
گام هايي براي احياي سرمايه اجتماعي
 ميدان داري  دولت براي احياي سرمايه اجتماعي 3 اولويت اساسي دارد؛ اول توجه به اقشار آسيب پذير، دوم توجه  به خواسته هاي صنفي

و سوم ماموريت ويژه به استانداران براي گفت وگو با مردم

كرونا         پرتكرارترين
                                                                                                                            واژه در تاريخ

  گفت وگـــــوی همشهری بــا
مهدیمحســنیانراد،  استاد 
برجسته علوم ارتباطات درباره كرونا 

و تاثير آن بر ارتباطات انسانی
  در تاريخ رسانه ها در جهان، 
تا كنون هيــچ واژه ای به اندازه 

كرونا تكرار نشده است
  هيچ پديــده ای به انــدازه كرونا 
شگفتی نزاييده است؛ كرونا حتي از 
خبر فرود آمدن انسان بر سطح كره ماه 

بيشتر شگفتي ايجاد كرده است
  ارتباطات بحــران نوعی ارتباط 
نياز دارد كه معادل فارسی برای آن 
نداريم و آن »ديالوگ« اســت؛يعني 
»مشــاركت در يک بحث براي حل 
يک مشــكل« ما چنين چيزی در 

ايران نداريم
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جشنوارهآفالين
جشنواره ملي موسيقي جوان  از طريق نمايش 

فيلم  نوازندگان موسيقي  برگزار مي شود

انتقال بی خطر 
پسماندهای 

 بيمارستانی  تهران 
كليد خورد

 نفس كشيدن
به لطف كرونا

  فعاليــت 40دســتگاه مدرن 
جمــع آوری، بی خطرســازی و 
انتقال پسماندهای بيمارستانی با 

حضور شهردارپايتخت  آغاز شد
  پيروز حناچــی: روزانه بيش 
از ۱00 تن پسماند بيمارستانی 
جمع و امحا می شود و تجهيزات 
جديد برای افزايش بهداشــت 
و امحای صحيح پســماندهای 
بيمارســتانی بــه كار گرفتــه 

می شود

  شيوع ويروس كرونا، چه تأثيری بر 
اصالح روابط اجتماعی داشته است؟

  انتخاب ميان آلودگي و ويروس
  سقوط آزاد مصرف بنزين

  اولويت جهان؛ سالمت و بهداشت

پرونده درباره تأثيرات مثبت كرونا

يادداشت
غالمرضاظريفیان؛فعال سياسي

درگيري و اختالف ميان قواي ســه گانه و به ويژه ميان 
دولت و مجلس در سال آخر عمر دولت ها، به يک قاعده 
در جمهوري اسالمي تبديل شده است؛ عوامل مختلفي 
در شــكل گيري تعارضات ميان دولت ها و مجالس در 
سال آخر مؤثر هستند. طي هفته هاي گذشته و مشخصا از زماني كه مجلس يازدهم 
كار خود را آغاز كرده است، تعرضات نمايندگان مجلس در حوزه هاي اجرايي و نيز 
تهديد دولتمردان، وزرا و رئيس جمهور به استيضاح و سؤال افزايش پيدا كرده است. 
توهين و افتراي گروهي از نمايندگان مجلس به وزيرامورخارجه در ضمن حضور آقاي 
ظريف در صحن علني مجلس و نيز طرح جمعي از نمايندگان براي استيضاح روحاني 
نمونه اي از فشــار نمايندگان مجلس عليه دولت بود كه با تذكر و هشدار به موقع و 
سنجيده رهبر انقالب مواجه شد. رفتارهاي افراد و گروه هايي كه طرح هاي استيضاح و 
فشار به دولت را دنبال مي كردند، نشان داد كه آنها با رويه هاي تثبيت شده سياسي در 
جمهوري اسالمي كه بر مبناي آن دولت ها بايد تا آخرين روز باشند و به كار خود پايان 
دهند، بيگانه هستند. به طور كلي، اما افزايش دخالت ساير قوا در سال آخر دولت ها 
معلول عوامل مختلفي است؛ در سال پاياني دولت ها، ضعف ها و ناكارآمدهاي انباشته 
در طول 7ســال عملكرد دولت در كارنامه و تابلوي آنها ثبت و ضبط مي شود و اين 
مسئله از سوي رقباي سياسي دولت و نيز مجالسي كه تازه كار خود را شروع كرده اند، 
مورد استفاده قرار مي گيرد. درحالي كه اگر ضعف و ناكارآمدي در كشور وجود دارد به 
يک قوه خاص معطوف نمي شود. يكي از اين عوامل چالش ها ميان دولت و ساير قوا، 
تفسيرهايي است كه از حيطه وظايف قوا صورت مي گيرد. در واقع ما با چالش تعريف 
حوزه وظايف و بســط و قبض محدوده اختيارات مواجه هستيم. از آنجا كه دستگاه 
قضايي و مجلس، مشــكالت را در حوزه اجرايي تعريف مي كنند، تالش مي كنند تا 

راهكارهاي الزم براي حل مشكالت را از طريق ورود به اين حوزه پيدا كنند.
مسئله اين است كه قوه مجريه به عنوان قوه اي كه بخش عظيمي از امور اجرايي كشور 
را بر عهده دارد، قصورات، كوتاهي و غفلت ها و ناكارآمدي هاي 8سال گذشته در سال 
پاياني، از سوي منتقدان و ناظران تجميع مي شود. سال پاياني دولت ها، مرحله اي 
است كه كارنامه و عملكرد دولت قابل ارزيابي، قضاوت و انتقاد است. هرچند انتقادات 

از عملكرد دولت ها بعضا شكل غيرمنصفانه نيز به خود مي گيرد.
بخشــي از چالش ها و درگيري هاي ميان قوا، به ويژه مجلس با دولت در سال پاياني 
دولت ها، به انتخابات رياست جمهوري بعدي مربوط مي شود؛ در بازه زماني يک سال 
قبل از انتخابات، گروه هاي سياسي و جناح هاي رقيب دولت، در مجلس و بيرون از 
آن، تالش مي كنند تا به واسطه برجسته كردن ضعف هاي دولت و در گاهي مواقع 
از طريق كارشكني و نيز تراشيدن ايرادها و ناكارآمدي ها، رقيب مستقر را به چالش 
بكشند؛ به طوري كه كارنامه دولت مستقر قابل اســتفاده براي جناح هاي سياسي 
همسو با آن در ايام انتخابات نباشد. به همين جهت، در سال پاياني دولت تدبير و اميد 
هم شاهد مجموعه اي از برخوردهاي غيراخالقي و غيرمنصفانه عليه دولت هستيم. 
گاها انتقادات و حمالت به دولت از سوي آن دسته از افراد و گروه هاي سياسي صورت 
مي گيرد كه خود آنها در دوره مسئوليت شان، نقش و سهم عمده، مستقيم و غيرقابل 

انكاري در بروز مشكالت و بحران هاي امروز داشته اند.
از سوي ديگر، دولت ها در سال آخر دوره خود، به طور طبيعي فرصت و توان دفاع از 
خود در برابر حجم عظيمي از حمالت و هجمه ها از سوي رقيب را ندارند. اين در حالي 
است كه برخي ضعف هاي دولت ممكن است افكار عمومي را هم تحت تأثير قرار داده 
باشد و بسترهاي الزم براي هجمه به دولت و انتقاد از آن فراهم شده باشد. حمالت و 
هجمه ها عليه دولت تدبير و اميد در حالي است كه كشور در سال پاياني اين دولت با 
مشكالت و چالش هاي بزرگي مواجه است كه مديريت آنها فراتر از توان و وظايف قوه 
مجريه است، فشارهاي بين المللي ناشي از تحريم از يک سو و همه گيري كرونا از سوي 
ديگر شرايط ويژه اي را در كشور ايجاد كرده است كه راهي جز تجميع ظرفيت همه 

دستگاه ها و قواي مختلف و اتحاد و همدلي ميان آنها باقي نگذاشته است.

دولتهاوچالشسالآخر

ديدگاه
آرمانفرهادي؛كارشناس مسائل سياسي

تقريبا از آغاز به كار دولت دوم حسن روحاني، طيف 
مقابل كه اكنون در 2قوه قضاييه و مجلس در رأس 
امور قــرار گرفته اند، با رويكرد انتقادي نســبت به 
عملكرد دولت، مجلس دهم يا قــوه قضاييه، وعده 
مجلس يا قوه قضاييه اي در »تراز انقالب« را دادنــد. اگر چه اين تغيير تا حدود 
زيادي در قوه قضاييه در مقابله جدي تر با فساد، تفكيک جرائم سياسي و امنيتي 
و توجه به حقوق عامه به واقعيت نزديک تر شــده است، اما اقدامات چند هفته 
اخير در مجلس از نوعي افراط و تندروي در برخورد با دولت و حتي نمايندگان 
انگشت شــماري كه به دولت گرايش دارند، حكايت دارد. نطق هاي نمايندگان 
مجلس عليه دكتر ظريف  و جمع آوري امضا  براي سؤال از رئيس جمهور در همين 
هفته هاي نخست بيانگر رويكردهاي طيف اكثريت در تسويه حساب هاي سياسي 
با دولت و جناح مقابل تحت عنوان انقالبي گري اســت. اين در حالي است كه 
حسن روحاني بارها در نطق هاي خود در جلسات هيأت دولت، خواستار همكاري 
بيشتر دولت و مجلس براي حل مشكالت كشور در شرايط فشار و تحريم و اوضاع 
نامساعد اقتصادي و معيشتي مردم شده است. آنچه در جلسه نمايندگان مجلس 
با دكتر ظريف اتفاق افتــاد، در حقيقت نه تنها بــراي اصالح طلباني كه اكنون 
تماشاگران بيرون از گود مجلس هستند بلكه براي بخش عمده اي از اصولگرايان 
سنتي و طيف عقاليي تر آنان، نيز نااميد كننده بود. گويا نمايندگان منتقد از زير 
و بم سياست خارجي كشــور و هماهنگي صورت گرفته در رأس هرم قدرت در 
اتخاذ سياست هاي كالن منطقه اي و جهاني به خصوص در قضيه توافق هسته اي، 
به طور كلي بي اطالع بودند و در نهايت با داد و فرياد كــردن، اتهام زني و خط و 
نشان كشيدن براي شخصي كه در كسوت وزير خارجه قريب به 7سال زحمت 
بي دريغ و صادقانه )مورد تمجيد رهبر انقالب( آن هم در دوراني پرتالطم را به 

دوش كشيده بود، جلسه را به پايان بردند.
اقدام ديگر مجلس نشينان در جمع آوري امضا براي سؤال از رئيس جمهور اگر 
با ادبياتي مناسب و در جهت رفع مشكالت كشــور يا هشدار براي بهبود شيوه 
مديريت از نظر نمايندگان مجلس صورت پذيرد، اقدامي قانوني و در واقع حق 
آنان است. اما ادبيات نامناسب برخي نمايندگان در مقايسه رئيس محترم جمهور 
با بني صدر و تالش براي عزل ايشان از ديدگاه آنان و برشمردن القاب نامناسب 
براي منتخب ملت و منتفذ رهبري آن هم در يک سال مانده به پايان كار دولت، 
نه تنها گره اي از مشكالت كشور نخواهد گشود، بلكه دشمن را در افزايش فشارها 
به ملت ايران جري تر خواهد كرد. بي شــک در شــرايط فعلي كه حقيقتا اداره 
عمومي كشور در سخت ترين شرايط فشــار اقتصادي آمريكا به مسئله اساسي 
دولت تبديل شده است، چنين اقدامي نه تنها براي مردم اميدبخش نيست، بلكه 
مصداق بارز نمک روي زخم پاشيدن است. در واقع آنچه مردم از نمايندگان خود 
چه در مجلس و چه در دولت به عنوان »اقدام انقالبي« توقع دارند، نه ايجاد فضاي 
رقابت و تنش ميان دولت و مجلس، نه سياسي كاري و اتهام زني به جناح رقيب و 
نه تالش براي كنترل يا محدود سازي  فضاي مجازي بلكه همراهي و تجميع قوا 
در حل مشكالت اقتصادي و معيشــتي در داخل و بحران ها و تنش ها در خارج 
اســت كه خود نيازمند همراهي مدبرانه و موقعيت شناسانه هر دو قوه است. به 
عقيده نگارنده، امروز مسئله اساسي كشور خواه ناخواه از سياست به »اقتصاد« 
تغيير كرده است و آنچه مي تواند در شــرايط فعلي رضايت عمومي را به همراه 

داشته باشد، تنها با حل مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم امكان پذير است. 
سياست ورزي در عرصه داخلي، سياست خارجي و حتي سياست هاي فرهنگي 

نيز بايد متوجه حل اين مشكالت با جهش توليد، مقابله با 
فساد و بهبود فضاي كسب و كار باشد. اقدامات اخير مجلس 

در چند هفته گذشته مغاير با چنين رويكردهايي است كه درصورت تداوم آن 
مي تواند آسيب هاي جدي تري به اعتماد عمومي وارد آورد.
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از 28تيرماه هر روز در همشهري

نگاه
مجیدفراهاني؛عضو شوراي اسالمي شهر تهران

بيست وســوم تيرماه روز گفت وگو و تعامل سازنده با 
جهان نامگذاري شده است. اصوال گفت وگو و ديالوگ 
دوجانبه بين افراد جامعه و فراتر از آن بين حكومت ها و 
دولت ها امروزه به عنوان مسئله اي ضروري، اجتناب ناپذير و كارآمد نزد تحليلگران 
و مفســران تحوالت سياســي و اجتماعي مطرح اســت و هر چه از سطح اخبار و 
رويدادهاي جهاني به عمق تدقيق و تعميق چرايي و ريشــه هاي وضعيت حاكم بر 
جهان حركت مي كنيم، بيشتر به ضرورت و حتي فوريت اهميت گفت وگو و تعامل 

و مفاهمه در سطح جهاني آگاه مي شويم.
در تحليل نظري اين اهميت مي توان به 2 نكته اشاره كرد؛ نكته اول ارتباط تعامل 
در بستر سياست خارجي و نسبت آن با توســعه و نكته دوم مسئله هويت و ايجاد 
سازه مفهومي متناسب با راهبردهاي تعامل گرايانه اســت كه در نزاع هاي فكري 
بي حاصل و بي پايه اي كه در بين جناح هاي سياســي كشــور طي ســاليان اخير 
درگرفته اين گونه تداعي و تحليل شده است كه گويي سياست خارجي تعامل گرا 
در ضديت و مخالفت با استقالل و هويت سياســي و ديني تعريف مي شود. به طور 
مشخص از دهه 70 و كارنامه كشورهايي مانند كره و هنگ كنگ در زمينه توسعه 
صادرات و ارتباطات گسترده جهاني پرداختن به مسئله و پرسش نسبت و ارتباط 
توسعه و سياســت خارجي رونق گرفت؛ چراكه كشــور ها و دولت ها براي دست 
پيدا كردن به توســعه پايدار ناگزيزند رويكردهاي سياســت خارجي توسعه گرا را 
در دســتور كار خود قرار دهند و بر مبناي آن سياســت هاي كالن خود را تدوين 
و طراحي كنند. واقعيت اين است كه سياســت خارجي توسعه گرا بدون پشتوانه 
اقتصاد درون گرا و مولد راه به جايي نمي برد و نمي تواند در معادالت جهاني جايگاه 
و نقش قابل توجهي براي كشور دست و پا كند كه نمونه و مصداق آن را مي توان در 
 چرايي تضعيف برجام به عنوان مهم ترين توافق بين المللي ايران بعد از ملي شــدن 

صنعت نفت به روشني ديد.
به ســخن ديگر، برجام عالوه بر كارشــكني و خــروج آمريكا از توافــق از ناحيه 
بي توجهي به ارتباطات و مناســبت هاي اســتراتژيک اقتصــادي صدمه ديد كه 
مي توانســت با درك ضرورت تعامل در جهان اقتصاد عالوه بــر ايجاد بازدارندگي 
كم هزينه و مؤثر در دشمني آمريكا، عمال كشور را در فرآيندي قرار دهد كه با حفظ 
استقالل و تماميت ارضي و سياسي، در ارتباط گســترده با جهان بتواند بر مبناي 
 منافع ملي و عمومي از كاهش حجم اقتصاد كشــور و به تبــع آن گرفتاري مردم 

جلوگيري كند.
امروز و با نگاهي به شــرايط كشــور در حوزه هاي اقتصادي و سياسي اهميت اين 
راهبرد امــا به گونه اي ديگر نمايان مي شــود كه بر مبنــاي درهم تنيدگي هويت 
سياسي ايدئولوژيک و سياست خارجي اســتراتژيک و عمل گرا مي تواند در رفتار 
و الهيات سياســي تصميم گيران كشــور براي خروج از شــرايط نامطلوب كنوني 
مورد توجه قرار گيرد. هر چند نبايد از ياد برد كه گفت وگو و تعامل نه تنها ناشــي 
از ضعف و ســازش منفعالنه كه بركشــيده قدرت و قوت منطق و تبحر سياسي و 
حقوقي براي حل موضوعات پيچيده بين المللي اســت. در متون ديني و نصوص 
مذهبي و تاريخ اســالم هم راهبرد گفت وگو همواره مورد توجه پيامبر اسالم)ص( 
بوده اســت و در موارد بي شماري حضرت رســول)ص( بارها با ارسال نامه و اعزام 
نماينده به مناطق مختلف جهان با ســران كشــور ها و رهبــران قبايل مخالف به 
گفت وگو پرداخته اند؛ بنابراين با توجه به فضاي حاكم بر جهان كه لحظه به لحظه 
دستخوش و آبستن تغيير است و سرنوشت همه جهان به نوعي به هم گره خورده 
كه در پديده كرونا همه به روشــني مشــاهده كرديم نمي توان جهــان را ناديده 
 گرفت و اهميت تعامل و مفاهمه را در برطرف شــدن چالش هــاي ملي و جهاني 

دست كم گرفت.

گفتوگووتعاملسازنده؛
چارهبحرانهايجهاني

   همشهري از تغيير كاربري نگران كننده زمين هاي كشاورزي در جنوب تهران گزارش مي دهد
مزارعپالستیكي  دست كم 500قطعه زمين كشاورزي مرغوب در كهريزك به محل تفكيک زباله تبديل شده اند
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فرزانه آئيني
خبرنگار

با گذشت 2هفته از انفجار 
تاسيســات هسته اي در  شــبانه 

هسته اي نطنز هنوز ابعاد 
اين حادثه به طور دقيق مشــخص نشده 
اســت. در اين رابطه ســخنگوي وزارت 
خارجه گفته است به زودي گزارش حادثه 
از طرف شوراي عالي امنيت ملي منتشر 

مي شود.
12تيرماه ســازمان انرژي اتمي از وقوع 
يك سانحه در يكي از سوله هاي مجتمع 
غني ســازي  نطنز خبر داد، ساعاتي بعد 
نخســتين تصوير از محل سانحه منتشر 
شد اما انتشــار تصاوير ماهواره اي نشان 
مي داد كه حادثه نطنز شديد بوده و موجب 
از بين رفتن تاسيســات مستقر در سوله 
مورد نظر شده اســت. اطالعات تكميلي 
نشان مي داد كه سوله حادثه ديده محل 
مونتاژ سانتريفيوژ بوده است و منابع غربي 
مدعي شدند بر اثر انفجار رخ داده در اين 
سوله فعاليت هسته اي ايران تا 2سال به 
تأخير افتاده است؛ ادعايي كه البته همان 
ابتدا بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان 

انرژي اتمي آن را رد كرد.
ديروز هم سيدعباس موسوي در پاسخ به 
اين سؤال كه در پي اتفاق رخ داده در نطنز 
اين موضوع چه تأثيري روي فعاليت هاي 
هسته اي ايران در نطنز داشته است، گفت: 
هيچ! مكاني كه اين اتفــاق در آن افتاده 
سوله اي براي آماده سازي  برخي اقالم بوده. 
كار اصلي نطنز روي زمين نيست و اتفاق 

انجام شده تأثير آن چناني روي فعاليت ها 
نداشته اســت و اقدامات براي بازسازي و 

جايگزيني در اين حوزه ادامه دارد.
او در عين حــال درباره علــل حادثه هم 
اينطور گفت: توضيحــات الزم در مورد 
اين موضوع توسط دوستان مان در سازمان 
انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي ارائه شد و بررســي هاي همه جانبه 
درباره اين حادثه آغاز شــده و به نتايجي 
نيز رســيده ولي هنوز جمع بندي نهايي 
نشده اســت. بنابراين زود است در مورد 
اين موضوع قضــاوت كنيم كــه در اين 
حادثه چــه اتفاقــي رخ داده و علت چه 
بوده اســت. موقعي كه اين بررســي ها 
و جمع بندي نهايي شــود شــوراي عالي 
امنيت ملي يا ســازمان انــرژي اتمي در 
اين زمينه اطالع رســاني خواهند كرد و 
جمهوري اسالمي ايران متناسب با نتايج 
تحقيقات نســبت به اين موضوع واكنش 
نشان خواهد داد. سخنگوي وزارت خارجه 

همچنين در پاسخ به ســؤال ديگري در 
ارتبــاط با گــزارش روزنامــه آمريكايي 
نيويورك تايمز مبني بر اينكه آمريكا در 
جريان انجــام اين حادثه از ســوي رژيم 
صهيونيستي بوده است، اظهار كرد: ايران از 
هر گزارشي كه منتشر مي شود و ادعاهايي 
كه در آن مطرح مي شــود به آساني عبور 
نمي كند و جدي تلقي مي كند به خصوص 
اگر در اين ادعاها مسئوليت هايي را متوجه 
كشورهايي كنند. قطعا اين گزارش ها مورد 

توجه و بررسي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: همانطور كه اشــاره كردم 
علت اين حادثه در حال بررســي اســت 
و جمع بندي نهايي در مــورد آن صورت 
نگرفته است و اگر در جمع بندي نهايي به 
اين نتيجه برسيم كه رژيم يا دولتي در اين 
موضوع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
دخالت داشــته اســت طبيعي است كه 
اين موضوع با واكنش جدي ايران همراه 
خواهد بود و آنهــا خواهند ديد كه دوران 

بزن دررو تمام  شده است.

شوخي با يوزپلنگان ايران
در گزارش نيويورك تايمز ادعا شــده كه 
سناريوي حمله به سايت نطنز از مدت ها 
قبل آماده شده اســت؛ پس از سانحه در 
نطنز شبكه بي بي سي فارسي مدعي شد 
كه پيام هايي به دســت خبرنــگاران اين 
شبكه رســيده مبني بر اينكه يك گروه 
به نام يوزپلنگان ايران متشكل از عوامل 
داخلي مسئوليت سانحه در سايت نطنز 
را برعهده گرفته انــد و فيلمي در ايميل 
ضميمه بوده كه تاريــخ ضبط آن را 6ماه 
قبل نشــان مي دهد. ماجراي يوزپلنگان 
ديروز در نشست خبري سخنگوي وزارت 
خارجه ايران دستمايه شوخي و كنايه قرار 
گرفت؛ زماني كه يكي از خبرنگاران نظر 
موسوي را درباره حادثه آتش سوزي براي 
يك ناو آمريكايي در ســواحل اين كشور 
جويا شــد، او گفت: اين موضوع ارتباطي 
به ما ندارد و ما موضعي در مورد آن نداريم 
ولي جالب است كه ناوهاي آمريكايي چه 
زود آتش مي گيرند. وي در ادامه با طعنه 
گفت: در منابع خبري جست وجو كنيد و 
ببينيد »يوزپلنگان آمريكايي« مسئوليت 

آن را بر عهده نگرفته اند؟! 
در رابطه با ســانحه نطنز گمانه زني هاي 
مختلفي وجود دارد ازجمله حمله هوايي 
يا پهپادي، عمليات سايبري، خرابكاري و 
استفاده از قطعات آلوده و خرابكاري داخلي 
كه براساس شواهد و قرائن احتمال مورد 
اخير با طراحي سرويس جاسوسي موساد 

از ديگر گمانه ها قوي تر است.

كنايه سخنگوي وزارت خارجه به حادثه ناو بانهام ريچارد: ناوهاي آمريكا خيلي زود آتش مي گيرند!
شوراي امنيت ملي از نطنز گزارش مي دهد

اسماعيل سلطنت پور
خبر نگار

   نقش رژيم صهيونيستي در حادثه نطنز
فريدون عباسي، رئيس سابق سازمان انرژي اتمي و عضو كميسيون امنيت ملي مجلس درخصوص 
حادثه نطنز تأكيد كرد: اين اتفاقات از نظر من عادي است، ما در خيلي جاها هوشيار بوديم و جلوگيري 
كرديم. در برخي جاها هم ممكن است به دليل هجمه هاي زياد، كنترل از دست نيروهاي امنيتي ما خارج 
شود. وي اين حادثه را بي تأثير بر پيشرفت هسته اي عنوان و اظهار كرد: ممكن است تعدادي قطعه و 
تجهيزات ضربه خورده باشد كه قبال هم دشمن از اين كارها كرده تعدادي از سانتريفيوژها را از بين 
برده و يا تالش كرده كه از بين ببرد ولي ناموفق بوده است. عباسي در پايان نقش رژيم صهيونيستي 
را اساسي دانست و بيان كرد: جاسوس هاي آنها در كشور ما نفوذ دارند و معاندين كشور نيز با آنها 
همكاري مي كنند و از آنها پول مي گيرند. به دليل اينكه ظاهرشان مانند ايراني هاست، كسي متوجه 
حضور آنها در كشور نمي شود. كشور ما مي تواند از اين جنبه آسيب پذير باشد ولي نيروهاي امنيتي 

خوب كار مي كنند؛ اما در اين ميان ممكن است خطاهايي هم وجود داشته باشد.

   ايران در انتظار پاسخ اروپا
سيدعباس عراقچي با اشاره به نامه وزير امور خارجه به جوزپ بورل، مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده برجام درخصوص فعال شدن سازوكار حل اختالف، 
اظهار داشت: نامه ايران واصل شــده و آقاي بورل به عنوان هماهنگ كننده كميسيون 
مشترك در حال رايزني با ساير اعضا ست تا درخصوص چگونگي جلسه اي كه بايد به دنبال 
اين نامه ايران تشكيل شود، تصميم  گيري كنند. معاون سياسي وزير امور خارجه درباره 
زمان برگزاري اين جلسه افزود: ما منتظريم تا نتيجه مشورت ها و رايزني هاي مسئول 
سياســت خارجي اتحاديه اروپا و هماهنگ كننده برجام با ساير اعضا مشخص شود. 
عراقچي در گفت وگو با خانه ملت عنوان كرد: معتقديم كاري كه 3كشور اروپايي انجام 
دادند، به نوعي خالف تعهداتشان در برجام است و اين موضوع را به كميسيون مشترك 

اطالع داديم و در كميسيون مشترك نسبت به واكنش ها تصميم گيري خواهد شد.

اگرچه شرايط دشوار اقتصادي سال هاي 
اخير و كوچك شدن ســفره هاي مردم، دولت

معيشت قشر قابل توجهي را تحت تأثير 
قرار داده و سبب بروز اعتراضاتي هم شده است اما دولت 
از ابتداي سال جاري با مديريت وي ژه اي به ميدان آمده و 
حسابگرانه براي احياي سرمايه اجتماعي ميدان داري 

مي كند.
ميــدان داري دولت بــراي احياي ســرمايه اجتماعي 
3 اولويــت اساســي دارد؛ اولويت اول توجه به اقشــار 
آسيب پذير و تضمين حداقل معيشــت آنهاست كه با 
پرداخت بسته هاي كمك معيشتي و در قالب يارانه هاي 
معيشتي تا حدودي مؤثر واقع شده است، اولويت دوم 
توجه به خواســته هاي صنفي معلمان،  پرســتاران و 
پاسخ دهي به نيازهاي بازنشســتگان كه همواره فرياد 
اعتراضشــان در قالب تحصن و تجمعــات بلند بوده و 
اولويت سوم سپردن ماموريت وي ژه به استانداران به عنوان 
سفراي منطقه اي دولت در جاي جاي كشور براي توجه 

به معيشت مردم.
به گزارش همشــهري،  دولت با تعيين اين 3اولويت و 
پرداختن به آن سعي دارد به سدي در برابر عميق شدن 
فاصله دولت و مردم از يك سو و كاهش سرمايه اجتماعي 
بدل شود. سدي كه نابســاماني بازار و افزايش لحظه به 
لحظه قيمت ها در روزهاي دشــوار اقتصادي كشور آن 
را در شــيب تند و خطرناكي قرار داده بود و حاال به نظر 
مي رسد دولت با عزمي جدي درصدد عالج پيش از واقعه 

بر آمده است.
اهميت و ضرورت عالج سرمايه از دست رفته يا دست كم 
آسيب ديده دولت، در جلب رضايت طيفي از مردم منتقد 
و معترض به شرايط اقتصادي بروز يافته و جدا كردن آنها 

از صف هاي اعتراضي ديگر است.
رصد اخبار در بازه زماني 6  ماه گذشته نشان مي دهد كه 
در كنار اعتراضات مستمر كارگران و تحصن هاي پياپي 
آنها نسبت به عدم پرداخت حقوق هايشان و معوق ماندن 
حقوق هاي چند ماهه آنها و يا بيكار شدنشــان به دليل 
تعطيلي برخي كارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي؛ پرستاران، 
معلمان ، بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي 
و خدمات كشوري در نيمه دوم سال گذشته طيف هايي 
بوده اند كه همواره صداي اعتراضشــان مقابل مجلس 
شوراي اسالمي شــنيده شده اســت. كمتر روزي بود 
كه شــاهد مخابره خبر تجمع بازنشستگان، معلمان و 

پرستاران مقابل مجلس شوراي اسالمي نباشيم.
 اعتراضات مســتمري كه وقتي در روند تند نابساماني 
اقتصاد كشــور در 3 ســال اخير آنها را بررسي كنيم، 

درمي يابيم كه اين اعتراضــات روندي را طي مي كردند 
كه اگــر ديده و شــنيده نمي شــدند، درمــان آنها در 
بزنگاه هايي چون دي 96و يا آبان 98به سهولت اين روزها 
نبود.  اهميت پرداختن به مشــكالت طيف هاي  ممكن 
مذكور بود كه باعث شد دولت براي متناسب سازي  حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگيران، چند شركت را به تامين 
اجتماعي واگذار كند تا از محل درآمد اين شركت ها براي 
متناسب سازي  حقوق بازنشستگان كمك بگيرد، ارزش 
ريالي اين واگذاري ها قريب بــه 50هزار ميليارد تومان 
است؛ رقمي كه مي تواند حداقل براي 3 سال هزينه اين 

طيف را تضمين كند.
متناسب سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري، 
رتبه بندي معلمان، همسان سازي حقوق بازنشستگان 
آموزش و پــرورش، اعطاي كارانه ويژه به پرســتاران، 
استخدام 3 هزار كادر درمان جديد با تأكيد بر پرستاران 
شــركتي و قراردادي، تاميــن اعتبار مــورد نياز براي 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران 
تامين اجتماعي، بازپرداخت بيــش از 50 هزار ميليارد 
تومان بدهي انباشته از ســال هاي دور دولت به تامين 
اجتماعي از طريق واگذاري برخي شــركت هاي دولتي 
و كمك 5 هزار ميليارد توماني به تامين اجتماعي براي 
تامين بخشي از هزينه هاي بيمه بيكاري در ايام كرونا و 
كليد زدن ساخت بيش از 200 هزار خانه با نام مسكن 
محرومان با عامليت بهزيســتي، بنياد مسكن و كميته 
امداد، فهرستي قابل تامل و توجه از اقدامات دولت در 3 

ماهه اخير سال 99است.

 استرات ژي رضايت بخش دولت 
اقداماتي كه با شيب تند افزايش مشكالت معيشتي مردم 
سرعت عمل بيشتري گرفته در سازمان برنامه وبودجه 
و به رغم كســري بودجه خود دولت اولويت دار بررسي 
شده اند.  قدرداني نهادهاي صنف مذكور از اين روند دولت 
نشانگر اين است كه دولت در احياي بخشي از سرمايه از 

دست رفته اش موفق عمل كرده اســت چنانچه ديروز 
محمد ميرزابيگي، رئيس كل ســازمان نظام پرستاري 
در باب اهميت نگاه مثبت دولت به مطالبات پرستاران 
دست به قلم شــد و در نامه اي به معاون رئيس جمهور 
نوشت: » موافقت با اســتخدام نيروي پرستار تا حصول 
استاندارد قابل قبول كشورمان، موافقت با تغيير وضعيت 
نيروهاي شركتي، قراردادي و...، اعمال مزاياي فصل دهم 
قانون خدمات كشوري، موافقت با پرداخت فوق العاده 
ويژه به پرستاران، تسري مزاياي فصل دهم يا معادل آن 
به نيروهاي شركتي پرستار، تامين هزار ميليارد تومان 
براي پرداخت معوقــات كارانه و تاميــن منابع پاداش 

بازنشستگان را ارج نهاده و قدردان هستيم.«
در اقدامي مشــابه كه مويد رضايت خيل بزرگ جامعه 
بازنشستگان لشكري و كشوري از شرايط ايجاد شده شان 
اســت، نمايندگان آنها نيز در نامه اي با اين مقدمه كه 
اجراي مطالبه 13 ساله بازنشستگان لشكري و كشوري 
به بهترين وجــه ممكن يعني همسان ســازي  حقوق 
بازنشستگان بر مبناي 90درصد حقوق ناخالص مشمول 
كسور شاغل همتراز خود است، آورده اند:»اعالم رسمي 
حل مشكل همسان ســازي بر مبناي90 درصد حقوق 
ناخالص شاغالن همتراز با تاريخ اجراي اول مهرماه سال 
1399 شادي و شعف خاصي را در دل همه بازنشستگان 

شريف كشور و خانواده آنها ايجاد كرد.«
قدرداني هــاي نماينــدگان معلمان، بازنشســتگان و 
پرستاران به خاطر توجه به مطالبات مستمرشان توسط 
دولت تدبير و اميد مويد اثربخش بودن استراتژي احياي 
ســرمايه اجتماعي دولتمردان اســت، در اين بين اما 
شنيده شدن اعتراضات مســتمر كارگران به تعويق در 
پرداخت حقوق شان يا بيكاري شان كه از يك سو به خاطر 
نابساماني هاي اقتصادي است و از سوي ديگر دستاورد 
اوضاع وي ژه فراگيرشدن كرونا اصلي مهم و قابل اغماض 
است كه البته احياي اوضاع اقتصادي آنها عزمي فراتر از 

دولت مي طلبد.

ترامپ و نابودي برجام 
به خاطر انتخابات

وزارت امور خارجه در بيانيه اي به مناسبت پنجمين 
ســالگرد برجام اعالم كرد: رژيــم ترامپ در آمريكا 
به دليــل مســائل انتخابات رياســت جمهوري در 
آبان1399، در تالش است به يك پيروزي در سياست 
خارجي خود در قبال ايران دســت يابد، لذا نابودي 
بيش از پيِش برجام را به نفع خود ارزيابي مي كند و در 
تالش است تا عدم انتفاع كشورمان از منافع سياسي 
برجام را نيز تحقق بخشد. براساس قطعنامه2231 
شــوراي امنيت در مهر ماه1399 محدوديت هاي 
تسليحاتي جمهوري اســالمي ايران رفع مي شود و 
رژيم ترامپ درصدد است تا قطعنامه2231 را مختل 
سازد. در اين بيانيه آمده است: پيش از اين رياست 
محترم جمهوري اسالمي ايران هشدارهاي الزم را به 
كشورهاي باقيمانده در برجام و به جامعه بين المللي 
داده اســت كه درصورت عدم انتفاع ايران از برجام 

واكنش ايران قاطع خواهد بود.

گام هايي براي احياي سرمايه اجتماعي
ميدان داري دولت براي احياي سرمايه اجتماعي 3 اولويت اساسي دارد؛ اولويت اول توجه به اقشار 

آسيب پذير، دوم توجه به خواسته هاي صنفي و سوم ماموريت ويژه به استانداران براي گفت وگو با مردم

مأموريت دولت به استانداران
البته دولت استرات ژي احياي سرمايه اجتماعي اش را محدود به صنف هاي متضرر از اوضاع نا بساماني اقتصادي 
نكرده است و در شمايي گسترده تر دامنه اين استرات ژي را از طريق سفراي منطقه اي اش يعني استانداران به 
جاي جاي كشور منتقل كرده است. دوم تيرماهي كه گذشت يعني قريب به 20روز گذشته روحاني استاندارانش 
را از كل كشور فراخواند و به آنها ماموريت وي ژه اي داد. شنيدن صحبت هاي مردم، درك شرايط و نارضايتي 
آنها از شرايط بروز يافته و بستر سازي  براي جهش توليد ماموريتي بود كه او استانداران را ملزم به اجراي آن 
كرد آن هم در روزهايي كه نارضايتي مردم از شرايط وي ژه بروز يافته نسبت به گذشته عيان تر و محسوس تر 
است.چنانچه در شرح اهميت اين جلسه عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور 
در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: روحاني همه استاندارانش را به تهران فراخواند تا با آنها از عزم دولت 
براي تحقق جهش توليد بگويد. كرونا و تحريم، آغازي سخت و ناگزير براي سال 99 ساخته اند اما اراده دولت، 

ايجاد جهشي فراگير، افزون بر مقابله تمام قد با دشواري هاي كنوني است.

ث
مك

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي براي نخستين بار در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
 عكس
حضور پيدا كرد؛ جلسه اي كه آخرين بار سوم خردادماه سال جاري، پيش از افتتاح مجلس برگزار شده و به تقدير خبر

از علي الريجاني، رئيس سابق مجلس گذشته بود. معروف ترين تصميمي كه از اين جلسات بيرون آمده همان 
تصميم تعيين نرخ بنزين بود كه آبان ماه سال98 به اعتراضاتي منجر شده بود. اين تصوير كه ديروز محمدباقر 
قاليباف، ابراهيم رئيسي و حسن روحاني را در كنار هم نشان مي داد، قابي بود كه در سال96 در انتخابات رياست جمهوري در 
اذهان هك شده بود. البته اين قاب همين 24خرداد در جلسه شوراي عالي امنيت ملي كه به رياست حسن روحاني برگزار شد 
هم تكرار شده بود اما نقدهايي وجود داشــت كه بعد از رفتن علي الريجاني از مجلس و سپردن سكان پارلمان به محمدباقر 

قاليباف، جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي برگزار نمي شود كه اين اتفاق ديروز افتاد.

قاليباف، رئيسي و روحاني دوباره در يك قاب

دولت در ايام كرونا و تحريم تصميماتي براي حقوق معلمان، بازنشستگان، پرستاران و ساير صنوف گرفته است.   عكس: آرشيو؛ پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري
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   شوراياري ها در انتظار ابالغ دادنامه ديوان عدالت اداري
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران گفت: تصميم شهرداري 
درخصوص شوراياري ها منوط به ابالغ دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت 

اداري و نظر شوراي شهر تهران است.
به گزارش همشهري، »محمدرضا جوادي يگانه« در نشست بررسي وضعيت 
حقوقي شوراياري ها درخصوص انتخابات شوراياري ها اظهار كرد: تصميم 
شهرداري درخصوص شوراياري ها منوط به ابالغ دادنامه هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري و تابع نظر شــوراي اسالمي شــهر تهران است و تا 
مشخص شدن كيفيت و جزئيات اين ابالغيه،  شوراياري ها همچون گذشته 
به فعاليت خود ادامه خواهند داد. وي افزود: در ارتباط با دوره هاي آتي نيز 
منتظر تصميم مراجع قانوني ذيربط خواهيم بود. از نظر شهرداري تهران،  
به استناد مصوبات شورا،  شوراياري يك انجمن شهري است كه به عنوان 

يك نهاد مدني در سطح محالت شهر تهران فعاليت مي كند.

نــاوگان جديــد حمــل 
پسماندهاي بيمارستاني در گزارش

شرايطي شامگاه روز گذشته 
فعاليت خود را آغاز كرد كــه عصر ديروز 
مراســم رونمايي از اين نــاوگان با هدف 
افزايش بهداشــت و ميزان امحاي صحيح 
پســماندهاي اين بخــش برگزار شــد. 
بدين ترتيب، 40دستگاه ناوگان جديد به 
چرخه جمع آوري پسماندهاي بيمارستاني 
و به ويژه پســماند مرتبط با بيماران كرونا 
اضافه شد. شــهرداري تهران از اسفندماه 
سال گذشته با شيوع بيماري كرونا سياست 
جديدي را براي جمع آوري و امحاي پسماند 
بيمارســتاني درنظرگرفت و اكنون با قرار 
گرفتن شــهر تهران در وضعيت قرمز اين 
بيماري تمهيدات جديدي براي ادامه اين 

فعاليت صورت گرفت.
در آييــن رونمايــي از نــاوگان جديــد، 
شهردار تهران تأكيد كرد كه پسماندهاي 
بيمارســتاني يكي از مهم ترين بخش هاي 
پســماند در تهران اســت كه در شرايط 
كرونايي افزايش پيدا كرده اســت. پيروز 
حناچي گفت: »هم اكنــون روزانه بيش از 

100تن از اينگونه پســماند جمع و امحا 
مي شود. امروز )ديروز( بخشي از تجهيزات 
نو شــده كه اين امر براي افزايش بهداشت 
و امحاي صحيح پسماندهاي بيمارستاني 

است.« 
حناچــي در تشــريح مراحــل عملياتي 
پسماند بيمارســتاني يادآور شد: »بخش 
ضدعفوني كــردن و بي خطر كــردن در 
خود بيمارستان ها انجام مي شود، اما دفن 
صحيح بخش ديگري از مرحله اســت كه 
برعهده شــهرداري تهران است. براساس 
روال كار، پســماندي كــه شــهرداري از 
بيمارســتان تحويــل مي گيــرد بايد در 
اتوكالوها ضدغفوني شده باشد و مابقي كار 

برعهده شهرداري است.« 
در اين آيين از 40دســتگاه خودرو حمل 
پســماند رونمايي شد و 15دســتگاه نيز 
نوسازي شده است. درمجموع 55دستگاه 
حمل زباله هــاي بيمارســتاني در تهران 
وجود دارد. عليرضا زالي، فرمانده ســتاد 
مبارزه با كروناي اســتان تهران كه در اين 
مراسم حضور داشت، در جمع خبرنگاران 
گفت: »بخش مهمي از خدمات شــهري 
كه در دوران كرونا بســيار خوب درخشيد 
كارگران و مديران فعال در عرصه پسماند و 

بخش هاي خدماتي تهران بودند.« 

تقاضــاي بودجه از ســتاد كرونا براي 
شهرداري

 با شــيوع بيماري كرونا در شــهر تهران، 
شهرداري نيز با كاهش چشمگير درآمدها 
روبه رو شد، درحالي كه مجموعه شهرداري 
ســعي كرد همپــاي وزارت بهداشــت و 
ســتادملي مبارزه با كرونا اقدامات الزم را 
براي جلوگيري و كاهــش بيماري كرونا 
انجام دهد. به همين دليل، فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در استان تهران در بخشي از 
صحبت هاي خود با اشاره به درآمد پايدار 
شهرداري تهران گفت: »نكته مهم كاهش 
شــديد درآمدهاي اختصاصي شهرداري 
تهــران و در مقابل افزايــش هزينه هاي 
غيرمترقبه ناشــي از كرونا است كه فشار 
مالي زيادي به شهرداري وارد كرده است. 
شــهرداري نيازمند يك بودجه جداگانه 
اســت كه بايد براي انجام امور شهر به آن 
اختصــاص داد.« عليرضا زالــي در ادامه 
از تقاضــاي بودجه اي جداگانه از ســتاد 
مبارزه با كرونا خبر داد و گفت: »سازمان 
پسماند بايد روزانه 150 ايستگاه بازيافت 
را ضدعفوني كنــد؛ براي ايــن هزينه ها 
تقاضاي بودجه اي جداگانه از ستادمقابله 
با كرونا كرده ايم چراكه شهرداري نيازمند 
اين اعتبار اســت.« به گفته او، سيســتم 

دفع پســماند به گونه اي بوده كه تا كنون 
هيچ شــواهدي مبني بر كانون ســرايت 
كرونا از پسماند نداشــته ايم. زالي تأكيد 
كــرد: »كمترين ميزان ابتال بــه كرونا در 
بخش هــاي خدماتي، در حوزه پســماند 
بوده اســت، همچنين قدر مطلق ابتال در 
بهشــت زهرا)س(، حمل ونقل و پاكبان ها 
نسبت به نرم جهاني بسيار كمتر بوده است. 
مجموعه پسماند يك زنجيره پيچيده در 
كالنشهر تهران دارد و تالش شده خدمات 
پايه اي بهداشــت در آن رعايت شود.« او 
درباره افزايش حجم توليــدي زباله هاي 
عفوني با شــيوع بيماري كرونا گفت: »در 
پسماند شهر تهران با افزايش 64 هزار تني 
مواجه شديم كه البته با مداخله در مبداء 

بسياري از مشكالت حل مي شود.« 

لطفا فاصله را رعايت كنيد
هنگامي كه شــهردار تهــران و فرمانده 
ستاد مقابله با كروناي اســتان تهران در 
جايگاه قرار گرفتند تا پاسخگوي پرسش 
خبرنگاران باشند، ناگهان تجمعي صورت 
گرفــت. در اين لحظه ناهيــد خداكرمي، 
رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
كه در اين مراســم حضور داشــت، گفت: 
»لطفا فاصله اجتماعــي را رعايت كنيد.« 

پــس از آن فاصله اجتماعــي تا حدودي 
رعايت شد تا اين گفت وگو صورت بگيرد. 
به غيراز او، سيدآرش حســيني ميالني، 
عضو كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شــهر نيز در اين 
مراسم حضور داشت. او درباره بحران كرونا 
و تمهيدات شهرداري تهران در اين زمينه 
به همشــهري گفت: »بحران كرونا باعث 
شــده ميزان زباله بيمارستاني ما از حدود 
70تن به 100تن در روز رســيده و بلكه 
بيشتر هم شود. هم اكنون آمارها هم نشان 
مي دهد كه مصرف پالستيك و ماسك به 
واســطه اين بيماري افزايش پيدا كرده و 
چشــم انداز ميان مدت اين موضوع بسيار 
نگران كننده است. يعني ما عالوه بر بحث 
جمع آوري بهداشتي پسماند بيمارستاني، 
مســئله مهم بحث تفكيك است. در واقع 
ما بايد بــا تقويت تفكيك زبالــه از مبداء 
پسماندهاي اينچنيني را جدا كنيم و گام 
بعدي هم اين است كه سازمان پسماند به 
اين سمت حركت كند.« او ادامه داد: »در 
مورد زباله هاي بيمارستاني حتما مشاركت 
بخش بهداشــتي شــهر خيلي ضروري 
است، زيرا اين مسئوليت ذاتي شهرداري 
نيســت و هزينه هــاي قابل توجهي دارد. 
بنابراين، الزم است كه مشاركت هاي بيشتر 

با حضور شهردار پايتخت، فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران و تعدادي از مديران شهري، فعاليت 40دستگاه مدرن جمع آوري، بي خطرسازي و 
انتقال پسماندهاي بيمارستاني آغاز شد
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شورايارهاي فعلي اجازه فعاليت دارند
از نماينده های مجلس و مديران عالی شهری گرفته تا كارشناسان 
حوزه محله، بر اين باورند كه شــوراياران تهــران به عنوان بازوان 
كمكی شورای شهر بايد به كار خود ادامه دهند. با وجود اين، رأی 
ديوان عدالت اداری مبنی بر لغو انتخابات شوراياری ها از دوره بعد، 
اما و اگرهای فراوانی را برای ياران شهر به وجود آورده است. در اين 
ميان احمد مسجدجامعی، رئيس ستاد هماهنگی شوراياری های 
تهران تاكيد می كنند كه حيات شوراياران قطعا ادامه پيدا می كند.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز گفت: فعاليت 
شوراياري هاي اين دوره با توجه به مفاد رأي ديوان عدالت اداري 

كمافي السابق تا پايان دوره مربوط ادامه خواهد يافت.
مهدي جمالي نژاد در گفت وگو با مهر با اشاره به رأي ديوان عدالت 
اداري مبني بر لغو انتخابات شــوراياري هاي تهــران اظهار كرد: 
»مســتفاد از اصل هفتم قانون اساسي شــوراها، مجلس شوراي 
اسالمي، شوراي استان، شهرســتان، شهر، محل، بخش، روستا و 
نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز 
تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين 
ناشي از آن معين مي كند.« او افزود: »متعاقبا اصل يكصدم قانون 
اساسي كه از سلسله مراتب شــوراها نام برده، برگزاري انتخابات 
شوراها را در قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان احصا 
كرده و انتخابات ديگري را به صورت داخلي و درون شهر با عنوان 
شوراياري پيش بيني نكرده است، لذا حكم اين اصل نيز منحصر  به 
 شوراهايي است كه صراحتا آنها را عنوان داشته و تشكيل هرگونه 

شورا فراتر از موارد موضوع اصل يادشده وجاهت قانوني ندارد.«
رئيس سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشــور گفت: »در 
راســتاي اصول موصوف، مفاد مواد يك و 2 قانون تشــكيالت، 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران 
مصوب1375 با اصالحات بعــدي آن، مقصود از شــوراها را در 
قانون يادشده و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسالمي 
كشوري، شوراهاي اسالمي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان 
و عالي استان ها برشمرده و نامي از شوراياري به ميان نياورده است 
و برگزاري انتخابات سابق شوراياري ها نيز عمدتا براساس توافقات 
داخلي مسئوالن صورت گرفته اســت.« جمالي نژاد خاطرنشان 
كرد: »باوجود اين، براســاس مصوبه ســال1393 هيأت محترم 
وزيران درخصوص برگزاري انتخابات شــوراياري ها مقرر شد كه 
وزارت كشور در امور اجرايي و نظارت بر انتخابات شوراياري هاي 
دوره چهارم با شوراي شهر و شــهرداري همكاري كند كه مجددا 
مصوبه موصوف براي برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراياري ها نيز 

مستند و مبناي همكاري وزارت كشور قرار گرفت.«
معاون عمران و توسعه امور شــهري و روستايي وزير كشور ادامه 
داد: »به هرحال باوجود مسئوليت نظارتي وزارت كشور در حسن 
اجراي قانون شوراها در رابطه با قانوني يا غيرقانوني بودن انتخابات 
مذكور يا لغو آن تكليفي متوجه وزارت كشــور نيست؛ چراكه در 
قانون شوراها به عنوان شوراياري ها اشاره اي نشده است تا وزارت 
كشور در قبال آنها وظيفه و مسئوليتي داشته باشد. براساس رأي 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، برگزاري انتخابات شوراياري ها 
براي دوره هاي بعدي فعاليت شوراهاي اسالمي غيرقانوني و منتفي 
اعالم شده است. به همين دليل فعاليت شوراياري هاي اين دوره 
با توجه به رأي مذكور كمافي الســابق تا پايان دوره مربوط ادامه 

خواهد يافت.«
او گفت: »با توجه به اينكه تشكيل شوراياري ها مستلزم تصريحات 
قانوني الزم اســت، ضــرورت دارد بــراي انجام اين مهــم، ابتدا 
ســازوكارهاي قانونــي الزم پيش بيني و ســپس آيين نامه هاي 
مربوط تهيه و تصويب شده تا امكان برگزاري انتخابات و تشكيل 

شوراياري ها محقق شود.«
رئيس سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشور بيان كرد: »به 
همين منظور جلساتي با ساير دستگاه ها و مراجع ذيربط تشكيل 
شده و موضوع در دست بررسي است كه متعاقبا پس از رفع موانع 
قانوني موجود و جمع بندي نتايج حاصلــه، اصالحات مربوط در 

قانون شوراها و ساير قوانين مرتبط پيش بيني خواهد شد.«
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سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران از سازمان هاي مؤثر دراقتصاد 
شهري است كه تامين مالي پروژه هاي پايتخت را برعهده دارد.اگرچه تا سال پيش عملكرد اين گفت و گو

ســازمان چنگي به دل نمي زد. ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري اش براساس دارايي ها و 
امكانات شهرداري تهران بنا شده و حوزه فعاليتش همه حوزه هاي شهري است. آنطور كه مديرعامل اين سازمان 
مي گويد، سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران به پشتوانه سند جامع سرمايه گذاري 
تهران كه مصوبه اش را شوراي شهر داده، قرار است بعد از سال ها موانع مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي 
عظيم شهري را بردارد و از اين طريق اقتصاد شهر را رونق بخشد. تامين هزينه ساخت خط10 مترو، خريد هزار 
دســتگاه اتوبوس، پرداخت بخشي از بدهي هاي شــهرداري به بانك ها و چندين طرح بزرگ ديگر ازجمله 
مگاپروژه هايي است كه اين سازمان براي تامين هزينه مالي شان برنامه هايي عملياتي و اجرايي دارد. شكراهلل 

بنار در گفت وگو با همشهري درباره اين برنامه ها و همچنين درخصوص اقدامات اين سازمان مي گويد.

سازمان سرمايه گذاري چه خدماتي را به 
اقتصاد شهر ارائه مي دهد؟

ما  هم اكنون در حال ارائه 2 نوع خدمت در شهرداري 
تهران هستيم. بخشــي از آن با قيمت گذاري و بخشي 
ديگر به صورت بالعوض به شهروندان عرضه مي شود. 
ما در هر 2 حوزه كاالهاي همگاني و خصوصي، مشغول 
ســرمايه گذاري بــا اســتفاده از ظرفيت هاي بخش 

خصوصي هستيم.
سرمايه گذاري در پايتخت به عقيده شما 

با چه موانعي مواجه است؟
موانع زيادي براي ســرمايه گذاري در ســازمان طي 
سال هاي مختلف ايجاد شده اســت، اما سال گذشته 
توانســتيم در قالب يك سند جامع ســرمايه گذاري، 
مصوبه اي را از شوراي شهر تهران بگيريم كه با همكاري 
اعضاي شورا بسياري از موانع برداشــته شده و امروز 
راهمان راه آسان تري به نسبت سال هاي قبل است. با 
كمك اين سند توانستيم جريان سرمايه گذاري خوبي 
را به سمت سازمان گسيل كنيم و عملكرد قابل توجهي 

داشته باشيم.
تهران در ســال هاي اخير شــاهد چه 
برنامه ها و سرمايه گذاري هايي بوده و سرمايه گذاري 
سازمان در تهران طي اين سال ها چقدر بوده است؟ 
ســال قبل 12هزار ميليارد ريال فــروش و 60 هزار 
ميليارد ريال سرمايه گذاري داشــتيم كه در 10سال 
فعاليت ســازمان رقم قابل توجهي به حساب مي آيد. 
امســال تكاليف ما براي فروش 74هزار ميليارد ريال 
و براي ســرمايه گذاري حدودا 200هزار ميليارد ريال 
پيش بيني داريم كه يكي از برنامه هاي سخت و سنگين 
حوزه اقتصادي به ســازمان ما محول شــد. عالوه بر 
اين تكليف، ظرفيت الزم را براي خريد هزاردســتگاه 
اتوبوس مهيا كرديم و همچنين به دنبال اين هســتيم 
كه يك خط LRT را اجرا كنيم.همچنين اگر بتوانيم، 
با كمك دولــت كار خريد 2هزار دســتگاه واگن مترو 
را فراهم خواهيــم كرد. مقدمــات و فراخوان جذب و 
شناسايي تامين كنندگان منتشر شده و تامين هزينه 
اتوبوس حدودا بــراي 2 هفته آينــده تعيين تكليف 

مي شود. اما براي واگن ها و LRT با شريك خارجي مان 
تفاهمنامه اي داريم كه به خاطر شرايط كرونا نتوانستند 

به ايران بيايند و اين تفاهمنامه بالتكليف ماند. 
حوزه فعاليت سازمان سرمايه گذاري و 
مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران كجاست و 

چه برنامه هايي را دنبال مي كند؟
سازمان در همه مناطق شهرداري و در همه سازمان ها 
و شركت ها فعاليت مشــاركتي دارد. هم اكنون حدود 
100پروژه بزرگ )مگاپروژه( را دســت اجرا داريم كه 
پيشــرفت قابل توجهي هم دارند و اغلب شــان آماده 
فروش هستند. همچنين پروژه هايي مثل پروژه صادقيه 
و پروژه مولوي كه چند ده سال معطل و رها شده بودند 
را تفكيك و آماده فروش كرده ايم. در مسير رفع ابهام 
از مشــكالت پروژه، چند اقدام جسورانه انجام داديم و 
به اين نتيجه رســيديم كه برخي از شركاي ما امكان 
ادامه فعاليت در پروژه را به دليل افالس و ورشكستگي 
يا به خاطر مشكالت دروني شركا ندارند. ما پروژه هاي 
بزرگي را فسخ كرديم كه پروژه چيتگر، ساحل و فدك 
ازجمله طرح هايي هستند كه تصميم گرفتيم همكاري 

با شركاي خود را تعيين تكليف كنيم.

امســال دنبال اين هســتيم كه به مناطــق تكاليف 
ســرمايه گذاري بدهيم. مكاتبات آن با شهردار محترم 
تهران انجام شد؛ اميدواريم بتوانيم تكاليف را هم ابالغ 
كنيم. رويكرد ما به سمت اقتصاد ديجيتال و استارتاپي 
است. كار فوق العاده اي را در ساماندهي حمل بار انجام 
داديم كه فراخوان آن منتشر شد و سرمايه گذاران اعالم 
آمادگي كردند؛ بر اين اساس، ظرف هفته هاي آينده، 
كار بزرگي كليد خواهد خورد. همه ســوپرماركت ها و 
ميني ماركت ها تامين كاالهاي شان به روش هوشمند 
خواهد بود و اين روش باعث كاهش پيك ترافيك هم 
مي شــود. ضمن اينكه اين روش به دليل عدم  مراجعه 
حضوري، اين امكان را مي دهد كه قدم مثبتي را براي 
مقابله با كرونــا برداريم.از طرف ديگــر، كار ويژه اي را 
در شــهر آفتاب )مركز نمايشگاه بين المللي( در دست 
اقدام داريم و آماده هستيم كه در آنجا 60هزار ميليارد 
ريال ســرمايه گذاري كنيم. همچنين مشكالت پروژه 
هزار و يك شهر را حل كرديم كه بزرگ ترين پروژه در 
غرب تهران اســت. آن را هم احيا كرديم و اميدواريم 
كه شــريك ما در اين طرح بتواند تعهداتش را به موقع 
انجام دهد. اين پروژه گردشگري – تجاري در زميني به 
مساحت 136هكتار در منطقه22 اجرا مي شود و ارزش 

سرمايه گذاري آن 2ميليارد دالر است.
درخصوص سرمايه گذاري در مناطق چه 

اقداماتي را در دست اجرا داريد؟

سرمايه گذاري در مناطق را تســهيل كرديم. در سند 
سرمايه گذاري براي نخســتين بار، بيش از اختياراتي 
كه شــهرداران مناطق در بودجه شــهرداري دارند به 
آنها تفويض اختيار كرديم. بر همين اساس، شهرداران 
مناطــق 8.5ميليارد تومــان اختيــار تصميم گيري 
اقتصادي داشــتند، اما امسال در ســند جامع به آنها 
50ميليارد تومان تفويــض اختيار كرديم. اين حركت 
شــهرداران مناطق را وادار مي كند در پروژه هاي خرد 
خودشان تصميم بگيرند و ســرعت تصميم گيري باال 

برود و راه سرمايه گذاري تسهيل شود.
در ابتداي گفت وگو درباره كمك دولت 
براي خريد هزار دســتگاه اتوبوس گفتيد. نحوه 

همكاري دولت در اين زمينه چگونه است؟
معاون اول رئيس جمهوري مصوبه اي را با امضاي وزير 
نفت و وزيركشور به ما ابالغ كرد كه كالنشهرها به ويژه 
تهران، براي توسعه حمل ونقل عمومي شان مي توانند 
بدون قيد و شــرط از محل تهاتــر فرآورده هاي نفتي، 
نفت خــام و ميعانات گازي اقدام بــه خريد تجهيزات 
مورد نيازشــان بكنند. از اين رو ما با شــركت هايي كه 
چنين ويژگي هايي دارند مذاكــره كرده ايم و چندين 
شركت آمادگي خود را اعالم كرده اند.ظرف هفته هاي 
آينده بعد از ارزيابي قيمت ها، قرارداد خريد اتوبوس ها 

را امضا مي كنيم.
جهت واگذاري پروژه ها به پيمانكاري ها 

پليس از ورود بدون ماسك به مترو 
جلوگيري مي كند

رئيس پليس متروي پايتخت خبر داد از ورود مسافران فاقد ماسك 
به مترو جلوگيري مي كند.

