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يادداشت
غالمرضا ظريفيان؛ استاد دانشگاه تهران

دولت آقاي روحانــي با وجود مالحظات گســترده و 
مصلحت هاي پيچيده اداره كشــور، تصميم آبان ماهي 
مهمي گرفت. رئيس دولت درنهايت راي به آن چيزي 
داد كه كارشناسان و طيف وسيعي از مردم براي كنترل 
بيماري افسارگسيخته كرونا خواستار بودند. اعمال محدوديت های شديد برای مقابله 
با موج ســوم كرونا و تعطيلي فراگير، اصلي ترين چاره براي كنترل موج كشــتگان 
چندصدنفري كرونا در هر روز بود. دولت ناگزير از حفظ مصالح اقتصادي مردم بود و 

شيوع موج سوم بيماري نيز ناگزيرتر براي اعمال ممنوعيت ها. 
كل جهان نيز همپاي ايران چند ماهي طول كشيد تا خودش را دربرابر اين بيماري 
پيدا كند. تجارب پزشكي و مديريتي دنيا در اين فرصت ســعي كرد تا خودش را با 
پيش بيني هاي مرتبط با كرونا پيشتاز نگه دارد و زمين گير آن نشود. در ابعاد پزشكي 
گونه هاي متفاوت بيماري در كشــورهاي اروپايي، آسيايي، آمريكا و خود چين نگاه 
بلندمدت تري را نسبت به روند شيوع و كنترل بيماري طلب مي كرد. آزمون و خطاهاي 
متعدد در توليد واكسن اين بيماري مويد بر چنين اتفاقي هستند. در بعد مديريتي 
بيماري فراگير كرونا اما دولت ها آثار و پيامدهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي آن را از 
نزديك لمس كردند.  دولت هاي پيشرفته  طي اين چند ماه تجارب بسيار ذي قيمتي در 
كنترل ابعاد اقتصادي بيماري براي مردم همراه با رعايت فاصله گذاري هاي اجتماعي 
كسب كردند. اين تجارب مي توانســت از ســوي دولت ايران نيز مورد بهره برداري 
قرار گيرد. ايران شــروع خوبي در مقابله با ويروس كرونا داشت، ولي در ادامه برخي 
تصميم هاي ديرهنگام، بروز ناهماهنگي ها و دور شدن از نظرات كارشناسان در پشت 
پرده ماجرا محسوس بود. اين در حالي بود كه نظام سالمت كشور شبانه روز در خدمت 

كنترل بيماري بود و هزينه هاي جاني زيادي هم پرداخت. 
افزايش مبتاليان و قربانيان بيشتر از ميانگين جهاني اين ويروس درنهايت دولت را 
مجاب كرد تا هر چه زودتر فكري براي اين قضيه كند. گزارش كارشناسان دلسوز تاكيد 
دارد كه اگر اين زنجيره قطع نشود، مبتاليان چند برابر خواهند شد و فوت شدگان نيز 
ضريب افزايشي خواهد داشــت. بايد توجه كرد دنيا، فضاي شيشه اي و بخش هاي 
مختلف آن از يكديگر گزارش مي گيرند. در يك مقايسه تطبيقي مديريت پديده كرونا 
كه با جان و مال مردم سروكار دارد، دولت اگر به نظرات نخبگي توجه نكند، كارنامه 

ناموفقي را بر جاي خواهد گذاشت.
وزير بهداشت به اشكال مختلف طي ماه هاي اخير نگراني هاي خودش را ابراز كرد و اين 
حكايت از اختالالت نظام تصميم گيري در بحث كرونا داشت. نامه هاي دست اندركاران  
نظام پزشكي به رئيس جمهور از آن گاليه داشت كه ستاد از تجربه ارزشمند اين سازمان 
استفاده نكرده است. با توجه به پيش بيني هاي جهاني و دلسوزان متخصص در عرصه 
پزشكي اين هشدارها خوشبختانه دولت را متقاعد كرد تا هر چه زودتر فكري كند. 
واقعيت اين اســت  كه عدم اتخاذ تصميمات قاطعانه و  نظارت درست تماما متوجه 
دولت نيست. مسائل مختلفي دخيل در چنين شرايطي بوده اند. فرسودگي تجهيزات 
و فرسايش كادر پزشكي شايد دليل عمده اي بر تصميم اخير ستاد ملي مقابله با كرونا 
و در راس آن رئيس دولت بوده است. وزير بهداشــت در سخناني اعالم كرده بود كه 

نمي تواند پيش بيني كند كادر درمان تا چه زماني مي تواند اين شرايط را تحمل كند.
دولت آثار مخرب ادامه اين روند را در تناسب با ابعاد اقتصادي شيوع بيماري به درستي 
تشخيص داد و تصميم درستي بر تعطيلي گرفت. تنگناها و مشكالت بايد صريح تر 
و شفاف تر با مردم در ميان گذاشــته شوند و همزمان ممنوعيت ها با قاطعيت اعمال 
شوند. اين تصميم ضروري است و توصيه هاي جهاني نظام سالمت و افراد مجرب در 
حوزه سالمت و ساير بخش ها بر همين مسئله استوار بوده است. قرنطينه ممكن است 
مشكالتي را در بخش هاي ديگري از جامعه ايجاد كند ولي چه مشكلي مهمتر از جان 
مردم است؟ اولويت اين مشكل از ســاير مشكالت بيشتر است. اقدام اول و اساسي 
بايد به سمت محدوديت ها هدايت شود و مشــكالت ديگر را با مديريت دقيق تر و 

هماهنگي بيشتر تا حدي حل كرد.

تصميم درست دولت

اینجا کرونا  شکار شد

کاروان قهرمانان

گزارشــي از  آزمايشــگاهي كه در آن 
واكســن مشــهور اين روزهاي جهان 
ســاخته شــد كه به عقيده بسياري 
مي تواند ويروس كرونا را به زانو در آورد

ايران بــراي نخســتين بار ميزبان  
بازی هــای آســيايی بــود و بــا 
4۰۰ورزشــكار نتايج بسيار خوبي 
گرفت و در نهايت با كسب ۳6مدال 
طال، 28نقــره و17برنــز )مجموع 

81مدال( پس از ژاپن دوم شد

 يادداشــت كاظــم گيالن پــور
ســردبير وقت  كيهان ورزشــی  در 
انتقاد از برگزاري بازي هاي آسيايي 

در تهران
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موافقت با  
تعطيلي فراگير
 رئيس جمهوری سياست های جديد دولت برای پيشگيری 

و مقابله با كرونا  را اعالم كرد:
 طرح دولت ابعاد گسترده ای نظير تست سريع، تست فراگير

غربالگری و نظارت بر قرنطينه دارد و محدود به تعطيلی كشور نيست

 نحوه كمك مالی و معيشتی به اقشار آسيب پذير بررسی 
و به دولت گزارش شود

دولت همواره آماده پذيرش نظر كارشناسان است

سخنگوي دولت: تردد شهر به شهر از اول آذر ممنوع مي شود
گفت  وگو با قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران  درباره  

وضعيت فعاليت كسب و كارها و مشاغل از شنبه

بازار متشكل ارزی كه با سامانه معامالت فرابورس فعال شده مبنای تعيين نرخ ارز را 
5از بازارهای منطقه به داخل ايران منتقل مي كند

تابلويبورسارزروشنميشود

درحالي كه به خاطر شــرايط كرونا 
بيشتر از هر زمان ديگري مردم نياز 
به اينترنت خوب دارند، به گفته وزير 
ارتباطات، فيلترينگ از عوامل اصلي 

تجربه كيفيت پايين ارتباطي است

 موانع احقاق
 حقوق مردم 

اجراي اصل 27قانون اساسي درباره 
 حق تجمع و برگــزاري راهپيمايي
پس از 4دهه از تصويب آن، همچنان 

محل مناقشه است

11

 تهدید فيلترینگ
 براي کيفيت اینترنت 

2

 تست سریع 
آنتی ژن  چطور 

کار می کند ؟ 
قرار است به زودی در كشور يك آزمايش 
سريع به جای تست زمانبر PCR برای 

غربالگری مورد استفاده قرار بگيرد 

12

در جلسه روز يكشنبه هيأت وزيران كه 
به رياست حســن روحاني برگزار شد، سياسي

سياســت هاي جديــد دولــت براي 
پيشــگيري و مقابله با كرونا مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت؛ در اين جلسه رئيس جمهور گفت: امروز وظيفه 
اصلي دولــت حفظ ســالمت مردم و مهــار ويروس 
كروناســت. به همين منظور و با توجه به گســترش 
بيماري، افزايش ابتال و مرگ ومير و فشــار سنگين به 
بخش بهداشت و درمان، دولت ناچار است مطابق نظر 
كارشناسان، سياست ها و محدوديت هاي جديدي مقرر 
كند و با تعطيلي فراگير، مانع پيشــروي اين ويروس 
مخرب شود. روحاني در ادامه دستور داد نحوه كمك 
مالي و معيشتي به اقشار آسيب پذير بررسي و به دولت 

گزارش شود.
وي همچنين از مردم خواست براي تحقق اهداف طرح 

و تأمين سالمت خود، همكاري الزم را مبذول نمايند.
اين طرح داراي ابعاد گسترده اي نظير تست سريع، تست 
فراگير، غربالگري و نظارت بر قرنطينه است و محدود 
به تعطيلي كشور نيســت. لذا رئيس جمهور به وزراي 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور دستور داد 
ابعاد وسيع اين طرح بهداشــتي  درماني را براي مردم 
تشريح كنند. در اين جلســه هيأت وزيران به پيشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه كشور و در راستاي تصميم هفتاد 
و هشتمين جلسه شــوراي عالي بيمه سالمت كشور، 
شرايط پوشش بيمه اي انســولين هاي قلمي و تعرفه 

خدمات آزمايشگاهي تشخيص كوويد-1۹ را تعيين كرد.
بر اين اساس مصوب شد، انسولين هاي قلمي ليسپرو 
)ميكس و سريع االثر( و گلوليزين با فرانشيز 1۰درصد 
تحت پوشش بيمه اي قرار گيرد و قيمت تحت پوشش 
بيمه پايه براســاس قيمت مصوب سازمان غذا و دارو 
تعيين خواهد شد. همچنين تعهد بيمه پايه به مدت 
2سال از زمان ابالغ به شرط عدم افزايش قيمت دارو 
به  مدت 2سال و براســاس فرايندهاي تعيين سطح 

تعهدات خواهد بود.

بيانيه 8بندي روحاني در آستانه محدوديت هاي 
شديد كرونايي

شــامگاه يكشــنبه همچنيــن حســن روحانــي 
رئيس جمهــور در آســتانه اعمــال محدوديت هاي 
شديد براي مقابله با موج سوم كرونا بيانيه اي 8بندي 
خطاب به مــردم ايران صادر كرد. به گزارش ســايت 

رئيس جمهوري متن بيانيه به اين شرح است:
ملت بزرگ و سرفراز ايران

با توجه به جهش ويروس كرونــا و اوج گيري مجدد 
بيماري عالمگير كوويد- 1۹در كشــور، به پيشنهاد 

وزارت بهداشــت و درمان و قرارگاه عملياتي كرونا، 
»طرح جامع مقابله با كرونا« در ســتاد ملي كرونا به 
تصويب رسيد كه به موجب آن، اعمال محدوديت هاي 
شديد در شــهرهاي مختلف كشــور، از هفته آينده 
الزامي مي گــردد. در اين شــرايط، وظيفه اخالقي، 
شرعي و انقالبي همه ما، حفظ حيات جامعه و توجه 
به مسئوليت عمومي و عمل به اقتضائات اين شرايط 
است. از اين رو وظيفه خود مي دانم كه موارد زير را به 

اطالع ملت شريف ايران برسانم:
بسيج همگاني ملت و دولت را براي مقابله با 

موج سوم كرونا در كشور اعالم مي كنم.1
 از همه دستگاه هاي دولتي و ديگر قوا و نهادها، 

مي خواهم كه با اجراي دقيق مصوبات ســتاد 2
ملي كرونا، با همه امكانات به ياري وزارت بهداشــت و 

درمان و كادر درماني كشور بشتابند.
از قرارگاه عملياتــي كرونا مي خواهم اجراي 

همه مصوبات ستاد ملي، توسط دستگاه هاي 3
مسئول را پيگيري نمايد.

از سازمان برنامه و بودجه مي خواهم در اجراي 
اين طرح، اعتبارات مورد نياز وزارت بهداشت 4

و درمان و ديگر دستگاه هاي مسئول در امر مقابله با 
كرونا را به فوريت تأمين كند.

از وزارت بهداشت و درمان مي خواهم به طور 
كامــل و بدون اغمــاض، طرح نظــارت بر 5

قرنطينه مبتاليان و شناسايي حلقه تماس و هشدار و 
در صورت لزوم جريمه را اجرا كند.

از نيروي انتظامي و بسيج مي خواهم اجراي 
كامل و بدون استثناي تصميمات انضباطي 6

مقررات فاصله گذاري اجتماعي و محدوديت شديد 
بهداشــتي را اجرا نموده و ضابطين نسبت به جريمه 
 اقليــت بســيار كوچــك متخلفيــن كــه امنيت

 بهداشتي جامعه را به خطر مي اندازند، اقدام كنند.
از رســانه هاي مسئول و سياســيون كشور 

درخواســت مي كنم كه با توجه به اولويت 7
قطعي حراســت از جان مردم، وظيفه اطالع رساني و 
اقناع سازي  عمومي در رعايت مقررات بهداشتي را در 
اولويت قرار داده و با سياسي و جناحي كردن مسئله 

مقابله با كرونا، مقابله كنند.
از مردم فهيم و شــريف ايران هم اســتدعا 

مي كنــم در پاســداري از حق الناس و حق 8
حيات مردم، رعايت مقررات مقابله با كرونا را وظيفه 
شرعي و اجتماعي خود دانســته و همگان را به اين 
وظيفه اجتماعي دعوت كنند و ســهل انگاري در اين 
 مــورد و يــا سوءاســتفاده از ايــن شــرايط را

 برنتابند.

موافقت با  تعطيلي فراگير
رئيس جمهور در آستانه اجراي محدوديت هاي كرونايي بيانيه اي 8بندي صادر كرد

 1 3 5 3
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صفحه هاي 1،  4 و7 را بخوانيد

 صداي آژیر 
در خيابان جمهوري

همزمان با آتش ســوزي  محدود در 
ســاختمان عالءالدين، همشهری 
بناهــای ناايمــن و ايمن شــده 

خيابان جمهوری را بررسی كرد

گفت و گو با جالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشاني تهران| 17
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 كمتر از يك  ماه پس از لغو رسمي تحريم هاي تسليحاتي 
ايران طبق برجام، تدوين ســند دفاعي با عراق در سفر نظامی

وزير دفاع اين كشور به ايران رونمايي شد. سرتيپ امير 
حاتمي، وزير دفاع 27مهرماه، شب لغو تحريم ها، در تلويزيون گفته بود 
»درخصوص خريد و فروش سالح برنامه داريم. از حدود يك سال قبل 
كه آمريكا تالش كرد اين محدوديت ها تمديد شــود به نوعي باعث 
شدند كه بسياري از كشورها از توانمندي ما آگاه شوند و به ما مراجعه 
كننــد. در اين خصــوص مذاكــرات و صحبت هايي انجام شــده و 
زمينه هايي بــراي فروش و تأمين نيازمندي ها وجــود دارد كه البته 

فروش ما بسيار گسترده تر خواهد بود. «
 »جمعه عناد ســعدون« وزير دفاع عراق در سفر خود با ايران با وزير 
دفاع، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و دبير شوراي عالي امنيت ملي 
ديدار كرد. سرلشــكر محمدباقري، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
در اين ديدارها از تدوين سند همكاري هاي دفاعي ايران و عراق خبر 
داد و گفت: با توجه به اينكه آمريكايي ها به دنبال گســترش مجدد 
تروريست ها در منطقه هستند، همكاري  دفاعي ايران و عراق موجب 
ايجاد امنيت مناسب تري براي كشور عراق خواهد شد. براساس گزارش 
خبرگزاري جمهوري اسالمي، سردار باقري هدف از انجام اين ديدار 
را توسعه و تعميق امنيت در هر دو كشور ايران و عراق دانست و افزود: 
تاكنون در همه زمينه ها بحث هاي گوناگوني داشــته ايم و خواهيم 
داشت؛ همچنين 2 كشور سندي را آماده كرده اند كه مراحل آخر را 
مي گذراند و در آينده اي نزديك به امضا خواهد رسيد. ما در گذشته 
همكاري هايي در حوزه دفاعي و تجهيزاتي داشــتيم و در اين رابطه 
قراردادهايي را نيز منعقد و اجرا كرديم و محصوالتي را كه كشور عراق 
نياز داشته، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري 

اسالمي ايران تأمين شده است.
براســاس گزارش ايرنا، جمعه عناد ســعدون، وزير دفاع عراق ظهر 
يكشنبه نيز با دريابان علي شــمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
ديدار كرد. در اين ديدار دريابان شــمخاني با تأكيد بر اينكه حمايت 
از اراده و امنيت مردم عراق سياســت پايدار ايران است، تصريح كرد: 
اين همكاري ها متضمن ثبات و امنيت منطقه است و بايد تا سطوح 
راهبردي ارتقا يافته و نهادينه شــود. او با بيــان اينكه يكي از اهداف 
اعالمي آمريكا از حضور در منطقه غرب آسيا ايجاد اختالف و درگيري 
ميان كشورهاي منطقه است، بر ضرورت هوشياري همه كشورهاي 
منطقه براي مقابله با اين توطئه شــوم تأكيد كرد. شمخاني، با اشاره 
به اعتراف صريح مقامات ارشد آمريكايي مبني اينكه حضور آنان در 
منطقه غرب آســيا جز جنگ افروزي، بي ثباتي و از بين رفتن منابع 

حياتي منطقه، نتيجه اي نداشــته با تمجيد از مصوبه مجلس عراق 
براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق تصريح كرد: يكي از مهم ترين 
مولفه هاي ايجاد صلح و آرامش در اين منطقه خروج كامل نظاميان 

آمريكاست.
در ادامه اين ديدار جمعه عناد ســعدون، وزير دفــاع عراق نيز طي 
ســخناني با قدرداني از حمايت و كمك هاي همــه جانبه جمهوري 
اسالمي ايران در دفع شر تروريسم از كشور عراق بر تقويت و گسترش 
روابط ايران و عراق به ويژه در حوزه هاي نظامي و امنيتي تأكيد كرد. او 
با بيان اينكه هيچ كشور ثالثي نمي تواند بر روابط دو كشور تأثير گذار 
باشد گفت: تجربه 2كشــور در جريان مبارزه با داعش نشان داد در 
سايه همكاري مشترك مي توان بر بحران ها غلبه كرد و فرصت هاي 
مناسبي براي همكاري در ساير حوزه ها به منظور رفاه و آرامش مردم 

دو كشور ايجاد كرد.
ســرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع هم در ديدار عصر روز شــنبه  خود 
با همتاي عراقي گفته بود: »وزارت دفاع جمهوري اســالمي ايران با 
داشتن ظرفيت ها و زيرســاخت هاي فراوان كه ماحصل تحريم هاي 
ظالمانه دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي است اين آمادگي را دارد 
تا براي تقويت قدرت دفاعي عراق، نيازمندي هاي نيروهاي مسلح عراق 
راتامين و برآورده نمايد. « جمعه عنان سعدون نيز خطاب به او گفته 
بود: »افتخار مي كنيم كه در كوتاه ترين زمان ممكن توانستيم داعش 
را در عراق شكســت دهيم و ملت عراق هرگز كمك هاي مستشاري 
و تسليحاتي جمهوري اســالمي ايران براي بيرون راندن و شكست 
داعش را فراموش نخواهند كرد و همواره قدردان جمهوري اسالمي 
ايران براي كمك و حمايت هاي بي دريغ برادرانه از ملت و دولت عراق 

هستيم.«

 پاسخ همتي
 به اظهارات رئيس مجلس

رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سخنان 
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: وارد 
كردن بانك مركزي به مباحث سياســي و 
حاشيه اي را توصيه نمي كنم و آن را به صالح 
كشــور نمي دانم. اعتقاد دارم تمام نيروي 
اينجانب و بانك مركــزي بايد معطوف به 
مقابله با تحريم ها و كمك به اقتصاد كشور 
باشد. همتی خطاب به رئيس مجلس گفته 
اســت براي اطالع حضرت عالي در 2 سال 
و نيم گذشته بانك مركزي در مقابل فشار 
حداكثري دولت آمريكا، خط مقدم جنگ 
اقتصادي عليه كشورمان را مديريت كرده و 
با پيروي از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، 
سد محكمي در مقابل توطئه گسترده آمريكا 
و هم پيمانانش براي فروپاشي اقتصاد كشور 
بوده است. او تأكيد كرده، مردم عزيز بدانند 
اگر بانك مركزي چشم به نتيجه انتخابات 
آمريكا دوخته بود، اينگونه با قدرت در مقابل 
فشار حداكثري ايستادگي نمي كرد و اينقدر 

نيز هدف حمله دشمنان قرار نمي گرفت.

ث
مك

 انتقاد از اوضاع اقتصادي كشور، مشكالت 
معيشتي و كوچك شدن سفره هاي مردم، مجلس

محور مشترك موضع گيري نمايندگان در 
نشست ديروزشان بود؛ چنانچه محمدباقر قاليباف در 
رأس بهارســتان گره كار را نه در تحريم ها و اثرگذاري 
احياي برجام كه در مديريت شــرايط دانســت و يك 
نماينده هم در همراهي با مردم گرفتار اعالم اعتصاب غذا 

كرد.
 در نشســت ديروز مجلس كه مصادف بود با سالگرد 
اعتراض به افزايش نرخ بنزين، برخي از نمايندگان بدون 
اينكه نامي از اعتراضات 98 در واكنش به دشواري هاي 
معيشــتي و اقتصادي بياورند، اوضاع معيشتي مردم 
در حوزه هاي انتخابيه شــان را محل گاليه قرار دادند و 

خواستار اتخاذ تدبير جدي براي آن شدند.
گاليه نمايندگان از اوضاع بد معيشتي مردم در حالي 
است كه رفع مشــكالت اقتصادي و ســامان دادن به 
آن، محور مشترك شــعارهاي انتخاباتي اصولگرايان 
راه يافته به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي بود؛ 
وعده اي كه اگرچه در كارزار انتخابات محل مانور آنها و 
نقد عملكرد مديران اجرايي بود، اما هم اكنون با گذشت 
قريب به 6  ماه از استقرار آنها در بهارستان، دستاوردي 

نداشته است.

  اعتصاب غذا در حمايت از محتاجان نان شب 
اوج انتقادات بهارستاني ها به شرايط بد اقتصادي مردم، 
اعالم تحصن و اعتصاب نماينده شهر بابك بود. مصطفي 
رضاحسيني قطب آبادي در ميانه نشست ديروز مجلس و 
در نطق پيش از دستورش خبر تحصن و اعتصاب غذايش 
را در دفتر كارش در طبقه ششــم مجلس اعالم كرد و 
ضمن عذرخواهي از خانواده اش گفت: به عنوان سرباز 
واليت در حمايت از محتاجين به نان شب و گرفتاران 
و به خاطر عدم صداقت برخي مسئوالن اين كار را انجام 
خواهم داد. او افزود: مي گويند اقتصادشان موقعي رو به 
زوال رفت كه ربا وارد آن شد و دستور خدا، قرآن و دين 
در آن ناديده گرفته شد. بانك ها پول مردم را جمع كردند 
و از همان پول به مردم وام دادند و سودهاي كالن گرفتند 
و تأخير و جريمه اخذ كردند؛ در نتيجه هم اقتصاد خراب 
شــد و هم اســالم بدنام. او ادامه داد: مردم مي گويند 
جبهه هاي اصولگرا و اصالح طلب موجبات اختالف هاي 
خانوادگي را فراهم كرده است و همچنان برادر با برادر و 
پدر با پسر را به دنبال منافع فردي و حزبي انداخته و هر 

روز به كالبد كشور آسيب مي زند.

  مشكالت به پاستور و بهارستان ارتباط دارد؛ نه به 
جورجيا و ميشيگان

پيش از نطق نماينده شهر بابك، در آغاز نشست رسمي 

مجلس يازدهمي ها درحالي سوداي حل مشكالت اقتصادي را دارند كه طرح يارانه آنها از سوي شوراي 
نگهبان رد شد و يك نماينده هم در همراهي با مردم محتاج، اعالم اعتصاب غذا كرد

خبر

كافه مجلس

  نمايندگان، اختيارات دولت را به 
رسميت بشناسند

روابط عمومي و اطالع رساني وزارت كشور 
در اطالعيــه اي، به طرح رســانه اي برخي 
ابهامات درخصوص روند انتصاب استاندار 
جديد استان كرمان از ســوي نمايندگان 
اين استان واكنش نشــان داد و توضيحاتي 
را ارائه كــرد. در اين اطالعيه با اشــاره به 
»شرايط حساس ناشي از اوج گيري بيماري 
كرونا« و »استمرار دشواري هاي معيشتي 
ناشــي از تحريم هاي ظالمانه آمريكا« و نيز 
»فرصت چندين ماهه باقيمانده تا برگزاري 
دو انتخابات سراســري رياســت جمهوري 
و شوراها«، آمده اســت »براساس موازين 
قانوني، انتظار مــي رود نمايندگان محترم 
از چارچوب وظايــف قانوني خود در عرصه 
تقنين و نظارت خارج نشده و اختيار قانوني 
دولت در انتصابات را به عنوان يك مصداق 
بديهي از امر اجرا كه براساس قانون اساسي، 
قوه مجريه متكفل آن اســت، به رسميت 

بشناسند.«

روي خط ديپلماسيگاليه بهارستان  از مشكالت معيشتي مردم

گزارش

   مذاكره دوباره، سخت است
 وندي شرمن، از اعضاي سابق تيم مذاكره كننده آمريكا در دولت 
باراك اوباما، تصريح كرد كه مذاكره و تعامل دوباره در مورد توافق 

هسته اي ايران كار سختي است.
او در مصاحبه خود درباره تحريم هاي دولت ترامپ عليه ايران تأكيد 
كرده است: بيشتر اين تحريم ها در واقع مشابه تحريم هايي هستند 
كه قبال اعمال شده اند، فقط نامشان جديد خواهد شد. در اين ميان 
بايد به اين مسئله اشاره كنم كه قرار نيست تغييري در تحريم هاي 

اصلي و اساسي اعمال شود.
 تحريم ها نه منجر به بازگشت ايران به ميز مذاكره شده و نه باعث 

تغيير رفتار ايران در خاورميانه. / ايرنا

  ديدار سفراي ايران و انگليس در عراق 
ايرج مسجدي، سفير كشورمان در عراق و  استفان هيكي ، سفير 

مقيم انگليس در اين كشور ديدار كردند.
 در اين ديدار سفير كشورمان با برشمردن ضرورت بازگشت اياالت 
متحده به توافق برجام، آن را گامي ضروري در مسير تعهدات اين 
كشور دانست.  سفير انگليس نيز خواهان عمل به تعهدات مندرج 

در سند برجام از سوي تمامي طرف هاي توافق شد. / ايسنا
 

  صادرات نفت از طريق روسيه
معاون ديپلماسي اقتصادي وزير امور خارجه درباره تجارت ايران 
با چين و روسيه، گفت: بيشتر صادرات ما به چين غيرنفتي است، 
با پول چين و نه دالر. با يوان چيــن و با تنوع باال معامله مي كنيم 
و همچنان چين يكي از بزرگ ترين خريداران نفت ايران اســت. 
روسيه خود توليد كننده نفت است؛ يعني در واقع روسيه نفت ايران 

را مي خرد و آن را مجددا صادر مي كند.
غالمرضا انصاري در پاسخ به سؤالي درباره جزئيات بازگشت پول 
۵ محموله صادراتي ايران به ونزوئال هم بيان كرد: وقتي 2كشــور 
با هم تجارت دارند، به نوعي مشــكل را حل مي كنند. بايد تاجر و 
مصرف كننده راضي باشــند كه راضي هستند. حاال اينكه چگونه 

انجام شده چه فرقي مي كند. / مهر

همزمان با سالروز اعتراضات به افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 
98، معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران از »حق تجمع« 
مردم بر مبناي قانون اساســي در راســتاي احقاق حقوق شان 
سخن گفته است. شكراهلل حســن بيگي درباره سرانجام تعيين 
مكان هايي براي تجمعات در تهران، گفت: »مقرر شد اين مكان 
توسط دولت تعيين شــود، در اين راســتا نيز اقداماتي صورت 
پذيرفت و مكان هايي تعيين تكليف شده، اما هنوز كامل نشده 

است.
 ما نيز در گذشته از طريق مجلس اين موضوع را پيگيري كرديم 
و هم اكنون نيز خواسته ما از دولت و مجلس اين است كه هر چه 
سريع تر جايي را تعيين كرده تا خواسته هاي گروه ها به تعويق 
نيفتد كه ايــن تعويق در عدالت اســالمي و در چارچوب قانون 

اساسي مخل يكسري از احقاق حقوق خواهد شد.«
اظهارات معاون سياسي اســتانداري تهران يك سال پس از آن 
بيان مي شود كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه دولت 
در زمينه تعيين مكان هاي تجمع را ابطال كرد؛ در 20خرداد 97، 
هيأت دولت به پيشــنهاد وزارت كشور محل هاي مناسب براي 
تجمع هاي گروه هاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستان ها 
تعيين و تصويب كرده بود. يكي از اســتدالل هاي ديوان عدالت 
اداري براي ابطال اين مصوبه اين بود كه مصوبه مورد نظر دولت 
»با اصل 27 قانون اساسي كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها 
را از حيث محل هاي اجتماعات علي االطــالق آزاد اعالم كرده 

مغايرت دارد.«
در واكنش به اقدام ديوان عدالــت اداري، لعيا جنيدي، معاون 
حقوقي رئيس جمهور در دفاع از مصوبه دولــت درباره تعيين 
مكان هاي تجمعات، طي ســخناني در مهرماه 98گفت: »بارها 
و بارها شــاهد بوده ايم كه به بهانه هاي مختلف ازجمله مسائل 
امنيتي و ترافيكي اجازه برگزاري تجمع به مردم داده نشده است. 
در برخي موارد نيز شاهد بازداشت هايي از ميان تجمع كنندگان 
بوده ايم. گفته اند كه تجمع برگزار شده در محل غيرمناسبي بوده 
است. بعضا مي گويند اين تجمع در محل حساسي برگزار شده 
است يا اينكه مسائل و مشكالت ترافيكي را براي ساير شهروندان 

ايجاد كرده است.« 
كشمكش هاي حقوقي ميان نهادهاي تصميم گير درباره نحوه 
اجراي اصل 27قانون اساسي درباره حق تجمعات و راهپيمايي ها 
همچنان ادامه داشــت تا اينكه در آبان مــاه 98، اعتراضات به 
اجراي طرح ســهميه بندي بنزين، رنگ و بوي آشــوب به خود 
گرفت و پيامدهای زيادی به دنبال داشــت. با گذشت يك سال 
از آن حوادث و گذشت بيش از 4دهه از تصويب قانون اساسي، 
نحوه اجراي اصل 27قانون اساسي همچنان موضوع مناقشات 

سياسي و حقوقي است.
 براساس اين اصل، »تشــكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون 
حمل سالح، به شــرط آنكه مخل به مباني اســالم نباشد آزاد 
اســت.« پيش تر كامبيز نوروزي، حقوقــدان در گفت وگويي با 
روزنامه همشــهري به موانع اجراي اين اصل از قانون اساســي 
پرداخت و گفت كه طبق قانون احزاب كه اوايل سال هاي دهه 
1360به تصويب رســيد، براي برگزاري راهپيمايي مردم بايد 
مجوز بگيرند. اما در عمل و در بيش از 3دهه گذشته، حكومت 
در برابر تقاضاهاي راهپيمايي و تجمعات عمومي مردم مقاومت 

كرده و از صدور مجوز خودداري كرده است. 
نوروزي درباره مســئوليت اجراي اصل 27قانون اساسي گفت، 
دولت ها در ايجاد شرايط الزم براي شكل گيري رفتارهاي مدني 
در جامعه كوتاهي كرده اند؛ از اين جهــت كه فرصت تمرين و 

ممارست به جامعه نداده اند.
 حكومت طي ساليان طوالني اين اجازه را نداده است كه مطالبات 
مردم و جامعه مطرح بشــود و مانع از انباشته شدن مطالبات و 
اعتراضات شود. انباشتگي مطالبات مي تواند به شكل اعتراضات 

تخريبي و غيرمدني بروز كند.«

موانع احقاق حقوق مردم 
  اجراي اصل 27قانون اساسي درباره حق تجمع 
و برگزاري راهپيمايي، پس از 4دهه از تصويب آن

 همچنان محل مناقشه است

نخستين دستاورد دفاعي برجام در تدوين سند با عراق

بهارستان، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس هم محور 
اصلي نطق پيش از دستور خود را به توجه به مشكالت 
اقتصادي و ضرورت چاره يابي آن اختصاص داد و با اشاره 
به انتخابات اخير آمريكا و با بيــان اينكه نبايد زندگي 
مردم را به شكست و پيروزي افراد در كاخ سفيد گره زد، 
گفت: هر چند كه از شكست ترامپ قمارباز خوشحاليم، 
اما عميقا باور داريم كه زندگي و معيشــت مردم را نه 
مي توان و نه بايد به پيروزي يا شكســت كسي در كاخ 
سفيد گره زد. اين تصميمات ماست كه مستقل از اين 
رفتن ها و آمدن ها، پايه هاي اصلي اقتصاد ما را مي سازد 
و قدرت ما را در اين عرصه مشخص مي كند. باور كنيم 
كسي كه واگن خود را به لوكوموتيو ديگران ببندد، بايد 
منتظر بنشــيند تا با آنچه در اختيارش نيست، شادي 

كند يا عزا بگيرد.
رئيس مجلس در ادامه نطق كنايــه وارش به مدافعان 
مذاكره با آمريكا و حاميان حفــظ برجام تصريح كرد: 
تصميمات ما در حوزه مسكن، بورس، ترخيص كاالهاي 
اساسي از گمرك، سياســت هاي پولي و بانكي، نظام 
بودجه ريزي، اختصاص ارز ترجيحي، سوداگري ها در 
بازار ارز، طال و خودرو، بي تفاوتي نســبت به گراني ها و 
رهاكردن بازار و بي توجهي به توليد ملي، به پاســتور و 
بهارستان و باب همايون و ميرداماد ارتباط دارد، نه به 
جورجيا و ميشيگان و آريزونا. پس به مردم آدرس غلط 
ندهيد. مهم ترين ريشه مشكالت كشور سوء مديريت، 
استفاده نكردن از ظرفيت هاي عظيم داخلي، دست روي 
دست گذاشتن و ناهماهنگي ميان نهادهاي سياستگذار 
و مجري  اســت و همين سوءمديريت هاست كه باعث 
عدم برقراري ارتباط مناســب تجاري با كشــورهاي 
همســايه و منطقه و كشــورهاي مهم دنيا مخصوصا 

كشورهاي آسيا و اوراسيا شده است.
وي افزود: بديهي اســت كه لغو تحريم ها بايد يكي از 

اهداف در سياست خارجي باشــد، اما واقع بيني حكم 
مي كند كه لغو تحريم ها بدون فرصت ســازي و توليد 
قدرت ساده انديشانه اســت و تنها راه برداشته شدن 
فشــار تحريم ها از دوش مردم و نااميد كردن دشمن 
از فشار حداكثري اين اســت كه ايران و تك تك مردم 
ايران مخصوصا طبقه مستضعف و متوسط را قوي كنيم.

قاليباف ادامه داد: همچنين در اين راه، هر ســيگنالي 
كه تصوير ضعــف و نياز به خارج را به دشــمن بدهد، 
فرصت سوزي است؛ بنابراين مجلس شوراي اسالمي 
معتقد است بايد با تغيير برآورد آمريكا، فشار تحريمي و 

اقتصادي بر ايران را براي آنان هزينه زا كرد.

  گام هاي بي ثمــر مجلس در تحقق شــعارهاي 
انتخاباتي 

گاليه ديــروز نمايندگان از اوضاع اقتصادي كشــور و 
شرايط دشواري معيشتي مردم در حالي است كه مجلس 
يازدهمي ها در راستاي تحقق وعده انتخاباتي شان براي 
حل مشــكالت اقتصادي، طرح هاي زيادي را تدوين و 
براي بررسي به كميسيون هاي اقتصادي ارجاع داده اند؛ 
طرح هايي كه عمدتا محل نقد صاحب نظران اقتصادي 
قرار گرفته و غيركارشناسانه تلقي شده اند. نمونه اخير 
اقدامات اقتصادي بهارســتاني ها »طرح الزام دولت به 
پرداخت يارانه كاالهاي اساســي« بود كه براساس آن 
دولت مكلف شده بود به منظور تامين بخشي از نيازهاي 
معيشتي مردم به ويژه خانوارهاي كم برخوردار، يارانه اي 
تحت عنــوان يارانه خريد را به ميزانــي كه در مصوبه 

مشخص شده بود، به آنها پرداخت كند.
به رغم تصويب اين طرح در مجلس، اما اين مصوبه ديروز 
از سوي شوراي نگهبان رد شد. شوراي نگهبان درباره 
علت رد اين مصوبه اعالم كرد كه طرح مذكور با توجه به 
افزايش هزينه هاي عمومي و عدم تأمين منابع مالي آن، 

مغاير اصل 7۵ قانون اساسي است.
 در همين بــاره هادي طحان نظيــف، عضو حقوقدان 
شــوراي نگهبان ديــروز در صفحه شــخصي اش در 
اينستاگرام نوشت: »واقعيت اين است كه شوراي نگهبان 
با در نظر گرفتن شرايط معيشتي و اقتصادي امروز كه 
تنگناهايي را براي برخي از اقشــار جامعه ايجاد نموده 
است، از كليت چنين طرح ها و لوايحي كه به نفع معيشت 
مردم و قدمي در جهت رفع مشكالت آنهاست، حمايت 
مي كند، اما از سويي نبايد منابع مالي چنين مصوباتي 
كه ركن اصلي اجراي آنهاست را از نظر دور داشت. در 
رويه اين شــورا، اصل7۵ قانون اساسي در زمره اصول 
پرتكرار در اشكاالت شوراي نگهبان نسبت به مصوبات 
مجلس بوده و به دنبال تضمين اجراي قانوني است كه 
براي اجرا نيازمند منابــع مالي بوده و آن منابع متعين 
و مشخص و قابل تحقق باشد. براساس اصل7۵ قانون 
اساسي، طرح هاي قانوني كه به تقليل درآمد عمومي يا 
افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، درصورتي قابل 
طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش 
درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد؛ لذا 
زماني كه يك مصوبه بار مالي داشته باشد، يا مجلس بايد 
براي آن منابع مالي روشني را مشخص نمايد، يا اينكه 
دولت بار مالي آن را بپذيرد كه فارغ از موضع گيري هايي 
كه مقامات دولتي در رسانه ها و مجلس داشتند، دولت 
مخالفت خود را در نامه اي رسمي به شوراي نگهبان نيز 

اعالم كرده بود.«
رد طرح از سوي شوراي نگهبان در البه الي شعارهاي 
دغدغه مندي اقتصادي نمايندگان در حالي است كه 
اخيرا رئيس جمهوري از معطل ماندن لوايح اقتصادي 
دولت در بهارســتان گاليه كرده بود؛ گاليه اي كه به 
چالش جديد پاستور و مجلس بدل شده، اما همچنان از 

سرانجام لوايح اقتصادي دولت خبري در دست نيست.

  بازگشت 30هزار ميليارد تومان ماليات دانه درشت ها
 در روزهايي كه فروش نفت كشور به واسطه تحريم ها با مشكل جدي روبه رو شده، 

ماليات يكي از منابع دولت براي تامين هزينه هاي اداره كشــور است. براساس قضايی
گزارش ها طي يك سال گذشــته، قوه قضاييه حدود 30هزار ميليارد تومان از 
ماليات معوقه افراد دانه درشت و پردرآمد را به نفع دولت و اقتصاد كشور زنده كرده؛ اين عدد 
يعني معادل چيزي حدود 2۵ميليون بشكه نفت! از سوي ديگر در شرايطي كه بازگشت ارز 
ناشي از صادرات كاال به كشور يك نياز مهم محسوب مي شود تا بتوان جلوي نوسانات بازار ارز 
را گرفت، قوه قضاييه در همين چند ماه اخير موفق شده 3ميليارد و 400ميليون دالر از اين 

ارزها را به كشور بازگرداند. 
معادل ريالي ايــن عدد چيزي حــدود 100هزار ميليــارد تومان، يعني حــدود يك پنجم 
بودجه عمومي دولت در سال99 مي شــود. عالوه بر اين، يكي ديگر از مشكالت در سال هاي 
اخير، دانه درشــت هايي هســتند كه از بانك ها، وام هاي كالن مي گيرند و اين پول ها را هم 
برنمي گردانند. قوه قضاييه موفق شــده حدود 30هزار ميليارد تومان از اين وام ها را به نظام 
بانكي و نهادهاي دولتي بازگرداند؛ يعني حدود 10برابر اختــالس معروف به 3هزار ميليارد 
توماني به خزانه بازگشته و از طرفي هم پول بيش از 2ميليون و 300هزار نفر از هموطناني كه 
سپرده هايشان توسط مؤسسات مالي غيرمجاز از بين رفته بود، چيزي نزديك 237هزار ميليارد 

تومان به آنها بازگردانده شد.

  اميرآبادي در هيــأت اجرايي 
انتخابات رياست جمهوري 

در جلسه ديروز بهارستان انتخاب يك نفر 
از اعضاي هيأت رئيســه مجلس شوراي 
اســالمي برای حضور در هيــأت اجرايي 
مركزي انتخابات رياست جمهوري به رأي 
مجلس گذاشته شد. به گزارش خانه ملت، 
با رأي نمايندگان، احمد اميرآبادي فراهاني 
به عنوان عضو هيــأت اجرايــي مركزي 

انتخابات رياست جمهوري انتخاب شد.

  جشن جوانمرگ شدن
 قاتل حاج قاسم 

 نماينده مالير در جلسه علني ديروز مجلس 
در نطق ميان دستور خود در مورد انتخابات 
آمريكا گفت: تغيير دولت در آمريكا چيزي 
را عــوض نمي كند، اما جوانمرگ شــدن 
سياســي قاتل سردار شــهيد حاج قاسم 
سليماني را جشن مي گيريم. باخت ترامپ 
ما را به ياد اين ضــرب المثل مي اندازد كه 
چوب خدا صدا ندارد. به گزارش ايسنا، احد 
آزادي خواه، ادامــه داد: به  نظرم عده اي از 
مجلس يازدهم مي ترسند. به مردم از همين 
تريبون مي گويم كه مجلس يازدهم كارش 
را انجام داده است، اما ريگي در كفششان 
وجــود دارد و مي خواهند اين مجلس را از 

چشم مردم بيندازند.

  4 سؤال از 3 وزير روحاني 
در پايان نشست ديروز بهارستان 4سؤال از 
وزراي جهادكشاورزي، اقتصاد و علوم اعالم 
وصول شد. به گزارش خانه ملت، همچنين  
طرح الحاق تبصره 2 به ماده 72 آيين نامه 
داخلي مجلس درباره خودروي نمايندگان، 
گزارش عملكرد ساالنه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، گزارش عملكرد وزارت 
نفت و طرح اصالح قانون تعاريف و ضوابط 
تقسيمات كشوري مصوب 1362 ازجمله 
طرح هايي بودند كه در اين نشست اعالم 

وصول شدند.

  آغاز به كار يك فراكسيون جديد
پــس از تشــكيل فراكســيون »اقتصاد 
ديجيتال و حكمراني داده« انتخابات هيأت 
رئيسه اين فراكسيون برگزار شد. مجتبي 
رضاخواه نماينده مردم تهران، رئيس اين 
فراكسيون و مهدي طغياني نماينده مردم 
اصفهان نايب رئيس اول فراكسيون اقتصاد 
ديجيتال و حكمراني داده شدند. به گزارش 
فارس، همچنين ســميه رفيعي و روح اهلل 
ايزدخواه، نمايندگان تهران به عنوان دبيران 
اول و دوم اين فراكسيون انتخاب شدند و 
مصطفي طاهري نماينده مــردم زنجان 
نيز به عنوان ســخنگوي اين فراكســيون 

انتخاب شد.
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پاساژ كويتي ها چسبيده به ساختمان پالسكو، نسبت به 3سال پيش 
تغييرات بزرگي داشته است. تعويض سيم كشي ، تعويض سقفي كه 
براساس حادثه پالسكو آسيب ديده بود، پايدارسازي ديواره شرقي، 
نصب سيســتم  اطفاي حريق، تعويض و جانمايي تابلوي برق در طبقه 
منفي 3، اجراي سيســتم مانيتورينگ اعالم حريق، احياي باكس هاي 
آتش نشــاني و بيمه كل ســاختمان و مغازه ها ازجمله مواردي اســت 
كه در كويتي ها صــورت گرفته. با اين حال، كرونا تــا حدود زيادي بر 
كسب و كار مغازه دارها تأثير گذاشــته و حال و هواي ساليان گذشته 

در آن جريان ندارد.

اينكه چطور هيأت مديره و مالكان يك بناي تجاري بزرگ مثل كمپاني، 
آن هم درســت روبه روي پالســكو، اين حجم تغيير را در ســاختمان 
ايجاد كنند، جاي تعجب و ســؤال دارد. به گزارش كارشناسان ايمني 
و آتش نشــاني ايجاد مغازه هاي جديــد، احداث مغــازه در راهروها، 
باريك بودن عرض معابر، سقف  و ديوارهاي بدون پوشش، عدم نصب 
تجهيزات ايمني مناســب ازجمله سيســتم هاي اعالم و اطفاي حريق، 
كابل هاي در معرض حريق و عمليات ساخت وساز غيراصولي اين بنا را 
جزو يكي از پرخطرترين مراكز خيابان جمهوري قرار داده است. دراين 
پاساژ طي ســال هاي اخير تغييراتي  در طبقه منفي يك براي احداث 
مغازه هاي جديد به وجود آمده است. اين طبقه پيش از اين، كاربري 
پاركينگ داشته اما اكنون تجاري شده اســت. از سوي ديگر، در كل 
مجتمع آسانسور و پله هاي برقي نصب شده كه يكي از نتايج اين كار، 
باريك شدن مسير تردد اســت. اين بنا چندين بار دچار آتش سوزي 

جزئي شده است.

كمپاني؛ چرا و چگونه؟

پاساژ نوشين را مي توان يك انبار باروت در چهارراه مخبرالدوله دانست. در 
اين پاساژ اگرچه تغييراتي از نظر نصب كپسول هاي آتش نشاني و تعويض 
سيم كشي صورت گرفته، اما ساختمان به خاطر كاربري توليد و تعمير كيف 
و كفش، پر است از مواد با اشتعال باال. سدمعبر، نبود سيستم هاي اعالم و 
اطفاي حريق مناسب و وجود دستگاه هاي خشك خطرناك ازجمله موارد ناايمن 
بنا به حساب مي آيد. پاساژ علميه در خيابان جمهوري پيش از ميدان بهارستان 
هم شباهت هايي از اين نظر به نوشين دارد. فرسودگي، سيم كشي فرسوده 

و انبار غيراصولي اجناس از مشكالت اين پاساژ قديمي است.

نوشين و علميه؛ انبار باروت

دوچرخه سواري در مسير امن
يحيي سرلكي

رئيس اداره فني و مهندسي معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري

 

در گذشته دوچرخه يك وسيله تفريح و ورزش محسوب مي شد. 
خيلي از مردم روزهاي تعطيل به بوستان ها و پيست هاي مخصوص 
دوچرخه مي رفتند و ساعت ها كنار دوستان و اعضاي خانواده پا به 
ركاب مي شدند. امروز نگاه ها به اين وسيله بي دوِد دوست داشتني 
متفاوت شده است. حاال بســياري ازشهروندان دوچرخه را مدلي 
از ناوگان حمل ونقل مي دانند و فرهنــگ انجام كارهاي روزمره با 
استفاده از اين وسيله نقليه پاك، كم كم در جامعه نهادينه مي شود.

ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه در شهر مهم ترين اقدام شهرداري 
تهران بود كه زمينه نهادينه شــدن فرهنگ دوچرخه ســواري را 
فراهم كرده و با شيوع بيماري كوويد-19 نيز طرفداران اين وسيله 

دوچرخ افزايش يافته است.
وقتي مسئوالن از قاب تلويزيون اعالم كردند براي گسسته شدن 
زنجيره شــيوع كرونا مردم بايد فاصله اجتماعي را رعايت كنند، 
دوچرخه بهترين گزينه براي تردد در شهر اعالم شد و مسئوالن 
شــركت بي دود مجبور به افزايش ايســتگاه و تعداد دوچرخه ها 
شدند. در اين بين عالوه بر مردم، مسئوالن و مديران هم مي توانند 
از اين وسيله نقليه براي انجام كارهاي روزمره و حتي بازديدهاي 
ميداني شان استفاده كنند. شخصا مدتي اســت اين كار را انجام 
مي دهم و حس مي كنم مشكالت را بهتر مي بينم و بيشتر با مردم 
احســاس صميميت مي كنم. از طرف ديگر، به نظرم وقتي مردم 
ببينند مديران خودشان از دوچرخه استفاده مي  كنند، قطعا به اين 
كار ترغيب مي شوند و فرهنگ استفاده از دوچرخه در مدت زمان 
كوتاهي نهادينه مي شود و مي توانيم شــاهد كوچ ذرات آالينده 
از آسمان شهرمان باشــيم. نكته حائز اهميت كه بايد در ترغيب 
و تشــويق شــهروندان مورد توجه قرار گيرد، زير ساخت هاست. 
همانطور كــه در ابتــداي صحبت هايم به آن اشــاره كردم، طي 
سال هاي اخير، مديريت شهري تقريبا در تمام مناطق مسيرهاي 
ويژه دوچرخه احداث كرده اســت، اما قانون مدار نبودن راكبان 
موتور سيكلت ها سبب شده اين مسيرها به خطوط ويژه آنها تبديل 
شود. بنابراين الزم اســت مأموران راهور وارد عمل شوند و ضمن 
برخورد با متخلفان، اين مســيرها براي حضور دوچرخه سواران 
امن شــود. بايد بپذيريم در مسير توســعه، دوچرخه وارد ناوگان 
حمل ونقل شده؛ از اين رو الزم اســت بيش از گذشته به آن توجه 
كنيم و زيرســاخت ها و امكانات را براي همه گيري استفاده از آن 

براي مردم فراهم كنيم.

خبر

تالش مترو براي استفاده از 
ظرفيت هاي مالي كشور

در برنامه ريزي هاي مربوط به طــرح جامع حمل ونقل عمومي تهران، 
حدود 500كيلومتر خطوط ريلي درون شهري درنظر گرفته شده كه 
تاكنون 234كيلومتر آن محقق شده است. تا سال گذشته نيز سرفاصله 
زماني عبور قطار ها به ميانگين 4دقيقه مي رسيد؛ درحالي كه طراحي 
اين خطوط براي عبور هر 2.5دقيقه يك قطار بوده است. براي رسيدن 
به اين هدف و باتوجه به تعداد 1521واگن موجود در سال1398، نياز 
به 1459واگن ديگر فقط براي خطوط موجود احســاس مي شود. به 
گزارش همشهري، اكنون به دليل شيوع و همه گيري بيماري كرونا، نياز 
به كاهش سرفاصله زماني قطارها براي افزايش ظرفيت و حفظ فاصله 
اجتماعي و اجراي پروتكل هاي بهداشــتي ابالغي از سوي ستاد ويژه 
مقابله با كرونا، ضروري اســت اما متروی تهران به دليل كمبود منابع، 
نه تنها قادر به تامين ناوگان جديد نيســت، بلكه استفاده از بخشي از 
همين ناوگان در حال بهره برداري نيز به دليل فرسودگي مقدور نيست. 
مدير سرمايه گذاري شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( در اين 
رابطه مي گويد: »اقدامات فراواني از ارديبهشت امسال براي استفاده از 
ظرفيت تبصره18 قانون بودجه براي تامين ناوگان انجام شد. تهيه طرح 
توجيهي، اخذ تأييديه از وزارت كار، مذاكرات مكرر با ســازمان برنامه 
و بودجه، مذاكرات با بانك ها و مؤسسات مالي جهت پذيرش عامليت 

تسهيالت و... ازجمله اين اقدامات بوده اند.«
ليال موسوي محوالتي مي افزايد: »در اين راستا با يكي از مؤسسات مالي 
كشور توافق نهايي انجام و پيش نويس توافقنامه نهايي نيز براي سازمان 
برنامه و بودجه كشور ارسال شد اما درنهايت اعالم شد امكان استفاده از 
ظرفيت تبصره18 براي اين طرح وجود ندارد.« او با اشاره به تسهيالت 
تبصره19 قانون بودجه، تأكيد مي كند: »در اين زمينه نيز مذاكرات 
با سازمان برنامه و بودجه در جريان است و شركت متروی تهران در 
حال رايزني با بخش خصوصي به منظور مشاركت در طرح، مطابق با 
الزامات اين ماده قانوني اســت. فرايند استفاده از اين ظرفيت قانوني 
البته طوالني و زمانبر است.« او مي گويد: »يكي از مهم ترين منابع مالي 
مترو براي توســعه خطوط و ناوگان، وجوه دريافتي از محل ماده12 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير است كه پرداخت آن از سال98 اجرا 
شده. به دليل شيوع ويروس كرونا و كاهش تعداد مسافران مترو، خط 

مبناي تعيين شده براي مترو در مصوبه شوراي اقتصاد محقق نشد.«
او با بيان اينكه ظرفيت مترو به دليل رعايت آيين نامه هاي بهداشتي 
تغيير كرده است، اضافه مي كند: »شركت مترو در حال انجام مذاكرات 
فشرده با وزارت نفت و شركت بهينه ســازي  مصرف سوخت است تا 
بتواند به راهكار مناسبي جهت ازسرگيري روند پرداخت هاي ماده12 
در دوران كرونا دست يابد.« موسوي تأكيد مي كند: »با توجه به عدم  
امكان استفاده از ظرفيت هاي قانوني كه اشــاره شد، بهترين گزينه 
استفاده از تسهيالت صندوق توســعه ملي كشور است. بدين منظور 
شهردار تهران در نامه اي به دفتر مقام معظم رهبري  براي تامين ناوگان 
شبكه متروی تهران درخواست همكاري كرد. همچنين جلساتي نيز 
با حضور علي آقامحمدي، رئيس گروه مشاوران اقتصادي دفتر مقام 
معظم رهبري تشكيل شده و پيگيري اين موضوع در صدر اولويت هاي 

شهرداري و متروی تهران قرار دارد.«

    خيابان جمهوري، بعد از بازار بزرگ 
تهران، قلب تپنده اقتصادي پايتخت گزارش

و بلكه ايران به شمار مي رود. بگذريم 
از اين روزها كه كرونا به جان كسب و كار برخي از 
اصناف افتاده و دخل شان را كوچك و بازارشان را 
كم رمق كرده است، اما بسياري از فعاالن خيابان 
جمهوري همچنــان پررونق به كار خــود ادامه 
مي دهند. نمونه اش شلوغي مركز خريد و فروش و 
تعمير موبايل عالءالدين است. طي هفته هاي گذشته 
بارها تصاويري از اين پاساژ مشهور منتشر شده كه 

همگي، حكايت از ازدحــام جمعيت در اين مركز 
مي كردند. حتي ويدئويي از  پايين آمدن كركره هاي 
ورودي   اين پاســاژ و بيرون آمدن مشــتري ها و 
مغازه داران عالءالدين در ساعت 6غروب منتشر شد 
كه برخي براي تعطيلي و خروج از پاساژ مقاومت 
مي كردند. آن ويدئو آنقدر جذاب بود كه صدها هزار 
بار در فضاي مجازي ديده شود. اين پاساژ اما ديروز 

بازهم با يك  آتش  سوزي، نقل محافل خبري شد؛ 
اگرچه حريقي كه رخ داد، آنقــدر بزرگ نبود كه 
دردسرآفرين شود اما به نوبه خود براي چندمين بار، 
زنگ خطر را براي ايمن سازي بناهاي تجاري و اداري 
مركز شــهر تهران به صــدا درآورد. پيشــتر 
8اسفند 95، پس از كش و قوس هاي فراوان طبقه 
غيرمجاز هفتم غول عالءالديــن با حكم قضايي 

تخريب شد؛ تقريبا 38روز پس از فاجعه پالسكو. 
همزمان با اين اتفاق، به مــرور نام هاي ديگري از 
بناهاي ناايمن خيابان جمهوري به گوش رســيد؛ 
بناهايي كه روزبه روز به تعدادشان افزوده مي شد تا 
اينكه آمار نشان داد 40درصد بناهاي تجاري اين 
شاهراه تجاري تهران ناايمن هستند. بعدها مشخص 
شــد كه ســازمان آتش نشــاني براي همه آنها 

اخطاريه هايي را بنا به موارد الزم ارسال كرده است. 
به همين منظور برخي ايمن سازي را شروع كردند و 
برخي ديگر اما چشم شان را روي اخطاريه ها بسته 
نگه داشته و در برابر هشدارها، اين گوش شان در شد 
و آن يكي دروازه. اما هرچه هست، هرازگاهي حريق 
در يكي از بناهاي خيابان جمهوري رخ مي دهد و هر 
آن ممكن اســت فاجعه اي در قواره پالسكو  رقم 
خورد. به همين منظور ايمني تعدادي از مجتمع هاي 
تجاري مهم خيابان جمهوري ازجمله آلومينيوم، 
عالءالدين، آزاد، كويتي ها، بهارستان، خانقاه، اروپا، 
نوشين، ، حكيم  اســالمي و علميه كه طي 2سال 
گذشــته اخطاريه هاي مجدد ايمن سازي و حتي 

حكم هاي قضايي را دريافت كرده اند، پرداخته ايم.

خطرجديهمچنانعالءالدينراتهديدميكند
خسارتها

محمود قديري، معاون حوزه پيشگيري و حفاظت 
از حريق سازمان آتش نشاني

واقعيت اين اســت؛ تا زماني كه آتــش نبينيم، متوجه 
خطر آن نمي شــويم. واقعا خيلي هاآتش سوزي را جدي 
نمي گيرند و تا زماني كه چنين اتفاقي رخ ندهد، اقدامات 
الزم را انجام نمي دهند. در مورد آتش ســوزي پاســاژ 

عالءالدين هم همين اســت. پيش از اينكه حريق اتفاق بيفتد، خيلي كارها مي شود 
انجام داد؛ فعاليت هايي كه براي ايمن كردن ملك مناسب است و برخالف تصور هزينه 
زيادي هم ندارد. سال ها قبل به پاساژ عالءالدين اعالم شد كه استانداردهاي الزم را 
رعايت كند و بخشي از آن نيز انجام شد. با اين حال، اين پاساژ شرايط مساعدي ندارد 
و در اين مورد 2موضوع مطرح است؛ يكي ايمني و ديگري ساختار. عالءالدين از نظر 
ايمني يك بخش هايي از آن ايمن شده ، ولي به لحاظ ساختار، ناايمن است. ما در آنجا 
با 300، 400نفر طرف هســتيم كه اقدامات الزم را رعايت نمي كنند و واقعيت اين 
است كه عالءالدين هميشه پتانسيل يك خطر جدي را دارد و آن را بايد جدي بگيريم.

برخيپاساژهاييكهطييكسالاخيراخطاريهگرفتهاند
بنا به گزارش كارشناسان سازمان آتش نشاني تهران پاساژهاي زير در مركز شهر و 

محدوده مناطق 11 و 12 همچنان در فهرست ناايمن ها قرار دارند:

  حافظ: خيابان جمهوري، تقاطع پل حافظ
  جمهوري: خيابان جمهوري، جنب كوچه كالنتري

  درخشان: خيابان اميركبير، كوچه اشراقي
  بازار بزرگ فردوسي: خيابان فردوسي، باالتر از استانبول

  كمپاني: خيابان جمهوري، بعد از چهارراه استانبول
  رضوي: خيابان سعدي جنوبي

  درافشان: خيابان الله زار، نبش منوچهري
  اميركبير: خيابان ايران، تقاطع گوته

  اتفاق: بازار عباس آباد، روبه روي حمال چال
  ميرزا اسماعيل: بازار چهل تن

  مشيرخلوت: بازار بزرگ، جنب مسجد عزيزاله

برخالف آنچه برخي  رسانه ها اعالم مي كنند، پاساژ آلومينيوم كه به برادر 
پالسكو مشهور اســت، طي 3ســال اخير، از حادثه برادر درس گرفته 
و تغييرات زيادي از نظر ايمن ســازي داشته اســت. آلومينيوم   داراي 
كيوسك آتش  نشاني شده و تمامي كسبه و مغازه داران آن، آموزش هاي 
ايمني و مديريــت بحران ديده انــد.  همچنين تعويــض كابين و موتور 
آسانسورها، نصب سيســتم هاي اعالم و اطفاي حريق، سيستم رصد و 
سيگنالينگ مصرف برق و تقويت سازه اي و ايمن سازي سقف ها صورت 
گرفته است. با وجود اين، كابل هاي برق در برخي  نقاط فرسوده و ناايمن 

است و به گفته كارشناسان، نماي خارجي بنا ايمني الزم را ندارد.

 كويتي ها، ايمن شد اما از سكه افتادآلومينيوم درس گرفت و ايمن شد

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر

 همشهري بناهاي ناايمن و ايمن شده خيابان جمهوري، يكي از پرحادثه ترين نقاط تهران را بررسي كرد 
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در اين پاساژ قديمي در محدوده خيابان سعدي )چهارراه مخبرالدوله( 
موارد ايمن سازي بسياري انجام شده است. رفع سدمعبر، بهسازي 
سقف، تعمير سيستم  هاي آتش نشــاني، تعويض كابل هاي فرسوده 
برق، نصب سيســتم مانيتورينگ و نصب كپســول هاي آتش نشاني 
ازجمله اين موارد به شــمار مي رود. با اين حــال، به خاطر كاربري آن 
)توزيع چسب و منسوجات( مغازه داران بايد به نكات ايمني و سدمعبر 
اهميت دهنــد چراكه بي دقتــي مي تواند در راهروهــاي باريك اين 

پاساژ، به قيمت مرگ و زندگي تمام شود.

حكيم اسالمي؛ مغازه  داران بايد مراقب باشند

آتش  ســوزي كوچــك ديــروز پاســاژ عالءالديــن خيلي ســريع اطفا 
شــد. در اين بين، بايد گفت كــه اين پاســاژ هنوز نتوانســته تمام 
آزمون هاي ايمني را پاس كند. به گونه اي كه اگرچه اتاق مانيتورينگ 
و سيســتم هاي اعالم و اطفاي حريق اين مركز تجاري به روز شده اما 
ريزدانگي و فشــردگي مغازه ها، جدي نگرفتن  آموزش مغازه داران 
و غرفه داران، انبارداري غيراصولي به ويــژه در طبقات زير همكف، 
فرسودگي سيم كشي به خصوص در راه پله ها، بسته بودن بخش هايي 
از راه هاي فــرار و امكان ورود دود درصورت آتش ســوزي يك طبقه 
به طبقات ازجمله مشــكالت عالءالدين به حســاب مي آيد. با اين حال 
ديوارهاي بين مغازه ها ايمن شــده و تا ســقف امتداد پيــدا كرده و 

سيستم رصد و مانيتورينگ اعالم حريق نصب شده است.

