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دانشآموزان در مناطق سفيد و زرد از 15شهريور به مدرسه ميروند ؛ اما آموزش در مناطق قرمز از راه دور خواهد بود

«فيلم» بدون مدير

مســعود مهرابي ،صاحــب امتياز و
مديرمسئول نشريه «فيلم» درگذشت
12
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ميدانگاههای
شهری؛ چشمانداز
آرامش
كارشناســان معتقدنــد غلبــه
خودروهــا در شــهرهاي بزرگ،
شــهروندان را بهحاشــيه رانده و
چار هاي جز توســعه عرصههاي
عمومي وجود ندارد

نمره قبوليتهران
در برگزاري
عزاداري ايمن

3

جریان عاشــورا و عزاداری محرم ،مراســمی است که
همچنان وجه مردمیبودن خود را حفظ کرده و توانسته
است محور همبستگی اجتماعی و وفاق ملی باقی بماند و
همین ظرفیت در طول تاریخ باعث حفظ جریان شیعی
و اسالمی شده است .در واقع آنچه که خود حفظ کننده است نباید برای حفظش نگران
بود و همانطور که در طول تاریخ  ۱۴۰۰ساله در فرهنگ ها و جوامع مختلف ساری و
جاری بوده ،امروز نیز،بهرغم شرایط کرونایی ماندگار شده است .در چنین شرایطی
شهرداری تهران بهعنوان یک نهاد عمومی تالش کرد با استفاده از همه ظرفیتهای
حقیقی و مجازی امکان معرفت افزایی و سوگواری شهروندان را فراهم سازد .بدین
منظور بخشهای گوناگون شهرداری 2 ،دستور کار را دنبال کردند :نخست همافزایی و
دوری از موازیکاری با سایر نهادها و سازمانهای فعال در این عرصه و دوم فراهم کردن
زیرساختها و امکانات مورد نیاز برای بزرگداشت مردمی دهه اول محرم.
رویکرد همافزایانه شــهرداری در تعامل با سایر نهادها و ســازمانها عملیاتی شد و
زیرساختها و امکانات شهرداری نیز در بوستانها و اماکن ورزشی در اختیار عزاداران
حسینی قرار گرفت.
بروز عقالنیت شیعی در عزاداری تک نفره رهبر معظم انقالب شکل گرفت که نشان
داد هم رعایت دستورالعمل ســتاد کرونا و هم اقامه عزا ،همزمان ممکن است .این
مطلب بعد از پشت سر گذاشتن دههاول محرم و دیدن جلوههای مختلف در فرم ها
و اشکال متنوع در اقامه عزای سیدالشهدا که توسط هیئتهای مذهبی ،مداحان و
عموم مردم شکل گرفت قابل فهم و درک بیشتری است .کوچهگردیهای مداحان
تهرانی و حضور آنها در جمع بیســرپناهان ،بخش دیگــری از جلوههای نوپدید
عزاداری در تهران بود ،که ماندگار خواهد شد.
در محرم امسال آنچه که ما پیگیری کردیم این بود که شهرداریتهران پشت سر مردم
و در کنار جریانهای اجتماعی اعم از هیئتها ،حسینیهها و مساجد قرار گیرد و بنای
مداخله و تصدیگری نداشته باشد و آنچه که در توان ،بضاعت و امکاناتش هست را
وقف این جریان اجتماعی و مردمی کند .از این رو در تداوم و در راستای تسهیل شرایط
و مناسک مردمی ،برنامههایی چون؛ سیاهپوشکردن شهر در تابلوهای شهری و در
اماکن عمومی شهری ،رفت و روب اماکنی که در آن عزاداریها دایر بود ،فضاسازی
و تبلیغات شهری و مشارکت در برافراشتن پرچم عزا بر سردر مغازهها و سایر اماکن
شــهری ،کوچههایحســینی که با بیش از  900اجرا ،عزای حسینی را در محالت
شــهر اقامه کرد ،در اختیار گذاردن فضاهای غیر مسقف شهرداری و تامین امکانات
مورد نیاز هیئتها برای برگزاری ایمن مناســک عاشورایی ،برپایی موکب سالمت
در معابر شهری با هدف ارائه خدمات بهداشــتی و توزیع ماسک و  ،...تولید محتوا و
انتشار ویدئوکلیپ و نواهای آئینی در فضای مجازی ،برگزاری مسابقههای عکاسی و
کتابخوانی و دهها فعالیت دیگر را در شهر تهران به اجرا گذاشت.
این فعالیتها از این رویکرد نشأت میگیرد که پاسداشت مناسبتهای مذهبی و ملی
در اصل فعالیتی مردمی است که در آنها سازمانهای عمومی صرفاً نقش زمینه سازی
و تسهیلگری را ایفا میکنند .ایفای این نقش در شرایط فراگیری ویروس کرونا و الزام
رعایت دستورالعملهای بهداشتی که سبک و سیاق فعالیتهای مساجد و هیئتهای
عزاداری را تغییر داده اســت ،اهمیتی دوچندان یافت .مــن از تمامی همکارانم در
شهرداری و دیگر دســتاندرکاران برگزاریِ با عزت عاشورای  1442سپاسگزارم،
همینطور از شــهروندان فهیم و ارزشمدار تهرانی که با اقامــه عزا در عین رعایت
پروتکلهای بهداشتی بر ماندگاری پیامهای عاشورایی تاکید کردند ،تشکر میکنم.
شهرداری تهران بر آن است تا در ادامه این مسیر ،و رسیدن به روز اربعین که وجه
نمادین به هم رسیدن آزادگان دنیا است ،این رویکرد را حفظ
ادامه در
و تقویت کند و در کنار مردم ،محرم و صفر امســال را بهرغم
صفحه3
وجود کرونا و تاثیراتی که در تمام دنیا بر جای گذاشــته است ،مراسمی ماندگار و
اثرگذار سازد.

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
6

شلوغي شهرهاي
بزرگ ،ترافيك،
انــواع آلودگيهاي محيطــي و معماري
درهم و به هم ريخته در كنار دغدغههاي
ذهني ،فشار روحي سنگيني بر شهروندان
وارد ميكند؛ مســئلهاي كه در دهههاي
اخير در شــهرهاي بزرگ كشور بهويژه
تهران پررنگتر 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.
صفحههاي3
و 7را بخوانيد

يادداشتشهردارتهران
درباره عاشورای
ماندگار ۱۳۹۹

عاشوراي ماندگار۱۳۹۹

عبدالصمد خرمشاهي ،حقوقدان :از
 5درصد زناني كه درباب آزار يا تجاوز
جنسي شكايت مي كنند ،كمتر از يك
درصد به نتيجه ميرسند

يادداشت كاوه حاجي
علياكبري ،مديرعامل سازمان
نوسازي شهر تهران

مراسم دههنخســت محرم
امسال تحتتأثير همهگيري
كرونــا ،ولــي بــا رعايــت
دستو رالعملهاي بهداشتي
از سوي شهروندان برگزار شد

پیروز حناچی؛ شهردار تهران

راه دشوار
افشاگري

گزارش همشــهري از كارزار زنان
ايراني براي روايت تجربه آزار جنسي
و موانع قانوني پيش روي آنها
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يادداشت

18

استقبال شهروندان از ميدانگاه اميركبير كه به تازگي در محله شكوفه در خيابان 17شهريور افتتاح شده است .عكس :همشهري /امير پناهپور

نگاه

شيده اللمي؛ روزنامه نگار

پهلوان نستوه كوچه سام

به ياد مسعود مهرابي

اگر همــه روزنامهنگاران 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 روزنامهنگاري و احاطه و شناخت گسترده و وسيعي را كه او در
موضوع انتخابي حرفه روزنامهنگارياش 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 ،ميدرخشــيدند و افتخار
ميآفريدند .مهرابي ،كاريكاتوريستي نيرومند ،پژوهشگر ،نويسنده و روزنامهنگاري
چيرهدست و مديري توانمند و هشيار بود.
شخصيتي وزين و فرهيخته و بهشــدت وفادار به مباني و اصول اخالقي و حرفهاي
داشت.
«فيلم» را مجلهاي در تراز باال و در خو ر شــأن اهالي انديشه ميخواست و تا آخر به
اين عهد وفادار ماند و ذرهاي 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 پاكدست بود و چنان استوار و نفوذناپذير كه هيچ
قدرت ،گروه و البياي جــرأت آنكه او را به رعب يا به زر بيازمايد و ســر به راه كند،
بهخود راه نداد.
حرمت قلم و انديشه را پاس ميداشت و آن را به «خس»ي و به خرواري نفروخت.
متواضع بود و بسيار باحيا و محجوب و بهرغم دانش وسيع و توانمنديهاي حرفهاي،
با مخاطب چنان مينشست كه نوآموزي جوان و جوينده و نوپا در محضر بزرگي به
شاگردي زانو ميزند .همراهاني وفادار و از جنس و قبيله خود داشت« ،عباس ياري»
و «هوشــنگ گلمكاني» ،در جامعهاي كه كار جمعي مدتدار به افسانه ميماند،
افسانهوار ،بيش از ۳۵سال معتبرترين نهاد مطبوعاتي سينمايي كشور را اداره كردند
و همچنان محكم ماندهاند.
ادامه در
دغدغه او ،آن بود كه اين نهاد با كمترين تسامح در تراز بااليي
صفحه17
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...

آیا ساماندهی
همان انسداد است؟

همراه با آثاري از :ســید مصطفی
میرســلیم ،مصطفــی کواکبیان،
ابراهیم عزیزی ،قاسم میررزایی نیکو

جزئيات آغاز سال تحصيلي جديد از زبان وزير آموزش و پرورش

ديدگاه

احمد ستاري؛ روزنامهنگار

از موافقان انکار ،از مخالفان اصرار

خشونت عليه زنان
در محكمه افكار عمومي

ســكوت خودخواســته ،توصيه به ســكوت و فشار
اجتماعي و تهديد براي مكتوم نگاه داشتن تجربههاي
تجاوز و آزار جنسي زنان ،مؤثرترين راهكاري است كه
خشونت عليه زنان را زنده نگه ميدارد .بسياري از افرادي كه در زندگيشان به هر
شكلي آزارجنسي را تجربه ميكنند ،پيامدهاي اجتماعي و رواني اين تجربه را تا
سالهاي طوالني و حتي همه عمرشــان با خود حمل ميكنند .عوامل متعددي
خودگشودگي و پرده برداشــتن از اين تجربهها را بهشخصه براي آسيبديدگان
دشــوار ميكند ،اما مهمترين 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 ميگيرند كه تنها هستند و در
عين حال بســياري از آزارگرانجنســي ،قضاوتهاي ديگران را به مثابه ابزاري
براي تهديد آسيبديده و محبوس كردن او در الك سكوت بهكار ميبرند .ترس
از آبروريزي فردي و خانوادگي ،طرد و انزواي اجتماعي ،خطر از دست دادن شغل
و تغيير نگاه جامعه به فرد بزهديده بخشــي از ابزارها و اهرمهاي فشاري است كه
چرخه خشونت را فعال نگه ميدارد؛ چه در قالب تهديد از جانب فردآزارگر و چه
برآمده از باورهاي فرد آسيبديده؛ مهم اين است كه همه يا بخشي از اين عوامل
در نهايت به «تصميم سكوت» ميانجامد؛ كتمان خشونت ،پردهپوشي تجاوز و لب
فروبستن و در خودشكستن.
سالهاست جنبشهاي اجتماعي منع خشونت عليه زنان به راه افتاده و كنشهاي
اجتماعي فراواني براي صيانت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت شكل گرفته،
اما همچنان درصد بسيار محدودي از آســيبديدگان آزار جنسي ميخواهند و
ميتوانند اين تجربهها را براي ديگران روايت كنند .اين «ديگران» ميتواند دادگاه
و دم و دستگاه رسمي دادرسي باشد يا محكمه افكار عمومي .آنچه در شبكههاي
اجتماعي در هفته اخير اوج گرفته انتشــار روايتهايي از
ادامه در
صفحه12
تجربه آزارهاي جنسي زنان ،به محكمه افكار عموميبردن
تجربه آزارجنســي و درواقع اســتفاده تعدادي از آزارديدگان از ابزار افشاگري
است.

بازگشاييمدارسدرگيررنگها
شنبه هفته آينده ،سال تحصيلي 1399-1400بهطور
فهيمه طباطبايي
خبرنگار
رسمي در سراسر كشور آغاز ميشود .سالي كه به واسطه
ويروس كرونا با همه دورههاي گذشته خود تفاوتهاي اساسي دارد و دقيقا به همين دليل،
دانشآموزان و والدينشان 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.
مهمترين ســؤالي كه خبرنگاران از محسن حاجي ميرزايي پرســيدند درباره چگونگي
حضور دانشآموزان در مدارس بود كه او در اينباره توضيح داد :روز پانزدهم شــهريور،
همه دانشآموزان در مناطق ســفيد و حتي زرد در مدرسه بايد حضور پيدا كنند و فقط
دانشآموزان در مناطق قرمز ميتوانند به مدرســه نروند .ايــن صحبت وزير آموزش و
پرورش در حالي است كه روز گذشته وضعيت  14شــهر ايران قرمز و 15شهر ديگر زرد
اعالم شــده و وضعيت شــهرهاي مختلف طي هفتههاي 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 ميكند.
اينترنت شاد ،رايگان نيست

دومين پرسش مهم خبرنگاران درباره وضعيت اينترنت دانشآموزان 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
يكسوم حجم استفاده از شاد براي دانشآموزان و معلمان رايگان شود ،اما هنوز در اينباره
به توافق نرسيديم و اميدواريم تا قبل از شروع سال تحصيلي به توافق نهايي برسيم».
وزير آموزش و پرورش درباره دانشآموزاني كه نميتوانند بسته اينترنتي بخرند و يا اصال
دسترسي به اينترنت و وسيله هوشمند مثل موبايل را ندارند ،بر همان صحبتهاي 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 ،گفتهايم با بستههاي درسي ،نياز آنها را برطرف
كنند .وزير آموزش و پرورش درباره تبلت دانشآموزي كه قرار بود بين دانشآموزان در
مناطق محروم توزيع شــود ،هم گفت :براي تبلت ارزان كارهايي
ادامه در
صفحه17
انجام شد ،اما امكان واردات كم است و تأمين منابع مالي مشكالتي
دارد و توليد داخل هم كافي نيست بنابراين ميخواهيم مشكل اين دانشآموزان را هم با
آموزش تلويزيوني يا جزوه حل كنيم.
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مراسم عزاداري شام غريبان
با حضور رهبر معظم انقالب
مراسم عزاداري شام غريبان با حضور
عكس
رهبر معظم انقالب اسالمي در حسينيه
خبر
امامخميني(ره) برگزار شد .به گزارش
پايگاه اطال عرساني دفتر مقام معظم
رهبري ،در اين مراسم حجتاالسالم والمسلمين عالي در
سخناني ،يكي از برنامههاي شيطان و جريانهاي تابع آن
را نابود كردن اجتماع مؤمنين و قطع ارتباطات ايماني آنها
با يكديگر دانست و گفت :هر چه صفات برجستهاي مانند
تعاون ،ايثار ،همدلي و همدردي ،احساس مسئوليت و
رحم به يكديگر در جامعه اسالمي افزايش يابد ،آن جامعه
از منيت و فردگرايي خارج ميشود 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 ،حجتاالسالم ســيدبهاءالدين ضيايي به ذكر
مصيبت و مقتلخواني پرداخت .دفتر مقام معظم رهبري
امســال در اطالعيهاي اعالم كرد مراسم عزاداري در
حســينيه اما مخمينــي(ره) بهعلــت رعايــت
دستورالعملهاي بهداشتي و ضوابط اعالمي ستاد ملي
مقابله با كرونا بهصورت عمومي برگزار نميشود.

23023608

ابالغ سالم رهبر انقالب اسالمي
به كاركنان پدافند هوايي

دعوت از پادشاه مالزي
براي سفر به ايران

رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در تماس تلفني
با فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش ،سالم و قدرداني
رهبر انقالب اســامي را به وي و آحــاد فرماندهان،
كاركنان و خانوادههاي پدافند هوايي كشور ابالغ كرد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطالعرســاني ارتش ،سردار
سرتيپ بسيجي محمد شيرازي ،رئيس دفتر فرماندهي
معظم كل قــوا در تماس تلفني با ســرتيپ عليرضا
صباحي ،فرمانده نيروي پدافنــد هوايي ارتش گفت:
فرمانده معظم كل قوا فرمودند ســام مرا به كاركنان
هوشيار پدافند هوايي كشــور برسانيد .امنيت كشور
مرهون آمادگي و بيداري پدافند هوايي اســت .مردم
متدين ما قدردان تالشهاي بيوقفه شما هستند ،اين
را پاس بداريد .رئيس دفتر فرماندهي معظم كل قوا در
اين ارتباط تلفني خواســتار ابالغ سالم محبتآميز و
قدرداني رهبر معظم انقالب اسالمي به آحاد كاركنان،
فرماندهان و خانواده پدافند هوايي شد.

رئيسجمهــوري در پيامــي به پادشــاه مالزي روز
ملي اين كشــور را تبريك گفت و از وي براي سفر به
جمهوري اســامي ايران براي گفتوگو و تبادلنظر
پيرامون مسائل و مشكالت جهان اسالم دعوت كرد.
به گزارش پايگاه اطالعرســاني رياســتجمهوري،
حســن روحاني در پيام تبريك به سلطان «عبداهلل
رعايهالديــن المصطفي باهلل شــاه» پادشــاه مالزي
اظهار داشت :جمهوري اسالمي ايران ضمن تحسين
مواضع و تالشهاي دولت و مــردم مالزي و ديدگاه
مشترك 2كشور در مقابله با بحرانهاي جهان اسالم
ازجمله اشغال فلسطين و آالم مردم مظلوم آن ،تنها
راه برونرفت از مشــكالت پيشروي دنياي اسالم را
گفتوگو و تعامل ســازنده ميان دولتهاي اسالمي
ميدانــد .رئيسجمهوري يادآور شــد :اميدوارم در
پرتوي اراده سياســي موجود ،بيش از پيش شــاهد
همبستگي ميان 2ملت باشيم.

تجديد پيمان در وين

سيدعباس عراقچي براي حضور در شانزدهمين نشست كميسيون برجام به وين رفته است؛ جايي كه قرار است
وظايف اروپاييها را در مقابل تالش آمريكا براي بازگرداندن تحريمهاي شوراي امنيت يادآوري كند

علي شمخاني كه خود متولد اهواز است در نيم سال  99سه بار به اين استان سفر كرده است.

شمخاني زودتر به خوزستان رفت

قرار است محمدباقر قاليباف رئيس مجلس نيز
نخستين سفر استاني خود را از خوزستان شروع كند
براي جلوگيري از اين اتفاق را آغاز كرد اما
تاكنون راه به جايي نبرده است.
آمريكا در گام نخست قطعنامهاي را براي
تمديد تحريم تسليحاتي ايران آماده و به
شوراي امنيت ارائه كرد اما 13كشور از
15عضو شــوراي امنيت با طرح آمريكا
همراهي نكردند تا آمريكا مجبور شــود
اقدام پرهزينه خود براي درخواست فعال
كردن مكانيسم ماشه را انجام دهد و در
اين مسير نيز با همان نتيجه قبلي مواجه
شــد و به جز دومینيكن ديگر كشورها
با صدور بيانيههايي به رئيس شــوراي
امنيت ،دولت آمريــكا را بهدليل خروج
از برجام و نقض قطعنامه 2231شوراي
امنيــت فاقد وجاهت الزم بــراي فعال
كردن مكانيسم ماشــه كه ذيل برجام
و قطعنامه 2231اســت دانستند و به
همين دليل رئيس شورا هم از پيگيري
درخواست آمريكا سر باز زد.
آمريكاييهــا در آخرين اقــدام اعالم
كردهانــد كــه اگــر در بــازه 30روزه
از درخواســت آنان در شــوراي امنيت
قطعنامــهاي بــراي تمديــد تعليــق
تحريمهاي ســازمان ملــل عليه ايران
صادر شــود آن را وتو خواهند كرد و اگر
اين اتفاق نيفتد در 30شــهريور كليه
قطعنامههاي قبلــي بهصورت خودكار
برميگردنــد؛ ادعايي كــه البته به يك
مناقشــه حقوقــي در ســازمان ملل
بهخصوص شوراي امنيت تبديل شده
چون ناظران بر اين باورنــد كه اگر اين
تحريمها با اعالم آمريكا بازگردند اما در
سايت شوراي امنيت بهعنوان مصوبه به

ثبت نرسد و قطعنامه 2231ملغي نشود
عمال هيچ كشــوري به خواسته آمريكا
براي اجراي تحريمهاي قبلي تن نخواهد
داد بهخصوص چين و روســيه كه براي
فرارسيدن 27مهرماه و تجارت نظامي با
ايران لحظهشماري ميكنند.
برچيدهشــدن تحريم تسليحاتي ايران
از اين جهت بــراي آمريكا به موضوعي
حيثيتي تبديل شــده كه آمريكا بارها
اعالم كرده بود مانع لغو تحريم تسليحاتي
ايران خواهد شد .از ســوي ديگر موعد
آن يعني 27مهر حــدود 2هفته قبل از
انتخابات رياستجمهوري آمريكاست.
چنانچه آمريكا از برجام خارج نشــده
بود ،نامه آمريكا به شوراي امنيت ،روند
۳۰روزهاي را آغاز ميكرد كه ميتوانست
به «بازگشت خودكار» تحريم سازمان

تجديد ديدار با گروسي

مكث

پس از يك وقفه نســبتا
دیپلماسی طوالنــي در رايزنيهاي
ايراني -اروپايي طرفين در
حالي دور تــازهاي از مذاكــرات را آغاز
كردهاند كه پيش از ايــن آمريكا تالش
كرده بود رأي اروپاييها را درباره تحريم
تسليحاتي ايران بزند.
سيدعباس عراقچي ،معاون سياسي وزير
خارجه و مذاكرهكننده ارشد هستهاي
ايران ديروز براي شــركت در نشســت
كميسيون مشترك برجام عازم وين شد.
به گفته كاظم غريبآبادي ،سفير ايران
در ســازمانهاي بينالمللي مستقر در
وين ،عراقچي ديروز با برخي روســاي
هيأتهاي شــركتكننده در نشست،
ديدارهاي دوجانبه داشت .همچنين روز
گذشته نشستهاي كارشناسي اعضاي
برجام نيز برگزار شد .نشست كميسيون
مشترك روز سهشــنبه(امروز) برگزار
ميشــود و ديدارهاي دوجانبه رئيس
هيأت ايراني با هيأتهاي ديگر ،در اين
روز نيز ادامه خواهد يافت.
بهگــزارش همشــهری ،ميخائيــل
اوليانوف ،نماينده روسيه در سازمانهاي
بينالمللي در وين با اشــاره به برگزاري
نشست كميســيون مشــترك برجام
در صفحــه توييترش نوشــت :اعضاي
كميسيون مشــترك برجام موضوعات
زيادي براي گفتوگو دارند.
نشست مشترك برجام قرار است امروز
در وين و با رياست هلگا اشميد ،مديركل
سرويس روابط خارجي اتحاديه اروپا و
جوزپ بورل ،مسئول سياست خارجي
اتحاديه اروپا برگزار شود.كميســيون
مشــترك برجام تاكنون 15بار تشكيل
شده و نشست امروز شانزدهمين نشست
آن خواهد بود.
در بيانيــه نشســت قبلي كه اســفند
ســال قبل برگزار شــده بود گامهاي
ايــران در كاهش تعهدات هســتهاي
ذيل برجام ازجمله اعــان  ۱۵ديماه
 ۱۳۹۸و نگرانيهاي ديرپاي كليه اعضا
درخصوص آثار خــروج آمريكا از برجام
در سال  ۱۳۹۷و اعمال مجدد تحريمها،
مورد بحث و بررســي قرار گرفت و همه
اعضا ،با يادآوري اينكه اين توافق ،عنصر
كليدي ســاختار عدماشــاعه جهاني
محسوب ميشود ،بر اهميت صيانت از
آن تأكيد كردند.
نشســت امروز كميســيون برجام در
شرايطي برگزار ميشود كه دولت آمريكا
از يكماه قبل و پس از چندماه فضاسازي
درباره فرارســيدن موعد برچيده شدن
تحريم تسليحاتي ايران اقدامات عملي

ملل عليه ايران منجر شود.
در آن حالــت ،تمامــي تحريمهــاي
سازمان ملل نيمه شب  ۲۰سپتامبر به
وقت گرينويچ (برابر بــا  ۰۴:۳۱بامداد
۳۰شهريورماه) عليه ايران از سر گرفته
ميشــوند .اين تاريخ ،چند روز قبل از
سخنراني دونالد ترامپ ،رئيسجمهور
آمريكا در نشست مجمع عمومي سازمان
ملل متحد است.
در هفتههاي اخير رسانههاي غربي خبر
دادهاند كه مذاكرات تازهاي بين آمريكا
و كشورهاي اروپايي بر سر تحريمهاي
تسليحاتي ايران در گرفته و 2روز قبل
يك ديپلمات اروپايي گفته بود تروئيكاي
اروپايي مذاكراتي با واشــنگتن درباره
ســناريوهاي پس از بازگشت مفروض
تحريمها عليه ايران داشتهاند.

سيدعباس عراقچي ،معاون وزير خارجه كه به وين پايتخت اتريش سفر
كرده اســت با مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي و وزير امور خارجه
اتريش نيز ديدار و گفتوگو خواهد كرد.
ديدار عراقچي با گروسي به فاصله كمتر از يك هفته از سفر رافائل گروسي،
مديركل آژانس به تهران انجام ميشود؛ سفري كه به يك توافق مهم بين
ايران و آژانس انجاميد .ايران و آژانس در جريان ســفر گروسي به تهران
بيانيهاي 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 ميكند منوط به اينكه آژانس بعد از اين،
درخواست تازهاي 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 سوءتفاهم با آژانس در ويترين بينالمللي
دست برتر را داشته باشد.

اعتراضهاي مردمي اســتان
سياست
داخلي خوزستان طي 3سال گذشته
دامنه پرتكراري در موضوعات
متنوع داشــته ولــي در كمتر مــوردي به
حلوفصل نهايي آن از سوي مقامات دولتي،
مجلس و مسئوالن محلي انجاميده است.
اين بار پس از مشــكالت كمبود آب استان
و حقوق پرداخت نشــده كارگران نيشــكر
هفتتپه ،اعتراضات مردم روستاي ابوالفضل
اين استان پاي مقامات را به استان نفتخيز
كشور باز كرده است؛ اگر در اتفاقات غيزانيه
و هفتتپه نمايندگان تازه راهيافته به مجلس
يازدهم براي همدردي راهي استان جنوبي
كشــور شــده بودند ،اين بار براي پيگيري
مشــكالت روســتاي ابوالفضل پــاي علي
شمخاني ،دبير شورايعالي امنيت ملي هم
به مسئله باز شد؛ او كه خود فرزند اين خطه و
متولد اهواز است2 ،روزي جلوتر از محمدباقر
قاليباف ،رئيسمجلس عازم خوزستان شد،
قاليباف اما زودتر خبر سفر خودش به استان
خوزستان را علني كرده بود.
علی شمخانی فروردینماه امسال و بار دیگر
خردادماه به استان محل تولد خود سفر کرده
بود و تحليل اینکه سفر روزگذشته وی به این
استان ثروتمند و پرمسئله ،انتخاباتی است
کمی دور از ذهن است.
درعین حال محمد باقر قالیباف قرار اســت
دومين مقام ارشدي باشــد كه از مشكالت
خوزستانيها بازديد ميكند و احتماال بهانه
آن هم اعتراضات مردم روســتاي ابوالفضل
خوزستان است.
ايسنا به نقل از بابك نگاهداري ،رئيس مركز
حوزه رياســت مجلس از نخستين بازديد و
نظارت ميداني قاليباف در استان خوزستان
خبر داده اســت .اين ســفر از امروز شروع
ميشود .نگاهداري در پاسخ به اهداف چنين
بازديدهايي از سوي رئيس مجلس و مباينت
آن با وظايف رياســتجمهوري گفته« :اين
بازديدها با نيت حل مشكالت مردم و با هدف
ي و نظارت بر اجراي قوانين انجام
اجراييساز 
ميشود .مجلس شوراي اسالمي همانگونه
كه رهبر حكيم انقــاب در ديدار تصويري
اخير نمايندگان مجلس يازدهم با معظمله
عنوان داشتند مجري نيســت اما ريلگذار
اجراست».
نگراني از وعدهها

شاید سفرهاي اخير شمخاني و قاليباف به
استان خوزســتان با قصد انتخاباتي ،تفسير
نشــود ،اما پوشيده نيســت كه خوزستان
معموال جزو نخستين اســتانهاي مقصد
نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري در هر
دوره از انتخابات است.
مشكالت انباشته اين اســتان و همچنين
استان سيستان و بلوچســتان در هر دوره

از انتخابــات ،وعدههاي انباشــتهاي هم از
سوي نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري
به بار ميآورد .اين نگاه ديروز در ســخنان
حسينعلي شهرياري تعبير به «قلك راي»
شــد و گفت :متأسفانه روســاي جمهور به
سيستان و بلوچستان به ديد قلك رأي نگاه
ميكنند .فقط در زمان انتخابات ميآيند و
وعده و وعيد ميدهند .بعد از انتخابات دوباره
سيستان و بلوچستان را فراموش ميكنند تا
انتخابات بعدي.
عكس يادگاري مديران حاضــر در ميدان
مشــكالت اگر هم بــا اهــداف تبليغات و
جنبههاي انتخاباتي نباشد ،آرشيو وعدههاي
عمل نشده را حجيمتر ميكند و عمال کمکی
به حل مشکالت نميكند .خرداد و تير،97
تجمعات مردم آبادان در اعتراض به مشكل
آب شــرب ،جرقه و هشدار نخستين نسبت
به سر باز كردن عقبماندگيهاي سرزمين
نفتخيز خوزستان بود.
چندي پيش ســيدنظامالدين موســوي،
احمد نادري و علي خضريان 3نماينده تازه
راهيافته تهران به مجلس يازدهم در حالي به
جمع كارگران هفتتپه رفتند كه دستور كار
مشــخصي براي تحقق مطالبات اصلي آنها
وجود نداشت و فيلمهاي منتشر شده از آنها
نيز بيشتر روايتگر سردرگمي اين نمايندگان
در جمع كارگران بود.
دستور 5خرداد حسن روحاني ،رئيسجمهور
آخرين اقدام ثبت شــده براي «رســيدگي
فوري و حل مشكل آب آشاميدني» مناطق
اهواز اســت11 .نماينده مجلــس يازدهم
نيز كمتر از يك هفته پس از تشــكيل دور
جديد مجلس به اين منطقه سفر كردند كه
از حوزههاي انتخابيه سمنان ،تهران و تبريز
نيز در ميان آنها حضور داشتند .جديترين
سؤال در اتفاق كمسابقه بازديد نمايندگان
از استانها اين بود كه اصوال آنها چه كمكي
ميتوانند به ساير حوزههاي انتخابيه كنند؟
آيا نقــش جايگزين مديران دولتــي را ايفا
ميكنند و پيام خاصي درخصوص كمكاري
دولت مخابره ميكنند؟
پاســخ هرچه بود در ثبت تصاوير يادگاري
مجلســيها و غيرمجلســيها با مشكالت
منطقه مشترك بود.

قاليباف قرار اســت دومين
مقام ارشدي باشــد كه بعد
از مشــكالت اخير روستاي
ابوالفضــل بــه خوزســتان
میرود ،اين ســفر قرار است
امروز شروع شود

قضایی
رئيسي :هرجا فساد النه كند
نظام مقابله خواهد كرد

ابراهيم رئيسي ،رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه ذات حكومت
اسالمي و نظام ما پاك و ضدفســاد است ،گفت :هر كجا فساد النه
كند ،نظام بــا آن مقابله خواهد كرد و هيچ دســتگاه و كارگزاري
نميتواند بپذيرد كه فساد در جامعه و سيستم اداري باشد.
رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد :در پروندههــاي مرتبط با واگذاري
مسئلهدار بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي فقط نبايد برخورد با
مديران متخلف بنگاهها مورد توجه باشد ،بلكه نحوه واگذاري اين
ي نيز بايد بررسي شود كه آيا
واحدها توسط سازمان خصوصيساز 
براساس ضوابط قانوني و صالحيت افراد بوده يا نه؟
ابراهيم رئيسي روز گذشــته در جلسه شورايعالي قوه قضاييه در
واكنش به گزارش رئيس مركز توسعه شوراهاي حل اختالف درباره
برخي واگذاريهاي مسئلهدار بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي
دستور داد ضمن تسريع در رسيدگي به پرونده رئيس سابق سازمان
ي و مديران متخلف برخي شركتها ،سازمان بازرسي
خصوصيساز 
موضوع تعيين تكليف نحوه واگذاريهاي مسئلهدار و خالف ضوابط
و مقررات مانند شــركتهاي هفتتپه و پااليشــگاه كرمانشاه از
ي و وزارتخانههاي ذيربط را پيگيري كند.
سازمان خصوصيساز 
بهگزارش مركز رســانه قوه قضاييه ،رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر
ي در همه بخشها بهويژه در حوزه اقتصاد ،حركت
لزوم شفافساز 
به سوي دولت الكترونيك ،ايجاد ســازوكارهاي اجراي عدالت و
مقابله جدي با تبعيض تصريح كرد :مبارزه و محاكمه بخشــي از
ي نظام اداري است ،اما اصالح بسترهاي فسادزا و
فرايند سالمساز 
پيشگيري مهمتر از آنهاست .رئيس قوه قضاييه همچنين به موضوع
تعطيلي برخي كارگاههاي توليدي پس از تملك بانكها اشاره كرد
و گفت :گزارشهايي كه از استانها به ما رسيده ،حاكي از آن است
كه برخي واحدهاي توليدي كه بهدليل بدهي توسط بانكها تملك
شدهاند ،به تعطيلي كشيده شــدهاند كه اين خالف وعده مديران
عامل بانكها و تأكيد مقام معظم رهبري است.

نکتههای سیاسی
يادآوري اصل تفكيك قوا به نمايندگان مجلس

حســينعلي اميري ،معاون پارلماني رئيسجمهور در گفتوگو با
برنا ،درباره نامه تعدادي از نمايندگان به سران قوا مبني بر بركناري
وزير نفت ،تصريح كرد :بخشي از قانون اساسي مربوط به اختيارات
نهادهاي سياسي و قواي سهگانه است و سازوكارهاي مربوط به نصب
و عزل وزرا در قانون اساسي كامال مشخص شده است .مطلبي كه
تعدادي از نمايندگان به سران قوا براي بركناري وزير نفت نوشتهاند،
صرفا يك نامه اداري است .او ادامه داد :آثار حقوقي راجع به نصب و
عزل يك وزير در قانون اساسي وجود دارد و اين نامه فاقد آن سازوكار
اســت .اينكه نماينده يا نمايندگاني بخواهند به روســاي قوه نامه
بنويسند ،تاكنون سابقه نداشته است .اميري با بيان اينكه «تفكيك
وظايف و اختيارات در قانون اساســي بايد معيار و مالك براي همه
باشد» ،اظهار كرد :ســؤال ،تحقيق و تفحص و استيضاح از حقوق
نمايندگان است اما اينكه نامهاي به روساي  3قوه راجع به نصب يك
وزير يا عزل يك وزير بنويسند ،در قانون اساسي وجود ندارد .ديروز
ابوالفضل ابوترابي ،نماينده مردم نجفآباد در مجلس با دفاع از اقدام
نمايندگان در شــكايت از وزير نفت گفت :تعداد امضاهاي شكايت
نمايندگان از وزير نفت به قوه قضاييه به 200عدد رسيده و بنا داريم
اين شكايتنامه را حضورا به رئيس قوه قضاييه تقديم كنيم.

شوراي نگهبان كانديداي كارگزاران را نميپذيرد

محمد عطريانفر ،عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي
درباره شــرايط اصالحطلبــان براي حضــور در انتخابــات آتي
رياســتجمهوري به خبرآنالين گفت :ازجمله مشكالت جريان
اصالحات اين اســت كه برخي از نمايندگان اين تفكر سياسي به
داليل شــخصي و يا نابرابري در فرصتهاي سياســي كه از سوي
نهادهاي حاكميتي و حقوقي ايجاد ميشود ،خود را در راه رسيدن
به اهداف اصالحطلبي ناكام ميبينند .چرا كه برخي نهادهاي قدرت
غيرانتخابي رقباي اصالحطلبان را در جايگاه رفيعتري مينشانند و
با زاويهاي بدبينانه و باسوءتفاهم به اين جريان سياسي نگاه ميكنند.
عطريانفر گفته كه اصالحطلبان در مواجهه با تبعيضهاي حاكميتي
دچار انكسار روحي و يأس ميشوند و در صعوبتها تالش سياسي را
فرو ميگذارند و ترجيح ميدهند در عالم سياست كنشگري نكنند،
و درعين حال وقتي به عمق اليههاي جامعه نگاه ميكنند ،به اين
درك ميرسند كه مردم اصالحطلبند و همين امر عاملي ميشود كه
آنها براي بالفعل كردن ظرفيت موجود درصحنه بمانند .وي درباره
احتمال كانديداتوري محسن هاشــمي نيز گفت :براساس تجربه
تاريخي شوراي نگهبان جريان و كانديداهاي مرتبط با كارگزاران
را نميپذيرد .اگر فردي نزديك به اين جريان بتواند خود را از ســد
شوراي نگهبان عبور دهد ،نگاههاي بدبينانه از سوي اصولگرايان به
سمت او جلب ميشود و جريان مقابل تالش ميكند او را در يك پيچ
تاريخي از صحنه بيرون كند و اگر نتوانند به صراحت ميگويند از
دست ما در رفته است.

اصالحطلبان يادشان رفته كه شريك دولت هستند

سيدكمال سجادي ،فعال سياســي اصولگرا درباره شرايط دشوار
اصالحطلبان در انتخابات رياستجمهوري 1400به اعتمادآنالين
گفت :كارنامهاي كه اصالحطلبان در مجلــس قبلي و دولتهاي
يازدهم و دوازدهم از خود به نمايش گذاشــتند ،موجب شــده تا
ترديد پررنگي درباره موفقيت آنها در انتخابات ۱۴۰۰بهوجود بيايد.
بههرحال اصالحطلبان در روي كار آمدن حسن روحاني نقش زيادي
داشتند و درون دولت هم بيشتر از ۹۰درصد دولتيها اصالحطلب
هستند .به همين دليل اصالحطلبان بايد نسبت به شرايط دشوار
پاسخگو باشند و احساس مسئوليت كنند .اما خيلي از چهرههاي
اصالحطلب يادشان رفته است كه شريك دولت هستند و حاال كه
ميبينند مردم گرفتاريهاي زياي دارند درباره مشكالت اقتصادي،
تورم ،بيكاري و كاهش پول ملي چيزي را گردن نميگيرند.
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طوالنيترين خط مترو روي ريل اجرا

از  ۴به ۲

عمليات اجرايي خط  10متروي تهران بهطول 43كيلومتر و با 35ايستگاه بهزودي آغاز ميشود

ميثم قاسمي

شهروند دوچرخه سوار

دوستان و آشنايان ،من را به پيادهرويهاي طوالني
ميشناسند .سالها گزينه اولم براي تردد در شهر،
پياده رفتن بود .از قضاي روزگار و شــانس خوب ،همسرم هم همپاي خوبي
است و اهل پيادهروي .گزينه دوم ،اتوبوس .اتوبوسسوار حرفهاي بودم كه با
اپليكيشن «حملونقل عمومي تهران» معطلي كمتري داشتم .هر روز صبح
با پسرم سوار  BRTميشديم و آنقدر اين كار را ادامه داديم كه وقتي كرونا
آمد و خانهنشين شديم ،يك روز پســرم گفت كه دلش براي اتوبوس سوار
شدن ،تنگ شده .راســتش همه اينها در تنفرم از ترافيكهاي وحشتناك
تهران و رانندگيهاي بد ماشينسواران ريشه دارد .خيلي ساده بگويم كه من
اعصاب رانندگي ندارم ۱۰ .سال است گواهينامه رانندگي دارم اما نه حوصله
پشت فرمان نشستن دارم و نه عالقهاي به ماشين خريدن .اينها بود تا كرونا
آمد و تردد با اتوبوس سختتر شد و به پيشنهاد دوست عزيزي يك دوچرخه
برقي خريدم( .ماجراي خريدنش را شايد تعريف كردم ).دوچرخهام از كمر
تا ميشود كه براي ورود به مترو ،گذاشتن در آسانسور و ...مناسب است .به
نسبت قيمتهاي ساير اجناس ،گران هم نيست .مزيت برقي بودن ،خودش
را در سرباالييهاي تند تهران نشان ميدهد و در نهايت ،كمتر از  ۳۰كيلوگرم
وزن دارد .كمكم با هم دوست شدهايم .آدمها به وسايلشان عادت ميكنند.
انگار دوچرخه هم درك دارد و ميفهمد كه صاحبشان اهل تند رفتن و ويراژ
دادن نيست .من هم ميدانم كه اين موجود فلزي گاهي هم به توجه نياز دارد.
تنظيم باد ميخواهد ،آچاركشي و روغنكاري الزم دارد و بايد حواسم باشد كه
وارد يك رابطه دوطرفه شدهام؛ اما هرچه با اين موجود فلزي ،سريع به تفاهم
رسيديم ،هنوز با دستاندازها و چالههاي تهران ،كنار نيامدهام .با رانندگيها،
با موتورسوارها و دردسرهاي مسيرهايي كه براي دوچرخه تعيين شدهاند.
من يك دوچرخهسوار شهري هستم .دوچرخه من را از كالفگي در ترافيك،
گرما و فشردگي اتوبوس و رانندگيهاي بد رها ميكند .مشكالتي هم دارد؛ اما
راحتياش بيشتر است .اينجا ميخواهم تجربههايم را بگويم و از همه دعوت
كنم از  ۴به  ۲هجرت كنيد.

توســعه خط 7و آغاز عمليات
دادهنما اجرايي خط 10متروي تهران ،در
مجمــوع شــاهراه زيرزميني
پايتخت را 48كيلومتر افزايش ميدهد .خط۱۰
ازجمله خطوط جديد متروي تهران است كه
طرح آن به طول 43كيلومتر و 35ايستگاه،
بهمنماه 98در طرح جامع حملونقل ريلي

شهر تهران به تصويب رسيد و عمليات اجرايي
آن بهزودي آغاز ميشــود .همزمان با آغاز
عمليات اجرايــي طوالنيترين خط متروي
پايتخت ،ســاخت تونل ارتباطي و همچنين
ايســتگاه تبادلي خط ۱۰به خط 7در ميدان
كتاب نيز به طول 5كيلومتر شروع ميشود.
طبق اطالع شــركت مترو اين اولين خطي

خط 10متروي تهــران در غربيترين نقطه
از ايســتگاه متروي وردآورد واقع در خط5
متــروي تهران آغــاز و در شــرقيترين
نقطه در محــدوده قنات كوثــر در تقاطع
بزرگرا ههاي شــهيد زينالدين و شــهيد
باقري بــه خط 4متــروي تهــران متصل
خواهد شد.

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

مشخصات طرح ساخت خط 10مترو
فاز:5

محــدوده نوبنيــاد تــا
تهرانپارس
9كيلومتــر :طــول
محدوده
شــهريور :1400شروع
عمليات اجرايي
3ســال :برآورد مدت
زمان اجرا

فاز:4

محــدوده نمايشــگاه
بينالمللي تا نوبنياد
8كيلومتــر :طــول
محدوده
ارديبهشت:1400شروع
عمليات اجرايي
3ســال :برآورد مدت
زمان اجرا

فاز:2

محدوده كوهسار (تقاطع
بــا خــط 6در ايســتگاه
شهران) تا ميدان ساحل
6كيلومتر :طول محدوده
مهر  :99آغــاز عمليات
اجرايي
2سال :برآورد مدت زمان
اجرا

فاز:1

محدوده نمايشگاه بينالمللي
تا كوهســار (تقاطع با خط 6در
ايستگاه شــهران و ايستگاه
تبادلي و لينك خط 7به خط)10
12كيلومتر :طول محدوده
شهريور :99شــروع عمليات
اجرايي
4سال :برآورد مدت زمان اجرا

فاز:3

مزيتها:

محدوده ميدان ساحل
تا وردآورد
8كيلومتــر :طــول
محدوده
آذر :99شروع عمليات
اجرايي
3ســال :برآورد مدت
زمان اجرا

خط 10شامل  7ايستگاه تقاطعي
با ســاير خطوط متروي تهران اســت
كه بهترتيب در محــدوده وردآورد
با خــط ،5محــدوده آزادگان با خط،9
محدوده كوهســار با خط ،6محدوده
ميدان كتاب بــا خــط ،7در محدوده
صدر با خطيك ،در محدوده نوبنياد با
خط 3و در محدوده تهرانپارس با خط4
امكان پذيرش مســافران از ســاير
خطوط را امكانپذير ميكند.
خط 10متروي تهران از مناطق يك
تا  ۵و همچنين منطقه ۲۲عبور كرده
و مناطق محروم از سيســتم شــبكه
حملونقل ريلي انبوهبر را پوشــش
ميدهد.

يادداشت
عاشوراي ماندگار۱۳۹۹
در بازه زمانی پیشرو چهلمین ســالگرد دفاع
ادامه از
صفحه اول مقدس که یکــی از باالترین مصادیق زیســت
حسینی و عاشــورایی در تاریخ ایران اســت قرار دارد .مناسبتی که
توانسته مرکز ثقل و همگرایی همه افراد با نگاه های مختلف و دیدگاه
های متنوع باشــد .از اینرو با توجه به اینکه امسال چهلمین سالگرد
دفاع مقدس در مسیر عاشورا تا اربعین حســینی قرار گرفته است،
میتواند هم برای شــهرداری تهران الهام بخش باشد و هم موقعیتی
باشــد که باید آن را تقویت کنیم و در زنده نگهداشــتن آن اقدامات
اختصاصی انجام دهیم .این اولین سالی است که مراسم دفاع مقدس
بدون حضور ســردار بزرگ آن ،سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی
برگزار می شود و امید اســت که خون آن شهید مظلوم ،که حیاتش
و شهادتش عامل همبســتگی جامعه ایران و نیز شیعیان شد ،برکت
ادامه این مسیر باشد.

ازجملــه مزايــاي احــداث ايــن
خط ميتوان به تســهيل دسترسي
ساكنين و شاغلين استانهاي البرز
و تهران و پوشــش مناســب ريلي
منطقه 22اشاره كرد.

توسعهشمالیخط۷مترو:

 ۵كيلومتر

 ۳ايستگاه :اشرفي اصفهاني  -دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات  -جنتآباد شمالي
مهر :99عمليــات اجرايي پروژه بهصــورت همزمان در
3ايستگاه و تونل
30ماه :برآورد مدت زمان اجرا (درصورت تأمين و تزريق
نقدينگي متناسب با روند اجرايي)

آزاد اســامي ،دره توريســتي فرحزاد،
شهرك نفت و منطقه جنتآباد

مزيتها:

از ميدان كتاب به سمت جنتآباد

27درصد :برآورد اوليــه افزايش جذب
مسافر در اين خط
پوشــش مناســب مجموعه دانشگاه

امكان كاهش سرفاصله زماني قطارها
در اين خط با احداث پاركينگ خط7
با اجراي طرح توســعه شــمالي خط۷
در بخــش حدفاصــل ميــدان كتــاب
(ســعادتآباد) تــا تقاطــع جنتآبــاد و

نمرهقبوليتهراندربرگزاريعزاداريايمن

هيئتهاي عزاداري ايران
محمد سرابي
در دهــه اول محرم1442
خبرنگار
مراسم متفاوتي را پشتسر
گذاشــتند .اگرچه در بعضي نقاط نقــض فاصله اجتماعي
هم مشاهده شد ،اما در مقايســه با سالهاي گذشته تعداد
تجمعات به شكل واضحي كاهش يافت .ايستگاههاي صلواتي
و تكيههايي كه در كوچهها مستقر ميشدند امسال كمتر
بودند و مراس م عزاداري نيز در ســاعتهاي كوتاهتر برگزار
ميشــد .در اين ميان مردم همراهي حداكثري داشتند تا
با فاصله نسبت به ديگري ،زدن ماسك و اصول بهداشتي،
زيرپرچم حسيني به عزاداري بپردازند .پيش از محرم ،بارها

عطر سيب در 8نقطه شهر پيچيد

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از برپايي نمايشگاه فرهنگي و هنري عطرسيب در دهه دومماه محرم در 8نقطه
از شهر تهران با درنظرگرفتن شرايط شيوع ويروس كرونا و رعايت كامل پروتكلهاي 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 فرمها و شكلهاي مختلف است .با توجه به شرايط خاص امسال و وضعيت شيوع بيماري كرونا و لزوم رعايت موارد و پروتكلهاي
بهداشتي ،فضا و سازهاي طراحي شده كه برگرفته از خيمهها ،تكايا و مواكبي است كه براي اقامه عزا در فرهنگ ما برپا ميشود و
بهگونهاي است كه فضاي بستهاي نداشته باشد و با طراحي و رويكرد جديد ،خيمههايي 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 12محرمالحرام با همكاري
مناطق منتخب شهرداري در 8نقطه از شهر تهران افزود :اين نمايشگاه در مناطق  2در بازارچه سنتي ستارخان 3 ،روبهروي پارك
ملت6 ،فضاي شــهري ميدان هفتتير 11 ،چهارراه وليعصر 8 ،ميدان هفتحوض 22 ،درياچه چيتگر 18 ،بوستان قائم و  ۱۲بازار
تهران برگزار ميشود.

سيمون بوليوار ،حدود ۵كيلومتر تونل،
يك لينك ارتباطي و ســهراهي با خط،۱۰
 ۳ايســتگاه۴ ،هواكــش ميــان تونلي و
4خروجي اضطراري احداث ميشــود كه
دسترســي شــهروندان را به مناطقي از
شــمال غرب تهران ،باالخص دانشــگاه
آزاد اسالمي (واحد تهران مركزي ،واقع
در محلــه پونــك) و مجتمع دانشــگاهي
علوم و تحقيقات فراهم ميكند.

ميكنند و پس از آن به كوچه بعدي ميرود.
نذر سالمت

مراسم دهه نخست محرم امسال تحتتأثير بيماري كرونا
ولي با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي از سوي شهروندان به پايان رسيد

هشدار داده شــده بود كه رعايت نكردن فاصله اجتماعي
ميتواند باعث شيوع موج سوم كرونا شود؛ چرا كه طي چند
هفته گذشته آمار مبتاليان و درگذشتگان كرونا كاهش پيدا
كرده بود .بر اين اساس با توجه به تعدد هيأتها و مراسمهايي
كه به شكل سنتي در فضاي متراكم برگزار ميشود ،مراسم
دهه محرم و مخصوصا روزهاي تاسوعا و عاشورا ميتوانست
باعث انتشار مجدد بيماري شود؛ اما رعايت آييننامههاي
بهداشتي باعث شد كه اين خطر كاهش پيدا كند.
اگرچه بيشترين سهم در رعايت اصول بهداشتي بر عهده
مردم بود ،اما سازمانهاي مســئول نيز با برنامهريزيهاي
متفاوت بــه پيشــگيري از بيماري كرونا كمــك كردند.

شــهرداري تهران نيز فضاهاي عمومي شهر مانند برخي
بوستانها و مراكز ورزشي را در اختيار هيئتها و تكايا قرار
داد تا بتوانند آيين عزاي حســيني را در فضاي باز برگزار
كنند .به همينخاطر در بســياري از نقــاط تهران ديده
ميشد كه جاي استقرار عزاداران يا با صندليهاي از پيش
گذاشته ،مشخص شده بود يا روي زيراندازهايي با برچسب
«لطفا در اين محل بنشينيد ».همين موضوع باعث شده تا
برنامههاي خاصي تا اربعين با رعايت پروتكلهاي بهداشتي
هدفگذاري شود.
ادامه برنامهها تا پايان ماه صفر

برنامههاي ســازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه
شامل 25عنوان و مجموعا 3هزار اجراست تاماه صفر ادامه
خواهد يافت.
يكي از اين برنامهها طرح «كوچههاي حسيني» بود كه با
همكاري معاونت تبليغ حوزه علميه استان تهران ،سازمان
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تبليغات اسالمي اســتان و قرارگاه خاتماالوصيا از آغازماه
محرم در سطح مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران آغاز شد.
در طرح كوچههاي حســيني ،هيأتهاي سيار ماشيني با
حضور ۱۲۲مبلغ ،روزانه از ســاعت  ۱۸:۳۰لغايت ۲۰:۳۰
در هر كوچه بهمدت يكربع (۵دقيقه تفســير قرآن آقاي
قرائتــي و ۱۰دقيقه ذكر مصيبت) را اقامــه ميكنند .اين
طرح در دهه اول ماه محرم و با توجه به شــرايط متفاوت
امسال اجرا و با اســتقبال خوبي روبهرو شده است و گفته
ميشود كه در دهههاي پايانيماه صفر نيز اجرا خواهد شد.
طرح «كوچههاي حسيني» نيز با همكاري معاونت تبليغ
حوزه علميه استان تهران ،سازمان تبليغات اسالمي استان
و قرارگاه خاتماالوصيا از آغازماه محرم در ســطح مناطق
22گانه شــهرداري تهران آغاز شده اســت و يك هيأت
سيار ماشيني با حضور 122مبلغ ،روزانه از ساعت18:30
لغايت 20:30در هر كوچــه بهمدت يك ربــع (5دقيقه
تفسير قرآن آقاي قرائتي و 10دقيقه ذكر مصيبت) را اقامه

از بخشهاي قابل توجه مراســم امســال حضور برخي از
سخنرانان ،مداحان و نوحهسرايان در مناطق كمبرخوردار
شــهر و محلههاي فقيرنشــين بود .بهگونهاي كه محمود
كريمي در كور ه پزخانههاي حاشــيه تهران حضور يافت و
براي اهالي اين بخش بهويژه بــراي كودكان ،نوحهخواني
كرد .اين اقدام از سوي تعداد ديگري از مداحان در بافتهاي
قديمي و فرسوده محلههاي جواديه ،فالح ،نازيآباد و خزانه
هم رقم خورد .حضور تعدادي از داوطلبان ســازمانهاي
مردم نهاد شــهر تهران در كورههاي آجرپزي ،دولتخواه،
خُ الزير ،نوروزآباد و روستاهاي شهرري براي توزيع ماسك
رايگان ميان شهروندان نيازمند از ديگر برنامههايي بود كه
امســال بهصورتي خاص در قالب نذر اجرا شــد؛ نذرهايي
براي عزاي حسين(ع) و ارتقاي سطح سالمت .جالب اينكه
پيشنهاد تغيير نذورات مردمي كه با عنوان «نذر سالمت»
مطرح شده بود ،با استقبال مردمي روبهرو شده و بسياري از
شهروندان نذورات خود را به اهداي ماسك و اقالم بهداشتي
به نيازمندان تغيير دادهاند .البته برخي هيأتها نيز كه در
سالهاي گذشــته به طبخ و توزيع غذا ميپرداختند ،اين
نذر را ب ه شــكل توزيع مواد غذايي خشك ميان نيازمندان
ادا كردند تا هم نــذر خود را ادا كرده و هم مانع از انتشــار
بيماري در جريان توزيع غذاي گرم شــوند .امسال تغيير
نذورات و شيوه متفاوت برگزاري مراسم محرم در كنار توجه
شهروندان به رعايت اصول بهداشت ،مانعي در مقابل انتشار
شــديد بيماري كرونا بود و در اين ميان بيشترين سهم را
شهروندان برعهده داشتند.