سرهنگ سعيد عطاءاللهي در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: 
برابر مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا درخصوص الزام استفاده از 
ماسك در اماكن عمومي و سرپوشيده، ورود بدون ماسك به مترو 
نيز ممنوع بوده و پليس بر حســب وظيفه اي كه بر عهده دارد، از 
ورود شهروندان و مسافران بدون ماسك از گيت هاي مترو به داخل 

جلوگيري مي كند.
او با بيان اينكه استفاده از ماســك در ايستگاه هاي مترو از خرداد 
اجباري شــده بود، گفت: البته اينطور نيســت كه پس از مصوبه 
اجباري شدن ماسك، پليس به اين موضوع ورود كند بلكه قبل از آن 
نيز با توجه به اعالم اجباري بودن استفاده از ماسك در مترو، پليس 

در اين زمينه در كنار مأموران و كارمندان مترو حضور داشت.
عطاءاللهي با تأكيد بر اينكه مأموران پليس در تمام ســاعات و در 
تمام ايستگاه هاي مترو در مجاور گيت ها مستقر هستند و از ورود 
افراد بدون ماسك جلوگيري مي كنند، گفت: در روزهاي نخست 
شروع طرح در خرداد ماه ما مشكالت متعددي داشتيم و متأسفانه 
برخي  شهروندان به هشــدارها توجه نكرده و بدون ماسك وارد 
ايستگاه ها مي شدند. خوشبختانه به مرور اين وضعيت بهتر شده 
به طوري كه االن مي توانم بگويم بيش از 90درصد از مسافران مترو 

از ماسك استفاده مي كنند.

به خصوص در مورد كلينيك ها و مطب ها 
داشته باشد.« به گفته ميالني، بحث مهم 
اين اســت كه مراقبت هاي بهداشــتي و 
پروتكل هاي بهداشتي در مورد كارمندان 
و كاركنان سازمان مديريت پسماند صورت 
بگيرد. او عنوان كرد: »ما هم بايد پيگيري 
كنيم. البته ســازمان پســماند و معاونت 
خدمات شــهري مراقبت هاي بهداشتي 
از كارمندان و كاركنان خود را در دســتور 
كار قرار داده اند. تأكيدهاي شــوراي شهر 
هم اين بوده كــه به هيچ عنــوان در اين 
قضيه كم و كاســتي وجود نداشته باشد و 
ماسك، دستكش، گان و... تامين شود. در 
واقع هم در مورد كاركنــان و هم در مورد 
كارگران پيمانكاري چنيــن اتفاقي بايد 
بيفتد. اين خيلي مهم اســت كه به لحاظ 
كاري و بهداشتي شرايط براي اين عزيزان 

فراهم شود.« 
صدرالديــن عليپور، مديرعامل ســازمان 
مديريت پســماند نيز در اين مراســم به 
همشهري گفت: »ما در حوزه پزشكي در 
اين مدت با چنــد برابر ظرفيت كار كرديم 
و از 60 تا 70تن پســماند بيمارستاني به 
100تن در روز رســيده ايم. منتها چيزي 
كه براي ما اهميت پيــدا كرد، جمع آوري 
پســماند بيمارســتاني بود كه بتوانيم در 
بحران كرونا ايــن وضعيت را كنترل كنيم 
و پســماند مرتبط با بيماران كرونا ايزوله 
شــود. ما در واقع يك اقدام ضرب االجلي 
با همكاري بخش خصوصــي انجام داديم 
و ناوگان حمل پســماند بيمارستاني را نو 
كرديم. اين ناوگان شيرابه را جمع مي كند، 
سنســور دارد و كنترل و رديابي مي شود. 
خدا را شــكر اين اتفاق افتاده و اين ناوگان 
با مشــخصات فني كه مخصوص پسماند 
بيمارستاني اســت، راه اندازي كرديم و با 
حضور شــهردار محترم از امشب)ديشب( 
شروع به كار مي كند.« او تأكيد كرد: »شايد 
يكي از آن اقداماتي باشد كه ما در ايام كرونا 
به راهكارهايي رسيديم كه در اين شرايط 
فعاليت ما آســان تر و مطمئن تر شــود. با 
همين تعداد ناوگان مشكلي از اين بابت در 

شهر تهران نخواهيم داشت.« 
مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري 
شــهرداري تهران و ســعيد خال، رئيس 
سازمان بهشت زهرا از ديگر مهمانان مراسم 
رونمايي از نــاوگان جديد پســماندهاي 

بيمارستاني بودند.

شكراهلل بنار، مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران اعالم كرد

نجات اقتصاد تهران با مگاپروژه هاي جديد
ظرف 4سال آينده 40هزار ميليارد تومان براي احداث خط10 مترو، خريد هزار 

دستگاه اتوبوس و پرداخت  بخشي از بدهي شهرداري به بانك ها تامين مي شود

سرانجام واگذاري پروژه بيمارستان آتيه2 به بانك شهر

شكراهلل بنار: سهم شهرداري تهران در بيمارستان آتيه2، حدود 12.4درصد 
اســت. كارشناســان 2نفره و 5نفره به عدد 430ميليارد تومان قدرالسهم 
رسيده اند. در روز قرارداد كه نزديك شب عيد بود به بانك شهر اعالم كرديم 
كه به زعم ما قيمت بيشتر از اين است و نياز به كارشناسان 7نفره داريم. چون 
زمان نداريم، يك قيد در قرارداد مي گذاريم مبني بر اينكه چنانچه كارشناسان 
7نفره به عدد باالتري از اين قيمت رسيدند يا عدد باالتر را شما قبول كنيد و 
يا معامله را فسخ مي كنيم. بانك شهر هم پذيرفت و قرارداد را بستيم و فروش 
انجام شد اما با قيد كارشناسي مجدد. اما بعد از عيد، شيوع كرونا، بيشتر شد 
و براي انتخاب كارشناســان و اعزام به پروژه ها عمال تا آخر فروردين موفق 
نشديم. درنهايت 26فروردين با كمك بانك شهر براي 7نفر كارشناس ابالغ 
صادر كرديم تا ارزيابي مجدد بكنند. ارزيابي مجدد اين كارشناسان احتماال 
هفته جاري آماده مي شود. چنانچه عدد آن با عدد 430ميليارد تومان قرارداد 

به هر دليلي تفاوت داشته باشد، اگر بانك شهر بپذيرد تفاوت عدد را بپردازد، 
قرارداد به قوت خود باقي است؛ در غير اين صورت قرارداد فسخ مي شود.

و شــركا چه سازوكار و تشــريفاتي را پيش بيني 
كرده ايد كه شركت ها درميانه راه دچار مشكل مالي 

و ورشكستگي نشوند ؟
3-2 كار بســيار مهم در سند جامع ســرمايه گذاري 
انجام داده ايم. براي انجام سرمايه گذاري جديد، الزاما 
مراكز و خود ما بايد اين فرايند ها را طي كنيم. يعني تا 
پروژه اي سند نداشته باشد، تا پروانه و رأي كميسيون 
ماده 5 نداشته باشد، تا سطوح ساختمان توسط معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران تأييد نشود، 
نه براي پروژه فراخــوان مي دهيم و نه ســرمايه گذار 
مي گيريم. از سوي ديگر، كميته اي را هم در سازمان و 
هم در مناطق تحت عنوان كميته مشاركت با رياست 
شهردار منطقه تعريف كرده ايم كه اين كميته، بر معرفي 
پروژه به ما نظارت عالي دارند. همچنين براي ارزيابي 
مالي شركا، دستورالعملي در سند جامع سرمايه گذاري 
ديده شده است؛ اين ارزيابي مالي را 2 هفته قبل ابالغ 
كرديم. همچنين اداره مبارزه با پولشويي را در سازمان 
راه اندازي كرده، ارزيابي مالي از شــركا را ارتقا داده ايم 
و به اين ترتيب، كســي كه پول الزم را نداشــته باشد 
نمي تواند با ما شــراكت كند. به قدري فضا را بسته تر 
كرده ايم كه شــركا بايد الزاما دارايي ها و قابليت فني 
اجراي پروژه را به ما اثبات كنند. در فراخوان هم كميته 
بســيار قوي فعاليت دارد كه در پاكت الف پيشــنهاِد 
آنها ارزيابي هاي فني، مالي و مبارزه با پولشويي انجام 
مي شود. چنانچه اين تست هاي سه گانه را پاس كنند، 
پاكت پيشنهادي آنها باز و در غيراين صورت، برگشت 

داده مي شود.
امسال چه مقدار ســرمايه گذاري در 
سازمان انجام مي شــود و مهم ترين پروژه شما كه 

امسال به بهره برداري مي رسد چيست؟
امسال 2 هتل در منطقه2 داريم كه جمعا حدود 7هزار 
ميليارد تومان ســرمايه گذاري جديد مــا خواهد بود. 
يك بيمارستان هم در شهر بين المللي آفتاب با 7هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري خواهيم ساخت. ضمن 
اينكه يك سرمايه گذاري عظيم نيز در بخش ساماندهي 
حمل بار داريم كه براي شــهرداري سرمايه گذاري آن 
صرفا در زمينه زيرساخت است، اما آورده خيلي خوبي 
براي شهر دارد. مطالعات اوليه نشان مي دهد كه در اين 
بخش، ظرف 4سال نزديك به 400هزار ميليارد ريال 
آورده خواهيم داشت. همچنين امسال 74هزار ميليارد 
ريال برنامه فروش داريم كه از محل فروش مجتمع هاي 
تجاري در اختيار ســازمان كه با هــدف تامين مالي 
پروژه هاي شهري ساخته شــده اند و تعدادشان حدود 
15پروژه اســت، هم احداث خط10 مترو را با 4هزار 
ميليارد تومان تامين مالي كنيم؛ بخشي از بدهي هاي 
شــهرداري به بانك ها را بپردازيم و هــم بتوانيم هزار 

دستگاه اتوبوس را خريداري كنيم.
قراردادهاي شما در سايت شفاف سازي  

بارگذاري مي شود؟ 
ما معامالت، سرمايه گذاران، پروژه ها و قراردادهايمان 
را عالوه بر سايت سازمان سرمايه گذاري، روي سايت 
شــفافيت هم بارگذاري مي كنيــم و اطالعات همه 
پروژه ها با جزئيات برخط و در دســترس عموم مردم 

قرار دارد.
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نبض بازار

طال و ارز

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 9هزار و 274واحد 
رشد كرد بااين حال مصوبه دولت براي افزايش ميزان سهام شناور آزاد 
شركت ها شــائبه هايي را در مورد تداوم روند صعودي شاخص بورس 

ايجاد كرد.
به گزارش همشهري، بازار ســهام مبادالت روز گذشته را با يك روند 
نزولي آغاز كرد اما بعد از آن در ميانه هاي معامالت حجم تقاضا براي 
خريد ســهام دوباره افزايش يافت و در پايان مبادالت شــاخص كل 
بورس تهران بــا 9هزار و 274واحد افزايش به كار خــود پايان داد. در 
دادوستدهاي روز گذشته انتشار خبر تصميم دولت براي افزايش ميزان 
سهام شناور آزاد شــركت ها ترديدهايي را در ميان فعاالن بازار ايجاد 
كرد. مطابق تصميم جديد دولت تمامي دســتگاه هاي اجرايي مكلف 
شده اند با وزارت اقتصاد براي افزايش سهام شناور آزاد حداقل به ميزان 
2۵درصد شركت هاي تابعه اعم از شــركت هاي دولتي و شركت هاي 
تابعه نهادهاي عمومي، سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي، به عمل 
بياورند. هنوز از جزئيات كامل نحوه اجراي اين طرح اطالعات كاملي 
در دست نيست، چندي پيش حسن روحاني، رئيس جمهوري گفته بود 
كه به سازمان بورس اين اختيار داده خواهد شد كه ميزان سهام شناور 
آزاد شركت هاي دولتي را افزايش دهد. گويا براساس اين مصوبه سازمان 
بورس قادر خواهد بود رأسا سهام شركت هاي دولتي را در بورس عرضه 

كند تا ميزان سهام شناور آزاد آنها افزايش يابد.
همچنين مطابق اطالعات موجود ســازمان برنامه وبودجه هم مكلف 
شده ماهانه ۵درصد از تخصيص بودجه دستگاه هايي را كه متناسب با 
گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزايش سهام شناور آزاد 
شركت هاي مربوط اقدام نكنند كاهش دهد. برخي فعاالن بازار سرمايه 
بر اين باورند كه اين تصميم مي تواند منجر به افزايش عرضه ها در بورس 

شود و زمينه نزول شاخص را فراهم كند.
هيأت وزيران همچنين در راستاي تأمين مالي بيش ازپيش شركت هاي 
بورس از طريق افزايش سرمايه با استفاده از سرمايه هاي خرد، اليحه 
افزايش سرمايه شركت هاي بورس را با قيد دوفوريت تصويب كرد تا در 

مجلس به تصويب نهايي برسد.
برخي خبرهاي ديگر نيز حاكي از آن است كه به زودي دومين صندوق 
سرمايه گذاري دولتي هم در بورس عرضه مي شود اما سهام موجود در 
اين صندوق شامل سهام پااليش نفت تهران و اصفهان است و دولت قرار 
است سهام پااليشگاه هاي نفت تبريز و بندرعباس را به صورت جداگانه 
و بلوكي بفروشد. اينكه كدام هلدينگ قصد خريد اين دو بلوك را دارد 

حساسيت هايي را در بازار سرمايه ايجاد كرده است.
خبرهاي ديگري نيز نشــان مي دهد كه به زودي نماد شركت تأمين 
سرمايه دماوند در فرابورس درج خواهد شد و پيش بيني مي شود نماد 
معامالتي اين شركت تا آخر هفته بعد در بازار پايه فرابورس بازگشايي 
شود. مديرعامل بانك ملت نيز از تصميم اين بانك براي عرضه سهام 
گروه مالي ملت و ســرمايه گذاري توســعه معين ملت در بورس طي 
ماه هاي آينده خبر داده اســت. باوجوداينكه انتقادهاي فراواني براي 
عرضه سهام شــركت هاي زيرمجموعه اين بانك مطرح است و بانك 
مركزي نيز بانك ها را ملزم به عرضه ســهام شركت هايشان در بورس 
كرده، روند عرضه سهام اين بانك و ســاير بانك ها در بورس به كندي 

پيش مي رود. 

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

 شاخص كل بورس
182211792740.51واحد

 ارزش معامالت
285585662.02ميليارد تومان

28042601538005.80تعداد معامالت
 ارزش بازار

8041320.40هزار ميليارد تومان

بازار سهام؛ تحت تأثير تصميم دولت

در پنجمين ماه از شيوع كرونا 
 بازار
در ايــران، به تدريــج اثرات كار

ضد اقتصــادي ايــن ويروس 
همه گير در حال ظهور و بروز است؛ براساس 
آمارهاي رسمي، در فصل بهار امسال و زير 
ضرب محدوديت هاي كرونا، نرخ مشاركت 
اقتصادي كشور با سقوط 3.7درصدي مواجه 
شده و ضمن كاهش 1.۵ميليون نفري تعداد 
شاغالن، جمعيت بيكاران كشور نيز با ريزش 

493هزار نفري روبه رو شده است.
به گزارش همشــهري، برايند همه تحوالت 
كرونايي بازار كار ايران در فصل بهار1399، 
كاهش 1.1درصدي نرخ بيكاري و تك رقمي 
شدن اين شــاخص بوده كه گرچه در ظاهر 
اتفاق مباركي اســت اما نشــانه اي گويا از 
انقباض بازار كار و فعاليت هاي اقتصادي در 

دوره كرونا محسوب مي شود.

فرار 2ميليون نفر از بازار كار
تازه ترين نتايج مركز آمار ايران از پايش بازار 
كار كشور ضمن تأييد تبعات پاندمي كرونا 
بر اقتصاد ايران، از وقوع اتفاقاتي بي ســابقه 
در حوزه اشتغال و نيروي كار خبر مي دهد. 
يكي از اصلي ترين اتفاقات بازار كار فصل بهار 
امسال، ريزش يك ميليون و 993هزار نفري 
جمعيت داراي مشاركت اقتصادي است كه 
باعث شده نرخ مشاركت اقتصادي ايرانيان 
1۵ساله و بيشــتر از 44.7درصد در بهار98 
به 41درصد در بهار99 سقوط كند. براساس 
آمارهاي رسمي، از مجموع جمعيت حذف 
شده از بازار كار ايران در اثر كرونا، نزديك به 
1.۵ميليون نفر را شاغالن تشكيل مي دهند. 
به گونه اي كه ضريب اشتغال جمعيت 1۵ساله 
و بيشــتر در اين فصل با افت 2.9درصدي 
نسبت به بهار ســال98 مواجه شده است. 
همزمان با كاهش تمايل افراد به حضور در 

بازار كار، جمعيت بيكاران كشور نيز با ريزش 
493هزارو403نفري، بــه 2ميليون و ۵0۵ 
هزار و 336نفر رسيده است كه در مقايسه با 
فصل بهار سال قبل، 1.1درصد كمتر است. 
در نتيجه اين تحوالت، نــرخ بيكاري فصل 
بهار امسال 9.8درصد برآورد شده كه ظاهرا 
از موفقيتي بزرگ حكايــت دارد اما درواقع 
نشانه اي از بحران زايي كرونا در فعاليت هاي 

اقتصادي است.

سهم زنان در اقتصاد آب رفت
اطالعات منتشــر شده از ســوي مركز آمار 
ايران نشــان مي دهد، در شرايطي كه سهم 
زنان از اشــتغال موجود در اقتصــاد ايران 
حدود يك هفتم سهم مردان از فعاليت هاي 
اقتصادي است، بخش اعظم ريزش اشتغال 
ناشي از شــيوع كرونا نيز نصيب زنان شده 
و ســهم آنها را بيش ازپيش در فعاليت هاي 
اقتصادي و بازار كار كاهش داده است. طبق 
آمار در فصل بهــار، از مجموع 2ميليون نفر 

حذف شده از بازار كار ايران در فصل بهار99، 
بيش از يك ميليون و 20هــزار نفر را زنان و 

970هزار نفر را مردان تشكيل مي دهند.

5/4 ساعت كار هفتگي كمتر
بررسي جمعيت شاغل كشور در بهار 1399 
به تفكيك ســاعت كار نشان مي دهد حجم 
ساعت كار انجام شده توسط جمعيت شاغل 
در طول هفته مرجــع آمارگيري در بهار99 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل بيش از 
19۵ميليون نفر ساعت كاهش يافته و از يك 
ميليارد و 126هزار نفر - ساعت به 926هزار 
نفر- ســاعت رسيده اســت. بر اين اساس، 
متوسط ســاعات كار هفتگي در فصل بهار 
امسال نسبت به فصل مشــابه سال قبل با 
كاهش محسوس مواجه شده و از 4۵.8ساعت 
در هفته به 40.4ساعت در هفته براي هر نفر 
شاغل رسيده كه از كاهش محسوس ساعت 
كار هفتگي حكايت دارد؛ اتفاقي بي سابقه كه 
به نظر مي رسد توقف فعاليت هاي اقتصادي 
در دوره كرونا و تدابير اتخاذ شده براي كاهش 
زمان حضــور افراد در محيــط كار از داليل 
اصلي آن بوده اســت. به طوركلــي در بهار 
امسال، ۵6.1درصد از جمعيت شاغل معادل 
44ساعت و بيشــتر در هفته كار كرده اند؛ 
اما همزمان 36.7درصد از شاغالن كمتر از 
44ساعت فعاليت داشته اند و 7.2درصد از 
شاغالن نيز موقتا در هفته مرجع سركار خود 

حاضر نبوده اند.

كشاورزي در محاصره كرونا
بررســي اشــتغال در بخش هــاي عمده 
اقتصادي نشــان مي دهد كه در فصل بهار 
امسال، بخش خدمات همچنان بيشترين 
سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده و 
49.7درصد شاغالن در اين بخش مشغول 
بــه كار بوده اند. بعــد از بخــش خدمات، 
بخش صنعت بــا ســهم 31.8درصدي و 
بخش كشاورزي با ســهم 18.6درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار دارند؛ اما در بحث 
ريزش اشــتغال ناشــي از كرونــا، بخش 
كشاورزي با ريزش 36۵هزار نفري تعداد 
شاغالن در مقايسه با بهار سال قبل مواجه 
شده و ســهم اين بخش از اشتغال موجود 
در كل اقتصاد ايران 0.3درصد نســبت به 
بهار98 كاهــش يافته اســت. درحالي كه 
ســهم بخش صنعت از اشــتغال موجود 
0.3درصد افزايش يافته و ريزش اشــتغال 
در بخش خدمات نيــز از 0.1درصد فراتر 
نرفته اســت. البته به واســطه اينكه نرخ 
مشــاركت اقتصادي جمعيت 1۵ســاله و 
بيشتر در كشــور افت كرده و 1.۵ميليون 
نفر از شاغالن از بازار خارج شده اند، حتي 
بخش صنعت نيز كه با رشد سهم اشتغال 
مواجه بوده، نسبت به بهار سال قبل، ريزش 
402هزار و 410نفري شــاغالن را تجربه 
كرده است. همچنين تعداد شاغالن بخش 
خدمات در بهار امسال 732هزار و 734نفر 

كاهش پيدا كرده است.

انقباض بازار كار در فصل كرونا
 آمارهاي رسمي از اثرگذاري نسبتا عميق كوويد-19 بر بازار كار كشور و افت 1/۵ميليوني تعداد شاغالن 

در فصل بهار حكايت دارد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 9273واحد رشد كرد.

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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   اشتغال زايي كرونا
بررسي جزئيات گزارش مركز آمار ايران از تحوالت بازار كار كشور در بهار99 نشان مي دهد در اين فصل 
به طوركلي از 20 گروه فعاليت هاي عمده اقتصادي، فقط 5 گروه فعاليتي با افزايش جمعيت شاغل مواجه 
شده اند و ساير گروه هاي فعاليتي كاهش شــاغالن را در دوره مورد بررسي تجربه كرده اند. براساس 
آمارها، بيشترين ميزان افزايش جمعيت شــاغل مربوط به گروه سالمت انسان و مددكاري اجتماعي 
است كه به واسطه شيوع بيماري كوويد-19 محقق شده است؛ آن هم در شرايطي كه رشته فعاليت هاي 
كشاورزي، صنعت ساخت، عمده فروشي و خرده فروشي، حمل ونقل، آموزش و هتل و رستوران بيشترين 

كاهش تعداد شاغل را تجربه كرده اند.

   روايت همتي از 2تصميم ارزي
رئيس كل بانك مركزي هم از 2تصميم مهم مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد. به گفته 
عبدالناصر همتي، مهلت برگشــت ارز صادراتي 4ماه بعد از صدور پروانه صادراتي است. براي تشويق 
صادركنندگاني كه ظرف 3ماه بعد از صدور پروانه صادراتي، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزي آنها، 
بر مبناي 90درصد ارزش پايه صادراتي محاسبه خواهد شد. وي تأكيد كرد: صادركنندگاني كه در مهلت 
تعيين شده بعد از تاريخ پروانه صادراتي، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نكرده اند، مكلفند 
باقيمانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نيما( به نرخ روز پاياني مهلت خود در بازار دوم، يا قيمت روز 
بازار در هنگام ايفاي تعهد، هر كدام كه كمتر بود، به بانك مركزي بفروشند. همتي قول داده كه مشوق هاي 
بيشتري را براي صادركنندگاني درنظر بگيرد كه به موقع ارز خود را به كشور برمي گردانند و به گفته او 

باعث تعادل در بازار ارز و خنثي شدن فشار حداكثري دشمنان مي شوند.

روند صعودي قيمت طال و ارز در مبادالت ديروز هم ادامه يافت و ديروز 
قيمت هر دالر آمريكا براي نخســتين بار در تاريخ اقتصاد ايران از مرز 

23هزار تومان عبور كرد.
به گزارش همشهري، شتاب رشد قيمت ها در بازار طال و ارز همچنان 
ادامه دارد به طوري كه ديروز ظهر قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد از 
مرز 23هزار تومان گذشت و تا لحظه تنظيم اين گزارش حتي به 23هزار 
و 320تومان هم رسيد. صرافي بانك ملي هم به عنوان كارگزار اجرايي 
بانك مركزي ديروز به موازات رشد قيمت دالر در بازار آزاد قيمت هر 
دالر آمريكا را 196تومان گران كرد و به قيمت 22هزار و 748تومان 
فروخت. به موازات رشد قيمت دالر قيمت ساير ارزها هم با رشد مواجه 

شدند به طوري كه پوند انگليس 763و يورو 200تومان گران تر شدند.
همگام با رشــد قيمت دالر ديروز قيمت هر ســكه هم در بازار تهران 
نزديك به 3درصد رشد كرد و با 310هزار تومان افزايش به 10ميليون و 
698هزار تومان رسيد. هر سكه بهار آزادي هم 20۵هزار تومان افزايش 

يافت و به قيمت 9ميليون و 900هزار تومان دادوستد شد.

قيمت طال و ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 
17ديروز- ارقام به تومان

درصد تغييرمقدار تغييرقيمتدارايي
227481960.87دالر
250522000.8يورو

294247632.66پوند انگليس
63951772.85درهم امارات

3410932.8لير تركيه
249636342.61فرانك سوئيس

3352932.85يوان چين
172435143.07دالر كانادا

163005053.2دالر استراليا
10.698.0003100002.98سكه امامي

9.900.0002050002.11سكه بهار آزادي
5.350.0001000001.9نيم سكه
3.150.0001020003.35ربع سكه

دالر از 23هزار تومان گذشت
سكه 300هزار تومان گران تر شد

شاخص امنيت سرمايه گذاري كه توسط مركز پژوهش هاي مجلس تهيه 
مي شود نشان مي دهد كه فشار تحريم هاي خارجي از زمستان سال قبل تحريم

افزايش يافته است، چرا كه مولفه يا شاخصه ميزان اختالل ايجاد شده در 
اثر تحريم هاي خارجي به يكباره در زمستان پارسال سقوط و از نظر فعاالن اقتصادي 

بدترين وضع را پيدا كرده است.
به گزارش همشهري، تازه ترين گزارش شاخص امنيت ســرمايه گذاري در ايران از 
سوي مركز پژوهش هاي مجلس منتشر شد.اين گزارش كه حاوي نكات مهمي است 
نشان مي دهد شاخص امنيت سرمايه گذاري در اقتصاد ايران در زمستان سال گذشته 
نسبت به فصل هاي قبل بهبود پيدا كرده است.به اين معنا كه از منظر فعاالن اقتصادي، 
فضاي اقتصادي داراي امنيت بيشتري براي ســرمايه گذاري است؛ با اين حال مركز 
پژوهش هاي مجلس با توجه به شيوع كرونا و تغيير مولفه هاي اقتصادي پيش بيني 
كرده است كه احتماال فضاي امنيت سرمايه گذاري در ايران در بهار امسال تنزل كرده 
باشد. مطابق اين پيش بيني، مي توان انتظار داشت كه با توجه به نوسان قيمت ارز و 
كاالهاي واسطه اي دربهار امسال كه از آثار غيرمستقيم شيوع كرونا بود شاخص امنيت 

سرمايه گذاري در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال بدتر شده باشد.
در شاخص امنيت سرمايه گذاري 7نماگر اصلي شامل تضمين حقوق مالكيت، ثبات 
اقتصاد كالن، ثبات و پيش بيني پذيري مقررات و رويه هاي اجرايي، شفافيت و سالمت 
اداري، فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درســتي، مصونيت جان و مال شهروندان از 
تعرض و عملكرد دولت كه داراي زير بخش هاي مختلفي هســتند مورد واكاوي قرار 

مي گيرد تا فضاي امنيت سرمايه گذاري را در اقتصاد بسنجد.

نامناسب ترين شاخص ها
نامناسب ترين مولفه براي امنيت سرمايه گذاري كه فعاالن اقتصادي را بيش از همه 
آزار مي دهد مانند دوره هاي گذشته، عمل نكردن مسئوالن ملي به وعده هاي داده شده 
است كه رتبه نخست را در فهرست نامناسب ترين مولفه شاخص امنيت سرمايه گذاري 
دارد.فعاالن اقتصادي همچنين اعالم كرده اند؛ يكــي ديگر از موضوعاتي كه امنيت 
سرمايه گذاري هايشان را از بين مي برد، عمل نكردن مســئوالن استاني و محلي به 
وعده هايشان است. اين مولفه رتبه سوم را در فهرســت چالش هاي سرمايه گذاري 
به خود اختصاص داده است.اين 2مولفه نشان مي دهد كه فعاالن اقتصادي حساسيت 
زيادي نسبت به وعده هاي مسئوالن دارند و معتقدند، عمل نكردن به وعده ها از سوي 

مسئوالن، فضاي سرمايه گذاري را در اقتصاد ايران نا امن كرده است.
اما نكته قابل توجه رشد شديد ارزيابي نامناسب از مولفه ميزان اختالل ايجاد شده در 
اثر تحريم هاي خارجي در زمستان پارسال است.به اين معنا كه اغلب فعاالن اقتصادي 
از افزايش فشار تحريم ها از زمستان سال قبل گاليه كرده اند و معتقدند؛ تحريم هاي 
خارجي فرصت هاي سرمايه گذاري را از بين برده و اين مولفه حتي در زمستان با وجود 
بهبود فضاي امنيت سرمايه گذاري داخلي در ايران بدتر شده است. مركز پژوهش هاي 
مجلس درگزارش خود در اين باره مي نويسد: در مطالعه زمستان 98با رشد ناگهاني 
ارزيابي نامناسب از مولفه ميزان اختالل ايجاد شده در اثر تحريم هاي خارجي مواجه 
شده ايم كه در اين پايش براساس ارزيابي فعاالن مشــاركت كننده، بسيار نامناسب 
ارزيابي شده و منجر شده است تا رتبه آن از 16در فهرست نامناسب ترين مولفه ها به 
رتبه دوم جدول سقوط كند. تحليل چرايي علت اين موضوع كه به چه دليل در زمستان 
از منظر فعاالن كسب و كار اثر اختالل ايجاد شــده  به دليل تحريم هاي خارجي به 
ناگهان بيش از ساير مولفه ها در شاخص امنيت سرمايه گذاري فصل زمستان تأثيرات 

منفي گذاشته است نياز به بررسي هاي بيشتر ودقيق تري دارد.

اثر كرونا
مركز پژوهش هاي مجلس همچنين در ادامه بررســي هاي خــود از وضعيت امنيت 
سرمايه گذاري در ايران تحليل كرده است پارسال و تا قبل از شيوع بيماري كرونا در 
اسفند، اثر تحريم ها در اقتصاد ايران تخليه شده و متغير هاي اقتصاد كالن بهبود پيدا 
كرده بودند، بر اين اساس پيش بيني مي شد ميزان توليدات بخش غيرنفتي افزايش 

يابد اما با شيوع كرونا شرايط تغيير كرده  است.
بزرگ ترين و زيان بار ترين اثر اقتصادي اين بيماري به شــكل شوك نااطميناني بروز 
كرده و محيط كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري را در همه كشور ها تحت تأثير قرار 
داده است.ضمن اينكه تأثيرگذاري ويروس كرونا بر بخش هاي مختلف اقتصادي بسيار 

متفاوت خواهد بود.
براي مثال، درحالي كه صنايع دارويي، مواد غذايي، كاغذي و بهداشــتي رونق خوبي 
يافته و رشــد مثبت دارند در نقطه مقابل صنايعي مانند پوشاك و لوازم منزل، حمل 
ونقل وگردشگري دچار افت بسيار شديدي شده اند.تعطيلي بخش هاي مهم اقتصادي 
كشورها و شــروع عصر جديد پســاكرونا با ويژگي هاي متمايز آن از قبيل تغيير در 
الگوهاي خريد و مصرف خانوارهــا و تأثيري كه بر نرخ بقاي كســب وكارها خواهد 

گذاشت فضاي نااطميناني و عدم  امنيت سرمايه گذاري را تشديد خواهد كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس با محاسبه شاخص امنيت سرمايه گذاري اعالم كرد

 افزايش فشار تحريم ها 
از زمستان پارسال

از نظر فعاالن اقتصادي ميزان اختالل ايجاد شده در اثر 
تحريم هاي خارجي از زمستان پارسال بيشتر شده است

ســرانجام بســته سياستي 
مشــترك بانك مركــزي و ارز

3وزارتخانه نفــت، اقتصاد و 
صنعت، معدن و تجارت به همراه ســازمان 
برنامه و بودجه نهايي و رونمايي شد. همزمان 
قيمت هر دالر آمريكا در بــازار داخلي ايران 
تحت فشــار تقاضاي برخي صادركنندگان 
جهت تامين ارز و رفع تعهد ارزي خود از مرز 
23هزار تومان عبور كرده اســت. براســاس 
دســتور جديد ارزي كه ديروز بانك مركزي 
منتشــر كرد. صادركنندگاني كــه ارزهاي 
صادراتي را به كشــور برنگرداننــد از تمامي 
خدمات بانكي و دولتي و همچنين صرافي ها 
محروم خواهند شد. بانك مركزي مي گويد: 
صادركننــدگان موظف به فــروش حداقل 
80درصــد از ارز حاصل از صــادرات خود به 
شكل حواله ارزي در ســامانه نيما و حداكثر 
20درصد آن در قالب اسكناس در سامانه سنا 
هستند و اين افراد بايد حداكثر تا 4ماه پس از 
صدور پروانه صادراتي گمــرگ ارز خود را به 
چرخه اقتصادي كشور بازگردانند. همچنين 
فروش ارز به صورت حواله هاي ارزي بايد در 
ســامانه نيما و به صورت اسكناس در سامانه 
نظارت ارز )سنا( ثبت شود. اين دستور جديد 
تأكيد دارد: بنگاه هاي توليدي و صادراتي براي 
تامين نياز وارداتي خــود مي توانند حداكثر 
30درصد منابع ارزي صادراتي خود را استفاده 
كنند و 70درصد باقيمانده را به صورت حواله 
ارزي در بازار ثانويه بفروشند. همچنين تامين 
ارز گروهي از واردكنندگان با ارز گروهي ناشي 
از صادرات به صورت مستقيم حسب مورد با 
توافــق وزارت صمت يــا وزارت نفت با بانك 
مركزي و به شرط ثبت در سامانه نيما ممكن 
خواهد بود. دولت و بانك مركزي براي تشويق 
صادركنندگان مصــوب كرده اند كه تمامي 
صادركنندگاني كه 3ماه پس از صدور پروانه 
صادراتي، ارز خود را برگردانند، تعهد ارزي آنها 
بر مبناي 90درصــد ارزش پايــه صادراتي 

محاسبه خواهد شد. اما صادركنندگاني كه در 
مهلت 4ماهه قانوني تعيين شده از تاريخ پروانه 
صادراتي ارز خود را برنگردانند، مكلف خواهند 
بود باقيمانده تعهدات خود را در بازار دوم يعني 
ســامانه نيما بــه نــرخ روز پايانــي مهلت 
تعيين شده يا قيمت روز ارز،هركدام كه كمتر 

باشد، به بانك مركزي بفروشند.

رتبه بندي صادركنندگان
به گــزارش همشــهري، يكــي از تهميدات 
پيش بيني شده در بخشــنامه جديد ارزي، 
رتبه بندي صادركنندگان است؛ به نحوي كه 
با هدف تقويت صادرات غيرنفتي و اطمينان 
از بازگشــت ارز صادراتي بــه چرخه اقتصاد 
كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت افزون 
بر پايش كارت هاي بازرگاني موجود، اقدام به 
رتبه بندي صادركنندگان در سامانه يكپارچه 
اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتبار خواهد كرد و 
صادركنندگان براي صادرات بيش از ســقف 
اعتباري خود بايد ارز خود را برگردانده و نسبت 
به رفع تعهد ارزي اقدام كنند. از ديگر تدابير 
اتخاذشده مربوط به ارزهاي ناشي از پيمان ها 
و قراردادهاي ارزي داخلــي با بخش دولتي 
و غيردولتي اســت؛ به گونه اي كه اين ارزها 
از طريق ثبت ســفارش براي تامين نيازهاي 
وارداتي اين قراردادها استفاده خواهد شد و 
اضافه اين ارزها بايد در بازار دوم ارزي يا سامانه 

نيما فروخته شود.

تكليف ارزهاي دولتي
دستور جديد ارزي تأكيد دارد وزارتخانه هاي 
نفت، صمت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح و جهادكشاورزي 
به همراه ســاير نهادهاي عمومي غيردولتي 
با توجه بــه عملكرد صادراتي شــركت هاي 
تحت مديريت خود و برآورد درآمد ارزي اين 
شركت ها در ســال جاري، مسئول هستند تا 
پيگير برگشــت ارز صادراتي باشند و با بانك 

مركزي و دســتگاه هاي نظارتــي و قضايي 
همكاري كنند.

صادرات از گذر موقت
اين گزارش مي افزايــد: همه توليدكنندگان 
وظيفه دارند جهت ورود كاالهاي خود اقدام 
به ثبت آماري از محل ورود موقت در سامانه 
جامع تجارت كنند و گمرك براســاس اين 
اطالعات پروانه واردات موقف را صادر خواهد 
كرد. البته توليدكنندگاني كه اقدام به صادرات 
از محل پروانه ورود موقت مي كنند، اما تاريخ 
پروانه ورود موقت آنهــا قبل از مصوبه جديد 
ارزي اســت، بايد ارز صادراتي خود تا ظرف 
2 ماه آينده با فــروش ۵0درصد ارزش پروانه 
صادراتي در بازار ثانويه برگردانند تا الزام تعهد 

ارزي آنها رفع شود.

متخلفان نقره داغ مي شود
به گزارش همشهري، براساس مصوبه جديد 
ارزي و براساس تصميم شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، از اين پــس ارائه هرگونه خدمات 
توسط تمامي دســتگاه ها و ســازمان هاي 
اجرايي، بانك ها و صرافي ها به صادركنندگاني 
كه نســبت بــه بازگرداندن ارز خــود اقدام 
نكنند و حتي كساني كه به صورت مستقيم 
يا غيرمســتقيم با صادركننــدگان متخلف 
همكاري كنند، تا زمان رفع كامل تعهد ارزي 
امكان پذير نخواهد بود. قرار است اسامي اين 
افراد با همكاري نهادهاي نظارتي اســتخراج 
و به دســتگاه هاي اجرايي و حسب مورد به 
مراجع قضايي ارسال شــود. همچنين بانك 
مركزي موظف شده آمار و اطالعات مربوط به 
صادركنندگان يادشده را به صورت ماهانه به 
سازمان ها و دستگاه هاي مربوطه ارسال كند.

افزون بر اينها صادركنندگاني كه نخواهند ارز 
صادراتي خود را به اقتصاد كشور تزريق كنند، 
بايد منتظر جريمه هاي ديگري هم باشــند، 
ازجمله اينكــه وزارت صمت كارت بازرگاني 
آنهــا را تمديد و صادر نخواهــد كرد، جلوي 
ثبت ســفارش آنها را خواهد گرفت، هرگونه 
مجوز واردات و صــادرات آنها متوقف خواهد 

شــد و اين افراد از خدمات تجاري داخلي و 
خارجي محروم مي شــوند. گمرك ايران هم 
اين اختيار را دارد تا اســتفاده از تسهيالت و 
خدمات گمركي نظير مســير سبز گمركي 
را برای صادركننــدگان متخلف متوقف و از 
پذيرش ضمانتنامه ها خودداري كند. از سوي 
ديگر سازمان امور مالياتي هم موظف خواهد 
بود تا تمامي معافيت ها و مشوق هاي مالياتي 

اين افراد را لغو كند.

محروميت ارزي و بانكي
پايان تيرماه آخرين مهلت ارزي براي بسياري 
از صادركننــدگان خواهــد بود كــه تاكنون 
نســبت به رفع تعهد ارزي و بازگشت ارزهاي 
صادراتي خود گامي برنداشــته اند. اين افراد 
اگر در فرصت باقيمانــده كاري نكنند، ديگر 
نمي توانند گواهي تخصيص ارز دريافت كنند 
و از سوي ديگر ريز حساب هاي بانكي مشكوك 
آنها به نهادهاي نظارتي ارسال خواهد شد و هيچ 
بانكي حق اعطاي تسهيالت و ضمانتنامه هاي 
ريالي و ارزي و خدمات بانكــي را به اين افراد 
نخواهد داشــت. اين گــزارش مي افزايد: ارائه 
خدمات خريــد و فروش و نقــل و انتقال ارز و 
همچنين ارائه خدمات صرافي در خارج ايران به 
صادركنندگاني كه ارز خود را برنگردانند، ممنوع 
خواهد بود و مجوز صرافي هاي متخلف ابطال و 

پرونده آنها به قوه قضاييه ارسال خواهد شد.

هشدار آخر ارزي
دســتور جديد ارزي اين تكليف را بر دوش 
صندوق ضمانت صادرات گذاشته كه هرگونه 
خدمات خود ازجمله اعتبارســنجي، صدور 
بيمه نامه هــا و ضمانتنامه هــاي صادراتي را 
بــه صادركنندگانــي كه دالرهــاي خود را 
برنگردانند، متوقــف كند. افــزون بر اينكه 
ســازمان راهداري و حمل ونقــل جادهاي و 
ســازمان بنادر و دريانوردي، موظف هستند 
براي تنبيه و ملزم كــردن صادركنندگان به 
اجراي اين دســتور، در صــدور بارنامه هاي 
داخلي و خارجي و خدمات بندري محدوديت 

ايجاد كنند.

همشهري جزئيات تصميم جديد ارزي را بررسي كرد
آغاز مانور محاصره صادركنندگان

زان
يرو

د ف
يال

ي/ م
هر

مش
س: ه

عك



5 2  سه شنبه 24 تير 99  شماره 7987 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 1

خرداد آتشين
مقايسهآمارحريقخرداد98و99درجنگلهايكشور

جمعكلمساحتسطححريقبههكتارتعدادكلتعدادحريقبازهزماني

سوختهشدهبههكتاراراضيجنگليمرتعجنگلدستكاشتجنگلطبيعيفقراتحريقاراضيجنگليمرتعجنگلدستكاشتجنگلطبيعي

60353344046950012637912124629خرداد98

8553602117857574405850183110311خرداد99

425180193831515124292123درصدتغيير

مساحتبيشترينجنگلهاومراتعسوختهبهتفكيكاستان
مساحتحريقاستان

2188هكتاربوشهر

1710هكتارفارس

1036هكتارخوزستان

999هكتارمركزي

561هكتارقزوين

555هكتاركهگيلويهوبويراحمد

403هكتارتهران

361هكتارخراسانرضوي

307هكتارزنجان

262هكتارلرستان

10هزارهكتارازجنگلهاومراتعكشورتنهادرخردادماه
امسالسوخت

مساحتكلمراتعايرانمساحتكلجنگلهايايران

خردادامســاليكــياز
مهلكتريندورههايزماني
دههاخيربــرايعرصههاي
طبيعيكشــوربود.طياين
دوره،10هزارو311هكتاراز
جنگلهاومراتــعدرايران
خاكســترشــدوضربهاي
ســنگينبهمنابعطبيعي
ايرانواردآمــد.خردادماه
سالگذشتهتنها4600هكتار
ازجنگلهاومراتعدرايران
ســوختوعاملانســاني
همچونگذشــتههنوزدر
صــدرآتشزدنبــرقلب
طبيعتايراناست.عامدانه
ياغيرعامدانه،انســاندر
آتشسوزيهايامسالنيز
همچونســالقبلدرمرگ
جنگلهــاومراتعكشــور
مقصراست.براساسگزارش
سازمانهواشناسيجهاني،
خردادماهامسالگرمترين
زمانثبتشــدهدر40سال
اخيربركــرهزمينبود.پس
ازبارشهايگســتردهدر
زمستان98وبهار99،عوامل
دخيلدرگستردهشدنآتش
درعرصهمنابعطبيعييعني
علفهايباعمركوتاهرشد
كردوموجبشدكوچكترين
جرقههانيزچندينهكتاراز
مراتعوجنگلهايكشوررا
بهسرعتطعمهحريقكند.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

ميزانآتشسوزيجنگلهاومراتعدر6سالاخير هكتار720000 

حداقلزماناحيايمجددنقاطآتشگرفته سال 15 

افزايشتعدادآتشسوزيجنگلينسبتبهسال98

افزايشتعدادآتشسوزيمراتعنسبتبهسال98

2
3

برابر  

برابر  

افزايشسطحآتشسوزيجنگلينسبتبهسال98 برابر2

افزايشسطحآتشسوزيمراتعنسبتبهسال98 برابر2

تعدادحريقجنگلهايكشوردرخردادماه99

مساحتجنگلهايسوختهدرخردادماه99

758
10311
فقره

هكتار

تقسيمآتشسوزيهاي
عرصههايطبيعي %80%20

جنگلها مراتع

بيشترينحريقعرصههاي
طبيعيدراستانها

فارس202فقره

تهران64فقره
خوزستان49فقره

بيشترينمساحتحريق
استاني

بوشهر2188هكتار

فارس1710هكتار

خوزستان1036هكتار

اطالعات مندرج در گزارش، به طور اختصاصي از ســوي دفتر مهندسي و مطالعات 

سازمان جنگل ها و مراتع كشور براي همشهري ارسال شده است.

زتلاخبتبادنام
ييرمادتقمكيرد
رنويژلاسبوزيا
بسدنهمايوراو
نگتنرناويكشنم
ازااسانتيسكات

ينيليمانلرا
يداواههشپيرهق
يزوليراكشوز
هدزيسزتيلبمما
راديدياعيرانق
ادعماستخسيسس
سسوممتسنهاريت
ارادانحويسورا
ناجيلدرهاظتان
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افقي:
 1- اثــري به قلم شــاتو بريان 
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متــن كـامـل در سایت

صدور پایان کار 5هزار واحد مسکونی سیل زدگان خراسان شمالی
علی محمدی، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی گفت: تاکنون 5 هزار واحد مسکونی جایگزین 
واحدهای خسارت دیده از سیل پارسال پایان کار گرفته و تا پایان مهر  
امسال به بهره برداری می رسند. 
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 درچند روز گذشــته 
کمبود ذخایر خونی در 
برخی استان ها، بسیاری 
از مراکز درمانی را که نیاز 
مبرم به گروه های خونی 
برای درمــان مبتالیان 
به تاالسمی، هموفیلی، 
بعضی از انواع سرطان و 
تصادف های  مجروحان 
رانندگــی داشــتند  با 
نگران کننده ای  شرایط 

مواجه کرده است

   اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا در برخی استان ها موجب 
نگرانی مردم از انتقال این ویروس و کاهش مراجعه آنها گزارش

برای اهدای خون شده است. درچند روز گذشته کمبود 
ذخایر خونی در بوشهر، فارس، گیالن، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان  
و مازندران، بسیاری از مراکز درمانی را که نیاز مبرم به گروه های خونی 
برای درمان مبتالیان به تاالسمی، هموفیلی، بعضی از انواع سرطان و 
مجروحان تصادف های رانندگی داشتند  با شرایط نگران کننده ای مواجه 
کرده اســت. این درحالی اســت که مراکز انتقال خون ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی، تاکید دارند کرونا یک بیماری تنفسی است و 

اهدای خون خطری برای افراد اهداکننده ندارد.

A و O نیاز گیالن به گروه خونی
گیالن از استان هایی است که ساالنه به طور میانگین بیش از ٢٠٠هزار 

واحد خون و فرآورده های خونی درآن تولید می شود، 
اما نگرانی از کرونا و کاهش قابل توجه اهدای خون 
در ماه های گذشته مشکالت زیادی را در این استان 
به وجود آورده است.  مدیرکل انتقال خون گیالن 
A  و O از نیاز مبرم این استان به گروه های خونی

مثبت خبر می دهد و به همشهری می گوید: گیالن 
بیش از هزار بیمار دیالیزی، 116٠بیمار تاالسمی، 
٢۷٠بیمار هموفیلی و حدود ٢٠٠بیمار فاویسمی 
دارد که همه آنها به صورت مستمر نیازمند مصرف 
فرآورده های خونی هســتند. به دلیــل آمار باالی 
مبتالیــان و همچنین جراحی هــای قلب و عروق 
و تصادفــات رانندگی، روزانه ٢۵٠ تــا ۳٠٠ واحد 
خونی در گیالن مصرف می شــود.  بابک پاکدل از 
اهداکنندگان جوان و مستمر خون که با اصول اولیه 
خودمراقبتی آشنا هســتند، درخواست می کند با 
اهدای خون به بیماران نیازمند یاری رســانند. وی 

توضیح می دهد: از جمعیت ٢میلیــون و ۵6٠هزارنفری گیالن، یک 
میلیون و ۵٠٠هزارنفر واجد اهدای خون هستند، اما در سال گذشته 
فقط ۸٢هزارنفر اقدام به اهدای خون کردند. اهداکنندگان می توانند با 
اطمینان خاطر به مراکز انتقال خون مراجعه کنند، زیرا این مراکز مرتب 
ضدعفونی و استریل می شوند و خون گیری و پخش فرآورده های خونی 

مانند گذشته در شرایط کامال استریل انجام می شود.

ترس از کرونا؛ عامل کاهش اهدای خون در بوشهر
در بوشهر هم، با شــیوع کرونا و ترس مردم از ابتال به بیماری، مراجعه  

برای اهدای خون در یک ماه اخیر به شدت کاهش یافته درحالی که نیاز 
بیمارستان ها به خون مستمر است و با کاهش اهدای خون، بسیاری از 

بیماران نیازمند نمی توانند خون مورد نیاز خود را دریافت کنند.
مدیرکل انتقال خون بوشهر با بیان این که مردم از استریل، بهداشتی 
بودن، سالمت و رعایت پروتکل های بهداشتی در پایگاه های انتقال خون 
این استان مطمئن باشند، می گوید: راه اندازی میز سالمت با تب سنجی، 
ضدعفونی دست ها و دادن ماسک و دستکش به اهدا کنندگان در بدو 
ورود به مرکز، راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی با هدف پیشگیری 
از تجمع اهداکنندگان و دوبار ضدعفونی تمامی سطوح مراکز در روز 
از اقداماتی است که با هدف اطمینان بخشی به شهروندان برای حضور 

بی واهمه در این مراکز انجام می شود.
نرگس عبیدی اضافــه می کنــد: ۵٠٠بیمار تاالســمی و کم خونی 
داسی شکل درحال درمان در بوشهر هســتند و عالوه بر آن، بیماران 
سرطانی، بیماران هموفیلی، افرادی که دچار سانحه می شوند یا تحت 
جراحی قرار می گیرند و زنان بارداری که در زمان زایمان نیاز به خون 
پیدا می کنند، به طور مستمر نیازمند دریافت خون هستند و به همین 

دلیل نگران کمبود خون هستیم. 
براســاس آمار مرکز انتقال خون بوشــهر، در ۳ماه 
نخست سال جاری، حدود 1٠هزارنفر به مراکز انتقال 
خون این استان مراجعه کرده اند و ۷۷٠٠نفر موفق به 

اهدای خون شده اند.

روند نزولی ذخایر خونی در مازندران
  اشــکان جهان آرای - مازندران: استقبال 
همیشگی مازندرانی ها از اهدای خون موجب شده 
است این استان در بین استان های برتر قرار داشته 
باشد، اما پس از شیوع کرونا مازندران ازنظر اهدای 
خون روند نزولی را درپیش گرفته اســت. مدیرکل 
انتقال خون مازندران از کاهش 1۵درصدی مراجعه 
به پایگاه های انتقال خون مازندران از ابتدای امسال 
تا ٢1تیر خبــر می دهد و به همشــهری می گوید: 
در این بازه زمانی 4۵هزار و 9٢نفــر به پایگاه های 
انتقال خون سراسر این استان مراجعه کرده اند که کاهش 1۵درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. از این تعداد با توجه به 
مشاوره های دریافت شده پیش از اهدای خون، فقط از ۳6هزار و 6۳۷نفر 
خون دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/۵درصد کاهش 
ثبت شده است.  ذوالفقار تقوی با اشــاره به نیاز مستمر بیش از 4هزار 
بیمارخاص در استان به خون و فرآورده های خونی اظهارمی کند: فعال 
ازنظر ذخایر خونی با مشکل مواجه نیستیم، اما درصورت استمرار این 
روند و کاهش مراجعه ها، احتمال کمبود خون و فرآورده های خونی در 

استان وجود دارد. 

 کاهش ۲۷درصدی اهدای خون در کرمانشاه
  فرحناز چراغی – کرمانشاه: شــیوع کرونا کاهش مراجعه های 
مردمی به مراکز انتقال خون در کرمانشاه را نیز به دنبال داشته و اهدای 
خون را در ۳ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 

٢۷درصدی مواجه کرده است. 
مدیرکل انتقال خون کرمانشاه با بیان این که طی روزهای اخیر افزایش 
نیاز به گروه های خونی داشته اند، می گوید: اگر اهداکنندگان هر روز به 
مراکز مراجعه نکنند، ذخیره ها در حد ۵-4 روز کاهش می یابد. فقط در 
خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته بیش از 1۸درصد افزایش نیاز 
به خون در مراکز درمانی داشته ایم. طی یکی دو هفته اخیر نیز حتی در 

برخی گروه های خونی برای یک روز هم ذخیره نداشتیم.
پژمان صالحی فر شیوع کرونا را دلیل کاهش مراجعه های مردمی برای 

اهدای خون عنوان می کند و می افزاید: مراجعه های مردمی در ماه های 
گذشته برای اهدای خون در استان ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل انتقال خون استان تامین پالکت را چالش عمده مراکز انتقال 
خون می داند و می افزاید: نیاز به خون و فرآورده های خونی همیشگی 
است، زیرا زمان نگهداری پالکت تنها ۳ تا ۵ و گلبول های قرمز ۳۵ روز 
اســت و این موضوع نیاز به اهداکنندگان را بیشتر می کند. همچنین 
گروه های خونی منفی به دلیل فراوانی کمتر در جامعه، بیشتر با کاهش 

ذخیره روبه رو می شوند.

3 هزار بیمار تاالسمی در سیستان و بلوچستان 
شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچســتان با وجود بیش از ۳هزار 
بیمار تاالسمی، هزار بیمار هموفیلی و هزار بیمار با مشکالت انعقادی 

خون نیز موجب کاهش مراجعه برای اهدای خون شده است.  مدیرکل 
انتقال خون سیستان وبلوچستان با بیان این که پایگاه های انتقال خون 
در این استان نیز از ایمنی بسیار باالیی در برابر ویروس کرونا برخوردارند 
و شهروندان نباید نگران آلوده شــدن به ویروس در این مراکز باشند، 
می گوید: ۳هزارو ٢4٠بیمار تاالسمی در استان هستند که 6۸درصد 
خون های اهدایی برای این بیماران مصرف می شــود. با وجود این که 
درچندماه اخیر 4هزارو ۳69واحد خون از سایر استان ها به ویژه تهران 

و اصفهان وارد شده است، همچنان با کمبود ذخایر خونی مواجهیم.

کمبود شدید گروه های خونی در فارس
در فارس و کالن شــهر شــیراز که، به عنوان قطب پزشکی در جنوب 
کشور، مرجع حضور بیماران اســت، منابع و ذخایر بانک خون به طور 
مستمر با تهدید و کمبود مواجه است و با شیوع کرونا کمبود گروه های 
خونی به ویژه در بخش گروه های خونی منفی مشکالتی را در این استان 

ایجاد کرده.
مدیرکل سازمان انتقال خون فارس ضمن این که از مردم دعوت می کند 
با توجه به کاهش ذخیره های خونی استان برای اهدای خون به پایگاه های 
سازمان مراجعه کنند، می گوید: عالوه بر ضدعفونی مراکز، اهداکنندگان 
در همان بدو ورود مورد تب سنجی با دستگاه های لیزری قرار می گیرند 
و به افراد بدون ماسک هم ماسک اهدا می شود. همچنین اهداکنندگان 
بدون هیچ گونه تجمع و معطلی و در اسرع وقت می توانند خون اهدا کنند 
و دراین زمینه جای هیچ گونه نگرانی نیســت. مسعود ترابی می افزاید: 
بیشترین تعداد بیماران تاالسمی کشور در فارس زندگی می کنند که در 
هفته به ۳بار تزریق خون نیاز دارند. درحال حاضر، مراکز درمانی با کمبود 
شدید ذخایر خونی روبه رو هســتند و به همه گروه های خونی به ویژه 
گروه های خونی منفی نیاز دارند.  وی با بیان این که اهداکنندگان پیش از 
اهدای خون به دقت معاینه می شوند، توضیح می دهد: همه فاکتورهای 
خطر احتمالی که ممکن اســت در فرد اهداکننده وجود داشته باشد، 

بررسی می شود. 

  
به گفته متخصصان و پزشکان، هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد 
ویروس کرونا از طریق خون منتقل می شود. با این حال، از زمان شیوع 
این ویروس و به دلیل انتشار برخی شایعه ها در فضای مجازی، مراکز 
انتقال خون با کمبود ذخایر خونی مواجه شده اند و مردم کمتر به این 
مراکز مراجعه کرده اند. با کاهش تعداد مبتالیان در ماه های گذشته تا 
حدودی مشکل کمبودها برطرف شد، اما با آغاز موج دوم کرونا بازهم 
برخی استان های کشور، به ویژه استان های اصلی درگیر با این ویروس، 
به مرز هشدار رسیدند. به نظر می رسد اطالع رسانی دقیق و باال بردن 
آگاهی مردم در این زمینه بتواند نگرانــی از انتقال ویروس را کاهش و 

تعداد اهداکنندگان خون را افزایش دهد.

 افزایش آمار مبتالیان به کرونا و نگرانی مردم از حضور در اماکن عمومی از جمله فشار کرونا به ذخایر خون
مراکز انتقال خون، استان های گیالن،  بوشهر،  مازندران، کرمانشاه،  سیستان و 

بلوچستان و فارس را با کمبود ذخایر خونی مواجه کرده است

فاطمه عباسی
 خبرنگار

بر اساس اعالم سازمان انتقال خون ایران، کرونا یک بیماری تنفسی است و اهدای خون خطری برای افراد اهداکننده ندارد./عکس: مهر

   اهدای خون در سایه کرونا
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان این که نیاز به خون و فرآورده های آن همیشگی است و این روزها زمان اهدای خون با اهداف ایثارگرانه و مسئوالنه 
است به همشهری می گوید: به دلیل ترس مردم از کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و حضور کمتر در جامعه، میزان اهدای خون در گیالن، مازندران، 
کرمانشاه، بوشهر، سیستان وبلوچستان و فارس در کشور به نصف کاهش یافته است. این درحالی است که اهدای خون یک کار ضروری محسوب 
می شود و نیاز بیماران خاص مثل بیماران مبتال به تاالسمی همیشگی است. بشیر حاجی بیگی می افزاید: سال گذشته 3میلیون و 600هزار واحد خون 
و فرآورده های خونی به 800 بیمارستان انتقال داده شد، اما اسفند 98 با کاهش مراجعه، آمار اهدای خون 35درصد کاهش یافت. فروردین امسال هم 
این آمار ۲5درصد کاهش داشت، اما به مرحله بحران نرسید. اردیبهشت امسال هم ۲0درصد کاهش مراجعه نسبت به سال98 داشتیم. در اسفند، 
عمل های جراحی و درخواست ها کاهش داشت، اما از اردیبهشت که جراحی ها شروع شد، نیاز به خون، به خصوص گروه های خونی منفی و AB مثبت، 
افزایش پیدا کرد.  وی تاکید می کند: اهداکنندگان خون و پالسما اطمینان داشته باشند انتقال خون براساس آخرین استانداردهای سازمان بهداشت 
جهانی و سازمان های انتقال خون جهان انجام می شود. همه تجهیزات و وسایل استفاده شده در زمان اهدای خون کامال استریل هستند و هیچ خطری 

سالمت اهداکنندگان را تهدید نمی کند.

