برگزاري جلسات مشترك به توافقات الزم طي 
هماهنگي با سازمان سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شهرداري تهران و اخذ مصوبه در 
راستاي جذب سرمايه گذار و انجام توافقات و بهره مندي از واحدهاي نوسازي شده بعد از تخريب 

پاساژ برسيم.«
به گفته او طي مكاتبات و گزارش های اعالم شده از سوي دستگاه هاي مسئول و نظارتي، 
سازمان هاي مديريت بحران و آتش نشاني شهرداري تهران و همچنين مؤسسه ژئوتكنيك 
و مهندسان مشاور درخصوص مخاطرات پاساژ توحيد، اين مكان فاقد ايمني و خطرآفرين 
بود و به دليل داشــتن قدمت زياد و احتمال ريزش، امكان بازسازي به هيچ عنوان وجود 
نداشت. در همين راستا با توجه به رأي كميته رفع خطر مبني بر تخريب پاساژ و با توجه 
به مســتندات، منطقه اقدام به اخذ مصوبه شوراي تأمين شهرستان تهران و موافقت آن 
نهاد براي اجراي رأي كميته رفع خطر و متعاقبًا اخذ دستور قضايي از دادسراي ناحيه37 

تهران كرد.
شهردار منطقه۱۹ با اشاره به صدور 3اخطار به كسبه پاساژ از بهمن ماه سال گذشته اظهار كرد: »با 
تخريب و نوسازي پاساژ توحيد ضمن بازگشايي خيابان شكوفه و تسهيل تردد شهروندان به ويژه 

خودروهاي امدادي، امنيت جاني كسبه، مراجعين و شهروندان نيز تأمين شد.«

پاساژ توحيد تخريب شداصالح قانون »فعاليت حرفه های پزشكی در بافت مسكونی« وظيفه دستگاه های باالدستی
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رضا مهاجري بعد از شكســت يــك بر صفر ماشين ســازي برابر 
پرسپوليس گفته: »در يك لحظه غافلگير شديم.« اين جمله را مربيان 
معموال وقتي اول بازي يا نهايتا اوايل نيمه دوم گل مي خورند بر زبان 
مي آورند. اينكه شما دقيقه 85پنالتي بدهي و گل بخوري كه ديگر 
اسمش غافلگيري نيست. پرسپوليس در اين بازي بارها به شيوه هاي 
مختلف خط دفاعي ماشين را شكافت. آنها موقعيت هاي متنوع گلزني 
درست كردند و بدشانس بودند كه زودتر به گل نرسيدند. با اين اوصاف 
ظاهرا تيم تبريزي كل90 دقيقه را غافلگير بوده است. از سوي ديگر در 
فوتبال تا حداقل يك عنصر دفاعي مرتكب اشتباه نشود، هيچ گلي به 
ثمر نخواهد رسيد؛ بنابراين البد در بازي ذوب آهن و شاهين هم تيم 
بوشهري در 5 لحظه غافلگير شد و 5 گل خورد! اصوال كار مربيان اين 

است كه از اين غافلگيري ها جلوگيري كنند. نه؟

اينكه ديگر »غافلگيري« نيست

يكي از اظهارنظرهاي طاليي اين روزها مربوط به احمد سعادتمند 
است. مديرعامل استقالل در توصيف شرايط سخت پيش از بازي 
ديشب برابر تراكتورســازي كلي حماسه ســرايي كرده و آخرش 
هم گفته: »حيف كه خودم نمي توانم براي تيمم بازي كنم.« واقعا 
باعث تأسف است كه شما نمي تواني بازي كني. كاش هنوز قدرت 
جواني هايت را داشتي و همانطور كه در 3 جام جهاني و 2 فينال آسيا 
به ميدان رفتي، در زمين حاضر مي شدي. يعني در دنيا 2 نفر مي توانند 
اين آرزوي حسرت بار را به زبان بياورند؛ يكي ديه گو مارادونا و آن يكي 
احمد سعادتمند. اما خب چه مي شود كرد. گذر عمر است ديگر. البته 
زياد هم نااميد نباش. حاال كه خدا را شكر رابطه تان با فرهاد مجيدي 
بهتر از روزهاي اول شده، از سرمربي استقالل بخواه يك تست فني 

بگيرد؛ شايد براي هفته هاي بعد شرايط بازي را پيدا كردي.

همه ما متأسف شديم

سرپرست باشگاه پرسپوليس بعد از پيروزي اين تيم برابر ماشين سازي 
فرصت را مغتنم شمرده و در مورد مشكالت تيم مصاحبه كرده است. 
بعد از موضع گيري انتقادي بازيكنان و يحيي گل محمدي، مي شد 
انتظار چنين مصاحبه اي را داشت. نكته اما اينجاست كه مصاحبه 
رسول پناه چيزي بيشــتر از واگويه هاي تكراري مديران سرخابي 
ندارد. او مي گويد: »از وقتي ما آمديــم كوه بدهي ها پيش روي مان 
قرار گرفت.« جواب ما هم به اين مصاحبه، پاسخي است كه براي همه 
مصاحبه هاي مشابه قبلي داشتيم: »خب قبول مسئوليت نمي كرديد؛ 
به همين راحتي.« كيست كه نداند پرسپوليس و استقالل يك دنيا 
قرض و قوله دارند؟ شما كه ناسالمتي قبل از سرپرستي باشگاه عضو 
هيأت مديره هم بوديد و خوب مي دانستيد يك خروار بدهي خارجي 
اعم از طلب برانكو و كالدرون در راه است. نمي شود تشريف بياوريد، به 

شهرت برسيد و بعد آه و ناله كنيد كه. مي شود؟

براي بار هزارم؛ خب نمي آمديد

نكته بازي

اميرحسين اعظمي| شــجاع خليل زاده در سال هاي 
اخير خودش را به عنوان يكــي از بهترين مدافعان 
مياني فوتبال ايران معرفي كرده اســت. اين مدافع 
31ساله بعد از درخشش در مس كرمان راهي سپاهان و 
تراكتورسازي شد و سرانجام با پيوستن به پرسپوليس 
به يكي از مهم ترين آرزوهــاي دوران بازيگري اش 
دست پيدا كرد. شجاع اما در سال هاي اخير با وجود 
شايستگي هايي كه داشت، به تيم ملي دعوت نشد؛ 
هر چند كه او در اين زمينه نااميد نيست و درخشش در 
پرسپوليس مي تواند نام خليل  زاده را در فهرست مورد 
نظر دراگان اسكوچيچ قرار دهد. با خليل زاده كه همراه 
با پرسپوليس در آستانه كسب يك قهرماني ديگر قرار 
دارد، صحبت كرديم و او به سؤاالت همشهري ورزشي 

پاسخ داد.

 با شكست دادن ماشين سازي، به نظر 

مي رسد قهرماني پرسپوليس قطعي است؟
تا زماني كه جام قهرماني را نگيريم، چيزي مشخص نيست 
و بايد همين روند را ادامه دهيم. از طرفي هدف ما اين است 
كه بيشترين امتياز را بگيريم و ركورد بزنيم. در اين سال  ها 
بيشترين امتيازي كه پرسپوليس گرفته 66امتياز بوده و 
حاال 11امتياز ديگر مي خواهيم تا ركورد جديدي بزنيم. 
شــايد برخي تصور كنند گرفتن 11امتياز ديگر سخت 
است، ولي پرسپوليس هميشه دنبال كارهاي نشدني است.

  در بــازي بــا ماشين ســازي براي 
نخســتين بار بود كه به عنوان دفــاع چپ بازي 

مي كردي؟
بله، تا حاال در اين پست بازي نكرده بودم. اين تصميم آقا 
يحيي بود و اعتقادم اين است كه فوتباليست در هر پستي 
كه سرمربي خواست، بايد بازي كند. براي من فرقي ندارد 
كجا بازي كنم، حتي اگر بخواهند درون دروازه بايستم، بايد 

مسئوليتم را به بهترين شكل ممكن انجام دهم.
  پرسپوليس با آمدن يحيي گل محمدي 
هم مسير خوب خودش را در ليگ برتر ادامه داد. كار 

كردن با اين مربي چطور است؟
آقا يحيي مربي جوان و بادانشي است كه تمريناتش هم 
به روز اســت. ما قبل از آمدن گل محمدي با كالدرون كار 
كرديم كه تفكــرات اين دو مربي كامال متفاوت اســت. 
كالدرون روي دفاع - ضدحملــه كار مي كرد ولي اصرار 
گل محمدي به حفظ توپ و مالكيت است. به هر حال ما 
قبال با كالدرون و برانكو در شرايطي حرفه اي كار كرديم و 
بايد خيلي زود خودمان را با تفكرات گل محمدي هماهنگ 

مي كرديم كه خوشبختانه اين اتفاق رخ داد.
  در اين سال ها برخي از هواداران تيم هاي 
رقيب مثل استقالل، اين موضوع را مطرح كردند كه 
پرسپوليس تحت حمايت وزارت ورزش قرار دارد. در 

اين مورد چه نظري داري؟
من براي هواداران اســتقالل احترام خاصي قائل هستم 
ولي اين چيزها در فوتبال ايران طبيعي اســت. در ضمن 
اين مسائل روي كار ما تأثير منفي نمي گذارد. اگر قهرماني 
امسال قطعي شود، ما 4قهرماني پياپي به دست مي آوريم. 
طبيعي است كه وقتي تيمي در اين مسير قرار بگيرد، يك 
عده هم مي خواهند به آن تيم سنگ بزنند. به هرحال تيم 
بزرگ بايد خودش را براي مبارزه با اين چيزها آماده كند. 
ما كار بزرگي كرده ايم و مطمئن باشيد به اين زودي ها هيچ 

تيمي در فوتبال ايران پوكر نخواهد كرد.
  اين روزها بحث جدايــي تعدادي از 
بازيكنان پرسپوليس براي فصل بعد مطرح است. تو 

هم تصميم به جدايي داري؟
هر فوتباليستي دوست دارد براي پرسپوليس بازي كند ولي 
االن خودتان مي دانيد كه شرايط اقتصادي چقدر سخت 
شده و بازيكن هم بايد به فكر آينده خودش و خانواده اش 
باشد. داستان عشق، عالقه و تعصب يك موضوع جداگانه 
اســت ولي آيا مي توان بحث مالي را درنظر نگرفت؟ اين 
خيلي زشت است كه ما مسئوليت خودمان را به بهترين 
شكل انجام دهيم ولي مدام دنبال حق و حقوق عقب افتاده 
خودمان باشــيم. وقتي اين وضعيت براي بازيكن ايجاد 
مي شود، طبيعتا كار ما سخت خواهد شد. من يك فصل 
ديگر قرارداد دارم ولي بندي در قراردادم آمده كه مي توانم 
جدا شــوم. ما وضعيت اقتصادي مردم و سختي هايي كه 
تحمل مي كننــد را درك مي كنيــم، همينطور نگراني 
هواداران كه دوست دارند هميشه پرسپوليس را در بهترين 
موقعيت ببينند. من 3سال است كه به عنوان نخستين نفر 
و بدون چشمداشت مالي قراردادم را تمديد كرده ام و هيچ 
حرفي هم در مورد پول نزده ام. در اين زمينه هم مي توانيد از 
آقايان عرب، گرشاسبي و طاهري سؤال كنيد. هر وقت هم 
تمديد كردم كمتر از بقيه پول گرفتم و سر هيچ كس هم 
منت نگذاشتم. من دوست دارم بمانم ولي با اين وضعيت 

ماندن خيلي سخت است.
  يعني شايد به يك تيم خارجي بروي كه 

از لحاظ مالي سود كني؟
بازيكنان هم شرايط خاص خودشان را دارند، ما هم خانواده 
داريم و شــايد خيلي ها ندانند كه بازيكنان شايد چند 
خانواده را ساپورت مي كنند. االن يك بازيكن ليگ برتري 
70هزار دالر پول مي گيرد، آن هم بــا اين همه مخارج 
سنگين. ما در اين مدت سختي زياد كشيديم و هيچ وقت 
هم دنبال اعتصاب نبوديم، اميدوارم مشكالت حل شود تا 
همه بازيكنان پرسپوليس در اين تيم بمانند. ما 3 ماه پيش 
بايد پول مي گرفتيم كه آن زمان دالر 11هزار تومان بود و 
االن 21هزار تومان. اگر آن زمان پول مي گرفتيم به سود 
ما بود يا االن؟ االن اگر پول بگيريم شــايد يك 206 هم 

نتوانيم بخريم.

  حتما مي داني كه خيلي از مردم شما 
را قضاوت مي كنند كه با اين دستمزدها كه تفاوت 
زيادي با خيلي از دستمزدهاي ديگر مشاغل دارد، 

همچنان از سخت بودن شرايط صحبت مي كنيد.
اين چيزها فقط در ايران ديده مي شــود ولي در خارج از 
ايران نمي گويند كه مثال يك فوتباليست چرا اينقدر پول 
مي گيرد ولي با وجود اين، ما درآمد بااليي نداريم. خيلي ها 
سختي هايي كه يك فوتباليست در دوران بازيگري اش 

مي كشد را درك نمي كنند.
  االن پيشنهاد داخلي و خارجي داري؟

من در ايران نمي توانم در تيمي غير از پرسپوليس بازي 
كنم. بازيكنان پرســپوليس طبيعتا از تيم هاي زيادي 
پيشنهاد دارند چون اين تيم در سال هاي اخير هميشه 
قهرمان شده و بازيكنانش هم به بهترين شكل كارشان را 
انجام داده اند. من دوست ندارم از حاال در مورد آخر فصل 
حرف بزنم و تمركزم روي بازي هاي پرســپوليس است، 
پيشنهادي هم ندارم! اميدوارم همه بازيكنان پرسپوليس 
بمانند تا ايــن تيم فصل بعد هم قهرمان شــود. اگر اين 
بازيكنان بمانند، پرســپوليس گالت )كسب پنجمين 

قهرماني پياپي( خواهد كرد.
  خيلي  ها از لحاظ فني تو را جزو بهترين 
مدافعان فوتبال ايران مي دانند ولي معتقدند در 
زمين مســابقه عصباني و پرخاشگر هستي. آيا 

خودت اين موضوع را قبول داري؟
خير، من اين حرف را اصال قبول ندارم. اين در فوتبال ايران 
جا افتاده كه چنين چيزهايي را برخي افراد مطرح كنند 
ولي آيا من در پرســپوليس پيش آمده كه در يك بازي 
اخراج شوم؟ اين سبك من است ولي برخي دوست دارند 
حاشيه درست كنند، من اصال در فوتبال دنبال خشونت 
نيستم. در ضمن نمي توانم سبك بازي ام را تغيير دهم. 
برخي از هواداران پرسپوليس مدتي پيش به من گفتند كه 
شايد به خاطر اين سبك بازي است كه به تيم ملي دعوت 
نمي شوم. آنها از من خواستند كمي اين سبك را تغيير 
بدهم تا شايد به تيم ملي دعوت شوم. شايد هم از لحاظ 

فوتبالي ضرر كنم ولي حرف هواداران هم برايم مهم بود.
  فكر مي كني توسط دراگان اسكوچيچ 

به تيم ملي دعوت شوي؟
تالش مي كنم كه دعوت شوم. هر مربي سبك و سليقه 
خاصي دارد و اگر به تيم ملي دعوت شــوم كه خوشحال 
خواهم شد، اگر هم دعوت نشدم براي موفقيت تيم ملي 
دعا مي كنم. من قبال از آقاي برانكو شنيدم كه اسكوچيچ 

مربي خوبي است و اميدوارم در كارش موفق باشد.
  زمان كي روش هم مدت ها پشت خط 

تيم ملي ماندي. آيا از او ناراحت نيستي؟
من نمي توانســتم به كي روش بگويم مــرا دعوت كن. 

به هرحال نظر او اين بود كه دعوت نشوم.

 نمره شجاع: 6.97
براساس امتيازات متريكا، شــجاع خليل زاده، بهترين مدافع پرســپوليس در اين فصل بوده است. شجاع طي 
18مسابقه اي كه در اين فصل به ميدان رفته به طور ميانگين از سايت مرجع متريكا نمره6.97 گرفته است. او باالتر از 
كنعاني، سيدجالل، انصاري، نادري و مهدي شيري، بهترين مدافع پرسپوليس در اين فصل بوده است. 

  با اين وضعيت، ماندن   در پرسپوليس  سخت است
    خليل زاده:  به اين زودي ها هيچ تيمي در ايران پوكر نخواهد كرد

 / در ايران نمي توانم در تيمي غير از پرسپوليس بازي كنم  / اگر اين بازيكنان بمانند، پرسپوليس »گالت « خواهد كرد
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1  پيروزي هاي بيرون از خانه هميشــه مهم 
هستند؛ بنابراين وقتي به ياد مي آوريم پيروزي 
جمعه شــب پرســپوليس برابر ماشين سازي 
نهمين برد پياپي سرخپوشــان در مسابقات 
غيرخانگي بوده، نبايد از فاصله وحشــتناك 
اين تيم در صدر جــدول تعجب كنيم. يكي از 
اين 9پيروزي البته به همت ســپاهان و بر اثر 
حاضر نشــدن اين تيم در زمين مسابقه رقم 
خورد. سرنوشت ليگ از همان روز تغيير كرد. 
كاري كه امسال امير قلعه نويي براي پرسپوليس 
كرد، كالدرون و يحيي گل محمدي هم نكردند. 
انصراف سپاهان از طرح شكايت در دادگاه عالي 
ورزش نشــان مي دهد كه آنها با تاوان اشتباه 
بزرگ شان كنار آمده اند. سپاهان پرسپوليس را 
به جزيره خوشبختي فرستاد و خودش غرق در 

جهنم جدال بر سر سهميه آسيايي شد.
2  مهدي ترابي بــه تنهايي 14 امتياز خالص 
براي پرسپوليس كســب كرده است. پنالتي 
 موفــق مقابــل ماشين ســازي هفتمين گل
 3 امتيازي او براي پرسپوليس در اين فصل بود. 
اين يعني اگر فقط گل هاي ترابي را از مسابقات 
پرسپوليس حذف كني، اين تيم 14امتياز كمتر 
خواهد داشت. براي درك بهتر اين عدد، بهتر 
است بدانيد شاهين بوشهر تا اينجاي فصل كال 
17امتياز گرفته اســت! نمايش هاي ترابي در 
پرسپوليس فوق العاده كليدي و گره گشاست. 
او با اين دســت فرمان و مخصوصا با توجه به 
قيمت باالي ارز، به شدت به سمت لژيونر شدن 
ميل مي كند، اما اگر آخر فصل جدا شود، جاي 

خالي اش به اين راحتي ها پر نخواهد شد.
3   به نظر مي رسد پرســپوليس به پيروزي 
اعتياد پيدا كرده اســت. 4 فصل درخشان و 
مســتمر، طوري بازيكنان اين تيم را پرورش 

داده كه حاال ديگر در هيــچ ميداني جز براي 
پيروز شــدن وارد نمي شــوند. پرســپوليس 
بهانه هاي خوبي براي نبردن در تبريز داشت؛ 
اينكه قبل از رقبا بازي مي كرد، اينكه در صدر 
جدول به اندازه كافي حاشــيه امنيت داشت، 
اينكه چند بازيكن فيكسش غايب بودند و بايد 
تغيير سيســتم مي داد و... اما سرخپوشان از 
دقيقه يك براي پيروزي تالش كردند و نهايتا 
در دقايق پايانــي آن را به آغوش كشــيدند. 
همين ذهــن برنده، مهم تريــن رمز موفقيت 

پرسپوليس است.
4   سعيد حسين پور يكي از جوانان پرسپوليس 
بود كه در غياب كمال كاميابي نيا به بازي گرفته 
شــد. او نمايش متوسطي داشــت كه برخي 
جاها قابل دفاع و بعضا قابل نقد بود. مســلما 
اما اين جوان ها به فرصت بيشــتري براي ارائه 
توانايي هايشــان نياز دارنــد. تثبيت قهرماني 
زودهنگام، بهترين موقعيت براي حســين پور 
و بقيه جوانان پرسپوليس اســت تا از االن در 
تيم فصل بعــد جا باز كننــد. درصورتي كه از 
اهميت بازي ها كاسته شــود، طبعا ذخيره ها 
فرصت بيشــتري براي حضور در ميدان پيدا 

خواهند كرد.
5   3 بازي نسبتا آسان پرسپوليس در دوران 
كرونايي تمام شد و سرخپوشان امتيازات كامل 
را از3 تيم پايين جدولي پيكان، شاهين بوشهر و 
ماشين سازي گرفتند. پنجشنبه آنها برابر فوالد 
بازي دارند. اين تنها مسابقه باقيمانده قرمزها 
برابر مدعيان كســب سهميه آســيايي است؛ 
يك محك دشــوارتر براي تيمي كه شهريور 
مسابقات سخت ليگ قهرمانان آسيا را پيش رو 
خواهد داشت. بازي پنجشنبه خيلي چيزها را 
در مورد عيار واقعي پرسپوليس روشن مي كند.

باالخره جدايي عليرضا بيرانوند از پرسپوليس قطعي شد. 
گويا تالش هاي باشگاه براي نگه داشتن او تا پايان فصل به 
نتيجه نرسيده و به همين دليل هم كسي نمي داند سفرش 
به بلژيك بازگشتي خواهد داشت يا نه. به هر جهت مجموعه 
تيم پرسپوليس ديگر روي بيرانوند حساب نمي كند و از حاال 

تا پايان فصل دروازه بان اول آنها بوژيدار رادوشويچ است. گلر 
كروات كه 4سال براي فرارسيدن چنين روزي صبر كرده 
بود، حاال مي تواند خوشحال باشد، اما شايد برخي به اندازه 
خود رادو به اين ماجرا خوش بين نباشند. اين گروه عقيده 
دارند رادو دروازه بان بدي نيست، اما صرفا به عنوان گلر دوم 
و جانشين قابل اعتماد است و نمي تواند نقش گلر يك را ايفا 
كند. آنها مي گويند دليل درخشش او در اين سال ها آن بوده 
كه هميشه در رقابت با بيرانوند دنبال اثبات خودش بوده، اما 
حاال كه رقيب ندارد و حضــورش در تركيب اصلي تا پايان 
فصل تضمين شده، شــايد ديگر خبري از آن همه تالش، 

تمركز و تكاپو نباشد.
در اين مورد شايد حسين حســيني يك مثال 

خوب باشد. دروازه بان شيرازي استقالل در ساليان 
رقابت با مهدي رحمتي معموال كيفيت خوبي نشان 
مي داد و زياد پيش مي آمد كه حتي كاپيتان استقالل 
را نيمكت نشين كند. با وجود اين از زماني كه رحمتي 
از اســتقالل رفت، كيفيت كار حســيني هم به طور 
محسوسي افت كرد. او در هر دو داربي رفت و برگشت 

گل هاي بدي خورد و كال از زمــان حضور فرهاد 
مجيدي نتوانسته كلين شيت كند.

بديهي است كه براي حسيني، فضاي رقابت يك عنصر 
پيش برنده بود، اما آيا براي رادوشويچ هم همينطور 
است؟ بايد منتظر بمانيم و ببينيم. او از اين هفته 
با خيال راحت فيكس اســت و عيارش در قالب 
جديد هم محك خواهد خــورد. رادو 7 بازي 
در ليگ، يك يا 2 بازي در جام حذفي و 4 يا 5 
مسابقه در ليگ قهرمانان آسيا فرصت دفاع از 
دروازه پرسپوليس را خواهد داشت و پس از آن، 
همه مي فهمند درخشش او هم متكي به حضور 

رقيب بوده يا نه.

بيرقيبچهميكني؟
كابوس قرمز؛ شايد رادو به سرنوشت 

حسيني استقالل مبتال شود

 فقط يك شوت در چارچوب پرسپوليس
تيم ماشين سازي طي 90دقيقه بازي مقابل پرسپوليس فقط يك ضربه در چارچوب داشت. آمارهاي متريكا از اين بازي نشان مي دهد 
پرسپوليس در زمينه مالكيت توپ 55-45 و در زمينه شوت 17-5 نسبت به حريفش برتري داشته است. از 17شوت پرسپوليسي ها 

6ضربه در چارچوب بوده و يكي تبديل به گل شده است. اما از 5ضربه ماشين سازي فقط يكي در چارچوب دروازه بوده است.

     چه كسي بود فحش داد؟
در اواخر بازي پرسپوليس و ماشين سازي و درحالي كه به دليل خالي بودن ورزشگاه صداي 
مربيان و بازيكنان به راحتي به گوش مي رسيد، صداي يكي از اعضاي تيم ماشين سازي 
شنيده شد كه نسبت به بازيكن خودي از الفاظ ركيك اســتفاده مي كرد. در آن صحنه 
يكي از بازيكنان ماشين سازي توپ را لو داد و صاحب صدا با لحني توهين آميز درخواست 
مي كرد كه اين بازيكن از زمين مسابقه خارج شود. در ابتدا تصور مي شد اين صداي يكي 
از اعضاي كادر فني باشد اما شنيده مي شود اين صداي يكي از بازيكنان ماشين سازي بوده 
كه خطاب به هم تيمي اش از الفاظ ركيك اســتفاده كرده است. گويا اين بازيكن به دليل 
سابقه بيشترش در ليگ برتر به خود اجازه مي دهد نســبت به ساير بازيكنان از اين لحن 
استفاده كند و به همين دليل بازيكنان ماشين سازي هم از او شاكي اند و بارها از كادر فني 

تيم درخواست كرده اند به اين بازيكن پرحاشيه تذكر بدهد.

هافبك جوان و كم تجربه سرخپوشــان 
در بازي مقابل ماشين ســازي، در نبود 
چند بازيكن شاخص اين تيم فرصت بازي 
پيدا كرد و طي 80دقيقه حضور خود در 
زمين توانست بازي قابل قبولي را از خود 
به نمايش بگذارد. حسين پور در اين بازي 
بارها روي توپ گيري از حريف و رساندن 
پاس به ديگر هافبك هاي تيم موفق عمل 
كرد و احتماال در هفته هاي ديگر فرصت 
بيشــتري براي بازي پيدا خواهد كرد. 
او درخصوص شــرايط خود به سؤاالت 

همشهري پاسخ داده است.

  برد شيريني را به دست آورديد.
واقعا بازي خوبي انجام داديم. تيم حريف آمده 
بود كه بتواند يك امتياز از بــازي بگيرد اما ما 
خيلي بابرنامه بازي كرديم، با حوصله توپ را 
حركت داديم و در نهايت توانستيم در دقايق 

پاياني به گل برسيم.
 حاال بايد پرسپوليس را قهرمان 

ليگ بدانيم؟
نه اتفاقا هنوز براي اينكــه خودمان را قهرمان 
بدانيم خيلي زود اســت. تمام بازي ها براي ما 
مهم است و در بازي هاي آينده هم فقط به برد 

فكر مي كنيم.
 بعد از مدت ها در تركيب اصلي 

پرسپوليس قرار گرفتي.
واقعا ممنونم از يحيــي گل محمدي كه اين 
فرصت را به من داد و اميدوارم توانسته باشم نظر 
او را جلب كنم. سعي كردم در زمين وظايفي كه 

از من خواسته بود را انجام دهم.
 استرس نداشتي؟

من هميشه به دنبال اين فرصت مي گشتم و 
به همين دليل اصال در زمين استرس نداشتم 

و خيلي راحت بازي كردم.
 با وجود ســن كــم يكي از 
پرافتخارترين بازيكنان پرسپوليس هستي.

بله من اين شانس را داشتم كه شاگرد برانكو 
شوم و همراه با بهترين بازيكنان ايران تمرين 
كنم. به افتخارات زيادي در فوتبال ايران رسيدم 
و حاال بايد ثابت كنم كه لياقت اين همه جام را 

داشته ام.
 در زمان برانكو هم چند مسابقه 

به تو فرصت بازي رسيد.
برانكو به من ياد داد چطور درست فوتبال بازي 
كنم. اميدوارم كه توانسته باشم اعتماد سرمربي 

تيم را به خودم جلب كنم.
 يك موقعيت عالي گلزني را هم 

از دست دادي.
هرچه فكر مي كنم نمي فهمــم چرا آنقدر آن 

ضربه را بد زدم!

   برانكو به من ياد داد درست فوتبال
  بازي كنم

 حسين پور: بايد ثابت كنم لياقت اين همه جام را داشته ام

معجزه ذهن برنده
  5 نكته از موفقيت پرسپوليس در تبريز؛ پيروزي نزديكي كه سرخ ها را از رقبا دورتر كرد

بهروز رسايلي|  تيم توقف ناپذير يحيي گل محمدي، در تبريز يك گام ديگر به سمت قهرماني برداشت. پرسپوليس امسال 
كال 2 مساوي داده كه يكي از آنها برابر ماشين سازي بوده است. نزديك بود ماشين دومين مساوي را هم از صدرنشين مقتدر 
ليگ بگيرد، اما پنالتي ديرهنگام كار را براي سرخ ها تمام كرد. حامد لك كه مطمئن بود ديگر ضربه چيپي در كار نخواهد 

بود، پنالتي را به اصطالح 50- 50 كرد، اما افسوس كه مهدي ترابي ول كن گل هاي 3 امتيازي نيست.
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 عليپور پنالتي را به ترابي داد
علي عليپور به درخواست خودش پنالتي دقيقه85 
مقابل ماشين سازي را نزد. بعد از خراب شدن پنالتي 
عليپور در بازي رفت مقابل ماشين سازي ديگر اين 
بازيكن هرگز اجازه زدن ضربه پنالتي را به دســت 
نياورد و ترابي به پنالتي زن اول سرخپوشان تبديل 
شد. اما عليپور در بازي با شــاهين بوشهر با اجازه 
يحيي دوباره فرصت پنالتي زدن را پيدا كرد تا بتواند 
تعداد گل هاي خود را افزايش دهد اما تصميم داور 
تغيير كرد تا عليپور دوباره براي اين كار ناكام بماند 
و حســابي از اين موضوع عصباني شود. با اين حال 
عليپور در بازي برابر ماشين ســازي اين فرصت را 
پيدا كرد تا ضربه پنالتــي تيمش را بزند اما با توجه 
به اتفاقات بازي رفت خودش تصميم گرفت تا اين 
پنالتي را نزند و ضربه را به ترابي بدهد. بايد ديد در 
بازي هاي آينده باز هم يحيي اين فرصت را در اختيار 

عليپور قرار خواهد داد يا نه.
  كاوه رضايي هم تيمي بيرو مي شود؟

ممكن است كاوه رضايي و بيرانوند در تيم آنتورپ 
بلژيك همبازي شوند. كاوه رضايي بعد از اينكه فصل 
گذشته را به طور قرضي در شــارلروا گذراند حاال به 
كلوب بروژ برگشته اما يك رسانه بلژيكي روز گذشته 
اعالم كرد كلوب بروژ در هفته هاي آتي اين مهاجم 
ايراني را خواهد فروخت. سايت Voetbal24 بلژيك 
نوشت ايوان لكو سرمربي جديد آنتورپ كه در زمان 
حضورش در كلــوب بروژ كاوه رضايي را از شــارلوا 
جذب كرده بود، اكنون دوباره به دنبال اين مهاجم 
اســت. آنتورپ چندين مهاجم را مدنظــر دارد، اما 
كاوه رضايي گزينه جدي اين تيم است. البته هنوز 
مشخص نيست كلوب بروژ براي فروش اين مهاجم 
ايراني كه سال2018 براي خريدش 5ميليون يورو 

هزينه كرده بود چقدر پول مي خواهد.
  حريف پرسپوليس دودو را خريد

دودو بازيكن ســابق تيــم پالميــراس برزيل به 
الدحيل قطر پيوســت. شــبكه الكاس با انتشار 
تصوير منتشرشده از دودو ادعا كرد كه توافق ميان 
2باشگاه انجام شده و او از برزيل به قطر مي آيد تا 
بعد از حضور در قرنطينــه 2هفته اي در تمرينات 
اين تيم حضور يابد. ايــن بازيكن تا پايان فصل در 
اختيار الدحيل خواهد بود و سپس بند خريد براي 
باشــگاه قطري فعال مي شــود؛ او جانشين ماريو 
مانژوكيچ بازيكن اهل كرواســي الدحيل خواهد 
شــد، كه چندي پيش اين باشــگاه را ترك كرد. 
الدحيل در ليگ قهرمانان آســيا با پرســپوليس 

هم گروه است.

فوتبال ايران

بســياري از طرفداران ورزش در ايران، هنوز كه هنوز است 
باشگاه اوساسونا اسپانيا را با حمايت بي دريغش از جواد نكونام 
در هنگام مصدوميت به ياد مي آورند. آنها نه تنها قرارداد اين 
بازيكن ايراني را با وجود مصدوميت تمديد كردند، كه در يكي 
از بازي هاي الليگا، همه بازيكنانشان پيراهني به تن كردند كه 

روي سينه آن عكس نكونام بود.
تيم االهلي قطر هم چند سال پيش رفتار مشابهي با فريدون 
زندي انجام داد و بعد از يك مصدوميت ســخت، درحالي كه 
به نظر مي رســيد فوتبال اين بازيكن براي هميشه به پايان 

رسيده، قراردادش را تمديد كردند.
در فوتبال ايران هم مي توان مثال هاي مشابهي پيدا كرد. غيراز 
بازيكنان كه بارها تي شرت هايي با عكس هم تيمي  مصدومشان 
به تن مي كنند، باشگاه ها هم پذيرفته اند كه اگر مي خواهند 
وجهه مناسبي داشــته باشــند بايد از بازيكني كه مصدوم 
شده حمايت كنند. در مواردي هم كه اين اتفاق به هر دليلي 
نمي افتد، باشگاهي كه وظايف اخالقي اش را ناديده گرفته، 

مورد شماتت رسانه ها قرار مي گيرد.
در كشتي اما متأسفانه حتي باشگاه متمولي مانند ايران مال 
هم كه پولش از پارو باال مــي رود، گاهي خودش را متعهد به 

رعايت چارچوب هاي اخالقي نمي داند.
سال گذشته در رقابت هاي ليگ جهاني كشتي كه در بجنورد 
برگزار شــد زانوي عليرضا كريمي دارنده مــدال نقره و برنز 
جهان در همان كشتي اول در وزن 92كيلوگرم مقابل حريف 
گرجستاني آســيب ديد. كريمي اين كشتي را با امتياز عالي 
پيروز شد ولي تشك را لنگ لنگان ترك كرد. رقابت فينال بين 
تيم ايران مال و دانشگاه  آزاد برگزار شد و در عين ناباوري كادر 
فني ايران مال درحالي كه قهرماني شان قطعي شده بود و جواد 
ابراهيمي را در همين وزن در اختيار داشتند، عليرضا كريمي را 
با پاي بانداژ شده روي تشك فرستادند. كريمي تنها چند دقيقه 
بيشتر نتوانست كشتي بگيرد و درحالي كه با پاي مصدوم روي 
تشك افتاده بود با پيشنهاد عليرضا رضايي مدير فني دانشگاه 

آزاد كشتي قطع شد.
كريمي در فاصله زماني كمي كه تا المپيك 2020توكيو باقي 
مانده بود تصميم گرفت جراحي نكنــد و با تزريق در پايش 
خودش را تا المپيك برساند ولي با به تعويق افتادن المپيك 
عليرضا كريمي پايش را جراحي كرد و حداقل 6 ماه از ميادين 
كشتي دور ماند. مسئوالن تيم ايران مال هفته گذشته با حضور 
تعداد زيادي از قهرمانان عنوان دار در ســازمان ليگ كشتي 
قرارداد بستند اما يادي از عليرضا كريمي كه با دوبنده اين تيم 

مصدوم شده بود، نكردند.

  قهرمان را دور انداختند
  داستان بي توجهي پولدارترين باشگاه ليگ كشتي 

به ستاره اي كه با دوبنده اين تيم مصدوم شد

آرتتامدافعآلمانيراميخواهد
ميکل آرتتا خواهان تمديد شدن قرارداد شکودران موستافی با آرسنال است. به نقل از ميرر، مدافع تيم ملی آلمان 
با نشستن آرتتا روی نيمکت توپچی ها، دوران حرفه ای خودش را احيا كرد. قرارداد فعلی موستافی در پايان فصل 
آينده به اتمام می رسد ولی آرتتا اميدوار است مدافع پيشين شالکه در ورزشگاه امارات ماندنی شود.

به نظر مي رسد فرجام خواهي منچسترسيتي درباره حكم محروميت 2ساله 
اين باشگاه از حضور در ليگ قهرمانان به دليل رعايت نكردن فيرپلي مالي 
و قرارداد با بازيكنان نوجوان غيراتحاديه اروپايي نتيجه داده و تا فردا رسما 
اعالم مي شود كه اين باشگاه مي تواند در فصل آينده ليگ قهرمانان حاضر 
باشــد. به اين ترتيب ادامه بازي هاي اين فصل ليگ برتر حساس تر از قبل 
مي شود. من سيتي با فاصله گذاري اجتماعي 9امتيازي نسبت به نزديك ترين 
تعقيب كننده يعني چلسي سهميه تضمين شده براي اروپاي فصل بعد دارد. 

چلسي، لستر و منچســتريونايتد حاال بايد براي 2 سهميه ديگر بجنگند. 
تا ديروز رتبه پنجمي هم ســهميه ليگ قهرمانان بود اما ديگر اوضاع فرق 
كرده است. منچستر با فرم خوبش مي تواند به پس زدن لستر اميدوار باشد. 
من يونايتد فقط يك بازي سخت دارد كه آن هم جدال رودررو با لستر است. 
لستر با تاتنهام هم بازي دارد و تنها بازي سخت چلسي مقابل ليورپول است. 
منچستر فردا با ساوتهمپتون بازي دارد و از شانس زيادي براي سهميه ليگ 
قهرمانان برخوردار است. به ويژه اينكه با 13پنالتي به دست آورده از اين حيث 
در تاريخ ليگ برتر ركورددار است. آرسنال، تاتنهام وليورپول همه باهم در 
مجموع 12پنالتي به دست آورده اند. در رده هاي پايين تر جنگ براي سهميه 
ليگ اروپا جريان دارد. امشب ســاعت20يكي از دشمنانه ترين داربي هاي 

جهان بين تاتنهام و آرسنال برگزار مي شود. ســبك تدافعي و ضدفوتبال 
مورينيو با تيكي تاكاي آرتتا. دلي الــي و داير در تاتنهام و اوزيل ، لنو، ماري 
و مارتينلي در آرســنال به دليل مصدوميت و انگتياي آرســنالي به دليل 
محروميت در بازي امشب حضور ندارند. تاتنهام در بازي هاي مقابل آرسنال 
وقتي جلو بوده 42امتياز از دست داده؛ بيشترين امتيازي كه يك تيم مقابل 
تيم ديگر در تاريخ پرميرليگ از موقعيت برنده امتياز از دست داده. آرسنال 
در 5 بازي آخر در زمين تاتنهام فقط 2تســاوي به دست آورده. هري كين 
10گل مقابل آرسنال زده كه اگر در اين بازي يك گل ديگر بزند تبديل به 
بهترين گلزن تاريخ دربي هاي شمال لندن مي شود. جالب اينكه آرسنال او 

را در كودكي به دليل چاقي از آكادمي خود بيرون كرده بود.

   دشمنان در شمال لندن 

با سياســت هاي اقتصادي و نقل وانتقاالتي باشگاه بارسلونا، 
هر روز بيشتر به ناتمام كردن دوران طوالني اش در اين تيم 
مصمم مي شود. دلخوري او از مديران بر كسي پوشيده نيست. 
ديروز نتيجه يك نظرسنجي از ســوي رنكر صورت گرفت، 
مســي در رتبه سوم بهترين اســطوره هاي تاريخ بارسا قرار 
گرفت. نفر اول مارادوناســت كه كال 2 فصل بارسلونايي بود 
و نزديك نيمي از يك فصل را به دليل شكســتگي پا توسط 
گويكوچه آ ملقب به قصاب بيلبائو مصدوم بود. او 100 رأي 
از مســي بيشــتر آورده )582راي(. رونالدينيو دوم شده و 
چهره هايي مثل كرويف، ژاوي،اينيســتا و رونالدو نازايرو كه 
دوره اي بسيار كوتاه در رئال داشت در رتبه هاي بعدي جاي 
گرفته اند. نكته اين جاست كه مارادونا و رونالدو از اين ليست 
بعدها چهره رئالي گرفتند و رونالدو جزو اسطوره هاي رئال 
شد. حاال شائبه دستكاري آرا از سوي شركتي كه بارتومئو، 
رئيس باشــگاه با آن قرارداد داشــت مطرح مي شــود. اين 
شــركت طبق قرارداد موظف بود از طريق كامنت گذاري يا 
توييت عليه ستاره ها و به نفع رئيس باشگاه در فضاي مجازي 
جوسازي كند. از درون باشگاه خبر رسيده كه در جلسه اخير 
بين مديران و كيكه ستين، باشگاه اعتماد خود را به سرمربي 
تيم ثابت كــرده و با توجه به تمديد قرارداد ژاوي با الســد و 
تالش او براي كشاندن سانتي كاسورال به قطر به نظر مي رسد 
گزينه مورد نظر مسي براي سرمربيگري تيم در فصل آينده 
شــانس چنداني نداشته باشــد و كاپيتان مجبور به تحمل 
مربي تحميلي كــه جاي والورده محبوبش را گرفته شــود. 
سياســت هاي نقل وانتقاالتي باشگاه هم عجيب است. پولي 
در بساط نيست؛ الئوتارو مارتينس، ستاره آرژانتيني اينتر كه 
ماه ها درباره عالقه بارسا به او صحبت مي شد، موعد انقضاي 

پرداخت فسخ قراردادش كه بيش از 100 ميليون يورو بود 
فرا رسيده و بارســلونا ديگر نمي تواند براي خريدش اقدام 
كند. اما باشگاه خبرسازي كرده كه اينتر بعد از پايان مهلت 
پرداخت مبلغ فسخ حاضر اســت با 90ميليون و زير قيمت 
تعيين شده با باشگاه كاتالونيايي مذاكره كند و حتي توافق 
با خود بازيكن هم انجام شــده كه به نظر مي رسد اين اخبار 
براي آرام كردن هواداران ناراضي باشــد. تصميمات عجيب 
باشگاه ليستي بلند باالســت. پس از آنكه پيانيچ 30ساله با 
آرتور ويدال 23ســاله كه قرار بود ژاوي ثاني باشد معاوضه 
شــد، حاال گندوزي محتمل ترين گزينه خريــد در فصل 
نقل وانتقاالت پيش رو اســت. گندوزي همان بازيكني است 
كه اخيرا در پايان بازي بــا برايتون گلوي گلزن تيم مقابل را 
گرفت و به او گفت دستمزد هفتگي اش به اندازه كل آرزوي 
اوست. اين تنها اقدام كودكانه او در ماه هاي اخير نبود. بازيكن 
21ساله فرانسوي كه غيراز ليونبرگ توسط همه سرمربيان 
آرسنال در 2 فصل اخير فيكس به بازي گرفته مي شد از چشم 
آرتتا و باشگاه و هواداران افتاده است. او در جريان تمرينات 
هم گاهي مســخره بازي در آورده و تمرين را جدي نگرفته. 
حاال بارســا مي خواهد با 50ميليون يورو چنين بازيكني را 
كه همه هنرش در موهاي بلند فــري اش و پاس هاي رو به 
عقبش خالصه مي شود، بخرد. شايد يكي از بين اومتيتي يا 
دمبله يا كوتينيو كه شايعه عالقه آرسنال به آنها در ماه هاي 
اخير مطرح بوده، با گندوزي معاوضه شــود. اگر همين االن 
مسي بارسلونا را رها كند، چه چيزي از اين تيم محبوب باقي 
مي ماند؟ مسئوالن باشگاه همواره ابراز اطمينان كرده اند كه 
مسي همين جا بازنشسته مي شود. شايد اين اطمينان بيش 

از حد كار دست شان بدهد.

 پروژه عبور از مسي
  مديران بارسلونا همه كاري براي فراري دادن كاپيتان محبوب شان مي كنند
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   مدعي ارتباط با مقامات 
كشور و »بچه هاي باال«!