نگاه
فضاي شهري
به مثابه كاالي عمومي
كاوه حاجيعلياكبري

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران

از هنگام شــكلگيري
تمــدن و پيدايــش
نخســتين شــهرها
در جهــان ،ارتبــاط،
گفتوشــنود و تعامل
اجتماعــي بيــن شــهروندان ،يكــي از اجزاي
جداييناپذير شهرنشــيني و يكــي از پايههاي
ســازنده مدنيت و تكوين و تطــور آن در طول
زمان بوده اســت .آنچه در شهر ،امكان گفتوگو
و ميانكنش اجتماعي را فراهم ميسازد ،وجود
فضاهايي براي گردهمآمدن و برقرار كردن ارتباط
بين انسانها ،گروهها و انديشههاي متفاوت است.
بر همين اساس اســت كه يكي از عناصر كليدي
اســتخوانبندي اصلي شــهرها (در جهان و در
ايران) ،مكانهايي بــا نامهايي متنوع ،اما هدفي
يكسان بوده اســت« :تعامل اجتماعي» در گذر
زمان تا رسيدن به هنگامه معاصر ،نهتنها اين نياز
انساني از امكان كنار گذاشتهشدن يا تأمينشدن
به روشهاي ديگر برخوردار نشد ،بلكه بهويژه در
زمان حاضر ،تغيير ســبك زندگي بشر و انزواي
روزافزون او ،نياز بهوجود بستري براي شكلگيري
و تقويت روابط اجتماعي را صدچندان كرده است.
پذيرش اين ضرورت و قرارگيري اين موضوع در
دستور كار بخش عمومي ،مستلزم پذيرفتن نقش
«زمين شهري» بهعنوان يك «كاالي عمومي» و
قرار دادن آن در خدمت «منفعت عمومي» است؛
نقشي كه-الجرم -نگاه سوداگرانه به زمين و لزوم
بهرهبرداري اقتصادي بيشــينه از فضاي شهري
را منتفي ميســازد .باعث خرســندي است كه
عنوان شود اين نگاه و اين رويكرد ،هماكنون در
مديريت شهري تهران ريشه دوانيده و مدافعان
بسياري دارد .آنچه اهميت اين نگاه را افزونتر و
ارزش آن را دوچندان ميكند ،اجراي اين رويكرد
در محلههايي از شهر است كه داراي تراكم باالي
جمعيت و فشــردگي بيش از انــدازه فضاهاي
ساختهشده بوده و فاقد سطح و كيفيت مناسبي از
خدمات و فضاهاي عمومي هستند .اين موضوع كه
در سال 1397و در محتواي برنامه شهردار محترم
تهران بهعنوان «سياست تبعيض مثبت» معرفي
شد ،اولويت هزينهكرد منابع محدود شهرداري
تهران را به محالتي ميدهد كه با سطح پايينتر
برخورداري از «كاالهاي عمومي» مواجه هستند.
«ميدانگاه اميركبير» يكي از مصاديق تحقق و به
ثمر نشستن اين سياست است.
اما بايد توجه داشــت كه آنچه فضاي شهري را
كارآمد و ثمربخش ميسازد ،جانمايي مناسب،
معماري فاخر يا اســتفاده از مصالح گرانقيمت
نيســت .همه فضاهاي عمومي در شــهرها به
تعريف درست ،مناسب و متناسب فعاليتهاي
آن زنــده و پابرجــا هســتند؛ كاركردهايي كه
در عين ايجــاد جذابيت و ســرزندگي در فضا،
متناســب با خواســت ،نياز و تقاضاي «همه»
گروههاي بهرهبردار آن تعريف شده و فضا را به
«مكاني براي همه» تبديل سازد.
ميدانگاه اميركبيــر ،يكي از اقدامــات آغازين
سازمان نوسازي شهر تهران در تعريف و اجراي
فضاهاي شهري است .الزم به توضيح است كه در
يك سال گذشــته پروژههاي متنوعي از همين
جنــس و در مقياسهاي مختلف در ســازمان
طراحي و اجرا شــده و به بهرهبرداري رســيده
اســت .از بين اين پروژهها ،ميتوان به مواردي
همچون «شــيريندخت» در محلــه مينابي،
«خاتون» و «درخشان» در محله اتابك« ،رها»
در محله نعمتآبــاد« ،زاهــد» در محله زاهد
گيالني« ،سوزنبان» در محله راهآهن« ،سيمين»
در محله انبارنفت و «ابريشم» در محله نظامآباد
اشــاره كرد .اين برنامــه هماكنون بــا اجراي
«ميدانگاه خورشــيد» در محله شيخ صدوق و
«ميدانگاه بريانك» در محله بريانك تداوم يافته
و «ميدانگاه دريافت» در محله يافتآباد و «مركز
محله كن» را در مراحل نهايي طراحي دارد .اميد
است مجموعه اقدامات گفتهشده گامي كوچك
اما مؤثر در ارتقاي كيفيت زندگي در محلههاي
كمبرخوردارتر شهر تهران باشد.
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فرار پول به بازار مسكن

بورس
كارشناسان تحليل كردند

درحالیکه وزارت راه آمارها را منتشرنکرد ،بانك مركزي از رشد 10/5درصدي
ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در مردادماه پرده برداشت

فرار پولهاي درشت به سمت
مسكن بــازار مســكن ،يكــي از
اصليترين عواملي است كه
باعث شده ميانگين قيمت مسكن در شهر
تهران در 5ماهه امسال با رشد 51درصدي
مواجه شود .اين تحليل بسياري از مشاوران
امالك است كه در گفتوگو با همشهري از
ورود پولهاي پرقدرت به بازار مسكن خبر
دادهاند .پولهايي كه بخشــي از آنها از بازار
سرمايه و با سيو ســود برخي از سهامداران
خرد به سمت خريد مســكن گسيل شده
است.
به گزارش همشــهري ،باالخره در شرايطي
كه وزير راه رســما دســتور توقف انتشــار
آمار حوزه مســكن را به معاونت مســكن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازي ابالغ كرده
است ،در اينسوي ماجرا ،اداره بررسيها و
سياستهاي اقتصادي بانك مركزي با دستور
مستقيم عبدالناصر همتي دوباره دستبهكار
انتشار آمارهاي مسكن شده و پرده از رشد
10.5درصدي ميانگين قيمت مســكن در
مردادماه برداشته است.
پولدارها به بازار مسكن ميروند

در شرايطي كه اقتصاددانان دم از شكلگيري

حباب در بورس ميزنند و دولتمردان مردم
را از سرمايهگذاري در بازار ارز و طال برحذر
ميدارند ،قيمت مسكن وارد روند صعودي
بيحساب و كتابي شده و فارغ از تمام تحوالت
و پيشبينيها فقط بهپيــش ميتازد .يك
حساب سرانگشتي نشان ميدهد ميانگين
قيمت يك مترمربــع زيربناي مســكوني
در شــهر تهران از 15ميليــون و 300هزار
تومان در فروردين امســال به 23ميليونو
100هزار تومان در مردادماه رسيده و بدون
هيچ دردسر و تنشي بازده 51درصدي براي
مالكان بههمراه آورده اســت .اين 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
سرمايه نوين نيز قادر نيست با آن به رقابت
برخيزد .از ســوي ديگر ،چسبندگي قيمت
در بازار مسكن كه با شناوري پايين اين بازار
و عدمنياز مالكان به فروش ســرمايه ارتباط
مستقيمي دارد ،عمال ريسك سرمايهگذاري
در اين بازار را تا حدي پايين ميآورد كه هيچ
ريســك داخلي و خارجي نيز نميتواند به
ضرر و زيان ســرمايهگذاران اين بازار منجر
شود .اين تصوير تمامنماي سنتيترين بازار

تداوم تورم پيوسته در بازار اجاره

بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري با متر و معيار بانك مركزي از همراهي تورم اجارهبهاي مسكوني با
نرخ تورم كل كشور حكايت دارد؛ بهگونهاي كه در اين ماه ،تورم نقطهبهنقطه (مرداد 99نسبت به مرداد)98
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 نميشود .از سوي ديگر بهواسطه 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

آيا مجلس از تصميم خود براي توزيع قير
رايگان صرفنظر ميكند؟
شوراي نگهبان قانون اساسي طرح مصوب
مجلس مجلس براي توزيع يــك ميليون تن قير
رايگان بين دستگاههاي اجرايي را مغاير با
قانون اساسي تشخيص داد و آن را به مجلس برگرداند.
همشــهري پيشتر در گزارشي اين تصميم نمايندگان
مجلس را «توزيع پولهاي سياه با رانت قير» دانسته و
نوشته بود :اكثريت نمايندگان مجلسي كه خود را انقالبي
ميدانند به دوفوريت توزيع قير رايگان رأي مثبت دادند
تا نشــان دهند كه در تصميمگيري هــم انقالبي عمل
ميكنند ،اما اين بار نه فقط منتقدان سياســي مجلس
فعلي كه كارشناسان اقتصادي هم ميگويند :اين طرح
مصداق آشكار يارانه ســياه در اقتصاد ايران است .اين
گزارش ميافزايد :موضعگيــري نمايندگان اصولگراي
مجلس نشــان ميدهد كه آنها هم نســبت به خطرات
توزيع قير رايگان آگاه هستند اما بهجاي برخورد قاطع
و انقالبيشان درصدد كم كردن ميزان فساد و افزايش
نظارت بر توزيع قير هســتند و به نام حمايت از راههاي
روستايي ،آســفالت كردن مدارس و اجراي پروژههاي
عمراني ،قير سياه بر چهره اقتصاد ايران پاشيده ميشود
و فساد ديگري در حال شكلگيري است.
ديروز يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان از مغايرت طرح
الحاق يك بند به تبصره يك قانون بودجه ســال۱۳۹۹
كل كشــور مبني بر اختصاص قير رايگان به شهرهاي
زير يكصد هزار نفر با اصل  ۱۵۲قانون اساسي خبر داد.
به گزارش ايرنا ،هادي طحان نظيف افزود :از نظر شوراي
نگهبان ،در اصالح قانون بودجه ،تنهــا احكامي كه در
قانون بودجه ذكر شده قابل اصالح است و طرحهايي كه
در قانون بودجه حكمي نسبت به آنها وجود ندارد و براي
نخســتين بار در مصوبه اصالحي به بودجه اضافه و بار
ميشوند ،ديگر اصالح بودجه نخواهد بود و بودجهريزي
جديد محسوب ميشــود و ممكن است انضباط مالي و
بودجهاي را بههم بزند.
عضو حقوقدان شــوراي نگهبان يادآور شد :از نظر شورا
مشــخص نبود كه منابع اختصاصيافته به هر كدام از
دســتگاههايي كه در مصوبه به آنها اشاره شده است ،با
چه معياري در ميان طرحهاي مختلف تقسيم ميشوند؟
طحاننظيف تصريح كرد :ابهام ديگري كه شوراي نگهبان
نسبت به مصوبه داشــت ،اينكه مشخص نبود آيا منابع
اختصاص يافته از محل اعتبــارات تملك داراييهاي
سرمايهاي ،به نسبت مساوي از همه طرحهاي مذكور در
قانون بودجه سال ۱۳۹۹كسر ميشود يا طريق ديگري
براي برداشت اين منابع وجود دارد؟
وي افزود :در تكليف دســتگاهها به ابالغ سهم استانها،
مقرر شده است تا با رعايت «شاخصهاي مربوطه» اين
امر صورت گيرد درحاليكه از نظر شوراي نگهبان ،با توجه
به اينكه در مصوبه اساسا شاخصي ذكر نشده است ،منظور
از شاخصهاي مربوطه با ابهام مواجه است.عضو حقوقدان
شوراي نگهبان عنوان كرد :در مصوبه مجلس فروش قير
رايگان توسط دريافتكنندگان به هر شكلي ممنوع شده
تا قير دريافتي صرفا به مصرف موارد تعيين شده در مصوبه
برسد اما از نظر شــورا با توجه به اينكه مشخص نيست
كه آيا اين ممنوعيت شامل ساير راههاي انتقال ازجمله
معاوضه ،تهاتر و ...نيز ميشود يا خير ،ابهام داشت.

سرمايهگذاري در ايران است كه از كمترين
قوانين نظارتــي برخوردار اســت و هزاران
ميليارد تومان پول كثيف و مشــكوك را نيز
ميتوان به طرفهالعينــي در آن مخفي كرد.
درسوي ديگر بازار مسكن ،متقاضيان مصرفي
اين بازار هستند كه عمدتا سرشان بيكاله
است و چارهاي ندارند جز اميد بستن به دولت
براي ساخت و فروش آپارتمانهاي نقلي در
حومه شهرها.
نوسان تند معامالت

در مــرداد ،99در حالــي ميانگين قيمت
مسكن در شــهر تهران 51درصد نسبت به
فروردين و 77.4درصد نسبت به مرداد98
رشد كرده كه تعداد معامالت در اين بازار نيز
روند مساعدي دارد و با جهش 175درصدي
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده
اســت .البته اين تعداد معامالت در مقايسه
با تيرماه امســال از كاهش 35.4درصدی
حكايــت دارد؛ امــا همچنــان در قياس با
ميانگين تعداد معامالت ماهانه در يك سال
گذشــته رقم قابلقبولي محسوب ميشود.
اين آمارها از هجوم سنگين نقدينگي كالني
به بازار مسكن حكايت دارد كه عمدتا براي
حفظ ارزش در برابر تورم افسارگســيخته
و ابهام در آتيه اقتصــاد به خريد امالك پناه
بردهاند و به گواهي برخي از مشاوران امالك،
بخشي از آنها از بورس به سمت بازار مسكن
جذب شده است .از پيگيريهاي همشهري
از برخي دفاتر مشاور امالك چنين برميآيد
كه در ماههاي اخير تعــداد قابلتوجهي از
خريداران مســكن بهخصــوص در مناطق
مياني و پاييندست پايتخت ،افرادي بودهاند

سهامداران؛ نگران سياستهاي حمايتي

كه پس از كسب سود قابلتوجه در ماههاي
گذشته از سرمايهگذاري در بورس ،اقدام به
خريد مسكن كردهاند .البته اين افراد فقط
بخشــي از تقاضاي بالفعل بازار را تشكيل
ميدهند و بنا بر اظهارات مشاوران امالك،
همچنان نبض بازار در دســت سرمايههاي
كالني اســت كه در مــواردي مجتمعهاي
مسكوني را يكجا خريدوفروش ميكنند!
حجم و قيمت در معامالت مسكن

بررســي توزيع تعداد واحدهاي مســكوني
معاملهشده در شــهر تهران نشان ميدهد
در مرداد امســال مجموعا 9هزار و 80واحد
مسكوني معامله شده كه نسبت بهماه قبل
با كاهــش 35.4درصدي و نســبت به ماه
مشابه سال قبل با افزايش 175.8درصدي
روبهروست .در اين ماه ،روند كاهشي سهم
واحدهاي نوساز همچنان ادامه پيدا كرده و
به 38.5درصد رسيده است؛ درحاليكه در
اوايل دهه ،90سهم واحدهاي نوساز از كل
معامالت بازار مسكن از 50درصد نيز باالتر
بود .اين مسئله مســتقيما از كاهش شديد
توليد مســكن و عرضه واحدهاي مسكوني
جديد بــه بــازار حكايــت دارد و ميتواند
بهعنوان بازتاب كســري 5ميليون واحدي

مسكن در كشور قلمداد شود.
از ســوي ديگر در اين ماه ميانگين قيمت هر
مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران به
23ميليونو 107هزار و 800تومان رسيده
اســت كه نســبت بهماه قبل 10.5درصد،
نسبت به فروردين امسال 51درصد و نسبت
به ماه مشابه ســال قبل 77.4درصد افزايش
دارد .ابعاد بزرگ جهش قيمت مســكن در
5ماهه امسال بهقدري است كه ضريب رشد
آن در مقايســه با تورم ماهانه كشور به  3تا
4برابر ميرسد .يعني در 5ماه اخير ،متوسط
ميانگين قيمت مسكن در هرماه  3تا 4برابر
نرخ تورم ماهانه افزايش يافته و البته عجيب
اينكه باوجود سهم 35درصدي هزينه 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 ،بيشــترين متوسط
قيمت يك مترمربع زيربناي مســكوني
معاملهشده معادل 52ميليونو 820هزار
تومان به منطقه يك اختصاص داشــته و

سانسور هم مانع سرعت قيمت خودرو نشد
سانسور انتشــار قيمت خودرو در
خودرو سايتهاي اينترنتي هم نتوانست
مانع رشد قيمت شود و در تازهترين
تحول ،ســازمان حمايــت از مصرفكنندگان و
توليدكنندگان پيام داده كه پيشفروش خودرو
توسط شركتهاي فاقد مجوز ممنوع خواهد بود.
ايــن در حالــي اســت كــه رئيــس اتحاديه
نمايشگاهداران و فروشــندگان خودروي تهران
ل جاري بهدليل نوسان نرخ
ميگويد :از ابتداي سا 
ارز ،روند قيمت خودرو روي مســير افزايشي به
پيش ميرود .بازار ارز كه اين روزها آرامش نسبي
را تجربه ميكنــد ديروز شــاهد معامالت روي
قيمت 23هــزار و 870تومان بود كه رشــدي
26صدم درصدي نسبت به قبل از تعطيالت اخير
را نشان ميدهد.
مانع تازه در مسير خودروها

رئيــس ســازمان حمايت مصرفكننــدگان و
توليدكنندگان گفت :شــركتهاي خودروساز
كه از كميته خودرو مجــوز ندارند ،حق فروش
و پيشفــروش خــودرو را نخواهند داشــت .به
گــزارش وزارت صمت ،ديروز عبــاس تابش در
پايان جلسه ستاد تنظيم بازار تصريح كرد :براي
آن بخش از خودروســازان يا مونتاژكاراني كه به
تعهدات معــوق خود عمل كرده باشــند ،مجوز
فروش در كميته خودرو داده ميشود .وي افزود:

در مقابل منطقه 18بــا ميانگين قيمت
9ميليونو 750هزار تومــان ركورددار
پايينترين قيمت شــده است .براساس
آمار ،رشد ساالنه قيمت مسكن در منطقه
يك 87.2درصــد و در منطقه 18معادل
63درصد بوده است.
بررســي آمارها نشــان ميدهد در اينماه
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 ديگر بررسي توزيع
فراواني تعداد معامالت برحســب ســطح
زيربناي هر واحد مسكوني نيز نشان ميدهد
كه در مردادماه امســال53.2 ،درصد از كل
واحدهاي مســكوني معاملهشــده در بازار
مسكن تهران زيربناي كمتر از 80مترمربع
داشــتهاند .نكته ديگر اينكه درماه گذشته،
بيشــترين ســهم از معامالت مسكن شهر
تهران معادل 14.3درصد بــه واحدهاي با
ارزش  600تا 850ميليون تومان اختصاص
يافته و درمجموع حدود 52.5درصد از كل
معامــات به واحدهاي مســكوني با ارزش
كمتر از يكميليــارد و 600ميليون تومان
اختصاص داشته است.

سازمان حمايت :پيشفروش خودرو توسط
شركتهاي فاقد مجوز ممنوع است

همچنيــن پرونده آن بخش از خودروســازان يا
مونتاژكاراني كه تعهدات معــوق دارند و به اين
تعهدات نيــز عمل نكردهاند ،بــه تعزيرات و قوه
قضاييه منعكس و ارسال شده است كه اميدواريم
با تصميمگيــري بموقع دســتگاههاي نظارتي،
حقوق مصرفكنندگان رعايت شود.
سرريز نقدينگي در بازار خودرو

به گزارش همشــهري ،بهنظر ميرســد آرامش
ايجاد شــده در بازار خودرو پس از تدابير وزارت
صمت و نهادهــاي نظارتي بــراي حذف قيمت
روي ســايتهاي اينترنتي در ماههاي گذشــته
دوباره دچار تزلزل شده كه نشــانهاي روشن از
شكست سياستهاي تنظيمبازاري دارد .به گفته
رئيس اتحاديه نمايشــگاهداران و فروشــندگان
خودروی تهران ،پس از چند روز تعطيالت و ايام
سوگواري ،قيمتها نسبت به پيش از تعطيالت
تغيير چنداني نداشته است ،اما اين در حالي است
كه از ابتداي ماه جاري بهدليل نوســانات قيمت
ارز ،روند قيمتي در بازار خودرو نيز افزايشي بوده
است .سعيد موتمني در گفتوگو با ايسنا ،تأكيد
كرد :از سوي ديگر روند قيمتها به ميزان عرضه
نيز بستگي دارد؛ چنانچه عرضه به بازار به ميزان
كافي صورت ميگرفت ،هيچگاه اين اختالفهاي
فاحش ميان قيمتهاي كارخانــه و بازار ايجاد
نميشد .اين در حالي است كه هماكنون فروشنده

در بازار بسيار كم است و در عين حال خريدار نيز
وجود ندارد .وي تصريح كرد :افرادي كه خودرو
از كارخانه تحويل گرفته يــا دارندگان خودرو ،با
كوچك ترين نوسان نرخ ارز ،خودروهاي خود را
به اميد قيمتهاي باالتر نميفروشند و بسياري
از خريداران نيز با توجه بــه افزايش قيمتها ،از
خريد اجتناب ميكنند و خريد و فروش در بازار
بهشدت كاهش يافته است؛ مگر افرادي كه نياز
فوري بهخودرو داشته باشــند كه تعداد آنها نيز
بسيار محدود است.
براســاس آخرين قيمتها ،در محصوالت گروه

صنعتي ايرانخودرو ،پــژو  ۲۰۶تيپ  ۵به ارزش
 ۲۰۴ميليــون تومان و پــس از آن پــژو ۲۰۶
صندوقدار با قيمت  ۱۹۸ميليون تومان گرانترين
خودروها هستند .ديروز هر دستگاه پژو  ۲۰۶تيپ
 ۱۶۹ ،۲ميليون تومان ،پژو پارس  ۱۸۱ميليون و
 ۵۰۰هزار تومان ،پژو  ۴۰۵GLXو سمند LX
نيز به ترتيب  ۱۵۱ميليون و  ۱۵۲ميليون تومان
قيمت خورد .در گروه سايپا نيز یک دستگاه تيبا
 ۹۷ميليون تومان و تيبا  ۲نيز  ۱۱۱ميليون تومان
قيمتگذاري شدهاند و ســاينا نيز ارزشي ۱۱۲
ميليون توماني دارد.

رشد بدهي دولت به بانك مركزي تورمزا نیست
بانك مركزي راز معماي رشد بدهي دولت به اين نهاد
بانك
در 2ســال اخير را فاش و اعالم كــرد :بخش عمده
افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در 2سال اخير به
موجب قانون و فاقد هرگونه آثار پولي است .بهگزارش همشهري،
سياستگذار پولي ميگويد :دليل اصلي افزايش حجم بدهي دولت
حســن روحاني به بانك مركزي طي 2سال گذشــته صرفا تغيير
طبقهبندي مطالبات بانك مركزي از دولت ،شــركتهاي دولتي و
بانكها و يا به واسطه اســناد تعهد دولت بوده است كه همگي به
موجب قانون صورت گرفته و تورمزا نيست.
براساس اطالعيه رسمي صادر شده ،بدهي دولت به بانك مركزي
از 35.4هزار ميليارد تومان در پايان تيرماه 1397به حدود 97هزار
ميليارد تومان در پايان خردادمــاه( 1399يعني حدود 61.6هزار
ميليارد تومان افزايش) رسيده است.
اين ميزان رشــد بدهي دولت به بانك مركزي زنگ خطري است
كه ميتواند باعث انبســاط در پايه پولي و انتشار پول پرقدرت و در
نتيجه رشد نرخ تورم شــود اما بانك مركزي ميگويد جاي نگراني
نيست و پول جديدي پمپاژ نشده است؛ بلكه در حدود 41.4هزار
ميليارد تومان (67.2درصد) از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي
در اين دوره به واسطه انتقال بخشــي از بدهي بانكها و مؤسسات
اعتباري غيربانكي به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك مركزي به
ميزان 33.4هزار ميليارد تومان بابت اصل و كارمزد ،از ظرفيتهاي
تبصره 5قانون بودجه سال1397و به ميزان 8هزارميليارد تومان ،از
ظرفيتهاي قانون بودجه سال 1398بوده است .به اين ترتيب ،اين
چ عنوان بهمعناي
ميزان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به هي 
خلق پول جديد و افزايش پايه پولي نبــوده ،بلكه صرفا به موجب

قوانين بودجه ،بدهي بانكها به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك
مركزي انتقال يافته است.
در بيانيه رسمي بانك مركزي تأكيد شــده است كه افزون بر اينها
معادل 10.8هزار ميليارد تومان افزايش بدهي دولت به بانك مركزي
در پايان تيرماه 1397به پايان خردادماه 1399بهدليل انتقال بدهي
برخي از شركتهاي دولتي به بانك مركزي به بدهي دولت به بانك
مركزي شامل شركتهاي مادر تخصصي توانير ،بازرگاني دولتي،
پشتيباني امور دام كشور و سازمان هدفمندسازي يارانهها براساس

مصوبات هيأت وزيران ،مبتني بر اصول  127و  138قانون اساسي
بوده كه در عمل تنهــا تغيير طبقهبندي 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 ميتواند معادل 3درصد از بودجه
عمومي را بهصورت تنخواهگردان از منابع بانك مركزي استقراض
كرده و آن را در پايان سال تسويه كند .حاال بانك مركزي ميگويد:
هرچند كه ميزان تعيينشده 3درصدي در قانون همواره ثابت است،
اما همراه با افزايش رقم كل بودجه عمومي كشور ،ظرفيت استفاده
قانوني دولت از تنخواهگردان خزانــه نيز افزايش مييابد .به همين
دليل حدود 13.5هزار ميليارد تومان افزايش بدهي دولت به بانك
مركزي در دوره يادشده بهدليل استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه
صورت گرفته كه داراي پشتوانه قانوني است.
اين گزارش ميافزايد :حدود 2.1هزار ميليارد تومان افزايش بدهي
دولت به بانك مركزي نيز بهدليل اسناد به تعهد دولت (كه بخشي از
آن بابت مطالبات بانك مركزي از دولت از طرف وزارت امور اقتصادي
و دارايي به وثيقه جواهرات ملي تعهد شده و به موجب قانون پولي
و بانكي كشور بهعنوان پشتوانه اسكناسهاي منتشره منظور شده
و بخش ديگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههايي است كه از
ســوي بانك مركزي و به نيابت از دولت بهعنوان سهميه دولت نزد
صندوق بينالمللي پول و ساير مؤسسات مالي بينالمللي به امانت
گذارده ميشــود) بوده اســت .بانك مركزي يادآوري كرده است:
افزايش بدهي دولت به بانك مركزي كه از اين محل ناشي ميشود،
به معني افزايش پايه پولي نيست؛ چراكه در قبال افزايش اين متغير،
پول جديدي به اقتصاد كشور تزريق نميشود.

شاخص كل بورس تهران ديروز در شــرايطي 9هزار واحد رشد كرد كه
سايه ترديد نسبت به تداوم سياســتهاي حمايتي دولتي برفراز بورس
نمايان بود ،با اين حال تحليلگران ميگويند هماهنگي سهامداران حقوقي
از بازار سهام كه از اواسط هفته قبل كليد خورده است نشان ميدهد كه
سياستهاي حمايتي از بورس همچنان ادامه دارد.
بهگزارش همشــهري ،صرفنظر از اين موضوع كه حمايت دولت از بازار
سهام درست است يا غلط ،اين روزها حمايت دولت از بازار سرمايه به يك
مولفه تأثيرگذار براي سهامداران تبديل شده و بسياري از سرمايهگذاران
چشم به سياستگذاران دوختهاند تا حمايتهاي عملي آنها را از بازار سهام
ببينند .بر همين اساس ظرف روزهاي گذشته برخي از سرمايهگذاران تا
مشخص شدن عالئم عملي حمايتهاي جديد از بازارسهام ،سرمايهگذاري
دوباره خود را به تأخير انداختهانــد و همين عامل منجر به كاهش حجم
معامالت در بازار سهام شده است .ديروز بازار سهام در سايه همين ديدگاه
بهكار خود ادامه داد و با وجود اينكه با 9هزار واحد رشد بهكار خود پايان داد
اما همچنان سايه ترديد نسبت به تداوم سياستهاي حمايتي دولتي برفراز
بورس نمايان بود بهطوري كه در ابتدا شــاخص كل بورس تهران تا يك
ميليون و 762هزار واحد پيشروي كرد اما بعد از آن تا محدوده يك ميليون
و 727هزار واحد عقبنشيني كرد .در چنين شرايطي كارشناسان اما بر
اين باورند كه حمايت دولت و سياســتگذاران از بازار ادامه دارد و نمونه
عيني آن حمايت سهامداران حقوقي بزرگ از بازار سرمايه از اواسط هفته
قبل تاكنون است .اطالعات موجود نشان ميدهد كه اين سهامداران از
دوشنبه هفته قبل تاكنون بيش از 25هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد
به بازار تزريق كردهاند اما بهنظر ميرسد سهامداران همچنان در انتظار
اقدامات و تصميمهاي جديدتر و پرقدرتتري از سوي دولت براي حمايت
از بازار سرمايه هستند.
آيا حمايت از بازار سرمايه ادامه دارد؟

يك عضو شــوراي بورس در پاسخ به اين پرســش كه آيا حمايت از بازار
سرمايه ادامه خواهد داشت ،گفت :قطعا هميشــه هدف اصلي متوليان
بازار ســرمايه ،ايجاد ثبات در اين بازار بوده؛ چون ثبات كمك ميكند تا
سرمايهگذاران استراتژي مناسبتري در اين بازار اتخاذ كنند.
بهگفته روحاهلل حســيني مقدم همواره حمايت از بازار سرمايه از جانب
مسئوالن و متوليان اين بازار براي اعتمادبخشي و ايجاد ثبات در اين بازار،
تداوم خواهد داشت.
اميرعلي اميرباقري ،كارشناس بازار ســرمايه هم با بيان اينكه در هفته
پيشرو همچنان حمايت حقوقيها از بازار ادامه داشــته باشــد ،گفت:
بهلحاظ منطقي حمايت حقوقيها از بازار توجيهپذير است .در واقع با توجه
به اينكه قيمتها به سطوح جذابي رسيدهاند ،در ميانمدت و بلندمدت
سود معقولي نصيب سهامداران خواهد شد كه اين موضوع به لحاظ اصول
سرمايهگذاري براي حقوقيها قابل دفاع بود .بهگفته او حمايت حقوقيها
از بازار سهام مانع خروج سرمايه حقيقيها از بازار سهام شد.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري اهتمام ايرانيان گفت :حقوقيها فعاليت
خود را براي جمعآوري صفهاي فروش ،ايجاد شوك مثبت و مشاركت با
اركان بازار براي هدايت معامالت سازماندهي كردند؛ همچنين همراهي
آنها با نهاد ناظر و متوليان بازار ،همگرايي را در جهت حفظ منافع عموم
به نمايش گذاشــت .محمدعلي احمدزاد اصل با اشــاره به حمايتهاي
حقوقيها گفت :اين حمايتها يك شــوك مثبت تلقي ميشــود؛ بازار
نيازمند يك شوك قوي براي از بين بردن ترس مردم بود كه حقوقيها اين
كار را در زمان مناسب انجام دادند.
احمد پويانفر ،مديرعامل مشاور ســرمايهگذاري ارزشپرداز آريان هم،
تصميمات اخير سازمان بورس و اقدام حقوقيها را در صيانت از بازار مؤثر
ارزيابي كرد و گفت :بازار روند عادي خود را در پيش گرفت .او تأكيد كرد:
افزايش حد اعتباري كارگزاران ،افزايش حدنصاب سرمايهگذاري در سهام
صندوقهاي با درآمد ثابت ،حمايت جدي حقوقيها و ورود فعال صندوق
توسعه بازار ازجمله اقدامات ارزندهاي بود كه بهزودي نتيجه ميدهد.اين
كارشناس بازار سرمايه افزود :اين اقدامات و تصميمات ،اثر خود را نشان
داد و بازار روند قبلي خود را پيش گرفت.
محمد خبري زاد ،يك كارشناس ديگر بازار سرمايه گفت :هماكنون بازار
سرمايه جايگاه ويژهاي در اقتصاد كشور دارد و همين موضوع باعث شده
كه با هماهنگيهاي همهجانبه ميان همه اركان اقتصادي كشور ،برخي
تصميمات نادرست ،اصالح شده و با هماهنگي خوبي كه ميان حقوقيها
و صندوقهاي بزرگ بازار انجام شــد ،در  2روز آخر معامالتي هفته قبل
ارزش معامالت افزايش يابد و بازار وارد روند صعودي شود .بهگفته او در
نتيجه اين اقدامات ارزش معامالت خرد به باالي ۱۵هزار ميليارد تومان
رسيده است و بيش از ۲هزار ميليارد تومان پول جديد از سوي سهامداران
حقيقي وارد بازار شده است.
حمايت هوشمند از بازار سرمايه

يك عضو شــوراي بورس معتقد اســت اين حمايتها نبايد صرفا تزريق
نقدينگي باشــد و بايد بهصورت هوشــمند انجام شــود .سعيد اسالمي
بيدگلي با بيان اينكه حمايت هوشمند نه بهمعناي تزريق نقدينگي بلكه
بهمعناي حمايت از سياستگذاريهاســت تأكيد كرد:منظور از حمايت
هوشمند ،حمايت از سياســتگذاريها و ســازوكارهاي بازار آزاد و رفع
محدوديتهاســت.در واقع بازار ،بايد با ابزارهاي سياســتگذاريهاي به
موقع اداره شود ،اين سياستها با مداخله در بازار متفاوت است و حمايت
هوشمند مفهوم نويني دارد و حمايت در حوزه سياستگذاريها محسوب
ميشود.به گفته او دولت در جهت دعوت خود از مردم بايد حمايتهاي
سياستگذارانه را هم انجام دهد و اهداف اصلي بازار سرمايه 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 سرمايهگذاريها را ميپذيرد به همين دليل در همه دنيا
يك نهاد ناظر و قانونگذار تشكيل ميشود كه در ايران براي بازار سرمايه
سازمان بورس و اوراق بهادار است كه مهمترين مسئوليت آن حمايت و
حفاظت از سرمايهگذاريهاي عام است .او با بيان اينكه بخش بزرگي از
امنيت ســرمايهگذاري در قالب قوانين و مقررات شكل ميگيرد ،ادامه
داد :بخشي از تامين امنيت سرمايهگذاري همان قوانين و مقررات است.
دولت بهطور كلي مسئول حوزههايي در بازار سرمايه است كه در ادبيات ما
موضوع نقدشوندگي و شفافيت از مهمترين و كليديترين وظايف 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 سهشنبه و
چهارشنبه بازار برگشت و در روز چهارشنبه حجم معامالت چيزي حدود
۱۸هزار ميليارد تومان بود.
عضو شورايعالي بورس با تأكيد بر اينكه از نظر حجم معامالت ميتوان
گفت بازار به روال قبلي خود برگشته است ،گفت :دیروز در 2ساعت اول
بازار ،حجم معامالت به ۲۱هزار ميليارد تومان رسيد كه ميتوان گفت روند
خوبي بوده است.به گفته او سهامداران حرفهاي بيشتر از اينكه نگران روند
بازار باشند نگران حجم معامالت هستند.
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طرح مواجهه با فرونشست

عكس :همشهری  /سيد علي هاشمي

جزئيات دقيق از فرونشست در كشور

مكث

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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نجات يوز ،اينبار با ياري ايتاليا

ايتالياييها در قالب پروژه بيابانزدايي ،ايران را در بهبود زيستگاه يوزپلنگ آسيايي ياري ميدهند
زهرا رفيعي

خبرنگار

يوزپلنگ آســيايي در لبه پرتگاه
حيات وحش انقراض قرار دارد .حاال قرار اســت
تيمي از متخصصان ايتاليايي براي
حفظ زيستگاه يوزپلنگ آسيايي و ارتقاي آن با
ايران همكاري كنند .هماكنون به گفته مسئوالن
سازمان حفاظت محيطزيست استان سمنان ،از
ابتداي ســال تاكنون 13قالده يوزپلنگ در اين
استان شناسنامهدار شده اســت و اميدها براي
نجات اينگونه در معرض انقراض بيشتر شده است.
تاكنــون پروژههــاي بينالمللي زيــادي براي
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در سازمان حفاظت
محيطزيست تدوين شده است .آخرين آنها تالش
براي رايزني با برنامه عمران ملل متحد ()UNDP
و كشور ايتاليا ست و البته هنوز هيچكدام از آنها به
يك برنامه عملياتي نرسيده است .نخستين اولويت
سازمان حفاظت محيطزيست هماكنون حفظ
زيستگاه يوزپلنگ است و اخيرا نيز با خريد پروانه
چراي 800واحد دامي ،بخشهايي از زيســتگاه
يوزپلنگ آســيايي ايران در منطقه مياندشــت
آزاد شد.
تقاطع بيابانزدايي و يوز

امير عبدوس ،مديركل حفاظت محيطزيســت
سمنان در گفتوگو با همشهري در مورد جزئيات
برنامه همكاري ايتاليا با ايران براي حفاظت از يوز
آسيايي ميگويد :همكاري با ايتاليا تنها مختص
برنامه يوزپلنگ آسيايي نيست .محور اصلي پروژه،
مسائل مربوط به بيابانزدايي و تغيير اقليم است.
از آنجايي كه پروژه حفاظت از يوز اولويت سازمان
حفاظت محيطزيست اســت ،در قالب زيرپروژه
موضوع حفاظت از يوزپلنگ آسيايي نيز در طرح
همكاري با ايتاليا گنجانده شده است.
بهار امسال با انتقال كوشكي ،دلبر و ايران از تهران
به پارك ملي توران در ســمنان براي تكثير در
اســارت ،ماجراي يوزپلنگهاي ايراني وارد فاز
جديدي شــد .اما حدود 2سال اســت كه پروژه
بينالمللي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي متوقف
شده است.
به اعتقاد امير عبدوس ،پروژهاي كه براي حفاظت
از يوز كاري نكند ،بهتر است تعطيل باشد .درست

است كه پروژهاي كه اسم حفاظت را يدك ميكشد
تعطيل شــده ،اما «حفاظت» از يوز در سازمان
حفاظت محيطزيست تعطيل نشده و اين سازمان
با اولويت قرار دادن حفاظت از زيســتگاه ،نتايج
مطلوبي در چندماه اخير بهدست آورده است .از
ابتداي سال تاكنون 4خانواده مختلف از يوزپلنگ
ت و اين
آسيايي در سمنان مشاهده و ثبت شده اس 
در حالي است كه تصور ميشد هيچ يوز مادهاي در
طبيعت ايران وجود ندارد.
«حفظ زيستگاههاي يوز و ارتقاي كيفيت آنها»
ازجمله موارد همكاري ايتاليا با ايران است و امير
عبدوس درباره عواملي كــه ميتواند به حفظ و
ارتقاي زيستگاه كمك كند ،ميگويد :عمدهترين
نياز ،تامين منابع مالي اســت كه با آن ميتوان
پروژههايي مانند آمــوزش جوامع محلي ،تكثير
طعمهها و رهاسازي در زيســتگاه ،تامين منابع
آبي در فصول گرم ســال ،تامين علوفه مورد نياز
در خشكســاليها و كاهش تعارضات را اجرايي
كرد .بهطور مثال با بودجهاي كه در سالهاي اخير
توسط سازمان مركزي به اداره كل محيطزيست
استان ابالغ شد ،به طول 10كيلومتر در مجموع
رفت و برگشت از 40كيلومتر محل تعارض يوز با
جاده تهران  -مشهد فنسكشي شد .خروج دام
از مراتع درجه 2و  3نيــز عالوه بر تأثيراتي كه در
كاهش عوارض تغيير اقليم در منطقه دارد ،منجر
به حفظ زيستگاه يوز خواهد شد و ناگفته نماند كه
به ازاي هر سهمي كه در پروژههاي بينالمللي براي
حفظ محيطزيست هزينه ميشود ،ايران نيز بايد

بودجهاي ساالنه و برابر در اختيار پروژه حفاظت
از يوز قرار دهد.
به اعتقاد برخي از كارشناسان حفاظت ،يكپارچه
نبودن زيستگاه و وجود مستثنيات فراوان در دل
زيســتگاه از عوامل به انقراض كشيده شدن يوز
اســت .اما به اعتقاد اميرعبدوس ،يوز گربهساني
تنبل اســت كه درصورت فراهم بودن آب ،غذا و
امنيت ميل به مهاجرت ندارد .او تداوم پروژههاي
حفاظت از زيستگاه را پاشــنه آشيل حفاظت از
اينگونه در معرض انقــراض ميداند و ميگويد:
نتايج بهدست آمده از اجراي پروژههاي حفاظتي
درصورتي كه تداوم نيابد ظرف مدت دو سه سال
ميتواند از دست برود .در نتيجه تداوم شرايط در
طول ساليان متمادي ميتواند يوز را از مرز انقراض
نجات دهد.
از ميان 21يوزي كه امسال شناسايي شد13 ،فرد
از آنها شناسنامهدار هستند و همچنين فقط 3يوز
قبال در منطقه مشــاهده شــدهاند .ضمن اينكه
در اين بين 4يوز ماده وجــود دارد كه بهترتيب
 3 ،3 ،4و  2توله دارند كــه اين 12توله بين يك
تا 2سال ســن دارند .از 21يوز19 ،قالده فقط در
محدوده يكصدهزار هكتاري پارك ملي توران و
زيستگاههاي اطراف آن مشاهده شد ه است كه با
احتساب مساحت يكونيم ميليون هكتاري كل
منطقه توران ،اين ذخيرهگاه ،گنجايش ميزباني
از تعــداد جمعيت  50تا 100قالده يــوز را دارد
بهشــرطي كه تمركز را بر حفاظت و ماندگاري
يوزها در منطقه قرار دهيم.
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افقي:
 -1مجموعه داستاني نوشته
سيمين دانشور -نوعي بازي
شبيه بيليارد
 -2گل ته حوض -تندرستي-
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 -3چنــد مرتبــه -اكثــر-
دورويي
 -4واســطه خريـــــدار و
فروشــنده -چنــد وكيل-
همگاني
 -5غــذا در قوطــي -ذكــر
مصيبــت و نوحهســرايي-
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 -6دســت نخــورده -فاقد
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گارسيا لوركا
 -7هماهنگ -رواج -از ياران
امامحسين(ع)
 -8كودك -واحد اندازهگيري
انرژي الكتريكي -كيفر
 -9ســالك -پايتخت چك-
عكسالعمل
 -10دلير و شجاع -مخفيانه-
پرهاي انتهايي بدن پرندگان
 -11به دنيا آوردن -در حال
دويدن -بندري در اوكراين
 -12ميــو هاي گوشــتالو-
تكراري -از لوازم خانگي گازي
 -13سال گذشته -پرندهاي
از خانواده گنجشــك -پست

الكترونيك
 -14نوعي پارچــه پنبهاي-
تركيب نيتروژن و فلز -تله
 -15بزرگترين عصب بدن-
پايگاه فضايي قزاقستان
عمودي:
 -1خانــدان -آخريــنمــاه
فرنگي -الستيك يدكي
 -2ژرفانديشي -پيشپاافتاده
و معمولي
 -3اســتاني در شـــــمال
ارمنســتان -گرمترين سياره
منظومه شمســي -سوغات
تابستان
 -4دســتبند زينتــي زنانه-
سرزمين -نوعي باالپوش
 -5از افعــال ربطي -خوراكي
شيرين از جوانه گندم و آرد-
هيأت وزيران
 -6شهري در استراليا -نمايش
با ساز و آواز -ميداني در تهران
 -7تعجب زنانه -هر بخش از
مسابقه بسكتبال -شور
 -8از جهات اربعه -ســازمان
جاسوسي اسرائيل -نويسنده
 -9النجين -ناچار -راهي كه
به آخر نميرسد!
 -10عشــيره -قرار گرفته در
جايي -مال و ثروت
 -11برخي -اميد بســتن به

خداوند -وسيله حمل بار كه
به پشت خودرو بسته ميشود
 -12گرداگــرد دهــان-
محكمكننده پيچ -پدرمردگان
 -13همراه پشــتك -نقاب-
فرو بردن سوزن در چيزي
 -14هيچگاه خود را پادشــاه
نخواند و لقــب وكيلالرعايا را
برگزيد -زبانه آتش
 -15كتــاب شــيخ مرتضي
انصاري -نقاب -تلخ
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براساس اطالعات سازمان نقشهبرداري كشــور ،تاكنون ۴۴محدوده پرخطر فرونشست
زمين در ايران شناسايي شده است .در اين ميان ،وضعيت اســتانهاي تهران و اصفهان
حادتر است .مطابق ارزيابيهاي ۱۵سال اخير ،نرخ فرونشست در مناطقي از كشور همچون
جنوبغرب پايتخت ،به حدود ۳۰سانتيمتر در سال رسيده است .حتي در برخي موارد اين
پديده ،زيرساختهاي حياتي ،جادهها و فرودگاهها را تحتتأثير قرار داده است .عالوه بر
آن فروچالههايي كه در دشتهاي استان همدان ايجاد شده است ،ميتواند متاثر از پديده
فرونشس 
ت باشد .در بخشهايي از استان فارس ميزان فرونشست زمين ۱۴۰برابر بيشتر از
ميزاني است كه اتحاديه اروپا از آن با عنوان شرايط بحراني ياد كرده است .فرونشست زمين
در دشت ورامين ۲۶سانتيمتر در سال است .در تهران ۱۸سانتيمتر و در دشت گرگان به
حدود 6سانتيمتر در سال رسيده است .عالوه بر اين مناطق ،استانهاي خراسان رضوي و قم
از ديگر مناطق پرخطر در فرونشست زمين هستند .به اعتقاد كارشناسان بهرهبرداري بيرويه
از آبهاي زيرزميني و خشك شدن كامل يا بخشي از مهمترين تاالبها و درياچههاي ايران
نيز به تشديد بحران فرونشست زمين در كشور انجاميده است.

7
2
5
3
4
6
9
1
8

4
8 3

6
5 7

رضا شــهبازي درخصوص طرح پيشنهادي
ســازمان زمينشناســي بــراي مواجهه
با فرونشســت زمين در دشــتهاي كشور
نيز به همشــهري ميگويد :طــرح احياء و
تعادلبخشي ،مهمترين راهكار نجات منابع
آب زيرزميني كشور است .چاههاي غيرمجاز
توان تخليه زيــاد آب را ندارند .اما چاههاي
مجــوزدار كه ۱۲درصد از تعــداد چاههاي
موجود در كشــور را تشــكيل ميدهند با
استفاده از تجهيزات و دستگاههاي سنگين،
حدود ۵۰درصد از منابع آبهاي زيرزميني
را تخليه ميكنند .بزرگترين نمونه اين نكته
هم منطقه رهنان به ســمت خمينيشــهر
اســت كه تاكنون باالترين نرخ فرونشست
كشور با ۱۸.۵ســانتيمتر در آن ثبت شده
است .كنترل ابعاد خشكسالي و ترسالي در
پيشنهاد سازمان زمينشناسي كشور براي
مقابله با بحران فرونشســت زمين در ايران
مطرح شــده اســت .بهگفته مديركل دفتر
بررسي مخاطرات ســازمان زمينشناسي
كشور ،از ســالهاي  ۷۵تا  ۸۸شرايط ثبات
در فرونشست زمين ثبت شد و خشكسالي
خيلي شــديدي تا ســال ۷۹در كشور رقم
خورد .از ســال ۸۸به بعد نيــز ديگر تغذيه
ســفرههاي آب زيرزميني انجام نشد و فقط
برداشــت صــورت گرفت .توجه بــه حوزه
آبخوانداري كشور نيز از ديگر سرفصلهاي
پيشنهاد ســازمان زمينشناسي كشور در
مقابله با بحران فرونشســت زمين در ايران
است كه به گفته رضا شهبازي۱۵۰ ،دشت
كشــور حوزه آبخوان ندارند و با بهرهكشي
شديد از آبخوانها ذرات خاك نيز غيرقابل
نفوذ شده و حوزههاي آبخوان كشور خشك
ميشوند.

زمين نمود پيدا ميكند كــه ديگر كاري از
دست بشر برنميآيد.
اما كدام مناطق كشــور با فرونشست بيشتر
مواجه هســتند؟ شــهبازي ميگويد :نرخ
فرونشست اصفهان ۱۵ســانتيمتر در سال
است و هرسال اين نرخ افزايش يافته است.
اين پديده در همه دشتهاي كشور در حال

موضوع فرونشســت با زير زمين ســروكار
داريم كــه دانش مــا دربــاره آن محدود
اســت .ضمن آنكه در موضوع فرونشست با
بهرهبرداران ميليوني از منابع آب زيرزميني
مواجه هستيم.
بهگفتــه رضا شــهبازي ،فرونشســت مثل
بيماري سرطان اســت و هنگامي در سطح
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شكلگيري است و ديگر جاي جديدي براي
فرونشست وجود ندارد .اما بيشترين مناطق
كشور كه با آن دســتوپنجه نرم ميكنند،
مناطقي نظيــر كوهســتانها و كوهپايهها
هســتند كه تغذيه آب زيرزمينــي را انجام
ميدهند.
به گفته مديركل دفتر بررســي مخاطرات
ســازمان زمينشناسي كشــور ،هماكنون
فرونشستهاي مشابه در نقاط ديگر كشور
ازجمله در تهران و كرج در حال وقوع است
كه بايد براي جلوگيري از گسترش آن اقدام
عاجل صورت بگيرد.

۴۴محدوده پرخطر فرونشست زمين در ايران شناسايي شده است
دشتهاي تهران و اصفهان با وضعيت قرمز فرونشست مواجه هستند
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سرعت فرونشســت در ايران
فرونشست 90برابر بيشتر از سطح هشدار
جهانــي اســت و براســاس
اطالعات دريافتي همشــهري از ســازمان
زمينشناسي378 ،دشت از 420دشت ايران
با فرونشست بســيار زياد روبهرو هستند و
وضعيت آنها از حالت تعادل خارج شده است.
براساس اعالم يونسكو اگر ميزان فرونشست
ساالنه يك دشت ۴ميليمتر باشد ،اين عدد
مخاطرهآميــز اســت .درحاليكه بيشــتر
دشــتهاي ايــران ،روزانه يــك ميليمتر
فرونشســت دارند و اين آمار در ايران بسيار
نگرانكنندهتر است.
حاال سازمان زمينشناسي ايران پيشنهادي
براي مهار و مقابله با فرونشســت زمين در
دشتهاي كشور ارائه كرده است كه به گفته
مقامات اين سازمان با اســتقبال مجلس و
سازمانهاي مسئول مواجه شده است.
رضــا شــهبازي ،مديــركل دفتر بررســي
مخاطرات ســازمان زمينشناســي كشور
در اينباره به همشــهري ميگويــد :امروز
با مخاطــرات طبيعي متعددي در كشــور
روبهرو هســتيم .اما مهمترين و بزرگترين
چالش استانها ازجمله در اصفهان و تهران،
فرونشست زمين است.
براساس بررســيهاي انجام شــده ،ميزان
فرونشست در ديگر نقاط كشور به هيچوجه
با استان اصفهان قابل مقايسه نيست و استان
اصفهان بهعنوان نماد فرونشست زمين در
ايران شــناخته ميشــود .البته اين چالش
در نقاط ديگر كشور هم در مقايسه با آنچه
در سطح جهان وجود دارد ،بسيار شديدتر
اســت .بهگفته مقام مســئول در سازمان
زمينشناســي كشــور ،چالش فرونشست
زميــن در عرصــه منابع طبيعــي ،يكي از
مهمترين مخاطرات كشــور اســت و حتي
از موضوع انتشــار گردوغبار هم از اولويت
باالتري برخوردار است.
در بررسي مشكالت حاد كشور ،فرونشست
حتي از چالش گستردهتري نسبت به بالياي
طبيعي برخوردار است .براي نمونه خطر و
آســيبزايي زمينلرزه بيشتر از فرونشست
اســت .اما در زمينلرزه يك گســل فعال
ميشــود كه آييننامه ساختوساز خاص
براي مقابله با آن مشــخص اســت .اما در
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ناپديد شدن تدريجي
420دشت ايران

8
6
2
7
9
1
5
4
3

سيدمحمد فخار

زيستبوم

5

م ن ش
ي ا د
ن ص
و ر س
ا ب
ت ل ا
ك د ب
ا ي ه
م ن
ل ش ك
ا ل
ر ه ب
ت
ا
ض ح ي
ي م ن

ا
ا و
س ل
ت
ي ا
ف ي
ا ن
ت
س ر
ر
و ه
ر ي
ي و
ل
ا

س
ر
ط
ا
ن
و
ر
س
ا
ي
ب
و
س

پ ا گ ت
ك ل ي
ز
ا ن
ل ه ي
ز ا
ه
ه م د ل
ر ا ي
م ي ن ا
ف
ا م
ن ي س
ا ر
ت
و ح ي د
ر ش ي
ا
ل ا
ت ج ا ب

م ت ه
ي
ي و م
ه
ا
و ج ه
د ا م ا ن
ي م ا ن
ع ن ب ر
ي ا
ح ه
ا س م
ل
ا د و ت س
و ا ل و ر
ت م ي س
ي ا ه و
ن س
د ا
ش ر ا ف ي
د ر م
ت

2
4
8
3
5
9
1
7
6

1
5
7
2
4
6
3
8
9

7
9
1
6
3
8
2
5
4

3
8
5
1
2
4
6
9
7

4
2
6
7
9
5
8
3
1

6

#هوشمند

سهشنبه11شهریور  99شماره8026

23023629

از موافقان انکار ،از مخالفان اصرار

یادداشت

آیا ساماندهی همان انسداد است؟

فضاي مجازي
غيرقابل
محدود كردن است

طرح موسوم به ساماندهي پيامرسانها در حالي از سوی برخی نمایندگان مجلس پيگيريميشود كه مخالفان ،نتيجه آن را
انسداد و فيلترينگ شديدتر ميدانند و حاميانش ميگويند به درخواست مردم قصد ساماندهي فضاي مجازي را دارند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

از زماني كه براي نخستينبار صداي راديو
به گوش مردم ايران رسيد تا روزي كه هيأت
وزيران وقت استفاده عمومي از اين وسيله
را تصويب كرد ،چيزي حدود 4سال طول
كشيد .به گواه تاريخ سرنوشت استفاده از
وسايل ارتباطجمعي تقريبا شبيه هم بوده
است .هميشه در ابتدا محدوديتهايي وجود

داشــته و پس از مدتي اين محدوديتها
كاهش يافته يا رفع شده است.
در مــورد اينترنــت ،فضــاي مجازي و
اپليكيشــنها هم در زمان حاضر ،همين
محدوديتها مشاهده ميشود .حاال طرحي
كه يكبار در ســال 97در مجلس مطرح
شده و بهنتيجه نرســيده بود ،بار ديگر با
عنوان «طرح صيانت از حقوق كاربران در
فضاي مجازي و ساماندهي پيامرسانهاي
اجتماعي» توانســته نظر حدود 40نفر از

منظورمان از «احراز هويت»
كنترل كردن مردم نيست

موافق

ابراهيم عزيزي ،نماينده شيراز در مجلس يازدهم
كه يكي از امضاكنندگان طرح «صيانت از حقوق
كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي
پيامرسانهاي اجتماعي» است ،در
مورد اين طــرح ميگويد كه روح
حاكم بر اين طرح ،استفاده مردم از
فضاي مجازي و كم كردن آسيبها
و ضايعات است .او همچنين در گفتوگو با همشهري خطاب به مردم ميگويد نگران
نباشند ،چراكه منظور از احراز هويت كاربران «كنترل كردن» نيست.
با توجه به شرايط كشور و تحريمهاي اعمال شده ،آيا ايجاد نمايندگي
از سوي پيامرسانهاي خارجي امكانپذير است و آيا طرح اين موضوع به معني
انسداد پيامرسانهاي خارجي نيست؟

معنا و مفهوم طرح ســاماندهي پيامرســانهاي اجتماعي اين اســت كه مجموعه
نمايندگان مجلس هيچگونه اعتقادي به انسداد ،محدوديت و ايجاد فضايي كه مانع
بهرهوري از فضاي مجازي شود ندارند .همانطور كه ميدانيد طرحها در صحن دچار
تغييراتي ميشوند .نظرات متفاوتي در صحن مطرح ميشود و بهطور طبيعي آنچه
مجلس و مجموعه نمايندگان مجلس بهدنبال آن هستند اين است كه در زمان طرح
اين موضوع ،تالش خواهند كرد كه از ظرفيت شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي
بيشترين بهرهبرداري را داشته باشند .اينكه آيا بعدها پيامرسانهاي خارجي داراي
نمايندگي باشند يا نباشند ،بهطور طبيعي ممكن است در طرح اوليه مطرح شود و
قطعا نمايندگان مجلس در هنگام مطرح شــدن طرح در صحن مجلس به وضعيت
موجود و شرايطي كه در آن به سر ميبريم و امكاني كه براي پيامرسانها وجود دارد،
توجه ميكنند .نمایندگان هرگز بهدنبال تصويب طرحهايي كه قابليت اجرايي ندارند،
نيستند و طرحهايي را مصوب ميكنند كه در ميدان عمل بتوانند اجرايي شوند.

