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 كاربران سرشناس توييتر 
بدون فيلتر

يادداشت
محمدرضا جوادي يگانه؛ معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران

شــهرداري تهران، با رويكرد نگهداشت اجتماعي شهر 
و همچنين انجام مســئوليت اجتماعي خويش، مدت 
مديدي اســت که براساس درکي منســجم از مسئله 
آسيب هاي اجتماعي و برنامه اي هدفمند و ساختاريافته، در اين حوزه نقش آفريني 
مي کند. در اين نگاه، انسان ها در جريان زندگي روزمره شان نيازهايي دارند و هرقدر به 
منابع الزم براي رفع اين نيازها دسترسي بهتري داشته باشند، از آسيب هاي ناشي از 
برطرف نشدن نيازهايشان بيشتر در امانند. توزيع متناسب و صحيح زيرساخت هاي 
حياتي زيست شــهري موضوع بســيار مهمي اســت که مي تواند از شكل گيري، 
شدت يافتن و انباشــت آســيب هاي اجتماعي و کاهش کيفيت زندگي شهروندان 
يك جامعه پيشگيري کند. شهرداري با توجه به تسلط بر حوزه هاي مختلف مسائل 
شهري و درکي که از نيازمندي هاي مناطق مختلف بر مبناي بافت جمعيتي، فرهنگي 
و اقتصادي آنها دارد، مي توانــد نقش مهم و تأثيرگذاري در زمينه توزيع مناســب 

زيرساخت ها و پيشگيري از خلق و شيوع آسيب هاي اجتماعي داشته باشد.
بر اين مبنا، شهرداري مواجهه خود را با مسئله آسيب هاي اجتماعي بر مبناي رويكرد 
حفظ کرامت انساني و تقويت »حس کسي بودِن« شهروندان، در 3فاز »شناسايي و 
پيشگيري«، »پناه دهي و توانمندسازي« و »بازگشت به زندگي سالم« تعريف کرده 
و زيرساخت هاي پنج گانه را نيز با همين نگاه در مناطق مختلف شهر تهران راه اندازي 
کرده است. در اين نگاه در مرحله اول، »پايگاه هاي خدمت اجتماعي« مستقر در مناطق 
مختلف با همكاري نهادهاي محلي، افراد در معرض آسيب و آسيب ديده را شناسايي 
کرده و با ارائه خدمات و حمايت هاي الزم، از درغلتيدن ايشان در آسيب هاي بيشتر 
جلوگيري مي کنند. »واحدهاي سيار فوريت خدمات اجتماعي« نيز افراد آسيب ديده 
بي خانمان را شناســايي مي کنند و به مراکز حمايتي انتقــال مي دهند. پناه دهي و 
توانمندسازي افراد آسيب ديده در »مددسرا«ها و »سامان سرا«ها انجام مي شود. در 
اين مراکز افراد به ترك اعتياد تشويق مي شــوند و اقدامات اوليه براي ترغيب ايشان 
به بازگشت به زندگي ســالم انجام مي شود. فرد آســيب ديده اي که در اين مراکز از 
حمايت هاي اجتماعي برخوردار شده و بار ديگر احساس ارزشمندي را تجربه کرده 
است، مي تواند پس از بهبوديافتگي از اعتياد و به انتخاب خود، از امكانات تعريف شده 
شهرداري در »مراکز بهاران« نيز بهره مند شده و در آنجا توانمندي هاي اقتصادي و 
رواني الزم براي بازگشت به جامعه را فرابگيرد و تحت حمايت مددکاران اين مجموعه 

به تدريج زندگي جديدي را آغاز کند.
تأکيد شهرداري بر مديريت آســيب ها در چارچوب رويكرد »محله گرايي« فرصتي 
را فراهم مي کند تا شــهروندان مناطق مختلف برمبناي انــس و قرابتي که با محل 
زندگي خود دارند، نســبت به مشارکت اجتماعي بيشــتر براي کاهش آسيب هاي 
محل زندگي شان و افزايش کيفيت زيســت محلي خود اقدام کنند. افراد هر محله 
درك کامل تري از کمبودها و امكانات محله خود دارند و با تجميع توان هاي فردفرد 
شهروندان، خيريه ها، سمن ها، انجمن هاي محلي و قدرت شهرداري مي توان اميدوار 
بود که توزيع متناسب زيرساخت ها در همه مناطق شهري رقم بخورد و بدين ترتيب 

کاهش چشمگير آسيب هاي اجتماعي در محالت مختلف اتفاق بيفتد. 
هرچقدر افراد بيشتري در »مددسرا«ها به ســمت رؤياي ترك اعتياد و بازگشت به 
زندگي سالم ترغيب شوند و به هر ميزان نرخ تحقق اين  رؤيا در »بهاران «ها افزايش 
پيدا کند، شهرونداني که اغلب به طور مستقيم يا غيرمســتقيم با مسئله اعتياد در 
ارتباط هستند، به امكان بهبود شرايط زيست شهري اميدوارتر مي شوند. مردمي که 
شور مشارکت در بهترکردن شرايط زندگي در محله خودشان را داشته و باور دارند که 

شهرداري با تمام توان در راستاي اين هدف تالش مي کند، ثمره 
تالش هاي خود را در تعداد همشهري هايي که به آغوش جامعه 

بازمي گردند و نقش هاي خالي مانده شان اعم از مادري، پدري، همسري و... را مجددا 
برعهده مي گيرند و جاي دردناك زخم هاي پيشين را التيام مي بخشند، خواهند ديد. 

 تقويت حس كسي بودن
در حوزه آسيب هاي اجتماعي

نگاه
ناهيد خداكرمي؛  رئيس کميته سالمت شوراي شهر تهران

ويروس کرونــا )COVID-19( نمونــه اي از ماهيت 
سيســتميك بحران هاي امروزي اســت کــه تأثير 
شديد آن بر ســالمت جوامع و اقتصاد جهاني به طور 

فاجعه باري در حال گسترش است.
چنين بحراني دولت هاي مرکزي کشور ها را با اهرم هاي متعددي تحت فشار قرار 
داده است تا براي فعال شدن در مهار همه گيري و بازيگري در عرصه سياستگذاري، 
اجراي برنامه ها و تعامل با بخش خصوصي، دولت هاي محلي و جامعه مدني سريع 
و بموقع عمل کند. براي مقابله با تخريب ناشــي از همه گيــري در ارائه خدمات، 
ســرعت، خالقيت و نوآوري از اهميت زيادي برخوردار اســت تا بتوانند در 3بعد 
اصلي: هماهنگي و برنامه ريزي استراتژيك، استفاده از شواهد براي تصميم گيري  

و اطالع رساني و ابالغ تصميمات به مردم بدون از دست دادن وقت عمل کنند.
از آنجايي که دولت ها با چالش هاي حكومتي بي ســابقه ناشي از عارضه پاندمي بر 
اقتصاد خود روبه رو هستند، اين همه گيري توانسته است همچون آينه، ضعف هاي 
دولت را نيز در زمينه تصميمات بموقع با استفاده از شواهد براي سياستگذاري که 
مستقيما بر ماهيت و کيفيت اقدامات اتخاذ شده براي مقابله با بحران و پيامدهاي آن 
تأثير مي گذارند نشان دهد. ضعف هايي که حاصل آن چالش هاي منجر به اقدامات 
تأخيري و افزايش تلفات انساني و ضرر هاي مالي است و مسلما مي بايد پس از پايان 

يافتن بحران مورد ارزيابي قرار گيرد.
کشور ما در مقايسه با ساير کشــور هاي درگير از شــرايط پيچيده تري برخوردار 
است، تحريم، فقدان ارتباط مالي شفاف با بازار مالي جهان، کاهش ارزش پول ملي 
و ناتواني در جذب ســرمايه گذاري در کنار اخذ تصميمات روزمره و مردد، آسيب 

بيشتري را در دوران پاندمي متحمل شده است.
اتخاذ رويكري که بتواند پيامدهاي اقتصادي - اجتماعي خاص همه گيري را کاهش 
دهد مستلزم اقدامات سياسي جسورانه، سريع و مبتني بر مستندات است تا عالوه 
بر حفظ و پايداري سيســتم هاي بهداشــتي درماني، بتواند تضمين کننده تداوم 
ارائه خدمات عمومي نظير آموزش عمومي دانش آمــوزان، ادامه فعاليت آموزش 
دانشگاه ها، حفظ مشاغل، فعاليت کسب وکار ها و ثبات بازارهاي مالي باشد. در اين 
مسير، رهبري دقيق و هوشمندانه براي حفظ تعادل پيچيده سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي و در عين حال ادامه ارائــه خدمات ضروري براي جلب اعتماد و همراهي 
عمومي الزامي است. ستاد ملي مقابله با کرونا يك نهاد کليدي از قوه مجريه است 
که در دوران همه گيري کرونا ويروس شكل گرفته اســت و دولت موظف است تا 
اطمينان حاصل کند که سياســتمداران منتخب آن با استفاده از شواهد منسجم 
و تجزيه و تحليل تخصصي مستندات، تصميماتي را با هماهنگي با ساير نهاد هاي 
دولتي، عمومي و انتظامي اتخاذ مي کنند که در مهار اپيدمي و کاهش عوارض آن 
هزينه اثربخشي قابل  قبولي داشته باشد. گرچه اين ساختار سازماني عموما مديريت 
کنترل پاندمي کرونا ويروس به خصوص در حوزه فراهم کردن ملزومات بهداشتي 
درماني را به عهده دارد اما تصميمات گاهي محتاطانه و با ترس نشان داده است که 
به طور اجتناب ناپذيري تحت تأثير عوامل سياسي، فرهنگي اجتماعي و تاريخي و 
حتي سليقه اي نيز قرار دارد که سبب شــده تا نقش دولت و وزارت بهداشت را در 

رهبري استراتژيك و تنظيم دستورالعمل ها تضعيف کند.
تصميم به اعمال تعطيلي گســترده و محدوديت ها يي کــه از اول آذرماه در حال 
اجراســت يكي از مطالبات چندين ماهه کارشناســان حوزه هاي مختلف ازجمله 
شوراي شهر تهران است که گرچه بسيار دير اتخاذ شد ولي نقطه قوت آن با اطمينان 

از تداوم خدمات عمومي در همه گيري طراحي شده است که 
با همراهي و مشارکت جدي مردم و به شرطي که براي بعد از 

بازگشايي نيز برنامه منسجمي داشته باشد مي شود انتظار داشت تا در ماه هاي سرد 
پيش رو تا حد زيادي از بار بيماري بكاهد.

 مشاركت عمومي 
در كنترل كرونا
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بانك رفــاه در شــرايطي مبلغ حاصل 
از فــروش اوراق مشــارکت را هنوز در 
اختيار شــهرداري تهران قرار نداده که 
شــيوع کرونا و اعمال محدوديت هاي 
جديد، مســافران حمل ونقل عمومي را 
در معرض خطر قــرار مي دهد. اگرچه 
خبر مي رسد که از 1500ميليارد تومان 
پول حاصل از فروش اوراق مشــارکت، 
به ميزان وثيقه شــهرداري، مقرر شده 
200ميليارد تومان آزاد شود که تا ديروز 
عصر و هنگام تنظيم اين گزارش، خبري 
از همين 13.5درصد مجموع پول اوراق 

هم  نشد.
به گزارش همشــهري، در نخســتين 
روز از اعمــال محدوديت هاي کرونايي 
شــهر تهران، آنچــه بيش از هــر نكته 
ديگر به چشم آمد و مدنظر رسانه هاي 
شهري قرار گرفت، ازدحام جمعيت در 
سامانه هاي حمل ونقل عمومي )مترو و 
اتوبوس( و ترافيك شــديد يا به تعبيري 
قفل شــدن برخــي از بزرگراه هــا بود. 
نقشــه هاي ترافيكي نيز از آن حكايت 
مي کرد کــه در نخســتين روز باراني 
آذر مــاه13۹۹ شــرايط قابل قبولي بر 
نحوه تردد خودروها و ميــزان ازدحام 
جمعيت مسافران درون شهري در وسايل 

حمل ونقل جمعي حكمفرما نيست.
در چنين اوضاع و احوالي، علي القاعده 
بحــث رونــق بيــش از پيش شــبكه 
حمل ونقل ريلــي زيرزميني مجددا به 
اذهان عمومي خطــور مي کند و اينكه 
چرا از سرمايه هاي کالن شهر، به شكل 
حداکثــري بهره بــرداري نمي شــود؟ 
متعاقب همين پرســش و پاســخ هاي 
ذهني اســت که مســئله اصلــي اين 
روزهاي  حمل ونقــل عمومي پايتخت، 
يعني حبس 1500ميليارد تومان پول 
اوراق مشارکت براي نوســازي ناوگان 
اتوبوسراني و توسعه خطوط مترو پيش 
کشيده مي شود؛ مشكلی که مي توانست 

ظرف 4 ماه گذشته، حل شود.
طبق مــاده10 قانــون نحوه انتشــار 
اوراق مشــارکت، مصرف وجوه حاصل 
از واگذاري اوراق مشــارکت در غير از 
اجراي طرح هاي مربوط، در حكم تصرف 
غيرقانونــي در وجوه و امــوال عمومي 
محسوب خواهد شد. به همين دليل با 
وجود آنكه امكان بازگشت پول به خزانه 
دولت وجود ندارد، امــا   وجوه حاصل از 
واگذاري اوراق مشــارکت نيز نبايد در 
حساب بانك رفاه باقي بماند و اين مغاير 

با قوانين بانكي است.
با توجــه به اينكــه بانك رفــاه مهلت 
واريز پول به حســاب خزانه شهرداري 
را از دســت داده و از ســوي ديگــر 

شــهرداري رســما اعالم کرده تكميل 
12ايستگاه مترو تا پايان سال۹۹، منوط 
به آزادسازي  بموقع اين مبلغ بوده است، 
بايد ديد در اين شرايط سخت و  پيچيده 
اقتصادي اين قصه چگونه و با پادرمياني 
 چه شخص يا ارگاني به نفع شهروندان 
تهراني به پايان خواهد رسيد. درواقع در 
شرايط کنونی مترو و اتوبوسرانی برای 
خدمات رسانی بهتر به مردم چشم انتظار 

کمك فوری هستند.

شرايط افتتاح 12ايستگاه مترو
شــهرداري تهران در شــرايط سخت 
اقتصادي بيشــتر از هر زمان ديگري به 
توســعه حمل ونقل ريلي توجه دارد و 
طبق گفته معاون ســازمان حمل ونقل 
و ترافيك شــهرداري تهــران، تا پايان 
سال 12ايســتگاه مترو افتتاح خواهد 
شــد. اين اما منوط به همكاري دولت 
 است. درحالي که پرداخت اصل و سود 
به همراه تامين وثيقه هاي الزم 50درصد 
مبلغ اوراق مشارکت بر عهده دولت است 
و از طرفي بانك عامل انتشــار اوراق به 
همراه سازمان تامين اجتماعي، نهادهاي 
زيرمجموعه دولت محســوب مي شوند 
و از همان روز نخســت فــروش اوراق 
مشــارکت، مبلغ ۷50ميليارد تومان را 
به حساب شهرداري تهران واريز نكردند.

علي امام، مديرعامل شــرکت متروي 

تهران در اين باره گفت: »سازمان تامين 
اجتماعي نيز به لحــاظ قانوني اختيار و 
توان بستن حساب هاي شهرداري تهران 
را دارد و پيش تر برخي اوقات اين اقدام را 
هم انجام داده است، اما صرفا به صحت و 
سقم وثيقه هاي ملكي شهرداري تهران 
اکتفا کرده اســت. همچنين آزادسازي 
پول اوراق مشارکتي که از دست مردم 
گرفته شده را منوط به تسويه بدهي هاي 
انباشته شده قبلي که بعضا عمري بيش 
از يك دهه دارند، دانســته است. البته 
شهرداري تهران براي سرعت بخشيدن 
به توسعه حمل ونقل ريلي، اواخر هفته 
پيــش رايزني هاي بســياري انجام داد 
و براي آزادســازي اوراق مشــارکت به 
انــدازه اي وثيقه گذاشــت. درحالي که 
ضمانت شــهرداري تهران به عنوان يك 
نهــاد نيمه دولتي  پابرجاســت و امكان 
انحالل آن وجود نــدارد. تنها تأخير در 
پرداخت ســود و اصل اوراق مشارکت 
وجــود دارد و اگــر فــرض بگيريم که 
چنين اتفاقي روي دهــد، بازهم امكان 
پيگيري امــور درصورت بروز اشــكال 
احتمالي وجــود دارد. بنابراين، با توجه 
به راهكارهاي قانونــي و پيش از اينكه 

بدقولــي صورت 
بگيرد، طبق قانون 

بانـك عامل نمي تـــــواند در پرداخت 
پول به شهرداري تهران تعلل کند.« 

معاون برنامه ريزی و نظارت ستاد فرماندهی 
مقابله با کروناي تهــران با بيان اينكه همه سالمت

اســتان های کشــور در وضعيت قرمز قرار 
دارند، بر پرهيز از سفر و دورهمی های خانوادگی به عنوان 
اصلی ترين عامل شيوع بيماری تاکيد کرد. دکتر علی ماهر 

در گفت وگو با ايسنا با اشاره به روند صعودی آمار ابتال در 
تهران و اکثر استان های کشــور، گفت: در اين راستا اگر 
بخواهيم موارد صرفا قطعی ابتال به کرونا در شهر تهران را 
مدنظر داشته باشيم، وضعيت تهران همچنان  قرمز است. 
او گفت: بر اساس آخرين مطالعات انجام شده، 83 درصد 
بيماران از طريق همين گردهمايی های خانوادگی مبتال 
شــده اند، چراکه طی آن افراد در يــك فضای کوچك و 
سربسته به صورت گروهی دور هم جمع می شوند که اين 
مسئله به شدت ميزان ابتال را افزايش می دهد و عالوه بر آن 

با توجه به عدم تهويه مناســب هوا در فصل ســرد سال، 
احتمال سرايت و انتقال بيماری نسبت به گذشته چندبرابر 
شده است. خواهش ما اين است که حتی االمكان از رفت و 
آمدها و ديد و بازديدهای غيرضروری به هر نحوی اجتناب 
شود، چراکه بر اســاس مطالعات، پرهيز از دورهمی های 
کوچك خانوادگی بر کاهش شــيوع بيماری و در نتيجه 
کنترل اپيدمی بسيار تاثير بسزايی دارد. بهترين کار در اين 
دو هفته تعطيلی، ماندن و استراحت در منزل و انجام کارها 

از راه دور است.

  محمود مواليي
خبر نگار

مترو  و اتوبوسراني،چشم انتظار كمك فوري

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه17

چراغ گرمخانه ها روشن است
 گزارش ميداني همشهري از گرمخانه هاي آفتاب نيلوفري

و خاوران كه به صورت شبانه روزي فعال هستند

همشهري براي اولين   بار 
 مجموعه   اي از اسناد توقيف
 و سانسور  فيلم  و كتاب را 
در دهه 50 منتشر مي   كند

اسناد 
سانسور

مجوز تردد  براي 
كسب و كارهاي 

آنالين 

از اول تا بيستم بهمن1348 جمعاً 
در 13جلســه درس واليت فقيه از 
ســوي امام خميني)ره( در مسجد 
شــيخ انصاري نجف ارائــه و خيلي 
زود محتواي ايــن درس به   صورت 
جزوه و کتاب وارد ايران شد. براساس 
اسناد موجود ســاواك، شهرباني و 
وزارت فرهنگ و هنر به   صورت خاص 
به   دنبال آن بودنــد که اين کتاب در 

ايران توزيع نشود.

وزير ارتباطــات در گفت وگو 
با همشهري: سازمان تنظيم 
مقررات براي كسب و كارهاي 
خدماتي آناليــن مجوز تردد 

صادر مي كند گزارش رسمي مرکز آمار ايران از روند نرخ تورم در ايران يك سال پس از آزادسازي 
قيمت بنزين و سهميه بندي آن نشــان مي دهد که نرخ تورم ماهانه در فاصله آبان 
پارسال تا آبان امســال از 1.6درصد به 5.2درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 
2۷درصد در آبان پارسال به 46.4درصد در آبان امسال رسيده اما نرخ تورم ساالنه 

ايران از 41.1درصد به 2۹درصد کاهش يافته است.

 مترو       و   اتوبوسراني
چشم انتظار كمك فوري

 نبض تورم، يك سال
 پس از افزايش قيمت بنزين

حل مشكالت كهنه شهر
  با مديريت يكپارچه

 باگفتارهايي از:  سيدابراهيم امينی، داريوش قنبري
اقبال شاکري  و  پروانه مافي

بانك رفاه همچنان منابع حاصل از فروش  اوراق مشارکت توسعه 
حمل ونقل عمومي تهران را به شهرداري واگذار نكرده است

همين صفحه

صفحه4

صفحه هاي 8،5  و 12 را بخوانيد

صفحه7

 ابتالی 83 درصد بيماران 
كرونايی از طريق دورهمی ها
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 در خوش بينانه ترين حالت 
مي توان نام انتقادات هيجاني گزارش

را بر آن گذاشت؛ انتقاداتي كه 
با تند ترين ادبيات و بــدون درنظر گرفتن 
دامنه، وســعت و عمق تأثيرگذاري اش از 
تريبون هاي پرصداي كشور مطرح مي شود 
و وقتي دهان به دهــان مي چرخد و در هر 
كــوي و برزني نقــل دهان ها مي شــود، 
عايدي اش جز شكاف و تعميق فاصله ميان 

مردم و حاكميت نيست.
شايد در نگاه سطحي بيان انتقادات با ادبيات 
نه چندان در خور مسئوالن كشور از يكديگر 
به كنايه اي از سر تقابل سياسي و رقابت هاي 
سياســيـ  اجتماعي تلقي شــود، اما اين 
كنايه ها وقتي يكي بعد از ديگري به مخاطب 
منتقل مي شــود در ناخــودآگاه مخاطب 
كه عمدتا عامه مردم هســتند، تلنباري از 
فكت ها را براي بي اعتمادي به مســئوالن 

ايجاد مي كند.
انباشتي از نقاط ضعف و كاستي ها در رزومه 
افراد در اذهان عمومي ثبت مي شود كه در 
بزنگاه سياسي و اجتماعي وقتي جامعه و 

مردم نياز دارند براي رفع مشكالت بروزيافته 
و الينحل باقيمانده شان به فردي به عنوان 
حالل و مدبر مشكالتشــان نــگاه كنند و 
اميد به حل موضوعات و پيگيري گره هاي 
اجتماعــي- اقتصادي و فرهنگي شــان از 
طريق او ببندند، دست يافتن به گزينه اي 
با رزومه اي سفيد و عاري از اتهامات كوچك 

و بزرگ برايشان دشوار شــود؛ چراكه در 
روندي كه در يكي، دو سال اخير و در پي بروز 
مشكالت اقتصادي كشور شكل گرفته است، 
تخريب و طعنه زني مسئوالن و جريان هاي 
عليه همچنان به قدري پررنگ شده است 
كه ديگر صداهايي كه از لزوم وحدت ملي 
و گفت وگــوي ملي براي حل مشــكالت 

مي گويند به گوش نمي رسد.
روند تخريب و تخطئه مسئوالن عليه هم، 
چنان وسيع و گسترده شده كه ناخواسته 
بخشي از قواي ســه گانه و ديگر ارگان ها و 
سازمان ها را كه مستقيم و غيرمستقيم در 
امور كشور دخيلند ، دچار مشكل كرده   و 
به تقابلي تمام عيار ميان صاحبان تريبون ها 
بدل شده است؛ تقابلي كه اين روزها ميدان 
اصلي آن را به دليل تفاوت خاستگاه سياسي 
مجلس و دولت، بيــش از هر زمان ديگري 
مي توان ميان پاستور و بهارستان ديد. آتش 
اين تقابل در اين مســير، چنان داغ است و 
عيان كه اخيرا مقام معظم رهبري هم در 
سخنراني هايشان مكررا بر ضرورت دوري 
از فضاي تخريب تأكيــد كرده اند و دولت و 
مجلس را به تعامــل و همراهي با يكديگر 
فراخوانده اند. هر چنــد توصيه هاي رهبر 
انقالب بر تلطيف فضاي ميان 2قوه تأثير گذار 
است، اما عمل به آن چند صباحي بيشتر 
دوام نمي آورد و باز هم بر ســر اختالف نظر 
يا تفاوت ديدگاه در حل مسائل و پرداختن 
به موضوعات روز كشور همچون پرداخت 
يارانه معيشتي، ضرورت تعطيلي كشور و 

چند و چون آن براي مقابله با فراگيري كرونا، 
ساماندهي بازار و مقابله با افزايش قيمت و... 
داغ و به ميداني براي نزاع تريبون ها با هم 
بدل مي شــود. در نمونه پرسروصداي اين 
حرمت شكني ها جو يكي از جلسات علني 
مجلس عليه محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه چنان ملتهب شد كه دامنه و حواشي 
آن براي چند روز به سرتيتر اخبار داخلي 
كشور بدل شد يا در نمونه اي ديگر مجتبي 
ذوالنوري، از چهره هاي شناخته شده جبهه 
پايداري در مجلس كه رياست كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي را بر عهده 
دارد با توجه به جو نارضايتي عمومي كه از 
مديريت اقتصادي كشور وجود دارد و آستانه 
تحمل مردم را تحت تأثير قرار داده، خواستار 
اعدام رئيس جمهور شد. در هر دو مورد البته 
مقام معظم رهبري به مجلس براي رعايت 
انصاف و نقد سازنده به جاي تخريب هشدار 
دادند. ادبيات تند و بعضا توهين آميز برخی 
از نمايندگان مصداق ديگر اين تقابل  است. 
مثال اردشير مطهري، نماينده گرمسار در 
انتقاد به غيبت روحاني در جلسه رأي اعتماد 
به وزير صمت، گفت: »آقاي رئيس جمهور 
كه خودت را مخفي كردي، آيا مي داني مردم 

مي گويند خدا روحاني را لعنت كند؟...«
در ادامــه هميــن رونــد هم ديــروز،  
ســيدمحمود نبويــان، نماينده مجلس 
يازدهم گفــت: شــاهد ديكتاتوري هاي 
آقاي روحاني در موارد مختلف هستيم. 
نايب رئيس كميســيون اصل90 مجلس 
ادامــه داد: آقــاي رئيس جمهــور گفته 
كساني كه از دولت انتقاد مي                                   كنند، اصال 
مي داننــد كه مديريت چيســت كه اين 
حرف ها را مي زننــد؟ و معناي اين حرف 
آن است كه آقاي روحاني و همكارانشان 
مديريــت بلدند و منتقدين شــان نه. به 
گزارش فارس، وي افــزود: دولت فعلي 
ركورددار اختالس اســت، با مديراني كه 
دارد. اختالس 1۳ تــا 1۵هزار ميلياردي 
صندوق ذخيره فرهنگيان يك نمونه اين 

اختالس هاست.

تخريب و طعنه زني مسئوالن و جريان ها عليه هم، چنان پررنگ شده كه ديگر صدايی از لزوم حفظ وحدت ملي به گوش نمي رسد

دولت

توصیه های كرونايي 
رئیس جمهور به مردم

رئيس جمهور در جلسه  شنبه ستاد ملي مقابله 
با كرونا با اشاره به شروع طرح جامع تعطيالت و 
ممنوعيت هاي كرونايي از اول آذرماه، موفقيت 
آن را مشروط به الزاماتي 8گانه دانست. براساس 
گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسن روحاني در تشــريح اين الزامات گفت: 
نخستين الزام آن مسئوليت پذيري آحاد مردم 
است. يعني اصالً اين تعطيالت براي اين بود كه 
به مردم بگوييم اين مسئله ويروس كرونا خيلي 
جدي است. پيام آن فقط اين بوده كه اين خيلي 
جدي است و همه بايد مراعات كنيم. به هر حال 
يك كسي فوت مي كند، همه اقوام و دوستان 
نزديك مي گويند بد اســت در تشييع جنازه 
نرويم، بد است به خانه او نرويم و تسليت نگوييم. 

از اينجا شروع مي شود.
روحاني مسئله ديگر را الزامات ضمانت اجراي 
مصوبات دانست. او موضوع ديگر را اطالع رساني 
به موقع، شفاف و روشن دانســت و افزود: چه 
تصميماتــي كه اينجــا اتخاذ مي شــود، چه 
تصميماتي كه قرارگاه مي گيرد، چه توصيه ها 
و پروتكل هايي كه وزارت بهداشت و درمان دارد 
اينها بايد به موقع با يك زبان روشن، صريح و 
واضح كه براي همه ملموس باشد، به مردم ابالغ 

شود تا به خوبي عمل شود.
رئيس جمهور اقناع سازي مردم را مسئله مهم 
ديگری دانســت و افزود: مردم بايد قانع شوند 
كه در اين شــرايط راه ديگري نداريم.او درباره 
اقدامات ديگر موفقيت طرح نيز گفت: موضوع 
ديگر هم اقدام صدا و سيماســت براي ساعات 
فراغت مردم، به هر حال بــه مردم مي گوييم 
در خانه بمانيد. خيلي مهم است صدا و سيما 
برنامه هاي شادي داشته باشد و بتواند وقت آنها 
را به خوبي پر كند. مورد آخر اقدامات حمايتي 
و جبراني اســت. يعني حاال كه گفتيم مردم 
2 هفته نيايند و كســب و كار خود را تعطيل 
كنند، فعاليت اقتصادي شان تعطيل شود، در 
حدي كه توان و امكان داريــم مردم را ياري و 
كمك كنيم. به همين دليل امروز مصوب شد 
كه براي 29.7ميليون نفر نزديك به ۳0ميليون 
نفر، ماهانه براي 4ماه تا پايان امسال در هر ماه 

100هزار تومان به آنها بالعوض بدهيم.

اعتماد عمومي سيبل انتقادات هيجاني 
فرزانه آيیني

خبر نگار

نكته  روز

روي خط ديپلماسي

رئيس شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي فهرستي از اسامي 
كانديداهاي احتمالي رياست جمهوري اين تشكل سياسي اصالح طلب 
را اعالم كرد. محسن هاشمي با اشــاره به اسامي كانديداهاي مدنظر 
كارگزاران براي رياســت جمهوري 1400به ايسنا گفت: »هم اكنون 
نام حدود 20 كانديدا در اين فهرست حضور دارد كه عبارتند از آيت اهلل 
سيدحسن خميني، اسحاق جهانگيري، محمدرضا خاتمي، محمدرضا 
عارف، محمدجواد ظريف، علي مطهري، رضا اردكانيان، علي الريجاني، 
مسعود پزشكيان، محمدجواد آذري جهرمي، محمدباقر نوبخت، سورنا 
ستاري، عبدالناصر همتي، علي اكبر صالحي، محمد صدر، مجيد انصاري 
و عبدالواحد موســوي الري؛ همچنين معصومه ابتكار و شهيندخت 
موالوردي نيز در اين فهرست قرار دارند.« كارگزاران سازندگي نخستين 
حزب از جبهه اصالح طلبان است كه در اين مسير پيشگام شده و رسما 
فهرستي از كانديداهاي موردنظر خود را اعالم مي كند. يكي از نكات قابل 
توجه درباره اين ليست، غيبت نام خود محسن هاشمي در آن است. 
هاشمي از ليست 20نفره سخن گفته، اما تنها از 19نفر نام برده است. 
به نظر مي رسد كه اين ليست با افزودن نام هاشمي تكميل مي شود. فرزند 
ارشد آيت اهلل هاشمي و رئيس شوراي شهر تهران پيش تر درباره احتمال 
نامزدي اش در انتخابات 1400 گفته بود كه عالقه اي به اين كار ندارد. او 
گفته بود: »با وضعيتي كه االن هست فكر نمي كنم هيچ عاقلي كانديدا 
شود. شرايط كشور بسيار سخت است و كسي كه خود را كانديدا مي كند 
به قول غربي ها بايد »سوپرمن« باشد.« هاشمي درباره احتمال موافقت 
خود براي حضور در انتخابات 1400در نتيجه فشار درخواست ها هم 
گفته بود: »ديديم كه چگونه به آنها فشار مي آوردند و مي گويند كه هيچ 

راهي جز حضور آنها نيست. اميدوارم كه بنده گول نخورم و نيايم.«
نكته ديگر درباره فهرســت 20نفره كانديداهاي كارگزاران، حضور 
نام افرادي است كه بســياري از گروه ها و احزاب اصالح طلب، آنها را 
به عنوان »اصالح طلب« نمي شناســند؛ ازجمله آنها علي الريجاني، 
محمدباقر نوبخت، علي اكبر صالحي و آذري جهرمي از چهره هايي 
هستند كه درباره »اصالح طلب« بودن آنها در ميان اصالح طلبان اتفاق 
نظر وجود ندارد؛ چهره هايي كه بيشتر با عناويني مانند اعتداليون يا 
اصولگرايان ميانه رو شناخته مي شوند. كارگزاران، در حالي اسامی فوق 
را در ليست مورد نظر خود گنجانده است كه طيف چپ اصالح طلبان 
بارها مخالفت خود با تكرار الگوي انتخاباتي موسوم به نامزد »ائتالفي« 
يا »عاريتي« را اعالم كرده اند. همين اختالف نظر كارگزاران با ساير 
احزاب اصالح طلب در انتخابات مجلس يازدهم آشكار شد؛ با وجود 
ردصالحيت نامزدهاي شناخته شــده اين جريان سياسي، اصالح 
طلبان از ارائه ليست واحد در اين دوره خودداري كردند، اما كارگزاران 
به طور جداگانه ليســتي را اعالم كرد كه نتوانســت حمايت ساير 
گروه هاي اصالح طلب را جلب كند و اكثريت نامزدهاي اين فهرست 

در راهيابي به مجلس ناكام ماندند.

  تعويق سفر ظريف به مسكو
ســخنگوي وزارت امورخارجه از تعويق ســفر وزير 
امورخارجــه كشــورمان بــه روســيه و جمهوري 
آذربايجان خبر داد. ســعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امورخارجه، علت تعويق ســفر هفته جاري 
ظريف به مسكو و باكو را برنامه فوق العاده هيأت دولت 
براي برگزاري جلسات صبح و عصر بودجه طي هفته 
جاري و ضرورت حضور كليه وزرا و اعضاي كابينه در 

اين نشست ها و جلسات ذكر كرد. / وزارت خارجه

  سفر نماينده دبیركل ســازمان ملل به 
تهران

گير. او. پدرسن، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور 
سوريه كه در راس هيأتي براي ديدار با مقامات جمهوري 
اسالمي ايران به كشورمان سفر كرده است با علي اصغر 
خاجي دستيار ارشد وزير امورخارجه كشورمان در امور 
ويژه سياسي ديدار و پيرامون آخرين تحوالت سوريه 
ازجمله كميته قانون اساسي، كنفرانس آوارگان، ادلب و 
شرق فرات گفت وگو و تبادل نظر كرد. / وزارت خارجه 

  تمديد معافیت عراق از تحريم
دولت دونالد ترامپ طول مدت معافيت از تحريم هاي 

ايران براي عراق را- كه اين كشور را قادر مي سازد به 
واردات انرژي از ايران ادامه دهد- كاهش داد.

معافيــت از تحريم هــا معمــوال 120روز به طول 
مي انجامند كه پس از افزايش فشار بر ايران توسط 
مايك پمپئو، وزيــر امور خارجه اين كشــور، اين 
مدت به 60روز كاهش يافت. يك سخنگوي وزارت 
امور خارجه آمريكا در اين باره گفت كه پمپئو اين 
معافيت را به مدت 4۵روز ديگر تمديد كرده است و 
اين اقدام دولت ترامپ را بــا تصميم نهايي تمديد 
يا لغو كلي ايــن معافيت ها پيــش از پايان دوران 
رياست جمهوري دونالد ترامپ در 20ژانويه مواجه 

مي سازد. / تسنیم

  شرط وزير خارجه احتمالي بايدن براي 
ايران

كريس كونز، ســناتور آمريكايي و وزير امور خارجه 
احتمالي در دولت جو بايدن، رئيس جمهور منتخب 
آمريكا، روز جمعه گفت كه تنها درصورتي از بازگشت 
به توافق هســته اي حمايت مي كند كه راهي براي 
محدود كردن برنامه موشــكي ايــران و حمايتش از 

نيروهاي نيابتي در منطقه وجود داشته باشد.

  اصابت موشك به سفارت ايران در كابل
سفارت كشــورمان در افغانســتان در توييتي نوشت: 
يكي از موشك هاي شليك شده صبح شنبه در محوطه 

سفارت جمهوري اسالمي ايران در كابل فرود آمده و 
تركش هاي متعددي به ســاختمان اصلي، شيشه ها، 
تأسيســات و تجهيزات ســفارت اصابت كرده است. 
خوشــبختانه اين حادثه تلفاتي دربر نداشــت و كليه 
پرسنل سفارت در سالمت كامل به سرمي برند. وزارت 
كشور افغانستان اعالم كرده كه صبح شنبه 14 موشك 
به شهر كابل شليك شده است. به گفته اين نهاد، در اين 

حادثه ۳ نفر كشته و 11 نفر زخمي شده اند. / فارس

  احیاي برجام آسان نیست
جوزپ بورل، مســئول سياســت خارجي اتحاديه 
اروپا با وجود تعهد بايدن به توافق هســته اي ايران 
در گفت وگو بــا مجله تايم مي گويــد كه »احياي 
آن اكنون آســان نخواهــد بود، به ايــن دليل كه 
امضاكننــدگان مي توانند در مــورد لغو مجدد آن 
توسط رئيس جمهور آينده اياالت متحده محتاط 
باشند.« بورل در اين باره به تايم مي گويد: اين توافق 
فقط يك توافق هسته اي نيســت. اين يك توافق 
اقتصادي اســت و ايران انتظار دارد مبادله اي براي 
متوقف كردن برنامه هسته اي خود داشته باشد. او 
با بيان اينكه مذاكرات مقدماتي مي تواند به سرعت 
پس از تحليف بايدن اتفاق بيفتــد، ادعا كرد: اين 
توافق تنها راه ممانعت ايران از تبديل شدن به يك 
قدرت هسته اي است. فكر نمي كنم راهكار ديگري 

وجود داشته باشد. / ايسنا  

انتخابــات  طوالنــي  صف هــاي   
رياســت جمهوري دوازدهم اگرچه در انتخابات

سال96 نتوانست مجريان و ناظران را به 
تمديد ساعت برگزاري انتخابات تا روز دوم متقاعد كند، 
شيوع بيماري كرونا اما اين بار جرقه آن را زده است. اين 
دومين تغيير جدي پيشنهادي وزارت كشور در كنار 
برگزاري الكترونيكي انتخابات است. وزارت كشور به اين 
صرافت افتاده انتخابات رياست جمهوري سال بعد را 
2روزه برگزار كند تا مــردم از كرونا در امان باشــند. 
براساس قانون انتخابات رياست جمهوري، اخذ آرا تنها 
در يك روز و آن هم روز جمعه مي تواند صورت گيرد. 
۳سال قبل همين محدوديت قانوني، اعتراضات حسن 
روحاني، رئيس جمهور را نســبت به پشت در ماندن 
حاميانش براي انتخاب مجدد وي برانگيخته بود. معاون 
سياسي وزارت كشور از احتمال 2روزه شدن انتخابات 
رياست جمهوري خبر داده و به تســنيم گفته ما اين 
پيشنهاد را مي دهيم و اجرايي شدن آن منوط به موافقت 
شوراي نگهبان و تصويب ستاد ملي مبارزه با كرونا ست.

انتخابات رياست جمهوري ســيزدهم براساس اعالم 
قبلي 28خردادماه ســال بعد برگزار مي شود كه اگر با 
پيشنهاد جديد موافقت شود، يك روز پس از جمعه هم 
ادامه خواهد يافت. جمال عرف با متفاوت توصيف كردن 

انتخابات رياست جمهوري 1400 نسبت به دوره هاي 
پيشــين گفته »با توجه به وضعيت كرونــا و با فرض 
وجود اين بيماري در آن مقطع در كشور، پيشنهادها 
و سناريوهاي مختلفي در حال بررسي است، ازجمله 
2گزينه اي كه محتمل تر از ساير گزينه ها ست.« عرف در 
تشريح پيشنهاد وزارت كشور براي برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري گفت: »پيشنهاد ما درباره زمان و مكان 
انتخابات است؛ مبني بر اينكه زمان اخذ رأي را از يك 
روز به 2روز افزايش دهيم؛ يعني يكي از پيشنهادهاي 
ما افزايش تعداد روزهاي رأي گيري است. البته قانون 
اجازه برگــزاري انتخابات در 2روز را نداده اســت، اما 
ستاد ملي مبارزه با كرونا مي تواند با تصويب اين موضوع 
)2روزه شدن انتخابات( دســت ما را در اين زمينه باز 
بگذارد. پيشنهاد ديگر ما افزايش شعب اخذ رأي است؛ 
يعني فرضا اگر ما 60هزار شعبه داريم، اين تعداد را به 
80هزار شعبه افزايش دهيم.« عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور هم در پاسخ كوتاهي به تمهيدات برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري1400 در شرايط كرونا، گفت: 
»با وزارت بهداشت هماهنگي هايي را انجام داده ايم و 
تجربيات كشورهاي ديگر كه در اين شرايط، انتخابات 
برگزار كرده اند را نيز مطالعه كرده و استفاده مي كنيم.« 
او تصريح كرد: »وزارت كشور هنگامي كه به جمع بندي 

مناسب برســد، موضوع را با شــوراي نگهبان مطرح 
مي كند و نظر شــوراي نگهبان را هم خواهيم گرفت، 
سپس به مجلس شوراي اسالمي نيز گزارش نهايي را 

مي فرستيم.«

انتخابات1400باكروناسازگارميشود؟
وزارت كشور افزايش زمان انتخابات به 2روز و برگزاري آن به صورت الكترونيكي را دنبال مي كند

سردار يزدي: مي خواهند مردم 
را نااميد كنند

فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ در 
پاسخ به پرسشي درباره برنامه هاي سپاه براي 
مقابله با هرگونه ناامني در ماه هاي منتهي به 
انتخابات رياست جمهوري در سطح پايتخت، به 
ايسنا گفت: منافقین، معاندين و دشمنان سعي 
مي كنند با حضور در اين مشكالت اقتصادي، 
مردم را نسبت به آينده ناامید و آنها را از شركت 
در انتخابات دل زده كنند و كاري كنند كه اگر 
قرار باشــد عده اي از مردم با مشاركت هاي 
اجتماعي و با حضور در عرصه هاي اجتماعي 
بخواهند گامي براي كشورشان بردارند، اين 
اتفاق نیفتد. سردار محمدرضا يزدي با بیان 
اينكه »دشمنان با استفاده از اراذل و اوباش 
و برخي عوامل داخلي خود ســعي دارند كه 
امنیت كشــور را برهم بزنند«، تصريح كرد: 
ما با ايجاد امنیت پايدار و همچنین مقابله با 
هرگونه ناامني در تالشیم تا شرايط را به نوعي 
مهیا كنیم كه مردم براي انتخابات سال آينده 
بتوانند آمادگي داشته باشــند و ان شاءاهلل 

انتخابات به بهترين نحو برگزار شود.

ث
مك

فهرست 1+19
محسن هاشمي فهرست بلندبااليي از نامزدهاي انتخاباتي 

حزب كارگزاران براي رياست جمهوري     1400را معرفي كرد

   مردم هوشيار باشند و مسئوالن مراقب!
ابوالقاسم رئوفیان، دبیر كل حزب ايران زمین

بنده ترديدي ندارم كه جرياني سازمان يافته و به صورت مديريت شده و تحت فرمان يك اتاق فكر روند خزنده اي را براي ضربه زدن به وحدت ملي و اعتماد 
مردم به مسئوالن نظام دنبال مي كند؛ جرياني كه حتي ممكن است از اپوزيسیون خارج از كشور هم سیگنال هايي را در جهت ايجاد و تعمیق شكاف میان 
مردم و مسئوالن، چهره ها و شخصیت هاي نظام دريافت كند و همگام و همراستا با آنها در اين جهت همراه و هم مسیر باشد. متأسفانه مدتي است كه اين 
جريان مخرب بیش از پیش كمر به تخريب و تخطئه سرمايه هاي نظام بسته و در بزنگاه هاي سیاسي-اجتماعي و حتي اقتصادي به محض اينكه متوجه 
مي شوند مسئولي يا چهره اي و حتي مدير دغدغه مندي در جهت بهبود شرايط مؤثر واقع مي شود و مردم به او اقبال دارند، متحد وارد میدان مي شوند و 
هجمه و تخريب علیه آن فرد يا جريان را دامن مي زنند؛ تخريبي كه البته رؤساي قواي سه گانه هم از آن در امان نیستند. در اين میان اما نكته ديگری هم 
حائز اهمیت است و آن بحث و جدل سران قوا و ديگر مسئوالن رده باالي نظام از طريق تريبون هاست. گذشته از اينكه هركدام بر اساس طرفداراني كه دارند 
خود را مردمي مي دانند اما در جهت رقابت سیاسي-اجتماعي كه شايد با يكديگر دارند چنان از تريبون ها با هم سخن مي گويند كه هم ناقض وحدت ملي 
است و هم عامل دلسردي مردم از آنها براي بهبود اوضاع كشور به ويژه عبور از شرايط ويژه اقتصادي كشور؛ روندي كه مكررا از سوي مقام معظم رهبري 
هم محل هشدار قرار گرفته و رؤساي قوه و ديگر تريبون داران را از خدشه دار كردن وحدت ملي و روندي كه به نظام آسیب وارد مي كند بر حذر داشته اند. 
هرچند كه مردم ما همواره عیان كرده اند كه بسیار هوشیار تر و صاحب فكر هستند اما نمي توان منكر شد كه تخريب ها و فضا سازي  ها علیه شخصیت ها 
و استوانه هاي نظام بي تأثیر باشد، لذا مقابله با اين روند تدبیر جدي اي مي طلبد كه اساسي ترين آن الزام روساي قوا به حفظ وحدت ملي و گام برداشتن 
در مسیر حل مشكالت مردم است؛ چراكه اصطكاك و برخورد میان آنها بزرگ ترين آسیب را به نظام مي زند و سبب ايجاد شكاف در میان طبقات جامعه 
مي شود. تخريب چهره ها و ايجاد فضاي بي اعتمادي در جامعه و ايجاد شكاف میان مردم و حاكمیت در كنار هم جز يأس و ناامیدي كه مي تواند منشأ بروز 
مشكالت ديگر باشد دستاورد ديگري ندارد. مسئوالن در اين میدان بايد هوشیار باشند و به نحوي عمل كنند كه امید مردم را ارتقا دهند و مردم لمس 

كنند كه آنها در جهت منوياتشان گام برمي دارند.
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حمل و نقل

 مترو  و اتوبوسراني
چشم انتظار كمك فوري

هدف؛ خدمت رساني ادامه از 
طبق قوانين موجود كشور، دولت بابت سهم صفحه اول

پرداخت نكرده خود در حمايت از حمل ونقل عمومي كالنشــهر 
پايتخت، ده ها هــزار ميليارد تومان به شــهرداري تهران بدهكار 
اســت و تأخير در تســويه اين بدهي انباشته به ســال هاي دور 
گذشته مربوط مي شود. حتي اگر بخواهيم بحث تهاتر بدهي هاي 
طرفين را مدنظر قرار دهيم، مي توان به شــكلي بسيار ساده تر و 
كم هزينه تر، برخي مشكالت موجود در پايتخت را رفع كرد تا كار به 
گرو كشي هاي اينچنيني كه دود آن به چشم مردم مي رود، نكشد. 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه شــود، اينكه شركت مترو سراغ 
محصوالت داخلي رفته اســت تا با كاهش وابستگي به توليدات 
پرهزينه خارجي، ايستگاه هاي در شرف تكميل خود را با تجهيزات 
ايراني راه اندازي كند. اما همين فعال ســازي  شركت هاي ساخت 
آسانسور، پله برقي و ساير ملزومات فني نيز پول نقد مي خواهد تا 
بتوان در اوضاع پر تالطم اقتصادي حال حاضر كشور، توليد كننده 
را مطمئن به دريافت مبلغ هزينه كرد و مخارجش كرد. در چنين 
شرايطي كه ميزان درآمدهاي شهرداري  تهران به حداقل ها رسيده ، 
اســتفاده از منابع نوين مالي ازجمله وجوه حاصل از فروش اوراق 
مشاركت، بارقه اميدي اســت هم براي بازراه اندازي چرخ صنعت 

داخلي و هم توسعه شبكه حمل ونقل عمومي. 

چراغ گرمخانه ها روشن است
 گزارش ميداني خبرنگاران همشهري در بازديد شبانه از گرمخانه هاي آفتاب نيلوفري و خاوران

كه به صورت شبانه روزي فعال هستند

 تقويت حس كسی بودن 
در حوزه آسيب های اجتماعی

در چنين بستري، افراد مي توانند با سرمايه  ادامه از 
»احساس اثربخشي« كه از اين تجربه موفق صفحه اول

به دست مي آورند، در ديگر حوزه هاي زندگي اجتماعي نيز حضور 
مسئوالنه داشته باشند و رنج بي تفاوتي را بر خود هموار كنند. در 
اين نگاه تالش براي توزيع متناســب و عادالنه زيرســاخت هاي 
شهري و حمايت از افراد آسيب ديده و در معرض آسيب تا بازگشت 
مجدد ايشان به جامعه، نه تنها كيفيت زندگي افراد آسيب ديده و 
خانواده ايشان را بهبود مي بخشــد، بلكه با افزايش احساس اميد 
اجتماعي و اعتماد به سازمان ها، كيفيت زندگي ساكنان محالت 
مختلف شهر و شهروندان تهران را نيز افزايش مي دهد. مددسراها 
به عنوان يكي از زيرساخت هاي پنج گانه اصلي شهرداري در فرايند 
كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي، نقش جدي در پناه دهي و 
توانمند سازي  افراد بي خانمان ايفا مي كنند. بي خانماني با توجه به 
نمود بارز آن در شهر و برخورد مستقيم جامعه با آن و اثري كه بر 
زشت شدن چهره شــهر و به تدريج افزايش آسيب هاي فردي و 
اجتماعي دارد، يكي از جدي ترين مسائلي است كه حوزه مديريت 
آسيب هاي اجتماعي شهرداري همواره با آن دست به گريبان بوده 
است. ســال1382 و با مرگ چند نفر از كارتن خواب ها در فصل 
زمستان، شهرداري وقت با راه اندازي 2باب گرمخانه به شكل چادر 
در پارك هــاي المهدي منطقــه9 و محله هرنــدي منطقه12، 
سرپناهي شبانه براي  بي خانمان ها و كارتن خواب ها فراهم كرد. 
ســال1385، با تخصيص فضاهايي همچون »انبــار خاوران«، 
»زنديان«، »فتح« و »سوله ورزشي بهمن« شهرداري تهران ارائه 
خدمات بــه بي خانمان هــا را به شــكل جدي تر دنبــال كرد و 
سال1390، ســازمان رفاه، خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي 
راه اندازي گرمخانه هاي منطقه اي در سطح مناطق 22گانه شهر 
تهران را در دســتور كار قــرار داد. اولين مددســراي بانوان در 
سال1394 و 10سال پس از افتتاح نخستين مددسراي مردان، 
راه اندازي شــد. باتوجه به عدم تمايل برخي از افراد  بي خانمان به 
حضور در گرمخانه هاي ثابت و همچنين كاهش شديد و ناگهاني 
دماي هوا در سال1396، سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي، طرح گرمخانه سيار )اتوبوس هاي تجهيز شده( را آغاز 
كرد. عالوه بر اين، از سال1397 تا كنون 3مددسراي ديگر نيز براي 
پناه دهي به بانوان آســيب ديده افتتاح شــده و بــه اين ترتيب 
هم اكنون همه پهنه هاي شــهري از امكان مددسراي بانوان نيز 
بهره مند شده اند. از سال1398، با توجه به تأكيد شهرداري مبني 
بر اينكه تالش كنيم در تهران، همه افراد سرپناهي براي خوابيدن 
و ناني براي خوردن داشــته باشند، مقرر شــد كه گرمخانه هاي 
اضطراري كه صرفأ در فصول سرد سال فعال بودند، دائمي شوند 
تا افراد  بي خانمان در تمام طول سال بتوانند از خدمات اين مراكز 
اســتفاده كنند. هم اكنون تعداد 20گرمخانه )مددسرا(، شامل 
16گرمخانه ويژه مردان با ظرفيت 1430تخت و 4گرمخانه ويژه 
زنان با ظرفيت 320تخت، در سطح مناطق 22گانه شهر تهران در 
حال ارائه خدمات به افراد جامعه هدف هســتند. كاهش مسئله 
آسيب هاي اجتماعي امر مهمي است كه جز با حمايت و همراهي 
آحاد شهروندان و به خصوص نهادهاي مسئول ديگر مانند ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و بهزيستي و... محقق نخواهد شد و شهرداري 
تهران از حمايت مجدانه و دلسوزانه همه اين نهادها در راستاي 
تالش براي افزايش كيفيت زندگي شــهروندان و بازگشت افراد 

آسيب ديده به زندگي سالم، استقبال مي كند.

اعتبارات صرف توسعه مترو مي شود
مهدي جمالي نژاد، رئيس ســازمان شــهرداري ها و 
دهياري هاي وزارت كشــور : از محل بند  »د« تبصره5 
قانون بودجه ســال13۹۸ كل كشــور، مجوز مبلغ 
1500ميليارد تومان براي انتشار اوراق مشاركت به منظور 
توسعه حمل ونقل ريلي و نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
شهري پايتخت به شهرداري تهران داده شد و وزارت 
كشــور پس از تأييد آن در زمان مقرر اين موضوع را 
براي طي تشريفات قانوني به بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ارســال كرد. بانك مركزي هم پس از بررسي 
اين موضوع و تبادل نظر با شهرداري تهران، بانك رفاه 
كارگران را به عنوان بانك عامل انتشار و فروش اوراق 
مشاركت انتخاب كرد و در ادامه مطابق قانون انتشار 
اوراق مشــاركت و آيين نامه هاي آن، اين اوراق براي 
توسعه مترو و نوسازي ناوگان اتوبوسراني پايتخت از 
سوي اين بانك به فروش رسيد. بايد اعتبارات ناشي از 
فروش اوراق در اسرع وقت در اختيار شهرداري تهران 
قرار گيرد تا صرف امور مربوط به توسعه مترو و ناوگان 

حمل ونقل عمومي شهر تهران شود.

ث
مك

از اواخر هفته گذشته همشهري پويش #دســت_گرم_يار را براي 
حمايت از افراد بي ســرپناه و كارتن خواب راه اندازي كرده است. شما 
نيز با پيوستن به اين پويش، مي توانيد ديگر شهروندان را براي كمك 
به مددجويان، در روزهاي سرد و كرونايي، تشويق و راهنمايي كنيد. 
در اين ميان، مهم ترين كار درصورت مشاهده افراد بي سرپناه، تماس 
با سامانه137 است. به اين ترتيب، مددكاران اجتماعي سازمان رفاه 

و مشاركت هاي اجتماعي براي حمايت از افراد بي  خانمان و رساندن 
آنها به مددسراها و گرمخانه ها ســريعا اقدام مي كنند. از سوي ديگر 
چنانچه بخواهيد بــه كارتن خواب ها كمك هــاي غيرنقدي كنيد، 
مي توانيد با شماره تلفن 02155522322 تماس بگيريد.  سازمان رفاه 
و مشاركت هاي اجتماعي نيز پويش هايي مختلفي براي حمايت از افراد 

بي سرپناه راه اندازي كرده است.

حمايت از بي سرپناه ها با #دست_گرم_يار

زينب زينال زاده، محمد سرابي
خبر نگار

 سامانه بارشي جديد وارد كشور شده و هواي 
تهران را ابري و باراني كرده است. خيلي ها از گزارش

چنيــن هوايي لــذت مي برنــد و ترجيح 
مي دهند به جاي ماندن در خانه، معبري خلوت و به دور از 
هر دغدغه  كرونايي پيدا كنند و زير قطرات باران قدم بزنند 
و به ملودي روح نــواز آن گوش فرادهنــد. اما در همين 
ســرمايي كه كم كم اســتخوان  خردكن مي شود، برخي 
خلوت شان با غم انگيزترين موسيقي زير پل ها يا هر گوشه  
تاريكي از شهر سر مي شود؛ بي خانمان هايي كه روي ديگر 
و شايد ناخوشايند شرايط جوي نصيب شان شده و سوز و 
سرما چون تيري جانشان را نشانه گرفته است؛ كساني كه 
بنا به داليلي از آغوش گرم خانه و خانواده محروم شده و به 
گوشه خيابان و پارك پناه آورده اند و در روزهاي سرد سال 
در پي ســقفي براي در امان ماندن از بــرف و باران راهي 
مددسرا يا گرمخانه ها مي شــوند. در اين ميان، مأموران 
شهرداري سعي مي كنند با تمام تالش، سرپناهي امن را 

براي كارتن خواب ها و بي  خانمان ها فراهم آورند.
 به گفته مسئوالن سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي حدود 20مددسرا در تهران وجود دارد كه سهم 
بانوان 3مددســرا در چيتگر، تهرانپارس و فرحزاد است؛ 
آماري كه با توجه بــه تعداد محدود بانــوان بي خانمان 
پاسخگوست و مشكلي هم در خدمت رساني به اين اقشار 

وجود ندارد.
اين روزها كه كوويدـ 19جوالن مي دهد و آمار فوتي هايش 
از مــرز 450نفــر در روز عبور كرده، خدمت رســاني در 
مددسراها همچنان با قوت و شــدت ادامه دارد و ويروس 
منحوس كرونا هم نتوانســته در مددسراها را ببندد؛ اين 
درحالي است كه با فرارسيدن ماه هاي سرد سال و مواجهه با 
بارش هاي برف و باران تعداد مراجعه كنندگان به مددسراها 
افزايش مي يابد و همه نگران كمبــود امكانات و كاهش 
كيفيت خدمت رساني هســتند، اما سيدمالك حسيني، 
مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران از ضدعفوني مستمر مددسراها و توزيع 
پك هاي بهداشتي مانند ماسك و مواد ضدعفوني كننده 
خبر مي دهــد و مي گويد: »مددجويــان هنگام پذيرش 
تب سنجي مي شوند و در مواجهه با موارد مشكوك، فرد به 
اتاق قرنطينه راهنمايي شده و پس از دريافت جواب منفي 
تست، اجازه اســكان در خوابگاه داده مي شود.« اين فقط 
حرف نيست و گشت شبانه ما در مددسراي آفتاب نيلوفري 
نشان داد كه به گفته ها عمل كرده اند و مددسراها با رعايت 

پروتكل ها آماده پذيرش مددجويان هستند.
ضلع شرقي ايســتگاه متروي ايران خودرو، نشاني مقصد 
است كه دقايقي مانده به ساعت 20به آنجا مي رسيم. زنگ 
خراب است و به ناچار در مي زنيم و چند ثانيه بعد نگهبان 
در را باز مي كند و وارد مددســرا مي شــويم. با راهنمايي 
مددكار به اتاق مديريت مي رويم. هوا سرد است، اما برخي از 
مددجويان در محوطه مشغول قدم زدن هستند و تعدادي 
هم كنار خوابگاه ها ايســتاده اند و با هم صحبت مي كنند. 
برخي ماســك به صورت دارند و بعضي ديگــر نه. اينجا 
ظرفيت پذيرش 120مددجــو را دارد كه به گفته مهرزاد 
دري، مدير مددســرا، روزانه حدود 60 تا 70نفر پذيرش 
مي شوند؛ »اين مددسرا شــبانه روزي است و مددجويان 
در هر ساعتي كه مراجعه كنند با رعايت پروتكل هاي ستاد 
مقابله با كرونا و پس از تب ســنجي پذيرش مي شوند.« 
سختگيري براي حفظ سالمتي مددجويان الزم است و از 
اين رو بسته هاي بهداشتي شامل ماسك و مواد ضدعفوني 
كننده  و مواد شوينده در اختيار مددجويان قرار مي گيرد. 
مددجويان محدوديتي براي مراجعه به مددسراي آفتاب 
نيلوفري ندارند، اما براساس قوانين در ساعت تعيين شده 
حق خروج دارند. دري مي گويد: »هر جايي قانون و قاعده 
خودش را دارد. اينجا هم قانون دارد و مددجويان ملزم به 
رعايت آن هستند. براي ورود و پذيرش محدوديت زماني 
نداريم و در هر ساعت از شــبانه روز درهاي مددسرا روي 
مراجعه كنندگان باز است. مددجويان اگر تمايلي به ماندن 
در مددسرا داشته باشــند مي توانند تمام روز بمانند، اما 
ساعت 6تا 10براي خروج مشخص شده است و بعد از اين 
ساعت ها به مددجويان اجازه خارج شدن داده نمي شود.«

ممنوعيت استعمال مواد مخدر، همراه نداشتن ابزار و ادوات 
تيز و برنده و تحويل گوشي همراه به دفتر، قوانين ديگر اين 

مددسراست.

كمبود تجهيزات نداريم
قدم زنان در راهروي باريك به ســمت خوابگاه ها حركت 
مي كنيم. از سالن غذاخوري، ســرويس هاي بهداشتي و 

حتي رختشويخانه بازديد مي كنيم كه همه  چيز مرتب و 
تميز است. به خوابگاه مي رسيم. برخي از مددجويان روي 
تخت ها نشسته اند و تعدادي از تخت ها هم خالي است، اما 
هيچ بعيد نيست كه همين امروز و فردا ظرفيت خوابگاه ها 
كامل  شــود. افزايش مراجعه مددجويان به مددسراها در 
فصل زمستان امري طبيعي اســت. دري اين موضوع را 
بيان مي كند و مي گويد: »براي پذيرش مددجويان هيچ 
محدوديتي نداريم و تجهيزات هم به حد كافي موجود است 
و مي توانيم درصورت نياز ظرفيت مددسرا را افزايش دهيم 

و تعداد بيشتري مددجو پذيرش كنيم.«
50درصد مددجويان خودمعرف هستند و 50درصد مابقي 
هم از طريق سامانه 137يا واحدهاي گشت خدمات شهري 
ارجاع داده مي شــوند. حدود 20تا 30درصد مددجويان، 
افراد در راه مانده اند كه به گفته مدير مددســراي آفتاب 
نيلوفري، كساني هســتند كه در پي يافتن كار به تهران 
آمده انــد؛ »برخي از مددجويــان مشــكلي ندارند و در 
جست وجوي كار، خانواده شان را ترك كرده و از شهرستان 
به تهران آمده اند و چون حامي خانواده هســتند و توان 
پرداخت وديعه و كرايه خانــه را ندارند، به اينجا آمده اند. 
اين افراد روزها سركار مي روند و شــب ها براي خواب به 
مددسرا مي آيند و مانند ساير مددجويان خدمات دريافت 
مي كننــد.«  مصرف كنندگان خوابــگاه مجزايي دارند و 
خوابگاه كوچكي هم به مادران و كودكان اختصاص داده 
شده اســت. مددجويان در زمان خواب جدا هستند و در 

ســاعت غذا و اوقات فراغت با هم هستند و به گپ و گفت 
مي پردازند.

