
ايــران و كره شــمالي تنهــا 
كشورهاي باقي مانده در ليست 
سياه FATF هســتند. ليستي 
كه مراوده با ايــران را روزبه روز 
سخت تر مي كند و آسيب هاي 
مختلفي به اقتصاد ايران مي زند. 
درباره معاهده بين المللي ضد پولشويي يا همان FATF بايد 
درنظر داشته باشــيم كه ماجرا تنها در اين قرار بين المللي 
خالصه نمي شود. معاهدات مشابه ديگري هم در دنيا داريم 

كه به دنبال ايجاد استانداردهايي در دنياي تجارت هستند. 
 WTO همانطور كه سازماني مانند سازمان تجارت جهاني يا
به دنبال ايجاد استانداردهاي جهاني در تعرفه هاي گمركي 
اســت، FATF هم دنبال تعريف و استقرار  استانداردهايي 
براي مبارزه با پولشويي است. پولشويي مشخصا به اين معنا 
كه نهادهاي مختلف - دولتي و غيردولتي- ملزم به مشخص 
كردن مبدا و منشــا پولي كه خرج مي كنند، باشند و اين 
حداقل استاندارد براي نزديك شدن به شفافيت است. امروز 
كدام مقام مسئول در ايران اســت كه با تجارت در بستري 
شفاف مخالف باشد؟ و معناي چنين عدم مخالفتي حضور 
ايران در ميدان  اقتصادجهاني و لحاظ كردن استانداردهاي 
FATF اســت؛ فقط در اين صورت اســت كه مي توانيم به 

سرعت از ليست سياه خارج شويم.
 اما ليست سياه چيست؟ كشورهاي 

عضو FATF هرســال، در 3نوبت اجالسي برگزار مي كنند 
كه محصول آن انتشار 2ليست سياه و خاكستري است. 

امتحاناتمدارس،سردرگميجمعي

برنامهايبراي
تحولعدليه

اينترنتنگذاشت
كروناتبديل
بهفاجعهشود

زائرونيزي

رئيس قوه قضاييه برنامه تحول 
دستگاه قضايي را ابالغ كرد

 ســند تحول قضايي قوه قضاييه از 
سوي ســيدابراهيم رئيسي، رئيس 
دستگاه قضايي ابالغ شــد؛ برنامه و 
ســند تحول قضايي، قبل از تصدي 
رياســت قوه قضاييه توسط رئيسي، 
از ســوي او براي مقام معظم رهبري 
ارســال شــده بود كه بــا موافقت و 
استقبال ايشان مواجه شــد و آن را 
مفيد دانستند و نكاتي را براي اجراي 
آن توصيه كردند. حال پس از گذشت 
20 ماه از انتصاب رئيســي به رياست 
قوه قضاييه، نســخه ويرايش شــده 
برنامه تحولي ارتقــا يافته و با عنوان 
»سند تحول قضايي« ابالغ شده است.  

صفحه2 را بخوانيد.

 گفت وگو  با ستار هاشمي
 معاون فناوري و نوآوري

 وزارت ارتباطات

در سوگ آنا وانزن، ايران شناس 
 ايتاليايي كه همــه عمر خود را 
به معرفي فرهنگ و ادبيات ايران 

گذراند.
»دختــران شــهرزاد؛ زنــان 
نويسنده ايراني از قرن نوزدهم 
تا امروز« اثر پژوهشي او درباره 
داستان نويسي زنان ايران است

   گزارشي از تغييرات آماري كرونا  
بــا نگاهي بــه وضعيت شــيوع در 

312روزگذشته
  بررســي معمــای رفتــار كرونا 

در مازندران

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت دکتر اشکان رضوانی نراقی، استادیار دانشگاه تهران را 
 در حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات شمال تهران، به جامعه دانشگاهی

و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض مي کنم.
پیروز حناچی

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8121  SUN  DEC.27 20صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2020  4+20 صفحه شماره 8121   سال بيست و نهم 12جمادي االول 1442   يكشنبه 7 دي 1399 

يادداشت
ميثم هاشم خاني ؛ اقتصاددان 

فرصت مشاركت را  از خود گرفته ايم

ادامه در 
صفحه3

»ســند تحــول بنياديــن« 
تكيــه كالم و محــل رجــوع 
بسياري از گفتارهاي مسئوالن 

است.
كمتر مســئولي را در آموزش 
و پــرورش مي تــوان يافت كه 
در حرف هايش گريزي به اين ســند نزند و آن را نســخه 
شفابخشــي براي بحران هاي آموزشــي و چالش هاي آن 
معرفي نكند، اما همين سند با برخي نقدهايي كه بر آن وارد 

است به حوزه »عمل« كه مي رسد، رنگ مي بازد.
فصل سوم سند تحول بنيادين به »چشم انداز« اختصاص 

دارد.
براي مدرسه، 15ويژگي برشمرده شده است؛ مثال 2ويژگي 

كه براي مدرسه جايگاهي قائل شده اند، چنين هستند:
»برخــوردار از قــدرت تصميم گيــري و برنامه ريزي در 
حوزه هاي عملياتــي در چارچوب سياســت هاي محلي، 

منطقه اي و ملي.
داراي ظرفيت تصميم ســازي براي نظــام تعليم و تربيت 

رسمي عمومي.«
»آيين نامــه اجرايي مــدارس« كه مصوب شــوراي عالي 
آموزش و پرورش در 2دهه قبل است، يكي از اركان مدرسه 

 را »شــوراي مدرســه« تعريف كرده
 است.

 براي اين ركن مهم در مدرســه 29وظيفه و اختيار تعريف 
شده است.

ديدگاه
علي پورسليمان  ؛ كارشناس حوزه آموزش

قدرت تصميم گيري مدرسه

ادامه در 
صفحه3

ريل گذاري براي 
مديريت زنان در شهر

 پيشنهاد پروتز
 برای پلنگ بی دست 

هرمزگان

مديريت شــهري فعلي  بــا واگذاري 
15درصــد پســت هاي مديريتي به 
 زنان ركورددار انتصــاب مديران زن  

در ادوار مختلف است

زهــرا صدراعظــم نــوري، نخســتين 
شــهردار منطقــه زن در تهــران بــود 
كــه در دهه70 توســط غالمحســين 
 كرباســچي به اين ســمت منصوب شد. 
در دوره شــهرداري محمدباقر قاليباف 
نيز نخســتين حكم براي مديركل امور 
بانوان در مديريت شهري زده شد، اما در 
مجموع تعداد بسيار اندكي از پست هاي 
مديريتي بر عهده زنان گذاشــته شــد. 
اين در حالي اســت كه مديريت شهري 
فعلي بــا نگاه اعتماد به زنــان در تصدي 
پســت هاي مديريتي، ابتــدا در برنامه 
5ساله سوم توسعه شهر تهران تكاليفي 
 را بــراي ايــن منظــور مشــخص كرد. 

صفحه7 را بخوانيد.

 همشهري از مشكالت معلمان، خانواده ها و دانش آموزان  همزمان با امتحانات نوبت اول گزارش مي دهد؛ به رغم مصوبه ستاد ملي كرونا
برخي مدارس غيردولتي در شهرهاي نارنجي امتحانات را حضوري برگزار مي كنند

درباره  همسايگی
صفحه13
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 ايران در آستانه  
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عك جستجوي گمشدگان  در سرماي منفي20
 گزارش اختصاصي خبرنگار همشهري از سقوط بهمن در ارتفاعات تهران 

اين حادثه جان 9كوهنورد را گرفت و  از سرنوشت2نفر هم  هنوز خبري نيست

صفحه  هاي 8 و 12

صفحه11

صفحه10

17



2 يكشنبه 7 دي 99  شماره 8121 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

منشور يا سند
»سند تحول قضايي« آنچنان كه نامگذاري شده است 
محتواي بسيار وسيع و گسترده، ادبياتي رسا و پرمحتوا 
و در عين حال مسئوليت برانگيز براي رياست قوه قضاييه 
و تيم مديريتي همراه وي تلقي مي شود. من به جاي سند آن را »منشور تحول قضايي« مي نامم چرا كه 
همانند »منشور حقوق شهروندي« آقاي دكتر حسن روحاني، متضمن اصول و معيارها و ارزش هاي 
راهبردي در زمينه وظايف قوه قضاييه و البته اندكي فراتر از اختيارات قوه قضاييه است. به عبارت 
روشن تر، اين سند تا زماني كه با پشتوانه قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي در ابعاد مختلف از 
حقوق عامه تا بحث سالمت قضات و كارمندان دستگاه قضا، آموزش قضات، نظارت بر كار كارشناسان 
و شهود، ابالغ و اجراي اوراق قضايي و اجراي آن، اطاله دادرسي و بسياري از مسائلي كه در اين سند 
طوالني و مطول پيش بيني شده است، به تصويب نرسد امكان توفيق در اين مسائل مطروحه و وصول 
به اهداف را خيلي اجرايي و همراه با توفيق نمي بينم. اين سند براي اجرا، نيازمند سازوكار نرم افزاري 
و سخت افزاري است. نخستين شرط اجراي آن هماهنگي ميان روساي 3قوه در اجراي نكات سند 
است. پيشنهاد مشخص من اين است كه يك شوراي عالي متشكل از مديران 3قوه تشكيل شود كه 
با تقسيم وظايف مربوط به 3قوه كه در ادبيات اين سند آمده است، اوال هماهنگي الزم ايجاد شود و 
ثانيا هريك از 3قوه وظايف مربوط به اين سند را كه درصورت توفيق موجب عدالت قضايي و عدالت 
اجتماعي و اجراي مفاد قانون اساسي مربوط به حقوق طبيعي ملت است، تجلي عيني پيدا كند و ابعاد 
مختلف مادي و معنوي، حقوق بشر و حقوق شهروندي، سالمت قضايي و سالمت اداري و مهم تر از 

همه بسترهاي ايجاد اعتماد به مديران در كشور فراهم شود.

ث
 علي نجفي توانامك

حقوقدان

 سومين جشنواره ملی زن و علم، جايزه مريم ميرزاخانی  با حضور اسحاق 
 عكس
خبر

جهانگيری معاون اول رئيس جمهور و منصور غالمی وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری و معصومه ابتكار معاون امور زنان رئيس جمهور برگزار شــد. 
جهانگيری در اين مراســم  با اشــاره به اينكه امروز زنان در بسياری از 
صحنه های مديريتی نيــز حضور دارند، تصريح كرد: حضور زنان در مســئوليت های 
مديريتی از رشد قابل توجهی نسبت به سال های گذشته برخوردار شده است كه اميدوارم 

همه موانع پيش رو برای حضور زنان در تمامی رده های مديريتی برطرف شود.  وی با تاكيد 
بر اينكه از جامعه علمی كشور انتظار داريم كه افق های جديدی به روی مردم باز كنند، 
گفت: آمريكايی ها سعی دارند مردم ايران را نســبت به آينده كشور مايوس كنند و 
آينده ای تيره و تار پيش روی جامعه قرار دهند كه در اين شرايط دانشگاهيان و جامعه 
علمی نقشی كه می توانند ايفا كنند اين است كه اميد، اعتماد، تاب آوری، تدبير، تحرک، 

تفاهم و همبستگی را كه رمز عبور از شرايط دشوار است، در جامعه ترويج كنند.

جشنواره ملی زن و علم برگزار شد

 رئيس جمهور در جلسه روز شنبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا در پاسخ به انتقادها دولت

نسبت به تعلل دولت در تهيه واكسن 
كرونا، گفت: معموال رسانه هاي ضدايراني هر روزي 
يك بهانه اي پيدا مي كنند. مدت ها شروع كردند كه 
همه عالم و دنيا واكســن مي زنند، ايران چرا عقب 
است و چرا دنبال واكسن نيست و ادعا كردند كه پول 
ندارد، يا دارد و منتقل نمي شود، يا منتقل مي شود و 
اوفك )OFAC( اجازه نمي دهد و هر ســاعت يك 

بساطي را به راه انداختند.
حسن روحاني واكسن كرونا را يكي از مسائل مدنظر 
دولت از همان روزها و ماه هاي اوليه دانست و تصريح 
كرد: تمام ايــن تبليغاتي كه مي شــود، تبليغات 
نادرست و نارواست، اوال ايران حتما دنبال واكسن 
داخلي اســت و چند شــركت دانش بنيان تالش 
مي كنند و ان شاء اهلل به مقصد مي رسند اما همزمان 

براي خريد واكسن تالش كرده ايم.

خباثت و رذالت آمريكا
رئيس ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين با تشريح 
مســائل اختالفي ميان دولت و مخالفانش بر ســر 
نقش تحريم هاي آمريكا در واردات واكسن، گفت: 
حتما آمريكايي ها براي ما مشــكل درست كردند، 
هيچ كس ترديد نكند. نه تنها در واكســن و دارو و 
مواد غذايي، شما موردي پيدا نمي كنيد كه از خارج 
كشــور خريداري كنيم و آنجا آثار خباثت و رذالت 
آمريكا را نبينيم، اصال مــوردي نمي بينيم. هم در 
مورد خريد و هم صادرات، هر چه روي آن انگشت 
بگذاريد، مي بينيد فعاليت خبيثانه و رذيالنه آمريكا 
آنجاست، پول را آماده كرديم تا از بانكي بدهيم براي 
اينكه واكسن بخريم، پول آماده بود آنها گفتند نه، 
اول بايد اوفك )دفتر كنترل ســرمايه هاي خارجي 
آمريكا كه زيرنظر وزارت خزانه داري اين كشور است( 
اجازه رسمي بدهد، تا او اجازه ندهد، اصال پول قبول 
نمي كنيم؛ يعني اينقدر اينها مردم را ترســانده اند، 

حتي سازمان بهداشت جهاني را.

چطور به دزد اعتماد كنيم
روحاني دربــاره برخي محدوديت هــاي مبادالت 
بانكي ايران بر سر تهيه واكســن كرونا توضيح داد: 
از كشوري كه پول ما آنجاســت، خواستيم پول را 

منتقل كنيم، آن كشــور قبول كرده اوفك هم به 
ظاهر گفته اشكال ندارد، اما بعد گفته حتما بايد پول 
بيايد در بانك آمريكايي و از بانك آمريكايي منتقل 
شود، چه كسي اعتماد مي كند. به شما آدم هايي كه 
هيچ كجا نمي شود به شما اعتماد كرد، هر جا پول ما 
را پيدا كرديد دزديديد، شما كه در دزدي معروفيد، 

ما چه جور به دزد اعتماد كنيم. نگذاشتند.

تهيه واكسن از طرح كواكس
رئيس جمهور دربــاره منبع تهيه واكســن ها نيز 
به صورت گذرا اشاره كرد: هر كجا غيركواكس هم اگر 
واكسني مورد اعتماد باشد و وزارت بهداشت و درمان 
به ما بگويد اين واكســن مورد اعتماد است، حتما 
خريداري مي كنيم، پولش را تهيه و منتقل مي كنيم 
به هر شرايطي كه باشد، اما آماده نيستيم كه مردم 
كشور ما دوره آزمايشــي يك واكسن غيرمعتبر را 
بگذرانند. هر كجا شركت و واكسن معتبر باشد، هم 
وسيله حمل ونقل و هم وسيله نگهداري اش را داريم 
و آن واكسن مقرر باشد زير 4درجه و 80درجه باشد، 
در نقل و انتقال و نگهداري مشكل نداريم، در خريد 

مشكل داريم اما از مشكل عبور مي كنيم.

 تحريم براي هر چيز مشكل است
رئيس جمهور همچنين در پاســخ به مناقشــات 
عليه دولت درباره اثر تحريم هــا تأكيد كرد: گاهي 
وقت ها در بعضي  رسانه ها مي گويند ما كه نفهميديم 
مسئوالن چه مي گويند؛ خالصه تحريم مشكل براي 
واكسن هست يا نيست؟ بله، تحريم مشكل است، 
نه صرفا براي واكسن بلكه براي هر دارو، نه براي هر 
دارو، براي هر چه كه مي خواهيم وارد كنيم. او درباره 
اثر FATF بر واردات واكســن نيز گفت: مي گويند 
FATF مؤثر است يا نيســت؟ دولت 4اليحه دارد، 
2اليحه اش تصويب شده  و 2اليحه اش مانده است 
كه هم دولت و مجلس تصويب كردند، در مســير 
اســت و دلمان مي خواهد هر چه سريع تر 2اليحه 
تصويب شود. FATF مقوله ديگري است و سر جاي 
خودش بايد بحث شود. مردم بدانند در همه اينها 
مشكالت داريم اما اين مشكالت مانع از فعاليت ما 
نيست. مانع از اقدامات ما نيست. ممكن است چيزي 
گران تر در بيايد و با تأخير انجام بگيرد، اما حتما اين 

كار انجام خواهد شد.

روايت رئيس جمهور از مشكالتي كه آمريكا در خريد واكسن ايجاد كرد

  روحاني: ايران حتما دنبال واكسن داخلي است 
 و چند شركت دانش بنيان تالش مي كنند 

اما همزمان براي خريد واكسن تالش كرده ايم  

  جهانگيري: هيچ مقام دولتي و هيچ خانواده 
مقام دولتي حق ندارد خارج از دستورالعمل هاي 
وزارت بهداشت، به واكسن دسترسي پيدا كند  

سختي هاي خريد واكسن
در حاشيه سياست

كافه خبر

  چندكانديدايي، انتحار سياسي است
دبيركل حزب جمهوريت گفته چند كانديدايي اصالح طلبان در 
انتخابات رياست جمهوري1400 يك نوع انتحار سياسي، خودزني 
و به استقبال شكست رفتن است. رسول منتجب نيا، چهره سياسي 
اصالح طلب درباره احتمال اســتفاده اصالح طلبان از كانديداي 
ائتالفي بــه خبرآنالين گفت: ما بايد اصل را بــر اين بگذاريم كه 
كانديداي اصالح طلبان، اصالح طلب باشد و از كانديداي نيابتي 
و اجــاره اي پرهيز كنيم چــون خاطره خوبي از آن نداشــتيم و 
نتيجه بخش نبوده است. ان شــاءاهلل كه كانديداهاي اصالح طلب 
تأييد شوند چون تعداد كانديداها زياد نيست و بايد روي يك نفر 
اتفاق نظر كنند، البته توصيه من به دوستان اين است كه فردي را 
كه مي خواهند به عنوان كانديداي واحد اصالح طلبان مطرح كنند 
فردي باشد كه احتمال رد صالحيت او خيلي كم باشد. افرادي كه 
به احتمال باال صالحيت آنها تأييد نمي شود را بيخود وارد صحنه 

نكنند و براي آنها و براي ديگران هزينه برجاي نگذارند.

  تمايل چهره اصالح طلب براي حاكميت يكدست اصولگرا
سيدحسين موسويان از اعضاي ارشد تيم ســابق مذاكره كننده 
هســته اي طــي گفت وگويــي بــا برنــا دربــاره انتخابــات 
رياست جمهوري1400 گفت: معتقدم كه وضعيت دو حاكميتي 
را 40 ســال اســت كه تجربه كرديم و اين هــم نتيجه امروزش 
است. خيلي ها هم اين حرف من را دوست ندارند. اما اصل منافع 
ملي كشور است. موســويان مي افزايد: من فكر مي كنم االن كه 
مجلس تقريبا يكدست از اصولگرايان تشــكيل شده، دولت هم 
اصولگرا و يكدست شــود تا تصميماتي بگيرند كه همه حاكميت 
يكدست پشت آن بايستند و آنها را اجرا كنند. اين چهره نزديك 
به اصالح طلبان خاطرنشــان كرد: مثل برجام نشود كه مجلس 
و شــوراي عالي امنيت ملي و دولت تصويب كردند و بدون تأييد 
مقام معظم رهبري اصال اجرا نمي شد. اما در اجرا ببينيد كه ما چه 
مصيبتي داشتيم. در اين 5-4ساله، چه در دوره آقاي اوباما و چه 
دوره آقاي ترامپ، چه زماني كه آمريكا عضو برجام بوده و چه زماني 

كه نبوده برجام مهم ترين چالش سياسي داخلي ما بوده است.

  تكذيب حمايت جامعه روحانيت از علي الريجاني
به دنبال انتشار خبري مبني بر ديدار دبير عالي جامعه روحانيت 
مبارز با علي الريجاني در پايگاه خبري ديده بان ايران، روابط عمومي 
جامعه روحانيت مبارز در واكنش بــه اين خبر تأكيد كرد: چنين 
ديداري انجام نشده و از اساس كذب است. سايت خبر ديده بان در 
مطلبي نوشته بود »برخي شــنيده ها حاكي از اين است كه اخيرا 
»مصطفي پورمحمدي« در يك ديدار دوســتانه شــروط جامعه 
روحانيت مبارز براي حمايت از علي الريجاني را مطرح كرده است 

و بر پايه همين گزارش به نتايج خوبي هم دست پيدا كرده اند.« 

  دفاع سخنگو از مصوبه انتخاباتي مجلس
محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيســه مجلس با بيان 
اينكه مجلس به دنبال برچيدن روال نامطلوب ثبت نام در انتخابات 
رياست جمهوري است، از ايجاد برخي شبهات در رسانه ها و فضاهاي 
غيررسمي در مورد مجلس انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، او ديروز در 
جمع خبرنگاران گفت: آنچه مطرح مي شود اين است كه اصالح قانون 
انتخابات رياست جمهوري براي ســال 1400 است؟ بله اين اصالح 
براي سال 1400 و همه انتخابات بعد از آن است. انگيزه مجلس هم 
اين است كه شاهد ثبت نام بي رويه و نامناسب كه گاهي به آبروي نظام 
آسيب مي زند، نباشيم. مسلما شوراي نگهبان دقت الزم را خواهد 
داشت و درصورتي كه دايره ثبت نام به سمتي خارج از احكام قانون 
اساسي برود با آن مخالفت خواهد كرد. فرهنگي يادآور شد: گاهي 
شبهاتي مطرح مي شود كه گويا مجلس شــوراي اسالمي به دنبال 
دادن مجوز به نظاميان است، درحالي كه اين خالف واقع است. مجوز 
جديدي داده نشده اين از ابتداي انقالب وجود داشته است و قانون 
اساسي نظاميان را منع كرده  و ما نه تنها آنها را منع نكرديم بلكه فقط 

افرادي كه سوابق مختلف دارند را احصا كرديم.

  اما و اگرهاي نادران براي كليات بودجه
الياس نادران، رئيس كميسيون تلفيق بودجه 1400 مجلس گفت: 
چنانچه دولت با اصالحات كارشناسي مجلس همراهي نكند و روي 
مواضع خود ايستادگي كند، اصالحات الزم را انجام و اليحه را براي 
شوراي نگهبان ارسال مي كنيم. به گزارش فارس، نادران افزود: در 
مجلس دو سه بحث اساسي در اين زمينه وجود دارد؛ نخست اينكه 
نماينده اي نيست كه به صورت تام از اليحه بودجه دولت دفاع كند 
يا اليحه را عملياتي بداند يا بگويد كه اين اليحه آثار منفي اقتصادي 
ندارد. دومين بحث در ارتباط با نظــر جمعي از نمايندگان مبني 
بر رد اليحه بودجه 1400و تصويب بودجه چند دوازدهم اســت. 
همچنين گروهي ديگر از نمايندگان ازجمله خود بنده معتقديم كه 
حداكثر تالش براي تعامل با دولت براي تصويب بودجه با اصالحات 
اساسي الزم است به نوعي كه رويكردهاي مجلس در اصالح بودجه 
را اعمال كنيم مثال بودجه را دو سقفي ببنديم، دو زماني كنيم و 
نامه رهبر معظم انقالب در پاسخ به رياست جمهوري براي برداشت 

از صندوق توسعه ملي را اعمال كنيم.

  نامه نماينده تهران به وزير علوم 
مجتبي توانگر، نماينده تهران در نامه اي به وزير علوم نســبت به 
مسدود شدن دسترســي جامعه علمي كشــور به پايان نامه ها و 
رساله هاي علمي در پايگاه مطالعات علمي ايران انتقاد و تأكيد كرد 
كه اين موضوع با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مغايرت 
دارد. به گزارش همشهري، در بخشي از نامه او آمده است كه اگر 
هدف از انسداد دسترسي به داده هاي علمي دركشور، پيشگيري 
و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي است؛ خاطرنشان مي نمايم كه 
راه هاي فني مانند راه اندازي و ايجاد ســامانه هاي مشابهت يابي 
)همانندجو( در متون علمي، جهت مبارزه بــا تقلب وجود دارد. 
سازوكاري كه در آن، سامانه تحت شبكه)وب( با دريافت متن از 
كاربر و مقايسه خودكار آن با متن ارائه شده، نوشته هاي همانند 
را بازيابي و ميزان همانندي و منبــع اطالعات همانند را نمايش 
مي دهد. بنابراين و با عنايت به موارد فوق الذكر، اجراي سياست هاي 
مبتني بر رشــد اخالق علم و پژوهش در كشور، دسترسي آزاد به 
متون علمي و تقويت ابزارهاي فني جهت مبارزه با تقلب در تهيه 
آثار علمي به طــور قطع و يقين به مراتب از اعمال سياســت هاي 
محدود و مســدود كننده دسترســي به متون علمي اثربخشي 

بيشتري به همراه خواهد داشت.

 سند تحول قضايي قوه قضاييه از سوي 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس دستگاه قضايی

قضايي ابالغ شد؛ برنامه و سند تحول 
قضايي، قبل از تصدي رياســت قوه قضاييه توسط 
رئيسي، از ســوي او براي مقام معظم رهبري ارسال 
شده بود كه با موافقت و استقبال ايشان مواجه شد و 
آن را مفيد دانستند و نكاتي را براي اجراي آن توصيه 
كردند. حال پس از گذشت 20 ماه از انتصاب رئيسي 
به رياست قوه قضاييه، نســخه ويرايش شده برنامه 
تحولي ارتقا يافته و با عنوان »سند تحول قضايي« ابالغ 
شده اســت. متن كامل اين سند مشــتمل بر يك 
ديباچه، يك مقدمه و چهار فصل است. سند تحول 
قضايي بر محورهاي مهمي نظير مبارزه با فساد، حفظ 
كرامت مردم، حمايت از توليد، جلوگيري از تضييع 
حقوق عامه و حمايت از آزادي هاي مشروع تأكيد دارد. 
همچنين در اين سند، به منظور ضمانت اجرا، سازوكار 
الزم از ســتاد راهبري به رياست رئيس قوه قضاييه 
گرفته تا دبيرخانه اجرايي سند پيش بيني شده است.

به گزارش ميزان، در اين سند 7ماموريت اصلي براي 
عدليه تعريف شده است كه عبارتند از »رسيدگي به 
تظلمات، تعديات، شكايات، حل وفصل دعاوي و رفع 
خصومات«، »احيای حقوق عامه، گســترش عدل 
و آزادي هاي مشــروع«، »نظارت بر اجراي صحيح 
قوانين و حسن جريان امور«، »كشف جرم، تعقيب 
و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات 
مدون جزايي اسالم«، »پيشگيري از وقوع جرايم و 
دعاوي«، »اصالح مجرمــان« و »حمايت از حقوق 
مالكيت اشخاص«. در اين سند به 14تغيير اساسي در 
جهت گيري هاي كالن قوه قضاييه اشاره شده است. 
برخي از اين چرخش هــاي تحول آفرين و تغييرات 
اساسي عبارتند از: »حركت به سمت مواجهه قضايي 
فعال و ايجابي به جاي مواجهه منفعل و پســيني«، 
»حركت از قــوه قضاييه دادخواســت محور به قوه 
قضاييه گسترش دهنده عدل و حامي حقوق عمومي 
و آزادي هاي مشروع«، تقويت نگرش هاي پاسخگو، 
شفاف و هوشمند به جاي نگرش هاي غيرپاسخگو، 
غيرشــفاف و قديمي، تالش براي شناخت و حذف 
بسترهاي فسادزا به جاي مقابله صرف با مفسدين، 
توجه به نظارت هاي همه جانبــه، مأموريت محور، 
حين فرايند، هوشمند و همگاني به جاي نظارت هاي 

گذشته نگر، عملكرد محور، انسان پايه و متمركز و....

تمركز بر رفع چالش ها
در ســند تحول قضايي ضمن تمركز بر شناسايي 
چالش ها از منظر مردم، بــه تك تك مأموريت هاي 
قوه قضاييه به تفصيل پرداخته شده و گفته شده كه 
قرار اســت با انجام راهكار ها و راهبرد هاي ارائه شده 
چه اتفاقي رقم بخورد. سند تحول قضايي با نگاهي 

چالش محور براي نخســتين بار شــكل مرسوم در 
نگارش سند را تغيير داده و به جاي نوشتن هدف براي 
مطلوب ها، براي وضع موجــود چالش تعريف كرده 
اســت و چالش هر مأموريت از منظر مصرف كننده 
نهايي آن چالش نوشــته شده اســت.در اين سند   
»20عنوان چالش« اولويت دار، »47عامل ريشه اي 
اولويت دار« شناسايي و بر رفع و يا اصالح اين عوامل 
تمركز شده است. تحول قضايي وابسته به مداخله مؤثر 
و تغيير بنيادين »47عامل ريشه اي اولويت دار« است. 
از اين رو متناظر با هر عامل، مجموعه اي از راهكارها 
به نحوي تدوين شده است كه اجراي توأمان آنها بتواند 
عامل مذكور را رفع كنــد. همچنين براي هر يك از 
راهكارها، واحد سازماني مسئول، واحد يا واحدهاي 
سازماني همكار و زمانبندي اجرا شامل كوتاه مدت )تا 
تيرماه سال 1400(، ميان مدت )تا تيرماه سال 1401( 
و بلندمدت )تا پايان ســال 1402( مشخص شده 
است.در سند تحول قضايي، راهبردهايي جهت انجام 
اصالحات اساسي در اجراي مأموريت هاي دستگاه 
قضايي، نشانه گذاري شده است؛ ايجاد شفافيت در 
فرايند صدور آرا و تصميمات قضايي، توسعه روش هاي 
جايگزين حل اختالفات به جاي رسيدگي قضايي، 
افزايش تبعات نظرات كارشناسي نادرست، افزايش 
كيفيت اخذ شهادت شــهود و اظهارات مطلعين، 
افزايش تبعات متواري شــدن محكومــان، ارتقای 
شفافيت اطالعاتي، مديريت تعارض منافع، توسعه 
مشاركت هاي مردمي، حمايت از نقدهاي منصفانه و 
سازنده، ايجاد رويه واحد رسيدگي به جرايم سياسي 
ازجمله راهبردهاي تعريف شــده در مسير تحول 

قضايي است.

مديران ضعيف حذف مي شوند
سند تحول قضايي در كنار توجه به اصالحات و اتخاذ 
رويكرد تحولي در اجراي مأموريت ها، توجهي ويژه به 
لزوم تحول در نظام مديريتي قوه قضاييه نيز داشته 
و تحقق سند را در گرو بازطراحي برخي از نظام هاي 
مديريتي حاكم بر دستگاه قضايي مي داند. در اين بخش 
به اجراي اقدامات تحولي براي بازطراحي نظام مديريتي 
قوه قضاييه همچون شايســته گزيني منابع انساني 
قوه قضاييه در فضاي رقابتي، شفاف ســازي  عملكرد 
مديران قوه قضاييه، تحقق مديريت مردمي در دستگاه 
قضايي، شفاف سازي عمومي و برخط ضوابط حاكم بر 
صدور مجوزها، مناقصه ها و مزايده هاي قوه قضاييه و 
مشخصات اشخاص منتفع، اعالم نظر برخط مراجعان 
به دستگاه قضا نسبت به عملكرد قضات و مسئوالن و 
حمايت و ارتقای زنان شاغل در قوه قضاييه اشاره شده 
است. از ويژگي هاي مهم سند تحول اين است كه سالي 
10 درصد از مديران كه عملكردشان پايين تر از سايرين 

باشد از عرصه مديريت حذف خواهند شد.

 رئيس قوه قضاييه برنامه تحول دستگاه قضايي با عنوان 
»سند تحول قضايي« را  ابالغ كرد

برنامه اي براي تحول عدليه

توزيع عادالنه واكسن
معاون اول رئيس جمهــور  با بيان اينكه 
هيــچ مقام دولتــي و هيــچ خانواده 
مقــام دولتي حــق ندارد خــارج از 
دســتورالعمل  هاي وزارت بهداشت، 
به واكسن دسترســي پيدا كند، گفت: 
اولويت ها را وزارت بهداشــت تعيين و 
شفاف اعالم مي كند و همه مردم مشابه 
هم به واكسن دسترسي پيدا مي كنند. 
اسحاق جهانگيري در سومين جشنواره 
ملي زن و علم در دانشگاه شهيد بهشتي، 
افزود: مردم مطمئن باشــند كه وزارت 
بهداشت و درمان دســتورالعمل هاي 
شــفاف تهيه و تدوين خواهد كرد و به 
اطالع افكار عمومي خواهد رســاند و 
اينگونه نيســت كه احــدي خارج از 
دستورالعمل ها و قبل از اينكه به مردمي 
كه در اولويت هستند، بتواند به واكسن 

دسترسي پيدا كند.
رئيس جمهور در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا خواستار دقت نظر براي تخصيص 
واكســن ها به گروه هاي نيازمندتر هم 
شد. حسن روحاني تصريح كرد: وزارت 
بهداشت و درمان، خود آقاي دكتر نمكي 
مراقبت كنند. آن روزي كه واكســني 
را خريديم و وارد كشــور شد، آن روز 
خواهش مي كنم به دقت به مردم گزارش 
داده شــود، چند واكسن وارد شده و به 
چه افرادي تزريق شده است، چون آن 
وقت بازي ديگري شــروع مي شود كه 
واكسن آوردند، به اينها تزريق كردند، 
به آنها تزريق نكردند، آنها چه شــد و 
اينها چه جوري شــد، اين واكسن چه 
شد از بازار آزاد سر درآورد و داستان ها 
شروع مي شود، خواهش مي كنم هماني 
كه وزارت بهداشت و درمان كامال برنامه 
دارد كه واكسن وارد شود، اولويت ها براي 
تزريق واكسن و واكسيناسيون مشخص 
است. آنهايي كه بيماري زمينه اي دارند و 
سنشان باال ست، اينها اولويت هاي ما ست 
و مشخص است، بايد دقيق مشخص شود 
و روزانه به مردم كامال توضيح داده شود و 
واضح و روشن باشد، چون دشمنان ما هر 
روز دنبال اين هستند كه بهانه پيدا كنند 

و از اين مسائل سوءاستفاده كنند.
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10 ايستگاه جديد مترو، منتظر وصول اوراق مشارکت
 اخبار رسيده به همشهري نشان مي دهد كه گشايش هايي براي تزريق منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت سال98 به حساب شهرداري حاصل شده  

و انتظار مي رود حداكثر تا پايان هفته آينده مشكل واريز كل وجوه برطرف شود

خبر

انتخاب خانه شهر تهران به عنوان طرح 
منتخب انجمن بتن آمريكا 

پروژه بزرگ خانه شهر)بلديه( به عنوان طرح منتخب انجمن بتن 
آمريكا)ACI( انتخاب شد. به گزارش همشــهري، معاون فني و 
عمراني شهرداري تهران به عنوان كارفرماي پروژه احداث ساختمان 
خانه شــهر، در همايش ملي بتن و زلزله مورد تقدير قرار گرفت. 
همزمان با بيست و سومين همايش ملي بتن و زلزله، صفا صبوري 
ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري تهران در سخنراني كه از 
طريق ويدئو كنفرانس انجام شد به تشريح اقدامات اين معاونت در 
جهت توسعه استفاده از بتن در پروژه هاي روسازي معابر پرداخت. 
در روز دوم همايش، هيــأت داوران انجمن علمي بين المللي بتن 
آمريكا )ACI(-شــاخه ايران و مركز تحقيقات بتن )متب(، پروژه 
احداث ساختمان خانه شــهر را به عنوان پروژه برگزيده انتخاب و 
ضمن قدرداني از معاون فني و عمراني شهرداري تهران به عنوان 
كارفرماي اين پروژه، لــوح تقدير همايش را بــه نماينده او اعطا 
كردند. ساختمان خانه شهر در زميني به مساحت 4900مترمربع و 
زيربناي 18هزارمترمربع در 4طبقه توسط سازمان عمراني مناطق 

شهرداري تهران در حال احداث است.

فرصت مشاركت را  از خود گرفته ايم
ليست سياه كه با حضور ما و كره شمالي بسته  ادامه از 

مي شود  اما در ليســت خاكستري هم اكنون صفحه اول
كمتر از 20كشــور وجود دارند كه درآمدهــا و هزينه هاي آنها تا 
حدودي شفاف اســت.  بقيه كشورها از اســتانداردهاي حداقلي 
 FATF مبارزه با پولشويي برخوردارند. حضور ايران در ليست سياه

وضعيت تلخي براي امروز و آينده اقتصاد ماست.
امروز نه فقط از حضور كنوني در ليســت ســياه بلكه بايد از ورود 
ديرهنگام به اين معاهده بين المللي بترســيم. هرچه بيشــتر از 
پذيرش اين استانداردها بگذرد، وضعيت بدتر مي شود. 2سازمان 
WTO و FATF بيش از 30سال است كه تشكيل شده اند. ممكن 
است اين ســؤال پيش بيايد كه چرا امروز نپذيرفتن قوانين آنها 
براي ما دردسرساز شده؟ علت روشن است. چون رفته رفته همه 
كشورها اعمال حداقل استانداردها را پذيرفته اند و ما تنها مانده ايم. 
اين تنها ماندن عواقب تلخي در آينده بــراي ما به همراه خواهد 
داشت. با عدم حضور ايران - حتي اگر همه تحريم ها رفع شود- باز 
هم بسياري از فرصت هاي تجارت خارجي با ساير كشورها از بين 
مي رود و تمايل به سرمايه گذاري در ايران يا انجام مراودات مالي با 

اين كشور به صفر نزديك مي شود.
تبعات ديگــر اين مقاومت بــراي پذيرش محروم شــدن از يك 
»همفكري جهاني« است. اســتانداردهاي 30ساله جهاني بارها 
و بارها تغيير و بهبود پيدا كرده انــد و مصداق هاي تازه اي در آنها 
شناسايي و تعريف شده اســت كه اين تغييرات حاصل همفكري 
تمامي كشورهاي دنياست؛ دير پيوســتن ما به اين معاهده هاي 
بين المللي فرصت حضور ايران در گردهمايي هاي جهاني را هم از 
بين برده و انگار كه سال هاست كشور ما سهمي در تصميم گيري 
هم ندارد. نمايندگان دولت مي توانســتند در اجالس هاي ساالنه 
شــركت كنند و ايده ها، محدوديت هــا و نظريه هاي خــود را با 
كشــورهاي جهان در ميان بگذارند. اما  نقش خودمان در تغيير 
جزئيات استانداردهاي بين المللي را از بين برده ايم. تجارت رسمي، 
منظم، منسجم و تعريف شده در استانداردهاي بين المللي مي تواند 
نهاد هاي بين المللي را ملزم كند كه دعاوي و شكايات شركت هاي 
ايراني را بررسي كنند كه اين بررســي ها مي تواند موجب احقاق 
حقوق ازدست رفته ايران شود و توسعه نهادهاي ايراني را سرعت 

ببخشد.