غول عالءالدين، ايمن سازي نصفه و نيمه

پاســاژ آزاد در محــدوده ســه راه جمهــوري، بــه گفته كارشناســان 
آتش نشــاني و بازديد هاي صورت گرفته يكــي از نمونه هاي بناهاي 
ناايمن شهر است. اين پاساژ با 47سال قدمت و 150واحد توليدي 
و فروش لباس عــروس، آنقدر تغيير كرده كه فقــط مي توان گفت تا 
اآلن شــانس با مغازه دارانش يار بوده كه حادثه اي وحشتناك در آن 
رخ نداده است. طبق اســناد موجود در همشهري مالك 9سال پيش 
به صورت خالف و با داشــتن نصب يك سازه ســبك به عنوان سقف، 
شروع به گودبرداري غيراصولي و احداث ســازه هاي خطرناك كرده 
اســت. به اين ترتيب زيرزمين منفي2 به صــورت الحاقي ايجاد و در 
ضمن طبقه منفي يك نيز به 34واحد تجاري تغيير كاربري يافته است. 
بخشي از فضاي مياني مغازه هاي طبقه همكف هم برداشته شده و از 
تير كنار بالكن هاي طبقات اول، دوم و سوم براي اتصال اسكلت مياني 

و افزايش وسعت بالكن طبقات بااليي استفاده شده است.

آزاد؛ عجيب ناايمن است
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   ممنوعيت حراج فصلي، فروش فوق العاده و نمايشگاه عرضه مستقيم
 رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه براساس دستورالعمل ستاد ملي 
كرونا و براي جلوگيري از تجمعات مردمي برگزاري هرگونه حراج صنفي 
فصلي ممنوع است، گفت: در شرايط كنوني شــيوع كرونا اتاق اصناف 
هيچ مجوزي براي اجراي طرح هاي فــروش فوق العاده، حراج فصلي يا 
نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كاال نخواهد داد زيرا صدور چنين مجوزي 
ممنوع است. نوده فراهاني با اشاره به برپايي حراج توسط يكي از واحدهاي 
صنفي در شهرك غرب، افزود: اين واحد صنفي مرتكب تخلف شده است و 

مجوزي براي برپايي حراج فصلي و حتي پروانه كسب نداشته و به صورت خودسرانه نسبت به برپايي حراج 
اقدام كرده است. او افزود: اين واحد صنفي جريمه و به دليل نداشتن مجوز برپايي حراج، پروانه كسب و 
خطر گسترش انتقال و شيوع كرونا پلمب شده است. در شرايط كنوني حتي درصورتي كه واحدهاي صنفي 
درخواست برپايي حراج فصلي، فروش فوق العاده يا نمايشگاه عرضه مستقيم كاال را به اتحاديه هاي مربوطه 
ارائه دهند نيز به دليل ممنوعيت صدور مجوز در اتاق اصناف رد خواهد شد. نوده فراهاني با اشاره به اينكه 
ستاد ملي كرونا برگزاري هرگونه حراج براي فروش اجناس در شرايط كرونايي را ممنوع اعالم كرده است، 
گفت: بر اين اساس اتاق اصناف تهران روزانه بازرسي هايي در سطح شهر تهران انجام داده و مطابق قانون 
با هرگونه تخلف در اين زمينه برخورد مي كند. او همچنين با اشاره به ممنوعيت فعاليت واحدهاي صنفي 
بعد از ساعت 18، بنا به دستورالعمل ستاد ملي كرونا، گفت: اتاق اصناف با بازرسي هاي انجام شده از آغاز 
طرح ممنوعيت فعاليت بعد از ساعت 18، به بيش از 400واحد صنفي كه بعد از اين ساعت همچنان فعاليت 

داشتند، تذكر داده و 30واحد صنفي نيز به علت رعايت نشدن ضوابط قانوني جريمه شدند.

نقد خبر چهره روز

بار كج در مقصد
خبر: آخرين آمارها نشان مي دهد دولت تاكنون ۷ هزار ميليارد 
تومان تســهيالت حمايتي كرونا پرداخت كرده كــه ۵. ۵ هزار 
ميليارد تومان از آن را كســب وكارهاي به شــدت آسيب ديده از 

كرونا، دريافت كرده اند.
نقد: كرونا كه به ايران رســيد، ۷۵هزار ميليارد تومان از منابع 
بانكي شــامل 2۵هزار ميليارد تومان از ذخيره بانك ها نزد بانك 
مركزي و ۵0هزار ميليارد تومان از منابع داخلي آنها براي جبران 
هزينه ها و آسيب هاي كرونا در نظر گرفته شد. از اين رقم درشت، 
23هزار ميليارد تومان براي حمايت از مشاغل و كسب وكارهاي 
آسيب ديده از كرونا كنار گذاشته شد كه پس از تأييد متقاضيان، 
از طريق شبكه بانكي و به صورت انفرادي و كارگاهي قابل پرداخت 
بود. ضمناً مهلت ثبت نام اين تسهيالت آخر مهر امسال به پايان 
رسيد و دروازه حمايت كسب وكارهاي كرونازده بسته شد. حاال 
اما، آنگونه كه آمارها روايت مي كنند از مجموع منابعي كه به اين 
حمايت اختصاص پيدا كرده بود، رقمي در حدود ۷هزار ميليارد 
تومان به متقاضيان پرداخت شده كه گويا ۵.۵هزار ميليارد تومان 
از آن به كسب وكارهايي به شدت آســيب ديده اختصاص يافته 
است. البته اين نيمه  پر ليوان اســت و نيمه خالي آن بالاستفاده 
ماندن بيش از نيمي از مجموع منابع تأمين شده براي حمايت از 
آسيب ديدگان كروناست كه قطعاً با توجه به وسعت خرابكاري اين 
بيماري، توجيه شدني نيست. پيش  از اين بارها از مشكالتي كه در 
مسير دريافت وام كرونا وجود دارد انتقاد شده و حتي دغدغه هاي 
دريافت كنندگان اين تســهيالت حمايتي نيز بازگو شــده اما 
در عمل، متوليان نظارت بر فرايند حمايت از كســب وكارهاي 
كرونازده ترجيح دادند اين روال را با همــان نواقص اوليه ادامه 
دهند و اين بار كج را به منزل برسانند؛ بي توجه به اينكه اعطاي 
درست و آســان اين حمايت ها چقدر مي توانست از بدتر شدن 
وضع كســب وكارها جلوگيري كند. حاال در شــرايطي كه موج 
سوم كرونا با شدتي بيشتر به راه افتاده و از اعمال محدوديت هاي 
سخت گيرانه تر صحبت مي شود، بايد ديد منابع باقيمانده از طرح 
حمايتي قبلي به خزانه بانك ها مرجوع خواهد شد يا اين بار روالي 
شفاف ، آسان و سريع تر براي رساندن آن به  دست آسيب ديدگان 

معرفي مي شود.

 پرونده بليت هواپيما 
با افزايش 10درصدي بسته شد

براســاس مصوبه شــوراي عالي هواپيمايي كشــوري، شركت هاي 
هواپيمايي مجاز شــدند حداكثر 10 درصد به سقف نرخ نامه مصوب 
خرداد امسال اضافه كنند.همچنين كف قيمت بليت نيز از نرخ نامه 
حذف شد. جدا از اينكه اين افزايش قادر به جبران هزينه هاي ايرالين ها 
باشد يا نه، حذف قيمت كف نرخ نامه مي تواند به شكل گيري دوباره 

رقابت مخرب در بازار منجر شود.
به گزارش همشــهري، تقريباً يك ماه از آغاز كشــمكش و حاشيه در 
قيمت گــذاري بليت هواپيما مي گــذرد و اينكه آنگونه كه ســازمان 
هواپيمايي كشوري اعالم كرده پس از جلسات متعدد، تكليف نرخ بليت 
پروازهاي داخلي مشخص شــده و پرونده آن مختومه است. براساس 
اين مصوبه قيمت بليت پروازهاي داخلي نسبت به نرخ نامه اعالم شده 
توسط انجمن شركت هاي هواپيمايي در خردادماه 1399 به ميزان 10 
درصد افزايش مي يابد. همزمان محدوديت ارزان ترين نرخ )كف قيمت( 
براي شركت ها از اين نرخ نامه حذف مي شود و از اين به بعد هيچ حداقل 

قيمتي براي فروش بليت هواپيما وجود نخواهد داشت.

قيمت هاي جديد و مشكل هميشگي
از سال 94كه آزادسازي قيمت بليت هواپيما اجرايي شد، براي كنترل 
بازار و نظارت بر عملكرد ايرالين ها به خصوص در دوره هاي اوج)پيك( 
سفر، مقرر شد محدوده قيمتي مشخصي براي فروش بليت هواپيما 
تعيين شود. بر اين اســاس، نرخ نامه اي براي همه مسيرهاي پروازي 
موجود تهيه و حداقل و حداكثر قيمت مجاز نيز تعيين شد و هر بار تا 
مجوز افزايش نرخ بليت، فقط كف و سقف اين نرخ نامه تغيير مي كرد. 
در ادامه به واسطه اينكه برخي از ايرالين ها در دوره هاي كاهش سفر 
براي جذب مسافر بيشتر، بليت هاي خود را به قيمت كمتر از نرخ نامه 
مي فروختند انجمن شــركت هاي هواپيمايي براي جلوگيري از اين 
رقابت مخرب وارد عمل شد و تقريباً همه ايرالين ها متعهد به رعايت 
حداقل قيمت شدند. از سوي ديگر در دوره هاي پيك سفر نيز تخطي 
برخي از ايرالين ها در باال بردن قيمت بليت به بيش از حداكثر قيمت 
مجاز باعث ورود نهادهاي نظارتي و سازمان هواپيمايي كشوري شد 
و ايرالين ها و دفاتر متخلف تهديد به برخورد شــدند. با اين حساب، 
رعايت كف و ســقف قيمت نرخ نامه تقريباً به امري پذيرفته شده در 
صنعت هواپيمايي ايران تبديل شد. اما بارها افزايش هماهنگ قيمت 
بليت در چارچوب نرخ نامه و البته غيرمتناسب با وضعيت بازار باعث 
شده ايرالين ها به نوعي گرانفروشي مجاز متهم شوند. به عنوان مثال، 
از يك ماه پيش و در شرايطي كه با افزايش قيمت در نرخ نامه انجمن 
شــركت هاي هواپيمايي مخالفت شــده بود، ايرالين هــا با حركتي 
هماهنگ بهاي فروش بليت خود را يكباره به سقف نرخ نامه مصوب 
نزديك كردند درنتيجه بليتي كه تا چند روز قبل مثاًل 300هزار تومان 
فروخته مي شد يكباره بهاي آن به ۷00هزار تومان رسيد. اكنون نيز با 
مصوبه جديد شوراي عالي هواپيمايي كشور، حتي اگر ماجراي زيان ده 
بودن سفرهاي هوايي برطرف شده باشد، همچنان امكان گرانفروشي 
بليت در چارچوب نرخ نامه وجود دارد و نكته ديگر اينكه نرخ شكني 
ايرالين ها نيز چراغ سبز گرفته كه اين مسئله مي تواند وخامت وضعيت 

مالي ايرالين ها را بدتر كند.

از قيمت هاي جديد چه خبر
 هنوز نرخ نامــه جديد ايرالين ها در ســايت انجمن شــركت هاي 
هواپيمايي منتشر نشده و البته انتشــار آن نيز تغييري در وضعيت 
فروش بليت نخواهد داد؛ زيرا با مصوبه اخير، سقف مجاز فروش بليت 
10درصد افزايش يافته درحالي كه در شــرايط موجود، قيمت بليت 
هواپيما در هيچ مسيری به سقف نرخ نامه قبلي نيز نمي رسد. با درنظر 
گرفتن افزايش 10درصدي روي نرخ نامه قبلي، باالترين بهاي بليت در 
ميان پروازهاي داخلي به پرواز قشم - رشت اختصاص خواهد داشت. 
حداكثر نرخ اين پرواز در خردادماه امسال 994 هزار 900 تومان بوده 
و با مصوبه اخير مي تواند تا يك ميليون و 94 هزار و 390 تومان افزايش 
پيدا كند. همچنين در پروازهاي با مبدأ تهــران نيز حداكثر قيمت 
به پرواز تهــران- چابهار با نرخ يك ميليون و 86 هــزار و ۵80 تومان 
اختصاص دارد و ارزان تري مســير نيز تهران-سمنان خواهد بود كه 

حداكثر قيمت آن 481 هزار و 800 تومان است.

هنــوز ســتاد ملي 
مقابلــه بــا كرونــا 
مصوبــه اي در مورد 
وضعيت تعطيلي يا 
تداوم فعاليت برخي مشــاغل و كسب و 
كارها ابالغ نكرده و احتماال امروز، دوشنبه، 

در اين زمينه تصميم گيري مي شود.
رئيس اتاق اصنــاف تهران در گفت وگو با 
همشهري در مورد وضعيت فعاليت كسب 
و كارها و مشاغل از روز شنبه هفته آينده 
گفت: اگرچه اصناف از تعطيلي مشاغل و 
كسب كارها متحمل ضرر و زيان مي شوند 
اما تامين ســالمت مردم و قطع زنجيره 
انتقال كرونا حتي با تعطيلي مشــاغل و 

كسب و كارها در اولويت است.
قاسم نوده فراهاني با اشاره به اينكه هنوز 
اتاق اصناف ايران از جزئيات تصميم ستاد 
ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي مشاغل و 
كسب و كارها اطالعي ندارد و احتماال در 
نشست امروز در اين زمينه تصميم گيري 
مي شود، افزود: پيشنهاد اصناف تعطيلي 
كامل دوهفته اي براي قطع زنجيره انتقال 
كرونا و تامين ســالمت مردم اســت و بر 
اين اساس بايد همه جا حتي بانك ها نيز 
تعطيل شــود اما به نظر نمي رسد، دولت 
چنين تصميمي را در دســتور كار داشته 
باشــد و احتماال بازهم برخي مشــاغل 
تعطيــل می شــوند و برخــي ديگر به 
فعاليت شــان ادامه خواهند داد.هنوز در 

زمينه كم و كيف تعطيلي مشاغل از روز 
شنبه هفته آينده تصميمي از ستاد ملي 
مقابله با كرونا به اصناف ابالغ نشده است، 
قرار اســت در اين زمينه تصميم گيري و 
فهرست مشاغل مشخص شــود تا اتاق 
اصناف نيز به واحدهاي صنفي اعالم كند. 
او با بيان اينكه قطعا مشــاغل و كسب و 
كارهــاي پرخطري كه تا كنــون تعطيل 
بوده اند همچنان تعطيــل خواهند ماند، 
گفت: احتمال تعطيلي برخي مشــاغل 
ديگر براي مقابله با شــيوع كرونا وجود 
دارد كه در حال گفت وگو با اســتانداري 
براي مشخص شدن اين فهرست هستيم 
اما از آنجا كه تا كنون به طور رســمي در 
اين زمينه ســتاد ملي مقابله بــا كرونا و 
اســتانداري تهران مصوبــه اي را به اتاق 
اصناف ابالغ نكــرده، نمي توانيم در اين 

زمينه اظهارنظر كنيم.
رئيس اتاق اصناف تهران بــا بيان اينكه 
اتاق اصناف پيگير مشخص شدن وضعيت 
فعاليت مشاغل و كسب و كارها از طريق 
استانداري و ستاد ملي مقابله با كروناست، 
گفت: چاره اي جز تعطيلــي دوهفته اي 
براي مقابله با موج شيوع كرونا نداريم اما 
تصميم گيري نهايي در اين زمينه برعهده 
دولت و ســتاد ملي مقابله با كروناســت 
و هــر تصميمي كه در ايــن زمينه ابالغ 
شود، اتاق اصناف پيگير اجراي كامل آن 

خواهد بود.

پيشنهاد اصناف؛ تعطيلي دوهفته اي همه مشاغل 
قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري تأكيد كرد

سكه به كانال 11ميليون نزديك شد
در روزي كــه قيمت دالر بــا 600تومان كاهش تــا 26هزار و    سكه و طال
400تومان پايين آمد ســكه نيز در ادامه رونــد نزولي خود به 
حوالي 11ميليون تومان رسيد. به گزارش همشهري، قيمت ها 
در بازار طال و سكه همچنان نزولي است و روز يكشنبه براي انواع 
ســكه بين ۵0تا 800هزار تومان كاهش قيمت به ثبت رسيد. بيشترين افت در روز 
گذشته براي ســكه طرح قديم به ثبت رسيد كه تا ســاعت 1۵:30يكشنبه با نزول 
800هزارتوماني نســبت به نخســتين روز هفته از 12ميليون و 600هزار تومان به 
11ميليون و 800هزار تومان رســيد. ســكه طرح جديد نيز با 600هزار تومان افت 
قيمت كف كانال 12ميليون قرار گرفت و آخرين قيمت آن تا عصر ديروز 12ميليون 
و 100هزار تومان بود. روند نزولي قيمت ها در بازار طال و سكه سقوط سكه به كانال 

11ميليوني را نيز بيش از پيش محتمل كرده است. 
ديروز همچنين هر قطعه نيم سكه با قيمت 6ميليون و 600هزار تومان معامله شد كه 
نسبت به روز شنبه 600هزار تومان ارزان تر بود. ربع سكه با 2۵0هزار تومان كاهش 
به 4ميليون و 800رسيد و سكه گرمي هم با ۵0هزار تومان افت، قيمت 2ميليون و 
600هزار توماني را به ثبت رساند. ديروز همچنين هر گرم طالي 18عيار با 41هزار 

تومان كاهش قيمت، يك ميليون و 16۵هزار تومان قيمت خورد.

قيمت طال و سكه در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.154.249طالي 18عيار)گرم(
12.100.000سكه طرح جديد
11.800.000سكه طرح قديم

6.600.000نيم سكه
4.550.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي

ســابقه تأســيس شــركت هاي اير تاكســي در ايــران به 
سال133۷برمي گردد اما از 4دهه پيش تاكنون اين شركت ها 

مجالي براي فعاليت در آسمان كشور نداشته اند.
روزشمار راه اندازي ايرتاكسي بعد از چند سال وعده و وعيد 
به پايان رســيده و به زودي هواپيماهاي كوچك با مأموريت 
احياي صنعت هوانوردي عمومي در آســمان ايران به پرواز 
درمي آيند؛ البته با چند دهه تأخير. به گزارش همشــهري، 
ايرتاكسي يا همان هواپيماهاي كوچكي كه در اغلب كشورها 
صنعت حمل ونقل هوايي عمومي را پوشش مي دهند در حال 
بازگشت به آسمان ايران هستند. صنعتي كه تقريباً از 60سال 
پيش تهيه مقدمات حضورشان در آسمان ايران آغاز شده بود 
اما هرگز زير سايه ســنگين صنعت هواپيمايي تجاري مجال 

پريدن پيدا نكردند.

اير تاكسي هايي كه آسماني شدند
بي اطالعي جامعــه و حتي برخــي كارشناســان از ماهيت 
ايرتاكسي ها و سابقه آنها در ايران باعث شده زواياي اين بخش 
از حمل ونقل عمومــي پنهان بماند و حتي دعــوت وزير راه و 
شهرســازي از دارندگان هواپيماهاي خصوصي براي پيوستن 
به اين صنعت عجيب به نظر برسد و دستمايه طنز شود؛ اين در 
حالي است كه شركت هاي ايرتاكسي از سال 133۷در صنعت 
هوايي ايران به ثبت رســيده اند و شــايد اگر 4شركت بزرگ 
ايرتاكسي در سال 13۵9ادغام نمي شدند، اكنون ذهن جامعه 
با شنيدن عبارت تاكسي هوايي مملو از سؤاالت ريز و درشت 
نمي شد. در حقيقت اساس توسعه صنعت هوانوردي در جهان 
به اين شيوه انجام شــده كه ابتدا صنعت هوانوردي عمومي با 
استفاده از هواپيماهاي كوچك و فرودگاه هاي محلي و بي تكلف 
ظهور كرده و به بلوغ رسيده و در ادامه شركت هاي بزرگ تر با 
هواپيماهايي مجهز و بزرگ و فرودگاه هاي مجلل و پيشــرفته 
در ابعادي بزرگ تر اين صنعت را تجــاري كرده اند. اتفاقي كه 
در ايران كاماًل معكوس بوده و فعاليت  ايرتاكســي ها به بعد از 
توسعه صنعت هواپيمايي تجاري موكول شده  است. البته تاريخ 
صنعت هوايي ايران نشان مي دهد كه در كشور ما نيز پيش از 
شكل گيري ايرالين هاي بزرگ، مقدمات حضور ايرتاكسي ها با 
ثبت شــركت هاي فعال در اين حوزه آغاز شده و حتي 3 سال 
قبل از آغاز فعاليت ايران ايرويز )ايران اير كنوني( نخســتين 
 )Air Taxi( شــركت فعال در اين صنعت با نام ايرتاكســي
به ثبت رسيده اســت؛ به گونه اي كه تا قبل از سال 13۵9، در 
ايران حداقل 4شركت تاكسي هوايي با نام هاي ايرتاكسي، اير 
سرويس، هورآسمان و پارس اير با هواپيماي كوچك دربستي 
و غيربرنامــه اي فعال بوده انــد و با مأموريت هــاي مختلف، 

هواپيما هاي شخصي نهاد ها و ســازمان ها و بخش خصوصي 
را نيز نگهداري مي كردند؛ اما در ســال ۵9با تصميم شــوراي 
انقالب، فرايند ادغام اين 4شركت و ايجاد يك ايرالين دولتي 
آغاز مي شــود و پس از تصويب مجلس در تيرماه13۵9رسماً 
شركت هواپيمايي آسمان متولد شــد. شركتي كه به سرعت 
از هوانوردي عمومي به ســمت صنعــت هواپيمايي تجاري 
خيز برداشــت تا دفتر توســعه هوانوردي عمومي ايران براي 
4دهه بسته بماند. اين شــركت به عنوان يك ايرالين تجاري 
به عضويت ياتا درآمد و در سال 1381 به سازمان بازنشستگي 
كشوري واگذار شد؛ اما هرگز نتوانســت راهي را كه 4شركت 
ايرتاكسي شروع كرده بودند ادامه دهد زيرا ماهيت ايرتاكسي 

هيچ مناسبتي با هواپيماهاي بزرگ و مسيرهاي دور نداشت.

مسير بازگشت ايرتاكسي ها
ايرتاكســي  اخيرا در فرودگاه الر فعال شــده و فرودگاه 
بجنورد نيز از 3ســال پيش با خريد 2فروند ايرتاكســي 
از آلمان آماده راه اندازي اين ســرويس است. آنگونه كه 
وزير راه و شهرسازي مي گويد: در فرودگاه هاي خرم آباد و 
رامسر نيز ظرفيت استفاده از آنها وجود دارد؛ اما در طول 
همه اين سال ها، مانع اصلي فعاليت ايرتاكسي ها، بيش 
از نبود ناوگان و ســرمايه گذاري، نبود قوانين مشخص و 
تسهيل كننده  بوده است؛ چراكه ايرتاكسي، حمل ونقلي 
سريع، آسان و كم هزينه محسوب مي شود و نمي تواند در 
چارچوب پروتكل هاي پيچيده فرودگاهي فعاليت كند. بر 
همين اساس، اخيراً با مشــاركت وزارت راه و شهرسازي 
و ستاد توسعه فناوري هاي فضايي و حمل ونقل پيشرفته 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، حركتي آغاز 
شــده تا ايرتاكســي ها نيز بتوانند در كنار هواپيماهاي 
تجاري فعاليــت كنند. در حقيقت خبــر اصلي در مورد 
فعاليت ايرتاكسي ها، هموار شدن مسير قانوني براي اخذ 
مجوز پرواز و استفاده از فرودگاه هاست؛ نه آغاز فعاليت 

آنها براي نخستين بار.

دورنماي فعاليت ايرتاكسي 
ايرتاكسي  يا همان تاكسي های هوايي برخالف برداشتي 
كه از ظاهر نام آنها مي شود، فقط براي جابه جايي مسافر 
كاربرد ندارند و اكنون در كشورهاي اروپايي در بسياري 
از حوزه هــاي ديگر نظيــر صادرات ســريع محصوالت 
كشاورزي، انتقال روزنامه و مطبوعات، اورژانس  هوايي، 
آتش نشــاني هوايي، گردشــگري هوايي، پست سريع 
مرسوالت و... نيز فعال هستند. نكته ديگر اينكه برخالف 
آنچه در فضاي مجازي دست به دست مي شود، موجودي 
هواپيماهاي كوچك چندان اندك نيست و حتي وزير راه 
و شهرسازي معتقد است تعداد آنها از تعداد هواپيماهاي 
بزرگ و فعال كشور نيز بيشتر اســت. پيش ازاين، علي 
عابدزاده، رئيس سابق سازمان هواپيمايي كشوري اعالم 
كرده بود 100 فروند هواپيماي عمومي در كشور وجود 
دارد كه در حوزه آموزشي و گردشگري استفاده مي شود.

رؤياي پرواز هواپيماهاي وطني
در شــرايطي كــه در فضاي مجــازي، برخــي راه اندازي 
ايرتاكسي ها را با فعاليت جت هاي مجلل خصوصي اشتباه 
گرفته اند و اين طــرح را ميانبري براي خدمت رســاني به 
ژن هاي خــوب و آقازاده ها مي دانند، متوليــان امر عقيده 
خالف اين دارند و مي گويند ايرتاكسي ها فقط براي سرعت 
بخشي به حمل ونقل هوايي در مسيرهاي كوتاه، فعال كردن 
فرودگاه هاي كوچك و تكميل زنجيره توســعه هوانوردي 
فعال مي شــوند و مخاطب آن، همه كســاني هســتند كه 
استفاده از اين صنعت مي تواند برايشان راهگشا باشد. نكته 
قابل توجه اينكه ايران با مشاركت شركت هاي دانش بنيان 
جزو 20 كشور سازنده هواپيماي كوچك محسوب مي شود 
و درصورت توســعه بازار اين محصوالت در داخل، امكان 
تجهيز ناوگان آنها در داخل نيز مهياست؛ به خصوص كه اين 
حوزه درگير تحريم هاي پيچيده صنعت هواپيمايي مدرن 
و تأمين نيازها از ديگر كشورها نيز نيست. منوچهر منطقي، 
دبير ستاد توســعه فناوري هاي حوزه فضايي و حمل ونقل 
پيشرفته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي گويد: 
كنسرسيومي با حضور شــركت هاي دانش بنيان در حال 
ساخت قطعات هواپيماست و بومي ســازي توليد هواپيما 
به ويژه هواپيماهاي كوچك حمل ونقــل عمومي مانند اير 
تاكسي ها را انجام مي دهند. به گفته منطقي هم اكنون 18 
شركت دانش بنيان درگير پروژه تاكسي هاي هوايي هستند 
و احتماالً تا 36 شركت دانش بنيان بعد از نخستين پرواز با 

يكديگر مشاركت خواهند كرد.

از آريزونا تا ميرداماد
محمدباقــر قاليباف رئيس مجلس، ديــروز در نطقي هم 
رئيس جمهوري و دولت، هم رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
هم وزير اقتصاد و البته هم رئيس كل بانك مركزي را مورد 
انتقاد قرار داد و با رديف كردن برخي مشكالت فعلي اقتصاد 
در حوزه هاي مختلف مدعي شد كه ريشه اين مشكالت به 
پاستور، بهارستان، باب همايون و ميرداماد برمی گردد، نه 

ميشيگان، جورجيا و آريزونا.
شــايد تا پيش از انتخابات رياســت جمهوري آمريكا اكثر مردم نامي از ايالت های 
ميشيگان، جورجيا و آريزونا نشنيده بودند و با آدرسي كه ديروز رئيس مجلس داد، 
مي توان از اين پس از اصطالحات جديد در اقتصاد سياســي ايران بهره برد. اشــاره 
قاليباف به پاستور يعني دولت حسن روحاني و شخص او، بهارستان يعني محمدباقر 
نوبخت ســازمان برنامه و بودجه و نه محمدباقر قاليبــاف و همكارانش در مجلس، 
باب همايون يعني فرهاد دژپســند، وزيراقتصاد و ميرداماد يعني عبدالناصر همتي، 

رئيس كل بانك مركزي.
پيش از اين هم حســن روحاني، رئيس جمهور ايران گفته بود: مردم براي كمبود و 
مشكالت اگر مي خواهند لعن و نفرين كنند، اين لعن و نفرين آدرسش كاخ سفيد در 
واشنگتن است، كسي به مردم آدرس اشتباه ندهد. اينكه مقامات ارشد نظام به جاي 
دور هم نشستن و چاره انديشيدن براي مشــكالت اقتصادي كشور، در حال آدرس 
دادن و طعنه زدن به همديگر از پشت تريبون هاي رسمي هستند، البته نفعي براي 

كشور و مردم ندارد و بايد واقع بين بود.
در نخستين واكنش رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به محمدباقر قاليباف نوشت: 
واردكردن بانك مركزي  به مباحث سياسي و حاشيه اي را توصيه نمي كنم و آن را به 
صالح كشور نمي دانم. اعتقاد دارم تمام نيروي اينجانب و بانك مركزي بايد معطوف 

به مقابله با تحريم ها و كمك به اقتصاد كشور باشد.
عبدالناصر همتي، خطاب به قاليباف با اشاره به اينكه متأسفانه بانك مركزي را متهم 
به ايجاد خود تحريمي كرديد، يادآوري مي كند: براي اطالع حضرتعالي در دو سال 
و نيم گذشته بانك مركزي درمقابل فشار حداكثري دولت آمريكا، خط مقدم جنگ 
اقتصادي را مديريت كرده و با پيروي از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، سد محكمي 
درمقابل توطئه گســترده آمريكا و هم پيمانانش براي فروپاشي اقتصاد كشور بوده 

است.
توصيه سكاندار سياست ارزي و پولي كشور كه از يك سو با چالش هاي اقتصادي كشور 
و از سوي ديگر با فشار سنگين تحريم ها مواجه است، به رئيس مجلس اين است كه به 
رويكرد بانك مركزي در مقابله با اين فشارهاي اقتصادي، با سياست هاي ضدتورمي 

و تالش  براي رونق توليد داخلي كمك كند و همراه و همگام شود.
پاسخ صريح رئيس كل بانك مركزي به رئيس قوه مقننه شايد در طول تاريخ در نوع 
خود كم سابقه است زيرا دست كم از زمان تاسيس اين نهاد تاكنون، انتقاداينگونه 
رئيس يك قوه از قواي سه گانه، مصداق نداشته كه بانك مركزي يك كشور متهم 
به كم كاري و خودتحريمي شود. از اين منظر شايسته است كه سكاندار قوه مقننه 
در نقد مشــكالت اقتصادي كشــور، بيش از آنكه بر منويات سياســي و مقطعي 
متمركز شــود، حقيقت ها را بازگويد و اينكه گفته شود، مشــكالت كشور تنها به 
مديريت برمي گردد نه ســاختارهاي اقتصادي و تصميم گيري درباره اقتصاد ايران 
و نه فشــار تحريم ها، كمكي به حل مشــكالت نخواهد كرد. دست كم اينكه ريشه 
برخي مشكالت اقتصادي به نوع قانونگذاري مجلس در ادوار گذشته و حتي حال 
حاضر برمي گردد كه شوربختانه گرفتار حاشيه ها شده و از متن فاصله گرفته است. 
راستي نســخه مجلس براي كم كردن مشكالت مســكن، ارز، تورم، بازار سرمايه 
و... چيست؟ آيا ســاختمان مجلس در ضلع شرقي خيابان بهارستان هم نمي تواند 
سهمي درحل مشكالت اين روزهاي اقتصادي مردم داشته باشد؟ واقع بيني حكم 
مي كند همه جانبه نگر باشيم و آدرس اشــتباه دادن دردي از مشكالت اقتصادي 

مردم كم نمي كند.

با افزايش عرضه ارز، ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا نزديك بــه 1۵00تومان كاهش 
يافت و تا لحظه تنظيــم اين گزارش در 
ساعت 1۷ به 26هزارو 100تومان رسيد.

به گزارش همشــهري، پس از چند روز وقفــه در روند نزولي 
قيمت دالر، ديروز قيمت دالر دوبــاره كاهش يافت. قيمت هر 
دالر آمريــكا از 20روز پيش كه به 32هزار تومان رســيده بود، 
تاكنون 6هزار تومان كاهش يافته  و ايــن انتظار وجود دارد كه 
به دليل شدت گرفتن عرضه ارز، اين روند نزولي تداوم يابد. برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه انتظار براي گشــايش هاي سياسي 
در روابط ايران و آمريكا اثر زيادي بر قيمت دالر داشته است، با 
اين حال، آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد حجم عرضه ارز 
در بازار افزايش يافته و حتي هفته قبل ۷11ميليون دالر ارز در 
سامانه نيما عرضه شده است. به نظر مي رسد چشم انداز پيش رو 
براي افزايش ميزان صادرات و رفــع موانع صادراتي كه به دليل 
شيوع بيماري كرونا افزايش يافته بود هم يكي از داليل كاهش 
قيمت ارز است و اين روند تحت تأثير اين عوامل همچنان ادامه 

پيدا می كند. در چنين شرايطي در مبادالت ديروز قيمت هر دالر 
آمريكا دوباره كاهش يافت و تا ساعت 1۷ به 26هزارو 100تومان 
رسيد. اين در حالي است كه قيمت هر دالر آمريكا در مبادالت 
روز شــنبه تا 2۷هزارو ۷00تومان پيشــروي كرده بود. ديروز 
همچنين صرافي ملي ايران به عنوان بازار ساز ارزي بانك مركزي 
قيمت فروش هر دالر آمريكا را بــا ۷۵0تومان كاهش به قيمت 
26هزار تومان تعيين كرد، سپس در بعد از ظهر قيمت تعيين شده 
از سوي صرافي ملي ايران حتي به 2۵هزارو 9۵0تومان هم رسيد. 
انتظار مي رود چنانچه روند عرضه ارز توسط بانك مركزي ادامه 
داشته باشــد، قيمت هر دالر آمريكا در روزهاي آينده با نزول 
بيشتري مواجه شود. يك كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: 
بانك مركزي با كنترل توأمان عرضه و تقاضا مي تواند نرخ ارز را تا 

كمتر از 20 هزار تومان كاهش دهد. 
محمدرضا مهديار اسماعيلي با اشــاره به اينكه منابع ارزي در 
اختيار بانك مركزي مي تواند نرخ ارز را  وارد مدار كاهشي كند، 
گفت: بانك مركزي با كنترل توأمان عرضه و تقاضا مي تواند نرخ 
ارز را تا كمتر از 20 هزار تومان كاهش دهد، ولي اگر صرفا روي 

سمت عرضه و بازگشت ارز صادراتي تمركز كند، مي تواند نرخ ارز 
را تا حدود كمتري نسبت به حالت قبل كاهشي كند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17 ديروز

درصد تغييرمقدار تغييرقيمت نوع ارز

2.88-490، 0407، 260دالر

2.82-700، 0208، 308يورو

2.5-270، 2909، 370پوند انگليس

2.5-910، 5201، 76درهم امارات

2.53-370920، 36لير تركيه

2.48-700، 2007، 310فرانك سوئيس

2.53-070، 3601، 42يوان چين

1.66-190، 0004، 253ين ژاپن

2.5-350، 6405، 213دالر كانادا

2.49-110، 1805، 205دالر استراليا

احياي صنعت هوانوردي عمومي بعد از 40سال

تاكسيهايپرندهبهآسمانايرانبرميگردند

شيب نزول دالر بيشتر شد

گزارش

قيمت هر دالر آمريكا تا ساعت 1۷ديروز به 26هزارو 100تومان رسيد

دالر
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   بازار متشكل ارزي چيست؟
بازار متشكل ارزي، بازاري است براي بازيگران بزرگ بازار ارز؛ يعني بانك مركزي، بانك ها و صرافي ها. برخالف بازار موجود 
كه تمام افراد مي توانند در آن به خريد و فروش بپردازند، در بازار متشكل فقط معامله گران بزرگ يعني بانك ها ، صرافي ها 
و بانك مركزي در قامت بازارساز حضور دارند. در بازار فعلي معامالت، هم به شكل نقد و هم به شكل حواله انجام مي شود؛ 
در حالي كه در بازار متشكل فقط معامالت نقد انجام خواهد شد. در بازار متشكل قيمت تحت مكانيزم عرضه و تقاضا شكل 
مي گيرد. مانند بورس، تابلوي اين بازار نيز خريداران و فروشــندگان را فهرست مي كند و در سمت عرضه، صرافي هاي 
عرضه كننده براساس پايين ترين قيمت فروش و در سمت تقاضا، صرافان متقاضي  براساس باالترين قيمت پيشنهادي 
خريد فهرست مي شود. برخالف بازار موجود كه حد نوسان روزانه براي قيمت وجود ندارد، در بازار متشكل به دليل حضور 
پررنگ تنظيم گر، حد نوسان روزانه وجود دارد كه اكنون ۳ درصد است. هم اكنون تعداد كارگزاران اين نهاد به بيش از ۳۰۰ 

عضو رسيده و تعداد قابل توجهي از صرافان در مراحل عضويت اين بازار قرار دارند.

آن طور كه يك مقام مسئول در بازار  بورس  ارز
متشكل ارزي اعالم كرده، قرار است 
نرخ هاي بازار متشكل ارزي از امروز 
به صورت عمومي اعالم شود. اين 
مهم ترين مرحله از فعاليت بازار متشكل ارزي و آغاز به كار 
رســمي بازاري اســت كه تالش دارد به مبناي اصلي 

قيمت گذاري ارز در ايران تبديل شود.
به گزارش همشــهري، باالخره پس از 2 سال گويا قرار 
است فعاليت بازار متشكل ارزي ساختارمند شود؛ حاال 
توجه ها به سمت بازار متشكل ارزي بيشتر شده زيرا قرار 
است از امروز قيمت هاي اين بازار به  صورت عمومي اعالم 
شود و نرخ هاي كشف شده در اين بازار مي تواند به مبنايي 
براي تعيين قيمت در بازار تبديل شود. به باور بسياري از 
كارشناسان بازار متشكل ارزي از طريق سيستم شفافي 
كه همانند بورس در معامالت ايجاد خواهد كرد مي تواند 
مشكل قيمت گذاري ارز را حل كند و مبنايي براي تعيين 
قيمت باشد. اين مهم ترين وظيفه بازار متشكل ارزي يا 

بورس ارز است.
پيش از ايــن مقامات بازار پول اعالم كــرده بودند، بازار 
متشكل ارزي كه با ســامانه معامالت فرابورس فعاليت 
مي كند در نظر دارد مبناي تعيين نرخ ارز را از بازارهاي 
منطقه اي به داخل ايران منتقل كنــد. اكنون در ميان 
بازيگران ارز، عرف اســت كه تأييد اوليه نرخ به واسطه 
نرخ درهم انجام مي شود. سياســتگذار ارزي با تشكيل 
بازار متشكل به دنبال اين است كه مرجعيت تعيين نرخ 
به داخل كشور منتقل شود و تمام بازيگران بزرگ نيز در 
آن شركت داشته باشند.  هنگامي كه سيگنال اوليه بازار 
از داخل كشور صادر شــود، آن نرخ براي بازيگران خرد 
در بازار فعلي نيز مي تواند مبنــا قرار گيرد. عالوه بر اين، 
بازارساز معتقد است كه در بازار موجود، به واسطه اينكه 
شفافيت معامالتي موجود نيست و همچنين مكانيسمي 
وجود ندارد كه همه بازيگران به هم متصل شــوند، در 
برخي زمان ها مانند اواخر ساعات معامالتي روز، نوسان 
قيمت ارز بيشتر مي شود و حتي قيمت ها باال مي رود، اما 
در بازار متشكل، چون تمام اطالعات به صورت آنالين رد و 
بدل مي شود، هم اطالعات متقارن تر است و هم با توجه به 

سرعت انتقال اطالعات، در زمان مناسب مي توانند اقدام 
به خريد يا فروش كنند. مهم تر اينكه ميزان عرضه و تقاضا 
نيز مي تواند شفاف و براي بازارساز روشن باشد كه بازار در 
چه وضعيتي قرار دارد. درحالي كه در وضعيت فعلي، براي 
بازارساز حجم واقعي تقاضا و عرضه چندان دقيق نيست.

انتشار عمومي قيمت ارز از امروز
آن طور كه مدير ارتباطات بازار متشكل ارز ايران اعالم 
كرده اين بازار درنظــر دارد از امروز دوشــنبه 26 آبان 
نرخ هاي خود را به شــكل عمومي و از طريق ســايت و 

مجاري رسمي متعلق به اين بازار منتشر كند.
مهدي گوهررستمي، با بيان اينكه از امروز نرخ هاي ارز 
در بازار متشكل ارزي منتشــر خواهد شد، گفت:  پيش 
از اين بازار متشكل ارز ايران هيچ گاه نرخ هاي خود را به 
شكل عمومي انتشار نداده و نرخ ارزهاي معامالتي )شامل 
دالر، يورو و درهم( فقط از طريق ســامانه معامالتي اين 
بازار در اختيار كارگزاري هاي بازار متشكل ارز ايران قرار 
مي گرفت. او افزود: از اين پس متقاضيان ارز مي توانند از 
طريق سايت www. ice. ir يا با جست و جوي نام كاربري 
iceiran در تلگــرام و icemarket. ir در اينســتاگرام 
به جمع مخاطبان بازار متشــكل ارز ايران پيوسته و از 
نرخ ها و اخبار اين بازار آگاه شــوند. گوهررستمي ادامه 

داد: متأســفانه تا امروز و پيش از اعالم رسمي نرخ هاي 
بازار متشكل ارز ايران، عده اي سودجو با استفاده از نام و 
اعتبار اين بازار، بيش از 10 كانال تلگرامي تقلبي ايجاد 
كرده اند كه به وســيله آنها به اعالم نرخ هاي غيرواقعي 
و ايجاد نوسان ســاختگي در بازار ارز مي پرداختند؛ اين 
موضوع اكنون از مجاري قانوني درحال پيگيري است و 
به زودي با عامالن آنها برخورد قضايي خواهد شد. مدير 
ارتباطات بازار متشــكل ارز ايران تأكيد كرد: از اين پس 
مردم و رسانه ها مي توانند نرخ هاي بازار متشكل ارز ايران 
را به عنوان تنها مرجع رســمي تعيين نرخ عمده ارز از 

طريق سايت و كانال هاي رسمي اين نهاد دريافت كنند.

ارائه دستورالعمل هاي جديد
همزمان با تصميم گيري براي اعالم نرخ هاي معامالتي 
بازار متشــكل ارزي، بانــك مركزي از ديــروز ضوابط 

معامالتي جديدي را براي اين بازار تعيين كرد.
بانك مركزي اعالم كرده حاشيه سود فروش ارز هايي كه از 
اين سامانه خريداري مي شود يك درصد است و كارگزاران 
يعني صرافي هايي كه در اين بازار معامله مي كنند در يك 
سامانه معامالتي و همينطور سامانه سنا كنترل مي شوند. 
همچنين قيمت پاياني نمادهاي معامالتي بازار متشكل 
ارز ايران در بازه هاي زماني 1۵ دقيقه اي از ســاعت 10 
صبح، در سامانه معامالتي بازار با عنوان »قيمت پاياني 

سنا« نمايش داده مي شود.
همچنين براساس دستورالعمل معامالت اين بازار، سقف 
مجاز قيمت فروش ارز خريداري شده از بازار متشكل ارز 
ايران براساس يك درصد باالتر از قيمت پاياني، محاسبه 
و در سامانه سنا اعمال مي شود؛ به نحوي كه امكان ثبت 
معامله فروش با قيمتي باالتر از سقف مجاز امكان پذير 
نيست. در عين حال وضعيت باز ارزي كارگزار)صرافي( 
در هر لحظه نمي تواند مجموعاً بيش از معادل ۵00 هزار 

)۵00000( يورو از ارزهاي مختلف باشد.

تابلوي نرخ هاي بازار متشكل ارزي روشن مي شود

بازار متشكل ارزي كه با سامانه معامالت فرابورس فعال شده مبناي تعيين نرخ ارز را از بازارهاي منطقه به داخل ايران منتقل مي كند

امروز؛ رونمايي از نرخ بورس ارز
گفت وگو

گفت وگو با سخنگوي انجمن صنايع لبني
لبنيات پرمصرف گران نشد

همزمان با موج تــازه افزايش هزار 
تــا 6هــزار توماني قيمــت برخي 
فرآورده هاي لبنــي، توليدكنندگان 
اعمال اين افزايش قيمت ها را ناشي از 
رشد هزينه تمام شده توليد و قانوني 
قلمداد مي كنند. با محمدرضا بني طباء، 

سخنگوي انجمن صنايع لبني گفت وگو كرده ايم.

علت افزايش قيمت برخي فرآورده هاي لبني چيست؟ 
قيمت تعداد محدودي از فرآورده هاي لبني غيرضروري در 4- 3روز 
اخير افزايش داشته است، اما نرخ محصوالت لبني ضروري و پرمصرف 
كه مشمول قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار است، يعني 10قلم كاالي 
پرمصرف در ســبد خانوار كه 80درصد توليــد كارخانه هاي لبني را 

تشكيل مي دهند، تغييري نداشته است.
علت افزايش نرخ چه بوده است؟

صنايع لبني به تغيير و افزايش قيمت برخي از انواع محصوالت خود 
براي جبران هزينه تمام شده توليد ناچار شده اند؛ چنانكه فشار هزينه 
تمام شــده توليد موجب شــده تا صنايع لبني به ناچار قيمت برخي 
فرآورده هاي لبني غيرضروري مانند هر بطري شــير بســته بندي 

فراپاستوريزه)ESL( را از 8به 12هزار تومان افزايش دهند.
سهم نرخ شير در اين افزايش نرخ چه بوده است؟

نرخ مصوب شير خام از 2هزار و 900تا حداكثر 3هزار و 300تومان، با 
درنظر گرفتن جايزه چربي و هزينه حمل ونقل تعيين شده. با وجود 
سهم 6۵درصدي شير خام از هزينه تمام شده توليد لبنيات، اكنون هر 
ليتر شــير خام با چربي 3.2درصد و بار ميكروبي كمتر از هزار با نرخ 

بيش از ۵هزار تومان در اختيار صنايع لبني قرار مي گيرد.
ساير هزينه ها چه سهمي را در اين افزايش داشته است؟

قيمت محصوالت پتروشــيمي در 3ماه گذشــته 87درصد و هزينه 
حمل ونقل 40درصد افزايش داشته است. مركز آمار ايران هم از تورم 
40درصدي در 6ماه نخست امسال خبر داده، اما صنايع لبني مجوز 
افزايش حداكثر 22درصدي قيمت محصوالتشان از تير ماه امسال را 
دريافت كردند. مشخص نيست زيان كارخانه هاي لبني بايد چگونه 
جبران شود. متأسفانه نظام سياســتگذاري كشور تصميماتي اتخاذ 
مي كند كه به رشد هزينه تمام شده توليد منجر شده و درنهايت نيز 

براي تثبيت دستوري قيمت ها به توليد كننده فشار مي آورند.
اما عالوه بر اين نوع شــير، قيمت برخــي ديگر از 
محصوالت لبني مانند پنير بســته بندي 4۰۰گرمي پگاه نيز از 
12هزار و 5۰۰به 1۳هزار و 5۰۰تومان افزايش يافته. علت چيست؟

اين محصول نيز جزو اقالم لبني ضروري و مشــمول قيمت گذاري 
مصوب نيســت؛ چون روي بســته بندي اين محصول عبارت پنير 
دوشه كه چربي زيادي دارد، درج شــده و اين نوع پنير جزو پنير يو 
اف محسوب نمي شــود و درواقع از نظر تركيبات نيز اين محصول به 
نوعي پنير خامه دار به شمار مي رود. همچنين اغلب محصوالت هراز 
مشمول قيمت گذاري نيست و محصوالت مشمول قيمت گذاري در 
كارخانه هاي بزرگ تر فرآورده هاي لبني توليد و عرضه مي شــود. با 
وجود اين، افزايش قيمت هر محصول لبني مشــمول قيمت گذاري 

دولتي تخلف است.
يعني نرخ لبنيات مشمول قيمت گذاري تغيير نكرده است؟

تا كنون هيچ يــك از كارخانه هاي لبني كه 10قلــم محصول لبني 
پرمصرف مشمول قيمت گذاري دولتي را توليد مي كنند، هيچ گونه 
افزايش قيمتي نداشته اند. همچنين افزايش قيمت محصوالت لبني 
كم مصرف خارج از مشمول قيمت گذاري دولتي نيز با تأييد سازمان 
حمايت صورت مي گيرد و صنايع لبني بــراي تغيير قيمت اين نوع 
اقالم مستندات هزينه تمام شــده توليد و تغيير قيمت را به سازمان 
حمايت اعالم و با تأييد اين ســازمان روي بسته بندي محصوالتشان 
درج مي كنند. ستاد تنظيم بازار در آخرين نرخ مصوبي كه از 7تير ماه 
امسال براي اجرا به صنايع لبني ابالغ كرد، فقط قيمت پنير 400گرمي 
يو اف، كم چرب و كم نمك و فاقد قرنطينــه را 10هزار و 600تومان 
تعيين كرده و اگر اين نوع پنير بيش از نرخ مذكور فروخته شود، تخلف 
است. همچنين برخي شركت ها پنير را در بسته بندي هاي بزرگ تر 
و با وزن بيشــتر عرضه مي كنند كه قيمت آن باالتر است؛ مثال ظرف 
پنير يو اف پگاه ۵00گرم است كه قيمت 100گرم را در نرخ مصوب 

لحاظ مي كنند.
 با توجه به رشد هزينه توليد، چه ميزان افزايش قيمت 

مصوب لبنيات جوابگوي هزينه توليد خواهد بود؟
اگر قرار بر نظارت دولت بر نرخ لبنيات اســت، بايد اين نظارت بر كل 
زنجيره توليد اين فرآورده ها از شــير خام گرفته تا مواد پتروشيمي 

اعمال شود.
 ديدگاه دامداران درباره نرخ شير چيست؟

شنيده ايم بر مبناي درخواستي كه دامداران يك ماه پيش به وزارت 
جهاد ارائه كرده اند اگر ۵0درصد نهاده هاي توليد شير با نرخ مصوب 
تامين شود، بايد نرخ هر كيلوگرم شير خام 4هزارو ۵00تومان و اگر 
مانند شــرايط كنوني 3۵درصد نهاده هاي دامي به نرخ دولتي و بقيه 
با قيمت آزاد تامين شــود، بايد نرخ هر كيلوگرم شــير خام ۵هزار و 

400تومان و با نهاده هاي آزاد 7هزار و ۵00تومان تعيين شود.
 تعلل ســتاد تنظيم بازار چه اثري بر توليد لبنيات 

داشته است؟
تبعات منفي اين موضوع بيشــتر متوجه واحدهــاي لبني كوچك 
مستقر در شهرستان هاست كه بازارهاي محدودي دارند. وقتي هزينه 
تمام شده توليد لبنيات افزايش مي يابد، اما اجازه رشد قيمت متناسب 

با هزينه تمام شده توليد را نمي دهند، اين كارخانه ها ضرر مي كنند.
اما نرخ مصوب جديد لبنيات در تير ماه ابالغ شده. آيا 

درخواست افزايش مجدد قيمت ها را ارائه كرده ايد؟
صنايع لبني و دامداران مســتندات رشــد هزينه تمام شده توليد و 
درخواست افزايش قيمت محصوالت خود را شهريور ماه امسال به ستاد 
تنظيم بازار دادند و در 26شهريور نيز ستاد تنظيم بازار تصويب كرد با 
توجه به افزايش قيمت نهاده هاي دامي، وزارت جهاد به فوريت ظرف 
مدت يك هفته برآورد قيمت تمام شده شير خام و گوشت و مرغ را به 
ستاد تنظيم بازار اعالم كند، اما متأسفانه اكنون با گذشت 2 ماه اين 
فوريت اجرايي نشده و هر هفته ستاد تنظيم بازار ارائه قيمت تمام شده 

جديد شير و لبنيات را به تأخير مي اندازد.
با توجه به مجموعه شرايط، چرا نوسان قيمت لبنيات 

همچنان ادامه دارد؟
منشاء اين شــرايط قيمت گذاري دستوري دولت اســت. اگر همه 
حمايت هايي كه اكنون مؤثر نيست به شــكل تسهيالت به دامدار و 
كشاورز پرداخت و حمايت از مصرف كننده نيز به طور مستقيم صورت 
گيرد، مي توانيم شاهد رشد عرضه و ثبات بازار لبنيات باشيم. دولت 
پارســال 900ميليون دالر ارز مرجع براي تاميــن نهاده هاي دامي 
گاوهاي شيري هزينه كرد كه مابه التفاوت آن با ارز آزاد 1۵هزار ميليارد 
تومان بوده و اين هزينه از جيب مصرف كننده و از طريق دولت پرداخت 

شده، اما تأثيري بر تنظيم بازار لبنيات نداشته است.

بــاران كه مي بــارد همه  بازار
بساط ها جمع مي شوند، 
جز بســاط چتــر. فضاي 
بيرون ايســتگاه هاي پر 
رفت وآمد مترو، كنار خيابان هاي شلوغ و حاشيه 
ميدان هاي پرتردد تمام شهر ميعادگاه هميشگي 
چترفروش هــا بــا مردمي اســت كه بــاران 

غافلگيرشان كرده است.
آنهايي كــه رنگ و مدل چندان برايشــان مهم 
نيست و فقط مي خواهند چيزي بخرند تا از باران 
در امان باشند. همين مي شود كه دستفروش ها 
چون مشــتري خــاص ندارنــد، اغلــب عمر 
چترهايشان هم چندان طوالني نيست. بعضي 
با يك باد شديد از هم مي پاشد و بعضي ها حتي 
بدون تأثير هيچ عامل بيروني بعد از چندبار باز و 
بسته كردن بست هاي پالستيكي ضعيفشان كه 
اسكلت چتر را به پارچه متصل مي كند مي شكند 
و چتر به همين راحتي بالاســتفاده مي شود. با 
همه اينها بساط چتري ها هيچ سالي بي مشتري 
نمانده، يا دست كم هيچ سالي مثل امسال بدون 
مشتري نمانده. امسال به گفته خودشان كرونا 

بازارشان را نابود كرده است...

باران بساط چتر را مي گشايد
»محمدرضا« همچنان اميدوار است كه روزهاي 
آينده شرايط بهتر شود. او كه چندسالي هست 
در حاشيه فلكه دوم صادقيه بساط مي كند، فقط 
فروشنده چتر نيست و چون به قول خودش چتر 
كااليي فصلي است و نمي شود روي فروش دائمي 
آن حساب كرد در طول ســال از كفش و كيف 
تا انواع لباس و هرچيز ديگــري را كه متقاضي 
داشته باشد به تناســب فصل روي ميز يك متر 
در دو مترش مي چيند و منتظر مشتري مي ماند. 
روزهاي ابري و باراني اما فقط چتر مي فروشــد. 
نزديك به 30چتــر در ابعاد و مدل هاي مختلف 
و البته تنوع رنگ محــدود روي ميز چيده كه 
بيشترشان از نم باران خيس هستند، بعضي ها 
كاور دارند بعضي ها هم نــه. از چترهاي بلند و 
مدل عصايــي گرفته تا چترهاي تاشــو كه كل 
طولشان به زحمت به 2۵سانتي متر مي رسد. اين 
چترهاي كوچك كاور هم دارند و خيس هم كه 
باشند مي شود آنها را توي كيف دستي گذاشت 
تا دستگير و مزاحم نباشند. در بساط محمدرضا 
اكثريت با چترهاي مشكي اســت اما طوسي و 
سرمه اي و حتي رنگ هاي شادي مثل صورتي و 
يا گلدار هم در ميان آنها ديده مي شود. ويژگي 
مشتركشان هم در عين تنوع اين است كه همه 

از دم چيني اند.

كرونا و گرما فروش را كم كرد
محمدرضا مثل ديگر فروشنده ها دل پري از كرونا 
و قرنطينه دارد. او كه خودش واردكننده نيست 
و جنسش را از واسطه مي خرد امسال بيشتر از 
دوبرابر پارسال براي همان تعدادي كه هميشه 
مي خريد هزينه كرده؛ پارسال 3ميليون و امسال 
با همه كسادي بازار و تعطيالت و كاهش درآمد، 
6.۵ميليون تومان، اما با باران يك ماه پيش 8چتر 
فروخته و با باران يكي دو ســه روزگذشته فقط 
3تا! نگران اين اســت كه تهران دوباره تعطيل 
شود و قوانين قرنطينه سختگيرانه تر. بي حوصله 
مي گويد: همه  چيز عليه ماســت؛ پارســال در 
روزهاي باراني 10تا 20چتــر مي فروختم ولي 
امسال تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و دوركاري، 
رفت وآمد مردم را كم كرده است. هوا هم تا همين 
چند روز پيش گرم بود و كسي چتر نمي خريد، 
به همين دليــل كل فروش مــن از وقتي وارد 
پاييز شده ايم به 20عدد نرسيده، بعضي روزها 
يكي فروخته ام و بعضــي روزها هم اصال فروش 
نداشته ام. با همه اين حرف ها او همچنان اميدوار 
است كه باران و سرما ادامه داشته باشد و تهران 
هم تعطيل نشود تا بتواند دست كم هزينه اي كه 

كرده را دربياورد؛ حتی بدون سود.

آمار و ارقام چتر
تعطيلي مشاغل از ابتداي شــيوع كرونا بيشتر 
كسب و كارها را با زيان مواجه كرده است. بعضي 
از مشــاغل هنوز اجازه فعاليت پيــدا نكرده اند 
و آنهايــي كه فعاليــت مي كنند هــم درآمد و 
مشتري شان مثل گذشته نيست. در اين ميان 
دستفروش ها كه چشم شان به رفت وآمد مردم 
است از قرنطينه بيشترين آســيب را متحمل 
شدند؛ فصلي ها بيشتر از بقيه. با اين همه اگر باران 
ببارد شايد حال و روزشان بهتر شود. در بازار چتر 
برند كم نيست اما دستفروش ها كاري به برند و 
اصل بودن جنس ندارند، كيلويي خريد مي كنند. 
آخرين آماري كه گمرك از واردات چتر منتشر 
كرده مربوط به سال 97است و از ميزان واردات 
سال هاي 98و 99آماري در دست نيست. در 4 ماه 

نخست سال 97براساس آمار گمرك 31 تن انواع 
چتر از 4 كشور دنيا شامل هند، امارات متحده 
عربي، بلژيك و چين وارد ايران شده است. اين 
حجم واردات، 66 هزار و 349 دالر ارزبري داشته 
كه معادل 2۵6 ميليــون و ۵7 هزار و 21 تومان 
بوده است. آمار همچنين نشان دهنده آن است 
كه در اين مدت بيشــترين واردات انواع چتر در 
سال 97از كشور چين و به ميزان بيش از 26 تن 
و ارزش ۵7 هزار و 47۵ دالر معادل 222 ميليون 
و 927 هزار و 909 تومان بوده اســت. آمار كل 
واردات چتر البته تا پايان ســال 97 به 179تن 
رســيد. قيمت دالر در فروردين دو سال پيش 
4هزار و 2۵0تومان بوده كه تــا پايان تيرماه به 

7هزار و ۵00تومان رسيد. 
درحالي كه در مدت زمان مشــابه امسال دالر از 
1۵هزار و ۵00تومان )فروردين 99( به 23هزار 
تومان )تير 99( رســيده اســت. درصورتي كه 
ميزان تقاضا و حجم واردات را يكســان درنظر 
بگيريم، تاكنون بايد 3برابر سال 97براي واردات 
چتر هزينه شده باشــد. اما از آمارهاي كالن كه 
بگذريم، امسال كه گراني دالر بوده هر چتر براي 
دستفروش ها بين 20تا 30هزار تومان آب خورده 
كه معموال دو تا سه برابر اين قيمت مي فروشند. 
ارزان ترين چتر كه معموال پايين ترين كيفيت را 
هم دارد در بساط دستفروش ها ۵0هزار تومان 
اســت و گران ترين هم 1۵0هزار تومان، يعني 

۵برابر گران ترين خريدشان.

چترفروشي نداريم
چتر يكي از ملزومات پوشاك زمستانه و در كشور 
آفتاب خيزي مثل ايران حتي از ملزومات فصل 
تابستان است اما حتي در پايتخت، راسته يا مغازه 
چترفروشي نداريم. شايد به همين دليل باشد كه 
چترهاي دســتفروش ها هميشه مشتري دارد. 
براي خريد چتر اگر بخواهيد چيزي باكيفيت و 
بادوام بخريد بايد سراغ مغازه هاي لباس فروشي 
برويد. در بعضي از فروشگاه هاي پوشاك چرم هم 
چترهاي برند را مي توانيد پيدا كنيد اما بهترين 
راه براي اينكه بدون ريسك رفت وآمد در شرايط 
كرونا بتوانيد خريد كنيد، سفارش آنالين است. 
در اين سايت ها اطالعات و عكس چتر را ببينيد و 
سفارش دهيد اما حتي االمكان از گزينه پرداخت 
در محل اســتفاده كنيد تا متضرر نشويد چون 

قيمت چترهاي برند به شدت باال رفته است.

قيمت نجومي برندها
 بهترين، شيك ترين و بادوام ترين نوع چتر را تا 
دو سال پيش مي شد با قيمتي بين ۵0تا 80هزار 
تومان خريد و 100هزار تومان را مي شد سقف 
قيمت چتر به حســاب آورد. پارسال اين سقف 
باالتر رفت و به نزديكي 300هزار تومان رسيد 
اما هنوز هم مي شد چترهاي به نسبت مناسب تا 
خوب را با قيمتي بين 80تا 140هزار تومان پيدا 
كرد. امسال اما كف قيمت از سقف دوسال پيش 
هم فراتر رفته و حتي در سايت هاي فروش آنالين 
كه اجناسشان را با قيمت هاي كمتر از مغازه ها به 
فروش مي رسانند كمتر مي توان چتري با قيمت 
كمتر از 100هزار تومان پيدا كرد، اين تازه قيمت 
يك چتر معمولي و نه چندان باكيفيت اســت. 
شوان و شــيائومي درحال حاضر معروف ترين 
برندهاي چتر موجود در بازار هستند كه قيمت 
انواع اورجينال آنها بيــش از ۵00هزار تومان تا 

حدود يك ميليون تومان است.

چه چتري بخريم؟ 
در خريد چتر نكاتي اســت كه اگر آنها را بدانيد 
مي تواند كمك كند خريد موفق تري داشــته 
باشيد. البته درصورتي كه محدوديتي از لحاظ 
قيمت نداريد و مي توانيد با دســت باز انتخاب 

كنيد. 
نخستين نكته اين است كه چترهاي كالسيك 
به مراتب از عمر و دوام بيشــتري برخوردارند تا 
انواع تاشــو يا تلســكوپي اما از طرف ديگر، نوع 
دوم به راحتي قابل حمل است و مناسب سفر يا  
پياده روی. در گام بعدي بهتر است چتري بخريد 
كه سايبان آن از قطر زيادي برخوردار باشد. در 
غيراين صورت كيف و باالتنه شما را در برابر باران 
به خوبي محافظت نمي كند و فقط سرتان خشك 
مي ماند. در ســال هاي اخير چترهايي با عمق 
بيشتر هم به بازار آمده كه هم از لحاظ محافظت 
گزينه هاي بهتري هستند و هم از اين لحاظ كه 
به سر و صورت عابران كناري برخورد نمي كنند. 
اسكلت چتر هم بهتر است استيل و بادوام باشد 
تا باد شديد نتواند به راحتي آن را برگرداند و نكته 
آخر اين است كه در دست گرفتن دسته برخي 
چترها سخت و خسته كننده است، چيزي بخريد 
كه مدت طوالني تري آن را بدون خســتگي در 

دست بگيريد.