مددجويان رعايت نمي كنند
در راستاي رعايت دستورالعمل هاي ستاد مقابله با كرونا 
بخش هاي مختلف مددســرا ازجمله خوابگاه ها و سالن 
غذاخوري و حتــي نمازخانه، به طــور مرتب ضدعفوني 
مي شوند. دري با بيان اين مطلب تأكيد مي كند: »گاهي 
مواقع اين كار 2بار در روز انجام مي شود و مايع دستشويي 
و مواد ضدعفوني كننده هم به وفور در دسترس مددجويان 
قرار دارد. آموزش هاي الزم براي آشنايي بيشتر مددجويان 
با بيماري كرونا و ضــرورت رعايت موارد بهداشــتي به 
مددجويان داده مي شــود. به طور كلــي تالش مي كنيم 
هر آنچه وظيفه ماست به نحواحسن انجام دهيم تا مبادا 
مشكلي براي مددجويان پيش  آيد.« او از همكاري نكردن 
مددجويان گاليــه مي كند و مي گويــد: »نه تنها در اين 
مددسرا، بلكه در همه مددسراها تجهيزات و امكانات براي 
اسكان امن مددجويان فراهم شــده و در شرايط كنوني 
توقع داريم آنها هم با ما همكاري كرده و هر آنچه مربوط به 
حفظ سالمتي شان مي شود، رعايت كنند. متأسفانه برخي 
از مددجويان از زدن ماسك و رعايت فاصله اجتماعي امتناع 
مي كنند و همين امر سالمتي خودشان و ديگران و حتي 
مددكاران را به خطر مي اندازد. بارها و بارها اين موضوع به 
آنها گوشزد مي شود و تذكر هم مي دهيم، اما همچنان با 

بي قانوني در اين مورد مواجه هستيم.«

اينجا امنيت دارد
وقتي پاي صحبت مددجويان نشســتيم همگي در يك 

موضوع يعني »امنيت« متفق القــول بودند و مي گويند: 
»اينجا امنيت دارد.« آنها چون خانه شــان به مددســرا 
دلبســته اند و مي گويند: »اينجا همه  چيز خوب اســت و 
مي توانيم خواب راحتي در محيط امن داشــته باشيم.« 
رعنا، مددجويي است كه در جست وجوي كار از قزوين به 
تهران آمده و از طريق نيروهاي گشت به اين مددسرا منتقل 
شده است؛ »پدرم از كار افتاده است و در قزوين هم شرايط 
كار برايم فراهم نبود. به اميد يافتن كار مناسب و ساختن 
زندگي بهتر راهي تهران شدم. حقوقم كم بود و نتوانستم 
خانه اي اجاره كنم، براي همين از طريق واحدهاي گشت 
به اين مددسرا آمدم. اينجا همه  چيز خوب است و مسئوالن 
هم در حد توان رسيدگي مي كنند و از همه مهم تر، اينجا 
امنيت دارد.« حرف هاي او را اكرم هم تأييد مي كند. او اهل 
مشهد اســت و به دليل اعتياد، خانواده، طردش كرده اند. 
اكرم مي گويد: »از روي ناآگاهي در دام اعتياد گرفتار شدم 
و به همين دليل خانواده طردم كردند و من هم راهي تهران 
شدم. جاي امني براي ماندن نداشتم تا اينكه از طريق يك 
آشنا به اين مددسرا آمدم و اكنون يك سالي است كه اينجا 
هستم. مشكل خوراك و پوشاك و حتي جاي خواب نداريم 
و پس از شيوع بيماري كرونا مسئوالن براي رعايت موارد 
بهداشتي سختگيري مي كنند و خالصه اينجا خانه امني 
است كه همه مددجويان امنيت دارند و خدمات خوبي هم 
دريافت مي كنند.« شغل دغدغه همه مددجويان است و 
مي گويند: »براي هميشه نمي توانيم اينجا بمانيم و بايد 

وارد جامعه شويم و نخستين قدم هم داشتن شغل مناسب 
و درآمد است. اگر در اين مورد هم اقداماتي انجام دهند، 

قطعا تعداد مددجويان كم و كمتر مي شود.«

راه گرمخانه را خوب بلدند
انگار بهترين راه پيدا كردن نشــاني گرمخانه ها اين است 
كه از كارتن خواب ها ســؤال كنيد. در اطراف هر گرمخانه 
تا فاصله زيادي همــه كارتن خواب ها و معتادان مي دانند 
كه گرمخانه كجاســت. گرمخانه خاوران را هم همينطور 
مي شود پيدا كرد. در تاريكي و سرماي شب اينجا پناهگاه 
بي خانمان هايي است كه خودشــان از در وارد مي شوند و 
مي خواهند سقفي باالي ســر و جايي براي خواب داشته 
باشند. در به روي همه باز اســت و اجباري براي آمدن و 
رفتن نيست. اين روزها كرونا همه جا را تعطيل كرده، ولي 
گرمخانه مثل هميشه باز اســت و بي خانمان ها به همين 
اميد از در بزرگ آن وارد مي شوند، از حياط مي گذرند و قبل 
از اينكه وارد ساختمان شــوند دست هايشان را با اسپري 

ضدعفوني مي كنند.
مراحل پذيرش براي همه ثابت است و سال هاست كه به 
همين شكل اجرا مي شود. هر مدد جو در ابتداي ورود به 
مقابل دستگاه تب سنج هدايت مي شود. اين دستگاه از نوع 
تفنگ هاي كوچك سفيد رنگي كه در ادارات متداول شده 
نيست. تب ســنج گرمخانه دوربين بزرگي است كه روي 
3 پايه نصب و به كامپيوتر وصل شده است. تقريبا شبيه 
دوربين هاي ديد در شــب نظامي. دماي بدن مددجويان 
بايد كمتر از 37/5درجه باشد. بعد از آن نام مدد جو ثبت 
مي شود. هر كسي كه در گذشــته به اينجا مراجعه كرده 
باشد، شماره پرونده اي دارد. قبال اين پرونده ها كاغذي بود 

ولي االن در كامپيوتر نگهداري مي شود.
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران، گرمخانه ها را اداره مي كنــد. امير بيگ محمدي، 
كارشــناس اين ســازمان –كه ما را همراهــي مي كند- 
مي گويد: »ما در بــدو ورود از مددجو اوراق شناســايي 
نمي خواهيم. نام او همان چيزي كه خودش مي گويد ثبت 
مي شود؛ زيرا اســاس كار گرمخانه  اين است كه مراجعه 
به صورت داوطلبانه و خوداظهاري انجام شود. اين نخستين 
قدم براي ايجاد اعتماد ميان كاركنان گرمخانه و مددجو 
اســت تا بتوانند با هم همكاري كنند.« ظرفيت گرمخانه 
مردانه خاوران 400تخت اســت كه بــا »كف خواب« تا 
900نفر هم قابل افزايش است. زماني كه ما به اين گرمخانه 
بزرگ رفتيم در ساعت 10شب حدود 330تخت پرشده 
بود. بيشــتر گرمخانه ها آماده شــرايط بحراني هستند و 
مي توانند با پهن كردن تشك  روي زمين ظرفيت را تا جاي 
ممكن افزايش دهند. بخشي از مددجويان، مراجعه كننده 
ثابت هستند و در ميان آنها كساني پيدا مي شوند كه 5يا 

10سال است كه به گرمخانه خاوران مي آيند.
بعد از پذيرش، چند مرحله پشــت سر هم طي مي شود. 
مددجو وسايل و لباسي كه همراه دارد را تحويل مي دهد 
كه تا هنگام خروج در كمد يا قفســه ها باقي مي ماند. به 
او يك بسته شــامل صابون مايع، شــامپو، حوله يك بار 
مصرف داده مي شــود تا حمام كند. بعد از حمام، لباس 
مخصوص گرمخانه را دريافت مي كند و براي معاينه پيش 
دكتر مي رود. مددكار اين گرمخانــه مي گويد: »معموال 
گرمخانه ها دكتر مقيم ندارد، اما در اينجا به صورت دائمي 
و 24ســاعته پزشــك داريم.« روي ميز دكتر، مجموعه 
متنوعي از قرص هاي مختلف منظم و در كشو هاي كوچك 
پالستيكي، دسته بندي شده است. امكانات مختصري براي 
مراقبت و درمان وجود دارد. اگر كسي بيماري جدي داشته 
باشد، به مركز خاورشهر فرستاده مي شود و اگر بيماري او 
در حد فوريت هاي پزشكي باشد از اورژانس كمك خواسته 
مي شود. دكتر گرمخانه مي گويد كه مشكل مصرف بيش از 

حد مواد مخدر )اوردوز( زياد مشاهده شده است.

وظيفه شهرداري نيست!
آشــپزخانه، شبيه آشــپزخانه پادگان هاســت؛ با همان 
ديگ هاي بزرگ و كفگير هاي دســته بلند. غذا عدس پلو 
اســت. مدد جوياني كه مراحل پذيــرش، حمام، لباس و 
دكتر را گذرانده اند پشت ميز و صندلي هاي پالستيكي، 
با اشــتهاي فراوان در حال خوردن عدس پلو با نان لواش 

هستند.
برخي خيران با اهداي برنج، روغــن و مواد غذايي خام به 
اين گرمخانه كمك مي كنند كه بهتر از اهداي غذاي گرم 
است. در ســالن مجاور تخت هاي 3 طبقه كنار هم چيده 
شده اند. پتو  و ملحفه ها كامال تميز هستند و زمين دائما 
جارو مي شود. سيگار كشيدن در خوابگاه ممنوع است و 
مددجويان براي اين كار به حياط پشت خوابگاه مي روند. 
حياط با نرده هاي بلند از زمين هاي اطراف جدا شــده. 2 
گربه كوچك ســعي مي كنند وارد سالن شوند و به سطل 
باقيمانده غذا  برسند. به تدريج ساعت خاموشي مي رسد و 

همه براي خواب آماده مي شوند.
بيگ محمدي مي گويــد: »تا مدتي قبــل صبح ها همه 
مددجو ها بايد گرمخانــه را ترك مي كردنــد، اما اكنون 
مددجو مي تواند تمام مدت شبانه روز در گرمخانه حضور 
داشته باشد.« از او سؤال مي كنيم كه آيا احتمال ندارد با 
اين كار، مددجو به اين شــيوه زندگي عادت كند و ديگر 
انگيزه اي براي اصالح شيوه زندگي خود نداشته باشد. بيگ 
محمدي جواب مي دهد: »صحيح اين اســت كه مددجو 
پذيرش شود و بعد از كمك هاي متنوع ديگر مانند ترك 
اعتياد كامل، كار آموزي، اشتغال و مانند آن بهره مند شود 
تا به زندگي عادي در جامعه بازگردد، امــا اينها در توان 
و حوزه كار شهرداري نيســت. ما همين االن براي اداره 
هزينه هاي گرمخانه ها در تهران با مشكالتي روبه رو هستيم 
و امكان اقدامات ديگر را نداريم. دستگاه هاي مسئول بايد 
در اين بخش وظايف خود را به درستي انجام دهند تا بتوان 

مددجويان را از شرايطي كه در آن هستند نجات داد.«

پيري و ناتواني بيشتر است
اعتياد، گرفتاري مشترك ميان بيشتر مددجويان است، اما 
مددكار گرمخانه مي گويد كه همه مددجويان لزوما معتاد 
نيستند. چيزي كه بيشــتر از همه بين مددجويان ديده 
مي شود پيري و ناتواني آنهاست. ظاهرا اين مركز به دليل 
استقرار پزشك و شرايط مراقبتي بهتر بيشتر از ديگر مراكز 
ميزبان سالمندان اســت. در نزديكي اتاق دكتر 12تخت 
مجزاي يك طبقه براي كساني كه بيماري جدي داشته 
باشند قرار دارد تا در طول شب امكان مراقبت و امداد رساني 
سريع تر فراهم باشد. اينجا تنها مي تواند مددجويان باالي 
18ســال را پذيرش كند. اگر نوجــوان كارتن خواب به 
گرمخانه خاوران مراجعه كند او را به مراكزي مانند »ياسر« 
اعزام مي كنند. حدود ساعت 10چراغ هاي اصلي خوابگاه 
خاموش شده اســت، ولي بخش هاي ديگر بدون ساعتي 

استراحت همچنان فعال هستند. 

چرا به گرمخانه نمي روند؟
چرا وقتي همــه كارتن خواب هاي يــك منطقه از وجود 
گرمخانه خبردارنــد به آن مراجعــه نمي كنند؟ ميثم از 
مددجويان قديمي است كه حاال به جز اقامت در خاوران 
به كاركنان آنجا هم كمك مي كند. او مي گويد: »بعضي ها 
وســواس دارند)!( و نمي خواهند اينجا كنار بقيه باشند. 
بعضي ها هم اعتياد شديدي دارند و بايد دائم مواد مصرف 
كنند. اينجا هم كه اجازه نمي دهند. يك عده هم اگر اينجا 
باشند بايد حرف گوش كنند و سر ســاعت بخوابند و به 
نوبت غذا بگيرند، ولي خوش شان نمي آيد و همان بيرون 
مي خوابند.«ميثم كه ريش سفيد مرتبي دارد از 10سال 
قبل پاك است و ديگر مواد نمي كشد. از امير همين سؤال 
را مي پرسيم. جواب مي دهد: »اينجا امكاناتش خوبه، ولي 
يك عده كه ضايعات جمع مي كنن بايد شب كار كنن. روز 
كه نمي شه. بقيه نمي ذارن روز كار كنن. بايد شب بيرون 
باشن.« امير به شيشه اعتياد داشــته ولي وقتي مادرش 
بيمار شد، دكتر گفته است كه هيچ كس نبايد تا 100متري 
او چيزي »دود كند« در نتيجه امير از خانه بيرون آمده و 
گذارش به گرمخانه افتاده اســت. او اميدوار است با ترك 

كامل اعتياد بتواند به خانه برگردد.
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چهره روز

»برهان خلف« در بازار مسكن
بازار مســكن همپاي تغییرات بازارهاي 
موازي حركت مي كند؛ اين تحلیل نسبتا 
درســتي از محمد اســامي، وزير راه و 
شهرسازي اســت كه تاكنون چندبار به 
 مناســبت هاي مختلف اظهار شده، اما 
مشــكل اينجاســت كه با وجود آگاهي 

اسامي به اين وضعیت واضح و شــفاف، او همچنان تاش مي  كند 
راهكارهاي حل معضل مســكن را خارج از چارچوب اقتصاد كان و 
بدون تغییر در محرك  هاي رشد قیمت در بازارهاي موازي ارائه دهد. 
البته شكي نیســت كه وزير راه نیز بر اين مسئله واقف است كه بازار 
مسكن ايران نیز تا زماني كه نرخ ارز در دوره هاي متوالي با جهش هاي 
چند برابري مواجه مي شود، در مسیر رشد قیمت باقي مي ماند و ارزش 
ريالي خود را در دوره هاي متوالي رونق و ركود، با ارزش دالري خود 
همسان سازي مي كند، اما به هر دلیلي وقتي حرف حل مشكل بازار 
مسكن و اجاره پیش كشیده مي شــود، او نیز مانند برخي متولیان 
ناآگاه از حل مشكل با ساخت مسكن ملي و قیمت گذاري تعزيري در 

بازار اجاره صحبت مي كند.
وزير راه و شهرســازي در تازه ترين اظهارات خــود نیز راهكارهاي 
درستي براي ســاماندهي بازار مســكن ارائه داده و منتها پیش نیاز 
اصلي اين ســاماندهي را گرفته است. اســامي مي گويد: براي حل 
مشكل مســكن، مهم ترين كاري كه بايد انجام دهیم، اين است كه 
تقاضاي غیرمصرفي را از بازار مسكن خارج كنیم. اين مسئله نیاز دارد 
كه قوانیني را ايجاد كنیم تا تقاضا در بازار مسكن مصرفي باشد. او با 
اشاره به اينكه بخشــي از تقاضا هم كه براي حفظ ارزش پول به بازار 
مسكن مي آيد، از پرداختن به علت تمايل به حفظ ارزش پول در بازار 
مسكن طفره مي رود و به بانك ها حمله مي كند كه البته  پاي آنها را 
در خرابكاري هاي اغلب حوزه هــاي اقتصادي مي توان ديد. به  بیاني 
 ديگر، اسامي با استفاده از »برهان خلف« تاش مي كند فرضیه بازار 
مسكن را حل كند و بگويد اگر تقاضاي مسكن فقط مصرفي باشد و 
بانك ها از بازار خارج شوند، آنگاه مشــكل حل مي شود؛ حتي بدون 
درمان اقتصاد بیمار. نكته قابل تأمل اينجاست كه چرا اسامي با وجود 
اطاع درست از ذات مشكات بازار مسكن، مانند برخي نمايندگان 
غیراقتصادي مجلس يازدهم به ارائه راهكار مي پردازد و به اصطاح 

اصرار دارد »سرنا را از سر گشاد آن بزند!«

رستورانی در يخچال
غذاهاي آماده بدون شــك يكي از جذاب ترين 
موارد زندگي مدرن هستند. سال هاست غذاهاي 
آماده و نیمه آماده جايي ثابت در سوپرماركت ها 
پیدا كرده اند و در كنار رستوران ها و مراكز تهیه 
غذا، بخشي از نیاز رو به افزايش ناشي از شتاب زندگي شهري را پاسخ 
داده اند. در ايران بیش از يك دهه اســت كه قوطي هاي فلزي كنسرو 
لوبیاي آماده در قفسه هاي سوپرماركت ها از تنهايي در آمده اند و حاال 
هیچ غذايي را نمي توان يافت كه آماده يا نیمه آماده آن در فروشگاه ها 
عرضه نشده باشد. كافي اســت هوس كله پاچه كرده باشید و طباخي 
به دلیل قرنطینه تعطیل باشــد، مي توانید آن را از سوپرماركت آناين 
ســفارش دهید و در خانه تحويل بگیريد. انواع خورش هاي ايراني كه 
شايد قبا نمي شد تصور كرد بتوان جز در خانه و رستوران آنها را تهیه 
كرد، انواع سوپ و  آش، غذاهاي خشك مثل كتلت، كوكو، ناگت ، پیتزا 
و غذاهاي نیمه جامد مثل الويه و ساالد ماكاروني و حتي غذاهايي مثل 
میرزاقاسمي كه محلي محسوب مي شوند، از برندهاي نامدار و با كیفیت 
باال، بازه انتخاب بسیار وسیعي را در اختیار خريداران قرار داده اند و يكي 
دو سال است كه ساندويچ هاي آماده هم به جمع آنها اضافه شده است. 
ســاندويچ هايي كه از شــروع كرونا تا به امروز بر تنوع برند و طعم آنها 
افزوده شده و دايره انتخاب كارمندان و شاغاني را كه به لطف كرونا از 
غذاي روزانه محل كارشان محروم شده اند، گسترش داده است. هاني، 
نخستین و معروف ترين برند غذاي آماده ايراني مثل خورش هاست كه 
در طول سال هاي گذشته بدون رقیبي جدي در اين عرصه فعال بوده 
و هرسال بر تنوع محصوالتش افزوده اســت. يك و يك و برتر نیز ديگر 
برندهاي تولیدكننده اين مدل غذاها هستند، غذاهايي كه كاما آماده 
مصرف هســتند و تنها بايد پیش از مصرف آنها را گرم كرد. نامي نو اما 
پیشتاز تهیه غذاهاي سرد اســت، آنهايي كه حتي گرم كردن هم نیاز 
ندارند و كاما آماده مصرف محسوب مي شوند. كاله، دلپذير، فارسي، 
ســبزان و يام يام از ديگر برندهاي عرضه كننده غذاهاي آماده مصرف 
و ساندويچ هاي آماده هستند. بســته بندي بیشتر اين غذاها به صورتي 
است كه مي توان آنها را در همان ظرف در فر يا ماكروفر گرم كرد و نیاز به 
تعويض ظرف هم ندارند. قیمت اين غذاها با توجه به محتواي آنها بسیار 
متفاوت است و مثل ديگر اقام كااليي در ماه هاي اخیر با افزايش بیش 
از 50درصدي همراه بوده اما هنوز هم مخصوصا وقتي تعداد نفرات كم 
باشد تهیه اين غذاها به صرفه تر از رســتوران است. نكته اين است كه 
در میان غذاهاي آماده خورش ها از ديگر اقام گران ترند و قیمتشــان 
از 30هزار تومان فراتر رفته است. خوراكي هاي سرد مثل الويه قیمت 
مناسب تري نسبت به بقیه دارند و آش هاو سوپ هاي خشك پاكتي يا 
نیمه آماده تیوپي هم قیمت مناسبي در حد 13 و 14هزار تومان دارند.

 قیمت فروش آنالين برخی از انواع غذاهاي آماده 
در سوپرمارکت هاي تهران 

قیمت - تومانمشخصاتبرند

- هاني سیب زمیني  قیمه  خورش 
28514.000گرمي

25.000برنج زعفراني - 330گرميهاني

14.500فالفل آماده - 330گرميکاله آمل

13.500آش شلغم تیوپي - 500گرميفارسي

14.000کشك بادمجان - 220گرميهاني

38.000خورش قورمه سبزي - 285گرميهاني

30.000ساالد مرغ سزار - 350گرمي میل سانو

31.900خورش قیمه بادمجان - 250گرمي برتر

42.000نول لیواني با طعم مرغ - 70گرمي يام يام

31.000خورش قیمه بادمجان - 285گرميهاني

تازه ترين گزارش رســمي مركز آمــار ايران 
از روند نــرخ تورم در ايران يك ســال پس از 
آزادسازي قیمت بنزين و ســهمیه بندي آن 
نشــان مي دهد كه نرخ تورم ماهانه در فاصله 
آبان پارسال تا آبان امســال از 1.6درصد به 
5.2درصــد و نرخ تورم نقطه بــه نقطه هم از 
27درصد در آبان پارســال به 46.4درصد در 
آبان امسال رسیده اما نرخ تورم ساالنه ايران 
از 41.1درصد به 29درصد كاهش يافته است. 
ازجمله تغییرات مهــم درخصوص نرخ تورم 
آبان ماه مي توان به افزايش ســرعت رشد نرخ 
تورم ماهانه بر اقشــار ضعیــف و فقیر جامعه 
نسبت به اقشــار ثروتمند اشاره كرد به نحوي 
كه دهك اول يا فقیرترين ها در آبان ماه براي 
خريد يك ســبد كاالها و خدمات 8.4درصد 
هزينه كرده اند درحالي كه رشــد هزينه سبد 
مصرفي دهك دهم يا ثروتمنــد جامعه تنها 

2.3درصد بوده است.

نبض تورم در سفره مردم
به گــزارش همشــهري، مركز آمــار ايران 
مي گويد: خانوارهاي ايراني در آبان امســال 
به طور میانگین 46.4درصد بیشــتر از آبان 
پارســال براي خريد يك مجموعه كاالها و 
خدمات يكســان هزينه كرده اند و نرخ تورم 
نقطه به نقطه در آبان امســال نسبت به  ماه 
قبل 5واحد درصد رشــد كرده اســت. نكته 
نگران كننده درخصوص رشد نرخ تورم نقطه 
به نقطه، افزايش 16.1درصدي نرخ تورم گروه 
خوراكي ها، آشــامیدني ها و دخانیات است 
به نحوي كه میانگین قیمت سبد خوراكي ها 
و آشــامیدني ها و البته دخانیــات در آبان 
امســال 56.6درصد رشــد كرده است. اين 
در حالي اســت كه نرخ تورم نقطه به نقطه 
گروه كاالهــاي غیرخوراكــي و خدمات در 
آبان امســال 41.8درصد بوده كه نسبت به 
مهرماه امســال تنها يك دهم درصد كاهش 

يافته است.
اين گــزارش نشــان مي دهد كه نــرخ تورم 
نقطه بــه نقطــه در مناطق شــهري ايران با 
4.4درصد رشــد در آبان امسال نسبت به ماه 
مهر سال جاري به 45.7درصد رسیده ولیكن 
نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق روستايي از مرز 
50درصد هم عبور كرده و نســبت به  ماه مهر 
امسال سرعت آن 8.1واحد درصد بوده است.

كاهش اندك سرعت تورم
نرخ تــورم ماهانه كه نشــان دهنده تغییرات 
قیمت ســبد كاالها و خدمات مصرفي مردم 
اســت هم نشــان از كاهش 1.8درصدي در 
آبان ماه نسبت به مهرماه امسال دارد و مركز 
آمار ســرعت افزايش تورم در  ماه گذشته را 
5.2درصــد برآورد كــرده با ايــن تفاوت كه 
ســرعت افزايش ماهانه قیمت گروه كاالهاي 
خوراكي، آشــامیدني و دخانیات 13درصد و 
گــروه كاالهاي غیرخوراكــي و خدمات تنها 
1.6درصد بوده است. البته مركز آمار مي گويد: 
سرعت رشــد تورم ماهانه در بین خانوارهاي 
شهري و روستايي بیشــتر بوده به نحوي كه 
نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شــهري در 
آبان با كاهش 2.4واحد درصدي مواجه شده 
و به 4.7درصد رسیده اما خانوارهاي روستايي 
ايران با رشــد 7دهم درصدي مواجه شده اند 

و نرخ تورم ماهانه آنها 7.6درصد بوده است.

تورم در آستانه 30درصد
میانگین تغییرات قیمت كاالها و سبد مصرفي 

مردم در يكسال منتهي به آبان امسال )تورم 
ساالنه( 29درصد برآورد شــده كه نسبت به 
نرخ تورم ساالنه مهر امسال 1.8درصد افزايش 
يافته است. اين براي سومین ماه متوالي است 
كه نرخ تورم ســاالنه ايران روندي افزايشي را 
تجربه مي كند و هرچند نرخ تورم ســاالنه از 
41.1درصد در آبان سال گذشته به 29درصد 
در آبان امســال رســیده اما با درنظر گرفتن 
آهنگ رشــد ماهانه تورم و نرخ تورم نقطه به 
نقطه، به نظر مي رســد نرخ تورم ساالنه ايران 
در پايان امســال به 35درصد خواهد رسید 
درحالي كه بانــك مركزي نرخ تــورم پايان 
سال را با نوسان 2درصدي، 22درصد برآورد 

كرده است.

فشار سنگين تورم بر فقرا
مركز آمار ايــران دامنه تغییــرات نرخ تورم 
ساالنه در آبان امسال براي دهك هاي مختلف 
هزينــه اي را26.3دهــك اول )فقیرترين( و 
35.2درصد براي دهك دهم )ثروتمندترين( 
برآورد كرده اما مي گويد: سرعت رشد قیمت 
سبد كاالهاي مصرفي مردم در بین دهك هاي 
فقیر جامعه بیشــتر از دهك هاي ثروتمند در 
آبان ماه بوده به نحوي كه درصد رشد نرخ تورم 
ماهانه براي دهك فقیــر جامعه 8.4درصد و 
براي دهــك ثروتمند تنهــا 2.9درصد بوده 
كه روندي متفاوت با ماه هاي پیش را نشــان 

مي دهد.
دلیل اصلي سنگیني فشار تورم بر دهك فقیر 
جامعه رشد نرخ تورم گروه كاالهاي خوراكي 
و آشــامیدني بوده به نحوي كــه دهك فقیر 
جامعه در آبان ماه امسال 14.7درصد و دهك 
ثروتمند 12.5درصد بیشــتر از ماه قبل براي 
خريد كاالهاي خوراكي و آشــامیدني هزينه 
كرده و از سوي ديگر دهك فقیر جامعه با رشد 
2.1درصدي قیمت گروه  كاالهاي غیرخوراكي 

و خدمات مواجه شده اما اين رشد قیمت براي 
دهك ثروتمند تقريبا صفر )يك دهم درصد( 

بوده است.

كاهش اندك قيمت كاالهاي بادوام
مركز آمار ايــران با تقســیم بندي كاالهاي 
مصرفي مردم به كاالهاي بادوام، بي دوام و كم 
دوام گزارش مي كند كه روند افزايش قیمت 
كاالهاي تجاري و بــادوام نظیر لوازم خانگي 
و اثاثیه منزل و خودرو در آبان امسال متوقف 
و تاحدودي كاهش داشــته اما نسبت به آبان 
پارســال اين كاالها متاثر از افزايش نرخ ارز، 
باالترين میزان تورم نقطــه به نقطه به میزان 
127درصد تجربــه كرده اســت. همچنین 
نرخ تورم نقطه به نقطه خوراكي هاي تازه در 
آبان امسال 59.9درصد و ســاير خوراكي ها 

53.7درصد برآورد شده است.

ركورد تورم بخش حمل ونقل
بخش حمل ونقل كه انتظــار مي رفت پس از 
آزادسازي قیمت بنزين و ســهمیه بندي آن 
در آبان ســال گذشــته با تخلیه آثار تورمي 
مواجه شود، در ماه هاي اخیر همچنان موتور 
اصلي شتاب نرخ تورم بوده كه دلیل آن رشد 
هزينه هاي اين بخش ناشي از افزايش هزينه 
تولید و ارائه خدمات اين بخش به ويژه ناشي 
از افزايش نرخ ارز مي تواند باشــد. به گزارش 
همشــهري، نرخ تورم نقطه بــه نقطه گروه 
حمل ونقل در آبان امسال 99.2درصد از سوي 
مركز آمار ايران برآورد شده و نرخ تورم ساالنه 
اين گروه هم 63.9درصد بوده كه نســبت به 
10گروه اصلي كاالها و خدمات مصرفي مردم 
باالترين نرخ تورم ماهانه و ســاالنه را به خود 
اختصاص داده هرچند سرعت رشد نرخ تورم 
ماهانه گروه حمل ونقل در آبان نسبت به مهر 

امسال 1.4درصد كاهش يافته است.

نبض تورم، يك سال پس از افزايش 
قيمت بنزين

مركز آمار ايران: طبقات ضعیف و فقیر جامعه با بیشترين فشار نرخ تورم در آبان ماه مواجه شده اند

تجارت

كركره بازار نيمه جان مسكن پايين آمد
بازار كساد مسكن با تعطیلي اجباري صنف مشاوران اماك به پشت كركره نیمه بسته 

بنگاه ها منتقل شده است
با اجــراي دور جديد محدوديت هاي 
مقابله با شیوع كرونا، صنف مشاوران 
اماك نیز در شــهرهاي قرمز ملزم 
به تعطیلي شــده امــا پیگیري  هاي 
همشهري از مشاوران اماك نشان مي دهد محدوديت هاي 
جديد كرونــا تأثیري بر مناســبات بازار كســاد و ركودي 
مسكن نداشته و با تعطیلي اجباري صنف مشاوران اماك، 
فقط فعالیت هاي محدود آنها به پشــت كركره نیمه بسته 
بنگاه ها منتقل مي شــود. مشــاوران اماك مي گويند: اگر 
معامله اي جوش بخورد، ما مراحل مربوط به تنظیم قرارداد 
و مبايعه نامه را پشــت درهاي بسته بنگاه ها انجام مي دهیم 
و مراحل انتقال ســند به زمان عادي شدن شرايط موكول 

خواهد شد.
به گزارش همشهري، در دور جديد اعمال محدوديت هاي 
مقابله با كرونا، به جز مشــاغل گروه يــك، عمده اصناف و 
فعالیت هاي خدماتي تعطیل شده اند. در اين شرايط، صنف 
مشــاوران اماك نیز كه به واسطه كســادي بازار مسكن و 
گرايش بنگاه داران به فعالیت صنفي در فضاي مجازي به نوعي 
تعطیلي خودخواسته در دوره كرونا تن داده است، طبق قانون 
كاما تعطیل شده اما آنطور كه مشاوران اماك مي گويند در 
همین تعطیلي هم اگر طرفین معامله اي به توافق برسد، آنها 

مقدمات جوش خوردن معامله را فراهم مي آورند.

فعاليت فيزيكي امالك تعطيل است
رئیــس اتحاديه مشــاوران اماك تهــران مي گويد: صف 
مشــاوران اماك طبق اطاعیه اي كه در هفته گذشته به 
اعضا اباغ شــده، از ديروز به مدت 2هفته تعطیل اســت و 
بنگاه هاي اماك تهران در اين بازه زماني حق فعالیت ندارند. 
مصطفي قلي خســروي در گفت وگو با همشهري با تأكید 
بر اينكه اين تعطیلي براساس مصوبه ســتاد مقابله با كرونا 
انجام مي شود، مي افزايد: صنف مشاوران اماك در راستاي 
اجراي قانون و زمینه سازي براي مقابله با شیوع اين ويروس 
تعطیل شده و بي توجهي به اين مسئله با برخوردهاي تعیین 
شده در قانون مواجه خواهد بود، گرچه كسادي بازار مسكن 
باعث شــده بخش قابل توجهي از بنگاه ها خودخواســته تا 
فروكش كردن كرونا تعطیل شــوند. به گزارش همشهري، 
صنف مشــاوران اماك در فروردين امسال نیز براي مقابله 
با شیوع كرونا تعطیل شده بود اما در آن بازه زماني برخي از 
واحدهاي اين صنف بي توجه به تعطیلي اجباري اين صنف، 
همچنان به فعالیت خود ادامه دادند. حــاال اما، آنگونه كه 
خسروي مي گويد: درصورت رعايت نكردن قانون تعطیلي، 
واحد متخلف طبق قوانین ستاد مقابله با كرونا مشمول تذكر، 
اخطار و حتي پلمب خواهد بود؛ اما همزمان بازرسان اتحاديه 
مشاوران اماك نیز گشت بازرسي انجام مي دهند و متخلفان 
را بــراي برخوردهاي صنفي به اتحاديــه معرفي مي كنند. 
پیگیري همشهري از دفاتر مشاور اماك نیز اباغ تعطیلي 
اين صنف را تأيید مي كند؛ هرچند مشاوران اماك مي گويند 
پیش ازاين نیز فعالیت هاي آنها چندان به باز بودن بنگاه ها 
وابسته نبوده و بیشــتر در فضاي كار خود را دنبال كرده اند؛ 
ازاين رو در شرايط فعلي نیز فقط براي انجام امور مربوط به 
عقد قرارداد به بنگاه نیاز دارنــد و اين كار را مي توانند حتي 

پشت درهاي بسته نیز انجام دهند.

بي تفاوتي امالكي هاي مجازي
بنگاه هاي مشــاور اماك مانند هر بنگاه خدماتي ديگر، در 
نقش پل ارتباطي خريدار و فروشنده و بســتر انتقال پیام 
میان اين دوطرف عمــل مي كنند؛ بر اين اســاس با رواج 

استفاده از ظرفیت هاي اينترنتي نقل وانتقال پیام در فضاي 
مجازي، پل ارتباطي حوزه اماك نیز از بنگاه هاي فیزيكي به 
فضاي مجازي منتقل شده است. حامد قیصري، كارشناس 
و فعال بازار مسكن به همشهري مي گويد: در شرايط فعلي 
وقتي بخش عمده متقاضیان بازار مسكن در فضاي مجازي 
و ســايت هاي اينترنتي به دنبال يافتن خريدار يا فروشنده 
مي گردند و عرضه و تقاضاي اماك اســتیجاري نیز به اين 
حوزه منتقل شده، فعاالن بازار مســكن نیز به جاي تمركز 
بر فعالیت هاي فیزيكي به دنبــال ارائه خدمات در اين حوزه 
هستند. او با اشاره به اينكه دو سه ســالي از كوچ تدريجي 
مشــاوران اماك به فضاي مجازي مي گذرد، مي افزايد: در 
دوره كرونا، شــتاب تغییر وضعیت مشاوران اماك در ارائه 
خدمات ملكي افزايش پیدا كرده و فعاالن اين حوزه تاش 
مي كنند ضمن توسعه فعالیت هاي خود در فضاي مجازي، 
شیوه هاي بديع تري براي جلب مشتري به كار گیرند. قیصري 
با اشاره به اينكه ظاهر آگهي هاي بازار مسكن و اجاره سريعا 
در حال تغییر است، مي گويد: تا چند ماه پیش در يك آگهي 
فروش آپارتمــان فقط يك يا چند عكــس غیرحرفه اي به 
همراه برخي اطاعــات معمول مانند متراژ، طبقه و ســن 
بنا بــه متقاضي عرضه مي شــد اما با توســعه فعالیت هاي 
مجازي مشــاوران امــاك، آگهي ها با اســتفاده از ويدئو، 
عكس هاي حرفه اي، جزئیات دقیق و حتي خاصه بررسي 
كارشناسي منتشــر مي شــوند. به گفته او، در اين شرايط، 
تعطیلي دوهفته اي بنگاه هاي اماك مشــكل خاصي براي 
صنف مشاوران اماك ايجاد نمي كند به خصوص كه بازار در 
شرايط فعلي به شدت كساد شده است. ترابي، مشاور اماك 
محدوده ستارخان نیز در گفت وگو با همشهري به كسادي 
بازار مسكن اشاره مي كند و مي گويد: بازار مسكن رونق سابق 
را ندارد و با شــرايط حاد شــیوع كرونا و تعطیلي يكپارچه 
شهر، عما باز بودن بنگاه اماك نیز توجیهي پیدا نمي كند. 
به عقیده او، با اين كســادي، حتي اگر تعطیلي اجباري در 
شهرهاي قرمز اجرا نمي شد، بازهم نیمي از مشاوران اماك 

بنگاه خود را تعطیل مي كردند.

كرونا، قرنطينه و قيمت مسكن
از اظهارات مشاوران اماك چنین برمي آيد كه بازار مسكن 
همچنان مثل 3هفته گذشته به قدري كساد و بي تحرك است 
كه حتي با قرنطینه اجباري و تعطیل بنگاه ها نیز وضعیت آن 
بدتر نمي شود. البته رئیس اتحاديه مشاوران اماك تهران 
مي گويد: در اين كسادي، حجم عرضه مسكن از سوي كساني 
كه محتكر مسكن بودند يا قصد فروش سرمايه گذاري هاي 
خود در بازار مســكن را دارند افزايش پیــدا كرده و باوجود 
تقاضاي محدود در بازار، معامات در سطح پايیني در حال 
انجام اســت. خســروي با تأكید بر اينكه سرنوشت قیمت 
مسكن بايد براســاس رابطه عرضه و تقاضا مشخص شود، 
مي افزايد: طبیعتا در شرايط فعلي كه عرضه مسكن نسبت 
به قبل افزايش پیدا كرده، رقابت براي جلب نظر خريدار نیز 
بايد بیشتر شود و درنتیجه قیمت فروش نیز بايد به سمت 
نظر خريدار حركت كند؛ اما فعا برخي از فروشنده ها در برابر 
كاهش قیمت مقاومت مي كنند و درنتیجه تقاضاي موجود 
در بازار به ســمت پیشــنهادهايي گرايش پیدا مي كند كه 
قیمت آنها تعطیل شده باشد. پرس وجوي تلفني همشهري 
از مشاوران اماك سطح شــهر تهران اين موضوع را تأيید 
مي كند؛ اما نكته قابل تأمل اين است كه قیمت پیشنهادي 
اغلب فروشندگان مسكن باالتر از قیمت معاماتي هر منطقه 
است و چنانچه آن را كاهش دهند، قیمت معاماتي مناطق 

افت قابل ماحظه اي نخواهد داشت.

آمارها حاكي از اين است كه در دوره تحريم و كرونا، ايران بهترين عملكرد را در صادرات برندگان تجارت خارجي زير سايه كرونا و تحريم
به عراق داشته و چین نیز توفیق خوبي در صادرات به ايران كسب كرده است

كرونا و تحريم بدترين محدوديت ها را در مسیر 
تجارت خارجي ايجاد كرده و به افت قابل توجه 
ارزش تجارت خارجي منجر شده اند؛ اما تجارت 
با همه كشورها به يك اندازه متأثر نشده است. 
براســاس آمارها، صادرات ايران به عراق با ثبت افت 6.1درصدي در 
9 ماه2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل، يكي از بهترين عملكرد 
صادراتي ايران در دوره تحريم و كرونا بوده و در مقابل صادرات چین 
به ايران نیز در اين دوره زماني با افت 8.3درصدي به موفقیتي براي 

چیني ها تبديل شده است.
به گزارش همشهري، از اواسط سال97 كه تحريم هاي ظالمانه آمريكا 
علیه ايران به دســت اندازي جدي براي تجارت خارجي ايران تبديل 
شده، ارزش تجارت كشورمان با شركاي دور و نزديك افت قابل توجهي 
را تجربه كرده و در 9 مــاه اخیر نیز معضل كرونــا و محدوديت هاي 
خارجي و داخلي وضع شده براي مقابله با شیوه اين بیماري به مانعي 
جديد براي تجارت خارجي به خصوص در ارتباط با همسايگان تبديل 
شده است. نتیجه اين 2عامل مؤثر بر روند تجارت ايران در 2سال اخیر، 
كاهش سنگین ارزش تجارت با مبادي و مقاصد عمده كشورمان بوده 
است. نكته قابل تأمل اين است كه در عقبگرد ارزش تجارت خارجي، 
كاهش صادرات به مراتب از افت واردات بیشــتر بوده و به خصوص در 
ارتباط با چین كه بزرگ ترين شريك تجاري ايران محسوب مي شود، 
افت 35.5درصدي تجارت 9ماهه2020، حاصل ريزش 58.3درصدي 

صادرات و افت 8.3درصدي واردات بوده است. حتي با حذف نفت از 
اقام صادراتي نیز، میزان افت صادرات غیرنفتي كشــور به چین به 

21.1درصد مي رسد كه 2.5برابر میزان افت واردات است.

خط ويژه براي واردات از چين
تازه ترين آمارها حاكي از اين است كه در 9ماهه سال جاري میادي، 
ارزش دادوستد تجاري ايران و چین از 17میلیارد و350میلیون دالر 
در 9 ماه2019 بالغ بر 35.5درصــد كاهش پیدا كرده و به 11میلیارد 
و187میلیون دالر رسیده اســت. اين میزان كاهش، حاصل ريزش 
58.3درصدي صادرات ايران به چین و افت 8.3درصدي واردات ايران 
از اين كشور بوده و در حقیقت شــیب كاهش ارزش صادرات 7برابر 
شیب كاهش ارزش واردات بوده است. حتي با حذف نفت از تجارت 
2كشــور در اين دوره زماني، بازهم افت صادرات غیرنفتي در 9ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.1درصد بوده كه 2.5برابر 
میزان افت واردات از چین بوده اســت. به نظر مي رســد جايگزيني 
قطعات صنعتي و ماشــین آالت و تجهیزات چیني با انواع مشابه كه 
تا پیش از تحريم ها از كره جنوبي و اروپا وارد مي شــد، يكي از داليل 
باال ماندن ارزش واردات ايران از چین باشد. به خصوص كه در جريان 
محدود كردن واردات ايران در يكي 2سال اخیر، سهم عمده واردات 
به كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي اختصاص پیدا كرده كه عمدتا از 

مبدأ آمريكاي جنوبي وارد كشور مي شود.

ناكامي تجارت ترجيحي با تركيه
ردپاي اثرات تحريــم و كرونا در آمارهاي مربوط بــه تجارت خارجي 
ايران و تركیه در 9ماهه2020 نیز مشــهود است؛ به گونه اي كه از افت 
60.3درصدي ارزش تجارت 2كشــور در 9ماهه سال جاري میادي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد. براساس اين آمارها، ارزش 
تجارت ايران و تركیه در اين دوره زماني از 4میلیارد و 746میلیون دالر 
به يك میلیارد و 884میلیون دالر رسیده كه نتیجه افت 32درصدي 
واردات و ريزش 77درصدي صادرات بوده اســت. البته يكي از داليل 
عمده افت ســنگین صادرات ايران به تركیه، ريــزش 98.2درصدي 
صادرات نفتي ايران به اين كشور بوده و با حذف نفت از ارزش صادرات، 
مجموع افت صــادرات ايران بــه تركیه به 25.7درصد مي رســد كه 
6.3درصد كمتر از افت واردات است. گرچه با توجه به فعال بودن قرارداد 
تجارت ترجیحي ايران و تركیه و همچنین رايزني و تفاهم 2كشور براي 
استفاده از ارزهاي ملي براي مبادالت تجاري، انتظار مي رفت تجارت 
2كشور اثرپذيري كمتري از محدوديت هاي تحريم و كرونا داشته باشد.

خواستن و توانستن در تجارت
اثرپذيري تجارت خارجــي از تحريم و كرونا انكارناپذير اســت؛ اما 
میزان اين اثرپذيــري مي تواند تحت تأثیر عوامــل و اقداماتي تغییر 
كند. به خصوص كه از نخستین روزهاي بازي ترامپ با برجام و اعمال 
تحريم هاي ظالمانه علیه ايران، سیاست عبور از تحريم در تجارت با 

همسايگان در دستور كار دولت قرار گرفت و برآورد مي شد با اين اقدام 
بخش قابل توجهي از بازارهاي حذف شده ايران در كشورهاي دوردست 
جايگزين مناســبي پیدا كند. حاال اما، آمارهاي مربوط به تجارت با 
همسايگان نیز وضعیت خوبي نسبت به تجارت با كشورهاي دوردست 
ندارد و به عنوان مثال، تجارت ايران با همسايه اي نظیر ازبكستان تا حد 
ممكن زير بار محدوديت ها كاهش پیدا كرده است. براساس آمارها در 
9ماهه2020 تجارت ايران و ازبكستان 414.4درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افت كرده و از 304میلیون دالر به 178میلیون دالر 
رسیده است. اين در حالي است كه به عنوان مثال تجارت ايران با عراق 
به عنوان بزرگ ترين شريك تجاري در منطقه و بازاري استراتژيك، افت 
بسیار كمتري تجربه كرده و صادرات غیرنفتي به اين كشور همسايه، 
در اثر تاش هاي بخش خصوصي و دولت نســبتا از تبعات تحريم و 
كرونا محفوظ مانده است. براساس آخرين آمارهايي كه گمرك ايران 
منتشر كرده، ارزش صادرات ايران به عراق در 7 ماهه99 به 4میلیارد 
و854میلیون دالر رسیده كه نســبت به مدت مشابه سال قبل فقط 
6.1درصد كاهش نشان مي دهد. كاهشي كه البته بخش قابل توجهي 
از آن ناشي از محدوديت هاي كرونا )و نه تحريم( بوده و احتمال جبران 
آن تا پايان سال نیز وجود دارد. موفقیت در تجارت با عراق دقیقا همان 
چیزي است كه ايران بايد از آن براي حضور در بازار ساير كشورهاي 
همسايه الگوبرداري كند تا تحقق شــعار عبور از تحريم در تجارت با 

همسايگان امكان پذير باشد.

مسكن

سوپرماركت
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رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران: ركود حاكم بر بازار لوازم خانگي كه 
در چند ماه گذشته به دليل كاهش قدرت 
خريد مردم به 70درصد رســيده بود، با 
اعمال شرايط قرنطينه و تعطيلي مشاغل 

100درصد شده است

   افزايش 200درصدي فعاليت آنالين خرده فروشي ها
سفارش آنالين كاال و خدمات در دوران قرنطينه بهترين گزينه است. كوويد-19را بدون هيچ اغراقي بايد مهم ترين 
عامل در افزايش جهش گونه ارائه و استفاده از خدمات خريد و فروش آنالين در بخش خرده فروشي ها دانست. 
محدوديت تردد از ابتداي شيوع كرونا در كشور بسياري از ســوپرماركت ها، ميوه فروشي ها و حتي قصابي ها را 
به حضور و فعاليت آنالين وادار كرد و استقبال بسيار گسترده از سوي مردم را نيز به همراه داشت. اعمال مجدد 
محدوديت در رفت وآمد شهروندان و توصيه مردم به ماندن در خانه در 2 هفته آينده قطعا استفاده از خدمات آنالين 
را دوباره افزايش خواهد داد. به گفته دبير انجمن صنفي كســب و كارهاي آنالين در 4 ماه اسفند 98تا خرداد99 
فعاليت خرده فروشي ها شامل سوپرماركت ها و ميوه فروشي ها در فضاي مجازي 120درصد افزايش داشت. رضا الفت 
نسب در گفت وگو با همشهري با بيان اينكه پس از كاهش محدوديت ها در تابستان اين روند رو به رشد همچنان ادامه 
يافت، افزود: از خرداد ماه تا امروز گرچه در نرخ رشد شاهد اندكي كاهش نسبت به 3 ماه ابتداي سال بوده ايم اما در 
همين مدت چيزي در حدود 100درصد به فعاليت هاي آنالين خرده فروشي ها افزوده شده و مي توان گفت به طور 

ميانگين از ابتداي شيوع كرونا تاكنون فعاليت آنالين خرده فروشي ها بين 150تا200درصد افزايش يافته است.

   ركود 100درصدي بازار لوازم خانگي
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در گفت وگو با همشهري از ركود 100درصدي بازار اين محصوالت همزمان با 
تعطيلي 2هفته اي و امكان تمديد اين شرايط با توجه به همه گيري كرونا خبر داد و گفت: برخالف ساير بازارها، به دليل كاهش 
عرضه در بازار لوازم خانگي، قيمت ها تثبيت شده و بازار راكد است و به دليل كاهش قدرت خريد مردم تقاضايي براي خريد 
اين اقالم وجود ندارد.  به گفته اكبر پازوكي، اين روزها حتي مشترياني كه قبال به دليل شرايط خاص مانند تهيه جهيزيه ناچار 
به خريد لوازم خانگي بودند نيز  نمي توانند براي خريد اين محصوالت اقدام كنند. پازوكي  افزود: براي رونق و گرمي بازار بايد 
عرضه و تقاضا با هم همخواني داشته باشد اما در شرايط كنوني تنها ركود بازار تشديد خواهد شد چرا كه وقتي مشتريان 
به دليل كاهش درآمد قدرت خريد ندارند، بازارها تعطيل شده و توليد كنندگان لوازم خانگي براي تامين مواداوليه با مشكل 
مواجه هستند، نمي توان انتظار كاهش قيمت ها با رشد توليد و رونق بازار را داشت. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران با بيان اينكه كسبه و فروشندگان اين محصوالت نقشي در تعيين قيمت ها ندارند و تا كنون حتي با كمتر از نرخ سود 
مصوب نيز حاضر به فروش اين اقالم بوده اند اما با تعطيلي اخير اصال مشتري وجود نخواهد داشت، گفت: واقعيت آن است 
كه اكنون بسياري از مشتريان حتي قدرت خريد يك ماشين لباسشويي يا يخچال فريزر زير 10ميليون توماني را ندارند. او 
تأكيد كرد: اين شرايط موجب شده تا اكنون رويكرد مشتريان بازار لوازم خانگي به جاي خريد محصوالت نو به سمت تامين 
نياز خود با خريد محصوالت دست دوم يا تعمير و سرويس لوازم خانگي مستعمل و دست دوم موجود در منازلشان تغيير كند. 

كارشناسان بر اين باورند كه فضاي  بورس
معامالت بازار ســرمايه بيشتر از 
آنكه تحت تأثيــر عواملي چون 
قرنطينه خانگي و تعطيلي بازار ها 
باشد متاثر از عوامل كالن اقتصادي است و افزايش توجه 
سرمايه گذاران به معامالت بورس و رشد هاي 5ماهه اول 
سال هم عمدتا ناشي از همين سياست هاي كالن بوده 

است.
به گزارش همشهري، اين روزها بحث بر سر اين است 
كه قرنطينه و تعطيلي كسب وكارها و بازارها چه تأثيري 
بر معامالت بازار سهام دارد؛ چراكه تقريبا اكثر بازار ها 
تحت تأثير پروتكل هاي بهداشتي يا تعطيل شده اند يا 
به حالت نيمه تعطيل درآمده اند. بازار طال و معامالت 
مسكن و خودرو به طور كامل تعطيل شده اند و بازار ارز 
در صرافي ها به حالت نيمه تعطيل درآمده است. برخي 
گمانه زني ها حاكي از آن اســت اين تعطيلي منجر به 
افزايش توجه ســرمايه گذاران به بورس خواهد شــد؛ 
به ويژه آنكــه معامالت بورس اكنون به دليل توســعه 
پلتفرم هاي آنالين با توســعه زيادي مواجه شــده و 
سرمايه گذاري را آســان تر و سريع تر كرده است. حتي 
برخي تحليل هــا حاكي از آن اســت كه رشــد هاي 
خيره كننده 5ماهه سال جاري ناشي از شيوع كرونا بود 
كه معامالت در ساير بازار ها را از رونق انداخت و مردم 
خانه نشــين را ترغيب كرد به صورت آنالين در بورس 

سرمايه گذاري كنند. 
اين تحليل ها حاكي از آن است كه يكي از داليل افزايش 
توجه به بازار سهام در سال جاري، شيوع كرونا و تسهيل 
معامالت بورس به دليل بستر هاي آنالين معامالتي بوده 
است. با اين حال كارشناسان اين فرضيه را رد مي كنند و 
معتقدند با وجود آنكه بحث انتقال نقدينگي از بازار هاي 
موازي به يكديگر به صورت مداوم و جود دارد اما رشد 
بازار سهام در ابتداي سال، ناشي از عوامل اقتصادي بوده 
اســت و همچنان اين معادالت اقتصادي، آينده بازار 

سهام را ترسيم مي كنند.

تأثيري ندارد
مصطفي صفاري، يك كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا تعطيلي بازار هاي موازي بازار سرمايه 
به دليل قرنطينه مي تواند منجر به انتقال نقدينگي از 
بازار هاي طال، ارز، مسكن و خودرو به بازار سهام شود و 

آيا رشد بازار سهام در 5ماهه اول سال تحت تأثير همين 
عامل بوده اســت، گفت: اين احتمال وجــود دارد كه 
بخشي از نقدينگي وارد بازار سهام شود اما رشد ابتداي 
سال اصال ارتباطي به بحث شيوع كرونا و تعطيلي بازار ها 
تحت تأثير قرنطينه خانگي نداشت و مربوط به عوامل 
ديگري بود. او ادامه داد: علت اصلي توجه بيشــتر به 
بورس كه منجر به رشد بازار سهام در 5ماهه سال شد، 
اعمال سياست هاي كالن بود كه منجر شد توجه مردم 
به بازار سهام جلب شــود و ربطي به قرنطينه ناشي از 

كرونا و افزايش توجه به بورس نداشت.
او افزود: درواقع بعد از حمايت هاي مقام معظم رهبري 
از بازار سرمايه و توصيه ايشان براي سرمايه گذاري در 
بورس و به دنبال آن آزاد ســازي  ســهام عدالت، حجم 
سرمايه گذاري مردم در بورس به شدت افزايش يافت و 
اين موضوع منجر شد سهامداران زيادي وارد بورس شده 
و با بازار سرمايه آشنا شوند. به گفته او اين سياست هاي 
كالن همزمان منجر بــه افزايش حجــم نقدينگي و 
سرمايه گذاري در بورس شد و زمينه رشد شاخص هاي 

بورس را فراهم كرد.
صفاري ادامه داد: همزمــان با توصيه هاي مقام معظم 
رهبري، حمايت هاي قواي سه گانه، يعني قوه مقننه، 
مجريه و قضاييه هم مردم را براي ســرمايه گذاري در 
بورس ترغيب كرد و منجر به افزايــش ورود مردم به 

بورس و ورود نقدينگي تازه شد.
اين كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه در اين دوره 
در عين حال نرخ بهره هم كاهش پيدا كرد تأكيد كرد: 
تغييرات نرخ بهره يكي از عوامل پرقدرتي است كه بر 
بازار ســهام اثر دارد و در آن دوره نرخ بهره هم كاهش 
پيدا كرد، در نتيجه همه اين عوامل دست به دست هم 
دادند و منجر به ورود ســرمايه گذاران جديد به بورس 
شدند و چون عرضه سهام در آن دوره متناسب با حجم 
تقاضا و هيجاني كه در بورس شــكل گرفته بود، نبود 

شاخص هاي بورس با رشد زيادي مواجه شدند.
او ادامه داد: در عين حال نبايــد فراموش كرد كه بازار 
سهام عموما در دوره بهار با رونق مواجه مي شود. به اين 
دليل كه عملكرد 12ماهه شركت هاي بورس و ميزان 
سود ساالنه شان تقريبا مشــخص مي شود؛ در نتيجه 
حجم تقاضا براي خريد سهام و استفاده از سود ساالنه 
مطابق با برنامه هاي توزيع سود در مجامع عمومي خرداد 
و تير ماه افزايش مي يابد و اين موضوع منجر به افزايش 

بررسي وضعيت قيمت و عرضه  بازار
انواع محصوالت صنعتي مانند 
خودرو و لوازم خانگي و كاالهاي 
ديجيتال مانند گوشــي تلفن 
همراه و تبلت حاكي از تداوم سير نزولي قيمت ها متاثر 
از كاهش قيمت ها در بازار ســاير كاالهاي سرمايه اي 
مانند ارز، طال، سكه و مسكن است اما به گفته فعاالن 
صنفي، كاهش شديد تقاضاي ناشي از افت قدرت خريد 
مشتريان و انتظار آنها براي تثبيت قيمت ها به همراه 
تعطيلي 2هفته اي ناشــي از اعمال شرايط قرنطينه 
خانگي و تعطيلي 70درصد مشــاغل و كسب وكارها 
موجب شــده تا اندك متقاضيان نيــز تقاضاي خريد 
خودرو، لوازم خانگي، گوشي موبايل و تبلت را به تعويق 
اندازند؛ رويكردي كه  موجب تشديد ركود حاكم بر بازار 
بي مشتري اينگونه محصوالت صنعتي و ديجيتال شده 
است.  به گزارش همشهري،  گرچه كاهش نسبي قيمت 
اين اقالم با ســير نزولي نرخ ارز و طال زمينه تحريك 
تقاضا در بازار اينگونه اقالم كااليــي را فراهم كرده و 
برخي مشتريان واقعي خريد اينگونه محصوالت اما با 
وسواس بيشتر را در دستور كار قرار دادند، اما از ديروز 

)شــنبه( با تعطيلي اغلب مراكز فروش، پاســاژها و 
نمايشگاه هاي فروش خودرو، اين تقاضاي نسبي نيز به 
تعويق افتاده و اين روزها ركود حرف نخست حاكم بر 
بازار محصوالتي است كه تجربه نشان داده در شرايط 
كاهش قيمــت به دليــل انتظــار مشــتريان براي 
ارزان تر شــدن و جلوگيري از ضرر و زيان با خريد اين 
اقالم بــه قيمــت باالتر، تقاضــاي خريد خــود را تا 

مشخص شدن وضعيت قيمت ها به تعويق مي اندازند.

موج تازه ريزش قيمت در بازار راكد خودرو 
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در زمينه تأثير تعطيالت بر احتمال كاهش بيشتر 
قيمت خودرو ها در بازار، گفت: زماني كه بازار تعطيل 
است، فعاليت و معامالتي هم شــكل نخواهد گرفت، 
بنابراين با توجه به اينكه بازار خــودرو هم از عرضه و 
تقاضا و همچنين نوسانات ارزي تأثير مي پذيرد، به نظر 
مي رســد كه در آينده نزديك نه تنها شــاهد افزايش 
مجدد قيمت ها نخواهيم بود، بلكه روند كاهش قيمت 

خودرو ادامه خواهد يافت.
ســعيد موتمني افزود: اين روز ها قيمت هــا در بازار 

خودروهاي داخلي و به تبع آن كاهــش نرخ ارز روند 
نزولي دارد، به نحوي كه طي هفته هاي اخير در قيمت 
خودرو ها اعــم از داخلي، خارجــي و مونتاژي ها بين 
20 تا 27درصد كاهش قيمت داشته ايم و پيش بيني 
ما اين اســت كه در هفته هاي آتي اين كاهش قيمت 
بيشتر نيز شود. او افزود: از ســوي ديگر افرادي كه در 
ماه هاي گذشته، سرمايه خود را به سمت بازار خودرو 
هدايت كرده بودند، هم اكنون اكثرا فروشنده هستند، 
اما در بازار مشتري و خريداري نيست و فروشنده زياد 
و خريدار كمتر شده است. او افزود: قيمت ها در تمامي 
بازار هاي سرمايه اعم از سكه، مسكن و خودرو متاثر از 
كاهش نرخ ارز، ســير نزولي دارد و در چنين شرايطي 
كه طبق معمول فروشنده در بازار زياد است، به دليل 
اميد به كاهش بيشتر قيمت ها، مشتري چنداني براي 
خريد مراجعه نمي كند. موتمني در زمينه تأثير آغاز 
محدوديت هاي كرونايي، تعطيلي واحد هاي غيرضرور 
و بازار ها از ديروز بر بازار خودرو، گفت: از ديروز )شنبه( 
همه صنوف غيرضروري تعطيل شدند و فروشندگان 
خودرو نيز كه در دسته دوم مشاغل قرار مي گيرند، از 
اين قاعده مستثني نيستند. طبق اعالم نظر ستاد ملي 
مقابله با كرونا، با اعمــال محدوديت ها براي مقابله با 
شيوع اين ويروس، نمايشگاه داران خودرو نيز تعطيل 
شدند. با اين روند، زماني كه بازار تعطيل است، فعاليت 

و معامالتي هم شكل نخواهد گرفت، بنابراين با توجه 
به اينكه بازار خودرو هــم از عرضه و تقاضا و همچنين 
نوسانات ارزي تأثير مي پذيرد، باز هم ريزش قيمت ها 

در بازار ادامه خواهد يافت.
نايب رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو نيــز مقاومت فروشــندگان خــودرو در برابر 
كاهش قيمت ها را بي فايده دانســت و گفت: با وضع 
محدوديت هاي 2هفته اي كرونايي، بازار راكد خودرو 
در ركودي شــديدتر فرو رفت و قيمت ها همچنان در 
سراشيبي نزول اســت. نعمت اهلل كاشاني نسب  افزود: 
محدوديت هاي ايجاد شــده، موجــب تعطيلي همه 
نمايشگاه هاي خودرو شده  و ركود مطلق و شديدتر از 
هفته هاي قبل را بر اين بازار حاكم كرده و هيچ خريد 
و فروشــي انجام نمي شــود. به گفته او، انجام نشدن 
معامالت نيز منجر به كاهش قيمت خودرو مي شود. 
در واقع اكنون فروشندگان در بازار خودرو به صف شده 
اما مصرف كنندگان و متقاضيان خودرو به اميد كاهش 
بيشتر قيمت ها، از خريد دست كشيده اند.  در بازار فعلي، 
مشتري واقعي، تعيين كننده قيمت بوده و با چانه زني 
مي تواند خودرو را به قيمت مورد نظرش خريداري كند.