بهطور مشخص بعضي از نمايندگان امضاكننده طرح ،از آن بهعنوان
«طرح انسداد پيامرسانهاي خارجي» نام بردهاند .بهنظر شما اينگونه اظهارات
باعث نگراني مردم نميشود؟

نظر فرد اگرچه محترم است ،اما بنده درباره كليت طرح و فضاي حاكم بر مجموعه
نمايندگان مجلس اظهارنظر ميكنم .مجلس بهدنبال آن است كه از اين ظرفيت بهره
حداكثري برده شود و ضايعات حداقلي متوجه مردم شود .بهعنوان مثال ،نميتوانيم
با وجود راننده ،خودرو و خيابان ،قوانين و مقررات مربوط به رانندگي نداشته باشيم.

بهطور مصداقي سرنوشت اپليكيشن واتساپ كه بسيار بعيد است
بتواند در كشور نمايندگي داشته باشد ،چه ميشود؟

شما مطمئن باشيد كه مجلس هر زمان ،هر طرح و اليحهاي كه وارد صحن ميشود
در مذاكرات ،در كليات و در جزئيات در ابتدا منافع ملي را مورد توجه قرار ميدهد .به
دستاوردهايي كه براي ملت بايد اين طرح و اليحه داشته باشد توجه ميكند .به اين
موضوع توجه ميشود كه از ظرفيت طرحها و لوايح بتوانيم طوري استفاده كنيم كه
در بخشها و سطوح مختلف بهره حداكثري و آسيب حداقلي داشته باشيم .شما شك
نكنيد كه اين موضوعات مورد توجه نمايندگان مجلس قرار خواهد گرفت .مطمئنا
اين اپليكيشني كه اشاره كرديد بهعنوان يك امكان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
البته ما نميخواهيم وارد مصاديق بشويم .هميشه در ابتدا كليات طرح مورد بررسي
و تصويب قرار ميگيرد و سپس نمايندگان به سراغ جزئيات طرح ميروند .در هنگام
بررســي جزئيات همه نمايندگان مجازند كه نظرات اصالحي خود را اعالم كنند تا
طرح كامل شود .بنابراين جاي هيچگونه دغدغه و نگراني وجود ندارد.
در ماده 6طرح به موضوع احراز هويت كاربران اشاره شده .بهطور
روشن منظور از اين ماده چيست؟

باز هم بــه همان پاســخ قبلي برميگــردم .اين مــاده بهمعناي محدودســازي،
مسدودسازي و كنترل كردن نيســت .به هيچ عنوان ما اين مسائل را درنظر نداريم
و فقط بهدنبال كم كردن آسيبها ،تهديدها ،ضايعات و دغدغه خانوادهها هستيم.
بهعنوان مثال ،شــما امروز از لوازم مختلفي در خانه اســتفاده ميكنيد ،اما سعي
ميكنيد ضمن برآورده كردن نيازها ،به اعضاي خانواده در سنين مختلف آسيبي وارد
نشود .ساماندهي به اين معناست .يعني اينكه از اين ابزارها استفاده آموزشي ،علمي،
تفريحي ببريد ،اما خداي نكرده لطمهاي بــه روح و روان ديگر اعضاي خانواده وارد
نكند .قطعا ميگويم كه مجلس بهدنبال محدودسازي و انسداد نيست .روح حاكم
بر اين طرح از نظر قاطبه نمايندگان ،اســتفاده مردم از فضاي مجازي و كم كردن
آسيبها و ضايعات است .با فضايي كه بنده مشاهده ميكنم ،ميخواهم بگويم كه
جاي هيچگونه نگراني نيست.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را بهخود
جلب و امضاي آنها را در پاي اين طرح ثبت
كند.
مخالفان اين طرح بر اين باورند كه مفاد طرح
بيانگر اين موضوع اســت كه بهطور بالقوه
پيامرسانهاي خارجي مســدود و فيلتر
ميشوند ،اما از ســوي ديگر موافقان اين
طرح بر قانونمندي تأكيد ميكنند و به مردم
اطمينان ميدهند كه اين طرح قرار است از
آسيبها بكاهد و بهرهوري را افزايش دهد.

اين در حالي اســت كه حتي برخي
از امضاكنندگان اين طرح هم خودشــان
به صراحت از آن ،با عنوان «طرح انســداد
پيامرســانهاي خارجي» نــام بردهاند و
برخي ديگر از امضاكنندگان طرح اطمينان
ميدهند كه جاي هيچگونه نگراني نيست.
اين در حالي اســت كه به صراحت در اين
طرح اعالم شده كه هر پيامرسان خارجي
كه در ايران نمايندگي نداشــته باشد بايد
الزاما مسدود شود.

اين طرح درخواست مردم است

موافق

سيدمصطفي ميرســليم ،نماينده تهران در
مجلس يازدهم و از موافقان طرح موســوم به
ساماندهي پيامرسانها بر اين باور است كه
پيامرسانهاي خارجي بايد مسئوليتپذير
باشند و به اصول قانون اساسي كشور
احترام بگذارند .او همچنين بر
اين موضوع تأكيد ميكند
كه هويت نشردهندگان
پيام و حتي كساني كه
اين پيام را بازنشر ميكنند ،بايد مشخص باشد.

مصطفي كواكبيان

همچنين
مــاده 6اين طرح
ميگويد« :هيأت ساماندهي و نظارت
موظف است دستورالعمل الزم براي احراز
هويت كاربران در فضاي مجازي را براساس
سياســتهاي مصوب شورايعالي فضاي
مجازي به تصويب برساند».
ساماندهي يا انسداد همگاني پيامرسانهاي

يكي از مواردي كه در طرح عنوان شــده «احراز هويت كاربران» است.
گنجاندن اين موضوع در اين طرح بهنظرتان نقض حريم خصوصي مردم تلقي نميشود؟

واژه كاربر فقط شامل كساني كه پيامها را ميگيرند نميشود و قانونگذار ميخواهد هويت
كساني كه توليد پيام ميكنند و نشــر پيام ميدهند يا پيامي را بازنشر ميكنند ،مشخص
باشد تا اگر به حقوق افراد يا حقوق عمومي تجاوز شد ،بتوان از مسئول آن مؤاخذه كرد و از
آشفتگي كه امروز در فضاي مجازي كشور مشــاهده ميكنيم ،نجات يافت .بنابراين منظور
از احراز هويت ،هويت كساني كه پيامي را دريافتو مطالعه ميكنند يا بدان گوش ميدهند
يا مالحظه ميكنند نيست ،زيرا آنها منفعلند و منظور كساني هستند كه در فضاي مجازي
مشغول توليد و نشر يا بازنشر پيام ميشوند .مسئوليت هركس در اينباره بايد مشخص شود
و از هرج و مرج خارج شويم.
برخي از امضاكنندگان حتي خودشان از اين طرح بهعنوان طرح انسداد
پيامرســانهاي خارجي نام ميبرند .آيا بهنظرتان اين طرح درصورت تصويب باعث
فيلترينگ همه پيامرسانهاي خارجي نميشود؟

پيامرسانهاي خارجي هم بايد مسئوليت بپذيرند 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 زمينههاي گوناگون ميگذارد و در پهنه
سرزمين و در گستره زمان پخش ميشود و اساس حكومت و نظام اجتماعي را مختل ميكند،
مرتبا بايد شاهد تحميل عواقب نامطلوب بيمباالتيهاي مختلف باشيم.
به نظرتان انسداد و فيلترينگ در موضوعات فرهنگي جوابگو خواهد بود؟

اساســا پيشنويسي كه تهيه شــده پيرو درخواست مردم اســت .امروز مردم دريافتهاند با
هرج و مرج موجود در فضاي مجازي انحرافات متعدد فرهنگي و نابســامانيهاي اجتماعي
و خسارتهاي اقتصادي پديدار شده است .در اين شرايط ما از اين آشفتگي بيشتر خسارت
ميبينيم تا منفعت .طبيعي اســت كه افراد و گروههايي كه برنامههاي تخريبي و انحرافي و
هتاكي و اشــاعه منكرات و تضعيف انســجام ميهني را تعقيب ميكنند ،ناراضي شوند و به
منفيبافي بپردازند .هدف آنها به بهانه نبود اطمينان ،زايلكردن اعتماد عمومي است .البته
بايد در قانون پيشبيني مناسب براي اطمينانبخشي صورت بگيرد و مجريان نيز در عمل پا
را از حد خود فراتر ننهند.
با اين طرح آيا شــاهد نابودي و ركود كســبوكارهاي خــرد فعال در
بوكار فروشندگان فيلترشكن نخواهيم بود؟
پيامرسانها و رونق كس 

بوكارهاي متعدد براي افراد و
برعكس! با رونقگرفتن پيامرســانهاي قانونمند ،راه كســ 
گروههاي فعالي كه هدفشان اشاعه ناهنجاريها نيست ،باز ميشود و از حريم آنها محافظت
بوكار همچون
خواهد شد و رشد آنها ضمانت قانوني پيدا خواهد كرد .روند كنوني از لحاظ كس 
رهاكردن تير در تاريكي است .متخلفان و تبهكاران از اين استقرار قانون خشنود نخواهند شد
و شايعهپراكني و سمپاشي را كه شروع كردهاند ،ادامه خواهند داد و تشديد خواهند كرد .اما
انشاءاهلل با روي كار آمدن دولتي مقتدر ،بساط همه اين مفاسد و ناهنجاريها برچيده خواهد
شد و محيط براي متخلفان كامال ناامن خواهد شد و آنها خود اين مطلب مهم را فهميدهاند.
لذا منفيبافي را با ادعاي كاهش آزاديها و از رونق افتادن كســبوكار آغاز كردهاند .به آنها
توصيه ميكنم تا دير نشــده توبه كنند و بدانند دوران رواج تباهي در جمهوري اسالمي به
سر آمده است.

  پرتاب پانزدهم

  ماسكي كه موسيقي پخش ميكند

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

خارجي؟
نامــش را هر
چه بگذاريد ،طرحي كه فعال در دســتور
كار كميسيون فرهنگي قرار دارد ،در حال
پيگيري اســت و درصــورت رأي مثبت
نمايندگان ميتواند به قانوني بيســابقه
براي اينترنت و فضاي مجازي تبديل شود.

مخالف

قاسم ميرزايي نيكو بهعنوان نماينده سابق مردم
دماوند و فيروزكوه در مجلس دهم به آينده
اين طرح خو شبين نيست و عنوان ميكند
كه تاريخ نشان داده اينگونه محدوديتها
جوابگــو نيســت .او در گفتوگو با
همشهري تأكيد ميكند آنچه اهميت
دارد ،توليد محتواي غني و ارزشمند
است.

چرا موافق اين طرح هستيد و تصويب آن را در مجلس پيگيري ميكنيد؟

پانزدهمين پرتاب امسال اســتارتاپ اسپيسايكس با موفقيت
انجام و ماهوارهاي براي رصد زمين به همراه 2محموله ديگر به
فضا پرتاب شد .به گزارش اســپيس ،بامداد ديروز يك ماهواره
متعلق بــه آرژانتين بههمراه 2ماهواره كوچك ديگر بهوســيله
موشك دومرحلهاي «فالكون »۹اســپيسايكس پرتاب شدند.
پيش از اين قرار بود ،ماموريت ماهواره  SAOCOM-1Bدر ماه
مارس انجام شود ،ولي شيوع بيماري كوويد ،19-اين پرتاب را
به تعويق انداخته بود.

نماينده سابق تهران در مجلس دهم

اگر ميخواهيم مثل كرهشمالي
باشيم به مردم بگوييم

پيامرساني نوعي از رسانه در فضاي مجازي است .همانگونه كه براي مطبوعات و بهطور كلي
رسانههاي عمومي در كشور ما قانون وجود دارد كه حدود اختيارات و حق و تكليف را روشن
ميكند ،قطعا بايد درباره پيامرسانها نيز ساماندهي صورت گيرد تا به حقوق عمومي مردم
تجاوز نشود .در شرايط بيقانوني كنوني ،خسارتهاي بزرگي از لحاظ اجتماعي و فرهنگي
و نيز اقتصادي متوجه مردم ميشــود و از اين بيســاماني ،معاندان و متخلفان بيشترين
سوءاستفاده را ميكنند و ما در مجلس بهعنوان قانونگذار و پاسدار حقوق مردم بايد هرچه
زودتر جلو اين حقكشــي عمومي را بگيريم تا ضمن برخورداري از مزاياي پيامرسانهاي
نوين ،از تجاوز و تعدي در فضاي اطالعرســاني كه با سوءاستفاده از آزادي رواج يافته است،
ممانعت كنيم.

100ثانيه خبر

مخالف

نمايندگان موافق طرح موسوم به ساماندهي پيامرسانها ميگويند
بهدنبال انسداد و فيلترينگ نيستند ،اما بهنظرتان براساس مفاد اين طرح
الزام حضور نمايندگي پيامرســانهاي خارجي در كشور منجر به انسداد و
فيلترينگ آنها نميشود؟

اگر نگاهي به تاريخ ممنوعيتها داشــته باشــيم ،روزي بود كه راديو محدوديت
داشــت ،ويدئو هم همين وضعيت را داشــت .همچنين ماهواره ممنوع شد ،اما
تلفنهاي هوشــمند كاري كرد كه ديگر نيازي به ماهواره نيســت .اين مورد هم
شبيه همين نمونههاست .در شــرايط فعلي تكنولوژي بهسمتي ميرود كه ديگر
نيازي به فيلترشكن نخواهد بود و همه مردم بدون هيچ محدوديتي ميتوانند به
محتواي مورد نياز خود دست يابند .چند سال پيش شــما وقتي ميخواستيد از
شبكههاي ديجيتال تلويزيون استفاده كنيد ،بايد يك دستگاه گيرنده ديجيتال در
كنار تلويزيون قرار ميداديد ،درحاليكه االن يك دستگاه تلويزيون بدون نياز به
دستگاه گيرنده ،شبكههاي ديجيتال را دريافت ميكند .بهنظر ميرسد كه انسداد
پيامرسانهاي خارجي كوبيدن چكش به سندان است و به نتيجه نميرسد ،چراكه
با رشد تكنولوژي ،اين محدوديتها عملي نميشود .مگر اينكه مانند كرهشمالي
تصميم بگيريم كه با جهان خارج هيچگونه ارتباطي نداشــته باشيم .بنابراين اگر
ميخواهيم چنين تصميمي بگيريم ،به روشني به مردم اعالم كنيم و خودمان هم
نخستين كساني باشيم كه از فضاي مجازي خارج ميشويم .شما نگاهي به اسامي
كساني كه اين طرح را مطرح كردهاند بيندازيد .بسياري از آنها در فضاي مجازي
حضور دارند و از اين فضا بهعنوان تريبون ،حداكثر بهره را ميبرند.
بخشي ديگر از اين طرح به احراز هويت كاربران در فضاي مجازي
اختصاص دارد .اين مسئله را در دنياي امروز چطور ميبينيد؟

وقتي ميخواهيم با علم و تكنولوژي جديد جلو برويم ،بايد همه خوبيها و بديهاي
آن را بپذيريم و سعي كنيم از بديها و ضررهاي آن بكاهيم .اما آنچه مسلم است،
تكنولوژي فضاي مجازي همه موضوعات را مجازي كرده است .در اين ايام ميبينيم
كه روضه ،عزاداري و حتي زيارت بهصورت مجازي انجام ميشــود و هر سايت يا
اپليكيشني كه بتواند هنرمندانهتر و بهتر در اين فضا حضور يابد و آن را در دست
بگيرد ،موفقتر است .بنابراين آنچه اهميت دارد ،توليد محتواست و اگر بتوانيم در
توليد محتوا موفق باشيم ،بقيه قضايا ديگر جايگاهي ندارد.
موضوع احراز هويت كاربران شبيه طرح مالك و مستأجر است كه در اوايل انقالب
مطرح شد و هدف آن كنترل گروهكها بود .در اين طرح بايد مشخص ميشد كه
مالك كيست و مستأجر چهكسي است .درحاليكه اين موضوع در متون اسالمي
جايگاهي ندارد .هدف از احراز هويت در فضاي مجازي هم اين است كه مشخص
شود چهكسي ،چه ميگويد .درحاليكه اين مسئله به انسداد و انقباض ميانجامد
و نه به گستردگي و بهرهوري در فضاي مجازي .بعيد ميدانم كه چنين طرحي با
ويژگيهايي كه دارد ،مورد استقبال قرار بگيرد .طرحهايي ميتوانند با اقبال روبهرو
شوند كه خاستگاه مردمي آن روشن باشد .شــما وقتي ميبينيد كه شخصي در
يك دستگاه نفوذ ميكند و فاجعهاي را رقم ميزند ،او داراي يك هويت مشخص و
شناختهشده بوده است .يعني اگر كسي بخواهد جرمي مرتكب شود ،آن كار را به
انجام ميرساند .بنابراين فكر نميكنم با اين نوع قوانين و مقررات و بگيروببندها و
توبستها بتوان به هدف رسيد.
چف 
ميكنيد؟

واگذاري مرزهاي ديجيتال به نيروهاي مســلح را چطور ارزيابي

اگر تكنولوژي فضاي مجازي را بهعنوان دشــمن تلقي كنيد ،طبيعي اســت كه
سازوكار مبارزه با اين فضا به يك ســازمان رزم نياز دارد ،اما آيا تكنولوژي دشمن
است؟ اگر اينطور است ،پس هواپيما هم نبايد سوار شويم .بوئينگ و ايرباس هم از
سوي دشمن ساخته و سازماندهي ميشود .خودروهاي آنچناني هم سوار نشويم.
البته بسيار خوب است كه كمر همت ببنديم ،جلوي اين تكنولوژيها را بگيريم و
خودمان شروع به ساخت و توليد آنها بكنيم .البته مردم را هم بايد راضي كنيم .تا
مردم رضايت نداشته باشند ،هدف مورد نظر تحقق نمييابد.

مجاري تنفســي افراد را ميگيرند .اما نكته جالب اينجاست كه
«بون كانداكشن» با فناوري بلوتوث 4نيز سازگار است و ميتوان
با گوشيهاي آن موسيقيهاي ذخيرهشده روي موبايل را دريافت
كرد و شنيد!

  لونار كروزر به ماه ميرود

آژانس فضايي ژاپن و شركت تويوتا ،نام رسمي كاوشگرماه خود را
با الهام از يكي از خودروهاي اين خودروساز ،لونار كروزر انتخاب
كردند .به گزارش نيواطلس ،آژانس كاوشهاي هوافضاي ژاپن
(جاكسا) و شركت خودروسازي تويوتا نام مستعار رسمي كاوشگر
قمري دوربرد و سرنشيندار خود را كه با فناوري سوخت سلولي
وسيلهنقليه برقي كار ميكند« ،لونار كروزر» ()Lunar Cruiser
گذاشتهاند .اين ماهنورد سرنشــيندار كه 10هزار كيلومتر برد
دارد ،به لطف سيستم سوخت سلولي-خورشيدي خود ميتواند
2مسافر را حمل كند.

  رم 16گيگابایتي براي گوشيهاي هوشمند

يك شــركت توليدكننده گوشــيهاي همراه كــرهاي ،از توليد
َرمهاي 16گيگابايتي خبر داده اســت .به گــزارش انگجت ،اين
رمها بهطور حتم ،انقالبي در زمينــه توليد تلفنهاي همراه پديد

خواهند آورد .اين شــركت ،توليد انبوه رمهــاي ۱۶گيگابايتي
 LPDDR5را شــروع كرده اســت .توليد اين رمها با استفاده از
فناوري جديد ليتوگرافي شديد ماوراءبنفش صورت گرفته است.
در اين فناوري از اشعه ليزر و برخي مواد شيميايي حساس به تابش
نور براي خراش دادن سيليكون و دستكاري آن استفاده ميشود.

  زودپز هوشمند

شــركت «اينســتنت پات» اقدام به توليد يك زودپز هوشمند
ارزانقيمت كه سيســتم وايفاي دارد ،كرده است .به گزارش
انگجت ،اين زودپز اكنون با 45درصد تخفيف و به قيمت 80دالر
بهفروش ميرســد .اين قابلمه هوشــمند را ميتوان بهوسيله
گوشيهاي هوشمند و از طريق يك اپليكيشن روشن و خاموش
كرد و يا از آخرين وضعيت پخت ماده غذايي درون آن باخبر شد.

  بازگشت پيرمرد به زمين

برنامه ســقوط يك ماهواره بازنشســته متعلق به ناســا پس از
56ســال بازتاب خبري فوقالعادهاي داشــته است؛ شیئی كه
ابتدا و در خوشبينانهترين حالت ،يك ســيارك اعالم شده بود،
اما پس از بررســيها يك فضاپيماي قديمي و فراموششده از
كار درآمد! به گزارش وبسايت اسپيس« ،فضاپيماي مدارگرد

فضاي مجــازي بهگونــهاي اهميت
پيدا كــرده كه امروز بهعنــوان ابزار
نظارت افكار عمومي ،يكي از ملزومات
حكمراني مطلوب به شــمار ميرود .يكي از مهمترين اهداف
نهضت عاشورا هم امر به معروف و نهي از منكر بود .افكار عمومي
امر نظارت جمعي را بهعهده دارند كه الزمه حكمراني مطلوب
است .براي اين نظارت شفافيت هم الزم است .بهعبارت ديگر،
نظارت افكار عمومي الزمه حكمراني مطلوب ،ايجاد شفافيت
الزمه نظارت افكار عمومي و استفاده از فضاي مجازي هم الزمه
شفافيت امور است .پس اگر ما بهدنبال ايجاد حكومت مطلوب
هستيم بايد از فضاي مجازي استقبال كنيم و براي آن اهميت
قائل شويم ،چراكه براي ما شفافيت ايجاد ميكند و اين شفافيت
هم براي ما نظارت افكار عمومي را به ارمغان ميآورد و نظارت
افكار عمومي هم حتما زمينهساز يك حكمراني مطلوب خواهد
بود .در زمان حضور در مجلس همواره طرفدار شفافيت بودهام
و در همه رايگيريها براي موضوع شفافيت ،بهعنوان موافق
صحبت كردهام .چون معتقدم آنها كه ريگي در كفش دارند از
شفافيت هراسان و گريزانند .آنها كه پاشنه آشيل دارند مخالف
شفافيت هســتند و لذا همين افراد هم طرفدار فضاي مجازي
نيستند .جالب آنكه مخالفان فضاي مجازي بيشترين استفاده
را از فضاي مجازي ميبرند .توييتر مگر فيلتر نيست ،اما ما كمتر
كسي از مقامات جمهوري اســامي را ميشناسيم كه در اين
اپليكيشن فعاليت نداشته باشــد .اگر واقعا فيلترينگ توييتر
براي ما وجود دارد چگونه است كه همه با انواع فيلترشكنها در
توييتر فعال هستند .جالبتر آنكه در اين ايام ،همه هيئتهاي
مذهبي و مجالس عزاداري و حتي تكايا از ابزار فضاي مجازي
استفاده ميكنند .اين موضوع نشــانگر اهميت فضاي مجازي
است.
از سوي ديگر ،كسي كه بهدنبال محدود كردن فضاي مجازي
اســت ،درواقع شــناختي از فضاي مجازي و ويژگيهاي اين
تكنولوژي ندارد .با توجه به پيشرفتهاي فني در حوزه فضاي
مجازي بايد گفت كه در واقع امــكان ايجاد محدوديت در اين
فضا وجود ندارد .بسياري از كشــورهاي دنيا تالش كردهاند تا
آنجا كه ميتوانند فضاي مجــازي را محدود كنند ،اما در عمل
امكانپذير نبوده است .لذا آن عدهاي كه فكر ميكنند ميتوان
فضاي مجازي را محدود كرد ،درواقع تالش بيهودهاي ميكنند
و بيجهت دست و پا ميزنند .هرچيزي را بخواهيم ممنوعيتي
در مقابل آن ايجاد كنيــم ،قطعا راه خــود را از طرق ديگر باز
ميكند .به مصداق «االنسان حريص علي ما منع» انسان همواره
بهدنبال اين است كه در هر كجا مانعي برايش ايجاد ميشود،
راهي باز كند .لذا ايجاد محدوديت ناشي از عدمشناخت است
و امكانپذير نيست.
البته ما مخالف ســاماندهي فضاي مجازي نيســتيم ،اما اين
ساماندهي نيازمند تعريف و تبيين است .بنده مسئول كميته
فضاي مجازي كميســيون امنيت ملي هم بودم و در جلسات
شورايعالي فضاي مجازي هم شركت ميكردم و در همان جا
نظرات خود را اعالم ميكردم و ميگفتم كه طرفدار ايجاد شبكه
ملي اطالعات هستم .اشــكالي ندارد كه شبكه ملي اطالعات
شــكل بگيرد ،اما اين بهمعناي بســتن ،فيلتر كردن و محدود
كردن نيســت .بايد بهدنبال ساماندهي باشــيم و شبكه ملي
اطالعات را هم بايد پيگيري كرد و ببينيم كه چرا كارها در اين
مدت آنگونه كه بايد ،پيش نرفته است.
با اين حال ،بحث ساماندهي نبايد به سمتي برود كه اين موضوع
امنيتي شود .يعني بهعنوان مثال نبايد به افراد بگوييم كه اگر
شما وارد فضاي مجازي ميشويد ،اول احراز هويت شويد سپس
وارد اين فضا شــويد .اگر هنري وجود دارد ،چرا جلوي فساد
اخالقي برخي از سايتها گرفته نميشود .هيچكس هم طرفدار
فساد اخالقي نيست .آنها كه دنبال محدوديت فضاي مجازي
هستند ،كمتر وارد اين مسائل ميشوند و بيشتر بحث آنها جنبه
سياسي و امنيتي پيدا ميكند.
بنده به كســاني كه براي قانوني كــردن محدوديتها تالش
ميكنند ميگويم كــه راه به جايــي نميبريــد .در مجلس
هفتم هم طرح جمعآوري و غيرقانوني اعالم كردن اســتفاده
از ماهــواره مطرح و تصويب شــد .درحاليكــه االن مضحك
اســت كه بگوييم چرا قانون جمــعآوري ماهوارههــا را اجرا
نميكنيد؟ با گذشــت زمان اين موضوع ديگر مفهومي ندارد.
در آن زمان هم ،با وجود اينكه بنده در مجلس حضور نداشتم،
در مصاحبهها اعالم ميكردم كه ايــن قانون جواب نميدهد.
ما اگر به تاريخ هم مراجعه كنيم ميبينيم كه زماني راديو هم
ممنوع بوده است .لذا ايجاد محدوديت جواب نميدهد ،اما اگر
كسي دلسوزانه بهدنبال ساماندهي مفيد فضاي مجازي است،
آن هم نه با جنبههاي سياســي و امنيتي ،مردم از آن استقبال
ميكنند.
ژئوفيزيك مدار »1با نــام مخفف  ،OGO-1در ماه ســپتامبر
ســال1964ميالدي و با هدف مطالعه روي محيط مغناطيسي
زمين و چگونگي تعامل اين كره با خورشــيد به فضا پرتاب شد.
اين مدارگرد ،حدود 5ســال به جمع كردن اطالعات مختلف و
ارسال آن به پايگاه زميني ناســا ادامه و پس از آن به ماموريت
خود در اين زمينه پايان داد2 .ســال بعد از ايــن كار ،يعني در
سال 1971اين فضاپيما رسما بازنشسته ،كامال طرد و بالاستفاده
شد .فضاپيماي  OGO-1كه سالها براي خود در حال گردش
در فضا بود ،ســرانجام مغلوب نيروي جاذبه كره زمين شده و با
وزن 487كيلوگرمياش طبق برنامه قــرار بوده ،ديروز به زمين
سقوط كند .بنا بر اعالم ناسا ،برنامه ســقوط اينگونه بوده است
كه  OGO-1در جو زمين متالشي شود و تنها قطعات كوچك
و ريزي از آن روي ســياره ما فرو د آيد .اين نخستين فضاپيما ،از
برنام ه مفصل ناسا بود كه طي آن6 ،فضاپيما با نامهاي  OGOبه
فضا پرتاب شدند5 .تاي آنها تا سال 2011بهصورت كامال امن به
زمين سقوط كردند ،اما  OGO-1همچنان در فضا غوطهور مانده
بود OGO-1 .در 2روز ميتوانست يكبار بهطور كامل دور كره
زمين بگردد.
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گزارش2
برخورداري از خدمات پشتيبان سكونت در
بافتهاي فرسوده ،يك چهارم متوسط شهر است

پروژههاي كوچك مقياس
فرصتي براي شنيدن صداي مردم

اجراي پروژههاي كوچــك در مقياس محله با
توجه به نيازهاي ســاكنان بافتهاي فرسوده،
يكــي از راههايي اســت كه شــهرداري براي
جبران كمبود خدمات پشتيبان سكونت براي
شهروندان در اين محدودهها دنبال ميكند
يادداشت
نيازمنديهاي يكشهر
هوشمند
محمد عمادي

كارشناس ( IOTهوشمندسازی و اینترنت اشیاء)

شهر هوشــمند ،شهري
اســت كه داراي  ۶المان
ارتباطــات هوشــمند،
حكمرانــي هوشــمند،
شــهروند هوشــمند،
محيط هوشمند ،اقتصاد
هوشمند ،حملونقل هوشــمند و انرژي هوشمند
باشد .لذا زيرساختهاي فناوري اطالعات مهمترين
پارامتر در حركت به ســمت شــهرهاي هوشمند
هدف ارائه خدمات برخط و امن به جامعه و مردمانش
است.
ازاينرو حمايت دولت از توســعه زيرســاختهاي
فني شامل توسعه زيرســاخت ارتباطي باند پهن بر
مبناي فيبر نوري ،توســعه باند پهن موبايل (نسل
پنج ارتباطي) ،توسعه مراكز داده ،توسعه نرمافزارها،
اپليكيشنهاي هوشمند و حمايت از استارتاپهاي
فعال در اين حوزه امري ضروري است.
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ميدانگاههای شهری؛ چشماندازآرامش

كارشناسان معتقدند؛ غلبه و سلطه خودروها در شهرهاي بزرگ،شهروندان را به حاشيه رانده و در اين شرايط چارهاي جز توسعه ميدانگاهها و عرصهگشايي عمومي وجود ندارد
الهام مصدقيراد

خبرنگار

آسيبپذيري ســاختمانها در بافت فرسوده ،تنها يكي از مشكالتي
است كه اين مناطق شهري با آن دست و پنجه نرم ميكنند و كمبود
خدمات و زيرساختهايي كه اســتاندارد زندگي را براي ساكنان اين
مناطق تامين كند در كنار فرسودگي بناها از مشكالتي است كه بايد
به آن توجه شود .از همين رو ،طراحي و اجراي پروژههاي كوچك در
مقياس محله با توجه به نيازهاي ساكنان اين مناطق يكي از راههايي
است كه شهرداري در اين محدودهها دنبال ميكند.
بهگزارش سایت شهر ،مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران درباره
اين موضوع گفت« :در بافتهاي فرسوده تهران به جز ساختمانهاي
كمدوام در مقابل زلزله ،يكي 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 اين بافتها يك چهارم متوسط شهر اســت و اين سبب ميشود
كه مشكالت بسياري براي ساكنان اين مناطق ايجاد شده و كيفيت
زندگي در اين محالت كاهش يابد».
كاوه حاجعلياكبري افزود« :از همين رو سازمان نوسازي همزمان با
اقدامات مشوقي كه براي نوسازي مسكن در بافتهاي فرسوده انجام
ميدهد ،يكي از اهدافي كه دنبال ميكند ارتقاي كيفيت زندگي است
تا محله به محيط مناسبتري براي زندگي تبديل شود .اين سازمان با
همين هدف تامين خدمات پشتيبان سكونت يكي از كارهايي است
كه سازمان دنبال ميكند».
اين مدير شهري درباره رويكرد شهرداري نسبت به اجراي پروژههاي
كوچك مقياس بيان كرد «:تالش بر اين است كه تنوع خدماتي كه به
واسطه پروژههاي كوچكمقياس در محالت ايجاد ميشود ،متناسب
با ميزان اين كمبود و تقاضاي مردم تامين شــود .اگر تامين خدمات
براساس نيازهاي واقعي ساكنان محالت صورت گيرد ،صداي مردم در
اين زمينه شنيده شده و متناسب با آن خدمات تامين شود ،حتما به
جز ارتقاي كيفيت زندگي ،سطح رضايتمندي مردم از مديريت شهري
هم افزايش مييابد؛ چرا كه اگر مردم يقين پيدا كنند كه حرفشــان
شنيده ميشود و اقدامات مديريتي شهري با خواستههاي آنها انطباق
دارد ،به مديريت شهري اعتماد ميكنند .بنابراين تالش بر اين است
كه برنامههاي توســعه محالت با رويكرد مشاركت محور و مبتني بر
حضور ساكنان باشد».
براساس اين گزارش در ماههاي اخير ســازمان نوسازي شهر تهران،
در مناطق مختلف ازجمله مناطــق  19 ،۱۶ ،15،14و 20پروژههاي
كوچك مقياس از مركز محله تا بوســتان را افتتاح كرده اســت كه
ميدانگاه اميركبير در منطقه ۱۴شــهرداري تهران با 8هزار مترمربع
فضاي عمومي از آخرين موارد آن است .پروژهاي كه ۱۵ميليارد تومان
هزينه داشت و در طراحي آن بهجز فضاي باز شهري كه شامل مسير
پياده روي ،مسير دوچرخه سواري و همچنين فضاهاي متعدد نشيمن
و زمين بازي كودكان است تالش بر اين بود كه فعاليتهاي مورد نياز
و مورد تقاضاي مردم محله در اين فضا جانمايي شود تا هم ميدانگاه با
خواست جامعه محلي انطباق داشته باشد و هم اين فعاليتها سبب
شود كه چراغ اين فضا همواره روشن بماند تا امكان نظارت و امنيت
هم برقرار باشد.
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شلوغي شهرهاي بزرگ ،ترافيك ،انواع
گزارش آلودگيهاي محيطي و معماري درهم و
به هم ريخته در كنار دغدغههاي ذهني،
فشار روحي ســنگيني بر شــهروندان وارد ميكند؛
مســئلهاي كه طی دهههاي اخير در شهرهاي بزرگ
كشور بهويژه تهران پررنگتر 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 .در همين شهرهاي شلوغ و پر از خودرو هم
در گوشههاي دنج و آرام ،در معابر احاطه شده با انبوه
درختان ،در فضايي كه فرصت مكث ،تعامل ،فراغت و
تفريح ايجاد شــده ،حضور شهروندان پررنگتر است.
فضاهايي اين چنين،نياز امروز شهرهاي بزرگ است و
تهران در نخستين قدمهاي اين راه.
نقشجهان ،موفقترين ميدانگاههای تاريخ ايران

هفته گذشته ميدانگاه يا پالزاي اميركبير در منطقه14و
محله شــكوفه تهران بهرهبرداري شــد تا در يكي از
متراكمترين مناطق تهران،عرصــهاي باز و آرام براي
شهروندان ايجاد شود .مديريت شــهري در اين دوره
احداث و توســعه ميدانگاههاي شــهري را در دستور
كار خود قرار داده تا شــهر بــراي صاحبان اصلياش،
دوستداشتنيتر شود .اين رويكرد چند دهه قبل در
بسياري از كشورهاي اروپايي رونق گرفت؛ شهرهاي
بزرگي كه به واسطه افزايش حضور خودروها در معابر،
شهروندان و عابرانپياده را به گوشــهاي رانده بود ،با
تغيير رويكرد در برخي نقــاط و كنار زدن خودروها و

مهدي معيني ،استاد شهرسازي:
بيتوجهــي به ايجــاد ميدانگاهها و
فضاهاي عمومي،شهر را به شهري
مرده تبديل خواهد كرد
ميدان نقشجهان اصفهان ،نمونه
يكي از بهترين ميدانگاههاي شهري
اســت كه همچنان كاركرد خود را
حفظ كرده است

حذف تردد آنها از معابر ،دوباره در اختيار شــهروندان
و عابران قرار گرفت .تهران كه به گفته كارشناســان
شهرســازي ،طي 50دهه اخير بيمحابا گســترش
يافته ،حاال چندين ســال است دچار همين آشفتگي
و بيقراري مردماني شــده كه خود را مغلوب قدرت و
تسلط خودروها ميدانند .رويكردي كه در شهرسازي
مدرن شهرهاي اروپايي گســترش يافت ،با استقبال
بسياري مواجه شد و ميدانگاهها و مكانهاي پيادهمحور
برخي شــهرها را به نمونههايي در دنيــا تبديل كرد؛
هرچند رونق گرفتن برخي از اين مكانها و تأثيرگذاري
آنها بالفاصله نمودار نشد و سالها زمان برد تا ساكنان
شــهرها با آن خو گرفتــه و پيامدهــاي مثبتش را
حسكنند.
نمونه اين اتفاق در بافت مركزي شهر كپنهاك دانمارك
رخ داد و تالش مسئوالن شــهري چند دهه بعد خود
را به نمايش گذاشــت .اين تجربه موفــق در ايجاد و
توســعه ميدانگاهها و مكانهاي مكــث و آرامش ،در
گذشته شهرســازي ايران نيز به خوبي وجود داشته
است .شهرسازي گذشته ايران ،از بهترين نمونههاي
شهرسازي است؛ شــهر براي «مردم» ساخته شده و
نقش اصلي را آنها ايفا ميكنند .حتي آن زمان كه اسباب
نقليه فراهم شد ،هنوز هم شهر در دست شهروندانش
بود و نه خودروها .در گذشته شهرسازي ايران نمونههاي
متعددي از ميدانگاهها و مكانهاي مكث و تعامل وجود
دارد .مهرداد مالعزيزي ،كارشــناس شهرســازي به
همشهري ميگويد« :ميدان نقشجهان بهعنوان يكي
از بهترين ميدانگاهها همچنان كارايي و موفقيت خود
را دارد .چنين مكانهايي در بيشتر شهرهاي قديمي
وجود دارد .هماكنون نيز شهر دزفول داراي 200هكتار
پهنه قديمي اســت كه حدود 70درصد شهروندانش
فاقد خودرو بوده و همانند يك ميدانگاه با پاي پياده يا
دوچرخه در آن تردد ميكنند».

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

بهشهر،فرصتدرآغوشكشيدنشهروندانرابايدداد

اگر در فضاي ناآرام و پر از خودروي شهرهاي كنوني،
مكانهاي مكث و تعامل براي شــهروندان شهر ايجاد
نشود،شهرها رونق و ســرزندگي خود را از دست داده
و صاحبان واقعي آنها يا همان شــهروندان ،احساس
رضايتشان با كاهش بسياري مواجه خواهد شد .مهدي
معيني ،استاد شهرســازي و عضو سابق كميته نماي
پياده تورنتو نيز با تأكيد بر اينكه فضاي شــهر بايد در
اختيار همگان باشد به همشهري ميگويد« :هر قدر
كيفيت فضاي همگاني و عمومي را باالتر ببريم ،ميزان
حضورپذيري،استفاده از فضا و سرزندگي در محالت
را ميتوانيم افزايــش دهيم ،اما اگر بــه ايجاد چنين

نام ميدانگاه

منطقه

موقعيت مكاني

وسعت

خورشيد

20

ميان برج طغرل و آستان شيخ صدوق

6هزار مترمربع

بريانك

10

دريافت

18

جنب بزرگراه نواب بين خيابانهاي
بريانك و قزوين
محله يافتآباد
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فضاهايي توجه نشــود ،ســرزندگي و حيات شهري
دچار خدشه شــده و شهر را به شــهري مرده تبديل
خواهيم كرد».
نگاهي به هستههاي اصلي شهرهاي بزرگی مانند تهران
نشــان ميدهد که هنوز در اين محلهها ،بخشهايي
بهعنوان مكان عمومي و ميدانگاه وجود دارند؛هرچند
گذر ســالها و حضور خودروها تاحــدودي آنها را از
كاركرد اصليشــان دور كرده ،اما با تغييراتي ميتوان

10هزارمترمربع
يك هكتار

ويژگي
ايجاد اتصال بين برج طغرل و آستان شيخ صدوق/
تغيير كاربري زمين رهاشده
بزرگترين پالزاي شهري /ايجاد سرانههاي
فرهنگي و ورزشي
ايجاد سرانههاي فرهنگي و ورزشي

اجرای طرح ارتقای امنیت زنان در پایتخت
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از اجرای
شورا
طرح ارتقاء امنیت زنان در پایتخت خبر داد.
زهرا نژادبهرام در گفتوگو با ایســنا ،در مورد
امنیت زنان در پایتخت با بیان اینکه امنیت و احساس امنیت
دو مقوله مجزا هستند ،اظهار كرد« :ممکن است زنان با وجود
اینکه امنیت در سطح شهر برقرار است ،اما احساس امنیت
کمی داشته باشند».
او با بیان اینکــه وجود معابر دندانهای ،شمشــادهای بلند،
پلهای عابرپیاده پوشــیده ،پیچهای بــدون دید در برخی
معابر و ...از جمله مواردی است که حس عدم امنیت را در زنان
تشدید میکند ،افزود« :مســئله تامین امنیت زنان در شهر
همواره جزو دغدغههایم بود تا اینکه باخبر شــدیم معاونت
اجتماعی شهرداری تهران یک طرحی را در مورد امنیت زنان

هوشمندســازي و اســتفاده از ظرفيتهاي بخش
فناوري اطالعات و ارتباطات يكي از مهمترين عوامل
پيشرفت اقتصادي كشورهاست .اين هوشمندسازي
نيازمند زيرساختهاي ســختافزاري و نرمافزاري
است.
براساس تجربيات جهاني و اســتدالل متخصصان،
در اســتقرار هر يك از حوزههاي خدمات يك شهر
هوشــمند ضرورت داشتن زيرســاخت شبكههاي
پهنباند و استفاده از فناوريهاي فيبر نوري راهكاري
گريزناپذير است.
توجه به روشهای نو در طراحی شهرها

مفاهيم شــهر هوشــمند بهصــورت جزيــرهاي و
منفك از يكديگر ايجاد و جامعه از بســياري اهداف
و دســتاوردهاي شهر هوشــمند بينصيب خواهد
بود .يكي از مهمترين موضوعات در بحث اســتقرار
زيرساختهاي شهر هوشمند موضوع پايداري اين
زيرساختها و فناوريها در شهرهاي هوشمند است.
روشهــاي ســنتي طراحي شــهرها بــراي تهيه
زيرساختهاي شــهر هوشمند مناســب نيست و
بايد از روشهاي نو در طراحي شــهرها و زيرساخت
تكنولوژيك آنها بهره برد.
بايد در طراحي شهر هوشمند كمك كرد تا شهروندان
بهعنوان ارائهدهنده راهكار و تكنولوژي شــناخته
شوند ،نه صرفا مصرفكننده .استفاده از تكنولوژي در
شهرهاي هوشمند اجازه ميدهد دادههاي مختلف از
منابع مختلف شهرها تجمع ،ذخيره ،تجزيه و تحليل

بهصورت پایلوت در منطقه ۱۰اجرایی کرده است که بعد از
پیگیری بنده سطح توقعاتمان از این طرح را باال برده و موضوع
را از سطح تحقیقاتی بهعنوان یک پروژه شهری آن هم در کل
منطقه ۱۰تسری دادیم».
عضو هیات رئیسه شــورای شــهر تهران با تاکید بر اینکه
توانستیم با مشارکت بانوان منطقه ،۱۰نقاطی که حس ناامنی
را تشدید میکرد شناسایی کنیم و نقشه جیایاس آن را تهیه
کنیم ،ادامه داد :با توجه به بررسی میدانی صورتگرفته در
منطقه ۲۰۰، ۱۰نقطه ناامن از دید زنان محالت را شناسایی
کردیم که  ۷۰محل رفع مخاطره شده است.
نژادبهرام با بیان اینکه بررسیها نشان داد که زنان منطقه۱۰
و محله نواب از بافت پشتی بزرگراه نواب حس ناامنی دارند،
گفت« :بر همین اســاس شــهرداری منطقه با انتشار یک

و تبديل به دادههايي شوند كه در برنامهريزيها مورد
استفاده قرار بگيرند .يكي از مهمترين زيرساختهاي
مورد نياز بــراي تحقق شــهر هوشــمند بهعنوان
رابط ميان بقيه زيرســاختها و ابزارهــا ،اينترنت
و ارتباط شبكهاي اســت كه در ســايه فيبر اتفاق
خواهد افتاد.
شبكههاي فيبرنوري و فناوريهاي آن در كشورهاي
خاورميانه پيادهسازي شــده و در كشورمان نيز در
سالهاي اخير بهعنوان اولويت اصلي در دستور كار
دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات قرار دارد.
از آنجايي كه اينترنت همراه پايداري شبكه كمتري
نسبت به اينترنت ثابت دارد ،در اينترنت ثابت بهتر
ميتوان پهناي باند موجود را مديريت كرده و براي
كاربــران پهناي بانــد ماندگارتــري را فراهم كرد،
بــه همينخاطر اينترنــت ثابت يكــي از ملزومات
تشكيل شهر هوشــمند و توسعه هوشمندسازي در
كشورهاست.
به وضوح ميتوان گفت كشور ما وارد عصر گيگابايت
شده و براي تحقق واقعي شــهر هوشمند بهويژه در
تهران بايد بدانيم كه استفاده از شبكه ثابت مبتني
بر فيبرنوري در همــه اليهها مورد نياز اســت و تا
زماني كه نتوان اين زيرساخت را بهطور كامل فراهم
كرد ،نميتوان شاهد پيادهسازي تمام و كمال شهر
هوشمند در كشور بود .اما يادآوري اين نكته ضروري
است كه در اين حوزه در دو ،سه سال اخير كارهاي
بزرگي انجام شــده و وزارت ارتباطــات و فناوري
اطالعات در اين موضوع پيشقدم و فعال بوده است.
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دوباره حيات را به آنها بخشيد .نمونههايي چون ايجاد
ممنوعيــت عبور خــودرو در خيابان صــف يا همان
سپهســاالر يا خيابان 15خرداد و محدوده بازار يكي
از موفقترين اين نمونهها بوده كه به گفته مالعزيزي
فرصتي ارزشــمند اســت و ضمن تالش بر حفظ آن
در هســتههاي اصلي شــهر بايد به بخشهاي تازه
توسعهيافته نيز تسري داد ».معيني نيز معتقد است:
«بايد كيفيت فضايي را ارتقا داد تا مكث و تعامل ايجاد
شده و شهر بتواند مردمش را در آغوش بگيرد».
آغاز عمليات اجرايي 3ميدانگاه در تهران

آنگونه كه مالعزيزي ميگويد30 ،درصد مســاحت
يك شــهر بايد به فضاي باز شــهري اختصاص يابد،
اما اين ميزان هنوز در تهران محقق نشــده است .او

فراخوان ،از اهالی محل درخواســت کرد کــه طی ۱۰روز
نقاط ناامن مورد نظرشان را به شهرداری اعالم کنند که در
اعالم عمومی مشخص شــد یکی از نقاطی که حس ناامنی
را در زنان محله نواب تشدید میکند ،واحدهای تجاری در
حاشیه بزرگراه است که بعضا خالی هستند و از آنجایی که این
واحدها بهصورت دندانهای طراحی شدهاند ،حس ناامنی را
تشدید میکنند؛ بنابراین قرار شد شهرداری فکری به حال
این واحدها کند».
او تصریح کرد« :یکی از مسائل مهم دیگر ،موضوع پلهای
عابر اســت که پیش از این نیز از معاونت فنــی و عمران و
سازمان زیباسازی درخواست کرده بودیم بنرهای تبلیغاتی
را با فاصله نصب کنند .البته دســتورالعمل نصب بنرها در
راستای افزایش امنیت شهروندان از جمله زنان تغییر کرده
است؛ بهگونهای که بر اساس دستورالعمل جدید تنها یک
ســمت پلهای عابرپیاده به بنرهــای تبلیغاتی اختصاص
مییابد».

ميافزايد« :چنين فضايي باعث تمدد اعصاب ميشود.
فضايي باز با چشــماندازي باز و بدون مانع بصري در
مقابل چشمان شهروندان؛بدون خودرو و بدون انواع
آلودگيهاي محيطي و حاال مديريت فعلي تهران به
نقطهاي رســيده كه جز ايجاد چنين ميدانگاههايي،
چاره ديگري ندارد».
به جز ميدانگاه اميركبير كه مــورد بهرهبرداري قرار
گرفت،عمليــات اجرايــي 3ميدانگاه ديگــر نيز در
مناطق 18 ،10و 20آغاز شــده و در آيندهاي نزديك
به عرصههــاي عمومي پايتخت افزوده خواهد شــد؛
«خورشيد» در منطقه « ،20بريانك» در منطقه 10و
«دريافت» در منطقه 18كه تالش ميكنند زمينهاي
رها شده در دل شلوغترين معابر شهر را به فضايي آرام
براي شهروندان تبديل كنند.
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كنعاني در مسير ترابي!
پس از ماجراي فسخ قرارداد ترابي ،عصر ديروز خبر رسيد كنعانيزادگان هم قصد دارد راه همتيمياش را برود!
اينطور كه خبرگزاري فارس مدعي شده ،كنعانيزادگان 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.

23023693

طغيان مسي پرسپوليس

باالتــر از شــيخ
بهترين بازيكن فصل

در حاليكه پرسپوليسيها منتظر خريدهاي جديد بودند ،مهمترين
بازيكن تيم قراردادش را فسخ كرد

يحيي در آستانه انفجار

يك ستاره جدا شود ،ديگر من نيستم!

پرسپوليس حســاسترين 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

روبهرو 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
نميداند ،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  2هفته
باقي مانده و اصال مشخص نيست در باشگاه پرسپوليس چهكسي

به تلفن هيچ خبرنگاري پاســخ نداد تا
حرفوحديثها دربــاره تصميم مهم و
عجيب او باال بگيرد .فارس روز گذشته
در بخش ديگري از گزارش خود مدعي
شد ترابي از قطر پيشنهادي يكميليون
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 ميتواند 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 ميتوانند رضايت
بهترين بازيكن 2فصل اخيرشان را جلب
كنند يا نه .جالب اين است كه يحيي به
مديران پرسپوليس گفته اگر حتي يكي
از ستارههاي موردنظرش از پرسپوليس
جدا شــود او هم تيم را رها خواهد كرد.
و حاال مهمترين ســتاره پرسپوليس
زودتر از همه ساز جدايي را کوک کرده تا
پرسپوليسيهادرشوكبزرگيفروبروند.

مســئول مذاكره با بازيكنان است .باشــگاه اين كار را به كريم
باقري يا پيرواني هم نســپرده و از قرار معلوم خود هيأتمديره
ميخواهد اين كار مهم را انجام دهد كه تــا اينجاي كار كامال
شكست خورده است.
يك ستاره جدا شود من ميروم

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،

بازيكنيكهازعصرديروزدرآستانه
جدايي از پرسپوليس قرار گرفته،
براســاس آمارها نهتنها بهترين
بازيكن سرخپوشان بلكه بهترين
بازيكن ليگ نوزدهم بوده است.
آناليزهاي ســايت مرجع متريكا
نشان ميدهد مهدي ترابي و شيخ
دياباتهازابتداتاانتهايليگرقابت
نزديكيبرايكسبعنوانبهترين
بازيكن فصل داشــتهاند كه در
نهايتترابيبابرتريخفيفنسبت
به آقاي گل خارجي ليگ ،عنوان
بهتريــنبازيكنفصــلراازآن
خود كرده است .ترابي در نهايت
از متريكا نمــره ميانگين 7.42
گرفتومهاجمآفريقايياستقالل
به نمره ميانگين  7.35رســيد.
ستارهپرسپوليسدرليگنوزدهم
2199دقيقه بــراي تيمش بازي
كرد11 ،گل زد3 ،پاس گل داد2 ،بار
براي تيمش پنالتي گرفت و 5بار
بهعنوان بهترين بازيكن ميدان
برگزيده شد .او بهترين امتياز را
هفتهسيزدهمدربازيباذوبآهن
گرفت كه 2گل از 3گل تيمش را زد
و با امتيــاز  8.72بهترين بازيكن
ميدان شد .بهترين گل ترابي هم
گل زيبــاي او در بازي رفت مقابل
گلگهر بود كه در ميان نامزدهاي
برترينگلفصلقراردارد.

اميري و يا بشار ديگر بهكار 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 .شنيدهها حاكي از اين است كه
در هفته پيش رو مديران باشگاه با نفراتي مانند مظاهري ،آقايي
و آلكثير 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.

نه ،كمر تيم را نشكن!

وسطحاشيههايبعدازداربيودرشرايطيكههمهنگاههامعطوف
به استعفاي فرهاد مجيدي و گم شــدن يحيي گلمحمدي بود،
ناگهانپستيدرفضايمجازيدستبهدستشدكهشائبهجدايي
مهديشيريازپرسپوليسراايجادكرد.دراينپستمدافعراست
سرخپوشان با لحني از هواداران تشكر كرده بود كه تا حدودي بوي
يداد.درحقيقتباختبهاستقاللكمرپرسپوليسيها
خداحافظيم 
رانشكست،امامطرحشدنشايعهخداحافظيشيريجانآنهارابه
لبرساند.اينجداييحتيميتواندازخداحافظيمسيبابارسلونا
هممهمترباشد.يكدفاعراستخالقوباهوشكههرسانترشبوي
گلميدهد؛شمابگوييدچنينجواهريكجاپيداميشود؟شمافقط
نقش شيري را روي گل اول استقالل ببينيد؛ درست است كه تيم
حريفبود،امابههرحالشيرينقشمؤثريدرگلداشت!
حسيني بيشتر از همه خوشحال شد

عكس :همشهري /فرشاد عباسي

بزرگترين شوك خبري روز گذشته در
رسانههاي ورزشي ،خبر فسخ قرارداد
مهدي ترابي با باشــگاه پرســپوليس
بود .مليپوش جوان و بازيكن شــماره9
پرسپوليس يكي از موفقترين 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
نقلوانتقاالتيازسايپابهپرسپوليسآمد،
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
گمانهزنيها درباره داليــل مالقات او با
مديرانپرسپوليسآغازشد.گفتهميشد
ترابي براي پيگيري مطالبات و وضعيت
قراردادش راهي باشــگاه شده و برخي
رسانهها با رد شايعه جدايي اين بازيكن
نوشتند او تا پايان ليگ قهرمانان آسيا
بهطور قطع در پرسپوليس خواهد بود و
بعد از آن رقابتها براي جدايياش تصميم
ميگيرد .اما ترابي ساعتي بعد از باشگاه

خارج شد و بالفاصله خبر عجيب فسخ
قرارداد اين بازيكن روي خروجي سايتها
قرار گرفت .گفته ميشود ترابي بندي در
قراردادش داشته و بهدليل آنكه دريافتي
او كمتر از مبلغ توافقشــده در اين بند
بوده ميتواند بهراحتي و بهطور 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 ميتواند يكطرفه اين قرارداد را فسخ
كند .همچنين در اين قرارداد ذكر شده در
صورتي كه ترابي پيشنهاد خارجي داشته
باشــد ميتواند 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 بهراحتي 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

نكته بازي

خبر سرمربي شدن مهدي رحمتي در شــهرخودرو شايد از نظر
فني و فوتبالي هزارجور عيب داشته باشــد و شايد با قواعد مبارزه
با بازيكنســاالري جور درنيايد ،اما حداقل براي حسين حسيني
خيليخوبشد.حسينياالن28سالهاست،امابخشزياديازعمر
فوتبالياشرادرهراسازسايهرحمتيپشتسرگذاشتهاست.اين
اواخرهمكهخبراخراجرحمتيازشهرخودروآمد،حسينيبازنگران
شدكهمباداكاپيتانسابقآبيهادوبارهبهتيمبرگردد.مخصوصاكه
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 نميكند؛ البته مشروط بر اينكه خودش
كمتر گلهاي  4متري بخورد! بعد از مهار پنالتي نوراللهي ،اين هم
يكاتفاقشيرينديگربرايدروازهباناستقاللبود.
بمب ساعتي در راه است

خبر بازگشت احتمالي آندرا استراماچوني به نيمكت استقالل هر
چقدر براي هواداران اين تيم خوشحالكننده باشد ،براي مديران
باشگاه مثل بمب ســاعتي اســت .صد البته او مربي خوبي است و
هواداران بهشــدت از حضور دوبارهاش در فوتبال ايران خوشحال
خواهند شد ،اما كار كردن با اين مربي منضبط و انعطافناپذير هم
دشــواريهاي خاص خودش را دارد .مديري كه استرا را برگرداند،
به سرعت در دل اســتقالليها جا خواهد گرفت ،اما چه خودش و
چه مديران بعدي بايد مراقب باشند كه آب توي دل مربي ايتاليايي
تكان نخورد .او يكبار در عمل نشان داد درصورت بدعهدي باشگاه
قادراستحتيدركورانرقابتوكورسقهرمانيهمتيمراولكند
و برود ،پس اگر «واقعا» دنبال اســتراماچوني هســتيد و شو بازي
نميكنيد ،از االن حســاب همهچيز را بكنيد .خوشنامي امروز به
بدناميفردانميارزد.