فروشندگان چتر مي گويند اگر بازهم باران ببارد شايد حال و روزشان بهتر شود
كسادي بازار چتر زير سايه كرونا

قيمت فروش بعضي انواع چتر در سايت هاي فروش آنالين
قيمت- تومانمشخصاتبرند

279.000مدل AUTOCO101شوآن 
171.100رنگين كمانمتفرقه

199.000مدل UB 051جي هوي 
640.000مدل ZDS01XM شيائومي 

185.000شيشه اي- مدل kh-9 كد 94متفرقه
290.000مدل رالي 2شوان

80.000مدل Sunflowerمتفرقه
599.000مدل ZDS01XMشيائومي 

860.000مدل Mijiaاتوماتيك شيائومي
189.000مدل پانيذشوان

بــــا هـمـــــه  سوپرماركت
فرهنگسازي هاي 
انجــام گرفته در 
سال هاي اخير و با 
وجــود اينكه به لطف فضــاي مجازي و 
امكانــات ارتباطي آشــنايي مــردم با 
رژيم هاي غذايي ســالمت محور ديگر 
كشورها بسيار بيشتر از قبل شده، عالقه 
ايراني ها به مصرف غذاهاي ســرخ شده 
قابل انكار نيســت و اين باعث شده آمار 
بااليي در مصرف روغن داشته باشيم، آن 
هم روغن هاي غيرمفيد. به همين دليل 
اســت كــه در ســوپرماركت ها فضاي 
اختصاص يافته به روغن زيتون حتي يك 
دهــم ديگــر روغن هــاي خوراكــي و 

سرخ كردني نيست.
 به گزارش همشهري، محققان مفيدترين 
نوع روغن براي مصارف خوراكي را روغن 
زيتون دانســته اند و مصرف مداوم اين 
روغن سرشــار از آنتي اكسيدان را براي 
پيشگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي، 
كاهش كلســترول بد خــون و كاهش 
ريسك ســكته قلبي توصيه كرده اند، با 
اين حال ميزان مصرف اين روغن مفيد 
در كشور ما از ساير روغن ها بسيار كمتر 

اســت. ســرانه مصرف روغن زيتون در 
ايران 200گرم برآورد شــده كه از نصف 
ســرانه ۵00گرمي مصرف اين روغن در 
دنيا نيز پايين تر است. يكي از داليل اين 
امر نبود فرهنگ مصــرف اين نوع روغن 
در رژيم غذايي »ســرخ كردني محور« 
ايراني هاست. فرهنگسازي در اين زمينه 
طي سال هاي اخير باعث افزايش آگاهي 
مردم نسبت به اين موضوع شده اما وجود 
يك عامل بازدارنده ديگر، تالش ها در اين 
زمينه را كم اثر كرده اســت؛ قيمت باال. 
برندهاي زيادي در سال هاي اخير به طور 
اختصاصي در زمينه توليد روغن زيتون 
فعال شده اند كه از معروف ترين ها مي توان 
به سي سام اشــاره كرد كه شيشه هاي 
گرد آن محصوالتــش را از ديگر برندها 
متمايز كرده است. پيك، هايپراستار، زِر و 
البته الدن كه در زمينه توليد انواع روغن 
ســابقه اي طوالني دارد ديگر برندهاي 
موجود در سوپرماركت ها هستند كه تنوع 
نسبتا خوبي از روغن هاي تصفيه شده، 
بي بو يا طبيعي و ســاده، بكر يا فرابكر را 
توليد و عرضه كرده اند اما ويژگي مشترك 
آنها قيمت باالست. ارزان ترين نوع روغن 
زيتون هم اكنون 3برابــر ديگر روغن ها 

قيمت دارد و اين موضوع در شرايطي كه 
قدرت خريد مردم با تورم موجود هر روز 
كمتر مي شود باعث شــده روغن زيتون 
در اولويت خريد بســياري از مردم قرار 

نداشته باشد.
ميانگيــن قيمت يــك روغــن زيتون 
2۵0ميلــي ليتري در ســوپرماركت ها 
40هزار تومــان و براي حجم ۵00ميلي 
ليتــر 70تــا 80هــزار تومان اســت و 
اين قيمت بــراي روغن هــاي وارداتي 
چندبرابر مي شــود. به طور مثال روغن 
زيتون يك ليتري برند بوريتو 2۵0هزار 
تومان قيمت دارد. به گفته فروشنده ها، 
تقاضا براي خريد روغن زيتون از ابتداي 

گران هاي بي مشتري در بازار روغن زيتون

رشد64درصدي ارزش مبادالت سهام
بازار سهام در مبادالت روز گذشته  بورس
براي سومين روز متوالي با صعود 
مواجه شد و ارزش روزانه معامالت 
بــا يك جهــش 64درصــدي به 
17هزار ميليارد تومان رســيد، به نظر مي رسد به دنبال 
اعمال سياســت هاي افزايش طرف تقاضا سياست هاي 
كاهش طرف عرضه هم در بازارسرمايه به كار گرفته شده 

است.
به گزارش همشــهري، به دنبال برنامه هاي تازه مقامات 
بازار ســرمايه براي افزايش طرف تقاضا در بازار سرمايه، 
ديروز بازار سهام براي سومين روز متوالي با صعود مواجه 
شد. سازمان بورس از 10روز پيش سياست هايي را براي 

افزايش تقاضا در بازار سهام در پيش گرفته است. افزايش 
عمليات بازارگرداني، افزايش سقف اعتباري كارگزاران به 
مشتريان و تزريق منابع جديد به صندوق تثبيت و توسعه 
بازار سرمايه ازجمله سياست هايي است كه توانسته طرف 
تقاضا را در بازار ســهام تقويت كند و حتي در مبادالت 
ديروز به رشــد محســوس ارزش معامالت منجر شد. 
به دنبال اين سياست، تازه ترين اطالعات نشان مي دهد 
همزمــان برنامه هايي براي كاهش حجم عرضه ســهام 
و فروش در بورس هم دنبال شــده؛ خبر هاي دريافتي 
نشان مي دهد عرضه سهام عدالت تا اطالع ثانوي و بهبود 
وضعيت بازار متوقف شده حتي يك مقام آگاه در بورس 
تهران در گفت وگو با خبرگزاري ها گفته؛ به هيچ عنوان 

قيمت بعضي انواع روغن زيتون در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

39.500فرابكر- 250ميلي ليتريسي سام
69.500فرابكر- 500ميلي ليتريسي سام

66.000بكر- 500ميلي ليتريالدن طاليي
87.500بكر- 500ميلي ليتريبوريتو

50.000فرابكر ساده- 250ميلي ليتريزر
129.300تصفيه شده بي بو- 500ميلي ليتريبايوبيت

76.400تصفيه شده- 500ميلي ليتريهايپراستار
195.500سرخ كردني- 750ميلي ليتريميالنو

180.000فرابكر- 750ميلي ليتريزر

امســال كاهش زيادي داشته و بسياري 
از ســوپرماركت ها ماه هاست سفارش 
جديدي نداده اند چــون خريد ماه هاي 
قبلشان هنوز در قفســه ها مانده است. 
با وجود توليــد داخلي قابل قبول قيمت 
زيتون و روغن زيتــون در بازار در حدي 
است كه اين دو محصول در سبد مصرف 
بسياري از اقشار جايي ندارند، كمااينكه به 
گفته مسئوالن سرانه مصرف از 200گرم 
هم پايين تر آمده و به 1۵0گرم در يكي 
دو سال اخير رسيده است. گفته مي شود 
ســرمازدگي باغ هاي زيتون در ســال 
گذشته باعث كاهش توليد روغن زيتون 
طي امسال شده و اين عامل طبيعتا اثر 
افزايشي بر قيمت ها خواهد داشت و رشد 
قيمت ارز هم عاملي براي گران تر شدن 

روغن هاي وارداتي است.

اجازه عرضه خرد در بازار داده نمي شود و عرضه بلوكي نيز 
تا اطالع ثانوي متوقف خواهد بود.

افزايش ارزش معامالت
تازه ترين اطالعات نشــان مي دهد با آغاز روند صعودي 
بازار سهام از روز چهارشنبه هفته قبل ارزش كل معامالت 
هم با رشــد مواجه شــده و در مبادالت ديروز حتي با 
رشد 64درصدي مواجه شــد. ارزش روزانه معامالت در 
طول دوره هاي نزول به زحمت به 6هزار ميليارد تومان 
مي رسيد اما در روز چهارشنبه ارزش كل روزانه معامالت 
به 13هزارو 700ميليارد تومان و در مبادالت روز شنبه 
به 10هزارو 400ميليارد تومان رسيد. اين روند رو به رشد 
معامالت در روز يكشنبه هم ادامه يافت و ارزش كل روزانه 
معامالت از مرز سطح 17هزار ميليارد تومان عبور كرد. به 
باور تحليلگران رشد ارزش معامالت يكي از عالمت هاي 
بارز براي رشد دوباره بازار سهام است. در مبادالت ديروز 
همچنين شــاخص كل بورس تهران 9هزارو 716واحد 
رشد كرد و به يك ميليون و 2۵7هزار واحد رسيد. از نظر 
تكنيكي شاخص بورس در اين محدوده با يك حمايت 
پر قدرت مواجه است و به زعم تحليلگران اين محدوده 

مي تواند ازجمله نقاط بازگشت بازار سهام باشد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

125736697160.78شاخص كل بورس-واحد
17058666864.18ارزش معامالت- ميليارد تومان

5869390.67ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
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رضا شكاري، سلطان فســخ يكطرفه در تازه ترين مصاحبه اش 
گفته »سال گذشته مي خواستم به پرسپوليس بيايم، اما عرب 
اجازه نداد.« خب بله؛ همه يادشان هست كه شكاري در آن مقطع 
از روبين كازان جدا شده بود و باشگاه ذوب آهن هم به خاطر نوع 
جدايي اين بازيكن، همچنان از او شــكايت داشت. در نتيجه با 
وجود نزديك شدن شكاري به سرخپوشان، باشگاه پرسپوليس 
كه هنوز از ماجراي طارمي و ريزه اسپور مي ترسيد، تصميم گرفت 
اين بازيكن جذب نشود. درنهايت شكاري راهي تراكتور شد. البته 
شكايت ذوب آهن از او به جايي نرسيد و سعيد آذري با وجود همه 
خط و نشان كشيدن هايش دست خالي ماند، اما نكته اينجاست 
كه شكاري هم گلي به سر تراكتور نزد. فرض كنيم عرب اجازه 

مي داد و شما پرسپوليسي مي شديد؛ مثال قرار بود چكار كني؟ 

خيلي هم كار اشتباهي نكرد

مدت هاســت كه اميد عاليشاه در پرســپوليس به يك بازيكن 
نيمكت نشــين تبديل شــده و آيند و روند مربيان مختلف هم 
تغييري در اين زمينه به وجود نمي آورد. در مقطعي او مي كوشيد 
بيرون ماندنش را به عوامل پشت پرده يا داستان هايي از اين دست 
ربط بدهد، اما حاال ديگر خبري نيست. در بازي دوستانه با بادران 
به لطف عدم حضور بازيكنان ملي پوش نوبت فيكس شــدن به 
عاليشاه رسيد، اما تنها خبري كه از او بيرون آمد؛ اوت زدن پنالتي 
دقيقه 2 بود. صد البته خراب كردن پنالتي چيز عجيبي نيست 
و مسي و رونالدو از همه بيشتر پنالتي از دست داده اند، اما نكته 
اينجاست كه عاليشاه بايد تكاني به خودش بدهد. نمي شود كه اين 
همه بازيكن جدا شوند و باز او حتي به عنوان يار ذخيره هم فرصت 

حضور در ميدان را پيدا نكند. اين هم از بازي هاي دوستانه...

اعتراض نداري آقاي عاليشاه؟

آندرا استراماچوني نه تنها براي بازگشت به استقالل عدد پرت 
داد، بلكه روي سال دوم قراردادش هم از فيفا حكم گرفت. به اين 
ترتيب استقالل بابت 6ماه كار، بايد پول 2 سال را به او بدهد. اين 
نقره داغ آنقدر دردناك است كه صداي سرپرست جديد باشگاه 
را هم درآورده. احمد مددي خطاب به استراماچوني گفته: »اين 
پول حقت نيست. « خب البته حق از نظر مربي ايتاليايي، هماني 
است كه در قرارداد نوشته شده و با آن مي شود به فيفا شكايت 
كرد. بقيه اش توهم ماست. اينكه مربي بايد مرام و معرفت داشته 
باشد و با تيم و هواداران »عشــق« كند، براي خيلي از آن طرف 
آبي ها معنا و مفهوم ندارد.حكم غرامت يك ميليون و 300هزار 
يورويي اســتراماچوني هر بدي داشــت، الاقل نشان داد استاد 

آنقدرها هم عاشق نبوده...

ظاهرا زياد هم عاشق نبود

نكته بازي

با بســته شــدن پرونده بازي هاي ملي حاال فوتبالي ها خودشان 
را آماده بازي هاي باشــگاهي مي كنند اما هنوز مشخص نيست 
ليگ ايران در هفته هاي پيش رو مجوز برگزاري مي گيرد يا خير. 
هفته دوم اين بازي ها طبق برنامه از پنج شنبه با برگزاري 3 بازي 
آغاز مي شود، جمعه با برگزاري 3 بازي ادامه پيدا مي كند و عصر 
شــنبه با برگزاري 2 بازي ديگر تمام مي شــود. با توجه به اينكه 
محدوديت هاي جديد كرونايي قرار اســت از شنبه )اول آذرماه( 
اعمال شــود، به نظر نمي رســد مشــكل خاصي براي برگزاري 
بازي هاي پنج شنبه و جمعه وجود داشته باشد اما هنوز مشخص 
نيست سرنوشت بازي هاي شنبه چه مي شود. به هر حال در اولين 
روز هفته آينده پيكان و پرســپوليس در تهران به ترتيب ميزبان 
شهرخودرو و نفت آبادان هســتند، تهراني كه جزوشهرهاي قرمز 
به حســاب مي آيد و قرار است شــديد ترين محدوديت ها در آن 

اعمال شود. همين باعث شده تا شايعه به تعويق افتادن بازي هاي 
روز شنبه و هفته سوم رسانه اي شــود و سروصداي فراواني به راه 

بيندازد.
  فعال خبري از تعويق نيست!

اين طور كه مســئوالن برگزاري بازي ها مي گوينــد تا اين لحظه 
قرار است مسابقات ليگ طبق روال گذشــته برگزار شود و فعال 
خبري از تعطيلي يا تعويق مســابقات نيســت. ســهيل مهدي، 
 سرپرست كميته مسابقات سازمان ليگ در اين خصوص مي گويد:

»هيچ صحبتی مبنی بر تغيير در زمان برگزاری مسابقات تا االن 
مطرح نشده است. ما هم مانند تمام اصناف، تابع تصميمات نظام 
بهداشت كشور هستيم. زمانی كه وزارت بهداشت و ستاد مقابله 
با كرونا دستوری را ابالغ كنند، همه ملزم به اجرای آن هستند و 
ما هم از اين قاعده مستثنی نيستيم. در مجموع تمام تصميمات 

هم با نظر ستاد مقابله با كرونا و فدراسيون پزشكی ورزشی گرفته 
می شــود. بازهم مي گويم تا االن مســابقات طبق برنامه برگزار 
 خواهد شــد و هيچ صحبتــی در مورد تعويق مســابقات مطرح

 نيست.«محمد اسدمســجدی سرپرست فدراسيون پزشكی هم 
ديگر مسئولي است كه تعطيلي را فعال منتفي مي داند. او در اين 
خصوص مي گويد: »همه مســابقات برنامه ريزی شده، بر اساس 
پروتكل ها برگزار می شــود. تاكنون هيچ صحبتــی درباره لغو يا 
تعويق ليگ برتر فوتبال مطرح نشــده اســت. با توجه به شرايط 
پيچيده كنونی كشور از فدراسيون ها خواسته ايم كه هيچ رويدادی 
را بدون استعالم از فدراسيون پزشــكی - ورزشی برگزار نكنند. 
برخی رويدادها از قبل برنامه ريزی شــده بود كه وزارت بهداشت 
از ما خواست دستورالعمل ســخت گيرانه ای برای برگزاری آنها 

اعمال شود.«

 تعطيلي بي فايده
باوجود صحبت هاي مهدي و اسدمســجدي، هيچ بعيد نيست 
درســت مثل روزهاي اولي كه آمار مبتاليان به كرونا در كشور 
افزايش پيدا كرده، ليگ برتر هــم از ابتداي هفته آينده تعطيل 
شود اما اين موضوعي است كه ســازمان ليگي ها به شدت با آن 
مخالف هستند. مســئوالن برگزاري بازي ها اعتقاد دارند حتي 
باوجــود تعطيلي مســابقات، تيم ها تمرينات شــان را تعطيل 
نمي كنند و طبق روال روزهاي اخير در بازي هاي دوســتانه به 
مصاف هم مي روند. در اين شرايط نظارت و كنترل روي تمرينات 
و بازي هاي تداركاتي وجود نخواهد داشت و اين نكته اي است 
كه سازمان ليگي ها روي آن تاكيد دارند. با اين وجود براي روشن 
شدن ماجرا بايد صبر كرد و ديد ستاد كرونا چه تصميمي براي 

ليگ مي گيرد.

 خبري از تعطيلي نيست
سازمان ليگي ها مدعي هستند فعال قرار نيست مسابقات ليگ برتر به تعويق بيفتد و بازي ها بايد طبق برنامه برگزار شود

    خودشيفتگي برند الليگا
خاوير تباس، رئيس الليگا استاد اظهارنظرهاي بدون پشتوانه است. او به تازگي درباره 
احتمال خروج سرخيو راموس از رئال و انتقال به ليگي ديگر گفته كه اگر اين اتفاق رخ 
بدهد چيزي تغيير نمي كند، همانطور كه جاي خالي رونالدو در الليگا احساس نشد و 
اين بازيكن چيزي به سري آ اضافه نكرد. او همان كسي است كه چند ماه پيش وقتي 
فهميد مسي مي خواهد به منچسترسيتي برود از همه اهرم هاي قانوني براي جلوگيري 
از اين اتفاق بهره برد و در دعواي اين بازيكن با بارسلونا به سود باشگاه رأي داد تا او و 
ليگ تحت هدايت اش از رفتن مسي ضرر نكنند. وقتي كريستيانو از رئال به يوونتوس 
رفت طبيعي بود كه تباس احساس خطر نكند چون او تازه با اسپانسر ليگ قراردادي 

3 ساله بسته بود. حاال تنها يك سال از آن قرارداد باقي مانده است. تباس اگر مي خواهد 
در اين پســت بماند چاره اي ندارد جز آنكه از خروج امثال مسي و راموس جلوگيري 
كند. كرونا به اندازه كافي به ليگ و باشگاه ها ضرر زده؛ رفتن ستاره ها مي تواند زيان را 
دوچندان كند. اسپانسر بعدي وقتي ببيند رونالدو به سري آ رفته، مسي در ليگ برتر 
است و نيمار و راموس در ليگ يك قاعدتا توي سر مال خواهد زد. تباس ادعا كرده كه 
با رفتن نيمار به پاري سن ژرمن لوشامپيونا پيشرفتي نداشته و اينها روي برند الليگا 
تأثيري نخواهد گذاشت. الليگا تا كي مي تواند نقش ليگ اول اروپا را ايفا كند؟ همين 
االن ليگ برتر جذابيت بيشتري براي مردم و اسپانســرها و شبكه هاي تلويزيوني و 
اينترنتي دارد و بيشــترين حق پخش در اين ليگ پرداخته مي شود. حضور رونالدو 
در ســري آ به اين ليگ كمك كرد و پاي ستاره هاي بيشــتري را به سري آ گشود. او 

به تنهايي دنبال كننده ها و طرفداران يوونتوس را بيش از دوبرابر كرد. حاال غول هاي 
خفته ايتاليا هم بيدار شده اند. زالتان در ميالن و ستاره هاي سن باالي اينتر و خريدهاي 
بزرگ يوونتوس و پديده هايي مثل آتاالنتا و التزيو در فوتبال اروپا حرفي براي گفتن 
دارند. همين االن ارزش 5باشگاه اول الليگا 4.2ميليارد دالر ارزش دارد، در برابر ارزش 
6.5ميليارد دالري 5باشگاه اول ليگ برتر. با رفتن مسي و راموس اين اختالف ارزش 
بيشتر هم خواهد شد. در رده بندي پردرآمدترين ليگ هاي جهان كه ليگ ملي فوتبال 
آمريكايي باالتر از ليگ بيســبال آمريكا و NBA با اختــالف در صدر قرار دارد، ليگ 
برتر پنجم است و برند الليگا در رتبه هشتم و حدود 17درصد ليگ فوتبال آمريكايي 
مي ارزد. حاال شما اگر اسپانسر باشيد حاضريد در ليگي سرمايه گذاري كنيد كه رونالدو، 

نيمار، مسي و راموس را ندارد؟

حميدرضا عليپور| گادوين منشا با سابقه بازي در اســتقالل و پرسپوليس، اين فصل پيراهن گل گهر را 
پوشيده و گفت  و گويش با همشهري ورزشي نشان مي دهد از شرايطش در اين تيم حسابي راضي است. 
البته او در اين گفت و گو اشاره اي هم به فيناليست شدن آسيا داشته؛ اتفاقي كه هنوز منشا حسرت آن را 
مي خورد. به هر حال، او يكي از مهره هاي كليدي تيم برانكو در مسير فيناليست شدن بود اما نتوانست 
در ديدار نهايي به قرمز ها كمكي بكند. او اميدوار است پرسپوليس اين بار به خاطر هوادارانش هم كه 

شده، قهرمان آسيا شود.

  فصل براي گل گهر با يك برد با ارزش شروع شد. انتظار چنين بردي را داشتيد؟
هميشه بازي اول براي تيم ها بسيار مهم و در مقابل سخت است. ما فصل را با يك مربي جديد آغاز مي كرديم 
و بازي سختي هم با سپاهان داشتيم كه تيم خوبي است. براي همين پيروزي در بازي اول براي ما خيلي مهم 

بود و خوشحالم كه به آن رسيديم.
  در كنار يونس شاكري عملكرد فوق العاده اي داشتي و به نظر مي رسد يكي از زوج هاي 

خوب اين فصل باشيد.
يونس بازيكن فوق العاده اي است و به نظرم به حقش در فوتبال ايران نرسيده است. اگر نظر من را مي خواهيد، 
او مي  تواند در تيم ملي هم بازيكن تأثيرگذاري باشد. شك نكنيد او امسال حرف هاي زيادي براي گفتن دارد و 

اميدوارم در كنار او زوج خوبي را تشكيل بدهيم.
  از كار كردن با قلعه نويي برايمان بگو.

امير قلعه نويي مربي فوق العاده اي است. وقتي به افتخارات او در فوتبال ايران 
نگاه مي كني، متوجه مي شوي او كارش را بلد است. از كار كردن با قلعه نويي در 

اين مدت واقعا لذت برده ام و اميدوارم با او سال بسيار خوبي داشته باشم.
  تيم هاي قلعه نويي هميشه مدعي قهرماني بوده اند. 

گل گهر هم امسال مدعي خواهد بود؟
ما اصال براي مدعي بودن بازي نمي كنيــم و مي خواهيم بازي به بازي 

پيش برويم. ما مي خواهيم امسال از فوتبال لذت ببريم.
  مثل اينكه از حضور در گل گهر خيلي راضي هستي.

واقعا اينجا آرامش دارم. نه تنها من بلكه هيچ كس در گل گهر دغدغه اي جز 
فوتبال ندارد. من خيلي خوشحالم كه در گل گهر شرايط به اينگونه رقم خورده 

و پس از چند سال مي توانم از فوتبال لذت ببرم.
  در مورد فيناليست شدن پرسپوليس هم صحبت مي كني؟ 

خودت يك بار با اين تيم فيناليست شده اي.
به نظرم پرسپوليس تا همين جا هم كار بزرگي كرده و اميدوارم بتواند اين بار 
به خاطر هوادارانش هم كه شده قهرمان آسيا شود. البته فكر مي كنم اين از 
بدشانسي پرسپوليس اســت كه تا به فينال مي رسد، دست مربي از بازيكن 
خالي مي شود. فينال قبلي واقعا حيف شــد. من خودم هنوز حسرت فينال 
آسيا را مي خورم چراكه خيلي به جام نزديك بوديم اما كمبود بازيكن باعث 

شد تا قهرمان نشويم.

با وجود ناكامي تيم ملــي اميد در راهيابي به مرحله نهايي مســابقات المپيك توكيو، از 
فدراســيون فوتبال خبر مي رسد حميد استيلي به عنوان ســرمربي اين تيم در سمتش 
ابقا شده است. بعد از ماه ها بالتكليفي، اين خبر را ميرشاد ماجدي، رئيس كميته جوانان 
فدراسيون فوتبال روي آنتن تلويزيون اعالم كرد. شايد كمتر كسي انتظار داشت حميد 
استيلي كه بي تعارف كارنامه اش در اين سال ها قابل دفاع نبوده در تيم اميد ابقا شود، اما 
به نظر مي رسد اين انتخاب فدراسيون نه از سر ميل و رغبت، بلكه به خاطر اجبار و ناچاري 
بوده است. در حقيقت مربيان شاغل در ســطح باالي فوتبال ايران تمايلي به حضور در 
تيم هاي ملي پايه ندارند. آنها مي توانند در متوســط ترين تيم هاي ليــگ برتر قرارداد 
ميلياردي ببندند و از اين تيم به آن تيم بروند، اما فدراسيون حاضر نيست براي كادرفني 
تيم هاي پايه هزينه كند. شنيده مي شود دستمزد پيشنهادي به نامزدهاي مربيگري در 
تيم هاي اميد، جوانان يا نوجوانان بعضا يك سوم پولي است كه آنها مي توانند از ليگ برتر 
در بياورند. غيراز اين، در تيم هاي پايه و مخصوصا اميد، هميشه درگيري برسر در اختيار 
گرفتن بازيكنان وجود دارد و فدراسيون هم غالبا پشــتيباني الزم را از اين تيم ها ندارد. 
مجموعه اين دردسرها باعث مي شود مربيان به چنين پيشنهادي »نه« بگويند. فدراسيون 
در اين مدت با مربيان زيادي مذاكره كرد، اما هيچ كدام حاضر به همكاري نشدند. حتي 
آنهايي كه مي پذيرند هم وقتي يك فرصت شغلي بهتر پيدا مي كنند، از اين تيم ها مي روند. 
2 سرمربي قبلي تيم ملي جوانان سيروس پورموسوي و پرويز مظلومي بودند؛ اولي اين تيم 
را به خاطر حضور در پارس جنوبي جم ترك كرد و دومي رفت تا مديرفني استقالل شود. 
بنابراين به نظر مي رسد فدراسيون براي تيم اميد چاره اي جز انتخاب حميدخان استيلي 
نداشته؛ انسان خوش قلبي كه كارنامه سال هاي اخيرش در مربيگري چنگي به دل نزده، 

اما حاال اميدواريم جبران كند. وقتي چاره اي نيست، بگذاريد ما هم خوش بين باشيم!

 انتخاب اجباري

اميرحســين اعظمی| ســپاهان روزهاي خوبي را با محرم 
نويدكيا پشت سر نمي گذارد. پس از ناكامي در رقابت هاي 
ليگ قهرمانان آسيا، سپاهان ليگ را هم با شكست مقابل 
گل گهر آغاز كرد و پس از آن هم در ديداري دوســتانه به 
ذوب آهن باخت. همين مســئله باعث شده تا خيلي ها به 
آينده اين تيم اميد چنداني نداشته باشند اما با اين وجود 
خلعتبري كه امسال به سپاهان برگشته به آينده نويدكيا و 
تيمش خوش بين است. او در گفت و گو با همشهري در اين 

خصوص بيشتر صحبت كرده است.

  ليگ بيستم با شكستي تلخ براي 
سپاهان آغاز شد. در خصوص بازي با گل گهر 

صحبت مي كني؟
ما بازی را بد شــروع نكرديم و حتــی به گل اول هم 

رســيديم اما در مجموع خوب بازی نكرديم و 
نمی دانم چرا اينطور شد. البته خوشحاليم 

كه اين باخت در هفته اول برای ما رقم 
خورد چون حاال می فهميــم كه بايد 
بيشــتر تالش كنيم. در ليگ برتر هر 
بازی سختی های خاص خودش را دارد و 

بايد بيشتر تالش كنيم تا نتيجه بگيريم. 
ما شكست برابر گل گهر را فراموش كرديم 

و حاال به فكر بازی بعد هستيم. 
  ولی شما در بازی دوستانه با 

ذوب آهن هم شكست خورديد؟
شرايط بازی دوستانه متفاوت است. ما 2 اشتباه 
فردی در اين بازی داشتيم و شكست خورديم. 
به هر حال بايد نقاط ضعف خودمان را از بين 
ببريــم و كادر فنی هم در ايــن زمينه تالش 
می كند. مــا بازيكنان بســيار خوبی داريم و 

كمبودی هم در تيم احساس نمی شود.
  ولی قبول داری كه شرايط 
سپاهان تا حدودی نگران كننده است؟

اصال اينطور نيست. ما مربيان خوبی داريم 
و آقای مرزبان هم به تازگــی به تيم اضافه 

شدند، بازيكنان خوبی هم در سپاهان حضور دارند كه می توانند 
روزهای خوبی را برای اين تيم و هوادارانش رقم بزنند. ما امسال 
بايد حداقل يك جام به هــواداران هديه بدهيم و می دانيم كه 
آنها هم از سپاهان توقع قهرمانی دارند. البته برخی می خواهند 
به تيم ما انرژی منفی بدهند ولی به اين چيزها فكر نمی كنيم.

 ولی خــودت بهتر می دانی كــه هواداران 
سپاهان چندان صبور نيستند و يك يا 2 نتيجه بد ديگر 

ممكن است تيم را وارد بحران كند؟
 ما به بحران فكر نمی كنيم. اصــال چه دليلی دارد 
به نتيجه نگرفتن فكر كنيم. ســپاهان در فوتبال 
ايران تيم كوچكی نيست و مطمئن باشيد در ادامه 

مسابقات نتايج خوبی خواهيم گرفت. 
  فكر می كنی تعطيلی دو هفته ای 

ليگ به سود شما شد؟
اين تعطيلی برای هــر تيمی متفاوت 
است. به هر حال بايد با اين شرايط 
كنار بياييم، مــا خودمان را آماده 
بازی بــا آلومينيــوم می كنيم و 
اميدوارم نتيجه خوبی بگيريم.

می كنی  فكر   

امسال چه تيمی شانس 
اول قهرمانی است؟

6-5 تيــم شــانس دارند 
و چيزی قابــل پيش بينی 

نيست.
 در مورد تيم ملی صحبت 
كن. فكر می كنی اسكوچيچ در اين 

تيم نتيجه بگيرد؟
اسكوچيچ شــروع خوبی داشت و در 
2 بازی بيــرون از خانه هم تيم ملی 
را به پيروزی رســاند. چند بازيكن 
جوان هــم به تيــم ملــی اضافه 
شــدند و اميــدوارم در نهايت با 
 اين تيــم به جــام جهانی صعود 

كنيم.

  خلعتبری: سپاهان به بحران فكر نمي كند
  خريد باتجربه زردپوشان اصفهاني اعتقاد دارد تيم نويدكيا مهره هاي خوبي دارد

  و در آينده نتايج خوبي مي گيرد

  منشا: از كار كردن با قلعه نويي لذت مي برم
  مهاجم سابق پرسپوليس در گفت و گو با همشهري از شرايطش 

  در گل گهر و تجربه اش با پرسپوليس در فينال ليگ
   قهرمانان آسيا مي گويد

بهروز رســايلي| در انتقالي ناگهاني، محمد عباس زاده به 
تراكتور پيوست. اين بازيكن قائمشهري بعد از آقاي گلي 
با نساجي در دســته اول، پيش از آغاز ليگ سيزدهم به 
پرسپوليس پيوست و درخششي غيرمنتظره داشت. در 
پايان همين فصل او از سوي سازمان ليگ به عنوان پديده 
جوان مسابقات انتخاب شد، اما دوران حضورش در جمع 
سرخپوشان چندان به درازا نكشيد. عباس زاده در ليگ 
چهاردهم رو به افول گذاشت، كج دار و مريز به بازي گرفته 
شد و نهايتا از سوي برانكوي تازه وارد در ليست مازاد قرار 
گرفت. او به نساجي پيوست و بالفاصله عنوان آقاي گلي 
ليگ يك را به خودش اختصاص داد، اما بازگشت به ليگ 
برتر با پيراهن سايپا چندان برايش خوش يمن نبود. دوره 
سوم حضور عباس زاده در نساجي هم تا پايان فصل گذشته 
ادامه داشت، اما او به داليل نامعلوم از تيم شهر زادگاهش 

جدا شد تا در ليگ بيستم پيراهن تراكتور را به تن كند. آيا 
عباس زاده در 30سالگي مي تواند رگه هايي از توانايي اش را 
در تبريز نشان بدهد؟ فراموش نكنيم پرسپوليس به شدت 
نيازمند جذب مهاجم جديد بود، اما باز در اين باشگاه كسي 

حاضر نشد سراغ عباس زاده آزاد برود.
  پديده هاي ادوار ليگ

سازمان ليگ از فصل دوازدهم به طور منظم اقدام به انتخاب 
و معرفي بهترين هاي سال فوتبال ايران كرده است. بنابراين 
غير از ليگ نوزدهم كه هنوز مراســمش برگزار نشده، ما تا 
امروز 7پديده برتر داشته ايم. بر اين اساس در ليگ دوازدهم 
ســعيد عزت اللهي اين عنوان را به خودش اختصاص داد، در 
ليگ سيزدهم چنان كه گفتيم محمد عباس زاده پديده برتر 
مسابقات شد، در ليگ چهاردهم ارسالن مطهري را انتخاب 
كردند، عنوان پديده ليگ پانزدهم به مهدي ترابي رسيد، در 
ليگ شانزدهم اميد نورافكن اين جايزه را برد، ليگ هفدهم 
علي قلي زاده فاتح اين لقب شــد و در آخرين سال برگزاري 
مراســم يعني ليگ هجدهم نيز  اللهيــار صيادمنش به اين 

عنوان دست يافت.
  يك انتخاب عجيب، يك انتخاب جنجالي

فهرست پديده ها در بند باال نشان مي دهد انصافا انتخاب هاي 
سازمان ليگ خوب بوده است. در اين ميان يك مورد عجيب 

به ليــگ چهاردهم مربوط مي شــود. در حالــي  كه مهدي 
طارمي در نخستين فصل حضور در ليگ برتر همه چشم ها 
را به خودش خيره كرده بود، ارسالن مطهري از نفت به عنوان 
پديده مسابقات انتخاب شد. فاصله كيفي 2 بازيكن مشهود 
بود، اما شايد نتايج بد پرســپوليس و قرار داشتن نفت تهران 
در كورس قهرماني تا روز آخر باعث چنين انتخابي شــد. در 
ليگ سيزدهم هم عباس زاده در حالي برگزيده شد كه مهدي 
شريفي از سپاهان به شدت نســبت به اين انتخاب اعتراض 
داشت. شريفي و البته عادل فردوسي پور آنقدر به اين انتخاب 
اعتراض كردند كه عباس زاده گفت: »آدرس بدهيد، تنديس را 
برايتان پست كنم.« عجيب اينكه هم عباس زاده و هم شريفي 
بعدتر به پرسپوليس آمدند، اما هيچ كدام شان دوران زيادي 

در اين تيم نماندند و ندرخشيدند.
  همه رفتند، عباس زاده جا ماند

االن كه به فهرســت تيم ملــي نگاه مي كنيــم، تقريبا همه 
پديده هاي اين ساليان دعوت شــده اند. عزت اللهي، ترابي، 
نورافكن و قلي زاده عضو تيم ملي هســتند، ارسالن مطهري 
در ليگ مي درخشد و البته صيادمنش هم هنوز جوان است و 
فرصت براي هنرنمايي دارد. در اين ميان به نظر مي رسد فقط 
عباس زاده جا ماند و به جايگاهي كه انتظار مي رفت نرسيد؛ 

هرچند شايد هنوز خيلي دير نشده باشد.

  جداافتاده
  به بهانه انتقال عباس زاده به تراكتور

  نكات جالب در مورد پديده هاي
  جوان ليگ برتر
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   محورهاي بيست وهشتمين دوره هفته كتاب
1  كتاب، كتابخانه، كتابدار، پايتخت كتاب
2   كتاب و جامعه  پردازي با مروجان كتاب

3   كتاب، دانايي و توانايي
4   كتاب، سبك زندگي و جامعه سالم

5   كتاب، سرمايه اجتماعي و فضاي مجازي
6  پويندگي با كتاب و كتابفروشي

7   كتاب، باورمندي ديني و خودسازي معرفت

جلسه ديروز پارلمان شهري 
پايتخت تشكيل و با تصويب گزارش

يــك فوريــت طرح هــاي 
ضمانت اجراي مصوبات شــوراي شــهر 
تهــران و الزامــات و اولويت هاي تدوين 
بودجه ۱۴00 شــهرداري همراه شد. از 
درون اين نهاد همچنين خبر رســيد كه 
مصوبه شورا براي تغيير نام خيابان فالمك 
در شــهرك قدس)غرب( به نام اســتاد 

محمدرضا شجريان ابالغ شده است. 
به گزارش همشــهري، دويست و چهل و 
هشتمين جلسه شوراي شــهر تهران با 
هشدار محسن هاشمي رفسنجاني درباره 

روند افزايش پاندمي كرونا آغاز شد. 
رئيس شوراي شــهر تهران با بيان اينكه 
محدوديت هاي اعمال شده هفته گذشته، 
عماًل تأثير جدي در كاهش تردد و رفتار 
مردم نداشته است، گفت: »كاهش ساعات 
فعاليت اصنــاف و سيســتم حمل ونقل 
عمومي، فقط موجبــات افزايش ازدحام 
كه عامل تشديد شيوع كروناست را فراهم 
كرده است. بايد توجه شــود كه به گفته 
مسئوالن وزارت بهداشت، خطر رسيدن 
آمار روزانه قربانيان كرونا در كشور به هزار 

نفر وجود دارد.« 
او ماننــد هفته هــاي گذشــته، مجددا 
پيشــنهاد تعطيلي 2هفتــه اي تهران را 
مطرح كرد و افزود: »پيشــنهاد شوراي 
شهر تهران، تعطيلي كامل 2هفته اي تمام 
فعاليت هاي غيرضروري اســت كه تردد 
شهروندان را كاهش دهد. رئيس جمهور 
مطمئن باشــد كه اين پيشــنهاد توسط 
كميســيون تخصصي ســالمت شوراي 
شهر تهران مورد بررسي كارشناسي قرار 
گرفته و پس از تأييد در ســتاد مقابله با 
كروناي تهران به تأييد استانداري تهران 

هم رسيده است.«
محســن هاشمي رفســنجاني در ادامه 
صحبت هايش به روز كتاب و كتابخواني 
هم اشــاره كرد و گفت كه در كشور چند 

روز را براي كتاب درنظر گرفته اند تحت 
عناوين روز عاشقان كتاب، اهداي كتاب، 
روز كتابخواني و هفته كتاب كه نشان از 
اهميت بسيار زياد كتاب براي مردم ايران 

دارد و من اين روز را تبريك مي گويم.
رئيس شــوراي شــهر تهران از تخلفات 
قراردادهاي مشاركتي شهرداري منطقه 
5هم غافل نشد و با تشكر از دستگاه هاي 
نظارتي براي ورود به قراردادهاي مديريت 
شــهري گفت: »پس از حــدود  2دهه، 
دســتگاه هاي نظارتي بــه قراردادهاي 
مديريت شــهري ورود كردنــد و پيگير 
حقوق شهروندان هستند كه اين نتيجه 
شفاف ســازي ، رويكرد نظــارت مؤثر و 
تعامل مديريت شــهري در اين دوره با 

دستگاه هاي نظارتي است.«
هاشمي رفســنجاني با انتقــاد از  صدا و 
سيما ضمن تذكر به رســانه ملي گفت: 
»توقــع داريم قراردادهــا و اقداماتي كه 
در طــول دهه گذشــته اتفــاق افتاده، 
به دقت مورد بررسي قرار گيرد و شوراي 
پنجم از هرگونه برخورد غيرســليقه اي، 
بدون تبعيض و مبتني بر بررســي هاي 
كارشناســي با تمامي متخلفان حمايت 

مي كنــد. رســانه ملي در انعــكاس اين 
موضوع به گونه اي عمل كرده كه مخاطب 
تصور مي كنــد، تخلفات مربــوط به اين 
دوره مديريت شــهري است؛ درحالي كه 
بازرســي ها مربوط به اين دوره اســت و 
تخلفات عمدتاً مربوط بــه قراردادهايي 
است كه در دهه گذشته منعقد شده است 
و اگر در اين دوره نيــز قصور يا تقصيري 
صورت گرفته باشــد، تداوم روند گذشته 
است و بايد تمام مقصران براساس نقش 
و تأثير خــود در تخلفات مــورد پيگرد و 
مجازات قرار گيرند. انتظــار ما از صدا و 
سيما اين اســت كه فرصت پاسخگويي 
به مســئوالن فعلي مديريت شهري در 
شفاف سازي  اين پرونده ها را فراهم كند. 
همچنين به پرونده هاي بسيار بزرگ تري 
در شــهرداري كه سال هاســت توسط 
دادسراي نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي 
نظارتي در حال بررسي است و شهروندان 
از شوراي شهر انتظار ارائه اطالعات درباره 
آنها را دارند، بپــردازد و به افكار عمومي 

درباره اين پرونده ها گزارش دهد.«
براساس اين گزارش، ديروز حجت نظري، 
رئيس كميته مشاركت هاي مردمي شورا 

نيز با طرح اين پرســش كه »چرا تهران 
تعطيل نمي شــود؟« خواســتار تصميم 
فوري از سوي مسئوالن در اين رابطه شد.
او در قالب تذكري گفت: »تذكرم به دولت 
در مورد عدم تعطيلــي 2هفته اي تهران 
است؛ چراكه متأســفانه همچنان ترتيب 
اثر داده نشــده در حالي كــه نمايندگان 
مردم تهران در شوراي شهربا اين تعطيلي 
موافقند و اســتاندار تهــران در مصاحبه 
گفته كه با اين تعطيلي موافق اســت. در 
شــرايطي كه ميزان فوتي هاي روزانه در 
تهران بيشــتر از يك هواپيما شده، چرا 
شهر تعطيل نمي شود؟ باالخره بگويند اگر 
همه موافقند، چرا شهر تعطيل نمي شود 
و چه اتفاقي بايد رخ دهد كه ما فكر كنيم 

بحران است؟«

آغاز تعيين اولويت هاي بودجه ۱۴۰۰
طرح يك فوريتي الزامــات و اولويت هاي 
تدوين بودجه ســال ۱۴00 شــهرداري 
تهران در جلســه ديروز شــوراي شــهر 
توســط مجيد فراهاني، رئيــس كميته 
بودجــه و نظــارت مالي مطرح شــد. او 
گفت: »سياســت هاي اجرايي و الزامات 
تدوين اليحه بودجه نخســتين بار براي 
بودجه ســال ۱38۷ مطــرح و در تاريخ 
۱386/8/22 نخستين نسخه آن توسط 
شوراي اســالمي دوره سوم تصويب شد. 

طي ســنوات گذشــته اين سياست ها و 
الزامــات از حيث محتوا، فرم و ســاختار 
توســط همكاران پيشين شــورا تكميل 
شده است؛ بر همين اســاس و به منظور 
الزام شــهرداري تهران به رعايت انضباط 
و شــفافيت در تدوين بودجــه، رعايت 
اولويت هاي شــوراي پنجم و همچنين 
ضرورت تغيير نگاه به اداره شــهر و لزوم 
اتخاذ رويكردهاي تحول آفرين پيشنهاد 
اين طرح با يــك فوريت تهيــه و جهت 
تصويب توســط اعضاي شوراي اسالمي 
شهر تهران ارائه شــده است.« اين طرح 

يك فوريتي با ۱۷ رأي تصويب شد.

تعيين بهاي خدمات صــدور پروانه 
فعاليت ناوگان باري

بررســي اليحه شــهرداري تهران درباره 
تعيين بهاي خدمات صدور پروانه فعاليت 
ناوگان باري در شهر تهران دستور بعدي 
شــوراي شــهر بود كه گزارش مشترك 
كميسيون هاي برنامه و بودجه و عمران و 
حمل ونقل از سوي محمد عليخاني، رئيس 
كميســيون عمــران و حمل ونقل قرائت 
شــد. عليخاني در گزارش خود اعالم كرد 
براي صدور پروانه ۱0هــزار تومان و براي 
تمديد 8 هزار تومان بايد پرداخت شــود. 
براساس تبصره يك اين اليحه ، درصورتي 
كه صدور و تمديد پروانه فعاليت مستلزم 
پرداخت هزينه هاي اضافه باشد، شهرداري 
تهران و سازمان حمل ونقل و ترافيك مجاز 
اســت بهاي آنها را عالوه بر بهاي خدمات 
دريافت شــده از متقاضيان دريافت كند. 
استعالم كد ملي از ثبت احوال هزار ريال 
و كنترل مدارك وسيله نقليه ۴هزار ريال 
هزينه خواهد داشــت. نرخ هاي موضوع 
اين جدول مرجع خاص دارد و درصورت 
تغيير تعرفه ها توسط هر يك از اين مراجع 
و اعالم ارقام جديد، سازمان حمل ونقل و 
ترافيك مي تواند اين ارقام را به روز كرده و از 

مراجعان اخذ كند.
به گفته عليخاني، اعتبــار پروانه فعاليت 
ناوگان باري يك سال اســت. درصورت 
انتقال مالكيت پيش از پايان يك ســال، 
پروانه لغو مي شــود و مالــك جديد بايد 
پروانه جديد بگيرد. كليات اين اليحه كه 
يك ماده واحده با 5 تبصره است با ۱۴رأي 

تصويب شد.

ارائه تسهيالت براي غرفه هاي متضرر 
از كرونا

اعضاي شــوراي شــهر تهران با اعطاي 
تسهيالت و بخشــودگي مالياتي تا سقف 

50 درصد به غرفه هايي كه به واسطه كرونا 
تعطيل نشــده اند اما دچار كاهش درآمد 
شــده اند، موافقت كردند. اين تسهيالت 
در جريان بررسي اصالح ماده ۱۱ مصوبه 
بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي 
و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش 
ويروس واگذار شــد كه گزارش مشترك 
كميسيون هاي برنامه و بودجه، فرهنگي 
و اجتماعي و عمران و حمل ونقل، توسط 
بهاره آروين، سخنگوي كميسيون برنامه 
و بودجه قرائت شــد. او گفــت: »در اين 
اليحه واحدهايي كه تعطيل نشده اند اما با 
كاهش جدي درآمد مواجه شده اند، مورد 
توجه قرار گرفته اســت. واحدهاي واقع 
در مجتمع هاي ايســتگاهي مترو، اماكن 
ورزشي و از اين دست موارد مشمول اين 

بند هستند. 
معاونت مالي شهرداري تهران قرار است با 
همكاري معاونت هاي ذيربط دستورالعمل 
اجرايي در رابطه با اينكه كدام واحدها بايد 
طي چه فرايند اجرايي مشمول تسهيالت 
شــوند، يك دســتورالعمل اجرايي تهيه 
كند كه ما عبارت »ظرف مدت 2هفته« 
را به متن اضافه كرديم و درخواستمان از 
شهرداري اين است كه هماهنگي كامل 
را برقرار كنــد تا دســتورالعمل اجرايي 
هرچه سريع تر تهيه شود.« كليات گزارش 
كميسيون مشترك نيز ديروز با ۱8 رأي 

تصويب شد.

تصويب طرح ضمانت اجرايي مصوبات 
شورا

طرح »ضمانت اجرايي مصوبات شــورا« 
در جلسه 2۴8 شــورا بررسي شد. حجت 
نظري، عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي 
شوراي اسالمي شهر تهران درباره دليل 
تهيه اين طرح، گفت: »شهرداري به طور 
سنتي مصوباتي كه اراده اجرايش را ندارد، 
به انحاي مختلف آن را مشمول مرور زمان 
كرده و اجرا نمي كند. طرحي كه كليات 
آن در حال بررسي است، اين امكان را به ما 
مي دهد كه عمال امور را با سرعت بيشتري 
دنبال كنيم و بتوانيــم اين امكان را براي 
شــورا ايجاد كنيم كه ســرعت پيگيري 
مصوباتــش را افزايش دهــد. نكته مهم 
درباره اين طرح آن اســت كه مسئوالن 
اجراي مصوبــات را شناســايي خواهيم 
كرد. ما مي خواهيم بدانيم اگر مصوبه اي 
را شهرداري اجرا نكرد، مسئول مستقيم 
اجراي آن كــدام معاونت يــا مجموعه 
است.« يك فوريت اين طرح هم با ۱9رأي 

تصويب شد.

هشدار مجدد شورا درخصوص افزايش روند مبتاليان و فوتي هاي كرونا

تصوير مربوط به جلسات هفته هاي پيش شوراي شهر تهران است.   عكس:همشهري/ محمد عباس نژاد

چرا تهران تعطيل نمي شود؟
هفته كتاب

بررسي هويت تهران از منظر هنرمندان

  پيشــروي دســتگاه حفار در تونل آب هاي 
سطحي بزرگراه فتح

رئيس كميســيون عمران و حمل ونقل شوراي اسالمي شهر 
تهران، از روند پيشرفت فاز دوم پروژه ساخت بزرگراه شهيد 
نجفي رســتگار و تعدادي از پروژه هاي جمع آوري و هدايت 
آب هاي سطحي شهر تهران بازديد كرد. به گزارش همشهري، 
محمد عليخاني در حاشــيه بازديــد از كارگاه توليد قطعات 
پيش ساخته بتني)سگمنت( مورد اســتفاده در تونل گفت: 
تاكنون 2كيلومتر از طول اين تونــل ۴200متري حفاري و 

سگمنت گذاري شده است.

  حل مشكل سند زمين »هزار و يك شهر«
مشــكالتي كه در پروژه »هزار و يك شــهر« مربوط به 
شهرداري بوده به طور كامل حل شده ؛ حاال نوبت شريك 

تجاري است كه براي تكميل پروژه پا به ميدان بگذارد.

به گزارش پايگاه خبري شهر، در غربي ترين نقطه تهران 
جايي در حوالي بزرگراه شهيد همت، قرار بود بزرگ ترين 
مركز تفريحي و گردشــگري مدرن شهر ساخته شود اما 
حاال چند بناي نيمه كاره در زميني به وسعت ۱39 هكتار 
مدت هاست آنجا جا خوش كرده است. سال ۱390 كلنگ 
پروژه اي به نام »هزار و يك شهر« از سوي گروه هلدينگ 
عظام )فعاليت اصلي قطعه سازي  خودرو( در منطقه 22 
در غربي ترين قســمت بزرگراه شهيد همت به زمين زده 
شــد. همان زمان پيش بيني شــده بود كه اين پروژه در 
ســال ۱396 به بهره برداري مي رسد. پروژه اي كه اهداف 
ســازندگانش ايجاد يك مقصد گردشــگري در كالس 
جهاني و قرار بود »هزار و يك شهر« از ۱0 زير پروژه شامل 
نخســتين تم پارك ايران )چيزي شبيه به والت ديزني(، 
بزرگ ترين مجتمع تجــاري ايران، خيابان ســرگرمي، 
برج هاي اداري و هتل آپارتمان، سه هتل 3، ۴ و 5 ستاره، 
پارك آبي، مركز مطالعات اسالمي و شهر هنر تشكيل شود. 
اما از آن زمان تاكنون اين پروژه فقط 20 درصد پيشرفت 

فيزيكي داشته است.
»هزار و يك شهر« در همان ابتداي كار با مشكالتي مواجه 
شد. نخست مسائل داخلي اين گروه بزرگ اقتصادي بود. 
در اين ميان البته تخلفاتي هــم در روند واگذاري صورت 
گرفته بود. مثل امضاي تفاهمنامه با اين شركت به روش 
ترك تشريفات فراخوان و دريافت كمتر از ميزان تضمين 
انجام تعهدات كه برخالف مــاده ۴8 آيين نامه معامالت 
سازمان ســرمايه گذاري بود. مشــكل مهم تر اما مسئله 
مالكيت زمين بود. ۱39 هكتار زمين بدون آنكه ســندي 
داشته باشد به سرمايه گذار واگذار شده و به همين خاطر 

دو مدعي اصلي پيدا كرده بــود؛ »ارتش« و »وزارت راه و 
شهرسازي«. در نهايت اما ارتش با پيگيري هاي شهرداري 
تهران ســند اين زمين را احيا كرد و محرز شد كه بنياد 
تعاون ارتش در اصل صاحب ايــن اراضي ۱39 هكتاري 
است. ارتش براســاس توافقاتي كه با شــهرداري تهران 
درخصوص امالكش در اين منطقه و ســاير مناطق شهر 
تهران داشته، حاضر شده سند اين ملك را به نام شهرداري 

منتقل كند.
شــكراهلل بنار، مديرعامل ســازمان ســرمايه گذاري و 
مشــاركت هاي مردمي شــهرداري تهران كــه نماينده 
شهرداري در اين پروژه است در اين باره گفت:»شهرداري 
در اين پروژه ســهم 30 درصدي و شريك مالي سهم ۷0 
درصدي دارد. يكي از مســائل مورد بحث درباره ساخت 
مركز تجاري بود به طوري كه شــريك تجاري ما اعتقاد 
داشــت به دليل فعاليت مراكز تجاري ايران مال، ساخت 
پروژه هاي تجاري در اين پروژه صرفــه اقتصادي ندارد. 
شهرداري تهران هم قبول كرد ســهم 30 درصدي خود 
در مركز تجاري باشد تا باالخره مشكالت اين پروژه حل و 
فصل شود.« او اين را هم گفت كه مسئله سند پروژه »هزار 
و يك شهر« اوايل مهر امسال حل و ســند به شهرداري 

منتقل شد.
به نظر مي رسد با حل شدن بزرگ ترين مشكل »هزار و يك 
شهر« يعني ســند ۱39 هكتاري زمين آن تكميل پروژه 
دوباره از سر گرفته شــود. بخش بزرگي از مشكالتي كه 
ســد راه اين پروژه بوده حداقل از سوي شهرداري تهران 
رفع شده است و حاال نوبت شريك تجاري است كه براي 

تكميل پروژه پا به ميدان بگذارد. 

در هفته كتاب و كتابخواني انجام مي شود

2۴تــا 30آبان ماه، هفته كتاب و كتابخواني نامگذاري شــده اســت و 
براساس تصميم شوراي سياســتگذاري بيست وهشتمين دوره هفته 
كتاب، برنامه هاي امسال به دليل كرونا به صورت مجازي برگزار مي شود. 
البته هفته كتاب امسال، تفاوت ديگري با ســال هاي قبل دارد و براي 
نخستين بار از مجموعه كتاب هاي »تهران از منظر هنرمندان« رونمايي 

مي شود. 
مراسم رونمايي از اين مجموعه 6جلدي از شنبه به صورت مجازي شروع 
شده است و هر روز يك كتاب با حضور نويسنده و تعدادي از هنرمندان 
و مهمانان رونمايي شده و مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. »صد سال 
نقاشي در تهران«، »صد سال عكاسي مناظر شهري«، »صد سال گرافيك 
در تهران«، »صد سال كاريكاتور در تهران«، »صد سال شعر در تهران« 
و »صد سال نويسندگي در تهران«، مجموعه كتاب هايي هستند كه با 
هدف حفظ و تقويت هويت تهران و كساني كه در شكل گيري اين هويت 

نقش داشته اند، پرداخته شده است. 
در حاشيه رونمايي از اين مجموعه ارزشــمند كه تا 5آذر ادامه خواهد 
داشت، سلسله نشست هايي هم با حضور هنرمندان رشته هاي نقاشي، 
گرافيك، كاريكاتور، عكاسي و تعدادي از نويسندگان و شاعران برگزار 
مي شــود. در نفيس بودن اين مجموعه 6جلدي همين بس كه پيروز 
حناچي، شهردار تهران در مقدمه آن نوشت: »اين مجموعه گامي است 
كه شايد نقطه شروع آن را بتوان ثبت و معرفي اين سرمايه هاي نمادين 
و تأثيرگذار برشمرد. شــخصيت ها و آثاري كه بر بستر شهر يا متأثر از 
اين شهر به وجود آمده و باليده اند و امروز ميراث و سرمايه اي هستند كه 
براي فرزندان ماست و بخش مهمي از هويت و تاريخ شهر و كشور ما را 
نمايندگي مي كنند.« امير سقراطي، عضو انجمن نقاشان ايران و نويسنده 
كتاب »صد سال نقاشي در تهران« روز گذشــته در حاشيه رونمايي از 
كتابش در گفت وگو با همشــهري، ضمن ابراز خرسندي از تدوين اين 
مجموعه هاي ارزشمند، گفت: »همواره طبيعت بي جان يا مناظر زيبا، 
سوژه هنرمندان رشته هاي مختلف و نويسندگان و شاعران بوده است. 
براي نخستين بار است كه كالنشــهر تهران به عنوان پيكره زنده اي كه 
حيات دارد، سوژه اصلي هنرمندان قرار گرفته و اطالعات نفيسي در قالب 

مجموعه 6جلدي تهيه شده كه به نظر كار ابداعي و ارزشمندي است.«

سير هنر از گذشته تا كنون
در كتاب صد سال نقاشــي در تهران، هنرمندان از سبك ها و ابزارهاي 
مختلف براي نقاشي سوژه استفاده كرده اند. به گفته سقراطي اين كتاب 
2بخش دارد كه بخش اول شامل ۱3۷نقاشي جمع آوري شده از گذشته 
و پيشــينه تهران اســت و در بخش دوم هم ۱00 اثر نقاشي مربوط به 
هنرمندان معاصر گردآوري شده است. سقراطي در ادامه صحبت هايش 
به تحول هنر نقاشي و تهران در يك قرن اشاره كرد و افزود: »جمع آوري 
نقاشي ها و پژوهش براي تدوين اين كتاب حدود يك سال طول كشيده 
است و مخاطب با تورق آن به 23۴سال پيش، يعني زماني كه تهران براي 
نخستين بار پايتخت شد، بازمي گردد. نقاشي هاي جمع آوري شده فقط 
مربوط به مناظر و معماري نيستند و در برخي از آثار به مردم هم توجه 
شــده اســت. آثار جمع آوري 
شده در اين كتاب، گزارشي از 
سوژه هاي سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي مربــوط به زمان را 
ارائه مي دهند؛ به طور مثال در 
دوره قاجار نقاشي هاي موجود 
از تهران مربوط به شوكت و جاه 
و جالل شاه و معماري است و 
آثار دوره پهلــوي رنگ و لعاب 
سياسي دارند و در دوره معاصر 
موارد محيط زيست و آلودگي 
هــوا و معماري ناســالم بر اثر 

هنري بازتاب دارد.« 

ميراث ارزشمند در دست آيندگان
نويســنده كتاب »صد سال نقاشــي در تهران« درباره ضرورت تدوين 
چنين كتاب هايي به همشهري گفت: »حدود ۴ماه ديگر،  ۱00سال تمام 
مي شود و درحقيقت يك قرن را پشت سر مي گذاريم و به همين دليل نياز 
است در همه زمينه ها تاريخچه نوشته شود تا مسير توسعه و پيشرفت 
در يك قرن را به نســل هاي آينده نشــان دهيم. در حقيقت مجموعه 
كتاب هاي تهران از منظر هنرمندان مسير پيشرفت رشته هاي مختلف 

هنري و تهران را در برابر ديد مخاطبان قرار مي دهد.«
سقراطي در پايان با بيان اينكه باور دارم هيچ كتابي كامل نيست، تأكيد 
كرد: »كتاب صد سال نقاشي در تهران از اين امر مستثنا نيست و در گذر 
زمان مي توان مباحثي به آن افزود و آن را كامل تر كرد؛ بنابراين مجموعه 
كتاب هاي تهران از منظر هنرمندان هم كامل نيستند و مي توان به مرور 
زمان بخش هايي را به آنها افزود و اطالعات اين مجموعه را غني تر كرد.«

نگاه تجسمي به شهرها
عيسي جباري، از نقاشان فعال و مجرب كشور كه مهمان مراسم رونمايي 
از كتاب صدسال نقاشي در تهران بود، با ابراز خرسندي از تاليف چنين 
كتاب باارزشي گفت: »در شهرهاي توسعه يافته مانند پاريس در قرون 
8و9 اين امكان فراهم شده است كه نقاشان به مطالعه شهرها بپردازند و 
در آثارشان آنها را سوژه كنند؛ يعني يك ديد و نگاه تجسمي به مقوله شهر 
كه در ايران چنين چيزي كمتر اتفاق افتاده يا اصال نبوده است. از دوره 
قاجار تا كنون رويدادهاي مهمي در كشور رخ داده است كه به نظر كمتر 
مورد توجه قرار گرفته و اكنون تدوين كتاب صدسال نقاشي در تهران 
از يك سو مسير را هموارتر كرده است و از سوي ديگر چون يك آرشيو و 
منبع مي تواند در اختيار نقاشان جوان قرار گيرد.« او در پايان با بيان اين 
مطلب كه مستند سازي  كار بسيار پيچيده و پرزحمتي است، اظهار كرد: 
»امروز شاهد چنين مستند سازي  باارزشي در عرصه هنر نقاشي هستيم و 
قطعا همه دوستان براي تدوين آن زحمت كشيده اند و اميدوارم شاهد آثار 
ديگري با چنين نگاه عميق و دقيقي در تلفيق هنر تجسمي و شهري كه 
در آن زندگي مي كنيم، باشيم.« سعيد رفيعي منفرد، از نقاشان خوش ذوق 
كشورمان هم در مراسم رونمايي از كتاب صد سال نقاشي در تهران گفت: 
»اصوال ما قوم آرشيونگار نبوده ايم و همواره در اين زمينه ضعف داشته ايم 
و به همين دليل اســت كه امروز با فقدان آرشيو در زمينه هاي مختلف 
به ويژه تاريخ مواجه هستيم؛ بنابراين تدوين چنين كتاب هايي به ما در 

توليد محتوا و آرشيو و مستند سازي  كمك مي كند.«

   زمان برگزاري نشست 
هنرمندان

26آبان نشســت تهران از منظر 
عكاســان، 28 آبان نشست تهران 
از منظر گرافيك،  اول آذر نشست 
تهران از منظر كاريكاتور و كارتون، 
3آذر نشســت تهــران از منظر 
شــاعران و 5آذر نشست تهران از 
منظر نويســندگان با حضور برخي 
از هنرمندان و نويسندگان كتاب ها 
از ساعت ۱6برگزار و از طريق شبكه 
شــهر، آپارات و ديگر پلتفرم هاي 

مجازي پخش مي شود.