افت 10درصدي قيمت گوشي موبايل و تبلت
دبير انجمن وارد كنندگان موبايل با بيان اينكه به دليل 

موج سوم و به اعتقاد برخي  تره  بار
كارشناسان موج چهارم كرونا 
و افزايش نگران كننده آمار 
مرگ ناشــي از ابتال به اين 
بيماري در يك ماه اخير، بســياري از شــهرها و 
استان هاي كشور از جمله شهر تهران را به رنگ قرمز 
هشدار و حتي رنگ ســياه بحران درآورد تا پس از 
هفته ها كش و قــوس ميان كارشناســان حوزه 
بهداشت و درمان و مســئوالن كشوري، سرانجام 
مسئوالن به تعطيلي دوهفته اي تهران و ممنوعيت 

فعاليت مشاغل غيرضروري رضايت دهند. 
در اين مدت دركنار تعطيلي گسترده مشاغل غيراز 
گروه يك، براي تردد شــهروندان در سطح شهر و 
كشور نيز محدوديت هايي لحاظ شده است و اين 
نگراني وجود دارد كه تامين مايحتاج ضروري مردم 
در اين مدت با مشكلي مواجه نشود. براساس اعالم 
استانداري و با توجه به طبقه بندي مشاغل ضروري 
و غيرضروري، ميوه فروشــي ها، سوپرماركت ها، 
فروشگاه هاي عرضه كننده مواد پروتئيني شامل 
گوشت و مرغ و البته ميادين ميوه و تره بار در مدت 
دو هفته قرنطينه بدون هيچ گونه محدوديتي فعال 

خواهند بود.
رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و تره بار شــهر 
تهران در گفت وگو با همشــهري گفت: با توجه به 
اينكه فروشندگان ميوه و تره بار جزو مشاغل گروه 
يك هســتند و محدوديتي براي فعاليت آنها در 
دوره جديد قرنطينه ايجاد نشده است، تمهيدات 
الزم براي تامين اقالم مورد نياز مردم به ويژه اقالم 
پرتقاضا انديشيده شده و در هيچ يك از اقالم ميوه 
و تره بار مشكلي از لحاظ تامين وجود ندارد. اسداهلل 
كارگر اضافه كرد: از آنجا كه طي دو سال گذشته 
هيچ مشكلي شامل تگرگ زدگي يا آفت و غيره در 
زمينه ميوه و تره بار رخ نداده و خوشبختانه اين دو 
سال، ســال هاي »آوري« بوده، هيچ مشكلي جز 
نوسانات مربوط به جابه جايي فصول در كار نبوده 
و تامين تمامي اقالم اعم از انواع ميوه و ســبزي و 

صيفي، بدون مشكل خاصي انجام شده است. 
وي همچنين از كاهش قيمت گوجه تا نيمه آذرماه 
خبر داد و افزود: افزايش بيش از حد قيمت گوجه 
و پياز در يكي دو ماه اخير بخشي ناشي از تغييرات 
فصلي و بخشــي به دليل صادرات بود كه با توليد 
و برداشت انبوه در جنوب كشــور تا 15روز ديگر 
قيمت گوجه در بازار متعادل خواهد شــد. رئيس 
اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران، مشكل 
گراني پياز و ســيب زميني را عالوه بر هزينه هاي 
انبارداري توليدات، بيشتر ناشي از صادرات دانست 
و افزود: ما بارها اعــالم كرده ايم كه به هيچ عنوان 
مخالفتي با صــادرات نداريم اما پيــش از آن بايد 
جامعه خودمان تامين شــود و براي اين كار الزم 

است مسئوالن جهادكشاورزي بازار را تنظيم كنند 
و پس از آن  براي صادرات محصوالت كشــاورزي 

برنامه ريزي شود.
كارگر، ســاعت كار ميدان بزرگ ميــوه و تره بار 
تهران را تا ساعت 20اعالم كرد و از مردم خواست 
خريد خود را با توجه به ســاعات كاري ميادين در 
ساعات ابتدايي و مياني روز انجام دهند و با توجه 
به محدوديت هاي رفت وآمد پس از ساعت 9شب، 
خريد را به ساعات پاياني روز موكول نكنند تا براي 

تردد شاغالن در ميادين مشكلي ايجاد نشود.
در اطالعيــه جديــد اســتانداري در زمينــه 
محدوديت هاي جديد دو هفته اي تردد اتومبيل ها 
در سطح شهر از ساعت 9شب تا 4صبح ممنوع اعالم 
شده و جز مشاغل خاصي مثل بخش هاي درماني و 
رانندگان شركت هاي خدمات مسافربري حضوري 

و آنالين ديگر اتومبيل ها اجازه تردد ندارند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران اين 
محدوديت تردد را براي بخشي از فعاالن اين صنف 
مشكل ساز دانست و افزود: بخشي از اعضاي اتحاديه 
ميوه و تره بار براي اينكه اقالم مــورد نياز مردم و 
ميادين سطح شهر را بموقع تامين كنند ناچار به 
تردد در ساعات بين 21تا 4صبح هستند كه با توجه 
به محدوديت هاي جديد براي ساعات رفت وآمد، 
دركار اين بخش از اعضا كه حدود 65درصد اعضا 
را تشكيل مي دهند، اختالل ايجاد مي شود. كارگر 
ادامه داد: با توجه به اينكه در اطالعيه استانداري 
تبصره و توضيحي براي چگونگــي تردد اعضاي 
اتحاديه نيامده و از آنجايي كه حجم بار جابه جايي 
اجازه تردد در ساعات ديگر را نمي دهد، براي رفع 
اين مشــكل با اتاق اصناف نامه نــگاري كرديم و 
اميدواريم اين مشــكل به زودي برطرف شود تا در 

تامين اقالم مورد نياز مردم خللي ايجاد نشود.

ادامه فعاليت غرفه هاي غير تره بار در ميادين
در ميادين ميوه و تره بار سطح شهر تهران در كنار 
غرفه هاي فروش ميوه و تره بار، غرفه هاي ديگري 
نيز فعاليت دارند كه براساس اعالم روابط عمومي 
ميادين ميوه و تره بار شهر تهران، در مدت تعطيالت 
اخير تمامي اين غرفه ها نيز داير هستند و به فعاليت 
خود ادامه خواهند داد. براساس اعالم كارشناس 
روابط عمومي ميادين تره بار تهران به همشهري، 
با توجه به تعطيلي اصنافي مثل فروشندگان لوازم 
خانگي، لباس فروشــي ها، پالستيك فروشي ها و 
غيره در سطح شهر تهران، غرفه هاي ارائه كننده اين 
كاالها و خدمات در ميادين ميوه و تره بار سطح شهر 
تهران همچنان داير هستند و با توجه به اينكه اين 
غرفه ها داراي مجوز از سازمان ميادين شهرداري 
هستند و نه اصناف اختصاصي، مردم مي توانند در 

اين مدت از خدمات آنها استفاده كنند.

كارشناسان در گفت وگو با همشهري:

كارشناسان بر اين باورند كه فضاي معامالت بازار سرمايه متاثر از عوامل كالن اقتصادي است

فعاالن صنفي با اشاره به سير نزولي قيمت خودرو، لوازم خانگي و گوشي موبايل و تبلت از تداوم سير نزولي 
قيمت ها و تشديد ركود حاكم بر اين بازارها در ايام قرنطينه خانگي خبر مي دهند.   عكس: همشهري- منا عادل

 محدوديت هاي كرونا
تأثيري بر بازار سهام ندارد

 ريزش قيمت و ركود
در بازار كاالهاي صنعتي

 نگران كمبود ميوه و تره بار
در دوران قرنطينه نباشيد

مراجعه حضوري الزم نيست
خريد آنالين بيمه بدون خطر كرونا

آيا مي توان كسب و كارها را در برابر تعطيلي كرونايي بيمه كرد؟

آيا محدوديت هاي اعمال شده از سوي ستاد ملي  بيمه
مبارزه با كرونا باعث محدود شــدن دسترسي 
مردم به خدمات بيمه تجاري ازجمله دريافت 
بيمه نامه يا خسارت شــده است؟ شركت هاي 
بيمه اي ايران تا چه اندازه آماده ارائه خدمات بيمه اي به مردم به صورت 
غيرحضوري هســتند؟ به گزارش همشــهري، پس از اينكه دولت 
محدوديت هايي را در فعاليت بسياري از مشاغل خدماتي و توليدي 
براي مبارزه با شــيوع كرونا اعمال كرد، نگراني برخي مردم متوجه 
شركت ها و نمايندگي هاي بيمه بود كه درصورت تعطيل شدن آنها 
چگونه مي توانند بيمه نامه بخرند، اين مســئله به ويژه در زمينه بيمه 
شخص ثالث و بدنه براي خيلي ها دردسرساز خواهد بود، اما مسئله مهم 
اين است كه براي خريد بيمه نامه ديگر نيازي به خارج شدن از منزل يا 
محل كار و مراجعه حضوري به نمايندگي ها و شركت هاي بيمه نيست 

و مي توان آنالين بيمه نامه خريد. چگونه؟
براســاس اين گزارش، اعمال محدوديت هاي كرونايي در شهرهاي 
داراي وضعيت هشــدار قرمز و نارنجي باعث تعطيلي نمايندگي ها و 
شعب شركت هاي بيمه اي نشده و آنها همچنان با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و كاهش نيروهاي انساني شــاغل به ارائه خدمات خود به 
بيمه گذاران ادامه مي دهند. با اين حــال، بيمه گذاران براي خريد يا 
تمديد بيمه نامه ها نيازي به مراجعه حضوري ندارند و اگر بخواهند از 
طريق نمايندگي هاي مورد نظرشان اقدام به خريد يا تمديد بيمه نامه 
كنند، اين امكان در اختيار آنها قرار دارد كه بتوانند بيمه نامه بخرند و 

تصوير آن را دريافت كنند.
براساس تدابير بيمه مركزي، هم اكنون به ويژه درخصوص بيمه نامه هاي 
شخص ثالث، در اختيار داشتن تصوير بيمه نامه شخص ثالث معتبر كه 
داراي شماره يكتا باشد، كفايت مي كند و پليس راهنمايي و رانندگي 
ملزم به قبول تصوير بيمه نامه حتي به صورت الكترونيكي است و حق 
مطالبه اصل بيمه نامه را ندارد. افزون بر اينكه مردم مي توانند با مراجعه 
به وب سايت شــركت هاي بيمه اقدام به خريد آنالين بيمه نامه كنند 
البته اين موضوع درخصوص همه رشته هاي بيمه اي و همه شركت ها 
ممكن نيست و ضرورت دارد تا شركت هاي بيمه نسبت به آنالين كردن 

مراحل خريد و صدور بيمه نامه الكترونيكي زودتر اقدام كنند.
اين گزارش مي افزايد: بــراي خريد بيمه نامــه همچنين مي توان از 
شــركت هاي كارگزاري و همچنين اپليكيشن ها و سايت هاي معتبر 
فروش آنالين بيمه نامه اقدام كرد اما دقت شــود كه بيمه نامه صادره 
مورد تأييد بيمه مركزي باشد و در بيمه نامه قيد شده باشد كه شركت 
بيمه گذار چه شركتي است و چه تعهداتي را پذيرفته و شماره بيمه نامه 

پس از صدور از سايت بيمه مركزي استعالم شود.

دردسر خسارت گرفتن از بيمه ها
به گزارش همشــهري، يكي از دردسرهاي اين روزهاي مردم گرفتن 
خسارت از شركت هاي بيمه به صورت غيرحضوري است كه تنها تعداد 
محدودي از شركت ها داراي واحدهاي خسارت سيار هستند و افزون 
بر اينكه به هنگام تصادف جزئي و در سقف معيني نياز به كروكي پليس 
نخواهد بود. چرا كه با ابالغ بيمه مركزي، شــركت هاي بيمه موظف 
شــدند بدون دريافت كروكي، تا ســقف 11 ميليون تومان خسارت 

حوادث رانندگي مربوط به بيمه شخص ثالث را پرداخت كنند.
براساس بخشنامه بيمه مركزي پرداخت خسارت در حوادث رانندگي 
در ارتباط با بيمه هاش شخص ثالث وقتي صورت مي گيرد كه وسيله 
نقليه طرفين در زمان وقوع حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر 
باشند و شركت هاي بيمه بايد مطمئن شــوند كه به هنگام مراجعه 
همزمان مقصر و زيان ديده به همراه وسيله نقليه مربوط بين طرفين 

درخصوص راننده مسبب حادثه اختالفي نباشد.
به اين ترتيب اگــر در هنگام تصادف بين مقصــر و زيان ديده توافق 
شده باشــد، نيازي به گزارش نيروي انتظامي و كروكي نخواهد بود و 
كارشناس ارزياب شركت بيمه موظف به تشكيل پرونده بوده و شركت 

بيمه گر تا سقف 11ميليون تومان بايد خسارت را پرداخت كند.
با شــيوع ويروس كرونا، نياز مردم به خدمات بيمه اي ازجمله بيمه 
آتش سوزي و سرقت، بيمه مســئوليت و مهندسي، بيمه مسافرتي و 
حوادث انفرادي افزايش يافته وليكن مشــكل اين جاست كه برخي 
از شركت ها همچنان به صورت سنتي و حضور فيزيكي فرد متقاضي 
بيمه نامه آماده فروش بيمه نامه هســتند اما رقابت بين شــركت ها 
باعث شده تا شركت هاي بيمه گر تغيير رفتار داده و با رعايت مقررات 
بيمه گري، خدمات خود را آنالين عرضه كنند. بيمه گذاران مي توانند 
به صورت آناليــن و تنها با چند كليك درخواســت بيمه نامه كنند و 
درخصوص بيمه بدنه هم شركت هاي بيمه امكان بازديد از خودرو را 
تا حدودي جذف كرده و بازديد توسط بيمه گذار و بارگذاري تصاوير 
وسايل نقليه را قبول مي كنند و به اين ترتيب ديگر نيازي نيست براي 

بازديد كارشناس بيمه به نمايندگي ها يا شعب بيمه ها مراجعه شود.

رقابت بيمه گران در عصر كرونا
به گزارش خبرنگار ما، با شــيوع كرونا و هزينه هاي درماني ناشي از 
آن، شــركت هاي بيمه در تالش هســتند تا به افراد بيمه نامه كرونا 
بفروشــند كه اين بيمه هاي كرونا در قالب بيمه هاي تكميل درمان 
صورت مي گيرد و هم اكنون يكي از شركت ها تنها داراي مجوز فروش 
بيمه اختصاصي كروناســت اما بيمه مركزي اين امكان را براي ديگر 
شركت ها فراهم كرده تا مردم بتوانند در قالب پوشش خدمات بيمه 
تكميل درمان، از پوشش هزينه هاي ابتالي احتمالي به كرونا بهره مند 
شوند. البته مشكل اينجاست كه اكثر شركت ها بيمه تكميل درمان را 
در قالب قراردادهاي گروهي عرضه مي كنند و برابر آخرين اطالع تنها 
يك شركت بيمه خصوصي بيمه درمان انفرادي را در سبد خود قرار 

داده تا مردم از اين پوشش استفاده كنند.

بيمه تعطيلي كسب و كارها
با تعطيل شدن بسياري از كسب و كارها، نگراني بسياري از صاحبان 
مشاغل اين است كه خسارت تعطيل شدن كسب و كارشان را چگونه 
جبران كنند. در صنعت بيمه، يك خدمت ويژه در قالب پوشش بيمه 
عدم النفع عمدتا براي پوشش ريسك هاي ناشي از آتش سوزي ديده 
شده كه افراد مي توانند از خدمات اين پوشش ويژه بهره مند شوند. با 
شيوع كرونا، رقابت براي ارائه پوشش بيمه عدم النفع ناشي از تعطيلي 
كسب و كارها در اثر شيوع ويروس كرونا بين شركت هاي بيمه شدت 
گرفته و به تازگي يكي از شركت هاي بيمه اي مجوز ارائه پوشش بيمه 
عدم النفع را از بيمه مركزي دريافت كرده اســت. يونس مظلومي از 
كارشناسان صنعت بيمه مي گويد: متأسفانه ايران از جمله كشورهايي 
اســت كه نرخ بااليي در ابتالي موارد جديد به اين ويروس دارد و به 
همين دليل نيز در دوره هاي مختلــف توقف هايي در فعاليت برخي 
رسته هاي شغلي صورت گرفته است تا شــيوع بيماري كاسته شود 
كه اين موضوع، منجر به بروز مشــكالت اقتصــادي براي بنگاه هاي 
اقتصادي شده است. او با بيان اينكه در دنيا معموالً توقف فعاليت هاي 
كسب وكارها در اثر بروز بيماري هاي فراگير مشمول بيمه نمي شود، 
مي افزايد: در اكثر قراردادهاي بيمه توقف كسب وكار، بندهاي ممانعت 

ويروسي وجود دارد تا شامل بيماري هاي گسترده و همه گير نشود.

شاخص ها در بهار مي شود.
او همچنيــن دربــاره اثر گذاري قرنطينــه و تعطيلي 
كسب وكار ها بر عمليات اقتصادي شركت ها نيز گفت: 
به نظر مي رسد از جنبه عملكرد اقتصادي اين قرنطينه 
خيلي تأثيري بر بازار سرمايه ندارد؛ چراكه واحد هاي 
توليدي مثــل توليد مصالح ســاختماني يا واحد هاي 
توليدي اينچنيني اســتثنا قــرار گرفته اند، در نتيجه 
واحد هاي توليدي بورس عمدتا از اين محل هم تأثير 

نمي پذيرند.

چالش ادامه دار بودن قرنطينه
محمدرضــا صادقي مقدم، يك كارشــناس ديگر بازار 
ســرمايه هم در پاسخ به اين پرســش كه آيا تعطيلي 
بازار هاي طالو ارز و مســكن مي تواند منجر به انتقال 
نقدينگي از بازار هاي موازي به سمت بازار سهام شود، 
گفت: خير موضوعيت ندارد، چراكه حجم معامالتي كه 
در بازار هاي موازي انجام مي شــود تناسبي براي رشد  
در بازار ســرمايه ندارد. به طور مثــال در روز هايي كه 
بازار ســرمايه با رونق مواجه بود حجم معامالت روزانه 
بورس در برخي روز ها حتــي به 30 تا 35هزار ميليارد 
تومان هم رسيد؛ يعني قبل از آغاز دوران نزول بورس 
ارزش معامالت بورس به شــدت رشد كرد كه منجر به 
رشد شاخص بورس شد و براي اينكه شاخص ها دوباره 
رشــد كنند بايد ارزش معامالت با رشد زيادي مواجه 
شــود، درحالي كه حجم روزانه معامالت ساير بازار ها 
براي رشد تا اين حد كفايت نمي كند. او با تأكيد بر اينكه 
حجم معامالت بازارهاي ديگر تا حدي نيست كه بتواند 
منجر به رشد هاي مشابه ابتداي سال شود اضافه كرد: 
به طور مثال حجم معامالت كاغذي دالر كه در صرافي ها 
انجام مي شود يا حجم معامالت روزانه خودرو آن ميزاني 
نيست كه بتواند بر بازار سهام در شرايط فعلي همانند 
ابتداي ســال تأثير بگذارد اما از ابعاد كالن، قرنطينه و 
تعطيلي كسب و كار ها مي تواند درصورت تداوم روي 

بازار سرمايه اثر گذار باشد.
صادقي مقدم توضيح داد: اگر از جنبه كالن و از منظر 
عملكرد اقتصادي به موضوع اثــر قرنطينه و تعطيلي 
بازار ها و كســب و كار ها بر بازار ســرمايه نگاه كنيم، 
بنگاه هاي بازار ســرمايه غالبا شركت هايي هستند كه 
تحت تأثير كرونا هم به فعاليتشان ادامه دادند و خيلي 
مشمول تعطيلي مانند ساير بنگاه ها نشدند، به همين 
دليل از نظر عمليات توليد و فروش، عملكرد اقتصادي 
شــركت هاي بورس خيلي تحت تأثير قرار نگرفت اما 
چنانچه اين تعطيلي ها ادامه دار شود قطعا روي عملكرد 

اقتصادي شركت هاي بورس اثر گذار خواهد بود.
او در پاسخ به اين پرســش كه آيا قرنطينه و تعطيلي 
بازار ها مي تواند منجر به كاهش عملكرد شركت هاي 
بورس شود، گفت: بستگي به اين دارد كه اين تعطيلي ها 
چقدر ادامه دار باشــد. اگر تعطيلي ها ادامه دار باشد و 
دولت بخواهد از اقشــاري كه متاثر از اين تعطيلي ها 
هستند حمايت و منابع مورد نياز براي حمايت از اين 
اقشار را از بازار ها تامين كند، مي تواند روي همه بازار ها 
تأثير داشته باشد. اين كارشــناس بازار سرمايه اضافه 
كرد: اين موضوع بستگي دارد به اينكه دولت بخواهد 
بسته هاي حمايتي كه مجلس تعريف كرده را از كدام 
بازار تامين كند. اگر قرار باشد اين منابع از بانك مركزي 
تامين شود مي تواند منجر به افزايش پايه پولي و تورم 
شود و اگر دولت بخواهد منابع مورد نياز براي حمايت 
از اقشاري كه از تعطيلي ها تأثير مي پذيرند را از طريق 
فروش دارايي هايش در بورس تامين كند مي تواند منجر 

به افزايش عرضه در بازار شود. 
او با بيان اينكه اجراي چنين سياســتي همه بازار ها را 
متاثر خواهد كرد گفت: براي اينكه دولت بتواند منابع 
مالي مورد نيازش را از طريق بازار سهام تامين كند بازار 
سهام بايد رونق داشته باشــد، يعني حجم معامالت و 
شاخص هاي بورس به نحوي باشد كه بازار كشش الزم 

براي تامين اين منابع مالي را داشته باشد.

اجرا نشدن طرح رجيســتري براي انواع تبلت اكنون 
70درصد تبلت هاي موجود در بازار به صورت غيررسمي 
وارد كشور مي شــود، گفت: از ابتداي سال99 تاكنون 
حدود 8ميليون و400هزار دستگاه موبايل وارد كشور 
شده است. امير اسحاقي از كاهش 10درصدي قيمت ها 
در كاالهاي ديجيتال حوزه فناوري و كاهش قيمت ها 
در بازار ساير كاالهاي سرمايه اي خبر داد و افزود: براي 
فروش كاال هاي وارداتي دستورالعمل و ضابطه در كشور 
وجــود دارد، درضمن تمامي كاال ها در ســامانه 124 
ثبت قيمتي مي شــود كه متأســفانه هم اكنون براي 
تبلت چنين شرايطي وجود ندارد. به گفته او، اختالف 
هزينه واردات رسمي و قاچاق موجب شده تا واردات و 
عرضه تبلت و لپ تاپ هاي قاچاق به صرفه باشد. با اين 
شــرايط واردات حتي براي 300 تا 400شركتي كه 
به صورت قانوني گوشــي تلفن همراه را وارد مي كنند 
صرفه اقتصادي ندارد تا اين وارد كنندگان بخواهند در 
صف تخصيص چند ماهه ارز براي واردات تبلت مانده 
و پس از واردات هم نتوانند محصوالت وارداتي خود را 
در رقابت با اقالم موجود در بازار بفروشند. به گفته او، 
شــفافيت و اعالم قوانين مشخص درخصوص واردات 
تبلت مانند واردات موبايل مي تواند باعث متعادل شدن 
تقاضا براي خريد تبلت شود و سقف قيمتي نيز براي 
مصرف كننده مشــخص خواهد شــد اما در شرايط 
كنوني با تعطيلي حداقل 2هفته اي اغلب مشــاغل و 
كسب وكارها و تشديد شرايط قرنطينه خانگي، خريدار 
يا فروشنده اي براي اينگونه محصوالت وجود نداشته 
و ركود حاكم بر بازار كاالهاي ديجيتال بيش از پيش 

تشديد خواهد شد.
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مطابــق انتظــار اعتراضــات ســريالي اميــد عاليشــاه به 
نيمكت نشــيني هايش به يحيي گل محمدي هم رسيد. پس از 
آنكه خبر حذف نام عاليشاه از ليســت پرسپوليس براي بازي 
با نفت آبادان منتشــر شد، برخي رســانه ها از درگيري لفظي 
عاليشــاه با يحيي خبر دادند، اما باشــگاه پرسپوليس ضمن 
رد خبر درگيري، اصل خط خوردن عاليشــاه به دليل مسايل 
انضباطي را تأييد كرد. اين بازيكن قبال هم سابقه نيمكت نشيني 
و جنجال سازي را در دوران مربياني مثل برانكو و كالدرون داشته 
است. طبيعتا بعيد اســت كه همه مربيان با هر بضاعتي از نظر 
نيروي انساني در مورد يك بازيكن دچار اشتباه شوند، بنابراين 
البد مشكل از خود عاليشاه است؛ بازيكني كه البته سطح فني 
بدي ندارد، اما ظاهرا خودش را خيلي باالتر از آن چيزي كه واقعا 

هست تصور مي كند.

خود »مسي« پندار

ليگ به اصطالح حرفه اي فوتبال ايران براي اينكه استانداردهاي 
بسيار بااليش را نشان بدهد از آغاز فصل جديد حضور بازيكنان 
خارجي را ممنوع كرده و هم اكنون تنها 15بازيكن غيرايراني كه 
از قبل در ليگ برتر بودند فرصت حضور در كشورمان را دارند. از 
قضا فعال برخي از اين نفرات ستاره تيم هاي شان بوده اند. گادوين 
منشا3 گل براي گل گهر سيرجان زده، كولي بالي كه نخستين 
گل ليگ بيستم را براي فوالد به ثمر رساند در بازي با استقالل 
هم پنالتي گرفت و حتي نخســتين دبل فصل جديد هم به نام 
داركوبيدوف از ذوب آهن ثبت شد. نمايش آياندا پاتوسي را هم 
كه در بازي جمعه ديديد. تازه كي روش استنلي و شيخ دياباته 
هم از نظر فيزيكي هنوز آماده نيستند. بنابراين آفرين به مديران 

فوتبال ايران!

تاخت وتاز »معنادار« خارجي ها

عكس هايي منتشر شــده اســت از دقايق پاياني بازي فوالد و 
استقالل كه در آن بگومگوي محمود فكري با شيخ دياباته كامال 
واضح است. شيخ كه در2 بازي آغازين فصل جديد فيكس نبوده، 
يك بار لب خط رفت تا وارد زمين شود، اما اين تعويض عقب افتاد 
و گويا درگيري مربي و بازيكن همانجا رقم خورد. در مورد اين 
قبيل مسايل بدون اطالع كافي نمي شود نظر داد. احتياط هم 
حكم مي كند آدم حق را به سرمربي بدهد و از بازيكن بخواهد 
تحت هر شرايطي به چارت سازماني احترام بگذارد. با اين حال 
انصافا عصباني كردن شيخ دياباته هم هنري بود كه فقط فكري 
داشت. به اين بنده خدا در فرودگاه پشت پا زدند عصبي نشد، شما 

چكارش كرديد كه از كوره دررفت جناب فكري؟

چطوري شيخ را عصباني كردي؟

نكته بازي

اميرحســين اعظمــي|  اســتقالل در همان دومين بازي  فصل نخستين باخت را 
پذيرفت تا روزهاي شيرين محمود فكري خيلي زود تمام شوند و اين مربي به متهم 
اول آبي ها در اين شكست بدل شود. سيســتم ناكارآمد استقالل در طول بازي و 
تعويض هاي مؤثري كه در اواخر بازي بايد انجام مي شد و هرگز انجام نشد، سرمربي 
اســتقالل را خيلي زود زير تيغ انتقادات قرار داد. به اينها اضافه كنيد ويدئوي 
عجيبي را كه در پايان بازي منتشر شد و سرمربي استقالل را از لحاظ اخالقي هم 
زير سؤال برد. همه اينها باعث شد فكري از ساعاتي بعد از بازي به شدت مورد انتقاد 

رسانه ها و هواداران قرار بگيرد.

  ماجراي 10نفره شدن و درگيري با دياباته
استقالل در حالي برابر فوالد شكست خورد كه به شكل عجيبي حدود 10دقيقه 10نفره 
بازي كرد و گل دوم را هم در همين دقايق خورد. در اواخر بازي، محمد دانشگر در برخورد 
با تابلوهاي تبليغاتي دچار مصدوميت شد. اما كادر فني هيچ واكنشي به اين اتفاق نداشت 
و درحالي كه دانشگر قادر به ادامه بازي نبود تعويض هاي استقالل 10دقيقه بعد انجام 
شد و متين كريم زاده و بابك مرادي وارد زمين شدند كه يكي از آنها جايگزين دانشگر 
شد. ديروز برخي سايت هاي خبري به اين موضوع اشاره كردند كه كادر پزشكي استقالل 
فراموش كرده موضوع مصدوميت دانشگر را به كادر فني و سرپرست تيم اطالع دهند. 
اما نكته عجيب اين اســت كه چرا هيچ كدام از مربيان يا سرپرست استقالل پيگير اين 
موضوع نبودند كه اين تيم با 10نفر بازي را ادامه داده است. البته روز گذشته خبرگزاري 
فارس هم روايت ديگري از اين اتفاق منتشــر كرد. گويا بعد از مصدوميت دانشگر قرار 
بوده تعويض ديگري انجام شود. سرمربي استقالل دياباته را به كنار زمين فراخوانده تا 

او را به زمين بفرستد. مهاجم استقالل چنان كه در تصاوير تلويزيوني هم مشخص بود 
كنار خط آمد و تابلوي تعويض هم باال رفت اما در همان لحظه فرشيد اسماعيلي به كادر 
فني اعالم كرد زانويش درد دارد و نمي  تواند به بــازي ادامه بدهد. به همين دليل كادر 
فني استقالل براي حضور دياباته در زمين دست نگه داشت تا شرايط را براي جايگزيني 
اسماعيلي بررسي كند، بعد از اين اتفاق فكري بالفاصله خواستار حضور دياباته در زمين 
شــد اما مهاجم اســتقالل براي تعويض كفش هاي خود راهي رختكن شده بود! وقتي 
دياباته از رختكن برگشت، فكري با عصبانيت بر سر او فرياد زد و البته دياباته هم بابت 
به زمين نرفتن دلخوري هايي داشت و ظاهرا اين موضوع هم با درگيري لفظي طرفين 
همراه شده است. با اعالم رسانه رسمي باشگاه استقالل دياباته حق حضور در تمرينات 
را ندارد و با تصميم فكري در اختيار باشگاه قرار گرفته است. او روز گذشته هم در تمرين 

استقالل حاضر نشد.
  فقط اينها را يادتان داده اند؟

مهم ترين اتفاق حاشــيه اي اين بازي انتشار فيلمي كوتاه از ســرمربي استقالل بود كه 
جنجال زيادي درست كرد. در پايان بازي محمد قاسمي نژاد هافبك بابلي فوالد كه در 
دوره اول حضور محمود فكري در نساجي شــاگرد اين مربي بوده به سمت فكري رفت 
تا خسته نباشيد بگويد اما سرمربي استقالل در 2 جمله كوتاه حرف هايي به زبان آورد 
كه مطمئنا مي تواند برايش دردسرساز شود. سرمربي استقالل كه در اين فيلم فحاشي 
مي كند، فصل گذشته و در بازي نساجي و فوالد از مهدي هاشمي نسب انتقاد كرد كه چرا 
فحاشي كرده است. حاال بعد از گذشت چند ماه، فكري تصور نمي كرد كه فيلم مكالمه 
جنجالي اش با هافبك فوالد به سرعت در كانال ها و صفحات مجازي پخش شود. فكري 

بابت اين تصاوير به كميته انضباطي فراخوانده شده و سايت رسمي فدراسيون فوتبال 
هم در اين زمينه نوشته است: »سرمربي استقالل براي اداي توضيحاتي درباره بدرفتاري 
صورت گرفته در زمان خروج از زمين مسابقه در بازي مقابل فوالد خوزستان به كميته 

انضباطي دعوت شد.«
  حمله آذري، بيانيه استقالل

در اين ميان سعيد آذري هم به ويدئوي منتشر شده در انتهاي اين بازي واكنش نشان داد 
و جالب اينجاست كه مديرعامل فوالد بي پرده و بدون سانسور از كلمه توهين ناموسي 
استفاده و به آن اشاره كرد. در قســمتي از حرف هاي آذري كه در صفحه شخصي اش 
منتشر شده آمده است: »فلسفه و جايگاه مربي، معلم و استاد درهم كوبيده شد؛ با الفاظي 
كه انسان حتي از شنيدنش شرم دارد چه برسد به گفتنش. خانواده و نواميس هر شخص 
خط قرمز اوست... كاش فكري ها قبل از اين توهين هاي ناموسي كمي فكر مي كردند، 
البته جمعه روز سنگيني بود براي آن مرد توهين كننده، كسي كه نتوانست خودش را 
كنترل كند و ابتدا با بازيكن تيم خودي كارش به بگو و مگو كشيد. مشخص بود توهين 
به خانواده تيم رقيب برايش مهم نيست و به آســاني و مانند نقل و نبات در پايان بازي 
فحش و ناسزا نثار حريف مي كند.« البته باشگاه استقالل هم در مقابل اطالعيه اي صادر 
كرده و در دفاع از سرمربي اش مدعي شده كه بي اخالقي و استفاده از الفاظ ركيك ابتدا 
از نيمكت تيم فوالد آغاز شده است. در بخشي از اطالعيه استقالل آمده است: »از همان 
آغاز مصاف اســتقالل و فوالد، نيمكت نشــينان تيم فوالد به صورت كامال هماهنگ به 
سمت داور و نيمكت تيم استقالل هجوم مي آوردند و با فرياد زدن، فحاشي و ايجاد تنش، 
به دنبال اهداف ديگري بودند. حتي كار به جايي رسيد كه در دقيقه20، سرمربي فوالد 
خطاب به نيمكت تيمش گفت كه اگر بلد نيســتيد سر و صدا كنيد، برويد روي سكوها 
بنشينيد!« در ادامه باشگاه استقالل از رفتار حميدرضا رجبي، حسين كعبي، عكاس تيم 
فوالد انتقاد كرده و نوشته است: »كافي است نگاهي به بازي هاي فوالد كنيم تا متوجه 
شــويم در هر بازي يك نفر از نيمكت اين تيم اخراج مي شود. ظاهرا اين موضوع به يك 
تاكتيك براي تيم فوالد تبديل شده است.« به هر حال حرف و حديث درباره اتفاقات اين 
بازي همچنان ادامه دارد و بايد ديد كميته انضباطي چه حكمي براي سرمربي استقالل 
صادر خواهد كرد. محمود فكري خيلي زودتر از آنچه فكر مي كرد وارد حاشــيه شده و 

تحت فشار قرار گرفته است.

  چاله فني،گودال اخالقي
  استقالل نخستين شكست فصل را پذيرفت و محمود فكري متهم رديف اول اين شكست لقب گرفت

    مسي در سيتي، رونالدو در رئال؟
مسي و رونالدو جدا از ركوردهايي كه جابه جا مي كنند، در خبرسازي 
هم با هــم رقابت دارنــد. همزمان دربــاره آينده اين دو ابرســتاره 
 در فصل بعد اخبار و شــايعاتي پخش شــده كه ايــن دو را در فصل

 2022-2021 در تيمي ديگر نشــان مي دهد. تمديــد قرارداد پپ 
گوارديوال با منچسترسيتي تا سال2023 شايعه انتقال مسي به اين 
باشگاه را قوت بخشيد. خود پپ بار ديگر اعالم كرد دوست دارد مسي 
در بارسلونا بازنشسته شود اما اين فقط روي قضيه است. يكي از داليل 
تمديد با سرمربي پرهزينه و ولخرج اســپانيايي همين هدف است، 
يعني آوردن مسي كه خريد او به عنوان بازيكن آزاد در تابستان آينده 
هزينه اي براي مالك اماراتي در برندارد. رونالد كومان، سرمربي بارسا 
هم با نااميدي در كنفرانس مطبوعاتي پيش از بازي ديشــب مقابل 
اتلتيكو گفته بود آرزو دارد مسي در بارسا بماند. برخي سايت ها درباره 
كريستيانو رونالدو هم شايعاتي منتشر و ادعا كرده اند كه او با باشگاه 
رئال مادريد براي بازگشت به توافق دست يافته اما ماركا به اين خبر 
تشكيك كرده و آن را برخالف رياضت اقتصادي باشگاه در دوران كرونا 
و بازسازي ورزشگاه برنابئو دانســته و نوشته درحالي كه باشگاه براي 
كسر دستمزد ســاالنه بازيكنان در حال چانه زني با آنهاست و اخيرا 
هيچ خريدي هم انجام نداده و با درخواست افزايش قرارداد سرخيو 
راموس هم در مذاكرات تمديد مخالف است، بعيد است به بازگرداندن 
رونالدو در اواسط دهه ســي ام زندگي اش با آن دستمزد نجومي كه 
به اندازه نيمي از بازيكنان تركيب اســت فكر كند. ضمن اينكه براي 
خود اين بازيكن هم ماندن در ايتاليا گزينه بهتري است؛ چرا كه اين 
كشور از نظر مالياتي نسبت به ساير كشورهاي اروپايي صاحب ليگ 

سطح باال بهشت است.

  بازي خوب هاي اول هفته تمام نشده
به دليل در پيش بودن مســابقات ليگ قهرمانان در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه اين هفته، 
بيشتر بازي هاي مهم باشگاهي در اروپا ديروز و ديشب برگزار شد و براي امروز بازي هاي جذاب 
زيادي باقي نماند. در اسپانيا و آلمان تقريبا هيچ مسابقه دندانگيري نداريم اما در ساير ليگ ها 
مي شود تك وتوك براي تماشــاي برخي بازي ها برنامه ريزي كرد. بازي خوب در 
ليگ برتر ســاعت 22:۴5 بين ليورپول و لســتر برگزار مي شود. ليورپول 
لشكري مصدوم و كرونايي دارد شامل مصدوميت هاي متنوع مثل جو گومز 
)زانو(، هندرسون )ساق(، الكساندر آرنولد )ساق(، فان دايك )رباط صليبي( 
و محمد صالح )كوويد-1۹(. 2 مدافع ذخيره ديگر به نام هاي ريس ويليامز و 
نكو ويليامز هم معلوم نيست به بازي برسند. فابينيو به تمرينات برگشته اما 
هنوز آماده بازي نيست. تياگو آلكانتارا هم به همين شكل. يورگن كلوپ كار 
سختي مقابل همتاي بادانش خود –راحرز- در لستر دارد. مدافع عنوان 
قهرماني يك امتياز از لستر صدرنشين عقب است. هر دو با 1۸گل زده 
پس از تاتنهام در هفته هشــتم بهترين خط حمله ليگ را دراختيار 
داشتند با اين تفاوت كه ليورپول با دريافت 1۶گل پس از وست بروم 
بدترين خــط دفاعي را هم از آن خود كرده اســت. لســتر كمترين 
موقعيت ها را بين همه تيم هاي ليگ خلق كرده و بيشترين گل را از 
آنها به دست آورده. لستر در 1۶رويارويي قبلي مقابل ليورپول تنها 2 
برد و 3 تساوي به دست آورده و در ۹بازي آخر در آنفيلد برنده نشده 
است. ساعت20 هم آرسنال با ليدز مي تواند ديداري جذاب باشد، 
به شــرط آنكه آرتتا به مكتب آرسنال وفادار باشد و دوباره هوس 
نكند آرسنال را مورينيويي يا اتلتيكويي به مصاف حريف بفرستد. 
در سري آ اينتر در ديدار ليگي پيش از رويارويي با رئال مادريد با 
تورينو بازي مي كند و ناپولي- ميالن هم مي تواند گزينه جذابي 

براي نشستن پاي تلويزيون در آخر شب باشد.
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  هشدار جدي به پرسپوليسي ها
خطر قرنطينه 1۴ روزه در قطر، در كمين بازيكنان پرســپوليس 
است! اين هشداري اســت كه مهرداد مسعودي، عضو ايراني فيفا 
كه با فدراســيون فوتبال قطر همكاري دارد، با توجه به اتفاق رخ 
داده در دوحه و در جريان بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا در منطقه 
شرق به پرسپوليسي ها داده است. مسعودي در اين خصوص نوشته 
است: »3 بازيكن ملي پوش اولسان مشابه پروتكل هاي بسياري از 
كشورها، با وجود تست منفي و به دليل بازگشت از محيطي آلوده 
به ويروس )اردوي تيم ملــي كره جنوبي در اتريش( بايد قرنطينه 
1۴روزه كه مي تواند دوره پنهان ويروس باشد را بگذرانند و شامل 
قوانين اســتثنايي ليگ قهرمانان آســيا جهت خروج از قرنطينه 
پس از تســت منفي نمي شوند. اين ســه بازيكن اولسان در طول 
مدت قرنطينه 1۴ روزه خود فقط در اتاق  هــاي جداگانه خود در 
هتل حضور دارند و هيچ ارتباطي با هــم تيمي هاي خود و ديگر 
افراد نخواهند داشت. طبق اين پروتكل، چهارشنبه، دوم دسامبر 
قرنطينه اين 3 بازيكن به پايان مي  رسد و درصورت صعود اولسان از 
گروه، اين سه بازيكن از سوم دسامبر مي توانند با تيم خود تمرينات 
را آغاز كنند تا در بازي احتمالي مرحله يك هشــتم نهايي در روز 
۶ دسامبر در ليست بازي قرار بگيرند. بر اين اساس، همين شرايط و 
نگراني مي تواند براي پرسپوليس هم وجود داشته باشد. اگر تا قبل 
از ورود به قطر براي فينال ليگ قهرمانان آسيا در تاريخ 1۹دسامبر 
)2۹آذر( يكي از اعضاي تيم پرسپوليس در مسابقات ليگ داخلي يا 
فضاي تمرينات خود، به ويروس كرونا آلوده شود، مي تواند شرايط 

قرنطينه اي را براي ورود به دوحه، براي تمام تيم سخت كند.«

  كاپيتان دوم در كميته انضباطي
قبل از بازي با نفت آبادان، خبر مهم در اردوي پرســپوليس، تنبيه 
انضباطي اميد عاليشاه بود. گويا عاليشــاه در تمرين روز پنجشنبه 

هد با يكي از بازيكنان جديد تيــم بحث مي كند و از او  ا مي خو
زياد شوت نزند و بيشتر پاس بدهد. اما وقتي 
دوباره اين موضوع تكرار مي شــود به سراغ 
اين بازيكن مي رود و بــا فرياد به او مي گويد: 
من كاپيتان دوم تيم هســتم و يك بازيكن 

تازه وارد بايد بــه من احترام بگــذارد. در اين 
لحظات يحيي سكوت مي كند اما با ادامه ماجرا 
حميد مطهري به سراغ عاليشاه مي رود و او را 
دعوت به آرامش مي كند. اين بار عاليشــاه 

اعتراض تندي به نيمكت نشــيني خود 
مي كند و مي گويد از اين بازيكن خيلي 
بهتر است. اعتراض تند عاليشاه اين بار 
با واكنش كريم باقري روبه رو مي شود 
و كريم او را از زميــن بيرون مي كند. 

عاليشــاه بعد از برخــورد كريم باقري، 
محل تمرين را ترك مي كند و در تمرين روز 
جمعه هم حاضر نمي شود. همين غيبت باعث 

مي شود يحيي او را به كميته انضباطي معرفي كند 
و نامش را از ليست بازي با صنعت نفت خط بزند. 
عاليشاه كه در چند سال اخير تقريبا با تمام مربيان 

خود به مشكل خورده اســت بايد امروز در كميته 
انضباطي باشگاه پاسخگوي رفتار خود باشد.

فوتبال ايران

بهروز رســايلي| بعــد از يــك پيروزي 
طلسم شكن هفته اولي در ليگ، استقالل 
خيلي زود به زمين سفت رسيد و در اهواز 
برابر فوالد شكست خورد. با اين ناكامي، 
حاال محمود فكري خيلــي زودتر از حد 
انتظار با دشواري هاي حضور روي نيمكت 

تيم بزرگي مثل استقالل مواجه مي شود.
1  نمايش اســتقالل در اين مسابقه »بسيار 
ضعيــف« بــود. در روزي كه شــيخ دياباته 
همچنان به دليل عدم آمادگي بيرون از تركيب 
قرار داشت، خط حمله آبي ها چنگي به دل نزد. 
پنالتي اين تيم هم حتي اگر درست بوده باشد، 
بيشتر ناشي از سهل انگاري مدافع حريف بود تا 
كار هدفمند تيم ميزبان. فراموش نكنيم قدرت 
هجومي باال، برگ برنده استقالل در ماه هاي 
گذشــته بود و اگر اين امتياز مثل ديدار اهواز 
از بين برود، آبي ها تا حدود زيادي خلع سالح 
خواهند شد. يك بازي بد، ممكن است براي 
هر تيمي رخ بدهد و اين به معناي قضاوت در 
مورد عملكرد فكري نيست، اما اگر قرار است 
دوره حضور او روي نيمكت آبي پوشان طوالني 
باشد، چنين نمايش هايي بايد به حداقل برسد.
2   مهم تريــن تصميم فكري بــراي بازي با 
فوالد، بيرون گذاشــتن رشــيد مظاهري و 
فيكس كردن حسين حســيني درون دروازه 
بود. مظاهري از اين هفته مي توانســت براي 
تيم به ميدان برود، اما فكــري ترجيح داد به 
دروازه بان فصل گذشته اش اعتماد كند. شايد 
كلين شيت حســيني در بازي هفته اول برابر 
مس رفســنجان هم در اتخاذ ايــن تصميم 
بي اثر نبوده باشد. حسيني در اين بازي 2گل 
خورد؛ يكــي پنالتي بــود و روي ديگري هم 
به خاطر ارسال تيز توپ سخت است او را مقصر 
بدانيم. با اين حال گلر فصل گذشــته آبي ها 
يكي، دو خروج بد داشــت. فكري حاال بهانه 
الزم را براي بيرون نشــاندن حســيني روي 
نيمكت دارد و به نظر مي رســد از بازي هفته 
سوم برابر ماشين ســازي نوبت سنگرباني به 

رشيد مظاهري خواهد رسيد.
3   محمدحسين مرادمند خريدي است كه 
»بايد« در استقالل موفق باشد. آبي ها فصل 
گذشته در قلب خط دفاعي آسيب پذير بودند 
و مرادمند براي ترميم همين ضعف با مبلغي 
قابل توجه به استقالل پيوست؛ آنقدر كه فقط 
پول رضايتنامه او مي توانست بودجه الزم براي 
خريد يك بازيكن باشد. او در گام اول عملكرد 
موفقي نداشت. فرشاد احمدزاده موقع گلزني 
به اســتقالل اصال يارگيري نشــده بود و در 
ادامه هم مرادمند روي كوليبالي پنالتي كرد. 
اين شروع براي او خوب نبود و اگر قرار باشد 
مرادمند در همين ســطح باقي بماند، ضرر 
زيادي متوجه اســتقالل خواهد بود. هرچند 

براي قضاوت واقعا زود است.
4   غيبت علــي كريمي در اين بــازي واقعا 
حس شد. او نظم دهنده خط مياني استقالل 
بود و حاال در نخستين بازي دشوار روشن شد 
جدايي اش تا چه حد به تيم ضربه زده اســت. 
كريمي ديد خوبي داشت و نبض بازيسازي را 
در ميانه ميدان به دست مي گرفت؛ دقيقا همان 

چيزي كه فقدانش در اهواز توي ذوق مي زد.
5   و سرانجام اينكه بازنده بزرگ بازي جمعه 
محمود فكري بــود. او نه تنهــا دوئل فني و 
تاكتيكي را به جواد نكونام باخت، بلكه به خاطر 
الفاظ ناشايستي كه در پايان مسابقه به كار برد، 
سزاوار مالمت اســت. فكري از سوي جامعه 
فوتبال ايران اغلب به عنوان يك فرد مودب و 
متفاوت شناخته مي شد، اما ويدئويي كه از او 
منتشر شد هرگز زيبنده نبود. همه آدم ها خطا 
مي كنند، اما يك نفر در قامت سرمربيگري 
تيم بزرگ اســتقالل بايد حواسش باشد كه 
هميشه دوربين ها و ميكروفن ها در تعقيبش 

هســتند. او در ايــن ماموريــت بزنگاه هاي 
دشــوارتري در پيش دارد و اگر قرار باشد به 
همين سادگي از كوره به در رود، كارش سخت 
مي شــود. بازي جمعه يك باخت دوبله براي 

آقاي محمود فكري بود.

جواد نكونام در آغاز مســير مربيگــري عملكرد 
موفقيت آميزي داشته است. او نساجي را به ليگ 
برتر آورد و در اين دو ســال هــم از فوالد تيمي 
منسجم و باشخصيت ســاخته است. با اين حال 
فارغ از مسايل فني، او كه سابقه بازي در استقالل 
را هم دارد، به شــكل عجيبي براي بســياري از 
بــزرگان دوران معاصر اين باشــگاه يك »قطب 
متضاد« به شمار مي آيد. گذشته از ادبيات زننده 
محمود فكري در ويدئويي كه از او در پايان بازي 
فوالد و استقالل منتشر شده، مضمون داستان اين 
است كه سرمربي فعلي آبي پوشان دل خوشي از 
نكونام ندارد. اين دو نفر البته اواخر فصل گذشته 
هم بعد از بازي فوالد و نساجي روي آنتن تلويزيون 
درگيري لفظي داشتند. از ســوي ديگر نكونام از 
دوره حضور در اســتقالل با فرهــاد مجيدي هم 
مشكل داشت و اين مســئله هم در جريان بازي 
فصل گذشــته فوالد با آبي پوشــان كامال عيان 
شــد. حتما يادتان هســت كه نكونام مجيدي را 
به فعاليت در فضاي مجازي به جاي تمركز روي 
مسايل فني متهم كرد و باقي قضايا. البد در جريان 
اختالفات ســرمربي فوالد با مهدي رحمتي هم 
هستيد؛ شــكافي كه ظاهرا از دوران حضور اين 
دو نفر در تيم ملي ايجاد شــد و رحمتي به نوعي 
نكونام را مقصر حذفش از اين تيم مي دانست. به 

اينها اضافه كنيد امير قلعه نويي را؛ ســرمربي 
پيشين نكونام در اســتقالل كه جواد يك 
صفحه عليه او مصاحبه كرد و كار طرفين 
حتي به دادگاه هم كشيد. در مجموع تضاد 
دسته جمعي استقاللي ها با سرمربي فعلي 

فوالد مسئله عجيبي است، اما هر چه باشد، 
اين شانس نكونام را براي هدايت آبي پوشان كم 

نمي كند. نكونام گزينه جدي نيمكت استقالل در 
آينده اي نه چندان دور به شمار مي آيد و چه بسا 
بخشي از خصومت ها هم ريشه در همين مسئله 

داشته باشد.

   قطب متضاد 
همه استقاللي ها

يك نكته عجيب در مورد جواد نكونام

    باخت دوبله محمود
5 نكته از بازي استقالل و فوالد؛ شكست فكري درون و بيرون زمين



7 شهر يكشنبه 2 آذر 99  شماره 8091  2 3 0 2 3 6 0 2

اقبال شاكري
عضو كميسيون عمران مجلس

در روزهايي كه ايران و تهران 
درگير موج بزرگ ابتال به كرونا گزارش

هستند، خبرهاي خوبي براي 
اداره شهرها به گوش مي رسد. دوگانه »اليحه 
درآمدهاي پايدار« و » طرح جامع مديريت 
شــهري« كه ســال ها پيش قرار بود كتاب 
مشكالت تهران و ديگر شــهرهاي كشور را 
ببندد و راه توسعه پايدار را باز كند، به تازگي در 
مســير تازه  اي قــرار گرفته اســت. امضاي 
تفاهمنامه همــكاري شــهرداري تهران با 
سازمان شهرداري ها در جلسه روز چهارشنبه 
شهردار تهران و نمايندگان دولت از يك طرف 
و تصويب كليات طرح جامع مديريت شهري 
در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و 
ارسال آن به مركز پژوهش هاي مجلس، حاال 
بيش از هر زمان ديگر، تشــكيل دولت هاي 

محلي را يك گام اساسي به جلو برده است.
موضوعي كه ســال ها قبل بايد بــه جريان 
مي افتاد و درد كالنشــهرهايي چون تهران 
را دوا مي كرد، اين روزها در كميســيون هاي 
تخصصي مجلس شــوراي اسالمي، شوراي 
شــهر و دبيرخانه اي كه براي ايــن منظور 
در شــهرداري تشكيل شــده، در رفت وآمد 
است. شهروندان در شرايطي حل انبوهي از 
مشكالت شهر را از شــهرداري تهران طلب 
مي كنند كه اختيارات محدود و مسئوليت هاي 
نامحدود دست و پاي اين نهاد را براي پاسخ به 
نيازهاي اساسي بسته است. مديريت شهري 
جديد كه از ابتدا درِ دكان شهرفروشي و كسب 
درآمد از ايــن راه را تخته كــرده بود، حاال با 
تمركز بر طرح ها و لوايــح روي زمين مانده، 
به دنبال حل مشكالت كهنه شهر از راه منابع 

درآمدي سالم و پايدار است.

ضرورت انتقــال وظايــف از دولت به 
شهرداري ها

آنطور كه مشاور شهردار تهران در امور مجلس 
مي گويد اين بار مي تــوان به انتقال وظايف و 
اختيارات دستگاه هاي دولتي به شهرداري ها 

و تشكيل دولت هاي محلي اميدوار بود.
پروانــه مافــي 
گفت وگــو  در 
بــا همشــهري 
بااشاره به سابقه 
جامــع  طــرح 
مديريت شهري 
و روســتايي و روندي كه در اين ســال ها در 
مجلس طي كرده اســت، گفت: »اين طرح، 
ابتدا در سال 1392از سوي دولت و مشخصا 
وزارت كشور مطرح و در قالب اليحه اي ارائه 
شــد. كارگروه هاي متعددي براي بررســي 
نقاط ضعف و قــوت آن تشــكيل و نزديك 
به 2سال روي آن كار شــد، اما متأسفانه در 
كميســيون هاي مختلف دولت با نظر مثبت 
مواجه نشد. دليلش هم اين بود كه با اجراي 
مديريت جامع شهري و روستايي، بسياري 
از وظايفي كه هم اكنــون در حوزه بخش ها 
و دســتگاه هاي اجرايي كشــور اســت، به 
شــهرداري ها محول مي شــود و جدا شدن 
دستگاه ها از وظايفشــان مقداري براي آنها 
سنگين و دشوار است. اما شاكله طرح مديريت 
جامع شــهري )كه ابتدا در قالب اليحه ارائه 
شده بود( اين است كه جداســازي و انتقال 
وظايف از دولت به شــهرداري ها بايد انجام 

شود.«

تبديل اليحه دولت به طرح مجلس
مشاور شهردار تهران در امور مجلس ادامه داد: 
»از آنجا كه اليحه در دولت به نتيجه نرسيد، 
مجلس روي اين موضوع متمركز شد و ما در 
مجلس دهم بعد از بررســي هاي الزم، نهايتا 
در سال 1395در كميســيون شوراها و امور 
داخلي مجلس شــوراي اسالمي طرح جامع 
مديريت شهري و روستايي را آماده كرديم كه 
با مشكالتي مواجه شد و درنهايت با اختالف 
رأي بســيار كمي )5رأي( در صحن مجلس 
رأي نياورد و اين همزمان با پايان كار مجلس 

دهم بود.«
نايب رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس دهــم اضافه كــرد: »در دوره جديد 
مجلس، طرح بار ديگر در كميسيون شوراها 

و امور داخلي مجلس از ســوي كساني كه از 
پيش  هــم روي آن كار كــرده بودند، مطرح 
شد. از آنجا كه ابتدا در كميسيون روي كليات 
اين طرح توافق صورت نگرفت، اين طرح به 
مركــز پژوهش هاي مجلس رفــت و پس از 
تشــكيل كارگروهي در اين مركز با حضور 
دستگاه هايي كه به اين طرح مرتبط هستند، 
حدود 3 ماه بررسي هاي الزم روي اين طرح 
صورت گرفت و برخي از مشكالت آن حل شد. 
هفته قبل اين طرح در كميسيون در دستور 
كار قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد، 
اما نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه با توجه 
به اينكه هنوز مشكالتي براي طرح وجود دارد 
و نقطه نظرات جدي درباره آن مطرح است، 
بعد از تصويب كليات، مشــكالت و جزئياتي 
كه در مواد اين طرح وجود دارد با كمك مركز 
پژوهش هاي مجلس و دستگاه هاي مرتبط 

بررسي، كارشناسي و حل و فصل شود.«
او با بيان اينكه نگاه مجلــس يازدهم به اين 
طرح در مجموع مثبت است، گفت: »از آنجا 
كه اجراي اين طرح بســياري از مشــكالت 
شهرداري ها در نقاط مختلف كشور را برطرف 
مي كند و از سوي ديگر با توجه به سوابقي كه 
طرح دارد و كارشناسي هاي زيادي روي آن 
صورت گرفته، به نظر مي رسد در صحن هم با 

رأي نمايندگان مجلس مواجه شود.« 

ابالغ آيين نامه عوارض محلي و ملي؛ به زودي
پروانه مافي، مشاور شــهردار تهران در امور 
مجلس در بخش ديگــري از صحبت هايش، 
انتقــال وظايف بــه شــهرداري ها در نقاط 
مختلف كشور را مستلزم تامين مالي و اعتبار 
الزم دانســت و از خبر خوشي رونمايي كرد: 
»از آنجا كــه موضوع منابع مالــي اين طرح 
اهميت بســياري دارد، كار تنظيم آيين نامه 
تعريف مشــخصي از عــوارض محلي و ملي 
در وزارت كشــور به پايان رسيده و تا 2هفته 
آينده براي اجرا ابالغ مي شــود و مي تواند به 
اجراي طرح كمك كنــد.« او ادامه داد: »در 
حقيقت شــهرهايي كه در آينده با اين طرح 
خواهيم ســاخت، نيازمند رفع تامين منابع 
مالي الزم هستند كه مهم ترين مسئله طرح 

هم همين است. به همين خاطر، اليحه ديگري 
كه بايد مصوب شــود تا طرح جامع مديريت 
شهري و روســتايي بتواند در مسير اجرا قرار 
بگيرد، اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري ها و 
دهياري هاست. اين موضوع، متضمن بخشي 
اســت كه منابع مالي را براي اين طرح آماده 
و تامين مي كند؛ لذا تأكيــد زيادي روي اين 

موضوع وجود دارد.«

نامه نگاري شهردار با شوراي نگهبان
مافي گفت: »البته اين اليحه در مجلس دهم 
رأي آورد، اما شــوراي نگهبــان آن را مغاير 

با اصل 100دانســت و به نتيجه نرسيد. به 
همين خاطــر ارتباطات مســتمري در اين 
زمينه با شــوراي محترم نگهبان داشته ايم 
و آقاي دكتــر حناچي نامــه اي را مبتني بر 
استدالل هايي كه نشان مي دهد طرح مغاير 
با اصل 100قانون اساسي نيست براي اعضاي 
شوراي نگهبان ارسال كرده اند و اميد داريم 
كه با اين توضيحات، رويكرد شوراي محترم 
نگهبان تغيير كنــد و اليحه منابــع پايدار 
به عنوان متضمن تامين منابــع مالي طرح 
جامع مديريت شــهري به تصويب مجلس 

يازدهم برسد.«

 تعيين تكليف »اليحه درآمدهاي پايدار« و »طرح جامع مديريت شهري« در مجلس
گام بزرگي به سمت تحقق مديريت يكپارچه شهري است

حل مشكالت كهنه شهر با مديريت يكپارچه نگاه

بررسي اليحه مديريت يكپارچه شهري 
پس از 5سال

اردك هاي سرسبز براي نخستين بار، به 
 محيط
درياچه شــهداي خليج فارس )چيتگر( زيست

مهاجرت كرده اند. به گزارش همشهري، 
رئيس اداره محيط زيست شهرداري منطقه 22 در اين 
رابطه گفــت: »بــراي نخســتين بار، ورود 5 قطعه 
اردك هاي سرسبز به درياچه چيتگر در دهم آبان ماه 
سال جاري در پايش روزانه پرنده نگري مشاهده و ثبت 

شد.«
به گفته آتنا باباعلي با شروع فصل ســرما، از آبان ماه 
مهاجرت پرندگان به درياچه چيتگر آغاز مي شــود و 
طي چند روز گذشته تعداد اين اردك هاي سرسبز در 

درياچه چيتگر به 5٤ قطعه رسيده است.
رئيس اداره محيط زيســت منطقه 22، از حال خوب 
تك پرنده بسيار زيباي درياچه چيتگر خبر داد و افزود: 
»حال اردك ماندارين خوب است و هيچ مشكلي ندارد. 
تحرك، تغذيه و شناي اين پرنده طبيعي است و ترسي 
از نزديك شدن به گردشگران ندارد. اردك ماندارين از 

محيط پيرامون به درياچه آورده شده و رفتارش نشان 
مي دهد كه دســت آموز اســت و ورود آن به درياچه 

ارتباطي به فصل مهاجرت پرندگان ندارد.«
به گفته امير حسيني، مديرعامل انجمن محيط زيست 

شايان و مشاور محيط زيست شهرداري منطقه 22 نيز 
تاكنون بيش از ٤30 قطعه كاكايي خزري، 5٤ قطعه 
اردك سرســبز و 2 قطعه باكالن در گزارش عملكرد 

پايش روزانه پرنده نگري، ثبت و مشاهده شده است.

»ده درويش در گليمي بخسبند/ دو پادشاه 
در اقليمي نگنجند.« وضعيت كنوني تهران 
مثال عينــي همين ضرب المثل اســت. 
مسئوالن سازمان ها و ارگان ها و نهادهاي مختلف خودشان را متولي 
شــهر مي دانند و به همين دليل مردم با حجمي از تصميمات متعدد 
مواجه هستند. الزمه اداره بهتر شهرها به ويژه كالنشهر تهران مديريت 
يكپارچه است. موضوعي كه در قالب اليحه به مجلس ارسال شده است، 

اما با گذشت حدود 5سال هنوز به نتيجه نرسيده است.
مديريت يكپارچه در معناي عام و در عمل يعني تمام سازمان ها، ادارات، 
نهادها و ارگان ها، اعم از دولتي و غيردولتي كه در كالنشــهر تهران يا 
شهرهاي بزرگ به مردم خدمات ارائه مي دهند، فعاليت هايشان طبق 
ضوابط سازماني باشــد، اما اگر كاري در شــهر انجام مي دهند بايد با 
شهردار شهر هماهنگ كنند. در حقيقت شهردار بايد تنها مدير شهر و 
تصميم گيرنده باشد؛ به عنوان مثال اگر وزارتخانه اي قصد ساخت وساز 
ملكي را دارد بايد از شهرداري مجوز بگيرد. يا اگر وزارتخانه اي تصميم 
به حفاري دارد بايد با هماهنگي شــهردار انجام شود. متأسفانه چنين 
كاري در تهران انجام نمي شود و در خيلي از موارد شهرداري بي اطالع 
از اقدامات است. سازمان ها و نهادها گمان مي كنند، خودشان مي توانند 
خودسرانه اقدام به هر كاري در شهر كنند و به همين دليل شاهد چنين 
آشفتگي در تهران هســتيم. وزارتخانه هاي نيرو، ارتباطات و مترو هم 
در راستاي خدمات رســاني مطلوب تر به مردم بايد فعاليت هايشان با 
شــهرداري هماهنگ شــود. در خيلي از مواقع اين وزارتخانه ها هم با 
مديريت شهر هماهنگ نيستند و نتيجه چنين تصميم گيري خودسرانه 
در كارها منجر به فرونشست در خيابان هاي مولوي و سيروس و انفجار 
شهران، مي شود. سازمان آتش نشاني، اورژانس و سامانه هاي هواشناسي 
و هشدارهاي سريع در همه جاي دنيا زير مجموعه شهرداري هستند، اما 
در كشور ما سازمان هاي مختلف مسئوليت آن را به عهده دارند و به همين 
دليل با مديريت چندگانه مواجه هستيم. براي ايجاد مديريت يكپارچه 
شهري بايد درآمدهاي پايدار براي شهرداري پيش بيني شود چرا كه در 
غيراين صورت شــهرداري براي تأمين مخارج و منابع مالي اش مجبور 
به ساخت و ســازهاي غيرمجاز و همكاري با ساير سازمان ها و ارگان ها 
مي شود. وقتي درآمد پايدار شهرداري تعيين تكليف شود، مسير براي 
ايجاد مديريت يكپارچه شهري هموارتر مي شود. وقتي گفته مي شود در 
رويكرد مديريت يكپارچه، شهردار تنها مدير شهر است، به اين معنا نيست 
كه شهردار مي تواند هر تخلفي انجام دهد و نظارتي بر عملكرد وي نخواهد 
بود؛ بلكه در مديريت يكپارچه شهري بايد قوانين و ضوابطي پيش بيني 
شود كه بتوان برعملكرد شهردار نظارت و درصورت تخلف با او برخورد 
كرد. بررســي مديريت يكپارچه شهري ســال هاي زيادي است كه در 
مجلس مطرح شده، اما بنا به داليلي هنوز در مورد آن نتيجه گيري نشده 
است و به همين دليل تالش مي كنيم تا پايان سال اين اليحه نهايي شود.

