
شنبه هفته آينده، سال تحصيلي 1400-1399به طور 
رسمي در سراسر كشور آغاز مي شود. سالي كه به واسطه 
ويروس كرونا با همه دوره هاي گذشته خود تفاوت هاي اساسي دارد و دقيقا به همين دليل، 
دانش آموزان و والدين شان را سردرگم كرده اســت. وزير آموزش و پرورش روز گذشته 
نشست خبري برگزار كرد تا پاسخگوي اين سؤاالت باشد، اما باز هم مطالبي را بيان كرد 

كه ابهامات جديدي را اضافه كرد.
مهم ترين ســؤالي كه خبرنگاران از محسن حاجي ميرزايي پرســيدند درباره چگونگي 
حضور دانش آموزان در مدارس بود كه او در اين باره توضيح داد: روز پانزدهم شــهريور، 
همه دانش آموزان در مناطق ســفيد و حتي زرد در مدرسه بايد حضور پيدا كنند و فقط 
دانش آموزان در مناطق قرمز مي توانند به مدرســه نروند. ايــن صحبت وزير آموزش و 
پرورش در حالي است كه روز گذشته وضعيت 14 شــهر ايران قرمز و 15شهر ديگر زرد 
اعالم شــده و وضعيت شــهرهاي مختلف طي هفته هاي آينده به واسطه  مسائل خاص 
روزهاي گذشته متفاوت خواهد بود و آمار كرونا حتي در روستاها و شهرهاي كوچك كه 

تا ابتداي شهريور سفيد بودند، تغيير مي كند.

اينترنت شاد، رايگان نيست
دومين پرسش مهم خبرنگاران درباره وضعيت اينترنت دانش آموزان و معلمان بود كه وزير 
پيش از اين وعده داده بود رايگان خواهد شد، اما در نشســت ديروز به يكباره اعالم كرد 
كه اينترنت رايگان نيست.» البته با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات رايزني كرديم كه 
يك سوم حجم استفاده از شاد براي دانش آموزان و معلمان رايگان شود، اما هنوز در اين باره 

به توافق نرسيديم و اميدواريم تا قبل از شروع سال تحصيلي به توافق نهايي برسيم.«
وزير آموزش و پرورش درباره دانش آموزاني كه نمي توانند بسته اينترنتي بخرند و يا اصال 
دسترسي به اينترنت و وسيله هوشمند مثل موبايل را ندارند، بر همان صحبت هاي گذشته 
خود تأكيد كرد و گفت: براي اين دسته از افراد، آموزش تلويزيوني را لحاظ كرديم، باز هم 
اگر از آن طريق نتوانستند آموزش ببينند، گفته ايم با بسته هاي درسي، نياز آنها را برطرف 
كنند. وزير آموزش و پرورش درباره تبلت دانش آموزي كه قرار بود بين دانش آموزان در 

مناطق محروم توزيع شــود، هم گفت: براي تبلت ارزان كارهايي 
انجام شد، اما امكان واردات كم است و تأمين منابع مالي مشكالتي 

دارد و توليد داخل هم كافي نيست بنابراين مي خواهيم مشكل اين دانش آموزان را هم با 
آموزش تلويزيوني يا جزوه حل كنيم.

بازگشاييمدارسدرگيررنگها
1دانش آموزان در مناطق سفيد و زرد از 15شهريور به مدرسه مي روند ؛ اما آموزش در مناطق قرمز از راه دور خواهد بود

 نمره قبولي تهران 
در برگزاري 

عزاداري ايمن

بازگشت  خبرخوش؛ 
فردوسي پور

خبربد؛ احتمال 
تعليق فوتبال ايران

مراسم دهه نخســت محرم 
امسال تحت تأثير همه گيري 
كرونــا، ولــي بــا رعايــت 
دستور العمل هاي بهداشتي 
از سوي شهروندان برگزار شد

يادداشت  شهردار تهران  
 درباره عاشورای 

ماندگار 1۳۹۹

عادل فردوسي پور به زودي با يك 
برنامه اينترنتي بر مي گردد، اين 
خبر همزمان با نامه تهديدآميز 
فيفا به فدراسيون فوتبال ايران 

ايران منتشر شد

ميدانگاه های 
شهری؛  چشم انداز 

آرامش
كارشناســان معتقدنــد غلبــه 
خودروهــا در شــهرهاي بزرگ ،  
شــهروندان را به حاشــيه رانده و 
چاره اي جز توســعه عرصه هاي 

عمومي وجود ندارد 
يادداشت كاوه حاجي 

 علي اكبري،  مديرعامل سازمان 
نوسازي شهر تهران

شلوغي شهرهاي 
بزرگ، ترافيك، 

انــواع آلودگي هاي محيطــي و معماري 
درهم و به هم ريخته در كنار دغدغه هاي 
ذهني، فشار روحي سنگيني بر شهروندان 
وارد مي كند؛ مســئله اي كه در دهه هاي 
اخير در شــهرهاي بزرگ كشور به ويژه 
تهران پررنگ تر شده و گاهي شهروندان را 
از حضور مداوم در شهر خسته كرده است. 
اين آشفتگي و كسالت، ارتباط مستقيمي 

با نوع شهرسازي و توسعه شهرها دارد. 

صفحه هاي۳  
و7 را بخوانيد

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.8026  TUE  SEP.1 24 صفحه راهنما ويژه تهران  ۳000تومان 2020  4+20 صفحه شماره 8026   سال بيست و هشتم 12 محرم  1442  سه شنبه 11 شهريور 1۳۹۹ 

 ويژه نامه كتاب هاي  چاپ اول  
در 20سال اول قرن

»فيلم« بدون  مدير

راهدشوار
افشاگري

مســعود مهرابي، صاحــب امتياز و 
مديرمسئول نشريه »فيلم« درگذشت

  گزارش همشــهري از كارزار زنان 
ايراني براي روايت تجربه آزار جنسي 

و موانع قانوني پيش روي آنها
  عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان: از 
5 درصد زناني كه درباب آزار يا تجاوز 
جنسي شكايت مي كنند، كمتر از يك 

درصد به نتيجه  مي رسند
  رابعه موحد، روانشناس اجتماعي: 
مقاومت خانواده هــا  در برابر آموزش 
تربيت جنســي و انفعــال نهادهاي 
باالدســتي براي اجــراي برنامه هاي 
پيشگيرانه، افراد جامعه را در برابر تجاوز 

و آزار جنسي آسيب پذير كرده است

ديدگاه
  شيده اللمي؛ روزنامه نگار

ســكوت خودخواســته، توصيه به ســكوت و فشار 
اجتماعي و تهديد براي مكتوم نگاه داشتن تجربه هاي 
تجاوز و آزار جنسي زنان، مؤثرترين راهكاري است كه 
خشونت عليه زنان را زنده نگه مي دارد. بسياري از افرادي كه در زندگي شان به هر 
شكلي آزارجنسي را تجربه مي كنند، پيامدهاي اجتماعي و رواني اين تجربه را تا 
سال هاي طوالني و حتي همه عمرشــان با خود حمل مي كنند. عوامل متعددي 
خودگشودگي و پرده برداشــتن از اين تجربه ها را به شخصه براي آسيب ديدگان 
دشــوار مي كند، اما مهم ترين فاكتورهاي اثرگذار در اين زمينه »ترس از قضاوت 

ديگران« و »ناتواني براي ارائه شواهد و مستندات« است.
 بيشــتر افراد زماني در معرض آزار جنســي قرار مي گيرند كه تنها هستند و در 
عين حال بســياري از آزارگران جنســي، قضاوت هاي ديگران را به مثابه ابزاري 
براي تهديد آسيب ديده و محبوس كردن او در الك سكوت به كار مي برند. ترس 
از آبروريزي فردي و خانوادگي، طرد و انزواي اجتماعي، خطر از دست دادن شغل 
و تغيير نگاه جامعه به فرد بزه ديده بخشــي از ابزارها و اهرم هاي فشاري است كه 
چرخه خشونت را فعال نگه مي دارد؛ چه در قالب تهديد از جانب فرد آزارگر و چه 
برآمده از باورهاي فرد آسيب ديده؛ مهم اين است كه همه يا بخشي از اين عوامل 
در نهايت به »تصميم سكوت« مي انجامد؛ كتمان خشونت، پرده پوشي تجاوز و لب 

فروبستن و در خود شكستن.
سال هاست جنبش هاي اجتماعي منع خشونت عليه زنان به راه افتاده و كنش هاي 
اجتماعي فراواني براي صيانت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت شكل گرفته، 
اما همچنان درصد بسيار محدودي از آســيب ديدگان آزار جنسي مي خواهند و 
مي توانند اين تجربه ها را براي ديگران روايت كنند. اين »ديگران« مي تواند دادگاه 
و دم و دستگاه رسمي دادرسي باشد يا محكمه افكار عمومي. آنچه در شبكه هاي 

اجتماعي در هفته اخير اوج گرفته  انتشــار روايت هايي از 
تجربه آزارهاي جنسي زنان، به محكمه افكار عمومي بردن 

 تجربه آزارجنســي و درواقع اســتفاده تعدادي از آزارديدگان از ابزار افشاگري
است.

 خشونت عليه زنان  
در محكمه افكار عمومي

نگاه
احمد ستاري  ؛ روزنامه نگار 

اگر همــه روزنامه نگاران و صاحبان امتيــاز و مديران 
مسئول، ايســتادگي، مداومت و استقامت و پايمردي 
»مســعود مهرابي« را داشــتند و اگر همه آنها مثل او 
اهليت كامل در دانش روزنامه نگاري و احاطه و شناخت گسترده و وسيعي را كه او در 
موضوع انتخابي حرفه روزنامه نگاري اش داشت، داشتند... و اگر همه مثل او عاشق و 
شيفته حرفه و كارشان بودند، امروز مطبوعات ما چند سر و گردن، بلندتر از مطبوعات 
منطقه بودند و شانه به شــانه مطبوعات معتبر جهاني، مي درخشــيدند و افتخار 
مي آفريدند. مهرابي، كاريكاتوريستي نيرومند، پژوهشگر، نويسنده و روزنامه نگاري 

چيره دست و مديري توانمند و هشيار بود.
شخصيتي وزين و فرهيخته و به شــدت وفادار به مباني و اصول اخالقي و حرفه اي 

داشت.
»فيلم« را مجله اي در تراز باال و در خور  شــأن اهالي انديشه مي خواست و تا آخر به 
اين عهد وفادار ماند و ذره اي در كيفيت محتوايي، هنري و فني مجله، عدول نكرد و 

كمترين تسامحي را در اين مباني برنتافت.
از آغاز كار تا پايان، بسيار تميز و پاك دست بود و چنان استوار و نفوذناپذير كه هيچ 
قدرت، گروه و البي اي جــرأت آنكه او را به رعب يا به زر بيازمايد و ســر به راه كند، 

به خود راه نداد.
حرمت قلم و انديشه را پاس مي داشت و آن را به »خس«ي و به خرواري نفروخت.

متواضع بود و بسيار باحيا و محجوب و به رغم دانش وسيع و توانمندي هاي حرفه اي، 
با مخاطب چنان مي نشست كه نوآموزي جوان و جوينده و نوپا در محضر بزرگي به 
شاگردي زانو مي زند. همراهاني وفادار و از جنس و قبيله خود داشت، »عباس ياري« 
و »هوشــنگ  گلمكاني«، در جامعه اي كه كار جمعي مدت دار به افسانه مي ماند، 
افسانه وار، بيش از 35سال معتبرترين نهاد مطبوعاتي سينمايي كشور را اداره كردند 

و همچنان محكم مانده اند.
دغدغه او، آن بود كه اين نهاد با كمترين تسامح در تراز بااليي 

كه براي آن تعريف شده بود، مانا بماند و از ميان نسل جديد، كساني به ياري بيايند 
كه بتوان اطمينان كرد كه بر آن عهد بمانند...

پهلوان نستوه كوچه سام

يادداشت
پيروز حناچی ؛ شهردار تهران

جريان عاشــورا و عزاداری محرم،  مراســمی است كه 
همچنان وجه مردمی بودن خود را حفظ كرده و توانسته 
است محور همبستگی اجتماعی و وفاق ملی باقی بماند و 
همين ظرفيت در طول تاريخ باعث حفظ جريان شيعی 
و اسالمی شده است. در واقع آنچه كه خود حفظ كننده است نبايد برای حفظش نگران 
بود و همانطور كه در طول تاريخ 1400 ساله در فرهنگ ها و جوامع مختلف ساری و 
جاری بوده، امروز نيز،  به رغم شرايط كرونايی ماندگار شده است. در چنين شرايطی 
شهرداری تهران به عنوان يك نهاد عمومی تالش كرد با استفاده از همه ظرفيت های 
حقيقی و مجازی امكان معرفت افزايی و سوگواری شهروندان را فراهم سازد. بدين 
منظور بخش های گوناگون شهرداری، 2 دستور كار را دنبال كردند: نخست هم افزايی و 
دوری از موازی كاری با ساير نهادها و سازمان های فعال در اين عرصه و دوم فراهم كردن 

زيرساخت ها و امكانات مورد نياز برای بزرگداشت مردمی دهه اول محرم.
رويكرد هم افزايانه شــهرداری در تعامل با ساير نهادها و ســازمان ها عملياتی شد و 
زيرساخت ها و امكانات شهرداری نيز در بوستان ها و اماكن ورزشی در اختيار عزاداران 

حسينی قرار گرفت. 
بروز عقالنيت شيعی در عزاداری تك نفره رهبر معظم انقالب شكل گرفت كه نشان 
داد هم رعايت دستورالعمل ســتاد كرونا و هم اقامه عزا،  همزمان ممكن است. اين 
مطلب بعد از پشت سر گذاشتن دهه اول محرم و ديدن جلوه های مختلف در فرم ها 
و اشكال متنوع در اقامه عزای سيدالشهدا كه توسط هيئت های مذهبی، مداحان و 
عموم مردم شكل گرفت قابل فهم و درك بيشتری است. كوچه گردی های مداحان 
تهرانی و حضور آنها در جمع بی ســرپناهان، بخش ديگــری از جلوه های نوپديد 

عزاداری در تهران بود، كه ماندگار خواهد شد. 
در محرم امسال آنچه كه ما پيگيری كرديم اين بود كه شهرداری تهران پشت سر مردم 
و در كنار جريان های اجتماعی اعم از هيئت ها، حسينيه ها و مساجد قرار گيرد و بنای 
مداخله و تصدی گری نداشته باشد و آنچه كه در توان، بضاعت و امكاناتش هست را 
وقف اين جريان اجتماعی و مردمی كند.  از اين رو در تداوم و در راستای تسهيل شرايط 
و مناسك مردمی، برنامه هايی چون؛ سياهپوش كردن شهر در تابلوهای شهری و در 
اماكن عمومی شهری، رفت و روب  اماكنی كه در آن عزاداری ها داير بود، فضاسازی 
و تبليغات شهری و مشاركت در برافراشتن پرچم عزا بر سردر مغازه ها و ساير اماكن 
شــهری، كوچه های حســينی كه با بيش از 900 اجرا، عزای حسينی را در محالت 
شــهر اقامه كرد، در اختيار گذاردن فضاهای غير مسقف شهرداری و تامين امكانات 
مورد نياز هيئت ها  برای برگزاری ايمن مناســك  عاشورايی،  برپايی موكب سالمت 
در معابر شهری با هدف ارائه خدمات بهداشــتی و توزيع ماسك و ...، توليد محتوا  و 
انتشار  ويدئوكليپ و نواهای آئينی در فضای مجازی، برگزاری مسابقه های عكاسی و 

كتابخوانی و ده ها فعاليت ديگر را در شهر تهران به اجرا  گذاشت.
اين فعاليت ها از اين رويكرد نشأت می گيرد كه پاسداشت مناسبت های مذهبی و ملی 
در اصل فعاليتی مردمی است كه در آنها سازمان های عمومی صرفاً نقش زمينه سازی 
و تسهيل گری را ايفا می كنند.  ايفای اين نقش در شرايط فراگيری ويروس كرونا و الزام 
رعايت دستورالعمل های بهداشتی كه سبك و سياق فعاليت های مساجد و هيئت های 
عزاداری را تغيير داده اســت، اهميتی دو چندان يافت. مــن از تمامی همكارانم در 
شهرداری و ديگر دســت اندركاران برگزارِی با عزت عاشورای 1442 سپاسگزارم، 
همين طور از شــهروندان فهيم و ارزش مدار تهرانی كه با اقامــه عزا در عين رعايت 
 پروتكل های بهداشتی بر ماندگاری پيام های عاشورايی تاكيد كردند، تشكر می كنم.

شهرداری تهران بر آن است تا  در ادامه اين مسير، و رسيدن به روز اربعين كه وجه 
نمادين به هم رسيدن آزادگان دنيا است، اين رويكرد را حفظ 
و تقويت كند و در كنار مردم، محرم و صفر امســال را به رغم 

وجود كرونا و تاثيراتی كه در تمام دنيا بر جای گذاشــته است، مراسمی ماندگار و 
اثرگذار سازد.

عاشوراي ماندگار1۳۹۹

12

شهادت سرور ساجدين و زينت عابدين، امام سجاد عليه السالم را تسليت مي گوييم

بازگشاييمدارسدرگيررنگها
جزئيات آغاز سال تحصيلي جديد از زبان وزير آموزش و پرورش
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علي شمخاني كه خود متولد اهواز است در نيم سال 99 سه بار به اين استان سفر كرده است.

قضایی

نکته های سیاسی

 رئيسي: هرجا فساد النه كند
نظام مقابله خواهد كرد

ابراهیم رئیسي، رئیس قوه قضاییه با تأكید بر اینکه ذات حکومت 
اسالمي و نظام ما پاك و ضد فســاد است، گفت: هر كجا فساد النه 
كند، نظام بــا آن مقابله خواهد كرد و هیچ دســتگاه و كارگزاري 

نمي تواند بپذیرد كه فساد در جامعه و سیستم اداري باشد.
رئیس قوه قضاییه تأكید كرد: در پرونده هــاي مرتبط با واگذاري 
مسئله دار بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي فقط نباید برخورد با 
مدیران متخلف بنگاه ها مورد توجه باشد، بلکه نحوه واگذاري این 
واحدها توسط سازمان خصوصي سازي  نیز باید بررسي شود كه آیا 

براساس ضوابط قانوني و صالحیت افراد بوده یا نه؟ 
ابراهیم رئیسي روز گذشــته در جلسه شوراي عالي قوه قضاییه در 
واكنش به گزارش رئیس مركز توسعه شورا هاي حل اختالف درباره 
برخي واگذاري هاي مسئله دار بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي 
دستور داد ضمن تسریع در رسیدگي به پرونده رئیس سابق سازمان 
خصوصي سازي  و مدیران متخلف برخي شركت ها، سازمان بازرسي 
موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاري هاي مسئله دار و خالف ضوابط 
و مقررات مانند شــركت هاي هفت تپه و پاالیشــگاه كرمانشاه از 

سازمان خصوصي سازي  و وزارتخانه هاي ذیربط را پیگیري كند.
به گزارش مركز رســانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه با تأكید بر 
لزوم شفاف سازي  در همه بخش ها به ویژه در حوزه اقتصاد، حركت 
به سوي دولت الکترونیك، ایجاد ســازوكار هاي اجراي عدالت و 
مقابله جدي با تبعیض تصریح كرد: مبارزه و محاكمه بخشــي از 
فرایند سالم سازي  نظام اداري است، اما اصالح بستر هاي فسادزا و 
پیشگیري مهم تر از آنهاست. رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع 
تعطیلي برخي كارگاه هاي تولیدي پس از تملك بانك ها اشاره كرد 
و گفت: گزارش هایي كه از استان ها به ما رسیده، حاكي از آن است 
كه برخي واحد هاي تولیدي كه به دلیل بدهي توسط بانك ها تملك 
شده اند، به تعطیلي كشیده شــده اند كه این خالف وعده مدیران 

عامل بانك ها و تأكید مقام معظم رهبري است.

قالیباف قرار اســت دومین 
مقام ارشدي باشــد كه بعد 
از مشــکالت اخیر روستاي 
ابوالفضــل بــه خوزســتان 
می رود، این ســفر قرار است 

امروز شروع شود

مراسم عزاداري شام غريبان با حضور 
 عكس
خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه 
امام خميني)ره( برگزار شد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، در اين مراسم حجت االسالم والمسلمين عالي در 
سخناني، يكي از برنامه هاي شيطان و جريان هاي تابع آن 
را نابود كردن اجتماع مؤمنين و قطع ارتباطات ايماني آنها 
با يكديگر دانست و گفت: هر چه صفات برجسته اي مانند 
تعاون، ايثار، همدلي و همدردي، احساس مسئوليت و 
رحم به يكديگر در جامعه اسالمي افزايش يابد، آن جامعه 
از منيت و فردگرايي خارج مي شود و با غالب شدن يك 
روح جمعي مؤمنانه بر آن، مستعد و آماده دريافت واليت 
اجتماعي يعني دوران ظهور خواهد شد. همچنين در اين 
مراسم، حجت االسالم ســيدبهاءالدين ضيايي به ذكر 
مصيبت و مقتل خواني پرداخت. دفتر مقام معظم رهبري 
امســال در اطالعيه اي اعالم كرد مراسم عزاداري در 
حســينيه امام خمينــي)ره( به علــت رعايــت 
دستورالعمل هاي بهداشتي و ضوابط اعالمي ستاد ملي 

مقابله با كرونا به صورت عمومي برگزار نمي شود.

 مراسم عزاداري شام غريبان
با حضور رهبر معظم انقالب

ابالغ سالم رهبر انقالب اسالمي 
به كاركنان پدافند هوايي

رئیس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در تماس تلفني 
با فرمانده نیروي پدافند هوایي ارتش، سالم و قدرداني 
رهبر انقالب اســالمي را به وي و آحــاد فرماندهان، 
كاركنان و خانواده هاي پدافند هوایي كشور ابالغ كرد. 
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســاني ارتش، سردار 
سرتیپ بسیجي محمد شیرازي، رئیس دفتر فرماندهي 
معظم كل قــوا در تماس تلفني با ســرتیپ علیرضا 
صباحي، فرمانده نیروي پدافنــد هوایي ارتش گفت: 
فرمانده معظم كل قوا فرمودند ســالم مرا به كاركنان 
هوشیار پدافند هوایي كشــور برسانید. امنیت كشور 
مرهون آمادگي و بیداري پدافند هوایي اســت. مردم 
متدین ما قدردان تالش هاي بي وقفه شما هستند، این 
را پاس بدارید. رئیس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در 
این ارتباط تلفني خواســتار ابالغ سالم محبت آمیز و 
قدرداني رهبر معظم انقالب اسالمي به آحاد كاركنان، 

فرماندهان و خانواده پدافند هوایي شد.

 دعوت از پادشاه مالزي
براي سفر به ايران

رئیس جمهــوري در پیامــي به پادشــاه مالزي روز 
ملي این كشــور را تبریك گفت و از وي براي سفر به 
جمهوري اســالمي ایران براي گفت وگو و تبادل نظر 
پیرامون مسائل و مشکالت جهان اسالم دعوت كرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســاني ریاســت جمهوري، 
حســن روحاني در پیام تبریك به سلطان »عبداهلل 
رعایه الدیــن المصطفي باهلل شــاه« پادشــاه مالزي 
اظهار داشت: جمهوري اسالمي ایران ضمن تحسین 
مواضع و تالش هاي دولت و مــردم مالزي و دیدگاه 
مشترك 2كشور در مقابله با بحران هاي جهان اسالم 
ازجمله اشغال فلسطین و آالم مردم مظلوم آن، تنها 
راه برون رفت از مشــکالت پیش روي دنیاي اسالم را 
گفت وگو و تعامل ســازنده میان دولت هاي اسالمي 
مي دانــد. رئیس جمهوري یادآور شــد: امیدوارم در 
پرتوي اراده سیاســي موجود، بیش از پیش شــاهد 

همبستگي میان 2ملت باشیم.

  يادآوري اصل تفكيك قوا به نمايندگان مجلس
 حســینعلي امیري، معاون پارلماني رئیس جمهور در گفت وگو با 
برنا، درباره نامه تعدادي از نمایندگان به سران قوا مبني بر بركناري 
وزیر نفت، تصریح كرد: بخشي از قانون اساسي مربوط به اختیارات 
نهاد هاي سیاسي و قواي سه گانه است و سازوكار هاي مربوط به نصب 
و عزل وزرا در قانون اساسي كامال مشخص شده است. مطلبي كه 
تعدادي از نمایندگان به سران قوا براي بركناري وزیر نفت نوشته اند، 
صرفا یك نامه اداري است. او ادامه داد: آثار حقوقي راجع به نصب و 
عزل یك وزیر در قانون اساسي وجود دارد و این نامه فاقد آن سازوكار 
اســت. اینکه نماینده یا نمایندگاني بخواهند به روســاي قوه نامه 
بنویسند، تاكنون سابقه نداشته است. امیري با بیان اینکه »تفکیك 
وظایف و اختیارات در قانون اساســي باید معیار و مالك براي همه 
باشد«، اظهار كرد: ســؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح از حقوق 
نمایندگان است اما اینکه نامه اي به روساي 3 قوه راجع به نصب یك 
وزیر یا عزل یك وزیر بنویسند، در قانون اساسي وجود ندارد. دیروز 
ابوالفضل ابوترابي، نماینده مردم نجف آباد در مجلس با دفاع از اقدام 
نمایندگان در شــکایت از وزیر نفت گفت: تعداد امضاهاي شکایت 
نمایندگان از وزیر نفت به قوه قضاییه به 200عدد رسیده و بنا داریم 

این شکایت نامه را حضورا به رئیس قوه قضاییه تقدیم كنیم.

  شوراي نگهبان كانديداي كارگزاران را نمي پذيرد 
محمد عطریانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي 
درباره شــرایط اصالح طلبــان براي حضــور در انتخابــات آتي 
ریاســت جمهوري به خبرآنالین گفت: ازجمله مشکالت جریان 
اصالحات این اســت كه برخي از نمایندگان این تفکر سیاسي به 
دالیل شــخصي و یا نابرابري در فرصت هاي سیاســي كه از سوي 
نهادهاي حاكمیتي و حقوقي ایجاد مي شود، خود را در راه رسیدن 
به اهداف اصالح طلبي ناكام مي بینند. چرا كه برخي نهادهاي قدرت 
غیرانتخابي رقباي اصالح طلبان را در جایگاه رفیع تري مي نشانند و 
با زاویه اي بدبینانه و باسوءتفاهم به این جریان سیاسي نگاه مي كنند. 
عطریانفر گفته كه اصالح طلبان در مواجهه با تبعیض هاي حاكمیتي 
دچار انکسار روحي و یأس مي شوند و در صعوبت ها تالش سیاسي را 
فرو مي گذارند و ترجیح مي دهند در عالم سیاست كنشگري نکنند، 
و درعین حال وقتي به عمق الیه هاي جامعه نگاه مي كنند، به این 
درك مي رسند كه مردم اصالح طلبند و همین امر عاملي مي شود كه 
آنها براي بالفعل كردن ظرفیت موجود درصحنه بمانند. وي درباره 
احتمال كاندیداتوري محسن هاشــمي نیز گفت: براساس تجربه 
تاریخي شوراي نگهبان جریان و كاندیداهاي مرتبط با كارگزاران 
را نمي پذیرد. اگر فردي نزدیك به این جریان بتواند خود را از ســد 
شوراي نگهبان عبور دهد، نگاه هاي بدبینانه از سوي اصولگرایان به 
سمت او جلب مي شود و جریان مقابل تالش مي كند او را در یك پیچ 
تاریخي از صحنه بیرون كند و اگر نتوانند به صراحت مي گویند از 

دست ما در رفته است.

  اصالح طلبان يادشان رفته كه شريك دولت هستند 
سیدكمال  سجادي، فعال سیاســي اصولگرا درباره شرایط دشوار 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوري1400 به اعتمادآنالین 
گفت: كارنامه اي كه اصالح طلبان در مجلــس قبلي و دولت هاي 
یازدهم و دوازدهم از خود به نمایش گذاشــتند، موجب شــده تا 
تردید پررنگي درباره موفقیت آنها در انتخابات1400 به وجود بیاید. 
به هرحال اصالح طلبان در روي كار آمدن حسن روحاني نقش زیادي 
داشتند و درون دولت هم بیشتر از 90درصد دولتي ها اصالح طلب 
هستند. به همین دلیل اصالح طلبان باید نسبت به شرایط دشوار 
پاسخگو باشند و احساس مسئولیت كنند. اما خیلي از چهره هاي 
اصالح طلب یادشان رفته است كه شریك دولت هستند و حاال كه 
مي بینند مردم گرفتاري هاي زیاي دارند درباره مشکالت اقتصادي، 

تورم، بیکاري و كاهش پول ملي چیزي را گردن نمي گیرند.

پس از یك وقفه نســبتا 
طوالنــي در رایزني هاي ديپلماسی

ایراني- اروپایي طرفین در 
حالي دور تــازه اي از مذاكــرات را آغاز 
كرده اند كه پیش از ایــن آمریکا تالش 
كرده بود رأي اروپایي ها را درباره تحریم 

تسلیحاتي ایران بزند.
سیدعباس عراقچي، معاون سیاسي وزیر 
خارجه و مذاكره كننده ارشد هسته اي 
ایران دیروز براي شــركت در نشســت 
كمیسیون مشترك برجام عازم وین شد. 
به گفته كاظم غریب آبادي، سفیر ایران 
در ســازمان هاي بین المللي مستقر در 
وین، عراقچي  دیروز با برخي روســاي 
هیأت هاي شــركت كننده در نشست، 
دیدارهاي دوجانبه داشت. همچنین روز 
گذشته نشست هاي كارشناسي اعضاي 
برجام نیز برگزار شد. نشست كمیسیون 
مشترك روز سه شــنبه)امروز( برگزار 
مي شــود و دیدارهاي دوجانبه رئیس 
هیأت ایراني با هیأت هاي دیگر، در این 

روز نیز ادامه خواهد یافت. 
 به گــزارش همشــهری، میخائیــل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان هاي 
بین المللي در وین با اشــاره به برگزاري 
نشست كمیســیون مشــترك برجام 
در صفحــه توییترش نوشــت: اعضاي 
كمیسیون مشــترك برجام موضوعات 

زیادي براي گفت وگو دارند.
نشست مشترك برجام قرار است امروز 
در وین و با ریاست هلگا اشمید، مدیركل 
سرویس روابط خارجي اتحادیه اروپا و 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجي 
اتحادیه اروپا برگزار شود.كمیســیون 
مشــترك برجام تا كنون 15بار تشکیل 
شده و نشست امروز شانزدهمین نشست 

آن خواهد بود.
در بیانیــه نشســت قبلي كه اســفند 
ســال قبل برگزار شــده بود گام هاي 
ایــران در كاهش تعهدات هســته اي 
ذیل برجام ازجمله اعــالن 15 دي ماه 
1398 و نگراني هاي دیرپاي كلیه اعضا 
درخصوص آثار خــروج آمریکا از برجام 
در سال 139۷ و اعمال مجدد تحریم ها، 
مورد بحث و بررســي قرار گرفت و همه 
اعضا، با یادآوري اینکه این توافق، عنصر 
كلیدي ســاختار عدم اشــاعه جهاني 
محسوب مي شود، بر اهمیت صیانت از 

آن تأكید كردند.
نشســت امروز كمیســیون برجام در 
شرایطي برگزار مي شود كه دولت آمریکا 
از یك  ماه قبل و پس از چند ماه فضاسازي 
درباره فرارســیدن موعد برچیده شدن 
تحریم تسلیحاتي ایران اقدامات عملي 

براي جلوگیري از این اتفاق را آغاز كرد اما 
تا كنون راه به جایي نبرده است.

آمریکا در گام نخست قطعنامه اي را براي 
تمدید تحریم تسلیحاتي ایران آماده و به 
شوراي امنیت ارائه كرد اما 13كشور از 
15عضو شــوراي امنیت با طرح آمریکا 
همراهي نکردند تا آمریکا مجبور شــود 
اقدام پرهزینه خود براي درخواست فعال 
كردن مکانیسم ماشه را انجام دهد و در 
این مسیر نیز با همان نتیجه قبلي مواجه 
شــد و به جز دومینیکن دیگر كشورها 
با صدور بیانیه هایي به رئیس شــوراي 
امنیت، دولت آمریــکا را به دلیل خروج 
از برجام و نقض قطعنامه 2231شوراي 
امنیــت فاقد وجاهت الزم بــراي فعال 
كردن مکانیسم ماشــه كه ذیل برجام 
و قطعنامه 2231اســت دانستند و به 
همین دلیل رئیس شورا هم از پیگیري 

درخواست آمریکا سر باز زد.
آمریکایي هــا در آخرین اقــدام اعالم 
كرده انــد كــه اگــر در بــازه 30روزه 
از درخواســت آنان در شــوراي امنیت 
قطعنامــه اي بــراي تمدیــد تعلیــق 
تحریم هاي ســازمان ملــل علیه ایران 
صادر شــود آن را وتو خواهند كرد و اگر 
این اتفاق نیفتد در 30شــهریور كلیه 
قطعنامه هاي قبلــي به صورت خودكار 
برمي گردنــد؛ ادعایي كــه البته به یك 
مناقشــه حقوقــي در ســازمان ملل 
به خصوص شوراي امنیت تبدیل شده 
چون ناظران بر این باورنــد كه اگر این 
تحریم ها با اعالم آمریکا بازگردند اما در 
سایت شوراي امنیت به عنوان مصوبه به 

ثبت نرسد و قطعنامه 2231ملغي نشود 
عمال هیچ كشــوري به خواسته آمریکا 
براي اجراي تحریم هاي قبلي تن نخواهد 
داد به خصوص چین و روســیه كه براي 
فرارسیدن 2۷مهر ماه و تجارت نظامي با 

ایران لحظه شماري مي كنند.
برچیده شــدن تحریم تسلیحاتي ایران 
از این جهت بــراي آمریکا به موضوعي 
حیثیتي تبدیل شــده كه آمریکا بارها 
اعالم كرده بود مانع لغو تحریم تسلیحاتي 
ایران خواهد شد. از ســوي دیگر موعد 
آن یعني 2۷مهر حــدود 2هفته قبل از 

انتخابات ریاست جمهوري آمریکاست.
چنانچه آمریکا از برجام خارج نشــده 
بود، نامه آمریکا به شوراي امنیت، روند 
30 روزه اي را آغاز مي كرد كه مي توانست 
به »بازگشت خودكار« تحریم  سازمان 

ملل علیه ایران منجر شود.
در آن حالــت، تمامــي تحریم هــاي 
سازمان ملل نیمه شب 20 سپتامبر به 
وقت گرینویچ )برابر بــا 04:31 بامداد 
30 شهریورماه( علیه ایران از سر گرفته 
مي شــوند. این تاریخ، چند روز قبل از 
سخنراني دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در نشست مجمع عمومي سازمان 

ملل متحد است.
در هفته هاي اخیر رسانه هاي غربي خبر 
داده اند كه مذاكرات تازه اي بین آمریکا 
و كشورهاي اروپایي بر سر تحریم هاي 
تسلیحاتي ایران در گرفته و 2 روز قبل 
یك دیپلمات اروپایي گفته بود تروئیکاي 
اروپایي مذاكراتي با واشــنگتن درباره 
ســناریوهاي پس از بازگشت مفروض 

تحریم ها علیه ایران داشته اند.

تجديد پيمان در وين
 سیدعباس عراقچي براي حضور در شانزدهمین نشست كمیسیون برجام به وین رفته است؛ جایي كه قرار است 

وظایف اروپایي ها را در مقابل تالش آمریکا براي بازگرداندن تحریم هاي شوراي امنیت یادآوري كند

تجديد ديدار با گروسي
سيدعباس عراقچي، معاون وزير خارجه كه به وين پايتخت اتريش سفر 
كرده اســت با مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي و وزير امور خارجه 

اتريش نيز ديدار و گفت وگو خواهد كرد.
 ديدار عراقچي با گروسي به فاصله كمتر از يك هفته از سفر رافائل گروسي، 
مديركل آژانس به تهران انجام مي شود؛ سفري كه به يك توافق مهم بين 
ايران و آژانس انجاميد. ايران و آژانس در جريان ســفر گروسي به تهران 
بيانيه اي صادر كردند كه براســاس آن ايران موافقت كرده به همكاري با 
آژانس ادامه دهد و در اين راســتا در اقدامي داوطلبانه شرايط دسترسي 
آژانس به دو نقطه مورد نظر را فراهم مي كند منوط به اينكه آژانس بعد از اين، 
درخواست تازه اي براي بازرسي از مناطقي كه تحت پوشش پادمان نيستند 
نداشته باشد. توافق ايران و آژانس همزمان با چالش آمريكا بر سر برجام 
باعث شد كه ايران به خاطر رفع سوء تفاهم با آژانس در ويترين بين المللي 

دست برتر را داشته باشد.

ث
مک

اعتراض هاي مردمي اســتان 
سياست 

خوزستان طي 3سال گذشته داخلي
دامنه پرتکراري در موضوعات 
متنوع داشــته ولــي در كمتر مــوردي به 
حل وفصل نهایي آن از سوي مقامات دولتي، 

مجلس و مسئوالن محلي انجامیده است.
این بار پس از مشــکالت كمبود آب استان 
و حقوق پرداخت نشــده كارگران نیشــکر 
هفت تپه، اعتراضات مردم روستاي ابوالفضل 
این استان پاي مقامات را به استان نفت خیز 
كشور باز كرده است؛ اگر در اتفاقات غیزانیه 
و هفت تپه نمایندگان تازه راه یافته به مجلس 
یازدهم براي همدردي راهي استان جنوبي 
كشــور شــده بودند، این بار براي پیگیري 
مشــکالت روســتاي ابوالفضل پــاي علي 
شمخاني، دبیر شوراي عالي امنیت ملي هم 
به مسئله باز شد؛ او كه خود فرزند این خطه و 
متولد اهواز است، 2روزي جلوتر از محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس عازم خوزستان شد، 
قالیباف اما زودتر خبر سفر خودش به استان 

خوزستان را علني كرده بود.
علی شمخانی فروردین ماه امسال و بار دیگر 
خردادماه به استان محل تولد خود سفر كرده 
بود و تحلیل اینکه سفر روزگذشته وی به این 
استان ثروتمند و پرمسئله، انتخاباتی است 

كمی دور از ذهن است.
درعین حال محمد باقر قالیباف قرار اســت 
دومین مقام ارشدي باشــد كه از مشکالت 
خوزستاني ها بازدید مي كند و احتماال بهانه 
آن هم اعتراضات مردم روســتاي ابوالفضل 

خوزستان است.
ایسنا به نقل از بابك نگاهداري، رئیس مركز 
حوزه ریاســت مجلس از نخستین بازدید و 
نظارت میداني قالیباف در استان خوزستان 
خبر داده اســت. این ســفر از امروز شروع 
مي شود. نگاهداري در پاسخ به اهداف چنین 
بازدیدهایي از سوي رئیس مجلس و مباینت 
آن با وظایف ریاســت جمهوري گفته: »این 
بازدیدها با نیت حل مشکالت مردم و با هدف 
اجرایي سازي  و نظارت بر اجراي قوانین انجام 
مي شود. مجلس شوراي اسالمي همانگونه 
كه رهبر حکیم انقــالب در دیدار تصویري 
اخیر نمایندگان مجلس یازدهم با معظم له 
عنوان داشتند مجري نیســت اما ریل گذار 

اجراست.«

نگراني از وعده ها
شاید سفرهاي اخیر شمخاني و قالیباف به 
استان خوزســتان با قصد انتخاباتي، تفسیر 
نشــود، اما پوشیده نیســت كه خوزستان 
معموال جزو نخستین اســتان هاي مقصد 
نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري در هر 

دوره از انتخابات است. 
مشکالت انباشته این اســتان و همچنین 
استان سیستان و بلوچســتان در هر دوره 

از انتخابــات، وعده هاي انباشــته اي هم از 
سوي نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري 
به بار مي آورد. این نگاه دیروز در ســخنان 
حسینعلي شهریاري تعبیر به »قلك راي« 
شــد و گفت: متأسفانه روســاي جمهور به 
سیستان و بلوچستان به دید قلك رأي نگاه 
مي كنند. فقط در زمان انتخابات مي آیند و 
وعده و وعید مي دهند. بعد از انتخابات دوباره 
سیستان و بلوچستان را فراموش مي كنند تا 

انتخابات بعدي.
عکس یادگاري مدیران حاضــر در میدان 
مشــکالت اگر هم بــا اهــداف تبلیغات و 
جنبه هاي انتخاباتي نباشد، آرشیو وعده هاي 
عمل نشده را حجیم تر مي كند و عمال كمکی 
به حل مشکالت نمي كند. خرداد و تیر9۷، 
تجمعات مردم آبادان در اعتراض به مشکل 
آب شــرب، جرقه و هشدار نخستین نسبت 
به سر باز كردن عقب ماندگي هاي سرزمین 

نفت خیز خوزستان بود.
چندي پیش ســیدنظام الدین موســوي، 
احمد نادري و علي خضریان 3نماینده تازه 
راه یافته تهران به مجلس یازدهم در حالي به 
جمع كارگران هفت تپه رفتند كه دستور كار 
مشــخصي براي تحقق مطالبات اصلي آنها 
وجود نداشت و فیلم هاي منتشر شده از آنها 
نیز بیشتر روایتگر سردرگمي این نمایندگان 

در جمع كارگران بود.
دستور 5خرداد حسن روحاني، رئیس جمهور 
آخرین اقدام ثبت شــده براي »رســیدگي 
فوري و حل مشکل آب آشامیدني« مناطق 
اهواز اســت. 11نماینده مجلــس یازدهم 
نیز كمتر از یك هفته پس از تشــکیل دور 
جدید مجلس به این منطقه سفر كردند كه 
از حوزه هاي انتخابیه سمنان، تهران و تبریز 
نیز در میان آنها حضور داشتند. جدي ترین 
سؤال در اتفاق كم سابقه بازدید نمایندگان 
از استان ها این بود كه اصوال آنها چه كمکي 
مي توانند به سایر حوزه هاي انتخابیه كنند؟ 
آیا نقــش جایگزین مدیران دولتــي را ایفا 
مي كنند و پیام خاصي درخصوص كم كاري 

دولت مخابره مي كنند؟
پاســخ هرچه بود در ثبت تصاویر یادگاري 
مجلســي ها و غیرمجلســي ها با مشکالت 

منطقه مشترك بود.

شمخاني زودتر به خوزستان رفت
 قرار است محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز 

نخستین سفر استاني خود را از خوزستان شروع كند
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 توســعه خط7 و آغاز عمليات 
اجرايي خط10 متروي تهران، در داده نما

مجمــوع شــاهراه زيرزميني 
پايتخت را 48كيلومتر افزايش مي دهد. خط10 
ازجمله خطوط جديد متروي تهران است كه 
طرح آن به طول 43كيلومتر و 35ايستگاه، 
بهمن ماه98 در طرح جامع حمل ونقل ريلي 

شهر تهران به تصويب رسيد و عمليات اجرايي 
آن به زودي آغاز مي شــود. همزمان با آغاز 
عمليات اجرايــي طوالني ترين خط متروي 
پايتخت، ســاخت تونل ارتباطي و همچنين 
ايســتگاه تبادلي خط10 به خط 7در ميدان 

كتاب نيز به طول 5كيلومتر شروع مي شود. 
طبق اطالع شــركت مترو اين اولين خطي 

اســت كه پــس از انقالب اســالمي تمام 
مراحل طراحي و اجــراي آن در ايران انجام 
شــده اســت. تأمين مالي پروژه به صورت 
100درصد از طريــق تهاتر و همــكاري با 
شهرداري مناطق و بخش خصوصي صورت 
مي پذيرد و احــداث آن طي يــك برنامه 
 5ســاله و در 5 فاز برنامه ريزي  شده است.

 خط10 متروي تهــران در غربي ترين نقطه 
از ايســتگاه متروي وردآورد واقع در خط5 
متــروي تهران آغــاز و در شــرقي ترين 
نقطه در محــدوده قنات كوثــر در تقاطع 
بزرگراه هاي شــهيد زين الدين و شــهيد 
 باقري بــه خط4 متــروي تهــران متصل

 خواهد شد.

عمليات اجرایي خط 10 متروي تهران به طول 43كيلومتر و با 35ایستگاه به زودي آغاز مي شود

طوالني ترين خط مترو روي ريل اجرا

یادداشت

نگاه

از هنگام شــكل گيري 
پيدایــش  و  تمــدن 
شــهرها  نخســتين 
در جهــان، ارتبــاط، 
گفت وشــنود و تعامل 
اجتماعــي بيــن شــهروندان، یكــي از اجزاي 
جدایي ناپذیر شهرنشــيني و یكــي از پایه هاي 
ســازنده مدنيت و تكوین و تطــور آن در طول 
زمان بوده اســت. آنچه در شهر، امكان گفت وگو 
و ميان كنش اجتماعي را فراهم مي سازد، وجود 
فضاهایي براي گردهم آمدن و برقرار كردن ارتباط 
بين انسان ها، گروه ها و اندیشه هاي متفاوت است. 
بر همين اساس اســت كه یكي از عناصر كليدي 
اســتخوان بندي اصلي شــهرها )در جهان و در 
ایران(، مكان هایي بــا نام هایي متنوع، اما هدفي 
یكسان بوده اســت: »تعامل اجتماعي«  در گذر 
زمان تا رسيدن به هنگامه معاصر، نه تنها این نياز 
انساني از امكان كنار گذاشته شدن یا تأمين شدن 
به روش هاي دیگر برخوردار نشد، بلكه به ویژه در 
زمان حاضر، تغيير ســبك زندگي بشر و انزواي 
روزافزون او، نياز به وجود بستري براي شكل گيري 
و تقویت روابط اجتماعي را صدچندان كرده است. 
پذیرش این ضرورت و قرارگيري این موضوع در 
دستور كار بخش عمومي، مستلزم پذیرفتن نقش 
»زمين شهري« به عنوان یك »كاالي عمومي« و 
قرار دادن آن در خدمت »منفعت عمومي« است؛ 
نقشي كه-الجرم- نگاه سوداگرانه به زمين و لزوم 
بهره برداري اقتصادي بيشــينه از فضاي شهري 
را منتفي مي ســازد. باعث خرســندي است كه 
عنوان شود این نگاه و این رویكرد، هم اكنون در 
مدیریت شهري تهران ریشه دوانيده و مدافعان 
بسياري دارد. آنچه اهميت این نگاه را افزون تر و 
ارزش آن را دوچندان مي كند، اجراي این رویكرد 
در محله هایي از شهر است كه داراي تراكم باالي 
جمعيت و فشــردگي بيش  از  انــدازه فضاهاي 
ساخته شده بوده و فاقد سطح و كيفيت مناسبي از 
خدمات و فضاهاي عمومي هستند. این موضوع كه 
در سال 1397و در محتواي برنامه شهردار محترم 
تهران به عنوان »سياست تبعيض مثبت« معرفي 
شد، اولویت هزینه كرد منابع محدود شهرداري 
تهران را به محالتي مي دهد كه با سطح پایين تر 
برخورداري از »كاالهاي عمومي« مواجه هستند. 
»ميدانگاه اميركبير« یكي از مصادیق تحقق و به 

ثمر نشستن این سياست است.
اما باید توجه داشــت كه آنچه فضاي شهري را 
كارآمد و ثمربخش مي سازد، جانمایي مناسب، 
معماري فاخر یا اســتفاده از مصالح گران قيمت 
نيســت. همه فضاهاي عمومي در شــهرها به 
تعریف درست، مناسب و متناسب فعاليت هاي 
آن زنــده و پابرجــا هســتند؛ كاركردهایي كه 
در عين ایجــاد جذابيت و ســرزندگي در فضا، 
متناســب با خواســت، نياز و تقاضاي »همه« 
گروه هاي بهره بردار آن تعریف شده و فضا را به 

»مكاني براي همه« تبدیل سازد. 
ميدانگاه اميركبيــر، یكي از اقدامــات آغازین 
سازمان نوسازي شهر تهران در تعریف و اجراي 
فضاهاي شهري است. الزم به توضيح است كه در 
یك سال گذشــته پروژه هاي متنوعي از همين 
جنــس و در مقياس هاي مختلف در ســازمان 
طراحي و اجرا شــده و به بهره برداري رســيده 
اســت. از بين این پروژه ها، مي توان به مواردي 
همچون »شــيرین دخت« در محلــه مينابي، 
»خاتون« و »درخشان« در محله اتابك، »رها« 
در محله نعمت آبــاد، »زاهــد« در محله زاهد 
گيالني، »سوزنبان« در محله راه آهن، »سيمين« 
در محله انبارنفت و »ابریشم« در محله نظام آباد 
اشــاره كرد. این برنامــه هم اكنون بــا اجراي 
»ميدانگاه خورشــيد« در محله شيخ صدوق و 
»ميدانگاه بریانك« در محله بریانك تداوم یافته 
و »ميدانگاه دریافت« در محله یافت آباد و »مركز 
محله كن« را در مراحل نهایي طراحي دارد. اميد 
است مجموعه اقدامات گفته شده گامي كوچك 
اما مؤثر در ارتقاي كيفيت زندگي در محله هاي 

كم برخوردارتر شهر تهران باشد.

 فاز 5: 
محــدوده نوبنيــاد تــا 

تهرانپارس 
طــول  9كيلومتــر: 

محدوده
شــهريور1400: شروع 

عمليات اجرايي
3ســال: برآورد مدت 

زمان اجرا

و: توسعه شمالی خط۷ متر
 از ميدان كتاب به سمت جنت آباد 

5 كيلومتر 
3 ايستگاه: اشرفي اصفهاني - دانشگاه آزاد واحد علوم و 

تحقيقات - جنت آباد شمالي 
مهر99: عمليــات اجرايي پروژه به صــورت همزمان در 

3ايستگاه و تونل 
30ماه: برآورد مدت زمان اجرا )درصورت تأمين و تزريق 

نقدينگي متناسب با روند اجرايي(

فاز 4: 
محــدوده نمايشــگاه 

بين المللي تا نوبنياد
طــول  8كيلومتــر: 

محدوده
ارديبهشت1400: شروع 

عمليات اجرايي
3ســال: برآورد مدت 

زمان اجرا 

 فاز 2: 
 محدوده كوهسار )تقاطع 
بــا خــط6 در ايســتگاه 
شهران( تا ميدان ساحل 
6كيلومتر: طول محدوده

مهر 99: آغــاز عمليات 
اجرايي 

2سال: برآورد مدت زمان 
اجرا

 فاز 1: 
 محدوده نمايشگاه بين المللي 
تا كوهســار )تقاطع با خط6 در 
ايستگاه شــهران و ايستگاه 
تبادلي و لينك خط7 به خط10(

12كيلومتر: طول محدوده
شهريور99: شــروع عمليات 

اجرايي 
4سال: برآورد مدت زمان اجرا 

 فاز 3: 
محدوده ميدان ساحل 

تا وردآورد 
طــول  8كيلومتــر: 

محدوده 
آذر 99: شروع عمليات 

اجرايي
3ســال: برآورد مدت 

زمان اجرا

مشخصات طرح ساخت خط 10مترو

    2۷درصد: برآورد اوليــه افزايش جذب 
مسافر در اين خط

   پوشــش مناســب مجموعه دانشگاه 

آزاد اســامي، دره توريســتي فرحزاد، 
شهرك نفت و منطقه جنت آباد 

    امكان كاهش سرفاصله زماني قطارها 
در اين خط با احداث پاركينگ خط7

    با اجراي طرح توســعه شــمالي خط7 
در بخــش حدفاصــل ميــدان كتــاب 
)ســعادت آباد( تــا تقاطــع جنت آبــاد و 

سيمون بوليوار، حدود ۵كيلومتر تونل، 
يك لينك ارتباطي و ســه راهي با خط10، 
۳ ايســتگاه، ۴هواكــش ميــان تونلي و 
۴خروجي اضطراري احداث مي شــود كه 
دسترســي شــهروندان را به مناطقي از 
شــمال غرب تهران، باالخص دانشــگاه 
آزاد اسامي )واحد تهران مركزي، واقع 
در محلــه پونــك( و مجتمع دانشــگاهي 

علوم و تحقيقات فراهم مي كند. 

   خط10 شامل 7 ايستگاه تقاطعي 
با ســاير خطوط متروي تهران اســت 
كه به ترتيب در محــدوده وردآورد 
با خــط۵، محــدوده آزادگان با خط9، 
محدوده كوهســار با خط6، محدوده 
ميدان كتاب بــا خــط7، در محدوده 
صدر با خط يك، در محدوده نوبنياد با 
خط۳ و در محدوده تهرانپارس با خط۴ 
امكان پذيرش مســافران از ســاير 

خطوط را امكان پذير مي كند.

   خط10 متروي تهران از مناطق يك 
تا ۵ و همچنين منطقه۲۲ عبور كرده 
و مناطق محروم از سيســتم شــبكه 
حمل ونقل ريلي انبوه بر را پوشــش 

مي دهد. 

   ازجملــه مزايــاي احــداث ايــن 
خط مي توان به تســهيل دسترسي 
ساكنين و شاغلين استان هاي البرز 
و تهران و پوشــش مناســب ريلي 

منطقه۲۲ اشاره كرد.

مزيت ها: 

مزيت ها: 

هيئت هاي عزاداري ایران 
در دهــه اول محرم1442 
مراسم متفاوتي را پشت سر 
گذاشــتند. اگرچه در بعضي نقاط نقــض فاصله اجتماعي 
هم مشاهده شد، اما در مقایســه با سال هاي گذشته تعداد 
تجمعات به شكل واضحي كاهش یافت. ایستگاه هاي صلواتي 
و تكيه هایي كه در كوچه ها مستقر مي شدند امسال كمتر 
بودند و مراسم  عزاداري نيز در ســاعت هاي كوتاه تر برگزار 
مي شــد. در این ميان مردم همراهي حداكثري داشتند تا 
با فاصله نسبت به دیگري، زدن ماسك و اصول بهداشتي، 
زیرپرچم حسيني به عزاداري بپردازند. پيش از محرم، با ر ها 

هشدار داده شــده بود كه رعایت نكردن فاصله اجتماعي 
مي تواند باعث شيوع موج سوم كرونا شود؛ چرا كه طي چند 
هفته گذشته آمار مبتالیان و درگذشتگان كرونا كاهش پيدا 
كرده بود. بر این اساس با توجه به تعدد هيأت ها و مراسم هایي 
كه به شكل سنتي در فضاي متراكم برگزار مي شود، مراسم 
دهه محرم و مخصوصا روز هاي تاسوعا و عاشورا مي توانست 
باعث انتشار مجدد بيماري شود؛ اما رعایت آیين نامه هاي 

بهداشتي باعث شد كه این خطر كاهش پيدا كند.
اگرچه بيشترین سهم در رعایت اصول بهداشتي بر عهده 
مردم بود، اما سازمان هاي مســئول نيز با برنامه ریزي هاي 
متفاوت بــه پيشــگيري از بيماري كرونا كمــك كردند. 

شــهرداري تهران نيز فضاهاي عمومي شهر مانند برخي 
بوستان ها و مراكز ورزشي را در اختيار هيئت ها و تكایا قرار 
داد تا بتوانند آیين عزاي حســيني را در فضاي باز برگزار 
كنند. به همين خاطر در بســياري از نقــاط تهران دیده 
مي شد كه جاي استقرار عزاداران یا با صندلي هاي از پيش 
گذاشته، مشخص شده بود یا روي زیراندازهایي با برچسب 
»لطفا در این محل بنشينيد.« همين موضوع باعث شده تا 
برنامه هاي خاصي تا اربعين با رعایت پروتكل هاي بهداشتي 

هدف گذاري شود.

ادامه برنامه ها تا پايان ماه صفر
 برنامه هاي ســازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه 
شامل 25عنوان و مجموعا 3هزار اجراست تا  ماه صفر ادامه 

خواهد یافت.
یكي از این برنامه ها طرح »كوچه هاي حسيني« بود كه با 
همكاري معاونت تبليغ حوزه علميه استان تهران، سازمان 

تبليغات اسالمي اســتان و قرارگاه خاتم االوصيا از آغاز  ماه 
محرم در سطح مناطق 22گانه شهرداري تهران آغاز شد. 
در طرح كوچه هاي حســيني، هيأت هاي سيار ماشيني با 
حضور 122مبلغ، روزانه از ســاعت 18:30 لغایت 20:30 
در هر كوچه به مدت یك ربع )5دقيقه تفســير قرآن آقاي 
قرائتــي و 10دقيقه ذكر مصيبت( را اقامــه مي كنند. این 
طرح در دهه اول ماه محرم و با توجه به شــرایط متفاوت 
امسال اجرا و با اســتقبال خوبي روبه رو شده است و گفته 
مي شود كه در دهه هاي پایاني  ماه صفر نيز اجرا خواهد شد. 
طرح »كوچه هاي حسيني« نيز با همكاري معاونت تبليغ 
حوزه علميه استان تهران، سازمان تبليغات اسالمي استان 
و قرارگاه خاتم االوصيا از آغاز ماه محرم در ســطح مناطق 
22گانه شــهرداري تهران آغاز شده اســت و یك هيأت 
سيار ماشيني با حضور 122مبلغ، روزانه از ساعت18:30 
لغایت20:30 در هر كوچــه به  مدت یك ربــع )5دقيقه 
تفسير قرآن آقاي قرائتي و 10دقيقه ذكر مصيبت( را اقامه 

نمره قبولي تهران در برگزاري عزاداري ايمن
 مراسم دهه نخست محرم امسال تحت تأثير بيماري كرونا

ولي با رعایت دستور العمل هاي بهداشتي از سوي شهروندان به پایان رسيد

   عطر سيب در 8نقطه شهر پيچيد
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از برپايي نمايشگاه فرهنگي و هنري عطرسيب در دهه دوم ماه محرم در 8نقطه 
از شهر تهران با درنظرگرفتن شرايط شيوع ويروس كرونا و رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي خبر داد. محمدرضا جوادي يگانه، 
گفت:»هدف از برگزاري اين نمايشگاه ارائه فضاهاي متنوع فرهنگي و هنري عرض ارادت به حضرت سيدالشهدا)ع( و شهداي كربال 
در فرم ها و شكل هاي مختلف است. با توجه به شرايط خاص امسال و وضعيت شيوع بيماري كرونا و لزوم رعايت موارد و پروتكل هاي 
بهداشتي، فضا و سازه  اي طراحي شده كه برگرفته از خيمه ها، تكايا و مواكبي است كه براي اقامه عزا در فرهنگ ما برپا مي شود و 
به گونه اي است كه فضاي بسته اي نداشته باشد و با طراحي و رويكرد جديد، خيمه هايي است كه شمايل هميشگي خود را ندارد و 
لطمه ديده است.« جوادي يگانه در پايان با اشاره به آغاز رسمي اين نمايشگاه از 11شهريورماه همزمان با 12محرم الحرام با همكاري 
مناطق منتخب شهرداري در 8نقطه از شهر تهران افزود: اين نمايشگاه در مناطق 2 در بازارچه سنتي ستارخان، 3 روبه روي پارك 
ملت، 6فضاي شــهري ميدان هفت تير، 11 چهارراه وليعصر، 8 ميدان هفت حوض، 22 درياچه چيتگر، 18 بوستان قائم و 12 بازار 

تهران برگزار مي شود.

محمد سرابي
خبر نگار

عاشوراي ماندگار1399

در بازه زمانی پيش رو چهلمين ســالگرد دفاع 
مقدس كه یكــی از باالترین مصادیق زیســت 
حسينی و عاشــورایی در تاریخ ایران اســت قرار دارد. مناسبتی كه 
توانسته مركز ثقل و همگرایی همه افراد با نگاه های مختلف و دیدگاه 
های متنوع باشــد. از این رو با توجه به اینكه امسال چهلمين سالگرد 
دفاع مقدس در مسير عاشورا تا اربعين حســينی قرار گرفته است، 
می تواند هم برای شــهرداری تهران الهام بخش باشد و هم موقعيتی 
باشــد كه باید آن را تقویت كنيم و در زنده نگه داشــتن آن اقدامات 
اختصاصی انجام دهيم. این اولين سالی است كه مراسم دفاع مقدس 
بدون حضور ســردار بزرگ آن، سردار شــهيد حاج قاسم سليمانی 
برگزار می شود و اميد اســت كه خون آن شهيد مظلوم، كه حياتش 
و شهادتش عامل همبســتگی جامعه ایران و نيز شيعيان شد، بركت 

ادامه این مسير باشد.