زينب زينال زاده
خبرنگار

محسن هاشمي: با ادامه روند فعلي، آمار فوتي هاي كرونا  چهار رقمي مي شود
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 شهربانو اماني
  رئيس كميته ايمني 

در حمل ونقل

يكي از مهم ترين آسيب هايي كه امروز شهرداري تهران با آن مواجه است، ضعف اجرايي در پياده سازي ايده هاست. نمونه آن اجراي مسيرهاي دوچرخه در 
سطح شهر بدون درنظر گرفتن عوامل فعال سازي است و متأسفانه در حال تبديل شدن به نماد نگاه سطحي به معضالت و راهكارها در مديريت شهري است. 
فاجعه آميزتر از مسيرهاي دوچرخه بدون دوچرخه سوار، اجراي آنها در داخل برخي از پياده روهاي شهر است كه ضمن كاهش عرض مفيد براي تردد عابران 
پياده، پاي موتورسيكلت ها را به پياده رو باز كرده و ايمني عابران پياده را به خطر انداخته است. متذكر مي شوم ضمن توقف هرگونه احداث مسير دوچرخه 

درون پياده روها، ضروري است مسيرهايي كه پيش از اين احداث شده در كوتاه ترين زمان ممكن از پياده روها حذف شوند.

 مجيد فراهاني
  رئيس كميته بودجه 

و نظارت مالي

امانتداري شايسته تنها در سايه ممانعت از دست درازي به اموال عمومي فراهم نمي شود و ما نيازمند توجه به حفظ سرمايه  هاي شهر از طريق تسريع در تكميل، 
تعيين تكليف و بهره برداري از پروژه هايي هستيم كه با سرمايه شهروندان اجرايي و عملياتي شده اند. 3سال پيش بازديدي از پايانه جديد شرق تهران داشتم 

كه درباره تسريع در تكميل و تعيين تكليف انتقال پايانه مسافربري شرق به شهردار وقت تهران تذكر دادم و تا امروز با برگزاري بيش از 5جلسه و مكاتبات 
متعدد، موضوع را پيگيري كرده اما متأسفانه دريغ از يك درصد پيشرفت و وجود اندك اراده اي در توجه به اين موضوع. درخصوص تكميل، تعيين تكليف و 

بهره برداري از پايانه جديد شرق به شهردار محترم تهران تذكر مي دهم تا دير نشده براي بهره برداري درست و بهينه از سرمايه هاي كالبدي شهر كاري كنيد كه 
شهروندان از عوايد و نتايج بهره برداري از اين پروژه ها برخوردار شوند.

 سيد محمود مير لوحي
 رئيس كميته اقتصاد 

و تنظيم مقررات

محافظه كاري همكاران ما در بخش هاي اقتصادي و حقوقي شهرداري، كم كم به جايي رسيده  كه اشكاالت دوره قبل به اسم اين دوره ثبت مي شود و از شهردار 
تهران مي خواهم كه از زحمات همكاران خود دفاع كنند. رسانه ملي گزارشي از پروژه هاي مشاركتي سال هاي اخير منتشر مي كند و وقتي شهردار منطقه 5 

توضيح مي دهد، باز هم گزارشگر صدا و سيما در جمع بندي طوري موضع مي گيرد كه دوره چهارم و پنجم را در بي انضباطي ها و تخلفات مالي رخ داده پيوند بزنند. 
من از شهردار تهران  خواسته ام كه هم به صورت حقوقي و هم به صورت اطالع رساني، تأخيري در رسيدگي نداشته باشند.

 سيد آرش حسيني ميالني
  رئيس كميته محيط زيست 

و خدمات شهري 

اميدوارم در روزهاي سخت كرونايي، كادر درمان تاب آوري الزم را داشته باشد و صداي آنها شنيده شود؛ چراكه زير فشار شديدي هستند و اصرار شوراي 
شهر براي قرنطينه 2هفته اي شهر تهران، فرصتي براي بازسازي كادر درمان است. تأخير 6ساله در تكميل فاز سوم توسعه بوستان نهج البالغه هم موضوع 

ديگري  است كه مي خواهم به آن اشاره كنم.به دليل اين تأخير مشكالت متعددي مانند تخليه زباله و نخاله هاي ساختماني در دامنه هاي غربي، عدم تعيين  تكليف 
معارضين، درخت زدايي در عرصه اي به وسعت 2هكتار و ايجاد فضاي بي دفاع شهري در اين محدوده رخ داده است. بنابراين از مديريت شهري انتظار مي رود تا 

كوتاه مدت نسبت به صيانت از درختان موجود، پاكسازي محيط و ساماندهي منظر در محدوده مذكور اقدام كنند.

 احمد مسجدجامعي
  عضو كميسيون 

فرهنگي 

سازمان زيباسازي شهر تهران ملزم به نصب راهنما براي كتابفروشي ها در مناطق 22گانه بود كه تا كنون اقدامي صورت نگرفته است. نصب اين راهنماها هم 
به شهر يك لطف و روحي مي دهد، هم نشان دهنده رويكردي مناسب از ناحيه مديريت شهري و شوراي شهر به دانايي است. من از شهرداري تهران مي خواهم 
اين كار را سريع انجام دهد. گنجاندن اليه كتابفروشي در نقشه تهران، مصوبه ديگري است كه به راحتي مي توان در نقشه هاي تهران اليه اي جديد قرار داد تا 
بتوان كتابفروشي ها را در هر محله اي شناسايي كرد. اميدوارم در همين هفته كتاب در نقشه ها قرار گيرد و باكمك شهرداري و ناشران و مراكز اطالع رساني 

اطالعات اين كار جمع  آوري شود. در پايان پيشنهاد مي كنم آموزش و پرورش نام برخي مراكز و مؤسسات را به اسم اين معلمان فداكار بگذارد. الزم هم نيست 
حتما از دنيا رفته باشند. معلمي كه تالش كرده و در روستاي دور افتاده اي به سراغ دانش  آموزي رفته كه از امكانات آموزش مجازي برخوردار نبوده و اين 

مسافت را هر روز طي كرده تا به او آموزش دهد، كسي است كه بايد از او قدرداني شود.

در شهر

اماكن تاريخي مشمول تخفيف عوارض نمي شوند
بررسي استفســاريه شــهردار تهران موضوع بند چهارم ماده يكم مصوبه 
تعيين سياســت هاي اقتصادي، جذب مشــاركت بخش خصوصي در حفظ و 
احياي اماكن تاريخي دستور بعدي شوراي شهر بود. حامد مظاهريان، معاون 
برنامه ريزي و توسعه شهري و امور شوراي شهر تهران پشت تريبون رفت و در 
توضيح اين استفساريه، گفت: »استفساريه به دنبال تشكيك يكي از اعضاي 

شوراي شــهر درباره خودداري از عوارض كاربري 
بود. در اين مصوبه بحث عوارض شهرسازي بوده 
و شهرداري معتقد است كه اين تخفيف شامل 
عوارض شهرداري است. ما معتقد هستيم حتي 
اگر تصويب شود، قانونگذار مي تواند عوارض 
ملي را حذف كند. از نظر ما دايره شمول مربوط به 

عوارض شهرسازي است و به عوارض ديگر 
تسري ندارد.« پس از توضيحات دكتر 

مظاهريان، در نهايت نظر شهرداري 
به رأي گذاشته شد و توسط اعضا به 

تصويب رسيد.

ث
مك
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افزايش محصول در گيالن
گيالن جــزو 5اســتان توليد كننــده مركبات در 
كشــور بوده و بيشــترين باغ هاي اين نوبرانه هاي 
پاييزي در رودسر، املش و لنگرود واقع شده است. 
رئيس ســازمان جهادكشــاورزي گيالن با بيان 
اينكه مركبات توليدشــده در اين اســتان يكي از 
مرغوب ترين مركبات در كشــور است، مي گويد: 
26هزار باغدار گيالني برداشت مركبات را از اواخر 
آبان آغاز می كننــد و تا اواخر ارديبهشــت ادامه 

مي دهند.
مســعود الماســي از افزايش مركبات توليدشده 
در اســتان خبر مي دهد و مي افزايــد: در گيالن 
۱۱هزار و ۱6۳هكتار باغ مركبات وجود دارد و سال 
گذشته ۱75هزار تن انواع مركبات از باغ هاي استان 
برداشت شد. پيش بيني مي شود باغداران گيالني 
امســال ۱95هزار تن از اين محصوالت را با ارزش 
تقريبي 6650ميليارد ريال در اســتان برداشــت 
كننــد. وي اضافه مي كند: 90درصــد از محصول 
پاييزي گيالن پرتقال رقم محلي، خوني و تامسون، 
حدود 5درصد نارنگي و 5درصد بقيه، ساير مركبات 

شامل نارنج، ليمو، دارابي و بالنگ است.

گيالن صادرات مركبات ندارد
مدير امور باغي جهادكشاورزي گيالن نيز درباره صنايع 
فرآوري مركبات در اســتان به همشــهري مي گويد: 
2واحد فــرآوري مركبات با ظرفيــت 58هزار تن در 
شهرستان رودسر فعال است. نقش فرآوري مركبات 
در رشد اقتصادي استان بسيار مؤثر است و از مركبات 
مي توان انواع مرباها، كمپوت كنسروي و آبميوه ها را 
توليد و حتي به ديگر نقاط استان و كشور صادر كرد، 
زيرا انجام ايــن كار عالوه بر ايجاد اشــتغال منجر به 

توسعه اقتصاد پايدار در استان مي شود.
منوچهر پارسافر با توضيح اينكه 60درصد محصوالت 
باغي گيالن در استان مصرف شده و 40درصد باقيمانده 
به اســتان هاي ديگر ارسال مي شــود، مي افزايد: ما 
صادرات مركبات به كشورهاي ديگر نداريم و بخشي 
از محصوالت اســتان كه به مازندران مــي رود، از اين 
اســتان صادر مي شــود. وي ايجاد تعاوني و عضويت 
باغداران در اتحاديه ها را مانعي بــراي ورود دالالن و 
فروش محصوالت باغي مي داند و مي افزايد: امســال 
نرخ خريد مركبات از باغــداران مطلوب بوده و حضور 
واسطه ها و دالالن كمرنگ تر از سال هاي گذشته بود. 
اتحاديه ها هم مي توانند روي قيمت گذاري محصوالت 

تأثيرگذار باشند و به نفع باغداران عمل كنند تا دست 
واسطه ها كوتاه شود.

ذخيره سازي  500تن مركبات براي شب عيد
مازندران نيــز ۱۱5هزار هكتار بــاغ مركبات دارد كه 
از اين ميزان حدود 90هزار هكتار باغ پرتقال اســت. 
25هزار هكتار از باغ هاي مركبــات مازندران نارنگي 
است كه برداشت زودرس اين ميوه از نيمه دوم شهريور 
آغاز شده بود. طبق آمار جهادكشــاورزي مازندران، 
ساالنه از باغ هاي مركبات اســتان بيش از 2ميليون و 
600هزار تن محصول برداشت مي شود كه يك ميليون 

و 750هزار تن آن انواع پرتقال است.
رئيس اتحاديه باغداران مازندران با اشاره به وضعيت 
مطلوب توليد مركبات در ســال جاري به همشهري 
مي گويد: برآورد مي شود امســال در مازندران حدود 
2ميليــون و 700هزارتن مركبات توليد شــود كه از 
اين ميزان يك ميليون و 600هزارتن پرتقال و مابقي 
شامل نارنگي، ليمو و نارنج خواهد بود. متوسط قيمت 
هر كيلوگرم پرتقال ســر درخت اكنون 6هزار تومان 
اســت؛ بدون اينكه باغدار در چيدن، بسته بندي و يا 
حمل ونقل، هزينه اي را متقبل شود و طبيعي است كه 

اين مبلغ براي باغدار رضايت بخش است. محمدرضا 
شــعباني با بيان اينكه پرتقال هاي شــمال هم براي 
مصارف تازه خوري و هم در ذخيره سازي  براي شب عيد 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد، اضافه مي كند: ظرفيت 
ذخيره سازي  ما در مازندران ساالنه در حدود ۳00 تا 
400تن از محصوالت اســت كه امسال اين ميزان در 
حدود 500تن خواهد بود.  ما به تعهدمان در قبال دولت 
براي ذخيره سازي  ميوه شــب عيد عمل مي كنيم اما 
هنوز دولت پولي را كه سال گذشته براي ذخيره سازي  
ميوه بايد به باغداران پرداخت مي شد، نپرداخته است.

وي درباره مشــتريان خارجي كه ســر باغ مركبات 
مازندران حاضر مي شوند و ميوه را به ريال از كشاورز 
خريداري مي كنند نيز توضيح مي دهد: حضور خريدار 
خارجي در باغ ها يك زيان بزرگ به كشور وارد مي كند، 
چراكه به دليل اختالف قيمت ريال با ارزهاي خارجي، 
مبلغ ميوه براي آنها بسيار پايين تمام مي شود و در اين 
ميان بدون اينكه ارز به كشور وارد شود، محصول خارج 
مي شود. اين در حالي است كه براي صادرات مركبات 
حتما محصول بايد در واحد سورتينگ)جداسازي از 
نظر اندازه و كيفيت(، بســته بندي و در كانتينرهاي 
مخصوص بارگيري شــود. خريــداران خارجي بايد 
محصوالت باغي را فقط از طريق اتحاديه ها خريداري 

كنند تا باغداران متضرر نشوند.

افزايش 50درصدي صادرات
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران نيز همزمان 
با آغاز برداشت پرتقال استان با اشاره به اينكه آشنايي 
باغداران با مديريت محصوالت باغي در سال هاي اخير 

سبب شــده دســت دالالن از باغ هاي مركبات كوتاه 
شود، مي گويد: طبق بررسي هاي صورت گرفته امسال 
پيش خريد باغ هــا با قيمت دلخــواه دالالن به ندرت 
و حتي به صفر رســيده اســت. عزيزاهلل شهيدي فر از 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي افزايش 50درصدي 
صادرات مركبات نسبت به سال گذشته خبر مي دهد و 
مي افزايد: هم اكنون 70درصد مركبات و كيوي توليدي 
مازندران قابليت صادرات دارد كه با توجه به توليدات 
مازاد نياز كشــور و همچنين مقرون به صرفه بودن به 
لحاظ اقتصادي، صادرات ايــن محصوالت به صورت 
جدي پيگيري مي شود. رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
مازندران با بيان اينكه پارســال بيش از ۱40هزار تن 
محصول مركبات از استان به ۱0كشور مختلف جهان 
صادر شــده بود، اضافه مي كند: با توجــه به افزايش 
۱0درصدي توليد و مهيا بودن همه شرايط اميدواريم 

صادرات امسال مركبات تا ۳00هزار تن برسد.

پيش بيني برداشت 9هزار تن نارنگي در گلستان
معاون مديريت باغباني جهاد كشاورزي گلستان نيز 
ســطح باغ هاي محصول نارنگي استان را 700هكتار 
عنوان مي كند و مي گويد: 490هكتار از اين مزارع بارده 
هستند. ميانگين عملكرد هر هكتار هم 20تن است و 
پيش بيني مي شود امسال 9هزار و 800تن محصول از 
سطح باغ هاي استان برداشت شود. نويد رضا فراهاني 
تأكيد مي كند:  عمده باغ هاي نارنگي در شهرستان هاي 
كردكوي، گرگان و بندرگز وجود دارد و بخشي از اين 
ميوه پاييزي در استان مصرف و بقيه به استان هاي ديگر 

فرستاده مي شود.

پيگيري

شــناخت مزيــت روســتاها و مناطق 
عشايري نخســتين اولويت براي توسعه 
كســب و كار در ايــن مناطق اســت؛ 
موضوعي كه در قالب طرح هاي مختلف 
ازجمله اشتغال روستايي نيز بر آن تأكيد 
شده است. در اين زمينه رئيس سازمان 

مديريت و برنامه ريزي اســتان يزد از تهيه برنامه توســعه اقتصادي 
براي 90روستاي اين استان خبر داد و هدف اين برنامه را ايجاد نظام 
يكپارچه براي اشــتغال زايي و حذف فعاليت هــاي موازي در حوزه 

تدوين برنامه توسعه روستايي عنوان كرد.
معاون اقتصادي اســتاندار يــزد در توضيح اهداف ايــن برنامه به 
همشــهري مي گويد: هدف از تدوين ايــن برنامه ها شناســايي و 
بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي است. همچنين 
ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي 
و در نهايت ايجاد بستر الزم براي شــكوفايي و پيشرفت روستاها در 
قالب تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه 

كشور از اهداف اين برنامه است.
سيدمســعود عظيمي اضافه مي كند: به عبارت ديگر تمام اقدامات 
و فعاليت ها در روســتاها، در چارچوب اهداف و برنامه هاي توســعه 
اقتصادي و اشتغال زايي روستايي انجام خواهد شد و منابع مالي نيز 
بايد به اين سمت هدايت شود. نهادهاي مختلف مانند كميته امداد، 
بهزيستي و سازمان صمت نيز براي اشــتغال در روستاها بايد ابتدا 
طبق برنامه توسعه اقتصادي، ظرفيت هاي روستا را شناسايي كرده 
و براساس اين ظرفيت ها سرمايه گذاري كنند. به عنوان مثال اگر در 
روستايي درخت توت زياد باشد، ما فعاليت نوغانداري را در آن روستا 
در اولويت قرار مي دهيم و در اين زمينه اشتغال زايي مي كنيم. وي با 
بيان اينكه اكنون برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي ۱9روستاي 
منتخب در شهرستان هاي ابركوه، اشكذر، بافق و بهاباد در كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاري استان تصويب شده است، مي گويد: بسياري 
از طرح هاي اشتغال روستايي و عشايري كه از گذشته وجود داشته 
مانند تسهيالت كارا، از اين پس با برنامه توسعه اقتصادي هماهنگ 
خواهد شد و اين تسهيالت به فعاليت هاي اشتغال زايي كه در اولويت 

قرار گرفته اند تعلق مي گيرد.
معاون اقتصادي اســتاندار يزد يكي ديگــر از فوايد ايــن برنامه را 
جلوگيري از مهاجرت جوانان از روســتا به شــهر عنوان مي كند و 
مي افزايد: تنها راه براي جلوگيري از مهاجرت جوانان از روســتاها، 
ايجاد اشتغال پايدار است كه يكي از اهداف برنامه توسعه اقتصادي و 
اشتغال زايي در يزد خواهد بود. همچنين در اين زمينه آموزش هايي 
نيز به روستاييان داده مي شود و سازمان فني و حرفه اي نيز آموزش 
سيار در روستاها را راه اندازي كرده است. ايجاد بازارهاي روستايي در 
شهرها نيز مدنظر قرار دارد تا روستاييان بتوانند به صورت مستقيم 

محصوالت توليدي خود را به فروش برسانند.

رونق اشتغال در روستاهاي يزد

   پاي صحبت باغداران
اما باغداران با وجود سال پربركت براي مركبات شمال از نحوه خريد و نبود مديريت براي ساماندهي اين بازار گاليه دارند. 
صاحب مزرعه مركبات در روستاي فخرآباد گرگان به همشهري مي گويد: برداشت مركبات به دليل همزماني با فصل سرما 
بسيار كوتاه است و اگر سرماي زودرس نداشته باشيم تا نيمه دوم دي ادامه دارد. در اين مدت تمام كشاورزان بايد محصول 
را برداشت كنند و به همين دليل با حجم زياد مركبات در شهرهاي مختلف مواجه هستيم. سال گذشته در گلستان نزديك 
به 55هزار تن پرتقال و تقريبا 10هزار تن نارنگي و نارنج برداشت شد. »صابر.م« باغدار ديگري از مازندران است. او مي گويد: 
بخش زيادي از محصول باغ من نارنگي است و براي جلوگيري از سرمازدگي بايد به سرعت برداشت شود. از هر هكتار زمين 
نزديك 7تن محصول برداشــت مي كنم. اما چه فايده كه آخر ماجرا چيزي براي ما نمي ماند. تمام عايدي زحمت ما نصيب 
خريداراني است كه اين روزها با كشاورزان براي خريد هرچه ارزان تر محصوالتي كه شايد تا چند روز ديگر روي دستشان 
بماند، چانه مي زنند. وقتي كه محصول زياد است كشاورز چاره اي جز فروش زير قيمت ندارد. باغدار ديگري از گيالن نيز به 
دلسردي بسياري از مركب كاران براي كشت پرتقال و نارنگي اشاره مي كند و مي گويد: بارها پيش آمده كه به دليل گراني 
كارگر، جعبه و هزينه هاي باربري، برخي باغداران محصوالتشان را از روي درخت نچيده اند. ديگر باغدار گلستاني مي گويد: 
در تمام اين سال ها با عشق كشاورزي كردم اما حتي يك سردخانه هم در اختيار ما نيست تا محصولمان را نگهداري كنيم و 

شب عيد با قيمت بهتري بفروشيم. بسياري از دوستان من زمين هايشان را به گلخانه تغيير كاربري داده اند.

با ورود نوبرانه هاي شمال به بازار ميوه، مسئوالن و باغداران امسال را سالي پربار براي 
مركبات شمال مي دانند و از ذخيره مطلوب اين محصوالت براي شب عيد خبر مي دهند

سال پربركت مركبات

برداشت نوبرانه هاي باغي پاييز 
از چنــد روز گذشــته در گزارش

استان هاي شمالي كشور آغاز 
شده است. مركبات به نوعي يكي از جاذبه هاي 
كشاورزي استان هاي حاصلخيز شمالي هم 
به شــمار مي روند و از اين رو اهميت زيادي 
دارند. انوع پرتقال، نارنگي، ليمو و نارنج اين 
روزها از باغ هاي گيالن، مازندران و گلستان 
برداشــت و روانه بازار مي شود. بخش قابل 
توجهي از اين ميوه ها از هم اكنون براي تأمين 
نياز شب عيد در انبارها ذخيره و بخشي نيز 
براي صــادرات بــه كشــورهاي مختلف 

پيش خريد مي شوند.

فاطمه عباسي
خبرنگار
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بهفعاليتغيرقانونيخودادامهدهند.

 انگار شــمايل مان نشــان 
محيط
زيست

مي دهــد كــه نمي توانيم 
مشتري پرنده هاي وحشي و 
مهاجر باشيم. فروشندگان پرنده در بازار 
پرندگان فريدونكنار پيش از صحبت ما اين 
را فهميده اند و انگار در پچ پچي درگوشي، 
آن را به گوش همه بازاري ها رسانده اند. با 
وجود اينكه سال97 اين بازار رسما از سوي 
ســازمان حفاظت محيط زيست و شوراي 
تامين استان، غيرقانوني اعالم شد اما بازار 
اين پرندگان، همچنان بــا رونق فراوان، 
درســت جايي در قلب شــهر داير است؛ 
برخالف آنچه در مورد دامگاه هاي هوايي 
انبوه نوشــتيم و خوانديد اينجا درســت 
جلوي چشم است و پيداكردنش حتي براي 
غريبه اي كه براي نخستين بار پايش را به 
فريدونكنار مي گذارد كار سختي نيست. 
مرغابي ها و پرالها )خوتكا( روي ميزهاي 
چوبي بازار پَر شده و دست وپابسته رديف 
چيده شده اند. كســي آهسته دم گوش ما 
مي گويد: برويد تا كتك نخورديد. كسي با 
ما حــرف نمــي زد. فكــر مي كننــد از 
محيط زيست آمده ايم تا بساطشان را زير و 
رو كنيم و گونه هاي در خطر انقراض را پيدا 
كنيم. فقط آقايي به نام رحيمي، عصباني 
جلو مي آيد و مي گويد: عكس من را همه جا 
پخش كرديــد. در اينترنت همه جا عكس 
من هست و زيرش نوشته قاتل پرندگان. 

شــبكه هاي خارجي هم نشان دادند. االن 
هم باز آمديد برايمان دردســر درســت 

كنيد؟

خرجمانازكجابيايد؟
با صدايي كه به فرياد توأم با خواهش شبيه 
است، مي گويد: برويد ما را از نان خوردن 
نيندازيــد. پيرمردي شــروع به صحبت 
مي كند. پاي صحبت هــاي او چند نفري 
ديگر از پرنده فروشان هم مي آيند. حاجي 
مي گويد: اين صيد دوم اســت؛ سال ها نه، 
قرن ها در اين منطقه بوده اســت. پدران 
ما هم از پدرانشان ياد گرفته اند. هيچ كار 
غيرقانوني اي هم نيســت. حاال مي آيند 
مي گوينــد فــالن پرنــده دارد منقرض 
مي شود. فالن پرنده دارد تمام مي شود. ما 
خودمان اين چيزها را مي فهميم. بفرماييد 
به پرنده ها بگوييد بيايند خرج ما را بدهند. 
خرج زن و بچه اينها را بدهند. دوتا مرغابي 
مي فروشــيم 150هزار تومان. دوتا پرال 
مي فروشــيم 60هزار تومان. پول زياد به 
جيب كسي مي رود كه دامگاه دارد نه ما. 
خرج و دخل مان نمي خوانــد. بعد هرروز 
يك كدام از شما دوربين به دست مي آييد 

مي گوييد پرنده ها را قتل عام نكنيد.
فروشــندگان اصرار مي كنند كه چيزي 
جز مرغابــي و پرال ندارند. اما مشــتري 
كار دستشان مي دهد. كســي از زير ميز 
2غاز بزرگ كانادايي روي ميز مي گذارد 
اما قيمــت را آنقــدر آرام مي گويد كه ما 
نشــنويم. در اين بازار انگار كسي از كرونا 

خبر ندارد. نه مشتري ها ماسك به دهان 
دارند و نه فروشــندگان. خانمي آمده تا 
ســنگدان مرغابي بخرد. مي گويد: مرغ 
ماشيني كيفيت ندارد. معلوم نيست چي 
به خوردشــان مي دهند. اين پرنده ها در 
طبيعت تغذيه مي كنند. هر آشــغالي را 

نمي خورند. اينها خاصيت دارند.

حداقلروزي200پرنده
در حال خارج شــدن از بازار هستيم كه 

كسي مي گويد: در اين بازار روزي 150 يا 
200 پرنده هم فروخته شود، فكر مي كنيد 
به هر نفر چقدر مي رســد؟ فروشــي كه 
از نظر فروشــندگان كم اســت و در اين 
گراني ها خرجشــان را نمي دهد در واقع 
عددي وحشتناك اســت؛ حداقل 6هزار 
پرنده در اين بازار فروخته مي شود. تصور 
كنيد انبوهي از الشــه ســربريده و بي پر 
پرندگان را. اما بايد ســري به روستاهاي 
اطراف فريدونكنار بزنيم. مثال حاجي آباد؛ 
جايي كه به ما كسي را معرفي مي كنند. 
او زني حدودا 60ســاله اســت كه پرنده 
وحشــي مي فروشد. ســرش را از پنجره 
بيرون مــي آورد و مي گويد: امروز چيزي 
براي فروش نداريم چون همه را فروختيم 
اما كساني هســتند كه اردك و مرغابي 
پرورش دهند. قيمتش هم از پرنده شكار 

و صيد ارزان تر است.

زنانپرندهفروش
او مي گويد اگر يك ســاعت زودتر آمده 
بوديم انواع غاز، مرغابــي پرال و مانند آن 
را داشــت و اتفاقا مي توانســت به قيمت 

مناســب تري از بازار بفروشــد. او نشاني 
زن ديگري را مي دهد كه دســتي بر كار 
فروش پرندگان غيرقانوني دارد. در آنجا 
هم چيزي دستگيرمان نمي شود. او هم به 
ظهر نرسيده همه پرنده هايش را فروخته 
اســت. اما قيمت پرنده در اين روستاها 
ارزان تر از بازار است. كافي است از قماش 
عالقه مندان به خوردن اين زبان بسته ها 
باشــيد. با 40هزار تومان هم كار شــما 
راه مي افتــد؛ گرچه دمــار از روزگار اين 

مهاجران بي خبر از سرنوشت درمي آورد.
او اما توضيــح مي دهد كه روال شــكار 
پرندگان از چه قرار است. شب ها و عصرها 
پرندگان به دام هاي دست ساز مي افتند؛ 
مســئوليتي كه به  عهده جوانان و حتي 
نوجوانان است. بعد از صيد يا شكارهايي 
كه گاهي با اســلحه و در حال پرواز اتفاق 
مي افتد كه به قول او از ســر تفريح است، 
نوبت به زنان مي رسد. پرنده ها سر بريده و 
تميز مي شوند. به ويژه در مورد مرغابي ها، 
سنگدان از بخش هاي پرطرفدار است كه با 
آب جوش حسابي تميز مي شود. اگر صيد 
زياد باشد بخشي از آن روانه بازار پرندگان 

مي شود و بخشي هم در روستاها فروخته 
مي شــود. اين زن مي گويــد كمك خرج 

خانه است.
اما در اين روستاها، خانه ها چندان شبيه 
به روستايي محروم و فقيرنشين نيست. 
خانه ها درست شــبيه خانه هاي شهري 
ساخته شده و بيشتر سعي كرده اند چند 
طبقه بنــا كنند تا محلي بــراي اجاره به 
گردشگران داشته باشند. غرب مازندران 
تابستان ها، روزهاي تعطيل و نوروز مملو 
از گردشگراني اســت كه براي اجاره يك 
اتاق با هم رقابت مي كنند. ماشــين هاي 
پارك شــده در پاركينگ خانه هايي كه 
درشان باز است كمتر حتي پرايد هستند. 
خودروهاي پژو206، جي ال ايكس، پارس 
و حتي پرايد نيز زندگي طبقه متوسط را 
ترسيم مي كند، نه قشر كمتر برخوردار و 
ضعيف را. اگرچه شايد اين روزها زندگي 
براي طبقه متوســط هم ســخت شده 
باشــد اما شكار گســترده و بهتر بگوييم 
بي رحمانــه پرنــدگان در فريدونكنار و 
مناطق زمستان گذراني پرندگان مهاجر، 

قصه امروز و ديروز نيست.

گزارش ميدانی همشهري از خريد و فروش انواع پرندگان 
بومي و مهاجر در بازارهای محلی كه طرفداران بسياري دارد بازار پرهياهوی پرنده فروشان فريدونكنار

ستارهحجتي
خبر نگار

خبرهای كوتاه

افزايش20درصديپروندههايقاچاقچوب
آمارهاي دستگيري و برخوردها نشــان مي دهد كه پرونده هاي قاچاق 
چوب 20درصــد افزايش داشــته اند. به گزارش ايلنا، ســرهنگ علي 
عباس نژاد، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها گفت: خاك مناطق 
جنگلي شمال كشور فوق العاده مرغوب است و بعضي از اين سودجويان 
اقدام به قاچاق و جابه جايي آن مي كنند. در اين زمينه، در 7 ماه گذشته 
بيش از 3هزار و 300فقره تشكيل پرونده براي قاچاقچيان چوب و بيش 
از 3هزار و 500مترمكعب كشفيات چوب صورت گرفته است. وي با اشاره 
به ممنوعيت بهره برداري از جنگل ها افزود: بهره برداري از جنگل ممنوع 
شده و جزو خط قرمزهاي سازمان محسوب مي شــود؛ به هيچ عنوان 
بحث برداشت از چوب جنگل در دستور كار نبوده، نيست و نخواهد بود.

ورودمركزپژوهشهابهحذفعوارضآاليندگي
در پي طرح نماينــدگان مجلس مبنــي بر حذف 35درصد ســهم 
صندوق ملــي محيط زيســت از عــوارض آاليندگي، ايــن موضوع 
در مركــز پژوهش های مجلس به دقت بررســي خواهد شــد. 6مهر 
امســال طرح يك فوريتي اختصــاص 35درصد از درآمــد عوارض 
آاليندگي ها به شهرداري ها و دهياري ها و عدم پرداخت آن به صندوق 
ملي محيط زيســت از ســوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي مطرح شــده بود. به گزارش ايرنا عليرضا زاكاني، رئيس مركز 
پژوهش های مجلس اعالم كرد: موضوع حذف سهم عوارض آاليندگي 
از صندوق ملي محيط زيســت را در مركز پژوهش ها با دقت بررسي 
خواهيم كرد. براي كنترل و كاهش آلودگي هاي زيســت محيطي در 
بخش صنعت و معدن نيز بايد تدابير الزم انديشــيده شــود تا ضمن 
رعايت حقوق سرمايه گذاران، آسيب هاي جدي ناشي از اين آلودگي ها 

در جامعه كنترل و از بروز برخي مخاطرات پيشگيري شود.

سدسازيها؛باليجانتاالبهامون
سدسازي  ها مانع اصلي و بزرگ براي ادامه حيات تاالب هامون است. 
ورود حقابه بايد براساس برنامه اي دقيق و مدون و بر اساس نيازهاي 
تاالب برنامه ريزي و انجام شود. به گزارش ايسنا، احمد الهيجان زاده 
معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور در اين باره گفت: در 2سال گذشــته ميزان بارش و ورود آب به 
تاالب هامون در مقايسه با دهه گذشته بسيار بيشتر بوده و ظرفيت هاي 
آبي در اين مدت به ميزان دوبرابر افزايش داشــته اما نمي توان برنامه 

احياي تاالب هامون را بر اين مبنا پيش برد.

صيدماهياينبارباديناميت
متخلفان با استفاده از ديناميت يك ماهي سونگ بزرگ جثه كه گونه در 

خطر انقراضي از ماهيان بومي كشور است را صيد كردند.
به گزارش ميزان، اين صيادان متخلف، با استفاده از انفجار، اين ماهي 
سونگ مولد را در رودخانه سيمره استان ايالم صيد كردند. سونگ از 
ماهيان بومي جنوب غرب كشور است و به شدت در خطر انقراض قرار 
دارد. اين ماهي صيدشده قطعا يكي از ماهي هاي سونگ مولد است كه 

در بقاي نسل اين ماهي نقشي اساسي داشته است. 
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فرجامخوشبيسرانجامي

صــدور نخســتين شناســنامه براي 
فرزنداني كه حاصل ازدواج زنان ايراني 
با اتباع خارجي هستند، از اقداماتي بود 
كه سال ها به محل دغدغه اين خانواده ها و نهادهاي مدني تبديل 

شده بود.
اين مطالبه بخشــي از جامعه ايران بود كــه در نهايت با پيگيري 
نهادهاي مدني، همراهي و پيگيري دولت و در نهايت تالش مجدانه 
زنان مجلس دهم به ثمر رسيد.  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني 
با مردان غيرايراني مشــكالت متعددي داشتند و با بي سرانجامي 
غيرقابل توصيفي مواجه بودند. نداشتن شناسنامه به بيان ديگر به 
اين معني است كه فرد به دليل فقدان هويت مشخص از همه آنچه 
در قالب حقوق شهروندي تعريف مي شود، محروم است. طبيعي 
است كه تداوم اين وضعيت چه فشــاري را به فرد و خانواده او وارد 
مي كند. به همين دليل اين قانون از اهميت بسيار بااليي برخوردار 
است. علي القاعده با اين قانون فرزنداني كه تا كنون بالتكليف بودند، 
از اين پس خود را شهروندان ايران قلمداد مي كنند و اين قطعا روي 
زندگي امروز و آينده آنها تأثيرات شگرفي به دنبال خواهد داشت. 
اين حس تعلق به نظرم رافع بخش مهمي از مشكالت رواني اين افراد 
هم خواهد بود. اما در كنار اين قانون بايد به يك مالحظه ديگر نيز 
توجه داشت. در برخي استان هاي مرزي كه غالبا جزو مناطق محروم 
محسوب مي شوند، ممكن است اين قانون بهانه اي باشد براي اينكه 
برخي از خانواده  ها دختران خود را به ازدواج با اتباع غيرايراني مجبور 
كنند و طبيعي است اين قانون نبايد مورد سوءاستفاده اين افراد قرار 
گيرد. بنابر اين الزم است وزارت كشور و نهادهاي مسئول اقدامات 

الزم را براي پيشگيري از اين مخاطره به انجام رسانند.

افزايش گرسنگي در جهان در پي شيوع كرونا
20ميليونشغلدرجهاندرمعرض

تهديداست

سازمان ملل متحد قحطي گســترده را در چندين كشور جهان 
به دليل همه گيري ويروس كرونا پيش بيني كرده است.

پيش از اين اواخر تابستان هم ســازمان ملل هشدار داده بود كه بحران 
گرسنگي ناشي از شيوع كوويد-19 يكي از نگراني هاي جدي جهاني است 
و دنيا نه تنها در معرض شيوع كرونا قرار دارد كه تعداد زيادي از كشورها 
در معرض شيوع گرسنگي هم هســتند؛ به ويژه آنكه دولت ها به دليل 
مبارزه با كرونا ضعيف شده اند و ممكن است مانند گذشته قادر به اجراي 
سياست هاي حمايتي نباشند. كارشناسان سازمان ملل متحد پيش بيني 
كرده اند كه چندين كشور ممكن است به دليل همه گيري ويروس كرونا 
قحطي گسترده، بي ثباتي سياسي و افزايش قيمت مواد غذايي را تجربه 
كنند و از آن جمله به يمن، نيجريه، سودان جنوبي، بوركينافاسو، ليبي 
و حتي افغانستان اشاره كرده اند. به گفته كارشناسان سازمان ملل، سال 
2021، ســال مهمي خواهد بود و اگر دولت ها و كشورهاي مختلف به 
گرسنگان پشــت نكنند و از تعهدات بشردوستانه شان فاصله نگيرند، 
مي توان از اين شرايط بحراني عبور كرد؛ در غيراين صورت ممكن است 
اين سال، سال شكست باشــد و بخش مهمي از دستاوردهاي گذشته 
براي كاهش گرسنگي در جهان تحت تأثير شرايط جديد از دست برود. 
بنا بر پيش بيني سازمان ملل متحد، 20 ميليون شغل در معرض تهديد 
قرار دارند. كارشناسان به ويژه نسبت به تأثير اين همه گيري بر معيشت و 
درآمد مردم در كشورهاي آفريقايي هشدار مي دهند. به گفته كارشناسان 
سازمان ملل، قحطي گسترده در اين كشورها تنها با تالش مشترك ساير 

كشورها قابل پيشگيري است.

چاقيدراثربخشيواكسنكوويد-1۹
اختاللايجادميكند

همه گيــري بيماري كوويد-19 بــار ديگر اپيدمــي چاقي را در 
كانون توجهات قــرار داد و معلــوم كرد چاقي ديگرمســئله اي 
نيســت كه فقط در درازمدت آســيب رسان باشــد، بلكه حتي 
 در مدت زمان كوتاهي هــم مي تواند بدن را آســيب پذير كند.

به گزارش ايسنا، مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها در اياالت 
متحده گزارش كرده است: ۷3 درصد از پرســتاراني كه به دليل 
ابتال به بيماري كوويد-19 بستري شــده اند، دچار عارضه چاقي 
بوده اند. عالوه بر اين، نتايج يك بررســي جديد نشــان مي دهد، 
 چاقي در اثربخشــي واكســن كوويد-19 اختالل ايجاد مي كند.

در ابتــداي همه گيري كرونا پزشــكان معتقد بودنــد كه چاقي 
تنها خطر ابتال به نوع شــديدتر بيماري كوويــد-19 را افزايش 
مي دهــد و بر احتمــال ابتال بــه اين بيمــاري تأثيــري ندارد. 
بررســي هاي تازه اما نشــان مي دهد كــه چاقــي نه تنها خطر 
ابتال به نوع شــديد بيماري كوويــد-19 و مرگ ناشــي از آن را 
 افزايش مي دهد، بلكه بــر افزايش احتمال ابتال نيــز تأثير دارد.
در ماه مارس نتايج مطالعه انجام شــده نشــان داد؛ فشــار خون 
باال، ديابت و بيمــاري عروق كرونــر قلب در بيمــاران مبتال به 
نوع شــديد بيماري كوويد-19 شــايع تر اســت. هرچند در ماه 
آوريــل محققــان از چاقــي به عنــوان فاكتــور خطــرزاي 
 مســتقل در ابتــال بــه بيمــاري كوويــد-19 يــاد كردنــد.
عالوه بر اين در دو مطالعه ديگر كه بــا حضور نزديك به 10 هزار 
بيمار انجام گرفت، مشخص شد افراد مبتال به بيماري كوويد-19 
كه دچار چاقي هم هستند در مقايسه با بيماراني كه شاخص توده 
بدني )BMI(آنان طبيعي و ســالم اســت، ممكن است، در مدت 
21 روز فوت كنند. درحالي كه اين رقم در بيماران گروه دوم ۴۵ 

روز است.

حميدرضابوجاريان
خبر نگار

 صدور نخستين شناسنامه براي فرزند مادر ايراني و 
پدر خارجي همزمان با روزهاي آكنده از بحراني كه گزارش

كشور به دليل شيوع كرونا مي گذراند، خبري است 
گوياي آن كه سرانجام در دولتي كه وعده هاي فراواني براي تحقق 
مطالبات زنان داده بود، وعده اي به سرانجام رسيده و فعاالن حوزه 
زنان و كنشگران مدني در آخرين ســال دولت دوازدهم به ثمر 

نشستن بخشي از تالش هاي ساليان را به چشم ديدند.
از زمان تصويب قانــون اعطاي تابعيت به فرزنــدان داراي مادر 
ايراني و پدر خارجي 18هزار و 300 نفر از افراد متقاضي دريافت 
شناســنامه در ســايت اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي 
استانداري تهران و وزارت كشور ثبت نام كردند. از تعداد افرادي 
كه در سايت يادشده ثبت نام كرده اند، يك هزار و ۵1 پرونده براي 
صدور شناسنامه ايراني تشــكيل و در حال انجام مراحل اجرايي 

بوده و يك هزار و ۴00 پرونده نيز در دست اقدام است.
اولين شناســنامه ايراني در كشور توســط اداره كل امور اتباع و 
مهاجرين خارجي اســتانداري تهران صــادر و تحويل متقاضي 
شده است. پيگيري هاي همشهري نشــان مي دهد فرزندي كه 
شناســنامه گرفته داراي مادر ايراني و پدري بــا تابعيت عراقي 

بوده است.

موالوردي:گاميروبهجلوبرداشتيم
شــهيندخت موالوردي، نماينده رئيس جمهوري در شــوراي 
فرهنگي و اجتماعي زنان و پژوهشگر امور زنان، صدور نخستين 
شناســنامه براي فرزند متولد از مادر ايراني و پــدر غير ايراني را 
مســئله اي مي داند كه دولت ها و مجالس مختلف به دنبال حل 
آن بودنــد. او به همشــهري مي گويد تالش هاي چندين ســاله 
فعاالن حقوق زنان اكنون به بار نشسته و سدي ديگر از پيش روي 
زنان ايراني در مســير تحقق مطالباتشان برچيده شده است: »با 
تصويب قانون تعيين تكليف فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني 
با مردان خارجي و صادر شــدن نخستين شناســنامه براي اين 
دسته از فرزندان، تالش هاي جامعه مدني و حاميان حقوق زنان 

به بار نشست. اين اتفاق در سايه هم افزايي ميان دولت و مجلس 
و فعاالن مدني محقق شــد و اميدواريم همچنان اين همراهي ها 

ادامه داشته باشد.«
 او با بيان اينكه آغاز فرايند صدور شناســنامه براي اين دسته از 
فرزندان به معناي كاهش بار مشكالت و چالش هاي پيش روي اين 
گروه از زنان و فرزندان آنان است، مي گويد: »پايان دادن به چالش 
بي هويتي و مشكالت بي شمار ناشي از آن، نخستين اثر مطلوب 
در روند اجراي اين قانون است. با صدور شناسنامه و هويت دهي 
به اين فرزندان مي توان از آسيب هاي اجتماعي ناشي از بي هويتي 
پيشگيري و فرصت هاي تازه اي براي زندگي بهتر فرزندان و مادران 

آنها ايجاد كرد.«
 موالوردي به آمار وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي درباره تعداد 
افراد متقاضي دريافت شناسنامه در ســامانه هاي اين وزارتخانه 
اشاره كرده و مي گويد: »تنها نبايد به كميت و اعداد و آمارها توجه 
كرد: »وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرده اســت بيش 
از 18هزار نفر تقاضاي صدور شناسنامه داده اند. به هر شكل نبايد 
صرفا كميت را مالك قرار داد، بلكه معتقدم حتي اگر يك كودك 
مشكل هويت داشته باشد و بتواند با اســتفاده از قانون تصويب 
شده اخير داراي هويت قانوني شود، گامي به جلو براي پيگيري 
مطالبات و خواســته هاي اين افراد كه اغلب به اقشار آسيب پذير 

جامعه تعلق دارند، برداشته ايم.«
 به گفته دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشــر زنان، برطرف 
كردن مشــكل تحصيل و ازدواج، مشــروعيت بخشيدن به حق 
شــهروندي و برخورداري از حقوقــي كه ديگر ايرانيــان از آن 
برخوردارند، ازجمله مزيت هايي است كه با اعطاي شناسنامه به 

فرزندان متولد شده از مادر ايراني محقق خواهد شد.
موالوردي در ادامه و در پاسخ به اين سؤال همشهري درباره پيام 
تصويب قانون جديد به جامعه زنان مي گويــد: »تصويب قانون 
جديد، به روشني انتقال تابعيت از مادر به فرزند را تأييد مي كند و 
نظام حقوقي ما از اين پس اين حق را براي زنان ايراني به رسميت 
مي شمارد. تا پيش از اين، تابعيت از پدر به فرزند منتقل مي شد، 
اما اكنون اين حق به مادر نيز داده شده است. اين بهايي است كه 
قانون به زن داده است و از اين رو، پذيرش تابعيت مادرانه گامي 
بزرگ براي به رســميت شــناختن حقوق زنان در ساير حوزه ها 

نيز محسوب مي شود و مي تواند به شكل غيرمستقيم تأثير خود 
را بر اصالح ســاير موضوعات مرتبط با حوزه زنان بگذارد و منشأ 
تحوالت عديده اي باشد.  هرچند منكر سوءاستفاده هاي احتمالي 
از اين قانون مانند هر قانون ديگري هم نيستيم كه قانونگذار بايد 
تدابير و پيش بيني هاي الزم را ضمن آن يا در اصالحيه هاي بعدي 
تدارك ببيند تا از آســيب هاي وارده بر زنان ايراني ممانعت الزم 

را به عمل آورد.«
به گفته او، اكنون برخي لوايح مربوط به زنان از سوي دولت آماده 
ارسال به مجلس است و اميد است لوايح ارسالي با حداقل تغيير 
و بيشــترين پايبندي به اصل اليحه در مجلس به تصويب برسد: 
»اكنون اليحه تامين امنيت زنان از ســوي دولت آماده ارســال 
به مجلس اســت. اميدواريم بعد از اجراي قانــون جديد و صدور 
شناســنامه براي فرزندان داراي مادر ايراني و پــدر غيرايراني، 
به زودي شاهد تصويب اليحه امنيت زنان در مجلس با كمترين 

تغييرات باشيم.«

نگرانيامنيتيبيمورداست
سيدمحمود محمدي، حقوقدان مي گويد نبايد نگران اين بود كه با 
تصويب قانون صدور شناسنامه براي فرزندان متولد از مادر ايراني 
و پدر غيرايراني اين نوع از ازدواج ها در جامعه افزايش يابد: »جاي 
نگراني در اين باره نيست. نكته مهم اين است كه براي واقعيت ها 
بايد سياســتگذاري كرد و اينكه بخواهيم از واقعيت ها فرار كنيم 
به معناي كاهش تبعات آن نيست.« او مي گويد اعطاي شناسنامه 
به فرزندان زن ايراني با مردان غيرايراني تبعات به مراتب كمتري 
از بي هويتي اين افــراد براي جامعــه دارد: »حداكثر تبعاتي كه 
صدور شناســنامه براي فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي براي 
كشور دارد، ايجاد تابعيت مضاعف براي اين دسته از افراد است. در 
كشورهايي كه به اعتبار مادر شناسنامه و هويت به فرزند مي دهند 
در قالب موارد، اين افراد دچار هويت مضاعف هســتند؛ يعني از 
سمت پدر خود نيز داراي كارت شناسايي و شناسنامه از كشوري 
كه پدر تابعيت آن را دارد، هســتند. هويت مضاعف همواره مورد 
نقد دولت هاست و كمتر دولتي حاضر به پذيرش آن مي شود، اما 

در قانون فعلي دولت مسئوليت وجود اتباع با تابعيت مضاعف را 
بر عهده گرفته است.« 

او معتقد است اكنون در قانون جديد تعيين تكليف، شرط تولد در 
خاك ايران منتفي اســت و الزامي به تولد فرزند در ايران نيست: 
»تا پيش از اين قانونگذار معين كرده بود كه فرزند از مادر ايراني 
و پدر غير ايراني بايد حتما در خاك ايــران به دنيا بيايد تا بتواند 
شناسنامه ايراني دريافت كند. در قانون جديد اين موضوع لغو و 
فرزند مي تواند در كشور ديگري به دنيا بيايد، اما با مراجعه به يكي 
از نمايندگي هاي كشور تقاضاي صدور شناســنامه ايراني كند. 
عالوه بر اين، مادر مي تواند رأسا درخواست صدور شناسنامه كند 
يا اجازه دهد فرزند او در 18ســالگي اين تقاضا را ارائه كند. اين 
دو مورد از موارد بااهميت در اجــراي قانون جديد تعيين تكليف 
فرزندان با مادر ايراني و پدر غيرايراني است و مي تواند راهگشاي 
بســياري از چالش هاي پيش روي خانواده هايي در اين شــرايط 

باشد.«
محمدي به نقدهاي برخي منتقدان درباره تبعات امنيتي صدور 
شناسنامه براي اين دسته از افراد اشاره مي كند و مي گويد تبعات 
امنيتي در اين باره جدي نيست: »در قانون سال 8۵و در موضوع 
صدور شناسنامه براي فرزندان متولد شــده از مادر ايراني و پدر 
غيرايراني، صادر شدن شناسنامه منوط به تأييد استعالم از وزارت 
اطالعات است؛ بنابراين، صدور شناســنامه تبعات امنيتي براي 
كشور ايجاد نمي كند؛ چراكه هر دولتي اين اختيار را دارد تا از فرد 
متخلف يا داراي مشكل امنيتي سلب تابعيت كند؛ از اين رو نبايد 
نگران صدور شناســنامه براي افراد به دليل نگراني هاي امنيتي 
بود.«   اين حقوقدان تأكيد مي كند، برخي دولت ها به دنبال توسعه 
اتباع خود هســتند؛ چرا كه اين موضوع منجر به تقويت هويت و 
ساخت قدرت داخلي آنها مي شود: »برخي كشورها دنبال توسعه 
اتباع خود هستند و بنابراين مســائل منجر به تابعيت مضاعف را 
مي پذيرند و كمتر رخ مي دهد كشوري از افراد سلب تابعيت كند؛ 
بنابراين، فرزندانــي كه در ايران شناســنامه دريافت مي كنند و 
تابعيت افغاني هــم دارند، مي توانند هم تابعيــت اول خود و هم 
تابعيت دوم را حفظ كنند و مشكلي از اين بابت نداشته باشند.« 

با صدور نخستين شناســنامه براي فرزنداني با مادر ايراني و پدر خارجي مطالبه 
چندين ساله زنان و فعاالن اجتماعي به بار نشست

يادداشتثبت نخستين تابعيت مادرانه

آذرمنصوري
فعال سياسي و صاحب نظر حوزه زنان

مهديدادخواهتهراني
مترجم

هنگامي كه كوويد-19در  ماه مارس به انگلســتان 
رســيد، ميشــل ولدســمن، فوق دكتري دانشگاه گزارش2

آكسفورد، دختر دوساله اش را از مهد كودك بيرون 
برد. او و شــوهرش كار مراقبت از كودك را بين خودشان تقسيم 
كردند تا هر كدام بتوانند يــك نيم روز كار كنند. بــا اين حال، با 
درنظرگرفتِن زماني كه براي پاســخ دادن بــه ايميل هاي فوري و 
سؤاالت دانشجويان در آزمايشگاه خود صرف مي كرد، ديگر وقت 
چنداني براي تجزيه و تحليل داده ها و نوشتن به اميد پيشرفت علمي 
باقي نمي ماند. او مي گويد: »انجام خيلي از كارهاي علمي ام، واقعاً به 
زمان پيوسته نياز دارد تا بتوانم تمركز كنم.« زماني كه جداً از دست 
رفته بود. ولدسمن، عصب شناس شناختي، فرصت هاي از دست رفته 
براي پيشرفت شغلي را نيز به چشم خود ديد. بسياري از همكاران او 
در نشست هاي مجازي، دوره هاي آموزشي و جلسات نقد و بررسي 
مقاالت علمي شركت مي كردند، اما او جز براي كارهاي فورِي واجب، 
وقت نداشت. عالوه بر اين، او انجام كارهاي جمعي اي را كه امكان 
داشــت او را در حرفه اش قدرتمنــد كند، به تعويــق انداخت. او 
هم اكنون پس از طي 2سال از فوق دكتري سوم خود، اميدوار است 
كه بتواند عضو هيأت علمي شود. او مي گويد: »من واقعاً بايد فرصتي 
براي خلوت و استقالل داشته باشــم. همكاري با ديگران مستلزم 
حداقلي از استقالل است كه اكنون ندارم.« ماه هاست كه قصه هايي 
مانند قصه ولدسمن رسانه هاي اجتماعي را پر كرده است. ميشل 
كاردل، استاديار دانشــكده پزشكي دانشــگاه فلوريدا، مي گويد: 
»۵دقيقه گشت وگذار در توييتر كافي اســت تا ببينيم مردم اين 

روزها چقدر درگير مشكالتشان هستند.« 
اكنــون داده هايي كه بيــرون مي آيد، ميزان ايــن درگيري را  با 
مشكالت  مشــخص مي كند. در هفته هاي آغازين پاندمي كرونا، 
دانشمنداني كه فرزند پنج ساله يا كوچك تر دارند، گزارش كردند 
كه 38درصد كمتر از زمان معمول و كســاني كه كودك بين 6تا 
11سال دارند، 32درصد كمتر از ســاعات معموِل تعريف شده را 
صرف تحقيق مي كنند. اين داده ها، بنابر مطالعه اي درباره حدود 
۴۵00محقق اصلي آمريكايي و اروپايي كه اين  ماه در نشريه  نيچر 
هيومن بي هيوير منتشر شد، با افت كاري 16درصدِي دانشمندان 
ديگر مقايسه مي شــود. يك نظرســنجي از حدود 3300استاد 
دانشــگاِه برزيلي كه در  ماه آوريل و مي  انجام شــدهم يافته هاي 
مشابهي داشت و نشان داد كساني كه پدر يا مادر هستند - به ويژه 
مادران كودكان خردســال – آنطور كــه برنامه ريزي كرده بودند 

نتوانسته اند نوشته هاشان را به موقع تحويل دهند.
 اين يافته ها با مطالعه اي كه كاردل در ايــاالت متحده آمريكا به 

همراه اعضــاي هيأت علمي انجام داده اســت، همخواني دارد. او 
مي گويد: »اين افراد كودكان نوزاد تا پنج ســاله داشــتند، پدر و 
مادراني كه ساعات كار كمي برايشان گزارش شده بود و بهره وري 

بسيار پاييني داشتند.«
جسيكا ِمتكالف، دانشيار علوم حيوانات در دانشگاه ايالتي كلرادو، 
فورت كالينز و عضو هيأت مشاوره براي گروه ۵00زِن دانشمند، 
مي گويد: »به مشكل خوردن پدر و مادرها تعجب آور نيست، اما اين 
داده ها دليل ضرورِت اين موضوع را كه والدين اهل دانش و تحقيق 
در وضع فعلي به حمايت بيشتري نياز دارند، تقويت مي كند.« او 
در ادامه مي  گويد: »همكاراني دارم كه 3يا ۴صبح بيدار مي شوند تا 

قبل از بيدار شدن بچه ها به كارهايشان برسند.«
لري اســنايدر، استاد مهندسي سيســتم ها و صنايع در دانشگاه 
لي هاي و پدر دو دختر 8و 12ســاله، مي گويــد: »اين كار فقط 
يك دســتكاري دائمي در واقعيت بوده اســت.« در  ماه مي، او و 
همسرش، استاد انگليسي در دانشگاه لي هاي، به خاطر سختي كار 
كم آورده بودند؛ به طوري كه تصميم گرفتند »آزمايشي« انجام 
دهند و وقفه هاي ايجاد شده از جانِب دخترانشان را طي 3ساعت 
پي  بگيرند. آنها دريافتند كه فرزندانشــان در هر ساعت 1۵بار به 
كمك نياز دارند. او مي گويد: »داده ها واقعاً براي ما روشن كردند 
كه چرا اين احساس را داشــتيم  كه اگر زمان وقفه  و به اصطالح 
خرده كاري هاي روزمره را به زمــان كاري مان اضافه كنيم، وقت 
كافي براي كار فراهم مي شود، اما در عين حال در عمل ناممكن 
بود.« او ادامه مي دهد: »وقفه ها و خرده كاري ها تمركز شــما را 
مي گيرند ، و تمركــز مجدد مدتي طول مي كشــد.« درحالي كه 
اسنايدر داشت با ساينس َكريرز صحبت مي كرد، يكي از دخترانش 
صحبت او را قطع كرد تا آي پد پــدرش را بگيرد و با آن تمرينات 
رياضي خود را انجام دهد. اسنايدر به شوخي گفت:  »اينجا را ديگر 

نخوانده بودم.«
با توجه به اين موانع، بسياري از دانشگاهيان به دنبال راهكار هايي 
هستند كه بار سنگين وظايف را تا حّدي از دوش والدين بردارند. در 
دانشگاه استنفورد، پزشكان فوق متخصص و اعضاي هيأت علمي، 
در  ماه گذشته، چندين نامه به مديران نوشتند و خواستار بازگشايي 
مهدكودك هاي دانشگاه در اسرع وقت شدند. در اوايل اين  ماه نيز، 
۵00زن دانشمند بيانيه اي خطاب به سرپرستان و مديران منتشر 
كردند كــه در آن مواردي چون انعطــاف در تعيين زمان تحويل 
پروژه ها، تمديد قرارداد كاركنــان و انعطاف پذيري هاي ديگر در 

محل كار براي حمايت از والدين شاغل توصيه شده بود.
برخي از مؤسســات تحقيقي به همه اســتادياران امكان تمديد 
ســاعت مأموريت داده اند. داشــون وانگ، رئيس مركز مطالعات 
علم و نوآوري در دانشــگاه نورث وســترن و از محققان مطالعات 

رفتارشناسِي طبيعي انسان، گفته است كه معلوم نيست كه چنين 
راهكار هايي در نهايت به نفع والدين باشد يا نه. وي به مطالعه اي 
در سال2018 اشاره كرد كه تأثير سياست هاي بي طرف جنسيتي 
را كه باعث تمديد ساعت مأموريت استادياران بعد از تولد كودك 
مي شود، بررســي  مي كند. او مي گويد: »اين نوع سياست در واقع 
منجر به تشديد اختالفات ]جنسيتي[ شد.«  مردان پس از ملموس 
شدن نتايج اين سياست و افزايش ميزان مسئوليتشان، بيانيه هاي 
بيشتر انتشار دادند. به تدريج ميزان مسئوليت زنان كاهش يافت. او 
مي گويد: »حيرتم اين است كه واقعا مسئله در اينجاست؟« والدين 

دانشگاهي، ممكن است در نهايت به وضع نامطلوبي برسند.
 ماري سو كلمن، رئيس اتحاديه دانشــگاه هاي آمريكا، مي گويد: 
»هيچ راه حل »همه جانبه« اي براي چالش هاي پيِش روي والدين 
وجود ندارد. براي نمونه، دانشجويان تحصيالت تكميلي و اعضاي 
هيأت علمي ممكن است به اشكال مختلفي از پشتيباني نياز داشته 
باشند و ممكن است روش ها و رويكردها از رشته اي به رشته  ديگر 
متفاوت باشد. »اميدم اين است كه دانشگاه ها واقعاً وقت بگذارند و 
با كساني كه آسيب ديده اند به طور جدي گفت وگو كنند و بكوشند 

به ياري همديگر راه حل هايي به دست دهند.«
او در ادامــه مي گويد: مديران دانشــگاه در موقعيت دشــواري 
قرارگرفته اند. كلمن، رئيس سابق دانشگاه، مي افزايد: »پيامدهاي 
مالي كوويد- 19ويرانگر است. بسياري از موضوعاتي كه موضوع 
گفت وگوهاي مردم است، به پول نياز است تا عملي شوند و اجراي 
آن با كمبود منابع روبه روســت؛ بنابراين عملي كردن آنها بسيار 

سخت است.«
با نگاهي به آينده بايد گفت محققان كهنه كار در اين روزها بيش 
از هرچيز عصبي هستند. ولدسمن مي گويد: »بزرگ ترين نگراني 

من تأثير درازمدت اســت. او دوســت دارد مؤسسات تحقيقي و 
كارگزاري هاي تأمين بودجه توضيح دهند كــه چگونه تأثيرات 
متفاوت پاندمي بر دانشــمندان در دوره شــيوع را ثبت و ضبط 
مي كنند. به گفته او »من نمي توانم به اندازه كافي سخنراني كنم، 
نمي توانم در نشست ها شركت كنم، نمي توانم كار ]تعليم و تربيت[ 
را انجام دهم، مجبور شده ام برخي همكاری ها را تعطيل كنم. حاال 

بگوييد، چطور اينها را در رزومه خودم بگنجانم؟«
فرناندا استانيسكواســكي، دانشيار زيست شناســي مولكولي در 
دانشگاه فدرال ريو گراند دو سول و نويسنده مسئوِل تحقيق درباره 
دانشگاهيان برزيلي مي گويد: »ممكن است دانشگاه ها بخواهند با 
مالحظاتي، كارهاي آموزشي را با معاف كردن استاداني كه طفل 
خردسال دارند، از نو تقسيم كنند.« او كه داشت فرزند سوم خود را 
شير مي داد، به ساينس كريرز گفت: »به نظرم عادالنه نيست... زيرا 
من خودم انتخاب كرده ام كه بچه دار شوم، اما شايد براي كساني 
كه مي توانند هم اكنون از اين مواهب بهره مند شوند، يك گرايِش 
داوطلبانه باشد.« ممكن است اجراي ســازوكار داوطلبانه خيلي 
باورنكردني نباشد، اما ربكا كاليسي رودريگز، دانشيار نوروبيولوژي 
در دانشگاه كاليفرنيا، ديويس، مي گويد كه دقيقاً همين موضوع 
در دانشگاه او پيش آمده است. او نتوانسته به همكاران ارشد خود 
كمك كند چون بــه زحمت با كودكان ۴و 8ســاله خود در خانه 
گذران مي كند. او مي گويد: »خســته شــده ام. دم دماي غروب 
حس مي كنم كارهايم پيش نرفته و از صبح هم عقب ترم.« با اين 
حال برخي از اعضاي ارشــد هيأت علمي داوطلب شده اند كه در 
كالس هاي بيشتري تدريس كنند؛ راهكاري براي فائق آمدن بر 

مشكالت فزاينده كرونا كه روزبه روز پيچيده تر مي شود.
نويسنده:كتيالنگين

ماه های دور از دانشگاه 
اپيدمي كرونا مشكالت عجيبي را پيش روي محققان گذاشته و بسياری از آنها 

می گويند در خانه تمركز كافی برای انجام تحقيقاتشان ندارند

   صدور شناسنامه حالل مشكالت نيست
بااينكهصدورشناسنامهبرايفرزنداندارايمادرايرانيوپدرغيرايرانيخبرخوبيبرايجامعهزنانايرانيمزدوجبااتباعخارجيبهشمارميرود،اما
بايددرمقابلاينخبرواقعبينبود.مديركلامورزنانوخانوادهاستانداريتهرانبههمشهريميگويد،صدورشناسنامهبهمعنايبرطرفشدنمشكالت
اينگروهازافرادنيست:»ازدواجزنانايرانيبااتباعخارجيمعضالتخاصخودرادارد.تاقبلازتسهيلگريبرايصدورشناسنامهبچههايحاصلاز
ازدواجزنانايرانيبااتباعخارجي،بدونهويتبودندكهاكنونبااجراييشدنروندصدورشناسنامهبرايايندستهازفرزندان،مسئلههويتبهعنوان
يكيازمهمترينچالشهايپيشرويايندستهازافرادبرطرفشدهاست.«بهگفتهثرياشارقي،بايدبرنامهريزيهايبلندمدتوميانمدتفرهنگيبراي
آگاهسازيزنانايرانيدرآستانهازدواجباافرادخارجيانجامشودتاتفاوتهايفرهنگيمنجربهبروزمشكالتبعديدرزندگيزناننشود.اوتأكيدكرد،
دخترانايرانينبايدبهبهانهرفعمشكلصادرنشدنشناسنامهبرايفرزندانآيندهخود،بدونشناختكافيودرنظرگرفتنپيامدهايمختلفتصميم
بهازدواجبااتباعخارجيبگيرند:»تجربههايخوبوبدبســياريدرازدواجدخترانايرانيبااتباعخارجيوجوددارد.هموارهتأكيدكردهايمدختران
ايرانيقبلازازدواجبااتباعخارجيبايدشناختدرستيازموقعيتخودودورانبعدازازدواجباتبعهخارجيداشتهباشندوباكسبآگاهيكافيبااين

افرادازدواجكنند.«
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يك زوج دانشمند ترك تبار 
هفته گذشــته موفق شدند دانش

اميد را بــه دنياي بحران زده 
اين روزها تزريق كنند. دكتر اوگور شاهين 
و دكتر اوزلم تورچي، بنيانگذاران شركت 
آلماني BioNTech در مســير تحقيقات 
خود روي ساخت واكسن ويروس كشنده 
كرونا و عامل بيماري كوويد-19 به موفقيت 
بزرگــي دســت يافتنــد كه بســياري از 
رســانه هاي خبري آن را پايان همه گيري 

كرونا خوانده اند.
ادعاي اثربخشــي 90درصدي اين واكسن 
در مصونيت برابر كوويد-19يعني درصدي 
بيشتر از آنچه واكسن هايي مانند آنفلوآنزا، 
هاري يا زونا ايمني ايجاد مي كنند. اين خبر 
براي نخســتين بار ثابت كــرد كه ويروس 
كشــنده كرونا را مي توان با علــم به زانو 

درآورد.
اما شــايد جايي كــه اين واكســن در آن 
ساخته شــد و به نتيجه رسيد حاال بيشتر 
از هــر نقطــه اي در جهان مــورد توجه 
 BioNTech باشــد. جايي كه كاركنــان
با مديريت دانشمندي مســلمان و برنده 
جايزه مصطفي)ع( در سال 2019 در كنار 
همســر و همكارانش براي نجات بشريت 
تالش كردند. آيا روزي دوباره مردم جهان 
مي توانند ماسك ها را از روي صورت بردارند 
و عزيزانشــان را با خيال راحت در آغوش 

بكشند؟

علم مي تواند 
شركت بيوان تك كه حاال ديگر همه نامش 
را مي شناســند جايي به بزرگي بسياري از 
شركت هاي داروسازي يا تحقيقاتي جهان 
ندارد. دكتر شاهين چند سال قبل گروهي 
از دانشــمندان و همكارانش را از دانشگاه 
Mainz در ايــن آزمايشــگاه تحقيقاتي 
دورهم جمع كرد تا از روش نوين و پيشتاز 
mRNA براي ســاخت تركيبات درماني 
جديد استفاده كنند. در ژانويه2020 دكتر 
شاهين در دفترش در همينجا بود كه يك 
مجله علمي ديگــر را ورق مي زد. خيلي از 
همكاران و دوستانش عالقه اعتيادگونه او 
را به مجالت و ژورنال هاي علمي مســخره 
مي كردند. اما در زمان مطالعه همين مجله 
بود كــه او متوجه ظهور نــوع جديدي از 
ويروس خانواده كرونا در چين شــد. او به 
سرعت با همكارانش تماس گرفت تا تنها 
چند روز بعــد تحقيقات شــبانه روزي در 

آزمايشگاه شان شروع شود.

mRNA واكسني مبتني بر
دكتر شــاهين معتقد اســت واكسني كه 
مراحل آزمايشــي آن توسط گروه دارويي 

فايــزر روي 43هزار داوطلب در 6كشــور 
انجام شده است از بعضي جهات تقريبا يك 
واكسن كامل است. اين واكسن با استفاده 
از تعدادي ابزارهاي مبارزه با پاتوژن به طور 
همزمان مي تواند موفق به ازبين بردن يك يا 
چند ويروس كرونا شود. اما نكته اينجاست 
كه تاكنون اين 2محقق هنوز به اين نتيجه 
نرسيده اند كه كدام ابزار در واقع موفق عمل 
مي كند. دكتر شــاهين كه مدير اجرايي 
بيوان تك هم هســت، مي گويــد: ما هنوز 
چيزي در اين بــاره نمي دانيم و منتظريم 
تا ظرف 6تا 12 ماه آينــده بفهميم كه چه 

چيزي عامل ميزان محافظت است.
برخالف واكسن هايي كه تقريبا بيماري هايي 
مانند ســرخك و فلج اطفال را ريشــه كن 
كرده اند يك اتفاق جديد رقم خورده است، 
پلتفرمي كه واكسن BioNTech براساس 
 RNA آن ساخته شــده اســت معروف به
پيام رسان يا mRNA است. با تزريق واكسن 
اين ساختار ژنتيك به بدن تزريق مي شود، 
روشــي كه قبال هرگز از طريق يك داروي 

مجوزدار استفاده نشــده و دهه ها از سوي 
جوامع علمي مــورد ترديــد و بدبيني قرار 

گرفته است.
اما بحراني كه ويروس كرونا نزديك 10 ماه 
اســت براي بشــر به وجود آورده، به دكتر 
شاهين و دكتر تورچي اين فرصت را داد تا 
اثبات كنند يكي از اين ويژگي هاي كليدي 
تكنولوژي - توانايي استقرار سريع سيستم 
ايمنــي در مقابل يك هدف مشــخص با 
نيروهاي مختلــف- مي تواند انقالبي را كه 

25سال پيش بيني مي شد، بشارت بدهد.
دكتر تورچي كه مدير ارشــد پزشكي در 
BioNTech نيز هست، توضيح مي دهد: 
اينكه ما در موقعيــت مقابله با اين بيماري 
همه گير قرار گرفتيم يك تصادف خوشايند 
 RNA است. من و همسرم در زمينه ساخت
براي واكسن هاي ســرطاني تجربه زيادي 
داشــتيم. فرايندي كه BioNTech اخيرا 
موفق به ايجاد ثبات كافي بــراي توليد با 
كيفيت باال براي آن شده اســت. اگر اين 
همه گيري 3سال پيش اتفاق مي افتاد، كار 

در جست و جوي آينده

جايگزين فناوري براي عصاي سفيد
يك استارتاپ وسيله اي ساخته كه با 4نوار، روي سينه 

نابينايان ثابت مي شود و اين نوارها هنگام مواجهه با موانع 
مرتعش مي شوند 

بسياري از شركت ها به خودروها آموزش داده اند تا جهان اطراف خود 
 Strap Technologies را مشاهده كنند. اكنون اســتارتاپي به نام
در حال ســاخت يك وسيله پوشــيدني اســت كه با استفاده از 
همان سنسورهاي مشــابِه به كار گرفته شــده در وسايل نقليه 
خودران)رادار، ليدار، التراســونيك( تصوير روشن تري از محيط 

اطراف به افراد نابينا مي دهد.
به گزارش فســت كامپني، ديگو رول در يك گفت وگوي مجازي 
درحالي كه پيش توليد محصول اين اســتارتاپ را نشان مي دهد، 
مي گويد: هر سنســور يك رزولوشــن متفاوت. مــا از بهترين 

سنسورها استفاده مي كنيم و آنها را با هم تركيب مي كنيم.
وزن اين دستگاه پوشيدني كه روي سينه نابينايان قرار مي گيرد، 
كمتر از 230گرم است و قرار است تابستان سال آينده با قيمت 
750دالر وارد بازار شــود. اين وســيله فاصله خطرات و موانعي 
مانند ديوارها، پله ها، افراد و برجستگي هاي پياده رو با فرد نابينا را 
محاسبه مي كند. سپس اين اطالعات را از طريق بازخورد لمسي 
و تصويري به كاربر منتقل مي كند و 4بند آن براساس عالئمي كه 
كاربران بايد ياد بگيرند تا نوع مانع را تشــخيص دهند، شروع به 

لرزش مي كنند.