 قدرت تصميم گيري مدرسه
بند هشتم از اين اختيارات به صراحت مي گويد:  ادامه از 

بحــث  و اتخــاذ تصميم  در مــورد چگونگي صفحه اول
 برگزاري  امتحانات  با رعايت  مقررات  و دستورالعمل هاي مربوط. با 
وجود صراحت قانون بر استقالل مدرسه در حوزه تصميم گيري در 
اين مورد، اما مسئوالن وزارت آموزش و پرورش مواضع دوگانه در 
اين مورد داشته و در عمل احترام و شأني براي جايگاه مدرسه قائل 
نشده اند. در »شيوه نامه برگزاري امتحانات در نيمسال نخست سال 
تحصيلي جاري« كه پيش تر توسط مركز سنجش و پايش وزارت 
آموزش و پرورش صادر شده اســت، هيچ اسمي از مدرسه در اين 

مورد برده نشده است.

در ابتداي شيوه نامه چنين آمده است: 
در شــرايطي كه امكان حضور فيزيكي دانش آموزان فراهم باشد، 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، مطابق آيين نامه هاي 
مربوط دوره هاي تحصيلي و با رعايت كامل شيوه نامه هاي بهداشتي 
انجام مي گيرد. در شــيوه نامه مذكور به رغم شعار و تبليغات وزير 
آموزش و پرورش و ســايرين هيچ گونه جايگاه مشخص و شفافي 

براي »شوراي مدرسه« تعريف و تبيين نشده است.
مرور مواضع و عملكرد مسئوالن اين وزارتخانه در دوره 10ماهه 
پس از شيوع كرونا و تعطيلي مدارس نشان مي دهد كه آنها نه تنها 
هويت حرفه اي مدرســه و جايگاه قانوني اين سازمان مهم را به 
رسميت نشناخته اند، بلكه با مواضع دســتوري و از باال به پايين 
اجازه نداده اند كه مدرسه تنفس كرده و اركان قانوني آن حتي به 
وظايف قانوني خود عمل كند. »مدرسه« را مي توان سلول زنده 
و بخش ارگانيك نظام آموزشي دانست. به عبارت ديگر، مدرسه 
نبض و خاستگاه اصالحات و تحوالت آموزشي است. »قد مدرسه« 
برايندي از تصميم گيري ها و سياســتگذاري هاي مســئوالن و 

مقاماتي است كه البته در برابر عملكرد خود پاسخگو نبوده اند.
پرسش اين است مدرســه اي كه قرار اســت مطابق سند تحول 
بنيادينش نقشي مهم و ارزنده تر در ترسيم افق چشم انداز1404 
را ايفا كند، چگونه اســت كه حتي اختيار تصميم گيري و آزادي 
عمل در مورد يك مسئله ساده و اجرايي مانند برگزاري امتحانات 
داخلي اش را ندارد؟ اگر قرار است مطابق اسناد باالدستي، مدرسه 
نقشي در ميانه تحوالت داشته باشد، نوع نگاه به آن بايد متحول 
شــود. براي خروج از اين بحران چاره اي جــز تغيير پارادايم ها و 
ارتقاي اساسي جايگاه مدرســه، اين واحد بنيادين و ارگانيك از 
ركود و اينرسي ايستگاه اجراي بخشنامه هاي تكراري و بي فايده 

نداريم.

پاك كردن آسمان با برگه معاينه فني
 آالينده هاي متحرك سهم 60درصدي در آلودگي هواي تهران دارند
 ازاين رو به گفته بيشتر مسئوالن، انجام تست هاي فني مستمر، دقيق 

و سختگيرانه تنها راهكار كوتاه مدت رهايي از دودهاي خاكستري است

پايتخت پس از چنــد روز گرفتاري در 
»مه دود«، به واسطه ورود سامانه بارشي آلودگی

و سرد، جمعه توانست از شر هواي آلوده 
خالص شود و نفس تازه كند. مردم هم پس از 84روز 
ناسالم، يك بار ديگر اكسيژن استنشاق كنند. آسمان 
آبي شــد و ابرهاي ســفيد مجالي براي جوالن دادن 
يافتند. برف برخي از شهرهاي كشور را سفيدپوش كرد 
و در برخي از اســتان ها هم ســمفوني دلنشين باران 

نواخته شد.
به گزارش همشهري، زمستان امسال زودتر خودنمايي 
كرد و همه  چيز مانند تكه هاي پــازل كنار هم چيده 
شــدند تا مردم يك بار ديگــر عبارت هــواي پاك را 
صرف كنند. نكته مهم و البته قابل تأمل اين است كه 
بارش هاي برف و باران و حتي وزش بادهاي زمستاني 
مستمر نبود و آلودگي در كالنشهرها ازجمله تهران از 
عصر ديروز دوباره شــدت گرفت و طبق پيش بيني ها 
تا 5روز ادامه خواهد داشــت. همانطور كه پيش بيني 
مي شود دوشنبه، تهران هواي بسيار آلوده اي خواهد 
داشت. با اين حال بايد گفت كه راه برون رفت از آلودگي 
هوا و خالصي از پديده مه دود بارش هاي برف و باران و 
وزش باد نيست بلكه راهكار اصلي كاهش ميزان ذرات 
آالينده است؛ ذراتي كه از احتراق نادرست يا استفاده از 
مواد سوختي نامناسب در هوا پخش مي شوند و آسمان 

را خاكستري مي كنند.
صنايع، پااليشــگاه ها و نيروگاه ها به دليل استفاده از 
سوخت نامناسب ســهم 34.3درصدي و آالينده هاي 
متحرك اعم از خودروها و موتورسيكلت ها هم به خاطر 
احتراق نادرست ســهم 60.8درصدي در آلودگي هوا 
دارند. كنترل هر دو عامل آالينده، الينحل نيست اما 
به دليل برخي از محدوديت ها، ورود به ماجراي آلودگي 
صنايع زمانبر اســت و از اين رو متمركز شــدن روي 
كاهش آالينده هاي متحرك منطقي به نظر مي رسد. 
كاري كه به گفته حسين شهيدزاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران، ســخت نيست و با همت 
همگاني، همكاري و مشاركت مردم امكان پذير است؛ 
»كاهش اين حجــم از ذرات آالينــده قطعا وضعيت 
كيفيت هواي تهران را بهبود مي بخشــد و شهروندان 
مي توانند روزهاي سالم بيشــتري را تجربه كنند.« او 
هم با تأييد سهم 60.8درصدي آالينده هاي متحرك 

در انتشار ذرات آالينده مي گويد كه معاينه فني وسايل 
نقليه موتوري بهترين راه حل كاهش آلودگي است و 
به همين دليل كارشناسان در مراكز معاينه فني آماده 
خدمت رساني به شهروندان هستند و تست هاي فني 
خودروها در كوتاهترين زمان انجام مي شود. شهيدزاده 
عامل تشــديد آلودگي هوا را نبود برخــي الزامات در 
دريافت برگه معاينــه فني مي دانــد: »خودروها هر 
6ماه يا الاقل ســالي يك بار بايد توسط كارشناسان و 
مهندسان مراكز معاينه فني مورد بازديد قرار بگيرند 
اما در ســال هاي اخير به دليل نبود برخي الزمات، اين 
كار آنگونه كه بايد و شــايد انجام نمي شــود و مه دود 
و آلودگي هاي پايتخت، دســتاورد همين كوتاهي و 

بي توجهي است.«

دور زدن خودروهاي آالينده
تعداد خودروهاي آالينده اي كــه آزادانه در خيابان ها 
تردد مي كنند و به محض توقف توســط پليس راهور 
برگه معاينه فني ارائه مي دهند كم نيست. مديرعامل 
شركت كنترل كيفيت هوا اين موضوع را تأييد مي كند 
و مي گويد: »برخي از وســايل نقليــه موتوري به ويژه 
خودروهاي ســنگين كه اكثرا فرســوده اند، با وجود 
آاليندگي برگه معاينه فني خودرو دارند. برگه هايي كه 
از مراكز معاينه فني حاشيه تهران صادر شده و نشان 
مي دهد نظارت در اين مراكز دقيق نيســت. بنابراين 
ضروري است كه متوليان نگاه ويژه تري به اين موضوع 
داشته باشــند و نحوه پايش و تست خودروها و صدور 

برگه معاينه فني را دقيق تر رصد كنند.«

لغو يك دستورالعمل
آلودگی هوا پديــده غيرقابل حلی نيســت و به گفته 
حسين مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني خودروي 
تهران براي كاهش آلودگي هوا در كوتاه مدت با آن نياز 
به برنامه ريزي است: »پديده آلودگي هوا در طول سال 
وجود دارد و در فصول ســرد به دليل وارونگي به يك 
معضل بزرگ تبديل مي شود. براي مقابله با آلودگي هوا 
نياز به برنامه ريزي است و براي اينكه زمستان ها شاهد 
چنين حجمي از آلودگي نباشيم بايد از ماه ها قبل كارها 
را انجام دهيم.« انجام معاينات فني براي تمام خودروها 
با پالك هاي گوناگون يكسان است. اين مقام مسئول 

در توضيح بيشتر مي گويد: »آمار دقيقي از خودروهاي 
دولتي يا وسايل نقليه اي كه در اختيار شركت ها ، نهادها 
و سازمان هاي مختلف قرار دارد، موجود نيست اما در 
قانون كليه خودروها يكســان ديده شده اند و معاينه 
فني تمام خودروها اعم از شــخصي و دولتي و حتي 
آمبوالنس بايد مستمر ساالنه يا 6  ماه يك بار انجام شود 
و پليس مكلف است با وسايل نقليه موتوري فاقد معاينه 

فني برخورد و اعمال قانون كند.«
او بخشــي از آلودگــي ايــن روزهــا را نتيجــه يك 
دستورالعمل جديد مي داند و اينگونه توضيح مي دهد: 
»طبق رأي ديوان عدالت، آيين نامه و دســتورالعمل 
اجرايي اي كه سازمان حفاظت محيط زيست ذيل قانون 
هواي پاك نوشــته و خودروها را بر مبناي سن و ساير 
مسائل فرسوده اعالم كرده بود، لغو شد و ازاين رو تعداد 

مراجعات به مراكز معاينه فني كاهش يافت.« او تأكيد 
مي كند كه در وضعيت كنوني براي مقابله با آلودگي هوا 
سازمان حفاظت محيط زيست طبق قانون هواي پاك 
مكلف است آئين نامه جديدي بنويســد يا پيگير لغو 

دستورالعمل قديمي شود.

آاليندگي خط قرمز است؛ حتي براي خودروهاي نهادها
سنجش ميزان آاليندگي خط قرمز همه مراكز معاينه 
فني خودروي تهران است و به گفته مقدم، كارشناسان و 
مهندسان اين مراكز تست هاي سختگيرانه و دقيقي در 
ميزان سنجش آاليندگي انجام مي دهند: »مراكز معاينه 
فني خودروي تهران به سامانه يكپارچه ملي )سيمفا( 
متصل اند و تمامي مراحل آزمون وسايل نقليه مكانيزه 
انجام مي شود و بدون اغماض مي گويم كه امكان خطا و 

دخل و تصرف در مراكز معاينه فني صفر است. بنابراين 
خودروهاي شــخصي،  دولتي و نظامي هيچ تفاوتي با 
هم ندارند و مراحل آزمون براي همگان يكسان است.« 
مديرعامل ستاد معاينه فني خودروي تهران به معاينات 
خودروهاي نظامي اشاره مي كند و مي گويد سال گذشته 
با دستور فرمانده ستاد مشترك نيروهاي ارتش با حضور 
كارشناسان در محل تعيين شده تمام خودروهاي ديزلي 
معاينه و ميزان آاليندگي آنها تست و نتايج اعالم شد اما 

امسال اين همكاري هنوز صورت نگرفته است. 
او تأكيد مي كند: »با توجه به ميزان آلودگي هوا تقاضا 
مي كنيم مســئوالن نهادهاي مختلف نسبت به انجام 
معاينات فني خودروها اقدام كنند.« به گفته اين مقام 
مسئول از ابتداي سال تاكنون 1800دستگاه خودروي 

دولتي )پالك الف( معاينه فني شده اند.
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عيوب خودروها

معاينه فني خودرو به روايت اعداد

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

 متروي تهران نيازمند توســعه اســت و مردم هم 
خواستار راه اندازي ايســتگاه هاي بيشتر و افزايش مترو

واگن ها در خطوط مختلف هستند. اين يك فرضيه 
نيســت بلكه مطالبه بحق شــهرونداني اســت كه هر روز براي 
رفت وآمد در مسير مبدأ و مقصد در واگن هاي شلوغ با كوويد-19 
همسفر مي شوند. خواســته اي كه هم توسط مردم و هم مديران 
ذيربط مطرح شده است و اعضاي پارلمان شهري هم به آن اذعان 

دارند.
مردم بار ديگر البته نه براي آخرين بار بلكه براي چندصدمين بار، 
كمبود واگن و ايستگاه هاي مترو و مناسب نبودن ايستگاه ها براي 
استفاده توان يابان و... را از طريق سامانه ارتباط 1888 با مسئوالن 
شهري در ميان گذاشته اند اما مديران ارشد شركت مترو پاسخي 
جز سكوت نداشــته اند. آنها هم مي دانند ايجاد تحول در متروي 
تهران الزم و ضروري است اما محقق نشدن اعتبارات و بودجه هاي 

مورد نياز توسط دولت مانع اين كار شده است.« 
در روزگار بحران زده اي كــه كوويد-19 بي محابا جوالن مي دهد 
و هر روز تعدادی از هموطنان را به كام مرگ مي كشــاند و مردم 
براي حفظ سالمتي و جانشان چاره اي جز رعايت فاصله اجتماعي 
ندارند، ناديده گرفتن مطالبه شان منصفانه نيست. تعداد واگن ها 
كم است و حجم مسافران زياد. همه خطوط مترو مملو از جمعيت 
است و به همين دليل ناخواسته پا روي فاصله اجتماعي گذاشته 
مي شــود و براي حل اين مشــكل چاره اي جــز افزايش تعداد 
ايستگاه ها و واگن ها نيست. در چنين شــرايطي خيلی ها پيروز 
حناچي، شهردار پايتخت هم با ابراز نارضايتي از وضعيت كنوني 
ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه مترو مي گويد كه شيوع كرونا 
منجر به كاهش درآمدها و افزايش هزينه ها در مديريت شــهري 
شــده اســت و يكي از كارهايي كه دولت ها در حــوزه مديريت 
شهري در شرايط كرونايي انجام داده اند حمايت از شهرداري ها 
بوده كه در اين شرايط اقتصادي شــهرداری تهران از آن بي بهره 
است. شهرداري در تأمين بودجه مترو ســهم دارد كه بخشي از 
آن از طريق فروش آرم طرح ترافيك، بخشــي از بودجه ساالنه 

و اندكي هم از طريق عوارض پروانه ســاختماني تأمين مي شود. 
عالوه برشهرداري، دولت هم در تأمين بودجه مترو سهيم است 
كه درصورت تحقق مي تواند تحــول بزرگي در حمل ونقل ريلي 
كالنشهر تهران ايجاد كند اما دولت با عمل نكردن به تعهداتش، 

روند توسعه را كند كرده است.

روند توسعه مترو از گذشته تا حال
ماجراي فعاليت متروي تهران به ســال1354 بازمي گردد و عمر 
اين ناوگان حمل ونقل ريلي بيش از 4دهه اســت. بررسي پرونده 
مترو نشان مي دهد كه در گذر زمان تحوالتي رخ داده است و اين 
ناوگان همواره در مسير توسعه قرار داشته اما طي سال هاي اخير 
روند توسعه مترو تنها با تالش های بسيار مديريت شهری ممكن 

شده است.
در خط ريلي متــروي تهران ابتدا خطوط يــك و 5فعال بودند و 
به مسافران خدمت رســاني مي كردند و امروز شاهد بهره برداري 
خطوط 2، 3، 4، 6 و 7 هســتيم و البته خط10 هم در دســتور 
كار قرار دارد. افزايــش خطوط يعني افزايش خدمت رســاني و 

بهره مندي بيشتر مردم از حمل ونقل ريلي عمومي.
توســعه مترو به راه اندازي و ســاخت خطوط منتهي نمي شود و 
براســاس طرح جامع حمل ونقل ريلي، تهــران به 504كيلومتر 
مسير نياز دارد كه تا كنون 240كيلومتر بهره برداري شده است 
و مابقي مســير تا سال1420 ساخته مي شــود. همچنين 175 
ايستگاه مترو پيش بيني شده است كه 126ايستگاه در سال هاي 
اخير بهره برداري شده و 2ايستگاه هم اواخر آذر امسال افتتاح شد 

و 10ايستگاه ديگر هم تا پايان سال بهره برداري مي شوند.
قطعا انجام همه اين كارها از طريق تأمين منابع مالي امكان پذير 
است كه در ســال هاي اخير به گفته شــهردار تهران اصلي ترين 
مشــكل تأمين تعداد واگن در خطوط مترو اســت و شهرداري 
در تأميــن اعتبار براي اين پــروژه عظيم حاكميتي تنهاســت. 
صحبت هاي شهردار تهران بيانگر آن است كه وضعيت نامناسب 
كنوني متــرو نتيجه عمل نكردن دولت بــه تعهداتش در تأمين 

منابع مالي است.

اوراق  مشاركت دردسرساز
عالوه بر دولت و شــهرداري كه بخش هايي از تأمين بودجه مترو 
را به عهده دارند، بخشــي از هزينه هم از طريق انتشــار و فروش 
اوراق مشاركت توســط بانك هاي عامل تأمين مي شود. اوراقي 
كه قرار بود گره گشا باشــند اما حداقل در 4سال گذشته هرچند 
مشكل گشا بودند اما دردسرهايي هم براي شركت مترو داشتند. 
انتشار و فروش اوراق از سال94 با هدف تأمين منابع مالي شركت 
مترو شروع شــد كه بانك هاي شهر و توســعه تعاون، نخستين 
بانك هايي بودند كه اين كار را انجام دادند و 1000ميليارد تومان 
اوراق مشــاركت عرضه كردند و در مدت زمان كوتاهي هم مبلغ 
به حساب شركت مترو واريز شد. سال95 به دليل عدم درخواست 
شهرداري هيچ اوراق مشــاركتي منتشر نشــد اما سال96 بود 
كه با انتشــار 2000ميليارد تومان اوراق مشاركت موافقت شد 
و فقط براي 700ميليارد تومان آن بانــك عامل قطعي تعيين و 
اين مبلغ به حساب مترو واريز شد. ســال97 هم شركت مترو از 
طريق بانك هاي صنعت و معدن و آينــده، 1300ميليارد تومان 
اوراق مشــاركت عرضه كرد كه 390ميليارد تومان توسط بانك 
صنعت و معدن به حساب مترو واريز شــد اما بانك آينده 12 ماه 
بعد 910ميليارد تومان واريز كرد. داستان پرغصه اوراق مشاركت 
مترو سال گذشته با اما و اگرهايي مواجه شــد و 1500ميليارد 
تومان اوراق مشــاركت توســط بانك رفاه عرضه شد كه تا كنون 
حدود 200ميليارد تومان به حساب شهرداري واريز شده و بانك 
عامل درصدد دريافت وثيقه هاي ملكي بيشتر تا سقف تعيين شده 
است. البته شنيده مي شود گشــايش هايي در اين زمينه صورت 
گرفته و انتظار مي رود حداكثر تا پايان هفته آينده مشكل واريز 
كل وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت سال98 برطرف شود. 
حال چنانچه اين پول به حساب شهرداري و مترو برسد، مي توان 
اميدوار بود كه تا پايان سال 10ايســتگاه جديد در خطوط 3، 6 
و 7 به بهره برداري برسند؛ ايســتگاه هايي كه هم اكنون بيش از 

90درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
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 آينده اقتصاد 
در گروي حكمراني مطلوب

چهارمين كنفرانس حكمراني و سياستگذاري عمومي اقتصاد در 
حالي قرار است به زودي برگزار شود كه سعيد سهراب پور، عضو 
هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و دبير اين كنفرانس تأكيد 
دارد: تراكم نيروي انساني متخصص و جوان مهم ترين نقطه قوت 

اقتصاد است.
به گزارش همشهري، در نشست خبري اين كنفرانس سهراب پور؛ 
رئيس شــوراي سياســتگذاري چهارمين كنفرانس حكمراني و 
سياستگذاري عمومي، گفت: خوشــبختانه مسئوالن كشور به 
اهميت سياستگذاري در حكمراني خوب پي برده اند؛ گرچه اين 
اقدام در كشور جديد اســت، اما بايد در بين مديران و مسئوالن 
نهادينه شود. وي با بيان اينكه كشورهاي توسعه يافته سال هاست 
اين حركت را آغاز كرده اند، افزود: در 4 ســال آخر چشــم انداز 
1404هستيم و اين موقعيت مغتنمي براي بهبود مسائل كشور 

است.
عضــو هيــأت  علمــي دانشــگاه 
صنعتي شــريف با اشــاره به موضوع 
تحريم هــا و فشــارهاي اقتصــادي 
به كشــور، ادامه داد: دشمنان حس 
مي كردند بــا اعمال تحريم، كشــور 
تسليم مي شــود، اما با كمال اقتدار و 

با غيرت مردمي و تحمل، ملت جلوي تحريم ها ايســتاد. وي با 
اشــاره به برخي از چالش هاي اقتصادي كشور، اظهار داشت: با 
وجود تمام مشــكالت اقتصادي، نقاط قوت زيــادي در اقتصاد 
كشــور وجود دارد كه حضور و تراكم نيروي انساني متخصص 
و جوان مهم ترين آنها است كه توانسته اند با ايجاد شركت هاي 
دانش بنيان تحولي بزرگ در حوزه اقتصاد ايجاد كنند. سهراب پور 
ادامه داد: رابطه با برخي كشورها مانند چين مي تواند در جهت 
منافع ملي اثرگذاري بااليي داشته باشد؛ به هر حال كشور براي 
رسيدن به اهداف تعيين شــده بايد از تمام ظرفيت هاي موجود 

بهره مند شود.
وي تصريح كرد: اين كنفرانس با حضور بهترين متخصصان كشور 
برگزار مي شــود؛ بنابراين مي تواند زمينه ســاز ارائه راهكارهاي 
تخصصي و مثبــت در جهت بهبود وضعيت فعلي و رســيدن به 
چشم اندازهاي تعيين شده شــود. تصميم گيري براساس علم و 
پژوهش و توجه ويژه به متخصصان از ملزومات امروز كشور است.

عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: بعد از اعمال 
تحريم ها، صنايع با سرعت بيشتري به سمت ايجاد و افزايش تعامل 
با دانشگاه حركت كردند كه اين مهم سبب شد اعتماد دوسويه اي 
بيش از گذشته ايجاد شود؛ تعامل دانشــگاه با نيروهاي نظامي 
و دفاعي بهترين نمونه براي نشــان دادن توان دانشــگاه در حل 

مسائل كشور است.

با آغاز دوباره بررسي 
2اليحــه از 4اليحه 
پيشــنهادي دولت 
براي پايان دادن به 
بهانه ها جهت حصر مالي و بانكي ايران در 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام بارديگر 
منتقــدان و مخالفان بر ايــن باورند كه 
پذيــرش اســتانداردهاي بين المللي در 
ارتباط با مبارزه با تامين مالي تروريســم 
و همچنين جرايم فراملي سازمان يافته، 
اقتصاد ايران را به خطــر مي اندازد. آنها 
حتي بر اين باورند كــه راه براي دور زدن 
تحريم ها باز اســت و مي تــوان با هزينه 
اندكــي ميلياردها دالر جابه جــا كرد يا 
ســرمايه خارجي جذب كرد بدون اينكه 
ايران خود را ملزم به رعايت استانداردهاي 
بين المللي و پيوستن به كنوانسيون پالرمو 
و همچنين الزامات CFT باشــد يا اينكه 
بخواهد توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي 

موسوم به FATF را اجرا كند.
گره اصلــي وقتي ايجاد شــد كه مجمع 
تشــخيص مصلحــت نظــام در مهلت 
قانونــي يكســاله خود به اختــالف بين 
مجلس و دولت در ارتبــاط با 2اليحه از 
4اليحه پيشنهاد شــده از سوي مجلس 
رأي مشخص نداد تا اينكه دوباره حسن 
روحاني درخواســت تمديد مهلت براي 
بررســي اين لوايح در مجمع يادشده را 
پيشــنهاد كرد. پيشــنهاد دولت البته با 
موافقت مقام معظم رهبــري همراه و از 
چهارشــنبه هفته گذشــته مذاكرات در 
اين نهاد آغاز مي شود. دولت اميدوار است 
ســرانجام مجمع با لحاظ شرايط جديد 
دولت به لوايح بالتكليف مانده پايان دهد 
تا دســت كم بهانه براي تشديد تحريم ها 
و عدم همكاري بانك هــاي بين المللي و 
بانك هاي خارجي بــا بانك ها و نهادهاي 

مالي ايران خنثي شود.
وراي رويكردهاي سياســي و فضاسازي 
جريان هاي سياســي منتقــد دولت در 
مخالفت بــا لوايح پيشــنهادي مجلس، 
ســؤال و چالش جدي اين است كه اگر 

ايران نخواهد اين لوايــح را بپذيرد و نام 
ايران در فهرست سياه مالي دنيا بماند، چه 
اتفاقي براي اقتصاد ايران و به ويژه سيستم 
بانكي كشور رخ خواهد داد؟ اگر اين لوايح 

تصويب شود چه فوايدی دارد؟

راه بانك ها باز مي شود
ســيد بهاءالدين حســيني هاشــمي، از 
مديران اسبق شــبكه بانكي در گفت وگو 
با همشهري تأكيد مي كند: يكي از شروط 
جدي بانك هاي بزرگ و به ويژه بانك هاي 
مركزي دنيا براي همــكاري با بانك هاي 
ديگر كشــورها اين اســت كــه اصول و 
اســتانداردهاي مورد اجماع جهاني در 
ارتباط با مبارزه با پولشويي و جرايم مالي 
سازمان يافته و همچنين مبارزه با تامين 
مالي تروريسم به تصويب كشورها رسيده 
باشــد. او مي گويد: وقتي اين شرايط در 
قوانين و مقررات يك كشور آمده باشد و 
جنبه قانوني پيدا كند، به اين معناست كه 
بانك هاي كشور مورد نظر از منظر شاخص 
ســالمت عملياتي و اجرايي بانكي آماده 
همكاري در يك مســير درست، شفاف و 

كم ريسك قرار مي گيرد.

نه به پول هاي كثيف
اين كارشناس ارشد بانكي تأكيد مي كند: 
در واقع هدف اين است كه جريان مبادله 
پول هــاي كثيف بــا هدف هايــي چون 
تروريسم، پولشويي و جرايم سازمان يافته 
قطع شود. به همين دليل در اصول گروه 
ويژه مالي دنيا، استانداردها و توصيه هايي 
به تصويب رسيده كه از بانك ها و نهادهاي 
مالي كشورها مي خواهد ســازوكاري را 
براي رصد اين پول هاي ناســالم و كثيف 

ايجاد كنند.
حســيني هاشــمي، با اشــاره به الزام 
بانك هــا به تشــكيل كميته هــاي ويژه 
مبارزه با پولشويي، شناسايي مشتريان، 
محدود كردن ســقف نقل و انتقال پول 
و كنترل تصادفــي تراكنش ها مي افزايد: 
البته تاكنون اكثــر توصيه هاي اين نهاد 

بين المللي توسط شــبكه بانكي كشور و 
ديگر نهادهاي مالي اجرايي شده كه اين 
مســئله حتي مي تواند به امنيت داخلي 
ايران و همچنين شفاف تر شدن مبادالت 

اقتصادي در كشور كمك كند.

عدالت مالياتي و برخورد با قاچاق
او معتقد است كه اجراي اين توصيه ها حتي 
به عدالت مالياتي به عنوان يكي از اهداف و 
مطالبات ملي كشور كمك مي كند چرا كه 
يكي از راه هاي مبارزه با فرار مالياتي، رصد 
تراكنش ها و جابه جايي پول هايي است كه 
منشأ آن فرار مالياتي بوده و افزون بر اينكه 
زمينه را براي مبارزه با قاچاق كاال از كانال 
رصد مســتمر تراكنش هاي بانكي و مالي 

هموارتر مي سازد.
مديرعامل اسبق بانك صادرات ايران در 
پاسخ به اين سؤال كه اگر ايران نخواهد به 
توصيه هايFATF  عمل كند يا همكاري 
داشــته باشــد، چه اتفاقــي رخ خواهد 
داد؟ مي گويــد: بانك هاي دنيــا از اينكه 
بخواهند با بانك هاي كشــوري كار كنند 
كه استانداردها و توصيه هاي بين المللي را 
نمي پذيرند، پرهيز دارند و حتي اگر ايران 
به FATF ملحق شود، هم كار آساني در 
پيش نداريم چراكه اغلب بانك هاي كشور 
با استانداردهاي بانكي دنيا فاصله دارند و 
به راحتي بانك هاي ديگر كشورها به ويژه 
بانك هاي بــزرگ و بين المللي حاضر به 

همكاري نخواهند شد.

كاهش ريسك و هزينه ها
اين كارشــناس بانكي معتقد اســت كه 
همكاري ايران با نهادهــاي مالي و پولي 
بين المللي باعث كاهش ريسك كشوري 
و همچنين كاهــش هزينه تمام شــده 
اســتفاده از خدمات مالي و بانكي خواهد 
شــد، مي گويد: هرچند تحريم ها باعث 
سخت تر شدن مســير نقل و انتقال ارز و 
همچنين باالرفتــن هزينه خدمات مالي 
و بانكي براي كشــور شــده، اما تصويب 
نشدن لوايح پيشــنهادي دولت، بهانه را 

براي ايجاد يك اجماع عليه كشــورمان 
فراهم مي سازند و ما نبايد بهانه دست آنها 
بدهيم بلكه بايد با پذيرش استانداردها و 
توصيه هاي بين المللي بــا حفظ منافع و 
مصالح ملي خودمان، سياست هاي فشار 

حداكثري دشمنان را خنثي كنيم.
حسيني هاشمي توضيح مي دهد: وقتي 
مسير بانكي براي استفاده از خدمات بانكي 
و مالي مســدود يا محدود شود، به تدريج 
شركت ها و شركاي خارجي ايران هم از ما 
فاصله مي گيرند چرا كه آنها به اين نتيجه 
مي رسند همكاري با ايران براي آنها هزينه 
خواهد داشــت و به همين دليل ما شاهد 
افزايش نــرخ كارمزد اعتبــارات محدود 
ازجمله فاينانس و ريفاينانس هســتيم و 

اين مسئله هزينه تجارت را باال مي برد.

هزينه  تراشي نكنيم
اين مدير اســبق شــبكه بانكي توضيح 
مي دهد: محروم شــدن بانك هاي ايران 
از داشتن روابط كارگزاري بانكي در سطح 
بين الملل در نهايت باعث خواهد شد تا به 
سراغ بانك هاي درجه 2 و 3 برويم كه اين 
بانك ها هم ضعيف هســتند و هم هزينه 
اضافه تري براي انجام مبــادالت مالي و 
بانكي طلب مي كنند و بهانه آنها هم اين 
است كه ريســك همكاري با بانك هاي 

ايران باالست چون ايران در ليست سياه 
مالي دنيا قرار دارد. او با اشاره به افزايش 
15درصدي هزينه نقل و انتقال پول بين 
ايران با ديگر كشــورها مي افزايد: تبديل 
ارزها از يورو، به درهــم يا بالعكس يعني 
هزينه اضافه دادن و به جاي دورزدن بايد 
به دنبال برداشتن و خنثي كردن تحريم ها 

باشيم و هزينه اضافه پرداخت نكنيم.
حسيني هاشمي در عين حال مي افزايد: 
 FATF نبايد تصــور كنيم كــه اگر بــا
همكاري كنيم، همه مشكالت بانك هاي 
كشور حل خواهد شــد، چراكه عالوه بر 
مســئله FATF، بانك هاي دنيــا به ويژه 
بانك هاي بزرگ، يك سري استانداردهاي 
توصيه شــده توســط كميته نظارت بر 
بانكداري موســوم به مقــررات بازل 2 و 
3 را درنظر مي گيرد ازجملــه اينكه اگر 
نســبت كفايت ســرمايه بانك هاي يك 
كشور ضعيف باشد، براي همكاري كردن 
دوباره محدوديت قائل مي شوند يا هزينه 

بيشتري را طلب مي كنند.

احياي اعتماد به اقتصاد ملي
اين كارشناس ارشد بانكي در عين حال 
معتقد اســت كه كاهش ارزش پول ملي 
ناشــي از تحريم ها و تورم باعث تضعيف 
اعتماد به اقتصاد ايران شــده و تصويب 

لوايح مرتبط با FATF مي تواند دســت 
دولت و سياســتگذار پولي را براي اعمال 
جدي تر اصالحات اقتصــادي به ويژه در 
حوزه مالي و بانكي بــاز بگذارد كه نتيجه 
آن مي تواند كاهش نــرخ تورم و ثبات در 

بازار ارز باشد.
به گفته حسيني هاشمي، هم اكنون اكثر 
كشــورها به قانوني كه مبتني بر 40بند 
و توصيه است كه توســطFATF  وضع 
شده احترام مي گذارند و عدم اجراي آن 
به معناي اين اســت كه بانك هاي ديگر، 
حتي بانك هايي كه با ما رابطه خوبي دارند 
به طور قانوني نمي تواننــد با ما همكاري 
داشته باشند. وي تصريح كرد: قرار گرفتن 
نام ايران در فهرست سياه مالي دنيا به اين 
معناست كه همكاري با بانك هاي ايران 
پرريســك خواهد بود و بانك هاي ديگر 
بايد مالحظات احتياطي را درنظر بگيرند. 
او در عين حال ادعاي افشــاي اطالعات 
بانكي ايرانيــان را رد مي كند و مي گويد: 
همكاري ايــران با نهادهــاي بين المللي 
نظيــر FATF به معناي الزام كشــور به 
افشــاي اطالعات بانكي ايرانيان نيست و 
هر كشوري يك سري شروط اختصاصي 
براي خود درنظر مي گيرد و اســاس اين 
فرايند بر همــكاري دو يا چندجانبه بين 

كشورها و نهادهاي بين المللي است.

FATF  6دلیل برای همکاری  با
همشهري پيامدهاي تصويب يا عدم تصويب  لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي را بررسي مي كند

سكه و طال

بانك

گزارش

پيشنهاد نهايي كارگران براي جبران هزينه معيشت

مطالبه مزد 99در مصوبه دستمزد 1400اعمال شود
 نماينده كارگران در شوراي عالي كار: پيگيري مطالبات مزد 99همچنان در دستور كار است، مگر اينكه مصوبه اي براي اعمال اين مطالبات 

در مزد 1400به تصويب برسد
طرف كارگري همچنان بازنگري مزد 99را پيگيري  دستمزد
مي كند و وزير كار بايد وعده اي را كه درباره بازنگري 
مزد 99در نيمه دوم سال به رئيس سازمان بازرسي 
كشور داده است عملي كند؛ اين موضع نهايي طرف 
كارگري در ماجراي بازنگري مزد كارگران و درخواســت جبران هزينه 
معيشت است. البته فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
در گفت وگو با همشهري، يك پيشنهاد نيز براي حل و فصل اختالفات مزد 
سال 99مطرح مي كند كه براســاس آن وزارت كار بايد طي يك مصوبه 
شوراي عالي كار، قبول كند كه درصدي از افزايش مزد سال آينده، در ازاي 

مطالبات مزد 1399كارگران باشد.