ادامه از 
صفحه اول

از 4 به 2

  
دوستان و آشنایان، من را به پياده روي هاي طوالني 
مي شناسند. سال ها گزینه اولم براي تردد در شهر، 
پياده رفتن بود. از قضاي روزگار و شــانس خوب، همسرم هم هم پاي خوبي 
است و اهل پياده روي. گزینه دوم، اتوبوس. اتوبوس سوار حرفه اي بودم كه با 
اپليكيشن »حمل ونقل عمومي تهران« معطلي كمتري داشتم. هر روز صبح 
با پسرم سوار BRT  مي شدیم و آنقدر این كار را ادامه دادیم كه وقتي كرونا 
آمد و خانه نشين شدیم، یك روز پســرم گفت كه دلش براي اتوبوس سوار 
شدن، تنگ شده. راســتش همه اینها در تنفرم از ترافيك هاي وحشتناك 
تهران و رانندگي هاي بد ماشين سواران ریشه دارد. خيلي ساده بگویم كه من 
اعصاب رانندگي ندارم. 10 سال است گواهينامه رانندگي دارم اما نه حوصله 
پشت فرمان نشستن دارم و نه عالقه اي به ماشين خریدن. اینها بود تا كرونا 
آمد و تردد با اتوبوس سخت تر شد و به پيشنهاد دوست عزیزي یك دوچرخه 
برقي خریدم. )ماجراي خریدنش را شاید تعریف كردم.( دوچرخه ام از كمر 
تا مي شود كه براي ورود به مترو، گذاشتن در آسانسور و... مناسب است. به 
نسبت قيمت هاي سایر اجناس، گران هم نيست. مزیت برقي بودن، خودش 
را در سرباالیي هاي تند تهران نشان مي دهد و در نهایت، كمتر از 30 كيلوگرم 
وزن دارد. كم كم با هم دوست شده ایم. آدم ها به وسایل شان عادت مي كنند. 
انگار دوچرخه هم درك دارد و مي فهمد كه صاحبشان اهل تند رفتن و ویراژ 
دادن نيست. من هم مي دانم كه این موجود فلزي گاهي هم به توجه نياز دارد. 
تنظيم باد مي خواهد، آچاركشي و روغن كاري الزم دارد و باید حواسم باشد كه 
وارد یك رابطه دوطرفه شده ام؛ اما هرچه با این موجود فلزي، سریع به تفاهم 
رسيدیم، هنوز با دست اندازها و چاله هاي تهران، كنار نيامده ام. با رانندگي ها، 
با موتورسوارها و دردسرهاي مسيرهایي كه براي دوچرخه تعيين شده اند. 
من یك دوچرخه سوار شهري هستم. دوچرخه من را از كالفگي در ترافيك، 
گرما و فشردگي اتوبوس و رانندگي هاي بد رها مي كند. مشكالتي هم دارد؛ اما 
راحتي اش بيشتر است. اینجا مي خواهم تجربه هایم را بگویم و از همه دعوت 

كنم از 4 به 2 هجرت كنيد.

ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

 فضاي شهري
به مثابه كاالي عمومي

كاوه حاجي علي اكبري
مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران

مي كنند و پس از آن به كوچه بعدي مي رود.
نذر سالمت

از بخش هاي قابل توجه مراســم امســال حضور برخي از 
سخنرانان، مداحان و نوحه سرایان در مناطق كم برخوردار 
شــهر و محله هاي فقيرنشــين بود. به گونه اي كه محمود 
كریمي در كوره  پزخانه هاي حاشــيه تهران حضور یافت و 
براي اهالي این بخش به ویژه بــراي كودكان، نوحه خواني 
كرد. این اقدام از سوي تعداد دیگري از مداحان در بافت هاي 
قدیمي و فرسوده محله هاي جوادیه، فالح، نازي آباد و خزانه 
هم رقم خورد. حضور تعدادي از داوطلبان ســازمان هاي 
مردم نهاد شــهر تهران در كوره هاي آجرپزي، دولتخواه، 
ُخالزیر، نوروزآباد و روستاهاي شهرري براي توزیع ماسك 
رایگان ميان شهروندان نيازمند از دیگر برنامه هایي بود كه 
امســال به صورتي خاص در قالب نذر اجرا شــد؛ نذرهایي 
براي عزاي حسين)ع( و ارتقاي سطح سالمت. جالب اینكه 
پيشنهاد تغيير نذورات مردمي كه با عنوان »نذر سالمت« 
مطرح شده بود، با استقبال مردمي روبه رو شده و بسياري از 
شهروندان نذورات خود را به اهداي ماسك و اقالم بهداشتي 
به نيازمندان تغيير داده اند. البته برخي هيأت ها نيز كه در 
سال هاي گذشــته به طبخ و توزیع غذا مي پرداختند، این 
نذر را به  شــكل توزیع مواد غذایي خشك ميان نيازمندان 
ادا كردند تا هم نــذر خود را ادا كرده و هم مانع از انتشــار 
بيماري در جریان توزیع غذاي گرم شــوند. امسال تغيير 
نذورات و شيوه متفاوت برگزاري مراسم محرم در كنار توجه 
شهروندان به رعایت اصول بهداشت، مانعي در مقابل انتشار 
شــدید بيماري كرونا بود و در این ميان بيشترین سهم را 

شهروندان برعهده داشتند.
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بورس

شاخص كل بورس تهران دیروز در شــرایطي 9هزار واحد رشد كرد كه 
سایه تردید نسبت به تداوم سياســت هاي حمایتي دولتي برفراز بورس 
نمایان بود، با این حال تحليلگران مي گویند هماهنگي سهامداران حقوقي 
از بازار سهام كه از اواسط هفته قبل كليد خورده است نشان مي دهد كه 

سياست هاي حمایتي از بورس همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشــهري، صرف نظر از این موضوع كه حمایت دولت از بازار 
سهام درست است یا غلط، این روز ها حمایت دولت از بازار سرمایه به یك 
مولفه تأثير گذار براي سهامداران تبدیل شده و بسياري از سرمایه گذاران 
چشم به سياستگذاران دوخته اند تا حمایت هاي عملي آنها را از بازار سهام 
ببينند. بر همين اساس ظرف روز هاي گذشته برخي از سرمایه گذاران تا 
مشخص شدن عالئم عملي حمایت هاي جدید از بازارسهام، سرمایه گذاري 
دوباره خود را به تأخير انداخته انــد و همين عامل منجر به كاهش حجم 
معامالت در بازار سهام شده است. دیروز بازار سهام در سایه همين دیدگاه 
به كار خود ادامه داد و با وجود اینكه با 9هزار واحد رشد به كار خود پایان داد 
اما همچنان سایه تردید نسبت به تداوم سياست هاي حمایتي دولتي برفراز 
بورس نمایان بود به طوري كه در ابتدا شــاخص كل بورس تهران تا یك 
ميليون و 762هزار واحد پيشروي كرد اما بعد از آن تا محدوده یك ميليون 
و 727هزار واحد عقب نشيني كرد. در چنين شرایطي كارشناسان اما بر 
این باورند كه حمایت دولت و سياســتگذاران از بازار ادامه دارد و نمونه 
عيني آن حمایت سهامداران حقوقي بزرگ از بازار سرمایه از اواسط هفته 
قبل تاكنون است. اطالعات موجود نشان مي دهد كه این سهامداران از 
دوشنبه هفته قبل تا كنون بيش از 25هزار ميليارد تومان نقدینگي جدید 
به بازار تزریق كرده اند اما به نظر مي رسد سهامداران همچنان در انتظار 
اقدامات و تصميم هاي جدید تر و پرقدرت تري از سوي دولت براي حمایت 

از بازار سرمایه هستند.

آيا حمايت از بازار سرمايه ادامه دارد؟
یك عضو شــوراي بورس در پاسخ به این پرســش كه آیا حمایت از بازار 
سرمایه ادامه خواهد داشت، گفت: قطعا هميشــه هدف اصلي متوليان 
بازار ســرمایه، ایجاد ثبات در این بازار بوده؛ چون ثبات كمك مي كند تا 

سرمایه گذاران استراتژي مناسب تري در این بازار اتخاذ كنند.
به گفته روح اهلل حســيني مقدم همواره حمایت از بازار سرمایه از جانب 
مسئوالن و متوليان این بازار براي اعتمادبخشي و ایجاد ثبات در این بازار، 

تداوم خواهد داشت.
اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازار ســرمایه هم با بيان اینكه در هفته 
پيش رو همچنان حمایت حقوقي ها از بازار ادامه داشــته باشــد، گفت: 
به لحاظ منطقي حمایت حقوقي ها از بازار توجيه پذیر است. در واقع با توجه 
به اینكه قيمت ها به سطوح جذابي رسيده اند، در ميان مدت و بلندمدت 
سود معقولي نصيب سهامداران خواهد شد كه این موضوع به لحاظ اصول 
سرمایه گذاري براي حقوقي ها قابل دفاع بود. به گفته او حمایت حقوقي ها 

از بازار سهام مانع خروج سرمایه حقيقي ها از بازار سهام شد.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاري اهتمام ایرانيان گفت: حقوقي ها فعاليت 
خود را براي جمع آوري صف هاي فروش، ایجاد شوك مثبت و مشاركت با 
اركان بازار براي هدایت معامالت سازماندهي كردند؛ همچنين همراهي 
آنها با نهاد ناظر و متوليان بازار، همگرایي را در جهت حفظ منافع عموم 
به نمایش گذاشــت. محمدعلي احمدزاد اصل با اشــاره به حمایت هاي 
حقوقي ها گفت: این حمایت ها یك شــوك مثبت تلقي مي شــود؛ بازار 
نيازمند یك شوك قوي براي از بين بردن ترس مردم بود كه حقوقي ها این 

كار را در زمان مناسب انجام دادند.
احمد پویان فر، مدیرعامل مشاور ســرمایه گذاري ارزش پرداز آریان هم، 
تصميمات اخير سازمان بورس و اقدام حقوقي ها را در صيانت از بازار مؤثر 
ارزیابي كرد و گفت: بازار روند عادي خود را در پيش گرفت. او تأكيد كرد: 
افزایش حد اعتباري كارگزاران، افزایش حدنصاب سرمایه گذاري در سهام 
صندوق هاي با درآمد ثابت، حمایت جدي حقوقي ها و ورود فعال صندوق 
توسعه بازار ازجمله اقدامات ارزنده اي بود كه به زودي نتيجه مي دهد.این 
كارشناس بازار سرمایه افزود: این اقدامات و تصميمات، اثر خود را نشان 

داد و بازار روند قبلي خود را پيش گرفت.
محمد خبري زاد، یك كارشناس دیگر بازار سرمایه گفت: هم اكنون بازار 
سرمایه جایگاه ویژه اي در اقتصاد كشور دارد و همين موضوع باعث شده 
كه با هماهنگي هاي همه جانبه ميان همه اركان اقتصادي كشور، برخي 
تصميمات نادرست، اصالح شده و با هماهنگي خوبي كه ميان حقوقي ها 
و صندوق هاي بزرگ بازار انجام شــد، در 2 روز آخر معامالتي هفته قبل 
ارزش معامالت افزایش یابد و بازار وارد روند صعودي شود. به گفته او در 
نتيجه این اقدامات ارزش معامالت خرد به باالي 15هزار ميليارد تومان 
رسيده است و بيش از 2هزار ميليارد تومان پول جدید از سوي سهامداران 

حقيقي وارد بازار شده است.

حمايت هوشمند از بازار سرمايه
یك عضو شــوراي بورس معتقد اســت این حمایت ها نباید صرفا تزریق 
نقدینگي باشــد و باید به صورت هوشــمند انجام شــود. سعيد اسالمي 
بيدگلي با بيان اینكه حمایت هوشمند نه به معناي تزریق نقدینگي بلكه 
به معناي حمایت از سياستگذاري هاســت تأكيد كرد:منظور از حمایت 
هوشمند، حمایت از سياســتگذاري ها و ســازوكارهاي بازار آزاد و رفع 
محدودیت هاســت.در واقع بازار، باید با ابزارهاي سياســتگذاري هاي به 
موقع اداره شود، این سياست ها با مداخله در بازار متفاوت است و حمایت 
هوشمند مفهوم نویني دارد و حمایت در حوزه سياستگذاري ها محسوب 
مي شود.به گفته او دولت در جهت دعوت خود از مردم باید حمایت هاي 
سياستگذارانه را هم انجام دهد و اهداف اصلي بازار سرمایه را كه كمك به 
اقتصاد كشور و شفافيت است، با مقررات موجود حفظ كند. اسالمي درباره 
مسئوليت دولت از دعوت گسترده مردم به بورس گفت: اساسا در همه دنيا 
دولت مسئوليت سرمایه گذاري ها را مي پذیرد به همين دليل در همه دنيا 
یك نهاد ناظر و قانونگذار تشكيل مي شود كه در ایران براي بازار سرمایه 
سازمان بورس و اوراق بهادار است كه مهم ترین مسئوليت آن حمایت و 
حفاظت از سرمایه گذاري هاي عام است. او با بيان اینكه بخش بزرگي از 
امنيت ســرمایه گذاري در قالب قوانين و مقررات شكل مي گيرد، ادامه 
داد: بخشي از تامين امنيت سرمایه گذاري همان قوانين و مقررات است. 
دولت به طور كلي مسئول حوزه هایي در بازار سرمایه است كه در ادبيات ما 

موضوع نقدشوندگي و شفافيت از مهم ترین و كليدي ترین وظایف است.
اسالمي همچنين درباره صعود بازار سهام در نتيجه اقدامات سهامداران 
حقوقي گفت: هفته گذشــته هفته پرتالطمي بــود. روزهاي اول هفته 
هرچند كه ميزان حجم معامالت كاهش جدي داشت اما روز سه شنبه و 
چهارشنبه بازار برگشت و در روز چهارشنبه حجم معامالت چيزي حدود 

18هزار ميليارد تومان بود.
عضو شوراي عالي بورس با تأكيد بر اینكه از نظر حجم معامالت مي توان 
گفت بازار به روال قبلي خود برگشته است، گفت: دیروز در 2ساعت اول 
بازار، حجم معامالت به 21هزار ميليارد تومان رسيد كه مي توان گفت روند 
خوبي بوده است.به گفته او سهامداران حرفه اي بيشتر از اینكه نگران روند 

بازار باشند نگران حجم معامالت هستند.

كارشناسان تحليل كردند
سهامداران؛ نگران سياست هاي حمايتي 

فرار پول هاي درشت به سمت 
بــازار مســكن، یكــي از مسكن

اصلي ترین عواملي است كه 
باعث شده ميانگين قيمت مسكن در شهر 
تهران در 5ماهه امسال با رشد 51درصدي 
مواجه شود. این تحليل بسياري از مشاوران 
امالك است كه در گفت وگو با همشهري از 
ورود پول هاي پرقدرت به بازار مسكن خبر 
داده اند. پول هایي كه بخشــي از آنها از بازار 
سرمایه و با سيو ســود برخي از سهامداران 
خرد به سمت خرید مســكن گسيل شده 

است.
به گزارش همشــهري، باالخره در شرایطي 
كه وزیر راه رســما دســتور توقف انتشــار 
آمار حوزه مســكن را به معاونت مســكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي ابالغ كرده 
است، در این سوي ماجرا، اداره بررسي ها و 
سياست هاي اقتصادي بانك مركزي با دستور 
مستقيم عبدالناصر همتي دوباره دست به كار 
انتشار آمارهاي مسكن شده و پرده از رشد 
10.5درصدي ميانگين قيمت مســكن در 

مردادماه برداشته است.

پولدارها به بازار مسكن مي روند
در شرایطي كه اقتصاددانان دم از شكل گيري 

حباب در بورس مي زنند و دولتمردان مردم 
را از سرمایه گذاري در بازار ارز و طال برحذر 
مي دارند، قيمت مسكن وارد روند صعودي 
بي حساب و كتابي شده و فارغ از تمام تحوالت 
و پيش بيني ها فقط به  پيــش مي تازد. یك 
حساب سرانگشتي نشان مي دهد ميانگين 
قيمت یك مترمربــع زیربناي مســكوني 
در شــهر تهران از 15ميليــون و 300هزار 
تومان در فروردین امســال به 23ميليون  و 
100هزار تومان در مردادماه رسيده و بدون 
هيچ دردسر و تنشي بازده 51درصدي براي 
مالكان به همراه آورده اســت. این بازدهي با 
در نظر گرفتن موجودي 26.5ميليون واحد 
مسكوني در كشور كه مالكيت آن به حدود 
60درصد مــردم اختصــاص دارد، آنچنان 
رقم بزرگي است كه هيچ بازاري، حتي بازار 
سرمایه نوین نيز قادر نيست با آن به رقابت 
برخيزد. از ســوي دیگر، چسبندگي قيمت 
در بازار مسكن كه با شناوري پایين این بازار 
و عدم نياز مالكان به فروش ســرمایه ارتباط 
مستقيمي دارد، عمال ریسك سرمایه گذاري 
در این بازار را تا حدي پایين مي آورد كه هيچ 
ریســك داخلي و خارجي نيز نمي تواند به 
ضرر و زیان ســرمایه گذاران این بازار منجر 
شود. این تصویر تمام نماي سنتي ترین بازار 

سرمایه گذاري در ایران است كه از كمترین 
قوانين نظارتــي برخوردار اســت و هزاران 
ميليارد تومان پول كثيف و مشــكوك را نيز 
مي توان به طرفه العينــي در آن مخفي كرد. 
درسوي دیگر بازار مسكن، متقاضيان مصرفي 
این بازار هستند كه عمدتا سرشان بي كاله 
است و چاره اي ندارند جز اميد بستن به دولت 
براي ساخت و فروش آپارتمان هاي نقلي در 

حومه شهرها.

نوسان تند معامالت
در مــرداد99، در حالــي ميانگين قيمت 
مسكن در شــهر تهران 51درصد نسبت به 
فروردین و 77.4درصد نسبت به مرداد98 
رشد كرده كه تعداد معامالت در این بازار نيز 
روند مساعدي دارد و با جهش 175درصدي 
نسبت به  مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
اســت. البته این تعداد معامالت در مقایسه 
با تيرماه امســال از كاهش 35.4درصدی 
حكایــت دارد؛ امــا همچنــان در قياس با 
ميانگين تعداد معامالت ماهانه در یك سال 
گذشــته رقم قابل قبولي محسوب مي شود. 
این آمارها از هجوم سنگين نقدینگي كالني 
به بازار مسكن حكایت دارد كه عمدتا براي 
حفظ ارزش در برابر تورم افسارگســيخته 
و ابهام در آتيه اقتصــاد به خرید امالك پناه 
برده اند و به گواهي برخي از مشاوران امالك، 
بخشي از آنها از بورس به سمت بازار مسكن 
جذب شده است. از پيگيري هاي همشهري 
از برخي دفاتر مشاور امالك چنين برمي آید 
كه در ماه هاي اخير تعــداد قابل توجهي از 
خریداران مســكن به خصــوص در مناطق 
مياني و پایين دست پایتخت، افرادي بوده اند 

كه پس از كسب سود قابل توجه در ماه هاي 
گذشته از سرمایه گذاري در بورس، اقدام به 
خرید مسكن كرده اند. البته این افراد فقط 
بخشــي از تقاضاي بالفعل بازار را تشكيل 
مي دهند و بنا بر اظهارات مشاوران امالك، 
همچنان نبض بازار در دســت سرمایه هاي 
كالني اســت كه در مــواردي مجتمع هاي 

مسكوني را یكجا خریدوفروش مي كنند!

حجم و قيمت در معامالت مسكن
بررســي توزیع تعداد واحدهاي مســكوني 
معامله شده در شــهر تهران نشان مي دهد 
در مرداد امســال مجموعا 9هزار و 80واحد 
مسكوني معامله شده كه نسبت به ماه قبل 
با كاهــش 35.4درصدي و نســبت به ماه 
مشابه سال قبل با افزایش 175.8درصدي 
روبه روست. در این ماه، روند كاهشي سهم 
واحدهاي نوساز همچنان ادامه پيدا كرده و 
به 38.5درصد رسيده است؛ درحالي كه در 
اوایل دهه90، سهم واحدهاي نوساز از كل 
معامالت بازار مسكن از 50درصد نيز باالتر 
بود. این مسئله مســتقيما از كاهش شدید 
توليد مســكن و عرضه واحدهاي مسكوني 
جدید بــه بــازار حكایــت دارد و مي تواند 
به عنوان بازتاب كســري 5ميليون واحدي 

مسكن در كشور قلمداد شود.
از ســوي دیگر در این  ماه ميانگين قيمت هر 
مترمربع زیربناي مسكوني در شهر تهران به 
23ميليون  و 107هزار و 800تومان رسيده 
اســت كه نســبت به  ماه قبل 10.5درصد، 
نسبت به فروردین امسال 51درصد و نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل 77.4درصد افزایش 
دارد. ابعاد بزرگ جهش قيمت مســكن در 
5ماهه امسال به قدري است كه ضریب رشد 
آن در مقایســه با تورم ماهانه كشور به 3 تا 
4برابر مي رسد. یعني در 5 ماه اخير، متوسط 
ميانگين قيمت مسكن در هر  ماه 3 تا 4برابر 
نرخ تورم ماهانه افزایش یافته و البته عجيب 
اینكه باوجود سهم 35درصدي هزینه مسكن 
در سبد محاســبه نرخ تورم، نتوانسته است 
تغيير محسوسي در محاسبات تورمي داشته 

باشد!

جزئيات معامالت مســكن پايتخت در 
مرداد99

در مرداد امسال، از ميان مناطق 22گانه 
شــهرداري تهران، بيشــترین متوسط 
قيمت یك مترمربع زیربناي مســكوني 
معامله شده معادل 52ميليون  و 820هزار 
تومان به منطقه یك اختصاص داشــته و 

در مقابل منطقه18 بــا ميانگين قيمت 
9ميليون  و 750هزار تومــان ركورددار 
پایين ترین قيمت شــده است. براساس 
آمار، رشد ساالنه قيمت مسكن در منطقه 
یك 87.2درصــد و در منطقه18 معادل 

63درصد بوده است.
بررســي آمارها نشــان مي دهد در این  ماه 
58.9درصد از كل معامالت مســكن شهر 
تهران به واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر 
از متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
شهر تهران )23.1ميليون تومان( اختصاص 
داشته است. از ســوي دیگر بررسي توزیع 
فراواني تعداد معامالت برحســب ســطح 
زیربناي هر واحد مسكوني نيز نشان مي دهد 
كه در مردادماه امســال، 53.2درصد از كل 
واحدهاي مســكوني معامله شــده در بازار 
مسكن تهران زیربناي كمتر از 80مترمربع 
داشــته اند. نكته دیگر اینكه در  ماه گذشته، 
بيشــترین ســهم از معامالت مسكن شهر 
تهران معادل 14.3درصد بــه واحدهاي با 
ارزش 600 تا 850ميليون تومان اختصاص 
یافته و درمجموع حدود 52.5درصد از كل 
معامــالت به واحدهاي مســكوني با ارزش 
كمتر از یك ميليــارد و 600ميليون تومان 

اختصاص داشته است.

فرار پول به بازار مسكن
درحالی كه وزارت راه آمارها را منتشرنكرد، بانك مركزي از رشد 10/5درصدي 

ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در مردادماه پرده برداشت

 سانسور انتشــار قيمت خودرو در 
سایت هاي اینترنتي هم نتوانست خودرو

مانع رشد قيمت شود و در تازه ترین 
تحول، ســازمان حمایــت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان پيام داده كه پيش فروش خودرو 
توسط شركت هاي فاقد مجوز ممنوع خواهد بود. 
ایــن در حالــي اســت كــه رئيــس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشــندگان خودروي تهران 
مي گوید: از ابتداي سال  جاري به دليل نوسان نرخ 
ارز، روند قيمت خودرو روي مســير افزایشي به 
پيش مي رود. بازار ارز كه این روزها آرامش نسبي 
را تجربه مي كنــد دیروز شــاهد معامالت روي 
قيمت 23هــزار و 870تومان بود كه رشــدي 
26صدم درصدي نسبت به قبل از تعطيالت اخير 

را نشان مي دهد.

مانع تازه در مسير خودروها
 رئيــس ســازمان حمایت مصرف كننــدگان و 
توليدكنندگان گفت: شــركت هاي خودروساز 
كه از كميته خودرو مجــوز ندارند، حق فروش 
و پيش فــروش خــودرو را نخواهند داشــت. به 
گــزارش وزارت صمت، دیروز عبــاس تابش در 
پایان جلسه ستاد تنظيم بازار تصریح كرد: براي 
آن بخش از خودروســازان یا مونتاژكاراني كه به 
تعهدات معــوق خود عمل كرده باشــند، مجوز 
فروش در كميته خودرو داده مي شود. وي افزود: 

همچنيــن پرونده آن بخش از خودروســازان یا 
مونتاژكاراني كه تعهدات معــوق دارند و به این 
تعهدات نيــز عمل نكرده اند، بــه تعزیرات و قوه 
قضایيه منعكس و ارسال شده است كه اميدواریم 
با تصميم گيــري بموقع دســتگاه هاي نظارتي، 

حقوق مصرف كنندگان رعایت شود.

سرريز نقدينگي در بازار خودرو
به گزارش همشــهري، به نظر مي رســد آرامش 
ایجاد شــده در بازار خودرو پس از تدابير وزارت 
صمت و نهادهــاي نظارتي بــراي حذف قيمت 
روي ســایت هاي اینترنتي در ماه هاي گذشــته 
دوباره دچار تزلزل شده كه نشــانه اي روشن از 
شكست سياست هاي تنظيم بازاري دارد. به گفته 
رئيس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودروی تهران، پس از چند روز تعطيالت و ایام 
سوگواري، قيمت ها نسبت به پيش از تعطيالت 
تغيير چنداني نداشته است، اما این در حالي است 
كه از ابتداي  ماه جاري به دليل نوســانات قيمت 
ارز، روند قيمتي در بازار خودرو نيز افزایشي بوده 
است. سعيد موتمني در گفت وگو با ایسنا، تأكيد 
كرد: از سوي دیگر روند قيمت ها به ميزان عرضه 
نيز بستگي دارد؛ چنانچه عرضه به بازار به ميزان 
كافي صورت مي گرفت، هيچ گاه این اختالف هاي 
فاحش ميان قيمت هاي كارخانــه و بازار ایجاد 
نمي شد. این در حالي است كه هم اكنون فروشنده 

در بازار بسيار كم است و در عين حال خریدار نيز 
وجود ندارد. وي تصریح كرد: افرادي كه خودرو 
از كارخانه تحویل گرفته یــا دارندگان خودرو، با 
كوچك ترین نوسان نرخ ارز، خودروهاي خود را 
به اميد قيمت هاي باالتر نمي فروشند و بسياري 
از خریداران نيز با توجه بــه افزایش قيمت ها، از 
خرید اجتناب مي كنند و خرید و فروش در بازار 
به شدت كاهش یافته است؛ مگر افرادي كه نياز 
فوري به خودرو داشته باشــند كه تعداد آنها نيز 

بسيار محدود است.
براســاس آخرین قيمت ها، در محصوالت گروه 

صنعتي ایران خودرو، پــژو 206 تيپ 5 به ارزش 
204 ميليــون تومان و پــس از آن پــژو 206 
صندوقدار با قيمت 198 ميليون تومان گران ترین 
خودروها هستند. دیروز هر دستگاه پژو 206 تيپ 
2، 169 ميليون تومان، پژو پارس 181 ميليون و 
 LX 405 و سمندGLX 500 هزار تومان، پژو
نيز به ترتيب 151 ميليون و 152 ميليون تومان 
قيمت خورد. در گروه سایپا نيز یك دستگاه تيبا 
97 ميليون تومان و تيبا 2 نيز 111 ميليون تومان 
قيمت گذاري شده اند و ســاینا نيز ارزشي 112 

ميليون توماني دارد.

 بانك مركزي راز معماي رشد بدهي دولت به این نهاد 
در 2ســال اخير را فاش و اعالم كــرد: بخش عمده  بانك

افزایش بدهي دولت به بانك مركزي در 2سال اخير به 
موجب قانون و فاقد هرگونه آثار پولي است. به گزارش همشهري، 
سياستگذار پولي مي گوید: دليل اصلي افزایش حجم بدهي دولت 
حســن روحاني به بانك مركزي طي 2سال گذشــته صرفا تغيير 
طبقه بندي مطالبات بانك مركزي از دولت، شــركت هاي دولتي و 
بانك ها و یا به واسطه اســناد  تعهد دولت بوده است كه همگي به 

موجب قانون صورت گرفته و تورم زا نيست.
براساس اطالعيه رسمي صادر شده، بدهي دولت به بانك مركزي 
از 35.4هزار ميليارد تومان در پایان تيرماه1397 به حدود 97هزار 
ميليارد تومان در پایان خردادمــاه1399 )یعني حدود 61.6هزار 

ميليارد تومان افزایش( رسيده است.
این ميزان رشــد بدهي دولت به بانك مركزي زنگ خطري است 
كه مي تواند باعث انبســاط در پایه پولي و انتشار پول پرقدرت و در 
نتيجه رشد نرخ تورم شــود اما بانك مركزي مي گوید جاي نگراني 
نيست و پول جدیدي پمپاژ نشده است؛ بلكه در حدود 41.4هزار 
ميليارد تومان )67.2درصد( از افزایش بدهي دولت به بانك مركزي 
در این دوره به واسطه انتقال بخشــي از بدهي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري غيربانكي به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي به 
ميزان 33.4هزار ميليارد تومان بابت اصل و كارمزد، از ظرفيت هاي 
تبصره5 قانون بودجه سال1397و به ميزان 8هزارميليارد تومان، از 
ظرفيت هاي قانون بودجه سال1398  بوده است. به این ترتيب، این 
ميزان افزایش بدهي دولت به بانك مركزي به هيچ  عنوان به معناي 
خلق پول جدید و افزایش پایه پولي نبــوده، بلكه صرفا به موجب 

قوانين بودجه، بدهي بانك ها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك 
مركزي انتقال یافته است.

در بيانيه رسمي بانك مركزي تأكيد شــده است كه افزون بر اینها 
معادل 10.8هزار ميليارد تومان افزایش بدهي دولت به بانك مركزي 
در پایان تيرماه1397 به پایان خردادماه1399 به دليل انتقال بدهي 
برخي از شركت هاي دولتي به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك 
مركزي شامل شركت هاي مادر تخصصي توانير، بازرگاني دولتي، 
پشتيباني امور دام كشور و سازمان هدفمندسازي یارانه ها براساس 

مصوبات هيأت وزیران، مبتني بر اصول 127 و 138 قانون اساسي 
بوده كه در عمل تنهــا تغيير طبقه بندي مطالبــات بانك مركزي 

محسوب شده و واجد آثار پولي نيست.
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد دارد: هرساله دولت مي تواند معادل 3درصد از بودجه 
عمومي را به صورت تنخواه گردان از منابع بانك مركزي استقراض 
كرده و آن را در پایان سال تسویه كند. حاال بانك مركزي مي گوید: 
هرچند كه ميزان تعيين شده 3درصدي در قانون همواره ثابت است، 
اما همراه با افزایش رقم كل بودجه عمومي كشور، ظرفيت استفاده 
قانوني دولت از تنخواه گردان خزانــه نيز افزایش مي یابد. به همين 
دليل حدود 13.5هزار ميليارد تومان افزایش بدهي دولت به بانك 
مركزي در دوره یادشده به دليل استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه 

صورت گرفته كه داراي پشتوانه قانوني است.
این گزارش مي افزاید: حدود 2.1هزار ميليارد تومان افزایش بدهي 
دولت به بانك مركزي نيز به دليل اسناد به تعهد دولت )كه بخشي از 
آن بابت مطالبات بانك مركزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي 
و دارایي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب قانون پولي 
و بانكي كشور به عنوان پشتوانه اسكناس هاي منتشره منظور  شده 
و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایي است كه از 
ســوي بانك مركزي و به نيابت از دولت به عنوان سهميه دولت نزد 
صندوق بين المللي پول و سایر مؤسسات مالي بين المللي به امانت 
گذارده مي شــود( بوده اســت. بانك مركزي یادآوري كرده است: 
افزایش بدهي دولت به بانك مركزي كه از این محل ناشي مي شود، 
به معني افزایش پایه پولي نيست؛ چراكه در قبال افزایش این متغير، 

پول جدیدي به اقتصاد كشور تزریق نمي شود.

سانسور هم مانع سرعت قيمت خودرو نشد

   تداوم تورم پيوسته در بازار اجاره
بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري با متر و معيار بانك مركزي از همراهي تورم اجاره بهاي مسكوني با 
نرخ تورم كل كشور حكايت دارد؛ به گونه اي كه در اين ماه، تورم نقطه به نقطه )مرداد99 نسبت به مرداد98( 
اجاره در شهر تهران معادل 27.4درصد و در كل مناطق شهري معادل 30.6درصد برآورد شده است. البته 
اين آمارها مربوط به قراردادهايي است كه از سوي مشاوران امالك در سامانه ملي امالك و مستغالت ثبت 
شده و مشمول قراردادهاي دستي و توافقي نمي شود. از سوي ديگر به واسطه ماهيت ساالنه قراردادهاي 
اجاره، همواره تناسب آمارهاي مراجع رسمي براي تورم اجاره با تورم احساسي در بازار اجاره متفاوت 

و محل مناقشه است.

 ايراد شوراي نگهبان 
به يارانه سياه مجلس

آیا مجلس از تصميم خود براي توزیع قير 
رایگان صرف نظر مي كند؟

شوراي نگهبان قانون اساسي طرح مصوب 
مجلس براي توزیع یــك ميليون تن قير مجلس

رایگان بين دستگاه هاي اجرایي را مغایر با 
قانون اساسي تشخيص داد و آن را به مجلس برگرداند.

همشــهري پيش تر در گزارشي این تصميم نمایندگان 
مجلس را »توزیع پول هاي سياه با رانت قير« دانسته و 
نوشته بود: اكثریت نمایندگان مجلسي كه خود را انقالبي 
مي دانند به دوفوریت توزیع قير رایگان رأي مثبت دادند 
تا نشــان دهند كه در تصميم گيري هــم انقالبي عمل 
مي كنند، اما این بار نه فقط منتقدان سياســي مجلس 
فعلي كه كارشناسان اقتصادي هم مي گویند: این طرح 
مصداق آشكار یارانه ســياه در اقتصاد ایران است. این 
گزارش مي افزاید: موضع گيــري نمایندگان اصولگراي 
مجلس نشــان مي دهد كه آنها هم نســبت به خطرات 
توزیع قير رایگان آگاه هستند اما به جاي برخورد قاطع 
و انقالبي شان درصدد كم كردن ميزان فساد و افزایش 
نظارت بر توزیع قير هســتند و به نام حمایت از راه هاي 
روستایي، آســفالت كردن مدارس و اجراي پروژه هاي 
عمراني، قير سياه بر چهره اقتصاد ایران پاشيده مي شود 

و فساد دیگري در حال شكل گيري است.
دیروز یك عضو حقوقدان شوراي نگهبان از مغایرت طرح 
الحاق یك بند به تبصره یك قانون بودجه ســال1399 
كل كشــور مبني بر اختصاص قير رایگان به شهرهاي 
زیر یكصد هزار نفر با اصل 152 قانون اساسي خبر داد. 
به گزارش ایرنا، هادي طحان نظيف افزود: از نظر شوراي 
نگهبان، در اصالح قانون بودجه، تنهــا احكامي كه در 
قانون بودجه ذكر شده قابل اصالح است و طرح هایي كه 
در قانون بودجه حكمي نسبت به آنها وجود ندارد و براي 
نخســتين بار در مصوبه اصالحي به بودجه اضافه و بار 
مي شوند، دیگر اصالح بودجه نخواهد بود و بودجه ریزي 
جدید محسوب مي شــود و ممكن است انضباط مالي و 

بودجه اي را به هم بزند.
عضو حقوقدان شــوراي نگهبان یادآور شد: از نظر شورا 
مشــخص نبود كه منابع اختصاص یافته به هر كدام از 
دســتگاه هایي كه در مصوبه به آنها اشاره شده است، با 
چه معياري در ميان طرح هاي مختلف تقسيم مي شوند؟ 
طحان نظيف تصریح كرد: ابهام دیگري كه شوراي نگهبان 
نسبت به مصوبه داشــت، اینكه مشخص نبود آیا منابع 
اختصاص یافته از محل اعتبــارات تملك دارایي هاي 
سرمایه اي، به نسبت مساوي از همه طرح هاي مذكور در 
قانون بودجه سال1399 كسر مي شود یا طریق دیگري 

براي برداشت این منابع وجود دارد؟
وي افزود: در تكليف دســتگاه ها به ابالغ سهم استان ها، 
مقرر شده است تا با رعایت »شاخص هاي مربوطه« این 
امر صورت گيرد درحالي كه از نظر شوراي نگهبان، با توجه 
به اینكه در مصوبه اساسا شاخصي ذكر نشده است، منظور 
از شاخص هاي مربوطه با ابهام مواجه است.عضو حقوقدان 
شوراي نگهبان عنوان كرد:  در مصوبه مجلس فروش قير 
رایگان توسط دریافت كنندگان به هر شكلي ممنوع شده 
تا قير دریافتي صرفا به مصرف موارد تعيين شده در مصوبه 
برسد اما از نظر شــورا با توجه به اینكه مشخص نيست 
كه آیا این ممنوعيت شامل سایر راه هاي انتقال ازجمله 

معاوضه، تهاتر و... نيز مي شود یا خير، ابهام داشت.

سازمان حمایت: پيش فروش خودرو توسط 
شركت هاي فاقد مجوز ممنوع است

رشد بدهي دولت به بانك مركزي تورم زا نیست
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نجات يوز، اين بار با ياري ايتاليا
ایتاليایي ها در قالب پروژه  بيابان زدایي، ایران را در بهبود زیستگاه یوزپلنگ آسيایي یاري مي دهند

سيدمحمدفخار
خبرنگار

سرعت فرونشســت در ایران 
90برابر بيشتر از سطح هشدار فرونشست

جهانــي اســت و براســاس 
اطالعات دریافتي همشــهري از ســازمان 
زمين شناسي، 378دشت از 420دشت ایران 
با فرونشست بســيار زیاد روبه رو هستند و 
وضعيت آنها از حالت تعادل خارج شده است. 
براساس اعالم یونسكو اگر ميزان فرونشست 
ساالنه یك دشت 4ميلي متر باشد، این عدد 
مخاطره آميــز اســت. درحالي كه بيشــتر 
دشــت هاي ایــران، روزانه یــك ميلي متر 
فرونشســت دارند و این آمار در ایران بسيار 

نگران كننده تر است.
حاال سازمان زمين شناسي ایران پيشنهادي 
براي مهار و مقابله با فرونشســت زمين در 
دشت هاي كشور ارائه كرده است كه به گفته 
مقامات این سازمان با اســتقبال مجلس و 

سازمان هاي مسئول مواجه شده است.
رضــا شــهبازي، مدیــركل دفتر بررســي 
مخاطرات ســازمان زمين شناســي كشور 
در این باره به همشــهري مي گویــد: امروز 
با مخاطــرات طبيعي متعددي در كشــور 
روبه رو هســتيم. اما مهم ترین و بزرگ ترین 
چالش استان ها ازجمله در اصفهان و تهران، 

فرونشست زمين است.
براساس بررســي هاي انجام شــده، ميزان 
فرونشست در دیگر نقاط كشور به هيچ وجه 
با استان اصفهان قابل مقایسه نيست و استان 
اصفهان به عنوان نماد فرونشست زمين در 
ایران شــناخته مي شــود. البته این چالش 
در نقاط دیگر كشور هم در مقایسه با آنچه 
در سطح جهان وجود دارد، بسيار شدیدتر 
اســت. به گفته مقام مســئول در سازمان 
زمين شناســي كشــور، چالش فرونشست 
زميــن در عرصــه منابع طبيعــي، یكي از 
مهم ترین مخاطرات كشــور اســت و حتي 
از موضوع انتشــار گردوغبار هم از اولویت 

باالتري برخوردار است.
در بررسي مشكالت حاد كشور، فرونشست 
حتي از چالش گسترده تري نسبت به بالیاي 
طبيعي برخوردار است. براي نمونه خطر و 
آســيب زایي زمين لرزه بيشتر از فرونشست 
اســت. اما در زمين لرزه یك گســل فعال 
مي شــود كه آیين نامه ساخت وساز خاص 
براي مقابله با آن مشــخص اســت. اما در 

موضوع فرونشســت با زیر زمين ســروكار 
داریم كــه دانش مــا دربــاره آن محدود 
اســت. ضمن آنكه در موضوع فرونشست با 
بهره برداران ميليوني از منابع آب زیرزميني 

مواجه هستيم.
به گفتــه رضا شــهبازي، فرونشســت مثل 
بيماري سرطان اســت و هنگامي در سطح 

زمين نمود پيدا مي كند كــه دیگر كاري از 
دست بشر برنمي آید.

اما كدام مناطق كشــور با فرونشست بيشتر 
مواجه هســتند؟ شــهبازي مي گوید: نرخ 
فرونشست اصفهان 15ســانتي متر در سال 
است و هرسال این نرخ افزایش یافته است. 
این پدیده در همه دشت هاي كشور در حال 

شكل گيري است و دیگر جاي جدیدي براي 
فرونشست وجود ندارد. اما بيشترین مناطق 
كشور كه با آن دســت وپنجه نرم مي كنند، 
مناطقي نظيــر كوهســتان ها و كوهپایه ها 
هســتند كه تغذیه آب زیرزمينــي را انجام 

مي دهند.
به گفته مدیركل دفتر بررســي مخاطرات 
ســازمان زمين شناسي كشــور، هم اكنون 
فرونشست هاي مشابه در نقاط دیگر كشور 
ازجمله در تهران و كرج در حال وقوع است 
كه باید براي جلوگيري از گسترش آن اقدام 

عاجل صورت بگيرد.

طرحمواجههبافرونشست
رضا شــهبازي درخصوص طرح پيشنهادي 
ســازمان زمين شناســي بــراي مواجهه 
با فرونشســت زمين در دشــت هاي كشور 
نيز به همشــهري مي گوید: طــرح احياء و 
تعادل بخشي، مهم ترین راهكار نجات منابع 
آب زیرزميني كشور است. چاه هاي غيرمجاز 
توان تخليه زیــاد آب را ندارند. اما چاه هاي 
مجــوزدار كه 12درصد  از تعــداد چاه هاي 
موجود در كشــور را تشــكيل مي دهند با 
استفاده از تجهيزات و دستگاه هاي سنگين، 
حدود 50درصد از منابع آب هاي زیرزميني 
را تخليه مي كنند. بزرگ ترین نمونه این نكته 
هم منطقه رهنان به ســمت خميني شــهر 
اســت كه تاكنون باالترین نرخ فرونشست 
كشور با 18.5ســانتي متر در آن ثبت شده 
است. كنترل ابعاد خشكسالي و ترسالي در 
پيشنهاد سازمان زمين شناسي كشور براي 
مقابله با بحران فرونشســت زمين در ایران 
مطرح شــده اســت. به گفته مدیركل دفتر 
بررسي مخاطرات ســازمان زمين شناسي 
كشور، از ســال هاي 75 تا 88 شرایط ثبات 
در فرونشست زمين ثبت شد و خشكسالي 
خيلي شــدیدي تا ســال79 در كشور رقم 
خورد. از ســال88 به بعد نيــز دیگر تغذیه 
ســفره هاي آب زیرزميني انجام نشد و فقط 
برداشــت صــورت گرفت. توجه بــه حوزه 
آبخوانداري كشور نيز از دیگر سرفصل هاي 
پيشنهاد ســازمان زمين شناسي كشور در 
مقابله با بحران فرونشســت زمين در ایران 
است كه به گفته رضا شهبازي، 150دشت 
كشــور حوزه آبخوان ندارند و با بهره كشي 
شدید از آبخوان ها ذرات خاك نيز غيرقابل 
نفوذ شده و حوزه هاي آبخوان كشور خشك 

مي شوند. 

زهرارفيعي
خبرنگار

 یوزپلنگ آســيایي در لبه پرتگاه 
انقراض قرار دارد. حاال قرار اســت حياتوحش

تيمي از متخصصان ایتاليایي براي 
حفظ زیستگاه یوزپلنگ آسيایي و ارتقاي آن با 
ایران همكاري كنند. هم اكنون به گفته مسئوالن 
سازمان حفاظت محيط زیست استان سمنان، از 
ابتداي ســال تاكنون 13قالده یوزپلنگ در این 
استان شناسنامه دار شده اســت و اميدها براي 
نجات اینگونه در معرض انقراض بيشتر شده است.

تاكنــون پروژه هــاي بين المللي زیــادي براي 
حفاظت از یوزپلنگ آسيایي در سازمان حفاظت 
محيط زیست تدوین شده است. آخرین آنها تالش 
 )UNDP( براي رایزني با برنامه عمران ملل متحد
و كشور ایتاليا ست و البته هنوز هيچ كدام از آنها به 
یك برنامه عملياتي نرسيده است. نخستين اولویت 
سازمان حفاظت محيط زیست هم اكنون حفظ 
زیستگاه یوزپلنگ است و اخيرا نيز با خرید پروانه 
چراي 800واحد دامي، بخش هایي از زیســتگاه 
یوزپلنگ آســيایي ایران در منطقه مياندشــت 

آزاد شد.

تقاطعبيابانزداييويوز
امير عبدوس، مدیركل حفاظت محيط زیســت 
سمنان در گفت وگو با همشهري در مورد جزئيات 
برنامه همكاري ایتاليا با ایران براي حفاظت از یوز 
آسيایي مي گوید: همكاري با ایتاليا تنها مختص 
برنامه یوزپلنگ آسيایي نيست. محور اصلي پروژه، 
مسائل مربوط به بيابان زدایي و تغيير اقليم است. 
از آنجایي كه پروژه حفاظت از یوز اولویت سازمان 
حفاظت محيط زیست اســت، در قالب زیرپروژه 
موضوع حفاظت از یوزپلنگ آسيایي نيز در طرح 

همكاري با ایتاليا گنجانده شده است.
بهار امسال با انتقال كوشكي، دلبر و ایران از تهران 
به پارك ملي توران در ســمنان براي تكثير در 
اســارت، ماجراي یوزپلنگ هاي ایراني وارد فاز 
جدیدي شــد. اما حدود 2سال اســت كه پروژه 
بين المللي حفاظت از یوزپلنگ آسيایي متوقف 

شده است.
به اعتقاد امير عبدوس، پروژه اي كه براي حفاظت 
از یوز كاري نكند، بهتر است تعطيل باشد. درست 

است كه پروژه اي كه اسم حفاظت را یدك مي كشد 
تعطيل شــده، اما »حفاظت« از یوز در سازمان 
حفاظت محيط زیست تعطيل نشده و این سازمان 
با اولویت قرار دادن حفاظت از زیســتگاه، نتایج 
مطلوبي در چند  ماه اخير به دست آورده است. از 
ابتداي سال تاكنون 4خانواده مختلف از یوزپلنگ 
آسيایي در سمنان مشاهده و ثبت شده است  و این 
در حالي است كه تصور مي شد هيچ یوز ماده اي در 

طبيعت ایران وجود ندارد.
»حفظ زیستگاه هاي یوز و ارتقاي كيفيت آنها« 
ازجمله موارد همكاري ایتاليا با ایران است و امير 
عبدوس درباره عواملي كــه مي تواند به حفظ و 
ارتقاي زیستگاه كمك كند، مي گوید: عمده ترین 
نياز، تامين منابع مالي اســت كه با آن مي توان 
پروژه هایي مانند آمــوزش جوامع محلي، تكثير 
طعمه ها و رهاسازي در زیســتگاه، تامين منابع 
آبي در فصول گرم ســال، تامين علوفه مورد نياز 
در خشكســالي ها و كاهش تعارضات را اجرایي 
كرد. به طور مثال با بودجه اي كه در سال هاي اخير 
توسط سازمان مركزي به اداره كل محيط زیست 
استان ابالغ شد، به طول 10كيلومتر در مجموع 
رفت و برگشت از 40كيلومتر محل تعارض یوز با 
جاده تهران - مشهد فنس كشي شد. خروج دام 
از مراتع درجه2 و 3 نيــز عالوه بر تأثيراتي كه در 
كاهش عوارض تغيير اقليم در منطقه دارد، منجر 
به حفظ زیستگاه یوز خواهد شد و ناگفته نماند كه 
به ازاي هر سهمي كه در پروژه هاي بين المللي براي 
حفظ محيط زیست هزینه مي شود، ایران نيز باید 

بودجه اي ساالنه و برابر در اختيار پروژه حفاظت 
از یوز قرار دهد.

 به اعتقاد برخي از كارشناسان حفاظت، یكپارچه 
نبودن زیستگاه و وجود مستثنيات فراوان در دل 
زیســتگاه از عوامل به انقراض كشيده شدن یوز 
اســت. اما به اعتقاد اميرعبدوس، یوز گربه ساني 
تنبل اســت كه درصورت فراهم بودن آب، غذا و 
امنيت ميل به مهاجرت ندارد. او تداوم پروژه هاي 
حفاظت از زیستگاه را پاشــنه آشيل حفاظت از 
اینگونه در معرض انقــراض مي داند و مي گوید: 
نتایج به دست آمده از اجراي پروژه هاي حفاظتي 
درصورتي كه تداوم نيابد ظرف مدت دو سه سال 
مي تواند از دست برود. در نتيجه تداوم شرایط در 
طول ساليان متمادي مي تواند یوز را از مرز انقراض 

نجات دهد.
از ميان 21یوزي كه امسال شناسایي شد، 13فرد 
از آنها شناسنامه دار هستند و همچنين فقط 3یوز 
قبال در منطقه مشــاهده شــده اند. ضمن اینكه 
در این بين 4یوز ماده وجــود دارد كه به ترتيب 
4، 3، 3 و 2 توله دارند كــه این 12توله بين یك 
تا 2سال ســن دارند. از 21یوز، 19قالده فقط در 
محدوده یكصدهزار هكتاري پارك ملي توران و 
زیستگاه هاي اطراف آن مشاهده شده  است كه با 
احتساب مساحت یك ونيم ميليون هكتاري كل 
منطقه توران، این ذخيره گاه، گنجایش ميزباني 
از تعــداد جمعيت 50 تا 100قالده یــوز را دارد 
به شــرطي كه تمركز را بر حفاظت و ماندگاري 

یوزها در منطقه قرار دهيم.

ناپديد شدن تدريجي 
420دشت ايران 

  44محدوده پرخطر فرونشست زمين در ایران شناسایي شده است
   دشت هاي تهران و اصفهان با وضعيت قرمز فرونشست مواجه هستند
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جزئيات دقيق از فرونشست در كشور
براساساطالعاتسازماننقشهبرداريكشــور،تاكنون44محدودهپرخطرفرونشست
زميندرايرانشناساييشدهاست.دراينميان،وضعيتاســتانهايتهرانواصفهان
حادتراست.مطابقارزيابيهاي15سالاخير،نرخفرونشستدرمناطقيازكشورهمچون
جنوبغربپايتخت،بهحدود30سانتيمتردرسالرسيدهاست.حتيدربرخيموارداين
پديده،زيرساختهايحياتي،جادههاوفرودگاههاراتحتتأثيرقراردادهاست.عالوهبر
آنفروچالههاييكهدردشتهاياستانهمدانايجادشدهاست،ميتواندمتاثرازپديده
فرونشستباشد.دربخشهاييازاستانفارسميزانفرونشستزمين140برابربيشتراز
ميزانياستكهاتحاديهاروپاازآنباعنوانشرايطبحرانييادكردهاست.فرونشستزمين
دردشتورامين26سانتيمتردرسالاست.درتهران18سانتيمترودردشتگرگانبه
حدود6سانتيمتردرسالرسيدهاست.عالوهبراينمناطق،استانهايخراسانرضويوقم
ازديگرمناطقپرخطردرفرونشستزمينهستند.بهاعتقادكارشناسانبهرهبرداريبيرويه
ازآبهايزيرزمينيوخشكشدنكامليابخشيازمهمترينتاالبهاودرياچههايايران

نيزبهتشديدبحرانفرونشستزميندركشورانجاميدهاست.
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طرح موسوم به ساماندهي پيام رسان ها در حالي از سوی برخی نمایندگان مجلس پيگيري   مي شود كه مخالفان، نتيجه آن را 
انسداد و فيلترینگ شدیدتر مي دانند و حاميانش مي گویند به درخواست مردم قصد ساماندهي فضاي مجازي را دارند 

از موافقان انکار، از مخالفان اصرار

آیا ساماندهی همان انسداد است؟
عمادالدينقاسميپناه

خبر نگار

اينطرحدرخواستمردماست
سيدمصطفيميرســليم،نمايندهتهراندر
مجلسيازدهموازموافقانطرحموســومبه
ساماندهيپيامرسانهابراينباوراستكه
پيامرسانهايخارجيبايدمسئوليتپذير

باشندوبهاصولقانوناساسيكشور
احترامبگذارند.اوهمچنينبر
اينموضوعتأكيدميكند

كههويتنشردهندگان
پياموحتيكسانيكه

اينپيامرابازنشرميكنند،بايدمشخصباشد.

چراموافقاينطرحهستيدوتصويبآنرادرمجلسپيگيريميكنيد؟
پيام رساني نوعي از رسانه در فضاي مجازي است. همانگونه كه براي مطبوعات و به طور كلي 
رسانه هاي عمومي در كشور ما قانون وجود دارد كه حدود اختيارات و حق و تکليف را روشن 
مي كند، قطعا باید درباره پيام رسان ها نيز ساماندهي صورت گيرد تا به حقوق عمومي مردم 
تجاوز نشود. در شرایط بي قانوني كنوني، خسارت هاي بزرگي از لحاظ اجتماعي و فرهنگي 
و نيز اقتصادي متوجه مردم مي شــود و از این بي ســاماني، معاندان و متخلفان بيشترین 
سوءاستفاده را مي كنند و ما در مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حقوق مردم باید هرچه 
زودتر جلو این حق كشــي عمومي را بگيریم تا ضمن برخورداري از مزایاي پيام رسان هاي 
نوین، از تجاوز و تعدي در فضاي اطالع رســاني كه با سوءاستفاده از آزادي رواج یافته است، 

ممانعت كنيم.
يكيازموارديكهدرطرحعنوانشــده»احرازهويتكاربران«است.
گنجاندناينموضوعدراينطرحبهنظرتاننقضحريمخصوصيمردمتلقينميشود؟

واژه كاربر فقط شامل كساني كه پيام ها را مي گيرند نمي شود و قانونگذار مي خواهد هویت 
كساني كه توليد پيام مي كنند و نشــر پيام مي دهند یا پيامي را بازنشر مي كنند، مشخص 
باشد تا اگر به حقوق افراد یا حقوق عمومي تجاوز شد، بتوان از مسئول آن مؤاخذه كرد و از 
آشفتگي كه امروز در فضاي مجازي كشور مشــاهده مي كنيم، نجات یافت. بنابراین منظور 
از احراز هویت، هویت كساني كه پيامي را دریافت  و مطالعه مي كنند یا بدان گوش مي دهند 
یا مالحظه مي كنند نيست، زیرا آنها منفعلند و منظور كساني هستند كه در فضاي مجازي 
مشغول توليد و نشر یا بازنشر پيام مي شوند. مسئوليت هر كس در این باره باید مشخص شود 

و از هرج و مرج خارج شویم.
برخيازامضاكنندگانحتيخودشانازاينطرحبهعنوانطرحانسداد
پيامرســانهايخارجينامميبرند.آيابهنظرتاناينطرحدرصورتتصويبباعث

فيلترينگهمهپيامرسانهايخارجينميشود؟
پيام رسان هاي خارجي هم باید مسئوليت بپذیرند و حدود مجاز را مراعات كنند و به قانون 
اساسي احترام بگذارند و در چارچوب قرارداد فعاليت كنند تا اگر تخلفي صورت گرفت، قابل 
پيگيري باشــد. واال با آثار متعدد و متنوعي كه در زمينه هاي گوناگون مي گذارد و در پهنه 
سرزمين و در گستره زمان پخش مي شود و اساس حکومت و نظام اجتماعي را مختل مي كند، 

مرتبا باید شاهد تحميل عواقب نامطلوب بي مباالتي هاي مختلف باشيم.
بهنظرتانانسدادوفيلترينگدرموضوعاتفرهنگيجوابگوخواهدبود؟

اساســا پيش نویسي كه تهيه شــده پيرو درخواست مردم اســت. امروز مردم دریافته اند با 
هرج و مرج موجود در فضاي مجازي انحرافات متعدد فرهنگي و نابســاماني هاي اجتماعي 
و خسارت هاي اقتصادي پدیدار شده است. در این شرایط ما از این آشفتگي بيشتر خسارت 
مي بينيم تا منفعت. طبيعي اســت كه افراد و گروه هایي كه برنامه هاي تخریبي و انحرافي و 
هتاكي و اشــاعه منکرات و تضعيف انســجام ميهني را تعقيب مي كنند، ناراضي شوند و به 
منفي بافي بپردازند. هدف آنها به بهانه نبود اطمينان، زایل كردن اعتماد عمومي است. البته 
باید در قانون پيش بيني مناسب براي اطمينان بخشي صورت بگيرد و مجریان نيز در عمل پا 

را از حد خود فراتر ننهند.
بااينطرحآياشــاهدنابوديوركودكســبوكارهايخــردفعالدر

پيامرسانهاورونقكسبوكارفروشندگانفيلترشكننخواهيمبود؟
برعکس! با رونق گرفتن پيام رســان هاي قانونمند، راه كســب و كارهاي متعدد براي افراد و 
گروه هاي فعالي كه هدفشان اشاعه ناهنجاري ها نيست، باز مي شود و از حریم آنها محافظت 
خواهد شد و رشد آنها ضمانت قانوني پيدا خواهد كرد. روند كنوني از لحاظ كسب و كار همچون 
رها كردن تير در تاریکي است. متخلفان و تبهکاران از این استقرار قانون خشنود نخواهند شد 
و شایعه پراكني و سمپاشي را كه شروع كرده اند، ادامه خواهند داد و تشدید خواهند كرد. اما 
ان  شاء اهلل با روي كار آمدن دولتي مقتدر، بساط همه این مفاسد و ناهنجاري ها برچيده خواهد 
شد و محيط براي متخلفان كامال ناامن خواهد شد و آنها خود این مطلب مهم را فهميده اند. 
لذا منفي بافي را با ادعاي كاهش آزادي ها و از رونق افتادن كســب و  كار آغاز كرده اند. به آنها 
توصيه مي كنم تا دیر نشــده توبه كنند و بدانند دوران رواج تباهي در جمهوري اسالمي به 

سر آمده است.