شوراي عالي شهرسازي 
 شهر
با تصويب نقشــه دقيق سازي

محــدوده گســل هاي 
تهران و 5 كالنشــهر يا مركز اســتان 
ديگر، ساخت ســاختمان هاي مهم و 
حياتــي در محدوده اين گســل ها را 

ممنوع كرد.
به گزارش همشــهري، شوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران،   گزارش 
مركــز تحقيقــات راه، مســكن و 
شهرســازي پيرامون تهيه و تدقيق 
نقشه گســل هاي زلزله در محدوده 
شهر و حاشــيه 30 كيلومتري آن و 
تعيين حرايــم آنها براي شــهرهاي 
تهــران )مصــوب 1٤ مهر مــاه99  
شــوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
تهران(، كرج )مصــوب ٤ مهر ماه99 
شــوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
البرز(، تبريز )مصوب 1٤ مهر ماه99  
شــوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
آذربايجان شــرقي(، مشهد )مصوب 
3 بهمــن 98  شــوراي برنامه ريزي و 
توسعه اســتان خراســان رضوي(، 
زنجان )مصوب 5 اسفند 98 شوراي 
برنامه ريزي و توســعه استان زنجان( 
و كرمان )مصوب  6/29/ 99 شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان كرمان( را 
مورد بررسي قرار داد و ضمن تصويب 

نقشه هاي مربوطه مقرر كرد:
الف  احداث ساختمان در 3گروه زير 
روي پهنه هاي گســلي و حرايم آنها 

ممنوع است:
1   براســاس ضوابــط منــدرج در 
آيين نامه 2800 )مبحث گســل ص 
83، ويرايش ٤( احداث ساختمان هاي 
با درجه اهميت بسيار باال روي پهنه ها 

و حريم گسل ها ممنوع است.
طبق تعريف ســاختمان هاي با درجه 
اهميت بسيار باال در آيين نامه 2800، 
شامل بيمارستان  ها و مراكز درماني، 
ايســتگاه هاي آتش نشــاني، مراكز و 
تأسيسات آبرســاني، ساختمان هاي 
نيروگاه ها و تأسيســات برق رساني، 
برج هاي مراقبــت فرودگاه ها، مراكز 
مخابرات، راديو و تلويزيون، تأسيسات 
نظامي و انتظامي، مراكز كمك رساني 
و به طور كلــي كليه مراكــزي كه در 
امــداد و نجــات مؤثر هســتند و نيز 
ســاختمان هاي خطرزا ماننــد انبار 
مــواد ســمي، گازهــاي خطرناك و 
كارخانه هــاي توليد مواد شــيميايي 

مضر مي شود.
2   احداث مدارس، پمپ هاي بنزين و 
پمپ هاي گاز )CNG( و ايستگاه هاي 
اصلي مترو روي حريم گسل ها ممنوع 

است.
3   احداث ساختمان هاي بلندمرتبه با 
تعداد طبقات تعريف شده براي هر شهر 
و بيشتر از آن روي حريم و پهنه هاي 

گسلي ممنوع است.
ب  سازمان مديريت بحران )حسب 
مــورد ســازمان پدافنــد غيرعامل( 
موظفند تكاليف زير را به نحو مقتضي 
از دســتگاه هاي مرتبط بخشي مورد 
پيگيري مســتمر قرار داده و گزارش 
نوبه اي به دبيرخانه شوراي عالي ارائه 

شود.
1   مقاوم ســازي  و يــا نوســازي 
بيمارستان هاي واقع در حريم گسل ها

2   مقاوم سازي  و يا نوسازي مدارس 
واقع در حريم گسل ها

3   اتخاذ تمهيدات مهندسي مناسب 
در نقاط تقاطع خطــوط اصلي انتقال 

حامل هاي انرژي با حريم گسل ها
ج  بــا عنايت به اينكه نقشــه هاي 
تدقيق شده پهنه هاي گسلي و حرايم 
آنهــا و ضوابط ساخت وســاز در آنها 
بســتگي تام به يكديگــر دارند، پيرو 
تأكيــدات قبلــي، مركــز تحقيقات 
موظف است ضوابط ساخت وساز روي 
 حريم و پهنه هاي گســلي را حداكثر 
ظرف يك  ماه آتي با طي فرايند قانوني 
الزم به كليه مراجع ذيربط ملي ابالغ 

كند.
تخصصــي،  كارگروه هــاي  د 
كميســيون هاي مــاده 5 شــهرها و 
شــوراهاي برنامه ريــزي و توســعه 
استان  ها در شــهرهاي صدراالشاره 
كه مراحل تدقيق حريم و پهنه گسلي 
به شرح اين مصوبه در آنها انجام شده 
است، موظفند كليه مصوبات خود را 
كه تا تاريخ ابالغ اين مصوبه منجر به 
احداث بنا نشده است، با رعايت مفاد 
بند »الف« اين مصوبه مورد بازنگري 

قرار دهند.
هـ درصورت تأمين منابع مالي، مركز 
تحقيقات راه، مســكن و شهرسازي 
موظف مي شــود در فاز دوم، تدقيق 
پهنه هاي گســلي و حرايم آنها را در 
شــهرهاي شــيراز، اروميه، اردبيل، 
الهيجان، ساري- قائمشهر، گرگان و 

بم در دستور كار قرار دهد.

ساخت بيمارستان، مدرسه و پمپ بنزين روي گسل هاي تهران ممنوع شد

   سيدابراهيم امينی؛ نائب رئيس شورای شهر تهران
در مورد مديريت يكپارچه شهری در حدود بيست، بيست و پنج سال اخير شاهد مطرح شدن 
طرح ها و لوايح متعددی بوده ايم، اما از آنجايی كه به ثمر رسيدن چنين ايده هايی نيازمند بازپس 
دادن بخشی از اختيارات مديريت شهری اســت كه دهه هاست در اختيار بخشی از نهادهای 
حاكميتی و وزارتخانه های متعدد قرار دارند، با مقاومت هايی روبه رو می شود. به نظر می رسد 
مادامی كه مجموعه حاكميت به اين جمع بندی نرسد كه بخشی از آنچه امروزه در اختيار دارد را 
به مديريت شهری واگذار كند، نمی توان آينده چندان مناسبی برای تحقق مديريت يكپارچه 
و درآمدهای پايدار شهری متصور بود.در كنار همه اينها، نبايد از اين نكته غافل شد كه نوشتن 
قانونی برای تحقق مديريت يكپارچه شهری، نيازمند مدنظر قراردادن و رسيدگی به همه جوانب 

مرتبط با آن است. بنابراين پيش شرط تحقق مديريت يكپارچه شهری و استقالل 
مناسب شهرداری ها و بهبود شرايط فعلی، تعيين تكليف برخی طرح ها و 

لوايح در دست بررسی در مجلس نظير اليحه درآمدهای پايدار شهری 
و اليحه ماليات بر ارزش افزوده است. اين دو اليحه در حال حاضر ميان 

مجلس و شــورای نگهبان در رفت و آمدند و حصول نتايج 
مطلوب در مابقی طرح ها و لوايح در دست بررسی تا حد 

زيادی موكول به خروجی نهايی اين دو اليحه و ميزان 
تحقق خواسته های به حق مديريت شهری است.

پیش شرط مدیریت یکپارچه شهری 

   داريوش قنبري، مشاور شهردار تهران در توسعه منابع مالي پايدار
اليحه درآمدهاي پايدار در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در حال بررسي مجدد 
است و به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نظر مساعدي روي اين اليحه دارند. اميدوارم اين 
اليحه بار ديگر به صحن برود و رأي بياورد و شــوراي محترم نگهبان اليحه اي را كه تحول 
خوبي را در درآمدهاي پايدار شهرداري ها ايجاد مي كند تأييد كند. به هر حال منابع مالي 
شهرداري ها بايد از سمت درآمدهاي شهرســازي به سمت درآمدهاي پايدار برود. كسب 

درآمد از ساخت و سازها ناپايدار است و باعث تداوم مشكالتي مي شود 
كه از گذشته وجود داشته است. خوشبختانه در دوره جديد شوراها، 
مقابله با شهرفروشي و كسب درآمد از ساخت و سازها در دستور قرار 
گرفته است. از آنجا كه اين اليحه بخش قابل توجهي از درآمدهاي 

شــهرداري ها را از منابع پايدار تامين مي كند، اميدوارم هرچه 
سريع تر در مجلس شوراي اسالمي تعيين تكليف شود تا 

عالوه بر تامين منابع مالي پايدار، زمينه اجراي طرح 
جامع مديريت شهري هم فراهم شود.

نظر مساعد مجلس نسبت به الیحه درآمدهاي پایدار

  مجيد جباري
خبر نگار
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اردك هاي سرسبز، مهاجران جديد به درياچه چيتگر
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طرح مديريت هوشمند محدوديت هاي 
كرونا از صبح ديروز در تمام كشــور گزارش

اجرايي شد و به تأكيد ستاد ملي كرونا 
 با وجود اينكه زمان ابتدايي براي اجراي اين طرح 
2 هفته تعيين شــده اما خاتمه آن منوط به تغيير 
وضعيت و كاهش ابتال و مرگ ومير ناشــي از كرونا 
خواهد بود. ۱4اســتان، ۱۶۰ شهر قرمز و 2۰۸ شهر 
نارنجي با محدوديت هاي جديد روبه رو هســتند و 
ورود غيربومي هــا به اين مناطــق ممنوع خواهد 
بود؛محدوديت هايي كه البته به صورت استاني نيست 
و براساس تقسيم بندي شهرهاست. وضعيت هر شهر 
هم دوشنبه هر هفته از سوي وزارت بهداشت اعالم 
مي شود و به صورت اتوماتيك تغيير محدوديت ها 
درباره آن شهر اعمال مي شود. چگونگي اجراي طرح 
مديريت هوشمند محدوديت هاي كرونا در برخي 
شهرها و استان هاي كشور را در اين گزارش بخوانيد.

    مازندران: محدوديت هاي كرونايي در3 شــهر با 
باالترين سطح و در باقي شهرها به صورت متوسط اجرا 
مي شــود اما تردد خودروهاي غيربومي در همه شهرها 

ممنوع است.
    قم: با توجه به ممنوعيت ورود خودروهاي غيربومي 
به قم شــهرونداني كه با خودروهاي پالك شــهرهاي 
ديگر در قم ســكونت دارند، بايد مدركي ارائه دهندكه 
نشان دهنده سكونت شان در اســتان باشد. همچنين 

فعاالن مشاغل حســاس مي توانند كارت تردد دريافت 
كنند.

    گيالن: تــردد خودروهــاي غيربومــي كه محل 
خدمت شان در شهرهاي قرمز اســت با كسب مجوز از 
محل فرمانداري محل ســكونت و با ارائه مستندات به 

پليس راهنمايي و رانندگي ميسر خواهد بود.
    يزد: محدوديت هاي با شــدت كمتر طي روزهاي 
اخير در يزد اجرا شده و تعداد موارد مبتالي سرپايي و 
بستري ها در استان كاهش يافته است. محدوديت هاي 
جديد با نظارت و سختگيري بيشتري اجرا خواهد شد و 
از عصر ديروز تردد خانوادگي و دسته جمعي خودروها از 

ساعت 18 ممنوع شده است.
    سمنان: با تدبير فرماندهي انتظامي استان، به دليل 
نزديكي محدوده برخي از شهرســتان ها، 8 شهرستان 
استان به 4 منطقه تقسيم بندي شــد. فقط 2 ورودي 
به شــهرها با نظارت كامل مأموران انتظامي براي ورود 

وسايل نقليه با نظارت پليس باز خواهد بود.
    اردبيل: با هدف جلوگيري از تردد بين شهري برخي 
اقدامات از مركز استان به ادارات در شهرستان ها تفويض 

اختيار شده است.
    فارس: تعداد تيم هاي بازرسي و نظارت در شيراز 
و ساير شهرستان هاي اســتان افزايش يافته و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در بخش هاي دولتي و غيردولتي 

به شدت نظارت خواهد شد.
   خرمشــهر: هيچ گونه كارت تــردد و مجوز ورود 
و خروج به اين شهرســتان از ســوي فرمانداري صادر 
نمي شود و تنها بيماراني كه نياز به خروج از شهرستان 
دارند، مي توانند با نامه اعزام با قيد فوريت پزشــك و 

تشخيص ستاد كرونا از شهر خارج شوند.
   گلستان: براســاس مصوبات ستاد كرونا تنها شهر 
زرد با محدوديت هاي كمتر در اســتان، راميان است و 

تردد در ساير شهرها ممنوع.
   كرمان: محدوديت ها صبح شنبه به استان ها ابالغ 
شده و نظارت بر اجراي آن برعهده نيروي انتظامي است. 
اگر روند ابتال به كرونا صعودي باشد احتمال طوالني تر 

شدن اين محدوديت ها وجود دارد.
   كردســتان: كارگران و كارمنداني كه در شــهر 
ديگري ساكن هستند مي توانند با ارائه كارت شناسايي 
معتبر به مأمــوران انتظامي، بدون مشــكل و جريمه 

تردد كنند.
    قزوين: افرادي كه مبتال به كرونا نشــده اند و در 
شهر تردد مي كنند مشمول تذكر خواهند بود كه تردد 

كمتري در شهر داشته باشند.
    ايــالم: تــردد پالك هاي شــخصي به ســمت 
بخش مركزي شهر ايالم شــامل خيابان هاي تختي، 
صاحب الزمان)ع( و سمندري ممنوع است. همچنين 
تا اطالع ثانوي هيچ خدماتي در مركز شماره گذاري و 

تعويض پالك ايالم به مراجعان ارائه نمي شود.
   بندرعبــاس: ممنوعيــت تــردد در پارك هــا، 
بوستان ها و سواحل از شب گذشته جدي تر شده است 
و شهرونداني كه از ساعت 9 شب از خانه خارج شوند، 

اعمال قانون خواهند شد.
   لرستان: بازار شهرهاي خرم آباد، بروجرد و سلسله 
تعطيل است و بازرســان در تمام شهر مستقر شده اند 
تا درصورت مشــاهده هرگونه تخلــف، اعمال قانون 

صورت بگيرد.

14 استان و 368شهر در وضعيت قرمز و نارنجي حداقل تا 2هفته آينده با تدابير سختگيرانه مديريت هوشمند 
محدوديت هاي كرونا و ممنوعيت ورود پالك هاي غيربومي مواجه خواهند بود

رصد محدوديت در شهرهاي ممنوعه

مريم سرخوش
روزنامه نگار

كوتاه از استان ها 

   فروكش بحران كرونا، 3 ماه زمان مي خواهد 
تعداد بســتري هاي روزانــه در آذربايجان غربــي طي يك ماه 
گذشته از 200 نفر كمتر نشــده و اين امر نشان دهنده وضعيت 
نامناسب كرونايي در استان اســت؛ وضعيتي كه البته اميد است 
با اجراي محدوديت هاي جديدي از ســوي ســتاد ملي مقابله با 
كرونا كه از صبح ديروز در تمامي اســتان هاي كشــور و به تبع 
 آن آذربايجان غربي اجرا شــده اســت، كمي در فروكش بحران

 كوويد-19مؤثر باشد. هر چند كه مســئول اطالع رساني ستاد 
دانشــگاهي مقابله با كرونا در آذربايجان غربي موفقيت در قطع 
زنجيره كرونــا را رعايت پروتكل ها از ســوي 90 درصد مردم در 
3 ماه متمادي مي داند. علي احمد آقاپور به همشــهري مي گويد: 
 آذربايجان غربي طي حدود 9 ماه شيوع بيماري كرونا در كشور، 
3 خيز شيوع را پشت سرگذاشــته و به نظر مي رسد شاهد تداوم 
خيز چهارم اين بيماري در استان باشيم. براي قطع اين زنجيره 
بايد 90درصد مردم هر منطقه پروتكل هاي بهداشتي را به مدت 
3 ماه رعايت كنند. براي كاهش شــدت ابتــال و مرگ ومير هم 
نيازمنــد رعايت 80 درصــدي پروتكل ها در يك مــاه متمادي 
هســتيم. هيچ فرمول طاليي هم به جز رعايت 3 مورد بهداشت 
فردي، استفاده از ماسك و رعايت فاصله اجتماعي براي اين امر 

متصور نيستيم.

   انجام تست كرونا 25دقيقه اي در خوزستان
در خوزســتان همزمان با آغاز محدوديت هاي جديد كرونا طرح 
شهيد حاج قاسم سليماني اجرايي شده و البته قرار است تست هاي 
سريع 25دقيقه اي براي اعالم نتيجه كرونا طي هفته هاي آتي انجام 
شود. حسين كاملي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي اهواز با بيان 
اينكه اين برنامه محله محور با هدف قطع زنجيره شــيوع كرونا و 
اجراي دستور العمل هاي بهداشتي برگزار خواهد شد، به همشهري 
مي گويد: طرح شهيد حاج قاسم ســليماني بين وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، سپاه پاســداران و بسيج مستضعفين 
تنظيم شده و شروع اين طرح مقارن با هفته بسيج و همچنين آغاز 

سراسري محدوديت هاي كرونايي است.

   ممنوعيت تجمعات در مشهد 
تمام بوستان هاي مشهد از روز پنجشنبه 29 آبان تا اطالع بعدي 
تعطيل شده و از تردد شهروندان جلوگيري خواهد شد. فرماندار 
مشــهد با اعالم اين مطلب، از اعمــال محدوديت ها در برگزاري 
جلســات ادارات خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: برگزاري 
جلسات درصورت لزوم حداكثر با حضور 15نفر و با رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداشــتي خواهد بود. ســيدمحمد رضا هاشــمي 
مي افزايد: مراسم مذهبي و نمازجمعه برگزار نمي شود. مدارس، 
دانشگاه ها، مؤسسات آموزشــي عالي، آموزشگاه هاي خصوصي 
و حوزه هــاي علميه فعاليتي نخواهند داشــت. همچنين تجمع 

سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي هم ممنوع است. 

فهرست كامل شهرهاي ممنوعه
تعداد شهرهاي مجاز شهرهاي قرمز و نارنجي با وضعيت ممنوعيت ورود نام استان 

آذربايجان شرقي 
اسكو، اهر، بناب، تبريز، شبستر، عجب شير، مرند، ملكان، 
ميانه، هريس، آذرشــهر، بســتان آباد، جلفــا، چاراويماق، 

سراب، كليبر، هشترود و مراغه
3شهر مجاز براي ورود 

-كال ممنوع آذربايجان غربي 

اردبيــل، پارس آبــاد، مشگين شــهر، اصالنــدوز، خلخال، اردبيل
4شهر مجاز براي ورود گرمي و نير

-كال ممنوع اصفهان 
-كال ممنوع البرز

آبدانان، ايالم، ايوان، بدره، چرداول، دره شــهر، دهلران، ايالم
2شهر مجاز براي ورود سيروان و مهران

تنگستان، جم، دشستان، دشــتي، ديلم، عسلويه، كنگان بوشهر
يك شهر مجاز براي ورود و گناوه

-كال ممنوع تهران

اردل، بروجن، بن، ســامان، شــهركرد، فارسان، كوهرنگ، چهارمحال و بختياري
يك شهر مجاز براي ورود كيار و لردگان 

-كال ممنوع خراسان جنوبي 
-كال ممنوع خراسان رضوي 
-كال ممنوع خراسان شمالي 

خوزستان
آبادان، آغاجاري، اميديه، انديمشك، اهواز، ايذه، باغ ملك، 
بهبهان، خرمشــهر، دزفول، رامشــير، رامهرمز، شادگان، 

شوشتر، اللي و مسجد سليمان
11شهر مجاز براي ورود 

يك شهر مجاز براي ورود ابهر، خدابنده، خرمدره، زنجان، سلطانيه، طارم و ماه نشانزنجان
-كال ممنوع سمنان

17شهر مجاز براي ورود خاش، زابل، زاهدان، سراوان و هامونسيستان و بلوچستان 

فارس

آباده، ارســنجان، اســتهبان، اقليد، اوز، بيضا، پاسارگاد، 
جهرم، خرامه، خرم بيــد، خفر، خنج، داراب، زرين دشــت، 
سپيدان، سرچهان، سروستان، شــيراز، فسا، فيروزآباد، 
قير و كارزيــن، كازرون، كــوار، گراش، الرســتان، المرد، 

مرودشت، ممسني، ني ريز

7شهر مجاز براي ورود 

يك شهر مجاز براي ورود آبيك، البرز، بوئين زهرا، تاكستان و قزوينقزوين
-كال ممنوع قم 

-كال ممنوع كردستان 

انار، بافت، بردســير، بم، جيرفت، راور، رفسنجان، زرند، كرمان
10شهر مجاز براي ورود سيرجان، شهربابك، كرمان، كوهبنان و نرماشير

كرمانشاه
اســالم آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، روانســر، 
ســرپل ذهاب، ســنقر، صحنه، قصر شــيرين، كرمانشاه، 

كنگاور، گيالنغرب و هرسين 
يك شهر مجاز براي ورود 

4شهر مجاز براي ورود باشت، بويراحمد، چرام، كهگيلويه و گچسارانكهگيلويه و بويراحمد 

گلستان
آزادشــهر، آق قــال، بندرگز، تركمــن، علي آبــاد، كردكوي، 
كالله، گاليكش، گرگان، گميشان، گنبدكاووس، مراوه تپه 

و مينو دشت
يك شهر مجاز براي ورود 

9شهر مجاز براي ورود آستارا، رشت، رودبار، سياهكل، طوالش، لنگرود و ماسالگيالن

ازنا، اليگودرز، بروجرد، پلدختر، خرم آباد، دلفان، دورود، لرستان
يك شهر مجاز براي ورود رومشكان، سلسه و كوهدشت

-كال ممنوع مازندران
-كال ممنوع مركزي 

بســتك، بندرعباس، پارســيان، حاجي آباد، خمير، رودان، هرمزگان
6شهر مجاز براي ورود قشم، كيش، هرمز

-كال ممنوع همدان 
-كال ممنوع يزد 

* توضيح: براساس اعالم كميته امنيتي و اجتماعي ستاد ملي مقابله با كرونا اگر افراد غيربومي وارد شهرهاي با وضع 
نارنجي شوند، درصورت مشاهده در هر 24 ساعت ۵00 هزار تومان جريمه مي شوند و اگر وارد شهرهاي با وضع 

قرمز شوند، در هر 24 ساعت يك ميليون تومان جريمه خواهند شد.

آخرين رنگ بندی شهرهای كشور بر اساس اعالم ستاد ملی كرونا
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سياست هاي غلط شيالت در مديريت صيد 
محيط
فانوس ماهي ها به درياهاي جنوب كشــور و زيست

اكوسيستم هاي آبي آسيب هاي جبران ناپذير 
وارد كرده است. ورود كشتي هاي خارجي عمدتا چيني براي 
صيد صنعتــي فانوس ماهي ها از ســال 92تاكنون معاش 
ذي نفعان بومي ساحل جنوب كشور را مانند اكوسيستم هاي 
آبي آن به خطر انداخته اســت اكنون رئيس فراكســيون 
محيط زيست مجلس به همشهری خبرداده است كه در چند 
هفته آينده 4 كشتي باقيمانده خارجي صيد ترال آب هاي 

ايران را ترك خواهند كرد.

25كشتيميمانندومابقياخراجميشوند
اخيراً توافقنامه ممنوعيت دوساله صيد ترال فانوس ماهيان 
از اول آذرماه، امضا شد. اما استثنائاتي نيز وجود دارد. سميه 
رفيعي، رئيس فراكســيون محيط زيســت مجلس كه در 
روزهاي گذشته براي بررســي موضوع صيد ترال به جنوب 
كشور ســفر كرده بود در گفت وگو باهمشهري اعالم كرد: 
هيچ مجوز جديدي براي صيد ترال صادر و يا تمديد نشده 
است و هفته آينده نيز 4،3 كشتي باقي مانده خارجي نيز از 
آب هاي ايران خارج خواهند شد. همچنين مجوز 25كشتي 
داخلی نيز به دليل موافقت هاي اصولي برقرار خواهد بود كه 
در رويه فعاليت آنها تجديدنظر خواهد شــد. او با اشاره به 
سياست اشتباه شيالت در مديريت صيد در آب هاي جنوب 
كشور مي گويد: سياست هاي شــيالت باعث شده است كه 
لنج دارهاي بومــي دارايي خود را فروخته و با هم شــريك 
شوند و كشتي صيد صنعتي خريداري كنند تا بتوانند مانند 
كشتي های چيني از درياهاي جنوب صيد كنند. با اين حال 
مركز تحقيقات شيالت قرار است با تأكيد بر ممنوعيت صيد 
ترال براي 2 ســال در آب هاي داخلي، راهــكار ارائه كند تا 
ذي نفعان محلي نيز آســيب نبينند. به گفته او، مجوز صيد 
ترال فانوس ماهي ها براي برخي از صيادان بومي كه اخيرا 
كشتي صنعتي خريداري كرده بودند، 6 ماه پيش صادر شد. 
ولي آنها سابقه چند ده ســاله براي صيد ترال دارند. البته 
برخي از صيادان بومي كه مغلوب راهنمايي غلط شــيالت 
شده اند، توانســته اند در اين فاصله، با صيد فراسرزميني و 
قرارداد با شيالت ساير كشــورهاي منطقه، در آب هاي آنها 

صيد ترال انجام دهند تا ضرر مالي كمتري ببينند.
رئيس فراكسيون محيط زيســت مجلس به نقل از بوميان 
محلي به همشــهري مي گويد: آنها به تجربــه دريافته اند، 
روزي شان از درياست و نبايد بيش از توان دريا از آن برداشت 
كنند. ماهيگيران بومي همچنين مي دانند در سال هايي كه 
ماهي و ميگو كمتر است، بايد كمتر راهي دريا شوند و به دريا 

فرصت احيا بدهند. درحالي كه خارجي ها و صيادان تهراني، 
معادله صيد را برهم زده اند و هركســي تجهيزات بيشتري 

داشته باشد، بيشتر صيد مي كند.

صيادانبوميبهآبهايدورميروند
در همين زمينه فريدون همتي، استاندار هرمزگان در نشست 
بررسي فعاليت هاي شيالتي به اولويت بومي ها براي دريافت 
مجوز صيد اشاره كرد و گفت: اگر بنا به اعطاي مجوز صيد 
ترال است، اين مجوز بايد به بوميان داده شود. البته نظر او 
معطوف به مجــوز صيد در آب هاي دور اســت كه در قالب 

تعاوني ها بايد صادر شود.
آنطور كه خبرگزاري مهر از نشســت بررسي فعاليت هاي 
شيالت گزارش داده اســت، او معتقد است: بايد فعاليت ها 
را به ســمت آب هاي دور برد، چرا كه ثروت خوبي در آنجا 
نهفته است و بسياري از كشتي هاي صيد ترال به خصوص در 
حوزه خليج فارس مي توانند براي فعاليت در اين آب ها تغيير 

كاربري دهند وآسيب كمتري به دريا تحميل كنند.
اظهارات رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس و استاندار 
هرمزگان در شرايطی مطرح شده است كه سازمان شيالت 
تاكنون هيچ واكنشی نسبت به اين اظهارات نداشته و همواره 

از صدور مجوزهای صيد ترال دفاع كرده است.
صيد ترال به اعتقاد كارشناسان محيط زيست روشي است 
كه به اقتصاد پايدار منطقه آسيب وارد مي كند. در اين روش، 
هدف صيد حداكثري اســت و از تور ماهيگيري بزرگي به 
شكل قيف استفاده مي شــود كه به پشت شناور بسته شده 
و در اعماق مختلف آبزيان را با ضريب پوشش 90درصدي 
صيد مي كند. صيد ترال »ميان زي« و »كف زي« هر دو به 
اكوسيستم هاي دريايي آســيب وارد مي كند و با توجه به 
شــرايط مديريت و نظارت كنوني بايد به طور كلي برچيده 
شود. حال سياست شيالت باعث شده كه ماهيگيران محلي 

نيز تجهيزات الزم براي صيد حداكثري را داشته باشند.

تخلف100كشتيترالازضوابطمحيطزيستی
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس بر 
آثار تخريبي صيد ترال تأكيــد دارد و با اين روش مخالف 
اســت. ولي به همشهري مي گويد: مســئله اي كه به دريا 
آســيب وارد كرد، فعاليت بيش از 100كشــتي ترال در 
منطقه است. اين كشتي ها هيچ وقت مطابق ضوابط رفتار 
نكرده اند، به طور مثال ادوات اين كشتي ها اصال براي صيد 
فانوس ماهي نيست و متأسفانه در سايه عدم نظارت شيالت 
اين رويه رخ داده اســت. صيد ميگو در ســواحل بوشهر 
نيز به صورت ترال كف اســت. روش صيد ترال در كشــور 
منطبق با تكنولوژي روز نيســت و روش هايي وجود دارد 
كه تا 90درصــد صيد هدف را تضمين كند. اما ســازمان 
شيالت به شركت ها اجازه داده است 40درصد صيد ضمني 

داشته باشند.
اعداد و ارقام صيد فانوس ماهي ها نشان مي دهد فروش اين 
آبزي، به تنهايي صرفه اقتصادي ندارد و هيچ شركتي نيز 
حاضر نيست زير بار اين صيد برود. به گفته سميه رفيعي، 
شــركتي كه مجوز صيدش را حداقل 4ميليــارد تومان 
خريداري مي كند و حدود 12ميليــارد تومان نيز هزينه 
هربار صيد آن مي شــود، حاضر نيســت به قاعده 6درصد 
صيد ضمني رضايت دهد. به همين دليل شــيالت با اين 
شركت ها قرارداد حجمي 40درصد بسته است. درحالي كه 
وظيفه شيالت محافظت از تنوع زيستي است. او با اشاره به 
اينكه وزير جهادكشــاورزي نيز به دنبال اصالح رويه هاي 
پيشين اســت، مي گويد: در بحث ســاماندهي صيد ترال 
دو اولويت، حفظ كســب وكار ذي نفعان عمومي و حفظ، 
حراســت و احياي ذخاير آبي با استفاده از تكنولوژي  هاي 
روز مدنظر اســت. با اين اظهارات و تصميم هاي جديد در 
ممنوعيت صيد ترال، بايد ديد آيــا بازپس گيري آب هاي 
جنــوب از خارجي ها قادر به ايجاد بهبود در اكوسيســتم 

شكننده آب هاي جنوب كشور خواهد بود؟

اخراجكشتيهايخارجيصيدترالازخليجفارس خبرهای كوتاه

درخواســتمعاونتگردشــگريبرايدسترسيبه
اطالعاتبيمارانكرونايي

معاون گردشــگري وزارت ميراث فرهنگي به دنبال اعالم ستاد ملي 
مقابله با كرونا مبني بر جلوگيري از سفر افراد مبتال به كرونا از وزارت 
بهداشت خواســت، دسترســي به داده هاي بيماران مبتال به كرونا 
را براي همه تاسيســات گردشــگري برقرار كند. چون به اعتقاد او، 
درحال حاضر امكان تشخيص افراد مبتال به ويروس كرونا در مراكز 
گردشگري به ويژه هتل ها وجود ندارد. ولي تيموري به ايسنا گفت: در 
نامه اي به وزارت بهداشت پيشنهاد كردم دسترسي الزم به داده هاي 
مربوط به بيماران مبتال به كوويد-19 را برای وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي بدهد تا همه تاسيسات گردشگري از اين 
طريق از وضعيت مسافران مبتال به كرونا مطلع شوند و به قطع زنجيره 
اين ويروس كمك كنند. به گفته او، در بخشنامه اخير وزارت بهداشت 
فقط دفاتر خدمات مسافرتي امكان دسترســي به داده هاي مربوط 
به بيماران مبتال به كرونا را دارند و ساير تاسيسات از اين دسترسي 
محروم هســتند. درحالي كه اگر تاسيسات گردشــگري به صورت 
متمركز از طريق سامانه تخصصي ارتباط برقرار كنند، براي نظارت 

مناسب تر است و بهانه تراشي ها نيز كمتر خواهد شد.

ايرانقربانيتغييراتاقليمياست
محمد درويش، فعال محيط زيست اعالم كرد: ايران يكي از قربانيان 
اصلي تغييرات اقليمي اســت. درويش با اشــاره به برگزاري رويداد 
بين المللي »كليماتون 2020« در تهران گفت: اين رويداد يك رخداد 
بين المللي در زمينه تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني است كه در 
اغلب كشورها در حال اجراست و امسال شهرداري تهران براي سومين 
سال، اقدام به برگزاري آن  و در اين خصوص از ظرفيت سازمان هاي 
مردم نهاد به صورت معناداري اســتفاده كرده است. به گزارش اداره 
كل محيط زيست شــهرداري تهران، اين فعال محيط زيست گفت: 
باال بودن سرانه مصرف سوخت هاي فسيلي و مديريت پسماندهاي 
شهري دو موضوع مهم مطرح در پروژه كليماتون هستند كه با تداوم 
نگاه ايده محور موجود و فراهم كردن زيرساخت هاي الزم به منظور 
بهره گيري مطلوب از طرح هاي پيشنهادي در مديريت شهري، ضمن 
هويت بخشــيدن به رويدادهاي بين المللي، از طريق آن مي توان به 
حل مســائلي كه گرمايش جهاني را تشديد مي كنند و جلوگيري از 

پيامدهاي ناشي از تغييرات اقليمي كمك كرد.

توقيف2لنجترالدرآبهایبوشهر
فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان شيالت بوشهر از توقيف 2فروند 
لنج تــرال در آب هاي خليج فــارس خبر داد. ســرهنگ قدرت اهلل 
حاتم وند به ايسنا گفت: 2فروند لنج كه در آب هاي شهرستان ديلم به 
صيد مشغول بودند به وسيله نيروهاي گشت اين يگان توقيف شدند. 
وي افزود: يك شناور به دليل صيد ممنوعه ترال ماهي و شناور ديگر 
به دليل  رعايت نكردن محدوده صيد توقيف و يك رشــته تور ترال 

ماهي و مقداري ماهي از آنان كشف شد.

سيدمحمدفخار
خبرنگار

زهرارفيعي
خبرنگار

حضور رئيس ديوان عالي كشور در آقمشهد
مرتضوي مقدم: اوقاف و منابع طبيعي مطالب غيرواقعي درباره 

مالكيت آقمشهد اعالم نكنند 

پرونده آزادسازي 5600هكتار 
منابع
از جنگل هاي شمال كشور در طبيعي

حســاس ترين برهه خود قرار 
دارد. حساسيت اين پرونده كه پس از كشف 
موقوفه اعالم شدن بخش بزرگي از جنگل هاي 
جنوب ساري آغاز شد، تا آن حد افزايش يافت 
كه رئيس ديوان عالي كشــور نيــز به بازديد 

حضوري از اين منطقه اقدام كرد.
پس از اســفندماه ســال98 كه ديوان عالي 
كشور روستاي آقمشــهد و سطح وسيعي از 
جنگل هاي اطرافش را موقوفه اعالم كرد، نگاه 
همه دلســوزان منابع طبيعي به اين پرونده 
جلب شد. طي اين پرونده،  متولي اين موقوفه 
توانسته بود حكم تأييد وقف بخشي از انفال را 
دريافت كند تا به عنوان موقوفه غيرمتصرفي، 
متولي يــك ابرپرونده منابع طبيعي كشــور 
شود. مبناي اين رأي البته، نسخه بازنويسي 
شــده ســال1218 قمري بود كه نسبت به 
اصل كتيبــه وقف 8مورد دســتكاري در آن 

وجود دارد.
حاال و درپــي گزارش هاي ســريالي روزنامه 
همشــهري از ماجراي وقف جنگل آقمشهد، 
رئيس ديوان عالي كشور به همراه رئيس كل 
دادگســتري اســتان مازنــدران، مديركل 
منابع طبيعي و مديركل اوقاف اين اســتان، 
از روستا و جنگل آقمشهد ســاري بازديد و 
وضعيت منطقه را ارزيابي كرد. اين بازديد از 
آن نظر اهميت دارد كه پرونده وقف آقمشهد 
بار ديگر در مرجع قضايي بازگشــايي شــده 
تا اميدهــا به بازگشــت 5600هكتار جنگل 

هيركاني به منابع طبيعي كشور زنده شود.
سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس ديوان عالي 
كشــور كه به منظور ديدار بــا قضات محاكم 
ديوان تجديدنظر استان مازندران در ساري 
حضور يافته بــود، بعد از اين جلســه راهي 
روستاي آقمشــهد ساري شــد تا به پرونده 
جنگل هاي چندهزار هكتــاري اين منطقه 
كه در محكمه قضايي مطرح است، رسيدگي 
كند. در پي اين بازديد وي به رســانه ها اعالم 
كرد: مواردي كه در پرونده ها و مســتندات 

اداره منابــع طبيعي و اوقاف وجــود دارد در 
ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد. 
اما اوقاف و منابع طبيعــي نبايد مطالبي كه 
درباره مالكيت جنگل هاي آقمشهد واقعيت 
ندارد، مطرح كنند. او افزود: آنچه در پرونده ها 
و مستندات 2سازمان وجود دارد مورد بررسي 
قرار مي گيرد. ما نيز از منطقه بازديد كرديم و 
طبق قانون، نظرات هر دو طرف را مي شنويم 

و تصميم گيري مي شود.
مرتضوي مقدم تصريح كرد: آنچه وقف باشد، 
مي گوييم وقف است و بايد به وقف عمل شود و 
اگر جايي وقف نباشد مي گوييم وقف نيست و 
در اين زمينه طرفداري هم نمي كنيم و به هر 

واقعيتي برسيم آن را اعالم مي كنيم.
شواهد مثبت از ابطال وقف جنگل آقمشهد در 
شرايطي زنده شد كه هفته سوم شهريورماه، 
غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه 
اعالم كرد: »گزارش رئيس كل دادگســتري 
اســتان مازندران مبني بر اين بود كه حكم 
صادره واجد اشكال و ايراد است و بايد نسبت 
به اين حكم اعمال ماده4۷۷ شود. بدين ترتيب 
گزارش رئيس كل دادگستري استان مازندران 
به تهران رســيد و رئيس قوه قضاييه نيز اين 
تقاضا را پذيرفت و در راستاي اعمال ماده4۷۷ 
پرونده به معاونت قضايي ارجاع شد تا مجددا 
مورد رسيدگي قرار گيرد. هركجا هم كه مطلع 
شويم حقوقي از بيت المال تضييع شده است، 
حتي در ســايه احكام قطعيت يافته قضايي 
حتما از مجاري قانوني نسبت به احياي حقوق 

بيت المال اقدام مي كنيم.«
صادق اكبري، رئيس كل دادگستري مازندران 
در جريان بازديد رئيس ديوان عالي كشور از 
آقمشهد گفت: »در سال1382 به نفع منابع 
طبيعي رأي صادر مي شود. در سال98 عنوان 
مي شــود كه رأي صادره صحيح صادر شده، 
ولي به محض اطالع رئيس قوه قضاييه دستور 
داد پرونده مجدد مورد رسيدگي قرار گيرد و 
پرونده در دستور كار مجدد است.«  او تأكيد 
كرد: »پرونده روســتاي آقمشــهد با دستور 
رئيس قوه قضاييه مجددا براساس ماده4۷۷ از 
طريق قوه قضاييه رسيدگي مي شود و چنانچه 
اين رأي خالف شــرع و قانون باشد در صدور 

رأي تجديدنظر خواهد شد.«
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 در كمتــر از يــك شــبانه روز، رضا 
ملك زاده، معــاون تحقيقات وزارت گزارش

بهداشــت و علــي نوبخت حقيقي، 
نايب رئيس و دبير شوراي مشورتي بيماري كرونا در 
واكنش به انتقادهاي تند وزير بهداشت درباره روند 
تحقيقات كرونايي در كشــور، استعفا دادند و وزير 
بهداشــت با پذيرش اين دو اســتعفا، طي حكمي 
سرپرست جديد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت 
بهداشــت را منصوب كرد. ســعيد نمكي در حكم 
انتصاب سرپرســت معاونت تحقيقات، پاسخ هاي 
تندي به معاون مســتعفي اش داد. رضا ملك زاده، 
معاون ســابق تحقيقــات ايــن وزارتخانــه، در 
كارنامــه اش، 7ســال فعاليت در ايــن معاونت و 
تصدي گري وزارت بهداشت در دوره سازندگي را 
داشته اســت. توفان انتقادات و استعفاهاي 2روز 
گذشته در شرايطي اســت كه هم اكنون كشور در 
وضعيت بحراني مديريت كرونا قــرار دارد و هنوز 
خبري از درمان و واكسن اين بيماري نيست. حاال 
خبرهايي از كميســيون اصل90 مجلس شوراي 
اسالمي به گوش مي رســد كه پيگير شكايت ها از 
ملك زاده هســتند. اين خبر را رئيس كميسيون 

اصل90 مجلــس در توييتي اعالم كرد و نوشــت: 
»كميسيون اصل90 تعدادي شــكايت از شخص 
ملك زاده، معاون پژوهشي مستعفي وزارت بهداشت 
در ماه هاي گذشته  دريافت كرده است. طبق قوانين 
كميســيون اصل90 با اســتعفاي افراد، پيگيري 
شكايات متوقف نمي شــود و فرد بايد پاسخگوي 

عملكرد خود باشد.«

ماجرا چه بود؟
داســتان از ظهر روز پنجشنبه بيســت و نهم آبان 
شروع شــد. وزير بهداشت در ســخنراني اش در 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، روند تحقيقات در 
كشور را به باد انتقاد گرفت: »كدام وزير كم خرد با 
چنين يافته هاي شكسته اي مي تواند بخش سالمت 
كشور را اداره كند؟« او روال تحقيقات در كشور را 
به معني دورريختن منابع دانست: »هنوز تحقيقات 
ما در كشور مســئله محور و جامعه محور نيست.« 
به طور واضح خطاب او به معاون تحقيقاتش يعني 
ملك زاده بود كه از 7ســال پيش در اين ســمت 
مشــغول به كار بود. ملك زاده پيش تــر در دولت 
سازندگي در سال هاي 69 تا 72 وزير بهداشت بود 
و از مهر92 در دولت يازدهم، با حكم حسن هاشمي 
متولي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت 
شد. بعدها با حفظ سمت در دوره نمكي هم ابقا شد. 

وزير بهداشت در همان سخنراني حرف هاي ديگري 
هم زد: »98درصد از تحقيقات در نظام ســالمت، 
صرف انتشار مقاالت در فالن مجالت مي شود كه 
به كار نمي آيد. به شــدت به رونــد تحقيقات نظام 
سالمت، انتقاد دارم. نامه بنده به دكتر ملك زاده در 
روزهاي اول شيوع كرونا در كشور را مشاهده كنيد 
كه 10 آيتم تعيين شــده، اما يكــي از آنها تاكنون 
جواب نداده است.« اين تنها انتقادات وزير بهداشت 
به معاون تحقيقات نبود. پيش از او، مويد علويان كه 
قبال معاون درمان وزارت بهداشت بود و حاال رئيس 
مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد دانشگاه 
علوم پزشكي بقيه اهلل اســت، انتقادهاي جدي به 
تحقيقات و مقاله هاي پژوهشي داشت. او در ماه هاي 
گذشــته در مصاحبه هايي روند ارائــه مقاالت را 
نادرست توصيف كرده و گفته بود ميزان مقاله هاي 
برگشتي به دليل قالبي بودن باالست؛ مقاالتي كه 
نوشــتن آنها بودجه هاي كشور را در تصرف گرفته 
اســت. هم او بود كه پذيرش استعفاي ملك زاده را 
يك اقدام و تغيير مثبت خواند. او روز گذشــته در 
نامه اي خطاب به وزير بهداشت، 6پرسش را مطرح 
كرد كه ملك زاده بايد به آنها پاسخ دهد: »يك: بحث 
شفاف نبودن بودجه هاي تحقيقاتي نيماد و توزيع 
ناعادالنه بودجه هاي پژوهشي در كشور، دو: بحث 
تصدي همزمان 2شغل از سوي برخي مسئوالن و 

تضاد منافع و تاســيس شركت هاي دارويي و رانت 
در فروش داروي مايحتاج مردم، سوم: اعالم ايمني 
گله  اي به عنوان يك سياســت اشــتباه در كنترل 
كرونا كه منجر به مرگ بسياري از ايرانيان تا امروز 
شده است. چهارم: مشــخص نبودن جهت  گيري 
تحقيقات كرونا و پيگيري نكردن اولويت  هاي مهم، 
پنجم: توجه نكــردن به اخــالق در پژوهش  هاي 
صورت گرفته و ششم: ايجاد شــرايط نامتعارف و 
بسيار پيچيده براي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي 
و دانشجويان كشور و توجه به كميت علم به جاي 

تحقيقات كاربردي.«
نامه استعفاي رضا ملك زاده، معاون وزارت بهداشت 
عصر روز جمعه رسانه اي شد. او در نامه استعفايش 
خطاب به وزير بهداشت، از روند مديريت كرونا در 
كشــور انتقاد كرد و نوشــت كه اين روند منجر به 
تلفات انساني بســيار بااليي در كشور شده است. 
او صحبت هاي وزير بهداشت درباره توليد واكسن 
ايراني كرونا را غيرعلمي و شتاب زده توصيف كرد. 
معاون مســتعفي وزارت بهداشــت گاليه ديگري 
هم از نمكي داشــت و آن هــم ناديده گرفتن تمام 
فعاليت هاي علمي و پژوهشــي در مدت 7ســال 
گذشته است كه در ســخت ترين شرايط تحريم و 
امكانات بودجه اي، باالترين سطح توليدات را داشته 
اســت. او اين را هم اضافه كرد كه »اصوال كساني 
مي توانند حيطه تحقيقات پزشكي ايران را به نقد 
و چالش بكشند كه خود محقق ملي يا بين المللي 
بوده، اركان و نظام تحقيقات را به خوبي بشناسند و 
با وجود دشواري ها و چالش هاي سخت اين عرصه 
مهم و تأثيرگذار، همپاي تحقيقات پيشــرفته دنيا 
حركت كرده، عمر خويش را صرف تحقيقات كرده 
يا دســت كم يك تحقيق مهم و اثرگذار بين المللي 

انجام داده باشند.«

وزير بهداشت پاسخ داد
وزير بهداشت نگذاشــت اين انتقادات بدون پاسخ 
بماند. او در كمتر از يك روز از استعفاي معاونش، 
در حكمي فريد نجفي را به عنوان سرپرست معاونت 
تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت منصوب كرد. 
او در نامه مفصلي، هم پاســخ انتقادها را داد و هم 
انتظارات از سرپرست جديد را مشخص كرد. نمكي 
نامه را اينگونه شروع كرد: »سال گذشته از معاونت 
تحقيقات وزارت بهداشت خواســتم تا با استفاده 
از ظرفيت بي بديل دانشــگاه هاي علوم پزشــكي 
كشــور به جنبه هاي مختلف بيماري بپردازند، اما 
متأســفانه تا اين لحظه به هيچ كدام از اين موارد 
نپرداختند و هرگــز مكتوب قابل اســتنادي كه 
بتوان به عنوان چراغ راه آينــده مديريت بيماري 
به كار گرفت، ارائه نكردند.« او در ادامه نوشــت كه 

برخي از موارد غيرعالمانه مثل مبتال نشدن مجدد، 
گرفتاري 30ميليون نفر و ترويج انديشــه ايمني 
جمعي از تراوشات اين مجموعه بوده كه كار را در 
مديريت بيماري سخت تر كرد. اشاره وزير بهداشت 
به صحبت هاي ملك زاده در 24اســفند است كه 
اعالم كرده بود وقتــي 55 تا 70درصد مردم مبتال 
به ويروس شــوند، از بيماري رها مي شــويم. وزير 
بهداشــت همچنين از سرپرســت جديد خواست 
تا تمركز بر شــركت هاي دانش بنيان و استفاده از 
ظرفيت آنها را سرعت ببخشد. نمكي در پايان هم 
نوشت كه در مورد ساخت واكسن و داروهاي مؤثر 
كوويد-19 كميته اي تشكيل داده و دستاوردهاي 
مطلوب بين المللي به دست آورد. سرپرست جديد 
به اين موضوع بايد ورود سريعي داشته باشد. وزير 
بهداشــت همچنين در نامه  مختصري از زحمات 
ملك زاده، معاون مســتعفي اش تشــكر كرد. اما 
اين تمام ماجرا نبود. حــاال در فضاي مجازي و در 
گروه هاي  كوچك، در واكنــش به اتفاقات رخ داده 
در وزارت بهداشــت، عده اي درخواست بركناري 
وزير بهداشت را از رئيس جمهوري كرده اند و حتي 

گزينه اي براي وزارت پيشنهاد داده اند.

دليل اختالفات چه بود؟
20آبان بود كه وزير بهداشــت خبر ساخت داروي 
رمدســيوير را داد و گفت كه بــه زودي خبرهاي 
خوبي از توليد واكسن كرونا اعالم مي شود. او قبل 
از اين در اسفند ماه در نامه اي خطاب به مقام معظم 
رهبري اعالم كرده بود كه با كنترل ويروس، دنيا را 
شــگفت زده مي كنيم و فروردين گفت كه تا پايان 
ارديبهشــت ويروس را مهار مي كنيــم. ملك  زاده 
اما موافق اين اخبار نبــود. او يك بار اعالم كرد كه 
زيرساخت هاي توليد واكسن در كشور وجود ندارد و 
بار ديگر هم به استناد بررسي هاي سازمان بهداشت 
جهاني گفت كه داروي رمدسيوير به همراه 3داروي 
ديگر كه در ايران هم مورد استفاده قرار مي گيرد، 
در درمان كرونا بي تأثير اســت. در ايــن ميان اما 
برخــي گمانه زني  ها حكايت از شــروع اختالفات 
ميان وزير و معاونش بر ســر انتشار گزارشي است 
كه به طور مســتقيم از ســوي معاونت تحقيقات 
به رياســت جمهوري داده شــده بود؛ گزارشي كه 
مبناي صحبت هاي رئيس جمهوري درباره ابتالي 
25ميليــون ايراني به ويروس كرونا شــد. 28تير، 
معاون ارتباطات دفتر رئيس جمهوري در توييتي 
نوشــت كه آن آمار به برآورد معاونــت تحقيقات 
وزارت بهداشــت اســتناد كرده بــود. روحاني با 
اســتناد به همين گزارش، اعالم كرده بود كه 30 
تا 35ميليون ديگر هم طي  ماه هــاي ديگر به اين 

ويروس مبتال مي شوند.

همشهري از صفر تا صد ماجراي كناره  گيري 2نفر از معاونان وزارت بهداشت در روزهاي 
بحراني كرونا گزارش مي دهد

  توفان انتقاد و استعفا
 در وزارت بهداشت

ايثارگران مي دانند

ضرورت اصالح قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران)2(

در قســمت قبلي به 3نكته از نكاتي كه بر ضرورت اصــالح قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران تأكيد دارد، اشــاره كرديم و در ادامه به ساير 

موارد خواهيم پرداخت:

عدم هماهنگي در آيين نامه هاي اجرايي
آيين نامه هاي اجرايي متعددي در قانون جامع خدمات رســاني 4

به ايثارگران پيش بيني شده است كه فاقد هماهنگي الزم است. عالوه بر 
آنكه در برخي مواد و تبصره ها و فصل ها آيين نامه پيش بيني شده است، 
در ماده75 ايــن قانون نيز براي تعيين نوع، ميــزان و تعيين اولويت ارائه 
خدمات در هر فصل مجددا آيين نامه پيش بيني شده است. اين تعارض در 
آيين نامه ها سبب شده كه برخي از مواد و تبصره هايي كه نياز به آيين نامه 
ندارد، بهانه اي براي دستگاه اجرايي باشد تا با استناد به اين ماده از انجام 
وظايف خود شانه خالي كنند. تصويب آيين نامه هايي كه از ناهماهنگي در 
اين قانون برخوردار است، يكي از داليل اساسي است كه اين قانون مجدداً 

مورد بازنگري قرار بگيرد.

لزوم رفع بي عدالتي در مواد اين قانون نسبت به ايثارگران
اجراي برخي از مواد اين قانون سبب بي عدالتي در جامعه ايثارگري 5

مي شــود؛ به طور مثال تبصره2 مــاده 39 قانون جامع بــر قطع حقوق 
حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي درصورت اشتغال در 
دستگاه هاي موضوع بند الف ماده2 اين قانون تأكيد كرده بود. اين قانون 
اصالح و مقرر شد حقوق اين افراد قطع نشود. اكنون با يك نابساماني در 
دريافت حقوق در جامعه ايثارگري مواجه هستيم؛ به طوري كه برخي از 
جانبازان و آزادگان عالوه حقوق استخدامي خود از حقوق حالت اشتغال 
برخوردارند و آن را از بنياد دريافت مي كنند و ســاير ايثارگران از اين حق 
محروم هستند. اين تبعيض ناروا مغاير با قانون اساسي است و بايد نسبت 

به رفع آن اقدام شود.

بار مالي و تامين منابع 
از عمده مشــكالت قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، بار 6

مالي و تامين منابع مواد و تبصره هاي اين قانون اســت. از ابتداي تصويب 
قانون هيچ گاه در لوايح بودجه پيشنهادي دولت و پس از آن در بررسي هاي 
مجلس به صورت دقيق و كامل به موضوع بار مالي قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران توجه نشده است. هرچند برابر ماده73 اين قانون منابع مالي 
موردنياز با حفظ سهم ســاير منابع بنياد بايد در قالب مفاد لوايح بودجه 
سنواتي پيش بيني شود و سازمان برنامه و بودجه نسبت به ايجاد فصل رفاه 
و تامين اجتماعي ايثارگران و برنامه هاي ذيل آن متناسب با عناوين فصول 
اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام كند، اما اغلب مواد و تبصره هاي اين 
قانون به دليل عدم تامين منابع و عدم نظارت بر اجراي صحيح اين ماده قانوني 
اجرايي نشده است. مجلس شوراي اسالمي ضرورت دارد با اصالح اين شيوه 
و نظارت در اجراي آن به نوعي لوايح بودجه سنواتي را به تصويب برساند 

كه جزئيات و منابع مالي مواد و تبصره هاي اين قانون نيز پيش بيني شود. 

زهرا جعفرزاده
خبر نگار
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   استفاده از دولت الكترونيك 
به تازگي استفاده از امكانات دولت الكترونيك هم براي حفظ سالمت مردم جدي تر شده است. وزير 
ارتباطات به تازگي در توييتر خود اعالم كرد: با اتصال سيستم هاي تاكسي هاي اينترنتي به شبكه 
دولت الكترونيكي حساب چندصد راننده مبتال به كرونا تعليق شده است. همچنين از روز گذشته 
كنترل كد ملي كليه مسافران هواپيما و قطار بين شهري و تطابق آن با نتايج تست هاي آزمايشگاهي 
شروع شد و قرار است اين كار از روز سه شنبه براي اتوبوس ها بين شهري انجام شود. امير ناظمي، 
معاون وزير ارتباطات در اين رابطه به همشهري مي گويد: در اين سامانه تا زماني كه تست فرد در 
آزمايشگاه منفي اعالم نشود وي به عنوان فرد بيمار و ناقل شناخته مي شود. بعد از 1۴ روز شرايط 
كد ملي فرد به شرايط عادي بازمي گردد اما اين عدد درصورت بستري شدن فرد و ثبت كد ملي او در 

سيستم بيمارستاني تغيير مي كند و از 1۴ روز هم بيشتر مي شود.

شــروع  بــا  همزمــان 
محدوديت هاي جديد تردد فناوري

در شهرهاي مختلف كشور 
نقش فناوري هم براي قطع زنجيره شيوع 

ويروس كرونا جدي تر شده است.
هر چند وزير كشور پيش از اين گفته بود 
كه »بيماران كرونايي از طريق اپليكيشن 
ماسك رديابي مي شوند. « اما سرپرست تيم 
توسعه دهنده اپليكيشن ماسك در گفت وگو 
با همشــهري تأكيد دارد كه اين ويژگي از 
اپليكيشن حذف و قرار شده است »با قابليت 
جديد اپليكيشــن ماســك ورود بيماران 
مبتال بــه كوويد-19به مكان هاي عمومي 
كنترل شود. « آنطور كه توسعه دهندگان 
اپليكيشن ماسك مي گويند دسترسي به 
موقعيت جغرافيايي به خاطر دغدغه هاي 
حريم خصوصي محدود شــده و به لحاظ 
فنــي رديابــي بيمــاران به وســيله اين 
اپليكيشن ممكن نيست. در ابتداي شيوع 
كرونا، تعدادي از كشــورها بــا بهره گيري 
از تكنولــوژي بلوتــوث اقدام به توســعه 
اپليكيشن هايي كردند كه به نام »رديابي 
تمــاس« يــا contact tracing معروف 
شدند، اما پس از مدتي اين اپليكيشن ها از 

گوشي مردم پاك شد.
در ايــران هــم گروهــي از اســتادان، 
دانشــجويان  و  دانش آموختــگان 
دانشگاه هاي شــريف، شــهيد بهشتي و 
اميركبير با همكاري جمعي از متخصصان 
علوم پزشكي، داوطلبانه اپليكيشني به نام 

»ماسك« را توسعه دادند.

ناكامي رديابي تماس
»علي شريفي زارچي« كه سرپرست تيم 
توسعه دهنده اپليكيشن است، در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: بناي اين اپليكيشن 
در ابتدا بر راهبرد contact tracing استوار 
بود. به اين معني كــه اگر 2يا چند نفر دور 
هم جمع مي شــدند و يك يــا چند بيمار 
مبتال به ويروس در جمع حضور داشــت، 
اين اپليكيشن از طريق پيامي كه به گوشي 
اعضاي حاضر در جمع ارسال مي شد، آنها 

را از وجود فرد بيمار مطلع مي كرد.
با اين حال، شــريفي زارچي بــر اين باور 
است كه »اين راهبرد زماني مؤثر است كه 
حداقل 60درصد مردم، اپليكيشن را دانلود 
كرده باشند و در ضمن، بلوتوث گوشي ها 
روشن باشد، اما در خوش بينانه ترين حالت، 
حدود يك ميليون نفر از اپليكيشن ماسك 

استفاده مي كنند«.
تعداد دانلودهاي پايين در ساير كشورها هم 

حاكي از اين موضوع است كه مردم سراسر 
دنيا اقبالي به اين نوع اپليكيشــن ها نشان 
نداده اند. به عنوان مثال، در كشــوري مثل 
ايســلند كه دانلود اپليكيشن هاي رديابي 
تماس بيشتر از هر كشــور ديگري انجام 

شده، از 40درصد فراتر نرفته است.
بخشــي از اين موضوع كه به دغدغه هاي 
حريم خصوصي برمي گــردد، اعضاي تيم 
توســعه دهنده ماســك را بر آن داشــت 
كــه تصميم هاي جديــدي مانند »حذف 
داده هاي مرتبط بــا موقعيت جغرافيايي« 
اتخاذ كنند تا مردم اطمينان خاطر بيشتري 
در اســتفاده از اپليكيشن داشــته باشند. 
به اين ترتيب »ماســك« راهبــرد خود را 
بر موضوعات ديگــري ازجمله رنگ بندي 
شهرســتان ها متمركز كرد كــه مبناي 
تصميم گيري ســتاد مقابله بــا كرونا قرار 

گرفت.