محســن صالحي، يكي ديگر از مديران 
ســابق بانك مركزي است كه به عنوان 
متهم آزاد با توديع وثيقه از وي نام برده 
شــد؛ صالحي به دريافت رشوه شامل 
يك ميليــارد و ۵۰۰ميليون تومان وجه 
نقد، 1۰۰سكه بهار آزادي و 1۲هزار دالر 
آمريكا از متهم اميد اســدبيگي متهم 
است. وي همچنين ۵۰۰ميليون تومان 
وجه نقد از اسدبيگي، يك ميليارد تومان 
وجه نقد و ۲۰۰هزار دالر آمريكا از متهم 
شهريار درباني و همينطور ۵۰۰ميليون 
تومان وجه نقد و ۳۲۴هزار دالر آمريكا 
از متهم موسي حســين زاده دريافت 
كرده است. وي همچنين يك دستگاه 
BMW و 1۲۰هزار دالر آمريكا به همراه 
۳۰هزار دالر سرمايه در بازار فاركس و 
سكه تمام بهار آزادي از متهم محمدرضا 
آل علي دريافت كرده اســت. نماينده 
دادســتان درباره اتهامــات اين متهم 
توضيح داد: طبق تحقيقات صورت گرفته 
مشخص شد محســن صالحي به عنوان 
يكي از مديران ســابق بانك مركزي از 
زماني كه سرپرســتي يكي از اتاق هاي 
بانك مركزي را برعهده گرفت، افرادي 
كه به نامبــرده مراجعه داشــتند و او 
ارتباطات ناسالمي را برقرار مي كرده و 
مبالغ نامشروعي را به صورت وجوه نقد و 
وجوه ارزي و دالري و سكه هاي تمام بهار 
آزادي، امــاك متعدد و ماشــين هاي 
مدل باال براي خــود تحصيل و از ضعف 
نظارت سيستم بانكي استفاده مي كرد. 
شــاه محمدي به نقل از يكي از پرسنل 
بانك مركزي گفت: »صالحي خود را وصل 
به نيرو هاي حراست و اطاعات معرفي 
مي كرد و همواره مي گفت اين كارگزاران 
)متهمان يا همــان پرداخت كنندگان 
رشوه( از طرف مقامات كشور و بچه هاي 
باال معرفي شده اند و كارگزاران با مقامات 
بانك مركزي در ارتباط هستند و ممكن 
اســت ما را اذيت كنند. جرأت و توان 
اعتراض را نداريم.« نماينده دادســتان 
درباره اتهامات ايــن متهم توضيح داد: 
طي تحقيقات فني صورت گرفته از سوي 
سازمان اطاعات سپاه، پرونده از تباني 
في ما بين محســن صالحي و چند نفر از 
كارگزاران بانك مركزي حكايت دارد كه 
بيشترين سود حاصله از محل تغييرات 
نرخ ارز نيز از ســوي صالحي براي متهم 
اسداهلل سيفي، و طبق گزارش ضابط يعني 
سازمان اطاعات سپاه حدود ۲۰ميليارد و 

۹۰۰ميليون تومان بوده است.

اولين جلســه دادگاه برخي از 
مديران سابق بانك مركزي روز قضايي

گذشــته بــه رياســت قاضي 
مسعودي مقام برگزار شــد. نخستين جلسه 
دادگاه، اظهــارات نماينده دادســتان و متن 
كيفرخواست گوياي شــكل گيري يك شبكه 
ديگري از فســاد در بانك مركــزي در ميانه 
ســال هاي 91 تا 96 اســت. هزاران ســكه، 
ميلياردها تومان، ده ها هــزار دالر و خودروي 
BMW بخشي از رشوه هاي پرداختي متهمان 
به محسن صالحي و سيدرسول سجاد از مديران 
سابق بانك مركزي است. متهم سجاد مدعي 
است كه سكه هاي دريافتي با عنوان »عيدي« 
به او در قبال دفاعش از بيت المال پرداخت شده! 
اما قاضي به او گوشزد مي كند كه عيدي مورد 

نظر در قانون تعريف ديگري دارد.
اين پرونــده داراي 28متهم اســت كه اتهام 
مشــترك همه آنها دريافت و پرداخت رشوه 
اســت. اميــد اســدبيگي، مهرداد رســتمي 
چگني، مجتبي كحال زاده، جــواد بصيراني، 
اكبــر الرجانــي، فرشــاد طالبــي، مهدي 
توسلي، سيدرسول ســجاد، محسن صالحي، 
سيدمحمدرضا حسيني، فرزاد محمدي، اسداهلل 
سيفي، شهريار درباني، سيدمحمدرضا آل علي، 
موسي حســين زاده، محمدرضا قاعدي، ميثم 
فرجام، محمد نوري، محمد بيرانوند، سيدوحيد 
حســيني، حميدرضا مخبر و رضا انصاري از 

متهمان اين پرونده هستند.

متهم: رشوه نبود، عيدي بود!
اميد اســدبيگي متهم رديف اول پرونده است 
كه به پرداخت رشــوه هاي متعدد به مديران 
بانك مركزي، بانك كشاورزي و وزارت صمت 
شــامل يك ميليارد و 500ميليون تومان وجه 
نقد، 100سكه تمام بهار آزادي و 12هزار دالر 
آمريكا به متهم محســن صالحي و 800سكه 
تمام بهار آزادي به متهم سيدرسول سجاد متهم 
اســت. همچنين وي متهم به پرداخت رشوه 
به متهم فرشــاد طالبي به ميزان يك ميليارد 
و 500ميليون تومان وجــه نقد و 50هزار دالر 
آمريكاســت. به گفته شــاه محمدي نماينده 
دادستان، متهم اسدبيگي 50هزار دالر آمريكا 
نيز به متهم مهدي توسلي رشــوه داده است. 
جعل اسناد رسمي و اسناد عادي، جعل مهر هاي 
شركت خارجي فروشنده كاال، استفاده از اسناد 
مجعول در اسناد رســمي و عادي و استفاده از 
مهر هاي جعلي خارجي براي ثبت سفارشات 
كاال هاي اساســي و تخصيص ارز هاي دولتي و 

رفع تعهدات ارزي با همكاري متهمين مهرداد 
رستمي، مجتبي كحال زاده، جواد بصيراني و 
مرتضي منزوي از ديگر اتهامات اميد اسدبيگي 

است.
سيدرسول ســجاد ديگر متهم پرونده و مدير 
سابق اداره بين الملل بانك مركزي است كه به 
دريافت رشوه شامل 700عدد سكه تمام بهار 
آزادي از متهم اسدبيگي، 2قطعه شمش طالي 
100گرمي از متهم سيفي، دريافت سكه بهار 
آزادي از متهمان آل علي، فرجام، حسين زاده و 
تيمور عامري و دريافت يك دستگاه آپارتمان 
بــه ارزش 700هــزار دالر از متهم محمدرضا 
قائدي در قبال واگذاري قــرارداد كارگزاري از 
سوي بانك مركزي متهم است. به گفته نماينده 
دادستان، وي همچنين 30هزار دالر در قالب 
مســتركارت و ويزاكارت از متهم محمدرضا 
قائدي دريافت كرده است. متهم اسدبيگي در 
دفاعيات خود اتهامات مورد اشاره را رد كرد و 
مدعي شــد:»بنده ارتباط خاصي با صالحي و 
سجاد نداشتم و ميزان كار كارگزاري بنده 0.3 

و حتي 0.2 زير قيمت كارگزاري ديگران بود.« 
نماينده دادستان در پاسخ به اين متهم، كيفي 
پر از سكه را در دادگاه نشان داد و گفت: كتمان 
كافي اســت اينها قريب به ٤00سكه است كه 
بسته بندي سكه ها مربوط به صرافي پسرعموي 
شماست؛ اين سكه ها از منزل سجاد و صالحي 

كشف شده است.
به گزارش ميزان، متهم ســجاد در بخشي از 
اظهاراتش ادعا كــرد: هيچ چيزي از منزل من 
كشف نشده است، هر آنچه بوده خودم گفته ام 
و يا تحويــل داده ام. زماني كه افــراد نزد من 
مي آمدند سكه هايي به من مي دادند كه من بعد 
از رفتنشان متوجه مي شدم كه در داخل كيف 
سكه است. كار خاصي براي كسي انجام نداده ام 
و هر آنچه صورت گرفتــه تصميم كميته بوده 
است. من از كسي رشوه نگرفته ام و همواره حق 

بيت المال را در نظر مي گرفتم.
متهم سجاد در ادامه در پاسخ به قاضي دادگاه 
گفت: براي اثبات نگرفتن رشوه بايد يك سري 
مســائل محرمانه بانك مركــزي را بيان كنم. 

قاضي بيان كرد: من فكر نمي كنم مسائل رشوه 
و گرفتن آپارتمان و از ايــن حرف ها ربطي به 
مسائل سري بانك مركزي داشته باشد. متهم 
مدعي شد: اســدبيگي را مدير حراست وقت 
بانك مركزي به ما معرفي كرده است. من هيچ 

كارگزاري اي معرفي نكرده ام.
در ادامه جلسه دادگاه متهم رسول سجاد مدعي 
شد كه اقدامات انجام شده براي متهم اسدبيگي 
به دستور »معاون ارزي بانك مركزي« بوده و 
بدون اين دستور اصال نمي شد اين كار را كرد؛ 
بنابراين من هيچ يك از اين اقدامات را به صورت 
انفرادي انجام ندادم و همه اين اقدامات با حضور 

اعضا انجام شده است.
قاضي مســعودي مقام از متهم سجاد پرسيد 
آيا در زماني كه ســكه هم دريافت مي كرديد 
با حضور اعضا بوده اســت؟ متهم سجاد پاسخ 
داد: آن ســكه ها عيدي بوده و بــراي عيدي، 
تنهايي مي آمدند. قاضي گفت: آنكه شما از آن 
به عنوان عيدي تعبير مي كنيد، در قانون تعريف 

ديگري دارد.

دادگاه رسيدگي به اتهامات مديران سابق بانك مركزي برگزار شد

پرداخت رشوه هايي شامل يك ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان وجه نقد، 1۰۰سكه تمام بهار آزادي و 1۲هزار دالر آمريكا بخشي از اتهامات متهم رديف اول است.

كيف جادويي رشوه باز شد
سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته 

در نشست خبري با اصحاب رسانه در تحريم
پاســخ به ســؤالي درباره اعتبارنامه 
نمايندگان، گفت: نســبت به نمايندگاني كه وارد 
مجلس شدند و اعتبارنامه شان تصويب شده ديگر 
شوراي نگهبان از لحاظ قانوني ورود نمي كند و اگر 
مطلبي باشــد از طريق هيــأت نظارت بــر رفتار 
نمايندگان انجام مي شود. عباسعلي كدخدايي درباره 
رد اعتبارنامه تاجگردون و هجمه هاي وارده در اين 
زمينه به شوراي نگهبان، گفت: شوراي نگهبان يك 
مرحله رسيدگي است و براساس قوانين بررسي انجام 
مي شود و رســيدگي به اعتبارنامه مرحله ديگري 
است. نمايندگان مجلس اعتبارنامه ها را در مواردي 
كه مسائل جديد دارند، بررسي مي كنند و فكر كنم 
نزديك 19 يا 20 مورد هم قبال داشتيم كه مواردي 
كه در شورا تأييد شده ولي مجلس به اعتبارنامه ها 
رأي الزم نداده است. كدخدايي افزود: هجمه ها مثل 
بقيه هجمه هاست و برخي از سر ناداني و برخي از سر 
كينه توزي است و اميدواريم دوستان نادان به  خود 
بيايند. شوراي نگهبان همان شوراي سال 88 است و 
از آراي خود دفاع مي كند. وي ادامه داد: من به برخي 
از نمايندگان در جلسه هيأت مركزي رأي منفي و 
مخالف دادم، ولي ســاختار مي گويــد رأي هيأت 
مركزي مالك است. همه آراي شوراي نگهبان مورد 
احترام خود من است و دوستان بايد مالحظات ديگر 
را داشته باشند و از شايعات پرهيز و اخبار را بررسي 
كننــد و ببينند چه كســي خبر را مي دهــد و بعد 
اعالم نظر كنند. الزم نيســت فرافكني و به شوراي 

نگهبان هجمه كنند.
سخنگوي شــوراي نگهبان در بخش ديگري از اين 
نشست، اظهار كرد: اخباري از يك يا 2 نفر از منتخبان 
بعد از تأييد صالحيت ها به دســت مان رسيد، ولي 
چون نمي توانستيم اقدامي انجام دهيم گزارش ها 
را به مجلس داديم و آنها اعالم كردند كه در مراحل 

بعدي اين موارد را بررسي مي كنيم.
وي در پاسخ به سؤالي درباره سخنان اخير عليرضا 
زاكاني دربــاره پرونده تاجگــردون، گفت: من يك 
موضوع كلــي را گفتم و اعالم كردم كه اگر اســناد 

جديدي به  دست مان برسد، طبيعتا براساس اسناد 
جديد اعالم نظر مي كنيم.

هفته گذشــته، اعتبارنامه غالمرضــا تاجگردون، 
نماينده گچساران در جلســه غيرعلني مجلس در 
نتيجه مخالفت اكثريت نمايندگان تصويب نشد. رد 
اعتبارنامه اين نماينده، برخي از انتقادات را متوجه 
عملكرد شوراي نگهبان كرد كه پيش از اين صالحيت 
او را تأييد كرده بودند. تاجگردون از سوي طيفي از 
نمايندگان مجلس به سوءاستفاده مالي از جايگاه و 

نفوذ خود و نيز برخي اتهامات ديگر متهم شده بود.

حمايت از قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين
سخنگوي شــوراي نگهبان درباره موضع اين شورا 
در مورد پيش نويس قرارداد 25ساله ايران و چين، 
گفت: همه موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي 
بايد در مجلس و شوراي نگهبان بررسي شود و درباره 
قرارداد 25 ساله ايران و چين هم همينطور خواهد 
شد و به نظر من اصل قرارداد 25 ساله ايران و چين 
خوب بود و بايد از آن حمايت كنيم و موضع دشمنان 
نشــان مي دهد كه جمهوري اســالمي راه خود را 

درست رفته است.
موضوع قرارداد 25ساله همكاري هاي ايران و چين از 
2 هفته گذشته تاكنون مورد بحث و انتقادات بسياري 
از فعاالن سياسي در داخل كشور بوده است. در خارج 
از كشور نيز مذاكرات نهايي دولت با چين پيرامون 
اين قرارداد، دستاويزي براي رسانه هاي فارسي زبان 
ضد انقالب و سلطنت طلبان واقع شده تا به واسطه آن 
افكار عمومي را عليه اين قرارداد تحريك كنند. هفته 
گذشته نيز نمايندگان در جلسه علني مجلس، وزير 
امور خارجه را در ارتباط با اين مســئله مورد سؤال 
قرار داده و دولت را به مخفــي كاري متهم كردند. 
محمدجواد ظريف در پاسخ به سؤاالت نمايندگان، 
گفت: »در اين خصوص هيچ موضوع مخفي وجود 
ندارد و همه  چيز كامال شفاف است كه در زمان هاي 
مختلف اعالم شده اســت؛ از زماني كه آقاي شي با 
رهبر انقالب ديدار كرده اند و نسبت به اين موضوع 
مسائلي مطرح شد تاكنون همه امور به طور شفاف 

براي جامعه بيان شده است.«

همان شوراي سال ۸۸ هستيم 
واكنش عباسعلي كدخدايي به هجمه عليه شوراي نگهبان

رنا
ي اي

زار
رگ

 خب
س:

عك

   يك دهم مصوبات در 40سال با ايراد مواجه شده است
سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز گذشته كه در آستانه چهلمين سالروز تاسيس شوراي نگهبان برگزار 
شده بود، درباره عملكرد اين شورا در طول ۴۰سال گذشته آمارهايي را ارائه داد؛ كدخدايي تشريح كرد: ۳۳۴۶ مصوبه را 
از سوي مجلس در ادوار مختلف دريافت كرديم اما در مورد آنها ۴۸۰۰ بار اظهارنظر شده است. از اين تعداد ۲۲1۴ اليحه 
بوده و 11۳۲ طرح بوده است و يك دهم از مصوبات با ايراد مواجه شده است. در واقع ۲۹۸۳ مصوبه مورد تأييد شوراي 

نگهبان واقع و ۳۶۳مصوبه مغايرتش با شرع مقدس و قانون اساسي اعام شده است.
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كنكورراهحلسومميخواهد
اما برخي داوطلبان دودل هستند و هنوز بر سر دو راهي موافقان و مخالفان مانده اند. آنها مي گويند كه بايد بحث و جدل بر 
سر برگزار شدن يا نشدن كنكور را تمام كرد و به راه حل سومي انديشيد. محمد اميني فرد، داوطلب كنكور دكتري در اين باره 
گفت: »راه حل سوم مي تواند اين باشد كه ما از مسئوالن سازمان سنجش بخواهيم حوزه هاي امتحاني را افزايش دهند و با اين 
روش فاصله گذاري اجتماعي را بيشتر كنند. همچنين از آنها مطالبه كنيم كه براي داوطلبان با بيماري هاي زمينه اي شرايطي 
فراهم كنند كه در فضاي مخصوص امتحان بدهند. يا از آنها بخواهيم تشريفات قبل و بعد آزمون كه خيلي زمان بر هستند و 
داوطلب را معطل مي كند را كم كنند.« او ادامه داد: »واقعيت اين است كه همه مطمئن نيستيم كه ويروس كرونا تا يك سال 
ديگر نابود شده و مي توانيم راحت آزمون بدهيم. پس بايد واقع بين باشيم و تصميمي كه درست است را بگيريم.« كنكور99 
در 51سالگي اش، روزهاي مستاصلي را سپري مي كند. او كه در همه سال هاي گذشته دقيق و مستمر برگزار مي شد، امسال 
كرونا به جانش افتاده و بالتكليف است بين اطمينان و اراده مسئوالن سازمان سنجش براي برگزاري و اصرار مديران وزارت 

بهداشت براي به تعويق افتادن؛ نه راه پس دارد و نه راه پيش.

6كنكور براي 2ميليون و381هزار داوطلب
طبق اعالم ســازمان سنجش كشــور در آزمون دكتري، 
179 هــزار و70۴ نفــر، در آزمون كارشناســي ارشــد 
6۴9هزارو۴۴1نفــر، در آزمون سراســري يــك  ميليون 
 و393هزار و 31نفر، در آزمون كارداني نظام جديد شامل 
دانشگاه هاي فني و حرفه اي همچنين مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي غيرانتفاعي 113هزار و86 نفر و دركارداني 
به كارشناســي ناپيوســته ۴6هزار و706 نفر براي كنكور 
99ثبت نام كرده انــد. طبق برنامه هــاي زمان بندي اين 
سازمان، ۴ آزمون سال99 به  ترتيب در تاريخ هاي 26تيرماه، 
دوم و سوم مرداد ماه، 30 و 31مرداد ماه و 1۴شهريور ماه 
براي مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد، سراسري، كارداني 
نظام جديد و كارشناســي ناپيوســته برگزار مي شود و در 
كل 2ميليون  و381 هزار و 968 داوطلب در اين آزمون ها 

شركت مي كنند.

مسئوالن وزارت علوم، موافق برگزاري 
مديران سازمان ســنجش و وزارت علوم موافق برگزاري 
كنكور دانشــگاه ها هســتند، آنها مي گويند: بيشتر از اين 
نمي توانند زمان برگزاري كنكور مقاطع مختلف تحصيلي 
را به تعويق بيندازند و بايــد هرچه زودتر تكليف داوطلبان 
اين آزمون ها مشــخص شــود. منصور غالمي، وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري ســردمدار موافقان است. او در حاشيه 
جلسه ستاد نقشه جامع علمي كشور گفته است كه چند 
روز پيش با حضور در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اسالمي اين موضوع را عنوان كردم و هيچ كسي در 
اين كميسيون موافق تأخير يا تغيير آزمون ها نبود و فقط 
نگراني هايي درخصوص شــيوع كرونا ويروس داشتند كه 
البته در اين زمينه نيز ســازمان ســنجش آموزش كشور 
پيش بيني هاي الزم را انجام داده اســت و اميدواريم بدون 
مشكل اين آزمون ها را برگزار كنيم. به گزارش ايسنا، وزير 
علوم با تأكيد بر اينكه زمان برگزاري آزمون هاي مرداد ماه 
به هيچ عنوان تغيير نمي كند، افزود: دانش آموزان حدود 2 
هفته در كالس هاي درس حضور يافتند و حتي امتحانات 
نهايي خود را داده اند، ما براي آزمون سراسري فقط حدود 3 
ساعت وقت آنها را مي خواهيم كه در يك فضايي با استاندارد 
باال حضور داشته باشــند و آزمون هاي خود را ارائه دهند و 
در اين 3 ساعت حتماً خود داوطلبان رعايت خواهند كرد 
و ما نيز تمهيدات الزم را از نظر دستورات بهداشتي لحاظ 
كرده ايم. مسئوالن سازمان سنجش هم در راستاي نظر وزير 
علوم و بدون توجه به نظر نمايندگان كميسيون آموزش و 
تحقيقات و داوطلبان مخالف در حال تدارك اين 6آزمون 

سراسري و حتي آزمون هاي استخدامي هستند.
سخنگوي سازمان ســنجش آموزش كشــور در اين باره 
به همشهري گفت: رعايت اصول بهداشــتي در برگزاري 
آزمون ها مهم است كه ما آن را لحاظ كرده  و به طور نمونه 
اســتفاده از ماســك را براي داوطلبان اجبــاري كرديم، 
حوزه هاي بيشتري را براي برگزاري آزمون درنظر گرفته ايم 

كه فاصله گذاري اجتماعي رعايت شود و يا دادن پد الكلي 
را بعد از گرفتن اثر انگشت از داوطلب اجباري كرده ايم.

فاطمه زرين آميزي با بيان اينكه سرنوشت اغلب داوطلبان 
را اين آزمون ها تعيين مي كنــد، ادامه داد: اين افراد مدت 
زمان زيادي از زندگي شان را هزينه كرده و درس خوانده  و 
زحمت كشيده اند و حق دارند كه در آزمون شركت كنند. 
اين دور از عدالت آموزشــي اســت كه اين افراد را ناديده 
بگيريم. از طرف ديگر غيرممكن است كه يك سال ورودي 
جديد براي دانشــگاه ها نداشته باشــيم. بنابراين كنكور 
را برگزار مي كنيم.او با اين توضيــح كه فرم خود اظهاري 
داوطلبان مبتال به كرونا طراحي شده و در سايت بارگذاري 
كرده اند، گفت: به طور نمونه براي آزمون دكتري كه 26تير 
برگزار مي شود، تاكنون 50نفر فرم خود اظهاري را ارسال 
كرده اند كه از اين تعداد يك نفر در بيمارســتان بستري و 

سايرين در منزل هستند.
البته سخنگوي سازمان سنجش اين را هم گفت كه مصوبه 
ستاد ملي مبارزه با كرونا حجت است و اگر آنها بگويند كه 

كنكور باز به تأخير بيفتد، همان خواهد شد.

وزارت بهداشت، مخالف برگزاري كنكور
امــا مســئوالن وزارت بهداشــت و اغلــب كادر درماني 
بيمارستان ها مخالف برگزاري كنكور در شرايط پيك كرونا 
هستند و از سازمان سنجش و وزارت علوم مي خواهند كه 
در اين باره دست نگه دارند. عليرضا زالي، رئيس ستاد مقابله 
با كرونا در تهران در اين باره گفــت: آزمون هاي اين هفته  

نگراني زائدالوصفي را ايجاد كرده اســت كه به طور مثال، 
23هزار نفر قرار است در آزمون سواد آموزي شركت كنند. 
عدد قابل توجهي قرار اســت در آزمون هاي دانشگاه آزاد 
شركت كنند و نزديك به ۴هزار نفر قرار است هفته  آينده 
در آزمون هاي phd وزارت بهداشت شركت كنند كه برخي 
از آنها ممكن است تا 3 روز آزمون هايشان به طول بينجامد. 

در مجموع در اين شرايط تهران نمي تواند ميزبان اين افراد 
به خصوص از استان هاي قرمز باشد. نظرمان با استاندار تهران 

بر اين است كه فعال اين آزمون ها تعليق شوند.
مخالفت ها از ســوي وزارت بهداشــت باعث شد كه صبح 
روز گذشته حسن روحاني، رئيس جمهور در جلسه ستاد 
ملي مبارزه با كرونا درباره تجمعات و برگزاري كنكور هاي 
سراســري در كشــور بگويد: بايد تا حد امكان از برگزاري 
تجمعات خودداري شــود. روحاني با بيان اينكه تجمعات 
به طور كلي در شــرايط امروز غيرقابل قبول اســت، ادامه 
داد: حتي بــراي برگزاري كنكورها بايــد چارچوب بندي 
وجود داشته باشد تا مشكلي پيش نيايد و در اين خصوص 
وزارت بهداشت اگر نظري درباره كنكور داشته باشد، اعمال 

خواهد شد.

كنكور با 5ساعت ماسك
اما داوطلبان كنكور 2 دســته اند، گروهي موافق برگزاري 
آزمون ها و گروهي مخالف سر سخت حاضر شدن در جلسه 
كنكور با توجه به افزايش مبتاليان و كشته شدگان با ويروس 

كرونا هستند. هر 2گروه در شبكه هاي مجازي فعال شده و 
مسئوالن را با هشتگ ها و نامه مورد خطاب قرار مي دهند.

سينا غيوري، دانش آموز پايه دوازدهم رياضي از اصفهان يكي 
از موافقان برگزاي كنكور است، او مي گويد نزديك به يك 
سال است كه پر فشار و مستمر درس خوانده و نمي تواند تا 
يك سال ديگر براي كنكور صبر كند. »بايد كنكور برگزار 
شود چون خيلي ها مثل من از تفريح و گردش و زندگي شان 
زده اند و فقط درس خوانده اند. حاال نمي شود كه گفت يك 
سال ديگر هم صبر كنيد تا شايد واكســن كرونا بيايد و ما 
بتوانيم از شما كنكور بگيريم. اين يعني بي عدالتي و ناديده 

گرفتن حق كساني مثل من كه آماده كنكور هستند.«
او معتقد اســت كه اگر تعداد حوزه هاي امتحاني افزايش 
پيدا كند و داوطلبان قوانين بهداشتي را رعايت كنند، هيچ 
مشكلي پيش نمي آيد. »من هم از كرونا مي ترسم و حاضر 
نيســتم به قيمت قبولي در كنكور به اين بيماري هولناك 
مبتال شوم، اما نمي توانم باور كنم كه كرونا به اين زودي ها 
رفتني است و سال آينده شرايط مشابه االن نيست و پرونده 
كرونا بسته شده.« اما هدي فرهمند، داوطلب كنكور تجربي 
از تهران جزو مخالفان سرسخت برگزاري كنكور در شرايط 
افزايش بيماري كروناســت. او با دوستانش هشتگ »نه به 
برگزاري كنكور« و »توجه به سالمت داوطلبان كنكور« را 
در توييتر راه انداخته و مي گويد: سالمت جسمي مهم تر از 
قبولي در دانشگاه است: »من آسم شديد دارم و حتي براي 
امتحان هاي نهايي هم با ترس و لرز سر جلسه حاضر شدم 
و با اينكه جاي من را جدا كردند، ولي باز هم به كرونا مبتال 
شدم و يك هفته در بيمارستان بودم كه دكتر باتوجه به آسم 
شديدي كه دارم، حضور در هرگونه جمعي را براي من قدغن 
كرد و گفت: هيچ تضميني وجود ندارد كه درصورت ابتالي 

دوباره زنده بماني.«
او افزود: »من هم مثل بســياري از دوســتانم روزي 8 تا 
10ساعت درس خواندم و يك سال از عمرم را فقط گذاشتم 
براي كنكور اما اگر دوباره به اين بيماري مبتال شوم، قبولي 
در دانشگاه چه ارزشــي دارد؟ االن خودشان مي گويند كه 
بســياري از جوانان مبتال هيچ عالئمي ندارند و تنها ناقل 
هســتند. چطور مي خواهنــد ناقل ها را با يك تب ســنج 

شناسايي كنند و نگذارند وارد حوزه امتحاني شوند؟«
آرشــام حقاني نژاد، داوطلب كنكور كارشناسي يكي ديگر 
از مخالفان برگزاري كنكور اســت، او درباره صحبت هاي 
وزير علوم كه گفته بود كنكور 3ســاعت است، گفت: »اوال 
كه كنكور نزديك 5ســاعت است، نه 3ســاعت. فقط يك 
ساعت طول مي كشــد داوطلبان در حوزه حاضر شوند و 
بلندگو قرآن پخش كند و قوانين و مقررات كنكور را گوشزد 
كنند. دوم اينكه اغلب حوزه هاي امتحاني در ســالن هايي 
است كه پنجره ندارند و هوا رد و بدل نمي شود. سوم اينكه 
چطور مي شود 5ساعت ماسك بر دهان داشت و سؤاالت را 
جواب داد. ماسك رسما آزار دهنده است و تمركز را از آدم 
مي گيرد. خود رئيس سازمان سنجش مي تواند 5ساعت با 

ماسك كار كند؟«

همشهري از متفاوت ترين آزمون كنكور 51سال گذشته گزارش مي دهد

سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور: غير ممكن است يك سال ورودي جديد براي دانشگاه ها نداشته باشيم، بنابراين كنكور را برگزار مي كنيم
كنكور99؛نهراهپيش،نهراهپس

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 كرونا، پرونــده كنكور99 را در هــم پيچيده و 
پرحرف و حديث شــده آنچنان كه كمتر كسي گزارش

اســت كه نداند كنكور امســال چه بحث ها و 
مناقشاتي بين مسئوالن سازمان سنجش با وزارت بهداشت، بين 
نمايندگان مجلس بــا دولت و حتي بين داوطلبــان با هم راه 
نينداخته و چه ماجراهايي پيش نياورده است. اول زمان برگزاري 
كنكور سراســري به تعويق افتاد، بعد داوطلبــان مخالف در 
شــبكه هاي مجازي هشــتگ تعويق دوباره كنكور و سالمتي 
داوطلبان را طراحي كرده و راه انداختند، ســپس مســئوالن 
سازمان سنجش گفتند كه كنكور بايد برگزار  شود و در آخر هم 
مسئوالن وزارت بهداشــت تأكيد كردند، برگزاري كنكور در 
شرايط كنوني به شدت خطرناك است و آمار مبتاليان را افزايش 
مي دهد. تا پايان تابستان بايد 6 كنكور برگزار شود؛ كرونا خيز 
ديگري برداشته و بيمارســتان هاي تهران تخت خالي ندارند. 
متفاوت ترين كنكور نيم قرن گذشــته در انتظــار 2ميليون و 
381هزار داوطلبي است كه چند روز و چند هفته مانده به آزمون 

سرگردان و بالتكليف مانده اند.
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 منشأ اثری برای
ترجمه آثار متفكران

احتماال دوســتان دســت اندركار دیگر ترجمه های كتاب اسالوی 
ژیژك در مورد كووید- 19، از محتوای كتاب صحبت كرده و در مورد 

فصل های آن توضیح داده اند.
من اگر اجازه بدهید ترجیح می دهم در مورد موضوع دیگری صحبت 
كنم. اینكه چطور می شود ترجمه یك كتاب روز دنیا را كمی پس از 
انتشار در خارج چاپ كرد. این موضوع را انتخاب كردم چون در كنار 
استقبال گسترده ای كه از »عالمگیر« شد، شاهد انتقادهایی هم بودیم 
كه چرا اصال به این سرعت اسالوی ژیژك این كتاب را نوشته و چرا 
شما بدون فوت وقت موفق شده اید ترجمه فارسی آن را عرضه كنید.

اوال باید بگویم نه مسئولیت این امر با من است كه چرا اسالوی ژیژك 
به این سرعت در مورد یك مسئله جهانی كتاب نوشته است و نه فكر 
كنم خود اسالوی ژیژك ناتوان باشد از خود دفاع كند. احتماال با آن 

ســتیهندگی و گزندگی كه زبانش دارد اگر بخواهد جواب سرعت 
عملش را به منتقدان بدهد اثری از خرده گیران بر عالم به جا نماند.

همین بس كه شاید همین كار اسالوی ژیژك برای برخی از متفكران 
ما درسی باشد تا بتوانند در مورد مسائل روز به صورت عینی نه انتزاعی 
نظریه پردازی كنند و این جرأت را داشته باشند كه در مقام یك دلقك 
)با تعبیر لشك كوالكوفسكی( و نه یك كاهن اعظم به جنگ مسائل 
بروند و پذیرای نقد و اعتراض هم باشــند. همه مــا می دانیم هر چه 
اسالوی ژیژك در این كتاب گفته نه تنها درست نیست بلكه قابل نقد 

و البته تامل است.
اما می رسیم به بحث اصلی؛ اینكه شما اصال غلط كرده اید این كتاب را 
به این سرعت ترجمه كرده اید. خب ما فكر كردیم از این كتاب استقبال 
خوبی می شود و شد. اما آیا شما هم در كنار ما بودید ببینید كار ترجمه 

فارسی چطور پیش رفت.
اوال كتاب نیست و كتابچه است و 96 صفحه بیش نیست. ثانیا برای 
یك مترجم باســابقه روزی 8 صفحه ترجمه كردن سخت نیست به 
شرطی كه كتاب نثر ساده و روانی داشــته باشد. از قضا عالمگیر نثر 
ساده ای دارد. پی دی اف كتاب 6 اردیبهشت به ما رسید. همان روز با 
مترجم كه تازه ترجمه كتابی را به پایان رســانده بود به این نتیجه 
رسیدیم كه این كتاب را به صورت فرجه ای كوتاه مدت تا كتاب بعدی 

كار كنیم. ترجمه كتاب 17اردیبهشت تمام شد اما مترجم 2 روز هم 
متن فارسی را ویرایش كرد. روز بیستم كتاب را 3 بار نمونه خوانی و 
بیست و یكم كتاب را صفحه بندی كردیم. محض اطالع اینكه خیلی از 
مترجمان عزیز با كامپیوتر كار می كنند و متن را تایپ شده به صفحه آرا 
می رسانند. بله در جواب به دوســتانی كه به صورت مضحكی بسیار 
ناراحتند چرا این بار یك كتاب مدت كمی در صف مجوز بوده است 
باید بگویم در سایت فیپا شما می توانید در توضیحات بنویسید لطفا با 
توجه به به روز بودن مسئله این كتاب در بررسی آن تعجیل بفرمایید. 
خب ما این كار را كردیم. در طول ترجمه با طراح صحبت و طرح جلد 

را آماده كردیم. 3 روز بعد مجوز داده شد و كتاب را چاپ كردیم.
یك نكته دیگر می ماند. اسالوی ژیژك برخی از بخش های كتاب را 
در قالب مقاالتی در اسفند ســال پیش منتشر كرده بود. پس باز هم 

نمی توان خرده گرفت كه چرا مترجمان سریع عمل كرده اند.
نه سرعتی در كار بوده است و نه البی و پارتی بازی ای! هر چه بوده همه 
به این فكر كرده ایم كه یك كتاب روز را كه به مسئله ای پرداخته است 
كه همه با تمام وجود خطرش را احساس كردیم به فارسی زبانان ارائه 
دهیم. همه خوش خیال بودیم كه كرونا به زودی خواهد رفت؛ پس این 
كتاب را به وقتش بخوانیم. قصه ترجمه های فارسی كتاب پاندمیك 
این است و من یكی، از طرف خودم به عنوان دست اندركار نشر یكی 

از ترجمه ها از بابت این كتاب نه افتخار می كنم نه از كســی معذرت 
می خواهم.

عالمگیر به چاپ پنجم رسید. امیدوارم ترجمه ما و ترجمه های دیگر 
بتوانند منشــأ اثری برای ترجمه آثار متفكران مهم دنیا باشند. تنها 
ســود واقعی همین ارزیابی و نقد ترجمه ها و صدالبته آرای اسالوی 

ژیژك است.

هومن حمدان
ویراستار

ویروسی كه جهان را تكان داد
بحران فلسفه، 

اَبَر بحران امروز جهان

 فلسفه بحران
و بحران فلسفه

ژیژك می خواهد از این فاجعه بشری كه زیانباری اش 
را مرتبا در تمامی سطور كتاب بیان می كند به عنوان 

رخدادی یاد كند كه می تواند آرمان های حقیقی بشر 
امروز را بر ویرانه های وضعیت های بن بست بشری در 

تمامی ابعاد بنا كند

تنها چند ماه گذشت حوادث كافی بود تا یقین حاصل 
كنیم ژیژك در مقابل دیگر مداخله گران نظری در مورد 

»بحران« موضع درست تری اتخاذ كرده بود

در فاصله کوتاهی از انتشار کتاب جدید 
اسالوی ژیژک درباره کرونا 3 ترجمه از آن به 

فارسی منتشر شده است که استقبال از آرای این 
اندیشمند اسلوونیایی را در ایران نشان می دهد. 
همشهری از 2 مترجم و ویراستار این سه ترجمه 
پرسیده این کتاب چه ویژگی ای دارد که آنها را به 

ترجمه آن ترغیب کرده است؟

عالمگیر! کووید - 19 جهان را تكان می دهد
مترجم: هوشمند دهقان

ناشر: صدای معاصر
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با اینكــه فرش دســتباف، 
مهم ترین هنرصنعت ایران و 
معروف ترین نماد ایران در سطح 
دنیاست، این كاال به دلیل قیمت 
باالی آن، سهم نسبتا اندكی از 
بازار فرش كشور را در اختیار 
دارد و چیزی حدود 80درصد بازار در اختیار فرش ماشینی 
است. این فرش به واسطه طرح های متنوع و قیمت های 
مناسب، جای خود را در خانه  بسیاری از ایرانی ها باز كرده 
و صنعتی رو به رشد محســوب می شود. با محمدهادی 
كمالیان، رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موكت گفت وگو 

كرده ایم.

وضعیت بازار فرش ماشینی در روزگار كرونا 
چگونه است؟

با توجه به اینكه بیشتر فروش فرش ماشینی در نیمه دوم سال 
و به ویژه شب عید است، بازار فرش از شیوع كرونا تا حد زیادی 
آسیب دید، تا جایی كه فروش این كاال در شب عید 50درصد 
نسبت به سال قبل كاهش داشت. بسیاری از فروشندگان برای 
اینكه بتوانند كاالی شب عید را تامین كنند، چك داده  بودند 
و تعطیلی بازار و كاهش فروش بعد از آن، آنها را با مشــكالت 
زیادی مواجه كرد. در ماه های ابتدایی امســال نیز با اینكه در 
فرش ماشــینی مانند دیگر كاالهای خانگی افزایش قیمت 
نداشتیم، حجم فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل چیزی 
حدود 20درصد افت داشــت و بازار هنوز به شــرایط عادی 

برنگشته است.
افزایش هزینه تولید تا چه حد بر قیمت های 

بازار تأثیرگذار بوده است؟
با اینكه تولیدكنندگان فرش ماشــینی ماه هاست در زمینه 
دسترســی و تامین مواداولیه با مشــكل مواجهنــد، بازار 
خوشــبختانه با بحران مواجه نبوده و نه مثل دیگر كاالهای 
خانگی، افزایش قیمت داشــتیم و نه مشكل انباركردن كاال. 
مدیریت بازار با وجود دشــواری تامین مواداولیه از یك سو و 
اشباع بودن بازار از ســوی دیگر این اجازه را به تولیدكننده و 
فروشنده نداده كه قیمت ها را ازحد معینی باالتر ببرند. در عین 
حال تخفیف ها و حراج هایی كه با تبلیغات گسترده از رسانه ها 
منتشر می شود هم غیرواقعی است و مردم بعد از اینكه جذب 
این تبلیغات شدند و به فروشگاه های بزرگ تبلیغ كننده مراجعه 
كردند متوجه می شــوند كه چه از لحاظ قیمت و چه شرایط 
فروش، واقعیت با آنچه در تبلیغ عنوان شده، متفاوت است و 
این مسئله، هم اكنون بزرگ ترین مشكل بازار فرش است كه 
تبلیغات بدون استعالم درستی آن از اتحادیه انجام می شود. اما 
جز این، بازار فرش ماشینی اكنون متعادل است و خریداران با 

هر سلیقه ای می توانند آنچه را می خواهند تهیه كنند.
چند درصد مواداولیه این صنعت وارداتی است؟

چیزی بین 70تا 80درصد مواد و تجهیزات و ماشــین آالت 
این صنعت وارداتی است و در چند ماه اخیر واردات این مواد 
با مشكالت زیادی مواجه بوده اســت. در زمینه نخ آكریلیك 
در داخل كشــور تولید نداریم و این كاالبه طــور عمده وارد 
می شــود. نخ های مودال نیز كه كاربــرد آن در تولید فرش، 
طرحی ابریشــمی به آن می دهد و باعث ظرافت آن می شود 
نیز از هندوستان وارد می شــود. در زمینه تولید ماشین آالت 
این صنعت، سال ها پیش در اصفهان و كاشان كارهایی انجام 
شد ولی متاسفانه متوقف شد و به ســرانجام نرسید و امروز 
ماشین آالت، به تمامی باید از خارج وارد شود. برای واردات این 
كاالها ارز نیمایی به تولیدكنندگان می دادند ولی امروز دیگر 
تامین ارزی انجام نمی شود و تهیه ارز حاصل از صادرات هم 
برای تولیدكنندگان كاری بسیار دشوار است. با افزایش قیمت 
ارز از یك سو و تحریم صنعت نســاجی از سوی دیگر، عمال 

دسترسی به مواداولیه متوقف شده است.

چندوچون

بازار

نبض بازار
گزارش میدانی 
همشهری نشان 
می دهد با اعالم 
ممنوعیت واردات 
گوشی های با ارزش 
بیش از 300یورو، 
طی مدت ۲4 ساعت 
قیمت انواع گوشی 
موبایل افزایش یافت 
به نحوی كه قیمت 
گوشی آیفون پرو 
مكس نسخه ۲۵۶ 
گیگابایتی از 3۵ به 
۵0 میلیون، آیفون 11 
از ۲3 به 30 میلیون 
و آیفون پرو ۲۵۶ 
گیگابایتی از 3۲ به 
3۹ میلیون تومان 
رسید. همچنین نرخ 
گوشی سامسونگ 
S10Light از 
11میلیون و ۵00 هزار 
به 1۶ میلیون تومان، 
 S10Ultra گوشی
از ۲۶ به 30 میلیون و 
زدفلیپ سامسونگ 
از ۲4 به 3۵ میلیون 
تومان افزایش یافت

در انتظار تركیدن 
حباب قیمت ها
رئیس اتحادیه 
دستگاه های 
مخابراتی، ارتباطی 
و لوازم جانبی در 
گفت وگو با همشهری:  
با لغو ممنوعیت 
واردات گوشی های 
باالی 300یورو، نرخ 
گوشی های گرانقیمت 
۶تا 7میلیون تومان 
كاهش یافت اما 
بازگشت نرخ این نوع 
گوشی ها به نرخ قبل 
از اعالم ممنوعیت 
در گرو تخصیص 
ارز واردات و عرضه 
كافی گوشی است در 
غیراین صورت، حتی 
لغو ممنوعیت مذكور 
نیز منجر به بازگشت 
قیمت ها به نرخ های 
قبلی و شكستن 
حباب قیمتی موجود 
نخواهد شد

چگونه شارژ موبایل بخریم؟
  افزایــش ســهم خطــوط اعتبــاری 
اپراتورهــای تلفن همراه از بــازار موجب 
افزایش تقاضای مشتركان برای خرید شارژ 
به منظور امكان برقراری تماس، ارســال 
پیامك یا استفاده از دیتا شده است. برای 
خرید شارژ، روش های مختلفی وجود دارد 
كه احتماال برخی از آنها را می شناسید و 

شاید از برخی دیگر مطلع نباشید.
 )USSD(استفاده از كدهای دستوری  
یكی از روش های رایج خرید شــارژ است 
و هر اپراتور، كد دستوری مخصوص خود 
برای انجام این كار را دارد كه می توانید با 
شماره گیری این كدهای دستوری، انتخاب 
مبلغ شارژ و واردكردن مشخصات كارت 

بانكی خود به راحتی شارژ بخرید.
  به كارگیری اپلیكیشن های پرداخت 
گزینه  دیگــری برای خرید شــارژ تلفن 
همراه اســت. این روزها به دلیل امنیت 
و ســرعت بــاال و چندمنظــوره بودن 
اپلیكیشــن های پرداخــت می توانیــد 
با اســتفاده از آن، عالوه بر خرید شارژ، 
كارهای روزمــره بانكی خود مانند كارت 
به كارت وجه، پرداخت قبوض آب و برق و 

گاز و... را نیز انجام دهید.
  از دیگــر روش هــای خریــد شــارژ 
اینترنتی به صورت مســتقیم، مراجعه به 
وب سایت هاست كه می توانید به سایت های 
هر یك از اپراتورها یا اپلیكیشن هاي معتبر 
ســر بزنید و با انتخاب شماره  تلفن همراه 
و مبلغ شارژ، نســبت به پرداخت ازطریق 

درگاه های معتبر بانكی اقدام كنید.
  توجه كنید كه عــالوه بر این روش ها، 
همه اپراتورهای موبایل مانند همراه اول، 
ایرانسل، رایتل و شــاتل، اپلیكیشن های 
خاص خــود را برای خدمات دهــی ارائه 
كرده انــد كه می توانید بــا نصب آن روی 
گوشی موبایل، عالوه بر اطالع از كم و كیف 
صورتحساب و جوایز پرداخت آن، نسبت 

به خرید شارژ و دیتا اقدام كنید.
  استفاده از دســتگاه های كارت خوان 
)POS (،خودپردازها )ATM( یا خرید 
شارژ به میزان مشــخص از كیوسك های 
روزنامه فروشی شیوه دیگری برای خرید 
شارژ است كه تا چند ســال پیش بیشتر 

مورد استفاده مشتركان قرار می گرفت.
  می توانید با فعال كردن خرید شــارژ 
خودكار از طریق حساب بانكی ملت، ملی 
و سامان، به صورت آنالین و فعال نسبت 
به شارژ كردن ســیم كارت اعتباری تان 
اقدام كنید. در ایــن روش باید مبلغی را 
برای شارژ سیم كارت خود مشخص كنید 
تا هر وقت اعتبار شما به آن مبلغ رسید، 
سیم كارت تان به صورت خودكار به اندازه  
مبلغ تعیین شده و ازطریق حساب بانكی 

مذكور شارژ شود.