یادداشت

فضايمجازي
غيرقابل

محدودكردناست

فضاي مجــازي به گونــه اي اهميت 
پيدا كــرده كه امروز به عنــوان ابزار 
نظارت افکار عمومي، یکي از ملزومات 

حکمراني مطلوب به شــمار مي رود. یکي از مهم ترین اهداف 
نهضت عاشورا هم امر به معروف و نهي از منکر بود. افکار عمومي 
امر نظارت جمعي را به عهده دارند كه الزمه حکمراني مطلوب 
است. براي این نظارت شفافيت هم الزم است. به عبارت دیگر، 
نظارت افکار عمومي الزمه حکمراني مطلوب، ایجاد شفافيت 
الزمه نظارت افکار عمومي و استفاده از فضاي مجازي هم الزمه 
شفافيت امور است. پس اگر ما به دنبال ایجاد حکومت مطلوب 
هستيم باید از فضاي مجازي استقبال كنيم و براي آن اهميت 
قائل شویم، چراكه براي ما شفافيت ایجاد مي كند و این شفافيت 
هم براي ما نظارت افکار عمومي را به ارمغان مي آورد و نظارت 
افکار عمومي هم حتما زمينه ساز یك حکمراني مطلوب خواهد 
بود. در زمان حضور در مجلس همواره طرفدار شفافيت بوده ام 
و در همه را ي گيري ها براي موضوع شفافيت، به عنوان موافق 
صحبت كرده ام. چون معتقدم آنها كه ریگي در كفش دارند از 
شفافيت هراسان و گریزانند. آنها كه پاشنه آشيل دارند مخالف 
شفافيت هســتند و لذا همين افراد هم طرفدار فضاي مجازي 
نيستند. جالب آنکه مخالفان فضاي مجازي بيشترین استفاده 
را از فضاي مجازي مي برند. تویيتر مگر فيلتر نيست، اما ما كمتر 
كسي از مقامات جمهوري اســالمي را مي شناسيم كه در این 
اپليکيشن فعاليت نداشته باشــد. اگر واقعا فيلترینگ تویيتر 
براي ما وجود دارد چگونه است كه همه با انواع فيلترشکن ها در 
تویيتر فعال هستند. جالب تر آنکه در این ایام، همه هيئت هاي 
مذهبي و مجالس عزاداري و حتي تکایا از ابزار فضاي مجازي 
استفاده مي كنند. این موضوع نشــانگر اهميت فضاي مجازي 

است.
از سوي دیگر، كسي كه به دنبال محدود كردن فضاي مجازي 
اســت، درواقع شــناختي از فضاي مجازي و ویژگي هاي این 
تکنولوژي ندارد. با توجه به پيشرفت هاي فني در حوزه فضاي 
مجازي باید گفت كه در واقع امــکان ایجاد محدودیت در این 
فضا وجود ندارد. بسياري از كشــورهاي دنيا تالش كرده اند تا 
آنجا كه مي توانند فضاي مجــازي را محدود كنند، اما در عمل 
امکان پذیر نبوده است. لذا آن عده اي كه فکر مي كنند مي توان 
فضاي مجازي را محدود كرد، درواقع تالش بيهوده اي مي كنند 
و بي جهت دست و پا مي زنند. هرچيزي را بخواهيم ممنوعيتي 
در مقابل آن ایجاد كنيــم، قطعا راه خــود را از طرق دیگر باز 
مي كند. به مصداق »االنسان حریص علي ما منع« انسان همواره 
به دنبال این است كه در هر كجا مانعي برایش ایجاد مي شود، 
راهي باز كند. لذا ایجاد محدودیت ناشي از عدم شناخت است 

و امکان پذیر نيست.
البته ما مخالف ســاماندهي فضاي مجازي نيســتيم، اما این 
ساماندهي نيازمند تعریف و تبيين است. بنده مسئول كميته 
فضاي مجازي كميســيون امنيت ملي هم بودم و در جلسات 
شوراي عالي فضاي مجازي هم شركت مي كردم و در همان جا 
نظرات خود را اعالم مي كردم و مي گفتم كه طرفدار ایجاد شبکه 
ملي اطالعات هستم. اشــکالي ندارد كه شبکه ملي اطالعات 
شــکل بگيرد، اما این به معناي بســتن، فيلتر كردن و محدود 
كردن نيســت. باید به دنبال ساماندهي باشــيم و شبکه ملي 
اطالعات را هم باید پيگيري كرد و ببينيم كه چرا كارها در این 

مدت آنگونه كه باید، پيش نرفته است.
با این حال، بحث ساماندهي نباید به سمتي برود كه این موضوع 
امنيتي شود. یعني به عنوان مثال نباید به افراد بگویيم كه اگر 
شما وارد فضاي مجازي مي شوید، اول احراز هویت شوید سپس 
وارد این فضا شــوید. اگر هنري وجود دارد، چرا جلوي فساد 
اخالقي برخي از سایت ها گرفته نمي شود. هيچ كس هم طرفدار 
فساد اخالقي نيست. آنها كه دنبال محدودیت فضاي مجازي 
هستند، كمتر وارد این مسائل مي شوند و بيشتر بحث آنها جنبه 

سياسي و امنيتي پيدا مي كند.
بنده به كســاني كه براي قانوني كــردن محدودیت ها تالش 
مي كنند مي گویم كــه راه به جایــي نمي بریــد. در مجلس 
هفتم هم طرح جمع آوري و غيرقانوني اعالم كردن اســتفاده 
از ماهــواره مطرح و تصویب شــد. درحالي كــه االن مضحك 
اســت كه بگویيم چرا قانون جمــع آوري ماهواره هــا را اجرا 
نمي كنيد؟ با گذشــت زمان این موضوع دیگر مفهومي ندارد. 
 در آن زمان هم، با وجود اینکه بنده در مجلس حضور نداشتم،

 در مصاحبه ها اعالم مي كردم كه ایــن قانون جواب نمي دهد. 
ما اگر به تاریخ هم مراجعه كنيم مي بينيم كه زماني رادیو هم 
ممنوع بوده است. لذا ایجاد محدودیت جواب نمي دهد، اما اگر 
كسي دلسوزانه به دنبال ساماندهي مفيد فضاي مجازي است، 
آن هم نه با جنبه هاي سياســي و امنيتي، مردم از آن استقبال 

مي كنند.

منظورماناز»احرازهويت«
كنترلكردنمردمنيست

ابراهيمعزيزي،نمايندهشيرازدرمجلسيازدهم
كهيكيازامضاكنندگانطرح»صيانتازحقوق

كاربراندرفضايمجازيوساماندهي
پيامرسانهاياجتماعي«است،در
مورداينطــرحميگويدكهروح
حاكمبراينطرح،استفادهمردماز
فضايمجازيوكمكردنآسيبها

وضايعاتاست.اوهمچنيندرگفتوگوباهمشهريخطاببهمردمميگويدنگران
نباشند،چراكهمنظورازاحرازهويتكاربران»كنترلكردن«نيست.

باتوجهبهشرايطكشوروتحريمهاياعمالشده،آياايجادنمايندگي
ازسويپيامرسانهايخارجيامكانپذيراستوآياطرحاينموضوعبهمعني

انسدادپيامرسانهايخارجينيست؟
معنا و مفهوم طرح ســاماندهي پيام رســان هاي اجتماعي این اســت كه مجموعه 
نمایندگان مجلس هيچ گونه اعتقادي به انسداد، محدودیت و ایجاد فضایي كه مانع 
بهره وري از فضاي مجازي شود ندارند. همانطور كه مي دانيد طرح ها در صحن دچار 
تغييراتي مي شوند. نظرات متفاوتي در صحن مطرح مي شود و به طور طبيعي آنچه 
مجلس و مجموعه نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند این است كه در زمان طرح 
این موضوع، تالش خواهند كرد كه از ظرفيت شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
بيشترین بهره برداري را داشته باشند. اینکه آیا بعدها پيام رسان هاي خارجي داراي 
نمایندگي باشند یا نباشند، به طور طبيعي ممکن است در طرح اوليه مطرح شود و 
قطعا نمایندگان مجلس در هنگام مطرح شــدن طرح در صحن مجلس به وضعيت 
موجود و شرایطي كه در آن به سر مي بریم و امکاني كه براي پيام رسان ها وجود دارد، 
توجه مي كنند. نمایندگان هرگز به دنبال تصویب طرح هایي كه قابليت اجرایي ندارند، 

نيستند و طرح هایي را مصوب مي كنند كه در ميدان عمل بتوانند اجرایي شوند.
بهطورمشخصبعضيازنمايندگانامضاكنندهطرح،ازآنبهعنوان
»طرحانسدادپيامرسانهايخارجي«نامبردهاند.بهنظرشمااينگونهاظهارات

باعثنگرانيمردمنميشود؟
نظر فرد اگرچه محترم است، اما بنده درباره كليت طرح و فضاي حاكم بر مجموعه 
نمایندگان مجلس اظهارنظر مي كنم. مجلس به دنبال آن است كه از این ظرفيت بهره  
حداكثري برده شود و ضایعات حداقلي متوجه مردم شود. به عنوان مثال، نمي توانيم 
با وجود راننده، خودرو و خيابان، قوانين و مقررات مربوط به رانندگي نداشته باشيم.
بهطورمصداقيسرنوشتاپليكيشنواتساپكهبسياربعيداست

بتوانددركشورنمايندگيداشتهباشد،چهميشود؟
شما مطمئن باشيد كه مجلس هر زمان، هر طرح و الیحه اي كه وارد صحن مي شود 
در مذاكرات، در كليات و در جزئيات در ابتدا منافع ملي را مورد توجه قرار مي دهد. به 
دستاوردهایي كه براي ملت باید این طرح و الیحه داشته باشد توجه مي كند. به این 
موضوع توجه مي شود كه از ظرفيت طرح ها و لوایح بتوانيم طوري استفاده كنيم كه 
در بخش ها و سطوح مختلف بهره حداكثري و آسيب حداقلي داشته باشيم. شما شك 
نکنيد كه این موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. مطمئنا 
این اپليکيشني كه اشاره كردید به عنوان یك امکان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
البته ما نمي خواهيم وارد مصادیق بشویم. هميشه در ابتدا كليات طرح مورد بررسي 
و تصویب قرار مي گيرد و سپس نمایندگان به سراغ جزئيات طرح مي روند. در هنگام 
بررســي جزئيات همه نمایندگان مجازند كه نظرات اصالحي خود را اعالم كنند تا 

طرح كامل شود. بنابراین جاي هيچ گونه دغدغه و نگراني وجود ندارد.
درماده6طرحبهموضوعاحرازهويتكاربراناشارهشده.بهطور

روشنمنظورازاينمادهچيست؟
باز هم بــه همان پاســخ قبلي برمي گــردم. این مــاده به معناي محدودســازي، 
مسدودسازي و كنترل كردن نيســت. به هيچ عنوان ما این مسائل را درنظر نداریم 
و فقط به دنبال كم كردن آسيب ها، تهدیدها، ضایعات و دغدغه خانواده ها هستيم. 
به عنوان مثال، شــما امروز از لوازم مختلفي در خانه اســتفاده مي كنيد، اما سعي 
مي كنيد ضمن برآورده كردن نيازها، به اعضاي خانواده در سنين مختلف آسيبي وارد 
نشود. ساماندهي به این معناست. یعني اینکه از این ابزارها استفاده آموزشي، علمي، 
تفریحي ببرید، اما خداي نکرده لطمه اي بــه روح و روان دیگر اعضاي خانواده وارد 
نکند. قطعا مي گویم كه مجلس به دنبال محدودسازي و انسداد نيست. روح حاكم 
بر این طرح از نظر قاطبه نمایندگان، اســتفاده مردم از فضاي مجازي و كم كردن 
آسيب ها و ضایعات است. با فضایي كه بنده مشاهده مي كنم، مي خواهم بگویم كه 

جاي هيچ گونه نگراني نيست.

قاسمميرزايينيكوبهعنواننمايندهسابقمردم
دماوندوفيروزكوهدرمجلسدهمبهآينده
اينطرحخوشبيننيستوعنوانميكند
كهتاريخنشاندادهاينگونهمحدوديتها
جوابگــونيســت.اودرگفتوگوبا
همشهريتأكيدميكندآنچهاهميت
دارد،توليدمحتوايغنيوارزشمند

است.

نمايندگانموافقطرحموسومبهساماندهيپيامرسانهاميگويند
بهدنبالانسدادوفيلترينگنيستند،امابهنظرتانبراساسمفاداينطرح
الزامحضورنمايندگيپيامرســانهايخارجيدركشورمنجربهانسدادو

فيلترينگآنهانميشود؟
اگر نگاهي به تاریخ ممنوعيت ها داشــته باشــيم، روزي بود كه رادیو محدودیت 
داشــت، ویدئو هم همين وضعيت را داشــت. همچنين ماهواره ممنوع شد، اما 
تلفن هاي هوشــمند كاري كرد كه دیگر نيازي به ماهواره نيســت. این مورد هم 
شبيه همين نمونه هاست. در شــرایط فعلي تکنولوژي به سمتي مي رود كه دیگر 
نيازي به فيلترشکن نخواهد بود و همه مردم بدون هيچ محدودیتي مي توانند به 
محتواي مورد نياز خود دست یابند. چند سال پيش شــما وقتي مي خواستيد از 
شبکه هاي دیجيتال تلویزیون استفاده كنيد، باید یك دستگاه گيرنده دیجيتال در 
كنار تلویزیون قرار مي دادید، درحالي كه االن یك دستگاه تلویزیون بدون نياز به 
دستگاه گيرنده، شبکه هاي دیجيتال را دریافت مي كند. به نظر مي رسد كه انسداد 
پيام رسان هاي خارجي كوبيدن چکش به سندان است و به نتيجه نمي رسد، چراكه 
با رشد تکنولوژي، این محدودیت ها عملي نمي شود. مگر اینکه مانند كره شمالي 
تصميم بگيریم كه با جهان خارج هيچ گونه ارتباطي نداشــته باشيم. بنابراین اگر 
مي  خواهيم چنين تصميمي بگيریم، به روشني به مردم اعالم كنيم و خودمان هم 
نخستين كساني باشيم كه از فضاي مجازي خارج مي شویم. شما نگاهي به اسامي 
كساني كه این طرح را مطرح كرده اند بيندازید. بسياري از آنها در فضاي مجازي 

حضور دارند و از این فضا به عنوان تریبون، حداكثر بهره را مي برند.
بخشيديگرازاينطرحبهاحرازهويتكاربراندرفضايمجازي

اختصاصدارد.اينمسئلهرادردنيايامروزچطورميبينيد؟
وقتي مي خواهيم با علم و تکنولوژي جدید جلو برویم، باید همه خوبي ها و بدي هاي 
آن را بپذیریم و سعي كنيم از بدي ها و ضررهاي آن بکاهيم. اما آنچه مسلم است، 
تکنولوژي فضاي مجازي همه موضوعات را مجازي كرده است. در این ایام مي بينيم 
كه روضه، عزاداري و حتي زیارت به صورت مجازي انجام مي شــود و هر سایت یا 
اپليکيشني كه بتواند هنرمندانه تر و بهتر در این فضا حضور یابد و آن را در دست 
بگيرد، موفق تر است. بنابراین آنچه اهميت دارد، توليد محتواست و اگر بتوانيم در 

توليد محتوا موفق باشيم، بقيه قضایا دیگر جایگاهي ندارد.
موضوع احراز هویت كاربران شبيه طرح مالك و مستأجر است كه در اوایل انقالب 
مطرح شد و هدف آن كنترل گروهك ها بود. در این طرح باید مشخص مي شد كه 
مالك كيست و مستأجر چه كسي است. درحالي كه این موضوع در متون اسالمي 
جایگاهي ندارد. هدف از احراز هویت در فضاي مجازي هم این است كه مشخص 
شود چه كسي، چه مي گوید. درحالي كه این مسئله به انسداد و انقباض مي انجامد 
و نه به گستردگي و بهره وري در فضاي مجازي. بعيد مي دانم كه چنين طرحي با 
ویژگي هایي كه دارد، مورد استقبال قرار بگيرد. طرح هایي مي توانند با اقبال روبه رو 
شوند كه خاستگاه مردمي آن روشن باشد. شــما وقتي مي بينيد كه شخصي در 
یك دستگاه نفوذ مي كند و فاجعه اي را رقم مي زند، او داراي یك هویت مشخص و 
شناخته شده بوده است. یعني اگر كسي بخواهد جرمي مرتکب شود، آن كار را به 
انجام مي رساند. بنابراین فکر نمي كنم با این نوع قوانين و مقررات و بگيروببندها و 

چفت و بست ها بتوان به هدف رسيد.
واگذاريمرزهايديجيتالبهنيروهايمســلحراچطورارزيابي

ميكنيد؟
اگر تکنولوژي فضاي مجازي را به عنوان دشــمن تلقي كنيد، طبيعي اســت كه 
سازوكار مبارزه با این فضا به یك ســازمان رزم نياز دارد، اما آیا تکنولوژي دشمن 
است؟ اگر اینطور است، پس هواپيما هم نباید سوار شویم. بوئينگ و ایرباس هم از 
سوي دشمن ساخته و سازماندهي مي شود. خودروهاي آنچناني هم سوار نشویم. 
البته بسيار خوب است كه كمر همت ببندیم، جلوي این تکنولوژي ها را بگيریم و 
خودمان شروع به ساخت و توليد آنها بکنيم. البته مردم را هم باید راضي كنيم. تا 

مردم رضایت نداشته باشند، هدف مورد نظر تحقق نمي یابد.

اززمانيكهبراينخستينبارصدايراديو
بهگوشمردمايرانرسيدتاروزيكههيأت
وزيرانوقتاستفادهعموميازاينوسيله
راتصويبكرد،چيزيحدود4سالطول
كشيد.بهگواهتاريخسرنوشتاستفادهاز
وسايلارتباطجمعيتقريباشبيههمبوده
است.هميشهدرابتدامحدوديتهاييوجود

داشــتهوپسازمدتياينمحدوديتها
كاهشيافتهيارفعشدهاست.

درمــورداينترنــت،فضــايمجازيو
اپليكيشــنهاهمدرزمانحاضر،همين
محدوديتهامشاهدهميشود.حاالطرحي
كهيكباردرســال97درمجلسمطرح
شدهوبهنتيجهنرســيدهبود،بارديگربا
عنوان»طرحصيانتازحقوقكاربراندر
فضايمجازيوساماندهيپيامرسانهاي
اجتماعي«توانســتهنظرحدود40نفراز

نمايندگانمجلسشوراياسالميرابهخود
جلبوامضايآنهارادرپاياينطرحثبت

كند.
مخالفاناينطرحبراينباورندكهمفادطرح
بيانگراينموضوعاســتكهبهطوربالقوه
پيامرسانهايخارجيمســدودوفيلتر
ميشوند،اماازســويديگرموافقاناين
طرحبرقانونمنديتأكيدميكنندوبهمردم
اطمينانميدهندكهاينطرحقراراستاز
آسيبهابكاهدوبهرهوريراافزايشدهد.

ايندرحالياســتكهحتيبرخي
ازامضاكنندگاناينطرحهمخودشــان
بهصراحتازآن،باعنوان»طرحانســداد
پيامرســانهايخارجي«نــامبردهاندو
برخيديگرازامضاكنندگانطرحاطمينان
ميدهندكهجايهيچگونهنگرانينيست.
ايندرحالياســتكهبهصراحتدراين
طرحاعالمشدهكههرپيامرسانخارجي
كهدرايراننمايندگينداشــتهباشدبايد

الزامامسدودشود.

همچنين
مــاده6اينطرح

ميگويد:»هيأتساماندهيونظارت
موظفاستدستورالعملالزمبراياحراز
هويتكاربراندرفضايمجازيرابراساس
سياســتهايمصوبشورايعاليفضاي

مجازيبهتصويببرساند.«
ساماندهيياانسدادهمگانيپيامرسانهاي

خارجي؟
نامــشراهر
چهبگذاريد،طرحيكهفعالدردســتور
كاركميسيونفرهنگيقراردارد،درحال
پيگيرياســتودرصــورترأيمثبت
نمايندگانميتواندبهقانونيبيســابقه
براياينترنتوفضايمجازيتبديلشود.

100ثانيه خبر

پرتابپانزدهم
پانزدهمين پرتاب امسال اســتارتاپ اسپيس ایکس با موفقيت 
انجام و ماهواره اي براي رصد زمين به همراه 2محموله دیگر به 
فضا پرتاب شد. به گزارش اســپيس، بامداد دیروز یك ماهواره 
متعلق بــه آرژانتين به همراه 2ماهواره كوچك دیگر به وســيله 
موشك دومرحله اي »فالکون9« اســپيس ایکس پرتاب شدند. 
پيش از این قرار بود، ماموریت ماهواره SAOCOM-1B در  ماه 
مارس انجام شود، ولي شيوع بيماري كووید-19، این پرتاب را 

به تعویق انداخته بود.
ماسكيكهموسيقيپخشميكند

ماســکي با نام »بون كانداكشــن« عالوه بر كار طبيعي اش كه 
جلوگيري از ورود ذرات معلق به بيني و دهان است، قابليت پخش 
موسيقي را هم دارد! به گزارش نيواطلس، فيلترهاي این ماسك 
جلوي ورود گرد و خاك، باكتري و دیگر ذرات معلق خطرناك به 

مجاري تنفســي افراد را مي گيرند. اما نکته جالب اینجاست كه 
»بون كانداكشن« با فناوري بلوتوث4 نيز سازگار است و مي توان 
با گوشي هاي آن موسيقي هاي ذخيره شده روي موبایل را دریافت 

كرد و شنيد! 
لوناركروزربهماهميرود

آژانس فضایي ژاپن و شركت تویوتا، نام رسمي كاوشگر ماه خود را 
با الهام از یکي از خودروهاي این خودروساز، لونار كروزر انتخاب 
كردند. به گزارش نيواطلس، آژانس كاوش هاي هوافضاي ژاپن 
)جاكسا( و شركت خودروسازي تویوتا نام مستعار رسمي كاوشگر 
قمري دوربرد و سرنشين دار خود را كه با فناوري سوخت سلولي 
 )Lunar Cruiser( »وسيله نقليه برقي كار مي كند، »لونار كروزر
گذاشته اند. این ماه نورد سرنشــين دار كه 10هزار كيلومتر برد 
دارد، به لطف سيستم سوخت سلولي-خورشيدي خود مي تواند 

2مسافر را حمل كند.
رم16گيگابايتيبرايگوشيهايهوشمند

یك شــركت توليد كننده گوشــي هاي همراه كــره اي، از توليد 
َرم هاي 16گيگابایتي  خبر داده اســت. به گــزارش انگجت، این 
رم ها به طور حتم، انقالبي در زمينــه توليد تلفن هاي همراه پدید 

 خواهند آورد. این شــركت، توليد انبوه رم هــاي 16گيگابایتي
 LPDDR5 را شــروع كرده اســت. توليد این رم ها با استفاده از 
فناوري جدید ليتوگرافي شدید ماوراءبنفش صورت گرفته است. 
در این فناوري از اشعه ليزر و برخي مواد شيميایي حساس به تابش 

نور براي خراش دادن سيليکون و دستکاري آن استفاده مي شود.
زودپزهوشمند

شــركت »اینســتنت پات« اقدام به توليد یك زودپز هوشمند 
ارزان قيمت كه سيســتم واي فاي دارد، كرده است. به گزارش 
انگجت، این زودپز اكنون با 45درصد تخفيف و به قيمت 80دالر 
به فروش مي رســد. این قابلمه هوشــمند را مي توان به وسيله 
گوشي هاي هوشمند و از طریق یك اپليکيشن روشن و خاموش 
كرد و یا از آخرین وضعيت پخت ماده غذایي درون آن باخبر شد.

بازگشتپيرمردبهزمين
برنامه ســقوط یك ماهواره بازنشســته متعلق به ناســا پس از 
56ســال بازتاب خبري فوق العاده اي داشــته است؛ شيئی كه 
ابتدا و در خوش بينانه ترین حالت، یك ســيارك اعالم شده بود، 
اما پس از بررســي ها یك فضاپيماي قدیمي و فراموش شده از 
كار درآمد! به گزارش وب سایت اسپيس، »فضاپيماي مدارگرد 

ژئوفيزیك مدار1« با نــام مخفف OGO-1، در  ماه ســپتامبر 
ســال1964ميالدي و با هدف مطالعه روي محيط مغناطيسي 
زمين و چگونگي تعامل این كره با خورشــيد به فضا پرتاب شد. 
این مدارگرد، حدود 5ســال به جمع كردن اطالعات مختلف و 
ارسال آن به پایگاه زميني ناســا ادامه و پس از آن به ماموریت 
خود در این زمينه پایان داد. 2ســال بعد از ایــن كار، یعني در 
سال1971 این فضاپيما رسما بازنشسته، كامال طرد و بالاستفاده 
شد. فضاپيماي OGO-1 كه سال ها براي خود در حال گردش 
در فضا بود، ســرانجام مغلوب نيروي جاذبه كره زمين شده و با 
وزن 487كيلوگرمي اش طبق برنامه قــرار بوده، دیروز به زمين 
سقوط كند. بنا بر اعالم ناسا، برنامه ســقوط اینگونه بوده است 
كه OGO-1 در جو زمين متالشي شود و تنها قطعات كوچك 
و ریزي از آن روي ســياره ما فرود  آید. این نخستين فضاپيما، از 
برنامه  مفصل ناسا بود كه طي آن، 6فضاپيما با نام هاي OGO به 
فضا پرتاب شدند. 5تاي آنها تا سال2011 به صورت كامال امن به 
زمين سقوط كردند، اما OGO-1 همچنان در فضا غوطه ور مانده 
بود. OGO-1 در 2روز مي توانست یك بار به طور كامل دور كره 

زمين بگردد. 

مخالف

مخالف

موافقموافق

مصطفيكواكبيان
نماینده سابق تهران در مجلس دهم

اگرميخواهيممثلكرهشمالي
باشيمبهمردمبگوييم
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شلوغي شهرهاي بزرگ، ترافيك، انواع 
آلودگي هاي محيطي و معماري درهم و گزارش

به هم ریخته در كنار دغدغه هاي ذهني، 
فشار روحي ســنگيني بر شــهروندان وارد مي كند؛ 
مســئله اي كه طی دهه هاي اخير در شهرهاي بزرگ 
كشور به ویژه تهران پررنگ تر شده و گاهي شهروندان را 
از حضور مداوم در شهر خسته كرده است. این آشفتگي 
و كسالت، ارتباط مستقيمي با نوع شهرسازي و توسعه 
شهرها دارد. در همين شهرهاي شلوغ و پر از خودرو هم 
در گوشه هاي دنج و آرام، در معابر احاطه شده با انبوه 
درختان، در فضایي كه فرصت مكث، تعامل،  فراغت و 
تفریح ایجاد شــده، حضور شهروندان پررنگ تر است. 
فضاهایي این چنين،  نياز امروز شهرهاي بزرگ است و 

تهران در نخستين قدم هاي این راه.

نقش جهان، موفق ترين ميدانگاه های تاريخ ايران
هفته گذشته ميدانگاه یا پالزاي اميركبير در منطقه14و 
محله شــكوفه تهران بهره برداري شــد تا در یكي از 
متراكم ترین مناطق تهران،  عرصــه  اي باز و آرام براي 
شهروندان ایجاد شود. مدیریت شــهري در این دوره 
احداث و توســعه ميدانگاه هاي شــهري را در دستور 
كار خود قرار داده تا شــهر بــراي صاحبان اصلي اش، 
دوست داشتني تر شود. این رویكرد چند دهه قبل در 
بسياري از كشورهاي اروپایي رونق گرفت؛ شهرهاي 
بزرگي كه به واسطه افزایش حضور خودرو ها در معابر، 
شهروندان و عابران پياده را به گوشــه اي رانده بود، با 
تغيير رویكرد در برخي نقــاط و كنار زدن خودروها و 

حذف تردد آنها از معابر، دوباره در اختيار شــهروندان 
و عابران قرار گرفت. تهران كه به گفته كارشناســان 
شهرســازي، طي 50دهه اخير بي محابا گســترش 
یافته، حاال چندین ســال است دچار همين آشفتگي 
و بي قراري مردماني شــده كه خود را مغلوب قدرت و 
تسلط خودرو ها مي دانند. رویكردي كه در شهرسازي 
مدرن شهرهاي اروپایي گســترش یافت، با استقبال 
بسياري مواجه شد و ميدانگاه ها و مكان هاي پياده محور 
برخي شــهرها را به نمونه هایي در دنيــا تبدیل كرد؛ 
هرچند رونق گرفتن برخي از این مكان ها و تأثير گذاري 
آنها بالفاصله نمودار نشد و سال ها زمان برد تا ساكنان 
شــهرها با آن خو گرفتــه و پيامدهــاي مثبتش را 

حس كنند. 
نمونه این اتفاق در بافت مركزي شهر كپنهاك دانمارك 
رخ داد و تالش مسئوالن شــهري چند دهه بعد خود 
را به نمایش گذاشــت. این تجربه موفــق در ایجاد و 
توســعه ميدانگاه ها و مكان هاي مكــث و آرامش، در 
گذشته شهرســازي ایران نيز به خوبي وجود داشته 
است. شهرسازي گذشته ایران، از بهترین نمونه هاي 
شهرسازي است؛ شــهر براي »مردم« ساخته شده و 
نقش اصلي را آنها ایفا مي كنند. حتي آن زمان كه اسباب 
نقليه فراهم شد، هنوز هم شهر در دست شهروندانش 
بود و نه خودروها. در گذشته شهرسازي ایران نمونه هاي 
متعددي از ميدانگاه ها و مكان هاي مكث و تعامل وجود 
دارد. مهرداد مال عزیزي، كارشــناس شهرســازي به 
همشهري مي گوید: »ميدان نقش جهان به عنوان یكي 
از بهترین ميدانگاه ها همچنان كارایي و موفقيت خود 
را دارد. چنين مكان هایي در بيشتر شهرهاي قدیمي 
وجود دارد. هم اكنون نيز شهر دزفول داراي 200هكتار 
پهنه قدیمي اســت كه حدود 70درصد شهروندانش 
فاقد خودرو بوده و همانند یك ميدانگاه با پاي پياده یا 

دوچرخه در آن تردد مي كنند.« 

به شهر، فرصت در آغوش كشيدن شهروندان را بايد داد 
اگر در فضاي ناآرام و پر از خودروي شهرهاي كنوني، 
مكان هاي مكث و تعامل براي شــهروندان شهر ایجاد 
نشود،  شهرها رونق و ســرزندگي خود را از دست داده 
و صاحبان واقعي آنها یا همان شــهروندان، احساس 
رضایتشان با كاهش بسياري مواجه خواهد شد. مهدي 
معيني، استاد شهرســازي و عضو سابق كميته نماي 
پياده تورنتو نيز با تأكيد بر اینكه فضاي شــهر باید در 
اختيار همگان باشد به همشهري مي گوید:  »هر قدر 
كيفيت فضاي همگاني و عمومي را باالتر ببریم، ميزان 
حضورپذیري،  استفاده از فضا و سرزندگي در محالت 
را مي توانيم افزایــش دهيم، اما اگر بــه ایجاد چنين 

فضاهایي توجه نشــود، ســرزندگي و حيات شهري 
دچار خدشه شــده و شهر را به شــهري مرده تبدیل 

خواهيم كرد.«
نگاهي به هسته هاي اصلي شهرهاي بزرگی مانند تهران 
نشــان مي دهد كه هنوز در این محله ها، بخش هایي 
به عنوان مكان عمومي و ميدانگاه وجود دارند؛  هرچند 
گذر ســال ها و حضور خودرو ها تاحــدودي آنها را از 
كاركرد اصلي شــان دور كرده، اما با تغييراتي مي توان 

دوباره حيات را به آنها بخشيد. نمونه هایي چون ایجاد 
ممنوعيــت عبور خــودرو در خيابان صــف یا همان 
سپهســاالر یا خيابان 15خرداد و محدوده بازار یكي 
از موفق ترین این نمونه ها بوده كه به گفته مال عزیزي 
فرصتي ارزشــمند اســت و ضمن تالش بر حفظ آن 
در هســته هاي اصلي شــهر باید به بخش هاي تازه 
توسعه یافته نيز تسري داد.« معيني نيز معتقد است: 
»باید كيفيت فضایي را ارتقا داد تا مكث و تعامل ایجاد 

شده و شهر بتواند مردمش را در آغوش بگيرد.« 

آغاز عمليات اجرايي 3ميدانگاه در تهران 
آنگونه كه مال عزیزي مي گوید، 30درصد مســاحت 
یك شــهر باید به فضاي باز شــهري اختصاص یابد، 
اما این ميزان هنوز در تهران محقق نشــده است. او 

مي افزاید: »چنين فضایي باعث تمدد اعصاب مي شود. 
فضایي باز با چشــم اندازي باز و بدون مانع بصري در 
مقابل چشمان شهروندان؛  بدون خودرو و بدون انواع 
آلودگي هاي محيطي و حاال مدیریت فعلي تهران به 
نقطه اي رســيده كه جز ایجاد چنين ميدانگاه هایي، 

 چاره دیگري ندارد.« 
به جز ميدانگاه اميركبير كه مــورد بهره برداري قرار 
گرفت،  عمليــات اجرایــي 3ميدانگاه دیگــر نيز در 
مناطق 10، 18و 20آغاز شــده و در آینده اي نزدیك 
به عرصه هــاي عمومي پایتخت افزوده خواهد شــد؛ 
»خورشيد« در منطقه 20، »بریانك« در منطقه 10و 
»دریافت« در منطقه 18كه تالش مي كنند زمين هاي 
رها شده در دل شلوغ ترین معابر شهر را به فضایي آرام 

براي شهروندان تبدیل كنند.

شهر هوشــمند، شهري 
المان  اســت كه داراي 6 
ارتباطــات هوشــمند، 
حكمرانــي هوشــمند، 
هوشــمند،  شــهروند 
محيط هوشمند، اقتصاد 
هوشمند، حمل ونقل هوشــمند و انرژي هوشمند 
باشد. لذا زیرساخت هاي فناوري اطالعات مهم ترین 
 پارامتر در حركت به ســمت شــهرهاي هوشمند
هدف ارائه خدمات برخط و امن به جامعه و مردمانش 

است.
ازاین رو حمایت دولت از توســعه زیرســاخت هاي 
فني شامل توسعه زیرســاخت ارتباطي باند پهن بر 
مبناي فيبر نوري، توســعه باند پهن موبایل )نسل 
پنج ارتباطي(، توسعه مراكز داده، توسعه نرم افزارها، 
اپليكيشن هاي هوشمند و حمایت از استارتاپ هاي 

فعال در این حوزه امري ضروري است.

هوشمندســازي و اســتفاده از ظرفيت هاي بخش 
فناوري اطالعات و ارتباطات یكي از مهم ترین عوامل 
پيشرفت اقتصادي كشورهاست. این هوشمندسازي 
نيازمند زیرساخت هاي ســخت افزاري و نرم افزاري 

است. 
براساس تجربيات جهاني و اســتدالل متخصصان، 
در اســتقرار هر یك از حوزه هاي خدمات یك شهر 
هوشــمند ضرورت داشتن زیرســاخت شبكه هاي 
پهن باند و استفاده از فناوري هاي فيبر نوري راهكاري 

گریزناپذیر است.

توجه به روش های نو در طراحی شهرها
مفاهيم شــهر هوشــمند به صــورت جزیــره اي و 
منفك از یكدیگر ایجاد و جامعه از بســياري اهداف 
و دســتاوردهاي شهر هوشــمند بي نصيب خواهد 
بود. یكي از مهم ترین موضوعات در بحث اســتقرار 
زیرساخت هاي شهر هوشمند موضوع پایداري این 
زیرساخت ها و فناوري ها در شهرهاي هوشمند است. 
روش هــاي ســنتي طراحي شــهرها بــراي تهيه 
زیرساخت هاي شــهر هوشمند مناســب نيست و 
باید از روش هاي نو در طراحي شــهرها و زیرساخت 

تكنولوژیك آنها بهره برد.
باید در طراحي شهر هوشمند كمك كرد تا شهروندان 
به عنوان ارائه دهنده راهكار و تكنولوژي شــناخته 
شوند، نه صرفا مصرف كننده. استفاده از تكنولوژي در 
شهرهاي هوشمند اجازه مي دهد داده هاي مختلف از 
منابع مختلف شهرها تجمع، ذخيره، تجزیه و تحليل 

و تبدیل به داده هایي شوند كه در برنامه ریزي ها مورد 
استفاده قرار بگيرند. یكي از مهم ترین زیرساخت هاي 
مورد نياز بــراي تحقق شــهر هوشــمند به عنوان 
 رابط ميان بقيه زیرســاخت ها و ابزارهــا، اینترنت 
و ارتباط شبكه اي اســت كه در ســایه فيبر اتفاق 

خواهد افتاد.
شبكه هاي فيبرنوري و فناوري هاي آن در كشورهاي 
خاورميانه پياده سازي شــده و در كشورمان نيز در 
سال هاي اخير به عنوان اولویت اصلي در دستور كار 
دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات قرار دارد.
از آنجایي كه اینترنت همراه پایداري شبكه كمتري 
نسبت به اینترنت ثابت دارد، در اینترنت ثابت بهتر 
مي توان پهناي باند موجود را مدیریت كرده و براي 
كاربــران پهناي بانــد ماندگارتــري را فراهم كرد، 
بــه همين خاطر اینترنــت ثابت یكــي از ملزومات 
تشكيل شهر هوشــمند و توسعه هوشمندسازي در 

كشورهاست.
به وضوح مي توان گفت كشور ما وارد عصر گيگابایت 
شده و براي تحقق واقعي شــهر هوشمند به ویژه در 
تهران باید بدانيم كه استفاده از شبكه ثابت مبتني 
بر فيبرنوري در همــه الیه ها مورد نياز اســت و تا 
زماني كه نتوان این زیرساخت را به طور كامل فراهم 
كرد، نمي توان شاهد پياده سازي  تمام و كمال شهر 
هوشمند در كشور بود. اما یادآوري این نكته ضروري 
است كه در این حوزه در دو، سه سال اخير كارهاي 
بزرگي انجام شــده و وزارت ارتباطــات و فناوري 

اطالعات در این موضوع پيشقدم و فعال بوده است.

كارشناسان معتقدند؛ غلبه و سلطه خودروها در شهرهاي بزرگ،  شهروندان را به حاشيه رانده و در این شرایط چاره اي جز توسعه ميدانگاه ها و عرصه گشایي عمومي وجود ندارد
ميدانگاههایشهری؛چشماندازآرامش

نيازمندي هاي يك شهر 
هوشمند

الهام مصدقي راد
خبر نگار

گزارش2

برخورداري از خدمات پشتيبان سكونت در 
بافت هاي فرسوده، یك چهارم متوسط شهر است

 پروژه هاي كوچك مقياس 
فرصتي براي شنيدن صداي مردم

آسيب پذیري ســاختمان ها در بافت فرسوده، تنها یكي از مشكالتي 
است كه این مناطق شهري با آن دست و پنجه نرم مي كنند و كمبود 
خدمات و زیرساخت هایي كه اســتاندارد زندگي را براي ساكنان این 
مناطق تامين كند در كنار فرسودگي بناها از مشكالتي است كه باید 
به آن توجه شود. از همين رو، طراحي و اجراي پروژه هاي كوچك در 
مقياس محله با توجه به نيازهاي ساكنان این مناطق یكي از راه هایي 

است كه شهرداري در این محدوده ها دنبال مي كند.
به گزارش سایت شهر، مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران درباره 
این موضوع گفت: »در بافت هاي فرسوده تهران به جز ساختمان هاي 
كم دوام در مقابل زلزله، یكي از مشكالت جدي كه مردم با آن مواجه 
هستند كمبود خدمات پشتيبان سكونت است. سطح برخورداري مردم 
از خدمات ورزشي، فرهنگي، آموزشي، سالمت و فضاهاي سبز شهري 
در این بافت ها یك چهارم متوسط شهر اســت و این سبب مي شود 
كه مشكالت بسياري براي ساكنان این مناطق ایجاد شده و كيفيت 

زندگي در این محالت كاهش یابد.«
كاوه حاج علي اكبري افزود: »از همين رو سازمان نوسازي همزمان با 
اقدامات مشوقي كه براي نوسازي مسكن در بافت هاي فرسوده انجام 
مي دهد، یكي از اهدافي كه دنبال مي كند ارتقاي كيفيت زندگي است 
تا محله به محيط مناسب تري براي زندگي تبدیل شود. این سازمان با 
همين هدف تامين خدمات پشتيبان سكونت یكي از كارهایي است 

كه سازمان دنبال مي كند.«
این مدیر شهري درباره رویكرد شهرداري نسبت به اجراي پروژه هاي 
كوچك مقياس بيان كرد:» تالش بر این است كه تنوع خدماتي كه به 
واسطه پروژه هاي كوچك  مقياس در محالت ایجاد مي شود، متناسب 
با ميزان این كمبود و تقاضاي مردم تامين شــود. اگر تامين خدمات 
براساس نيازهاي واقعي ساكنان محالت صورت گيرد، صداي مردم در 
این زمينه شنيده شده و متناسب با آن خدمات تامين شود، حتما به 
جز ارتقاي كيفيت زندگي، سطح رضایتمندي مردم از مدیریت شهري 
هم افزایش مي یابد؛ چرا كه اگر مردم یقين پيدا كنند كه حرفشــان 
شنيده مي شود و اقدامات مدیریتي شهري با خواسته هاي آنها انطباق 
دارد، به مدیریت شهري اعتماد مي كنند. بنابراین تالش بر این است 
كه برنامه هاي توســعه محالت با رویكرد مشاركت محور و مبتني بر 

حضور ساكنان باشد.«
براساس این گزارش در ماه هاي اخير ســازمان نوسازي شهر تهران، 
در مناطق مختلف ازجمله مناطــق 15،14، 16، 19 و20 پروژه هاي 
كوچك مقياس از مركز محله تا بوســتان را افتتاح كرده اســت كه 
ميدانگاه اميركبير در منطقه14 شــهرداري تهران با 8هزار مترمربع 
فضاي عمومي از آخرین موارد آن است. پروژه اي كه 15ميليارد تومان 
هزینه داشت و در طراحي آن به جز فضاي باز شهري كه شامل مسير 
پياده روي، مسير دوچرخه سواري و همچنين فضاهاي متعدد نشيمن 
و زمين بازي كودكان است تالش بر این بود كه فعاليت هاي مورد نياز 
و مورد تقاضاي مردم محله در این فضا جانمایي شود تا هم ميدانگاه با 
خواست جامعه محلي انطباق داشته باشد و هم این فعاليت ها سبب 
شود كه چراغ این فضا همواره روشن بماند تا امكان نظارت و امنيت 

هم برقرار باشد.

  مهدي معيني، استاد شهرسازي: 
بي توجهــي به ایجــاد ميدانگاه ها و 
فضاهاي عمومي،  شهر را به شهري 

مرده تبدیل خواهد كرد
  ميدان نقش جهان اصفهان، نمونه 
یكي از بهترین ميدانگاه هاي شهري 
اســت كه همچنان كاركرد خود را 

حفظ كرده است 

اجراي پروژه هاي كوچــك در مقياس محله با 
توجه به نيازهاي ســاكنان بافت هاي فرسوده، 
یكــي از راه هایي اســت كه شــهرداري براي 
جبران كمبود خدمات پشتيبان سكونت براي 

شهروندان در این محدوده ها دنبال مي كند

ويژگيوسعتموقعيت مكانيمنطقه نام ميدانگاه 

ايجاد اتصال بين برج طغرل و آستان شيخ صدوق/ 6هزار مترمربعميان برج طغرل و آستان شيخ صدوق20خورشيد
تغيير كاربري زمين رهاشده

جنب بزرگراه نواب بين خيابان هاي 10بريانك
بزرگ ترين پالزاي شهري/ ايجاد سرانه هاي 10هزارمترمربعبريانك و قزوين

فرهنگي و ورزشي
ايجاد سرانه هاي فرهنگي و ورزشييك هكتار محله يافت آباد18دريافت

عضو هيات رئيسه شورای شهر تهران از اجرای 
طرح ارتقاء امنيت زنان در پایتخت خبر داد.شورا

زهرا نژادبهرام در گفت وگو با ایســنا، در مورد 
امنيت زنان در پایتخت با بيان اینكه امنيت و احساس امنيت 
دو مقوله مجزا هستند، اظهار كرد: »ممكن است زنان با وجود 
اینكه امنيت در سطح شهر برقرار است، اما احساس امنيت 

كمی داشته باشند.«
او با بيان اینكــه وجود معابر دندانه ای، شمشــادهای بلند، 
پل های عابرپياده پوشــيده، پيچ های بــدون دید در برخی 
معابر و... از جمله مواردی است كه حس عدم امنيت را در زنان 
تشدید می كند، افزود: »مســئله تامين امنيت زنان در شهر 
همواره جزو دغدغه هایم بود تا اینكه باخبر شــدیم معاونت 
اجتماعی شهرداری تهران یك طرحی را در مورد امنيت زنان 

به صورت پایلوت  در منطقه 10 اجرایی كرده است كه بعد از 
پيگيری بنده سطح توقعاتمان از این طرح را باال برده  و موضوع 
را از سطح تحقيقاتی به عنوان یك پروژه شهری آن هم در كل 

منطقه 10 تسری دادیم.«
عضو هيات رئيسه شــورای شــهر تهران با تاكيد بر اینكه 
توانستيم با مشاركت بانوان منطقه 10، نقاطی كه حس ناامنی 
را تشدید می كرد شناسایی كنيم و نقشه جی ای اس آن را تهيه 
كنيم، ادامه داد: با توجه به بررسی ميدانی صورت گرفته در 
منطقه 10 ،200 نقطه ناامن از دید زنان محالت را شناسایی 

كردیم كه 70 محل رفع مخاطره شده است.
نژادبهرام با بيان اینكه بررسی ها نشان داد كه زنان منطقه 10 
و محله نواب از بافت پشتی بزرگراه نواب حس ناامنی دارند، 
گفت: »بر همين اســاس شــهرداری منطقه با انتشار یك 

فراخوان، از اهالی محل درخواســت كرد كــه طی 10 روز اجرای طرح ارتقای امنيت زنان در پايتخت
نقاط ناامن مورد نظرشان را به شهرداری اعالم كنند كه در 
اعالم عمومی مشخص شــد یكی از نقاطی كه حس ناامنی 
را در زنان محله نواب تشدید می كند، واحدهای تجاری در 
حاشيه بزرگراه است كه بعضا خالی هستند و از آنجایی كه این 
واحدها به صورت دندانه ای طراحی شده اند، حس ناامنی را 
تشدید می كنند؛ بنابراین قرار شد شهرداری فكری به حال 

این واحدها كند.«
او تصریح كرد: »یكی از مسائل مهم دیگر، موضوع پل های 
عابر اســت كه پيش از این نيز از معاونت فنــی و عمران و 
سازمان زیباسازی درخواست كرده بودیم بنرهای تبليغاتی 
را با فاصله نصب كنند. البته دســتورالعمل نصب بنرها در 
راستای افزایش امنيت شهروندان از جمله زنان تغيير كرده 
است؛ به گونه ای كه بر اساس دستورالعمل جدید تنها یك 
ســمت پل های عابر پياده به بنرهــای تبليغاتی اختصاص 

می یابد.«

طرح  ميدانگاه بريانك در منطقه 10 طرح ميدانگاه خورشيد در منطقه 20

ميدانگاه اميركبير در محله شكوفه هفته پيش افتتاح شد.    عكس: همشهري/  امير پناه پور

محمد عمادي
كارشناس IOT )هوشمندسازی و اینترنت اشياء(

یادداشت
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 وسط حاشيه هاي بعد از داربي و در شرايطي كه همه نگاه ها معطوف 
به استعفاي فرهاد مجيدي و گم شــدن يحيي گل محمدي بود، 
ناگهان پستي در فضاي مجازي دست به دست شد كه شائبه جدايي 
مهدي شيري از پرسپوليس را ايجاد كرد. در اين پست مدافع راست 
سرخپوشان با لحني از هواداران تشكر كرده بود كه تا حدودي بوي 
خداحافظي مي داد. در حقيقت باخت به استقالل كمر پرسپوليسي ها 
را نشكست، اما مطرح شدن شايعه خداحافظي شيري جان آنها را به 
لب رساند. اين جدايي حتي مي تواند از خداحافظي مسي با بارسلونا 
هم مهم تر باشد. يك دفاع راست خالق و باهوش كه هر سانترش بوي 
گل مي دهد؛ شما بگوييد چنين جواهري كجا پيدا مي شود؟ شما فقط 
نقش شيري را روي گل اول استقالل ببينيد؛ درست است كه تيم 

حريف بود، اما به هر حال شيري نقش مؤثري در گل داشت!

نه، كمر تيم را نشكن!

خبر سرمربي شدن مهدي رحمتي در شــهرخودرو شايد از نظر 
فني و فوتبالي هزارجور عيب داشته باشــد و شايد با قواعد مبارزه 
با بازيكن ســاالري جور درنيايد، اما حداقل براي حسين حسيني 
خيلي خوب شد. حسيني االن 28ساله است، اما بخش زيادي از عمر 
فوتبالي اش را در هراس از سايه رحمتي پشت سر گذاشته است. اين 
اواخر هم كه خبر اخراج رحمتي از شهرخودرو آمد، حسيني باز نگران 
شد كه مبادا كاپيتان سابق آبي ها دوباره به تيم برگردد. مخصوصا كه 
خود او فصل خوبي را پشت سر نگذاشته و هواداران زياد از دستش 
راضي نبودند. حاال اما رحمتي به جرگه ســرمربيان پيوسته و فعال 
خطري حسيني را تهديد نمي كند؛ البته مشروط بر اينكه خودش 
كمتر گل هاي 4 متري بخورد! بعد از مهار پنالتي نوراللهي، اين هم 

يك اتفاق شيرين ديگر براي دروازه بان استقالل بود.

حسيني بيشتر از همه خوشحال شد

خبر بازگشت احتمالي آندرا استراماچوني به نيمكت استقالل هر 
چقدر براي هواداران اين تيم خوشحال كننده باشد، براي مديران 
باشگاه مثل بمب ســاعتي اســت. صد البته او مربي خوبي است و 
هواداران به شــدت از حضور دوباره اش در فوتبال ايران خوشحال 
خواهند شد، اما كار كردن با اين مربي منضبط و انعطاف ناپذير هم 
دشــواري هاي خاص خودش را دارد. مديري كه استرا را برگرداند، 
به سرعت در دل اســتقاللي ها جا خواهد گرفت، اما چه خودش و 
چه مديران بعدي بايد مراقب باشند كه آب توي دل مربي ايتاليايي 
تكان نخورد. او يك بار در عمل نشان داد درصورت بدعهدي باشگاه 
قادر است حتي در كوران رقابت و كورس قهرماني هم تيم را ول كند 
و برود، پس اگر »واقعا« دنبال اســتراماچوني هســتيد و شو بازي 
نمي كنيد، از االن حســاب همه  چيز را بكنيد. خوشنامي امروز به 

بدنامي فردا نمي ارزد.

بمب ساعتي در راه است

نكته بازي

 كنعاني در مسير ترابي!
پس از ماجراي فسخ قرارداد ترابي، عصر ديروز خبر رسيد كنعاني زادگان هم قصد دارد راه هم تيمي اش را برود! 
اينطور كه خبرگزاري فارس مدعي شده، كنعاني زادگان به باشگاه اعالم كرده براي فصل آينده پيشنهاد خارجي دارد 
و اگر مبلغ قراردادش افزايش پيدا نكند، با استفاده از بندي كه در قراردادش گذاشته، از اين تيم جدا خواهد شد.

پرسپوليس حســاس ترين داربي چند ســال اخير را باخت تا 
دســتش از رســيدن به دومين جام كوتاه بماند. بــا اين حال 
سرمربي سرخپوشان سعي كرد تمام تقصيرات را گردن عوامل 
بيروني بيندازد، هرچند كه اين مســئله بــا واكنش هواداران 

روبه رو شد. در همين حال يحيي بعد از شكست برابر استقالل 
در صفحه شخصي خود اعالم كرد كه از روند مذاكرات باشگاه 
براي تمديد قرارداد سرخپوشــان و جذب بازيكنان مدنظرش 

بسيار عصباني است.
در شــرايطي كه يحيي هنوز تكليف تيم خــود را براي آينده 
نمي داند، مديران تيم همچنان مشــغول وعده دادن هستند و 
اصرار دارند كه پرسپوليس تا پيش از سفر به قطر تقويت خواهد 
شد. اين در حالي است كه تا سفر پرسپوليس به قطر تنها 2 هفته 
باقي مانده و اصال مشخص نيست در باشگاه پرسپوليس چه كسي 

مســئول مذاكره با بازيكنان است. باشــگاه اين كار را به كريم 
باقري يا پيرواني هم نســپرده و از قرار معلوم خود هيأت مديره 
مي خواهد اين كار مهم را انجام دهد كه تــا اينجاي كار كامال 

شكست خورده است.

يك ستاره جدا شود من مي روم
سرمربي پرسپوليس از شرايط فعلي تيمش بسيار عصباني است. 
جدايي بيرو براي يحيي گران تمام شــد و حاال او به مسئوالن 
باشگاه گفته درصورت جدايي يك ســتاره ديگر مانند ترابي، 

اميري و يا بشار ديگر به كار خود ادامه نخواهد داد و تيم را ترك 
خواهد كرد. البته اين در حالي اســت كه جدايــي عليپور تا به 
اينجا تقريبا قطعي شده است. شنيده ها حاكي از اين است كه 
در هفته پيش رو مديران باشگاه با نفراتي مانند مظاهري، آقايي 
و آل كثير قرار مذاكره دارند و از سوي ديگر براي تمديد قرارداد 
بازيكنان نيز اقدام خواهند كرد كه بايد ديد چقدر در اين كارها 
موفق خواهند بود. مديران پرسپوليس كار بسيار سختي دارند 
چون يحيي كامال آماده است كه اگر اوضاع خوب پيش نرفت، 

استعفاي خود را تقديم باشگاه كند.

يحيي در آستانه انفجار
يك ستاره جدا شود، ديگر من نيستم!

    باالتــر از شــيخ   
بهترين بازيكن فصل

بازيكني كه از عصر ديروز در آستانه 
جدايي از پرسپوليس قرار گرفته، 
براســاس آمارها نه تنها بهترين 
بازيكن سرخپوشان بلكه بهترين 
بازيكن ليگ نوزدهم بوده است. 
آناليزهاي ســايت مرجع متريكا 
نشان مي دهد مهدي ترابي و شيخ 
دياباته از ابتدا تا انتهاي ليگ رقابت 
نزديكي براي كسب عنوان بهترين 
بازيكن فصل داشــته اند كه در 
نهايت ترابي با برتري خفيف نسبت 
به آقاي گل خارجي ليگ، عنوان 
بهتريــن بازيكن فصــل را از آن 
خود كرده است. ترابي در نهايت 
از متريكا نمــره ميانگين 7.42 
گرفت و مهاجم آفريقايي استقالل 
به نمره ميانگين 7.35 رســيد. 
ستاره پرسپوليس در ليگ نوزدهم 
2199دقيقه بــراي تيمش بازي 
كرد، 11گل زد، 3پاس گل داد، 2بار 
براي تيمش پنالتي گرفت و 5بار 
به عنوان بهترين بازيكن ميدان 
برگزيده شد. او بهترين امتياز را 
هفته سيزدهم در بازي با ذوب آهن 
گرفت كه 2گل از 3گل تيمش را زد 
و با امتيــاز 8.72 بهترين بازيكن 
ميدان شد. بهترين گل ترابي هم 
گل زيبــاي او در بازي رفت مقابل 
گل گهر بود كه در ميان نامزدهاي 

برترين گل فصل قرار دارد.

      طغيان مسي پرسپوليس

بزرگ ترين شوك خبري روز گذشته در 
رسانه هاي ورزشي، خبر فسخ قرارداد 
مهدي ترابي با باشــگاه پرســپوليس 
بود. ملي پوش جوان و بازيكن شــماره9 
پرسپوليس يكي از موفق ترين بازيكنان 
تيمش در اين فصل بــود و نقش مهمي 
در كســب چهارميــن قهرماني پياپي 
سرخپوشان در ليگ برتر ايفا كرد. او كه 
در زمان برانكو و بعد از بازشــدن پنجره 
نقل وانتقاالتي از سايپا به پرسپوليس آمد، 
در ليگ نوزدهم با 11گل يكي از 2گلزن 
برتر تيمش و پنجمين گلزن برتر ليگ 
لقب گرفت. ترابي عصر روز گذشته در 
باشگاه پرسپوليس حاضر شد و بالفاصله 
بعد از ورودش به ســاختمان باشــگاه 
گمانه زني ها درباره داليــل مالقات او با 
مديران پرسپوليس آغاز شد. گفته مي شد 
ترابي براي پيگيري مطالبات و وضعيت 
قراردادش راهي باشــگاه شده و برخي 
رسانه ها با رد شايعه جدايي اين بازيكن 
نوشتند او تا پايان ليگ قهرمانان آسيا 
به طور قطع در پرسپوليس خواهد بود و 
بعد از آن رقابت ها براي جدايي اش تصميم 
مي گيرد. اما ترابي ساعتي بعد از باشگاه 

خارج شد و بالفاصله خبر عجيب فسخ 
قرارداد اين بازيكن روي خروجي سايت ها 
قرار گرفت. گفته مي شود ترابي بندي در 
قراردادش داشته و به دليل آنكه دريافتي 
او كمتر از مبلغ توافق شــده در اين بند 
بوده مي تواند به راحتي و به طور يكطرفه 
قراردادش را فسخ كند. خبرگزاري فارس 
در اين زمينه خبر داد كه ترابي در زمان 
مديريت گرشاســبي در پرسپوليس 
قراردادي امضــا كــرد و در آن بندي 
گنجاند مبني بر اينكه اگر باشگاه نتواند 
90درصد قراردادش را تا پايان فصل بدهد 
او مي تواند يكطرفه اين قرارداد را فسخ 
كند. همچنين در اين قرارداد ذكر شده در 
صورتي كه ترابي پيشنهاد خارجي داشته 
باشــد مي تواند با پرداخت 35درصد از 
پول اين قرارداد از پرسپوليس جدا شود. 
بر همين اساس و با توجه به اينكه باشگاه 
پرسپوليس هنوز نتوانسته دريافتي او را 
به 90درصد برساند ترابي به راحتي قادر 
به فسخ قرارداد و جدايي از پرسپوليس 
است. ترابي كه در هنگام خروج از باشگاه 
پرسپوليس با سرعت از دست خبرنگاران 
و عكاســان فرار كرده بود، بعد از آن هم 

به تلفن هيچ خبرنگاري پاســخ نداد تا 
حرف وحديث ها دربــاره تصميم مهم و 
عجيب او باال بگيرد. فارس روز گذشته 
در بخش ديگري از گزارش خود مدعي 
شد ترابي از قطر پيشنهادي يك ميليون 
دالري دارد و در جلسه ديروز با مديران 
پرســپوليس اعالم كرده اگر نصف اين 
مبلغ را براي 2ســال به او بدهند حاضر 
است در پرسپوليس بماند. آنچه مشخص 
است، جدايي ترابي از پرسپوليس هنوز 
كامال قطعي نيست و باشگاه مي تواند با 
پرداخت مبالغ موردنظــر، رضايت او را 
براي ماندن در جمع سرخپوشان جلب 
كند. البتــه با توجه به شــرايط مالي و 
مديريتي در باشگاه پرسپوليس، بايد ديد 
مسئوالن اين باشگاه مي توانند رضايت 
بهترين بازيكن 2فصل اخيرشان را جلب 
كنند يا نه. جالب اين است كه يحيي به 
مديران پرسپوليس گفته اگر حتي يكي 
از ستاره هاي موردنظرش از پرسپوليس 
جدا شــود او هم تيم را رها خواهد كرد. 
و حاال مهم ترين ســتاره پرسپوليس 
زودتر از همه ساز جدايي را كوك كرده تا 
پرسپوليسي ها در شوك بزرگي فروبروند.

در حالي كه پرسپوليسي ها منتظر خريدهاي جديد بودند، مهم ترين 
بازيكن تيم قراردادش را فسخ كرد
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 داستان جدايي مسي و بارسلونا همچنان كش مي آيد. فعال طالق عاطفي صورت گرفته 
اما جدايي هنوز محضري نشده. پريشب الليگا تفســير كرد كه تيم هاي خواهان اين 
بازيكن بايد رقم كامل فسخ قرارداد )700ميليون يورو( او را پرداخت كنند. از اين پول 
چيزي گير الليگا نمي آيد اما پرواضح است كه خاوير تباس، رئيس الليگا با اين تفسير 
از قانون مي خواهد سنگ بزرگي پيش پاي باشگاه هاي متقاضي بيندازد. همزمان اكيپ 
چاپ فرانسه و اوندا سرو اسپانيا اين تفسير را رد و ادعا كردند رقم فسخ مربوط به حال 
نمي شود و در گذشته مهلت آن منقضي شده است. تباس سعي دارد هر طوري كه شده 
جلوي رفتن مسي را بگيرد. شايد اگر اين بازيكن مي خواست راهي اتلتيكو يا دپورتيوو 
الكرونيا شود، الليگا با آن مشكلي نداشت چون اين سازمان در آستانه بستن قراردادي 

نجومي براي حق پخش و تبليغات اســت كه جدايي مسي مي تواند به روند مذاكرات 
لطمه بزند. الليگا 2سال است از رفتن كريستيانو رونالدو به اندازه كافي زيان ديده؛ رفتن 
مسي را ديگر نمي خواهد بپذيرد. فوتبال بعد قرنطينه كه بدون تماشاگر برگزار شد، 
250ميليون يورو به الليگا ضرر زد. تباس 2سال پيش از رفتن رونالدو در مصاحبه اي 
گفته بود اگر كريستيانو و مسي از اسپانيا بروند، اين ليگ فورا ضرر نخواهد كرد چون 
قرارداد حق پخش و قراردادهاي تبليغاتي تا 3سال آينده بسته و فروخته شده. حاال 
تنها يك سال باقي مانده. شما اگر الليگا باشــيد، ترجيح مي دهيد مسي و رونالدو در 
ليگ بازي كنند يا سرخي روبرتو و لوكاس واسكس؟ شما اگر يك برند اقتصادي بزرگ 
داشته باشيد، در ليگ بدون مسي و رونالدو حاضريد سرمايه گذاري تبليغاتي كنيد؟ 
ضرردهي در فصل آينده هم ادامه خواهد داشت چون در بهترين حالت چندماهي بايد 
مسابقات با حضور يك سوم ظرفيتي تماشاگران برگزار شود. منچسترسيتي مي خواهد 
با مسي قراردادي 5ساله امضا كند كه 3سال آن براي اين باشگاه و 2سال بعدي براي 
نيويورك سيتي خواهد بود. مسي اگر بتواند باشگاه بارسلونا را راضي به آزادسازي اش 

كند، پاداشي جداگانه هم از باشگاه انگليسي دريافت خواهد كرد.