 اهدای پالسما به »شکرانه سالمت«

پالســمادرمانی یکی از روش های قدیمی درمان است و از سال های گذشته 
تا زمان کشف درمان قطعی و واکسن بیماری، از این روش برای درمان برخی 
بیماران استفاده می شد. این روزها با شیوع ویروس کرونا و نبود واکسن برای 
درمان مبتالیان به این ویروس، بار دیگر اهمیت پالسمای خون مورد توجه 
قرار گرفته است. پیمان عشقی، مدیرعامل ســازمان انتقال خون در این باره 
توضیح می دهد: در بدن افراد بهبودیافته از بیمــاری کرونا، آنتی بادی برای 
درمان بیماری وجود دارد. این افراد با اهدای پالسمای خون خود می تواند جان 
افراد مبتال به کرونا را در شرایط حاد نجات دهند. البته بهبودیافتگان کرونا در 
هر استان باید هرچه سریع تر اقدام به اهدای پالسمای خون خود کنند، زیرا 
سطح پادزهر ضدکووید-19 در خون شان روزبه روز کمتر می شود. طبق اعالم 
سازمان انتقال خون، بیش از ۳4٠٠ نفر بهبود یافته از کووید-19 در سراسر 
کشور برای اهدای پالسما به ٢٢مرکز انتقال خون مراجعه کرده اند که از این 
تعداد ٢۷٠٠ واحد پالسما اهدا شده است. بیشترین مراجعه برای اهدای پالسما 
نیز در تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه بوده است. با این 
حال، هنوز برخی از استان ها مانند آذربایجان شرقی، البرز، همدان و اردبیل و 
بسیاری از کالن شهرها نیازمند اهدای پالسما هستند. وحید مثمر، مدیرکل 
انتقال خون آذربایجان  شرقی، دراین باره می گوید: با وجود این که در اهدای 
خون کمبود چندانی نداریم، اما نگرانی در زمینه تامین پالسما برای مبتالیان 
به کووید-19 در استان هنوز پابرجاست. به همین منظور، با راه اندازی پویش 
»شکرانه سالمت«، بهبودیافتگان بیماری کرونا را، که یک ماه از بهبودی شان 
سپری شده، تشویق به اهدای پالسما با هدف نجات بیماران بستری کرونایی 
کرده ایم. وی می افزاید: فهرست بیماران بهبودیافته را از علوم پزشکی دریافت 
کرده ایم و این افراد از طریق فراخوان تلفنی دعوت می شوند تا پالسما اهدا کنند. 
در همدان نیز از ابتدای مطرح  شدن این روش تاکنون ۵4 مورد اهدای پالسمای 
خون گزارش شده است. افشین محمودی، مدیرعامل سازمان انتقال خون 
همدان، درباره شرایط اهدای پالسمای خون توضیح می دهد: فقط افراد بین 1۸ 
تا 6٠ توانایی اهدای پالسمای خون دارند و خانم ها نیز به شرط تجرد می توانند 
در این زمینه وارد شوند و اگر متاهل باشند نباید زایمان کرده باشند، به همین 
دلیل عمال جمعیت خانم ها را از دست می دهیم. شراره دژکام، مدیرکل انتقال 
خون استان اردبیل نیز با بیان این که 9٠نفر در استان پالسما اهدا کرده اند، 
می گوید: آزمایش آنتی بادی در محل خون گیری انتقال خون اردبیل انجام 
می شود و همه فرایندهای مربوط به تولید فرآورده های خونی و پالسما حداقل 
٢4ساعت زمان می برد. تاکنون 1٠۵نفر مراجعه کننده برای اهدای پالسمای 
خونی داشته ایم که 9٠نفر، بعد از انجام تست، موفق به اهدا شده اند. همچنین 
اسماعیل فرزانه، رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( اردبیل، که مرکز بستری 
بیماران کرونایی است، با اشاره به آثار خوب پالسمادرمانی در بهبود بیماران 
اظهار می کند: با به کارگیری این روش، مرگ و میر ناشی از کرونا کاهش یافته 
است و اردبیل از استان های پیشرو در استفاده از این روش در درمان بیماران 
کرونایی است. وی درباره زمان اهدای پالسما عنوان می کند: فرد اهداکننده 
می تواند حداقل ٢۸ روز پس از شروع بیماری، بعد از تایید بهبودی با تست های 

تخصصی در انتقال خون، اقدام به اهدای پالسما کند.
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برنامه ريزي سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شــهر تهران كه مطالعه و حضور 
مستمري در بحران هاي رخ داده در كشور 
دارد بــه تجربه حضور خــود در زلزله بم 
اشــاره كرده و به همشــهري مي گويد: 
»زنان نه تنها پابه پــاي مردان براي ايجاد 
اســكان موقت تــاش مي كردنــد بلكه 
بيشــتر از مردان، خواســته ها و نيازهاي 
خانواده را مطرح كرده، در صفوف دريافت 
مواد غذايي مي ايســتادند و براي امنيت 
عاطفي و رواني خانواده تاش مي كردند. 
ويژگي هاي خلقي و غرور مــردان اجازه 
بر زبان آوردن نيازها و خواسته هايشان را 
نمي داد. هم اكنون در زمان شيوع بيماري 
كرونا نيز بار مسئوليت زنان بسيار بيشتر از 
قبل شده و به تمامي وظايف آنها توجه به 
بهداشت و سامت اعضاي خانواده، آموزش 
فرزندان و ايجاد سرگرمي براي آنها در خانه 
و در مواردي دوخت ماسك و فراهم كردن 
تجهيزات بهداشتي هم اضافه شده است. 
مشكات اقتصادي و معيشتي پيش آمده 
به واسطه كرونا نيز مســئله مهم ديگري 
است كه بار مديريت اقتصادي اش را زنان 

در خانه بر دوش مي گيرند.« 

طراحي درست شهري به زنان كمك 
مي كند 

زنان بــه واســطه تمــام نقش هايي كه 
هم اكنون و در بحران فعلي ايفا مي كنند، 
در فشــار بوده و دچار خستگي مي شوند. 
ديدارهاي دوســتانه به حداقل رسيده، 
فعاليت هاي ورزشي در پارك ها و حضور 
در ورزشگاه ها با ممنوعيت مواجه شده و 
درمجموع شرايط بازســازي روحي زنان 
كاهش يافته است. اما سولماز حسينيون، 
دانش آموخته دكتري طراحي شــهري 
و متخصــص تاب آوري شــهري به نقش 
طراحي شــهري در چنين مواقعي اشاره 
كرده و با تأكيد بر اينكه شهرهاي ما براي 
آقايان طراحي شده اســت به همشهري 
مي گويد: »با شيوع كرونا،  اهميت حضور 
در فضاهاي باز به دليل توجه به سامت، 
 بيشتر مطرح شد. آيا ما به اندازه كافي در 
شهرهايمان عرصه هاي باز و عمومي داريم 
كه همه اقشار جامعه بتوانند در امنيت، از 
آن استفاده كنند؟! شيوه طراحي بسياري 
از شهرها به گونه اي  است كه اقشار ضعيف، 
گروه هاي كم توان مانند سالمندان و زنان 

كه ايفاگر همزمان چندين نقش هستند از 
آن حذف مي شوند و رغبت كمتري براي 
حضور در فضاي شهر دارند. اين در حالي 
است كه اگر شهرها متناسب با نياز زنان 
طراحي و ساخته شــوند فضاي مطلوبي 

براي حضور آنها فراهم مي شود.«  

زماني كه بحران رخ مي دهد 
چه در جامعه كوچكي مثل گزارش

خانــواده و چــه در جامعه 
بزرگي مانند شهر يا كشور، رفتار مردم و 
تك تك اعضاي جامعه، در مقابله با بحران 
و سپري كردن دوران بازسازي و بازتواني 
نقش مؤثري دارد؛ حتي بيشــتر از نقش 
دولت ها. شــايد رويكرد جنسيتي دركل، 
معنا نداشته باشــد اما در جزئيات فرايند 
مديريت بحران، تأثير حضور زنان بسيار 
بيشــتر از مردان اســت. زنــان به دليل 
برخورداري از حــس مادرانگي، توجه به 
جزئيات، ايفاي نقــش مديريت عاطفي و 
اقتصادي داخل خانه و... در سپري شدن 
ســريع تر و با كيفيت فراينــد بحران ها و 
رســيدن به بازســازي و بازتواني كمك 

بسياري مي كنند. ســپري كردن بحران 
سيل،  زلزله و حاال كرونا، بحران فعلي حاكم 
بر جامعــه و شــهر و خانــواده نيازمند 
بهره منــدي از ظرفيت زنان اســت. اين 
توانايي زماني بــه بهترين كيفيت خواهد 
رســيد كه محيط زندگي و شــهر بتواند 
نيازهاي همه جانبه زنانــش را به بهترين 
و  امنيــت  بيشــترين  وضعيــت، 
دســترس پذيرترين حالت برآورده كند. 
اكنــون در گيــرودار شــيوع بيمــاري 
كوويــد-19 زنان در افزايــش تاب آوري 
جامعه مي توانند مؤثر واقع شوند؛ درست 
زماني كــه ويروس ها ســامت و اقتصاد 

شهرها را توأم نشانه رفته اند.
نحوه مديريت اقتصــادي و عاطفي زنان 
خانواده درمجموع يــك جامعه اثر گذار 
خواهد بود. پيشــگيري، آمادگي، مقابله، 
بازســازي و بازتواني، فرايند يك بحران 
اســت و زنان از همان فــاز ابتدايي يعني 

پيشگيري نقش آفرين محسوب مي شوند. 
به عنوان مثال يكــي از اقدامات در حوزه 
پيشــگيري در بحران زلزله، جلوگيري از 
نصب ناايمن تابلوها بــه ديوار، قرار ندادن 
تخت زير پنجره، سنگين نكردن كمدها 

و بوفه ها با ظروف مختلف و... اســت كه 
تنها زنان مي تواننــد آن را مديريت كرده 
و احتمال صدمه جاني را كاهش دهند. در 
زلزله1996 ژاپن، 60درصد مرگ ومير ها 
ناشي از اجزاي غيرسازه اي بود. حال سؤال 
اينجاســت؛ هم اكنون كه كرونا امان همه 
را بريــده، زنان در پيشــگيري و آمادگي 
و مديريــت بحــران ايجادشــده چگونه 
مي توانند نقش ايفا كنند؟ 2متخصص اين 

حوزه به سؤال همشهري پاسخ داده اند.

بار مديريت بحران روي دوش زنان است 
قدرت جسماني مردان بسيار بيشتر از زنان 
اســت اما توان عاطفي زنان قابل مقايسه 
با مردان نيســت. همين توانايي، موجب 
ايستادگي بيشــتر در بحران ها مي شود 
و در جايي كه مــردان نمي توانند به دليل 
روحياتشان، مؤثر باشــند زنان نقش ايفا 
مي كنند. فاطمه صالح، معاون هماهنگي و 

حاال كه شهرهاي كشور با بحران كرونا درگير هستند، بانوان چه نقشي در افزايش تاب آوري جامعه مي توانند ايفا كنند؟

طراحي درست شهري، امكان حضور زنان در فضاي باز عمومي را افزايش داده و منجر به بازسازي رواني آنها به عنوان 
مديران بحران مي شود

زنان، فرماندهان مديريت بحران 

الهام مصدقي راد
خبر نگار

خبرها

مجمع ساالنه متروي تهران به رياست شهردار برگزار شد
گام اول تبديل شركت مترو به هلدينگ 

مجمع ساالنه شركت مترو به رياست پيروز حناچي، شهردار تهران، 
نماينده وزارت كشور، 3نماينده از سوي شهرداري )با معرفي شهردار 
و تصويب شوراي شهر( و همچنين اعضاي هيأت مديره شركت مترو و 

علي امام، مديرعامل اين شركت برگزار شد.
به گزارش همشهري، تبديل شركت مترو به هلدينگ، تمديد پروانه 
مجتمع هاي ايســتگاهي كه پروانه آنها از اعتبار ســاقط شــده بود، 
تأييديه ها و بدهي هاي بانكي و نيز فروش زمين دردشت ازجمله موارد 
مطرح شده در اين مجمع بود. برگزاري مجمع ساالنه شركت راه آهن 
شهري تهران و حومه )مترو( جزو تكاليف قانوني شركت است كه براي 
تصويب صورت هاي مالي و عملكرد شركت در سال مالي موردنظر بعد 

از تهيه گزارش حسابرس تشكيل مي شود.
معاون مالي و اداري متروي تهران در اين باره گفت: »مجمع ســاالنه 
شركت مترو در 15 سال گذشــته به داليل مختلف همواره با تأخير 
برگزار شده است، اما با وجود شيوع ويروس كرونا در كشور و اتفاقاتي 
كه در حوزه مالي شركت در ســال گذشته رخ داده بود، موفق شديم 
براي عملكرد مالي ســال 98 گزارش مالي و حسابرسي شركت را در 

موعد قانوني تهيه و ارائه كنيم.«
ميرشمس خاوري لنگرودي  در تشــريح 4 »بند شرط« درج شده در 
گزارش مالي حسابرس براي ســال 98، خاطرنشان كرد: »اين بندها 
شامل تبديل شــركت مترو به هلدينگ، تمديد پروانه مجتمع هاي 
ايستگاهي كه در سال هاي گذشته ســاخته و اكنون از اعتبار ساقط 
شده، تأييديه ها و بدهي هاي بانكي و نيز فروش زمين دردشت است.« 
خاوري لنگرودي در ادامه با بيان اينكه مجتمع هاي ايســتگاهي كه 
پروانه آنها از اعتبار ساقط شده اســت همچنان به عنوان پروژه هاي 
در جريان شــركت مترو محسوب مي شــود، گفت: »اين مجتمع ها 
در سال هاي گذشته ساخته  شــده و تعداد آنها 7 مورد است كه البته 
مشــخص نيســت تمام آنها امكان تمديد پروانه و فروش را داشته 

باشند.«

معاون مالي و اداري شــركت متروي تهران با اشــاره به بدهي هاي 
سنگيني كه شركت مترو بابت تسهيات گرفته از بانك هاي عامل بر 
عهده دارد، خاطرنشان كرد: »اين تسهيات در سال هاي گذشته براي 
توسعه خطوط 3 و 4 هزينه شده اما بازپرداخت آن از سوي شهرداري 
و دولت انجام  نشده است. در نتيجه بانك ها، شركت مترو را به عنوان 
بدهكار اصلي مي شناسند.« خاوري لنگرودي تأكيد كرد: »با رفع شدن 
4 بند باقيمانده و تبديل گزارش از حالت مشروط به مطلوب، مقدمات 
خروج شركت مترو از حالت زيان ده، ورود آن به بورس و تبديل آن به 
يك هلدينگ فراهم مي شود. اين در حالي است كه مرتفع شدن اين 
4 بند تنها بر عهده عوامل درون  سازماني نيست و با حمايت دولت و 

تمامي اعضاي حاضر در مجمع برطرف مي شود.«

تبديل ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به ال آرتي
ال آر تي تا پايان ســال در تهران بــه حركت در مي آيــد. به گزارش 
همشهري، معاون حمل ونقل شهرداري تهران درباره راه اندازي اتوبوس 
برقي در پايتخت، گفت: »نتوانستيم با كارخانه هاي داخلي به توافق 
برسيم؛ چراكه بايد خط توليد خود را عوض كنند و به سمت برقي بروند 
ولي پيشنهادش را به كارخانه هاي داخلي داده ايم و حتي سفارش هم 

داديم كه اگر مي توانيد، اتوبوس برقي توليد كنيد.«
سيدمناف هاشمي اظهار كرد: »با مجموعه شاهد درخصوص ال آرتي 
)حمل ونقل ريلي سبك شــهري( در حال تنظيم قراردادي هستيم 
كه 1000 دستگاه از اتوبوس هاي خود را به سمت ال آرتي ببريم تا به 
سوخت پاك برسيم. در حال توافق با سازمان شهرداري هاي كشور و 
سازمان برنامه و بودجه هستيم كه اگر نهايي شود، در انتهاي سال99 

اتفاق خوبي خواهد افتاد.«

به اعتقــاد نماينده مــردم تهران در 
مجلس اســتفاده از نتايج مطالعات شهر

انجــام شــده در مركــز مطالعات و 
برنامه ريزي شهر تهران در تصويب لوايح و قوانين 

حوزه شهر تهران تأثيرگذار خواهد بود.
به گزارش همشــهري، ســيدمصطفي ميرسليم 
در جلســه اي با رئيس و معاونان مركز مطالعات و 
برنامه ريزي شهر تهران اشاره به اهميت مطالعات 
انجام شده گفت: »از آفت هاي مركز مطالعات اين 
است كه تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده صرفا 
كتابخانه اي باشند و تحقيقات قدرت اجرايي نداشته 
باشند. بايد سرنوشت كارهاي مطالعاتي مشخص 
باشد و مركز مطالعات به عنوان يك مركز تخصصي 
و پژوهشي نتايج اجرايي مطالعات خود را از مديران 

شهري طلب كند.«
او درخصوص ظرفيــت زيســت محيطي تهران، 

گفت: »يكــي از مطالعات ضروري شــهر تهران، 
بررسي ظرفيت تهران از نظر زيست محيطي است 
چرا كه به نظر مي رســد طي دهه هاي اخير از اين 
ظرفيت فراتر رفته ايم و آثار وتبعات آن نيز نمايان 
شده و بررسي ظرفيت زيســتي شهر تهران و توان 

اكولوژيكي يكي از ضرورت هاي جدي است.«
به گفته او تامين مسكن همچنان يكي از بزرگ ترين 
مشكات پايتخت نشينان محسوب مي شود؛ چراكه 
همين مســئله تأثيراتي را در رشد منفي ازدواج و 
متعاقب آن پير شــدن جمعيت گذاشته است.  به 
اعتقاد ميرســليم ارائه راهكارهاي مناســب براي 
دسترسي خانواده ها به مسكن ارزان قيمت چه براي 

مالكيت و چه براي اجاره ضرورت دارد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
رأي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال برگزاري 
انتخابات شوراياري ها گفت: »اصل ايجاد و فعاليت 

شوراياري ها براي جلب مشاركت شهروندان در اداره 
شهر تهران ايده خوبي است اما     سازوكار مشاركت 
شهروندان براي برگزاري انتخابات شوراياري ها در 
مجلس تصويب نشده بود، به همين دليل برگزاري 
انتخابات آن غيرقانوني تشخيص داده شد. با وجود 
اين، مديريت شــهري يا در نهايت شــوراي عالي 
اســتان ها بايد براي تداوم فعاليت شــوراياري ها 
درخواست خود را براي تصويب قوانين مورد نظر به 

دولت و مجلس ارائه كنند. نكته ديگر اين است كه 
مديريت شــهري تهران طي مطالعه اي كاربردي و 
عملياتي مشخص كند، در طول يك دهه اخير تأثير 
فعاليت شوراياري ها در اداره شهرها و كانشهرها 

چقدر بوده است.«
ميرسليم اعام كرد توسعه حمل ونقل عمومي در 
كانشــهرها به ويژه شــهر تهران يكي از تأكيدات 
مجلس يازدهم است و در اين ميان اولويت مجلس، 

توسعه حمل ونقل ريلي و حمل ونقل پاك است.

ضرورت ورود مجلس يازدهم براي تعيين تكليف 
اليحه درآمد پايدار و مديريت يكپارچه شهري 

در ادامه اين جلســه رئيــس مركــز مطالعات و 
برنامه ريزي شــهر تهــران نيز گفــت: » مديريت 
شــهري به ويژه مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران اين آمادگي را دارد تا براي تنظيم پيش نويس 
قوانين در مجلس و همچنين سياســت هاي كلي 
نظام در مجمع تشــخيص مصلحت نظام همكاري 
الزم را با اين2 نهاد داشــته باشد.« محمدحسين 
بوچاني افزود: »مركز مطالعات  آماده اســت تا در 
تدوين سياســت هاي كلي برنامه هفتــم و قانون 
بودجه ســال1400 در كنار مجلس قــرار گيرد. 
انتظار ما از مجلس اين است تا 2اليحه درآمدهاي 
پايدار و ماليات بر ارزش افزوده كه به يكي از موارد 
اختاف بين مجلس و شوراي نگهبان تبديل شده 
را به سرانجام برساند. با توجه به اينكه رئيس كنوني 
مجلس   شهردار اسبق  تهران است  همين   ضروري 
اســت تا براي ايجاد درآمدهاي پايدار در شهرها و 
مديريت يكپارچه شــهري در كانشهرها گام هاي 

مؤثري برداشته شود.« 

بســياري از شــهرهاي دنيا 
هم اكنون به دليل شيوع كرونا، 
بوستان هايشــان را توســعه 
داده و پياده روها را عريض تر 
كرده اند تا امكان حضور بانوان 
و مادران با امنيــت كامل در 
فضاي شــهري و بــا رعايت 

فاصله گذاري را فراهم كنند.

  ســولماز حســينيون، 
پژوهشگر تاب آوري شهري:

در ايــن 
يط  ا شر
حضور  با 
حت تر  ا ر
در  زنان 
ي  فضا ها

باز شــهري،  امكان بازسازي 
رواني براي آنها فراهم مي شود 
و ايــن يكــي از اصلي ترين 
نيازهاي زنان براي مديريت 
بهتر بحران هاست. هم اكنون 
با شــيوع كرونا، بسياري از 
شهرهاي دنيا اقدام به توسعه 
مكان هاي باز عمومي كرده اند. 
به عنوان مثال بوســتان هاي 
خود را توســعه داده و عرض 
پياده روها را بيشتر كرده اند 
تا امكان حضور شهروندان با 
رعايت فاصله گذاري ميســر 
شــود. اين همان تاب آوري 
شهري اســت كه نگاهي رو 
به جلو داشته و براساس آن 
تالش مي شود با تدابيري، به 
مســائل جديد پاسخ درست 

دهند.

  فاطمه صالح، معاون سازمان 
يت  ير مد
ن  ا بحــر

شــهر 
تهران:

در ايــن 
شرايط، به 

جز تمامي مسئوليت هايي كه 
بر عهده زنان است،  آنها وظيفه 
مهم زنده نگه داشــتن روح 
زندگي در خانه را هم به عهده 
دارند تا مرحله مقابله با بحران 
راحت تر طي شود. در عين حال 
پژوهشگران مسائل اجتماعي و 
روانشناسي بايد به كمك زنان 
آمده و توانايي آنها را به عنوان 
ستون و محور خانواده به ويژه 
در مواقع مديريت بحران ارتقا 

دهند.

ث
مك

در جلسه نماينده مردم تهران در مجلس با رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران مطرح شد

شهرها؛ منتظر تعيين تكليف 2اليحه 

تفاهمنامه همكاري بين المللي شــهرداري تهران با 
ديپلماسي 

ســفارت اتريش در حوزه فرهنگــي و اجتماعي در شهري
معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران امضا 

شد.
به گزارش سايت شــهر، امضاي تفاهمنامه همكاري بين المللي 

در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي شــهرداري تهران و سفارت 
اتريش با حضور محمدرضا جوادي يگانه معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران، اشتفان شلتس سفير اتريش، الكساندر 
ريگر، وزير مختار، معاون ســفير و مدير انجمن فرهنگي اتريش  

انجام شد.
معاون شــهردار تهران در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي در اين 
مراسم با بيان اينكه سابقه روابط فرهنگي ايران و اتريش به تاسيس 
دارالفنون بر مي گردد، گفت: »در ديداري كه سال گذشته شهردار 
تهران از اتريش داشت بر موضوع محيط زيســت به ويژه پسماند 
تأكيد شد. شهرداري تهران در بخش آموزش هاي شهروندي روي 

3حوزه آموزش هاي رفتاري مربوط به حوزه پســماند، رفتارهاي 
ترافيكي و رفتارهاي آپارتمان نشيني متمركز است.«

محمدرضا جوادي يگانه  با اشاره به ديدار سال گذشته با وزير مختار 
اتريش، ادامه داد: »در آن ديدار توافق هايي در حوزه هاي فرهنگ و 
هنر، كنسرت و ورزش انجام شد كه امروز مي توان آنها را اجرا كرد.

سفير اتريش در اين مراسم با بيان اينكه در بين كشورهاي غربي 
همكاري اتريش با ايران يكي از شاخص ترين هاست، گفت: نكته اي 
كه همكاري هاي ايران و اتريش را خاص مي كند و سنگ بناي اين 
همكاري است، اعتماد متقابل و قابل پيش بيني در عكس العمل ها 

و فعاليت هاي طرفين است.«

 اشتفان شلتس  افزود: »بيش از 700 سال از ارتباط مكتوب ايران و 
اتريش و 160 سال از ارتباط ديپلماتيك 2كشور در باالترين سطح 
و 60 سال از تاســيس بخش فرهنگي ســفارت اتريش در تهران 
مي گذرد و اين آمار و ارقام نشان مي دهد كه همكاري بين ايران و 

اتريش تا چه اندازه حائز اهميت است.«
او ادامه داد: »در زمان ســفر شــهردار وين به تهــران تفاهمنامه 
همكاري فرهنگي بين 2شهردار امضا شد و در همكاري هاي بعدي 

هم 2تيم امداد و نجات و هال اهمر به وين اعزام شدند.«
شلتس با اشاره به پروژه هاي مشترك حوزه پسماند، عنوان كرد: 
در توافقنامه اي كه بين اتحاديه اروپا و دولت ايران به امضا رسيد، 

اتريش موظف شد كه برنامه پســماند كل ايران را با طرف ايراني 
بنويسد.«

 الكساندر ريگر، وزير مختار، معاون سفير و مدير انجمن فرهنگي 
اتريش در اين مراســم گفت: »با توجه به شيوع كرونا، بسياري از 
برنامه هاي مشترك تغيير كرده و جشــنواره هفته فيلم اروپايي 
به صورت آناين برگزار خواهد شــد. همچنين برگزاري كنسرت 
ايراني و اروپايي صلح در برج مياد به سال آينده ميادي موكول 
مي شود. در دانشگاه ها در حال پايش اطاعات هستيم تا موضوعات 
مورد عاقه دو طرف را پيدا كنيم تا اين ايده ها با برگزاري جلسات 

مجازي در دانشگاه ها محقق شود.«

همكاري شهرداري تهران 
با سفارت اتريش
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عمليات نجات در پايتخت
فوتبالتهرانبهحفظسهميههايش

درليگبرتراميدوارشد

2تيمسايپاوپيكاندرمسابقاتليگنوزدهماصال
وضعيتجالبينداشــتهوفصلپرفرازونشــيبي
راپشتسرگذاشــتهاند.هردوتيمبهشدتخطر
ســقوطبهدســتهپايينترراحــسميكنندو
براينجــاتازاينوضعيت،حتــينبايدمرتكب
كوچكترينلغزشيشــوند.فعالخبرخوببراي
2باشگاهخودروســازايناستكههردوتيمبعداز
بازگشاييليگبرترنتايجخوبيگرفتهوتاحدودي
بهحفظســهميههايپايتختاميدوارشدهاند.در
اينميانتيمجوانسايپادستبهكاربزرگيزدهو3
مساويپيدرپيازاستقالل،سپاهانوشهرخودرو
گرفتهاست.اينبخشازبرنامهبرايابراهيمصادقي
ويارانشحكم»تونلوحشت«راداشتكهالبتهآنها
بهسالمتازآنگذشتند.ازسويديگرپيكانهم
بعدازشكستبرابرپرسپوليسموفقشدذوبآهنو
گلگهرسيرجانراببردكهاينپيروزيدومدربرابر
رقيبمستقيمدرمسيربقابهدستآمد.نكتهجالب
اينجاستكهسايپاوپيكاناينهفتهبايدروبهرويهم
قراربگيرند.اينمينيداربيتهرانبينخودروسازان
استكهمعموالزيادجديگرفتهنميشود،اماحاال
اهميتجدوليبسيارزياديپيداكردهاست.سايپا
بعدازاينبازيبهترتيببايدبهمصافشاهينبوشهر،
ماشينسازيتبريز،فوالد،نفتمسجدسليمانو
پرسپوليسبرود.5بازيپايانيپيكانهمپسازديدار
برابرسايپا،بهترتيبمقابلپارسجنوبيجم،تراكتور،
نفتآبادان،استقاللوسپاهانخواهدبود.واضحاست
كهپيكانبرنامهبهمراتبدشوارتريداردوالبتهوضع
اينتيمدرجدولهمكميخرابترازسايپاســت.
هماكنونسايپابا22امتيازرويپلهدوازدهمقرار
گرفتهوپيكانبا21امتيازرتبهچهاردهمرادراختيار
دارد.نهايتابايدديدچهبرسر2سهميهفرعيتهران
درليگبرترخواهدآمد.شايدفعاليتتيمهايبدون
هوادارهمچونپيكانوسايپاتوجيهحرفهاينداشته
باشد،اماكالنشهرتهرانباميليونهاجمعيتبهاين
فرصتهابرايمعرفياستعدادهايجديدشنياز
دارد.فراموشنكنيمتيمهايبدونهوادارتهرانيدر
طولساليانگذشتهمحلمعرفيانبوهيازستارهها
همچونجوادنكونام،محمدرضاطهماسبي،محمد
نوازي،مهدياميرآبادي،رضاجباريوحتيفرهاد

مجيديوعليكريميبودهاند.

فوتبالايران

سرمربيتراكتورگفتهتاوقتيمسابقاتمعوقهليگبرگزارنشود،
تيماودرهيچديداريحاضرنخواهدشد.هماكنونفوالدواستقالل
كمترازتراكتوربازيكردهاندوسرمربيتيمتبريزيبهاينوضعيت
معترضاست.ساكتالهاميپيشنهادكردهدرمدتيكهاستقالل
وفوالدبازيهايعقبافتادهخودراانجامميدهند،ســايرتيمها
مســابقاتجامحذفيرابرگزاركنند.ايندرحالياستكهخود
استقاللدرجامحذفيحاضراستواتفاقاتنهابازيانجامنشده
ازمرحلهيكچهارمنهايي،مســابقهاينتيمبرابرسپاهاناست.
بنابرايناگرقراربهشروعجامحذفيباشدهمخوداستقاللبايداين
كاررابكند.درضمنيكياز3تيمراهيافتهبهنيمهنهايينفتمسجد
سليماناستكهمسابقهعقبافتادهفوالدهمبايدبرابرهمينتيم

برگزارشود.بيزحمتاولفكركنيد،بعدپيشنهادبدهيد.

اول فكر كنيد، بعد پيشنهاد بدهيد

سپاهانبازيخوبيبرابرپارسجنوبيجمانجامداد،امانهايتابا
نتيجهمساوييك-يكمتوقفشد.بهاينترتيباختالفامتياز
سپاهانباپرسپوليسصدرنشينبه14امتيازافزايشپيداكرد.
ايناختالفدرفاصله6هفتهبهپايانرقابتهايليگبسيارزياد
اســت.باوجوداين،اميرقلعهنوييدرنشستخبريبعدازبازي
گفته:»رقابتبرايقهرمانيهنوزتمامنشدهاست.«صددرصد
روحيهرقابتتاآخرينلحظهراســتايشميكنيم،امادرعمل
رقابتقهرمانيمدتهاستتمامشده؛حتيهفتههاقبلازگل
خالقيفربهنيازمند.اينرقابتزمانيبهپايانرسيدكهسپاهان
حاضرنشدبرابرپرسپوليسبهميدانبيايد.آنزمانفاصلهفقط
5امتيازبودوپرسپوليسزخمخوردهاز2ناكاميپياپيآسيايي
دراصفهانحاضرشد.سپاهاناماحضوردر»تونل«رابرگزيد

وبههمينراحتيفصلتمامشد.

مي داني كي تمام شد؟

مجيدجالليانصافاازآندستهمربيانيبودكهازبازگشاييليگ
نترسيد.دردورانوقفه4ماههليگ،جالليبارهاگفت:»فوتبال
بايدراههمزيستيباكرونارايادبگيرد.«ايندرحالياستكهآن
زمانگلگهرسيزدهمبودواگرمسابقاترالغوميكردند،اينتيم
قطعابهدستهپايينترسقوطنميكرد.ازسرگيريليگامابراي
آقامجيداصالخوشيمننبودواو3شكستپياپيراپشتسر
گذاشت.نهايتاهمباختدربازي6امتيازيبرابرپيكانباعثشد
جالليازنيمكتگلگهركناربرودوروشنشودراههمزيستيبا
كرونارايادنگرفتهاست!درمجموعبرخالفوجههعلميبخشيده
شــدهبهجاللي،اينمربيبهندرتموفقيتهايقابلاعتنادر
كارنامهاشدارد.اودرگلگهرهماز18بازيفقط16امتيازكسب

كردتاآيندهشغلياشبهخطربيفتد.

راهش را ياد نگرفتي

نكتهبازي

محمدزارعي|تعويقبازيهايفوالدخوزستاندر2هفتهگذشتهليگ
برتروهمينطورعدمبرگزاريبازياســتقاللوپارسجنوبيدرهفته
بيستوسومبهدليلكروناييشدنبازيكنانآبيپوشباعثشدهادامه
برگزاريليگبرترباحرفوحديثهايزياديروبهروشود.دراينبين
حتيتيمهاييكهبازيهايخودرابرگزارميكردندهموارهبهشرايط
برگزارياينرقابتهامعترضبودهوتأكيدميكردندباتوجهبهگسترش
بيماريكرونادراستانهايمختلف،برگزاريادامهليگبهصالحنيست.
اوجگيريمجددبيماريكروناباعثشــدهبرخيازشهرهادروضعيت
قرمزقراربگيرند،بههميندليلتيمهادرتالشبودندكهبهاينشهرها

يااستانهاسفرنكنند.تمامياينمسائلباعثشدمسئوالنفدراسيون
فوتبالوســازمانليگبهفكرراهحلجديديبرايبرگزاريليگبرتر
باشند.درهمينارتباطجلساتيدرسازمانليگبرگزارشدومسئوالن
مربوطهطرحيراارائهكردندتابازيهاازاينپسبهصورتمتمركزدر
تهرانبرگزارشودوتيمهادريكمحيطكامالبهداشتيقراربگيرندتا
ديگرشــاهدســفرهايزيادواتفاقاتپيرامونيمانندحضورتيمهادر
فرودگاههاوهتلهايمختلفنباشيم.البتهمسئوالنسازمانليگدر
حالبررسيهايدقيقترروياينطرحهســتند.اينطرحمخالفانو
موافقانيداردوحتيبرخيباشــگاههاهمپيشنهادهاييارائهكردهاند.

ممكناســتبراياينكهبازيكنانكروناييبهبــوديابنديكيا2هفته
مسابقاتبهتعويقبيفتدوسپسطبقاينطرحادامهرقابتهابهصورت

متمركزبرگزارشود.
مسئوالنفدراسيونفوتبالدرتالشهستندكهباوجوداوجگيريكرونا،
ليگامسالرابههرشكلممكنبهپايانبرســانند.امادربيناعضاي
هيأترئيسهومسئوالنسازمانليگاينبحثمطرحشدهكهاگرشيوع
كرونادروضعيتخطرناكباشدليگســالآيندهرابرگزارنكنند.بايد
منتظرماندوديدمسئوالنفدراســيونفوتبالطيروزهايآيندهچه

تصميماتيرادراينحوزههاخواهندگرفت.

 لیگ برتر؛ شاید متمرکز در تهران
     فدراسيون و سازمان ليگ در حال بررسي طرح جديدي براي تمام كردن ليگ هستند
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 نوري مرخص شد
حسين نوری كه در روزهای گذشته به دليل ابتال به بيماری كرونا و وخامت وضعيت جسمانی اش در بيمارستان مسيح دانشوری 
بستری شده بود، ظهر ديروز از بيمارستان ترخيص شد. او طی روزهای آينده دوره قرنطينه را در خانه سپری خواهد كرد. 
صاحب مدال برنز كشتی فرنگی جهان يکی از مدعيان حضور در مسابقات كسب سهميه المپيک در وزن ٨٧ كيلوگرم است.

  فرق اساسي پرسپولیس و استقالل
  سرنوشت متفاوت سرخابي ها ، به خاطر عملکرد آنها برابر تيم هاي نيمه پايين جدول است

بهروزرســايلي|توقفبرابرتراكتورسازيباعثشدفاصله
امتيازاتاستقاللباپرســپوليسصدرنشينبه18امتياز
افزايشپيداكند.هماكنونســرخهابا56امتيازرويپله
اولجدولقراردارندورقيبســنتيهمبا38امتيازروي
پلهششمايستادهاست.البتهاســتقالليكبازيكمتراز
پرســپوليسداردوبهفرضپيروزيدرآنمسابقه،فاصله
سرخابيهابه15امتيازكاهشمييابد.شايدبرايتانجالب
باشدكهبدانيدبخشبســيارمهميازاينفاصلهامتيازي
مربوطبــهتفاوتعملكردپرســپوليسواســتقاللبرابر
تيمهايپايينجدوليبودهاست.اگرجدولفعليرامالك
قراربدهيمو8تيمحاضردرنيمــهدومآنرالحاظكنيم،
پرسپوليسواســتقاللهركدام12بازيمقابلاينتيمها
انجــامدادهاند،امــاقرمزهابهمراتبنتايجبهتريكســب
كردهاند.پرســپوليسازاين12بازيمجموعــا34امتياز
كســبكرده،امااســتقاللفقطموفقبهكسب21امتياز
شدهاست.اينفاصله13امتيازي،بخشبزرگيازاختالف
2تيمراميسازدونشانميدهدعملكردآنهامقابلمدعيان
وتيمهايبزرگتفاوتچندانينداشــتهاست.ســرالكس
فرگوسن،سرمربيافسانهايمنچستريونايتدعقيدهداشت
مهمترينعاملدرتعيينقهرمان،نتايجياستكهمدعيان
مقابلتيمهايبهظاهرضعيفميگيرند.پرسپوليسامسال
بهبهترينشكلممكنصحتاينگزارهراتأييدكردهاست.
آنهادر12مســابقهايكهبرابرتيمهاينيمهپايينجدول

برگزاركردهاند،11بردوفقطيكمساويداشتهاند؛توقفي
كهاگرعليعليپورپنالتياشرامقابلماشينسازيبهصورت
چيپنميزد،االنهمانهموجودنداشت.استقاللامابرابر
پايينجدوليها15امتيازازدستدادهاست.بهعنوانمثال
2باخترفتوبرگشتآبيهابرابرماشينسازي،بهشدت
بهاينتيمضربهزد.گلگهرســيرجاناز12بازيآخرش
فقط2مســابقهرابردهكهيكيازآنهامقابلاستقاللبوده؛
بنابراينروشناستكهبااينمدلنتيجهگيري،نميتواندر
كورسمدعيانباقيماند.درادامهمطلبنتايجسرخابيها
مقابلتيمهاينهمبهبعدراميبينيد؛بااينتوضيحكههنوز
مسابقاتبرگشتپرسپوليسواستقاللبرابربرخيازاين

تيمهاباقيماندهاست.
  نتايج پرسپوليس مقابل پايين جدولي ها

نساجي:يكبرد/ذوبآهن:يكبرد/ماشينسازي:يكبرد،
يكمساوي/سايپا:يكبرد/پارسجنوبيجم:2برد/پيكان:
2برد/گلگهرســيرجان:يكبرد/شــاهينبوشهر:2برد/

مجموع:12بازي،34امتياز.
  نتايج استقالل مقابل پايين جدولي ها

نســاجي:يكبــرد/ذوبآهن:يكمســاوي،يــكبرد/
ماشينســازي:2باخت/ســايپا:يكبرد،يكمســاوي/
پارسجنوبيجــم:يكبرد/پيكان:يكمســاوي/گلگهر
ســيرجان:يكبرد،يكباخت/شاهينبوشــهر:يكبرد/

مجموع:12بازي،21امتياز.
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رسول بهروش|   يكشنبه  شب اميرحسين صادقي 
ميهمان شــبكه ورزش بود و بار ديگر سخناني 
كم عمق و غيرمفيد به زبان آورد. مدافع پيشين 
استقالل كه مدت هاست درگير نمايش انفرادي 
»من از همه عصباني ترم« شــده است، بار ديگر 
در اين برنامه اظهارات تكراري و كليشــه اي در 
مورد قصور عمــدي وزارت ورزش بــراي ناكام 
گذاشتن استقالل به زبان آورد و از تعلقات رنگي 
پســر وزير به تيم مقابل حرف زد؛ چيزهايي كه 
مشابهش را در حجم ويرانگر در فضاي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي ديده ايم. البته اين همنوايي 
اصال عجيب يا تصادفي نيست؛ چرا كه همين آقاي 
صادقي ساعاتي قبل از حضور در شبكه ورزش با 
انتشار پستي در صفحه اينستاگرامش خطاب به 

هواداران استقالل گفته بود: »ميهمان تلويزيون 
هستم؛ چه بگويم دل تان خنك مي شود؟« به اين 
ترتيب روشن مي شود برخي پيشكسوتان فوتبال 
ايران كه حاال لقب پرطمطراق »كارشــناس« 
را هم يدك مي كشــند، نه تنها قادر نيستند به 
هواداران كم ســال و هيجاني حاضــر در فضاي 
مجازي سرمشق درست بدهند، بلكه خودشان 
از اين فضا خط مي گيرند! تأسف بزرگ تر اما براي 
تلويزيون دولتي ايران اســت؛ دستگاهي كه در 
مقام ادعا براي خودش جايگاه فرهنگسازي تصوير 
كرده، اما عمال به بازتوليد اباطيل مخرب موجود 
در شبكه هاي مجازي مي پردازد. البته شايد هم 
آقايان دوست دارند با دعوت از چنين چهره هايي، 
فقط چند دقيقه از برنامه هاي كم مخاطب شان 

در شبكه هاي اجتماعي وايرال شود. صداوسيما 
مدت هاست كه بهاي ســنگيني بابت اين ديده 

شدن هاي چند دقيقه اي مي پردازد.
از اوضاع اسفبار تلويزيون كه بگذريم، مي رسيم 
به خود اميرحسين خان صادقي؛ كسي كه تامل در 
سخنانش نشان مي دهد بعضا حتي از درك معاني 
كلماتي كه به كار مي برد هم عاجز است. او در اين 
مصاحبه در حالي به شــدت عليه وزارت ورزش 
موضع گرفت و فراري دادن استراماچوني را نقطه 
آغاز مصيبت هاي استقالل قلمداد كرد كه خودش 
قبال به دفعات عليه مربي ايتاليايي اظهارنظر كرده 
بود. واقعا چرا امثال صادقي گمان مي كنند مردم 
ايران تا اين حد فراموشكار هستند و متوجه تغيير 
مواضع نمي شوند؟ 10 ماه پيش با شروع قهرهاي 

استرا، صادقي در مورد او گفته بود: »من به رفتار 
اشتباه او انتقاد دارم. در روز هاي اخير مدام گفته اند 
استراماچوني قهر كرده است. من دليل قهر او را 
نمي دانم. اصال استراماچوني با چه زمينه، نگرش 
و طرز تفكري وارد باشــگاه بزرگ استقالل شده 
اســت؟ حدود يك ماه با اين مربي مذاكره شده 
و علي خطير بايد جواب بدهــد چه زمينه اي از 
فوتبال ايران و باشگاه استقالل به استراماچوني 
نشــان داده كه اكنون اين مسائل پيش مي آيد. 
از او مي پرســم آيا نمي داند ايران كجاست؟ اگر 
نمي داند تاريخچه كشــورمان را بخواند. زماني 
يك ســوم جهان براي ايران بوده است.« حتي 
وقتي استراماچوني براي هميشه از ايران رفت هم 
صادقي كوتاه نيامد و گفت: »متأسفانه هواداران از 
استراماچوني بت درست كرده و او را بزرگ كردند. 
استقالل از همه اين نام ها باالتر است و هواداران 
نبايد افسوس كسي را بخورند كه نمي خواست 
بماند. شايد براي ما اســتقالل همه  چيز باشد، 
اما امثال اســتراماچوني اين چيز هــا را متوجه 
نمي شوند و دنبال قرارداد حرفه اي خود هستند.« 

امروز اما اميرحســين فهميده تحسين شدن و 
گرفتن فالوئر و اليك هاي كيلويي در مرثيه سرايي 
براي مربي ايتاليايي است؛ پس مواضع قبلي اش 

را پس گرفته و دست همه را از پشت بسته است.
فقط هم اميرحسين نيست. به يكي مثل مهرداد 
ميناوند نــگاه كنيد؛ دوره گابريــل كالدرون به 
سردمدار جريان تخريب او تبديل شد و از هيچ 
تالشــي براي در هم كوبيدن اين مربي تازه وارد 
و موفق خودداري نكرد. پاداش او براي مشاركت 
در اين پروژه، همكاري با اسپانسر رسمي باشگاه 
بود. بعد هم كه تغييــرات مديريتي اتفاق افتاد، 
ميناوند با تندترين ادبيات ممكن عليه مديران 
جديد موضع گرفت، اما ديري نپاييد كه دوباره 
همكاري اش با آنها را شــروع كرد؛ اصال انگار نه 
انگار خاني آمده و خاني رفته، انگار نه انگار باشگاه 
پرسپوليس متحمل هزينه گزاف ميلياردي شده 
و براي يك نيم فصل بايــد پول كامل 2كادرفني 
را بدهد. كاش مي دانســتيم امثــال ميناوند و 
اميرحسين صادقي چرا فكر مي كنند ما هيچي 

نمي فهميم؟

سرانجام پس از حل مشكل خروجي عليرضا 
بيرانوند، اين بازيكن راهي بلژيك شد. بيرو كه 
يكي از ستون هاي پرسپوليس در 4 قهرماني 
پياپي اخير اين تيم و يكــي از داليل قهرمان 
نشدن قرمزها در آخرين فصل پيش از قهرماني 
)با لباس تيم نفت تهران( بود، بدون اينكه رنگ 
پوكر را ببيند، رفت. او مدتــي براي خروج از 
كشــور انتظار كشــيده بود. بيرو به زودي در 
تست پزشكي باشگاه آنتورپ شركت مي كند 
تا درصورت تأييد به تمرينات تيم اضافه شود. 
دليل اينكه تمرينات در اين مقطع از ســال 
آغاز شده اين اســت كه قرار است اين تيم در 
فينال جام حذفي بلژيك بــازي كند وگرنه 
ليگ بلژيك همان اوايل كرونا تعطيل شــده 
بود. بيرانوند ديروز در شرايطي ايران را ترك 
كرد كه پيش از سفر به بلژيك حسابي از دست 
مسئوالن باشگاه به خاطر شرايط قراردادش 
ناراحت بود. در زمان مديريت انصاري فرد در 
راستاي تصميمات عجيب مديرعامل سابق 
باشگاه، ناگهان قرار شد 1/5 ميليارد به قرارداد 

اين فصل بيرو اضافه شود و همچنين بيرانوند 
آپشــن هايي در قراردادش دارد و در قرارداد 
بيرانوند لحاظ شــد كه 10درصد درصورت 
حضــور در 60 درصد بازي هــاي اين فصل، 
10درصد درصــورت صعود پرســپوليس از 
مرحله گروهي ليگ قهرمانان و 10درصد هم 
درصورت قهرماني سرخپوشان در ليگ برتر 
به قرارداد بيرانوند اضافه شــود كه البته گويا 
مسئوالن باشگاه با اين ارقام مخالفت كرده اند 
و حاضر نيستند اين مبلغ را پرداخت كنند. به 
همين دليل بيرو گويا به مسئوالن باشگاه اعالم 
كرده با توجه به اينكه قرار است بعد از تست 
پزشــكي250هزار يورو ديگر يعني نزديك 
به 6 ميليارد به حساب باشــگاه واريز شود او 
مبلغ طلب خود را از اين مبلغ كم خواهد كرد 
و از باشگاه  مي خواهد بقيه مبلغ را به حساب 
پرسپوليس واريز كنند. اين در حالي است كه 
مشخص نيست كه باشگاه آنتورپ اصال حاضر 
خواهد شد اين كار را براي بيرانوند انجام دهد يا 

خير و آيا اصال چنين چيزي عرف است.

به فاصله چند ساعت پس از اعالم رسمي تبرئه باشگاه منچسترسيتي و لغو محروميت 2ساله تيم فوتبال 
اين باشگاه از حضور در ليگ قهرمانان اروپا و درحالي كه عكسي سلفي از گوارديوال با چند تن از اعضاي 
باشگاه در حال شادي منتشر شده بود، يك خبر شوكه   كننده به هواداران من سيتي وارد شد. ساعت 
حدود 15ديروز فردي به نام پل هاوارد كه در حساب توييتري اش خود را نويسنده و خبرنگار معرفي كرده 
است، ادعا كرد پپ در توافقي دوجانبه با باشگاه انگليسي قصد دارد در پايان فصل از منچسترسيتي جدا 
شود. مربي اسپانيايي كه همان موقع اعالم محروميت سيتي اعالم كرده بود باشگاه را ترك نمي كند، گويا 
نظرش را تغيير داده است. همان زمان گمانه زني هايي براي آينده او مطرح شده بود و از باشگاه يوونتوس 
به عنوان مقصد بعدي اش ياد مي شد، اما بعدها و با ناكامي ستين در بارسلونا، گزينه بازگشت اين مربي 
به باشگاه كاتالونيايي هم بر سر زبان ها افتاد. بالفاصله در محافل ورزشي احتماالتي درباره آينده پپ 
مطرح شد و همينطور درباره جانشين احتمالي اش كه مي تواند پوچتينو باشد كه از زمان بركناري از 
تاتنهام بدون تيم مانده است. اين خبر در فاصله كوتاه باقيمانده تا بازي برگشت سيتي با رئال در مرحله 
يك هشتم پاياني ليگ قهرمانان اروپا، رئالي ها را خوشحال كرد اما اين خوشحالي دوام نياورد. اين كاربر 
توييتر كه نوشته بود جزئيات جديدي فاش مي كند، در توييت بعدي اش اعالم كرد كه منظورش مربي 
بيرمنگام بوده كه نامش پپ كلوتت بود و اين يك پپ ديگر بود كه قرار بود سيتي )شهر( را ترك كند. 
توييت ديروز را همان اول، خيلي ها باور نكردند؛ واكنش ها در حد ايموجي هاي گريه يا خنده بود. يكي در 
ميان ايموجي خنده گذاشتند كه بعضي از آنها متعلق به دنبال كننده هايي بود كه متوجه شوخي شدند و 

 برخي ديگر مربوط به هواداران تيم هاي رقيب كه از اين اتفاق خوشحال شده بودند.

چرافكرميكنيدمانميفهميم؟ پولمراازيوروبرميدارم
   بيرانوند به پرسپوليس اولتيماتوم داد 

و به بلژيك رفت

سيتيتبرئهشد،گوارديوالميرود!

        از كف اينستاگرام، تا روي آنتن؛ سخني با امثال اميرحسين صادقي، ميناوند و ساير عزيزان

استقاللباچارترميپرد
طبق هماهنگی های صورت گرفته آبی پوشان قرار است با پرواز چارتر راهی آبادان شوند تا اتفاقات سفر به اهواز 
برای اين تيم رخ ندهد. قرار بود استقاللی ها با پرواز چارتر به جم هم بروند اما مبتال شدن تعدادی از بازيکنان اين تيم 

به كرونا سفر اين تيم را لغو كرد. استقاللي ها جمعه شب بايد با نفت آبادان ديدار كنند.

اميرحسين اعظمي| عارف غالمي در 72ساعت گذشته يكي از بازيكنان 
خبرساز استقالل بود. بعد از بازي با تراكتور رسانه ها از احتمال ابتالي اين 
بازيكن به بيماري كرونا خبر دادند. ســعيد رمضاني هم در چند مصاحبه 
اعالم كرد كه غالمي بعد از بازي با تراكتور تب ولرز شــديد گرفت و آنها تا 
ساعت 6 صبح در بيمارســتان بودند تا مراحل درماني مدافع آبي ها انجام 
شود. روز گذشته اما ماجراي جديدي به وجود آمد و فيلمي از عارف غالمي 
در يك كانال تلگرامي منتشــر شد كه گويا مدافع اســتقالل با شورت و 
پيراهن ورزشي در يك بازي دستگرمي شــركت كرده و در كنار 2نفر كه 
ظاهرا از دوستان او هســتند در حال صحبت كردن است. غالمي حتي به 
همراه دوستانش به ســراغ فرد فيلمبردار مي روند و از او مي خواهند كه 
فيلم را پاك كند. انتشار اين فيلم حاشيه جديدي را براي غالمي درست 
كرد. كانال تلگرامي كه اين فيلم را منتشــر كرد، مدعي اســت اين فيلم 
يكشنبه شب ضبط شده اما رمضاني و كادر پزشكي استقالل روز گذشته 
اين موضوع را تكذيب كردند. رمضانــي در گفت وگو با ورزش3 گفته كه 
اين فيلم مربوط به يكشنبه  شب نيست و غالمي به دليل حال نامساعدي 
كه دارد در خانه اش بستري اســت. امين نوروزي معاون پزشكي باشگاه 
استقالل هم در گفت وگو با دوستان خبرنگارش تأكيد كرده كه اين فيلم 

مربوط به چند روز اخير نيست.

اما نكته مهم در فيلمي كه منتشر شــده، وضعيت ظاهري غالمي است. 
مدافع اســتقالل در بازي با استقالل با ريش هاي نســبتا بلند در تركيب 
استقالل بازي كرد و بعد از اين بازي هم ظاهرا تغييري در چهره اش ايجاد 
نكرده است. غالمي ديروز در اينستاگرام عكســي از خودش منتشر كرد 
كه در اين عكس هم ريش هايش كوتاه نشــده و چشمانش سرخ است. او 
با انتشار اين عكس قصد داشته مقابل اين شايعات بايستد و حتي نوشته 
است: »اميدوارم هيچ كدام از هموطنانم و ورزشكارهاي كشورم اين حال 
و روز را تجربه نكنند.« هرچند خيلي هــا اين تصور را دارند كه اين عكس 
غالمي براي ديروز )دوشنبه( است ولي باز هم با قاطعيت نمي توان در مورد 
زمان اين عكس قضاوت كرد. او البته در گفت وگو با كادر پزشكي استقالل 
به اين موضوع اشاره كرده كه چرا برخي با ديدن اين فيلم به راحتي اتهام 
مي زنند. مسئله مهم ديگر اصرار غالمي براي پاك كردن اين فيلم است كه 
محتمل ترين گزينه، غيرحرفه اي بودن كار اين بازيكن است. اينكه او در 
خارج از ساعت تمريني استقالل، بدون زدن ماسك به همراه دوستانش به 
ورزش پرداخته كه ممكن بوده باعث مصدوميت او شود. غالمي براي اينكه 
مسئوالن استقالل از اين مسئله آگاه نشوند و او را جريمه نكنند، خواستار 
پاك شدن اين فيلم شــده و اقدام او براي حضور در يك مجموعه ورزشي 

نمي تواند قابل دفاع باشد.

  ويديويي كه براي عارف غالمي حاشيه ساز شد ظاهرا قديمي است

حاشيه هاي يك ويديوي نسبتا جعلي
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16تيم و فقط 2تيم سهم زنان ايران
از 16تيمي كه در ليگ فوتبال ايران حضور دارند، فقط 2تيم در ليگ زنان تيمداري مي كنند؛ سپاهان و 
ذوب آهن. در ايران استقالل و پرسپوليس قبل از انقالب، در ليگ هاي زنان از تيم هاي پرطرفدار بودند 
اما هم اكنون هيچ سهمي در ورزش زنان ندارند. استقالل نخستين باشــگاهي بود كه در ورزش زنان 
سرمايه گذاري كرد و سال 1349 تيم فوتبال زنان را تشكيل داد. در مسابقاتي كه براي زنان برگزار مي شد، 
استقالل با فاصله در صدر بود. پرسپوليس هم در همان سال ها در ليگ فوتبال تيمداري مي كرد. اما بعد 
از انقالب اين دو باشگاه حضور چنداني در ليگ فوتبال نداشتند. شايد دليل اين كناره گيري، تعطيلي 
فوتبال زنان بعد از انقالب بود اما با راه اندازي دوباره فوتبال در اواخر دهه70 هم اين دو باشگاه تمايلي 
براي تيمداري نشان ندادند. پرسپوليس 2سال در ليگ فوتسال تيم داشت و يك سال هم در ليگ فوتبال. 
استقالل دهه 90 يك فصل در ليگ فوتبال تيمداري كرد. آنها براي فصل دوم هم تيم داشتند اما نيمه كاره 
كنار كشيدند. استقالل قبل از انقالب در ليگ واليبال از مدعيان قهرماني بود اما بعد از انقالب هيچ فصلي 
در واليبال تيم نداد. پرسپوليسي ها قبل از انقالب در ليگ واليبال تيم نداشتند اما دهه 80 دو فصل در 

ليگ شركت كردند؛ يك فصل قهرمان شدند و يك فصل نايب قهرمان.
بعد از انقالب باشگاه هاي سپاهان و ذوب آهن بيشترين سهم را از سرمايه گذاري در ورزش زنان داشته اند 
و در فوتبال، واليبال و هندبال تيمداري مي كنند. حضور آنها در ليگ ها هم متفاوت است و بستگي به نظر 
و عالقه مدير باشگاه به رشته هاي ورزشي دارد. اين تيم ها مدعي قهرماني نيستند. از سال1386 كه ليگ 
برگزار مي شود، سپاهان فقط يك قهرماني داشته است. فصل قبل در ليگ زنان، تيم هاي شهرداري بم، 
وچان كردستان، شهرداري سيرجان، ملوان انزلي، همياري اروميه و... بازي كردند؛ هرچند شهرداري 
بم، و سيرجان چندسالي است كه حضور مداوم در اين ليگ دارند اما نمي شود به ماندگاري هيچ تيمي 
اميدوار بود. با مشكالت مالي و تغييرات مديريتي، تيم هاي زنان هم با سرنوشت نامعلومي روبه رو مي شود. 
شهرداري بم با 6قهرماني پرافتخارترين تيم ليگ است. سيرجان 2نايب قهرماني و يك قهرماني دارد. 
ملوان انزلي هم از پرسابقه ترين تيم ها در ليگ است. اين تيم با يك قهرماني و 6نايب قهرماني يك فصل از 

حضور در ليگ محروم بود. با تغيير مديريت باشگاه، تيم زنان هم منحل شد.