فن بازار 

راسته بازار

نانوایان به دنبال گران كردن نان

درحالی كه در كمتر نانوایی ای در ســطح شهر تهران می توان انواع نان ســنتی را با قیمت مصوب پیدا 
كرد، نانوایان به دنبال افزایش رسمی نرخ نان هســتند. به گزارش همشهری، افزایش قیمت مواداولیه از 
گندم گرفته تا روغن و به ویژه خمیرمایه و همچنین افزایش دیگر هزینه های تولید نان، باعث شده نانوایان 
با اعتراض به قیمت كنونی نان، آن را غیرمنطقی و غیرواقعی بدانند و تقاضای افزایش قیمت داشته باشند. 
رئیس اتحادیه نان سنگكی در این زمینه گفت: هزینه تولید در نانوایی ها افزایش یافته، به طور مثال دستمزد 
كارگر، اجاره مغازه و قیمت مواد مورد نیاز رشد داشته، درحالی كه قیمت نهایی نان مدت هاست تغییری 
نداشته و این عامل باعث نارضایتی بسیاری از نانوایان شده است. اصغر پابرجا افزود: تقاضای افزایش قیمت 
نان را داده ایم، اما متأسفانه تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. گفته می شود قیمت خمیرمایه 
كه یكی از مواد اصلی تهیه نان است از زمان تصویب نرخ كنونی نان تا امروز ۳ برابر شده است. تغییر قیمت 
نان در بسیاری از شهرهای كشور اعمال شده اما در پایتخت قیمت ها به طور رسمی تغییری نیافته است. با 

این حال بیشتر نانوایی ها به طور غیررسمی نان را گران تر از نرخ مصوب می فروشند.

نرخ مصوب انواع نان دولتی و آزاد، مهرماه ۹8
قیمت - تومان مشخصات نوع نان

1.200ساده سنگك دولتی

1.700یك رو كنجدیسنگك دولتی

1.800سادهسنگك آزاد

2.300یك رو كنجدیسنگك آزاد

1.000سادهبربری دولتی

1.500كنجدیبربری دولتی

1.500سادهبربری آزاد

2.000كنجدیبربری آزاد

850ماشینیتافتون آزاد

450ماشینیلواش آزاد

گرانی محصوالت پروتئینی با وجود افزایش تولید 

مرغ، بعد از یك دوره چندماهه ارزانی، این بار با گرانی خبرســاز شده است. به گزارش همشهری، 
درحالی كه تا كمتر از یك ماه پیش كاهش تقاضای خرید، قیمت مرغ را در بازار به زیرقیمت مصوب 
كشیده و مرغداران را با چالش و ضرر و زیان مواجه كرده بود، با تصویب نرخ 15هزار تومانی برای 
مرغ، یكباره قیمت این محصول در بازار با افزایش مواجه شد و این بار از نرخ مصوب جدید نیز فراتر 
رفت، به طوری كه اكنون در كمتر فروشگاهی می توان مرغ را با نرخ مصوب 15هزار تومانی پیدا كرد. 
این گرانی البته مختص مرغ نیست بلكه گوشت قرمز هم در روزهای اخیر در هردو نوع گوسفندی 
و گوساله، افزایش قیمت داشته اســت. این در حالی است كه تولیدكنندگان دام سبك و سنگین 
به دلیل افزایش مازاد تولید، بارها و بارها از دولت تقاضــای صادرات كرده اند و دولت در خردادماه 
برای كاهش ضرر و زیان تولیدكنندگان طــرح خرید توافقی دام را اجرا كرد. برآورد بازار نشــان 
 می دهد كه گوشت گوسفندی در 2هفته اخیر بیش از 10هزار تومان افزایش قیمت را تجربه كرده 

و از 95هزار تومان به 105هزار تومان رسیده است.

 قیمت برخی انواع محصوالت پروتئینی در بازار خرده فروشی تهران
قیمت هر كیلوگرم - تومان مشخصات نام محصول پروتئینی

105.000گوشت قرمز -گوسفندی

79.000راسته و سردستگوشت قرمز -گوساله

92.000رانگوشت قرمز -گوساله

66.500چرخ كردهگوشت قرمز-گوساله 

17.000كاملمرغ

12.800رانمرغ

11.900سینه با استخوانمرغ 

32.000فیلهمرغ

69.500تیالپیاماهی 

25.000قزل آالماهی 

 راهكار نمایندگان مجلس برای حل مشكل بازار فوالد

نوسان قیمت محصوالت فوالدی در ماه های اخیر مشكالت زیادی برای بخش صنعت به ویژه صنایع لوازم 
خانگی، خودرو و ساختمان ایجاد كرده است و طرح های دولتی از تعیین سقف قیمت و ابطال معامالت، تا 
آزادكردن قیمت ها نیز تاكنون برای این مشكل گره گشا نبوده است. به گزارش همشهری، عرضه فوالد در 
بورس كاال به دلیل اینكه بیشتر خریداران آن دالالن و واسطه ها هستند، منجر به ایجاد بازار سیاه شده و بیشتر 
خریداران واقعی، به ناچار این محصوالت را با قیمتی باالتر از قیمت تعیین شده در بورس، از بازار آزاد خریداری 
می كنند. این در حالی است كه خریداران و فروشندگان محصوالت فوالدی سازوكار نرخ گذاری در بورس كاال 
را نیز غیرشفاف و دارای ابهام می دانند و به آن انتقاد دارند. با این حال، نمایندگان مجلس، كماكان بورس را 
چاره مشكالت بازار فوالد می دانند. در همین رابطه سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه تمام 
نهاده های باالدستی زنجیره فوالد در بورس كاال را راهكاری برای اصالح بازار فوالد دانست. حجت اهلل فیروزی 
گفت: اگر بخواهیم به سمت منطقی شدن قیمت ها و حذف رانت از بازار فوالد حركت  كرده و در عرضه و تقاضا 

نیز تعادل ایجاد كنیم، باید نهاده های باالدستی را در زنجیره فوالد عرضه كنیم.

 نرخ برخی انواع میلگرد آجدار در بازار 
قیمت - تومان مشخصات نوع میلگرد آجدار

A2 7.570گروه صنعتی درپاد تبریز08- استاندارد

A3 7.900نورد فوالد گلستان08- استاندارد

A2 7.200كیان فوالد ابهر10- استاندارد

A3 7.400فوالد شاهرود10- استاندارد

A2 7.200كیان فوالد ابهر12- استاندارد

A37.380مجتمع جهان فوالد غرب )كرمانشاه(12- استاندارد

A3 7.650نورد فوالد گلستان12- استاندارد

A3 7.330صبا فوالد زاگرس )شهركرد(14- استاندارد

A3 7.350مجتمع فوالد صنعت بناب14- استاندارد

A3 7.380مجتمع جهان فوالد غرب )كرمانشاه(14- استاندارد

بازار فرش و فاصله واقعيت با آنچه 
تبليغ می شود

ابهامات شكست حباب جدید قیمت گوشی موبایل 
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با بیان اینكه كمبودی در زمینه گوشی موبایل و لوازم جانبی وجود ندارد، گفت: 
شركت های وارد كننده به اندازه كافی كاال دارند اما اینكه شركت های مذكور اقالم وارداتی را با نرخ تمام شده واردات در بازار عرضه نكرده و با 
احتكار به غیرمی فروشند، موجب كمبود كاال شده و باید دستگاه های نظارتی این موضوع را بررسی كنند. مهدی محبی با اشاره به اینكه شركت های 
عرضه گوشی موبایل قیمت مصوب ندارند اما وارد كنندگان ملزم به ثبت قیمت تمام شده واردات گوشی و لوازم جانبی در سامانه 1۲4سازمان حمایت 
هستند، افزود: ظاهرا كمبودی در بازار این اقالم كاالیی وجود ندارد اما نبود نظارت بر بازار باعث شده تا گوشی موبایل و لوازم جانبی چند نرخی شده 
و قیمت های متفاوتی برای فروش این محصوالت در فروشگاه های مختلف را شاهد باشیم. عرضه نشدن همه گوشی های وارداتی موجب كمبود كاال در 
بازار شده است. او در مورد احتمال بازگشت قیمت بازار گوشی های گرانقیمت به نرخ پیش از اعالم ممنوعیت واردات گوشی های باالی 300یورو گفت: 
با اعالم لغو ممنوعیت واردات گوشی های باالی 300یورو، قیمت گوشی های گرانقیمت در بازار كاهش یافته اما باید كاال در بازار باشد تا ارزان شود. امكان 
اینكه قیمت این نوع گوشی ها به نرخ قبل از اعالم این ممنوعیت بازگردد تنها درصورتی وجود دارد كه با تخصیص ارز، گوشی وارد و به اندازه كافی به 
بازار عرضه شود. در غیراین صورت گرچه نرخ گوشی موبایل نسبت به زمان اعالم ممنوعیت واردات گوشی های بیش از 300یورو كاهش خواهد یافت 

اما این امر منجر به بازگشت قیمت ها به نرخ قبل از این ممنوعیت و شكستن حباب قیمتی كنونی در بازار نخواهد شد.

بورس پارچه رومبلی
  اگر قصد خرید پارچــه و آماده كردن 
روكش مبل، صندلی و... را دارید بدانید 
كه در شــهر تهران 4مركز برای خرید 
پارچه وجود دارد. بورس پارچه رومبلی 
دروازه شــمیران یكی از این مراكز است 
كه از قدیم به عنوان منبع اصلی تامین و 

فروش این كاال معروف بوده است.
  در بــورس پارچــه رومبلــی دروازه 
شمیران واقع در خیابان انقالب اسالمی، 
نرسیده به پل چوبی،خیابان روشندالن، 
تنوع كیفیت، طــرح و رنگ پارچه های 
رومبلی عرضه شده، بسیاری از مشتریان 
را جذب خود كرده تا بــرای تامین نیاز 
خود به این نوع پارچه راهی این راســته 

بازار شوند.
  به هنگام خرید از این راسته بازار عجله 
نكرده و توجه كنید كه بعضی از مغازه های 
این راسته بازار برخی پارچه های تكه ای 
رومبلی را كه باقی مانده توپ پارچه است ، 
می فروشند. این پارچه ها هیچ مشكلی 
نداشــته و تنها به دلیل اندازه محدود با 

قیمت كمتری عرضه می شود.
  توجه داشــته باشــید كــه در بین 
پارچه های رومبلی عرضه شــده برخی 
انواع پارچه دارای فناوری نانو نیز وجود 
دارد كه گر چه به ظاهر نازك و نرم است 
اما با خرید این نوع پارچه ها دیگر دغدغه 
كثیف شــدن یا اســتقامت كم پارچه 
رومبلی خریداری شده را نخواهید داشت.

  واقع بودن در محــدوده اصلی طرح 
ترافیك از جمله نقاط منفی برای افرادی 
است كه در این روزگار كرونایی ترجیح 
می دهند تا با خودروی شــخصی خود 
راهی مراكز مختلف خرید از جمله این 
راسته بازار شوند. اما امكان دسترسی به 
بورس پارچه رومبلی دروازه شمیران از 
طریق خطوط تاكسیرانی، اتوبوس و مترو 

نیز وجود دارد.

بازار گوشــی تلفن همراه از ماه های پایانی سال گذشته متاثر از 
پیامدهای شیوع كرونا و مشــكالت نقل و انتقال ارز، افت تولید 
و كاهش مبادالت تجاری، كمبود و افزایش قیمت را تجربه كرد. 
گرچه تعطیلی مشاغل و بازارها و اعمال قرنطینه خانگی موجب افت شدید تقاضا برای انواع گوشی 
تا اردیبهشت ماه امسال شد اما رونق بازار آموزش آنالین دانش آموزان و دانشجویان از طریق فضای 
مجازی و بازگشایی مجدد بازارها موجب سرریز تقاضای انباشته سال گذشته و امسال گوشی های 
هوشمند تلفن همراه به بازار شد. این افزایش تقاضا در حالی بود كه قیمت انواع گوشی موبایل متاثر 
از گرانی و توقف تخصیص ارز، افت شدید عرضه و احتكار و سودجویی برخی عرضه كنندگان این كاال 
در بهار امسال رشد 10تا ۲0درصدی را تجربه كرده بود. در شرایطی كه رشد تقاضا، اقبال مشتریان به 
استفاده از گوشی های دست دوم، تعمیر گوشی های مستعمل یا خرید گوشی های هوشمند رده قیمتی 
متوسط را بیشتر كرده بود، انتشار صورتجلسه ۲هفته قبل كمیته تخصیص ارز مبنی بر ممنوعیت 
واردات گوشی های تلفن همراه باالی 300یورو، موجب واردآمدن شوك تازه و تنش قیمتی به بازار 
گوشی تلفن همراه و افزایش 7تا 1۵میلیون تومانی نرخ برخی انواع گوشی های گرانقیمت در بازار شد. 
در ادامه نیز گرچه با موضع گیری وزیر ارتباطات و نگرانی از تنش بیشتر قیمتی در بازار گوشی تلفن 
همراه، سرپرست وزارت صنعت از لغو ممنوعیت واردات گوشی های باالی 300یورو خبر داد اما هنوز 

هم آثار این مصوبه بر گرانی لجام گسیخته گوشی تلفن همراه در بازار مشهود است.

علی ابراهیمی 
دبیر گروه بازار

شوك دالری به آیفون ها 
خبر ممنوعیت واردات گوشی های موبایل به ارزش بیش از 300یورو، موجب كمبود كاال و 

افزایش 7تا 15میلیون تومانی قیمت ها شد

انتشار خبر نشســت كمیته تخصیص ارز در مورد 
ممنوعیت واردات گوشــی های موبایل هوشمند با 
ارزش باالتر از ۳00یورو از ابتدای امسال و اطالعیه 
انجمن واردكنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
اتاق بازرگانی ایران موجب كمبود و تشدید گرانی 
گوشــی موبایل به خصوص محصوالت گرانقیمت 
برندهای مشهور شد. این انجمن در اطالعیه ای كه 
روز شنبه 14تیرماه جاری منتشر كرد از اعمال این 
ممنوعیت به دلیل محدودیت های اعمال شــده در 
ســقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری 
و ممنوعیــت واردات كاالی بــاالی ۳00 یورو در 
رویه مســافری و تجاری خبر داده بود و محمدرضا 
عالیان، ســخنگوی انجمن واردكنندگان موبایل 
یكی از دالیــل ممنوعیت واردات گوشــی های با 
ارزش بیش از ۳00یــورو را تخصیص نیافتن ارز به 
واردات موبایل دانســت و افزود: گوشی های باالی 
۳00 یورو، حدود 15 تا 20درصد و بقیه گوشی های 
زیر ۳00یورو بیش از 80درصــد نیاز بازار را تأمین 
می كند و به همین دلیل باید تصمیمی در این رابطه 
اتخاذ می شد. به گفته او در سال گذشته 2میلیارد 
و400میلیون یــورو برای واردات گوشــی موبایل 
تخصیص یافت كه این مبلغ امسال به یك میلیارد و 

500 میلیون یورو كاهش یافته است. گرچه مصوبات 
كمیته تخصیص ارز با حضور بانك مركزی، وزارت 
صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر به 
تأیید كمیته مشترك بانك مركزی، وزارت صمت 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نرســیده و 
این مصوبه تا زمان ابالغ رسمی به گمركات، قابلیت 
اجرایی نداشته اما انتشار این خبر شوك قیمتی را به 
گوشی های هوشمند موبایل به خصوص گوشی های 

گرانقیمت برندهای مشهور وارد كرد.

افزایش 7تا 15میلیونی قیمت گوشی 
اعالم ممنوعیت واردات گوشی های موبایل باارزش 
بیش از ۳00یورو موجب شــد تا قیمت انواع گوشی 
آیفون به طور متوسط حدود 10میلیون تومان گران 
شود؛ افزایش قیمتی كه در برخی سری های جدید 
آیفون تا 15میلیون تومان هم رســید. ممنوعیت 
ورود گوشــی های باالی ۳00 یورو به این معنی بود 
كه دیگر آیفون و به روزترین و گران ترین گوشی های 
سامسونگ مثل گلكســی اس 20 یا حتی گلكسی 
نوت 10 یا دیگر گوشی های رده  قیمتی باالی هواوی، 
وان پالس و نوكیا وارد بازار نشده و در نتیجه كسانی 
كه تا قبل از این تصمیم می توانستند گوشی های رده 
قیمتی  باال یا متوسط به باال را خریداری كنند، هیچ 
گزینه ای نداشته و به ناچار باید به سراغ گوشی های 
۳00 یورویی برونــد. این امر موجب فشــار تقاضا 
روی این نوع گوشــی ها و در نتیجه افزایش بی رویه 
قیمت های بازار شد. تقاضای خریداران گوشی های 
قیمت متوسط نیز به سمت گوشی های ارزان قیمت 
سرازیرشده و قیمت این گوشــی ها را افزایش داده 
اســت. درحالی كه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به ۳ایراد اساسی 
این ممنوعیت كه در نشســت مشترك با مسئوالن 
وزارت صنعت و بانك مركزی مطرح كرده بود وعده 
بازنگری در این تصمیم را داد. طی مدت 24 ساعت 
قیمت انواع گوشی موبایل افزایش یافت به نحوی كه 
قیمت گوشی آیفون پرو مكس نسخه 25۶ گیگابایتی 

از ۳5 به 50 میلیون، آیفون 11 از 2۳ به ۳0 میلیون و 
آیفون پرو 25۶ گیگابایتی از ۳2 به ۳9 میلیون تومان 
 S10Lightرسید. همچنین نرخ گوشی سامسونگ
 S10 از 11 میلیون و 500 هزار به 1۶ میلیون، گوشی
Ultra از 2۶ به ۳0 میلیون و زد فلیپ سامسونگ از 
24 به ۳5 میلیون تومــان افزایش یافت. پس از این 
افزایش قیمت ها و تســری تنش گرانی گوشی های 
گرانقیمت به سایر انواع گوشی های موجود در بازار 
بود كه حســین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت 
صمت از لغو ممنوعیت واردات گوشی هایی با ارزش 
بیش از ۳00یورو خبر داد. در واقع با تصمیم نهایی 
كمیته ای متشكل از وزارت صمت، بانك مركزی و 
وزارت ارتباطات، اعالم شد كه هیچ تغییری در واردات 
گوشی موبایل باالتر از ۳00 یورو به وجود نخواهد آمد 
و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری 

نیز بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.
تحمیل تنش قیمتی یك نشست به بازار

رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، ارتباطی و 
لوازم جانبی در مورد اعــالم و لغو ممنوعیت واردات 
گوشی های هوشمند بیش از ۳00یورو به همشهری 
گفت: مصوبــه ای در این زمینه وجود نداشــت اما 
رسانه ای شــدن صحبت های مطرح شده در كمیته 
تخصیص ارز توســط انجمن وارد كنندگان موجب 
واردشــدن شــوك قیمتی به بازار گوشــی موبایل 
به خصــوص گوشــی های گرانقیمت شــد. مهدی 
محبی افزود: این امر موجب شــد تا عرضه گوشــی 
متوقف شود و نرخ برخی انواع گوشی موبایل آیفون 
به بیش از 50میلیون تومان افزایــش یابد. به گفته 
او با اعالم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر ملغی شــدن ممنوعیت واردات گوشی های 
هوشمند بیش از ۳00یورو و گوشی های مسافری از 
روز سه شنبه هفته گذشته تنش افزایش قیمت این 
كاال در بازار فروكش كرد و سیر نزولی قیمت گوشی 
آغاز شد به نحوی كه قیمت برخی انواع گوشی های اپل 
۶تا 7میلیون تومان كاهش یافت. محبی از تأثیر منفی 
انتشار این خبر بر بازار گوشی موبایل و لوازم و قطعات 
جانبی خبر داد و گفت: با توجه به كمبود و مشكالت 
تامین ارز حاصل از صادرات برای واردات گوشــی و 
لوازم جانبی موبایل، اكنــون عرضه این اقالم به بازار 
كاهش یافته و گرانی دالر نیز به افزایش قیمت ها دامن 
زده است. او با تأكید بر اینكه با توجه به تنگنای تامین 
ارز اكنون برای تامین قطعات مورد نیاز تعمیر یا لوازم 
جانبی گوشی و دستگاه های مخابراتی مشكل داریم، 
افزود: محدودشدن واردات این قطعات به تامین ارز 
حاصل از صادرات در شرایط كنونی باعث كمبود كاال 
و مشكل ساز شده است. بر این اساس با ارسال نامه ای 
درخواســت كرد ه ایم تا اقالم وارداتی لوازم جانبی و 
تجهیزات گوشی از بهمن و اســفند سال گذشته تا 
اردیبهشت امســال و با وجود تغییر مبنای نرخ ارز با 
همان نرخ ارز زمان ثبت سفارش ترخیص تا نیاز بازار 

تامین شود.
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گزارش

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

بگشاییم.
برای همین، اگــر نگاه و دیدگاه خاصی داریــد... اگر موضوع و 
مســئله ای دغدغه ذهنی شماست... اگر نســبت به موردی 
انتقاد یــا اعتراضی داریــد... اگر فكر می كنید كــه باید توجه 
جامعه یا مســئوالن را به نكته یا موضوعی جلــب كنید... اگر 
پیشنهاد مشــخصی برای حل مشــكلی دارید... اگر نسبت به 
برخی تصمیم ها، برنامه ها و... در موضوعات مختلف شــهری، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و...  نظر موافق یا مخالف 
دارید، آســتین باال بزنید و همینطور كه در تاكسی یا اتوبوس 
نشسته اید یا در جمع و محفل دوســتانه یا خانوادگی مشغول 
گپ وگفت هستید یا روی مبل و جلوی تلویزیون و یا حتی توی 
تختخواب لم داده اید، آنچه را در ذهنتان می گذرد و می خواهید 
آن را برای دیگران به اشتراك بگذارید، در قالب یك متن كوتاه 
بنویســید و برای ما پیامك كنید، تا بقیه خوانندگان روزنامه و 
مردم و همینطور مســئوالن، این نظرات و دیدگاه ها را ببینند 
و بدانند و بخوانند و شاید همین اتفاق، سبب خیر و منشأ یك 

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

نام خانوادگی، شهر یا... .
پس بی آب و تاب با همان لحن و ادبیات خودتان بنویسید...  قرار 

هم همین است؛ بنویسید... ساده و كوتاه... ُرك و راست.
 پیامگیر ما با شــماره 09023828491 در تمام طول 
شبانه روز آماده دریافت پیام ها، نظرات و دیدگاه های 

شماست.
****
  3912* * * 0919– حمید:

از كسانی كه با جدیت به دنبال ســاماندهی بازار به ویژه 
در بخش خرید و واگذاری خودرو هســتند به عنوان یك 
شهروند قدردانی می كنم اما مایلم یك نكته را تذكر دهم، 
كه در رهن قرار گرفتن ســند خودروهــا و خودداری از 
تحویل آن به منظور جلوگیری از فروش خودروهای واگذار 
شده به مدت یك سال طوری نباشد كه سال آینده با انبوه 
خودروهای درحال فروش نو و یك ســال خوابیده مواجه 
شــویم و فقط زمان عرضه به بازار این خودروها توســط 
خریداران امروزی به تعویق افتاده باشد. بهتر است غیر از 
اینكه زمان فروش خودروهای واگذار شده مثال به 2سال 
افزایش می یابد، حداقل كاركرد مناســب برای این مدت 
نیز مثال 20یا 30هزار كیلومتر لحاظ شود تا باز هم از صفر 

فروشی خودروها در سال آینده جلوگیری شود.

  5931* * * 0935– كریم:
اگر واقعــا می خواهیــم از كارگر حمایــت كنیم و قصد 
و نیتمان واقعا جدی اســت، باید به دور از شــعارزدگی 
كار واقعــی انجام دهیــم و هدف ما فقــط نمایش دادن 
نباشد. اینكه فقط با چند مصاحبه و گفتن حرف هایی كه 
پشتوانه ای ندارد و مطرح كردن وعده هایی كه نه پیگیری 
می شود و نه به سرانجام می رســد بخواهیم فقط زمان را 
سپری و وقت بیشــتری تلف و به آینده نامعلوم موكول 
كنیم، مشكلی از مشــكالت عمده مردم به ویژه كارگران 
حل نمی شود و خوش بینی ها و امیدواری ها جای خود را 

به بدبینی و سرخوردگی بیشتر می دهد.

  9318* * * 0912– معصومه:
شاید بد نباشــد كه نمایندگان مجلس در دوره جدید در 
مورد تعیین دریافتی ها و حقوق و مزایای خود به گونه ای 
عمل كنند كه هم ضمن پرهیز از ایجاد شبهه در جامعه، 
در حد و اندازه عرف و متعادل و متعارف باشــد تا خدای 
نكرده از درد و مشــكالت مردم دور نشــوند و بتوانند با 
آنها همراه و همدل باشند. ضمن اینكه در آینده و بعد از 
آسایش و رفاهی كه برای مردم فراهم می كنند خود نیز 

از آن بهره ببرند.

  1842* * * 0913– كوشا:
وقتی می گوییم امروز دچار فالن معضل یا بحران شده ایم 
یعنی اینكه در سال های گذشته به زمینه های ایجاد این 
بحران بی توجه بوده ایم و آنچنان كه باید برای شناخت، 
بررســی و جلوگیری از آن كاری نكرده ایم و یا الاقل قدم 
مؤثری برنداشــته ایم. این موضــوع را در وضعیت عام و 
به طور كلی مطــرح می كنــم و آن را در همه زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... صادق می بینم. اما نكته 
مهم اینجاست كه امروز نسبت به چه مسائلی بی توجهی 
می كنیم و از كنار آنها رد می شویم كه در نتیجه چند سال 
بعد، دچار بحران و مشــكالت و پیامدهای آن می شویم؟ 
مطمئنا بحران های فردا ریشــه در بی توجهی به مسائل 

امروز دارد.

رُك 

بیشتری ها آمده اند طالهایشان را پس بگیرند؛ 
چون كه باجه تحویل طال شلوغ تر از بقیه است. 
زن میانسال بعد از اینكه وامش را تسویه می كند 
و سند تك برگ را داد دست كارمند بانك و 
طالهایش را می  گيرد، اول به دقت آنها را وارسی 
می كند و بعد 3 تا النگویش را می اندازد دستش، 
بعد گوشواره اش را با دقت گوشش می كند و آخر 
سر هم با حوصله گردنبندش را گردنش می اندازد 
و زنجیر بلند را می كند داخل یقه مانتو یش

هر قدر ساعت 8 صبح، خیابان ری خلوت است و مغازه های لوازم خانگی فروشی 
پشت كركره های بسته چرت صبحگاهی می زنند اما بانك كارگشایی جای سوزن 
انداختن نیست. زن های سحرخیز یكی یكی یا 4-3 نفری با هم می آیند. شماره ای 
می گیرند و می روند در نوبت. تعدادی از آنها در صف فرم وام 2 میلیون تومانی ایســتاده اند و حدود 30نفری در نوبت 
ارزیابی طال نشسته اند. تعدادی ناوارد و تازه كارند و از این باجه به آن باجه می روند تا ببینند با چه ترفندی می توانند 
وام بیشتری بگیرند. بانك كارگشایی طال می گیرد و وام یكساله می دهد؛ فقط 2 میلیون تومان و گاهی اوقات 10میلیون 

تومان با سود 17 درصد.

اغلب مشتری های بانك، زن هســتند. تعدادی از آنها زنانی 
هســتند كه اندوخته شــان همین ســرویس طال و النگو و 
گردنبندی اســت كه سر ســفره عقد از داماد و فامیل هدیه 
گرفته اند به اضافه چشم روشــنی ها و یادگارهــای مانده از 
مناسبت های دور و نزدیك؛ همه آنها در گذر زمان و یك جا 
سرمایه ای شده و روزی از روزها از بانك كارگشایی سردرآورده 
است. بانكی كه یكی از قدیمی  ترین بانك های ایران است به 
تاریخ تولد دهم آبان۱305. جواز این بانك در ســال۱303 
توسط آشــربابازاده از وزارت فرهنگ دریافت و اداره بانك به 
شــخصی به نام میرزاآقا جان بابازاده معروف به موسیو ژان 
سپرده شد. آن زمان مجلس شــورای ملی نهادی را با عنوان 
»مؤسسه رهنی« تاسیس كرد و 2ســال بعد یعنی در سال 
۱307 وقتی كه بانك ملی ایران تاســیس شد، این مؤسسه 
رهنی هم به »كارگشایی« تغییر نام داد و زیرنظر بانك ملی 

ایران قرار گرفت.
اوایل مردم بابت گرو گذاشتن لوازم و اشیای گرانبهایشان وام 
می گرفتند. یكی با بیل و فرغان و دیگری با فرش دستباف و 
تابلو و مس، اما به تدریج این اشیا حذف شدند و فقط به ازای 
فرش دستباف و طال وام داده می شد؛ به مرور فرش هم به دلیل 

شرایط دشوار نگهداری حذف شد و تنها طال باقی  ماند.
حاال 94سال بعد است و پشت پیشخوان های بانك كارگشایی 
كســی گذشــته را به خاطر نمی آورد؛ نه زنانی كه این ســو 
ایستاده اند به امید گشایشی در كارشان و نه زنان و مردانی كه 
آن سوی باجه ها نشســته اند و پرونده های وام گیرندگان را با 

وسواس ورق می زنند.
گروهی از مشتریان بانك كارگشایی، زنانی اند كه خودشان 
كارمندند و با بخشی از حقوقشان طال خریده اند: »البته اون 
موقع كه طال ارزون بود، االن كه كسی نمی تونه سمت طال بره. 

گرمی900تومن بدون مالیات و مزد ساخت.« 

طالهایم را پس بدهید
بیشتری ها آمده اند طالهایشان را پس بگیرند؛ چون كه باجه 
تحویل طال شلوغ تر از بقیه اســت. زن میانسال بعد از اینكه 
وامش را تســویه می كند و ســند تك برگ را می دهد دست 
كارمند بانــك و طالهایش را مي گیرد، اول بــه دقت آنها را 
وارســی می كند و بعد 3 تا النگویش را می اندازد دســتش، 
بعد گوشــواره اش را با دقت گوشــش می كند و آخر سر هم 
با حوصله گردنبندش را گردنش می انــدازد و زنجیر بلند را 
می كند داخل یقه مانتو یش. می گوید كه از اینجا مســتقیم 
می رود طالفروشــی. شوهرش در كاســبی كم آورده: »این 
بار دوم است كه طالهایم را می فروشم تا قرض هاش رو بده. 
یك بار ۱0سال پیش فروختم و حاال دوباره. معلم بودم و اینا 
رو با پاداش بازنشستگی خریدم. امروز كه فروختم، خیالش 

راحت میشــه دیگه چیزی ندارم كه وقتی چكش برگشــت 
خورد، بفروشه. تمام.«

كارمندان تحویل این روزهــا پركارترند. محمدی می گوید 
گرفتاری ها زیادشده و وام كارگشایی هم بی ارزش: »تا همین 
چند ســال پیش با 2میلیون و ۱0میلیون می شد مشكالت 
كوچیك رو حل كرد و طال رو نگه داشت و نفروخت اما االن 
دیگه این رقم ها بی فایده  اس. زن ها هم میان طالشون رو پس 

می گیرن كه بفروشن و بزنن به زخم زندگی.«

وام های عقب مانده از تورم
عده ای سر رئیس بانك داد و بیداد می كنند كه چرا رقم وام ها 
را باال نمی برند و نرخ تورم را درنظر نمی گیرند. زن جوانی در 
همان چند دقیقه شده نماینده گروه معترض و به رئیس بانك 
می گوید: »2میلیون بابت 50گرم طال خنده دار نیست؟ اسم 
اینجا رو گذاشتن كارگشایی كه گره از مشكل مردم باز كنن، 
االن واقعا با این رقم ها میشه اجاره خونه داد؟ چرا همه  چیز تو 
این كشور باال میره به جز رقم وام بانكی؟ حداقل وام جعاله تون 
رو بیشتر كنین و 20میلیون پول بدین. نمی بینین مردم دارن 
آخرین سرمایه شون رو می كشن از بانك بیرون تا بفروشن به 
یه مشت دالل طال كه حداقل خرج چند ماه زندگی شون رو 

در بیارن؟«
رئیس بانك پشت سر هم قسم می خورد كه اعتبار ندارد و به 

مردم می گوید شكایتشان را پیش رئیس بانك ملی ببرند.
زن جوان دیگری بدون توجه به این هیاهو آخرین تركش های 
امیدش را با صدای آرام پرتاب می كند سمت رئیس شعبه تا 
شاید شوهرش از صرافت فروختن طال بیفتد: »تو رو خدا اگر 
دو تا وام ۱0میلیونی با طالی خودم و مامانم بدین، مشــكل 

ما حل می شه.« 
همه  چیز حواله می شــود به هفته بعد. زن اسنپ می گیرد به 

سمت بازار و بعد قیمت طال را چك می كند.

بانك گره گشا
كارمندان بانك خسته و كالفه از ناراحتی و عصبانیت مردم، 
سعی می كنند پشت ماسك های سفید و آن پرده پالستیكی 
بلندی كه جلوی همه باجه ها كشیده شــده، پنهان بمانند. 
ناراحت از این همه سركوفت و زخم زبان، تندتند پرونده ها را 

رسیدگی می كنند و طال می گیرند و تحویل می دهند.
یكی از كارمندان شعبه ارزیابی به همشهری می گوید: »مردم 
حق دارن. مشــتریای ما اغلب زنانی هســتن از طبقه پایین 
جامعه. كل دار و ندارشــان از زندگی همین طالهاییه كه به 
هزار بدبختی نگه داشــتن برای روز مبــادا كه مثال خونه ای 
عوض كنن یا پســری زن بدن و خرج جهیزیه كنن، اما حاال 
باید خرج خورد و خوراك خانه بشــه. اینجا هــم كه وام ها 

یك قصه غمبار اما مكرر در بانك كارگشایی

وام در ازای گروگذاشتن آخرین دارایی

بفروشــم برای زایمان اما دلم نیومد؛ چون انگشترش حلقه 
عروسیمه، گوشواره هم یادگار مادرمه. این شد كه با خواهرم 
اومدیم اینجا كه من با طالهــای خودم یه میلیون وام بگیرم 
و اونم با طالی خودش 2 میلیون بگیره و قرض بده به من تا 
هزینه زایمانم دربیاد.« با طالهایــش 900هزار تومان به او 

بیشتر وام نمی دهند.
چند صندلی عقب تر، زن ها سر گپ و گفتشان با هم باز شده، 
یكی آمده طالهایش را پس بگیرد و ببرد بفروشد برای پول 
رهن خانه. این آخرین سنگری بوده كه در بانك داشته برای 
روز مبادا و حاال صاحبخانه آن روز را جلوی چشمشان آورده. 
خانم اطیابی منتظر است طالهایش را از مخزن بانك بیاورند 
باال تا با شوهرش ببرند دو تا چهارراه آن ورتر در بازار زرگرها 
بفروشند: »۱0گرم طالست، به زور بشه 9میلیون، تازه باید 
۱۱میلیون دیگه بذاریم روش بدیم به صاحبخونه.« همه در 

سكوت نگاهش می كنند.
بانك هر دقیقه شلوغ تر می شود، دسته جدیدی ریخته اند سر 
معاون شعبه و بابت رقم وام اعتراض می كنند. زن میانسال كه 
باید برای پسر زندانی اش 30میلیون جور كند، هنوز به رئیس 
شعبه التماس می كند. زن باردار با خواهرش با عابر بانك داخل 
شعبه، حسابشان را چك می كنند كه ببینند وام به حسابشان 
آمده یا نه؟ خانم معلم بازنشســته داخل حیاط با شوهرش 
كه تازه از راه رســیده بحث می كند و طالهایش را از كیفش 
درآورده و می دهد دستش. آن بیرون در خیابان ری ترافیك 
تا روی پل كشیده شده، كركره مغازه ها رفته باال، یخچال ها و 
كولرها و ماشین لباسشویی ها و تلویزیون ها از پشت ویترین با 

قیمت های جدید خودنمایی می كنند.

عمال بی فایده اس، اصال به كارشــون نمیاد، اینه كه ناراحت 
و سرخورده طالشون رو پس می گیرن كه ببرن بفروشن.«

گروگذاری برای زایمان
زنی ایستاده پشــت به صندلی ها و حلقه گوشــواره ای را از 
گوشــش درمی آورد. بر كه می گردد، شكم برآمده اش زودتر 
از صورتش به چشم می آید. گوشــواره را با انگشتر از سوراخ 
باجه هل می دهد جلو. كارمنــد ارزیابی همه را كه با ذره بین 
و ترازو برانداز كرد، چیزهایی روی كاغذ می نویسد و می دهد 
دستش. زن همانطور كه دستش روی شكمش است، دوباره 
در صندلی نوبت می نشیند. ثریا 3 هفته تا زایمان وقت دارد: 
»شــوهرم كارگره و ندار. می خواســتم این دوتا تیكه رو هم 

ویروس كرونا به طور مستقیم و غیرمستقیم سالمت روان 
جامعه را تحت تأثیر قرار داده اســت؛ فشــارهای روانی 
مستقیم ویروس كرونا ناشی از اضطراب ایجاد شده از این 
بیماری است، چرا كه به دنبال اخبار منتشر شده درباره 
ویروس كووید-۱9 بسیاری افراد دچار اضطراب شدند كه 
خود یا عزیزانشان دچار بیماری شــوند و به خوبی این 
اضطراب در مردم مشاهده می شود. در واقع سطح اضطراب براساس مطالعات انجام 
شده در سطح ملی و بین المللی به ویژه در كشــورهای ایتالیا، چین، آمریكا و سوئد 
به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر اعمال قرنطینه ها نیز موجب اضطراب مردم 
و تحت تأثیر قرار گرفتن سالمت روان آنها شده است؛ زیرا به دنبال قرنطینه ها افراد از 
زندگی عادی خود دور و ارتباط فیزیكی شان با یكدیگر قطع شد. در این میان مقوله 
افسردگی به ویژه در افرادی كه قرنطینه را به شكل دقیق تری انجام می دهند نیز به 
چشم می خورد. موضوع تامین معیشت یكی از عوامل بروز فشارهای روانی ناشی از 
كروناست؛ افرادی كه دچار مشكالت اقتصادی هســتند یا نتوانسته اند در دوره ای 
درآمد خوبی كســب كنند )به ویژه روزمزد بگیران( در این شرایط از آینده و تامین 
نیازهای خانواده اضطراب دارند. در كنار همه اینها وسواس هم یكی دیگر از عوارض 
شیوع كرونا بر روان افراد اســت. برخی از افراد به دلیل توصیه های بهداشتی درباره 

شست وشــو و ضدعفونی  كردن سطوح و دســت ها دچار وسواس شــده و به طور 
وسواس گونه ای این كارها را انجام می دهند. افزایش اختالفات خانوادگی به دنبال 
قرنطینه ها نیز به نوعی روح و روان خانواده ها را فرسوده كرده، چرا كه اعضای خانواده  
برای مدت زمان طوالنی با یكدیگــر در ارتباط بوده اند، این موضوع موجب افزایش 
سطح اصطكاك ارتباطی شان با یكدیگر و به دنبال آن موجب افزایش درگیری ها، 
خشم و پرخاشگری و كاهش امنیت و اعتماد به نفس افراد شده است. در روزهای 
اولیه شیوع ویروس كووید-۱9 مردم دچار برجستگی ادراكی شده بودند؛ به عبارتی 
دیگر به دلیل اینكه افراد شناختی از این ویروس نداشتند، وحشت سنگینی بر مردم 

ایجاد شد.
 از ســویی دیگر رســانه ها هم به طور مرتب درباره این ویروس گزارش می دادند و 
بحث می كردند و به نوعی توجه همگانی نســبت به این موضوع وجود داشــت و 
همین باعث شد كه تمامی دستورالعمل ها برای اكثریت مردم مهم باشد، اما با این 
امید كه طی یك الی 2 ماه این ویروس از بین می رود.اما پس از مدتی مردم متوجه 
شدند كه قرار است ماه ها با این موضوع دست و پنجه نرم كنند، پس به مرور ذهن ها 
دچار آشنازدگی شد و بعد از آنكه دولت هم اعالم كرد مردم باید بر سر كارهایشان 
برگردند، مردم اینطور احســاس كردند كه دیگر وضعیت آرام شــده است. فارغ از 
توصیه های بهداشتی مانند خارج نشدن از خانه و رعایت فاصله اجتماعی، موضوع 
دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد، بحث استفاده از اقالم بهداشتی مانند ماسك و 
مواد ضدعفونی كننده است؛ می دانیم كه این اقالم نسبت به درآمد بخش وسیعی از 
جامعه، گران شده و بسیاری از مردم، امكان اینكه ماسك تهیه كنند و بعد از استفاده 
چندساعته، آن را دور بیندازند و دوباره از ماســك دیگری استفاده كنند را ندارند؛ 
شاید قرار باشــد این اقالم را ماهانه چند صد هزارتومان خریداری كنند و طبیعتا 
خانواده هایی با درآمد یك میلیونی، 2میلیونی و 3میلیونی از پس آن برنمی آیند، 

لذا بخشی از این موضوع ناشی از ناآگاهی مردم نیست. از نظر فرهنگی مردم ما بیش 
از اینكه ســاختار و نظام پزشكی را باور داشته باشــند، هنوز به طریق سنتی عمل 
می كنند؛ زمانی كه فردی روغن بنفشه برای درمان این بیماری تجویز می كند یا فرد 
دیگری می گوید واكسن دروغ اســت، اگرچه در این زمینه مسئله سالمت درمیان 
است. اما متأسفانه با وجود اقدامات و تمهیدات در نظر گرفته شده در بحث تصادفات، 
به طور متوسط ساالنه ۱۸هزار نفر جان خود را از دست می دهند و جزء كشورهایی 
با رتبه های اولیه در زمینه میزان خسارت و قربانی جاده ای قرار داریم، با وجود این 
آمارها مردم چندان این دغدغه را ندارند كه ممكن اســت خودشــان یكی از این 
قربانی ها باشند. همین قاعده درباره كرونا نیز وجود دارد، به طوری كه بعد از كشته 
شدن تعداد زیادی از افراد به دلیل كرونا، ذهن ها آشنازده شده و آن برجستگی ادراكی 
وجود ندارد. در این میان موفقیت سیستم بهداشت و درمان نیز بی تأثیر نبوده است 
و با تمهیدات اندیشیده كه تعداد زیادی از مبتالیان به كرونا بهبود یافته اند، مردم 
ترس سابق را از كرونا ندارند، به همین دلیل نسبت به آن توجه نمی كنند. نخستین 
اقدام این است كه پارازیت های فرهنگی و محیطی حذف شود و دولت به طور قاطع 
اعالم كند كه هیچ مقام مسئولی در هیچ جایی خارج از پروتكل ها و دستورالعمل های 
وزارت بهداشــت و ســتاد ملی مبارزه با كرونا حق اظهارنظر حاشیه ای درباره این 
ویروس را ندارد. قوه قضاییه نیز به طور جدی در این كار همكاری كند و به عنوان جرم 
بزرگی به آن نگاه شــود، زیرا این موضوع به سالمت مردم وابسته است.رسانه ها در 
روزهای اولیه به طور كامل در این زمینه فعالیت داشتند، این در حالی است كه اكنون 
اكثر رسانه ها درباره مسائل روزمره و عادی گزارش دهی می كنند و چندان روی مقوله 
كرونا مانور نمی دهند. از سوی دیگر مشاهده می شود كه مشاغل و فضاهایی مانند 
رستوران ها و تاالرها بازگشایی شده اند كه ممكن است چندان ضرورتی نداشته باشد. 