 چرا الليگا مخالف جدايي
ليونل  مسي است؟

هنوز ليگ كشتي شروع نشده، 2تيم به دليل مشكالت مالي انصراف داده اند. فوالد اكسين 
خوزستان در رشته فرنگي و پااليش نفت كرمانشاه در رشته آزاد 2تيمي هستند كه انصراف 
آنها روز گذشته اعالم شد. اين انصراف ها در حالي است كه برگزاري ليگ در هاله اي از ابهام 
قرار دارد و هنوز مجوزي براي برگزاري آن صادر نشده اســت. نكته مبهم درباره انصراف 
اين تيم ها، چگونگي حضور آنها در قرعه كشي است. با كدام منطق به تيمي كه هنوز هيچ 
كشتي گيري جذب نكرده مجوز حضور در قرعه كشي داده شد؟ مگر تيم ها نبايد وجهي 
جهت شركت در ليگ پرداخت كنند؟ آيا اين مبلغ از همه تيم ها گرفته شده است؟ در كمال 
تعجب تيم ها فقط با ارسال يك نامه و اعالم آمادگي در قرعه كشي شركت كرده اند. يعني نه 
وجهي به عنوان ضمانت دريافت شده و نه تضميني براي كنار نكشيدن آنها از ليگ وجود دارد. 

همانطور كه سال گذشته در يك گروه 3تيمي يك تيم كنار كشيد و 2تيم ديگر راهي مرحله 
نيمه نهايي شدند)!( امسال هم هيچ تدبيري انديشيده نشد تا اتفاقات سال گذشته تكرار 
نشود. تيم ويزازون درست چند ساعت قبل از قرعه كشي با نامه اي كه به سازمان ليگ ارسال 
كرد توانست مجوز حضور در ليگ را بگيرد. آنها هم تا به حال كشتي گيري جذب نكرده اند و 
فقط به پشتوانه ارسال يك نامه بارها نامشان در رسانه ها مطرح شده است و درصورت انصراف 
يك بار ديگر هم اين اتفاق خواهد افتاد! تيم درياچه اروميه هم ابتدا با جذب چند كشتي گير 
قدرتمند وارد ميدان شد و توانست كشتي گيران عنوان داري را هم جذب كند. ولي درست 
يك روز قبل از قرعه كشي نامه انصراف اين تيم به سازمان ليگ ارسال شد و انحالل تيم را 
اعالم كردند! تيم استقالل نيز در حالي به ليگ كشتي اضافه شد كه ديگر كشتي گير مطرحي 
باقي نمانده بود تا اين تيم جذب كند. استقاللي ها براي آنكه كشتي گيران درياچه اروميه را 
به خدمت بگيرند مجبور شدند با مربيان آنها هم قرارداد ببندند و به اين ترتيب رضا يزداني 
ناگهان صاحب 4كمك مربي شد بدون اينكه اختياري در جذب آنها داشته باشد. قوانين ليگ 
كشتي بيش از هر زماني نياز به بازبيني دارد و پاسخ دادن به اينكه تيم ها چطور اينقدر راحت 

در ليگ رفت وآمد مي كنند مي تواند كليد حل مشكالت سازمان ليگ كشتي باشد.

ليگ كشتي، محله برو بيا
 قوانين ليگ كشتي آنقدر ضعيف است كه تيم ها به راحتي و در هر مقطعي 

انصراف مي دهند

 توافق سويا و بارسا بر سر راكيتيچ
ایوان راكيتيچ هافبک 32 ساله كروات كه در تابستان 2014 از سویا به بارسلونا پيوست، پس از 6 سال بارسلونا را 
ترک می كند و به سویا باز می گردد.   به نقل از فابریتزیو رومانو، سویا برای جذب ایوان راكيتيچ با بارسلونا به توافق 

نهایی دست یافته است. راكيتيچ با قراردادي 3 ساله به تيم سابقش برمي گردد.

به قول خود فوتبالي هاي 2خبر بتركون در يك روز؛ 
ديروز ايرنا مدعي شد كه عادل فردوسي پور به زودي 
با برنامــه اي به نام »نودونو« بازخواهد گشــت. در 
توضيح اين خبر آمده بود كه اين برنامه هفتگي در 
تلويزيون هاي اينترنتي پخش مي شود و روز پخش 

آن هم دوشنبه است.
اطالعاتي كه به دســت همشــهري رسيده نشان 
مي دهد همانگونه كه در خبر ايرنا آمده فردوسي پور 
قصد دارد برنامه اش را به زودي استارت بزند اما گفته 
مي شود هنوز اسم برنامه قطعي نشده و بعيد است 

»نودونو« يا »99« باشد.
بسياري از كاربران در شبكه هاي اجتماعي از انتشار 
اين خبر استقبال كرده اند. برخي از آنها بازگشت 
فردوسي پور را ضربه اساسي به محمدحسين ميثاقي 
و برنامه فوتبال برتر توصيــف كرده اند. فوتبال برتر 
طبق آمار و اطالعاتي كه خود صداوسيما منتشر 
كرده، هم اكنون حتي در ميان 10برنامه پربيننده 

تلويزيون هم جايي ندارد.

  حمایت فيفا از تاج و رفقا
ديروز همزمان با خبر بازگشــت عادل، نامه فاطما 
سامورا، دبيركل فيفا به فدراســيون فوتبال ايران 
منتشر شــد. متن اين نامه تهديدآميز و در آن به 

صراحت از عبارت تعليق استفاده شده بود.
در اين نامه به اخبار اخيــر درباره احتمال برخورد 
قضايي با مديران فدراسيون فوتبال به دليل اهمال 
در قرارداد مارك ويلموتس اشاره شده و آمده است: 
»پيش از هر چيز بايد ذكر كنيم كه فيفا و اي اف سي 
كامال مخالف استفاده از تهديدهاي قانوني و تالش 
براي مرعوب كردن فرد يا گروهي از افراد، آن هم با 
استفاده از قدرت مقام هاي قانوني بي ارتباط به آنها ، و 
در نتيجه زير سؤال رفتن قدرت شان هستند. با توجه 
به اين مسئله، براي آنكه تمام زواياي قضيه روشن 
شود، از شما درخواست مي كنيم تا روز دوم سپتامبر 

)فردا( 2020 براي اي اف ســي و فيفا مدارك الزم 
و مرتبط با وضعيت فدراسيون فوتبال و اتهام هاي 

طرح شده را ارسال كنيد.
 از اين فرصت اســتفاده كرده و به شــما يادآوري 
مي كنيم براساس بنديك ماده12 و ماده19 فيفا، 
اعضاي فيفا بايد مسائل و مشكالت شان را به شكل 
مســتقل حل كنند و نبايد تحت تأثير فرد سومي 
باشند. هرگونه تخلف از اين بند مي تواند به اعمال 
جريمه از سوي فيفا منجر شــود، ازجمله تعليق 

فدراسيون عضو.«
تهديد فيفا در شرايطي است كه پيش از اين مقامات 
سازمان بازرسي كل كشور گفته بودند  درصورتي 
كه فدراسيون ايران نتواند در پرونده شكايت مارك 
ويلموتس، سرمربي سابق تيم ملي، برنده شود، اين 
احتمال وجود دارد كه خسارت وارد شده به فوتبال 
ايران از اموال مهدي تاج و اعضاي هيأت رئيســه 

فدراسيون فوتبال پرداخت شود.

خبر خوش؛  بازگشت فردوسي پور
  خبر بد؛ احتمال تعليق فوتبال ايران
 عادل فردوسي پور به زودي با یک برنامه اینترنتي برمي گردد، این خبر همزمان با نامه تهدیدآميز 

فيفا به فدراسيون فوتبال ایران منتشر شد
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رتبه دوم سیستان وبلوچستان در دریافت اعتبار 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سیستان وبلوچستان با اشاره به اختصاص 
2400 میلیارد تومان اعتبار به این استان 
در ســال جاری، از کســب رتبــه دوم 
سیستان وبلوچســتان از نظر میزان کل 

اعتبار اختصاص یافته خبر داد. 
به گزارش گــروه ایرانشــهر، »مهرداد 
عرب« همچنین با اشــاره به اختصاص 

612 میلیارد تومان از محل ردیف قانون اســتفاده از امکانات کشور )متوازن( به 
سیستان وبلوچستان گفت: استان از این نظر هم در میان 31 استان کشور رتبه اول 
کشور را کسب کرده و از این ردیف اعتباری تاکنون 21 درصد تخصیص یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه اعتبار تخصیص یافته به سیســتان و بلوچســتان در شورای 
برنامه ریزی و توســعه بر اســاس دســتورالعمل های ابالغیه بین شهرستان های 
استان توزیع شده است،  افزود: 412 میلیارد تومان از ردیف استانی به سیستان و 
بلوچستان اختصاص یافته که ۷1 درصد آن جذب شده است. از این ردیف استانی 
18۷ میلیارد تومان به صورت  نقد و مابقی در قالب اسناد خزانه به استان پرداخت 

شده است.
وی همچنین با بیان اینکه 14 میلیاد و ۷00 میلیون تومان از ردیف تکمیل راه های 
روستایی به استان  اختصاص یافته است،  توضیح داد: ۷1 درصد تخصیص یافته که 

6 و نیم میلیارد تومان نقد و بقیه به  صورت  اسناد خزانه است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان وبلوچستان،  4 میلیارد و 300 
میلیون تومان در بخش اعتبار عمرانی بازارچه های مرزی سهم این استان بوده که 

۷1 درصد آن در اختیار استان قرار گرفته  است.
وی ادامه داد: سهم سیستان و بلوچستان در ردیف اعتباری ملی استانی شده 9۷ 
میلیارد تومان بوده که 4۷  درصد آن تخصیص یافته است؛ از این ردیف 1۵ میلیارد 

تومان نقدی و بقیه در قالب اسناد خزانه پرداخت  شده  است.
عرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت های ناشی از سیالب سال 
گذشته به جاده های روستایی سیستان و بلوچستان گفت: 82 میلیارد تومان برای 
بازسازی و مرمت راه های خسارت دیده از سیالب به این استان تخصیص داده شده 
است. همچنین برای ساماندهی حاشیه نشــینی در سیستان و بلوچستان هم 90 

میلیارد تومان از اعتبار استانی در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، برای ساخت 
بیمارســتان ۵00 تختخوابی ایرانشــهر نیز 8 میلیارد تومان اعتبار از مرکز و 30 

میلیارد تومان هم از اعتبار استانی اختصاص یافته  است.
او همچنین با بیان اینکه 9 میلیــارد تومان از اعتبار مرکــز و 3۷ میلیارد تومان 
هم اعتبار استانی برای ســاماندهی فاضالب زاهدان اختصاص یافته است، افزود: 
همچنین  برای ساماندهی فاضالب زابل، چابهار، کنارک و زهک هم افزایش اعتبار 

در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در پایان صحبت های 
خود از انتخاب 3۷ پروژه در سال »جهش تولید« برای تکمیل خبر داد که به همین 
منظور تفاهم نامه ای بین استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تخصیص 

اعتبار به این پروژه ها امضا شده است. 

   شهردار و عضو شورای شهر اهواز در گزارشی که با 
عنوان »اهواز ؛ شهر بی زمین« در صفحه ایرانشهر پیگیری

همشهری منتشر شد، مهم ترین مانع توسعه این 
شهر و همچنین رفع مشکل حاشیه نشینی را مساله کمبود زمین و 
تصرف زمین های خالی از ســوی بنیادهای عمومی مانند بنیاد 
مستضعفان یا وزارت نفت اعالم کردند. شهردار اهواز تاکید می کند 
این شهر از یک طرف به شهرستان کارون و از سه طرف دیگر به 
حریم نفت و سایر نهادها قفل می شود.  رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های وزارت کشــور و عضو شــورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران در  گفت وگو با همشهری این موضوع را تایید می کند 
و توضیح می دهد: »کمبود زمین یکي از مهم  ترین مشکالت شهرها 
در حوزه تأمین مسکن است به طوری که کمبود اراضي واجد شرایط 
براي اجراي طرح هایی چون مسکن مهر، مسکن امید و اقدام ملي 
مسکن، مهم ترین چالش ساخت مسکن بوده است. محدودیت 
اراضي داخل محدوده و حریم شهرها از یک سو و ضوابط اجرایي 
طرح تفصیلي که اجازه بلندمرتبه سازي را سلب مي کند از سوي 

دیگر به این خالء دامن زده است.« 

پیشنهاد برای جبران کمبود زمین 
»مهدی جمالی نژاد« با اشــاره به طرح جامع شهر اهواز که بعد از 
حدود 3 دهه در مرداد 9۷ به تصویب شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري رسیده است، می گوید: »در شهر اهواز محدودیت هایی 
برای توسعه وجود دارد که در ضوابط طرح جامع نیز مدنظر قرار 
گرفته است. این محدودیت ها شامل؛ محدوده جنوب شرق اهواز 
)کانون ریزگردهاي داخلي منطقه بوده که بارگذاري تراکمي چون 
بلندمرتبه سازي و بارگذاري صنعتي در اراضي آن مجاز نیست(، 
 محدودیت توسعه در بافت هاي ارزشمند تاریخي و معاصر که مورد 
تأکید وزارت میراث فرهنگي گردشگري و صنایع دستي است و 

همچنین تعدیل تراکم باال به تراکم کم 
ساختماني در حریم گسل است.« وی 
البته با توجه به معضل کمبود زمین و 
همچنین محدودیت های توسعه ای 
شهر اهواز، پیشــنهادهایي هم براي 
جبران محدودیت اراضــي در اهواز 
می دهد: »قطعه هایی با مساحت باالی 
یک هکتار به عنوان ذخیره نوسازی 
شهر شناسایی و در اسناد طرح جامع 

تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند. همچنین توجه ویژه به 
زمین هاي بایر در طرح جامع اهواز براي تأمین نیازهاي سکونتي 
شــهروندان، ایجاد محدودیت هاي قانوني و بازه زماني در صورت 
عدم استفاده از زمین ها در شهر اهواز و از سوی دیگر بازنگري در 
ضوابط طرح توسعه شهري و تعدیل در ضوابط با رویکرد افزایش 
تراکم در طبقات از جمله پیشنهادها و راهکارها برای حل مشکل 

اهواز است.«

توسعه اهواز با هم صدایی سازمان ها
حاشیه نشینی از مهمترین معضالت اجتماعی اهواز است که در 
زیر پوست جامعه، آبستن آسیب های اجتماعی و فرهنگی فراوانی 
برای این منطقه شده. به گفته جمالی نژاد بنابر آمارهای رسمی 
سرشــماری مرکز آمار ایران در سال 
9۵ جمعیت خوزســتان 4 میلیون و 
۷10 هزار نفر و جمعیت اهواز حدود 
یک میلیون و 303  هــزار نفر اعالم 
شــده که 3۵0 تا 400 هزار نفر از این 
جمعیت در حاشیه شهر و مناطق کمتر 
برخوردار اهواز زندگی می کنند؛ آماری 
که ساماندهی حاشیه نشینان و تقویت 
نقش مدیریت شهری را ضروری کرده 

است. 
عضــو شــورای عالی شهرســازی و 
معماری ایران با بیان اینکه خوزستان 
از نظر جمعیت حاشیه نشین سومین 
اســتان و اهواز با 20 محلــه دارای 
بیشــترین مناطق حاشیه نشینی در 
کشور اســت، می افزاید: »اهواز برای 
رشــد و توســعه در زمینه ساخت  و 

سازهای عمرانی فرصت های زیادی دارد، ولی رشد حاشیه نشینی 
معضالت فراوانی را برای این شهر و کل استان به وجود آورده است. 
اما بیش از هر چیز تجربه سیل سال 98 نشان مي دهد مهم ترین 
مساله در طرح های توسعه شــهری اهواز هدایت و دفع آب هاي 

سطحي است که باید مورد توجه قرار گیرد.«
به گفته وی، رفع مشــکالت و موانع توسعه شــهر اهواز نیاز به 
هم افزایي و هم صدایي دســتگاه هاي اجرایي و عــزم آن ها براي 

توسعه پایدار دارد. 

وضع بحرانی اعتبار در شهرداری ها
یکی از مهم ترین مشکالت در مسیر توسعه شــهری به ویژه در 
کالنشهر اهواز که مجموعه ای از آسیب ها و موانع را در خود دارد،  
کمبود منابع مالی و اعتباری اســت. رئیس سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های وزارت کشــور در این باره هــم توضیح می دهد:  
»کمبود منابع مالی براي توسعه و عمران شهري و ارائه خدمات به 
شهروندان، وجه مشترک بیشتر شهرداری ها و عمده ترین دغدغه 
مدیران شهری است. این مشکل در شهرهای کوچک و میاني به  
دلیل محدودیت در وضع عــوارض و ایجاد درآمدهای محلی که 
ارتباط مستقیمی با ظرفیت ها و بنیان های اقتصادی شهر دارد، 
وضعیت بحراني تري را ایجاد کرده است.« جمالی نژاد با بیان اینکه 
تامین منابع مالي براي توســعه شهري همانند تجربه بسیاري از 
کشورهاي پیشرفته در قالب یکي از پیوست هاي طرح هاي توسعه 
شــهري تعریف و برنامه ریزي براي تحقق آن صورت مي گیرد، 
می افزاید: »این طرح ها به توسعه زیرساخت هاي شهري از سوی 
همه دستگاه هاي اجرایي مي پردازد و شهرداري ها نیز فقط یکي 
از این دستگاه ها محسوب می شوند. به همین دلیل تامین مالی 
اجرای طرح ها باید از سوی دولت و تقسیم کار بین ارکان اجرایي 
و پیش بیني ردیف ها و منابع اعتبــاري  آن صورت گیرد. اگرچه 
شهرداري ها نیز در حدود وظایف و ماموریت هاي خود وظیفه دارند 

نسبت به تامین منابع مالي اقدام کنند.«

الیحه درآمد پایدار شهرداري ها در 
شورای نگهبان 

رئیــس ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشــور یکي از 
اقدامات اساسي دولت با اهتمام وزارت 
کشــور را ارائه »الیحه درآمد پایدار و 
هزینه شهرداري ها« پس از گذشت 3۷ 
سال و با هدف رفع نواقص و مشکالت 
موجود در نظــام مالــي و درآمدي 
شهرداري ها و شفافیت بخشــي به امور هزینه اي آنان می داند و 
اظهار می کند: »جذب مشارکت و سرمایه گذاري بخش خصوصي 
در پروژه هاي شهري، ساماندهی عوارض توسط شوراهاي اسالمي 
شهرها و ایجاد وحدت رویه، ضمانت وصول عوارض نوسازي، معرفي 
منابع درآمدي جدید براي شهرداري ها، اجراي ماده )280( قانون 
مالیات های مستقیم، منابع درآمدي پایدار از امالک، احیاي تبصره 
3 ماده 41 قانون مالیات برارزش افــزوده )دوازده در هزار ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتی( و تامین منابع جایگزین براي هرگونه 
تخفیف، معافیت و بخشودگي عوارض شــهرداري ها    در بودجه 
سنواتي کشــور از محورهاي کلیدي این الیحه است.«  به گفته 
جمالی نژاد، این الیحه پس از تصویب در مجلس شوراي اسالمي با 
اعالم اصالحاتي از سوي شوراي نگهبان مراحل نهایي را در مجلس 

یازدهم طي مي کند.
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متــن كـامـل در سایت

بازگشایی راه های ۱۰ روستا در خراسان شمالی
محسن قاسمی، معاون اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شیروان گفت: راه 10 روستای شهرستان شیروان در 
خراسان شمالی که بر اثر سیالب عصر روز یکشنبه، نهم شهریور بسته 
شده بود، پس از فروکش کردن سیل بازگشایی شد.

خوزســتان از نظــر جمعیــت 
حاشیه نشین سومین استان و اهواز 
با 20 محله دارای بیشترین مناطق 

حاشیه نشینی در کشور است

رفع مشکالت و موانع توسعه شهر 
اهواز نیاز به هم افزایي و هم صدایي 
دستگاه هاي اجرایي و عزم آن ها 

براي توسعه پایدار دارد

اعمال محدودیت برای زمین های خالی اهواز
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور یکی از راهکارهای جبران کمبود زمین و توسعه شهر اهواز را اعمال محدودیت  قانونی برای 

زمین های بالاستفاده در این کالنشهر می داند
سیده زهرا عباسی

 خبرنگار

مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور/ عکس: همشهری

 آخرین خبر
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اميرحســين قاضي زاده هاشمي، 
نایب رئيس مجلس شوراي اسالمي مجلس

از ایجاد یك قــرارگاه براي »تحول 
مجلس« خبرداده و گفته اســت: ایــن قرارگاه را 
نایب رئيس اول مجلس اداره خواهد كرد و رئيس 
مجلس یك نفر حقوقدان به عنوان نماینده خود 
معرفي مي كنــد. تحول در مجلــس از ایده هاي 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس اســت كه در 
روزهاي ابتدایي تشكيل مجلس جدید درباره آن 
صحبت به ميان آورد. وي در همان روزهاي ابتدایي 
در تویيتي، تحــول در مجلــس را به عنوان یك 
ضرورت عنوان كرده و نوشــته بود: تــا وقتي در 
فرایندهاي مســئله یابي، قانونگــذاري و نظارت 
مجلس تحول صورت نگيرد، ادعاي حل مســائل 
مردم بي معناست. وي با اشاره به جلسه اي در همين 
زمينه نوشته بود: در جلســه امروز، با همفكري و 
هم افزایي همه نمایندگان مقرر شد گروه كاري هایي 
بــراي تحقق عملياتــي »تحــول در مجلس« با 
محوریت حل مسائل ملي و محلي مردم تشكيل 
شود. قاليباف چندي بعد در یك نشست گفته بود: 
تحول در مجلس منجر به تحول در اداره كشــور 
خواهد شد، مدیریت راهبردي ما در طرح تحول 
مجلس مبتني بر حل مسئله است. حقوقداني كه 
قاضي زاده هاشمي به آن اشاره كرده  و گفته كه از 
طرف رئيس مجلس معرفي خواهد شد، حسين 
قربان زاده اســت كه پيش از این مسئوليت مدیر 
پروژه تنقيح قوانين و مقررات كشــور را بر عهده 
داشت. در متن حكمي كه محمدباقر قاليباف براي 
حسين قربان زاده صادر كرده بود رویكردهاي تحول 
در مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته بود. او در آن 
حكم نوشــته بود: »انتظار مي رود بــا مطالعات 
كارشناسي و با تأكيد بر 4 رویكرد مردمي سازي ، 

شفاف سازي ، هوشمندسازي و كارآمدسازي، زمينه 
تحول در مجلس شــوراي اســالمي را از طریق 
بهره گيري از ظرفيت هاي گوناگون فراهم نمایيد.« 
آنگونه كه اميرحســين قاضي زاده هاشمي گفته 
است، در این كارگروه 2نفر از حقوقدانان شوراي 
نگهبان هم عضو هســتند. عالوه بــر این، رئيس 
كميسيون تدوین آیين نامه داخلي هم یكي دیگر از 
اعضاي كارگروه فوق است.قاضي زاده هاشمي گفته 
است: هدف از این كار آسان كردن قانونگذاري در 
مجلس اســت، ضمن اینكه قصد داریم تا تعداد 
زیادي از قوانين راكم كنيم و در بســته تنقيح به 
سمت جامع نویسي و در كنار آن مجمع نخبگاني 
درســت كنيــم. احتماال ایــن قــرارگاه تحول، 

ســازوكارهاي نظارتي مجلس را كه در سال هاي 
اخير كارایي خود را از دست داده، نشانه گرفته است. 
پيش تر قاضي زاده هاشمي گفته بود: مجلس در 
شــرایطي قرار دارد كه به لحــاظ اداره و نظارت 
ناكارآمد و پرهزینه است و مجلس یازدهم به دنبال 
اصالح ایــن روند و تغيير رویكرد بــه نفع مردم و 

بازگرداندن جایگاه مجلس به رأس امور است.
وي در گفت وگو با خانه ملت گفته بود: حجم انبوهي 
از ســؤاالت، تذكرات كتبي و شــفاهي و تحقيق و 
تفحص هاي پر هزینه در مجلس اتفــاق مي افتد اما 
تأثير  گــذاري كافي را نــدارد و موجب رضایتمندي 
مردم نمي شود و براي این موضوعات نيز برنامه ریزي 
مطلوبي در مجلس یازدهم شده است. او روز گذشته 

در گفت وگو با فارس بار دیگر موضع خود را تكرار كرد 
و گفت: در حوزه نظارت مجلس نيز سؤال، استيضاح 
و تذكر را جزو قوانين داریم كه بي فایده است؛ بر این 
اساس باید كاري كنيم كه نظارت مجلس قدرت نفوذ 
داشته باشد و موجب بازدارندگي از فساد شود. مسئله 
استيضاح وزیران در ادوار گذشته به یكي از اهرم هاي 
فشار از طرف نمایندگان براي گرفتن امتياز از وزیران 
دولت تبدیل شــده  به طوري كه این ابــزار نظارتي 
به یكي از دریچه هاي فســاد تبدیل شــده است. در 
سال هاي گذشته تعداد استيضاح هایي كه در نتيجه 
جلسات پشت پرده استيضاح كنندگان با وزیر منتفي 
مي شد، افزایش یافته بود. به نظر مي رسد مجلس در پي 

برنده كردن ابزارهاي نظارتي خود است.

احتماال قرارگاه تحول مجلس درنظر دارد تغييراتي در نحوه سؤال، استيضاح و تذكر به وزیران ایجاد كند

   عكس: خبرگزاري خانه ملت

در حاشيه سياستمجلس قرارگاه تحول تشكيل داد  انتقادهاي باهنر 
 از رفتارهاي هيجاني 

نمايندگان 

محمدرضا باهنر، نماينده 7دوره مجلس شــوراي اسالمي با 
انتقاد از رفتار برخي نمايندگان مجلس گفته است: بعضي ها 
فكر مي كنند هرچه پرخاشگرتر باشــند، خيلي مشهورتر 
مي شوند و ســرزبان ها مي افتند و زمان انتخابات يك سري 
وعده هاي عجيب و غريب به مردم مي دهند. او با اشــاره به 
جلســه اي كه در مجلس به وزير خارجه توهين شد، گفته 
است: نماينده بلند مي شود به يك وزير توهين مي كند. او فكر 
مي كند شجاعت يعني اينكه به يك مسئول بد و بيراه بگويد. 
خود حضرت آقا هم متذكر شدند اين اقدامات انقالبي گري 
نيست. باهنر ادامه داده: نماينده تازه واردي در مجلس نهم 
مي گفت كه در ۸ دوره گذشته هيچ كاري در مملكت نشده 
و هيچ اتفاقي نيفتاده است، اما او با گذشت چندماه متوجه 
مي شود كه نه، اين خبرها هم نيست. بخش هايي از مهم ترين 

اظهارات باهنر را در گفت وگو با ايرنا بخوانيد: 
  درباره نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري 1400، 30 تا 40 
اسم در رسانه ها مطرح شــده است و چند روز قبل هم 1۵ عكس 
از شخصيت ها با مشخصات منتشر شده بود كه اسم من هم بود، 
ولي من رسما به خبرگزاري ها اعالم كردم كه قصد ورود ندارم تا 

دست كم محيط رقابت را خلوت تر كنم.
  فكر مي كنيد مثال یك اقتصاددان یا دكتر اقتصاد بر ســر كار 
بياید، مي تواند كشور را نجات دهد؟ اینطور نيست! اگر مشكالت 
اقتصادي را از 10 متخصص اقتصاد بپرسيد به احتمال زیاد با 10 

پاسخ متفاوت مواجه مي شوید.
   بعضــي از آقایان كه با 1۵ تا 20 ميليــون رأي رئيس جمهور 
مي شــوند، تصور مي كنند كه بــه اندازه شــمار رأي دهندگان 
مي فهمند. كسب آراي زیاد به معناي محبوبيت است؛ نه باال رفتن 
فهم و عقل! اما باید از خرد جمعي اســتفاده كنند و به جاي یك 
فرد كه مدعي اســت همه  چيز را مي داند باید سيستم و ساختار، 

مملكت را اداره كند.
  پيشنهاد مي كنم درباره نرخ كم مشــاركت رأي دهندگان در 
انتخابات دوم اسفندماه 98 كار پژوهشي عالمانه و عادالنه انجام 
شود. در علت حضور پایين مردم پاي صندوق رأي عوامل متعددي 
مانند مشكالت اقتصادي، بيكاري، ركود و حتي كرونا دخيل بود، 
اما هيچ كدام از این موارد را نباید عامل اصلي تلقي كنيم. برخي 
كارشناســان نحوه بررســي صالحيت  نامزدهاي اصالح طلب و 
اصولگرا را در نرخ كم مشاركت دخيل مي دانند. باالخره 1۵ هزار 
نفر ثبت نام كردند و 8 هزار نفر نتوانســتند حائز شــرایط شوند. 
شماري از نمایندگان مجلس دهم هم ردصالحيت شدند. حتما 
این موضوع بر روحيه و انگيزه مردم اثر مي گذارد. مردم مي گویند 
نماینده فرســتادیم مجلس كه خدمتي كند بعد از 4سال براي 

مملكت كه كاري نكرد، خودش هم دچار مشكل شد.
  در نبود حزب قوي كه مســئول كادرسازي است، مردم ناچار 
هستند به جاي احزاب، آدم ها را تجربه كنند. اگر 3رئيس جمهور 
اخير را درنظر بگيرید هر3 تقریبا چند ماه به انتخابات مانده بود 

اعالم حضور كردند و تنور انتخابات داغ شد.
  دانشــگاه هاي مــا متخصصان اقتصــاد، طب، هســته اي، 
جامعه شناســي و... تربيت مي كنند، اما متخصــص حكمراني 
نمي توانند. حكمران خوب و قــوي باید3عامل علم، تجربه و هنر 
حكمراني را داشته باشــد. بعضي ها تجربه را دارند، ولي تخصص 
الزم را ندارند یا تخصص دارند، اما در عمل مدیر خوبي نيستند. 
بسياري از نمایندگان از روي ناآگاهي وعده هایي به مردم مي دهند 
كه امكان پذیر نيســت؛ بنابراین نباید از االن انتظار كار خاصي از 

مجلس داشت.
  مجلس باید ســعي كند اقتصاد مملكت در ریل اصلي اش قرار 
گيرد. اینكه مجلس مثال تصویب كند كه از فردا تورم نباشد، تورم 
كه گوش به ما نمي دهد؛ بنابراین عوامــل به وجودآورنده تورم را 
باید شناخت و راهكار ارائه كرد. آب در 100 درجه جوش مي آید، 
نمي توان تصویب كرد كه از فردا آب در 120 درجه به جوش بياید. 
اگر مي خواهيد آب جوش نياید باید زیر فتيله را كم كني یا باید 
آب سرد بریزي و هركاري كه مي تواني بكني كه آب به 100درجه 
نرسد. بعضي از دوستان تصور مي كنند كه اگر به دولت گفتند از 

فردا دیگر تورم نباشد، تورم از بين مي رود! 
  در 100ســال اخير آمریكا با این انزوا روبه رو نبوده است. این 
یكي از پيروزي هاي بزرگ است كه نشان از دیپلماسي فعال ایران 

و عملكرد بد آمریكا دارد.

  كاهش مشاركت، محصول سياه نمايي است
معصومه ابتكار، معاون رئيس  جمهور و از چهره هاي اصالح طلب كابينه 
دوازدهم در گفت و گو با تسنيم درخصوص شائبه حمایت اصالح طلبان از 
كاندیداتوري علي الریجاني گفت: این خبر را نشنيدم، نشنيدم كه از آقاي 
الریجاني حمایت كنند، اما اصالح طلبان هميشه در جامعه ما خيرخواه 
بودند و خيرخواهي از این بابت بوده اســت كه ما نباید مردم را از دست 
بدهيم. ابتكار در واكنش به این سؤال كه برخي منتقدان مي گویند كاهش 
مشــاركت، محصول كارنامه اقتصادي دولت و ناتواني دولت در عمل به 
وعده هاي اقتصادي داده شده در رقابت هاي انتخاباتي بوده است، گفت: این 
محصول ذهنيتي است كه از عملكرد دولت در ذهن مردم نشسته است. 
اینكه آن ذهنيت چطور ایجاد شده، محصول 7 سال سياه نمایي، تحریف و 

دروغ، تهمت و تخریب است.

  اولويت درمان» ارزش ملي مردم«
حسن بيادي از فعاالن سياسي اصولگرا در گفت وگویي با سایت انتخاب، 
درباره انتخابات ریاست  جمهوري 1400گفت: به نظرم هنوز زود است و تا 
پایان آذرماه احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه سياسي اجتماعي وجود دارد 
و كساني هم كه ورود به انتخابات را به صورت علني شروع كرده اند توهم 
داشته و از بصيرت سياسي الزم و آگاهي از شرایط موجود روز بي بهره اند. 
بيادي درباره اولویت نامزدهاي ریاســت جمهوري هم گفته: »به عقيده 
من »ارزش ملي مردم« بيشتر از »ارزش ملي پول« آسيب دیده كه باید 
به صورت اورژانسي درمان شود و این مهم از عهده اكثر افراد مطرح براي 

كاندیداتوري انتخابات ریاست  جمهوري بر نمي آید و عاجزند.«

  شوراي هماهنگي يا دخالت قوا؟!
سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام و هيأت عالي 
حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه در بخشي از گفت وگوي خود با 
پایگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه اي درباره 
عملكرد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 3قوه گفت: اسمش هماهنگي 
است، نه دخالت. نبوي تصریح كرد: طبق وظيفه اي كه رهبر انقالب دارند، 
باید تعامل قوا را به سمت كارآمدي ببرند. معني اش این نيست كه اختيارات 
قوا نادیده گرفته شود، بلكه جاهایي هست كه اگر این تصميمات 3 قوه باهم 
هماهنگ نشود و تصميم واحد اتخاذ نشود، اجراي موفق و كارآمد به دست 
نمي آید؛ مثالً  در حادثه كرونا، اگر فرماندهي واحد نداشــته باشيم مردم 
خيلي آسيب مي بينند. كسي كه اعالم كرد از تصميمات ستاد كرونا تبعيت 
مي كند، رهبر انقالب بود. با حمایت ایشان این قضيه در كشور جا افتاد و 

دچار آن بحران هایي نشدیم كه آمریكا، هند و برزیل با آن مواجه شدند.

  فتاح، دوست داشتني و عجول است!
محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به این سؤال كه با توجه به 
اظهارات اخير فتاح، آیا او مي تواند گوي سبقت را از قاليباف و جليلي برباید و 
حتي با پيگيري ادبيات »بگم بگم« جاي احمدي نژاد را پر كند؟ به نامه نيوز 
گفت: آقاي فتاح نمي تواند كاندیداي نهایي اصولگراها باشد. ایشان صادق و 
صميمي و دوست داشتني و متواضع است، اما عجول و احساسي هم هست. 
من شخصا ممكن است از 3 گزینه اي كه مطرح كردید به او رأي بدهم، اما 

اصال این تصور را ندارم كه بتواند از پس سمت ریاست جمهوري برآید.

نمي شود تصویب كنيم 
تورم نباشد و از فردا تورم 

از بين برود

  رقابت 1400 در تهران براي يك كرسي مجلس
شكراهلل حسن بيگي، معاون سياســي و اجتماعي استاندار تهران با 
اشــاره به برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي 
در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پردیس، بيان 
كرد: در پي درگذشت فاطمه رهبر، نماینده حوزه انتخابيه تهران، ري، 
شميرانات، اسالمشهر و پردیس، انتخابات ميان دوره اي یازدهمين 
دوره مجلس شوراي اســالمي در این حوزه انتخابيه روز جمعه 28 

خرداد 1400 همزمان با انتخابات ریاســت جمهوري، شــوراهاي 
اسالمي شهر و روستا و همچنين ميان دوره خبرگان رهبري برگزار 
مي شــود. به گزارش خبرآنالین،   ثبت نــام از داوطلبان نمایندگي 
مجلس شوراي اسالمي از ســاعت 8 صبح روز یكشنبه 8 فروردین 
1400 آغاز مي شود و تا ساعت 8 روز سه شنبه 14 فروردین 1400 

به مدت 7 روز ادامه دارد.

  بررسي قرارداد ويلموتس در مجلس 
اسماعيل حسين زهي، عضو فراكسيون ورزش مجلس در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به پيگيري پرونده ویلموتس در مجلس، بيان كرد: 

دستگاه هاي نظارتي به پرونده قرارداد ویلموتس ورود كرده اند و در 
مجلس شوراي اسالمي نيز كميسيون اصل 90، فراكسيون ورزش و 
كميسيون فرهنگي به این موضوع ورود كرده و براي دفاع از حقوق 
مردم، این پرونده با جدیت دنبال خواهد شــد. این عضو فراكسيون 
ورزش مجلس در ادامه اظهار كرد: تاكنون چندین جلسه در این رابطه 
تشكيل شده و وزیر ورزش توضيحاتي را ارائه كردند اما همكاران قانع 
نشدند و طرح سؤال به قوت خود باقي است  تا وزیر ورزش در جلسه 
علني حضور یابند و توضيحات خود را ارائه كنند. آقاي وزیر عالي ترین 
مقام وزارت ورزش اســت و باید درخصوص جزئيــات این پرونده 

توضيحات قانع كننده اي ارائه كند.

كافه مجلس

فرمانده نيروي پدافند هوایي ارتش گفت: در حوزه پرنده هاي بدون سرنشــين 
پيشرفت 1600درصدي داشتيم و امروز مي توانيم براساس نياز، هر پرنده اي را دفاعي

توليد كنيم. 
به گزارش ایسنا، امير سرتيپ عليرضا صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوایي ارتش با حضور 
درباره نقش پدافند هوایي ارتش در امنيت كشورها، گفت: در این سال ها با وجود تحریم ، فشار 

و تهدید، پدافند هوایي بيش از 100درصد شكوفایي، نوآوري و پيشرفت داشته است. 
امروز ســامانه هاي راداري و كشف و شناسایي عالوه بر پایش آســمان ایران مي توانند حتي 
دشــمنان و تحركات آنها در منطقه و آن سوي مرزهاي كشــور را رصد كنند. این رادارها با 
همكاري و كار مشترك و جهادي نيروي پدافند هوایي، وزارت دفاع و مراكز علمي تخصصي 

صورت گرفته است. 
ما امروز بر لبه فناوري و تجهيزات دنيا در حال حركت هستيم و در حوزه درگيري نيز نسبت 

به گذشته بيش از 160درصد افزایش فناوري داشته ایم.
وي افزود: هواپيماهاي دشمن چندین بار قصد تجاوز به آسمان ایران را داشتند كه با سد محكم 
پدافند هوایي روبه رو شدند. در توقيف هواپيماي ایساف كه ما آن را به درستي نشاندیم وقتي 
فرمانده منطقه پدافند ما وارد هواپيما شد با 100جوان آمریكایي پوتين پوش روبه رو شد و در 
دستگيري ریگي این اقدام در شرایط و تدابير امنيتي خاص صورت گرفت. اگر این هواپيماها را 
به اشتباه مي نشاندیم مي دانيد چه تبعاتي براي ما داشت؟ یا در دستگيري تفنگداران آمریكایي 
ما چندین ساعت كار طاقت فرسا با هواپيماهاي آمریكایي داشتيم و آنها نيت در گيري داشتند 

اما وقتي قدرت پدافند هوایي ایران را دیدند مجبور به ترك منطقه شدند. 
سرتيپ صباحي فرد پيشرفت ایران در حوزه جنگ الكترونيك را بسيار چشمگير و قابل توجه 
دانست و گفت: امروز سامانه هاي پدافندي ما در شرایط سخت و واقعي چك شده اند و آماده 

بهره برداري هستند.

پيشرفت  هاي پدافند ارتش
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 خشونت عليه زنان  
در محكمه افكار عمومي

ادامه از  فراینــدي مشــابه با 
كنش جمعــي كــه با صفحه اول

هشتگ Me_too# یا #من-هم پيش تر )از 
سال2017( در شبكه هاي اجتماعي به راه 
افتاد و بازتاب گسترده اي در جهان داشت 
و بارها تكرار شد. این هشتگ هم براي نشان 
دادن شيوع گسترده تجاوز و آزار جنسي، 
به ویژه در محيــط كار و محكوم كردن آن 
مورد استفاده قرار گرفت و در مدت زمان 
كوتاهي وایرآل شد. بســياري از كاربران 
شــبكه هاي اجتماعي به ویژه در تویيتر از 
قربانيــان آزار جنســي مي خواســتند 
تجربه هاي شخصي شان را روایت كنند تا 
چرخه آگاهي دراین باره شكل گرفته و در 
عين حال فضاي اجتماعي براي آزارگران 
جنسي ناامن شــده و آنها خود را در خطر 

افشاگري و رسوایي ببينند.
Me_ یكــي از مهم ترین دســتاوردهاي
too#  برانگيختــن احســاس همدلــي 
عمومي با قربانيان آزارهاي جنســي بوده 
اســت. درواقع خرده روایت هــا در اینجا 
قدرت تأثيرگذاري شــان را نشان دادند و 
عمال برداشــت و نگاه متفاوتي نســبت به 
تجربه هاي شــخصي و عيني آزارجنسي 
زنان شكل گرفت. افشاگري زنان در كنش 
جمعــي Me_too# به اســتعفاي برخي 
شــخصيت هاي سياســي، پيگرد قضایي 
و محكوميــت برخي چهره هــاي هنري، 
ورزشي و حتي مذهبي انجاميد و گریبانگير 
آكادمي نوبل هم شد؛ هشتگ ساده اي كه 
شاید در ابتدا به نظر نمي رســيد بتواند به 
چنين نتایج گسترده اجتماعي، سياسي و 

فرهنگي منجر شود.
واقعيت آن است كه آنچه از رهگذر كنش 
جمعي زنان در جریان Me_too# به دست 
آمــده صرفا مثبــت نبوده اســت. برخي 
منتقدان مي گویند راستي آزمایي ادعاهاي 
مطرح شــده در این شــكل از كنش هاي 
جمعي كه به نوعي مشــابه با رویدادهاي 
گزارش شــده اخيــر از آزارهاي جنســي 
زنان ایراني در شبكه هاي اجتماعي است، 
مي تواند مسيري را براي تسویه حساب هاي 
شــخصي و ارائــه روایت هاي ســاختگي 
و غيرواقعي بازكنــد و در نهایت به فرایند 
مطالبه گري زنان صدمه بزنــد. این نقدها 
در جاي خود شنيدني است و اسباب تامل 
و چاره اندیشي، اما آنچه مسلم است اینكه 
درباره آنچــه در جریان ایــن كنش هاي 
جمعي به واسطه شبكه هاي اجتماعي شكل 
گرفته و پيش مي رونــد نمي توان قضاوت 
صفر و صدي داشــت. باید تأثيرات مثبت 
را دید و بــه مطالبه گري جمعي ميدان داد 
و پيامدهاي منفي را شــناخت و مهار كرد. 
این موضوع در مورد مشــخص خشــونت 
عليه زنان، اهميتي دوچندان دارد. اگرچه 
یكي از كاستي هاي جدي براي پيشگيري 
و مهار آزار جنســي كه متوجه زنان جامعه 
است، نبود قوانين بازدارنده و سازوكارهاي 
حقوقي كافي در این زمينه است، اما بخش 
زیادي از مســير كنترل و مهار چرخه آزار 
از راه تغيير باورهــاي فرهنگي و رفتارهاي 
اجتماعــي مي گذرد. درســت اســت كه 
قوانين سختگيرانه درصورت ضمانت اجرا 
مي توانند زمينه ساز این تغييرات شوند، اما 
مطالبه گري افكار عمومي و فشار اجتماعي 
در جاي خود ابزارهاي بسيار مهمي هستند 
كه متهمان بــه آزار جنســي را در منگنه 
پاســخگویي قرار مي دهند. هر چند كه در 
این فرایند همانطور كه آزاردیدگان باید ادله 
كافي براي طرح ادعایشــان داشته باشند، 
حقوق متهمــان در اعــالن عمومي موارد 
اتهامي هم باید درنظر گرفته شود. دومين 
موضوع یعنــي توجه به حقــوق متهمان، 
مهم ترین نقدي اســت كه اگر زنان افشاگر 
آزارهاي جنسي راهكاري براي آن نداشته 
باشــند، مي تواند پيشــروي اثربخش این 
كنش جمعي را به دســت انداز بيندازد و به 

محاق ببرد.
چالش هميشگي پيش روي آزاردیدگان این 
است كه در زمان اعالم تجربياتشان و آنچه از 
ســرگذرانده اند در معرض پيش داوري هاي 
اجتماعي، زمينه هــاي تاریخــي و به ویژه 
كليشه هاي جنسيتي قرار مي گيرند، محكوم 
به اغواگري و گفتن نيمي از واقعيت مي شوند 
كه این شــرایط همچنان به قوت گذشــته 
باقي است، اما با تفاوت هایي؛ دست كم اینكه 
صداي زنان با وجود همه نقد و نظرها بيشتر از 
گذشته شنيده شده و این بار به نظر نمي رسد 
پيش زمينه ها و موانع اجتماعي بازدارنده كه 
پيش تر براي مهر ســكوت بر لب زدن قوي 
و همه جانبه عمل مي كــرد، در زمانه اي كه 
صداي زنان با گسترش شبكه هاي اجتماعي 
بلندتر از هر زمان دیگري به گوش مي رسد، 
قدرت گذشته را داشته باشد؛ زناني كه تصميم 
گرفته اند این بار با صداي بلندتري نســبت 
به خشــونتي كه بر سرشــان رفته اعتراض 
كنند و این اعتراض، همدلي اجتماعي نسبتا 

گسترده اي را هم برانگيخته است.

یادداشت

اگر خودمان نگوييم ديگران خواهند گفت

سال هاست به رسانه هاي جریان اصلي ایران خرده 
مي گيرند كــه چرا دنباله روی فضــاي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي شده اند. حرف حساب است؛ 
گاهي اتفاقات كوچكي كه در تویيتر و اینســتاگرام و تلگرام به اصطالح »ترند« 
مي شوند، بدون اینكه ارزش خبري چنداني هم داشته باشند، سر از روزنامه ها و 
خبرگزاري ها و صداوسيما درمي آورند؛ تاحدي كه به طعنه مي توان بعضي روزنامه ها 
و وب سایت هاي خبري را خالصه اتفاقات فضاي مجازي درنظر گرفت. اما در 3هفته 
اخير و دقيقاً هنگامي كه رسانه هاي رسمي مي بایست از فضاي مجازي دنباله روي 

مي كردند، با موج همراه نشدند و رویشان را برگرداندند.
مسئله را كمي روشن تر كنيم: در هفته ســوم مرداد ماه چند اتفاق افتاد كه موج 
افشاگري درباره آزارهاي جنسي را درست كرد. حوالي بيستم مرداد بود كه چند 
دانش آموز در تویيتر از یكي دو معلم و مربي آموزشــگاه هاي آزاد گفتند و مدعي 
شدند كه آنها را آزار جنســي داده اند. ماجرا خيلي زود با تویيت هاي عذرخواهي 
این دانش آموزان ختم شد. این اتفاق موقعي رخ داد كه دو سه روز پيش تر از آن، 
تویيت وقيحي درباره نخستين مالقات با زنان دست به دست مي چرخيد تا اینكه 
یكي از كاربران به آن عكس العمل نشان داد و مدعي شد نویسنده تویيت او را مورد 
آزار قرار داده است. همزمان با همين روزها كه مصادف با روز خبرنگار هم بود، چند 
خبرنگار زن در مصاحبه اي ویدئویي از اینكــه در حرفه خود مدام در معرض آزار 
جنسي هستند گالیه كردند. همه این جریان ها به هم پيوست و از هفته سوم مرداد 
موج افشاگري عليه اذیت و آزار جنسي شروع شد، مخصوصاً در تویيتر. در این اوان، 
نام یك دانشجوي سال باالیي دانشگاه تهران مطرح شد كه كاربراني مدعي بودند 
دانشجویان تازه وارد را مورد تجاوز و تعرض قرار مي داده است. تعداد آزاردیدگان 
از او، به سرعت افزایش یافت. رفته رفته اسم هاي زیادي نيز در تویيتر و اینستاگرام 
با اتهام هایي مشابه ردیف شد. تا همين چند روز پيش، ادعاهایي درباره برخي از 
هنرمندان، اهالي كسب وكار و روانپزشكان مطرح شده است و هر از چندي نام هایي 
به این فهرست اضافه مي شود. در طول این قضيه كه شاید بيش از 3هفته به درازا 
كشيده، رسانه هاي جریان اصلي ایران یعني مطبوعات،خبرگزاري ها و صداوسيما 

كمترین پوشش رسانه اي را در این باره داشته اند.
با اینكه معدود مطالبي درباره این قضيه در وب سایت هاي خبري عامه پسند یا برخي 
مطبوعات منتشر شد، اما با تقریب باالیي مي توان گفت كه رسانه های جریان اصلي 

این مسائل را كه تویيتر و اینستاگرام فارسي را درنوردیده بود، نادیده گرفتند. منظور 
از نادیده گرفتن این نيست كه هيچ محتوایي در این باره منتشر نشد. استثنائاتي 
وجود داشت: مصاحبه با سعيد مدني بعد از افشاگري هاي دانش آموزان یا گرفتن 
نقل قول از یكي از مسئوالن روابط عمومي آموزش وپرورش، نمونه هاي قليلي اند كه 
نشان مي دهد سكوت محض برقرار نبوده و گاهي براي پوشش ماجرا تالش هایي 
صورت گرفته. اما آنچه از برایند شــواهد به نظر مي رسد این است كه رسانه  هاي 
جریان اصلي خود را كنار كشيده بودند. دست كم تا دستگيري یكي از متهمان به 
تجاوز و بيانيه تكذیب یكي از هنرمندان، این روند حاكم بود و بعد از آن نيز نهایتاً در 
هر رسانه به یك گزارش خبري معمولي بسنده شد كه در صفحات اول روزنامه ها و 
خبرگزاري ها آنطور كه باید و شاید برجسته نشد. خالصه اینكه رسانه هاي جریان 
اصلي با این موج همراه نشدند؛ درصورتي كه قباًل نشان داده بودند موج شناسان و 

موج سواران خوبي هستند.
ماجرا این نبود كه رسانه هاي جریان اصلي ناگهان تصميم گرفته باشند دنباله روي 
از فضاي مجازي را كنار بگذارند. براي مثال در همين هفته گذشته، آقاي كيهان 
كلهر یك عكس قدیمي از خود را در كنار آقاي شجریان و عليزاده در یك ماشين 
در صفحه اینستاگرامش به مناسبت تولد آقاي عليزاده منتشر كرد و بسياري از 
وب سایت ها و مطبوعات آن را پوشش دادند و حتي عكس صفحه اول یك روزنامه 
هم شــد و برخي خبرگزاري ها كامنت هاي فالوئرهاي صفحه آقاي كلهر را نيز با 

جزئيات منتشر كردند.
بنابراین نمي توان پذیرفت كه رسانه هاي جریان اصلي كه في المثل این عكس را 
-كه البته ارزش خبري خودش را هم دارد- مي بينند، افشاگري هاي تویيتري و 
اینستاگرامي را درباره تعرض هاي جنسي ندیده باشند. آنها 3هفته شاهد قضيه 
بوده اند اما واكنش درخوري نداشته اند. دليلش چه بوده؟ یك دليل كالسيك این 
است كه ادعاهایي مطرح شده بوده اما چون هنوز ثابت نشده، رسانه هاي جریان 
اصلي كه باید پایبند به اصول حرفه اي باشند آن را پوشش نداده اند. البته انتظار از 
رسانه هاي رسمي این نبوده كه تمام ادعاها را با جزئيات ثابت نشده و به طور مستقيم 
و عيان پوشش دهند اما آنها الاقل مي توانستند به طریقي و با لطایف الحيل نشان 
دهند با جریان اجتماعي به وجود آمده همراهند و حواس شان به ماجرا هست. در 
بسياري موضوعات دیگر هم ادعاهایي مطرح مي شود كه رسانه ها با ترفندهاي 
حرفه اي تالش مي كنند آن را پوشــش دهند. آیا درباره متهمان به فســادهاي 
اقتصادي یا در دعواهاي سياسي جناحي هم این معذوریت هاي حرفه اي اعمال 
مي شود؟ آیا در همين ماجراي آزارهاي جنسي، وقتي كه نيروي انتظامي اعالم 
كرد متهمي كه نامش در تویيتر مطرح بوده دستگير شده، با او همچون متهمي 
برخورد شد كه هنوز ادعاها عليه اش ثابت نشده است؟  به نظر مي رسد كه ماجرا فراتر 
از محدودیت هاي حرفه اي درون سازماني یا محدودیت هاي برون سازماني است كه 
بر رسانه ها اعمال مي شود. شاید محدودیت هاي حقوقي، فشارهاي بيروني، نداشتن 
تجربه و آموزش كافي در پوشش این مسائل، واهمه از مخدوش شدن چهره هاي 
نزدیك به رسانه ها، احتمال سوءاستفاده رقباي برخي چهره ها با طرح ادعاهاي 
نادرست، روشن نبودن جرقه هاي اوليه شــروع ماجرا، نگراني از بازي خوردن در 

سناریویي كه ابعاد آن معلوم نيســت یا اولویت دادن به مسائل سياسي به جاي 
مسائل اجتماعي بخشي از علل نادیده گرفتن افشاگري ها و اعتراض ها به آزار از 
سوي رسانه هاي جریان اصلي باشــد. با این حال، اگر این رسانه ها مي توانستند 
شــك وتردید را كنار بگذارند و این اتفاق برایشان اولویت پيدا مي كرد، دستشان 
خالي نبود و كارهاي زیادي مي توانستند بكنند؛ حتي در نهایت محافظه كاري و 
بدون اینكه اشاره اي به جزئيات افشاگري ها شود. مي شد رفت سراغ مقامات مسئول 
و از آنها درباره ادعاهایي كه مطرح مي شود سؤال كرد یا در نشست هاي خبري این 
مسئله را پيش كشيد چنان كه بتوان خبرش را كار كرد. مي شد بدون اینكه از كسي 
اسمي برده شود، مطالبي از كارشناسان حقوقي و روانشناسان و جامعه شناسان و 
متخصصان امور تربيتي در این باره منتشر كرد. مي شد مطالب آموزشي درباره اینكه 
اصالً تعریف تجاوز و تعرض جنسي چيست و حدود و ثغورش چيست، چطور باید 
با آن روبه رو شد، چطور باید عواقبش را كاهش داد، حقوق متهم چقدر باید درنظر 
گرفته شود و حتي چطور باید درباره آن از كســي عذرخواهي كرد منتشر كرد. 
مي شد رفت سراغ آزاردیدگان و گزارش هاي توصيفي و ميداني تهيه كرد. مي شد 
در توليد محتوا در این باره با نهادهاي غيردولتي همكاري رسانه اي كرد. مي شد 
ستون مشاوره به خوانندگان یا ستون روایت آزاردیدگان راه انداخت یا حتي ميز 
بحران در این باره درست كرد. مي شد مطالبي در نقد سيستم مدارس و آموزش در 
خانواده ها منتشر كرد. مي شد گزارش هایي درباره رویدادهاي تاریخي مشابه قبلي 
نوشت. اما همه اینها به این بستگي داشت كه اراده اي در رسانه هاي جریان اصلي 
باشد و آنها بخواهند در دروازه باني و برجسته سازي فعاليت روزمره خود، جایي براي 

این موضوع باز كنند.
حاال رسانه هاي جریان اصلي داخلي ما از سوژه اي كه شبانه روز بحث آن در فضاي 
مجازي و در ميان جوانان داغ شده، با فاصله زیادي عقب مانده اند. سال هاست 
مي گویيم مخاطبان از رسانه هاي رسمي ما فاصله گرفته اند؛ بله، یكي از دالیل 
فاصله گرفتن مخاطبان این اســت كه به نياز خبري آنها پاسخ داده نمي شود. 
مخاطب مي بيند كه در فضاي مجازي موضوعي حســاس و با شدت و حدت 
مطرح شده، اما نه تنها رسانه هاي رسمي به سراغ مسئوالن آن حوزه نمي روند 
تا قضيه را پيگيري كنند، بلكه به آن بي اعتنایي هم مي كنند. طبيعي است كه 
در چنين وضعيتي سرخورده شوند و به سراغ رسانه هاي جایگزین بروند. نظام 
رسانه اي ایران باید این درس را از تجربه هاي متعدد بي اعتنایي به موضوعاتي 
خبري كه از نظر جامعه مهم است بگيرد. در اوضاع و احوال كنوني ارتباطات، اگر 
خودش مسائل را نگوید، دیگران خواهند گفت و با سكوتي كه پيش مي گيرد، 
عماًل عرصه را براي رسانه هاي رقيب و گفتمان هاي رقيب خالي مي گذارد. در 
روزهاي گذشته، به خصوص از وقتي كه افشاگري ها و ادعاها درباره تجاوز و تعرض 
یك دانشجوي قدیمي به دانشجویان دیگر مطرح شد و بعد نام چند هنرمند هم 
به ميان آمد، شبكه هاي ماهواره اي و وب ســایت هاي فارسي زبان برنامه هاي 
پربيننده اي درباره ماجرا تهيه كردند و رســانه هاي حاشيه اي تر هم ازجمله 
پادكست ها دست به كار شدند. معلوم است كه وقتي رسانه هاي جریان اصلي كه با 
رعایت سازوكار حرفه اي به مسئوالن و آزاردیدگان دسترسي دارند ساكت بمانند، 

رسانه هاي جایگزین به ميدان مي آیند و در مركز قرار مي گيرند. واضح است كه در 
این شرایط، اخبار جعلي در افواه مي چرخد و فضا به شدت متشنج مي شود و افكار 
عمومي سردرگم مي مانند تا به هر جهتي كه لزوماً مطابق با منافع عموم نباشد 
سوق داده شوند. وانگهي، نكته مهم تر این است كه رسانه هاي جریان اصلي ما، با 
ندیده گرفتن موضوعي با این حد از اهميت كه در چارچوب مسئوليت اجتماعي 
آنها مي گنجد، در انجام وظيفه اصلي خود كه خدمت به جامعه و گام برداشتن در 
جهت منافع عمومي است كوتاهي كرده اند. نقطه شروع چنين افشاگري هایي 
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي اســت - و اتفاقاً به علت پيچيدگي هاي 
اجتماعي ایران مي تواند مبدأ مناسبي هم باشــد- اما براي اینكه یك حركت 
اجتماعي دوام و قوام پيدا كند و نهادهاي مدني و مسئوالن و سياستگذاران را 
درگير كند، باید به رسانه هاي جریان اصلي سرریز كند و در آن بستر دنبال شود. 
رسانه هاي جریان اصلي با نادیده گرفتن ماجراي آزارها و تعرض هاي جنسي، 
عماًل راه را باز مي گذارند براي اینكه متجــاوزان و مقصران به راحتي بتوانند از 
مخمصه نجات پيدا كنند و قسر در روند، جرایم خود را مشمول مرور زمان كنند 
یا فضا را با فنون روابط عمومي مدیریت كنند. در این روزها، تالش براي برقراري 
آرامش رواني جامعه با فعاليت حرفه اي رسانه اي درباره ادعاهاي مطرح شده و 
ایجاد فضایي امن براي اینكه آزاردیدگان روایت هایشان را بيان كنند درست 
در جهت منافع مردم است و ندیده گرفتن این مسائل خالف منافع بلندمدت 
عمومي. روزنامه نگار براي همين روزهاست كه روزنامه نگار شده. وظيفه اجتماعي 
رسانه هاي رسمي است كه با پيگيري ادعاها و روشن كردن حقایق درباره تجاوزها 
و تعرض  ها، فضا را براي متجاوزان و متعرضان، ناامن و در حد توان خود دست 
خاطيان بالقوه آینده را كوتاه كنند. با اینكه فرصت هاي زیادي از دست رفته، 
اكنون از رسانه هاي جریان اصلي چه كاري ساخته است؟ بهترین كار این است 
كه این رسانه ها با تمام توان وارد صحنه شوند، ماجراها را با دقت حرفه اي خود  
روایت كنند، مسئوالن را به پاسخگویي و عمل وادارند، مرتكبان و مقصران را 
رها نكنند و در تمام این مراحل، آزادي رسانه كه انجام این وظایف تنها بر بستر 
آن شكل خواهد گرفت برقرار باشد. همچنين باید مراقب بود رسانه ها مرعوب 
سلسله مراتب قدرت نمادین افراد در افشاگري ها نشوند و خواسته یا ناخواسته در 
پوشش وقایع سوگيري نكنند. و نيز باید تأكيد كرد رسانه ها به تنهایي نمي توانند 
این بار را بر دوش كشند و نباید تمام وظایف را از آنها انتظار داشت. نهادهاي مدني 
و قضایي و سایر نهادهاي مسئول هم باید در صحت سنجي ها و فرایند پيگيري 
پاسخگو باشند. اگر چنين شود، از طرفي آتش هيجان افشاگري ها فرو مي نشيند 
و مي توان با عقالنيت و حساب شده با قضایا مواجه شد و تالش كرد آزاردیدگان 
قدرت بيان ستم ها را پيدا كنند و از سوي دیگر، در فضایي كه انواع اتهامات بدون 
سند مطرح مي شود مي توان جعل و تسویه حساب و گرفتن ماهي از آب گل آلود 
جو رواني جامعه را كاهش داد و با تفكيك مدعيات سره از ناسره، جلوي انحراف 
یك حركت اجتماعي را گرفت. ما باید بپذیریم و از اتفاقات گذشته عبرت بگيریم 
كه انكار و نادیده گرفتن رویدادها چاره كار نيست. هر چقدر در برابر این درس 
تاریخي مقاومت بيشتري به خرج دهيم، خسران بيشتري نصيب مان خواهد شد.