توافق سويا و بارسا بر سر راكيتيچ
ایوان راکیتیچ هافبک  32ساله کروات که در تابستان  2014از سویا به بارسلونا پیوست ،پس از  6سال بارسلونا را
ترک می کند و به سویا باز می گردد .به نقل از فابریتزیو رومانو ،سویا برای جذب ایوان راکیتیچ با بارسلونا به توافق
نهایی دست یافته است .راكيتيچ با قراردادي 3ساله به تيم سابقش برميگردد.
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خبرخوش؛بازگشتفردوسيپور
خبر بد؛ احتمال تعليق فوتبال ايران

عادل فردوسيپور بهزودي با يك برنامه اينترنتي برميگردد ،اين خبر همزمان با نامه تهديدآميز
فيفا به فدراسيون فوتبال ايران منتشر شد
بهقول خود فوتباليهاي 2خبر بتركون در يك روز؛
ديروز ايرنا مدعي شد كه عادل فردوسيپور بهزودي
با برنامــهاي بهنام «نودونو» بازخواهد گشــت .در
توضيح اين خبر آمده بود كه اين برنامه هفتگي در
تلويزيونهاي اينترنتي پخش ميشود و روز پخش
آن هم دوشنبه است.
اطالعاتي كه بهدســت همشــهري رسيده نشان
ميدهد همانگونه كه در خبر ايرنا آمده فردوسيپور
قصد دارد برنامهاش را بهزودي استارت بزند اما گفته
ميشود هنوز اسم برنامه قطعي نشده و بعيد است
«نودونو» يا « »99باشد.
بسياري از كاربران در شبكههاي اجتماعي از انتشار
اين خبر استقبال كردهاند .برخي از آنها بازگشت
فردوسيپورراضربهاساسيبهمحمدحسينميثاقي
و برنامه فوتبالبرتر توصيــف كردهاند .فوتبالبرتر
طبق آمار و اطالعاتي كه خود صداوسيما منتشر
كرده ،هماكنون حتي در ميان 10برنامه پربيننده

تلويزيون هم جايي ندارد.
حمايت 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 بهدليل اهمال
در قرارداد مارك ويلموتس اشاره شده و آمده است:
«پيش از هر چيز بايد ذكر كنيم كه فيفا و ايافسي
كامال مخالف استفاده از تهديدهاي قانوني و تالش
براي مرعوب كردن فرد يا گروهي از افراد ،آن هم با
استفاده از قدرت مقامهاي قانوني بيارتباط به آنها ،و
در نتيجه زير سؤال رفتن قدرتشان هستند .با توجه
به اين مسئله ،براي آنكه تمام زواياي قضيه روشن
شود ،از شما درخواست ميكنيم تا روز دوم سپتامبر

چرا الليگا مخالف جدايي
ليونل مسي است؟
داستان جدايي مسي و بارسلونا همچنان كش ميآيد .فعال طالق عاطفي صورت گرفته
اما جدايي هنوز محضري نشده .پريشب الليگا تفســير كرد كه تيمهاي خواهان اين
بازيكن بايد رقم كامل فسخ قرارداد (700ميليون يورو) او را پرداخت كنند .از اين پول
چيزي گير الليگا نميآيد اما پرواضح است كه خاوير تباس ،رئيس الليگا با اين تفسير
از قانون ميخواهد سنگ بزرگي پيش پاي باشگاههاي متقاضي بيندازد .همزمان اكيپ
چاپ فرانسه و اوندا سرو اسپانيا اين تفسير را رد و ادعا كردند رقم فسخ مربوط به حال
نميشود و در گذشته مهلت آن منقضي شده است .تباس سعي دارد هر طوري كه شده
جلوي رفتن مسي را بگيرد .شايد اگر اين بازيكن ميخواست راهي اتلتيكو يا دپورتيوو
الكرونيا شود ،الليگا با آن مشكلي نداشت چون اين سازمان در آستانه بستن قراردادي

(فردا)  ۲۰۲۰براي ايافســي و فيفا مدارك الزم
و مرتبط با وضعيت فدراسيون فوتبال و اتهامهاي
طرح شده را ارسال كنيد.
از اين فرصت اســتفاده كرده و به شــما يادآوري
ميكنيم براساس بنديك ماده ۱۲و ماده ۱۹فيفا،
اعضاي فيفا بايد مسائل و مشكالتشان را به شكل
مســتقل حل كنند و نبايد تحتتأثير فرد سومي
باشند .هرگونه تخلف از اين بند ميتواند 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.

نجومي براي حق پخش و تبليغات اســت كه جدايي مسي ميتواند به روند مذاكرات
لطمه بزند .الليگا 2سال است از رفتن كريستيانو رونالدو بهاندازه كافي زيان ديده؛ رفتن
مسي را ديگر نميخواهد بپذيرد .فوتبال بعد قرنطينه كه بدون تماشاگر برگزار شد،
250ميليون يورو به الليگا ضرر زد .تباس 2سال پيش از رفتن رونالدو در مصاحبهاي
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 يكسال باقي مانده .شما اگر الليگا باشــيد ،ترجيح ميدهيد 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 سرمايهگذاري تبليغاتي كنيد؟
ضرردهي در فصل آينده هم ادامه خواهد داشت چون در بهترين حالت چندماهي بايد
مسابقات با حضور يكسوم ظرفيتي تماشاگران برگزار شود .منچسترسيتي ميخواهد
با مسي قراردادي 5ساله امضا كند كه 3سال آن براي اين باشگاه و 2سال بعدي براي
نيويوركسيتي خواهد بود .مسي اگر بتواند باشگاه بارسلونا را راضي به آزادسازياش
كند ،پاداشي جداگانه هم از باشگاه انگليسي دريافت خواهد كرد.

ليگ كشتي ،محله برو بيا

قوانين ليگ كشتي آنقدر ضعيف است كه تيمها بهراحتي و در هر مقطعي
انصراف ميدهند

هنوز ليگ كشتي شروع نشده2 ،تيم بهدليل مشكالت مالي انصراف دادهاند .فوالد اكسين
خوزستان در رشته فرنگي و پااليش نفت كرمانشاه در رشته آزاد2تيمي هستند كه انصراف
آنها روز گذشته اعالم شد .اين انصرافها در حالي است كه برگزاري ليگ در هالهاي از ابهام
قرار دارد و هنوز مجوزي براي برگزاري آن صادر نشده اســت .نكته مبهم درباره انصراف
اين تيمها ،چگونگي حضور آنها در قرعهكشي است .با كدام منطق به تيمي كه هنوز هيچ
كشتيگيري جذب نكرده مجوز حضور در قرعهكشي داده شد؟ مگر تيمها نبايد وجهي
جهت شركت در ليگ پرداخت كنند؟ آيا اين مبلغ از همه تيمها گرفته شده است؟ در كمال
تعجب تيمها فقط با ارسال يك نامه و اعالم آمادگي در قرعهكشي شركت كردهاند .يعني نه
وجهي بهعنوان ضمانت دريافت شده و نه تضميني براي كنار نكشيدن آنها از ليگ وجود دارد.

همانطور كه سال گذشته در يك گروه3تيمي يك تيم كنار كشيد و2تيم ديگر راهي مرحله
نيمهنهايي شدند(!) امسال هم هيچ تدبيري انديشيده نشد تا اتفاقات سال گذشته تكرار
نشود .تيم ويزازون درست چند ساعت قبل از قرعهكشي با نامهاي كه به سازمان ليگ ارسال
كرد توانست مجوز حضور در ليگ را بگيرد .آنها هم تا به حال كشتيگيري جذب نكردهاند و
فقط به پشتوانه ارسال يك نامه بارها نامشان در رسانهها مطرح شده است و درصورت انصراف
يكبار ديگر هم اين اتفاق خواهد افتاد! تيم درياچه اروميه هم ابتدا با جذب چند كشتيگير
قدرتمند وارد ميدان شد و توانست كشتيگيران عنوانداري را هم جذب كند .ولي درست
يك روز قبل از قرعهكشي 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 كشتيگير مطرحي
باقي نمانده بود تا اين تيم جذب كند .استقالليها براي آنكه كشتيگيران درياچه اروميه را
به خدمت بگيرند مجبور شدند با مربيان آنها هم قرارداد ببندند و به اين ترتيب رضا يزداني
ناگهان صاحب4كمكمربي 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 تيمها چطور اينقدر راحت
در ليگ رفتوآمد ميكنند ميتواند كليد حل مشكالت سازمان ليگ كشتي باشد.
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رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی
سیستانوبلوچستان با اشاره به اختصاص
 2400میلیارد تومان اعتبار به این استان
در ســال جاری ،از کســب رتبــه دوم
سیستانوبلوچســتان از نظر میزان کل
اعتبار اختصاص یافته خبر داد.
به گزارش گــروه ایرانشــهر« ،مهرداد
عرب» همچنین با اشــاره به اختصاص
 ۶۱۲میلیارد تومان از محل ردیف قانون اســتفاده از امکانات کشور (متوازن) به
سیستانوبلوچستان گفت :استان از این نظر هم در میان  31استان کشور رتبه اول
کشور را کسب کرده و از این ردیف اعتباری تاکنون  ۲۱درصد تخصیص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه اعتبار تخصیصیافته به سیســتان و بلوچســتان در شورای
برنامهریزی و توســعه بر اســاس دســتورالعملهای ابالغیه بین شهرستانهای
استان توزیع شده است ،افزود ۴۱۲ :میلیارد تومان از ردیف استانی به سیستان و
بلوچستان اختصاص یافته که  ۷۱درصد آن جذب شده است .از این ردیف استانی
 ۱۸۷میلیارد تومان به صورت نقد و مابقی در قالب اسناد خزانه به استان پرداخت
شده است.
وی همچنین با بیان اینکه  ۱۴میلیاد و  ۷۰۰میلیون تومان از ردیف تکمیل راههای
روستایی به استان اختصاص یافته است ،توضیح داد ۷۱ :درصد تخصیص یافته که
 ۶و نیم میلیارد تومان نقد و بقیه به صورت اسناد خزانه است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستانوبلوچستان 4 ،میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومان در بخش اعتبار عمرانی بازارچههای مرزی سهم این استان بوده که
 ۷۱درصد آن در اختیار استان قرار گرفته است.
وی ادامه داد :سهم سیستان و بلوچستان در ردیف اعتباری ملی استانی شده ۹۷
میلیارد تومان بوده که  ۴۷درصد آن تخصیص یافته است؛ از این ردیف  ۱۵میلیارد
تومان نقدی و بقیه در قالب اسناد خزانه پرداخت شده است.
عرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارتهای ناشی از سیالب سال
گذشته به جادههای روستایی سیستان و بلوچستان گفت ۸۲ :میلیارد تومان برای
بازسازی و مرمت راههای خسارت دیده از سیالب به این استان تخصیص داده شده
است .همچنین برای ساماندهی حاشیهنشــینی در سیستان و بلوچستان هم ۹۰
میلیارد تومان از اعتبار استانی در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان ،برای ساخت
بیمارســتان  ۵۰۰تختخوابی ایرانشــهر نیز  ۸میلیارد تومان اعتبار از مرکز و ۳۰
میلیارد تومان هم از اعتبار استانی اختصاص یافته است.
او همچنین با بیان اینکه  ۹میلیــارد تومان از اعتبار مرکــز و  ۳۷میلیارد 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 برنامهریزی سیستان و بلوچستان در پایان صحبتهای
خود از انتخاب  ۳۷پروژه در سال «جهش تولید» برای تکمیل خبر داد که به همین
منظور تفاهمنامهای بین استاندار و سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تخصیص
اعتبار به این پروژهها امضا شده است.
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اعمال محدودیت برای زمینهای خالی اهواز

آخرین خبر
رتبه دوم سیستانوبلوچستان در دریافت اعتبار

ایرانشهر

بازگشایی راههای  ۱۰روستا در خراسان شمالی
محسن قاسمی ،معاون اداره راهداری و حملونقل جادهای شیروان گفت :راه ۱۰روستای شهرستان شیروان در
خراسان شمالی که بر اثر سیالب عصر روز یکشنبه ،نهم شهریور بسته
WWW hamshahrionline.ir
شده بود ،پس از فروکش کردن سیل بازگشایی شد.
متــن كـامـل درسایت

ت قانونی برای
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور یکی از راهکارهای جبران کمبود زمین و توسعه شهر اهواز را اعمال محدودی 
زمینهای بالاستفاده در این کالنشهر میداند
سیده زهرا عباسی
خبرنگار

شهردار و عضو شورای شهر اهواز در گزارشی که با
پیگیری عنوان «اهواز؛ شهر بیزمین» در صفحه ایرانشهر
همشهری منتشر شد ،مهمترین مانع توسعه این
شهر و همچنین رفع مشکل حاشیهنشینی را مساله کمبود زمین و
تصرف زمینهای خالی از ســوی بنیادهای عمومی مانند بنیاد
مستضعفان یا وزارت نفت اعالم کردند .شهردار اهواز تاکید میکند
این شهر از یک طرف به شهرستان کارون و از سه طرف دیگر به
حریم نفت و سایر نهادها قفل میشود .رئیس سازمان شهرداریها
و دهیاریهای وزارت کشــور و عضو شــورای عالی شهرسازی و
معماری ایران درگفتوگو با همشهری این موضوع را تایید میکند
و توضیح میدهد« :كمبود زمين يكي از مهمترين مشكالت شهرها
در حوزه تأمين مسكن است به طوری که كمبود اراضي واجد شرايط
براي اجراي طرحهايی چون مسكن مهر ،مسكن اميد و اقدام ملي
مسكن ،مهمترين چالش ساخت مسكن بوده است .محدوديت
اراضي داخل محدوده و حريم شهرها از يكسو و ضوابط اجرايي
طرح تفصيلي كه اجازه بلندمرتبهسازي را سلب ميكند از سوي
ديگر به اين خالء دامن زده است».
پیشنهاد برای جبران کمبود زمین

مهدی جمالینژاد ،رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور /عکس :همشهری

تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند .همچنین توجه ويژه به
زمين هاي باير در طرح جامع اهواز براي تأمين نيازهاي سكونتي
شــهروندان ،ايجاد محدوديتهاي قانوني و بازه زماني در صورت
عدم استفاده از زمينها در شهر اهواز و از سوی دیگر بازنگري در
ضوابط طرح توسعه شهري و تعديل در ضوابط با رويكرد افزايش
تراكم در طبقات از جمله پیشنهادها و راهکارها برای حل مشکل
اهواز است».

«مهدی جمالینژاد» با اشــاره به طرح جامع شهر اهواز که بعد از
حدود  3دهه در مرداد  97به تصويب شــورايعالي شهرسازي و
معماري رسيده است ،میگوید« :در شهر اهواز محدوديتهايی
برای توسعه وجود دارد كه در ضوابط طرح جامع نيز مدنظر قرار
گرفته است .این محدودیتها شامل؛ محدوده جنوبشرق اهواز
توسعه اهواز با همصدایی سازمانها
(كانون ريزگردهاي داخلي منطقه بوده که بارگذاري تراكمي چون
بلندمرتبه سازي و بارگذاري صنعتي در اراضي آن مجاز نيست) ،حاشیهنشینی از مهمترین معضالت اجتماعی اهواز است که در
محدوديت توسعه در بافتهاي ارزشمند تاريخي و معاصر كه مورد زیر پوست جامعه ،آبستن آسیبهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی
تأكيد وزارت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي است و برای این منطقه شده .به گفته جمالینژاد بنابر آمارهای رسمی
سرشــماری مركز آمار ایران در سال
همچنین تعديل تراكم باال به تراكم كم
 95جمعیت خوزســتان  4میلیون و
ساختماني در حريم گسل است ».وی
 710هزار نفر و جمعیت اهواز حدود
البته با توجه به معضل کمبود زمین و
یك میلیون و  303هــزار نفر اعالم
همچنین محدودیتهای توسعهای
شهر اهواز ،پيشــنهادهایي هم براي خوزســتان از نظــر جمعیــت شــده كه  350تا  400هزار نفر از این
جبران محدوديت اراضــي در اهواز حاشیهنشین سومین استان و اهواز جمعیتدرحاشیهشهرومناطقكمتر
برخوردار اهواز زندگی میكنند؛ آماری
میدهد« :قطعههایی با مساحت باالی
یک هکتار به عنوان ذخیره نوسازی با  20محله دارای بیشترین مناطق که ساماندهی حاشیهنشینان و تقویت
نقش مدیریت شهری را ضروری کرده
شهر شناسایی و در اسناد طرح جامع حاشیهنشینی در كشور است

و دهیاریهای وزارت کشــور در این باره هــم توضیح میدهد:
«کمبود منابع مالی براي توسعه و عمران شهري و ارائه خدمات به
شهروندان ،وجه مشترك بیشتر شهرداریها و عمدهترین دغدغه
مدیران شهری است .اين مشكل در شهرهای کوچک و مياني به
دليل محدودیت در وضع عــوارض و ايجاد درآمدهای محلی که
ارتباط مستقیمی با ظرفیتها و بنیانهای اقتصادی شهر دارد،
وضعيت بحرانيتري را ايجاد کرده است ».جمالینژاد با بیان اینکه
تامين منابع مالي براي توســعه شهري همانند تجربه بسياري از
كشورهاي پيشرفته در قالب يكي از پيوستهاي طرحهاي توسعه
شــهري تعريف و برنامهريزي براي تحقق آن صورت ميگيرد،
میافزاید« :اين طرحها به توسعه زيرساختهاي شهري از سوی
همه دستگاههاي اجرايي ميپردازد و شهرداريها نيز فقط يكي
از اين دستگاهها محسوب میشوند .به همین دلیل تامین مالی
اجرای طرحها باید از سوی دولت و تقسيم كار بين اركان اجرايي
و پيشبيني رديفها و منابع اعتبــاريآن صورت گيرد .اگرچه
شهرداري ها نيز در حدود وظايف و ماموريتهاي خود وظيفه دارند
نسبت به تامين منابع مالي اقدام کنند».
اليحه درآمد پايدار شهرداريها در
شورای نگهبان

است.
عضــو شــورای عالی شهرســازی و
رئیــس ســازمان شــهرداریها و
معماری ایران با بیان اینکه خوزستان رفع مشکالت و موانع توسعه شهر دهیاریهای وزارت کشــور يكي از
از نظر جمعیت حاشیهنشین سومین اهواز نیاز به همافزايي و همصدايي اقدامات اساسي دولت با اهتمام وزارت
اســتان و اهواز با  20محلــه دارای
كشــور را ارائه «اليحه درآمد پايدار و
ها
ن
آ
عزم
و
اجرايي
هاي
ه
دستگا
بیشــترین مناطق حاشیهنشینی در
هزينه شهرداريها» پس از گذشت37
كشور اســت ،میافزاید« :اهواز برای براي توسعه پايدار دارد
سال و با هدف رفع نواقص و مشكالت
تو
رشــد و توســعه در زمینه ساخ 
موجود در نظــام مالــي و درآمدي
سازهای عمرانی فرصتهای زیادی دارد ،ولی رشد حاشیهنشینی شهرداريها و شفافيت بخشــي به امور هزينهاي آنان میداند و
معضالت فراوانی را برای این شهر و كل استان به وجود آورده است .اظهار میکند« :جذب مشاركت و سرمايهگذاري بخش خصوصي
اما بیش از هر چیز تجربه سيل سال  98نشان ميدهد مهمترین در پروژههاي شهري ،ساماندهی عوارض توسط شوراهاي اسالمي
مساله در طرحهای توسعه شــهری اهواز هدايت و دفع آبهاي شهرها و ایجاد وحدت رویه ،ضمانت وصول عوارض نوسازي ،معرفي
سطحي است که باید مورد توجه قرار گیرد».
منابع درآمدي جديد براي شهرداريها ،اجراي ماده ( )۲۸۰قانون
به گفته وی ،رفع مشــکالت و موانع توسعه شــهر اهواز نیاز به مالیاتهای مستقیم ،منابع درآمدي پایدار از امالک ،احياي تبصره
همافزايي و همصدايي دســتگاههاي اجرايي و عــزم آنها براي  3ماده  41قانون مالیات برارزش افــزوده (دوازده در هزار ارزش
توسعه پايدار دارد.
گمرکی کاالهای وارداتی) و تامين منابع جايگزين براي هرگونه
ها در بودجه
تخفيف ،معافيت و بخشودگي عوارض شــهرداري 
وضع بحرانی اعتبار در شهرداریها
سنواتي کشــور از محورهاي كليدي اين اليحه است ».به گفته
در
ویژه
به
شــهری
توسعه
یکی از مهمترین مشکالت در مسیر
جمالینژاد ،اين اليحه پس از تصويب در مجلس شوراي اسالمي با
کالنشهر اهواز که مجموعهای از آسیبها و موانع را در خود دارد ،اعالم اصالحاتي از سوي شوراي نگهبان مراحل نهايي را در مجلس
کمبود منابع مالی و اعتباری اســت .رئیس سازمان شهرداریها يازدهم طي ميكند.
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انتقادهاي باهنر
از رفتارهاي هيجاني
نمايندگان
نميشود تصويب كنيم
تورم نباشد و از فردا تورم
از بين برود
محمدرضا باهنر ،نماينده 7دوره مجلس شــوراي اسالمي با
انتقاد از رفتار برخي نمايندگان مجلس گفته است :بعضيها
فكر ميكنند هرچه پرخاشگرتر باشــند ،خيلي مشهورتر
ميشوند و ســرزبانها ميافتند و زمان انتخابات يكسري
وعدههاي عجيب و غريب به مردم ميدهند .او با اشــاره به
جلســهاي كه در مجلس به وزير خارجه توهين شد ،گفته
است :نماينده بلند ميشود به يك وزير توهين ميكند .او فكر
ميكند شجاعت يعني اينكه به يك مسئول بد و بيراه بگويد.
خود حضرت آقا هم متذكر شدند اين اقدامات انقالبيگري
نيست .باهنر ادامه داده :نماينده تازهواردي در مجلس نهم
ميگفت كه در  ۸دوره گذشته هيچ كاري در مملكت نشده
و هيچ اتفاقي نيفتاده است ،اما او با گذشت چندماه متوجه
ميشود كه نه ،اين خبرها هم نيست .بخشهايي از مهمترين
اظهارات باهنر را در گفتوگو با ايرنا بخوانيد:

درباره نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري  ۳۰ ،1400تا ۴۰
اسم در رسانهها مطرح شــده است و چند روز قبل هم  ۱۵عكس
از شخصيتها با مشخصات منتشر شده بود كه اسم من هم بود،
ولي من رسما به خبرگزاريها اعالم كردم كه قصد ورود ندارم تا
دستكم محيط رقابت را خلوتتر كنم.
فكر ميكنيد مثال يك اقتصاددان يا دكتر اقتصاد بر ســر كار
بيايد ،ميتواند كشور را نجات دهد؟ اينطور نيست! اگر مشكالت
اقتصادي را از  ۱۰متخصص اقتصاد بپرسيد بهاحتمال زياد با ۱۰
پاسخ متفاوت مواجه ميشويد.
بعضــي از آقايان كه با  ۱۵تا  ۲۰ميليــون رأي رئيسجمهور
ميشــوند ،تصور ميكنند كه بــه اندازه شــمار رأيدهندگان
ميفهمند .كسب آراي زياد بهمعناي محبوبيت است؛ نه باال رفتن
فهم و عقل! اما بايد از خرد جمعي اســتفاده كنند و بهجاي يك
فرد كه مدعي اســت همهچيز را ميداند بايد سيستم و ساختار،
مملكت را اداره كند.
پيشنهاد ميكنم درباره نرخ كم مشــاركت رأيدهندگان در
انتخابات دوم اسفندماه  ۹۸كار پژوهشي عالمانه و عادالنه انجام
شود .در علت حضور پايين مردم پاي صندوق رأي عوامل متعددي
مانند مشكالت اقتصادي ،بيكاري ،ركود و حتي كرونا دخيل بود،
اما هيچكدام از اين موارد را نبايد عامل اصلي تلقي كنيم .برخي
كارشناســان نحوه بررســي صالحيت نامزدهاي اصالحطلب و
اصولگرا را در نرخ كم مشاركت دخيل ميدانند .باالخره  ۱۵هزار
نفر ثبتنام كردند و  ۸هزار نفر نتوانســتند حائز شــرايط شوند.
شماري از نمايندگان مجلس دهم هم ردصالحيت شدند .حتما
اين موضوع بر روحيه و انگيزه مردم اثر ميگذارد .مردم ميگويند
نماينده فرســتاديم 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 بهجاي احزاب ،آدمها را تجربه كنند .اگر 3رئيسجمهور
اخير را درنظر بگيريد هر 3تقريبا چندماه به انتخابات مانده بود
اعالم حضور كردند و تنور انتخابات داغ شد.
دانشــگاههاي مــا متخصصان اقتصــاد ،طب ،هســتهاي،
جامعهشناســي و ...تربيت ميكنند ،اما متخصــص حكمراني
نميتوانند .حكمران خوب و قــوي بايد3عامل علم ،تجربه و هنر
حكمراني را داشته باشــد .بعضيها تجربه را دارند ،ولي تخصص
الزم را ندارند يا تخصص دارند ،اما در عمل مدير خوبي نيستند.
بسياري از نمايندگان از روي ناآگاهي وعدههايي به مردم ميدهند
كه امكانپذير نيســت؛ بنابراين نبايد از االن انتظار كار خاصي از
مجلس داشت.
مجلس بايد ســعي كند اقتصاد مملكت در ريل اصلياش قرار
گيرد .اينكه مجلس مثال تصويب كند كه از فردا تورم نباشد ،تورم
كه گوش به ما نميدهد؛ بنابراين عوامــل بهوجودآورنده تورم را
بايد شناخت و راهكار ارائه كرد .آب در  ۱۰۰درجه جوش ميآيد،
نميتوان تصويب كرد كه از فردا آب در  ۱۲۰درجه به جوش بيايد.
اگر ميخواهيد آب جوش نيايد بايد زير فتيله را كم كني يا بايد
آب سرد بريزي و هركاري كه ميتواني بكني كه آب به 100درجه
نرسد .بعضي از دوستان تصور ميكنند كه اگر به دولت گفتند از
فردا ديگر تورم نباشد ،تورم از بين ميرود!
در 100ســال اخير آمريكا با اين انزوا روبهرو نبوده است .اين
يكي از پيروزيهاي بزرگ است كه نشان از ديپلماسي فعال ايران
و عملكرد بد آمريكا دارد.
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مجلس قرارگاه تحول تشكيل داد

در حاشيه سياست

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

اميرحســين قاضيزاده هاشمي،
مجلس نايبرئيس مجلس شوراي اسالمي
از ايجاد يك قــرارگاه براي «تحول
مجلس» خبرداده و گفته اســت :ايــن قرارگاه را
نايبرئيس اول مجلس اداره خواهد كرد و رئيس
مجلس يك نفر حقوقدان بهعنوان نماينده خود
معرفي ميكنــد .تحول در مجلــس از ايدههاي
محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس اســت كه در
روزهاي ابتدايي تشكيل مجلس جديد درباره آن
صحبت به ميان آورد .وي در همان روزهاي ابتدايي
در توييتي ،تحــول در مجلــس را بهعنوان يك
ضرورت عنوان كرده و نوشــته بود :تــا وقتي در
فرايندهاي مســئلهيابي ،قانونگــذاري و نظارت
مجلس تحول صورت نگيرد ،ادعاي حل مســائل
مردم بيمعناست .وي با اشاره به جلسهاي در همين
زمينه نوشته بود :در جلســه امروز ،با همفكري و
همافزايي همه نمايندگان مقرر شد گروهكاريهايي
بــراي تحقق عملياتــي «تحــول در مجلس» با
محوريت حل مسائل ملي و محلي مردم تشكيل
شود .قاليباف چندي بعد در يك نشست گفته بود:
تحول در مجلس منجر به تحول در اداره كشــور
خواهد شد ،مديريت راهبردي ما در طرح تحول
مجلس مبتني بر حل مسئله است .حقوقداني كه
قاضيزاده هاشمي به آن اشاره كرد ه و گفته كه از
طرف رئيس مجلس معرفي خواهد شد ،حسين
قربانزاده اســت كه پيش از اين مسئوليت مدير
پروژه تنقيح قوانين و مقررات كشــور را بر عهده
داشت .در متن حكمي كه محمدباقر قاليباف براي
حسين قربانزاده صادر كرده بود رويكردهاي تحول
در مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته بود .او در آن
حكم نوشــته بود« :انتظار ميرود بــا مطالعات
كارشناسي و با تأكيد بر 4رويكرد مردميسازي،
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كاهش مشاركت ،محصول سياهنمايي است

معصومه ابتكار ،معاون رئيسجمهور و از چهرههاي اصالحطلب كابينه
توگو با تسنيم درخصوص شائبه حمايت اصالح طلبان از
دوازدهم در گف 
كانديداتوري علي الريجاني گفت :اين خبر را نشنيدم ،نشنيدم كه از آقاي
الريجاني حمايت كنند ،اما اصالحطلبان هميشه در جامعه ما خيرخواه
بودند و خيرخواهي از اين بابت بوده اســت كه ما نبايد مردم را از دست
بدهيم .ابتكار در واكنش به اين سؤال كه برخي منتقدان ميگويند كاهش
مشــاركت ،محصول كارنامه اقتصادي دولت و ناتواني دولت در عمل به
وعدههاي اقتصادي دادهشده در رقابتهاي انتخاباتي بوده است ،گفت :اين
محصول ذهنيتي است كه از عملكرد دولت در ذهن مردم نشسته است.
اينكه آن ذهنيت چطور ايجاد شده ،محصول  7سال سياهنمايي ،تحريف و
دروغ ،تهمت و تخريب است.

اولويت درمان« ارزش ملي مردم»

عكس :خبرگزاري خانه ملت

شفافسازي ،هوشمندسازي و كارآمدسازي ،زمينه
تحول در مجلس شــوراي اســامي را از طريق
بهرهگيري از ظرفيتهاي گوناگون فراهم نماييد».
آنگونه كه اميرحســين قاضيزاده هاشمي گفته
است ،در اين كارگروه 2نفر از حقوقدانان شوراي
نگهبان هم عضو هســتند .عالوه بــر اين ،رئيس
كميسيون تدوين آييننامه داخلي هم يكي ديگر از
اعضاي كارگروه فوق است.قاضيزاده هاشمي گفته
است :هدف از اين كار آسانكردن قانونگذاري در
مجلس اســت ،ضمن اينكه قصد داريم تا تعداد
زيادي از قوانين راكم كنيم و در بســته تنقيح به
سمت جامعنويسي و در كنار آن مجمع نخبگاني
درســت كنيــم .احتماال ايــن قــرارگاه تحول،

كافه مجلس
رقابت  1400در تهران براي يك كرسي مجلس

شكراهلل حسنبيگي ،معاون سياســي و اجتماعي استاندار تهران با
اشــاره به برگزاري انتخابات مياندورهاي مجلس شوراي اسالمي
در حوزه انتخابيه تهران ،ري ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس ،بيان
كرد :در پي درگذشت فاطمه رهبر ،نماينده حوزه انتخابيه تهران ،ري،
شميرانات ،اسالمشهر و پرديس ،انتخابات مياندورهاي يازدهمين
دوره مجلس شوراي اســامي در اين حوزه انتخابيه روز جمعه ۲۸

ســازوكارهاي نظارتي مجلس را كه در سالهاي
اخير كارايي خود را از دست داده ،نشانه گرفته است.
پيشتر قاضيزاده هاشمي گفته بود :مجلس در
شــرايطي قرار دارد كه به لحــاظ اداره و نظارت
ناكارآمد و پرهزينه است و مجلس يازدهم بهدنبال
اصالح ايــن روند و تغيير رويكرد بــه نفع مردم و
بازگرداندن جايگاه مجلس به رأس امور است.
وي در گفتوگو با خانهملت گفته بود :حجم انبوهي
از ســؤاالت ،تذكرات كتبي و شــفاهي و تحقيق و
تفحصهاي پرهزينه در مجلس اتفــاق ميافتد اما
تأثيرگــذاري كافي را نــدارد و موجب رضايتمندي
مردم نميشود و براي اين موضوعات نيز برنامهريزي
مطلوبي در مجلس يازدهم شده است .او روز گذشته

خرداد  ۱۴۰۰همزمان با انتخابات رياســتجمهوري ،شــوراهاي
اسالمي شهر و روستا و همچنين مياندوره خبرگان رهبري برگزار
خبرآنالين ،ثبتنــام از داوطلبان نمايندگي

ميشــود .به گزارش
مجلس شوراي اسالمي از ســاعت  ۸صبح روز يكشنبه  8فروردين
 ۱۴۰۰آغاز ميشود و تا ساعت  ۸روز سهشنبه  ۱۴فروردين ۱۴۰۰
بهمدت  ۷روز ادامه دارد.

بررسي قرارداد ويلموتس در مجلس

اسماعيل حسينزهي ،عضو فراكسيون ورزش مجلس در گفتوگو
با ايسنا با اشاره به پيگيري پرونده ويلموتس در مجلس ،بيان كرد:

پيشرفتهاي پدافند ارتش
فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش گفت :در حوزه پرندههاي بدون سرنشــين
دفاعي پيشرفت 1600درصدي داشتيم و امروز ميتوانيم براساس نياز ،هر پرندهاي را
توليد كنيم.
بهگزارش ايسنا ،امير سرتيپ عليرضا صباحيفرد ،فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش با حضور
درباره نقش پدافند هوايي ارتش در امنيت كشورها ،گفت :در اين سالها با وجود تحريم ،فشار
و تهديد ،پدافند هوايي بيش از ۱۰۰درصد شكوفايي ،نوآوري و پيشرفت داشته است.
امروز ســامانههاي راداري و كشف و شناسايي عالوه بر پايش آســمان ايران ميتوانند حتي
دشــمنان و تحركات آنها در منطقه و آن سوي مرزهاي كشــور را رصد كنند .اين رادارها با
همكاري و كار مشترك و جهادي نيروي پدافند هوايي ،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 ۱۶۰درصد افزايش فناوري داشتهايم.
وي افزود :هواپيماهاي دشمن چندينبار قصد تجاوز به آسمان ايران را داشتند كه با سد محكم
پدافند هوايي روبهرو شدند .در توقيف هواپيماي ايساف كه ما آن را بهدرستي نشانديم وقتي
فرمانده منطقه پدافند ما وارد هواپيما شد با 100جوان آمريكايي پوتينپوش روبهرو شد و در
دستگيري ريگي اين اقدام در شرايط و تدابير امنيتي خاص صورت گرفت .اگر اين هواپيماها را
به اشتباه مينشانديم ميدانيد چه تبعاتي براي ما داشت؟ يا در دستگيري تفنگداران آمريكايي
ما چندين ساعت كار طاقتفرسا با هواپيماهاي آمريكايي داشتيم و آنها نيت درگيري داشتند
اما وقتي قدرت پدافند هوايي ايران را ديدند مجبور به ترك منطقه شدند.
سرتيپ صباحيفرد پيشرفت ايران در حوزه جنگ الكترونيك را بسيار چشمگير و قابل توجه
دانست و گفت :امروز سامانههاي پدافندي ما در شرايط سخت و واقعي چك شدهاند و آماده
بهرهبرداري هستند.

در گفتوگو با فارس بار ديگر موضع خود را تكرار كرد
و گفت :در حوزه نظارت مجلس نيز سؤال ،استيضاح
و تذكر را جزو قوانين داريم كه بيفايده است؛ بر اين
اساس بايد كاري كنيم كه نظارت مجلس قدرت نفوذ
داشته باشد و موجب بازدارندگي از فساد شود .مسئله
استيضاح وزيران در ادوار گذشته به يكي از اهرمهاي
فشار از طرف نمايندگان براي گرفتن امتياز از وزيران
دولت تبديل شــدهبهطوريكه اين ابــزار نظارتي
به يكي از دريچههاي فســاد تبديل شــده است .در
سالهاي گذشته تعداد استيضاحهايي كه در نتيجه
جلسات پشت پرده استيضاحكنندگان با وزير منتفي
ميشد ،افزايش يافته بود .بهنظر ميرسد مجلس در پي
برندهكردن ابزارهاي نظارتي خود است.

دستگاههاي نظارتي به پرونده قرارداد ويلموتس ورود كردهاند و در
مجلس شوراي اسالمي نيز كميسيون اصل ،۹۰فراكسيون ورزش و
كميسيون فرهنگي به اين موضوع ورود كرده و براي دفاع از حقوق
مردم ،اين پرونده با جديت دنبال خواهد شــد .اين عضو فراكسيون
ورزش مجلس در ادامه اظهار كرد :تاكنون چندين جلسه در اين رابطه
تشكيل شده و وزير ورزش توضيحاتي را ارائه كردند اما همكاران قانع
ت تا وزير ورزش در جلسه
نشدند و طرح سؤال به قوت خود باقي اس 
علني حضور يابند و توضيحات خود را ارائه كنند .آقاي وزير عاليترين
مقام وزارت ورزش اســت و بايد درخصوص جزئيــات اين پرونده
توضيحات قانعكنندهاي ارائه كند.

حسن بيادي از فعاالن سياسي اصولگرا در گفتوگويي با سايت انتخاب،
درباره انتخابات رياستجمهوري 1400گفت :بهنظرم هنوز زود است و تا
پايان آذرماه احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه سياسي اجتماعي وجود دارد
و كساني هم كه ورود به انتخابات را بهصورت علني شروع كردهاند توهم
داشته و از بصيرت سياسي الزم و آگاهي از شرايط موجود روز بيبهرهاند.
بيادي درباره اولويت نامزدهاي رياســتجمهوري هم گفته« :به عقيده
من «ارزش ملي مردم» بيشتر از «ارزش ملي پول» آسيب ديده كه بايد
بهصورت اورژانسي درمان شود و اين مهم از عهده اكثر افراد مطرح براي
كانديداتوري انتخابات رياستجمهوري بر نميآيد و عاجزند».

شوراي هماهنگي يا دخالت قوا؟!

سيدمرتضي نبوي ،عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام و هيأت عالي
حل اختالف و تنظيم روابط قواي سهگانه در بخشي از گفتوگوي خود با
پايگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهلل خامنهاي درباره
عملكرد شورايعالي هماهنگي اقتصادي 3قوه گفت :اسمش هماهنگي
است ،نه دخالت .نبوي تصريح كرد :طبق وظيفهاي كه رهبر انقالب دارند،
بايد تعامل قوا را بهسمت كارآمدي ببرند .معنياش اين نيست كه اختيارات
قوا ناديده گرفته شود ،بلكه جاهايي هست كه اگر اين تصميمات  3قوه باهم
هماهنگ نشود و تصميم واحد اتخاذ نشود ،اجراي موفق و كارآمد بهدست
ال در حادثه كرونا ،اگر فرماندهي واحد نداشــته باشيم مردم
نميآيد؛ مث ً
خيلي آسيب ميبينند .كسي كه اعالم كرد از تصميمات ستاد كرونا تبعيت
ميكند ،رهبر انقالب بود .با حمايت ايشان اين قضيه در كشور جا افتاد و
دچار آن بحرانهايي نشديم كه آمريكا ،هند و برزيل با آن مواجه شدند.

فتاح ،دوست داشتني و عجول است!

محمد مهاجري ،فعال سياسي اصولگرا در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به
اظهارات اخير فتاح ،آيا او ميتواند گوي سبقت را از قاليباف و جليلي بربايد و
حتي با پيگيري ادبيات «بگم بگم» جاي احمدينژاد را پر كند؟ به نامه نيوز
گفت :آقاي فتاح نميتواند كانديداي نهايي اصولگراها باشد .ايشان صادق و
صميمي و دوستداشتني و متواضع است ،اما عجول و احساسي هم هست.
من شخصا ممكن است از  3گزينهاي كه مطرح كرديد به او رأي بدهم ،اما
اصال اين تصور را ندارم كه بتواند از پس سمت رياستجمهوري برآيد.
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گزارش همشهري از كارزار زنان ايراني براي روايت تجربهآزار جنسي و موانع قانوني پيش روي آنها

راه دشوار افشاگري

عبدالصمد خرمشــاهي ،حقوقــدان :از
5درصد زناني كه در بــاب آزار يا تجاوز
جنســي شــكايت ميكننــد ،كمتر از
يكدرصد به نتيجه ميرسند
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

آزار و تجاوز جنسي ،عبارت پرتكرار
گزارش اين روزهاي وبِ فارسي است .فضاي
شبكههاي اجتماعي مجازي آكنده از
روايتهاي مرتبط با اين موضوع شــده و صدها زن
ايراني ،تجربهها و ديدگاههاي خود را در اين زمينه با
ديگران به اشتراك گذاشتهاند .بهطوري كه هشتگ
#آزار_جنسي در چند روز متوالي ،در ميان كاربران
فارسيزبان شبكه اجتماعي توييتر ،به يكي از ترندها
تبديل و هزاران توييت و رشــتهتوييت با اين نشانه
منتشر شده است .در اين بين طيف قربانيان بسيار
متنوع است و در ميان آنها افرادي از طبقات اجتماعي
مختلفباويژگيهايمتفاوتازجملهدرزمينهسطح
پوشش به چشم ميخورند .دقيقا مثل متهمان كه
طيف متكثري را تشكيل ميدهند و در ميان آنها از
دانشجو ،معلم و استاد دانشگاه گرفته تا شاعر ،نقاش،
بازيگر و خواننده وجود دارد .روايت آزار و تعرضهاي
يكي از اين افراد در روزهاي گذشته چنان فراگير و
پرتكرار شــد كه پليس او را بازداشــت كــرد و از
آسيبديدهها خواست براي شكايت به مراجع قانوني
مراجعه كنند .بيان اين تجربهها ،حاشيههاي زيادي
را هم به همراه داشت .برخي افراد آسيبديده را متهم
به سهلانگاري و اشــتباه در اعتماد به فرد بزهكار
كردند ،عده ديگري اين روايتها را به واسطه پنهان
بودن نام فرد بزهديده يا بزهكار ،جعلي و ساختگي
دانستند ،برخي هم عنوان كردند موجي كه در فضاي
مجازي بهخصوص توييتر به راه افتاده ،نهتنها عادي
نيست ،بلكه ميتواند هدايت شده و نيت طراحان اين
باشد كه برخي از چهرههاي هنري ،علمي و ادبي را
بياعتبار كنند .اما راويــان هم داليل خود را مطرح
كردند؛ برخي از آنها گفتند بهدليل ترس از قضاوت
شدن از سوي جامعه ،خانواده ،دوستان و همكاران
نميتوانندنامخودرابياورند.بسياريازآنهاميترسند
با افشاي هويتشان در محيط كاري و فعاليتهاي
اجتماعي دچار مشــكل شــوند .تعداد ديگري نيز
توضيح دادند از اعالم نام بزهكار خودداري كردهاند؛
چون اين اقدام براي آنها بار حقوقي دارد و از آنجا كه
براي اثبات موضوع در دادگاه به چندين شاهد نياز
دارند ،نميتوانند نام اين افراد را بياورند .تجاوز و آزار
جنسي در فضاي مجازي عمدتا با روايتهاي زنانه
پيش رفته است و بهنظر ميرســد مردان بهدليل
كليشههايجنسيتيبهسختيميتوانندروايتهاي
خــود را از آزارهايي كه در مدرســه ،محيط كار و...
ديدهاند ،بيان كنند .بستر اصلي اين پويش خودجوش
شبكه اجتماعي توييتر است ،اما در اينستاگرام هم

رابعه موحد ،روانشناس اجتماعي :مقاومت
خانوادهها در برابر آموزش تربيت جنسي،
افراد جامعه را در برابر تجاوز و آزار جنسي
آسيبپذير كرده است

شمار قابلتوجهي از كاربران ايراني به آن پيوستهاند.
اين پويش هنوز هم ادامه دارد و هر روز روايتهاي
جديدي از آزار يا تجاوز جنسي چهرههاي مشهور و
عادي منتشر ميشود .اين نخستينباري نيست كه
مسئله آزار يا تجاوز جنســي در رسانهها يا فضاي
مجازي مطرح ميشود .سال ،97موضوع آزار و اذيت
جنسي يك معلم در غرب تهران مطرح شد يا قبلتر
موضوع آزار جنســي يك مربي در مدرســهاي در
اصفهان اعتراض والدين و دانشآموزان را به همراه
داشت و بســياري پروندههاي ديگر كه در دستگاه
قضايي ايران ساالنه رسيدگي ميشود ،اما آنچه پويش
اخير را متمايز كرده اينكه روايتهاي شــخصي با
جزئيات بيشتري براي انتشار در فضاي عمومي از
طريق شبكههاي اجتماعي است؛ روايتهايي كمتر
شنيده شده در فضاي عمومي و رسانههاي رسمي كه
واكنش برخي مقامات دولتي كشور را در پي داشته
است .از آن جمله معصومه ابتكار ،معاون امور زنان و
خانواده رياســتجمهوري كه گفته است« :تالش
كردهايم گزارشي مستند از موضوع تجاوز تهيه كنيم
و گزارش موجود در اين موضوع را نيز در كميسيون
لوايح ارائه داديم ».ابتكار گفته بخشي از مهارتهاي
زندگي و ارتباطي به آشنايي دانشآموزان به حقوق
خود ،آشــنايي آنها با فيزيولوژي بدن و آشنايي با
مخاطرات و صدمات برميگــردد .دانشآموزان و
دانشــجويان به اطالعات غلط دسترسي دارند ،در
فضاهاي مجازي اطالعات غلط و شايد ذهنيتهاي
نادرست زياد است و دسترسي به اطالعات خوب و
آموزش درست ،كم است و اين زمينه را براي خشونت
و آزار و اذيتهاي جنسي فراهم ميكند .به گفته او،
شورايعالي انقالب فرهنگي در اين رابطه طرحي را
در دست داشت و روي اين موضوع هم كار كرده است
كه بايد با همكاري وزارت آموزش و پرورش به نتيجه
برسد.
انتشــار تجربههاي مختلف از تجاوز و آزار جنسي
زنان در شبكههاي اجتماعي ،چند نكته مهم داشت
كه توجه رســانهها و كارشناسان اين حوزه را جلب
كرد؛ اول اينكه قوانيــن قضايي ايران براي پيگيري
جرايم مربوط به آزار و تجاوز جنســي آنقدر دچار
خألهاي جدي و متعدد اســت كه آسيبديدگان
كمتر تمايل دارند شكايت خود را از طريق آن پيگيري
كنند .دومين مسئله ،خانواده ايراني است كه مطرح
شــدن چنين مســائلي همچنان در آن تابوست و
در برخي خانوادهها منجر بــه ايجاد محدوديت در
روابط ،رفتوآمد ،سرزنشهاي متعدد و حتي طرد
فرد ميشود و سوم فقدان آموزش ارتباط با جنس
مخالف در خانواده و مدرســه اســت .نكته چهارم
هم نبود نهادهاي متمركز مدنــي براي حمايت از

يادداشت
اگر خودمان نگوييم ديگران خواهند گفت
سعيد اركانزاده يزدي
روزنامهنگار

سالهاست به رسانههاي جريان اصلي ايران خرده
ميگيرند كــه چرا دنبالهروی فضــاي مجازي و
شبكههاي اجتماعي شدهاند .حرف حساب است؛
گاهي اتفاقات كوچكي كه در توييتر و اينســتاگرام و تلگرام بهاصطالح «ترند»
ميشوند ،بدون اينكه ارزش خبري چنداني هم داشته باشند ،سر از روزنامهها و
خبرگزاريها و صداوسيما درميآورند؛ تاحدي كه بهطعنه ميتوان بعضي روزنامهها
و وبسايتهاي خبري را خالصه اتفاقات فضاي مجازي درنظر گرفت .اما در3هفته
اخير و دقيقاً هنگامي كه رسانههاي رسمي ميبايست از فضاي مجازي دنبالهروي
ميكردند ،با موج همراه نشدند و رويشان را برگرداندند.
مسئله را كمي روشنتر كنيم :در هفته ســوم مردادماه چند اتفاق افتاد كه موج
افشاگري درباره آزارهاي جنسي را درست كرد .حوالي بيستم مرداد بود كه چند
دانشآموز در توييتر از يكيدو معلم و مربي آموزشــگاههاي آزاد گفتند و مدعي
شدند كه آنها را آزار جنســي دادهاند .ماجرا خيلي زود با توييتهاي عذرخواهي
اين دانشآموزان ختم شد .اين اتفاق موقعي رخ داد كه دو سه روز پيشتر از آن،
توييت وقيحي درباره نخستين مالقات با زنان دستبهدست ميچرخيد تا اينكه
يكي از كاربران به آن عكسالعمل نشان داد و مدعي شد نويسنده توييت او را مورد
آزار قرار داده است .همزمان با همين روزها كه مصادف با روز خبرنگار هم بود ،چند
خبرنگار زن در مصاحبهاي ويدئويي از اينكــه در حرفه خود مدام در معرض آزار
جنسي هستند گاليه كردند .همه اين جريانها به هم پيوست و از هفته سوم مرداد
موج افشاگري عليه اذيت و آزار جنسي شروع شد ،مخصوصاً در توييتر .در اين اوان،
نام يك دانشجوي سالبااليي دانشگاه تهران مطرح شد كه كاربراني مدعي بودند
دانشجويان تازهوارد را مورد تجاوز و تعرض قرار ميداده است .تعداد آزارديدگان
از او ،بهسرعت افزايش يافت .رفتهرفته اسمهاي زيادي نيز در توييتر و اينستاگرام
با اتهامهايي مشابه رديف شد .تا همين چند روز پيش ،ادعاهايي درباره برخي از
هنرمندان ،اهالي كسبوكار و روانپزشكان مطرح شده است و هر از چندي نامهايي
به اين فهرست اضافه ميشود .در طول اين قضيه كه شايد بيش از 3هفته به درازا
كشيده ،رسانههاي جريان اصلي ايران يعني مطبوعات،خبرگزاريها و صداوسيما
كمترين پوشش رسانهاي را در اينباره داشتهاند.
بااينكهمعدودمطالبيدربارهاينقضيهدروبسايتهايخبريعامهپسند يابرخي
مطبوعات منتشر شد ،اما با تقريب بااليي ميتوان گفت كه رسانههای جريان اصلي

آســيبديدگان است؛ كســاني كه نياز به درمان و
حمايت دارند تا بتوانند به مرور زمان از شدت آسيبي
كه ديدهاند ،بكاهند و دوباره بــا جامعه تعامل پيدا
كنند .درخصوص آموزش و تربيت جنسي ،حرف و
بحث بسيار است؛ چه آن زمان كه بحث اين دست
آموزشها در قالب سند  2030يونسكو مطرح شد و
مخالفتهايبسياريراازسويكسانيبرانگيختكه
يدانستند.
آن را مغاير با فرهنگ و آموزشهاي بومي م 
چه حاال كه نهادهاي باالدستي عمدتا دربرابر انتشار
اين روايتها سكوت كردهاند.