همچنین باید در نقاطی با وضعیت قرمز محدودیت ها دوباره اعمال شود.

 مردم دیگر از كرونا نمی ترسند!
دكتر علیرضا شریفی یزدی

روانشناس اجتماعی

فهیمه طباطبایی
خبرنگار

پور
سی 

خام
ود 

سع
ا : م

س ه
عك

هوای كارمند را 
 داشته باش

كارمندان بانك 
خسته و كالفه 

از ناراحتی و 
عصبانیت مردم، 

سعی می كنند 
پشت ماسك های 

سفید و آن 
پرده پالستیكی 
بلندی كه جلوی 

همه باجه ها 
كشیده شده، 
پنهان بمانند. 
ناراحت از این 
همه سركوفت 

و زخم زبان، 
تندتند پرونده ها 

را رسیدگی 
می كنند و طال 

می گیرند و 
تحویل می دهند

مشتریانی از 
طبقه پایین 

 جامعه
مشتریان ما 
اغلب زنانی 

هستن از طبقه 
پایین جامعه. كل 

دارو ندارشان 
از زندگی همین 
طالهاییه كه به 

هزار بدبختی 
نگه داشتن برای 
روز مبادا كه مثال 

خونه ای عوض 
كنن یا پسری 

زن بدن و خرج 
جهیزیه كنن، اما 

حاال باید خرج 
خورد و خوراك 

خونه بشه. اینجا 
هم كه وام ها عمال 
بی فایده اس، اصال 
به كارشون نمیاد، 

اینه كه ناراحت 
و سرخورده 
طالشون رو 

پس می گیرن كه 
ببرن بفروشن
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تأیید نظارت 
 سنتی
با توجه به میزان 
تغییر رفتار 
ویروس كرونا، 
می توانیم انتظار 
داشته باشیم كه 
الگوریتم جدید 
حداقل یك یا 
2 هفته زودتر 
زمان شیوع 
بعدی را هشدار 
بدهد. البته كه 
این اطالعات 
جایگزین نظارت 
سنتی نمی شود 
بلكه آن را تأیید 
می كند

جهان استارتاپی

آموزش به 
 كارمندان

استارتاپ آلمانی 
 CoachHub

فرصتی مناسب 
برای ارائه 

آموزش دیجیتال 
به كارمندان 
شركت های 

مختلف است. 
یادگیری بهترین 

كاری است كه 
می توانیم در 

شغل خود داشته 
باشیم. آموزش 

دیجیتال از طریق 
اپلیكیشن و 

همچنین سایت 
این شركت صورت 

می گیرد 

استارتاپ های آموزشــی در روزهایی كه به دلیل شیوع 
ویروس كرونا، بســیاری ترجیح می دهند از خانه خارج 
نشــوند، راهكار بسیار ایده آلی محســوب می شود. این 
استارتاپ ها، پیش از همه گیری بیماری كووید - 19هم وجود 
داشته اند اما حاال بیشتر به چشم می آیند. اینجا 10استارتاپ 
برگزیده آموزشی در نقاط مختلف جهان را معرفی كرده ایم.

SmartStudy
سال تاسیس: 2010

دفتر مركزی: سئول، كره جنوبی
 Pinkfong این استارتاپ كره ای خالق برنامه آموزشی جهانی
برای بچه هاست. در راستای كارهای آموزشی، آنها از سال2010، 
فیلم هایی با كاراكترهای مختلف و به زبان های گوناگون تولید 
كرده اند. فروش این استارتاپ در سال2018به بیش از 23میلیون 

دالر رسید و در سال 2019از 33میلیون دالر هم فراتر رفت.

CoachHub
سال تاسیس: 2018

دفتر مركزی: برلین، آلمان
اســتارتاپ آلمانی CoachHub فرصتی مناسب برای ارائه 
آموزش دیجیتال به كارمندان شــركت های مختلف است. 
یادگیری بهترین كاری است كه می توانیم در شغل خود داشته 
باشــیم. آموزش دیجیتال از طریق اپلیكیشن و همچنین 

سایت این شركت صورت می گیرد.

Mathpresso
سال تاسیس: 2015

دفتر مركزی: سئول، كره جنوبی
محور اصلی آموزشی این اســتارتاپ كه دفتر مركزی آن در 
بزرگراه تهران در شــهر سئول واقع شــده، ریاضیات است. 
اپلیكیشــن این اســتارتاپ غیر از زبان كره ای به زبان های 
انگلیسی، ژاپنی، ویتنامی و اندونزیایی هم در دسترس قرار 
دارد. استارتاپ Mathpresso كمك می كند تا دانش آموزان 
فقط با گرفتــن عكس از مشــكل ریاضی خــود، به دنبال 

راه حل هایی برای آن باشند.

InSimu
سال تاسیس: 2016

دفتر مركزی: بوداپست، مجارستان
اســتارتاپ InSimu یك اپلیكیشــین مخصوص پزشكان و 
دانشجویان رشته پزشكی است كه با شبیه سازی یك بیمار این 
اجازه را می دهد تا كار طبابت به صورت آزمایشی روی مریض 
فرضی انجام گیرد. این استارتاپ در آخرین سرمایه گذاری های 

انجام گرفته، 540هزار دالر كسب كرده است.

BYJU’s
سال تاسیس: 2011

دفتر مركزی: بنگالورو، هندوستان
این پلتفرم عمدتاً روی ریاضیات و علوم تمركز دارد و مفاهیم 
با استفاده از فیلم های متحرك دیجیتال 12تا20دقیقه ای 
توضیــح داده می شــوند. BYJU’s با 35میلیــون كاربر و 
2.4میلیون اشتراك ساالنه یكی از بزرگ ترین استارتاپ های 

آموزشی در دنیا محسوب می شود.

MEL Science
سال تاسیس: 2015

دفتر مركزی: لندن، انگلستان
یك استارتاپ واقعیت مجازی )VR( آموزشی كه یك مجموعه 
اشتراكی از آزمایشگاه های شیمی - فیزیك و برنامه های واقعیت 
مجازی مربوط به آن را ارائه می دهد. این استارتاپ هر ماه كلیه 
مواد الزم برای مشتریان به منظور انجام آزمایش های شیمی 
و یكســری تجربیات با كمك VR را ارائه می دهد تا به آنها در 

گسترش درك نظری خود از آزمایش ها كمك كند.

VIPKid
سال تاسیس: 2013

دفتر مركزی: پكن، چین
VIPKID یك بستر آموزش آنالین است كه دوره های زبان 
انگلیســی را برای كودكان چینی بین 4تا 15ســال فراهم 
می كند. كلیه معلمان این اســتارتاپ در آمریكای شمالی 
مستقر هستند و قبل از تدریس توسط مسئوالن این شركت 

تأیید می شوند.

Visits
سال تاسیس: 2014

دفتر مركزی: توكیو، ژاپن
 Visits .این استارتاپ یك بستر اكتشاف شغل آنالین است
به دانش آموزان این امكان را می دهــد كه به حل امتحانات 
مورد تأیید شركت ها پرداخته و با كارمندان ارشد شاغل در 
شركت های مختلف ارتباط برقرار كنند و آموزش هایی ببینند 

و تجربیاتی را كسب كنند.

Stemi
سال تاسیس: 2016

دفتر مركزی: زاگرب، كرواسی
اســتارتاپ Stemi راه حل خالقانه ای را بــرای یادگیری با 
 كمك روبات ها ارائه كرده است. یعنی، یك عنكبوت روباتی 
شش پا به عنوان ابزاری برای یادگیری روباتیك مهندسی برق 

و برنامه نویسی در خدمت مشتریان است.

D2L
سال تاسیس: 1999

دفتر مركزی: كیچنرف كانادا
این اســتارتاپ ارائه دهنده راه حل یادگیری مبتنــی بر ابر برای 
آزمایش، ردیابی، گزارش و كنفرانس وب است. سایر ویژگی ها شامل 
تجزیه و تحلیل و گزارش عملكرد می شود. این استارتاپ می تواند 

مطالب را در مؤسسات ذخیره، سازماندهی و به اشتراك بگذارد.

آموزش استارتاپی تعطیل نیست
استارتاپ های حوزه آموزش این روزها فعال تر از 
قبل شده اند و راهكارهای بسیاری را پیش روی 

كاربران خود قرار داده اند

و حتی بیشــتر، پیش از افزایش موارد ابتــال ثبت  كند. این 
سیستم با استفاده از نظارت زنده توییتر، جست وجوی گوگل 
و دیتای متحرك گوشی های هوشمند در كنار سایر اطالعات 

به این قابلیت دست پیدا می كند.
به نوشته محققان این الگوریتم می تواند مانند یك ترموستات 
به فعال سازی  آرامش و پایداری مداخالت بهداشت عمومی 
كمك كند كه به این ترتیب بازگشایی مجدد و برطرف شدن 

محدودیت ها راحت تر و امن تر خواهد بود.
 Machine Intelligence دكتر سانتیالنا مدیر آزمایشگاه

در بیمارســتان كودكان بوستون و اســتادیار طب اطفال و 
اپیدمیولوژی در هاروارد می گوید: در بیشتر مدل های بیماری 
عفونی شما سناریوهای مختلفی را براساس فرضیات پیش 
ساخته طراحی می كنید. آنچه ما در اینجا انجام می دهیم، 
مشاهدات بدون فرضیات است. با این تفاوت كه روش های 
ما به تغییرات سریع در رفتار جواب می دهد و می توانیم آن 

را به ثبت برسانیم.
كارشناســان می گویند كــه ارزش زمان حقیقــی مانند 
شبكه های اجتماعی در پیشرفت مدل حاضر، به اثبات رسیده 

الگوریتم پیش بینی 
موج های كرونا 

محققان، الگوریتمی طراحی كرده اند كه با استفاده از اطالعات موجود در شبكه های 
اجتماعی، شیوع كووید-19 را پیش از ظهور موج بعدی آن پیش بینی می كند

ضربه به اقتصاد، بحران تمام عیار و جهانی شیوع نوع جدید 
ویروس كرونا در كشــورهای مختلف است. هر كشوری هم 
مشكالت خاص خودش را دارد. در برخی ایالت های آمریكا 
كم یا زیاد كردن محدودیت هــای فاصله گذاری اجتماعی 
با كم و بیش شــدن میزان موارد ابتال رابطه نزدیكی دارد. 
اما نكته اصلی این اســت كه وقتــی 70درصد تخت های 
بیمارســتانی با بیماران كووید-19 اشــغال می شود، برای 
اعالم وضعیت قرمز در شهرها و ایالت ها دیگر دیر شده است. 
تاكنون موارد مرگ ومیر ویروس كرونا بسیار زیاد بوده است.

به گــزارش نیویورك تایمز، دولتمــردان ایالت هایی مانند 
فلوریدا، كالیفورنیا و تگزاس در روزهای اخیر دریافتند چنین 
معیارهایی تنها باعث هشــدار های ضعیف می شود. وقتی 
ویروس كرونا به جان یك جمعیت می افتد و بیمارستان ها و 

آزمایشگاه ها و كلینیك ها را درگیر خود می كند، زمان زیادی 
می برد تا برای مقابله با آن كاری انجام داد و از شیوع بیشتر 

آن پیشگیری كرد.

ساخت یک مدل
حاال، یك تیم بین المللی از دانشــمندان مدلی ساخته اندـ  
یا حداقل الگویی از یك مدلـ  كــه می تواند 2 هفته قبل از 
بروز یك شیوع آن را پیش بینی كند. این بازه زمانی در ایجاد 
قوانین و مقررات و جلوگیری از شیوع افسارگسیخته بسیار 

مناسب است.
 در مقاله ای كه در سایت arXiv.org به چاپ رسید، این تیم 
به رهبری مائوریتسیو سانتیالنا و نیكول گوگان از هاروارد، 
الگوریتمی را معرفی كرد ه اند كــه می تواند خطر را 14روز 

رؤیای كشاورزی در فضا
 دانشمندان به دنبال راه هایی به منظور رشد و پرورش سبزیجات و گیاهان در فضا و 

خودكفایی تغذیه فضانوردان هستند
سفرهای فضایی در قرن21  شــكل پیچیده تری به خود گرفته است. حاال دیگر پای ثروتمندان جهان هم با خرید یك 
بلیت گران قیمت به فضا باز شده است. شركت های خصوصی با ساختن فضاپیماهای مسافربری فصل جدیدی در زمینه 
فضانوردی رقم زده اند. رفتن به مریخ و بازگشت فضانوردان آمریكایی به ماه از پروژه هایی است كه ناسا با برنامه ریزی های 
بلندمدت به دنبال تحقق آن است. اما این سفرهای طوالنی فقط به شاتل و موشك و فضاپیما احتیاج ندارد و غذا و خوراك یكی از ضروری ترین نیازهای فضانوردان 
در سفرهای طوالنی است. آنهایی كه اهل فیلم و سینما هستند حتما فیلم سینمایی »مریخی« )The Martian( ، محصول سال2015  به كارگردانی ریدلی اسكات 
را دیده اند. در این فیلم، فضانوردی با نام مارك واتنی )با بازی مت دیمون( پس از یك تخلیه اضطراری، بدون غذای كافی برای زنده ماندن به تنهایی در مریخ 
رها می شود. حتی برای باغبان هایی كه انگشت جادویی دارند هم كاشتن گل و گیاه در مریخ یك چشم انداز دشوار است. در آنجا تقریبا هوا وجود ندارد، خاكش 
مواد مغذی كم و فلزات بسیار سنگینی دارد و درجه حرارت معموال در حدود منهای 60درجه سانتی گراد است. در فیلم The Martian واتنی كه یك گیاه شناس 

است تصمیم می گیرد با فریب های علمی، در خاك مریخ شروع به كشت و پرورش
 سیب زمینی كند. برای این كار او یك گنبد كنترل شده با آب و هوا می سازد، 

سپس برای تولید آب هیدرازین را می سوزاند و یك محیط رشد كه با كود 
نزدیك شدن تخیل به واقعیتو  توسط مدفوع تكمیل می شود، ایجاد می كند.

 دكتــر ویگــر واملینــك، اكولوژیســت ارشــد دانشــگاه
 Wageningen در هلند كه از ســال2013 آزمایش هایی در 
 The :زمینه كشت گیاهان در فضا انجام داده اســت، می گوید
Martian فیلم مورد عالقه من است. این تنها فیلم علمی-تخیلی 
است كه به اهمیت كشــت گیاه در فضا پرداخته است. هنگامی 
كه واملینك آزمایش های خود را آغاز كرد بسیاری از مردم فكر 
 The می كردند كه كار او بی نتیجه خواهد ماند، اما حاال به لطف
Martian كه ابتدا در سال2011 توسط نویسنده آمریكایی اندی 
وایر نوشته شد، حداقل آنها درك كردند كه او چرا برای رسیدن 
به این موفقیت تــالش می كند. واملینك می گویــد: این فیلم 
فوق العاده به من كمك كرد. همچنین فرضیه هایی ارائه كرد كه 
می توانســت به آزمایش های من كمك كند. سفر به مریخ یك و 
سال نیم طول می كشد، پس باید ادرار و مدفوع را ذخیره كرد تا 
شروع كار روی خاك با آنها انجام شود. ممكن است ذخیره كردن 
آنها كار چندش آور و بدبویی باشد، اما خیلی مهم است. واقعیت 
این است كه در فیلم مریخی به درستی در این باره عمل شده است.

ایده های پیشین
البته درست نیســت بگوییم ایده كاشــت و تغذیه از تولید به 
مصرف در فضا چیز جدیدی است. در سال1979 فضانوردان 
اتحاد جماهیر شوروی سوار بر فضانورد سایوز، 32تخم بلدرچین 
ژاپنی را با خود به فضا بردند به امید اینكه این تخم ها كه منبع 
ارزشمند لیزوزیم هستند در فضا تبدیل به جوجه شوند و پس از 
آن، آنها بتوانند با پرورش بلدرچین، از تخم و گوشت آن استفاده 
كنند. اما ایــن فرایند پیچیده تر از چیزی بــود كه پیش بینی 
می كردند و تا سال1990 طول كشید تا جوجه های بلدرچین به 
سالمت به دنیا بیایند. ناسا در دهه80 نیز آزمایش های مشابهی 
را با تخم مرغ امتحان كرد. ژاپنی ها نیز ماهی زنده را به ایستگاه 
فضایی بین المللی فرســتادند و همچنین به رشد محصول و 
حشرات خوراكی نیم نگاهی داشتند. اما حاال كاشت و پرورش 

گیاهان یك فوریت جدید برای تحقیق است.

زهرا خلجی
خبرنگار
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نگاه دیگر

دانشمندان در تحقیقات اخیرشان به این نتیجه رسیده اند 
كه بســیاری از موارد ابتال به ویروس كرونا ممكن است از 
طریق افرادی اتفاق افتاده باشــد كه به تازگی دچار این 

ویروس شده اند اما هنوز عالئمی نشان نداده اند.
به گزارش گاردین، تجزیه و تحلیل موارد مبتال به ویروس 
جدید كرونا با نام بیماری كووید-۱۹ در سنگاپور و تیانجین 
در چین نشــان داده اســت كه به احتمال زیاد دوسوم و 
ســه چهارم از افرادی كه به این ویروس مبتال شده اند از 

افراد ناقلی گرفته اند كه هیچ عالمتی از بیماری نداشتند.
این یافته ها موجب ناامیدی محققان بیماری های عفونی 
شده اســت زیرا به این معنی اســت كه اثر ایزوله كردن و 
جدا ســازی  افراد به محض شــروع بیماری برای كاهش 
سرعت انتقال آن، از آنچه انتظار می رفت، بسیار كمتر است.

»فاصله نسل« كووید-۱۹
استیون رایلی، استاد بیماری های عفونی در كالج امپریال 
لندن كه در این تحقیقات نقش داشته است می گوید: این 
یكی از نخســتین موضوعاتی بود كه ما در ابتدای شیوع 
درباره آن نگران بودیــم. واقعا فكــر نمی كردیم اینگونه 

پیش برود.
محققان در بلژیك و هلند از اطالعات شــیوع در سنگاپور 
و تیانجین اســتفاده كردند تا فاصله نســل كووید-۱۹ را 
مشخص كنند. فاصله نسل به زمانی می گویند كه ویروس 
از یك فرد مبتال به دیگری منتقل می شود. این رقم برای 

برآورد سرعت بروز شیوع این ویروس ارزشمند است.
طبــق تجزیــه و تحلیل های انجام شــده كــه در مجله 
بیماری های عفونی به چاپ رســید، میانگین تولید نسل 
در گروه ســنگاپور 5.2روز و در تیانجیــن 3.۹5روز بود. 
دانشمندان در ادامه آنها محاســبه كردند كه چه میزان 
از موارد ابتال احتماال از طرف افرادی بوده اســت كه هنوز 

عالئمی نداشته اند.
البته این اعداد و ارقام مبهم اســت؛ چرا كه دانشــمندان 
اطالعات درســتی از اینكــه در این دو گــروه دقیقا چه 
افرادی مبتال شده اند در دست نداشتند. اما حتی كمترین 
تخمین ها نشــان می دهد میزان قابل توجهــی از انتقال 
ویروس كرونا از افرادی است كه هنوز نشانه های بیماری 

در آنها ظهور نكرده است.

اقدامات كنترلی سختگیرانه تر
در دسته سنگاپور، بین 45 تا 84درصد از ابتالها ناشی از 
افرادی اســت كه ویروس در آنها هنوز خود را نشان نداده 

است و در چین این رقم به 65 تا 87درصد می رسد.
تاپیوا گانیانی، یكی از محققان این تیم می گوید كه اعداد 
نشان می دهد ایزوله كردن افراد بیمار برای كاهش شیوع 
كافی نیست؛  بعید به نظر می رسد كه این اقدامات به تنهایی 
برای كنترل پاندمــی كووید-۱۹ كافی باشــد. اقدامات 

دیگری مانند قرنطینه اجتماعی الزم است.
این یافته، اظهارنظرهای اخیر ماریا ون كركوو، رئیس بخش 
بیماری های نوظهور و بیماری های مشترك انسان و حیوان، 
را در سازمان بهداشت جهانی تأیید می كند كه گفته بود: 
داده های اولیه نشان می دهد بیماران ویروس های بیشتری 
را در مراحل ابتدایی بیماری و پیش از ظهور عالئم، منتقل 

می كنند.
عالوه بر اینها، یك مطالعه جداگانه كــه روی ۹بیمار در 
آلمان انجام شد، نشان داد كه با بروز عالئم، سطح ویروس 
كاهش می یابد. رایلــی می گوید: این اعــداد به ما كمك 
می كند تا تخمین بزنیم كه احتماال برخی از انواع مداخالت 
بهداشت عمومی چگونه در این میان نقش ایفا می كند. اگر 
وقتی كسی احســاس بیماری دارد و از او بخواهیم كه به 
خانه برود، او می تواند پیش از بروز عالئم بیماری، نیمی از 
اطرافیانشان را بیمار كند، این یعنی شما نمی خواهید از شر 
انتقال ها خالص شوید. اما او در همین رابطه تأكید می كند 
با این حال هنوز قرنطینه افرادی كه نشانه بیماری دارند 
مهم است، حتی اگر برای پایان دادن به شیوع كافی نباشد.

گانیانی تأكید می كند كه این مطالعه به بررسی شیوع در 
مناطقی پرداخته كه اقداماتی نظیر قرنطینه در آنها لحاظ 
شده است كه این امر باعث افزایش عفونت ها از افراد بدون 
عالئم شده است؛ اگر اقدامات كنترلی سختگیرانه تر باشد 
انتظار می رود كه این تخمین كمتر باشــد اما تعداد موارد 

ثانویه به طور متوسط بیشتر شد.

كنترل سارس راحت تر بود
رونالد كائو كه دانشجوی رشــته بیماری های عفونی در 
دانشگاه ادینبرگ است می گوید: یكی از عواملی كه باعث 
تمایز ویروس جدید كرونا از اپیدمی سارس در سال2003 
می شود، این اســت كه ســارس تنها پس از ظهور عالئم 
بالینی قابل انتقال بود كه كنتــرل آن را به مراتب راحت 
می كرد اما در ایــن پاندمی فعلی تعــداد قابل توجهی از 
قربانیان پیش از ظهور عالئم در فرد ناقل دچار آن می شوند. 
كائو می گوید: مهم اســت بدانید كه محققان در تجزیه و 
تحلیل اخیر دریافته اند كه ایزوله كردن نقشي مهم و حتی 

حیاتی دارد اما نیاز دارد كه با اقدامات دیگر تكمیل شود.
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خطر جهانی ناقالن بی عالمت 
نتیجه تحقیقات دانشمندان نشان می دهد كه 
قرنطینه و ایزوله شدن افراد در ابتدای احساس 

بیماری و بروز عالئم، كمتر از آنچه امید داشته اند 
مؤثر است

فاكتورهای خارجی را درنظر نگرفته بودند.
از آن زمان، محققان برای چنین رویكردی ســازگاری های 
چندگانه ایجاد كردند و جســت وجوی گوگل را با ســایر 

اطالعاتی از همان دست تركیب كردند.
تیم هایی از دانشگاه كارنگی ملون، كالج لندن و تگزاس در 
میان سایرین، مدل هایی داشتند كه در تجزیه و تحلیل های 
اطالعات زمان حقیقی مشــاركت داشــت. مادهاو مارت، 
دانشمند كامپیوتر از دانشگاه ویرجینا می گوید: ما می دانیم 
كه هیچ جریان داده ای جداگانه مفید نیســت. انتشار این 
مقاله نشــان می دهد كه آنها جریان های خوب، وســیع و 

متنوعی دارند.
در یك مقاله جدید، این تیم داده های زمان واقعی را از 4منبع 
به عالوه گوگل مورد تجزیه و تحلیــل قرار داد؛ توییت های 
مربوط به كووید، مكان جغرافیایی، جست وجوی پزشكان 
در پلتفرم مخصوص دكترها به نام UpToDate و اطالعات 
متغیر ناشناس از گوشی های هوشــمند. اینها به همراه آن 
دســته از جریان های اطالعاتی با مدل پیچیده پیش بینی 
تولید شده در دانشگاه نورث ایســترن، بر پایه اینكه مردم 
چگونه در جوامع حركت می كنند و بــا یكدیگر در ارتباط 

هستند تركیب شد.
این تیم تحقیقاتی، تمام منابع داده خــود را با هم تركیب 
كرده و در واقع هــر كدام را با توجه به میــزان ارتباط آن با 
افزایش موارد ابتال در آینده مورد بررسی قرار می دهد. طبق 
تحقیقات انجام شده این الگوریتم هماهنگ سازی  شده به 

 طور میانگین می تواند شیوع را در 2۱روز قبل پیش بینی كند. 
با این الگوریتم، پیش بینی می شــود كه اگر اقدامات بعدی 
صورت نگیرد، نبراسكا و نیوهمپشایر احتماال در هفته های 
آینده شــاهد افزایش موارد هســتند، اگرچه تعداد موارد 

هم اكنون تغییری نداشته و ثابت است است.
دكتر سانتیالنا می گوید: من فكر می كنم با توجه به میزان 
تغییر رفتار ویروس كرونا، می توانیم انتظار داشته باشیم كه 
این الگوریتم حداقل یك یا 2 هفته زودتر زمان شیوع بعدی 
را هشــدار بدهد. او افزود: البته كه از نظــر ما این اطالعات 
جایگزین نظارت سنتی نمی شود بلكه آن را تأیید می كند. این 
نوعی از اطالعات است كه به تصمیم گیرندگان این توانایی 
را می دهد خیلی زودتر دست به اقدامات پیشگیرانه بزنند. 
آژانس های بهداشت عمومی مانند مركز كنترل و پیشگیری 
از بیماری ها كه از اطالعات زمان حقیقی شبكه های اجتماعی 
و سایر منابع مشاوره می گیرند، هنوز موفق نشده اند چنین 

الگوریتم مركزی ای برای پیش بینی های خود بسازند.
شوتا بانسال، زیست شناس دانشــگاه جورج تاون می گوید: 
داشتن این اطالعات بسیار ارزشمند است. اما من نمی خواهم 
وارد این بازی پیش بینی شــوم، ممكن اســت ضرر آن از 
فوایدش بیشتر باشد. ما به زمان نیاز داریم تا این مدل بتواند 

خودش را تأیید و اثبات كند.
به گفته كارشناســان با توجه به چالش های مداوم و مكرر 
ویروس كرونا و ناكافی بودن زیرساخت های بهداشت عمومی 

فعلی، ناموفق بودن این الگوریتم بعید نیست.

است. به گفته الرن آنكل میرز، زیشت شناس و آمارشناس 
دانشگاه تگزاس این مطالعه نشان داد كه این جایگزین ها، با 
منبع اطالعات ژن بعدی ممكن است سیگنال های جدیدی 
از افزایش شیوع كووید-۱۹ فراهم كند. به ویژه اگر شمارش 
موارد ابتالی تأیید شــده با تأخیر در درمان و گرفتن نتایج 

آزمایش عقب بیفتد.
روش استفاده از تجزیه اطالعات زمان حقیقی برای سنجش 
پیشــرفت بیماری به ســال2008  بازمی گردد، زمانی كه 
مهندســان گوگل با دنبال كردن كلمــات و تركیبات رایج 

جست وجو شده مانند احساس خستگی، درد مفاصل، دوز 
تامی فلو و... میزان مراجعه به پزشك برای سرماخوردگی را 

تخمین زدند.

عملکرد ضعیف
الگوریتــم The Google Flu Trends همانطــور كــه 
می دانید، بســیار ضعیف عمل كرد. طی ارزیابی های بعدی 
مشخص شد كه به طور مستمر مراجعه به پزشك را بیش از 
حد تخمین زده بود؛ چرا كه محدودیت های اطالعاتی و تأثیر 

باغچه فضایی
دكتر جیوایا ماسا، دانشمند گیاه شناس در مركز فضایی كندی 
ناسا در فلوریدا می گوید: اگر قرار باشد فضانوردان فقط یك یا 
2هفته در شاتل فضایی باشند مطمئنا همه  چیز با خود خواهند 
برد. این سفر مثل سفر كمپینگ است، هیچ كس نمی خواهد در 
سفرهای كوتاه مدت كشاورزی كند. اما ما درنهایت به مرحله ای 
می رسیم كه می بینیم تا ســال2024 دوباره قرار است به ماه 
برگردیم و حتی به مریخ خواهیم رفت. اینها اتفاقاتی است كه 
قبال واقعا دور از دسترس بودند و اكنون به وقوع پیوستن آنها 
از همیشه به ما نزدیك تر است. پس حاال احتیاج به كشاورزی 
در  ماه و مریخ رنگ جدی تری به خود می گیــرد و از آنجا كه 
نمی توان یك شــبه این موارد را حل و فصل كــرد باید از قبل 
آزمایش را شروع كرد تا وقتی به  ماه و مریخ می رسیم، همه  چیز 

مهیا باشد.
ماسا در سیستم تولید سبزیجات ناســا كه به طور غیررسمی 
به عنوان Veggie شــناخته می شــود، كار می كنــد. آنها از 
ســال20۱4  اقدام به كشــت گیاهان در ایســتگاه فضایی 
بین المللی كرده اند. این پروژه با موفقیت در حال رشــد3 نوع 
كاهو، كلم چینی، كیل قرمز روسی، خردل میوزونا و گل زینیا 

در فضاست.
فضانوردان اجازه دارند مقداری از آنچــه را پرورش می دهند 
بخورند )بقیه آنهــا را باید برای آزمایــش برگردانند( و رژیم 
غذایی ۱80ماده غذایی برای طول عمر به عالوه حدود 20عدد 
چاشنی و نوشــیدنی را كه در یك چرخه هشت روزه مصرف 
می كنند تامین می كند. در ماه مارس، ماسا تحقیقات خود را 
درباره كاهوی فضایی منتشر كرد و نشان داد كه كاهوی فضایی 
نه تنها بی خطر است بلكه به اندازه محصوالتی كه تیم وجی در 

زمین تولید می كند، مغذی است.
با این حال، برنامه Veggie با برنامه واملینك در مورد بهترین 
روش برای رشد محصوالت زراعی تفاوت دارد. به جای استفاده 
از خاك یافت شــده در  ماه و مریخ، ماســا و تیمش سیستمی 
دارند كه از خاك »هیدروپونیك اصالح شده« استفاده می كند. 
به دلیل عوارض ریزگرد، گیاهان در یك بســتر جامد از خاك 
رس متخلخل رشد می كنند كه باعث حفظ آب و اكسیژن در 
اطراف ریشه می شود. كود آزادشده با مواد مقوی، مواد مغذی 
را تأمین می كند و نور از LED  ها به وجود می آید و فضانوردان 

نیز آب را اضافه می كنند.
ماســا اعتراف می كند كه مجموعه آنها هنوز كامل نیســت. 
وی می گوید: وجی یك سیستم منفعل است و به فضانوردی 
زیادی نیاز دارد كه بتواند آب را به درســتی و اندازه كافی به 
گیاهان اضافه كند. بنابراین ما فعال در حال عبور از مرز سیل 
و خشكسالی در نحوه آبدهی هستیم و خیلی وقت ها ناموفق 
بوده ایم. با این حال اكنون ماســا معتقد اســت كه سیستم 
هیدروپونیك اصالح شده وجی بیشترین پتانسیل را برای تهیه 
غذای سالم و بی خطر و تازه در فضا دارد. به عنوان مثال، خاك 
مریخ حاوی پركلرات است كه یك ماده شیمیایی سمی است 

كه حتی مقادیر بسیار اندك آن برای انسان سمی است.
ماســا و واملینك هر دو توافق دارند كه اگر بخواهند مســئله 
چگونگی رشــد گیاهان در فضا را حل كنند چندین رشــته 
تحقیق را باید دنبال كنند. به تازگی واملینك مشغول تحقیق 

روی انتقال گیاهان گرده افشان به مریخ است.

آزمایش ها عملی می شوند
واملینك پنجاه وسه ساله كه از قضا شــباهتی گذرا به مت دیمون دارد، سابق بر 
این در پرورش گیاهان دســت داشته است. او برای رســیدن به هدف خود یك 
پیشنهاد جدید به ناسا ارائه داد: »یك مطالعه نظری درمورد گیاهان رو به رشد در 
 ماه و مریخ«. برای این تحقیق بودجه ای 25هزار یورویی به او داده شد. او سپس 
فهمید برای پیشــبرد كار خود می تواند »شبیه ساز رگولیت« تأیید شده توسط 
ناسا را خریداری كند. در اصل خاك مورد استفاده در آزمایش ها از زمینی است 
كه دارای بسیاری از خواص خاك فضایی است: خاك »ماه« از بیابانی در آریزونا 
می آمد و خاك شبیه سازی  شــده مریخ از كنار آتشفشانی در هاوایی كه پس از 
آن تمیز و بازیافت می شدند تا گردوغبار آن بیشتر شود. واملینك تصمیم گرفت 
آزمایش های خود را عملی كند: در واقع او می خواســت بداند در این خاك های 

عجیب و غریب كه دارای ماده مغذی هستند، چه می تواند رشد كند؟ 
واملینك كارش را در یك گلخانه در تاریخ یك آوریل20۱3  با كاشت شاهی آغاز 
كرد. او با یادآوری آن روز می گوید: اصال روز مفیدی نبود. وقتی ما كارمان را شروع 

كردیم هیچ كس، به ویژه روزنامه نگاران، به ما اعتقاد نداشتند.
نگرانی اصلی واملینك این بود كه نكند ســرب، جیوه و روی در خاك با آبی كه 
گیاهان جذب می كنند تركیب شود و در نتیجه گیاهان سمی شوند. اما در كمال 
تعجب شاهی رشــد كرد و هیچ كدام از فلزات سنگین موجود در خاك را به خود 

جذب نكرد.

وی با افزودن ماده آلی )برگ و ریشه از برداشت قبلی( به خاك و كرم های خاكی 
برای تجزیه آنها، توانســت اندازه و تعداد گیاهان را افزایــش دهد. او همچنین 
گیاهان قابل كاشت را هم بیشتر كرد و نه تنها سبزی ها و برگ های ساالدی كه 
گوجه فرنگی، نخودفرنگی، تربچه و گیاهان ریشه ای مانند هویج و سیب زمینی 

هم كاشت.

نقطه ضعف
به نظر می رســد تحقیقات هدفمند واملینك در دوره فعلی كه فضانوردی شكل 
دیگری به خود گرفته است، چندان كارایی نداشته باشد. برخالف انتظارات، در 
قرن بیست ویكم یك رقابت فضایی در حال انجام است كه توسط دولت ها و افراد 
ثروتمند مانند ریچارد برانسون و ایالن ماسك كه شركت هوافضای فضایی خود 
SpaceX را راه اندازی كرده اســت راه افتاده. ایالن ماســك می خواهد رؤیای 
پرورش یك گل ســرخ در مریخ را برای خود محقق كند. ترامپ نیز می خواهد 
فضانوردان آمریكایی تا سال2024 دوباره به ماه بازگردند. ایده ایجاد پایگاه در 

آنجا، قبل از سفر به مریخ، كامال واضح است.
در ژانویه سال20۱۹، كاوشگر چانگ-4 چین نخستین فضاپیمایی بود كه در نیمه 
پنهان یا تاریك  ماه قرار گرفت. در آن ماموریت كمی تخم پنبه و سیب زمینی در 
 ماه كاشته شد. یك نهال پنبه حتی برای مدت كوتاهی جوانه زد اما در سرمای 

سخت و شدید شب قمری، از بین رفت.
واملینك به یاد می آورد: وقتی آزمایش را شروع كردم با ناسا و سایر آژانس های 
فضایی در تماس بودم، اما ایده كلی این بود: غذا. بله، فضانوردان با خود به اندازه 
كافی با خود غذا می برند. آنها همیشه فقط روی اسباب بازی هایی مثل موشك ها 
و ماهواره ها كه هزینه های زیادی دارد سرمایه گذاری و فكر می كنند و اصال به فكر 

راهی برای تغذیه از تولید به مصرف نیستند.
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این شمارهدرنگ

ايران-ونزوئال

ایرانوونزوئالچهروابطواشتراكاتیبایكدیگرداشتهاند؟

تجدید یك دوستی
جزئیاتیازوضعیتكشورخاصآمریكایالتین

ایران و ونزوئال متحدین استراتژیك دوران معاصر هستند. رابطه این دو كشور یك همزیستی دوجانبه است. در سال های قبل، تالش های ایران برای توسعه ونزوئال 
كه با سرمایه گذاری واقعی اندك همراه بود، چهره چاوز را تقویت كرد و دستور كار ضد امپریالیستی او در سراسر منطقه را پیش برد. برای ایران، ونزوئال تبدیل 
به ساحلی امن به منظور گسترش روابط دیپلماتیك و تجاری در آمریكای التین شد. چاوز ایرانیان را به متحدان خود در منطقه متصل كرد. كانال های ارتباطی او 
منجر به ایجاد توافق هایی بین احمدی نژاد با دولت های اكوادور، بولیوی و نیكاراگوئه شد. ونزوئال از طریق اتحاد بولیواری برای آمریكا)ALBA( به ایران كمك كرد تا پیوندهای تجاری جدید 
ایجاد كند. اما روابط بین ایران و ونزوئال پس از درگذشت چاوز در سال 2013 كمرنگ شد. جز اینكه 2 كشور اشتراكات طبیعی و جغرافیایی اندكی دارند، روحانی نیز پس از احمدی نژاد، در 
زمانی كه قیمت نفت با افت مواجه شد، اولویت قرار دادن ونزوئال را متوقف كرد، جز چند توافق دوجانبه محدود، مادورو به  طور كلی نتوانست رابطه ای را كه چاوز با ایران داشت، حفظ كند. 
اما ارسال بنزین از ایران به ونزوئال در روزهای گذشته نشان دهنده دوستی تجدید شده بین 2 كشور است؛ دو كشوری كه هر دو به  طور فزاینده ای از لحاظ مالی و دیپلماتیك در دنیا ایزوله 
شده اند. اما این رابطه چیز جدیدی نیست و از نظر استراتژیك، حتی تاكتیكی تر شده است. ایران و ونزوئال هنوز هم همكاری بسیار كمتری نسبت به سال های حضور چاوز دارند. عالوه بر 

این، ارسال محموله های بنزین به میزان تقاضای ونزوئال محدود می شود و ایران از نظر سازمانی و تجاری نتوانسته است مادورو را تبدیل به یك راه نجات كند.

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

2 كشور ایران و ونزوئال اعضای مؤسس سازمان اوپك بودند و قبل از انقالب اسالمی ایران با یكدیگر رابطه دوجانبه داشتند. هنگامی كه شاه ایران در سال 1979سرنگون شد، ونزوئال یكی از نخستین كشورهایی بود كه 
دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت. برای 2 دهه بعدی، همكاری های این دو كشور محدود به صنعت نفت بود. روابط نفتی

 مالقات های دوطرفه

وئال بحران اقتصادی ونز وئال درباره ونز
 ونزوئال، كشوري در سواحل شمالي آمريكاي جنوبي است كه 
متشكل از يك ناحیه فدرال و بسیاري جزاير كوچك در درياي 

كارائیب است.
 جمعیت ونزوئال در سال 2019حدود 28میلیون نفر تخمین 

زده شده است.
 پايتخت و بزرگ ترين شهر اين كشور كاراكاس نام دارد.

 ونزوئال داراي بزرگ ترين ذخاير شناخته شده نفت در جهان و 
يكي از صادركنندگان برجسته نفت در دنیا بوده است.

 پیش از نفت، اين كشــور صادركننده كاالهاي كشــاورزي 
مانند قهوه و كاكائو بود اما نفت به سرعت بر صادرات اين كشور 

مسلط شد.
 شوك هاي اقتصادي در دهه هاي 80و 90میالدي منجر به 
بحران هاي سیاسي بزرگ و ناآرامي هاي گسترده اجتماعي شد.

 2 اقدام براي كودتا در سال 1992و استیضاح رئیس جمهور- 
كارلوس آندرس پرز- به خاطر اختــالس از بودجه عمومي در 

سال1993 اتفاق افتاد.
 در سال1998 افسر سابق دخیل در كودتا يعني هوگو چاوز 
انتخاب شد و انقالب بولیوي رســما رقم خورد و نام ونزوئال به 

جمهوري بولیوي ونزوئال تغییر كرد.
 چاوز سیاست هاي پوپولیســتي در زمینه رفاه اجتماعي را 

در پیش گرفت كه درست همزمان با افزايش قیمت نفت بود.
 هزينه هاي اجتماعــي و نابرابري هاي اقتصادي و فقر به طور 

موقت كاهش يافت و حكومت چاوز مستحكم شد.
 با مرگ چاوز در سال2013 نیكالس مادورو جانشین او شد كه 
سیاست هاي پوپولیستي را ادامه داد اما اين بار با سقوط قیمت 

نفت، نتايج فاجعه بار اقتصادي بروز كرد.

 ونزوئال از سال1983 نرخ تورم ساالنه 2رقمي، تورم مداوم و 
بدون وقفه را تجربه كرد.

 ســقوط قیمت هاي جهاني نفت باعث انقباض اقتصاد اين 
كشور شد.

 اتكاي اقتصادي بیش از حد به درآمدهاي نفت و سیســتم 
سیاسي ناكارآمد دلیل مشكالت ونزوئال بیان مي شود.

 از سال2006 تا 2012 دولت هوگو چاوز از كاهش نرخ تورم 
در كل دوره خبر داد.

 نرخ تورم در ســال2013در دولت نیكوالس مادورو دوباره 
افزايــش يافت. در زمــان رئیس جمهور مادورو، نــرخ تورم به 
باالترين سطح رسید، به طوري كه تورم 181درصدي اين كشور 

در سال2015 باالترين در جهان و تاريخ اين كشور بود.
 نرخ تورم همچنان صعودي بود و تا 274درصد در سال2016و 

863درصد در سال2017رسید.
 دولت ونزوئال در فاصله ســال هاي2016 تا 2018 اطالعات 
اقتصادي را منتشــر نكرد و در نهايت در سال2019 اين اعداد 

منتشر شدند.
 از سال2018 دولت برخي كنترل هاي اقتصادي را كاهش داد 

و ونزوئال چاپ پول را متوقف كرد كه به كاهش تورم منجر شد.
 شاخص فالكت در ونزوئال در سال2019 به 8میلیون درصد 
رسید و اين كشور را به پرفالكت ترين اقتصاد جهان تبديل كرد.

 اين كشور از سال2013 تا 5ســال متوالي در صدر شاخص 
فالكت بلومبرگ قرار داشته است.

 افزايش آســیب هاي اجتماعي و موج شــديد مهاجرت نیز 
به دلیل فقر و مشــكالت اقتصادي، تبديل به ديگر بحران هاي 

اين كشور شده اند.
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هوگو چاوز در يكی از سفرهايش به 
ايران در سال 2010 تهديد حمله 

نظامی به ايران از سوی بعضی كشورها 
را محكوم كرد و گفت: »ما می دانیم كه 
آنها هرگز نمی توانند به انقالب اسالمی 

خدشه ای وارد كنند«. او همچنین گفت 
كه در نتیجه چنین تهديدهای بزرگی 
الزم است »اتحادهای استراتژيك در 

زمینه های سیاسی، اقتصادی، فناوری، 
انرژی و اجتماعی تحكیم شود.« محمود 

احمدی نژاد همچنین از اين اظهارنظر 
درباره »اتحاد استراتژيك« حمايت كرد و 
گفت: »ما با هم متحد و مصمم هستیم كه 
به بی عدالتی فعلی كه بر جهان حاكم است 
پايان دهیم و آن را با يك نظم جديد جهانی 

مبتنی بر عدالت جايگزين كنیم. ايران و 
ونزوئال برای ايجاد نظم نوين جهانی مبتنی 

بر انسانیت و عدالت متحد هستند. ما 
معتقديم كه تنها نتیجه حركت های قلدرانه 

امپريالیسم در سراسر جهان و به ويژه در 
آمريكای التین، باعث سقوط سريع قدرت 
امپريالیستی خواهد بود«. هر دو كشور در 
زمینه های نفت، گاز طبیعی، منسوجات، 

تجارت و مسكن عمومی، قراردادهايی 
را امضا كردند. در می 2011 باراك اوباما 
رئیس جمهور وقت آمريكا برای شركت 

نفتی ونزوئال به خاطر ناديده گرفتن قانون 
آمريكا و فرستادن 2 تانكر از محصوالت 
نفتی به ايران، تحريم هايی وضع كرد. در 
سپتامبر 2011 درحالی كه چاوز در حال 
بهبودی از دور چهارم معالجات سرطان 

بود، احمدی نژاد بازديد از كاراكاس را 
به تعويق انداخت. چند روز قبل، هر دو 
كشور قراردادهای همكاری در زمینه 

انرژی، ساخت وساز و كشاورزی را در طول 
مالقات های كاراكاس امضا كرده بودند. در 
طول اين دوران، مادورو گفت درحالی كه 

امپريالیسم و نخبگان جنايتكار آن از 
10سال قبل علیه مردم مسلمان اعالن 

جنگ كرده اند، ما به رهبری رئیس جمهور 
چاوز، برادری و عشق ابدی خود به فرهنگ، 

مردم و همه تاريخ مسلمان ها را اعالم 
می كنیم. هدف از بولیواريسم چاوز ايجاد 
رودخانه ای ايدئولوژيك بود كه از دريای 

كارائیب تا خلیج فارس جريان داشت.