تعليق كميته مزد ادامه دارد
اخيرا وزير كار اعالم كرده بود كه جلســات كميته مزد شوراي عالي كار 
طبق روال هر سال در حال برگزاري است و شــركاي اجتماعي در حال 
بررسي مسائل مربوط به اين حوزه هستند؛ اين در حالي است كه رئيس 
كميته دستمزد شوراي اســالمي كار مي گويد: جلسات مدنظر وزير كار 
هيچ ارتباطي با رسالت كميته مزد ندارد و ماهيت پژوهشي داشته است. 
توفيقي با اشاره به اينكه جلسات شــوراي عالي كار و كميته مزد برخالف 
قانون كار برگزار نمي شود، مي افزايد: وزارت كار در تالش است كم كاري 
و كاهلي خود در موضوع مزد و معيشــت و برگزاري جلسات شوراي عالي 
كار را با برگزاري 2 جلسه پژوهشي در مركز پژوهش هاي سازمان تامين 
اجتماعي درباره مزد منطقه اي پنهــان كند؛ درحالي كه كميته مزد فقط 
پيشنهاد بررســي مقوله مزد منطقه اي را داده بود نه اينكه اين بررسي ها 
جايگزين جلسات قانوني كميته دستمزد شوراي عالي كار شود. نماينده 
كارگران در شــوراي عالي كار معتقد اســت: مزد منطقه اي تحت فشار 
مؤسسات خيريه نذر اشتغال برگزار مي شود كه به دنبال استثمار دوگانه 

نيروي كار و نابودي حداقل دستمزد هستند و هيچ مناسبتي با كميته مزد 
ندارد. به گفته او، همچنان در مبحــث مزد 1400، نه دعوت نامه اي براي 
شركت شركاي اجتماعي در جلسات صادر شده و نه اقدامي براي برگزاري 

جلسات مزد صورت گرفته است.

انتظار براي وفاي به عهد
توفيقي، نماينده كارگران در شــوراي عالي كار با اشــاره به اينكه حاتم 
شاكرمي، معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اخيرا گفته 
است »شركاي اجتماعي معتقدند ديگر فرصتي براي بررسي مزد 99وجود 
ندارد«، مي گويد: احتماال از نظر معاون وزير كار، شــريك اجتماعي فقط 
كارفرماست؛ وگرنه طرف كارگري از همان روزي كه مصوبه مزد 99را امضا 
نكرد، پيگير بازنگري مزد بوده و اكنون نيز براساس فرمايشات مقام معظم 
رهبري كه فرمودند هر كســي قولي داده بايد اجــرا كند، طرف كارگري 
همچنان دنبال عمل وزير كار به قولي اســت كه چند  ماه پيش به رئيس 
سازمان بازرسي كشــور داده و گفته بود در نيمه دوم سال براي بازنگري 
مزد 99و ترميم معيشت كارگران اقدام مي شود. توفيقي با تأكيد بر اينكه 
نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار اصرار دارند جلسه موعود وزير كار 
برگزار شود، تأكيد مي كند: براي كارگران همچنان پرونده مزد 99بسته 
نشده مگر اينكه مصوبه اي به امضا برسد كه در آن اعالم شود درصدي از 
دستمزد ســال 1400به عنوان مطالبه مزدي كارگران از سال 99قلمداد 
خواهد شد؛ در غيراين صورت كارگران خواســتار وفاي به عهد وزير كار 
به عنوان باالترين مقام شوراي عالي كار به رئيس سازمان بازرسي كل كشور 

به عنوان باالترين مقام بازرسي كشور هستند.

دستمزد 1400در آينه بودجه
فرار از تورم، بزرگ ترين بهانه اي است كه همه ساله در مقابل واقعي سازي  

حقوق و دســتمزد مطرح مي شود و امســال نيز با تعيين ضريب افزايش 
حقوق كاركنان دولت در دامنه نرخ تورم، اين موضوع بر مذاكرات مزدي 

مشموالن قانون كار سايه انداخته است.
به گزارش همشهري، كارگران يك بار در تيرماه 97و بار ديگر در مهرماه 
98با استناد به كاهش حدود 50درصدي قدرت خريد قشر كارگر خواستار 
جبران هزينه معيشت خانوارهاي كارگري و واقعي سازي  دستمزد شدند 
كه هر بار اقدام مؤثري براي اجراي اين خواسته انجام نشد. حاال اما طرف 
كارگري پيشــنهاد مي كند مطالبه مزد 99در مصوبه مزد ســال آينده 
جبران شود؛ اما اين پيشنهاد نيز با توجه به اينكه دولت در اليحه بودجه 
پيشنهاد افزايش 25درصدي حقوق كاركنان خود را داده و عمال خط مشي 
مشخصي براي تغييرات مزدي تعيين كرده  است، احتماال عاقبت خوشي 
نخواهد داشت. البته فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
مي گويد: وقتي افزايش دســتمزد كارمندان براي سال آينده 25درصد 
تعيين مي شود، بايد سرجمع مزد كارگر بين 36تا 42درصد افزايش پيدا 
كند؛ چراكه با احتساب ضمائم و ضرايب حقوق كارمندي، افزايش اعمال 
شده در حقوق پايه كارمندان بيش از 25درصد خواهد بود. به عقيده او، 
پيشنهاد 25درصدي دولت براي افزايش حقوق كارمندان، قدرت چانه زني 
براي افزايش مزد كارگران را بيشتر مي كند. توفيقي با يادآوري اين نكته 
كه ميانگين دريافتي كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشگري به مراتب 
از ميانگين دريافتي كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي باالتر است، 
مي گويد: در ماجراي دستمزد و جبران هزينه معيشت، دولت ها به گونه اي 
عمل مي كنند كه گويــي دولت كارمندان و بازنشســتگان  هســتند و 
وظيفه اي در قبال ساير مردم ندارند؛ درحالي كه بخش عمده جامعه خارج 
از دولت قرار دارند و اتفاقا بيشترين آسيب را از اقدامات اقتصادي دولت ها 
تجربه مي كنند؛ پس دولت بايد براي رسيدگي به وضعيت مردم خارج از 

دولت و به خصوص كارگران با رويكرد منصفانه تري عمل كند.

مصوبات ستاد ملي كرونا به شبكه بانكي ابالغ شد
تنفس 2ماهه براي تسويه وام مشاغل كرونازده

بانك مركزي با ارسال يك بخشنامه، 
مصوبات ســتاد ملي مديريت كرونا 
درخصــوص حمايــت از بنگاه هاي 
اقتصــادي و صاحبــان مشــاغل و 
كسب وكارهاي آسيب ديده از شيوع بيماري كوويد-19 
را به شــبكه بانكي ابالغ كرد. در اين بخشنامه، مصوبات 
آذرماه ســتاد ملي كرونا درخصوص امهــال بازپرداخت 
اقساط تســهيالت دريافتي و تعيين و احصاي مشاغل و 
كسب وكارهاي غيردولتي به شدت آسيب ديده از كرونا، 

براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ شده است.
براساس بند الف بخشــنامه بانك مركزي، بازپرداخت 
اقساط تسهيالت دريافتي )اعم از قرض الحسنه و ساير 
تسهيالت( مشاغل و كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده 
يا محدود و تعطيل شده بخش غيردولتي )مطابق فهرست 
ذكر شده در بخشنامه( كه موعد پرداخت آن در آذرماه 
و دي ماه1399 است، به پايان دوره بازپرداخت اقساط 
اين تسهيالت منتقل مي شود؛ مشروط به آنكه براساس 
ضوابط مصوبه شوراي پول و اعتبار، بدهي آنها به شبكه 
بانكي كشور تا اول اســفند1398 در طبقه جاري قرار 
داشته باشد. همچنين براساس اين بخشنامه، در مورد 
تسهيالت با بازپرداخت به صورت دفعي كه بازپرداخت 
آن در آذرماه و دي1399 اســت نيز موعد پرداخت به 
يك ماه بعدازآن منتقل مي شود. نكته قابل توجه اينكه 
استمهال موارد مشمول بند اول بخشنامه بانك مركزي، 
از احتســاب و اخذ هرگونــه جريمه و كارمــزد اضافي 

مستثناست.
در بند ب بخشنامه بانك مركزي اعالم شده است: مشاغل 
و كســب وكارهاي مورد احصاي در اين بخشــنامه، در 
بازه زمانــي آذر و دي1399 مشــمول محدوديت ها و 
ممنوعيت هــاي بانكي ناظــر بر اشــخاص داراي بدهي 

غيرجاري نمي شوند.
همچنين براساس بند ج اين بخشنامه، چنانچه سررسيد 
چك هاي صادره از سوي مشاغل و كسب وكارهاي مشمول 
اين بخشنامه در دوره زماني آذر و دي1399 باشد و منجر 
به برگشــت چك و صدور گواهي نامه عدم پرداخت شود، 
درصورت تسليم تقاضاي خود به بانك مربوط، تا يك ماه 
پس از تاريخ برگشت چك صادره، مشمول ممنوعيت ها 
و محدوديت هاي مقرر در مــاده5 مكرر الحاقي به قانون 
صدور چك نيســتند و ســختگيري هاي بانكي و مالي 
قانون جديد چك در مورد چك برگشتي عليه آنها برقرار 

نخواهد شد.
بانك مركزي در اين بخشنامه اعالم كرده است: با توجه 
به مفاد ذكر شــده، اقســاط مربوط به آذرماه كه توسط 
مشاغل و كسب وكارهاي مشمول و قبل از تاريخ ابالغ اين 
بخشنامه به بانك يا مؤسســه اعتباري پرداخت شده اند، 
مي تواند به عنوان قســط مربوط به بهمن  ماه تسهيالت 
مزبور منظور شــود و همچنين طبق تأكيد اين ابالغيه، 
به اقســاط پرداخت نشــده احتمالي مربــوط به آذرماه 
سال جاري تسهيالت اعطايي به مشاغل و كسب وكارهاي 

موصوف، نبايد وجه التزام تأخير تأديه دين تعلق  گيرد.

مشموالن حمايت هاي بانكي
براساس نامه اي كه پيش از اين از سوي معاون اقتصادي 
رئيس جمهور در موضوع ابالغ مشاغل و كسب وكارهاي 
غيردولتي به شدت آسيب ديده از كرونا، به دستگاه هاي 
دولتي ارسال شده، فهرست مشــموالن بخشنامه اخير 

بانك مركزي به اين شرح است:
  مراكز فرهنگي، هنري و رســانه اي )غير ديجيتال(، 

موزه ها، سينماها و تئاترها.
  مراكز تفريحي، باغ وحش ها و شهربازي ها.

  مراكز ورزشي، باشگاه ها و مركز ورزشي آبي و استخرها.
  مراكز آموزشي، آموزشگاه ها و مهدكودك ها )به غير از 

مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي(.
  مراكــز مربــوط بــه گردشــگري شــامل هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، 
مهمانپذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراكز بومگردي، 
مراكز اقامتي، پذيرايي، خدمات بين راهي، زائرســراها، 
دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري، زيارتي و آژانس هاي 

مسافرتي.
  شركت هاي حمل ونقل مسافر برون شهري.

  مراكــز پذيرايي، تاالرهــاي پذيرايي، رســتوران ها، 
چايخانه ها، قهوه خانه ها، مراكز تهيه و طبخ غذا.

  قنادي، شيريني پزي، آبميوه و بستني فروشي.
  آرايشگاه هاي مردانه، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي 

زيبايي.
  مراكز فروش انواع پوشــاك، كيــف، كفش، خرازي، 
خياطي، مراكز فروش كادويي، لوازم آرايشي و بهداشتي، 
اســباب بازي، لوازم التحرير، مراكز توزيع صنايع دستي، 
مراكز فروش فرش و موكــت، لوازم خانگي، پارچه، پرده، 

مبلمان و تزئينات داخلي ساختمان، آتليه و عكاسي.
  مراكز عرضه گل و گياهان زينتي و ماهيان زينتي.

  نمايشــگاه هاي تجاري اعم از عمومــي، تخصصي و 
بين المللي.

طال ارزان شد
ســكه و طال هفته را با كاهش قيمت 
آغاز كردند و بعــد از يك پايان هفته 
طاليي، دوباره به فاز نزولي بازگشتند. 
به گزارش همشهري، قيمت طال بعد 
از اينكه هــر مثقــال آن در آخرين روز هفته گذشــته، 
5ميليون تومــان را ديد، ديروز )شــنبه( دوبــاره روند 
كاهشــي در پيش گرفت و بــا 60هزار تومــان كاهش 
به 4ميليون و940هــزار تومان رســيد. قيمت هر گرم 
طالي 18عيار هم ديروز در سايت اتحاديه طال و جواهر 
تهران يــك ميليــون و 140هزار تومان به ثبت رســيد 
كه در مقايســه با روز پنجشــنبه 13هزار تومان كاهش 
نشــان داد. ســكه طرح جديد دوباره تغيير كانال داد و 
با 300هزار تومان كاهش نســبت به نرخ روز پنجشنبه 
11ميليون و800هزار تومان معامله شد. براي سكه بهار 
آزادي نيز 100هزار تومان كاهش ثبت شد تا اين كاالي 

بــا ارزش در 11ميليون و400هزار تومان متوقف شــود. 
نيم سكه هم 100هزار تومان كاهش داشت، اما ربع سكه و 
سكه گرمي در همان قيمت هاي 2روز قبل ماندگار شدند. 
كاهش حــدود 300توماني قيمت دالر در روز گذشــته 
مهم ترين عامل كاهش قيمت طال و سكه در بازار تهران 

ارزيابي مي شود.
   

قیمت طال در بازار آزاد تا ساعت 16:30 دیروز

قیمت)تومان(نوع دارایی

4.940.000مظنه تهران

1.140.398طالی 18 عیار)گرم(

11.800.000سکه طرح جدید

11.400.000سکه طرح قدیم

6.250.000نیم سکه

4.200.000ربع سکه

2.350.000سکه یک گرمی

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام سرانجام چه تصميمی می گيرند؟



5 2 يكشنبه 7 دي 99  شماره 8121 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

تــداوم ســير نزولــي قيمــت  و خودر
خودروهاي داخلــي و ورود بازار 
خودرو به خواب عميق زمستاني، 
زمينه ريــزش قيمــت برخي 
خودروهاي توليدي و كاهش قيمت برخي خودروهاي 
مونتاژي به خصوص محصــوالت چيني به نرخ فروش 

خودروسازان را فراهم كرد.
به گزارش همشهري، ادامه روند كاهش قيمت خودرو 
در بازار بي مشــتري و زمزمه هاي رشد توليد و عرضه 
خودرو با آزادســازي نرخ خودروهاي كم تيراژ موجب 
سردرگمي محدود مشترياني شده كه حتي با كاهش 
قيمت برخي خودروها به كمتر از نرخ كارخانه نيز روي 
خوشي به انجام معامالت نشان نمي دهند. تثبيت و سير 
نزولي نرخ ارز در شرايطي موجب تداوم كاهش قيمت 
خودرو در حاشيه بازار شده    كه اين روزها تعيين قيمت ها 
در بازار بي مشتري خودرو بسيار شكننده شده است. اين 
در حالي است كه هر ساله با فرارسيدن فصل زمستان، 
تقاضاي خريد براي خودرو كاهش يافته و با نزديك شدن 
به روزهاي پاياني سال، به تدريج متقاضيان خريد خودرو 

راهي بازار مي شوند.
اين امر موجب شــده تا ركود حاكم بر بــازار خودرو 
به خصوص خودروهاي مونتــاژي چيني و خودروهاي 
وارداتي تشديد شده و كمتر خريداري حاضر به ريسك 
خريد خودروهايي اســت كه ســير نزولي قيمت آن 
ادامه دارد. در مقابل فروشــندگان خــودرو نيز براي 
جلوگيــري از زياندهي بيشــتر، از عرضه خودروهاي 
دپو شده به بازار تا ثبات نســبي بازار و مشخص شدن 
تقريبي قيمت ها خودداري مي كنند. گزارش ميداني 
خبرنگار همشهري از برخي نمايشگاه هاي سطح شهر و 
مركز خريد و فروش چيتگر در غرب تهران نيز حاكي از 
كاهش اقبال مشتريان به خريد و فروش خودرو است؛ 
به نحوي كه جمعه گذشــته خبري از مراجعه و تجمع 
مشتريان خودرو در اين مركز نبود و مي توان گفت حتي 
دالل هاي بازار خودرو نيز به دليل تداوم ريزش قيمت ها 
و مشخص نبودن وضعيت بازار، به تدريج در حال كوچ 

از اين بازار هستند.

افت10ميليوني قيمت خودروهاي داخلي در يك هفته 
بررسي قيمت حاشيه بازار خودروهاي توليد داخل نشان 
مي دهد كه با ورود بــه دي ماه، روند كاهش قيمت اين 
خودروها تشديد شده و قيمت برخي انواع خودروهاي 
وطني طي هفته نخست دي ماه نسبت به اواخر آذر ماه 
بيش از 10ميليون تومان كاهش داشته است. اگرچه 
قيمت همه خودروهاي داخلي سير نزولي داشته، اما 
اين كاهش قيمت ها در انواع خودروهاي پژو، كوئيك و 
تيبا بيشتر از ساير مدل ها بوده است. به نحوي كه در بين 
انواع مدل هاي تيبا، قيمت تيبا هاچ بك از 122 ميليون 
در اواخر آذر ماه به 118 ميليون تومان در هفته نخست 

دي ماه رسيده است. 
همچنين تيبا هاچ بك پــالس در حالي 12۵ميليون 
قيمت خورد كه قبال اين خودرو بــا نرخ 131 ميليون 
تومان معامله مي شــد. در محصوالت ايــران خودرو 
نيز قيمت پژو 206 تيپ 2 از 182 ميليون و ۵00 هزار 
به 17۴ ميليــون، پژو 206 تيــپ  ۵ از 2۴8 ميليون به 
239 ميليون و قيمت پــژو 207 اتوماتيك مدل 99 از 
۴07ميليون به 389 ميليون تومان كاهش يافته است. 
همچنين قيمت حاشيه بازار دنا پالس توربو اتوماتيك 
از ۴2۵ ميليون تومان در اواخر آذر ماه به ۴1۵ ميليون، 

سمند ال ايكس از 17۴ ميليون به 168 ميليون، ساينا 
 اي ايكس دنــده اي از 128ميليون بــه 118 ميليون، 
كوئيــك از 1۴0ميليون به 13۴ ميليــون و كوئيك آر 
از 1۴6 ميليون به 1۴2 ميليون تومان رســيده است. 
اين شــرايط بازار موجب تخفيف بيشتر فروشندگان 
به مشــتريان خودروهاي داخلي شده است؛ به نحوي 
كه نمايشگاه داران و فروشندگان پرايد 111 در حالي 
قيمت اين خودرو را در محــدوده 112 ميليون تومان 
اعالم كرده اند كه تماس با صاحبان آگهي  براي خريد 
اين خودرو حاكي از موافقت فروشــندگان با تخفيف 
2 تا 3ميليون توماني براي فروش و رسيدن نرخ واقعي 
مصرف كننده اين نــوع پرايد پاي معاملــه به 109 تا 

110 ميليون تومان است. 
در اين آگهي هاي فــروش همچنين قيمت پرايد 131 
از 9۵ تا 96 ميليون، پرايد 1۵1 از 101 تا 102 ميليون، 
پرايــد 132 حدود 99 ميليــون و پرايــد 1۵1 پالس 

110 ميليون تومان اعالم شد.

افت قيمت شديدتر چيني ها 
كاهش قيمت انواع خودرو در بازار در شــرايطي است 
كه خودروهاي چيني با پيشتازي در ريزش قيمت ها 
به قيمت فروش اين شــركت ها نزديك يا در مواردي 
برابر شده است؛ به نحوي كه برخي خودروهاي چيني 
كه طي چند ماه گذشته شــاهد افزايش قيمت بيش 
از 100ميليون توماني آنها در نمايندگي هاي رســمي 
فروش بوده ايم را مي توان در حاشــيه بــازار با قيمت 

كمتر از نرخ فروش نمايندگي البته با كاركرد بســيار 
كم خريداري كرد. مثال مقايسه فاصله قيمت خودروي 
چري تيگو 7 مدل 99 با حاشــيه بازار بسيار كم شده 
اســت. با اين شــرايط اختالف قيمت كارخانه و بازار 
برخي خودروهاي چيني به ۵، 10 يا حداكثر 30ميليون 

رسيده است.
همچنين قيمت بازار جــك S۵ اتوماتيك كه پيش از 
اين تا مرز بيش از 800ميليون تومان افزايش يافته بود 
نيز اكنون به 620ميليون تومان رسيده است. اگرچه 
اختالف قيمت بازار و نرخ كارخانه خودروهاي چيني 
قبال نيز وجود داشــته و اين امر موجب شده تا تقريبا 
تمامي عرضه كنندگان محصــوالت چيني طي چند 
سال گذشــته به عرضه اقســاطي اين خودروها روي 
بياورند، اما طي 2سال اخير در پي كاهش شديد تيراژ 
توليد و جهش قيمت ها، اين شرايط اقساطي جاي خود 
را به فروش نقدي با قيمت هايي باورنكردني داد. با توجه 
به سير نزولي نرخ ارز حتي بازگشت شرايط اقساطي نيز 
احتماال دردي از بازار خودروهاي چيني دوا نخواهد كرد، 
چرا كه دريافت اقساط 2 و 3ميليون توماني سال 96 بايد 
اكنون به اقساط 20 و 30ميليون توماني تبديل شود كه 
طبيعتا امكان پرداخت ماهانه چنين اقساطي براي كمتر 
خريداري وجــود دارد. همچنين توليد و عرضه برخي 
محصوالت چيني مانند آريزو 6 با تيراژ بسيار پايين فعلي 
چندان قابل توجيه نخواهد بود و به نظر مي رسد رهايي 
فروشندگان خودروهاي چيني از بن بست كنوني بدون 

كاهش قابل توجه نرخ ارز، بسيار سخت خواهد بود.

به دنبال اعتراض سهامداران  بورس
در مــورد نحــوه فعاليــت 
بازارگردان هــا ديــروز بــا 
اظهارات نايب رئيس مجلس 
بحث اصالح آيين نامه بازارگرداني سهام جدي تر 
شد، چند روز پيش يك عضو هيأت مديره بورس 
تهران نيز براي نخستين بار از انجام اصالحاتي در 
اين آيين نامه خبرداده بود و كارشناسان هم بر اين 

باورند كه آيين نامه فعلي نياز به اصالح دارد.
به گزارش همشهري، صعودها و نزول هاي افراطي 
شاخص بورس از ابتداي سال مقامات بازار سرمايه را 
به فكر انداخت كه بازارگردان ها را در بورس توسعه 
دهند. البته موضوع بازارگرداني چيز جديدي در 
بازار سرمايه نيســت و بعد از تصويب قانون جديد 
بازار اوراق بهادار در ســال 8۴ بحث بازارگرداني 
بيشــتر مورد توجه قرار گرفت و در ارديبهشــت 
1389نخستين آيين نامه آن نوشته شد اما تا همين 
چند ماه پيش به غيراز شــركت هاي بزرگ، كمتر 
از بازارگردان ها به صورت فراگير در بازار اســتفاده 
مي شــد؛ با اين حال معامالت ســهام بسياري از 
شــركت هاي بزرگ، زيرنظر بازارگردان ها انجام 

مي شد.
از سال جاري اما با هجوم گســترده سهامداران به 
بورس و بعد از صعود ها و نزول هاي افراطي شاخص 
بورس كه در ابتدا تا 20مرداد 330درصد رشد كرد 
و بعد از آن تا 20آبان با ۴۵درصد نزول مواجه شد؛ 
بحث به كارگيري و توســعه بازارگردان ها در بازار 
سرمايه جدي تر شد. علت اين موضوع اين بود كه 
در زمان هاي صعود، سهام شركت ها در صف هاي 
خريــد و در زمان هاي نــزول در صف هاي فروش 
قفل بود و عمال امكان خريدو فروش سهام به طور 
كامل از بين مي رفت. اين موضوع اعتراض گسترده 
سهامداران را در پي داشت. بر همين اساس شوراي 
بورس شهريورماه امسال طرحي را تصويب كرد كه 
براساس آن مالكان عمده همه شركت هاي بورس 
ملزم به بازارگرداني سهام شركت هاي زيرمجموعه 
خود مي شــدند. اين مصوبه بالفاصله اجرايي شد 
و براســاس آن قرارداد هاي جديــدي براي انجام 
عمليات بازارگرداني منعقد شد؛ به طوري كه اكنون 
معامالت اغلب شــركت هاي بورس با بازارگرداني 
انجام مي شود و ارزش كل صندوق هاي بازارگرداني 
به بيش از ۵۵هزار ميليارد تومان رسيده است. اما 
هنوز چند ماه از انجام عمليات بازارگرداني به صورت 
گسترده نگذشــته كه صداي اعتراض سهامداران 
بار ديگر بلند شده است. اعتراض سهامداران اين 
بار براي اين اســت كه بازارگردان ها جهت بازار را 

تغيير مي دهند.

اعتراض سهامداران 
حسين سالح ورزي، عضو شوراي بورس، شهريور ماه 
امسال بعد از مصوبه شوراي بورس براي الزام ناشران 
بورس به بازارگرداني گفته بود: شــوراي بورس با 
تصويب آيين نامه بازارگرداني قصد دارد شرايطي 
فراهم كند تا در زمان صعــود و نزول بازار، اعتدال 
و تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار شود. به گفته او 
بازارگرداني مؤثر، سبب مي شود تا قيمت سهام ها از 
ارزش واقعي خود چندان فاصله نگيرد و با حركتي 

منطقي، رشد و كاهش داشته باشند.
حاال اما ســهامداران با سپري شــدن يك فصل 
از اجراي مصوبه شــوراي بورس، بر ايــن باورند 
كه برخــالف صحبت هاي ســالح ورزي عمليات 
بازارگرداني منجر به اعتدال و تعادل ميان عرضه و 
تقاضا نشده و فعاليت بازارگردان ها جهت بازار سهام 
را در دوره هاي مختلف تغيير داده است. معترضان 
مي گويند بازارگردان ها خود به عاملي براي نزول 
بازار سهام تبديل شده اند و زمينه ايجاد تالطم را در 

بازار سهام فراهم كرده اند.
وحيد كشميري پور، يك كارشناس بازار سرمايه 
با تأكيد بر اينكه بازارگردان ها در شرايط كنوني به 
وظايف خود به درستي عمل نمي كنند، مي گويد: 
عموما مشاهده مي شــود بازارگردان ها در سهام 
شركت هاي بزرگ اقداماتي را انجام مي دهند كه به 
نفع سهامداران عمومي نيست؛ ضمن اينكه در اكثر 
موارد هر سهمي را كه بابت آن صف خريد تشكيل 
مي شــود، بازارگردانان به صورت كامل نسبت به 
عرضه آن اقدام مي كنند و در روزهاي بعد كه سهم 
نزول مي كنــد، در قيمت منفــي آن را خريداري 
مي كنند. اين تحليلگر بازار سرمايه مي افزايد: اگر 
عرضه اي صورت مي گيرد، بايد كنترل شــده و در 
راستاي اين هدف باشــد كه به روند سهم آسيب 
نزند؛ اما عملكرد بازارگردانان نشان مي دهد آنها به 
اينكه كسب سود نبايد اولويت اول شان باشد، پايبند 
نيستند. اگر به اين اصل پايبند بودند، اگر براي يك 
سهم، صف خريد تشكيل شد، اين صف خريد نبايد 
به صورت كامل بسته شود يا اگر صف فروش تشكيل 
شد، به صورت كامل اين صف جمع نشود. به گفته 
او سازمان بورس بايد نظارت خود بر شركت هاي 
بازارگرداني را تشــديد كرده و مانع از آن شود كه 

كسب سود در اولويت بازارگردان ها قرار بگيرد.
ابوالفضل شهرآبادي، يك كارشــناس ديگر بازار 
ســرمايه هم با تأكيد بر اينكه بازارگردانان، نبايد 
نوسان گيري كنند، مي گويد: هدف بازارگردان بايد 
ايجاد نقدشــوندگي براي بازار باشد و روي قيمت 
ذاتي ســهم خريد و فروش انجام دهد. به گفته او، 
درحال حاضر تعــداد بازارگردانان افزايش  يافته و 
تعداد زيادي بازارگردان در حال فعاليت هستند، 
بنابراين احتمال نوسان گيري برخي بازار گردانان، 
منتفي نيست، اما اين اقدام اقليتي ناچيز را نبايد به 

كل بازار گردانان تعميم داد.

دستورالعمل بازارگرداني اصالح مي شود
به دنبــال اعتراض هــاي انجام شــده از ســوي 
ســهامداران، تازه ترين اطالعات نشــان مي دهد 
كه مقامات بازارســرمايه بعد از سپري شدن يك 
فصل از انجام گسترده عمليات بازارگرداني سهام 
يك ســري اقدامات پيش از موعد را براي اصالح 
آيين نامه بازارگرداني سهام آغاز كرده اند. ديروز هم 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس مجلس 
در همين رابطه در صفحه مجازي خود در توييتر 
نوشت: با توجه به بازگشت برخي شركت هاي بازار 
ســرمايه به قانون گرايي، بايد دستورالعمل قانون 
مفيد بازارگرداني به نفع مردم بهينه شود. مجلس 
شوراي اسالمي قطعا براي اصالح اين دستورالعمل 
اقدام خواهد كرد. پيش از اين جواد عشــقي نژاد، 
عضو هيأت مديره بورس تهران هم درباره اصالح 
دستورالعمل بازارگرداني سهام گفته بود: باتوجه به 
ضعف هاي موجود، پيشنهادهايي روي ميز است كه 
بر مبناي آنها، دستورالعمل جديد بازارگرداني در 
حال تدوين و نهايي شدن است. عشقي نژاد با اشاره 
به اينكه اعتراض ها و پيشنهادهاي سرمايه گذاران 
درباره دســتورالعمل بازارگرداني طي جلســات 
متعدد گردآوري شد، گفت: فراموش نكنيم اجراي 
بد يك قانون بهتر از نبود قانون اســت. به هر حال 
هرچقدر جلوتر برويم اين ضعف ها اصالح شــده 
و بازارگردان ها عملكردهــاي بهتري را به نمايش 

خواهند گذاشت.

كدام بخش بايد تغيير كند
حاال كه بحث اصالح آيين نامه بازارگرداني سهام 
جدي شده است، پرســش اين است كه كداميك 
از بخش هــاي آيين نامه بايد تغيير كنــد تا روند 
بازارگرداني سهام به شكل بهينه اي اصالح شود و 

در روند حركت اصلي بازار سهام خلل ايجاد نشود.
علي رحماني، مديرعامل ســابق بورس تهران در 
اين باره به همفكران مي گويد: افزايش حجم سهام 
شناور يكي از اقدام هايي است كه مي توان در اين 
زمينه انجام داد. بايد در بازار سهام به اندازه كافي 
براي معامله وجود داشته باشــد تا از اين طريق از 
ايجاد صف هاي خريد و فروش طوالنــي در بازار 
جلوگيري شود. بحث بازارگرداني از ديگر مسائلي 
است كه مي توان براي ايجاد تعادل در بازارسهام در 
دستوركار قرار داد و بازارگردان ها بايد با منابع كافي 
به تثبيت بازار سرمايه كمك كنند و به هيچ عنوان 
تحت تأثير جو بازار تصميمات هيجاني نگيرند. او 
ادامه داد: بازارگردان ها بايد بر مبناي شرايط بازار و 
ميزان عرضه و تقاضا، معامالت را برنامه ريزي شده 

انجام دهند تا روال طبيعي بازار به هم نخورد.
مسعود بهمني راد، يك كارشــناس بازار سرمايه 
درباره اصالح دستورالعمل بازارگرداني مي گويد: 
عمده ضعــف در بازارگرداني فعلــي ميزان تعهد 
روزانه بازارگردان براي خريد يا فروش است. براي 
بازارگردان سقف تعهد روزانه درنظر گرفته مي شود 
و زماني كه اين ســقف توســط بازارگردان انجام 
مي شود ديگر تعهدي براي خريد و يا فروش وجود 
ندارد. او با بيان اينكه تعهدات روزانه بازارگرداني با 
حجم معامالت همخواني ندارد، گفت: براي سهام 
بزرگ ميزان تعهدي كه درنظر گرفته مي شــود با 
حجم ســهامي كه معامله مي شــود قابل مقايسه 
نيســت، به همين دليــل ديد مثبتي نســبت به 
بازارگردان هــا وجود ندارد. به گفتــه او براي رفع 
اين مشكل، بايد براي ســهم هايي كه بازارگردان 
دارند و تجهيز منابع شــده اند، دامنه نوسان باالتر 

درنظر گرفته شود.
او ادامه مي دهد: بايد براي شــركت هاي بزرگ كه 
وضعيت بنيادي مناسبي دارند دامنه نوسان بازتري 
درنظر رفته شــود تا بازارگردان بتواند روي دامنه 
نوسان جديد اقدام كند و با اين روش تعهد روزانه 

نيز مي تواند بخشي از تقاضاي بازار را پاسخ دهد.
روزبه شريعتي يك كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه اگر قرار بر اصالح دستورالعمل بازارگرداني 
اســت بايد تخطي از اين دســتورالعمل عواقب 
قضايي و سنديت اجرايي داشــته باشد به بورس 
نيوز مي گويد:دستورالعمل فعلي براي شركت ها 
كه حداقل مظنه را بــراي رفع تكليف انجام دهند 
عمال مشكلي از ســهام برطرف نمي كند، حجم و 
اندازه بازار به اندازه اي باال رفته كه نمي توان با يك 

دستورالعمل ثابت بازار را كنترل كرد.
او با بيان اينكه اين دســتورالعمل پويايي الزم را 
ندارد، مي افزايد: ســهام بســياري از شركت ها از 
حداقل مظنه اي كه براي آنها تعيين شده در مقابل 
ميانگين حجم معامالت صورت گرفته آنها بسيار 
كمتر است و بسياري از كارشناســان اين ميزان 
معامالت را رعايــت نكرده انــد. او ادامه مي دهد: 
ناشرين مدعي هستند قانون تجارت براي ما مالك 
است و سازمان بورس با اين دستورالعمل نمي تواند 

ما را مجبور به اجرا كند.
او تأكيد مي كنــد: حتما بايد عواقــب قضايي در 
دستورالعمل جديد گنجانده شــود، عالوه بر آن 
ســقف بازارگرداني از ۵روز افزايش يابد و به طور 
مداوم صورت گيرد تا بازارگردان از ســوي ناشــر 
حمايت شــود. شــريعتي با بيان اينكه در هفته 
گذشته صندوق بازنشســتگي فوالد 120ميليون 
سهم ســايپا را كه مورد رصد بازار است و به عنوان 
ليدر شناخته مي شود عرضه كرد، مي افزايد: عالوه 
بر اصالح دســتورالعمل بازارگرداني، بايد جلوي 
اينگونه حقوقي ها گرفته شود تا حقيقي ها به واسطه 
ترس از اين نوع عرضه ها به سمت سهم هاي كوچك 
كم پتانســيل حركت نكنند كه تبديل به معضلي 

شده است.

گزارش همشهري نشان مي دهد كه اين روزها ميزان ريزش قيمت حاشيه بازار خودروهاي چيني در مقايسه با نرخ 
فروش كارخانه آنها بيشتر از خودروهاي داخلي بوده و نرخ برخي از اين خودروها به قيمت حاشيه بازار رسيده است

با اصالح آيين نامه بازارگرداني سهام، نقش سهامداران حقوقي در نوسان هاي 
بورس اصالح مي شود

اصالح نقش حقوقي ها در نوسان هاي بورسخودرو؛ ادامه كاهش فاصله بين قيمت بازار و كارخانه  اختالف 37درصدي قيمت ميوه 
در ميادين با سطح شهر

نرخنامه جديد ســازمان ميادين ميوه و تره بار  تره  بار
شهرداري تهران نشان مي دهد قيمت انواع ميوه 
و محصوالت فرنگي در غرفه هــاي اين مراكز 
خريد تــا 37درصــد پايين تــر از مغازه هاي 

ميوه فروشي در سطح شهر تهران است. 
به گزارش همشــهري، درصد هاي اعالم شــده در حالي اســت كه 
قيمت هاي موجود در ميادين با ميانگين قيمت سطح شهر مقايسه 
شده و در بعضي از مناطق قيمت ميوه و صيفي بسيار بيشتر از نرخ هاي 
اعالمي است. در پاييز امســال قيمت برخي اقالم صيفي به داليلي 
ازجمله صادرات و تغيير فصل، افزايش زيادي داشــت و بسياري از 
شهروندان در تهيه اين اقالم دچار مشــكل شدند. در ميادين ميوه و 
تره بار شــهرداري تهران غيراز ميوه و سبزيجات غرفه هايي نيز براي 
فروش اقالم پروتئيني مثل گوشــت، مرغ، ماهــي و تخم مرغ وجود 
دارد كه شــهروندان مي توانند ايــن اقالم را با قيمتي مناســب تر از 
مغازه هاي سطح شهر تهيه كنند. به تازگي امكان سفارش آنالين دام 
نيز براي شهروندان توسط اين سازمان فراهم شده است. به گزارش 
همشهري، سازمان مديريت ميادين شــهرداري تهران اين امكان را 
فراهم كرده كه دام مورد نياز خود را به صورت آنالين سفارش دهند 
كه اين سفارشات از 3 جايگاه  عرضه بهداشــتي دام اين سازمان در 
3 پهنه شرقي، غربي و جنوبي شــهر تهران، تأمين و به نشاني اعالم 
شده از سوي خريدار ارسال مي شود. با توجه به انجام معاينه و نظارت 
بهداشــتي قبل و بعد از ذبح دام توسط دامپزشــكان مستقر در اين 
مراكز، اين روش ســفارش دهي در جلوگيري از انتقال بيماري هاي 
 مشــترك بين دام و انســان نظير تب كريمه كنگو نيز مؤثر اســت. 
براساس اين گزارش، ناظران در محل ذبح شرعي دام، حضور و بر نحوه 
انجام آن نظارت مستقيم دارند و هرگاه به تشخيص دامپزشك مستقر، 
قســمتي يا تمام الشه ضبط شود، خســارت آن به خريدار پرداخت 
مي شود، ضمن اينكه دام خريداري شده به صورت دقيق با ترازوهاي 
ديجيتال توزين مي شود. همچنين، با توجه به حمل ونقل بهداشتي دام 
و تحويل آن به نشاني اعالم شده از سوي خريدار، انجام خريد اينترنتي 

موجب كاهش رفت وآمدهاي درون شهري مي شود.  
شهروندان براي خريد دام مورد نظر خود مي توانند به نشاني اينترنتي 

http://damebehdashti.tehran.ir مراجعه كنند.

اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار و سطح شهر

قيمت در نام محصول
ميادين- تومان

قيمت در سطح 
شهر- تومان

درصد اختالف 
قيمت

8.50014.00039سيب قرمز
9.90016.00038سيب زرد

9.90016.00029پرتقال تامسون شمال
12.20019.00036پرتقال تامسون جنوب

11.90018.00034نارنگي شمال
9.90014.00029نارنگي جنوب
9.90013.00024ليموشيرين

13.90027.00048/5انار
17.90030.00040گالبي
12.50020.00037/5انگور
12.40019.00035كيوي

1.9003.00037هندوانه
13.50025.00046خرمالو

12.90018.00028ِبه
157.200250.00037جمع انواع ميوه

اختالف قيمت محصوالت فرنگي در ميادين ميوه و تره بار و سطح شهر

قيمت در نام محصول
ميادين

قيمت در 
سطح شهر

درصد اختالف 
قيمت

6.8009.00024/5خيار رسمي و رويال
8.20011.00025/5خيار گلخانه اي

5.9008.00026گوجه فرنگي بوته اي
8.30011.00024/5گوجه فرنگي گلخانه اي

2.6006.00057بادمجان
4.5007.00036كدوي مسمايي
4.3006.00028سيب زميني

4.7006.50028پياز زرد
45.30064.50030جمع محصوالت فرنگي

اختالف قيمت كلي ميوه و محصوالت فرنگــي در ميادين ميوه و تره بار 
تهران نسبت به مغازه هاي سطح شهر به 35.5درصد مي رسد.

آنطور كه آمار ها نشان مي دهد حجم  بورس
تأمين مالي از طريق بازارســرمايه در 
9ماهه امسال نسبت به سال قبل بيش 
از ۵برابر افزايش يافته است. ديروز در 
هميــن رابطه رئيس ســازمان بــورس از افزايش ســهم 
بازارســرمايه در تامين مالي اقتصاد در 9ماهه سال جاري و 

رسيدن ارزش آن به ۴70هزار ميليارد تومان خبر داد.
به گزارش همشهري، يكي از مؤثر ترين كاركرد هاي بورس 
تامين مالــي بنگاه هــاي اقتصادي اســت. در اقتصاد هاي 
توســعه يافته تامين مالي بنگاه هاي بزرگ از طريق بورس 
انجام مي شود و كســب و كار هاي كوچك براي دريافت وام 
به بانك ها مراجعه مي كنند. آمار هاي موجود نشان مي دهد 
كه اين مسير رفته رفته در اقتصاد ايران در حال شكل گيري 
است و ســهم شــركت هاي بزرگ در تامين مالي از طريق 
بازارسرمايه در حال افزايش است. به طور كلي شركت هاي 
بزرگ مي توانند از طريق افزايش سرمايه، فروش اوراق بدهي 
و يا عرضه اوليه ســهام منابع مالي مورد نيازشان را تامين 
كننداما در طول ســال هاي گذشته بخش عمده شركت ها 
آشنايي چنداني با روش هاي تامين مالي بازارسرمايه ازجمله 
روش هاي مختلف انتشار اوراق بدهي نظير صكوك، اوراق 
اجاره، مرابحه و غيره نداشــتند. به نظر مي رســد حاال بعد 
از گذشــت چند دهه از فعاليت بورس مديران شــركت ها، 
رفته رفته در حال آشنا شدن به فرايند تامين مالي از طريق 
بازارسرمايه هستند و روزبه روز به اهميت تامين مالي از طريق 

بازارسرمايه بيشتر پي مي برند.
مطابق نظريات اقتصادي، هرچه بنگاه هاي اقتصادي بزرگ 
براي تامين مالي به سمت بازارسرمايه بيايند فشار از بانك ها 
براي دريافــت وام و منابع مالي كمتر مي شــود و بانك ها 
مي توانند به جاي پرداخت منابع ســنگين به شركت هاي 
بزرگ؛ به كســب و كار هاي كوچــك وام بدهند. موضوعي 
كه هم اكنون در اقتصاد ايران حاكم نيســت و بخش عمده 
تامين مالي برعهده بانك هاست. آنطور كه عبد الناصر همتي 
رئيس كل بانك مركزي چنــدي پيش گفته بود؛ 8۴درصد 

تامين مالي در كشور توسط سيســتم بانكي انجام مي شود 
و اگر منابع صندوق ها و درآمد ثابت بورس كه سپرده بانكي 
است   به آن اضافه شود، باالي 90درصد تامين مالي توسط 
سيســتم بانكي انجام مي شــود. حاال اما به نظر مي رسد با 
افزايش ارزش تامين مالي هاي انجام شده در بازارسرمايه در 
9ماهه سال جاري سهم بازارسرمايه از تامين مالي كل اقتصاد 

بيشتر شده باشد.

افزايش 5برابري تأمين مالي در بازارسرمايه
آنطور كه اعداد و ارقام نشــان مي دهد حجــم تامين مالي 
انجام شده در بازارسرمايه در 9ماهه سال جاري نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل بيش از ۵برابر افزايش يافته و از 88هزارو 
۵00ميليارد تومان به ۴70هزار ميليارد تومان رسيده است. 
در 9ماهه سال جاري ميزان تامين مالي انجام شده از طريق 
اوراق بدهي در مقايسه با سال قبل نزديك به 230درصد و 
تامين مالي از طريق افزايش سرمايه تا 383درصد افزايش 
يافته است. امســال همچنين فراگير شــدن موج افزايش 
ســرمايه از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها منجر شد حجم 
تامين مالي از اين طريق در بازارســرمايه با رشــد بسياري 
زيادي مواجه شود؛ به طوري كه در 9ماهه امسال شركت هاي 
بورس از اين طريق توانستند جمعا 3۵هزار و 380ميليارد 
تومان تامين مالي كنند كه اين مقدار در مدت مشابه سال 

قبل نزديك به صفر بود.
امســال همچنين با افزايــش عرضه هاي اوليه بســياري 

از شــركت هاي بــزرگ بــا عرضه ســهام شــركت هاي 
زيرمجموعه شان بخشي از منابع مالي مورد نيازشان را تامين 
كردند. آمار ها نشــان مي دهد حجم تاميــن مالي از طريق 
عرضه اوليه در سال جاري نســبت به مدت مشابه سال قبل 
833درصد افزايش يافته و از 3هزار ميليارد تومان به 28هزار 
ميليارد تومان رسيده است. اينها آمار هايي است كه ديروز 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار هم آن را تأييد كرد.

تأمين مالي 470هزار ميليارد توماني
به گفته رئيس ســازمان بــورس در دوره 9ماهه نخســت 
سال جاري بالغ بر ۴70هزار ميليارد تومان تجهيز منابع مالي 
از بستر بازارسرمايه صورت گرفته است، در اين ميان حدود 
1۴۵هزار ميليارد تومان از رقم مزبور شامل تجهيز منابع مالي 

از محل بدهي بوده كه شامل انتشار انواع ابزارهاست.
 حســن قاليباف اصل با اشــاره به تجهيز منابــع مالي در 
بازارســرمايه و ميزان انتشــار ابزارهاي تجهيز منابع مالي 
گفت: عصر ديروز جلسه شوراي عالي بورس با محور بررسي 
تجهيز منابع مالي انجام شده در بازارسرمايه تا پايان آذرماه 
سال 1399 برگزار شد. جزئيات نشان از آن دارد كه در دوره 
9ماهه نخست سال جاري، بالغ بر ۴70هزار ميليارد تومان 
تجهيز منابع مالي از بستر بازارسرمايه صورت گرفته است. 
در اين ميان حدود 1۴۵هزار ميليارد تومــان از رقم مزبور 
شامل تجهيز منابع مالي از محل بدهي بوده كه شامل انتشار 

انواع ابزارهاست.

سخنگوي شــوراي عالي بورس گفت: همچنين مابقي آن 
يعني رقمي بيــش از 32۵هزار ميليــارد تومان به مجموع 
تجهيز منابع مالي از محل افزايش سرمايه و عرضه اوليه سهام 
شركت ها، تاسيس شركت هاي ســهامي عام و اضافه ارزش 

صندوق ها اختصاص داشته است.
قاليباف با اشــاره به اينكه در بخش سرمايه چهار سرفصل 
اصلي مورد بررسي قرار گرفت؛ ادامه داد: تاسيس شركت هاي 
سهامي عام، افزايش سرمايه شركت هاي سهامي عام )به جز 
مازاد تجديد ارزيابي(، افزايش سرمايه شركت هاي سهامي 
عام )از محل تجديد ارزيابي( و عرضه اوليه سهام شركت ها 
در بورس و فرابــورس از اصلي ترين محورهــا بود. او تأكيد 
كرد: در اين ميان 6۵هــزار و 270ميليارد تومان به افزايش 
سرمايه شركت هاي سهامي عام )به جز مازاد تجديد ارزيابي( 
و 3۵هــزار و 380ميليــارد تومان نيز به افزايش ســرمايه 
شــركت هاي ســهامي عام )از محل مازاد تجديد ارزيابي( 

اختصاص يافته است.
قاليباف افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه نيز حدود 
28هزار ميليارد تومان به عرضه اوليه ســهام شركت ها در 
بورس و فرابورس اختصاص داشت، در همين راستا بررسي ها 
نشان مي دهد كه افزايش ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري 
فعال در بازارسرمايه، نسبت به ابتداي سال بيش از 196هزار 

ميليارد تومان بوده است.

رشد 5برابري تأمين مالي از طريق بازارسرمايه
به گفته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در 9ماهه امسال ۴70هزار ميليارد تومان تأمين مالي از طريق بازارسرمايه انجام شده است

مقايسه ميزان تأمين مالي انجام شده در 9 ماهه سال جاري در بازارسرمايه در مقايسه با سال قبل- ارقام به هزار ميليارد تومان
درصدتغييرمقدار تغييرنه ماهه 99نه ماهه 98محل تأمين مالي

44000145000101000229.55اوراق بدهي
135006527051770383.48افزايش سرمايه عادي

035380353793537900افزايش سرمايه از تجديد ارزيابي
30002800025000833.33عرضه اوليه

28000196000168000600.00افزايش ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري
88501469650381149430.67جمع

   تعميق ركود بازار وارداتي ها
بررسي  بازار خودروهاي وارداتي نشان مي دهد كه همچون بازار خودروهاي داخلي و مونتاژي، اين روزها بيشتر مشتريان به 
انتظار كاهش قيمت ها دست از خريد كشيده اند. ثبات تقريبي نرخ ارز طي 2هفته گذشته موجب شده تا قيمت خودروهاي 
وارداتي نيز تقريبا ثابت بماند و ركود حاكم بر بازار اين خودروها تشديد شود، اما فروشندگاني كه ناگزير به فروش خودرو 
هستند حتي حاضر به فروش اين خودروها به نرخ كمتر از قيمت هاي اعالم شده در حاشيه بازار هستند؛ به نحوي كه قيمت 
سانتافه صفر كيلومتر مدل 2017 در حالي حدود 2 ميليارد تومان اعالم مي شود كه فروشندگان واقعي حاضر به فروش آن به 
نرخ يك ميليارد و 850ميليون تومان نيز هستند. با اين روند قيمت لكسوس NX كه قبال به 3.5ميليارد تومان رسيده بود با 
كاهش 300ميليون توماني طي چند هفته اخير به 3.2 ميليارد رسيده و ب  ام  و 530  مدل 2018 به 5ميليارد تومان كاهش يافته 
است. همچنين پاسات صفر كيلومتر كه تا چندي پيش 3.2 ميليارد تومان قيمت داشت، اين روزها به قيمت 2.2ميليارد تومان 
رسيده و تيگواين آلماني كه قبال 3.4ميليارد تومان قيمت داشت، با وجود كاهش يك ميليارد توماني و رسيدن به قيمت 
2.4 ميليارد تومان مشتري ندارد. اين كاهش قيمت ها در حالي است كه مطرح شدن احتمال واردات خودرو و ترخيص برخي 
خودروهاي خارجي وارداتي كه در نيمه دوم سال2018 وارد گمرك شده و قبض انبار دريافت كرده اند با مدل 2019 ترخيص 
و در آگهي هاي فضاي مجازي به فروش مي رسند. عالوه بر آن، زمزمه هاي صدور مجوز واردات خودرو براي يك يا 2شركت 
واردكننده نيز به تعميق ركود بازار، انتظار مشتريان براي كاهش بيشتر قيمت ها و بالتكليفي فروشندگان اينگونه خودروها 
دامن زده است. اين در حالي است كه حتي درصورت آزادسازي واردات خودرو با دالر حدود 25 تا 2۶ هزار توماني كنوني نيز، 

قيمت فروش خودروهاي وارداتي به مراتب كمتر از قيمت هاي كنوني حاكم بر بازار اين خودروها خواهد بود.
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در زميني كه فوتبــال روي آن غيرممكن بود، پرســپوليس و 
نساجي همه بضاعت شان را گذاشــتند و انصافا بازي بدي هم 
نشــد؛ پرموقعيت و جذاب. بعد آقاي وحيد فاضلي، ســرمربي 
نساجي گفته: »فيناليست آسيا در برخي دقايق جلوي ما حرفي 
براي گفتن نداشت.« چند رسانه هم عبارت »بعضي دقايق« را 
حذف كرده اند تا تيتر تندتر شــود. اظهارات سرمربي محترم 
نساجي در حالي است كه انصافا پرسپوليس در نيمه دوم خيلي 
سرتر از ميزبانش بازي كرد و حتي استحقاق كسب 3 امتياز را 
هم داشــت. در عين حال رئال مادريد هم اگر با يك تيم ديگر 
بازي كند، باالخره ممكن است جريان مسابقه براي چند دقيقه 
متعادل باشد. حداقل از مربيان نوگرا انتظار مي رود از زدن چنين 
حرف هايي خودداري كنند و به شعور مخاطبان احترام بگذارند.

حرفي براي گفتن نداشت؟

مالك باشگاه ماشين سازي اجازه پوشش تلويزيوني نيمه اول بازي 
اين تيم در برابر نفت مسجد سليمان را نداده و گفته: »تيم خودم 
است، دوست ندارم بازي اش را پخش كنيد.« اين در حالي است كه 
در مورد اصل مالكيت استاد در اين باشگاه شبهه وجود دارد و برخي 
مي گويند در حقيقت هنوز زنوزي همه كاره ماشين است. حاال به 
اين كاري نداريم. اين را هم قبول داريم كه تلويزيون با ندادن حق 
پخش در حال استثمار فوتبال است. با اين حال هر تصميمي اتخاذ 
مي شود بايد دسته جمعي و با هماهنگي ساير باشگاه ها باشد. باز 
خدا را شكر مالك ناشناس ماشين مثال نگفته: »تيم خودم است، 
اجازه نمي دهم بيشــتر از 70دقيقه بازي كنيد« يا »تيم خودم 

است، دلم مي خواهد 8 تا تعويض كنم. به كسي چه.«

مال خودم است، اجازه نمي دهم

پرسپوليس نخستين بازي معوقه اش را برابر نساجي مازندران 
برگزار كرد و حاال با انجام 2 بازي بعدي آماده ديدار با استقالل 
مي شود. بعد از تعويق مسابقات سرخپوشــان به خاطر حضور 
در فينال آسيا، اســتقاللي ها اعتراض كردند و گفتند اول همه 
مسابقات اين تيم بايد برگزار شود، مصدوم و محرومان احتمالي 
را بدهند تا بعد نوبت داربي برسد. حتي در لحن پرويز مظلومي 
»تهديد« هم وجود داشت و گفته بود در غيراين صورت تيمش 
مقابل سرخپوشان قرار نخواهد گرفت. االن هم سازمان ليگ در 
حال برآوردن همين خواسته اســت. همه اينها يعني »داربي« 
براي كل اركان اين فوتبال فرق دارد. خداوكيلي اگر پرسپوليس 
هفته هشتم به جاي استقالل با آلومينيوم اراك بازي داشت، باز 
سازمان ليگ اين تيم را مجبور مي كرد اول مسابقات معوقه اش 

را برگزار كند؟ مسلماً نه.

پس نگوييد داربي فرق نمي كند

نكته بازي

سازمان ليگ فوتبال، بعد از چند روز كش وقوس درباره داربی تهران 
باالخره تاريخ 20 يا 21دی ماه را برای برگــزاری اين بازی در نظر 
گرفت. تا لحظه تنظيم اين گزارش، هنوز تاريخ و ساعت دقيقی برای 
برگزاری اين بازی اعالم نشــده اما اگر همين تاريخ احتمالی يعنی 
20 يا 21دی را در نظر بگيريم، ســازمان ليگ شرايط سختی برای 
هماهنگ كردن برنامه ها و راضی نگه داشتن تيم ها خواهد داشت. 
طبق برنامه پرسپوليس قرار است روز چهارشنبه 10دی به مصاف 
ذوب آهن برود و استقالل هم در همين روز با گل گهر سيرجان بازی 
خواهد كرد؛ مسابقه ای از هفته نهم كه در اصل بايد يك هفته بعد از 

داربی برگزار می شد. از اين چهارشنبه تا تاريخی كه برای برگزاری 
داربی اعالم شده 10 يا 11روز فاصله است و پرسپوليس هنوز يك 
بازی عقب افتاده با ســپاهان دارد كه تاريخی برای آن اعالم نشده 
است. معضل بزرگ سازمان ليگ هم دقيقا همين بازی پرسپوليس 
و سپاهان خواهد بود. حالت اول اين است كه اين بازی قبل از داربی 
برگزار شــود، يعنی مثال 5روز بعد از بازی پرسپوليس-ذوب آهن و 
5 يا 6روز قبل از داربی. در اين صورت قبل از داربی استقالل دوبرابر 
پرسپوليس استراحت خواهد داشت و بعيد است پرسپوليسی ها زير 
بار اين برنامه بروند. در تاريخ داربی ها سابقه داشته كه يكی از 2 تيم 

يك روز كمتر يا بيشتر از رقيبش استراحت كند اما اينكه يك تيم 
10روز استراحت كند و تيم ديگر 5روز اصال شدنی نيست. اما حالت 
دوم اين است كه بازی پرسپوليس -  سپاهان به بعد از داربی موكول 
شود و سرخابی ها با استراحتی كامال مســاوی به مصاف هم بروند. 
اما در اين صورت هم صدای اعتراض اســتقاللی ها درمی آيد كه از 
مدت ها قبل گفته اند تا زمانی كه پرسپوليس-سپاهان برگزار نشود 
مقابل سرخپوشان بازی نخواهند كرد. تاكيد استقاللی ها برای اين 
است كه احتمال می دهند رويارويی با سپاهان هم پرسپوليسی ها 
را خسته می كند و هم ممكن است چند بازيكن محروم روی دست 

اين تيم بگذارد. اما آبی ها حســاب اين را نكرده اند كه خودشان هم 
بايد يك بازی سخت در سيرجان انجام بدهند و ممكن است همين 
بالها بر سر خودشان هم بيايد. در حالی كه اگر آنها رضايت می دادند 
بالفاصله بعد از بازگشت پرســپوليس از قطر داربی را برگزار كنند، 
الزم نبود قبل از داربی به ســيرجان و مصاف با تيم چغر قلعه نويی 
بروند. اينها مسائلی اســت كه برنامه ريزی ليگ و به خصوص داربی 
تهران را برای سازمان ليگ پيچيده كرده و به همين دليل است كه 
هنوز تاريخ دقيقی برای 2 بازی پرسپوليس- استقالل و پرسپوليس-

سپاهان اعالم نشده است.

پیچیده بود، پیچیده تر شد

  نعمتي: فشار بازي با نساجي از فینال هم بیشتر بود 
  هافبك پرسپوليسي ها نمي داند خودش دروازه نساجي را باز كرده يا اينكه توپ

  پس   از برخورد  به نوراللهي وارد دروازه شده است

   بازی پرسپوليس-سپاهان روی دست سازمان ليگ مانده و كسی نمی داند آن را كجای برنامه بگنجاند!

    چرا زنوزی دنبال سرمربی جدید نیست؟
مسعود شجاعی در قامت سرمربی موقت تراکتور اولین شكست را برابر صنعت نفت تجربه 
کرد، اين در حالی است که طبق قرار قبلی، مسئوالن تراکتور به شجاعی قول داده بودند 
که سرمربی جديد را قبل از بازی در آبادان انتخاب کنند اما اين اتفاق رخ نداد. از طرفی 
شجاعی که عالقه ای به سرمربیگری دائم در تراکتور ندارد، بارها اين موضوع را به مديران 

باشگاه اعالم کرده است. فعاًل قرار شده تا ديدار با شــهر خودرو در هفته نهم لیگ برتر 
همچنان هدايت تراکتور بر عهده مسعود شــجاعی باشد تا پس از اين بازی مديران اين 
باشــگاه بار ديگر در اين باره تصمیم گیری کنند.اما از تبريز خبر می رسد که محمدرضا 
زنوزی عالقه فراوانی به ادامه سرمربیگری شجاعی در اين تیم دارد و بارها در چند هفته 
گذشته با اين بازيكن در اين  باره صحبت کرده است. يكی از مسئوالن تراکتور در خصوص  
عدم تمايل زنوزی برای انتخاب سرمربی جديد می گويد:يكی از مشكالت اساسی پاسخ 

منفی چند گزينه است و اين موضوع انتخاب های تراکتور را محدود کرده است. از طرفی 
در تبريز به دلیل تغییرات متعدد در مديريت و کادر فنی، جو خوبی در مورد باشگاه وجود 
ندارد و زنوزی با آوردن سرمربی جديد باز هم با انتقادهای جديدی روبه رو خواهد شد. 
مسئله مهم ديگر هم به بحث مالی مربوط می شود. باشگاه بايد بابت کنار گذاشتن علیرضا 
منصوريان به اين مربی غرامت بدهد و  آوردن مربی جديد هم نیاز به هزينه دارد و زنوزی 

هم فعال در اين زمینه مقاومت نشان می دهد.

 ماشین سوزي
فعاًل بازنده بزرگ ليگ بيستم 

تيم دوم تبريز بوده است
»يك شكســت ديگــر بــراي تيم 
بحــران زده و غــرق در مشــكل 
ماشين ســازي كه در قعر جدول قرار 
دارد«؛ اين تعبير گزارشــگر تبريز از 
باخت يك بر صفر ماشين سازي برابر 
نفت مسجدســليمان بــود. اگرچه 
بخشــي از اين توصيف به كالفگي او 
از عدم پخش نيمه اول مسابقه مربوط 
مي شــد، اما اصل حرف درست است. 
با گذشــت 8 هفته از ليگ بيســتم، 
هيچ تيمي گرفتارتر از ماشين سازي 
نيســت. با اين باخــت خانگي اخير، 
جمع امتيازات ماشين در عدد 2باقي 
ماند تا اين تيم بــدون پيروزي روي 
پله آخر جدول قرار داشته باشد. رتبه 
ماقبل آخر مــال ذوب آهن 5امتيازي 
اســت كه يك بازي هم كمتر انجام 
داده. همه  چيز هم فقط مربوط به نتايج 
نيســت؛ چه اينكه در ماشين سازي 
روند منطقي مثبتــي رو به جلو ديده 
نمي شود. در اين باشگاه با وحيد بياتلو 
به عنوان جوان ترين مربي تاريخ ليگ 
برتر قرارداد 3 ســاله بستند و 3 هفته 
بعد بيرونش كردند. االن هم كه تكليف 
سرمربي مشخص نيســت. تيم هم از 
نظر بنيه فردي چنــدان وضع جالبي 
ندارد. آنها ابتداي فصل گذشته رسول 
خطيبي را روي نيمكت داشــتند كه 
جدا شــد و رفت و فعال دوران خوبي 
با آلومينيــوم اراك دارد. خطيبي با 
تيمش در 8هفته، 8امتياز بيشــتر از 
ماشين گرفته. به عالوه دروازه بان فصل 
گذشته ماشين سازي يعني حامد لك 
هم اين روزها ستاره پرسپوليس است. 
با اين اوصاف اگر شرايط ماشين سازي 
تغيير نكند، هيچ عجيب نيست كه اين 
تيم در پايان فصل جزو سقوط كننده ها 
باشــد و تبريز بعد از ســال ها يكي از 
سهميه هايش را از دست بدهد. هرچند 
هنوز براي قضاوت زود اســت و بايد 

منتظر باشيم.

 زندي: اين همه مصدوميت در استقالل
 عجيب است

بازيكن سابق استقالل اعتقاد دارد كادر خوبي در كنار فكري هستند 
و اگر تمركز آنها از دست نرود حتما موفق مي شوند

محمد زارعي| فريدون زندي اين روزها در آلمان به مربيگري در 
تيم هاي پايه مشغول است. بازيكن سابق استقالل و تيم ملي كه 
دو سه سالي است از بازي كنار كشيده، در گفت وگو با همشهري 

درباره شرايط استقالل و محمود فكري صحبت كرده است.

 در آلمان فرصت مي كني بازي هاي اســتقالل را 
ببيني؟

من هميشــه پيگير مسابقات اســتقالل و اتفاقات مهم پيراموني اش 
هستم. دوستاني هم در ايران دارم كه اگر موضوع مهمي باشد به من 
مي گويند. البته اگر بازي هاي اســتقالل با تمرينات و بازي هاي تيم 
خودمان همزمان باشد نمي توانم مســتقيم ببينم اما بعد كه به خانه 

مي آيم تماشا مي كنم.
 در اين 8هفته كه از مســابقات ليگ گذشــته 

ارزيابي ات از نتايج استقالل چيست؟
اگر اين 8هفته را بــا هفته هاي آغازين اســتقالل در فصل هاي قبل 
مقايسه كنيد به نظرم خوب نتيجه گرفته اســت. تا آنجا كه من يادم 
است استقالل سال هاي قبل به خصوص در شروع فصل نمي توانست 
نتايج خوبي بگيرد. علت اين هم مي تواند حفظ اكثر بازيكنان كليدي 

تيم در فصل نقل وانتقاالت باشد.
 اما در ايــران خيلي ها از نمايــش اين تيم راضي 

نيستند.
انتقادات كه هميشــه در فوتبال ايران هست. همان زمان هم كه من 
در ايران بازي مي كردم اين انتقادات بود. در اين فضا كســاني موفق 
مي شوند كه تمركزشان روي تيم باشد و به حاشيه نپردازند، به خصوص 
در تيمي مثل اســتقالل كه مسائل حاشــيه اي زياد است. اما فكري 
مي تواند در استقالل موفق باشد؛ چراكه سال ها در اين تيم بازي كرده 

و خيلي از اين مسائل را به خوبي مي داند.
يكي از انتقاداتي كه نسبت به محمود فكري مطرح 
مي شود درخصوص دستياران اوســت. نظر شما در اين باره 

چيست؟
در كنار فكري 2 مربي خوب و باتجربه مثل مظلومي و مرفاوي هستند 
و 2 نفر از بازيكنان ســابق و محبوب اســتقالل يعني آرش برهاني و 
حنيف عمران زاده هم حضور دارند. به نظر من تيم فني خوبي فكري 

را همراهي مي كنند.
 يعني استقالل امسال مي تواند مدعي قهرماني باشد؟

مطمئناً اگر بازيكنان مصدوم اســتقالل برگردنــد، اين تيم مي تواند 
مدعي باشــد ولي نكته اي كه خيلي باعث تعجب من شده اين است 

كه اســتقالل خيلي مصدوم مي دهد. بايد يك 
راه حلي برايش پيدا كنند. نمي شــود يك تيم 
 در همين اوايل فصل اين همه مصدوم داشــته

 باشد.
 ممكن است روزي در ايران و 

تيم استقالل مربيگري كني؟
بارها گفته ام دوست دارم روزي در ايران 
و به خصوص در استقالل مربيگري كنم 
ولي بايد ببينم در آينده شــرايط چگونه 

پيش خواهد رفت.

گفت وگو

  2 تا سیامك الزم است
   5 نكته در مورد نخستين نمايش ليگي   نايب قهرمان آسيا

  حسيني: بعد از صعودنكردن مس
 افسردگي گرفتم

  سرمربي اين فصل نفت مسجدسليمان اعتقاد دارد
  چندسالي بي دليل از سطح اول فوتبال ايران كنار رفته است 

اميرحســين اعظمي| مجتبي حســيني 
سال گذشــته تنها به خاطر يك تفاضل 
گل نتوانســت مس كرمان را به ليگ برتر 
برساند اما خودش با نفت مسجدسليمان 
به ليگ بيســتم آمد؛ با تيمي كه از لحاظ 
مالي وضعيت خوبي نداشت. حاال حسيني 
توانسته با نفت به رده ششم جدول برسد 
و در سطح اول فوتبال ايران خودي نشان 
دهد. از همين رو همشــهري ورزشــي 

گفت و گويي با اين مربي داشته است.

 از بازي با ماشين سازي شروع 
كنيم كه با برد تيم شما در تبريز همراه 

شد.
ما با اينكه در بيرون از خانه بازي مي كرديم ولي 
هدفمان فقط برد بود. اين يكي از سخت ترين 
بازي هاي ما در اين 8هفته بود. هم از نظر جوي 
و برودت هــوا و هم اينكه جلــوي تيمي بازي 
كرديم كه آمده بود به هر طريقي در اين بازي 

نتيجه بگيرد.
 داستان اتفاقات آخر بازي 

چه بود؟
مورد خاصي نبود و مسئله را بيش از حد بزرگ 
كردند. برخي از بازيكنان جوان احساســاتي 
شده بودند و درگيري كوچكي بين آنها رخ داد.

 نفت حاال به رده ششم رسيده 
و فقط 2 امتياز با صدر فاصله دارد. در اين 

خصوص صحبت مي كنيد؟
ما يك گروه جوان و باانگيزه در اختيار داريم و 
همه بچه ها تالش مي كنند تا بهترين كيفيت 

را ارائه كنند. لطف خدا هم شامل حال ما بوده 
ولي مهم اين است كه روند خوبي در ادامه ليگ 

داشته باشيم.
 فكر مي كنيد باالنشيني نفت 

در ليگ ادامه داشته باشد؟
ما فقط دنبــال ماندن در ليگ برتر هســتيم. 
شرايط هم سخت اســت و خودتان مي دانيد 
چقدر تغيير در تيم ما ايجاد شده است. ما بايد 

بازي به بازي جلو برويم.
 با اين جــواب مي خواهيد 

سطح توقعات را پايين بياوريد؟
اينطور نيست. ما بايد همه چيز را درنظر بگيريم 
و هم اكنون هدفمان اين است كه يك جايگاه 

امن در جدول داشته باشيم.
مسجدســليمان  نفــت   
مشــكالت زيادي دارد. چرا دست به 
ريسك زديد و هدايت اين تيم را قبول 

كرديد؟
من بي دليل از ســطح اول فوتبال ايران و ليگ 
برتر كنار رفتم. آخريــن نتيجه اي كه در ليگ 
 برتر گرفتم، چهارمي جدول بود ولي كنار رفتم و

 در نهايت يك ســال و نيم در ليگ دســته اول 
فعاليــت كردم. مــن در ليگ يك از مســائل 
غيرفوتبالــي ضربه خــوردم و تصميم گرفتم 
هرطور كه شده به ليگ برتر برگردم. نخستين 
پيشــنهادي كــه به من رســيد بــراي نفت 
مسجدسليمان بود و درنهايت اين پيشنهاد را 
قبول كردم ولي 10 روز قبل از شروع ليگ، يكي 
دو پيشنهاد جدي ديگر به من رسيد كه به خاطر 

تعهد به نفت آنها را رد كردم.

 آيا از جايگاه فعلي خودتان 
در فوتبال ايران راضي هستيد؟

من به عنوان دستيار يا سرمربي عملكرد خوبي 
در سال هاي گذشته داشتم ولي برخي اتفاقات 
رخ داد كــه عقب افتادم. البتــه در فوتبال ياد 
گرفته ام كه بجنگم و كارم را درست انجام دهم.

 از آخرين بازي مس كرمان 
در فصل گذشته صحبت كنيد كه فقط 
با تفاضل يك گل به ليــگ برتر صعود 

نكرديد.
من بعد از عدم صعود مس به ليگ برتر افسردگي 
گرفتم و تحمل آن روزها واقعا سخت بود. تيم ما 
خيلي زحمت كشيد و واقعا هم تيم شايسته اي 
بود ولي مسائل غيرفوتبالي باعث شد مس به 

ليگ برتر نيايد.
 كيفيت فني بازي هاي ليگ 

برتر را چطور ارزيابي مي كنيد؟
بد نيست ولي بايد اين را درنظر گرفت كه تعداد 
زيادي از بازيكنان باكيفيت سال گذشته فوتبال 
ايران را ترك كردنــد و اين مي تواند تأثيرگذار 
باشد. ما بايد دوباره ستاره توليد كنيم تا كيفيت 

بازي ها هم باالتر برود.
 قبول داريد امسال در جريان 
بازي ها، تنش هــا روي نيمكت تيم ها 

بيشتر شده است؟
چون تماشــاگر در اســتاديوم ها نيست، اين 
موضوع باعث مي شود كه نيمكت ها سروصدا 
كنند. قبال كه هواداران در ورزشگاه ها بودند، 
سروصداها اينطور اثرگذار نبود و اين موضوع 

هم كمتر ديده مي شد.

حميدرضا عليپور|  گره بازي پرسپوليس و نساجي 
براي قرمز هاي پايتخت با شوت سيامك نعمتي باز 
شد تا پرسپوليس كماكان تيم بدون شكست ليگ 
بيستم باشد. نعمتي پس از اين بازي به سؤاالت 

همشهري ورزشي چنين پاسخ داده است.

  در بازگشــت از فينال آسيا، بازي 
سختي را پشت سر گذاشتيد.

واقعاً همينطور است. بازي بسيار مشكلي بود و 
اصال نمي شد در اين زمين بازي كرد. در نيمه 
اول روي يك ضربه ايستگاهي گل خورديم و 
در نيمه دوم مجبور بوديم تا بازي مستقيم 
انجام دهيم اما خوشــحاليم كه همچنان 

بدون شكست هستيم.
 خيلي هــا اعتقاد دارنــد اين بازي 
اصاًل نبايد برگزار مي شــد. نظرت در اين مورد 

چيست؟
نمي دانم چرا تصميــم گرفتند در چنين زمينی بازي 
برگزار كنند. خود نساجي يكي از تيم هاي قديمي و 
خوب ايران است و حيف است كه آنها بخواهند 

در چنين زمينی بازي كنند.
 گره بازي با شوتي كه 

زدي براي پرسپوليس باز شد.

به هر حال خوشــحالم كه ســهم كوچكي روي گل 
داشــتم. ما با وجود وضعيتي كه زمين داشت خوب 
بازي كرديم و حتي مي توانســتيم برنده بازي باشيم. 
شما ديديد بعد از گل ما يك بار هم توپ را به تير دروازه 

زديم اما درنهايت بدشانس بوديم.
 مي داني كه گل بازي با نساجي به نام 

نوراللهي ثبت شده است؟
خودم نفهميدم كه شوت من مستقيم گل شد يا با پاي 
نوراللهي درون دروازه رفت اما مهم نيست كه چه كسي 

گل زد، مهم اين است كه هنوز شكست نخورده ايم.
 طبق برنامه بايد حــاال آماده بازي 
با ذوب شــويد. در اين خصــوص هم صحبت 

مي كني؟
بازي برابر نساجي حســابي ما را خسته كرد و به نظرم 
فشار اين بازي از بازي با اولســان هم بيشتر بود. حاال 
چاره اي نداريم جز اينكه با يك ريــكاوري آماده بازي 

بعد شويم.
 وضعيت جدول را چطور مي بيني؟

هنوز ابتداي ليگ اســت و بازي هاي زيادي تا پايان 
فصل باقي مانده ولی مطمئنم كه مي توانيم اين فصل 
هم خيلي زود به صدر جدول برگرديم. هم اكنون تمام 
تمركز ما روي بازي بعدي است و به مسائل ديگر فكر 

نمي كنيم.

بهروز رســايلي| در بازگشت به ليگ ايران، پرسپوليس بازي معوقه اش 
برابر نساجي را در زمين باتالقي ورزشگاه وطني قائم شهر برگزار كرد 
و با تساوي يك - يك متوقف شد. به هر حال 2 امتياز از كف تيم يحيي 

گل محمدي رفت، اما اين بازي نكات خاص خودش را داشت.

1 مهم ترين مســئله در جدال قائم شــهر، انرژي و نيــروي فراواني بود كه 
پرسپوليســي ها براي پيروزي گذاشتند. شــايد انتظار مي رفت نايب قهرمان 
دل شكسته آسيا بعد از شكست خوردن در نيمه اول اين بازي، آن هم در زمين 
خراب و شرايط بد جوي وا بدهد، اما پرســپوليس در نيمه دوم نمايش توفاني 
داشت و به واقع بدشانس بود كه بيشتر از يك گل نزد. اين همه ميل به پيروزي 
در شرايطي اســت كه قرمزها 4 دوره پياپي قهرمان ليگ برتر شده اند، اما در 
چنين روزي نشان دادند اهل كوتاه آمدن نيستند و چشم به »گالت« دوخته اند.