با ورود رئال مادريد، حاال بيشــتر 
باشگاه هاي بزرگ فوتبال دنيا، تيم ورزش

فوتبال زنان دارند؛ هر چند بعضي 
از آنها تازه وارد هستند. رئال پارسال امتياز باشگاه 
تازه  تاسيس ديپورتيوو تاكون )2014( را خريد و 
يك فصل با همين نام اين تيم را در الليگاي زنان 
شركت داد تا فصل بعد بتواند با نام رئال مادريد در 
ليگ شــركت كند. به نظر مي رسد اين تصميم 
تحت تأثير فشــار هــواداران و رســانه ها بود. 
رئال مادريد كــه در فوتبال و بســكتبال جزو 
پرافتخارترين باشــگاه هاي دنيا و اروپاست، در 
ساير رشــته ها فعاليتي ندارد. درست برعكس 
بارســلونا كه هواداران آن به تنوع تيمداري اين 
باشگاه در رشته هايي مثل هندبال و فوتسال هم 
مي بالند. مثل پرسپوليس نيست كه ناگهان يك 
مدير دولتي تصميم مي گيرد تيم كشــتي راه 
بيندازد و چند سال بعد تيم شطرنج يا واترپلو، تا 
به فاصله كوتاهي اين تيم ها منحل و اعضاي آن 
به ليســت بلند باالي طلبكاران اضافه شــوند. 
باشگاه رئال مادريد اگر براي تيمداري در عرصه 
زنان قانع مي شــود، توجيه اقتصادي را درنظر 
مي گيرد. فلورنتينو پرس با راه اندازي تيم زنان 
قصد صدقه دادن به اين رشته را ندارد. ورزشگاه 
ســانتياگو برنابئو كه در حال بازســازي است، 
مي تواند ميزبان برخي بازي هــاي تيم زنان در 

فصل آينده هم باشد.
در اســپانيا حتي يك بار ديدار تيم هاي فوتبال 
زنان بارســلونا و اتلتيكو مادريد 60هزار نفر را 
به ورزشــگاه كشــاند. با همه اينها هنوز كسي 
دخترهاي فوتباليست را جدي نمي گيرد. به طور 
مثال، الليگا بعد از تعطيلي كرونايي ادامه پيدا 
كرده، اما الليگاي زنان همان روزهاي اول تعطيل 
اعالم شد و بارسلونا با 9امتياز اختالف نسبت به 
اتلتيكو و در فاصله 9هفته به پايان مســابقات 
به عنوان قهرمان معرفي شد. تيم زنان اسپانيول 

هم مثل تيم مردان در رده آخر قرار گرفت.
از لحاظ دســتمزد هــم ارقام به پــاي مردان 
نمي رسد. اگر اينجا در ايران، به بازيكنان فوتبال 
زن پاداش قهرمانــي نمي دهنــد و مي گويند 
پاداش شما معنوي است، آن طرف هم تناسب و 
عدالتي بين فوتباليست مرد و زن وجود ندارد. 
شــايد بهترين بازيكنان زن جهان تازه پس از 
اصالح دستمزدها، ســالي حدود 50هزار دالر 
حقوق مي  گيرند كه نزديك به نصف حقوق يك 

بازيكن معمولي جوان در ليگ برتر انگليس مثل 
گندوزي اســت .در دو سه فصل اخير بازي هاي 
باشــگاهي زنان هم از برخي شــبكه ها پخش 
مي شود اما هنوز تيم فوتبال زنان يك تيم درجه 
دوم است و اين رشــته پابه پاي حقوق زنان در 
كشورهاي پيشرفته توســعه پيدا نكرده. گاهي 
حتي بــا جمالتي مثــل »دختر اســت ديگر« 
بازيكنان مورد تمســخر قرار مي گيرند. بيشتر 

مربيان بزرگ در فوتبال زنان، مرد هستند.
 اسپانســرها توجهي به فوتبال زنــان ندارند، 
درحالي كــه در تنيس يا واليبــال اوضاع كامال 
متفاوت اســت و درآمد زنان در اين رشــته ها 
باالست. سپ بالتر، رئيس وقت فيفا چند سال 
قبل و پيش از بركنــاري، پيشــنهاد داده بود 
زن هاي فوتباليست براي جذب اسپانسر بيشتر 

و پول كافي بــه اين رشــته از لباس هاي كمتر 
پوشيده اســتفاده كنند؛ چيزي كه در واليبال 
اتفاق افتاده و جواب گرفته بود. اين پيشنهاد با 
حمله فمينيست ها و كنشگران اجتماعي روبه رو 
شــد. به اعتقاد آنها، اگر كســي دنبال برهنگي 
است، آدرس را اشتباهي آمده است. پايين بودن 
دستمزدها، بي توجهي رسانه اي به زنان و ظلمي 
كه فعاالن اين رشــته ورزشي حس مي كنند به 
آنها مي شود، باعث شده روي بحث هاي جنسيتي 
حساسيت بيشتري نشــان دهند. وقتي كارلو 
آنچلوتي درباره خشــن بودن ســبك بازي تيم 
اتلتيكو مادريد در كنفرانس مطبوعاتي گفته بود: 
»فوتبال يك ورزش مردانه است«، انتقادات از او 
باال گرفت كه چرا مردان عادت دارند همه  چيز 

را مردانه و زنانه و جنسيتي دسته بندي كنند.

برخالف هياهويي كه در ليگ هاي فوتبال مردان 
اســت، ليگ هاي زنان خيلي ديده نمي شــود. 
شــايد تصور عمومي حداقل در ايران اين باشد 
كه ليگ هاي فوتبال زنان قدمت چنداني ندارند 
و به همين دليل خيلي هم طرفــدار ندارند. اما 
بعضي از ليگ هاي زنان در اروپا بيش از 50سال 

قدمت دارند.
Division 1Féminine: ليگ يك زنان فرانسه 
از سال 1974به طور رســمی كارش را شروع 
كرده است. فرانسوي ها از ســال 1918 فوتبال 
زنان داشته اند اما خيلي حرفه اي كار نمي كردند. 
ليگ فرانسه، 12تيمي اســت و المپيك ليون 
با 6قهرماني پرافتخارترين تيم اين ليگ است. 
پاري سن ژرمن هم فصل قبل تيم دوم جدول بود، 
اما برخالف تيم مردان در ليگ زنان خيلي قوي 

نيست. اين تيم از سال2001 در اين ليگ بازي 
مي كند و فقط 2بار در جــام حذفي به قهرماني 
رسيده. پاريس اف سي، بوردو، المپيك مارسي، 
متس و مون پليه از تيم هاي معروف در اين ليگ 
هستند اما تيمي مثل موناكو هنوز در ليگ زنان 

تيمي ندارد.
Serie A Women: ايتاليا يي ها هم از ســال 
1974 ليگ فوتبال زنان دارند، اما باشگاه هاي 
بزرگ ليگ مردان، تازه واردان ليگ  زنان هستند. 
در سري آ، جنوا و آ اس رم از قديمي ها هستند، 
اما يوونتوس تازه سال 2017 تيم زنان تشكيل 
داد، اينتر و آث ميالن هم از سال 2018 وارد ليگ 
زنان شدند. تيم هاي زنان اينتر و التزيو و ناپولي 
در سري B هستند و اودينزه و پارما اصال تيم در 
ليگ ندارند و فقط آكادمي دارند. سري آ با 12تيم 

برگزار مي شود.
frauen Bundesliga: در آلمان از سال 1990 
بوندس ليگاي زنان به راه افتاده اما هنوز تيم هايي 
مثل دورتموند حاضر نشــده اند در ليگ زنان 
تيمي داشته باشند. در اين ليگ، فرانكفورت با 
7قهرماني و 6نايب قهرماني پرآوازه ترين است. 
توربين و ولفسبورگ هم تيم هاي دوم و سوم اند. 
تيم زنان بايرن مونيخ هم مثل تيم مردان مدعي 
نيست، بايرن فقط 2قهرماني و 4نايب قهرماني 
دارد. تيم هاي بايرن مونيخ، مونشــن گالدباخ، 
لوركوزن، وردربرمن و... در ليــگ اصلي كه با 
12تيم برگزار مي شود و اليپزيش و ديگران در 

دسته پايين تر حضور دارند.
از  اســپانيايي ها   :Primera División
ســال1988 ليگ زنان دارنــد. اتلتيكو بيلبائو 
با 5قهرماني، بيشــترين افتخار را در اين ليگ 
دارد. رئالي هــا از رقيب  خود يعني بارســلونا 
خيلي عقب اند. باشگاه بارسلونا از سال 1988 تيم 
زنان داشت و از سال 2001 هم باشگاه مستقلي 
را براي زنان به راه انداخت. بارســا  سال 2009 
قهرمان جام كاتالونيا شــد و سال 2019 نايب 
قهرمان الليگا. اما رئال به تازگي وارد ليگ زنان 

شده اســت. رئال از ابتداي تيمداري در بخش 
زنان ستاره هايي مثل كوزواره اصالني و سوفيا 
ياكوبســون را خريد اما خريدهاي كهكشاني 
بعدي به فصل نقل وانتقاالت تابســتاني افتاد. 
تيم زنان رئال كه هنوز با اين نام فعاليت ندارد، 
در اين فصــل با نام تاكون چنــدان موفق نبود 
و در ليگ 16تيمي دهم شــد بــا 2باخت در 

ال كالسيكوها.
Super League: انگليسي ها جوان ترين ليگ 
زنان را دارند. هرچند آنها از سال 2011 به طور 
رسمي ســوپر ليگ زنان را به راه انداختند، اما 
فوتبال زنان در اين كشــور قدمت كمي ندارد. 
آرســنال پرافتخارترين باشــگاه زنان انگليس 
است و از ســال 1987 فعاليت مي كند. چلسي 
از ســال 1992 تيم زنــان دارد. باشــگاه هاي 
انگليس قبــل از راه اندازي ســوپر ليگ، ليگ 
منطقه اي داشتند. آرســنال در ورژن قديمي 
ليگ 12قهرماني و در ورژن جديد، 3قهرماني 
دارد. منچسترسيتي هم از تيم هاي قديمي ليگ 
انگليس است و از سال 1988 تشكيل شده. اما 
منچستريونايتد از سال 2018 تيم زنان دارد و 

مثل تاتنهام در دسته پايين تر بازي مي كند.

ليگ هاي فوتبال زنان بيش از 5 دهه است كه برگزار مي شود اما همه تيم هاي بزرگ در اين ليگ ها حضور نداشته اند. 
منچستريونايتد، يوونتوس و چند تيم ديگر به تازگي تيم فوتبال زنان تشكيل داده اند. رئال مادريد اين فصل با اين نام در الليگا 

بازي مي  كند. در ايران هم از 16 تيم ليگ مردان، فقط 2 تيم در ليگ زنان حضور دارند بازي زيبا،  زيباتر مي شود 
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تقريبا 2سال پس از طرح سؤال 
از رئيس جمهــور در مجلس مجلس

دهــم، نماينــدگان مجلس 
يازدهم امضاهاي بسيار بيشتري پاي يك طرح 
ســؤال ديگر از حســن روحاني گذاشته اند. 
محورهاي كلي سؤاالت البته همچنان مشابه 
هســتند و آن هم اوضاع آشــفته و نابسامان 
معيشتي مردم در همه بخش هاي كشور است. 
در اين 2سال چيزي عوض نشده؛ تحريم ها سر 
جاي خودشــان هســتند و همچنان اقتصاد 
افسارگســيخته در همــه بازارها بار بســيار 
سنگيني بر مردم تحميل مي كند. دولت هم در 
جايگاه نخســت پاسخگويي نســبت به اين 

شرايط قرار دارد. آن زمان درباره كنترل قاچاق، 
اســتمرار تحريم هاي بانكي، بيكاري مفرط، 
ركود اقتصادي شديد و افزايش شتابان ارزهاي 
خارجي و كاهش شــديد ارزش پــول ملي از 
روحاني پرسيدند و در طرح جديد هم 5سؤال 
مشابه درباره از هم گســيختگي اوضاع بازار 
مسكن و خودرو، علت خروج آمريكا از برجام، 
بلند بودن صداي اعتراض واحدهاي توليدي و 
سرنوشت دالرهاي دولتي پرسيده شده است.

صحبت هاي روز يكشنبه رهبر معظم انقالب 
درباره ايفاي وظايف نظارتي مجلس در عين 
تعامل و همكاري با دولت هــم نمايندگان را 
مخير به ادامه طرح سؤال كرده است. يك روز 
پس از اين سخنان برخي رسانه هاي نزديك 
به گروه هــاي قدرت اصولگرا در رســانه هاي 
خود اســامي نمايندگاني را منتشر كردند كه 

طرح سؤال از رئيس جمهور را امضا نكردند. در 
عين حال برخي چهره هاي سياسي همچون 
غالمرضا مصباحي  مقدم، عضو مجلس خبرگان 
رهبري نيز گفته اند طرح سؤال از رئيس جمهور 
يا استيضاح و ساقط كردن دولت با صحبت هاي 
اخير رهبــري ديگر موضوعيت نــدارد. او به 
خبرآنالين گفته: »در شــرايطي كه كشور در 
مواجهه با يك جنگ اقتصادي ناخواســته و 
تحميلي از سوي آمريكا قرار گرفته، مصلحت 
نيست كه نمايندگان مجلس به دنبال فشار بر 
دولت باشند. مجلس و دولت بايد در قبال هم 
رويكرد »تفاهم« و »تعامل« داشته باشند.« 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
نيز به ايرنا گفته: »مردم از مجلس انتظار دارند 
در يك ســال باقيمانده با همــكاري با دولت 
مشــكالت جامعه را حل كنــد.« كدخدايي 

درخصوص حواشــي روز يكشــنبه گذشته 
مجلس و برخوردهــاي برخي از نمايندگان با 
وزير امور خارجه گفت: كار درستي انجام نشد. 
به گفته او، »البته امروز )يكشنبه( رهبر معظم 
انقالب به اين موضوع ورود كردند و اميدواريم 
مجلس و دولت سخنان و توصيه هاي ايشان را 

همواره مورد توجه قرار دهند.« 

شخص محمدباقر قاليباف و طيف نزديك به 
او در مجلس طرح ســؤال از رئيس جمهور را 
امضا نكرده اند، چهره هايي مثل مجتبي توانگر، 
 احســان خاندوزي، ابوالفضل عمويي، الياس 
نادران و حتي مصطفي ميرسليم و منتقداني 
مثل ســيدمحمود نبويان معتقد به سؤال از 
رئيس جمهور در صحن علني در شرايط كنوني 

نيستند. طيف نزديك به محمود احمدي نژاد 
و برخي نمايندگان تــازه  وارد ازجمله افرادي 
هســتند كه اين طرح را امضــا كرده اند. حاال 
بايد ديد زور كداميــك در مجلس مي چربد، 
اصولگرايان سنتي كه به عقالنيت نزديك ترند 
يا بهاري ها و پايداري ها كه سياست هيجاني، 

چاشني كارشان است.

عقالي مجلس و نمايندگان با سابقه طرح معتقدند؛ سؤال از رئيس جمهور در شرايط كنوني 
به صالح نيست

مجلسدربرزخسؤالازرئيسجمهور

درگذشت سومين نماينده به خاطر ابتال به كرونا

آخرين وضعيت طلب 7ميليارد دالري ايران

عيسي جعفري، نماينده كبودرآهنگ و بهار در مجلس يازدهم، سومين 
نماينده اي است كه ويروس كرونا او را از پاي در  آورد. او در مجلس هشتم 
هم نماينده اين شــهر بود و در انتخابات اسفند سال گذشته توانسته بود 
بر محمدعلي پورمختار، نماينده مجلس نهم و دهم پيروز شــود. پيش از 
عيســي جعفري، 2نماينده ديگر هم جان خود را به خاطر ابتال به ويروس 
كرونا از دست داده بودند. محمدعلي رمضاني، منتخب مردم آستانه اشرفيه 
در استان گيالن و فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران پيش از افتتاح مجلس، 
فوت كردند. فاطمه رهبر در ادوار هفتم تا نهم هم نماينده مردم تهران بود. 
در روزهاي اخير با موج دوم كرونا، ابتالي بيش از 10نماينده به اين ويروس 
اعالم شده بود كه عالوه بر عيسي جعفري، عبارت بودند از: محمدمهدي 
زاهدي نماينده كرمان، وحيد جالل زاده نماينــده اروميه، منصور آرامي 
نماينده بندرعباس، محمد طال مظلومي نماينده بهبهان، سيدمحمد موحد 
نماينده كهگيلويه، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر، عليرضا 

ناصري نماينده مسجد سليمان و حبيب آقاجري نماينده بندر ماهشهر.

سيدعبـاس مـــوسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد آخرين 
وضعيت طلب 7 ميليارد دالري ايران از كره جنوبي و اقداماتي كه براي 
دريافت اين پول انجام شده، خاطرنشــان كرد: هم در سطح سفرا و هم 
مقامات وزارت خارجه اين كشور و همچنين مقامات اقتصادي و بانكي 
دو كشــور رايزني ها و گفت وگوهايي انجام شــده و ما اين روند را ادامه 
خواهيم داد.  به گزارش ايسنا، موسوي گفت: ما به صراحت به مقامات 
كره جنوبي گفته ايم بهانه اي كه آنها براي عدم پرداخت بدهي ملت ايران 
مطرح مي كنند قابل قبول نيست. ايران تحت تحريم هيچ نهاد بين المللي 
نيست بلكه يك كشور قلدر و ياغي اقدام به اعمال تحريم هاي يكجانبه 
عليه ايران كرده و كره جنوبي موظف به اجراي تحريم هاي آمريكا نيست. 
بنابراين بهانه اي كه كره جنوبي مطرح مي كند قابل قبول نيست و در هيچ 
محكمه اي قابل پذيرش نيست. اين ديپلمات كشــورمان ادامه داد: ما 
انتظار داريم هر چه زودتر مقامات كره جنوبي رويكرد خود را تغيير داده 
و اقدام به پرداخت طلب ملت ايران بكنند. وي افزود: اگر روزنه هايي كه 
در اين زمينه وجود دارد بسته شود حتما ساير اقدامات براساس دستور 
رئيس جمهور در دستور كار وزارت خارجه و بانك مركزي قرار مي گيرد.

 طراح سؤال از رئيس جمهور 
در گفت وگو با همشهري:

نمي خواهيم دولت 
را ساقط كنيم

طراح سؤال از رئيس جمهور،  سخنان روز يكشنبه رهبر معظم انقالب 
درباره تعامل مجلس و دولت را به معناي نفي نظارت بر دســتگاه 
اجرايي كشور ندانست و به همشهري گفت: ابزارهاي نظارتي مجلس 
در ارتباط با دولت تدبيرواميد حتي در سال پاياني فعاليت آن هم كه 
باشد، فعال است و از آنها استفاده مي كنيم. ناصر موسوي الرگاني، 
نماينده مردم فالورجان و عضو كميســيون اقتصادي مجلس در 
صفحه توييتر خود هم پس از ديدار با رهبر انقالب نوشت: »فرامين 
رهبر معظم انقالب در ديدار امروز )يكشنبه( معظم له با نمايندگان 
مجلس را نصب العين قرار داده و از هيچ كوششي براي جلوگيري 
از لطمه به امور مهم كشور دريغ نخواهيم كرد. هدف از طرح سؤال 
از رئيس جمهور با امضاي بيش از 190 نماينده هم كشف نارسايي ها 
و پاسخگو كردن دولت براي كاهش مشكالت اقتصادي مردم عزيز 

است.« او درباره سرنوشت طرح سؤال توضيح داد.

صحبت هاي روز يكشنبه رهبر انقالب در ارتباط مجازي با 
نمايندگان مجلس تفاسير مختلفي را درباره نحوه تعامل با دولت آقاي 
روحاني ايجاد كرده است. شما چه تحليلي از صحبت هاي ايشان 

داريد؟ آيا همچنان سؤال از رئيس جمهور را به صالح مي دانيد؟
بسيار خوشحاليم كه توانستيم از فرمايشات مقام معظم رهبري در اول 
دوره يازدهم استفاده كنيم. ايشان در فرمايشاتي كه داشتند اتفاقا فرمودند 
يكي از وظايف نمايندگان سؤال و تفحص است و روي بعد نظارت مجلس 
تأكيد داشتند. ايشان اشاره اي نداشتند كه ما سؤال و تحقيق و تفحص 

نكنيم، حتي به استيضاح هم اشاره نداشتند. شايد از استيضاح نام نبردند، 
اما در فرمايشات شان هم نبود كه استيضاح انجام نشود. اما در بحث سؤال 
ايشان تأكيد داشتند و اسم آوردند كه يكي از وظايف شما سؤال و تفحص 

است. ما بر سؤال پافشاري مي كنيم و حتما سؤال را انجام مي دهيم.
آيا همكاران شما هم مصر به ادامه طرح هستند؟

بله. هيچ كدام از نمايندگاني كه امضا كردند از طرح سؤال و امضا منصرف 
نشده اند. بيش از 190 نفر از نمايندگان اين سؤال را امضا كرده اند. دولتي ها 
دارند شانتاژ خبري مي كنند كه سؤال به صالح نيست و از طرف نمايندگان 
حرف مي زنند كه اصال از سؤال منصرف شده اند و از دستور كار خارج شده 
است. خير، اينطور نيست و اينجور حرف ها اصال صحت ندارد. ما مطمئنا 
سؤال را تحويل رئيس محترم مجلس مي دهيم و پيگير در دستور كار قرار 

گرفتن آن هم هستيم.
اين صحبت رهبري كه گفتند اعتقاد راســخ دارند كه 
دولت ها بايد تا آخرين روز مسئوليت شان كار كنند و بعد امانت را 
به دولت بعدي تســليم كنند، محدوديتي براي سؤال و استيضاح 

شما ايجاد نمي كند؟
آقا نگفتند دولت تا پايان كار خودش ادامه مي دهد، فرمودند وظيفه دولت 
اين است كه تا روز آخر دوره به فعاليتش ادامه دهد. فرمايش ايشان اين 
بود كه دولت ها در سال آخر دوره دوم شايد كم كار شوند، ولي دولت بايد 
تا روز آخر به فعاليت خودش ادامه دهد. طرح سؤال نمي خواهد وزير را 
ساقط كند. ببينيد اآلن يكي از دغدغه هاي خود مقام معظم رهبري در 
همين فرمايشات روز يكشنبه  خودشان بحث تورم، نابساماني بازار ارز، 

مسكن و اشتغال بود. سؤاالت نمايندگان هم همين است. ما در روزهاي 
اولي كه سؤال را مطرح كرديم، يكي از داليل مان اين بود كه دولت بيايد 
برنامه هايش را بگويد كه براي بحث مسكن چه برنامه اي دارند، هرچند 
كه اگر برنامه اي داشت در 7سال گذشته اجرا مي كرد. خود رئيس جمهور 
هم رسما اعالم كرد ما در بحث مسكن كوتاهي كرديم. در بحث اشتغال، 
ارز و طال هم چنين بوده است و امان را از مردم بريده است. معيشت مردم 
اآلن دارد به سختي تأمين مي شود. ما مي خواهيم از دولت سؤال كنيم تا 
اگر برنامه اي ندارد، مجلس به دولت برنامه بدهد. اين يك سال باقيمانده 

دولت واقعا نبايد وضع از اين بدتر شود.
هيأت رئيسه مجلس با توجه به ديدار روز يكشنبه رهبري 
توصيه و نصيحتي درباره طرح سؤال يا استيضاح به شما نداشته اند 

كه طرح سؤال را جلو برده ايد؟
اصال جاي تعجب دارد كه برخي همكاران صحبت كردند كه عقالي 
مجلس و تعدادي از نماينــدگان صالح نمي داننــد. من مي خواهم 
خدمت شان عرض كنم كه 8نفر از اعضاي هيأت رئيسه سؤال را امضا 
كرده اند. يك نفر كه امضا نكرده اســت آقاي حاجي دليگاني اســت 
كه در بستر بيماري به ســر مي برد و كرونا دارد. 3نفر شامل رئيس و 
2نايب رئيس هم امضا نكرده اند. بقيه همه امضا كرده اند. 9نفر از رئيس 
كميسيون ها هم طرح ســؤال را امضا كرده اند. كه دوسوم نمايندگان 

مجلس مي شود.
پس طرح سؤال و استيضاح به قوت خودش باقي است؟

طرح سؤال بله، ولي استيضاح را فعال پيگير نيستيم.
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 زمين هاي كشاورزي جنوب تهران، آنجا كه 
به كهريزك نزديك مي شوند، ديگر رنگي به گزارش

چهره ندارند. زير هواي تب  كرده تابستان 
صدها هكتار زمين كه ســابق بــر اين ســبز بوده اند و 
حاصلخيز، حاال زير بار زبالــه  رفته اند؛ آفتابه هاي رنگي، 
انبوه طلق هاي پالستيكي و گوني هاي 50كيلويي پودر 
پالستيك. كمي آن سوتر شيرواني هاي زرد و قرمز روي 
هم تلنبار شده، هر كدامشان زماني سقفي براي خانه اي 
بوده انــد. زمين هاي روســتاهاي كهريــزك آنجا كه با 
آراد كوه هم مرز و همســايه مي شــوند، از دور شــبيه 

پازل هاي بزرگي هستند كه هر تكه آنها يك رنگي دارد.
نزديك تر اما ضيافت بزرگ ضايعات، چهره ديگري براي 
زمين ساخته؛ زمين خاكستري است با لكه هاي پراكنده 
سبز در دور دســت ها. اين تكه ها، بازمانده هاي روزهاي 
رفته اند؛ روزهايي كه اين زمين ها را كلم و گوجه، نعناع و 

ريحان و مرزه مي كاشتند.
 مردم اما هنوز آنها را سبز به ياد مي آورند با عطر ريحان و 

نعناع؛ همانطور كه سال هاي سال بوده اند.
چند كيلومتر آن طرف تر از بهشت زهرا)س( زمين هاي 
كشــاورزي حال و روز عجيبي پيدا كرده انــد و با تغيير 
كاربري غيرمجاز به مراكز پسماند زباله تبديل شده اند و 
روزبه روز تعدادشان بيشتر مي شود. اين اتفاق در حالي 
رقم خورده است كه اطراف تهران زمين هاي باير زيادي 
براي تأســيس مراكز بازيافت پســماند وجود دارد اما 
نزديكي زمين هاي كشاورزي كهريزك به مركز پسماند 
آرادكوه و سودآوري باالي تفكيك زباله، بخش زيادي از 
زمين هاي اين منطقه را به مراكــزي براي تفكيك زباله 
تبديل كرده است. بســياري از اين مراكز يك شبه بر پا 

مي شوند.

تغيير كاربري 500زمين تنها در يك روستا 
آمارهاي ارائه شده از ســوي مسئوالن بخش كهريزك 
نشان مي دهد، در چند سال اخير تغيير كاربري اراضي 

كشاورزي آهنگ شــتاباني به خود گرفته و بسياري از 
كشــاورزان كاربري اراضي خود را به شكل غيرقانوني 
تغييــر داده اند. آنطور كــه كريم ذوالفقــاري، رئيس 
سازمان جهادكشاورزي استان تهران مي گويد، تغيير 
كاربري هاي متعدد و پي در پي، اراضي كشاورزي مرغوب 
تهران را كه بهترين و حاصلخيزترين اين اراضي را شامل 

مي شود، تهديد مي كند.
امين بابايي، بخشــدار كهريزك به همشهري مي گويد 
تنها در يك روســتا، 500زمين كشــاورزي مرغوب، 
كاربري خــود را از توليد محصول به تفكيك پســماند 

تغيير داده اند.
كشــاورزان از تغيير زمين هايشــان گاليه اي ندارند و 
ناراضي نيستند. بخشدار كهريزك مي گويد، كشاورزان 
زمين هاي خود را به افرادي كه پسماندهاي پالستيكي 
را تفكيك و آنها را به پودر تبديل مي كنند، اجاره داده اند 
و از اين راه چند برابــر كار كشــاورزي، درآمد دارند: 
»مســتأجران اين زمين ها عمدتا غيرايراني هســتند؛ 
كشاورزان، زمين هاي خود را به اتباع يكي از كشورهاي 
همسايه اجاره داده اند. نرخ اجاره براساس متراژ زمين از 
9 تا 67ميليون تومان متغير است. با اين درآمد سرشار، 
كشــاورز ديگر مايل به  كار كشــاورزي نيست و به اين 
دليل، شــاهد گسترش شــتابان تغيير كاربري اراضي 
كشــاورزي در كهريزك خصوصا در روستاهاي قمصر، 
مجيد آباد، ده نو و دو تويه در نزديكي آرادكوه هستيم.« 
آنطور كه بابايي مي گويد، اتباع خارجي اقدامات خود را 
با استفاده از امكانات شبكه بانكي سازماندهي نمي كنند 
بلكه با پرداخت وجه نقد، كشاورزان را از ادامه كشاورزي 
منصرف مي كنند. براي هميــن رهگيري فعاليت هاي 
آنان تا حدودي مشكل اســت؛ هرچند كه غيرممكن 

نيست.

دروغ است؛ بي آبي كشاورزي را تعطيل كرد 
كشــاورزاني كه در كهريزك اراضي خود را به شــكل 
غيرمجاز تغيير كاربري داده اند، داليل خود را براي اين 
كار دارند. آنها مدعي اند پولي كه براي اجاره دادن زمين 
از تفكيك كنندگان پسماند مي گيرند ماهي 2ميليون و 

500هزار تومان تا 4ميليون تومان است و عددهايي كه 
مسئوالن اعالم مي كنند، واقعيت ندارد.

 مهدي، مالك يكي از همين زمين ها ســت. او توضيح 
مي دهد كه چرا كشاورزان قمصر و مجيد آباد كشاورزي 
را تعطيل كرده اند: »آب چاه ها تلخ و شور است و براي 
كشاورزي مناســب نيست. سال هاســت از مسئوالن 
خواســته ايم براي تأمين آب كشاورزي ما فكري كنند 
اما هيچ وقت خبري از تأمين آب براي كشاورزي نشد.« 
او حرفش را اينطور ادامه مي دهد: »ســال ها قبل، در 
باال دست روســتاي قمصر، قنات ريزش كرد و قرار بود 
براي تأمين آب كشاورزي اقدام شود. به دادگاه شكايت 
كرديم و حكم دريافت خسارت گرفتيم اما نه آب براي 
كشــاورزي اختصاص دادند و نه خســارتي پرداخت 

كردند. با ادامه بي آبي نمي شود كشاورزي كرد.« 
با اين حــال، جبرئيل برادري، مدير جهادكشــاورزي 
شهرستان تهران بي آبي منطقه را تأييد مي كند اما   به 
همشهري مي گويد نبود آب دليل اصلي تغيير كاربري 
اراضي كشاورزي نيست: »ميل چاه قنات ها در باال دست 
است كه سال ها قبل ريزش كرده است. امور منابع آب 
وقتي قنات يا چاهي مسدود المنفعه يا خشك مي شود، 
بايد به جاي چاه قبلي، چاه جديد حفر كرده يا از محل 
پساب هاي موجود، نياز كشاورزان را تأمين كند. هنوز 
حكم قطعي از سوي دســتگاه قضايي براي اين منظور 
صادر نشده  و بايد منتظر تكليف نهايي اين پرونده بود. 
با اين حال، جهادكشاورزي اجازه تغيير كاربري اراضي 
كشاورزي را به هيچ فردي نمي دهد و به زودي با كساني 
كه اراضي خود را به شــكل غيرمجاز تغيير داده اند، از 

سوي مسئوالن ذيربط برخورد قانوني مي شود.« 
بخشدار كهريزك هم به همشهري مي گويد كه برخالف 
ادعاي نبود آب براي تغيير كاربري اراضي كشــاورزي، 

آب در دسترس كشــاورزان اســت: »همه اراضي كه 
اكنون به مركز تفكيك پسماند تبديل شده اند، چاه آب 
غيرمجاز دارند و با استفاده از موتور پمپ هاي كفكش، 
آب استخراج مي كنند. دستگاه هاي خرد كننده پسماند 
آب زيادي براي كار خود نياز دارند و جاي سؤال است كه 
اگر آب براي كشاورزي نيست، چطور آب براي استفاده 
توربين هــاي عظيم الجثه نصب شــده در اين زمين ها 

تأمين مي شود؟«

بي مباالتي دستگاه هاي خدمات رسان 
يكي از موضوعاتي كه در بازديد از مراكز غيرمجاز تفكيك 
پسماندهاي پالستيكي دركهريزك جلب توجه مي كند، 
وجود زيرســاخت هاي مناســب خدماتي در اين مراكز 
است. برق ازجمله اين زيرساخت هاست كه در هر مركز 
غيرمجاز، چند ترانس 3فــاز كار تأمين انرژي مورد نياز 
توربين هاي خرد كننــده زباله را برعهــده دارند. وجود 
اين ترانس ها در حالي است كه مسئوالن شركت توزيع 
نيروي برق تهران بزرگ، از مصرف 4200مگاوات ساعت 
برق در پايتخت و رســيدن مصرف به مرز هشــدار خبر 
مي دهند. بخشدار كهريزك در اين باره مي گويد: »قبال 
كشــاورزان خدمات برق و آب مورد نياز خود را با تعرفه 
كشاورزي از شركت هاي خدمات رسان دريافت كرده اند. 
با تغيير كاربري اراضي كشــاورزي به تفكيك پسماند، 
مصرف برق ازســوي مراكز تفكيك پســماند افزايش 
سرســام آوري پيدا كرد و اداره برق با لحاظ كردن تعرفه 
صنعتي به جاي كشاورزي به ادامه خدمات رساني به اين 
مراكز مبادرت كرده است. اگر اداره برق خدمات خود را 
به مراكز غيرمجاز تفكيك پســماند متوقف كند، فشار 
سنگيني از شبكه برق تهران كاسته مي شود و مي توان 

تابستان را با نگراني كمتري در قطع برق گذراند.« 

او مي گويد: »با شــكايت هاي انجام شــده از واحدهاي 
بازيافت پالســتيك، موضوع جمع آوري و پاكســازي 
اراضي كشاورزي در دســتور كار قرار گرفته است. قرار 
است درصورت مقاومت مالكان در جمع  آوري واحدهاي 
بازيافت پالســتيك، ادارات خدمات رســاني مانند آب، 
گاز، برق و تلفن نســبت به قطع و جمع آوري انشعابات 
كارگاه هاي غيرمجاز تفكيك ضايعات پالســتيك اقدام 

كنند.« 

تغيير كاربري ها؛ مجاز يا غيرمجاز؟
تــردد كاميون هــاي حامــل زبالــه از تهــران در 
كوچه پس كوچه هاي روســتاي قمصر هر لحظه بيشتر 
مي شود. راننده يكي از كاميون ها مي گويد: روزانه 3بار از 
تهران به قمصر مي آيد و هر بار 1200كيلوگرم زباله را 

با خود حمل مي كند.
 نشانه هاي اين حجم از تردد خودروهاي حامل زباله را 
مي توان در قمصر ديد. هرقطعه زمين مملو از زباله هاي 
خشك و پالستيك هاي رنگي است كه تعداد پرشماري 
كارگر افغاني و تك و تــوك كارگر ايرانــي در آنها كار 
مي كننــد؛ مراكزي كه مســئوالن منطقــه مي گويند 
غيرمجازند اما  مهدي، صاحب يكــي از مراكز تفكيك 
پسماندهاي پالستيكي در روســتاي قمصر برگه  اي را 

نشان مي دهد كه تاريخ درج شده 
روي آن نشان مي دهد بيش از 
يك دهه قبل صادر شده است. او 
توضيح مي دهد: »بيشتر افرادي 
كه زمين هاي كشــاورزي خود 
را به مركز تفكيك پالســتيك 
تبديــل كرده انــد، از اتحاديه 
صنف پالستيك فروشان مجوز 
دارد. حتي سال هاســت بابت 
كار كردنمان بــه دولت ماليات 
مي دهيم. چــرا آن زمــان كه 
ماليات مي دهيم، كســي اعالم 
نكرد غيرمجازيم؟« بخشــدار 
كهريزك در پاسخ به اين سؤال 
»همشــهري« كه كشــاورزان 
مي گويند، مجــوز فعاليت خود 
را از اتحاديه پالستيك فروشان 

دريافت و ماليات كارشــان را پرداخت كرده اند، توضيح 
مي دهد: »اتحاديه تنها مســئوليت سازماندهي اصناف 
را دارد و نمي تواند براي تفكيك پالستيك در زمين هاي 
كشاورزي براي كســي مجوز صادر كند. صدور مجوز با 
درنظر گرفتن مالحظات زيست محيطي برعهده وزارت 
صمت اســت و غير از آن هيچ مرجع ديگري نمي تواند 

مجوز چنين كاري را صادر كند.« 
بابايي ادامه مي دهــد: »هيچ كــدام از مراكز تفكيك 
پســماند در اراضي كشــاورزي مجوز فعاليت ندارند. 

براساس قانون، مشاغل بدون مجوز نمي توانند ماليات 
پرداخت كننــد و از اين رو، ممكن اســت برخي افراد 
واريزي هايي به اتحاديه صنف پالستيك فروشان داشته 
باشــند اما، اين پرداخت ها به منزله پرداخت ماليات به 

دولت نبوده است.«

اثرجمعيتي مراكز بازيافت پسماند در منطقه 
وجود كارگران خارجي و بــدون مجوز موضوع ديگري 
اســت كه در زمين هاي كشــاورزي كه تبديل شده به 
زباله داني بيش از هر چيز ديگري به چشم مي آيد. برخي 
كارگران مي گويند از افغانســتان به شكل قاچاق وارد 
ايران شده اند. حتي برايشان از كابل اتوبوس مستقيم به 
باقرشهر وجود دارد و كهريزك باراندازشان است. در هر 
مركز تفكيك پسماند دست كم 15افغانستاني و تنها 2 تا 
3 ايراني كار مي كنند. كارگران افغاني براي كار در مراكز 
پسماند سر و دست مي  شــكنند چرا كه درآمد بهتري 

نصيبشان مي شود.
 بهره برداران از مراكز پسماند مي گويند، ايراني ها دوست 
ندارند در اين مراكز كار كنند: »افغانستاني ها كارشان را 
بلدند و بهتر كار مي كنند. تند و تيز هستند و دلسوزي 
بيشــتري دارند. براي همين افغانستاني هاي زيادي در 
مراكز پســماند كار مي كنند. اگر ايراني ها هم بخواهند 
مي توانند بياينــد و كار كنند و 
ما مشــكلي بــراي كار كردن با 

ايراني ها نداريم.« 
براساس سرشماري انجام شده، 
اكنون 250هزار تبعه افغانستاني 
در اين منطقه زندگي مي كنند 
كه به گفته بخشــدار كهريزك 
بايد انتظار داشــت بــه اندازه 
دوبرابر آن، تبعــه غيرمجاز در 
اين منطقه سكونت داشته باشد.

كشاورزان نيازمند حمايت 
با وجود اينكه تالش هاي زيادي 
براي جلوگيــري از به تعطيلي 
كشانده شــدن كشــاورزي در 
جنوب تهــران مي شــود، اما با 
رويه  كنونــي و بي توجهي هاي 
انجام شده نمي توان انتظار داشت كشاورزان كه اكنون 
در وضعيت سختي از نظر معيشت قرار دارند، در مقابل 
اجاره هاي پيشنهادي سودجويان و مافياي تفكيك زباله 
مقاومت كنند و زمين خود را همچنان براي كاشــت، 
داشــت و برداشــت آماده كنند. اجراي سياست هاي 
حمايتي، تأمين آب، اعطاي تســهيالت براي نوسازي 
تجهيــزات كشــاورزي و خدمات رســاني مطلوب به 
كشــاورزان مي تواند انگيزه آنان را براي تداوم فعاليت 

افزايش دهد.

»همشهري« از تغيير كاربري نگران كننده زمين هاي كشاورزي در جنوب تهران گزارش مي دهد

 500 قطعه زمين كشاورزي مرغوب تنها در يك 
روستاي كهريزك به محل تفكيك زباله تبديل شده اند

مزارع پالستيكي
حميدرضابوجاريان 

خبر نگار

مي گوينــد  مســئوالن 
زمين هاي كشاورزي بسته به 
وسعتشان بين 9 تا 70ميليون 
تومان در  مــاه اجــاره داده 
مي شوند اما كشــاورزان اين 
عددها را تأييد نمي كنند. آنها 
مي گويند اگر زمين هايشان را 
اجاره داده اند، به دليل كمبود 
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فيلم مربوط 
به زمين هاي 

تفكيك زباله در 
جنوب تهران و 

مشكالت مربوطه
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بازار

ایران در تولید بیشــتر ارقام آجیل و خشــكبار 
حرف های زیادی برای گفتــن دارد و در زمینه 
تولید برخی ارقام مثل پسته دارای مزیت تولید 
است، به طوری كه سال ها در این زمینه پیشتاز 
تولیــد و صادرات بوده اســت. طی ســال های 
2004 تا 2009میالدی ایران به طور متوســط 
40درصد پسته جهان را تولید می كرد، در حالی 
 كه ســهم آمریكا در این مدت 33درصد بود، اما 
طی ســال های 2014 تــا 2019 این وضعیت 
تغییر كرد. در این بازه زمانی، 47درصد از سهم 
تولید جهانی پسته به آمریكا رسید و سهم ایران 
 به 27درصد كاهــش یافــت و در فصل زراعی
19-2018 سهم ایران از تولید جهانی پسته تا 
7درصد نیز نزول كرد. در كنار تحریم ها و تغییر 
مناسبات تجارت جهانی كه در میزان صادرات 
پســته ایران تأثیر زیادی گذاشــت، تغییرات 
اقلیمی مهم ترین نقش را در افت تولید پســته 
ایران داشته اســت. به گفته یكی از تجار پسته، 
افت شدید تولید پسته كشــور ناشی از 4سال 
خشكسالی پیاپی در اســتان های تولیدكننده 
پسته بوده است. پس از بارش های سال98 ، تولید 
پسته مجدداً افزایش یافت، اما محصول هنوز از 
استاندارد الزم برخوردار نبوده و آینده نیز چندان 
قابل پیش بینی نیست، چراكه زمستان ها دیگر 
به اندازه كافی سرد نیست و تابستان ها نیز بیش 
از حد گرم شده است و در این باره نمی توان كار 

زیادی انجام داد.

بازار آجیل در ركود مطلق
سال گذشته با مشكالتی كه بر سر راه صادرات 
پسته ایجاد شــد، قیمت این محصول در بازار 
داخلی نسبت به ســال97 كاهش چشمگیری 
یافت، اما دیگر اقــالم آجیل، این كاهش قیمت 
را شــاهد نبودند، ازجمله مغز گردو كه قیمت 
آن تا 200هزارتومان هم رسید. رئیس اتحادیه 
فروشندگان آجیل و خشكبار تهران در گفت وگو 
با همشــهری در ایــن زمینه می گوید: ســال 
گذشته در زمینه ســرمازدگی و اثر آن بر تولید 
گردو هشدار دادیم اما كســی به این هشدارها 
توجهی نكرد تا اینكه قیمت مغزگردوی ایرانی 
و خارجــی از 200هزارتومان گذشــت، به این 
دلیل كه گردوی ایرانی بسیار كم است و گردوی 
خارجی هم از آنجا كه با ارز گران به كشور وارد 
می شــود، قیمت آن در عمده فروشی به باالی 
180تا 200هزار تومان رسیده است. مصطفی 
احمدی البته شرایط تولید امســال را مناسب 
می داند و پیش بینی می كند كه بازار هم وضعیت 
بهتری را در زمینه محصــول گردو تجربه كند. 
احمدی درباره وضعیت پسته می گوید: افزایش 
قیمت ارز صرفه اقتصادی را برای صادركنندگان 
افزایش داده و قیمت پســته در بــازار داخل در 
حدود 4 تا 5هزارتومان افزایش یافته و به 110 تا 
112هزار توان رسیده است، اما پیش بینی ما این 
است كه باالی 120هزار تن تولید داشته باشیم 
و امیدواریم قیمت این محصول در همین حدود 

بماند، با این حال چون محصول اصلی تا مهرماه 
به بازار می آید، تا فصل پاییــز نمی توان درباره 

شرایط بازار نظر قطعی داد.

بادام تولیدی جوابگوی مصرف نیست
سال گذشته كاهش تولید بادام در كشور قیمت 
این محصول را در بازار باال بــرد كه البته با بادام 
خارجی، بازار به تعادل رسید، اما نكته قابل توجه 
این است كه واردات انواع مغزها به كشور ممنوع 
است و آنچه از انواع مغزها وارد كشور می شود، 
قاچاق است! رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل 
و خشكبار در این زمینه می گوید: میزان تولید 
بادام در 20ســال اخیر هیچ تغییری نیافته و با 
توجه به افزایش جمعیت كشور و افزایش مصرف، 
فاصله میان عرضه و تقاضا باید با واردات پر شود، 
اما سیاســت ناكارآمد ممنوعیت واردات، حجم 
كاالی قاچاق را در بازار مصرف به طور چشمگیری 
افزایش داده است. احمدی ادامه می دهد: امروز 
در بازار، همه  اجناس پیدا می شــود، اما قاچاق! 
در برخی از محصوالت تولید ما به اندازه مصرف 
نیست و این اختالف روی قیمت بازار تأثیرگذار 
اســت. دولت باید اجازه دهد این خأل با واردات 
قانونی پر شود. به گفته  این مقام صنفی، طرحی 
به دولت ارائه شد كه براساس آن، به تجار اجازه 
داده شــود كه بدون تخصیص ارز و تنها در ازای 
صادرات پســته، اقالمی كه میزان تولید داخلی 
جوابگوی نیاز بازار نیســت را وارد كشور كنند، 

نبض بازار
رئیس اتحادیه 
فروشندگان آجیل 
و خشكبار تهران: 
قیمت یك كارتن 
بادام هندی قاچاق 
به 5میلیون تومان 
رسیده و فروشندگان 
هم رغبتی به خرید 
آن ندارند، در حالی  
كه این محصول در 
داخل كشور تولید 
نمی شود و ندادن 
مجوز واردات به آن 
هیچ توجیهی ندارد 

كاهش تولید 
گردوی ایرانی
گردوی ایرانی 
به دلیل سرمازدگی 
و كاهش تولید، 
بسیار كمیاب است 
و گردوی خارجی 
هم با ارز گران به 
كشور وارد می شود، 
به همین دلیل نرخ 
گردوی ایرانی به 
باالی 200هزار تومان 
رسید و قیمت 
گردوی خارجی هم 
در عمده فروشی 
از 180تا 200هزار 
تومان گذشت

نگهداری كولرهای آبی 

     اگر شما هم ازجمله افرادی هستید كه 
به هر دلیل همچنان ناچار به استفاده از انواع 
كولرهای آبی هستید، باید به نكاتی برای 
نگهداری و سرمادهی بهتر آن توجه كنید.

    توجه داشــته باشــید كه سالمت و 
عملكرد درســت پمپ آب كولرهای آبی 
ازجمله نكات كلیدی در سرمادهی بهینه 
و جلوگیری از وارد آمدن خسارات تعویض 
این قطعه به شماست. این پمپ ها از نوع 
ســانتریفیوژی بوده و نباید بدون آب كار 
كند. به همین دلیل بایــد دقت كنید كه 
فلوتر )شناور آب( آن به درستی عمل كند 
تا هیچ گاه ســطح آب درون سینی كولر، 

پایین تر از ورودی پمپ آب كولر نباشد.
    عالوه بر رصد میــزان آب موجود در 
سینی كولر آبی برای جلوگیری از بی آب 
ماندن و سوختن پمپ آب، این پمپ باید 
هر از چند گاهی روغن كاری شده و دقت 
كنید تا آب كثیف و دارای رسوب وارد آن 
نشــود. اما به طوركلی پمپ آب كولرهای 

آبی باید هرچند سال یك بار تعویض شود.
    از رسیدن آب به قسمت باالی پمپ 
آب كولر خودداری كنید به همین دلیل 
است كه خروجی آب در كف سینی كولر 
آبی تعبیه شده تا با باال آمدن سطح آب 
از میزان تعیین شــده درصورت خرابی 
شناور)فلوتر(، آب اضافه موجود در سینی 
از طریق خروجی كف تخلیه شود.عالوه 
بر آن ریختــن آب روی پمپ كولر خطر 
ســوختن این قطعه و بــرق گرفتگی را 

به دنبال دارد.
    حداكثر یك سال درمیان پوشال های 
كولر آبی را تعویض كنید تا پوشال ها در اثر 
رسوب به یكدیگر نچسبیده و هوا به خوبی 
از درون آن جریان یابد. همچنین ازسفت 
بودن تســمه متصل به دینــام مطمئن 
شوید چرا كه شل بودن تسمه باعث هرز 
چرخیدن دینام شده و دور فن آن كاهش 

می یابد.
    رد كردن آب توســط شــناور كولر و 
سرازیر شدن آب ازجمله عیوب مطرح در 
استفاده از كولرهای آبی است. باید توجه 
كنید كه تمامی شناورها دارای یك حداكثر 
فشار هستند كه اگر فشار آب درون لوله از 
آن بیشتر باشد، دچار نشتی شده و عملكرد 
صحیح خود را از دســت می دهند. قدرت 
زیاد پمپ آب موجب می شود تا فشار قبل 
از شناور باالتر از مقدار استاندارد آن بوده و 
آب اضافی چكه كند؛ برای رفع این مشكل 
باید از شیر فشارشكن پیش از ورودی آب 

به كولر استفاده كنید.

بورس پارچه خیابان فلسطین

    اگر دستی در دوخت و دوز دارید یا از 
محصوالت آماده عرضه شده در سطح بازار 
دل خوشی نداشــته و قصد خرید پارچه 
و دوخت لبــاس، پرده یا انــواع ملحفه و 
روتختی را دارید بورس پارچه فروشی های 
خیابان فلسطین ازجمله راسته بازارهایی 
است كه می توانید انواع پارچه مورد نیازتان 

را تامین كنید.
   راسته بازار پارچه خیابان فلسطین از 
میدان فاطمی آغاز مي شود و تا خیابان امام 
خمینی)ره( ادامه دارد. اما در صورتی كه 
قصد خرید پارچه های پرده ای یا لباس های 
مجلســی زنانه را دارید، بایــد به خیابان 
فلسطین شــمالی یعنی از تقاطع خیابان 
طباطبایی با فلسطین تا بلوار كشاورز كه پر 
از پارچه های رنگارنگ است، مراجعه كنید.

   در این راسته بازار پارچه های مجلسی پر 
زرق و برق شامل انواع ساتن، حریر، گیپور، 
ابریشم، تورهای كارشــده و پارچه های 
كارشده با سنگ و نگین عرضه می شود و 
به دلیل تنوع زیاد پارچه های عرضه شده در 
بورس پارچه خیابان فلسطین، می توانید 
روی خرید حداقل یك دست پارچه لباس 
مجلسی با قیمت و كیفیت دلخواه حساب 

كنید.
   پارچه های عرضه شــده در این راسته 
بازار اغلب ایرانی، ترك، كره ای، فرانسوی 
و ژاپنی اســت. توجه داشته باشید كه در 
تقاطع خیابان فلســطین با لبافی نژاد نیز 
تعدادی پاســاژ چند طبقه مملو از پارچه 
و لبــاس وجود دارد كــه می توانید از این 

پاساژها هم دیدن كنید.
   بازار پرده فروش های خیابان فلسطین 
نیز از خیابان زرتشت تا بلوار كشاورز امتداد 
داشته و در این راسته بازار می توانید انواع 
پارچه و پرده هــای نفیس و گران قیمت و 
پارچه های ارزان قیمت باكیفیت پایین تر یا 
انواع لوازم جانبی پرده از یراق، آویز و چوب 
پرده گرفته تا كتیبه های تزئینی باالي پرده 

و واالن ها را خریداری كنید.

ركود سنگین بازار آجیل و خشكبار

فن بازار 

راسته بازار

افزايش دوبرابري قيمت تراكتور در يك سال

مكانیزاســیون در حوزه 
كشاورزي از شاخصه هاي 
توسعه یافتگي است، ولي 
متأسفانه كشور ما به دالیل 
مختلف در این شــاخص 
داراي رتبــه مناســبي 
نیست. این روزها و در فصل 
برداشت محصول، گراني تراكتور و كمباین و همچنین نبود 
كمباین تخصصي براي كشاورزان مشكل ساز شده است. 
با علي توسطي، رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آالت 

كشاورزي، صنعتي و ساختماني گفت  و گو كردیم.

چه میزان از ماشــین آالت مــورد نیاز بخش 
كشاورزي در داخل كشور تولید مي شود؟ 

ماشــین آالت مورد نیاز در حوزه كشاورزي به 2بخش تقسیم 
مي شود، دسته اول ماشین آالت سنگین،، شــامل تراكتور و 
كمباین است و دسته دوم موتورها، پمپ ها و ماشین آالت سبك. 
در زمینه تولید تراكتور و كمباین 2شركت تراكتورسازي تبریز و 
كمباین سازي اراك از صفر تا 100سرمایه گذاري، تولید، واردات 
و غیره را در انحصار خود دارند و ما در این زمینه تقریبا وارداتي 
نداریم. در زمینه تراكتور چون ماشیني چندمنظوره است و در 
عین حال بسیاري از تراكتورهاي وارداتي قدیمي هنوز كارایي 
خوبي دارند، مشكالت كمتر است، اما در زمینه كمباین، به دلیل 
تخصصي بودن آن براي هر محصول، تولیدات داخلي جوابگوي 
نیاز كشاورزان نیست و استفاده از كمباین هاي غیرتخصصي 
خسارت زیادي به كشاورزان وارد مي كند. در این بخش ما قطعا 
به واردات نیاز داریم، در حالــي  كه به دلیل ادعاي تامین نیاز از 
سوي تولیدكننده داخلي، واردات تنها با مجوز و درصورت تامین 

ادله كافي انجام مي شود.
در زمینه موتورها و ماشین آالت سبك، وضعیت 

تولید به چه صورت است؟
در حوزه ماشــین آالت و موتورهاي سبك دو شركت پمپیران 
تبریز و موتوژن تبریز انحصار تولیــد را در اختیار دارند و انواع 
الكتروپمپ ها و الكتروموتورها در این دو شركت تولید مي شود، 
ولي متأسفانه در این حوزه از پایان سال گذشته تا امروز شاهد 
افزایش قیمت زیادي در محصوالت تولیدي بودیم. این شركت ها 
طي این مدت چندین نوبت افزایش قیمت داشته اند و هربار بین 
10 تا 20درصد قیمت محصوالتشان را باال برده اند. متأسفانه 
این دو شركت پیشــران افزایش قیمت موتورآالت كشاورزي 
و صنعتي هستند و در 5 ماه اخیر بارها و با درصدهاي مختلف 
قیمت محصوالتشان را افزایش داده اند. افزایش قیمت محصول 

در یكي از این شركت ها باالي 50درصد بوده است.
دلیل افزایش قیمت شدید تراكتور و كمباین طي 

امسال چه بوده است؟
روند افزایش قیمت این ماشــین آالت چندین سال داراي یك 
حركت منطقي بود، اما این روند در سال 98 تغییر كرد. تا سال 
98 دو شركت تولید كننده تراكتور و كمباین از ارز دولتي براي 
واردات مواداولیه و قطعات اســتفاده مي كردند، ولي از ماه هاي 
پایاني سال گذشته تخصیص ارز 4هزار و 200توماني به حوزه 
ماشین آالت كشاورزي متوقف شد و به همین دلیل قیمت این 
ماشــین آالت تابع نرخ گذاري سازمان حمایت نیست، اما نكته 
اینجاست كه در سال گذشــته نیز با اینكه هنوز تخصیص ارز 
دولتي انجام مي شد قیمت این ماشین آالت افزایش دوبرابري 
داشت. در یكسال و نیم گذشته قیمت یك تراكتور از 130میلیون 
تومان به 270 تا 280میلیون تومان رسیده است. كمباین هم در 
این مدت درصد نســبتا زیادي افزایش قیمت داشته ولي نه به 
اندازه تراكتور. دلیل این افزایش قیمت را مي توان سهمیه بندي 
كاال، حضور واسطه ها در بازار و به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا 
دانست ولي به هرحال، این افزایش قیمت تنها كشاورز را به عنوان 

مظلوم ترین صنف دچار زیان خواهد كرد.

چندوچون

فرخنده رفائی
خبرنگار

دپو و قاچاق دام؛ متهم تازه گرانی گوشت قرمز 

گالیه دامداران از دپوی دام زنده در حالی ادامه دارد كه قیمت خرده فروشی انواع گوشت قرمز گوسفندی 
و گوساله در بازار مصرف افزایش یافته و فعاالن صنفی دپو و قاچاق دام زنده را عامل این گرانی می دانند. 
به گزارش همشهری، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی علت افزایش قیمت این محصول طی 2 هفته 
اخیر را كاهش قیمت آالیش گوسفند، دپوی دام به علت نزدیكی به عید قربان و خروج غیرمجاز دام زنده 
از مرزهای غربی كشور دانست و گفت: طی 2هفته اخیر گوشت گوسفندی حدود 10هزارتومان افزایش 
قیمت پیدا كرده است و هم اكنون مغازه دار شــقه بدون دنبه گوسفندی را حدود 97تا 99هزارتومان 
خریداری كرده و با 10درصد سود یعنی با قیمت 110 تا 115هزار تومان به مشتریان عرضه می كند. 
علی اصغر ملكی افزود: به دلیل اینكه عید قربان پیش رو است، دامداران دام زنده خود را با تصور اینكه 
می توانند در آن بازار بهتر بفروشند، دپو كرده اند. همچنین دام به صورت غیرمجاز از مرزهای غربی كشور 
و شهرستان های اشنویه و پیرانشهر خارج می شود. به گفته او قیمت آالیش گوشت نیز كاهش یافته و 

تمام این عوامل باعث افزایش قیمت گوشت گوسفندی طی این مدت شده است.

تحویل ۹ هزار خودروطرح فروش فوق العاده ایران خودرو

ســیر صعودی قیمت خودروهای داخلی در حاشــیه بازار در حالی ادامه دارد كه اجرای طرح های فروش 
فوق العاده ایران خودرو و سایپا تا زمان تحویل خودروهای ثبت نامی نخستین مرحله اجرای این طرح و اصالح 
قیمت های مصوب، متوقف شده است. قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به همشهری در مورد روند 
تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان، از فاكتور و تحویل 9هزار دستگاه خودروی مرحله نخست طرح 
فروش فوق العاده به مشتریان خبر داد وگفت: از 15هزاردستگاه خودروی طرح فروش فوق العاده به مناسبت 
عید سعید فطر تاكنون حدود 9هزار دستگاه خودرو فاكتور و تحویل مشتریان شده و تا پایان تیر ماه جاری 
باقیمانده این تعهدات نیز تحویل خواهد شــد كه به این ترتیب دو ماه زودتر از موعد تعیین شده خودروها 
به دست مشتریان می رسد. محسن ناقدی برادران با بیان اینكه امیدواریم بعد از تحویل خودروهای نخستین 
مرحله طرح فروش فوق العاده، بتوانیم طرح فروش فوق العاده بعدی را اجرا كنیم، افزود: از 25آبان سال گذشته 
تاكنون هیچ گونه تعهد معوق خودرویی نداشتیم و تاكنون همه فروش های فوق العاده خودرویی را قبل از زمان 
تعهد به مشتریان تحویل داده ایم یعنی در حوزه فروش فوق العاده تاكنون به همه تعهدات خود عمل كرده ایم.

سرریز تقاضای مسكن مستأجران تهرانی به شهرهای اقماری

گرانی مسكن و افزایش نرخ ودیعه واجاره بها، موجب ناتوانی مستأجران كم درآمد برای تامین ودیعه 
و پرداخت اجاره بهای واحدهای مسكونی در كالنشــهر تهران و سرریزتقاضا به كرج و شهرك های 
اقماری اطراف این كالنشهر شده است. به گزارش همشهری، نایب رئیس اتحادیه مشاورین امالك 
كرج با تأكید بر لزوم قانونمند شدن بازار اجاره مسكن گفت: امسال به دلیل افزایش شدید هزینه اجاره 
شاهد سرریز بیشتری از تهران به كرج و از كرج به شهرهای اقماری هستیم. فریدون كردلو با اشاره به 
ممنوعیت افزایش بیش از 20 درصدی اجاره در كالنشهرهای كشوراز جمله كرج افزود: به علت افزایش 
شدید هزینه اجاره مسكن، امسال با سرریز بیشتر ساكنان كرج به شهرهای اقماری مواجه هستیم، از 
سوی دیگر برخی از ساكنان پایتخت هم به كرج مهاجرت می كنند و این امر تقاضا برای مسكن در كرج 
را باال برده و در افزایش قیمت ها مؤثر بوده است. به نحوی كه اكنون هزینه تقریبی رهن مسكن در یك 
منطقه متوسط كرج یك میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد می شود، این رقم در برخی مناطق به 
1.5تا 2میلیون نیز مي رسد ضمن اینكه خانه هایی با رهن هر متر باالی 2میلیون تومان نیز وجود دارد.

نرخ برخی انواع چادر خودرو در فروشگاه های مجازی  نرخ ودیعه و اجاره آپارتمان در برخی محله های منطقه 5 تهران  قیمت برخی انواع گوشت قرمز در فروشگاه های مجازی

اما این طرح نادیده گرفته شد و امروز در شرایطی 
هســتیم كه قیمت یك كارتن بــادام هندی به 
5میلیون تومان رسیده و فروشندگان هم رغبتی 
به خرید آن ندارند، در حالی  كه این محصول تولید 
داخلی ندارد و در شرایطی كه به راحتی با قاچاق 
وارد كشور می شــود، ندادن مجوز واردات به آن 

هیچ توجیهی ندارد.
 