 مرگ چاوز
بعد از اينكه مرگ هوگو چاوز در 5مارس سال 2013 اعالم شد، نیكالس مادورو معاون 
او، رئیس جمهور موقت شد. روز بعد از درگذشت چاوز، ادای احترام آنالين احمدی نژاد 
به چاوز با انتقاد برخی روحانیون ايرانی روبه رو شد. او نوشته بود: »چاوز در روز رستأخیر 
 CNN ،همراه شخصیت های مذهبی مانند عیسی بازخواهد گشت«. يك هفته بعد
گزارش داد كه احمدی نژاد در مراسم تشییع جنازه »دوست خوب« خود، چاوز، شركت 
كرد. احمدی نژاد پس از تشییع جنازه تأيید كرد كه روابط ايران و ونزوئال صرف نظر از 
اينكه چه كسی رئیس جمهور بعدی ونزوئال باشد، قوی خواهد ماند. در آن زمان، تخمین 
زده می شد كه میزان تجارت دوجانبه میان 2 كشور ساالنه صدها میلیون دالر بوده 
است.

در ژانويه 2007 هر دو كشور اعالم كردند كه آنها می خواهند پولی را كه از قبل 2میلیارد 
دالر اعالم شده بود به صورت مشترك در كشورهايی كه به گفته چاوز»تالش می كردند 
خودشان را از يوغ استثمار نجات دهند« سرمايه گذاری كنند. در  ماه مارس 2007 چاوز 

در يك مصاحبه تلويزيونی گفت او با درخواست و ادعای احمدی نژاد مبنی بر »پاك 
كردن اسرائیل از نقشه« مخالت كرده و گفته كه »من از ايجاد آسیب به هیچ ملتی حمات 
نمی كنم.« 2 رئیس جمهور در جوالی 2007 »محور وحدت« علیه »امپريالیسم آمريكا« 

را اعالم كردند. در اكتبر 2005 وزير خارجه ونزوئال، نیكوالس مادرو با احمدی نژاد در 
تهران مالقات كرد. طی اجالس لندن گروه G2 در سال 2009 چاوز و احمدی نژاد 

اجالس خود با عنوان G2 را برگزار كردند كه در آن تشكیل يك بانك مشترك ايرانی- 
ونزوئاليی با 200میلیون دالر سرمايه ابتدايی، اعالم شد.

وحانی  دولت های مادورو و ر
14آوريل 2013 انتخابات ويژه اي برای انتخاب رئیس جمهور جديد برگزار شد 
و نیكالس مادورو 50.62درصد آرا را به دست آورد و دولت خود را آغاز كرد. در 

19آوريل 2013 احمدی نژاد برای شركت در مراسم تحلیف مادورو وارد كاراكاس 
شد و گفت: »ونزوئال در آستانه شروع راهی باشكوه است و يك ماموريت تاريخی مهم 

دارد. ملت ونزوئال در ابتدا بايد به سرعت پیشرفت كند تا يك كشور مرفه، پیشرفته، 
ثروتمند و قدرتمند باشد. دو اينكه بايد پرچم عدالت و آزادی را در آمريكای التین 

برافراشته نگه دارد. رابطه ايران با ونزوئال نمادی از رابطه ايران با آمريكای التین 
است«. حسن روحانی از 15ژوئن 2013رئیس جمهور ايران شد. 
تا آگوست سال 2014ونزوئال و ايران 265موافقتنامه در زمینه 

58پروژه صنعتی، زيست محیطی، كشاورزی، تجاری، آموزشی، 
ورزشی، مسكن، فرهنگی، انرژی و علمی امضا كردند. در 
اوايل همان ماه، الیاس جاوا، وزير امور خارجه ونزوئال در 

اقدامی پیش بینی شده، برای تقويت روابط ديپلماتیك با 
دولت جديد ايران به تهران سفر كرد و ايران بار ديگر حمايت 

خود از دولت ونزوئال اعالم كرد و همچنین 2 كشور حمايت خود را از سرزمین 
فلسطین و به رسمیت نشناختن اسرائیل اعالم كردند. مادورو  ماه بعد به ايران 

سفر كرد.

 سال های اخیر
در ژانويه  2015مادورو در بازديد از كشورهای اوپك به ايران نیز سفر كرد. 

مادورو و روحانی توافق كردند كه سقوط قیمت نفت ناشی از افزايش فشارهای 
آمريكا و سیاست های دشمنان مشترك است. روحانی تأيید كرد كه ايران 
و ونزوئال برای خنثی كردن راهبردهای قدرت های جهانی و برای تثبیت 
قیمت ها در يك سطح معقول به هم می پیوندند. در آن زمان نفت ونزوئال 

بیش از 95درصد از درآمد صادراتی اين كشور را به  خود اختصاص داده بود 
و همزمان قیمت هر بشكه نفت از سال 2014به نصف كاهش يافته بود. در 
ژوئن سال 2015 ايران و ونزوئال برای سرمايه گذاری های مشترك و بهبود 

تامین كاالها، تعدادی توافقنامه امضا كردند. مادورو هم اعالم كرد: »اين 
6توافقنامه برای اقتصاد كشورهای ما بسیار با اهمیت است«. اين كشورها 
توافق كردند كه به  طور مشترك در يك برنامه تحقیقاتی در زمینه فناوری 

نانو سرمايه گذاری كنند. مادورو همچنین اظهار كرد كه كاالهايی را كه برای 
مردم ونزوئال ضروری است ازجمله دارو و تجهیزات جراحی تامین كرده است. 
بنا بر گزارش ها وزير صنعت معدن و تجارت ايران اعالم كرد كه اين توافقنامه، 

مقدماتی است و بايد توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی ايران بررسی و 
بازبینی شود. در نوامبر 2015 مادورو و روحانی در تهران باز هم مالقات 
كردند كه دومین سفر مادورو و پنجمین سفر مقامات ونزوئال به ايران در 
آن سال محسوب می شد. در طول اين جلسات رؤسای جمهور بر اتحاد 

متقابل كشورهايشان تأكید می كردند. در ژانويه 2016 مادورو و روحانی 
گفت وگوهای تلفنی داشتند كه مادورو از روحانی خواست تا با اتخاذ 

تدابیری قیمت نفت در بازارهای جهانی را ارتقا دهد و همچنین خواستار 
تشكیل جلسه اعضای اوپك برای رسیدگی به اين موضوع شد. همچنین 

در زمان لغو تحريم ها به روحانی تبريك گفت.

دولت های چاوز و خاتمی
هوگو چاوز، رئیس جمهور سابق ونزئوال از 1999تا 

زمان مرگ، روابط محكمی را با حكومت ايران 
به خصوص در بخش تولید انرژی، اقتصاد و 

همكاری های صنعتی توسعه داد. هر دو كشور، 
همكاری خوبی در پروژه های ساخت و ساز، نفت 
و گاز و زيرساخت با هم داشته اند. او چندين بار به 

ايران آمد كه نخستین ديدار در سال 2001 بود. در 
اين سفر اعالم كرد كه برای آماده سازی  جاده صلح، 

عدالت، ثبات و پیشرفت در قرن بیست و يكم به ايران 
آمده است. محمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور 

ايران 3 بار به ونزوئال سفر كرد. در سفری كه در  ماه 
مارس سال 2005 به اين كشور داشت، چاوز به او 
جايزه دل لیبرتادور را اعطا كرد و او را »جنگنده 

خستگی ناپذير اتفاقات درست در جهان« نامید. در 
همین زمان، بی بی سی گزارشی داد كه در آن با اشاره 

به موضوع روابط چاوز با ايران و حمايت او از برنامه 
هسته ای اين كشور برای دولت آمريكا نگرانی هايی را 

به  وجود آورده است.

در آگوست سال 2005 محمود احمدی نژاد دور اول دولت خود را آغاز كرد. از آن زمان، احمدی نژاد و چاوز چندين بار 
با يكديگر مالقات و بیش از 270معامله دوجانبه برای حمايت از چندين كمپین به منظور توسعه ملی و زيرساختی امضا 
كردند. هر دوی رئیس جمهورهای ايران و ونزوئال يعنی احمدی نژاد و چاوز، خود را در دنیا با عنوان مخالفان امپريالیسم 
آمريكا معرفی كردند. آنها با استناد به اين اشتراكات عقايد، خود را متحد يكديگر می دانستند و با هم اقدامات ابتكاری 

زيادی را آغاز كردند. چاوز هرگز در نمايش حمايت از ايران در زمان احمدی نژاد خست به خرج نداد و بالفاصله بعد 
از انتخابات سال 88، احمدی نژاد را به  عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناخت و از سیاست های هسته ای تهران 

حمايت كرد. در اوايل  ماه می 2006 گزارش شد كه ونزوئال عالقه دارد 21فروند جنگنده اف 16خود را به ايران بفروشد؛ 
اعالمیه ای كه بسیار بحث برانگیز شد.  همچنین در  ماه می 2006 چاوز نظر مساعد خود را در مورد تولید انرژی هسته ای 

در ايران اعالم و ادعاهای مطرح شده درباره برنامه توسعه تسلیحات اتمی در ايران را رد كرد. در جوالی 2006 درست 
وقتی ايران با فشارها و انتقادات بین المللی درباره برنامه هسته ای و حمايت از حزب اهلل لبنان مواجه بود چاوز يك سفر 

دو روزه به ايران داشت. او قول داد كه ونزوئال در هر زمان و تحت هر شرايطی كنار ايران بماند. او گفت: »ما همیشه با شما 
و با ايرانیم. تا زمانی كه ما متحد بمانیم، قادر خواهیم بود امپريالیسم را شكست دهیم، اما اگر مجزا باشیم، آنها ما را كنار 
می زنند«. در همان ماه، رويترز گزارش داد كه چاوز در دانشگاه تهران گفته است: »اگر آمريكا موفق شود سلطه خود را 

مستحكم كند، بشر آينده ای ندارد. بنابراين ما بايد بشر را نجات دهیم و به سلطه اياالت متحده پايان دهیم«. اين گزارش 
می افزايد: »چاوز اسرائیل را به باد انتقاد گرفت و تهاجم به لبنان در سال 2006را اقدام فاشیستی و تروريستی خواند«.

وع دولت احمدی نژاد شر

وئال   صادرات بنزین و غذا به ونز
در  ماه می 2020 ايران تحت تحريم های آمريكا 
5نفتكش را به ونزوئال فرستاد؛ چرا كه صنعت پااليش 
نفت ونزوئال به  دلیل سرمايه كم و سوءمديريت 
متالشی شد. نام كشتی های فرستاده شده فارست، 
فورچون، پتونیا، فاكسون و كالول است. اين كشتی ها 
در نزديكی بندرعباس با بنزين بارگیری شدند. آنها 
حدود 60میلیون گالن بنزين ايرانی را بردند. به  خاطر 
تحريم های آمريكا علیه هر دو كشور رؤسای جمهور 
اين كشورها درباره تالش های آمريكا برای جلوگیری از 
ارسال اين محموله ها هشدار دادند. پس از اين تهديدها، 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران نامه ای به 
آنتونیو گوترس ارسال كرد تا در مورد اقدام اياالت متحده 
برای اعزام نیرو به دريای كارائیب به منظور جلوگیری از 
صادرات سوخت هشدار دهد. همچنین عباس عراقچی، 
سفیر سوئیس را به  عنوان حافظ منافع آمريكا در ايران، 
فراخواند و از وی خواست تا هشدارهای جدی ايران 
درباره هرگونه تهديد احتمالی آمريكا علیه نفتكش های 
ايرانی را به آنها برساند.
گلسان، كشتی باری ايرانی با حمل 23هزار تن مواد 
غذايی، نخستین بازار ايرانی در اين كشور را ايجاد كرد. 
سفارت ايران در كاراكاس از تحويل اين بار به عنوان 
موفقیتی ديگر در روابط دوستانه و برادری میان دو 
كشور نام برد.

 محور وحدت، »اجالسG2« و بانك توسعه

Venezuela



معامله برد- برد
نرسی قربان، كارشــناس نفت در گفت وگو با همشهری، 
صادرات بنزیــن ایران بــه ونزوئال در شــرایط تحریم را 
یك معامله برد- بــرد می داند و از آن به عنوان شــروعی 
برای تحوالت جدید در آینده حــوزه انرژی یاد می كند و 
می گوید:»ایران با مازاد تولید سوخت مواجه است؛ چراكه 
به دلیل تحریم ها نمی تواند مانند قبل صادرات داشته  باشد، 
همچنین نمی تواند بنزین مازاد را بیش از این ذخیره كند 
و باید به فروش برساند، ونزوئال هم در تولید و تامین نیاز 
داخلی خود دچار مشكل است به همین دلیل این اتفاق 

منافع زیادی برای هر دو كشور دارد«.
ونزوئال خود یك كشــور بزرگ صادر كننده نفت اســت و 
پاالیشگاه های بزرگی هم دارد اما به خاطر تحریم های آمریكا، 

نمی تواند هم اكنون از این پاالیشگاه ها بهره برداری كند.
این تحلیل گر انرژی می افزاید:» اما در ایران تحریم ها مانع 
تولید نشــده و فعالیت پاالیشگاه ها را مختل نكرده است؛ 
بنابراین برای تامین مصرف داخل خود، هیچ مشكلی ندارد 
بلكه برای صادرات و انتقال پول حاصــل از آن با موانعی 
مواجه شده اســت؛ پس صادرات بنزین به ونزوئال اگرچه 
مسائلی مانند بعد مســافت و هزینه های حمل ونقل دارد 
اما یك بازی برد -برد است؛ گرچه ما منافع زیادی به لحاظ 

دالری با این كشور نخواهیم داشت. این روابط برای ونزوئال 
بسیار مهم تر اســت برای اینكه بتواند پاالیشگاه هایش را 
راه اندازی كند«. قربان درخصوص روش تهاتر برای فروش 
نفت و فراورده هــای نفتی عنوان می كنــد: »ما قبال هم 
روش تهاتر نفت را با كشورهایی مثل هند و چین داشتیم 
و برای صادرات نفت با كشــورهایی كه تحریم هســتند 
هیچ مشــكلی نداریم، حتی می توانیم پول نقد یا طال و... 

را جابه جا كنیم«.

خأل صادراتی كشور با بنزین پر نمی شود
نرسی قربان معتقد است خأل صادراتی ما تنها با صادرات 
بنزین پر نمی شود. می گوید:» قبل از تحریم ها 2میلیون 
بشــكه در روز صــادرات نفت داشــتیم كه بــا صادرات 

محموله های اندك، به هیچ عنوان قابل جبران نیست«. 
به این موضوع باید توجه داشــت كه كشورهای زیادی از 
جمله كوبا و روسیه نیز در این شــرایط هستند كه البته 
روسیه خود كشــوری صادر كننده در این زمینه است اما 
تعداد كشورهایی كه در خط خاكســتری تحریم ها قرار 
دارند، كم نیســت و ممكن اســت برای معامله با ایران پا 
پیش بگذارند. در حقیقت این اتفاق می تواند شروعی برای 

تحوالت جدید در بازار انرژی باشد.

مرزهای محدود برای خروج فراورده ها
رضا پدیدار، فعال حوزه نفت و پتروشــیمی و عضو هیأت 
نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با همشــهری نیز در 
مورد روابط اقتصادی ایران و ونزوئال می گوید:»منافع مالی 
چه به صورت تهاتر و چه به صورت نقدی از طریق مبادی 
ذی ربط در نظام اقتصادی دو كشور ایران و ونزوئال وجود 
دارد. در ارسال نخســتین محموله های ایران كه شامل 5 
نفتكش حامل یك و نیم میلیون تــن بنزین به ونزوئال بود 
در چند بعد موفقیت هایی حاصل شد. بعد اول، بحث مازاد 
بنزینی است كه در كشور به خاطر شرایط كرونا و كاهش 
رفت وآمد مردم به ویژه در ماه های پایانی ســال گذشته و 
همینطور ماه های ابتدایی در سال جدید و كاهش مصرف 
بنزین و فراورده های هیدروكربنی تولید و ذخیره ســازی  
شد. مازاد حاصل از این ذخیره سازی  و كاهش مصرف در 

مسیر صادرات قرار گرفت«.
الزم به ذكر اســت كه مبــادی صادراتــی فراورده های 
هیدروكربنی ما در مرزهای كشور خودمان بسیار محدود 
است و كشــورهایی مانند عراق، اقلیم كردستان، تركیه، 
افغانستان، ارمنستان، پاكستان و ســایر كشورهایی كه 
در اطراف ایران هستند به صورت محدود از صادرات این 
فراورده ها استفاده می كنند كه بخشــی از آن به صورت 

رسمی از طریق بورس انرژی و بخشی هم به صورت موردی 
و بازارهای منطقه ای و بخشی هم به صورت قاچاق از كشور 

خارج می شود.
پدیدار در ادامه می افزاید: »كشــور ونزوئال ظرفیت الزم 
برای پاالیش فراورده های نفتی را ندارد و به دلیل تحریمی 
كه برایش به وجود آمده با كاهــش فعالیت ها هم در این 
زمینه مواجه شده و با تامین نشدن تجهیز پاالیشگاه هایش 
به وضعیت بحرانی رسیده است. بنابراین عمال افت شدیدی 
در تولید بنزین و فراورده های هیدروكربنی برایش حاصل 
شده. بنابراین با توجه به اینكه هر دو كشور ایران و ونزوئال 
در تحریم هستند این موقعیت برای مبادالت بین دو كشور 
حاصل شــده تا نهایتا واردات بنزین برای ونزوئال صرفه 
اقتصادی بسیار باالیی را به دنبال بیاورد و راضی شود آن را 
به صورت تهاتر وارد كند. و ایران نیز بالطبع با تبادل نفت 

چیز با ارزش و پایداری مانند طال را به دست آورد«.

یك فرصت استثنایی در تحریم
با توجه به راه اندازی پاالیشــگاه خلیج فــارس و فعالیت 
پاالیشــگاهی و تولید بنزین و مشــتقات مربوط به خود، 
كشور هم اكنون ظرفیت تولید 110 میلیون لیتر بنزین را 
دارد كه با توجه به كاهش رفت وآمدها در دوران كرونایی 

در فاز اول در یك دوره كوتاه دو هفته ای بیش از 70 میلیون 
لیتر كاهش مصرف را داشت. سپس این كاهش به بیش از 
40میلیون لیتر در روز رسید. فعال حوزه نفت و پتروشیمی 
می گوید:»ونزوئال می تواند مازاد بنزین تولید ما را خریداری 
كند و منابع مالی خوبی مانند طال در اختیارمان قرار دهد. 
لذا این یك فرصت ویژه و استثنایی بین طرفین است و ما 
می توانیم بخشی از خأل صادراتی خودمان را در تولید بنزین 
از این طریق پر كنیم. البته با توجه به اینكه بورس انرژی در 
چند هفته اخیر فعال شده بخشی از محموله های انرژی در 
این بورس بر اساس اطالعات و آمار موجود به فروش رفته 
و بنزین از طریق مبادی زمینی به كشورهای همسایه ما 
كه در راس آنها عراق، تركیه و افغانســتان هستند، صادر 

شده است«.
نكتــه حائز اهمیت این اســت كــه ما باید در شــرایط 
حاضر تناســب بین تولید و مصرف را با توجه به كاهش 
مصرف بنزین در كشــور تنظیم كنیم. بنزین و مشتقات 
هیدروكربنی مــواد خطرناكی هســتند و نگهداری آنها 
هزینــه باالیی دارد لذا ضــرورت دارد كه مــا در تعامل 
اقتصادی خود با كشورهای نیازمند این ظرفیت سازی  را 
انجام دهیم تا ظرفیت صادراتی، مصرفی و نگهداری مان 
در یك ســبد موزون قرار بگیرد. پدیدار می افزاید:»اكثر 

كشورهای جهان كه مواد هیدروكربنی را تولید می كنند 
ظرفیت نگهــداری محدودی  دارند. صــادرات بنزین به 
ونزوئال فرصتی شــد تا ما بتوانیم تناســب بین تولید و 
نگهداری را تنظیم كنیم و مازاد تولید خودمان را كه مازاد 

مصرف داخل است صادر كنیم«.
ایران در تولید تجهیزات پاالیشــگاهی هم موفقیت های 
بزرگی به دســت آورده و بر اســاس آخریــن اطالعات و 
آمار از انجمن ســازندگان تجهیزات نفت ایران، ما توان 
بیــش از 80 درصدی تولیــد كاتالیســت های مورد نیاز 
پاالیشگاهی و سایر تجهیزات را داریم و می توانیم بخشی 
از تجهیزات مورد نیاز را هم در مدل نقدی و هم تهاتری با 
كشورهایی نظیر ونزوئال انجام دهیم. این موضوع می تواند 
هم برای كشورمان ظرفیت صادراتی ایجاد كند و هم اینكه 
شــركت های تولیدی ما كه در اثر كرونا دچار كم كاری و 
توقف شدند در همین میدان محدودی كه فعال وجود دارد، 
فعال باشند. با توجه به تحلیل شرایط 5 ساله كشور كه با 
هدف طراحی اســتراتژی های سرمایه گذاری كسب و كار 
است قاعدتا ما می توانیم از ظرفیت استفاده نشده موجود 
خودمان در امر صــادرات فراورده های هیدروكربنی مثل 
بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات اســتفاده كنیم و آن را 

توسعه دهیم.

19 newspaper.hamshahrionline.ir يكشنبه  |  22 تیر 99   |  شماره 7985

این شمارهدرنگ

ايران-ونزوئال

نرسی قربان: یكی از مزیت های كشورهای تحریم شده این است كه دیگر 
ترس و نگرانی بابت معامله با یكدیگر ندارند

منافع اقتصادی ایران در صادرات بنزین به ونزوئال چیست؟

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

ایران و ونزوئال از عمده كشورهای بزرگ نفت در جهان هستند كه هر دو از طرف آمریكا 
تحریم هستند. بنابراین روابط این دو كشور با یكدیگر شامل تحریم نمی شود؛ یعنی نه 
ایران ترسی دارد كه درصورت ایجاد روابط شامل تحریم های آمریكا بشود و نه ونزوئال 
ترسی دارد؛ چرا كه هر دو هم اكنون در تحریم هســتند. از نظر قوانین بین المللی نیز منعی بین دو كشور آزاد كه 
می خواهند مبادالت تجاری داشته باشند وجود ندارد. در دریای آزاد نیز محموله های تجاری هیچ دو كشوری نمی تواند 
توسط كشور سوم متوقف شود. البته در مسیر تجارت ایران با ونزوئال گاهی دیده می شود كه آمریكا كارشكنی هایی 
می كند تا بدین وسیله اجازه ندهد این دو كشور تحریم هایش را دور بزنند اما چون در قوانین بین المللی منعی وجود 
ندارد نمی تواند كاری از پیش ببرد؛ به عنوان مثال در صادرات اخیر ایران به ونزوئال، آمریكا در مســیر نفتكش های 
 VP-26 ایرانی در حال اعزام به ونزوئال، چهار ناو جنگی خود را به همراه هواپیمای »پی ۸ پوسایدون« از اسكادران
به منطقه كارائیب اعزام كرد تا مداخالتی ایجاد كند اما وزارت امور خارجه ایران تهدید كرد كه اگر مانعی ایجاد شود 
پاسخ قاطعانه ای به آمریكا خواهد داد. با تمام این تفاسیر باید دید در این شرایط تحریم و با وجود كارشكنی های آمریكا 

ارتباط دو كشور تحریمی تا چه اندازه منافع به دنبال دارد و تا چه اندازه می تواند خألهای ناشی از صادرات را پر كند؟

دارودستهتحریمیها

ایران و ونزوئال چرا به یكدیگر نزدیك شده اند؟

ناكامی برجام، ایران را به ونزوئال رساند
لیال شریف  گفت وگو با هادی اعلمی؛ کارشناس آمریکای التین 

روزنامه نگار

تحریم اسم رمزی است كه مطرح شدنش در سطح بین المللی، موجبات دوری كشورهای زیادی 
را از ایران فراهم كرد. هر كشوری بر اساس منافع خود تصمیم گرفت تا در چارچوب تحریم های 
مشخص شده از سوی آمریكا عمل و فاصله خود را از ایران محصورشده حفظ كند. اما در این میان 
تحریم مانند یک درد مشترک برای برخی كشورها ظاهر شد، چراكه تاریخ به ما می گوید كشوری مانند ونزوئال با روی كارآمدن 
دولت های چپ گرا، با محدودیت هایی همچون توقف فروش تولیدات مواد خام و منع  معامله شــركت های خصوصی خارجی 
از انجام معامالت با دولت، شركت نفت و بانک مركزی این كشــور از سوی آمریكا روبه رو شد؛ اتفاقی كه مردم ایران نیز با آن 
آشنایی دارند. تالش برای رودررویی با آمریكا و مقابله با تحریم ها 2نقطه مشــتركی بودند كه در دهه اخیر زمینه نزدیكی 
ایران و ونزوئال را ایجاد كردند تا جایی كه در ماه گذشــته 5محموله  بنزین از ایران راهی ونزوئال شد تا 2كشور تحریم شده به 
طریقی-هرچند ناچیز- روزنه امیدی برای خود بگشایند. برای بررسی پیشینه روابط ایران و ونزوئال و پاسخ به این سؤال كه 
آیا باید به این شكل از روابط امید بست، سراغ هادی اعلمی، كارشناس مسائل آمریكای التین، رفتیم. از نظر او رابطه ایران و 

ونزوئال یک رابطه شكننده است.

ماه گذشته 5محموله عظیم بنزین از سوی ایران 
به ونزوئال  ارسال شد. این اتفاق واكنش های مختلفی در پی 
داشت؛ از یک سو این دو كشور تحت تحریم نشان دادند كه 
برای نجات كشورشان از راه حل های متفاوتی بهره خواهند 
برد و از سوی دیگر شاهد بودیم كه وزارت خزانه داری آمریكا 
۳فرد، ۸نهاد و 2نفتكش را در ارتباط با فروش نفت به ونزوئال 
در فهرســت تحریم جای داد. بدون شک رسیدن ونزوئال و 
ایران به چنین نقطه ای از ســطح روابط استراتژیک، نشأت 
گرفته از یک پیشــینه تعاملی اســت. با توجه به اینكه در 
دوره ای روابط ایران و ونزوئال با انتقاداتی همراه بود، باید گفت 
كه عبور از چه مراحلی، ایــران و ونزوئال را به تعامل نزدیک 

كنونی رسانده است؟
از ســال های 1384 و 1385 شــاهد بودیم كــه دولت هایی در 
آمریكای التین با استفاده از صندوق آرای مردمی روی كار آمدند 
كه بیشتر به دولت های چپ گرا تمایل داشتند. این روند از سال 
1998 در آمریكای التین شروع شــد. صرف نظر از اینكه كوبا و 
نیكاراگوئه تا پیش از این، سال ها چپ گرا بودند در سایر كشورهای 
آمریكای التین قدرت در دست راســت گراها بود. اما موجی در 
آمریكای التین ایجاد شد تا مردم به نظام های چپ گرا رأی دهند 
و این موج از سال 1998 با قدرت گرفتن هوگو چاوز كلید خورد و 
به مرور همه كشورهای آمریكای التین جز كلمبیا را دربر گرفت. 
اوج گرفتن این تغییرات با دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
در ایران مصادف شــده بود. احمدی نژاد بینش خاصی نسبت به 
بحث های عدالت طلبی و برابری انسان ها داشت و بر همین اساس 
مشابهتی میان خود و این سیستم های سیاسی در آمریكای التین 
و به خصوص ونزوئال دید. از نظر من، ایشــان مقداری شــتابزده 
عمل كرد، چون كشــور در این حوزه دچار یك سری هیجانات 
شــد و تحلیل هایی كه ارائه شــد نزدیك به واقعیت نبود. در آن 
زمان تحلیل می كردند كه این كشورها یك چرخش استراتژیكی 
انجام داده اند،  در صورتی كه اگر با یك نگاه رئالیســتی مسائل را 
دنبال می كردند به این نتیجه می رسیدند كه چون سیستم های 
آمریكای التین دموكراتیك هستند، این چرخش های سیاسی 

طبیعی است.
این شتابزدگی از سوی دولت نهم صورت گرفت؟

بله! دولت احســاس كرد كه یــك جبهه ضدامپریالیســتی و 
ضداســتكباری واحدی علیه آمریكا در آمریكای التین در حال 
شكل گیری اســت و از این طریق پایگاه ســرمایه داری آمریكا 
تخریب می شــود. تعامل با ونزوئال در آن زمان دچار شعارزدگی 

و هیجانات سیاســی شــد و در نهایت روابط از شكل و شمایل 
ساختار كارشناسی و تخصصی در آمد  و به سمت روابط ناشی از 
تمایالت و تصمیم گیری های شخصی رئیس جمهور حركت كرد. 
شخص رئیس جمهور خیلی تمایل داشــت كه به چاوز نزدیك 
شود و در مقابل، چاوز نیز همین دیدگاه را پیگیری می كرد. این 
تصمیم گیری ها در حوزه فردی موجب شــد تا این روابط قدرت 
بگیرد. االن باید آسیب شناسی شود كه رابطه نزدیك در آن دوران 

چه آورده ای برای ایران داشته است.
نزدیكی 2كشور در آن دوره چه نتیجه ای در حوزه 

سیاسی به دنبال داشت؟
از آنجا كه ایران مواضع ضدآمریكایی دارد،  نزدیكی با این كشورها 
موجب تقویت آن جبهه ضدآمریكایی در منطقه آمریكای التین 
شد و حتی در مســئله دورزدن تحریم ها به نظر می رسد كه این 

مناسبات مثبت بود.
با شــروع دولت روحانی این روابط به چه سمت و 
سویی رفت كه اكنون به این نقطه رسیده ایم كه نفتكش های 

ایرانی حامل سوخت به مقصد ونزوئال می روند؟
در دوره آقای روحانی زمانی كه بحث برجام شروع شد، وضعیت 
كمی متفاوت بود، چراكه در مقاطع اولیه ای كه توافق اولیه اجرا 
شد، شاهد شكوفایی اقتصادی در بعضی حوزه ها بودیم و به این 
ترتیب نقش كشورهای حوزه آمریكای التین، به ویژه ونزوئال و 

كوبا كمرنگ شد.
اما ایجاد موانعی در راه اجرای برجام موجب شد تا ایران دوباره به 
سیستم دورزدن تحریم ها روی بیاورد و باز از شركای سابقش در 
آمریكای التین استفاده كند. باید گفت ناموفق بودن جریان برجام 
موجب شد تا ایران در حوزه سیاست خارجی دوباره به سیاست 
نگاه به شرق و كشورهای سوسیالیستی روی بیاورد. از نظر من، 
ایران پس از ناكامی در حوزه برجام ناچار شد كه به كشورهایی 

مانند ونزوئال رجوع كند.
در واقع باید گفت كه اگر مناســبات بین المللی 

شرایط عادی برای ایران داشــته باشند، ایران فاصله اش 
را از ونزوئال حفظ می كند و در مقابــل، اگر تحریم ها 

شدت بگیرد، باید انتظار داشت كه ایران در كنار 
كشورهایی مانند ونزوئال قرار بگیرد؟

بله! سیاست خارجی تنها دست دولت نیست 
و با نگاه كالن نظام پیش می رود. در این 

حوزه چند بحث وجود دارد. اگر پارادیم 
اصلی كشور را بر تنش و تخاصم قرار 

گفت وگو     

روابط تجاری ایران و ونزوئال در چه وضعیتی قرار دارد؟

احیای مبادله كاال به كاال 
شیوا نجفی 

روزنامه نگار

یكی از مهم ترین راهكارهای كشــورهای تحریمی برای كاهش آثــار تحریم، تجارت 
متقابل این كشــورها برای تامین نیازهای وارداتی اســت. خبر صادرات بنزین ایران به 
ونزوئال و واردكردن 9تن طال از این كشــور به ایران جدیدترین مصــداق این موضوع 
است. باید گفت تقویت و تعمیق روابط تجاری و صنعتی میان ایران و ونزوئال به عنوان 2كشوری كه تحت شدیدترین 
نظام های تحریمی آمریكا قرار گرفته اند و پروژه تحریم اقتصادی در خدمت هدف سیاســی براندازی حاكمیت آنها 
قرار گرفته است، می تواند به مثابه یک پادزهر به كمک هر دو كشور بیاید. در شرایطی كه تالش آمریكا و تحریم های 
تجاری به بستن شاهراه های مراوده اقتصادی كشورهای تحریم شــده معطوف است ، ارتباطاتی از قبیل مراوده های 
تهران و كاراكاس كه با واسطه هایی غیر از ارزهای رایج انجام می شــود، می تواند كمكی دوجانبه برای هر دو كشور 
به شــمار رود. در واقع این نگرانی از رواج ایده »نفت در برابر طال« است كه نظام تحریم هایی كه در چارچوب ارز معیار 
 شــكل گرفته را بر هم می زند و افزایش مراودات اقتصادی ایران و ونزوئال می تواند ماننــد یک ضد حمله به الگوی 

تحریم های فعلی باشد.

تامین نیاز كشورهای تحریمی با ذخیره بنزین
 با راه اندازی فاز4 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، عمال تولید 
بنزین به بیش از 110میلیون لیتر در روز رســیده، در حالی  
كه مصرف بنزین در كشــور در باالترین پیك خود، بیش از 
85میلیون لیتر در روز نبوده اســت. از ابتدای كرونا به دلیل 
كاهش 30درصدی مصرف بنزین در كشور، مخازن ذخیره 
نفت خامی كه امكان تخلیه آنها فراهم بود، تخلیه و پاكسازی 
شــد تا در انتها ظرفیت آنها به ذخایر بنزین تخصیص داده 
شود. در چنین شرایطی صادرات بنزین ایران به مقصد ونزوئال 
عالوه بر رها كردن كشــور از تنگنای ذخیره ســازی بنزین، 
درآمد قابل توجهی را نصیب كشــور می كنــد. تحریم های 
آمریكا برای ونزوئال آثــار مخرب تری هم داشــته؛ چرا كه 
ونزوئال در مقایســه با ایران وابســتگی به مراتب بیشتری به 
درآمدهای نفتی دارد. مشكالت كنونی صنعت نفت ونزوئال 
ناشی از فشــارهای تحریمی و عدم دسترسی به تجهیزات و 
فناوری برای ادامه فعالیت و عدم امــكان صادرات نفت خام 
است. طبق اخبار منتشر شده، ونزوئال بر اثر آسیب وارد شده 
به پاالیشگاه كاردون در تامین سوخت مورد نیاز خود دچار 
مشكل شده اســت. در مقابل اما ایران اكنون به بزرگ ترین 
پاالیشــگاه خاورمیانه و عظیم ترین تامین كننده سوخت در 
میان كشورهای عضو اوپك تبدیل شده اســت. تناظر نیاز 
ونزوئال به سوخت با توان ایران در تامین و صادرات این كاالی 
راهبردی، منجر به باز شدن مســیر تجارت این كاال در این 

مدت شده است.

طال به جای كاال
یكی از نكات مثبت صادرات محصــوالت نفتی بین ایران و 
ونزوئال نحوه تســویه حساب كشــور مقصد است. آنطور كه 
مشهود اســت كاراكاس هزینه محصوالت نفتی تهران را با 
شمش طال پرداخت می  كند و بر اساس گزارش ها تنها در یك 
محموله 9تن شمش طال وارد كشورمان شده است. طال یك 
دارایی باارزش پایدار و معیار سنجش اقتصادهاست كه اغلب 
تجار عالقه مند هســتند به جای حواله های پولی كه هزینه 
بســیاری در زمان وصول دارد از آن اســتفاده كنند. گرچه 
استفاده از طال برای تسویه معامالت در شرایطی كه دسترسی 

به چرخه دالر و روابط بین المللی ناممكن است، اقدام رایجی 
است اما محدودیت ذخایر طالی كشورها، دوام این روش را 
به خطر می اندازد. در چنین شرایطی روی آوردن كشورهای 
تحریم شده به اجرای پیمان های چندجانبه ارزی می تواند 
راهكار مناســبی برای بی اثر كردن تحریم های بانكی باشد. 
در همین راستا چین یكی از فعال ترین كشورهای جهان در 
استفاده از پیمان های پولی برای تسویه معامالت بدون نیاز 
به چرخه دالر است. بزرگی حجم اقتصاد چین این فرصت را 
به دیگر كشــورهای طرف مقابل آمریكا می دهد تا از رهگذر 
اجرای پیمان های پولــی، بخش عظیمی از مســئله بانكی 
خود را حل كنند. در اصل طال یك دارایی نقدشونده بسیار 
ارزشمندتر از پول نقد اســت. پس از خروج ایاالت متحده از 
برجام، در بهترین قراردادهای بین ایران و كشورهای اروپایی 
در ازای نفت به كشورمان دارو و غذا صادر می شد یا به تعبیر 
دیگر طال را در برابر غذا صادر می كردیم اما حاال با گشایشی 
كه در ونزوئال رخ داد، محصوالت نفتی را در ازای طال صادر 

می كنیم.

بیشترین كاالهای مبادله شده
اقالم صادراتی ایــران به ونزوئال در دهه گذشــته شــامل 
مكمل های دارویی برای خرده فروشــی كــه تولید داخلی 
مشــابه ندارند، اجزا و قطعات و متفرعات بدنه برای سواری، 
سواری كار، وانت و تراكتور كشاورزی، قیر و آسفالت طبیعی، 
آســفالت های طبیعی و ســنگ های آســفالت دار طبیعی، 
بازوهای انتقال نیرو و دسته محور غیرمذكور در جای دیگر و 
سایر كف پوش ها جز گبه از پشم یا از موی نرم )كرك( حیوان 
بوده است. تنها اقالمی كه از این كشور وارد ایران شده، تابلو 
پانل و تكیه گاه های مجهز به دو یا چند دستگاه برای كنترل 
الكتریكی یــا توزیع برق و اجزا و قطعــات توربین های بخار 
اســت. احداث كارخانه های تولید خودرو، تراكتور، ساخت 
كشتی های نفتكش، سیمان، ساخت خانه های ارزان قیمت، 
دوچرخــه، كارخانه های تولیــد لبنیــات، كارخانه تزریق 
پالستیك و خانه های پیش ســاخته از زمینه های خدمات 
فنی مهندســی، تولید مشترك و ســرمایه گذاری ایران در 

ونزوئالست.

گزارش     

مبادالت تجاری ایران-ونزوئال
8889909192939495969798سال

7667.585.419.4120.620.3790.080.530.360.361.184صادرات
-00.10.08000.02900.3700واردات

ارزش: میلیون دالر

دهند، نتیجه اش این می شــود كه هیچ توافقنامه و همكاری ای 
شكل نمی گیرد و حتی اگر هم ایجاد شود، ضعیف خواهد بود. اما 
اگر پارادیم یك كشور را بر صلح بنا بگذارند، بدون شك كشور به 
سمت شكوفایی اقتصادی حركت خواهد كرد. به عنوان مثال تصور 
كنید كه زمانی كه اوباما با راهبرد تغییر وارد شد، جمهوری خواهان 
و حتی طیــف رادیكال دموكرات ها مخالف ایجــاد رابطه با كوبا 
بودند، اما به دلیل پیگیری سیاســت های تغییر از سوی اوباما، او 
توانست مخالفان را به ارتباط با كوبا راضی كند. اگر نیم نگاهی به 
شاخص های آمریكا در قبال كوبا در زمان اوباما بیندازیم، متوجه 
می شویم كه تمام شــاخص ها رو به رشد هستند.  در حال حاضر 
رفتار ایران مبتنی بر تخاصم با ایاالت متحده است و بر این اساس 
طبیعی است كه این حوزه بر مسائل اقتصادی و سیاست   خارجی 

ما اثرگذار باشد.
شما سطح مناســبات جدید ایران و ونزوئال پس 
از ارســال محموله ســوخت از ایران به ونزوئال را چگونه  
ارزیابی می كنید؟ آیا در شرایطی كه آمریكا به دنبال اعمال 
تحریم های بیشتر در راستای مبادالت صورت گرفته میان 
ایران و ونزوئال است، باید انتظار داشت كه این تعامل بدون 

تغییر از سوی 2كشور پیگیری شود؟
بدون شك پیگیری ترامپ برای اعمال تحریم بیشتر، بر روابط این 
دو كشور اثر دارد. در رابطه با كشورهای آمریكای التین باید به یك 
نكته مهم توجه كرد و براســاس آن دست به تحلیل و پیش بینی 
روابط زد. این كشورها، سیستم های ثابت متمایل به یك گرایش 
سیاسی را ندارند و ممكن اســت در یك بازه زمانی این كشورها 
گرایش به چپ داشته باشند، اما بعد از گذشت زمان و با رأی دادن 
مردم، دولت های محافظه كار و با گرایش راست روی كار بیایند؛ 
مانند وضعیتی كه در بولیوی رخ داد. هر سرمایه گذاری و پیمانی 
كه ایران با بولیوی داشت، با روی كار آمدن یك دولت راست گرا در 
این كشور معلق شد. ونزوئال نیز از این روند مستثنا نیست و حتی 
این احتمال وجود دارد كه آشــتی ملی در این كشور برقرار شود 
و اپوزیســیون ونزوئال با دولت به توافق برسند یا حتی در صورت 

برگزاری انتخابات،  یك جناح راست گرا دولت را به دست گیرد.
وجود 2رئیس جمهور در ونزوئال این نكته را به ما گوشزد می كند 
كه وضعیت شــكننده اســت و اگر ایران بخواهد سرمایه گذاری 
گسترده ای انجام دهد باید بداند كه هیچ تضمینی وجود ندارد كه 

چند صباح دیگر یك دولت راست گرا روی كار نیاید.
در واقع باید گفت كه تجربه به ما نشان داده است 

كه رابطه ایران و ونزوئال یک رابطه شكننده است.
بله! هر زمانی ممكن اســت كه این رابطه تخریب شــود. ایران 
باید سیاست های ثابتی مبتنی بر 
منافعش داشته باشد. اینكه 
تنها با نــگاه ایدئولوژیك 
صرف رفتار كنیم، منجر 
به تأمین منافــع ایران 

نخواهد شد. 
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فلسفه بحران و بحران فلسفه

مهم ترين دليلم براي انتخاِب متني درباره اين پاندمي خوِد 
فلســفه بود. فلســفه اي كه نتواند با »بحران« مواجه شود 
چيزي نيست جز اورادي كه فريبكارانه خودشان را »فكر« 
مي خوانند. مواجهه با بحران از جمله تعاريف فلسفه است. 
هرچند مواضع مختلف فلسفي مي توانند در مورد تعريف و 
معناي »بحران« با يكديگر اختالف نظر داشته  باشــند ولي 
فلسفه بدون آن جسارت گالويزشدن با بحران از معنا تهي 
مي شــود. پاندمي كرونا اما در مقام بحــران بحران ها ظاهر 
شد. ده ها حوزه مختلف از علم و الهيات گرفته تا نظام هاي 
آموزشي و بهداشــتي و همچنين انواع مسائل سازماندهي 
و مديريت، همگي و همگي از پاندمي كرونا متاثر شــدند و 
اين تنها فلسفه بود كه مي توانســت همه اين جنبه ها را در 
كليت شان مشاهده كند بي آنكه مســئله را تنها به يكي از 

جنبه ها تقليل دهد.