تجربيات جديد، راهبردهاي جديد
در راهبرد contact tracing اگر فرد بيمار 
به هر دليلي ازجمله همراه نداشتن موبايل 
و خاموش بودن بلوتوث، نشاني از خود باقي 
نمي گذاشت، امكان رديابي او ممكن نبود، 
اما به گفته شــريفي زارچي، »در رويكرد 
جديد، ديگر نيازي به همراه داشتن موبايل 
از سوي بيمار نيســت و با فعال شدن اين 
امكان در اپليكيشــن، همه مردم از طريق 
اســكن باركد كارت ملي يــا باركدي كه 
اپليكيشن در اختيار فرد كنترل كننده قرار 

مي دهد، رصد مي شوند«.
از آنجا كه كد ملي و شماره تلفن همراه 

مبتاليان از ســوي آزمايشگاه ها و مراكز 
درماني در سامانه وزارت بهداشت ثبت 
مي شود و اين ســامانه هم به اپليكيشن 
ماسك متصل است، به نظر مي رسد كه 
راهكار جديد تا حد زيــادي مؤثر واقع 
شــود. ظاهرا اين رويكــرد در چين هم 
مورد توجه قرار گرفتــه و نتايج مثبتي 

داشته است.
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف 
تأكيد مي كند كه »هر كسي مجاز به اسكن 
باركد كارت ملي مردم نيست و اين امكان 
فقط در اختيار افــراد داراي مجوز، مانند 
نگهبانان مراكز خريد، ادارات، سازمان ها و 
مأموران وسايل حمل ونقل عمومي است. «

 چرا در تبليغات محو شد؟
»اين اپليكيشن هم مانند كارهاي ديگري 
كه دولت در ابتداي شيوع كرونا انجام داد و 
درباره آنها تبليغ مي كرد، به تدريج با كاهش 
تبليغات روبه رو شــد. « شريفي زارچي در 
حالي اين مســئله را مطرح مي كند كه به 
گفته او، تيم توسعه دهنده اپليكيشن هم 
پيش بيني مي كرد كه با مؤثر نبودن راهبرد 
»رديابي تماس«، تبليغــات در اين مورد 

كاهش يابد.
سرپرســت اين تيم با اشــاره به پيگيري 
قابليت هاي جديد و توســعه كاركردهاي 
اپليكيشــن در آينده براي كنترل ويروس 
كرونا مي گويد: »با به سرانجام رسيدن اين 
فعاليت ها در آينده از دولت درخواســت 
خواهيــم كــرد كــه تبليغــات در مورد 

اپليكيشن ماسك را افزايش دهد. «

با استفاده از اپليكيشن ماسك و امكانات دولت الكترونيك از 
ورود افراد مبتال به كوويد-19 به اماكن عمومي و استفاده آنها از 

هواپيما، قطار و اتوبوس جلوگيري مي شود

 كنترل تردد بيماران
با فناوري 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپي

استارتاپي براي ۳ برابر كردن توان موتور 
هواپيماهاي برقي 

اگر يك چيز مهم وجود داشــته باشــد كه مانع از ايجاد يك انقالب 
الكتريكي در دنياي هوانوردي شود، آن ذخيره انرژي است. اما تعداد 
زيادي از افراد بسيار باهوش هستند كه به دنبال چگونگي افزايش تراكم 
انرژي باتري ها هستند و گروهي ديگر هم تالش مي كنند، پيشرانه هاي 
پيل سوختي هيدروژني با برد دور را اســتاندارد پروازهاي آينده قرار 
دهند. به گزارش وب ســايت نيو اطلس، به هر صــورت، اين اتفاق در 
دهه هاي آينده رخ خواهد داد، اما يك اســتارتاپ جديد اطراف شهر 
مينياپوليس در ايالت مينه ســوتا، توجه خود را بــه عنصر مهم ديگر 
پيشــرانه معطوف كرده است. اســتارتاپ H3X Technologies با 
طراحي يك موتور الكتريكي يكپارچه، مي گويد مي تواند همان قدرت 
پايدار برخي از بهترين موتورهاي بازار را با يك سوم وزن آنها يا كمتر 
ارائه دهد. البته وزن در هواپيما يك معامله بزرگ محسوب مي شود و 
اين موضوع براي هواپيماهاي الكتريكي 2برابر اهميت دارد. هرچند 
كيلوي كمتري كه به سمت آسمان حمل شــود در كاهش مصرف باتري 
يا مخزن هيدروژن تأثير بســزايي دارد كه نمي تــوان به هيچ عنوان آن را 
ناديده گرفت. با توجه به طرح توســعه هواپيماهــاي كوچك الكتريكي و 
 H3X Technologies پروژه هاي مربوط به تاكسي هاي هوايي، استارتاپ
اين شــانس را دارد كه ارزش هاي خود را به اثبات برساند. وزن نسخه 
اول اين موتورها، 15كيلوگرم اســت و 200كيلووات قدرت نيز توليد 
مي كند كه ظرفيت رسيدن به حداكثر 250كيلووات را نيز دارد؛ يعني 
13/3كيلووات پيوســته در هر كيلوگرم. باالترين راندمان موتور در 
20هزار دور در دقيقه شكل مي گيرد كه ســرعت آن بسيار بيشتر از 
چرخش ملخ اســت. حداكثر بازده تركيبي بين موتــور، گيربكس و 
اينورتر  HPDM-250)يكي از مواردي كه به احتمال زياد در هواپيماي 
برقي استفاده مي شود( 92.9درصد است. اين تقريبا موتوري به صرفه 
محسوب مي شــود. جيسون سيلوســتر، مؤســس و مديرعامل اين 
استارتاپ مي گويد: »HPDM-250 به گونه اي طراحي شده است كه 
محدوديت عملكرد را كاهش داده و در عين حال ِجرم سيســتم را به 
حداقل مي رساند. اين محصول نوآوري در انتظار ثبت اختراع در چندين 
زمينه بوده و داراي باالترين ســطح ادغام در بازار اســت. اين شامل 

بهينه سازي الكترومغناطيسي، توليد مواد افزودني و پيشرفته است.«

با پيگيري هــاي وزارت 
ارتباطات هر چند ســتاد استارتاپ

كرونا مشــاغل مرتبط با 
خدمات اينترنتي را جزء مشاغل ضروري 
گروه يك شــناخته اســت امــا هنوز 
استارتاپ هاي مختلف اين حوزه در اين 
رابطه نتوانسته اند مشكالت خود را حل 
كنند. هر چند از روز گذشته ممنوعيت 
تردد عمومي از ساعت 21 شب تا 4 صبح 
شروع شــد اما هنوز ســازوكاري براي 
مســتثني كردن عوامل تحويل كسب و 
كارهاي اينترنتــي خدماتي براي تامين 
نيازهاي مردم به صورت شفاف مشخص 
نشده است. يك منبع آگاه روز گذشته در 
گفت وگو با همشهري اعالم كرد كه هنوز 
وايت ليســتي براي جلوگيري از جريمه 
نشدن نيروهاي اين مشــاغل و اصناف 
ديگر به مراجع ذيصالح نرســيده است. 
هم اكنون گروهي از استارتاپ ها مشغول 
نامه نــگاري با فرمانداري و اســتانداري 
هستند. از سوي ديگر به گفته سخنگوي 
اتحاديه كســب و كارهــاي مجازي در 
جلســه اي كه هفته گذشــته در وزارت 

ارتباطات برگزار شده است قرار بر اين 
شده كه اتحاديه كسب و كارهاي 

مجــازي و همچنيــن نظام 
صنفي رايانه اي فهرســت 
پالك هــاي خودروهــا و 
موتورسيكلت هاي كسب و 

كارهاي خدماتي مبتني بر اينترنت را به 
مراجع ذيصالح ارسال كنند.

مجوز از سوي رگوالتوري 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
در گفت وگوي اختصاصي با همشــهري 
تأكيد كرده كه هماهنگــي الزم در اين 
رابطه با وزارت كشــور صــورت گرفته 
اســت. وزير ارتباطات در پاسخ به سؤال 
همشهري درباره سازوكارهاي رفت وآمد 
عوامل كسب و كارهاي خدماتي آنالين 
گفت: بــا وزارت ارتباطــات هماهنگ 
كرديم. سازمان تنظيم مقررات، مي تواند 
مجوز صادر كند. بنا شده است كه نظام 
صنفي و اتحاديه كسب و كارهاي مجازي 
فهرست را به ســازمان تنظيم مقررات 
ارسال كنند تا براي آنها مجوز تردد صادر 
شود. رضا الفت نسب، سخنگوي اتحاديه 
كسب و كارهاي مجازي هم در گفت وگو 
با همشــهري تأكيد دارد كه در شرايط 
فعلي بايد تالش شود با هماهنگي  هاي 
الزم مشــكالت ديگــر كســب و كارها 
ازجمله مسئله موجودي كاال حل شود 
و مردم تشــويق به خريــد آنالين براي 

شكستن زنجيره شيوع كرونا شوند.

 رگوالتوري؛مسئول صدور مجوز تردد 
براي كسب و كارهاي آنالين 

وزير ارتباطات در گفت وگو با همشهري اعالم كرده طي هماهنگي انجام 
شده با وزارت كشور سازمان تنظيم مقررات مي تواند براي كسب و كارهاي 

خدماتي آنالين مجوز تردد صادر كند

يــك تلســكوپ فضايي 
عظيم كه در اعماق جنگل دانش

پورتوريكو واقع شده است 
پس از 2اتفاق ناگوار مخرب در ماه هاي 
اخير و پايان دادن به 57ســال كشــف 

نجومي، خاموش خواهد شد.
عمليات رصدخانــه Arecibo كه يكي 
از بزرگ ترين ها در جهان اســت در  ماه 
آگوست و به دليل اينكه يكي از كابل هاي 
پشتيباني آن جدا شــد به حال تعليق 
درآمد. اين كابل در يك ظرف بازتابنده 
به عرض 305متر يك سوراخ 30متري 
ايجاد كرد. يك كابل ديگر در اوايل اين 
 ماه شكسته شد و درحالي كه مهندسان 
در تالش بودند تا طرحــي براي حفظ 
ســاختار از بين رفته قبلي بسازند، يك 
سوراخ جديد در ظرف به وجود آمد و به 

كابل هاي اطراف آسيب رساند.
بــه گــزارش گارديــن، محوطــه اين 
رصدخانه كه خدمــات زيادي به دانش 
بشر كرده به عنوان صحنه فيلم معروف 
جيمــز باند بــه نــام GoldenEye و 

همچنين فيلم Contact با بازي جودي 
فاستر استفاده شــده است. اين اتفاقات 
باعث شد بنياد ملي علوم آمريكا به عنوان 
يك آژانس دولتي مســتقل، براي انجام 
امور اساسي تاسيســاتي اين رصدخانه 
فراخوانده شود. شان جونز، دستيار مدير 
رياضيات و علوم فيزيكي بنياد ملي علوم 
آمريكا در اين بــاره مي گويد: بنياد ملي 
علوم آمريكا با بررسي ســوانح رخ داده 
به اين نتيجه رسيد كه آسيب هاي اخير 
به تلسكوپ 305متري نمي تواند بدون 
به خطر انداختن جان و امنيت خدمه و 

كاركنان رفع شود.
به همين جهت اين بنياد تصميم گرفته 
اســت كه روند برنامه ريزي براي از كار 
انداختن كنترل شده اين رصدخانه را 
آغاز كند. ســخنگوي بنياد ملي علوم 
آمريكا گفــت: مهندســان هنوز علت 
خرابي اوليه كابل را پيدا نكرده اند. ظرف 
منعكس كننده گســترده رصدخانه و 
يك سازه 816تني آويزان 137متري 
در بــاالي آن، واقــع در جنگل هــاي 
مرطــوب Arecibo در پورتوريكــو، 
توسط دانشمندان و ستاره شناسان در 

سراســر جهان براي ده  ها سال تجزيه 
و تحليل ســيارات دوردســت، يافتن 
ســيارك هاي خطرناك و شكار اثرات 
زندگي فرازميني مورد اســتفاده قرار 
گرفته است. اين تلسكوپ در شناسايي 
سيارك نزديك زمين Bennu در سال 
1999نقش مهمي داشته است كه زمينه 
را براي ناســا فراهم كرد تا يك كاوشگر 
رباتيك را به آنجا بفرســتد و نخستين 
نمونه خاك اين ســيارك را جمع آوري 
كرده و ســرانجام پس از حــدود 2دهه 

دوباره آن را برگرداند.
هفته گذشته در گزارشــي به دانشگاه 
نتيجه گيري شــد كــه »اگــر يكي از 
كابل هاي اصلي خراب شــود، سقوطي 
فاجعه آميز اتفاق خواهد افتاد و به دنبال 
آن كل ساختار رصدخانه از بين خواهد 
رفت. با توجه بــه نگراني هاي ايمني كه 
به وجود آمده اســت، اين شركت تالش 
براي تعميــر رصدخانــه را رد كرده و 
تخريــب كنتــرل شــده آن را توصيه 

مي كند.«

رصدخانه اي كه عامل مهمي در اكتشافات فضايي بوده با 2حادثه  چرا رصدخانه مشهور آرسيبو خاموش مي شود؟ 
در مرز تخريب قرار گرفته و راهي براي نجاتش نيست
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ترجمه: امير صدري-  دانشمندان با استفاده از مدل هاي 
رايانه اي عطســه را در افراد مختلف شبيه سازي  كرده و 
ويژگي هاي بيولوژيكي را شناسايي كرده اند كه مي تواند 
باعث شيوع شــديد ويروس در محيط شود. اين مطالعه 
كه نتايــج آن در ژورنال Physics of Fluids منتشــر 
شده، ارتباط بين ويژگي هاي فيزيولوژيكي افراد و ميزان 
پرتاب و ماندن قطرات عطسه آنها در هوا را بررسي كرد. به 
گفته پژوهشگران دانشگاه فلوريدای مركزي )UCF( در 
اياالت متحده، برخي ويژگي هاي افراد، مانند بيني گرفته، 
يا از دســت دادن چند دندان، مي تواند با تأثير بر ميزان 
حركت قطرات، پتانسيل انتشار ويروس را افزايش دهد. 
مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري هاي اياالت متحده 
پيش تر يادآوري كرده بود كه اصلي ترين راه آلوده شدن 
افراد به ويروس كرونا قرار گرفتن در معرض قطرات تنفسي 
مانند عطسه و ســرفه هاي حامل ويروس است. مايكل 
كينزل، يكي از نويسندگان اين مطالعه از UCF مي گويد: 
»بيشتر دانستن در مورد عوامل تأثيرگذار بر ميزان حركت 
اين قطرات مي تواند به تالش براي كنترل گسترش آنها 
كمك كند. هدف نخست اين مطالعه اين است كه مشخص 
كند چرا قطرات عطسه يا سرفه افراد مختلف مسافت هاي 
مختلفي را طي مي كنند. ما نشان داديم كه بدن انسان در 
اين ميان تأثيرگذار است.« محققان با ذكر مثالي گفتند 
وقتي بيني افراد خالي باشــد، سرعت و فاصله قطره هاي 
عطسه كاهش مي يابد، چرا كه بيني هم عالوه بر دهان، 
مسيري را براي خروج عطسه فراهم مي كند. اما اگر بينی 
گرفته باشد، ناحيه اي كه عطسه مي تواند از بدن خارج شود 
محدود مي شود؛ بنابراين سرعت و شدت خروج قطره هاي 
عطســه از دهان افزايش مي يابد. به گفته دانشــمندان، 
دندان ها هم منطقه خروج عطسه را محدود كرده و باعث 
افزايش سرعت قطرات مي شــوند: »دندان ها اثری ايجاد 
مي كنند كه عطسه را قوي تر و داراي حالت موجي مي كند. 
بنابراين، اگر كسي بدون دندان باشد مي توان انتظار داشت 
شدت و قدرت عطسه او كمتر باشــد.« در اين تحقيق، 
دانشمندان از مدل سازي  سه بعدي و شبيه سازي  ها براي 
بازسازي چهار نوع دهان و بيني استفاده كردند: يك فرد 
با دندان كامل و بيني خالي، يــك فرد بدون دندان و يك 
بيني خالي، يك فرد بدون دنــدان و يك بيني پر و فردي 
با دندان كامل و گرفتگي بيني. هنگامي كه آنها عطسه را 
در مدل هاي مختلف شبيه سازي  كردند، متوجه شدند كه 
فاصله پرتاب قطرات هنگامي كه فرد دچار گرفتگي بيني 
شده و دندان هاي كامل دارد، 60درصد بيشتر از مواردي 
است كه گرفتگي بيني و دندان ندارد. يافته ها نشان داد كه 
وقتي كسي بيني خود را تميز نگه دارد، مثالً با گرفتن بيني 
در يك دستمال، مي تواند فاصله پرتاب ويروس هاي خود را 
كاهش دهد. محققان همچنين سه نوع بزاق نازك، متوسط 
و ضخيم را شبيه سازي  كردند. آنها دريافتند كه بزاق نازك تر 
منجر به عطسه هاي متشكل از قطرات كوچك تر مي شود 
كه باعث ايجاد يك حالت اسپري گونه مي شود و بيشتر از 
بزاق متوسط و ضخيم در هوا مي ماند. كريم احمد، يكي از 
نويسندگان اين مطالعه گفت: »اين يافته ها نشان مي دهد 
كه چگونه عوامل فيزيولوژيكي انســان بر ميزان انتقال 
بيماري تأثير مي گذارند. اين ويژگي ها مي توانند عوامل 

اساسي در بروز انتشار بيشتر ويروس باشند.«
hindustantimes  :منبع

 سوپر ناقل ها 
چه كسانی هستند؟

صدای متخصص

پيمان رجبي/ مربي بدنساز: قرنطينه به 
معناي زنداني شدن نيست، بلكه بهترين 
فرصت است تا خانواده ها كنار هم خوش 
باشــند. در اين روزها اعضاي خانواده 
ساعت بيشتري كنار هم هستند و براي 
اينكه از ترس كرونا دچار استرس نشوند 
و روحيه شــان را از دست ندهند، بايد 
شادابي  شان را حفظ كنند. براي حفظ 
شــادابي هم ورزش بهترين راه است؛ 
اينكه پدر و مادر كنار فرزندانشان ورزش 
كنند، حتما بر بهتر شدن حالشان تأثير 

مي گذارد.
براي بعضي ها ورزش كردن در خانه شايد 
كار سختي باشد، ولي من مي گويم كسي 
كه مي خواهد ورزش كند، برايش باشگاه 
و خانه فرقي ندارد و كنار يك ديوار ساده 
هم مي شود تمرين كرد. آنهايي كه در 
منزل تردميل يا دستگاه هاي چندكاره 
خانگي دارند، مشكلي براي ورزش كردن 
نخواهند داشــت؛ چراكه به اين مدل 
ورزش كردن عادت دارند، اما آيا بقيه 
افراد هم مي توانند در خانه ورزش كنند؟ 
من مي گويم دليلي براي نتوانستن وجود 

ندارد.
قبل از هر چيزي بايد تأكيد كنم داشتن 
برنامه غذايي مناســب در اين روزها 
مهم ترين كار است. چون سرگرمي ها كم 
مي شود، بيشتر خانواده ها براي تفريح 
آشپزي كردن و غذا خوردن را انتخاب 
مي كنند يا كنار هــم فيلم مي بينند و 
پلي استيشن بازي مي كنند. همه اين 

كارها در كنار كم تحركي مي تواند به بدن 
آسيب بزند. خانواده ها بايد در خوردن 
چربي، نمك و شــكر محتاط باشند و 
كمتر از اين مواد استفاده كنند. در كنار 
تفريحات ديگر هم بهتر است يك ساعت 

برنامه ورزشي داشته باشند.
ورزش در خانه وسيله زيادي نمي خواهد؛ 
با يك كش ساده، 2بطري آب معدني، 
صندلي و يك پله كوچك مي شــود 
تمرين كاملي انجام داد. با كش هاي رنگي 
مي شود بيشــتر عضالت را به حركت 
درآورد، از لبه يك پله مي شود به جاي 
استپ استفاده و عضالت پا را قوي كرد. 
براي تمرين دادن عضالت چهارســر و 
قســمت هاي باالي پا هم مي  توانيم از 
صندلي استفاده كنيم. همه اين تمرينات 
را مي شود دسته جمعي هم انجام داد. 
همه اعضاي خانواده كنار هم بايستند 
و تمرين كنند؛ هم خــوش مي گذرد و 

هم تحرك دارنــد، اما نكته مهم اينكه 
بعضي ها از ترس آنكه آسيب نبينند، در 
خانه ورزش نمي كنند، ولي بايد بدانيم 
قرار نيست كسي آسيب ببيند. با رعايت 
اصول صحيح ورزش كردن و داشــتن 

برنامه هيچ خطري ما را تهديد نمي كند.
قرنطينه به معناي زنداني كردن افراد 
نيست. اگر فضاي خانه اجازه مي دهد، 
مي شود همان جا پياده روي سبك انجام 
داد، اما اگر فضا مناسب نيست، مي شود 
براي دقايقي در فضاي بيرون ساختمان 
يا در خيابان خلوت پياده روي كرد. براي 
رعايت اصول بهداشتي بهتر است موقع 
پياده روي ماســك بزنيم. از نظر علم 
ورزش، اين كار درست نيست، اما براي 
حفظ سالمتي مجبوريم ماسك استفاده 
كنيم. براي اينكه كمتر به مشكل بخوريم، 
الزم است موقعي كه ماسك داريم، شدت 

تمرين و سرعت پياده روي را كم كنيم.

با ورزش حالمان را خوب كنيم

 قرنطينه به معنای  زندانی كردن
 افراد نيست
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بازار تجريش در شــمال تهران خيلي وقت است صبح 
اول هفته اي به اين خلوتي به خــود نديده. كركره هاي 
فلزي حجره ها از پنجشــنبه كه به دست صاحبانشان 
پايين كشــيده شــدند، با صداي يا علي باال نرفته اند تا 
قانون ممنوعيت كسب و كار را تمام و كمال اجرا كنند.  
تك و توك چراغ  حجره ها و مغازه هايي روشن است؛ آنها 
مشمول قانون ممنوعيت كسب نيستند. تعطيلي بيشتر 
حجره ها، پاخور بازار تجريش را كم كرده و در صبح باراني 
نخستين روز آذر كسب آنهايي كه اجازه كار دارند را كساد. 
چند مأمور پليس در بازار كشيك مي دهند تا مغازه هايي 
كه بايد را طبق دستور ستاد مقابله با كرونا تعطيل كنند. 
عده اي اما، به هر بهانه اي كركــره را نيم بند باال داده اند. 
علي، شاگرد يكي از همين حجره هاست. كركره را تا نيمه 
باال برده و گعده اي 3نفره با كاسب هاي همسايه كه مغازه 
را بسته اند، راه انداخته است. مي گويد براي جمع كردن 
آشغال هاي داخل مغازه آمده و بعد تميز كاري مي بندد 
و مي رود: »چند روز قبل گفتند بايــد از امروز تعطيل 
كنيم. من شاگردم، صاحبكارم گفته تا 2هفته بروم خانه 
استراحت كنم. حقوقم را قرار شده اين  ماه اندازه دوسوم  
ماه بدهد. 2هفته تعطيلي شد بالي جان من و امثال من.«  
او تنها شاگرد مغازه اي نيست كه بايد دست كم تا 2هفته 
تعطيل كند و خانه نشين شود و دقيقا در نخستين اجراي 
طرح تعطيلي فراگير تصميم گرفته مغازه اش را خانه تكاني 
كند. پوشاك فروشي ديگري هم در سوي ديگر بازار همين 
قصه تكراري تميــزكاري را تعريف مي كند و تنها دليل 
بودنش در مغازه را همين مي داند: »اينها را ببرم مي روم!« 
مرتضي، سي و چند ساله به نظر مي رسد و4سال است در 
همين فروشگاه پوشاك كار مي كند. او مي گويد: »آنقدر از 
اول سال تا االن تعطيل بوده ايم كه هرچه پس انداز داشتيم 
خرج كرديم تا امسال را بگذرانيم و اين تعطيلي ها دارد 
دمار از روزگارمان درمي آورد. اگر باز كنيم مشتري در بازار 
نيست و اگر ببنديم، همين يك لقمه ناني كه درمي آيد هم 
نيست. بعد با كمي مكث حرفش را اينطور ادامه مي دهد: 
اگر اين كرونا دست از سر ما برندارد، فكر كنم بايد بروم كار 
ديگري پيدا كنم؛ كاري كه با كرونا هم زمين نخورد؛ مثل 
همين سوپرماركتي ها كه هيچي بهشون كارگر نيست و 
انگار نه انگار كرونا هست. هميشه باز هستند و درآمدشون 

نه تنها كمتر نشده كه بهتر هم شده است.«

شامل محدوديت هستم، يا نه 
شايد روز اول را بتوان روز سردرگمي كسبه درباره اينكه 
محدوديت ها مشمول حالشان مي شود يا نه دانست. خيلي 
از كسبه در بازار تجريش و جاهاي ديگر، دودل مانده اند 
كه بدانند آيا مي توانند مغازه شان را باز كنند يا بايد بروند 
پي 2هفته تعطيلي اجباري. مردي سن و سال دار كه شيلد 
به صورتش زده تا ازكرونا در امان نگهش دارد و بازاري ها 
حاج رضا صدايش مي كنند، از آن دسته بازاري هايي است 
كه عادت به تعطيلي هاي طوالني ندارد؛ مخصوصاً اينكه 
عينك فروشي اش از قديم ها محل گعده هاي بازاري هاي 
تجريش بوده است. او نمي داند شغلش در كدام دسته از 
گروه هاي شغلي است و متر و معيار تصميم گيري اش اين 
بوده كه ديگران چه كرده اند: »چندتا عينك فروشي ديدم 
كه باز هستند. وقتي مي خواستم مغازه ام را باز كنم گفتند 
نبايد باز كنم و اگر تعطيل نكنم جريمه ام مي كنند. مانده ام 
چه كار كنم. هركس يك چيز مي گويد. تلفن اتحاديه هم 
جواب نمي دهد.« هنوز حرف حاج رضا تمام نشده است 
كه صاحب عينك فروشي ديگري به او مي گويد نگران 
نباشد و مغازه اش را باز كند. توصيه سعيد اثر خودش را 
دارد و حاج رضا عينك فروشي اش را باز مي كند. سعيد 

بازارهــا، پاســاژها و مغازه هــاي تهــران يكــي از خلوت تريــن 
روزهــاي ســال را تجربه كردنــد، اما گزارش همشــهري نشــان 
مي دهد پشــت كركره  برخــی مغازه ها كرونــا در حال كار اســت

همشهري از نخستين روز اجراي تعطيلي فراگير در تهران گزارش مي دهد
ماهي كه قرار است بيايد و 2هفته اش تعطيل است. اينجا 
صاحب مغازه چك هر ماه را زودتر و از  ماه قبل مي گيرد.« 
او مستأجري است كه نمي داند بايد هزينه ميليوني اجاره 
مغازه را چطور در2 هفته بعــد از تعطيلي هاي اجباري 
جور كند: »براي صاحب ملك اهميتي ندارد كه 2هفته 

تعطيل است و من كاسبي ندارم.« 

بفرماييد ديزي... همه آشنا هستند!
با اينكه بسياري از واحدهاي صنفي مشمول گروه هاي 
شــغلي 2، 3و 4تعطيل بودند و تنها امكان فعاليت براي 
مشاغل گروه يك مجاز دانسته شــده است، اما فعاليت 
اين واحدها تنها با رعايت برخي پيش شرط ها مجاز است. 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله گذاري فيزيكي 
ازجمله اين شــروط است كه بســياري از اصناف آن را 
به درستي اجرا نكردند. صنف جوشكاري آرگون و توليد 
نرده و ميز و صندلي ازجمله اين اصناف است كه در قالب 
پيامك از سوي اتحاديه مجوز فعاليت با رعايت پروتكل ها 
به آنها داده شده اســت. با اين حال، در بازار تهران و در 
راسته جوشكاران، كمتر صاحب صنفي از ماسك استفاده 
و فاصله فيزيكي را رعايت كرده اســت. درهاي بســته، 
جمع هاي چند نفره و استفاده نكردن از ماسك ازجمله 
تخلفات بهداشتي است كه عمده كســبه آن را رعايت 
نكردند. محمد، صاحب يكي از واحدهاي جوشكاري در 
بازار به خبرنگار همشهري مي گويد: »رفت وآمدي نداريم 
و شما هم خيلي سخت نگير.« بعد ماسكش را كه تا زير 
چانه اش رفته، باال مي آورد و مي گويد: »بفرماييد اين هم 
رعايت پروتكل.« اما اين تنها تخلف بهداشتي واحدهاي 
مجاز به فعاليت در بازار تهران نيست. ديزي فروشي معروف 
بازار هم دست كمي از متخلفان ندارد و با وجود تأكيد بر 
استفاده از ماسك و ارسال غذاي بيرون بر براي مشتريان، 
كركره مغازه اش را تا نيمه پايين آورده و از مشتري هايش 
با ديزي در داخل پذيرايي مي كند. مرد ميانسال صاحب 
ديزي فروشي معتقد اســت آنهايي كه داخل مغازه اش 
هستند خودي هستند و غريبه نيستند؛ توجيهي عجيب 
براي تخلف از دستورالعمل هاي بهداشتي ستاد مقابله 
با كرونا: »قول مي دهم براي كســي اتفاقي نيفتد. همه 
آشنا هستند و براي خوردن غذا يك ساعت بيشتر اينجا 
نمي آيند و از بخت بد من فك و فاميل آمده اند تا امروز در 
مغازه ام ديزي بخورند. نمي توانم راهشان ندهم و اگر اين 
كار را بكنم، فكر مي كنند طاقچه باال گذاشته ام.« اين هم 

بهانه اي است روي بهانه هاي ديگر.

مجوزهاي كاغذي 
كساني كه در بازار كسب و كاري تعطيل به حكم قانون 
دارند، نگران از ماندن اجناسشان روي دست و ناتواني از 
پاس كردن چك هايي هستند كه دست مردم داده اند. 
براي همين به صاحبان اين واحدها برگه هايي از سوي 
امناي بازار داده شــده كه به آنها اجازه داده است بين 
ساعت 12تا 16براي نيم ساعت كركره مغازه خود را باال 
ببرند تا كاالهايي را كه فكر مي كنند بردارند و از مغازه 
بيرون ببرند. نيره صاحب شال و روسري فروشي است 
و با ارائه اين برگه به مأموران انتظامات بازار، راه به داخل 
مغازه اش پيدا كرده و كيسه شال و روسري را برداشته تا 
آنها را براي فروش اينترنتي در فضاي مجازي به دست 
خريدار برساند. آدم هايي مانند او كم نيستند و خيلي هاي 
ديگر هم هستند كه برگه به دست در بازار مي چرخند. 
اين برگه ها كه هيأت امناي بازار صادر كرده اند درواقع به 
صاحبان اين مغازه ها مجوز مي دهد كه بيايند اجناس را 

براي فروش اينترنتي ببرند.

به نظر سرش در حساب و كتاب است و پيگير اخبار بوده  
و مي گويد فروش عينك ايراد ندارد و مشمول تعطيلي ها 
نيست: »اتحاديه نگفته است كه باز كنيم يا ببنديم. گفتند 
باز كنيد، اما اگر كســي آمد و گفــت ببنديد همكاري 
كنيد. من هم باز كرده ام و اگر كسي گفت ببند، من هم 

مي بندم.«

كاسبي پشت كركره هاي بسته 
زير پوست بازار زندگي جريان دارد. اگر تا قبل از كرونا 
جمعيت در راسته هاي بازار موج مي زد، حاال با حضور 
كرونا و اعمال محدوديت ها، زندگي زيرزميني شــده 
است و برخي با وجود راســته هاي خاموش كارشان را 
با محدوديت يا بدون محدوديت بي كم وكاســت انجام 
مي دهند. اين را مي شود از جا به جا شدن اجناس در بازار 
روي چرخ ها يا روي دوش كارگراني كه دزدكي درحال 

كارند، فهميد؛ كارگراني كــه از كوچه پس كوچه هاي 
بي شــمار بازار بيرون مي آيند و مي روند و هركدامشان 
باري بر دوش مي كشند يا چرخي را به پيش مي رانند. اين 
يعني مغازه هايي دارند كار مي كنند و كركره كسبشان 
را پايين نداده اند. اما هرچه چشم مي چرخانيم خبر از 
مغازه هاي باز يا كركره هاي باال مانده در بازار نيســت. 
سر بازار كفاش ها يكي گوشــي را دستمان مي دهد كه 
كركره ها ظاهرا پايين هستند اما، پشــت آنها، برخي 
صاحبان كسب وكارها دارند مثل قبل كاسبي مي كنند. 
چند نشاني هم مي دهد؛ بازار مروي، پامنار و چند بازار 

ديگر.

پشت كركره ها خبري هست
نشاني ها نزديكند، چند صدمتر بعد از ورودي اصلي بازار 
بزرگ تهران در خيابان ناصرخســرو همه  چيز تعطيل 

به نظر مي رسد، اما اين صورت ماجراست و پشت پرده 
خبر از داســتاني ديگر دارد. در بــازار عرضه كنندگان 
لوازم آرايشي و بهداشتي كه براساس دستورالعمل هاي 
ستاد مقابله با كرونا بايد تعطيل باشد، آدم هاي زيادي 
حاضرند، امــا كركره هاي همه مغازه ها جــز يكي، دو 
خواربار فروشي پايين اســت. چند دقيقه انتظار كم كم 
رفت وآمــد داخل مغازه هــا را عيان مي كنــد. كركره 
مغازه اي تا نيمه باال مي رود، مردي درشــت اندام از آن 
خارج مي شود با كيسه هاي بزرگ پالستيكي. صاحب 
مغازه عطر مي فروشد. او پسري جوان است و مي گويد، 
اهل خالي بندي نيســت و آمده تــا جنس هايش را به 
مشتري هايي كه ثابتند، بفروشد. از نبود حمايت دولت از 
كسبش گاليه مي كند و از قرباني شدنش در دوره كرونا. 
مي گويد: »نمي دانم پول اجاره را از كجا بياورم. همين 
امروز چك اجاره را با بدبختي جور كــردم دادم؛ اجاره 

 کرکره های بــسته
حميدرضا بوجاريان مغازه های بــــاز
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سازگاري سخت با جهان تويیتر 
نظرسنجي از3كارشناس اقتصادي، سياسي و رسانه اي 
درباره تأثيرات و نحوه فعاليت چهره هاي مطرح در توييتر

   احتماال شايد اگر در تويیتر تازه وارد باشید، كمي احساس سردرگمي كنید. 
تويیتر فضاي خاص خود را دارد. فرهنگ و اصطالحات خاص خود كه بايد حتما 
مدتي از حضور شما بگذرد تا با آنها آشنا شويد. نوع لحن آدم ها را بشناسید و 
بلد شويد كه چطور با ديگران ارتباط برقرار كنید. بايد بدانید چه محتوايي را مناسب مخاطب تويیتر بگذاريد تا ديده 
شويد و بايد ياد بگیريد كه چطور كاري كنید تا تويیتري ها شما را از خودشان بدانند. میان اشخاص و چهره هاي مطرح 
در حوزه هاي مختلف هم گاهي مي بینیم كه توانسته اند در تويیتر موفق عمل كنند. و البته تعداد زيادي را نیز داريم 
كه نتوانسته اند از ظرفیت اين فضا به درستي و به خوبي بهره ببرند. به همین دلیل هم هست كه حضور خیلي از آنها در 
تويیتر بسیار كمرنگ يا حداقل به دور از آن شور و هیاهويي است كه در شبكه هاي اجتماعي ديگري مثل اينستاگرام 
و تلگرام دارند. تويیتر براي بعضي ها پلتفرم مناسبي بوده و راه درست استفاده از آن را ياد گرفته اند و بعضي هاي ديگر 
همچنان نتوانسته اند مخاطبان اين شبكه اجتماعي را با خود همراه كنند اما به طور كلي اين فعالیت هاي مجازي از سوي 
چهره هاي خاص در تويیتر چه تأثیراتي بر جا مي گذارد؟ و آنها باالخره  چقدر توانسته اند خود را با جهان تويیتر تطبیق 
دهند؟ اينها سؤال هايي است كه 3كارشناس اقتصادي، سیاسي و رسانه اي به آنها پاسخ داده اند كه در ادامه مي خوانید.

شبنم مجیدي 
روزنامه نگار

سازگاري سخت
 با جهان توييتر

كري بخوان
 فالوور جمع كن

هشتگ
تويیت هنري

   نظرسنجي از3كارشناس 
اقتصادي، سیاسي و رسانه اي 
درباره تأثیرات و نحوه فعالیت 

چهره هاي مطرح در تويیتر

   خیلي از چهره هاي ورزشي 
در تويیتر نیستند. بیشتر 

ورزشي هاي تويیتر يا لژيونرهاي 
فوتبال هستند يا بازيكنان 

پرسپولیس

حاال پس از چند ســال، زندگي در 
دل اين پرنده كوچك آبي رنگ، جان 
گرفته است. توييتر شــايد بال هاي 
كوچكي داشته باشد اما براي پرواز تا 

آشيانه اي امن ياري رسان است. 

چرا هنرمندان در توييتر 
فعال نيستند؟

تقريبا بيشتر اعضاي كابينه روحاني، 
شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران 
از توييتر براي اطالع رساني استفاده 

مي كنند 

كاربران 
سرشناس 

 توييتر 
بدون فيلتر
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سياستمدارانی   كه  دنبال   محبوبيت اند

به نظر مي رســد در ايران چهره هاي سياسي اصولگرا 
نســبت به اصالح طلبان فعاليت توييتري بيشــتري 
دارند. تعداد انگشت شــماري اصالح طلب داريم كه 
عمدتاً نقدهايي سازنده را مطرح مي كنند يا به نوعي 
در برابر نقدهاي غيرمنصفانه از دولت دفاع مي كنند. 
اما طيف منتسب به اصولگرايان كه بسيار با برنامه در 
زمينه فعاليت در توييتر ورود كرده اند به نوعي از اين 
شبكه اجتماعي براي آگاهي بخشي به جامعه استفاده 
مي كنند. مطالبي را معموالً منتشــر مي كنند كه به 
نوعي بيشتر در پي آشكارسازي ضعف هاست. عمدتاً 
در پي تخريب و القاي ناكارآمــدي دولت، دامن زدن 
به نارضايتــي از دولت و نااميد كردن مــردم از آينده 
هستند. مثاًل در چند ماه اخير بيشتر راجع به استيضاح 
رئيس جمهور صحبت مي كنند. البته نمي توان با دقت 
و اطمينان گفت كه مردم چه واكنش هايي نسبت به 
اين قبيل مطالب دارند اما تا جايي كه مي دانم استقبال 
كاملي نمي شود. به نظر مي رسد كه وقتي فضا فقط براي 
تخريب استفاده شود، تازگي خود را از دست مي دهد و 
تمركز بر نااميد كردن جريان حامي دولت كم كم ماجرا 

را بي معني مي كند.
جريان هايي مرتبط بــا جنبش هاي دانشــجويي و 
فعاالن رسانه اي نيز تحت فشــارهايي كه وجود دارد 
پويايي خــود را در توييتر از دســت داده اند. جريان 
اصالح طلب با همراهي اين دو جريان بود كه به نوعي 
مي توانست اثرگذار باشد. اما اين دو جريان مدت هاست 
كه منفعل شــده اند. يك دليل آن اين اســت كه آنها 
انرژي بااليي داشتند كه بخشــي از آن در انتخابات 
رياست جمهوري گذشته تخليه شــد. اميد داشتند 

كه بــا رأي دادن مي توانند تحولــي در جامعه ايجاد 
كنند اما اتفاقات آنطور كه پيش بيني مي شــد پيش 
نرفت و حتي بهبود روابط خارجي نيز از سوي آمريكا 
متوقف شد. كارشكني هاي داخلي نيز اين دو جريان 
فعال را نااميد كرد. جامعه ما قبال سياست زده بود. اين 
سياست زدگي باعث شده بود مردم بيشتر مسائل را از 
بعد سياسي تحليل كنند. اما االن مشكالت معيشتي 
براي همه تبديل به چالشي اساسي شده است. عمده 
دغدغه مردم مســائل اقتصادي و معيشتي است. در 
نتيجه آنها به سياست داخلي و خارجي نيز از همين 
زاويــه نگاه مي كنند و نوع توجه آنها به شــخصيت ها 
و جناح ها نيز بر اساس اين اســت كه كدام بخشي از 
كارها و گفته هاي آنها قرار است منجر به كاهش فشار 

اقتصادي شود يا گشايشي ايجاد كند.
سياستمداران بايد اصول و معيارهايي در توييتر داشته 
باشند كه الزاماً ممكن است مطابق ميل مردم نباشد. 
آنها بايــد با درنظر گرفتن اخــالق، رعايت حرمت ها، 
احترام متقابل و احترام به  نظر مخالف فعاليت كنند. 
چارچوب فعاليت آنها بايد در جهت منافع ملي و امنيت 
ملي باشــد. اما سياســت ورزي ميان سياستمداران 
ما در توييتر تنزل پيدا كرده اســت. بعضــي از آنها به 
جاي اصالح امور دنبال اين هستند كه در كوتاه مدت 
محبوب شوند. كسب محبوبيت بدون توجه به معيارها 

و اصول نتيجه اي براي جامعه ندارد.
اينكه مســئوالن، چهره هاي سياسي، شخصيت ها و 
افرادي كه صاحب نظر هستند و ديدگاه مشخصي دارند 
دغدغه هاي خود را با مردم در ميان بگذارند و نظرشان 
را به مردم بگويند چيز بدي نيست اما اگر نگاه ابزاري 
داشته باشند و بخواهند براي كسب محبوبيت از ابزار 
توييتر استفاده كنند كمكي به جامعه پذيري سياسي و 

توسعه سياسي نمي كند.

ح  درك  درستی  از  توييتر  ندارند بيشتر  چهره های   مطر
استفاده از ظرفيت توييتر بستگي 
به خود چهره ها و اشخاص دارد. 
هــر فردي بر اســاس مســائل 
فرهنگي و اجتماعي و ارزش هاي خود در اين فضا فعاليت مي كند. 
بعضي ها بدون شناخت وارد اين دنيا مي شوند و حتي فكر مي كنند 
مي توانند مانند فضاي اينســتاگرام با دنبال كنندگانشــان ارتباط 
برقرار كنند. اين در حالي است كه پلتفرم توييتر اساساً با اينستاگرام 
و تلگرام متفاوت است. توييتر بيشــتر جنبه خبري و البته فضايي 
غيررسمي دارد. در اينجا آدم ها راحت تر صحبت مي كنند و نسبت 
به اطراف ديد منتقدتــري دارند. در توييتر نمي شــود با ادبيات و 
ساختار بقيه شــبكه هاي اجتماعي صحبت يا رفتار كرد؛ بايد مثل 
يك توييتري باشي و مثل يك توييتري رفتار كني تا ديده شوي. در 
ميان چهره ها نيز آنها كه اين فضاي خاص توييتري را درك كرده اند 
توانسته اند موفق و تأثيرگذار باشند؛ به عنوان مثال جواد ظريف وزير 
امور خارجه ايران اين فضا و نــوع مخاطبان آن را كاماًل درك كرده 
است و توانسته موفق باشــد اما بعضي ها فكر مي كند توييتر يك 
تريبون تبليغاتي است و فقط مي خواهند حرف خودشان را بزنند؛ 

نمي توان با آن به عنوان يك رسانه يك طرفه رفتار كرد.
البته فضاي توييتــر ايراني نيز با دنيا متفاوت اســت. در تحقيقي 

32هزار كاربر فعال توييتر را بررسي كرديم و متوجه شديم ايراني ها 
در توييتر كه از اساس براي چت كردن طراحي نشده، بيشتر چت 
مي كنند و همبســتگي اجتماعي بااليي دارند. زيــر توييت هاي 
همديگر با هم گپ و گفت مي كنند. فضاي توييتر دنيا اينگونه نيست 
و بيشتر جنبه خبري و اطالع رساني دارد. عالوه بر آقاي ظريف، آقاي 
آذري جهرمي وزير ارتباطات نيز تا حدودي توانسته فضاي توييتر را 
درك كند اما اكثر چهره هاي مطرح درك درستي از اين فضا ندارند.

يكي از افرادي كه عجيب و غريب فعاليت مي كند آقاي ترامپ است؛ 
جريان اصلي برايم مهم نيســت و من خودم رسانه ام. هر چي شما 
مي گوييد دروغ است و من راست مي گويم. اين تفكر باعث شده كه 
عده اي فكر كنند مي توانند از توييتر اين استفاده را ببرند اما توييتر 

نياز به تعامل و صبر دارد.
بعضي از اين چهره ها نيز براي گرفتن اليك و كامنت محتوا توليد 
مي كنند كه اين خيلي بد است. براي شهوت رسانه و اليك شدن وارد 
اين فضا مي شوند. اما به طور كلي فضاي توييتر و ميزان اثرگذاري و 
جنبه هاي مثبت و منفي آن بستگي زيادي به استفاده و نوع فعاليت 
در آن دارد. به طور كلي مي توانم اين فضــا را ميان چهره ها مثبت 
توصيف كنم چون به هر حال خيلي از مطالبات مردم در همين فضا 

ديده و شنيده شد.

چهره های    رسمی  در  توييتر   با   مردم   مرز   ايجاد   كرده اند
در توييتر فضايــي در اختيار همه قرار 
داده شده كه مي توانند در آن با تعدادي 
از افراد كه شــايد هيچ موقع آنها را در 
دنياي واقعي نبيننــد، تعامل كنند. فضايي كــه تجربه  خود من در 
استفاده از آن مثبت بوده و با آن توانسته ام نظراتم را به عده اي برسانم 
و با آنها در ارتباط باشم. نمي توانم آن را با شبكه هاي اجتماعي ديگر 
مقايسه كنم چون در آنها ورود نداشته ام اما در اينجا با افراد مختلفي 
مواجهيم. تيپ هاي مختلف شخصيتي، مســئوالن، افراد سياسي 
و... نيز در اين شــبكه اجتماعي حضور دارند. البته اين افراد معموالً 
همان حرف هاي مجامع رسمي خود را در اينجا هم تكرار مي كنند 
و به  نحوي آن نظرات را به ديگران انتقال مي دهند. از اين جهت كه 
اين مسئوالن مي توانند عكس العمل مردم را در برابر حرف هايشان 
ببينند، خوب اســت، چرا كه مثال همين صحبت هــا اگر از طريق 
رسانه اي مثل صدا و سيما منتقل شود، شايد واكنش هاي مردم هرگز 
ديده نشود. البته خيلي از چهره هاي مطرح سياسي و اقتصادي هم 
ترجيح مي دهند همچنان در توييتر هم ارتباط آنها يك سويه باشد و 

كامنت هاي خود را مي بندند تا كسي اجازه گذاشتن نظر برايشان را 
نداشته باشد. خيلي ها هم اهميتي به نظرات مردم نمي دهند و صرفاً 
دنبال گوش مجاني مي گردند. به نظرم اين قبيل اشخاص در فضاي 
توييتر مزاحم هســتند و عالقه اي به شــنيدن آنها ندارم. اما به طور 
كلي افرادي هم هستند كه در اين فضا معروف شده اند و سؤال هايي 
مي پرسند يا نكاتي را مطرح مي كنند كه به نوعي همه مي توانند از آن 
استفاده كنند. وقتي توييتر براي انتقال اطالعات و نظرات و گرفتن 
بازخورد استفاده مي شــود، مي تواند ابزار مفيدي باشد. مشكلي كه 
چهره هاي رسمي در اين فضا دارند اين است كه يك نوع مرزبندي 
بين خود با ساير مردم دارند. و از همين نقطه تفاوت آنها با مسئوالن 
و چهره هاي رسمي كشــورهاي ديگر در توييتر مشخص مي شود. 
مسئوالن ما در اين فضا راحت نيستند؛ راحت نمي نويسند. در دنيا 
به اين صورت نيست. باالترين مقامات كشورها هم راحت در توييتر 
اظهارنظر و عقايد خود را مطرح مي كنند. شرايط فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي يا هر چيزي كه هست باعث شده چهره هاي رسمي در ايران 
نتوانند در توييتر راحت ابراز عقيده كنند و حتي از اين كار اكراه دارند.

جالل میرزايي 
نماينده مجلس دهم شوراي اسالمي

داوود سوري 
اقتصاددان

جواد افتاده 
كارشناس رسانه هاي نوين

توييتر در تسخير موسيقي دانان و فعاالن صنعت و هنر موسيقي 
است. اكثريت فهرست معروف ترين كاربران توييتر با خوانندگان 
مشهور آمريكايي است؛ پديده اي كه با توجه به رابطه تنگاتنگ 
توييتر با رويداد هاي جهان و سياســت و در شرايطي كه يكي از 
جنجالي ترين رؤساي جمهور جهان تصميمات مهم خود، ازجمله 
عزل و نصب مقامات كشور را از طريق توييتر انجام مي دهد، كمي 

عجيب به نظر مي آيد. 

حضــور سياســتمداران در توييتــر يكــي از 
تناقض هاي دنياي سياســت اســت و در تمام 
سال هايي كه از فيلتر توييتر مي گذرد، پاسخي 
براي اين رفتار متناقض پيدا نشــده است. اين 
شبكه اجتماعي چنان پرقدرت قد علم كرد كه 
بسياري از مسئوالن و چهره هاي سياسي به جاي 
آنكه براي طرح نظراتشــان از قدرت رسانه هاي 
رســمي بهره ببرند، با تكيه بر دنبال كنندگان 
توييتري شان، بسياري از گفته و ناگفته هايشان 

را در قامت يك توييت بيان مي كنند. 

هر چند دير، اما آمدند
درباره فعاليت مسئوالن و چهره هاي ايراني در توييتر

برخي از دولتمردان ما مســيري را طي 
كرده اند كه از ابتداي دوران فناوري جديد 
ناصرالدين شاه قاجار طي كرد؛ نپذيرفتن 
فناوري! اين نظريه به اين مهم اشــاره مي كند كه در پي نپذيرفتن 
فناوري و تصويب قوانين مطلوب براي بهره مندي هرچه بيشــتر از 
آن در طوالني مدت و در پي »جبر فناورانه« اســتفاده از آن تبعات 
مخرب تري به جاي خواهد گذاشــت؛ همچنيــن »پذيرش ناقص 
فناوري« موجب خســارت هاي فراواني خواهد شد. همانطور كه در 
دولت هاي نهم و دهم نيز شاهد بوديم كه چگونه شبكه هاي اجتماعي 
يكي پس از ديگري فيلتر شــدند و جايگزين هاي آنها به سرعت به 
دل مردم نفوذ كرد و حتي كاسبي اي تحت عنوان فروش گوشي وي 

چت دار شكل گرفت.
اين در حالي بود كه بــاراك اوباما چهره اي سياســي كه در اذهان 
به خوبي به يادگار مانده اســت و برخي اهالي فضاي مجازي و نيز 
ديپلمات ها به خاطر رياســت جمهوري اش، برخــي به خاطر چهره 
مهم سياسي سياهپوست، برخي به خاطر شكل گيري توافق برجام 
و برخي نيز به واسطه حضور حاميانه او كنار جو بايدن در انتخابات 
اخير رياســت جمهوري آمريكا او را خوب مي شناســند، نخستين 
شــخصيت سياســي اي بود كه يك اكانت در توييتر تشكيل داد و 
به فعاليت پرداخت. فردي كه مســبب شــكل گيري واژه اي به نام 
»توئيپلماســي )توييتر + ديپلماسي(« شد و اساســاً به عنوان يك 
رئيس جمهور فعاليت در فضاي مجازي را بسيار جدي گرفت و توصيه 
او به دانش آموزان درخصوص محتواهايي كه در فيســبوك منتشر 
مي كنند و تأثيرش روي آينده زندگاني آنها بســيار در شبكه هاي 

اجتماعي مورد بازديد قرار گرفت.
البته در ايران در ايام دولت يازدهم شاهد بوديم كه چگونه مي توان 
از بستر توئيپلماسي جلساتي عمومي با حضور انديشه هاي همگاني 
در عرصه سياستگذاري بين المللي برگزار كرد. محمدجواد ظريف 
با استفاده از توييتر توانست واكنش هاي مطلوبي نسبت به سياست 
اعمال شده توسط رژيم صهيونيســتي و آمريكا نشان دهد و براي 
تأثيرگذاري هرچه بيشتر از تمام ســفرا نيز خواست تا ضمن فعال 
كردن اكانت توييتر خود به تعامل اثربخش در دو ســطح ايرانيان 
ساكن آن كشــور و نيز مردم آنجا بپردازند. اقدامي كه سبب شد تا 

چهره مناسب تري از ايران در صحنه بين المللي پديدار شود.
مقامات و چهره هاي ايراني، هرچند ديــر ولي يك به يك به توييتر 
پيوستند و توانستند به كنشــگران سياسي و اجتماعي مطلوبي در 
اين فضا بدل شوند. به ويژه چهره اي چون رهبر معظم انقالب ايران 
كه با فعال كردن اكانت توييتري خود به زبان هاي گوناگون توانست 
ضمن اثربخشي قابل توجه به تعامل با جهانيان در فاصله اي بسيار 
نزديك اقدام كند كه از نمونه هاي ارزشمند آن مي توان به نامه ايشان 
به جوانان اروپايي و نيز توئيت ايشان نسبت به توهين نشريه شارلي 

ابدو به پيامبر)ص( با اكانت زبان فرانسوي خود، اشاره كرد.
اين توجه نشــان از آن دارد كه مقامات جمهوري اسالمي نيز بايد 
بيش از پيش به توييتر به عنوان بستري مناسب براي كنشگري در 
صحنه بين المللي اقدام كنند. اين بستر به قدري قابل توجه است كه 
توانست از دل خود رئيس جمهوري را براي آمريكا برگزيند؛ چنانچه 
شخص دونالد ترامپ نيز در گفت وگو با فاينشنال تايمز اشاره كرد كه 
اگر توييتر نبود شايد هرگز او نمي توانست رئيس جمهور شود! اين 
جمله اغراق آميز نيست چرا كه حقيقتاً مي توان دونالد ترامپ را يك 
رئيس جمهور مستقر در توييتر خواند و او به قدري بر اين فضا واقف 
بود و به اهميت آن آگاهي پيدا كردكه حتي در برخي موارد به انتشار 
توئيتي به زبان  فارسي براي جلب توجه هرچه بيشتر مخاطبان خود 

اقدام مي كرد.
اما اين فضا در حالي در كشــور ما همچنان مسدود است كه عمده 
سياستمداران ما ازجمله رئيس جمهوري كه توييتر در دوران او فيلتر 
شد )محمود احمدي نژاد(، به حضور فعاالنه در آن اقدام كرده اند. اين 
تناقض البته به همين جا ختم نمي شود و ازجمله مواردي كه چندي 
است اذهان را به خود مشغول كرده، طرحي است كه براي ساماندهي 
شبكه هاي اجتماعي خارجي از ســوي 40نماينده مجلس يازدهم 
پيشنهاد شده و بعضاً خواســتار فيلترشدن اين شبكه ها شده اند كه 
28نفر از اين افراد، خود در توييتر حضور فعاالنه دارند و از ظرفيت 
نخبگاني آن در راستاي پيشــبرد اهداف خود و نيز تأثيرگذاري بر 

عموم جامعه استفاده مي كنند.
البته فضاي توييتر تنها براي اثربخشي سياستمداران مورد استفاده 
قرار نگرفته و در اين بين برخي هنرمندان نيز با استفاده از اين فضا 
درصدد كنشگري فعال برآمده اند كه متأسفانه با توجه به نبود آگاهي 
مطلوب نسبت به وقايع، با بيان احساسي خود، گاهي موجبات تشنج 

جامعه را فراهم كردند.
از اين رو شايد مطلوب آن باشد كه نخست سياستگذاران ما به جاي 
آنكه مدام درصدد انسداد باشند، از شيوه مطلوب براي انتقال پيام 

استفاده كرده و همواره با ادله پاسخگوي موارد باشند.
از ديگر سو مطلوب است كه همواره به شبكه هاي اجتماعي به چشم 
يك جدول SWOT نگريسته شود و به جاي آنكه محدود يا مسدود 
شوند، از راه هاي مناســب براي تبديل نقاط ضعف به قوت استفاده 

شود.
همچنين مورد ديگري كه مي تواند مــورد بهره مندي قرار بگيرد، 
آموزش يــك فرهنگ مطلوب بــراي حضور در جامعــه نخبگاني 
اســت كه مي تواند حتي با برگزاري كالس هايي ويژه سلبريتي ها، 
سياستمداران و حتي عموم مردم در سطح ادارات و دانشگاه ها صورت 
پذيرد و بر اين اساس هم از اشاعه اطالعات غلط، كنشگري هيجاني 
و اثرگذاري منفي پيشــگيري كرد و به جهاني شــدن يك فرهنگ 

مطلوب نيز كمك شايان توجهي كرد.

سینا تفنگ چي
متخصص فناوري هاي نوين

ركورد جهاني ترامپ  
200توييت در روز

دو رئيس جمهور و چندين
 خواننده؛  برترين چهره هاي جهان توييتر

پرواز سياستمداران با پرنده آبي
سلبريتي ها و جنجالي هاي حوزه سياسي در توييتر چه كساني هستند؟
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توييتر فضاي مورد عالقه چهره هاي ورزشــي ايران نيست. 
برخالف اينستاگرام، ورزشي ها خيلي نتوانسته اند در توييتر 
خودي نشــان بدهند. شايد بشــود گفت تعداد چهره هاي 
ورزشي اي كه از اين فضا براي ارتباط با مخاطبان استفاده 
مي كنند به50نفر هم نمي رسد. بيشــتر آنهايي هم كه در 
توييتر هســتند، خيلي فعال نيســتند و در جذب فالوور 
موفق نبوده اند. حسين ماهيني با بيش از 137هزار فالوور 

فعال ترين چهره ورزشي ايران در اين فضاست.
ورزشي ها اينستاگرام را بيشتر از توييتر پسنديده اند، شايد 
دليل اصلي اين انتخاب، حضور هوادارانشان در اينستاگرام 
است. دسترسي به اينســتاگرام راحت اســت و نيازي به 
فيلترشــكن ندارد؛ هم چهره ها راحت مي توانند از اين فضا 
استفاده كنند و هم هوادارانشان. اينستاگرام محدوديت هاي 
توييتر را هم ندارد، هر اطالعيه و بيانيه اي هر قدر 
هم بلند باشد، در اينستاگرام قابل انتشار است، 
به نظر مي رسد استوري ها و اليوها هم براي 

ايراني ها جذاب تر از پست و متن است.
در بين چهره هاي ورزشي ايران، فوتبالي ها 
بيشتر از ورزشكاران ديگر رشته ها از توييتر 
استفاده مي كنند. بيشــتر اين فوتبالي ها هم 
لژيونر هستند. رضا قوچان نژاد با بيش از 71هزار 
فالوور بعد از ماهيني بيشترين مخاطب را دارد. سردار آزمون، 
عليرضا جهانبخش، اشكان دژاگه، رامين رضاييان، مهدي 
طارمي، مرتضي پورعلي گنجي، فرشــاد احمدزاده و علي 
عليپور همگي توييتر دارند. اگــر فوتبالي هاي توييتر را هم 
بخواهيم به آبي و قرمز دسته بندي كنيم، پرسپوليسي هاي 
اين فضا بيشتر از استقاللي ها هســتند. از استقاللي ها وريا 
غفوري، اميرحســين صادقي و مهدي قائدي توييتر دارند. 
وريا با پست هاي غيرورزشي اش فالوور جذب كرده و بيش 
از 31هزار فالــوور دارد و صادقي هم نزديــك به 4600اما 
قائدي هنوز 10هزارتايي هم نشــده. ماهينــي از وقتي در 
باشگاه پرسپوليس بود، توييتر داشت و بيشتر فالوورهاي او 
پرسپوليسي هستند. او هنوز هم براي اينكه مخاطب هايش 
را حفظ كند، پســت هاي پرسپوليســي مي گذارد. كمال 
كاميابي نيا از توييتري هاي پرســپوليس اســت. شــجاع 
خليل زاده، بازيكن ســابق پرســپوليس هم يكي از فعاالن 
است و نزديك 33هزارفالوور دارد. محمد انصاري و مهدي 
ترابي هم هر كدام نزديك 5هزار فالوور دارند. محسن خليلي 
و مهدي مهدوي كيا، پيشكســوتان پرسپوليس در توييتر 
هســتند. درحالي كه تعداد فالوورهاي بازيكنان ايراني در 
توييتر به 50هزار نمي رسد، كريستيانو رونالدو با 89ميليون 
فالوور يكي از فعال ترين چهره هاي ورزشــي حاضر در اين 
فضاســت. البته رقيب خيلي عقب تر از اوست. مسي فقط 
583هزار فالوور دارد. از بين ورزشــي ها ايران توييتر فقط 
به صفحه هاي ماهيني، آزمون و قوچان نژاد، تيك آبي داده. 
آنها فعال تر از بقيه هستند و صفحه شان مورد تأييد. در بين 
چهره هاي غيرفوتبالي سعيد برخواه، دروازه بان سابق تيم 
ملي هندبال كه در الليگا بازي مي كند، توييتر دارد اما فقط 

23نفر او را فالوو مي كنند.
برخالف ورزشــكاران ايرانــي، خارجي ها بــراي ارتباط با 
مخاطبان از توييتر بيشتر استفاده مي كنند. نه تنها بازيكنان و 
ورزشكاران كه خود باشگاه ها هم توييتر را يكي از اصلي  ترين 
و مؤثرترين رســانه ها و راه ارتباطي مي داننــد. اين اتفاق را 
مي شود در باشــگاه هاي عربي حوزه خليج فارس هم ديد. 
خيلي از باشگاه هاي عربي با اينكه سايت ندارند اما در توييتر 
فعال هســتند و از اين طريق اطالع رساني مي كنند. در بين 
باشگاه هاي ايراني ســه اكانت به نام باشگاه هاي پرسپوليس 
و اســتقالل اســت. اكانتي كه ادعا مي كند اكانت رســمي 
پرسپوليس است، نزديك به 56هزار فالوور دارد اما اكانتي با 
نام پرسپوليس تهران، قديمي تر است و مخاطب بيشتري هم 
دارد؛ 83هزار فالوور. اكانتي هم كه به نام باشگاه استقالل فعال 
است 49هزار فالوور دارد. اكانت هايي هم به نام باشگاه هاي 
سايپا، ذوب آهن، ملوان، فوالدخوزســتان، استقالل اهواز، 
نفت تهران، تراكتورســازي تبريز و پديده مشهد در توييتر 
فعاليت دارند اما بيشتر اين اكانت ها كمتر از هزار فالوور دارند. 
شاهين بوشهر و آلومينيوم اراك هم باشگاه هايي هستند كه 
در توييتر اكانت داشتند اما اكانت هايشان غيرفعال شده است.

ورزشي هايي كه در فضاي مجازي هستند، فقط يك راه براي 
جذب مخاطب مي شناسند، اينكه از استقالل و پرسپوليس 
بنويســند، كري بخوانند و هواداران دو تيم زير پست هاي 
آنها با هم دعوا كنند. اميرحســين صادقــي جز كري براي 
پرسپوليسي ها كار ديگري در توييتر نمي كند؛»چهل سال 
به يه دربي مي نازيدن چون جام نداشتن. حاال »چهار« ساله 
جام گرفتن ولي باز هم خوشحاليشــون اينه كه عدد رقيب 
رو تصاحب كردن. يه جور درگير ما هستن كه فكر كنم اگه 
قهرمان آسيا هم بشن)!( باز بگن اصل اون تيمه كه اسمش 

استقالله ماييم.« فقط چند كامنت زير پست اوست كه بدون 
شرمساري مي شود خواند؛» بابا شــما خودتون استقالل را 
گردن نمي گيريــد ميگين ما تاجيــم!!!«، »مرحوم صادقي 
هســتند، منتقد آپارتمان داوري«، »ببخشــيد من از شما 
معذرت مي خوام. اين ملت نميدونن استقالل كبير متخصص 
آسيا بخاطر قهرماني در 4جانبه امجديه 4شده نمادش. فكر 
ميكنن شما به 1-5دربي پشت سر هم كه برديد مي نازيد.« 
قائدي هم همين رويــه را پيش گرفتــه: »»اي اي اي اوف 
اوف اوف 4+6= 10« اين آخرين پســت اوست كه بعد از برد 
استقالل مقابل پرسپوليس در جام حذفي گذاشته. قائدي هم 
با اينكه فالوور كم دارد اما طوري پست مي گذارد كه قرمزها را 
جري كند. كامنت هاي زير پست هاي او هم قابل انتشار نيست. 
اما وريا متفاوت از همه است. از مشكالت اقتصادي و اجتماعي 
گفته و كامنت ها هم درباره اين مشــكالت اســت. ماهيني 
با اينكه ديگر پرسپوليســي نيســت اما بيشتر پست هايش 
پرسپوليسي اســت. با اين حال خيلي اهل كري نيست و در 
كامنت هايش فحشــي ديده نمي شود، شــايد هم خودش 
پاكسازي مي كند. ماهيني بيشتر سعي مي كند با مخاطبان 
ارتباط بگيرد، حتي با گفتن يك صبح بخير. زير كامنت هاي 
پرسپوليسي ها بيشتر تعريف و تمجيد است البته تا زماني كه 
شجاع در اين تيم بود، بيشتري ها برايش كامنت مي گذاشتند 
كه كمتر خطا كند يا اينكه مواظب باشد در خيابان زير پاي 
كسي تكل نرود. در كل به نظر مي رسد آنها ترجيح داده اند، 
خيلي جنجالي نباشند. لژيونرها هم بيشتر از فعاليت هايشان 
مي نويســند يا مثل مهدي طارمي دل نوشــته مي گذارند. 
واكنش ها هم به آنها متفاوت است، طارمي را دست مي اندازند 

و سردار آزمون را به فحش مي كشند.
يكي از جنجالي ترين اكانت هاي ورزشي در توييتر مربوط 
به باشگاه شــاهين بوشــهر بود. شــاهيني ها خودشان را 
پرسپوليسي مي دانند و به خاطر همين اصلي ترين كار اين 
اكانت، كري خواندن براي پرسپوليسي ها بود. اين اكانت بعد 
از هر بازي استقالل يا حتي حين بازي، توييت هايي را عليه 
استقالل مي گذاشت و هواداران اين تيم را شاكي مي كند. 
فعال اين اكانت غيرفعال است. اكانت باشگاه آلومينيوم اراك 
هم يك مدت خوب ديده شــد. آن هم فقط به خاطر اينكه 
شوخي بامزه با اســتقالل كرده بود. در شروع فصل، جدول 
ليگ برتر به ترتيب حروف الفبا چيده مي شــود و استقالل 
هميشه درصدر بود. آلومينيوم بعد از ليگ برتري شدن به 
خاطر  »آ«ي با كالهي كه اول اسمش دارد، جاي استقالل 
را در هفته اول گرفت. اين اكانــت توييت زده بود كه »تنها 
دستاورد اين سال هاي استقالل را ازشان گرفتيم«. اين اكانت 

با اين توئيت ديده شد، ولي فعال غيرفعال است.