فهيمه طباطبايي
خبرنگار

آزار و تجاوز جنسي، عبارت پرتكرار 
این روزهاي وِب فارسي است. فضاي گزارش

شبكه هاي اجتماعي مجازي آكنده از 
روایت هاي مرتبط با این موضوع شــده و صدها زن 
ایراني، تجربه ها و دیدگاه هاي خود را در این زمينه با 
دیگران به اشتراك گذاشته اند. به طوري كه هشتگ 
#آزار_جنسي در چند روز متوالي، در ميان كاربران 
فارسي زبان شبكه اجتماعي تویيتر، به یكي از ترندها 
تبدیل و هزاران تویيت و رشــته تویيت با این نشانه 
منتشر شده است. در این بين طيف قربانيان بسيار 
متنوع است و در ميان آنها افرادي از طبقات اجتماعي 
مختلف با ویژگي هاي متفاوت ازجمله در زمينه سطح 
پوشش به چشم مي خورند. دقيقا مثل متهمان كه 
طيف متكثري را تشكيل مي دهند و در ميان آنها از 
دانشجو، معلم و استاد دانشگاه گرفته تا شاعر، نقاش، 
بازیگر و خواننده وجود دارد. روایت آزار و تعرض هاي 
یكي از این افراد در روزهاي گذشته چنان فراگير و 
پرتكرار شــد كه پليس او را بازداشــت كــرد و از 
آسيب دیده ها خواست براي شكایت به مراجع قانوني 
مراجعه كنند. بيان این تجربه ها، حاشيه هاي زیادي 
را هم به همراه داشت. برخي افراد آسيب دیده را متهم 
به سهل انگاري و اشــتباه در اعتماد به فرد بزهكار 
كردند، عده دیگري این روایت ها را به واسطه پنهان 
بودن نام فرد بزه دیده یا بزهكار، جعلي و ساختگي 
دانستند، برخي هم عنوان كردند موجي كه در فضاي 
مجازي به خصوص تویيتر به راه افتاده، نه تنها عادي 
نيست، بلكه مي تواند هدایت شده و نيت طراحان این 
باشد كه برخي از چهره هاي هنري، علمي و ادبي را 
بي اعتبار كنند. اما راویــان هم دالیل خود را مطرح 
كردند؛ برخي از آنها گفتند به دليل ترس از قضاوت 
شدن از سوي جامعه، خانواده، دوستان و همكاران 
نمي توانند نام خود را بياورند. بسياري از آنها مي ترسند 
با افشاي هویت شان در محيط كاري و فعاليت هاي 
اجتماعي دچار مشــكل شــوند. تعداد دیگري نيز 
توضيح دادند از اعالم نام بزهكار خودداري كرده اند؛ 
چون این اقدام براي آنها بار حقوقي دارد و از آنجا كه 
براي اثبات موضوع در دادگاه به چندین شاهد نياز 
دارند، نمي توانند نام این افراد را بياورند. تجاوز و آزار 
جنسي در فضاي مجازي عمدتا با روایت هاي زنانه 
پيش رفته است و به نظر مي رســد مردان به دليل 
كليشه هاي جنسيتي به سختي مي توانند روایت هاي 
خــود را از آزارهایي كه در مدرســه، محيط كار و... 
دیده اند، بيان كنند. بستر اصلي این پویش خودجوش 
شبكه اجتماعي تویيتر است، اما در اینستاگرام هم 

شمار قابل توجهي از كاربران ایراني به آن پيوسته اند. 
این پویش هنوز هم ادامه دارد و هر روز روایت هاي 
جدیدي از آزار یا تجاوز جنسي چهره هاي مشهور و 
عادي منتشر مي شود. این نخستين باري نيست كه 
مسئله آزار یا تجاوز جنســي در رسانه ها یا فضاي 
مجازي مطرح مي شود. سال97، موضوع آزار و اذیت 
جنسي یك معلم در غرب تهران مطرح شد یا قبل تر 
موضوع آزار جنســي یك مربي در مدرســه اي در 
اصفهان اعتراض والدین و دانش آموزان را به همراه 
داشت و بســياري پرونده هاي دیگر كه در دستگاه 
قضایي ایران ساالنه رسيدگي مي شود، اما آنچه پویش 
اخير را متمایز كرده اینكه روایت هاي شــخصي با 
جزئيات بيشتري براي انتشار در فضاي عمومي از 
طریق شبكه هاي اجتماعي است؛ روایت هایي كمتر 
شنيده شده در فضاي عمومي و رسانه هاي رسمي كه 
واكنش برخي مقامات دولتي كشور را در پي داشته 
است. از آن جمله معصومه ابتكار، معاون امور زنان و 
خانواده ریاســت جمهوري كه گفته است: »تالش 
كرده ایم گزارشي مستند از موضوع تجاوز تهيه كنيم 
و گزارش موجود در این موضوع را نيز در كميسيون 
لوایح ارائه دادیم.«  ابتكار گفته بخشي از مهارت هاي 
زندگي و ارتباطي به آشنایي دانش آموزان به حقوق 
خود، آشــنایي آنها با فيزیولوژي بدن و آشنایي با 
مخاطرات و صدمات برمي گــردد. دانش آموزان و 
دانشــجویان به اطالعات غلط دسترسي دارند، در 
فضاهاي مجازي اطالعات غلط و شاید ذهنيت هاي 
نادرست زیاد است و دسترسي به اطالعات خوب و 
آموزش درست، كم است و این زمينه را براي خشونت 
و آزار و اذیت هاي جنسي فراهم مي كند. به گفته او، 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در این رابطه طرحي را 
در دست داشت و روي این موضوع هم كار كرده است 
كه باید با همكاري وزارت آموزش و پرورش به نتيجه 

برسد.
انتشــار تجربه هاي مختلف از تجاوز و آزار جنسي 
زنان در شبكه هاي اجتماعي، چند نكته مهم داشت 
كه توجه رســانه ها و كارشناسان این حوزه را جلب 
كرد؛ اول اینكه قوانيــن قضایي ایران براي پيگيري 
جرایم مربوط به آزار و تجاوز جنســي آنقدر دچار 
خألهاي جدي و متعدد اســت كه آسيب دیدگان 
كمتر تمایل دارند شكایت خود را از طریق آن پيگيري 
كنند. دومين مسئله، خانواده ایراني است كه مطرح 
شــدن چنين مســائلي همچنان در آن تابوست و 
در برخي خانواده ها منجر بــه ایجاد محدودیت در 
روابط، رفت وآمد، سرزنش هاي متعدد و حتي طرد 
فرد مي شود و سوم فقدان آموزش ارتباط با جنس 
مخالف در خانواده و مدرســه اســت. نكته چهارم 
هم نبود نهادهاي متمركز مدنــي براي حمایت از 

آســيب دیدگان است؛ كســاني كه نياز به درمان و 
حمایت دارند تا بتوانند به مرور زمان از شدت آسيبي 
كه دیده اند، بكاهند و دوباره بــا جامعه تعامل پيدا 
كنند. درخصوص آموزش و تربيت جنسي، حرف و 
بحث بسيار است؛ چه آن زمان كه بحث این دست 
آموزش ها در قالب سند 2030 یونسكو مطرح شد و 
مخالفت هاي بسياري را از سوي كساني برانگيخت كه 
آن را مغایر با فرهنگ و آموزش هاي بومي مي دانستند. 
چه حاال كه نهادهاي باالدستي عمدتا دربرابر انتشار 

این روایت ها سكوت كرده اند.

آموزش جنسي دغدغه دولت ها نيست
رابعه موحد، روانشــناس اجتماعــي در این باره به 
همشهري گفت: پيشگيري از آزار و تجاوز جنسي یك 
بسته آموزشي-حقوقي است كه باید تمام افراد جامعه 

آن را در اختيار داشــته 
باشند. ما در این زمينه به 
قدري دچار ضعف بوده و 
هســتيم كه تا زمان هاي 
بسيار طوالني اگر پسري 
به دختري تجاوز مي كرد، 
تنها راه حل ایــن بود كه 
»برو و به عقدش دربياور.« 
انگار لباسي بود كه كثيف 
شــده و حــاال مجبوري 
براي خــودت برداري كه 
خوشبختانه طي زمان این 

قانون عرفي كمرنگ شد.
او با بيــان اینكه آموزش 
تربيت جنســي اصال در 
ایران معنا نشده و اهميت 
آن مورد توجه قرار نگرفته 
است، افزود: این دغدغه اي 

است كه بيشتر براي مردم و سازمان هاي مردم نهاد 
وجود دارد و پررنگ است و مسئله دولت و قانونگذار 
نيست وگرنه هر چيزي كه دغدغه نهادهاي باالدستي 

باشد، هميشه پيگيري و بابت آن هزینه مي شود.
این روانشــناس ســپس به خأل حمایت دولت از 
سازمان هاي مردم نهاد در زمينه تربيت جنسي اشاره 
كرد و گفت: حتي وقتي این سازمان ها، آسيب هاي 
آزار و تجاوز جنسي در جامعه را دقيق و موشكافانه 
بررســي مي كنند و نتایج پژوهش هاي خود را در 
اختيــار مســئوالن مي گذارند، باز هــم نهادهاي 
باالدســتي برنامه اي براي مدیریــت و كاهش این 
آسيب ها ارائه نمي كنند یا اگر پيشنهادي ارائه مي شود 
در فرایند تصویب و ابالغ معطل مي ماند و چون در 
نهایت اعمال قدرت و تدوین قانون در اختيار نهادهاي 

باالدستي است، عمال فعاليت سازمان هاي مردم نهاد 
در این زمينه به نتيجه اي مؤثر ختم نمي شود.

ناآگاهي سالمتي نمي آورد
موحد مشــكل دوم را مقاومــت خانواده ها در برابر 
آموزش تربيت جنسي دانست و در این باره توضيح 
داد: عموم خانواده ها در كنار سيستم آموزشي ناقص 
ایران معتقدند تربيت جنســي و خودمراقبتي نياز 
ضروري براي پرورش فرزندانشــان نيست و حتي 
چنين آموزشــي را خطرناك مي دانند. با این باور 
كه این آموزش ها موجب برانگيختن اميال جنسي 
كــودكان و نوجوانــان 
مي شــود. بارهــا و بارها 
با خانواده هایــي روبه رو 
شده ام كه مي گویند ارائه 
این آموزش ها در دوران 
كودكــي و نوجواني زود 
است. آنها فكر مي كنند 
ناآگاهي سالمتي مي آورد؛ 
درحالي كــه فرزنــدان 
نوجوان و جوان شان این 
اطالعات را از راه هاي دیگر 
براي مثال از طریق گوشي 
موبایل شــان دریافــت 
مي كنند. آنها باید بدانند 
وقتي این آگاهــي را به 
فرزندان شان نمي دهند، 
یكــي دیگر بــه بدترین 
شكل آن را ارائه مي كند 
كه تأثيري به مراتب خطرناك تر دارد. او اضافه كرد: 
والدین باید بدانند كه از كودكي باید حریم ها و نوع 
رابطه ها در خانواده و محيط بيرون مشخص شود و این 
آموزش را نه به عنوان تابو، بلكه یك آموزش عادي مثل 
مسواك زدن یا نحوه صحيح غذا خوردن به فرزندشان 
یاد د هند. در بسياري از كشورها، تصویرهایي از افراد 
مشــكوك و خطرناك مي ســازند و براي كودك و 
نوجوان توضيح مي دهند كه چه نوع نگاه ها و حركاتي 
خطرناك است؛ مثال مي گویند فرد متجاوز به نقاط 
حساس بدن زنان خيره مي شــود یا از چه الفاظي 
استفاده مي كند؛ حتي درباره نحوه شروع گفت وگو 
پســران با دختران و ادامه مكالمات و درخواست ها 
در دوران ارتباط صحبت مي كننــد. ما این موارد را 
نمي توانيم از مدرسه بخواهيم؛ چون آنها مي گویند 

اصال در این رابطه نباید صحبت شــود و معتقدند 
كه آموزش جنســي به نوعي تبليغ روابط پسران و 
دختران نامحرم است. از سویي خانواده ها باید بدانند 
كه حالت هيجاني و جنایي به این موضوعات ندهند و 
آن را عادي و طبق آموزه هاي دقيق متناسب سن به 
كودكان منتقل و آنها را با هویت و احترام به خود آشنا 
كنند. باز هم تأكيد مي كنم وقتي والدین در این باره 
ســكوت كنند، افراد دیگري به بدترین شكل آن را 
به فرزندانشان آموزش مي دهند. خانواده باید بداند 
بيشتر تجاوزها از روي ناآگاهي است و حتي مردان هم 
در این زمينه آسيب مي بينند؛ چراكه احترام به اميال 

و نيازهاي جنسي خود را یاد نگرفته اند.

قانون درباره آزار و تجاوز جنسي چه مي گويد
فراتر از مباحــث تربيتي و آموزشــي كه در حيطه 
2نهاد خانواده و مدرسه تعریف مي شود، نوع مواجهه 
قانون و نظام قضایي كشور با مســئله آزار جنسي، 
چالش مهم دیگري است كه در مسير مقابله با این 
معضل اجتماعي وجود دارد. كارشناسان معتقدند 
آسيب دیدگان آزارهاي جنسي اوال به دليل مسائل 
فرهنگي، كمتر حاضر مي شــوند به مراجع قضایي 
شــكایت كنند و ثانيا حتي پس از طرح شــكایت، 
چنان مسير ناهمواري را پيش روي خود مي بينند 
كه خيلي هایشان عطاي پيگيري مسئله را به لقاي 
آن مي بخشــند. عبدالصمد خرمشاهي، وكيل پایه 
یك دادگستري در این باره به همشهري گفت: آزار و 
تعرض به زنان از متلك گرفته تا تعرض جنسي سابقه 
طوالني در كشور دارد، اما با این حال شاید 5درصد از 
زناني كه مورد آزار روحي و رواني و تعرض جنسي قرار 
مي گيرند، مالحظات را كنار مي گذارند و طرح شكایت 
مي كنند. او درباره قوانين مجازات آزار و تجاوز جنسي 
توضيح داد: طبق ماده 619 قانون مجازات اسالمي 
هركس در اماكن عمومي یا معابر متعرض یا مزاحم 
اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حركات مخالف شئون 
و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از 2تا 6 ماه و تا 
74ضربه شالق محكوم خواهد شد. همچنين در ماده 
224قانون مجازات اسالمي آمده كه هرگاه كسي با 
زني كه راضي به زناي با او نباشــد در حال بيهوشي، 
خواب یا مستي زنا كند، رفتار او در حكم زناي به عنف 
است. زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا 
از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب 

تسليم شدن او شود، حكم اعدام دارد.
خرمشــاهي درباره اثبات تجاوز جنسي هم گفت: 

یكي از راه هاي اثبات جرم اعتراف متهم اســت كه 
معموال رخ نمي دهد. راه دیگر حضور 4شاهد است 
كه معموال تجاوز در خفا صورت گرفته و داشــتن 
شــاهد را ســخت مي كند. طبق ماده 120قانون 
مجازات اسالمي از دیگر شرایط اثبات زنا، علم قاضي 
اســت؛ یعني او مي تواند با توجه به اقرار كساني كه 
مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم 
متهم را زناي به عنف تشخيص داده و حكم صادر 
كند. البته زنان به دليل دردسرهایي كه براي اثبات 
این جرم دارند و مسير طوالني و طاقت فرسایي كه 
باید از كالنتري تا پزشكي قانوني و دادسرا طي كنند 
و در رأس این مشكالت، درگير مالحظات اخالقي 
مي شــوند، آن را رها كرده و در نهایت یا دست به 
انتقام شخصي زده یا آسيب هاي روحي و رواني را 
به تنهایي تحمل مي كنند. خرمشاهي گفت: ازآن 
5درصدي كه در باب آزار یا تجاوز جنسي شكایت 
مي كنند، كمتر از یك درصد به نتيجه مي رسند و 
این در حالي اســت كه ميزان این جرایم در جامعه 
افزایش یافته و مجرمان به راحتي در كشــور تردد 
مي كنند. ما حقوقدانان از زنان مي خواهيم حداقل از 
آزار جنسي كه در خيابان به آنها مي شود، بي تفاوت 
عبور نكنند و با نشان دادن واكنش بموقع و جمع 
كردن چندین شاهد، نسبت به شكایت در مراجع 
قضایي اقدام كنند. همچنين در باب تجاوز جنسي، 
به موقع به پليس و پزشــكي قانوني مراجعه كرده و 
شــكایت اوليه را ثبت كنند؛ چراكه سكوت در این 
موضوع، باعث تكرار جرم از سوي مجرمان مي شود. 
كارشناســان مي گویند بيان علني تجربه هاي آزار 
جنسي، اگرچه ممكن اســت با توجه به خألهاي 
آموزشي و قانوني كه در این زمينه وجود دارد، منجر 
به كاهش قابل توجه این دســت جرایم در كشور 
نشود، اما مي تواند در ميان مدت و بلندمدت منجر 
به تغيير نگاه جامعه به این معضل و همچنين اصالح 
خرده فرهنگ هاي غيرسازنده شود و از این جهت، 
گام بلندي به ویژه براي جامعه زنان ایراني به شمار 
مي آید. آنچه در جریان پویش اخير، مشــخص و 
غيرقابل انكار است، همذات  پنداري اكثر مخاطبان 
با قربانيان و بزه دیدگان آزار و تجاوز جنسي در ایران 
است و این مســئله در جامعه اي كه تا پيش از این 
عمدتاً نگاه شماتت آميز به قربانيان داشته، مي تواند 
تحولي مثبت و آغاز یك راه به شمار بياید؛ راه صيانت 
اثربخش از امنيت و كرامت زنــان و دفاع از آنها در 

مقابل خشونت.

بارها و بارها با خانواده هایي روبه رو شده ام 
كه مي گویند ارائه این آموزش ها در دوران 
كودكي و نوجواني زود اســت. آنها فكر 
مي كنند ناآگاهي ســالمتي مي آورد؛ 
درحالي كه فرزندان نوجوان و جوان شان 
این اطالعات را از راه هاي دیگر براي مثال 
از طریق گوشي موبایل شــان دریافت 
مي كنند. آنهــا باید بداننــد وقتي این 
آگاهي را به فرزندان شــان نمي دهند، 
یكي دیگر بــه بدترین شــكل آن را به 
آن ها ارائه مي كند كه تأثيري به مراتب 

خطرناك تر دارد

 راه دشوار افشاگري
گزارش همشهري از كارزار زنان ایراني براي روایت  تجربه آزار جنسي و موانع قانوني پيش روي آنها

عبدالصمد خرمشــاهي، حقوقــدان: از 
5درصد زناني كه در بــاب آزار یا تجاوز 
جنســي شــكایت مي كننــد، كمتر از 

یك درصد به نتيجه مي رسند 

رابعه موحد، روانشناس اجتماعي:  مقاومت 
خانواده ها در برابر آموزش تربيت جنسي، 
افراد جامعه را در برابر تجاوز و آزار جنسي 

آسيب پذیر كرده است 

سعيد اركان زاده يزدي
روزنامه نگار
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بازار داخلي فرش، همچنان كم رونقسيگارهاي بدون شناسه مهلت فروش دارندتن ماهي روي 27هزار تومان ايستاد

تخصيص نيافتن ارز به واردات ماهي  تن، سرانجام قيمت كنسرو این محصول را تا نزدیك 30هزار تومان 
باال برد. به گزارش همشهري، مشكالت تهيه ماهي تن براي كارخانه هاي توليدكننده كنسرو، این صنعت 
را با بحران مواجه كرده و تأثير این بحران در بازار با افزایش شــدید قيمت تن ماهي نمود یافته است. به 
گفته فعاالن این صنف، طي 3 ماه گذشته ارز واردات ماهي از سوي بانك مركزي تخصيص نيافت و دپوي 
ماهي هاي وارد شــده در گمرك و افزایش تقاضا، قيمت ماهي داخلي را هم افزایش داد. دبير سندیكاي 
صنایع كنسرو ایران با بيان اینكه ۷0 تا 80 درصد یك كنسرو را ماهي تشكيل مي دهد، گفت: در فصل 
صيد، قيمت هر كيلوگرم ماهي تن داخلي نزدیك به 3۵هزارتومان و ماهي وارداتي بين 40 تا 4۵هزارتومان 
اســت. محمد ميررضوي افزود: با توجه به هزینه هاي تمام شده توليد، نرخ واقعي هر عدد كنسرو ماهي 
اكنون 30هزارتومان است كه این رقم مورد تأیيد سازمان حمایت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
هم قرار گرفته، ولي براي اینكه این محصول در دسترس تمامي اقشار جامعه قرار گيرد با قيمت گذاري هر 

عدد كنسرو ماهي به نرخ 2۷هزارتومان موافقت شد.

بازار داخلي مهم ترین و سنتي ترین كاالي خانگي ایران یعني فرش، مدت هاست كم رونق است و بيشتر 
اميد توليدكنندگان به كسب درآمد از صادرات است. به گزارش همشهري، افزایش نرخ ارز و تأثير آن بر 
قيمت كاالهاي اساسي و غيراساسي در 2سال اخير به اندازه اي بوده كه توان خرید بيشتر اقشار جامعه 
را كاهش داده و تمام تالش خانوارها را بر این متمركز كرده كه از پس تهيه اقالم اساسي زندگي برآیند 
تا معيشت شان به خطر نيفتد؛ شرایطي كه بسياري از توليدكنندگان داخلي را با افت بازار مواجه كرده 
تا تنها دلخوش به صادرات باشند. بازار جهاني فرش ایران نيز در سال هاي اخير با افزایش رقبا در خارج، 
مشكالت توليد در داخل و تحریم ها، افت وخيز زیادي را تجربه كرده و با كاهش صادرات مواجه بوده، اما 
هنوز خریداران فرش ایران كم نيستند. سخنگوي گمرك ایران از صادرات بيش از 82ميليون دالر فرش، 
گليم و گبه به ۵۷كشور جهان در 4ماه نخست امسال خبر داده است. به گفته سيدروح اهلل لطيفي، كانادا، 
استراليا، آلمان، ژاپن، ایتاليا، بلژیك، قطر، تایلند، چين، فرانسه، انگلستان، پاكستان، هند و دانمارك از 

كشورهاي مقصد صادرات فرش، گليم و گبه ایراني بوده اند.

10روز از شروع اجراي طرح شناسه رهگيري سيگار مي گذرد و در این مدت تغيير چنداني در نرخ و عرضه 
این كاال رخ نداده، اما جمع آوري برندهاي محرز قاچاق كه یكي از اهداف طرح شمرده شده ممكن است 
بازار را با افزایش قيمت مواجه كند. به گزارش همشهري، طرح درج كد شناسه رهگيري روي بسته هاي 
سيگار با هدف مبارزه با واردات قاچاق از ابتداي شهریور اجرایي شده و براساس آن تمامي عامالن خرید و 
فروش سيگار در بازار مي توانند با اسكن كد هاي درج شده بر بسته هاي دخانيات از شركت سازنده و زمان 
ساخت سيگار مطلع شوند. عطاءاهلل معروفخاني، رئيس مركز برنامه ریزي و نظارت بر دخانيات كشور، 
در این زمينه گفت: همزمان با اجراي طرح رهگيري سيگار، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز فعاليت 
خود را آغاز كرده و برخورد با برند هاي غيرقانوني، جعلي و قاچاق را شروع خواهد كرد. با این حال به گفته 
معروفخاني فروشندگان براي فروش سيگارهاي فاقد شناسه مهلت دارند و نباید نگران سيگار هاي از 
پيش موجود خود باشند. وي مهلت داده شده به فروشندگان و توزیع كنندگان را كافي عنوان كرده، اما 

زمان و تاریخي را براي پایان این مهلت اعالم نكرده است.
 قيمت انواع فرش و گليم در سايت هاي فروش آنالينقيمت فروش آنالين برخي انواع كنسرو ماهي تن نرخ برخي انواع سيگار در سوپرماركت هاي تهران

فوت وفن

راسته بازار

خرید تجهيــزات كوهنــوردي از اهميت 
ویژه اي برخوردار اســت، چراكــه به طور 
مستقيم با سالمتي و ایمني شما در ارتباط 
است. توجه داشته باشيد كه هنگام خرید 
وسایل مورد نيازتان، ایمني وسایل در درجه 
اول قرار داشته باشند تا شما بتوانيد با خيال 

راحت از كوهنوردي خود لذت ببرید.
   هنگام خرید به راحتــي كفش، اندازه 
و شــكل آن دقت كنيد. همچنين كفش 
باید از قوزك پا حمایــت و از پيچ خوردن 
آن جلوگيري كنــد. بنابراین روي لبه هاي 
خارجي كفش بایســتيد تا مطمئن شوید 
كه ســاق كفش از مچ پاي شما محافظت 

مي كند.
  كفي كفش و لبه هاي كنــاري آن باید 
محكم و بادوام باشــد. پنجــه كفش هم 
باید سخت و محكم باشــد تا از انگشتان پا 
محافظت كند، بــه همين دليل با یك پاي 

خود چند ضربه به دیوار بزنيد.
   بهترین زمان خریــد كفش بعدازظهر 
است، زیرا پاها به علت تورم در بزرگ ترین 
ســایز خود قرار دارند. هنگام خرید حتما 
یك جوراب ضخيم به همراه داشته باشيد 

و كفش را یك سایز بزرگ تر انتخاب كنيد.
   بعد از هر بار اســتفاده از كفش، حتما 
داخل كفــش را از پارچه یا كاغذ خشــك 
كامال پر كنيد و بنــد آن را ببندید تا كفش 
شكل و حالت خود را حفظ كند. كفش ها را 
در جاي خشك با دماي متعادل نگهداري 
و از قراردادن آنها در جاهاي بســيار گرم یا 
بسيار ســرد و یا زیر نور مستقيم خورشيد 

خودداري كنيد.
   براي تميز كردن، بندهاي كفش را باز 
و كفي آن را خارج كنيد. ســپس كفش را 
زیر آب سرد ببرید و با یك برس گل و الي 
روي كفش را بشویيد. ســعي كنيد آب به 
داخل كفش نرود. براي خشــك شدن آن 
را در هــواي معمولي قرار دهيــد. به هيچ 
عنوان از گرما و آتش و نور مستقيم آفتاب 

استفاده نكنيد.
   وارد شدن رطوبت به درون كفش نه تنها 
آزار دهنده است، بلكه تماس مداوم كفش با 
آب مي تواند از عمر مفيــد آن بكاهد. براي 
جلوگيري از ایــن اتفاق از اســپري هاي 
ضد آب كننده استفاده كنيد. براي این كار 
ابتدا روي كفش را تميز و ســپس اسپري 
را از فاصله 1۵ تا 20ســانتي متري به طور 
یكنواخت روي كفش اســپري كنيد و 30 
دقيقه زمان دهيد تا كامال خشك شود. به 

این ترتيب كفش شما ضد آب خواهد شد.

امــروزه بــا توجه بــه افزایــش تقاضاي 
مشــتریان، مراكز فروش لوازم دیجيتال 
و خدمات آنها در سراســر تهران و ایران 
گســترش یافته  اســت. اما در دهه ۷0، 
مجتمع كامپيوتر پایتخــت جزو معدود 
فروشگاه هایي بود كه این خدمات را ارائه 
مي داد و در نوع خود از مدرن ترین مراكز 

خرید تهران به شمار مي رفت.
  مجتمــع كامپيوتــر پایتخــت در 
ســال 13۷4 بــا زیربنایي به مســاحت 
3۵000مترمربــع احــداث شــد و جزو 
قدیمي تریــن مراكــز فــروش خدمات 
دیجيتال تهران محسوب مي شود. پاساژ 
پایتخت كه در 26طبقه بنا شــده داراي 

2۷0واحد تجاري و 9۷واحد اداري است.
   مجتمع كامپيوتر پایتخت، ســهمي 
قابل توجه در ميان بازار لوازم الكترونيكي 
دارد. خيلي از خریــداران به دليل وجود 
تعداد باالي مغازه و تنوع محصوالت، اینجا 
را انتخاب مي كنند. همين بازار گســترده 
و رقابتي باعث شده كه همواره قيمت ها، 

حداقلي و مناسب براي خریدار باشد.
   ســاعات فعاليت ایــن مجموعه بين 
ســاعت 9:30صبح تا 9:30شــب است. 
این مركز خرید معموال شــلوغ اســت و 
اگــر مي خواهيد در زمــان خلوت تری به 
مجتمع كامپيوتر پایتخت بروید، پيشنهاد 
مي كنيم پيــش از ظهر ایــن  كار را انجام 

دهيد.
   مجتمــع كامپيوتــر پایتخــت در 
خيابان وليعصــر، باالتر از ميــدان ونك، 
ابتــداي خيابــان ميرداماد قــرار گرفته 
و اگر قصد داریــد خود را بــا اتوبوس به 
 پاساژ پایتخت برســانيد   ، با اســتفاده از

BRTهــاي درون شــهري مي توانيد به 
ایســتگاه ميرداماد بروید و با طي مسافت 
100متري به مجتمع كامپيوتر به پاســاژ 

پایتخت برسيد.
از متــروی  مي خواهيــد  اگــر     
تهران اســتفاده كنيد هــم مي توانيد در 
خط یك مترو و در ایستگاه ميرداماد پياده 
شوید و از آنجا ســوار تاكسي هایي شوید 

كه شما را تا سر خيابان ميرداماد مي برند.

رازهاي كفش كوهنوردي

مجتمع كامپيوتر پايتخت

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار

زمزمه هاي افزايش نرخ انواع نان سنتي در سال 99در حالي به گوش مي رسد 
كه متوليان تنظيم بازار با رد هرگونه تغيير نرخ مصوب نان در سال جاري، 
آخرين نرخ مصوب نان در سال 98را مبناي فروش اين قوت اليموت مردم 
تلقي و تأكيد مي كنند كه فروش نان سنتي با آرد يارانه اي يا آزادپز با قيمت بيش از نرخ هاي اعالم شده 
مذكور تخلف محسوب مي شود. در نقطه مقابل نانوايان با انتقاد از مصوبه افزايش نرخ نان در سال گذشته 
و بعد از 5سال، از سهم حداكثر 30تا 35درصدي نرخ آرد در هزينه تمام شده توليد و عرضه نان خبر داده و 
تأكيد مي كنند كه از ابتداي امسال هزينه 70درصد ساير نهاده هاي توليد نان در نانواخانه ها افزايش يافته 
و پرداخت يارانه دولت به گندم و آرد، جوابگوي اين افزايش هزينه ها نيست. از سوي ديگر با اصرار متوليان 
تنظيم بازار بر رعايت نرخ هاي مصوب سال گذشته نان، ميزان تخلفات گرانفروشي و كم فروشي در برخي 
انواع نان سنتي افزايش يافته است. بر اين اساس اتحاديه نانوايان مستندات رشد هزينه تمام شده توليد 
انواع نان را به سازمان حمايت ارائه كرده، اين موضوع در كارگروه گندم، آرد و نان نيز بررسي شده و نانوايان 

در انتظار افزايش رسمي نرخ نان هستند.

با گذشــت نزدیك به یك ســال از مصوبه كارگروه 
گندم، آرد و نان مبني بر افزایش بيش از 3۵درصدي 
نرخ انواع نان سنتي با آرد یارانه اي و آزادپز از ابتداي 
مهر ماه ســال گذشــته، زمزمه هاي افزایش رسمي 
مجدد نرخ نان در سال 99به گوش مي رسد. افزایش 
نرخ تورم، هزینه هاي دستمزد، بيمه، حامل هاي انرژي 
و برخي نهاده هاي توليد مانند خمير مایه، محصوالت 
بهداشتي و... مستند اصلي نانواخانه ها براي اصالح و 
افزایش مجدد نرخ نان در سال جاري است اما كاهش 
قدرت خرید مردم، سهم نان در ســفره خانوارهاي 
ایراني و حساسيت هاي اجتماعي و سياسي بازار این 
محصول موجب شده است تا دولت در تغيير رسمي 
نرخ نان نسبت به سایر مواد غذایي احتياط بيشتري 
كند. سياستگذاران بازار آرد و نان تالش مي كنند با 
پرداخت یارانه به گندم و آرد از واقعي شدن نرخ نان 
در واحدهاي نانوایي آزادپز و یارانه اي جلوگيري كنند 
اما نانوایي ها از دخل و خرج ناموزون كسب و كارشان 
خبر داده و تأكيد مي كنند كه سهم یارانه آرد در هزینه 
تمام شــده توليد آنها تا حدي نيســت كه جوابگوي 

افزایش هزینه سایر نهاده هاي توليد نان باشد. بنابر 
اعالم اتحادیه نانوایان مقرر شــده بود تا براي مصوبه 
افزایش قيمت نان ســنتي در ســال 98تاریخ انقضا 
تعيين كنند اما این مصوبه تاریخ انقضا نداشــته و با 
این روند براي افزایش قيمت مجدد نان باید مدت ها 
پيگيري كنند. آنها تأكيد مي كنند كه با این موضوع 
كه قيمت مصوب نان درسال 98زماني تغيير كند كه 
قيمت آرد افزایش یابد، مخالفت كرده و مقرر شــده 
تا عالوه بر قيمت آرد، هزینه ســایر نهاده هاي توليد 
ازجمله حقوق كارگر، بيمه، حامل هاي انرژي و... نيز 
مالك تغيير قيمت نان باشــد و در نهایت در مصوبه 
افزایش قيمت نان در ســال 98اعالم شده كه مجوز 
افزایش نرخ نان در صورت گران شدن و تغيير قيمت 

آرد  و سایر هزینه هاي توليد صادر مي شود.

نانوايان مجوز افزايش قيمت نان ندارند
تالش نانوایان براي افزایش نرخ نان در ســال98 با 
مخالفت مســئوالن وزارت صنعت و دســتگاه هاي 
نظارتي مواجه شــده اســت. اخيرا سرپرست دفتر 

تامين، توزیع و تنظيم بــازار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اینكه هيچ گونه مجوزي براي افزایش 
قيمت نان صادر نشــده و قيمت نــان همان قيمت 
مصوب سال گذشته اســت، گفت: هرگونه افزایش 
قيمت نان توسط نانوایان غيرمجاز و غيرقانوني است. 
سال گذشــته آخرین مصوبه قيمت نان ابالغ شد و 
لذا قيمت نان هنوز براســاس آخرین مصوبه است و 
هيچ گونه تغييري در قيمت نان ایجاد نشــده است. 
كامران كارگر، افزود: اكنون قيمت هر كيلوگرم آرد 
یارانه اي و نيمه یارانه اي به ترتيب 66۵و 900تومان 
اســت. این اظهارنظر در حالي است كه طي چند ماه 
اخير برخي نانوایان به خصوص نانوایي هاي آزادپز در 
تهران یا برخي مراكز استان ها، افزایش چراغ خاموش 
قيمت نان با استفاده از برخي افزودني ها یا كم فروشي 
این محصول با كاهش حجم چانه خمير را در دستور 
كار قرار داده اند. با این وجود مدیركل سازمان تعزیرات 
حكومتي استان تهران با بيان اینكه هرگونه افزایش 
قيمت نان تخلف است، گفت: تاكنون مجوزي براي 
افزایش قيمت نان در ســال جاري صادر نشده است. 
محمدعلي اسفناني، افزود: معموالً سازمان حمایت 
مكلف است هر زمان كه افزایش قيمتي صورت گرفت، 
آن را رسماً به سازمان تعزیرات و همچنين واحدهاي 
صنفي مرتبط اعالم كند كه تاكنون در ســال جاري 

افزایش قيمتي صورت نگرفته است.

دخل و خرج ناموزون نانواخانه ها
رئيس اتحادیه نانوایان سنتي در گفت وگو با همشهري 
با بيان اینكه وقتــي هزینه هاي توليــد نان افزایش 
مي یابد باید نرخ نان نيز اصالح شــده و تغيير كند، 
گفــت: دولت ها بــراي جلوگيري از تحميل فشــار 
اقتصادي بيشــتر به مردم در مقابل افزایش نرخ نان 
مقاومت مي كنند. بيژن نوروز مقــدم با تأكيد بر این 

نكته كه دولت از سال93 تا ســال9۵ نرخ جدیدي 
براي نان به نانوایان ابالغ نكرده بود، افزود: این تثبيت 
قيمت موجب فشار مضاعف به نانوایان شد تا اینكه در 
سال98 با گذشــت حدود ۵سال نرخي توافقي براي 
انواع نان سنتي اعالم شــد كه با قيمت مورد انتظار 
نانوایان فاصله داشــت و نانوایان ناگزیر به قبول این 
قيمت ها شــدند. به گفته او در نرخنامه مصوب سال 
گذشته نان ســنتي اعالم شــده بود كه قيمت هاي 
مصوب جدید تا زماني كه قيمت گندم و آرد یا سایر 
هزینه هاي توليد افزایش نيافته، مالك عمل خواهد 
بود. اما از ابتداي امســال همه هزینه هاي توليد نان 
مانند دستمزد كارگر رســما حدود 26درصد، نرخ 
خمير مایه در بهمن ماه ســال گذشــته 2۵درصد و 
امســال به طور خودســرانه 20درصد دیگر افزایش 
یافته كه اتحادیه پيگير اصالح آن و مقابله با این تخلف 
است. نوروز مقدم تأكيد كرد، عالوه بر آن، هزینه هاي 
بيمه، خوراك كارگر، تورم تحميل شــده به ســبد 
مصرفي خانواده نانوایان و... موجب شــده تا اتحادیه 
پيگير اصالح و افزایش نرخ نان در سال جاري باشد. در 
اردیبهشت ماه امسال كه نانوایان سنتي براي دریافت 
نرخ جدید نان مراجعه كرده بودند از آنها درخواست 
كردیم به دليل فرارســيدن ماه مبارك رمضان، نرخ 
قوت غالب مردم تا پایان این ماه افزایش نيابد. رئيس 
اتحادیه نانوایان سنتي، افزود: بعد از ماه مبارك رمضان 
امسال، آناليز قيمت تمام شده نان را تهيه و به مراجع 
ذي ربط مانند ســازمان حمایت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، سازمان صمت اســتان تهران، اتاق 
اصناف و... ارائه كردیم و حدود یك ماه پيش نيز یك 
جلســه كارگروه گندم، آرد و نان براي بررســي این 
موضوع برگزار شد اما به نتيجه اي نرسيدیم و در نهایت 
مقرر شده تا سازمان حمایت با تهيه آناليز قيمت آن را 

در جلسه بعدي این كارگروه ارائه كند.

  احتمال اعالم نرخ جديد نان تا مهر ماه 
رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي با بيان اينكه سهم آرد در 
هزينه تمام شده توليد بنابر نوع نان 25تا حداكثر 30درصد 
است، گفت: حدود 70تا 75درصد هزينه تمام شده توليد 
نان نسبت به سال گذشته به طور ميانگين حدود 70درصد 
افزايش يافته اســت با وجود اين تعيين ميزان دقيق رشد 
هزينه تمام شده نان منوط به بررســي سازمان حمايت و 
كارگروه آرد و نان است. نوروز مقدم با اشاره به اينكه معموال 
كارگروه آرد و نان هر ماه يك بار تشــكيل جلسه مي دهد، 
افزود: با توجه به اينكه جلسه قبلي اين كارگروه اواخر تير ماه 
امســال بوده اميدواريم كه اوايل شهريور ماه اين موضوع 
بررسي شــود. او با ابراز اميدواري نسبت به تصويب نرخ 
جديد نان تا نيمه دوم امسال، گفت: در سال گذشته نيز قرار 
بود نرخ جديد نان تا 20مرداد ماه اعالم شود اما تعميم بررسي 
نرخ جديد نان به واحدهاي آزادپز موجب شد تا اعالم نرخ 
نان با يك ماه ونيم تأخير به ابتداي مهر ماه موكول شود كه 
اميدواريم امسال نيز نرخ جديد نان تا ابتداي مهرماه تعيين 
و اعالم شــود تا دخل و خرج ناموزون نانواخانه ها موجب 
تخلفاتي مانند گرانفروشي يا كم فروشي نشود. نوروز مقدم 
با بيان اينكه اعالم بموقع نرخ جديد نان از تخلفات نانوايان 
جلوگيري خواهد كرد، افزود: اگر نرخ نان متناسب با هزينه 
تمام شده توليد بموقع تعيين و ابالغ شود، نانوايان نيز با خيال 
راحت نان را با قيمت هاي جديد فروخته و نگران آن نيستند 
تا مورد تعزير قرار گيرند و هم تكليف مردم و دولت در مورد 
نرخ نان مشخص مي شــود. او تأكيد كرد، وقتي 75درصد 
هزينه تمام شده توليد يك كاال افزايش مي يابد نمي توان 
با پرداخت يارانه به آرد يا ساير سياست هاي حمايتي نرخ 
را كنترل كرد، اصالح ساالنه نرخ نان موجب مقابله با افت 
كيفيت نان و جلوگيري از وارد آمدن فشار يكباره افزايش 
چند ده درصدي قيمت ها به مــردم و تخلفات عرضه نان 
مي شود. نوروز مقدم در مورد آزادسازي نرخ نان، گفت: براي 
توليد كنندگان نان تفاوتي نمي كند، وقتي دولت آرد يارانه اي 
800توماني به نانوا مي دهد با احتساب سود خرده فروشي، 
نرخ مصوب نان را نيز اعالم مي كند اما در مورد اينكه نرخ آرد 
يارانه اي و آزادپز يكسان شود نيز بايد دولت بررسي كند كه 
آزادسازي نرخ گندم، آرد و در نهايت نان تا چه حد در توان 
مردم خواهد بود و اين موضوع براي نانوايان تفاوتي نمي كند.

چند و چون

به هم ريختن نظام عرضه و تقاضاي لوازم خانگي 

افزايش نرخ مصوب لــوازم خانگي، 
رشد هزينه تمام شــده توليد، كمبود 
و افزايــش قيمت اين اقــالم موجب 
گاليه مصرف كنندگان و افزايش سهم 
محصوالت قاچاق از بازار شده است. با 
حميدرضا غزنوي، عضو هيأت مديره 
و سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي گفت وگو 

كرده ايم.

علت كمبود و عرضه چندنرخي لوازم خانگي چيست؟
علت اصلي كمبود، گراني و عرضه چندنرخي برخي انواع لوازم خانگي 
به هم ریختن نظام عرضه و تقاضا است كه موجب افزایش فاصله قيمت 
كارخانه و بازار این محصوالت شده اســت. با وجود این در برخي اقالم 
هنوز هم نرخ كارخانه و بازار تفاوت چنداني ندارد؛ در واقع این موضوع 
در مورد محصوالت برندها در برخي انواع یخچال و فریزر، سایدباي ساید 
و ماشين لباسشویي مصداق دارد. بخشي از این كمبود به دليل خروج 
شركت هاي خارجي از بازار ایران و مشــكالت پركردن خأل سهم بازار 
60درصدي قبلي محصوالت خارجي توســط توليد كنندگان بوده كه 
همه شركت ها قادر به توليد و عرضه لوازم خانگي جایگزین محصوالت 
خارجي نبوده و تامين مواداوليه و قطعات توليد اینگونه لوازم خانگي نيز 

با مشكالتي مواجه است.
يعني منشأ اين گراني، كمبود توليد و عرضه است؟

گرچه توليد كنندگان داخلي براي جایگزین كردن سهم بازار محصوالت 
فوالدي، ميزان توليد را افزایش داده اند اما این افزایش توليد به گونه اي 
نبوده  كه همه نياز بازار را تامين كند. از ســوي دیگر با وجود وعده هاي 
مسئوالن هنوز توليد كنندگان با تنگناهایي مانند افزایش قيمت فوالد، 
تامين و نقل وانتقال ارز مورد نياز براي واردات مواداوليه و قطعات مورد 
نيازشان مواجه هستند. به نظر مي رســد همه مشكالت بازار با حمایت 
بيشتر و تسهيل روند توليد، مرتفع خواهد شــد. توليد كنندگان براي 
افزایش تيراژ توليد نيازمند حمایت بيشــتر با تخصيــص ارز و تامين 
مواداوليه هســتند. مثال اگر ورق فوالدي را با ارز آزاد وارد كنيم قيمت 
هر كيلوگرم آن حدود 11هزار تومان  تمام مي شود اما اكنون فوالدي ها 
این محصول را در بازار آزاد بــه قيمت هر كيلوگرم 20تا 2۵هزار تومان 
مي فروشند یا عرضه آن در بورس به گونه اي است كه همه توليد كنندگان 
قادر به تامين آن نيستند، این در حالي اســت كه در برخي انواع لوازم 
خانگي حجيم مانند پشت یخچال ساید باي ساید از ورق گالوانيزه یا در 
برخي یخچال ها از ورق فوالدي استفاده مي شود. گرچه سهم این ماده 
اوليه در لوازم خانگي خرد كمتر است اما مشكالت دیگري مانند تخصيص 
ارز یا تامين مواد پتروشيمي مطرح است. در زمينه توليد تلویزیون كه 
عمق ساخت داخل كمتر و وابســتگي ارزي بيشتري دارد، تخصيص و 

تامين ارز و واردات مواداوليه مشكل ساز شده است.
شركاي چيني تا چه حد به قراردادهاي تامين مواداوليه 

لوازم خانگي پايبند بوده اند؟
مشكلي در زمينه دبه شركت هاي چيني براي تامين مواداوليه و قطعات 
نداریم اما شركت هاي چيني نيز در فروش اینگونه اقالم به توليد كنندگان 
ایراني با تنگناهاي تحریم هــاي آمریكا مواجه هســتند، با وجود این 
شركت هاي چيني بيش از سایر شركت ها براي تامين مواداوليه و قطعات 
با طرف های ایراني همكاري مي كنند. ميزان وابستگي توليد كنندگان 
داخلي به مواداوليه و قطعات وارداتــي نيز در مورد برندها و محصوالت 

مختلف، متفاوت و به طور متوسط از ۵تا 40درصد است.
علت تداوم عرضه رسمي لوازم خانگي قاچاق با وجود 

درج كد شناسه چيست؟ 
متأســفانه درج كد رهگيري لوازم خانگي بــراي برخورد با محصوالت 
قاچاق در سطح عرضه نيز به درستي اجرایي نشده و فاقد كارایي الزم بوده 
است. این شرایط موجب شده تا لوازم خانگي قاچاق آزادانه و به وفور در 
بازار عرضه شود و بخشي از سهم بازار محصوالت خارجي توليد، مونتاژ 
یا واردات رســمي را به خود اختصاص داده است. بارها این موضوع را به 
دستگاه هاي نظارتي مانند وزارت صمت یا تعزیرات منعكس كرده ایم 
اما تا كنون هيــچ اتفاق خاصي نيفتاده و همچنــان با عرضه كننده این 

محصوالت قاچاق مماشات مي شود.

افزایش ۷0درصدی هزینه نانوایي ها موجب تقویت احتمال گراني نان
 از نيمه دوم امسال شده است

نان در تنور رشد هزينه توليد 

قيمت )تومان(مشخصاتبرند و محتواي ماهي تن

18019.800گرمي- كليددارشيلتون- روغن

2009.۷00گرميشيالنه- ماهي كيلكا 

1809.8۵0گرميميژه-  روغن 

1809.000گرميكيوتن- روغن 

18024.000گرميشيلتون- روغن زیتون 

18022.000گرمیشيالنه- روغن با سير و فلفل 

18019.800گرمیمكنزي- روغن گياهي 

14.8۵0 180گرمیفاميال- روغن سویا

1801۷.600گرمي- كليددارتحفه- روغن 

18021.300گرمیطبيعت- روغن با فلفل قرمز 

قيمت )هر پاكت - تومان( مشخصاتنام برند

1۵.000اولترا/الیتوینستون

1۷.000باریك اولتراوینستون 

9.000اولترامگنا

11.000سفيد/ مشكيكمل

10.000آبيكمل

48.000پالسمارلبرو

48.000سفيدمارلبرو

19.000مشكياسي

12.000نانوكنت 

6.000آبيبهمن

قيمت )تومان( مشخصاتنام و برند

۵29.000طرح كهكشان زمينه سرمه ايگليم ماشيني دنياي فرش 

12001.100.000شانه - گل برجسته )هایبالك( كرمفرش شبستان 

1.9۵0.000 ۷00شانه - گيسو سرمه اي- 12متريفرش كاشان

388.000 كد 4042- زمينه نقره اي- 6متريفرش ماشيني ساوین

6۷.000كد FMK06زمينه كرمگليم ماشيني كویر 

2۵0.000 نقش طرح افشان زمينه سرمه ايگبه ماشيني پارس

۷90.000 ۷00شانه طرح افشان زمينه كرمفرش ماشيني نایين

2.4۵0.000طرح مهرسا- رنگ كرم 102شانه 1200استانداردفرش ماهریس 

2.2۵0.000 كد 100۷سرمه اي 1000شانه باغ ارمفرش نگين مشهد

103.200 مدل sp 128گليم ماشيني ستاره كویر یزد
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ورشکستگی
سینماها 

نهضت سينماداري در حوزه هنري؛ از رؤيا تا واقعيت
برخی از نيروهاي تعديل شده، بازنشسته و اخراج شده »بهمن سبز« سنوات خدمت خود را دريافت نكرده اند

از ســال92 و بــا تغيير 
جايگاه مؤسسه بهمن سبز 
)بخش سينماداري حوزه 
هنري( حركتي در اين نهاد آغاز شد كه به گفته مديرانش 
»نهضت سينماســازي« نــام گرفت. اغلب ســينماهاي 
حوزه هنري پس از گذشــت بيش از 30 سال از پيروزي 
انقالب اسالمي فرســوده و از رده خارج بودند. از سال92 
مديريت وقت تصميم گرفت با تجهيز، نوسازي و بازسازي 
سينماهايش هم درآمدزايي كند و هم در اكران كل كشور 
نقشي جدي داشته باشــد و اثرگذاري بخش خصوصي را 
كمرنگ كند. بازســازي سينماها در شــهرهاي سنندج، 
مشهد، اصفهان، تبريز، آبادان و... توانست اندكي موقعيت 
حوزه هنري را در مناسبات اكران تعديل كند، اما همچنان 
سينماهاي بخش خصوصي اثرگذارتر و پرمخاطب تر بودند. 
پس از ماجراي تحريم فيلم ها كه از ســال91 كليد خورده 
بود، ســينما آزادي به عنوان پرفروش ترين سينماي ايران 
كه اداره اش را شــهرداري برعهده داشــت اما مالكيت آن 
متعلق به حوزه هنري بود، در جدول فروش جاي خود را به 
پرديس كورش داد، اما همچنان جزو سينماهاي پرفروش 
پايتخت باقي ماند. در كنار اين سينما، سينما هويزه مشهد 
نقشي كليدي و اساســي در معادالت اكران بازي مي كرد. 
اما سينماهاي اصفهان به عنوان نمونه 2پرديس ساحل و 
چهارباغ نتوانستند ركوردشكن يا محبوب باشند. در 7سال 
گذشته نهضت سينماسازي در حوزه هنري بدون توجه به 
شكست يا پيروزي اين حركت در استان ها ادامه داشته، به 
اين دليل واضح كه در نهادهــاي ديگر و بخش خصوصي 
سينماداري ماجرايي اقتصادي اســت و با سودآوري معنا 
دارد، اما در حوزه هنري بازگشت ســرمايه اهميتي ندارد 
و سالن هاي سينما مي توانند بازسازي و تجهيز شوند، اما 
تماشاگري وارد آنها نشــود؛ اتفاقي كه براي سينما بهمن 
تهران افتاده و با وجود بازسازي و سه سالنه شدن آن، عده 
زيادي از تهراني هــا اصال نمي دانند اين ســينما از حالت 
فرسوده قبلي خارج شده است. نكته مهم ديگر اين است كه 
منشأ اين حركت، در استان ها بوده، اما در تهران اصال شروع 
نشده يا جريان سازي نكرده است. سينماهای شاهد، پيام، 
بهمن، استقالل و سپيده در تهران متعلق به حوزه هنري 
هستند و سال هاست فراموش شده و از رده خارج شده اند. 
حتي سينما اســتقالل به عنوان سرگروه، جزو سينماهاي 

كم فروش و شكست خورده پايتخت است.

آن مرد از اصفهان آمد
مردادماه سال گذشــته پس از 6سال، مديرعامل مؤسسه 
بهمن سبز تغيير كرد و سيدمصطفي حسيني مديرعامل 
نزديك به محمد حمزه زاده )مديرعامل مؤسسه سينمايي 
ســوره مهر( كه در ســينماهاي اصفهان بازســازي هاي 
فراواني انجام داده بود جاي او نشســت. حسيني با تغيير 
بيشتر مديران قبلي مؤسسه، وعده اصالحات بزرگ داد و 
برنامه هايش را كليد زد، اما تعطيلي زودهنگام سينماها در 
اسفندماه و شيوع ويروس كرونا همه  چيز را تحت تأثير قرار 
داد. او كه بازسازي و نوسازي سينماهاي شهركرد، اروميه، 

ساري و... را شروع كرده بود مثل همه سينماداران جهان به 
تعطيلي موقت تن داد به اين اميد كه از سال99 دوباره چرخ 
سينماداري بچرخد. اما حاال و در حالي  كه بازگشايي موقت 
سينماها هم عاملي براي جذب مخاطب نبوده، حوزه هنري 
شــروع به تعديل نيروهايش كرده است. اين طرح تازه كه 
رسما رسانه اي نشده در دوران محمدمهدي دادمان، مدير 

جوان حوزه هنري با حمايت حمزه زاده شروع شده است.  

ناتوانی در پرداخت سنوات اخراجی ها
گفته می شود حمزه زاده آخر امسال و در پي تغيير مديريت، 
از سازمان ســينمايي ســوره مهر به بانك كتاب )انتشارات 
زيرمجموعه حوزه هنري( خواهد رفت. در فاز اول اين طرح 
هر ماه 30درصد از كاركنان سينماهاي حوزه هنري كه شامل 
گيشه دار، كنترلچي، كارگران نظافتچي و... هستند تعديل 
می شوند و سينماها با تعداد محدودی از نيروهاي خدماتي 
به حياتشان ادامه مي دهند. وضعيت اقتصادي مؤسسه بهمن 
سبز به عنوان مؤسسه اي پولساز )يكي از صاحبان فيلم »ديدن 
اين فيلم جرم اســت« محصول توقيف شــده حوزه هنري( 
آن قدر وخيم شــده كه حتي ســنوات كاركنان بازنشسته، 
تعديل شده يا اخراج شده پرداخت نمي شود و اهتمامي براي 
رسيدگي به مشــكالت آنها وجود ندارد. حاال ديگر نهضت 
سينماداري هم به يك شعار تبديل شده؛ شعاري كه در آن 

كارگران زحمتكش سينماها قرباني شده اند.

 اگر براي خريد مثال لوستر سري به خيابان 
الله زار بزنيد، با انبوه سينماهاي تعطيل شده 
مواجه مي شــويد كه به جراحتــي كهنه بر 
پيكر اين خيابان قديمــي پايتخت مي مانند. 
باورش سخت اســت كه اين بازار مكاره سيم 
و كابل و لوســتر، روزگاري پايتخت سينما در 
تهران بوده اســت. كمتر نقطه اي از خيابان ها 
قديمي تهران را مي شود سراغ گرفت كه روزي 
روزگاري سينمايي در آنجا روشني چراغ نبوده 
و حاال به مكاني متروكه تبديل نشده. همه اين 
سينماهاي خاك گرفته، ويران شده و از بين 
رفته، با تعطيلي شان انبوهي خاطره را با خود به 
ديار فراموشي برده اند. سينماهايي كه به هزار 
و يك دليل از رونق افتادند، سكانس افتتاحيه 
فيلم انهدامشان اين بود؛ صندلي هاي خالي، 
سانس هاي خلوت. اين شروع قصه تلخي است 
كه با تعطيلي ســينما به پايان مي رسد. حاال 
بيش از 6 ماه اســت كه كرونا مهمان ما شده و 
همه  چيز را بر هــم زده، از جمله روال معمول 

ســينماها را. پرديس هاي شيك و مدرني كه 
به نظر مي رسيد سلطنت شان بر اكران و گيشه 
طوالني خواهد بود، چند ماه تعطيل شدند و در 
بازگشت هم نتوانستند به روزهاي قبل از كرونا 
بازگردند. ســينماهايي كه از پس هزينه هاي 

جاري شان هم برنمي آيند؛ سود پيشكش.
 سينما رفتن خطرناك است يا نه؟ ريسك 
حضور در مكاني بســته چقدر باالتــر از اين 
تجمعات گســترده مــردم در ميادين اصلي 
شهر است و انبوهي سؤاالت مشابه، فارغ از هر 
پاســخي، فعال يك نتيجه در پي داشته است: 
مردم در ايام كرونا بسيار كمتر سينما مي روند.

مردمي كه شب جمعه ها در ميدان تجريش پاي 
بساط دستفروشان حاضرند، اگر به سينماي 
همان حوالي بروند، احتماال كمتر در معرض 
ابتال به كرونا قرار مي گيرند. اما ظاهرا تفرج در 
خيابان تفريح جذاب تري اســت تا حضور در 

سالن سينما.
 و يــك احتمــال. آن گروه تقريبــا ثابت 
دنبال كننــده ســينماي ايران كــه ميزان 
حضورشان در پرديس ها و ســينماها، نقش 

تعيين كننده در سرنوشت اقتصادي سينماها 
دارد، جزو آن طيفي هســتند كه بيشــترين 
احتياط و مراقبت را از خــود در ايام كرونا به 
عمل مي آورنــد. اين گروه بعد از بازگشــايي 
سينماها كمتر حاضر شده اند فيلم ها را مثل 
ســابق در اكران عمومي ببيننــد. در نتيجه 
سينماها مشــتريان پر و پا قرص و ثابتشان را 
از دســت داده اند. مردم كوچه و خيابان كه در 
بساط دستفروشان دنبال لباس ارزان هستند 
و با ماسك و بي ماســك در هر مكان شلوغي 
حاضرند، سال هاســت كــه مخاطب هدف 
سينماي ايران نيســتند. قبل از آمدن كرونا 
هم آنها خيلي اهل سينما رفتن نبودند. و شايد 
فقط سالي يكي، دو بار مجاب مي شدند تا براي 
فيلمي اغلب كمدي، به خودشان زحمت سينما 
رفتن را بدهند. اين البته فقط يك احتمال است. 
چون مخاطب شناسي جدي و روش مندي در 
مورد سينماي ايران وجود ندارد و نمي توان با 

قاطعيت حكم صادر كرد.
 بيشتر سينماها يا عمال ورشكسته شده اند 
يا در آستانه ورشكســتگي قرار دارند. آيا اين 
انتهاي خط اســت؟ آيا كرونا تشــييع جنازه 
سينماها را هم برگزار خواهد كرد؟ روزي كه 
كرونا باالخره برود، مي شود تماشاگر ديروز را 
به عادت ها و علقه هاي گذشته اش بازگرداند؟ 
تا آن روز چند سينما تعطيل خواهند شد؟ اين 
سينماهاي بدهكار و ورشكسته تا كي مي توانند 
دوام بياورند؟ در اين فضاي پر از تشويش و ابهام 
كه كرونا تيشه بر گيشه سينماها زده، به سختي 

مي توان پاسخ دقيقي به اين پرسش ها داد.

شهاب مهدوی
روزنامه نگار

 قرار است هر ماه 30درصد از كاركنان سينماهاي حوزه 
هنري كه شامل گيشه دار، كنترلچي، كارگران نظافتچي 

و... هستند تعديل و سينماها با اندكي از نيروهاي 
خدماتي به حياتشان ادامه  دهند. 

وضعيت اقتصادي مؤسسه بهمن سبز به عنوان مؤسسه اي 
پولساز )يكي از صاحبان فيلم »ديدن اين فيلم جرم 

است« محصول توقيف شده حوزه هنري( آن قدر وخيم 
شده كه حتي سنوات كاركنان بازنشسته، تعديل شده 

يا اخراج شده پرداخت نمي شود و اهتمامي براي 
رسيدگي به مشكالت آنها وجود ندارد. حاال ديگر نهضت 

سينماداري هم به يك شعار تبديل شده؛ شعاري كه در 
آن كارگران زحمتكش سينماها قرباني شده اند.