فيگور ژيژك
عالوه بر تأكيد بــر موضع ژيژك )كه در 

اول
ضمايم مورد بحث قرار گرفته است( تبيين 
فيگور ژيژك نيز ضرورت خواهد داشت. 
در ضميمه كتاب تأكيد داشتم كه نبايد 
داليل ژيژك را به عنوان بهترين داليل براي دفاع از موضع اش 
درنظر گرفت. اينجا اضافه مي كنم كه فيگــور او نبايد ما را 
فريب دهد. او از جمله افرادي  است كه )با وام گرفتن تعبير 
يكي از شــارحان دريدا( به اين تظاهر مي كند كه در حال 
تظاهر به گفتن حقيقت است. يعني به زبان ساده »حقيقت« 
را مي گويد؛ البته با يك پيچ و تاب هگلي )يعني همان تظاهر 
به تظاهر( كه الزمه حقيقت اســت و البته فيگور او )ظاهر 
آشــفته و غيرجــدي و غيره و غيــره( همان پيــچ و تاب 
ديالكتيكي ا ست كه از گفتار دانشگاهي فاصله مي گيرد. آن 
گفتار دانشــگاهي كه حتي وقتي مجهز بــه همه داده ها و 
اطالعات حقيقت را بر زبان مي آورد، آن را چنان خشــك و 
»تحليلي« ارائه مي دهد كه پراتيــك »گفتن« حقيقت از 

دست مي رود.

پاندمي چپ
براي من شخصاً انتخاب كتاب »پاندمي« 

دوم
نتيجه شرايطي است كه بر فضاي نظري 
چپ در ايام كرونا حاكــم بود. براي من 
به عنوان كسي كه قسمتي از عمرش را 
وقف فلسفه كرده و آن را جدي مي گيرم و همچنين در سنت 
فكري »چپ« حوادث را دنبال مي كنــم، پديده اي چنين 
جهان شمول و همه گير نمي توانست مورد توجه قرار نگيرد. 
اما واكنش هاي فيلسوفان اين ســنت مرا شگفت زده كرد: 
برخي از آن  جهت كه نتوانســتند اهميت چنين بحراني را 
درك كنند و برخي از آن جهت كه تمام دستاورد هاي علم 
مدرن را به حكم بدبيني فروختند. نخستين واكنش از جانب 
جورجو آگامبن به واقع شگفت آور بود.  كسي كه تا اين اندازه 
در اين جريان فكري به دليل ايد ه هاي خالقانه اش سرشناس 
اســت ناگهــان در مواجهه بــا بحراني با ايــن مختصات، 
»مرتجعانه ترين« واكنش ممكــن را از خود بروز مي دهد و 
براي كوچك شمردن نتايج علم پزشكي، خود بيماري را خوار 
مي شمارد )كه »كرونا از آنفلوآنزا بيماري خفيف تريست«(؛ 
و با رويكردي پارانوئيك )كه بيشتر به نظريه هاي توطئه پهلو 
مي زنــد( همه بحران را بــه هياهوي دولت هــا براي اعالم 
»وضعيت استثنايي« و »كنترل« بيشتر فرومي كاهد. نفس 
چنين تفسيري آن قدر ناگوار نيست ولي حمله به نتايج علم 
و تكنولوژي براي توجيه اين تفســير بــه واقع نقض غرض 
به حساب مي آيد. اين انحراف ارتجاعي به نظرم در سنت چپ 
خودش را در مقام تخطــي از اصل توليــد و تناقض  گويي 
جلوه مي دهد. وقتي در مواجهه با بحران كرونا كل تاريخ علم 
پزشكي مدرن انكار مي شود در حقيقت شرايط امكان توليد 
و بقاي گوينده با محتواي گفته او در تعارض قرارمي گيرند. 
نانسي بي درنگ به يادداشت آگامبن پاسخ داد و تا حدودي 
نقصان موضع او را آشــكار كرد. ديگراني هم در زمينه اين 
بحران كه بالفاصله تمام آسيا، اروپا و ديگر قاره ها را درنورديد 
قلم فرسايي كردند. از هاروي و بديو در سنت چپ تا كساني 
مثل هراري و فوكوياما هر كدام در تالش بودند تا جنبه اي از 
مسئله را آشكار كنند؛ اما در مقايسه  با اين مواضع، نظرگاه 
ديالكتيكي و البته مدرنيست اســالوي ژيژك در اين ميان 
برايم جالب توجه بود. او تالش نكرد بحران را بي اهميت جلوه 
دهد، تالش نكرد همه گناهان را به دوش مدرنيته بيندازد، 

تالش نكرد خودش را در موضع امن بي موضعي قرار دهد و 
نســبت به حــوادث خنثــي باشــد، همچنيــن نااميدي 
كلبي مسلكانه را )كه در اغلب موارد را هكاري ايمن و بي خطر 
براي گوينده به ارمغان مي آورد( كنار گذاشت و از افق هاي 
اين بحران پرده برداري كرد. البته كه اين اميد به هيچ وجه 
مقارن بــا »خوش بيني« و »خوش آمد گويــي« به حوادث 
پيش رو نيست بلكه اتفاقا ناشي از نوعي »بدبيني« واقع بينانه 
عميق به نبود هرگونه ســازماندهي موجود براي آن چيزي 

ا ست كه ژيژك كمونيسم نو مي نامد.

»ُغر مي زنم پس هستم!«
در شرايط ايران نيز مدافعان كلبي مسلكي 

سوم
آگامبني كم نبودند كــه در نهايت همه 
مداخله سياسي شان )اگر بوده باشد( به 
»ُغرزدن« بر سر تكنولوژي و ماللت هاي 
آن خالصه مي شد. مدعيان چپ وطني نيز اين بي عملي را با 
اين پوشش »شبه سياسي« مي پوشاندند كه »چرا مدعيان 
وحشت زده در خانه ها پنهان مي شوند؟« )امروز متهم كردن 
ديگران به بي عملي بهترين شكل توجيه  بي عملي ا ست!( و 
»چرا عليه نفس اموري مثل قرنطينه طغيان نمي كنند؟« اين 
پرسش ها براي  شنيدن پاسخ طرح نمي شوند بلكه تنها ژستي 
آنارشيستي هستند تا وضعيت موجود را توجيه كنند زيرا نه 
نتيجه تحليلي از شــرايط بلكــه نتيجه نوعي ايدئاليســم 
سياسي اند كه مقوالت سياســي و اجتماعي را به مقوالت 
فلسفي تقليل مي دهد. به زبان روشن تر يعني به عنوان مثال 
اين حقيقت را كه شــرايط قرنطينه آزادي فردي من را به 
انتخاب »اراده عمومي« )يا نمايندگانش مثاًل جامعه مدني و 
علمي( محدود مي كند به اين گزاره تقليل مي دهد كه اين 
شرايط عليه خود »آزادي« است. ولي دقيقاً به همين دليل 
كه مقوله اي كه از آن دفاع مي شود نه امري عيني كه فلسفي  
اســت دفاع از آن نيز نه در قالب ســازماندهي جنبش هاي 
واقعي بلكه به شــكل »ُغر« زدن هــاي نظري صورت بندي 
مي شود؛ مقوالتي فلســفي كه چيزي را نه مي توانند بيان 

كنند و نه بازنمايي.

ژيژك و كالسيك ها
در حقيقت اينجا بايد به يك مزيت مطلق 

چهارم
اســالوي ژيژك به ديگر نظريه پردازان 
معاصر ســنت چپ )به ويژه جريان هاي 
پساماركسيست( اشاره كرد. نسل جديد 
نظريه پردازان چپ كه در تقابل با سنت ماركسيسم ارتدكس 
تعريف مي شوند اغلب حتي مواجهه اي جدي با متون همان 
سنت )و يا حتي متون كالسيك ماركس و انگلس( نداشته اند 
ولي ناگزيرند در مواجهه با انگاره هاي سياسي آن سنت اعالم 
موضع كنند. اين اختالف فاز باعث شــده تا در بســياري از 
موارد مخالفت آنها با برخي جنبه هاي ماركسيسم ارتدكس 
)كه ممكن اســت در مواردي موجه نيز باشد( نتواند از نظر 
علمي وجاهتي داشــته باشد. اســالوي ژيژك خواسته يا 
ناخواسته از اين مزيت برخوردار است كه دوران رشد و بلوغ 
فكري خودش را در نظامي در يوگسالوي گذراند كه او را به 
سنت كالسيك ماركسيستي مسلط كرده است. او اغلب در 
ارجاع به متون كالســيك پرت وپال نمي گويــد )امري كه 

متأسفانه در موارد ديگر بسيار رايج است(.

چگونه كرونا دنيا را تكان داد؟!
تنها چند ماه گذشت حوادث كافي بود تا 

پنجم
يقين حاصل كنيم ژيژك در مقابل ديگر 
مداخله گران نظــري در مورد »بحران« 
موضع درســت تري اتخاذ كــرده بود. 
اعتراضات سراسر جهان جاني دوباره گرفت، آمريكاي سياه 
قد علم كرد، اروپا از خواب كوتاه زمستاني بيدار شد و سطح 
مطالبات عمومي شكلي نو به خود گرفت. تقليل اين حوادث 
به في المثل خشونت پليس آمريكا )كه سال ها ست با شدتي 
بيش از موارد اخير در جريان است(دادن آدرس اشتباه است. 
بلكه بايد اين بصيرت ژيژك را به خاطر آورد كه يك تهديد 
بين المللي مثل اين ويروس در حقيقت همچون عامل وحدت 
جهاني عمــل مي كننــد )همچــون اتفاقي كــه در همه 
داســتان هاي علمي- تخيلــي در مواجهه با يــك بيگانه 
ناشناخته مي افتد(. ويروس كرونا تنها يك بيماري پاندمي 
نبود بلكه همزمان منشأ تشكيل نوعي احساسات پاندميك و 
عالمگير نيز بوده  است.  اين ويروس توانسته »درد مشتركي« 
ميان همه دردمندان جهان از هر رنگ و نژاد ايجاد كند. اين 
بدفهمي از جنبه فراطبقاتي بحران كرونا را بايد كنار گذاشت؛ 
فقط سطحي ترين تفسير اين گفته بدين معنا خواهد بود كه 
همگان به يك شكل آسيب مي بينند )كه به روشني مي دانيم 
چنين نيســت و طبقات محروم به هزار و يك دليل شرايط 
شــكننده تري دارند(؛ نكته مهم تر اما آن است كه وحشت 
طبقات باال )كه در بحران هاي ديگر چندان احســاس خطر 
نمي كردند( به تدابيري منجر شــده است كه همه طبقات 
محــروم بتوانند پيرامون اين درد مشــترك به شــكلي از 
سازماندهي نوين دست پيدا كنند. تمام اعتراضات اخير از 
مسئله ســياهان تا موضوع استعمار )و جنبش هاي مختلف 
پيرامون مجسمه هاي برده داران و استعمار گران در ماه هاي 

گذشته( بر صدق اين موضع شهادت مي دهند.

آن قدر تعداد كتاب هاي فلسفي عامه پسندـ  
كه مفاهيم فلسفي را به موضوعاتي دم دستي 
تقليل مي دهندـ  در بازار زياد شده كه اگر كسي 
كتاب جديد اسالوي ژيژك، فيلسوف و نظريه پرداز اسلونيايي را درباره كرونا در خيل اين 
كتاب ها به شمار آورد، شايد نتوان به او خرده گرفت. البته براي تأييد يا رد چنين قضاوتي 
بايد ابتدا كتاب را خواند و هم اكنون 3برگردان فارسي از كتاب »پاندمي؛ كوويدـ  19جهان 
را تكان مي دهد« در دسترس است. هما ناطق، پژوهشگر برجسته، در كتاب »مصيبت وبا و 
بالي حكومت« درباره همه گيري وبا مي نويسد كه قربانيان اصلي »مرض موت« )نام ديگر وبا( 
فقرا بودند. كرونا همچنان دارد قرباني مي گيرد و گويا بايد اقشار فرودستی را كه امكان پرهيز 
از حضور در اجتماعات را ندارند، قربانيان اصلي اين بيماري دانست. در زمانه ای كه كرونا 
نفس ها را به شماره انداخته است، عجيب نيست كه جمله »نمي توانم نفس بكشم« به شعار 
جنبش »جان سياه پوستان مهم است« در اياالت متحده تبديل شود. فشارهاي اقتصادي 
روزافزون، حتي پيش از شيوع كرونا، جان های زيادي را گرفته بود و حاال همان طور كه ناطق 
درباره وبا نوشته، قربانيان اين بال در درجه اول تنگدستان هستند: يا مزاج ها استعداد دارد 

و تاب مقاومت جسماني نيست و يا فقر راه فرار را از ميدان بال بسته است.
از همين رو، ژيژِك چپ گرا در تحليل بيماري اي كه قربانيانش را از توده مردم انتخاب مي كند، 
مي تواند حرف هاي جالبي براي گفتن داشته باشد. دو نفر از مترجمان و يكي از ويراستاران 

اين سه ترجمه نظراتشان را درباره اين كتاب مطرح كرده اند.

ويروسي كه
جهان را تكان داد

3ترجمه فارسي از كتاب جديد اسالوی ژيژك 
درباره كرونا منتشر شده است

نويد گرگين
مترجم

محمد ناصر احدي
روزنامه نگار

بحران فلسفه، اَبَر بحران امروز جهان

ترجمه اين كتاب ما را به  معناي حقيقي و مســئوليت اصلي 
فلســفه پيوند مي زند؛ مســئوليتي كه در جامعه  اكنون ما 
وضعيتي اضطراري اســت. امروزه از منظر كارشناســان و 
صاحب نظران بحران هاي ريز و درشــتي جامعه ما را تهديد 
مي كند. مي شود در حوزه ها و ساحت هاي مختلف بحران هاي 
مهمي را برشــمرد؛ بحــران مديريت، بحــران ناكارآمدي 
ســازماني، بحران منابع )ازجمله منابــع آب و منابع خاك، 
مسائل حاد زيســت محيطي و...(، بحران در نظام دولت، در 
ســاحت هاي مختلف جامعه، بحران اقتصاد و مديريت مالي 
و برنامه ريزي، بحران در آموزش و تربيــت، بحران در نظام 
خانواده، عشــق و حتي بحران عظيم تر در ســاختار رواني 
فرد، بحران اعتماد درون جامعه و بيــن حاكميت و جامعه. 
من معتقدم اَبَر بحــران امروز ما و حتي جهــان قبل از همه 
بحران هاي گفته شده، بحران فلسفه است. مي توان به صراحت 
گفت و خود آشكارا هويداست كه در تمامي سطوح از فرد به 
عنوان يك ســاحت ُخرد تا نهادها و ســازمان هاي ميان برد 
اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي درون و بيرون دولت و جامعه 
تا نهادها و ساختارهاي كالن بين المللي همگي در مواجهه با 
نيازها و ضرورت هاي بشر امروز در يك بن بست قرار گرفته اند. 
مي شود به زبان فلســفه آلن بديو اينگونه طرح كرد كه ما در 
وضعيت هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
دچار بن بست شده ايم ودر يك وضعيت بزرگ زيستي دچار 
مخمصه ايم. آنقدر ابعاد و سطوح اين بحران همه جانبه و عميق 
است كه تنها رخدادي مي تواند پرده از حقيقتي بردارد كه در 
زمانه  اكنون ما انســان ايراني وحتي نوع بشر به آن نيازمند 
است. به شواهد و نشانگان رجوع كنيد! حجم عظيم مطالعه 
و انتشار كتاب هاي انگيزشي و موفقيت در بازار نشر و هزاران 
تكنيك ديگر در اين رابطه در ايران، حكايت از يك آشفتگي 
روان انسان ايراني و پريشان حالي وضعيت وي دارد. البته اين 
موضوع در رابطه با جهان نيز صادق اســت. ما تكليفمان در 
ازدواج و شغل و رشته تحصيلي و كسب مهارت و حرفه مورد 
نياز و اولويت بندي نيازها و ضرورت ها با خودمان معلوم نيست 
و دائما در حال گريز از اين تشتت و بازيابي عواطف و حال و 
روز پراكنده خويش هستيم. سازمان هاي اقتصادي و نهادهاي 
اداري و نظام بوروكراســي نيز وضعيت آشــفته اي دارند؛ به 
هماهنگي بين اهداف آنها با يكديگر و با دولت و با خودشان و 
نيروي انساي درون آنها نگاهي بيندازيد. چقدر عرصه اهداف 
نيروي انســاني درون سازمان ها از اهداف ســازماني به دور 
است. بحران ناكارآمدي ســازماني و مديريت و عدم كارايي 
اقتصادي و سازماني آنها ناشي از بي هدفي استراتژيك است. 
به نظام آموزشي كشــور نگاه كنيد و به هزاران دانش آموز و 
دانشــجويي كه بين مهارت ها، خواسته ها، مشاغل و نيازها و 
عاليق آنها رابطه اي وجود ندارد. بحران منابع و محيط زيست 
نيز تابعي از وضعيت ناكارآمدي نظام دولت و ساحت سياسي 
ارتباط دولت و جامعه است. اگر خوب دقت كنيم منشأ همه 
بيمارهاي فوق از سطح فرد تا ســطح جامعه و دولت ريشه 
در عدم تفكر هليستيك و فلســفي دارد. جايي كه بي هدفي/ 
هدفمندي يا بي معنايي/ معنــاداري اعمال و اهداف فردي و 
سازماني ما را تشكيل مي دهد. رفع و رجوع هاي ميان مايه و 
اصالحات كارشناسي درون ساختارهايي معيوب كه عموما 
خود در شكل كلي تري بي معنا هســتند، مشكل اساسي را 
حل نمي كند. به اين دليل است كه من معتقدم ضمن صحه 
بر موارد فوق و پيش از همه آنها، ما دچار اَبَر بحران فلسفه ايم. 
بحران بي معنايي زندگي فردي و ســازماني، عجزي كه در 
ســاختار بوروكراتيك ما از هر تحول و كارآمدي و بهره وري 
بي بهره اســت؛ چرا كه قدرت طرح پرســش را در ساحتي 

كالن تر و مبتني بر هدف و معنا از دست داده است.

بحران كرونا اما يك رخداد بزرگ و فاجعه بار بشري است و من 
در اينجا از دستگاه نظري آلن بديو فيلسوف فرانسوي استفاده 
مي كنم تا بتوانم از موضع اسالوي ژيژك دفاع كنم. اگر به زبان 
بديو، شرايط پيش گفته شده را يك وضعيت )Situation( و 
يك حالت وضعيت )State of situation( بدانيم مي شود 
گفت كه وضعيت هاي سياست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و... 
و موارد بي شــمار عناصر ذيل اين وضعيت ها دچار بن بست 
هســتند. وضعيت حالتي از وضع و نظم يك ســاختار است 
كه اسير دوكســا )Doxa( و عقايد و هنجارها و بينش ها و 
دانش هايي است كه راه را بر حقيقت ) Truth( بسته اند؛ چرا 
كه حقيقت اساسا امري است كه در تضاد با معناهاي موقعيت/ 
وضعيِت موجود است. اما دستيابي به حقيقت نيازمند رخداد 
)Event( اســت. رخداد تغييري واقعي اســت كه مي تواند 
تصادفي و يا مبتني بر بخت و اقبال باشــد، اتفاقي كه در خأل 
وضعيت روي مي دهد. رخداد در دانش موجود وضعيت و نظام 
عقايد موقعيت، گسســت ايجاد مي كند. وضعيت/ موقعيت، 
حاصل دانش و هنجارها و عقايد درون خود اســت اما رخداد 
حاصل خأل امر ناشناخته آن وضعيت اســت. از اين ديدگاه 
ژيژك بحران كروناويروس را يك رخــداد مي بيند تا از خأل 
موقعيت ها و وضعيت هاي صلب حاكم بر بشــر امروز كه به 
طرز متراكمي جامعه ايراني را نيز در برگرفته است، سر بر زند 
و منجر به نظام حقيقي جامعه اي مطلوب تر شــود. حقيقت 
فرداي يك وضعيت، در واقع آشــكارگي كثرت پنهاني است 
كه زير كثرت پيداي وضعيت امروز، گرفتار مانده است. به زبان 
فلسفي حقيقت پوشــيده ترين و پنهان ترين بخش وضعيت 
است. اما آغاز رخداد با توليد حقيقت هم آواز است. كار فلسفه 
در اين دستگاه نظري توليد حقيقت نيست بلكه فلسفه فضاي 
هم فراخواني و هم امكاني شرايط فلسفه كه همانا سياست، علم، 
عشق و هنر است را فراهم مي آورد تا پيكربندي حقايق از طريق 
رويه هاي چهارگانه حقيقت فوق االشاره، شكل بگيرند. بنابراين 
ژيژك مي خواهد از اين فاجعه بشري كه زيانباري اش را مرتبا 
در تمامي ســطور كتاب بيان مي كند به عنوان رخدادي ياد 
كند كه مي تواند آرمان هاي حقيقي بشر امروز را بر ويرانه هاي 
وضعيت هاي بن بست بشري در تمامي ابعاد بنا كند و به همين 
دليل كمونيسم نويني كه جانمايه اش جامعه و مردم است را بر 
فراز دولت- ملت ها مي نشاند تا بلكه حقيقت رهايي بخش براي 

جامعه انساني رقم بخورد. اين كمونيسم اما هيچ ربط و شباهتي 
به تجربه هاي كمونيسم تاريخي و نظام هاي اقتدارگرايي چون 
روسيه و چين كمونيست كه خود شعبه هاي فعال نظام سرمايه 
بوده و هستند ندارد بلكه روح مقصود ژيژك يك روح جامعه 
محور و مبتني بر اقدام اجتماعي يكپارچه بشــر امروز براي 

رهايي از نظام  سلطه است.
كتاب ژيژك به نوعي نماد صلح فلسفه با زندگي است. تاكنون 
كتاب هاي اين حوزه را عده اي خاص مطالعه مي كردند اكنون 
اين كتاب با زبان فلسفي و براي فهم همگان نوشته شده است 
و همگان مخاطبان اصلي اين كتاب هستند. اين كتاب يك 
ديالوگ فلسفي يك فيلسوف مســئول اجتماعي با همگان 
است. جرأتي براي حضور فلسفي مردم عادي است، مردمي كه 
تجربه زيسته كرونا ويروس را به عنوان موضوع تفلسف خويش 
در اختيار دارند. در اين كتاب فلسفه به خانه عموم مردم و در 
بطن زندگي روزمره آنان مي آيد و عموم مردم با تجربه زيسته 
مواجهه با اين رخداد خاص، فلســفي انديشيدن و ضرورت 
بازنگري در مسائل زندگي انسان را تجربه و تمرين مي كنند. 
پرسش هايي فلسفي كه تاكنون مجال انديشيدن براي انسان 
نوعي را در عصر حاضر فراهم نياورده است. امروزه به راحتي 
مي توانيم به اين پرسش هاي اساســي پاسخ دهيم و در اين 
پرســش ها تأمل كنيم كه معناي زندگي ما چيست؟ نسبت 
ما با محيط زيست مان چگونه اســت؟ نسبت ما با انسان هاي 
پيرامونمان چگونه است؟ نســبتمان با حرص، با مهرباني، با 
عشق چه مي شود؟ با هنجارها و مذهب و باورهايمان چگونه 
بايد رفتار كنيــم؟ چه هنجارهايي ما را فراگرفته اســت و از 
چه امكانات دروني و انساني و فرهنگي و محيطي در نسبت 
با اين بحران برخورداريم؟ عشق و پيوند اجتماعي چگونه با 
ايزوالسيون معني مي يابد؟ طرق ارتباط انسان ها كه ماهيت 
انسان در جامعه است چگونه محقق مي شود؟ در آينده به كجا 
مي رويم؟ آيا چونان برگي در توفاني بنيان كن رو به هر ســو 
هستيم يا مي توانيم با نگرشي نو، تاريخي نو و دنيايي ديگر را 
رقم بزنيم؟ اين اقدام چگونه آغاز خواهد شد. اين پرسش ها 
از نوع پرسش هاي فلسفي است. اين بار فلسفه درون ما حلول 
كرده است تا بتواند خود را از غربت ساليان با انسان، جدا سازد. 
اساسا بحران كرونا بدون هيچ تالشي براي آموزش انسان در 
جهت طرح هدفمندي از زيســت و زندگي اش در مواجهه با 
فلسفه قرار گرفته است. انسان در اينگونه بحران ها و در اين 
تضاد ها و تعارض ها به  خودآگاهي مجددي دست مي يابد و اين 
خودآگاهي يك خودآگاهي فلسفي و هستي شناختي است. 
كاري بزرگ كه ژيژك در مأموريت اجتماعي و فلسفي اش با 

تحرير اين كتاب به انجام رسانده است.
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  شستا سهام خود را به بيمه شدگان واگذار كند
شايسته است شركت شستا كه ســهام هاي خود و زيرمجموعه اش 
را به صورت عرضــه اوليه واگذار مي كند، اولويت را به بيمه شــدگان 
تامين اجتماعي بدهد و سهامش را با ارائه تسهيالت به بازنشستگان 
واگذار كند. مي گويند عرضه اوليه يك سهم در بورس در مدت كوتاهي 
به سود مي رسد و اين موضوع مي تواند خيلي مطلوب بازنشستگان و 

بيمه شدگان به خصوص در شرايط سخت كنوني باشد. 
محمدحسين عسگري از تهران

  تلفن گوياي هواشناسي تا كي خراب خواهد بود
سيستم هواگوي تلفني كه 134است، مدت هاست دچار قطعي شده 
و دائما خراب است. اين سامانه براي كوهنوردان، فعاالن محيط زيست 
و گردشگران بسيار مهم اســت، اما به رغم پيگيري هاي مكرري كه 
داشته ايم تاكنون نسبت به رفع اشــكاالت اين سامانه اقدامي نشده 
اســت. جداي اينها ســامانه هاي پيامكي 20134و 2010134نيز 
غيرفعال و داراي محدوديت در ارسال تعداد ايستگاه روزانه هستند. از 

سازمان هواشناسي كشوري تقاضاي رسيدگي داريم.
اديب از شاهرود

   نوسانات قيمت قابل كنترل است
نوسانات قيمت دست مسئوالن اســت و خود آنها هم مي توانند اين 
شــرايط به هم ريخته دالر و ســكه را مديريت كنند. هرقدر هم كه 
اشخاص مؤثر باشــند، باز اهرم اصلي، دولت است. پس، از مسئوالن 
تقاضا داريم اين شرايط را مديريت كنند و اجازه ندهند وضع اقتصادي 

از اين هم بدتر شود.
تشكري از بستان آباد تبريز

  سختي كار شاغالن نانوايي اصالح شود
سختي كار تامين اجتماعي تنها به شاطر نانوا و نان درآر تعلق مي گيرد 
كه به هيچ عنوان عادالنه نيست؛ زيرا افراد شاغل در نانوايي به صورت 
گردشي جاي خود را عوض مي كنند و همه در يك فضاي بسيار گرم و 
پرمشغله مشغول به كارند. پس چرا بايد بين 2 همكار به فاصله يك متر 

تفاوت در نوع مزاياي كار وجود داشته باشد؟
شاطري از اراك

  همه كاسه و كوزه ها را بر سر كرونا نشكنيد
بدون شك شــيوع كرونا تأثيرات منفي و مخربي بر اقتصاد همه 
كشورها ازجمله ايران گذاشته اســت، اما مسئوالن اوضاع قبل از 
كرونا را هم لحاظ كنند كه وضعيت معيشــتي و اقتصادي مردم 
سخت بود و آمدن اين ويروس و شيوع آن شدت مشقت اقتصادي 
را بيشتر كرد. پس انصاف نيست تا از هر مشكلي سخن مي گوييم 
بگويند كرونا شرايط را سخت كرده است و همه كاسه و كوزه ها را 

سر اين ويروس بشكنند.
ربيعي از تهران

  چه كسي مسئول آلودگي رودخانه قره سو در كرمانشاه است
آلودگي رودخانه قره سو در كرمانشاه به شرايط بحران رسيده است، اما 
هيچ اقدامي براي جلوگيري از ادامه اين وضعيت نمي شود؛ درحالي كه 
آلودگي آب اين رودخانه با چشم غيرمسلح هم ديده مي شود و بوي 
تعفن در برخي مناطق آن بسيار زننده است. آيا اينكه مسئوالن فقط 
مكاتبه و رايزني كنند و مسئوالن باالدستي هم از كمبود بودجه سخن 

بگويند، درمان اين وضعيت بحراني است؟
وحيدي از كرمانشاه 

  يك بام و دوهواي خريداران شاتوت
سال گذشته شاتوت توليدي ما در سولقان را كيلويي 25هزار تومان 
خريداري مي كردند، اما در سال جاري مجبوريم كيلويي 15 تا 18 هزار 
تومان آن را  بگيريم و شركت ها علت را شــيوع ويروس كرونا عنوان 
مي كنند؛ اين در حالي است  كه بستني، مربا و ساير محصوالت توليدي 

اين شركت ها كاهش قيمت نداشته است.
آب نيكي از سولقان تهران

  قطعي مكرر آب در تبريز
قطعي هاي مكرر و بدون برنامه آب در تبريز مشكالت متعددي ايجاد 
كرده است كه ضرورت رعايت موارد كرونايي اين مشكالت را تشديد 
مي كند. چطور دست هايمان را بشــوييم درحالي كه مدام قطعي آب 

داريم و چقدر و با كدام هزينه آب معدني بخريم؟
ميالد از تبريز

  دور برگردان توتك در جاده خاوران بازگشايي شود
مدت هاست دوربرگردان توتك در جاده منتهي به خاوران كه واقع در 
بزرگراه امام رضاست، بسته اســت و كساني كه قصد ورود به شهرك 
صنعتي خاوران را دارند بايد حدود 20كيلومتر مســير اضافه را طي 
كنند تا بتوانند وارد شهرك شوند؛ درحالي كه بازگشايي دوربرگردان 

توتك باعث رفع مشكل مي شود.
شاغالن در شهرك صنعتي خاوران تهران

مردم، شوراياری ها و منازعات ديوانی
هرچند شوراي عالي استان ها و مجلس  بايستي  ادامه از 

تاكنون در اين ســال ها اين مشــكل و تعارض صفحه اول
تفسيري در قانون را حل مي كردند، اما امروز هم يقين دارم كه موضوع 
در نهايت حل خواهد شد و شــوراياري ها همچنان به كار خود ادامه 
خواهند داد  و شايسته تر آن است كه اين اتفاق در همين دوره شورا و 
در همين مجلس رخ دهد؛ چرا كه مديريت آينده شهر هم بدون وجود 

اين سازوكار مشاركت شهروندان، راه به جايي نخواهد برد.
در واقع جلب مشاركت بدون واگذاري و تفويض قدرت و اختيارات 
مديريت شهري به شهروندان امري شــكلي و ظاهري خواهد بود و 

نمي توان آن را مشاركت واقعي شهروندان به حساب آورد.
كالنشهري به بزرگي تهران را با 21نفر عضو شورا نمي شود اداره كرد 
و اسمش را مشاركت شهروندان گذاشــت. اداره شهر امري انتزاعي 
و خيال پردازانه نيست. 2دهه تجربه شوراي شــهر تهران  و تمرين 
مشاركت شهروندان از مسير شوراياري ها در 354محله، نشان داده 
كه مشاركت شهروندان در اداره شهر، سرمايه گرانقدري است كه بايد 

آن را حفظ كنيم و مشكالت احتمالي آن را برطرف  سازيم.

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

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

با مردم

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

زن جوان كه با همدســتي 
2مرد نقشه قتل شوهرش را داخلي

در مشهد عملي كرده بود، هر 
چند مدعي بود كه از نقشه جنايت بي خبر 
بوده اما ديروز و در جريان بازسازي صحنه 
قتل اعتراف كرد كه براي رسيدن به هدفش 
3نقشه مختلف كشــيده بود كه 2تاي آنها 

ناكام مانده بود.
به گزارش همشهري، روز گذشته خانه اي 
وياليي در خيابان شــاهنامه18 مشــهد، 
جايي بود كه مأموران پليس زن جواني را به 
همراه 2مرد به آنجا منتقل كرده بودند تا در 
برابر قاضي علي اكبر احمدي نژاد، كشيك 
جنايي مشهد، صحنه يك جنايت هولناك را 
بازسازي كنند. جنايتي كه چند روز قبل تر، 
يعني بامداد 16تيرمــاه در داخل اين خانه 
رخ داد و در جريــان آن مردي 36ســاله با 
ضربات آجر و چاقويي كــه 2مرد جوان بر 
بدنش وارد كردند جانش را از دست داد. اما 
راز اين جنايت خيلي زود فاش و معلوم شد 
كه همسر مقتول، طراح اصلي نقشه اين قتل 

بوده است.
طبق نقشه اي كه زن جوان كشيده بود، آن 
شب وي در خانه وياليي شان را باز گذاشته 
بود و پــس از آنكه شــوهرش و دختربچه 
3ساله شان به خواب رفتند، 2مرد جوان وارد 
خانه شدند و پدر خانواده را به قتل رساندند 
و در تاريكي شب گريختند. پس از فرار آنها، 
زن جوان شروع كرد به فرياد زدن و كمك 
خواستن از همســايه ها. او وانمود مي كرد 
كه وقتي در خواب بوده، مردان ناشــناس 
وارد خانه شان شده و شــوهرش را به قتل 
رسانده اند و او زماني متوجه ماجرا شده كه 

قاتالن در حال فرار از خانه بوده اند.
به رغم ادعــاي ايــن زن، تحقيقات پليس 
خيلي زود راز جنايت را فاش و مشــخص 
كرد كه همسر مقتول در جنايت نقش داشته 
است. بررسي ها نشان مي داد كه او از مدتي 
قبل  با جواني حدودا 30ساله در شبكه هاي 

اجتماعــي در ارتباط بوده اســت. هرچه 
تحقيقات ادامه مي يافت، سرنخ هاي بيشتري 
عليه اين زن به دست مي آمد و در اين شرايط 
قاضي جنايي دستور بازداشت او را صادر كرد. 
زن جوان در بازجويي ها گفت: من و شوهرم 
اختالف داشــتيم و از زندگي با او خســته 
شده بودم اما نمي توانســتم طالق بگيرم. 
مدتي قبل در اينســتاگرام با مرد جواني به 
نام نادر آشنا شدم و برايش درددل كردم. او با 
شنيدن حرف هايم گفت كه باالخره يك روز 
شوهرم را به قتل مي رساند. پس از آن ديگر 
در جريان كارهايش نبودم و خبر نداشتم كه 
واقعا چنين نقشه اي كشيده و بي آنكه من در 
جريان باشم، با يكي از دوستانش شبانه وارد 
خانه ما شد و شوهرم را كه در خواب بود، به 

قتل رساند.

پشت پرده جنايت 
زن جــوان در حالــي مدعي بود از نقشــه 
جنايت خبر نداشته كه وقتي مأموران، نادر 
و همدستش را دستگير كردند، آنها ادعاي 
متفاوتي را به زبان آوردنــد. نادر زماني كه 
مقابل قاضي احمدي نژاد قرار گرفت، گفت: 
نقشه اين قتل را همسر مقتول كشيده بود. 
من متاهلم و 3فرزنــد دارم. مدتي قبل در 
اينستاگرام در حال جست وجو در پيج هاي 
مختلف بودم كه به پيج زني جوان برخوردم. 
نمي دانم چرا اما برايش پيام فرســتادم و او 
هم جوابم را داد. ارتباط ما از طريق همين 
پيام ها ادامه داشت و او نخستين كسي بود 
كه من از طريق شبكه هاي اجتماعي با وي 

دوست شده بودم. 
او از زندگي اش گفت و اينكه با شــوهرش 
كه پســرعمويش اســت اختالف دارد اما 
نمي توانــد از او طــالق بگيــرد. او از من 
خواست كه شــوهرش را به قتل برسانم و 
من هم قبول كردم و شــب حادثه همراه 
يكي از آشنايانم به آنجا رفتيم و شوهر او را 

به قتل رسانديم.

اعترافات جديد 
درحالي كه همدســت نادر هم اظهارات او 
را تأييد مي كرد، صبح ديروز هر 3متهم به 
محل جنايت منتقل شــدند تا صحنه قتل 
را بازسازي كنند. زن جوان كه چاره اي جز 
بيان حقيقت نداشت اعتراف كرد كه طراح 
نقشه قتل بوده و حتي 2بار نقشه آنها براي 
قتل شــوهرش ناكام مانده بود. او گفت: در 
طايفه ما طــالق گرفتن را بــد مي دانند و 
براي همين نمي توانســتم از شوهرم جدا 
شوم. براي همين پس از آشنايي با نادر در 
شبكه هاي اجتماعي، از او براي قتل شوهرم 

كمك گرفتم.
وي ادامه داد: ما پيش از جنايت 2بار ديگر 
هم قصد كشتن شوهرم را داشتيم. دفعه اول 
قرار بود وقتي من و شوهرم سوار بر ماشين در 
راه برگشتن به خانه هستيم، نقشه را عملي 
كنيم. من بايد در بين راه وانمود مي كردم كه 
حالم بد است تا شوهرم كنار خيابان توقف 
كند و بعد نادر و همدســتش برسند و او را 
به قتل برسانند. آن شــب در بين راه خودم 
را به مريضــي زدم و شــوهرم كنار خيابان 
توقف كرد. اما زمان زيادي طول كشــيد و 
نادر و همدستش نيامدند و در نهايت شوهرم 
دوباره حركت كرد. بعدا فهميدم كه آنها با ما 
فاصله زيادي داشتند و وقتي به محل قرار 

رسيدند كه ما رفته بوديم.

زن جوان گفت: دومين بار، يك شــب قبل 
از جنايت بود. در خانه را باز گذاشــته بودم 
كه وقتي شوهرم خوابيد آنها بيايند و كار را 
يكسره كنند. اما شوهرم اصال نخوابيد و اين 
نقشه هم ناكام ماند اما در نهايت در سومين 

نقشه، توانستيم او را به قتل برسانيم.
پس از اين زن، نادر كه ضربات چاقو را بر بدن 
مقتول وارد كرده بود، درحالي كه پشيمان 
بود نحوه قتل را شــرح داد. او مدعي بود كه 
زن جوان نخستين و آخرين كسي بوده كه 
مخفيانه با او دوســت شده بود. حتي وقتي 
قاضي جنايي از او پرسيد:» فكر نكردي زني 
كه به اين راحتي به شوهرش خيانت مي كند، 
به تو هم خيانت خواهد كرد؟« جواب داد: 
اتفاقا اين سؤال به ذهنم رسيد اما زماني به 
اين مسئله فكر كردم كه كار از كار گذشته 

بود و قتل را انجام داده بودم.
متهمــان پس از بازســازي صحنه جنايت 
به دســتور قاضي احمدي نژاد راهي زندان 
شــدند و تحقيقات تكميلي در اين پرونده 

ادامه دارد.

2 بار ناكامي در اجراي نقشه جنايت
زن جوان در بازسازي صحنه قتل شوهرش فاش كرد

بــا دســتگيري 2كارمند يــك كلينيك 
درمان ناباروري كه نوزاد پسري را به مبلغ 
30ميليون تومان به يك زوج فروخته بودند، 
دادگاه اين دو كارمند و همچنين زوج جوان 
را محكوم به ارائه خدمات در مناطق محروم 

كشور كرد.
به گزارش همشهري، خرداد سال گذشته به 
مأموران پليس شهريار خبر رسيد كه زوجي 
كه بچه دار نمي شدند به تازگي نوزاد پسري 
را به خانه آورده و حتي برايش شناســنامه  
هم گرفته اند. مأموران به ســراغ اين زوج 
رفتند و آنها گفتند كه نوزاد پسر را از پرسنل 
يك كلينيك درمان نابــاروري در تهران و 
با قيمت 30ميليون تومان خريده اند.آنها 
مدعي شدند آرزويشــان اين بود كه پدر و 
مادر شوند و فكر نمي كردند كه بزرگ كردن 
نوزادي كه پدر و مادرش او را نخواسته اند، 

جرم محسوب مي شود.
زن جوان در تحقيقات گفت: من و همسرم 
سال92 ازدواج كرديم اما مدتي بعد متوجه 
شديم كه نمي توانيم بچه دار شويم. در اين 
سال ها هزينه گزافي براي درمان پرداخت 
كرديم اما نتيجــه نگرفتيم. حتي تصميم 
گرفتيم از بهزيستي سرپرستي نوزادي را 
به عهده بگيريم امــا در همان مراحل اوليه 
متوجه شديم كه چنانچه بهزيستي، بچه اي 
در اختيارمان قرار بدهد، نامش در شناسنامه 
ما ثبت نمي شــود و در بخش توضيحات 
شناســنامه قيد مي شــود كه ما بچه را از 
شيرخوارگاه به فرزندي گرفته ايم. همين 
موضوع باعث شد كه دچار ترديد شويم و از 

رفتن به بهزيستي صرف نظر كرديم.
وي ادامه داد: كامال نااميد شــده بوديم تا 
اينكه سال گذشته، وقتي به يك كلينيك 
درمان نابــاروري رفته بوديم بــا دو نفر از 
كاركنان آنجا آشنا شــديم. آنها پيشنهاد 

خريد نوزاد را به من و همسرم دادند و گفتند 
كه زني را مي شناســند كه باردار است اما 
بچه اش را نمي خواهد و قصد سقط جنين 
دارد. آنهــا مي گفتند كه شــوهر اين زن 
فرار كرده رفته و حتي نمي دانند پدر بچه 
كجاســت و از اين زن خواسته اند از سقط 
جنين منصرف شود و وقتي بچه اش به دنيا 
آمد او را بفروشــد. بعد از مدتي هم متوجه 
شــديم كه زن باردار بچه را به دنيا آورده و 
در اختيار اين 2زن قرار داده است و به اين 
ترتيب نوزاد را به مبلــغ 30ميليون تومان 
خريديم. آنها حتي گواهي تولد از بيمارستان 
هم به ما دادند كه توانستيم با نام خودمان 
از ثبت احوال براي نوزاد شناسنامه بگيريم 

و واقعا نمي دانستيم كه كار ما جرم است.
زن جــوان گفت: بــا خودمــان گفتيم به 
آرزويمان رســيده ايم و بچــه اي را نجات 
داده ايم كه مادرش قصد داشت او را سقط 
كند تا اينكه مأموران ســراغ مــا آمدند و 

همه  چيز فاش شد.

با اعترافات اين زوج، بازپرس پرونده دستور 
بازداشــت 2كارمند كلينيــك را صادر و 
كارآگاهان موفق شــدند آنها را دســتگير 
كنند. آنها مدعي شدند كه وقتي زن و شوهر 
جوان را در كلينيك ديدند و متوجه شدند 
كه آرزويشان داشتن بچه است، دلشان به 
حال آنها سوخت. يكي از آنها گفت: در آن 
زمان به صورت كامال تصادفي با زن بارداري 
آشنا شديم. او اصال وضعيت مناسبي نداشت 
و مي خواســت بچه را ســقط كند. اما با او 
صحبت كرديم و اجــازه نداديم اين كار را 
انجام بدهد. به او گفتم بچه را به دنيا بياور 
و بعد ما كودك را از تو مي خريم. زن باردار 
هم قبول كرد. بعد از تولــد هم نوزاد را از او 
درحالي تحويل گرفتيم كه او از بچه متنفر 
بود و مي خواســت نوزادش را از بين ببرد. 
وي ادامــه داد: بعد از آن نــوزاد را تحويل 
خانواده اي داديم كه آرزويشــان داشــتن 
بچه بود و فكر مي كرديم كار بزرگي انجام 

داده ايم تا اينكه گير افتاديم.

حكم دادگاه 
در ادامه براي 4متهــم پرونده )2زني كه از 
كاركنان كلينيك بودند و زوجی كه نوزاد 
را خريده بودند( قرار قانوني صادر و آنها در 
دادگاه محاكمه شدند اما قضات دادگاه پس 
از رســيدگي به پرونده با توجه به شرايط 
متهمان، براي آنها حكم جايگزين حبس 
درنظر گرفتند. براســاس حكم صادر شده 
2 زني كه از كاركنان كلينيك بودند باتوجه 
به تخصص شــان بايد به مدت يك سال به 
منطقــه اي در يكي از شــهرهاي محروم 
بروند و به مردم و اهالي خدمات پزشــكي 
و درماني ارائه دهند. زوج جوان نيز محكوم 
شدند به مدت يك سال به مناطق محروم 
رفته و براي دانش آمــوزان و اهالي منطقه 
و افراد بي بضاعت تدريس كنند. اين حكم 
با اعتراض متهمان روبه رو نشد و به همين 
دليل چند روز قبل بــراي انجام مقدمات 
اجراي آن به شعبه اجراي احكام دادسراي 
جنايي تهران فرســتاده شــد. اما تكليف 
نوزادي كه معامله شده بود چه شد؟ نوزاد 
پسر كه حاال 14ماهه اســت از زوج جوان 
گرفته شده و به بهزيستي فرستاده شد اما 
زن و شوهر اصرار داشتند كه نوزاد را تحويل 
بگيرند و او را بزرگ كنند. سرانجام بهزيستي 
تحقيقات الزم را درخصوص اين زوج انجام 
داده و عنوان كرد كه آنها صالحيت نگهداري 
كودك را دارند. هردو شاغل هستند و وضع 
مالي خوبي دارند و از سوي ديگر مشخص 
شــد در مدتي كه بچه در اختيار آنها بوده 
به خوبي از او مراقبــت كرده اند. باتوجه به 
اينكه پدر و مادر اصلي نوزاد نيز پيدا نشدند 
با تأييد سازمان بهزيستي نوزاد پسر به زوج 
نابارور تحويل داده شــد و قرار اســت آنها 
به زودي همراه با پسرشــان راهي مناطق 

محروم شوند.