2  گل تساوي بخش پرسپوليس روي ضربه ســيامك نعمتي و مختصر تأثير 
احمد نوراللهي در دهانه دروازه به ثبت رسيد. شوت نعمتي تقريبا از همان زاويه 
و شرايطي زده شد كه اين بازيكن در فينال ليگ قهرمانان آسيا صاحب موقعيت 
شد، اما خب آنجا ضربه او دقيق نبود. بعد از فينال خيلي ها از يحيي گل محمدي 
ايراد گرفتند كه چرا نعمتي را به جاي شيري در پست دفاع راست بازي نداد. او 
در آغاز مسابقه با نساجي چنين كرد، اما در نيمه دوم ناچار شد با تعويض پهلوان 
و عاليشاه فانتزي باز، از نعمتي قدرتي در خط مياني سود ببرد؛ تغييري كه جواب 
هم داد و سيامك بعد از ساختن گل اول حتي تير دروازه حريف را هم لرزاند. كاش 
مي شد پرسپوليس 2 تا سيامك نعمتي عين هم داشــته باشد؛ يكي را در دفاع 

راست بازي بدهد و ديگري را در پست وينگر!
3  در فوتبال مرز بين بهشت و جهنم خيلي باريك است. فقط خدا مي داند اگر 
پاس به عقب ناشيانه مهدي شيري كه در آب گير كرد تبديل به گل دوم نساجي 
مي شد و پرسپوليس مي باخت چه اتفاقي رخ مي داد. آن صحنه اما با هوشياري 

حامد لك و جالل حسيني به خير گذشــت تا شيري دقايقي بعد با يك ارسال 
بلند، روي گل تساوي بخش تيم تأثير بگذارد. قطعا حال شيري االن نسبت به 
قبل از بازي با نساجي بهتر است. در فوتبال ثانيه ها، سانتي مترها سرنوشت را 

تعيين مي كنند.
4   در صحنه اي كه شيري اشــتباه كرد، نوع 
پوشش جالل حسيني بســيار آموزنده بود. او 
درنهايت وظيفه شناسي و با احتياط كامل از 

بدنش براي پوشش فضاي پشت سر حامد لك 
كمك گرفت و موفق شــد تيمش را در بازي 
نگه دارد. حســيني يك نعمت بسيار بزرگ 
براي پرسپوليس است. بدون او آيا اين همه 

موفقيت ممكن بود؟
5  نهايتــا بايد بــه آرمان رمضاني اشــاره 
كرد كــه همچنــان گزينــه اول و اصلي 

يحيي گل محمدي بــراي تعويض 
و تغييــر جريــان بــازي اســت. 

حــاال نــوع اثرگــذاري او در بــازي 
پرسپوليس به طور كامل مشخص شده؛ 

اينكه در نبردهاي هوايــي از جثه اش كمك بگيرد و 
بين بقيه عناصر تهاجمي توپ پخش كند. شــبيه 
اين كار را با كيفيت باالتر، 2 سال پيش بوديمير براي 
پرســپوليس انجام مي داد. به هر حال رمضاني روي 
تك گل پرسپوليس برابر نســاجي مؤثر بود و ديگر 
شوت سركشــي هم كه به تير دروازه خورد، باز روي 

مداخله او زده شد.
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ناهيد خداكرمي
عضو شوراي شهر تهران

   افزايش حضور زنان در مديريت
براساس اعالم معاونت منابع انساني شــهرداري تهران، در يك سال اخير حضور بانوان در 
پست هاي مديريتي پايه انتصابي از 5.7درصد به 9.1درصد رسيده و در پست هاي مديريتي 
مياني از 12.5درصد به 14.33درصد افزايش يافته است. در پست هاي مديريتي ارشد نيز از 
5.15درصد به 5.30درصد رسيده است. هم اكنون و تا سال 99نيز حضور زنان در پست هاي 

ارشد مديريتي به 15درصد رسيده است.

زهرا صدراعظم نوري، نخستين 
شــهردار منطقه زن در تهران گزارش

بود كــه در دهه 70توســط 
غالمحسين كرباسچي به اين سمت منصوب 
شد. در دوره شهرداري محمدباقر قاليباف نيز 
نخستين حكم براي مديركل امور بانوان در 
مديريت شهري زده شد، اما در مجموع تعداد 
بسيار اندكي از پست هاي مديريتي بر عهده 
زنان گذاشــته شــد. اين در حالي است كه 
مديريت شهري فعلي با نگاه اعتماد به زنان در 
تصدي پســت هاي مديريتي، ابتدا در برنامه 
5ساله سوم توسعه شهر تهران تكاليفي را براي 
اين منظور مشخص كرد. در اين راستا مقرر 
شد تا پايان برنامه يعني پايان سال1400، به 
ميزان 30درصد از پســت هاي مديريتي به 
بانوان اختصاص يابد. شــوراي شهر نيز سال 
گذشته تصويب كرد پس از اين 15درصد از 
پست هاي مديريت حرفه اي به بانوان جوان 
تعلق گيرد. براســاس اعــالم معاونت منابع 
انساني شهرداري تهران، تاكنون 15درصد از 
پســت هاي مديريتي به بانوان واگذار شده 
است. البته اين آمار هرچند نسبت به دوره هاي 
پيشين قابل توجه و اميدوار كننده است، اما تا 
پايان برنامه 5ساله زمان اندكي باقي مانده و 
نيمــي از برنامــه 30درصدي پســت هاي 
مديريتي همچنان محقق نشده است. بانوان 
مدير در مجموعه مديريت شهري معتقدند 
عوامل و داليلي همواره به عنوان مانع جدي بر 
ســر راه تحقق اين موضوع بوده و هست، اما 
اميدوارند ريل گذاري هاي انجام شــده، اين 
برنامه را تا چند ســال آينده محقق كرده و 
حضور زنان را در پست هاي ارشد مديريتي با 

رشد چشمگيري مواجه كند.

ركوردشكني حضور زنان
پنجمين دوره شوراي اســالمي شهر تهران 
با انتخاب 6زن و 15مــرد، ركورددار حضور 
زنان در پارلمان شهري پايتخت بود؛ اتفاقي 
كه نشــان داد نياز اجتماعي در اين حوزه به 

حضور زنان بيشــتر و بهره مندي از پتانسيل 
و توانايي هاي آنان در كنار مردان، توجه دارد. 
دوره هاي پيشين شوراي شــهر حتي دوره 
چهارم كه با 31عضو، ســابقه پرتعدادترين 
اعضاي شــورا را دارد، همگي شاهد حضور 
3زن در ميان اعضا بوده اند. ركوردشــكني 
شوراي پنجم اما اين انتظار را ايجاد كرد كه 
تعداد زنان در پست هاي ارشد مديريتي،  در 
مجموعه مديريت شهري هم افزايش يابد تا 
نه تنها از پتانسيل زنان توانمند در اين حوزه 

استفاده شــود كه يكي از كاركردهاي مهم 
آن، يعني توسعه شهر همراه با نگاه زنانه نيز 
تحقق يابد؛ موضوعي كــه بي توجهي به آن 
سال هاست شهر را با مشكالتي مواجه كرده 
است. برنامه 5ساله سوم توسعه شهر تهران 
نيز با همين رويكرد پيش رفت و مقرر شــد 
تا پايان برنامه يعني سال1400، 30درصد از 
پست هاي ارشد مديريتي در شهرداري تهران 
به زنان واگذار شود. شهريور 98 نيز شوراي 
شــهر تصويب كرد، پس از اين 15درصد از 

پست هاي مديريت حرفه اي به بانوان جوان 
تعلق گيرد. بيش از 10سال گذشته و به ويژه 
در دوره كنوني مديريت شهري، سهم بانوان 
در بدنه شهرداري تهران به آرامي رو به افزايش 
بوده؛ به گونه اي كه طبق اعالم معاونت منابع 
انساني شهرداري، اين درصد كاركنان زن از 
16درصد در ســال 92به 20درصد در سال 
99رسيده و سهم بانوان مدير نيز كه در سال 
92كمتــر از 6درصد پســت هاي مديريتي 
شــهرداري بوده، هم اكنون تا سال جاري به 

15درصد افزايش يافته است.

نگاه ناآشناي مردان به مديريت زنانه
اين روند هرچند در مقايســه بــا دوره هاي 
پيشــين قابل قبول تر بوده، امــا همچنان تا 
رسيدن به وضع مطلوب و فراهم كردن عرصه 
رقابت مساوي براي مردان و زنان،  فاصله دارد. 
زهرا بهروز آذر،  مديركل بانوان شــهرداري 
تهران كه خود از مديران جوان محســوب 
مي شود با اشاره به اينكه به كارگيري بانوان 
در پســت هاي مديريتي هيــچ منع قانوني 
نداشــته و به طور برابر براي زن و مرد وجود 
دارد، 2دليلي را كه مانع حضور زنان در جايگاه 
باالي مديريتي مي شــود، يادآوري مي كند. 

او به همشــهري مي گويد: »نخستين دليل 
اين است كه هنوز نگاهمان عادت نكرده كه 
زنان در پست هاي مديريتي قرار گيرند؛ مثال 
30سال است كه يك مدير مرد در اين جايگاه 
قرار داشــته و انتخاب مدير زن،  دور از ذهن 
است. دومين دليل هم نداشتن اطالعات كافي 
در مورد زنان شاغلي است كه در پست هاي 
پايين تر قرار دارنــد. از طرفي خود اين زنان 
هم تالشي براي كسب اين جايگاه نمي كنند 
و مهارت هــاي الزم همچــون مهارت هاي 
شناختي مديريتي را در خود تقويت نمي كنند 
كه اين باعث مي شود استعداد و توانايي آنها 
كشف نشده باقي بماند.« اين موضوع هم در 
ذهن زنان وجــود دارد و هم در ذهن مردان؛ 
 به همين دليل آنها نيــز كمتر فرصتي براي 
حضور زنان و به دست آوردن جايگاه مديريتي 
توسط آنان را فراهم مي كنند؛ به عبارت ديگر 
احتمال كسب پست هاي مديريتي، از دوطرف 

كاهش مي يابد.
سهيال صادق زاده، شــهردار پيشين منطقه 
10كه بعد از سال ها به عنوان يكي از 2شهردار 
زن در تهران توســط محمدعلي نجفي در 
سال97 براي تصدي اين پست انتخاب شد 
نيز به همين موضوع اشــاره كرده و معتقد 
اســت: »مردها بايــد باور كنند كــه زن ها 
نيز شايستگي مدير شــدن را دارند. دقت، 
 وفاداري و عالقه زنان در كار بســيار زبانزد 
است. مورد ديگر خود زنان هستند كه بايد 
توانايي هايشان را تقويت كنند. صاحب نظران 
معتقدند مديريــت و تصميم گيري مترادف 
يكديگرند و متأســفانه مهم ترين ضعف ما 
زنان نيز در زمان تصميم گيري است.  اين بايد 
تقويت شود و ضرورت توجه به توانمندسازي 
زنان را هم مي طلبــد.« او بر شناســايي و 
كشــف توانمندي هاي زنان نيز تأكيد كرده 
و مي افزايد: »بايد مديــران خوب زن را بهتر 
شناســايي كنيم. در زمان فعاليت به عنوان 
شــهردار منطقه، از مجموع 8معاون، 4نفر 
آنها را از ميان بانــوان توانمند انتخاب كردم 
كه تجربه موفقي بــود. معاونان زن و مرد در 
كنار يكديگر تعادل مناســبي ايجاد كرده و 

معتقد بودند هم نگرششان تغيير كرده و هم 
ايده هاي جديدي براي اداره شــهر و توسعه 
امكانات با توجه به حضور نــگاه مادرانه، در 

ميان ايده هايشان شكل گرفته است.«

مهارت حل تعارض ميان نقش ها؛ مسئله 
امروز مديران زن و مرد

يكي از موارد عنوان شــده در ميان اظهارات 
اين دو مدير زن، عدم شــناخت توانايي هاي 
زنان يا نياز به تقويت برخي مهارت هاي ويژه 
مديريت براي آنهاست؛ موضوعي كه به گفته 
مديركل بانوان شهرداري تهران مسيرهايي 
براي اين توان افزايي در شهرداري ايجاد شده 
تا ضمن پركردن خألهاي موجود، فرصت برابر 
براي زنان را هم فراهم كند. برپايي دوره هاي 
توانمندسازي براي زنان شاغل در شهرداري 
و مديران مياني، يكي از اين برنامه هاست كه 
به گفته بهروز آذر، مهارت هاي تفكر خالق، حل 
مسئله، حل تعارض و... در آنها آموزش داده 
خواهد شد. اما گاهي اوقات خود زنان حتي 
زناني كه در طول دوره كاري شــان به خوبي 
اين توانايي ها را كسب كرده اند، تمايلي براي 
تصدي پست هاي مديريتي ندارند و دليل آن 
اختالل ميان نقش مديريتي با مســئوليت 
همسري و مادري است. اين مسئله نه فقط 
ميان زنان توانمند با پســت هاي مديريتي 
فاصله مي اندازد كه در ذهن مردان نيز وجود 
داشته و گاهي اوقات با تعابير نامناسب از اين 
تعارض ياد مي كنند. اين درحالي اســت كه 
مديران مرد در پســت هاي باالي مديريتي 
هم، خود دچار ايــن عدم هماهنگي و تعادل 
ميان نقش هاي پدري و همســري هستند. 
بهروز آذر مي گويد: »به همين دليل دوره هاي 
آموزشي تعادل بخشي ميان كار و زندگي براي 
مديران زن شاغل در مجموعه مديريت شهري 
تعريف شده است؛ مهارتي كه امروزه در دنيا به 
مردان نيز آموزش داده شده و موضوع بسيار 
مهمي است.« او معتقد است ريل گذاري هاي 
انجام شده و تعداد زنان مدير در شهر افزايش 
يافته و توسعه شهري نيز با نگاه مادرانه پيش 

خواهد رفت.

 مديريت شهري فعلي  با واگذاري 15درصد پست هاي مديريتي به زنان ركورددار انتصاب مديران زن
 در ادوار مختلف است؛ البته اين ميزان تا پايان 1400 بايد به 30درصد برسد

ريل گذاري براي توسعه مديريت زنان در شهر

الهام مصدقي راد
خبر نگار

نگاه

 به حاشيه رفتن زنان توانمند 
با معيارهاي جنسيتي

نه تنها در شــهرداري كه در كل كشــور با 
بحران به كارگيري و اســتفاده از پتانسيل 
مديريتي زنان مواجهيم. اين در حالي است 
كه 60درصد قبول شدگان كنكور زنان هستند و بيشترين فارغ التحصيالن 
دانشگاه را نيز زنان تشكيل مي دهند، اما مشاهده مي شود كه در كابينه 
دولت حتي يك وزير زن حضور ندارد يا در وزارت بهداشت كه بيشترين 
تعداد زنان داراي تخصص هاي مختلف وجود دارد يك معاون وزير زن 
نداريم و سهم زنان از بيش از 42 پست رياست دانشگاه هاي علوم پزشكي 
فقط 2 دانشگاه است. به نظر مي رسد ما دچار يك بحران مديريت هستيم 
كه به يك بيماري مزمن و فرسايشــي در رابطه با زنان و بهره مندي از 
پتانسيل آنها تبديل شده است كه قاعدتاً شــهرداري تهران هم از اين 
ماجرا مستثني نيست. در اين ميان ما )21 عضو شورا( در پارلمان شهري 
پايتخت، تاكنون بدون نگاه جنسيتي براي پيشبرد اهداف مديريت شهري 
و شورا تالش كرده ايم و همين نگاه باعث شده شهرداري تهران درخصوص 
به كارگيري زنان در پست هاي مديريتي،  در كل كشور پيشرو باشد. در 
شهرداري تهران به رغم اينكه بيشترين كاركنان مرد هستند، پتانسيل 
خوبي براي رشد مديران زن وجود دارد. با وجود اين، برخي مشكالت بر 
سر راه زنان براي كسب پست هاي ارشد مديريتي در كالن كشور همچنان 
مانع از رسيدن به اهداف مي شــود. زنان هنرمند، زنان پزشك و به ويژه 
زنان فعال درعرصه سياست با برخوردها و واكنش هايي مواجه مي شوند 
كه گاهي اوقات خودشــان ترجيح مي دهند در حاشيه قرار بگيرند يا با 
معيارهايي سنجيده مي شــوند كه در نهايت به حاشيه رانده مي شوند؛ 
البته اين موضوع در شهرداري تهران كمتر خودش را نشان داده و به دليل 
نوع و جنس كار،  شرايط به ويژه در 4ســال اخير شوراي شهر به نحوي 
عمل كرده است كه مطلوب تر اســت. البته صرف جنسيت هم نبايد و 
نمي توان يك مدير را انتخاب كرداگر در مجموعه اي مثل شهرداري يك 
زن و يك مرد هر دو با توانايي باال و در شرايط مساوي براي كسب پست 
مديريت قرار دارند بد نيست تبعيض مثبتي براي آن زن قائل شويم، اما 
نبايد برتري هاي فردي به هر قيمتي و در هرجايي قرباني جنسيت شود 
و از پتانسيل و توانمندي او به عنوان يك مدير، بهره مند نشويم. زنان به 
خوبي قابليت حضور در پست هاي مديريتي را دارند و عرصه براي رقابت 
آنها بايد باز باشد، اما نمي توان به صورت دستوري، درصدي از پست هاي 
مديريتي را به زنان اختصاص داد. در عين حال، اگر در معيارهاي انتخابي 
مان، جنسيت را كنار بگذاريم بسياري از مشكالت حل خواهد شد. ما 
مديران قوي اجرايي و خردمند مي خواهيم كه بتوانند از پس توفان های 
متعدد در اجرا، قانونگذاري و سياستگزاري برآيند، چه زن و چه مرد. اگر 
نگاه جنسيتي برداشته شود و شوراي نگهبان هم حضور زنان به عنوان 
رئيس جمهور را بپذيرد، بار بسياري از مشكالت از روي دوش مردان به 

تنهايي برداشته مي شود.

  زهرا بهروزآذر،  مديركل بانوان شهرداري تهران:  
ريل گذاري هاي صورت گرفته در مديريت شــهري 
براي حضور زنان مديــر،  در آينده به نتايج مطلوبي 

خواهد رسيد

  سهيال صادق زاده، شــهردار پيشين منطقه10: 
 انتصاب 4زن به عنــوان نيمــي از معاونان منطقه، 
تجربه بسيار موفق و جالبي براي من و ديگر مديران 

بود

   آغاز تبديل وضعيت بيمه تاكسيرانان شهر تهران
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از آغاز تبديل وضعيت بيمه تاكسيرانان پايتخت 
خبر داد. به گزارش همشهري، محمد روشــني درخصوص بيمه نشدن حدود 15هزار 
تاكســيران در پايتخت، گفت: »مهم ترين هدف ما ارتقاي معيشت تاكسيران ها ست و 
اميدواريم با هماهنگي و همكاري هاي خوب بين بخشي به عمل آمده تا پايان برنامه موفق 
عمل كنيم. با رايزني هاي انجام شده با وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري ها 
و مساعدت اين عزيزان قرار است تا پايان دي ماه جاري 2 تا 3هزار تاكسيران در مرحله 
اول بيمه شوند و ساير تاكسيران ها در مراحل بعدي بيمه خواهند شد.« او همچنين به 
نامه نگاري هاي صورت گرفته از سوي مســئوالن براي اجراي بيمه تاكسيران ها  اشاره 
كرد و ادامه داد: »هزينه بيمه تاكسيران ها از محل هدفمندي يارانه ها پرداخت مي شود. 
مســئوالن هدفمندي با اين موضوع موافقت كرده و قرار است كه وزارت كشور اسامي 
تاكسيران ها را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال كند.« روشني با اشاره به اينكه در مرحله 
اول مشموالن اين اقدام، جايگزين تاكسيراناني مي شــوند كه از مجموعه تاكسيراني 
بازنشسته يا منفك شــده اند، گفت: »بعد از آن به ترتيب تا پايان سال همه تاكسيرانان 
بيمه خواهند شد. جزئيات اين اقدام متعاقبا از طريق پيامك به اطالع تاكسيرانان رسانده 

مي شود و نيازي به مراجعه حضوري يا پيگيري از سمت آنها نيست.« 

   ساماندهي گلفروشان مسير بهشت زهرا 

شــهردار منطقه19 از اجراي طرح جمع آوري و ساماندهي گلفروشــان دستفروش و 
بساط گستر مزاحم در حاشيه بزرگراه شهيد هاشمي، عالمه عسگري و مسيرهاي منتهي 
به بهشت زهرا)س( خبر داد. به گزارش همشهري، علي توكلي با اشاره به آسيب هاي ناشي 

از حضور گلفروشان در حاشيه بزرگراه شهيد هاشمي به خصوص اواخر هفته و روزهاي 
پاياني سال، گفت: »استقرار اين افراد به ويژه سوءاستفاده از كودكان كار در اين محور عالوه 
بر احتمال وقوع تصادفات و آســيب به اين كودكان، مشكالت زيادي درخصوص ايجاد 
ترافيك براي شهروندان مراجعه كننده به بهشت زهرا)س( ايجاد كرده و در همين راستا 
نيز ساماندهي و انتقال آنها به مكان هاي از پيش تعيين شده در دستور كار شهرداري اين 
منطقه قرار گرفته است.« او با بيان اينكه طرح جمع آوري گلفروشان مزاحم با اخذ مجوز 
از مقام قضايي و شوراي تأمين استان و نيز با مشاركت نيروي انتظامي و راهور، نيروهاي 
شهربان و حريم بان و نيروهاي يگان حفاظت منطقه در حال اجرا ست، ادامه داد: »طي 
گشت هاي انجام شده در اين مسيرها نزديك به 20مورد توزيع كننده غيرمجاز نيز شناسايي 
و جمع آوري شده اند. عالوه بر حاشيه بزرگراه شهيد هاشمي در مسير رفت و برگشت تا 
در اصلي ورودي بهشت زهرا)س(، گلفروشان مســتقر زير پل عالمه عسگري و روي پل 
خليج فارس تا در  هاي اصلي يك و 2 بهشت زهرا)س( جمع آوري شدند.« شهردار منطقه19 
تأكيد كرد:  »بعد از جمع آوري كامل و تثبيت اين فعاليــت، در فاز بعدي نيز با همكاري 
اداره ساماندهي مشاغل شهر تهران و انعقاد قرارداد حقوقي با شهرداري، غرفه هايي براي 
ساماندهي گلفروشان در نقاطي كه امكان استقرار و توزيع گل وجود دارد، ايجاد مي شود.« 

   تالش براي جلوگيري از تخريب سينما ايران
تخريب سينما ايران در شرايطي صورت مي گيرد كه شــهرداري تهران نمي تواند مانع 
تخريب شود. عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر با اعالم اين خبر به پايگاه 
خبري شهر، گفت: »درصورتي كه وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي و ارشاد اسالمي تأييد 
رسمي كنند كه سينما ايران جزو ابينه فاخر، فرهنگي و واجد ارزش است، شهرداري از 
واگذاري جواز و پروانه ساخت پيشگيري مي كند اما اگر در اين زمينه مصوبه، ثبت و نامه اي 
از وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي و فرهنگ و ارشاد وجود نداشته باشد، شهرداري به طور 
طبيعي موظف به صدور جواز است.« حسن خليل آبادي ادامه مي دهد: »وزارت ميراث 
فرهنگي و وزارت ارشاد به دنبال آن هستند كه اين موضوع را پيگيري و حل وفصل كنند. 
درصورتي كه اين وزارتخانه ها تأييد رسمي كنند كه اين بنا جزو ابينه فاخر، فرهنگي و 
واجد ارزش است، شهرداري از واگذاري جواز و پروانه ساخت پيشگيري مي كند اما اگر 
در اين زمينه مصوبه، ثبت و نامه اي از ميراث و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود نداشته باشد، 
شهرداري به طور طبيعي موظف است كه به هر مالكي كه براي ملكش مراجعه مي كند، 
جواز و پروانه ســاخت بدهد.«  علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12 نيز در صفحه 
شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: »هنوز رأي ديوان عدالت اداري به ما در شهرداري 
منطقه12 ابالغ نشده اســت، اميدواريم با مذاكره و بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني با 
مالكان مجموعه سينما ايران به نقطه اي مشترك و تفاهمي برد-برد برسيم؛ چراكه نتيجه 

رويكردهاي منفعالنه قبلي پيرامون صيانت از ميراث فرهنگي در شهر هويدا ست.«
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  مازندران تنها استان كشور است كه روند 
ابتال به كرونا در آن نزولي نشده و حتي با گزارش

وجود اعمــال محدوديت هــا افزايش 
45درصدي ابتال را تجربه مي كند. تعداد بستري شدگان 
كرونايــي مازنــدران ابتــداي آذر و پيــش از اعمال 
محدوديت هاي كشوري 791 بيمار بود كه از مجموع 
اين عدد، 200بيمار وضعيت بدي داشتند و اين رقم در 
6دي بــه 1147بيمار مبتال به كوويدـ 19رســيد كه 
233نفــر از اين افراد به عنــوان بيمــاران بدحال در 
بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي 
مازندران و بابل بستري شدند. مازندران آخرين استاني 
است كه از وضعيت قرمز خارج شده و با وجود نارنجي 
اعالم شدن تمام شهرهاي كشور، هنوز از 2 شهر گلوگاه 
و آمل به عنوان شــهرهاي در معرض وضعيت قرمز و 
بحراني ياد مي شود؛ آن هم درحالي كه طي يك ماه اخير 
از ورود مســافران به استان به شــكل سختگيرانه اي 
جلوگيري شــده و اين بار نمي توان حضور مسافران را 
دليــل افزايش شــيوع كرونا دانســت؛ تــا جايي كه 
اظهارنظرهاي نگران كننــده اي هم از احتمال جهش 

ژنتيك كرونا در اين استان مطرح مي شود.
گلوگاه، بهشــهر، ســاري، آمل، نور و محمودآباد طي 
روزهاي اخير از وضعيت قرمز به نارنجي رسيده اند.  نكا، 
قائمشهر، جويبار، سوادكوه، بابل، بابلسر، فريدونكنار، 
نوشهر، چالوس، كالردشت، عباس آباد، تنكابن، رامسر 
و مياندرود همچنان وضعيــت نارنجي را حفظ كرده و 
سيمرغ و سوادكوه شمالي هم در وضعيت زرد قرار دارند، 
اما مسئوالن استاني تأكيد مي كنند كه اين منطقه به رغم 
ساير استان ها پيش از اين در وضعيت بهتري قرار داشته 
و بيماری از ابتدای شيوع كرونا تاكنون شيب صعودی 
ماليمی داشته است. از ســوي ديگر، آنها از عدم ورود 
مازندران به پيك سوم به رقم تجربه ساير استان هاي 
كشور خبر مي دهند و وضعيتي كه طي  ماه هاي اخير 
در ساير نقاط كشور به شــدت صعودي و سپس روند 
كاهشي داشته، اما در مازندران با صعود نسبي همراه 
بوده و از ابتداي شيوع كرونا در كشور حتي در مقاطعي 

به كمترين ميزان نرخ بروز هم رسيده است. 

مازندران وارد پيك سوم نشد 
روند صعــودي ابتال به كرونــا در مازنــدران و تعداد 
بستري شــدگان كرونايي اســتان طي يك ماه اخير 
برخالف روند كاهشي كشور و با وجود محدوديت هاي 

ســختگيرانه موجب شــد تا برخــي احتمال جهش 
ژنتيك كرونا در مازندران را بدهند، اما رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران معتقد است هنوز وجود ويروس 
جهش يافته در كشور اثبات نشده و با وجود اينكه روند 
شيوع ويروس كرونا و تعداد بيماران بستري استان رو به 
افزايش است، اما اين افزايش تهاجمي نيست و شيب 
ماليمي را طي مي كند. دكتر ســيدعباس موسوي در 
گفت وگو با همشــهري تأكيد مي كند:  شيوع كرونا در 
مازندران به هيچ وجه متوقف نشده و نگراني مردم درباره 
تغيير وضعيت استان قابل درك است. مهم ترين عامل 
در تعيين رنگ بندي ها ميزان شيب بيماري در شرايط 
افزايشي است كه در استان مازندران اين شيب نسبت 
به دوران موج نخست و دوم بســيار ماليم و كند شده 
اســت. رنگ بندي استان ها و شهرســتان ها براساس 
معيارهاي كلي ستاد ملي مقابله با كروناست. استان ها 
و حتي بيمارستان ها هيچ نقشي در اين زمينه ندارند؛ 
زيرا آمارهاي بيماران كرونايي از بيمارستان ها به صورت 
مستقيم وارد سامانه متمركز ستاد ملي مي شود و در 
آنجا رنگ بندي صــورت مي گيــرد. وي مي افزايد: به 
دليل تفاوت روند همه گيری ويروس كرونا در كشور، 
با آمار افزايشی ابتال به كرونا در استان روبه رو هستيم و 
مازندران كه 17 هفته وارد پيك سوم نشده اما با وجود 
محدوديت ها، روند ابتال به كرونا هنوز به حالت كنترل 
كامل در نيامده اســت. مردم مازندران بايد همچنان 
پروتكل هاي بهداشتي به ويژه فاصله گذاري اجتماعي را 
به طور كامل رعايت كنند. هر چند تاكنون هم افزايش 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي با همــكاري تك تك 
شهروندان و اجراي محدوديت هاي طرح جامع همراه 
بوده است. سخنگوي ستاد مقابله با كروناي مازندران 
نسبت به برگزاري هرگونه تجمع و دورهمي  و رعايت 
اصول بهداشتي در حمل ونقل عمومي شهري هشدار 
مي دهد و مي گويد: ثبات اين شرايط تضميني نيست 
و عدم رعايت نكات بهداشتي مي تواند بار ديگر مازندران 
را به وضعيت قرمز بكشــاند. نارنجي شــدن وضعيت 
كرونايي استان به معناي بهبود نيست و نبايد منجر به 

عادي انگاري مردم شود. 
 

جهش ژنتيك دور از انتظار نيست 
هر چند علوم پزشكي مازندران جهش ژنتيك ويروس را 
تأييد نمي كند، اما اين اتفاق دور از انتظار نيست و ممكن 
است در هر نقطه اي از كشورمان حتي به غيراز شهرهاي 

اين استان، رقم بخورد. عضو هيأت علمي انستيتو پاستور 
آمل معتقد اســت اين موضوع را هم اكنون نه مي توان 
تأييد كرد و نه به طور مطلق مي توان گفت كه جهش 
ژنتيك كرونا در مازندران رخ نداده اســت.   علي اصغر 
احمدي تأكيد مي كند: در اين موارد حتما بايد مطالعات 
دقيق و گسترده علمي انجام شود؛ ضمن اينكه استان ها 
نمي توانند براي تشــخيص اين موضوع ورود كنند و 
مطالعات بايد در مركز انجام شــود. با اين حال با توجه 
به رفتارهاي متفاوت و مرموزانه ويروس كرونا، احتمال 
جهش ژنتيك در هر نقطه اي از دنيــا مي تواند وجود 
داشته باشد. مهم ترين نكته در اين زمينه رعايت همان 

پروتكل هاي مقابله با كرونا براي پيشگيري از ابتالست.

افزايش احتمال آلودگي كرونايي 
مدير گروه بيماري هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران در واكنش به وضعيتي كه هر روز در حال بدتر 
شدن است، مي گويد: با تغيير الگوي رنگ بندي كرونايي 
به نوعي عادي انگاري رفتاري در تمامي سطوح جامعه 
ازجمله اصناف به وجود آمده است كه اين مسئله با وجود 
روند افزايشي آمار بيماران با عالئم ويروس كرونا طي 
چند روز گذشته براي درمانگران ما نگران كننده است. 
دكتر فرهنگ بابامحمودي تأكيد مي كند: ميزان آلودگي 
كرونايي در كشور و استان باالست و با وجود دشواري 
رعايت پروتكل ها براي مــردم، بايد اين روند همچنان 
تا نابودي ويروس كرونا ادامه داشته باشد. مازندران هم 
به دليل مسافرپذيري نسبت به ساير استان هاي كشور 
بيشتر در معرض آلودگي قرار دارد و بايد محدوديت هاي 
تردد به خصوص برخورد با پالك هاي غيربومي همانند 
ابتداي اجراي طرح ادامه پيــدا كند تا بتوانيم به نوعي 
روند بيماران بستري را در يك مرحله قابل كنترل و ثبات 

مديريتي نگه داريم.

كاهش حساسيت ها با تغيير رنگ ها 
مازيار رئيسي، يكي از شهروندان بابلي به بي توجهي هاي 
دوباره مردم نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و 
محدوديت ها اشاره مي كند و مي گويد: با وجود اينكه 
هنوز هم تعداد آمار بستري ها افزايشي  است و هر روز 
در شبكه استاني هشــدار مي دهند كه محدوديت ها 
به شدت رعايت شود، اما كاهش اين حساسيت ها نسبت 
به دوران آغاز محدوديت ها كامال مشخص است. باز هم 
از ساعت 9شب به بعد خيابان ها ترافيك است و تقريبا 
تمام اصناف تا نيمه هاي شــب باز هستند. هر جا هم 
كه مي رويم صف هاي طوالني براي خريد از نانوايي ها 
و فروشگاه ها و... تشكيل شــده است و وضعيت بازار را 
هم كه اصال نبايد پرســيد. سميرا محمدي، مادر يك 
دانش آموز قائمشهري هم مي گويد: تا زماني كه وضعيت 
قرمز است همه نگران هســتند و رعايت مي كنند، اما 
همان هايي كه تا چند روز پيــش كمتر از خانه بيرون 
مي آمدند، امروز بدون ماسك در خيابان حاضر مي شوند. 
به نظر مي رســد كه مســئوالن و نيروي انتظامي هم 
ســختگيري كمتري در اين باره دارند. چند روز پيش 
تيم فوتبال پرسپوليس به شهر ما آمده بود و مردم براي 
ديدار با آنها تجمع كرده بودند. خب، اين چه وضعيتي 
اســت؟ حتي فرزند خود من هم طرفدار پرسپوليس 
است و انتظار داشت كه پدرش او را به هتل محل اقامت 
تيم ببرد.  احمد مرادي هم ساكن محمودآباد است و از 
وضعيت مسافران اين شهر گاليه مي كند. او مي گويد: 
پالك هاي غيربومي حق ورود به شهر را ندارند، اما اين 
همه پالك هاي متفرقه چه كســاني هستند كه تردد 

مي كنند و كسي هم جلوي آنها را نمي گيرد.

مازندران وارد پيك سوم كرونا نشده، اما شيب صعودی در اين استان به كندی ادامه دارد و با وجود اعمال 
محدوديت ها، ويروس كنترل نشده است

آمار كرونا در مازندران از زمان اجرای محدوديت ها 45 درصد افزايش داشته است     عکس: ايرنا

معمای رفتار کرونا در مازندران

مريم سرخوش 
خبر نگار

مكث 

وضعيت شکننده شهرهاي نارنجي
كرونا از زمان شــيوع تاكنون 3دوره اوج گيري را در بســياري از 
شهرهاي كشور داشته است و كارشناسان همچنان هشدار مي دهند 
كه درصورت بي توجهي مردم و مسئوالن به شيوه نامه هاي بهداشتي 
و محدوديت هاي اعالم شده، احتمال شدت يافتن دوباره اين بيماري 
وجود دارد. به گزارش گروه ايرانشهر، براســاس اعالم ستاد ملي 
مبارزه با كرونا تعداد نقاط قرمز كرونايي با اعمال محدوديت هاي 
كشــوري از ابتداي آذر تاكنون به صفر رسيده اما هنوز شهر هايي 
مانند بافت كرمان، كردكوي گلستان، آمل و گلوگاه مازندران نقاط 
پرالتهاب هســتند و با وجود وضعيت نارنجي، شرايط شكننده اي 
دارند. بي توجهي به رعايت پروتكل ها، هشــدارها و محدوديت ها 
نه تنها اين مناطق كه باز هم تمام كشور را در آتش كرونا قرار خواهد 
داد. هم اكنون ميزان بستري در كشــور روزانه بيش از 40درصد و 
مرگ ومير نيز بيش از 50درصد كاهش داشــته است اما بررسي 
استان ها نشان مي دهد كه تعداد قابل توجهي از شهرهاي كشور در 
وضعيت نارنجي و نزديك به خط قرمز قرار دارند و ضرورت تمديد 
محدوديت ها با همكاري حداكثري مردم به شدت احساس مي شود. 

پالك هاي غيربومي بدون برگشت اجباري!
در يك ماه اخير از ورود مسافران به استان مازندران به شکل سختگيرانه اي جلوگيري شده و نمي توان 
حضور مسافران را اين بار دليل افزايش شيوع كرونا دانست. اين مسئله را سرهنگ عليرضا قدمي، رئيس 
پليس راه مازندران هم تأييد مي كند و به همشهري مي گويد: از زمان اجراي محدوديت ها ترددهاي جاده اي 

منتهي به استان كاهش داشته و مسيرها خلوت تر شده است.
وي به نظارت جدي پليس راه براي جلوگيري از ورود پالك هاي غيربومي اشاره مي كند و مي افزايد: برخي 
خودروها با تذكرات پليس اصالح مسير و برگشت به مبدأ را داشتند، اما در اين ميان افرادي هم بودند كه 
اعمال قانون شده و وارد شهرهاي مازندران شــدند. براساس پروتکل هاي اعمال شده ما، هيچ برگشت 
اجباري براي پالك هاي غيربومي وجود نداشت و ما ممنوعيتي در ورود كساني كه مايل به پذيرش جريمه 

بودند، نداشتيم.
قدمي به افزايش تردد هم اشاره مي كند و مي گويد: آمار دقيق اين ترددها بايد از سوي راهداري اعالم شود، 

اما طي روزهاي پاياني هفته گذشته مسيرها نسبت به روزهاي گذشته شلوغ تر بود.
اين مسئول در پاسخ به اين سؤال كه مراجعات پالك هاي غيربومي به شهرهاي استان با نامه هاي تأييد 
شــده از نهادهاي مختلف مثل فرمانداري ها چه ميزان بوده، عنوان مي كند:  بــا تمام احترامي كه براي 
فرمانداري هاي كل كشور قائل هستيم، اما به هيچ وجه مجوز تردد توصيه شــده از سوي آنها را قبول 
نمي كنيم، اما در ابالغيه محدوديت ها، استثنا هم وجود داشت و برخي مشاغل ازجمله خبرنگاران، پزشکان، 
افرادي كه اجبارا محل سکونت و محل كار متفاوت داشتند و افراد داراي مراجعات پزشکي يا ابالغ و احضار 

قضايي در اين مدت منعي براي تردد نداشتند.