قصه تلخ اخراج

گروه تقريبا ثابت دنبال كننده سينماي 
ايران كه ميزان حضورشان در پرديس ها و 
سينماها، نقش تعيين كننده در سرنوشت 

اقتصادي سينماها دارد، جزو آن طيفي 
هستند كه بيشترين احتياط و مراقبت را 

از خود در ايام كرونا به عمل مي آورند

سينماروها احتياط می كنند

تيشه كرونا بر گيشه
سينماها با صندلي هاي خالي و سانس هاي خلوت به مرور از دور خارج مي شوند

مسعود پويا
روزنامه نگار

سعيد مروتی
روزنامه نگار

 سالن هاي خالي از تماشــاگر، اخراج و تعديل 
كاركنان و بدهي به صاحبان فيلم ها؛ ســينماها در 
ايام كرونا اين روزگارشــان را پشت سر مي گذارند؛ 
ســينماهايي كه فاصله اي با ورشكستگي ندارند. 
بحران ســينماداري، مثل داســتان كرونا بحراني 
جهاني است. وضعيت اكران عمومي در بسياري از 
كشورها نامناسب است. درواقع به شكل بي سابقه اي 
نامناسب است. هيچ وقت سينماها اين همه تعطيلي 
و اين همــه صندلي خالي و چنين اكران ســوت و 
كوري را به خود نديده بودند. اگر وضعيت سينماها 
در تهران و شهرستان ها خراب است، در كشور هاي 
ديگر هم اوضاع تعريفي نيســت. كرونا ابتدا سينما 
را تعطيل كرد؛ تعطيلي اي كــه همه اميدوار بودند 

كوتاه مدت باشد، مثل خود ويروس كرونا كه شايد 
خيلي ها باور نمي كردند تا اطالع ثانوي با ما باشد. 
ويــروس منحوس عليه همــه آن خوش بيني هاي 
اوليه عمل كرد. با گرم شــدن هــوا، نه تنها از بين 
نرفت كه جهش يافته تر هم شــد و با قدرت ابتالي 
بيشــتر، قربانيان فزون تري گرفــت. كرونا ماند و 
كسب وكارهاي ويران كه نمي  توانستند بيش از اين 
تعطيلي و ويراني را تحمل كنند. در اين بازگشــت 
يكي از صنوفي كه بيشــترين آسيب ها را متحمل 
شد صنف سينماداري بود. ســينما نان شب نبود 
كه نشود از آن گذر كرد. ســالن هاي سينما هم با 
تجمع افراد زير يك سقف و در فضايي بسته، مثل 
مترو و رســتوران و كافه يكــي از كانون هاي خطر 
نام گرفت. اينكه مترو و رســتوران و كافه همچنان 
شلوغ ماند و سينما خلوت شــد خودش داستاني 
است كه مي شود مستقال به آن پرداخت. سينماها 

درست در مناسب ترين موعد اكران عمومي، يعني 
اكران نوروزي، تعطيل شــدند و بعد از بازگشايي 
ديگر هيچ چيز شــبيه روزهاي قبل از كرونا نبود. 
هيچ گيشه اي شلوغ نشد. هيچ فيلمي انتظارات را 
برآورده نكرد. ســينماها خلوت ماندند و بيشتر در 

ورطه فرورفتند؛ ورطه اي به نام ورشكستگي.
 در گــذر از دوران ســالن هاي قديمــي بــه 
پرديس هاي مدرن، اوضاع ســينماداري نه اينكه 
درخشــان باشــد، ولي در مجموع قابل قبول بود. 
ســينماها با همان چنــد فيلم پرفروش ســاالنه، 
درآمــدي داشــتند و در تعيين مناســبات اكران 
هم نقشــي مؤثر ايفــا مي كردند. نــه اينكه همه 
سالن ها خيلي سودده باشند و پررونق، ولي تعداد 
پرديس هاي پرمخاطــب هم قابل توجــه بود. اما 
حاال شرايط متفاوت شده اســت. خبرگزاري ها از 
ورشكستگي ســالن هاي ســينما در شهرستان ها 
خبر مي دهند. رئيس انجمن ســينماداران پا را از 
اين فراتر گذاشــته و رســما اعالم كرده 9۵درصد 
سينماها ورشكسته شــده اند. كرونا اكران عمومي 
فيلم ها را در حد نمايش هايــي محفلي تقليل داده 
است. تماشاگران بالقوه ســينما ترجيح مي دهند 
در اين روزها كمتر سينما بروند يا اصال نروند. اين 
را مي شود از آمار فروش فيلم ها هم متوجه شد؛ از 
شكســت تقريبا همه فيلم هايي كه سال 99 اكران 
شده اند. سينماهايي كه مدت ها تعطيل بوده اند حاال 

بعد از بازگشايي شرايط مطلوب و مناسبي ندارند. 
وقتي بهترين پرديس هاي تهران و شهرســتان با 
بحران مواجه شــده اند تكليف بقيه كه حكم چراغ 

كم سوي اكران را داشتند، روشن است.
  سينماداران در مواجهه با بحران كرونا و تعطيلي 
سينماها، در قدم اول ســراغ تعديل نيروهايشان 
رفتند. بسياري از كاركنان ســينما شغلشان را از 
دست دادند. سينماها كه باز شــدند در بسياري از 
سالن ها، يك متصدي بليت فروشي باقي ماند و يكي 
دو نفر براي بقيه امور. با بقيه كاركنان خداحافظي 
شــده بود. تعديل فقط دامن بخــش خصوصي را 
نگرفت و ســينماهاي متعلق به بخش هاي دولتی 
يا سازمان ها هم دست به اخراج كاركنانشان زدند. 
به گفتــه يكي از مديران ســينما، آن قــدر تعداد 
تماشاگران كم شده كه با 3-2نفر هم مي توان امور 
را مديريت كرد. وقتي پولي وجود ندارد چاره اي جز 

تعديل و كوچك سازي  نيســت. با وام وزارت ارشاد 
هم درنهايت مي شــد به 2نفر از كاركنان يك ماه 

حقوق داد و تمام.
 بحران جدي تر بدهي هاي ســنگين سينماداران 
به صاحبان فيلم هاست. سينماداران طبق يك عادت 
قديمي، معموال ســهم پخش كننــده و صاحب فيلم 
را با پولي كه از اكران بعدي به دســت مي آمد تسويه 

مي كردند.
 كرونا اين روال را بر هم زد. نتيجــه اينكه »مطرب« 
به عنوان پرفروش ترين فيلم سال98 حاال تبديل شده 
به بزرگ ترين طلبكار از سينماداراني كه مي خواستند 
با گيشــه اكران نوروزي ســهم مصطفــي كيايي را 
پرداخت كنند. كرونا كه آمد ســينماها تعطيل شدند 
و اكران نوروزي روي هوا رفت.  پول گيشه اواخر پاييز 
و زمســتان، خرج تسويه حســاب با فيلم هاي اكران 
تابستان شــده بود و حاال با اين وضعيت گيشه معلوم 

نيست كي و چگونه صاحبان فيلم هايي چون مطرب 
به پولشان خواهند رسيد. قرار است با پرداخت وامی 
با بهره 4 درصدی از ســوی ارشــاد مشكل حل شود. 
هرچند در اين مورد خاص، ســينماداران بايد تاوان 
می دادند. ايــن رقم كه فقط در مــورد 4 فيلم، به 30 
ميليارد تومان بدهي ســينماداران بــه دفاتر پخش 
رســيده، نه محصول كرونا كه حاصل مناسبات غلط 
گردش مالي در ســينماي ايران است. حبس كردن 
ســرمايه ديگران هم نه منحصر به بخش خصوصي، 
بلكه شامل سينماهاي متعلق به بخش هاي دولتي و 

نهادهاي ديگر هم مي شود.
  اين ورطه ورشكستگي است؛رسيدن به جايي كه 
دخل و خرج با هم نمي خواند. كه درآمدي نيست و 
در عوض تا دلتان بخواهد بدهي هست. كرونا روزي 
خواهد رفــت يا الاقل مهار خواهد شــد، در چنين 
روز مفروضي ســينماها چگونه با بحران كنار آمده 
و همچنان چراغشان روشن مانده است؟ اگر تا 6 ماه 
يا يك سال ديگر وضعيت همين باشد، چه خواهد 
شد؟ چند ســينما تسليم شرايط شــده و تعطيل 
خواهند شد؟ و پرســش كليدي تر اينكه كدام نهاد 
مسئول براي حل مشكل و نه نمايش ياري كردن و 
در عمل از سر باز كردن، به ماجرا ورود خواهد كرد؟ 
ســينمايي كه از پس هزينه هاي جاري اش هم بر 
نمي آيد چگونه قرار است آخر اين فيلم زنده بماند؟ 

كسي نمي داند!

بحران جدي تر، بدهي هاي سنگين سينماداران به صاحبان فيلم هاست. 
سينماداران طبق يك عادت قديمي، معموال سهم پخش كننده و 
صاحب فيلم را با پولي كه از اكران بعدي به دست مي آمد تسويه 

مي كردند. كرونا اين روال را بر هم زد

سينماداران در مواجهه با بحران كرونا و تعطيلي سينماها، در قدم اول 
سراغ تعديل نيروهايشان رفتند. بسياري از كاركنان سينما شغلشان را 

از دست دادند. سينماها كه باز شدند در بسياري از سالن ها يك متصدي 
بليت فروشي باقي ماند و يكي دو نفر براي بقيه امور

 »زير نظر« از ديگر فيلم های اكران 98 
مالكانش كه بخشی از سهم گيشه را طلبكارند

ورطـه
سينماها در ايام كرونا بدترين 

روزهايشان را پشت سر مي گذارند؛ 
ورشكسته، بدهكار و نااميد از 

بهبود اوضاع

  مطرب؛ پرفروش ترين فيلم سال 98 بزرگ ترين طلبكار از سينماهاست كه هنوز درصد مالك فيلم را پرداخت نكرده اند. نمودی كامل از ورشكستگی 
سينمايی كه موفق ترين فيلمش در گيشه هم هنوز سرمايه اش  بازنگشته!
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ورشکستگی
سینماها 

 با توجه به مطالبــه تهيه كنندگان و 
پخش كننده ها از سينماداران، موضوعاتي مطرح 
شــده كه چندان به مذاق ســينماداران خوش 
نيامده؛ اينكه پول حاصل از فروش فيلم ها صرف 
سرمايه گذاري  شده و اكنون اين گروه ها هنوز به 
پول و سرمايه خود نرسيده اند. اين موضوع را چگونه 
تبيين مي كنيد؟ و آيا بحران رخ داده براي سينماها 
با شيوع ويروس كرونا، عامل اصلي ضررهاي امروز 

ما بوده؟
موضوع چنان كه انعكاس داده شــده نيست. حساب 
پرديس هاي بــزرگ و ســينماهاي اصلي كشــور با 
پخش كننده ها و تهيه كننده ها مشخص است. اتفاقي 
كه پارسال رخ داد و شيوع ويروس كرونا آن را تشديد 
كرد، اين بود كه در همه فصل زمســتان با افت فروش 
مواجه بوديم. دي ماه حوادث مرتبط با شهادت حاج قاسم 
ســليماني، بهمن ماه برگزاري جشنواره  فجر كه شايد 
بتوان گفت خلوت ترين جشنواره از حيث مخاطب در 
سال هاي گذشته بوده و در نهايت تعطيلي اسفندماه با 
شيوع ويروس كرونا باعث شد حساب و كتاب چند فيلم 
به تأخير بيفتد. اين نيز تصميم گيري سينماداران بود 
كه حساب شان را با پخش كنندگان صاف يا نيروهايشان 
را اخراج كنند. البته زمان اين تصميم گيري به اين اميد 
بودند كه فروردين يا ارديبهشت مشكل برطرف شده و 
كار سينماها به وضعيت سابق بازمي گردد و با فروش 
فيلم هاي جديد بدهي هاي گذشته خود را مي پردازند. 
هيچ كس بحراني شــش ماهه را حدس نمي زد. پس 

اين نكته را فراموش نكنيم كه بحران از اســفند شروع 
نشد، بلكه آغاز آن از دي ماه و شايد قبل تر، آبان ماه بود. 
مي توان گفت بي رونق ترين سال سينماي ايران، سال98 
بود. در نتيجه ما از رونق وارد دوران ركود نشديم، بلكه از 

بي رونقي به ركود رسيديم.
 آيا سينما آزادي هم جزو سينماهايي 

است كه با تعديل نيرو مواجه بوده؟
پس از 5 ماه مقاومت، مجبور شــديم نزديك نيمي از 
كاركنان خود را تعديل كنيم؛ يعني 50نفر. پس از اين 
هم ذخيره مالي مان تا چند ماه بيشتر جواب نخواهد داد.
 چه عاملي باعث شــد كه با بازگشايي 
سينماها مردم اســتقبال چنداني از آن نداشته 

باشند؟
بخشي از بي رونقي سينماها در زمان بازگشايي تيرماه، 
از ترس كرونا بود. بخش ديگر آن نبود فيلم روي پرده 
است. دو كمدي روي پرده اســت كه يكي از آنها روي 
پلتفرم هاي مختلف قرار دارد و يكي ديگر هم به ايثار 
تهيه كننده روي پــرده رفته اســت. در روزهاي اول 
بازگشــايي، آمار اميدواركننده به نظر مي رسيد. اما با 
افزايش تلفات كرونا در كشور اين آمار كاهش يافت و در 
نهايت فيلمي هم براي تماشا روي پرده نبود. 60درصد 
ترس عمومي و 40درصد نبود فيلــم به اين وضعيت 

دامن زده است.
 به نظرتان براي بازگرداندن دوباره مردم 

به سينماها چه كارهايي الزم است انجام شود؟
سينماهاي آمريكا و اروپا قصد دارند با tenet كريستوفر 

نوالن كار خود را آغاز كنند. فيلمي كه ممكن است جزو 
يكي از تأثيرگذارترين فيلم هاي دهه اخير قرار بگيرد. با 
اين فرمول است كه سينماهاي دنيا گشوده مي شوند. 
مقايســه كنيد؛ ما در ايران با چه فيلم هايي كار خود را 

آغاز كرده ايم؟
 چه وضعيتي انتظارمان را مي كشــد؟ 

به نظرتان چه پيش خواهد آمد؟
تا دو يا ســه ماه ديگر چيزي به نام سينما در اين كشور 
وجود نخواهد داشت. چون دخل سينماي ايران خالي 
خواهد شــد و پولي براي توليد ندارد. به همين خاطر 
توليد آثار سينمايي ايران به كشورهاي همجوار منتقل 

شده و با سرمايه هاي بيگانه ساخته مي شود. اتفاقي كه 
در دهه هاي 60 و 70براي موسيقي مان اتفاق افتاد و از 
لس آنجلس موسيقي وارد كشــورمان شد. پس از اين 
فيلم هاي ايراني به كشــور وارد مي شــود؛ خطري كه 
متأسفانه متوجه آن نيستند. مديران، سينما را هنري 
شيك و غير ضروري مي دانند و تصور مي كنند كه اگر 
يك سال هم تعطيل باشد خللي به آن وارد نخواهد شد. 
درحالي كه چنين نيست. با ادامه دار شدن اين وضعيت 
90درصد سينماهاي كشور تعطيل مي شود. 10درصد 
باقي مانده نيز به شكل ورشكسته به فعاليت نمادين خود 
ادامه مي دهد. درصورتي كه اراده اي براي بهبود اوضاع 
باشد، حداقل چند سال طول خواهد كشيد تا همه  چيز 

به روال عادي خود بازگردد.
 وام هاي دولتي مشكل را برطرف نخواهد 

كرد؟
دولت وامي با بهره 4درصد به سينماها پرداخت خواهد 
كرد تا بدهي تهيه كنندگان و پخش كننده ها را بپردازند. 

اما حقوق پرسنل و هزينه هاي جاري چه مي شود؟
 پيش بيني تان از اين وضعيت چه خواهد 

بود؟
بــا وضعيتي مواجهيم كــه فرهنگ مــان همه جانبه 
تحت تأثيــر قرار خواهــد گرفت. با شــرايط حاكم بر 
فضاي مجازي و وضعيتي كه در باكس ها وجود دارد، 
باكس هاي نتفيليكس و ديزني پــس از اين وارد گود 
شده و با يك چيپ ساده، تماشاگران فيلم هاي ايراني را 
به خود جذب كرده و مردم مي توانند به راحتي فيلم هاي 

روز دنيا را تماشا كنند.
 پرهيز از چنين موقعيتي به نظر چندان 
ساده نيست. نقش صدا و سيما در اين ميان چگونه 

خواهد بود؟
مصوبه شــوراي عالي امنيت ملي اســت كــه براي 
جلوگيري از نفوذ بيشــتر ماهواره ها، صدا و ســيما 
گوشه چشمي به سينماي ايران داشته باشد. اما صدا 
و سيما در حال پردازش اشتباه راهبردي بزرگي است. 
اين سازمان تصور مي كند كه اگر سينماها و وي او دي ها 
از رونق بيفتد، خودش رونق تازه اي پيدا خواهد كرد. 
درحالي كه سخت در اشتباه است. صدا و سيما در حال 
تبليغ اين موقعيت است كه سينماها تعطيل هستند. 
شرايط كرونا مستمسك قرار داده شده تا مخاطباني 
را به خود اضافه كنــد، درحالي كه چنين اتفاقي براي 
صدا و ســيما نخواهد افتاد، زيرا توان اجراي هيچ يك 
از سندهاي راهبردي نظام را ندارد. به عبارتي سينما 
هم اكنون با زنجيره اي از بي توجهــي و زنجيره اي از 
عامالن لطمه زننده چون صدا و ســيما مواجه است. 
هر دو ايــن زنجيره ها مثــل دو لبه قيچــي در حال 
نابودي سينما هستند و گمان مي كنند از اين طريق 
شرايط شان بهبود خواهد يافت. درحالي كه نتيجه جز 
توليد با سرمايه بيگانه در كشورهاي همجوار، جذب 
هنرمندان به خارج از كشور و... نخواهد بود. اگر دولت 
نتواند ماهيت شكل گرفته براي سينماي ايران را زنده 
نگه داشــته و حفظ كند، بعدها بايد ميليارد ها تومان 

هزينه به وجود آمدن و شكل گيري دوباره آن كند.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

»يك روز همه  چيز نابود خواهد شد و ما در نقطه صفر هرگونه تمدني 
به غبارهاي بازمانده خواهيم نگريست و با دودها سخن خواهيم 
گفت«؛ اين سطرها شــايد تداعي وضعيتي باشد كه اكنون در آن 
گرفتار شده ايم. تداعي زوال هر آنچه روزي به آن مي باليديم و سر باال مي گرفتيم؛ زوال سينما 
در زمانه حمله يك ويروس و ترس ناشي از آن. اينكه سينماها رو به ورشكستگي مي روند، اصال 
ديگر خبر غريبي به نظر نمي رسد. اتفاقا بارها درباره آن صحبت شده و ما با چشم هاي باز و دقيق 
مي دانيم كه چه مسيري را طي مي كنيم. درباره سهل انگاري هاي پيش آمده و بي توجهي هاي 

پيش رو بارها صحبت كرده ايم. حاال تنها مسير اين زوال را مي پيماييم.

طلبكاران منتظر، سينماداران ورشكسته
هر كسي قرار بوده مبلغي پول در آينده كاري اش 
دستش برسد، زودتر مطالبه خواهد كرد. ارزش 
پول ملي با كاهش چشــمگيري ايــن نگراني را 
براي همه طيف ها ازجمله اهالي سينما به وجود 

آورده است.
 پيش از اين گفته شــده بود ســازمان سينمايي 
بدهي ســينماداران به پخش كنندگان فيلم هايي 
كه ســال پيش  روي پرده رفته و اكران شده بودند 
را پرداخت مي كند، اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و 
سينماداران در خطر ورشكستگي قرار دارند. خبر 
سيل عظيم تعديل ها و بسته شدن سينماها هم در 
روزهاي گذشته اعالم شده و كماكان ادامه دارد. اما 
براي روشن تر شدن مطالبات بد نيست به نامه اي 
كه چندي پيش تهيه كنندگاني چون محمدرضا 
تخت كشــيان، مصطفي كيايي، محمد شايسته، 
امير آشتياني پور نوشتند، اشاره كنيم. در اين نامه 
آمده است: »... اين هنر- صنعت به دليل هزينه هاي 
سرسام آور توليد و تعطيلي سالن ها و سوءمديريت ها 
در آستانه  ورشكســتگي قرار گرفته است. در اين 
ميان متأسفانه بخش مهمي از سالن هاي سينماي 
دولتــي و خصوصي متعلــق به نهادهــاي ديگر 
حاكميت، به بهانه  شيوع كرونا و ركود بازار، حاضر 
به پرداخت سهم تهيه كنندگان و سرمايه گذاران از 
فروش فيلم هاي سال گذشته -حتي چند ماه پس از 
پايان اكران- نيستند. سيستم هاي كهنه و ناكارآمد 

اكران و شيوه غلط گردش مالي در سينماي ايران 
سبب شــده تا ســهم صاحبان فيلم از فروش آثار 
سينمايي به ناحق و نامشروع در اختيار سينمادارها 
قرار بگيرد و اهالي ســينما همواره از بدحسابي و 

ديركرد پرداخت ها گاليه دارند«.
با شــيوع ويروس كرونــا مردم اســتقبالي از 
سينماها نكردند. همين امر جامعه سينماداران 
را بر آن داشــت تا خواســتار حمايت دولتي 
شــوند. هر چند تا امروز، با وجــود وعده هاي 
بسيار، اين امر نيز محقق نشده است. حاال هم 
پخش كننده ها و تهيه كننده ها از سينماداران 
شاكي شده اند كه پول فروش فيلم هايشان را 
دريافت نكرده و مشــخص نيست پول فروش 
فيلم هاي پرمخاطب سال گذشــته چه شده 
اســت. عده اي معتقدند ســينماداران با پول 
آنها ســرمايه گذاري كرده يا در حال ساخت 
فيلم هســتند. عددي كه دربــاره آن صحبت 
مي شــود، 16.5 ميليــارد تومان اســت. قرار 
شــده صندوق اعتباري هنــر، وام 4 درصدي 
به ســينماها بدهد. مثــال در همين وضعيت 
مصطفــي كيايــي، كارگــردان و تهيه كننده 
»مطرب« كه پرفروش ترين فيلم ســال 98 را 
روي پرده داشت، پولي دريافت نكرده. محمد 
شايسته، تهيه كننده فيلم كمدي »زيرنظر« هم 
حدود 4ميليارد تومان از صاحبان ســالن هاي 
ســينما طلــب دارد. اما بدهي ســينماداران 

به پخش كنندگان چطور تقســيم مي شــود؟ 
 زيرا همين دو فيلم مطــرب و زيرنظر، حدود

 17 ميليارد تومان طلبكارند.

مرگ سينما در استان ها
طبق آمار در سه ماه نخست سال گذشته سينماي 
ايران معادل 114ميليارد و 162ميليون تومان 
فروش داشــت كه حاصل حضــور 9ميليون و 

846هزار نفر بيننده بود. درحالي كه امســال با 
توجه به بسته بودن سالن هاي سينما اين مبلغ 
به صفر رســيد. به عبارت ديگر تنها در ســه ماه 
نخست امسال بيش از 114ميليارد تومان ضرر 
متوجه صنعت ســينما شده اســت. با توجه به 
3هفته نخست تابستان ســال گذشته كه بيش 
از 18ميليــارد تومان عايد ســالن هاي نمايش 
كرده بود، امســال اين رقم در دو ماهه تابستان 
به 3ميليارد تومان تنزل كرده، ســينماي ايران، 
نسبت به سال گذشــته نزديك به 128ميليارد 
تومان ضرر كرده است. البته در اين مدت بعضي 
فيلم ها به صــورت آنالين اكران شــدند و منابع 
محدودي به ســينما بازگشــت. از 638سالن 
نمايش موجــود در كشــور، تنها 50ســينما 
با 84ســالن مشــغول به كارند كه همين تعداد 
نيز بســيار پايين تر از ظرفيت خــود و ظرفيت 
تعيين شده به دليل رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

پذيراي مخاطبان هستند. 
گذشته از اين، سود ناچيز سينماها تنها مديون 
3فيلم نخســت جدول بــوده و ســينماهايي 
كه ديگر فيلم هــا را اكران مي كننــد از حداقل 
درآمــد بي بهره اند. طبــق آمار ارائه شــده در 
ســامانه مديريت فروش و اكران سينماي ايران 
)سمفا(، فيلم »شــناي پروانه« ساخته محمد 
كارت با فروش 2ميليــارد و 345ميليون تومان 
با 59روز نمايش و فيلم هــاي » خوب، بد، جلف 

2: ارتش سري« اثر پيمان قاسم خاني و »زن ها 
فرشــته اند 2« به كارگردانــي آرش معيريان با 
احتساب روزهاي نمايش به ترتيب يك ميليارد 
و 490ميليون وهمچنيــن 512ميليون تومان 
به دست آورده اند و ديگر آثار با اختالف زيادي در 
رتبه هاي بعدي جدول فروش قرار گرفته اند كه 

نمونه اي از وضعيت بحراني اكران است.
شرايط اقتصادي سينماداران در وضعيت هشدار 
و خطر قرار دارد. هرچند شهرســتان ها اوضاع 
بدتري را تجربه مي كنند. مثال حال سينماهاي 
كرمانشاه اصال خوب نيست. سينماهاي لرستان 
به ورشكستگي رسيده اند. عده اي نگران تعديل 
نيــرو و ادامه دار شــدن وضعيت، ســينماهاي 
كرمانشاه هستند و عده اي از بدهي سينمادارهاي 
لرستان به بانك ها و مصادره آنها گفته اند. با كمك 
150ميليون توماني معاونت سينمايي و سينما 
شهر، سينماهاي بروجرد و دورود بدهي هايشان 
را تاحدودي مرتفع كردند، اما سينماي الشتر در 
شرف مصادره و ســينماي عصر جديد خرم آباد 
مصادره شده است. ســينماهاي قزوين هم در 

آستانه ورشكستگي اند.
براي خروج از اين وضعيت تنهــا كمك دولتي 
مي تواند ســينماها را از وضعيت ورشكســتگي 
كامل و نابودي نجات دهد. در غيراينصورت شايد 
سال ها بعد با هزينه هاي بيشتر نيز اين خسران 

جبران نشود. 

 طبق آمار در سه ماه نخست
 سال گذشته سينماي ايران معادل 
114ميليارد و 162ميليون تومان 

فروش داشت كه حاصل حضور 
9ميليون و 846هزار نفر بيننده 

بود. درحالي كه امسال با توجه به 
بسته بودن سالن هاي سينما اين 

مبلغ به صفر رسيد. به عبارت ديگر 
تنها در سه ماه نخست امسال بيش 
از 114ميليارد تومان ضرر متوجه 

صنعت سينما شده است

تا دو يا سه ماه ديگر چيزي 
به نام سينما در اين كشور وجود 

نخواهد داشت؛چون دخل 
سينماي ايران خالي خواهد شد 

و پولي هم براي توليد در كار 
نخواهد بود 

مدير سينما آزادي، از روزهاي سخت سينماداران مي گويد

 مجبور به اخراج50نفر
 از کارکنان سینما شدیم 

 شايد اين روزها در پايان ســينما، قرن و پايان هاي ديگر، توامان 
ايستاده باشيم. اما براي ثبت لحظه به لحظه اين روزها بايد نوشت. به 
اميد اينكه خواب هاي عميق را بپراند. به اين اميد كه سينما همچنان 
و تا هميشه به حياتش ادامه دهد و حالش» به« شــود. در اينجاي تاريخ كه حيات سينما وابسته به 
كمك هاي مالي و تصميمات جدي تري است با سجاد نوروزي، مدير سينما آزادي صحبت كرده ايم و 
او آينده بدون سينما را برايمان ترسيم كرده است؛ آينده اي مهلك و نااميدكننده. نوروزي به عنوان 
مدير يكي از مشاغل آســيب ديده، در دوره مديريتش روزهاي ناراحت كننده اي را سپری كرده، او 
مجبور به تعديل نيروهايش شده و حاال منتظر خاموشي هميشگی فيلم روي پرده هاي سينما آزادي 

است. او از اين روزها مي گويد.

 به هرجا که روي
 آسمان همین رنگ است 

 كرونا سينماهاي جهان را هم زمينگير كرد
سال 2019 با اميدها، آرزوها 
و دستاوردهاي فراوان به پايان 
رســيد. بهترين ســال گيشه 
ســينماهاي جهان در طول تاريخ، اين اميد را مي داد كه 
2020 سالي به مراتب درخشان تر باشد. بازار رو به گسترش 
چين و كره جنوبي نقش مؤثري در افزايش فروش فيلم ها 
در اكران جهاني داشت. فروش آمريكا، اروپا و حتي آفريقا 
قابل توجه بــود. فيلم هاي ابر قهرمانــي، توليدات عظيم 
استوديويي، اكشن ها، كمدي رمانتيك ها و ... بازار پررونقي 
در 2019 داشــتند. همه  چيز داشت خوب پيش مي رفت 
كه كرونا از راه رســيد. چين به عنوان صادر كننده كرونا 
به جهان، با تعطيلي ســينماهايش نخستين شوك را به 
گيشه سينماهاي جهان وارد كرد؛كشوري كه بيشترين 
سالن ســينما را در دنيا دارد كركره هاي سينماهايش را 
پايين كشيد. سينماها هنوز در آمريكا و اروپا به  كار خود 
ادامه مي دادند كه ويروس چيني آنها را هم زمينگير كرد. 
طولي نكشيد كه كرونا عالمگير شد و در چشم برهم زدني 
همه دستاوردهاي 2019 از بين رفت. از زمان تولد سينما 
هيچ بحراني در جهان چنين وضعيتــي را پيش نياورده 
بود. جنگ، زلزله، سيل و كودتا هميشه به صورت مقطعي 
ســالن ها را در مناطقي خاص تعطيل مي كرد ولي اينكه 
يك اتفاق كل ســينماي جهان را به كما ببرد مسبوق به 

سابقه نبود.

 دوران قرنطينه و فاصله گذاري اجتماعي آغاز شــد. 
مردم در خانه ماندند و فيلم و سريال آنالين ديدند. فعاالن 
صنعت سينما كوشيدند تا اكران آنالين را جايگزين اكران 
عمومي كنند. فيلم هاي عظيم استوديويي اما براي پرده 
بزرگ سينما ساخته شده بودند و صاحبانشان به سادگي 

به اكران آنالين رضايت نمي دادند.

 چين نخستين كشوري بود كه وعده مهار كرونا را داد و 
زودتر از همه سينماهايش را بازگشايي كرد. هزاران سالن 
در چين نه با فيلم هاي جديد كه با گلچين بهترين هاي 
2019 بازگشايي شــدند ولي خروجي گيشه هيچ بود. 
كمتر تماشاگري حاضر شد خانه امن و امكان ساده و در 
دسترس اكران آنالين را رها كند و بليت بخرد تا فيلم را 
روي پرده بزرگ ســينما ببيند. چند ماهي كه گذشت و 
همه پذيرفتند كه بايد به زندگي كنار كرونا خو بگيرند، 
سينماهاي آمريكا و اروپا هم بازگشايي شدند. نتيجه به 
اندازه چين فاجعه بار نبود ولي فاصله اش با روزهاي قبل از 
كرونا چنان نجومي بود كه توصيفي جز شكست نمي شد 
برايش متصور شــد. تا امروز نيمي از سينماهاي جهان 
بازگشايي شــده اند اما همانطور كه رســانه ها نوشته اند 
تضميني براي فروش نيســت. از مجموع 6021 سالن 
ســينما در آمريكا، 1386 سالن بازگشــايي شده اند و 
احتماال در روزهاي آتي شــاهد بازگشــايي سينماهاي 
بيشتري خواهيم بود. سينماهاي زنجيره اي  ام اس سي، 
براي ترغيب تماشــاگران فيلم ها را در روز بازگشايي با 
بليت هاي 15 ســنتي اكران خواهد كرد؛ يعني با بهاي 
بليت سينما در دهه 1920. همه پروتكل هاي بهداشتي 

هم رعايت خواهد شد.

 با هر ميزان رعايت و فاصله گــذاري اجتماعي و زدن 
ماسك، سينما رفتن همچنان با ريســك ابتال به كرونا 
همراه است. به همين دليل مالكان بسياري از فيلم هاي 
پرهزينه ترجيــح داده اند فعــال قيد اكــران عمومي را 
بزنند. كمپاني ديزني رسما اعالم كرد اكران دنباله هاي 
پراميدش »آواتار« و »جنگ ســتارگان« را يك سال به 
تعويق انداخته است. فعال خبري از »تاپ گان؛ ماوريك« 
دنباله اي بر محصول كالســيك 1986 كه تام كروز را به 
شهرت و محبوبيت رساند نيست؛ فيلمي كه بسياري از 
سينمادوستان در سراســر جهان منتظر اكرانش بودند. 
»تنت« تازه ترين اثر كريســتوفر نوالن هم بارها اكرانش 
عقب افتاد؛ فيلمي كه البته اگر دوباره تصميم سازندگانش 
عوض نشود ســرانجام بر پرده نقره اي خواهد آمد. تنت 
اكرانــش را از چين آغاز خواهد كــرد. محصول عظيم و 
پرهزينه اي كه خيلي ها اميدوارند اكرانش خوني تازه در 
رگ هاي سينما به جريان بيندازد. پيش فروش بليت هاي 
فيلم نوالن در سينماهاي لندن، نشان از اميدواري هايي 

در اين روزهاي نااميدي و شكست دارد.

 در روزهايي كه كرونــا همچنان در جهــان قرباني 
مي گيرد، اميد بــه بازگشــت رونق در گيشــه زيادي 
رؤياپردازانه است. همچنان كه محاســبه زيان صنعت 
سينما از ويروس چيني ما را به ارقامي فاجعه بار مي رساند. 
هنوز سينماهاي بســياري تعطيل هستند و در كشوري 
چون هند با آن سينماروهاي پر و پا قرص همچنان جرأت 
بازگشايي سينماها وجود ندارد. اگر 2019 به عنوان سال 
شكستن ركورد گيشــه در يادها مي ماند، براي آيندگان 
خاطره 2020 به عنوان بزرگ ترين شكست گيشه در طول 

تاريخ ثبت خواهد شد.

ناهيد پيشور
روزنامه نگار

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

   برادران وارنر به خاطر بحران كرونا
 بارها اكران فيلم»تنت« را به تعويق انداخت

آن سوی آب ها نگاهي به وضعيت رو به زوال سينما پس از شيوع ويروس كرونا

سال سقوط  سینما
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نگاه

 »مهارت«
نه گفتن در كودكان

 

حريم خصوصي اگر به درستي شــناخته و از آن مراقبت شود، 
مي تواند منجر به حفظ نوجوان از آزار جنســي شــود. براي 
اينكه بدانيم آزارهاي جنسي را چگونه بايد بشناسيم، نيازمند 
شناخت درست و دقيق از اين نوع آزارها هستيم. ممكن است 
سوء استفاده هاي جنســي يا به شكل رفتارهاي لمسي با لمس 
اندام هاي خصوصي بدن، اندام هاي معمولي به شكل بدون اجازه 
و ناخوشايند اتفاق بيفتد. ممكن است سوءاستفاده روش ديگري 
داشته باشد. به عنوان نمونه، در بســياري از موارد شاهد اين 
هستيم كه فرد به شكل غيرلمسي و نامحسوس مورد آزار جنسي 
قرار مي گيرد. به اين شــكل كه تجاوزگر هيچ ارتباط فيزيكي 
و لمســي با قرباني خود ندارد بلكه با ارائه اطالعات جنسي و 
درمعرض قرار دادن فرد در مقابل رفتارهاي جنسي ديگران منجر 
به آزار فرد مي شود. در اين روش ها، ممكن است ارعاب و اجبار 
در كار باشد و در برخي موارد نيز نه تنها اجبار يا فشاري ازسوي 
تجاوزگر وجود ندارد بلكه فرد آزار ديده به شكل كاماًل دوستانه 

و با روش هاي غيرمحسوس مورد آزار قرار مي گيرد.

همه در معرض خطرند 
هر خانواده اي بايــد بداند كه در معرض خطر آزار جنســي قرار 
دارد. آزار جنســي مختص به گروه بزرگساالن نيست و هر گروه 
ســني با هر درجه اي از تحصيالت، فرهنگ و وضعيت اجتماعي 
را در برمي گيرد. كســي نبايــد فكر كند در جامعــه از آزارهاي 
جنسي در امان است بلكه تنها كساني مي توانند خود را از چنين 
موقعيت هايي مصــون نگه دارند كه آمــوزش و مهارت كافي در 
برخورد با چنين پديده اي را داشته باشند. به عنوان نمونه، برخي 
خانواده ها تصور مي كنند كه آزار جنســي تنها از سوي غريبه ها 
اتفاق مي افتد و افراد نزديك به خانواده مانند بســتگان، خطري 
براي ايجاد و آزار دادن جنسي براي خود و فرزندانشان محسوب 
نمي شوند. اين تصور درست نيست. حتي عده اي تصور مي كنند 
كه آزار جنسي براي افراد باالي 18سال است، درحالي كه آزارهاي 
جنسي سن و ســال ندارد و مي تواند دايره نوجوانان و كودكان را 

نيز در بربگيرد.
 در چنين شرايطي، براي مصون كردن كودكان از آزارهايي كه از 
سوي افراد درجامعه وجود دارد بايد به كودكان با درنظر گرفتن 
شرايط سني و درك آنها از مسائل به گونه اي مهارت هاي برخورد 
با افراد را آموزش داد تا بتوانند خود را از گزند آزارهاي جنســي 

محسوس و غيرمحسوس محافظت كنند.

آموزش حق انتخاب و نه گفتن 
يكي از مــواردي كه بارها شــاهد آن هســتيم اين اســت كه 
درجمع هاي خانوادگي و دوستانه فاميلي، اقوام مانند مادربزرگ 
يا پدربزرگ درخواست دارند نوه هاي خود را ببوسند و آنها را مورد 
نوازش خودشان قرار دهند. اين اتفاق در مورد عمه ها، دايي ها و 
خاله ها نيز رخ مي دهد و ممكن است در چنين شرايطي كودك 
تمايل نداشته باشد به اينكه از سوي كسي مورد نوازش قرار بگيرد. 
متأسفانه شاهد آن هســتيم كه اغلب خانواده ها به دليل احترام 
به بزرگ تر و جلوگيري از رد درخواســت بزرگ خانواده درباره 
نوازش كردن نوه ها يا فرزند، نمي توانند مخالفتي با نوازش شدن 
فرزندشان از سوي اقوام داشته باشــند. والدين مخالفت خود را 
حمل بر بي ادبي به بزرگ ترها دانسته و در مقابل خواست ديگران 
تسليم مي شوند. در چنين شرايطي اگر به كودك ياد داده باشيم 
كه نوازش شدن تا چه اندازه مجاز است و حق انتخاب فرزند را براي 
اينكه تعيين كند چه كسي مي تواند او را نوازش كند، راهگشاست. 
والدين بايد جسارت انجام اين كار را به فرزندان خود بدهند و به 
آنها ترتيبي كه بايد اجازه لمس شدن يا لمس كردن را رعايت كند 
آموزش دهند. والدين بايد رفتارهاي مناسب و نامناسب را به فرزند 
ياد بدهند و درصورتي كه يكي از اقوام دوســت دارد كه فرزند را 
نوازش كند حق اينكه اجازه چنين كاري به بستگان داده مي شود 
يا نه را به كودك واگذار كنند و از او بپرسند كه دوست دارد مورد 
نوازش قرار بگيرد يا نه. در چنين شرايطي، كودك مي تواند خود 
را از آزارهاي نامحسوســي كه وجود دارد نجات داده و لحظات 

ناخوشايند را تجربه نكند.

كالم و زبان هم محبت منتقل مي كند 
اقوام و بســتگان نيز بايد بدانند كه ابراز محبت كردن به فرزندان 
ديگــران، نبايد معطوف بــه نوازش كردن و لمــس بدن كودك 
باشد. استفاده از زبان و رفتارهاي محبت آميز حتي با يك دست 
تكان  دادن ساده به كودك مي تواند عالقه و محبتي را كه در دل 
نســبت به كودك وجود دارد، منتقل كند. در دوره كنوني شيوع 
كرونا، استفاده از ابزار كالم كه تا پيش از اين كمتر مورد توجه قرار 
داشت و رفتارهاي لمسي در اولويت بود بيش از هر زمان ديگري 
داراي نمود بيروني شده است. اكنون افراد با افزايش مهارت هاي 
كالمي در انتقال مفاهيم محبت آميز به كودكان موفق شــده اند 
بدون استفاده از لمس كردن بدن كودك، محبت خود را منتقل 
كنند. انتقال مفاهيم محبت آميز از طريق زبان، مهارتي اســت 
كه مي تواند در بقاي زندگي زناشويي و برطرف كردن بسياري از 

مشكالت زندگي روزمره نيز مفيد باشد.
معتقدم، كســب مهارت هــاي كالمي درانتقــال مفاهيم حاوي 
احساسات خوشايند مي تواند نوعي آموزش غير مستقيم استفاده 
از زبان براي ابراز محبت به كودك باشــد. كودك با اســتفاده از 
اين نوع از آموزش هــا در آينده مي تواند از زبــان خود براي بيان 

احساساتش استفاده و نيازهاي خود را تامين كند.

زهرا سلماني
دكتراي سالمت جنسي

به گفته او، نتيجه تعداد كم پرستاران در سيستم 
بهداشت و درمان كشــورمان، فشــار كار زياد به 
اين افراد، فرسوده شــدن و از چرخه خارج   شــدن 
پرستاراني است كه در نظام درمان كشور كمترين 

حقوق را دريافت مي كنند.
يك هفته قبل بود كه سيدكامل تقوي نژاد، معاون 
توســعه، مديريت، منابــع و برنامه ريــزي وزارت 
بهداشت از اضافه شدن 36هزار تخت بيمارستاني 
در طرح تحول ســالمت خبر داد. اضافه شدن اين 
تخت ها در مراكز درماني در حالي صورت مي گيرد 
كه به گفته شريفي مقدم كشــورهاي پيشرفته در 
دنيا به ســمت تخت زدايي پيــش مي روند و تمام 
همت خود را روي بحث پيشــگيري گذاشته اند و 
اگر كشوري تعداد تخت بيمارستاني بااليي داشته 
باشد آن كشــور از نظر بهداشت و درمان ضعيف و 

معيوب است.
با اين حال، وجود تخت خالي بدون داشتن تعداد 
مناسب پرســتار، نمي تواند مشكلي را از مشكالت 
شبكه بهداشت و درمان كشــور حل كند؛ چرا كه 
تخت بيمارستاني بدون وجود پرستار هيچ ارزشي 
نــدارد. در ماه هاي اخير كمبود تعداد پرســتاران 
بيش از گذشــته معلوم شده اســت. تا قبل از اين 
مسئله تعدادي از پرستاران براي رسيدن به شرايط 
مطلوب تــر زندگي بــه خارج از كشــور مهاجرت 
 كردند و تعدادي نيز بازنشســته شدند و همزمان 
با شروع كرونا بحث بازنشستگي و يا ترك خدمت 
پرســتاران شــركتي كه هيچ رابطه استخدامي با 
وزارت بهداشت نداشــتند به يكي از معضالت اين 
وزارتخانه تبديل شــد. در كنار اين مسئله ابتالي 
حدود 70درصد پرســتاران به بيمــاري كرونا و 
ترك اجبــاري محل كار - تا درمان كامل- فشــار 
زيادي به مابقي كادر درمــان كه درمحل خدمت 
خود حاضر بودند وارد كرد. با وجود اين، توجه ويژه 

و عاجلي براي بحث استخدام پرستاران و افزايش 
حقوق و دستمزد آنها نشد.

هزار وعده خوبان 
نيمه تيرماه سال جاري بود كه محمدباقر نوبخت، 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه از تخصيص يك 
هزار ميليارد تومان اعتبار براي قدرداني از زحمات 
فداكارانه پرســتاران در مقابله با كرونا خبر داد و 
اعالم كرد كه دستور واريز ســريع اين هزينه به 
پرستاران داده شده است، با وجود اين، تعدادي از 
پرستاران در گفت وگو با همشهري اعالم كردند 
كه براي 3ماه خدمت هزينه اي كه برای كرونا به 
آنها اختصاص داده شــده 200هزار تومان بوده 
كه براي هر ماه كمتر از 70هــزار تومان واريزي 

بوده است.
منيژه. س، پزشــك يكي از بيمارستان هاي مشهد 
است كه مدت هاست در بخش ويژه كرونا مشغول 
فعاليت اســت. او كه اواخر فروردين امسال مبتال 
به كرونا شــد و بعد از بهبودي دوباره به ســركار 
خود برگشــت، مي گويد: » با وجود كار ســخت و 
طاقت فرســايي كه داريم و تعداد كم پرستاران اما 
رقمي كه برايمان واريزشــده اينقدر ناچيز بود كه 

حمايت از پرستاران كافي نيست
همشهري به موضوع استخدام پرستاران شاغل در بخش هاي كروناي بيمارستان ها 

پرداخته است كه نه امنيت جاني دارند و نه شغلي 

    مطالبات پرستاران در يك نگاه 
هم اكنون، بيشترين مطالبات مردم استخدام 
پرستار اســت تا ســالمت آنها تأمين شود. 
مهم ترين چالش پيش رو براي تأمين سالمت 
مــردم تعداد كم پرســتار اســت. مطالبات 
پرستاري به حقوق پايين آنها برمي گردد كه 
پايين ترين حقوق را در سطح كاركنان دولت 
مي گيرند. مطالبه بعدي اين است كه كارانه هاي 
ســال هاي قبل به آنها پرداخت نشده است و 
اضافه كاري هايي كه به پرســتارها مي دهند 
اجباري است و رقم پاييني دارد. موضوع بعدي 
تبعيضي كه اســت كه در سيستم بهداشت و 
درمان وجود دارد. در اين شــرايط نيروهاي 
ستادي وزارت بهداشــت كه در ستاد حضور 
دارند و خطري تهديدشان نمي كند فوق العاده 
ويژه مي گيرند و پرستاران از اين دريافتي ها 
محروم هستند. پرســتاران شركتي هم بايد 
تغيير وضعيت و استخدام شوند تا در بهترين 
حالت، بخشي از بار سنگين پرستاري از دوش 

اين قشر برداشته شود.

آزمايشآنتيباديخيالشماراازكروناراحتميكند؟
تست هاي آنتي بادي با جست وجوي آنتي بادي ها در خون شما به  دنبال پاسخ اين سؤال است كه آيا شما مبتال به عفونت ويروس 
كوويد-19 هستيد يا خير. آنتي بادي ها پروتئين هايي هستند كه به بدن كمک مي كنند تا به مقابله با عفونت ها بپردازد. آنها 
همچنين مي توانند از بدن در برابر ابتالي دوباره به بيماري محافظت كنند. آنتي بادي هر ويروس مختص همان ويروس است. 
در واقع اگر شما سرخک گرفته باشيد و آنتي بادي آن در بدن شــما وجود داشته باشد، آنها از ابتالي مجدد شما به سرخک 

جلوگيري مي كنند اما اين آنتي بادي ها نمي توانند از شما در برابر اوريون محافظت كنند.  

 چرا براي تشخيص، آزمايش ويروسي انجام مي شود؟
به طور معمول از آزمايش هاي آنتي بادي براي تشخيص عفونت 
كوويد-19 استفاده نمي شود. چرا كه ممكن است حدود يك تا 
3 هفته زمان ببرد تا آنتي بادي هاي كوويد-19 در بدن ساخته 
شــود. در اين حالت، اگرچه فرد مبتال به كروناست اما آزمايش 
آنتي بادي اين موضوع را تأييد نمي كند. بنابراين از آزمايش هاي 
ويروسي براي آگاهي از ابتالي افراد به ويروس استفاده مي شود. 
آزمايش هاي ويروسي، نمونه را از دســتگاه تنفسي شما مانند 
قســمت داخلي بيني جمــع آوري مي كننــد و  كار آزمايش و 

تشخيص را انجام مي دهند.

  نحوه انجام آزمايش آنتي بادي
در اين نوع از آزمايش، از شما نمونه خون گرفته مي شود تا وجود 
يا نبود آنتي بادي در آن بررسي شــود. تصميم گيري در مورد 

آزمايش آنتي بادي توسط بخش بهداشت و درمان، ارائه دهندگان 
مراقبت هاي بهداشتي و پزشك متخصص انجام مي شود. آزمايش 
آنتي بادي براي ويروس كوويد-19 نيز از طريق بيمارستان ها و 
آزمايشگاه ها انجام مي شود. حتماً با پزشك متخصص خود براي 
انجام آزمايش آنتي بادي، مشورت كنيد و با تأييد او اين آزمايش 

را انجام دهيد.

  اگر تست مثبت باشد
اگر نتيجه آزمايش آنتي بادي شــما مثبت اعالم شــود، به اين 
معناست كه ممكن است در بدن شــما آنتي بادي هاي ناشي از 
عفونت با ويروس كوويد-19 وجود داشــته باشــد. اما احتمال 
ديگري نيز وجود دارد. اينكه در بدن شــما تنها آنتي بادي هاي 
ناشي از عفونت با ويروسي از خانواده كروناويروس ساخته شده 

باشد مانند مواردي كه باعث سرماخوردگي مي شود.

گفته مي شــود كه داشــتن آنتي بادي مقابله كننده با ويروس 
كوويد-19، از بدن در برابر ابتالي مجدد محافظت مي كند. اما 
اطالعات دقيقي در اين خصوص وجود ندارد كه اين آنتي بادي ها 
به چه ميــزان از بدن در برابر ويــروس محافظت مي كند و اين 
محافظت ممكن است تا چه مدت دوام داشته باشد. اگر تست 
آنتي بادي مثبت باشد، شايد با صالحديد پزشك متخصص الزم 
باشد كه شما نوع دوم آزمايش آنتي بادي را انجام دهيد تا از دقت 

آزمايش اوليه اطمينان حاصل شود.
به خاطر داشته باشــيد كه مثبت بودن تست شــما به  معناي 
مراقبت شــديد از خود و ديگران در برابر ويروس است. حتماً از 
تجهيزات كامل مراقبت شخصي استفاده و از تماس با ديگران 
خودداري كنيد. اما اگر نشــانه اي از بيماري و ناراحتي در شما 
وجود ندارد و نتيجه آزمايش همچنان مثبت است، اين به معني 
آن است كه شما يك ناقل بدون نشــانه هستيد كه مي تواند به 

راحتي ويروس را به ديگران منتقل كند.

 اگر تست منفي باشد
اگر نتيجه آزمايش شما منفي باشد، احتماالً ويروس كوويد-19 
در بدن شــما وجود ندارد. اما با وجود ايــن نتيجه نيز، احتمال 
اين وجود دارد كه ويروس در بدن شما نفوذ كرده باشد و هنوز 

آنتي بادي آن ساخته نشده باشد. زيرا همانطور كه پيش تر گفته 
شــد، به طور معمول يك تا 3 هفته پس از ورود ويروس به بدن 

زمان مي برد تا آنتي بادي آن ساخته شود.
 بنابراين ايــن احتمال وجود دارد كه فرد بــدون آنكه آزمايش 
آنتي بادي از آلوده بودن او بگويد، بيمار باشد و ويروس را در سطح 
جامعه گسترش دهد. عالوه بر اينكه ساخت آنتي بادي در بدن 
بعضي افراد حتي از اين مدت نيز بيشتر طول مي كشد. همچنين، 
بدن برخي از افراد آلوده ممكن است هرگز آنتي بادي ايجاد نكند. 
واقعيت اين است كه صرف نظر از اينكه نتيجه آزمايش آنتي بادي 
شما مثبت يا منفي باشد، نتايج به تنهايي نمي توانند تأييد كنند 
كه آيا شما آلوده به ويروس كوويد-19 هستيد يا خير. تا زماني 
كه اطالعات دقيقي به دست آيد، به محافظت از خود و ديگران 

ادامه دهيد.

تا قبل از شيوع كرونا، 
كمتر كسي صدايشان 
را مي شــنيد و براي 
درمان دردهايشــان كاري مي كرد. كرونا كه 
آمد، با خودش وعده هاي بسياري هم آورد؛ از 
اســتخدام گرفته تا افزايش حقوق و رساندن 
درآمد به سطح مطلوب. اما با وجود همه وعده 
و وعيدهاي داده شــده به پرستاران شاغل در 
بخش هاي درگير با بيماري كرونا، هنوز نه پرستار 
طرحي استخدام شــده و نه حقوق پرستاران 
رسمي آنطور كه بايد و شايد ترميم شده است؛  
اتفاقي كه دل بســياري از كادرهاي درماني و 
پرستاري بيمارستان ها را كه چشم اميدشان 
به اين وعده ها بود، آزرده كرده است. خبرنگار 
همشهري با بررســي وعده هاي داده شده با 
دبيركل خانه پرستار درباره وضعيت اين روزهاي 
جامعه پرســتاري و برخي كادرهاي درماني در 
بيمارستان هاي كشور و مشكالت و سختي هاي 
كارشان 6 ماه بعد از حضور شبانه روزي در سنگر 
مقابله با كرونا گفت وگو كــرده و از انتظارها و 

خواسته هاي آنان پرسيده است.

شيوع كرونا باعث شده تا كمبود نيروي پرستاري 
در مراكز درماني بيش از گذشــته نمود پيدا كند 
و اين مســئله به يكي از چالش هاي مراكز درماني 
در اين ايام تبديل شده اســت. وعده و وعيدها هم 
براي استخدام پرســتاران هنوز به جايي نرسيده 
و در  سطح شــعار باقي مانده اســت. شيفت هاي 
طوالني مدت، نداشتن تعطيلي، حجم كار باال، سر و 
كار داشتن با بيماران مبتال به كرونا و كار در محيط 
به شــدت آلوده، دوري از خانواده، حقوق پايين و 
عمل نشدن به وعده هاي افزايش حقوق و استخدام 
از مشــكالتي است كه اين قشــر زحمتكش با آن 

دست و پنجه نرم مي كنند.
مسئوالن وزارت بهداشت و حريرچي- معاون وزير 
بهداشــت- بارها و بارها وعده داده اند كه به زودي 
مشكل استخدامي پرســتاران خصوصاً پرستاراني 
كه در بخش كرونا فعاليت مي كنند با هر ســابقه 
كاري برطرف شــده و اين پرســتاران اســتخدام 
مي شــوند اما اين وعده ها تنها به سرابي در بيابان 
شبيه بوده است. محمد شــريفي مقدم، دبيركل 
خانه پرســتار با بيان اينكه وعده هاي استخدامي 
پرستاران هنوز عملي نشده اســت، به همشهري 
گفت: »كمبود نيروي پرستاري طي سال هاي سال 
و به تدريج و به دليل بي توجهي وزارت بهداشت به 
موضوع پرستاران ايجاد شــده و به رغم وعده هايي 
كه تا كنون داده شــده، اقدام مؤثري در اين زمينه 

انجام نشده است«.
او با اشاره به مســئله استخدام پرســتاران كه در 
سال97 مطرح شد و براســاس آن قرار شد ساالنه 
10هزار نيروي پرســتار جذب شــود، گفت: »بر 
اين اساس مجوز استخدام 10هزار نفر در سال98 
صادر شد كه در سال99 براي 3هزار و 800پرستار 
مجوز استخدام صادر شده كه اين تعداد هم هنوز 
در مرحله گزينش و... قرار دارنــد و به تدريج وارد 
چرخه درماني كشور مي شوند، اين در حالي است 

كه ساالنه 3تا 4هزار پرستار بازنشست مي شوند«.
شــريفي مقدم با بيان اينكه براساس شاخص هاي 
جهاني خدمات دهي مناســب به مردم در ازاي هر 
يك هزار نفر جمعيت،10پرستار و در كشورهايي با 
سيستم درماني متوسط اين رقم 5تا 6پرستار براي 
هر يك هزار نفر است، گفت: »حداقل تعداد پرستار 
درنظر گرفته شده براي يك هزار نفر 3پرستار است 
كه االن اين رقم در كشور ما 1.5 پرستار است كه 
حتي اگر در خوش بينانه ترين حالت اين تعداد دو 
برابر نيز بشود مردم ما مي توانند حداقل 50درصد 
خدمات پرستاري مورد نياز خود را دريافت كنند«.

بود و نبود آن چندان برايمان قابل توجه نبود. با اين 
وضعيت گراني و افزايش لحظه به لحظه قيمت ها، 

اين رقم به نوعي توهين به پرستاران است«.
او در ادامه توضيح داد كه برخــي همكارانش هم 
بوده اند كه حدود 300تا 350هزار تومان واريزي 
داشته اند اما اين رقم نيز چندان چشمگير نيست و 
در مقايسه با خدماتي كه پرستاران ارائه مي كنند 

اين رقم بيشتر به توهين مي ماند تا كمك دولتي.
عطيه.ن نيز كه 9سال ســابقه پرستاري در يكي از 
بيمارســتان هاي تهران را دارد، مي گويد: »بارها و 
بارها در رسانه ها از اســتخدام و افزايش دستمزد 
پرســتاران صحبت شــده اما كمتر به اين وعده ها 

عمل شده است«. 
او مي گويد:» بســياري از همكارانم كه شــركتي 
بوده انــد بعد از شــيوع كرونــا مجبــور به ترك 
خدمت شــده اند؛ چرا كه حضور مردم خصوصاً در 
بيمارستان هاي خصوصي كمتر شــده و كارفرما 
توانايــي پرداخت حقوق و مزاياي آنها را نداشــته 
است«. او ادامه مي دهد:» با بســياري از دوستانم  
كه در بخش هاي كرونــا كار مي كنند قراردادهاي 
89روزه بسته شده و مشــخص نيست بعد از اتمام 
مدت زمان اين قرارداد دوباره با آنها همكاري بشود 
يا نه. وضعيت اســتخدام پرســتاران هم كه هنوز 
مشــخص نيســت و فقط وعده هاي پروپيمان در 

اين باره مي دهند«.
او مي گويد: »با شــيوع كرونا شــيفت هاي كار ما 
بسيار بيشتر از گذشته شده و حتي مرخصي هم كه 
حقمان است به ما نمي دهند و مجبورمان مي كنند 
به صورت اضافه وقت در بيمارستان بمانيم. اين شيوه 
كاركردن فرسوده مان كرده و بعيد مي دانم در پاييز 
كه گفته مي شود تعداد مبتاليان دوباره افزايش پيدا 
مي كند بتوانيم خدمات مناسبي را به بيماران ارائه 
دهيم؛ چرا كه خستگي در تمام بندبند وجودمان 

رخنه كرده و ديگر توانايي مضاعفي براي اضافه كار 
ايستادن نداريم«.

امكانات براي نيروهاي ستادي وزارت بهداشت
دبيركل خانه پرستار با بيان اينكه در برنامه پنجم 
توسعه كه براي سال هاي 90تا 95بود قرار بوده تا 
50درصد به حقوق پرســتاران اضافه شود، گفت: 
»چند وقت پيــش اعالم شــد هزارميليارد تومان 
به پرســتاري تخصيص داده شده اســت اما چند 
صدهــزار ميلياردتومان پول وارد نظام ســالمت 
مي شود و گفته نمي شــود كجا خرج مي شود. اين 
هزار ميليارد به جيب پرســتار نمي رود. متوســط 
پرســتاران، هزينه اي كه براي كرونــا گرفتند هر 
3 ماه متوسط 200هزار تومان دادن به خاطر كرونا 
ماهي 70هزار تومان متوســط. اســفند ماه گفته 
شــد 50درصد به حقوق پرستاران اضافه مي شود. 
اما اينها آخرين گروه كاركنــان دولت بودند كه به 
حقوق آنها اضافه شــد، مربوط به فصل دهم قانون 
مديريت خدمات كشــوري برنامه پنجم توســعه 
است كه براي ســال 90تا 95بوده است و همه در 
وزارتخانه ها جز بهداشت و آموزش و پرورش اجرا 
شده اما حقوق پرستاران تا 50درصد را 6-5سال 
بعد دريافت كردند. يك فوق العــاده ويژه قرار بود 
براي اول مهر اضافه شــود كه براي بقيه دستگاه ها 
اجرا شــده و نيروهاي ســتادي وزارت بهداشت 
مي گيرند و بعد گفته شد بودجه نداريم و در بودجه 

سال 1400اعمال مي شود«.
شــريفي مقدم با تأكيد بر اينكــه وضعيت جامعه 
پرستاري هر روز بدتر از روز قبل مي شود، مي گويد: 
»پرســتاران شركتي وضع مناســبي ندارند. يكي 
از مشكالت پرســتاران، شــركتي بودن است كه 
امنيت شــغلي ندارند. پرســتاري بايد حاكميتي 
باشــد چون به ســالمت مــردم كار دارد. در اين 
7سال شــركت هاي مختلفي به عنوان واسطه پول 
 گرفتند و پرســتار شــركتي را وارد ماجرا كردند. 
حدود3هزار نفر از پرستارهاي شركتي و طرحي كار 
خود را تمديد نكردند و اگر استخدام رسمي باشند 
نمي توانند به راحتي كار خــود  را رها كنند. االن 
قراردادهاي 89روزه و قول هاي سر خرمن است كه 
عمل نمي شود. همه بايد در آزمون شركت كنند و 

براساس نمره كسب شده، استخدام شوند«.