مرد جوان با نصب چراغ گــردان روي يك 
خــودروي دنا، خودش را مأمــور جامي زد 
و از پســران نوجوان اخاذي و سوءاستفاده 

مي كرد.
به گــزارش همشــهري، چنــد روز پيش 
كارآگاهان پايگاه ششم پليس آگاهي تهران 
با دريافت  گزارش ها و شكايت هايي مشابه 
در جريان فعاليت يك مأمــور قالبي قرار 
گرفتند. اين مرد 30ســاله كه خســرو نام 
داشت، با نصب چراغ گردان و ال اي دي روي 
يك خودروي دنا با شيشــه هاي دودي، در 
خيابان ها مي چرخيد و با شناسايي پسران 
نوجوان، آنها را سوار ماشين مي كرد. او كه 
اسلحه و دســتبند نيز همراه خود داشت با 
اين ادعا كه طعمه هايش در پارك مشروبات 
الكلي يا موادمخدر مصــرف كرده اند و بايد 
بازداشــت شــوند، آنها را مي ترســاند و با 
تهديد دســت به اخاذي از طعمه هايش يا 
سوءاستفاده از آنها مي زد و سپس رهايشان 

مي كرد.
يكي از شــاكيان او كه نوجواني 15ســاله 
اســت با طرح شــكايت از اين مرد مدعي 
شــد كه نوجوان هاي زيادي را مي شناسد 
كه قرباني اين مرد شــده اند اما آنها از ترس 
حاضر نيستند شكايت كنند. با اين اطالعات 
دســتور بازداشــت مرد جوان صادر شد و 
مأموران كه متوجه شده بودند اين مرد در 
ساعات پاياني شــب در پارك هاي منطقه 
كيانشهر پرسه مي زند به كمين او نشستند 
و دقايقي پس از نيمه شب 18تيرماه موفق 
شدند وي را شناســايي و سوار بر خودروي 

دنای خاكستري دستگير كنند.
ســرهنگ علي كنجوريــان، رئيس پايگاه 
ششم پليس آگاهي تهران با بيان اين خبر 
گفت: در بازرســي خــودروي متهم يك 
دستگاه آژير پليسي، دســتبند، 3قوطي 

گاز اشــك آور، يك دستگاه شــوكر، يك 
دستگاه ا ل اي دي پليسي نصب شده روي 
خودرو و 6برگ حكم ماموريت ارگان هاي 
نظامــي و انتظامــي و انــواع كارت هاي 
شناســايي به همراه 5برگ چك به مبلغ 
57ميليون تومان كشف شد كه نشان مي داد 
متهم از افراد زيادي با اين شــگرد اخاذي 

كرده است.
وي ادامه داد: متهم با دستور بازپرس شعبه 
دوم دادســراي ناحيه34 تهران براي انجام 
تحقيقات تكميلي و شناسايي ساير شاكيان 
در اختيار كارآگاهان پايگاه ششم قرار دارد 
و شهرونداني كه به اين شيوه از آنها اخاذي 
و ســرقت شــده مي توانند به منظور طرح 
شكايت و شناســايي متهم به پايگاه ششم 

مراجعه كنند.

 دستگيري عامالن
تخريب خودروها در تهران 

3مرد كه در يك شــب اقدام به تخريب 6خودرو در خيابان سبالن 
جنوبي كرده بودند دستگير شدند. به گزارش همشهري، متهمان 
شامگاه 18تير، اقدام به شكستن شيشــه 6خودروي پارك شده 
در خيابان كرده و متواري شــده بودند. با گزارش ماجرا به پليس، 
تحقيقات آغاز شد و مأموران موفق شدند در پرس و جو از شاهدان، 
هويت هر 3 متهم را شناسايي كنند. به گفته رئيس پايگاه چهارم 
پليس امنيت عمومي پايتخت، 24ساعت بعد، 2نفر از متهمان در 
مخفيگاهشان درحوالي نظام آباد دستگير شدند و نفر سوم نيز كه به 
خيال خود از دست مأموران گريخته بود در مخفيگاهش در حوالي 
فشم دستگير شد. متهمان در بازجويي ها به تخريب عمدي خودروها 
اعتراف كردند و تحقيقات براي مشخص شدن انگيزه آنها ادامه دارد.

خطرخالفكارانتازهكار

جنايتي كه در مشــهد رخ داد و در 
جريان آن زني با همدســتي 2مرد 
شوهرش را به قتل رساند، از يك منظر 
شباهت زيادي به جنايت هايي دارد 
كه پيش از اين هم در صفحه حوادث 
درباره آنها نوشــته ايم. تصور كنيد، 

مرد جواني با اينكه سال هاست ازدواج كرده و همسر و 3فرزند دارد، تصميم 
مي گيرد براي نخستين بار يك دوستي مخفيانه و يك رابطه عاشقانه خارج 
از عرف خانواده را با زني ديگر تجربه كند. اما در همان نخســتين رابطه اش 
چنان غرق اين عشق ممنوعه مي شود كه حتي وقتي زن جوان از او مي خواهد 
مرتكب جنايت شود و شوهر او را به قتل برساند، قبول مي كند. مطالعه اين 
گزارش ممكن است سؤاالت زيادي را نسبت به عامل جنايت در ذهن مخاطب 
شكل دهد. آيا مرد جوان از مجازات قتل خبر نداشته و نمي دانسته باالخره 
روزي دستش رو مي شود و بايد تاوان سنگيني بدهد؟ آيا او تصور مي كرده 
عشقي كه به اين زن پيدا كرده، ناب و دست نيافتني است و اگر او را از دست 
بدهد، خسران زيادي متحمل مي شود؟ آيا وي فكر نمي كرد زني كه به همين 

راحتي به شوهر خود خيانت كرده، به او نيز وفادار نخواهد ماند؟ 
همه اين سؤال ها ممكن است درنهايت مخاطب را به اين نتيجه برساند كه حتما 
اين مرد عقل و هوش درست و حسابي نداشته، وگرنه چه كسي ممكن است 
به خاطر زني كه به شوهرش خيانت كرده و به خاطر يك رابطه دوستي كه مدت 

زيادي از آن نمي گذرد، دستش به خون آلوده شود؟
اما به نظر مــن به عنوان يك خبرنگار حوادث كه ســال ها شــاهد چنين 
پرونده هايي بوده، پاســخ اين ســؤاالت را بايد در مطالعه رفتار مجرماني 
جســت وجو كرد كه به قولي تازه كارند و براي نخستين بار دست به خالف 
مي زنند. مثل همان پسران نوجواني كه چند سال قبل وقتي تصميم گرفتند 
براي نخستين بار دست به زورگيري بزنند و با مقاومت نخستين طعمه شان 
روبه رو شدند، به جاي اينكه با چاقو او را تهديد كنند و بترسانند، تيغه آن را 
در سينه وي فرو كرده و او را به قتل رساندند. يا سارق تازه كاري كه وقتي براي 
سرقت وارد خانه اي شد و صاحبخانه را روبه روي خود ديد از ترس دستگيري 

او را به قتل رساند و موقع فرار توسط همسايه ها دستگير شد.
بسياري از مجرمان تازه كار وقتي در شرايط بحراني قرار مي گيرند، ممكن است 
عجيب ترين تصميم را بگيرند. تصميمي كه اگر در شرايط عادي به آن فكر 
كنند، حتما درنظرشان مسخره و احمقانه جلوه مي كند. به همين دليل است 
كه مي گويند از دزدي بايد ترسيد كه ناشي و تازه كار است؛ چرا كه مجرمان 
حرفه اي خوب مي دانند چطور رفتار كنند كه هنگام ارتكاب يك جرم، جرمي 

بزرگ تر را رقم نزنند.
شايد بتوان گفت كه متهم گزارش امروز ما وقتي درگير نخستين رابطه عاشقانه 
اما ممنوعه خود شد، قدرت تصميم گيري اش را از دست داد و زماني كه از زن 
جوان شنيد تنها راه ادامه اين رابطه قتل شوهر اوست، بدون هيچ مخالفتي 
تن به اين خواســته هولناك داد. حال آنكه به گفته خودش، پس از ارتكاب 
جنايت به اين نتيجه رسيده كه »زني كه به همين راحتي به شوهرش خيانت 
مي كند، به او نيز وفادار نخواهد ماند« و او مي توانسته به جاي اينكه خواسته 
زن جوان را عملي كند، به راحتي به اين رابطه پايان دهد. اما مرد جوان همه 
اين تصميمات به ظاهر ساده و كامال روشن را نگرفت، چون براي نخستين 
بار بود كه وارد چنين رابطه اي شده بود. او يك مجرم تازه كار بود و مجرمان 
تازه كار در شرايط بحراني، انگار كه نمي بينند، نمي شنوند و تعقل و تفكرشان 
از كار مي افتد. به همين دليل است كه ما خبرنگاران حوادث، هر روز از اتفاقاتي 
مي نويسيم كه ممكن است در آينده براي هر يك از ما نيز رخ بدهد. با اين اميد 
كه اگر خداي ناكرده روزي يكي از مخاطبان ما در شرايط مشابه قرار گرفت، 
به جاي اينكه تصميمي هولناك، غيرمنتظره و ديوانه وار بگيرد، در گوشه اي 
از ذهنش جرقه اي روشن شده و از بروز حادثه اي غيرمنتظره جلوگيري شود.

ت
داش

جواد عزيزيياد
دبير گروه حوادث

زن جوان به عنوان مشتري وارد آرايشگاه هاي 
زنانه در تهران مي شــد و دســت به ســرقت 

گوشي هاي موبايل مي زد.
به گزارش همشــهري، اين زن كه تا كنون به 
12آرايشگاه در نقاط مختلف تهران دستبرد 
زده اســت چند روز پيش توســط مأموران 
كالنتري150 تهرانسر دستگير شد. سرهنگ 
محمود مالمير، رئيس  كالنتري150 در تشريح 
اين پرونده گفت: با شكايت صاحبان تعدادي از 
آرايشگاه هاي زنانه در منطقه تهرانسر، متوجه 
شــديم كه خانمي با مراجعه به آرايشگاه هاي 
زنانــه و در زمان غفلت مشــتريان و صاحبان 

آرايشــگاه ها تلفن همراه آنان را سرقت كرده 
است.

وي با بيان اينكه در تحقيقات ميداني، تصوير 
واضحي از سارق به دســت آمد، افزود: تصوير 
سارق در اختيار آرايشگاه هاي زنانه قرار گرفت 
و آموزش هاي الزم به صاحبان آنها داده شد تا 
اينكه ساعت 19:30 چهارشنبه گذشته يكي 
از آنها بــا كالنتري تماس گرفــت و گفت كه 
ســارق تحت تعقيب به آرايشگاه آنها مراجعه 
كرده است. بنابراين تيمي از مأموران به سرعت 
به محل اعزام شــدند و زن جوان را كه پس از 
سرقت يك گوشــي موبايل قصد خارج شدن 

از آرايشگاه را داشت، در مقابل آرايشگاه زنانه دزد آرايشگاه هاي زنانه به دام افتاد
دستگير كردند.

رئيس كالنتــري150 تهرانســر ادامــه داد:  
با دســتگيري اين زن تعدادي از شــاكيان به 
كالنتري مراجعه و ســارق را شناسايي كردند 
و اين زن 40ساله كه مجرمي سابقه دار است و 
پيش از اين نيز به جرم سرقت از آرايشگاه هاي 
زنانه دستگير شده بود به سرقت از 12آرايشگاه 
اعتراف كرد و گفت كه گوشي هاي مسروقه را به 
پسر 28ساله اي فروخته است. در ادامه خريدار 
اموال مسروقه نيز دســتگير شد و اعتراف كرد 
كه گوشي ها را در مقابل پاســاژ عالءالدين به 
افرادي كه اطالعات كمي در زمينه تلفن همراه 
داشــتند و به خصوص اتباع خارجي با قيمت 

بااليي فروخته است.

مامور قالبي در كمين نوجوانانمجازات عجيب فروشندگان نوزاد
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همانقدر كه نمايش فيلم اين روزها 
يك ريسك بزرگ براي سازندگان گزارش

فيلم به حســاب مي آيــد، همين 
ريسك در تئاتر چند برابر است؛ گروه هاي نمايشي 
كه برخالف اكران فيلم، بايد هر شب روي صحنه 
بروند به اميد تماشــاگراني هستند كه قرار است 
براي تماشاي نمايش شان در سالن حاضر شوند؛ 
بازيگراني كه چندين ماه براي اجرا تمرين كرده اند، 
وقت گذاشته اند و هزينه كرده اند. با اينكه بسياري 
معتقدند با توجــه به تماشــاگران اندكي كه به 
تماشاي اجرا مي آيند، باز بودن يا نبودن سالن ها 
فرقي نمي كند، اما عباس صالحي، وزير فرهنگ در 
توييتي عنوان كرد كه معيشت را نمي توان تعطيل 
كرد اما بايــد عادت ها و ســنت ها را موقتا تغيير 

دهيم.
به نظر قرار نيست سالني تعطيل باشد و گروه هاي 
نمايشي تا اطالع ثانوي بايد با اين نوع اجرا كنار 
بيايند. هر چند ســالن دارها و گروه هاي نمايشي 
با رعايت تمام موارد بهداشــتي چــراغ برخي از 
سالن هاي نمايشي را روشــن نگه داشته اند، اما 
اين تالش ها گاهي بي نتيجه است و تماشاگران 
كمتري در ســالن ها حضور دارند تــا آنجا كه با 
نگاهي به آمار مي توان دريافت كه فروش بليت به 

يك چهارم دوره قبل از شيوع كرونا رسيده است.

اجراي22نمايش
با شروع فعاليت سالن هاي نمايشي، تماشاخانه ها 
در نخستين روزهاي تابستان، ميزبان 10نمايش 
شــدند كه اين تعداد در ميانه تير مــاه به اجراي 
22نمايش افزايش يافته است؛ نمايش هايي كه 
به لحاظ كميت از ســينما پيشــي  گرفته اند. در 
روزگاري كه تنها 3فيلم روي پرده سينماســت، 
اجراي 22نمايش با تمام سختي هايش قابل تامل 

و توجه است.
تماشاخانه ها قبل از شــيوع كرونا ميزبان بيش 
از 100نمايش بودند و حاال 22نمايش در حالي 
اجراي خود را ادامه مي دهند كه نمي توانند حتي 
فروش حداقلي خود را پيش بيني كنند و به اميد 
همين حداقل ترين ها و حمايت هايي كه قرار است 
صورت بگيرد، چراغ سالن هاي نمايشي را روشن 
نگه داشــته اند؛ وضعيتي كه فعال وجــود دارد و 

به نظر بايد با اين شرايط كنار آمد.

كاهشفروشبليتبهيكچهارمگذشته
به گفته محمد عمروآبادي كه مديريت ســايت 
تيوال را برعهــده دارد، با وجود تعــداد اجراها، 
فروش تئاتر هم مانند ســينما كاهش يافته و به 
يك چهارم گذشــته خود رسيده اســت. در اين 
ميان نمايش هايي نيز ديده مي شــود كه با توجه 
به استفاده از ظرفيت 50درصدي سالن و قيمت 

بليت هاي نمايش، فروش خوبي داشتند.

همچنانكيفيتمهماست
البته عمرو آبادي كيفيت نمايش را مانند گذشته 
مهم ترين معيار اســتقبال تماشــاگران و خريد 
بليت از ســوي مردم عنوان كرده و به همشهري 
مي گويد: »در گذشــته مخاطبان تئاتر از ميان 
نمايش هايي كــه روي صحنه بود در  ماه ســعي 
مي كردند 3تا 4نمايش را ببينند، اما امروز با توجه 
به شيوع گسترده كرونا و پذيرش خطر براي رفتن 
به سالن هاي نمايشــي، مخاطبان تئاتر ترجيح 
مي دهند در  ماه يك نمايــش را ببينند؛ بنابراين 
كيفيت را مدنظر قرار مي دهند و سعي مي كنند 
گزينه اي را انتخاب كننــد كه جذابيت و كيفيت 

بهتري داشته باشد.« عالوه بر كيفيت نمايش ها، 
اين روزها خود ســالن هاي نمايشي نيز در حدي 
در انتخاب تماشاگر مؤثر اســت؛ اينكه سالن ها 
تمهيدات الزم بــراي رعايت موارد بهداشــتي 
داشــته باشــند و بتوانند ميزباني امن براي اين 

روزها باشند.

اجراهاي15روزهتايكماه
با نگاهي به آمار اجراهاي نمايش در هفته پاياني 
نخستين  ماه تابســتان، 22نمايش در سالن هاي 
مختلف اجرا مي شــود كــه ايــن نمايش ها در 
بازه زماني 15تــا 20روز روي صحنه هســتند. 

تماشــاخانه هاي مهرگان، ســپند،  نوفل لوشاتو، 
شهرزاد، ايران تماشــا، هنر، سنگلج،  سالن سايه 
تئاترشهر، عمارت روبه رو، شــانو، مولوي و تئاتر 
مستقل در اين روزها ميزباني يك يا 2 نمايش را 
برعهده دارند كه مي توان از تماشاخانه مولوي و 
تئاتر مستقل به عنوان سالن هاي فعال نام برد. در 
اين ميان اكثر صندلي ها به واسطه نگراني مردم 
از حضورشان در سالن هاي دربسته، خالي است، 
اما برخي نمايش ها هستند كه به نسبت اوضاع و 
احوال فروش خوبي داشتند كه مي توان به »يه گاز 
كوچولو« فقيهه سلطاني يا نمايش »است« پرنيا 
شمس تا به امروز اشاره كرد؛ هر چند سالن مولوي 
نيز با نمايش هايي كه دارد توانســته تماشاگران 

خود را به اين سالن بكشاند.

آغازاجراهايجديد
با پايان برخــي از نمايش هاي در حال اجرا، چند 
نمايش جديد در هفته پاياني تير ماه روي صحنه 
مي روند. سالن شــماره يك تماشــاخانه سپند 
ميزبان »همه متهميم« ساشــا كشوادي بوده و 
اين نمايش اجراي خود را با بليت  40 هزار توماني 
از شب گذشــته آغاز كرد. نمايش »آزادي از قيد 
تعلق« از ديگر نمايش هايي اســت كه در سالن 
شــماره يك نوفل لوشــاتو اجراي خود را تا نهم 
مردادماه، ســاعت 21ادامه مي دهد. تماشاخانه 
ســنگلج نيز از امروز با اجراي »عجيب السلطنه« 
بهنود محمدي پور همراه مي شــود. اين نمايش 
با بليت 30هــزار تومانــي و 50درصد تخفيف 
ســاعت 19:30روي صحنه مي رود. در مهرگان 
نيز نمايش »كــودك 40ســاله« محمدمهدي 
قائم پناه روي صحنه مي رود. تاالر محراب هم از 
25تير ماه پذيراي »عمو زنجيرباف« مهدي رضايي 
است. احمد دهقان، رعنا زرگرزاده هم در همين 
تاالر نمايش »به دنبال بخــت« را كه رپرتواري از 

نمايش هاي سنتي است، اجرا مي كنند.

خريد بليت  نمايش هاي در حال اجرا به يك چهارم قبل از شروع كرونا رسيد 

همشهري وضعيت اجرا هاي 22نمايش در نخستين ماه بازگشايي را بررسي مي كند 
تماشاگران ترسان، بازيگران لرزان 

يادداشت خبرهاي كوتاه

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

ندازندي
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

به همراه كتاب جان راسل تيلور 
- »هيچ: زندگــي و زمانه آلفرد 
هيچكاك« - كتاب »نيمه تاريك 
نابغه؛ زندگي نامه آلفرد هيچكاك« به قلم دونالد اسپوتو را بايد يكي از 
منابع مهم درباره اين كارگردان برجسته سينما به حساب آورد. اسپاتو 
از كودكي شيفته فيلم هاي هيچكاك بود و پيش از كتاب نيمه تاريك 
نابغه، كتاب ديگري به نام »هنر آلفرد هيچكاك« منتشر كرده بود كه 
بابت آن ضيافت ناهاري با هيچكاك نصيبش مي شود. حاال تصور كنيد 
كه شما با كارگردان محبوبتان كه كلي داستان و شايعه در موردش 
وجود دارد ســر ميز غذا نشسته ايد و ســعي مي كنيد، ضمن رعايت 
احترام، سؤاالت پرشمارتان را با او در ميان بگذاريد؛ اما طرف مقابل با 
زرنگي و رندي تنها چيزهايي را به شما بگويد كه خودش دوست دارد. 
خب، گويا سر همان ميز بوده كه نطفه كتاب نيمه تاريك نابغه اسپوتو 
در ذهن بسته شده و نتيجه اش يكي از خواندني ترين كتاب هايي است 
كه درباره اين نابغه عالم سينما پيدا مي كنيد. اسپوتو براي نگارش اين 
كتاب در سال1980 به سراغ خانواده هيچكاك رفت تا از آنها كمك 
بگيرد، اما دختر هيچكاك، پاتريشيا، آب پاكي را روي دستش ريخت 
و گفت بعد از مرگ پدرشان در نگارش هيچ كتابي تمايل به همكاري 
ندارند. پنهان كاري اي از جنس رفتار خود هيچكاك كه دوست نداشت 
هيچ چيز از زندگي شخصي اش به رسانه ها درز كند. اصال شايد به خاطر 
نگراني وسواس گونه اي كه درباره تصور ديگران از خودش داشت، از 
قابليت همه رسانه هايي كه به آنها دسترسي داشت استفاده مي كرد 
تا مردم تنها چيزي را درباره او بدانند كه خودش مي خواهد. از مجله 
و كتاب گرفته تا تلويزيون و سينما، هيچكاك تصوير مرد گرد و قلنبه 
مرموز، خوددار و طنازي را از خود شكل داده بود كه هميشه مي توانست 
با قصه اي كه به خوبي پرداخت شده مخاطبانش را سرگرم كند. اسپوتو 
نااميد نشد؛ به منابع مختلفي، از مجالت و روزنامه ها گرفته تا نقدها 
و كتاب ها، مراجعه كرد تا بتواند چيزي را كه هيچكاك نمي خواست 
ديگران بدانند پيدا كند. اين نويســنده خوش قريحه متوجه شــد 
فيلم هاي هيچكاك در حكم دفترچه خاطرات و يادداشت هاي شخصي 
او هستند كه به شكل حيرت آوري مسائل زندگي شخصي وي را بازتاب 
مي دهند. اسپوتو با جديت تحقيقاتش در انگلستان و آمريكا را آغاز كرد 
و سرانجام به تصويري از هيچكاك دست يافت كه به قول خودش از 
قصه هايش به مراتب مرموزتر است. براي مثال، رابطه خاص و عجيب 
هيچكاك با اينگريد برگمن و تيپي ِهِدرن - و در كل بازيگران زن نقش 

اولش - ازجمله موضوعاتي است كه اسپوتو به آن مي پردازد.
»نيمه تاريك نابغه؛ زندگي نامه آلفرد هيچكاك« مي تواند در كنار كتاب 
»تروفو - هيچكاك« كه سال ها پيش با ترجمه پرويز دوايي به فارسي 
درآمد، يكي از منابع مهم و البته خواندني و لذتبخش درباره كارگرداني 
باشد كه تاكنون چندين كتاب در ادبيات سينمايي فارسي درباره وي 
منتشر شده است. اين كتاب در كنار منابع ديگري كه در سال هاي اخير 
منتشر شده اند، به شناخت كامل هيچكاك و آگاهي از توازي زندگي 

هنري و شخصي او كمك فراواني مي كند.
»نيمه تاريك نابغه؛ زندگي نامه آلفرد هيچكاك« نوشته دونالد اسپوتو 
با ترجمه محسن اميري توسط انتشــارات بنياد سينمايي فارابي در 

808صفحه به قيمت 75هزار تومان منتشر شده است.

دراغلبنقاطدنياسينماهادرماههايمهو
ژوئن)خردادوتيرماه(بازگشاييشدند،اما
بهدليلتداومشيوعكروناوشيبصعودي
مواردابتالبهاينويروس،پيشبينياينكه
فيلمهادرگيشــهچقدرفروشخواهند
داشــتواساســاتاچهاندازهفيلمهاي
سينماييباكاهشفروشمواجهميشوند،
بسياردشواراســت،امابهدليلكاهش
ظرفيتپذيرشتماشــاگراندرسينماها
واعمالپروتكلهايبهداشــتيمرتبط
باشــيوعويروسكوويد-19،پيشبيني
ميشودكهاستقبالمردمازديدنفيلمبر
پردهنقرهايدرماههاياولپسازبازگشايي
ســينماهاچندانزيادنباشدودرنتيجه
فيلمهافروشچندانيدرگيشهنداشته
باشند.البتهمديرانسالنهايسينماضمن
توافقبااستوديوهايبزرگدرصددهستند
مدتزماننمايشفيلمهادرســالنهاي
ســينماافزايشيابدتابتوانندضررناشي
ازكاهشتماشاگراندرسينماهاراتاحد

زياديجبرانكنند.

ضرردرضرر
به گزارش فوربس، بريتانيا كه ســينماهايش 
از تاريخ 4ژوئيه2020)14تير99( بازگشايي 
شده اند، ازجمله كشــورهايي است كه طبق 
آخريــن اخبــار و گزارش ها حتي بــا وجود 
بازگشــايي ســينماها، از نظر فــروش فيلم 
در گيشــه آســيب خواهد ديــد. پيش بيني 
مي شــود كه مبلــغ كل فــروش فيلم ها در 
گيشه سينماهاي بريتانيا در سال 2020فقط 
525ميليون پوند باشــد. بازگشايي سينماها 
ناگزير همراه با اتخاذ تدابير ســختگيرانه در 

جهت رعايــت فاصله اجتماعــي خواهد بود. 
اين مســئله باعث اعتراض مالكان بسياري از 
سينماهاي مستقل شــده؛ چراكه آنان بر اين 
باورند كه بازگشــايي سالن هاي سينما ضمن 
كاهش 60درصدي ظرفيت پذيرش تماشاگر 
براي آنان از نظر اقتصادي صرفه نخواهد داشت. 
در بسياري از كشورها نيز سينماداران بر اين 
باورند كه فــروش فيلم ها در گيشــه به دليل 
اتخاذ تدابير رعايــت فاصله گذاري اجتماعي 
بسيار كاهش خواهد يافت. استراليا نيز ازجمله 
كشورهايي است كه مالكان سالن هاي سينما 
در اين كشور  در دوران پساكرونا به دليل الزام 
به كاهش ظرفيت تماشــاگران در سالن هاي 
نمايش فيلم كه به منظور رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي صورت مي گيرد، متضرر خواهند شد. 
البته بيشترين ضرر نيز در اغلب كشورها متوجه 
ســينماداران مســتقل خواهد بود. در ايتاليا 
هم ســينماگران معتقدند تدابير سختگيرانه 
بهداشتي كه طبق دســتورالعمل دولت اين 
كشــور قرار است در سالن هاي ســينما اجرا 
شود، باعث كاهش اقبال مردم به فيلم ديدن 
در سينماها در اين كشــور خواهد شد. طبق 
دستورالعمل دولت ايتاليا، تماشاگران نه تنها 

در سينماها بايد فاصله اجتماعي را ضمن زدن 
ماسك رعايت كنند، بلكه خوردن و آشاميدن 
نيز در محوطه سينما ممنوع خواهد بود. به باور 
سينماداران ايتاليايي خوردن و نوشيدن بخش 
الينفك فيلم ديدن در سينماســت و حذف 
چنين بخشي مي تواند در كاهش ميزان حضور 
تماشاگران در ســالن هاي سينما و در نتيجه 
كاهش بي سابقه فروش فيلم در گيشه به طور 

پررنگي تأثير گذار باشد. 

نرمافزارراهنمابرايتماشاگران
بسياري از كمپاني هاي بزرگ مالك سالن هاي 
سينما نيز در  ماه ژوئيه و حداكثر تا اواسط اين 
 ماه سالن هاي خود را ضمن رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي بازگشــايي خواهند كرد. كمپاني 
فاندانگو كه مختص فــروش بليت آنالين در 
آمريكاست و نرم افزار آن نيز روي گوشي هاي 
داخل موبايل قابل نصب است، براي نرم افزار 
خود يك برنامه چندبعدي بــراي افرادي كه 
درصدد هســتند بدانند كي و كجا فيلم هاي 
مورد عالقه شان در حال پخش است، طراحي 
كرده اســت. در نرم افــزار فاندانگو همچنين 
اطالعاتي را در زمينه برنامه هاي بهداشــتي 

كمپاني هاي بزرگ قرار اســت در سالن هاي 
سينماي خود به اجرا درآورند و تاريخ نمايش 
فيلم ها نيــز در ســالن هاي متعلــق به اين 
كمپاني هاي بزرگ ارائه شــده است. براساس 
اطالعات موجود در ايــن نرم افزار، 2 كمپاني 
»اي ام سي« و »رگال«، از كمپاني هاي بزرگ 
دارنده سالن هاي نمايش فيلم، اعالم كرده اند 
كه استفاده از ماســك در سالن  هاي سينماي 
متعلق به اين كمپاني ها الزامي است. كمپاني 
ســينه مارك نيز اعالم كرده كه درصدد است 
تابستان سال جاري فيلم ترســناك »ديوانه 
شــده« را روي پرده ببرد. »گالري قلب هاي 
شكسته« نيز ازجمله فيلم هايي است كه سينه 
مارك قرار است در ســالن هاي نمايش فيلم 
خود در روز 17ژوئيه)27تير(روي پرده ببرد. 
فيلم انيميشــن موالن نيز به احتمال زياد روز 
24ژوئيه)3مرداد( در سالن هاي سينما اكران 
خواهد شد. تاريخ انتشار سينمايي فيلم »تنت« 
اثر كريســتوفر نوالن نيز 31ژوئيه)10مرداد( 

اعالم شده است.

اكتبر؛ماهرونقسالنهايسينما
اما دســت اندركاران هاليوود معتقدند كه تا 
 ماه اكتبــر، عالقه مندان به ديــدن فيلم روي 
پرده نقره اي، اقبال چنداني به ديدن فيلم در 
سالن هاي ســينما از خود نشان نخواهند داد 
و تنها از  ماه اكتبــر )آبــان( و در زمان اكران 
فيلم ابرقهرماني »زن شــگفت انگيز 1984« 
ســينماها از نظر اقبال تماشــاگران و فروش 
بليت بــه وضعيت عادي باز خواهند گشــت. 
نمايش فيلم هاي »بيرحم«، »چشمان مار« و 
»مرگ نيل« در  ماه اكتبر نيز تا حدي مي تواند 
رونق را در دوران پس از كرونا به ســالن هاي 
ســينما بازگرداند. در  ماه نوامبر)آبان - آذر( 
نيز فيلم هاي »بيوه سياه«، »وقتي براي مردن 
نيست« و فيلم »روح« به نمايش درخواهد آمد.  

سالن هاي سينما به صورت رسمي از 
اول تير باز شــدند و از 4تير 2فيلم سينما

»شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف2: 
ارتش سري« به روي پرده رفتند. 2روز بعد، رئيس 
سازمان سينمايي از استقبال 18هزار نفري مردم در 
نخستين جمعه پس از بازگشايي سينماها خبر داد. 
مديركل روابط عمومي سازمان سينمايي نيز آمار 
تماشــاگران ســينماها را تــا اواخــر روز جمعه 
43هزارو961 نفر اعالم كرد كه حدود 60درصد آن 
به »شناي پروانه«، 25درصد به »خوب، بد، جلف2« 
و 15درصد به فيلم هاي ديگر اختصاص داشــت. 
روابط عمومي فيلم شناي پروانه در اطالعيه اي از 
اســتقبال مردم از اين فيلم قدرداني  و اعالم كرد: 
»استقبال از »شناي پروانه« در نخستين روزهاي 
بازگشايي سالن هاي سينما در كشور، بار ديگر مهر 
تأييدي بود بر عشق مخاطب به سينما و نشان داد 
مردم، تا چه حد نسبت به ديدن فيلم خوب در سالن 
سينما مشــتاقند.« با همه اين تفاصيل، آنچه در 
روزهاي بعد رخ داد، نشانگر اين بود كه مردم بيشتر 

از فيلم و سينما به سالمتشان عالقه مند هستند و تا 
زماني كه كرونا قرباني مي گيرد، تا آنجا كه مي توانند 
از اجتماعــات دوري كننــد. شــناي پروانه كه از 
سي و هشتمين جشــنواره فيلم فجر برنده 6جايزه 
ازجمله جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران شد، 
يكي از اميدهاي اصلي اكران محســوب مي شد و 
انتظار مي رفت كه پا جاي پاي ســلف خود، يعني 
»متري شــيش و نيم«، بگذارد و به فروش بااليي 
دست يابد. اما كرونا همه محاسبات را به هم ريخت، 
خصوصا در روزهاي اخير تعداد مبتاليان و قربانيان 
اين بيماري فزوني گرفته است. ميزان فروش اين 
فيلم بنا به اعالم ســامانه مديريت فروش و اكران 
سينما )سمفا( 19,434,009,838ريال بوده است. 
چيزي در حدود 2ميليارد تومان نمي تواند سقف 
روياهاي شناي پروانه باشــد. اگر روند اوج گيري 
بيماري همينطور ادامه داشــته باشد  و مردم براي 
حفظ سالمتشان به سينما نروند، چه بسا فيلمي كه 
دوســتدارانش در ناصيــه اش خوانــده بودند كه 
ركوردهاي گيشه را مي شكند، در سراب بي رونقي 

سينما غرق شود.
 »خوب، بد، جلف2: ارتش ســري« هم چيزي در 
حدود يك ميليارد تومان فروخته كه با آنچه براي 

گيشه اين فيلم پيش بيني مي شد، فاصله اي بعيد 
دارد. فيلمي كه با اتكا به فروش خوب قسمت اولش 
اميد داشت در قسمت دوم هم مخاطبان زيادي را به 
سالن بكشاند، اما اگر با مهرباني، كيفيت خود فيلم را 
ناديده بگيريم، بايد گفت كرونا و فشارهاي اقتصادي 
براي مردم - كــه معموال به چنيــن محصوالتي 
روي خوش نشان مي دهند - دل و دماغ خنديدن 

نگذاشته است.
ميزان فــروش اين 2فيلم پراميد نشــان مي دهد 
فيلم هايي كه اكران آنالين را انتخاب كردند، نه تنها 
ضرر نكردند، بلكه حتي عايدي بيشــتري از اكران 
در سينما نصيبشان شده است. حاال اگر اين وضع 
ادامه پيدا كند، با توجه به گســترش شــيوه هاي 
مختلف فيلم ديــدن، اين امكان وجــود دارد كه 
عادت سينما رفتن از سر مردم بيفتد؟ سؤال ديگر 
اين است كه بي رغبتي مردم به سينما، جز نگراني 
براي سالمتي، حامل پيغام ديگري هم هست؟ در 
شــرايطي كه كمترين اميد به برگشت سرمايه در 
سينما وجود دارد، ســرمايه گذاري در فيلم هايي 
كه بازيگرانشان به دريافت رقم هاي ميلياردي خو 
كرده اند، چه معنايي دارد؟ اينها سؤاالتي است كه 

بايد به تدريج به پاسخشان دست يافت.

جشنعروسكيهادراسفند
هجدهميــن جشــنواره بين المللــي نمايش 
عروســكي تهران - مبارك قرار بود به دبيري 
گلزار محمدي، مردادماه امسال و مانند هميشه 
به صورت دوساالنه برگزار شود. اما با درگذشت 
گلزار محمــدي به دليل بيمــاري در آخرين 
روزهاي پاياني ســال و تعطيلي تئاتر به دليل 
شيوع كرونا، وضعيت اين جشنواره مانند ديگر 
جشنواره ها بالتكليف ماند. اما بسياري از فعاالن 
نمايش عروسكي كه اين جشنواره محلي براي 
حضور و ديده شدنشــان بود؛ منتظر بودند كه 
با انتخاب دبير جشــنواره تكليــف اين رويداد 
مشخص شــود. بعد از تعطيالت نوروزي خبر 
عدم برگزاري جشــنواره هاي تئاتــر كودك و 
نوجــوان و خياباني مريوان به گوش رســيد و 
حاال قرار شده، جشــنواره تئاتر عروسكي نيز 
اسفند ماه ســال جاري برگزار شــود. در ديدار 
مديركل هنرهاي نمايشــي با اعضاي شوراي 
سياستگذاري هجدهمين جشنواره بين المللي 
نمايش عروســكي تهــران- مبــارك )بهروز 
غريب پور، مرضيه برومند و اردشير صالح پور( 
زمان دقيق اين جشنواره نيمه اسفند ماه تعيين 
شد و بايد ديد تا آن زمان وضعيت شيوع ويروس 
كرونا به چه شكل خواهد بود و چه كسي دبيري 
ايــن دوره از جشــنواره را برعهــده مي گيرد. 
جشــنواره اي كه مرضيه برومند آن را به دوره 
هفدهم رســاند و در هفته جاي دبير اين دوره 

انتخاب مي شود.

روشن شدن نيمه تاريك نابغه در يك كتاب 

رازهاييدربارهنابغهعالمسينما

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

اجراي صحنه اي و آنالين براي كودكان
درمياننمايشهاييكهاجراميشوند،ســالنهايكودكونوجواننيزاجراياينردهسنيرادارند.
ايننمايشهاعموماعالوهبراجراييكهدارند،فروشآناليننيزدارند.»افسانهپريدريايي«رضابيات
از22تيربهمدتيكماهدرتاالرهنر،ساعت20اجراميشــود.»دنيايشگفتانگيزاكوتاكو«ازديگر
نمايشهايياستكهاجرايخودراتا15مرداد،ساعت18درهمينتاالرادامهميدهد.سالنتئاتركانون

نيزدرهمينروزهاميزبان»دنيايخيالانگيزمن«بهنازمهديخواهاست.

شناي پروانه و خوب، بد، جلف2 در گرماي كرونا سوختند
اين صندلي هاي خالي نشانه چيست؟

همه منتظرند كه با اكران فيلم هاي پرفروش در آبان 
رونق به سينماها برگردد  گيشههايسردپساكرونايي

عصرجديد
تااطالعثانويتعطيل

ضبط مسابقه بزرگ استعداديابي »عصر جديد« 
متوقف شد. ضبط مســابقه بزرگ استعداديابي 
»عصر جديد« متوقف شــده و استوديوي برنامه 
از پنجشنبه هفته گذشته )19 تيرماه( تا اطالع 
ثانوي تعطيل است. قسمت هاي اول و دوم از دور 
دوم اين رقابت، اوايل تيرماه و پيش از دستورالعمل 
وزارت بهداشت مبني بر استفاده اجباري از ماسك 
در تمام مكان هاي مسقف و عمومي ضبط شده 
كه قسمت اول21 تير ماه )ديشب( پخش شد و 
قسمت دوم آن 22 تير)امشب( روي آنتن شبكه 
سه سيما مي رود.  قســمت هاي سوم و چهارم از 
دور دوم هم، با رعايت تمام موازين بهداشتي اعّم 
از ضدعفوني كردن كامل لوكيشن، حفظ فاصله 
فيزيكي بين تماشــاگران و اســتفاده همگان از 
ماســك در تمام ســاعات حضور در استوديوي 
برنامه و هنگام ضبط، توليد شده كه هفته آينده 

پخش خواهد شد.
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كيوسك

  ســازمان بهداشــت جهاني در تازه ترين 
گــزارش خود دربــاره آخريــن وضعيت گزارش

همه گيري ويروس كرونا در جهان، درباره 
جهش شمار مبتاليان هشدار داده است. در گزارش اين 
سازمان آمده است، بيشترين شمار مبتاليان به بيماري 
كوويد -19در كشورهاي آمريكا، برزيل، هند و آفريقاي 

جنوبي هستند.
براساس آمار منتشر شده در وب سايت ورلدميترز، تا عصر 
ديروز نزديك به 12ميليون و 700 هزار نفر در سراســر 
جهان به كرونا مبتال شــده اند. شمار كشته شدگان بر اثر 
اين بيماري در جهان به 564هزار نفر رسيده است. حدود 
7/5 ميليون نفر هم تا كنون از اين بيماري بهبود يافته اند.

در آمريكا درحالي كه شمار مبتاليان رو به افزايش است، 
تنش لفظي ميان رئيس جمهور و آنتوني فاوچي، رئيس 
مؤسســه ملي آلرژي و بيماري هاي عفونــي آمريكا باال 
گرفته است. ترامپ روز پنجشــنبه گذشته در سخناني 
عمومي از دكتر فاوچي انتقاد كــرد و گفت كه » يكي از 
كارشناسان برجسته بيماري هاي عفوني كشور اشتباهات 
بزرگي مرتكب شده اســت«. او در مصاحبه با فاكس نيوز 
اين انتقاد را مطرح كرد. ديروز دكتر فاوچي در 2 مصاحبه 
يكي با رســانه هاي داخلي آمريكا و ديگــري با روزنامه 
فايننشيال تايمز لندن، پاسخ انتقادات ترامپ را داد. اين 
پزشك و دانشمند مورد احترام آمريكايي كه در ماه هاي 
اخير عنوان مشاور رئيس جمهور آمريكا در مقابله با كرونا 
را داشــت و در چند جلســه مصاحبه مطبوعاتي كنار او 
قرار مي گرفت، در مصاحبه هاي ديروزش گفته است كه 

مدتهاست رئيس جمهور با او ديداري نداشته و مشورتي 
نگرفته است. فاوچي درمصاحبه با نشــريه هيل آمريكا 
با اشاره به شتاب گرفتن شــمار مبتاليان در ايالت هاي 
كاليفرنيا، تگزاس، فلوريدا و آريزونا گفته است: بايد خيلي 
زود كاري انجام دهيم چون اگــر كاري نكنيم، اين موج 
به ايالت هاي ديگر هم مي رســد. ما در وضعيت دشــوار 
و پرچالشي هســتيم. در همين حال برخي فرمانداران 
آمريكايي از احتمال بازگشت محدوديت ها خبر داده اند. 
ازجمله آنها فرماندار تگزاس است كه گفته اگر شهروندان 
لزوم استفاده از ماكس و حفظ فاصله اجتماعي را رعايت 
نكنند، محدوديت ها بازخواهد گشت. آمريكا تا عصر ديروز 
نزديك به 3ميليون و 300 هزار مبتال به كرونا داشته است. 
شمار كشته شدگان بر اثر بيماري كوويد- 19در آمريكا 
به 137هزار نفر نزديك شده اســت. اما اين فقط آمريكا 
نيست كه بازگشــت محدوديت ها را بررسي مي كند. در 
هند با افزايش شــمار مبتاليان و ثبت ركورد بيشترين 
تعداد ابتــال در يك روز، چندين ايالــت محدوديت هاي 
قرنطينه را بازگردانده اند. شمار مبتاليان به كرونا در هند 
به 821هزار نفر رسيده است. روز جمعه 27هزار و 114نفر 
مبتال به كرونا در هند به ثبت رســيد. تا كنون 22هزار و 
123نفر در هند بر اثر اين ويروس جانشــان را از دست 
داده اند. مقامات وزارت بهداشــت هند اعالم كرده اند كه 
ميزان بهبودي بيماران كرونايي در اين كشور رو به افزايش 
است و اكنون نرخ آن به 62درصد رسيده است. با بازگشت 
محدوديت هاي قرنطينه در چندين ايالت هند، در دهلي 

پايتخت نيزهمه امتحانات دانشگاه لغو شده است.

تيم بهداشت جهاني در چين
يك تيم از سازمان بهداشــت جهاني براي تحقيق درباره 
ريشه و منشــا ويروس كرونا به چين ســفر كرده است. 
سخنگوي اين ســازمان با اعالم اين خبر گفته است، دو 
كارشناس علوم حيواني و همه گيري در اين تيم هستند 
كه در همكاري با دانشــمندان چيني قرار است دامنه و 

منشا كرونا را مورد بررسي قرار دهند.