باالدستي است ،عمال فعاليت سازمانهاي مردمنهاد
در اين زمينه به نتيجهاي مؤثر ختم نميشود.
ناآگاهي سالمتي نميآورد

موحد مشــكل دوم را مقاومــت خانوادهها در برابر
آموزش تربيت جنسي دانست و در اينباره توضيح
داد :عموم خانوادهها در كنار سيستم آموزشي ناقص
ايران معتقدند تربيت جنســي و خودمراقبتي نياز
آموزش جنسي دغدغه دولتها نيست
رابعه موحد ،روانشــناس اجتماعــي در اينباره به ضروري براي پرورش فرزندانشــان نيست و حتي
همشهريگفت:پيشگيريازآزاروتجاوزجنسييك چنين آموزشــي را خطرناك ميدانند .با اين باور
بستهآموزشي-حقوقياستكهبايدتمامافرادجامعه كه اين آموزشها موجب برانگيختن اميال جنسي
كــودكان و نوجوانــان
آن را در اختيار داشــته
ميشــود .بارهــا و بارها
باشند .ما در اين زمينه به
با خانوادههايــي روبهرو
قدري دچار ضعف بوده و
هســتيم كه تا زمانهاي بارها و بارها با خانوادههايي روبهرو شدهام شدهام كه ميگويند ارائه
اين آموزشها در دوران
بسيار طوالني اگر پسري كه ميگويند ارائه اين آموزشها در دوران
كودكــي و نوجواني زود
به دختري تجاوز ميكرد،
تنها راهحل ايــن بود كه كودكي و نوجواني زود اســت .آنها فكر است .آنها فكر ميكنند
«برو و به عقدش دربياور ».ميكنند ناآگاهي ســامتي ميآورد؛ ناآگاهي سالمتي ميآورد؛
انگار لباسي بود كه كثيف درحاليكه فرزندان نوجوان و جوانشان درحاليكــه فرزنــدان
شــده و حــاال مجبوري اين اطالعات را از راههاي ديگر براي مثال نوجوان و جوانشان اين
اطالعات را از راههاي ديگر
براي خــودت برداري كه از طريق گوشي موبايلشــان دريافت
براي مثال از طريق گوشي
خوشبختانه طي زمان اين
ميكنند .آنهــا بايد بداننــد وقتي اين موبايلشــان دريافــت
قانون عرفي كمرنگ شد.
او با بيــان اينكه آموزش آگاهي را به فرزندانشــان نميدهند ،ميكنند .آنها بايد بدانند
تربيت جنســي اصال در يكي ديگر بــه بدترين شــكل آن را به وقتي اين آگاهــي را به
ايران معنا نشده و اهميت آنها ارائه ميكند كه تأثيري بهمراتب فرزندانشان نميدهند،
يكــي ديگر بــه بدترين
آن مورد توجه قرار نگرفته خطرناكتر دارد
شكل آن را ارائه ميكند
است ،افزود :اين دغدغهاي
است كه بيشتر براي مردم و سازمانهاي مردمنهاد كه تأثيري بهمراتب خطرناكتر دارد .او اضافه كرد:
وجود دارد و پررنگ است و مسئله دولت و قانونگذار والدين بايد بدانند كه از كودكي بايد حريمها و نوع
نيستوگرنههرچيزيكهدغدغهنهادهايباالدستي رابطهها در خانواده و محيط بيرون مشخص شود و اين
آموزش را نه بهعنوان تابو ،بلكه يك آموزش عادي مثل
باشد ،هميشه پيگيري و بابت آن هزينه ميشود.
اين روانشــناس ســپس به خأل حمايت دولت از مسواك زدن يا نحوه صحيح غذا خوردن به فرزندشان
سازمانهاي مردمنهاد در زمينه تربيت جنسي اشاره ياد دهند .در بسياري از كشورها ،تصويرهايي از افراد
كرد و گفت :حتي وقتي اين سازمانها ،آسيبهاي مشــكوك و خطرناك ميســازند و براي كودك و
آزار و تجاوز جنسي در جامعه را دقيق و موشكافانه نوجوان توضيح ميدهند كه چه نوع نگاهها و حركاتي
بررســي ميكنند و نتايج پژوهشهاي خود را در خطرناك است؛ مثال ميگويند فرد متجاوز به نقاط
اختيــار مســئوالن ميگذارند ،باز هــم نهادهاي حساس بدن زنان خيره ميشــود يا از چه الفاظي
باالدســتي برنامهاي براي مديريــت و كاهش اين استفاده ميكند؛ حتي درباره نحوه شروع گفتوگو
آسيبهاارائهنميكننديااگرپيشنهاديارائهميشود پســران با دختران و ادامه مكالمات و درخواستها
در فرايند تصويب و ابالغ معطل ميماند و چون در در دوران ارتباط صحبت ميكننــد .ما اين موارد را
نهايت اعمال قدرت و تدوين قانون در اختيار نهادهاي نميتوانيم از مدرسه بخواهيم؛ چون آنها ميگويند

اين مسائل را كه توييتر و اينستاگرام فارسي را درنورديده بود ،ناديده گرفتند .منظور
از ناديدهگرفتن اين نيست كه هيچ محتوايي در اينباره منتشر نشد .استثنائاتي
وجود داشت :مصاحبه با سعيد مدني بعد از افشاگريهاي دانشآموزان يا گرفتن
نقلقول از يكي از مسئوالن روابطعمومي آموزشوپرورش ،نمونههاي قليلياند كه
نشان ميدهد سكوت محض برقرار نبوده و گاهي براي پوشش ماجرا تالشهايي
صورت گرفته .اما آنچه از برايند شــواهد بهنظر ميرسد اين است كه رسانههاي
جريان اصلي خود را كنار كشيده بودند .دستكم تا دستگيري يكي از متهمان به
تجاوز و بيانيه تكذيب يكي از هنرمندان ،اين روند حاكم بود و بعد از آن نيز نهايتاً در
هر رسانه به يك گزارش خبري معمولي بسنده شد كه در صفحات اول روزنامهها و
خبرگزاريها آنطور كه بايد و شايد برجسته نشد .خالصه اينكه رسانههاي جريان
اصلي با اين موج همراه نشدند؛ درصورتيكه قب ً
ال نشان داده بودند موجشناسان و
موجسواران خوبي هستند.
ماجرا اين نبود كه رسانههاي جريان اصلي ناگهان تصميم گرفته باشند دنبالهروي
از فضاي مجازي را كنار بگذارند .براي مثال در همين هفته گذشته ،آقاي كيهان
كلهر يك عكس قديمي از خود را در كنار آقاي شجريان و عليزاده در يك ماشين
در صفحه اينستاگرامش بهمناسبت تولد آقاي عليزاده منتشر كرد و بسياري از
وبسايتها و مطبوعات آن را پوشش دادند و حتي عكس صفحه اول يك روزنامه
هم شــد و برخي خبرگزاريها كامنتهاي فالوئرهاي صفحه آقاي كلهر را نيز با
جزئيات منتشر كردند.
بنابراين نميتوان پذيرفت كه رسانههاي جريان اصلي كه فيالمثل اين عكس را
كه البته ارزش خبري خودش را هم دارد -ميبينند ،افشاگريهاي توييتري واينستاگرامي را درباره تعرضهاي جنسي نديده باشند .آنها 3هفته شاهد قضيه
بودهاند اما واكنش درخوري نداشتهاند .دليلش چه بوده؟ يك دليل كالسيك اين
است كه ادعاهايي مطرح شده بوده اما چون هنوز ثابت نشده ،رسانههاي جريان
اصلي كه بايد پايبند به اصول حرفهاي باشند آن را پوشش ندادهاند .البته انتظار از
رسانههاي رسمي اين نبوده كه تمام ادعاها را با جزئيات ثابتنشده و بهطور مستقيم
و عيان پوشش دهند اما آنها الاقل ميتوانستند بهطريقي و با لطايفالحيل نشان
دهند با جريان اجتماعي بهوجودآمده همراهند و حواسشان به ماجرا هست .در
بسياري موضوعات ديگر هم ادعاهايي مطرح ميشود كه رسانهها با ترفندهاي
حرفهاي تالش ميكنند آن را پوشــش دهند .آيا درباره متهمان به فســادهاي
اقتصادي يا در دعواهاي سياسي جناحي هم اين معذوريتهاي حرفهاي اعمال
ميشود؟ آيا در همين ماجراي آزارهاي جنسي ،وقتي كه نيروي انتظامي اعالم
كرد متهمي كه نامش در توييتر مطرح بوده دستگير شده ،با او همچون متهمي
برخورد شد كه هنوز ادعاها عليهاش ثابت نشده است؟ بهنظر ميرسد كه ماجرا فراتر
از محدوديتهاي حرفهاي درونسازماني يا محدوديتهاي برونسازماني است كه
بر رسانهها اعمال ميشود .شايد محدوديتهاي حقوقي ،فشارهاي بيروني ،نداشتن
تجربه و آموزش كافي در پوشش اين مسائل ،واهمه از مخدوششدن چهرههاي
نزديك به رسانهها ،احتمال سوءاستفاده رقباي برخي چهرهها با طرح ادعاهاي
نادرست ،روشننبودن جرقههاي اوليه شــروع ماجرا ،نگراني از بازيخوردن در

اصال در اين رابطه نبايد صحبت شــود و معتقدند
كه آموزش جنســي به نوعي تبليغ روابط پسران و
دختران نامحرم است .از سويي خانوادهها بايد بدانند
كه حالت هيجاني و جنايي به اين موضوعات ندهند و
آن را عادي و طبق آموزههاي دقيق متناسب سن به
كودكان منتقل و آنها را با هويت و احترام بهخود آشنا
كنند .باز هم تأكيد ميكنم وقتي والدين در اينباره
ســكوت كنند ،افراد ديگري به بدترين شكل آن را
به فرزندانشان آموزش ميدهند .خانواده بايد بداند
بيشتر تجاوزها از روي ناآگاهي است و حتي مردان هم
در اين زمينه آسيب ميبينند؛ چراكه احترام به اميال
و نيازهاي جنسي خود را ياد نگرفتهاند.
قانون درباره آزار و تجاوز جنسي چه ميگويد

فراتر از مباحــث تربيتي و آموزشــي كه در حيطه
2نهاد خانواده و مدرسه تعريف ميشود ،نوع مواجهه
قانون و نظام قضايي كشور با مســئله آزار جنسي،
چالش مهم ديگري است كه در مسير مقابله با اين
معضل اجتماعي وجود دارد .كارشناسان معتقدند
آسيبديدگان آزارهاي جنسي اوال بهدليل مسائل
فرهنگي ،كمتر حاضر ميشــوند به مراجع قضايي
شــكايت كنند و ثانيا حتي پس از طرح شــكايت،
چنان مسير ناهمواري را پيش روي خود ميبينند
كه خيليهايشان عطاي پيگيري مسئله را به لقاي
آن ميبخشــند .عبدالصمد خرمشاهي ،وكيل پايه
يك دادگستري در اينباره به همشهري گفت :آزار و
تعرض به زنان از متلك گرفته تا تعرض جنسي سابقه
طوالني در كشور دارد ،اما با اين حال شايد 5درصد از
زناني كه مورد آزار روحي و رواني و تعرض جنسي قرار
ميگيرند ،مالحظات را كنار ميگذارند و طرح شكايت
ميكنند .او درباره قوانين مجازات آزار و تجاوز جنسي
توضيح داد :طبق ماده  619قانون مجازات اسالمي
هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم
اطفال يا زنان شود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون
و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از 2تا 6ماه 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 يا مستي زنا كند ،رفتار او در حكم زناي به عنف
است .زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا
از طريق ربايش ،تهديد يا ترساندن زن اگرچه موجب
تسليم شدن او شود ،حكم اعدام دارد.
خرمشــاهي درباره اثبات تجاوز جنسي هم گفت:

سناريويي كه ابعاد آن معلوم نيســت يا اولويتدادن به مسائل سياسي بهجاي
مسائل اجتماعي بخشي از علل ناديدهگرفتن افشاگريها و اعتراضها به آزار از
سوي رسانههاي جريان اصلي باشــد .با اين حال ،اگر اين رسانهها ميتوانستند
شــكوترديد را كنار بگذارند و اين اتفاق برايشان اولويت پيدا ميكرد ،دستشان
خالي نبود و كارهاي زيادي ميتوانستند بكنند؛ حتي در نهايت محافظهكاري و
بدون اينكه اشارهاي به جزئيات افشاگريها شود .ميشد رفت سراغ مقامات مسئول
و از آنها درباره ادعاهايي كه مطرح ميشود سؤال كرد يا در نشستهاي خبري اين
مسئله را پيش كشيد چنانكه بتوان خبرش را كار كرد .ميشد بدون اينكه از كسي
اسمي برده شود ،مطالبي از كارشناسان حقوقي و روانشناسان و جامعهشناسان و
متخصصان امور تربيتي در اينباره منتشر كرد .ميشد مطالب آموزشي درباره اينكه
اص ً
ال تعريف تجاوز و تعرض جنسي چيست و حدود و ثغورش چيست ،چطور بايد
با آن روبهرو شد ،چطور بايد عواقبش را كاهش داد ،حقوق متهم چقدر بايد درنظر
گرفته شود و حتي چطور بايد درباره آن از كســي عذرخواهي كرد منتشر كرد.
ميشد رفت سراغ آزارديدگان و گزارشهاي توصيفي و ميداني تهيه كرد .ميشد
در توليد محتوا در اينباره با نهادهاي غيردولتي همكاري رسانهاي كرد .ميشد
ستون مشاوره به خوانندگان يا ستون روايت آزارديدگان راه انداخت يا حتي ميز
بحران در اينباره درست كرد .ميشد مطالبي در نقد سيستم مدارس و آموزش در
خانوادهها منتشر كرد .ميشد گزارشهايي درباره رويدادهاي تاريخي مشابه قبلي
نوشت .اما همه اينها به اين بستگي داشت كه ارادهاي در رسانههاي جريان اصلي
باشد و آنها بخواهند در دروازهباني و برجستهسازي فعاليت روزمره خود ،جايي براي
اين موضوع باز كنند.
حاال رسانههاي جريان اصلي داخلي ما از سوژهاي كه شبانهروز بحث آن در فضاي
مجازي و در ميان جوانان داغ شده ،با فاصله زيادي عقب ماندهاند .سالهاست
ميگوييم مخاطبان از رسانههاي رسمي ما فاصله گرفتهاند؛ بله ،يكي از داليل
فاصلهگرفتن مخاطبان اين اســت كه به نياز خبري آنها پاسخ داده نميشود.
مخاطب ميبيند كه در فضاي مجازي موضوعي حســاس و با شدت و حدت
مطرح شده ،اما نهتنها رسانههاي رسمي بهسراغ مسئوالن آن حوزه نميروند
تا قضيه را پيگيري كنند ،بلكه به آن بياعتنايي هم ميكنند .طبيعي است كه
در چنين وضعيتي سرخورده شوند و بهسراغ رسانههاي جايگزين بروند .نظام
رسانهاي ايران بايد اين درس را از تجربههاي متعدد بياعتنايي به موضوعاتي
خبري كه از نظر جامعه مهم است بگيرد .در اوضاع و احوال كنوني ارتباطات ،اگر
خودش مسائل را نگويد ،ديگران خواهند گفت و با سكوتي كه پيش ميگيرد،
عم ً
ال عرصه را براي رسانههاي رقيب و گفتمانهاي رقيب خالي ميگذارد .در
روزهاي گذشته ،بهخصوص از وقتي كه افشاگريها و ادعاها درباره تجاوز و تعرض
يك دانشجوي قديمي به دانشجويان ديگر مطرح شد و بعد نام چند هنرمند هم
به ميان آمد ،شبكههاي ماهوارهاي و وبســايتهاي فارسيزبان برنامههاي
پربينندهاي درباره ماجرا تهيه كردند و رســانههاي حاشيهايتر هم ازجمله
پادكستها دست بهكار شدند .معلوم است كه وقتي رسانههاي جريان اصلي كه با
رعايت سازوكار حرفهاي به مسئوالن و آزارديدگان دسترسي دارند ساكت بمانند،

يكي از راههاي اثبات جرم اعتراف متهم اســت كه
معموال رخ نميدهد .راه ديگر حضور 4شاهد است
كه معموال تجاوز در خفا صورت گرفته و داشــتن
شــاهد را ســخت ميكند .طبق ماده 120قانون
مجازات اسالمي از ديگر شرايط اثبات زنا ،علم قاضي
اســت؛ يعني او ميتواند با توجه به اقرار كساني كه
مورد تجاوز قرار گرفتهاند و ساير قرائن و شواهد ،جرم
متهم را زناي به عنف تشخيص داده و حكم صادر
كند .البته زنان بهدليل دردسرهايي كه براي اثبات
اين جرم دارند و مسير طوالني و طاقتفرسايي كه
بايد از كالنتري تا پزشكيقانوني و دادسرا طي كنند
و در رأس اين مشكالت ،درگير مالحظات اخالقي
ميشــوند ،آن را رها كرده و در نهايت يا دست به
انتقام شخصي زده يا آسيبهاي روحي و رواني را
بهتنهايي تحمل ميكنند .خرمشاهي گفت :ازآن
5درصدي كه در باب آزار يا تجاوز جنسي شكايت
ميكنند ،كمتر از يكدرصد به نتيجه ميرسند و
اين در حالي اســت كه ميزان اين جرايم در جامعه
افزايش يافته و مجرمان بهراحتي در كشــور تردد
ميكنند .ما حقوقدانان از زنان ميخواهيم حداقل از
آزار جنسي كه در خيابان به آنها ميشود ،بيتفاوت
عبور نكنند و با نشان دادن واكنش بموقع و جمع
كردن چندين شاهد ،نسبت به شكايت در مراجع
قضايي اقدام كنند .همچنين در باب تجاوز جنسي،
بهموقع به پليس و پزشــكيقانوني مراجعه كرده و
شــكايت اوليه را ثبت كنند؛ چراكه سكوت در اين
موضوع ،باعث تكرار جرم از سوي مجرمان ميشود.
كارشناســان ميگويند بيان علني تجربههاي آزار
جنسي ،اگرچه ممكن اســت با توجه به خألهاي
آموزشي و قانوني كه در اين زمينه وجود دارد ،منجر
به كاهش قابل توجه اين دســت جرايم در كشور
نشود ،اما ميتواند در ميانمدت و بلندمدت منجر
به تغيير نگاه جامعه به اين معضل و همچنين اصالح
خردهفرهنگهاي غيرسازنده شود و از اين جهت،
گام بلندي بهويژه براي جامعه زنان ايراني به شمار
ميآيد .آنچه در جريان پويش اخير ،مشــخص و
غيرقابل انكار است ،همذاتپنداري اكثر مخاطبان
با قربانيان و بزهديدگان آزار و تجاوز جنسي در ايران
است و اين مســئله در جامعهاي كه تا پيش از اين
عمدتاً نگاه شماتتآميز به قربانيان داشته ،ميتواند
تحولي مثبت و آغاز يك راه به شمار بيايد؛ راه صيانت
اثربخش از امنيت و كرامت زنــان و دفاع از آنها در
مقابل خشونت.

رسانههاي جايگزين به ميدان ميآيند و در مركز قرار ميگيرند .واضح است كه در
اين شرايط ،اخبار جعلي در افواه ميچرخد و فضا بهشدت متشنج ميشود و افكار
عمومي سردرگم ميمانند تا به هر جهتي كه لزوماً مطابق با منافع عموم نباشد
سوق داده شوند .وانگهي ،نكته مهمتر اين است كه رسانههاي جريان اصلي ما ،با
نديدهگرفتن موضوعي با اين حد از اهميت كه در چارچوب مسئوليت اجتماعي
آنها ميگنجد ،در انجام وظيفه اصلي خود كه خدمت به جامعه و گامبرداشتن در
جهت منافع عمومي است كوتاهي كردهاند .نقطه شروع چنين افشاگريهايي
فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي اســت  -و اتفاقاً بهعلت پيچيدگيهاي
اجتماعي ايران ميتواند مبدأ مناسبي هم باشــد -اما براي اينكه يك حركت
اجتماعي دوام و قوام پيدا كند و نهادهاي مدني و مسئوالن و سياستگذاران را
درگير كند ،بايد به رسانههاي جريان اصلي سرريز كند و در آن بستر دنبال شود.
رسانههاي جريان اصلي با ناديدهگرفتن ماجراي آزارها و تعرضهاي جنسي،
عم ً
ال راه را باز ميگذارند براي اينكه متجــاوزان و مقصران بهراحتي بتوانند از
مخمصه نجات پيدا كنند و قسر در روند ،جرايم خود را مشمول مرور زمان كنند
يا فضا را با فنون روابطعمومي مديريت كنند .در اين روزها ،تالش براي برقراري
آرامش رواني جامعه با فعاليت حرفهاي رسانهاي درباره ادعاهاي مطرحشده و
ايجاد فضايي امن براي اينكه آزارديدگان روايتهايشان را بيان كنند درست
در جهت منافع مردم است و نديدهگرفتن اين مسائل خالف منافع بلندمدت
عمومي .روزنامهنگار براي همين روزهاست كه روزنامهنگار شده .وظيفه اجتماعي
رسانههاي رسمي است كه با پيگيري ادعاها و روشنكردن حقايق درباره تجاوزها
و تعرضها ،فضا را براي متجاوزان و متعرضان ،ناامن و در حد توان خود دست
خاطيان بالقوه آينده را كوتاه كنند .با اينكه فرصتهاي زيادي از دست رفته،
اكنون از رسانههاي جريان اصلي چه كاري ساخته است؟ بهترين كار اين است
كه اين رسانهها با تمام توان وارد صحنه شوند ،ماجراها را با دقت حرفهاي خود
روايت كنند ،مسئوالن را به پاسخگويي و عمل وادارند ،مرتكبان و مقصران را
رها نكنند و در تمام اين مراحل ،آزادي رسانه كه انجام اين وظايف تنها بر بستر
آن شكل خواهد گرفت برقرار باشد .همچنين بايد مراقب بود رسانهها مرعوب
سلسلهمراتب قدرت نمادين افراد در افشاگريها نشوند و خواسته يا ناخواسته در
پوشش وقايع سوگيري نكنند .و نيز بايد تأكيد كرد رسانهها بهتنهايي نميتوانند
اين بار را بر دوش كشند و نبايد تمام وظايف را از آنها انتظار داشت .نهادهاي مدني
و قضايي و ساير نهادهاي مسئول هم بايد در صحتسنجيها و فرايند پيگيري
پاسخگو باشند .اگر چنين شود ،از طرفي آتش هيجان افشاگريها فرو مينشيند
و ميتوان با عقالنيت و حسابشده با قضايا مواجه شد و تالش كرد آزارديدگان
قدرت بيان ستمها را پيدا كنند و از سوي ديگر ،در فضايي كه انواع اتهامات بدون
سند مطرح ميشود ميتوان جعل و تسويهحساب و گرفتن ماهي از آب گلآلود
جو رواني جامعه را كاهش داد و با تفكيك مدعيات سره از ناسره ،جلوي انحراف
يك حركت اجتماعي را گرفت .ما بايد بپذيريم و از اتفاقات گذشته عبرت بگيريم
كه انكار و ناديدهگرفتن رويدادها چاره كار نيست .هر چقدر در برابر اين درس
تاريخيمقاومتبيشتريبهخرجدهيم،خسرانبيشترينصيبمانخواهدشد.

خشونت عليه زنان
در محكمه افكار عمومي
ادامه از
فراينــدي مشــابه با
صفحه اول كنشجمعــي كــه با
هشتگ  #Me_tooيا #من-هم پيشتر (از
سال )2017در شبكههاي اجتماعي به راه
افتاد و بازتاب گستردهاي در جهان داشت
و بارها تكرار شد .اين هشتگ هم براي نشان
دادن شيوع گسترده تجاوز و آزار جنسي،
بهويژه در محيــط كار و محكوم كردن آن
مورد استفاده قرار گرفت و در مدت زمان
كوتاهي وايرآل شد .بســياري از كاربران
شــبكههاي اجتماعي بهويژه در توييتر از
قربانيــان آزار جنســي ميخواســتند
تجربههاي شخصيشان را روايت كنند تا
چرخه آگاهي دراين باره شكل گرفته و در
عين حال فضاي اجتماعي براي آزارگران
جنسي ناامن شــده و آنها خود را در خطر
افشاگري و رسوايي ببينند.
يكــي از مهمترين دســتاوردهاي _Me
 #tooبرانگيختــن احســاس همدلــي
عمومي با قربانيان آزارهاي جنســي بوده
اســت .درواقع خردهروايتهــا در اينجا
قدرت تأثيرگذاريشــان را نشان دادند و
عمال برداشــت و نگاه متفاوتي نســبت به
تجربههاي شــخصي و عيني آزارجنسي
زنان شكل گرفت .افشاگري زنان در كنش
جمعــي  #Me_tooبه اســتعفاي برخي
شــخصيتهاي سياســي ،پيگرد قضايي
و محكوميــت برخي چهرههــاي هنري،
ورزشي و حتي مذهبي انجاميد و گريبانگير
آكادمي نوبل هم شد؛ هشتگ سادهاي كه
شايد در ابتدا بهنظر نميرســيد بتواند به
چنين نتايج گسترده اجتماعي ،سياسي و
فرهنگي منجر شود.
واقعيت آن است كه آنچه از رهگذر كنش
جمعي زنان در جريان  #Me_tooبهدست
آمــده صرفا مثبــت نبوده اســت .برخي
منتقدان ميگويند راستيآزمايي ادعاهاي
مطرح شــده در اين شــكل از كنشهاي
جمعي كه به نوعي مشــابه با رويدادهاي
گزارش شــده اخيــر از آزارهاي جنســي
زنان ايراني در شبكههاي اجتماعي است،
ميتواند مسيري را براي تسويهحسابهاي
شــخصي و ارائــه روايتهاي ســاختگي
و غيرواقعي بازكنــد و در نهايت به فرايند
مطالبهگري زنان صدمه بزنــد .اين نقدها
در جاي خود شنيدني است و اسباب تامل
و چارهانديشي ،اما آنچه مسلم است اينكه
درباره آنچــه در جريان ايــن كنشهاي
جمعي به واسطه شبكههاي اجتماعي شكل
گرفته و پيش ميرونــد نميتوان قضاوت
صفر و صدي داشــت .بايد تأثيرات مثبت
را ديد و بــه مطالبهگري جمعي ميدان داد
و پيامدهاي منفي را شــناخت و مهار كرد.
اين موضوع در مورد مشــخص خشــونت
عليه زنان ،اهميتي دوچندان دارد .اگرچه
يكي از كاستيهاي جدي براي پيشگيري
و مهار آزار جنســي كه متوجه زنان جامعه
است ،نبود قوانين بازدارنده و سازوكارهاي
حقوقي كافي در اين زمينه است ،اما بخش
زيادي از مســير كنترل و مهار چرخه آزار
از راه تغيير باورهــاي فرهنگي و رفتارهاي
اجتماعــي ميگذرد .درســت اســت كه
قوانين سختگيرانه درصورت ضمانت اجرا
ميتوانند زمينهساز اين تغييرات شوند ،اما
مطالبهگري افكار عمومي و فشار اجتماعي
در جاي خود ابزارهاي بسيار مهمي هستند
كه متهمان بــه آزار جنســي را در منگنه
پاســخگويي قرار ميدهند .هر چند كه در
اين فرايند همانطور كه آزارديدگان بايد ادله
كافي براي طرح ادعايشــان داشته باشند،
حقوق متهمــان در اعــان عمومي موارد
اتهامي هم بايد درنظر گرفته شود .دومين
موضوع يعنــي توجه به حقــوق متهمان،
مهمترين نقدي اســت كه اگر زنان افشاگر
آزارهاي جنسي راهكاري براي آن نداشته
باشــند ،ميتواند پيشــروي اثربخش اين
كنش جمعي را بهدســتانداز بيندازد و به
محاق ببرد.
چالش هميشگي پيشروي آزارديدگان اين
است كه در زمان اعالم تجربياتشان و آنچه از
ســرگذراندهاند در معرض پيشداوريهاي
اجتماعي ،زمينههــاي تاريخــي و بهويژه
كليشههاي جنسيتي قرار ميگيرند ،محكوم
به اغواگري و گفتن نيمي از واقعيت ميشوند
كه اين شــرايط همچنان به قوت گذشــته
باقي است ،اما با تفاوتهايي؛ دستكم اينكه
صداي زنان با وجود همه نقد و نظرها بيشتر از
گذشته شنيده شده و اين بار بهنظر نميرسد
پيشزمينهها و موانع اجتماعي بازدارنده كه
پيشتر براي مهر ســكوت بر لب زدن قوي
و همهجانبه عمل ميكــرد ،در زمانهاي كه
صداي زنان با گسترش شبكههاي اجتماعي
بلندتر از هر زمان ديگري به گوش ميرسد،
قدرت گذشته را داشته باشد؛ زناني كه تصميم
گرفتهاند اين بار با صداي بلندتري نســبت
به خشــونتي كه بر سرشــان رفته اعتراض
كنند و اين اعتراض ،همدلي اجتماعي نسبتا
گستردهاي را هم برانگيخته است.
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چند و چون
بههمريختن نظام عرضه و تقاضاي لوازم خانگي
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نان در تنور رشد هزينه توليد

احتمال اعالم نرخ جديد نان تا مهرماه

رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي با بيان اينكه سهم آرد در
هزينه تمامشده توليد بنابر نوع نان 25تا حداكثر 30درصد
است ،گفت :حدود 70تا 75درصد هزينه تمامشده توليد
نان نسبت به سال گذشته بهطور ميانگين حدود 70درصد
افزايش يافته اســت با وجود اين تعيين ميزان دقيق رشد
هزينه تمامشده نان منوط به بررســي سازمان حمايت و
كارگروه آرد و نان است .نوروز مقدم با اشاره به اينكه معموال
كارگروه آرد و نان هرماه يكبار تشــكيل جلسه ميدهد،
افزود :با توجه به اينكه جلسه قبلي اين كارگروه اواخر تيرماه
امســال بوده اميدواريم كه اوايل شهريورماه 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 20مردادماه اعالم شود اما تعميم بررسي
نرخ جديد نان به واحدهاي آزادپز موجب شد تا اعالم نرخ
نان با يكماه ونيم تأخير به ابتداي مهرماه موكول شود كه
اميدواريم امسال نيز نرخ جديد نان تا ابتداي مهرماه تعيين
و اعالم شــود تا دخل و خرج ناموزون نانواخانهها موجب
تخلفاتي مانند گرانفروشي يا كمفروشي نشود .نوروز مقدم
با بيان اينكه اعالم بموقع نرخ جديد نان از تخلفات نانوايان
جلوگيري خواهد كرد ،افزود :اگر نرخ نان متناسب با هزينه
تمامشده توليد بموقع تعيين و ابالغ شود ،نانوايان نيز با خيال
راحت نان را با قيمتهاي جديد فروخته و نگران آن نيستند
تا مورد تعزير قرار گيرند و هم تكليف مردم و دولت در مورد
نرخ نان مشخص ميشــود .او تأكيد كرد ،وقتي 75درصد
هزينه تمامشده توليد يك كاال افزايش مييابد نميتوان
با پرداخت يارانه به آرد يا ساير سياستهاي 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 قيمتها به مــردم و تخلفات عرضه نان
ميشود .نوروز مقدم در مورد آزادسازي نرخ نان ،گفت :براي
توليدكنندگان نان تفاوتي نميكند ،وقتي دولت آرد يارانهاي
800توماني به نانوا ميدهد با احتساب سود خردهفروشي،
نرخ مصوب نان را نيز اعالم ميكند اما در مورد اينكه نرخ آرد
يارانهاي 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 نميكند.

افزايش 70درصدی هزينه نانواييها موجب تقويت احتمال گراني نان
از نيمه دوم امسال شده است

افزايش نرخ مصوب لــوازم خانگي،
رشد هزينه تمامشــده توليد ،كمبود
و افزايــش قيمت اين اقــام موجب
گاليه مصرفكنندگان و افزايش سهم
محصوالت قاچاق از بازار شده است .با
حميدرضا غزنوي ،عضو هيأت مديره
و سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي گفتوگو
كردهايم.
علت كمبود و عرضه چندنرخي لوازم خانگي چيست؟

علت اصلي كمبود ،گراني و عرضه چندنرخي برخي انواع لوازم خانگي
بههمريختن نظام عرضه و تقاضا است كه موجب افزايش فاصله قيمت
كارخانه و بازار اين محصوالت شده اســت .با وجود اين در برخي اقالم
هنوز هم نرخ كارخانه و بازار تفاوت چنداني ندارد؛ در واقع اين موضوع
در مورد محصوالت برندها در برخي انواع يخچال و فريزر ،سايدبايسايد
و ماشين لباسشويي مصداق دارد .بخشي از اين كمبود بهدليل خروج
شركتهاي خارجي از بازار ايران و مشــكالت پركردن خأل سهم بازار
60درصدي قبلي محصوالت خارجي توســط توليدكنندگان بوده كه
همه شركتها قادر به توليد و عرضه لوازم خانگي جايگزين محصوالت
خارجي نبوده و تامين مواداوليه و قطعات توليد اينگونه لوازم خانگي نيز
با مشكالتي مواجه است.
يعني منشأ اين گراني ،كمبود توليد و عرضه است؟

گرچه توليدكنندگان داخلي براي جايگزين كردن سهم بازار محصوالت
فوالدي ،ميزان توليد را افزايش دادهاند اما اين افزايش توليد بهگونهاي
نبوده که همه نياز بازار را تامين كند .از ســوي ديگر با وجود وعدههاي
مسئوالن هنوز توليدكنندگان با تنگناهايي مانند افزايش قيمت فوالد،
تامين و نقلوانتقال ارز مورد نياز براي واردات مواداوليه و قطعات مورد
نيازشان مواجه هستند .بهنظر ميرســد همه مشكالت بازار با حمايت
بيشتر و تسهيل روند توليد ،مرتفع خواهد شــد .توليدكنندگان براي
افزايش تيراژ توليد نيازمند حمايت 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 ميشود اما اكنون فوالديها
اين محصول را در بازار آزاد بــه قيمت هر كيلوگرم 20تا 25هزار تومان
ميفروشند يا عرضه آن در بورس بهگونهاي است كه همه توليدكنندگان
قادر به تامين آن نيستند ،اين در حالي اســت كه در برخي انواع لوازم
خانگي حجيم مانند پشت يخچال سايدبايسايد از ورق گالوانيزه يا در
برخي يخچالها از ورق فوالدي استفاده ميشود .گرچه سهم اين ماده
اوليه در لوازم خانگي خرد كمتر است اما مشكالت ديگري مانند تخصيص
ارز يا تامين مواد پتروشيمي مطرح است .در زمينه توليد تلويزيون كه
عمق ساخت داخل كمتر و وابســتگي ارزي بيشتري دارد ،تخصيص و
تامين ارز و واردات مواداوليه مشكلساز شده است.
شركاي چيني تا چه حد به قراردادهاي تامين مواداوليه
لوازم خانگي پايبند بودهاند؟

مشكلي در زمينه دبه شركتهاي چيني براي تامين مواداوليه و قطعات
نداريم اما شركتهاي چيني نيز در فروش اينگونه اقالم به توليدكنندگان
ايراني با تنگناهاي تحريمهــاي آمريكا مواجه هســتند ،با وجود اين
شركتهاي چيني بيش از ساير شركتها براي تامين مواداوليه و قطعات
با طرفهای ايراني همكاري ميكنند .ميزان وابستگي توليدكنندگان
داخلي به مواداوليه و قطعات وارداتــي نيز در مورد برندها و محصوالت
مختلف ،متفاوت و بهطور متوسط از 5تا 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 بهدرستي اجرايي نشده و فاقد كارايي الزم بوده
است .اين شرايط موجب شده تا لوازم خانگي قاچاق آزادانه و به وفور در
بازار عرضه شود و بخشي از سهم بازار محصوالت خارجي توليد ،مونتاژ
يا واردات رســمي را بهخود اختصاص داده است .بارها اين موضوع را به
دستگاههاي نظارتي مانند وزارت صمت يا تعزيرات منعكس كردهايم
اما تاكنون هيــچ اتفاق خاصي نيفتاده و همچنــان با عرضهكننده اين
محصوالت قاچاق مماشات ميشود.

زمزمههاي افزايش نرخ انواع نان سنتي در سال 99در حالي به گوش ميرسد
علي ابراهيمي
كه متوليان تنظيم بازار با رد هرگونه تغيير نرخ مصوب نان در سالجاري،
دبیر گروه بازار
آخرين نرخ مصوب نان در سال 98را مبناي فروش اين قوت اليموت مردم
تلقي و تأكيد ميكنند كه فروش نان سنتي با آرد يارانهاي يا آزادپز با قيمت بيش از نرخهاي اعالم شده
مذكور تخلف محسوب ميشود .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 تمامشده توليد و عرضه نان خبر داده و
تأكيد ميكنند كه از ابتداي امسال هزينه 70درصد ساير نهادههاي توليد نان در نانواخانهها افزايش يافته
و پرداخت يارانه دولت به گندم و آرد ،جوابگوي اين افزايش هزينهها نيست .از سوي ديگر با اصرار متوليان
تنظيم بازار بر رعايت نرخهاي مصوب سال گذشته نان ،ميزان تخلفات گرانفروشي و كمفروشي در برخي
انواع نان سنتي افزايش يافته است .بر اين اساس اتحاديه نانوايان مستندات رشد هزينه تمامشده 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 نزديك به يكســال از مصوبه كارگروه
گندم ،آرد و نان مبني بر افزايش بيش از 35درصدي
نرخ انواع نان سنتي با آرد يارانهاي و آزادپز از ابتداي
مهرماه ســال گذشــته ،زمزمههاي افزايش رسمي
مجدد نرخ نان در سال 99به گوش ميرسد .افزايش
نرخ تورم ،هزينههاي دستمزد ،بيمه ،حاملهاي انرژي
و برخي نهادههاي توليد مانند خمير مايه ،محصوالت
بهداشتي و ...مستند اصلي نانواخانهها براي اصالح و
افزايش مجدد نرخ نان در سالجاري است اما كاهش
قدرت خريد مردم ،سهم نان در ســفره خانوارهاي
ايراني و حساسيتهاي اجتماعي و سياسي بازار اين
محصول موجب شده است تا دولت در تغيير رسمي
نرخ نان نسبت به ساير مواد غذايي احتياط بيشتري
كند .سياستگذاران بازار آرد و نان تالش ميكنند با
پرداخت يارانه به گندم و آرد از واقعي شدن نرخ نان
در واحدهاي نانوايي آزادپز و يارانهاي جلوگيري كنند
اما نانواييها از دخل و خرج ناموزون كسب و كارشان
خبر داده و تأكيد ميكنند كه سهم يارانه آرد در هزينه
تمامشــده توليد آنها تا حدي نيســت كه جوابگوي

افزايش هزينه ساير نهادههاي توليد نان باشد .بنابر
اعالم اتحاديه نانوايان مقرر شــده بود تا براي مصوبه
افزايش قيمت نان ســنتي در ســال 98تاريخ انقضا
تعيين كنند اما اين مصوبه تاريخ انقضا نداشــته و با
اين روند براي افزايش قيمت مجدد نان بايد مدتها
پيگيري كنند .آنها تأكيد ميكنند كه با اين موضوع
كه قيمت مصوب نان درسال 98زماني تغيير كند كه
قيمت آرد افزايش يابد ،مخالفت كرده و مقرر شــده
تا عالوه بر قيمت آرد ،هزينه ســاير نهادههاي توليد
ازجمله حقوق كارگر ،بيمه ،حاملهاي انرژي و ...نيز
مالك تغيير قيمت نان باشــد و در نهايت در مصوبه
افزايش قيمت نان در ســال 98اعالم شده كه مجوز
افزايش نرخ نان در صورت گران شدن و تغيير قيمت
آردو ساير هزينههاي توليد صادر ميشود.
نانوايان مجوز افزايش قيمت نان ندارند

تالش نانوايان براي افزايش نرخ نان در ســال 98با
مخالفت مســئوالن وزارت صنعت و دســتگاههاي
نظارتي مواجه شــده اســت .اخيرا سرپرست دفتر
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تامين ،توزيع و تنظيم بــازار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با بيان اينكه هيچگونه مجوزي براي افزايش
قيمت نان صادر نشــده و قيمت نــان همان قيمت
مصوب سال گذشته اســت ،گفت :هرگونه افزايش
قيمت نان توسط نانوايان غيرمجاز و غيرقانوني است.
سال گذشــته آخرين مصوبه قيمت نان ابالغ شد و
لذا قيمت نان هنوز براســاس آخرين مصوبه است و
هيچگونه تغييري در قيمت نان ايجاد نشــده است.
كامران كارگر ،افزود :اكنون قيمت هر كيلوگرم آرد
يارانهاي و نيمه يارانهاي بهترتيب 665و 900تومان
اســت .اين اظهارنظر در حالي است كه طي چندماه
اخير برخي نانوايان بهخصوص نانواييهاي آزادپز در
تهران يا برخي مراكز استانها ،افزايش چراغ خاموش
قيمت نان با استفاده از برخي افزودنيها يا كمفروشي
اين محصول با كاهش حجم چانه خمير را در دستور
كار قرار دادهاند .با اين وجود مديركل سازمان تعزيرات
حكومتي استان تهران با بيان اينكه هرگونه افزايش
قيمت نان تخلف است ،گفت :تاكنون مجوزي براي
افزايش قيمت نان در ســالجاري صادر نشده است.
محمدعلي اسفناني ،افزود :معموالً سازمان حمايت
مكلف است هر زمان كه افزايش قيمتي صورت گرفت،
آن را رسماً به سازمان تعزيرات و همچنين واحدهاي
صنفي مرتبط اعالم كند كه تاكنون در ســالجاري
افزايش قيمتي صورت نگرفته است.
دخل و خرج ناموزون نانواخانهها

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در گفتوگو با همشهري
با بيان اينكه وقتــي هزينههاي توليــد نان افزايش
مييابد بايد نرخ نان نيز اصالح شــده و تغيير كند،
گفــت :دولتها بــراي جلوگيري از تحميل فشــار
اقتصادي بيشــتر به مردم در مقابل افزايش نرخ نان
مقاومت ميكنند .بيژن نوروز مقــدم با تأكيد بر اين

نكته كه دولت از سال 93تا ســال 95نرخ جديدي
براي نان به نانوايان ابالغ نكرده بود ،افزود :اين تثبيت
قيمت موجب فشار مضاعف به نانوايان شد تا اينكه در
سال 98با گذشــت حدود 5سال نرخي توافقي براي
انواع نان سنتي اعالم شــد كه با قيمت مورد انتظار
نانوايان فاصله داشــت و نانوايان ناگزير به قبول اين
قيمتها شــدند .به گفته او در نرخنامه مصوب سال
گذشته نان ســنتي اعالم شــده بود كه قيمتهاي
مصوب جديد تا زماني كه قيمت گندم و آرد يا ساير
هزينههاي توليد افزايش نيافته ،مالك عمل خواهد
بود .اما از ابتداي امســال همه هزينههاي توليد نان
مانند دستمزد كارگر رســما حدود 26درصد ،نرخ
خمير مايه در بهمنماه ســال گذشــته 25درصد و
امســال بهطور خودســرانه 20درصد ديگر افزايش
يافته كه اتحاديه پيگير اصالح آن و مقابله با اين تخلف
است .نوروز مقدم تأكيد كرد ،عالوه بر آن ،هزينههاي
بيمه ،خوراك كارگر ،تورم تحميل شــده به ســبد
مصرفي خانواده نانوايان و ...موجب شــده تا اتحاديه
پيگير اصالح و افزايش نرخ نان در سالجاري باشد .در
ارديبهشتماه امسال كه نانوايان سنتي براي دريافت
نرخ جديد نان مراجعه كرده بودند از آنها درخواست
كرديم بهدليل فرارســيدنماه مبارك رمضان ،نرخ
قوت غالب مردم تا پايان اينماه افزايش نيابد .رئيس
اتحاديه نانوايان سنتي ،افزود :بعد ازماه مبارك رمضان
امسال ،آناليز قيمت تمامشده نان را تهيه و به مراجع
ذيربط مانند ســازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان ،سازمان صمت اســتان تهران ،اتاق
اصناف و ...ارائه كردیم و حدود يكماه پيش نيز يك
جلســه كارگروه گندم ،آرد و نان براي بررســي اين
موضوع برگزار شد اما به نتيجهاي نرسيديم و در نهايت
مقرر شده تا سازمان حمايت با تهيه آناليز قيمت آن را
در جلسه بعدي اين كارگروه ارائه كند.

تنماهي روي 27هزار تومان ايستاد

سيگارهاي بدون شناسه مهلت فروش دارند

بازار داخلي فرش ،همچنان كمرونق

ي تن ،سرانجام قيمت كنسرو اين محصول را تا نزديك 30هزار تومان
تخصيص نيافتن ارز به واردات ماه 
باال برد .به گزارش همشهري ،مشكالت تهيه ماهي تن براي كارخانههاي توليدكننده كنسرو ،اين صنعت
را با بحران مواجه كرده و تأثير اين بحران در بازار با افزايش شــديد قيمت تنماهي نمود يافته است .به
گفته فعاالن اين صنف ،طي 3ماه گذشته ارز واردات ماهي از سوي بانك مركزي تخصيص نيافت و دپوي
ماهيهاي واردشــده در گمرك و افزايش تقاضا ،قيمت ماهي داخلي را هم افزايش داد .دبير سنديكاي
صنايع كنسرو ايران با بيان اينكه  ۷۰تا  ۸۰درصد يك كنسرو را ماهي تشكيل ميدهد ،گفت :در فصل
صيد ،قيمت هر كيلوگرم ماهي تن داخلي نزديك به ۳۵هزارتومان و ماهي وارداتي بين  ۴۰تا ۴۵هزارتومان
اســت .محمد ميررضوي افزود :با توجه به هزينههاي تمامشده توليد ،نرخ واقعي هر عدد كنسرو ماهي
اكنون ۳۰هزارتومان است كه اين رقم مورد تأييد سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان
هم قرار گرفته ،ولي براي اينكه اين محصول در دسترس تمامي اقشار جامعه قرار گيرد با قيمتگذاري هر
عدد كنسرو ماهي به نرخ ۲۷هزارتومان موافقت شد.

10روز از شروع اجراي طرح شناسه رهگيري سيگار ميگذرد و در اين مدت تغيير چنداني در نرخ و عرضه
اين كاال رخ نداده ،اما جمعآوري برندهاي محرز قاچاق كه يكي از اهداف طرح شمرده شده ممكن است
بازار را با افزايش قيمت مواجه كند .به گزارش همشهري ،طرح درج كد شناسه رهگيري روي بستههاي
سيگار با هدف مبارزه با واردات قاچاق از ابتداي شهريور اجرايي شده و براساس آن تمامي عامالن خريد و
فروش سيگار در بازار ميتوانند با اسكن كدهاي درجشده بر بستههاي دخانيات از شركت سازنده و زمان
ساخت سيگار مطلع شوند .عطاءاهلل معروفخاني ،رئيس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور،
در اين زمينه گفت :همزمان با اجراي طرح رهگيري سيگار ،ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز فعاليت
خود را آغاز كرده و برخورد با برندهاي غيرقانوني ،جعلي و قاچاق را شروع خواهد كرد .با اين حال به گفته
معروفخاني فروشندگان براي فروش سيگارهاي فاقد شناسه مهلت دارند و نبايد نگران سيگارهاي از
پيش موجود خود باشند .وي مهلت دادهشده به فروشندگان و توزيعكنندگان را كافي عنوان كرده ،اما
زمان و تاريخي را براي پايان اين مهلت اعالم نكرده است.

بازار داخلي مهمترين و سنتيترين كاالي خانگي ايران يعني فرش ،مدتهاست كمرونق است و بيشتر
اميد توليدكنندگان به كسب درآمد از صادرات است .به گزارش همشهري ،افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر
قيمت كاالهاي اساسي و غيراساسي در 2سال اخير به اندازهاي بوده كه توان خريد بيشتر اقشار جامعه
را كاهش داده و تمام تالش خانوارها را بر اين متمركز كرده كه از پس تهيه اقالم اساسي زندگي برآيند
تا معيشتشان به خطر نيفتد؛ شرايطي كه بسياري از توليدكنندگان داخلي را با افت بازار مواجه كرده
تا تنها دلخوش به صادرات باشند .بازار جهاني فرش ايران نيز در سالهاي اخير با افزايش رقبا در خارج،
مشكالت توليد در داخل و تحريمها ،افتوخيز زيادي را تجربه كرده و با كاهش صادرات مواجه بوده ،اما
هنوز خريداران فرش ايران كم نيستند .سخنگوي گمرك ايران از صادرات بيش از ۸۲ميليون دالر فرش،
گليم و گبه به ۵۷كشور جهان در 4ماه نخست امسال خبر داده است .به گفته سيدروحاهلل لطيفي ،كانادا،
استراليا ،آلمان ،ژاپن ،ايتاليا ،بلژيك ،قطر ،تايلند ،چين ،فرانسه ،انگلستان ،پاكستان ،هند و دانمارك از
كشورهاي مقصد صادرات فرش ،گليم و گبه ايراني بودهاند.

قيمت فروش آنالين برخي انواع كنسرو ماهي تن

نرخ برخي انواع سيگار در سوپرماركتهاي تهران

قيمت انواع فرش و گليم در سايتهاي فروش آنالين

برند و محتواي ماهي تن

مشخصات

قيمت (تومان)

شيلتون -روغن

180گرمي -كليددار

19.800

شيالنه -ماهي كيلكا

200گرمي

9.700

ميژه -روغن

180گرمي

9.850

كيوتن -روغن

180گرمي

9.000

نام برند

مشخصات

قيمت (هر پاكت  -تومان)

وينستون

اولترا/اليت

15.000

وينستون

باريك اولترا

17.000

مگنا

اولترا

9.000

كمل

سفيد /مشكي

11.000

نام و برند

مشخصات

قيمت (تومان)

گليم ماشيني دنياي فرش

طرح كهكشان زمينه سرمهاي

529.000

فرش شبستان

1200شانه  -گل برجسته (هايبالك) كرم

1.100.000

فرش كاشان

700شانه  -گيسو سرمهاي12 -متري

1.950.000

فرش ماشيني ساوين

كد  -4042زمينه نقرهاي6 -متري

388.000

شيلتون -روغن زيتون

180گرمي

24.000

كمل

آبي

10.000

گليم ماشيني كوير

كد FMK06زمينه كرم

67.000

شيالنه -روغن با سير و فلفل

180گرمی

22.000

مارلبرو

پالس

48.000

گبه ماشيني پارس

نقش طرح افشان زمينه سرمهاي

250.000

مكنزي -روغن گياهي

180گرمی

19.800

مارلبرو

سفيد

48.000

فرش ماشيني نايين

700شانه طرح افشان زمينه كرم

790.000

فاميال -روغن سويا

اسي

مشكي

180گرمی

14.850

19.000

فرش ماهريس

طرح مهرسا -رنگ كرم 102شانه 1200استاندارد

2.450.000

تحفه -روغن

180گرمي -كليددار

17.600

كنت

نانو

12.000

فرش نگين مشهد

كد 1007سرمهاي 1000شانه باغ ارم

2.250.000

طبيعت -روغن با فلفل قرمز

180گرمی

21.300

بهمن

آبي

6.000

گليم ماشيني ستاره كوير يزد

مدل sp 128

103.200

فوت وفن
رازهاي كفش كوهنوردي
خريد تجهيــزات كوهنــوردي از اهميت
ويژهاي برخوردار اســت ،چراكــه بهطور
مستقيم با سالمتي و ايمني شما در ارتباط
است .توجه داشته باشيد كه هنگام خريد
وسايل مورد نيازتان ،ايمني وسايل در درجه
اول قرار داشته باشند تا شما بتوانيد با خيال
راحت از كوهنوردي خود لذت ببريد.
هنگام خريد به راحتــي كفش ،اندازه
و شــكل آن دقت كنيد .همچنين كفش
بايد از قوزك پا حمايــت و از پيچ خوردن
آن جلوگيري كنــد .بنابراين روي لبههاي
خارجي كفش بايســتيد تا مطمئن شويد
كه ســاق كفش از مچ پاي شما محافظت
ميكند.
كفي كفش و لبههاي كنــاري آن بايد
محكم و بادوام باشــد .پنجــه كفش هم
بايد سخت و محكم باشــد تا از انگشتان پا
محافظت كند ،بــه همين دليل با يك پاي
خود چند ضربه به ديوار بزنيد.
بهترين زمان خريــد كفش بعدازظهر
است ،زيرا پاها بهعلت تورم در بزرگترين
ســايز خود قرار دارند .هنگام خريد حتما
يك جوراب ضخيم به همراه داشته باشید
و كفش را يك سايز بزرگتر انتخاب كنيد.
بعد از هر بار اســتفاده از كفش ،حتما
داخل كفــش را از پارچه يا كاغذ خشــك
كامال پر كنيد و بنــد آن را ببنديد تا كفش
شكل و حالت خود را حفظ كند .كفشها را
در جاي خشك با دماي متعادل نگهداري
و از قراردادن آنها در جاهاي بســيار گرم يا
بسيار ســرد و يا زير نور مستقيم خورشيد
خودداري كنيد.
براي تميز كردن ،بندهاي كفش را باز
و كفي آن را خارج كنيد .ســپس كفش را
زير آب سرد ببرید و با يك برس گل و الي
روي كفش را بشوييد .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 نهتنها
آزاردهنده است ،بلكه تماس مداوم كفش با
آب ميتواند از عمر مفيــد آن بكاهد .براي
جلوگيري از ايــن اتفاق از اســپريهاي
ضدآبكننده استفاده كنيد .براي اين كار
ابتدا روي كفش را تميز و ســپس اسپري
را از فاصله  ۱۵تا ۲۰ســانتيمتري بهطور
يكنواخت روي كفش اســپري كنيد و ۳۰
دقيقه زمان دهيد تا كامال خشك شود .به
اين ترتيب كفش شما ضدآب خواهد شد.

راسته بازار
مجتمع كامپيوتر پايتخت
امــروزه بــا توجه بــه افزايــش تقاضاي
مشــتريان ،مراكز فروش لوازم ديجيتال
و خدمات آنها در سراســر تهران و ايران
گســترش يافتهاســت .اما در دهه ،70
مجتمع كامپيوتر پايتخــت جزو معدود
فروشگاههايي بود كه اين خدمات را ارائه
ميداد و در نوع خود از مدرنترين مراكز
خريد تهران بهشمار ميرفت.
مجتمــع كامپيوتــر پايتخــت در
ســال  1374بــا زيربنايي به مســاحت
35000مترمربــع احــداث شــد و جزو
قديميتريــن مراكــز فــروش خدمات
ديجيتال تهران محسوب ميشود .پاساژ
پايتخت كه در 26طبقه بنا شــده داراي
270واحد تجاري و 97واحد اداري است.
مجتمع كامپيوتر پايتخت ،ســهمي
قابلتوجه در ميان بازار لوازم الكترونيكي
دارد .خيلي از خريــداران بهدليل وجود
تعداد باالي مغازه و تنوع محصوالت ،اينجا
را انتخاب ميكنند .همين بازار گســترده
و رقابتي باعث شده كه همواره قيمتها،
حداقلي و مناسب براي خريدار باشد.
ســاعات فعاليت ايــن مجموعه بين
ســاعت 9:30صبح تا 9:30شــب است.
اين مرکز خريد معموال شــلوغ اســت و
اگــر ميخواهيد در زمــان خلوتتری به
مجتمع كامپيوتر پايتخت بروید ،پيشنهاد
ميكنيم پيــش از ظهر ايــن كار را انجام
دهيد.
مجتمــع كامپيوتــر پايتخــت در
خيابان وليعصــر ،باالتر از ميــدان ونك،
ابتــداي خيابــان ميرداماد قــرار گرفته
و اگر قصد داريــد خود را بــا اتوبوس به
پاساژ پايتخت برســانيد ،با اســتفاده از
BRTهــاي درونشــهري ميتوانيد به
ايســتگاه ميرداماد بروید و با طي مسافت
100متري به مجتمع كامپيوتر به پاســاژ
پايتخت برسید.
اگــر ميخواهيــد از متــروی
تهران اســتفاده كنيد هــم ميتوانيد در
خط يك مترو و در ايستگاه ميرداماد پياده
شويد و از آنجا ســوار تاكسيهايي شويد
كه شما را تا سر خيابان ميرداماد ميبرند.
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این شماره

ورشکستگی
سینماها

درنگ

23023630

ورطـه

سينماها در ايام كرونا بدترين
روزهايشان را پشت سر ميگذارند؛
ورشکسته ،بدهکار و ناامید از
بهبود اوضاع

مطرب؛ پرفروش ترین فیلم سال  ۹۸بزرگترین طلبکار از سینماهاست که هنوز درصد مالک فیلم را پرداخت نکردهاند .نمودی کامل از ورشکستگی

«زیر نظر» از دیگر فیلمهای اکران 98

مالکانش که بخشی از سهم گیشه را طلبکارند

سعيد مروتی
روزنامهنگار

سالنهاي خالي از تماشــاگر ،اخراج و تعديل
كاركنان و بدهي به صاحبان فيلمها؛ ســينماها در
ايام كرونا اين روزگارشــان را پشت سر ميگذارند؛
ســينماهايي كه فاصلهاي با ورشكستگي ندارند.
بحران ســينماداري ،مثل داســتان كرونا بحراني
جهاني است .وضعيت اكران عمومي در بسياري از
كشورها نامناسب است .درواقع به شكل بيسابقهاي
نامناسب است .هيچوقت سينماها اين همه تعطيلي
و اين همــه صندلي خالي و چنين اكران ســوت و
كوري را بهخود نديده بودند .اگر وضعيت سينماها
در تهران و شهرستانها خراب است ،در كشورهاي
ديگر هم اوضاع تعريفي نيســت .كرونا ابتدا سينما
را تعطيل كرد؛ تعطيلياي كــه همه اميدوار بودند

سینمایی که موفق ترین فیلمش در گیشه هم هنوز سرمایه اش بازنگشته!

كوتاهمدت باشد ،مثل خود ويروس كرونا كه شايد
خيليها باور نميكردند تا اطالع ثانوي با ما باشد.
ويــروس منحوس عليه همــه آن خوشبينيهاي
اوليه عمل كرد .با گرمشــدن هــوا ،نهتنها از بين
نرفت كه جهشيافتهتر هم شــد و با قدرت ابتالي
بيشــتر ،قربانيان فزونتري گرفــت .كرونا ماند و
كسبوكارهاي ويران که نميتوانستند بيش از اين
تعطيلي و ويراني را تحمل كنند .در اين بازگشــت
يكي از صنوفي كه بيشــترين آسيبها را متحمل
شد صنف سينماداري بود .ســينما نان شب نبود
كه نشود از آن گذر كرد .ســالنهاي سينما هم با
تجمع افراد زير يك سقف و در فضايي بسته ،مثل
مترو و رســتوران و كافه يكــي از كانونهاي خطر
نام گرفت .اينكه مترو و رســتوران و كافه همچنان
شلوغ ماند و سينما خلوت شــد خودش داستاني
است كه ميشود مستقال به آن پرداخت .سينماها

بحران جديتر ،بدهيهاي سنگين سينماداران به صاحبان فيلمهاست.
سينماداران طبق يك عادت قديمي ،معموال سهم پخشكننده و
صاحب فيلم را با پولي كه از اكران بعدي بهدست ميآمد تسويه
ميكردند .كرونا اين روال را بر هم زد

درست در مناسبترين موعد اكران عمومي ،يعني
اكران نوروزي ،تعطيل شــدند و بعد از بازگشايي
ديگر هيچچيز شــبيه روزهاي قبل از كرونا نبود.
هيچ گيشهاي شلوغ نشد .هيچ فيلمي انتظارات را
برآورده نكرد .ســينماها خلوت ماندند و بيشتر در
ورطه فرورفتند؛ ورطهاي به نام ورشكستگي.
در گــذر از دوران ســالنهاي قديمــي بــه
پرديسهاي مدرن ،اوضاع ســينماداري نه اينكه
درخشــان باشــد ،ولي در مجموع قابلقبول بود.
ســينماها با همان چنــد فيلم پرفروش ســاالنه،
درآمــدي داشــتند و در تعيين مناســبات اكران
هم نقشــي مؤثر ايفــا ميكردند .نــه اينكه همه
سالنها خيلي سودده باشند و پررونق ،ولي تعداد
پرديسهاي پرمخاطــب هم قابل توجــه بود .اما
حاال شرايط متفاوت شده اســت .خبرگزاريها از
ورشكستگي ســالنهاي ســينما در شهرستانها
خبر ميدهند .رئيس انجمن ســينماداران پا را از
اين فراتر گذاشــته و رســما اعالم كرده ۹۵درصد
سينماها ورشكسته شــدهاند .كرونا اكران عمومي
فيلمها را در حد نمايشهايــي محفلي تقليل داده
است .تماشاگران بالقوه ســينما ترجيح ميدهند
در اين روزها كمتر سينما بروند يا اصال نروند .اين
را ميشود از آمار فروش فيلمها هم متوجه شد؛ از
شكســت تقريبا همه فيلمهايي كه سال  ۹۹اكران
شدهاند .سينماهايي كه مدتها تعطيل بودهاند حاال

بعد از بازگشايي شرايط مطلوب و مناسبي ندارند.
وقتي بهترين پرديسهاي تهران و شهرســتان با
بحران مواجه شــدهاند تكليف بقيه كه حكم چراغ
كمسوي 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
سالنها ،يك متصدي بليتفروشي 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 بخشهاي دولتی
یا سازمانها هم دست به اخراج كاركنانشان زدند.
به گفتــه يكي از مديران ســينما ،آنقــدر تعداد
تماشاگران كم شده كه با 2-3نفر هم ميتوان امور
را مديريت كرد .وقتي پولي وجود ندارد چارهاي جز

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 سالنها يك متصدي
بليتفروشي باقي ماند و يكي دو نفر براي بقيه امور

نهضت سينماداري در حوزه هنري؛ ازرؤيا تا واقعيت

برخی از نيروهاي تعديلشده ،بازنشسته و اخراجشده «بهمن سبز» سنوات خدمت خود را دريافت نكردهاند
از ســال 92و بــا تغيير
شهاب مهدوی
جايگاه مؤسسه بهمن سبز
روزنامهنگار
(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  30سال 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 پرمخاطبتر بودند.
پس از ماجراي تحريم فيلمها كه از ســال 91كليد خورده
بود ،ســينما آزادي بهعنوان پرفروشترين سينماي ايران
كه ادارهاش 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 ميكرد.
اما سينماهاي اصفهان بهعنوان 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 استانها 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 سالنهاي سينما ميتوانند بازسازي و تجهيز شوند ،اما
تماشاگري وارد آنها نشــود؛ اتفاقي كه براي سينما بهمن
تهران افتاده و با وجود بازسازي و سهسالنه شدن آن ،عده
زيادي از تهرانيهــا اصال نميدانند اين ســينما از حالت
فرسوده قبلي خارج شده است .نكته مهم ديگر اين است كه
منشأ اين حركت ،در استانها بوده ،اما در تهران اصال شروع
نشده يا جريانسازي نكرده است .سينماهای شاهد ،پيام،
بهمن ،استقالل و سپيده در تهران متعلق به حوزه هنري
هستند و سالهاست فراموش شده و از رده خارج شدهاند.
حتي سينما اســتقالل بهعنوان سرگروه ،جزو سينماهاي
كمفروش و شكستخورده پايتخت است.