دوركاري پرستاران؛ يک شوخي تلخ 
دولت اعالم كرده اســت كارمندان بايــد با رعايت 
يك ســوم دور كاري خدمت كننــد. دبيركل خانه 
پرســتار اجراي چنين مصوبه اي را بــراي جامعه 
پرســتاري غيرممكن مي داند؛ »پرســتارها كه در 
محل پرخطر در حال خدمت هســتند، اضافه كار 
اجباري به آنها مي دهند و كمبود پرستار هم داريم. 
فشار بي امان و سنگين اســت و اين فشارها سبب 
شــده، مســئله خطاي انســاني افزايش يابد. يك 
بيمار كرونايي بايد 24ســاعته خدمــات دريافت 
كند. چنين موضوعي ســبب بروز فشارهاي روحي 
و رواني و تنيدگي هاي شغلي باال در كادر پرستاري 
شده است.« شريفي مقدم معتقد است درصورتي 
كه به وضعيت روحي و رواني كادر پرستاري توجه 
نشــود و اقدامات الزم براي احياي روحي نيروهاي 
مشغول به كار از ســوي متوليان در دستور كار قرار 
نگيرد، فرسودگي كادر درمان شدت باالتري به خود 
مي گيرد؛ »مشكالت و استرس، زياد است و كمترين 
توجهي هم به كادر پرستاري نمي شود. بيشترين بار 
كرونا بر دوش پرستاران است و پرستاران تحت فشار 
زيادي هستند و از سوي كسي حمايت نمي شوند. 
شعارها تو خالي اســت. بدترين كمبود پرستار در 
خوزستان اســت. در تهران متوســط به ازاي هر 
تخت ويژه يك پرســتار داريم و تا جايي كه اطالع 

دارم در خوزستان اين عدد 6دهم پرستار است.«

تهامه مهدوي
خبرنگار
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   جوي هاي آب قبل از فصل بارندگي، اليروبي شوند
جوي هاي آب در گوشه و كنار شهر خيلي كثيف و نيازمند الیروبي 
است. تازه این بخشــي از جوي هاي آب روباز هســتند كه قابل 
رویت اند و احتماال وضع جوي هاي سربســته از این بدتر باشــد. 
همچنين شاخه هاي خشك تا پایيز نيامده باید هرس شوند وگرنه 

با هر باد و باران باعث دردسر مي شود.
رضاپور از تهران

   سرگرداني مالكان مسكن مهر هشتگرد
بي نظمي عجيبي در سيســتم اداري مســكن هشــتگرد دیده 
مي شود به طوري كه اصال مالكان نمي دانند تكليف شان چيست! 
مثال راهنمایي هاي اشتباه مي كنند و بعدا معترض مي شوند كه 
دیر آمدید، واحدتان به دیگري واگذار شــده؛ این در حالي است 
كه خودشــان اعالم كردند بعد از اینكه برایتان پيامك آمد، براي 
تحویل واحد مراجعه كنيد! از ســوي دیگر بــا این همه معضل 
مسكن، واحدها نيمه كاره رها شده و ما هر بار به اميد تكميل شدن 
ساختمان با هزار مشكل پول قرض  و رقم تقاضا شده را پرداخت 
مي كنيم، اما مدتي بعد كه براي سركشي مي رویم ساختمان به 

همان شكل سابق باقي مانده و هيچ پيشرفتي نداشته است.
از مالكان سرگردان مسكن مهر هشتگرد

   خدمات رساني چندگانه دندانپزشكي ها در دوران كرونا 
به خاطر پيشگيري از آســيب هاي ویروس كرونا تشخيص داده 
شد بخش دندانپزشــكي در مراكز درماني تعطيل شود كه البته 
بعدا مجددا فعال شد. پس از بازگشــایي، هر واحد دندانپزشكي 
یك ســري خدمات ارائه مي كند و خدمات رســاني ها یكسان و 
برابر نيست. در بعضي جاها فقط كشــيدن دندان انجام مي شود 
در برخي دیگر فقط پركردن و بعضي همچنان تعطيل است. مگر 
ابالغيه و دستورالعمل ها یكسان نيست كه این چندگانگي شكل 

گرفته است؟
احمدي از تهران

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

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

با مردم

پاسخ مسئوالن

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

كالهبرداري 
2ميلياردي به بهانه 

فروش ليزينگي خودرو
17عضو یــك بانــد كالهبــرداري كه در 
قالب 7شــركت فروش ليزینگــي خودرو 
از شــهروندان بيــش از 2ميليــارد تومان 
كالهبرداري كــرده بودند توســط پليس 

آگاهي دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، چندي قبل مأموران 
اداره چهاردهــم پليس آگاهــي تهران به 
اطالعاتي درباره فعاليت چند شركت فروش 
ليزینگي خودرو دست یافتند. شواهد اوليه 
حاكي از آن بود كه این شركت ها در پوشش 
فروش خودرو از شــهروندان كالهبرداري 
مي كنند.   از ایــن رو پــس از هماهنگي با 
سرپرست دادسراي ناحيه6 تهران، مأموران 
براي پلمب شــركت ها و دستگيري مدیران 
وارد عمــل شــدند. در جریان بررســي ها 
7شركت شناسایي شــدند كه مأموران در 
عملياتي ضربتي موفق شدند 17نفر از افراد 
فعال در این شــركت ها را دســتگير كنند. 
ارزیابي هاي اوليه نشــان مي داد اعضاي این 
باند حــدود 2ميليارد تومــان كالهبرداري 
كرده اند. سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس 
آگاهي تهران در این باره گفت: در تحقيق از 
17متهم كه در این 7شركت فعاليت داشتند 
مشخص شد فردي به نام فرامرز 36ساله این 
شركت ها را تاسيس كرده و یكي از همدستان 
خود را به عنوان مدیر شركت انتخاب كرده 

است كه فرامرز نيز دستگير شد.
وي در ادامه گفت: اعضاي این باند با تاسيس 
شركت هاي كاغذي به بهانه فروش خودرو 
به صورت ليزینگ و شرایطي از شهروندان 
مبالغ زیــادي را دریافت كــرده بودند كه 
كارآگاهان اداره چهاردهم قبل از اینكه مدیر 
اصلي این شركت با پول هاي به دست آمده پا 
به فرار بگذارد موفق به دستگيري وي شدند. 
به گفته ســردار لطفي به دستور سرپرست 
دادســراي ناحيه6 تهران، اعضاي این باند 
براي تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران 
اداره14 پليس آگاهي تهــران قرار دارند و 
تالش براي شناسایي افرادي كه در دام این 

شركت ها گرفتار شده اند ادامه دارد.

 بنزين مجاني
به زور چاقو

 »مي خواســت بدون پول بنزین 
بزند و وقتي مانع شــدم با چاقو پيگيري

ضربه اي به شكمم زد و فرار كرد.« 
این حرف هاي كارگر 22ساله پمپ بنزیني است 
كه چند شب قبل توسط راننده اي خشن هدف 
ضربه چاقو قرار گرفت و تا یك قدمي مرگ پيش 
رفت اما به طرز معجزه آســایي از مرگ نجات 
یافت. حاال او در گفت وگو با همشهري جزئيات 

حادثه را بازگو مي كند. 
به گزارش همشهري، شــامگاه پنجشنبه یك 
پژو پرشياي ســفيدرنگ براي سوخت گيري 
وارد پمپ بنزین حبيب زاده شهرستان بوكان 
شــد. یكي از سرنشــينان خودرو پياده شد و 
وقتي سوخت گيري تمام شد ناگهان به سوي 
متصدي پمپ بنزین كه پسر جواني است رفت 
و با چاقو ضربه اي به وي زد و خيلي خونســرد 
سوار خودرو شــد و گریخت. همه  چيز در یك 
لحظه اتفاق افتاد و كارگر جوان باورش نمي شد 
كه سرنشين پژو چنين بالیي به سرش آورده 
است. كارگر جوان درحالي كه دچار خونریزي 
شده بود از همكارانش كمك خواست و توسط 
آنها به بيمارستان شهيد دكتر قلي پور بوكان 
منتقل شد. او دچار خونریزي شدیدي شده بود 
و كوچك ترین غفلت ممكن بود به قيمت جانش 
تمام شود. در این شــرایط جراحي وي توسط 
گروهي از متخصصان آغاز شــد. بررسي هاي 
اوليه نشان مي داد تيغه چاقو به روده كوچك 
پسر جوان اصابت كرده و به آن آسيب زده است. 
در این شرایط پزشــكان مجبور شدند بخش 

آســيب دیده روده را بردارنــد و در نهایت این 
جراحي با موفقيت به پایان رسيد. این حادثه در 
شرایطي رقم خورد كه دوربين هاي مداربسته 
پمپ بنزین جزئيات مجروح شدن كارگر پمپ 
بنزین را ثبت كرده بودند و تصاویر یكي از این 
دوربين ها در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد. 
از ســویي طبق آنچه پليس اعالم كرده، فرد 
چاقوكش یك ساعت پس از این حادثه دستگير 
شد و هم اكنون در بازداشــت به سر مي برد و 

تحقيقات در این خصوص ادامه دارد.

تا يك قدمي مرگ پيش رفتم
احسان شمس الدیني، همان كارگر پمپ بنزین 
است كه در این حادثه به دليل جراحت چاقو تا 
یك قدمي مرگ پيش رفــت. او كه هم اكنون 
در بيمارستان بستري اســت در گفت وگو با 
همشــهري درباره چگونگي وقــوع حادثه و 

آخرین شرایطش صحبت كرد.
درباره حادثه توضيح بده. چطور 

شد كه سرنشين پژو به تو حمله كرد؟
آن شــب شــيفتم بــود و كنــار نازل هاي 
سوخت مشــغول انجام كارم بودم كه حدود 
ساعت22:02 یك پژو پرشــياي سفيدرنگ 
براي ســوخت گيري آمد. جوانــي كه پياده 
شــد حالت عادي نداشــت و به نظرم مست 
بود. گفت مي خواهد مجاني ســوخت گيري 
كند. مي گفت باك ماشــين را پــر مي كنم و 
پول نمي دهم. براي اینكه دردســري درست 
نشود گفتم 20ليتر بنزین بزن، خودم پولش 

را مي دهم اما او راضي نشد و گفت باید باك را 
پر كنم. بحث ما بر سر پول بنزین ادامه داشت 
و او مشغول سوخت گيري بود تا اینكه وقتي 
باك را پر كرد به ســمت من آمد و ناگهان با 
چاقو ضربه اي به شكمم زد و خيلي آرام سوار 

ماشين شد و رفت.
وقتي با چاقو مجروح شــدي 

چه كسي به كمكت آمد؟
من شــكمم را گرفته بــودم از درد به  خودم 
مي پيچيدم. همكارانم كه این صحنه را دیدند 
به كمكم آمدند. همان زمان با اورژانس تماس 
گرفتند اما چون اعالم كردند ممكن است چند 
دقيقه طول بكشد، دوستانم من را سوار ماشين 
خودشان كردند و به بيمارســتان بردند. آن 
زمان هوشيار بودم اما زماني كه به بيمارستان 
رسيدیم كم كم در حال بيهوش شدن بودم و 
دیگر متوجه نشــدم كه چه اتفاقي افتاد. آن 

شب تا یك قدمي مرگ پيش رفتم.
آنطور كه پزشــكان مي گويند 
خطر از بيخ گوشت گذشته است. حاال چه 

وضعيتي داري؟
ضارب، چاقو را در بدنم فرو كــرده و تيغه آن 
روده كوچكم را پاره كرده بود. اگر چاقو كمي 
باالتر یا پایين تــر مي خورد معلــوم نبود كه 
زنده بمانــم. خدا به من رحم كرد. پزشــكان 
بيمارســتان برایم زحمات زیادي كشيدند و 
من را نجات دادند. آنطــور كه مي گویند روده 
كوچكم آسيب دیده و باید چند روز دیگر در 

بيمارستان بستري باشم.

درباره ضارب چه اقدامي انجام 
داده اي؟

آنطور كه همكارانم گفتند با كمك دوربين هاي 
مداربسته پمپ بنزین شماره پالك خودروي 
ضارب به دســت آمده و كمتر از یك ســاعت 
مأموران پليس موفق شــده اند او را دســتگير 
كنند. من هم در نخستين فرصت بعد از مرخص 
شدن از بيمارستان شكایتم را مطرح مي كنم. او 
با نامردي تمام من را مجروح كرد. آن شب وقتي 
فهميدم او وضعيت عادي نــدارد حتي حاضر 
شــدم پول بنزینش را خودم بدهم. من حدود 
یك سال است كه در پمپ بنزین كار مي كنم و 
حداكثر روزي 50هزار تومان حقوق مي گيرم. 
حاضر بودم دستمزد یك روزم را بابت بنزین او 
بدهم اما او بدون دردســر از آنجا برود. اما مرد 
خشن هم باك بنزینش را پر كرد و هم من را با 

چاقو زد و فرار كرد.
حاال چه شــرايطي داري و چه 
زماني قرار اســت از بيمارستان مرخص 

شوي؟
دســت كم 2روز دیگر باید در بيمارســتان 
بمانم تا وضعيتم بهتر شــود. بعــد از آن كادر 
پزشكي تصميم مي گيرند كه مرخص شوم یا 
نه. مي خواستم از طریق روزنامه همشهري از 
كادر پزشكي بيمارستان شهيد دكتر قلي پور 
بوكان كه در این چند روز زحمات زیادي برایم 
كشــيدند و همينطور از مأمــوران پليس كه 
ضارب را در كوتاه ترین زمان ممكن دستگير 

كردند تشكر كنم.

كارگر پمپ بنزين بوكان در 
 
گفت وگو با همشهري از جزئيات 

حمله خونين شرور مست گفت

ربودن مرد كارخانه دار براي رسيدن به الماس 130ميلياردي 
پشــت  پــرده ربــوده شــدن مرد 

كارخانه دار، یك تاجر الماس بود كه دادسرا
مدعي است سال ها پيش به گروگان، 
الماسي به ارزش 130ميليارد تومان فروخته، اما 

هرگز به پولش نرسيده است.
به گزارش همشهري، صبح اول شهریور ماه مردي 
به نام صفر 50ساله كه صاحب كارخانه سنگ بري 
در جنوب تهران اســت از خانــه اش در خيابان 
ستارخان خارج شــد تا به محل كارش برود. اما 
سرنشينان خودروي پژویي با چراغ گردان سد راه 
او شدند و خودشان را مأمور معرفي كردند. آنها كه 
4نفر بودند و اسلحه و تجهيزات نظامي داشتند، 
مرد كارخانه دار را به زور سوار ماشينشان كردند 

و راه افتادند.

اخاذي 130ميلياردي
»ما برادرت را ربوده ایم و اگر مي خواهيد او را زنده 

ببينيد 130ميليارد تومان پــول یا الماس یا دالر و 
جواهرات تهيه كنيد. در غيراینصورت با شليك گلوله 
او را به قتل مي رســانيم.« چند ساعت بعد از ناپدید 
شدن مرد كارخانه  دار، فرد ناشناسي با برادر او تماس 
گرفت و با گفتن این جمالت تهدید كرد كه اگر پاي 
پليس به این ماجرا باز شود گروگانشان زنده نخواهد 
ماند و آنها حتي جسدش را از هم بين خواهند برد. 
این تماس، وحشــت بزرگي به دل اعضاي خانواده 
مرد كارخانه دار انداخت كه چند ساعتي از او بي خبر 
بودند و هرچه به موبایلش زنگ مي زدند خاموش بود. 
هر چند آدم ربایان تهدید كرده بودند كه نباید پليس 
از این ماجرا باخبر شــود اما برادر مرد كارخانه دار 

راهي اداره پليس شد و ماجرا را بازگو كرد.

شروع تحقيقات
صبح دوم شهریور  ماه بود كه برادر گروگان قدم در 
كالنتري ستارخان گذاشت و از مأموران براي آزادي 
برادرش كمك خواست. پس از آن پرونده اي تشكيل 
شد و پيش روي قاضي عظيم سهرابي، بازپرس شعبه 
نهم دادسراي جنایي تهران قرار گرفت. با دستور وي 
گروهي از مأموران اداره یازدهم پليس آگاهي تهران 
مأمور رسيدگي به این پرونده شدند و در نخستين 
گام راهي محل زندگي گروگان شــده و به بازبيني 

تصاویر دوربين هاي مداربســته پرداختند. تصاویر 
و فيلم هاي ثبت شده نشــان مي داد كه سرنشينان 
خودروي پژو 405 با چراغ گردان، مرد كارخانه دار 
را ربوده اند. شماره پالك خودروي پژو به دست آمد 
و این نخستين ســرنخ پيش روي تيم تحقيق براي 

شناسایي متهمان بود.

رهايي گروگان
در ادامــه و با تحقيق از خانواده گروگان مشــخص 
شــد كه وي مدت ها قبل با فردي به نام كامران بر 
سر معامله الماس اختالف داشته است. این مسئله 
فرضيه آدم ربایي از ســوي كامران را قوت بخشيد 
چرا كه آدم ربایان ناشــناس در قبــال آزادي مرد 
كارخانه دار الماس نيز خواسته بودند. از سوي دیگر 
با بررسي شماره پالك خودروي پژو معلوم شد كه 
این خــودرو در اختيار كامران بوده اســت. با انجام 
اقدامات اطالعاتي و پليسي ردي از این مرد به دست 
آمد و مأموران با زیرنظــر گرفتن او محل نگهداري 
گروگان را در غرب استان تهران شناسایي كردند. به 
این ترتيب كارآگاهان ششم شهریور ماه در عمليات 
پليسي و ضربتي راهي این محل شدند و توانستند 
مرد كارخانــه دار را نجات دهنــد. در این عمليات 
3نفر از آدم ربایان دستگير شــدند و در بازرسي از 

مخفيگاه آنها یك قبضه كلت كمــري به همراه 
فشنگ جنگي، گاز اشــك آورد، شوكر و 3قبضه 

چاقو كشف شد.
كارآگاهان در نخستين اقدام به تحقيق از گروگان 
پرداختند و او گفت: وقتي آدم ربایان با معرفي خود 
به عنوان مأمور مرا ربودند به بياباني در اطراف شهر 
رفتند كه چادري در آنجا برپا بود. چند ســاعتي 
مرا در چادر نگه داشتند و حســابي كتكم زدند. 

مي گفتند باید الماس به آنها بدهم تا رهایم كنند.
وي ادامه داد: بعد از آن مرا ســوار ماشــين كرده 
و به آپارتمانــي در اطراف تهران انتقــال دادند. در 
این آپارتمان ساعت ها شــكنجه ام كردند. بدنم را 
سوزاندند و مرا تهدید به قتل كردند. مي گفتند كه 
به آنها الماس 130 ميلياردي بدهكارم و اگر پولش 
را جور نكنم به طرز فجيعي جانم را مي گيرند. حتي 
به خانواده ام زنگ زدند و تهدیــد مي كردند كه اگر 
130ميلياردتومان را جور نكنند مرا زنده نمي گذارند.

انتقام جويي
پس از تحقيق از گروگان، بازجویي از متهمان آغاز 
شد. یكي از آنها كامران بود كه نقشه این آدم ربایي 
را طراحي كــرده بود. او گفت: سال هاســت كه در 
كار خرید و فــروش الماس هســتم. مدتي قبل با 
مرد كارخانه دار آشنا شــدم و او وقتي متوجه شد 
الماس خرید و فروش مي كنم سفارش یك الماس 
ميلياردي داد. به او گفتم اگر امروز الماس را بخري تا 
چند وقت بعد سود زیادي عایدت مي شود. او الماس 
را از من خرید، اما پولش را نداد. هر بار كه  سراغش 
مي رفتم بهانه مي آورد. از ســوي دیگر مدركي هم 
نداشتم كه از او شــكایت كنم. مرد كارخانه دار نه 
حاضر مي شد الماس را به من برگرداند و نه پولش را. 
همين باعث شد كه از او كينه به دل بگيرم و براي 
انتقام جویي نقشــه آدم ربایي كشيدم تا به الماس 
130ميلياردي ام برســم. براي اجراي این نقشــه، 
چند نفر را استخدام كردم و به آنها وعده دستمزد 
ميليوني دادم اما در نهایت دستگير شدیم.  پس از 
افشاي راز این گروگانگيري، متهمان دستگير شده 
با قرار قانوني براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 
مأمــوران اداره یازدهم پليس آگاهــي تهران قرار 

گرفتند.

مرد جوان كه بر سر اختالفات خانوادگي 
پدرش را به قتل رسانده بود، یك ساعت 
پس از جنایت دستگير شــد. به گزارش 
همشــهري، مأموران پليس شهرستان 

ســنندج به دنبال اطــالع از یك تصادف 
عمدي در یكي از محله هاي شــهر راهي 
آنجا شدند. بررسي هاي اوليه از آن حكایت 
داشــت كه راننده یك خودروي سواري، 
مرد ميانســالي را عمدا زیر گرفته و پا به 
فرار گذاشته است. شــدت جراحات مرد 
ميانسال به حدي بود كه وي جانش را از 
دست داد و در بررسي هاي اوليه معلوم شد 
كه این خودرو سرقتي بوده و فردي آن را 

از شهرســتان دهگالن استان كردستان 
ســرقت كرده اســت. طولي نكشيد كه 
اطالعاتي از راننده جنایتكار به دست آمد 
و معلوم شد كه وي كسي نبوده جز پسر  
مقتول. دستور بازداشت او صادر شد و تنها 
یك ساعت پس از حادثه مأموران موفق 
شدند این مرد را دستگير كنند. سرهنگ 
عبداهلل فاتحي، رئيس پليس آگاهي استان 
كردستان گفت:  در بازجویي ها معلوم شد 

كه متهم بر سر اختالفات خانوادگي نقشه 
قتل پدرش را كشيده و ابتدا به شهرستان 
دهگالن رفته و خودرویي را در آنجا سرقت 
كرده است. سپس راهي سنندج شده و در 
نزدیكي محل ســكونت خود اقدام به زیر 
گرفتن پدرش كرده و او را به قتل رسانده 
است. به گفته وي براي عامل این جنایت 
قرار بازداشــت صادر شــده و تحقيقات 

تكميلي از او ادامه دارد.

تحقيقات براي كشف معماي مرگ پسربچه 8ساله كه به گفته پزشكان 
دچار مسموميت شده بود از سوي تيم جنایي پایتخت آغاز شده است.داخلي

به گزارش همشهري، ساعت 10:30شنبه گذشته گزارش مرگ پسربچه 
8ساله اي به قاضي مصطفي واحدي اعالم شد. این پسربچه صبح شنبه به بيمارستاني 
حوالي سيدخندان انتقال یافته  و به تشخيص پزشكان دچار مسموميت شده و به دليل 
شدت مسموميت جانش را از دست داده بود. قاضي جنایي دستور تحقيق از خانواده این 
كودك را صادر كرد و پدر وي در تحقيقات گفت: دو پسر بچه 8و 6ساله دارم كه وقتي 
خيلي كوچك بودند به دليل اختالفاتي كه با همسرم داشتم از او جدا شدم. بعد از طالق 
حضانت بچه ها به من سپرده شد و این درحالي بود كه طبق قانون آنها هفته اي 48ساعت 
پيش مادرشان مي رفتند. وي ادامه داد: بعد از جدایي با زني ازدواج كردم كه او به شدت 
بچه ها را دوست داشت و از آنها مراقبت مي كرد. پنجشنبه تولد یكي از پسرهایم بود و 
مادرشان دنبالشــان آمد و آنها را به خانه اش در كرج برد تا برایشان تولد بگيرد. صبح 
پنجشنبه بچه ها را برد و جمعه ساعت 4بعد از ظهر آنها را به خانه ام برگرداند. وي گفت: 
غروب كه شد بچه ها را با خودم به هيئت عزاداري بردم و شب هم به خانه برگشتيم و آنها 
خوابيدند. صبح وقتي بيدار شدم حالشان اصال خوب نبود و پسربزرگ ترم بي حال شده 
بود. به اورژانس زنگ زدم و پسربزرگم به بيمارستاني حوالي سيدخندان و پسركوچكم 
به بيمارستان لقمان منتقل شدند اما پســر بزرگم جانش را از دست داد و پسركوچكم 
همچنان بســتري و تحت درمان اســت. با ادعاي پدر كودك، مأمــوران به تحقيق از 
همسر سابق او پرداختند. این زن اما از نامادري فرزندانش شكایت كرده و گفت: چطور 
ممكن است من بالیي سر پسرانم بياورم. آخرین بار براي پسرم تولد گرفتم و بعد آنها را 
درحالي كه خوشحال و سرحال بودند تحویل پدرشان دادم. وقتي از پيش من رفتند هيچ 
مشكلي نداشتند و حالشان كامال خوب بود. احتماال نامادري شان بالیي سر آنها آورده 
است. با این حال پدر كودك و همسر دومش ادعاي او را رد كرده و مدعي شدند كه بچه ها 
پس از بازگشت به خانه خوابيدند و صبح ناگهان حالشان بد شد. در این شرایط تحقيقات 
همچنان ادامه دارد تا اسرار مرگ برادر بزرگ تر و بد شدن حال برادر كوچك تر فاش شود.

راننده پــژو 405 كه با زیر 
گرفتن عزاداران حسيني انتظامي

در شهر قدس استان تهران 
6نفر را مجروح كرد،  در عمليات تعقيب 
و گریز دستگير شد. به گزارش همشهري 
این حادثه در شب عاشورا رخ داد و آنچه 
تا كنون از سوي پليس اعالم شده از این 
حكایت دارد كه راننده خودرو مست بوده 
است. سرهنگ مهدي ســرپناه،  معاون 
اجتماعي پليس غرب اســتان تهران با 
بيان این خبر گفت: یكشــنبه شــب و 
مصادف با شب عاشوراي حسيني،  یك 
دستگاه خودروي ســواري پژو 405 كه 
راننده آن مست بود،  به سمت یك هيئت 
عزاداري در ميدان بهاران شــهرقدس 

حركت كرد و تعدادي از عزاداران را زیر 
گرفت. وي افزود: خودروي سواري پس از 
آن به ســمت ميدان مصالي شهرقدس 
رفــت و در این نقطــه نيز تعــدادي از 
شهروندان را زیر گرفت. معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي غرب تهران بيان كرد: 
این خودرو چند سرنشــين داشت كه به 
غيراز راننده سایر افراد حاضر در خودرو 
پس از این حادثه متواري شدند.سپس در 
جریان تعقيب و گریز راننده مســت در 
بلوار امام حســين)ع( شهرقدس توسط 
پليس دستگير شــد. به گفته وي،  این 
حادثه در دســت بررســي است و طبق 
بررسي هاي اوليه تعداد مصدومان 6 نفر 

اعالم شده است.

راننده مست عزاداران را زير گرفت

مرگ اسرار آميز پسر 8ساله 

 سرقت خودرو
براي قتل پدر

طرح ضربتي مبارزه با موش ها در منطقه6 ادامه دارد
روابط عمومي منطقه6 شهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با 
عنوان موش ها و جانوران موذي در منطقه براي شهروندان، ایجاد 
مشكل كرده است؛ در ســتون با مردم روز 9مردادماه پاسخ داده 
است: ضمن تقدیر از دغدغه این شهروند گرامي به اطالع مي رساند: 
طبق نظر كارشناســان معاونت خدمات شــهري و محيط زیست 
منطقه ، اجرای طرح ضربتي مبارزه با موش ها با توجه به شــيوع 
كرونــا و برخي احتماالت درخصــوص انتقال بيمــاري از طریق 
حيوانات موذي نســبت به جلوگيري از افزایــش جمعيت آنها در 
حال انجام است. در این طرح نسبت به مسدود سازي  منافذ ورودي 
و خروجي مراكز تجمع، پاكســازي محل هاي حضــور و انتخاب 
محل هاي مناسب جهت طعمه گذاري و استفاده از مؤثرترین سموم 

جهت از بين بردن جمعيت این موجودات موذي اقدام مي شود.

پهلوان نستوه كوچه سام
 مهرابي تني نازك  داشــت، امــا در عرصه كار و 
اندیشه، به یقين پهلواني پرقدرت و نستوه بود. 
من یقين دارم كه 2پهلوان مانده از آن جمــع پربركت، آرزوي او را بر 
شانه هاي استوار خود و همراهاني قوي دل و با دانشي سترگ و اندیشه اي 
پویا و آرزوهایي بلند و انساني، برآورده خواهند كرد و پرچم نهاد نيرومند 

و ریشه داري كه ساختند، هماره در اهتزاز خواهد ماند.
خدایش بيامرزد كه نماد یك انسان خوب بود.

خيلي خيلي خوب...
جایش خالي، یادش اما، تا هميشه با ما خواهد بود.

بازگشايي مدارس درگير رنگ ها
دانش آموزان با نياز ويژه چه مي شوند؟

خبرنگار همشــهري درباره وضعيت آموزش 
دانش آمــوزان با نيازهــاي خاص ماننــد ناشــنوایان، نابينایان و 
اوتيســمي ها در ســال تحصيلي جدید پرســيد. او گفــت: این 
دانش آموزان در سال تحصيلي گذشته بســيار آسيب دیدند، چرا 
كه نه در اپليكيشن شاد دیده شــدند و نه آموزش تلویزیوني براي 
آنها بهينه شده بود و سال تحصيلي را به سختي تمام كردند. براي 
سال آینده چه برنامه اي براي آنها دارید كه وزیر آموزش و پرورش 
پاسخ داد: آموزش و پرورش استثنایي براي این دانش آموزان تدابير 
خاصي را لحاظ كرده و در اپليكيشن شــاد هم فضایي را براي آنها 
طراحي كرده و گفته ایم هر جا به مشكل برخوردند باید آموزش شان 
حضوري شود. اما در جزئيات بيشــتر برنامه هاي آنها نيستم و در 

این باره رئيس آموزش و پرورش استثنایي باید توضيح دهد.

آموزش سالمت جنسي فقط به گروه خاص
مسئله آزار و تجاوز جنسي كه این روزها در فضاي مجازي مطرح است 
و كاربران زیادي درباره آن صحبت مي كنند، هم از دیگر سؤاالت این 
نشست بود. خبرنگاري از حاجي ميرزایي پرسيد كه براي آموزش و 
تربيت جنسي دانش آموزان چه برنامه اي دارید، با توجه به اینكه سند 
2030یونسكو را نمي خواهيد اجرا كنيد؟ وزیر آموزش و پرورش هم 
اینطور پاسخ داد: شوراي عالي انقالب فرهنگي تدوین سند سالمت 
جنسي را به ما محول كرده، ما هم در این سند آموزش براي والدین، 
معلمان و افرادي كه در شرف ازدواج هستند را درنظر گرفتيم. پيش 

نویس این سند آماده است و به زودي در شورا مطرح مي شود.
حاجي ميرزایي در حالي والدین، معلمان و افراد در شــرف ازدواج را 
3گروه هدف تربيت سالمت جنســي عنوان كرد كه در ماه گذشته، 
تعدادي از دانش آموزان یك مدرسه مشــهور از آزار جنسي یكي از 
معلمان مرد خود پرده برداشتند یا 2 سال گذشته موضوع آزار جنسي 
یك معلم مرد در مدرسه پســرانه اي در غرب تهران از سوي والدین 
علني شد. 2 موضوعي كه آموزش و پرورش شهر تهران هم در زمان 

بروز اتفاق آن را تأیيد كرده و نسبت به آن واكنش نشان داده بود.

ادامه از 
صفحه اول

ادامه از 
صفحه اول
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سال1۳۵۰شروعكردوتاسال1۳6۴بابيشاز
2۰نشــريههمكاريداشت.انتشــارفصلنامه

انگليســيزبانFilm Internationalاز1۳۷1تا
1۳۹1ازديگرفعاليتهايمطبوعاتيويبهشمار
ميرود.ماهنامهسينماييفيلممشهوربهمجله
فيلمازپايدارتريننشــرياتايرانباموضوع
سينماســت.ايننشريهدرســال1۳61بانام
»سينمادرويدئو«آغازبهكاركردوازسال1۳62
بهنامكنونيتغييرنــامداد.مهرابيهمچنيناز
ســال1۳61تــا1۳68بهعنــوانطــراحو
كاريكاتوريستدرگروهدانشواقتصادشبكه

اولصداوسيماكاركرد.
كتابهــاي»نردبانهايبيبــام«)1۳۵۵(،
كاريكاتورهايســياه)1۳۵8(،دندان)1۳۵۹(
وكاريكاتورهايســينمايي)1۳6۴(بهصورت
گردآوريوميانسايهروشــن)1۳۷1(ازآثاراو
درزمينهطرحوكاريكاتورهســتند.ازتأليفات
سينمايياوميتوانبهكتابهاي»تاريخسينماي
ايران«ازآغازتاسال1۳۷۵)با11تجديدچاپ(،
»كتابشناسيسينمادرايران«ازآغازتا1۳66،
»فرهنگفيلمهايكــودكانونوجوانان«،
»فرهنــگفيلمهــايكوتــاهايراني«،
»كتابشناسيسينمادرايران«از1۳66
تا1۳۷۰،»پوسترهايفيلم«از1۳۰۵تا
1۳۷1،»فرهنگفيلمهايمستند
سينمايايران«،»كتابشناسي
ســينمادرايران«ازآغازتا
1۳8۰،»پشــتديواررؤيا«

مسعود مهرابي درگذشت

فرهاديلدا|ديوارهاشادترندازما،البدچونكرونا
بهجانشاننيفتادهومرگهمســايهودوسترا
نديدهانددراينروزها.رنگبــهرخنداريماماما
چنانكهاينماسكلعنتينشانميدهدهنوزبايددر
رينگمبارزهبرايزندهماندنتاببياوريم.ماعبور
ميكنيماماتلخيردخودشرابردلماگذاشــته
استوگاهيدلمانلكميزندبراييكخندهساده
درخيابانومعبروكوچه.زنبيلروزگارمااخموشده
امابايدازهمينديوارهايرنگيوزنبيلهايخندان
وبيجانيادبگيريمكهايننيزميگذردوبهتراست
اميدداشتهباشيمتافرداهاخودينشاندهند.چه

 C o r o n a

ديوارهايراز

صاحب امتياز و مدیرمسئول: 
مســعود مهرابي. این نام و يادداشت

عنوان را جمــع كنيد با آن 
كتاب مقدس كاهي كه تنها دریچه ارتباط 
كاغذي ما با سينما و نقد و روزنامه نگاري 
بود و ضرب كنيد در مســماي »فيلم« تا 
برایتان معلوم شود وقتي قرار است گوشه 
یك ستون روزنامه بنویسيم آقاي مهرابي 
سكته كرده و از دنيا رفته، چه مصيبتي را 

باید تنظيم كنيم.
مســتدام ترین مطبوعه فرهنگــي بعد از 

انقالب هر چند در سال هاي اخير، برخالف 
كاغذش، روزهاي سياهي را به لحاظ مالي 
و اقبال مخاطبان و البته قدرت و یگانگي 
رسانه اي پشت سر گذاشته، اما همچنان 
براي آنها كــه اهل ســينما و مطبوعات 
هستند، گوهري خواستني است. مهرابي 
هرچند سال هاي بسياري را با دلخوري از 
رفيق و شریك قدیمي خود در مجله فيلم 
پشت سر گذاشت، اما آنقدر حرفه اي بود تا 
هيچ گاه اجازه ندهد گل مكان رؤیایي این 
نشریه بدل به زميني سوخته شود و همواره 
اعتبار و عنوان مجله اي را كه سال ها با خون 
دل سرپا نگه داشته بود، مهم تر از هر چيز 

دیگر ولو نفع شخصي قلمداد كرد.
فارغ از مهرابي با امضاي مدیرمسئول، نباید 
از مردي غافل شــد كه با وسواس و دقت 
ستودني به مستند سازي  وقایع سينماي 
ایران دل بســته بود. چاپ دایره المعارف 
مصور پوستر و اعالن هاي سينماي ایران 
یكي از این مستندسازي هاي كارستان بود 

كه مهرابي سال ها برایش وقت گذاشت.
حاال روزگار ما و مجله فيلم بدون مسعود 
مهرابي شــبيه همــان كاراكتــر یكي از 
كاریكاتورهاي اوســت؛ شــبيه تني كه 
صورتش در حال سقوط در چاهي تاریك 

در خيابان است.

»اعتقاد« ساخته كمپاني »وارنر بروز« 
كه كریستوفر نوالن آن را كارگرداني سينما

كرده، قرار اســت به عنوان نخستين 
فيلم بزرگ و مطرح سينمایي»بالك باستر« دوران 
پساكرونا، در روز 3سپتامبر )13شهریور( در آمریكا 
اكران شود. این فيلم در روز 26 آگوست )5شهریور( 
نيز در انگليس براي نخستين بار به نمایش در آمده 
اســت. به گزارش فوربز، اكران جهاني این فيلم اما 
زودتر از آمریكا انجام شده و فيلم »اعتقاد« تاكنون 
53ميليون دالر در گيشه جهاني فروش كرده است 
كه با توجه به اینكه همچنان شيوع كرونا در جهان 
رواج دارد و اغلب سينماها مجاز به پذیرش تماشاگر 
بيش از 50درصد از ظرفيت خود نيستند، این ميزان 
فروش براي فيلم اعتقاد موفقيتي در خور محسوب 
مي شــود. »اعتقاد« در مجموع در 41 بازار جهاني 
انتشــار یافته و در ســينماهاي اغلب كشورهاي 
اروپایــي، كره جنوبي و كانادا نمایش داده شــده و 
نمایش داده خواهد شد. با توجه به وضعيت كنوني و 
شيوع ویروس كرونا و كاهش ظرفيت سينماها طبق 
پروتكل هاي بهداشتي، دشــوار است بتوان ميزان 
فروش فيلم »اعتقــاد« را كه بــا بودجه اي معادل 
200ميليون دالر ساخته شــده در گيشه آمریكا و 
آمریكاي شمالي پيش بيني كرد. »اعتقاد« ابتدا قرار 
بود روز 17جوالي 2020 )27تير 99( در سالن هاي 
ســينما به نمایش درآید اما به دليل تداوم شــيوع 
گســترده ویروس كرونا اكران آن تــا 31جوالي 
)10مرداد( به تعویق افتاد، اما تداوم شيوع كرونا و 
افزایش مبتالیان به ویروس كووید -19سبب شد 
اكران این فيلم تا تاریخ 26 آگوســت در انگليس و 
3سپتامبر در آمریكا به تعویق افتد. انتظار مي رود با 
اكران »اعتقاد« به عنوان نخســتين بالك باســتر 
دوران پســاكرونا، عالقه مندان به سينما مجددا به 

فيلم دیدن از طریق پرده بزرگ ترغيب شوند.

اتفاقيخارقالعاده
»توبي امریچ« مدیر وارنــر بروز اكران این فيلم را با 
توجه به وضعيت كنوني»اتفاقي بسيار خارق العاده« 
توصيف كرده است. او گفته است: با توجه به وضعيت 

نامشخص پيرامون شــيوع ویروس كرونا، ما اكنون 
در حال انجام یك ماراتن هستيم و هدفمان نمایش 
فيلم »اعتقاد« براي چندین هفته در عرصه جهاني 

است.
درحالي كه بسياري از كمپاني هاي سازنده فيلم هاي 
بزرگ هاليوودي به دليل شيوع كرونا اكران فيلم هاي 
خود را به تعویق انداخته اند و برخــي از آنها نيز به 
پلتفرم هاي نمایش آنالین و اینترنتي روي آورده اند 
مدیران كمپاني وارنر بروز ریسك نمایش »اعتقاد« 
در عرصه جهاني را پذیرا شده اند و اعالم كرده اند كه 
این فيلم به صورت تدریجي در ســينماهاي آمریكا 

نيز به نمایش در خواهد آمد.
سخنگوي كمپاني وارنر بروز نيز پيش تر اعالم كرده 
بود كه فيلم »اعتقاد« به دليل شيوع ویروس كرونا 
طبق روال گذشته و معمول هميشه در آمریكا انتشار 
نخواهد یافت. او در این باره گفت: به جاي انتشار این 
فيلم در تعطيالت آخر هفته ما یك روز مياني هفته 
را براي اكران این فيلــم انتخاب كرده ایم. ما تالش 
داریم با این اقدام زماني كافي در اختيار تماشــاگر 
براي دیدن این فيلم بگذاریم؛ بنابراین زمان نمایش 
این فيلم در سالن هاي ســينما طوالني تر از زمان 
معمول خواهد بود. بر این اساس ما درصدد هستيم 
یك اســتراتژي موفقيت آميزي را در زمان انتشار 

فيلم»اعتقاد« پياده كنيم.

استقبالهمراهباخطر
موفقيت فيلم »اعتقاد« در عرصه جهاني نشــانگر 
آن اســت كه همچنان مردم از دیــدن آثار بزرگ 
سينمایي »بالك باستر« در فضاي سالن هاي سينما 
استقبال مي كنند، البته دیدن فيلم آن هم در فضاي 
بسته و سالن سر پوشيده سينما همچنان خطرهاي 
زیادي به همراه دارد و ریســك ابتــال به ویروس 
كرونا را افزایش مي دهد، به همين منظور در تمام 
سالن هاي سينما در اروپا و آمریكا پوشيدن ماسك 
اجباري است و سالن هاي نمایش و سالن هاي انتظار 
ســينماها نيز باید در ميان هر سانس نمایش فيلم 
نظافت شوند و سينماها مجاز نخواهند بود بيش از 

50درصد از ظرفيت خود تماشاگر بپذیرند.

2۰سالبراي»اعتقاد«
فيلم »اعتقاد« به كارگرداني كریســتوفر نوالن، در 

ژانر جاسوسي ساخته شده است. كریستوفر نوالن 
درباره ایده پردازي و نگارش این فيلم گفته اســت: 
بيش از 20سال طول كشــيد تا بتوانم ایده هایم را 
درباره این فيلم تكميل كنم و بيش از 6یا 7ســال 
روي نگارش فيلمنامه »اعتقــاد« و ادبيات آن كار 
كردم. فيلمبرداري »اعتقاد« در 7 كشور دانمارك، 
استوني، هند، ایتاليا، نروژ، انگليس و آمریكا انجام 

گرفته است.
در فيلــم »اعتقاد« بازیگران مطــرح زیادي ایفاي 
نقش كرده اند. همچنين از بازیگران بزرگ و قدیمي 
ســينماي انگليس نيز در آن اســتفاده شده است. 
»جان دیوید واشــنگتن«، »رابرت پتينســون«، 
»اليزابت دبيكــي«، »دیمپل كاپادیــا«، »مایكل 
كين« و »كنــت برانا« از مهم تریــن بازیگران این 

فيلم هستند.

انفجارواقعييكهواپيما
موضوع اصلي داستان فيلم درباره مأمور سازماني به 
نام »اعتقاد« است كه ماموریت یافته از بروز جنگ 
جهاني سوم در دنياي پرتالطم و پركشمكش معاصر 
جلوگيري كند. براســاس آن چيزي كه تاكنون از 
موضوع فيلم به بيرون درز پيدا كرده، قهرمان فيلم 
تالش دارد از بروز یك جنگ هسته اي كه مي تواند 
به یك كشتار دسته جمعي عظيم در جهان بينجامد، 
پيشگيري كند. قهرمان داستان فيلم »اعتقاد« به 
این منظور باید از دنياي تيره و تاریك جاسوســان 

بين المللي عبور كند. داستان فيلم »اعتقاد« درواقع 
در فضایي از یك نبرد علمي - تخيلي مي گذرد. در 
بخشي از این فيلم، صحنه اي از انفجار هواپيما وجود 
دارد كه در آن از جلوه هاي ویژه استفاده نشده و به 
گفته ســازندگان فيلم، نمونه واقعي یك هواپيما 

منفجر شده است.

دههاولمحرمگذشتوباوجودتوليد۳سريال
جديدبراياياممحــرم،تلويزيوندر1۰روزسريال

گذشتهدستبهدامانسريالهايتكراري
شد.پخشچندينباره»مختارنامه«،»مدارصفردرجه«و
2ســريال»مرضيه«و»عقيق«كهســالهايگذشتهاز
تلويزيونپخششدهاند،فرصتيرابرايمديرانسازمانو
شايدسازندگانسريالايجادكردتاسريالهايدرحالتوليد
بهجدولپخششبكههابرسند.البتهعلتاينتأخيربهطور
رسميازسويمديرانسازماناعالمنشدهاست.دههاول
محرموتعطيالت۵روزهبرايمخاطبانتلويزيونبهتماشاي

سريالهايتكراريگذشت.

تأخيردرپخشسريالهايجديد
»سرزده«، »زمين گرم« ، »بوم و بانو« و »نجال« 4سریالي هستند 
كه مدیران سازمان براي محرم امسال توليد آنها را به كارگرداناني 
چون ســعيد نعمت اهلل، ســعيد ســلطاني، بهرنگ توفيقي و... 
سفارش داده اند، اما با وجود حجم گسترده تبليغ این سریال ها و 
اطالع رساني ها، هيچ كدام از این مجموعه ها به جز نجال كه براي 
 ماه صفر توليد مي شــود، امكان پخش نيافتنــد و براي پخش، 

نهایي نشده اند.

بازارداغسريالهايتكراري
شبكه هایي چون  آي فيلم هميشه سردمدار پخش سریال هاي 
تكراري بود و امسال شبكه های اصلي چون یك، 2و 3 نيز به این 
جمع اضافه شدند؛ شــبكه هایي كه در دهه اول محرم با پخش 
سریال هاي تكراري چون مرضيه و عقيق زمان خود را گذراندند 
و شبكه یك نيز اعالم كرده مدار صفر درجه حسن فتحي را روي 
آنتن مي برد؛ سریال هایي كه برخي معتقدند تكرارشان بهتر از 
پخش سریال هاي جدید خســته كننده این روزهاي تلویزیون 

است.

پخشزمينگرمازدهمشهريور
زمين گرم به كارگرداني و نویسندگي سعيد نعمت اهلل كه نخستين 
تجربه كارگرداني این نویسنده محسوب مي شود،  براي پخش از 
شبكه3 درنظر گرفته شده كه از شب گذشته روي آنتن رفت. در 
شب هاي گذشته عقيق به نویســندگي نعمت اهلل و كارگرداني 
بهرنگ توفيقي كه سال 96 توليد شده بود، روي آنتن این شبكه 
رفت. قسمت پایاني این ســریال 11قسمتي جمعه شب پخش 
شد. در سریال جدید نعمت اهلل كه كارگرداني آن را برعهده دارد، 

بازیگراني چون مرجان شيرمحمدي، عليرضا خمسه، اصغر همت، 
نادر فالح، كامران تفتي، عليرضا آرا، مارال فرجاد و... حضور دارند.

نجالبراياربعين
نجال سریال دیگري است كه شبكه3 براي ایام صفر در نظر گرفته. 
این سریال قرار اســت همزمان با اربعين حسيني پخش شود و 
سازندگانش در تالش براي رسيدن سریال به پخش هستند. نجال 
به كارگرداني خيراهلل تقياني پور اول تيرماه جلوي دوربين رفت و 
به گفته سعيد سعدي، تهيه كننده 30 درصد از كار تصویربرداري 
سریال باقي مانده است. حسام منظور، مهرآوه شریفي نيا، آزیتا 
حاجيان، سوگل طهماســبي، هدایت هاشمي، مهرداد ضيایي، 

سيروس همتي و جواد پورزند از بازیگران این مجموعه هستند.

بوموبانوازنيمهدومشهريور
یكي از ســریال هاي پرحاشيه بوم و بانو ســعيد سلطاني است. 
سریالي كه قرار بود از اول محرم روي آنتن شبكه2 برود، از نيمه 
دوم شهریور پخش آن آغاز مي شود. سلطاني در بوم و بانو دوره 
پهلوي را به تصویر كشيده و داســتاني عاشقانه و تاریخي دارد، 
اما این سریال در ميانه راه توليد متوقف شــد و بعد از چند روز 
تصویربرداري خود را از سر گرفت. بهنام تشكر، فریبا متخصص، 

مسعود رایگان و... از بازیگران شناخته شده این سریال هستند.

سرزدههمباتأخيرپخشميشود
شبكه یك هم یكي از توليدات استاني خود را براي پخش درنظر 
گرفته بود كه حاال این ســریال از 11 شــهریور پخش مي شود. 
سرزده از توليدات خراسان رضوي اســت كه در 9 قسمت روي 
آنتن مي رود. بهرنــگ علوي، علي انصاریان، نســيم ادبي،  رؤیا 

ميرعلمي، رامبد شكرابي و اميربهادر در سرزده بازي مي كنند.

يكي از  3ستون مجله فيلم رفت
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)سياحتنامهجشنوارههايجهانيفيلم(،»صد
سالاعالنوپوسترفيلمدرايران«و»صدوپنج

سالاعالنوپوسترفيلمدرايران«اشارهكرد.
ازمهرابيدركنارهوشنگگلمكانيوعباس
ياريبهعنوانيكياز۳ستونمجلهفيلمنام
ميبرند.هوشنگگلمكاني،سردبيرماهنامه
فيلمدرصفحــهاينســتاگرامشدرواكنش
بهدرگذشتمهرابينوشــت:»مرگمسعود
مهرابي،برايمشــوكهكنندهوغمانگيزبود؛
هرچندكهمتأســفانهنامنتظرنبود.۴۵سال
آشــناييوهمكاريزمانكمينيستواين
۳8سالمجلهفيلم؛باهمهفرازونشيبهادر
رابطهمان.حتيدرميانــهغبارهاهمذرهاي
درسالمتذاتششــكنكردم.كمالگراييو
نكتهبينياشغبطهبرانگيزبود.مرگمسعود
رابهقولدوســتمشــتركمانجهانبخش
نوراييبايدآينهعبرتيكنيــمدراثباتاين
حقيقتكههمهفقــطيكبارزندگيميكنيم
ودراينيكبار،تمركزبرتلخيهاوسياهيها
تماميزندگيراتلخوســياهميكند.مسعود

مهرابييكياز۳پايهمحكمماهنامهفيلمبود.
ميكوشيمميراثاوراحفظكنيم.روحششاد

ويادشگرامي.«
عباسياري،دبيرهيأتتحريريهمجلهفيلمنيز
درصفحهشــخصياشاينمتنرامنتشركرد:
»افسوس...افســوس...باورمنميشود،مسعود
عزيز،يكيازســتونهاياصليمجلهفيلمهم
رفت.چهبگويم؟چهبنويســم...؟اينچندمين
عضوپيكرمناســتكهبهخاطرسكتهازاين
جهانخداحافظيميكنــدومراباكوهيازغم

تنهاميگذارد.وايمسعود...«
حسينانتظامي،رئيسســازمانسينمايينيز
درسوگاونوشــت:»درگذشتناگهانيچهره
نامآشنايرســانهوسينما،مســعودمهرابي،
صاحبامتيازومديرمسئولماهنامهسينمايي
فيلمموجبتألمدوســتدارانششــد.انتشار
بيوقفهمجلــهايمعتبرـكــهمعدودمجالت
سينماييباچنينقدمتيدردنياوجوددارندـ
نشانازعشقاوودوســتانهمراهشبههنر
هفتموژرفاينگاهشــانبهنقشمؤثرسينما
درآگاهيبخشــيجامعهدارد.فقــداناين
روزنامهنگار،مديررســانهاي،كارتونيســتو
پژوهشگرعرصهســينمارابهاهاليفرهنگو
هنرورسانه،همكارانوخانوادهآنعزيزتسليت

ميگويم.«
همچنينكاوهفوالدينسب،نويسندهومترجمدر
صفحهشخصياشمتنيرابهيادمهرابيمنتشر
كردكهدرقسمتيازآنآمده:»مهرابيآدمدقيق
ونكتهسنجيبود.گهگاهباهممكاتبهداشتيم؛
مكاتبههاييكههمدرسبودوهماميد.حواسش
بودكهماجوانترهاگاهينيازداريمبهشنيدن

حرفهايخوبازبزرگترها.«

بنياد سينمایي فارابي انتشار غيرقانوني فيلم 
»خرس« در فضاي مجازي را پيگيري مي كند.  
به گزارش همشهري،  نسخه بدون زیرنویس 
فيلم سينمایي »خرس« به  كارگرداني خسرو 
معصومي كه از 9سال پيش نتوانسته پروانه 
نمایش دریافت كند،  در روزهاي اخير به طور 
غيرقانوني در كانالي با نام »شكوفا فيلم« در 
یوتيوب در دســترس قرار گرفته. طي 2روز 
گذشته )8 و 9شهریور( بيش از 19هزار بيننده 
داشته است. بنياد ســينمایي فارابي ضمن 
بررسي ابعاد موضوع،  جهت استيفاي حقوق 
معنوي و مادي فيلم،  پيگيري الزم را به عمل 
آورده است. بنياد ســينمایي فارابي به عنوان 
مالك فيلم،  در نخستين اقدام ضمن ارسال 
 ایميل رســمي به یوتيوب، خواســتار توقف 
نمایش و حذف فيلم »خرس« از این پلتفرم 

جهاني شد. همچنين پيگيري ها و گام هاي 
حقوقي الزم نظير طرح شــكایت در »ستاد 
صيانت از آثار سينمایي و سمعي و بصري« و 
مراجع قضایي و اخذ مشورت از كارشناسان و 
متخصصان حوزه حقوق بين الملل، در دست 
اقدام اســت. حقوق كامل فيلم ســينمایي 
»خرس« را مؤسســه رســانه هاي تصویري 
سابق، در اختيار داشــته كه پس از انحالل 
موسسه مذكور و ادغام آن،  در سال98 تمامي 
دارایي هاي آن مؤسســه به بنياد سينمایي 

فارابي منتقل شده است.

محرممتفاوتباسريالهایهميشگی

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

دهه اول محرم با وجود توليد مجموعه هاي جدید با پخش سریال هاي تكراري گذشت

اكراننخستينفيلمبزرگسينماي
پساكرونادرانگليسوآمريكا »اعتقاد«برميخيزد

ميدانيد؟شــايدفردابهتريناتفاقزندگيبراي
هركدامازمارقمبخوردبارنگولبخنداضافه.پس

بگذروبدانكهفرداروزبهترياست...

خرستوقيف،قاچاقشد

طرحازمسعودمهرابي
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»توافــق ایراني- فرانســوي«؛ بخش عمده رســانه ها و 
تحليلگران لبناني، توافق بر ســر تشــكيل دولت جدید خاورميانه

كشورشان را اینگونه توصيف كرده اند، توافقي كه با گذشت 
نزدیك به یك ماه از فاجعه انفجار بندر بيروت )14مرداد( قرار است بار 
دیگر ثبات را به جامعه لبنــان بازگرداند. به این ترتيب مصطفي ادیب، 
سفير سابق لبنان در آلمان روز گذشته با كســب 90رأي )از مجموع 
128كرسي( در مجلس نمایندگان، توسط ميشل عون، رئيس جمهور 

این كشور مأمور تشكيل كابينه شد.

پيروزي گزينه مورد نظر »8مارس« و »حريري«
نام مصطفي ادیب به عنوان گزینه مورد توافق نخست وزیران سابق لبنان 
)سعد الحریري، فواد ســنيوره، نجيب ميقاتي و تمام سالم( در ساعات 
پایاني روز یكشنبه مطرح شده و روز دوشنبه نيز در پارلمان لبنان، آراي 
موافق فراكسيون هاي وفا )حزب اهلل(، كمونيست پيشرو )وليد جنبالط(، 
لبنان قوي )جبران باسيل(، المستقبل )ســعد الحریري( و پيشرفت و 
آزادي )نبيه بري( را به دست آورد. این در حالي است كه فراكسيون لبنان 
قوي )ائتالف قوات و كتائب به رهبري سمير جعجع( با علم به اینكه فاقد 
اكثریت پارلماني است، نواف سالم، سفير سابق لبنان در سازمان ملل 
را به عنوان گزینه مطلوب خود براي ریاست دولت مطرح كرد. این اقدام 
فراكسيون لبنان قوي از سوي تحليلگران و رسانه هاي لبناني به عنوان 
نشانه اي از عدم رضایت عربستان نســبت به توافق صورت گرفته براي 
تشكيل دولت تفسير شده است. ازجمله برنامه هاي اساسي نواف سالم 

براي ریاست بر دولت، مقابله با سالح حزب اهلل اعالم شده است.
در ساختار سياسي لبنان، ائتالف 8مارس )حزب اهلل، نبيه بري و ميشل 
عون( به عنوان محور حامــي مقاومت و ائتالف 14مــارس )حریري، 
جنبالط و جعجــع( به عنوان محور مخالف سياســت هاي مقاومت در 

منطقه شناخته مي شود. آنچه در روز گذشته رخ داد اما پدیده اي نادر 
در تحوالت سياســي لبنان طي سال هاي گذشــته بود؛ به گونه اي كه 
احزاب حریري و جنبالط از ائتالف 14مارس خارج شــده و با پذیرش 
ميانجيگري فرانســه و مشــاركت در مصالحه ملي، از مصطفي ادیب 

به عنوان نخست وزیر جدید لبنان حمایت كردند.
 

 مصالحه حزب اهلل و فرانسه در غياب عربستان
انفجار بزرگ بندر بيروت در شــرایطي رخ داد كــه اقتصاد لبنان عمال 
وارد مرحله فروپاشي شده و تنش هاي سياسي ميان احزاب و نيروهاي 
مختلف لبناني نيز به نقطه اوج خود رســيده بود. وضعيت این كشــور 
پس از انفجار بــه اندازه اي بحرانــي بود كه حتي برخــي تحليلگران، 
نظير عبدالباري عطوان از احتمال وقوع جنگ داخلي در لبنان سخن 
مي گفتند. تحوالتي نظير درگيري هاي خياباني شدید در مركز بيروت، 
اشغال چند ســاعته برخي وزارتخانه ها و ســایر حوادثي كه منجر به 
استعفاي دولت حسان دیاب شــد نيز همگي بيانگر ميزان تنش هاي 

موجود در سطح جامعه پس از انفجار بندر بيروت بود.
 در چنين شــرایطي و تنها دو روز پس از وقوع انفجار، امانوئل مكرون، 
رئيس جمهور فرانســه در ســفري فوق العاده عازم بيروت شد و ضمن 
مالقات با سران احزاب، گفت وگویي مســتقيم با مردم در خيابان هاي 
بيروت داشت. مكرون در یكي از ویدئوهایي كه از حضور وي در خيابان 
منتشر شد خطاب به یكي از شــهروندان لبناني گفت: از رهبران لبنان 
خواسته ام اصالحات را فورا آغاز كنند و در تاریخ اول سپتامبر )امروز( 
براي بررسي عملكردشان به لبنان باز مي گردم. اگر تا آن زمان اصالحات 

مناسب آغاز نشده باشد مستقيما وارد عمل خواهم شد.
اگرچه انتشــار این جزئيات از ســفر مكرون واكنش هاي بسيار منفي 
در ميان پایگاه اجتماعي حاميان مقاومــت در لبنان )ائتالف 8مارس( 
برانگيخت اما با گذشــت زمان و روشــن شــدن ابعاد بيشتري از سفر 
رئيس جمهور فرانسه، به تدریج فضاي سياسي لبنان تغيير كرد. به روایت 
شبكه المنار، مكرون در ابتداي ســفر یك روزه خود به بيروت، با سران 

تمام احزاب سياسي حاضر در پارلمان، ازجمله حزب اهلل كه مورد حمایت 
ایران است مالقات كرد. در گزارش این شبكه آمده: مكرون به صراحت با 
درخواست رهبران ائتالف 14مارس مبني بر موضع گيري سياسي عليه 
حزب اهلل مخالفت كرد. وي همچنين حاضر بــه پذیرش طرح »دولت 
بدون حضور حزب اهلل« نشده و از سران احزاب لبناني خواست فورا براي 

تشكيل »دولت وحدت ملي« به توافق برسند.
از سوي دیگر سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل نيز برخالف انتظارات 
از ســفر مكرون به بيروت اســتقبال كرده و از آمادگي حزب اهلل براي 
مشاركت در تشــكيل دولت وحدت ملي سخن گفته است. وئام وهاب، 
رئيس حزب توحيد عربي لبنان و از سياســتمداران مشهور این كشور 
در توصيف این موقعيت سياسي به شــبكه OTV لبنان گفت: روشن 
است كه فرانسه و حزب اهلل تمایلي به تشدید تنش ها در لبنان نداشته 
و خواهان تشــكيل دولتي مورد توافق براي عبور از بحران هستند. در 
مقابل اما موضع عربستان و آمریكا، همچنان فشار بر اقتصاد و حاكميت 
لبنان براي ایجاد دردسر عليه حزب اهلل است. این در حالي است كه به 
فاصله دو هفته پس از وقوع انفجار و سفر مكرون، دیوید هيل به عنوان 
فرســتاده ویژه رئيس جمهور آمریكا عازم لبنان شــده و مواضع نسبتا 
مثبتي نسبت به تشــكيل دولت وحدت ملي در این كشور اتخاذ كرده 
است. او در مصاحبه با شبكه الجزیره گفت: آماده ایم كه از دولت جدید 

لبنان با حزب اهلل یا بدون وجود آن حمایت كنيم.
روزنامه العربي الجدید در تحليل این توافق مي نویسد: مكرون سرانجام 
موفق شد پس از توافق با ایران، چراغ سبز آمریكا براي تشكيل دولتي 
موقت در لبنان را بگيرد. این در حالي است كه مواضع عربستان نشان 
مي دهد این كشور با سياســت فرانســه در قبال لبنان موافق نيست. 
عدم حمایت احزاب 14مارس )به اســتثناي المســتقبل( از مصطفي 
ادیب به خوبي ایــن واقعيت را اثبات مي كند. به این ترتيب ســرانجام 
رئيس جمهور فرانســه در حالي به لبنان بازمي گردد كه نخستين گام 
براي تشكيل دولت جدید این كشور برداشته شده؛ دولتي كه با حمایت 

و نقش آفریني ویژه فرانسوي ها ظهور كرده است.