رول با بيان اينكه 2بخش 
گران قيمت اين دستگاه 
و  رادار  سنســورهاي 
ميكروكنترلرها هستند، 
مي گويد: اين دســتگاه 
به گونه اي طراحي شده 
است كه با يك بار شارژ 
مي تواند 72ساعت كار 

 كند.
شركت اســترپ حدود 
3ســال پيش كار روي 
اين دستگاه را آغاز كرد. رول در اين مورد مي گويد: ما در ابتدا 
پيچيدگي هاي فناوري مورد نياز براي ســاخت اين دســتگاه 
را دســت كم گرفتيم. اكنون حدود 250نفر در حال آزمايش 
اين دستگاه هستند و تاكنون 200سفارش دريافت كرده ايم. 
شركت استرپ براي آماده سازي  اين وسيله به منظور توليد انبوه 

بايد طراحي آن را اصالح كند.
الكساندر لئونسا، رئيس آزمايشــگاه مهندسي و كنترل روباتيك 
زميني ويرجينيا تك، با اشــاره به تحول سريع حسگرهاي ليدار 
كه اشــيا و افراد اطراف را با پالس هاي نور تشخيص مي دهند و 
اكنون در برخي از گوشي هاي هوشــمند رده باال به كار مي روند، 
مي گويد: اين احتمال وجود دارد كه ليدارها بهتر و بهتر و ارزان تر 

و ارزان تر شوند.
اما درحالي كــه رول ادعا مي كند »در كل دنيا چنين وســيله اي 
وجود ندارد«، لئونسا مي گويد كه او شاهد تالش هاي ديگري براي 
جايگزين عصاي ســفيد با ارائه فناوري هاي پيشرفته براي افراد 

دچار مشكل بينايي است.

اين روزها به ويژه با اجراي 
طرح جديدي كه قرار است اينترنت

محدوديت هاي شديدتري 
براي مقابله بــا كرونا ايجــاد كند، مردم 
بيشتر از هر زمان ديگري به اينترنت براي 
انجام كارهاي روزمره شان ازجمله تحصيل 
و كار نياز دارند. هر چند طي ســال هاي 
گذشته دسترســي به اينترنت موبايل در 
كشور به شدت افزايش يافته، اما كيفيت و 
تجربه كاربري مناسب هنوز پاشنه آشيل 

شبكه ارتباطي كشور است.
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
روز گذشــته در مصاحبه اي كــه با ايرنا 
داشت، درباره انتقادها از كيفيت اينترنت، 
گفت: زماني كــه مشــكالت مربوط به 
كيفيت اينترنت به ما گزارش مي شــود و 
آن را بررسي مي كنيم، متوجه مي شويم 
مشكل اصلي فيلترينگ و اثر سوئي است 

كه اين اتفاق بر تجربه كاربري مي گذارد.
او در توضيح اين مســئله گفته اســت: 
روشن كردن فيلترشكن ها باعث مي شود 
استفاده از سرويس هاي داخلي عالوه بر 
هزينه زياد با كندي روبه رو شود و همين 
مسئله كيفيت اينترنت را خراب مي كند. 
عمده شــكايتي كه از كنــدي ارتباط به 
ما ارســال مي شود، ناشــي از تأثير سوء 
فيلترينگ بــر كيفيت اينترنت اســت. 
واقعيت اين است كه با فيلترينگ سخت، 
اكثر مردم اكنــون روي گوشــي  تلفن 
همراه شان حداقل يك فيلترشكن براي 
دسترســي به اينترنت دارند. گسترش 
دامنه بســتن ســايت ها و شــبكه هاي 
اجتماعي تنها اينستاگرام را باقي گذاشته 
اســت كه آن هم چند نهاد و نمايندگان 
مجلس چند وقتي است خيزي بلند براي 

فيلتر كردن آن برداشته اند.
اين براي نخســتين بار نيســت كه وزير 
ارتباطــات به صورت عمومــي به چالش 
فيلترينگ براي كيفيت اينترنت اشــاره 
مي كند. حدود  2سال پيش محمدجواد 
آذري جهرمي در اين رابطه در گفت وگو 
با همشهري تأكيد كرد: طبيعتا فيلترينگ 
يــك نارضايتي عمومي و چالشــي براي 

موضوع كيفيت اينترنت اســت. همواره 
بخش مهمي از نارضايتي مردم از كيفيت 
اينترنــت به خاطر در دســترس نبودن 
سايت ها و ســرويس هايي است كه قصد 
اســتفاده از آنها را دارند. اين مسئله هم 

قابل كتمان نيست.

مختل شدن به قيمت جان مردم 
هم اكنــون كيفيت پاييــن اينترنت تنها 
به معناي يك مشكل پيش پاافتاده نيست 
و خيلي هــا آن را با شــرايط كرونا حس 
مي كنند. درواقع اگر فردي نتواند اينترنت 
خوبي در خانه داشته باشد، مجبور مي شود 
براي انجام كارهايش از خانه خارج شــود 
و خــود را در معرض ويــروس كرونا قرار 
دهد. امين خشــنود، كارشناس شبكه به 
همشــهري مي گويد: »تمام سايت هاي 
معتبر دنيا روي بستر https ايجاد شده اند 
كه رمزگذاري شده و دقيق است؛ به همين 
دليل، سيستم فيلترينگ نمي تواند رفتار 
كاربراني كه وارد اين سايت ها مي شوند را 
كنترل كند. خيلي از فيلترشكن هايي كه 
براي دسترسي به تلگرام يا بقيه شبكه ها 
ايجاد شــده اند، با اطالع از همين ضعف، 
 https به جاي پروتكل هــاي قبلي، روي
فعال مي شوند؛ در نتيجه بستن شان فقط 
درصورتي امكان پذير است كه كل پروتكل 
https بســته شــود. اين كار از نظر فني 
غيرممكن اســت؛ چون اگر عملي شود، 
يعني دسترسي كاربران به بخش زيادي 
از سايت هاي بزرگ كشور مختل خواهد 
شد. وقتي عمال نشــود فيلترشكن هاي 
بستر https را بست، سعي مي شود كاري 
كرد كه كار كردن با اين سيستم ها براي 
كاربر دشوار و زمان بر شود تا كاربر تمايلي 
به استفاده از ســرويس هاي اين چنيني 
نداشته باشد. اين اختالل چون روي بستر 
https رخ داده، روي دسترســي عادي 
به ســايت هاي عادي هم مشــكل ايجاد 
مي كند. اين كندي، صرفا مربوط به كسي 
كه از فيلترشكن استفاده مي كند، نيست. 
كل كساني كه با اينترنت سروكار دارند، 

دسترسي شان كند مي شود.«

ليليــوم )Lilium( يكــي از معــدود 
جهان 

استارتاپ هايي اســت كه براي واقعي استارتاپي
كردن رؤياي تاكسي هاي پرنده تالش 
بسيار زيادي را انجام داده و مي دهد. اين استارتاپ 
اكنون با آشكار كردن برنامه هاي مربوط به نخستين 
مركز حمل ونقل اش در اياالت متحده، نگاه جديدي 

از چشم انداز خود را به مردم ارائه كرده است. 
نخســتين »vertiport« شــركت براي اورالندو 
در فلوريدا برنامه ريزي شــده و نخســتين گام در 
شبكه اي به حســاب مي آيد كه اميدوار است روزي 
كل آمريــكا را در بربگيرد. به گزارش وب ســايت 
نيواطلــس، دقيقاً مانند مدل مفهومــي اوبر يعني 
 )vertiports( فرودگاه هــاي ليليــوم ،Skyber

به عنوان ايســتگاهي براي افرادي كه قصد سفر با 
تاكســي هاي پرنده را دارند، درنظر گرفته شــده 
است. ليليوم، پرنده هاي برقي را در منطقه درياچه 
نونا در اورالندو خواهد داشت كه عمود پرواز بوده و 
گنجايش 5نفر را دارند. طبق گفته اين استارتاپ، 
ليليوم جت )تاكســي پرنده آنها( مي تواند با هر بار 

شارژ حدود 300كيلومتر مسافت را طي كند. 
اين ميزان براي اتصال مناطق مختلف در سراســر 
ايالت فلوريدا و در دسترس قرار داشتن براي بيش 
از 20ميليــون نفر كافي به نظر مي رســد. مقامات 
اســتارتاپ ليليوم براي راه اندازي مراكزشــان با 
مقام هاي شهرهاي اورالندو و تاويستاك و همچنين 
شــركت توســعه دهنده مربوط به درياچــه نونا، 

تهديد فيلترينگ براي كيفيت اينترنت 
درحالي كه به خاطر شرايط كرونا بيشتر از هر زمان ديگري مردم نياز به اينترنت خوب دارند 

به گفته وزير ارتباطات فيلترينگ يك عامل اصلي تجربه كيفيت پايين ارتباطي است

 سر زدن به آزمايشگاهي كه در آن 
واكسن مشهور اين روزهاي جهان 

ساخته شد كه به عقيده بسياري مي تواند 
ويروس جديد كرونا را به زانو در آورد

 اینجا کرونا 
شکار شد

واکسن امیدبخش چگونه عمل می کند؟
 واكسن هاي مبتني بر mRNA ساختار ژنتيك را براي شناسايي ويروس

به سيستم ايمني مي دهند

دانشمندان براي پروتئين سنبله 
ويروس روي توالي ژنتيك تمركز 
مي كنند. اين كار براي سنتزكردن 
توالي mRNA استفاده مي شود؛ 
دستوري كه سلول ها مي توانند از 
آن براي ساختن پروتئين سنبله 

استفاده كنند

mRNA مصنوعي در 
نانوذره ليپيدي كه 

دستورات را به سلول 
مي رساند، بسته بندي 

مي شود

به محض رسيدن به داخل سلول، 
ماشين آالت سلولي دستورات 
mRNA را براي توليد پروتئين 

ويروسي دنبال مي كنند. اين 
حركت روي سطح سلول نمايش و 
موجب تحريك پاسخ سيستم ايمني 

مي شود

   خبر خوش ۹۰ درصدي
دكتر شاهين مي گويد كه با پشت ســر گذاشتن فاز سوم انســاني، او منتظر اثربخشي 
80درصدي واكسن بود و تا دريافت نتيجه خودش را سرگرم كار كرده بود تا سرانجام از سوي 
مدير اجرايي شركت فايزر نتيجه خوشحال كننده را شنيد. او مي گويد: مي شود يك نفس 
راحت كشيد، نشانه هاي زيادي از ايمني و مصونيت وجود دارد اما هنوز نمي توان آن را با 
 BioNTech قطعيت اثبات كرد. اما واكنش جهاني به اين اتفاق بسيار فراتر از انتظار شركت
بود. به اين ترتيب زندگي و موفقيت دكتر شاهين و تورچي با عنوان »يك داستان موفق 
مهاجرت« مورد تمجيد قرار گرفت و شركت آنها حاال از بانك دويچه هم بسيار بيشتر ارزش 
دارد. بيشتر دوزهاي يك ميليارد و 35ميليوني واكسن كوويد-19 كه قرار است از سوي 
شركت فايزر تا پايان سال آينده تامين شود، از سوي اياالت متحده، اتحاديه اروپا، انگليس 
و ژاپن پيش خريد شده است. كشورهاي ديگر ازجمله برزيل و سوئيس نيز در تالش هستند 
تا باقيمانده واكسن را براي كشور خود تامين كنند. اما مقامات بهداشت عمومي نسبت به 
انتظار اثبات واكنش مثبت گروه هاي سني مختلف و افراد پرخطر به اين واكسن و ميزان 

ثبات ايمني آن هشــدار داده اند. 
دكتر شاهين و همسرش در شركت 
آلماني BioNTech كار را با ساخت 
واكسن كوويد-19 تمام نمي كنند، 
آنها قصد دارند كه هدف خود را با 
ساخت واكسن هاي mRNA براي 
سرطان هاي پروستات، تخمدان، 
لوزالمعده و ســاير موارد ادامه 

دهند. 

تاكسي هاي پرنده ليليوم بر فراز فلوريدا
تاكسي هاي پرنده يك استارتاپ با هر بار شارژ الكتريكي مي توانند 300 كيلومتر 

پرواز كنند

 vertiport همكاري كرده و می گويند نخســتين
شــبيه يك »هنر نمادين« در منطقه خواهد بود. 
در كنــار برنامه هاي خود در فلوريــدا، مقام هاي 
اســتارتاپ ليليوم مي گويند كه طيف وسيعي از 
طرح هاي vertiport استاندارد را ايجاد كرده اند 
كــه مي توانــد در مكان هاي مناســب به صورت 
پيش ساخته مونتاژ و يا در زيرساخت هاي موجود 
ادغام شــود. به گفته آنها، مي تــوان براي كاهش 
هزينه ها و زمان ســاخت، قطعات اين ايستگاه ها 
را خارج از محــل مورد نظر براي احــداث مونتاژ 
كرد. براســاس اعالم رسمي اســتارتاپ ليليوم، 
نخستين مركز كنترل در سال2025 ايجاد خواهد 
شــد. پيش تر هواپيماي كامال برقي VOTL براي 
نخستين بار در ســال2016 به عنوان يك نمونه 
اوليه معرفي شد. اين هواپيما كه 2 صندلي داشت، 
پروازهاي آزمايشي متعددي را انجام داده است؛ 
ازجمله سفرهايي با سرعت بيش از 100كيلومتر 
در مسيرهاي مختلف و گاه سخت. انتظار مي رود 
محصول نهايي با سرعت 300كيلومتر در ساعت 

حركت كند.

ما بسيار دشوارتر بود.

BNT162b2 قصه شروع ساخت
دكتر شــاهين و همســرش كه هردو در 
كودكــي با خانــواده به آلمــان مهاجرت 
كرده اند، هردو زندگي علمي خود را وقف 
تحقيق بــراي يافتن ابــزاري بي نظير در 
مسير جنگيدن با آنتي ژن ها در تومورهاي 

سرطان زا كردند.
تنها 2هفته پس از انتشــار توالي ژنتيك 
ويروس Sars-Cov-2 در روز 12ژانويه، 
شركت BioNTech برنامه ساخت واكسن 
 BNT162b2 كوويد-19خود را كه اكنون
كليد زد. زماني كه سازمان بهداشت جهاني 
شروع پاندمي جهاني را در  ماه مارس اعالم 
كرد، اين شركت 20كانديداي mRNA در 
دست ساخت داشــت. روزهاي بعد آنها با 
شــركت دارويي آمريكايي فايزر و فوسون 
چيني براي كمك در مســير آزمايش های 
باليني قرارداد بستند. دكتر شاهين در  ماه 
مارس در گفت وگو با فايننشال تايمز گفته 
بود كه با حسن نيت تنظيم كننده هاي بازار، 
مي توان تا پايان سال2020 يك محصول 

تأييد شده در دسترس همه قرار داد.

درس از تجربه 
ساخت واكسن كاري نيست كه با تحقيقاتي 
كوتاه بتوان به آن رسيد. پشت اطمينان و 
آرامش اين زوج براي رســيدن به واكسن 
در عرض يك ســال، كشــفي بود كه در 
سال2003 در زمان شيوع ويروس سارس 
رقم خورد؛ كشفي كه وجود پروتئين هاي 
سنبله را روي ويروس هايي كه به گيرنده اي 
كه معموال در ســلول هاي ريــوي يافت 
مي شود، نشان داد. همين پروتئين سنبله 
بود كه ثابت كرد واكسن mRNA مي تواند 
پاسخي براي توليد آنتي ويروس  فعال كند.

بــا موفقيــت آزمايــش روي موش ها و 
ميمون ها داده هــاي پيش باليني به اندازه 
كافي قوي بود تا شركت BioNTech، ساير 
شركت ها را براي آغاز آزمايش های باليني   

در ماه آوريل متقاعد كند.
با اينكه هزاران نفر در نخستين روز فراخوان 
داوطلب براي آزمايش باليني با شــركت 
تماس گرفتند، اما آنهــا تنها از 4داوطلب 
اســتفاده كردند. مقابله بــا ويروس هاي 
تنفســي بسيار دشــوار اســت زيرا عامل 
بيماري زا مي توانــد از طريق بيني يا دهان 
خيلي زود خود را به ريه برساند. اگر فردي 
در معرض مقــدار زيادي از ويــروس قرار 
بگيرد، و آنتي بادي ها به اندازه كافي سريع 
عمل نكنند، ويروس كرونا وارد ســلول ها 
شــده، در آنجا تكثير مي شود و ميليون ها 

نسخه از خود مي سازد.
 بــراي مقابلــه با اين مشــكل، شــركت

BioNTech واكسن mRNA خود را براي 
فعال كردن خــط دوم دفاعي كه به عنوان 

سلولT شناخته مي شود، مهندسي كرد.
اين واكسن 2نوع ســلولT توليد مي كند. 
اولي معــروف به CD8و مجهز به اســكن 
مولكولي است كه مي تواند سلول هاي آلوده 
را درصورت مواجهه با هر ويروسي بررسي 
كرده واز بين ببرد، درحالي كه باعث كاهش 

بازتوليد اين پاتوژن ها مي شود.
دوم سلول هاي CD4اســت كه به عنوان 
اركستراسيون شناخته مي شوند و اطمينان 
مي دهند كه آنتي بادي ها مســتقيما عليه 
سمت راست ويروس كار مي كنند و خيلي 
قوي به آنها مي چســبند. آنها همچنين به

CD8 كمك مي كنند تــا بقيه بخش هاي 
سيستم ايمني را فعال كنند.

دكتر تورچــي مي گويد: مي تــوان به اين 
ترتيب بــا يــك گلوله برفــي، بهمني از 
مكانيسم هاي ايمني را كه قدرت نفوذ دارند 

بر سر ويروس ريخت. 

زهرا خلجي
خبر نگار

پروتئين 
سنبله

سلول آنتي بادي ها

T سلول هاي

mRNA در  نانوذره ليپيدي

اين وسيله جديد فاصله 
خطرات و موانعي مانند 
ديوارها، پله هــا، افراد و 
برجستگي هاي پياده رو 
با فرد نابينا را  محاســبه 

مي كند
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يكــي از راه هــاي كاهــش 
انتقال ويروس كرونا استفاده 
»صحيح« از ماســك است. 
هزينــه اي كه براي ماســك 
مي شــود به طور حتم بسيار 
كمتر از هزينه اي است كه براي 
درمان بيمــاري بايد پرداخت 
شود. كشورهايي كه از ابتداي شيوع كرونا استفاده از ماسك 
را اجباري كردند، عموما در مهــار كرونا موفق تر بوده اند. 
با وجود اينكه ماه هاست اســتفاده از ماسك به بخشي از 
عادت هاي روزانه ما تبديل شده، اما با گسترده شدن بازار 
توليد ماسك، همچنان اين پرســش وجود دارد كه كدام 
ماسك از ما در برابر خطر انتقال كوويد-19بهتر محافظت 
مي كند؟ اول اينكه به ياد داشته باشيد ماسك نمي تواند 
ايمني صددرصدي در برابر بيماري ايجاد كند، اما در كنار 
حفظ فاصله اجتماعي، شست وشــوي مكرر و ضدعفوني 
مداوم دست ها مي تواند راهكار خوبي براي كاهش خطر 
ابتال به كرونا باشد. يكي از مشكالتي كه در زمان استفاده از 
ماسك وجود دارد، احساس تنگي نفس است. همه ما بارها 
و بارها براي اينكه تنفس راحت تري داشته باشيم، ناچار 
شده ايم تا ماسك را از صورتمان كنار زده و بعد از دقايقي 
دوباره از آن استفاده كنيم. يا در كوچه و خيابان رهگذراني را 
ديده ايم كه ماسك هايشان را زير چانه يا بيني كشيده اند تا 

بتوانند راحت تر نفس بكشند. 

ماسكهايپارچهاي
زدن ماســك بايد توســط همه افراد جدی گرفته شود، 
اما افرادي هســتند كه توانايي خريد ماسك هاي سه اليه 
و يك بار مصرف را ندارند. مســئوالن وزارت بهداشــت 
مي گويند، ماسك خانگي كه در منزل شما دوخته مي شود 
نيز مي تواند اثر محافظت كنندگي داشــته باشد، اما نوع 

پارچه اي كه استفاده مي شود بايد چگونه باشد؟ 
1- از پارچه هــاي صددرصــد كتان كه بافــت محكم و 

فشرده اي دارند استفاده كنيد.
2- كتان با ساختار سه بعدي و نرم مي تواند مانع بهتري در 
مقابل ذرات ايجاد كند و اثر محافظت كنندگي بيشتري 

نسبت به ديگر پارچه ها كه بافت آنها متراكم نيست، دارد.
3- در رتبه بعدي پارچه هاي صد درصد پلي استر قرار دارند 

كه داراي ارزش خوبي از نظر فيلتر كردن ذرات هستند.
4-اگر از ماسك هاي پارچه اي خانگي استفاده مي كنيد، 
براي آنها بندهايي بدوزيد كه پشت سرتان بسته مي شوند، به 
اين ترتيب احساس آزردگي كمتري پشت گوش ها خواهيد 

داشت و زمان بيشتري مي توانيد ماسك بزنيد.

 ماسك امن است
حتي پارچه اي و دست ساز 

راهنما

گزارش محققان اخيرا نشان داد افرادي كه به كوويد-19 
مبتال شــده اند احتماالً 2بار قبال بيرون غذا خورده اند

آيا غذا خوردن در رســتوران هاي سربســته 
در دوره شــيوع كوويد- 19خطرناك اســت؟ 

 مانند هر كار ديگري در زندگي، در سال2020 غذا 
خوردن در رســتوران معناي كاماًل تازه اي به خود 
گرفته اســت. وقتي از خطرات كوويد- 19 حرف 
مي زنيم، منظورمان اين است كه فعاليت هايي كه 
شما را وادار به نزديك شدن به اطرافيان مي كند - 
خصوصا وقتي در خانه بدون ماسك مي چرخيد- به 
طرز معنا داري خطــر انتقال يا ابتــال به ويروس 
كرونــا را افزايش مي دهد. يكــي از مكان هايي كه 
به طــور خاص اين موضــوع در آن صادق اســت، 
رستوران هاســت. هنوز هم خيلي ها به رغم شيوع 
بيماري همه گير، انتخابشــان غذاخوردن در خانه 
يا رســتوران اســت. مركز مراقبت و پيشــگيري 
بيماري هاي آمريكا، گزارشي در ماه سپتامبر منتشر 
كرد كه حاكي از آن بود كه بزرگساالني كه آزمايش 
كوويد- 19 آنها مثبت شده است، به احتمال زياد 2 
هفته قبل از ابتاليشان به بيماري 2بار در رستوران 
غذا خورده اند. در اين گزارش از شــركت كنندگان 
نپرسيده اند كه در خانه غذا خورده اند يا در رستوران، 
اما سي دي سي و ساير مسئوالن بهداشت عمومي 
مي گويند اگر افراد بي آنكه ماسك زده باشند، بيش 
از حد به هم نزديك شــوند، همه غذاخوري هاي 

عمومي خطرآفرين است.

خطراتغذاخوردندررستورانها
دكتر آنه ليو، متخصص بيماري هــاي عفوني در 
بخش مراقبت  هاي بهداشــتي دانشگاه استفورد، 
درباره خطرات غــذا خــوردن در اماكن عمومي 
مي گويد: »غذا خوردن در فضاي داخلي رستوران 
كار پرخطري است. ناهارخوردن در فضاي بسته با 

چندين عامل خطرزا همراه است: حضور در محيط 
بسته خانه، مكالمه هاي طوالني و برداشتن مكرر 
ماسك از روي صورت. تا زماني كه ماسكي اختراع 
كنند كه بتوان با وجود آن غذا خورد، خطر همچنان 
باقي است.« يكي از مهم ترين عوامل خطرزا هنگام 
غذا خوردن در رستوران اين واقعيت است كه شما 
در محيط بسته، در مجاورت افراد ديگر هستيد و از 
طرفي هنگام غذا خوردن نمي توانيد ماسك بزنيد. 
حتي اگر با اهل خانه خــود داريد ناهار مي خوريد، 
ممكن اســت حين ناهار خوردن با افراد غريبه نيز 
در ارتباط قرار گيريد. دكتر ليو مي گويد: »اشيايي 
كه چند نفر به آن دست مي زنند ازجمله خوراكي ها 
احتماالً كمتر خطرزاســت، اما دور از ذهن نيست 
كه وضع را پيچيده كند.« عالوه بــر اين، به گفته 
دكتر ليو »اتفاقات خاص در حال گسترش، با غذا 
خوردن در محيط بسته مرتبط بوده است؛ بنابراين 
انتقال ويروس از طريق غذا خوردن در محيط بسته 
داخلي ممكن است تا اندازه اي در اين رويدادهاي 
مرگ درحال گسترش نقش داشته باشد.« به گفته 
دكتر ليو »عالوه براين، افرادي كه در محيط بسته 
رستوران ها غذا مي خورند، در كارهاي روزمره  خود 
در خارج از رستوران نيز ممكن است در مقايسه با 
افرادي كه در وضع فعلي از صــرف غذا در فضاي 
بسته رستوران خودداري مي كنند، كمتر خطرپذير 

باشند.« 

چطورميتوانخطراتغذاخوردندرفضاهاي
بيرونراكاهشداد؟

با توجه به اينكه دكتر ليو قائل است صرف غذا در 

خارج از منــزل كاري خطرناك در هنگام شــيوع 
بيماري همه گير اســت، گرفتن غذا از رســتوران 
و صرف غذا در مكان ديگــري خطر كمتري دارد. 
اما اگر تصميم داريد در فضاي بســته غذا بخوريد، 
سخن دكتر ليو اينجای كاراست كه بهتر است سعي 
كنيد خطر را به پايين ترين حد ممكن برســانيد. 
اين را هم به ياد داشته باشيد كه طبق گفته دكتر 
ليو، »هرگونه رعايت فاصلــه اي خطر را به درجات 
مختلفي كم مي كند، اما اين، تمام ماجرا نيســت؛ 
وقتي صحبت از غذا خوردن در محيط بسته به ميان 
مي آيد، الزم است، شكل هاي مختلف فاصله گيري 
همزمان به كار گرفته شــود.« زمانــي كه چيزي 
نمي خوريد ماسك بزنيد و دستورعمل استفاده از 
ماسك در بين كاركنان رستوران را بررسي كنيد. در 
بهترين حالت، رستوران دستور عمل  مشخصي براي 
استفاده از ماسك دارد كه طي آن كاركنان ملزم به 
ماسك زدن هستند و مشتريان هم تا زماني كه غذا 
سرو شود و آنها مشغول خوردن يا نوشيدن شوند، 
بايد ماسك بزنند. دكتر ليو معتقد است: »دستور 
عمِل ماســك زدن كه مدت زمان ماســك زدن 
مشتريان را در رستوران افزايش مي دهد، به تدريج 
ايمني محيط را باال مي برد.« هنگام گفت وگو كردن 
ماســك بزنيد. فقط وقتي عمال در حال خوردن و 

آشاميدن ايد ماسكتان را برداريد.

فاصلهميزهابايدحداقل180سانتيمترباشد
به گفته دكتر ليــو »فاصله گــذاري ]اجتماعي[ 
نيز ارزشمند اســت، اما نبايد به عنوان تنها عامل 
بازدارنده در محيط هاي بســته بر آن تكيه كرد. « 

برخي از رســتوران ها براي جلوگيري از گسترش 
ويروس كرونا، ديوارهاي پالســتيك يا پلكســي 
گالس بين ميزها نصب مي كنند كه ممكن اســت 
بازدارنده باشد. اما اين استاد دانشگاه معتقد است 
بهترين روش اين است كه مطمئن شويم اقدامات 
ايمني ســاز متعددي از قبيل ماسك زدن، رعايت 
فاصله بين افــراد و نصب ديوار بيــن ميزها انجام 
مي شود. دكتر ليو مي گويد: »ما هنوز تأثير ديوارهاي 
پالستيك را مشاهده نكرده ايم، اما از نظر فني بعيد 
مي دانم كه تحت هر شــرايطي بتواننــد بازدارنده 
باشند. ديوارهاي پالســتيك ممكن است امكان 
خوبي باشد، اما نمي توان آن  را به عنوان يك نقطه 

اتكا درنظر گرفت.«

درساعاتيرستورانبرويدكهازدحامنباشد
الزم اســت كه تقريبا همــه رســتوران ها قانون 
عدم ازدحام مشتريان را رعايت كنند، اما همه پايبند 
آن نيســتند. به عنوان يك قانون، ســعي كنيد در 
ساعات خلوت در رستوران غذا بخوريد كه احتمال 

ازدحام در آن كمتر است.

بااهلمنزلياكســانيكههمقرنطينهشما
هستندغذابخوريد

شرط رستوران رفتن اين است كه با نزديكانتان غذا 
بخوريد. بنابراين بايد همراهانتان را در رستوران با 
دقت انتخاب كنيد. دكتر ليو مي گويد: »حواستان 
باشد كه با چه كساني غذا مي خوريد، چه كساني با 
آنها مرتبط بوده اند و اينكه ممكن است از ظاهر يا 
حالت افراد نتوانيد پي ببريــد كه به ويروس آلوده 

شده اند.« اگر در حال غذاخوردن با شخصي هستيد 
كه خيلي با كارهاي پرخطر سر و كار دارد، شما هم 
در معرض خطريد. ايمن ترين كار اين اســت كه با 
اهل خانه خود يا با »هم قرنطينه« خود غذا بخوريد. 
بنابراين وقتي سخن از ســالمتي به ميان مي آيد 

يعني همه در يك سفينه نشسته اند.

سخنپاياني
اگر حين غذا خوردن محصور يــا با ديواري از بقيه 
جدا شــده ايد، بدانيد كه اين تصميمي شــخصي 
است كه براساس عوامل تهديد كننده سالمتي شما 
گرفته شده است )آيا از قبل تحت مراقبت پزشكي 
قرار داريد يا با افرادي زندگــي مي كنيد كه براي 
سالمتي تان خطرآفرين اند؟( و عالوه بر اين به آنچه 
در گروه هاي دور و بر شــما اتفاق مي افتد بستگي 
دارد. در جوامعي كه آمار ابتال به ويروس باالست، 
نسبت به آنهايي كه كمتر مبتال شده اند، غذا خوردن 

در بيرون از خانه خطرناك تر است.
به گفته دكتر ليو »اين يك دو دوتاچهارتاست كه 
هر شــخصي بايد پيش خــودش و در چهارچوب 
دستورالعمل هاي بهداشت عمومي در محل زندگي 
خودش انجــام دهد. اكثر بيمــاران پرخطر من از 
صرف غذا در محيط عمومــي خودداري مي كنند. 
مردم فقط بايد يادشان باشد كه هنگامي كه اعضاي 
خانواده هاي مختلف در فضاهاي بسته دور هم جمع 
مي شوند، اگر مدام مراقب ماسك زدن و پوشاندن 
مجراي تنفسي خود نباشند، خصوصاً در جمع هايي 
كه ميزان آلودگي به ويروس باالست، ممكن است 

به سرايت ويروس منجر شود.«

 رســــتوران 
ترجمه:مهديبه صرف کرونا

دادخواهتهراني

آنسو

زهراخلجي؛خبرنــگار:وجگيریبيماری
همهگيركوويد-19دردنياموجبشــدتا
آزمايشهایجديدوســريعتشخيصی
مبتنیبرآنتيژنكهپاسخآنتنهادرچند
دقيقهمشخصميشودبرایغربالگریافراد
دردسترسقراربگيرد.مجوزاستفادهازاين
آزمايشدرماهمهازســویسازمانغذاو
داروصادرشدوبهگفتهمقاماتبهداشت
ايران،بهزودیدركشورنيزمورداستفاده
قرارخواهدگرفتتاشايدراهیبراينجات
كشــورازوضعيتبحرانیشيوعبيماری

كوويد-19باشد.
آزمايشهایناكافیممكناستباعثازدياد
بيمارانمبتالبهعفونتفعالدرجامعهشود
يادرمواردیباتشــخيصاشتباهبيماران
رابهطورنادرستدستهبندیكندكهاين
امرمانعازتالشهایبيشــتربرايكنترل

بيماریميشود.
كمبــودظرفيــتآزمايــشمولكولی
آزمايشگاهیدرنهايتمنجربهاينشدكه
توليدكنندگانتستهایتشخيصیمتعدد

سريعوآسانرابرايتسهيلآزمايشخارج
ازتنظيماتآزمايشگاهيتوليدكنند.اين
كيتهابراساستشــخيصپروتئينهااز
ويروسكوويد-19درنمونههایتنفســي
)بهعنوانمثالخلطگلو(وجودويروسرا

ميتوانندتشخيصدهند.

آزمايشهایســريعمبتنيبرتشخيص
آنتيژن

آزمايشآنتیژننوعیآزمايشتشخيص
سريعاستكهوجودپروتئينهایويروسی
)آنتیژن(بيانشــدهتوســطويروس
كوويد-19رادرنمونهایازدستگاهتنفسی
فردتشخيصميدهد.اگرآنتیژنهدفبا
غلظتكافیدرنمونهوجودداشتهباشد،
بهآنتيبادیهايخاصیكــهبهيكنوار
كاغذیمحصوردريكپوششپالستيكی
متصلميشودومعموالدرعرض30دقيقه
سيگنالقابلمشاهده،ايجادميكندآنتی
ژنهايشناسايیشدهفقطدرصورتتكثير
فعالويروسبيانميشود.بنابراينبهترين

آزمايشهابرايشناســاييعفونتحاديا
زودرساست.البتهتســتآنتیژنبراي
تشخيصبيماریاستفادهنخواهدشد،بلكه
آنرابرايغربالگریافرادجهتشناسايي
كسانیكهنيازبهتستهایدقيقتردارند

بهكارميبرند.
چگونگیعملكــردآزمايشبــهعوامل
مختلفیبستگیدارد؛ازجملهزمانشروع
بيماری،غلظتويــروسدرنمونه،كيفيت
نمونهجمعآوریشــدهازشخصونحوه
پردازشآنوفرمولدقيقموادمعرفدر
كيتهایتست.براساستجربهRDT های
مبتنیبرآنتيژنبرايسايربيماریهاي
تنفســيمانندآنفلوآنزانيزمورداستفاده

قرارگرفتهاست.
براساسايناطالعاتبستهبهگروهبيماران
آزمايششدهنيمیيابيشــترازبيماران
آلودهبهكوويد-19ممكناســتدرچنين
آزمايشاتيجابمانند.بهعالوهنتايجمثبت
كاذبميتوانــددرصورتوجــودآنتی
باديهايموجوددرنــوارآزمايش،آنتی
ژنهایويروسهایديگربهجزكوويد-19
مانندويروسهایكرونایسرماخوردگيرا

تشخيصدهد.
تاكنوندرچينوكاناداآزمايشهايسريع
آنتیژنكهوجــودپروتئينهایويروس
SARS-CoV-2راظــرف15دقيقهپساز
آزمايشتشخيصميدهدنتايجاوليهبسيار

اميدواركنندهایرانشاندادهاند.

آزمايشآنتیژنچقدرقابلاطميناناست؟
محققانانتظارندارندتستهايآنتیژن
بهاندازهتســتتشخيصيPCRدرستو
دقيقباشند،امااينامكانوجودداردكه
تستهایآنتیژنرابتوانبرايغربالگری

افرادازجهتعفونتبهكاربرد.
آزمايشآنتیژنهمهعفونتهاراتشخيص
نميدهــد.نتيجهمثبتآزمايشنشــان
ميدهدكهفردويروسداردومعموالدرآن
زمانفردناقلبهحسابمیآيد.بااينحال،
اگرنتيجهآزمايشمنفیباشدممكناست
عفونتدربدنفردوجودداشتهباشداما
ديگرناقلنباشد.اينآزمايشمیتواندپس
ازچندروزتكرارشود.توجهبهايننكتهدر
ارتباطباافرادیكهآزمايشمیشوندمهم
است.اماسرعتجوابدهیتستهایآنتی
ژندرعرضچنددقيقــهبرايغربالگری

افراددربيمارستانها،محلكاروياساير
مواردكهنيازبهتشخيصفوریفردیكهدر
حالانتشاربيماریاستوجوددارد،كاربرد
دارد.امانتيجهمثبتيكتســتآنتیژن
بايدباتستPCRپيگيریشودتاتشخيص

دقيقپزشكیصادرشود.
همانطوركهگفتيمتستهایموجودبراي
تشخيصفردمبتالبهكوويد-19هريك
ميزاندقتودرستیخاصخودرادارند.اين
روزهاكهبيشترمحدوديتهایاجتماعی
برداشتهشدهواكثراماكنعموميبازگشايی
شــدهاند،دقتتســتهايموجودبراي
تشخيصبيماريكروناچندبرابرشدهاست،
زيرامثاًلكسیكهاشتباهًاتستكرونايش
مثبتشــده،احتماالًدرقرنطينهياايزوله
غيرضروریقرارميگيردويابرعكسوبدتر
اينكه،كسيكهتســتكرونايشاشتباهًا
منفیشــده،بهجاياينكهدرقرنطينهبه
سرببرد،همچنانبهارتباطباديگرانادامه
میدهدوناآگاهانهاينويروسرامنتشــر

میكند.
بهطوركلی،تستPCRقابلاطمينانترين
تستاست.اماممكناستچندروزطول
بكشدتاويروسشــروعبهتكثيردرحلق

وبينیكند،بنابرايندرصورتیكهفردتازه
مبتالشدهباشداينتست،تشخيصبيماري
رانخواهددادوگاهیممكناستيكگوش
پاككنموفقبهبرداشتننمونههايعفونت

فعالنشدهباشد.

صدورمجوزتســتهایتشخيصسريع
كرونادرايران

مديــركلدفترفناوریســالمتوزارت
بهداشــتبهتازگیازتوليدوكسبمجوز
تستهایتشــخيصســريعكرونادر
شــركتهایدانشبنيانايرانیخبرداد.
»حسينوطنپور«بهايرناگفت:مادردفتر
فناوریسالمتموضوعتستهایتشخيص
ســريعكروناراازمدتهاپيشكهدردنيا
بهآنرویآوردهبودنــدپيگيریكرديم
وخوشبختانهشــركتهایدانشبنيان
توانمندیدرايــنزمينهتحقيقاتخودرا
انجامدادند.پسازتوليداينتســتهای
تشخيصسريعدرشركتهايدانشبنيان
باادارهكلتجهيزاتوزارتبهداشــتو
آزمايشگاهجامعوزارتبهداشتمكاتبات
الزمصــورتگرفتكهدرصــورتتأييد
بتوانيماينتستهارابهچرخهتشخيص

كروناواردكنيم.
مديــركلدفترفناوریســالمتوزارت
بهداشــتيادآورشــد:هماكنونبرای
تشخيصبيماریكروناويروسازتستهای
PCRو»سرولوژي«استفادهمیشودكهما
پيشنهادكرديمتستتشخيصسريعكه
برپايهآنتيژناستومیتواندباسرعت
باالتر،جمعيتبيشتريراغربالگريكند

نيزدردستوركارقرارگيرد.
ویافــزود:اينتســتهاكهازســوي
شركتهایدانشبنيانتوليدشدهاندبه
معاونتبهداشــتيوزارتبهداشتارائه
شدندوخوشبختانهباتأييدموضوعازسوي
وزارتبهداشــت،پيگيریاينموضوعبا
موافقتكليوجوابمثبتوزارتبهداشت
مواجهشــد.وطنپورگفــت:هماكنون
3شــركتدانشبنيانكهپيشازاينهم
تســتهایPCRتوليدمیكردندوتوان
فناوریالزمرابرایتوليدايننوعتستها
دارند،درحالتوليدتســتهايتشخيص
ســريعياRapidTestهستندكهباتوجه
بهتأييديهوزارتبهداشــتونمونههاي
وارداتیكهموجوداستمیتوانندنيازداخل

راتأمينكنند.

يع آنتی ژن  تست سر
 چطور كار می كند ؟ 

قرار است به زودی در كشور يك آزمايش سريع 
به جای تســت زمانبر PCR برای غربالگری مورد 
استفاده قرار بگيرد تا عرض چند دقيقه نتيجه 

آزمايش هر فرد مشخص شود 

آمــار مبتاليــان  ديروز

12543
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

558818
آمــار جان باختگان ديروز

459
كل آمــار جان باختگان

41493
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پديــده »مومو« در ايــران تقريبا 
از اواخر مهر ماه جريان ســاز شد و 
در آبان ماه در شــهرهاي مختلف 
توانســت قربانياني اندك داشــته 
باشــد. البته قربانياني كه بيشتر با 
آزار و اذيت همساالن خود مواجه 
بودند و نه يــك چالش خطرناك و 

مرگبار. مومو در حقيقت يك افسانه اينترنتي است. 

در طول يكي، دو هفته گذشــته خبر 
سرقت گردنبند علي دايي سر و صداي 
زيادي به پــا كرد. اين مــوج خبري 
مخصوصا يك پيك چهار روزه داشت 
كه با انتشار خبر ســرقت آغاز شد، با 
پخش ويدئوي ضبط شــده توســط 
دوربين هاي مداربســته اوج گرفت و 

با تأييد خبر بازداشت سارق، به نزديكي هاي خط پايان رسيد. 

جو بايدن، براي مخاطب فارسي زبان 
اين قدر چهره نرم و طناز نيســت كه 
به آساني بشود درباره او نرم نوشت. اين 
ايرلندي تبار دمكــرات آمريكا، زماني 
آن قدر  شأن داشت كه سناتور باراك 
اوباما، براي افزايش وزن نامزدي خود 
در كارزار رياســت جمهوري 2008، 

سناتور بايدن را معاون رئيس جمهوري خود كرد. دوشنبه 26 آبان 1399   30 ربیع االول 1442       شماره 8086  

چند خاطره كوتاه پاييزي

بازيكن پرسپوليس در اوج محبوبيت 
و درحالي كــه مي رود بــه يك نام 1

تاريخي براي پرسپوليســي ها بدل شود مثل 
علي پروين و علي كريمي، در آستانه فينال آسيا مي رود به يك تيم ميانه 
جدولي قطر. اين حجم اشــتباه شوكه كننده اســت؛ اينكه به جاي مثال 
10ميليارد تومان، 5 يا 6 ميليارد تومان پول بيشتر بگيرد و متوجه نيست 
كه آن اعتبار و شهرتش به عنوان قهرمان پرسپوليسي ها مي توانست ده ها 
برابر آن رقم برايش عايدي مالي در چند ســال آينده داشته باشد. اصال 
وسوسه فينال آسيا و ارضاي روح و روان و اين چيزها را كنار مي گذاريم. 
در مورد پول حرف مي زنيم كه براي ايشان و خيلي هاي ديگر مهم ترين 

است.

اينكه قد و قواره علي دايي را داشــته باشــي و زورگير محترم، 
مستقيم و در روز روشن و در خيابان پر رفت وآمدي مثل آصف 2

بهت حمله كند و با تهديد چاقو، به زمينت بيندازد و گردنبندت را از گردن 
ستبرت )گردن ستبر علي دايي البته( بدزدند از ترسناك ترين وقايع آبان 

بود.

شــرايط پليس هم جالب بود. ســارق گردنبند علي دايي را به 
سرعت پيدا كرد و بعد اصرار به اينكه اين موفقيت خيلي اتفاقي 3

بوده! پليس مي دانســت كه تحت فشــار افكار عمومي به خاطر كشــف 
زودهنگام اموال مشــاهير قرار مي گيرد، پس از همــان ابتدا اعالم كرد 

شانسي بوده!

كاماال هريس در فضاي باز، شايد يك پارك، به بايدن زنگ مي زند 
و به او تبريك مي گويد: »جو... ما موفق شديم... تو رئيس جمهور 4

بعدي آمريكا هستي.« نمي دانم چرا لحنش و جمله بندي اش مرا دل آشوب 
مي كند. يك چيز قالبي در كالمش احساس مي كنم. مي دانم با من موافق 
نيستيد. به بزرگي تان ببخشيد تا ببينيم بعدها اين خانم هريس چه كاره 

خواهد بود.

جامعه شناسان و تحليلگران سياسي و اقتصادي و ديپلماسي در 
حال برشمردن داليل سقوط ناگهاني ترامپ هستند؛ از خيزش 5

طبقه متوســط، ســياهان و زنان و از اين جور مســائل. اما خب ترامپ 
71ميليون رأي آورد؛ 10 ميليون بيشتر از دوره قبل. آنچه ترامپ اين تاجر 
خودپســند را با موفقيت چشــمگيرش در رونق اقتصادي و از بين بردن 
بيكاري، اينگونه نقش بر زمين كرد، بازي تقدير بود؛ شــبيخون كرونا كه 
بعيد مي دانم هر رئيس جمهور ديگري هم مي توانست از پس اش بربيايد. و 
ديگري حماقت پليس شهر مينياپوليس و ماجراي جان سياهان مهم است. 
اين نگاه علمي نيست؟ بله. شايد. اما واقعا فكر مي كنم اين مكر تقدير بود 

كه ترامپ را اينگونه با بخشي از مجازات آنچه مستحقش بود مواجه كرد.

 شون كانري براي من مثل مهر استاندارد بود؛ مثل بيل موري كه 
نامش در هر فيلمي مرا راغب به ديــدن مي كند؛ مثل مورگان 6

فريمن. كانري خودش به تنهايي با لحنش با كاراكترش بخشي از جاذبه 
فيلم را تامين مي كند. او از سطح يك بازيگر تجاري محض شروع كرد و 
ذره ذره براي خودش احترام خريد تا در نهايت نه فقط يك بازيگر خوب 

كه به يك نشانه سينمايي بدل شد.

چگونه مي شود تهران را تعطيل كرد؟ چگونه بدون سياست هاي 
پشــتيباني اقتصادي اصرار داريد كه تهران تعطيل شود؟ مردم 7

چگونه زندگي كنند؟ آن خانواده هاي هفت نفره در آپارتمان هاي 60متري 
چگونه در كنار هم تاب بياورند؟ مگر اينجا ســوئيس و سوئد و دانمارك 
اســت؟ چه مي گوييد؟ راه حل فقط ازدياد و فراگيري تست هاي رايگان 

است.

 دقت كرده ايد كه به تازگي مســئوالن مبتال به كرونا، به سرعت 
برق، از دام كرونا خالص مي شــوند. خدا را شــكر. دكتر نمكي 8

گفتند علتش اين است كه مسئولين نشانه ها را جدي مي گيرند و سريع 
خودشان را تحت درمان قرار مي دهند؛ يعني مسئولين ما اين قدر از قاطبه 
ملت ما دقيق تر و متعهدتر هستند؟ از عموم مردم؟ نشانه هايش را كه پيدا 
نمي كنيم. اما با كمي جســت وجو متوجه نكته ظريف صحبت هاي آقاي 
نمكي شديم؛ در واقع ايشان درست گفته اند. مسئولين نشانه ها را جدي 
مي گيرند و سريع براي درمان مراجعه مي كنند. آنها نشانه ها را حتي قبل 
از بروز كشف مي كنند. علتش هم سيستم تست مرتب و احتماال رايگاني 
است كه از ســوي وزارت محترم براي مسئولين و نمايندگان اتخاذ شده 
است. از قرار هر يكشنبه نماينده هاي عزيز تست مي شوند و براي وزرا و 
مسئولين هم تست هاي دوره اي منظم برقرار است؛ خيلي هم عالي. ما هم 
از اينكه مســئولين با ســالمت جســمي كامل به خدماتشــان برسند 
خوشحاليم اما خواســتيم بگوييم اگر مردم دير به مراكز درماني رجوع 

مي كنند براي اين است كه 
امكان تست دوره اي منظم 

رايگان ندارند؛ همين.

همين يك ســال 
اوج 9 در  پيــش 

تحريم هــا دالر 11 هــزار 
تومــان بــود. در  25آبان 
1398، دالر11 هزار و 200 
تومان معامله مي شد. اصال از 
آن3 هــزار تومــان و هزار 
تومــان حــرف نمي زنيم. 
هميــن يك ســال پيش را 

مي گوييم.

بايدن آمد اما ترامپ نرفت
انتخابات آمريكا و حواشــي آن از پرتكرار ترين 
موضوعاتي اســت كه در تيتر يــك 5روزنامه 
به صورت مستقيم و غيرمســتقيم به آن اشاره 
شده اســت. به طور كل طي دوران موردنظر در 
روزنامه هاي بررسي شده 19بار از تيترهاي اول 
مرتبط با انتخابات آمريكا اســتفاده شده است. 
در مجمــوع در روتيتر و زيرتيتــر تيترهاي اول 
15بار از نام دونالد ترامپ، 11بار از نام جو بايدن 
و مجموعا 25بار از عبارات انتخابات آمريكا و نام 
كشور آمريكا استفاده شده اســت. فراواني اين 
كلمات در تيترهــا، روتيترها و زيرتيترهاي كل 
صفحه اول روزنامه هاي بررسي شده باالتر است. 
نام ترامپ در اين بخش 31 بار تكرار شده است 
و نام جو بايــدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا 
35بار. در عنوان مطالب 19بار به عبارت انتخابات 
آمريكا يا انتخابات اشاره شده است و 18بار به  نام 
كشور آمريكا. مواجهه طرفداران 2نامزد انتخاباتي 
با يكديگر، روند شمارش آراء، انتخاب جو بايدن 
به عنوان رئيس جمهــور برگزيده، تأثير انتخاب 
بايدن به عنوان رئيس جمهور در بازارهاي ايران 
و در سياست ايران در قبال آمريكا، جشن شادي 
طرفداران بايدن پس از پيروزي او، واكنش هاي 
طرفداران دونالد ترامپ به شكســت او، واكنش 
خود ترامپ به نتيجه شــمارش آرا و وارد آوردن 
اتهام تقلب در انتخابات، طيف سوژه هايي است كه 
در صفحات اول روزنامه هاي مورد بررسي به آنها 
پرداخته شده است. واكنش مقام معظم رهبري و 
رياست جمهوري نسبت به نتيجه انتخابات آمريكا 
و سياســتي كه ايران در برابر آمريكاي جديد از 
خود نشان خواهد داد، از ديگر زواياي انتخابات 
آمريكاســت كه در صفحات اول مورد بررســي 

قرار گرفته اند.

كرونا تا همیشه
اگر واقع بين باشيم، و وضعيت كشورهاي جهان 
كه بيشــترين درگيري با ويروس كوويد-19را 
دارند رصد كنيم، و اگر آمــار ابتال و مرگ ومير 
ناشــي از ابتال به اين بيماري را در ايران هر روز 
بررســي كنيم، ايده حذف ناگهاني اين معضل 
جهانــي از دل جوامع انســاني بــه كمك يك 
واكســن، دور از ذهن و غيرعملي به نظر خواهد 
آمد. همه گيري كرونا از همان ابتداي آغاز تا به 
امروز توجه رســانه هاي ايران و جهان را به  خود 

جلب كرد و قرار نيست اين موضوع به اين زودي ها 
توسط رسانه ها و روزنامه ها به فراموشي سپرده 
شود. تداوم و پافشــاري حضور اين نام، كرونا يا 
كوويد-19 در تيترهاي اول روزنامه هاي مهر ماه 
و آبان ماه- و قطعا ماه هاي پيش از آن- نشــان 
از اهميت بــاالي آن دارد. در روزهاي اول تا 22 
آبان، در صفحه اول 5روزنامه بررسي شــده در 
12تيتر به صورت مستقيم از نام كرونا استفاده 
شــده اســت و در مجموع 15تيتــر به صورت 
مستقيم و غيرمســتقيم به موضوعي مرتبط با 
همه گيري اشــاره دارد. در مجموع عنوان تيتر 
اول شامل تيتر اصلي، رو تيتر و زير تيترها، 19بار 
از نام كرونا يا كوويد-19استفاده شده است و در 
مجموع عناوين مطالب كار شــده در صفحات 
اول 5روزنامه 43بار نام كرونا يا كوويد-19برده 
شده است. تالش مكرر دولت و ستاد ملي كرونا 
براي افزايش محدوديت كســب و كارها و تردد 
درون شهري و سفرهاي خارج از شهرها، تأثيرات 
اقتصادي همه گيري كرونا بر بازارهاي مختلف، 
تأثير اقتصــادي كرونا بر معيشــت خانواده ها، 

مهاجرت معكوس خانواده ها به شهرســتان ها 
تحت تأثير پيامد هاي كرونا، آمــار روزانه ابتال و 
مرگ ومير كرونا،  ارائــه راهكارهاي اقتصادي از 
سوي كارشناسان براي مقابله با عواقب اقتصادي 
همه گيري بر جوامع، بازتاب ســخنان رهبري 
درباره لزوم همكاري همگاني براي مقابله با كرونا و 
همزماني آلودگي هواي تهران با اوج گيري ابتال به 
بيماري از جمله موضوعاتي است كه در صفحات 

اول روزنامه ها مورد بررسي قرار گرفته اند.

وضعیت بازارهاي اصلي 
تحريم هاي متعدد آمريكا عليه ايران، همه گيري 
كرونا و مختل شــدن بســياري از فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور، ماه ها است كه به موضوعي 
مهم و نگران كننده در كشــور تبديل شده است. 
نوسانات شديد ارز و طال، ريزش تاريخي بورس، 
ركود بازار مســكن و افزايش قيمــت خودرو تا 
پيش از برگزاري انتخابات آمريكا روندي متفاوت 
داشت. بالفاصله پس از اعالم نتايج نهايي انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا، الگــوي رفتاري اين 

بازارها، البته به جز بورس، دستخوش تغيير شدند 
و قيمت دالر، طال و خــودرو تا حد قابل توجهي 
كاهش پيدا كرد. وضعيت بازارهاي ارز، سكه، طال، 
مسكن، خودرو و بورس در طول روزهاي  ماه آبان، 
12بار در تيترهاي يك صفحات اول روزنامه هاي 
مورد بررســي مشــاهده شده اســت كه زواياي 
مختلفي از تحوالت ايــن بازارها را مورد تجزيه و 
تحليل قرار داده انــد. واژه هاي مرتبط با مجموع 
اين بازارها، ارز، ســكه،  دالر،  مسكن و خودرو در 
مجموع تيتر، روتيتــر و زيرتيتر اول صفحه يك 
روزنامه ها 21بار تكرار شده اند و در مجموع عناوين 
چاپ شده در كل صفحات اول، 30بار به نام اين 
بازارها اشاره شده است. روند حركت بازار ارز به 
سوي نرخ تعادلي، بررسي روند افت بورس تهران، 
وضعيت قيمــت خودرو در بــازار و تأثيرپذيري 
2بازار مســكن و خودرو از بازار ارز، كاهش سهم 
بخش مسكن از وام هاي بانكي، اصالحات بورس، 
تأثيرگذاري ماليات بر خانه خالي بر بازار مسكن و 
 ريزش ناگهاني بازار خودرو، ارز و طال تحت تأثير 
نتيجه انتخابات آمريكا، از جمله موضوعاتي است 

كه روزنامه هاي مورد بررسي به آنها پرداخته اند.

سوژه هاي ديگر
از ميان سوژه هاي ديگري كه در ال به الي مطالب 
صفحه هاي اول روزنامه هاي  ماه آبان به چشــم 
مي خورد، بحران اقتصادي كشور بيشتر از ديگر 
موضوعات خودنمايي مي كند. 17مطلب درباره 
اين موضــوع در روز هاي اول تــا 22آبان ماه در 
روزنامه هاي مورد بررسي چاپ شده  است. پس از 
آن درگيري ها و اختالف نظرهاي دولت و مجلس، 
حمله تروريستي به دانشگاه كابل، موضوع توهين 
به پيامبر اســالم )ص( در فرانســه و تبعات آن، 
وضعيت بازار ارز، ســكه و مســكن به ترتيب از 
بيشترين دفعات تكرار در صفحه اول روزنامه ها 

برخوردار بوده اند.