تعديل و كوچكسازي نيســت .با وام وزارت ارشاد
هم درنهايت ميشــد به 2نفر از كاركنان يك ماه
حقوق داد و تمام.
بحران جديتر بدهيهاي ســنگين سينماداران
به صاحبان فيلمهاست .سينماداران طبق يك عادت
قديمي ،معموال ســهم پخشكننــده و صاحب فيلم
را با پولي كه از اكران بعدي بهدســت ميآمد تسويه
ميكردند.
كرونا اين روال را بر هم زد .نتيجــه اينكه «مطرب»
بهعنوان پرفروشترين فيلم سال ۹۸حاال تبديل شده
به بزرگترين طلبكار از سينماداراني كه ميخواستند
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 تسويهحســاب با فيلمهاي اكران
تابستان شــده بود و حاال با اين وضعيت گيشه معلوم

تيشه كرونا بر گيشه

سينماها با صندليهاي خالي و سانسهاي خلوت به مرور از دور خارج ميشوند
مسعود پویا
روزنامهنگار

آن مرد از اصفهان آمد

مردادماه سال گذشــته پس از 6سال ،مديرعامل مؤسسه
بهمن سبز تغيير كرد و سيدمصطفي حسيني مديرعامل
نزديك به محمد حمزهزاده (مديرعامل مؤسسه سينمايي
ســوره مهر) كه در ســينماهاي اصفهان بازســازيهاي
فراواني انجام داده بود جاي او نشســت .حسيني با تغيير
بیشتر مديران قبلي مؤسسه ،وعده اصالحات بزرگ داد و
برنامههايش را كليد زد ،اما تعطيلي زودهنگام سينماها در
اسفندماه و شيوع ويروس كرونا همهچيز را تحتتأثير قرار
داد .او كه بازسازي و نوسازي سينماهاي شهركرد ،اروميه،

قصه تلخ اخراج

قرار است هرماه 30درصد از كاركنان سينماهاي حوزه
هنري كه شامل گيشهدار ،كنترلچي ،كارگران نظافتچي
و ...هستند تعديل و سينماها با اندكي از نيروهاي
خدماتي به حياتشان ادامهدهند.
وضعيت اقتصادي مؤسسه بهمن سبز بهعنوان مؤسسهاي
پولساز (يكي از صاحبان فيلم «ديدن اين فيلم جرم
است» محصول توقيفشده حوزه هنري) آنقدر وخيم
شده كه حتي سنوات كاركنان بازنشسته ،تعديلشده
يا اخراجشده پرداخت نميشود 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 شدهاند.

ساري و ...را شروع كرده بود مثل همه سينماداران جهان به
تعطيلي موقت تن داد به اين اميد كه از سال 99دوباره چرخ
سينماداري بچرخد .اما حاال و در حاليكه بازگشايي موقت
سينماها هم عاملي براي جذب مخاطب نبوده ،حوزه هنري
شــروع به تعديل نيروهايش كرده است .اين طرح تازه كه
رسما رسانهاي نشده در دوران محمدمهدي دادمان ،مدير
جوان حوزه هنري با حمايت حمزهزاده شروع شده است.
ناتوانی در پرداخت سنوات اخراجیها

گفته میشود حمزهزاده 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
هرماه 30درصد از كاركنان سينماهاي حوزه هنري كه شامل
گيشهدار ،كنترلچي ،كارگران نظافتچي و ...هستند تعديل
میشوند و سينماها با تعداد محدودی از نيروهاي خدماتي
به حياتشان ادامه ميدهند .وضعيت اقتصادي مؤسسه بهمن
سبز بهعنوان مؤسسهاي پولساز (يكي از صاحبان فيلم «ديدن
اين فيلم جرم اســت» محصول توقيفشــده حوزه هنري)
آنقدر وخيم شــده كه حتي ســنوات كاركنان بازنشسته،
تعديلشده يا اخراجشده پرداخت نميشود 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 شدهاند.

نيست كي و چگونه صاحبان فيلمهايي چون مطرب
به پولشان خواهند رسيد .قرار است با پرداخت وامی
با بهره  4درصدی از ســوی ارشــاد مشکل حل شود.
هرچند در اين مورد خاص ،ســينماداران بايد تاوان
میدادند .ايــن رقم كه فقط در مــورد  ۴فيلم ،به ۳۰
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 بخشهاي دولتي و
نهادهاي دیگر هم ميشود.
اين ورطه ورشكستگي است؛رسيدن به جايي كه
دخل و خرج با هم نميخواند .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 ۶ماه
يا يك سال ديگر وضعيت همين باشد ،چه خواهد
شد؟ چند ســينما تسليم شرايط شــده و تعطيل
خواهند شد؟ و پرســش كليديتر اينكه كدام نهاد
مسئول براي حل مشكل و نه نمايش ياريكردن و
در عمل از سر باز كردن ،به ماجرا ورود خواهد كرد؟
ســينمايي كه از پس هزينههاي جارياش هم بر
نميآيد چگونه قرار است آخر اين فيلم زنده بماند؟
كسي نميداند!

اگر براي خريد مثال لوستر سري به خيابان
اللهزار بزنيد ،با انبوه سينماهاي تعطيل شده
مواجه ميشــويد كه به جراحتــي كهنه بر
پيكر اين خيابان قديمــي پايتخت ميمانند.
باورش سخت اســت كه اين بازار مكاره سيم
و كابل و لوســتر ،روزگاري پايتخت سينما در
تهران بوده اســت .كمتر نقطهاي از خيابانها
قديمي تهران را ميشود 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 تعطيليشان انبوهي خاطره را با خود به
ديار فراموشي بردهاند .سينماهايي كه به هزار
و يك دليل از رونق افتادند ،سكانس افتتاحيه
فيلم انهدامشان اين بود؛ صندليهاي خالي،
سانسهاي خلوت .اين شروع قصه تلخي است
كه با تعطيلي ســينما به پايان ميرسد .حاال
بيش از ۶ماه اســت كه كرونا مهمان ما شده و
همهچيز را بر هــم زده ،از جمله روال معمول

ســينماها را .پرديسهاي شيك و مدرني كه
بهنظر ميرسيد سلطنتشان بر اكران و گيشه
طوالني خواهد بود ،چندماه تعطيل شدند و در
بازگشت هم نتوانستند به روزهاي قبل از كرونا
بازگردند .ســينماهايي كه از پس هزينههاي
جاريشان هم برنميآيند؛ 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 ميروند.
مردمي كه شبجمعهها در ميدان تجريش پاي
بساط دستفروشان حاضرند ،اگر به سينماي
همان حوالي بروند ،احتماال كمتر در معرض
ابتال به كرونا قرارميگيرند .اما ظاهرا تفرج در
خيابان تفريح جذابتري اســت تا حضور در
سالن سينما.
و يــك احتمــال .آن گروه تقريبــا ثابت
دنبالكننــده ســينماي ايران كــه ميزان
حضورشان در پرديسها و ســينماها ،نقش

تعيينكننده در سرنوشت اقتصادي سينماها
دارد ،جزو آن طيفي هســتند كه بيشــترين
احتياط و مراقبت را از خــود در ايام كرونا به
عمل ميآورنــد .اين گروه بعد از بازگشــايي
سينماها كمتر حاضر شدهاند فيلمها را مثل
ســابق در اكران عمومي ببيننــد .در نتيجه
سينماها مشــتريان پر وپاقرص و ثابتشان را
از دســت دادهاند .مردم كوچه و خيابان كه در
بساط دستفروشان دنبال لباس ارزان هستند
و با ماسك و بيماســك در هر مكان شلوغي
حاضرند ،سالهاســت 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 ميشدند تا براي
فيلمي اغلب كمدي ،بهخودشان زحمت سينما
رفتن را بدهند .اين البته فقط يك احتمال است.
چون مخاطبشناسي جدي و روشمندي در
مورد سينماي ايران وجود ندارد و نميتوان با
قاطعيت حكم صادر كرد.
بيشتر سينماها يا عمال ورشكسته شدهاند
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 ،ميشود تماشاگر ديروز را
به عادتها و علقههاي گذشتهاش بازگرداند؟
تا آن روز چند سينما تعطيل خواهند شد؟ اين
سينماهاي بدهكار و ورشكسته تا كي ميتوانند
دوام بياورند؟ در اين فضاي پر از تشويش و ابهام
كه كرونا تيشه بر گيشه سينماها زده ،به سختي
ميتوان پاسخ دقيقي به اين پرسشها داد.

سینماروها احتیاط میکنند

گروه تقريبا ثابت دنبالكننده سينماي
ايران كه ميزان حضورشان در پرديسها و
سينماها ،نقش تعيينكننده در سرنوشت
اقتصادي سينماها دارد ،جزو آن طيفي
هستند كه بيشترين احتياط و مراقبت را
از خود در ايام كرونا به عمل ميآورند
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نگاهي به وضعيت رو به زوال سينما پس از شيوع ويروس كرونا

آنسوی آبها

سال سقوط سینما

به هرجا كه روي
آسمان همين رنگ است

كرونا سينماهاي جهان را هم زمينگير كرد

«يك روز همهچيز نابود خواهد شد و ما در نقطه صفر هرگونه تمدني
نگار حسینخانی
به غبارهاي بازمانده خواهيم نگريست و با دودها سخن خواهيم
روزنامهنگار
گفت»؛ اين سطرها شــايد تداعي وضعيتي باشد كه اكنون در آن
گرفتار شدهايم .تداعي زوال هر آنچه روزي به آن ميباليديم و سر باال ميگرفتيم؛ زوال سينما
در زمانه حمله يك ويروس و ترس ناشي از آن .اينكه سينماها رو به ورشكستگي ميروند ،اصال
ديگر خبر غريبي بهنظر نميرسد .اتفاقا بارها درباره آن صحبت شده و ما با چشمهاي باز و دقيق
ميدانيم كه چه مسيري را طي ميكنيم .درباره سهلانگاريهاي پيشآمده و بيتوجهيهاي
پيشرو بارها صحبت كردهايم .حاال تنها مسير اين زوال را ميپيماييم.

طلبكاران منتظر ،سينماداران ورشكسته

هر كسي قرار بوده مبلغي پول در آينده كارياش
دستش برسد ،زودتر مطالبه خواهد كرد .ارزش
پول ملي با كاهش چشــمگيري ايــن نگراني را
براي همه طيفها ازجمله اهالي سينما بهوجود
آورده است.
پيش از اين گفته شــده بود ســازمان سينمايي
بدهي ســينماداران به پخشكنندگان فيلمهايي
ش روي پرده رفته و اكران شده بودند
كه ســال پي 
را پرداخت ميكند ،اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و
سينماداران در خطر ورشكستگي قرار دارند .خبر
سيل عظيم تعديلها و بسته شدن سينماها هم در
روزهاي گذشته اعالم شده و كماكان ادامه دارد .اما
براي روشنتر شدن مطالبات بد نيست به نامهاي
كه چندي پيش تهيهكنندگاني چون محمدرضا
تختكشــيان ،مصطفي كيايي ،محمد شايسته،
امير آشتيانيپور نوشتند ،اشاره كنيم .در اين نامه
آمده است ...« :اين هنر -صنعت بهدليل هزينههاي
سرسامآور توليد و تعطيلي سالنها و سوءمديريتها
در آستانه ورشكســتگي قرار گرفته است .در اين
ميان متأسفانه بخش مهمي از سالنهاي سينماي
دولتــي و خصوصي متعلــق به نهادهــاي ديگر
حاكميت ،به بهانه شيوع كرونا و ركود بازار ،حاضر
به پرداخت سهم تهيهكنندگان و سرمايهگذاران از
فروش فيلمهاي سال گذشته -حتي چندماه پس از
پايان اكران -نيستند .سيستمهاي 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 پرداختها 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 وعدههاي
بسيار ،اين امر نيز محقق نشده است .حاال هم
پخشكنندهها و تهيهكنندهها از سينماداران
شاكي شدهاند كه پول فروش فيلمهايشان را
دريافت نكرده و مشــخص نيست پول فروش
فيلمهاي پرمخاطب سال گذشــته چه شده
اســت .عدهاي معتقدند ســينماداران با پول
آنها ســرمايهگذاري كرده يا در حال ساخت
فيلم هســتند .عددي كه دربــاره آن صحبت
ميشــود ۱۶.۵ ،ميليــارد تومان اســت .قرار
شــده صندوق اعتباري هنــر ،وام  ۴درصدي
به ســينماها بدهد .مثــا در همين وضعيت
مصطفــي كيايــي ،كارگــردان و تهيهكننده
«مطرب» كه پرفروشترين فيلم ســال  ۹۸را
روي پرده داشت ،پولي دريافت نكرده .محمد
شايسته ،تهيهكننده فيلم كمدي «زيرنظر» هم
حدود 4ميليارد تومان از صاحبان ســالنهاي
ســينما طلــب دارد .اما بدهي ســينماداران

به پخشكنندگان چطور تقســيم ميشــود؟
زيرا همين دو فيلم مطــرب و زيرنظر ،حدود
 ۱۷ميليارد تومان طلبكارند.
مرگ سينما در استانها

طبق آمار در سهماه نخست سال گذشته سينماي
ايران معادل ۱۱۴ميليارد و ۱۶۲ميليون تومان
فروش داشــت كه حاصل حضــور ۹ميليون و

طبق آمار در سهماه نخست
سال گذشته سينماي ايران معادل
۱۱۴ميليارد و ۱۶۲ميليون تومان
فروش داشت كه حاصل حضور
۹ميليون و ۸۴۶هزار نفر بيننده
بود .درحاليكه امسال با توجه به
بسته بودن سالنهاي سينما اين
مبلغ به صفر رسيد .بهعبارت ديگر
تنها در سهماه نخست امسال بيش
از ۱۱۴ميليارد تومان ضرر متوجه
صنعت سينما شده است

۸۴۶هزار نفر بيننده بود .درحاليكه امســال با
توجه به بسته بودن سالنهاي سينما اين مبلغ
به صفر رســيد .بهعبارت ديگر تنها در ســهماه
نخست امسال بيش از ۱۱۴ميليارد تومان ضرر
متوجه صنعت ســينما شده اســت .با توجه به
3هفته نخست تابستان ســال گذشته كه بيش
از ۱۸ميليــارد تومان عايد ســالنهاي نمايش
كرده بود ،امســال اين رقم در دو ماهه تابستان
به 3ميليارد تومان تنزل كرده ،ســينماي ايران،
نسبت به سال گذشــته نزديك به ۱۲۸ميليارد
تومان ضرر كرده است .البته در اين مدت بعضي
فيلمها بهصــورت آنالين اكران شــدند و منابع
محدودي به ســينما بازگشــت .از ۶۳۸سالن
نمايش موجــود در كشــور ،تنها ۵۰ســينما
با ۸۴ســالن مشــغول بهكارند كه همين تعداد
نيز بســيار پايينتر از ظرفيت خــود و ظرفيت
تعيينشده بهدليل رعايت پروتكلهاي بهداشتي
پذيراي مخاطبان هستند.
گذشته از اين ،سود ناچيز سينماها تنها مديون
3فيلم نخســت جدول بــوده و ســينماهايي
كه ديگر فيلمهــا را اكران ميكننــد از حداقل
درآمــد بيبهرهاند .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 فيلمهــاي « خوب ،بد ،جلف

 :۲ارتش سري» اثر پيمان قاسمخاني و «زنها
فرشــتهاند  »2به كارگردانــي آرش معيريان با
احتساب روزهاي نمايش بهترتيب يك ميليارد
و 490ميليون وهمچنیــن 512ميليون تومان
بهدست آوردهاند و ديگر آثار با اختالف زيادي در
رتبههاي بعدي جدول فروش قرار گرفتهاند كه
نمونهاي از وضعيت بحراني اكران است.
شرايط اقتصادي سينماداران در وضعيت هشدار
و خطر قرار دارد .هرچند شهرســتانها اوضاع
بدتري را تجربه ميكنند .مثال حال سينماهاي
كرمانشاه اصال خوب نيست .سينماهاي لرستان
به ورشكستگي رسيدهاند .عدهاي نگران تعديل
نيــرو و ادامهدار شــدن وضعيت ،ســينماهاي
كرمانشاه هستند و عدهاي از بدهي سينمادارهاي
لرستان به بانكها و مصادره آنها گفتهاند .با كمك
150ميليون توماني معاونت سينمايي و سينما
شهر ،سينماهاي بروجرد و دورود بدهيهايشان
را تاحدودي مرتفع كردند ،اما سينماي الشتر در
شرف مصادره و ســينماي عصر جديد خرمآباد
مصادره شده است .ســينماهاي قزوين هم در
آستانه ورشكستگياند.
براي خروج از اين وضعيت تنهــا كمك دولتي
ميتواند ســينماها را از وضعيت ورشكســتگي
كامل و نابودي نجات دهد .در غيراينصورت شايد
سالها بعد با هزينههاي بيشتر نيز اين خسران
جبران نشود.

مدير سينما آزادي ،از روزهاي سخت سينماداران ميگويد

مجبور به اخراج50نفر
ازکارکنان سینما شدیم

شايد اين روزها در پايان ســينما ،قرن و پايانهاي ديگر ،توامان
زهرا رستگارمقدم
ايستاده باشيم .اما براي ثبت لحظه به لحظه اين روزها بايد نوشت .به
روزنامهنگار
اميد اينكه خوابهاي 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
كمكهاي مالي و تصميمات جديتري است با سجاد نوروزي ،مدير سينما آزادي صحبت كردهايم و
او آينده بدون سينما را برايمان ترسيم كرده است؛ آيندهاي مهلك و نااميدكننده .نوروزي بهعنوان
مدير يكي از مشاغل آســيبديده ،در دوره مديريتش روزهاي ناراحتكنندهاي را سپری كرده ،او
مجبور به تعديل نيروهايش شده و حاال منتظر خاموشي همیشگی فيلم روي پردههاي سينما آزادي
است .او از اين روزها ميگويد.
با توجه به مطالبــه تهيهكنندگان و
پخشكنندهها از سينماداران ،موضوعاتي مطرح
شــده كه چندان به مذاق ســينماداران خوش
نيامده؛ اينكه پول حاصل از فروش فيلمها صرف
سرمايهگذاري شده و اكنون اين گروهها هنوز به
پول و سرمايه خود نرسيدهاند .اين موضوع را چگونه
تبيين ميكنيد؟ و آيا بحران رخ داده براي سينماها
با شيوع ويروس كرونا ،عامل اصلي ضررهاي امروز
ما بوده؟

موضوع چنانكه انعكاس داده شــده نيست .حساب
پرديسهاي بــزرگ و ســينماهاي اصلي كشــور با
پخشكنندهها و تهيهكنندهها 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 .ديماه حوادث مرتبط با شهادت حاجقاسم
ســليماني ،بهمنماه برگزاري جشنوار ه فجر كه شايد
بتوان گفت خلوتترين جشنواره از حيث مخاطب در
سالهاي گذشته بوده و در نهايت تعطيلي اسفندماه با
شيوع ويروس كرونا باعث شد حساب و كتاب چند فيلم
به تأخير بيفتد .اين نيز تصميمگيري سينماداران بود
كه حسابشان را با پخشكنندگان صاف يا نيروهايشان
را اخراج كنند .البته زمان اين تصميمگيري به اين اميد
بودند كه فروردين يا ارديبهشت مشكل برطرف شده و
كار سينماها به وضعيت سابق بازميگردد و با فروش
فيلمهاي جديد بدهيهاي گذشته خود را ميپردازند.
هيچكس بحراني شــشماهه را حدس نميزد .پس

اين نكته را فراموش نكنيم كه بحران از اســفند شروع
نشد ،بلكه آغاز آن از ديماه و شايد قبلتر ،آبانماه بود.
ميتوان گفت بيرونقترين سال سينماي ايران ،سال98
بود .در نتيجه ما از رونق وارد دوران ركود نشديم ،بلكه از
بيرونقي به ركود رسيديم.
آيا سينما آزادي هم جزو سينماهايي
است كه با تعديل نيرو مواجه بوده؟

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

بخشي از بيرونقي 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
پلتفرمهاي مختلف قرار دارد و يكي ديگر هم به ايثار
تهيهكننده روي پــرده رفته اســت .در روزهاي اول
بازگشــايي ،آمار اميدواركننده بهنظر ميرسيد .اما با
افزايش تلفات کرونا در كشور اين آمار كاهش يافت و در
نهايت فيلمي هم براي تماشا روي پرده نبود60 .درصد
ترس عمومي و 40درصد نبود فيلــم به اين وضعيت
دامن زده است.
بهنظرتان براي بازگرداندن دوباره مردم
به سينماها چه كارهايي الزم است انجام شود؟

سينماهاي آمريكا و اروپا قصد دارند با  tenetكريستوفر
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تا دو يا سهماه ديگر چيزي
بهنام سينما در اين كشور وجود
نخواهد داشت؛چون دخل
سينماي ايران خالي خواهد شد
و پولي هم براي توليد در کار
نخواهد بود
نوالن كار خود را آغاز كنند .فيلمي كه ممكن است جزو
يكي از تأثيرگذارترين فيلمهاي دهه اخير قرار بگيرد .با
اين فرمول است كه سينماهاي دنيا گشوده ميشوند.
مقايســه كنيد؛ ما در ايران با چه فيلمهايي كار خود را
آغاز كردهايم؟

چه وضعيتي انتظارمان را ميكشــد؟
بهنظرتان چه پيش خواهد آمد؟

تا دو يا ســهماه ديگر چيزي بهنام سينما در اين كشور
وجود نخواهد داشت .چون دخل سينماي ايران خالي
خواهد شــد و پولي براي توليد ندارد .به همينخاطر
توليد آثار سينمايي ايران به كشورهاي همجوار منتقل

شده و با سرمايههاي بيگانه ساخته ميشود .اتفاقي كه
در دهههاي  60و 70براي موسيقيمان اتفاق افتاد و از
لسآنجلس موسيقي وارد كشــورمان شد .پس از اين
فيلمهاي ايراني به كشــور وارد ميشــود؛ خطري كه
متأسفانه متوجه آن نيستند .مديران ،سينما را هنري
شيك و غير ضروري ميدانند و تصور ميكنند كه اگر
يكسال هم تعطيل باشد خللي به آن وارد نخواهد شد.
درحاليكه چنين نيست .با ادامهدار شدن اين وضعيت
90درصد سينماهاي كشور تعطيل ميشود10 .درصد
باقيمانده نيز به شكل ورشكسته به فعاليت نمادين خود
ادامه ميدهد .درصورتي كه ارادهاي براي بهبود اوضاع
باشد ،حداقل چند سال طول خواهد كشيد تا همهچيز
به روال عادي خود بازگردد.
كرد؟

وامهاي دولتي مشكل را برطرف نخواهد

دولت وامي با بهره 4درصد به سينماها پرداخت خواهد
كرد تا بدهي تهيهكنندگان و پخشكنندهها را بپردازند.
اما حقوق پرسنل و هزينههاي جاري چه ميشود؟
بود؟

پيشبينيتان از اين وضعيت چه خواهد

بــا وضعيتي مواجهيم كــه فرهنگمــان همهجانبه
تحتتأثيــر قرار خواهــد گرفت .با شــرايط حاكم بر
فضاي مجازي و وضعيتي كه در باكسها وجود دارد،
باكسهاي نتفيليكس و ديزني پــس از اين وارد گود
شده و با يك چيپ ساده ،تماشاگران فيلمهاي ايراني را
بهخود جذب كرده و مردم ميتوانند به راحتي فيلمهاي

روز دنيا را تماشا كنند.

پرهيز از چنين موقعيتي بهنظر چندان
ساده نيست .نقش صدا و سيما در اين ميان چگونه
خواهد بود؟

مصوبه شــورايعالي امنيت ملي اســت كــه براي
جلوگيري از نفوذ بيشــتر ماهوارهها ،صدا و ســيما
گوشهچشمي به سينماي ايران داشته باشد .اما صدا
و سيما در حال پردازش اشتباه راهبردي بزرگي است.
اين سازمان تصور ميكند كه اگر سينماها و وياوديها
از رونق بيفتد ،خودش رونق تازهاي پيدا خواهد كرد.
درحاليكه 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 بهخود اضافه كنــد ،درحاليكه چنين اتفاقي براي
صدا و ســيما نخواهد افتاد ،زيرا توان اجراي هيچيك
از سندهاي راهبردي نظام را ندارد .بهعبارتي سينما
هماكنون با زنجيرهاي از بيتوجهــي و زنجيرهاي از
عامالن لطمهزننده چون صدا و ســيما مواجه است.
هر دو ايــن زنجيرهها مثــل دو لبه قيچــي در حال
نابودي سينما هستند و گمان ميكنند از اين طريق
شرايطشان بهبود خواهد يافت .درحاليكه 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
نگهداشــته و حفظ كند ،بعدها بايد ميلياردها تومان
هزينه بهوجود آمدن و شكلگيري دوباره آن كند.

سال  ۲۰۱۹با اميدها ،آرزوها
ناهيد پيشور
و دستاوردهاي فراوان به پايان
روزنامهنگار
رســيد .بهترين ســال گيشه
ســينماهاي جهان در طول تاريخ ،اين اميد را ميداد كه
 ۲۰۲۰سالي بهمراتب درخشانتر باشد .بازار رو به گسترش
چين و كرهجنوبي نقش مؤثري در افزايش فروش فيلمها
در اكران جهاني داشت .فروش آمريكا ،اروپا و حتي آفريقا
قابلتوجه بــود .فيلمهاي ابرقهرمانــي ،توليدات عظيم
استوديويي ،اكشنها ،كمديرمانتيكها و  ...بازار پررونقي
در  ۲۰۱۹داشــتند .همهچيز داشت خوب پيشميرفت
كه كرونا از راه رســيد .چين بهعنوان صادركننده كرونا
به جهان ،با تعطيلي ســينماهايش نخستين شوك را به
گيشه سينماهاي جهان وارد كرد؛كشوري كه بيشترين
سالن ســينما را در دنيا دارد كركرههاي سينماهايش را
پايينكشيد .سينماها هنوز در آمريكا و اروپا به كار خود
ادامه ميدادند كه ويروس چيني آنها را هم زمينگير كرد.
طولي نكشيد كه كرونا عالمگير شد و در چشم برهمزدني
همه دستاوردهاي  ۲۰۱۹از بين رفت .از زمان تولد سينما
هيچ بحراني در جهان چنين وضعيتــي را پيش نياورده
بود .جنگ ،زلزله ،سيل و كودتا هميشه بهصورت مقطعي
ســالنها را در مناطقي خاص تعطيل ميكرد ولي اينكه
يك اتفاق كل ســينماي جهان را به كما ببرد مسبوق به
سابقه نبود.
دوران قرنطينه و فاصلهگذاري 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 .فيلمهاي عظيم استوديويي اما براي پرده
بزرگ سينما ساخته شده بودند و صاحبانشان به سادگي
به اكران آنالين رضايت نميدادند.
چين نخستين كشوري بود كه وعده مهار كرونا را داد و
زودتر از همه سينماهايش را بازگشايي كرد .هزاران سالن
در چين نه با فيلمهاي جديد كه با گلچين بهترينهاي
 ۲۰۱۹بازگشايي 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 فاجعهبار نبود ولي فاصلهاش با روزهاي قبل از
كرونا چنان نجومي بود كه توصيفي جز شكست نميشد
برايش متصور شــد .تا امروز نيمي از سينماهاي جهان
بازگشايي شــدهاند اما همانطور كه رســانهها نوشتهاند
تضميني براي فروش نيســت .از مجموع  ۶۰۲۱سالن
ســينما در آمريكا ۱۳۸۶ ،سالن بازگشــايي شدهاند و
احتماال در روزهاي آتي شــاهد بازگشــايي سينماهاي
بيشتري خواهيم بود .سينماهاي زنجيرهاياماسسي،
براي ترغيب تماشــاگران فيلمها را در روز بازگشايي با
بليتهاي  ۱۵ســنتي اكران خواهد كرد؛ يعني با بهاي
بليت سينما در دهه  .۱۹۲۰همه پروتكلهاي بهداشتي
هم رعايت خواهد شد.
با هر ميزان رعايت و فاصلهگــذاري اجتماعي و زدن
ماسك ،سينما رفتن همچنان با ريســك ابتال به كرونا
همراه است .به همين دليل مالكان بسياري از فيلمهاي
پرهزينه ترجيــح دادهاند فعــا قيد اكــران عمومي را
بزنند .كمپاني ديزني رسما اعالم كرد اكران دنبالههاي
پراميدش «آواتار» و «جنگ ســتارگان» را يك سال به
تعويق انداخته است .فعال خبري از «تاپ گان؛ ماوريك»
دنبالهاي بر محصول كالســيك  ۱۹۸۶كه تام كروز را به
شهرت و محبوبيت رساند نيست؛ فيلمي كه بسياري از
سينمادوستان در سراســر جهان منتظر اكرانش بودند.
«تنت» تازهترين اثر كريســتوفر نوالن هم بارها اكرانش
عقب افتاد؛ فيلمي كه البته اگر دوباره تصميم سازندگانش
عوض نشود ســرانجام بر پرده نقرهاي خواهد آمد .تنت
اكرانــش را از چين آغاز خواهد كــرد .محصول عظيم و
پرهزينهاي كه خيليها اميدوارند اكرانش خوني تازه در
رگهاي سينما به جريان بيندازد .پيشفروش بليتهاي
فيلم نوالن در سينماهاي لندن ،نشان از اميدواريهايي
در اين روزهاي نااميدي و شكست دارد.

برادران وارنر به خاطر بحران کرونا

بارها اکران فیلم«تنت» را به تعویق انداخت

در روزهايي كه كرونــا همچنان در جهــان قرباني
ميگيرد ،اميد بــه بازگشــت رونق در گيشــه زيادي
رؤياپردازانه است .همچنان كه محاســبه زيان صنعت
سينما از ويروس چيني ما را به ارقامي فاجعهبار ميرساند.
هنوز سينماهاي بســياري تعطيل هستند و در كشوري
چون هند با آن سينماروهاي پروپاقرص همچنان جرأت
بازگشايي سينماها وجود ندارد .اگر  ۲۰۱۹بهعنوان سال
شكستن ركورد گيشــه در يادها ميماند ،براي آيندگان
خاطره  ۲۰۲۰بهعنوان بزرگترين شكست گيشه در طول
تاريخ ثبت خواهد شد.
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نگاه

«مهارت»
نه گفتن در كودكان

حمايت از پرستاران كافي نيست
همشهري به موضوع استخدام پرستاران شاغل در بخشهاي كروناي بيمارستانها
پرداخته است كه نه امنيت جاني دارند و نه شغلي

زهرا سلماني

دكتراي سالمت جنسي

حريم خصوصي اگر بهدرستي شــناخته و از آن مراقبت شود،
ميتواند 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
سوءاستفادههاي جنســي يا به شكل رفتارهاي لمسي با لمس
اندامهاي خصوصي بدن ،اندامهاي معمولي به شكل بدون اجازه
و ناخوشايند اتفاق بيفتد .ممكن است سوءاستفاده روش ديگري
داشته باشد .بهعنوان نمونه ،در بســياري از موارد شاهد اين
هستيم كه فرد به شكل غيرلمسي و نامحسوس مورد آزار جنسي
قرار ميگيرد .به اين شــكل كه تجاوزگر هيچ ارتباط فيزيكي
و لمســي با قرباني خود ندارد بلكه با ارائه اطالعات جنسي و
درمعرض قراردادن فرد در مقابل رفتارهاي جنسي ديگران منجر
به آزار فرد ميشود .در اين روشها ،ممكن است ارعاب و اجبار
در كار باشد و در برخي موارد نيز نهتنها اجبار يا فشاري ازسوي
تجاوزگر وجود ندارد بلكه فرد آزارديده به شكل كام ً
ال دوستانه
و با روشهاي غيرمحسوس مورد آزار قرار ميگيرد.
همه در معرض خطرند

آموزش حق انتخاب و نه گفتن

يكي از مــواردي كه بارها شــاهد آن هســتيم اين اســت كه
درجمعهاي خانوادگي و دوستانه فاميلي ،اقوام مانند مادربزرگ
يا پدربزرگ درخواست دارند نوههاي خود را ببوسند و آنها را مورد
نوازش خودشان قرار دهند .اين اتفاق در مورد عمهها ،داييها و
خالهها نيز رخ ميدهد و ممكن است در چنين شرايطي كودك
تمايل نداشته باشد به اينكه از سوي كسي مورد نوازش قرار بگيرد.
متأسفانه شاهد آن هســتيم که اغلب خانوادهها بهدليل احترام
به بزرگتر و جلوگيري از رد درخواســت بزرگ خانواده درباره
نوازشكردن نوهها يا فرزند ،نميتوانند مخالفتي با نوازششدن
فرزندشان از سوي اقوام داشته باشــند .والدين مخالفت خود را
حمل بر بيادبي به بزرگترها دانسته و در مقابل خواست ديگران
تسليم ميشوند .در چنين شرايطي اگر به كودك ياد داده باشيم
كه نوازششدن تا چه اندازه مجاز است و حق انتخاب فرزند را براي
اينكه تعيين كند چهكسي ميتواند او را نوازش كند ،راهگشاست.
والدين بايد جسارت انجام اين كار را به فرزندان خود بدهند و به
آنها ترتيبي كه بايد اجازه لمسشدن يا لمسكردن 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 ميشود
يا نه را به كودك واگذار كنند و از او بپرسند كه دوست دارد مورد
نوازش قرار بگيرد يا نه .در چنين شرايطي ،كودك ميتواند خود
را از آزارهاي نامحسوســي كه وجود دارد نجات داده و لحظات
ناخوشايند را تجربه نكند.
كالم و زبان هم محبت منتقل ميكند

اقوام و بســتگان نيز بايد بدانند كه ابراز محبتكردن به فرزندان
ديگــران ،نبايد معطوف بــه نوازشكردن و لمــس بدن كودك
باشد .استفاده از زبان و رفتارهاي محبتآميز حتي با يك دست
تكاندادن ساده به كودك ميتواند 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 مهارتهاي
كالمي در انتقال مفاهيم محبتآميز به كودكان موفق شــدهاند
بدون استفاده از لمسكردن بدن كودك ،محبت خود را منتقل
كنند .انتقال مفاهيم محبتآميز از طريق زبان ،مهارتي اســت
كه ميتواند در بقاي زندگي زناشويي و برطرفكردن بسياري از
مشكالت زندگي روزمره نيز مفيد باشد.
معتقدم ،كســب مهارتهــاي كالمي درانتقــال مفاهيم حاوي
احساسات خوشايند ميتواند نوعي آموزش غير مستقيم استفاده
از زبان براي ابراز محبت به كودك باشــد .كودك با اســتفاده از
اين نوع از آموزشهــا در آينده ميتواند از زبــان خود براي بيان
احساساتش استفاده و نيازهاي خود را تامين كند.

تا قبل از شيوع كرونا،
تهامه مهدوي
كمتر كسي صدايشان
خبرنگار
را ميشــنيد و براي
درمان دردهايشــان كاري ميكرد .كرونا كه
آمد ،با خودش وعدههاي بسياري هم آورد؛ از
اســتخدام گرفته تا افزايش حقوق و رساندن
درآمد به سطح مطلوب .اما با وجود همه وعده
و وعيدهاي دادهشــده به پرستاران شاغل در
بخشهاي 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 بيمارستا نها را كه چشم اميدشان
به اين وعدهها بود ،آزرده كرده است .خبرنگار
همشهري با بررســي وعد ههاي داد هشده با
دبيركل خانه پرستار درباره وضعيت اين روزهاي
جامعهپرســتاري و برخي كادرهاي درماني در
بيمارستانهاي كشور و مشكالت و سختيهاي
كارشان 6ماه بعد از حضور شبانهروزي در سنگر
مقابله با كرونا گفتوگو كــرده و از انتظارها و
خواستههاي 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 چالشهاي مراكز درماني
در اين ايام تبديل شده اســت .وعدهووعيدها هم
براي استخدام پرســتاران هنوز به جايي نرسيده
و در سطح شــعار باقيمانده اســت .شيفتهاي
طوالنيمدت ،نداشتن تعطيلي ،حجم كار باال ،سر و
کار داشتن با بيماران مبتال به كرونا و كار در محيط
بهشــدت آلوده ،دوري از خانواده ،حقوق پايين و
عملنشدن به وعدههاي افزايش حقوق و استخدام
از مشــكالتي است كه اين قشــر زحمتكش با آن
دست و پنجه نرم ميكنند.
مسئوالن وزارت بهداشت و حريرچي -معاون وزير
بهداشــت -بارها و بارها وعده دادهاند كه بهزودي
مشكل استخدامي پرســتاران خصوصاً پرستاراني
كه در بخش كرونا فعاليت ميكنند با هر ســابقه
كاري برطرف شــده و اين پرســتاران اســتخدام
ميشــوند اما اين وعدهها تنها به سرابي در بيابان
شبيه بوده است .محمد شــريفي مقدم ،دبيركل
خانه پرســتار با بيان اينكه وعدههاي استخدامي
پرستاران هنوز عملي نشده اســت ،به همشهري
گفت« :كمبود نيروي پرستاري طي سالهاي سال
و بهتدريج و بهدليل بيتوجهي وزارت بهداشت به
موضوع پرستاران ايجاد شــده و بهرغم وعدههايي
كه تاكنون داده شــده ،اقدام مؤثري در اين زمينه
انجام نشده است».
او با اشاره به مســئله استخدام پرســتاران كه در
سال 97مطرح 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 سال 99براي 3هزار و 800پرستار
مجوز استخدام صادر شده كه اين تعداد هم هنوز
در مرحله گزينش و ...قرار دارنــد و بهتدريج وارد
چرخه درماني كشور ميشوند ،اين در حالي است
كه ساالنه 3تا 4هزار پرستار بازنشست ميشوند».
شــريفي مقدم با بيان اينكه براساس شاخصهاي
جهاني خدماتدهي مناســب به مردم در ازاي هر
يكهزار نفر جمعيت10،پرستار و در كشورهايي با
سيستم درماني متوسط اين رقم 5تا 6پرستار براي
هر يك هزار نفر است ،گفت« :حداقل تعداد پرستار
درنظر گرفتهشده براي يك هزار نفر 3پرستار است
كه االن اين رقم در كشور ما  1.5پرستار است كه
حتي اگر در خوشبينانهترين حالت اين تعداد دو
برابر نيز بشود مردم ما ميتوانند حداقل 50درصد
خدمات پرستاري مورد نياز خود را دريافت كنند».

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 سالهاي 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 ســامت
ميشود و گفته نميشــود كجا خرج ميشود .اين
هزار ميليارد به جيب پرســتار نميرود .متوســط
پرســتاران ،هزينهاي كه براي کرونــا گرفتند هر
3ماه متوسط 200هزار تومان دادن بهخاطر كرونا
ماهي 70هزار تومان متوســط .اســفندماه گفته
شــد 50درصد به حقوق پرستاران اضافه ميشود.
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
وزارتخانهها جز بهداشت و آموزش و پرورش اجرا
شده اما حقوق پرستاران تا 50درصد را 5-6سال
بعد دريافت كردند .يك فوقالعــاده ويژه قرار بود
براي اول مهر اضافه شــود كه براي بقيه دستگاهها
اجرا شــده و نيروهاي ســتادي وزارت بهداشت
ميگيرند و بعد گفته شد بودجه نداريم و در بودجه
سال 1400اعمال ميشود».
شــريفيمقدم با تأكيد بر اينكــه وضعيت جامعه
پرستاري هر روز بدتر از روز قبل ميشود ،ميگويد:
«پرســتاران شركتي وضع مناســبي ندارند .يكي
از مشكالت پرســتاران ،شــركتيبودن است كه
امنيت شــغلي ندارند .پرســتاري بايد حاكميتي
باشــد چون به ســامت مــردم كار دارد .در اين
7سال شــركتهاي مختلفي بهعنوان 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
نميتوانند به راحتي كار خــود را رها كنند .االن
قراردادهاي 89روزه و قولهاي سر خرمن است كه
عمل نميشود .همه بايد در آزمون شركت كنند و
براساس نمره كسبشده ،استخدام شوند».

عکس :اكبر بدرخاني

هر خانوادهاي بايــد بداند كه در معرض خطر آزار جنســي قرار
دارد .آزار جنســي مختص به گروه بزرگساالن نيست و هر گروه
ســني با هر درجهاي از تحصيالت ،فرهنگ و وضعيت اجتماعي
را در برميگيرد .كســي نبايــد فكر كند در جامعــه از آزارهاي
جنسي در امان است بلكه تنها كساني ميتوانند خود را از چنين
موقعيتهايي مصــون نگه دارند كه آمــوزش و مهارت كافي در
برخورد با چنين پديدهاي را داشته باشند .بهعنوان نمونه ،برخي
خانوادهها تصور ميكنند كه آزار جنســي تنها از سوي غريبهها
اتفاق ميافتد و افراد نزديك به خانواده مانند بســتگان ،خطري
براي ايجاد و آزار دادن جنسي براي خود و فرزندانشان محسوب
نميشوند .اين تصور درست نيست .حتي عدهاي تصور ميكنند
كه آزار جنسي براي افراد باالي 18سال است ،درحاليكه آزارهاي
جنسي سن و ســال ندارد و ميتواند 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 بهگونهاي مهارتهاي برخورد
با افراد را آموزش داد تا بتوانند خود را از گزند آزارهاي جنســي
محسوس و غيرمحسوس محافظت كنند.
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مطالبات پرستاران در يك نگاه

به گفته او ،نتيجه تعداد كم پرستاران در سيستم
بهداشت و درمان كشــورمان ،فشــار كار زياد به
اين افراد ،فرسودهشــدن و از چرخه خارجشــدن
پرستاراني است كه در نظام درمان كشور كمترين
حقوق را دريافت ميكنند.
يكهفته قبل بود كه سيدكامل تقوينژاد ،معاون
توســعه ،مديريت ،منابــع و برنامهريــزي وزارت
بهداشت از اضافهشدن 36هزار تخت بيمارستاني
در طرح تحول ســامت خبر داد .اضافهشدن اين
تختها در مراكز درماني در حالي صورت ميگيرد
كه به گفته شريفيمقدم كشــورهاي پيشرفته در
دنيا به ســمت تختزدايي پيــش ميروند و تمام
همت خود را روي بحث پيشــگيري گذاشتهاند 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 ،نميتواند مشكلي را از مشكالت
شبكه بهداشت و درمان كشــور حل كند؛ چرا كه
تخت بيمارستاني بدون وجود پرستار هيچ ارزشي
نــدارد .در ماههاي اخير كمبود تعداد پرســتاران
بيش از گذشــته معلوم شده اســت .تا قبل از اين
مسئله تعدادي از پرستاران براي رسيدن به شرايط
مطلوبتــر 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
تركاجبــاري محل كار  -تا درمان كامل -فشــار
زيادي به مابقي كادر درمــان كه درمحل خدمت
خود حاضر بودند وارد كرد .با وجود اين ،توجه ويژه

هماكنون ،بيشترين مطالبات مردم استخدام
پرستار اســت تا ســامت آنها تأمين شود.
مهمترين چالش پيشرو براي تأمين سالمت
مــردم تعداد كمپرســتار اســت .مطالبات
پرستاري به حقوق پايين آنها برميگردد كه
پايينترين حقوق را در سطح كاركنان دولت
ميگيرند .مطالبه بعدي اين است كه كارانههاي
ســالهاي قبل به آنها پرداخت نشده است و
اضافهكاريهايي كه به پرســتارها ميدهند
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 نميكند فوقالعاده
ويژه ميگيرند و پرستاران از اين دريافتيها
محروم هستند .پرســتاران شركتي هم بايد
تغیير وضعيت و استخدام شوند تا در بهترين
حالت ،بخشي از بار سنگين پرستاري از دوش
اين قشر برداشته شود.

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

نيمه تيرماه سالجاري 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 گفتوگو با همشهري اعالم كردند
كه براي 3ماه خدمت هزينهاي كه برای كرونا به
آنها اختصاص داده شــده 200هزار تومان بوده
كه براي هرماه كمتر از 70هــزار تومان واريزي
بوده است.
منيژه .س ،پزشــك يكي از بيمارستانهاي مشهد
است كه مدتهاست 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 ،ميگويد « :با وجود كار ســخت و
طاقتفرســايي كه داريم و تعداد كمپرستاران اما
رقمي كه برايمان واريزشــده اينقدر ناچيز بود كه

بود و نبود آن چندان برايمان قابل توجه نبود .با اين
وضعيت گراني و افزايش لحظه به لحظه قيمتها،
اين رقم به نوعي توهين به پرستاران است».
او در ادامه توضيح داد كه برخــي همكارانش هم
بودهاند كه حدود 300تا 350هزار تومان واريزي
داشتهاند اما اين رقم نيز چندان چشمگير نيست و
در مقايسه با خدماتي كه پرستاران ارائه ميكنند
اين رقم بيشتر به توهين ميماند تا كمك دولتي.
عطيه.ن نيز كه 9سال ســابقه پرستاري در يكي از
بيمارســتانهاي تهران را دارد ،ميگويد« :بارها و
بارها در رسانهها از اســتخدام و افزايش دستمزد
پرســتاران صحبت شــده اما كمتر به اين وعدهها
عمل شده است».
او ميگويد «:بســياري از همكارانم كه شــركتي
بودهانــد بعد از شــيوع كرونــا مجبــور به ترك
خدمت شــدهاند؛ چرا كه حضور مردم خصوصاً در
بيمارستانهاي خصوصي كمتر شــده و كارفرما
توانايــي پرداخت حقوق و مزاياي آنها را نداشــته
است» .او ادامه ميدهد «:با بســياري از دوستانم
که در بخشهاي كرونــا كار ميكنند 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 وعدههاي پروپيمان در
اينباره ميدهند».
او ميگويد« :با شــيوع كرونا شــيفتهاي كار ما
بسيار بيشتر از گذشته شده و حتي مرخصي هم كه
حقمان است به ما نميدهند و مجبورمان ميكنند
بهصورت اضافهوقت در بيمارستان بمانيم .اين شيوه
كاركردن فرسودهمان كرده و بعيد ميدانم در پاييز
كه گفته ميشود تعداد مبتاليان دوباره افزايش پيدا
ميكند بتوانيم خدمات مناسبي را به بيماران ارائه
دهيم؛ چرا كه خستگي در تمام بندبند وجودمان

دوركاري پرستاران؛ يك شوخي تلخ

دولت اعالم كرده اســت كارمندان بايــد با رعايت
يكســوم دوركاري خدمت كننــد .دبيركل خانه
پرســتار اجراي چنين مصوبهاي را بــراي جامعه
پرســتاري غيرممكن ميداند؛ «پرســتارها كه در
محل پرخطر در حال خدمت هســتند ،اضافهكار
اجباري به آنها ميدهند و كمبود پرستار هم داريم.
فشار بيامان 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 تنيدگيهاي 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 بهكار از ســوي متوليان در دستور كار قرار
نگيرد ،فرسودگي كادر درمان شدت باالتري بهخود
ميگيرد؛ «مشكالت و استرس ،زياد است و كمترين
توجهي هم به كادر پرستاري نميشود .بيشترين بار
كرونا بر دوش پرستاران است و پرستاران تحت فشار
زيادي هستند و از سوي كسي حمايت نميشوند.
شعارها تو خالي اســت .بدترين كمبود پرستار در
خوزستان اســت .در تهران متوســط به ازاي هر
تختويژه يك پرســتار داريم و تا جايي كه اطالع
دارم در خوزستان اين عدد 6دهم پرستار است».

آزمايش آنتيبادي خيال شما را  ازكرونا راحت ميكند؟

تستهاي آنتيبادي با جستوجوي آنتيباديها در خون شما بهدنبال پاسخ اين سؤال است كه آيا شما مبتال به عفونت ويروس
كوويد 19-هستيد يا خير .آنتيباديها پروتئينهايي هستند كه به بدن كمك ميكنند تا به مقابله با عفونتها بپردازد .آنها
همچنين ميتوانند از بدن در برابر ابتالي دوباره به بيماري محافظت كنند .آنتيبادي هر ويروس مختص همان ويروس است.
در واقع اگر شما سرخك گرفته باشيد و آنتيبادي آن در بدن شــما وجود داشته باشد ،آنها از ابتالي مجدد شما به سرخك
جلوگيري ميكنند اما اين آنتيباديها نميتوانند از شما در برابر اوريون محافظت كنند.
چرا براي تشخيص ،آزمايش ويروسي انجام ميشود؟

بهطور معمول از آزمايشهاي آنتيبادي براي تشخيص عفونت
كوويد 19-استفاده نميشود .چرا كه ممكن است حدود يك تا
 3هفته زمان ببرد تا آنتيباديهاي كوويد 19-در بدن ساخته
شــود .در اين حالت ،اگرچه فرد مبتال به كروناست اما آزمايش
آنتيبادي اين موضوع را تأييد نميكند .بنابراين از آزمايشهاي
ويروسي براي آگاهي از ابتالي افراد به ويروس استفاده ميشود.
آزمايشهاي ويروسي ،نمونه را از دســتگاه تنفسي شما مانند
قســمت داخلي بيني جمــعآوري ميكننــد وكار آزمايش و
تشخيص را انجام ميدهند.
نحوه انجام آزمايش آنتيبادي

در اين نوع از آزمايش ،از شما نمونه خون گرفته ميشود تا وجود
يا نبود آنتيبادي در آن بررسي شــود .تصميمگيري در مورد

آزمايش آنتيبادي توسط بخش بهداشت و درمان ،ارائهدهندگان
مراقبتهاي بهداشتي و پزشك متخصص انجام ميشود .آزمايش
آنتيبادي براي ويروس كوويد 19-نيز از طريق بيمارستانها و
آزمايشگاهها انجام ميشود .حتماً با پزشك متخصص خود براي
انجام آزمايش آنتيبادي ،مشورت كنيد و با تأييد او اين آزمايش
را انجام دهيد.
اگر تست مثبت باشد

اگر نتيجه آزمايش آنتيبادي شــما مثبت اعالم شــود ،به اين
معناست كه ممكن است در بدن شــما آنتيباديهاي ناشي از
عفونت با ويروس كوويد 19-وجود داشــته باشــد .اما احتمال
ديگري نيز وجود دارد .اينكه در بدن شــما تنها آنتيباديهاي
ناشي از عفونت با ويروسي از خانواده كروناويروس ساخته شده
باشد مانند مواردي كه باعث سرماخوردگي ميشود.

گفته ميشــود كه داشــتن آنتيبادي مقابلهكننده با ويروس
كوويد ،19-از بدن در برابر ابتالي مجدد محافظت ميكند .اما
اطالعات دقيقي در اين خصوص وجود ندارد كه اين آنتيباديها
به چه ميــزان از بدن در برابر ويــروس محافظت ميكند و اين
محافظت ممكن است تا چه مدت دوام داشته باشد .اگر تست
آنتيبادي مثبت باشد ،شايد با صالحديد پزشك متخصص الزم
باشد كه شما نوع دوم آزمايش آنتيبادي را انجام دهيد تا از دقت
آزمايش اوليه اطمينان حاصل شود.
به خاطر داشته باشــيد كه مثبت بودن تست شــما بهمعناي
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 نشــانهاي 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 ميتواند به
راحتي ويروس را به ديگران منتقل كند.
اگر تست منفي باشد

اگر نتيجه آزمايش شما منفي باشد ،احتماالً ويروس كوويد19-
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

آنتيبادي آن ساخته نشده باشد .زيرا همانطور كه پيشتر گفته
شــد ،بهطور معمول يك تا  3هفته پس از ورود ويروس به بدن
زمان ميبرد تا آنتيبادي آن ساخته شود.
بنابراين ايــن احتمال وجود دارد كه فرد بــدون آنكه آزمايش
آنتيبادي از آلوده بودن او بگويد ،بيمار باشد و ويروس را در سطح
جامعه گسترش دهد .عالوه بر اينكه ساخت آنتيبادي در بدن
بعضي افراد حتي از اين مدت نيز بيشتر طول ميكشد .همچنين،
بدن برخي از افراد آلوده ممكن است هرگز آنتيبادي ايجاد نكند.
واقعيت اين است كه صرفنظر از اينكه نتيجه آزمايش آنتيبادي
شما مثبت يا منفي باشد ،نتايج به تنهايي نميتوانند 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.
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جويهاي آب قبل از فصل بارندگي ،اليروبي شوند

جويهاي آب در گوشه و كنار شهر خيلي كثيف و نيازمند اليروبي
است .تازه اين بخشــي از جويهاي آب روباز هســتند كه قابل
رويتاند و احتماال وضع جويهاي سربســته از اين بدتر باشــد.
همچنين شاخههاي خشك تا پاييز نيامده بايد هرس شوند وگرنه
با هر باد و باران باعث دردسر ميشود.
رضاپور از تهران

سرگرداني مالكان مسكن مهر هشتگرد

بينظمي عجيبي در سيســتم اداري مســكن هشــتگرد ديده
ميشود بهطوريكه اصال مالكان نميدانند تكليفشان چيست!
مثال راهنماييهاي اشتباه ميكنند و بعدا معترض ميشوند كه
دير آمديد ،واحدتان به ديگري واگذار شــده؛ اين در حالي است
كه خودشــان اعالم كردند بعد از اينكه برايتان پيامك آمد ،براي
تحويل واحد مراجعه كنيد! از ســوي ديگر بــا اين همه معضل
مسكن ،واحدها نيمهكاره رها شده و ما هر بار به اميد تكميل شدن
ساختمان با هزار مشكل پول قرض و رقم تقاضا شده را پرداخت
ميكنيم ،اما مدتي بعد كه براي سركشي ميرويم ساختمان به
همان شكل سابق باقي مانده و هيچ پيشرفتي نداشته است.
از مالكان سرگردان مسكن مهر هشتگرد

خدماترساني چندگانه دندانپزشكيها در دوران كرونا

بهخاطر پيشگيري از آســيبهاي ويروس كرونا تشخيص داده
شد بخش دندانپزشــكي در مراكز درماني تعطيل شود كه البته
بعدا مجددا فعال شد .پس از بازگشــايي ،هر واحد دندانپزشكي
يك ســري خدمات ارائه ميكند و خدماترســانيها يكسان و
برابر نيست .در بعضي جاها فقط كشــيدن دندان انجام ميشود
در برخي ديگر فقط پركردن و بعضي همچنان تعطيل است .مگر
ابالغيه و دستورالعملها يكسان نيست كه اين چندگانگي شكل
گرفته است؟
احمدي از تهران

پاسخ مسئوالن
طرح ضربتي مبارزه با موشها در منطقه 6ادامه دارد

روابط عمومي منطقه 6شهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي با
عنوان موشها و جانوران موذي در منطقه براي شهروندان ،ايجاد
مشكل كرده است؛ در ســتون با مردم روز 9مردادماه پاسخ داده
است :ضمن تقدير از دغدغه اين شهروند گرامي به اطالع ميرساند:
طبق نظر كارشناســان معاونت خدمات شــهري و محيطزيست
منطقه  ،اجرای طرح ضربتي مبارزه با موشها با توجه به شــيوع
كرونــا و برخي احتماالت درخصــوص انتقال بيمــاري از طريق
حيوانات موذي نســبت به جلوگيري از افزايــش جمعيت آنها در
ي منافذ ورودي
حال انجام است .در اين طرح نسبت به مسدودساز 
و خروجي مراكز تجمع ،پاكســازي محلهاي حضــور و انتخاب
محلهاي مناسب جهت طعمهگذاري و استفاده از مؤثرترين سموم
جهت از بين بردن جمعيت اين موجودات موذي اقدام ميشود.