كرونا و ادامه روند كاهش صادرات پسته 
با وجود افزایش میزان تولید پسته در سال گذشته، 
صادرات این محصول هنوز حال و روز خوشــی 
ندارد. اواخر خردادماه امسال، مدیرعامل شركت 
صادارت پسته، با اشاره به ركود در بخش صادارت 
این محصول گفت: در ســال97 به دلیل كاهش 
تولید، ایران چندان حضوری در بازارهای جهانی 
نداشت و بازار در دست رقبای ما بود، اما امسال 
عوامل دیگری باعث كاهش صادرات پسته است. 
اصغر حســینی نوه افزود: امسال به علت نوسانات 
نرخ ارز و مسئله تعهد ارزی، آمار صادرات به شدت 
كاهش پیدا كرده و چیزی در حدود 102هزار تن 
پسته در انبارها مانده كه ماندن این مقدار پسته 
در این فصل بی ســابقه اســت. وی با بیان اینكه 
نوســانات نرخ ارز و تعهدات ارزی باعث می شود 
صادركنندگان نتواننــد قراردادهای بلندمدت با 
مشــتریان خارجی خود ببندند، به مشكل كرونا 
نیز اشــاره كرد و افزود: در شرایط سخت حاضر، 
شیوع بیماری كرونا هم سهم بسزایی در كاهش 
صادرات داشــته و تقاضا برای پسته در خیلی از 
كشورها كاهش داشــته كه به تبع آن قیمت هم 
پایین آمده اســت. عالوه بر این، خیلی از مرزها 
ازجمله مرز تركیه و بسیاری از كشور های عربی 
كه دروازه صادارت بودند، هنوز بســته هستند و 
امكان صادرات از آنها فراهم نیست. او تأكید كرد: 
شرایط بازار از یك سو و نحوه عملكرد ما از سوی 
دیگر باعث شده به سمتی برویم كه اكثر بازارهای 
خوب خودمان را از دســت بدهیم یــا خیلی به 
سختی در آنها امكان فعالیت داشته باشیم. برای 
اینكه بتوانیــم همین حداقل هــا را حفظ كنیم 

كارهای زیادی باید انجام دهیم.
با توجه به ادامــه همه گیری كرونا و بســته بودن 
مرزهای صادراتــی نمی توان آمــار باالیی را برای 
صادرات پسته از ابتدای ســال 99 تا امروز انتظار 
داشت، با این حال به گفته رئیس انجمن پسته ایران 
در اردیبهشت ماه امسال 9هزار و 134تن پسته از 
ایران صادر شده است. حســین رضایی، صادرات 
پسته را از سال97 به شدت در حال كاهش می داند و 
می گوید: اوایل سال97، 49درصد محصول از كشور 
صادر می شد، درحالی كه در سال93 باالی 54درصد 
این محصول را صادر می كردیم. اما از اوایل ســال 
98 تا فروردین امســال صادرات پسته كمتر شده 
و میانگین محصول صادرشده تنها 39درصد بوده 
است. وی با اشــاره به مصرف داخلی 20هزار تن 
پسته در كشــور می افزاید: تقریبا 90درصد پسته 
باید صادر شود. این در حالی است كه به گفته رئیس 
كمیسیون كشاورزی اتاق تعاون ایران به خاطر كرونا 
و متوقف شــدن صادرات محصوالت كشــاورزی، 
حدود 150هزار تن پســته صادراتی امسال روی 
دست باغداران مانده است. ارسالن قاسمی اخیرا در 
گفت وگو با یكی از خبرگزاری ها گفت  كه 100هزار 
تن پســته صادراتی از سال گذشــته روی دست 
صادركنندگان مانده و امسال هم با توجه به اوضاع 
ترسالی، پیش بینی می شود حداقل 250هزار تن 
پسته تولید شود؛ وضعیتی كه با ادامه روند انسداد 
مرزها ممكن است شرایط را برای تولیدكنندگان 

مشكل تر كند.

تابســتان فصل ركود سنتی 
بــازار آجیل اســت. هیچ 
فروشــنده ای انتظار ندارد 
رونق و گرمی بازار پاییز و زمســتان، مخصوصا آذرماه و شب چله یا 
اسفندماه و شب عید را در ماه های گرم تابستان شاهد باشد، ولی اینكه 
در طول روز حتی یك مشتری پا به مغازه نگذارد، پدیده ای  جدید و البته 
قابل  پیش بینی  بود كه آجیل و خشكبارفروشان، امسال با آن مواجه 
شده اند. طی 2سال گذشته رشد لجام گسیخته نرخ ارز، قیمت ها را به 

حدی افزایش داده كه توان خرید برخی كاالهای اساسی مثل گوشت 
و برنج را هم از برخی اقشار جامعه گرفته و در 5 ماه اخیر هم كه كرونا 
به دغدغه های مردم افزوده شــده و خرید ماسك و دستكش و مواد 
ضدعفونی كننده بخشی از درآمد ماهانه مردم را می بلعد، مسلما در 
چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت آجیل و خشكبار كه در حالت 
عادی هم تنقالت به حساب می آیند و در آخرین اولویت های تغذیه ای 
قرار دارند، سهمی در ســبد مصرف خانوارها داشته باشند. در بازار 

خشكبار و آجیل این روزها پرنده پر نمی زند...

كرونا،   
افزایش قیمت 

كاالهای اساسی همراه 
افزایش نگرانی ها و كاهش 
قدرت خرید مردم، بازار 

خشكبار و آجیل را با ركودی 
بی سابقه مواجه كرده 

است

قیمت)تومان(برند و مشخصات نوع گوشت قرمز 

 112.000 دارا پروتئین- گوسفند ایرانی- هر كیلوگرم شقه گوسفندی 

105.600بسته بندی یك كیلوگرمی- روناك پروتئینآبگوشتی گوسفندی 

186.000بسته بندی یك كیلوگرمی- دارا پروتئینخورشتی گوسفندی 

95.600بسته بندی یك كیلوگرمی- دارا پروتئینمغز ران گوساله 

110.000بسته بندی یك كیلوگرمی- دارا پروتئین گوشت شترمرغ-پاك شده 

60.900بسته بندی یك كیلوگرمی- آوا پروتئینچرخ كرده مخلوط گوسفندی و گوساله

284.900بسته بندی 2كیلوگرمی- پویا پروتئین ران گوسفندی 

107.300بسته بندیی یك كیلوگرمی- پویا پروتئینران گوساله

142.450بسته بندی یك كیلوگرمی- پویا پروتئین ماهیچه گوسفندی 
195.100بسته بندی یك كیلوگرمی- مهیا پروتئینفیله ممتاز گوسفند داخلی 

قیمت- تومان مناسب برای خودرو نوع و برند چادر

354.000ام وی ام ایكس 22چادر خودرو- تایوانی 

273.000تویوتا كمری 2007- 2016چادر خودرو- چهار فصل 

160.000انواع پراید- تیبا- ساینا - كوئیك و پژو206چادر خوردو- كارمن 

343.000ساندرو استپ وی چادرخودرو- چهار فصل 

195.000ساینا و تیبا چادر خودرو- سیلور سبك 

354.000جك S3 چادر خودرو- چهارفصل 

FS25 140.000پژو405- پژو پارس- سمند، دنا و برلیانس چادر خودرو- مدل

422.000پشت پنبه ای-پراید 111چادر خودرو- یونیك 

330.000تندر 90چادر خودرو- چهارفصل 

468.000پشت پنبه ای- اچ سی كراس دانگ فنگ چادر خودرو- یونیك 

اجاره- ماهانه- تومانودیعه - تومانمحله و متراژ بنا 

230.000.0000جنت آباد- شاهین شمالی- 70متر 

300.000.0002.000.000پونك- سردار جنگل- 90متر 

200.000.0004.000.000اشرفی اصفهانی- سیمون بولیوار -200متر 

150.000.0003.000.000جنت آباد مركزی- شاهین شمالی 96متر 

180.000.0003.000.000شهران - خیابان اسحاقی-104متر 

100.000.0003.000.000اشرفی اصفهانی- تیراژه- 100متر 

250.000.000200.000جنت آباد مركزی - 35متری گلستان 93متر 

400.000.0005.000.000ستاری-پیامبر غربی-190متر 

80.000.0003.000.000شهران- خیابان كوهسار- 91متر

50.00.0004.000.000پونك- بلوار همیال- 75متری 
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گفتمان

ارتباط چهره به چهره و انسانی بعد از شیوع 
كرونا به شدت كم شد.این برای نخستین بار نیست كه در 
تاریخ با یك بیماری مهلك روبه رو می شویم. ما خودمان 
در ایران در سال هایی اپیدمی های خطرناكی مثل وبا  
را تجربه كرده ایم. به نظر می رسد ترس و وحشتی كه 
این روزها كل جهان را در بر گرفته ناشی از زیست در 
دهكده جهانی است كه هر لحظه افراد را درگیر خودش 
می كند. نظر شما به عنوان یك ارتباط شناس در این باره 

چیست؟
 ما پدیــده ای در ارتبــاط داریم بــه نام »ارتبــاط با خود«
 )intrapersonal communication( كه با تفكر متفاوت 
است. مثال وقتی شما می خواهید مسئله ای را حل كنید این 
تفكر است، اما وقتی به اصطالح توی دلتان حرف می زنید، 
این ارتباط با خود است؛ یعنی خودتان هم فرستنده پیام و 
هم گیرنده آن هستید. ممكن است تا كنون چنین صحنه ای 
را دیده باشید كه فردی در سكوت یك جا نشسته و گویی در 
خودش به سر می برد. اما در یك لحظه با صدایی آرام می گوید 
ال اهلل  اال اهلل؛ این لحظه ای است كه خودش در ارتباط با خودش 
دچار اختالل می شود و در واقع ارتباط را قطع می كند. این 
شاخه از ارتباط شناسی هنوز خیلی جوان است و اطالعات ما 
درباره آن در آغاز راه است. نخستین كتاب مستقل آن سال 
۲۰۰۵ در آمریكا منتشر شد. نخستین حدس من این است 
كه كرونا و ایزوله شدن آدم ها، حجم ارتباط با خود را افزایش 
داد. تصور من این است كه حال و روز ارتباطی انسان به عنوان 
تنها موجود ناطق شناخته شــده جهان هستی در شرایط 
اپیدمی های جهانی، بسته به آنكه در كدام زمینه ارتباطی 
حضور داشته، كنش ها و رفتارهای ارتباطی متفاوتی از خود 
بروز داده است. اگر به همه اپیدمی های جهانی مانند طاعون، 
وبا، آنفلوآنزای اسپانیایی و از این قبیل به طور قراردادی بگوییم 
دوران كرونایی، اوضاع در كرونای قبــل از دهكده جهانی، 
كرونای دوره دهكده جهانی )كه االن ما در آن قرار داریم( و 
كرونای پس از دهكده جهانی كه ما انتظار داریم ۲۰سال دیگر 
اتفاق بیفتد و چیزی متفاوت از دهكده جهانی شكل بگیرد، 
متفاوت خواهد بود. اجازه دهیــد ابتدا دوره پیش از دهكده 
جهانی را مرور كنیم. اكنون دیگر با اطمینان می دانیم كه در 
حدود سال های ۱۲۹6 تا ۱۲۹۹ )۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میالدی( 
هم طاعون خانمان برانداز و هم آنفلوآنزای اسپانیایی به شدت 
شیوع داشته است. یافتن اطالعات مستند در مورد آن دوره 
فوق العاده دشوار است. مثاًل در پایان نخستین سال اپیدمی، 
جامعه بدبخت ایران دوره بلبشوی پس از مشروطیت را طی 
می كرده. احمدشاه بیرون از ایران زندگی می كرده و یك نوع 
بی صاحبی كه در دوران های اپیدمی بدتر از استبداد است، 
در كشور رایج بوده؛ جامعه بســیار بیسواد بود، چند نسخه 
هفته نامه منتشرشده در پایتخت به سبك ۱۰۰سال پیش 
ایران كه فاقد اخبار پیرامون مخاطبــان بوده، فقدان تلفن 
و رادیو، مطبوعات به شدت آشــفته و غیرخبری و سیستم 

ارتباط رسانه ای كه بسیار ناقص بود. ارتباط راه دور نیز در 
حد صفر بود. نه تلفن داشتیم، نه خبرگزاری و نه رادیو. 
در نتیجه ما نمی دانیم آن مردمان فلك زده چه روزگار 
تلخ ارتباطی راه همراه با بی خبری از پیرامون خود یا 
حتی كمی دورتر پشت سر گذاشته اند. بنابراین اصل 
شیوع بیماری در آن دوره در رسانه های ما به هیچ 
وجه منعكس نشده اســت. من در خالل نگارش 
كتاب رسانه شناسی كه در ابتدای گفت وگو به آن 
اشاره كردم، در فصل نشر مطبوعات بنا به دالیلی 
الزم بود درباره تاریخ ارتباطات در آن مقطع كار 
كنم. تنها منبع خوبی كه پیدا كردم، گزارشی 
عینی از یك روزنامه نگار خیلی عزیز ایرانی بود 
به نام محمد مسعود كه لحظه به لحظه وبا را 
تجربه و ثبت كرده بود. محمد مسعود نخستین 

روزنامه نگار ایرانی است كه تحصیالت دانشگاهی 
روزنامه نگاری دارد. یعنی مدرك روزنامه نگاری 

از بلژیك گرفته اســت. او وقتی وبا به ایران می آید، 
۱4- ۱3 ساله بوده اســت. بعدها یك كتاب زندگی نامه 

نوشته است. به داوری من، محمد مسعود تنها روزنامه نگار 
در تاریخ ایران است كه توانسته ركن چهارم مشروطیت را 
از طریق روزنامه »مرد امروز« ایفا كند. پس چیزهایی كه او 
درباره اتفاقات آن مقطع نوشته افسانه بافی نیست. عین جمله 
او درباره وبا در آن ســال ها این است: »از در منزل تا مدرسه 
روزی نبود كه چشــمم به چندین نعش عریان كه از دهان 
خون آلودشان كف خارج شده و شكم و دست و پایشان باد 
كرده باشد، نیفتد.« این تنها گزارش مستندی است كه من از 
آن روزگاری كه انسان ایرانی بسیار بی پناه بود، پیدا كرده ام. 
 كشتاری كه در آن ســال اتفاق افتاده براساس برآوردهای
 ۲ اندیشمند آمریكایی ایرانی تبار به نرخ جمعیت امروز ایران 
چیزی حدود ۱6میلیون نفر است كه عدد بسیار بزرگی است.

در بزرگ بودن عددش شــكی نیست، اما 
همانطور كه خودتان هم گفتید شما بسیار گشته اید تا به 
منبع درستی درباره آن بیماری در آن مقطع برسید. یعنی 
مردم آن قدرها در معرض پیام نبودند. درست است كه 
می مردند اما حداقل با بی اعصابی و استرس و... آن روزها 

را سپری نمی كردند.
با شما كامال موافقم كه مردم مانند امروز در معرض بمباران 
اخبار كرونا نبودند. اما در عوض در آن شــرایط بی صاحبی 
كشــور هیچ امیدی به اینكه دســت كمكي دراز می شود، 
وجود نداشته است. آن پسر ۱4ســاله و مادر رنج دیده اش 
نمی دانستند باید چكار كنند تا نمیرند. ضمن آنكه در پیرامون 

دورتر آنان، بسیاری از هموطنانشان نمی دانستند آنان در آن 
شرایط به سرمی برند. چنانكه تا سال ها بعد نیز مجامع علمی 
نمی دانســتند همه گیری عظیمی با آن ابعاد وحشتناك و 
كشتار بسیار زیاد در كشــور وجود داشته است. حتی یادم 
می آید كه قبل از انقالب در ســال۱3۵۵ در سمیناری كه 
در تهران برگزار شد و من نیز در آن سمتی داشتم، یكی از 
مقاالت كه تحوالت جمعیتی ایران را از اواخر دوره قاجار تا 
آن سال دنبال می كرد، به این فاجعه اشاره ای نداشت. زیرا 
این اتفاق زمانی روی داده كه ما نه سیستم ارتباطی راه دور 
درست و حسابی و نه رسانه سراسری داشتیم. درحالی كه 
امروز، جهان مثل دهكده ای شده كه هر گوشه اش هر خبری 
باشد، همه مطلع می شوند. خوانندگان روزنامه شما برای آنكه 
مفهوم مورد نظر هربرت مارشال مك لوهان از دهكده جهانی 
را متوجه شــوند، فیلم »گاو« داریوش مهرجویی را به یاد 
بیاورند كه چطور یك رویداد كامالً فردی، مرگ گاو متعلق به 
مش حسن، كل روستا را دچار التهاب می كند. حاال در جهان 
بزرگ كوچك شــده در حد یك دهكده، اتفاق بی نظیری 
افتاده است. با اطمینان به شما بگویم در طول تاریخ رسانه ها 
در جهان، تا كنون هیچ واژه ای آنقدر كه واژه كرونا در سطح 
جهان به چشم و گوش جهانیان پرتاب شد، تكرار نشده بود. 
واژه ای كه با تلفظ كم و بیش مشابه آن به سرعت وارد فرهنگ 
لغات 6۷۰۰ زبان موجود در كره زمین شد. با اطمینان عرض 
می كنم حتی در مستبدترین نظام های طول تاریخ كه اسم 
رهبرشان را به طور مكرر تكرار می كنند، باز هم آن اسم به 

اندازه كرونا تكرار نشده است.
خب این اندازه اهمیت كرونا از كجا می آید؟

كرونا برای همه ما در هر لحظه ارزش خبری مجاورت دارد. 
می دانید كه در دانشكده های روزنامه نگاری جهان، می گویند 

رویدادی خبر است كه تركیبی از ۷ ارزش خبری را داشته 
باشد. یكی از آنها مجاورت است كه به ۲ شاخه مادی و معنوی 
تقسیم می شود؛ آتش سوزی در خانه همسایه دیوار به دیوار 
ما برایمان ارزش خبری باالتری دارد تا آتش سوزی در خانه ای 
مثاًل در ســایگون. به همین ترتیب مرگ یك دانشجوی 
پزشكی دانشگاه شیراز برای یك دانشجوی پزشكی دانشگاه 
تهران ارزش خبری بیشــتری دارد تا مرگ یك دانشجوی 
ادبیات آن دانشگاه. همه گیری كرونا برای كل جمعیت جهان 
هم مجاورت معنوی دارد، هم مجاورت محلی. در ارزش های 
خبری، خبری كه در تركیه اتفاق افتاده، چون هم مرز كشور 
ماست، برایمان مهم تر اســت تا خبر اروگوئه. این مجاورت 
محلی است. یا مثال دانشجویان دانشــگاه های ایران با هم 
مجاورت معنوی دارند. هیچ پدیده ای در تاریخ رسانه ها به 
اندازه كرونا مجاورت معنوی نداشته است كه همه جهانیان به 
آن اینگونه اتصال ذهنی داشته باشند. هیچ پدیده ای به اندازه 
كرونا شگفتی نزاییده است. حتی كرونا از خبر فرود آمدن 
انسان بر سطح كره  ماه نیز بیشتر شگفتی ایجاد كرده است. 
چون شگفتی فرودآمدن انســان بر كره ماه كوتاه مدت بود 
ولی اخبار این رویداد مستمر و هر روز با شگفتی جدیدی 

همراه است.
پس این اندازه تحت تأثیــر قرار گرفتن و 
شــگفت زدگی از كرونا فقط برای نسل جدید تجربه 

امروزی نیست، برای نسل شما هم عجیب و تازه است؟
حتما همینطور است. آن مثالی كه من از دوره محمد مسعود 
آوردم نشــان می دهد یك بی اطالعی مطلق در جامعه از 
پیرامون حاكم بوده اســت. ویژگی های دهكده جهانی كه 
مهم ترینش اینترنت، ماهواره و تلفن همراه هوشمند است، 
سبب شده كه موضوع برای همه نسل ها چه در كشورهای 
فقیر و چه ثروتمند، مهم و شــگفت انگیز باشد. پیشرفت 
فناوری های رسانه ای سبب شده كه شما هر لحظه از آمار 
دقیق تعداد مبتالیان و مرگ ومیــر كرونا در جهان مطلع 
باشــید. ۱۰۰ســال پیش، در زمان همه گیری آنفلوآنزای 
اســپانیایی یك نابرابری سنگین دسترســی به اطالعات 
رسانه ای در اروپا حاكم بوده است. نوع دسترسی به اطالعات 
در خود اروپا در كشــورهایی مثل فرانسه، انگلیس و آلمان 
یك طور بوده و در یوگســالوی، چك اسلواكی و بلغارستان 
طوری دیگر بوده است. وضعیت در آسیا و آفریقا هم بسیار 
متفاوت با اروپا و ایــران در قعر جدول دسترســی آزاد به 
اطالعات بوده است. سؤال این اســت كه آیا رابطه ای بین 
ناآگاهی و احساس خوشــبختی وجود دارد؟ آیا ساكنان 
دهكده جهانی كه دائم در معرض اطالعات دهكده هستند، 

نگران تر از انسان های یك قرن پیش زندگی می كنند؟
البته این دهكده جهانی دارد ترسناك هم 
می شــود چون مردم وقتی در معرض هجوم شدید 
اطالعات قرار می گیرند آسیب می بینند و پیش خودشان 
می گویند كاش مطلع نبودیم و نمی دانستیم چه بالیی 

دارد بر سرمان می آید.
 هنوز نمی دانیم دولت ها و رسانه ها چقدر به ما درباره تعداد 
مرگ ومیرها و موفقیت های بومی و جهانی در فناوری های 
مرتبط با مقابله با كرونا راست می گویند. پس فعال ما می توانیم 
بگوییم كه این مقدار از اطالعات بــا این مقدار از كیفیت، 
دردناك شــده اســت. این بحث خیلی مهمی است كه 
وقتی واقعیتی وجود دارد، آن را بدانیم بهتر اســت یا 
ندانیم. این بحث جدیدی نیســت. ما نباید بگوییم 
كه گوساله بودن و گاو از دنیا رفتن چیز خوبی بوده 
است. ۱۰۰ســال پیش و در آن دورانی كه وبا چنین 
بالیی بر سر ملت ما آورده در عین بی دردی لحظه ای 
از بی خبری از پیرامون های دور از محور بحران، دردهای 
درازمدت، عمیق و بنیادی را به دنبال داشته كه به هیچ وجه 
كم اهمیت نیستند. تجسم كنید بچه هایی كه پدر و مادرشان 
بر اثر وبا می مردند و بچه هایی كه بی سرپرست می شدند. چه 
آینده ای در انتظار آنان بوده است! یا استبداد چطور از اینها 
در شرایط ضعف ملت برای تحكیم اقتدار خود سوءاستفاده 
می كرده است! آثار این بی پناهی ناشی از ناتوانی مطلق در 
مقابله با بیماری چه تأثیرات اجتماعی بدی، ازجمله رواج 
تقدیرگرایی، خرافه جویی و... در ایران گذاشته است كه ما از 
آن خبر نداریم. به  نظر من نباید در مورد این مقطع تاریخی 
از حیات بشر محصور در اطالعات، احساسی فكر كنیم. اگر 
اینطور نگاه كنیم، ۲ مسئله باقی می ماند كه می تواند به این 
صحبت امروز ما یك پیكره مستقل بدهد. یكی رفتار ارتباطی 
جامعه و دیگری اینكه رفتار ارتباطی حكومت در مقابل آنچه 
اتفاق افتاد، چگونه بود و چگونه می توانست باشد؟ در مورد 
حكومت، باید عرض كنم حدود 3۰سال است شاخه جدیدی 
در ارتباط شناسی به  وجود آمده به  عنوان »ارتباطات بحران« 
كه می توان عملكرد حكومت ها را براساس معیارهای رشته 
مذكور سنجید. 3۰ سال است كه این دانش در علم ارتباطات 

پدید آمده و برای خودش یك تخصص است.
در آن بخش اول كه مربوط به رفتار جامعه 
است عموما ترس و هراس بزرگی ایجاد شده، درست 

است؟
این را باید كمی آكادمیك تر نگاه كنیم. ما اگر جامعه ایران 
را از نظر كنش های ارتباطی در مواجهه با این همه گیری، 
روی یك طیف یا مثاًل یك خط كش قــرار بدهیم احتماالً 
می تواند ۵ درجه داشته باشد. اما برای آنكه موضوع را بهتر 
دنبال كنیم الزم اســت قبل از هرچیز تفــاوت ۲ اصطالح 
ارتبــاط )Communication( و رابطه )Relation( را 
بشناسیم. اینها با اینكه ممكن است ۲ مفهوم مشابه را به 

كرونا پرتكرارترين
واژه در تاريخ

دكتــر مهـــــدی محســنیان راد از 
شناخته شده ترین اندیشــمندان ایرانی 
حوزه ارتباطات است. با شــیوع كرونا و 
گسترش آن، تصمیم گرفتیم با این استاد برجسته درباره بالیی كه كرونا بر سر 
ارتباطات انسانی آورده اســت گفت وگو كنیم. بر عكس بسیاری كه این روزها 
آنالین گفت وگو می كنند، محســنیان راد عالقه دارد گفت وگو حضوری انجام 

شود؛ چون معتقد است »ارتباط چهره به چهره در مقایسه با آنالین، مثل مقایسه 
داشتن یك دسته گل طبیعی معطر در گلدان با گل مصنوعی است.« ماسك به 
صورت و با رعایت پروتكل های كرونایی زیر درخت انار خانه ای در تهرانپارس 
گفت وگویمان را شروع كردیم و او مثل همیشه با شربت آلبالویی كه آلبالوهایش 
را خود از درخت چیده و رادیو آوایی كه خاطرش برای هر دوی ما عزیز است به 

استقبال ما آمد.
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این روزها اتفاق افتاده، می تواند به ساكنان این ۵ ایستگاه، 
شوك های موقت جابه جایی در دور شدن از ایستگاه دو سر 

طیف را وارد كند.
به  نظر شما حاكمیت در به انسجام رساندن 
دو ســر طیف چطور عمل كرده و كال رفتارش در برابر 

كرونا چگونه بود؟
در ارتباط شناسی، شاخه ای به نام ارتباطات بحران داریم كه 
مسئولیتش بر دوش سازمان ها و حكومت هاست. پیش از آن 
اجازه می خواهم به تعریف مشتركي از بحران برسیم؛ »بحران 
رخدادی با احتمال اندك ولی با اثرات شدید است كه كاركرد 
معمول سازمان یا یك كشور را تهدید می كند و از سویی با 
ابهام در علت و ابهام در اثــرات و روش های تصمیم گیری 
مواجه هســتیم.« این را از كتاب های رشــته خودم نقل 
می كنم نه از كتاب های رشته های دیگری كه با بحران كار 
دارند. ارتباطات بحران نوعی ارتباط نیــاز دارد كه معادل 
فارسی برای آن نداریم و آن دیالوگ است. دیالوگ گفت وگو 
نیست. تعریف دیالوگ در رشته من این است: »مشاركت 
در یك بحث درباره حل یك مشكل«. ما چنین چیزی در 
ایران نداریم، چون همیشه شرایط اینگونه بوده كه عموما 
بخش عمده ای از حاكمیت كاری به اینكه من چه می گویم 
نداشته است. حاكمیتی كه كاری به این ندارد كه مردم چه 
می گویند، هر كاری دلش بخواهد می كند. بنابراین چنین 
حاكمیتی اگر برجسته ترین متخصص ارتباطات بحران را هم 
دعوت كند، چون عادت و باور به دیالوگ ندارد، از این شاخه 
تخصصی ارتباط شناسی نمی تواند در كاهش اثرات منفی 
بحران استفاده كند. حاكمیتی كه مسلط به دانش ارتباطات 
بحران باشد، هم پیش از بحران، هم حین بحران و هم پس از 
بحران را مدیریت می كند. حاال شما تصور كنید كه وقتی این 
ویروس در چین شروع شد، كشور ما چقدر آمادگی داشت 
كه اگر ویروس به ایران آمد چكار باید بكند؟ اگرچه همه ما 
قبول داریم كه امكان ندارد در بحران آسیب صفر بشود. اما 
وقتی عناصر حاكمیتی و مدیریتی فاقد آگاهی از ارتباطات 
بحران باشند، فاقد توان مدیریت بحران خواهند بود. ما چون 
آمادگی نداشتیم همه ســاكنان ۵ ایستگاه اعم از سنتی یا 
مدرن را بیشــتر گیج كردیم. به نظرم این بحث گسترده و 
پردامنه ای است كه همه باید بعد از عبور از بحران كرونا در 
كشور به شكل جدی، به آن نگاه كنند و به آسیب شناسی آن 
بپردازند تا در بحران های بعدی این قدر مدام شگفت زده و 

غافلگیر نشویم.
به نظر شما كرونا بر ارتباطات ما چه تأثیری 
گذاشته است؟ مقصودمان ارتباطات انسانی به  عنوان 

انسان مدرن امروزی است.
از خیلــی قدیم، هــم در متون كهــن فارســی و هم در 
ضرب المثل ها معاشرت و بودن با دیگران و مخصوصا بودن 
با نزدیكان را به عنوان یك كنش ارتباطی مثبت داریم. این 
اصطالح صله رحم كه در فرهنگ دینی ما مطرح است را همه 
شنیده ایم. در گذشته می دانستیم كه ارتباطات اجتماعی 
سالمت روان بیشتری برای كنشگران آن فراهم می كند. 
اما تحقیق بسیار مهمی در اســترالیا انجام شد و ثابت كرد 
كه عالوه بر سالمت روانی، بر ســالمت جسمی نیز تأثیر 
می گذارد. این تحقیق كه در یك پروژه ده ساله تعریف شده 
بود، یك نمونه ۱4۷۷ نفری از آدم های مسن را انتخاب كرد 
و پس از ثبت وضعیت ســن، درآمد، شرایط پزشكی، توان 
هشیاری و رفتار مصرف الكل و تنباكو، كنش های ارتباطی 
آنان را در 4سطح طی ۱۰سال اندازه گرفت و مورد بررسی 
قرار داد. 4 كنش ارتباطی عبارت بــود از؛ میزان ارتباط با 
فرزندان، با بستگان، با دوستان محرم )كه در فارسی معادل 
خوبی برای آن پیدا نكرده ام و منظور دوستی است كه آنقدر 
با او صمیمی باشید كه رازهایی از زندگی  خصوصی تان را نیز 
بتوانید به او بگویید( و دوستان. بعد از ۱۰ سال نتیجه چنین 
بود كه برای كسانی كه ارتباطشان با فرزندان بیش از بقیه بود 
باالترین امید زندگی برایشان ثبت شد. پس از آن ارتباط با 
بستگان، در رتبه بعدی دوستان محرم و در انتها دوستان. 
بدیهی اســت می توانیم تصور كنیم كه آدم های منزوی و 
مردم گریز در آخر خط قرار می گیرند. ما می دانســتیم كه 
ارتباطات انسانی یك نیاز روحی است اما نمی دانستیم نیاز 
ارگانیكی و فیزیكی هم هســت. این خیلی مهم است كه 
بدانیم تداوم یا قطع ارتباط انسانی چه اتفاق یا سرنوشتی را 

برای ما رقم می زند.
اگر ماجرای كرونا ادامــه پیدا كند، این 

آسیب در فرهنگ ما تأثیر خواهد گذاشت؟
من واقعا پاســخ روشنی برای این سؤال شــما ندارم. برخی 
رویدادها در گذشته می تواند سرنخ به ما بدهد. قبل از انقالب، 
همكاری در دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی داشتم كه تازه 
تحصیالتش را در رشته ارتباطات در فرانسه تمام كرده بود و 
گاهی به اتاق من در مركز تحقیقات آنجا می آمد. تعریف می كرد 
كه قبل از جنگ جهانی دوم در فرانسه، نوع پذیرایی از مهمان 
شبیه نوع پذیرایی ما بوده است. جلوی مهمان دیس شیرینی 
و دیس میوه می گذاشته اند. وقتی جنگ جهانی آغاز و دولت 
فرانسه بدون درگیری، تسلیم بی قید و شرط آلمان شد، كشور 
مذكور تبدیل به منبع تأمین مواد غذایی برای ارتش آلمان شد 
و انبوه تولیدات غذایی را از آنجا خارج می كرد و با دادن كوپن به 
مردم فرانسه، همه  چیز در آنجا جیره بندی شد. جنگ جهانی 
كه تمام شد دیگر در فرانسه مثل قبل دیس شیرینی جلویتان 
نمی گذاشتند. سبك زندگی تغییر كرد و جلوی مهمان فقط 
یك شیرینی داخل پیش دســتی می آوردند. امروز ویروس 
كرونا ممكن است همان نقش آلمان نازیسم اشغالگر را ایفا 
كند. اینكه آیا یكســری رفتارهای ارتباطی ما بعد از اشغال 
توســط كرونا تغییر خواهد كرد را من نمی دانم. اما می توانم 
تصور كنم احتماال ایفای نقش مخاطب رسانه بودن آنها كمی 
تغییر كند. شاید از این پس، ملت ها در انتخاب مقامات ارشد و 
یا رؤسای قوای تصمیم گیرنده كشورشان، برای قدرت مدیریت 
بحران آنان اهمیت بیشتری قائل شوند و در رأی خود بیش از 
گذشته آن را لحاظ كنند. نگاهشان به دوگانه اعمال طبیعت و 
فضولی های بشر- حتی با اتكا به علم- در طبیعت تغییر كند و 
در ارتباطات رسانه ای آنان اثر گذارد. حتی ممكن است كنجكاو 
شوند كه چه كروناهای دیگری در زندگی دارند یا قبال داشتند 
كه متوجهش نبودند. به نظر من تجربه كرونا به بشر ثابت كرد 
باید در مقابل رســانه ها، به جهان طور دیگری نگاه كرد. باید 
حكومت های كرونایی، تشكیالت كرونایی و... را كه قبل از كرونا 
بوده اند و موجب آسیب به ما و مردم جهان شده اند را شناخت. 
به هر حال اگر این وضعیت طوالنی بشــود و كار به بیش از 
یك سال و ۲ سال بكشد، به ویژه اگر پیامدهای اقتصادی منفی 
بر زندگی مردم بگذارد، احتماالً اثرات میان مدتی بر نشستگان 

بر هر یك از آن ۵ ایستگاه خواهد گذاشت.

همه چیزش طبیعی باشد، قاعدتا هیچ جنگی با گذشته ندارد 
و اگر خرد، پاسخ را در گذشته دید، او آن كار گذشته را انجام 
می دهد. نماد چنین كشوری را می توانید ژاپن در نظر بگیرید. 
ژاپن ۵۰- 4۰ سال پیش درحالی كه ترانزیستور صادر می كرد، 
به كهنساالن همان احترام و مراقبتی را عرضه می كرد كه 

گذشتگان ۱۰۰سال پیش اش می گذاشتند.
االن جامعه ما مدرن است یا سنتی؟

ما به هیچ وجه جامعه اي مدرن نیســتیم. اگر ما جامعه اي 
مدرن بودیم، مركز دانش و فناوری روبات های تونل كِن قنات، 
باید ایران می بود، چون ما به شدت به آب وابسته ایم. قنات 
هم یكی از بی نظیرترین اختراعات بشر است كه ما بنیانش را 
گذاشته ایم و تا االن دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه صنعتی 
اصفهان باید ده ها نوع روبات الیروبی قنات ساخته بودند كه 
این مردان دردمند این كار را نكنند یا اصال قنات ها كور نشوند. 
ما باید تا االن قنات را تداوم داده بودیم و مشكل بی آبی مان را 
حل می كردیم. ما مدرن نبوده ایم. نظام سیاسی مان هم مدرن 
نیست. ما حزب نداریم بلكه جناح داریم. شما وقتی به حزب 
رأی می دهید، كاری به شــخص ندارید اما در جناح باید به 
اكبرآقا و حسین آقا رأی بدهید. چون مدرن نیستیم، نیامده ایم 
ببینیم دانش، خرد و تجربه علمی برای هركدام از اینها چه 
می گوید. ما آویزان میان سنت و مدرنیته هستیم. بیش از 

۱۰۰سال است در حال گذار از سنت به مدرنیته هستیم.
از نگاه شما رفتار این دو طیف در مقابل كرونا 

كامال با هم متفاوت است.
رفتار كرونایی این دو طیف كامال مشخص است كه چگونه 
بوده. آن سر طیف، یعنی انســان های سنتی، در عین حال 
كه می خواهند قواعد مقابله با كرونا را رعایت كنند، كوشش 
می كنند آیین های ارتباطی اش بر سر جای خود بماند. اتفاق 
بدی كه افتاد این بود كه انسان مدرن هم كه در انتهای طیف 
بود، پاسخ درستی نداشت. یك روز رسانه های رسمی گفتند 
تا شنبه كرونا محو می شود. رئیس جمهور برزیل گفت كرونا 
یك سرماخوردگی ساده است. رئیس جمهور آمریكا پیشنهاد 
تزریق مواد ضدعفونی كننده به ریه ها داد. همه اینها انسان 
مدرن را هم كمی ســردرگم كرد. در مورد فراوانی و عمق 
ارتباطات اجتماعی، بیشترین آسیب را انسان های ساكن در 
سر دیگر طیف، یعنی مدرن ها دیدند. درحالی كه طیف اول 
آسیب چندانی ندید. در همین زمینه می توان نمونه هایی از 
ساكنان سر دیگر )مدرن( دید كه ارتباطات اجتماعی آنان 
در فضای واقعی- نه فضای مجازی - در حد نزدیك به صفر 
كاهش یافت. البته آنها از  فناوری های نوین برای ارتباطات 
اجتماعی در فضای مجازی حداكثر استفاده را كردند. زمان 
كه گذشت و شــیوع كرونا كه طوالنی شد، سنتی ها از لبه 
طیف یك ایستگاه به این طرف آمدند و در ایستگاه شماره 
۲ نشستند. حاال دیگر حسب مورد، گاهی رعایت می كردند، 
گاهی نمی كردند. ارتباطات دوره ای، مثل جلسه هفتگی قرآن 
كه هر بار در خانه یكی برگزار می شد، تعطیل شد. آمدن نوه ها 
و عروس ها و دامادها به ناهار جمعه كم شد، اما تعطیل نشد. 
نشستگان مدرن ساكن ایستگاه ۵ نیز در ارتباطات فضای 
مجازی و در مقابل انبوه اطالعات موجود، از منبع خرد و دانش 
جوابی درست و قطعی نگرفتند. مثالً منابع خرد و دانش روز 
اوایل می گفت ماسك فقط برای آدم آلوده به كرونا ضروری 
است نه برای همه. بعدها همان ماسك غیرضروری اجباری 
شــد. بنابراین برخی از نشســتگان در آن ایستگاه نیز یك 
ایستگاه جابه جا شدند و نشستند در ایستگاه 4. مثاًل برخی 
مهمانی های كم جمعیت با حفظ فاصله و رعایت موازین برگزار 
شد و ارتباطات چهره به چهره پرپارازیتی را برگزار كردند. از 
آن سو نشستگان در ایستگاه شماره یك نیز كه به تدریج خبر 
درگذشت در اثر كرونای در و همسایه و فامیل دور و نزدیك 
را شنیدند، یك ایستگاه جابه جا شدند و از ایستگاه یك به 
۲ رفتند. عده ای نیز از همان اول ساكن دائم ایستگاه وسط 
شدند. می توان آنان را تجسم كرد كه دستشان را با صابون 
می شستند، اما در دكان محل كارشان، گاهی از ماسك خسته 
می شدند و یك ساعتی به ماهیچه های صورتشان استراحت 
می دادند و با رفقا به گپ و گفت وگو می نشستند. عده ای هم 
از همان اول، آن وسط در ایستگاه 3 گرفتار بودند. انسان های 
محتاجی كه اراده ای برای رعایت نداشتند. مثاًل چند جوان 
مهاجر روستایی كه روزها در شهرهای بزرگ كار می كنند و 
شب ها همگی در اتاقی از یك بنای در حال ساخت می خوابند. 
هر قدر تفكر مدرن هم داشتند، جبر تعیین می كرد كه در هر 
ساعت در چه نقطه ای از طیف باشند كه میانگینش می شد 
ایستگاه 3 یا همان نقطه وسط بودند. اكنون كه در حال ورود 
به ششمین ماه واگیری كرونا هستیم، اطالعات ضد  و نقیض 
رسانه ای به ویژه آنچه در فضای مجازی در ایران می چرخد، 
می تواند مهاجرت به ایستگاه 3 را افزایش دهد. البته مواردی 
مثل اعالم رســیدن تعداد مرگ در اثر كرونا به ۲۰۰ نفر كه 

ذهن ما متبادر كنند اما در حقیقت ۲ امر مختلف هستند. ما 
می دانیم كه هیچ رابطه ای بدون ارتباط نیست و هیچ ارتباطی 
صرفا رابطه نیست. شما وقتی معامله ای می كنید، عمال دارید 
رابطه برقرار می كنید. ازدواج یك رابطه است. بزرگ كردن بچه 
در آغوش مادرش رابطه است اما در این ها ارتباط را هم پیدا 
می كنید. مخصوصا اگر یادتان باشد كه ارتباط الزاما كالمی 
نیست و غیركالمی ها هم در آن جای دارند. بستگی به مورد، 
حجم رابطه كاهش و حجم ارتباط افزایش پیدا می كند. من 
االن در حال ارتباط با خوانندگان این گفت وگو هستم با صفر 
مقدار رابطه. درحالی كه گفت وگوی امروز ما یك جلسه بسیار 
پرارتباط است، اما نوع پذیرایی ای كه از شما می كنم یا آنچه 
برای نوشیدن جلوی شما گذاشته ام، رابطه است. پس روی 
درجات آن خط كش پنج درجه ای نمی توان موقعیت ارتباطی 
خالص را گذاشت. كم و بیش با رابطه آمیخته است. من در یك 
طرف خط كش سنتی ها )نقطه ۱( و در طرف دیگر مدرن ها را 
جای می دهم )نقطه ۵( توجه كنید كه مقصودم از مدرن، آدم 
متجدد نیست. این دو اصطالح سنتی و مدرن ربطی به ظاهر 

ندارد، به نوع تفكر وابسته است.
آقای دكتــر! كمی اینجا بایســتیم و این 
تعریف ها را در ذهن مان یكی كنیم. منظور شما از خانواده 

و افراد سنتی چه كسانی هستند؟
انسان سنتی انسانی است كه در مقابل مسائلی كه با آنها مواجه 
می شود، نگاه می كند تا ببیند آن مسئله را گذشتگان چگونه 
حل می كرده اند، همان را تداوم می دهد. رایج ترینش آنكه 
چون در گذشته موقع عقد روی سر عروس و داماد كله قند 
می ساییدند، حاال هم باید همین كار را كرد. اوج چنین تفكری 
را می توان در رفتار پدری دید كه در امتداد نگاه ســنتی به 
ناموس، دختر چهارده ساله اش را به قتل می رساند. خانواده ای 
هم ممكن است از نان شبش بگذرد كه حتما سر عقدكنان 
فالن فامیل كادویی آبرومند بخرد. این نگاه سنتی را حتی در 
روزنامه نگاری معاصر ایران هم داریم؛ مثال در روزنامه نگاری 
ایران اینكه »چه كســی چه چیزی گفته اســت!« خیلی 
مهم تر از این است كه »چه چیزی را چه كسی گفته است!«. 
این به همان آیین دربارهای قاجــار و روزنامه كاغذ اخبار 
محمدشاه قاجار- به عنوان نخستین روزنامه ایران كه در سال 
۱83۷منتشر شد - برمی گردد كه در یك خبر یك ستونی ۲4 

سانتی متری، ۱4 لقب برای محمدشاه آورده است.
نگاه منفی كه به این طیف سنتی ندارید؟

ابدا! من صرفا تعریف هــا را ارائه می دهم. قضاوت نمی كنم. 
اتفاقا معتقد هم هستم كه برخی از این پاسخ های گذشته 
)سنتی( خیلی هم زیباست. مثال وقتی فردی دچار مصیبت 
می شود و همه فامیل برای عرض تسلیت سر می رسند، این 
موضوع باعث می شود فرد مصیبت دیده از نظر روحی و حتی 
اقتصادی نجات پیدا كند، یا این سنت بسیار پرارزش ایرانیان 
كه كهنساالن را مورد احترام قرار می دهند و از آنها نگهداری 
می كنند بسیار قابل توجه است. من از خوانندگان شما هم 
می خواهم برچسب بد و خوب به هیچ یك از ایستادگان بر 
نقاط پنجگانه این طیف نزنند. اما خب این طیفی اســت با 
همه ویژگی هایش در جامعه ما كه هست و زندگی می كند. 
در فرهنگ ایــن طیف نگاه به گذشــته و تقدیرگرایی یك 
ویژگی بارز است. به هیچ وجه هم این تقدیرگرایی نماینده 
تقوای جامعه نیست. اگر تقوا بود كه اینقدر فساد نبود. حدود 
3۰سال پیش سرپرستی پایان نامه فوق لیسانسی را داشتم 
كه ثابت می كرد تقدیرگرایی در ایران ناشی از شرایط اقلیمی 
و ماندگاری استبداد اســت. آدمی كه گندم دیم می كارد، 
از لحظه خالی كردن یك گونی گندم روی خاك، چشم به 
آسمان دوخته كه آیا باران ببارد یا نبارد، بدون آنكه خودش 
هیچ اراده ای در این موضوع داشته باشد. پس یك طرف طیف 
خانواده هایی هستند كه ویژگی اصلی شان این است كه سنتی 
هستند و تقدیرگرایی دارند. سطح سوادها هم در این طرف 
خیلی باال نیست. البته سواد صرفا مسئله طیف سنتی نیست 
و در ایران مسئله ای است كه كل جامعه درگیر آن هستند. 
ممكن است با آدم تحصیل كرده دانشگاه رفته ای مواجه شوید 
كه مطلقاً كتاب نمی خواند. یك تخصص فنی دانشــگاهی 
گرفته و حسب فرهنگ و پاره فرهنگ خود برای حل مسائل 
اجتماعی ای كه با آن مواجه می شود، مرجعش گذشته است 

نه خرد و دانش مرتبط با آن مسئله.
ویژگی های آن سر دیگر طیف كه شما به آن 

انسان مدرن می گویید چیست؟
لطفا به هیچ وجه مدرن را به معنای آدمی كه كراوات می زند 
نگیرید. تعریف دانشگاهی انسان مدرن - نه انسان متجدد كه 
در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه دنبال شد - كسی است كه 
وقتی با مسئله ای مواجه می شود، به خرد و دانش نگاه می كند 
تا ببیند دانش مرتبط با آن مسئله، برای حل آن مسئله چه 
می گوید و با اتكا بر آن مسئله اش را حل می كند. این انسان اگر 

كامران بارنجی
روزنامه نگار

گفت وگوی همشهری با 
دكتر مهدی محسنیان راد 
استاد برجسته 
 علوم ارتباطات درباره
كرونا و تاثیر آن بر 
ارتباطات انسانی

هیچ پدیده ای به اندازه كرونا شگفتی نزاییده 
است. حتی كرونا از خبر فرود آمدن انسان بر 
سطح كره  ماه نیز بیشتر شگفتی ایجاد كرده 
است. چون شگفتی فرودآمدن انسان بر كره 
ماه كوتاه مدت بود ولی اخبار این رویداد مستمر 
و هر روز با شگفتی جدیدی همراه است

در طول تاریخ رسانه ها در جهان، تا كنون هیچ 
واژه ای آنقدر كه واژه كرونا در سطح جهان 
به چشم و گوش جهانیان پرتاب شد، تكرار 
نشده بود. واژه ای كه با تلفظ كم و بیش 
مشابه آن به سرعت وارد فرهنگ لغات ۶۷۰۰ 
زبان موجود در كره زمین شد. با اطمینان 
عرض می كنم حتی در مستبدترین نظام های 
طول تاریخ كه اسم رهبرشان را به طور مكرر 
تكرار می كنند، باز هم آن اسم به اندازه كرونا 
تكرار نشده است

وقتی عناصر حاكمیتی و مدیریتی فاقد 
آگاهی از ارتباطات بحران باشند، فاقد توان 
مدیریت بحران خواهند بود. ما چون آمادگی 
نداشتیم همه ساكنان 5 ایستگاه اعم از سنتی 
یا مدرن را بیشتر گیج كردیم. به نظرم این 
بحث گسترده و پردامنه ای است كه همه باید 
بعد از عبور از بحران كرونا در كشور به شكل 
جدی، به آن نگاه كنند و به آسیب شناسی آن 
بپردازند تا در بحران های بعدی این قدر مدام 
شگفت زده و غافلگیر نشویم

دكتر 
محسنیان راد درباره  

تجربه تدریس در این روزهای 
كرونایی می گوید:  كرونا كه آمد به كالس های 
آنالین رو آوردیم. تقریبا همه امكانات كالس 
حضوری فراهم بود، ولی احساس من نسبت به 

كالس های حضوری مثل این است كه به یك گلدان پر از 
گل های تازه دست بزنی كه عطرش فضا را پركرده باشد 

و وجود آن را به عنوان محصول یك موجود زنده 
حس می كنی، اما كالس های آنالین مثل گلدانی 

است كه در آن گل مصنوعی گذاشته اند 
كه نه بویی دارد و نه عطری
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قدرتمندترین 
شاسی بلندهای جهان
خودروهای SUV یا شاسی بلند این روزها در جهان طرفداران زیادی دارند اما بعضی از آنها از 

نظر اسب بخار و قدرت، پیشرو و زبانزد هستند
خودروهای شاسی بلند )SUV( ازجمله محبوب ترین اتومبیل های جهان هستند كه بسیاری را شیفته خود 
كرده اند. عمده این خودروها به دلیل حجم باالی موتور، آلودگی های زیست محیطی بیشتری نسبت به انواع 
خودروهای سواری تولید می كنند و به همین خاطر حتی برخی گروه های محیط زیستی در دنیا، خواهان 
محدودیت یا تعطیلی تولید این خودروها هستند. با این حال در سال های اخیر استفاده از موتورهای الكتریكی، راه را برای به صرفه كردن 
 SUV سوارشدن به شاسی بلندها آسان تر كرده است. اخیرا شركت دوج، یك مدل تقویت شده را آماده عرضه به بازار كرده است كه پرقدرترین

جهان خواهد بود. به بهانه معرفی »دوج دورانگو هلكت« نگاهی داریم به قدرتمندترین شاسی بلندهای جهان در سال2020.

ساسان شادمان منفرد
روزنامه نگار

  حداكثر قدرت: 575اسب بخار
  حجم موتور: 5000سی سی

  تعداد سیلندر: 8
  وزن: 2310كیلوگرم

  شتاب صفر تا 100: 4/6ثانیه
  حداكثر سرعت: 260كیلومتر بر ساعت

  قیمت: 114500دالر

  حداكثر قدرت: 617اسب بخار
  حجم موتور: 4400سی سی

  تعداد سیلندر: 8
  وزن: 2310كیلوگرم

  شتاب صفر تا 100: 3/9ثانیه
  حداكثر سرعت: 285كیلومتر بر ساعت

  قیمت: 114100دالر

اگر كسی ترجیح می دهد سریع و تجملی باشد تا اینكه سریع و 
متعصب، پیشنهاد به او برای خرید SUV، رنجروور اسپرت خواهد 
بود؛ یك شاسی بلند فوق العاده شیك و راحت كه فوق العاده نرم و 
راحت و البته لوكس است. رنجروور اسپرت سوپرشارژ اس وی آر 
با موتور 5لیتری، یك شاسی بلند ســبك با شتاب بسیار خوب 
محسوب می شود كه به نسبت قیمت، می تواند SUV مناسبی 

باشد. این مدل یك سیستم تعلیق هوای الكترونیكی دارد.

رنجروور اسپورت

Land Rover Range Rover Sport
V8Supercharged SVRحداكثر قدرت: 577اسب بخار  

  حجم موتور: 5500سی سی
  تعداد سیلندر: 8

  وزن: 2440كیلوگرم
  شتاب صفر تا 100: 5/3ثانیه

  حداكثر سرعت: 250كیلومتر بر ساعت
  قیمت: 109700دالر

این مدل هم یك SUV سایز متوسط است كه كارخانه مرسدس 
ابتــدا در ســال۲۰۱۳ طراحی كرده و یك ســال بعــد یعنی در 
سال۲۰۱4، در نمایشگاه خودروی شانگهای مدل مفهومی آن را 
به معرض نمایش عموم گذاشته است. در همان سال و در نمایشگاه 
فرانكفورت، نمونه اصلی این مرسدس رونمایی و تولید و عرضه آن 
نیز از سال۲۰۱5 آغاز شــد. مدل۲۰۱9مرسدس -بنز جی ال ای 
یكی از پرقدرترین شاسی بلندهای جهان محسوب می شود. شاید 
تنها نقطه ضعف آن در مقایسه با رقبای قدرتمندش، پایین بودن 

شتابش باشد.

Mercedes-Benz GLE
AMG GLE 63S 4MATIC Coupe

  حداكثر قدرت: 541اسب بخار
  حجم موتور: 4000سی سی
  تعداد سیلندر: 8سیلندر

  وزن: 2175كیلوگرم
  شتاب صفر تا 100: 4ثانیه

  حداكثر سرعت: 285كیلومتر بر ساعت
  قیمت: 126500دالر

شتاب صفر تا ۱۰۰كیلومتر پورشــه كاین بسیار نزدیك به شتاب 
پورشــه9۱۱ اســت و این نشــان می دهد كه كارخانه سازنده، 
درخصوص شتاب این SUV ظرافت و دقت بسیاری داشته است. 
كاین یك SUV فوق العاده لوكس با قیمتی باالست كه هر كسی 
سراغ آن نمی رود. این شاسی بلند، امكانات بســیار باالیی دارد و 
ساخت آن از سال۲۰۰۲ آغاز شــده است. بین سال های ۲۰۰۲تا 
۲۰۱6، كاین را در اسلواكی مونتاژ می كردند. بین سال های ۲۰۱5تا 
۲۰۱7 نیز این خودرو را در آلمان تولید كردند و هم اكنون كارخانه 
مونتاژ پورشه كاین در شهر براتیسالوا در اسلواكی واقع شده است.

Porsche Cayenneپورشه كاین
Turbo AWD

  حداكثر قدرت: 550اسب بخار
  حجم موتور: 5000سی سی

  تعداد سیلندر: 8
  وزن: 1994كیلوگرم

  شتاب صفر تا 100: 4/2ثانیه
  حداكثر سرعت: 283كیلومتر بر ساعت

  قیمت: 80600دالر

مــدل SVR AWD، قدرتمندتریــن مــدل از 
جگوارهای اف -پیس اســت؛ خودرویی سبك با 
چاالكی بسیار كه نسبت به رقبایش ارزان قیمت تر 
هم هســت. با داشــتن یك موتور 8ســیلندری 
5لیتری، كامال از سایر جگوارهای شاسی بلند دیگر 
متمایز شده است. تولید جگوار اف -پیس در حالی 
 SUV از سال۲۰۱6 در انگلستان آغاز شده كه این
فوق العاده لوكس و هیجان انگیز یك سال قبل تر 
در نمایشــگاه بین المللی خودروی فرانكفورت در 
معرض دید عموم قرار گرفته بود. در سال۲۰۱7، 
این جگوار برنده جایزه خودروی سال از نمایشگاه 

بین المللی خودروی نیویورك شد.

  حداكثر قدرت: 590اسب بخار
  حجم موتور: 3800سی سی

  تعداد سیلندر: 8
  وزن: 2170كیلوگرم

  شتاب صفر تا 100: 3/8ثانیه
  حداكثر سرعت: 300كیلومتر بر ساعت

  قیمت: 171500دالر

تولید این خودرو از ســال۲۰۱6 و در كارخانه 
تورین آغاز شــده اســت. مازراتی یك آپشــن 
مخصــوص موتور در مــدل لوانته خــود برای 
ســال۲۰۲۰ اضافه كرده كه همیــن موضوع، 
این SUV كراس اوور ســایز متوسط فوق العاده 
لوكس را در جمع قدرتمندترین شاسی بلندهای 
جهان در ســال جاری میالدی قرار داده است. 
لوانته، خودرویی چاالك، قدرتمند و سریع است 
كه در میان شاســی بلندهای پرقدرت جهان، 
گران ترین قیمت را به  خود اختصاص داده است. 
البته مازراتی به خاطر لوكس بودن و آپشن های 
اختصاصی تا این اندازه گران قیمت شده است. 
در ســاخت بدنه، از فیبر كربن استفاده شده كه 
این باعث كاهش قابل مالحظــه وزن مازراتی 

لوانته شده است.

جگوار اف - پیس

مازراتی لوانته

Jaguar F-Pace
SVR AWD

Maserati 
Levante 

 Trofeo 3.8L
MSRP

ب ام و ایكس5

شــاید فكر كنید كه مدل BMW X5M 2020 با 6۰۰اسب بخار 
قدرتمندترین SUV سری X در بازار است، اما این عنوان درحقیقت 
به X5Competition M اختصاص یافته كه ۱7اسب بخار قدرت 
بیشتری دارد. نكته برجسته این مدل، شتاب صفر تا ۱۰۰كیلومتر 
آن است كه با سدان های ب ام و تفاوت چندانی ندارد و خبر از شتاب 
و سرعت باالی X5Competition M در كنار قدرت بسیار باالی 

موتورش می دهد.

BMW X5
Competition M

مرسدس بنز جی ال ای



حداكثرقدرت:577اسببخار
حجمموتور:4000سیسی

تعدادسیلندر:8
وزن:2651كیلوگرم

شتابصفرتا4/5:100ثانیه
حداكثرسرعت:240كیلومتربرساعت

قیمت:152500دالر

مرسدس بنز G-Class مدل سال2020 دارای 
یك موتور بنزینی توربو 8ســیلندری است كه 
416اســب بخار قدرت دارد، اما مشتری ها چرا 
 G63 این خودرو را بخرند وقتی می توانند مدل
را با 150اسب بخار قدرت بیشتر داشته باشند؟ 
كالس جی مرسدس -بنز یك خودروی كامل و 
یك SUV قدرتمند و چاالك است. البته قیمت 
باالی این شاسی بلند لوكس می تواند مانعی برای 
آن محسوب شود؛ چراكه با پول كمتر می توان 
یك مدل دیگر از این كالس را تهیه كرد؛ زیباتر، 

سبك تر، اما به  مراتب كندتر.
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نگاه دیگر

محققان دانشــگاه UCLA دستكشی با فناوری پیشرفته 
تولید كرده اند كه می تواند زبان اشاره را به كلمات نوشتاری 
و گفتاری روی تلفن هوشــمند تبدیل كنــد. به گزارش 
ســی ان ان، این سیســتم در زمان واقعــی كار می كند و 
می تواند 660عالمت زبان اشــاره آمریكایــی را با دقت 

98.63درصد تفسیر كند.
یادگیری زبان اشاره شــاید برای همه یك فرایند دشوار و 
طوالنی باشد. افراد مبتال به اختالالت شنوایی گزینه های 
كمی برای برقراری ارتباط با دیگران دارند و اغلب اوقات 
افرادی كه مشكل شنوایی ندارند باید زبان اشاره بیاموزند تا 
به راحتی با دوستان یا نزدیكان ناشنوای خود صحبت كنند.

اما فناوری جدید و منحصربه فردی كه محققان دانشگاه 
كالیفرنیای لس آنجلس رقم زده انــد روزی می تواند برای 
آموزش زبان اشــاره به مردم و كمك به افراد ناشــنوا در 
ارتباط با كاربرانی كه این زبان را بلد نیســتند، اســتفاده 
شود. این دستكش دارای سنســوری كششی است كه از 
نخ حسگر برقی ساخته شده اســت و همه 5انگشت یك 
دست را پوشش می دهد. سیگنال ها به یك مدار چاپی به 
اندازه یك سكه یك دالری كه در پشت دستكش قرار دارد 
می رسد و سپس سیگنال های بی سیم به تلفن هوشمند 
منتقل می شود. یك برنامه می تواند آنها را در زمان واقعی 
با سرعت حداكثر یك كلمه در ثانیه )60كلمه در دقیقه( 

به متن تبدیل كند.
این تیم همچنین طی فرایند آزمایشی خود، سنسورهای 
چســبی را روی صورت آزمایش كنندگان قــرار دادند تا 
حالت های صــورت را كه جزئی از زبان اشــاره آمریكایی 
اســت، ثبت كنند. محققان می گویند كه این ایده جدید 
نیست، اما دستكش های اولیه UCLA راحت تر و به مراتب 
كم حجم تر از سایر طرح ها هســتند. جون چن، استادیار 
UCLA ، می گوید: اتفاق خوب این اســت كه قطعات این 
دستكش حدود 50دالر قیمت دارد و حتی با تولید انبوه 
ممكن اســت این قیمت كمتر هم شــود. همچنین این 
دستگاه نسبت به سیستم های پوشیدنی كه در تالش های 
قبلی برای ایجاد تجهیزات ترجمه زنده زبان اشاره ساخته 

شده بود، سبك تر است.
این دستكش هنوز یك نمونه اولیه است و محققان در حال 
بهبود ســرعت عمل و یادگیری عالئم بیشتر برای درك 

كلمات بیشتر هستند.