هشدار درباره دسترسي به واكسن
بيل گيتس بنيانگذار مايكروسافت كه درسال هاي گذشته 
به كارهاي بزرگ خيريه و عام المنفعه مشغول است، ديروز 
در سخنراني در يك كنفرانس مجازي درباره كوويد- 19، 
گفت: واكسن كرونا بايد ابتدا در اختيار افراد و كشورهايي 
قرار گيرد كه بيشــترين نياز را بــه آن دارند. او گفت كه 
اگر اين كار صورت نگيــرد، دوران همه گيري طوالني تر، 

غيرمنصفانه تر، مرگبارتر و شايع تر خواهد شد.

با اوج گيري دوباره شمار 
مبتاليان به كوويد- 19در 

چندين كشور، برخي دولت ها 
به فكر بازگرداندن منطقه اي 
محدوديت هاي قرنطينه اي 

افتاده اند

   اياصوفيه، درپي حكم دادگاه، 
مسجد مي شود

   ماسك در مغازه ها اجباري 
مي شود

   ترامپ حكم مجازات استون را 
كاهش داد

   سمبل تركيه سكوالر به عنوان 
مسجد بازگشايي خواهد شد

   حكم اياصوفيه نشانه اي از 
تالش هاي اردوغان براي سرپوش 
گذاشتن بر ناكامي اقتصادي است

جواد نصرتي
خبرنگار

 پاتك اقتصادي بايدن 
به ترامپ

 
جو بايدن، نامزد دمكرات ها در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا، بــا در پيش 
گرفتن رويكردي پوپوليستي به اقتصاد، نقطه قوت ترامپ را در 
انتخابات هدف گرفته و مي خواهد با شيوه خود ترامپ به جنگ 

با او برود.
به گزارش نيويورك تايمز، بايدن در ســخنراني پنجشنبه  خود 
با درخواســت از مردم براي اهميت دادن به توليــد در آمريكا، از 
چشم انداز پوپوليســتي اقتصادي خود رونمايي كرد و خواستار 
سرمايه گذاري هاي بيشتر و وضع قوانين سختگيرانه تر در مسير 
توليد شد تا مردم بيشتر از گذشــته توليدات آمريكايي بخرند. 
بايدن با اين صحبت ها، رويكرد خود را نســبت بــه رقيبش در 
انتخابات پاييز عمال هجومي تر كــرده و ترامپ را در ملي گرايي و 
اقتصاد، 2 حوزه اي كه آنها را مختص به خود مي دانست ، به چالش 

كشيده است.
بايدن در سخنراني خود در پنسيلوانيا، به ترامپ به خاطر واكنش 
ناشيانه اش به همه گيري كرونا حمله و او را به خاطر تمركز بيش 
از اندازه به بازار سهام سرزنش كرده است. او در همين سخنراني 
دستور كار اقتصادي خود را با شعار »دوباره بهتر بسازيم« تشريح 

كرده است.
تيم بايدن، با مطرح كردن شــعار »آمريكايــي بخريم« احتماال 
به صــورت آگاهانــه اي يكــي از شــعارهاي ترامــپ در كارزار 
رياست جمهوري اش براي انتخابات سال 2016را مال خود كرده 
است. شعار اصلي ترامپ در تبليغاتش »نخست آمريكا« بود اما او 
در روز مراسم تحليفش در توييتر نوشت كه »آمريكايي بخريد« 
و »آمريكايي ها را استخدام كنيد«، 2 قانون ساده اي هستند كه 

دولتش با محوريت آنها پيش خواهد رفت.
 بايدن گفته، او به بخش هاي تجارت، ماليات و سياستگذاري هاي 
ســرمايه گذاري توجه ويژه اي نشــان خواهد داد تا نوآوري هاي 
داخلي شكوفا شوند، وابســتگي به توليدكنندگان خارجي كم و 

5ميليون شغل جديد در بخش توليد ايجاد شود.
بايدن در صحبت هايش در يك كارخانه فلزات گفته است: »من 
تحت هيچ شــرايطي نمي پذيرم كه توليد آمريكايي مســئله اي 
متعلق به گذشته است. ما بايد از پول ماليات براي خريد توليدات 

آمريكايي و حمايت از مشاغل آمريكايي استفاده كنيم.«
ستاد انتخاباتي بايدن عملكرد درخشاني داشته و نظرسنجي ها 
عموما به نفع اوست. با اين حال هم مشــاوران ارشد بايدن و هم 
استراتژيســت هاي جمهوريخواه، حوزه اقتصاد را نقطه ضعف او 
در برابر دونالد ترامپ مي دانند. ترامپ و ســتاد انتخاباتي او اين 
بحث را پيش مي كشــند كه اقتصاد آمريكا در دوران ترامپ در 
حال شكوفايي بوده تا اينكه همه گيري كرونا رشد آن را به صورت 

مصنوعي كاهش داده است.
تنها مسئله اي كه درنظرسنجي ها به نفع ترامپ است حوزه اقتصاد 
است. ترامپ در حالي در مسائل مربوط به اقتصاد از اقبال عمومي 
بيشتري از بايدن برخوردار اســت كه درنظرسنجي هاي كلي، با 

فاصله اي زياد بايدن را تعقيب مي كند.
استفن مور، يكي از اعضاي كارگروه احياي اقتصاد كه توسط ترامپ 
راه اندازي شده، گفته است: »تنها مســئله اي كه ترامپ مي تواند 
بايدن را به تنگنا بكشد اين است كه چه كسي مي تواند بهتر از رقيب 
اقتصــاد را اداره كند.« او هچنين گفته اســت برخي از وعده هاي 
اقتصادي بايدن ازجمله لغو قوانين تصويب شــده در دولت ترامپ 

درباره ماليات مي تواند به اقتصاد آمريكا آسيب وارد كند.
بايدن مدت هاســت تالش مي كند خود را به عنوان قهرمان طبقه 
كارگر معرفي كنــد. او به خصوص زماني كه معــاون باراك اوباما، 
رئيس جمهور پيشــين آمريكا بود، مســئول هدايــت كارگروه 
دولت براي طبقه متوسط بود و بر اجراي قانون محرك اقتصادي 
2009نظارت كرد. با اين حال هم ترامپ و هم رقباي درون حزبي 
بايدن بارها از او به خاطر حمايت از توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي 
شمالي )نفتا( در دهه  90 و ديگر توافقنامه هاي تجارت خارجي در 

سال هاي بعد انتقاد كرده اند.
همين پنجشنبه گذشــته، تيم انتخاباتي ترامپ تبليغ تلويزيوني 
تازه اي را پخش كرد كه روي حمايت »خطرناك و احمقانه« بايدن 
از پيمان نفتا در ســال 1993و همينطور حمايت هاي پيشين او 
از توافق روابــط تجاري با چين تمركز كــرده و از اين رفتار بايدن 

انتقاد مي كرد.
با توجه به اين انتقادها و نقطه ضعف هاست كه بايدن سياست هاي 
اقتصادي خود را به صورتي هجومي، آن هم در حوزه هايي كه ترامپ 
ادعاهاي زيادي درباره آنها دارد، مطرح كرده است. صحبت هاي او 
در پنسيلوانيا نخستين گام از چند مرحله سخنراني او در هفته هاي 
آينده خواهد بود كه جزئيات بيشــتري از دستور كار اقتصادي او 
در آنها منتشر خواهد شد. او در اين سخنراني، مشخصا از افزايش 
300ميليارد دالري هزينه هاي دولتي در بخش تحقيق و توســعه 
فناوري هايي مانند ماشين هاي برقي و شبكه هاي 5G صحبت كرد. 
در بخش ديگري از صحبت هايش، بايدن نه تنها از طرحي اقتصادي، 
كه از طرحي ملي گرايانه هم پرده برداشــت و از اختصاص بودجه 

400ميليارد دالري براي تقويت توليدات آمريكايي صحبت كرد.
بايدن اين ميزان سرمايه گذاري دولتي در اين بخش ها را از زمان 
ركورد بزرگ )دهه ســي ميــالدي( و جنگ جهانــي دوم به بعد 
بي سابقه خواند و تأكيد كرد كه هدف اصلي اش از اين كار، توسعه 
شكوفايي اقتصادي در همه گوشه هاي كشــور و براي همه اقشار 
جامعه اســت؛ »اين پول به صورت مشــخص و هدفمند استفاده 
خواهد شد تا همه آمريكايي ها، ازجمله آنهايي كه به صورت تاريخي 
بيرون از معادالت قرار داشتند، از آن بهره ببرند. اين پول براي همه، 
ازجمله سياه ها، سرخپوســتان و ديگران است و به همه شهرها و 

گوشه هاي كشور خواهد رسيد.«

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

اياصوفيه و معادالت سياسي در داخل تركيه 

با وجــود پرونده هاي متعــدد و بااهميت در 
تركيه، اما مسئله »اياصوفيه« جايگاه ويژه اي 
در دستور كار سياســي اين كشور پيدا كرده 
است؛ چه در سطح داخلي و خارجي، رسانه اي و البته مردمي. براساس 
تصميم دادگاه عالي تركيه در روز جمعه، مصوبه پيشين صادر شده توسط 
دولت اين كشور در قرن گذشته مبني بر تغيير كاربري اياصوفيه از مسجد 
به موزه ابطال شد. بعد از آن نيز به فاصله كوتاهي، رجب طيب اردوغان، 

رئيس جمهور تركيه با پيامي فرمان اجراي اين حكم را صادر كرد.
اهميت نمادين اياصوفيه فرا زماني، فرا تمدني و فرا ديني است. اين مكان 
به دليل تحوالت تاريخي كه بر آن گذشته و تغييراتي كه بر آن وارد شده، 
از جايگاه ويژه اي براي مسيحيان و مسلمانان برخوردار است و به نوعي، 
»نماد 2تمدن بيزانسي و عثماني« شناخته مي شود. كليساي اياصوفيه 
يكي از نمادهاي اساســي امپراتوري بيزانسي اســت كه گفته مي شود 
مركز فرماندهي جنگ عليه عثماني ها نيز بوده است، البته پيش از فتح 
قسطنطنيه در سال 1453ميالدي و تغيير اين محل از كليسا به مسجد 
توسط ســلطان محمد فاتح. اين فرايند تاريخي، اياصوفيه را به يكي از 
نمادهاي »فتح« در ناخودآگاه تاريخي عثماني-تركي-اسالمي تبديل 
كرد؛ وضعيتي كه تا به امروز ادامه دارد. پس از تاسيس جمهوري تركيه 
در عصر آتاتــورك، اياصوفيه با تصميم هيأت دولت در ســال 1934از 
مسجد به موزه تبديل شد. سال 1985نيز سازمان يونسكو اين موزه را در 
فهرست ميراث جهاني قرار داد. سال 1991بخش كوچكي از اين موزه 
به انجام مناسك عبادي اختصاص داده شد و در سال 2016نيز براي آن 

امام تعيين شده و مجوز پخش اذان به مديريت موزه اياصوفيه داده شد.
بازيگر اصلي در نبــرد حقوقي براي تغيير اياصوفيه از موزه به مســجد 
»مجموعه اوقاف دائمي و خدمات آثار تاريخي و محيط زيســتي« بوده 
است. اين مجموعه براي اولين بار در سال2004 از دولت درخواست كرد 
كاربري اين محل از موزه به مسجد تغيير داده شود، اما هيچ گاه پاسخي 
از سوي دولت دريافت نكرد! مجموعه اوقاف در دومين گام خود، با تقديم 

شكايت به دادگاه عالي تركيه در سال2005 خواستار ابطال مصوبه هيأت 
دولت آتاتورك شــد، اما نتيجه اين محكمه در سال2008، مخالفت با 
درخواست اوقاف بود. ســال2012 نيز براي ســومين بار پيگيري هاي 
مجموعه اوقاف از سر گرفته شد كه البته باز هم به نتيجه اي نرسيد و حكم 

پيشين از سوي دادگاه عالي تكرار شد.
اما چهارمين دور از تالش هاي مجموعه اوقاف در سال2016 نسبت به 
ادوار پيشين متفاوت بود؛ تفاوتي كه به اسناد و داليل ارائه شده از سوي 
اين مجموعه به دادگاه عالي بر مي گردد؛ ازجمله تشكيك در جعلي بودن 
حكم آتاتورك براي تغيير كاربري اياصوفيه از مســجد به موزه. به اين 
ترتيب بود كه سرانجام خط مخالفت دادگاه عالي با درخواست هاي مكرر 

مجموعه اوقاف شكسته شد.

مسئله اياصوفيه؛ ديني، سياسي يا قضايي؟
مي دانيم كه درخواست هاي اسالمگرايان براي بازگشت وضعيت اياصوفيه 
به مسجد و برگزاري نماز جماعت در اين محل همچون ديگر مساجد، 
مسئله اي قديمي اســت و مربوط به تحوالت اخير نمي شود. همچنين 
مي دانيم كه اين درخواست چندان مورد حمايت حزب عدالت و توسعه 
نبود؛ از اين منظر كه نيازي به چنين تغييــري نمي ديد و البته هدفش 

اجتناب از پيامدهايي است كه اين تصميم به دنبال خواهد داشت.
حزب حاكم از سال2002 و پس از به قدرت رسيدن، چنين مسئله اي 
را مطرح نكرده بود، در سال2004 نيز پاسخي به درخواست مجموعه 
اوقاف نداد و همواره از تفاوت اياصوفيه با ســاير مســاجد و در نتيجه، 
اهميت حفــظ وضعيت كنونــي آن حمايــت مي كرد. جالــب آنكه 
رئيس جمهور اردوغان در ســخنراني خود در  ماه مارس سال 2019از 
درخواســت ها براي تغييــر اياصوفيه از مــوزه به مســجد انتقاد كرد 
»درحالي كه مسجد ســلطان احمد يا مســجد آبي در كنار ايا صوفيه 
خالي از نمازگزاران است«. اردوغان در همان سخنراني تأكيد كرد كه 
اين درخواست ها »ابعاد سياســي« داشته و با لهجه اي خشن نسبت به 

»مكرها و فريب ها« در اين موضوع هشدار داد.
با وجود آنكه تعداد نمازگزاران در مسجد سلطان احمد طي ماه هاي اخير 
تغيير چشمگيري نداشت اما به تدريج نشــانه هايي از تغيير چشم انداز 

عدالت و توسعه و شخص اردوغان در اين پرونده نمايان شد؛ ازجمله قرائت 
سوره فتح در اياصوفيه در ســالگرد فتح قسطنطنيه و همچنين انتشار 
جمله اي به نقل از اردوغان در كميته اجرايي حزب عدالت و توسعه مبني 

بر اينكه »ان شاءاهلل در اياصوفيه نماز خواهيم خواند«.
در مقابل اين تحوالت حــزب خير )از مخالفين دولــت(، پيش نويس 
مصوبه اي را با هدف تشــكيل كميته ويژه و جلوگيري از برگزاري نماز 
جماعت در اياصوفيه تقديم پارلمان تركيه كرد؛ اما اين پيش نويس با رأي 
منفي نمايندگان عدالت و توسعه و آراي ممتنع نمايندگان جنبش ملي 

و ملت هاي دمكراتيك ساقط شد.
بخش مهمي از اين تغيير بزرگ در موضع عدالت و توســعه، آن هم در 
زماني نســبتا كوتاه را مي توان با ارجاع به يك متغير سياسي با اهميت 
فهميد؛ 2 حزب »آينده« و »دمكراسي و پيشرفت« به رهبري احمد داوود 
اوغلو و علي باباجان. به نظر مي رسد تمايل عدالت و توسعه به كاهش تأثير 
اين 2حزب بر پايگاه هاي اســالمي و محافظه كار جامعه، علت اصلي در 
پررنگ شدن »گفتمان اسالمي« در سياست هاي حزب باشد، پس از آنكه 
سال ها »گفتمان ملي و وطني« بر رويكردهاي اساسي عدالت و توسعه 
غلبه داشت. بر اين اساس است كه مي توانيم تصيم هايي ازجمله تغيير 
كاربري ايا صوفيه از موزه به مســجد، احتمال خروج از توافق استانبول 
درباره خشــونت خانوادگي و خشــونت عليه زنان و همچنين تعطيلي 
دانشگاه اســتانبول )وابســته به داوود اوغلو( را خارج از چارچوب هاي 

حقوقي بهتر درك كنيم.
از سوي ديگر و در بعد خارجي همانطور كه انتظار مي رفت، آمريكا، يونان 
و اتحاديه اروپا مواضع منفي و انتقادي نسبت به تصميم اخير دولت تركيه 
درباره اياصوفيه داشته اند؛ مواضعي كه همواره با پاسخ قاطع آنكارا مبني 
بر اختيارات حاكميت ملي اين كشــور روبه رو شده است. اگرچه حزب 
حاكم تمايلي به تنش هاي خارجي جديد، مخصوصا با آمريكا نداشته و 
بر همين اساس بار اصلي اين تصميم بر دوش دادگاه عالي گذاشته شده 
است )درحالي كه دولت به تنهايي مي توانست حكم پيشين خود را نقض 
كند(، اما با وجود اين به نظر مي رســد تصميم تركيه درباره اياصوفيه، 
مقدمه اي براي دور تازه فشارهاي سياسي و شــايد اقتصادي عليه اين 

كشور باشد.

25سال بعد از قتل عام وحشيانه سربرنيتسا، جست وجو براي قربانيان اين 
فاجعه انســاني ادامه دارد و بازماندگان،  همچنان چشــم انتظار عزيزانشان 
هستند. به گزارش الجزيره، ديروز بازماندگان بزرگ ترين جنايت اروپا بعد از 
جنگ جهاني دوم، در مراسم مختلفي ياد قربانيان را زنده نگه داشتند. امسال 
به خاطر همه گيري كرونا، مراسم بسيار كمتري برگزار شده است. قتل عام 
سربرنيتســا روز يازدهم جوالي1995 و بعد از آنكه نيروهاي صرب بوسني 
وارد شهر سربرنيتسا شدند شروع شــد. سربرنيتسا، شهري مسلمان نشين 
در منطقه صرب نشين بوســني و هرزگوين بود. ســازمان ملل اين شهر را 
محافظت شده اعالم كرده بود اما صرب هاي بوسني و هرزگوين كه هدفشان 
بعد از فروپاشي يوگسالوي، تاسيس »صربســتان بزرگ« بود، بعد از فتح 
شهر بيش از 8هزار مرد و پســر را طي چند روز قتل عام كردند. بسياري از 
كشته شدگان، با بولدوزر در گورهاي دسته جمعي دفن شدند و جست وجو 
براي آنها، همچنان ادامه دارد. تــا حاال 6900 نفــر از قربانيان از 80 گور 
دسته جمعي شناسايي شده اند. هدف نيروهاي صرب، نسل كشي مسلمانان 
بوده است. جنگ  هاي بوســني يكي از چند جنگ داخلي در دهه90 بعد از 
فروپاشي يوگســالوي بود. عالوه بر قتل  عام مردان، هزاران زن و دختر هم 
توسط نيروهاي صرب به رهبري راتكو مالديچ از شهر كوچ داده شدند و به 

بسياري از آنها تجاوز شد.

از سراسر جهان 
  يك نماينده زن پارلمان عراق 
بر اثر ابتال به كرونا درگذشت. اين 
در حالي است كه شمار مبتاليان 
به اين ويروس در عراق هم رو به 

افزايش است.
  وزير نفت ونزوئال در حســاب 
كاربري خود در توييتر اعالم كرد 
كه به كرونا مبتال شده است. در 
اين كشور تا كنون بيش از 8 هزار 
مورد ابتال به كرونا ثبت شده  است.
  بلژيك اســتفاده از ماسك را 
در فروشگاه ها، سينماها و ديگر 

فضاهاي بسته اجباري كرد.
  در روســيه درحالي كه معاون 
نخست وزير پيشنهاد ازسرگيري 
پروازهاي بين المللي از و به اين 
كشور را داده است، گزارش ها از 
افزايش مرگ ومير در اين كشور 

حكايت دارد.
  دولت انگليس درحال بررسي 
اجبــاري كــردن ماســك در 

فروشگاه هاست.
  استخرهاي روباز در انگليس 
امروز باز مي شــوند. اما مقررات 
ســختي براي شــنا كردن در 
استخرها وضع شده است. ازجمله 
اينكه شناگران بايد فاصله را از هم 
رعايت كنند و تعداد حاضران در 

استخرها نبايد زياد باشد.
  رئيس جمهور قزاقستان تهديد 
كرده است اگر كرونا در اين كشور 
مهار نشــود، كابينــه را بركنار 

مي كند.
  فرانســه رســما از وضعيت 

اضطراري بهداشتي خارج شد.
  هند با ثبت يك افزايش جديد 
در شــمار مبتاليان به ويروس 
كرونا، اكنون بيــش از 820هزار 

مبتال دارد.
  شــمار مبتاليان به كرونا در 
جهان از 12ميليــون و 500هزار 
نفر عبور كرد. شمار درگذشتگان 
بر اثر كوويد- 19از 560هزار نفر 

عبور كرده است.

ركوردداران 
كرونا در جهان

سعيد الحاج
كارشناس امور تركيه

سربرنيتسا، هنوز گريه مي كند 
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عذرخواهيبرايتصويررويجلد
ليسبون: مجله وگ پرتغال به دليل آنچه زيبا جلوه دادن 
بيماري هاي رواني عنوان شــده، بابــت تصوير روي جلد 
خود عذرخواهي كرد. به گزارش اينديپندنت،  وگ پرتغال 
تصميم گرفته تا يكــي از 4تصوير جلد شــماره ژوئيه - 
آگوســت خود را حذف كند، كــه در آن صحنه اي از يك 
آسايشگاه رواني را به تصوير كشيده اســت. عالوه بر آن، 
داستان داخل مجله كه براساس اين تصوير پشت جلد، به 

موضوع بيماري روحي مي پردازد هم حذف شد.

بازگشتاجسادجنگجويانقرننوزدهم
الجزيره: الجزاير باقيمانده هاي اجســاد بيش از 20جنگجوي 
خود را كه هنگام مقاومت در برابر نيروهاي استعماري فرانسوي 
كه در قرن نوزدهم گردن زده  شــده  بودند از اين كشور بازپس 
گرفته و ســرانجام آنها را دفن كرد. به گــزارش اينديپندنت، 
 جمجمه اين افراد چند روز پيش به الجزيره بازگردانده شد و در 
مراسمي با نمادهاي پنجاه وهشتمين سالگرد استقالل اين كشور 
بزرگ  داشته  شد. جمجمه اين سربازان به عنوان غنايم جنگي به 
پاريس برده  شده بود و چندين دهه در موزه اي نگهداري مي شد.

هجومزيكاباتغييراتاقليمي
ليورپول: پژوهشگران دانشگاه ليورپول با استفاده از الگوي 
تغييرات اقليمي شديد برنامه ميان ـ دولتي سازمان ملل در امور 
اقليمي، درباره رابطه ميان افزايش دماي هوا و خطر سرايت 
ويروس زيكا در ســال هاي 2050 و 2080 تحقيق كرده اند. 
به گزارش ديلي ميل، پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه تا 
سال 2080 باالرفتن دماي كره زمين خطر سرايت زيكا را كه 
از طريق پشه صورت مي گيرد در مناطق جنوبي و شرقي اروپا، 

آمريكا، شمال چين و جنوب ژاپن افزايش مي دهد.

ممنوعيتشكارمارموتدرروسيه
مسكو: در مغولســتان 2مورد ابتال به طاعون سياه گزارش 
شده كه مبتاليان به اين بيماري از گوشــت مارموت تغذيه 
كرده بودند و پس از اين رويداد بود كه روسيه شكار اين جانور 
را ممنوع اعالم كرد. به گزارش فرانس پرس، اين جانور جونده 
بزرگ مي تواند ناقل اين بيماري مرگبار براي كســاني باشد 
كه از گوشــتش تغذيه مي كنند. مقامات شهر »بايان نور« در 
منطقه مرزي ميان چين و مغولستان داخلي نيز چند روز پيش 
به دنبال يك مورد طاعون سياه در بيمارستان هشدار داده اند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: الكاظم من امات أضغانه؛ 
فروبرنده خشم كسي است كه كينه هاي خود را بميراند.
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استانيبهنامخوزستان
تابستانيبهنامكرونا

همه وقــت و همه جا نــام متبرك 
و افتخارآفرين اســتان خوزستان 
درآميخته و عجين است با ثروت و 
فقر. از سويي داراترين و متمول ترين 
اســتان ايران بــه لحاظ داشــتن 
منابع بي حد و حصر نفــت و گاز و 
فرآورده هــاي پتروشــيمي و ديگر 
ميعانات گازي به حساب مي آيد و از 

سوي ديگر مردماني دارد كه در تنگدستي، كم آبي و گرماي 
طاقت سوز روزگار سپري مي كنند. از دوران جنگ تحميلي و 
رشادت هاي دالور زنان و مردان اين خطه نمي گويم. از معضل 
بيكاري و گراني مضاعف كه راه بر آينده جوانان دانشگاه رفته 
اين مرز و بوم بسته و كورسوي فردا را روزبه روز و شب به شب 
تاريك و تاريك تر مي كند، نمي گويم. از قول ها و وعده هايي 
كه به مردم اين استان دادند و فراموش كردند نمي گويم و نيز 
از كوه حرف هاي درست و خواسته هاي روا و به حقي كه انبار 

شده بر دل و بر زبان پير و جوان اهل اين آب و خاك.
از مهمان ناخوانده و ناخواســته اي مي گويم كه چندي است 
خوان مرگ گســترانيده بر هر كوي و بــرزن و پس كوچه و 

خيابان شهر و شهرك و روستاهاي استان؛ از كرونا مي گويم.
اوايل به نظر مي آمد كــه گرماي 50 تا 60درجه تابســتان 
جهنمي خوزستان، هماورد مناسب و قدرتمندي باشد براي 
از پا درافكندن اين ويروس بي دســت و پــا و ناديدني؛ زهي 

خيال باطل! 
اكنون 6 هفته از قرمزي رنگ رخسار اهواز، دزفول، شوشتر، 
شــوش، باغ ملك، اميديــه، آغاجاري، رامهرمــز، بهبهان، 
هفت تپه، شادگان، ماهشهر، آبادان، خرمشهر، بندرامام و... 
مي گذرد. 6 هفته اســت كه تخت هاي بيمارستاني عوض و 
بدل مي شوند. برخي به مدد دهشــتناك كرونا به ديار باقي 

شتافته اند و مي شتابند و برخي نيز بهبودي نسبي مي يابند.
آمارها گوياي آن است كه كمبود تخت هاي بيمارستاني در 
اين استان ثروتمند محســوس است و منحني رشد بيماران 
كرونايي سيري صعودي دارد؛ به طوري كه ميانگين مرگ ومير 
بر اثر شــيوع و ابتال به كوويدـ19از مرز 50نفر در شبانه روز 
گذشته است. مانند همه جاي ايران و جهان، در اينجا نيز جان 
انســان ها اهميت دارد. تأمين نان هم براي مردمان اين ديار 
حرف اول را مي زند. استان دارد به مرز هشدار مي رسد و شايد 
تاكنون رسيده باشد. كرونا با من و تو و او و هيچ كس شوخي 
ندارد. عملكرد ويروس جدي و مرگ آفرين است؛ بنابراين بايد 
و بايد در برابر اين يورش خصمانه جدي باشيم، به پروتكل هاي 
پزشكي اعتماد كنيم و دستورالعمل هاي بهداشتي را به كار 
ببنديم. اگر فردي يا افرادي به فكر ما نيســتند، دســت كم 

خودمان بايد به فكر خودمان باشيم.
دولت و مسئوالن مربوطه وظيفه دارند در اين شرايط حساس 
كرونازده به ياري مردم خوزستان بشــتابند، گرفتاري هاي 
معيشــتي آنها را رفع كنند، اقالم بهداشــتي الزم را به قدر 
كافي در اختيار مردم قرار دهند و به فكر ازدحام جمعيت در 
بانك ها، معابر، مراكز خريد و ديگر اماكني باشند كه مردم از 
سر ناچاري براي رفع حاجت خود در آن جاها گرد مي آيند. 
زمان برگزاري آزمون ورودي دانشگاه نزديك است. از همين 
حاال بايد تمهيدي بخردانه انديشيد براي مصون ماندن جوانان 

در وقت گردهمايي و برگزاري آزمون كنكور.
گويي جهان پشت سد مســتحكم كرونا متوقف مانده. فرقي 
نمي كند كي  باشي و اهل كجا، مهم است در اين شرايط عجيب 
و دهشتناك، بهترين ها و بدترين ها، زيبايي ها و پلشتي هاي 

دوران خود را ببينيم و بشناسيم و به خاطر بسپاريم.

مجيدروانجويادداشت
نويسنده و روزنامه نگار

عليمالئكهپزشكیتاب آوري
 روزنامه نگار و پزشك

زهرارضايي
ويترينفوق تخصص مغز و اعصاب كودكان

ويروسكروناچهاثراتيبرمغز
ميگذارد؟

اكنون مي دانيم ويــروس جديد كرونا 
مي تواند به اندام هاي ديگر بدن به جز 

ريه ها ازجمله مغز هم آسيب برساند.
نتايج بررســي اخيري كــه در ژورنال 

پزشــكي Brain منتشــر شــده 
اســت، نشــان مي دهــد كــه 
بيماري كوويــد ـ19 مي تواند 
باعــث التهــاب مغــز شــود، 

حمــالت »روان آشــفتگي« يا 
»هذيان گويي« )اختالل حافظه و روان پريشي( ايجاد كند، 
با ايجاد لخته خون سكته مغزي را باعث شود و با آسيب زدن 

به رشته هاي عصبي باعث ايجاد درد، بي حسي و فلج شود.
يك يافته مهم ديگر اين پژوهش اين است كه بروز عوارض 
مغزي و عصبي محدود به بيماراني كه دچار بيماري شديد 
كرونا شــده اند نمي شــود، بلكه حتي در موارد خفيف تر 

بيماري هم ممكن است رخ دهد.
همچنين عارضه ســكته مغزي به دنبال عفونت با ويروس 
كرونا فقط در افراد ســالمند بروز نمي كند و ممكن است 

افراد جوان تر هم دچار آن شوند.
باالخره اينكه آسيب هاي مغزي ناشي از كوويد ـ 19 ممكن 
اســت مدت ها پس از مرخص شــدن بيمار از بيمارستان 

خودش را نشان دهد.
علت اين آســيب هاي مغزي و عصبي ممكن است ناشي 
از عفونت مســتقيم با ويروس كرونا، پاسخ التهابي شديد 
و نابجاي دستگاه ايمني به عفونت با ويروس و بسته شدن 
رگ هاي خون رسان به مغز به علت لخته هاي خوني ناشي 
از التهاب پوشش دروني رگ ها به وســيله ويروس يا افت 

اكسيژن شديد خون در بيماران باشد.
اخيراً پژوهشگران آلماني در بررسي 11 بيمار كوويد ـ19 
اتوآنتي بادي هايــي )پادتن هايــي كه دســتگاه ايمني بر 
ضد بافت هاي خود بدن ساخته است( را در مايعي كه اطراف 
مغز و نخاع در گردش اســت، يافته اند. به نظر مي رسد كه 
ويروس كرونا از اين طريق باعث حمله دســتگاه ايمني به 
مغز مي شود. نگراني دانشــمندان اين است كه همه گيري 
جهاني ويروس جديد كرونا باعث شود با موجي از عوارض 
مغزي و نقصان هــاي توانايي شــناختي در ميان بيماران 

بهبوديافته دنبال شود.
پاندمي قبلي آنفلوآنزاي اســپانيايي در ســال  1918 نيز 
ســال هاي بعد باعــث شــيوع عارضه اي مغزي شــد كه 
»انسفاليت لتارژيك« ناميده شد و با خواب آلودگي شديد و 
زوال مغزي شديد همراه بود؛ به طوري كه برخي از بيماران 

را ناتوان مي كرد.

ميگرنكودكان
برخي سردرد ها ممكن است 
به صــورت حــاد و ناگهانــي 
بروز كنند كه اغلــب نيازمند 
بررســي اورژانســي هستند 
تــا علــل خطرناك مســبب 
سردرد بررســي شود. سردرد 
ميگرني، شــايع ترين سردرد 
مزمن كودكان، ممكن اســت 

در ســنين خيلي پايين بــروز كند ولــي به علت اينكه 
كودك قادر به بيان سردردش نيست والدين متوجه آن 
نمي شوند. سردرد كودك ممكن است به صورت حمالت 
دوره اي كوبيدن سر به ديوار، بي اشــتهايي، دل درد و 
استفراغ خود را نشان دهد. البته در سنين باالتر به صورت 
درد )غالبا در تمام سر يا در ناحيه قدامي سر( كه ممكن 
اســت ماهيت ضرباني داشته باشــد و گاهي با حالت 
تهوع يا استفراغ همراه باشد، بروز مي كند. در برخي از 
كودكان عدم تحمل نور، صدا و حتي بوي غذا يا عطر ديده 
مي شود. كودك ترجيح مي دهد در جايي تاريك و دور از 
سر و صدا بخوابد و از بازي و فعاليت اجتناب مي كند. در 
اكثر موارد هم سردرد پس از خوابيدن برطرف مي شود. 
همچنين در مواردي، سابقه خانوادگي سردرد مزمن كه 
غالباً به صورت اشــتباه تحت عنوان سينوزيت يا آلرژي 
خوانده مي شود  وجود دارد. ممكن است كودك سابقه اي 
از حالت تهوع حين سوارشدن در اتومبيل را عنوان كند 
)بيماري ماشين(. اجتناب از نورهاي چشمك زن، مصرف 
مايعات مكرر، عدم حذف وعده هاي غذايي، خواب كافي 
و مصرف مسكن هاي ساده)مانند استامينوفن يا بروفن( 
به محض شروع ســردرد، توصيه مي شود. توجه داشته 
باشيد كه به محض آغاز سردرد، مســكن بايد مصرف 
شود تا بيشترين اثربخشي را داشــته باشد. درصورتي 
 كه ســردرد بيشــتر از 4بار در ماه بروز كند يا به قدري 
شديد باشــد كه كودك از بازي و حضور در مدرسه باز 
بماند، متخصص مغز و اعصاب كودكان براي كودك شما 
داروهايي را به عنوان درمان هاي پيشــگيرانه به صورت 
مصرف روزانه شروع مي كند كه مي بايست به مدت 4 تا 

6  ماه مصرف شود.
در مواردي كه سردرد منحصرا در ناحيه پشت سر متمركز 
باشد، حداكثر شدت درد در صبح و به خصوص با استفراغ 
همراه و عالئم ديگري مثل تشــنج يا بي حسي اندام وجود 
داشته باشــد، ســنين پايين )اغلب كمتر از 6 سال( براي 
بررسي بيشتر، پزشك براي كودك تست هاي آزمايشگاهي 
يا تصويربرداري درخواست مي كند. البته، تشخيص ميگرن 

براساس شرح حال پزشكي و معاينه باليني است.

كالبدشكافي
رمان »كالبدشكافي« نوشته 
پاتريشــيا كورنِول را ســحر 
قديمي به فارسي برگردانده 
و از سوي انتشــارات جهان 
كتاب به عنوان نود و يكمين 
عنوان از مجموعه پليســي 
»نقــاب« اين  ناشــر چاپ 
شده است. پاتريشيا كورنول 
دانيلز، متولد ســال1956 
در ميامي فلوريداســت كه 

استعدادهاي خود در زمينه نويسندگي را از مقطع 
دبيرستان نشــان داد. او از سال1979 مدرك كارشناسي 
خود را در رشته ادبيات انگليســي گرفت و مشغول به كار 
روزنامه نگاري شــد. پس از مدتي از شروع روزنامه نگاري ، 
نــگارش گزارش هاي جنايي بــه كورنول محول شــد و 
ســال1984 بود كه پس از مالقات با يك پزشك قانوني و 
الهام گيري از شــخصيت او، نوشتن نخســتين رمانش را 

شروع كرد.
اين نويســنده ســال1985 كار خود را در اداره پزشــكي 
قانوني ويرجينيا آغاز كــرد كه ابتدا به عنوان نويســنده 
گزارش هاي پزشــكي قانوني و ســپس تحليل گر رايانه 
كار مي كرد. كار او در اين اداره 6ســال طول كشيد. او در 
اين مدت با اداره پليس ريچموند هم همكاري داشــت كه 
در همين بازه زماني، 3رمان نوشت كه البته هيچ كدام چاپ 
نشدند. اما سال1990 بود كه نخستين كتاب از مجموعه 
»كي اســكارپتا«ي اين نويســنده چاپ شــد. اين كتاب 
»كالبدشكافي« نام داشت و موفقيت بزرگي براي پاتريشيا 

كورنول محسوب مي شد.
رمان »كالبدشكافي« كه براساس ماجراهاي واقعي جنايي 
نوشته شده، ســال1991 برنده جايزه ادگار براي بهترين 
رمان اول براساس رويدادهاي واقعي شــد. بهانه و محور 
مجموعه »كي اسكارپتا« همان دكتري است كه پاتريشيا 
كورنول سال1984 در پزشك قانوني ريچموند با او همكاري 
كرد و از شخصيتش الهام گرفت؛ دكتر مارچال فرينلي فيرو. 

مجموعه »كي اسكارپتا«، 25جلد را شامل مي شود.
كتــاب پيــش رو، داســتان سلســله  قتل هايــي را در 
تابســتان1987 در ريچموند در بر مي گيــرد كه جوايز و 
تشويق هاي زيادي را براي نويســنده اش به ارمغان آورد. 
اين  رمان كه با استفاده از مفاد و شاخه هاي مختلف پزشكي 
قانوني نوشته شــده، تأثير قابل توجهي بر ادبيات جنايي 
و اقتباس هاي تلويزيوني از آن گذاشــت. انتشارات جهان 
كتاب اين  رمان را در 370صفحه با شمارگان 550نسخه، 

به قيمت 58هزار تومان منتشر كرده است.

مراسمجوايزكتابمليآمريكاديجيتالبرگزارشد
امســال به خاطر اوضاع موجود ناشي 
از شــيوع ويروس كرونــا و قرنطينه، 
مراسم اعطاي جايزه كتاب ملي آمريكا 
به صورت ديجيتال برگزار خواهد شد. 
جايزه كتاب ملي)NBA(  مجموعه اي 
از جوايز ساالنه ادبي در اياالت متحده 
آمريكاســت. در مراســم نهايي جايزه 

كتاب ملــي كه هر ســال در نوامبر برگزار مي شــود، بنياد كتــاب ملي، جايزه 
كتاب ملي و جايزه يك عمر دســتاورد را به نويسندگان اهدا مي كند. به گزارش 
لس آنجلس تايمز، جايزه كتاب ملي كه سال1936 به دست انجمن كتابفروشان 
آمريكا بنياد نهاده شــد، در طول جنگ جهاني دوم فعاليتي نداشــت و سپس 
در سال1950 توســط 3ســازمان فعال در صنعت كتاب مجددا راه اندازي شد. 
نويسندگان و ناشــران غير آمريكايي پيش از جنگ واجد شرايط دريافت جايزه 
بودند ولي هم اكنون جايزه به نويسندگان آمريكايي براي كتاب هايي اهدا مي شود 

كه حدود سال اهداي جايزه در آمريكا منتشر شده باشد.
بنياد كتاب ملي آمريكا اعالم كرده اســت هفتادويكمين مراسم اعطاي جوايز 
امســال در 18نوامبر به صورت آنالين برگزار مي شــود و تمــام هيأت داوران و 

كارمندان بنياد به صورت ويدئوكنفرانس در مراسم شركت مي كنند.
ديويد اشتاينبرگر، رئيس هيأت مديره بنياد كتاب ملي آمريكا با اعالم اين خبر 
افزود: امسال به خاطر جلوگيري از احتمال ابتال به ويروس كرونا براي نامزدها و 

هيأت اجرايي، تصميم گرفتيم مراسم را به طور كامال آنالين برگزار كنيم.
وي گفت: اميدواريم امسال بتوانيم با وجود شــرايط كرونا استانداردهاي الزم 
سال هاي گذشته در اجراي مراسم را تأمين كنيم. امسال مراسم اعالم نامزدهاي 
نهايي و كنفرانس مطبوعاتي مربوط به مراســم نيز به صورت آنالين در ماه هاي 
اكتبر و نوامبر برگزار خواهد شد. برندگان اين جايزه در هر بخش عالوه بر دريافت 
نماد برنز، 10هــزار دالر به عنوان هديه نقدي دريافــت مي كنند و به هركدام از 
نامزدهاي نهايي در بخش هاي داستاني، آثار غيرداستاني، ادبيات جوانان، ترجمه 

و شعر مدال برنز و هزار دالر هديه داده مي شود.

دريچه

مكملهايپروبيوتيكعليهافسردگي
مطالعات جديد نشــان مي دهد مكمل هــاي پروبيوتيك به 

تسكين عالئم افسردگي در بعضي اشخاص كمك مي كند.
به گزارش ديلي ميل، پژوهشگران دريافتند در 7آزمايش باليني 
كوچك، انواع پروبيوتيك ها باعث بهبود عالئم افســردگي در 
بيماران، دست كم در كوتاه مدت شــد. يافته ها نقش سالمت 
روده، به ويژه توازن در باكتري  ها و سالمت مغز را نشان مي دهد. 
البته پژوهشگران اذعان دارند كه هنوز نتيجه گيري درخصوص 

تأثير پروبيوتيك ها بر تسكين افسردگي زود است.

سالمت

20 سال پيش 

همشهري 21تير1379
سودسپردههايبانكيازمالياتمعافاست

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران روز سه شنبه اعالم كرد: تاكنون هيچ گونه 
پيشنهاد جديدي مبني بر وضع ماليات بر سود سپرده هاي بانكي به تصويب دولت 
نرسيده و به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد نشده است و سود سپرده هاي بانكي 
از ماليات معاف است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، در پيشنهاد اوليه اصالحيه قانون مالياتي مستقيم، موضوع ماليات بر سود 
سپرده هاي بانكي مطرح بود كه اين پيشنهاد، همراه با ساير پيشنهاد هاي اصالحي 
در كميته تخصصي كميته اقتصاد هيأت دولت بررسي شد و به تصويب نرسيد. با 
رد اين موضوع كميسيون بار ديگر به ابقاي ماده145 قانون كنوني كه بر مبناي آن 

سود و جوايز حساب هاي بانكي از ماليات معاف است، رأي داد.
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نبردبرايقيمتاينترنتموبايل
رئيس رگوالتوري اظهار كرد: اينكه اپراتورها تصور مي كنند با 
گران كردن ترافيك بين الملل، مردم به سمت استفاده از ترافيك 
داخلي مي روند اشتباه محض است؛ كما اينكه قباًل در مورد ارزش افزوده آن را تجربه 

كرده ايم و نتيجه اي هم در برنداشته است.

شرطبرايمذاكره
افزايش قيمت بســته هاي اينترنت موبايل در روزهاي اخير باعث موجي از اعتراض 
كاربران شده است. از مجموع حدود 78ميليون كاربر اينترنت پهن باند كشور 69ميليون 
نفر كاربر اينترنت موبايل هستند و واضح است افزايش ناگهاني و 100درصدي قيمت 
باعث مشكالت بيشــتري براي مردم به ويژه در دوران شيوع كرونا مي شود. در مقابل 
اپراتورها مي گويند كه هزينه هايشان دالري است و درآمدشان ريالي و مجبور به افزايش 
قيمت هستند. وزارت ارتباطات افزايش هزينه اپراتورهاي موبايل را تأييد مي كند اما 
راهكارهاي ديگري ازجمله كاهش قيمت پهناي باند شــركت زيرساخت را به جاي 
افزايش قيمت به اپراتورها پيشنهاد داده است. رئيس سازمان تنظيم مقررات درباره 
راهكارهاي تنبيه اپراتورها درصورت ادامه اين روند گفت: در طول مدت پروانه مي توان 
تجديدنظر كرد؛ چراكه در پروانه اپراتورها مصاديق كاهش مدت پروانه و تعليق آن ذكر 
شده كه يكي از داليل تعليق پروانه استمرار بر تخلف است. وي بابيان اينكه اگر اپراتور 
به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد مي توان از شيوه هاي ديگري نيز آنها را محدود كرد، 
تصريح كرد: دست رگوالتوري براي محدود كردن اپراتورها باز است ولي ما استفاده از 
اين شيوه ها را هم اكنون مصلحت نمي دانيم. فالح جوشقاني از تماس اپراتورها، براي 
مذاكره در اين مورد خبر داده و گفت: تنها شرط ما براي مذاكره با اپراتورها بازگرداندن 
بسته ها به حالت قبل اســت و پس  از آن راه براي گفت وگو باز مي شود و اگر بخواهند 

به رفتار تخلف آميزشان ادامه دهند و توقع مذاكره داشته باشند امكان پذير نيست.

ادامهاز
صفحهاول
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