پهلوان نستوه كوچه سام
ك داشــت ،امــا در عرصه كار و
مهرابي تني ناز 
ادامه از
صفحه اول انديشه ،به يقين پهلواني پرقدرت و نستوه بود.
من يقين دارم كه 2پهلوان مانده از آن جمــع پربركت ،آرزوي او را بر
شانههاي استوار خود و همراهاني قويدل و با دانشي سترگ و انديشهاي
پويا و آرزوهايي بلند و انساني ،برآورده خواهند كرد و پرچم نهاد نيرومند
و ريشهداري كه ساختند ،هماره در اهتزاز خواهد ماند.
خدايش بيامرزد كه نماد يك انسان خوب بود.
خيلي خيلي خوب...
جايش خالي ،يادش اما ،تا هميشه با ما خواهد بود.

بازگشايي مدارس درگير رنگها
ادامه از

دانشآموزان با نياز ويژه چه ميشوند؟

صفحه اول خبرنگار همشــهري درباره وضعيت آموزش
دانشآمــوزان با نيازهــاي خاص ماننــد ناشــنوايان ،نابينايان و
اوتيســميها در ســال تحصيلي جديد پرســيد .او گفــت :اين
دانشآموزان در سال تحصيلي گذشته بســيار آسيب ديدند ،چرا
كه نه در اپليكيشن شاد ديده شــدند و نه آموزش تلويزيوني براي
آنها بهينه شده بود و سال تحصيلي را به سختي تمام كردند .براي
سال آينده چه برنامهاي براي آنها داريد كه وزير آموزش و پرورش
پاسخ داد :آموزش و پرورش استثنايي براي اين دانشآموزان تدابير
خاصي را لحاظ كرده و در اپليكيشن شــاد هم فضايي را براي آنها
طراحي كرده و گفتهايم هر جا به مشكل برخوردند بايد آموزششان
حضوري شود .اما در جزئيات بيشــتر برنامههاي آنها نيستم و در
اينباره رئيس آموزش و پرورش استثنايي بايد توضيح دهد.
آموزش سالمت جنسي فقط به گروه خاص

مسئله آزار و تجاوز جنسي كه اين روزها در فضاي مجازي مطرح است
و كاربران زيادي درباره آن صحبت ميكنند ،هم از ديگر سؤاالت اين
نشست بود .خبرنگاري از حاجي ميرزايي پرسيد كه براي آموزش و
تربيت جنسي دانشآموزان چه برنامهاي داريد ،با توجه به اينكه سند
2030يونسكو را نميخواهيد اجرا كنيد؟ وزير آموزش و پرورش هم
اينطور پاسخ داد :شورايعالي انقالب فرهنگي تدوين سند سالمت
جنسي را به ما محول كرده ،ما هم در اين سند آموزش براي والدين،
معلمان و افرادي كه در شرف ازدواج هستند را درنظر گرفتيم .پيش
نويس اين سند آماده است و بهزودي در شورا مطرح ميشود.
حاجي ميرزايي در حالي والدين ،معلمان و افراد در شــرف ازدواج را
3گروه هدف تربيت سالمت جنســي عنوان كرد كه درماه گذشته،
تعدادي از دانشآموزان يك مدرسه مشــهور از آزار جنسي يكي از
معلمان مرد خود پرده برداشتند يا  2سال گذشته موضوع آزار جنسي
يك معلم مرد در مدرسه پســرانهاي در غرب تهران از سوي والدين
علني شد 2 .موضوعي كه آموزش و پرورش شهر تهران هم در زمان
بروز اتفاق آن را تأييد كرده و نسبت به آن واكنش نشان داده بود.

حوادث
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گف كارگرپمپبن

توگوباهمشه زينبوكاندر
ر
حملهخونينشر يازجزئيات
ور
مستگفت

كالهبرداري
2ميلياردي به بهانه
فروش ليزينگي خودرو

بنزينمجاني
بهزورچاقو
«ميخواســت بدون پول بنزين
پيگيري بزند و وقتي مانع شــدم با چاقو
ضربهاي به شكمم زد و فرار كرد».
اين حرفهاي كارگر 22ساله پمپ بنزيني است
كه چند شب قبل توسط رانندهاي خشن هدف
ضربه چاقو قرار گرفت و تا يكقدمي مرگ پيش
رفت اما به طرز معجزهآســايي از مرگ نجات
يافت .حاال او در گفتوگو با همشهري جزئيات
حادثه را بازگو ميكند.
به گزارش همشهري ،شــامگاه پنجشنبه يك
پژو پرشياي ســفيدرنگ براي سوختگيري
وارد پمپبنزين حبيبزاده شهرستان بوكان
شــد .يكي از سرنشــينان خودرو پياده شد و
وقتي سوختگيري تمام شد ناگهان به سوي
متصدي پمپ بنزين كه پسر جواني است رفت
و با چاقو ضربهاي به وي زد و خيلي خونســرد
سوار خودرو شــد و گريخت .همهچيز در يك
لحظه اتفاق افتاد و كارگر جوان باورش نميشد
كه سرنشين پژو چنين باليي به سرش آورده
است .كارگر جوان درحاليكه دچار خونريزي
شده بود از همكارانش كمك خواست و توسط
آنها به بيمارستان شهيد دكتر قليپور بوكان
منتقل شد .او دچار خونريزي شديدي شده بود
و كوچكترين غفلت ممكن بود به قيمت جانش
تمام شود .در اين شــرايط جراحي وي توسط
گروهي از متخصصان آغاز شــد .بررسيهاي
اوليه نشان ميداد تيغه چاقو به روده كوچك
پسر جوان اصابت كرده و به آن آسيب زده است.
در اين شرايط پزشــكان مجبور شدند بخش

آســيبديده روده را بردارنــد و در نهايت اين
جراحي با موفقيت به پايان رسيد .اين حادثه در
شرايطي رقم خورد كه دوربينهاي مداربسته
پمپ بنزين جزئيات مجروح شدن كارگر پمپ
بنزين را ثبت كرده بودند و تصاوير يكي از اين
دوربينها در شبكههاي اجتماعي منتشر شد.
از ســويي طبق آنچه پليس اعالم كرده ،فرد
چاقوكش يك ساعت پس از اين حادثه دستگير
شد و هماكنون در بازداشــت بهسر ميبرد و
تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

را ميدهم اما او راضي نشد و گفت بايد باك را
پر كنم .بحث ما بر سر پول بنزين ادامه داشت
و او مشغول سوختگيري بود تا اينكه وقتي
باك را پر كرد به ســمت من آمد و ناگهان با
چاقو ضربهاي به شكمم زد و خيلي آرام سوار
ماشين شد و رفت.
وقتي با چاقو مجروح شــدي
چهكسي به كمكت آمد؟

احسان شمسالديني ،همان كارگر پمپ بنزين
است كه در اين حادثه بهدليل جراحت چاقو تا
يكقدمي مرگ پيش رفــت .او كه هماكنون
در بيمارستان بستري اســت در گفتوگو با
همشــهري درباره چگونگي وقــوع حادثه و
آخرين شرايطش صحبت كرد.

من شــكمم را گرفته بــودم از درد به خودم
ميپيچيدم .همكارانم كه اين صحنه را ديدند
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
رسيديم كمكم در حال بيهوش شدن بودم و
ديگر متوجه نشــدم كه چه اتفاقي افتاد .آن
شب تا يكقدمي مرگ پيش رفتم.

آن شــب شــيفتم بــود و كنــار نازلهاي
سوخت مشــغول انجام كارم بودم كه حدود
ساعت 22:02يك پژو پرشــياي سفيدرنگ
براي ســوختگيري آمد .جوانــي كه پياده
شــد حالت عادي نداشــت و بهنظرم مست
بود .گفت ميخواهد مجاني ســوختگيري
كند .ميگفت باك ماشــين را پــر ميكنم و
پول نميدهم .براي اينكه دردســري درست
نشود گفتم 20ليتر بنزين بزن ،خودم پولش

ضارب ،چاقو را در بدنم فرو كــرده و تيغه آن
روده كوچكم را پاره كرده بود .اگر چاقو كمي
باالتر يا پايينتــر ميخورد معلــوم نبود كه
زنده بمانــم .خدا به من رحم كرد .پزشــكان
بيمارســتان برايم زحمات زيادي كشيدند و
من را نجات دادند .آنطــور كه ميگويند روده
كوچكم آسيب ديده و بايد چند روز ديگر در
بيمارستان بستري باشم.

تا يكقدمي مرگ پيش رفتم

درباره حادثه توضيح بده .چطور
شد كه سرنشين پژو به تو حمله كرد؟

آنطور كه پزشــكان ميگويند
خطر از بيخ گوشت گذشته است .حاال چه
وضعيتي داري؟

دادهاي؟

آنطور كه همكارانم گفتند با كمك دوربينهاي
مداربسته پمپ بنزين شماره پالك خودروي
ضارب بهدســت آمده و كمتر از يك ســاعت
مأموران پليس موفق شــدهاند او را دســتگير
كنند .من هم در نخستين فرصت بعد از مرخص
شدن از بيمارستان شكايتم را مطرح ميكنم .او
با نامردي تمام من را مجروح كرد .آن شب وقتي
فهميدم او وضعيت عادي نــدارد حتي حاضر
شــدم پول بنزينش را خودم بدهم .من حدود
يكسال است كه در پمپ بنزين كار ميكنم و
حداكثر روزي 50هزار تومان حقوق ميگيرم.
حاضر بودم دستمزد يك روزم را بابت بنزين او
بدهم اما او بدون دردســر از آنجا برود .اما مرد
خشن هم باك بنزينش 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 ديگر بايد در بيمارســتان
بمانم تا وضعيتم بهتر شــود .بعــد از آن كادر
پزشكي تصميم ميگيرند كه مرخص شوم يا
نه .ميخواستم از طريق روزنامه همشهري از
كادر پزشكي بيمارستان شهيد دكتر قليپور
بوكان كه در اين چند روز زحمات زيادي برايم
كشــيدند و همينطور از مأمــوران پليس كه
ضارب را در كوتاهترين زمان ممكن دستگير
كردند تشكر كنم.

ربودن مرد كارخانهدار براي رسيدن به الماس130ميلياردي

پشــتپــرده ربــوده شــدن مرد
دادسرا كارخانهدار ،يك تاجر الماس بود كه
مدعي است سالها پيش به گروگان،
الماسي به ارزش 130ميليارد تومان فروخته ،اما
هرگز به پولش نرسيده است.
به گزارش همشهري ،صبح اول شهريورماه مردي
به نام صفر 50ساله كه صاحب كارخانه سنگبري
در جنوب تهران اســت از خانــهاش در خيابان
ستارخان خارج شــد تا به محل كارش برود .اما
سرنشينان خودروي پژويي 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 بهزور سوار ماشينشان كردند
و راهافتادند.
اخاذي 130ميلياردي

«ما برادرت را ربودهايم و اگر ميخواهيد او را زنده
ببينيد 130ميليارد تومان پــول يا الماس يا دالر و
جواهرات تهيه كنيد .در غيراينصورت با شليك گلوله
او را به قتل ميرســانيم ».چند ساعت بعد از ناپديد
شدن مرد كارخانهدار ،فرد ناشناسي با برادر او تماس
گرفت و با گفتن اين جمالت تهديد كرد كه اگر پاي
پليس به اين ماجرا باز شود گروگانشان زنده نخواهد
ماند و آنها حتي جسدش را از هم بين خواهند برد.
اين تماس ،وحشــت بزرگي به دل اعضاي خانواده
مرد كارخانه دار انداخت كه چند ساعتي از او بيخبر
بودند و هرچه به موبايلش زنگ ميزدند خاموش بود.
هر چند آدمربايان تهديد كرده بودند كه نبايد پليس
از اين ماجرا باخبر شــود اما برادر مرد كارخانهدار
راهي اداره پليس شد و ماجرا را بازگو كرد.

شروع تحقيقات

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

سرقت خودرو
براي قتل پدر
مرد جوان كه بر سر اختالفات خانوادگي
پدرش را به قتل رسانده بود ،يك ساعت
پس از جنايت دستگير شــد .به گزارش
همشــهري ،مأموران پليس شهرستان

تصاوير دوربينهاي مداربســته پرداختند .تصاوير
و فيلمهاي ثبت شده نشــان ميداد كه سرنشينان
خودروي پژو  405با چراغ گردان ،مرد كارخانهدار
را ربودهاند .شماره پالك خودروي پژو بهدست آمد
و اين نخستين ســرنخ پيش روي تيم تحقيق براي
شناسايي متهمان بود.
رهايي گروگان

در ادامــه و با تحقيق از خانواده گروگان مشــخص
شــد كه وي مدتها قبل با فردي به نام كامران بر
سر معامله الماس اختالف داشته است .اين مسئله
فرضيه آدم ربايي از ســوي كامران را قوت بخشيد
چرا كه آدم ربايان ناشــناس در قبــال آزادي مرد
كارخانهدار الماس نيز خواسته بودند .از سوي ديگر
با بررسي شماره پالك خودروي پژو معلوم شد كه
اين خــودرو در اختيار كامران بوده اســت .با انجام
اقدامات اطالعاتي و پليسي ردي از اين مرد بهدست
آمد و مأموران با زيرنظــر گرفتن او محل نگهداري
گروگان را در غرب استان تهران شناسايي كردند .به
اين ترتيب كارآگاهان ششم شهريورماه در عمليات
پليسي و ضربتي راهي اين محل شدند و توانستند
مرد كارخانــهدار را نجات دهنــد .در اين عمليات
3نفر از آدمربايان دستگير شــدند و در بازرسي از

ســنندج بهدنبال اطــاع از يك تصادف
عمدي در يكي از محلههاي شــهر راهي
آنجا شدند .بررسيهاي اوليه از آن حكايت
داشــت که راننده يك خودروي سواري،
مرد ميانســالي را عمدا زير گرفته و پا به
فرار گذاشته است .شــدت جراحات مرد
ميانسال به حدي بود كه وي جانش را از
دست داد و در بررسيهاي اوليه معلوم شد
كه اين خودرو سرقتي بوده و فردي آن را

مخفيگاه آنها يك 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 آدمربايان با معرفي خود
بهعنوان 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.
ميگفتند بايد الماس به آنها بدهم تا رهايم كنند.
وي ادامه داد :بعد از آن مرا ســوار ماشــين كرده
و به آپارتمانــي در اطراف تهران انتقــال دادند .در
اين آپارتمان ساعتها شــكنجهام كردند .بدنم را
سوزاندند و مرا تهديد به قتل كردند .ميگفتند كه
به آنها الماس  130ميلياردي بدهكارم و اگر پولش
را جور نكنم به طرز فجيعي جانم را ميگيرند .حتي
به خانوادهام زنگ زدند و تهديــد ميكردند كه اگر
130ميلياردتومان را جور نكنند مرا زنده نميگذارند.
انتقامجويي

پس از تحقيق از گروگان ،بازجويي از متهمان آغاز
شد .يكي از آنها كامران بود كه نقشه اين آدمربايي
را طراحي كــرده بود .او گفت :سالهاســت كه در
كار خريد و فــروش الماس هســتم .مدتي قبل با
مرد كارخانه دار آشنا شــدم و او وقتي متوجه شد
الماس خريد و فروش ميكنم سفارش يك الماس
ميلياردي داد .به او گفتم اگر امروز الماس را بخري تا
چند وقت بعد سود زيادي عايدت ميشود .او الماس
را از من خريد ،اما پولش را نداد .هر بار كه سراغش
ميرفتم بهانه ميآورد .از ســوي ديگر مدركي هم
نداشتم كه از او شــكايت كنم .مرد كارخانهدار نه
حاضر ميشد الماس را به من برگرداند و نه پولش را.
همين باعث شد كه از او كينه به دل بگيرم و براي
انتقامجويي نقشــه آدم ربايي كشيدم تا به الماس
130ميليارديام برســم .براي اجراي اين نقشــه،
چند نفر را استخدام كردم و به آنها وعده دستمزد
ميليوني دادم اما در نهايت دستگير شديم .پس از
افشاي راز اين گروگانگيري ،متهمان دستگيرشده
با قرار قانوني براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار
مأمــوران اداره يازدهم پليس آگاهــي تهران قرار
گرفتند.

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

درباره ضارب چه اقدامي انجام

كه متهم بر سر اختالفات خانوادگي نقشه
قتل پدرش را كشيده و ابتدا به شهرستان
دهگالن رفته و خودرويي را در آنجا سرقت
كرده است .سپس راهي سنندج شده و در
نزديكي محل ســكونت خود اقدام به زير
گرفتن پدرش كرده و او را به قتل رسانده
است .به گفته وي براي عامل اين جنايت
قرار بازداشــت صادر شــده و تحقيقات
تكميلي از او ادامه دارد.

17عضو يــك بانــد كالهبــرداري كه در
قالب 7شــركت فروش ليزينگــي خودرو
از شــهروندان بيــش از 2ميليــارد تومان
كالهبرداري كــرده بودند توســط پليس
آگاهي دستگير شدند.
بهگزارش همشــهري ،چندي قبل مأموران
اداره چهاردهــم پليس آگاهــي تهران به
اطالعاتي درباره فعاليت چند شركت فروش
ليزينگي خودرو دست يافتند .شواهد اوليه
حاكي از آن بود كه اين شركتها در پوشش
فروش خودرو از شــهروندان كالهبرداري
ميكنند .از ایــن رو پــس از هماهنگي با
سرپرست دادسراي ناحيه 6تهران ،مأموران
براي پلمب شــركتها و دستگيري مديران
وارد عمــل شــدند .در جريان بررســيها
7شركت شناسايي شــدند كه مأموران در
عملياتي ضربتي موفق شدند 17نفر از افراد
فعال در اين شــركتها را دســتگير كنند.
ارزيابيهاي اوليه نشــان ميداد اعضاي اين
باند حــدود 2ميليارد تومــان كالهبرداري
كردهاند .سردار عليرضا لطفي ،رئيس پليس
آگاهي تهران در اينباره گفت :در تحقيق از
17متهم كه در اين 7شركت فعاليت داشتند
مشخص شد فردي بهنام فرامرز ۳۶ساله اين
شركتها را تاسيس كرده و يكي از همدستان
خود را بهعنوان مدير شركت انتخاب كرده
است كه فرامرز نيز دستگير شد.
وي در ادامه گفت :اعضاي اين باند با تاسيس
شركتهاي كاغذي بهبهانه فروش خودرو
بهصورت ليزينگ و شرايطي از شهروندان
مبالغ زيــادي را دريافت كــرده بودند كه
كارآگاهان اداره چهاردهم قبل از اينكه مدير
اصلي اين شركت با پولهاي بهدست آمده پا
به فرار بگذارد موفق به دستگيري وي شدند.
بهگفته ســردار لطفي به دستور سرپرست
دادســراي ناحيه 6تهران ،اعضاي اين باند
براي تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران
اداره 14پليس آگاهي تهــران قرار دارند و
تالش براي شناسايي افرادي كه در دام اين
شركتها گرفتار شدهاند ادامه دارد.

راننده مست عزاداران را زير گرفت
راننده پــژو  405كه با زير
انتظامي گرفتن عزاداران حسيني
در شهر قدس استان تهران
6نفر را مجروح كرد ،در عمليات تعقيب
و گريز دستگير شد .به گزارش همشهري
اين حادثه در شب عاشورا رخ داد و آنچه
تاكنون از سوي پليس اعالم شده از اين
حكايت دارد كه راننده خودرو مست بوده
است .سرهنگ مهدي ســرپناه ،معاون
اجتماعي پليس غرب اســتان تهران با
بيان اين خبر گفت :يكشــنبه شــب و
مصادف با شب عاشوراي حسيني ،يك
دستگاه خودروي ســواري پژو  ۴۰۵كه
راننده آن مست بود ،به سمت يك هيئت
عزاداري در ميدان بهاران شــهرقدس

حرکت کرد و تعدادي از عزاداران را زير
گرفت .وي افزود :خودروي سواري پس از
آن به ســمت ميدان مصالي شهرقدس
رفــت و در اين نقطــه نيز تعــدادي از
شهروندان را زير گرفت .معاون اجتماعي
فرماندهي انتظامي غرب تهران بيان كرد:
اين خودرو چند سرنشــين داشت كه به
غيراز راننده ساير افراد حاضر در خودرو
پس از اين حادثه متواري شدند.سپس در
جريان تعقيب و گريز راننده مســت در
بلوار امام حســين(ع) شهرقدس توسط
پليس دستگير شــد .به گفته وي ،اين
حادثه در دســت بررســي است و طبق
بررسيهاي اوليه تعداد مصدومان  ۶نفر
اعالم شده است.

مرگ اسرار آميز پسر 8ساله
تحقيقات براي كشف معماي مرگ پسربچه 8ساله كه به گفته پزشكان
داخلي دچار مسموميت شده بود از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري ،ساعت 10:30شنبه گذشته گزارش مرگ پسربچه
8ساله اي به قاضي مصطفي واحدي اعالم شد .اين پسربچه صبح شنبه به بيمارستاني
حوالي سيدخندان انتقال يافته و به تشخيص پزشكان دچار مسموميت شده و به دليل
شدت مسموميت جانش را از دست داده بود .قاضي جنايي دستور تحقيق از خانواده اين
كودك را صادر كرد و پدر وي در تحقيقات گفت :دو پسر بچه 8و 6ساله دارم كه وقتي
خيلي كوچك بودند بهدليل اختالفاتي كه با همسرم داشتم از او جدا شدم .بعد از طالق
حضانت بچهها به من سپرده شد و اين درحالي بود كه طبق قانون آنها هفتهاي 48ساعت
پيش مادرشان ميرفتند .وي ادامه داد :بعد از جدايي با زني ازدواج كردم كه او بهشدت
بچهها را دوست داشت و از آنها مراقبت ميكرد .پنجشنبه تولد يكي از پسرهايم بود و
مادرشان دنبالشــان آمد و آنها را به خانهاش در كرج برد تا برايشان تولد بگيرد .صبح
پنجشنبه بچهها را برد و جمعه ساعت 4بعد از ظهر آنها را به خانهام برگرداند .وي گفت:
غروب كه شد بچهها 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 پسربزرگترم بيحال 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 .اين زن اما از نامادري فرزندانش شكايت كرده و گفت :چطور
ممكن است من باليي سر پسرانم بياورم .آخرين بار براي پسرم تولد گرفتم و بعد آنها را
درحاليكه خوشحال و سرحال بودند تحويل پدرشان دادم .وقتي از پيش من رفتند هيچ
مشكلي نداشتند و حالشان كامال خوب بود .احتماال نامادريشان باليي سر آنها آورده
است .با اين حال پدر كودك و همسر دومش ادعاي او را رد كرده و مدعي شدند كه بچهها
پس از بازگشت به خانه خوابيدند و صبح ناگهان حالشان بد شد .در اين شرايط تحقيقات
همچنان ادامه دارد تا اسرار مرگ برادر بزرگتر و بد شدن حال برادر كوچكتر فاش شود.
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مسعود مهرابي درگذشت

يكي از 3ستون مجله فيلم رفت
مســعود مهرابي ،مديرمسئول و
گزارش صاحبامتياز ماهنامــه فيلم ،روز
گذشته در 66سالگي بر اثر سكته
قلبي درگذشت .مهرابي در دانشكده هنرهاي
دراماتيك دانشــگاه هنر در رشــته سينما و
تلويزيون تحصيل كرده و همچنين رشته مديريت
توليد فيلم را در سازمان مديريت صنعتي ايران
گذرانده بــود .او فعاليت روزنامهنــگاري را از
سال ۱۳۵۰شروع كرد و تا سال ۱۳۶۴با بيش از
20نشــريه همكاري داشت .انتشــار فصلنامه
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انگليســي زبان  Film Internationalاز  ۱۳۷۱تا
 ۱۳۹۱از ديگر فعاليتهاي مطبوعاتي وي به شمار
ميرود .ماهنامه سينمايي فيلم مشهور به مجله
فيلم از پايدارترين نشــريات ايران با موضوع
سينماســت .اين نشريه در ســال  ۱۳۶۱با نام
«سينما در ويدئو» آغاز بهكار كرد و از سال ۱۳۶۲
به نام كنوني تغيير نــام داد .مهرابي همچنين از
ســال  ۱۳۶۱تــا  ۱۳۶۸بهعنــوان طــراح و
كاريكاتوريست در گروه دانش و اقتصاد شبكه
اول صداوسيما كار كرد.
كتا بهــاي «نردبا نهاي بيبــام» (،)۱۳۵۵
كاريكاتورهاي ســياه ( ،)۱۳۵۸دندان ()۱۳۵۹
و كاريكاتورهاي ســينمايي ( )۱۳۶۴بهصورت
گردآوري و ميان سايهروشــن ( )۱۳۷۱از آثار او
در زمينه طرح و كاريكاتور هســتند .از تأليفات
سينمايي او ميتوان به كتابهاي «تاريخ سينماي
ايران» از آغاز تا سال ( ۱۳۷۵با 11تجديد چاپ)،
«كتابشناسي سينما در ايران» از آغاز تا ،۱۳۶۶
«فرهنگ فيلمهاي كــودكان و نوجوانان»،
«فرهنــگ فيلمهــاي كوتــاه ايراني»،
«كتابشناسي سينما در ايران» از ۱۳۶۶
تا « ،۱۳۷۰پوسترهاي فيلم» از  ۱۳۰۵تا
« ،۱۳۷۱فرهنگ فيلمهاي مستند
سينماي ايران»« ،كتابشناسي
ســينما در ايران» از آغاز تا
« ،۱۳۸۰پشــت ديوار رؤيا»
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عكس :همشهريُ /منا عادل

ميدانيد؟ شــايد فردا بهترين اتفاق زندگي براي
هركدام از ما رقم بخورد با رنگ و لبخند اضافه .پس
بگذر و بدان كه فردا روز بهتري است...

«اعتقاد» برميخيزد
آرش نهاوندي
روزنامه نگار

«اعتقاد» ساخته كمپاني «وارنر بروز»
سینما كه كريستوفر نوالن آن را كارگرداني
كرده ،قرار اســت بهعنوان نخستين
فيلم بزرگ و مطرح سينمايي«بالك باستر» دوران
پساكرونا ،در روز 3سپتامبر (13شهريور) در آمريكا
اكران شود .اين فيلم در روز  26آگوست (5شهريور)
نيز در انگليس براي نخستين بار به نمايش در آمده
اســت .به گزارش فوربز ،اكران جهاني اين فيلم اما
زودتر از آمريكا انجام شده و فيلم «اعتقاد» تاكنون
53ميليون دالر در گيشه جهاني فروش كرده است
كه با توجه به اينكه همچنان شيوع كرونا در جهان
رواج دارد و اغلب سينماها مجاز به پذيرش تماشاگر
بيش از 50درصد از ظرفيت خود نيستند ،اين ميزان
فروش براي فيلم اعتقاد موفقيتي در خور محسوب
ميشــود« .اعتقاد» در مجموع در  41بازار جهاني
انتشــار يافته و در ســينماهاي اغلب كشورهاي
اروپايــي ،كرهجنوبي و كانادا نمايش داده شــده و
نمايش داده خواهد شد .با توجه به وضعيت كنوني و
شيوع ويروس كرونا و كاهش ظرفيت سينماها طبق
پروتكلهاي بهداشتي ،دشــوار است بتوان ميزان
فروش فيلم «اعتقــاد» را كه بــا بودجهاي معادل
200ميليون دالر ساخته شــده در گيشه آمريكا و
آمريكاي شمالي پيشبيني كرد« .اعتقاد» ابتدا قرار
بود روز 17جوالي 27( 2020تير  )99در سالنهاي
ســينما به نمايش درآيد اما بهدليل تداوم شــيوع
گســترده ويروس كرونا اكران آن تــا 31جوالي
(10مرداد) به تعويق افتاد ،اما تداوم شيوع كرونا و
افزايش مبتاليان به ويروس كوويد 19-سبب شد
اكران اين فيلم تا تاريخ  26آگوســت در انگليس و
3سپتامبر در آمريكا به تعويق افتد .انتظار ميرود با
اكران «اعتقاد» بهعنوان نخســتين بالك باســتر
دوران پســاكرونا ،عالقهمندان به سينما مجددا به
فيلم ديدن از طريق پرده بزرگ ترغيب شوند.
اتفاقي خارقالعاده

«توبي امريچ» مدير وارنــر بروز اكران اين فيلم را با
توجه به وضعيت كنوني«اتفاقي بسيار خارقالعاده»
توصيف كرده است .او گفته است :با توجه به وضعيت

بنياد سينمايي فارابي انتشار غيرقانوني فيلم
«خرس» در فضاي مجازي را پيگيري ميكند.
به گزارش همشهري ،نسخه بدون زيرنويس
فيلم سينمايي «خرس» ب ه كارگرداني خسرو
معصومي كه از ۹سال پيش نتوانسته پروانه
نمايش دريافت كند ،در روزهاي اخير بهطور
غيرقانوني در كانالي با نام «شكوفا فيلم» در
يوتيوب در دســترس قرار گرفته .طي 2روز
گذشته ( ۸و ۹شهريور) بيش از ۱۹هزار بيننده
داشته است .بنياد ســينمايي فارابي ضمن
بررسي ابعاد موضوع ،جهت استيفاي حقوق
معنوي و مادي فيلم ،پيگيري الزم را به عمل
آورده است .بنياد ســينمايي فارابي بهعنوان
مالك فيلم ،در نخستين اقدام ضمن ارسال
ايميل رســمي به يوتيوب ،خواســتار توقف
نمايش و حذف فيلم «خرس» از اين پلتفرم

فيلم بدون مدير
مسعود مير
روزنامه نگار

صاحب امتياز و مديرمسئول:
یادداشت مســعود مهرابي .اين نام و
عنوان را جمــع كنيد با آن
كتاب مقدس كاهي كه تنها دريچه ارتباط
كاغذي ما با سينما و نقد و روزنامهنگاري
بود و ضرب كنيد در مســماي «فيلم» تا
برايتان معلوم شود وقتي قرار است گوشه
يك ستون روزنامه بنويسيم آقاي مهرابي
سكته كرده و از دنيا رفته ،چه مصيبتي را
بايد تنظيم كنيم.
مســتدامترين مطبوعه فرهنگــي بعد از

طرح از مسعود مهرابي

انقالب هرچند در سالهاي اخير ،برخالف
كاغذش ،روزهاي سياهي را به لحاظ مالي
و اقبال مخاطبان و البته قدرت و يگانگي
رسانهاي پشت سر گذاشته ،اما همچنان
براي آنها كــه اهل ســينما و مطبوعات
هستند ،گوهري خواستني است .مهرابي
هرچند سالهاي بسياري را با دلخوري از
رفيق و شريك قديمي خود در مجله فيلم
پشت سر گذاشت ،اما آنقدر حرفهاي بود تا
هيچگاه اجازه ندهد گل مكان رؤيايي اين
نشريه بدل به زميني سوخته شود و همواره
اعتبار و عنوان مجلهاي را كه سالها با خون
دل سرپا نگه داشته بود ،مهمتر از هر چيز
ديگر ولو نفع شخصي قلمداد كرد.
فارغ از مهرابي با امضاي مديرمسئول ،نبايد
از مردي غافل شــد كه با وسواس و دقت
ستودني به مستندساز ي وقايع سينماي
ايران دل بســته بود .چاپ دايرهالمعارف
مصور پوستر و اعالنهاي سينماي ايران
يكي از اين مستندسازيهاي كارستان بود
كه مهرابي سالها برايش وقت گذاشت.
حاال روزگار ما و مجله فيلم بدون مسعود
مهرابي شــبيه همــان كاراكتــر يكي از
كاريكاتورهاي اوســت؛ شــبيه تني كه
صورتش در حال سقوط در چاهي تاريك
در خيابان است.

محرم متفاوت با سریالهای همیشگی

دهه اول محرم با وجود توليد مجموعههاي جديد با پخش سريالهاي تكراري گذشت

جهاني شد .همچنين پيگيريها و گامهاي
حقوقي الزم نظير طرح شــكايت در «ستاد
صيانت از آثار سينمايي و سمعي و بصري» و
مراجع قضايي و اخذ مشورت از كارشناسان و
متخصصان حوزه حقوق بينالملل ،در دست
اقدام اســت .حقوق كامل فيلم ســينمايي
«خرس» را مؤسســه رســانههاي تصويري
سابق ،در اختيار داشــته كه پس از انحالل
موسسه مذكور و ادغام آن ،در سال ۹٨تمامي
داراييهاي آن مؤسســه به بنياد سينمايي
فارابي منتقل شده است.

اكران نخستين فيلم بزرگ سينماي
پساكرونا در انگليس و آمريكا

نامشخص پيرامون شــيوع ويروس كرونا ،ما اكنون
در حال انجام يك ماراتن هستيم و هدفمان نمايش
فيلم «اعتقاد» براي چندين هفته در عرصه جهاني
است.
درحاليكه بسياري از كمپانيهاي سازنده فيلمهاي
بزرگ هاليوودي بهدليل شيوع كرونا اكران فيلمهاي
خود را به تعويق انداختهاند و برخــي از آنها نيز به
پلتفرمهاي نمايش آنالين و اينترنتي روي آوردهاند
مديران كمپاني وارنر بروز ريسك نمايش «اعتقاد»
در عرصه جهاني را پذيرا شدهاند و اعالم كردهاند كه
اين فيلم بهصورت تدريجي در ســينماهاي آمريكا
نيز به نمايش در خواهد آمد.
سخنگوي كمپاني وارنر بروز نيز پيشتر اعالم كرده
بود كه فيلم «اعتقاد» بهدليل شيوع ويروس كرونا
طبق روال گذشته و معمول هميشه در آمريكا انتشار
نخواهد يافت .او در اينباره گفت :به جاي انتشار اين
فيلم در تعطيالت آخر هفته ما يك روز مياني هفته
را براي اكران اين فيلــم انتخاب كردهايم .ما تالش
داريم با اين اقدام زماني كافي در اختيار تماشــاگر
براي ديدن اين فيلم بگذاريم؛ بنابراين زمان نمايش
اين فيلم در سالنهاي ســينما طوالنيتر از زمان
معمول خواهد بود .بر اين اساس ما درصدد هستيم
يك اســتراتژي موفقيتآميزي را در زمان انتشار
فيلم«اعتقاد» پياده كنيم.
استقبال همراه با خطر

موفقيت فيلم «اعتقاد» در عرصه جهاني نشــانگر
آن اســت كه همچنان مردم از ديــدن آثار بزرگ
سينمايي «بالك باستر» در فضاي سالنهاي سينما
استقبال ميكنند ،البته ديدن فيلم آن هم در فضاي
بسته و سالن سر پوشيده سينما همچنان خطرهاي
زيادي به همراه دارد و ريســك ابتــا به ويروس
كرونا را افزايش ميدهد ،به همين منظور در تمام
سالنهاي سينما در اروپا و آمريكا پوشيدن ماسك
اجباري است و سالنهاي نمايش و سالنهاي انتظار
ســينماها نيز بايد در ميان هر سانس نمايش فيلم
نظافت شوند و سينماها مجاز نخواهند بود بيش از
50درصد از ظرفيت خود تماشاگر بپذيرند.
20سال براي «اعتقاد»

مهرابي يكي از 3پايه محكم ماهنامه فيلم بود.
ميكوشيم ميراث او را حفظ كنيم .روحش شاد
و يادش گرامي».
عباس ياري ،دبير هيأت تحريريه مجله فيلم نيز
در صفحه شــخصياش اين متن را منتشر كرد:
«افسوس ...افســوس ...باورم نميشود ،مسعود
عزيز ،يكي از ســتونهاي اصلي مجله فيلم هم
رفت .چه بگويم؟ چه بنويســم...؟ اين چندمين
عضو پيكر من اســت كه بهخاطر سكته از اين
جهان خداحافظي ميكنــد و مرا با كوهي از غم
تنها ميگذارد .واي مسعود»...
حسين انتظامي ،رئيس ســازمان سينمايي نيز
در سوگ او نوشــت« :درگذشت ناگهاني چهره
نامآشناي رســانه و سينما ،مســعود مهرابي،
صاحبامتياز و مديرمسئول ماهنامه سينمايي
فيلم موجب تألم دوســتدارانش شــد .انتشار
بيوقفه مجلــهاي معتبرـ كــه معدود مجالت
سينمايي با چنين قدمتي در دنيا وجود دارندـ
نشان از عشق او و دوســتان همراهش به هنر
هفتم و ژرفاي نگاهشــان به نقش مؤثر سينما
در آگاهيبخشــي جامعه دارد .فقــدان اين
روزنامهنگار ،مدير رســانهاي ،كارتونيســت و
پژوهشگر عرصه ســينما را به اهالي فرهنگ و
هنر و رسانه ،همكاران و خانواده آن عزيز تسليت
ميگويم».
همچنين كاوه فوالدينسب ،نويسنده و مترجم در
صفحه شخصياش متني را به ياد مهرابي منتشر
كرد كه در قسمتي از آن آمده« :مهرابي آدم دقيق
و نكتهسنجي بود .گهگاه با هم مكاتبه داشتيم؛
مكاتبههايي كه هم درس بود و هم اميد .حواسش
بود كه ما جوانترها گاهي نياز داريم به شنيدن
حرفهاي خوب از بزرگترها».

خرس توقيف ،قاچاق شد

ديوارهاي راز
فرهاد یلدا| ديوارها شادترند از ما  ،البد چون كرونا
به جانشان نيفتاده و مرگ همســايه و دوست را
نديدهاند در اين روزها .رنگ بــه رخ نداريم اما ما
چنانكه اين ماسك لعنتي نشان ميدهد هنوز بايد در
رينگ مبارزه براي زندهماندن تاب بياوريم .ما عبور
ميكنيم اما تلخي رد خودش را بر دل ما گذاشــته
است و گاهي دلمان لك ميزند براي يك خنده ساده
در خيابان و معبر و كوچه .زنبيل روزگار ما اخمو شده
اما بايد از همين ديوارهاي رنگي و زنبيلهاي خندان
و بيجان ياد بگيريم كه اين نيز ميگذرد و بهتر است
اميد داشتهباشيم تا فرداها خودي نشان دهند .چه

(سياحتنامه جشنوارههاي جهاني فيلم)« ،صد
سال اعالن و پوستر فيلم در ايران» و «صدوپنج
سال اعالن و پوستر فيلم در ايران» اشاره كرد.
از مهرابي در كنار هوشنگ گلمكاني و عباس
ياري بهعنوان يكي از 3ستون مجله فيلم نام
ميبرند .هوشنگ گلمكاني ،سردبير ماهنامه
فيلم در صفحــه اينســتاگرامش در واكنش
به درگذشت مهرابي نوشــت« :مرگ مسعود
مهرابي ،برايم شــوكهكننده و غمانگيز بود؛
هرچند كه متأســفانه نامنتظر نبود 45 .سال
آشــنايي و همكاري زمان كمي نيست و اين
38سال مجله فيلم؛ با همه فرازونشيبها در
رابطهمان .حتي در ميانــه غبارها هم ذرهاي
در سالمت ذاتش شــك نكردم .كمالگرايي و
نكتهبينياش غبطهبرانگيز بود .مرگ مسعود
را به قول دوســت مشــتركمان جهانبخش
نورايي بايد آينه عبرتي كنيــم در اثبات اين
حقيقت كه همه فقــط يكبار زندگي ميكنيم
و در اين يكبار ،تمركز بر تلخيها و سياهيها
تمامي زندگي را تلخ و ســياه ميكند .مسعود
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فيلم «اعتقاد» به كارگرداني كريســتوفر نوالن ،در

ژانر جاسوسي ساخته شده است .كريستوفر نوالن
درباره ايدهپردازي و نگارش اين فيلم گفته اســت:
بيش از 20سال طول كشــيد تا بتوانم ايدههايم را
درباره اين فيلم تكميل كنم و بيش از 6يا 7ســال
روي نگارش فيلمنامه «اعتقــاد» و ادبيات آن كار
كردم .فيلمبرداري «اعتقاد» در  7كشور دانمارك،
استوني ،هند ،ايتاليا ،نروژ ،انگليس و آمريكا انجام
گرفته است.
در فيلــم «اعتقاد» بازيگران مطــرح زيادي ايفاي
نقش كردهاند .همچنين از بازيگران بزرگ و قديمي
ســينماي انگليس نيز در آن اســتفاده شده است.
«جان ديويد واشــنگتن»« ،رابرت پتينســون»،
«اليزابت دبيكــي»« ،ديمپل كاپاديــا»« ،مايكل
كين» و «كنــت برانا» از مهمتريــن بازيگران اين
فيلم هستند.

فهيمه پناهآذر
روزنامه نگار

دهه اول محرم گذشت و با وجود توليد3سريال
سریال
جديد براي ايام محــرم ،تلويزيون در  ۱۰روز
گذشته دست به دامان سريالهاي تكراري
شد .پخش چندين باره «مختارنامه»« ،مدار صفر درجه» و
2ســريال «مرضيه» و «عقيق» كه ســالهاي گذشته از
تلويزيون پخش شدهاند ،فرصتي را براي مديران سازمان و
شايد سازندگان سريال ايجاد كرد تا سريالهاي در حال توليد
به جدول پخش شبكهها برسند .البته علت اين تأخير بهطور
رسمي از سوي مديران سازمان اعالم نشده است .دهه اول
محرم و تعطيالت  ۵روزه براي مخاطبان تلويزيون به تماشاي
سريالهاي تكراري گذشت.
تأخير در پخش سريالهاي جديد

انفجار واقعي يك هواپيما

موضوع اصلي داستان فيلم درباره مأمور سازماني به
نام «اعتقاد» است كه ماموريت يافته 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 يك جنگ هستهاي كه ميتواند
به يك كشتار دستهجمعي عظيم در جهان بينجامد،
پيشگيري كند .قهرمان داستان فيلم «اعتقاد» به
اين منظور بايد از دنياي تيره و تاريك جاسوســان

بينالمللي عبور كند .داستان فيلم «اعتقاد» درواقع
در فضايي از يك نبرد علمي  -تخيلي ميگذرد .در
بخشي از اين فيلم ،صحنهاي از انفجار هواپيما وجود
دارد كه در آن از جلوههاي ويژه استفاده نشده و به
گفته ســازندگان فيلم ،نمونه واقعي يك هواپيما
منفجر شده است.

«سرزده»« ،زمين گرم» « ،بوم و بانو» و «نجال» 4سريالي هستند
كه مديران سازمان براي محرم امسال توليد آنها را به كارگرداناني
چون ســعيد نعمتاهلل ،ســعيد ســلطاني ،بهرنگ توفيقي و...
سفارش دادهاند ،اما با وجود حجم گسترده تبليغ اين سريالها و
اطالعرسانيها ،هيچكدام از اين مجموعهها به جز نجال كه براي
ماه صفر توليد ميشــود ،امكان پخش نيافتنــد و براي پخش،
نهايي نشدهاند.
بازار داغ سريالهاي تكراري

شبكههايي چونآيفيلم هميشه سردمدار پخش سريالهاي
تكراري بود و امسال شبكه های اصلي چون يك2 ،و  3نيز به اين
جمع اضافه شدند؛ شــبكههايي كه در دهه اول محرم با پخش
سريالهاي تكراري چون مرضيه و عقيق زمان خود را گذراندند
و شبكه يك نيز اعالم كرده مدار صفر درجه حسن فتحي را روي
آنتن ميبرد؛ سريالهايي كه برخي معتقدند تكرارشان بهتر از
پخش سريالهاي جديد خســتهكننده اين روزهاي تلويزيون
است.
پخش زمين گرم از دهم شهريور

زمين گرم به كارگرداني و نويسندگي سعيد نعمتاهلل كه نخستين
تجربه كارگرداني اين نويسنده محسوب ميشود،براي پخش از
شبكه 3درنظر گرفته شده كه از شب گذشته روي آنتن رفت .در
شبهاي گذشته عقيق به نويســندگي نعمتاهلل و كارگرداني
بهرنگ توفيقي كه سال  ۹۶توليد شده بود ،روي آنتن اين شبكه
رفت .قسمت پاياني اين ســريال ۱۱قسمتي جمعهشب پخش
شد .در سريال جديد نعمتاهلل كه كارگرداني آن را برعهده دارد،

بازيگراني چون مرجان شيرمحمدي ،عليرضا خمسه ،اصغر همت،
نادر فالح ،كامران تفتي ،عليرضا آرا ،مارال فرجاد و ...حضور دارند.
نجال براي اربعين

نجال سريال ديگري است كه شبكه 3براي ايام صفر در نظر گرفته.
اين سريال قرار اســت همزمان با اربعين حسيني پخش شود و
سازندگانش در تالش براي رسيدن سريال به پخش هستند .نجال
به كارگرداني خيراهلل تقيانيپور اول تيرماه جلوي دوربين رفت و
به گفته سعيد سعدي ،تهيهكننده  ۳۰درصد از كار تصويربرداري
سريال باقي مانده است .حسام منظور ،مهرآوه شريفينيا ،آزيتا
حاجيان ،سوگل طهماســبي ،هدايت هاشمي ،مهرداد ضيايي،
سيروس همتي و جواد پورزند از بازيگران اين مجموعه هستند.
بوم و بانو از نيمه دوم شهريور

يكي از ســريالهاي پرحاشيه بوم و بانو ســعيد سلطاني است.
سريالي كه قرار بود از اول محرم روي آنتن شبكه 2برود ،از نيمه
دوم شهريور پخش آن آغاز ميشود .سلطاني در بوم و بانو دوره
پهلوي را به تصوير كشيده و داســتاني عاشقانه و تاريخي دارد،
اما اين سريال در ميانه راه توليد متوقف شــد و بعد از چند روز
تصويربرداري خود را از سر گرفت .بهنام تشكر ،فريبا متخصص،
مسعود رايگان و ...از بازيگران شناخته شده اين سريال هستند.
سرزده هم با تأخير پخش ميشود

شبكه يك هم يكي از توليدات استاني خود را براي پخش درنظر
گرفته بود كه حاال اين ســريال از  ۱۱شــهريور پخش ميشود.
سرزده از توليدات خراسان رضوي اســت كه در  ۹قسمت روي
آنتن ميرود .بهرنــگ علوي ،علي انصاريان ،نســيم ادبي،رؤيا
ميرعلمي ،رامبد شكرابي و اميربهادر در سرزده بازي ميكنند.
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انتخابات آمريكا

دونالد ترامپ نامزد جمهوريخواهان در انتخابات رياستجمهوري
پاييز اميد زيادي داشت بعد از همايش ملي حزب جمهوريخواهان
كمي در نظرسنجيها صعود كند اما نظرسنجيهايي كه بعد از اين
همايش انجام شده نشــان ميدهد او به آنچه ميخواست نرسيده
است.
به گزارش سيانان ،ارقام كمي به نفع ترامپ تغيير كرده اما مسير
همان چيزي است كه پيشتر بود و رئيسجمهور آمريكا ،همچنان
با فاصله جو بايدن نامزد دمكراتها را تعقيب ميكند.
در ميان نظرسنجيهاي انجامشده بعد از همايش ملي ،هيچكدام
به اندازه ايبيسي نيوز/ايپسوس براي ترامپ تلخ نبوده است؛ در
اين نظرســنجي كه ميزان عالقهمندي رأيدهندگان به نامزدها
خواسته شده31 ،درصد سؤالشوندگان ترامپ را گزينه خود معرفي
كردهاند .اين در حالي است كه يكهفته پيش از آن ،اين رقم براي
ترامپ 32درصد بوده است .اين يعني ،همايش ملي حزب كاركرد
عكس براي ترامپ داشته اســت .در مقابل ،ميزان عالقهمندي به
بایدن از 45درصد از هفته گذشته به 46درصد رسيده است.
هرچند هنوز نظرســنجيهاي معتبر نتايج نظرسنجيهايي را كه
بعد از همايش گرفتهاند منتشــر نكردهاند ،اما ميتوان با اســتناد
بهنظرسنجيهاي متعددي كه انجام شــده گفت شرايط چندان
تغيير نكرده است .روي هم رفته ميتوان گفت ترامپ در بهترين
حالت 2درصد رشد داشته است.
با اين حال ،اين رقم به چيزي كه ترامپ براي جهش بزرگ نياز دارد
حتي نزديك هم نيست .پيش از شروع همايشها ،ترامپ بهصورت
ميانگين حدود 9درصد از بايدن عقب بود و براي پيروزي ،به چيزي
بيشتر از 2درصد جهش نياز داشت.
البته امســال همايشهاي حزبي هر دو حزب در شــرايط خاصي
برگزار شد و بهخاطر همهگيري كرونا ،همايشها بهصورت مجازي
برگزار شــد و خبري از پخــش تلويزيوني متمركــز نبود .همين
ميتواند جهش تنها 2درصدي براي ترامپ را توجيه كند.
تيم ترامپ اميدوار است در نظرسنجيهاي بعدي ،شرايط به نفع او
تغيير كند اما تاريخ به نفع ترامپ نيست .از بعد از جنگ جهاني دوم،
روســاي جمهوري كه براي بار دوم در انتخابات شركت ميكنند
نتوانســتهاند بعد از همايشهاي ملي حزبي جهش بزرگي داشته
باشند.
چيزي كه ترامپ واقعا نياز دارد يك تغيير بزرگ است و اين تغيير
بزرگ ،با توجه به سوابق نظرسنجيها ،در اين شرايط رقم نخواهد
خورد .اين يعني ترامپ بايد برای راهيابي مجدد به كاخ ســفيد،
دست به كار غيرمعمولي بزند.

بازگشت تنش به مرز هند و چين
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احزاب لبناني يك روز پيش از سفر دوباره رئيسجمهور فرانسه به بيروت ،بر سر
انتخاب «مصطفي اديب» بهعنوان نخستوزير جديد اين كشور به توافق رسيدند

سیاوش فالح پور

خبرنگار

«توافــق ايراني -فرانســوي»؛ بخش عمده رســانهها و
خاورميانه تحليلگران لبناني ،توافق بر ســر تشــكيل دولت جديد
كشورشان را اينگونه توصيف كردهاند ،توافقي كه با گذشت
نزديك به يكماه از فاجعه انفجار بندر بيروت (14مرداد) قرار است بار
ديگر ثبات را به جامعه لبنــان بازگرداند .به اين ترتيب مصطفي اديب،
سفير سابق لبنان در آلمان روز گذشته با كســب 90رأي (از مجموع
128كرسي) در مجلس نمايندگان ،توسط ميشل عون ،رئيسجمهور
اين كشور مأمور تشكيل كابينه شد.
پيروزي گزينه مورد نظر «8مارس» و «حريري»

نام مصطفي اديب بهعنوان گزينه مورد توافق نخستوزيران سابق لبنان
(سعد الحريري ،فواد ســنيوره ،نجيب ميقاتي و تمام سالم) در ساعات
پاياني روز يكشنبه مطرح شده و روز دوشنبه نيز در پارلمان لبنان ،آراي
موافق فراكسيونهاي وفا (حزباهلل) ،كمونيست پيشرو (وليد جنبالط)،
لبنان قوي (جبران باسيل) ،المستقبل (ســعد الحريري) و پيشرفت و
آزادي (نبيه بري) را بهدست آورد .اين در حالي است كه فراكسيون لبنان
قوي (ائتالف قوات و كتائب به رهبري سمير جعجع) با علم به اينكه فاقد
اكثريت پارلماني است ،نواف سالم ،سفير سابق لبنان در سازمان ملل
را بهعنوان گزينه مطلوب خود براي رياست دولت مطرح كرد .اين اقدام
فراكسيون لبنان قوي از سوي تحليلگران و رسانههاي لبناني بهعنوان
نشانهاي از عدمرضايت عربستان نســبت به توافق صورتگرفته براي
تشكيل دولت تفسير شده است .ازجمله برنامههاي اساسي نواف سالم
براي رياست بر دولت ،مقابله با سالح حزباهلل اعالم شده است.
در ساختار سياسي لبنان ،ائتالف 8مارس (حزباهلل ،نبيه بري و ميشل
عون) بهعنوان محور حامــي مقاومت و ائتالف 14مــارس (حريري،
جنبالط و جعجــع) بهعنوان محور مخالف سياســتهاي مقاومت در

منطقه شناخته ميشود .آنچه در روز گذشته رخ داد اما پديدهاي نادر
در تحوالت سياســي لبنان طي سالهاي گذشــته بود؛ بهگونهاي كه
احزاب حريري و جنبالط از ائتالف 14مارس خارج شــده و با پذيرش
ميانجيگري فرانســه و مشــاركت در مصالحه ملي ،از مصطفي اديب
بهعنوان نخستوزير جديد لبنان حمايت كردند.