برقراریارتباطآسانتر

مهم این است كه پس از سال ها فناوری ای ایجاد شده است 
كه به افراد ناشنوا امكان برقراری ارتباط آسان تر را می دهد. 
محققان امیدوارند كه این وسیله راهی آسان برای برقراری 
ارتباط ناشنوایان با افرادی باشد كه زبان اشاره بلد نیستند، 
بدون آنكه نیازی به وجود شخص دیگری برای ترجمه زبان 

اشاره آنها باشد.
اما پاشــنه آشــیل این طرح، منتقدین جامعه ناشنوایان 
هستند كه چندان تحت تأثیر این فناوری قرار نگرفتند و 
معتقدند كه ناشنوایان برای برقراری ارتباط با سایر افراد 
عادی هم اكنون ابزارهای كمكی منحصر به خود را دارند. 
گابریل هاج، محقق پست دكتری ناشنوا از مركز شناخت 
و ناشنوایی DCAL در كالج دانشگاه لندن می گوید: این 
فناوری كاربرد فراوانی ندارد، زیرا ناشنوایان هم اكنون در 
تلفن های همراه خود از نرم افــزار ترجمه متن به گفتار یا 
ترجمه متن استفاده می كنند و یا به سادگی با قلم و كاغذ 
حرف های خود را می نویســند. این افراد هیچ مشكلی در 
استفاده از این اشــكال ارتباطی ندارند. اگر طراحان این 
فناوری در مرحلــه اول روی كاربرمحور بودن آن متمركز 
شوند بسیار ساده تر خواهد بود، به جای اینكه راه حل هایی 
را درنظر بگیرند كه فكر می كنند همه مشكالت جهان را 

برطرف می كند.

ابزارآموزشی
با این حال سازندگان این دستكش معتقدند این دستگاه 
می تواند به عنوان ابزاری آموزشی عمل كند. چن می گوید: 
ما امیدواریم كه این وســیله به افراد زیــادی كمك كند 
تا زبان اشــاره را یاد بگیرند. جولی هوچژنگ، اســتادیار 
گروه زبانشناسی دانشگاه گالودت در ایاالت متحده كه از 
ASL استفاده می كند نیز می گوید: آنچه اختراعاتی مانند 
دستكش زبان اشاره آن را كامال نادیده می گیرد این واقعیت 
است كه ناشــنوایان زندگی روزمره خود را در اجتماعات 
انسان های شنوا می گذرانند؛ همان شرایطی كه مخترعان 
سعی در ارائه آن به ناشنوایان دارند. افراد ناشنوا به خودی 
خود در جامعه شناسایی نمی شوند، اما چنین اختراعاتی 
مانند دستكش ترجمه زبان اشاره باعث ایجاد فشار روانی 

هنگام حضور در جامعه و درنهایت دوری از آنها می شود.

 ترجمه زبان اشاره
با دقت ۹۹درصد

محققان دستكشی ویژه با فناوری های جدید 
طراحی كرده اند كه می تواند زبان اشاره ناشنوایان را 

با دقت و سرعت باال ترجمه كند

حداكثرقدرت:567اسببخار
حجمموتور:4400سیسی

تعدادسیلندر:8
وزن:2134كیلوگرم

شتابصفرتا4/3:100ثانیه
حداكثرسرعت:250كیلومتربرساعت

قیمت:105700دالر

حداكثرقدرت:707اسببخار
حجمموتور:6200سیسی

تعدادسیلندر:8
وزن:2153كیلوگرم

شتابصفرتا3/6:100ثانیه
حداكثرسرعت:
290كیلومتربر

ساعت
قیمت:

87400دالر

ب ام و ایكس6 شــاید یك SUV سایز متوسط باشد، اما بیشــتر به نظر می رسد كه یك 
كوپه اسپرت است. سری6ب ام وهای X، ظاهری اسپورت تر نسبت به بقیه دارند، ولی در 
 SUV مقایسه با سری5، ضعیف تر و كندتر هســتند. با این حال ظاهر بسیار زیبای این
می تواند خود دلیلی برای یك خریدار محسوب شود. تولید این خودرو از سال2008 آغاز 
شده و مدل های هیبریدی آن نیز به بازار آمده تا این سری ب ام و را مقرون به صرفه  تر كند. 
همچنین باید به این نكته هم اشــاره كنیم كه موتور توربوشارژ TwinPower یكی از 

مزایای این مدل به حساب می آید.

این خودرو فعال عنــوان قدرتمندترین شاســی بلند جهان را 
به خود اختصاص داده است؛ شاســی بلندی محبوب و لوكس 
كه به نسبت ســایر رقبایش قیمت مناسب تری دارد. همه  چیز 
درنهایت نظم كنار هم قرار گرفته تا این هیوال با موتور پرقدرت 
707اسب بخاری خود، یك SUV سریع و قوی باشد. برای عشق 
شاســی بلندها، جیپ گرند چروكی، خودرویی همه چیز تمام 
به حساب می آید. این خودرو از سال1993توسط شركت كرایسلر 
تولید شده و حاال زیرنظر شركت فیات كرایسلر تولید می شود. 
كارخانه سازنده، جیپ گرند چروكی را در كالس های مختلف به 
بازار روانه كرده است، اما مدل Trackhawk 4x4، گران ترین و 

نیرومندترین كالس این خودرو محسوب می شود.

ب ام و ایكس6

جیپ گرند چروكی

BMW X6
Sports Activity Coupe

Jeep Grand Cherokee
Trackhawk 4x4

حداكثرقدرت:550اسببخار
حجمموتور:5000سیسی

تعدادسیلندر:8
وزن:2084كیلوگرم

شتابصفرتا4/5:100ثانیه
حداكثرسرعت:274كیلومتربرساعت

قیمت:60790دالر

رنجروور امســال یك مدل ارزان قیمت هم در 
میان قدرتمندترین شاسی بلندها دارد كه با 
داشتن یك موتور 5لیتری، یك SUV لوكس 
و ایده آل محسوب می شود. رنجروور والر با 
آپشــن های مختلف می تواند به خودرویی 
باورنكردنی تبدیل شود؛ خاصه آنكه قیمت 
آن بسیار پایین تر از شاسی بلندهای قدرتمند 
و لوكسی است كه معرفی كردیم. در مقایسه 
با رنجروور اسپورت، والر، سبك تر است. در 
سیستم چرخ های این خودرو، كنترل آب و هوا 

وجود دارد كه در روزهای یخبندان و جاده های 
آب گرفته، بسیار به كار می آید.

Range Rover Velarرنجروور والر
Autobiography Dynamic Edition

Mercedes
Benz G-Class

AMG G 634MATIC

مرسدس بنز كالس جی

Dodge Durango
SRT Hellcat 

حداكثرقدرت:710اسببخار
حجمموتور:6200سیسی

تعدادسیلندر:8
وزن:2540كیلوگرم

شتابصفرتا3/6:100ثانیه
حداكثرسرعت:290كیلومتربرساعت

قیمت:نامشخص

درمقایســهبامدلاسآرتیدمونكهیككوپه8سیلندرباقدرت
808اسببخاراست،دوجدورانگواسآرتیهلكت،خودروییضعیفتر
بهحسابمیآید،اماركوردشــكنیدوجباتولیداینمدل،دراصل
ساختقدرتمندترینSUVجهاناست،ضمناینكهاینSUVمیتواند

عنوانسریعترینشاسیبلندجهانراهمبهخوداختصاصدهد.

دوج دورانگو
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این شمارهدرنگ

کرونا مثبت

  بهای مهار همه گیــری ویروس كرونا، 
 خانه نشینی میلیاردها انسان از جمعیت 
سیاره زمین، در سراسر جهان بوده است. 
خانه نشینی، تعطیلی مشاغل، متوقف شدن چرخ تولید كارخانه های 
بزرگ، كاهش تردد در مســیرهای هوایی و زمینی و كاهش سفرهای 
درون شهری همگی باعث شدند تا طبیعت نفسی تازه كند. كیفیت هوا به 
واسطه كاهش آالینده های دست ساز بشر بهبود پیدا كرد و آب پاك تری 
میان رودها جاری شد. تصاویر ماهواره ای به دست آمده از تیم مدل سازی 
جهانی ناسا نشان می دهد كه تراكم آلودگی در مناطق قرنطینه كاهشی 
قابل توجه داشته اســت. اما در همان دوران نیز هوای تهران، به عنوان 
یكی از كالنشهر های شاخص برای سنجش كیفیت هوای كشور، بهبود 
چندانی از خود نشان نداد، به طوری  كه مقایسه كیفیت هوای شهرهای 
دهلی، مادرید، مسكو، میالن و پراگ با تهران در روز های 13تا 17فروردین 
سال جاری نشــان داد كیفیت هوای تمامی این كالنشهرها جز تهران 
بهبودی قابل توجه یافته است. معیار سنجش هوا در این ارزیابی آالینده 
نیتروژن دی اكسید بوده  كه غلظت آن در تمامی شهرهای بزرگ جهان 
به دلیل قرنطینه ناشی از همه گیری كاهش یافته بود اما درتهران به نسبت 
سال پیش كاهش چندانی نداشت. به گفته حسین شهیدزاده، مدیرعامل 

شركت كنترل كیفیت هوا، دلیل باالبودن این آالینده در روزهای بررسی 
شده، بازگشــت كارمندان به محل كار در همین بازه زمانی، لغو طرح 
ترافیك و استفاده بیشتر از خودروهای شخصی به منظور قطع زنجیره 
بیماری بوده اســت؛ اگرچه در روزهایی مانند هفتم فروردین كه تردد 
خودرو در تهران پایین بوده نیز شــهر دچار افزایش شاخص آلودگی 
شده است. آمارهای موجود از وضعیت كیفیت هوای تهران در بهار سال 
99نشان می دهد كه این شهر از ابتدای سال 15روز هوای پاك و 71روز 
هوای قابل قبول و 6روز هوای ناســالم برای گروه های حساس جامعه 
داشته است. این آمار با توجه به محدودیت تردد شهروندان به واسطه 
همه گیری و تعطیلی مشاغل، ناامید كننده است، زیرا سال گذشته و بدون 
وجود محدودیت های رفت وآمد تعداد روزهای هوای پاك در فصل بهار 
25روز بوده است. همچنین در سال 98تهران 60روز هوای قابل قبول و 
6روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشته است. تعداد روزهای پاك 
شهر تهران در شرایطی نسبت به سال گذشته كمتر است كه شیوع كرونا 
و افزایش قیمت بنزین باعث كاهش 22میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین 
در سال جاری شده است. به گفته علیزاده، سختگیرانه ترشدن روش 
محاسبه شاخص ها و افزایش میزان تولید آلودگی از منابع ساكن نیز بر 

كاهش تعداد روزهای پاك پایتخت اثرگذار بوده است.

 مثبت کرونا
 اگرچه حدود 13هزار 
نفر از جمعیت كشور 
را در اثر ابتال به كرونا 
از دست داده ایم، اما 
می توان گفت اگر 
كرونا نبود این رقم 
بسیار باالتر بود

محـبوب فر  
 اپیدمیولوژیســـت:

پس از شیوع این 
ویروس، بهداشت 
و سالمتی اولویت 

جوامع قرار گرفت. در 
این چند ماه چیزی 

به اندازه سالمتی در 
اولویت مردم نبوده 
و به این مساله بیش 

از پیش و جدی تر 
در رسانه ها، نهادها 
و سازمان ها و حتی 
سیاست گذاری ها 
توجه شده است. 

موضوعی كه همواره 
به شكل موضوعی 

صرفا تئوریك و 
صورت بندی شده 

مورد توجه قرار 
می گرفت، با شیوع 

كرونا عمال و بی قید و 
شرط به آن پرداخته 

شد

چگونه ویروس كرونا، الگوهای نظافت 
شخصی را اصالح كرد؟

اولویت جهان؛ سالمت و بهداشت
گفت و گو با محمدرضا محبوب فر؛عضو ستاد 

ملی مبارزه با كرونا درباره تاثیر انتشار ویروس 
كووید-19 بر تغییر عادت های مردم

 وقتی از نظافت و بهداشــت فردی صحبت می كنیم، 
دقیقا منظورمان چیست؟ شاید منظور، مجموعه ای 
از عادات  است كه روزانه برای حفظ سالمت خود انجام 
می دهیم؛ مسواك كردن دندان ها، حمام كردن، شستن 
دســت ها قبل از خوردن غذا، داشتن حوله شخصی، 
استفاده از دستمال هنگام عطسه و سرفه. حداقل هایی 
برای زنده ماندن و سالم زندگی كردن. رفتارهایی كه 
نه تنها  به سالمت فرد كه به سالمت دیگران نیز كمك 
می كند. اما اگر قرار باشــد ویژگی های مثبتی درباره 
ویروس كرونا كه این روزها جان بسیاری از مردم را به 
خطر انداخته برشماریم، این ویروس چه الگوهایی را در 

نظافت شخصی اصالح كرده 
اســت؟ درباره این موضوع 
با محمدرضا محـــبوب فر، 
اپیدمیولوژیســـت و عضو 
ستاد ملی مبارزه با ویروس 

كرونا صحبت كرده ایم.

ویروس كرونا چگونه ما را تربیت كرد؟
تغییر در راه و رســم زندگی به صــورت اصالح الگوهای 
بهداشتی و نظافتی می تواند تا 99 درصد، ابتال به ویروس 
كرونا را كاهش دهد. این ویروس بــا همه بدی ها وجوه 
مثبتی را نیز بــرای جامعه به ارمغــان آورد. هرچند این 
اصالح با ترس و هراس از بیمارشــدن و مرگ همراه بود، 
اما توانست تغییر سریعی در الگوهای رفتاری ایجاد كند 
كه پیش از این برای جا انداختن آن زمان و هزینه زیادی 

الزم بود. 

اجبــار در تغییر الگوهــای زندگی باعث 
نخواهد شد پس از كرونا ما به شیوه های زندگی پیش از 

شیوع ویروس بازگردیم؟
این درست است كه مردم راه تازه ای را برای زندگی كردن 
انتخاب كرده اند. اما در یادگیری نیز تعجیلی وجود داشت 
و از سویی مردم منتظر این فرهنگ ســازی و در این باره 
جست وجوگر بودند. در نظر داشــته باشیم كه با افزایش 
یا تغییر آمار، اضطرابی به جامعه تحمیل شــده است كه 
ناخودآگاه باعث تغییراتی می شــود. بعضی از این تغییر 
رفتار، با شناخت و آگاهی بخشــی به جامعه تحمیل شد 
تا مردم با تصمیم خویش تغییراتی در زندگی خود ایجاد 
 كنند. اما بخشی بر اساس ترس از مرگ و بیمار شدن بود. 

ما فراموشكاریم. با رخت بربستن كرونا از 
ایران و جهان، ما این دوره را فراموش نخواهیم كرد؟

این ویروس در یكی دو ســال آینده بــا تكامل خودش، 
كم كم به یك بیماری ضعیف شــده، بومــی و منطقه ای 
تبدیل خواهد شــد. از طرفی در جوامع انسانی با واكسن 
یا داروهایی كنترل و محو می شــود. اما این تغییر الگوها 
در دوران پساكرونا، چه در ایران و چه در دیگر كشورها، 
با مردم همراه خواهد بود. چه بســا وقتی شاهد فروكش 
كردن موج نخست ویروس در كشــور بوده و به وضعیت 
نسبتا پایداری رســیده بودیم، با وجود نافرمانی عده ای، 
خیلی ها همچنان به دستورات بهداشتی مقید بودند و این 
تغییر راه و رسم زندگی در بخش اعظمی از جامعه دیده 
می شد. بنابراین این رفتار اصالح شده پساكرونا نیز ادامه 
خواهد داشت، هر چند به شدت و قدرت گذشته نباشد، 

اما فراموش نخواهد شد.

می توان نگاه مثبتی به این ویروس داشت؟
توجه داشته باشیم كه پیش از شــیوع ویروس كرونا، 
بهداشت و ســالمت در جامعه دچار نوعی شعارزدگی 
شــده بود. اما پس از شــیوع این ویروس، بهداشــت و 
ســالمت اولویت جوامع قرار گرفــت. در این چند ماه 
چیزی به اندازه ســالمتی در اولویت مــردم نبوده و به 
این مسئله بیش از پیش و جدی تر در رسانه ها، نهادها 
و سازمان ها و حتی سیاست گذاری ها توجه شده است. 
موضوعی كه همواره به شكل موضوعی صرفا تئوریك و 
صورت بندی شــده مورد توجه قرار می گرفت، با شیوع 
كرونا عمال و بی قید و شرط به آن پرداخته شد. امروز نه 
تنها در ایران كه در همه كشورهای دنیا، با وجود مقاومت  
عده ای، استانداردهای بهداشتی دوران كرونا، پس از آن 
نیز تداوم خواهد داشــت. قطعا روند زندگی انسان ها به 
پیش از این دوران برنخواهد گشت. وسایل حمل و نقل 
عمومی تغییرات اساســی كرده و در محل كسب و كار 
و فعالیت صنفی در بخش دولتی و خصوصی ســالمت 

پرسنل را در اولویت قرار داده است. 

چطور می توان به رعایت بهداشت فردی، 
وجوه تنبیهی و اجرایی داد؟

با تشدید روند شــیوع ویروس كرونا در كشور، تخطی از 
پروتكل های بهداشتی، جرم انگاری خواهد شد. این مسئله 
در قوه قضائیه به وسیله كارشناسان قضایی در حال بررسی 
است. اما همه این راه ها در كنار توصیه هایی برای نظافت 
و بهداشت، در الیه های مختلف جامعه راه و رسم زندگی 
را با تغییرات و تحوالتی همــراه خواهد كرد. اصالح رفتار 
و تغییر در راه و رســم زندگی می تواند برای ما در مقابل 
ویروس كرونا مصونیت ایجاد كند. بهداشت فردی از ماسك 
زدن تا رعایت فاصله فردی، شست وشوی مكرر دست ها و 
بهداشت محیط و عمومی سدی در مقابل پیشروی كرونا 

خواهد بود. 

گپ

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

تصاویر در آغوش گرفتن مادران و پدران در كاورهای پالستیكی، دیدارهای پشت 
پنجره و احوالپرسی های فاصله دار همان قدر كه چند ماه پیش عجیب و فانتزی به نظر 
می رسید، امروز عادی و رویه ای روزمره شده است. دیگر از آن بوسه های آبدار و بغل های 
تنگ خبری نیست. دیگر از آن مهمانی های وقت و بی وقت و شركت  كردن های گاه وبیگاه در عروسی و عزا اثری نمانده است. 
انگار چهره های پشت ماسك، ما را در سرزمین تازه ای فرود آورده است؛ هر چند دور و ناشناخته، اما نو و یادگرفتنی. در اینجا 

تأثیرات مثبت كرونا را با حسن موسوی چلك- جامعه شناس و رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران- مرور كرده ایم.

 با توجه بــه اینكه ویروس كرونا، 
بعضی روابط اجتماعی مانند بوسیدن، دست 
دادن های اغراق آمیز، مهمانی های فرمایشی 
و... را محدود كرده است، می توان شیوع آن را، 

آغازی برای اصالح روابط اجتماعی دانست؟ 
روابط مردم در برقراری ارتباط و انتقال احساسات 
و عواطف، در هر جامعه ای متناسب با فرهنگ آن 
جامعه است. دست دادن و روبوسی در كشور ما، 
بخشی از فرهنگ اجتماعی ایران تلقی می شود. 
همینطور كه كشورهای دیگر به گونه خاص خود 
و متناسب با فرهنگ شــان این عواطف را بروز 
می دهند. بین اعراب، احوالپرسی به گونه ای دیگر 
است. حتی در یك كشور نیز مولفه های فرهنگی 
در نحــوه انتقال صمیمیت، محبــت و احترام 
تأثیرگذار است. ممكن بود عده ای برایشان این 
روابط خوشایند و برای عده ای ناخوشایند باشد. 
اما در دوره شیوع كرونا به علت روش های انتقال 
این ویــروس در دســتورالعمل ها، مواردی در 
تعامالت پیشنهاد شد كه با آنچه انجام می دادیم 
متفاوت بود. بحث بر ســر مثبت و منفی بودن 
نیست، اما بعضی از رفتارها تغییرات شان از جایی 
آغاز می شود. درباره كرونا هم می توان اینگونه 
گفت كه ابراز ارادت هایمان در شــرایط حاضر 
احتماال دیگر مانند گذشته نباشد. مردم حاال 
پذیرفته اند و حتی پس از كرونا هم خیلی ها این 
تغییر سبك رفتار را رعایت خواهند كرد. كرونا 

كمك كننده ارتقای بهداشــت فردی و محیط 
خواهد بود. كرونا هم تمام شود، ما دست شستن 
را یاد گرفته ایم. رعایت بهداشت فردی و محیط 
حساسیت برانگیزتر شد. بنابراین توانسته بر این 
بخش از رفتارمان تأثیرگذار باشــد. اكنون نیز 
غالب مردم این موارد را رعایت می كنند. حتی 
این درباره روابط اعضای خانــواده و فرزندان و 
والدین نیز حاكم است. پذیرش آن سخت است؛ 
سه بوسه، بغل كردن و دست زدن به شانه فرد 

مقابل كم كم از بین خواهد رفت.
 این به معنای كم رنگ تر شــدن 

روابط و از بین رفتن آن نخواهد بود؟ 
نه. این عادت است. بعید می دانم دست ندادن 
روی كیفیت روابط عاطفی اثرگذار باشد. در عید 
بازدید ها محدود شده ولی اكنون روابط شمایل 
دیگری گرفته اســت. با پیامــك و تماس این 

دلتنگی ها را برطرف خواهند كرد.
 حساســیت مردم برای حفظ 
ســالمت و دوری گزینی از بیماران كرونا و 
مشكوك به ویروس باعث فاصله های قابل 
توجهی شده اســت. تا جایی كه فرد بیمار 
گاهی درصدد انكار بیماری خود برمی آید. 
چرا ماهیت این بیماری از ویروسی همه گیر 
تبدیل به برچسبی برای دوری گزیدن بدل 

شد؟
ویروس كرونا انگ ندارد. اگر كســی حتی در 

داخل خانواده، مبتال شد، به راحتی می تواند پس 
از گذراندن دوره نقاهت بیماری دوباره در اجتماع 
حاضر شود. در مقطعی كه زمان انتقال ویروس 
است فرد باید حقوق دیگران را رعایت كند اما 
برچســب زدن و دوری از آدم ها نباید روابط را 
مخدوش كند و باعث قهر اجتماعی شود. البته 
ترس از بیماری ممكن است باعث بروز رفتارهای 
اشتباه شــود، اما این نیز از ناشناختن بیماری 
نشأت می گیرد. طرد بیمار نه اخالقی و نه انسانی 
اســت. ما حق زندگی داریم و نباید بیمار را در 
جزیره ای قرار دهیم. این ویروس چنین ماهیتی 

ندارد و مشكلی برای بیمار ایجاد نخواهد كرد.
 برگزاری مراسم عزا و عروسی جزء 
الینفك زندگی ماست كه اكنون مختل شده 

است. چطور باید این مسیر را طی كرد؟
درباره ازدواج باید بپذیریم اكنون در شرایطی 
هســتیم كه نباید فرصت های دورهمی ایجاد 
كنیم. بیشــترین افراد مبتال در 2 محیط عزا و 
عروسی مبتال شده اند. عقل حكم می كند وقتی 
خطر سالمت را تهدید می كند، محتاط باشیم. 
اما فرایند ســوگ در تســالی خاطر اطرافیان 
اثرگذار است. عزاداری با وجود سابقه ای كه در 
فرهنگ ما دارد، نیازمند درك خانواده ها نسبت به 
شرایط است. با تماس، پیامك و تماس تصویری 
می توانند این دوران را سپری كنند. خانواده هایی 
كه این فرایند را به طــور كامل طی نمی كنند، 

ممكن است در آینده با مشكالتی روبه رو شوند. 
آنچه امروز طی می كنیم در فرهنگ عزاداری ما 
نیست. به همین خاطر مشاوره سوگ، برای این 

افراد الزامی است.
 اما اگر این روابط را تا خانواده ها 
كوچك كنیم، كرونــا روی این كانون های 
كوچك اجتماعی چه تأثیراتی داشته است؟

تعارض بین خانواده ها و فرزندان در بحران كرونا 
خود را نمایان تر كرد. البته بایــد گفت، كرونا 
چنین شرایطی ایجاد نكرد، این ویروس نشان 
داد ما خانواده بودن را بلد نیستیم. اما آنچه اتفاق 
افتاد در ناكارآمدی ساختار خانواده و ضعف آن 
بود. خانواده ها باید بدانند در چنین شرایطی اگر 
نتوانند به تفاهمی برسند و گفت وگوی منطقی 
با هم داشته باشند، تنش را بیشتر خواهند كرد. 
خالف تصور موجود باید به این موضوع اعتراف 
كرد كه خشــونت های خانگــی در این دوران 
بیشتر نشده، بلكه بروز پیدا كرده است. مهم این 
است افراد در خانواده مجهز به مهارت مدیریت 
باشند. وقتی دوران قرنطینه و مانایی این ویروس 
طوالنی می شود، بعضی كارها، كاركرد خود را از 
دست می دهد. اما می توان از این بزنگاه به عنوان 
فرصت استفاده كرد. بعضی ها هم بودند كه در 
همین دوران از تصمیم طالق صرف نظر كردند. 
تصمیم گرفتند فرصت بیشتری به هم بدهند و 
به بی ارزش بودن توقعات شان پی بردند. اما چون 
این بازه زمانی طوالنی شده و ما خالقیت الزم را 
برای استفاده وحفظ این ارتباط كیفی نداریم، 

ممكن است با مشكالتی هم روبه رو شویم.
 پس به زعم شــما ویروس كرونا 
وجه مثبت و تأثیرات با اهمیتی هم داشته 

است.
قطعا هر بحرانی هر چند كاركرد منفی داشته 
باشد، وجوه مثبتی نیز دارد و كرونا نیز یكسری 
رفتارهای ما را اصالح كرده و پیامی برایمان دارد 
كه زندگی با مهربانی ادامه دار خواهد بود. بعضی 
آیین های دست و پاگیر را می توان حذف یا اصالح 
كرد و اصرار به ادامه آن نداشت. این نیز می تواند با 
كاهش هزینه ها همراه باشد كه منافع دیگری را 
در پی خواهد داشت. گرچه این ویروس در اقالم 
بهداشتی هزینه را افزایش داده، اما كاركردهای 

مثبت زیادی نیز داشته است.

نفس كشیدن به لطف 
كرونا

  بررسی وضعیت آلودگی هوا پیش و پس از همه گیری كووید-19

اگر كرونا نبود، 3 میلیون نفر مرده بودند
 به گفته محمــد درویش، كارشــناس و فعال 
محیط زیست، تردد انسان ها، مصرف سوخت های 
فســیلی و ازدحام صوتی ناشــی از این ترددها 
از مهم ترین دالیل كاهش كارایی ســرزمین و 
تخریب محیط زیســت محســوب می شود. در 
چنین شرایطی پاندمی كووید-19سبب شد تا 
بخش بزرگی از این ترددها كاهش پیدا كند. به 
این شكل كه بخش بزرگی از پروازهای ناوگان 
هوایی داخلی و خارجی و همچنین ســفرهای 
هوایی و زمینی بین شــهری كاســته شد. در 
5ماهه اول 2020به نســبت زمان مشــابه در 
سال 2019مصرف ســوخت فسیلی به واسطه 

این پاندمی و محدودیت های رفت وآمد ناشــی 
از آن 30تا 35درصد كمتر از همیشه شد. حتی 
در ماه مارس میزان انتشار گازهای گلخانه ای به 
اندازه ای برابر با میزان انتشار این گازها در سال 
1990میالدی رسید. در كشور ما به طور متوسط 
ساالنه 11هزار مرگ منتسب به آلودگي هوا ثبت 
مي شود. حتی این رقم نیز تحت تأثیر همه گیری 
كووید-19قرار گرفته و با كاهشــی دســت كم 

30درصدی مواجه شده است.
درحال حاضر به خاطر افزایش احتیاط مردم در 
رعایت اصول بهداشتی آمار ابتال به بیماری های 
شایعی مانند سرماخوردگی و مصرف داروهای 
مرتبط با ایــن بیماری ها كاهش یافته اســت. 

در مجموع اگر كرونا نبــود، در همین لحظه كه 
این واژه ها گفتــه می شــوند، چندهزارنفر كه 
هم اكنون درگیر هیاهوی زندگی هستند، االن 
زنده نبودند زیرا عالوه بر كاهــش آمار مرگ و 
میر  بر اثر آلودگی هوا، از تعداد مرگ ومیرهای 
جاده ای به خاطر كاهش میزان سفرهای جاده ای 
نیز كاسته شده است. در 6 ماه اول سال معموال 
بیش از 200هزارنفر در كشور به خاطر این مسائل 
جان خود را از دست می دهند كه امسال تعداد 
زیادی از آنها همچنان در قید حیات هســتند. 
اگرچه حدود 13هزار نفر از جمعیت كشــور را 
در اثر ابتال به كرونا از دست داده ایم، اما می توان 

گفت اگر كرونا نبود این رقم بسیار باالتر بود.

متأســفانه با وجود تمامی این نــكات مثبت، 
تمامی این كاهش ها موقتی هستند. با بازگشت 
روال عــادی زندگی پس از پایــان همه گیری 
كرونا و آغاز به كار كســب و كارها و كارخانه ها 
و از سر گرفته شدن سفرها، همه چیز به حالت 
قبل بازخواهد گشت؛ همانطور كه در ایران نیز 
شــاهد افزایش آالینده های هوا و آلودگی های 
صوتی و بارترافیكی پس از اردیبهشت ماه بودیم. 
اما از نظر مــن، تغییر پایدارتــر و جدی تر آن 
اســت كه مردم و دولت ها پس از مواجه شدن 
با همه گیــری كرونا آموختنــد بخش بزرگی 
از كارها را می توان با اســتفاده از فناوری های 
دیجیتال انجــام داد و لزوما نیــازی به خروج 

از خانه نیســت؛ اینكه می تــوان از اینترنت و 
امكانات دولت سبز نیز استفاده كرد و بسیاری 
از خرید هــا، خدمات پســتی و آموزش ها را از 
طریق اینترنت انجام داد. به نظرم اینها تغییراتی 
هســتند كه پایدار خواهند ماند. امیدوارم این 
پتكی كه كرونا بر ساختار فرهنگی و اقتصادی 
جهان می زند بر این اســاس باشد كه دولت ها 
بفهمنــد اگر به جــای ســرمایه گذاری برای 
تولید جنگ افزارهای مخرب و ناوشــكن های 
گرانقیمت، برای پژوهش های حوزه ســالمت، 
پزشكی و محیط زیست هزینه بیشتری كرده 
بودند، شاید جوامع بشری، ازجمله ایران امروز 

امنیت بیشتری می داشتند.

براساس آمارها، غیر از تهران، كیفیت هوای تمام كالنشهرهای ایران بهبود یافته است
سمیرا رحیمی
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شیوع ویروس كرونا، چه تأثیری بر اصالح روابط اجتماعی داشته است؟

ما دست شستن را یاد گرفته ایم 
گفت وگو با حسن موسوی چلك،جامعه شناس، درباره تغییرات در روابط اجتماعی 

پس از شیوع كووید-19



تهران 50درصد خلوت تر شد 
نیمه اول خرداد گوش ما به تكذیب عادت كرده 
بود؛ هر روز صبح خبر بازگشــت طرح ترافیك 
به خیابان هــای تهران می آمد و عصر نشــده، 
خبر تكذیب می شــد. وزارت بهداشت شدیدا 
تأكید به لغو طرح داشــت، درحالی كه معاونت 
حمل ونقل ترافیك شــهرداری و پلیس راهور 
اصرار به بازگشت محدودیت ها به تهران داشتند.
شــهریار افنــدی زاده، مشــاورعالی معاونت 
حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران در این باره 
گفته  است: با اجرای طرح ترافیك از ۱۷ خرداد 
ماه، همچنان بسیاری از كارمندان از خودروی 
شخصی خود استفاده می كنند. هدف از اجرای 
طرح ترافیك، كاهش سفرهای غیرضروری در 
شهر بود كه محقق شد. به گفته او، حجم ترافیك 
شهر در محدوده طرح ترافیك و كنترل آلودگی 
هوا در ۱۱ خرداد ماه در مقایســه با هفته سوم 
فروردین ماه، ۲۰۹ درصد افزایش داشته كه با 
اجرای طرح ترافیك در ۱۷خرداد ماه، ۸۹ درصد 
ترافیك این محدوده ها كاهش پیدا كرده است.

از طرفی رئیــس مركز فرماندهــی و كنترل 
هوشــمند ترافیك پلیــس راهور تهــران در 
آخرین اظهارات خود اعالم كرده اســت كه با 

اجرای مجدد طــرح ترافیك بیش از ۵۰درصد 
از ترافیــك موجود در محدوده مركزی شــهر 
كاسته شده اســت. به گفته او، كاهش ترافیك 
به محدوده مركزی شــهر محدود نشد چرا كه 
اجرای طرح ترافیك ۳۰ درصد كاهش تردد و 
خلوتی را در ســایر معابر شهری ازجمله معابر 
بزرگراهی و خارج از محــدوده طرح به دنبال 
داشت. گفتنی اســت برخی آمارها حكایت از 
این دارد كه تعداد مســافران متــرو و اتوبوس 
افزایش محسوسی نداشــته و حداكثر افزایش 
 ۱۰ درصدی در این مجموعه ها رخ داده است. 

كدام خیابان ها و بزرگراه ها بیشــتر اسیر 
ترافیك شدند؟ 

در روزهایی كه تهرانی ها بــرای ایمن بودن از 
ویروس كرونا ســوار بر خودروی شخصی خود 
بودند، معابر شهر اشباع شــده بودند. بزرگراه 
شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، 
شهید حكیم در مسیر غرب به شرق از شقایق، 
بزرگراه هاشــمی رفســنجانی در مسیر غرب 
به شرق از شــهید ستاری، شــیخ فضل اهلل در 
مســیر غرب به شرق از ســردار جنگل، مسیر 
جنوب به شــمال یادگار امام )ره( از ســازمان 

آب، آزادی در مســیر غرب به شــرق از استاد 
معین و مسیر جنوب به شمال نواب از پل ۹ دی 
دارای بار ترافیكی ســنگینی در آن ایام بودند. 
همچنیــن در ایام لغو طرح ترافیــك، بزرگراه 
شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از مقطع 
صدف، بزرگراه بابایی در مسیر جنوب به شمال 
از مقطع بابایی، بزرگراه امام علی)ع( در مسیر 
جنوب به شمال از گلشن دوست، بزرگراه صدر 
در مسیر شرق به غرب از كامرانیه، بزرگراه شهید 
حاج قاسم ســلیمانی در مسیر شرق به غرب از 
بزرگراه امام علی)ع(، مســیر جنوب به شمال 
چمران در مقطع حكیم تا همت، مسیر غرب به 
شرق جاده مخصوص از گل ها و در مسیر غرب 
به شرق آزادراه از آزادگان بار ترافیكی سنگینی 

را مشاهده كرده ایم.
براساس اعالم رئیس مركز فرماندهی و كنترل 
هوشــمند ترافیك پلیــس راهور تهــران، در 
طول محورهای منطقــه ۱۱ و ۱۲ كه حدودا 
۴۰ كیلومتر است تقریبا صف خودروها به ۴۰ 
كیلومتر می رسید. همچنین در محدوده های 
مناطق ۶ و ۷ همچون خیابان جانبازان، انقالب، 
دماونــد، آزادی،  ادامه خیابان هــای كارگر و 
ولیعصر در منطقه ۶ ترافیك در ســاعت ۸-۹ 
به اوج خود می رســید كه این باعث می شد كه 
محورهای بزرگراهی نیز بــار ترافیكی خود را           
حفظ كرده و تردد ســنگین خودروها را           شاهد 
باشیم و دیگر مثل قبل نباشد كه ساعت ۸-۹ 

صبح، ترافیك خود را           تخلیه می كردند.
حتــی می تــوان گفــت كــه اوج ترافیك در 
محورهای مركزی پایتخت در بازه زمانی ۱۰ تا 
۱۱ صبح به ۴۰ كیلومتر می رسید. این وضعیت 
در محورهــای بزرگراهی نیز وجود داشــت و 
طول صــف خودروها در برخی ســاعت ها در 
مجموع۱۸۰ تا ۱۹۰ كیلومتر بود. این وضعیت 
ترافیك خاص تهران در نیمه اول خرداد در هیچ 
خرداد ماهی در سال های گذشته وجود نداشته 
است. در ساعات ۴ و ۵ بعد از ظهر نیز بار برگشت 

محورها تشكیل می شد.

سقوط آزاد مصرف بنزین
 كاهش مصرف بنزین در ایران از اهداف مصوبه 

افزایش نرخ سوخت بود كه در عمل تنها به لطف 
انتشار ویروس كرونا اجرایی شد! 

 كرونا همه  چیز را تكان داد. ویروس 
چینی نه فقط نظم اقتصاد ایران كه 
نظم همه كشورهای جهان را به هم 
ریخت. بنزین كه آذر ماه سال گذشته با حاشیه های تلخ 
بسیاری، 200درصد افزایش قیمت را تجربه كرد تا فرصتی 
برای صادرات پدید بیاید، حاال به واسطه شیوع كرونا آمار 
جدیدی از خود به جای گذاشته اســت. پیش از شیوع 
كرونا، میزان مصرف روزانه بنزین كشور به طور میانگین 
به 85میلیون لیتر در روز رسیده بود. این رقم در حالی به 
ثبت می رســید كه مصرف بنزین ایرانی ها پیش از گرانی 
نرخ ســوخت، روزانه به 100میلیون لیتر هم رسیده بود. 
در روزهای تشــدید محدودیت ها اما آمار مصرف بنزین 
جا به جا شد! میانگین مصرف روزانه بنزین در 15 روز اول 
فروردین ماه سال ۹۹ به ۴۴ میلیون لیتر رسید. این در حالی 
است كه سال گذشته در همین بازه زمانی میانگین مصرف 
روزانه بنزین به حدود ۹۴ میلیون لیتر رسیده بود؛ ویروس 
كرونا 50میلیون لیتر كاهش مصرف بنزین برای ایران رقم 
زد. مدتی بعد اما، با راه افتادن دوباره كسب و كارها، مصرف 
بنزین رشد دوباره ای گرفت و خودروی شخصی كه استفاده 
از آن به واسطه لغو طرح ترافیك آسان تر شده بود، به وفور 
در خیابان ها دیده شد؛ مصرف بنزین دوباره به همان اعداد 
سابق پیوســت. اما آیا از این فرصت طالیی برای جبران 

كمبود ارز در كشور استفاده شد؟ 

فرصت طالیی صادرات 
در حالی آمارها حكایت از كاهش مصرف بنزین دارد كه ظرفیت 
تولید بنزین در ایران باالتــر از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد 
می شود؛ كارشناسان اختالف اعداد كنونی را فرصت بی نظیری 
برای صادرات این فراورده نفتی می دانند تا بخشــی از كسری 
بودجه دولت را رفع كند. صادرات فراورده های نفتی مشكالت 
صادرات نفت خام را ندارد و از طریق مرزهای زمینی به كشورهای 
همسایه انجام می شود.گفتنی است این فراورده ها تحریم پذیر 
هم نیستند و همین موضوع ارزش آنها را برای اقتصاد ایران بیشتر 
می كند؛ برای مثال سیدعلی ادیانی، عضو سابق كمیسیون انرژی 
مجلس شورای اســالمی كاهش مصرف بنزین را از جمله آثار 
مثبت تحمیل شده از سوی كرونا دانسته و گفته است: درصورت 
صادرات بنزین صرفه جویی شده در روزهای كرونایی، كشور به 

درآمد چندمیلیاردتومانی یا دالری خواهد رسید.

درآمد موقت شش هزار میلیاردی
بر اساس الیحه بودجه امسال، بیش از ۸۸هزار میلیارد تومان از 
محل صادرات فراورده های نفتی )بنزین و گازوئیل( درآمد برای 
دولت پیش بینی شده است؛ عددی كه پیش از شیوع كرونا و 
پس از گرانی نرخ سوخت، احتماال بر مبنای امكان صادرات ۱۰ 
تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز محاسبه شده است، در حالی  كه 
در فروردین ماه امسال، امكان صادرات ۵۰ میلیون لیتر بنزین 
فراهم شده بود. در همین  ماه مورد بحث و بر اساس نرخ دالر در 
فروردین، در تركیه هر لیتر بنزین معادل ۱۱هزار تومان بود. با 
این حال، اگر با توجه به كاهش قیمت نفت، قیمت هر لیتر بنزین 
صادراتی را ۴هزار تومان لحاظ كنیم، صادرات روزانه ۵۰ میلیون 
لیتر بنزین، می توانست درآمد ۲۰۰میلیارد تومانی در هر روز و 
۶هزار میلیارد تومانی در یك ماه برای دولت به ثبت برســاند؛ 
فرصتی كه تحریم های خارجی از یك سو و ناكارآمدی داخلی از 
سوی دیگر، به نظر می رسد آن را سوزانده است. این فرصت البته 
هنوز كامال از دست نرفته است؛ چرا كه به نظر می رسد همچنان 
حدود ۴۰میلیون لیتر كمتر از میزان تولید پاالیشگاه های كشور 
بنزین مصرف می كنیم و این در حالی است كه بهانه بسته بودن 

مرزها هم دیگر وجود ندارد.

1۹ newspaper.hamshahrionline.ir سه شنبه  |  24 تیر 99   |  شماره 7987

این شمارهدرنگ

کرونا مثبت

گزارش

مائده امینی 
روزنامه نگار

 اسیر ترافیک 
در روزهایی كه 
تهرانی ها برای 

ایمن بودن از ویروس 
كرونا سوار بر 

خودروی شخصی 
خود بودند، معابر 

شهر اشباع شده بود

كورین لوكوئر، 
استاد

 تغییرات اقلیمی 
دانشگاهی

 در انگلستان:
به محض برداشته 

شدن محدودیت ها، 
میزان انتشار 

گازهای گلخانه ای 
به همان جایی كه 

بود بازخواهد گشت. 
به گفته او حتی این 

خطر بسیار بزرگ 
وجود دارد كه میزان 

انتشار گازهای 
گلخانه ای به حدی 

بیشتر از زمان پیش 
از همه گیری برسد، 

به ویژه كه انسان 
پیش تر نیز چنین 

تجربه ای را داشته 
است: طی بحران 

اقتصادی سال های 
2008-2007 از 

میزان آلودگی هوا 
كاسته شد اما با رونق 

اقتصادی افزایشی 
دوچندان یافت

شیوع بیماری كووید-19چه تأثیری بر ترافیك تهران داشته است؟

انتخاب میان آلودگی و ویروس
آوین آزادی

روزنامه نگار

امسال هیچ چیز به قاعده نبود. بررسی  آمارهای ترافیكی پایتخت نشان می دهد كه معموال در اردیبهشت و خرداد با توجه 
به آنكه در فصل امتحانات مدارس هستیم، همواره ترافیك زودتر تخلیه می شد و غروب ها تهران میزبان ترافیك كمتری 
بود؛ درست برعكس امسال. در روزهایی كه طرح ترافیك به واسطه شــیوع مرگ بار كرونا لغو شده بود، معابر تهران در 
ساعاتی از روز قفل می شد. ساعت 6 صبح بزرگراه هایی همچون نواب از جنوب به شمال، بزرگراه امام علی)ع( از جنوب به شمال، بزرگراه های شهید 
همت و حكیم در بخش غربی در مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید لشكری غرب به شرق، جنوب به شمال بزرگراه آیت اهلل سعیدی، بزرگراه بسیج 
و آزادگان در هر دو مسیر دارای ترافیك شده و این ترافیك بعد از ساعت 7 صبح به محورهای مركزی شهر همچون خیابان آزادی، انقالب و كارگر 
كشیده شده و سنگینی بار رفته رفته در جای جای شهر مشاهده می شد، به نحوی كه خیابان ها و اتوبان ها تقریبا در محورهای مركزی تا حدود ساعت 
۹ صبح اشباع می شد. اما این سوی ماجرا، قصه، قصه سالمت است. تحقیقات منتشرشده در مجله بیماری های عفونی  BMC نشان داد افرادی كه از 
وسایل نقلیه همگانی هنگام شیوع آنفلوآنزا استفاده می كنند، 6برابر بیشتر از افراد عادی، مبتال به عفونت حاد تنفسی می شوند! گره بزرگی به جان 

مدیریت شهری افتاده؛ سالمت پایتخت را قربانی آلودگی كنیم یا شیوع ویروس كرونا؟

چراخوبیهایكووید-19درنهایتبهطبیعتآسیبمیزند؟

آینده ای آلوده تر در انتظار بشر
به اعتقاد بت گاردینر- نویســنده و خبرنگار 
حوزه محیط زیست، نشنال جئوگرافیك- این 
باور عمومی كه همه گیــری كووید-1۹تأثیری 
مثبت بر محیط زیست داشته است و اینكه در شرایطی كه انسان ها مجبور 
به خانه نشینی شده اند، طبیعت مجالی برای بازسازی خود یافته است، به 
مذاق عده ای از افراد كه در تالشند وجهی مثبت برای یك تراژدی جهانی 

بیابند، خوش آمده است. اگرچه شاید واقعیت چندان با این امید ها همخوانی 
نداشته باشد. در اوایل همه گیری، تأثیرات مثبتی كه از نظر بسیاری كامال 
دلگرم كننده بودند، از پاك شدن هوا و آبی شدن آسمان گرفته تا شنیده 
شدن صدای آواز پرندگان، به لطف سكوت خودروها و هواپیماها، همگی 
به نظر تأثیراتی موقتی می آمدند كه با كاهش محدودیت های رفت وآمد، 

تمام آنها محو شدند.

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

حمل ونقل عمومی ما نیاز به نوآوری دارد 
 امروز با یك تناقض بزرگ مواجه هستیم. 
در تمــام این ســال ها همــواره تالش 
می كردیم كه همه مردم را به سمت حمل ونقل 
عمومی هدایت كنیم. امروز مترو به عنوان ستون اصلی كاهش 
ترافیك، تبدیل به یكی از خطرناك ترین وسایل برای استفاده 
شده است. از سویی تهران در روزهای لغو طرح ترافیك با حجم 
گسترده ای از ماشین ها مواجه بود كه معابر را بند آورده بودند و 
ترافیك هایی سنگین برای شهر به بار می آوردند. از سوی دیگر 
با شرایطی مواجه هســتیم كه هرچه افراد در حباب شخصی 
وسیله نقلیه خود باشند، سالم ترند. راه حل چیست؟ ۲ ماه پیش، راهی كه به نظرمان می رسید 
را با شهرداری تهران درمیان گذاشتیم. هم اكنون حجم تقاضا در اتوبوسرانی، به شدت كاهش 
پیدا كرده است. تحلیل ها و بررســی های اوایل اردیبهشت ما نشان می دهد كه بین هزار تا 
۲هزار دســتگاه اتوبوس خالی در تهران وجود دارد. واقعیت این اســت كه امروز ما امكان 
اضافه كردن ظرفیت به مترو را نداریم اما می توانیم به موازات آن، در قالب سرویس كاركنان، 
از اتوبوس های بیكار اســتفاده كنیم. »ســرویس های ویژه، با فاصله گذاری اجتماعی« نام 
پیشنهاد مطرح شده بود. براساس این طرح كه استارتاپ به همراه قبال آن را مطرح كرده بود، 
می توان از اتوبوسرانی كه مسافران خود را از دست داده  است، استفاده بهینه كرد. در این طرح 
می توان به افراد تضمین داد كه قرار نیست كسی كنار آنها بنشــیند و همه باید از ماسك 
استفاده كنند. تصور كنید در یك اتوبوس با ظرفیت ۴۰نفر، ۱۰الی ۱۵نفر مسافر سوار شوند، 
پنجره ها هم جهت تهویه هوا باز باشند. آیا سالمت افراد تضمین شده تر نیست؟ بدون آنكه 
شهر زیر بار ترافیك سنگین رود. راه حل مكمل این پیشنهاد هم منعطف كردن ساعات كنونی 

كارمندان است. 
كارفرماها باید در این ایام در عین حفظ نظم ســازمان خود، برای ســاعات ورود و خروج 
كارمندان خود، بازه تعریف كنند. واقعیت این اســت كه نه تاكســی معمولی، نه تاكسی 
اینترنتی و نه مترو و بی آرتی امروز از امنیت كافی برای مسافران برخوردار نیستند و این در 
حالی است كه امكان افزایش ظرفیت آنها در كوتاه مدت هم وجود ندارد. این روزها همه افراد 
تالش می كنند تا آنجا كه می توانند از خودروی شخصی خود استفاده كنند. اگر مهر و آبان 
شروع شود و قرار باشد وضعیت مدیریت شهری به همین منوال ادامه پیدا كند، آلودگی هوا 
امان تهران را خواهد برید. من بر این باورم كه وقتی در حمل ونقل عمومی از نوآوری خاصی 
استفاده نكرده ایم و مدیران و مسئوالن و... در كشور ما از خودرو و راننده شخصی خود استفاده 
می كنند، منصفانه نیست كه با تشدید محدودیت ها و اجرای طرح ترافیك با سیاق سابق، 

جان افراد را به خطر بیندازیم.

دكتر شهاب الدین كرمانشاهی 
كارشناس حمل ونقل و ترافیك

كرونا مصرف بنزین را 
به حداقل رسانده است 

 مصــرف بنزیــن 
ایرانی ها با شــیوع 
كرونا دچار یك ســقوط آزاد 
اعمــال  از  بعــد  شــد. 

محدودیت های ترددی از اواسط اسفند ماه، مصرف 
بنزین افت 70درصــدی را تجربه كرد. افت فروش 
بنزین در جایگاه ها تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه 
داشت و جایگاه داران بســیاری را متضرر كرد. در 
فروردین مــاه میانگین روزانه مصــرف بنزین به 
۴۴میلیون لیتر هم رسید اما بعد از برداشته شدن 
محدودیت ها و لغو طــرح ترافیك، كم كم مصرف 
بنزین باالتــر رفت تــا اینكــه در خرداد ماه به 
50میلیون لیتر و در اوایل تیر ماه به 70میلیون لیتر در 
روز رسید. با این حال هنوز مصرف بنزین پایین است. 
امروز می توان گفت جایگاه داران حدودا 25درصد 
افت فروش را تجربه می كنند. گفتنی است گرچه در 
روزهای تعطیــالت خرداد ماه مصــرف بنزین تا 
78میلیون لیتر پیش رفت اما در نهایت می توان به 
جرأت گفت كه با بازگشــت محدودیت ها مصرف 
دوباره به 50 و حتی ۴0میلیون لیتر خواهد رسید. بعد 
از شــیوع كرونا در ایران هرگز به ۹0میلیون لیتر 
نرســیدیم و این در حالی اســت كه درآمد یك 
جایگاه دار به مصرف و فروش بنزین آن بستگی دارد. 
هم اكنون همچنان هر جایگاه دار تنها 3درصد از هر 
لیتر بنزین به شكل ناخالص كسب درآمد می كند و 
این در حالی است كه هزینه های زیادی به او متحمل 
شده اســت. مثال هر چند روز یك بار باید 600هزار 
تومان پول بــرای خرید یك دبــه 20لیتری الكل 
پرداخت كند. بدون آنكه تسهیالت یا كمكی از سوی 
انجمن یا دولت دریافت كرده باشــد. امروز فروش 
همكاران من در جایگاه های بین راهی و شهرهای 

كوچك به حداقل ممكن رسیده است.

ناصر رئیسی فرد 
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت

بررسی میزان مسافر جابه جا شده در تهران با شیوه های مختلف حمل ونقل همگانی بعد از شیوع ویروس 
كرونا در 3مقطع زمانی اواخر اسفندماه 13۹8، نوروز 13۹۹و بعد از نوروز و مقایسه آن با میزان جابه جایی 

مسافر در یك روز عادی در تهران نشان دهنده كاهش چشمگیر تعداد مسافران جابه جا شده است.

اكنون تعدادی از كارشناسان نگران آینده ای پرترافیك تر و آلوده تر هستند كه در آن روند 
گرم شدن زمین سریع تر اتفاق می افتد. هنوز برای اطمینان از به اجرا درآمدن چنین 
سناریوی غم انگیزی بسیار زود است، اما نشانه هایی نگران كننده ای از گوشه و كنار جهان 
درحال ظهور  است. در اوایل ماه آوریل با تعطیل شدن گسترده كسب و كارها، میزان 
انتشار كربن در جهان به نسبت زمان مشــابه در سال ۲۰۱۹حدود ۱۷درصد كاهش 
پیدا كرده بود. اما از ۱۱ژوئن به بعد، داده های جدید نشان دادند میزان انتشار كربنی 
تنها ۵درصد كمتر از زمان مشابه در سال گذشته است، آن هم در شرایطی كه جهان 
هنوز به روال عادی خود بازنگشته است. كورین لوكوئر، استاد تغییرات اقلیمی دانشگاه 
»ایست آنگلیا« در انگلستان معتقد است انسان هنوز همان خودروها، همان جاده ها، 
همان صنایع و همان خانه ها را دارد، پس به محض برداشته شدن محدودیت ها، به همان 
جایی كه بود بازخواهد گشت. به گفته او حتی این خطر بسیار بزرگ وجود دارد كه میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای به حدی بیشتر از زمان پیش از همه گیری برسد، به ویژه كه 
انسان پیش تر نیز چنین تجربه ای را داشته است: طی بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸-

۲۰۰۷ از میزان آلودگی هوا كاسته شد اما با رونق اقتصادی افزایشی دوچندان یافت.

نشانه های كثیف بهبود در چین
به عنوان نخستین كشوری كه با شــیوع ویروس كرونا قرنطینه عمومی را آغاز كرد و 
به عنوان كشوری كه زودتر از دیگران محدودیت ها را برداشت، چین آینه بدون زنگاری 
است از آنچه قرار است برای دیگر كشورهای جهان رخ دهد. افزایش باورنكردنی كیفیت 
هوا كه نتیجه تعطیلی كارخانه ها و حمل ونقــل در ماه های فوریه و مارس بود، اكنون 

ناپدید شده است.
ســطح آلودگی هوا با تالش دوچندان كارخانه ها برای جبران زمان از دست رفته، در 
اوایل ماه می  به میزان پیش از كرونا رســید و حتی در بعضی نقاط و برای مدتی كوتاه 
از آن حد نیز فراتر رفت، اگرچه از آن پس میزان آلودگی اندكی كاهش یافته است. از 
سوی دیگر مقامات استانی كه برای بهبود وضعیت اقتصادی حاضرند به هر دستاویزی 
چنگ بیندازند، مجوز فعالیت تعداد زیادی از نیروگاه های زغال سنگ جدید را صادر 
كرده اند. درصورت ادامه یافتن فعالیت این نیروگاه ها، مشكالت سالمت و آب و هوایی 
متعددی در انتظار مردم خواهد بود زیرا معموال از چنین زیرساخت هایی برای سالیان 
طوالنی استفاده خواهد شد. به گفته الری میلیویرتا از پژوهشكده انرژی و هوای پاك 
در هلسینكی، چین به ناگهان مجوزهای بسیار زیادی صادر كرده و اگر جهان به دنبال 

جلوگیری از وقوع سناریوهای فاجعه بار اقلیمی است، چین باید میزان سرمایه گذاری 
خود در حوزه انرژی پاك و نه زغال سنگ را افزایش دهد. وضعیت كنونی چین بسیار 

تهدیدآمیز است.

آالینده ها، جسورتر از همیشه
در بحبوحه همه گیری كووید-۱۹و فروپاشی اقتصادی ناشی از آن، صنایعی مانند 
صنایع سوخت های فســیلی، پالســتیك، هوانوردی و خودرو برای سوددهی تقال 
می كردند. بعضی از دولت ها، به ویژه دولت آمریكا، به عطش شركت ها برای پول نقد، 
عقب گردهای نظارتی و دیگر الطاف ویژه دور زدن مقررات تن داده اند. وضعیتی كه به 
گفته لوكاس راس، تحلیلگر ارشد گروه دوستان زمین، زمینه را برای ظهور جسورانه تر 
و سودآورتر آالینده ها فراهم خواهد كرد. یكی از صنایعی كه با مبالغ هنگفتی سر و كار 
دارد صنعت نفت و گاز است و شركت های فعال در این حوزه با البی گری های شدید 
توانسته اند به فعالیت ادامه داده و میلیاردها دالر از پولی كه به تسهیل تبعات اقتصادی 
كرونا اختصاص یافته بود را به جیب بزنند و از معافیت های مالیاتی و تخفیف هایی 
در اجرای قوانین ویژه كسب و كارها، مانند به دســت آوردن مجوز برای حفاری در 
زمین های عمومی نهایت بهره را ببرند. صنعت نفت و گاز در آمریكا اگرچه ادعا دارد 
لطف خاصی از سوی دولت دریافت نكرده است، اما از تمامی تسهیالتی كه برای بهبود 
وضعیت كسب و كارها اجرا شده، مانند معافیت های مالیاتی و عقب نشینی ها از اجرای 
قوانین بهره برده است. در این میان دولت ترامپ نیز به عقب نشینی از اجرای مقررات 
حیاتی مانند مقررات آلودگی هوا و آب ادامه داده است و دست شركت های نفتی و 
گازی را برای احداث معادن، خطوط نفتی، بزرگراه ها و پروژه های عمرانی جدید بدون 
نیاز به بازبینی زیست محیطی، باز گذاشته است. ایمی وسترولت، خبرنگار می گوید 
دنبال كردن بذل و بخشش هایی كه در ماه آوریل به صنایع مختلف شد، یك كار تمام 

وقت و وقت گیر بود.
در كنار آزادی های بی حد و مرز به بهانه بهبود اقتصاد در كشورهای مختلف، ترافیك 
موضوع نگران كننده بعدی است. با توجه به اینكه حفظ فاصله در وسایل حمل ونقل 
عمومی بسیار دشوار است و بسیاری از مســافران نگران از ابتال به كرونا دور این نوع 
حمل ونقل را خط كشیده اند، ممكن است به زودی شــهرها به آخرالزمان خودروها 
تبدیل شوند. در چین حجم ترافیك به زمان پیش از همه گیری بازگشته است، آن هم 
در شــرایطی كه هنوز تعداد زیادی از افراد روند معمول رفت وآمد و مسافرت را از سر 

نگرفته اند. از آنجا كه حتی پیش از آغاز شیوع كرونا، امید چندانی به جایگزین شدن 
خطوط دوچرخه سواری در شهرهای بزرگ نبود، باید در انتظار بحرانی تر شدن وضعیت 

ترافیك و آلودگی هوا در شهرها ماند.

آمازون برای همه مجانی شد
قاچاقچیان چوب در برزیل همزمان با هجوم كرونا به این كشور و به قبایل بومی ساكن 
جنگل ها، با سرعت بیشتری به تخریب جنگل های باران زای آمازون پرداختند. تصاویر 
ماهواره ای نشــان می دهند در آوریل ۲۰۲۰به نسبت زمان مشــابه در سال گذشته 
۶۴درصد زمین های بیشتری در آمازون از درخت پاك شده  و فراموش نكنیم كه سال 
۲۰۱۹نقطه اوج جنگل زدایی در دهه اخیر بوده است. رئیس جمهور برزیل از گذشته 
از حامیان بزرگ افزایش بهره برداری تجاری از آمازون بوده اســت. در ماه های اخیر و 
همزمان با شیوع كووید-۱۹قاچاقچیان چوب، معدنچیان و دامداران غیرقانونی، در زمان 
تصرف زمین های عمومی با كمترین ممانعت ممكن از سوی مجریان قانون مواجه شدند. 
ان النسار، مدیر مركز پژوهشی IPAM آمازون می گوید هركس می تواند بدون ترس 
از مجازات هركاری كه می خواهد در آمــازون انجام دهد. مقامات برزیل از همه گیری 
كرونا به عنوان ابزار حواس پرتی استفاده كردند تا تخریب جنگل ها بدون مانع ادامه یابد.