مي خواهي ديده شوي، بازيكن ايراني بخر
ورزشي ها چون در توييتر فعال نيستند، تصميماتي هم كه 
مي گيرند كمتر با واكنش مخاطبان همراه مي شود. وقتي 
شجاع خليل زاده از پرســپوليس جدا شد و بوسه جنجالي 
را به پيراهن تيم جديــدش - الريان - قطــر زد،خيلي از 
فالوورهايش را در اينستاگرام از دست داد. انتقاد از اين كار 
او، به فحاشي كشيده شد و شجاع به اجبار كامنت هاي چند 
پست آخرش را بســت، هرچند فالوورهايش در پست هاي 
قبلي هرچه را كه مي خواســتند به او بگوينــد، گفتند. اما 
در صفحه توييتر شــجاع خيلي اتفاق خاصــي نيفتاد. او 
چندماهي اســت كه در توييتر فعال نيســت و چند نفري 
در پســت هاي قبلي او به اين حركتش ايراد گرفتند و آن 

هم مودبانه.
باشــگاه هاي اروپايي بعد از خريدهاي جديدشان با انتشار 
ويدئويي از بازيكن آنها را به مخاطبــان معرفي مي كنند. 
باشــگاه ها با اين كار بازيكن جديد را معرفي مي كنند اما 
اگر بازيكن ايراني باشــد، هدف ديگري هم مدنظر است؛ 
باال بردن تعــداد فالوورهــا. اروپايي هم چون بيشــتر در 
توييتر فعال هســتند، كاربران ايراني هم بيشتر مجبورند 
در اين فضا حضور پيدا كنند. در اين چند ساله هر بازيكن 

ايراني كه به باشــگاه اروپايي رفتــه، ايراني ها به 
صفحه هاي اينستاگرام و توييتر باشگاه 

هجــوم برده اند و فالوورهــاي آنها را 
افزايش داده اند. اين اتفــاق بعد از 
رفتن عليرضا جهانبخش از آلكمار 
به برايتون افتاد. تعداد كامنت ها و 

اليك هايي كه صفحه هاي باشــگاه 
در فضاي مجازي مي گيرد بســتگي به 

اين دارد كه ســرمربي چقدر به جهانبخش 
بازي بدهد. ايراني ها مدعي اند كه بعد از حضور جهانبخش 
در برايتون صفحه اين باشگاه در توييتر و اينستاگرام ديده 
شده اســت. بعد از رفتن مهدي طارمي به پورتو هم تعداد 
زيادي از كاربران ايراني فالوور صفحه توييتر پورتو شدند. با 
حضور مربيان خارجي در ايران، صفحه هاي آنها در فضاي 
مجازي هم بيشتر ديده مي شود. استراماچوني بعد از اينكه 

به استقالل آمد، فالوورهايش در توييتر افزايش پيدا كرد.

كري بخوان، فالوور جمع كن 
خيلي از چهره هاي ورزشي در توييتر نيستند؛ بيشتر ورزشي هاي توييتر يا 

لژيونرهاي فوتبال هستند يا بازيكنان پرسپوليس كه آنها هم فالوور چنداني ندارند

كاراكترهاي محدود، كلمه محور بودن،  هشتگ هاي گسترده و بي مرزي، از توييتر رسانه متفاوتي 
ساخته است؛ رسانه اي مدرن كه اگرچه در ايران فيلتر شده و دسترسي آساني به آن وجود ندارد، 
اما تقريبا تمام مسئوالن در آن براي خود حساب كاربري ساخته اند تا از اين تريبون با مردم در 
تماس باشند، چراكه به خوبي به كاركرد اين رسانه آگاهند. محمدجواد ظريف، يكي از پرطرفدارترين هاي توييتر فارسي است كه يك ميليون 
و 600هزار فالوور - تا لحظه تنظيم اين گزارش- او را دنبال مي كنند. بعد از ظريف، محمدجواد آذري جهرمي است كه حسابي در توييتر گرد 
و خاك مي كند. او با بيش از 230هزار فالوور، تقريبا هر چندوقت يكبار به خاطر توييتي جنجالي سر زبان ها مي افتد. وزير جوان بارها گفته 
كه وزارت ارتباطات اين رسانه را فيلتر نكرده كه آن را رفع فيلتر كند و خودش عالقه زيادي به استفاده از توييتر دارد. تقريبا تمام كابينه 
روحاني، شهردار، شوراي شهري ها و... در اين شبكه اجتماعي حضور دارند و به قول آذري جهرمي، از نوع بدون فيلتر آن، استفاده مي كنند.

محمدجواد آذري جهرمي؛ وزير ارتباطات

234هزار و 200فالوور
او بارها و بارها در توييتر حاشيه ساز شده است. 
يكي از مهم ترين محورهاي حاشيه ساز براي 
او، پاســخ آرام و طنزآميــزش بــه كاربران 
عصباني است. عموما وقتي كسي به او درباره 
موضوعي ناســزا مي گويد با آرامش و لحن 
دوستانه به آن كاربر پاســخ مي دهد. »وهلل 
بسته شدن ســايت هاي دانلود فيلم به من مربوط نيست. دادستاني به 
ارائه دهنــدگان خدمــات ميزباني وب دســتور داده، اين وســط من 
هيچ كاره ام!« ؛ اين پاسخ وزير ارتباطات به كاربري عصباني بود كه نسبت 
به بسته شدن سايت هاي دانلود فيلم اعترض شــديدي كرده بود. يا در 
موردي ديگر اين وزير در پاسخ به پرسش تند يكي از كاربران درباره روند 
مقابله با سرويس هاي ارزش افزوده، نوشت: »حاجي دهنم صاف شده. ولي 
خدا بزرگه. دو هفته اي بهم زمان بديــد«. همچنين مدتي قبل هم او در 
توييتي هيجاني، به اشتباه، لباس فضانوردي مخصوص جشن هالووين را 
به عنوان لباس ايراني ناسا معرفي كرده بود كه بعد از انتشار اين توييت 
مجبور به عذرخواهي شــد. وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات دولت 
دوازدهم توييتر را ابزار مناسبي براي ديپلماسي عمومي، برقراري ارتباط 
با مردم دنيا و اظهارنظر درباره موضوعات مختلف مي داند و كاربران در اين 

شــبكه اجتماعي عموما رابطه صميمانه و خارج از تعارفي با او دارند و 
به راحتي جهرمي را در توييت هاي مختلف شان منشن )صدا( مي كنند.

سيدعباس صالحي؛ وزير فرهنگ و ارشاد 
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با فواصل زيادي توييت مي كند. بازديد كننده 
زيادي نــدارد. با توييت هايــش هم كمتر 
حاشيه سازي كرده اســت و بازخوردهاي 
چنــدان بااليي دريافــت نمي كند. عباس 
صالحي كمتــر در حوزه هــاي تخصصي 
خودش فعاليــت توييتــري دارد و عموما 
درباره خبرهاي روتين و جاري جامعه مي نويسد. وقتي هفدهم مهرماه 
درباره شــجريان و اندوه از دســت دادن او توييتي نوشت، موجي از 
كامنت هاي انتقادي به سمت او روانه شد كه چرا وقتي خسرو آواز ايران 
زنده بود نگذاشتيد در ايران براي مردم بخواند. يكي ديگر از توييت هاي 
پربازديد وزير فرهنگ و ارشاد درباره شكست ترامپ در انتخابات و صلح 
بين آذربايجان و ارمنســتان بود؛ »از رفتن ترامپ، تا خاموشي آتش 
جنگ در كنار مرزهاي ايران. خداوند مهر خويش را از آسمان ايران و 
جان ايرانيان دور ندارد.« وزير فرهنگ و ارشاد عموما كامنت هاي منفي 

دريافت نمي كند و البته پاسخي هم به  نظرات مردمي نمي دهد.

بيژن زنگنه؛ وزير نفت 

15هزار و 400فالوور 
»براي ارتباط پويا و مؤثرتر با مخاطبان داخلي 
و خارجي، به توييتر آمدم«؛ اين نخســتين 
توييت وزير نفت بــود. در لحظه نگارش اين 
گزارش، اكانت وزير نفت از دسترس خارج و 
در اصطالح »ساسپند« شده است، اما تا پيش 
از آن درباره مســائل مهمي ري اكشن نشان 
داده است. بعضي منابع غيررســمي اعالم كرده اند كه توييتر، حساب 
كاربري بيژن زنگنه، وزير نفت جمهوري اسالمي ايران را به دنبال اعمال 
تحريم هاي آمريكا عليه وي، تعليق كرد. وزير نفت هم مانند بسياري از 
مسئوالن از توييتر به عنوان تريبوني براي اطالع رساني در حوزه نفت و 

انرژي و اعتراض به تحريم هاي نفتي آمريكا استفاده مي كرد.

محسن حاجي ميرزايي؛ وزير آموزش و پرورش 

10هزار فالوور 
بعد از سخنراني ای  كه درباره حقوق معلمان 
داشت، آماج كامنت هاي منفي قرار گرفت تا 
جايي كه بعد از آن ترجيح داد درباره متن آن 
سخنراني توييتي بنويســد كه »متأسفانه 
گفت وگوي من با معاونان و مديران كل براي 
به كارگيــري همه توان بــراي خدمت، به 
نادرســت خطاب به معلمان و حقوق آنان تلقي شده. سختكوشي و 
خالقيت معلمان در شرايط دشوار كرونايي موجب بالندگي و افتخار 
ايران است. در يك سال مسئوليتم از هيچ كوششي براي عادالنه سازي 
حقوق معلمان دريغ نكرده ام.« او از توييتر عموما چنين استفاده هايي 
دارد. باال و پايين كردن صفحه او نشــان مي دهد كــه اين وزير بين 

توييتري ها چندان محبوبيت ندارد.

ليلي خرسند
روزنامه نگار

كاربران سرشناس توييتر بدون فيلتر
تقريبا بيشتر اعضاي كابينه روحاني، شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران از توييتر براي اطالع رساني استفاده مي كنند 

مائده امينی 
روزنامه نگار

سلبريتي ها و جنجالي هاي حوزه سياسي در توييتر چه كساني هستند؟

پرواز سياستمداران 
با پرنده آبي

ابطحي مي گويد كه توييتر آيينه تمام نماي سياستمداران در دنياي واقعي 
است

حضور سياســتمداران در توييتر يكي از تناقض هاي دنياي 
سياست است و در تمام سال هايي كه از فيلتر توييتر مي گذرد، 
پاســخي براي اين رفتار متناقض پيدا نشده است. اين شبكه 
اجتماعي چنان پرقدرت قد علم كرد كه بسياري از مسئوالن 
و چهره هاي سياســي به جاي آنكه براي طرح نظراتشــان از 
قدرت رسانه هاي رسمي بهره ببرند، با تكيه بر دنبال كنندگان 
توييتري شان، بسياري از گفته و ناگفته هايشان را در قامت يك 
توييت بيان مي كنند. حضور در توييتر از چنان اهميتي در ميان 
مسئوالن برخوردار است كه محمدجواد ظريف وزير امورخارجه 
كشورمان در سال 97، به تمامي سفرا و سفارتخانه هاي ايران در 
كشورهاي دنيا دستور داد تا با توجه به اهميت اصل ارتباطات در 

حوزه روابط بين الملل در توييتر حاضر شوند.

ليال شريف
روزنامه نگار

سياستمدارهاي توييترباز
حضور سياستمداران در توييتر را نبايد از يك دريچه نگاه كرد، برخي از اين افراد تنها به 
واسطه جايگاهي كه در دولت، مجلس و... به دست آورده اند و براي عقب نماندن از قافله 
توييتر، يك صفحه با نام خود ثبت كرده اند و بســياري از اين صفحات نيز به همت يك 
فرد ديگر به روز مي شود و برخي نيز از اين صفحات تنها به عنوان يك بستر براي گزارش 
عملكرد اســتفاده مي كنند و فارغ از تمام اتفاقات جامعه، مسير خاص خود را در پيش 
مي گيرند اما در اين ميان برگ برنده از آن افرادي است كه پيگيري خواسته هاي مردم و 

توجه به اتفاقات روز جامعه را خط مشي خود قرار مي دهند.
تعداد فالوورهاي صفحات سياســتمدارها را نبايد نشان از نفوذ آن فرد در افكار عمومي 

دانست، چرا كه برخي از صفحات توييتري چهره هاي سياسي، با وجود داشتن فالوورهاي 
اندك، به دليل طرح مسائل حاشيه ساز، همواره مورد توجه اهالي توييتر و البته رسانه هاي 
رسمي قرار مي گيرند. اگر بخواهيم با نيم نگاهي به توييتر فهرستي از سلبريتي هاي سياسي 
توييتر منتشر كنيم، بدون شك اين فهرست مي تواند اسامي بسياري را در خود جاي دهد 
اما در اين فرصت تالش شده است تا اسامي افرادي كه در سال اخير بيش از ديگران در 
توييتر مورد توجه قرار گرفته اند را مرور كنيم. الزم به ذكر كه صفحات فارسي رهبرمعظم 
انقالب با 296هزار نفر و حسن روحاني رئيس جمهور با 826هزار دنبال كننده در توييتر 
فعال هستند و در كنار آنها چهره هاي دولتي، نمايندگان مجلس و... در توييتر فعال هستند.

صادق زيباكالم استاد علوم سياسي 
دانشگاه تهران ازجمله فعاالن سياسي 
است كه با 239هزار فالووردرفهرست 
محبوب ترين هاي سياسي توييتر قرار 

مي گيرد.

239  K
مصطفي تاجزاده معاون سياســي 
وزارت كشــور دولت اصالحات حضور 
فعالي در اكثر شبكه هاي اجتماعي دارد 
و تعداد دنبال كننده هاي صفحه توييتر 

او به 256هزار نفر مي رسد.

256  K
عباس عراقچي معاون سياســي وزير 
امورخارجه كه نامش با مذاكرات هســته اي 
گره خورده است، در ســال 92 و همزمان با 
شروع مذاكرات هسته اي در توييتر فعال شد. 
صفحه او 88هزار و 900نفر دنبال كننده دارد.

88.9  K

محمدعلي ابطحي رئيس دفتر دولت 
اصالحات كه از دوران وبالگ نويســي 
دستي بر آتش نوشــتن داشت، جزء 
السابقون توييتر است و اكنون 76هزار 

و 200نفر دنبال كننده دارد.

76.2  K
احمد توكلي نماينده سابق مجلس نيز 
در توييتر با 80هزار و 200دنبال كننده 
به پيگيري مسائل اقتصادي و مبارزه با 

فساد مي پردازد.

80.2  K
احمد اميرآبادي فراهاني نماينده 
مــردم قــم در مجلــس با 18هــزار و 
900دنبال كننده، دســت به انتشــار 
توييت هايي مي زند كــه به طور معمول 

مورد توجه رسانه ها قرار مي گيرد.

18.9  K

علي مطهري نماينده سابق مجلس 
از ســال 95عضو توييتر شــده است. 
او در سال گذشــته در توييتر فعال تر 
شد و توانســت 153هزار نفر را با خود 

همراه كند.

153  K
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس يازدهم 
از 2ســال پيش به توييتر پيوســته است 
امــا اوج فعاليت او به روزهــاي منتهي به 
انتخابات مجلس و پس از آن بازمي گردد. 

صفحه او 133هزار دنبال كننده دارد.

133  K
محمود صادقي نماينده ســابق مجلس 
همانقدر كه در رسانه ها به دليل طرح موضوعات 
مختلف مورد توجه است، در توييتر نيز با انتشار 
بيش از 4هزار توييــت و همچنين 312هزار 

دنبال كننده از جايگاه مهمي برخوردار است.

312  K

جواد ظريــف وزيــر امورخارجه، 
سال هاســت كه جايگاه محبوب ترين 
صفحه توييتر سياستمداران ايراني را با 
يك ميليون و 600هزار نفر دنبال كننده 

به نام خود ثبت كرده است.

1.6  M
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با 144هــزار فالوور در 
توييتر فعال اســت و ناگفته نماند كه 
توييتــر 19آبان ماه، صفحه محســن 

رضايي را مسدود كرد.

144  K
مجتبي ذوالنور نماينده مردم قم در 
مجلس است و هر چند تعداد مخاطبان 
توييترش به 7هزار نفر نيز نمي رسد اما 
به دليل طرح مسائل پرحاشيه، بسيار 

مورد توجه است.

6.299
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وتوييتر

این شماره

هنرمند دنبال نمايش است و نه حرف 

توييتــر فارســي، به درســت يــا غلط 
به گونه اي اســت كه فضــاي بي پرده اي 
دارد. در ايــن فضا، آدم هــا به راحتي به 
يكديگر حمله مي كننــد و چيزي كه در 
آن چندان مهم نيست، ظاهر خوب و سبك زندگي خاص است. در 
توييتر مهم اين است كه رك و بي پرده صحبت شود. كاربر حقيقي 
توييتر نبايد در زندگي اش باگ يا ضعفي داشته باشد كه از فاش شدن 
آن نگران باشــد، چون به طرفه العيني مورد حمله قــرار گرفته و 
برچسب مي خورد. البته هنرمنداني در اين فضا بوده اند كه يا صفحه 
توييترشان را غيرفعال كرده  يا شــروع به دفاع از خود كرده اند كه 
ماجرا را بدتر كرده است. البته به نظر مي رسد كه هنرمندان جدي، 
اصال فرصت فعاليت در سوشيال مديا را ندارند؛ هرچند فعاليت در 
اينستاگرام راحت است و چندان وقتي از هنرمند نمي گيرد. از سويي 
اين فضا را براي هنرمند ايجاد مي كند كه اثرش را به نمايش بگذارد؛ 
به عبارتي عرصه براي نمايش مهياتر است اما توييتر چنين فضايي 
ندارد؛ به عبارتي هنرمندان خــود را كمتر در فضايي قرار مي دهند 
كه در معرض مســتقيم افكار عمومي بوده و مورد انتقادهاي رك و 
بي پرده قرار بگيرند. اين است كه عطاي آن را به لقايش مي بخشند. 
توييتر در همه جا، فضايي خبري دارد كه كلمه محور است؛ كوتاه، 
موجز و رك. كاربر توييتر بايد همه  چيزي كه مي خواهد را در عبارت 
270حرفي بزند. خب در اين فضا نه جايي براي موسيقي وجود دارد، 
نه عكس و فيلم؛ به عبارتي عرصه بــراي بروز و ظهور هنرمند تنگ 
است. هنرمند به دنبال نمايش اســت و نه حرف زدن. حداقل اغلب 
چنين اســت. توييتر مثل ابزاري براي روابط عمومي است. در همه 
دنيا مهم است اما به همين اندازه از آن استفاده مي شود. هنرمندان 
دنيا فعاليت شان در فيسبوك، اينستاگرام و تيك تاك است و گاهي 

براي ارتباط هاي نيم خطي   از توييتر استفاده مي كنند.

تبعات نوشتن؛ چه نوشتن، چطور نوشتن و گاهي ننوشتن

توييتر فارســي تبديل به يك 
فضــاي كامال سياســي و در 
همه  چيز دوقطبي   شده است 
كه فعاليــت در آن مختصات ســخت و نفســگيري دارد. 
برخالف اينســتاگرام كه با يك عكــس و حتي بدون هيچ 
متني، مي توان فعاليت مداوم در آن داشت، در توييتر بايد 
با متن اعالم حضور كنيد. پســت كردن متن در يك فضاي 
مطلقا سياسي و راديكال اگر منطبق و هم راستا با فضا و جو  
غالب باشد، به خصوص وقتي قرار است شما با هويت واقعي 
خودتان آنجا باشيد، حاشــيه ها و تبعات كاري و غيركاري 
زيادي برايتــان دارد. اگر هم برخالف جــو غالب حرف و 
مسائل ديگري را بنويسيد با قضاوت و هجمه و حمله ديگر 
 كاربران مواجه مي شويد كه واقعا فرساينده و انرژي بر است. 
خالصه آنكه، فضايي كه نوشتن، چه نوشتن، چطور نوشتن 
و حتي گاهي ننوشتن از يك موضوع خاص براي شما تبعات 
و حاشيه درســت مي كند، قطعا مطلوب كساني نيست كه 
مي خواهند با حاشــيه كمتري كار و زندگي كنند. به نظرم 
دليل بي ميلي هنرمنــدان به حضور در توييتر ريشــه در 
اين مسائل داشته باشد، به خصوص تجربه هنرمنداني كه 
پيش از اين در توييتر بوده اند و همــه حداقل يك بار براي 
توييت های شان دچار حاشيه شده اند )مثال ترانه عليدوستي، 
بهرام رادان، رامبد جوان، مهناز افشــار و...( هم باعث شده 
ديگران را به ورود به اين فضا بي ميــل كند. البته فراموش 
نكنيم كه توييتر تقريبا در همه جاي دنيا اصلي ترين پلتفرم 
Cyber�  و شبكه اجتماعي است كه در آن قلدري آنالين يا
bullying  رخ مي دهد. در توييتر فارسي هم وضعيت همين 

است، به غير از اين، به دليل فعاليت بسيار پرحجم اكانت هاي 
سازماندهي شــده جعلي داخلي و خارجي كه پشت هر دو 
گروه نهادها و ســازمان هاي خاص و امنيتي هستند و هر 
dis�  روز هم مشــغول نفرت پراكني و انتشار ضداطالعات

information به خصوص عليه چهره هاي شناخته شــده 
هستند فعاليت در آن واقعا كار سخت و طاقت فرسايي شده. 
توييتر ازجمله شبكه هاي اجتماعي است كه شما مي توانيد 
با خيال راحت در آن اكانت با هويت غيرواقعي بسازيد. در 
جايي مثل اينستاگرام كه عكس محور است كاربرانش به هر 
حال عكس خودشان و نزديكان شــان را منتشر مي كنند، 
در نتيجه غالبا فضاي آن طوري است كه بيشتر كاربران با 
عكس و هويت واقعي خود در آن فعاليت  مي كنند. در توييتر 
اما ماجرا متفاوت است و فضاي غالب آن به خصوص ميان 
كاربران فارسي زبان فعاليت با اسم و هويت هاي غيرواقعي 
اســت. وقتي من با هويت واقعي خودم در هــر پلتفرمي، 
محتوايي را منتشــر كنم تبعات خوب يا بد آن مســتقيما 
متوجه خودم مي شود، همين مسئله تا حدي بازدارنده است 
و جلوي قلدري و فحش و انتشار تعمدي اطالعات نادرست را 
مي گيرد. اما وقتي فعاليت پشت اكانتي با هويت جعلي باشد 
هر كاري راحت است، فحش و حمله و تخريب و... تبعاتش 
هم متوجه فرد واقعي پشت اكانت نيست. هويت جعلي مثل 
يك ســپر عمل مي كند. به همين خاطر است كه در فضاي 
توييتر، زبان تند و سرشــار از كلمات ركيك، ضداطالعات 
و اخبار جعلي، موضع گيري هاي راديكال و غريب نســبت 
به همه  چيز بيشتر ديده مي شــود. در چنين فضايي افراد 
با هويت واقعي به خصوص چهره هاي شناخته شــده مثل 
ســلبريتي ها و هنرمندان كه بيشــتر در معرض قضاوت و 
حتي حمله و نقد هستند آسيب  پذيرترند و براي حضور در 

چنين فضايي بي ميل تر.

حاال پس از چند ســال، زندگي در دل اين پرنده 
كوچك آبي رنگ، جان گرفته است. توييتر شايد 
بال هاي كوچكي داشــته باشــد اما براي پرواز تا 
آشيانه اي امن ياري رسان است. اما ما در اين آشيانه چگونه زندگي مي كنيم؟ فروردين 
سال گذشته بود كه امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطالعات 
ايران در توييتي به ارائه آمار درباره فعاليت ايرانيان در توييتر پرداخت. او گفت كه در 

توييتر فارسي اكانت هاي واقعي پرطرفدارترند. توييتر كه سياسي ترين شبكه اجتماعي 
است، خودش را با روزمره  نويســي ميان ايراني ها پرمخاطب نگه داشته و اين فضا را 
نمي توان هنري به شــمار آورد. اما از تعداد محدود هنرمندان در اين فضا، شايد ترانه 
عليدوستي و سيامك انصاري پرمخاطب ترين هنرمندان توييتري ايراني باشند كه عالوه 
بر تعداد دنبال كننده، تعداد اليك هايشان هم نشان از ديده شدن اين چهره ها دارد. اما 

چهره هاي شناخته شده در توييتر چگونه فعاليت مي كنند؟

چرا هنرمندان در توييتر فعال نيستند؟

هشتگ، تویيت هنري

حجت نظري؛ عضو شوراي شهر تهران 

 16هزار فالوور 
تا پيش از اين روزها او در اين شبكه اجتماعي 
بسيار فعال بود، اما هم اكنون آخرين توييت 
او به روزهاي فوت شــجريان برمي گردد: 
دوســت داشــتم تصوير ايشــان در زمان 
حياتش و براي دعوت به كنســرتش روي 
بيلبوردهاي شهر نصب شود، اما افسوس كه 
نشد.  اين عضو شــوراي شــهر از توييتر براي اعتراض سازنده، بيان 
انتقادات و ارائه گزارش كار شــورا اســتفاده مي كند و در آن درباره 
خانه هاي تاريخي، تغيير نام خيابان ها و... مي نويســد. به نظر كاربران 
يكي در ميان پاسخ مي دهد و بررسي ها نشان مي دهد كه در اين حوزه، 

نسبتا صبور عمل مي كند.

علي اعطا؛ عضو شوراي شهر تهران 

12هزار و 700فالوور 
خودش را شهروند تهران و اهل خوزستان 
معرفي كرده. او كه سخنگوي شورا هم است 
حضور مســتمر فعالــي در توييتــر دارد. 
رويكرد او هــم مانند نظــري، رويكردي 
انتقادي است كه در توييت هاي پي درپي 

نسبت به مسائل مختلف موضع مي گيرد.
 او هم مثل برخي از مســئولين به بعضــي از كامنت ها - به خصوص 

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

سيامك انصاري
انصاري را با بازي هاي طنــزش، خصوصا با كارگرداني مهران 
مديري مي شناسند. توييت هايش هم در همين فضاست. او 
با 304هزار نفر دنبال كننده معموال در حركت هاي جمعي 
توييتر، ساكت است. البته گاهي به قول توييتري ها، هوايي 
مي زند؛ يعني توييت هايي بدون اشــاره مستقيم به موضوع 

منتشر مي كند.

ترانه عليدوستي
عليدوستي با 253هزار دنبال كننده، از بازيگران سرشناسي 
است كه مواضع فمينيستي دارد. او در توييترش نسبت به 
مسائل مختلف اجتماعي اظهارنظر مي كند و گاهي هم در 

توفان هاي توييتري شركت دارد.

بهرام رادان
رادان از ديگر بازيگراني است كه با 199هزار دنبال كننده، در 
فضاي توييتر فعال است. رادان بيشتر حول محور مشكالت 
عوامل سينما و هر آنچه ممكن است مخاطب از پشت پرده 
نداند، توييت مي كند؛ توييت هايي كه گاهي شــاخك هاي 
كاربران را براي كشف آدم هايي كه از آنها مي نويسد، به كار 

مي اندازد.

بهاره رهنما 
ايــن بازيگر كــه حواشــي زندگــي اش به واســطه همين 
فعاليت هايش در شبكه هاي اجتماعي بسيار ديده مي شود، 
با 109هزار دنبال كننده به مســائل روزانــه اي مي پردازد 
كه از كار تا زندگي شــخصي با آن درگير است؛ از قصدش 
براي ساخت فيلم تا زندگي به سبك زنان خانه دار در دوران 

قرنطينه.

مهراب قاسم خاني
شايد عجيب به نظر برسد كه قاسم خاني در اينستاگرام فعال 
و پرطرفدار اســت اما حضور چندان چشمگيري در توييتر 
ندارد. هرچند 2سال اســت به اين فضا راه پيدا كرده اما باز 
هم آنقدر كه نبض اينستا را در دست دارد، نتوانسته با توييتر 

ارتباط بگيرد. او هم اكنون 83هزار و 400دنبال كننده دارد.

شاهرخ استخري
استخري، از بازيگران ســينما و تلويزيون، هم در اينستا با 
مجموعه اي از روزمرگي هاي خانوادگي موفق است و هم در 
توييتر با درك درستي از خالصه نويسي و جذابيت. شايد با 
همين فرمان اگر ادامه دهد تا سال ديگر بتواند از شاخ هاي 

توييتري شود. او هم اكنون 77هزار و 200دنبال كننده دارد.

چند كامنت درباره حضور كم رمق هنرمندان

مريم طهماسبي
فعال توييتر

صدرا محقق
روزنامه نگار و فعال توييتر

كامنت خبرنگاران- پاسخ مي دهد و به نظر مي رسد بيشتر 
نظرات مردمي را مي خواند، اما عموما واكنش هاي منفي 
دريافت مي كند. شايد چون كاربران توييتر در اينگونه 

صفحه ها راحت تر مي توانند خشم خود را خالي كنند.

امير ناظمي؛ رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران 

15هزار و 300فالوور دارد 
در صفحــه خــود عمومــا توييت هايــي مرتبــط با 
دســتاوردهاي وزرات ارتباطــات دارد و تالش مي كند 
در اين حوزه اطالع رســاني كند. ناظمي 
مانند آذري جهرمــي عموما به توييت ها و 
نظرات مردم واكنش نشان مي دهد و تالش 
مي كند جــوي صميمانــه در صفحه اش 

ايجاد كند.
راديو چهرازي گوش مي دهد، توييت هاي 
خود را عموما با زبان طنز مي نويســد و جزو كابران بسيار فعال اين 
شبكه اجتماعي است. بررسي بازخوردها نشان مي دهد كه كاربران 

كمتر نسبت به اين مقام مسئول واكنش منفي نشان داده اند.

پيروز حناچي؛ شهردار تهران 

25هزار و 700فالوور 
در توييتر گزيده گوي است و كمتر از ساير 
مسئولين از كاربران واكنش منفي دريافت 
مي كند. عموما گزارش كار ارائه مي دهد و 
تالش مي كند درباره »شــهر« و »تهران« 
بيشــتر بنويســد. يكــي از توييت هاي 
پرحاشيه او فيلمي بود كه از يك پاكبان در 
حال اذان گفتن هنگام سحر برداشته بود و گفته بود زحمت خالصانه 
اين عزيزان باعث شده شهري مملو از ارزش هاي الهي داشته باشيم. 
البته اين توييت با واكنش هاي مثبت و منفي مختلفي همراه شــد. 
حناچي همچنين تصاويري از دوچرخه سواري خودش در خيابان ها 
براي رفتن به محل كارش منتشــر كرده كه در پاسخ به اين توييت 
بسياري از كاربران به او اعتراض كرده اند. اين روزها مردم مدام براي 
شهردار مي نويسند كه كاهش ســاعت مترو و اتوبوس اشتباه بزرگي  
است كه ترافيك انساني را در ساعات اوج دوچندان كرده است. البته 

شهردار عموما پاسخي در توييتر به اين اعتراض ها نمي دهد.

حاشيه سازهاي توييتر
سياستمداران اهل توييتر خواسته يا ناخواســته حاشيه هاي بسياري پديد 
آورده اند و حتي گاهي اين حاشيه ها به عذرخواهي در لفافه نيز ختم شده است.

محمدعلي ابطحي؛ رئيس دفتر دولت اصالحات
ما در دوره اي زندگي مي كنيم كه حضور افراد سياستمدار و غيرسياستمدار در فضاي مجازي 
الزامي است. توييتر بيش از ديگر شبكه هاي اجتماعي سياسي است و به دليل كوتاه نويسي 

اين فرصت را مهيا مي كند تا جان مطلب با كمترين حاشيه مطرح شود.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه پارادوكس عجيبي در توييتــر وجود دارد و زماني كه 
مسئوالن ارشد ايران در اين شبكه اجتماعي عضو هستند، فيلتر بودن آن معناي مناسبي 
ندارد و يكي از اشتباهات بزرگ است. من به عنوان فردي كه از سال 87 عضو توييتر شده ام، 
بايد بگويم در توييتر ايراني يك مجموعه غيرفرهنگي فعال وجود دارد اما با وجود اين فوايد 
توييتر براي سياستمدارها بيش از معايبش است. توييتر آيينه رفتار سياستمداران در دنياي 
واقعي است و همين اتفاق موجب مي شــود تا در برهه اي شاهد افزايش تنش ها يا افزايش 

همدلي در اين شبكه اجتماعي باشيم.

طيبه سياوشي؛ نماينده سابق مجلس
بايد قبول كنيم كه مزاياي توييتر بيش از معايب آن است. اين شبكه اجتماعي همانقدر كه 
حاشيه امن چهره هاي سياسي را از بين مي برد، زمينه را براي پيگيري مسائل مهيا مي كند. 
مسئول سياسي نبايد مانند مردم عادي در توييتر عمل كنند و براي پيگيري خواسته هاي 
خود از بســتر توييتر بهره ببرند بلكه آنهــا بايد با توجه به حوزه مسئوليتشــان در جهت 
آگاهي بخشي قدم بردارند. توييتر براي مسئول سياسي به ويژه زنان سياسي مانند راه رفتن 
بر لبه تيغ است چرا كه ما نمي توانيم از هجمه ها و اتهاماتي كه برايمان نوشته مي شود در 
امان بمانيم اما از منظر ديگر بايد اين شبكه اجتماعي را يك فرصت بدانيم. از نظر من فضاي 
سياسي توييتر در سال هاي اخير تندتر شده و از آن فضاي روشنفكري فاصله گرفته است، 
چنين اتفاقي داليل مختلفي دارد بخشي از آن به اكانت هاي سازماندهي شده، بازمي گردد.

نظرات سياستمداران توييتري

محسن رضايي
محسن رضايي يكي از چهره هايي است كه هرازگاهي توييت هايش حاشيه هاي بسياري 
ايجاد مي كند، مانند توييتي كه او در رابطه با عمليات كربال چهار منتشــر كرد و نوشــت: 
»عمليات كربالي  چهار براي فريب دشمن انجام شد. اگر تحليلگر تاريخي در فهم آن فريب 

بخورد، پس واي به حال نوشته هاي او«. 
اين توييت موجب دلخوري خانواده شهدا شــد و موجي از انتقاد را روانه اين فرمانده سپاه 
پاسداران در دوران دفاع مقدس كرد، ماجرا تا جايي ادامه يافت كه محسن رضايي در يك 
برنامه تلويزيوني حضور يافت و تالش كرد منظور خود را از آنتن تلويزيون بيشــتر توضيح 

دهد.
البته آن توييت تنها حاشــيه توييتري محســن رضايي نبود و توييت او در مورد ارتباط 
مشكالت مردم غيزانيه با تفكر آمريكايي در اداره اقتصاد كشور، موجب شد تا بسياري از گره 

زدن مشكالت كشور با آمريكا را مورد نقد قرار دهند.

مجتبي ذوالنور 
مجتبي ذوالنور نيز يكي ديگر از چهره هاي سياسي حاشيه ساز در توييتر است. با وجود آنكه 
تعداد دنبال كنندگان صفحه توييتر ذوالنور به 7هزار نفر نيز نمي رسد اما توييت هاي اين 

نماينده مجلس معموال سروصداي بسياري در رسانه ها بر پا مي كند.
يكي از جنجالي ترين توييت هاي ذوالنور مربوط به حسن روحاني بود. رئيس جمهور در روز 
23 مهرماه در يك سخنراني با اشاره به رويدادهاي صدر اسالم گفته بود كه امام حسن)ع( 
با معاويه صلح كرد، چون »اكثريت قاطع جامعه و مردم« خواهان صلح بودند، اين سخنراني 
روحاني موجب شد تا ذوالنور در توييتي بنويسيد: »جناب روحاني! اگر براي توجيه مذاكره 
با دشمن، علت صلح امام حسن)ع( با معاويه را خواست اكثر مردم از امام ذكر مي كنيد امروز 
اكثريت قاطع ملت ايران به كمتر از عزل و مجازات شــما راضي نمي شوند؛ با منطق شما، 

رهبر انقالب بايد دستور دهند هزار بار شما را اعدام كنند تا دل مردم عزيز راضي شود«.

 در فهرست جنجالي هاي توييتر مي توان نام افرادي همچون محمود صادقي، علي 
مطهري و... به واسطه افشاگري يا بيان نظرات خاص سياسي درج كرد و البته برخي 
چهره ها مانند محمود احمدي نژاد و جواد كريمي قدوسي به دليل اظهارات خاص 

نيز در اين دسته قرار مي گيرند.

سعيد جليلي ديپلمات و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نيز با 155هزار 
دنبال كننده به بررســي موضوعات 
مختلف اقتصادي و سياسي مي پردازد.

155  K

عباســعلي كدخدايي سخنگوي 
شوراي نگهبان با 34و 500فالوور 

حضور فعالي در توييتر دارد.

34.5  K

شهيندخت موالوردي معاون سابق 
رئيس جمهور با 137هزار مخاطب، در 
توييتر به پيگيري مسائل اجتماعي، 

سياسي و حقوقي مي پردازد.

137  K

معصومه ابتكار نيز از سال 92 و شروع 
به كار دولت تدبير و اميد راهي توييتر 
شد و اكنون 133هزار نفر صفحه او را 

دنبال مي كنند.

133  K

طيبه سياوشي نماينده سابق مجلس 
با 22هزار و 700دنبال كننده در دسته 
صفحات محبوب توييتري قرار دارد.

22.7  K

توييت هاي جنجالي
جنجال هاي پارسايي وكوشكي

فروردين ماه بود و همه قرنطينه را جدي گرفته و خود را در خانه 
حبس كرده بودند كه ريحانه پارسا و مهدي كوشكي تصويري 
مشترك در صفحه اينســتاگرام خود منتشــر كردند و خبر از 
ازدواج شان دادند؛ خبري كه گرچه در فضاي اينستاگرام بود اما 
باعث واكنش هايي در توييتر شد. اين دو بازيگر بيش از 18سال 
با يكديگر اختالف سني داشتند و همين امر باعث شد توييت ها 
حول محور كودك همسري گذاشــته شود. هنوز اين خبر هضم 
نشده بود كه ريحانه پارسا حاشيه تازه اي ايجاد كرد. او در تأييد 
حرف همسرش درباره حق طالق مردان، هم نظري خود را با او 
اعالم كرد. پارســا در صفحه توييترش نوشت: »يا بنويس حق 
طالق مي ديد به زن هاتون بعد اســم خودتون رو هم گذاشتيد 
مرد؟ ايموجي هم نزار«. اين متن كپي شده با واكنش تمسخرآميز 
كاربران همراه شد. هرچند اين موضوع به همين تاريخ محدود 
نماند. ريحانه پارسا با مهاجرت از ايران و جدايي اش از كوشكي، 

همچنان روي خط زرد خبر راه مي رود.

فروتن در تكذيب
شــهريور ماه با توييت علي احمدنيا، شايعه اي در شبكه هاي 
اجتماعي و خبري جان گرفت؛ شايعه اي كه از تغيير جنسيت 
محمدرضا فروتن، 2 ماه پيش در آلمان گفته بود. اگرچه هيچ 
منبع مســتقل يا نزديك به فروتن اين خبر را تأييد يا تكذيب 
نكرد اما فشار شبكه هاي اجتماعي و توييتر اين بازيگر را بر آن 
داشت، هر چند خيلي دير، اما خبر منعكس شده را شايعه اعالم 

كرده و آن را تكذيب كند.

مهاجرت و عادل
مهرماه صحبت هاي عادل فردوسي پور با واكنش گسترده كاربران 
توييتر همراه شد. مسئله اساسي در صحبت هاي او »مهاجرت« و 
بسيار واكنش برانگيز بود. او مي گويد كه هميشه به دانشجويانش 
مي گفته در ايران بمانند تا كشور را با هم بسازيم اما پس از كنار 
گذاشته شدنش ديگر جوابي به آنها نداشته. همين نگراني ناشي 
از مهاجرت عادل را بين كاربران بيشــتر كرد. خيلي ها اين گفته 
فردوســي پور را عالمتي بر تصميم مهاجرت به حساب آوردند و 

خيلي ها به فشارهايي كه بر او وارد مي شود اشاره كردند.

توييت هاي افشاري
مهناز افشــار، بازيگر ســينما، تا زماني كه ايران بود كم روي 
توييتر موج ايجــاد نمي كرد اما از وقتي مهاجــرت كرد، اين 
موج كمي با افت و خيز همراه شــد. اما يكي از جنجالي ترين 
توييت هايش به شهريور 98برمي گردد. او در توييترش توضيح 
داد كه از اين پــس در حوزه هايي كــه در آن تخصص ندارد 
اظهارنظر نمي كند و تا اطــالع ثانوي خداحافظي كرد. پس از 
اين اقدام، كاربران با داغ كردن هشــتگ مهناز_افشار نظرات 

خود را درباره اين تصميم به اشتراك گذاشتند.
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ركورد جهاني ترامپ
200 تویيت در روز

دو رئيس جمهور و چندین خواننده؛ برترین چهره هاي جهان تویيتر
توييتر در تسخير موسيقي دانان و فعاالن صنعت و هنر موسيقي است. اكثريت فهرست معروف ترين 
كاربران توييتر با خوانندگان مشهور آمريكايي است؛ پديده اي كه با توجه به رابطه تنگاتنگ توييتر با 
رويداد هاي جهان و سياست و در شرايطي كه يكي از جنجالي ترين رؤساي جمهور جهان تصميمات مهم 
خود، ازجمله عزل و نصب مقامات كشور را از طريق توييتر انجام مي دهد، كمي عجيب به نظر مي آيد. اگرچه در فهرست 20كاربر توييتري 
با بيشترين تعداد دنبال كننده، نام 2رئيس جمهور و 2نخست وزير هم به چشــم مي خورد و برترين كاربر توييتري جهان از نظر تعداد 
دنبال كننده، يك رئيس جمهور سابق است، اما بازهم فعاالن حوزه موسيقي بيشترين سهم را در ميان مشهورترين هاي توييتر از آن 
خود ساخته اند. 50درصد از فهرست 20نفره برترين هاي توييتري در جهان در اختيار فعاالن جهان موسيقي است، چهره هاي سياسي و 
برندها هركدام 15درصد از فهرست را تشكيل داده اند. فعاالن حوزه سرگرمي 10درصد و چهره هاي رسانه اي و ورزشكاران هركدام 5درصد 
از فهرست را به خود اختصاص داده اند. با اين همه برترين توييت جهان كه بيشترين تعداد اليك و بازديد را داشته است، به هيچ يك از 
برترين دسته بندي هاي كاربري توييتر ارتباطي ندارد. اين توييت از صفحه هنرپيشه هاليوودي، چادويك بوزمن در تاريخ 28آگوست 
2020 پست و در آن مرگ اين هنرپيشه در اثر ابتال به سرطان توسط خانواده اش تأييد شده است. صفحه بوزمن 2.1ميليون دنبال كننده 

دارد و آخرين توييت در صفحه او 7.6ميليون بار ديده شده است.

سميرا رحيمي
خبرنگار

وقتی طرفداران رئيس جمهور سابق بيشتر 
هستند 

باراك اوباما، رئيس جمهور سابق ایاالت متحده 
آمریــکا، درحال حاضــر مشــهورترین كاربر 
تویيتــر در جهان اســت. 126.1ميليون نفر او 
را در تویيتــر دنبال مي كنند و آخرین پســت 
تویيتري او درباره  كتاب جدیدش، بيش از 7هزار 
و400اظهارنظر و 13.8هزار رأي تویيت دریافت 
كرده و 142هزار نفر آن را الیك كرده اند. اوباما، 
یکي از پرطرفدارترین تویيت هاي خود را در اوایل 
سال 2020 ارسال كرد. پيام تویيتري او درباره 
مرگ كوبي برایانت و دختر او در سانحه هوایي، 
3.9ميليون بار دیده شد، اما این پربازدید ترین 
تویيت اوباما به شــمار نمي رود. پربازدیدترین 
تویيت اوباما، واكنش او به حمله شارلوتزویل در 
سال 2017 بوده است كه منجر به مرگ یك نفر و 
مجروحيت 19نفر شد. اوباما در این تویيت، جمله 
مشهور نلســون ماندال را بازگو كرد: »هيچ كس 
با توانایي نفرت ورزیدن نسبت به رنگ پوست، 
گذشــته یا مذهب دیگران  زاده نشــده است«. 
این تویيت كه همراه با عکســي از اوباما در حال 

خوش و بش با چندكودك از نژاد هاي مختلف 
پست شده، 4.3ميليون بار دیده و 1.5ميليون 
بار ریتویيت شده اســت. پيام تبریك سال نوي 
باراك اوباما در سال 2019 از دیگر تویيت هاي 
پرمخاطب او بود كه ناخواسته هزاران بار توسط 
كاربران تویيتر با تویيت تبریك پرخاشگرانه و 

ناخوشایند دونالد  ترامپ مقایسه شد.

دومين چهــره توييتری جهــان و چند 
خواننده ديگر

درحال حاضر دومين كاربر مشــهور تویيتر در 
جهان جاستين بيبر، خواننده، آهنگساز و نوازنده 
كانادایي است كه 113.1ميليون نفر دنبال كننده 
در تویيتر دارد. بيبر از ســال 2010، زماني كه 
یکي از آهنگ هایش به محبوبيت جهاني رسيد، 
فعاليت مداوم خود را در تویيتر حفظ كرده است و 
باوجود دنبال كننده هاي بي شمار، تویيت هاي او 
به نسبت دیگر چهره هاي مشهور تویيتري كمتر 
تبليغاتي هستند و مي توانند به اندازه تویيت هاي 
هر كاربر عــادي دیگري درتویيتــر، پراكنده و 
درباره هر موضوعي باشند. او در اوایل سال 2020 

براساس نظرسنجي از كاربران تویيتري به عنوان 
هفتمين فرد تأثيرگذار در تویيتر معرفي شــد. 
دیگر افراد تأثيرگذار در این فهرســت به ترتيب 
اهميت، تيلور سوئيفت خواننده،  دونالد ترامپ، 
نارندرا مودي نخســت وزیر هنــد، كيتي پري 
خواننده، ایالن ماســك كارآفرین، كریستيانو 
رونالدو، ليدي گاگا خواننده، برنامه تلویزیوني الن، 

آریانا گرانده خواننده و كيم كارداشيان بوده اند.
كيتي پري خواننده و آهنگساز آمریکایي، سومين 
چهره برتــر تویيتر و چهارمين فــرد تأثيرگذار 
در این شــبکه اجتماعي در جهان اســت. او با 
داشتن 108.8ميليون دنبال كننده از پست هاي 
تویيتــري  بــراي بازتاباندن افــکار و پيام هاي 

شخصي اســتفاده مي كند؛ اگرچه گاه و بيگاه 
پســت هاي تبليغاتي هم در ميان تویيت هاي 
او به چشــم مي خورد. درخواست كيتي پري از 
نوجواني نوزده ساله كه كاور جدید ترین آلبوم او 
را بازطراحي كرده بود، براي طراحي كاور آلبوم 
جدیدش و همچنين پيامي كــه در واكنش به 
نتيجه انتخابات ریاست جمهوري آمریکا پست 
كرده اســت، ازجمله پربازدید ترین تویيت هاي 
او به شمار مي روند. خبر انتشار آخرین آلبوم او با 
نام لبخند نيز مورد استقبال كاربران قرار گرفته و 
63.3هزار بار دیده شده است. ریانا خواننده اهل 
باربادوس با 99.5ميليون دنبال كننده چهارمين 
فرد مشهور تویيتري در جهان است كه در گروه 
خوانندگان و فعاالن حوزه موسيقي قرار مي گيرد. 
تویيت او در نوامبر ســال 2018 در اعتراض به 
پخش یکــي از آهنگ هایــش در تجمع هاي 
انتخاباتي دونالد ترامپ جنجالي شد. تویيت »نه 
من و نه هيچ یك از طرفدارانم اطراف تجمع هاي 
انتخاباتي رقت انگيز تو نخواهيم بود« 563.9هزار 
بار دیده شد و 115.4هزار بار ریتویيت شد. نقد 
به عملکرد ترامپ در كنار تویيت هاي تبليغاتي 

از موضوعاتــي اســت كــه در تویيت هاي این 
خواننده از فراواني باالیي برخوردار است. تيلور 
ســوئيفت با 87.4ميليون دنبال كننده، ليدي 
گاگا با 82.6ميليون دنبال كننده و آریانا گرانده 
با 78.8ميليون دنبال كننده از دیگر خوانندگاني 
هستند كه در فهرست برترین چهره هاي تویيتري 
جهان قرار دارند. الن دجنرس، مجري مشــهور 
تلویزیوني نيز تنها فرد تلویزیوني در این فهرست 
است كه با داشــتن 79.5ميليون دنبال كننده، 
در ميان 10چهــره برتر تویيتــري جهان قرار 

گرفته است.

رئيس توييتر چه كسی را دنبال می كند؟
تنها چهره فوتبالي كه در تویيتر به اندازه جهان 
واقعي محبوبيت دارد، كریستيانو رونالدو است. 
عجيب نيســت كه او به عنوان یکــي از برترین 
فوتباليست هاي جهان، 89.2ميليون دنبال كننده 
در تویيتر داشته باشد. او همچنين ششمين فرد و 
چهارمين مرد تأثيرگذار در جهان تویيتر به شمار 
مي رود كه از دنبال كننده هاي مشهوري مانند 
یوسين بولت و جك دورســي )رئيس تویيتر( 

برخوردار اســت. تویيت هــاي رونالدو معموال 
شخصي بوده و باالترین بازدید ها از تویيت هایي 
اســت كه زوایایي از زندگي شــخصي یا سبك 

زندگي او را بازتاب مي دهند.

ركوردار د بيشترين تعدادتوييت در روز
عنوان جنجالي ترین گزینه در ميان مشهورترین 
چهره هاي تویيتري جهان را شــاید به جرأت 
بتوان به رئيس جمهور كنوني آمریکا كه روزهاي 
آخــر ریاســت جمهوري خــود را مي گذراند 
اختصــاص داد. تویيت هاي دونالــد ترامپ با 
88.9ميليون دنبال كننده، شــهرتي جهاني 
دارند. ترامپ پس از به قدرت رســيدن سرعت 

تویيت هایش را افزایــش داد. او در روز پنجم 
ژوئن2020 كه یکــي از پربارتریــن روزهاي 
تویيتــري اش محســوب مي شــود، بيش از 
200تویيت در حوزه هاي مختلف پست كرد. او 
در دوران استيضاحش در ژانویه سال 2020 هم 
ركوردي 148تایي به نام خود ثبت كرد. ترامپ 
روز پيش از آغاز انتخابات ریاســت جمهوري 
آمریکا 26تویيــت و روز برگــزاري انتخابات، 
یعني ســوم نوامبر 29تویيت ارســال كرد كه 
12مورد از آنها تنها در یك ســاعت ارســال 
شدند. متوسط ســرعت تویيت كردن ترامپ 
در این روز 1.3تویيت در ســاعت بوده اســت. 
تویيت هاي توهين آميز او در واكنش به اعتراضات 
مردمي نســبت به قتل جورج فلوید و خشونت 
پليس، اخراج هاي تویيتري مقامات و پيام هاي 
توهين آميز او به منتقدانش، ازجمله چهره هاي 
مشــهوري مانند مریــل اســتریپ و آرنولد 
شوارتزنگر، همگي پرمخاطب بوده اند، اما تویيت 
اعالم ابتالي او و همســرش به كرونا بيشترین 
تعداد بازدیدكننده را درميان دیگر تویيت هاي 

او داشته و 1.8ميليون بار دیده شده است.

فعاالن حوزه موسیقی در توییتر 
بیشــترین ســهم از فهرســت 
معروف ترین کاربــران توییتر با  
باالترین تعداد دنبال کننده را دارند

بــاراك اوبامــا، رئیس جمهور 
ســابق آمریكا، درحــال حاضر 
مشــهورترین کاربــر توییتر در 

جهان محسوب می شود

چهرهها
وتوییتر

این شماره

ملسموبايهاگهاگ
هواايميلرگيور
ميكحتلاهسازرد
ليساشادرينما
سنجدبهنكشاسن

زبيهگااشگهار
قوطريوزترادقم

ونابرليوبربتس
موقلحوپاكتيمد

يتوقاينتشكسس
النورتساكيال

زسدقاماشفيحن
مهوبلقنمهيواه
ناياشطورخمرنف
ديدجرصعيراغتهت
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افقي:
 1- نرم افزاري براي طراحي و 
نقشه كشي- ویژگي- ظرفيت 

بر حسب تن
2- قومــي ایرانــي- هادي 
الکتریسيته- سازمان توسعه 

صنعتي سازمان ملل متحد
3- در كوه قاف آشيانه داشت- 

بصير- پيمانه
4- داالنه- قطــار زیرزميني- 
كشــــوري درون خــــاك 

آفریقاي جنوبي
5- مریض- ژانري سينمایي

6- تنـــــدي و درشتــي- 
آسودگي- مقابل گرفتن

7- حــرص- خانم- ســزاوار 
نفرین

8- دل آزار كهنــه- ســرور 
كائنات و مفخــر موجودات، 
رحمــت عالميــان و صفوت 

آدميان- كله
9- از نام هــاي خداونــد- 
تکيــه كالم درویــش- دكان 

كوچك
10- دریاچه اي بزرگ در شرق 
دریاي خزر- از واجبات نماز- 

صبحانه نخورده
11- مخترع پيل الکتریکي- 

زورگو
12- مرحلــه دوم تنفــس- 

روحاني یهودي- كم شدن

13- براي بيان تأســف به كار 
مي رود- كارش گرفتن شيره 
گياهان روغني است- دستور 

زبان خارجي
14- بي اعتقاد به دین- واضح 

و آشکار- استفراغ
15- سنگين- لفافه- استان

  
عمودي:

1- خاندان- ســبزي معطر- 
ميوه ملين و اشتهاآور

2- بزدل- نوعي لباس مردانه 
و زنانه- رشته اي در موسيقي

3- چشــمه- نشــانه جمع 
فارسي- مجروح

4- كاخ ســلطنتي روسيه-  
زاده شــده- آیيني مبتني بر 

تعاليم بودا
5- پس غذا- چيره دســت- 

روشني و پرتو
6- بي هوشــي- فرمانروایي- 
كام جان تلخ شد از... كه كردم 

بي دوست
7- انبار كشتي- مکر و حيله- 

برادر شيرازي
8- بردبار- یار ژوليت- نوعي 

پارچه پنبه اي
9- گلي آپارتماني- آذرخش- 

پنج تركي
10- سوره نود وپنجم قرآن- 
كالم گمراه كننــده- ترمــز 

كشتي
11- پدر- گندیدگي- آزاد

12- بدن- بنــدري معتبر در 
استراليا- سلسله اي ایراني

13- خــوب- پيش درآمــد 
آشغال- ناسزا

14- ویرایش- فالپي دیســك- 
امپراتور روم در زمان خسروپرویز
15- نویسنده رمان بيست هزار 
فرســنگ زیر دریــا- خالص و 

نجات- نشانه مصدر جعلي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3800
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

195743628
837625419
264189375
413897562
526431897
789562134
958376241
371254986
642918753

متوسط

 4  5     1
 6 3   4   7
  2   8 3   
 9 6       
7        5
      4 8  
  1 8   7   
3   7   2 1  
4     3  5  752846931

819235674
436197582
674328195
128954763
593761248
361472859
985613427
247589316

ساده

متوسط

947532861
863194527
512678349
296485173
784321695
135967482
621859734
359746218
478213956

سخت

    4  6   
8 3    5    
     9  7  
4 1    7    
  6    8   
   5    3 4
 5  3      
   2    8 6
  2  1     

ساده

 5 2  4 6 9   
8  9  3  6  4
   1    8  
6 7 4   8   5
1        3
5   7   2 4 8
 6    2    
9  5  1  4  7
  7 5 8  3 1  
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  اختالفات مسئوالن بهداشتي نشان از اشتباهات بسيار است
وقتي اختالفات مســئوالن وزارت بهداشــت آن قدر عميق مي شود 
كه قابل كنترل نيست و اخبار آن به بيرون درز مي كند، معلوم است 
تصميمات اشتباه و اقدامات غلط بسياري در مورد كرونا رخ داده است 
وگرنه دليلي ندارد در بحبوحه كنترل،   چنين وضع اسفباري از افتضاح 

و فرار از مسئوليت ديده شود.
شمس الدين از تهران 

  خراب شدن خانه زن بندرعباسي ظلم است
هر روز در گوشه و كنار اين كشور ظلم هايي مي شود كه دوربيني براي 
ثبت آنها نيست و گاهي دســت مي دهد كه فيلمي از يك ظلم تا اين 
اندازه بازتاب پيدا و  جگرها را خون كند. ما براي آرمان هاي انقالب و 
كشورمان برنامه ها داشتيم و فكر نمي كرديم چنين روزهاي فاجعه اي 

را ببينيم. مسئوالن كمي به خودشان بيايند.
ضمانتي از بندرعباس

  تا بفهميم كدام شهرها قرمز و نارنجي هستند جريمه شده ايم
تا كي بي برنامگي و ناهماهنگي ها قرار است اعصاب و روان مردم را به 
هم بريزد. اينكه يك روز ناگهان محدوديت ايجاد كنند و كسي نتواند 
از ساعتي به بعد جايي برود و يك روز ديگر آن را بردارند براساس كدام 
برنامه ريزي است؟ در بعضي شهرهاي گيالن ناگهان محدوديت ايجاد 
كردند و بعد آن را برداشتند، دوباره امروز محدوديت ها را ايجاد كردند. 
تا ما بياييم بفهميم كجا قرمز و كجا نارنجي است يك ميليون تومان 
جريمه شده ايم. واقعاً جز كسب درآمد براي مسئوالن هدف ديگري 

پشت تعطيالت نيست؟
آذرين از گيالن

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

در دادسراي جنايي مطرح شد 
 آدم ربايي 

 يا اختالف مالي؟ 
شكايت 2 نويسنده از هم 

مرد نويسنده از زني شكايت كرده و مي گويد 
كه او دستور ربودن وي را صادر كرده است، 
اما زن نويسنده مدعي است كه آدم ربايي در 

كار نبوده و مرد نويسنده به او بدهكار است.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مردي 
به اداره پليــس رفت و مدعي شــد در دام 
آدم ربايان گرفتار شده است. وي گفت: كارم 
نويســندگي، تدوين و تاليف كتاب است و 
چند روز پيش در حال رفتن به خانه ام بودم 
كه خودروي پژويي سد راهم شد. سرنشينان 
خودرو كــه 3نفر بودند با تهديد مرا ســوار 

ماشين كرده و راه افتادند. 
مردان ناشناس ســرم را زير صندلي عقب 
خودرو كردند و با تهديد از من خواســتند 
سكوت كنم. آنها مي گفتند اگر حرفي بزنم 
جانم را مي گيرند و هر چــه مي گفتم چرا 
مرا ربوده اند، جوابم را نمي دادند. آدم ربايان 
سرانجام در خياباني خلوت توقف كردند و با 
تهديد چاقو وادارم كردند سفته هايي را امضا 
كنم. عالوه بر اين برگــه اي پيش رويم قرار 
دادند و مجبورم كردند كه پاي آن اثر انگشتم 
را بزنم. آنها بيش از يك ميليارد تومان از من 
سفته گرفتند و بعد هم مرا از خودرو پياده 

كرده و متواري شدند.
مرد نويسنده مدعي بود كه در اين ماجرا به 
يك زن به نام اكرم مشكوك است. او ادامه 
داد: البه الي حرف هاي آدم ربايان اسم اكرم 
را شنيدم. او زني اســت كه با وي اختالف 
حساب دارم و مدت هاست كه با هم درگير 
هستيم. به همين دليل از او شكايت دارم و 
احتمال مي دهم كه پشت پرده اين آدم ربايي 

اكرم حضور دارد.

روايت دوم
با شكايت مرد جوان، قاضي عظيم سهرابي، 
بازپرس شعبه نهم دادسراي جنايي تهران 
دســتور تحقيق از اكرم را صــادر كرد. اين 
زن 32ســاله، اما خودش را بي گناه دانست 
و گفت: آدم ربايي يك داستان خيالي است 
كه شــاكي پرونده به نام نويد مطرح كرده 
اســت. ماجرا از اين قرار اســت كه مدتي 
قبل در فضاي مجازي، آگهي درخواســت 
همكار نويســنده را ديدم. نويسنده اي در 
حال نوشتن كتاب بود و به دنبال كسي بود 
كه در نوشتن اين كتاب او را همراهي و كمك 
كند. فردي كه آگهي را منتشــر كرده نويد 
بود. با شــماره اش تماس گرفتم و او گفت: 
براي همكاري در نويســندگي به من پول 
مي دهد و كارهاي تدوين و انتشــار كتاب 
را هم خودش به عهــده خواهد گرفت. وي 
ادامه داد: پيشــنهاد خوبي بود و من با نويد 

همكار شدم. 
رفت وآمد هاي ما ادامه داشت تا اينكه بين ما 
عالقه به وجود آمد. در تمام اين مدت نويد 
به بهانه هاي مختلف از من پول مي گرفت و 
من هم به خيال اينكه قرار است با يكديگر 
ازدواج كنيم و او شــريك زندگي ام شــود، 
ســرمايه ام را در اختيــار وي قــرار دادم. 
طالهايم را فروختــم و حدود 100ميليون 
تومان به او پــول دادم، اما كمي بعد متوجه 
شدم كه تمام وعده هاي او دروغ بوده و وي 

قصد ازدواج با مرا ندارد.
 او نه تنهــا پولي به خاطر نوشــتن كتاب به 
من پرداخت نكرده، بلكــه پول هايي را كه 
از من گرفته بود پس نــداد و براي همين از 
او شكايت كردم. نويد هم وقتي متوجه شد 
كه از او شكايت كرده ام پيش دستي كرد. او 
سناريوي آدم ربايي عليه من را طراحي كرده 
تا به اين بهانه مرا وادار كند شكايتم را پس 
بگيرم و تصور مي كند با اين نقشه مي تواند از 

پرداخت پول به من فرار كند.
با مطرح شــدن 2روايت در ايــن پرونده، 
بازپرس سهرابي دســتور تحقيقات بيشتر 

را صادر كرده تا حقايق ماجرا آشكار شود.