چهره هاي خبرساز جهان
دور از انتظار نيست كه باالبودن فراواني تيترهاي 
مرتبط بــا انتخابات رياســت جمهوري آمريكا 
منجربه باالرفتن فراواني عكس هاي اول از يكي 
از دو نامزد انتخاباتي شده باشد. بر اساس ذهنيتي 
كه مبتني بر جنجالي بودن سياست ها و رفتارهاي 
دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريــكا و در كل 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا به وجود آمد، 
در  ماه آبان عنوان محبوب ترين چهره در صفحات 
اول روزنامه ها 2رقيب رياست جمهوري آمريكا، 
دونالد ترامپ و جو بايدن بوده اند. تصاوير اين دو 
رقيب با 13بار تكرار از بيشترين فراواني در ميان 
عكس هاي يك صفحات اول روزنامه ها برخوردار 
هستند. بررسي عكس هاي اول 5روزنامه مورد نظر 
نشــان داد عكس، طرح يا كاريكاتور جو بايدن، 
نامزد رياســت جمهوري حزب دمكرات و دونالد 
ترامپ، رقيب دمكرات او، 13بار به صورت مستقل، 
و يا در كنار يكديگر روي صفحات اول روزنامه ها 
در  ماه آبان نقش بسته است. در كنار تصاويري كه 
از صف مردم در باجه هاي اخذ راي، جشن و شادي 
دمكرات ها در خيابان به خاطر پيروزي بايدن و يا 
مواجهه طرفداران دو حزب در خيابان هاي آمريكا 
را هم درنظر بگيريم، مجمــوع عكس هاي اول 
مرتبط با انتخابات در روزنامه هاي مورد بررسي 
به 23مورد مي رسد. همچنين مجموع عكس ها 
و مطالب مرتبط با انتخابات آمريكا كه در صفحه 
اول روزنامه هاي مورد بررســي، نه فقط به عنوان 

عكس يك چاپ شده اند 26مورد بوده است.

آرش خوش خو
روزنامه نگار

 ايرلندي دمكرات
 جمهوري آمريكا

 درباره مردي كه با شكست دادن ترامپ
 تبديل به چهره اول رسانه ها شد
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صفحه يك در تسخير ترامپ و بايدن يادداشت يك

نبرد میان2 نماينده احزاب 
دمكرات و جمهوريخواه در 
آمريكا ماه هاســت كه آغاز 
شده است. به نظر نمي آيد حتي پس از اعالم نتیجه اين انتخابات 
به نفع جو بايــدن، نامزد دمكرات انتخابات رياســت جمهوري 
اياالت متحده آمريكا، اين نبرد به اين زودي ها به پايان برسد. دونالد 
ترامپ، مانند همیشه جنجالي و پرهیاهو، ادعاي تقلب در انتخابات 
را دارد و مي گويد تا زماني كه شكايات او در دادگاه رسیدگي نشود 
از صندلي قدرت كناره گیري نخواهد كرد. از 2هفته پیش از آغاز 
راي گیري در آمريكا، روزنامه هاي كشور تمركز خود را به شكلي 
ويژه متوجه اين رويداد كرده اند و تا چند روز پس از پايان شمارش 
آراء، انتخابات آمريكا به مهم ترين موضوع مورد بررسي 5روزنامه 
ايران، همشهري، سازندگي، دنیاي اقتصاد و اعتماد تبديل شد. 
انتظار مي رود با اقدامات بعدي كه دونالــد ترامپ از انجام آنها 
صحبت مي كند، بازار اخبار مرتبط با انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا همچنان داغ باقي بماند. در كنار انتخابات، همه گیري كرونا 
كه مديريت آن براي دولت به كالفي سردرگم تبديل شده است، 
موضوع داغ ديگري است كه بیشترين توجه را به خود جلب كرده 
است. در واقع موضوع كرونا ماه هاست كه مركز توجه رسانه هاي 
جهان و ايران   اســت اما گاه و بیگاه رويداد هايي جنجالي تر روند 
توجه به اين موضوع را تا حدودي تحت الشعاع خود قرار مي دهد. 

تالش براي ايجاد منع تردد در كالنشهرها، به ويژه تهران، پرداختن 
به آمار باالي مبتاليان و قربانیان در كشور، بررسي بحران اقتصادي 
ناشي از همه گیري در ايران و تالش براي تعطیلي تهران به منظور 
مهار مقطعي میزان ابتال، از جمله موضوعاتي است كه در تیتر اول 
روزنامه هاي مورد بررسي تا روز 22آبان به آنها اشاره شده است. 
جنگ میان آذربايجان و ارمنستان، بحران اقتصادي كشور و تأثیر 
تحريم ها و همه گیري بر بازارهاي مختلف كشور از جمله ارز، طال، 
مسكن و خودرو، سخنان  مقام معظم رهبري در واكنش به هتك 
حرمت به رئیس جمهور، اهانت به پیامبر اسالم )ص( در فرانسه و 
سیاست سكوت مكرون در برابر آن،  انتخابات رياست جمهوري 
ايران و اليحه اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري در ايران، 
طرح  مجلس بــراي پرداخت يارانه كاالهاي اساســي و حمالت 
تروريستي به دانشگاه كابل از ديگر موضوعاتي است كه در بازه 
زماني اول تا 22آبان در تیتر اول به آنها اشاره شده است. عكس يك 
و موضوعاتي كه اهمیت آنها باعث شده تا صفحه يك روزنامه ها را 
پر كنند از ديگر بخش هايي است كه در 5 روزنامه مورد نظر بررسي 
شده اســت. عكس يك روزنامه ها هم در بخش انتخاب برترين 
چهره ماه و هم در بخش ســوژه هاي مهم منعكس شده در صفحه 
اول هر روزنامه مورد  بررسي قرار گرفته اســت. در ادامه چند و 
چون فراواني تیترها، عكس ها و سوژه هاي مهم روز در 5روزنامه 

مورد بررسي را مشاهده مي كنید.

سمیرا رحیمي
روزنامه نگار
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جواد نصرتي 
روزنامه نگار

طايفه تحقير واژه
درباره بوسه حاشيه ساز شجاع خليل زاده بر لوگوي تيم قطري

رسول بهروش
روزنامه نگار

مــا طايفه تحقيــر هــر واژه ايم؛ جماعتــي براي 
ارزان فروختن باارزش ترين چيزهــاي جهان. هر 
كلمه باشــكوهي را چنان به ابتذال مي كشانيم كه 
مدتي بعد، وقتي با واقعيت عريان آن مواجه شديم، 
چيزي جز دلســردي فراوان نصيب مان نمي شود. 
دور نيســت زماني كه بادكنك هايمــان بتركند و 
توخالي بودن شان را به رخ بكشند. انگار اما براي ما 
فرقي نمي كند؛ تا اين يكي تركيد، سراغ باد كردن 

بعدي مي رويم و باز بعدي و بعدي... .
حاال چند روزي از هياهوي بوسه شجاع خليل زاده 
بر لوگوي باشــگاه الريــان قطر مي گــذرد. آتش 
خشــم فروكش كرده اما غبار ناشي از آن همچنان 
پابرجاست. شجاع در 3سالي كه براي پرسپوليس 
توپ زد، ركورددار بوســه بر نشان ســرخ اين تيم 
بود؛ پســري با الف بي پايان تعصب كه يك جمله 
رســواكننده از او بر جاي مانده است: »آدم خانواده 
فقيرش را به يك خانواده ثروتمند نمي فروشد«. او اما 
فروخت و به همين خاطر است كه امروز هرچه دست 
و پا مي زند، تقريبا هيچ همراه موافقي پيدا نمي كند. 
خليل زاده لوگوي تيمي را بوســيد كه بعيد است 
حتي هواداران كم شــمارش در فوتبال خلوت قطر 
هم انتظار چنين رفتاري را مخصوصا از يك خريد 
جديد داشته باشند. قطر، كشوري با ورزشگاه هاي 
زيبا و خالي است؛ جايي كه سرانه درآمد ساالنه هر 
شــهروندش 129هزار دالر تخمين زده مي شود. 
آنجا كسي براي فوتبال تب نمي كند، نمي ميرد. آنها 
تيفوسي ندارند، مجنون ندارند. در خاك اين كشور 
هيچ هوادار پابرهنه اي بر سر ستاره هاي كاخ نشين با 

رفقايش گالويز نمي شود. قطري ها، ژاوي افسانه اي 
را هم نمي بيننــد و از حضورش چندان به شــعف 

نمي آيند، تكليف بقيه كه روشن است.
هر آدمي حق انتخاب دارد و بايد به انتخابش احترام 
گذاشت. اين داستان در مورد شــجاع خليل زاده 
هم صدق مي كند؛ مشــروط بر اينكه او خودش را 
ملزم به حفظ توهم تعصب نداند و همچنان بر اين 
طبل كور نكوبد. صدالبته شجاع براي پرسپوليس 
با همه وجود بازي كرد و ناني كــه به خانه اش برد 
حالل بود. اين اما حداكثر به معناي وجدان كاري 
اســت، نه چيزي بيش از آن. تعصــب و وفاداري، 
واژگاني ارزشــمند از طبقه اي ممتاز هســتند؛ ما 
بدسليقه ايم كه آنها را به پاي چنين بازيكناني حراج 
مي كنيم. هر كه لوگو بوسيد و كمي چرب تر براي 
رقبا كري خواند متعصب نيســت. وفاداري هزينه 
دارد، تاوان دارد. عاشــقي در عمل است كه اثبات 
مي شود، وگرنه آنچه فراوان است، فرهاد بي تيشه! 
فوتباليست زماني عشق و عالقه اش را ثابت مي كند 
كه به خاطر تيم و هوادارانش از شرايط بهتر بگذرد. 
تاج وفا برازنده امثال دل پيرو و بوفون است كه حتي 
وقتي يوونتوس به سري بي  سقوط كرد كنار اين تيم 
ماندند و به پيشنهاد بزرگ ترين باشگاه هاي جهان 
»نه« گفتند؛ وگرنه فوتبالسيتي كه دم فينال آسيا با 
پيشنهاد الريان قطر دست و پايش شل شود و براي 
خوشايند دشداشه پوش ها يك بوسه هم خرج لوگو 

كند، چه قرابتي با تعصب دارد؟
كاش ياد مي گرفتيم كلمات مهم را اينقدر آســان 
بذل و بخشــش نكنيم. بزرگ ترين حســن غائله 
شجاع مي توانست همين باشد كه از اين به بعد زود 
جوگير نشويم و رداي پادشــاهي بر تن هر رهگذر 
عاقبت انديشي نپوشانيم، اما افسوس كه از همين 

يك موهبت هم بي نصيــب خواهيم ماند. مطمئن 
باشــيد فردا با نخستين بوســه يك فرصت طلب 
ديگر روي لوگوي باشگاه محبوب مان، باز قلب مان 
خواهد لرزيد و باز شــاهنامه ها در وصف وفاداري 
او خواهيم سرود. ما هميشه آماده فريب خوردن و 
حاتم بخشي از فرهنگ لغاتيم؛ با دردسترس ترين 
احساسات و عواطف. يك روز رامين رضاييان دست 
مهدي طارمي را گرفت و يواشكي برد تركيه. بعد از 
عقد قرارداد با ريزه اســپور، رامين، شامورتي بازي 
را به حد اعال رســاند و روي پله هاي جلوي باشگاه 

عثماني، مقابل دوربين موبايل پيراهن پرسپوليس 
را بوسيد! آن ســفر شــبانه و آن قرارداد ناگهاني، 
بدترين لطمات را به پرسپوليس زد، اما چند ماه بعد 
مردم در حمايت از همين رامين رضاييان، ورزشگاه 
آزادي را روي ســر برانكو آوار كردند. حاال هم كه 
رضاييان گل كاشــته اش در الدحيــل را تقديم به 
هواداران پرسپوليس كرده، ملت به شجاع يادآوري 
مي كنند كه »تعصب را از رامين ياد بگير!« ما چنين 
مردماني هستيم؛ فراموشكار، آسان گير و دست و 

دلباز. بدترين امانتداران دنيا براي كلمات...

چهرهآبان
این شماره

خندههايانتقامي،مرثيههايبيخودي
بازخواني پرونده سرقت از علي دايي با چهار پرسش اجتماعي

جو بايدن، براي مخاطب فارســي زبان اين قــدر چهره نرم 
و طناز نيست كه به آساني بشــود درباره او نرم نوشت. اين 
ايرلندي تبار دمكرات آمريكا، زماني آن قدر  شــأن داشــت 
كه ســناتور باراك اوباما، براي افزايــش وزن نامزدي خود 
در كارزار رياست جمهوري 2008، سناتور بايدن را معاون 
رئيس جمهوري خود كرد، در رقابت با سناتور جان مك كين.
حاال را نبينيد كه به خاطر رقابت با دونالد ترامپ و شكست 
انتخاباتي او، نام جو به سياســت و اقتصاد و همه چيز جهان 
فارسي زبان، گره خورده اســت. بايدن پير دمكرات، چيزي 
براي آمريكا و جهان ندارد جز همان كه پير است و دمكرات؛ 
حزب دمكرات، پيــروز كارزار اولين هــا و ترين ها در پايان 
2020. بايدن براي كسب نامزدي دمكرات ها هم كه آمده 
بود، جوري آمده بود كه گويي براي رياست جمهوري آمده 
اســت. وگرنه دامنه انتقادهاي همين معاون كنوني كارزار 
پيروزش، كاماال هريس و شعارهاي پرطرفدار و مردم خواه 
آن چپ پير دمكرات ها، ســناتور برني ســندرز -كه هنوز 
وزن نامــزدي 2016 دمكرات ها روي دوش او ســنگيني 
مي كند، انگار كه هيالري كلينتون بــه ناحق آن را به يغما 
برده است- هر دو ورود او را ســخت تر كرده بود، چنان كه 
تصور امروز در آن روز، امر بعيدي بود با همه حضور پرحجم 

پرزيدنت ترامپ.
پيشــروي بايدن جوري بود كه سه شنبه بزرگ دمكرات ها 
را در رقابت با هريس و ســندرز بُــرد و اين قدر پيش آمد تا 
سه شنبه ســوم نوامبر هم اكثريت رأي كالج الكترال را بُرد. 
روپرت مورداك، كارتل رســانه اي و مالك رسانه محبوب 
ترامپ، فاكس نيوز، هم پيش از روز رسمي انتخابات 2020، 
او را پيروز سوم نوامبر مي دانست و به سردبيران ارشد خود 
هم گفته بود. بايدن اين قدر حزب دمكراتي است كه درست 
40سال پس از ســوم نوامبر1980و شكست جيمي كارتر 
دمكرات و يك دوره اي كه حاال پيرترين رئيس جمهوري زنده 
تاريخ آمريكاست، يك رئيس جمهور حزب جمهوري خواه را 
يك دوره اي كند تا هم حزب دمكرات ايــن ايرلندي تبار را 
خيلي آمريكايي و دمكرات بداند كه عــزت و عظمت را به 
حزبش و كشــورش برگردانده است، هم اهالي سياست آن 
سوي زمين كه آن ســال، اين قدر ديپلمات هاي آمريكايي 
را نگه داشــتند تا رونالد ريگان جمهوري خواه، دست روي 
انجيل بگذارد و سوگند چهلمين رئيس جمهوري آمريكا را 
ادا كند، حاال بعد از  4دهه و همراه كارزار او و مردم آمريكا، 
در دل، راي شماري و لحظه شــماري كنند تا شايد پيري، 
دمكراتي، رئيس جمهــوري آن ينگه دنيا شــود كه عهد و 
قرارداد دولت دمكــرات زمان معاونت رياســت جمهوري 
خودش را پاس بدارد؛ در واقع شــايد بشــود گفت، بايدن 

اين قدر ديده نشد كه به وقتش، خوب ديده شد.
جو بايدن 78ســاله،  زاده مــاه نوامبر و پيروز  مــاه نوامبر، 
سال هاي 1988و 2008 هم به قصد رياست جمهوري آمريكا 
از جا برخاست و در انتخابات درون حزبي دمكرات ها، عرصه 
را واگذار كرد اما بار دوم چنان از تجربه 6 دوره سنا و سناتوري 
ايالت دالور و آن  همه عضويت در كميته سياســت خارجي 
و رياســت آن، بهره برد كه پيروز درون حزبي دمكرات ها، 
باراك اوباما، او را به نامزدي ســمت معاون رئيس جمهوري 
فراخواند و اين قدر حرفه اي ظاهر شد كه مناظره تلويزيوني 
او و سارا پيلين، نامزد معاونت رئيس جمهوري رقيب، بيش 
از 69ميليون تماشــاچي يافت كه بيشــتر از مناظره هاي 
اصلي همان ســال ميان اوباما و مك كين بود. 12سال بعد 
هم مناظــره بايدن و ترامــپ 73ميليون بيننده داشــت. 
چهل وهفتمين معاون رئيس جمهور كه حاال چهل وششمين 
رئيس جمهور است، نخســتين رئيس كاخ سفيد است كه 
معاون زن، سياهپوست و آمريكايي ـ آسيايي دارد. پيرترين 
كســي كه به اتاق بيضي دفتر رئيس جمهــوري مي رود، 
بيشترين رأي تاريخ آمريكا براي يك رئيس جمهور را كسب 
كرده، آن هم در رقابتي كه رقيبش هم بيش از اوبامايي كه 

در طول يكي، دو هفته گذشته خبر سرقت گردنبند 
علي دايي ســر و صداي زيادي به پا كرد. اين موج 
خبري مخصوصا يك پيك چهار روزه داشــت كه 
با انتشار خبر سرقت آغاز شــد، با پخش ويدئوي 
ضبط شده توسط دوربين هاي مداربسته اوج گرفت 
و با تأييد خبر بازداشــت ســارق، به نزديكي هاي 
خط پايان رســيد. حاال و با گذر از هياهوي اوليه، 
شايد راحت تر بتوان به ارزيابي جنبه هاي مختلف 

داستان پرداخت.

چرا اين خبر، داغ شد؟
عجيب نبود كه در ميان اين همه ماجراي رنگارنگ، 
ســرقت از علي دايي به تيتر اول تبديل شود. اين 
خبر همه اركان جذابيت را داشت. اول از همه سوژه 
در منتهاي شهرت بود. اخبار حاشيه اي مربوط به 
آدم هاي سرشناس هميشــه با حساسيت خاصي 
از ســوي افكار عمومي دنبال مي شود و براي آنها 
جاذبه دارد. علي دايي هم شايد در ميان 10 چهره 
مشــهور جامعه ايراني باشد. فاكتور دوم، جذابيت 
ناشي از حادثه اســت. اخبار مربوط به اين حوزه 
هم در سطحي وسيع از سوي مردم دنبال مي شود؛ 
مخصوصا كه دزدي هايي از جنس زورگيري، رواج 
پيدا كرده و ممكن است بسياري از مخاطبان، خود 

را طعمه بالقوه حوادث بعدي بدانند. ركن ســوم 
جذابيت اين داستان هم انتشــار ويدئوي مربوط 
به آن بود. در ســايت هاي خبري، تيترهايي مثل 
»فيلم لحظه سرقت از يك عابر پياده« هم پربازديد 
مي شود؛ چه رسد به اينكه ســوژه سرقت، يكي با 
شهرت علي دايي باشد. بنابراين صرف بولد شدن 
اين خبر به هيچ وجه عجيب نبود؛ چراكه چند ماه 
پيش هم در انگلستان تالش زورگيران براي سرقت 
از خودروي مسوت اوزيل مورد توجه قرار گرفت و 

فيلمش حسابي كليك خورد.

چرا با آن شوخي شد؟
طبيعي است كه كل داستان دزدي از صفر تا صد، 
سراسر تلخ و تراژيك اســت. يك طرف نياز مالي 
دارد و طرف مقابل هم مالباخته مي شــود و يكي 
از بدترين شوك هاي زندگي اش را تجربه مي كند. 
هيچ كجاي اين ماجرا شــيرين نيست و مخصوصا 
اگر توجه كنيم كه فرزند خردســال دايي هم در 
نهايت اضطراب شاهد اين صحنه بوده، ديگر تلخي 
آن دوچندان مي شود. با وجود اين، باز هم بعضي ها 
با اين اتفاق شوخي كردند و برايش جوك ساختند. 
بعضي هاي ديگر هم جماعت طناز را مورد مالمت 
قرار دادند و در باب »مرگ اخالق« قلمفرســايي 
كردند. اين هم يك چرخه ديگر اســت كه مرتب 
تكرار مي شود. واقعيت اين است كه بخشي از بدنه 
جامعه ايراني عالقه دارد با هر پديده اي شــوخي 

كند؛ حتي اگر شامل ســوانح دلخراش يا حوادث 
نامبارك باشــد. دســت كم در يك دهه گذشته 
به ندرت مي توان فاجعه اي را به ياد آورد كه مقداري 
با آن شوخي نشده باشد؛ اتفاقاتي به مراتب ناگوارتر 
از ماجراي علي دايي. اينكه چرا چنين عادتي بين 
برخي مردمان ما شكل گرفته جاي بحث و مطالعه 
عميق و مفصل دارد. اما در نــگاه اول يك فرضيه 
حاكي از آن است كه اين شوخي ها نوعي مكانيزم 
رواني براي فرار از تلخي ناشــي از ناهنجاري هاي 
اجتماعي است؛ به زبان ســاده تر وقتي زور مردم 
براي غلبه بر يك ضايعه اجتماعي كفاف نمي دهد، 
آنها ترجيح مي دهند با جوك ساختن در اين مورد، 
قدري از تلخي آن بكاهند و به نوعي از پديده مورد 
نظر انتقام بگيرند. دايي نه نخســتين قرباني بود 
كه با او شوخي شــد و نه آخرين نفر از اين دست 

به شمار مي آيد.

چرا الكي مرثيه مي خوانيد؟
غيرقابل هضم ترين واكنش به داســتان سرقت از 
علي دايي، مربوط به كساني بود كه آن را مترادف 
با ناسپاســي مردم ايــران در قبال ســرمايه هاي 
اجتماعي مي دانستند. مكرر نوشــتند كه »همه 
جاي دنيا اسطوره ها را روي چشم مي گذارند، اما ما 
به زمين شان مي زنيم و زنجيرشان را مي دزديم.« 
خب اوال كه معلوم نيســت دزد بينوا اصال دايي را 
شناخته باشــد. ثانيا حتي اگر او با برنامه قبلي از 

دايي دزدي كرده باشد، رفتار يك نفر قابل تعميم 
به چند ميليون نفر نيســت. ثالثا و از همه مهم تر 
اينكه همه جاي دنيا آدم هاي سرشناس طعمه هاي 
مورد عالقه سارقان هســتند؛ چون جناب دزد از 
تمكن مالي او اطمينان دارد. ليســت ستاره هاي 
فوتبالي كه طي همين 3-2 سال مورد سرقت قرار 
گرفته اند، شــامل چندده نفر مي شود؛ برخي مثل 
موراتا و مسي و سوارس در خانه نبوده اند و برخي 
مثل دله الي با ســارقان مواجه شــده اند. صورت 
ســتاره تاتنهام به خاطر درگيري با دزد خانه اش 

حتي خراش هم برداشت.

آيا احساس تبعيض به وجود آمد؟
اين هم پرسش مهمي است. دستگيري سارق دايي 
ظرف چند روز اتفاق مباركي بود اما انتشار اين خبر 
باعث شــد برخي مالباختگاني كه شرايط مشابه 
دارند و مدت هاست شكايت شان بي نتيجه مانده، تا 
حدي احساس تبعيض كنند. در رسانه هاي رسمي 
بازنشر دهنده خبر، كامنت هاي زيادي از اين دست 
مخاطبان درج شــده بود. در مجمــوع اميدواريم 
اين سرعت عمل در مورد همه پرونده هاي سرقت 
وجود داشته باشد؛ گرچه شايد هم علي دايي بيش 
از حد خوش شانس بوده كه دزد زنجيرش به همين 
راحتي در دام افتاده اســت. اگــر از علي كريمي 
بپرسيد، البد خواهد گفت: »ديديد گفتم دايي را 

خدا بغل كرده«.

همان هميشگي
شكست دونالد ترامپ در انتخابات 

رياست جمهوري آمريكا يكي از خبرهاي مهم 
در آبان 99 بود

تنها آنهايي كه هيچ درك و شــناختي از دونالــد ترامپ ندارند فكر 
مي كنند رئيس جمهور آمريــكا به راحتي شكســت در انتخابات را 
قبول مي كند. پذيرش شكست در انتخابات، سنتي ديرپا در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكاست و گاهي برخي ســخنراني هاي قبول 
شكســت، كه هميشــه با وعده همكاري با نامزد پيروز همراه است، 
به نمونه هايي از احترام به روح دمكراســي در آمريــكا و جامعه اين 
كشور ثبت شده اند. اما ترامپ هيچ پيوندي با سنت ها ندارد. سنت ها 
در جامعه سياســي آمريكا، بــراي آنهايي معنا دارد كه ســاخته و 
پرورش يافته روابط پيچيده و تعريف شده 2حزب بزرگ آمريكا باشند. 
ترامپ غريبه اي در سياســت آمريكاســت، و طبيعي است كه مثل 
غريبه ها رفتار مي كند. شكست او در انتخابات 3نوامبر /13آبان، براي 
آنهايي كه فضاي انتخاباتي آمريكا را در ماه هاي گذشته از نزديك رصد 
مي كردند چندان غافلگيركننده نبود. به همين نســبت، سرباززدن 
او از قبول شكســت هم چندان غافلگيركننده نبــود؛ رئيس جمهور 
آمريكا، بارها گفته بود كه شكســت هيچ معنايي نــدارد و حتي در 
پاسخ به سؤال مستقيم خبرنگاران درباره انتقال قدرت گفته بود بايد 
ببينيم چه خواهد شد. آيا قبول نكردن شكست توسط چنين مردي 

عافلگيركننده است؟
پيرمرد نيويوركي غرغرويي كه كاخ سفيد را اشغال كرده، سال ها خود را 

ايرلندي دمكرات جمهوري آمريكا
درباره مردي كه با شكست دادن ترامپ تبديل به چهره اول رسانه ها شد

بهروز رسايلي 
روزنامه نگار

برنده جا زده، به دروغ خود را خودساخته خوانده و آپارتمان هاي لوكس 
و مبل هاي طالكوبش را بر ســر مردم كوبيده است. او، در كارزارهاي 
انتخاباتي اش در گوشه گوشــه آمريكا در اوج همه گيري كرونا، جان 
مردم را به  خطر مي انداخت تا زودهنگام جشن پيروزي انتخاباتي اش را 
برگزار كند. در كارزارهاي او، در صحبت هايش و در وعده دادن هايش، 
 نه ترس از شكست ديده مي شد و نگراني از پايين آمدن شانس انتخاب 
مجدد. او، خود را برنده مي خواند چون اعتقاد دارد هميشه برنده است؛ 
و يا ترسناك تر از آن، به اين خاطر كه مي داند چه از طريق صندوق هاي 
رأي و چه از طريق راهروهاي دادگاه، جواز حضورش در كاخ ســفيد 

تمديد خواهد شد.
دمكرات ها، براي اينكه ترامپ را از كاخ ســفيد بيرون كنند و اجازه 
ندهند ميراث و تفكر خطرناك او به خورد واشنگتن برود، به آب و آتش 
زدند، تا مي توانستد پول خرج كردند و به هر شكلي كه مي توانستند 
هوادارانشــان را ترغيب كردند كه رأي بدهند. تمام زور آنها اما فقط 
چند ميليون رأي بيشــتر )5ميليون رأي تا عصر چهارشنبه پيش( 
بود. ترامپ نه آنطور كــه حاميان دمكراســي آمريكايي مي گفتند 
يك حادثه است و نه آنطور كه دمكرات ها آرزو مي كنند يك كابوس 
زودگذر. ترامپ چــه معلول طرز تفكري متفــاوت در دل جامعه اي 
آمريكا باشد چه مولد آن، نيرويي انكارنشدني است كه اصول بنيادين 
دمكراسي آمريكايي را نشــانه رفته است. چه كسي فكرش را مي كرد 
يك رئيس جمهور مســتقر در آمريكا، اصل انتخابات را نشانه برود و 
بدون هيچ دليل و مدركي، آن را زير ســؤال ببرد؟ ترامپ اما اين كار 
را كرد؛ همانطور كه قبال كنگره را زير ســؤال برده بود يا همانطور كه 
متحدان آمريكا را به روســيه فروخته بود و يا همانطور كه عمال خود 
را رئيس جمهور حاميانش مي دانست و نيمي از جامعه را، بدون هيچ 

عذاب وجداني ناديده مي گرفت.
بسياري حضور ترامپ در كاخ سفيد را، يك حادثه زودگذر و دون  شأن 
آمريكا مي دانستند. از نظر آنها، اضافه كردن ترامپ به ليست پنج نفره 
روســاي جمهوري كه در تاريخ معاصر تنها يك دوره در كاخ سفيد 
بوده، نشــانه اي از بازگشت عقالنيت به اين كشــور است. اما ترامپ، 
آيينه اي از تغييراتي است كه خودش ســهمي سنگين در ايجاد آنها 
داشته است؛ آمريكايي ها، با هر تفكري، چطور مي توانند از عقالنيت 
صحبت كنند وقتي رئيس جمهورشــان اصــل انتخابات را به چالش 
كشيده، فرماندهان نظامي را در فضايي كه بوي كودتا مي دهد تغيير 
مي دهد و در حســاب توييتري اش هر چند روز يك بار خود را برنده 

انتخابات مي خواند؟ 
ترامپي كه در هفته هاي اخير ديده ايم، نشــانه شروع دوراني است كه 
آمريكا در آن تغيير خواهد كرد؛ دوراني كه سنت هاي قديمي سياسي، 

جايشان را به ترامپ و ميراث داران او خواهند داد.

اميرعلي عالمه زاده
روزنامه نگار

خودش معاونش بود، رأي آورده اســت. بايدن در واقع در 
يك ركوردشكني، ركوردشكني كرد و روزهاي آخر2020 
را بر ساكن كاخ سفيد، ســخت و تلخ كرد. از سال1913 به 
اين سو، او پنجمين چهره اي است كه رئيس جمهور مستقر 
در كاخ سفيد را شكســت مي دهد؛  آن هم درحالي كه براي 
آمريكايي ها و جهان، قريــب 2 ماه ديگر حكمراني مي كند، 
زما مداري خود را پايان يافته مي بيند و نمايش دمكراســي 
را چنان ســخت مي كند تا مخالفان ديــروز، خالف ترامپ 
امروز، از درون كاخ ســفيد، تلفني شكســت را بپذيرند و 
رئيس جمهور منتخب را به مهماني رئيس جمهور مســتقر 
دعوت و ســازوكارهاي انتقال قدرت را برنامه ريزي كنند. 
بايدن در حالي پايان حكومت ترامپ را رقم زد كه در همين 
سال ها، ويليام هاوارد، هربرت هوور، جيمي كارتر و جورج 
دبليو. اچ. بوش اين تجربه را داشــتند و اين تازه وقتي است 
كه  بايد جرالد فورد، سي وهشــتمين رئيس جمهور و تنها 
رئيس جمهور غيرمنتخب تاريخ آمريكا را كنار بگذاريم كه 
به مدد اصل25 متمم قانوني اساسي، جاي معاون نشست 
و پس از استعفاي رئيس جمهور، سوگند رياست جمهوري 

ياد كرد.
بايدن گرچــه به صورت رســمي، »انجمن ملي ســالح« 
كه حامي ســنتي جمهوري خواهان اســت، او را »دشمن 
واقعي حقوق صاحبان اســلحه« مي داند، اما به وضوح ميان 
جمهوري خواهان دوستان و طرفداراني دارد كه سناتور ميت 
رامني، رقيب2012 او و اوباما، يكي از مشهورترين آن است 
كه زودترين تبريك آن جناح را گفت. هرچند بايدن را به دليل 
حمايت از حق زنان براي ســقط جنين، به كليســاي شهر 
محل ميالدش راه ندادند و از شركت در مراسم مذهبي منع 
كردند اما خانواده دوستي او و احترام به نهاد خانواده را نشد 
كسي زير سؤال ببرد كه ديدند صبح سه شنبه، سوم نوامبر، 
روز راي گيري، بر مزار همسر ســابق و 2 فرزندش رفت. او 
سال1972، كمي پس از موفقيت نخست در راه يافتن به سنا، 
همسر اولش، نيليا و دختر كوچكش، نائومي، را در تصادف 
رانندگي از دست داد و سال2015 هم پسرش، بو، 46ساله 
را كه پس از ابتال به سرطان مغز، درگذشت. آقاي بايدن حاال 
رأي بيش از نصف راي دهنده هاي ايــاالت متحده را دارد، 
پشتيباني حزب دمكرات و اكثريت كنگره و3 رئيس جمهور 
زنده حزب و كشورش را دارد، تجربه سنا و سياست خارجي 
را دارد و معاوني كه از اقليت  نژادي و رنگي جامعه اي خود را 
به كاخ سفيد بركشيده است و دردها و زخم هاي آن بخش ها 
را خوب مي داند. جهان فارسي اما از بايدن انتظاري دارد كه 
گويا هنوز خودش آن قدرها كه بايد، مطلع نيست؛ چشم هايي 
منتظر عمل باتجربه آقاي بايدن است كه نگران از اين همه 

تحريم هاست و خاورميانه اي كه خسته است از تنش.
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حسن روحاني )رئيس جمهور(| سياســت جمهوري اسالمي ايران روشن 
است و هر دولتي كه در آمريكا باشد سياست ما تغيير نمي كند. هر كجا ببينيم 
شرايط براي لغو تحريم آماده است از آن استفاده خواهيم كرد. هدف  ما از بين 
بردن تحريم هاي ظالمانه اســت، هرجايي هر فرصتي مناسب باشد كارمان را 
انجام مي دهيم، هيچ كس حق فرصت سوزي ندارد. از هر فرصتي  كه به نفع منافع 
ملي مردم و رفع تحريم باشد استفاده خواهيم كرد. اين مسئله حزبي و جناحي 
نيست؛ البته هر گامي كه بخواهيم برداريم به رهنمودهاي مقام معظم رهبري 

توجه خواهيم كرد )ايسنا(.

محمد ميرزابيگي )رئيس سازمان نظام پرستاري(| تاكنون بالغ بر ۴0هزار 
نفر از پرستاران، خود به كرونا مبتال شده و از اين ميزان حدود 3۵هزار نفر مجدد 
بعد از بهبود، مشغول كار در همان بخش ها شده  اند، اما همچنان بيش از ۵ هزار 
نفر از آنان يا قرنطينه، يا استعالجي يا بستري و تحت درمان هستند و حدود ۷0 

شهيد پرستار نيز تا امروز، تقديم دفاع از مردم كرده اند )مهر(.

مسعود مرداني )عضو ستاد ملي مقابله با كرونا(| اشيا و سطوح يا تبادل 
كاغذ يا اوراق بهادار بين مردم راه عمده محسوب نمي شوند، اما هرگونه احتمال 
انتقال بيماري دور از انتظار نيست. اسكناس هاي آلوده به كرونا از 6 تا ۱2ساعت 

احتمال انتقال اين ويروس به افراد سالم را دارند )ايرنا(.

عليرضا رئيسي )معاون وزير بهداشت(: هم اكنون به سمت توليد كيت هاي 
داخلي آنتي ژن تست كه تست هاي سريع است رفته ايم كه ظرف مدت 2۵دقيقه 
نتيجه آزمايش تست كرونا مشخص مي شود. اين تست هاي سريع در اختيار تمام 

استان ها قرار گرفته و به صورت رايگان انجام خواهد شد )ايسنا(.

سرهنگ احمد شيراني )رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهور(: در مدت اجراي طرح محدوديت هاي تردد كرونا، به 39۵هزار خودرو 
تذكر داديم كه رانندگان اين خودروهــا ضمن توجه به تذكرات پليس، به مبدأ 
خود بازگشــتند. البته ۱۷هزار و 800خودرو نيز كه بــه تذكرات پليس توجه 
نداشتند و به نوعي در طول مسيرهاي داراي محدوديت، تردد داشتند، توسط 
تيم هاي گشــتي يا دوربين ها ۵00هزار تومان اعمال قانون شــدند )باشــگاه 

خبرنگاران پويا(.

مصطفي نجمي )كارشناس ارشد روانشناسي و پژوهشگر اعتياد(: اين 
ادعا كه مصرف متامفتامين موجب افزايش ميل و توانايي جنسي مي شود، ادعاي 
نادرستي نيست، اما با توجه به تأثير درازمدت آن، تكيه بر اين ادعا به هيچ عنوان 

عاقالنه نيست )ايسنا(.

صديف بدري )عضو كميسيون عمران مجلس(: شوراي نگهبان براي دومين 
بار به طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي ايراد گرفت. قرار است اين طرح پس از رفع 
ايرادات در كميسيون اقتصادي به صحن مجلس ارسال شود و مجددا مورد بررسي 

وكالي ملت قرار گيرد و پس از آن به شوراي نگهبان ارسال شود )فارس(.

محســن حاجي ميرزايي )وزير آموزش وپرورش(: با تالش همكارانم در 
وزارتخانه و هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه، اليحه رتبه بندي معلمان تهيه و 
به دولت تقديم شد. اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور، دستور 

دادند در كميسيون امور اجتماعي دولت با قيد فوريت بررسي شود )ايرنا(.

محمد طالب پور )رئيس بيمارستان سينا(: ما بيشــتر بيماران تصادفي را 
پذيرش مي كرديم، اما اكنون تمام پرســنل بيمارســتان درگير بيماران كرونا 
هستند و بايد نام كرونا را به سندروم كرونا تغيير دهيم، چون اين بيماري خيلي 
پيچيده شده است. بيشتر بيماران خوددرماني مي كنند و به اورژانس نرسيده 
فوت مي كنند كه اين نگران كننده است. بيماران قلبي به دليل ترس از كرونا دچار 

سكته قلبي مي شوند )مهر(.

ســردار ســيدكمال هاديانفر )رئيس پليس راهور ناجا(: تصادفات، 
دومين عامل مرگ ومير در كشور بعد از كرونا در سال جاري هستند. بيشترين 
جان باختگان در تصادفات، عابرين پياده و موتورسيكلت سواران هستند كه البته 

در هر استاني آمارهاي مختلفي دارند )مهر(.

محمدجواد ظريف )وزير امور خارجه ايران(: ما در كشور هاي مختلف به 
دســتور آمريكا و در خود آمريكا زنداني داريم، افرادي را نيز در اياالت متحده 
آمريكا داريم كه حتي مدت محكوميت غيرقانوني آنها هم تمام شــده است، اما 
آمريكايي ها مانع برگشت آنها به ايران شده اند. بر همين اساس پيشنهاد كرديم 
كه تمامي زندانيان دوطرف در همه جا مبادله شــوند و روي اين موضوع تأكيد 
داريم، اما موضوع معامله 2جاسوس بازداشتي با آمريكا كذب محض است )ايلنا(.

محبوب عليلو )دادستان عمومي و انقالب تبريز(: در پي انتشار محتوايي 
با تيتــر »تجارت اعضاي بدن، پشــت پرده بيمــاري مرموز كرونــا در تبريز« 
منتشر كنندگان اين محتوا، با دستور دادستان و پيگيري هاي پليس فتاي استان 
دستگير شدند. تاكنون 3نفر در ارتباط با اين پرونده دستگير شده اند و پرونده 

روند قانوني خود را طي مي كند )ايلنا(.

محمدرضا باهنر )دبيركل جامعه اسالمي مهندسين(: مردم امنيت عمومي 
را به خوبي حس مي كنند بنابراين مســائلي مثل آبان ماه شعله ور نشد. عده اي 
شلوغ كردند، عده اي ديگر نيز به تماشا ايستادند، اما اگر اين موضوع مي خواست 
شعله ور شود مي  بايست يك ميليون آدم در تهران به خيابان ها مي آمد، اما مردم 
مي بينند و مي فهمند كه برخي دارند امنيت كشور را به هم مي ريزند، ممكن است 
تماشــا كنند اما به آنها نمي پيوندد. اين بود كه توانستند آبان ماه را جمع و جور 
كنند، وگرنه به سمت انقالب يا انقالب مخملي حركت مي كرد و اصال قابل جمع 

كردن نبود )ايلنا(.

عباس قبادي )معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت(: قيمت مناسب براي 
عرضه گوشت گوساله براساس نوع گوشت بين ۱20 تا ۱۴0هزار تومان است و 

بيش از اين قيمت، گرانفروشي محسوب مي شود )ايسنا(.

تورج دهقاني زنگنه )رئيس سازمان هواپيمايي كشوري(: تا زماني كه 
دستورالعمل پذيرش حداكثر 60درصدي مسافر در هواپيماها و دستورالعمل ها 
و پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده به شــركت هاي هواپيمايي از سوي وزارت 
بهداشت ملغي نشود ملزم به رعايت آن هستيم و سازمان هواپيمايي كشوري نيز 
نظارت جدي خواهد داشت. ما در اين ايام هيچ افزايش قيمتي نداريم و پول اين 

صندلي هاي خالي از مسافران دريافت نخواهد شد )ايسنا(.

فريدون عباسي دواني )رئيس كميسيون انرژي مجلس(: هيچ بحثي روي 
افزايش قيمت بنزين مطرح نيست و مجلس نيز روي اين موضوع كار نمي كند. با 
توجه به اوضاع گراني و تورم در كشور به اندازه كافي به مردم فشار وارد مي شود، 

بنابراين نبايد با افزايش قيمت سوخت فشارها را دوچندان كنيم )ايلنا(.

قلدرهاي مجازي در پوست »مومو«
چالش مومو واقعي نيست اما نگراني هاي ايجاد شده به واسطه خبرهاي مربوط به آن 

نگران كننده است

شبنم مجيدي
روزنامه نگار

پديده »مومو« در ايران تقريبا از اواخر مهر ماه جريان ساز شد 
و در آبان ماه در شــهرهاي مختلف توانســت قربانياني اندك 
داشته باشد. البته قربانياني كه بيشتر با آزار و اذيت همساالن 
خود مواجه بودند و نه يك چالش خطرناك و مرگبار. مومو در 
حقيقت يك افسانه اينترنتي است. مومو چهره اي خاص از يك 
عروسك ژاپني با چشم هايي برآمده و دهاني منقار مانند است. 
كاربران اينترنت مي گويند كه يك شركت جلوه هاي ويژه ژاپني 
در حقيقت سازندگان اوليه اين تصوير بوده اند كه حتي در يك 
گالري در توكيو ژاپن به نمايش گذاشــته شده بود. افرادي با 
استفاده از اين تصوير خود را شــخصيتي به نام مومو معرفي 
مي كنند و در پيام رسان واتساپ سعي مي كنند مردم را متقاعد 
كنند كه بــا آنها تماس بگيرند. ســپس مانند چالش »نهنگ 
آبي« به بازيكنان دستوراتي داده مي شود كه كارهايي متوالي 
و خطرناك انجام دهند و اگر از انجام آن امتناع كردند با تهديد 
مواجه مي شوند. هر چه مي گذرد پيام ها با تصاوير ترسناك و 

ناخوشايند همراه مي شوند.
مومو در اصل زماني به شهرت جهاني رسيد كه در سال20۱8 
يك روزنامه اندونزيايي اعالم كرد اين چالش باعث خودكشي 

دختري ۱2ساله شده است. با اين حال همچنان موضوع جدي 
نبود و آگاهي بخشي درباره آن وقتي زياد شد كه پليس ايرلند 
شمالي در اوايل سال 20۱9ميالدي درباره آن هشدار فيسبوكي 
منتشــر كرد و بعد از آن كيم كارداشيان، سلبريتي آمريكايي 
هم در اينستاگرام خود درخواست كرد كه يوتيوب، ويدئوهاي 
منصوب به مومو را حذف كند. كاري كه اتفاقا يوتيوب بعدا آن 

را انجام داد.
اگر چه هيچ گزارش رســمي ای مبني بر صدمه جسمي براي 
افراد تحت تأثير اين چالش در دنيا وجود نداشــته اســت، اما 
تبادل مداوم اطالعات ميان شخصيت مومو و نوجوانان باعث 
شــد تا پليس و مدارس در كشــورهاي مختلف هشــدارها و 
توصيه هاي مكرر درباره مواظبت و هوشياري كاربران هنگام 
استفاده از پيام رسان واتساپ منتشــر كنند. البته شايعات و 
گزارش هاي غيررســمي درباره اين چالش و خودكشي افراد 
متعددي در رابطه با آن بســيار زياد بوده اســت. كارشناسان 
امنيت وب مي گويند كه اين چالش، بيشــتر يك نوع وحشت 
اخالقي ايجاد كرده است و گزارش هاي تأييد نشده رسانه اي 
نيز به اين وحشت دامن مي زند. والدين همواره يك ترس ذاتي 
دارند درباره اينكه نوجوانانشان با تكنولوژي چه كار مي كنند 
و آنها هميشــه مي خواهند بدانند فرزندانشان در اينترنت چه 
وضعيتي دارند. سايت هاي حقيقت يابي انگليسي يا فكت چكرها 

مي گويند كه به اين موضوع مشــكوكند كه واقعا اين بازي به 
كسي آسيب رسانده باشد و بيشتر محصول قلدرهاي مجازي و 
شوخ طبعي هاي آزاردهنده است كه البته همين موضوع بخشي 

از آسيبي است كه به قربانيان وارد مي شود.
در ايران نيــز از اواخر مهرمــاه گزارش هايي در شــبكه هاي 
اجتماعي دست به  دست شد كه مي گفت كودكان و نوجوانان 
توسط كاربري به نام مومو )Momo( به انجام بعضي كارهاي 
خطرنــاك ازجمله حمالت خشــن، خودزني و خودكشــي 
ترغيب مي شوند. به رغم ترس و وحشتي كه اخبار در مورد اين 
شخصيت ايجاد مي كرد، واقعيت ماجرا آن قدر هم وحشتناك 
و حقيقي نبود. تعداد شكاياتي كه درباره اين چالش در ايران 
به پليس و دســتگاه هاي قضايي رسيده بســيار اندك بود و 
تقريباً هيچ كدام از افرادي كه با نام مومو براي فريب كودكان 
و نوجوانان اقدام كرده بودند، به هدف خود نرســيدند. حتي با 

وجود آنكه از مرگ يك كودك ۱۱ساله اهوازي صحبت مي شد، 
مشخص شد كه اين موضوع نيز واقعيت نداشته و اين كودك 
تنها بازيچه آزار پسردايي خود قرار گرفته است كه با يك شماره 
ناشناس و عكس مومو، پســردايي خود را تحت عنوان چالش 
مومو ترسانده اســت. گزارش هاي مشابهي در شهرهاي ديگر 
ازجمله ســاري، بابل و جيرفت نيز منتشر شــد. در جيرفت، 
نوجواني كه با انگيزه سرگرمي و ايجاد وحشت در بين همساالن 
خود، بازي مومو را ترويج مي داد توسط كارشناسان پليس فتاي 

شهرستان شناسايي و دستگير شد.
در ساري، مومو در حقيقت دانش آموزي بود كه با سيم كارت 
پدرش و تلفن همراهي كــه براي انجام تكاليف مدرســه در 
اختيار داشت، پيام هاي تهديدآميز در واتساپ ارسال مي كرد. 
اين دانش آموز با انگيزه شوخي بين همكالسي هاي خود اقدام 
به ايجاد اكانتي با تصويــر مومو كرده بود و با ارســال پيام به 

دوستانش باعث ايجاد ترس بين آنها شده بود.
به غيراز اينها و چند مورد مشــابه ديگر تــا امروز هيچ مرجع 
قانوني و رســمي ای تأييد نكرده اســت كه فردي در نتيجه 
مستقيم اجراي دســتورات مومو در ايران آسيب ديده است. 
نگراني و پريشاني ثبت شده به واسطه اين چالش، در درجه اول 
ناشي از گزارش هاي رسانه اي جعلي يا فيك نيوزها بود كه باعث 

شد هشدارها عليه اين پديده افزايش يابد.
حتي گفته مي شود كه در بعضي موارد حتي يك شخص واقعي 
پشت اكانت منسوب به مومو وجود ندارد و در واقع يك روبات به 
شكل اتوماتيك پاسخگوي كاربران است. پليس مي گويد هيچ 
چالشي تحت عنوان مومو در ايران در حال اجرا نيست و اينها 
فقط تعدادي مردم آزار هستند كه دستگير و شناسايي شده اند. 
خانواده ها و معلمان تنها بايد مراقب كودكان و نوجوانان باشند 

و در اين صورت هيچ اتفاقي آنها را تهديد نمي كند.

جوان هــاي قديم با جيمــز باند و نســل هاي بعــدي با حضور 
الهام بخش اش در مجموعــه اي متنوع از اكشــن ها و تريلرها به 
خاطرش مي آورنــد و منتقدان هم احتمــاال دوره مياني فعاليت 
هنري اش را بيشتر دوســت دارند؛ دوره اي كه با آلفرد هيچكاك، 
سيدني لومت، ريچارد لستر و جان هيوستن همكاري كرد؛ موردي 
كه همه در موردش اتفاق نظر دارند و تنها اسكار زندگي كانري را 
هم به همراه آورد؛ بازي در نقش فيلم »تسخير ناپذيران« )برايان 
دي پالما ۱98۷( اســت؛ يكي از نقاط عطف كارنامه بازيگري كه 
در گذر زمان تبديل به شــمايلي از مردانگي شد؛ از مأمور مخفي 
جذاب تا پليس پا به سن گذاشته اي كه پا به پاي جوان ها مي آيد، 
مسيري طوالني پيموده شد؛ مسيري با فراز و نشيب هاي فراوان كه 
كنار دستاوردها، شكست هايي چون »شاالكو« )ادوارد دميتريك 
۱968( و »زاردوز« )جان بورمن ۱9۷3( هم به چشم مي خورد. اگر 
به سال هاي طوالني فعاليت هنري شان كانری نگاه كنيم و انبوه 
فيلم ها را درنظر بگيريم، تعداد انتخاب هاي اشــتباه او را پرتعداد 

نمي يابيم.
پيرمرد موقر و دوست داشــتني »اينديانا جونــز و آخرين جنگ 
صليبي« )اســتيون اســپيلبرگ۱989(، فرمانده زيرك »شكار 
زيردريايي اكتبر« )جان مك تيرنان ۱990( و ســارق كهنه كار و 
كاركشته »به دام انداختن« )جان آميل ۱999(، در همه سال هاي 
طوالني حضورش كوشــيد و موفق شــد رنگ موفقيت به تداوم 
حرفه اي اش ببخشد. شان كانري در جواني با چهره كاريزماتيك و 
اندام ورزيده اش، گمنامي اش را پوشش داد تا بر تمام نامداراني كه 
گزينه بازي در نقش جيمز باند بودند غلبه كند. بازيگر اسكاتلندي با 
كارنامه اي كوچك و فيلم ها و نقش هايي كم اهميت، نخستين جيمز 

باند سينما شد و يك شبه به شهرت رسيد.

مامور ۰۰۷
اولين فيلم از ســري فيلم هاي جيمز باند با وسواس و حساسيت 
فراوان ساخته شد. يان فلمينگ خالق باند، پيشنهادش براي بازيگر 
مأمور 00۷ ديويد نيون بود. كمپاني، پاي گزينه هاي ديگري را هم 
به ماجرا باز كرده بود. از كري گرانت تا جيمز استوارت نامزد بازي در 
نقش باند بودند ولي در نهايت بازيگر گمنامي كه لهجه اسكاتلندي 
داشت براي سري فيلم هاي باند قرارداد بست و مقابل دوربين »دكتر 
نو«)ترنس يانگ۱962( رفت. داستان  شان كانري از همين جا آغاز 
شد؛ از موفقيت گسترده دكتر نو و جا افتادن كانري در نقش باند. 
مأمور مخفي خوش تيپ، جذاب و هوشمندي كه با خونسردي از 

پس شخصيت هاي منفي برمي آمد. مأمور 00۷ خيلي زود به كااليي 
تجاري تبديل شد و باندهاي بعدي پشت سر هم از راه رسيدند؛ »از 
روسيه با عشق« )ترنس يانگ۱963(، »گلد فينگر« )گاي هميلتون 
۱96۴(، »تندر بال«)ترنس يانــگ ۱96۵(، »فقط دو بار زندگي 
مي كنيد« )لوييس گيلبرت ۱96۷( و »الماس ها ابدي اند«)گاي 
هميلتون ۱9۷۱(. اين آخري محصول عدول كانري از تصميمش 
مبني بر خداحافظي با مأمور 00۷ بود. وقتي »در خدمت سرويس 
مخفي ملكه« )پيتر آر هانت ۱969( با بازي جورج الزنبي در نقش 
باند شكســت خورد، اصرار تهيه كنندگان باعث عدول كانري از 
تصميمش شــد. او يك بار ديگر هم در دهه80 نقش باند را بازي 
كرد. آن هم درحالي كه سال ها بود راجر مور در اين نقش جا افتاده 
و پرسوناي00۷ را هم كمي تغيير داده بود. كانري در »هرگز دوباره 
نگو هرگز« هم باند درخشــاني بود؛ احتماال بهترين 00۷ تاريخ 

سينما كه گويي نقش بر قامتش دوخته شده بود.

همكاري با بزرگان
»دوست ندارم در يك نقش كليشه شوم.«

»متأســف مي شــوم كه مردم من را فقط با جيمز باند به خاطر 
بياورند.«

كانري با اين استدالل در ميانه هاي سري فيلم هاي جيمز باند، سر 
از »مارني« )آلفرد هيچكاك ۱96۴( در آورد و در »تپه« )سيدني 
لومت۱96۷( بازي كرد. تالش هايي موفق بــراي خروج از قالب 
مأمور00۷ و كسب جايگاه به عنوان بازيگري كه با خود »باند« را 
به فيلم هاي مختلف نمي برد. چالش مارك راتلند )كانري( با مارني 
)تيپي هدرن( همان قدر تماشايي است كه جو رابرتس فيلم تپه كه 
به همراه همقطارانش به اردوگاهي در شمال آفريقا فرستاده شده. 
به عنوان بازيگري كه ماجراجويي را دوست داشت، همخواني غريبي 
با مثال دانيل دراووت در »مردي كه مي خواست سلطان باشد«)جان 
هيوستن۱9۷۵( يافت. درخششي فراتر از خود فيلم كه مثل اغلب 

آثار دهه۷0 سازنده اش متوسط و معمولي بود.

حضور دلپذير 
شان كانري را با نقش آفريني هاي راحت و رها به خاطر مي آوريم. 
در صدرشــان شــايد بتوان از »رابين و ماريان« )ريچارد لســتر 
۱9۷6( نام برد كه تركيب كانري و آدري هپبورن در آن جادويي 
است. ســال هايي كه كانري كم كم پا به ســن مي گذارد و البته 
جذاب تر مي شود. شاهكارش جان بخشيدن به كاراكتر »ملون« 
در تسخير ناپذيران است. مأمور كهنه كاري كه كاريزماي غريب و 
اعتماد به نفسش، سكانس كشته شدنش را تكان دهنده كرده است. 
پيش از آن چشمه اي از هنر كانري را در سكانس معروف اعتراف 

الماسهاابدياند
شان كانري، نخستين جيمز باند سينما و بازيگر نقش هاي خاطره انگيز، با 

درگذشت اش خبرساز شد 

گفته ها

گرفتن ديده ايم و حضور مؤثرش در گروهي كه مي خواهند آل كاپون 
را از يادآورند و آنچه در نهايت دست كوين كاستر و اندي گارسيا را 

مي گيرد ميراث  شان كانري است.
پروفسور هنري جيمز در »اينديانا جونز و آخرين جنگ صليبي« 
نمودي ديگر از حضور دلپذير كانري است. همراهي اش با هريسون 
فورد در اين فيلم پرماجراي اسپيلبرگ )كه كانري آن را بهترين 
كار خود مي دانست( به رابطه پدر و فرزندي در سينما، مفهومي 

تازه مي بخشيد.
از فيلم هاي متاخرش هم مي توان از »به دام انداختن« نام برد كه 

در نقش بزرگ ترين سارق تابلوهاي نقاشي با كاترين زتاجونزي 
كه مأمور مخفي بود، بازي پيچيده و جذابي به راه مي انداخت. در 
آخرين سال هاي حضورش مقابل دوربين، همچنان سن و سالش را 
به چالش مي كشيد و پا به پاي جوان ها مي آمد. فيلم هاي آخرش مثل 
»يافتن خاكستر« )2000( شايد فيلم هاي بزرگ و مهمي نباشند 
ولي حضور كانري به آنها اهميتي ويژه بخشيده است؛ بازيگري كه 
به موقع حرفه اي را كه عاشقش بود كنار گذاشت. سال هاي آخر را 
در آرامش و خلوتي خودخواسته گذراند و با توجه به بيماري اش در 

اين اواخر)زوال عقل( به موقع هم رفت.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

روز راسو
برداشت هاي خيالي از چند خبر منتشر شده در آبان99

گلوله خوردن نرهاي باالي 9سال هيچ اهميتي ندارد. دليلش هم اين است كه آنها هرچه 
ازشان برمي آمد براي طبيعت انجام داده اند و باقي عمرشــان را قرار است فقط از طبيعت 
بردارند و جز مدفوع چيزي پس ندهند. البته اينطور كه سازمان محيط زيست در توضيح 
قوانين شكار توضيح داده، يك نر 9ساله ديگر بيشتر از يكي، دو سال هم از عمرش باقي نمانده 
و به هرحال شكارگاه هم كه بدون شكار مفهومي ندارد و باقي ماجرا كه به نقل از روابط عمومي 
سازمان محيط زيست منتشر شد؛»حيوانات نر باالي 9سال مي توانند شكار شوند، زيرا عمر 
مفيد هر حيوان ۱0سال اســت.« كه بي درنگ اين فكر را به سر آدم مي اندازد كه كسي كه 
لوله تفنگ را سوي شكار نشانه رفته، از كجا تشخيص بدهد كه طرف نر باالي 9سال است يا 
نوجوان تازه به بلوغ رسيده يا ساير موارد؟ ولي اينطور كه رئيس سازمان محيط زيست توضيح 

داده، مطلب از اين قرار است كه هر كس هوس شكار كرد، بايد برود اطالع بدهد، آن وقت يك 
شكاربان بلد حيوانات برايش پيدا كنند كه او )شكاربان بلد آن حيوان خاص كه شكارچي 
هوس شكارش را كرده( ابزار الزم براي رصد دقيق نر يا ماده بودن و باال يا پايين 9سال بودن 
آن حيوان خاص را فراهم كند تا با هم بروند به شكارگاه و صبر كنند تا شكار موردنظر از راه 
برسد و بعد شكاربان همراه شكارچي ابزارش را راه بيندازد كه دقيق از راه دور معاينه كند و... تا 
آن وقت يا شكار پريده يا حتي خيلي قبل تر از آن، هوس شكار از سر شكارچي پريده. البته اين 
شيوه مناسبي براي كاهش آمار آدم هاي عالقه مند به كشتن حيوانات است ولي از آنجا كه در 
انواع انسان، نوع بسيار سمجي هم وجود دارد كه هرطور لهش كني باز مثل فنر از كف زمين 
مي پرد و خواسته هايش را پيگيري مي كند، پس بايد به طرز مشكوكي خوش بين باشيم كه 
تصور كنيم امسال كسي به شكار نمي رود. حاال بايد با اين پرسش منطقي مواجه شويم كه 
با جمعيت ترسناك آدم هايي كه »خودشان بلدند« و نياز به راهنمايي ندارند چه كنيم؟ اگر 
فقط كمي آدم بدبيني باشيم، مي توانيم به آساني تصويري از جسدهاي حيوانات شكار شده 
را تصور كنيم كه شكارچي در توضيح خطا زدن هايش- با اعتماد به نفس- توضيح مي دهد: 
تيرم از ميان شاخ هاي نِر باالي 9سال گذشت و خورد به توله پشت سرش كه االن مثل پلنگ 
مرده آنجا افتاده... . به نظر نمي رسد با چنين شكارچي گول زنك هايي، آمار تمايل به كشتن 
حيوانات از طبقه ششم به كف خيابان برسد. اگر مي شد )به فرض، در خيال، مثال( چنين 
آدم هايي را به دانمارك فرستاد، باز اميدي بود. البته راسو هم به هرحال يك جور حيوان است 
ولي االن حتي خانم مته فردريكسن )نخست وزير دانمارك( هم با قلبي اندوهگين اعتراف 
كرده كه چاره اي جز قتل عام راسوها نيست. خبر از اين قرار است كه دولت دانمارك براي 
پيشگيري از شيوع نوعي جهش يافته از ويروس كرونا كه از راسو به انسان سرايت مي كند، 
ناگزير به اجراي طرح كشتار بيش از ۱۷ميليون راسو در اين كشور است. اين عمليات كه  ماه 

اكتبر با قتل عام بيش از يك ميليون راسو شروع شده بود، قرار است به شكل گسترده در تمام 
مزارع پرورش راسو در سرار كشور دانمارك اجرا شود. يك نسل كشي راسويي با حضور پليس 
و ارتش كه البته بدون ترديد باز نيرو براي اين مراسم كشتارجمعي كم مي آورند. چون مردم 
عادي، گرچه پذيرفته باشند چاره ديگري نيست، باز دست ودلشان آسان به كشتن نمي رود. 
اين است كه ما اين فرصت را پيدا مي كنيم كه به داستان تخيلي خودمان برگرديم كه در آن 
به شكلي معجزه آسا، از جمعيت آدم هاي شيفته كشتن حيوانات در ايران كاسته مي شود، 
چون آنها براي شركت در عمليات پاكسازي راســوها به دانمارك اعزام شده اند. تخيل كه 
محدوديت ندارد، بياييد يك راه گريز خيالي هم براي راسوها باز كنيم. يك گروه نجات؛ ارتش 
سري، كه راسوهاي تحت تعقيب را به خارج از مرزهاي خطرناك كشور دانمارك برسانند. آنها 
مي توانند با استفاده از روابطي كه با راسوهاي كشورهاي ديگر دارند، راسوهاي دانمارك را 
به خانه هاي امن برسانند؛ جايي كه كسي حواسش به راسوها نباشد و آنها در دنيايي رويايي، 
مثل گربه ها آزادانه به سطل هاي زباله سرك بكشند و... از اين خيال هاي رمانتيك ولي هلند 
و اسپانيا كشورهاي امني نيستند، چون پيش  از دانمارك، قتل عام راسوها در آن كشورها 
آغاز شده است. يك جاي دورتر، يك جايي كه كمتر سرزبان ها باشد... اسلواكي؛ كشوري كه 
همين چند روز پيش در خبرها درباره اش نوشته بودند: اسلواكي در اقدامي منحصر به  فرد 
در جهان از كل جمعيت خود آزمايش كرونا مي گيرد؛ جايي كه پليس و ارتش اش به همراه 
۴۵هزار نفر از نيروهاي داوطلب درگير طرح ملي تست كرونا هستند. راسوها آن جا بدون 
هيچ ترديدي به آرامش مي رسند. حتي اگر دلشان خواست )بعد از در كردن خستگي چندين 
مرز فرار از مرگ( مي توانند به انتقام هم فكر كنند. كافي است پشت سر ارتش از خانه اي به 
خانه اي ديگر حركت كنند و پوزه بر دستگيره در بمالند و...  و همينطور خانه به خانه تا پايان 

تست ملي كرونا پيش بروند.