اولویت هایشان چیست؟
به گفته آسا پرسون، مدیر پژوهشی مؤسسه محیط زیست استكهلم، حتی در مناطقی 
مانند اروپا كه رهبرانش مقررات محیط زیستی را به صورت عمده لغو نمی كنند و زیر 
پا نمی گذارند، گره باز نشده بحران سالمت و اقتصاد تمركز آنها را از فاجعه بزرگ تر و 
خزنده تغییرات اقلیمی برداشته است. پرسون می گوید: اولویت های آنها چه خواهد 
بود؟ آیا دولت های اروپایی با اتكا به صنایع قدیمی و آالینده اقتصاد را نجات خواهند داد 
یا با پذیرفتن وضعیت بحرانی جهانی به واسطه تخصیص بسته های محرك اقتصادی 
سبز، به تقویت بخش انرژی پاك و بهره وری در انرژی رو خواهند آورد؟ به گفته این فعال 
محیط زیست، تخصیص بودجه به برنامه هایی برای هل دادن جهان به سوی آینده ای 
پاك تر و همچنین مهار نابرابری های نژادی و اقتصادی ناشی از همه  گیری كرونا، تأثیری 
بسیار فراتر از چند ماه كاهش موقت آلودگی هوا در اوایل همه گیری خواهد داشت: قرار 
نیســت برای مدیریت این بحران فرصت دیگری به بشر داده شود، بشر از پس عواقب 

بازگشت به وضعیت قدیمی  برنخواهد آمد.
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وز ايران  وشنفكری امر سينمای ر
فيلم هاي مخاطب خاص فارسي كه در چند ســال اخير به شكل 
انبوه در قالب كوتاه و بلند، مستند و داســتاني، با مجوز و بي مجوز 
يا محصول فيلمسازان داخل يا خارج كشور توليد مي شوند و تنها 
تعداد محدودي از آنها در جشنواره ها به نمايش در مي آيند و تعداد 
محدودتري به واسطه گروه هنر– تجربه امكان نمايش عمومي پيدا 
مي كنند، برخالف كميت غول آسا و آمار مرعوب كننده اي كه دارند، 
در زمينه جهان بيني سينما گران، ســاختار روايت و چگونگي اجرا 
شباهت فراواني به هم دارند. اين مشابهت ها آنقدر است كه اين گمان 
به وجود بيايد كه نسل فيلمسازان جوان امروز همه فارغ التحصيالن 
يك دانشكده و مدرسه سينمايي هستند و همه آنها تحت تأثير يك 
مرجع و نهاد فرهنگساز قرار دارند. نسلي كه امروز به لطف ابزار ها و 
روش هاي متكثر فيلمسازي، هجوم بي اماني را به ساختار رايج توليد 
در سينماي ايران تدارك ديده اند، نسلی گريزان از مدرسه و دانشگاه 
است. اغلب آنها دانش آموخته كالس هاي درس نيستند و اگر هم 
هستند چه با زبان و چه با آثارشان بي عالقگي شان را به همه اركان 

آموزشي رسمي سينما در ايران بروز داده اند.
اســتادان محافظه كار و ســالخورده، در كنار مديران وابســته به 
جريان هاي سياسي روز و همچنين همجواري دانشجويان شيدا و 
سودازده كه دلشان براي حضور در فضاي حرفه اي سينما مي تپد 
در كنار كارمنداني كه هدفشــان از انتخاب رشته سينما، مديريت 
هنري است تا ســاخت اثر هنري، باعث شده كه آموزش سينما در 
ايران در نهاد هاي رسمي پس از انقالب در حد ارائه مدرك و توزيع 
عنوان كارشناس و كارشناس ارشد باقي بماند؛ يعني در همين ابتدا 
تكليف را روشن كنيم كه در اين سونامي توليد فيلم هنري در ايران 
دانشگاه ها و نهاد هاي رسمي آموزش، نقش چنداني ندارند. آنها در 
چنبره مقدرات اداري و دولتي، توانايي جريان ســازي  در سينماي 

ايران را ندارند.

نوجوانان دهه 60 در دهه 90 فيلم می سازند 
آنچه از نسل فيلمســازان امروز هنر- تجربه برمي آيد، پيوند آنها با 
سينما به شكل غيررسمي است؛ به عبارتي آنها سينما را با مجموعه 
اتفاقات و شــرايطي آموخته اند كه در دهه هاي پيش )از دهه 60 تا 
70( در فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران جاري بوده است؛ اتفاقاتي 
كه با گسترش تكنولوژيك امكان فيلم ديدن و فيلم ساختن، برای 
آنها فرصتي مغتنم براي حضور در ســينماي ايران را فراهم كرده 
 است. شباهت هاي محتوايي و ســاختاري توليدات هنر – تجربه 
محصول اتفاقات مشترك و يكساني است كه در فضاي نوجواني و 
جواني اين نسل اتفاق افتاده و اغلب آنها درك يكساني از اين اتفاقات 
دارند. انبوه سازي باعث شده كه اين شباهت ها بيشتر خودشان را 
نشــان دهند، به طوري كه وقتي در يك گروه قرار مي گيرند براي 
مخاطب بيگانه اين تصور را به وجود مي آورند كه در دهه هاي پيش 
معلمان يكساني اين شاگردان را براي چنين نگاهي به سينما تربيت 

كرده اند.
شرايطي اجتماعي و فرهنگي ســينماي ايران طي 2دهه 60 و 70 
به گونه اي رقم خورده كه فيلمسازان امروز ايران براي ساخت فيلم 
هنري بيشــتر از فيلم تجاري از خود عالقه نشان دهند، به ساخت 
فيلمي جهانشمول بيشتر متمايل باشــند تا فيلمي مناسب براي 
بازار هاي داخلي، به ميني ماليست عشق و به سانتي مانتاليزم نفرت 
بورزند، از اخالق گرايي و موعظه گري در پايان هاي بسته خوش يا 
تلخ  فراري باشند و با آغوش باز به ســراغ پايان هاي باز و نامستقر 
و مبهم برونــد. كيفيت حضور اجتماعي با ســينما )مثال به عنوان 
هنرمند ضد جريان( برايشــان مهم تر از عنوان فيلمســاز حرفه اي 
است. اين رويكرد ها و منش هاي متني و گاه فرامتني آنقدر در آثار و 
گفته هاي فيلمسازان جوان تكرار مي شود كه اطالق مد روز دادن به 

اين منش ها و روش ها، چندان بي ربط نيست.

دشمنان قسم خورده سرگرمی 
نسل جديد فيلمسازان ايراني حاصل شــرايط و آموزش معلماني 
هستند كه به شكل آگاهانه يا ناخواسته در سال هاي دهه های 60 
و 70 فضاي فرهنگي جامعه و به تبع آن ســينماي ايران را به وجود 
آوردند. مديران سينمايي آن دوران با توجه به نگاه منفي بدنه اصلي 
مديران كشور به سينماي ايران قبل از انقالب در يك واكنش كامال 
مديريتي براي ادامه بقاي سينما، تعريف سينما را به واكنش هاي 
هيجاني به ســينماي عامه پســند قبــل از انقالب تنــزل دادند؛ 
واكنش هايي چون: سينما سرگرمي نيســت، بلكه عرصه انديشه 
است، ارزشمند ترين رويكرد در سينما، واقع گرايي است و كارگردان 
از بازيگر و تهيه كننده مهم تر اســت. اين دستور العمل ها در اجراي 
سياست هاي سينمايي باعث شد كه سينماي عامه پسند با صفاتي 
چون واقع گريزي و قهرمان سازي  و تحميق افكار عمومي تحقير و با 
روش هاي اجرايي چون درجه بندي و اكران برنامه ريزي شده محدود 
شود. ســينما با اجراي سياســت هاي تأييدي، تصويبي، هدايتي، 
نظارتي و حمايتي، از شرايط واقعي عرضه و تقاضا دور و سينمايي 
مطابق با الگوي سينماي كشور هاي بلوك شرق در ايران پي ريزي 
شــد. فضاي نمايش فيلم هاي خارجي كه امكان هر مقايسه اي را 
فراهم مي كرد، محدود و در انحصار فيلمسازاني مانند تاركوفسكي 
و پاراجانف به عنوان ســينماگران خارجي مورد تأييد و سينماي 
مطلوب باقي ماند. هنوز 2دهه زمان باقي بود كه توفان تكنولوژيك 
راه نقض قوانين هدايتي و حمايتي را هموار كند و نه امكان تماشاي 

هر فيلمي كه در فضاي رسمي آوردن اسمش هم مجاز نيست.
در چنين شرايطي و در دوراني كه به دنبال انقالب فرهنگي، فضاي 
دانشگاهي سينما هنوز دچار منگي درك شرايط تازه است و هنوز 
قوانين و ضوابط مؤثر براي ادامه حيات آموزش سينما وضع نشده و 

نام ايرج كريمي )1394-1322( منتقد و كارگردان فقيد، 4سال پس از فقدان، به عنوان 
منتقدي شاخص و مؤثر در شبكه هاي اجتماعي مورد توجه كاربران قرار گرفته است. بهانه 
اين يادها، اتفافاتي است كه پيرامون نوشته هاي كريمي به تازگي در بازار كتاب و در فضاي 
رسانه هاي ديجيتال افتاده است. ارجاع دوباره نسل جوان به نقد هاي يك منتقد مي تواند زندگي دوباره اي براي نوشته ها 
باشد. بازگشت دوباره به نوشته هاي كريمي-نويسنده اي پركار با كارنامه اي متداوم از نوشته هايي سينمايي در ماهنامه 
سينمايي فيلم- او را به عنوان نمونه قابل بررسي از نويسنده هاي تأثير گذار در فضاي نقدنويسي سينماي ايران مطرح 
مي كند.  كريمي در دوره اي از سينماي ايران در ماهنامه فيلم مي نوشت كه كمبود منابع و رسانه ها، منتقدان سينمايي را در 
موقعيت ممتازي براي تأثير بر افكار مخاطبان قرار مي داد؛ سينمادوستان متولد دهه های50 و 60 كه نوجواني و جواني خود 

را با همين نوشته ها سپري كردند. امكان تحصيل در سينما جز از طريق مجاري تنگ و پرترافيك كنكور وجود نداشت. 
فيلم هاي اندك ايراني و خارجي كه بر پرده سينماها مي آمدند، عطش سينمادوستان را براي ديدن و خواندن درباره سينما 
بيشتر مي كردند. ابتداي هر  ماه ماهنامه فيلم از راه مي رسيد. اين چندصفحه تنها منابع به روز ادبيات سينمايي به زبان 
فارسي بودند. ايرج كريمي نامي بود در ميان نام هايي كه اين نوشته ها را مي نوشتند؛ نوشته هايي كه سرنوشت ذهن نسل 
جوان عالقه مند به سينما را تحت تأثير قرار مي داد.  بسياري از اين خوانندگان، سال ها بعد وارد سازوكار فيلمسازي  و 
جريان سينماي ايران شدند؛جواناني كه سينما را بيشتر از فيلم ديدن و تحصيل، از طريق خواندن درباره فيلم ها ياد گرفته 
بودند. آنها دست به كار فيلمسازي  شدند و فيلم هايي ساختند كه برگرفته از چارچوب سينمايي بود كه منتقدان آن سال ها 

به عنوان سينماي مطلوب از آن ياد مي كردند.

وی پرده وی كاغذ، فيلم ر سينما ر
بازخواني تأثير نوشته هاي ايرج كريمي در سينماي دهه 90

ايوب ربيعي
روزنامه نگار

حتي هنوز حد و مرز هاي مميزي در دوران پس از انقالب به گونه اي 
جا نيفتاده كه بتوان درباره سينماي بعد از انقالب و شرايط تازه اش 
حرف زد، ماهنامه ســينمايي فيلم متولد مي شود. در پادرهوا ترين 
شرايط سينماي كشــور، نشــريه اي ابتدا به عنوان كاتالوگي براي 
نمايش خانگي منتشر و سپس به عنوان نخستين نشريه تخصصي 
سينمايي وارد جريان مطبوعات به شدت سياسي آن زمان مي شود. 
همه  چيز بوي نخســتين تجربه ها را مي دهد. بدون شك مديران 
اين نشريه جوان توانايي و تمايلي به ادامه راه نشرياتي چون ستاره 
سينما و فيلم و هنر نداشتند، مانند همه اتفاقات تازه تجربه شده بعد 
از انقالب آنها بايد نشريه اي در راستاي اهميت انديشه و واقع گرايي و 
كارگردان ها در سينماي بعد از انقالب منتشر مي كردند. بچگانه است 
كه به ماهنامه فيلم و متوليانش يرچسب همسويي با سياست هاي 
زمان را به عنوان يك گاليه امروزي نثار كنيم. بهتر است بگوييم آنها 
مجله اي مطابق با شرايط انتشــار و با هدف تداوم روي پيشخوان 
مطبوعاتي ها فرستادند و آن روش براي اين هدف الزم و ملزوم است.

منتقدان رئاليست 
نويسندگان ســينمايي كه دنبال فضايي براي نوشتن بودند راهي 
مجله فيلم مي شــوند و در دوراني كه كمبود و فقــدان تنوع يكي 
از ويژگي هاي اصلي آن اســت، تعدادي از منتقدان و نويسندگان 
سينمايي زير سايه سياست هاي مجله كه در چارچوب سياست هاي 
كلي سينماي كشور تعريف مي شود، شروع مي كنند به نوشتن نقد 
و اظهارنظر درباره فيلم ها. در حالي  كه بخشنامه ها براي سينما گران 
حد و مرز هاي ســينماي تازه را توضيح مي دهند، منتقدان سعي 
مي كنند كه براي سينماي تازه شكل گرفته مفاهيم و تعابيري تازه 
بياورند. نسل تشنه اي كه فيلم كم مي بيند، چون امكان ديدن ندارد، 
همچون همان نويسندگان دنبال روزنه اي براي خواندن و فهميدن 
مي گردد. اينجاست كه نسل امروز فيلمساز و نسل مخاطب آن دوران 
با نويسندگان مجله فيلم روبه رو مي شــوند. مجله فيلم در تربيت 
نسل فيلمسازان امروز و آموزش سينما به آنها، در كنار فضاي كلي 
سياســي و فرهنگي جامعه، نقش مؤثري دارد. رد سليقه و رويكرد 
بســياري از آثار ســينماگران امروز ايران را به روشني مي توان در 

نقد هاي آن دوران ماهنامه فيلم پيدا كرد.
 ايرج كريمي كه از شماره 30مجله با نقدي بر فيلم اولي هاي عباس 
كيارستمي وارد جرگه نويسندگان مجله فيلم  مي شود، نمونه خوبي 
براي بررســي تأثير منتقدان ايراني دهه های 60 و 70 بر ســليقه 
فيلمسازان ايراني نسل بعد محسوب مي شــود. علت اين انتخاب 
فقط گرايش هاي منتقدانه كريمي يا حتي همزماني اين نوشــته 
با درگذشــت ناگهاني و تلخ اين منتقد فقيد نيست. ايرج كريمي 
متداوم ترين حضور به عنوان منتقد را در طول 3دهه گذشــته در 
ماهنامه فيلم داشته است. او حتي با تغيير شغل و فيلمنامه نويسی 
و كارگرداني از تداوم نقدنويسي خود نكاست. به همين دليل وقتي 
به ريشه شباهت هاي ساختاري سينماي امروز ايران مي پردازيم، 
يكي از داليل، كارنامه ماهنامه فيلم در دهه های 60 و 70 اســت 
و يكي از مؤثرترين نويســندگان اين دوران مجله بدون شك ايرج 

كريمي است.

واقع گرايی در محتوا، كمينه گرايی در اجرا 
يكي از مهم ترين شــباهت هاي فيلم هاي هنر- تجربه واقع گرايي 
در محتوا و ميني ماليســم در اجراست. ريشــه بروز چنين سليقه 
همه گيري كه فيلم خوب جهاني واقعي و عاري از هرگونه شــرح و 
بسط دراماتيك اســت، در دهه60 و موضع گيري عليه جهان بيني 
فانتزي فيلم هاي در خلق قهرمان و ضد قهرمان و سانتي مانتاليزم 
رايج در بزنگاه هاي روايي در ملودرام هاي عامه پسند ايراني دانست. 
از سوي ديگر با واقع گرايي و ميني ماليسم مي توان رويكرد ساختار 
نمادگرايانه فيلم هاي روشنفكري سينماي قبل از انقالب را هم گل 
درشت و فاقد تأثيرات عميق دانســت. ايده آل چنين رويكردي به 
سينما، عباس كيارستمي است. ايرج كريمي وقتي وارد مجله فيلم 
مي شود كه كتابش درباره روش فيلمســازي اين فيلمساز منتشر 
شده و نخســتين معارفه او نيز با مخاطبان مجله فيلم با نقدي بر 
فيلم اولي هاي كيارســتمي اتفاق مي افتد. كريمي در اين نوشــته 
)شماره30( مستندگرايي را عامل جلوگيري از سقوط فيلم به دامن 

سانتي مانتاليزم مي داند.
كريمي در شــماره 75 در نقدي بر فيلم »سرب« مهم ترين ويژگي 
ملودرام هاي ســطحي را نمايش صحنه هايــي مي داند كه واقعي 
نيستند اما در اين فيلم ها رايج و نمايشي اند. او همه جهان نمايشي 
فيلم را در خدمت دســتگاه لمپن سازي  فيلمساز مي داند و توضيح 
مي دهد كه دليلي ندارد براي تماشاي چند صحنه كه در آن احساس 
كارگردان با كمك حنجره دراني دوبلورها توليد شده، اين همه قلب 

واقعيت را تحمل كرد.
ايرج كريمي در مطلبي درباره »شــايد وقتي ديگر«)شــماره 73( 
فيلمســازي  كه از ســوي منتقدان به عنوان منــادي حقوق زنان 
شناخته مي شد را گرفتار تمايالت نهفته سركوفته معرفي مي كند 
كه دچار اختالل اجتماعي موجود درباره ارزش زن به جاي كم كردن 
سوءتفاهم ها به توهم گناهكاربودن زن مي افزايد. استدالل كريمي در 
اين زمينه بيشتر به روايت چيده شده بيضايي و رويكرد نمادگرايانه 
او براي تعريف تاريخي از هويت زن ايراني اســت. كريمي در نقدي 
بر فيلم »شناسايي« ســاخته محمدرضا اعالمي در همين شماره 
به صراحت بــه روش رايج در فيلم هاي ايراني كــه هويت ايراني را 
صنايع دستي و قالي و آواز شجريان مي دانند مي تازد و معتقد است 
كه هويت ايراني بيشتر به حال و امروز ربط دارد تا به گذشته و تاريخ 
و نمادگرايي ای كه به هويت سازي  تاريخي براساس نماد ها مي رسد 

را فاقد كاربرد و مقوايي مي داند.

آنسوی آتش، بودن، نبودن
رويكرد روشن و شفاف ايرج كريمي در توجه به واقع گرايي و كم گويي در حمله بي محابا به جهاني كه دلخوش تأثيرات نمايشي و توجيهات فرامتني نماد هاست را 
مي توان در 2نقد او بر 2فيلم كيانوش عياري به وضوح مالحظه كرد. او در نقد بر فيلم »آنسوي آتش«، فيلم را دايره المعارف فاقد كاربردي از نشانه ها و نماد ها مي داند؛ 
از كارون تا دانوب. پر از اشاراتي كه فيلم را از لمس و درك مخاطب خارج می كند و به سمت تأويل و تفسير هاي سياسي و اجتماعي و حتي سينمايي مي برد. 10سال بعد كريمي 
در نقدي بر فيلم »بودن و نبودن« به شكل صادقانه اي حسادت خود از اينكه چنين فيلمي را او نساخته بروز مي دهد و مهم ترين ويژگي فيلم را ظريف كاري در واقعيت ها و 

نهفتگي در جزئيات مي داند.
سليقه سازي اي  كه ايرج كريمي و منتقدان ديگر سينماي ايران در دهه های 60 و 70 با كمك شرايط به وجود آمده در سينماي ايران بنا كردند، حاصل فضاي بسته اي بود 
كه امكان بيان نظرات ديگر و تماشاي فيلم هايي از جنس متفاوت سينمايي مورد عالقه اين نسل از منتقدان را نمي داد. اكنون كه به آن دوران برمي گرديم و با نگاه امروزي 
در آن شرايط دقيق مي شويم، به اين نتيجه مي رسيم كه دهه های 60 و 70 نه تنها به خاطر جنگ تحميلي، دوران كمبود وسايل و ادوات و ابزارآالت كه دوره فقر تئوري نيز 
است. ايرج كريمي، سوداي سينما داشت و عالقه اش در سينما از كارمندي در كانون و انتشار كتاب »يانچو و كيارستمي« و نقد بر فيلم هاي كلود سوته، او را به كنار دوربين 
و فيلمسازي رساند. نسل بعدي از استاد پيشي گرفتند و نشان دادند كه قواعد بازي را بهتر از او بلدند، چرا كه هميشه تئوري براي وقوع كامل در جهان واقع بيشتر نيازمند 

شانس است تا استدالل.

پشت صحنه فیلم نیم رخ ها
 آخرین ساخته شادروان ایرج کریمی 

عکس: مریم تخت کشیان
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 تحریریه ماهنامه فیلم: از راست به چپ:
  امیر اثباتی، احمد طالبی نژاد، خسرو دهقان، 

  ایرج کریمی و محمد جعفری
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»بــه اتهام قتل عمــدي در زنــدان بودم و 
مي خواستم پول ديه را جوركنم تا بتوانم از 
اولياي دم رضايت بگيرم به همين دليل نقشه 
كالهبرداري كشــيدم.« اين اعتراف قاتلي 
است كه از داخل زندان دست به كالهبرداري 
مي زد تــا جيب هايش را پر از پــول كند اما 

خيلي زود لو رفت.
به گزارش همشــهري، چندي قبل گزارش 
كالهبرداري هاي سريالي به پليس پايتخت 
اعالم شد. با وجود هشدارهاي فراوان هنوز 
هم افراد زيــادي فريب ايــن كالهبردار را 
مي خوردند. شگرد او به اين شكل بود كه با 
طعمه هاي خود تماس گرفته و با اين ادعا كه 
در قرعه كشي مسابقات راديويي و تلويزيوني 
برنده شده اند، آنها را پاي دستگاه خودپرداز 

مي كشيد تا نقشه خود را پيش ببرد.

يكي از مالباخته ها گفت: فردي كه آن طرف 
خط صحبت مي كرد آنقدر نقشش را خوب 
بازي مي كرد كه فريبــش را خوردم. حتي 
جوري صحبت كرد كه انگار در حال ضبط 
برنامه تلويزيوني هســتند و من باورم شد 
كه شــماره موبايلم به صورت اتفاقي برنده 
شده و براي گرفتن جايزه بايد پاي دستگاه 
خودپرداز بروم. فرد تماس گيرنده مي گفت 
بايد كدي را به صورت انگليسي به آنها اعالم 
كنم. من كه دستپاچه شــده بودم به خيال 
اينكه برنده پول شــده ام پاي دستگاه رفتم. 
فرد تماس گيرنده گفت گزينه انگليسي را 
انتخاب كن و من بي آنكه بدانم ماجرا از چه 
قرار است گزينه انگليسي را انتخاب كردم. 
اما به جاي اينكه پولي به حسابم واريز شود 
دقايقي بعد پيامك برداشت پول برايم ارسال 

شد و تازه متوجه شــدم كه همه اينها نقشه 
بوده و من قرباني كالهبرداري شده ام.

رديابي
با افزايش اين شكايت ها، گروهي از كارآگاهان 
پليــس آگاهي پايتخت تحقيقــات خود را 
براي شناسايي متهم يا متهمان اين پرونده 
كالهبرداري آغاز كردند تا اينكه ردپاي متهم 
اصلي و طراح نقشه در يكي از زندان هاي كرج 
به دست آمد. عامل اين كالهبرداري از مدتي 
قبل به اتهام قتل عمدي در زندان بود و باز هم 

فكر مجرمانه به سرش زده بود.
ماجراي پرونده جنايت به يك ســال قبل 
بازمي گشت. در آن زمان پسرجوان با همراه 
برادرش به مغازه گيم نت حوالي نواب تردد 
داشــت اما در آنجا با مقتول كه او هم براي 

انجام بازي هاي رايانه اي بــه گيم نت رفته 
بود درگير شــد. دعواي آنها بر سر بازي بود 
كه پايان خوشي نداشت. متهم به قتل كه از 
مقتول كينه به دل گرفته بود، با او در خيابان 
درگير شده و دست به جنايت زد. او خيلي 
زود دستگير شــد و درخصوص انگيزه اش 
گفت كه مقتول به او و برادرش اجازه بازي 

نداده و همين مسئله باعث درگيري آنها شده 
است. به همين دليل براي انتقام جويي، او را 
در خيابان به قتل رسانده است. تحقيقات در 
پرونده جنايت تكميل شده و متهم با دستور 
قاضي ساســان غالمي، بازپرس شعبه سوم 
دادسراي جنايي تهران روانه زندان شد. هنوز 
پرونده به مرحله محاكمه نرســيده بود كه 
متهم در زندان كالهبرداري هايش را شروع 
كرد و باعث شد اتهامي ديگر به پرونده اش 

اضافه شود.
با افشاي اين حقيقت، متهم به قتل به اداره 
آگاهي تهران انتقال يافت و تحت بازجويي 
قرار گرفت. وي گفت: پيش از اينكه دستانم 
به جنايت آلوده شود، يكي دو بار با اين شگرد 
يعني برنده شدن در مســابقات تلويزيوني 
دســت به كالهبرداري زده بــودم تا اينكه 
مدتي بعد به اتهام قتل دســتگير شدم و به 

زندان افتادم.
وي ادامه داد: اولياي دم درخواست قصاصم 

را كرده بودند و من هرشب كابوس چوبه دار 
مي ديدم. يكي از آرزوهايم اين بود كه بشنوم 
اولياي دم رضايت داده انــد اما بايد هرطور 
شــده پول ديه را جور مي كردم تا شايد آنها 
راضي مي شدند. اما پولي در بساط نداشتم 
و يك سالي مي شــد زنداني بودم. به همين 
دليل نقشه كالهبرداري در زندان را كشيدم.

وي ادامــه داد: موفق شــدم در زندان يك 
گوشــي موبايل گير بياورم امــا پنهاني بود 
و نگهبانان زندان خبر نداشــتند. با گوشي 
به صــورت اتفاقي شــماره مي گرفتــم و با 
چرب زباني طعمه ام را پاي دستگاه خودپرداز 
مي كشاندم. مي خواستم پول ديه را جور كنم 
تا هرچه زودتر از كابوس مرگ فاصله بگيرم و 
به زندگي برگردم اما در نهايت دستم رو شد.

متهم پس از اعتراف به كالهبرداري با قرار 
قانونــي در اختيار مأمــوران پليس آگاهي 
تهران قرار گرفت و تحقيقات براي شناسايي 
شاكيان و همدستان احتمالي وي ادامه دارد.

   تشكيل پرونده قضايي
در چهارمين روز از مفقود شــدن دختر جوان خبرهاي رسيده از كردكوي از تشــكيل پرونده قضايي با موضوع 
مفقود شــدن ســها رضانژاد حكايت دارد. هادي عزيززاده، دادســتان عمومي و انقالب كردكوي در اين باره 
به ميزان گفت: به علت شــيوع بيماري كرونا به اين گروه گردشــگري براي صعود در شهرســتان مجوز داده 
نشــده بود؛ اما اين گروه غيرقانوني و از مســير هاي فرعي به ارتفاعات جهان نما صعود كــرده بودند. به همين 
دليل ســه نفر در رابطه با مفقود شــدن دختر جوان در ارتفاعات جهان نماي كردكوي به دادسرا احضار شدند. 
وي ادامه داد: پرونده در مرحله تحقيقات اســت و امروز )دوشــنبه( مدير گروه كوهنــوردي و دو نفر ديگر از 
 عوامل اين گروه براي بازجويي به دادســراي اين شهرســتان احضار و اظهارات آنان اخذ شــد. با اين حال به 

جز اين سه نفر، بقيه اعضاي گروه به تهران بازگشته اند.

   نقشه نافرجام
2نفر از متهمان ديروز براي بازجويي به دادسراي ويژه سرقت منتقل شدند؛ نفر 
سوم اما به دليل اينكه معده اش دچار درد شده بود به بيمارستان انتقال يافته و در 
جلسه تحقيق حضور نداشت. صمد)صاحب خودرو( يكي از دزدان اجير شده 
مي گفت كه قرار بود 30كيلو ترياك سرقت كنند و پس از بسته بندي آن را بفروشند 
اما نقشه شان نافرجام ماند و ناچار به دزديدن گاوصندوقي شدند كه 2ميليون 
تومان بيشتر پول داخل آن نبود. او در گفت وگو با همشهري جزئيات سرقت را 

شرح داد و مدعي شد كه داماد شاكي از يك ماه قبل نقشه سرقت را كشيده بود.

مي گويي داخل گاوصندوق 2ميليــون تومان پول بوده درحالي كه 
شاكي مي گويد ارزش پول، دالر و طالها 200ميليون تومان بوده است. در اين باره 

چه توضيحي داري؟
نه فقط 2ميليون تومان داخل گاوصندوق بود كه آن را هم تقســيم بــر 3 كرديم و نفري 

600هزاروخرده اي سهم مان شد.
چه شد كه تصميم به سرقت گرفتيد؟

داماد شاكي به اسم مهران از دوستان قديمي ام اســت. با او 8سال قبل كه با تور به يكي از 
شهرهاي شمالي كشور رفته بودم آشنا شدم. بعد از آن دوستي ما ادامه پيدا كرد تا اينكه 

نقشه سرقت را كشيد و از ما خواست تا وارد اين بازي شويم.
شما چرا قبول كرديد؟

هم به خاطر رفاقت بود و هم پول. در اين اوضاع نابسامان مالي پول خوبي گيرمان مي آمد. 
آنقدر وضع ماليمان خراب است كه گاهي لنگ 500هزارتومان پول مي شديم.

چند وقت قبل نقشه كشيديد؟
حدود يك ماه قبل مهران داماد مالباخته گروهي تشكيل داد در تلگرام و ما را دور هم جمع 
كرد. نقشه را توضيح داد و بعد از يك ماه سناريوي سرقت را اجرا كرديم اما آنطور كه فكرش 

را مي كرديم پيش نرفت. فقط آبرويمان رفت، همين.
چرا آنطور كه مي خواستيد پيش نرفت؟

چون قرار بود 30كيلو ترياك بدزديم. مهران به مــا گفته بود كه پدرزنش 30كيلو ترياك 
در خانه دارد و اگر ترياك ها را بسته بندي كنيم و گرمي بفروشيم پولدار مي شويم. مهران 
مي گفت كه مشتري براي مواد مخدر زياد است و ما هم كه لنگ پول بوديم قبول كرديم كه 

محموله ترياك را سرقت كنيم اما ترياكي در كار نبود.
كليد را داماد شاكي در اختيار شما قرار داد؟

نه كليد نداشتيم. مهران يك سوراخ كوچك در كنار در ورودي درست كرده بود و يك طناب 
از آن رد كرده بود. يك سر طناب از در بيرون بود و ســر ديگر آن به دستگيره در خروجي 
وصل بود. با كشيدن طناب، كشويي دستگيره كشــيده و در باز مي شد.از اين طريق وارد 

خانه شديم.
بعد از اينكه وارد خانه شديد چه اتفاقي رخ داد؟

هرچه شــاكي را تهديد كرديم كه جاي محموله ترياك را به ما نشان بدهد زيربار نرفت. 
مي گفت اشتباه آمديد و او مواد مخدر در خانه ندارد. ما كه ديديم اين همه ريسك كرديم و 
براي سرقت وارد خانه شديم تصميم گرفتيم دست خالي از آنجا نرويم. چون حاال كه ديگر 
تبديل به دزد نقابدار شــده بوديم و نبايد بي آنكه سرقتي انجام مي داديم از آن خانه خارج 
مي شديم. اين شد كه با تهديد گاوصندوق شاكي را سرقت كرديم كه باز رو دست خورديم. 
چون داخل آن فقط 2ميليون تومان پول نقد بود. شــاكي دروغ مي گويد نه خبري از دالر 
بود و نه طال. اما حاال كه در اين وضعيت گير افتادم مي بينم 600هزار تومان ارزش اين همه 

بي آبرويي را نداشت.

   نبود قرص تيوتكســين جان بيماران و اطرافيان را به خطر 
مي اندازد

قرص تيوتكسين 5ميلي گرم كه مورد اســتفاده بيماران اعصاب 
و روان به خصوص اسكيزوفرني هاســت براي اين بيماران حياتي 
است و نبود آن مي تواند عوارضي بدتر از شيوع كرونا داشته باشد، 
چرا كه درصورت مصرف نكردن آن بيماران تبديل به اشــخاصي 
خطرناك و آسيب رسان خواهند شد. اكنون يك سال است كه اين 
دارو در بازار موجود نيســت و فرزندم كه سال هاست با اين دارو 
تحت كنترل است به قرص هاي مشابه آن واكنش مناسبي ندارد 
و من و خانواده هاي ديگر شــبيه من در اين خصوص بسيار دچار 
مشكل هستيم. از مسئوالن تقاضا داريم نسبت به توليد اين قرص 
كه پيش از اين هم در داخل و توسط شركت رازك توليد مي شد، 

اهتمام داشته باشند.
توكلي از تهران 

   ماسك و دستكش در اختيار نيروهاي خدماتي شهر قرار 
گيرد

در اين روزهاي كرونايي، نيروي هاي زحمتكش خدماتي و نظافتي 
بيش از ساير مشاغل در معرض خطر ابتال به اين ويروس هستند و 
توقع مي رود روســاي اين افراد كه اغلب پيمانكار هستند نسبت به 
تامين ماسك و دستكش براي اين قشــر اقدام كنند تا آسيب هاي 

متوجه آنها كاهش يابد.
راشدي از مشهد

   برنده قرعه كشي شدم اما جايزه ام را نمي دهند
24خرداد، مرا جزو يكي از برندگان يك ميليون توماني قرعه كشي 
راني اعالم كردند، اما با وجود ارسال قوطي آبميوه به عالوه مداركي 
كه الزم بود و نيز تأييديــه تحويل به پســت، از دادن جايزه طفره 

مي روند! تا كي همه  چيز بازي و فريب؟
رضا از تهران 

   مشكل برق روستاي اسطلخ حل نشد
با وجود بارها پيگيري و رسانه اي شــدن مشكل برق روستاي سياه 
اسطلخ در شهرستان صومعه سرا، از حل مشكل خبري نيست.بارها 
به اداره برق بخش گوراب زميخ و حتي برق شهرســتان صومعه سرا 
مراجعه كرده ايم؛ ولي هيچ ترتيب اثري داده نمي شــود. لطفا يك 

مسئول دلسوز به داد مردم روستا برسد.
رحمت رحيمي از صومعه سرا

   حسينيه ايالمي ها براي امور فرهنگي استفاده شود
حسينيه ايالمي ها به نام حسينيه بقيه اهلل واقع در خيابان پنج تن در 
تقاطع نيايش - سردار جنگل داراي ظرفيت هاي بسياري است كه از 
آن بهره برداري نمي شود. تابلويي دارد كه از درون هم ديده نمي شود. 
درحالي كه اين حسينيه به دليل وسعت و امكانات، ظرفيت مناسبي 

براي آموزش و امور فرهنگي و حقوقي براي زنان و نوجوانان دارد.
عباس توكلي از تهران

   آب سد سفيد رود چه شد؟
مسئوالن توضيح دهند كه  آب سد ســفيد رود كجا رفته است كه 
خوشه هاي برنج ما به جاي تبديل شدن به برنج، خشكيده و علف هرز 
شده اند؟ مگر نگفتند سد سرريز شده، پس چرا آب آن وارد كانال هاي 

انتقال آب نشده و شاليزارهاي ما بي آب مانده اند؟
موسي پور از صومعه سرا

   با مرغ 16هزار توماني چگونه زندگي كنم
مدت هاست از خريد گوشت قرمز و ماهي بازمانده ايم، به تازگي هم 
مرغ به كيلويي 16هزار تومان رسيده كه تهيه آن براي من كه يك 
كارگرساده با 5سر عائله ام بسيار سخت اســت. از طرفي پول آب ، 
برق و گاز چند برابر شده؛ درحالي كه حقوق امثال من به سختي با 
اضافه كاري و غيره به 2.5ميليون تومان مي رسد. واقعا تا كي شرمنده 

زن و بچه هايمان باشيم؟
حسيني از خرم آباد 

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

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

با مردم

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

تيم هــاي مختلفي از هــالل احمر 
به دنبال يافتن دختر جواني هستند داخلي

كه در جنگل هاي گلســتان مفقود 
شده است. با وجود 4روز جست وجوي شبانه روزي و 
استفاده از پهباد و سگ هاي زنده ياب هنوز هيچ ردي 
از دختر جوان به دست نيامده و معلوم نيست او چه 

سرنوشتي پيدا كرده است.
به گزارش همشــهري، اين دختر 27ساله كه سها 
رضانژاد نام دارد از روز پنجشنبه هفته گذشته همراه 
يك گروه 25نفره براي تفريح و گردشگري به دشت 
جهان نما از توابع شهرستان كردكوي واقع در استان 
گلســتان رفته بود اما از صبح روز جمعه به شــكل 
عجيبي ناپديد شد. نفرات اين گروه گردشگري شب 
را در چادر گذرانده بودنــد و آنطور كه اعضاي گروه 
مي گويند سها صبح جمعه براي مسواك زدن از چادر 
خارج شد اما ديگر هيچ كس او را نديد. صبح آن روز 
هم گروهي هاي دختر جوان  بعد از   جســت وجوي 
اطراف وقتي نتوانستند وي را پيدا كنند، ماجرا را به 
هالل احمر گزارش و درخواست كمك كردند. از آن 
زمان بود كه تيم هــاي مختلفي از هالل احمر براي 

يافتن دختر گمشده بسيج شدند.
سيد رحيم ميركريمي، معاون امداد و نجات هالل 
احمر اســتان گلســتان در اين باره به همشهري 
مي گويد: دوشنبه، چهارمين روز جست وجو براي 
يافتن گردشگر مفقود شده در منطقه جهان نما بود. 
او روز جمعه مفقود شد و ظهر همان روز دوستانش 
ماجرا را اطالع دادند و از همان زمان با حضور 2 تيم 
ارزياب تالش ها براي يافتن وي شــروع و همزمان 
در شهرســتان كردكوي جلســه مديريت بحران 

تشكيل شد.
وي ادامه داد: همكارانم به گفت وگو با نفرات گروه 
گردشگري پرداختند اما اطالعات درست و دقيقي 
درباره دختر جوان به دســت نيامد. حتي اعالم شد 
كه او گوشي موبايلش را در چادر جا گذاشته و اين 
موضوع كار جست وجو را دشوار كرد؛ چرا كه حيطه و 
گستره جست وجو ها گسترده است و احتياج به نيرو 

و تجهيزات زيادي دارد.

استفاده از پهباد و سگ زنده ياب
معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان گلستان 
مي گويــد: در اين باره اخبار ضد و نقيضي منتشــر 
شــده و همين اطالعات نادرســت كار را ســخت 
مي كند. با وجــود ايــن 86 نفــر از همكارانم در 
قالب 24 تيم و با اســتفاده از 7 دستگاه خودروي 
كمك دار سبك از چندين جبهه جست وجو را ادامه 
مي دهند.   همچنين از روز دوشنبه تيم سگ هاي 
آنست )زنده ياب( نيز به محل اعزام شدند و با كمك 
سپاه پاسداران و نيروهاي مردمي از پهباد نيز براي 
جست وجو استفاده مي شــود. ما مجموعه امكانات 
موجود را در منطقه براي يافتن دختر جوان به كار 
گرفته ايــم و اميدواريم بتوانيم وي را به ســالمت 
پيدا كنيم. ميركريمي درباره شرايط جوي منطقه 
و فرضيه هايي كه درخصوص سرنوشت سها وجود 
دارد، مي گويد: شــرايط جوي منطقــه دائم تغيير 
مي كند. به نحوي كه در طول شبانه روز ساعتي باران 
مي بارد، گاهي مه همه جا را فرا مي گيرد و گاهي هم 
هوا صاف است. منطقه در ارتفاع قرار دارد و يكي از 
فرضيه ها اين است كه دختر جوان از روي بلندي سر 
خورده باشد. با وجود اين، ما همه تالش و امكانات مان 
را براي يافتن دختر جوان و پايــان دادن به نگراني 
خانواده و نزديكانش به كار گرفته ايم و اميدواريم او را 

به سالمت پيدا كنيم.

چوپان دروغگو
تالش ها براي يافتن دختر جوان در شرايطي ادامه 
دارد كه شامگاه يكشنبه خبري درخصوص پيداشدن 
او توسط يك چوپان محلي منتشر شد؛ خبري كه 
هرچند موجب خوشحالي خانواده و دنبال كنندگان 
سرنوشت دختر جوان شد، اما خيلي زود با تكذيب 
اين خبر، خوشحالي جايش را به نگراني داد. محمد 
خادم الشــيخ، مدير روابط عمومي سازمان امداد و 
نجات هالل احمر در اين باره مي گويد: در شبكه هاي 
اجتماعي شايعاتي درخصوص پيداشدن دختر جوان 
توسط يك چوپان در منطقه حاجي آباد منتشر شد، 
اما اين خبر فقط يك شايعه است. يكشنبه شب ما 

همراه عموي اين دختر دوبــاره به منطقه رفتيم و 
حتي تا چندين كيلومتر دورتر را بررسي كرديم، اما 
نتوانستيم اثري از او پيدا كنيم. همچنين خانواده اين 
دختر تهراني در منطقه جهان نما اسكان پيدا كرده اند 
و جست وجو در تمام محل هاي احتمالي كه داراي 

دره ها و شكاف هاي عميق بسياري است ادامه دارد.

شايعات آزاردهنده
با اينكه تصاوير سها با نيت كمك به پيدا شدنش در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر شده اما شايعات زيادي 
را درخصوص وي به راه انداخته اســت؛ موضوعي 
كه موجب گاليه خانواده اوســت. سامان رضانژاد، 
برادر سها در اين باره مي گويد: از مردم مي خواهيم 
اخبار كذب منتشــر نكنند و شــرايط سخت ما را 
درك كنند. اينكــه گاهي اميــد كاذب مي يابيم و 
بعدش اميدمان نا اميد مي شود، بسيار سخت است. 
حتي گزارش هايي درباره مشاهده شدن خانمي با 
مشخصات سها از طريق يك منبع معتبر به دست ما 
رسيد كه بعد از آنكه همه به محل اعالم شده رفتند، 
مشخص شد اطالعات غلط بوده است، حتي امروز 
)دوشنبه( با پهباد هم آن محل را جست وجو كردند 
اما نتوانستند خواهرم را پيدا كنند. به هر حال بايد 
اين گزارش هاي كذب هم پيگيري شــود. گزارشي 
كه اطالع داده شــد خيلي محكم بود، شايد حتي 
فردي بوده كه مي خواسته رد گم كند بنابراين بايد 

پيگيري شود. وي ادامه مي دهد: خواهرم چهارشنبه 
شــب از تهران با يك تور به محل مــي رود؛ آنها به 
مقصد ارتفاعات كردكوي حركت مي كنند و صبح 
پنجشنبه آنجا مستقر مي شــوند. سها تقريبا آنتن 
داشت و آخرين تماسش با خانواده حوالي 11 شب 
پنجشنبه بود كه با پدرم صحبت كرد. افراد حاضر در 
تور مي گويند آن شب تا نيمه شب بيدار بودند. در 
محلي كه پرتگاه هم وجود داشته كمپ زده بودند، 

البته با پرتگاه حدود 50 متر فاصله داشته است.
برادر دختــر جوان در ادامه مي گويد: ســها در اين 
سفر همراهي كه با او صميمي باشد نداشته اما چون 
چندمين بارش بوده كه با آنها سفر مي رفته افرادي 
را مي شناخته است. برخي افرادي كه در تور حضور 
داشتند مي گويند سها صبح روز جمعه درحالي كه 
مي خواســته از چادرش بيرون برود ديده شده، اما 
حرف هاي ضد و نقيض در اين باره زياد اســت چرا 

كه محلي كه در آن كمپ زدند شلوغ است، چطور 
مي شود صبح گم شده باشــد وقتي آن همه آدم در 
آنجا حضور دارند؟ سها ماهي يك يا دو بار با تور به 
ســفر مي رفت و نمي توان گفت كه از روي نابلدي 
اتفاقي برايش افتاده است. حرف هايي كه تا به حال 
گفته مي شود از نظر ما ضد و نقيض است، اگر حتي 
موضوع آدم ربايي هم باشد به نظر ما امكان ندارد كه 
سها صبح ربوده شده باشد، چون اينجا محل خلوتي 
نيست. ما تقاضا مي كنيم تمام سازمان هاي امدادي 
و انتظامي گم شدن سها را پيگيري كنند تا بتوانيم او 
را پيدا كنيم. تقاضا داريم از ليدر و افرادي كه حضور 
داشتند هم بازجويي شود، البته اينطور نيست كه ما 
بخواهيم انگشت اتهام به سمت كسي بگيريم اما ما 
خانواده سها هســتيم و حق داريم متوجه شويم در 
چه وضعيتي قرار دارد. واقعا از نظر روحي در شرايط 

بسيار بدي هستيم.

سرنوشت نامعلوم سها

پاسخ مسئوالن

4شبانه روز تالش براي يافتن گردشگر مفقود شده در گلستان به جايي نرسيده است

روشنايي آزادراه ها جز در نقاط خطرساز الزامي نيست
روابط عمومي ســازمان حمل ونقل جاده اي كشــور پيرو چاپ 
پيام مردمي با موضوع اتوبان تهران-ساوه نور و آسفالت مناسب 
ندارد. در ســتون با مردم روز 7تيرماه پاسخ داده است: »مطابق 
آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود، روشنايي آزادراه الزامي 
نبوده و فقط در مناطق مه گير و داراي نرخ تصادف باال در شــب 
توصيه شده است. درخصوص روشنايي آزادراه مذكور به استحضار 
مي رساند اين آزادراه در حوزه اســتحفاظي استان تهران داراي 
روشــنايي بوده و در حوزه اســتان مركزي نيز در مقاطع نظير 
نقاط مه گير يا پرتصادف داراي روشــنايي است و در 3 مقطع 8 
كيلومتري ديگر نيز روشــنايي در دست اقدام توسط اراك است 
كه هم اكنون 8 كيلومتر انجام شــده و مابقي نيز در برنامه هاي 
سال جاري اســت كه درصورت تامين اعتبار اجرايي خواهد شد. 
درخصوص وضعيت روسازي آزادراه ياد شده نيز اجراي روكش 
آزادراه در مقاطع رباط كريم-تهران از سال گذشته توسط اداره 
كل راهداري و حمل ونقل جاده اي اســتان تهران در دست اقدام 
بوده و در حوزه استحفاظي استان مركزي نيز در قالب لكه گيري 
جزو برنامه هاي پيش بيني شده است كه درصورت تامين اعتبار 

عملياتي خواهد شد.

در تراز انقالب
آنچه يك قوه را در تراز انقالب قرار مي دهد، 
نگاه ويژه به خواســته هاي اساســي تر مردم 
به عنوان ولي نعمتان انقالب و نظام، توجــه به آرمان هاي اصيل 
انقالب همچون جمهوريت، اســالميت، آزادي، عدالت، عمل به 
قانون اساسي، نگاه به واقعيت ها در كنار آرمانگرايي، توجه به اصل 
اساسي اعتدال و عقالنيت در سياست ورزي و همچنين توجه به 
3اصل اساسي عزت، حكمت و مصلحت در سياست خارجي است 
كه به نظر مي رسد مجلس نشــينان و رهبري جريان اكثريت در 

مجلس در آينده بايد به آن توجه ويژه مبذول دارند.

داماد خانواده، 3سارق اجير كرد تا 30كيلو ترياك از 
خانه پدر زن سرقت كنند اما آنها گاوصندوق را به جاي 

محموله ترياك دزديدند.
به گزارش همشهري، اواخر خرداد ماه امسال بود كه 
مردي 70ساله با پليس تماس گرفت و خبر از دستبرد 
ســارقان به خانه اش داد. بعد از اين تماس، مأموران 
پليس قدم در خانه وياليي وي كه در شمال تهران بود 

گذاشتند و به تحقيق از مالباخته پرداختند.
مرد 70ساله گفت: شب حادثه خانواده ام به مهماني 
رفته بودند و مــن در خانه تنها بودم. ناگهان ســر و 
صدايي شنيدم و چشمم به مردي غريبه افتاد كه وارد 
خانه ام شــده بود.صورتش را با نقاب پوشانده بود و تا 
 خواستم اقدامي انجام بدهم ناگهان به سمتم هجوم 
آورد و با تهديد دســت و پايم را بست. پشت سر مرد 
ناشناس، 2 مرد نقابدار ديگر نيز وارد خانه ام شدند كه 
هر 3 با تهديد از من خواستند تا كليد گاوصندوقم را در 
اختيارشان قرار بدهم. ابتدا مقاومت كردم اما مردان 
نقابدار تهديد به قتل كردند و من از ترس جانم كليد 

را به آنها دادم.
وي ادامه داد: آنها كليد گاوصندوق را كه از من گرفتند 
به طبقه دوم رفتند و بعد از ســرقت گاوصندوق فرار 
كردند. داخل آن پول، دالر و طال به ارزش 200ميليون 

تومان بود كه دزديدند.

ردپاي آشنا 
با اين شكايت، گروهي از مأموران پايگاه سوم پليس 
آگاهي پايتخت با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي 
ويژه سرقت تحقيقات خود را براي شناسايي سارقان 
نقابدار آغاز كردند. آنها براي بررســي موضوع راهي 
محل سرقت شــدند و ابتدا دوربين هاي مداربسته را 
بررســي كردند. در بازبيني تصاوير آن، مشخص شد 
كه سارقان با استفاده از كليد وارد خانه شده اند و هيچ 
تخريبي صورت نگرفته است. اين يعني كه سرقت از 
سوي يك آشنا رخ داده كه با استفاده ازكليد به راحتي 

وارد خانه شده اســت. در ادامه مأموران دريافتند كه 
3متهم درحالي كه ســوار بر خودروي شاســي بلند 
بودند مقابــل خانه وياليي مالباختــه توقف كرده و 
پس از دزدي سوار بر آن شده و از محل گريختند. در 
شرايطي كه تصوير متهمان به دليل اينكه نقابدار بودند 
مشخص نبود، تنها سرنخ مي توانست بررسي شماره 
پالك خودروي متهمان باشد كه همين موضوع باعث 

افشاي راز سرقت شد.

دزدان اجير شده 
صاحب خودرو مردي حدودا 50ســاله به  نام صمد 
بود كه پس از شناســايي و دســتگيري به سرقت از 
خانه مالباخته با همدستي 2نفر از دوستانش اعتراف 
كــرد. او در بازجويي ها فاش كرد كه داماد شــاكي 
دستور سرقت را داده و از آنها خواسته بود تا به خانه 
پدرزنش دستبرد بزنند. با افشاي اين حقيقت، 2سارق 
اجير شده بازداشت شدند و تحقيقات براي بازداشت 
داماد ادامه دارد. 3متهم دستگير شده نيز براي انجام 
تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران پايگاه سوم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

كالهبرداري هاي قاتل در زندان براي تهيه ديه

سرقت گاوصندوق به جاي محموله 30كيلويي ترياك

جست وجو براي يافتن دختر گمشده با استفاده از سگ هاي زنده ياب ادامه دارد.سها رضانژاد

ادامه از 
صفحه اول
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ندازندي
روزنامه نگار

توبهدرددكانمسگرينميخوري
نامش توكل بود؛ توكل اسماعيلي، اما همه او را »مش اسماعيل« صدا 
مي كردند. فرزند تاكستان هاي قزوين بود. سال هاي كودكي و نوجواني 
را در كارگاه مســگري پدر در قزوين گذراند. دور از چشــم پدر براي 
خودش بازيگوشي مي كرد و كبوترهايي از جنس علم و بيرق سينه زني 
مي ساخت. تا اينكه يك روز پدر به او گفت: »تو به درد دكان مسگري 
نمي خوري.« در 22سالگي دكان مســگري پدر را ترك كرد و بعد از 
قزوين به تهران آمد. 40 ساله بود كه مستخدم كارگاه مجسمه سازي 
دانشكده هنرهاي زيبا شــد. حاال او پا به كارگاه حرفه اي هنرمندان 
جواني گذاشته بود كه دنيايي ديگر داشتند و در جست و جوي خلق 
اشــياي تازه با گل و گچ و فلزهاي گوناگون بودنــد. »ياد گرفته بود 
آرماتورهاي فلزي مجسمه ها را جوش بدهد و كوره سراميك را روشن 
كند. هيچ كس به خوبي مش اســماعيل نمي توانست گل رس را ورز 
بدهد.« شده بود ياور دوست داشتني هنرمندان جوان و فرايند خلق 
مجســمه هايي را كه خودش هم در شكل گيري شان نقش داشت، از 
روي دستشان تماشــا مي كرد. كارهاي دشواري مثل بستن قالب ها 

و جوشكاري مجسمه هاي فلزي اغلب به عهده مش اسماعيل بود.

ازكارگاهمسگريتاگالريهايحرفهاي
»گاهي هم براي دل خودش يا خاطراتي از روســتا مجسمه هايي به 
شــكل بز با مفتول جوش مي داد.« احتماال اوايل كســي در گوشه و 

كنار كارگاه مجسمه سازي هنرهاي زيبا به او توجه نمي كرد. به گفته 
محمدرضا اصالني، هوشنگ سيحون نخستين كسي بود كه متوجه 
مجسمه هاي مش اسماعيل شــد و او را جدي گرفت و او هم يكي از 
هنرمندان دانشكده هنرهاي زيبا شــد. كم كم شهرت مجسمه هاي 
مش اسماعيل بيشــتر شــد و گالري هاي حرفه اي آن سال ها مثل 
سيحون و قندريز ميزبان آثار او شدند. شهرت او حتي از مرزهاي ايران 
 فراتر رفت و آثار او در گالري هاي ديگر كشورها نيز به نمايش درآمد.

 مش اسماعيل نمونه اي درخشــان از هنرمندان خودآموخته است. 
كسي كه با شم هنرمندانه اش آثاري ماندگار در هنر امروز ايران خلق 
كرد كه نه تنها توان هماوردي با آثار ديگر مجسمه سازان ايراني را دارد، 
بلكه بسيار شخصي است و در هر جاي ايران و جهان كه باشد، به راحتي 

قابل شناسايي است.

مستنديكههرگزپيدانشد
محمدرضا اصالني يكي از بازديدكنندگان روز نخست نمايشگاه است. 
شاعر و فيلمساز كه در ســال هاي دهه 50 مستندي از زندگي »مش 
اسماعيل« ساخته. مستندي كه به گفته او چندبار در سال۱357 در 
فرهنگســراي نياوران به نمايش درآمد و بعد به »البراتوار فيلمساز« 
تحويل شد تا پس از پااليش دوباره به او برگردد اما مستند گم و گور شد 
و هرگز به محمدرضا اصالني نرسيد و اثري از آن در فيلمخانه ملي يا 

ديگر بايگاني هاي فيلم نيست.

اسطورهمشاسماعيل
مرتضيكاردر

روزنامه نگار

كلي پاترسون، بازيگر سينما و همسر جان تراولتا در سن 57سالگي به دليل ابتال 
به سرطان سينه در گذشت. جان تراولتا با انتشار تصويري از كلي پاترسون در سينما

اينستاگرام، نوشــت: همســر زيباي من كلي در مبارزه 2 ساله خود با بيماري 
سرطان شكست خورد. او در اين راه از حمايت همه دوستداران و طرفدارانش برخوردار بود. جان 
تراولتا در اين پست اينستاگرامي همچنين از خدمه بيمارستاني كه همسرش در آن بستري بود، 
تشكر كرد. تراولتا در ادامه از دوستان خانوادگي كه در طول دوره اين بيماري در كنار همسرش 
بودند، قدرداني كرد. او همچنين به اين مسئله اشاره كرد كه مدتي را در كنار فرزندانش كه به 
تازگي مادرشان را از دست داده اند، ســپري خواهد كرد و از اين رو در اين مدت خبري از او در 
رسانه ها انتشار نخواهد يافت و او در اينستاگرام نيز حضور فعاالنه نخواهد داشت. تراولتا از اين 

بابت از فالوورهايش در اينستاگرام و در مجموع طرفدارانش، عذرخواهي كرد. 
ماريا شريور، همســر ســابق آرنولد شــوارتزنگر نيز در واكنش به خبر درگذشت پاترسون 
گفت: من از شنيدن اين خبر دچار شوك شــدم. او يك بازيگر با استعداد و يك مادر و همسر 
دوست داشــتني بود.  جاش گاد، بازيگر آمريكايي نيز در حساب كاربري توييتر خود نوشت: 
او يك بازيگر و انســان خيلي خوبي بود. از اين بابت كه او در ســن 57ســالگي درگذشــته 
بســيار متأســف شــدم. با جان تراولتا و همه اعضاي خانواده اش به دليل اين فقدان ناگوار 
 ابراز همدردي مي كنم.  زوج تراولتا – پرســتون حدود 3 دهه قبل با هــم ازدواج كرده بودند. 
كلي پرســتون در فيلم هاي »آوردگاه زمين«)2000( و »ســگ هاي پيــر«)2009(، نيز به 
همراه همســرش جان تراولتا نقش آفريني كرده بود. كلي پرستون در طول فعاليت خود در 
عرصه ســينما، در 20 فيلم بازي كرده بود، از مهم ترين فيلم هايي كه او در آن نقش آفريني 
 كرد مي توان به فيلم»دوقلوها« )۱988(، »ازبام تا شــام« )۱996(، »جــري مك گواير« و

» گربه كاله به سر« )2003(، اشاره كرد.

اين عكس علي نصيريان 
كه پاي مجســمه مومي نكته

ســريال  لفتــِح«  بوا »ا
»هزاردستان« نشسته، شايد در نگاه اول 
براي اغلب بينندگان تداعي گر گذر عمر 
و مو ســپيدكردن در راه هنر باشد، كه 
البتــه همينطور هم هســت. اما وقتي 
بدانيم كه اين مجسمه قرار است در موزه 
سينماي ايران به احترام علي نصيريان و 
يك عمر كوشندگي او در عالم بازيگري 
به يادگار بماند، اين سؤال پيش مي آيد 
كه از ميان ده ها نقشــي كه اين استاد 
نقش بــاز در ســينما نقــش زده، چرا 
دست اندركاران موزه سينما سراغ نقشي 
از او در سريالي تلويزيوني رفته اند؟ مگر 
ســادگي و معصوميت آقاي هالو براي 
اداي احترام چه ايرادي داشــت؟ تقي 
پستچي نمي توانست هنر نصيريان را در 
خلق شــخصيتي كــه قربانــي اميال 
اطرافيانش مي شــود نمايندگي كند؟ 
علي عزت فخاِر »مهرگياه« نمي توانست 
در گوشــه اي از موزه بايستد و هم هنر 
نصيريان و هم ياد فريدون گله را انعكاس 
دهد؟ اگر وقتي پا در موزه مي گذاشتيم، 
نصيريان را با مســتر فرحــاِن »ناخدا 
خورشيد« به خاطر مي آورديم و صداي 
ژرژ پطرسي )دوبلور نقش مستر فرحان( 
در گوشمان زنگ مي زد، ميزانسن هاي 
درخشــان ناصــر تقوايــي در جلــو 
چشمانمان زنده نمي شد؟ انتظار و اميد 
دايي غفوِر »بــوي پيراهن يوســف« 
نمي توانست جايي در ويترين افتخارات 
ســينماي ايران داشته باشد؟ حتي اگر 
ترجيح به انتخاب نقشــي تاريخي بود، 
ســتارخاِن علي حاتمي مگر كسي جز 
علــي نصيريان بــود؟ هميــن يادها و 

اسم هاســت كه به نمادها و نشانه هاي 
سينمايي جان مي دهد و به وجودشان 
معنا مي بخشد. چشم بستن بر اين همه 
نام و ياد را يا بايد حاصل كج ســليقگي 
دانســت يا بي خبري از تاريخ ســينما. 
گذشته از اين، تمام وظيفه موزه سينما 
به ســاخت اين مجســمه ها و سفارش 
ساخت ويترين براي جوايز سينماگران 
خالصه مي شود؟ مؤسسه فيلم بريتانيا 
كــه داراي غني ترين آرشــيو فيلم در 
جهان است، جز در بحث آرشيوداري، 

در زمينــه انتشــار متون دســته اول 
ســينمايي و مجله معتبر »ســايت اند 
ســاند«، آمــوزش ســينما، برگزاري 
جشنواره هاي سينمايي و چندين و چند 
فعاليت ريزودرشت ديگر -كه هركدام 
در تقويت جايگاه اين نهاد نقش بسزايي 
دارند- كارنامه درخشــاني دارد. كاش 
موزه ســينماي ايران هم كمي از هّم و 
غمش براي ســاخت مجســمه مومي 
ســينماگران بكاهد و پرداختن به امور 

پ ژوهشي را جدي بگيرد.