ث
مك

شهر نارنجی شهر زرد نام استان 
220مازندران

912آذربایجان شرقی 
2611فارس

2211خراسان رضوی 
610گیالن 

47خراسان جنوبی 
17خراسان شمالی 

176کرمان 
186اصفهان 
106تهران 

95گلستان 
55همدان 
74لرستان 
104زنجان 

64چهارمحال و بختیاری 
74اردبیل 

134آذربایجان غربی 
93مرکزی 

113کرمانشاه 
33قزوین
73ایالم 
33البرز
82یزد 

62کهگیلویه و بویراحمد
62سمنان 

261خوزستان 
1-قم 

131هرمزگان 
-10کردستان 

-19سیستان و بلوچستان 
-10بوشهر 
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   برنامه نصب پروتز در سازمان حفاظت محيط زيست وجود ندارد
شهابالدينمنتظمي،مديركلدفترحفاظتومديريتحياتوحشسازمانحفاظتمحيطزيستكشورامامعتقداستكهتمامياقداماتانجامشده
رويپلنگآسيبديدهايرانيهرمزگانبايدبانظارتآندفتروسازمانحفاظتمحيطزيستانجامشود.اوبههمشهريميگويد:همهاقداماتيكه
براياينپلنگوسايرگونههايدرمعرضتهديدوحمايتشدهانجامميشودبايدابتدابهتأييددفترحفاظتومديريتحياتوحشسازمانحفاظت
محيطزيستبرسدوهيچگروه،مركزياشخصيحقمداخلهخودسرانهدراينموضوعراندارد.منتظميباتأكيدبراينموضوعكهامكانبازگرداندن
پلنگآسيبديدههرمزگانبهطبيعتديگروجودندارداعالمكرد:پلنگهرمزگانديگرامكانزيستندرطبيعترانداردوقطعابايددريكيازمراكز
تيمارونگهداريبهزندگيادامهدهدوحتياگرشرايطمهياشــودبرايزادآوريازاينگونهاقدامشود.اودرپاسخبهاينسؤالهمشهريكهتصميم
سازمانحفاظتمحيطزيستبراياحيايدستپلنگهرمزگانبااستفادهازپروتزچهخواهدبود؟افزود:همهدستوركارهابايددرگروههايتخصصيبه
بحثگذاشتهونتايجآنارزيابيشود.بنابراينهيچتصميميبراياحيايدستپلنگايرانيبابهرهگيريازپروتزدرسازمانحفاظتمحيطزيستگرفته
نشدهاست.البتهاگرشرايطاينكارمهياباشدقطعااينپيشنهاداجراييخواهدشد.وليفعالتفكراستفادهازپروتزدرسازمانحفاظتمحيطزيست
وجودندارد.مديركلدفترحفاظتومديريتحياتوحشكشوردرپاسخبهاينسؤالهمشهريكهچهتعدادپلنگايرانيدرمعرضانقراضدرايران
زيستميكند؟گفت:هيچسرشماريايانجامنشدهتابدانيمچهتعدادقالدهپلنگدرايرانزندگيميكنند.امابهصراحتبايدگفتكهپلنگايراني

جزوگونههايشديدادرمعرضخطرانقراضاستكهبايدتحتهرشرايطيازجمعيتاينگونهحفاظتكرد.

»نازك« پلنگ ايراني هرمــزگان و گونه در معرض 
حيات
انقراض 3 روز تمام در تله  فلزي كشاورزان هرمزگاني وحش

گرفتار ماند و از درد زجرآور دام فلزي بيهوش شد. 
كشــاورزان هرمزگاني نمي دانســتند تلــه فلزي آنهــا نه تنها 
محصول شان را از هجوم گرازها كه عادت به شخم زدن مزارع دارند، 
در امان نگه  دارد كه مي تواند منجر به حذف دائمي »نازك« پلنگ 

ايراني در معرض انقراض از طبيعت شود.
تله فلزي چنان دســت پلنگ را گرفت كه حيوان از درد شــديد 
بيهوش شــد. كوهنوردها، پلنگ را با حال نزار در تله يافتند. آنها 
بالفاصله سازمان حفاظت محيط زيســت را خبر كردند و پلنگ 
گرفتار با دســت زخمي و پس از 3 روز از تله رهيد و با يك فروند 

هواپيما از هرمزگان به تهران رسيد.
دامپزشكان پارك پرديسان تهران اما نتوانستند زخم عميق دست 
پلنگ را مداوا كنند و براي حفظ جان حيوان در معرض انقراض، 
ناچار شدند، دست چپ پلنگ را قطع كنند. پلنگ بي بال پس از آن 
جراحي به دستور شهاب الدين منتظمي، مديركل دفتر حفاظت 
و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست به دهكده 
طبيعت قزوين منتقل شــد تا روند درمان و نقاهت را در قرنطينه 

دهكده طبيعت قزوين طي كند.

برنامهنصبپروتزباانتقالبهقرقيزستان
پيگيري هاي همشهري از دهكده طبيعت قزوين مشخص كرده 
اســت كه هم اكنون پلنگ ايراني هرمزگان روند عفونت زدايي را 
طی می كند و در مراحل بعدي حتي دامپزشكان پيشنهاد احياي 
رگ هاي عصبي پلنگ با استفاده از ســلول هاي بنيادي را مطرح 
كرده اند تا پس از احياي رگ ها و سلول هاي عصبي حيوان، شرايط 
براي نصب پروتز به منظور احياي بال از دست رفته پلنگ با انتقال 

به قرقيزستان با هزينه 400ميليون توماني فراهم شود.
حسين عليجاني، ســخنگوي شــهرداري قزوين در گفت وگو با 
همشهري از پيشنهاد نصب پروتز به منظور احياي دست قطع شده 

پلنگ ايراني با همكاري كشور قرقيزستان خبر داده است.
او مي گويد: سازمان حفاظت محيط زيست با آگاهي از امكانات 
دهكده طبيعت قزوين اقدام به انتقال پلنگ ايراني هرمزگان به 
اين دهكده كرد و هم اكنون نيز تمــام كارهاي اوليه براي بهبود 
پلنگ در قزوين انجام شده است. به گفته عليجاني، پروتز پلنگ 
در كشور قرقيزستان است و براساس برآوردهاي اوليه هزينه انجام 
اين عمل 400ميليون تومان است كه درصورت نظر كارشناسي 
سازمان حفاظت محيط زيســت اين آمادگي از سوي شهرداري 
قزوين براي انتقال پلنگ ايراني هرمزگان به قرقيزســتان وجود 

دارد.
براساس آنچه ســخنگوي شــهرداري قزوين به همشهري گفته 
است، قرار است اين هفته هيأتي از شهرداري قزوين با حضور در 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور اين پيشنهاد را با مسئوالن 

اين سازمان مطرح كند.

مذاكرهباپژوهشكدهسلولهايبنياديبراياحيايشبكهعصبي
مجيد رحمانــي، مديرعامل دهكده طبيعت قزوين كه توســط 
شــهرداري قزوين براي تيمار و نگهداري حيوانات آسيب ديده 
راه اندازي شده نيز در گفت وگو با همشــهري اعالم كرد: هفته 
گذشته پلنگ نادر ايراني كه در طبقه بندي ها جزو حيوانات در 
حال انقراض است، در كوه هاي هرمزگان به تله افتاد و بعد از 3 روز 
تالش شرايطي ايجاد شــد تا حيوان از تله رهايي يابد و عمليات 
نجات شكل بگيرد. پلنگ بالفاصله با هواپيما از استان هرمزگان 
به استان تهران و كلينيك پرديسان كه زيرنظر دكتر منتظمي، 

مديركل حفاظت و مديريت حيات وحش اداره مي شــود اعزام و 
عمل جراحي انجام شد. اما از آنجا كه تله آهني بود، دست چپ 
پلنگ به شدت آسيب ديد و دامپزشــكان مصلحت ديدند براي 
حفظ جان پلنگ بال )دست( چپ حيوان را قطع كنند. پس از آن 
چون هيچ يك از باغ وحش هاي ايران داراي كلينيك هاي مجهز 
دامپزشــكي به اندازه دهكده حيوانات قزويــن نبودند، تصميم 
گرفته شــد پلنگ هرمزگان براي طــي دوران درمان به قزوين 

منتقل شود.
رحماني بــا تأكيد بر از بين رفتن زيســتگاه پلنــگ در ايران و 
كشورهاي همســايه گفت: براساس آمار ســال 2005، تعداد 
1300قالده پلنگ در ايران، افغانســتان و قرقيزستان و برخي 
ديگر در كشــورهاي همســايه زندگي مي كردند كه متأسفانه 
به دليل عمليات معدن كاوي، جاده سازي،  راه سازي و آتش سوزي، 
زيستگاه اين گونه در معرض انقراض به طور كامل به خطر افتاده 

است.
به گفته مديرعامــل دهكده طبيعــت قزوين، ايــن مجموعه 
به دليل رســالت خود در تيمار حيواناتي كه قادر به زيستن در 
طبيعت نيستند، با برخورداري از مجهزترين كلينيك ها و حتي 
بيمارستان حيات وحش بهترين نقطه اي بود كه پلنگ هرمزگان 

مي توانست در آن درمان شود.
مديرعامل دهكده طبيعت قزوين افزود: شهردار قزوين بالفاصله 

دستور رســيدگي به وضعيت پلنگ هرمزگان را صادر كرد و با 
همكاري خوب مديركل حفاظت محيط زيســت استان قزوين، 
هم اكنون شرايط پلنگ هرمزگان كه دست خود را از دست داده 
بسيار مناسب است و درمان اين گونه با مجرب ترين دامپزشكان 

ايران ادامه دارد.
مجيد رحماني موضوع نصب پروتز براي احياي بال از دست رفته 
پلنگ هرمزگان را نيز ازجمله موضوعات چالش برانگيز خوانده 
است كه دهكده طبيعت قزوين در گام هاي نخست با پژوهشكده 
سلول هاي بنيادي كشور وارد مذاكره شــده تا درصورت امكان 
احياي سلول هاي عصبي پلنگ هرمزگان با سلول هاي بنيادي، 
امكان پروتزگــذاري براي احيــاي بال اين پلنــگ با همكاري 

قرقيزستان بررسي شود.
او تجهيز پلنگ هرمزگان به پروتز را از برنامه هاي آينده دهكده 
طبيعت قزوين اعالم كــرد و گفت: هم اكنــون تمام تالش اين 
مجموعه بازگرداندن پلنگ زخمي هرمزگان به شــرايط عادي 
و همچنين امكان زادآوري ايــن گونه در دهكده طبيعت قزوين 

است تا به حفظ نسل نيز اقدام شود.
به گفته رحماني، ابتدا بايد از عفونت احتمالي پلنگ جلوگيري 
شــود و پس از التيام زخم حيوان به تشــخيص دامپزشك ها و 
سازمان حفاظت محيط زيســت، موضوع گذاشتن پروتز دست 

چپ پلنگ دنبال شود.

»نازك«؛ پلنگ در معرض انقراض ايران در تله كشاورزان هرمزگاني گرفتار شد و با قطع دست
 به دهكده حيوانات قزوين رسيد

سازمان حفاظت محيط زيست: برنامه اي براي نصب پروتز براي احياي بال از دست رفته پلنگ وجود ندارد 

سخنگوي شهرداري قزوين: براي انتقال پلنگ آسيب ديده هرمزگان با هدف نصب پروتز 
به قرقيزستان آماده ايم 

دهكده طبيعت قزوين: مذاكره با پژوهشكده سلول هاي بنيادي براي احياي رگ هاي عصبي آغاز شده است

پيشنهاد پروتز برای پلنگ بی دست هرمزگان خبرهای كوتاه

مازوتميسوزدتابرقبماند
رئيس سازمان محيط زيســت كه هفته پيش درباره افزايش آلودگي 
هوا با مازوت سوزي نيروگاه ها هشــدار داده بود، در اظهاراتي رأي به 
فعاليت برخي نيروگاه هايي كه از ســوخت مازوت استفاده مي كنند 
داد. به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، عيسي كالنتري اعالم 
كرد: تعطيل كردن نيروگاه هاي داراي سوخت مازوت موجب كمبود 
برق مي شود. رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست گفت: به دليل 
افزايش مصرف گاز خانگي، سوخت نيروگاه ها از گاز به مازوت تبديل 
شده است. البته سوخت مازوت در كشور افزايش پيدا كرده كه ذرات 
گوگرد زيادي دارد و آلودگي را نيــز افزايش مي دهد. در عين حال يا 
بايد پااليشگاه ها تعطيل شــوند يا به طور كلي مازوت مصرف نشود تا 
شاهد اين ميزان آلودگي نباشيم. كالنتري گفت: دست ما براي بستن 
نيروگاه هايي كه مازوت مصرف مي كنند، بسته است چرا كه با اين كار 
با كمبود شديد برق مواجه مي شــويم. به گفته او، نفت مازوت مازاد 
را نمي توان صادر كرد و هيچ كشــوري هم به دنبال گرفتن آن حتي 
به صورت رايگان نيســت. به همين دليل پيشــنهاد داديم گاز مورد 
نياز كارخانه هايي كه در نزديكي شهر ها قرار دارند تامين شود و فقط 
كارخانه ها و نيروگاه هايي كه فاصله زيادي با شــهر ها دارند از مازوت 
اســتفاده كنند. او تصريح كرد: نيروگاه هاي شرق تهران مي توانند از 
مازوت اســتفاده كنند، ولي نيروگاه هاي غرب تهران به دليل اينكه با 
وزش باد، آلودگي ها را به شهر وارد مي كنند، بايد از گاز استفاده كنند.

آلودگيهواي۸كالنشهربارديگرآغازشد
در پي بهبود كيفيت هواي 8كالنشــهر كشــور با وزش باد و بارش 
برف و باران در روزهاي گذشته، ســازمان هواشناسي كشور با صدور 
اطالعيه اي خبر داد كه آلودگي هوا به مدت 5 روز در كالنشــهرهاي 
پاك شده از آلودگي بار ديگر آغاز شده و بايد از ترددهاي غيرضروری 
در مراكز آلوده استان ها خودداري شود. به گزارش همشهري، در اين 
اطالعيه با اشاره به پايداري شــديد جو توأم با سكون هوا در بيشتر 
نقاط كشور اعالم شده است، اين شــرايط از صبح امروز)يكشنبه( تا 
پنجشنبه شب در آسمان ايران باقي مي ماند و موجب افزايش غلظت 
 هوا و انباشــت آالينده ها مي شــود. بدين ترتيب و با پايداري شديد 
جو و سكون هوا، كالنشهرهاي اراك، اصفهان، تبريز، تهران، قزوين، 

قم، كرج و مشهد آلوده خواهند ماند.

تأمينحقابهتاالبهاباآبياريهوشمند
مدير ملي طرح حفاظــت از تاالب هاي ايران از اجــراي ايده آبياري 
هوشمند باغات و مزارع با هدف كاهش مصرف آب و افزايش بهره وري 
آب مصرفي در اراضي كشــاورزي براي تحويل آن به درياچه اروميه 
خبر داد. به گزارش ايســنا، علي ارواحي گفت: ايده آبياري هوشمند 
باغ ها و مزارع در نخستين جشنواره ايده ها و محصوالت نوآورانه براي 
احياي درياچه اروميه با مشاركت مردم به عنوان ايده برتر انتخاب شد. 
حسگرهاي اين طرح ميزان رطوبت خاك را به طور مستمر اندازه گيري 
مي كنند و پس از ارسال به كنترل كننده مركزي از طريق اپليكيشن 

نصب شده روي موبايل كشاورزان قابل مشاهده است. 
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  امتحانــات تــرم اول دانش آموزان 
باالخــره آغاز شــد، اما با چاشــني گزارش

چنددســتگي كه علــت آن صدور 
بخشنامه هاي مبهم و سپس صحبت هاي نامفهوم 
و بعضا متناقض مديران وزارتي و استاني آموزش و 
پرورش در اين باره است؛ اظهارنظرهايي كه ادامه 
دارد و آن ســوي ميدان دانش آمــوزان، معلمان و 
مديران مدارس را ســردرگم كرده اســت؛ مشابه 
اتفاقي كه بــراي برگزاري امتحانــات خرداد 99، 
كنكور سراســري دانشگاه ها و ســپس بازگشايي 
مدارس در دوران كرونا افتاد و استرس زيادي را به 

جامعه مخاطب خود وارد كرد.

سناريوي اول چه بود؟
اولين بخشــنامه مربوط بــه امتحانــات ترم اول 
مدارس، 29آذر امسال منتشر شد. خسرو ساكي، 
رئيس مركز ســنجش و پايش كيفيــت آموزش 

وزارت آموزش و پرورش دربــاره علت اين تأخير 
طوالني به همشهري گفته بود: »مي خواهيم يك 
بخشنامه دقيق و منسجم صادر كنيم و براي همين 
تصميم گيــري در اين باره طوالني شــد. به زودي 
دانش آموزان به طور شــفاف خواهنــد فهميد كه 

امتحانات شان چگونه برگزار مي شود.«
بعــد از 2روز از ايــن گفت وگو، بخشــنامه نحوه 
برگــزاري امتحانــات دي ســال 1399منتشــر 
شــد. در ابتداي آن آمده بود: »در شــرايطي كه 
امكان حضور فيزيكي دانش آموزان فراهم باشــد، 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مطابق 
آيين نامه هاي مربــوط به دوره هــاي تحصيلي و 
با رعايت كامل شــيوه نامه هاي بهداشــتي انجام 
مي گيرد. درصورتي كه به تشــخيص معلم و تأييد 
مدير مدرســه، امكان ارزشــيابي پاياني به صورت 
برخط )آنالين( فراهم نباشــد، معلــم مي تواند از 
ارزشــيابي تكويني نوبت اول، بــراي تعيين نمره 

پاياني دانش آموزان استفاده كند.«
درباره امتحانــات پايه دوازدهم هم عنوان شــده 
بود: »ارزشــيابي دروس داخلي و امتحانات نهايي 

دانش آموزان پايه دوازدهم مــدارس روزانه كه در 
شهريورماه موفق به كســب نمره قبولي در برخي 
از دروس نشده اند و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي-
تربيتي نيمسال اول دروس حضوري و غيرحضوري 
غيرنهايي داوطلبــان آزاد و دانش آموزان مدارس 
بزرگساالن، آموزش از راه دور، ايثارگران، براساس 
تبصره ذيل بنــد9 مصوب جلســه977 تاريخ13 
آذرماه 99 شــوراي عالي آموزش و پرورش و مجوز 
مركز مديريت بيماري هاي واگير، مطابق آيين ها 
و ضوابط مربوط، در تمام شــرايط با رعايت كامل 
شيوه نامه هاي بهداشتي به صورت حضوري انجام 

مي شود.«

تغيير مداوم بخشنامه امتحانات
اين بخشــنامه كلي، اختيار تصميم گيري درباره 
چگونگي برگزاري امتحانات را به مديران مناطق 
آموزشي استان ها سپرده بود و همين شد كه يك 
تا 2روز بعــد از صدور آن، مديــران كل آموزش و 
پرورش استان ها با رسانه ها مصاحبه كرده و نحوه 
برگزاري امتحانات در استان خود را تشريح كردند. 
به طور نمونه مســعود ثقفي، سخنگوي آموزش و 
پرورش شهر تهران با رسانه ها مصاحبه كرد و گفت 
كه تمام امتحانات در تهران بــه جز پايه دوازدهم 
غيرحضوري اســت. اما باز هم مســئوالن وزارتي 
با صحبت هاي متعددشــان و اضافه كردن تبصره 
به بخشنامه اصلي بر ســردرگمي دانش آموزان و 
معلمان دامن زدند و نشــان دادند كــه اختيار در 
دست مديران استاني نيست. به طور نمونه ساكي، 
رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت آموزش وزارت 
آموزش و پرورش روز ســي ام آذرماه در رسانه ها 
اعالم كرد: »در اجراي تبصــره ذيل بند »ب« اين 
بخشنامه، برگزاري حضوري ارزشيابي تحصيلي و 
تربيتي پايه هاي اول و دوم ابتدايي، فقط در مناطق 
داراي وضعيت زرد و پس از اخــذ مجوز كتبي از 
كارگروه مديريت و كنترل بيماري كرونا اســتان 

امكان پذير است.«
از سوي ديگر، سخنگوي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
اين مصوبه را به صراحت رد كــرد و گفت: »بحثي 
در هفته گذشــته مبني بر بازگشايي پايه هاي اول 
و دوم ابتدايي مطرح شــده بود كــه دانش آموزان 

بتوانند در مدارس حضور داشــته باشــند كه در 
كميته تخصصي رأي نيــاورد و همچنان مدارس 
غيرحضوري خواهند بود تا شــرايط بهتري فراهم 
شــود. بعد از اجراي واكسيناسيون و قطع زنجيره 
انتقال ويروس كرونا اميدواريم در ســال آينده به 
سمت بازگشــايي مدارس حركت كنيم. بنابراين 
مــدارس همچنــان غيرحضوري خواهنــد بود و 
پيشــنهاد حضور پايه هاي اول و دوم ابتدايي هم 

مصوب نشده است.«

خودمختاري مدارس غيردولتي در امتحانات
ابهام در برگزاري امتحانات وقتي پيچيده تر شد كه 
گروهي از معلمان و دانش آموزان مدارس غيردولتي 
گفتند به آنها اعالم شده كه امتحاناتشان حضوري 
است. كاربران زيادي در شــبكه هاي مجازي متن 
آيين نامه امتحانات اين مــدارس و الزام بر حضور 
دانش آموزان را در شهرهاي نارنجي منتشر كردند 
و گفتند كه چرا بايد مديران مــدارس غيردولتي 
مستقل و خارج از تصميمات وزارتخانه در اين باره 

تصميم بگيرند؟
اواسط هفته گذشته، تعداد مدارس غيردولتي كه 
قصد برگزاري حضوري امتحانــات را دارند، آنقدر 
زياد شد كه مسئوالن آموزش و پرورش مجبور به 
پاسخگويي شــدند. عبدالرضا فوالدوند، مديركل 
آموزش و پرورش شــهر تهران به ايلنا در اين باره 
گفت: »هر مدرسه اي كه در تهران بخواهد به صورت 
حضوري امتحان بگيرد، تخلف انجام داده است و ما 
نيز به شدت با آنها برخورد مي كنيم. خانواده ها هم 
نبايد زير بار امتحان حضوري بروند. اين را هم اعالم 
كرديم كه با مدارس غيردولتي هم بابت برگزاري 

آزمون حضوري شوخي نداريم. در عين حال كه آنها 
همكاران ما هستند، اما سالمت دانش آموزان براي 

ما اهميت بيشتري دارد.«

مي خواستيم دانش آموزان درس بخوانند
فوالدونــد درباره علــت تغيير مداوم بخشــنامه  
امتحانات دي ماه از ســوي مســئوالن آموزش و 
پرورش گفتــه: »در برخي موارد ما در حســاب و 
كتاب هايمان تصميمات دقيقي مي گيريم، اما وقتي 
متوجه مي شويم كه يك جاي كار ايراد دارد به ناچار 
آن تصميم را تغيير مي دهيم يا در مقابل آن، انعطاف 
به خرج مي دهيم. ما اكنون در يك زيست بوم جديد 
قرار گرفته ايم و براساس آن دقيق تر تصميم گيري 
مي كنيم. همچنين تالش مي كنيم تصميمات به 
صحت و درستي نزديك باشد؛ زيرا جمعيت هدف 
ما جمعيت گسترده اي است و شايد هم به اين دليل 
است كه تصميمات آموزش و پرورش دچار تغيير 
مي شود. من قبول دارم كه ما برخي كارها را دوباره 
تجربه مي كنيــم و اين دانش آموزان هســتند كه 

هزينه آن را مي دهند.«
او همچنين گفته است:»ما در تهران اعالم كرديم 
كه امتحانات حضوري اســت تا دانش آموزان بهتر 
درس بخواننــد و با جديت بيشــتري دروس را از 
طريق تبلت يا گوشي دنبال كنند. دانش آموزان با 
اين رويه ضرر نكردند، آنها درس ها را با نيت آزمون 
حضوري خوانده بودند. در هر صورت اين اتفاقات 
بايد تجربه شود تا ما را به هدف نزديك كند. البته ما 
به تنهايي تصميم گيري نمي كنيم، بلكه ستاد ملي 
مقابله با كرونا نيز بايد به ما بــراي تصميماتي كه 

مي گيريم، مجوز دهد.« 

امتحانات مجازي با دشواري
اما ماجراي پيچيده برگزاري امتحانات به همين جا ختم نمي شود و مسائل متعدد ديگري هم در اين باره مطرح 
است كه آموزش و پرورش تاكنون راهكاري براي آنها ارائه نداده. به طور نمونه برخي معلمان عنوان مي كنند 
دانش آموزان زيادي دسترسي به لوازم هوشمند ندارند و تا االن با تلويزيون و جزوه درس خوانده اند و حاال 
براي امتحانات مجازي بالتكليف مانده اند، يا دانش آموزاني هستند كه به صورت اشتراكي با خواهر يا برادرشان 
از يك موبايل استفاده مي كنند و حاال امتحاناتشان همزمان شده است. علي پورخضري، معلم پايه ششم 
ابتدايي در اين باره مي گويد: »دانش آموز پيام داده كه امتحان من و برادرم كه پايه نهم است، هر دو ساعت 
10صبح است. ما چه كار كنيم؟ اين مشكل بسياري از دانش آموزان ديگر در مناطق نارنجي و زرد است، ولي 
آيا مديران آموزش و پرورش اصال به اين موضوع فكر كرده بودند؟« پورخضري انتقاد كرد كه چرا مسئوالن 
آموزش و پرورش از قبل به همه احتماالت فكر نمي كنند تا جامعه آموزشي دچار التهاب نشود؛ »برگزاري 
امتحان كه يك رويداد هميشگي و ثابت است و همه مي دانستند كه بايد برگزار شود، پس چرا به مشكالتي 
از اين دست فكر نكردند؟ چرا منتظر مي مانند كه مشكالت خودشان را در ميدان عمل نشان دهند و بعد كه 
حسابي هرج و مرج ايجاد شد، تصميم بگيرند؛ تازه در بسياري از موارد تصميم هم نمي گيرند.« او ادامه داد: 
»چرا مسئوالن وزارتي حتي حاضر نيستند در مسئله برگزاري امتحانات اختيار را به مديران استاني و مدارس 
بدهند؟ اين همه تمركزگرايي در شرايطي كه كرونا نقطه به نقطه متفاوت عمل مي كند، چه معنا دارد؟ اين 
مسئله كه ديگر محتواي درسي نيست كه بخواهند از باال اعمال نظر كنند، يك كار اجرايي است كه خطري هم 
براي آنها ندارد.« به گفته وزير آموزش و پرورش 3ميليون و 500هزار دانش آموز دسترسي به لوازم هوشمند 
ندارند كه تعداد زيادي از آنها در مناطق قرمز و نارنجي كرونا كه امتحانات غيرحضوري برگزار مي شود، زندگي 

مي كنند؛ دانش آموزاني كه از تحصيل مجازي محروم بودند و حاال از امتحانات محروم شده اند.

ث
مك

همشهري از مشكالت معلمان، خانواده ها و دانش آموزان همزمان با امتحانات نوبت اول گزارش مي دهد

 سردرگمي جمعي در امتحانات مدارس
 به رغم مصوبه ستاد ملي كرونا، مدارس غيردولتي در شهرهاي نارنجي امتحانات را حضوري برگزار مي كنند

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

پاسخ

جوابيه ستاد هماهنگي مبارزه با 
مواد مخدر به گزارش همشهري

همشهري هفته گذشته گزارشــي با موضوع اعتياد دانش آموزي در 
كشور منتشر كرد. پيرو انتشار اين گزارش، ستاد هماهنگي مبارزه با 
مواد مخدر با ارسال پاسخي به همشهري توضيحاتي درباره اين گزارش 
ارسال كرده و خواستار انتشار آن شده است. متن اين جوابيه عينا در 

ادامه آمده است:
»احتراما با توجه به انتشار گزارشي تحت عنوان »تهران رتبه اول اعتياد 
دانش آموزي در كشــور« كه در تاريخ يكم دي ماه در سايت روزنامه 
همشــهري قرار گرفت، به آگاهي مي رســاند، گزارش مذكور سهوا 
داراي استنباط هاي اشتباهي اســت كه به آن اشاره مي شود. انتظار 
مي رود جوابيه اين ستاد براساس قانون مطبوعات در نخستين فرصت 
منتشر شود. دكتر مومني، دبيركل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در جلسه رونمايي از مســتندات برنامه ياريگران زندگي درخصوص 
وضعيت اعتياد دانش آموزان در كشور اين گونه بيان كردند: نرخ شيوع 
مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره دوم متوسطه و هنرستان در 
استان هاي تهران، خراسان جنوبي، فارس، سمنان، البرز، خوزستان، 
كرمان، خراسان رضوي و كرمانشاه از ميانگين كشوري باالتر است و 
مابقي برابر و مساوي است كه گزارشگر محترم، جمله »و بين استان ها 
تهران رتبه اول را دارد« را نقل قول مستقيم از دبيركل ستاد آورده اند 
كه غيرحرفه اي است. همچنين از سوي ايشان، در ذكر استان ها واژه 
به ترتيب قيد نشــده و در عين حال گفته شده است كه اين وضعيت 
در دوره دوم متوسطه و هنرستان است، نه كل جمعيت دانش آموزي 
كه از سوي گزارشگر محترم، رتبه اول اعتياد دانش آموزي به تهران 
اختصاص داده شده است. بنابراين انتظار است روزنامه همشهري كه 
همواره در مبارزه مؤثر با مواد مخدر و اطالع رساني و آگاه سازي  عمومي 
فعال، همراه و ياريگر ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است، در انعكاس 
اينگونه مطالب كه منجر به تشويش اذهان عمومي و سوءاستفاده و 
تحريف بيشتر رسانه هاي خارجي مي شود، دقت بيشتري نمايد. اميد 
است با همكاري و تعامل متقابل بتوانيم در آگاه سازي  و اطالع رساني 
مردم شــريف ايران از عواقب گرايش به اعتيــاد و قاچاق مواد مخدر 

قدم هاي مثبتي برداريم.«

گونه جديد كرونا به ژاپن و فرانسه رسيد
 گونه جديد ويروس كرونا كه در انگلستان با سرعت بااليي گسترش 
يافته، در ژاپن و فرانسه هم شناسايي شد. هر دو كشور پروازهايشان 
با انگليس را موقتا تعليق كرده اند. به گزارش همشهري به نقل از 
گاردين، 5مورد از ويروس جديد كرونا در ژاپن كشف شده و فرانسه 
نيز شناســايي يك فرد مبتال به ويروس نوع جديد را تأييد كرده 
است. در روزهاي اخير دانمارك، آلمان و سنگاپور هم تعدادي از 
مبتاليان به اين گونه جديد را تأييد و همه آنها را قرنطينه كرده اند.

آمار واقعي جان باختگان زلزله بم چقدر بود؟
 17سال پس از زلزله بم، رئيس سازمان 

مديريت 
مديريــت بحــران تعــداد دقيــق بحران

جان باختگان اين زلزلــه را 34هزار نفر 
اعالم كرده است.

به مناسبت ســالگرد زلزله بم، كه 5دي ماه بود، ديروز 
رئيس ســازمان مديريت بحران كشــور به بازخواني 
مديريت بحران در زلزله بم پرداخت. به گزارش ايسنا، 
اسماعيل نجار در نشســت بازخواني مديريت بحران 
در زلزلــه بم كه ظهر ديروز در پژوهشــكده ســوانح 
طبيعي برگزار شد، گفت: يكي از ويژگي هاي زلزله بم 
درس آموزي و منجر شدن آن به ايجاد زيرساخت هايي 
بود كه در كشور به وجود آمد. پس از زلزله بم سازمان 

مديريت بحران كشور تشكيل شد.
 نجار با اشاره به شــمار جان باختگان زلزله بم گفت: 
يكي از مشــكالت در اين زلزله همين بحث آمار بود. 
از 20هزار تا 45هزار كشــته به عنوان جان باخته اين 
زلزله اعالم شــد درحالي كه جان باختگان زمين لرزه 
بم حدود 34هزار نفر بودند و بيــش از 200هزار نفر 
نيز مجروح شــدند. نجار ادامــه داد: در زلزله بم ما با 
تعدد مراكز تصميم گيري مواجه بوديم. البته شرايط 

هم اكنون بسيار تغيير كرده و ما پيشرفت هاي بسياري 
در شناسايي كانون وقوع، ميزان خسارات و تجهيزات و 
نحوه امدادرساني داشته ايم. خاطرم هست كه در زلزله 
بم حتي تا ظهر روز بعد نيز كانون حادثه مشخص نبود 
و از جازموريان تا جيرفت به عنوان كانون هاي احتمالي 

حادثه اعالم شــده بود. او كمبود منابــع و امكانات و 
تجهيزات امدادي را از ديگر خأل هاي آن موقع در كنار 
موازي كاري عنوان كرد و گفــت: در آن زلزله 34هزار 
نفر جان خود را از دست دادند. حاال بماند كه چند نفر 

حين آواربرداري با لودر يا با بيل و كلنگ فوت شدند.

در آفريقاي جنوبي، نابرابرترين كشــور 
جهان، كرونا بيشــترين آسيب را به فقرا 
وارد كرده اســت. ركود اقتصــادي نرخ 
بيكاري را به 42درصد رســانده است، اما 

آفريقاي جنوبي در برابر كرونا يك سالح 
مخفي داشت؛ گروه زيادي از متخصصان 
بهداشــتي كه كهنه ســربازان نبردهاي 
طوالني مدت اين كشور در برابر ايدز و سل 

هستند. خبرگزاري AP در گزارشي كه 
از وضعيت جهان در سال2020 همراه با 
كرونا داشته، درباره تجربه آفريقاي جنوبي 
نوشته است: »رهبران كشور به توصيه ها در 

مورد چگونگي مقابله با ويروس كرونا توجه 
كرده اند. مبارزه با كرونا در آفريقاي جنوبي 
اگرچه فراز و نشيب هايي داشته، اما بدترين 

سناريوها هنوز محقق نشده است.«
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 در دوران كرونا شبكه ارتباطي كشور بار سنگين 
ترافيكي و بي سابقه ای را تجربه كرد. بسياري از 
مردم به خاطر شيوع بيماري كوويد-1۹ و نياز به 
رعايت محدوديت ها استفاده شان از اينترنت براي امور مختلف ازجمله دوركاري و آموزش مجازي بيشتر 
شد. اين مسئله باعث شد حتي كساني كه زماني مخالف گسترش دسترسي به اينترنت بودند تبديل به 

درخواست كنندگان گسترش شبكه ارتباطي تا روستاهاي دور افتاده كشور شوند.
هرچند درباره كيفيت دسترسي به اينترنت هنوز گاليه هاي زيادي از سوي كاربران مطرح مي شود اما 
ستار هاشــمي، معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات مي گويد با وجود تحريم ها، با راهكارهاي فني 
شبكه ارتباطي كشور در ركوردشكني ترافيك مصرفي كاربران پايدار نگه داشته شد. به گفته او به خاطر 
تحريم ها شــرايط ارتقای تجهيزات و امكانات مهيا نبود اما مديريت الزم براي اين كار صورت گرفت. 
ستارهاشمي همچنين با اشاره به سند باالدستي شوراي عالي فضاي مجازي درباره شبكه ملي اطالعات 
در گفت وگوي اختصاصي با همشهري تأكيد دارد: برنامه ريزي صورت گرفته براي توليد حدود 2ميليون 
گوشي هوشمند با سيستم عامل بومي در داخل كشور تا سال1۴۰۴ اســت. او درباره گمانه زني هاي 
مطرح شده در اين رابطه مي گويد: سيستم عاملي كه مدنظر است بايد پاسخگوي نياز مردم باشد و اگر 

نتواند اين نياز را تامين كند، با استقبال مردم روبه رو نمي شود.