پيوست

شهرام فرهنگي
روزنامه نگار
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تصوير ماه
عكس هاي برگزيده آبان99 

از نگاه گروه عكس روزنامه همشهري
عكس هاي خبري همواره خودشان را به روزنامه تحميل مي كنند. ترديدي نيست براي انتخاب عكس هاي برتر 
ماه هم بايد سوژه هاي پرمخاطب  ماه را بررسي كرد. با اين حال در حاشيه برنامه هاي خبري، گاهي تصاويري 
متفاوت از فضاي شــهري و طبيعت هم خودنمايي مي كنند. عكس هاي منتشرشده در اين صفحه، با چنين 

رويكردي از ميان عكس هاي آبان99 توسط گروه عكس روزنامه همشهري انتخاب شده اند.  در اين روزهاي سرد كرونازده بيش از هر زماني به رنگ و تصاوير گرم نياز داريم. اين عكس تصويري 
از كوچه شهيد قدياني، واقع در منطقه 9شهرداري تهران است كه به همت اهالي كوچه رنگ آميزي شد.

زمان ارائه خدمات حمل ونقل عمومي در آبان ماه 99 در طرح كاهش ساعت كاري به خاطر كرونا 
كاهش يافت.

فارغ از دنياي پرهياهوي زندگي شهري، پاييز وظيفه هميشگي اش را انجام مي دهد؛ تصويري 
رنگارنگ از پاييز جنگل هاي مازندران.

يكي از خبرهاي تلخ و تكراري در سال جديد، آتش سوزي هاي مدوام جنگل هاي ايران بوده. اين 
تصوير، آتش سوزي در جنگل هاي ميانكاله را نشان مي دهد كه در آبان99 رخ داد.

 طرح تعطيل شدن كسب وكار براي كاهش آمار شيوع كرونا يكي از خبرهاي مهم  ماه گذشته بود. اين 
تصوير، تشديد ترافيك در خيابان هاي تهران براي بازگشت به خانه پيش از ساعت18 را نشان مي دهد.

 پاييز روستاي سنگان؛ 
تصويري براي نفس كشيدن در روزهاي سخت كرونايي.

تصويري ديگر از تعطيلي تهران در ساعت 6عصر
لحظه پايين كشيدن كركره ها و بستن مغازه ها
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  طالق در زندگي هاي باالي 29سال يعني نابودي خانواده
در خبرها مي خواندم كه در سال 7هزار و 264زوج كه سابقه زندگي 
بيش از 29سال داشته اند، از يكديگر جدا شده اند، آيا اين آمار طالق ها 
معنايي جز نابودي بنيان خانواده در ســايه نبود سياستگذاري هاي 

درست در بخش هاي مختلف دارد؟
ايماني از تهران 

  درختكاري در پاكدشت فراموش شده است
توسعه فضاي سبز با كاشت درخت در زمين هاي بدون استفاده يك 
نيازحياتي است. وقتي كاشــت درخت كه داراي منافع زيادي است، 
امكانپذيرباشد، چه دليل ومانعي است كه مديريت شهري ازاين اقدام 

بسيارمهم دريغ كند.
امينيان از پاكدشت

  پست هاي حفاظتي و امنيتي نيروي انتظامي افزايش يابد
ميادين، پارك ها و خيابان ها حتي خيابان هــاي اروپايي هم خالي از 
حضور پليس نيست. به جاي به كارگيري پليس براي جريمه، مقداري 
به تعداد  پليس براي حفاظت بيفزاييد تا  افزايش بزهكاري ها و افزايش 

استفاده از سالح سرد كنترل شود.
رهبرعلي رنجبر خلخالي از تهران 

   2 عدد گوجه در بندرعباس 4600تومان 
بندرعباس و جنوب كشور جزو قطب هاي توليد گوجه فرنگي است، 
چرا من به عنوان شهروند بندرعباســي بايد 2 عدد گوجه را به مبلغ 
4هزار و 600تومان بخرم؟ واقعا اين چگونه مديريتي است كه محصول 
توليدي استان خودم به اين قيمت به دست من مي رسد؟ آيا گوجه ها 

را در شهر خودمان دپو كنيم شايسته است؟
زرگر از بندرعباس

  آيا دستفروشان مشمول تعطيلي ساعت 18نيستند
مي دانيم كه وضعيت اقتصادي خوب نيست و دستفروشان هم دنبال 
لقمه اي نان هستند، ولي آيا تعطيلي ساعت 18نبايد مشمول اين قشر 
بشود درحالي كه كسبه كه كلي عوارض و ماليات مي دهند مجبورند 
راس ساعت 18تعطيل كنند. كافي است سري به خيابان هاي ولي عصر 

و سلسبيل در تهران بزنيد تا متوجه شويد.
شهرياري از تهرا ن 

  از صادركردن سيب زميني نگرانيم
گويا قرار است سيب زميني هاي ايران را به كشورهاي همسايه صادر 
كنند. با تجربه تلخي كه از صادرات تخم مــرغ و گوجه برايمان باقي 
گذاشتند نگرانيم كه اين قوت غالب بخشي از مردم هم به سرنوشت 
گوجه و تخم مرغ دچار شود. آيا تضمين مي كنند كه اين وضع ايجاد 
نشود و با صادرات واقعي، ســيب زميني كاران زحمتكش نيز به حق 

خود برسند؟
علي آبادي از ورامين

   آيا تاكسي هوايي واقعا اولويت امروز جامعه است؟
كسي منكر ادامه فعاليت هاي سازنده در كشور نيست ولي اعالم خبر 
راه اندازي تاكســي هوايي در شــرايطي كه همه منتظر خبرهايي از 
واكســن و درمان كرونا يا توزيع كاالي ارزان و كمك هزينه هستيم 
نشان مي دهد كه اولويت مسئوالن چيست و چرا كرونا جمع نمي شود؟
اينانلو از تهران 

  تعطيلي شهرهاي بزرگ واقعا اينقدر سخت است
اينكه مســئوالن در مورد تعطيلي شــهرهاي بزرگ اين همه تعلل 
مي كنند نشان از ناتواني آنان در تامين مالي و نيز جمع بندي ساير ابعاد 
اين تعطيلي است. درحالي كه تمام دنيا از اين روش استفاده مي كنند 

چرا نبايد در مورد ايران اين روش اعمال شود؟
مولوي از تبريز

   جلوي ساخت وساز در خارج بافت روستاها را بگيرند
متأسفانه ساخت وساز بنا و ويال خارج از حوزه بافت روستاها با مجوز و 
بي مجوز ادامه دارد و در اين شرايط بحراني كرونا اين روند تشديد شده 
و كسي نيست جلوي اين روال را بگيرد. بعد از مدتي آن بناهاي تازه 
ساز به روستا ارجحيت پيدا كرده و آب و برق و گاز روستا در فشار قرار 
مي گيرد كه نمونه آن كم آبي شديد در روستاي محل سكونت ماست. 

مسئوالن كمي به خودشان بيايند و جلوي اين روند را بگيرند.
كياني از همدان

  كوچه هاي خاني آباد انباشته از زباله
مسئوالن شهرداري كه شبانه روز براي تحقق رؤياي شهر استاندارد 
تالش مي كنند كمي هم به جنوب شهر نگاه كنند كه در تحقق اين رؤيا 
سهمش اندك نيست. از مســئوالن تقاضا مي كنم به طور سرزده به 
خاني آباد سر بزنند و ببينند كه چگونه در ميان زباله هاي انباشته شده 
دركوچه هاي خاني آباد زندگــي مي كنيم. درحالي كه مدام هم فيش 

عوارض و پسماند مي پردازيم.
احمدي از تهران 

  پيامك هاي سفرهاي نوروزي خبر از ايام بدون كرونا دارند؟
اين روزها مدام پيامك هاي تخفيف ســفر به كيش و ديگر شهرها در 
بهمن و نوروز مي آيد، آيا آژانس هاي مسافرتي از چيزي خبر دارند كه 
مردم از آن بي خبرند؟ بر چه اساسي تبليغ سفر مي كنند و حتي جايزه 
و قرعه كشي قرار مي دهند، درحالي كه قرار است طرح هاي آمد و شد 
در كشور اجرا شود. آيا نبايد كسي جلوي ارسال اين پيامك ها را بگيرد؟
داوودي از كرج

   مسئوالن چرا خبر از ايجاد قبرستان هاي جديد مي دهند
آيا مســئوالن فكر مي كنند ما نگران پس از مرگ و دفن اجسادمان 
هستيم؟ ذره اي آنچه بر سر جسدمان مي آيد مهم نيست. بهتر است 
در زمان حيات، به فكر نيازهاي ما باشند پس از مرگمان پاي خودمان.
عبادي از تهران

  آيا مردم بايد از خوردن شير هم محروم شوند
پس از گراني اقالم مختلف و نوسانات ارزاق عمومي حاال نوبت به شير 
رسيده است؟ آيا رواست كه شير بدون الكتوز را پيرزني كه حساسيت 
الكتوز دارد و نمي تواند شير معمولي بخورد به قيمت 12هزار تومان 
بخرد و اين همان شيري است كه فروردين ماه امسال 3850تومان بود؟ 

چه باليي قرار است سر ما در بياوريد؟
فرهادي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 كشف جسد پزشك
در وان حمام 

با كشف جسد پزشــك عمومي در مطبش، 
تحقيقات براي كشف اســرار مرگ وي آغاز 
شده است. به گزارش همشهري، عصر شنبه 
به قاضي ساسان غالمي، كشيك جنايي تهران 
گزارش مــرگ مرموز مردي مخابره شــد. به 
گفته مأمور پليس، متوفي يك پزشك عمومي 
بود كه جسدش در وان حمام مطبش كشف 
شــده بود. كارآگاهان بــراي تحقيقات راهي 
مطب متوفي شــدند و به پرس و جو از فردي 
پرداختند كه نخستين بار با جسد مواجه شده 
بود. او منشــي مطب بود و به مأموران گفت: 
آقاي دكتر متخصص داخلــي بود و معموال از 
ظهر تا 9شب بيمار داشــت. امروز ظهر كه به 
مطب آمدم خبري از او  نبود. به موبايلش زنگ 
زدم كه صداي زنگ آن را از داخل يكي از اتاق ها 
شنيدم. به بازرسي اتاق ها پرداختم تا اينكه با 
جســد او در وان حمام روبه رو شدم و وحشت 
زده به اورژانس و پليس زنگ زدم. علت مرگ 
متوفي مشخص نبود و به همين دليل جسد 
او با دستور بازپرس جنايي تهران به پزشكي 
قانوني انتقال يافت و تحقيقات براي كشف راز 

مرگ وي آغاز شد.

 بخشش قاتل
3سال پس از جنايت

جواني كه 3ســال قبل در جريان درگيري با 
جوان ديگري او را به قتل رسانده بود با اعالم 

رضايت اولياي دم از چوبه دار نجات پيدا كرد.
به گزارش همشــهري، اين درگيري خونين 
اواسط ســال 96در شهرســتان خرمدره در 
استان زنجان اتفاق افتاد. آن روز پسر جواني 
سوار بر موتور سيكلتش از يكي از خيابان هاي 
شهر عبور مي كرد كه جوان ديگري را ديد و او 
را سوار موتورسيكلتش كرد. آنها از قبل يكديگر 
را مي شناختند اما در بين راه ناگهان با يكديگر 
درگيري لفظي پيدا كردند. وقتي اين درگيري 
باال گرفت موتورسيكلت متوقف شد و 2 جوان 
از آن پياده شدند و با يكديگر زد و خورد كردند و 
در اين بين جوان موتورسوار با زدن چند ضربه 

جوان ديگر را به قتل رساند و از آنجا گريخت.
قاتل پــس از دســتگيري اعتــراف كرد كه 
ناخواسته مرتكب قتل شده است. او در دادگاه  
به قصاص محكوم شد كه  اين رأي مدتي بعد 

از سوي قضات ديوان عالي كشور تأييد شد.
در اين شــرايط متهم و نزديكانش تالش هاي 
زيادي را براي جلب رضايــت اولياي دم آغاز 
كردند و با كمك  مسئوالن شوراي حل اختالف 
خرمدره توانستند رضايت اولياي دم را بگيرند. 
محمد رضــا احمدي، رئيس شــوراهاي حل 
اختالف استان زنجان در اين باره گفت: خانواده 
مقتول به خاطر رضاي خــدا از قصاص قاتل 
گذشتند و قرار است متهم براي بررسي جنبه 

عمومي جرم بار ديگر محاكمه شود.

صبح ديروز آتش سوزي در طبقات 
بااليي مجتمع تجاري عالءالدين داخلي

در تهران، آتش نشــانان را به اين 
محل كشــاند. وقتي نيروهاي امدادي با نردبان 
هيدروليكي به اين طبقه رفتند، متوجه شدند كه 
آتش سوزي به دليل شيء مشتعل همچون سيگار 
رخ داده كه به سرعت آن را مهار و از گسترش آتش 
جلوگيري كردند. اين آتش سوزي هرچند جزئي 
بود و به  خير گذشــت امــا بار ديگــر نگراني ها 
درخصوص تكرار حوادثي مانند پالسكو يا حادثه 
مرگبار در كلينيك سينامهر را تشديد كرد. با اين 
حال آنطور كه ســيدجالل ملكي، ســخنگوي 
آتش نشــاني تهران مي گويد، توجــه متوليان 
ساختمان عالءالدين به اخطارهاي آتش نشاني 
درباره ايمني ساختمان مهم ترين دليلي است كه 
باعث شده آتش سوزي هاي رخ داده در سال هاي 
اخير در اين ساختمان به ســرعت مهار شده و 

منجر به بروز فاجعه نشود.
ملكي به همشهري مي گويد: ساختمان عالءالدين 
هنوز تأييديه كامل از آتش نشاني ندارد اما ازجمله 
ساختمان هايي است كه متوليان آن از چندسال 
قبل، اخطارهاي آتش نشــاني را جدي گرفتند 
و شروع به انجام يك ســري كارهاي مربوط به 
ايمني در اين ســاختمان كردند. نصب سيستم 
خودكار آبپاش اطفاي حريق و استفاده از سيستم 
لوله كشــي آب مجزا در هر طبقــه ازجمله اين 
اقدامات بود و همين اقدامات باعث شده كه اين 
ســاختمان گام بزرگي براي ايمن شــدن كامل 

بردارد.
وي ادامه مي دهد: در ســال هاي گذشته دو سه 
مورد آتش سوزي در اين ســاختمان رخ داد كه 
مي توانست دردسرساز شود اما درنهايت همين 
سيستم هاي ايمني بود كه باعث شد آتش قبل از 
اينكه كسبه ساختمان متوجه آن شوند مهار شود 
و وقتي آتش نشانان به محل حادثه رفتند فقط 
كار بازديد و بررسي را انجام دادند و خوشبختانه 
اين حوادث به خير گذشت؛ درصورتي كه اگر به 
اخطارهاي آتش نشاني توجه نمي شد و متوليان 
ساختمان چندسال پيش نسبت به ايمن كردن 
ســاختمان اقدام نمي كردند اين آتش سوزي ها 
ممكن بود باعث بــروز فجايعي غيرقابل جبران 

شود.
اين كارشــناس ارشــد ايمني ادامــه مي دهد: 
متأسفانه گاهي متوليان ساختمان هاي ناايمن 
به اين مســئله توجه نمي كنند كه هزينه كردن 
آنها براي ايمن كردن ساختمان در درازمدت سود 
زيادي نصيب خود آنها نيز مي كند. به طور مثال 
در اين ساختمان ها هريك از مغازه ها ميلياردها 
تومان ارزش دارند، درصورتي كه ايمن كردن كل 

ساختمان ممكن است به اندازه ارزش يك مغازه 
هم هزينه نداشته باشد. حال آنكه درصورت بروز 
حادثه و آتش ســوزي، درصورتي كه ساختمان 
ايمن نباشد، به راحتي ممكن است ضرر و زيان 
مادي و حتي جاني كه قابل جبران نباشد به جا 

بگذارد.

آتش نشاني فقط اخطار مي دهد
آنطور كه مسئوالن شهري بارها هشدار داده اند، 
دست كم 33هزار ســاختمان ناايمن در تهران 
وجود دارد كه بروز حوادثي چون آتش سوزي در 
آنها ممكن است منجر به وقوع فاجعه اي همانند 
پالسكو يا كلينيك سينامهر شود. سؤال اين است 
كه اجبار متوليان اين ساختمان ها به ايمن كردن 

آنها بر عهده كدام نهاد است؟
ملكي در پاسخ به اين ســؤال مي گويد: سازمان 
آتش نشــاني تهران در راســتاي ارتقاي ايمني 
ساختمان ها، چندسالي است كه به صورت رايگان 
اقدام به بازديد از ســاختمان هاي بلندمرتبه و 
همچنين ســاختمان هاي تجاري و... مي كند. 
در اين ميان در صورت مشــاهده نقص ايمني، 
دســتورالعمل هايي براي متوليان ســاختمان 
ارسال مي شود. در اين دســتورالعمل ها ابتدا 3 
يا 4بند مهم ايمني به متوليان ســاختمان ابالغ 
مي شود كه در كوتاه مدت بايد نسبت به اجراي آن 
اقدام كنند. پس از آن نيز دستورالعمل بلندمدت 
وجود دارد كه وقتي بندهاي مهم اوليه اجرا شد، 
به متولي ابالغ مي شود كه بايد چه اقداماتي در 
مدت زمان 7 يا 8ماهه انجام دهد كه ساختمان 

تأييد ايمني بگيرد.
او ادامه مي دهد: متأسفانه بسياري از افراد حقيقي 
يا حقوقي كه اين دستورالعمل ها برايشان ارسال 
مي شــود، مبحث ايمني ســاختمان را جدي 
نمي گيرند. اين در حالي است كه آتش نشاني هيچ 
ضمانت اجرايی ندارد و تنها مي تواند به آنها اخطار 
دهد و درصورت بي توجهي به اخطارها، صالحيت 
اقدام ديگــري را ندارد. از ســوي ديگر هرچند 
شهرداري به ساختمان هايي پايان كار مي دهد 
كه تأييديه ايمني آتش نشــاني را داشته باشند 
اما متأسفانه شاهديم كه بسياري از ساختمان ها 
بدون گرفتن پايان كار نيز مورد اســتفاده قرار 
مي گيرند. نمونه اش حادثه آتش سوزي در يك 
برج 21طبقه در غرب تهران بــود كه وقتي در 

محل حادثه حاضر شديم، با توجه به دود غليظي 
كه همه طبقات ســاختمان را پر كرده بود خطر 
اينكه عده اي در اين ســاختمان جانشــان را از 
دست بدهند را متصور بوديم اما خوشبختانه با 
تالش آتش نشانان تمامي ســاكنان ساختمان 
نجات يافتند. پــس از آن وقتي دربــاره ايمني 
ســاختمان پرس وجو كرديم، متوجه شديم كه 
مالك ســاختمان بدون اينكه پايان كار دريافت 
كند، اقدام به واگذاري واحدها به مالكان كرده و 
ديگر هيچ اقدامي براي گرفتن پايان كار ساختمان 
نكرده بود. همه اينها نشان مي دهد كه در زمينه 
ايمني قوانين ما ضعف دارند و در بسياري از موارد 

از فقدان قانون رنج مي بريم.

پالسكو بيشتر از 3ساعت سوخت
ملكي مي گويد: خطر ساختمان هاي ناايمن اول 
از همه جان انســان ها را تهديد مي كند. وقتي 
ســاختمان پالســكو آتش گرفت، آتش نشانان 
راهي آنجا شدند. آتش سوزي بيشتر از 3ساعت 
ادامه داشــت و همين زمان زياد باعث شــد كه 
آتش نشــانان بتوانند تمامي كسبه ساختمان و 
مردمي كه در آنجا بودند را از ســاختمان خارج 
كنند. اما هميشه اينگونه نيست كه چنين زماني 
براي نجات افراد حاضر در ساختمان  وجود داشته 
باشد. برخي از ساختمان هاي قديمي ممكن است 
درصورت بروز حادثه، ناگهان دچار ريزش شوند. 
تصور كنيد كه اگر ســاختمان پالسكو لحظاتي 
پس از حادثه فرو مي ريخت، تعداد قربانيان چقدر 
بود. همه اينها اهميت ايمني در ساختمان ها را 
نشــان مي دهد و ايمني، حاصل نمي شود مگر 
با ورود ديگــر نهادهاي نظارتــي و وضع قوانين 

جديد و دقيق.
وي ادامــه مي دهد: پــس از حادثــه انفجار و 
آتش ســوزي در كلينيك ســينا مهــر تهران، 
نهادهــاي نظارتي وزارت بهداشــت وارد ماجرا 
شده اند و براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي، 
اقدام به بررسي ســاختمان ها و مراكز درماني از 
لحاظ ايمني مي كنند. اين همان كاري اســت 
كه بقيه سازمان  ها نيز بايد انجام دهند. متوليان 

بسياري از ساختمان هاي ناايمن تهران، سازمان ها 
و اشــخاص حقوقي هستند؛ ســازمان هايي كه 
نهادهاي نظارتي نيز دارند و اين نهادهاي نظارتي 
هم بايد از ســاختمان ها بازديد كرده و نسبت به 

رفع نواقص ايمني اقدام كنند.

آموزش؛ حلقه مفقوده 
گاهي اما اتفاق مي افتد كه يك ساختمان با اينكه 
همه موارد ايمني را رعايت كرده، باز هم ممكن 
است دچار حادثه شــود. ملكي مي گويد: مدتي 
قبل و هنگام بازديد از ساختماني در شرق تهران، 
متوجه شديم كه در ســاختماني 3طبقه، طبقه 
همكف و اول تبديل به انبار الســتيك شــده و 
طبقه دوم و سوم مسكوني است. حاال آنكه دودي 
كه سوختن يك حلقه الســتيك ايجاد مي كند 
ممكن است براي به خطر انداختن جان تمامي 
ساكنان ساختمان كافي باشد. متأسفانه گاهي 
خود شهروندان هســتند كه باعث ناايمن شدن 
ساختمان مي شــوند و اين ناشي از عدم آموزش 
كافي آنهاســت. شــما تصور كنيــد زماني كه 
گواهينامه مي گيريد، دوره هايــي را طي كرده  
و آموزش هايي را ديده ايد. بــراي همين، وقتي 
از چراغ قرمز عبور مي كنيد و جريمه مي شــود، 
نه تنها اعتراض نمي كنيد بلكه تخلف خود را قبول 
مي كنيد. شهروندان اما چه آموزش هايي درباره 
ايمني ســاختمان ها مي بينند؟ وقتي رسانه ها 
و مخصوصا صداوســيما براي ارائــه آموزش  به 
شهروندان وارد ماجرا نمي شوند، نتيجه اش اين 
مي شود كه گاهي ايمني يك ساختمان ممكن 
است از سوي ساكنان همان ساختمان به خطر 
بيفتد. شــايد خيلي ها خبر نداشــته باشند كه 
آتش زدن ماشين همسايه از روي كينه، ممكن 
اســت چنان دودي ايجاد كند كه باعث شــود 
ساكنان طبقات بااليي ســاختمان جانشان را از 
دست بدهند. به همين دليل نه تنها آتش نشاني، 
بلكه ديگر ســازمان ها و خود شهروندان نيز بايد 
براي ايمن كردن ساختمان ها دست به  دست هم 
دهند تا شــاهد تكرار حوادث مرگبار و دردناك 

نباشيم.

قتل صاحبكار با بستني مسموم

48ساعت طاليي براي رهايي گروگان

صاحب مغازه خواربارفروشــي كه با خوردن بســتني 
مســموم بيهوش شــده بود، لحظاتي قبل از مرگ در جنايي

بيمارســتان به هوش آمد و قاتلش را لو داد. به گزارش 
همشهري، در يكي از روزهاي مهرماه، صاحب يك مغازه بستني فروشي 
در جنوب تهران مغازه اش را بســت كه به خانه اش بــرود اما ناگهان 
چشمش به خواربارفروشي همســايه افتاد كه چراغ آن روشن بود و 
صاحب مغازه پشت دخل نبود. او كه مشكوك شده بود براي سركشي 
قدم بــه مغازه همســايه گذاشــت و با پيكــر نيمه جــان صاحب  
خواربارفروشي روبه رو شد كه روي زمين افتاده بود. او فورا اورژانس را 

خبر كرد و همزمان ماجرا را به خانواده مرد مغازه دار اطالع داد.

جدال با مرگ 
صاحب خواربارفروشــي مردي 72ســاله بود كه پــس از انتقال به 
بيمارستان تحت درمان قرار گرفت. در ادامه تحقيقات نيز مشخص 
شد كه مغازه وي مورد دستبرد قرار گرفته است. مقداري پول، چندين 
باكس سيگار و گوشي تلفن همراه صاحب مغازه سرقت شده بود و در 
اين شرايط خانواده وي راهي پليس آگاهي تهران شدند و گفتند كه 
احتمال مي دهد جواني به نام مسعود پشت پرده اين ماجرا باشد. آنها 
توضيح دادند كه مســعود پيك موتوري مغازه بوده و با صاحب مغازه 
اختالف داشته است. درحالي كه خانواده مرد مغازه دار مسعود را عامل 
سرقت معرفي كرده بودند، اين مرد براي چند ساعتي در بيمارستان 
به هوش آمد و به خانواده اش گفت كه روز حادثه مسعود به او بستني 
مسموم خورانده است. او بعد از گفتن اين جمله بارديگر بيهوش شد و 

چند روز بعد به كام مرگ رفت.

سرقت مرگبار
با مرگ صاحب خواربارفروشــي، پرونده اي جنايي تشكيل و ماجرا 
به بازپرس ويژه قتل اطالع داده شد. با دســتور وي جسد متوفي به 
پزشكي قانوني انتقال يافت تا علت اصلي مرگ وي مشخص شود. از 
سوي ديگر بازپرس جنايي دستور بازداشت مسعود را صادر كرد و او 
چند روز قبل درحالي كه خبر از مرگ صاحب خواربارفروشي نداشت و 
براي سر زدن به او به مغازه خواربارفروشي رفته بود دستگير شد. متهم 
49ساله در بازجويي هاي اوليه اقرار كرد كه قصد كشتن صاحبكارش 
را نداشته و نيتش سرقت از مغازه وي بوده است. به همين دليل به او 
بستني مسموم خورانده و تصورش را نمي كرد كه اين اتفاق به قيمت 
جان او تمام شود. با اعترافات اين مرد، براي وي قرار قانوني صادر شد و 

تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

گفت وگو با متهم
انگيزه ات از كشتن صاحبكارت فقط سرقت بود؟

بله. من سرقت را قبول دارم اما قتل را نه. هرگز قصد كشتن او را نداشتم 
و فكرش را نمي كردم كــه صاحبكارم با يك مشــت قرص خواب آور 
جانش را از دست بدهد. نقشــه من اين بود كه او بيهوش شود و من از 

آنجا سرقت كنم.
چرا مي خواستي از او سرقت كني؟

چند بار براي صاحبكارم مواد غذايي و كاال خريدم كه پولش شد حدود 
3ميليون و 500هزار تومان. او براي برگرداندن اين پول مدام امروز و 
فردا مي كرد. وقتي ديدم او حاضر نيست بدهي اش را بپردازد تصميم به 
سرقت گرفتم. شب حادثه به داروخانه رفتم و قرص خواب آور خريدم. 
پس از آن به مغازه خواربارفروشــي صاحبكارم برگشتم. مي خواستم 
قرص ها را داخل آبميوه بريزم كه صاحبكارم گفت هوس بستني كرده 
است. به من پول داد تا از مغازه همسايه بستني بخرم. من هم يك بستني 
براي او و يك شيرموز براي خودم خريدم. قبل از آن 5قرص پودر كرده 
و داخل بستني ريختم. او وقتي بستني را خورد از حال رفت و بيهوش 
شد. من هم مقداري پول، گوشي موبايل و چند باكس سيگار سرقت 

كردم و متواري شدم.
با اموال سرقتي چه كردي؟

گوشي و سيگارها را فروختم؛ بدهي ام را دادم و مواد خريدم.
معتادي؟

17سال است كه معتاد به ترياك  هستم و چند سالي مي شود كه شيشه 
هم به آن اضافه شده است.

با مقتول چطور آشنا شدي؟
چند ماه قبل او را به عنوان مسافر سوار موتورم كردم. در بين راه با يكديگر 
صحبت كرديم و گفتم با موتور كار مي كنم. او هم از من خواست تا به 
مغازه اش بروم و براي او كار كنم. پيشنهادش را قبول كردم و به مغازه او 
رفتم. برايش بار جابه جا مي كردم و شب ها او را به خانه اش مي رساندم. او 

مرد خوبي بود و من هرگز قصد كشتن وي را نداشتم.

ث
مك

مردان مســلح با ربودن مردي در سيســتان و بلوچستان 
قصد باجگيري از خانواده اش را داشــتند اما مأموران پليس 
48ساعت بي وقفه تالش كردند و توانستند او را نجات دهند.

به گزارش همشهري، اين گروگانگيري از شامگاه 19آبان ماه 
امسال آغاز شد.  آن شب مردي 40ساله كه از ساكنان يكي از 
روستاهاي شهرستان راسك در استان سيستان و بلوچستان 
است با پاي پياده به ســوي خانه اش مي رفت كه ناگهان در 
تاريكي شب يك پژو 405كنارش توقف كرد و 3سرنشين آن 
كه مسلح بودند با زور و تهديد او را سوار كردند و با خود بردند. 
دقايقي از اين ماجرا مي گذشــت و هيچ كس از آنچه اتفاق 
افتاده بود خبر نداشت. خانواده مرد جوان كه از تأخير او نگران 
شده بودند اطراف روستا را جست وجو كردند اما نتوانستند او 
را پيدا كنند. در اين بين تماسي ناشناس با خانواده اين مرد 
گرفته و اعالم شد كه او ربوده شده است. دقايقي بعد خانواده 
مرد ربوده شده عاقالنه ترين تصميم را گرفتند و با اعالم اين 
خبر به پليس از مأموران كمك خواســتند. ماموران ابتدا به 
تحقيق از خانواده اين مرد پرداختند تا از اين طريق بتوانند 
مظنونان اين آدم ربايي را شناسايي كنند. بررسي هاي اوليه 
حاكي از آن بود كه هيچ كس خصومتي با اين مرد نداشته اما 
خانواده او گفتند از مدتي قبل مردي با وي دچار اختالف مالي 
شده و ممكن است او در اين آدم ربايي دست داشته باشد. اين 
اطالعات از يك ســو و تحقيقات درباره تنها مظنون پرونده 
ظن و گمان عليه او را تقويت كرد. درحالي كه 48ســاعت از 
ربوده شدن اين مرد مي گذشت مأموران راهي مخفيگاه متهم 

در يكي از روستاهاي اطراف راسك شدند و ضمن دستگيري 
او، گروگانش را كه در آنجا نگهداري مي شد آزاد كردند. وقتي 
متهم تحــت بازجويي قرار گرفت اعتــراف كرد كه به دليل 
اختالف مالي كه با متهم داشــته با همدستي 2 نفر ديگر او 
را ربوده است.  سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچســتان ضمن بازگو كردن جزئيات اين آدم 
ربايي گفت: همكارانم 48ســاعت بدون وقفه به دنبال آزاد 
كردن اين مرد بودند كه خوشــبختانه تالش هاي شــان به 
نتيجه رسيد. وي ادامه داد: هم اكنون متهم اصلي در بازداشت 
به سر مي برد و تالش ها براي دستگيري 2 همدست او ادامه 
دارد. سردار طاهري همچنين به افرادي كه قصد شرارت دارند 
هشدار داد كه پليس با كســاني كه بخواهند نظم و امنيت 

جامعه را برهم بزنند با قاطعيت برخورد خواهد كرد.

سرقت برق آساي 50موبايل توسط 2سارق حرفه اي
2سارق حرفه اي كه با پرسه زدن در شمال پايتخت، گوشي موبايل شــهروندان را مي قاپيدند پيش از آخرين سرقت 
دستگير شــدند. به گزارش همشــهري، از چند روز قبل به دنبال وقوع چندين فقره موبايل قاپي در محدوده قلهك، 
گروه هاي ويژه اي از مأموران پليس گشــت زني هاي هدفمندي را براي شناسايي سارقان آغاز كردند. سارقان معموال 
افرادي را كه با بي احتياطي در خيابان با گوشي صحبت مي كردند، به عنوان طعمه انتخاب مي كردند و پس از سرقت كه 
خيلي برق آسا اتفاق مي افتاد، سوار بر موتورسيكلت از آنجا دور مي شدند. مأموران كالنتري 124 قلهك همه مكان هايي 
را كه ممكن بود سارقان در آنجا تردد كنند، به شكل نامحسوس تحت نظر گرفتند تا اينكه چند روز بعد در شرايطي كه 
مشخصات ظاهري متهمان از طريق مالباختگان به دست آمده بود، آنها را در حوالي خيابان ظفر مشاهده كردند و فرمان 
ايست دادند اما آنها بي توجه به دســتور پليس تالش كردند فرار كنند.  پس از چند دقيقه تعقيب و گريز هر دو سارق 
دستگير شدند و معلوم شد كه آنها با موتورسيكلت سرقتي دست به موبايل قاپي مي زدند. آنها اعتراف كردند كه تاكنون 
گوشي موبايل 50نفر از شهروندان را سرقت كرده اند.  سرهنگ قاســم دستخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي در 
اين باره گفت: تا كنون 47نفر از مالباختگان شناسايي شده اند و تالش ها براي شناسايي ساير مال باختگان نيز ادامه دارد. 

همچنين 2متهم با صدور قرار قانوني از سوي بازپرس دادسراي ناحيه34 روانه زندان شده اند.

 مهار آتش سوزي
در ساختمان عالءالدين
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اوايل دهه 90، فرج اهلل 
سلحشور بعد از پايان  
پخش سريال »حضرت 
يوسف)ع(« بر آن شد تا سريال »حضرت موســي)ع(« را نيز جلوي 
دوربين ببرد؛ سريالي كه جزو پروژه هاي بزرگ سيما به حساب مي آيد، 
اما اين كارگردان سال94از دنيا رفت و اين پروژه  مسكوت ماند. بعدها 
جمال شورجه، به عنوان كارگردان اين مجموعه انتخاب شد. شورجه هم 
دچار بيماري شد و با بهبودي حال اين كارگردان و توصيه تيم پزشكي، 
وي به اين پروژه باز گشت. اما با سكته مغزي اين كارگردان و طوالني تر 
شدن زمان استراحت  او به نظر مي رسد كه هم اكنون نمي تواند همراه 
پروژه حضرت موسي)ع( باشــد و با موافقت ايشان و انتخاب سازمان، 
ابراهيم حاتمي كيا قرار است كارگرداني اين سريال تاريخي را بر  عهده 
بگيرد. ابراهيم حاتمي كيا تاكنون كارگرداني 2 سريال تلويزيوني »خاك 
سرخ« و »حلقه سبز« را در آغاز و ميانه دهه 80 در كارنامه كاري خود 
دارد و ســريال حضرت موسي)ع( نخســتين كار تاريخي او در ميان 

كارهاي تلويزيوني و سينمايي اش به شمار مي رود.
اين كارگردان قرار اســت با همان تيم قبلي نويسندگان يك بار ديگر 
فيلمنامه اين ســريال را بازنويســي كند و در اين بازنويسي از گروه 
نويسندگان به سرپرستي سعيد بهمن پور بهره خواهد برد و بنا دارد پس 
از بازنويسي متن، سريالي بسازد كه به گفته مديران سازمان مشابه آن 
در ايران ساخته نشده است! مذاكره مسئوالن صدا و سيما با حاتمي كيا، 
از حدود 2  ماه پيش آغاز شده بود كه در نهايت او كارگرداني اين سريال 
را پذيرفت. حاتمي كيا درباره پذيرفتن كارگرداني اين سريال تاريخي كه 
آن را نوعي اداي دين به مرحوم سلحشور مي داند، تأكيد كرده است: »در 
ميان آثار متعددي كه ساخته ام، جاي يك كار قرآني را خالي مي بينم 
و به همين علت باانگيزه و عالقه اين مسئوليت سنگين را مي پذيرم.« 

بازنويسيحقطبيعيكارگردانجديداست
احمد ميرعاليي، تهيه كننده اين سريال كه عنوان كرده بود سريال براي 
سال ۱400 آماده مي شود حاال از تعويق توليد و پخش آن خبر مي دهد و 
به همشهري مي گويد: »كارگردان جديد وارد پروژه شده و حق طبيعي 
اوست كه سريال را بازنويسي كند همانطور كه وقتي جمال شورجه وارد 
پروژه شد قرار بود تا بخش اجرايي آن را بازنويسي كند. هنوز هيچ چيز 
قابل پيش بيني براي توليد و پخش نيســت.« ميرعاليي، تهيه كننده 
سريال حضرت موسي )ع( درباره انتخاب ابراهيم حاتمي كيا به عنوان 
كارگردان اين سريال تاريخي به همشــهري مي گويد: »بعد از سكته 
مغزي آقاي شورجه، نگراني ما سالمتي ايشان بود. تالش بر اين بود كه 
با گذشت زمان سالمتي كامل حاصل شود و خدا را شكر حالشان نسبت 
به گذشته مساعد تر است اما در شرايط حال با بررسي هاي صورت گرفته 
با توجه به سنگيني پروژه پيش بيني مي شود سپردن مسئوليت كار به 
ايشان روند مسير دستيابي به سالمتي كامل وي را با مشكالتي مواجه 
سازد و بنا به فرمايش دكتر علي عسكري، رئيس سازمان صدا و سيما 
» حفظ سالمت شخصيتي ارزشمند و فرهنگي چون جمال شورجه 
براي ما اهميتي بيشتر از ساخت سريال داشته و خواهد داشت.« لذا با 
پيشنهاد و رضايت خود آقاي شورجه كه ساخته شدن اين سريال قرآني 
با بهترين كيفيت را مهم ترين مسئله مي دانند و توقف آن را مصلحت 
نمي دانند؛ قرار شد شخصي در جايگاه كارگردان براي پيشبرد سريال 
انتخاب شود؛ با مشورت آقاي شورجه چند گزينه براي انتخاب معرفي 
شدند كه با توجه به نظر سازمان و ويژگي هايي كه حاتمي كيا داشت از 

ايشان درخواست همكاري شد و ايشان هم پذيرفتند.« 

شورجهدركنارحاتميكياخواهدبود
احمد ميرعاليي از همكاري و تعامل ميان حاتمي كيا و شورجه مي گويد: 
»وقتي حاتمي كيا آمد شرط خودشان اين بود كه حتما جمال شورجه 
در پروژه باشد و خود شورجه نيز از حضور حاتمي كيا كه از اصلي ترين 
گزينه هاي انتخابش بود؛ بسيار خوشحال شد. آنچه در اين ميان مهم 
است مسئله سالمتي كامل اين كارگردان است. سازمان و سيما فيلم 
به عنوان متوليان اصلي اين كار تامل الزم را به كار بردند تا حال وي براي 
ادامه كار مساعد شود اما در اين اواخر اين نگراني پيش آمد كه اگر ايشان 
مسئوليتي سنگين بپذيرند شايد سالمتي شان به خطر بيفتد و البته 
به طور حتم در آينده، جمال شورجه در اين مسير به پروژه كمك خواهد 
كرد.« وي درباره شايعات پيش آمده اين ســريال الف ويژه محصول 
سيمافيلم نيز مي گويد:»وقتي اينگونه پروژه ها شروع مي شوند عده اي 
از روي بي اطالعي و گاه حب و بغض به اين شايعات مي پردازند؛  به قول 
رندي شنونده بايد عاقل باشــد و ما قرار نيست به همه شايعات پاسخ 
بدهيم و ترجيحمان اين اســت كه انرژي و تالشمان را صرف  كنيم تا 
اين سريال به بهترين شكل ممكن ساخته شود.« به گفته ميرعاليي، در 
اين پروژه سعي مي شود از تمام عوامل ايراني استفاده شود. ميرعاليي 
همچنين درباره انتخاب عوامل و بازيگران توضيح مي دهد: » با توجه به 
حضور حاتمي كيا، هيچ قراردادي بسته نشده و البته در دوره شورجه 
يك سري انتخاب صورت گرفته بود و وارد قرارداد هم شده  بوديم اما 
اين حق كارگردان جديد اســت كه تصميمات و انتخاب هاي خود را 
داشته باشد.« بايد منتظر ماند و ديد نخستين تجربه تاريخي كارگردان 
نام آشناي سينماي ايران چگونه از كار درخواهد آمد و آيا او مي تواند 

موفقيت پروژه هاي تاريخي تلويزيون را تكرار كند يا نه.
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صدهزارجلدكتاببهمبلغپنجميلياردتومان
آمارهاي سايت طرح پاييزه كتاب نشان مي دهد كه تا شامگاه 
يكشنبه )ساعت 20( بيش از ۱۱7 هزارجلد كتاب به مبلغ بيش 
از 5 ميليارد و 300 ميليون تومان در كتابفروشي هاي عضو طرح 
در سراسر ايران به فروش رسيده است كه بيش از دوبرابر آمار 
فروش طرح در دوره گذشته )تابستانه( است. كتابفروشي هاي 
دنياي كتاب قم، فرازمند رشت، كتاب آبان مشهد، پاتوق كتاب 
شهركرد، پاتوق كتاب شيراز، كلبه كتاب جهرم، مركز فرهنگي 
آسمان رشت، كتاب شرق اهواز، كتاب محام اهواز، پاتوق كتاب 
اراك در صدر فهرســت فروش قرار دارند؛ كتابفروشــي هايي 
كه بيشترشان در دوره هاي گذشــته نيز براي قرار گرفتن در 
فهرست ده تاي برتر رقابت كرده اند. قرار بود پاييزه كتاب راهي 
باشد براي رونق بخشيدن به كسادي كتابفروشي ها كه روزهاي 
خوبي را نمي گذرانند؛ آمارها نيز همين را نشان مي دهند، اما 
تعطيلي مشاغل و اصناف در ساعت ۱8عصر كه از هفته گذشته 
اجرا شده، درســت با هفته كتاب تالقي كرده و كتابفروشي ها 
در هفته اي كه بايد بيشــترين فروش هاي ساالنه شان را ثبت 
كنند، مجبورند در نخستين ســاعت شب چراغ ها را خاموش 
كنند. دســت كم مي شــد در هفته اي كه به نام كتاب است، 

كتابفروشي ها را از اين قانون مستثنا كرد.

هممراجعهحضوريزيادبودهوهمفروشآنالين
شــامگاه يكشــنبه اســت و 
چراغ هاي كتابفروشــي نشــر 
ثالث و ديگر كتابفروشــي هاي 
كريمخــان خامــوش اســت. 
محمدعلي جعفريه، مدير نشــر 
ثالث مي گويد: »فروش در 2روز 
نخست طرح پاييزه خوب بوده. به هر حال طرح هاي تخفيف 
فصلي فرصتي اســت براي رابطه بيشــتر كتابفروشي ها و 
دوستداران كتاب كه بايد از آن استفاده كرد. قيمت كتاب گران 
شده و در چنين شرايطي استقبال مردم از تخفيف ها بيشتر 
است. هم مراجعه حضوري زياد بوده و هم فروش آنالين. ما 
ســعي كرديم كه روي فروش آنالين بيشتر متمركز شويم و 
حتي تخفيف بيشتري در خريد آنالين بدهيم كه مردم كمتر 

مراجعه كنند.«

كتابفروشيهادرديگركشورهايدنياتعطيلنيستند
صحبت هاي مدير كتابفروشــي و نشر ثالث پس از ذكر آمار 
به تعطيلي زودهنگام كتابفروشــي ها مي رســد: »تعطيلي 
فعاليت كتابفروشي ها در ساعت 6بعدازظهر مسئله اي است 
كه روي فروش كتاب تأثير مي گذارد.  رئيس ارشــاد استان 
تهران و رئيس ستاد هفته كتاب نامه اي به استانداري نوشته  
و خواسته اند كه كتابفروشي ها شامل تعطيلي نشوند. در دنيا 
هم كتابفروشي ها جزو مشاغل گروه يك شده اند و تعطيل 
نيستند. حاال بايد ببينيم كي مصوبه مي آيد و كتابفروشي ها 
مي توانند باز باشــند، اما به هر حال ما مشغول فعاليت هاي 
خودمان براساس شرايط جديد هســتيم و سعي مي كنيم 
كتاب را در هر شــرايطي به دســت خوانندگان برســانيم. 
رايزني هايي را با سامانه هاي حمل و نقل هم آغاز كرده ايم كه 

هزينه ارسال كتاب كمتر شود.« 

مردمدرايامكرونابيشترسراغكتابآمدهاند
فروشــگاه بزرگ شــهر كتاب 
مركزي هــم تعطيل اســت و 
خبري از ازدحام هميشگي مردم 
در حوالي كوچه كالته نيســت. 
تصوير ارنست همينگوي در يكي 
از ويترين ها از دور مي درخشد، 
اما تنها تصوير روشــن در خيابان شــريعتي اســت و بقيه 
خيابان و بوستان كنار شهر كتاب مركزي سوت وكور است. 

مژگان امجد، مدير شــهر كتاب مركزي مي گويد: »در ايام 
كرونا فروش كتاب ها بيشــتر شــده و مردم بيشــتر سراغ 
كتاب مي آيند؛ حاال چــه در مراجعه هاي حضوري و چه در 
خريدهاي غيرحضوري. طرح هاي تخفيف فصلي هم در اين 
سال ها جاافتاده و مردم ســراغ مي گيرند و از طرح استفاده 
مي كنند. در اين 2روز هم فروش كتاب هــا خوب بوده، اما 
طبيعي است كه كتابفروشي ها مثل بســياري از صنف ها، 
بيشتر فروششان در عصر و غروب اســت؛ يعني زماني كه 
مردم از سر كار برمي گردند و سراغ كتابفروشي ها مي روند. 
شرايط به گونه اي اســت كه بايد اصول بهداشتي را رعايت 
كرد؛ اگرچه فكر مي كنم ســاعت6غروب با ساعت ۱0شب 
فرقي نمي كند، اما بهتر اســت شــرايطي فراهم شــود كه 
كتابفروشي ها محدوديتي نداشته باشند؛ همچنان كه اصناف 
و مشاغل ضروري محدوديتي ندارند. كتاب يكي از نيازهاي 
ضروري روح مردم است و مردم براي گذر از روزهاي كرونا 

به كتاب نياز دارند.« 

مشغولرايزنيبرايكتابفروشانهستيم
اما آيا واقعاً راهــي وجود ندارد 
كه كتابفروشــي ها، دســت كم 
در هفته كتاب بتوانند بيشــتر 
از صنف هاي ديگر باز باشــند و 
دوستداران كتاب فرصت هفته 
كتاب و طــرح تخفيف پاييزه را 
از دست ندهند؟ ايوب دهقانكار، مدير مؤسسه خانه كتاب و 
ادبيات ايران مي گويد: »كتابفروشان همواره پيشتاز رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي بوده اند. 
محيط كتابفروشي ها هم به گونه اي است كه رعايت اصول 
بهداشتي در آنجا بيشتر از صنف هاي ديگر است. ما با ستاد 
ملي كرونا مكاتبه كرده ايم و از طريق وزارت ارشاد پيگيريم 
كه كتابفروشي ها مشمول اين قانون نشوند. اميدوارم اعضاي 
ستاد ملي كرونا كه همواره نگاه فرهنگي داشته اند، به خاطر 
كتاب و مخاطبان كتاب، كتابفروشي ها را در شمار مشاغل 
ضروري قرار دهند و در يكي، دو روز آينده خبر خوش رفع 
محدوديت زماني فعاليت كتابفروشــي ها را به كتابفروشان 

بدهيم.« 

تعطيلي زودهنگام در ساعت ۱8مسئله اصلي كتابفروشي ها در روزهاي طرح پاييزه كتاب است 

مدير خانه كتاب: مشغول رايزني با ستاد ملي كرونا هستيم. اميدواريم به زودي خبرهاي خوبي به كتابفروشي ها بدهيم
احمد ميرعاليي از انتخاب ابراهيم حاتمي كيا به عنوان 

سومين كارگردان پروژه تاريخي حضرت موسي)ع( مي  گويد

سرچراغيِ خاموش
سينما

در دنيا هم كتابفروشــي ها جزو مشــاغل گروه 
يك شده اند و تعطيل نيستند. حاال بايد ببينيم 
كي مصوبه مي آيد و كتابفروشــي ها مي توانند 
باز باشند، اما به هر حال ما مشغول فعاليت هاي 
خودمان براساس شرايط جديد هستيم و سعي 
مي كنيــم كتاب را در هر شــرايطي به دســت 

خوانندگان برسانيم

ابراهيمكارگردانموسي

بيست وهشتمين دوره هفته كتاب 
از شنبه 24آبان آغاز شده است و گزارش

نهادهاي دولتي و خصوصي، مثل 
هميشه، برنامه هاي گوناگوني براي هفته كتاب 
برگزار مي كنند؛ با اين تفاوت كه امسال به دليل 
رعايت فاصله اجتماعي در روزهاي كرونا برنامه ها 
به صورت مجازي برگزار مي شود. طرح تخفيف 
پاييزه كتاب نيز همزمان بــا هفته كتاب برگزار 
مي شــود و آمارهاي 2روز نخســت از استقبال 
دوستداران كتاب از طرح پاييزه خبر مي دهد. اما 
مسئله كتابفروشــي ها در روزهاي هفته كتاب 
طرح تعطيلي اصناف در ساعت ۱8عصر است كه 
طبيعتاً آمار فــروش كتاب را پاييــن مي آورد. 
شماري از برنامه هاي هفته كتاب را مرور كرده ايم 
و مسئوالن و كتابفروشان از طرح تخفيف پاييزه 
و مســئله تعطيلي زودهنگام كتابفروشــي ها 

گفته اند.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

تئاترها معموالً  عصرها و ساعت هاي اوليه شب اجرا مي شوند اما بعد از قانون 
محدوديت فعاليت ها پس از ساعت ۱8تئاتري ها به سردرگمي دچار شده اند 

و ادامه فعاليت هايشان نامعلوم است.
به گزارش همشــهري، ابراهيم گله دارزاده، مدير »تئاتر شــهر تهران« 
درباره زمــان ازســرگيري اجراهاي تئاتــري مجموعــه در محدوديت 
زماني اعمال شــده گفت: » هنــوز تكليف اجراهاي نمايشــي با توجه به 
محدوديت هايي كه قرار اســت از اول آذر اعمال شــود، مشخص نيست. 
ما آمادگي ميزبانــي از اجراها را داريم و با گروه ها هم مذاكراتي داشــتيم 
و چند گروه هم آمادگي اجرا دارند. هدف مان اين بود اجرا در تئاتر شــهر 
را شروع كنيم تا اين ســاعت نامتعارف محك زده شــود با وجود اينكه با 
اين ســاعت اجرا همدل نيستيم. خواســتيم با اجرا در محدوديت زماني 
تعيين شــده هم تئاتري در شــهر براي ديدن وجود داشــته باشد و هم 
تجربه اي در يك سالن دولتي انجام شود تا ســالن هاي ديگر و خصوصي 
 هم به اين تجربه نگاه كنند تا اگر مناسب بود فعاليتشان را از سر بگيرند. « 
گله دارزاده از بي توجهي به صنف تئاتر در تصميم گيري هاي ســتاد ملي 
كرونا گاليه كرده و گفته است: »هنوز قطعيت اين برنامه هم معلوم نيست 
و مشخص نيست صنف تئاتري تا چند روز مي توانند در محدوديت زماني 
تعيين شده يعني قبل از ساعت ۱8 فعاليت كنند. ما نمي دانيم فرايندي كه 
بعد از ساعت ۱8 اتفاق مي افتد چه تفاوتي با فرايندي دارد كه قبل از ساعت 
۱8 انجام مي شود و اين فرايند چقدر در شيوع ويروس كرونا تأثير مي گذارد. 
 هيچ كس دربــاره دليل اعمــال اين محدوديت صحبت نكرده اســت.«

به گفته مدير مجموعه تئاتر شهر، رايزني ها براي مشخص شدن وضعيت 
تئاتر نتيجه نداده اســت و ســردرگمي ها ادامه دارد: »هــر چه مذاكره 
مي كنيم به نتيجه مشخصي نرســيده ايم و سردرگم هستيم. نمايش هاي 
ما از ابتداي آذرماه درنظر گرفته شده بود ولي نمي دانيم كه تهران درگير 
تعطيلي هاي هفتگي خواهد شــد يا نه. اغلب هنرمندان هم در رســانه ها 
نظرات كارشناسانه خود را ارائه مي دهند. كافي است دوستان ستاد ملي 
مقابله با كرونا به نظرات هنرمندان و كارشناســان تئاتــر نگاه كنند تا اين 
پيشــنهادها، نظرات و نقدها به عنوان مباني كارشناسي در جلسات ستاد 
مورد استفاده قرار بگيرد.«  به نظر مي رسد اگر محدوديت ها در هفته نخست 
آذر تمديد شود، اجراي تئاترها بي ترديد به مشكل دچار مي شود و ممكن 
است تعطيلي و وضعيت نامشخص اجراها تا مدتي ديگر ادامه داشته باشد 

و صندلي هاي تئاتر تا اطالع ثانوي خالي بماند.

معلومنيست
تئاترتعطيلاستيانه

كتاب تئاتر

مصوبــه نامگــذاری خيابانــی بــه نــام 
استادمحمدرضا شجريان ابالغ شده است.  
حجت نظری، عضو كميســيون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر تهران گفت: »پس 
از پيگيری های چندين باره اعضای شورای 
شــهر و نيز مطالبه مردم، سرانجام شهردار 
تهران مصوبه پيشين شــورای شهر تهران 
در خصوص نامگذاری معبری به نام استاد 
محمدرضا شجريان را برای اجرا ابالغ كرد 
و به زودی خيابــان فالمك كه پيش از اين 
با مصوبه شــورای شــهر به نام اين استاد 
موسيقی و آواز ايرانی نامگذاری شده بود، به 
استاد محمدرضا شجريان تغيير نام خواهد 
يافت.«  مصوبه شــورای شهر تهران درباره 

نامگذاری خيابانی به نام استاد محمدرضا 
شــجريان به مدت ها پيــش برمی گردد. 
نظری با ابراز تاســف از عدم اجرای مصوبه 
شورا در زمان حيات استاد شجريان گفت: 
»اين تغيير نام بايد حدود 2 ســال پيش و 
همان زمانی كه شورا تغيير نام خيابانی به 
نام ايشان و چندين چهره علمی و فرهنگی 
كشور را مصوب كرد، رخ می داد كه متاسفانه 
انجام نشد و بســيار متاسفيم كه امروز اين 
خيابان در شــرايطی نامگذاری می شــود 
كه اســتاد شــجريان بزرگ ديگر در ميان 

نيستند.«
حجت نظــری تأكيد كرد كــه نامگذاری 
خيابان ها از وظايف شــورای شهر است و 

گفت: »شورای شــهر نه فقط در اين دوره، 
كه طی 5 دوره نســبت به نامگذاری معابر 
و فضاهای جديد شهری و نيز تغيير نام آنها 
اقدام كرده است و در اين ميان مفتخريم كه 
در اين دوره، بيش از نيمی از نامگذاری های 

انجام شده به نام شــهدای گرانقدر انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس، شــهدای حرم و 
ايثارگران عزيز كشــورمان انجام شــده و 
توامان، فعاالن فرهنگی، هنری، ورزشــی، 

علمی و ديگر نخبگان نيز ديده شده اند.«

خيابانفالمكبهناماستادشجريانمیشود

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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كيوسك

 برخالف كشورهايي نظير بحرين و سودان 
كه صرفــا به اعــالم توافق عادي ســازي گزارش

سياسي با رژيم صهيونيستي بسنده كرده و 
برنامه اي براي توسعه روابط با اسرائيل در ساير بخش ها 
ندارند، روزبه روز ابعاد تازه تري از روابط همه جانبه ميان 
امارات و اســرائيل كشــف مي شود. به نوشــته روزنامه 
هاآرتص، يكي از پيچيده ترين جنبه هاي نفوذ امارات در 
فلسطين اشغالي، برقراري ارتباط گسترده با تجار عرب و 
يهودي قدس اســت؛ آن هم درحالي كــه امكانات مالي 
تشكيالت خودگردان فلسطين براي حمايت از تجار عرب 
طي سال هاي گذشــته به طور قابل توجهي محدود شده 
است. براساس گزارش هاآرتص، تجار نزديك به امارات 
طي 3 ماه گذشته ده ها ملك بااهميت در مناطق حساس 
قدس، مخصوصا در نزديكي مسجد االقصي را خريداري 
كرده اند. بايد توجه داشــت كه خريــداري اين امالك 
تاريخي به دليل منازعات سياسي و احتمال تخريب آنها 
در برنامه هاي شهرســازي رژيم صهيونيستي كار آساني 
نيست. تشكيالت خودگردان، سازمان اوقاف فلسطين و 
همچنين پادشاهي اردن به عنوان متولي تاريخي اماكن 
مذهبي شهر قدس ازجمله بازيگراني به شمار مي روند كه 
در تمام اين  ســال ها، بافت مناطق تاريخي مشــرف به 
مســجد االقصي را حفظ كرده و مانــع از خريد و فروش 
امالك و اراضي در اين مناطق بوده انــد. حاال اما به نظر 

مي رسد با چراغ سبز اسرائيل و پمپاژ منابع مالي از سوي 
امارات، معادالت اقتصادي در شهر قدس نيز رو به تغيير 
است. البته اين اطالعات محدود به روزنامه هاآرتص نبوده 
و تا كنــون چندين رســانه از تالش هاي امــارات براي 
دستيابي به اراضي بخش قديمي شهر قدس خبر داده اند. 
براي مثــال روزنامــه العربي الجديد هفته گذشــته در 
گزارشي با همين موضوع مي نويسد: ابوظبي به بسياري از 
صاحبان امالك و تجار عربــي قدس وعده پرداخت پول 
مستقيم يا سرمايه گذاري در پروژه هاي اقتصادي آنان را 
داده است. همچنين برخي منابع از پيشنهاد دولت امارات 
به تجار عربي براي عفو ماليات هاي پرداخت نشده آنها در 

ازاي فروش ملك در قدس خبر داده اند.
جالب آنكه همزمان با افزايش نفوذ همه جانبه امارات در 
قدس، فضا براي حمايت هاي مالــي قطر، تركيه و حتي 
اردن از پروژه هاي اقتصادي در اين شهر محدودتر شده 
اســت. شــبكه الجزيره در اين باره مي نويسد: معادالت 
اقتصادي در نقاط مختلف سرزمين هاي اشغالي، تا كنون 
ميداني براي رقابت هاي نيابتي كشورهاي عربي و اسالمي 
با رژيم صهيونيستي بود، اما ورود انحصاري امارات به اين 
حوزه، به معناي ائتالف اســرائيلي-اماراتي عليه منافع 
فلسطين اســت. بر اين اســاس مي توان انتظار داشت 
سرمايه گذاري هاي گســترده اماراتي ها، طي سال هاي 
آينده زمينه را براي تخريب بخش مهمي از ميراث عربي-

اسالمي قدس يا حتي كرانه غربي فراهم كند.
تمام اينها در حالي اســت كه شراكت اقتصادي امارات 
و اسرائيل محدود به موارد فوق نبوده و شامل حمايت 
مالي براي ســاخت شــهرك ها و پروژه هاي جديد نيز 
مي شود. يكي از مصاديق روشــن اين همكاري، پروژه 
»ســيليكون ولي« در منطقه الجوز شهر قدس است؛ 
منطقه اي كه براســاس برنامه هاي شــهرداري رژيم 
صهيونيســتي در قدس بايد به كلي تخريب شده و به 
قطب گردشگري، سياحتي و علمي منطقه تبديل شود. 
اين منطقه بخشي از ميراث عربي-اسالمي شهر قدس 
به شمار مي رود. حسن ناحوم، شهردار قدس )وابسته 
به اســرائيل( با هدف جذب ســرمايه گذاري براي اين 
پروژه به ابوظبي سفر كرده و به گفته خود »با واكنشي 

ارزشمند« روبه رو شد.
عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه رأي اليوم با اشاره به 
اين گزارش ها مي نويسد: اصل برقراري روابط ميان امارات 
و اسرائيل براي ما اتفاق غافلگيركننده اي نبود؛ چراكه از 
سال ها پيش جزئيات مختلفي از اين روابط در رسانه هاي 
مختلف افشا شده است. اما سرعت توسعه روابط اقتصادي 
دوجانبه براي همه ما شــگفت آور است؛ هيچ كس گمان 
نمي كرد امارات با اين سرعت به منظور تامين منابع مالي 
پروژه هايي كه براي تخريب ميــراث عربي و آواره كردن 

فلسطينيان طراحي شده، اعالم آمادگي كند.

ورود امارات به پروژه هاي عمراني در سرزمين هاي اشغالي، بافت عربي-اسالمي قدس را در معرض خطر قرار داده است
شراكت اقتصادي اسرائيل و امارات عليه فلسطين

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

واكسيناسيون كرونا در ابهام

ادامه تظاهرات عليه نتانياهو

روزنامه نيويورك تايمز نوشــته كه اميدها 
بعد از توليد واكسن، به دليل ابهام در برنامه 
واكسيناسيون تاحدي رنگ باخته است. اين 
روزنامه نوشته كه ايالت هاي آمريكا آماده 
تزريق واكسن نيســتند و هنوز سازوكار 

مشخصي براي آن تعيين نكرده اند. 

 جروزالم پســت چاپ تل آويو با انتشــار 
تصويــري در صفحه اول خــود، به ادامه 
راهپيمايي هاي مخالفــان بنيامين نتانياهو 
و درگيري نيروهــاي پليس با آنها پرداخته 
است. نخســت وزير رژيم صهيونيستي در 
چندين پرونده به فساد مالي متهم شده و 

مخالفانش خواستار استعفاي او هستند. 