امسالهمهجشنوارههايهنريزيرسايهكروناقرارگرفتند.
جشنوارههاييكهنتوانستندبرگزارشوندوجشنوارههاييكه
بهدنبالراهحليبراياجراهستند.چهاردهمينجشنوارهملي
موسيقيجوانيكيازاينجشنوارههاست.جشنوارهايكه
دبيرشميگويددرنهايتراهحلبرگزاريآفالينراباتوجه
بهزمانووضعيتدرنظرگرفتهاندامادرصددهســتنداين

جشنوارهرابرگزاركنند.
اينجشنوارهبااعالمفراخوانقراراستدر3بخش»موسيقي
دستگاهيايران«،»موسيقيكالسيك«،و»موسيقينواحي
ايران«برگزارشود.درهردورهازاينجشنوارهتاالررودكي
بهمدتيكماهميزبانتمامهنرمندانموسيقيدرردههاي
سنيمختلفبود.آثاردراينمدتاجراودرمراسماختتاميه

برگزيدگاندربخشهايمختلفمعرفيميشدند.
دربخش»موسيقيدستگاهيايران«خوانندگانونوازندگان
سازهايتار،تنبك،دف،سنتور،سهتار،عود،قانون،كمانچه،
ني؛دربخش»موسيقيكالســيك«نوازندگانسازهايابوا،
پيانو،ترومبون،ترومپت،فلوت،كالرينت،كنترباس،گيتار،
ويلن،ويلنســل،ويوال،هورن،ودربخش»موسيقينواحي
ايران«خوانندگانونوازندگانسازهايزهي،باديوكوبهاي
ازمناطقمختلفكشوربهرقابتخواهندپرداخت.همچنين،
درحوزهموسيقيدستگاهي،بخشيبراي»حفظكلرديف
موسيقيايراني«وبخشينيزباعنوان»بخشويژهموسيقي
دستگاهي:آفرينشدرتكنوازي«درنظرگرفتهشدهاست.

اينجشنوارهدرقالب3گروهســني»الف«)۱۵تا۱۸سال،
متولدينســالهاي۱3۸۱تا۱3۸۴(،»ب«)۱۹تا23سال،
متولدينســالهاي۱3۷۶تا۱3۸۰(و»ج«)2۴تا2۹سال،

متولدينسالهاي۱3۷۰تا۱3۷۵(برگزارميشود.
هوماناسعديكهسابقهدبيرياينجشنوارهرابههمراهدارد؛

درگفتوگوييباهمشهريدربارهچگونگيبرگزاريجشنواره
ميگويد:»هميشه2مرحلهرابرايبرگزاريجشنوارهدرنظر
ميگرفتيم.مرحلهاولازطريقارسالآثاربهصورتسيدي
وديويديبودهومرحلهدومبعدازارزيابيآثاراجرايزنده
يكماههدررودكيراداشتيم.اماامسالبهخاطرويروسكرونا
مانندديگرجشنوارههاوضعيتتغييركردهوبهدنبالهرچه
بهتربرگزاركردناينرويدادهستيمكهعمومشركتكنندگان
آنجوانوازشهرهايبزرگوكوچكهستند.«ويدرادامهبه
راهاندازيسامانهاياشارهكردكهشركتكنندگاندرجشنواره
امسالبهصورتاينترنتيآثارومداركخودراارسالميكنند.
اســعديتوضيحميدهد:»هماكنونآثارموردارزيابيقرار
ميگيردونتايجمنتخباناواخرتيرماهاعالمميشود.اسامي
برگزيدگانبهآنهاپيامكخواهدشد.بعدازانتخابآثارواعالم
برگزيدگاندرتالشهســتيمكهجشنوارهبهشكلمجازي
برگزارشوداماباتوجهبهزمانبرگزاريممكناستجشنواره
بهصورتآفالينبرگزاروبرگزيدگانهممجازياعالمشوداما
بعدازپايانويروسكرونامراسماختتاميهايبرگزارخواهيم
كرد.«ويعنــوانميكندكهبرگزاريمراســماز2۴تيرتا
2۴مردادامكانندارد.وضعيتخوبنيستوحضورهنرمندان
ازتمامشهرهابهتهرانورفتوآمدهاخطرناكاستوبرگزاري
حضوريبههرشكلمنتفياست.اســعديميگويد:»بايد
عدالترادرنظرگرفتوباتوجهبهپراكندگيشركتكنندگان
بهنظرمآثاربايدبهشكلمجازياجراشودتاداوريهاصورت
بگيردوبهاحتمالزيادداورينهاييشهريورماهاتفاقبيفتد
كهباتوجهبهفرارسيدنماهمحرمواينكهآثارقبالضبطشده

استاينكاربهشكلآفالينباشد.«
امانكتهايكهاسعديبهآناشارهكرد؛حضورشركتكنندگان
درايــندورهاســت.ويتوضيــحميدهدكــهتعداد
شركتكنندگاننسبتبهدورهقبلبيشتربودهونزديكبه
2هزارو۴۰۰هنرمندشركتكردند.آثاراينهنرمندانتوسط

۱۰۰داوردرشاخههايمختلفارزيابيوداوريميشود.

نوازندگاندرچهاردهمينجشنوارهمليموسيقيجشنوارهآفالين
جوانبافيلمنواختنموسيقيباهمرقابتميكنند

فهيمهپناهآذر
روزنامهنگار

روايت هايي از زندگي و هنر توكل اسماعيلي به بهانه 
نمايشگاه اسطوره هاي آهني

درورودينمايشــگاهبههمهبازديدكنندگان
ماسكميدهند.بهجزماسككفشهاراهمبايد
باروكشهايپالستيكيپوشاند.گالري»طراحي
هنر«درحواليزعفرانيهلوكسترازآناستكهبشودباكفشهايكثيفكرونايي
بهآنجاپاگذاشت.كسيبادوربينپوالرويدازبازديدكنندگانعكسهايفوري

ميگيرد.ديگريبازديدكنندگانرابهآسانسورهدايتميكند؛آسانسوربزرگي
كهبهاندازهيكخانهكوچكاست.هدايتميشــويمتابهتماشاينمايشگاه
»اسطورههايآهني«مشاسماعيلبرويم.مرديكههمهعمرسادهزندگيكردو
سادهمجسمهساختواحتماالگماننميكردروزيتماشايآثاراواينقدرآداب

وآيينپيداكند.

ازبزها
تااسطورههايشاهنامه

مجسمههايمشاسماعيلاززندگي
اوميآيــد،ازروســتاهايقزوينو
حيواناتيكهبخشــيازخاطرههاي
كودكياوبودهانــد.بزهامعروفترين
مجسمههاياوهســتندكهدرطول
سالهايفعاليتحرفهايخودبسياري
ازآنهــارادرشــكلهايگوناگون
آفريد.مشاســماعيلموهايبزرابه
شكليالهايبلندآهنيدرميآورد
كهتمامبدنبزهاراميپوشــاندند.او
شماريازاسطورههايايراني،ازجمله
شخصيتهايشاهنامهرانيزبهشكل
مجســمههايفلزيخلقكردهاست.
»پرسيدم:مشاســماعيل،داستان
رستموديوسفيدراازكجايادگرفتي؟«
صورتشازپشتماسكجوشكاريمثل
عكسيوريگاگارينشدهبود.ازپشت
كالهفضانوردياشگفت:»ازنقالتوي
قهوهخانه«.درنمايشگاه»اسطورههاي
آهني«مجسمههاييچون»دعانويس«،
»رستم«،»درويش«،»فوالدزره«،»مادر
فوالزره«ويكيازبزهايآشناياوبه
نمايشدرآمدهاند.اسطورههايآهني
تا۵مرداددرگالريطراحيهنرداير

است.
پينوشت:نقلهايدرونگيومهازكتاب
»نيچهنه،فقطبگو:مشــداسماعيل«
نوشــتهپرويزكالنتريانتخابشده.
پرويزكالنتريمشاسماعيلرابسيار
دوستميداشــت.هرباركهذكري
ازدانشــكدههنرهايزيبــابهميان
ميآمد،آقايكالنتــريحتمايادياز
مشاسماعيلميكرد.بيشترگلهاي
پسزمينــهبومهايكالنتــريكار
مشاسماعيلاســت.پرويزكالنتري
ميگفت:مشاسماعيلبهنيچهشبيه
است.نامكتاباونيزادايدينياستبه

هنرمندنابغهخودآموختهايراني.

درگذشتبازيگر»ازبامتاشام« بهنامكادردرمان،بهكامتهيهكنندهخانهعروسكهايمومي

ديروز رسول صدرعاملي، تهيه كننده »شناي 
پروانه« اعالم كرده طبــق مذاكراتي كه با سينما

محمدمهدي طباطبايي نژاد، معاون شوراي 
ارزشيابي و نظارت سازمان ســينمايي و اعضاي شوراي 
نمايش داشته، اكران شناي پروانه از چهارشنبه 25تيرماه 
به احتــرام كادر درماني بيمارســتان هاي درگير با كرونا 
متوقف مي شود. صدرعاملي در توضيح اين تصميم گفته 
منتظر مي مانيم تا وقتي اين ويروس كنترل شد و امنيت 
خاطر براي تماشاگران به وجود آمد، شرايط اكران مجدد 
فيلم را در سراسر كشــور فراهم كنيم. او اظهار اميدواري 
كرده كه فرصت ادامه اكران شــناي پروانه بعد از دهه اول 
محرم فراهم شود. با توجه به شكست غيرمنتظره شناي 
پروانه در اكران، به نظر مي رسد كه اين تصميم بيش از اينكه 
در احترام به كادر درماني بيمارستان هاي درگير با كرونا 
باشد، مثل وقت استراحتي براي شناگري است كه هرچه در 
آب دست وپا زده، به جاي اينكه پيش برود، فقط فرو رفته و 
حاال به هر چيزي چنگ مي زند تا غرق نشود. واقعيت اين 
است كه صدرعاملي و محمد كارت، كارگردان شناي پروانه، 
بايد بپذيرند كه اين فيلم يكي از بي شمار قربانيان كروناست 

و ديگر حتي با دستگاه ونتيالتور )دستگاه تنفس مصنوعي( 
هم اميدي به برگشــت آن به زندگي/اكران وجود ندارد. 
بيمار/فيلم از دســت  رفته و مثل بسياري از فيلم هايي كه 
به رغم برخورداري از همه عوامل فروش، ناغافل در گيشه 
شكست خورده اند، كار آن را بايد تمام شده دانست. ديگر 
وقت آن رسيده كه بيمار را از دستگاه جدا كنند؛ هرچند اين 

كار براي بستگان/سازندگانش دردناك باشد.
صدرعاملي گفته كه شوراي صنفي نمايش با اين تصميم 
موافق اســت، اما مرتضي شايســته، دبير شوراي صنفي 
نمايش، به ايسنا گفته كه براي اين اتفاق با شوراي صنفي 
نمايش هماهنگي نشده و در شــورا به آقاي صدرعاملي 
توصيه شده كه اكران فيلمش را ادامه دهد، چون نمي شود 
هر كس كه شــرايط اكران فيلمش مناسب نبود، تصميم 
بگيرد فيلمش را از پرده پايين بكشــد. با اين حســاب، با 
قاطعيت صدرعاملــي نمي توان گفت كــه همه اعضاي 
شــوراي صنفي نمايش با اقدام او موافق هستند. پذيرش 
اين واقعيت كه شناي پروانه نتوانست در مسير فيلم هايي 
مثل »ابد و يك روز« و »متري شيش ونيم« حركت كند و 
همه اميدهايش نااميد شد، هر چقدر هم براي صدرعاملي 
و كارگردان جوان فيلم سخت باشد، اما در هياهوي ناشي 
از كرونا بهتر است به بدعتي دامن نزنند كه مي تواند تبعات 

بدتري براي سينما داشته باشد.

»شناي پروانه« اكرانش را به تعويق انداخت موزه سينما مي تواند جايگاه مهمي در فعاليت هاي پژوهشي جدي داشته باشد
محمدناصراحدي

روزنامه نگار
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كيوسك

 در اروپا همچون ديگر نقاط جهان، وحشت 
از مرگ ومير ناشي از كرونا اكنون به وحشت گزارش

از وقوع يــك بحران تمام عيــار اقتصادي 
تبديل شده است؛ وحشتي كه بيش از آنكه مردم را در اين 
مرحله درگير كرده باشــد، دولت هاي اروپايي كه تجربه 
ركود بي سابقه ســال2008 ميالدي را دارند درگير خود 

كرده است.
حدود 7 ماه از شيوع كرونا مي گذرد و تعطيلي كسب وكار ها، 
توقف خطوط توليد و افت شــديد تجارت بين الملل جزو 
مهم ترين پس لرزه هاي همه گيري ويروس در جهان بوده 
است. صندوق بين المللي پول در دومين گزارشي كه پس 
از آغاز بحران جهاني كرونا منتشــر كرده، نرخ رشد توليد 
ناخالص جهان در سال جاري ميالدي را منفي 4.9درصد 
پيش بيني كرده اســت. اين پيش بيني كه 2هفته پيش 
منتشر شــد، نســبت به پيش بيني قبلي حدود 2درصد 

عقبگرد داشته است.
براي اروپايي ها وضعيت بدتر از ميانگين جهاني اســت. 
صندوق بين المللي پول، نرخ رشــد كشــورهاي در حال 
توســعه اروپا را منفي 5.8درصد پيش بيني كرده است. 
همزمان، كميسيون اروپا در تازه ترين گزارش خود، نرخ 
رشــد اقتصادي منطقه يورو را اعالم كــرده كه وضعيتی 
بدتــر از متوســط جهاني خواهــد داشــت. در گزارش 
جديد كميســيون اروپا كه هفته گذشــته منتشر شد، 
نرخ رشــد اقتصادي منطقه يورو در سال جاري ميالدي 
منفي 8.7درصد پيش بيني شده اســت. پيش بيني تازه 
كميسيون اروپا از وضعيت اقتصادي منطقه يورو نيز نسبت 
به پيش بيني قبلي، يك درصد عقبگرد داشــته است. اين 
نهاد همچنين هشدار داده با توجه به ريسك هاي موجود، 
اين احتمال وجود دارد كه پيش بيني نرخ رشد اقتصادي 

منطقه يورو تا پايان سال2020، بار ديگر تعديل شود.
پيش بيني هاي نامطلوب از وضعيت اقتصادي جهان و اروپا، 
كشورهاي قاره سبز را همچون كشورها در ديگر مناطق 
جهان مجبور به اتخاذ تصميم هاي ســخت كرده اســت. 
بازگشايي كســب وكار ها و رفع محدوديت هاي مرتبط با 
شــيوع ويروس كرونا، ســخت ترين تصميم دولت هاي 
اروپايي بوده اســت؛ چراكه اين اقدام درنهايت به افزايش 
حضور مردم در جامعه و در نتيجه افزايش شمار مبتاليان 

به ويروس منجر خواهد شد.
در ميانه بحران كرونا اما نجات اقتصاد كشــورها در كنار 
نجات جان انســان ها در دســتور كار دولت هاي اروپايي 

قرار گرفته اســت تا شــايد بتوانند از بحراني كه اكنون 
ديگر وخيم ترين بحران اقتصادي بعــد از جنگ جهاني 
دوم اطالق مي شود به سالمت عبور كنند. صعودي شدن 
شيب نمودارهاي ابتال به كرونا در برخي كشورهاي اروپايي 
همزمان با بازگشــايي  مرزها و رونق گرفتن كسب و كارها، 
همچنان سايه ســنگين ويروس كرونا را بر اقتصاد اروپا 
گسترده است. خبرهاي خوب درباره كشف واكسن كرونا 
و شــيوه هاي درماني و همچنيــن حمايت هاي دولت ها 
مي تواند به بهبود سريع تر اقتصاد جهاني كمك كند. اما از 
سوي ديگر، آغاز موج هاي جديدي از شيوع ويروس كرونا 
مي تواند روند بهبود اقتصاد جهاني را به عقب بازگردانده و 

به سرعت موجب تضعيف شاخص هاي مالي شود.

اقتصادآلمان6/3درصدكوچكميشود
در ميان كشــورهاي اروپايي، اقتصــاد آلمان بزرگ ترين 
اقتصاد منطقه يــورو و اتحاديه اروپا به شــمار مي رود و 
چشم انداز بهتري نسبت به ساير اقتصادهاي بزرگ منطقه 
يورو دارد. با اين حال، پيش بيني كميســيون اروپا براي 
آلمان، كوچك شــدن اقتصاد آن طي سال جاري ميالدي 

در حدود 6.3درصد است.
دولت آلمان در زمينه مقابله با ويروس بهترين عملكرد را 
در اروپا داشته است. پيش بيني مي شود در زمينه بحران 

اقتصادي ناشــي از كرونا نيز آلمانی ها بهتــر از ديگران 
عمل كنند. دولت آلمان با رفع محدوديت  ها و بازگشايي 
كسب وكارها اميدوار اســت در 3 ماه سوم سال، رفته رفته 
روند بهبودي را شاهد باشد. آنگال مركل، صدر اعظم آلمان 
با همين هدف، يك بســته كمك اقتصادي 130ميليارد 
يورويي تهيه كرده كه قرار است اين كشور را از ركود كنوني 
خارج كند. اين بسته شــامل بندهاي مختلفي است و از 
پرداخت كمك مالي به خانواده ها تا معافيت هاي مالياتي 
گرفته و ســرمايه گذاري براي ديجيتال كــردن اقتصاد و 
جامعه را شامل مي شود. بسته اوليه كمك هاي اقتصادي در 
آلمان در سال جاري احتماال در نهايت از مرز 200ميليارد 

يورو عبور خواهد كرد.

فرانسهازثروتملياشخرجميكند
فرانسوي ها حدود 2 ماه است كه محدوديت هاي مرتبط 
با كرونا را مرحله به مرحله برداشــته اند. شمار مرگ و مير 
از 500نفر در روز در 3 ماه قبل به كمتر از 50نفر رســيده 
است. آمار روزانه مبتاليان نيز بين 500 تا 600نفر است. 
فرانســه مرز ابتالي 3هزار نفر در روز را براي بازگرداندن 
قوانين سفت  و سخت ممنوعيت تردد و تعطيلي ها درنظر 
گرفته اســت. براي دولت فرانسه مرحله اول بحران يعني 
كنترل ويروس گذشته و اكنون تمركز بر اقتصاد اولويت 

پيدا كرده اســت. وزير اقصاد فرانسه نخستين گام دولت 
براي نجات اقتصاد اين كشور را تهيه يك بسته 50ميليارد 
يورويي اعالم كرده است. بخش عمده اين بسته قرار است 
به صنعت گردشگري، رســتوران ها، صنايع خودروسازي 
و صنايــع هواپيماســازي اختصاص پيدا كنــد. به گفته 
برونو لومر، دولت قرار است بسته ديگري را طي روزهاي 
آينده اعالم كند كه آن هم احتماال حدود 50ميليارد يورو 
خواهد بود و به موضوع اشتغال جوانان اختصاص می يابد. 
معافيت هاي مالياتي گسترده نيز در اين بسته ديده شده 
كه احتماال از حدود يك  ماه ديگر اجرايي خواهد شد. دولت 
فرانســه بزرگي بحران اقتصادي ناشي از كرونا را به خوبي 
درك كرده و اعالم كرده قصد دارد در مجموع 460ميليارد 
يورو پول صرف نجات اقتصاد اين كشور كند. اين رقم برابر 
با يك پنجم كل ثروت ملي فرانســه و كل توليد ناخالص 

داخلي اتريش است.

ايتالياازكمكهاياتحاديهاروپابهرهمندميشود
براي ايتاليايي ها  همچون اسپانيا و يونان، گردشگري يكي 
از مهم ترين راه هاي درآمدي است و بحران كرونا احتماال 
ديرتر از ديگر كشــورهاي اروپايي از اين كشــورها رخت 
خواهد بســت. ايتاليا در اروپا بدترين وضعيت مرگ و مير 
و ابتال را داشــت. در اوج بحران، روزانه 4هزار نفر در اين 
كشــور به ويروس مبتال مي شــدند اما اين آمار اكنون به 
حدود 200نفر رسيده اســت. همين مسئله باعث شده تا 
دولت ايتاليا به سمت بازگشايي مرزها گام بردارد؛ هرچند 
مرزهاي اين كشور به روي همه كشورهاي جهان باز نشده 
و اتباع كشورهايي كه در آنها هنوز آمار ابتال باالست، مجوز 

ورود به ايتاليا را ندارند.
دولت ايتاليا در ميانه بحران به شــدت به ديگر كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا اعتراض مي كرد و معتقد بود اروپايي ها 
اين كشور را در مقابل بحران كرونا تنها گذاشته اند. ايتاليا 
سومين اقتصاد اروپا به شــمار مي رود و يكي از طرفداران 
بسته كمك مالي است كه به پيشنهاد كميسيون اروپا تهيه 
شده است. كميســيون اروپا حدود 2 ماه قبل، تخصيص 
بودجه براي يك بســته 750ميليارد يورويي را تصويب 
كرد تا كشورهاي اروپايي ضعيف تر هم بتوانند برنامه هاي 
نجات اقتصادي خود را تامين مالي كنند. هدف جلوگيري 
از سقوط اقتصادي اين كشورها شــبيه آن چيزي است 
كه در ســال2008 اتفاق افتاد. مقام هاي ايتاليا و اسپانيا 
به شدت براي تصويب اين بسته تالش كردند. سهم ايتاليا 
از اين بسته اقتصادي، 172ميليارد يورو خواهد بود و اين 
بيشترين سهمي است كه يك كشور در ميان كشورهاي 

عضو اتحاديه اروپا دريافت كرده است.

كشورهاي اروپايي براي مقابله با رشد منفي ناشي از بحران كرونا، بسته هاي مالي محرك اقتصادي تهيه كرده اند
بسته هاي ميلياردي براي عبور از بحران اقتصادي كرونا

كشتينيرويدرياييدر
سنديهگوآتشگرفت

درمانباآنتيبادياميدهابراي
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انفجاردرناوجنگيآمريكا
حادثه آتش ســوزي روي يك ناو آمريكايي در يك پايگاه نيروي دريايي اين كشور در ايالت 
كاليفرنيا، به مجروح شــدن 21نفر ازجمله 17ملوان اين كشتي منجر شد. اين حادثه صبح 
يكشنبه به وقت كاليفرنيا و درحالي روي داد كه اين ناو جنگي با 160خدمه و ملوان، در بندر 
سن ديه گو براي تعميرات و نگهداري متوقف شــده بود. آتش سوزي بعد از انفجاري آغاز شد 
كه هنوز علت و منشأ آن اعالم نشده است. نيروي دريايي آمريكا در بيانيه اي كه ديروز منتشر 
كرد، نوشته است، مكان انفجار بخش پاييني ناو و قسمتي بود كه زير آب قرار داشته اما علت 

آن هنوز معلوم نيست.
به گزارش شبكه الجزيره، دود غليظي از اين ناو 257متري بلند شده و گفته مي شود ممكن 
است اين آتش تا روزها خاموش نشــود. دليل آن هم حجم زياد سوختي است كه در اين ناو 
وجود دارد. 2 ناوشكن مجهز به موشك هاي هدايت شــونده در نزديكي اين ناو حادثه ديده 

مستقر بودند كه بالفاصله از آن دور شدند.
ماموريت ناو حادثه ديده كه نامش بونهام ريچارد است و كارش را از 1998آغاز كرده، نقل و 
انتقال تفنگداران دريايي و بالگردهای تهاجمي به ميدان هاي نبرد است. اين ناو در چندين 
عمليات نظامي آمريكا طي سال هاي گذشته شركت داشته و همچنين در چند فيلم هاليوودي 

هم تصويربرداري شده است.

رسانه هاي لبناني هفته هاي گذشته چندين گزارش درباره 
افزايش نفوذ تركيه در اين كشور منتشر كرده اند؛ گزارش هايي خاورميانه

كه البته هنوز روشن نيست روايتگر واقعيت است يا موجي 
تازه از پروپاگانداي سعودي در لبنان عليه تركيه. در اين گزارش ها به طور 
مشخص مسئله نفوذ نرم تركيه در استان طرابلس )شمال لبنان( مورد توجه 
قرار گرفته است؛ اســتاني كه پايگاه ســنتي حاميان عربستان سعودي و 
اصلي ترين منطقه اهل سنت لبنان به شــمار مي آيد. جالب آنكه تنها سفر 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه به لبنان نيز 10سال قبل از يكي 
از روســتاهاي همين اســتان آغاز شــد. تمام اينها در حالي است كه طي 
سال هاي اخير و در سايه تضعيف نقش عربســتان سعودي در لبنان، ميل 
برخي شهروندان اهل سنت اين كشــور به الگوي تركيه و حركت به مدار 
منطقه اي آنكارا نيز بيشتر شده است؛ امري كه نشانه هاي آن را مي توان در 
باال بردن تصاوير اردوغان يا پرچم هاي تركيه در جريان اعتراضات اخير در 

طرابلس مشاهده كرد.
روزنامه االخبار نيز كه اخيرا از زاويه اي ديگر اين موضوع را مورد بررسي قرار 
داده در گزارش خود مي نويسد: با وجود تحوالت و اتفاقات متعدد در 10سال 
گذشته، افزايش نقش تركيه در لبنان روندي ثابت داشته است، واقعيتي كه 
نشانه هاي آن كامال روشن بوده و از قضا، شباهتي هم به الگوي كشورهاي 

عربي خليج فارس در ريخت و پاش هاي مالي ندارد!
الگوي مورد نظر روزنامه االخبار و البته برخي ديگر از رسانه هاي لبناني، ايجاد 
شبكه هاي امنيتي در پوشش فعاليت  هاي اجتماعي و البته ارسال سالح به 
داخل لبنان اســت. اين نگراني ها مخصوصا با ناآرامي هاي محدود اخير در 
طرابلس ميان برخي افراد مسلح با ارتش لبنان شدت گرفته است. االخبار در 
اين باره مي نويسد: طي ماه هاي گذشته شايعات متعددي درباره نقش تركيه 
در حمايت از برخي جريانات سازمان يافته در طرابلس منتشر شده است؛ 
از كنفرانس حاميان بهاء الحريري )برادر سعد الحريري و رقيب وي( گرفته 
تا موتورسواراني كه چندين بار با استفاده از سالح، مانع از حركت ارتش به 
سوي برخي روستاهاي شمالي در طرابلس شده اند. انگشت اتهام در تمام 
اين موارد، به سوي سازمان اطالعات تركيه نشانه رفته است؛ مخصوصا پس 
از آنكه محمد فهمي، وزير كشور لبنان از نقش »يك كشور خارجي« در اين 

تحوالت امنيتي سخن گفت.

ماجرازكجاشروعشد؟
چشم انداز تركيه براي نفوذ در لبنان تقريبا همزمان با چرخش بنيادين اين 
كشور به سوي همسايگان شرقي، مخصوصا سوريه آغاز شده است. در همان 
مقطع زماني سفر اردوغان به لبنان، سلسله قراردادهاي تجاري-اقتصادي 
اين كشور با سوريه در سال هاي 2009 و 2010 كليد خورد؛ قراردادهايي 
كه اگرچه نويد شراكتي استراتژيك و بلندمدت را مي داد اما خيلي زود به 
نبردي امنيتي و بعدتر، جنگ آشكار ميان 2 كشــور تبديل شد. طي اين 
10سال، نيروهاي اسالمگراي منطقه، مخصوصا سازمان اخوان المسلمين 
به اصلي ترين معبر تركيه براي نفوذ در كشورهاي عربي تبديل شده اند؛ امري 

كه به نظر مي رسد در پرونده لبنان نيز تكرار شود.
در گزارش شــبكه الجديد لبنان با اشاره به اين پيشــينه آمده است: امروز 
مي توان گفت حضور تركيه در لبنان ابعاد متفاوتي پيدا كرده اما در نهايت 
يك هدف واحد را دنبال مي كند؛ توسعه نفوذ در شمال و مشخصا در ميان 
مسلمانان اهل سنت. اين بخشي از نبرد ميان تركيه با امارات و عربستان بر 
سر رهبري اهل سنت اســت كه به تدريج در لبنان وارد مراحل جدي تري 
خواهد شد. براي درك ابعاد متفاوت نفوذ تركيه در شمال لبنان كافي است 
به فعاليت هاي مدني و اقتصادي اين كشــور طي 10ســال گذشته نگاهي 
داشته باشــيم. اكنون تعداد دانشــجويان لبناني كه از دانشگاه هاي تركيه 
پذيرش گرفته و البته به زبان تركي هم مسلط هســتند از مرز 10هزار نفر 
عبور كرده است. به موازات اين فرصت ها، خدمات اجتماعي و عمراني تركيه 
براي شهروندان اهل سنت لبنان در شمال نيز به تدريج افزايش يافته است. 
محوريت اين خدمات با سازمان تيكا )آژانس همكاري و هماهنگي هاي تركيه؛ 
يكي از بازوهاي نرم سياست خارجي اين كشور( است؛ از احداث جاده هاي 
بين روستايي گرفته تا حفر چاه آب و سازماندهي كمك هاي انساني و غذايي. 
همچنين بايد توجه داشت كه بخش عمده كمك هاي انساني قطر به لبنان 
نيز معموال در راستاي اهداف تركيه به كار گرفته مي شود. اعطاي پناهندگي 
به علماي شاخص سلفي )مخصوصا پس از كاهش حمايت هاي عربستان از 
اين گروه ها(، شناسايي شــهروندان لبناني با اصليت تركمان براي اعطاي 
اقامت تركيه، شناسايي نيازهاي دقيق بازار لبنان براي تامين كاالهاي نسبتا 
ارزان قيمت و جذب ســرمايه گذاران لبناني براي ورود به بخش كشاورزي 
تركيه از ديگر اقدامات اين كشور طي 10سال گذشته براي توسعه نفوذ نرم 

خود در مناطق شمالي عنوان مي شود. جالب آنكه نبرد پنهان سعودي-تركي 
بر سر نفوذ در جامعه اهل سنت لبنان، به طور قابل توجهي بر وضعيت حزب 
المستقبل )اصلي ترين پايگاه سياســي اهل سنت( نيز تأثير گذاشته است. 
به نوشته روزنامه االخبار، بخش نه چندان اندكي از مقامات حزب، ازجمله 
برخي چهره هاي نزديك به سعد الحريري به همكاري با تركيه گرايش پيدا 
كرده اند؛ آن هم در شرايطي كه هيچ چشم اندازي از سوي امارات و عربستان 

براي حمايت از متحدينشان در لبنان وجود ندارد.

جوالندمكراتهادرحياط
خلوتجمهوريخواهان

نظرسنجي هاي غيرمنتظره به نفع دمكرات ها در اياالتي كه معموال 
به جمهوريخواهان تمايل دارند، آنهــا را اميدوار كرده كه نه تنها 
در انتخابات رياســت جمهوري پيش رو، دونالد ترامپ را شكست 
بدهند كه تمايالت سياســي ايالت هاي محافظه كار را هم به نفع 

خود تغيير بدهند.
به گزارش ســي ان ان، اين اميدواري پس از آن ايجاد شــده كه 
نتايج نظرســنجي سي بي اس  نيوز و مؤسســه نظرسنجي يو گاو 
نشان داد ترامپ در 3 ايالتي كه در دور قبل در آنها برنده شده به 
مشكل برخورده است. بر اين اساس، شــانس او در آريزونا، با جو 
بايدن رقيب دمكرات خود برابر است )هر دو، 46درصد(؛ اين در 
حالي است كه ترامپ در انتخابات پيشــين، با اختالف 4درصد 
هيالري كلينتون را در اين ايالت شكســت داد. در فلوريدا هم، 
جايي كه ترامپ با يك درصد اختالف نســبت به كلينتون برنده 
شد، به شــدت به ضرر رئيس جمهور آمريكا پيش رفته و اقبال از 

او در نظرسنجي ها، از 48درصد به 42درصد سقوط كرده است.
امــا بزرگ ترين نگرانــي، نه فقط بــراي ترامپ كه بــراي تمام 
جمهوريخواهان، تگزاس اســت؛ نتيجه نظرسنجي ها با حداقل 
اختالف )46درصد به 45درصد( به نفع ترامپ اســت؛ اما با اين 
نتايج، هر چيزي امكانپذير است و ممكن است در نوامبر، بايدن 
برنده انتخابات اصلي در اين ايالت شود. در اين صورت، دمكرات ها 
براي نخستين بار از انتخابات رياست جمهوري سال1976 به بعد 

در اين ايالت برنده خواهند شد.
جان گرفتن دمكرات ها در تگزاس، چنان رهبران آنها را اميدوار 
كرده است كه در تماس با بايدن و مشاوران ارشد او خواستار اتخاذ 
رويكردي هجومي تر از ســوي نامزد حزبشــان در مقابل ترامپ 
شده اند. آنها نتايج نظرســنجي ها و شرايط كلي كشور را فرصتي 
مناسب مي دانند تا نه  تنها ترامپ را سر جايش بنشانند كه رويكرد 

نژادپرستانه او در مديريت كشور را به تاريخ بسپارند.
عالوه بر اين، آنها اميدوارند نمايندگان شان در ايالت هايي مانند 
جورجيا و تگزاس به كنگــره راه پيدا كنند تا نســل جديدي از 
قانونگذاران كنترل كنگره را به  دســت بگيــرد و فصل تازه اي از 
قانونگذاري در آمريكا را، به خصوص بعد از دوره پرآشوب ترامپ 

شروع كنند.
به گــزارش نيويورك تايمز، با وجود اين درخواســت ها، ســتاد 
انتخاباتي بايدن و شــخص خود او، رويكرد محافظه كارانه اي در 
پيش گرفته اند و تبليغات شان همچنان هجومي نيست. تبليغات 
تلويزيوني هم تنها در6 ايالتي اســت كه ترامــپ پيش تر برنده 
آنها بوده اســت. يك دليل اين رويكرد، مالحظات تقويمي است؛ 
دســتياران بايدن مي خواهند در فاصله كمي مانده به برگزاري 
انتخابات در ابتداي نوامبر حجم تبليغات و رويكرد هجومي خود 

را افزايش دهند تا نتيجه بيشتري داشته باشد.
با اين حال شــرايط طور ديگــري رقم خــورده و دمكرات ها را 
متقاعد كرده كه اقدامات آنها بايد چشــمگيرتر باشد؛ از يك سو 
ســوءمديريت ترامپ در كنتــرل همه گيري كرونا و از ســوي 
ديگر اشتياق ليبرال ها براي اثرگذاري بيشــتر در جامعه در پي 
ناآرامي هاي اجتماعي اخيــر، دمكرات ها را بــه تغيير تاكتيك 

اميدوار كرده است.
شــايد اين شــرايط توجيه كننده وضعيت بحرانــي ترامپ در 
ايالت هاي حساس باشد. او نه تنها در ايالت هايي مانند ميشيگان 
و ويسكانسن )اياالتي كه برنده از قبل مشخص نيست( به شدت از 
بايدن عقب است كه در ايالت هاي محافظه كاري مانند كانزاس و 

مونتانا هم با بايدن برابر است.
فيلمون وال، نماينــده كنگره و يكي از نخســتين طرفداران 
بايدن درباره شــرايط تگزاس گفته است: »رياست جمهوري 
منفــور ترامپ، به خصــوص ناكامــي مطلــق او در مقابله با 
ويروس كرونا، پيروزي در تگزاس )براي دمكرات ها( را كامال 
شدني كرده اســت.« او معتقداســت دمكرات هاي تگزاس با 
درخواست هايشان براي آبي كردن اين ايالت )آبي رنگ رسمي 
دمكرات هاست، و قرمز رنگ رسمي حزب جمهوريخواهان(، 

او را بمباران كرده اند.
وال می گويددر هفته هاي اخير، بارها اين مسئله را با جنيفر اوملي 
ديلون، رئيس ستاد انتخاباتي بايدن مطرح كرده است. به اعتقاد او 
حمايت سياهان و مردم حومه شهرها از معاون رئيس جمهور سابق 
آمريكا، و توانايي او براي جبران شكست هاي پيشين دمكرات ها، 
به حزب دمكرات ايــن فرصت را داده كه براي نخســتين بار در 

دهه هاي اخير، برنده تمامي 38آراي الكترال باشد.
اين ميزان خوش بيني، برخي دمكرات ها را ياد كابوس انتخابات 
سال2016 مي اندازد كه تقريبا همه آنها مطمئن بودند كلينتون 
برنده خواهد شــد. با اين حال توانايي ترامپ براي متحد كردن 
جمهوريخواهان در كنار هم و توانايي اش در به تصوير كشــيدن 
دمكرات ها به عنوان راديكال هــا مي تواند در نهايت برگ برنده او 
باشد. از همين رو برخي از دمكرات ها معتقدند كه اعضاي حزب 

نبايد بيش از حد به خود اعتماد به نفس داشته باشند.
دستياران بايدن به اين مسئله اشاره مي كنند كه او براي پيروزي 
به تنها 270رأي الكترال نياز دارد و ايــن بزرگ ترين تمركز آنها 
در انتخابات است. نگراني آنها اين اســت كه با وجود نشانه هاي 
اميدواركننــده در ايالت های به صورت ســنتي محافظه كار، اين 
اياالت به او رأي ندهند و به همين  خاطر اســت كه نمي خواهند 
رقابت را در اين اياالت داغ تر كنند و هزينه هاي ســنگيني براي 

تبليغات در آنها داشته باشند.
در همين حال، بايدن در جبهه هاي مختلف تقابل با ترامپ را بيشتر 
كرده و ديروز ضمن حمله به نقض حقوق بشر در مصر، در توييتر 
نوشت كه ديگر خبري از چك سفيد براي »ديكتاتورهاي محبوب« 

ترامپ نخواهد بود.

انتخاباتآمريكا

جوالیژوئنمی

50

48

46

44

42

40

%40/9

% 49/6

وضعيتدونالدترامپوجوبايدندرنظرسنجیها

رسانه هاي لبناني از افزايش قابل توجه نفوذ تركيه در نبردخاموشتركيهوعربستاندرلبنان
ميان مسلمانان اهل سنت اين كشور سخن مي گويند



  سه شــنبه 24 تير 1399  ســال بيست و هشتم   شــماره 7987

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 مديرمسئول: مهران كرمي
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي

كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956
 تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067
www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

زلفبــربادمــدهتــاندهيبــربادم
نــازبنيــادمكــنتــانكنــيبنيادم

ميمخورباهمهكــستانخورمخونجگر
سرمكشتانكشدســربهفلكفريادم

برگزارينمايشگاهبرايدزدان
توكيو: نمايشگاه هنر توكيو توانست بازديدكنندگان زيادي را 
به خود جلب كند، چراكه اغلب آثار ارائه شده در آن »قابل سرقت« 
بود. افراد پس از پايان  نمايشگاه تا نيمه شب در بيرون گالري در 
كمين بودند تا در حمله نيمه شب آثار مورد عالقه شان را به سرقت 
ببرند. به گزارش يورونيوز، شب هنگام بازديدكننده ها براي سرقت 
آثار وارد نمايشگاه شدند. توتا هازگاوا، برگزار كننده اين نمايشگاه 
گفت: »اين رويداد نوعي كار تجربه گرا به شمار مي آيد كه به شكلي 

تغيير در روابط هنرمند و تماشاگر اثر هنري را در ذهن دارد.«

مرگدركوويدپارتي
تگزاس: مقام هاي پزشــكي ايالت تگزاس آمريكا مي گويند 
برگزاري »كوويدپارتي« در آمريكا باعث جان باختن يك مرد 
30ساله در اين ايالت شده است. كوويدپارتي به مهماني اي 
گفته مي شــود كه افراد براي اينكه ثابت كنند ويروس كرونا 
وجود ندارد و تنها يك شايعه است در آن شركت مي كنند. به 
گزارش يورونيوز، افراد در اين مهماني ها شركت مي كنند تا 
بگويند نيازي به قرنطينه نيســت و هيچ خطري جان آنها را 

تهديد نمي كند.

دستگيرييكنوجوانبهخاطرتوهين
لندن: پليس بريتانيا اعالم كرد پســربچه 12ساله اي كه براي 
ويلفرد زاها، ستاره انگليسي تيم فوتبال كريستال پاالس پيام هاي 
 نژادپرستانه فرستاده بود بازداشت شده است. زاها كه تيمش بازي 
را به استون ويال واگذار كرده بود، در اينستاگرام خود با اشتراك 
گذاشتن تصوير پيام هاي  نژادپرستانه اي كه دريافت كرده بود، 
نوشت: »امروز صبح و قبل از شروع بازي با اين پيام از خواب بيدار 
شدم.« پليس بالفاصله با پيگيري اين اكانت به هويت صاحب آن 

پي برد و نوجوان 12ساله طرفدار استون ويال را بازداشت كرد.

واگذاريحيواناتآزمايشگاهي
كاليفرنيا: از اين پس در آمريكا حيواناتي كه براي آزمايش 
مورد اســتفاده قرار مي گيرند به متقاضيان واگذار مي شوند. 
به گزارش اينديپندنت، اين در حالي اســت كه پيش از اين 
حيوانات يادشده كشته مي شدند. طبق اصالحي كه نوامبر 
در خط مشــي هاي ســازمان غــذا و دارو )اف دي اي( انجام 
گرفته است، پس از استفاده از سگ ها، گربه ها، خرگوش ها و 
همسترها و برخي دام هاي سالم در آزمايش ها، انتقال آنان به 

پناهگاه ها و امانگاه هاي حيوانات منعي ندارد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: من أكبر الّتوفيق األخذ بالّنصيحه؛ 
از بزرگ ترين توفيق ها، فراگرفتن نصيحت است.

   اذان ظهر :  13:10    غروب آفتــاب: 20:21    اذان مغرب: 20:41
   نيمه شب شرعي00:19    اذان صبح: 4:17    طلوع آفتاب: 06:00

عكس:علیاصغرقزلسفلو/ايرنا كارگاهتوليدآجردرروستاینومل-گرگان

كوچههاوپيادهراههايشهرما
روزي روزگاري كه چنــدان دور از امروزمان 
نبود، همه ما »كوچه« خود را داشتيم و كوچه 
ما شاهرگ محله ما به شمار مي رفت و آورنده 

تشخص و نمايانگر برهه ای از هويت ما نيز 
بود. بچه محل»هــا« در كوچه ها بزرگ 

مي شــدند و آرام آرام وجودشــان و 
رفتارشان طعم شهرشــان را هويدا 
مي كــرد؛ كوچه هــاي ما كــه به 

گذرگاه هاي بزرگ و همگاني شــهري 
مي رسيدند و هويت خانواده و خانه هاي ما را حفظ مي كردند. 
در آن روزهاي دور، حضورهــا و رفتارها در كوچه ها و محل ها 
ضابطه داشت و سنتي همگاني بود كه تب و لرز از هرچه   زاده 
شده را به كوچه نياوريم و در آن سال ها كرونا نبود كه صورت 
و دســت آدميان را پنهان كند. از روزي به بعد اما شهرهاي ما 
داراي »پياده راه« شــدند و آن نه كوچه بود و نه خيابان و گذر 
شــهري نيز نبود. پياده راه براي جدا كردن سواره راه به دنياي 
شهرهاي ما آورده شد و ما نيز همانند فرنگي ها آرام آرام با آن 
همراه شديم، به آن تشخص شهري و اعتبار اقتصادي داديم و 
هريك از شهرونداني كه در كوچه بزرگ شده بودند، به هنگام 
گزينش مكان كســب و كار به خيابان ها چشم دوختند و در 
كنار خيابان هايي كه اعتبار مي آوردند و شهرت، جاي گرفتند. 
پياده راه ها در هر دو ســمت بسته بودند؛ يك سمت مغازه ها و 
سمت ديگر جوي آب يا چراغ برق و ســپس خيابان آسفالت 
شده. در پياده راه هاي شهرهاي ما چه تنها  باشي و چه همراه 
يا همدل با 3-2 نفر ديگر از شــهريان، مهمان دعوت شده به 
دكان هاي منور مي شوي و همراه و همسو با ديگر كساني كه 
هر لحظــه مي توانند جذب ويترين دكاني شــوند، از حركت 
مي ايستي. در شــهرهاي ما، در همين پياده راه ها و كوچه ها، 
اجالتا رهگذران از يكديگر دورند. كرونا همراه با نگراني هايي 
كه آورده، گفت و شــنود هاي روزمره را نيز كاهش داده است، 
آدمياِن پياده راه ها را از يكديگر دور كرده و پياده راه ها را بيش 
از پيش به مكان  تردد شبيه كرده است. در پايان اين يادداشت 
بنگريم كه شــهر با همه كوچه پس كوچه ها و همسويي هاي 
تاريخي و همه خيابان هاي قديمي و نوســازش، آورنده حِس 

حرمت گذاري بر شهر و تاريخ آن است.

محمدمنصورفالمكييادداشت
چهره ماندگار و استاد دانشگاه

عليمالئكهپزشكيبومرنگ
 روزنامه نگار و پزشك

فرورتيشرضوانيه
روزنامه نگار

ِكلك 

   آخرين چيزي كه انسان گناهكار از دست مي دهد، اميد است.
   اين جا ســرزميني آزاد اســت. مردم حق دارند براي من نامه 

بنويسند و من نيز حق دارم آنها را نخوانم.
   هميشــه در نوشــتن، جمله اول را طوري بنويس كه خواننده 

مجبور به خواندن جمله دوم هم بشود.
ويليامفاكنر

مهارت

آموزشبرايبياناحساسات
بسياري از انتظاراتي كه جامعه از يك مرد دارد، موجب سركوب 
احساسات مردان مي شود و متأسفانه والدين آن را به پسربچه ها 
تزريق مي كنند. براي مثال، وقتي پسري گريه مي كند و والدين به 
او مي گويند )مرد كه گريه نمي كند( به او مي آموزند كه احساسات 
خود را پنهان كند. در اين اوضاع، پسران از احساسات منفي خود 
شرمنده بوده و تبديل به مردي مي شوند كه نمي تواند به خوبي با 
ديگران ارتباط برقرار كند. وظيفه والدين است كه پسربچه خود 
را ترغيب به بيان احساساتش كنند و به او در پيدا كردن راه حل 
مناسب كمك كنند. به فرزندان بايد آموزش داد كه احساسات 
منفي مثل غم، عصبانيت يا ترس هميشگي نيستند و مشكالت 

به زودي برطرف مي شود.

ويترين

يازدهعالمتبيماريكوويد-19
بيماري كوويد -19 ناشي از ويروس 
جديــد كرونــا را نمي تــوان فقط 
براساس يك عالمت تشخيص داد. 
فقط آزمايش ويروس كرونا مي تواند 

به طور قطعي مشخص كند كه 
آيا شــما دچار عفونــت با اين 
ويروس هستيد يا نه. دست كم 

11عالمت ممكن است در عفونت با ويروس جديد 
كرونا بروز كند: تب يا لرز، سرفه، تنگي نفس يا اشكال 
در تنفس، خستگي، بدن درد يا درد عضالت، سردرد، 
از دســت رفتن حس بويايي يا چشــايي، گلودرد، 
گرفتگي يا آبريزش بيني، تهوع يا استفراغ و اسهال.

بيمــاران كوويــد -19 ممكن اســت تركيب هاي 
گوناگوني از چند عالمت از اين فهرست را بروز دهند.
اما مشكل اين اســت كه بســياري از بيماري هاي 
ديگــر مي توانند اين عالئم را به وجــود آورند. براي 
مثال، آنفلوآنــزا مي تواند باعث تب يا لرز، ســرفه، 
تنگي نفس، خســتگي و بدن درد  شود. اما اگر دچار 
اين عالئم بوديد، عاقالنه تر اين است كه فرض را بر 
اين بگذاريد كه دچار كرونا هستيد، مگر خالف آن 
ثابت شود. نبايد وحشــت كنيد، اما بايد كارهايي را 
انجام دهيد كه سالمت خودتان و ديگران را حفاظت 
كنيد. اگر اين عالئم در شما بروز كرد، كامال خودتان 
را از ديگران جدا كنيد. بــا دكترتان تماس بگيريد 
و عالئمتان را بــه او بگوييد و درصــورت لزوم از او 
بخواهيد شــما را براي انجام آزمايش ويروس كرونا 
ارجاع دهد. اگر براي آزمايــش دادن بايد به مكاني 
عمومي برويد، ماسك بزنيد و فاصله گيري جسمي را 
با ديگران رعايت كنيد. اما اگر فقط يك عالمت مثال 
سردرد، تهوع يا اسهال داشته باشيد، چه بايد بكنيد؟ 
در اين مورد مي توانيد رويكــرد انتظار و مراقبت را 
در پيش بگيريد. ســردرد گذرايي كه در طول يك 
ساعت برطرف مي شود احتماال عالمت كوويد -19 
نيست. بروز اســهال بدون عالئم ديگر ممكن است 
مربوط به چيزهايي باشيد كه خورده يا نوشيده ايد. 
اما حتي در چنين مواردي دور نگهداشتن خودتان از 
ديگر افراد، ازجمله افراد خانواده خودتان فكر خوبي 
است. اگر معلوم شد كه اين عالمت مربوط به ويروس 
كرونا نيست، شما با مدتي دور نگهداشتن خودتان از 
ديگران چيزي را از دست نمي دهيد. اما اگر ثابت شد 
كه واقعا كوويد -19 داريد، با دور نگهداشتن خودتان 
از ديگر افراد خانواده تان مانع از انتشــار ويروس به 

آنها شده ايد.

مگهبيكاريم
»كســي كه وقتي پيش توست پشــت سر بقيه 
حرف مي زند، وقتي خودت نيســتي هم پشــت 
ســرتو با بقيه صحبت مي كند«. اين جمله يك 

ضرب المثل نيســت، بلكه واقعيت است. 
كسي كه عادت كرده پشت سر بقيه 
حرف بزند، نمي تواند از اين كار دست 

بكشــد. عملي كه مي تواند همزمان نفرت انگيز و دوستداشتني باشد. 
اينكه چرا پشت سر يكديگر حرف مي زنيم، 2دليل اصلي دارد. نخست 
آنكه بيكار هستيم. بيكار كسي نيست كه شغل ندارد. حتي يك كارمند 
يا مدير هم مي تواند زماني كه پشــت ميزش نشســته به عيب گويي 
ديگران يا افشــاي رازهاي آنها بپردازد. اگر كسي واقعا در زندگي اش 
برنامه داشته باشــد و بخواهد زمان خود را مديريت كند، ديگر براي 
حرف زدن پشت سر ديگران وقت يا انگيزه نخواهد داشت. دليل دوم 
اينكه ما از روي حسادت، انتقام يا بدخواهي به اين كار روي مي آوريم. 
از اين به بعد وقتي طرف مقابل تان مي خواهد درباره ديگري حرف بزند 
يا حتي خودتان مي خواهيد درباره فردي چيزي بگوييد، در ذهن تان 
به چند ســؤال پاســخ دهيد: »من چرا بايد درباره اين موضوع حرف 
بزنم؟ آيا االن هيچ كار ديگري ندارم؟ وقت من آنقدر بي ارزش اســت 
كه بايد به خاطر اين فرد و اين موضوع تلف شود؟ آيا من نسبت به آن 
فرد احساس حسادت يا تنفر دارم؟ « اما بزرگ ترين پرسشي كه پاسخ 
دادن به آن مي تواند ما را از حرف پشت سر ديگران يا حتي شنيدن آن 
منصرف كند، اين است: »اگر روزي بفهمم كسي پشت سر من چنين 
چيزهايي را گفته، آن هنگام چه احساسي خواهم داشت؟ « حرف زدن 
پشت سر ديگران پديده زشتي اســت كه حتي به دنياي افراد مشهور 
هم كشيده شده. بعضي رسانه ها هم هستند كه بين آنها سخن چيني 
مي كنند تا در اين ميان با تيترهاي جنجالي پول به جيب بزنند. يك 
بازيگر سينما در ميان مصاحبه ويدئويي پشت سر يك مجري تلويزيون 
حرف مي زند. رسانه مصاحبه كننده آن را به گوش مجري مي رساند و به 
مصاحبه با او مي شتابد، سپس پاسخ او را هم منتشر مي كند، بعد بازيگر 
دوباره جوابش را مي دهد. در اين ميان حجــم اينترنت كاربران الكي 
مي سوزد و سرمايه گذاران سايت ها و ادمين هاي پيج هاي اينستاگرام 

پولدارتر مي شوند.

مجموعهاشعار
فدريكوگارسيالوركا

تا كنــــــون اشــعار زيادي از 
 فدريكــو گارســـــــيا لــوركا 
)1936-1898( شاعر و نويسنده 
و نمايشــنامه نويس اســپانيايي 
توسط شاعران و مترجمان ايراني 
به زبان فارسي ترجمه شده است. 
اما بي گمان ترجمــه يا برگردان 

آثار ادبي و در اين ميان به ويژه شعر، 
مگر در موارد استثنايي محدوديت پذير نيست، چراكه 
هر ترجمه جديد از يك اثر ادبي يــك بازآفريني نو و 
نقبي ديگر است به جاِن آن اثر كه مي تواند به شناخت 

مخاطب از شخصيت خالِق آن اثر عمقي تازه ببخشد.
مترجم اين اثر، ناصــر فرداد، در اين كتــاب از متون 
اســپانيايي )به ويژه آثار كامــل لوركا بــا ويرايش و 
پيش نويس ميگل گارسيا –پوســارا و مجموعه اشعار 
لوركا از انتشارات آگيلر( و آلماني )اشعار لوركا ترجمه 
انريك بــك، ترانه هاي كوليان، ترجمــه مارتين فون 
كوپنفلز، اشعار عاشقانه و اشــعار اسپانيايي زبان طي 
600سال ترجمه اولريخ دام و ديوان تاماريت، ترجمه 
رودولف ويتكوپف و لوتار كلونر( مــدد فراوان گرفته 
تا اثري درخــور را تقديم خواننــدگان و عالقه مندان 

فارسي زبان اشعار اين شاعر آزاديخواه كند.
 الزم به ذكر است كه بسياري از كتاب هايي كه تاكنون 
تحت عنــوان مجموعه اشــعار لوركا، حتــي به زبان 
اسپانيايي، منتشر شــده اند متأســفانه كاستي هاي 
بســياري دارند و اعتبار عنواني را كه يدك مي كشند 

ندارند و حاوي تمام اشعار لوركا نيستند.
مترجم كوشيده تا با تالش بسيار و جست وجو در منابع 
گوناگون، چه زبان مادري شــاعر و چه در ترجمه هاي 
مختلف، يكي از كامل ترين آثار فدريكو گارسيا لوركا را 
در 3مجلد ترجمه و منتشر كند كه جلد اول آن از سوي 
انتشارات آفتابكاران منتشر شده و گويا 2جلد ديگر هم 

در فواصل زماني اندكي منتشر خواهد شد.
شــعر بعد از رفتنش در صفحه73 ايــن كتاب چنين 
است: بعد از رفتن اش / كودكان به نقطه اي دور / خيره 
ماندند / چراغ ها به خاموشي گراييدند / دختركان كور 
نشانش را / از ماه جستند / و توفاني از شيون و گريه / هوا 
را لبريز كرد / بعد از رفتن اش / كوه ها به نقطه اي دور / 

خيره مانده اند.
نشر آفتابكاران اين كتاب 206صفحه اي را با شمارگان 
هزار نسخه، به بهاي 37هزار تومان منتشر كرده است.

2حكايتازداوودطايي
شــخصي گفت: به حجره داوود رفتم. 
او را ديدم پاره ناني خشــك در دست 
داشت و مي گريست. گفتم: »داوود، 

تو را چه بوده است؟«
گفت: »مي خواهم اين پاره نان بخورم 

و نمي دانم كه حالل است يا حرام!«
      

كسي نزد داوود رفت. ســبويي آب در 
آفتاب نهاده ديد. گفت: »چرا در سايه ننهي؟«

گفت: »چون آنجا بنهادم، سايه بود. حال، از خدا شرم دارم كه از 
بهر نفس، آب را از آفتاب برگيرم و در سايه نهم!«

تذكرهاالوليا،عطارنيشابوري

قصه هاي كهن

شيوهشمسدرتاويلكالمالهي
بيست وچهـــــــارمين نشســت از مجموعــه 
درس گفتارهايي درباره شمس تبريزي، چهارشنبه 
25تير ساعت16 با سخنراني محمدرضا موحدي به 
»شيوه شمس در تاويل كالم الهي« اختصاص دارد 

كه به صورت مجازي پخش خواهد شد.
به گزارش همشــهري، جهان )كتاب تكوين( از 
منظر شــمس تبريزي به مثابه نسخه اي ديگر از 
انسان كامل و نسخه اي ديگر از كالم الهي )كتاب 
تشريع( اســت. پس كلمات كتاب تشريع را نبايد 
محدود و معدود پنداشــت، بلكه جهان و انسان و 

كالم حق را بايد جاري دانست و سيال. شيوه شمس در تاويل كالم الهي، شيوه اي 
ذوقي و كشفي اســت و اگرچه به نظر مي رسد با تفاسير اشــاري و عرفاني قرآن 
آشنا بوده و گاه عطف توجهي به آنها داشته، اما دريافت هاي تازه اش كه برآمده از 
تجربه هاي كامال شخصي اوست، بيشتر به شيوه عارفاني چون ابوسعيد  ابوالخير 

نزديك است تا امثال سلمي و قشيري و ابوحامدغزالي و....
شمس نيز همچون بسياري ديگر از عارفان، باز بودن دامنه معنايي كالم خدا را، 
موجب استمرار خطاب الهي به همه آدميان و در همه اعصار مي بيند و از اين راه، با 

انسداد باب فهم وحي به شيوه خود مبارزه مي كند.
عالقه مندان مي توانند با مراجعه به صفحه اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب 
به نشاني Instagram / bookcityculturalcenter اين درس گفتار را به صورت 

زنده ببينند.

دريچه

كشفستارههايجديددركهكشان

دانشــمندان جرياني يكپارچه از ســتارگان را در كهكشــان راه شيري كشف 
كرده اند كه به نظر مي  رسد از جاي ديگري آمد ه اند. اين كشف از خوشه ستارگان 
كه »نيكس« نام دارد مي تواند نمايانگر ادغام كهكشــان وارف و كهكشــان راه 
شيري باشد كه شواهدي را به شــكل اين ستارگان تازه كشف شده از خود به جا 

مي  گذارند. 
به گزارش ساينس، محققان با تماشاي حركت ستارگان و ماده تاريك، زماني كه 
در كهكشان ما در حركتند، اين خوشه ها را كشف كرده اند و اميدوارند محلي را 

كه از آن آمده اند يا مكاني را كه به سوي آن رهسپارند، شناسايي كنند.

دانستني ها

كنترلكروناباواكسنسل
محققــان مي گويند ممكن 
اســت در كشــورهايي كــه 
ميزان ابتال به ســل باال بوده 
و با برنامه ريــزي به كودكان 
واكســن زده اند ايــن كار به 
كاهش تلفــات كرونا كمك 

كرده باشد.
طبق يافته هاي اين محققان 

كه با درنظر گرفتن تفاوت عامل هاي اثرگذار بر آســيب پذيري در برابر ويروس 
كرونا مانند ميزان درآمد، ســطح تحصيالت، وضعيت خدمات بهداشتي و توزيع 
سني به دســت آمده است، در كشــورهايي كه ميزان زدن واكسن سل، ب.ث.ژ، 
باالتر بوده اســت ميزان اوج تلفات كوويد-19 هم در حد پايين تري بوده است. 
به گزارش اينديپندنت، به گفته محققان، آلمان مثال خوبي در اين زمينه است، 
زيرا تا پيش از اتحاد آلمان غربي و شرقي در سال1990 برنامه هاي مختلفي براي 
واكسن زدن داشته است. طبق يافته هاي اين محققان ميزان تلفات كوويد-19 در 
ميان شهروندان سالمند بخش غربي آلمان حدود 3برابر بخش شرقي بوده و اين 
در حالي است كه شمار كهنساالني كه در كودكي واكسن زده اند در بخش شرقي 

بيشتر بوده است.
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