 اين روزها به خاطــر كرونا خيلي ها 
بيشتر از گذشــته از اينترنت و شبكه ارتباطي 
كشور اســتفاده مي كنند. ترافيك اينترنت در 
كشور هم ركورد زده است. چقدر تغيير تفكر در 

اين رابطه را قبل و بعد از كرونا ديده ايد؟
واقعيت اين است كه كسي نمي تواند نقش بي بديل 
فناوري را در مديريت بحران كرونا انكار كند. به عنوان 
مثال، ظرفيت دوركاري نياز به بستر ارتباطات دارد 
و اگر ما نمي توانستيم بخشــي از كاركنان كشور را 
دوركار كنيم، فاجعــه اي رخ مي داد كه قابل جبران 

نبود.
در حوزه آموزش هم همينطور اســت. فرزندان ما 
اكنون از ظرفيت آموزش از راه دور در بستر ارتباطات 
بهره مند هستند، هرچند ممكن است كيفيت ايده آل 
را نداشته باشيم. حاال شما اين شــرايط را مقايسه 
كنيد با موضوعي كه در مورد تعطيلي آموزش مطرح 
شده بود. پس از اعالم رسمي شيوع كرونا در كشور 
بحث تعطيلي ترم دوم ســال گذشــته دانشگاه ها 
مطرح شــده بود كه داليل متعددي داشت. يكي از 
داليل اين بود كه با ظرفيت آموزش از راه دور آشنا 
نبودند و همچنين تصور مي شــد كه كرونا تا خرداد 
و گرم شــدن هوا پايان مي يابد. اين مسئله هم البته 
مطرح بود كه نبايد كيفيت آمــوزش را با انتقال به 
بستر مجازي كاهش دهيم. همين االن هم مسائل 
ديگري ازجمله بحث برگزاري آزمون ها و امتحانات 
وجود دارد. در حوزه خريد و فروش هاي آنالين هم 
ارتباطات، نقش مهمي در مديريت كرونا ايفا كرد كه 

همه شاهد بوديم.
 به هر حال اما پس از شــيوع كرونا 
انتقادهاي بسياري هم نسبت به كيفيت اينترنت 
مطرح بود. چقدر اين مســائل را توانستيد حل 

كنيد؟
همه از حوزه ارتباطات انتظار دارند. فرض كنيد در 
زماني كه اينترنت به صورت ديــال آپ بود، مطالبه 
مردم، كيفيت بهتــر بود. االن هــم همين مطالبه 
مطرح است و اين فرايند تمام شدني نيست. گاهي 
بعضي از دوستان مي گويند كه فالن پروژه چه زماني 
خاتمه مي يابد و جواب ما اين اســت كه هر زماني 
كه ديگر نياز به پهناي باند نداشته باشيم، مي توان 
گفت كه پروژه هاي ما پايان يافته است. درحالي كه 
اين موضوع كيفيت يك فرايند بهبود مستمر است. 
حوزه ارتباطات يك كشور تعطيلي ندارد.در شرايط 
كرونا ترافيــك عجيبي را تجربه كرديم. كســب و 
كارهايي را كه به اين بســتر منتقل شدند در كنار 
شــرايط تحريم قرار دهيد. اگر شــما نيازي داشته 

باشيد، باالخره اين نياز را تامين مي كنيد و تجهيزات 
خود را ارتقا مي دهيد، اما مســئله ما اين بود كه از 
كجا اين نيازها را تامين كنيم. ما به داليل مختلف 
ازجمله تحريم ها و مشكل انتقال پول، امكان تعامل 
مستقيم با وندورها را نداشتيم. بنابراين اين موضوع 
از جنس مهندسي بود كه مديريت شد. بعضي مواقع 
مطرح مي شــود كه وقتي يك كالس درس مجازي 
تشكيل مي شود، دانشجويان يا دانش آموزان بتوانند 
با كيفيت فول اچ دي همديگر را ببينند، درحالي كه 
اين موضوع بــه داليل علمي و فنــي انتظار بااليي 
اســت. اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه ارتباطات در 
اين دوره پايدار باقي ماند. پايــدار به اين معني كه 
اگرچه كيفيت كاهش داشــت، امــا كارها ازجمله 
تراكنش هاي بانكي يا آموزش انجام شد. اين موضوع 
هم طبيعي است. فرض كنيد كه مصرف برق يا آب 
در كشور ناگهان دوبرابر شــود. در اين وضعيت چه 
اتفاقي مي افتد؟ اين در حالي است كه درباره موضوع 
پايداري شــبكه ملي اطالعات كه بسيار مهم است، 
كمتر صحبت شــد. اين يــك كار خارق العاده بود. 

همانطور كه كاركنان وزارت بهداشت در جبهه 
سالمت مستقر بودند، همكاران ما در وزارت 
ارتباطات در جبهه تامين زيرساخت هاي 
ارتباطات تــالش مي كردند. اين موضوع 
نه تنها در نوروز امســال كه مسئله كرونا 
مطرح بود، بلكه در نــوروز98 هم هنگام 

بروز سيل در كشور وجود داشت. با 
اين شرايط مدت هاست كه 

حوزه ارتباطات كشــور 
تعطيلــي و مرخصي 
ندارد و به طور مستمر 

در حال فعاليت است.
در همين 
شــرايط تحريم و 
مشكالت اقتصادي 
از  گروهــي  هم 
اين سؤال  مردم 
را مطرح مي كنند 
كه چــرا كيفيت 
شــبكه  همين 
آن  و ظرفيــت 
نمي شود  بيشتر 
 5G و سراغ بحث

رفته ايد.
5G را از چنــد بعد 
مي توان نــگاه كرد. 

نخســتين نكتــه كــه اين 
تكنولوژي را از نســل هاي قبل تر متمايز 

مي كند اين اســت كه 5G ويژگي هايي دارد كه در 
نسل هاي قبلي اينترنت وجود نداشته است. بنابراين 
صرفا نبايد به 5G اينگونه نگاه كــرد كه فقط قرار 
است پهناي باند و ترافيك را ارتقا و بهبود دهد. اگر 
به اين شكل به 5G نگاه كنيم، درواقع داريم درباره 
بحث امكان و عدم امكان بعضي از سرويس ها صحبت 
مي كنيم؛ نه اينكه صرفا منتظر بمانيم كه 4G تمام 
شود و بعد به ســمت 5G  مهاجرت كنيم. به عنوان 
مثال، مي توان به كاركرد 5G در حوزه هاي پزشكي 
اشاره كرد كه هدف غايي جراحي از راه دور است. اين 
امكان در نســل هاي قبلي فراهم نيست و نمي توان 
به قطع نشدن ارتباط و تأخير كمتر از 5ميلي ثانيه 
اطمينان داشــت. يكي ديگر از ابعاد اين تكنولوژي 
 5G اين است كه طي 5ســال آينده كه با فراگيري
روبه رو مي شويم، بايد به گونه اي اين آمادگي را ايجاد 
كنيم كه بتوانيم سهم و نقش خود را از اين فناوري در 
داخل كشور داشته باشيم. به عنوان مثال، زماني كه 
صحبت از هوشمندسازي صنايع و معادن مي كنيم 
بايد زيرســاخت هاي آن را به لحاظ ارتباطي ايجاد 
كنيم. همچنين به لحاظ فرايندي بايد بتوانيم اين 
ظرفيت ها را ايجاد كنيم تا آن اتفاق مهم كه بهره ور 
شدن صنايع را به همراه دارد شــاهد باشيم. براي 
رسيدن به اين جايگاه نياز به آمادگي داريم و به طور 

طبيعي اين آمادگي زمان بر است.
 برنامه ريــزي صورت گرفتــه براي 
گوشي هاي توليد داخل، در چارچوب سند كالن 
شبكه ملي اطالعات است؟ ظاهرا در اين 
سند سهم بازار گوشــي هاي داخلي 
2۰درصد پيش بيني شده. آيا در حال 

پيگيري همين برنامه هستيد؟
ما مصوبــه اي در شــوراي عالي فضاي 
مجازي داريم كه به عنوان سند باالدستي 
تلقي مي شــود كه براســاس آن در 
افق1404 بتوانيم 20درصد 
از ســهم بازار را به گوشي 
توليد داخــل اختصاص 
دهيم. حجم بازار گوشي 
هوشمند كشــور حدود 
10 تا 12ميليون دستگاه 
در سال است. بنابراين 
ما بايــد در افق1404 
حدود 2ميليون گوشي 
هوشمند توليد داخل 
داشته باشيم. اگرچه 
ما با مانعي به نام كرونا 
ارزي  نوســانات  و 
برخــورد كرديم، اما 
هدف گذاري مــان 
تــا پايــان امســال 
400هزار گوشي بوده 
كه اگر همان 2ميليون 
گوشي را در افق1404 

درنظــر بگيريــد و آن را به 
سنوات باقيمانده تقسيم كنيد، 

همين عدد 400هزار به دست مي آيد.
 در اين سند عالوه بر اينكه به گوشي 
توليد داخل توجه شــده، تأكيد مي شــود كه 
گوشي ها با سيستم عامل داخلي توليد و توزيع 
شود. لزوم توسعه يك سيستم عامل داخلي، با 

توجه به تجربه هاي گذشته به چه دليل است؟
اجازه بدهيد ايــن موضوع را با يك مثال تشــريح 
كنم. به صورت طبيعي تحريم ها مذموم اســت و در 
موضوعات علمي، واقعا غيرقابل قبول است. اكنون 
دسترســي جامعه علمي ما به بعضــي از خدماتي 
كه قرار بوده اپن ســورس باشد، محدود شده است. 
يعني دانشــجويان و پژوهشــگران ما مثال از يك 
بستر اپن ســورس گيت هاب اســتفاده مي كردند، 
سورس كدها را بارگذاري مي كردند و در عين حال 
مي توانستند از سورس هاي ديگر هم استفاده كنند، 

اما اكنون حتي دسترسي به آن را هم بسته اند.
در حوزه سالمت هم با مســائل تحريم و فشارهاي 
غيرانساني، ازجمله در حوزه واردات دارو در همين 
چند ماه گذشــته روبه رو بوده ايم. بنابراين در حوزه 
فناوري هم طبيعي است كه حاكميت بايد مراقبت 
كند. پشتيباني از اين زيست بوم فناورانه و مجموعه 
اســتارتاپي كشــور كه واقعا خدمــات كيفي ارائه 
مي دهند و امروز شــاهد آن هســتيم كه بعضي از 
آنها حتي بــازار منطقه اي دارند، ضروري اســت. 
ســؤال اينجاســت كه اگر بعضي از سرويس هاي 
اين اكوسيســتم با مخاطراتي مواجه شوند و امكان 
اســتفاده از آنها وجود نداشــته باشــد چه اتفاقي 
مي افتد؟ آيا ايــن موضوع به عنــوان يك مخاطره 
بايد مورد توجه قرار بگيــرد يا خير؟ نكته ديگر اين 
است كه سيســتم عامل فقط منحصر به ابعاد فني 
نيست. به خاطر اينكه سيســتم عامل بستري است 
كه بسياري از ســاليق و نگاه ها با آن مرتبط است. 
به عبارت ديگــر، وقتي از سيســتم عامل صحبت 
مي شود، مي بينيد كه اپليكيشن هاي مختلفي در آن 
سيستم عامل براي افراد مختلف با نگاه هاي مختلف 
وجود دارد. بنابراين يك سيســتم عامل بايد بتواند 
از اپليكيشن هاي متعددي ميزباني كند. به همين 
دليل است كه توسعه سيستم عامل كاري پيچيده 

محسوب مي شود.
 فكر مي كنيد مردم تا چه حد از يك 
گوشــي داخلي با يك سيســتم عامل داخلي 

استقبال مي كنند؟ 
سيستم عاملي كه مدنظر است بايد پاسخگوي نياز 
مردم باشــد و اگر نتواند اين نيــاز را تامين كند، با 
استقبال مردم روبه رو نمي شود. بنابراين، اين موضوع 
حتما مدنظر كساني كه در حال توسعه سيستم عامل 
هستند، قرار مي گيرد. داســتان زيست بوم گوشي 
هوشمند به اين ترتيب اســت كه گوشي هوشمند 
توليد داخل را با خدمــات اپراتورها اصطالحا باندل 
مي كنيم و در اختيار مردم قــرار مي دهيم. اگر اين 
گوشي نتواند پاسخگوي نياز مردم باشد، به صورت 
طبيعي مورد استفاده قرار نمي گيرد. بنابراين كساني 
كه كار توسعه سيستم عامل را انجام مي دهند، بايد 

 گفت وگوي اختصاصي همشهري با ستار هاشمي
معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات 

 اينترنت نگذاشت كرونا 
تبديل به فاجعه شود 

محمد كرباسي ، دبير گروه دانش و فناوري
عمادالدين قاسمي پناه، خبر نگار

به سوي آينده

ركورد شكني خورشيد كره اي
مركــز تحقيقات پيشــرفته ابررســاناي توكامــاك كره جنوبي 
)KSTAR( كه يك دستگاه همجوشــي ابررساناست و به عنوان 
خورشيد مصنوعي كره هم مشهور است، ركوردی جديد و جهاني 
را ثبت كــرد. زيرا اين مركز موفق شــد به مــدت 20ثانيه دماي 

100ميليون درجه اي پالسما را حفظ كند.
به گــزارش ســايت phys.org، مركز تحقيقــات KSTAR در 
انستيتوي انرژي همجوشــي كره جنوبي )KFE( اعالم كرد كه 
در يك تحقيق مشترك با دانشگاه ملي سئول)SNU( و دانشگاه 

كلمبياي اياالت متحده، توانست به اين موفقيت دست يابد.
براي بازآفريني واكنش هاي همجوشــي كه در خورشيد واقعي 
رخ مي دهد، بايد ايزوتوپ هاي هيدروژن را در داخل يك دستگاه 
همجوشي مانند KSTAR قرار داد تا حالت پالسمايي ايجاد شود 
و يون ها و الكترون ها از هم جدا شــوند. همچنين يون ها بايد در 

دماهاي باال گرم و نگهداري شوند.

دستگاه هاي همجوشــي ديگري هم وجود داشته اند كه به مدت 
كوتاهي پالســما را در دماي 100ميليون درجه يا باالتر مديريت 
كرده اند، اما هيچ يك از آنها نتوانسته اند اين دما را بيش از 10ثانيه 
حفظ كنند. نگه داشتن پالســما در حالت پايدار در يك دستگاه 
همجوشــي در چنين دماهاي بااليي براي مدت طوالني دشوار 

است.
KSTAR در آزمايش سال 2020خود، عملكرد حالت مانع انتقال 
داخلي )ITB( را بهبود بخشيد. اين حالت يكي از حالت هاي نسل 
آينده عملكرد پالسماست كه سال گذشته توسعه يافت و با غلبه 
بر محدوديت هاي موجود، موفق به حفظ حالت پالسما براي مدت 

طوالني در دماي فوق العاده باال شد.
سي وو يون، مدير مركز تحقيقات KSTAR مي گويد: فناوري هاي 
مورد نياز بــراي عملكرد طوالني مدت پالســماي 100ميليون 
درجه اي، كليد تحقق انرژي همجوشــي و موفقيت KSTAR در 
حفظ پالسماي داراي دماي باال به مدت 20ثانيه است. اين موفقيت 
نقطه عطفي براي رسيدن به كاركرد بلندمدت رآكتور همجوشي 

هسته اي تجاري در آينده خواهد بود.
يونگ-سو نا، استاد دپارتمان مهندسي هسته اي دانشگاه SNU كه 
در اين عمليات مشاركت داشته است، مي گويد: موفقيت آزمايش 
KSTAR در يك عمليات طوالني و دماي باال با غلبه بر برخي از 
مشكالت حالت ITB، ما را يك قدم به توسعه فناوري هاي تحقق 

انرژي همجوشي هسته اي نزديك مي كند.
يانگ سئوك پارك از دانشــگاه كلمبيا هم كه در خلق پالسماي 
دماي باال سهيم بوده اســت، مي گويد: ما افتخار مي كنيم كه در 
چنين دســتاورد مهمي كه در KSTAR انجام شــد، مشاركت 
داشــته ايم. اين دماي يوني 100ميليون درجه اي كه با توانمند 
كردن پالسماي هسته در چنين زمان طوالني به دست آمد، توانايي 
منحصر به فرد دستگاه ابررســاناي KSTAR را نشان مي دهد و 
به عنوان يك مبناي قانع كننده براي عملكرد فوق العاده و حالت 

پايدار پالسماي همجوشي شناخته مي شود.
KSTAR كار خود را در ماه آگوست گذشــته آغاز كرد و قرار بود 
تا 10دسامبر 110آزمايش توليد پالسما را انجام دهد كه شامل 
عمليات پالســما با عملكرد باال و آزمايش هاي كاهش اختالل در 

پالسما است.
هدف نهايي KSTAR موفقيت در يك عمليات مداوم 300ثانيه اي 

با دماي يون باالتر از 100ميليون درجه تا سال 2025است.

  آزمايش موشك هايپرسونيك روسي در سال2۰21
آزمايش هاي دولتي موشك هايپرسونيك »زيركن« در سال2021 
آغاز مي شود. به گزارش اســپوتنيك، يك منبع موثق در مجتمع 
صنايع نظامي روســيه ضمن اعالم جزئيات آزمايش هاي دولتي 
اين موشك، گفت كه خدمه ناوگان شمالي نيروي دريايي روسيه، 
در نيمه اول سال آينده ميالدي، 4مورد شليك »زيركن« را انجام 
خواهند داد. در نيمه اول سال2021، پرتاب ها از ناوچه »آدميرال 
گورشكوف« انجام مي شــود و در نيمه دوم ســال، شليك هاي 
آزمايشــي »زيركن« از زيردريايي هســته اي »سورودوينسك« 
صورت خواهد گرفت. سرعت پرواز موشك هايپرسونيك »زيركن« 
مي تواند به 9ماخ يعني 9برابر سرعت صوت برسد. اين موشك قادر 
خواهد بود، اهداف زميني را در فاصله اي بيش از هزار كيلومتر مورد 

اصابت قرار دهد.

  سريع ترين قطار باري جهان روي ريل قرار گرفت
ساخت قطار باري سريع السير با سرعت 350كيلومتر در ساعت در 
خط مونتاژ شركت »تانگ شان« )CRRC( چين به پايان رسيد 
تا جهان براي نخستين بار شاهد حركت يك قطار باري با چنين 
سرعتي باشد. به گزارش روزنامه چاينا هرالدز، بيش از 3سال طول 
كشيد تا چيني ها اين فناوري فوق العاده سريع ريلي را بسازند. اين 
قطارها در حمل ونقل بار در مسافتي بين 600 تا 1500كيلومتر 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت. آنها مي توانند دست كم، 110تن 
بار حمل كنند. قطارهاي فوق سريع از سيستم ماهواره اي ناوبري

BeiDou چين براي كمك به بارگيري و تخليه دقيق اســتفاده 
مي كنند. از مزاياي مهم اين قطارها مي توان به حمل ونقل سريع، 
ظرفيت بيشــتر، پايين بودن هزينه و هماهنگي با شــرايط آب و 
هوايي مختلف اشاره كرد. 85درصد از فضاي كل قطار براي حمل 
بار درنظر گرفته شده است. همچنين شكل قطار به گونه اي است 
كه كمترين مقاومت در برابر باد را داشته باشد. ساخت قطار باري با 
سرعت 350كيلومتر در ساعت براي نخستين بار است كه در جهان 
محقق شده و به ميزان قابل توجهي سطح نوآوري در حمل ونقل 

ريلي چين را ارتقا مي دهد.

100ثانيه خبر

براساس يك نيازسنجي دقيق و عميق اقدام كنند.
 اما تجربه ســال هاي گذشته نشان 
مي دهد كه نيازهاي مردم معموال مورد توجه قرار 
نمي گيرد. به عنوان مثال ســابقه يك جويشگر 
بومي مانند پارســي جو در ذهن مــردم باقي 
مانده است يا سيستم عامل دسكتاپ ملي. اين 
عدم اطمينان شايد از آنجا ناشي مي شود كه جيب 
مردم و بيت المال هزينه مي كنند، اما نيازشان 

تامين نمي شود.
من با اين موضوع كه مــردم اطمينان نمي كنند، 
موافق نيستم. چراكه هر زمان ما به كيفيت توجه 
كرديم، مردم استقبال كرده اند. باورم اين است كه 
در مورد گوشــي توليد داخل، كيفيت مدنظر قرار 
گرفته است. به اين دليل كه ما گفتيم 20درصد از 
نياز گوشي هوشــمند از طريق توليدكننده داخلي 
تامين شــود. اين به اين معني اســت كه فضا را به 
ســمت انحصار نمي بريم و اين حــق را براي مردم 
به رسميت شناخته ايم كه از 80درصد ديگر سهم 
بازار بتوانند استفاده كنند. منتها نگاه ما اين است 
كه با يك تعرفه ترجيحي و با يك قيمت ترجيحي 
گوشي را در اختيار مردم قرار دهيم. طبيعتا كساني 
كه اين گوشي مي تواند نيازهاي آنها را تامين كند، 
از آن اســتفاده مي كنند و كساني هم كه به داليلي 
فكر مي كنند انتظارشــان برآورده نشده، كماكان 
آن ظرفيت 80درصدي وجود دارد. به عنوان مثال، 
ممكن است از تبلتي براي كار دانش آموزي استفاده 
كنيــد. كيفيت اين تبلت ممكن اســت به كيفيت 
تبلت هاي پيشــرفته نباشــد، اما مي تواند جامعه 

مخاطب خاص خود را داشته باشد.
 همان سند باالدســتي تأكيد دارد 
كه خدمات پايه كاربردي يعني پيام رســان و 
جست وجوگر بايد در شــبكه ارتباطي به سهم 
۷۰ به ۳۰ در مقابل مورد مشــابه خارجي برسد. 
درحالي كه خــود وزارت ارتباطات اعالم كرده 
كه يك جســت وجوگر با كمتر از 5۰۰ميليون 
نفر جمعيت، توجيه و موفقيــت تجاري ندارد. 
طي ســال هاي اخير هم پيام رسان هاي داخلي 
با همه تالش ها، توفيقي نداشــته اند و با همه 
هزينه هاي صورت گرفته جست وجوگر بومي هم 
مورد اقبال نبوده است. چرا تا اين حد بر توسعه 
جست وجوگر بومي و پيام رسان داخلي اصرار 

مي شود؟
پيام رســان پيچيدگي خاص خود را دارد. مطلع 
هستيم كه بسياري از شركت هاي بزرگ دنيا وارد 
حوزه توســعه پيام رسان ها شــده اند، اما توفيقي 
نداشته اند. اما اينكه تأكيد شــده يك پيام رسان 
در كشــور توســعه يابد و شــكل بگيرد، طبيعتا 
حمايت هايي كه از ســوي وزارت ارتباطات بايد 
صورت بگيرد، انجام شده اســت. مركز داده اي را 
كه اخيرا بهره برداري شــد، با نگاه بسترســازي 
براي پيام رســان ها پيش برديم و تســهيالتي را 
با تعرفه ترجيحــي در اختيار پيام رســان ها قرار 
داديم. همچنين امكان استفاده رايگان از اينترنت 
و مكاني كه بتوانند سرورهاي خود را مستقر كنند، 
فراهم كرديم. با اين حال، بايد يك مدل اقتصادي 
براي پيام رسان ها داشــته باشيم. انتظار اين است 
كه بخش خصوصي اين كار را انجام دهد، چراكه 
جنس كار به گونه اي است كه هر زمان دولت وارد 
تصدي گري شده، توفيقي نداشته است. بنابراين 
بخش خصوصي بايد يك مدل تجاري تعريف كند 
و با اين مدل وارد اين عرصه شود. البته حاكميت 
هم بسترسازي و تسهيل گري را در حد امكان در 
دستور كار خود قرار داده است. هرچند كه وزارت 
ارتباطــات در اين خصوص تالش خــود را به كار 
گرفته است، اما بهتر است خود توسعه دهندگان 
در مورد ميزان موفقيت شــان نظر بدهند. يكي از 
تجربياتي كه مي تواند موفق باشــد اين است كه 
خدمات شهري را روي اين بســتر فراهم كنند تا 
مردم براي استفاده از آنها ترغيب شوند. بعضي از 
آنها توانسته اند در اين زمينه موفق باشند، هرچند 
كه بعضي موانع هم وجود دارد. درواقع اگر امكان 
دسترســي آزاد به اطالعات فراهم شود، خدمات 
مي تواند ارائه شود. يكي از اين خدمات هم مي تواند 

پيام رساني باشد.
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اپيدميولوژيست ها مي گويند اگر آمار فوتي هاي كرونا به عدد 110برسد 
به اين معناست كه پيك ســوم كرونا در ايران مهار شده است. برخي 
مي گويند تحت تأثير يلدا ممكن اســت روند آمار افزايشــي شــود

گــزارش تحليلــي همشــهري از تغييــرات آمــاري ويــروس 
كرونا در كشــور بــا نگاهي به وضعيت شــيوع در 312روز گذشــته 

كمتر از 2 ماه به يك ســالگي شــيوع ويروس كرونا در ايران 
مانده. 312روز اســت كه كشور در بحران شــيوع ويروس به 
سر مي برد و با رسيدن خبرهايي درباره توليد و خريد واكسن 
ضد كرونا، روزنه هاي اميدي براي نزديك شــدن به پايان اين 
پاندمي بزرگ ديده مي شــود. آمار شــيوع كرونا در ايران اما 
تاكنون روند عجيب و پيچيده اي را طي كرده اســت. بيش از 
10 ماه از آغاز شيوع مي گذرد و براساس آنچه وزارت بهداشت 
اعالم كرده، اين ويروس تاكنون 54هزار و 574نفر را قرباني و 
يك ميليون و 194هزار و 963نفر را مبتال كرده است. براساس 
اين آمار، هم اكنون 5هزار و 273نفر در وضعيت وخيم بيماري 
به سرمي برند كه متاسفانه ممكن است برخی از آنها  در روزهاي 
آينده به فهرست جان باختگان اضافه  شوند. كشور در ماه هاي 
گذشته شرايط سختي را از ســر گذرانده كه اوج آن در 3ماهه 
پاييز بوده اســت. همين موضوع سبب شــد تا از ابتداي آذر، 
محدوديت هاي ســختگيرانه اي براي مديريت شيوع ويروس 
اعمال شود؛ محدوديت هايي كه با منع تردد شبانه و سفرهاي 
برون شــهري، محدوديت حضور كارمنــدان و توقف فعاليت 
بخش بزرگي از اصناف همراه شــد. حاال 37روز از اعمال اين 
محدوديت ها مي گــذرد و آمار روزانه فــوت و ابتال، حكايت از 
مديريت كرونا در يك ماه گذشته دارد. 37روز پيش يعني اول 
آذرماه، تعداد فوتي هاي روزانــه 431نفر و مبتاليان 12هزار و 
931نفر بود و روز گذشته وزارت بهداشت خبر از فوت 134نفر 
و ابتالي 5هزار و 760نفر داد. با تمام شــدن آذر، نام 9هزار و 
729نفر در ليست فوتي ها و 330هزار و 7نفر در گروه مبتاليان 
كرونا قرار گرفت. از ابتداي شيوع كرونا تاكنون، باالترين ميزان 
فوت و ابتالي ناشي از كرونا در 3ماه پاييز ثبت شد؛ به طوري كه 
در اين مدت، 29هزار و 147نفر جانشــان را از دست دادند و 
732هزار و 853نفر هم مبتال شــدند. باالترين ميزان فوت در 
اين 3ماه مربوط مي شود به 26 آبان، با 486فوتي. نگاهي به 3 ماه 
قبل از پاييز هم حكايت افسارگسيختگي ويروس در كشور را 
روايت مي كند؛ هر چند كه آمار فوتي هاي تابستان در باالترين 
ميزان به 221نفر رسيد كه در دوم مرداد ثبت شد. آمار ابتالي 
روزانه هم از عدد 3هزار و 800نفر باالتر نرفت؛ اين درحالي بود 
كه در پاييز آمار ابتالي روزانه در هفتم آذر، به باالي 14هزار نفر 
رسيد. به استناد آمارهاي رسمي، مجموع فوتي هاي تابستان 
14هزار و 971نفر است كه به گفته مسئوالن نظام سالمت و 
پژوهشگران آمار اين عدد را بايد 2و نيم برابر كرد. در 3ماهه بهار 
هم 8هزار و 139نفر جانشان را از دست دادند. سهم فروردين 
3هزار و 834نفر، ارديبهشت 2هزار و 44نفر و خرداد 2هزار و 
261نفر بود. اما نگاهي به آمارهاي شيوع كرونا در كشور نشان 
مي دهد وضعيتي كه از ابتداي دي، ديده مي شود شباهت بسيار 
زيادي به شرايط شــيوع در ماه هاي اول هر فصل دارد؛ يعني 
فروردين، تير و مهر. نخستين روز دي با 191فوتي شروع شد. 
در پنجمين روز به 132نفر و روز گذشته به 134فوتي رسيد. 
در فروردين ماه هم شرايط مشــابهي ديده شد. نخستين روز 
فروردين با 149فوتي شروع شد. در پنجمين روز به 122فوتي 
و در پايان اين ماه به 87فوتي رسيد. تير هم شرايط مشابهي را 
تجربه كرد. 116فوتي در نخستين روز، 163فوتي در ميانه ماه و 

در نهايت با روند صعودي در مرگ ومير، 
در پايان اين ماه 229مورد فوت ثبت 
شد. در مهر هم وضعيت فروردين و تير 
تكرار شد با اين تفاوت كه در پايان اين 
ماه، ميزان فوتي ها نسبت به اول ماه، 
دوبرابر شــد. مهر با 178فوتي شروع 
شــد و در پايان به 312نفر رسيد. از 
مقايسه اين 3ماه يعني فروردين، تير 
و مهر با شــرايط دي ، اينگونه به نظر 
مي رســد كه ماه هاي اول هر فصل از 
الگوي شيوع نســبتاً مشابهي پيروي 
مي كنند. همين مسئله 2احتمال را 
ايجاد مي كند؛ يك اينكه مانند فروردين 
روند نزولي تا پايان ماه طي شود يا مانند 
تير و مهر، در پايان ماه، آمار ها افزايش 
قابل توجهي پيدا كند. اين موضوع را 

هم نبايد فراموش كرد كه از ابتداي شيوع كرونا در كشور، اين 
دومين باري است كه محدوديت هاي سختگيرانه براي مديريت 
شيوع، اعمال مي شود؛ يعني شرايطي كه از ابتداي آذرماه حاكم 
است شبيه تر به وضعيت شيوع در فروردين است؛ چرا كه در 
نخستين ماه از سال همزمان با تعطيالت 2هفته اي نوروز، شرايط 
شبه قرنطينه اعمال شده بود، اما با برداشتن محدوديت ها، روند 
صعودي شيوع كرونا در سومين ماه از سال و ادامه آن در تابستان، 
شرايط وخيم تري را رقم زد. حاال مشخص نيست با توقف اعمال 

محدوديت ها چه تغييراتي در آمارها ديده شود. 
پيش از اين حميد ســوري، اپيدميولوژيســت به همشهري 
گفته بود كه با رسيدن آمار فوتي ها به 110نفر در روز، مي توان 
ادعا كرد كه شــيوع كرونا در كشــور مديريت و درواقع مهار 

شده است. روز جمعه پنجم دي، پس 
از 103روز، تعــداد فوتي هاي كرونا 
به كمترين ميزان آن يعني 132نفر 
رســيد. با ثبت فوت 134نفر در روز 
گذشته مي توان گفت تنها 24نفر با 
آمار مديريت كرونا فاصله است. روند 
نزولي آمارها ســبب شد تا ستاد ملي 
مقابله با كرونا، براي سومين بار پياپي، 
اعمال محدوديت هاي تردد و فعاليت 
اصناف را تمديد كند. عليرضا رئيسي، 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، 
روز گذشته اعالم كرد كه دستورالعمل 
ممنوعيت تردد از ســاعت 9شب تا 
4صبح در شهرهاي با وضعيت زرد هم 
اجرا خواهد شد؛ چراكه در نخستين 
مرحلــه از اعمــال محدوديت هــا، 
ممنوعيت تردد شبانه تنها شامل شهرهاي قرمز مي شد و بعد به 
نارنجي و حاال هم به زرد تعميم يافته است. براساس آنچه وزارت 
بهداشت اعالم كرده، روند شيوع در 30استان كشور نزولي است؛ 
جز استان مازندران. حاال روي نقشه كرونا، وضعيت قرمزي در 
كشور ديده نمي شود. 330شهر در وضعيت زرد و 108شهر در 
وضعيت نارنجي قرار دارند. به گفته رئيسي، شهرهاي نارنجي 
هم در حال حركت به سمت وضعيت زرد هستند. بنا بر اعالم 
او، با اعمال اين محدوديت ها، ميزان بستري هاي روزانه بيش از 
40درصد و مرگ ومير بيش از 50درصد كاهش داشته است. به 
گفته او، تصميمات اخير به اين منجر شد كه 7هزار و 500مرگ 
كمتر رخ دهد؛ درحالي كه اگر روند قبلي ادامه پيدا مي كرد، شمار 

بستري ها به 50هزار مورد مي  رسيد.

 ايران در آستانه
زهرا جعفرزاده مهار پيك سوم كرونا

خبرنگار

بررسي  آماري شيوع كرونا در 
10 ماه گذشته نشان مي دهد، 
وضعيت فوتي هاي ويروس در 
دي ماه، از الگوي ماه هاي اول 
هر فصــل در دوران اپيدمي 
تبعيــت مي كنــد. به نظر 
مي رســد رونــد مرگ ها در 
فروردين، تير و مهر، در دي 
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سال
  آمار فوتی های کرونا در پاییز ام

چند روز پس از انتشــار خبري درباره ورود گونه جديد ويروس كرونا 
به ايران، تكذيبيه ها درباره ايــن اظهارنظر ادامــه دارد. مينو محرز، 
متخصص بيماري هاي عفوني و مســئول پروژه توليد واكســن كرونا 
در ايران گفته بود كه نمونه اي مشابه ويروس جديدي كه در انگليس 
و آفريقاي جنوبي شــيوع پيدا كرده در ماه هاي قبــل در ايران وجود 
داشته است. او البته جمعه سخنانش را تكذيب كرد. ديروز هم رئيس 
انستيتو پاستور ايران گفت كه بررســي هاي آنها نشان مي دهد نمونه 
اين ويروس وارد ايران نشده و شــيوع بيماري كوويد-19در ايران در 
ماه هاي ابتداي پاييز داليل ديگري داشته است. عليرضا بيگلري، درباره 
چرايي جهش هاي مداوم كوويدـ19به ايسنا گفت: به طور كلي زماني 
كه ويروس ها تكثير مي شوند، ژنوم آنها رونويسي مي شود؛ يعني يك 
نسخه ديگر از ژنوم ويروس ساخته مي شــود. در عين حال بايد توجه 
كرد كه ما 2نوع ژنوم ويروس داريم؛ يكي ويروس هاي RNA و ديگري 
ويروس هاي DNA. او توضيح داد: ويروس بيماري كوويدـ19 از دسته 
ويروس هاي RNA اســت. آنزيم RNA polymerase آنزيمي 
است كه ژنوم ويروس هاي RNA مانند ويروس كوويدـ19 را رونويسي 
كرده و براي تكثير ويروس، نســخه هاي جديد را ايجاد مي كند. حال 
درصد خطا و امكان اشــتباه آنزيم RNA polymerase بيش از 
آنزيم DNA polymerase اســت. بر اين اساس، احتمال ايجاد 
خطــا در ويروس هايي ماننــد كوويد-19 كه از دســته ويروس هاي 
RNA هستند، بيشتر است. رئيس انستيتو پاستور ايران گفت: گاهي 
چندين جهش مداوم در ويروس اتفاق مي افتد كه بر عملكرد ويروس 
تأثير مي گذارد. يكي از جاهايي كه ممكن است جهش ها در آن تأثير 
بگذارد در انتقال پذيري ويروس اســت. بر اين اساس، ويروس بيشتر 
به گيرنده مي چسبد و اين موضوع سرعت انتقال را بيشتر مي كند كه 
اين همان جهشي است كه در انگليس در ويروس بيماري كوويدـ19 
مي بينيم. حال ممكن است جهش در ميزان بيماري زايي و... نيز اثرگذار 
باشد. بيگلري تأكيد كرد: اين احتمال وجود دارد كه با جهش ويروس 
واكسن هايي كه ساخته مي شوند، اثرشان را از دست بدهند؛ به همين 
دليل است كه ما مي گوييم كه هر چند وقت يك بار بايد ژنوم ويروس در 
هر كشور بررسي شود تا مطمئن شويم كه تغييري كه ايجاد شده، تأثيري 
در اثربخشي واكسن هاي ساخته شــده و داروهايي كه در آينده براي 
اين بيماري ساخته خواهد شد، نداشته باشد. بر همين اساس از ابتدا 
هم پيش بيني و اعالم  كرديم كه ساختن واكسن براي ويروس بيماري 
كوويدـ19 كار راحتي نخواهد بود. او با بيان اينكه يكي از اقدامات ما در 
انستيتو پاستور پايش مداوم وضعيت ويروس و تغييرات آن است، گفت: 
فعال طبق بررسي هايي كه تاكنون در ايران انجام داديم، جهشي مانند 
آنچه در انگليس ديده شده، نداشتيم. البته نمي توان گفت كه اصال و قطعا 
نداريم؛ زيرا نمي توان تمام مبتاليان را بررسي كرد. مهم اين است كه چند 
درصد از جهش هايمان به اين صورت است. رئيس انستيتو پاستور ايران 
گفت: در انگليس اعالم كردند كه 70درصد ويروس هاي كوويدـ19 با 
همين جهش يافتگي هستند، اما در ايران چنين چيزي نديده و به چنين 
نتيجه اي نرسيده ايم. البته ممكن است بررسي هايي كه در ماه هاي آتي 
انجام مي شود، اين تغيير را در جامعه ما هم نشان دهد، اما فعال چنين 

چيزي نداريم.