محمدامين خرمي

خبرنگار

مشاجره تركيه و يونان بر سر ذخاير گاز
گزارش و حقــوق دريانــوردي در آبهــاي
مديترانه ،با تقويــت حضور نظامي دو
طرف در مناطق مورد مناقشــه وارد مرحله تازهاي
شده اســت تا احتمال رويارويي نظامي آنكارا و آتن
تقويت شود.
آنكارا ديروز از آتن خواست فورا نيروهاي نظامياش
را از جزيره كوچكي كه متعلق به يونان است ،اما در
فاصله 3كيلومتري ساحل تركيه قرار دارد خارج كند؛
درخواســتي كه البته با پاسخ منفي يونانيها مواجه
شــده اســت .ترکیه اعزام نيروهاي نظامي يونان به
جزيره «كاستلوريزو» را برخالف معاهده صلح1947
پاريس ميداند .اين معاهده 2ســال پــس از پايان
جنگ جهان دوم امضا شده و تكليف مرزهاي مورد
مناقشه ميان كشــورهاي درگير جنگ را مشخص
ميكرد .مقامهــاي دولتي در يونــان ميگويند كه
حضور نيروهاي آن كشــور در جزيره كاســتلوريزو
اتفاق تازهاي نيست و اكنون تنها عمليات جابهجايي
نيروها در حال انجام است.
تنش تركيه و يونان بر ســر جزيره كاســتلوريزو كه
تنها 12كيلومترمربع مساحت دارد ،تازهترين پرده
از سلســله اختالفات ميان 2كشــور است كه پيش
از اين يكبار در ســال 1974بر ســر كنترل جزيره
قبرس بــا يكديگر درگيــر جنگ شــدهاند .تعيين
مناطق انحصاري ويژه ،كانــون اصلي اختالف ميان
دو طرف است.
طبق تعاريف حقوق بينالملــل ،منطقه انحصاري
اقتصادي به بخشــي از دريا و در آن سوي آبهاي
سرزميني هر كشــور گفته ميشــود كه ميتواند
حداكثر تا 200مايل دريايي برابر با 370كيلومتر از
خط مبدأ ساحل ادامه داشته باشد .كشورها در اين
محدوده از حق انحصاري اكتشــاف و بهرهبرداري از
منابع بستر ،زيربســتر و آب دريا برخوردار هستند.
يونان ميگويد جزاير پراكنده متعلق به اين كشــور
بهخصوص جزيره كاستلوريزو در نزديكي خاك تركيه
هم شامل اين تعريف است و طبق حقوق درياها ،آتن

مصالحه حزباهلل و فرانسه در غياب عربستان

تركيه-يونان ،روي خط تنش

قبرس شمالی

یونان
یونان
قبرس جنوبی

ترکیه

لیبی

مصر
همپوشانی مناطق مورد ادعای کشورهای دریای مدیترانه
بر منابع بستر و زيربستر در آبهاي نزديك به تركيه
حق پيــدا ميكند .تركيه اما معتقد اســت آبهاي
ســرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي هر كشور
بر مبناي ســرزمين اصلي محاسبه ميشود و جزاير
كوچك و پراكنده كشــورها نميتواند مبنايي براي
تعيين محدوده منطقه انحصــاري اقتصادي درنظر
گرفته شــود .آنكارا ميگويد بر اين اساس ،آبهاي
اطراف جزيره كاستلوريزو در ميان آبهاي محدود
منطقه انحصاري اقتصادي تركيه قرار ميگيرد.
دعواي ميان تركيه و يونان در ادامه اختالفات ميان
تمامي كشورهاي ســاحلي درياي مديترانه و رقابت
آنها بر سر اكتشــاف و بهرهبرداري از ميادين گازي
موجود در اين منطقه قرار ميگيــرد .در اين ميان،
تركيه ،قبرس و يونان بهدليــل اختالفات تاريخي،

بازديد هیأت آمريكايي-
اسرائيلي از امارات

همزمان با بازگشايي مدارس،
مشكل كمبود كامپيوتر در مدارس
شدت ميگيرد

آمار جهاني موارد ابتال به كرونا از
25ميليون مورد گذشت

تقويت حضور نظامي تركيه و يونان در آبهاي مديترانه ،احتمال وقوع
يك رويارويي نظامي ميان دو طرف بر سر منابع گازي منطقه را افزايش داده است

ترکیه
قبرس

نخستوزير جديد لبنان پيشينه سياسي
قابل توجهي ندارد چرا كه ســالها دور
از چشــم رســانهها در مناصب حقوقي،
آكادميك و ديپلماتيك مشــغول فعاليت
بوده اســت .اديب  ،دكتراي حقوق و علوم
سياسي داشته و فعاليت خود را با تدريس
رشتههاي مختلف حقوقي در دانشگاههاي
لبنان و در ادامه فرانسه آغاز كرده است .او
در ساختار سياسي لبنان ازجمله نيروهاي
نزديك به نجيب ميقاتي ،نخستوزير اين
كشور طي سالهاي 2011تا 2014به شمار
ميرود .ميقاتي اگرچه نزديك به آمريكا و
عربستان بوده اما در معادالت داخلي لبنان
نيرويي ميانهرو و اعتدالي شناخته ميشود
كه با حمايت حزباهلل به قدرت رسيد .او
يك ســال مانده به پايان كار دولت خود
مصطفي اديب را بهعنوان 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
نخستوزيري 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 تقابلهاي سياسي و
جناحي را نخواهم داد.

تمام احزاب سياسي حاضر در پارلمان ،ازجمله حزباهلل که مورد حمایت
ایران است مالقات كرد .در گزارش اين شبكه آمده :مكرون به صراحت با
درخواست رهبران ائتالف 14مارس مبني بر موضعگيري سياسي عليه
حزباهلل مخالفت كرد .وي همچنين حاضر بــه پذيرش طرح «دولت
بدون حضور حزباهلل» نشده و از سران احزاب لبناني خواست فورا براي
تشكيل «دولت وحدت ملي» به توافق برسند.
از سوي ديگر سيدحسن نصراهلل ،دبيركل حزباهلل نيز برخالف انتظارات
از ســفر مكرون به بيروت اســتقبال كرده و از آمادگي حزباهلل براي
مشاركت در تشــكيل دولت وحدت ملي سخن گفته است .وئام وهاب،
رئيس حزب توحيد عربي لبنان و از سياســتمداران مشهور اين كشور
در توصيف اين موقعيت سياسي به شــبكه  OTVلبنان گفت :روشن
است كه فرانسه و حزباهلل تمايلي به تشديد تنشها در لبنان نداشته
و خواهان تشــكيل دولتي مورد توافق براي عبور از بحران هستند .در
مقابل اما موضع عربستان و آمريكا ،همچنان فشار بر اقتصاد و حاكميت
لبنان براي ايجاد دردسر عليه حزباهلل است .اين در حالي است كه به
فاصله دو هفته پس از وقوع انفجار و سفر مكرون ،ديويد هيل بهعنوان
فرســتاده ويژه رئيسجمهور آمريكا عازم لبنان شــده و مواضع نسبتا
مثبتي نسبت به تشــكيل دولت وحدت ملي در اين كشور اتخاذ کرده
است .او در مصاحبه با شبكه الجزيره گفت :آمادهايم كه از دولت جديد
لبنان با حزب اهلل یا بدون وجود آن حمايت كنيم.
روزنامه العربي الجديد در تحليل اين توافق مينويسد :مكرون سرانجام
موفق شد پس از توافق با ايران ،چراغ سبز آمريكا براي تشكيل دولتي
موقت در لبنان را بگيرد .اين در حالي است كه مواضع عربستان نشان
ميدهد اين كشور با سياســت فرانســه در قبال لبنان موافق نيست.
عدمحمايت احزاب 14مارس (به اســتثناي المســتقبل) از مصطفي
اديب به خوبي ايــن واقعيت را اثبات ميكند .به اين ترتيب ســرانجام
رئيسجمهور فرانســه در حالي به لبنان بازميگردد كه نخستين گام
براي تشكيل دولت جديد اين كشور برداشته شده؛ دولتي كه با حمايت
و نقشآفريني ويژه فرانسويها ظهور كرده است.

انفجار بزرگ بندر بيروت در شــرايطي رخ داد كــه اقتصاد لبنان عمال
وارد مرحله فروپاشي شده و تنشهاي سياسي ميان احزاب و نيروهاي
مختلف لبناني نيز به نقطه اوج خود رســيده بود .وضعيت اين كشــور
پس از انفجار بــه اندازهاي بحرانــي بود كه حتي برخــي تحليلگران،
نظير عبدالباري عطوان از احتمال وقوع جنگ داخلي در لبنان سخن
ميگفتند .تحوالتي نظير درگيريهاي خياباني شديد در مركز بيروت،
اشغال چند ســاعته برخي وزارتخانهها و ســاير حوادثي كه منجر به
استعفاي دولت حسان دياب شــد نيز همگي بيانگر ميزان تنشهاي
موجود در سطح جامعه پس از انفجار بندر بيروت بود.
در چنين شــرايطي و تنها دو روز پس از وقوع انفجار ،امانوئل مكرون،
رئيسجمهور فرانســه در ســفري فوقالعاده عازم بيروت شد و ضمن
مالقات با سران احزاب ،گفتوگويي مســتقيم با مردم در خيابانهاي
بيروت داشت .مكرون در يكي از ويدئوهايي كه از حضور وي در خيابان
منتشر شد خطاب به يكي از شــهروندان لبناني گفت :از رهبران لبنان
خواستهام اصالحات را فورا آغاز كنند و در تاريخ اول سپتامبر (امروز)
براي بررسي عملكردشان به لبنان باز ميگردم .اگر تا آن زمان اصالحات
مناسب آغاز نشده باشد مستقيما وارد عمل خواهم شد.
اگرچه انتشــار اين جزئيات از ســفر مكرون واكنشهاي بسيار منفي
در ميان پايگاه اجتماعي حاميان مقاومــت در لبنان (ائتالف 8مارس)
برانگيخت اما با گذشــت زمان و روشــن شــدن ابعاد بيشتري از سفر
رئيسجمهور فرانسه ،بهتدريج فضاي سياسي لبنان تغيير كرد .به روايت
شبكه المنار ،مكرون در ابتداي ســفر يكروزه خود به بيروت ،با سران

تركيه-يونان؛ يك قدم تا درگيري نظامي
هند ،بار ديگر ارتش چين را متهم كرده كه در منطقه مرزي مورد
مناقشه هيماليا دست به اقدامات نظامي تحريكآميز زده و شبح
جنگ بين 2قدرت هستهاي دنيا ،دوباره اوج گرفته است.
به گزارش الجزيره ،ارتش هند در بيانيه خود آورده است كه چين
«جابهجاييهاي نظامي تحريكآميزي» در منطقه مرزي انجام
داده تا شرايط را در اين منطقه به نفع خود تغيير دهد .در انتهاي
بهار ،در پي درگيري بين ارتشهای 2كشور ،دستكم 20سرباز
هندي در اين منطقه جان خود را از دست دادهاند .چين آماري از
كشتهشدگان احتمالي خود اعالم نكرده است.
مقامات نظامي و ديپلماتيك 2كشور از آن زمان تاكنون در حال
مذاكره هســتند تا به توافق جديدي درباره منطقه مرزي مورد
مناقشه دســت پيدا كنند .با اين حال،پيشرفت كمي در اينباره
بهدســت آمده و بيانيه ارتش هند بهخوبي نشان ميدهد هر دو
كشور هنوز از راهحل بسيار دور هستند.
دولت چين ،اتهام تازه هند را رد كرده و سخنگوي وزارت خارجه
اين كشور گفته است ســربازان ارتش چين به مرز بين 2كشور
احترام ميگذارنــد و هرگز از آن رد نشــدهاند .او گفته که هر دو
طرف درباره اتفاقاتي كه در منطقه افتاده بــا يكديگر در تماس
هستند.
هند و چين بيش از 3هزار و 500كيلومتر مرز مشترك در منطقه
غرب هيماليا دارند كه بيشتر آن بهخاطر شرايط جغرافيايي روي
نقشه مشخص نشده اســت .در طول دههها تنش در اين منطقه
وجود داشــته اما درگيريهاي ماههاي اخير شديدترين آنها در
نيمقرن گذشته بوده است .هر دو كشور ديگري را متهم ميكنند
كه مرز را ناديده ميگيرند و بخشــي از قلمــروي طرف مقابل را
اشغال كردهاند.
در پي تنشهاي نظامي ماههاي اخير ،تقابل دو قدرت آســيايي
در زمينههــاي ديگر هــم باال گرفته اســت؛ بــراي نمونه هند
اســتفاده از اپليكيشــنهاي چيني مانند تيكتاك را منع كرده
و محدوديتهايــي هم عليــه ســرمايهگذاري چينيها در اين
كشور ايجاد كرده است .شكســت نظامي اخير ،باعث شرمساري
دولت مليگراي افراطي نارندرا مودي شــد و بسياري پيشبيني
ميكنند در مناقشات بعدي ،هند عكسالعمل شديدتري از خود
نشان دهد.
هند و چين در ســال 1962بر ســر ادعاهاي قلمرويي خود وارد
جنگ شدند و از آن زمان نتوانســتهاند بر سر يك مرز مشخص
به توافق برسند.

كيوسك

نخستوزيري دور از سياست

مكث

نظرسنجيها
باز هم ترامپ را نااميد كرد

مصالحه در بيروت
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درگير بيشترين تنش ها هســتند .نيروهاي نظامي
تركيه از سال 1974تاكنون يك سوم شمالي جزيره
قبرس را به اشغال خود در آورده اند .اين اقدام در پي
كودتايي نافرجام در قبرس براي انضمام اين جزيره
با يونان اتفاق افتاد.
تقويت حضور نظامي يونان در جزيره كاســتلوريزو
پس از آغاز مانورهاي دريايي تركيه در آبهاي شمال
غرب قبرس انجام ميشود .همزمان 5 ،ناو نيروهاي
دريايي تركيه نيز يك كشتي تجسسي متعلق به اين
كشور را در آبهاي مورد مناقشه 2كشور در منطقه
مدیترانه شــرقي همراهي ميكنند؛ کشتی ای كه
طبق اعالم مولود چــاوش اوغلو ،وزير خارجه تركيه
قرار است بهمدت 90روز با هدف اكتشاف منابع گاز
در اين منطقه حضور داشته باشد.

تركيه و يونان هر دو عضو پيمان آتالنتيك شمالي
(ناتو) هستند و رويارويي تاريخي اين دوكشور ،يكي
از بحران غيرقابل حل در ميان اعضاي اين پيمان
بوده است؛ كشــورهايي كه قرار است در چارچوب
ناتو از يكديگر در برابر تجاوز نظامي ديگر كشورها
حمايت كنند ،اكنون در برابر هم قرار گرفتهاند.
قبرس و يونان عضو اتحاديه اروپا هستند و همين
باعث شــده تا مقامهاي اروپايي در دعواي اخير،
جانب قبرس و يونان را بگيرند .جوزپ بورل ،مسئول
سياست خارجي اتحاديه اروپا ،طي هفتههاي اخير
بارها به تركيه در مورد سياستهايش در قبال يونان
هشدار داده اســت .امانوئل مكرون ،رئيسجمهور
فرانسه نيز از يونان و قبرس حمايت كرده و تركيه
را بهخاطر «نقض حاكميت» اين دو كشور محكوم
كرده است .حمايت فرانســه از قبرس و يونان در
برابر تركيه البته از اختالف ميــان پاريس و آنكارا
در ماجراي جنگ داخلي ليبي نيز نشأت ميگيرد.
باال گرفتن تنش ميــان تركيه و يونــان و پررنگ
شدن تحركات نظامي دو طرف باعث شده است تا
اتحاديه اروپا موضع سختگيرانهتري اتخاذ كند .از
همين رو ،جوزپ بورل ،تركيه را به تحريم اقتصادي
تهديد كرده اســت؛ تهديدي كه ديروز با واكنش
تند مقامهاي تركيهاي روبهرو شــد .فواد اوكتاي،
معاون نخســتوزير تركيه ،در پســتي توييتري
رفتار اتحاديــه اروپا را «مزورانــه» خواند؛ چرا كه
از يكســو 2كشــور را به مذاكره دعوت ميكند و
از ســوي ديگر به ابزار تحريم و تهديد عليه تركيه
متوسل ميشــود .اوكتاي در ادامه از زبان تهديد
استفاده كرد و نوشت« :ما زبان صلح و ديپلماسي
را ميشناسيم ،اما در دفاع از منافع تركيه ،هر آنچه
الزم باشد انجام خواهيم داد؛ اين را يونان و فرانسه
بهتر از هر كسي ميدانند ».اين سخنان اوكتاي در
ادامه سخنان تهديدآميز روز يكشنبه رجب طيب
اردوغان ،رئيسجمهور تركيه ،قابل تحليل است.
او اعالم كرده كه تركيه حاضر اســت هزينه دفاع
از منافعــش را در مديترانه بپــردازد؛ موضعي كه
احتمال رويارويي نظامي تركيه و يونان را بيش از
پيش تقويت كرده است.

نارضايتي درون سازمان غذا و
داروي آمريكا به خاطر فشار سياسي
بيروني

يك ديپلمات ،برنده مسابقه براي
انتخاب به عنوان نخستوزير لبنان
شد؛ رقباي سياسي در آستانه سفر
مكرون به لبنان از مصطفي اديب
حمايت كردند

هیأت آمريكايي -اسرائيلي با
پرواز تاريخي ،از فراز عربستان به
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6ماه زندان ،جريمه ترك قرنطينه

آغاز سال تحصيلي آنالين در عربستان

ورشكستگي هتل ترامپ

بهترين مشاغل براي دوركاري

سيدني :يك مرد استراليايي كه از پنجره هتلي كه در آن
قرنطينه شده بود با استفاده از يك نردبان خارج ميشده
تا با دوســتش مالقات كند ،به 6ماه زندان محكوم شــد.
به گزارش بيبيسي ،يوسف كاراكايا براي مالقات عموي
بيمارش به سيدني ســفر كرده بود و پس از آنكه به پرث
بازگشته بود ،از او خواسته شد كه  2هفته در هتل مركور
در پرث قرنطينه شــود .اما پس از  3روز او مرتب از طريق
پنجره اتاقش به بيرون ميرفته است.

رياض :دانشآموزان در عربستان سعودي سال تحصيلي را
با طرح آموزش از راه دور آغاز كردند .باتوجه به ادامه شيوع
كوويد ۱۹-كالسهاي حضوري همچنان تعليق خواهد
بود و دانشآمــوزان از منزل و در چارچــوب روشهاي
آموزش از راه دور ،روند تحصيلي خود را دنبال ميكنند.
به گزارش خبرگزاري اناچكي ،بهمنظور مقابله با شيوع
كرونا ،دولت تصميم گرفته است كه  7هفته نخست سال
تحصيلي را با روش آموزش از راه دور آغاز كند.

ونكوور :پيمانكار برج و هتلهــاي بينالمللي ترامپ در
ونكوور كانادا در پي ركود ناشي از همهگيري كرونا اعالم
ورشكستگي كرده اســت .به گزارش اينديپندنت ،در پي
اين اقدام بيش از  ۲۵۰نفر از كارمنــدان اين هتل از كار
بيكار شدهاند .برج شيشهاي ترامپ در ونكوور كه توسط
آرتور اريكسون ،معمار مشهور كانادايي طراحي شده ،در
حدفاصل سالهاي  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶ميالدي با هزينهاي به
مبلغ  ۳۵۰ميليون دالر ساخته شد.

شيكاگو :نتايج يك تحقيق در دانشگاه شيكاگوي آمريكا نشان
ميدهد ،برخي مشــاغل براي دوركاري در زمان شيوع كرونا با
داشــتن حتي ديپلم ميتواند براي فرد درآمدزايي داشته باشد.
آن مدير هماهنگي
به گزارش يورونيــوز ،صدر اين فهرســت از ِ
حملونقل تجاري و انبارداري است .كار براي بنگاههاي امالك و
مستغالت نيز درآمد مناسبي دارد .فروش توليدات كارخانهاي ،كار
بهصورت مأمور فروش بيمه ،كارمندي كارگزاري سهام و سرانجام
پيمانكاري امور خدماتي از ديگر مشاغل مناسب معرفي شدهاند.

شهرنوشت

پنهاني

داوود

ما آزمودهايم در اين شهر بخت خويش
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
از بس كه دست ميگزم و آه ميكشم
آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش

دریچه

روزنامهنگار

خشتها و ديوارهاي گلي

بررسي فلسفه درد

كوچه ما ،ابوذر بود .نامــش را روي تكهاي
حلبي نوشــته بوديم و چســبانده بوديم
به ديوار نخستين خانه ســر كوچه و بعد
قد راســت كرده بوديم و بهخود
باليده بوديم كه توي روستايي
كه هيچ كوچهاي نام ندارد،
كوچه ما «ابوذر» اســت.
كوچه ،مجموعهاي بود از
خانههاي خشتي و بناهاي
سنگي .آنان كه توان مالي بيشتري داشــتند ،ديوار را با
ســنگهايي باال برده بودند كه ســنگتراشهاي محلي
از دل كوهســتان با رنج و انگشــتان زمخت ميآوردند و
ميتراشيدند تا شبيه چيزي شود كه با آنها ميشد خانه
ساخت.
سنگها كه روي ديوار مجموع ميشدند ،بناها بين خطوط
سنگها را بندهاي سيماني ميكشيدند تا هم خوشنقش
شــود و هم محكم .توي كوچه از آن خانهها و سنگها و
خشتها و ديوارهاي كاهگلي هم داشتيم .كوچه جايي بود
براي آشتيكنان؛ عرضاش يكمتر يا يكمتر و نيم بود.
ما توي آن كوچه فوتبال بازي ميكرديم ،دعوا ميكرديم،
تازه بزرگ هم ميشــديم و خيالمان نبــود كه زندگي
هميشه همين نميماند .توي كوچه ،مادرها عصر به عصر
مينشستند و همسايهها با هم گپ ميزدند و بچهها بساط
بازيشان بر پا بود .روي پشتبام خانههاي كوچه 100تا
گربه زندگي ميكرد؛ البهالي هيزمهايي كه براي پختن
نان روي پشتبامها انبار ميشد ،توي هر سوراخسنبهاي
كه فكرش را ميكردي يا تــوي طويلهها و كنج راهروها.
گربهها همه جا بودند و هر بار كســي هوس ميكرد توي
حياط خانهاش كباب بپزد ،گربهها به هواي گوشت و كباب
و استخوان ،لب بامها جمع ميشدند و دستهجمعي آواز
ميخواندند.
توي كوچــه روز از ســاعت 4صبح آغاز ميشــد .با گله
گوسفندان و فريادهاي چوپاني كه گله به كوه ميبرد براي
چرا .بعدش نوبت گاوها بود كه ماغ بكشند ،سالنه سالنه
راه بروند و كنار سايهاي ،جاي خنكي لم بدهند و نشخوار
كنند .بعدش مرغ و خروسها به كوچه ميشدند و كوچه
سرشار ميشد از صداي بال زدن و آواز خروس و نواي ديگر
جانوران .تابستان كوچه همين بود با بعدازظهرهاي خنك
به لطف ديوارها و عرض كم و سايههايي كه زود ميافتاد
توي راه و آفتابــي كه ميرفت و جغدهايــي كه هرازگاه
پيدايشان ميشــد و رو به عصر و تاريكي برايمان از شب
ميخواندند به لهجهاي غريب.
توي كوچه 4خانه بود و خانهها كنــج هم و بزرگ بودند.
ظهر تابســتان كوچه در قرق بچههايي بود كه براي شنا
ميرفتند سمت رودخانه و رودخانه ميرفت به كرخه.
كوچه ،همه انتظار ما از زندگــي در جهان بود؛ محدود و
آراسته و منزوي .ما از پشــتبامهاي خانههاي آن كوچه
به نور ماه خيره ميشديم و ميليونها ستاره را تا جايي كه
ذهنممان قد ميداد و اعداد را بلد بوديم ،ميشمرديم .ما از
حدود آشتيكنان آن كوچه فراتر نميرفتيم و قيد جهان
در قاموس ذهنمان نبود .هرچــه بود همان بود با طول و
عرض مختصرش.
ما از آن كوچه ،از آن محدوده به جهــان نگاه ميكرديم و
خوش بوديم و بخشنده بوديم و ساده بوديم و زنده بوديم.
بعدها كه همهچيز در نســبت با وسعت بيشــتر و انبوهي
فزونتر و ابعاد بزرگتر معنا پيدا كــرد ،كوچه براي ما نيز
محدود شد با خانههاي كوچك و عرض اندك كه جا براي
عبور ماشــينها نداشــت .ماشــينها كه آمدند ،كوچهها
فراموش شــدند ،مرغ و خروسها فراموش شدند تا كوچه
به روستا و روستا به شهر برســد با ولعي سيريناپذير براي
بلعيدن همهچيز؛ بلعيدن كوچه و چنارها و زبان گنجشكها؛
بلعيدن حياطها و خاكي كوچهها؛ بلعيدن تماس آدمها با
هم .خيابان ،جاي رابطه نشست و شــهر به جاي آدمها در
نسبت با ماشــينها و خيابانها معنا پيدا كرد .ما از هم دور
شديم و وســعت خانهها از كوچه گذشت و به شهر رسيد و
شهر تمامي نداشت .شهر كه بزرگ شد ،جايي براي گربهها
نبود ،پس گربهها مردند .شــهر كه بزرگ شد ،جايي براي
همسايه نبود ،پس همســايه هم مرد .شهر كه بزرگ شد و
بزك شد ،جايي براي رودخانه نبود ،پس رودخانه هم مرد و
خشك شد و به كرخه نرسيد و اين داستان همينطور ادامه
پيدا كرد و ادامه دارد و در همه شهرها و محلهها و كوچهها
به يكسان ،طبق الگويي واحد و مشخص ادامه پيدا ميكند.

نشســت هفتگي شهركتاب ،سهشــنبه يازدهم
شــهريور ســاعت  ۱۵به نقد و بررســي كتاب
«فلسفه درد» اختصاص دارد كه با حضور نعيمه
پورمحمدي ،سيدحسن اسالمياردكاني و محمد
كريمي بهصورت مجــازي در مركــز فرهنگي
شهركتاب برگزار ميشود.
بهگزارش همشــهري ،اخيرا كتاب فلســفه درد
نوشته آرنه يوهان وتلسن با ترجمه محمد كريمي
به همت نشــرنو منتشر شده اســت .اين كتاب
نگاهي تاملبرانگيز است به جنبهاي ناگزير از وضع
بنيادين بشر .وتلسن در اين كتاب به شكلهاي
متنوعي از درد ميپردازد؛ از جمله ،دردي كه به واســطه شــكنجه بر انسان تحميل
ميشــود ،درد بيماري ،درد اضطراب ،درد اندوه ،درد خشونت و افسردگي .او ماهيت
دوپهلوي درد را بررسي ميكند :اينكه در زندگي روزمره همواره تالش ميكنيم از درد
اجتناب كنيم اما در عين حال ،جستوجوي درد برايمان شورانگيزاست .وتلسن درد
را در قلمروهاي مختلفي از زندگي مدرن ،ازجمله خانواده و شغل بررسي ميكند.
عالقهمندان ميتوانند اين نشست را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهر كتاب به نشاني
 Instagram/bookcityculturalcenterبهطور مستقيم پيگيري كنند.
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نقد و نظر

ايمان مهديزاده

پژوهشگر توسعه پايدار

بومرنگ

فرورتيش رضوانيه

روزنامهنگار

نياز به آموزش زيست اجتماعي

قشر زرنگ جامعه

ما آمــوزش نديدهايم و شــدهايم انبان
عادتهاي غلط و اشتباه كه نه در فرهنگ
و سنت چندهزار ســالهمان جايي دارد
و نه در دين اســام بر اين رفتار تأييد و
تأكيدي شده است .در واقع چنان
دچار ضدآموزش شــدهايم كه
امروز بخــش قابل توجهي از
جامعه به هيچ كدام از آداب
و آيين سابق پايبند نيســت و روندي پيش گرفته كه جز
اضمحالل سرمايه اجتماعي چيزي در بر ندارد.
هر جامعه براســاس افرادش محاســبه و ارزشگزاري
ميشــود .خانوادهاي كه متوســط تحصيالت و ســرانه
مطالعــهاش باالتر اســت داراي روابط قويتري اســت.
محلهاي كه مردمش در خيابان زباله نميريزند تميزترند و
آنها كه بيشتر بهداشت را رعايت ميكنند كمتر در معرض
آسيب انواع بيماريها قرار ميگيرند .شهرونداني كه اهل
ورزش هستند از سالمت بيشتري برخوردارند.
بســياري از شــهروندان ايراني درباره اين موضوعات كه
عادتهاي رفتاري را تشكيل ميدهد آموزشی نديدهاند و
اگر در خانه و مدرسه براساس فرهنگ و مذهب ،چيزهايي
آموختهاند نتوانسته براي ايشان به يك عادت مثبت تبديل
شود .براي نمونه سوار و پياده شدن در مترو و اتوبوسهاي
تندرو ،مصداقي از رفتارهاي ما در تعامل و تقابل با يكديگر
است  .طي چندماه گذشته كه بيماري كرونا همه شهرهاي
جهان را درگير كرده و بهصورت مــوج عمل ميكند ،در
ايران مانند رشــتهاي طوالني با عرض و طول كم و زياد،
فروكش نكرده است.
صرفا با چرخش آمار ،مســئوليتهاي آسيبش از دولت
ســاقط و بر گردن مردم و اصناف و بقيه شــهروندان جز
مسئوالن افتاده است و همچنان به اقتصاد و اجتماع ضربه
ميزند .همهگيري جهاني تنها با اتحاد و همدلي همه افراد
جامعه جغرافياي ايران را ترك ميكند.
تا وقتي كه عدهاي با آن تجارت كرده و نسبت به بيكاري
مشاغل بســيار يا خســتگي كادر درمان بيتفاوتند ما
نميتوانيم از پس كرونا بر بياييم .مــا بيش از هر چيز به
آموزش زيســتن كنار هم نيازمنديم .دوباره بايد ببينيم
در فرهنگ و مذهب پدران و مادرانمان چه نكات مثبتي
بهعنــوان عادت وجود داشــت كه امروزه به فراموشــي
سپرده شده است  .فرهنگهايي كه موجب تقويت روابط
خانوادگي و شهروندي ميشود و حس مسئوليت را در ما
تقويت ميكند .نياز داريم با توجه به شــرايط روزگارمان
در حفظ و يادگيري و ايجــاد عادتهاي رفتاري مثبت و
توسعهدهنده بكوشيم.

وقتــي هواپيمــا روي باند فرود
ميآيد ،صــداي مهمانــدار را
ميشــنويد كه ميگويــد« :از
شــما خواهشــمندم تا
پيش از توقف كامل
و بازشدن درهاي
هواپيمــا ،همواره
كمربند ايمني را بسته نگه داريد و صندلي خود را ترك
نكنيد ».اما بالفاصله بيشتر مسافرهايي كه صندليشان
كنار راهروست ،كمربندشان را باز ميكنند و ميايستند
و ســراغ محفظه باالي سرشــان ميرونــد .از خودتان
ميپرسيد« :اين همه عجله براي چيست؟»  چند دقيقه
بعد ميبينيد همان مســافرهايي كه چند ثانيه قبل با
عجله در حال برداشتن ساك و چمدانشان بودند ،حاال
در راهروهاي هر دو طرف هواپيما صف طوالني تشكيل
دادهاند و از ايستادن كالفه و خسته شدهاند .همه ميدانند
كه درهاي هواپيما بالفاصله بعد از فرود باز نميشــود و
ممكن است مدتي معطلي داشته باشــد ،اما پس علت
تشكيل زودهنگام صف چيســت؟ چرا بعضي مسافرها
از دستور تأكيدي خدمه پرواز ســرپيچي ميكنند و از
جايشان بلند ميشــوند؟ اگر واقعا اين همه عجله داريم
و ثانيهها برايمان مهم است ،پس چرا ژاپن دوم نيستيم؟
اين رفتار را بايد در تمايل قشــر لجباز جامعه با قوانين
و مقررات ريشهيابي كرد؛ كساني كه هرچه ميشنوند،
ميگويند« :برو بابــا!» و برخالف آن عمــل ميكنند.
ميدانند بايد ماســك بزنند و فاصله فيزيكي را رعايت
كنند ،اما اهميتي نميدهند .ميدانند آن خيابان ورود
ممنوع اســت ،اما باز داخلش ميپيچند چون ميدانند
مسيرشان كوتاهتر ميشود  .روي ميز غرفه نمايشگاهي
اشانتيون چيده شده تا هر بازديدكننده فقط يكي بردارد،
اما چند مشــت برميدارند و جيب يا كيفشــان را پر
ميكنند  .چراغ تقاطع زرد است اما از آن عبور ميكنند
تا از بقيه جلوتر باشند .بنزين قرار است از فردا كمي گران
شود ،ساعتها در صف ميايستند تا نصف باكشان را پر
كنند .تا دو روز تعطيلي به هم ميچسبد ،چه كرونا باشد
يا نباشد ،بايد به مسافرت بروند .ميدانند فردي مشكالت
روحي و اخالقي دارد ،اما باز هم در اينستاگرام او را دنبال
ميكنند.
اين قشــر خودشــان را زرنگ ميدانند ،اما در حقيقت
افرادي ناتوان هستند كه لجبازي ميكنند؛ مانند كودكي
كه وقتي اجازه ندارد بــراي بازي داخــل كوچه برود،
اسباببازيهايش را وسط سالن پذيرايي پرتاب ميكند
و حرفهاي زشت ميزند .اين قشر هنوز بزرگ نشدهاند.

ويترين
محفل فلسفي يكشنبهها و تحقيقات
فلسفي ويتگنشتاين
«محفــل فلســفي يكشــنبهها» و
«تحقيقــات فلســفي؛ گزيــد ه آثار
لودويگ ويتگنشتاين» 2عنوان كتابي
هستند كه از سوي نشر هرمس منتشر
شــدهاند.محفل فلســفي يكشنبهها،
نوشته الكســاندر مككال اسميت را
پژمان طهرانيان به فارسي برگردانده
است .اين كتاب ،رماني است معمايي-
كارآگاهي بــا درونمايهاي فلســفي.
شــخصيت اصلي اثر زني روشــنفكر
است؛ اهل فلســفه اخالق و عالقهمند
به هنر و ادبيات.
داستان در شــهر ادينبروي اسكاتلند
ميگذرد و در طول آن ،معماي مرگ
جواني كه زن شاهد آن بوده ،با تأمالت
خاص ايــن زن و ارتباطش با جامعه و
نزديكانش و نيز دغدغههاي فلسفي و اخالقي
او در هم ميآميزد و با ارجاعهايي گسترده به تاريخ و اسطوره و
فلسفه و هنر و روانشناسي و سياست و اقتصاد در غرب ،رماني
عميق و چند وجهي پديد ميآورد.
الكساندر مككال اسميت ،نويسنده تحسينشده بريتانيايي،
متولد ۱۹۴۸در زيمباوه اســت .او كودكياش را در اين كشور
آفريقايي گذراند و در بوتســوانا و ســوازيلند هم كار كرد .او
سالهاست اســتاد حقوق پزشــكي در دانشــگاه ادينبروي
اسكاتلند اســت .محفل فلسفي يكشــنبهها در ۳۲۱صفحه
پالتويي با قيمت ۴۴هزار تومان منتشر شده است.
متــن ســهزبانه تحقيقات فلســفي؛ گزيــده آثــار لودويگ
ويتگنشتاين با ترجمه مالك حسيني نيز ديگر كتابي است كه
هرمس و نشر كرگدن  آن را منتشر كردهاند.
تحقيقات فلســفي ،كه همچون نخستين كتاب نويسندهاش،
يعني رساله منطقي-فلسفي ،از آثار كالسيك فلسفه بهحساب
ميآيد ،حاصل سالها تأمل ويتگنشتاين و چكيده نكتههاي
فراواني است كه او طي سالهاي منتهي به  ۱۹۴۶در دفترهاي
متعدد نگاشته بود.
اين كتاب كه  درسال  ۱۹۵۳يعني 2سال پس از مرگ نويسنده
منتشر شد ،متشكل از « ۶۹۳نكته» اســت و به موضوعات و
مفاهيم متعددي ميپردازد كه نه فقط در فلســفه نفوذ بسيار
يافتهاند ،بلكــه در حوزههاي ديگري چون جامعهشناســي،
روانشناسي و هنر نيز تأثير فراواني گذاشتهاند.
اين كتــاب در  ۸۱۶صفحه بهبهاي 170هزار تومان منتشــر
شده است.

لوله فاضالب عامل جديد سرايت كرونا
مطالعه اخير دانشــمندان چيني نشــان ميدهد كه ويروس كرونا ممكن اســت از
روشهايي كه انتظار نميرود به خانهها منتقل شــود و اين باعث افزايش هشدار در
مورد احتمال كنترل همهگيري ميشود .به گزارش ديلي ميل ،اين مطالعه حاكي از آن
است كه ويروس كرونا ميتواند از طريق توالت و لولههاي فاضالب به داخل خانهها و
آپارتمانها بهخصوص در ساختمانهاي مسكوني چند طبقه انتقال يابد.
اين مطالعه كه نتايج آن در سايت علمي دايركت منتشر شده ،به كشف ويروس كرونا در
حمام يك آپارتمان در شهر گوانگژو ،واقع در جنوب چين ،با وجود حضور نداشتن بيمار
در آن اشاره دارد .تحقيق ياد شده نشان داد كه ويروس ممكن است از طريق توالت يا
لولههاي تخليه وارد آپارتمان واقع در طبقه شانزدهم شده باشد چون آثار ويروس در
سينك ظرفشويي ،شير آب و دسته دوش كشف شده است.

دانستنيها
فرستادن «رادار» بهدرون توفان لورا
گروهي از پژوهشگران آبوهوا
در اياالت متحــده ،رادارهاي
پيشــرفتهاي را بــراي درك
رازهاي توفان لــورا به درون
اين تندباد عظيم فرستادند.
پژوهشگران درحالي رادارهاي
ســيار خود را با يك كاميون
سنگين روانه كانون توفان لورا درتگزاس كردند كه اداره هواشناسي اياالت متحده
اعالم كرده بود گريــز از چنگ اين توفان ناممكن اســت؛ توفاني كه تندبادهاي
ويرانگري با سرعت بيش از  ۱۶۰كيلومتر در ساعت دارد .به گزارش يورونيوز ،كشف
ويژگيهاي جالب توفانهاي عظيم نهتنها بهكار پژوهشگران محيطزيست ميآيد،
بلكه ميتوان از آن در پيشبيني آبوهوا و نيز ساخت بناهاي مقاوم در برابر توفان
بهره برد .شناخت هرچه دقيقتر جريانهاي گردبادي كوچك و بزرگ درون اين
توفان چيزي است كه براي اين پژوهشــگران مهمتر است .ريزگردبادهاي درون
توفان  ۵۰۰تا  ۶۰۰متر قطر دارند و در ســايه بادهاي قويتر داخل توفان ممكن
است خسارات سنگيني بهبار آورند ،حال آنكه قطر گردبادهاي عظيمتر داخل هر
توفان ممكن است به چند كيلومتر برسد.

مهارت
بيان درست هيجانات
ممكن است در كودكي ياد گرفته باشــيم كه هيجانها «بد» هستند و بنابراين
هيجانهاي فرزندانمان هم مانند هيجانهاي خودمان برايمان ناراحتكننده
ميشوند .اين در حالي اســت كه زمانيكه احساسات خود را مستقيم ،ساده و به
شيوههاي غيرتهديدكننده بيان ميكنيم ،فرزندانمان بهره ميبرند.
يك كودك نهتنها ميخواهد بداند والدينش چه فكر ميكنند ،بلكه ميخواهد بداند
احساس آنها چگونه است .وقتي ناراحت ،خشمگين يا نااميد ،هيجانزده ،مغرور يا
خوشحاليم ،ميتوانيم به فرزندانمان اجازه دهيم كه بدانند.
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كتابفروشان دورهگرد در اول قرن .تهران ،روبهروي مسجد شاه(امامخميني)

يادداشتاول
با كتاب رهايي داريم
مرتضي سيدي نژاد �������������������������������������������������������������
هنوز كه هنوز است ،فهرســت كاملي از كتابهاي منتشر شده در ايران
از  ۱۳۰۰تا  ۱۳۳۳خورشيدي وجود ندارد و اطالعاتمان از اينكه مردم آن
روزگار چه كتابهايي ميخواندهاند چندان دقيق نيست .حاال چرا تا۱۳۳۳؟
دليلش اين است كه آن سال نخستين كتابشناسي از سوي كتابخانه ملي

ايران منتشر شد و ما فهرست ساالنه كتابهاي منتشر شده را بهصورت
ثبتشده داريم .ايران در  ۱۳۰۰خورشــيدي حدود  ۱۱ميليون و  ۵۰۰هزار
نفر جمعيت داشته كه  ۲۰درصد يعني چيزي حدود دو و نيم ميليون نفر
آنها شهرنشين بودهاند .از اين عده اگر يكچهارم را باسواد در نظر بگيريم
به رقمي در حدود  ۶۵۰هزار نفر میرسيم .اينها تشكيلدهندگان طبقه
متوسط شهري در آغاز قرن بودند و اين كتابهاي چاپ اول خوراك فكري
آنها بود اما حكومت جديد براي اجراي برنامههاي توسعه خود بايد اين طبقه
متوسط شــهري را تقويت ميكرد و مدرن كردن صنعت چاپ و نشر نيز
ازجمله اقدامات مؤثر در همين زمينه ب ه حساب ميآمد .اينجورهاست كه

از سال  ۱۳۰۰يعني از آغاز سده چهاردهم ،صنعت چاپ در ايران وارد دوره
تازهاي ميشود .قبل از اين تاريخ يعني از اواسط سده سيزدهم دستگاههاي
چاپ سربي به ايران وارد شده بود و تا مدتي در تبريز و تهران براي انتشار
كتاب مورد استفاده قرار ميگرفت .همزمان با اين شيوه ،چاپ سنگي هم
رواج پيدا كرد و چون تهيه لوازم و امكانات آن آسانتر بود عمال به رايجترين
شيوه چاپ در ايران بدل شد .با رســيدن به سده چهاردهم ،با پيشرفت
فناوري چاپ و ورود دســتگاههاي جديد ،چاپ كتابها به روش سربي
و ســنگي از ميان رفت و جاي خود را به روش حروفچيني داد .نخستين
چاپخانهاي كه مدرن شد «مطبعه كل قشــون ايران» بود كه به چاپخانه

فلسفه

فرهنگنامه
گام اول؛ حییم

فرهنگ جامع انگلیسی ـ فارسی/
سلیمان حییم /مطبعه بروخیم/
طهران1309 /

فرهنگستان یکنفره

صفحه اول از دیباچه فرهنگ
انگلیسی به فارسی حییم

تصویری از سلیمان حییم
در صفحه دوم فرهنگش

جامعتر از قبل

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  ۱۳۱۴خورشيدي به ماشين چاپ ُرتاتيو مجهز شد كه در سرعت چاپ تا
آن زمان در ايران نظير نداشت .چاپخانه بانك ملي و چاپخانه راهآهن از ديگر
چاپخانههاي مهم بودند كه در آن دوره تاسيس شدند .بخش خصوصي هم
تاسيس چاپخانههاي مجهز به دستگاههاي 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« .كاللهخاور» با مديريت محمد

امثال و حِ َکم /علی اکبر دهخدا/
مطبعه مجلس /طهران1310 /

حقوقی

همچنان معتبر و مستند

مصدق نویسنده

صفحه اول کتاب
سیر حکمت در اروپا /محمد علی فروغی/
کتابفروشی زوار /تهران۱۳10 /

اسامی مضبوط

رمضاني فعالترين ناشر خصوصي اين دوره بيست ساله به شمار ميرود كه
او را نه فقط يك ناشر بلكه بايد يك كتابشناس و جمعآوريكننده كتاب هم
بدانيم .اما او فقط يكي از اولينهاي اين دوره بود.
اينجا مروري داريم بر كارنامه نشر كتاب از  ۱۳۰۰تا  .۱۳۲۰در اين گردآوري
تالشمان بر اين بوده تا بفهميم مردمان آن روزگار چه كتابهايي دم دست
داشتند و سليقهشان در خواندن چگونه بوده است .در ميان كتابهايي كه
بسياري از آنها گمنام و فراموش شدهاند بيشتر به كتابهايي نظر داشتهايم
كه نوآور و جريانساز بودهاند.كتابهايي كه بســياري از آنها هنوز هم
خواندني هستند و حرفهايي براي گفتن دارند.

این کتاب هنوز تجدید چاپ و منتشر
میشود و در میان عالقهمندان به
فلسفه خواهان دارد

تالیفات مؤلف :شاید خیلیها
ندانند که مصدق صاحب
چندین جلد کتاب است

حقوق پارلمانی در ایران
و اروپا /محمد مصدق/
مطبعه کلیمیان/
طهران۱۳02 /

ادبیات

زندگینامهنویسی تاریخی
فرهنگ جامع فارسی به انگلیسی/
سلیمان حییم /مطبعه بروخیم/
طهران1312 /

دیباچه فرهنگ فارسی به
انگلیسی حییم

صفحه ای از حرف «آ» فرهنگ
فارسی به انگلیسی حییم

نام های ایرانی /محمود حسابی/
چاپخانه علمی /تهران۱۳19 /

مقدمه 1262 :نام پسر و  652نام
دختر که به کوشش دکتر حسابی
فراهم آمده

رساله در تحقیق احوال و زندگانی موالنا
جاللالدین محمد مشهور به مولوی/
بدیعالزمان فروزانفر /چاپخانه مجلس۱۳15 /
دیباچه فروزانفر

ادبیات ایران
به روایت مرد غربی
تاریخ ادبیات ایران /ادوارد براون /مترجم :رشید
یاسمی /چاپخانه روشنایی /طهران1316 /
دیباچه مترجم بر تاریخ ادبیات ایران

پیشرویی از برلن

داستان

1319

اقتباس ایرانی از داستانهای شرلوک هلمز

یکی بود و یکی نبود/..
محمدعلی جمالزاده/
چاپخانه کاویانی/
برلین  ۱۳۳۹قمری
( ۱۳۰۰خورشیدی)

تقدیمنامه کتاب:
«بنام زن عزیزم ژُزی
و دوست جوانمرگم
خانم میرزا حسین خان
حکیم»

دیباچه :از نظر جمالزاده،
«دموکراسی ادبی» نه
فقط ُفضال و ادبا بلکه همه
را در نظر میگیرد

داروغه اصفهان،
شرلوک هلمس ایران /کاظم
مستعان السلطان (هوشی
دریان) /بنگاه مطبوعاتی
فهم /تهران ۱۳04

داستان اول
یکی بود
یکی نبود

داستانی اجتماعی ،ملی و ت

دلیران تنگستانی/
رکنزاده آدمیت/
مطبعه سیروس/
طهران۱۳۱۰ /

صفحه اول
داستان
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تاریخ

هنر
از نخستین نمایشنامهها

نخستین تاریخنگاری علمی

ایران باستانی /حسن پیرنیا/
مطبعه مجلس /طهران1306 /

آخرین یادگار نادرشاه /سعید نفیسی/
کتابخانه شرق /طهران۱۳۰5 /

تیراژ ۳۰۰۰ :نسخه

صفحه اول نمایشنامه

تصویر نویسنده در صفحه سوم کتاب

از مغولها تا قاجارها

صفحه اول مقدمه کتاب

تاریخ مفصل ایران/
عباس اقبال /شرکت مطبوعات/
تهران۱320 /

نخستین صفحه از
تاریخ مفصل ایران

گردش در تهران

نخستین فیلمنامه فارسی

صفحه اول طهران؛ روانی و گیرایی نثر نویسنده
ستودنی است

طهران/مرتضیفرهنگ/
مطبعه سیروس /آذرماه۱۳12/

صفحه ششم طهران

داستان مشروطه
شاه ایران و بانوی ارمن /ذبیح بهروز /مطبعه
فاروس /طهران1306 /

گزارشی از شاهکارهای شکسپیر

قسمتی از دیباچه شاه ایران و بانوی ارمن

صفحه آخر دیباچه
شاه ایران و بانوی ارمن

نمایش منظوم

صفحه اول فیلمنامه
شاه ایران و بانوی ارمن

از نشریات ادارهعتیقات

مقدمه کتاب

آثار ایران /آندره گدار /از نشریات
اداره کل عتیقات /طهران۱۳14 /

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 1314

تصویر هاوارد باسکرویل در صفحه اول کتاب

صفحه اول از دیباچه تاریخ مشروطه

یکی از  53نفر

شاهکارهای شکسپیر :هاملت ـ رمو و ژولیت ـ ماکبت/
ترجمه حمید امیر سلیمانی /از نشریات موسسه خاور/
تهران1307 /
مترجم هر سه نمایشنامه را به شکل داستان درآورده و
درواقع گزارشی از آنها در این کتاب آمده است

تیسفون/
تندر کیا /مطبعه
مجلس /طهران/
۱۳13

برشی از دیباچه آثار ایران
به قلم آندره گدار

مفصلترین دانشنامه هنر ایران
ورقپارههای زندان /بزرگ
علوی /چاپخانه مرکزی/
تهران۱320 /

صفحه اول کتاب آرتور پوپ

ســیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز /پوپ و
فیلیس اکرمن /انتشارات دانشگاه آکسفورد)۱۳۱۷( ۱۹۳۸ /

ترجمه دانشنامه پوپ از سال  ۱۳۸۷در انتشارات علمی و فرهنگی آغاز شد
و در سال  ۱۳۹۷در  ۱۳جلد به پایان رسید

بزرگ علوی کتاب را به
خواهرش ،بدری علوی،
تقدیم کرده است

صفحه اول مقدمه

صفحه دوم مقدمه

تاریخی

غیرایرانیها به روایت این سه نفر

تصویر رکنزاده
آدمیت در صفحه
اول کتاب

ا ن ی ر ا ن (انیران)/
د .ش .پرتو،
بزرگعلوی ،ص.
هدایت /طهران1310 /

دیباچه دلیران
تنگستانی

پستمدرنیسم ایرانی
کتاب سه داستان حمله اسکندر از
شین ،پرتو ،دیو! ديو از بزرگ علوی
درباره حمله اعراب به ایران و سایه
مغول از صادق هدایت را شامل
میشود .کتاب «به دانشمند گرامی
ذ .بهروز» تقدیم شده است

رستم در قرن بیست و دوم/
عبدالحسین صنعتیزاده/
چاپخانه و کتابخانه مرکزی/
تهران1316 /

صفحه اول کتاب« :جانکاس
مخترع ماشین تجسم
ارواح و اجساد مردگان به
اتفاق شاگردانش هر کدام
بالهای ظریف و قشنگی
را به شانههای خود بسته
و بعضیشان چمدانهای
بلورینی به دست گرفته از
روی آسمان میپریدند».

گراوری از جانکاس و ماشین
احیای اموات

تقسیمبندی کتابها با کمی تسامح
انجام گرفته تا از ازدیاد دستهها و ایجاد تشتت جلوگیری شود

 2و3
صفحـــــــههاي

ترجمه
تیرهبختان

نخستین بار«بینوایان» ویکتور هوگو را
پدر پروین اعتصامی به فارســی ترجمه
کرد :تیرهبختان /ویکتور هوگو /مترجم:
یوسف اعتصام الملک /مطبعه مجلس/
طهران۱۳۰۳ /

نخستین چاپ سربی گولیور به فارسی

صفحه اول از مقدمه اعتصام الملک

صفحه آخر مقدمه

صفحههاي دوم و سوم مقدمه

«سیاحت عجیب گولیور در کشور لیلی پوت و مقدمه مترجم بر گولیور
غول پیکران» /یوناتان سویفت /مترجم :فریبرز
عسگری /بنگاه نشریات بریانی /تهران۱۳۲۰ /

بینوایان

بدبختان

«بدبختان» کتاب ژان والــژان (جلد اول) /ویکتور
هوگو /مترجم :میرزا ابراهیم آقای زنجانی /کتابخانه
نهضت شرق /طهران1304 /

عمليات آرسن لوپن شرق

مشهورترین ترجمه بینوایان که تا به امروز همچنان
منتشر می شود :بینوایان /ویکتور هوگو /مترجم:
حسینقلی مستعان /مطبعه ایران۱۳10 /

صفحه اول کتاب بینوایان

روانشناسی توده

گزینگویه های لوبون

نویسنده زبردست

«نواميس روحيه تطور ملل» دکتر گوســتاو لوبون/
ترجمه علی دشتی /مطبعه قشون /طهران1302 /

«افکار و اندیشهها» دیروز و فردا (کلمات قصار)/
دکتر گوستاو لوبون /ترجمه شجاع الدین شفا/
شرکت تضامنی علمی1317 /

«طائیس» آناطول فرانس /ترجمه دکتر قاسم غنی
سبزواری /مطبعه باقرزاده /طهران1308 /

مقدمه حسینقلی مستعان بر بینوایان

ماجزاهاي جينگوز -سرور بدیع /مترجم :ابوتراب شایگان /بنگاه
بریانی /تهران۱۳۱۹ /

از نخستین ترجمههای زنان

نخستین ترجمه از داستان دراکوال

شیوه تهیه دوسیههای آرسن لوپن شرق

جسم سحرآمیز رادیوم

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

نخستین ترجمه از داستان فرانکشتاین

«جامه پشمین» قسمت اول :دوشیزه بیشهها /آنری بوردو/
مترجم :بانو عظمی عدل /کالله خاور1317 /

«دراکوال» مرد خون آشام /برام استوکر/
مترجم :علی اکبر کسمایی /بنگاه افشاری/
تهران۱۳۱۸ /

بنگاه بریانی ناشر اختصاصی
ماجراهای جینگوز در ایران به
شمار می رفت .جینگوز شخصیت
طرار و حقهبازی شبیه آرسن لوپن
بود و خالق آن پیامی صفا (متخلص
به سرور بدیع) داستاننویس
معاصر ترکیه

مقدمه مترجم بر دراکیوال

«فرانکنشتین یا آدم مصنوعی» ماری شلی/
مترجم :کاظم عمادی /شرکت تضامنی
محمدحسن علمی و شرکا /تهران۱۳17 /

مقدمه مترجم بر فرانکشتاین
بریدهای از صفحه اول

«مادام کوری» او کوری /مترجم :منیر اصفیا /بنگاه افشاری/
تهران1319 /

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

گردآوری جدید از حکایتهای مالنصرالدین

داستان

آشیانه عقاب/
زینالعابدین موتمن/
موسسه افشاری/
طهران۱۳17 /

ادبيات

1319

داستان تاریخی

مقدمه ناشر و
فراخوان برای ارسال
حکایتهای دیگر
مالنصرالدین

مالنصرالدین /به همت
محمد رمضانی /کالله
خاور /طهران ۱۳15

کتابی از معلم ادبیات دوره دویم علمی و ادبی مدرسه متوسطه تبریز
تاریخ ادبیات ایران؛ از
قدیمیترین عصر تاریخی تا عصر
حاضر /میرزا جاللالدین همائی
اصفهانی /تبریز /کتابخانه ادبیه
جلد اول مشتمل بر تاریخ ادبیات
ایران از ازمنه قدیم تاریخی تا
انقراض ساسانیان1308 /

صفحه اول
کتاب

جلد دویم مشتمل بر تاریخ
ادبیات ایران از انقراض ساسانیان
تا حمله مغول1309 /

تقسیمبندی کتابها با کمی تسامح
انجام گرفته تا از ازدیاد دستهها و ایجاد تشتت جلوگیری شود
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علمی ـآموزشی
رسیدن به تجدد از مسیر دین

کتاب مدرسه

4

صفحــــه

شعر

درباره جغرافیای ایران

اخالق سالم در بدن سالم

دیوان شاعر جوانمرگ

دیوان عشقی و
شرح حال شاعر /به
قلم :علیاکبر مشیر
سلیمی /طهران۱۳۰۸ /
این کتاب در سال 1321
بازچاپ شد

آغاز یک تاریخ با افسانه
فوايد گیاهخواری /صادق هدایت /چاپخانه ایرانشهر/
برلین ۱۳06
علــل بدبختی مــا و عــاج آن /حاجــی میرزا حســنخان
محتشمالسلطنه /مطبعه علمی 1340 /قمری ( 1300شمسی)
نویســنده این کتاب راه ترقی را پیروی از دســتورات دینی،
بهرهگیری دستاوردهای مثبت غرب و نفی برخی رفتارهای آنان
میداند

تاریخ مقدماتی ایران برای سال  3و  4مدارس ابتدایی /میرزا
ابوطالب خان /کتابخانه سعادت1306 /
روی جلد درج شده« :موافق پروگرام وزارت جلیله معارف»

خورش خسروانی

جغرافیای نو /محمد محیططباطبایی /کتابخانه مظفری1316 /
ابتدا ،در  5فصل ،کلیاتی درباره علم جغرافیا گفته شده و بعد «جغرافیای
مفصل ایران» شرح داده شده است

روزگار قریب

افسانه /نیما یوشیج/
چاپخانه علی اکبر
علمی /تهران۱۳01 /
صفحه نخست افسانه

دیوان شاعر عاصی

مقدمه حسین کاظمزاده ایرانشهر بر فوايد گیاهخواری
بیماریهای کودکان /دکتر محمد قریب /چاپخانه مجلس/
طهران1318 /
طباخیایرانی،فرنگی،ترکی/بدرالملوکبامداد/
چاپخانهوکتابخانهمرکزی/طهران۱۳15/

صفحات  1و 2مقدمه:
مخور لقمه جز خسروانی خورش که جان بایدت زان خورش پرورش

نخستین خواندنیها و
ترانه های کودکانه

از نخستین کتابهای کودک

دیوان عارف قزوینی /چاپخانه
مشرقی /برلین۱۳03 /
بهکوشش :دکتر صادق رضازاده
شفق

عکس عارف

دیوان زن محجوب

سرگرمی کودکان /سالم پرهامی/
کتابفروشی دانش /تهران۱۳۱۸ /

طرز ساخت فرفرههای چندپره

فهرست کتاب سرگرمی کودکان

برگی از دیباچه کتاب به قلم دکتر قریب

تشخیص کتب خوب از بد

خواندنیهای کودکان :افسانه هاست /علینقی وزیری/
چاپ رنگین /تهران۱۳۱۷ /

پروین اعتصامی دیوان خود را
دیوان قصائد و مثنویات /پروین
اعتصامی /مطبعه مجلس /طهران /به پدرش ،یوسف اعتصام الملک
آشتیانی ،تقدیم کرده است
۱۳14

رهنمای مطالعه /پروین گنابادی /کتابخانه گلشن/
مشهد۱۳۱۳ /

فهرست کتاب

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
دیباچه خواندنیهای کودکان

صفحه
آغازین
دیوان