 همدستي 2خواهر
 در قتل زن خير

2خواهر زن خير را در شهرستان 
سقز به قتل رساندند و طالهايش جنايي

را ســرقت كردند امــا تحقيقات 
پليس راز اين جنايت هولناك را فاش كرد.

به گزارش همشــهري، حدود ســاعت 12ظهر 
25آبان ماه، مأموران پليس شهرســتان ســقز 
در جريان قتل زنــي 73ســاله در خانه اش در 
بلوار وحدت قــرار گرفتند و راهي آنجا شــدند. 
بررســي هاي اوليه نشــان مي  داد كه اين زن با 
ضربــات چاقو به قتل رســيده اســت اما هنوز 
مشخص نبود كه انگيزه عامل يا عامالن جنايت 

چه بوده است. 
تحقيقات تخصصي براي كشف راز قتل اين زن كه 
عايشه نام داشت شروع شد. مأموران متوجه شدند 
كه مقتول از خيران شهرستان سقز است كه تنها 
زندگي مي كرد و همه دارايي اش را وقف كودكان 
بي سرپرست كرده بود. اين زن  بخشي از خانه اش 
را به زن جواني به نام ساناز اجاره داده و اين زن در 

آنجا زندگي مي كرد.

نخستين مظنون
ماموران در ادامه بررسي ها و تحقيق از بستگان 
مقتول متوجه شــدند كه همزمان بــا قتل زن 
73ســاله، تمامي طالها و جواهراتش به سرقت 
رفته است. اين يعني انگيزه قاتالن سرقت بوده 
است. مأموران براي به دســت آوردن اطالعات 
بيشــتر به پرس وجو از ســاناز، مستأجر مقتول 
پرداختند. زن جوان در تحقيقات اظهارات ضد و 
نقيضي را بيان كرد. او در ابتدا مدعي بود كه در 
زمان جنايت در خانه تنها بــوده و اصال متوجه 
درگيري مقتول با قاتل يا قاتالن نشده است. در 
ادامه اما گفت كه در زمان حادثه خواهرش به نام 
نسترن ميهمان او بوده و سرگرم حرف زدن بودند 

و به همين دليل متوجه ماجرا نشده اند.

سرنخ مهم 
چند روز از جنايت گذشــته بــود و مأموران به 
مستأجر مقتول مشكوك بودند اما او مدعي بود كه 
بي گناه است. تيم تحقيق در ادامه تصميم به پرس 

و جو از خواهر ساناز گرفت. اما او هم حرف هاي 
خواهرش را تكرار كرد و مدعي شد كه هيچ كدام 
از آنها متوجه جنايت نشده اند و نمي دانند كه قاتل 
چه كسي است. با اين حال مأموران اين دو خواهر 
را زيرنظر گرفتند و متوجه شــدند پس از وقوع 
جنايت، نسترن )خواهر مستأجر مقتول( 2روز 
ناپديد بوده و پس از آن به خانه برگشــته است. 
ناپديد شدن 2روزه نســترن ظن كارآگاهان به 
او را بيشتر و بازپرس پرونده دستور بازداشت هر 

2خواهر را صادر كرد.

اعتراف به جنايت
مستأجر مقتول و خواهرش به اداره آگاهي منتقل 
شــدند و تحت بازجويي  قرار گرفتنــد. آنها كه 
چاره اي جز بيان حقيقت نداشتند به قتل زن خير 
اعتراف كردند و گفتند: مي دانستيم كه مقتول 

طالهاي زيادي در خانــه دارد. از طرفي به پول 
نياز داشتيم و همين باعث شد كه نقشه قتل او را 
بكشيم. روز حادثه، وقتي مقتول در خانه تنها بود، 
سراغش رفتيم و پس از سرگرم كردن او، با چاقو 
به وي حمله كرديم و او را به قتل رسانديم. سپس 
طالهايش را دزديديم و قرار گذاشتيم وقتي آب ها 
از آسياب افتاد، آنها را بفروشيم اما دستمان رو شد 

و دستگير شديم.
ســرهنگ حميد رضايــي، فرمانــده انتظامي 
شهرستان سقز گفت: پس از اعتراف متهمان به 
قتل زن 73ساله با انگيزه سرقت طالهاي مقتول، 
مأموران با راهنمايي آنها محل اختفاي طالها را 
شناسايي و آنها را كشــف كردند. متهمان نيز با 
انتقال به محل جنايت، صحنه قتل را بازسازي 
كردند و با صدور قرار بازداشــت براي هر دوي 
آنها، تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

تماسشاهدخبرازجنايتميداد
همه تصور مي كردند تازه داماد بر 

اثر تصادف جان باخته است، اما داخلي
تماس يك شاهد مسير پرونده را 
تغيير داد و مشــخص شــد مرد جوان قرباني 

جنايت شده است.
به گزارش همشــهري، ســاعت 8 صبح اول 
شهريور ماه مردي جوان از خانه اش خارج شد تا 
به محل كارش برود اما در خيابان سراج تهران، 
با خودرويي تصادف كرد و جانش را از دست داد. 
راننده خودرو فرار كــرد و اگرچه به دنبال اين 
حادثه تلخ پرونده اي با موضوع تصادف مرگبار 
تشكيل شد اما شاهدي پيدا شد كه مسير پرونده 

را تغيير داد.
شاهدي كه صحنه تصادف و فرار راننده را ديده 
بود با پليس تماس گرفت و  گفــت كه راننده 
خودرو عمدا، مرد جوان را زير گرفته است. وي 
در تحقيقات گفت: من در حال عبور از پياده رو 
بودم كه مرد جوان )مقتــول( را ديدم. او قصد 
عبور از عرض خيابان را داشت و اين در حالي بود 

كه خودرويي در چند متري او پارك كرده بود. 
به محض اينكه متوفي قدم در خيابان گذاشت، 
راننده خودرو ماشينش را روشن كرد و راه افتاد. 
او مدام گاز مي داد و با سرعت حركت كرد و مرد 
جوان را زير گرفت و در يك چشــم برهم زدن 
متواري شــد. با ديدن اين حادثه به اورژانس 
زنگ زدم اما بعدا فهميدم كه مرد جوان در اين 

تصادف جان باخته است.

تازه داماد زندگي بخشيد
متوفي، تازه داماد و كارمند يكي از سازمان هاي 
شــهرداري بود كه پــس از اين تصــادف به 
بيمارستان منتقل شد اما تالش پزشكان براي 
نجات او فايده نداشت و وي دچار مرگ مغزي 
شد. وقتي مشــخص شــد كه اميدي به زنده 
ماندنش نيســت خانواده اش رضايت دادند كه 
اعضاي بدن او به بيماران نيازمند اهدا شــود. 
به اين ترتيب پيكر او به اتاق عمل منتقل شــد 
و برخي از اعضاي بدنش به بيمــاران نيازمند 

اهدا شد.
پس از اين ماجرا و با اظهارات شــاهد حادثه، 
تيمــي از كارآگاهان جنايي با دســتور قاضي 
مصطفي واحدي كشيك جنايي تهران تحقيقات 
خود را براي كشف راز قتل مرد جوان آغاز كردند. 
آنها در نخستين گام راهي محل حادثه شدند 
و به بررســي دوربين هاي مداربســته اطراف 
پرداختند. دوربين ها حادثــه تصادف را ضبط 
كرده بودند اما مشخص نبود كه راننده در حال 
حركت بوده و با تازه داماد تصادف كرده يا اينكه 

عمداً اين تصادف را رقم زده است.
درحالي كه تحقيقات ادامه داشت اين بار همسر 
مقتول راهي دادسراي جنايي تهران شد و گفت 
كه مطمئن است شوهرش به قتل رسيده است. 
وي از تماس هاي مشــكوكي كه به همسرش 
مي شد خبر داد و گفت: هنوز يك سال از ازدواج 
من و همسرم نگذشته بود كه او را از دست دادم. 
حدود 3 هفته اي مي شد كه شوهرم تماس هاي 
مشكوكي داشت. ابتدا دچار سوء ظن شدم اما 

بعد متوجه شدم كه شخص تماس 
گيرنده فردي است كه او را مدام 

تهديد به مرگ مي كند.
 او ادامــه داد: چنــد بــاري 
از شــوهرم درخصــوص 
تماس هاي مرموزش سؤال 
كردم اما او مي گفت موضوع 
مهمي نيســت و به زودي 
همه  چيز درست مي شود. 

حاال و با پيدا شدن شاهدي كه 
صحنه تصادف را ديده، مطمئن 

هستم كه او را كشته اند و همه  چيز 
به آن تماس هاي مشكوك برمي گردد. 

به همين دليل خواستار رسيدگي به 
ماجراي قتل شوهرم هستم.

در اين شــرايط بازپرس جنايي تهران 
دســتور تحقيقــات بيشــتر و رديابي 
تماس ها را صادر كرده تا اسرار اين حادثه 

مرگبار آشكار شود.

سرقت20ميليونيپروندهمهاجملودرسواردردادگاه
بادمپاييوزيرشلواري

درختان به موقع هرس خواهند شد
روابط عمومي منطقه 3شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع »هرس نكردن درختان كانوني بــراي ولگردها ايجاد كرده 
اســت« در ســتون با مردم روز 19آبان پاســخ داده است: نسبت به 
رسيدگي سيستم روشــنايي بزرگراه ها بازديدهاي الزم انجام شد و 
موارد مشكل ساز از قبيل شاخه هاي مقابل چراغ ها رفع خواهد شد. 
ضمناً با عنايت به فرا رسيدن فصل هرس با توجه به نوع و گونه درختان 

هرس كافي صورت خواهد گرفت.

 مشاركت عمومي 
در كنترل كرونا

گرچه برخي سياستگذاري هاي غلط ستاد مقابله  ادامه از 
با كرونا و صحبت هاي ضــد  و نقيض، هيجاني و صفحه اول

غيرضرور برخي مسئوالن سبب شده تا درك عمومي از خطر و همراهي 
و همبستگي عمومي در مهار گسترش اپيدمي در سطح مطلوبي نباشد، 
اما اين مردم هماني هســتند كه وقتي طرف مشــورت قرار گيرند، 
صدايشان كنند و به خواسته شان احترام گذاشته شود بسيار همراهند 

)در دعوت اخير سازمان انتقال خون شاهد بوديم(. 
در اين روزهاي ســخت نيز شــهروندان مي توانند براي اثربخشــي 
محدوديت ها با چشم پوشي از پرگويي ها و مدح و ثنا هاي آزاردهنده، 
به طور دقيق به دستورات بهداشتي و محافظتي عمل كنند و آگاه باشند 
كه براساس مستندات منتشر شده، پرخطر ترين مكان براي مبتال شدن 
به ويروس كرونا مهماني و دورهمي هاي خانوادگي، مراســم ترحيم، 
عروســي، تولد، مالقات بيماران و مراجعه به مراكز بهداشتي درماني 
براي خدمات غيراورژانس است، مطالعات كشورهاي مختلف و ازجمله 
نتيجه 2پژوهش بزرگ كه توسط كميته سالمت شوراي شهر و مركز 
مطالعات شهرداري در تهران انجام شد نيز نشان مي دهد كه شركت 
در مهماني هاي خانوادگي 48.5درصد موارد محل آلوده شدن بيماران 
به ويروس كوويد-19 اســت و پس از آن جلســات كاري و آموزشي 
و مراجعه به مراكز تشخيصي و درماني اســت، در تهران تنها حدود 
3درصد بيماران از وسايل حمل ونقل عمومي نظير تاكسي، اتوبوس يا 
مترو استفاده كرده بودند. همچنين براساس گزارش يك مطالعه كه 
در  ماه جاري در نشــريه معتبر نيچر به چاپ رسيده است، اجتناب از 
شركت در مهماني هاي كوچك خانوادگي تا 83درصد مي تواند ما را 
از ابتال به ويروس محافظت كند و استفاده از ماسك در بيرون از خانه 
تا 51درصد اثر محافظتي دارد و مسافرت هاي برون شهري و وسايل 
حمل ونقل عمومي در رتبه خطر 18 و 19 قرار دارد، بنابراين با اجراي 
اقدامات محافظتي نظير زدن ماسك، شستن دست ها و فاصله گرفتن از 
ديگران به خصوص در مكان هاي سربسته تا حد مطلوبي مي تواند ما را از 
آلوده شدن به ويروس در امان نگه دارد. وظيفه كليه شهروندان تهراني 
است كه اگر به ســفر رفته اند 2هفته با رعايت كليه اصول بهداشتي 
همانجا بمانند، اگر مجبور به خروج از منزل نيستند در خانه بمانند و 
براي تمدد اعصاب يا تفريح فقط با اعضاي خانواده و با ماسك در فضاي 
باز پارك ها و معابر به پياده روي بپردازند و چنانچه مجبور به خروج از 
خانه باشند در ساعات مجاز و با رعايت كليه اصول حفاظتي باشد. هر 
عالمتي كه دال بر سرماخوردگي داريد كرونا ويروس است مگر خالفش 
ثابت شــود بنابراين خود را قرنطينه كنيد و از اعضاي خانواده فاصله 
بگيريد، در خانه هم ماسك بزنيد. درصورتي كه تب باال يا سرفه شديد 
و تنگي نفس داريد به 4030 يا 115زنــگ بزنيد. در غيراين صورت 

نيازي به مراجعه به مراكز درماني نيست.
اگر در محله يا همسايگي خود خانواده اي را مي شناسيد كه براي تامين 
مايحتاج خود در مضيقه هستند در حد امكان به آنها كمك كنيد و يا از 

سراهاي محله و بسيج محالت كمك بخواهيد.
نذر هاي خود را به سمت تهيه ارزاق عمومي خشك، وسايل حفاظتي 

نظير ماسك و محلول هاي ضد عفوني هدايت كنيد.
گرچه خدمات شجاعانه و فداكاري بســياري از شهروندان در نهاد ها 
و ســازمان ها به خصوص پزشــكان، پرســتاران در مراكز بهداشتي 
درماني، همچنين كاركنان شهرداري ها در سازمان بهشت زهرا، حوزه 
جمع آوري پسماند و مراكز حمل ونقل عمومي بر كسي پوشيده نيست 
ولي فراموش نكنيم كه بســياري از اين كاركنان و به خصوص كادر 
بهداشت و درمان كشــور زندگي خود را در معرض خطر قرار دادند 
و متأســفانه تعداد زيادي از آنان حتي جان خود را از دست دادند، تا 
بتوانند به مردم خدمت كنند پس با رعايت تمامي پروتكل هاي اعالم 
شده از جانب ستاد مقابله با كرونا، از خود و خانواده و دوستان حفاظت 
كنيد و اجازه دهيد تا كادر بهداشت و درمان بتوانند پاسخگوي بيماران 

بدحال باشند.

پرونده پســر جوان گرگاني كه براي انتقام جويي از پدرش، سوار بر 
لودر او، راهي خيابان شــده و 8 خودرو را زير گرفته و 5نفر را راهي 

بيمارستان كرده بود با صدور كيفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشــهري، اواخر شــهريورماه فيلمي در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد كه جنجال زيادي در رسانه ها به وجود آورد. در 
اين فيلم يك لودر بزرگ ديده مي شد كه ديوانه وار در خيابان ويراژ 
مي داد و عمداً به سمت خودروهايي كه در حال عبور از بلوار هيركاني 
شهرســتان گرگان بودند و همچنين خودروهايي كه كنار خيابان 

پارك بودند هجوم برده و به آنها آسيب مي زد.
راننده لودر جواني حدوداً 19ســاله بود كه به دنبال آسيب زدن به 
چند خودرو و تماس شاهدان با پليس، تحت تعقيب مأموران قرار 
گرفت. مأموران پليس با حضور در بلوار هيركاني و مشــاهده لودر 
به راننده دستور ايست دادند اما او با ديدن خودروي پليس برخالف 
جهت خيابان به رانندگي ادامه داد و بعد از آسيب رساندن به تعدادي 
خودروي ديگر و همچنين ديوار ســاختمان دانشگاه علوم پزشكي 
گرگان وارد محوطه اين ساختمان شــد و توقف كرد. لحظاتي بعد 
راننده جوان از داخل لودر بيرون پريد و قصد فرار داشت اما مأموران 
سد راهش شدند و او را دستگير كردند. متهم پس از دستگيري به 
اداره پليس منتقل شد و در همان بازجويي هاي اوليه مدعي شد كه 
قصد داشــته از پدرش انتقام بگيرد. او گفت: مدتي بود كه با پدرم 
اختالف مالي داشــتم و پولي را كه مي خواســتم به من نمي داد. او 
صاحب لودر است و با آن كار مي كند و وقتي ديدم قصد ندارد به من 
پول بدهد، عصباني شــدم و تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. براي 
همين سوييچ لودر را برداشتم و چون از قبل با طرز راندن اين خودرو 
آشنا بودم، لودر را روشن كرده و وارد خيابان شدم و به خودروهايي 

كه مقابلم بودند آسيب زدم تا اينكه دستگير شدم.

در جريان اين حادثه عجيب، 8خودرو آسيب ديدند و 5نفر از كساني 
كه داخل خودروها بودند دچار جراحت شــدند كه پس از انتقال به 
بيمارستان 4 نفر از آنها سرپايي درمان شدند اما يك زن كه پايش 
شكسته بود بستري شد. اين زن و خانواده اش سوار يك خودروي پژو 
در حال عبور از بلوار هيركاني بودند كه راننده لودر قصد داشت از روي 
ماشين آنها رد و وارد پياده رو شود كه با عكس العمل بموقع راننده، 
ماشين آنها از مسير لودر كنار رفت اما به دليل برخورد شديد لودر با 

آن، زن جوان دچار مصدوميت شد.
حاال و با گذشــت بيش از 2ماه از حادثه، حجت االســالم سيدرضا 
سيدحسيني، دادســتان گرگان از صدور كيفرخواست براي متهم 
اين پرونده خبر داده و مي گويد: آن حادثه خوشبختانه تلفات جاني 
نداشت اما چندين خودرو آسيب ديد و 5 نفر هم مصدوم شدند كه 
رسيدگي به اين پرونده به طور ويژه در دادسراي گرگان انجام و پس 
از تكميل تحقيقات براي متهم كيفرخواســت صادر و پرونده براي 

محاكمه به دادگاه كيفري 2 استان گلستان فرستاده شد.

جوان سارق وقتي نيمه هاي شب با دمپايي و زيرشــلواري از خانه بيرون آمد هوس 
سرقت به ســرش زد و با دســتبرد به خودروي همســايه مقدار زيادي ارز به ارزش 

20ميليون تومان نصيبش شد.
به گزارش همشــهري، چندي قبل مردي به پايگاه سوم پليس آگاهي رفت و گفت: 
كيفش كه حاوي مدارك و مقداري ارز بود از صندوق عقب خودروش اش سرقت شده 
است. او گفت: ماشينم را در نزديكي خانه مان پارك كرده بودم اما صبح متوجه شدم 
كيفم كه داخلش مداركم و مقداري ارز به ارزش حدود 20ميليون تومان بود سرقت 
شده است. به دنبال اين شكايت با حضور مأموران تيم مبارزه با سرقت لوازم و محتويات 
داخل خودرو در محل سرقت، تحقيقات در اين باره شروع شــد. مأموران در همان 
بررسي هاي اوليه موفق شدند عامل سرقت را شناسايي كنند. اطالعات به دست آمده 
نشان مي داد مردي حدود ساعت 4 بامداد با دمپايي و زيرشلواري به كوچه مي آيد و 

بعد از چند دقيقه پرسه زدن به  خودروي شاكي دستبرد مي زند.
ادامه تحقيقات مأموران نشان مي داد كه سارق يكي ازساكنان همان منطقه است كه 
از خودروي همسايه اش سرقت كرده است. در اين شرايط مأموران با شناسايي دقيق 
اين متهم توانستند به دستور داديار دادسراي ناحيه15 او را دستگير كنند. وقتي متهم 
به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت به سرقتي كه مرتكب شده 
بود اعتراف كرد و گفت: شــب حادثه بي خوابي به سرم زده بود و براي سرقت از خانه 
خارج شدم. با دمپايي و زيرشلواري از خانه بيرون آمدم و چند دقيقه در كوچه بودم كه 
خودروي شاكي را ديدم و تصميم به سرقت گرفتم. او ادامه داد: خيلي سريع توانستم 
صندوق عقب خودرو را باز و كيفي كه داخلش بود سرقت كنم. داخل آن مقداري دالر 
بود كه دالرها را فروختم و مدارك و كيف را در ســطل زباله انداختم و فكرش را هم 
نمي كردم كه كسي متوجه اين سرقت شود و پليس بتواند دستگيرم كند. سرهنگ 
قاسم دستخال، رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي در اين باره گفت: به دنبال اعترافات 

متهم وي با صدور قرار قانوني روانه زندان شد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

تصادف بامدادي 3اتوبوس بين شهري با يك وانت 
نيســان حادثه عجيبي بود كه موجب مصدوميت 

17نفر شد.
به گــزارش همشــهري، اين حادثه ســاعت1:11 
بامداد ديروز در مسير شمال به جنوب بلوار شهيد 
تندگويان، بعد از خيابان شقايق اتفاق افتاد. ماجرا 
از اين قرار بود كه 3اتوبوس بين شهري و يك وانت 
نيسان به داليل نامعلومي با يكديگر برخورد كرده 
و موجب مسدود شدن بزرگراه شده بودند. عالوه بر 
اين، چند نفر از سرنشينان اتوبوس ها به دليل شدت 
سانحه درون خودرو گرفتار شده بودند و بررسي ها 
نشان مي داد شماري از آنها نيز مصدوم شده اند. در 
اين شرايط بود كه گروه هاي امداد و نجات ازجمله 
آتش نشاني و اورژانس خود را به محل حادثه رساندند. 
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران در 

اين باره گفت: به دنبال وقوع ايــن حادثه بالفاصله 
آتش نشانان از 3 ايستگاه به محل اعزام شدند. در اين 
حادثه 3دستگاه اتوبوس مسافربري بين شهري و يك 
دستگاه وانت نيسان با يكديگر برخورد كرده  بودند. 
داخل 2اتوبوس تعداد كمي مســافر حضور داشت 
اما داخل اتوبوس سوم تعداد مسافران بيشتر بود و 

تعدادي از سرنشينان آن مصدوم شد بودند. 
ملكي در ادامه گفت: در نهايت بيشــتر مصدومان 
خارج شدند اما راننده و شاگرد راننده اتوبوس، پشت 
قسمت داشبورد و فرمان خودرو محبوس شده بودند 
كه آتش نشانان با برش قطعات، اين دو نفر را خارج 
كردند. وي درباره تعداد مصدومان اين حادثه گفت: 
در اين حادثه 17نفر ازجمله 14مرد و 3زن مصدوم 
شــدند و علت وقوع حادثه از سوي پليس در دست 

بررسي است.

مصدوميت17نفردرتصادف3اتوبوسباوانتنيسان

مقتول
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در ســينماي ايــران، جشــنواره هاي 
مختلفــي برگزار مي شــود كــه حتي 
شيوع گســترده كرونا هم نمي تواند در 
برگزاري آنها خللي ايجــاد كند. اگر از 
دســت اندركاران خود اين جشنواره ها 
بپرسيد اســتقبال بيش از حد مردم از 
اين جشنواره ها را در ادوار گذشته، علت 

اصرار به برگزاري آنها در شــرايط كنوني عنوان مي كنند. يكي از 
جشنواره هاي موضوعي سينماي جشــنواره فيلم مقاومت است 
كه شانزدهمين دوره آن از ديروز آغاز شده و تا 7آذر ادامه خواهد 
داشت. جشنواره مقاومت به شــيوه آنالين برگزار مي شود و آثار 
منتخب اين جشنواره از طريق 2 پلتفرم »عماريار« و »نمافيلم« 
در باز زماني 12ســاعته بــه نمايش درمي آيد. آييــن افتتاحيه 
شانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، صبح روز گذشته 
با اتخاذ تدابير بهداشتي و با حضور محدود و حداقلي ميهمانان و 
اداي احترام به مقام شامخ شــهيد حاج قاسم سليماني، در جوار 

مزار آن شهيد بزرگوار برگزار شد.

خانه ســينما طي اطالعيــه اي از همه 
سينماگران درخواست كرد تا توليدات 
خــود را متوقــف كننــد. بــه گزارش 
همشــهري، روز گذشــته خانه سينما 
اطالعيه اي صادر كرد كــه در متن آن 
آمده است: »در روزگار نفسگير و بحراني 

كرونا، همه ما مي بايست به سهم خويش در جلوگيري از شيوع اين 
بيماري بكوشيم. سينماگران هميشه با درك مسئوليت اجتماعي 
خويش در موقعيت هاي گوناگون در ميــدان همراهي و همدلي 
حضوري مؤثر و مفيد داشته اند. امروزه اما از سويي ديگر، نگراني 
جدي همه دلسوزان و فعاالن به توليدات صنعت تصوير كشور جلب 
شده است. ما مي دانيم عرصه توليد، عرصه كوشش و خالقيت است 
و ثابت كرده ايم در هيچ يــك از بحران ها زنجيره توليد و عرضه به 
مخاطبان را قطع نكرده ايم، هم اكنون اما از همه همكاران به ويژه 
تهيه كنندگان صبور صنعت تصوير ايران مي خواهيم از امروز اول 
آذرماه و در همراهي با اطالعيه جديد ســتاد ملي كرونا توليدات 
خود را متوقف كنند تا ضمن عمل به مسئوليت اجتماعي خويش، 
سالمتي همكاران عزيزمان به مخاطره نيفتد. بديهي است با توجه 
به ماده »فورس ماژور« در قراردادهــاي في مابين رعايت حقوق 
طرفين الزامي است.«  اين اطالعيه در حالي صادر شده كه ادامه 
توليد بسياري از پروژه هاي ســينمايي و تلويزيوني نگراني هاي 
فراواني درباره سالمت هنرمندان پشت و جلوي دوربين به وجود 

آورده است.

سريال »بوتيمار« به تهيه كنندگی مهران 
مهام و كارگردانی عليرضا نجف زاده برای 
پخش در نــوروز 1۴00 كليــد خورد. به 
گزارش همشهري، تصويربرداری مجموعه 
تلويزيونی »بوتيمار« بــه تهيه كنندگی 
مهران مهام و كارگردانی عليرضا نجف زاده 

و نويسندگی سعيد جاللی، شهاب عباسی و آرمان صبوری در جنگل 
سی سنگان آغاز شد.  بنابر اطالع رساني روابط عمومی اين مجموعه، 
تصويربرداری و انتخاب بازيگران اين ســريال با رعايت پروتكل های 
بهداشتی انجام می شود.اين سريال تلويزيونی برای پخش در  نوروز 
1۴00 آماده می شــود. عليرضا نجف زاده كه مجموعه طنز »زوج يا 
فرد« را قبال ســاخته، با زوج حميد لواليی و مرجانــه گلچين  قرار 
اســت چالش های يك خانواده ايرانی را به تصويــر درآورد. با پايان 
سكانس های شــمالی گروه به تهران باز می گردند تا ادامه مجموعه 
را در تهران تصويربرداری كنند. ســريال »بوتيمار« كه برای نوروز 
1۴00 شبكه ســه ســيما مراحل تصويربرداری خود را می گذراند، 
مجموعه ای شاد و سرگرم كننده اســت كه با نگاهی به رويدادهای 
اجتماعی و اقتصادی كشــور توليد می شود. عالوه بر حميد لواليی و 
مرجانه گلچين، هدايت هاشمی نيز در اين سريال ايفای نقش می كند. 
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ميكنيم.

شطرنجملكه
يك ميني سريال ساخته شده در ژانر 
درام است. شطرنج ملكه در 23اكتبر 
2020)2آبان 1399( توسط نتفليكس 
انتشار يافته است. اين ميني سريال با 
اقتباس از رماني به همين نام اثر والتر 
تراويس، در 7قســمت ســاخته شده 
است.  اين سريال، داســتان يك دختر يتيم پرورشگاهي را روايت 
مي كند كه عالقه بسياري به بازي شــطرنج دارد. او در زمينه بازي 
شطرنج تبديل به يك ستاره مي شــود، اما در تالشش براي تبديل 
شدن به بهترين بازيگر شــطرنج دنيا ناكام مي ماند و در اين حين 
درگير مشكالت احساسي مي شــود كه او را به اعتياد مي كشاند. او 
درنهايت بر مشكالتش فائق مي آيد و قهرمان شطرنج جهان از روسيه 
را در مسكو شكســت مي دهد. ديدن اين  سريال به دليل استقبال 
منتقدان و تماشاگران توصيه مي شود. منتقدان در روتن توميتوز 

اين سريال را 100درصد تأييد كرده اند.

باشگاهپرستارانبچه
سريالي ساخته شــده در ژانر كمدي 
- درام اســت. خالق اين سريال راچل 
ســوكرت آن را با اقتباس از رماني به 
نام باشگاه پرســتاران اثر آن ام مارتين 
ساخته است. اين ســريال در 3ژوئيه 
1399( توســط  2020)13تيــر 
نتفليكس انتشــار يافت. داســتان اين ســريال درباره دوستي و 
ماجراهاي 5نوجواني اســت كه در حال راه اندازي كســب و كاري 
در زمينه پرســتاري از كودكان در شهر اســتوني بروك در ايالت 
كانكتيكات هســتند.  منتقدان روتن توميتوز نيز به اين ســريال 

امتيازي عالي داده و 100درصد آن را تأييد كرده اند.

زشتوليخوشمزه
سريال غيرداستاني نتفليكس در ژانر 
آشپزي، مســتند و سفر به كارگرداني 
ادي اشميت، جيسون زلدز، لورا گابرت 
و مورگان نويل ساخته شده است. اين 
سريال در 2فصل و 12قسمت ساخته 
شده و در هر قسمت آن به طور ويژه به 
يك غذا يا يك مفهوم يا يك سفر پرداخته مي شود. مجري اين سريال 
ديويد چانگ، رستوران دار نويسنده و شخصيت تلويزيوني آمريكايي 
است. فصل دوم زشت ولي خوشــمزه از 6مارس 2020)13اسفند 
1398( انتشــار يافت. آشــپزي همواره از موضوعات جذاب براي 
مردم است؛ به ويژه كه در قالب مستندي حاوي موضوعات متنوع 

نيز ارائه شود.

»گري/هاجي«)وظيفه/شرمساري(
سريالي بريتانيايي ساخته شــده در ژانر مهيج جنايي است كه در 
ابتدا از 17اكتبر تا 5دســامبر2019 )26مهر تا 15آذر 1398( از 
طريق شبكه »بي بي ســي2« پخش شد و سپس توسط نتفليكس 
در 10ژانويه 2020)20دي 1398( پخش بين المللي شــد. خالق 
و نويســنده اين ســريال، جو بارتون اســت و خوليان فارينو و بن 

چســل آن را كارگردانــي كرده اند و 
تيمي از بازيگــران ژاپني در آن ايفاي 
نقش مي كنند. داستان سريال »گري/

هاجي« درباره يك كارآگاه ژاپني است 
كه براي پيدا كردن برادرش كه متهم 
به مشاركت در يك قتل مرتبط با باند 

تبهكار ياكوزا بوده، به لندن سفر مي كند. 

كشورمهاجرت
منتقدان و تماشاگران، اين ميني سريال 
مستند ساخت نتفليكس را ستوده اند. 
ســريال كشــور مهاجرت توســط 
كريستينا كلوسائو و شائول شوارز در 
يك فصل و 6 قسمت كارگرداني شده 
و در 3اوت 2020)13مــرداد 1399( 
توسط نتفليكس انتشار يافته اســت. يكي از منتقدان درباره اين 
مستند نوشته است كه مستند كشــور مهاجرت به وضوح اعمال و 
تاكتيك هاي غيرانساني مأموران سازمان فدرال »اعمال مهاجرت 
و گمرك اياالت متحده« در دوره رياست جمهوري ترامپ را نشان 

مي دهد.

پولكثيف
پول كثيف ســريال مســتند ساخت 
نتفليكس اســت كه در آن به فســاد 
سازمان يافته و حرص و طمع اقتصادي 
در آمريكا و در سراسر جهان پرداخته 
مي شود. اين سريال به سرعت به يكي 
از محبوب ترين سريال هاي نتفليكس 
تبديل شد. آلكس گيبني، برنده جايزه اسكار نيز از تهيه كنندگان 
سريال پول كثيف بوده كه در 2فصل 12قسمتي ساخته شده است. 
نمايش اين سريال در 26ژانويه 2018)6بهمن 1396( شروع شد 

و تا امروز نيز ادامه دارد.

خونزئوس
ســريال كارتوني بزرگساالن است كه 
در ژانر فانتــزي، ماجراجويانه و مهيج 
به كارگرداني شــانت نيگوغوسيان در 
يك فصل و 8قسمت ساخته شده است. 
نتفليكس اين ســريال را در 27اكتبر 
2020)6آبان 1399( انتشار داده است. 
داستان سريال كارتوني خون زئوس درباره يكي از شهروندان عادي 
يونان باستان است كه متوجه مي شود در اصل فرزند زئوس، پادشاه 
خدايان اســت. او به عنوان فرزند زئوس ماموريت مي يابد به جنگ 
لشكر ديوها و شياطين برود و دنيا را از شر آنها خالص كند. منتقدان، 
سازندگان خون زئوس را به دليل پرداخت داســتاني و كارتوني از 

اساطير يوناني ستوده اند.

دشوليلي
يــك ســريال رمانتيــك - كمدي 
آمريكايي اســت كه با اقتباس از رمان 
»كتاب شــجاعت هاي دش و ليلي« 
اثر ديويد لويتان و راشل كوهن در يك 
فصل و 8قسمت ســاخته شده است. 
خالق اين ســريال جو تراكز است و در 
10نوامبر 2020)20 آبان 1399( توســط نتفليكس انتشار يافته 
است. اين ســريال مورد تأييد 100درصد از منتقدان سايت روتن 
توميتوز بوده است. اين سريال درباره 2جوان است كه پس از ردوبدل 
كردن كتاب هاي يادداشتي مملو از ايده هاي خالقانه با يكديگر وارد 

رابطه عاشقانه مي شوند.

قاتلاعترافكننده
يــك ميني ســريال مســتند واقعي 
آمريكايي در ژانر جنايي به كارگرداني 
رابرت كنر و تكي اولدهام در يك فصل 
و 5قسمت است. اين مستند به پرونده 
هنري لي لوكاس مي پردازد كه در سال 
1983به 200مورد قتل اعتراف كرده 
بود. اين سريال مستند مي تواند به طور ويژه مورد توجه عالقه مندان 
به ژانر جنايي قرار گيرد؛ چراكه هنري لي لوكاس در اين ســريال، 
جنايات هولناك و خوفناكي را كه مرتكب شده روايت مي كند.  اين 

سريال در 6دسامبر 2019)15آذر 1398( انتشار يافت.

از سريال هاي پيشنهادي ما براي تماشا در روزهاي قرنطينه لذت ببريد 
واكاوي بحران هايي كه قرار بود قورباغه را قورت دهند

برايهرسليقهيكسريال قورباغه ها جدي جدي نمي ميرند
آرشنهاوندي

روزنامه نگار

مسعودمير
روزنامه نگار

خبرها

روزنخستشانزدهمينجشنوارهفيلم
مقاومتبهصورتآنالينبرگزارشد

توليدرامتوقفكنيد

بوتيماربراينوروز1400

هيچينيست،فقطقورباغههازيريخهستند
موضوع اختالف تهيه كننده سريال با يكي از سايت هاي پخش آنالين 
فيلم و سريال، خيلي زود مشخص كرد كه زير اين سطح صاف و براق 
و البته دلنشــين يخ، قورباغه ها مشغول كشمكش و جنجال هستند. 
اختالف بر سر حق پخش و نحوه محاسبه درصد سود سريال موضوع 
ساده اي نبود. كار تا آنجا باال گرفت كه علي اسدزاده، تهيه كننده سريال 
قورباغه در يك استاتوس واتس آپي خطاب به مدير يكي از VOD  هاي 
مطرح كشور متني تند و تيز نوشت. متني كه شايد بشود آن را به عنوان 
يكي از ديالوگ هاي انتقام جويانه در همين سريال خرج كرد. او نوشته 
بود: »من رو عصباني نكن و نذار دهنــم رو باز كنم، يادته مي گفتي تو 
نخري هيچ كس سريال قورباغه رو نميخره؟ حاال كه از التماس نتيجه 

نگرفتي به تخريب رسيدي؟ هيچي نيستي، يادت باشه!«

سكوتشب،صدايقورباغه
موضوع اختالفات تهيه كننده با يكي از 2پلتفــرم مهم نمايش فيلم 
و سريال آنالين در كشور به ظاهر حل شــد. قرارهاي اوليه گذاشته و 
بيلبوردها و تبليغات محيطي تاريخ خوردند و چاپ شدند اما قورباغه 
به موقع نيامد. موضوع وقتي از يك تأخير در توزيع يا ناهماهنگي ساده 
فراتر رفت كه نامه هومن سيدي رســانه ها را درنورديد و سكوت تيره 

پيرامون اين سريال را با صداي اعتراض شكست.
هومن سيدي در متني بلندباال نوشت: »من نزديك به 3سال از زندگي 
حرفه اي و شخصي ام را براي ســاخت »قورباغه« گذاشتم و بهترين 
روز هاي عمرم را براي اين كار صرف كردم. يك تيم تمام حرفه اي براي 

رسيدن يك نتيجه قابل قبول تمام تالش شان را كردند تا سريالي را در 
شأن و شخصيت مخاطب بسازند. اينكه موفق بوده ايم يا خير، بحثي 

موكول به بعد از پخش است.«
سيدي همچنين شايعات درباره بي ميلي عوامل و مالكان سريال براي 
توزيع آن را تكذيب كرد و گفت: »قورباغه، مدتي است كه آماده پخش 
بوده و به داليلي نامعلوم به تعويق افتاده است. بعد از كش و قوس هاي 
فراوان اعالم رسمي پخش به آبان موكول شد كه باز به داليلي ارشاد از 
ما درخواست كرد كه تاريخ پخش را به آذر موكول كنيم كه در نهايت، 
دلخوري به حِق مخاطبان را در پي  داشت كه تيم سريال را بي برنامه 
خطاب كرده اند. اكنون در اين لحظه، تهيه كننده محترم به بنده رسما 
اعالم كرده كه مجدداً امكان پخش در آذر هم وجود ندارد و ما بايد به 

خواسته ارشاد، پخش را به اول دي ماه موكول كنيم. چرا؟«
كارگردان قورباغه در پايان نامه اش از مديريت سازمان سينمايي هم 
صراحتا مي پرسد: »جناب آقاي انتظامي، لطفا جوابي صريح به بنده و 
مخاطبان بدهيد. چطور ممكن است كه ما با داشتن پروانه نمايش از 
شوراي محترم، همچنان بالتكليف بمانيم؟ ما مجبوريم تاريخ پخش 
را به اول دي ماه موكول كنيم. كســي هست كه اين اطمينان را بدهد 
كه دي به بهمن يا اسفند يا به هر ترتيبي به سال بعدي موكول نخواهد 
شد؟ لطفا بفرماييد در اين لحظه سريال »قورباغه« توقيف شده است يا 
خير«؟ بعد از انتشار اين نامه سازمان سينمايي از عدم توقيف سريال خبر 
داد و البته بسياري هم موضوع تعويق در توزيع سريال را به بحث جذب 
مشــتري و بازي هاي رايج تبليغاتي مرتبط دانستند اما پيگيري هاي 

همشهري پيچ خطرناك ديگري از اين مسير طي شده را هويدا كرد.

17بهمن1397استومهمانانكاخجشنوارهمتوجهميشوندكهسرگردنعمت
جاهددربهدريافتناحمدسرخپوست،موقعيتكاريوترفيعدرجهاشرابرباد
دادهاست.درهمانشبسردزمســتانيخبرميرسدكهبازيگرايننقشبراي
يكسالازسينماكنارهگيريكردهاستونميخواهددرهيچفيلميبازيكند.»نويدمحمدزاده«ميخواستتا2نقشرئيس
زنداندرفيلم»سرخپوست«وناصرخاكزادبهعنوانيكقاچاقچيموادمخدردرفيلم»متريششونيم«آخرينحضورهاي
اودرسينمالقببگيرند.محمدزادههمانشبوبعدازدغدغههايسرخپوستياشگفتهبودكهزحماتشبايدمدتيديده
نشودتاخألوجودياشبهچشمبيايد.اوايلسال98بودكهمعادلهحضورنداشتننويددرسينمابهجوابقطعيرسيد.اودر
يكقراردادويژه،تعهدحضوردريكسريالشبكهنمايشخانگيرابهعهدهگرفتهبودوهرچندگمانهزنيهادربارهمبلغاين
قراردادوشرايطشبارهامطرحوتكذيبشداماموضوعمشخصاينبودكهنويدمحمدزادهديگردرسينمابهچشمنميآمد
ودرگيرقورباغهبود.»قورباغه«يكسريالشبكهنمايشخانگيبهكارگردانيهومنسيدياستكهازهمانسالگذشتهوبا

انتشاريكتيزرازچندپالنتصويربرداريشدهاشدرتايلندخيليهارابرايتماشايآنبيقراركرد.

سريال

ي در قرنطينه
سرگرم
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كيوسك

اجالس گــروه20 معموالً 
فرصتي براي كشور ميزبان گزارش

اســت تــا پيشــرفت ها و 
پتانسيل خود را به بهترين شكل ممكن 
معرفي و ترويــج كند امــا ميزباني اين 
اجالس در عربستان كه طي ديروز و امروز 
انجام شده به يك دردسر براي سعودي ها 

تبديل شده است.
به گزارش الجزيره، نخســتين مشــكل 
ســعودي ها اين اســت كه اين اجالس 
در ميانــه بدترين همه گيــري يك قرن 
اخير برگزار مي شــود و به همين خاطر 
برگزاري آن مجازي اســت. اين شــيوه 
برگزاري اجــالس، فرصت ارائه تصويري 
پيشروانه از پادشاهي عربستان سعودی 
به دنيا را گرفته است؛ سعودي ها اميدوار 
بودند تصويــري آينده نگرانه از تغييراتي 
شــگفت انگيز، يعني همــان چيزي كه 
محمد بن سلمان رهبر سايه اين كشور در 

ذهن خود دارد ارائه بدهند.
اين تقالي عربســتان، محصول نيازهاي 
اقتصادي است. همزمان با موفقيت دنيا 
براي كاهش توليد گازهــاي گلخانه اي، 
سوخت هاي فسيلي هم بيشتر از گذشته 
از چشم مي افتند. اين بدترين خبر براي 
دولتي است كه 80درصد درآمدهايش از 

فروش نفت خام حاصل مي شود.

پادشاهي عربســتان بايد به اقتصاد خود 
تنوع ببخشد و البته زمان زيادي هم براي 
اين كار ندارد. ثمره تعجيل عربستان نيز 
برنامه جاه طلبانه محمد بن سلمان براي 
تحول اقتصادي در اين كشور بوده است: 
چشم انداز2030. اين برنامه عربستان را با 
بازسرمايه گذاري درآمد حاصل از فروش 
نفت در صنايع پايدار و ايجاد اشتغال براي 
جمعيت جوان اين كشور، از وابستگي به 

نفت خالص خواهد كرد.
بخشي از اقداماتي كه در اين چشم انداز 
پيش بيني شده، اصالحات اجتماعي مانند 
حق رانندگي زنان بوده اســت. اما تغيير 
جهت اقتصاد عربستان كار بزرگ ديگري 
است. بازســازي بنيادين اقتصاد در تنها 
يك دهه تعهد بزرگي اســت؛  به خصوص 
در كشوري كه وابستگي طوالني و زيادي 
به يك تك محصول دارد. بن سلمان اميد 
زيادي دارد تــا بتواند ســرمايه گذاران 
خارجي را متقاعد كند به كشورش بيايند 
تا بازتعريف اقتصاد در اين كشور شتاب 

بيشتري داشته باشد.
همه گيري كرونا جلب ســرمايه گذاران 
خارجي را بسيار ســخت كرده است اما 
حتي قبل از آن هم شرايط چندان آسان 
نبود. محمد بن ســلمان، شخصا تصوير 
اصالح طلبانه اي كه ايجاد كــرده بود را 

لكه دار كرده و بعيد به نظر مي رســد اين 
لكه ها هرگز پاك شوند. از حمله به يمن و 
زنداني كردن فعاالن حقوق بشر و رقباي 
سياســي گرفته تا صدور فرمان تكه تكه 
كردن يك روزنامه نگار؛ محمد بن سلمان 
فعاالنه تالش كرده تا حكومت ســعودي 

را به نماد حاكميت وحشت تبديل كند.
رهبران گــروه20 به اميــد فرصت هاي 
اقتصــادي، مدت ها گرســنگي كودكان 
يمني و قحطي در اين كشــور را ناديده 
گرفتند تا با بن ســلمان عكس يادگاري 
بگيرند و در كنار او لبخند بزنند اما حاال 
به سختي مي توان رهبري را پيدا كرد كه 
حاضر باشــد در كنار »آقاي اره« عكس 
يادگاري بگيرد. اجالس گروه20 فرصت 
خوبي بود تا رهبران اين گروه، به هر حال 
با بن سلمان عكس يادگاري دسته جمعي 
بگيرنــد اما همه گيري ويــروس كرونا و 
برگزاري مجازي اجالس، اين فرصت را 

هم از وليعهد عربستان گرفت.
از همان دســامبر گذشــته كه مشخص 
شــد رياض ميزبان دور بعدي نشســت 
گروه20 است، فعاالن حقوق بشر از ديگر 
رهبران گروه20 خواســتند تا عربستان 
را مســئول كارنامه بلندباالي رفتارهاي 
غيرحقوق بشري اش بدانند و در آستانه 
اين اجالس، نه تنها اين صداها بلندتر شد 
كه فعاالن حقوق بشر با راه اندازي هشتگ، 
عربستان را زير ذره بين قرار دادند و حتي 
از كشورهاي ديگر گروه20 خواستند اين 

اجالس را تحريم كنند.
قائم مقــام مديــر بخــش خاورميانه اي 
ســازمان ديده بان حقوق بشــر درباره 
اين اجالس در پســتي وبالگي نوشــته 
اســت: »گروه20 به جاي ابراز نگراني از 
نقض جدي حقوق بشــر در عربســتان، 
از فعاليت هــاي پرهزينــه تبليغاتي آن 
براي ارائه تصويري اصالح گرانه حمايت 
مي كند؛ درحالي كه سركوب در اين كشور 
از ســال2017 به شــدت افزايش يافته 

است.«
عفو بين الملل هم با رويكردي جداگانه، 
به شرايط سخت فعاالن زن در عربستان 
اشــاره كرده اســت. رعايت حقوق بشر، 
فقط يك مســئله اخالقي نيســت، بلكه 
تحقيقات نشان داده كه تناسبي قوي بين 
نقض حقوق بشر و كاهش رشد اقتصادي 
وجود دارد، و اگر چيزي باشــد كه دنيا و 
عربستان نمي توانند تحمل كنند، سقوط 

بيشتر اقتصاد است.
عربستان، همچون بسياري از كشورهاي 
دنيا به شــدت از شــرايط پيش آمده در 
دوران كرونا متضرر شــده است. دولت 
عربستان براي تامين بودجه، مجبور شده 
هزينه هايش در پروژه چشم انداز2030 

را كاهش دهد.
دستور كار اصلي اجالس امسال گروه20 
در رياض، هزينه هاي اقتصادي و انساني 

ناشي از همه گيري كرونا خواهد بود.

همزمان با ميزباني عربستان از اجالس گروه20، وضعيت وخيم حقوق بشري و 
چالش هاي اقتصادي عربستان مورد توجه كشورهاي جهان قرار گرفته است

 اجالس گروه 20
ضدتبليغ براي سعودي ها

روزنامه االخبار صفحه نخست خود را به وضعيت 
عربستان در حاشيه برگزاري نشست مجازي 
گروه20 به ميزباني اين كشور اختصاص داده 
است. به نوشته اين روزنامه، نا اميدي رهبران 
ســعودي از نتايج انتخابات رياست جمهوري 
آمريكا كامال مشهود اســت، چراكه در سايه 
پيروزي دمكرات ها، آخرين فرصت هاي اين 
كشور براي عبور از پرونده هاي حقوق بشري 

نظير خاشقجي يا جنگ يمن از بين مي رود.

روزنامه آي ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

واكسن كرونا، 5 ماه ديگر در 
دسترس همه

پيشروي داعش در آفريقا

بايدن در مقام رئيس جمهور

جشنواره سرخوردگي

 در دسترس قرارگرفتن واكسن كرونا تا 5 ماه 
ديگر براي همه مردم در انگليس، خبري است 
كه از سوي اكثر روزنامه هاي انگليسي منتشر 
شده است. اين خبر براساس جدول زمانبندي 
لو رفته از وزارت بهداشــت انگليس منتشر 
شده است. كادر درمان از 2هفته ديگر، باالي 
80ساله ها از يك   ماه ديگر، افراد 15 تا50ساله 
هم از 2 ماه ديگر واكســن دريافت مي كنند. 
باالي 50ساله ها هم رايگان واكسينه مي  شوند 
تا بار روي بيمارستان هاي انگليس كاسته شود.

روزنامه العربي الجديد در صفحه نخست خود 
به پيروزي هاي اخير گروه تروريستي داعش 
در آفريقا پرداخته؛ پيروزي هايي كه كامال از 
چشم رسانه ها دور مانده است. به نوشته اين 
روزنامه، داعش در هفته هاي اخير موفق شده 
با پيشروي در كشورهاي موزامبيك و كنگو به 
نقاط استراتژيكي ازجمله برخي بنادر مشرف به 

آب هاي آزاد دست يابد.

روزنامه نيويورك تايمــز در صفحه اول خود 
تصويري از نشســت رئيس جمهور منتخب 
آمريكا، جو بايدن با معاونش كامال هريس، نانسي 
پلوسي رئيس مجلس نمايندگان و چاك شومر 
سناتور ارشد دمكرات در مجلس سنا منتشر 
كرده است. به نوشــته اين روزنامه، بايدن بي 
توجه به تقالي ترامپ براي رهايي از شكست، 
در حال شكل دادن به برنامه هاي خود در مقام 

رئيس جمهور آمريكاست.

جهان نما

 سياست بايدن در قبال چين؛
تعامل يا تقابل؟

2 ماه ديگر يعني وقتي كه جو بايدن به صندلي رياست جمهوري آمريكا 
تكيه مي زند، احتماال بعد از اقتصاد بحــران زده آمريكا و همه گيري 
كرونا، يكي از مهم ترين دغدغه هايش روابط متشنج واشنگتن با چين 
به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان باشد. در طول 4سال گذشته كه 
دونالد ترامپ در كاخ سفيد حضور داشــت، هر دو كشور با اقداماتي 
مانند وضع تعرفه، محدود كردن دسترسي شركت هاي فناوري و بستن 
كنسولگري، به اختالف ها دامن زدند و نتيجه اين شد كه حاال روابط 
واشنگتن و پكن به پايين ترين سطح خود در طول تاريخ رسيده است.

تعيين تعرفه هاي صدها ميليارد دالري براي واردات كاالهاي چيني و 
تحريم شركت هاي اين كشور ازجمله اقداماتي بود كه ترامپ در جريان 
جنگ تجاري با پكن انجام داد. او چندي قبل هم يك فرمان اجرايي 
صادر كرد كه براساس آن سرمايه گذاري در شركت هاي چيني مرتبط 

با ارتش اين كشور ممنوع مي شود.
به گزارش نيويورك  تايمز، بايدن و مشاورانش بسياري از سياست هاي 
سختگيرانه ترامپ را پرهزينه و غيراســتراتژيك مي دانند و تصميم 
دارند با اهرم هاي نرم تــر، روابط آمريكا با اين شــريك قديمي را بر 
3اصل استوار كنند؛ »همكاري« در زمينه تغييرات آب وهوايي و كرونا، 
»رقابت« در حوزه فناوري و »تقابل« در زمينه برنامه هاي نظامي چين 
و تجارت غيرآزاد و حقوق بشر. اما برخي تحليلگران معتقدند چيني ها 
نبايد خيلي به تغيير سياســت هاي آمريكا اميدوار باشند و براساس 
مواضع اخير بايدن، پيش بيني مي كنند كه او بسياري از سياست هاي 

سختگيرانه فعلي را ادامه مي دهد.

تاريخچه روابط
رئيس جمهور منتخــب آمريكا در عرصه سياســت خارجي تازه كار 
نيست. نگاهي به گذشته البته نشان مي دهد 5دهه  حضور بايدن در 
سياست، آنقدرها هم براي چين بد نبوده است؛ وقتي سناتور بود، نقش 
مهمي در عضويت چين در ســازمان تجارت جهاني در سال2001 
بازي كرد. از 2009 تا 2017 نيز كه معاون باراك اوباما، رئيس جمهور 
پيشــين آمريكا بود، به روابط با پكن توجه ويژه اي داشت. اگرچه در 
آن ســال ها قدرت چين هم از بعد اقتصادي و هم از بعد نظامي رو به 
پيشرفت بود، اما روابط 2كشور بيشــتر بر پايه همكاري بود تا تقابل. 
بيشتر مشــكالت آمريكا و چين به مســائل امنيتي مانند جاسوسي 
ســايبري و افزايش حضور نيروهاي نظامي در درياي جنوبي چين 

محدود بود.
معاون پيشين رئيس جمهور آمريكا در تالش براي همراه كردن چين 
با بسياري از سياست هاي كليدي اوباما ازجمله مهار جاه طلبي هاي 
كره شــمالي، بارها به پكن ســفر كــرد. در يكي از اين ســفرها در 
سال2013، در ديداري كه با رئيس جمهور اين كشور داشت، شي  جين 

 پينگ، بايدن را »دوست قديمي چين« خطاب كرد.

تغيير رويكرد دمكرات ها
با وجود اينكه كمپين ترامپ هميشــه بايدن را متهم به نزديكي به 
چين كرده، شــواهدي وجود دارد كه نشــان مي دهد ديدگاه او در 
سال هاي اخير تغيير كرده و به رويكرد فعلي كاخ سفيد، جايي كه چين 
به عنوان يك رقيب اصلي ديده مي شود تا شريك، نزديك شده است. 
بايدن زمستان سال گذشــته در جريان رقابت هاي مقدماتي حزب 
دمكرات براي انتخابات رياست جمهوري، به رئيس جمهور چين لقب 

»جنايتكار« داد و گفت كه پكن بايد از قوانين تبعيت كند.
به گزارش سي  ان ان، در سند چشم انداز2020 حزب دمكرات آمريكا 
كه 3 ماه پيش منتشر شد، 22بار به كشور چين اشاره شده؛ درحالي كه 
در سند قبلي كه 4سال پيش منتشر شده بود، فقط 7بار از چين ياد 
شده بود. در سند امســال آمده: »دمكرات ها بايد هر كجا كه نگراني 
عميقي درباره اقدامات دولت چين در زمينه حقوق بشــر، امنيت و 

اقتصاد وجود دارد، صريح، محكم و ثابت قدم باشند.«

تجارت و فناوري
يكي از مهم ترين بخش هاي سياســت خارجي ترامپ، جنگ تجاري 
با چين بود. از اواســط ســال2018، دولت آمريكا به منظور كاهش 
كسري تجاري اين كشور، تعرفه هاي ميليارد دالري بر واردات چين 
گذاشت. بايدن تابستان امسال در يك مصاحبه گفت، مطمئن است كه 
تعرفه هاي واردات همان قدر كه براي چين بد بوده، براي آمريكا هم بد 
بوده است. اظهارات جديد بايدن اما نشان مي دهد كه او مواضع آمريكا 
در قبال سياست هاي اقتصادي پكن را ادامه مي دهد، اما به شيوه اي 
متفاوت. رئيس جمهور منتخب آمريكا برعكس ترامپ، طرفدار ايجاد 
ائتالف جهاني براي اجبار چين به آزاد كردن اقتصادش است. او چند 
هفته پيش در دومين مناظره  انتخاباتي اش با ترامپ گفت: »ما بايد بقيه 
متحدانمان را با خود همراه كنيم تا به چين بگوييم يا بايد از اين قوانين 

تبعيت كني يا هزينه سرپيچي از آن  را بپردازي.« 
نشــانه هايي وجود دارد كه بايدن ممكن است جنگ فناوري با چين 
را كه ترامپ راه انداخته، ادامه بدهد. بايــدن 2 ماه پيش گفت كه از 
نفوذ اپليكيشن چيني تيك  تاك در آمريكا نگران است؛ يعني همان 
دغدغه اي كه ترامپ داشت. در سند چشم انداز2020 دمكرات ها نيز 
آمده است كه دولت بايدن سياست منع متحدان آمريكا به استفاده 
از فناوري 5G شركت چيني هوآوي كه ترامپ پايه ريزي كرده بود را 

ادامه مي دهد.

درياي جنوبي چين
هم اوباما و هم ترامپ مخالف حضور گسترده پكن در درياي جنوبي 
چين بودند. وقتي در زمان اوباما چين شــروع به ساخت جزيره هاي 
مصنوعي در اين دريا كرد، كشتي هاي نيروي دريايي آمريكا با حضور 
در منطقه، مخالفت خود را با اين اقدام اعالم كردند. ترامپ پا را فراتر 
گذاشت و اعالم كرد كه بيشتر ادعاهاي چين در اين دريا غيرقانوني 
اســت. با اينكه بايدن تاكنون در اين مورد موضعي نگرفته، اما به نظر 
مي رسد سياست هاي سختگيرانه ترامپ را ادامه دهد و چه بسا حتي 
آنها را تشــديد كند. تقويت روابــط با تايوان، يكي ديگــر از مواضع 
آمريكاســت كه پيش بيني مي شــود رئيس جمهور منتخب آمريكا 

همچنان آن را دنبال كند.

يكي از مهم ترين تحوالت 
رخ داده در انتخابات اخير 
آمريكا، تقابل غافلگير كننده 
دونالد ترامپ با شبكه فاكس نيوز بود؛ شبكه اي كه در انتخابات قبل نقش 
مهمي در پيروزي ترامپ داشته و طي 4سال گذشته نيز همواره در صف 
حاميان او ايستاده بود. اعالم زودهنگام پيروزي بايدن در ايالت آريزونا 
توسط فاكس نيوز، خودداري از پخش كامل سخنان ترامپ و درنهايت 
انتشار خبري مبني بر درگيري لفظي ميان رابرت مرداك با رئيس جمهور 
آمريكا، تحوالت بي سابقه اي بود كه نشــان از جدايي 2متحد قديمي 
در جريان رقابت هاي انتخاباتي داشت. اما ريشــه اين جدايي به كجا 
برمي گردد؟ آيا روابط اين دو متحد قدرتمند به طور ناگهاني در جريان 
انتخابات به چنين وضعيتي رسيد يا بايد براي فهم اين جدايي به دنبال 

نشانه هاي قديمي تري باشيم؟

ريشه هاي اتحاد
ترامپ پيش از آنكه يكي از ستارگان فاكس نيوز شود، مخاطب و طرفدار 
هميشگي اين شــبكه بود. به روايت الجزيره، ترامپ از طريق مشاهده 
 برنامه هاي مختلف فاكس، مخصوصا برنامه صبحگاهي فاكس و دوستان
)Fox and Friends (آشــنايي عميقي با گرايش ها و پايگاه مردمي 
حزب جمهوريخواه پيدا كرد. روابط ميان ترامپ و فاكس همزمان با آغاز 
رقابت هاي انتخاباتي در سال هاي 2015 و 2016 روزبه روز عميق تر شد. 
مرداك با وجود آنكه پيش بيني مي كرد هيالري كلينتون برنده انتخابات 
باشد اما براساس توصيه مشاوران ارشــد خود و البته عالقه قابل توجه 
مخاطبان شبكه نسبت به ترامپ تصميم گرفت رويكرد انتقادي را كنار 
گذشته و به صف حاميان ترامپ بپيوندد. در اين مقطع زماني، روابط برخي 
از كاركنان و حتي مجريان شبكه فاكس با ترامپ نيز وارد فاز جدي تري 
نسبت به گذشته مي شود؛ روابطي كه يك سال بعد، به شكل باورنكردني 

پاي كاركنان اين شبكه را به كاخ سفيد باز كرد. 

آغاز تنش ها
در كتاب »فريب؛ ترامپ، فاكس نيوز و تحريف خطرناك واقعيت« كه به 
قلم يكي از تهيه كنندگان سابق برنامه فاكس و دوستان نوشته شده، آمده 
است: بسياري از كساني كه با ساختار رسانه آشنايي نداشتند، حتي بخش 
مهمي از مخاطبان ما در برنامه فاكس و دوستان، درباره روابط شبكه با 
ترامپ دچار كج فهمي شده بودند. آنها تصور مي كردند ترامپ با ما تماس 
گرفته و آنچه بايد در برنامه گفته شود را به ما اطالع مي داد، درحالي كه 
واقعيت عكس اين بود! نگاهي به تكــرار مطالب فاكس نيوز در صفحه 

توييتر ترامپ بهترين دليل براي اين ادعاست.
روابط ميان رياســت جمهوري آمريكا با شــبكه فاكس نيوز در دوران 
ترامپ به مسئله اي بي سابقه در تاريخ اين كشور تبديل شده بود. ترامپ 
براساس آنچه در برنامه هاي اين شبكه گفته مي شد موضع گيري مي كرد 
و به جزئي ترين برنامه هاي آن واكنش نشان مي داد. او طي 4سال گذشته 
بيش از هر شبكه ديگري با فاكس نيوز مصاحبه داشت؛ بارها مطالب اين 
شبكه و يا حتي كاركنان آن را در صفحه توييتر خود بازنشر كرد و به اين 
ترتيب نشــان داد حتي پس از ورود به كاخ سفيد نيز همچنان مخاطب 

جدي فاكس باقي مانده است.
البته اين روابط هميشه مثبت نبود، ترامپ حتي با شبكه محبوب خود نيز 
سر سازش نداشت و درحقيقت تالش مي كرد ديدگاه هاي خود را به فاكس 
نيوز و بدنه تحريريه آن تحميل كند. در بخش ديگري از كتاب »فريب؛ 
ترامپ، فاكس نيوز و تحريف خطرناك واقعيت« آمده: انتقادهاي فوري و 
علني ترامپ از برخي مطالب عنوان شده در برنامه هاي مختلف فاكس به 
تصور موجود درباره سيطره وي بر اين شبكه دامن مي زد. مديران شبكه 
همواره نسبت به اين رفتارها سكوت مي كردند اما روشن بود كه به دنبال 

فرصتي براي نمايش قدرت خود مقابل ترامپ هستند.
وب سايت شبكه ســي ان ان در تحليل خود از روابط ميان اين دو متحد 
قديمي مي نويســد: فاكس نيوز نوعي جايگاه انحصاري در ميان بخش 
راست جامعه دارد. طرفداران فاكس به طور غيرعادي حاضر به پذيرش 
تمام ادعاهاي مطرح شده در اين شبكه هستند. شايد ترامپ فكر مي كند 
فاكس به او و موقعيت ستاره گونه اش نيازمند است اما اين شبكه سال ها 
پيش از ورود ترامپ به عالم سياست، به مهم ترين منبع رسانه اي جريان 

راست با بيشترين تعداد بيننده در آمريكا تبديل شده بود.