احزاب لبناني یك روز پيش از سفر دوباره رئيس جمهور فرانسه به بيروت، بر سر 
انتخاب »مصطفي ادیب« به عنوان نخست وزیر جدید این كشور به توافق رسيدند مصالحه در بيروت

  همزمان با بازگشايي مدارس، 
مشكل كمبود كامپيوتر در مدارس 

شدت مي گيرد

   بازديد هيأت آمريكايي- 
اسرائيلي از امارات 

   آمار جهاني موارد ابتال به كرونا از 
25ميليون مورد گذشت 

   نارضايتي درون سازمان غذا و 
داروي آمريكا به خاطر فشار سياسي 

بيروني 

   يك ديپلمات، برنده مسابقه براي 
انتخاب به عنوان نخست وزير لبنان 
شد؛ رقباي سياسي در آستانه سفر 

مكرون به لبنان از مصطفي اديب 
حمايت كردند 

   هيأت آمريكايي- اسرائيلي با 
پرواز تاريخي، از فراز عربستان به 

امارات مي رود 

سياوش فالح پور
خبرنگار

محمدامين خرمي
خبرنگار

نخست وزيري دور از سياست
نخست وزير جديد لبنان پيشينه سياسي 
قابل توجهي ندارد چرا كه ســال ها دور 
از چشــم رســانه ها در مناصب حقوقي، 
آكادميك و ديپلماتيك مشــغول فعاليت 
بوده اســت. اديب ، دكتراي حقوق و علوم 
سياسي داشته و فعاليت خود را با تدريس 
رشته هاي مختلف حقوقي در دانشگاه هاي 
لبنان و در ادامه فرانسه آغاز كرده است. او 
در ساختار سياسي لبنان ازجمله نيروهاي 
نزديك به نجيب ميقاتي، نخست وزير اين 
كشور طي سال هاي 2011تا 2014به شمار 
مي رود. ميقاتي اگرچه نزديك به آمريكا و 
عربستان بوده اما در معادالت داخلي لبنان 
نيرويي ميانه رو و اعتدالي شناخته مي شود 
كه با حمايت حزب اهلل به قدرت رسيد. او 
يك ســال مانده به پايان كار دولت خود 
مصطفي اديب را به عنوان سفير لبنان در 
آلمان منصوب كرد. اديب در ساعات پاياني 
روز يكشنبه از برلين عازم بيروت شد تا در 
نشست روز گذشته پارلمان لبنان حضور 
داشته باشــد. اديب پس از تفويض حكم 
نخست وزيري توســط ميشل عون گفت: 
تمركز دولت من بر اجراي اصالحات فوري 
و عبور لبنان از بحران مالي اســت. بر اين 
اساس از نيروهاي تكنوكرات استفاده كرده 
و اجازه ورود دولت به تقابل هاي سياسي و 

جناحي را نخواهم داد.

ث
مك

نظرسنجي ها 
باز هم ترامپ را نااميد كرد 

بازگشت تنش به مرز هند و چين 

انتخابات آمريكا

دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوري 
پایيز اميد زیادي داشت بعد از همایش ملي حزب جمهوریخواهان 
كمي در نظرسنجي ها صعود كند اما نظرسنجي هایي كه بعد از این 
همایش انجام شده نشــان مي دهد او به آنچه مي خواست نرسيده 

است.
به گزارش سي ان ان، ارقام كمي به نفع ترامپ تغيير كرده اما مسير 
همان چيزي است كه پيش تر بود و رئيس جمهور آمریكا، همچنان 

با فاصله جو بایدن نامزد دمكرات ها را تعقيب مي كند.
در ميان نظرسنجي هاي انجام شده بعد از همایش ملي، هيچ كدام 
به اندازه اي بي سي نيوز/ایپسوس براي ترامپ تلخ نبوده است؛ در 
این نظرســنجي كه ميزان عالقه مندي رأي دهندگان به نامزدها 
خواسته شده، 31درصد سؤال شوندگان ترامپ را گزینه خود معرفي 
كرده اند. این در حالي است كه یك هفته پيش از آن، این رقم براي 
ترامپ 32درصد بوده است. این یعني، همایش ملي حزب كاركرد 
عكس براي ترامپ داشته اســت. در مقابل، ميزان عالقه مندي به 

بایدن از 45درصد از هفته گذشته به 46درصد رسيده است.
هرچند هنوز نظرســنجي هاي معتبر نتایج نظرسنجي هایي را كه 
بعد از همایش گرفته اند منتشــر نكرده اند، اما مي توان با اســتناد 
به نظرسنجي هاي متعددي كه انجام شــده گفت شرایط چندان 
تغيير نكرده است. روي هم رفته مي توان گفت ترامپ در بهترین 

حالت 2درصد رشد داشته است.
با این حال، این رقم به چيزي كه ترامپ براي جهش بزرگ نياز دارد 
حتي نزدیك هم نيست. پيش از شروع همایش ها، ترامپ به صورت 
ميانگين حدود 9درصد از بایدن عقب بود و براي پيروزي، به چيزي 

بيشتر از 2درصد جهش نياز داشت.
البته امســال همایش هاي حزبي هر دو حزب در شــرایط خاصي 
برگزار شد و به خاطر همه گيري كرونا، همایش ها به صورت مجازي 
برگزار شــد و خبري از پخــش تلویزیوني متمركــز نبود. همين 

مي تواند جهش تنها 2درصدي براي ترامپ را توجيه كند.
تيم ترامپ اميدوار است در نظرسنجي هاي بعدي، شرایط به نفع او 
تغيير كند اما تاریخ به نفع ترامپ نيست. از بعد از جنگ جهاني دوم، 
روســاي جمهوري كه براي بار دوم در انتخابات شركت مي كنند 
نتوانســته اند بعد از همایش هاي ملي حزبي جهش بزرگي داشته 

باشند.
چيزي كه ترامپ واقعا نياز دارد یك تغيير بزرگ است و این تغيير 
بزرگ، با توجه به سوابق نظرسنجي ها، در این شرایط رقم نخواهد 
خورد. این یعني ترامپ باید برای راهيابي مجدد به كاخ ســفيد، 

دست به  كار غيرمعمولي بزند.

هند، بار دیگر ارتش چين را متهم كرده كه در منطقه مرزي مورد 
مناقشه هيماليا دست به اقدامات نظامي تحریك آميز زده و شبح 

جنگ بين 2قدرت هسته اي دنيا، دوباره اوج گرفته است.
به گزارش الجزیره، ارتش هند در بيانيه خود آورده است كه چين 
»جابه جایي هاي نظامي تحریك آميزي« در منطقه مرزي انجام 
داده تا شرایط را در این منطقه به نفع خود تغيير دهد. در انتهاي 
بهار، در پي درگيري بين ارتش های 2كشور، دست كم 20سرباز 
هندي در این منطقه جان خود را از دست داده اند. چين آماري از 

كشته شدگان احتمالي خود اعالم نكرده است.
مقامات نظامي و دیپلماتيك 2كشور از آن زمان تا كنون در حال 
مذاكره هســتند تا به توافق جدیدي درباره منطقه مرزي مورد 
مناقشه دســت پيدا كنند. با این حال،  پيشرفت كمي در این باره 
به دســت آمده و بيانيه ارتش هند به خوبي نشان مي دهد هر دو 

كشور هنوز از راه حل بسيار دور هستند.
دولت چين، اتهام تازه هند را رد كرده و سخنگوي وزارت خارجه 
این كشور گفته است ســربازان ارتش چين به مرز بين 2كشور 
احترام مي گذارنــد و هرگز از آن رد نشــده اند. او گفته كه هر دو 
طرف درباره اتفاقاتي كه در منطقه افتاده بــا یكدیگر در تماس 

هستند.
هند و چين بيش از 3هزار و 500كيلومتر مرز مشترك در منطقه 
غرب هيماليا دارند كه بيشتر آن به خاطر شرایط جغرافيایي روي 
نقشه مشخص نشده اســت. در طول دهه ها تنش در این منطقه 
وجود داشــته اما درگيري هاي ماه هاي اخير شدید ترین آنها در 
نيم قرن گذشته بوده است. هر دو كشور دیگري را متهم مي كنند 
كه مرز را نادیده مي گيرند و بخشــي از قلمــروي طرف مقابل را 

اشغال كرده اند.
در پي تنش هاي نظامي ماه هاي اخير، تقابل دو قدرت آســيایي 
در زمينه هــاي دیگر هــم باال گرفته اســت؛ بــراي نمونه هند 
اســتفاده از اپليكيشــن هاي چيني مانند تيك تاك را منع كرده 
و محدودیت هایــي هم عليــه ســرمایه گذاري چيني ها در این 
كشور ایجاد كرده است. شكســت نظامي اخير، باعث شرمساري 
دولت ملي گراي افراطي نارندرا مودي شــد و بسياري پيش بيني 
مي كنند در مناقشات بعدي، هند عكس العمل شدیدتري از خود 

نشان دهد.
هند و چين در ســال1962 بر ســر ادعاهاي قلمرویي خود وارد 
جنگ شدند و از آن زمان نتوانســته اند بر سر یك مرز مشخص 

به توافق برسند.

كيوسك

مشاجره تركيه و یونان بر سر ذخایر گاز 
و حقــوق دریانــوردي در آب هــاي گزارش

مدیترانه، با تقویــت حضور نظامي دو 
طرف در مناطق مورد مناقشــه وارد مرحله تازه اي 
شده اســت تا احتمال رویارویي نظامي آنكارا و آتن 

تقویت شود.
آنكارا دیروز از آتن خواست فورا نيروهاي نظامي اش 
را از جزیره كوچكي كه متعلق به یونان است، اما در 
فاصله 3كيلومتري ساحل تركيه قرار دارد خارج كند؛ 
درخواســتي كه البته با پاسخ منفي یوناني ها مواجه 
شــده اســت. تركيه اعزام نيروهاي نظامي یونان به 
جزیره »كاستلوریزو« را برخالف معاهده صلح1947 
پاریس مي داند. این معاهده 2ســال پــس از پایان 
جنگ جهان دوم امضا شده و تكليف مرزهاي مورد 
مناقشه ميان كشــورهاي درگير جنگ را مشخص 
مي كرد. مقام هــاي دولتي در یونــان مي گویند كه 
حضور نيروهاي آن كشــور در جزیره كاســتلوریزو 
اتفاق تازه اي نيست و اكنون تنها عمليات جابه جایي 

نيروها در حال انجام است.
تنش تركيه و یونان بر ســر جزیره كاســتلوریزو كه 
تنها 12كيلومترمربع مساحت دارد، تازه ترین پرده 
از سلســله اختالفات ميان 2كشــور است كه پيش 
از این یك بار در ســال1974 بر ســر كنترل جزیره 
قبرس بــا یكدیگر درگيــر جنگ شــده اند. تعيين 
مناطق انحصاري ویژه، كانــون اصلي اختالف ميان 

دو طرف است.
طبق تعاریف حقوق بين الملــل، منطقه انحصاري 
اقتصادي به بخشــي از دریا و در آن سوي آب هاي 
سرزميني هر كشــور گفته مي شــود كه مي تواند 
حداكثر تا 200مایل دریایي برابر با 370كيلومتر از 
خط مبدأ ساحل ادامه داشته باشد. كشورها در این 
محدوده از حق انحصاري اكتشــاف و بهره برداري از 
منابع بستر، زیربســتر و آب دریا برخوردار هستند. 
یونان مي گوید جزایر پراكنده متعلق به این كشــور 
به خصوص جزیره كاستلوریزو در نزدیكي خاك تركيه 
هم شامل این تعریف است و طبق حقوق دریاها، آتن 

بر منابع بستر و زیربستر در آب هاي نزدیك به تركيه 
حق پيــدا مي كند. تركيه اما معتقد اســت آب هاي 
ســرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي هر كشور 
بر مبناي ســرزمين اصلي محاسبه مي شود و جزایر 
كوچك و پراكنده كشــورها نمي تواند مبنایي براي 
تعيين محدوده منطقه انحصــاري اقتصادي درنظر 
گرفته شــود. آنكارا مي گوید بر این اساس، آب هاي 
اطراف جزیره كاستلوریزو در ميان آب هاي محدود 

منطقه انحصاري اقتصادي تركيه قرار مي گيرد.
دعواي ميان تركيه و یونان در ادامه اختالفات ميان 
تمامي كشورهاي ســاحلي دریاي مدیترانه و رقابت 
آنها بر سر اكتشــاف و بهره برداري از ميادین گازي 
موجود در این منطقه قرار مي گيــرد. در این ميان، 
تركيه، قبرس و یونان به دليــل اختالفات تاریخي، 

درگير بيشترین تنش ها هســتند. نيروهاي نظامي 
تركيه از سال1974 تاكنون یك سوم شمالي جزیره 
قبرس را به اشغال خود در آورده اند. این اقدام در پي 
كودتایي نافرجام در قبرس براي انضمام این جزیره 

با یونان اتفاق افتاد.
تقویت حضور نظامي یونان در جزیره كاســتلوریزو 
پس از آغاز مانورهاي دریایي تركيه در آب هاي شمال 
غرب قبرس انجام مي شود. همزمان، 5 ناو نيروهاي 
دریایي تركيه نيز یك كشتي تجسسي متعلق به این 
كشور را در آب هاي مورد مناقشه 2كشور در منطقه 
مدیترانه شــرقي همراهي مي كنند؛ كشتی ای كه 
طبق اعالم مولود چــاوش اوغلو، وزیر خارجه تركيه 
قرار است به مدت 90روز با هدف اكتشاف منابع گاز 

در این منطقه حضور داشته باشد.

تركيه-يونان، روي خط تنش
تركيه و یونان هر دو عضو پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( هستند و رویارویي تاریخي این دوكشور، یكي 
از بحران غيرقابل حل در ميان اعضاي این پيمان 
بوده است؛ كشــورهایي كه قرار است در چارچوب 
ناتو از یكدیگر در برابر تجاوز نظامي دیگر كشورها 

حمایت كنند، اكنون در برابر هم قرار گرفته اند.
قبرس و یونان عضو اتحادیه اروپا هستند و همين 
باعث شــده تا مقام هاي اروپایي در دعواي اخير، 
جانب قبرس و یونان را بگيرند. جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجي اتحادیه اروپا، طي هفته هاي اخير 
بارها به تركيه در مورد سياست هایش در قبال یونان 
هشدار داده اســت. امانوئل مكرون، رئيس جمهور 
فرانسه نيز از یونان و قبرس حمایت كرده و تركيه 
را به خاطر »نقض حاكميت« این دو كشور محكوم 
كرده است. حمایت فرانســه از قبرس و یونان در 
برابر تركيه البته از اختالف ميــان پاریس و آنكارا 
در ماجراي جنگ داخلي ليبي نيز نشأت مي گيرد.

باال گرفتن تنش ميــان تركيه و یونــان و پررنگ 
شدن تحركات نظامي دو طرف باعث شده است تا 
اتحادیه اروپا موضع سختگيرانه تري اتخاذ كند. از 
همين رو، جوزپ بورل، تركيه را به تحریم اقتصادي 
تهدید كرده اســت؛ تهدیدي كه دیروز با واكنش 
تند مقام هاي تركيه اي روبه رو شــد. فواد اوكتاي، 
معاون نخســت وزیر تركيه، در پســتي تویيتري 
رفتار اتحادیــه اروپا را »مزورانــه« خواند؛ چرا كه 
از یك ســو 2كشــور را به مذاكره دعوت مي كند و 
از ســوي دیگر به ابزار تحریم و تهدید عليه تركيه 
متوسل مي شــود. اوكتاي در ادامه از زبان تهدید 
استفاده كرد و نوشت: »ما زبان صلح و دیپلماسي 
را مي شناسيم، اما در دفاع از منافع تركيه، هر آنچه 
الزم باشد انجام خواهيم داد؛ این را یونان و فرانسه 
بهتر از هر كسي مي دانند.« این سخنان اوكتاي در 
ادامه سخنان تهدیدآميز روز یكشنبه رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه، قابل تحليل است. 
او اعالم كرده كه تركيه حاضر اســت هزینه دفاع 
از منافعــش را در مدیترانه  بپــردازد؛ موضعي كه  
احتمال رویارویي نظامي تركيه و یونان را بيش از 

پيش تقویت كرده است.

 تقویت حضور نظامي تركيه و یونان در آب هاي مدیترانه، احتمال وقوع تركيه-يونان؛ يك قدم تا درگيري نظامي
یك رویارویي نظامي ميان دو طرف بر سر منابع گازي منطقه را افزایش داده است
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كوچه ما، ابوذر بود. نامــش را روي تكه اي 
حلبي نوشــته بودیم و چســبانده بودیم 
به دیوار نخستين خانه ســر كوچه و بعد 

قد راســت كرده بودیم و به خود 
باليده بودیم كه توي روستایي 
كه هيچ كوچه اي نام ندارد، 
كوچه ما »ابوذر« اســت. 
كوچه، مجموعه اي بود از 
خانه هاي خشتي و بناهاي 

سنگي. آنان كه توان مالي بيشتري داشــتند، دیوار را با 
ســنگ هایي باال برده بودند كه ســنگتراش هاي محلي 
از دل كوهســتان با رنج و انگشــتان زمخت مي آوردند و 
مي تراشيدند تا شبيه چيزي شود كه با آنها مي شد خانه 

ساخت.
 سنگ ها كه روي دیوار مجموع مي شدند، بناها بين خطوط 
سنگ ها را بندهاي سيماني مي كشيدند تا هم خوش نقش 
شــود و هم محكم. توي كوچه از آن خانه ها و سنگ ها و 
خشت ها و دیوارهاي كاهگلي هم داشتيم. كوچه جایي بود 
براي آشتي كنان؛ عرض اش یك متر یا یك متر و نيم بود. 
ما توي آن كوچه فوتبال بازي مي كردیم، دعوا مي كردیم، 
تازه بزرگ هم مي شــدیم و خيال مان نبــود كه زندگي 
هميشه همين نمي ماند. توي كوچه، مادرها عصر به عصر 
مي نشستند و همسایه ها با هم گپ مي زدند و بچه ها بساط 
بازي شان بر پا بود. روي پشت بام خانه هاي كوچه 100تا 
گربه زندگي مي كرد؛ البه الي هيزم هایي كه براي پختن 
نان روي پشت بام ها انبار مي شد، توي هر سوراخ سنبه اي 
كه فكرش را مي كردي یا تــوي طویله ها و كنج راهروها. 
گربه ها همه جا بودند و هر بار كســي هوس مي كرد توي 
حياط خانه اش كباب بپزد، گربه ها به هواي گوشت و كباب 
و استخوان، لب بام ها جمع مي شدند و دسته جمعي آواز 

مي خواندند.
توي كوچــه روز از ســاعت 4صبح آغاز مي شــد. با گله 
گوسفندان و فریادهاي چوپاني كه گله به كوه مي برد براي 
چرا. بعدش نوبت گاوها بود كه ماغ بكشند، سالنه سالنه 
راه بروند و كنار سایه اي، جاي خنكي لم بدهند و نشخوار 
كنند. بعدش مرغ و خروس ها به كوچه مي شدند و كوچه 
سرشار مي شد از صداي بال زدن و آواز خروس و نواي دیگر 
جانوران. تابستان كوچه همين بود با بعدازظهرهاي خنك 
به لطف دیوارها و عرض كم و سایه هایي كه زود مي افتاد 
توي راه و آفتابــي كه مي رفت و جغدهایــي كه هراز گاه 
پيدایشان مي شــد و رو به عصر و تاریكي برایمان از شب 

مي خواندند به لهجه اي غریب.
توي كوچه 4خانه بود و خانه ها كنــج هم و بزرگ بودند. 
ظهر تابســتان كوچه در قرق بچه هایي بود كه براي شنا 

مي رفتند سمت رودخانه و رودخانه مي رفت به كرخه.
كوچه، همه انتظار ما از زندگــي در جهان بود؛ محدود و 
آراسته و منزوي. ما از پشــت بام هاي خانه هاي آن كوچه 
به نور  ماه خيره مي شدیم و ميليون ها ستاره را تا جایي كه 
ذهنم مان قد مي داد و اعداد را بلد بودیم، مي شمردیم. ما از 
حدود آشتي كنان آن كوچه فراتر نمي رفتيم و قيد جهان 
در قاموس ذهن مان نبود. هرچــه بود همان بود با طول و 

عرض مختصرش.
ما از آن كوچه، از آن محدوده به جهــان نگاه مي كردیم و 
خوش بودیم و بخشنده بودیم و ساده بودیم و زنده بودیم. 
بعدها كه همه  چيز در نســبت با وسعت بيشــتر و انبوهي 
فزون تر و ابعاد بزرگ تر معنا پيدا كــرد، كوچه براي ما نيز 
محدود شد با خانه هاي كوچك و عرض اندك كه جا براي 
عبور ماشــين ها نداشــت. ماشــين ها كه آمدند، كوچه ها 
فراموش شــدند، مرغ و خروس ها فراموش شدند تا كوچه 
به روستا و روستا به شهر برســد با ولعي سيري ناپذیر براي 
بلعيدن همه  چيز؛ بلعيدن كوچه و چنارها و زبان گنجشك ها؛ 
بلعيدن حياط ها و خاكي كوچه ها؛ بلعيدن تماس آدم ها با 
هم. خيابان، جاي رابطه نشست و شــهر به جاي آدم ها در 
نسبت با ماشــين ها و خيابان ها معنا پيدا كرد. ما از هم دور 
شدیم و وســعت خانه ها از كوچه گذشت و به شهر رسيد و 
شهر تمامي نداشت. شهر كه بزرگ شد، جایي براي گربه ها 
نبود، پس گربه ها مردند. شــهر كه بزرگ شد، جایي براي 
همسایه نبود، پس همســایه هم مرد. شهر كه بزرگ شد و 
بزك شد، جایي براي رودخانه نبود، پس رودخانه هم مرد و 
خشك شد و به كرخه نرسيد و این داستان همينطور ادامه 
پيدا كرد و ادامه دارد و در همه شهرها و محله ها و كوچه ها 
به یكسان، طبق الگویي واحد و مشخص ادامه پيدا مي كند.

 ما آمــوزش ندیده ایم و شــده ایم انبان 
عادت هاي غلط و اشتباه كه نه در فرهنگ 
و سنت چندهزار ســاله مان جایي دارد 
و نه در دین اســالم بر این رفتار تأیيد و 

تأكيدي شده است. در واقع چنان 
دچار ضدآموزش شــده ایم كه 
امروز بخــش قابل توجهي از 
جامعه به هيچ كدام از آداب 

و آیين سابق پایبند نيســت و روندي پيش گرفته كه جز 
اضمحالل سرمایه اجتماعي چيزي در بر ندارد.

هر جامعه براســاس افرادش محاســبه و ارزش گزاري 
مي شــود. خانواده اي كه متوســط تحصيالت و ســرانه 
مطالعــه اش باالتر اســت داراي روابط قوي تري اســت. 
محله اي كه مردمش در خيابان زباله نمي ریزند تميزترند و 
آنها كه بيشتر بهداشت را رعایت مي كنند كمتر در معرض 
آسيب انواع بيماري ها قرار مي گيرند. شهرونداني كه اهل 

ورزش هستند از سالمت بيشتري برخوردارند. 
بســياري از شــهروندان ایراني درباره این موضوعات كه 
عادت هاي رفتاري را تشكيل مي دهد آموزشی ندیده اند و 
اگر در خانه و مدرسه براساس فرهنگ و مذهب، چيزهایي 
آموخته اند نتوانسته براي ایشان به یك عادت مثبت تبدیل 
شود. براي نمونه سوار و پياده شدن در مترو و اتوبوس هاي 
تندرو، مصداقي از رفتارهاي ما در تعامل و تقابل با یكدیگر 
است.  طي چند ماه گذشته كه بيماري كرونا همه شهرهاي 
جهان را درگير كرده و به صورت مــوج عمل مي كند، در 
ایران مانند رشــته اي طوالني با عرض و طول كم و زیاد، 

فروكش نكرده است. 
صرفا با چرخش آمار، مســئوليت هاي آسيبش از دولت 
ســاقط و بر گردن مردم و اصناف و بقيه شــهروندان جز 
مسئوالن افتاده است و همچنان به اقتصاد و اجتماع ضربه 
مي زند. همه گيري جهاني تنها با اتحاد و همدلي همه افراد 

جامعه جغرافياي ایران را ترك مي كند. 
تا وقتي كه عده اي با آن تجارت كرده و نسبت به بيكاري 
مشاغل بســيار یا خســتگي كادر درمان بي تفاوتند ما 
نمي توانيم از پس كرونا بر بيایيم. مــا بيش از هر چيز به 
آموزش زیســتن كنار هم نيازمندیم. دوباره باید ببينيم 
در فرهنگ و مذهب پدران و مادرانمان چه نكات مثبتي 
به عنــوان عادت وجود داشــت كه امروزه به فراموشــي 
سپرده شده است.  فرهنگ هایي كه موجب تقویت روابط 
خانوادگي و شهروندي مي شود و حس مسئوليت را در ما 
تقویت مي كند. نياز داریم با توجه به شــرایط روزگارمان 
در حفظ و یادگيري و ایجــاد عادت هاي رفتاري مثبت و 

توسعه دهنده بكوشيم.

وقتــي هواپيمــا روي باند فرود 
مي آید، صــداي مهمانــدار را 
مي شــنوید كه مي گویــد: »از 

شــما خواهشــمندم تا 
پيش از توقف كامل 
و بازشدن درهاي 
هواپيمــا، همواره 

كمربند ایمني را بسته نگه دارید و صندلي خود را ترك 
نكنيد.« اما بالفاصله بيشتر مسافرهایي كه صندلي شان 
كنار راهرو ست، كمربندشان را باز مي كنند و مي ایستند 
و ســراغ محفظه باالي سرشــان مي رونــد. از خودتان 
مي پرسيد: »این همه عجله براي چيست؟«  چند دقيقه 
بعد مي بينيد همان مســافرهایي كه چند ثانيه قبل با 
عجله در حال برداشتن ساك و چمدان شان بودند، حاال 
در راهروهاي هر دو طرف هواپيما صف طوالني تشكيل 
داده اند و از ایستادن كالفه و خسته شده اند. همه مي دانند 
كه درهاي هواپيما بالفاصله بعد از فرود باز نمي شــود و 
ممكن است مدتي معطلي داشته باشــد، اما پس علت 
تشكيل زودهنگام صف چيســت؟ چرا بعضي مسافرها 
از دستور تأكيدي خدمه پرواز ســرپيچي مي كنند و از 
جایشان بلند مي شــوند؟ اگر واقعا این همه عجله داریم 
و ثانيه ها برایمان مهم است، پس چرا ژاپن دوم نيستيم؟ 
این رفتار را باید در تمایل قشــر لجباز جامعه با قوانين 
و مقررات ریشه یابي كرد؛ كساني كه هر چه مي شنوند، 
مي گویند: »برو بابــا!« و برخالف آن عمــل مي كنند. 
مي دانند باید ماســك بزنند و فاصله فيزیكي را رعایت 
كنند، اما اهميتي نمي دهند. مي دانند آن خيابان ورود 
ممنوع اســت، اما باز داخلش مي پيچند چون مي دانند 
مسيرشان كوتاه تر مي شود.  روي ميز غرفه نمایشگاهي 
اشانتيون چيده شده تا هر بازدیدكننده فقط یكي بردارد، 
اما چند مشــت برمي دارند و جيب یا كيف شــان را پر 
مي كنند.  چراغ تقاطع زرد است اما از آن عبور مي كنند 
تا از بقيه جلوتر باشند. بنزین قرار است از فردا كمي گران 
شود، ساعت ها در صف مي ایستند تا نصف باك شان را پر 
كنند. تا دو  روز تعطيلي به هم مي چسبد، چه كرونا باشد 
یا نباشد، باید به مسافرت بروند. مي دانند فردي مشكالت 
روحي و اخالقي دارد، اما باز هم در اینستاگرام او را دنبال 

مي كنند. 
این قشــر خودشــان را زرنگ مي دانند، اما در حقيقت 
افرادي ناتوان هستند كه لجبازي مي كنند؛ مانند كودكي 
كه وقتي اجازه ندارد بــراي بازي داخــل كوچه برود، 
اسباب بازي هایش را وسط سالن پذیرایي پرتاب مي كند 
و حرف هاي زشت مي زند. این قشر هنوز بزرگ نشده اند.

»محفــل فلســفي یكشــنبه ها« و 
»تحقيقــات فلســفي؛ گزیــده  آثار 
لودویگ ویتگنشتاین« 2عنوان كتابي 
هستند كه از سوي نشر هرمس منتشر 
شــده اند.محفل فلســفي یكشنبه ها، 
نوشته الكســاندر مك كال اسميت را 
پژمان طهرانيان به فارسي برگردانده 
است. این كتاب، رماني است معمایي-
كارآگاهي بــا درونمایه اي فلســفي. 
شــخصيت اصلي اثر زني روشــنفكر 
است؛ اهل فلســفه  اخالق و عالقه مند 

به هنر و ادبيات. 
داستان در شــهر ادینبروي اسكاتلند 
مي گذرد و در طول آن، معماي مرگ 
جواني كه زن شاهد آن بوده، با تأمالت 
خاص ایــن زن و ارتباطش با جامعه و 

نزدیكانش و نيز دغدغه هاي فلسفي و اخالقي 
او در هم مي آميزد و با ارجاع هایي گسترده به تاریخ و اسطوره و 
فلسفه و هنر و روانشناسي و سياست و اقتصاد در غرب، رماني 

عميق و چند وجهي پدید مي آورد.
الكساندر مك كال اسميت، نویسنده  تحسين شده  بریتانيایي، 
متولد1948 در زیمباوه اســت. او كودكي اش را در این كشور 
آفریقایي گذراند و در بوتســوانا و ســوازیلند هم كار كرد. او 
سال هاست اســتاد حقوق پزشــكي در دانشــگاه ادینبروي 
اسكاتلند اســت. محفل فلسفي یكشــنبه ها در 321صفحه 

پالتویي با قيمت 44هزار تومان منتشر شده است.
متــن ســه زبانه تحقيقات فلســفي؛ گزیــده  آثــار لودویگ 
ویتگنشتاین با ترجمه مالك حسيني نيز دیگر كتابي است كه 

هرمس و نشر كرگدن  آن را منتشر كرده اند. 
تحقيقات فلســفي، كه همچون نخستين كتاب نویسنده اش، 
یعني رساله منطقي-فلسفي، از آثار كالسيك فلسفه به حساب 
مي آید، حاصل سال ها تأمل ویتگنشتاین و چكيده نكته هاي 
فراواني است كه او طي سال هاي منتهي به 1946 در دفترهاي 

متعدد نگاشته بود. 
این كتاب كه  درسال 1953 یعني 2سال پس از مرگ نویسنده 
منتشر شد، متشكل از 693 »نكته« اســت و به موضوعات و 
مفاهيم متعددي مي پردازد كه نه فقط در فلســفه نفوذ بسيار 
یافته اند، بلكــه در حوزه هاي دیگري چون جامعه شناســي، 

روانشناسي و هنر نيز تأثير فراواني گذاشته اند. 
این كتــاب در 816 صفحه به بهاي 170هزار تومان منتشــر 

شده است.

نشســت هفتگي شهركتاب، سه شــنبه یازدهم 
شــهریور ســاعت 15 به نقد و بررســي كتاب 
»فلسفه درد« اختصاص دارد كه با حضور نعيمه 
پورمحمدي، سيدحسن اسالمي اردكاني و محمد 
كریمي به صورت مجــازي در مركــز فرهنگي 

شهركتاب برگزار مي شود.
به گزارش همشــهري، اخيرا كتاب فلســفه درد 
نوشته آرنه یوهان وتلسن با ترجمه محمد كریمي 
به همت نشــرنو منتشر شده اســت. این كتاب 
نگاهي تامل برانگيز است به جنبه اي ناگزیر از وضع 
بنيادین بشر. وتلسن در این كتاب به شكل هاي 

متنوعي از درد مي پردازد؛ از جمله، دردي كه به واســطه شــكنجه بر انسان تحميل 
مي شــود، درد بيماري، درد اضطراب، درد اندوه، درد خشونت و افسردگي. او ماهيت 
دوپهلوي درد را بررسي مي كند: اینكه در زندگي روزمره همواره تالش مي كنيم از درد 
اجتناب كنيم اما در عين حال، جست وجوي درد براي مان شورانگيزاست. وتلسن درد 

را در قلمروهاي مختلفي از زندگي مدرن، ازجمله خانواده و شغل بررسي مي كند.
عالقه مندان مي توانند این نشست را از اینستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب به نشاني 

Instagram/bookcityculturalcenter به طور مستقيم پيگيري كنند.

مطالعه اخير دانشــمندان چيني نشــان مي دهد كه ویروس كرونا ممكن اســت از 
روش هایي كه انتظار نمي رود به خانه ها منتقل شــود و این باعث افزایش هشدار در 
مورد احتمال كنترل همه گيري مي شود. به گزارش دیلي ميل، این مطالعه حاكي از آن 
است كه ویروس كرونا مي تواند از طریق توالت و لوله هاي فاضالب به داخل خانه ها و 

آپارتمان ها به خصوص در ساختمان هاي مسكوني چند طبقه انتقال یابد.
این مطالعه كه نتایج آن در سایت علمي دایركت منتشر شده، به كشف ویروس كرونا در 
حمام یك آپارتمان در شهر گوانگژو، واقع در جنوب چين، با وجود حضور نداشتن بيمار 
در آن اشاره دارد. تحقيق یاد شده نشان داد كه ویروس ممكن است از طریق توالت یا 
لوله هاي تخليه وارد آپارتمان واقع در طبقه شانزدهم شده باشد چون آثار ویروس در 

سينك ظرفشویي، شير آب و دسته دوش كشف شده است.

گروهي از پژوهشگران آب وهوا 
در ایاالت متحــده، رادار هاي 
پيشــرفته  اي را بــراي درك 
رازهاي توفان لــورا به درون 
این تندباد عظيم فرستادند. 
پژوهشگران درحالي رادارهاي 
ســيار خود را با یك كاميون 

سنگين روانه كانون توفان لورا درتگزاس كردند كه اداره هواشناسي ایاالت متحده 
اعالم كرده بود گریــز از چنگ این توفان ناممكن اســت؛ توفاني كه تندبادهاي 
ویرانگري با سرعت بيش از 160 كيلومتر در ساعت دارد. به گزارش یورونيوز، كشف 
ویژگي هاي جالب توفان هاي عظيم نه تنها به كار پژوهشگران محيط زیست مي آید، 
بلكه مي توان از آن در پيش بيني آب وهوا و نيز ساخت بناهاي مقاوم در برابر توفان 
بهره برد. شناخت هرچه دقيق تر جریان هاي گردبادي كوچك و بزرگ درون این 
توفان چيزي است كه براي این پژوهشــگران مهم تر است. ریزگردبادهاي درون 
توفان 500 تا 600 متر قطر دارند و در ســایه بادهاي قوي تر داخل توفان ممكن 
است خسارات سنگيني به بار آورند، حال آنكه قطر گردبادهاي عظيم تر داخل هر 

توفان ممكن است به چند كيلومتر برسد.

ممكن است در كودكي یاد گرفته باشــيم كه هيجان ها »بد« هستند و بنابراین 
هيجان هاي فرزندان مان هم مانند هيجان هاي خودمان براي مان ناراحت كننده 
مي شوند. این در حالي اســت كه زماني كه احساسات خود را مستقيم، ساده و به 

شيوه هاي غيرتهدیدكننده بيان مي كنيم، فرزندان مان بهره مي برند.
یك كودك نه تنها مي خواهد بداند والدینش چه فكر  مي كنند، بلكه مي خواهد بداند 
احساس آنها چگونه است. وقتي ناراحت، خشمگين یا نااميد، هيجان زده، مغرور یا 

خوشحاليم، مي توانيم به فرزندان مان اجازه دهيم كه بدانند. 

داوودپنهانيشهرنوشت
روزنامه نگار

فرورتيشرضوانيه بومرنگ  نقد و نظر
روزنامه نگار

ايمانمهديزاده
ویترینپژوهشگر توسعه پایدار

دریچه

دانستني ها

سالمت

سيدني:یك مرد استراليایي كه از پنجره هتلي كه در آن 
قرنطينه شده بود با استفاده از یك نردبان خارج مي شده 
 تا با دوســتش مالقات كند، به 6ماه زندان محكوم شــد. 
به گزارش بي بي سي، یوسف كاراكایا براي مالقات عموي 
بيمارش به سيدني ســفر كرده بود و پس از آنكه به پرث 
بازگشته بود، از او خواسته شد كه 2 هفته در هتل مركور 
در پرث قرنطينه شــود. اما پس از 3 روز او مرتب از طریق 

پنجره اتاقش به بيرون مي رفته است.

رياض: دانش آموزان در عربستان سعودي سال تحصيلي را 
با طرح آموزش از راه دور آغاز كردند. باتوجه به ادامه شيوع 
كووید-19 كالس هاي حضوري همچنان تعليق خواهد 
بود و دانش آمــوزان از منزل و در چارچــوب روش هاي 
آموزش از راه دور، روند تحصيلي خود را دنبال مي كنند. 
به گزارش خبرگزاري ان اچ كي، به منظور مقابله با شيوع 
كرونا، دولت تصميم گرفته است كه 7 هفته نخست سال 

تحصيلي را با روش آموزش از راه دور آغاز كند.

ونکوور:پيمانكار برج و هتل هــاي  بين المللي ترامپ در 
ونكوور كانادا در پي ركود ناشي از همه گيري كرونا اعالم 
ورشكستگي كرده اســت. به گزارش ایندیپندنت، در پي 
این اقدام بيش از 250 نفر از كارمنــدان این هتل از كار 
بيكار شده اند. برج شيشه اي ترامپ در ونكوور كه توسط 
آرتور اریكسون، معمار مشهور كانادایي طراحي شده، در 
حدفاصل سال هاي 2012 تا 2016 ميالدي با هزینه اي به 

مبلغ 350 ميليون دالر ساخته شد.

شيکاگو:نتایج یك تحقيق در دانشگاه شيكاگوي آمریكا نشان 
مي دهد، برخي مشــاغل براي دوركاري در زمان شيوع كرونا با 
داشــتن حتي دیپلم مي تواند براي فرد درآمدزایي داشته باشد. 
به گزارش یورونيــوز، صدر این فهرســت از آِن مدیر هماهنگي 
حمل ونقل تجاري و انبارداري است. كار براي بنگاه هاي امالك و 
مستغالت نيز درآمد مناسبي دارد. فروش توليدات كارخانه اي، كار 
به صورت مأمور فروش بيمه، كارمندي كارگزاري سهام و سرانجام 
پيمانكاري امور خدماتي از دیگر مشاغل مناسب معرفي شده اند.

بهترينمشاغلبرايدوركاريورشکستگيهتلترامپآغازسالتحصيليآناليندرعربستان6ماهزندان،جريمهتركقرنطينه

خشتهاوديوارهايگلي

محفلفلسفييکشنبههاوتحقيقاتقشرزرنگجامعهنيازبهآموزشزيستاجتماعي
فلسفيويتگنشتاين

بررسيفلسفهدرد

لولهفاضالبعاملجديدسرايتكرونا

فرستادن»رادار«بهدرونتوفانلورا

بياندرستهيجانات

مهارت
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هنوز كه هنوز است، فهرســت كاملي از كتاب هاي منتشر شده در ايران 
از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۳ خورشيدي وجود ندارد و اطالعاتمان از اينكه مردم آن 
روزگار چه كتاب هايي مي خوانده اند چندان دقيق نيست. حاال چرا تا ۱۳۳۳؟ 
دليلش اين است كه آن سال نخستين كتابشناسي از سوي كتابخانه ملي 

ايران منتشر شد و ما فهرست ساالنه كتاب هاي منتشر شده را به صورت 
ثبت شده داريم. ايران در ۱۳۰۰ خورشــيدي حدود ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار 
نفر جمعيت داشته كه ۲۰ درصد يعني چيزي حدود دو و نيم ميليون نفر 
آنها شهرنشين بوده اند. از اين عده اگر يك چهارم را باسواد در نظر بگيريم 
به رقمي در حدود ۶۵۰ هزار نفر می رسيم. اينها تشكيل دهندگان طبقه 
متوسط شهري در آغاز قرن بودند و اين كتاب هاي چاپ اول خوراك فكري 
آنها بود اما حكومت جديد براي اجراي برنامه هاي توسعه خود بايد اين طبقه 
متوسط شــهري را تقويت مي كرد و مدرن كردن صنعت چاپ و نشر نيز 
ازجمله اقدامات مؤثر در همين زمينه به  حساب مي آمد. اينجورهاست كه 

از سال ۱۳۰۰ يعني از آغاز سده چهاردهم، صنعت چاپ در ايران وارد دوره 
تازه اي مي شود. قبل از اين تاريخ يعني از اواسط سده سيزدهم دستگاه هاي 
چاپ سربي به ايران وارد شده بود و تا مدتي در تبريز و تهران براي انتشار 
كتاب مورد استفاده قرار مي گرفت. هم زمان با اين شيوه، چاپ سنگي هم 
رواج پيدا كرد و چون تهيه لوازم و امكانات آن آسان تر بود عمال به رايج ترين 
شيوه چاپ در ايران بدل شد. با رســيدن به سده چهاردهم، با پيشرفت 
فناوري چاپ و ورود دســتگاه هاي جديد، چاپ كتاب ها به روش سربي 
و ســنگي از ميان رفت و جاي خود را به روش حروفچيني داد. نخستين 
چاپخانه اي كه مدرن شد »مطبعه كل قشــون ايران« بود كه به چاپخانه 

ارتش تغيير نام داد. مطبعه مجلس هم كه با استقرار مشروطه براي انتشار 
مذاكرات رسمي نمايندگان مجلس شوراي ملي تاسيس شده بود زير نظر 
كارشناسان آلماني مدرن شد. چاپخانه اطالعات وابسته به روزنامه اطالعات 
از ۱۳۱۴ خورشيدي به ماشين چاپ ُرتاتيو مجهز شد كه در سرعت چاپ تا 
آن زمان در ايران نظير نداشت. چاپخانه بانك ملي و چاپخانه راه آهن از ديگر 
چاپخانه هاي مهم بودند كه در آن دوره تاسيس شدند. بخش خصوصي هم 
تاسيس چاپخانه هاي مجهز به دستگاه هاي جديد را براي چاپ مطبوعات و 
كتاب آغاز كرد. در دوره پهلوي اول هنوز نشر و كتابفروشي از هم جدا نبود و 
ناشران آن دوره عموما كتابفروش هم بودند. »كالله خاور« با مديريت محمد 

رمضاني فعال ترين ناشر خصوصي اين دوره بيست ساله به شمار مي رود كه 
او را نه فقط يك ناشر بلكه بايد يك كتابشناس و جمع آوري كننده كتاب هم 

بدانيم. اما او فقط يكي از اولين هاي اين دوره بود.
 اينجا مروري داريم بر كارنامه نشر كتاب از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰. در اين گردآوري 
تالشمان بر اين بوده تا بفهميم مردمان آن روزگار چه كتاب هايي دم دست 
داشتند و سليقه شان در خواندن چگونه بوده است. در ميان كتاب هايي كه 
بسياري از آنها گمنام و فراموش شده اند بيشتر به كتاب هايي نظر داشته ايم 
كه نوآور و جريان ساز بوده اند.كتاب هايي كه بســياري از آنها هنوز هم 

خواندني هستند و حرف هايي براي گفتن دارند.

 ويژه نامه كتاب هاي 
چاپ اول در 20سال اول قرن

فرهنگنامه

يادداشتاول

فلسفه

ادبیات

حقوقی

مصدق نویسندههمچنان معتبر و مستندفرهنگستان یک نفرهگام اول؛ حییم

اسامی مضبوط جامع تر از قبل

 ادبیات ایران زندگی نامه نویسی تاریخی
به روایت مرد غربی

رساله در تحقيق احوال و زندگانی موالنا 
جالل الدين محمد مشهور به مولوی/ 

بديع الزمان فروزانفر/ چاپخانه مجلس/ ۱۳۱۵
ديباچه فروزانفر

تاريخ ادبيات ايران/ ادوارد براون/ مترجم: رشيد 
ياسمی/ چاپخانه روشنايی/ طهران/ ۱۳۱۶

ديباچه مترجم بر تاريخ ادبيات ايران

فرهنگ جامع انگليسیـ  فارسی/ 
سليمان حييم/ مطبعه بروخيم/ 

طهران/ ۱۳۰9

فرهنگ جامع فارسی به انگليسی/ 
سليمان حييم/ مطبعه بروخيم/ 

طهران/ ۱۳۱۲

 تصويری از سليمان حييم 
در صفحه دوم فرهنگش

امثال و ِحَكم/ علی اكبر دهخدا/ 
مطبعه مجلس/ طهران/ ۱۳۱۰

نام های ايرانی/ محمود حسابی/ 
چاپخانه علمی/ تهران/ ۱۳۱9

صفحه ای از حرف »آ« فرهنگ 
فارسی به انگليسی حييم

صفحه اول از ديباچه فرهنگ 
انگليسی به فارسی حييم

صفحه اول كتاب

مقدمه: ۱۲۶۲ نام پسر و ۶۵۲ نام 
دختر كه به كوشش دكتر حسابی 

فراهم آمده

ديباچه فرهنگ فارسی به 
انگليسی حييم

سير حكمت در اروپا/ محمد علی فروغی/ 
كتابفروشی زوار/ تهران/ ۱۳۱۰

 اين كتاب هنوز تجديد چاپ و منتشر 
می شود و در ميان عالقه مندان به 

فلسفه خواهان دارد

حقوق پارلمانی در ايران 
و اروپا/ محمد مصدق/ 

مطبعه كليميان/ 
طهران/ ۱۳۰۲

تاليفات مؤلف: شايد خيلی ها 
ندانند كه مصدق صاحب 
چندين جلد كتاب است 

 با كتاب رهايي داريم
  مرتضي سيدي نژاد ..............................................................
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ازنخستیننمایشنامهها

داستانیاجتماعی،ملیوتاریخیاقتباسایرانیازداستانهایشرلوکهلمزپیشروییازبرلن

نخستینتاریخنگاریعلمی

گردشدرتهران

داستانمشروطه

یکیاز53نفر

ازمغولهاتاقاجارها

نخستینفیلمنامهفارسی

گزارشیازشاهکارهایشکسپیر

مفصلتریندانشنامههنرایران

ازنشریاتادارهعتیقاتنمایشمنظوم

آخرین یادگار نادرشاه/ سعید نفیسی/ 
کتابخانه شرق/ طهران/ ۱۳۰5

شاه ایران و بانوی ارمن/ ذبیح بهروز/ مطبعه 
فاروس/ طهران/ ۱۳۰6

 صفحه آخر دیباچه 
شاه ایران و بانوی ارمن

 تیسفون/ 
تندر کیا/ مطبعه 
مجلس/ طهران/ 

۱۳۱۳

آثار ایران/ آندره گدار/ از نشریات 
اداره کل عتیقات/ طهران/ ۱۳۱4

 صفحه اول فیلمنامه قسمتی از دیباچه  شاه ایران و بانوی ارمن
شاه ایران و بانوی ارمن

مقدمه کتاب

 برشی از دیباچه آثار ایران 
به قلم آندره گدار

صفحه اول نمایشنامهتصویر نویسنده در صفحه سوم کتاب تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

شاهکارهای شکسپیر: هاملتـ  رمو و ژولیتـ  ماکبت/ 
ترجمه حمید امیر سلیمانی/ از نشریات موسسه خاور/ 

تهران/ ۱۳۰7
مترجم هر سه نمایشنامه را به شکل داستان درآورده و 

درواقع گزارشی از آنها در این کتاب آمده است  

ســیری در هنر ایران  از دوران پیش از تاریخ تا امروز/ پوپ و صفحه اول کتاب آرتور پوپ
فیلیس اکرمن/ انتشارات دانشگاه آکسفورد/ ۱۹۳۸ )۱۳۱7(

ترجمه دانشنامه پوپ از سال ۱۳۸7 در انتشارات علمی و فرهنگی آغاز شد 
و در سال ۱۳۹7 در ۱۳ جلد به پایان رسید

ایران باستانی/ حسن پیرنیا/ 
مطبعه مجلس/ طهران/ ۱۳۰6

تاریخ مفصل ایران/ 
عباس اقبال/ شرکت مطبوعات/ 

تهران/ ۱۳2۰

 نخستین صفحه از 
تاریخ مفصل ایران صفحه اول مقدمه کتاب

 طهران/ مرتضی فرهنگ/ 
مطبعه سیروس/ آذرماه/ ۱۳۱2

صفحه اول طهران؛ روانی و گیرایی نثر نویسنده 
ستودنی است

صفحه ششم طهران

چاپ اول »تاریخ مشروطه« احمد کسروی به این 
نام منتشر شد: تاریخ هجده ساله آذربایجان یا 
داستان مشروطه در ایران/ سید احمد کسروی 

تبریزی/ مطبعه طلوع/ تهران ۱۳۱4

صفحه اول از دیباچه تاریخ مشروطهتصویر هاوارد باسکرویل در صفحه اول کتاب

بزرگ علوی کتاب را به 
خواهرش، بدری علوی، 

صفحه دوم مقدمهتقدیم کرده است

ورق پاره های زندان/ بزرگ 
علوی/ چاپخانه مرکزی/ 

صفحه اول مقدمهتهران/ ۱۳2۰

ان
ست
دا

یکی بود و یکی نبود../ 
محمدعلی جمال زاده/ 

چاپخانه کاویانی/ 
برلین ۱۳۳۹ قمری 
)۱۳۰۰ خورشیدی(

تقدیم نامه کتاب: 
»بنام زن عزیزم ُژزی 

و دوست جوانمرگم 
خانم میرزا حسین خان 

حکیم«

دیباچه: از نظر جمال زاده، 
»دموکراسی ادبی« نه 

فقط ُفضال و ادبا بلکه همه 
را در نظر می گیرد

داستان اول 
یکی بود 
یکی نبود

داروغه اصفهان، 
شرلوک هلمس ایران/ کاظم 

مستعان السلطان )هوشی 
دریان(/ بنگاه مطبوعاتی 

فهم/ تهران ۱۳۰4
صفحه اول 

داستان

دلیران تنگستانی/ 
رکن  زاده آدمیت/ 
مطبعه سیروس/ 

طهران/ ۱۳۱۰



ترجمه

2و3صفحـــــــههاي

پست مدرنیسم ایرانیغیر ایرانی ها به روایت این سه نفر داستانی اجتماعی، ملی و تاریخی

نخستین چاپ سربی گولیور به فارسیتیره بختان

عملیات آرسن لوپن شرق

جسم سحرآمیز رادیوماز نخستین ترجمه های زنان

بدبختان

نویسنده زبردستروانشناسی توده گزین گویه های لوبون

بینوایان

نخستین بار»بینوایان« ویکتور هوگو را 
پدر پروین اعتصامی به فارســی ترجمه 
کرد: تیره بختان/ ویکتور هوگو/ مترجم: 
یوسف اعتصام الملک/ مطبعه مجلس/ 

طهران/ ۱۳۰۳ 

صفحه آخر مقدمهصفحه  هاي دوم و سوم مقدمهصفحه اول از مقدمه اعتصام الملک 

»بدبختان« کتاب ژان والــژان )جلد اول(/ ویکتور 
هوگو/ مترجم: میرزا ابراهیم آقای زنجانی/ کتابخانه 

نهضت شرق/ طهران/ ۱۳۰4

مشهورترین ترجمه بینوایان که تا به امروز همچنان 
منتشر می شود: بینوایان/ ویکتور هوگو/ مترجم: 

حسینقلی مستعان/ مطبعه ایران/ ۱۳۱۰

مقدمه حسینقلی مستعان بر بینوایان  صفحه اول کتاب بینوایان

»نوامیس روحیه تطور ملل« دکتر گوســتاو لوبون/ 
ترجمه علی دشتی/ مطبعه قشون/ طهران/ ۱۳۰2

نخستین ترجمه از داستان دراکوال

»دراکوال« مرد خون آشام/ برام استوکر/ 
مترجم: علی اکبر کسمایی/ بنگاه افشاری/ 

تهران/ ۱۳۱۸

مقدمه مترجم بر دراکیوال

نخستین ترجمه از داستان فرانکشتاین

»فرانکنشتین یا آدم مصنوعی« ماری شلی/ 
مترجم: کاظم عمادی/ شرکت تضامنی 
محمدحسن علمی و شرکا/ تهران/ ۱۳۱7

مقدمه مترجم بر فرانکشتاین

»طائیس« آناطول فرانس/ ترجمه دکتر قاسم غنی 
سبزواری/ مطبعه باقرزاده/ طهران/ ۱۳۰۸

در انتهای کتاب، فهرست لغات اساطیری و اسامی 
رجال و امکنه موجود است 

»افکار و اندیشه ها« دیروز و فردا )کلمات قصار(/ 
دکتر گوستاو لوبون/ ترجمه شجاع الدین شفا/ 

شرکت تضامنی علمی/ ۱۳۱7

»سیاحت عجیب گولیور در کشور لیلی پوت و 
غول پیکران«/ یوناتان سویفت/ مترجم: فریبرز 

عسگری/ بنگاه نشریات بریانی/ تهران/ ۱۳2۰

مقدمه مترجم بر گولیور

بنگاه بریانی ناشر اختصاصی 
ماجراهای جینگوز در ایران به 

شمار می رفت. جینگوز شخصیت 
طرار و حقه بازی شبیه آرسن لوپن 
بود و خالق آن پیامی صفا )متخلص 

به سرور بدیع( داستان نویس 
معاصر ترکیه

ماجزاهاي جین گوز- سرور بدیع/ مترجم: ابوتراب شایگان/ بنگاه 
بریانی/ تهران/ ۱۳۱۹

»جامه پشمین« قسمت اول: دوشیزه بیشه ها/ آنری بوردو/ 
مترجم: بانو عظمی عدل/ کالله خاور/ ۱۳۱7

»مادام کوری« او کوری/ مترجم: منیر اصفیا/ بنگاه افشاری/ 
تهران/ ۱۳۱۹

مقدمه مادام کوری: کتابی که والدین دقیق و دانشــمند فرزندان 
جوانشان را به قرائت و خواندن آن تشویق می فرمایند بریده ای از صفحه اول

شیوه تهیه دوسیه های آرسن لوپن شرق

 ا ن ی ر ا ن )انیران(/ 
د. ش. پرتو، 

بزرگ علوی، ص. 
هدایت/ طهران/ ۱۳۱۰

رستم در قرن بیست و دوم/ 
عبدالحسین صنعتی زاده/ 

چاپخانه و کتابخانه مرکزی/ 
تهران/ ۱۳۱6

صفحه اول کتاب: »جانکاس 
مخترع ماشین تجسم 

ارواح و اجساد مردگان به 
اتفاق شاگردانش هر کدام 
بال های ظریف و قشنگی 
را به شانه های خود بسته 
و بعضی شان چمدان های 

بلورینی به دست گرفته از 
روی آسمان می پریدند.«

گراوری از جانکاس و ماشین 
احیای اموات

تصویر رکن  زاده 
آدمیت در صفحه 

اول کتاب

کتاب سه داستان حمله اسکندر از 
شین، پرتو، دیو! دیو  از بزرگ علوی 
درباره حمله اعراب به ایران و سایه 

مغول از صادق هدایت را شامل 
می شود. کتاب »به دانشمند گرامی 

ذ. بهروز« تقدیم شده است
دیباچه دلیران 

تنگستانی

 تقسیم بندی کتاب ها با کمی تسامح 
انجام گرفته تا از ازدیاد دسته ها و ایجاد تشتت جلوگیری شود 
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داستان تاریخیگردآوری جدید از حکایت های مالنصرالدین

مالنصرالدین/ به همت 
محمد رمضانی/ کالله 

خاور/ طهران ۱۳۱5

آشیانه عقاب/ 
زین العابدین موتمن/ 

موسسه افشاری/ 
طهران/ ۱۳۱7

مقدمه ناشر و 
فراخوان برای ارسال 

حکایت های دیگر 
مالنصرالدین

 صفحه اول 
کتاب

علمی ـ  آموزشی

رسیدن به تجدد از مسیر دین

خورش خسروانی

از نخستین کتاب های کودک

روزگار قریب

دیوان شاعر جوان مرگاخالق سالم در بدن سالم

آغاز یک تاریخ با افسانه

دیوان شاعر عاصی

دیوان زن محجوب

 نخستین خواندنی ها و 
ترانه های کودکانه

تشخیص کتب خوب از بد

درباره جغرافیای ایرانکتاب مدرسه

علــل بدبختی مــا و عــالج آن/ حاجــی میرزا حســنخان 
محتشم السلطنه/ مطبعه علمی/ ۱۳40 قمری )۱۳00 شمسی(

نویســنده این کتاب راه ترقی را پیروی از دســتورات دینی، 
بهره گیری دستاوردهای مثبت غرب و نفی برخی رفتارهای آنان 

می داند

جغرافیای نو/ محمد محیط طباطبایی/ کتابخانه مظفری/ ۱۳۱6 
ابتدا، در 5 فصل، کلیاتی درباره علم جغرافیا گفته شده و بعد »جغرافیای 

مفصل ایران« شرح داده شده است

تاریخ مقدماتی ایران برای سال ۳ و 4 مدارس ابتدایی/ میرزا 
ابوطالب خان/ کتابخانه سعادت/ ۱۳06

روی جلد درج شده: »موافق پروگرام وزارت جلیله معارف« 

فواید گیاهخواری/ صادق هدایت/ چاپخانه ایرانشهر/ 
برلین ۱۳06

رهنمای مطالعه/ پروین گنابادی/ کتابخانه گلشن/ 
مشهد/ ۱۳۱۳

آغاز: »تشخیص کتب خوب از بد و دانستن شرایط 
و چگونگی مطالعه که خود فن مهمی است، برای 

طبقه جوان کار آسانی نیست.«

سخنان بزرگان درباره کتاب و مطالعه فهرست کتاب

مقدمه حسین کاظم زاده ایرانشهر بر فواید گیاهخواری

صفحات ۱ و 2مقدمه: 
مخور لقمه جز خسروانی خورش که جان بایدت زان خورش پرورش

بیماری های کودکان/ دکتر محمد قریب/ چاپخانه مجلس/ 
طهران/ ۱۳۱8

برگی از دیباچه کتاب به قلم دکتر قریب

طباخی ایرانی، فرنگی، ترکی/ بدرالملوک بامداد/ 
چاپخانه و کتابخانه مرکزی/ طهران/ ۱۳۱5

سرگرمی کودکان/ سالم پرهامی/ 
کتابفروشی دانش/ تهران/ ۱۳۱8

طرز ساخت فرفره های چندپرهفهرست کتاب سرگرمی کودکان

دیوان عشقی و 
شرح حال شاعر/ به 
قلم: علی اکبر مشیر 

سلیمی/ طهران/ ۱۳08 
این کتاب در سال ۱۳2۱ 

بازچاپ شد

افسانه/ نیما یوشیج/ 
چاپخانه علی اکبر 

علمی/ تهران/ ۱۳0۱
صفحه نخست افسانه

دیوان عارف قزوینی/ چاپخانه 
مشرقی/ برلین/ ۱۳0۳

به کوشش: دکتر صادق رضازاده  
شفق

دیوان قصائد و مثنویات/ پروین 
اعتصامی/ مطبعه مجلس/ طهران/ 

۱۳۱4

عکس عارف

پروین اعتصامی دیوان خود را 
به پدرش، یوسف اعتصام الملک 

آشتیانی، تقدیم کرده است 

صفحه 
آغازین 

دیوان

خواندنی های کودکان: افسانه هاست/ علینقی وزیری/ 
چاپ رنگین/ تهران/ ۱۳۱7

دیباچه خواندنی های کودکان

کتابی از معلم ادبیات دوره دویم علمی و ادبی مدرسه متوسطه تبریز

 جلد اول مشتمل بر تاریخ ادبیات 
ایران از ازمنه قدیم تاریخی تا 

انقراض ساسانیان/ ۱۳08

تاریخ ادبیات ایران؛ از 
قدیمی ترین عصر تاریخی تا عصر 

حاضر/ میرزا جالل الدین همائی 
اصفهانی/ تبریز/ کتابخانه ادبیه

 جلد دویم مشتمل بر تاریخ 
ادبیات ایران از انقراض ساسانیان 

تا حمله مغول/ ۱۳09

 تقسیم بندی کتاب ها با کمی تسامح 
انجام گرفته تا از ازدیاد دسته ها و ایجاد تشتت جلوگیری شود 
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