سرانجام؛ صلح در ليبي
مذاكرات صلح ليبي زيرنظر ســازمان ملل سرانجام 

نتيجه داد و طرف هاي درگير توافق كردند تا انتهاي آفريقا
سال آينده انتخابات برگزار كنند؛ توافقي كه اميدها 

براي پايان دادن به يك دهه مناقشه خونين را تقويت كرده است.
توافق جمعه در پنجميــن روز مذاكرات در تونس به دســت آمد؛ 
مذاكراتي كه 75هيأت دولتي و غيردولتــي از گروه ها و طيف هاي 
مختلف نظامي و غيرنظامي ليبي در آن شــركت داشتند. استفاني 
ويليامز، نماينده ســازمان ملل در امــور ليبي بعد از نشســت به 
خبرنگاران گفته كه شــركت كنندگان در مذاكرات توافق كرده اند 
انتخابات ملي 24دسامبر سال 2021)ابتداي زمستان آينده( برگزار 
شود. اعالم توافق براي برگزاري انتخابات، نخستين تصميم جدي 
در مذاكرت تونس است. انتخابات ســال آينده همچنين نخستين 
انتخابات در اين كشور از سال 2014به بعد به شمار مي رود. هدف 
مذاكرات در تونس تشــكيل يك دولت انتقالي در ليبي اســت. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، اين دولت مسئول ارائه خدمات عمومي 
و فراهم كردن مقدمات برگزاري انتخابات خواهد بود. عالوه بر اينها، 
دولت انتقالي بايد به بحران اقتصادي ای كه گريبان ليبي را گرفته 
رسيدگي كند و مهار همه گيري كرونا و مقابله با پيامدهاي آنها را هم 
درنظر داشته باشد. تا كنون بيش از 900نفر در ليبي به خاطر ابتال به 

كرونا جان خود را از دست داده اند.
همزمان با مذاكرات تونس،  مذاكرات نظامي بين گروه هاي درگير در 
ليبي در شهر ساحلي سرت در جريان بود تا جزئيات توافق آتش بسي 
كه در  ماه اكتبر به دست آمد مشــخص و نهايي شود. اين آتش بس 
به صورت رســمي به بيش از يك ســال درگيري نظامي مستقيم 
بين نيروهاي دولت توافق ملي كه از سوي سازمان ملل به رسميت 
شناخته مي شود و در طرابلس مستقر است و نيروهاي ژنرال خليفه 
حفتر در شــرق خاتمه داد. 75گروهي كه در تونس مالقات كردند 
توسط سازمان ملل مشخص شده اند، اما برخي ليبيايي ها مشروعيت 

آنها را زير سؤال برده اند و از شيوه انتخاب آنها انتقاد كرده اند.
تحليلگران نگران هســتند كه دولتي كه نتيجه اين مذاكرات باشد 
نتواند مشروعيت به دست بياورد و از ســوي نيروهايي كه نهادهاي 

موجود را در اختيار دارند به عقب رانده شود.
غسان سالمه، نماينده پيشين سازمان ملل در امور ليبي گفته است 
كه اميد زيادي دارد تا اين توافق، سرآغاز صلحي پايدار در ليبي باشد. 
با وجود خوش بيني ها، تحليلگران هشــدار داده اند كه هم بازيگران 
محلي و هم قدرت هاي خارجي، درصورتــي كه حاكميت جديد از 
منافع آنها دفاع نكند، دست به خرابكاري خواهند زد. در مذاكرات 
نظامي در سرت، براي مثال، دولت وحدت ملي يك گروه شبه نظامي 
روســيه را متهم كرد كه از فرود هيأتش در يــك پايگاه نظامي در 
نزديكي ســرت جلوگيري كرده اســت. با اين حال سالمه معتقد 
است روســيه و تركيه، از صلح نفع خواهند برد. مسكو و آنكارا قبل 
از ســقوط قذافي قراردادهايي به ارزش ميلياردها دالر براي توسعه 
زيرساخت هاي ليبي امضا كرده اند. ســالمه در اين باره گفته است: 
»ليبيايي ها آماده هستند در راه بازسازي كشور خود، به قراردادهايي 
كه بســته اند احترام بگذارند. در واقع آنها عجله دارند تا بازســازي 

كشورشان را شروع كنند. «

   ديگر زمينه هاي همكاري 
امارات و رژيم صهيونيستي

  گردشگري: به نوشــته روزنامه االتحاد 
امارات، توافقنامه هاي الزم براي آغاز روابط 
گردشــگري ميان طرفين، ازجمله در زمينه 
ويزا و هواپيمايي به زودي نهايي مي شــود. 
مدير شركت هواپيمايي يســرائير در رژيم 
صهيونيستي نيز پيش بيني كرده با گذشت 
2سال، ســاالنه يك ميليون شهرك نشين 
براي بازديد از دوبي و ابوظبي به امارات سفر 

خواهند كرد.
  هواپيمايي: شــركت هواپيمايي امارات 
توافقي را براي تهيه اغذيه متناسب با سنت ها 
و آداب ديني يهوديان به امضا رسانده است. 
همچنين گفته مي شود خط هوايي مستقيم 
دوبي-تل آويو بــه زودي آغاز به كار مي كند. 
بر اين اساس »اســرا اير« نخستين شركت 
هواپيمايي اســت كه جايگاه اختصاصي در 

فرودگاه دوبي خواهد داشت.
  بنادر و كشتيراني: شــركت هاي »بنادر 
دوبي« امارات و »دورتاور« اسرائيل نخستين 
توافقنامه هاي اقتصادي دوجانبه پس از توافق 
كاخ سفيد را به امضا رســانده اند. اسرائيل 
به دنبال استفاده از ظرفيت بزرگ شركت بنادر 
دوبي براي حضور در بنادر عربي منطقه و رهايي 
از انحصار كانال سوئز است. براساس گزارش ها، 
بندر جبل علي امارات نخستين مقصد كاالهاي 

اسرائيل در خليج فارس خواهد بود.
  نظام بانكي: بانك لئومي اسرائيل تا كنون 
2تفاهمنامه مالي با بانك اول ابوظبي )يكي از 
بزرگ ترين بانك هاي جهان( به امضا رسانده 
اســت. بانك هبوعليم كه بزرگ ترين بانك 
رژيم صهيونيستي است نيز پس از توافق كاخ 
سفيد، يك تفاهمنامه مالي با بانك ملي دوبي به 
امضا رسانده است. اين تفاهمنامه ها، دسترسي 
اسرائيل به شبكه مالي در جهان عرب و شرق 

آسيا را افزايش خواهد داد.
  بازرگاني: به گفته وزير ارتباطات اسرائيل، 
سقف مبادالت تجاري ميان رژيم صهيونيستي 
و امارات ظرف يك سال به 500ميليون دالر و 
3تا 5سال به 4ميليارد دالر در سال مي رسد؛ 
اين در حالي است كه آمار و ارقام مطرح شده 
از سوي رسانه ها و منابع غيررسمي اسرائيلي 

بيش از اينهاست.
  كشاورزي: تكنولوژي اسرائيل در زمينه 
كشــاورزي صحرايي بدون شــك يكي از 
حوزه هاي همكاري مشترك ميان طرفين در 
سال هاي آينده خواهد بود. تا كنون دولت هاي 
امارات و رژيم صهيونيستي يك تفاهمنامه 
امنيت غذايــي و آبي به امضا رســانده اند. 
شركت هاي رژيم صهيونيســتي در زمينه 
تصفيه آب نيز يكي ديگر از برندگان اين توافق 

با امارات به شمار مي روند.
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شهرمحلزندگيام

دو روزي مي شــود كه كاربران فضاي توييتر با انتشار عكس هايي از محل زندگي 
يا زادگاه خود، ديدني ها و زيبايي هاي آن را به مخاطبانشــان نشــان مي دهند. 
محمدجواد آذري جهرمــي، وزير ارتباطات هم ديروز به اين حركت پيوســت و 

عكسي از جهرم را با نخلستاني زيبا توييت كرد.

تالشمحققانايرانيبرايتوليدواكسنكرونا

انتشــار چند عكس از تالش 
محققان ايراني براي ساخت 
واكســن كرونــا، در يكي از 
ســايت هاي دارويي ايزوله، 
بازتــاب وســيعي داشــت. 
حجت نيكي ملكــي، كاربر 
توييتــر در اين باره نوشــت: 
»اين تصاوير ساعت 4 صبح 
يكشنبه در يكي از سايت هاي 
توليد واكسن ســتاد اجرايي 
گرفته شــده اســت. به شما 
افتخــار مي كنيم و از شــما 

سپاسگزاريم. «

تايمالينيپرازكتاب

24 آبــان روز كتابخواني بود 
و از آن روز تا ديــروز كه اين 
مطلــب را نوشــتم بيشــتر 
صفحه هاي اينســتاگرام پر 
شده بود از عكس هاي كاربران 
از كتابخانه شان يا كتابي كه 

مشغول خواندنش بودند.
كاربري بــه نام زهــرا ديلي 
هــم با انتشــار ايــن عكس 
در اينســتاگرام نوشــت: 
»خوشبخت كسي است كه به 
يكي از اين دو چيز دسترسي 
دارد: كتاب هــاي خــوب يا 
دوســتاني كه اهــل كتاب 

باشند. «

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 
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اينكه ما صبــح زود از خانه بيرون مي رويم، 
فقط محض رســيدن به جايي خاص چون 

محل كار نيست. ما هر صبح از خانه 
بيــرون مي رويم، چون شــهر در 

غايت خودش جايي است براي 
آنكه مــا را در فاصله رفتن و 
آمدن گرفتار كند. براي آنان 
كه دلبسته اين رفتن و آمدن 

شده اند، براي آنان كه مي دانند زندگي در حد فاصل اين دو، 
چگونه بايد بگذرد، حركت در شهر واجد عناصر دلپذيري 
از زيســتن و تجربه روزمره اســت. اما براي آن كه دل به 
عادت سپرده، گرفتار است، هزار بدبختي و مشكل دارد، 
مي رود تا بخشي از مشكالتش را برطرف كند، تمركز بين 
آن حد فاصل بي معني است. اصال به آن توجه نمي كند يا 
چندان در قيد و بندش نيست. در نتيجه مي رود، هر صبح 
كه از خانه بيرون مي رود، هر صبح كه چشم مي گشايد بر 
روزي تازه به عادت هميشه، صبحانه نخورده راهي شهر و 
ترافيك مي شود تا زودتر برسد. بسته به فاصله خانه تا محل 
كار، ساعتي را تعيين مي كند و روز برايش آغاز مي شود. 
اين آغاز براي رفتن، يك ويژگی ديگر نيز دارد. ويژگی ای 
كه در ربط مستقيم ميان رفت و برگشت ما در فاصله خانه 
تا محل كار و از محل كار تا خانه قرار دارد. اينكه با سرعت 
برويم، با عجله برويم، برخيزيم و تند و سراســيمه برويم، 
توي ترافيك هم كه باشيم پي راهي براي رفتن، براي گريز 
يا آنطور كه در زبان روزمره ما متداول است »راهي براي 
دررو« بگرديم و برويم. ايــن عجله، اين ميل عجيب براي 
حركت، براي سرعت بخشــيدن، ربط چنداني به مفهوم 
فلســفي زمان و نتايج آن ندارد. بخشي از آن ميل مدرن 
براي پويايي و حركت و آنچه از دل اين تأويل برمي خيزد 
هم نيست. زمان در اين عالقه به سرعت، چيزي نيست كه 
پيرنگي فلسفي داشته باشد. زمان فقط روي ساعت است و 
ترافيك و حركت، براي آنكه دغدغه امروز را تا شب همراه 
خود از اين سوي شهر به آن سوي ديگر ببريم، صبح را به 
شب برســانيم، از خانه به محل كار و از محل كار به خانه 
برگرديم و روز از پــي روز به اين عادت معمول ســپري 
كنيم؛ چه هدفي ممتاز داشته باشيم و چه در بند عادت و 

روزمرگي گرفتار شده باشيم.
ما در مســير روزانه خود بــه اين ميل به ســرعت آلوده 
مي شويم، گرفتارش مي  شويم و چندي كه بگذرد يادمان 
مي رود كه با چه شتابي در حال حركتيم؛ چه پشت فرمان 
ماشين خود باشيم، چه پياده يا در صف اتوبوس و مترو. اين 
ميل به سرعت، برخاسته از اضطرابي است كه ما بي آنكه 
خود بدانيم به آن دچار شــده ايم؛ اضطرابي ناشي از دير 
رســيدن. اضطراب اينكه اگر دويده بــودم به قطار قبلي 
مي رسيدم، به تاكسي قبلي مي رسيدم. اضطرابي كه فرمان 
مي دهد تندتر بران، تا زودتر برسي. در اين شرايط است كه 
ما نه تابع قواعد راهنمايي و رانندگي هستيم، نه چندان در 
بند حركت آرام در سطح شهر. توي پياده رو آرامش نداريم، 
توي تاكسي آرامش نداريم، توي راه و كار و خانه و هرجا 

كه هستيم.
 اين بي قراري ريشه دار، چيزي اســت كه مي توان آن را 
در رفتار خود و ديگران تشخيص داد؛ در رفتار رانندگي، 
در رفتار ايســتادن در صف و در رفتار موتورسوار و پياده. 
حركت در اين شــهر تحت تأثير آن ترس ناشــي از دير 
رسيدن، گرفتار اين اضطراب شده است. ما آرام نيستيم. 
چنين است كه در فاصله رفتن و برگشتن به خانه از صبح 
تا شب به موجوداتي مي مانيم كه مدام در عجله اند. براي 
رســيدن به كجا؟ مهم نيســت كجا برويم؟ بين خانه تا 
رسيدن به محل كار نه كاروانســرا قرار دارد نه تفريحگاه 
بين راهي كه بخواهيم خود را به آنجا برسانيم. عامل اصلي 
اين اضطراب، اين عجول بودن، چيزي جز ترافيك نيست. 
هر بن بستي، هر مكثي، هر لحظه اي كه پشت ترافيك از 
بين مي رود، ذهن ما را براي رسيدن به آن حد اضطراب كه 
ناشي از دير رسيدن يا نرسيدن به وقت الزم باشد، آماده 
مي كند؛ موضوعي كه به امري عادي در تهران تبديل شده 
و تأثير رواني آن چندان جدي گرفته نمي شود. ترافيك اما 
با خود اين اضطراب را به شهر آورده و شهروندان را به آن 
مبتال كرده است. چنين است كه يك لحظه سرعت، يك 
لحظه تندتر دويدن، مي تواند گاهي نجات بخش باشــد. 
پشت ســر، آن كه مي ماند، روزش را از دست مي دهد. ما 
مي رويم تا برگرديم؛ پيش از آنكه در ترافيك گرفتار شويم 

و روزمان آغازنشده به پايان برسد.   

داوودپنهانيقصه شهر
روزنامه نگار

كپنهاگ:در پي صدور دســتور دولت دانمارك در هفته 
گذشته مبني بر كشتار تمامي مينك هاي پرورشي )نوعي 
راسو كه پوست آن ارزشمند اســت( در آن كشور، اكنون 
نخســت  وزير دانمارك از بابت صدور اين دستور و كشتار 
17ميليون راســو كه مجوز قانوني نداشته است، از مردم 
عذرخواهي كرد. پس از شــيوع كرونا، دولت آن كشــور 
دستور داد تمامي 17 ميليون مينك پرورشي در آن مراكز 

نابود شوند. 

بارسلونا:اســپانيا در مقابل فشــار نهادهاي حقوق بشر 
تســليم شــده  و با ايجاد اردوگاه هاي مهاجران در جزاير 
قناري موافقت كرده اســت. به گزارش اينديپندنت، قرار 
است 3پادگان نظامي در جزاير »تِِنريف«، »فورتِه ونتورا« 
و »گَرن كِناريا« براي جا دادن مهاجراني كه هم اكنون در 
چادرها و ســرپناه هاي خود زندگي مي كنند، آماده شود. 
تمام اين رويداد ها در حالي رخ داده كه جزاير ياد شده نماد 

رفاه و تفريح  است.

پكن: چين قصد دارد مطالبي تمجيدآميــز در حمايت از 
دولت راجع به مقابله اين كشور با همه گيري كرونا و »روحيه 
مبارزه جويانه اش« در كتاب هاي درســي مدارس كشــور 
بگنجاند. به گزارش ديلي ميل،  ايــن مطالب به كتاب هاي 
زيست شناسي، بهداشت و آمادگي جسماني  و تاريخ و ادبيات 
چيني دوره هاي دبســتان و راهنمايي اضافه خواهد شد تا 
دانش آموزان بهتر از اين واقعيت آگاه شوند كه زندگي و ايمني 

مردم همواره اولويت نخست حزب و دولت است.

توكيو:در ژاپن مطبي وجود دارد كه در آن يك زن جوان با 
روپوش سفيد منتظر مراجعه كنندگان است و  اوضاع هر يك 
از بيماران را پيش از پذيرش به دقت ثبت مي كند. به گزارش 
آديتي سنترال، بيماران اين محل عروسك ها هستند. اين 
مطلب در گذشته بســيار پررونق بوده و امروز نيز صاحبان  
عروسك ها كه برخي از آنها بزرگسال هم شده اند، به منظور 
يادآوري يا حفظ خاطرات گذشته براي تعمير و بازسازي شان 

به آنجا مراجعه مي كنند.

بيمارستانيبرايعروسكهاواحددرسيشكستكرونااردوگاهمهاجراندرجزايرقناريعذرخواهيپسازكشتار17ميليونراسو

اضطرابدرخيابان

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من كثر ضحكه مات قلبه؛
كسی كه خنده اش زياد باشد، دلش بميرد.

   اذان ظهر :  11:49    غروب آفتــاب: 16:57    اذان مغرب: 17:16 
   نيمه شب شــرعي: 23:06    اذان صبح: 5:15    طلوع آفتاب: 6:42

رويبنمايووجودخودمازيادببر
خرمنسوختگانراهمهگوبادببر

ماچوداديمدلوديدهبهتوفانبال
گوبياسيلغموخانهزبنيادببر

توفان، باد تند و باران بسيار اســت كه براي وصف مصيبت و اتفاق ناخوشايند و 
ناگهاني هم به كار مي رود.

حافظ بر آن است كه »چون تو را نوح است كشتيبان، ز توفان غم مخور«، او كشتي 
صبر خود در بحر غم مي افكند، »تا آخر از اين توفان، هر تخته كجا افتد!«

خاقاني مي پرسد:
 چه راني كشتي انديشه در خشك؟

 گرت سوزي است، توفان تازه گردان!
 هم او مي سرايد:

 جهان بستد ز ما توفان عشقت 
 اماني ده كه ما را بيم غرق است 

 تو هم هستي در اين توفان، وليكن 
 تو را تا كعب و ما را تا به فرق است

 )كعب، استخوان پاشنه(
موالنا از زورق خود برابر توفان مي گويد:

چو تخته تخته بشكستند كشتي ها در اين توفان
چه باشد زورق من خود، كه من بي پا و بي دستم

و سعدي عشق را نقشي بر سنگ مي داند كه به توفان نرود.
خواجوي كرماني منشأ توفان را چشم خود مي داند:

اشكم ز ديده قصه توفان سؤال كرد
 چشمم جواب داد كه از ما پديد شد

توفانتازهگردان!

فضاي مجازي

رمان »كتاب آدام« نوشته هاكوپ كاراپنتس با 
ترجمه آندرانيك خچوميان از سوي نشر خزه 
منتشر شد. هاكوپ كاراپنتس، داستان نويس، 

روزنامه  نــگار و شــاعر ارمنــي در 
مشــهورترين رمان خود، داســتان 
روزنامه نگاري ارمني را بازگو مي كند 
كه به آمريكا جالي وطن كرده و در 
آنجا دچار غم غربت است. البته كه 
غم غربت، تنها مسئله  قهرمان اين 
رمان نيســت و او از اين رهگذر، به 
جســت وجوي هويت و پيشينه  قوم 

خود مي پردازد. ضمن اينكه شخصيت اصلي 

»كتاب آدام«، درگيــر همان قصه  
هميشگي انسان هاست؛ يعني عشق. 
عالوه بر آن، نويسنده در اين رمان، 
نيم نگاهي هم بــه منازعات تاريخي 
ارامنه و ترك هــا دارد كه اين روزها 
دوباره بــه صدر اخبار آمده اســت. 
كاراپنتس ســال1925 در تبريز به 
دنيا آمــد و ســال1994 در آمريكا 
درگذشت. او كه سالياني از عمر خود را 

در ايران سپري كرده بود، براي ادامه  تحصيالت 
راهي آمريكا شد و در آنجا روزنامه  نگاري خواند 
و مقيم شد. در واقع، »كتاب آدام« را مي توان 
به نوعي زندگينامه  فرهنگي خود او دانست. اين 
رمان كه نخستين اثر مستقِل منتشرشده از اين 
نويسنده در ايران به شمار مي رود، به مناسبت 
نود و پنجمين زادروز او انتشــار يافته اســت. 
»كتاب آدام« در 272صفحه و با بهاي 43هزار 

تومان به چاپ رسيده است.

ويترين

كتابآدام

شايد اين سؤال به ذهن تان آمده باشد كه چالش ها 
و گير و گرفت هاي يك داستان كوتاه را چگونه بايد 
پيدا و رفع كرد. بعضي از قاعده هاي ساختاري درباره 
اكثر داســتان ها صدق مي كنند، اما هر داستاني، 
چون نويســنده اي دارد متفاوت از همتايان خود، 
قوانين و چالش هاي خاص خودش را دارد. گير و 
گرفت هايي كه عمق شان در ايده نخستين داستان 
ريشه دارند و البته گريزي هم از آنها نيست و نبايد 
از آنها گريخت. اين مشــكالت به  ظاهر پيچيده، 
نشــانه هاي راهنما هستند تا داســتان حقيقي 

فوت و فن نوشتن)5(

شناساييچالشهايداستان

فرزامشيرزادي
داستان نويس و روزنامه نگار

و گفت وگو، تعجب مي كنيــد از اينكه چه راحت 
مي توانيد مشكالت پنهان هر ايده را بشناسيد. براي 
مثال به 2رمان شناخته شده اشاره اي گذرا مي كنم 
تا فقط با برخي چالش ها و مشكالتي آشنا شويد كه 
ذاتِي ايده هاي داســتاني اند. در رمان »ماجراهاي 
هاكلبري فين« نوشــته مارك توايــن كه نجف 
دريابندي آن  را به فارسي برگردانده، چالش اصلي 
در برابر نويسنده، ساختار اخالق -يا سنجيده تر، 
غيراخالقي- يك ملت اســت. اينكه چگونه اين 
ساختار در دنياي داستان نشان داده شود. اين ايده 
داستاني درخشان در نگاه اول و في نفسه مشكالت 
اساسي دارد؛ بهره از يك پســربچه براي پيشبرد 
كنش، حفظ شتاب داستان و البته تقابل در يك 
ساختار مسافرتي و اپيزوديك و نشان دادن اينكه 
پسربچه اي ساده و نه كامال ستايش برانگيز، به شكِل 

باورپذيري به بينش اخالقي بزرگي مي رسد.

در داستان »گتسبي بزرگ« نوشته فيتز جرالد هم 
كه كريم امامي آن  را به فارسي برگردانده، چالش 
نويسنده اين است كه فساد رؤياي آمريكايي و تقليل 
آن به رقابت بر سر شــهرت و ثروت را نشان دهد. 
گير و گرفت هاي فيتز جرالد هم در داستان عظيم 
بوده اســت. او بايد نيروي محركه اي روايي خلق 
مي كرد و درحالي كه دستيار شخصي ديگر است، 
كاري می كرد كه مخاطب جذب آدم هاي سطحي 
شود و يك داستان عشقي كوچك را به طريقي به 
اســتعاره اي ماندني از جامعه آمريكا تبديل كند. 
سخن كوتاه؛ اصل طراحي، هسته و نطفه داستان 
است كه مهم ترين عامل در تبديل داستان به اثري 
دست اول به حساب مي آيد. گاهي اين اصل يك نماد 
يا استعاره است، گرچه معموال بزرگ تر از آن است. 
اصل طراحي، دنبال كننده فرايند بنيادي اي است 

كه در روند داستان شكل مي گيرد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
مسابقهنمايشنامهنويسيجشنوارهعروسكي

فراخوان مسابقه نمايشنامه نويسي هجدهمين جشنواره نمايش 
عروسكي تهران-مبارك با موضوعات مرتبط با ادبيات كهن ايران 
منتشر شد. اين فراخوان با هدف شناســايي نويسندگان خالق 
جوان و معرفي متون تازه و خالق در حوزه نمايش عروسكي منتشر 
شده است. مسابقه نمايشنامه نويسي هجدهمين جشنواره نمايش 
عروســكي محدوديت موضوعي ندارد با اين حال در اين مسابقه 
آثاري با مضامين فرهنگي و اجتماعي ايران از گذشــته تا امروز، 
موضوعات مرتبط با ادبيات كهن ايران، منابع ارزشــمند ديني، 
افسانه ها و اسطوره ها در اولويت خواهند بود. متقاضيان مي توانند 
از اول آذرماه به سايت tehranmobarak. theater. ir مراجعه و 

نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كنند.

ساختسريالششقسمتيازششرمانجينآستين
قرار است به زودي يك ميني ســريال 6قسمتي از 6رمان مختلف 
جين آستين ساخته شود. به گزارش ايبنا، اين سريال قرار است با 
نظارت النور بورجس -كه بيشتر به عنوان نمايشنامه نويس شناخته 
مي شود- ساخته شود. شركت فيلمسازي آمريكايي برادران وارنر 
و شبكه تلويزيوني سي دابليو نيز ساخت و توليد اين اثر را بر عهده 
خواهند داشت. جين آستن، نويسنده قرن 18و 19انگليس و يكي 

از مشهورترين رمان نويسان عصر خود است.

الزاماتآموزشزبانوادبياتفارسي
گروه آموزشــي زبان و 
ادبيات فارسي دانشگاه 
فردوســي با همكاري 
انجمن علمــي معلمان 
زبان و ادبيات فارســي 
خراســان، همايــش 
ملي»الزامــات آموزش 
زبان و ادبيات فارســي 
در مــدارس، مراكــز 
زبان آموزي، دانشگاه ها و 

فضاي مجازي« را در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي كند. 
ســخنراني هاي كليدي اين همايش توسط رضا پيشقدم، 
سيدمحمد علوي، محمود فتوحي، حسن ذوالفقاري، بهمن 
زندي و بهروز محمــودي بختياري انجام مي شــود. زمان 
برگزاري همايش الزامات آموزش زبان و ادبيات فارسي 28و 
29آبان ماه 1399است. عالقه مندان مي توانند از طريق نشاني 

http://vroom. um. ac. ir اين همايش را دنبال كنند.

خود را پيدا كنيم.  اگر قرار اســت داســتان هاي 
خواندني اي كــه چنگي به دل بزنند بنويســيم، 
بايد سرراست با اين مشكالت روبه رو شويم و سر 
فرصت حل شــان كنيم. اكثر نويســندگان -اگر 
قادر به يافتن لغزش هاي داستانشان باشند- اين 
كار را بعد از اينكه داســتان يا رمان شان را كامل 
نوشتند انجام مي دهند. البته شگرد كار اين است 
كه ياد بگيريم مشكالت ذاتي داستان را در همان 
پيش فرض يك جمله اي شناســايي كنيم؛ گرچه 
بهترين نويسندگان هم نمي توانند همه مشكالت 
را زود پيدا كنند، اما پس از تســلط بر فنون اصلي 
شخصيت، پيرنگ، مضمون، دنياي داستان، نماد 
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جواد نصرتی |دبير ويژه نامه |در قياسي كامال دور و بدبينانه، بازي هاي آسيايي تهران را مي توان با جشن هاي 
2500ساله شاهنشاهي ايران در دوران پهلوي دوم مقايسه كرد. پول هنگفتي كه از فروش نفت به دست مي آمد، 
در آن سال ها خرج بريز و بپاش هايي مي شد كه همه شان به يك شكل از تيغ انتقاد روشنفكران و مبارزان سياسي 
مي گذشت. حرف آنها از منظري درست بود؛ هر رويداد و جشن بزرگي در آن سال ها، محفلي براي دوستان 
خوش خوراكي بود كه هرگز از سفره ثروت ملت سيري پيدا نمي كردند. نزديكي به محفل قدرت، بهره مندي 
بيشتري به اين طبقه جدا از ملت مي داد. هيچ كس اصال به اينكه رويدادها ضرورت دارد يا نه فكر نمي كرد؛ براي 
مجيزگويان قدرت، مسئله پول و تنعم بود و براي مبارزان و مخالفان حاكميت، مسئله به چالش كشيدن هر 
اقدام آنها. از نظر مبارزاني كه بعدها انقالب را به ثمر رساندند، اين كارها بي مورد و اتالف سرمايه ملي بود. نگاه 
نخبگان به بازي هاي آسيايي هم در همين  راستا قرار می گرفت. از نظر آنها، پولي كه در دهه50 از لوله هاي قطور 

نفت فوران مي كرد، دستمايه جاه طلبي هاي جنون آميز شاه بود و جشن هاي 2500ساله شاهنشاهي و بازي هاي 
آسيايي برايشان فرقي نداشت. تاريخ اما نشان داد، دست كم بين اين دو تفاوت هايي بوده است. درحالي كه از 
جشن 2500ساله حتي سياه چادرهاي بيابان هاي اطراف تخت جمشيد هم باقي نماند، از بازي هاي آسيايي تهران 
مجموعه اي به يادگار ماند كه همچنان پايگاه قهرماني فرزندان اين آب و خاك است. حتي اگر تجربه ميزباني يك 
رويداد بسيار بزرگ و بين المللي را ناديده بگيريم، حتي اگر قهرماني هاي بي نظير ايران در رشته هاي مختلف 
ورزشي را فراموش كنيم، نمي توانيم تاسيسات ورزشــي اين رقابت ها  كه با پول مردم ايران ساخته شده را 
ناديده بگيريم. چه تضميمني وجود داشت كه اگر اين بازي هاي برگزار نمي شد و اين تاسيسات ورزشي ساخته 
نمي شدند، پول ساخت آنها براي آباداني ورزشي ايران هزينه شود؟ آيا امكان نداشت كه اين پول هم خرج يك 

جشن بي ارزش ديگر براي ارضاي جاه طلبي هاي احمقانه حاكميت شود؟

»به اميد ديدار« ساخته هوشنگ شفتی، فيلمی است مستند از جريان بازی های آسيايی تهران
اين فيلم در سال 1354 به صورت محدود در سينماهای كشور به نمايش عمومی درآمد. با سپاس از فيلم خانه ملی ايران كه چند فريم اسكن شده از اين فيلم ارزشمند را در اختيار همشهری قرار داد.
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تهران بعد از تجربه ميزباني چند رخداد سياسي و فرهنگي، در اوايل دهه 
۱۳۵۰ امتيازهاي يك ميزباني مناسب را در منطقه و جهان كسب كرد. 
حاال ديگر نوبت يك رويداد ورزشي مهم بود. نخستين بار بود كه بازي هاي 
آسيايي در خاورميانه برگزار مي شــد و تهران در مسير ميزبان شدن دو 
رقيب سرســخت مانند كويت و رژيم صهيونيســتی را شكست داد. اين 
رويداد براي تاريخ طراحي گرافيك در ايران بسيار حائز اهميت است چرا 
كه در يك سده اخير براي هيچ رويدادي از منظر تعداد و تنوع اين ميزان 
از اقالم گرافيكي گوناگون طراحي نشده است. بهترين راه انتقال هيجان 
اين بازي ها، گرافيكي با روحيه بصري خاص و پوسترهايي با رنگ ولعاب و 

استانداردهاي باالي كيفي بود.  انجام   كارهاي   طراحي   گرافيك   و   تبليغات  
 مسابقات   ورزشي   المپيك   آســيايي  كه   براي   نخستين بار   در   ايران   و   شهر  
 تهران   برگزار   مي شد،    برعهده    شــركت »مايكل   رايس «  گذاشته   شد. اين    
گروه پس از طراحي آن نشانه  نوشته خاص كه برگرفته از نام تهران بود، 
براي هر رشته خاص و ديگر نيازهاي جزئي، پوسترها، بروشورها و تمبرهاي 
متفاوت از هم را طراحي مي كرد. اين   شركت   پوستر   اين   بازي هاي   ورزشي  
 را   در بين طراحان ايراني به   مسابقه   گذاشــت   كه   برندگان   اول   تا   سوم   آن  
 به ترتيب   محمدحسين   حليمي،    بهزاد   گلپايگاني   و   كامران   افشارمهاجر  
 بودند. پوستر اول به عنوان پوستر اصلي مسابقات استفاده شد. طراح آن 
در پاســخ به نگارنده چنين به ياد مي آورد: »طراحي پوستر را به مسابقه 

گذاشتند. همه طراحان و گرافيست هاي مطرح آن روزها شركت كردند. 
تنها روانشــاد مرتضي مميز كه جزو هيأت داوران از ايران بود، شــركت 
نداشت. چون ميزباني بازي هاي آسيايي نوبت ايران بود، شنيدم كه اين 
پوستر را به دليل داشتن ويژگي هاي هنر ايراني، سمبوليسم اعداد، گردونه 
اربعه، حركت، فضا، رنگ و همچنين جنبه هاي مدرنيته آن كه منطبق بر 
ضوابط بحث روز هنر جهاني بود انتخاب كرده اند. پوستري كه من طراحي 
كرده بودم پوستر اصلي و كلي مسابقات بود اما پوسترهاي ديگري براي 
هر رشته ورزشي جداگانه طراحي و معموال با چاپ سيلك چاپ مي شد، 
اطالعات تخصصي آن رشته ورزشي را داشت كه توسط گروه  تبليغاتي كه 

همه كارهاي گرافيكي را عهده دار بود انجام مي شد«.

  بازي هاي آسيايي تهران 
در تاريخ گرافيك

گرافیک
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    كميته برگزاري بازي هاي آسيايي،  پس از بررسي  پيشنهاد ميزباني 
تهران، كويت و رژيم صهيونيستی، پايتخت ايران را براي ميزباني اين 

رقابت ها در هفتمين دوره بازي هاي آسيايي انتخاب كرد. 

    در اختتاميه بازي هاي آســيايي ۱97۰ در بانكوك، پالكاردي 
با عبــارت »در تهران مي بينم تان« به كاروان ايران داده شــد و در 

اسكوربورد هم به ميزباني تهران در دور بعدي اشاره شد.

تكميل استاديوم ورزشي آزادي

از  ابتداي اين سال، احداث تاسيسات و امكانات مورد نياز، از جمله 
سالن هاي چندمنظوره و دهكده المپيك شروع شد. اين مجموعه، 
حدود يك ســال و نيم بعد افتتاح شــد و در بازي هاي آســيايي 

مورداستفاده قرار گرفت.

   كميته ملي المپيك از كشــورهاي عضو فدراسيون بازي هاي 
آسيايي دعوت كرد تا نماينده خود را به تهران بفرستند. دعوت نامه 
اين بازي ها،  به نمايندگان كشــورها داده شــد و تمــام آنها، جز 
عربســتان، دعوت ايران را قبول كردند. افغانستان و چين هم در 
تهران به بازي هاي آسيايي اضافه شدند تا در مجموع اين بازي ها با 

2۵ كشور برگزار شود.  

اين دعوتنامه در جعبه ای خاتم كاری شده و نفيس ارسال شد.

    متن دعوت نامه؛»بر طبق تصميم شــورای عالی فدراســيون 
بازی های آســيايی، كميته برگزار كننده بازی های آسيايی تهران 
افتخار دارد كه ورزشــكاران شما را برای شــركت در اين مراسم و 
بازی ها كه در تهران از تاريخ دهم تا بيست و پنجم شهريور يكهزار و 

سيصد و پنجاه و سه برگزار می گردد دعوت نمايد«.

   جلسه شــوراي عالي بازي هاي آسيايي با حضور مقامات ارشد 
اين سازمان و همينطور مقامات كميته المپيك ايران برگزار شد. 
تصميم مهم كميته برگزاري مسابقات در تهران، بازگرداندن كشور 

چين به اين رقابت ها بود. 

به وسعت آسیــا

ايران ميزبان 
بازی های آسيايی شد

تهران، براي اولين و آخرين بار در تاريخ ميزان بازي هاي آسيايي شد� به صورت سنتي، شرق آسيا خانه اين بازي ها به شمار 
مي رود و در طول تاريخ، تنها تهران و دوحه از غرب آسيا ميزبان اين رقابت ها شده اند�

مشعل بازي هاي آسيايي 
مشعل بازي هاي آسيايي، يك روز پيش از شروع 
رسمي بازي ها در كاخ سعدآباد روشن شد و بعد 

از گرداندن آتش در خيابان هاي تهران توسط 
دوندگان، به مدت يك شب در برج شهياد/آزادي 

امانت گذاشته شد تا براي روشن كردن مشغل 
اصلي بازي ها استفاده شود� 

شكوه دوچرخه سواران 
عملكرد دوچرخه سواري ايران در مسابقات 

دوچرخه سواري بازي هاي آسيايي تهران رويايي بود؛ 
دوچرخه سواران ايران در بخش جاده، هر سه مدال 
طال، نقره و برنز را كسب كردند و در بخش تيمي هم 

بدون رقيب بودند� دوچرخه سواري ايران در بازي هاي 
آسيايي تهران،  عملكردي تاريخي داشت و البته 

موردتوجه بسيار زيادي قرار گرفت� 

طالی تيمور غياثی در دوميدانی، يكی از مهم ترين 
مدال های كاروان ايران در بازی ها بود�
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مراسم اختتاميه، 52شــهريور با تحويل پرچم بازي ها به مقامات 
كميته المپيك شهر الهور، ميزبان بعدي رقابت ها، برگزار شد. الهور 

بعدها از ميزباني انصراف داد و دوباره بانکوك ميزبان رقابت ها شد.

1353

مرداد

 شهريور

 ورزشکاران كشورهاي مختلف از جمله چين، اندونزي و كره شمالي 
و كره جنوبي، در انتهاي مرداد وارد تهران و در دهکده مستقر شدند. 
ورود كاروان ها تا هشتم شهريورد ادامه داشت و آخرين كارواني كه 

وارد دهکده شد، كاروان كشور افغانستان بود. 

    يك روز مانده به افتتاح بازي ها، مشعل بازي ها در كاخ سعد آباد 
در حضور مقامات و برگزاركنندگان بازي ها روشن و توسط دوندگان 
ايراني در سطح شهر حمل شد تا به برج شهياد)آزادي( رسيد. در 
آنجا، شــهردار تهران، فانوس مخصوص نگهداري آتش بازي ها را 
روشن كرد. آتش فانوس، روز بعد براي روشن كردن مشعل اصلي 

بازي استفاده شد.

 ســپس 5 هزار كبوتر به آســمان پــرواز كردنــد و علي 
باغبانباشي، دونده پيشکسوت ايران، همراه با مشعل بازي ها 2

وارد ورزشگاه شــد و همراه با آن يك دور در ورزشگاه دويد. سپس 
150 پله را باال رفت و مشعل اصلي بازي ها را روشن كرد. 

 افتتاحيه بازي ها، بعدازظهر دهم شهريور رسما آغاز شد و 2ساعت طول كشــيد. حدود 4 هزار دختر و پسر در سکوهاي ورزشگاه 
مستقر بودند كه همراه با اجراي موسيقي، تصاويري را توسط كاغذهاي رنگي ايجاد مي كردند. هنگام ورود كاروان ها، اين جوانان 1

پرچم كشورهاي رژه رونده را تشکيل مي دادند. در انتهاي مراسم، با اعالم رسمي آغاز بازي ها پرچم بازي ها توسط افسران نيروي دريايي ارتش 
برافراشته شد و سرود بازي ها به صورت گروهي توسط 1500 جوان خوانده شد. همزمان با خواندن سرود بازي ها، 7توپ به نشانه هفتمين 
دوره بازي ها، هفت بار شليك كردند و بعد شهردار بانگوك ميزبان دوره قبل، پرچم بازي ها را به رئيس كميته ملي المپيك ايران داد. او هم 

پرچم را به شهردار تهران و رئيس كميته برگزاركننده بازي ها داد. 

 بعد از روشن شدن مشعل، نماينده ورزشکاران و داوران، 
ســوگند شــرافت را قرائت كردند. نماينده ورزشکاران، 3

منصور برزگر كشتي گير سرشناس ايران بود. 

رقابت ها از فرداي مراســم افتتاحيه شروع شــد تا 25 شهريور به 
مدت 2هفته در 18 رشته برگزار شد. شمشيربازي و ژيمناستيك 
ورزش هايي بودند كه براي اولين بار در بازي هاي آســيايي برگزار 
شدند. همچنين بسکتبال زنان براي اولين بار در تقويم بازي هاي 

آسيايي قرار گرفت.  

 بخش ديگر مراسم افتتاحيه، حركات دسته جمعي بيش 
از 500 باستاني كار بود كه مورد توجه ميهمانان خارجي و 4

خبرنگاران قرار گرفت. نمايش هاي محلي توسط 1500 داوطلب، 
بخش ديگر اين مراسم بود. 

كاروان ايران، در بازي هاي آســيايي تهران بهترين نتيجه تاريخ حضور خود در اين رقابت ها را كسب كرد. 
كاروان ايران، بعد از ژاپن در رده دوم جدول توزيع مدال قرار گرفت. اين جايگاه، در رقابت بسيار نزديك با 
چين به دست آمد. شمارش مدال ورزش های تيمی به اندازه بازيکنان هر ماده هم در اين موفقيت بی تأثير نبود.

بهترين تيم آسيا، سرانجام در خانه طال گرفت. فوتباليست هاي 
ايران در اوج اقتدار خود در آسيا، در تهران خاطره اولين 
قهرماني خود در سال 1347 را در آزادي زنده كردند و با 

پيروزي برابر رژيم صهيونيستی قهرمان شدند. ايران در سال 
47 اسرائيل را در امجديه )شيرودي( برده بود تا براي اولين بار 
قهرمان جام ملت هاي آسيا شود.  اين بار هم فوتباليست های 

اين رژيم، قرباني اولين قهرماني ايران در بازي هاي آسيايي 
شدند .

واترپلوي ايران در بازي هاي آسيايي تهران، همه را غافلگير 
كرد. قهرماني تيم ايران، اتفاقي تاريخي است كه همان زمان 
هم رسانه ها به خوبي از اهميت و ارزش آن خبر داشتند. اين 
قهرماني، بدون شك يکي از بهترين نتايج كاروان ايران در آن 
سال و البته ادوار برگزاري بازي هاي آسيايي به شمار مي رود. 

قهرماني در كشتي، آسان ترين كاري بود كه تيم ايران 
مي توانست در بازي هاي آسيايي تهران انجام دهد. هم 

در آزاد و هم در فرنگي، كشتي گيران ايران همانطور 
كه انتظار مي رفت درخشيدند. ستاره ايران در كشتي، 

اسکندر فيالبي كشتي گير دسته سنگين وزن كشورمان 
بود كه هم در فرنگي و هم در آزاد قهرمان شد. 
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 آفرين 
بر وزير هندي

یادداشت

این یادداشت انتقادی در سال 56 و 
در پی گشایش در مطبوعات  منتشر 

شده است

کاظم گیالن پور - سردبیر کیهان ورزشی������������������������������������������
من اگر فرصتي داشتم مي رفتم دســت آقاي »چوندر« وزیر آموزش و پرورش 
هندوستان را خيلي خيلي محكم مي فشردم و شاید مي بوسيدم. چوندر برگزاري 
بازي هاي آسيایي ســال۱۹۸۲ را رد كرد.  پيشــنهاد برگزاري هشتمين دوره 
بازي هاي آسيایي در دهلي از سوي نخست وزیر سابق هند بانو ایندیرا گاندي 
مطرح شده بود و هزینه آن  را ۱۲ميليون دالر )۸6ميليون تومان( برآورد كرده 
بودند و بعد كه دولت تازه آن  را بررســي كرد متوجه شــد كه ۹۹ميليون دالر 
یعني ۸برابر آن باید بپردازد و به این دليل با خشم فراوان موضوع را در پارلمان 
هندوستان مطرح ساخت و این پيشنهاد را شدیدا رد كرد و گفت: »اگر بنا بود 
همان ۱۲ميليون دالر هم خرج شود، من زیر بار آن نمي رفتم؛ زیرا حاضر نيستم 

یك روپيه از پول 500ميليون مردم محتاج هند را خــرج بازي هایي كنم كه 
هيچ سودي براي مملكتم و ملتم ندارد.« هنگامي كه من خبر مختصر این را از 
رادیوي پيكانم شنيدم سخت منقلب شدم و بقيه راه را به سختي تا كيهان راندم. 
یاد بانكوك و بازي هاي آسيایي۱۹۷0 افتادم كه یكي از زعما نفس نفس زنان و 
عرق ریزان خود را به من رساند و گفت: »تلكس كن« ... خبر مهم ... بازي هاي 
آسيایي را گرفتيم. البته این از نظر روزنامه خبر مهمي بود و نخستين كسي هم 
بودم كه آن  را به تهران مخابره كردم.  بلي، تهــران .... هفتمين دوره بازي هاي 
آسيایي سال۷6 را گرفت و شما مي دانيد كه این بازي ها را با چه بهاي قابل لمس 
سنگيني برگزار كرد. مي دانيد چه مقدار كثيري در این راه دزدیده شد، مي دانيد 
كه آرسن لوپن هاي آسمان جل از این رهگذر به چه نوایي رسيدند و شاید بدانيد 

كه بعضي از مقامات كه مدت ها با جيب پرپشت بعضي، سرهای خود را پنهان 
كرده بودند، سرانجام شناخته شدند و هنوز هم شناخته مي شوند و این بازي ها 
براي مردمي كه بيشترشان باید در عصر فضا زندگي درخور این عصر مي داشتند 
ولي هرگز نداشتند، كوچك ترین فایده اي نداشت جز آنكه مدت ۱۹روز آنها را 
به سختي مشغول داشت و كوچك ترین فایده اي هم براي جوانان و ورزشكاران 
و ورزش ما نداشت كه اگر باور نمي كنيد به رویدادهاي ورزشي بعد از بازي هاي 
آسيایي بنگرید. اگر باور نمي كنيد به ركوردهاي امروز و آن روز ایران بنگرید و اگر 
باور نمي كنيد منتظر شوید كه در آذر ماه امسال به بانكوك برویم )براي بازي هاي 
آسيایي دور بعد كه دوباره در پایتخت تایلند برگزار شد( و ببينيم تيمي كه در پناه 
ميليون ها تومان خرج براي آماده شدن و مبالغ زیادي خرج براي آن و آجيل دادن 

به داوران و برخورداري از حمایت بي دریغ وطن پرستان به مقام دوم آسيا رسيد، 
در بانكوك به چه روز سياهي خواهد افتاد. بازي هاي تهران نه تنها پول این ملت را 
بر باد داد بلكه پي آیندهاي آن ته مانده اعتماد و اطمينان ورزشكاران را هم از ميان 
برد و آنچه به جاي گذاشت یك عده جوان بودند كه آنها هم با تأسي به الگوها به 
حرص افتادند كه به هرچه شد پنجه بيندازند و از آن بكنند و از خرد و كالن دچار 
چنان ورزش حرفه اي شده ایم كه در هيچ جاي دنيا نمي توانيد نظيرش را پيدا 
كنيد. بلي وقتي باالیي ها، حتي آنها كه اصال در ورزش نبوده اند، از قبل ورزش 
به ميليون ها رسيده اند، چرا آنها كه در ورزش هستند نرسند؟چرا این همه ضرر 
كردیم بدبختي كشيدیم و یك نتيجه منفي برجاي نهادیم؟ چون شخصي كه در 

مقام »چوندر« در ورزش ایران بود نه فهم او را داشت و نه شجاعت او را... 
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آزادي به جاي امجديه

محمود مواليي��������������������������������������������������������������������������������������������������������
آزادي به جاي امجديه غیرممكن به نظر مي رســید، اما ممكن شد� با شتابي 
حیرت آور در ابتداي مسیر، هنگامي که شكوه و عظمت بازي هاي آسیايي 1974 
تهران با استاديوم غول پیكر آزادي معنا يافت� دور افتخار در آزادي با گنجايش 
100 هزار نفري لذتي داشت که برخي از قهرمانان ايراني در آن رويداد تجربه 
کردند تا مشخص شود در خاورمیانه، تهران مي تواند میزبان باشد و ديگران 
نمي توانند� مدال آوران دوومیداني ايران براي نخستین بار طعم شیرين دور 
افتخار در استاديوم مملو از جمعیت را چشیدند� جالل کشمیري در رشته پرتاب 
وزنه و پرتاب ديسك 4 مدال طال به دست آورد، اما تك طالي تیمور غیاثي در 
پرش ارتفاع سرآمد شد؛ مردي که عادت داشت با يك لنگه کفش بپرد و عادت 
داشت قهرمان باشد� به همشــهري مي گويد: »در همان بازي هاي آسیايي از 
طرف کمیته تشكیالتی بازی های آسیايی مرد برتر و ستاره رقابت ها شناخته 
شدم�«  او در رقابتي نفس گیر ني چی چین، ورزشكار توانمند چیني را با پرش 
2.21 متر شكست داده بود؛ چین در 6 دوره نخست بازي هاي آسیايي غايب بود و 
نخستین حضورش در المپیك آسیايي، آن هم به میزباني تهران رقابت ها را داغ 
کرده بود� دور افتخار در استاديوم آزادي تنها مختص کشمیري و غیاثي نشد و 
دوومیداني کاراني مانند محمدرضا انتظاري، سلمان حسام و فرامرز آصف هم 
بودند که لذت شادي در حضور هزاران تماشاگر در آزادي را چشیدند� بعد نوبت 

به تیم ملي فوتبال ايران رسید� 

لحظات تاريخي
قهرماني تیم ملي فوتبال ايران در بازي هاي آسیايي تهران تجربه اي غريب و در 
عین حال، تاريخي بود� براي بازيكنان در آن روزگار »میدان فوتبال« امجديه 
بود و بس� امجديه با وسعت کوچك و غیرقابل قیاس با استاديوم بزرگ آزادي 
جايگاه فراموش نشدني براي تمام فوتبالي ها به حساب مي آمد� بازيكنان بزرگ 
ايران برآمده از امجديه بودند يا خود را متعلق به آنجا می دانستند و خوره هاي 
فوتبال براي هواداري از تیم ها جايگاه خود را بر روي سكوها داشتند� امجديه 
بعد از ساخت به مدد گسترش تهران موقعیت مناسب تری پیدا کرد؛ جايی در 
وسط شهر و در دســترس عموم مردم و عالقه مندان به فوتبال� چشم پوشي 
از امجديه، در شرايطی که آنجا مهد فوتبال به حســاب می آمد، ساده نبود� 
حتی در بازی های آســیايی تهران، آنجا که عظمت و بزرگی استاديوم آزادی 
فوتبالیست ها و هواداران را وسوسه نمی کرد� آزادی در دسترس نبود و هنوز 
هم به نوعی نیست، اما تشكیالت ورزش ايران برای برگزاری المپیك آسیايی 
نیاز به دهكده المپیك داشتند و زمین های شمال غربی پايتخت مناسب برای 
ساخت مجموعه ورزشی آزادی و ساخت دهكده المپیك براي کاروان ورزشي 
کشورهاي مختلف آسیايي بود� میزباني بازي هاي آسیايي تهران 4 سال قبل از 
شروع از اين رقابت ها مشخص شده و ساخت استاديوم آزادي در دستور کار قرار 
گرفت� آزادي در اولويت بود، زيرا ورزشگاه اصلي بازي ها همانند ورزشگاه اصلي 
که در میزبان المپیك تعیین مي کرد، اهمیت داشت� احداث استاديوم آزادي نیز 
نقطه عطف در ورزش ايران بود و گرچه فوتبالي ها در ابتداي مسیر روي خوش 
به اين استاديوم نشان ندادند، ولي گذر زمان همه فوتبالي ها را به آزادي کشاند� 
تیم ملي پیش از رسیدن به فینال بازي هاي آسیايي در آزادي به میدان نرفته 
بود، بازيكناني مانند ناصر حجازي، علي پروين، ابراهیم آشتیاني، علي جباري، 
حسن روشن و بقیه نیز چندان براي بازي در اين استاديوم عالقه مند نبودند� با 
اين حال، برگزاري فینال بازي هاي آسیايي تهران بین ايران و رژيم صهیونیستي 
در آزادي جذابیت هاي ويژه اي داشــت؛ بازي در حضور 100 هزار تماشاگر که 
با برتري تیم ملي به پايان رســید تا دور افتخار فوتبالي ها در ورزشگاه اصلي 

رقابت ها سهم ايران شود�  

آزادي در اولويت
ساخت استاديوم آزادي به سرعت انجام شد� آذرماه 1349، هنگامي که میزباني 
ايران قطعي شد، سازمان تربیت بدني ايجاد تاسیسات و تجهیزات ورزشي را در 
دستور کار قرار داد� فعالیت هاي عمراني با اولويت ساخت استاديوم آزادي به 
نحوي که استانداردهاي جهاني در آن لحاظ شود، شروع شد� پايیز سال 1350 
اين استاديوم آماده بهره برداري بود تا آزادي در آن دوران يكي از بزرگ ترين 
استاديوم هاي فوتبال در جهان قلمداد شود� هنوز هم استاديوم آزادي يكي از 
برترين ورزشگاه هاي جهان محسوب مي شود که با وجود تامین دو طبقه سكو 
براي تماشاگران و وسعت چشمگیر، جمعیت از هر طرف به زمین بازي اشراف 
دارند� مساحت اين اســتاديوم 141 هزار متر مربع است و گرچه در سال 53 و 
بازي هاي آسیايي تهران رسما افتتاح شد، اما  خیلي از بازي هاي رسمي و بزرگ 
همچنان در استاديوم امجديه برگزار مي شد� البته فوتبالي ها رفته رفته به آزادي 
عادت کردند تا هواداران فوتبال هم عادت کنند که براي حضور در ورزشگاه به 

جاي امجديه مسیر دورتري را طي کنند و به آزادي برسند� 
عالوه بر زمین فوتبال، پیست دوومیداني در 8 رديف، جايگاه ويژه و جايگاه 
گزارشگران و خبرنگاران در نقشه نخست احداث استاديوم آزادي مشخص 
شده بود� درهاي متعدد در هر طرف استاديوم براي ترك همزمان تماشاگران از 
ويژگي هاي آزادي است�البته بعدها و در سال هاي اخیر بنا به برگزاري رقابت هاي 
لیگ قهرمانان آسیا و میزباني دو تیم بزرگ استقالل و پرسپولیس، اي اف سي 
ايراداتي را به اين استاديوم وارد کرد� پس از آن با نصب صندلي روي سكوهاي 
بتني تعداد حضور تماشاگران از 100 هزار نفر به 78 هزار و 116 نفر کاهش يافت، 

اما استاديوم آزادي همچنان براي برگزاري بازي هاي بزرگ چیزي کم ندارد� 

فوتبال )طال(
تيم ملي فوتبال ایران، در سال برگزاري بازي هاي آسيایي تهران، 
در اوج دوره اي بي نظير در تاریخ فوتبال آســيا بود. ایران دوبار 
متوالي قهرمان جام ملت ها شده بود، تجربه بازي در المپيك را 
داشت و تنها چيزي كه كم داشت، قهرماني در بازي هاي آسيایي 
بود. این نســل از بازیكنان ایران، پيش تر یك بار در بازي هاي 
آسيایي بانكوك به ميدان رفته اما ناكام مانده بود. در تهران اما 
همه  چيز آماده بود تا جام بازي هاي آسيایي هم به دست تيم ایران 
برسد. همين تيم، در ادامه براي سومين بار متوالي هم قهرمان 

جام ملت ها شد و در المپيك و جام جهاني هم بازي كرد.

شادی هواداران پس از گل در بازی ايران و رژيم صهیونیستی

کاروان قهرمانان
ایران براي نخستين بار ميزبان بازي ها بود و با 400ورزشكار نتایج بسيار خوبي گرفت و در نهایت با كسب 36مدال طال، ۲۸نقره و۱۷برنز )مجموع ۸۱مدال( پس از ژاپن دوم شد

کشتي فرنگي 
)۸طال و یك نقره(: رحيم علي آبادي، 
حســين تورانيان، اكبــر یداللهي، 
محمد دليریان، هاشم قنبري، جالل 
كریمي، بهرام مشــتاقي و اسكندر 
فيالبي )طال( و خسرو نظافت دوست 
)نقــره( - ایران در مكان نخســت 

ایستاد.

کشتي آزاد 
)5طال، 4نقره و یك برنز(: ابراهيم جوادي، محسن فره وشي، 
منصور برزگر، حميد عليدوســتي و اســكندر فيالبي )طال(، 
سبحان روحي، محمد خرمي، رضا خرمي و رضا سوخته سرایي 

)نقره( و محمدرضا نوایي )برنز( - ایران اول شد.

مشت زني 
)3طال، ۲نقره و 4برنز(: شریف دالرام، 
ماسيس هامبارســوميان و عبدالرضا 
انداوه )طال(، عبدالرضا انضاري و جبار 
فعلي )نقره(، هاملت ميناسيان، فرشيد 
انتقامي، احمد پورافتخاري و وارتكس 

پارسانيان )برنز( - مقام دوم تيمي.

 وزنه برداري 
 )4طال، 3نقــره ویك برنــز(: محمد 
نصيري، علي والي، هوشنگ كارگرنژاد و 
اكبر شكراللهي )طال(، نصراهلل دهنوي، 
ابراهيم پوردژم و حافظ حسني )نقره( و 

مهدي عطار اشرفي )برنز(.

دو و میداني مردان
 )3طال، ۲نقره و 3برنز(: تيمور غياثــي )طال در پرش ارتفاع(، 
جالل كشــميري )۲ طــال در پرتاب هاي دیســك و وزنه(، 
محمدرضا انتظاري )۲ نقره در 400و ۸00متر(، سلمان حسام 
)یك برنز در پرتاب دیســك(، فرامرز آصف )یك برنز در پرش 

سه گام( و یك مدال برنز در دوي 400×4متر امدادي تيمي.

دو و میداني زنان )بي مدال(

پرنده تهران
ستاره ایران در بازي هاي آســيایي، نه از ميان فوتباليست ها 
بود و نه از ميان كشــتي گيران؛ تيمور غياثي، پرنده بي نظير 
دووميداني ایران، نه فقط مدال طالي پرش ارتفاع بازي هاي 
آسيایي را گرفت و ركورد آسيا را به نام خود ثبت كرد به ایران 
كمك كرد در جدول توزیع مدال، باالتــر از چين قرار بگيرد. 
غياثي كه آوازه زیادي در آسيا داشت، در رقابت با ني چي چين، 
رقيب سرشناس چيني خود موفق شد ركورد آسيا را كه پيش تر 
در دســت توي زاوا از ژاپن بود یك سانتي متر بهبود ببخشد و 
قهرمان بازي ها شود. او همچنين ركورد بازي هاي آسيایي را هم 
به نام خود ثبت كرد. دیگر ستاره تيم دو و ميداني ایران، جالل 
كشميري ستاره پرتاب دیســك و وزنه ایران بود. او در پرتاب 
دیســك، در همان پرتاب اول، نه تنها ركورد آسيا را شكست 
كه مدال طالي خودش را هم قطعي كرد. در همين رشــته، 

سلمان حسام، پرتاب گر جوان ایران 
هم موفق شــد مدال برنز بگيرد. 
كشميري در پرتاب وزنه هم مدال 
طال را به گردن آویخت. دیگر ستاره 
ایران در دووميداني، رضا انتظاري 
بود كه موفق شــد در 400متر به 

مدال نقره دست پيدا كند. 

واترپلو )طال(

غافلگیري در استخر 
پيش از بازي هاي آســيایي، هيچ كس حتي به واترپلوي ایران فكر هم نمي كرد. تيم ایران، تنها یك 
دوره سابقه بازي در مسابقات آسيایي داشت و عمال در ميان تيم هاي مطرح، یك تازه وارد به شمار 
مي رفت. در دور قبل بازي ها ژاپن،  ســنگاپور و هند اول تا سوم شده بودند و اضافه شدن یك مدعي 
خطرناك به نام چين به این تيم ها، عمال شانسي براي ایران باقي نمي گذاشت. با وجود اینكه ایران 
در دور قبل چهارم شده بود، همه شانس هاي اول و دوم قهرماني را ژاپن و چين مي دانستند تا اینكه 
ایران، همه را غافلگير كرد. ایران شروعي توفاني برابر هند داشت و انتقام باخت بازي رده بندي دور 
پيش را ۱۸بر 6گرفت. ایران بعد ازظهر همان روز، در دیداري حســاس برابر ژاپن به ميدان رفت؛ با 
وجود برتري زودهنگام مدافع عنوان قهرماني، این بازي در نهایت 6-6مساوي شد. در سومين مسابقه، 
ایران به مصاف كره شمالي رفت؛ كره اي ها سرمست از پيروزي در برابر  ژاپن، اميد زیادي به برد برابر 
ایران داشتند اما در نهایت ۹بر 4مغلوب تيم باانگيزه ایران شدند. ایران در دیدار بعدي، به مصاف چين 
دیگر مدعي این بازي ها رفت؛ برتري در این بازي چندبار بين دو تيم دست به دست شد اما بازي برنده 
نداشت و 5-5مساوي به پایان رسيد. با توجه به شرایط جدول، ایران در آخرین بازي، تنها به یك برد 
برابر سنگاپور نياز داشــت و با پيروزي قاطع ۹بر ۱قهرمان بازي ها شد. بازیكنان ایران، در این بازي 

بدشانس بودند كه تعداد زیادي از توپ هایشان گل نشد.

فصل درخشش زنان 
شمشيربازي در بازي هاي آسيایي تهران، سكوي 
پرتاب ورزش زنان ایران بود. دختران ایراني، با 
كسب ۲طال، یك نقره و یك برنز، خود را به عنوان 
یكي از قدرت هاي برتر آســيا مطــرح كردند و 
ســهم بزرگي در موفقيت كلي كاروان ایران در 
بازي هاي آسيایي داشــتند. این دومين بار بود 
كه دختران ایران در بازي هاي آســيایي موفق 
به كسب مدال مي شــدند؛ پيش از آن، ایران در 
بازي هاي ۱۹66 بانكــوك در واليبال موفق به 
كسب مدال برنز شده بود. در بخش مردان هم 
تيم ایران عملكرد درخشاني داشت و در مجموع 
ایران در شمشير بازي ۱5طال )با احتساب تمام 
مدال هاي ماده هاي تيمي( 4نقره و ۷برنز كسب 
كرد. شمشيربازي در آسيا پيش از این چندان 
سابقه طوالني اي نداشــت و كنفدراسيون آن 
۲سال پيش افتتاح شــده بود و ریاست آن هم 

به عهده ایران بود.

شیرجه مردانكورش خليلــي در شيرجه از سكو 
)ششــم(، محمد آذري در شــيرجه از دایو ۱0متر 

)هشتم(.

شیرجه زنان )بدون مدال(

شناي مردان )بدون مدال(

بهزاد رحیمیان قورباغه روی تیم ملی در کنار 
رقیب چینی اش� رحیمیــان بعدها منتقد و 

نويسنده سرشناس سینما شد�

ژيمناستیك زنان )بي مدال(

ژيمناستیك مردان )بي مدال(

تیراندازي مردان )بي مدال(

دوچرخه سواري 
)۲طال، یك نقره و ۲برنز(: ۱۸0كيلومتر جاده تيمي )طال(، ۱00كيلومتر 
تایم تریل تيمي )طال(، 400متر مختلط تيمي )برنز(، خسرو حق گشا در 

4000متر انفرادي )برنز(، 4000متر تعقيبي تيمي )نقره(.

بسكتبال مردان )ششم(

بسكتبال زنان )چهارم(

شمشیربازي مردان 
)یك طال، 3نقره و ۲برنز(: ســابر تيمي )طال(، 
پيروز آدميت در اپــه انفرادي )نقــره(، اصغر 
پاشاپور در فلوره انفرادي )نقره(، فتحي در سابر 
انفرادي )نقره(، شفائي در سابر انفرادي )برنز( و 

فلوره تيمي )برنز(.

شمشیربازي زنان 
)۲طال، یك نقره و یك برنز(: فلوره تيمي )طال(، 
اپه تيمي )طال(، مهوش شفائي در فلوره انفرادي 

)نقره( و گيتي محبان در فلوره انفرادي )برنز(.

تیم فلوره دختران در شمشــیربازی به عنوان 
قهرمانی رسید، رديف باال از راست: گیتی محبان- 
مريم شــريعت زاده، مريم آچاك نشسته: ژيال 

الماسی، مهوش شفائی

تنیس روي میز زنان )هفتم(

تنیس روي میز مردان )ششم(

تنیس مردان مقام چهارم تيمي و تقي 
اكبر )مدال نقره انفرادي(، علي مدني و 
كامبيز درفشي جوان )مدال نقره دوبل 

مردان(.

تنیس زنان مقام پنجم تيمي

والیبال مردان )مقام چهارم(

والیبال زنان )مقام پنجم(

51  49   75
17  28   36
27  46   33


	01-1(08-26)
	02(08-26)
	03(08-26)
	04(08-26)
	05(08-26)
	06(08-26)
	07(08-26)
	08(08-26)
	09(08-26)
	10(08-26)
	11(08-26)
	12(08-26)
	13(08-26)
	14(08-26)
	15(08-26)
	16(08-26)
	17(08-26)
	18(08-26)
	19(08-26)
	20(08-26)
	21(08-26)
	22(08-26)
	23(08-26)
	24(08-26)