آيا پايگاه مردمي فاكس تضعيف مي شود؟
در روزهايي كه فاكس نيوز به همراه ســاير رســانه هاي جريان اصلي در 
آمريكا، اخبار پيروزي ستاد بايدن را پوشش مي دادند، ترامپ با عصبانيت 
در صفحه توييتر خود از اين شبكه انتقاد كرده و از حاميان خود مي خواست 
اخبار انتخاباتي را از طريق شــبكه هاي راست گراي كوچك تري همچون 
»نيوزمكس« يا »وان آمريكا نيوز« دنبال كنند. جالب آنكه براساس آمارهاي 
موجود، ميزان مخاطبان اين شبكه ها طي هفته هاي اخير افزايش داشته 
است؛ امري كه نشان مي دهد بخشي از طرفداران ترامپ واقعا از رويكرد 
فاكس در جريان انتخابات ناراضي هستند. شايد مديران و تحريريه فاكس 
نيوز چنين چيزي را بر زبان نياورند اما در واقعيت، آنها خود را پيروز نبرد 
اخير عليه ترامپ دانسته و هيچ نگراني اي نسبت به احتمال تاسيس يك 
شبكه راست گراي جديد توسط او ندارند. جالب آنكه سي ان ان به نقل از 
منابع عالي رتبه در اين شبكه مدعي است مديريت فاكس نيوز، حتي دوران 
بايدن را فرصتي براي تقويت و افزايش پايگاه اجتماعي خود نيز مي داند. اما 
ديدگاه تمامي كارشناسان رسانه اي اينگونه نيست. روزنامه العربي الجديد 
در اين باره مي نويسد: فاكس نيوز بايد نسبت به پايگاه اجتماعي خود در 
آينده نگران باشد. ممكن است ترامپ پس از پايان دوران رياست جمهوري 
خود به نشان تجاري فاكس آســيب زده و موفق شود موقعيت رسانه اي 
ويژه اي براي شــبكه مورد حمايت خود ايجاد كند. به نظر مي رسد پايگاه 
رسانه اي جريان راســت كه براي چندين دهه در انحصار فاكس نيوز قرار 
داشت حاال در آســتانه  چند پارگي قرار گرفته است. تمام اينها در حالي 
است كه هنوز سناريوي روشــني درباره تاسيس رسانه هاي جديد توسط 
ترامپ وجود ندارد. براي مثال برخي منابع از يك شبكه راديويي با برنامه 
اختصاصي شخص ترامپ سخن مي گويند درحالي كه برخي ديگر، تاسيس 
يك شبكه كابلي 24ساعته را محتمل مي دانند. همچنين خريد امتياز شبكه 
راست گراي نيوزمكس توسط ترامپ نيز به عنوان يكي ديگر از گزينه هاي 
احتمالي در اين باره مطرح شده است. ماجراي فاكس و ترامپ آنقدر براي 
جامعه رسانه اي و سياسي آمريكا بااهميت است كه اين روزها در حاشيه 
تحوالت انتخاباتي به عنوان يك سوژه مســتقل به آن پرداخته مي شود؛ 
سوژه اي كه به طور ضمني، آينده رسانه هاي جريان راست آمريكا را هم در بر 
مي گيرد. شبكه سي سي ان براي توصيف روابط فعلي ترامپ و فاكس از واژه 
»طالق« استفاده كرده و مي نويسد: اين دو بازيگر قدرتمند پس از ازدواجي 
5ساله حاال به پايان راه رسيده اند. اگرچه تهديدهاي ترامپ مي تواند براي 
فاكس نگران كننده باشد اما اين شبكه در سال هاي گذشته از چالش هاي 

سخت تري عبور كرده است.

ترامپ و فاكس نيوز؛ داستان يك جدايي
چگونه مهم ترين پايگاه رسانه اي ترامپ پشت او را خالي كرد؟

اعالن جنگ رياض به آنكارا 
برگزاري مجازي اجالس گروه20، احتماالً لطف بزرگي به آنكارا و رياض كرده، چون 
برنامه سفر رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه به عربستان را از اساس منتفي 
كرده است. در شرايطي كه گفته مي شــود رياض عليه آنكارا اعالن جنگ كرده، 

مشخص نبود كه اصاًل اين سفر انجام شود يا نه.
به گزارش بي بي سي، تجار و رسانه هاي تركيه اي اخيرا به شدت از عربستان به خاطر 
تحريم كاالهاي تركيه اي انتقاد كرده  و گفته اند عربستان به ديگر كشورهاي نزديك 
به خود هم فشار مي آورد تا واردات از تركيه را كاهش دهند. 2كشور، به خاطر اختالف 
منافع در رويدادهايي مانند بحران قطر در مقابل هم قرار گرفته اند و فعاليت هاي 
تركيه در مناطقي مانند شرق مديترانه، ليبي و سوريه باعث ناخشنودي عربستان 
شده است. افشاكردن قتل وحشــيانه جمال خاشــقجي روزنامه نگار سعودي 
واشنگتن پست در كنســولگري عربستان در استانبول توســط تركيه هم اين 
2كشور را كامال مقابل هم قرار داد. حاال به نظر مي رسد تقابل 2كشور وارد مرحله 
جديدي شده و اين بار عربستان با تحريم به جنگ تركيه رفته است. نه تنها كاالهاي 
تركيه اي شانس ورود به عربستان ندارند كه شركت هاي تركيه اي هم گفته اند عمال 
بستن قراردادهاي عمراني در اين كشور برايشان غيرممكن شده است. عالوه بر 
اين، تاجران تركيه اي در كشورهايي مانند امارات، مراكش، تونس و الجزاير هم با 
مشكالتي روبه رو شده اند. گفته مي شود كه عربستان از نفوذ خود در اين كشورها 
نيز اســتفاده كرده تا تحريم كاالهاي تركيه اي را در  آنها عملي كند. بدون درنظر 
گرفتن خصومت رياض و آنكارا، امارات داليل مختص خود براي مقابله با تركيه را 
دارد؛ روابط 2كشور بعد از آن تيره شده كه در مصر،  عبدالفتاح سيسي ژنرال مورد 
حمايت امارات عليه دولت مورد حمايت تركيه كودتا كرد و جانشين محمد مرسي 

چهره مورد اعتماد تركيه از گروه اخوان المسلمين شد.

ث
مك

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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همين چنــد وقت پيش بــود كه كليپي 
توي اينترنت و شبكه هاي مجازي پخش 
شد؛ مردم را نشان مي داد كه چطور براي 

اجناس به شدت ارزان شده و تخفيف 
باال خورده، سر و دست مي شكنند. 
در حالت عادي البته اين تصويرها 
نشــانه اي منفي از خودشان بروز 

نمي دهند، اما در زمانه ما و در زمانه كرونا، همين تصويرها 
و فيلم ها كلي حرف براي گفتن دارند: واقعاً چرا براي يك 
تخفيف، بايد چنين سر و دست شكست؟ تكليف بيماري 
كرونا چه مي شود؟ تكليف آن كادر درمان خسته و جان 
به لب آمده  اي كــه از اين موج هاي جديــد كرونا ديگر 
نفس بريده، دارد آخرين توان خودش را مصرف مي كند 
چه مي شــود؟ مردم چه گناهي كرده انــد؟ اصاًل چرا آن 
كاسب بايد چنين كاري كند و اين مردم چرا بايد چنين 
پيچيده در هــم، براي كمي خريد خودشــان را به آب و 

آتش بزنند؟
البته نيازي نيست چنين كليپي را تماشا كنيد. كافي است 
كمي در اتوبوس، مترو، خيابان ها و مغازه ها دور بزنيد تا 
ببينيد كه هنوز اين ماجراي مراعات كردن، براي بعضي ها 
جا نيفتاده است. چرايش را بايد عقالي قوم، بنشينند و 
مطالعه كنند. اما واقعاً ما چرا به اينجا رسيده ايم؟ از جامعه 
اخالق مدار دهه 50 و 60، چطور شــد كه به اين جامعه 

آشفته دهه 90 رسيده ايم؟
روزگاري داشــتم تلويزيون تماشــا مي كردم. از همين 
برنامه هايي كه علي درســتكار مجــري اش بود. معموالً 
مهمان هاي خوبي هم مــي آورد. در يكــي از برنامه ها، 
موضــوع بحث حق النــاس بــود و اينكه ايــن ماجراي 
حق الناس چقدر دنباله دار است و نمي شود به اين راحتي 
از سر آن گذشت. مهمان برنامه در جايي، از اين صحبت 
مي كرد كه برخي از چهره هاي معنوي و بازاري، به قدري 
به حق الناس پايبند بودند كه حتــي در غير از جايي كه 
خط كشي شده بود، از خيابان عبور نمي كردند. مي دانيد 
چرا؟ چون اگر در جايي غير از ايــن خطوط عبور كنند، 
ماشين ها ناچار به ترمز خواهند شد و همين ترمز بي مورد 
ماشين، باعث مي شــود تا در درازمدت كاركرد سيستم 
ترمز و ديگر سيستم ها كمتر شود. اين  اشخاص چنين فكر 
مي كردند كه اينها نيز، بخشي از حق الناس است و ما اگر از 
روي خط عابر پياده عبور مي كرديم، اين ماشين ها ناچار 

به ترمز بي مورد نبودند و در نتيجه آسيب نمي ديدند.
دقت مي كنيد كه مفهومي به نام حق الناس تا كجاها كش 
مي آيد؟ بحث صرفاً اخالق محض نيست؛ هرچند كه در 
بحث كالن قضيه، اخالق شهروندي و اخالق همسايگي و 
اخالق معيشت و اخالق علم اندوزي و... نيز خود، بخشي 

از اين موضوع حق الناس محسوب مي شوند.
دكتر محمود ســريع القلم در يكي از مقــاالت خود كه 
موضوع غالب شان درباره آسيب شناســي رفتار ايرانيان 
و علــل عقب ماندگي آنهاســت، به نكته جالبي اشــاره 
مي كند. او مي گويد ما شــايد در حــوزه تظاهر ديني و 
پايبندي به ظواهر شرع، پيشروترين جامعه دنيا باشيم، 
اما در پايبندي واقعي به آنها جزو ضعيف ترين ها. به زبان 
ساده تر بخواهيم بگوييم، نوعي رياكاري پنهان در دل اين 
ماجرا پنهان اســت. حرف، حرف به غايت درستي است 
كه مي شود ســاعت ها درباره اش گفت وگو كرد. به قول 
اين جامعه شناسان ديني، پايبندي به مناسك ديني در 
ما قوي و پايبندي به سبك زندگي و اخالقيات در ما در 
پايين ترين حد است. شــايد يكي از داليش هم سادگي 
پايبندي بــه ظواهر و ســختي و دشــواري پايبندي به 

اخالقيات و سبك زندگي باشد.
حقيقــت امر اينجاســت كه مــا هم در حال از دســت 
دادن اخالقيــات هســتيم، هم در حال از دســت دادن 
بايسته هاي يك زندگي شــهروندي معقول؛ هرچند كه 
اين دو مشــاركت هاي زيادي هم دارند و در جاهايي به 
هم مي رســند. دليلش را نمي دانم يــا اينكه اينجا محل 
بحث درباره اش نيست. اما چيزي كه هست، همين مورد 
است؛ اينكه ما از جامعه اي كه در آن دردها و دغدغه هاي 
عمومي و جمعي فراوان بود، داريم به ســمت جامعه اي 
حركت مي كنيم از انســان هاي انفرادي كه از سرِ  اجبار 
جغرافيا و تاريخ و زيست شناســي، دارند يك جا زندگي 
مي كنند و اين، هولناك تريــن تصوير پيش روي جامعه 

ما مي تواند باشد...

عيسيمحمدييادداشت
روزنامه نگار

سيدني:پليس اســتراليا اعالم كرد ايالــت »استرالياي 
جنوبي« به دنبال ادعاي كارگر يك پيتزافروشي كه درباره 
ارتباطش با محــل كارش به دروغ گفته بــود فقط براي 
خريد پيتزا به آنجا رفته، تعطيل و قرنطينه شــده بود. به 
گزارش يورونيوز، كارشناس هاي قرنطينه با اين تصور كه 
با ويروسي جهش يافته طرف هســتند كه فقط با يك بار 
بيرون رفتن اين مرد او را مبتال كــرده، كل يك ايالت را 

تعطيل كردند. 

لندن:يك مار شــاه كبرا در شــمال غرب هند مردي را 
كه به ماالريا و تب دنگي مبتال بــود، هنگامي نيش زد و 
نابينايش كرد كه او چند روزي بود به كرونا هم مبتال شده 
بود. درازترين مار ســمي جهان هنگامي سراغ ايان جونز 
آمد كه او پس از مبتال شــدن به 3بيماري سخت، خود را 
بدشانس ترين انســان روي زمين مي دانست. پزشك اما 
گفت: او خوش شانس است كه جزو 30درصد انسان هايي 

است كه از نيش اين مار جان سالم به در برده است.

 )ANU( ملبورن:گروهي از دانشمندان  دانشگاه ملي استراليا
2نوع الماس را در آزمايشگاه و فقط در عرض چند دقيقه در 
دماي اتاق ايجاد كردند. به گزارش اكسپلوريست، يكي از اين دو 
الماس، الماس موجود در نوعي از حلقه هاي نامزدي و ديگري 
نوعي از الماس به نام »لونسداليت« است كه در طبيعت و در 
محل برخورد شهاب سنگ مانند ناحيه »كانيون ديابلو« آريزونا 
يافت شده است. الماس مصنوعي، الماسي است كه طي فرايند 

مصنوعي، برخالف الماس هاي طبيعي  ساخته مي شود.

ولينگتون: اداره ملي پليس نيوزيلند براي زنان مســلماني 
كه در اين نيرو خدمت مي كنند، سفارش يونيفرم منطبق با 
اعتقادات اسالمي داد. به گزارش اينديپندنت، يكي از اين زنان 
پليس شاغل در نيوزيلند مي گويد: اينجا غذاي حالل دريافت 
مي كنيم، اتاقي براي اقامه نماز داريم و با لباس شناي اسالمي و 
كامال پوشيده مي توانيم وارد استخر شده و آموزش شنا ببينيم. 
پليس نيوزيلند گفته يونيفرم محجبه درحقيقت نشان دهنده 

احترام به گروه  هاي مختلف در اين كشور است.

يونيفرمپليسمحجبهنيوزيلندساختالماسدر60ثانيهبدشانسيهايزنجيرهايمردكروناييتعطيليايالتيبراييكدروغ

هولناكترازكرونا

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ضاّدوا الّطمع بالورع؛
به وسيله ورع و پارسايي، با طمع بجنگيد و مخالفت كنيد.
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نههردرختتحملكندجفايخزان
غالمهمتسرومكهاينقدمدارد

مراددلزكهپرسمكهنيستدلداري
كهجلوهنظروشيوهكرمدارد

خزان غارتگر است و تاراج مي كند، ولي نبايد از وزيدن بادش در چمن دهر رنجيد. 
از همين رو خواجه شيراز دعا مي كند: 

در اين چمن، چو درآيد خزان به يغمايي/ رهش به  سرو سهي  قامِت بلند، مباد!
حافظ باور دارد كه عاقبت، قدم باد بهار مي رســد و آن همه ناز و تنعم كه خزان 

مي فرمايد، به آخر مي رسد.
خزان سرايي، پادشاهي دارد كه رسيدنش را اينگونه خبر مي دهد:

خيزيد و خز آريد كه هنگام خزان است
باد خنك از جانب خوارزم وزان است

فرخي سيستاني نيز همچون منوچهري، دلداده شگفتي خزان است:
مرا چه وقت خزان و چه روزگار بهار؟ 
چه دور بايد بودن همي ز روي نگار؟

اكسيرسازان خزان چنان زر مي افشــانند كه خاقاني، سپيد شدن زردي خزان با 
برف را چنين مي بيند كه »يافت زربفِت خزانم َعلَِم كافوري«، »كز طبع تو در خزان 

عالم/ پيداست بهار شادماني«.
صائب شعر خود را برگ خزان رسيده مي داند:

مكتوب من به خدمت جانان كه مي برد 
برگ خزان رسيده به بستان كه مي برد؟

او نيز اميد به بهار دارد:
نيستم نوميد از تشريف سبز نوبهار 

گرچه چون نخل خزان از برگ عريان مانده ام

»خيزيدوخزآريد«

رمــان »همســر اول« نوشــته »فرانســواز 
شــاندرناگور« اســت كه اصغر نوري آن  را به 
فارســي برگردانده و به تازگي از ســوي نشر 
افق منتشر شده اســت. فرانسواز شاندرناگور، 

نويســنده رمان هاي تاريخي است 
اما در كتاب »همســر اول« رماني 
شخصي نوشته اســت. البته توجه 
به اســاطير و متون كهــن ادبيات 
جهــان در اين  اثــر او هــم خود را 
نشان مي دهد. نســخه اصلي  كتاب 
ســال2006 از ســوي انتشــارات 
گاليمار در پاريس چاپ شده اما اولين 

 چاپ اين  رمان مربوط به ســال1998 است. 
اولين رمان شاندرناگور با نام »خيابان پادشاه« 

ســال1981 چــاپ شــد و جايزه 
آمباســادور و جايــزه خوانندگان 
مجله Elle را برايش به ارمغان آورد. 
داستان »همســر اول« در پاريس و 
روســتايي به نام كومبري در ناحيه 
كرواز جريان دارد. نويســنده پس 
از اين كتاب 2رمــان تاريخي ديگر 
نوشت كه به ترتيب با نام هاي »اتاق« 
و »رنــِگ زمان« در ســال هاي2000 و 
2004 چاپ شدند. او سال2007 رمان »مسافر 

شب« را نوشــت و ســال2011 هم نوشتن 
ســه گانه اي با عنوان »ملكه فراموش شده« را 
آغاز كرد كه تا به حال 2جلدش منتشر شده اند. 
داستان »همســر اول« را شــخصي ترين اثر 
فرانسواز شاندرناگور دانسته اند. او سال1945 
در شهر اسون در ناحيه كرواز فرانسه متولد شد 
و هندي بودن نــام خانوادگي اش، به اين دليل 
است كه اجداد پدري اش هندي هستند. همسر 
اول در 296صفحه با شمارگان 1100نسخه به 

بهاي 49هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

همسراول

عالمت هاي جسمي مانند ســردرد، دردشكم، 
تنگي نفس و درد در دســت و پا، اغلب موجب 
مراجعه فوري افراد به پزشك مي شود. برخي براي 
كسب توجه ديگران، علت مراجعه به پزشك را 
به صورت ناخودآگاه جدي تر نشــان مي دهند. 
افراد معموال براي اين مراجعه احساس خجالت 
ندارند. من در تجربه 15ساله روانپزشكي، بسياري 
از مردم را مالقات كرده ام كــه با دردهاي رواني 
خود زندگي مي كنند و آن را بخشي از شخصيت 

و سرنوشــت خود مي دانند. از عاليم و عوارض 
اختالل رواني خود رنج مي برند، ولي براي مراجعه 
به پزشك متخصص روانپزشــكي، ترديد دارند 
يا خجالت مي كشــند. برخي خانواده ها از اينكه 
عزيزشــان مبتال به اختالل روانپزشكي باشد، 
وحشــت دارند. اين باور را شــايد از گذشتگان 
پذيرفته اند كه اختالل رواني زشت است و درمان 

ندارد و تصور مي كنند كه وي مبتال نيست!
امروزه ثابت شده كه مغز، رفتار و عملكرد اندام هاي 

تاب آوري

بيماراعصابكيست؟

محمدكامراندرخشان
روانپزشك و روان درمانگر

مختلــف را تنظيم مي كنــد. بخش هايي از مغز 
مركز عواطف و احساسات و رفتار انسان هستند. 
هرگاه فردي دچار ترس و اضطراب يا افسردگي 
شــود، برخي از اين مناطق مغزي دســتخوش 
تغييرات شيميايي مي شــوند. دانشمندان اين 
تغييرات شيميايي را كه فرد به صورت احساس 
افسردگي يا اضطراب بيان مي كند، يك »اختالل 
رواني« مي نامند. تغييرات شــيميايي ناشي از 
اختالالت رواني، مانند ساير بيماري ها در پزشكي، 
به كمك داروها اصالح و درمان مي شوند. بيمار 
براي گرفتن مشاوره به روانپزشك مراجعه مي كند. 
پزشك معالج مصاحبه روانپزشــكي، معاينات 
و آزمايش هاي الزم پزشــكي را انجام مي دهد. 
ســپس درمان براي بيمار به  صورت تجويز دارو 
به تنهايي يا همراه با روان درماني آغاز مي شود. 

گاهي درمان فقط انجام جلسات روان درماني با 
رويكردهاي مختلف و بدون استفاده از داروست. 
نوع درمان مناســب توســط روانپزشك تعيين 
مي شود. روان درماني با رويكردهاي مختلف مانند: 
رفتاردرماني شناختي، تحليلي و يا هيجان مدار، 
توســط روان درمانگر كه مي تواند روانپزشك يا 
روانشناس باليني باشد، انجام مي پذيرد. درمان 
دارويي كه سنگ بناي درمان هاي پزشكي است، 
توسط روانپزشك انجام مي شود. امروزه داروهاي 
اعصاب مؤثر و كم عارضه در دســترس هستند. 
داروهايي كه توسط پزشك تجويز و مصرف شوند، 
باعث وابستگي نمي شود. پس از طي دوره مناسب 
درمان، داروهــا به تدريج قطع مي شــوند و فرد 
خوشحال تر به زندگي ادامه مي دهد. »كاش زودتر 

به روانپزشكم يك سري بزنم!«

4انيميشنايرانيدرجشنوارهفيلمبرزيلرويدادهاي فرهنگي و هنري
4 انيميشن از سينماي ايران در افتتاحيه نوزدهمين جشنواره 
فيلم كودك برزيل به نمايش درمي آيند. به گزارش همشهري، 
فيلم هاي بامداد، نمكي، شبح ترسو و فهميدم چه كار كنم از 
سينماي ايران كه از آثار موفق انيميشــن در جشنواره هاي 
مختلف به شمار مي روند، در افتتاحيه اين جشنواره به نمايش 
درمي آيد. ايــن فيلم ها به كارگرداني ريحانه كاوش ســاخته 
شــده اند و علي رئيســي، تهيه كننده اين  4انيميشن است. 
نوزدهمين جشنواره كودك برزيل از 21 تا 28نوامبر2020 به 

شيوه مجازي برگزار مي شود.

برپاييكنسرتشبايراني۱۱
كنسرت شب ايراني11، با تمركز روي آثار 9هنرمند از آهنگسازان 
معاصر ايراني از چهارگوشه جهان برنامه ريزي شده و به صورت برخط 
برگزار خواهد شد. كنسرت شب ايراني11 در ادامه سري كنسرت هاي 
موسيقي معاصِر گروه موســيقي يارآوا، برنامه ريزي شده و 9آذرماه 
ساعت21 اجرا مي شود. امســال به دليل محدوديت  هاي كرونايي، 
كنسرت هاي اين برنامه از حضوري به اجراي برخط تبديل شده است.

نقدوبررسيسّرسخناننغزخاقاني
نشســت هفتگي شهر 
كتــاب، سه شــــنبه 
چهارم آذر ساعت11 
صبح به نقد و بررســي 
كتاب »ســّر سخنان 
نغز خاقاني« اختصاص 
دارد كــه بــا حضــور 
ناصــر نيكــــوبخت، 
ســيدجواد مرتضايي، 
فرزاد اديبــي، مجيد 

منصــوري و محمدرضــا تركــي به صــورت مجازي 
 برگزار مي شــود. به تازگي 2جلد از مجموعه 4جلدي 
»سّر ســخنان نغز خاقاني« نوشــته محمدرضا تركي 
به همت انتشارات سمت چاپ شده است. عالقه مندان 
 مي توانند اين نشست را از اينستاگرام اين مركز به نشاني

 Instagram/bookcitycc به طور مستقيم پيگيري 
كنند.

چهكسيدرقرنطينهاست؟

صبح ديروز و با آغاز محدوديت هاي كرونايي، شــهروندان تهراني انتظار خلوتي 
خيابان ها را به نسبت روزهاي عادي داشتند، اما حجم سنگين ترافيك صبحگاهي 
باعث شگفتي همه شد. سميرا عالم پناه، يكي از كاربران توييتر با انتشار عكسي از 
شلوغي خيابان هاي شهر نوشت: »قطعا با اين وضعيت كرونا را شكست مي دهيم. 
فقط يك ســؤال مي كنم و از خدمتتان مرخص مي شوم، االن دقيقا چه كسي در 

قرنطينه است؟«

اولين برد پرسپوليسي ها در ليگ بيســتم در يك روز باراني مقابل 
نفت آبادان رقم خورد. شاگردان گل محمدي كه فصل را با تساوي ورزشي

بدون گل مقابل سايپا آغاز كرده بودند، عصر ديروز موفق شدند با 
نتيجه يك بر صفر نفت آبادان را شكســت دهند و با 4 امتياز موقتا به رده چهارم 

جدول صعود كنند. 
پرسپوليس همانند ديدار با سايپا، بازي را هجومي آغاز كرد، اتفاقي كه باعث شد 
نفت عقب بكشد و موقعيت هاي زيادي به پرسپوليس بدهد. بي دقتي مهاجمان 
پرسپوليس و درخشش فرزين گروسيان باعث شد تا دروازه نفت تا دقيقه چهلم 
بســته بماند اما در نهايت قرمز ها با پنالتي كه كنعاني زادگان گرفت از ميهمان 
خود پيش افتادند. ســيامك نعمتي بازيكني بود كه با گل كردن پنالتي طلسم 
130 دقيقه اي پرسپوليس در گل نزدن را شكست. در نيمه دوم پرسپوليس كمي 
عقب رفت و اين نفتي ها بودند كه جلو كشيدند اما با اين وجود نتوانستند موقعيت  

خاصي روي دروازه پرسپوليس ايجاد كنند. 
پرسپوليس در نيمه مربيان برنامه خاصي براي حمله كردن نداشت و در نهايت 
بازي را با اختالف حداقلي از نفت برد. اتفاق ويژه اين بازي هم زماني رقم خورد كه 
يحيي در اعتراض به اعالم خطای پشت محوطه جريمه پرسپوليس، زير توپ زد 
تا از كنار خط اخراج شود و بازي نفت مسجدسليمان را به راحتي هرچه تمام تر 
از دست بدهد. به هر حال پرسپوليس 3 امتياز را گرفت اما ضعف اين تيم در خط 
حمله كماكان نمايان اســت و بايد ديد گل محمدي مي تواند در ادامه ليگ و تا 

فينال ليگ قهرمانان آسيا اين ضعف را برطرف كند يا خير. 
ديروز قرار بود پيكان و شــهرخودرو هم ديگر بازي هفتــه دوم را برگزار كنند، 
ديداري كه تنها پس از 22 دقيقه به دليل بارش شــديد باران لغو شد. مسئوالن 
سازمان ليگ اعالم كرده اند؛ اين بازي در صورت بهبود شرايط آب و هوايي امروز 
برگزار خواهد شد. جالب اينكه ديدار هفته اول پيكان در ليگ برتر هم به تعويق 

افتاده بود!

پرسپوليس كه از كمبود مهاجم گلزن رنج می برد، اولين پيروزی 
فصل را با يك پنالتی و حداقل گل جشن گرفت

روزگارفقروقناعتدرليگ

فضاي مجازي

درآمد 10 ميليوني دالالن از كودكان كار در هر روز
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آنچه مي   خوانيد و مي   بينيد مجموعه اســنادي اســت كه براي 
نخستين بار روايت مميزي و سانسور كتاب و فيلم را در عصر پهلوي 
بر پايه اسناد اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر بيان مي   كند. برخي 
از اين اسناد كه تاكنون منتشر نشده اند نشان دهنده سليقه و رفتار 
مديران و كارشناسان اداره نگارش هستند. اداره نگارش در طول 
تحول ساختارهاي دولتي از قاجار به پهلوي تغييرات زيادي كرد و 
ماموريت   هاي جديدي براي آن درنظر گرفته شد. اداره انطباعات 
يكي از سازمان   هاي مستقل فرهنگي ايران در دوره ناصرالدين شاه 
بود كه كار نظارت بر تدوين و انتشار و مجموعه   سازي كتاب   هاي 
درسي و غيردرسي و مطبوعات كشور را برعهده داشت و سپس 
يكي از ادارات وزارت معارف شد. اين اداره در سال   هاي تحول خود 
با نام   هايي چون دارالطباعه، دايره انطباعات، وزارت انطباعات، 

اداره كل انطباعات و اداره كل نگارش به انجام وظيفه مي   پرداخت 
)دايره المعارف كتابداري(. در طول سال   ها در كنار بسياري از امور 
جاري، مميزي و اعطاي مجوز بــراي همه امور چاپي از روزنامه تا 
كتاب   هاي درسي و غيردرســي از وظايف اين اداره بود. از دهه 
30شمسي اداره نگارش با توجه به وسعت صنعت نشر و همچنين 
رجوع نويسندگان نسل جديد، به   عنوان يك اداره خاص در كانون 
توجهات بود به   صورتي كه به   دليل تغييرات سياسي، انتشار كتاب 
و ساخت فيلم - بررسي سناريو و فيلمنامه - باجديت بيشتر و با 
همكاري نهادهايي همچون شهرباني، بعدها ساواك و بعدتر حزب 
رستاخيز در كميسيون مشتركي مورد بررسي قرار مي   گرفت. در 
ميان اين اسناد كه منتشر شده ردپايي از برپايي جلساتي با شركت 
نمايندگان شهرباني و نخست   وزيري- ساواك، از نظر اداري تابع 

نخست   وزيري بود- و وزارت فرهنگ و هنر مشاهده مي   شود كه در 
مورد مميزي يا جمع   آوري كتاب   ها و آثار فرهنگي نظر داده   اند. اداره 
نگارش با حساسيتي زياد، كتاب   هايي با زمينه چپگرايانه و ترجمه 
نويسندگان از بلوك شرق - شوروي و اقمارش - را دنبال مي كرد. 
از نظر كتاب   هاي اسالمي نيز كتاب   هاي امام خميني )ره( همواره با 
محدوديت   هايي روبه   رو بود. در ميان رمان نويسان، نويسندگان و 
شعرا آثار احمد شــاملو تا جالل آل احمد - در ويژه نامه   اي ديگر 
اسناد آثار سانسور شده او مورد بررسي قرار گرفت- و افرادي ديگر 
حساسيت برانگيز بود. اداره سانسور يا همان نگارش تا پيروزي 
انقالب اسالمي كار خود را به دقت و وسواس بسيار انجام مي   داد 
اما سال1357 در روزهاي انقالب اسالمي، بسياري از كتاب   هاي 

ممنوعه تا آن زمان با فضايي كه ايجاد شده بود، انتشار يافتند.

»اسرار گنج دره جني« اثر بحث برانگيز ابراهيم گلستان ابتدا به   صورت فيلم 
سينمايي با ظاهري كمدي روي پرده سينما رفت اما خيلي زود با سانسور 
و توقيف مواجه شد. گفته مي   شود كه پس از نمايش عمومي براي درباريان 
و دولتمردان عصر پهلوي تنها كسي كه كنايه   هاي سياسي فيلم را متوجه 
شد، اميرعباس هويدا، نخســت   وزير بود كه به همين دليل فيلم از پرده 

سينما پايين آمد.
جشــن   هاي 2500ســاله و قراردادهاي خارجي ايران در زمان سلطنت 
محمدرضا شاه به   طور نمادين در اين فيلم به نمايش درآمده و زير تيغ نقد 

گلستان قرار گرفته    است.
چند   ماه بعد از اين فيلم، ابراهيم گلســتان داســتان آن را براي چاپ به 
انتشارات آگاه سپرد. انتشــارات آگاه اما در سال 53و پس از چند   ماه كه از 
توقيف فيلم مي گذشت كتاب را براي بررسي به وزارت فرهنگ و هنر داد اما 
خبري نشد و مدير اين نشر براي اين بالتكليفي در نامه   اي از اداره نگارش 

درخواســت كرد كه تكليف كتاب را معلوم كنند)سند اول(. چند روز بعد 
رئيس اداره نگارش در نامه   اي به انتشارات آگاه از مصلحت نبودن انتشار 
كتاب ابراهيم گلستان سخن گفته و مجوز نشر اســرار گنج دره جني را 
صادر نكرد. )سند دوم( داســتان اما ادامه يافت و در سال 1354محسن 
بخشي در نامه   اي به اداره نگارش از تغييراتي در متن كتاب توسط ابراهيم 
گلستان خبر داد. به   نظر مي   رســد كه او براي چاپ اين كتاب رايزني   هاي 
گسترده   اي انجام داده است و هم نويســنده و هم اداره سانسور را متقاعد 
به چاپ اين كتاب با اصالحات نموده كه در نهايــت اداره نگارش با چاپ 
كتاب به شــرط اصالحات موافقت كرد.)سند ســوم و چهارم( نكته مهم 
اينجاست كه ماجرا با چاپ كتاب تمام نشد و در سال1355 در جلسه   اي 
نماينده نخست   وزيري)ساواك( از شهرباني خواست كتاب را نيز همانند 
فيلم توقيف كند.)سند پنجم( اين كتاب اما در سال1357 باالخره بدون 

مشكل منتشر شد.

 اسنادي از 
 سانسور كتاب و فيلم 

در عصر پهلوي دوم

اداره 
دست قيچي

اسرار توقيف گنج دره جني

اسناد سانسور

اسناد توقيف فيلم و كتاب ضد   سلطنتي ابراهيم گلستان

 دو نسخه از كتاب را 
به وزارت دهند

توقيف كتاب آيت   اهلل سيدعلي خامنه   اي
»آينده در قلمرو اســالم« ترجمه كتاب »المستقبل لهذا الدين« اثر سيدقطب 
است كه آيت   اهلل سيدعلي خامنه   اي در دهه40و همراه با نهضت ترجمه فرهنگي و 
تبادل فرهنگي با مصر كه خود جزو هدايت   كنندگان آن بودند، اقدام به ترجمه آن 
كردند. اين كتاب از همان اول كه ترجمه و انتشار يافت با مخالفت و توقيف وزارت 
فرهنگ و هنر و ساواك روبه   رو شد. در سندي كه توسط وزارت فرهنگ و هنر به 
شهرباني كل كشور نوشته شده، آمده است؛ »به موجب نامه سازمان اطالعات و 
امنيت كشور، كتاب آينده در قلمرو اسالم نوشته سيدعلي خامنه   اي كه در چاپخانه 
خراسان )مشهد( به چاپ رسيده و حاوي مطالب خالف مصلحت است چون چاپ 
و انتشــار كتاب مذكور برخالف مقررات و بدون تحصيل مجوز قانوني صورت 
گرفته خواهشمند است مقرر فرماييد به نحو مقتضي فعالً از توزيع آن جلوگيري 
نموده نتيجه را ضمن ارسال دو نسخه از كتاب به اين وزارت اطالع دهند تا پس از 
بررسي مندرجات آن نظر نهايي اعالم گردد«.)سند اول( اداره اطالعات شهرباني 
نيز در نامه   اي به ساواك شــرح موضوع توقيف را به   صورت محرمانه بيان كرده 
است؛»وزارت فرهنگ و هنر طي نامه مورخ 25/ 45/4 مستند به نامه 11/ 4/ 45 
آن سازمان اعالم داشته چون كتاب آينده در قلمرو اسالم نوشته آقاي سيدعلي 
خامنه   اي كه بدون مجوز در چاپخانه خراســان )مشهد( به چاپ رسيده، حاوي 
مطالب خالف مصلحت است بايد از انتشار آن جلوگيري به عمل  آيد. علي   هذا 
دستورات الزم به ادارات مربوط و شهرباني هاي شهرستان   ها داده شد. گزارش 
واصله از شهرباني مشهد حاكي است 700جلد كتاب مذكور كه در آن چاپخانه 
موجود بوده و آقايان احمد مجري سازان طوسي و سيدحسن طوبي پور كه قصد 
خارج نمودن آنها را از چاپخانه خراسان داشتند مأمورين آن شهرباني با مأموران 
ساواك مشهد تشريك مساعي به عمل آورده در نتيجه نامبردگان دستگير و با 

نسخ كتاب مزبور به ساواك مشهد اعزام و تحويل گرديده است«.)سند دوم(

در ایران توزیع نشود
جلوگيري از توزيع كتاب امام خميني ره

از اول تا بيستم بهمن1348 جمعاً در 13جلسه درس 
واليت فقيه از سوي امام خميني)ره( در مسجد شيخ 
انصاري نجف ارائه و خيلــي زود محتواي اين درس 
به   صورت جزوه و كتاب وارد ايران شد. براساس اسناد 
موجود ساواك، شــهرباني و وزارت فرهنگ و هنر 
به   صورت خاص به   دنبال آن بودند كه اين كتاب در 
ايران توزيع نشــود و از همان ابتدا اين درس فقهي 
نه   تنها مجوز چاپ نگرفت كه توزيع و چاپ آن جرم 
سياسي محسوب شد و افرادي كه به چاپ و توزيع 
اين كتاب در ايران اقدام مي   كردند، مورد پيگرد قرار 
مي   گرفتند. در همين سند، با انتشار كتاب زندگي 
و انديشه   هاي فتحعلي آخوندزاده نوشته فريدون 
آدميت به   رغم داشتن مجوز كتابخانه ملي به   دليل 
ماهيت ضدمذهبــي و بيم مخالفــت گروه   هاي 

مذهبي با آن، مخالفت شده است.
 

 همشهري براي اولين   بار مجموعه   اي از اسناد توقيف و سانسور 
فيلم  و كتاب را در دهه 50 منتشر مي   كند

نمايي از فيلم اسرار گنج دره جني



در سال1356 فضاي عمومي كشور با روي كارآمدن كارتر در آمريكا با يك 
تنفس مصنوعي مواجه شد. او از شاه خواسته بود فضاي سياسي و فرهنگي 
كشور را باز كند. در سندي كه براي نخستين بار منتشر مي   شود، 3عضو اداره 
نگارش كه مسئوليت بررسي محتوايي كتاب   ها را بر عهده داشتند وضعيت 
12كتاب ممنوعه را براي تعيين تكليف بــه اداره نگارش گزارش داده   اند. 
درنظرخواهي صورت گرفته اجازه انتشــار برخي از اين آثار كه تا آن زمان 

محدوديت انتشار داشته   اند، بالمانع عنوان شده است.
در صدر اين فهرست كتاب »آزادي هند« نوشته مهندس مهدي بازرگان 

قرار دارد كه بدون مجوز انتشار يافته و بررسي   كنندگان اداره نگارش عنوان 
كرده   اند كه با اصالحاتي مي   تواند مجوز بگيرد. كتاب مهم ديگري كه در اين 
سند آمده، »ارزيابي شــتابزده« جالل آل احمد است كه »به علت مواردي 
چند، قابل تامل بوده، با تجديد چاپ آن موافقت به عمل نيامده« و به انصراف 
ناشــر انجاميد. كتاب »از اين واليت« علي اشرف درويشيان داراي كلمات 
مستهجن تلقي شده و طبق نظر كميسيون اجازه انتشار نيافت اما ناشر آن 
را منتشر كرده است. كتاب »اسرار دره جني« ابراهيم گلستان نيز در اين 

فهرست به چشم مي   خورد كه با جمع   آوري شهرباني مواجه شده است.

12كتاب
 ممنوعه
 نويسندگان 

زير تيغ سانسور
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تخطئه انقالب سفيد

احمد رضااحمدي زير مميزي 

دشمني با دشمنان

»از اين اوستا« چهارمين كتاب شعر مهدي اخوان ثالث بود كه براي 
چاپ توسط انتشــارات مرواريد به وزارت فرهنگ و هنر ارائه شد و 
براساس جلسه كميسيون نشر در وزارت فرهنگ و هنر اين كتاب 
با توجه به برگ دوم سند به   دليل تخطئه اصول انقالب سفيد، مورد 
بررسي مجدد قرار گرفت تا اگر مطالب مندرج در آن تصحيح نشد 

از انتشار آن جلوگيري    شود. به   نظر مي   رسد كه اين كتاب براي چاپ 
دوم دچار چنين اشكالي شد چه آنكه يك   بار در سال1344 انتشار 
يافت. در سال1356 هم در گزارشي كه در كميسيون نشر داده شده 
به   رغم انتشار آن تا مرتبه چهارم همچنان مورد بررسي و نظارت قرار 

مي   گرفته است.

احمدرضــا احمــدي شــاعر پركتابي اســت و 
سال   هاست كه شعرهايش چاپ مي   شوند. داستان 
مميزي كتــاب »ما روي زمين هســتيم« جالب 

توجه است.
 كتاب در سال1352 از ســوي نشر زمان به اداره 
نگارش بــراي مجوز ارائه شــد اما اجازه انتشــار 
نيافت )سند اول(، با اين حال كتاب به   نحوي چاپ 
مي   شود. در سال53 كتاب از سوي وزارت فرهنگ 

براي نظرخواهي به ســاواك فرســتاده شده و در 
جلسه   اي نماينده نخست   وزيري )به    نظر مي   رسد 
همان نماينده ساواك كه تابع نخست   وزيري است، 
باشد( عنوان مي   كند كه سراسر كتاب پر از كنايه 
طنزآلود اســت و در صفحات مشــخص مطالبي 
درباره خسروگلســرخي آمده- خسرو گلسرخي 
در روزهاي پاياني ســال52 اعدام شد- در نهايت 
در اين جلســه تصميم   گيري مي   شــود كه كتاب 

توسط شهرباني جمع   آوري شود )سند دوم(. نكته 
جالب توجه نظر ارزياب كتاب در اداره فرهنگ و 
هنر است كه مي   گويد گوشه و كنايه   هاي سياسي 
كتاب حتي براي 5نفر از كساني كه همانند شاعر 

فكر مي   كنند هم معلوم نيست )سند سوم(. 
كتاب »ما روي زمين هســتيم« در ســال1371 
در مجموعه »همه آن ســال   ها« توسط نشر مركز 

منتشر شد.

ماكسيم گوركي، نويسنده و نمايشنامه نويس نوگراي روسي 
با نوع ادبيات ماركسيستي اش، نزد رژيم پهلوي يك متهم 
بود. در سال52 هم ساواك، شهرباني و اداره نگارش وزارت 
فرهنگ و هنر روي يك نمايشنامه او دست گذاشتند و آن 
را غيرقابل چاپ تشخيص دادند. در نمايشنامه »دشمنان« 
)1906( با ترجمه رســول خدابنده لو، ماكسيم گوركي به 
روشنفكران تاخته است كه مردم آنان را از خود نمي   دانند 
و پيوسته درنظرشان بيگانه مانده   اند. شهرباني اين كتاب 
را در چاپخانــه درحالي   كه هزار برگ از آن چاپ شــده و 
آماده صحافي بــود، توقيف كرد )ســند اول(. پيش از آن 
در جلســه   اي اين موضوع به تصميم وزارت فرهنگ و هنر 
رسيده بود )سند دوم( و وزارت فرهنگ هم اجازه ثبت را به 
كتابخانه ملي نداد )سند سوم(. كتاب البته در سال1357 
توسط نشر شباهنگ و با ترجمه كريم كشاورز در اوج وقايع 
انقالب اسالمي منتشر شد. در سال   هاي بعد از انقالب هم 
نمايشنامه دشمنان يك   بار تا اجرا رفت كه گويا به داليلي 

اصالحات حضوري نامعلوم به روي صحنه نرسيد.
كتاب »نگاهي    به    زندگي    رعاياي    ديروز و دهقانان    امروز« نوشــته احمــد اكبري مازندراني در 
سال1345 توسط چاپخانه گيالن منتشر شد. محتواي كتاب به   نظر مي رسد در تأييد اصالحات 
ارضي و اصول انقالب شاه و ملت باشد. كتاب اما زير ضربه سانسور اداره نگارش وزارت فرهنگ 
و هنر قرار گرفت و در نامه   اي از نويسنده كتاب خواسته شد نســبت به محتواي آن اصالحاتي 
انجام دهد. نكته جالب اين كه  اداره نگارش موارد اصالحي را به صورت حضوري به نويســنده يا 

ناشر يادآور شده اند.

بخشی از صورتجلسه کمیسیون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و هنر در مورخ 21 مهرماه سال 1349

حساسيت روي راه حق
مؤسســه در راه حق از ســال1343 و مؤسســه اصول دين از 
ســال1346 فعاليت خود را آغاز كردند، اما بعدها در هم ادغام 
شدند و نام مؤسسه در راه حق براي آنها انتخاب شد. اين مركز 
كه صرفا كارهاي فرهنگي انجام مي   داد، ضمن چاپ نشــريات 
چندبرگي رايگان در زمينه تبليغ براي اصول دين، فروع مذهب 
و بررسي مسائل مختلف اجتماعي و اقتصادي، فعاليت مي   كرد. 
فعاالن نخســتين آن سيدهادي خسروشــاهي، سيدمحسن 
خرازي، سيدجمال   الدين دين   پرور، رضا استادي و غالمحسين 
حقاني بودند. براساس سند موجود، وزارت فرهنگ و هنر نسبت 
به كتاب   هاي مؤسسه راه حق حساس بود و در كميسيوني كه 
درباره نشر كتاب تصميم گرفته مي   شده خواستار بررسي مطالب 

مندرج در اين جزوه   ها شده تا درصورت وجود مطالب مخالف، از انتشار آن جلوگيري شود.

جزوات موسسه راه حق که باعث حساسیت وزارت فرهنگ و هنر شده بود.

نشان  موسسه در راه حق



مميــزي و حساســيت نهادهاي امنيتــي و فرهنگي 
روي نام غالمرضــا تختي به اندازه   اي بــود كه در يك 
اقدام جالــب توجه پس از درخواســت مجــوز براي 
كتاب »پژوهشــي در ورزش باســتاني ايران« نوشته 
محمدمهدي تهرانچي به   دليل چاپ عكسي از تختي، 
وزارت فرهنگ از ســاواك مي   پرســد كه انتشار اين 

عكس مانعي دارد يا خير )سند اول( و ساواك در پاسخ 
مي   گويد كه براي پاســخ به اين اداره مراجعه نمايند 
)ســند دوم(. اين كتاب اما در نهايت منتشر شد و در 
كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به ثبت رسيده است. 
نويســنده كتاب محمد مهدي تهرانچــي خبرنگار و 
نويسنده ورزشي اهل خراســان بود كه سال   هاست در 
حوزه ورزش زورخانه پژوهش كرده بود. او در سال92 

بر اثر تصادف در84 سالگي درگذشت.

ممیزی تختی

2و3صفحـــــــههاي

ادبيات پوچي

كتاب »طرح كلي انديشه اسالمي در قرآن«  نوشته آيت   اهلل 
سيدعلي خامنه   اي از همان ابتدا كه براي انتشار به وزارت 
فرهنگ و هنر ارائه شد با مخالفت مواجه شد اما پس از مدتي 
ماجرا تا حدودي حل شد. اين كتاب سلسله جلسات آيت   اهلل 
خامنه   اي در    ماه رمضان ســال1353 مســجد امام حسن 
مجتبي در مشهد اســت كه در آن اصول و پايه   هاي فكري 
اسالم، در خالل آيات قرآن مطرح شده   است؛ از شناخت اين 
اصول، طرحي كلي از دين به   صورت يك ايدئولوژي كامل 

ارائه مي شود. كتاب در 25تيرماه به كتابخانه ملي براي ثبت 
و مجوز ارائه شد. ميرميران، رئيس اداره نگارش در نامه   اي 
به كتابخانه مي   گويد انتشار اين كتاب كه توسط دفتر نشر 
فرهنگ اسالمي چاپ شده در شرايط كنوني ميسر نيست. 
يك    ماه بعد در مردادماه اما مجوز اين كتاب داده مي   شود. 
به   نظر مي   رســد كه در فاصله اين يك   مــاه اداره نگارش با 
اســتعالم از مراجع ذي صالح ازجمله ساواك به اين نتيجه 

رسيده كه انتشار كتاب بالمانع است.

مجموعه 4داستان كوتاه ابراهيم گلستان با نام »شكار سايه« در سال1334 توسط نشر مهرروزن 
چاپ شد. 10ســال بعد براي تجديد چاپ طبق قانون و مقررات جديد به اداره نگارش وزارت 
فرهنگ رفت اما با مخالفت بررسي   كنندگان كتاب مواجه شد. در نخستين سند در پرونده اين 
كتاب كارشناس بررسي   كننده در نامه   اي تند در مورد اين كتاب نوشت: »اين كتاب مجموعه 
4داستان كوتاه است )اگر بشود به آنها نام داستان اطالق كرد( كه نويسنده به مجموع آنها نام 
شكار سايه داده و الحق بايد گفت نام بسيار مناسبي براي كتاب خود پيدا كرده است كه در حقيقت 
خوانندگان اين كتاب به قول موالنا مانند ابلهان به   دنبال شكار مرغ هوا رفته   اند...«. در ادامه آمده 
است؛ »اين كتاب فاقد هرگونه ارزش ادبي و اجتماعي است«. نظر بررسي   كننده كتاب ابراهيم 
گلستان بسيار تند است و در نهايت ضمن ارائه پيشنهاد حذف قسمت   هايي از كتاب عنوان كرده 
كه بقيه كتاب به اندازه يك پول سياه نمي   ارزد )سند اول(. پاي اين نامه امضاي شخصي به نام 
رياحي آمده است. در سند ديگري محمدكاظم ســنگلجي از بررسي   كنندگان كتاب در اداره 
نگارش كه با تحقيقات همشهري قرن از اساتيد حقوق دانشگاه تهران در آن زمان بود در نامه   اي 
با ذكر مواردي از كتاب كه عفت عمومي را خدشه دار مي   كند و از لحن مستهجني برخوردار است، 

آن را موجب بدآموزي و اشاعه فحشا مي داند )سند دوم(. 

نمايشــنامه »گلــدان« نوشــته بهمــن فرســي 
داســتان نويس و نمايشــنامه نويس در سال1340 
توسط نشر نامه   هاي سياه براي نخستين بار منتشر و 
در سال1348 در نشر بيدگل به همراه 2نمايشنامه 
ديگر به نام بهار و عروســك تجديد چاپ شــد. در 
سال1351 براي چاپ سوم به اداره نگارش رفت كه 

بررسي   كننده كتاب، شخصي به نام اميرحسين فرهنگ در نامه اي ضمن گرفتن اشكاالت 
نگارشي و مفهومي در زبان فارسي در نهايت اعالم مي   كند كه زبان نويسنده را نمي   شناسد 
و اداره متبوع مختار اســت كه اين كتاب را به فرد ديگري براي بررسي كه زبان نويسنده را 
مي   شناسد، بدهد. در واقع بررسي   كننده به داليل مفهومي و نگارشي از بررسي كتاب سرباز 
مي زند. نكته مهم در دليل اين مسئله اينكه بهمن فرسي در واقع از نويسندگان ادبيات پوچي 
و شايد از نخستين نويسندگان و نمايشنامه نويسان در اين گونه در ايران باشد. به هر حال 
كتاب   هاي شعر، داستان و نمايشنامه بهمن فرسي در دهه 40 و 50 بارها منتشر شد و او نيز 

در عرصه بازيگري دستي داشت و به   طور كلي چهره   اي پركار بود.

توقيف موقت انديشه اسالمي
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4صفحــه

رائين  مسئول است
كتاب ميرزا ملكم خان و كوشش هاي سياسي او نوشته 
اســماعيل رائين – نويســنده جنجالي – مورد ظن 
شهرباني قرار گرفت و در نامه اي )سند اول( به وزارت 
فرهنگ و هنر خواستار اعالم نظر در مورد آن شد. اداره 
نگارش وزارت فرهنگ و هنر در پاســخ به شهرباني 
اعالم كرد كه انتشــار اين كتاب بالمانع و مسئوليت 

محتوايي آن بر عهده نويسنده است. )سند دوم(
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 قزلباشان 
در دوره رضاخان 

هوشنگ كاووسي را بســياري منتقد تند و پرخاشگوي ســينماي ايران مي دانند كه 
نقد نويسي در دهه چهل و پنجاه را در رســانه ها نهادينه كرد. او البته دستي در نوشتن 
فيلمنامه هم داشت. در سال 46فيلمنامه اي براي مجوز به اداره نگارش با عنوان » هفت 
قزلباش « داد. اداره نگارش آن را بالمانع دانســت و در نامه اي به اداره امور ســينمايي 
توضيح داد كه مراد از قزلباشــان در اين فيلمنامه مربوط به دوره رضاشاه است كه بايد 
براي ســاخت آن دقت الزم صورت گيرد. نكته مهم اما نامه هوشنگ كاووسي به اداره 
نگارش بعد از اين ماجراست. گويا او كه براي مجوز نهايي به اداره امور سينمايي مراجعه 
كرده متوجه مي شود كه ســناريو به نام 5قزلباش نيز به اين اداره ارسال شده است. او 
توضيح مي دهد كه اين سناريو در واقع سرقت شده اســت. در نامه هوشنگ كاووسي 
همچنين اشكاالتي كه اداره ســينمايي به فيلمنامه او از نظر تاريخي گرفته شده است 
نيز رد شده و كاووسي عنوان كرده اين اجازه را دارد كه دريافت خود را از تاريخ به صورت 

سناريو درآورد. )سند دوم( هوشنگ كاووسي البته اين فيلم را نساخت.

اعتراض به يك فيلم و  بي تفاوتي وزارت فرهنگ و هنر
فيلم سينمايي محلل ســاخته نصرت كريمي در سال 1350اعتراض بسياري را در 
ميان مردم و حتي دانشجويان در برداشت. فيلمي كه حتي شهيد مطهري به روي آن 
نقدي نوشت. بعدها علي مطهري – پسر شهيد مطهري در اين مورد گفت:»شهيد 
مطهري در آن دوران درباره فيلم محلل نقد نوشت. البته ايشان فيلم را نديده بودند، 
كساني صدا را ضبط كرده بودند در سالن سينما، آوردند ايشان شنيدند و نقد نوشتند 
بر اين فيلم. يــك روحاني تراز اول، خودش را موظف دانســت درباره فيلمي كه در 

سينماي شاه توليد مي شود نقد بنويســند. « در همان زمان كه فيلم در سينما ها 
پخش مي شد عده اي از دانشجويان دانشــگاه آريامهر- صنعتي شريف بعدي – در 
نامه اي ضمن اعتراض نسبت به توهين اين فيلم به احكام ديني خواستار برخورد با آن 
شدند)سند اول( نكته مهم اهمال و عدم برخورد رژيم با اين فيلم بود. وزارت فرهنگ 
در نامه اي نوشت با توجه به اينكه امصا كنندگان اين نامه مشخص نيست به آن ترتيب 

اثر نمي دهد)سند دوم(.

 گاو در معرض نقد  
همشهري قرن براي نخستين بار منتشر مي كند؛

نامه مهرجويي درباره فيلم گاو
فيلم سينمايي » گاو« كه براســاس داستان »عزاداران بيل« غالمحسين ساعدي 
به كارگرداني داريوش مهرجويي در سال 1348ساخته شد در فضاي سينمايي آن 
روز بسيار بحث برانگيز شد به صورتي كه از شاه تا مسئوالن و عموم طبقات جامعه 
اين فيلم را ديدند و حتي به قول احسان نراقي شاه پيام فيلم را هم گرفت. براساس 
سندي سه برگي كه حاوي نامه داريوش مهرجويي به پهلبد، وزير فرهنگ و هنر 
است گزارش اكران فيلم براي قشرهاي مختلف از روشنفكراني مثل جالل آل احمد 
و بهمن فرسي تا مستخدم اداره فرهنگ و هنر آمده است. اين سند منحصر به فرد 

نشان مي دهد كه كارگردان فيلم خود راوي نقدهاي موجود در فيلم است.
در اين نامه آمده اســت:» محترما معروض مي دارد، طبــق فرمايش حضرتعالي 
در جلســه اي فيلم گاو در حضور آقاي عالقه مند و عده اي تماشاچي گوناگون – 
نويسنده، شاعر، كارمند اداره، دانشــجو و مردم عادي به معرض نمايش گذاشته 
شــد. فيلم به طور كلي براي طبقه انتلكتوئل قابل بحث و براي ديگران جالب و در 
خور ستايش بود. دو سه تن از جوانان )دانشــجو و كارمند( شديدا تحت تأثير قرار 
گرفته بودند و تبريك مي گفتند و براي مردم عادي فيلم جالب و ســرگرم كننده 
جلوه نمود و در بعضي قسمت ها شــديدا مؤثر و در خور چندين بار ديدن. از ميان 
جمع انتلكتوئل ها آقاي منوچهر انور فيلم از نظر بصري بســيار درخشــان و قابل 
ستايش است. اما در مورد داستان گفتند كه »قلب آن كاذب است« ديالوگ ها » 
پوچ و پرت اند« و حادثه آنطور كه بايد و شايد »واقعي جلوه نمي كند« از نظر آقاي 
جالل آل احمد فيلم مهمي است و نبايد يك بار آن را ديد. ايشان پيشنهاد داد كه 
يك بار ديگر به همراه ديگران فيلم را ببيند و از آن يادداشــت بردارند. « جالل آل 
احمد در ادامه به مهرجويي پيشــنهاد داده كه در ارتقاي داستان فيلم كمك كند 
كه مهرجويي گفته  با نظر جالل موافق نيست و گفته كه اين ايده اوست و كاري كه 
جالل آل احمد پيشنهاد مي دهد به دليل اينكه در روند فيلم نبوده كار عبثي خواهد 
بود. در ادامه اين نامه مهرجويي همچنين از قول جالل آل احمد نوشته كه فضاي 
شوم و تيره ســاعدي در فيلم وجود ندارد و همه  چيز واكس خورده است و همين 
يكي از نقايص فيلم محسوب مي شود. مهرجويي در ادامه نظرات افراد ديگر را نيز 
آورده است:» از نظر آقاي رضا براهني – نويسنده و منتقد ادبي – فيلم فوق العاده 
است. ايشان چندين بار اين جمله را تكرار كرد و معتقد بود كه من دستي به اين فيلم 
نزنم.« به نظر مي رسد كه براهني طعنه اي به حرف هاي جالل زده است. در ادامه اين 
سند همچنين مهرجويي نوشته:»از نظر خانم سيمين دانشور )همسر آقاي جالل 
احمد( برخالف نمايش آن روي شخصيت مش حسن زياد تأكيد نمي كند و از اين رو 
نسبت به تاثر آن ناموفق تر است. از نظر آقاي بهمن فرسي – نويسنده و نمايشنامه 
نويس- فيلمي نيست كه بشود روي آن بالفاصله نظر داد. ايشان معتقد بود كه فيلم 
را بايد دوباره ديد و با فكر و انديشه روي آن نظر داد. آقاي منوچهر طياب- فيلمساز – 
معتقد است كه كاراكترها به يك اندازه شناخته نمي شوند. مش حسن ديوانه و پسر 
مش صفر به تماشــاچي نزديك ترند و بقيه فيلم 
گنگ و ناشناخته مي ماند. « مهرجويي بعد 
از اينكه با شعرا و فيلمسازان و نويسندگان 
گفت وگو كرده مثل يك روزنامه نويس به 
ســراغ مردم عادي ازجمله آقاي طاليي 
مستخدم رفته، او به كارگردان فيلم گفته 
است:»دونكته به نظر ايشــان رسيد كه 
معرف دقت و عالقه ايشان به هنگام ديدن 
فيلم اســت. يكي اينكه در صحنه شب چرا 
صداي قورباغه شنيده نمي شود. و ديگر اينكه 
در طويله كه معموال پر از سوسك و حشره است 

بايد صداي آنها شنيده شود. «
مهرجويــي خطاب بــه وزير فرهنــگ گزارش 
مي دهد كه به طور كلي كلمــه »مزخرف « و 
»بد« شنيده نشده است. مهرجويي در پايان 
نامه به پهلبد نقل قولي از منوچهر انور – 
كارگردان و نويســنده -آورده است:» ما 
تاكنون تصور مي كرديم كه ســينماي 
فارسي در حال جنبش و حركت است 
ولي اين توهمي بيش نبود. با اين فيلم 
حقيقتا جنبش ســينماي فارسي به 

چشم مي آيد.«
فيلــم گاو را از فيلم هــاي مــوج نوي 
ســينماي ايران مي دانند كه بســيار 
بحث برانگيز هم بود. اكران اين فيلم با 
دســتور وزير وقت فرهنگ و هنر براي 
اهالي فرهنگ و مردم عادي با توجه به 
فضاي فيلم مي تواند يك نظرسنجي 
عمومي بــراي برخــورد نهايي با 
اين فيلم باشــد كه البته تحسين 

بسياري را برانگيخته بود.

 تنگسير كيميايي 
تنگسير نادري 

هوشنگ كاوه تهيه كننده و مالك سينما عصر جديد در سال 1350نامه اي به اداره 
نگارش مي نويسد و مي گويد كه مســعود كيميايي فيلمنامه اي به نام »شيرمحمد 
تنگسير« اقتباس از داستان رسول پرويزي – نويسنده رمان شلوارهاي وصله دار و 
نماينده مجلس در زمان شاه – براي مجوز به اداره نگارش ارسال مي كند )سند اول( 
مدير اداره نگارش در نامه اي به هوشنگ كاوه مي نويسد كه اين فيلمنامه مورد تصويب 
اداره نگارش قرار نگرفته )ســند دوم( و به تبع آن، خردمند مديركل امور سينمايي 
وزارت فرهنگ و هنر نيز در نامه اي به اداره نگارش مي گويد كه فيلمنامه فوق با توجه 
به مسائل انتقام جويي فردي و با توجه به اوضاع و مقتضيات زمان مورد تصويب اين 
اداره نيز نيست. )سند سوم(. در سال 1352امير نادري فيلمنامه تنگسير اقتباسي از 

صادق چوبك نويسنده داستاني را بدون هيچ مشكلي مي سازد.
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