رئيس انستيتو پاستور ايران:
 گونه جديد كرونا در ايران 

مشاهده نشده است

خبر

آمــار مبتاليــان  ديروز

 5760
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز
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آمــار جان باختگان ديروز
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درباره »همسايگي« چيزي 
نياموخته ايم

هنر نزد ايرانيان است و بس... به نظر مي رسد 
که اين جمله فقط يك ادعا باشد؛ هنر ايراني، 
رفتار ايراني است که فراموش شده و عملكرد 
کنشگر ايراني که هيچ کس متولي آن نيست و همه صاحب آن هستند. 
در اين فضا هرآنچه به عنوان واکنش متقابل ايراد دارد دو آسيب محسوب 
مي شــود و ناشــي از عملكرد بد تمام مجموعه هايي است که فرهنگ و 
نظام اجتماعي را مي ســازند، نگه مي دارند و بازســازي مي کنند. وقتي 
مي گويم همه مجموعه ها يعنــي هيچ مجموعه اي نيســت که دخيل 
نباشد. هر مجموعه  به اندازه کنشگري، نفوذ و اختياراتي که دارد؛ از فرد، 
نظام آموزشي، نظام رسانه اي اعم از رسانه ملي و رسانه مكتوب گرفته تا 
وزارتخانه هاي متولي فرهنگ و مراکز فرهنگي، همه و همه در آنچه امروز 

با آن مواجه هستيم مقصرند.
شرايط امروز به گونه اي است که در جامعه ايراني، مردم تجربه کنش هاي 
متقابل را از تجربه مســتقيم روزمره ياد مي گيرند، نــه از مراکز متولي 
فرهنگ. اين سازمان ها و ابزارهايشان آنقدر در دروني کردن نظام ارزشي و 
هنجارهاي فرهنگي ناکارآمد و ناتوان  هستند که تا آنچه در کنش متقابل، 
ديگران از آن آزار مي بينند را لمس نكنيم، متوجه نمي شويم تا چه اندازه 
رفتارهاي ما مي تواند آزاردهنده باشــد. به طور مثال در طول 9 ماه اخير، 
نظام قانوني و اجرايي کشور با اعمال حداکثر توان نتوانسته است مردم را 
قانع کند که ويروس کوويد-۱9 چه مصيبت هايي براي خانواده و جامعه 
به همراه دارد و تا زماني که شخصي از آن خانواده  دچار بيماري کرونا نشود، 

اين شرايط ادامه مي يابد.
ممكن است در همسايگي هرکدام از ما شخصي باشد که با وجود پوشش 
ظاهري مناســب و موجه، در جمع کردن کفش هايش از پشت در خانه و 
رعايت ساده ترين قواعد آپارتمان نشــيني و مراعات همسايگي به عنوان 
يكي از مظاهر کنش متقابل مشكل داشته باشد؛ رفتارهاي فردي شده اي 
که به علت زندگي در کالنشهرها به عنوان يكي از مقتضيات غريبه بودن، 
روابط غيرانساني و بي تفاوت شدن نسبت به غريبه در ما شكل گرفته است. 
زندگي در کالنشهرها، حيات ذهني را تغيير مي دهد و در نتيجه خروجي 
رفتار هم براساس تغيير حيات ذهني، تغيير مي کند. به طور مثال پدر و 
مادر به بچه هاي خود آموزش مي دهند حتي اگر همســايه هم پشت در 
منزل بود، در را باز نكنند زيرا کنش زندگي آدم ها نشان مي دهد در يك 
محيط غيرامن و نامطمئن ممكن است آدم ها از نزديك ترين جاي ممكن 

آسيب ببينند.
همسايگي به قدري مهم است که گاهي فرد با هزينه هاي سنگين، خانه اي 
را تهيه مي کند و يك همسايه بد مقدار قابل توجهي از ارزش مالي آن خانه 

را از بين مي برد و فرد را مجبور به جابه جايي مي کند.
حتي در روايت هاي ديني هم بسيار بر اهميت همسايه تأکيد شده تا جايي 
که حضرت علي فرموده اند آنقدر رســول اکرم در مورد همسايه سفارش 

کردند که ما شك کرديم شايد همسايه از ما ارث ببرد.
اگر در جامعه اي هنوز روابط، غيرشخصي و غريبه وار نشده است، مثل نظام 
شهرهاي کوچك يا نظام جوامع روستايي، همسايه مطمئن ترين فرد براي 
کنش متقابل است اما در شرايطي که نظام فرهنگي حاکم بر کالنشهرها 
همسايه را به عنوان فردي بيگانه مي شناسد، بايد فرهنگ و قواعد متناسب 
با روابط اينچنيني پذيرفته شود. اينجاســت که پاي قواعدي که به آن 
قواعد آپارتمان نشيني مي گوييم باز مي شود. اين قواعد هرقدر در طبقات 
مختلف جامعه دروني و تبديل به هنجارهاي ارزشي شود، تنش هاي ناشي 
از همســايگي و حتي تنش هاي درون خانواده هم کمتر مي شود. همين 

روند به روابط بين فردي در جامعه هم تعميم پيدا مي کند.
اصوال در آپارتمان هاي واقع در طبقات بــاالي جامعه )دهك هاي باالي 
درآمدي(، قواعد تعبيه شده از سوي هيأت مديره آنقدر الزام آور است که 
حتي ممكن است درصورت عدم پذيرش و رعايت اين قوانين، آن واحد به 
فرد اجاره داده نشده و يا فروخته نشود. هرقدر از نظام هاي طبقاتي باال به 
سمت پايين حرکت مي کنيم از شدت الزام آوري اجراي اين قوانين کاسته 
مي شود و حتي گاهي در مناطق حاشيه اي، ساکنين آپارتمان ها هم نيازي 
به برقراري اين قواعد و قوانين نمي بينند. اين حقيقت، حقيقت تلخي است.

اين روزها آپارتمان ها، نقش مهم تري را در زندگي همه ما ايفا مي کنند. 
در شرايط کنوني چند ماهي است که به واســطه شيوع بيماري کرونا و 
دورکاري و اعمال شرايطي همچون قرنطينه، آپارتمان ها به محلي براي 
زندگي طوالني مدت تري تبديل شــده اند و از شرايط خاص گذشته که 
خانه را عمالبه خوابگاه تبديل مي کرد، خارج شد ه ايم. زندگي طوالني مدت 
در شرايط قرنطينه و شــرايط کاري خاص باعث شد که ديد ما نسبت به 
مشكالت موجود در جامعه ازجمله مشكالت و معضالت آپارتمان نشيني 
باز شود؛ درواقع کرونا باعث شــد متوجه شويم همسايه هم وجود دارد و 

تعامل با او از ملزومات زندگي ماست.
اما سؤالي که در اين ميان وجود دارد اين است که براي دروني شدن اين 
رفتارها و تبديل آنها به هنجار، رسانه هاي جمعي، مطبوعات و کتب درسي 
همگي چه کرده اند؟ به طور مثال در کتب درسي واقعا چند درس راجع 
به مداراي همسايگي و مداراي اجتماعي وجود دارد ؟ مدارا... رفتاري که 
مي تواند به جامعه اي آسايش ببخشد يا به واسطه رفتار افراد آن جامعه از 

آن، سلب شود.

يادداشت يك

كامل دلپسند
دکتري جامعه شناسي توسعه دانشگاه تهران

همسايهها
این شماره

تا در اين چهارديواري که مشاعات 
بسياري با همسايگان دارد زندگي 
نكنيد، متوجــه مشــكالت ريز و 
درشتي که ســاکنان در طول سال 
با آن مواجه هستند، نخواهيد بود و 
قطعا رنجش و ناراحتي آنها را درك 
نخواهيد کرد. البته امروزه با توجه به 
اينكه فرم و غالب ساختمان سازي  و 

به تبع آن آپارتمان نشيني با گذشته تفاوت پيدا کرده درگيري 
ساکنان با مشكالت هم کمتر شده؛ در بسياري از ساختمان ها مشاعات...
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تورم ســاالنه چهل و چند درصدی 
اين روزها سبك زندگی ها را تغيير 
داده است. نگرانی هايی که شايد در 
دل طبقه  خاصی از جامعه بود امروز 
در دل دهك هــای مختلف جامعه 
وجود دارد. اگر خانه ام را دزد بزند؟ 
اگر موتور يخچال را ببرند؟ اگر طالها 
را سرقت کنند؟ اگر... اگر... اگر... . در 

چنين شرايطی، تامين امنيت آپارتمان ها، اهميت بيشتری 
نسبت به سابق پيدا می کند. نصب در ضد سرقت، استفاده از دزدگير...

آپارتمان نشــيني در کالنشهرها و 
شهرهاي بزرگ حاال ديگر از حالت 
پديده بودن درآمده و به قدري فراگير 
شده که قوانين خاصي براي آن وضع 
شده است. اين سبك جديد زندگي 
از همان ابتداي ورود به کشــور ما 
تا به امروز براي بيشــتر افرادي که 
تجربه زندگي در خانه هاي وياليي 

را داشــته اند با چالش  و تنش همراه بوده اســت. سروصدا، 
پرداخت نكردن شارژ ساختمان، استفاده خصوصي از مشاعات، اختالف...
15

هزینه های محافظت 
تامين امنيت آپارتمان هزينه بسياری روی  دست ساکنان 

ساختمان می گذارد

 قانون تملك آپارتمان
به بازنگري عميق نياز دارد

 چهاردیواري اختياري
اما مشروط

وقتي داريوش مهرجويي فيلم سينمايي »اجاره نشين  ها« 
را ساخت، تازه دهه60 به نيمه رسيده بود؛ فيلمي با نگاهي 
به كليشه هاي رايج زمانه خود در ناكجاآبادهاي تهران آن 
دهه، كه از هر سو كش مي آمد؛ فيلمي كه آن سال ها داشت 
بر ما نهيب مي زد؛ به ما و نسبت مان با خانه، اجاره نشيني، 
شهرنشيني، قانون مداري، هم محله اي بودن و همسايگي؛ 
فيلمي عجين با شهر و معماري، شهرسازي، هويت مندي و 
دوگانه سنت و مدرنيته كه هنوز و همچنان گريبانگيرمان 
است. حاال كه قرنطينه بر زندگي هايمان عارض شده و 
ما را دچار كالفگي خانه كرده، تازه متوجه آن مي شويم 
كه كساني روزهايي در كنارمان زيســته اند، بي آنكه 
بدانيم چگونــه و چطور. حاال با دقت بيشــتري به اين 
مسئله نگاه مي كنيم كه وقتي آپارتمان نشيني به عنوان 
زيستي الينفك از زندگي شهري بر ما غالب شد، چقدر 
ياد داشتيم، با ديگران زندگي كنيم. چقدر تصورمان از 
همسايه به نزديكي يك تيغه ديوار آجري بود و چگونه 
بايد با او رفتار مي كرديم. آيا وقتي مجبور به زيســتي 
جمعي در اتاق هاي انفرادي كوچك مان شديم، ياد داشتيم 
چطور بايد مدارا كنيم و چه حقوقي بر ما واجب است؟ در 
اين گزارش با روانشناس و جامعه شناس درباره چنين 
مســائلي صحبت كرده و از آنها پرسيده ايم چرا جامعه 
ايران با زندگي جمعي غريبه است و چطور بايد فرهنگ 
آپارتمان نشيني را به مردمي كه هر روز سرهايشان بيشتر 

در گريبان فرو مي رود و تنهاتر مي شوند، آموخت؟

رعايت حقوق ديگران نيازمند رشد اخالقي باالست
مشكالت زندگي آپارتماني از وقتي شروع شد که خانواده هايي 
که از خانه هاي حياط دار، بزرگ و شخصي مي آمدند، خواستند 
با همان صداي بلند، رفت وآمد در هر زمان از شبانه روز، صداي 
بلند تلويزيــون، راديو و ضبط صوت، با تفكــر چهار ديواري 
اختياري، در خانه هايي کوچك با همســايگاني زياد زندگي 
کنند. آنها با ويژگي هاي پررنگ فردي، طالب زندگي جمعي 
شــده بودند. علي پناهي، روان درمانگر معتقد اســت که در 
زندگي گروهــي بحث تعاون، مشــارکت و همكاري مطرح 
مي شود. از اين رو ويژگي شــخصيتي ای بايد در فرد وجود 
داشته باشد که از آن به نام openes يا باز بودن ياد مي شود. 
اين شخصيت داراي ويژگي گرمي، پذيرندگي، نوع دوستي 
اســت؛ »از آنجا که ما در ايران کمي از فقــدان اين ويژگي 
رنج مي بريم بد نيســت به نمونه بارز آن، يعني ورزش هاي 
گروهي اشاره کنيم که به ندرت موفقيت هايي در رشته هاي 

جمعي کسب مي کنيم اما به عكس در ورزش هاي انفرادي 
موفق تر هستيم. براي روشن شدن اين موضوع بايد اين ويژگي 
را مدنظر قرار دهيم. اين مشكل حتي در تست هاي شخصيتي 
کــه از مراجعه کننــدگان در مراکز مختلــف روان درماني 
گرفته مي شود مشخص اســت.« او ويژگي ديگر ما ايراني ها 
را درونگرايي مان مي داند و معتقد است اين ويژگي، روحيه 
جمعي را در ما تضعيــف کرده؛»ويژگي برون گرايي در افراد 

باعث روابط بهتر اجتماعي و بين فردي مي شود.« 
به اعتقاد پناهي در رعايت قوانين و مقررات مســئله رشــد 
اخالقي انســان ها مطرح اســت؛ »رعايت نكردن قوانين که 
در ســطح جامعه مشخص اســت، به ما نشــان مي دهد تا 
تنبيه و مجازات در ميان نيايد، يا سختگيري و اعمال قانون 
مجبورمان نكند، قانوني را رعايت نمي کنيم. اين نشــان از 
پايين ترين سطح رشــد اخالقي در جامعه است. اين مسئله 
حتي در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي مشخص است. اما 
در آپارتمان نشيني و رعايت حقوق همسايگي نيز بي تفاوتي 
به اصول اخالقي انساني که جداي از اعمال قانون و تنبيه و 
مجازات است، رعايت حال هم نوع و حقوق ديگران به سطوح 

رشد اخالقي باالتر مربوط مي شود.« 
اينكه چرا در سطوح اخالقي ما چنين اتفاقي رخ نمي دهد نياز 
به آموزش از ابتدا خصوصا در بخش آموزش و پرورش است. 
اين روان درمانگر مي گويد: »کتابي مانند مطالعات اجتماعي، 
واحد درسي بسيار مهمي است که جدي گرفته نمي شود و 
کارگاه هاي آموزشي ذيل آن به وجود نيامده است. ما به شكل 
بنيادي روي اين روحيه کار نمي کنيم درحالي که در کشوري 
مانند ژاپن از ابتدا روحيه جمعي آموزش داده مي شود. پس 
نبود آموزش درســت در مدارس و نبود الگوهاي مناســب 
مهم ترين خأل فعلي جامعه است. خانواده به عنوان مهم ترين 
الگوي تربيتي بچه ها، از بلوغ کافي بهره مند نيست و همين 
باعث مي شود اين مسئله به شــكل ريشه اي جامعه را دچار 

مشكل کند«.

نهادهاي مدني و مردم نهاد در باره آپارتمان نشــيني 
تشكيل نشده 

با توجه به شــروع ساخت وســاز مجتمع هاي آپارتماني از 
دهه۴۰ که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست فراتر نمي رفت، 
قانون تملك آپارتمان ها در ســال۱۳۴۳ به تصويب رسيد و 
آيين نامه اجرايي آن نيز ۴ســال بعد، در سال ۱۳۴۷ تدوين 
شــد. اصالح آيين نامه اجرايي آپارتمان هــا در دهه۶۰ در 
حالي مورد بازبيني مجدد قرار گرفــت که مردم در اين دهه 
به زندگي در آپارتمان روي آورده و در کشــاکش زندگي در 
آنها با مشكالت مختلفي روبه رو شده بودند. افشين داورپناه، 
جامعه شناس فرهنگي در اين باره مي گويد: »آپارتمان نشيني 

از پديده هاي اجتناب ناپذير در دنياي معاصر و به ويژه زندگي 
امروز شهري است. از سويي شــرايط به گونه اي رقم خورده 
که ما شاهد آپارتمان نشيني در شــهرهاي کوچك و نقاط 
روستايي هســتيم. در جهت دادن به اين نوع زندگي بعضي 
برنامه ريزي هاي کالنشــهري، نقش جدي دارد؛ براي مثال 
مســكن مهر ترويج دهنده بعضي ســكونت گاه ها بوده که 
بي توجه به نيازهاي فرهنگي مناطق مختلف و ويژگي هاي 
جغرافيايي آن اجرا شده است. در بسياري از شهرهاي ايران 
که در حاشــيه کوير يا کوهپايه اي قرار گرفته اند، با کمبود 
زمين مواجه نيســتيم اما مســكن مهر باعث شده زندگي 
کوچك آپارتمان نشيني، رواج پيدا کند، بي آنكه آموزش هاي 
الزم در اين باره به شــهروندان داده شــود يا به زعم عده اي 
ضرورتي داشــته باشــد«. داورپناه معتقد است نكته اي که 
در آسيب شناسي آپارتمان نشيني در ايران مطرح مي شود، 
2موضوع است؛ يك اينكه قوانين الزم به شهروندان آموزش 
داده نشده و قوانين در کنار معماري و مديريت شهري چندان 
به اين مسئله توجه نكرده اند؛ »براي آموزش شايد فعاليت هاي 
مدني و شــهروندي مهم ترين نياز اين نوع زندگي اســت و 
نهادهاي مدني و مردم نهاد در اين باره تشــكيل نشده است. 
رسانه هاي رسمي نيز عمال کاري در اين باره انجام نمي دهند 
اما براي اين زندگي بايد قوانيني وجود داشته باشد که وجود 
دارد اما تحقق آن بسيار دشوار است؛ مثال اگر ناسازگاري هايي 
در آپارتماني توســط فرد يا افرادي به وجود آيد، مي توان به 
شكل قانوني وارد عمل شــد؛ زيرا فرايند قانوني آن به قدري 
طوالني و دشوار است که عمال فرد قيد آن را زده و مشكالتش 
هميشــه پابرجا خواهد ماند. از ســويي چون ميانگين سن 
آپارتمان نشيني در ايران بســيار کوتاه، يعني يكي،دو سال 
است، افراد حس تعلق مكاني نداشته و تا با قوانين آپارتماني 
آشنا مي شــوند، قراردادشان تمام شــده و بايد دنبال مكان 
ديگري براي زندگي بگردند.« به گفته او مسئله معماري نيز 
در اين ميان بسيار مهم است. داورپناه مي گويد: »نزديك به 
۷۰سال از موج جدي آپارتمان نشيني گذشته، اما معماران 
خدمتي در اين باره نكرده اند يا عمال مباحث نظري پيش بيني 
شده، اجرايي نشده است. ما بنا به ويژگي هاي فرهنگي خود 
بايــد آپارتمان هايي را طراحي کنيم، تا مشــكالت کمتري 
گريبانگير مردم شود«. همه اينها در کنار نبود مديريت شهري 
مسائلي است که در شكل نگرفتن آپارتمان نشيني سامان مند 

در کشور مؤثر بوده اند.

دولت ها مسئول ارتقاي فرهنگ جامعه هستند 
اما آيا اين به  معناي آن است که ما ايراني ها به کلي با زندگي 
جمعي و رعايت قوانين اجتماعي غريبه ايم؟ سجاد فتاحي، 
جامعه شــناس معتقد اســت: »اين گزاره که مــا ايراني ها 

با حرکت هــاي جمعي غريبه ايم بارها تكرار شــده اســت، 
اما نمي توان آن را گزاره درســتي درباره همــه  تاريخ ايران 
درنظر گرفت. اين سرزمين خروجي هاي فراواني داشته که 
نشــان از آن دارد که ايراني ها، در بعضــي مواقع در زندگي 
جمعي متخصص بوده اند. حفر قنات و کشاورزي در شرايط 
سخت جغرافيايي و تبديل شــدن به يكي از امپراتوري هاي 
بزرگ تاريخ اين را که ما در همه تاريخ فردگرا بوده ايم نقض 
مي کند.« او درباره رعايت نكردن قوانين آپارتمان  نشيني در 
زندگي شهري معتقد به آن است که انســان ها براي اينكه 
الگوهاي زندگي خود را با الگوهاي زيستي ديگري منطبق 
کنند، نياز به زمان دارند و بايد اين زمــان بگذرد؛ »بايد در 
مقام مقايسه ديد باقي کشورهايي که از نظر توسعه و تمدن 
در مدلي که ايراني ها زندگــي مي کردند، يعني در خانه هاي 
بزرگ وياليي که تنها يك خانــواده در آن زندگي مي کرده 
اســت، چگونه رفتار کرده اند؟ آيا از نظر نرخ و فراواني، اين 
مشكالت امروز ما با آن کشــورها خيلي متفاوت است؟ در 
فيلم هايي که محصول کشورهاي مختلف بوده و ما تماشاگر 
آن هستيم، متوجه مي شويم بعضي از مشكالتي که ما امروز 
با آن مواجهيم در کشــورهاي ديگر نيز به چشم مي خورد. 
جا افتادن الگو و سبكي مانند آپارتمان نشيني نيازمند گذر 
زمان به سن يك يا چند نسل اســت. اين مهارت ها در گذر 
زمان آموخته مي شود.« اين جامعه شناس بر اين اعتقاد است 
که در شــرايطي که دولت ها مسئول ارتقاي فرهنگ جامعه 
هستند، تا مسائل را شناسايي کرده و راهكارهايي در آموزش 
از دوران ابتدايي تا مدارج باالتر ارائه کنند، همواره به اين امر 
بي توجهي نشان داده اند؛ »اصوال براي نهادينه کردن فرهنگ 
بايد کارهايي انجام شــود، اما اين مسئله مغفول مانده است. 
البته مردم در تعامل با يكديگر مهارت هايي را مي آموزند که 
اين در کالنشهرها موفقيت آميزتر بوده و قابل مقايسه با دهه 
گذشته نيست. بسياري از اين مهارت ها به تجربه زيسته تبديل 
و آموخته مي شود. هرچند اين رويه مي توانست بهتر باشد و 
سرعت بيشتري بگيرد، درصورتي که دولت ها و مراکز آموزشي 
به آن توجه بيشتري کرده و درصدد رفع آن بودند. اين شعار 
هميشه بوده است، اما هيچ گاه در دســتور کار نبوده و اگر با 

سرعت کندي پيش رفته، علت اين بوده است.«
آپارتمان نشــيني نيازمند فرهنگ خاصي است. با گسترش 
مجتمع ها اختالفات بين آپارتمان نشــينان، بيشتر شده و 
همين امر باعث مي شــود فرد خســته از فعاليت روزانه، در 
بازگشت به خانه تنش هاي ريز و درشت ديگري را هم تجربه 
کند. تجاوز به حقوق همسايگان در طوالني مدت فرسايشي 
شده و مشكالت زيادي ايجاد خواهد کرد. از اين رو نيازمند آن 
هســتيم که در همه جوانب، خود را براي زندگي در شهري 
سالم آماده کنيم و رعايت قوانين همسايگي يكي از آنهاست.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

فقر همسايگي 
چرا ما ايراني ها از نبود فرهنگ جمعي و آپارتمان نشيني
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سبا ثروتي
روزنامه نگار

 شيوه هاي مدرن
مديريت ساختمان

مديران ساختمان چه ابزار جديدي در اختيار دارند؟

زندگي در شهرهاي بزرگ كم دردسر 
ندارد. شلوغي، ترافيك، گراني و آلودگي 
را هم كه ناديده بگيريد، حتي در خانه 
هم آنقدر كه بايد آرامش نداريد؛ چون آپارتمان نشيني، پديده اي 
ناشي از تراكم باالي جمعيت و كمبود زمين براي گنجاندن سيل 
جمعيت شــهرها، اصال كار راحتي نيست. كنارآمدن با دست كم 
يك خانواده ديگر كه ديوار به ديوارمان زندگي مي كنند، تحمل 
سر و صدا، رســيدگي به امور ســاختمان، درگيري بر سر جاي 
پارك  و يا پرداخت هزينه شــارژ آپارتمان رايج ترين دردسرهاي 
آپارتمان نشيني در شهرهاي بزرگ اســت. بخش بزرگي از اين 
مشكالت البته به كمك مديريت ساختمان قابل رسيدگي و حل و 
فصل است. از اين روست كه انتخاب مدير مناسب براي ساختمان، 
بخشي از بار آپارتمان نشيني را از دوش ســاكنان برمي دارد. در 
ايران معموال اين مسئوليت به عهده يكي از همسايگان ساكن در 
آپارتمان گذاشته مي شود؛ اگرچه طي سال هاي اخير استخدام 
مدير براي مجتمع هاي مسكوني بزرگ رايج شده است و فردي 
غيرساكن با حقوق و مزايا به اســتخدام يك مجتمع درمي آيد تا 

مديريت آن را به عهده بگيرد.
مديريت ســاختمان در جهان فراتر از مفهوم ســنتي مديريت 
ســاختمان در ايران اســت. از آنجا كه در بيشــتر كشــورهاي 
توسعه يافته، مجتمع هاي مسكوني توسط شركت ها و نه اشخاص 
ساخته مي شوند، مديريت آن هم به عهده افرادي كه در استخدام 
آن شركت ها هستند گذاشته مي شــود؛ به بياني ديگر، مديريت 
ساختمان در بيشتر كشورهاي توســعه يافته به عنوان يك شغل 
رسمي پذيرفته شده اســت. از اين رو بازار ابزارها و لوازم فناورانه 
كه براي تسهيل انجام مسئوليت هاي يك مدير ساختمان توليد و 
عرضه مي شوند در اين كشورها داغ است. عالوه بر تعمير و نگهداري 
از ســاختمان، دريافت حق شارژ از ســاكنان، دسترسي دادن به 
متقاضيان اجاره واحد هاي خالي، ارائه انواع رسيد ها و فيش هاي 
پرداخت و دريافت، سند هاي مالياتي، فاكتورهاي هزينه و ديگر 
انواع سند هاي رايج در مديريت ساختمان همگي به عهده مديريت 
ســاختمان اســت و امروزه در جهان براي انجــام هريك از اين 

مسئوليت ها، يك فناوري وجود دارد.
امروزه در جهان، اپليكيشــن ها و نرم افزارهــاي رايگان زيادي 
براي اجاره دادن خانه وجود دارد كه مديران ساختمان به راحتي 
از آنها براي اجــاره دادن واحد هــاي خالي اســتفاده مي كنند. 
سكوي پردازش هوشــمند اســناد يا IDP كه تلفيقي از هوش 
مصنوعــي و فناوري پــردازش زباني براي اســتخراج اطالعات 
از ميان اطالعات طبقه بندي نشــده ماننــد ايميل ها، عكس ها، 
سند ها و پرونده هاست، استفاده از نرم افزارهاي ويدئويي براي به 
نمايش گذاشتن ويژگي هاي ساختمان آماده براي اجاره، قفل هاي 
هوشمند براي دادن دسترســي هاي خصوصي به مستأجران و 
ساكنان، درگاه هاي مخصوص مستأجران براي دسترسي مستأجر 
به قراردادها و ســندهاي مربوط به هزينه ها، پرداخت اجاره بها، 
درخواست براي تعميرات يا ديگر انواع درخواست ها و استفاده از 
نرم افزارهاي ويژه مديريت ساختمان كه از حجم كارهاي فيزيكي 
مديران ساختمان تا حد قابل توجهي مي كاهد، ازجمله جديدترين 
فناوري هايي هستند كه مديران ساختمان در جهان از آنها بهره 
مي برنــد. البته نبايد نرم افزارهاي حســابداري و آرشيو ســازي 
قديمي تر اما همچنان كاربردي مانند اكسل را هم فراموش كرد. 
اپليكيشن هاي Neighbium و ApartmentADDA دو نمونه 
از اپليكيشن هاي محبوب جهاني براي مديريت ساختمان به شمار 
مي روند كه براي انجام عمليات حسابداري، محاسبه هزينه هاي 
ساختمان، محاسبه شارژ واحد ها، برقراري ارتباط با همسايگان، 
رزرو خدمات رفاهي مجتمع، تعيين تاريخ براي برگزاري جلسات 
و همچنين پرداخت هزينه هايي مانند قبوض و ماليات و ارائه انواع 

گزارش هاي مالي يا ثبت شكايت ها كاربرد دارند.

در ايران هم عالوه بر نرم افزارهايي مانند اكسل و گوگل شيت كه 
معموال از آنها براي مديريــت هزينه ها و ارائه گزارش بدهكاري و 
بستانكاري و هزينه كرد ساختمان به ساكنين استفاده مي شود، 
اپليكيشــن ها و نرم افزارهاي مديريتي و حسابداري ديگري هم 

براي كمك به مديران ساختمان وجود دارد.
جست وجويي ساده از فروشگاه هاي اپليكيشن، نمونه هاي مختلفي 
از اين اپليكيشن ها را به دســت مي دهد؛ اپليكيشن هايي كه در 
توضيح شان به قابليت هايي مانند حسابداري شخصي، حسابداري 
ساختمان، مديريت آنالين شارژ و مديريت هزينه هاي ساختمان 
اشاره شده است. يكي از پرمخاطب ترين اين اپليكيشن ها، سامون 
)Samoon( نام دارد كه باالي 5 هزار بار در فروشگاه گوگل دانلود 
شده است. خدمات اين اپليكيشــن در حوزه مديريت ساختمان 
است و سامانه اي براي مديريت ساختمان، حسابداري و خدمات 
و مديريت خانه هاي هوشــمند در اختيار مديران ساختمان قرار 
مي دهد. اين اپليكيشن مي تواند شارژ ماهانه هر واحد را محاسبه 
كند و گزارش هزينه كرد و گزارش پرداخــت اهالي را در  اختيار 
مدير و ساكنان قرار دهد. همچنين اين اپليكيشن امكان مديريت 
همزمان چند مجتمع مســكوني را فراهم كرده است و مي تواند 

مسئوليت هاي مديران را به آنها يادآوري كند.
اپليكيشــن آپارتك، نمونه ديگري اســت كه از آن بــراي مديريت 
پرداخت آنالين شارژ  واحد هاي مجتمع مسكوني و ثبت دخل و خرج و 
هزينه هاي جاري ساختمان استفاده مي شود. در اين حوزه، اپليكيشن 
مديسا و ســبزپرداز با كاربري مديريت ســاختمان ها و هزينه هاي 
ساختمان و اپليكيشن هاي شارژمان، پارميس و باجت جهت انجام 
امور حسابداري در ساختمان ها در دسترس مديران ساختمان قرار 
دارند. همچنين برنامه هاي متعددي براي دسترسي عموم ساكنان 
مجتمع مسكوني به قوانين و حقوق آپارتمان نشيني در فروشگاه هاي 
اپليكيشن وجود دارد كه مي توانند مسئوليت توضيح شفاهي براي 

تك تك ساكنان را از دوش مدير ساختمان بردارد.

اجاره نشيني هزار و يك دردسر 
دارد تــا جايي كه بــراي رفع 
مشكالت آن قانونگذاران دست 
به كار شــده اند و ماده هاي قانوني را پشت سر هم رديف 

كرده اند تا شايد اندكي از وخامت اوضاع كاسته شود.

يكي از مسائل رايج ميان صاحبخانه و مستأجر 
مربوط به بحث خرابي هاي خانه است. اگر كولر خراب شود، 
اگر لوله كشي خانه دچار مشكل شود و اگر خرابي هايي 
ديگري -كه براي هر خانه قابل تصور اســت- رخ دهد، 
چه كســي وظيفه تعمير را برعهده دارد؟ چه كسي بايد 

هزينه اين خرابي ها را پرداخت كند؟
براي پاسخ به اين سؤال ها بايد به ســراغ قانون مدني و قانون 
تملــك آپارتمان ها رفت، مــوادي از اين دو قانــون به بحث 

هزينه هاي تعميرات در خانه هاي اجاره اي مربوط مي شود.
در فصل ســوم قانــون آپارتمان ها به هزينه هاي مســتمر و 
هزينه هايي كه براي حفظ و نگهداري قســمت هاي مشترك 
 بنا مصرف مي شــود اشاره شده اســت. در بخشي از ماده23 
اين قانون آمده است: چنانچه به موجب اجاره نامه يا قرارداد 
خصوصي ، پرداخت هزينه هاي مشترك به عهده مالك باشد و 
مالك از پرداخت  آن خودداري كند، مستأجر مي تواند از محل 
مال االجاره هزينه ها را پرداخت كند. درصورتي كه پرداخت 
هزينه هاي جاري  مشــترك به عهده استفاده كننده باشد و از 
پرداخت اســتنكاف كند، مدير يا مديران مي توانند عالوه بر 

مراجعه به استفاده كننده ، به مالك اصلي نيز مراجعه كنند.
قانون مدني چه مي گويد؟

مواد قانوني براي حل مسئله تعمير خانه استيجاري در قانون 
مدني شاخ و برگ بيشــتري به خود گرفته اند. چندين ماده 
قانوني به كمك مســتأجر و صاحبخانه آمده اند تا مشــخص 
شود درصورت خرابي خانه چه كسي بايد دست به جيب شود.

براساس ماده ۴76 قانون مدني، موجر بايد عين مستأجره را 
به مستأجر تسليم كند و درصورت امتناع موجر اجبار مي شود 
و درصورت تعذر اجبار مســتأجر خيار فســخ دارد؛ در ماده 
۴77 قانون اشاره  شده، آمده اســت كه صاحبخانه بايد ملك 
اجاره داده شده را در حالتي تسليم كند كه مستأجر بتواند از 
آن استفاده مطلوب كند. ماده۴79 اين قانون نيز تأكيد دارد 
اگر معلوم شــود كه عين ملك اجاره داده شده در حال اجاره 
معيوب بوده، مستأجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان 
نحوي كه بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول كند، ولي اگر 
موجر)صاحبخانه( عيب را رفع كند- به نحوي كه به مستأجر 

ضرري نرسد- مستأجر حق فسخ ندارد.
»تعميرات و تمامــي مخارجي كه در عين مســتأجره براي 
امكان انتفاع از آن الزم اســت، برعهده مالك اســت« به اين 
ترتيب ماده ۴86 قانون مدني تعميرات اساســي و كلي خانه 
را برعهده صاحبخانه گذاشته است و صاحبخانه وظيفه دارد 
تمامي تالش خود را جهت حفظ مورد اجاره داده شده به كار 
بندد و درصورتي كه صاحبخانــه در اين زمينه كوتاهي كند، 
مستأجر مي تواند از حق فسخ استفاده كند يا الزام صاحبخانه 

را به تعميرات اساسي بخواهد.
ماده502 قانون مدني نيز در رابطه با تعميرات به مستأجرها 
هشدار داده است كه »اگر مســتأجر در عين مستأجره بدون 
اذن موجر تعميراتي نمايد حــق مطالبه قيمت آن را نخواهد 
داشــت.«؛ به عبارت ديگر اگر مشــكلي در خانه اي كه اجاره 
كرده ايد، پيش آمد، قبل از آنكه براي تعمير آن دســت به كار 
شويد، بهتر است اول صاحبخانه را در جريان بگذاريد، چون 
درصورت مخالفت صاحبخانه، شما )مستأجر( بايد هزينه هاي 

تعميرات انجام شده را پرداخت كنيد.
ماده20 قانون روابط موجر و مستأجر سال1356 تا حدودي 
كار را آسان تر كرده است. آنطور كه اين ماده مي گويد تعميرات 
اساســي و كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات 
عمده منصوبه در آن از قبيل دســتگاه هاي حرارت مركزي و 
تهويه آسانسور اســت، برعهده صاحبخانه است و تعميرات 
جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به اســتفاده از 

مورد اجاره باشد، با مستأجر خواهد بود.

قانون مالك و مستأجر درباره هزينه تعميرات چه مي گويد؟

هزينههاياجارهنشيني
نورا عباسي

روزنامه نگار

تــا در اين چهارديواري كه مشــاعات بســياري با 
همســايگان دارد زندگي نكنيد، متوجه مشكالت 
ريز و درشتي كه ساكنان در طول سال با آن مواجه 
هســتند، نخواهيد شــد و قطعا رنجش و ناراحتي 
آنهــا را درك نخواهيد كرد. البته امــروزه با توجه 
به اينكه فرم و غالب ساختمان ســازي  و به تبع آن 
آپارتمان نشيني با گذشته تفاوت پيدا كرده درگيري 
ساكنان با مشــكالت هم كمتر شده؛ در بسياري از 
ساختمان ها مشــاعات آب و برق و گاز مجزا شده 
و براي هر واحد كنتور مجزا گذاشــته مي شــود و 
از هميــن رو درگيري هاي مصرفــي اين چنيني تا 
حد زيــادي كاهش پيدا كرده اســت. از طرفي هم 
فرهنگ آپارتمان نشيني بين مردم بيشتر جاافتاده 
و ساكنان به حق و حقوق خود بيشتر واقف شده اند 
و حل بســياري از مســائل را از طرق قانوني دنبال 
مي كنند تا اينكه به طور مستقيم و با دعوا به دنبال 
برخورد با خاطيان باشند. اما با وجود اين هنوز افراد 
زيادي هستند كه از قانون تملك آپارتمان ها و حق و 

حقوقي كه به عنوان ساكن يا مدير ساختمان دارند، 
بي خبرند و همين بي خبري موجب شده به ويژه در 
آپارتمان هاي قديمي ســاز هنوز با برخي معضالت 
دست و پنجه نرم كنند و احســاس كنند كاري از 
دست شان برنمي آيد. در ادامه پيمان حاج محمود 
عطار، وكيل دادگستري در گفت وگو با همشهري در 
مورد حقوق ساكنان، قوانين موجود و نحوه برخورد 

قانوني با خاطيان مي گويد.

بايدها و نبايدهاي قانوني
درخصوص حق و حقوق 
ي  ن نشــين ها تما ر پا آ
و  اداري  مســكوني، 
تجاري ســال۴2 قانوني 
به نام تملك آپارتمان ها 
بــه تصويــب مجلــس 
قانون گذاري رسيد كه در سال76 اصالح شد. عالوه 
بر اين آيين نامه اجرايي قانــون تملك آپارتمان ها 
نيز براي تفســير و اجراي بهتر قانون مذكور توسط 
هيأت وزيران به تصويب رســيد. بــه موجب اين 
قانون 15ماده اي براي افرادي كه در آپارتمان هاي 

مســكوني، اداري يا تجاري سكونت دارند يكسري 
وظايف و حقوق پيش بيني شده است. برخي ماده ها 
از اين قرار است: قسمت هايي از ساختمان و اراضي و 
متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد 
استفاده تمام شركاء هستند قسمت هاي مشترك 
محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري بر آنها 
قائل شــد. گذاردن ميز و صندلي و هر نوع اشياي 
ديگر و همچنين نگهداري حيوانات در قسمت هاي 
مشترك ممنوع است . ايجاد سر و صداي نامتعارف 
و غيرمعمــول از ســاعت 13تــا 16بعدازظهر و از 
ساعت 23تا 9صبح فردا ممنوع است. مراسم بدرقه 
مهمان به جاي راه پله و آسانســور بايــد در واحد 
آپارتماني انجام شود. ساكنان موظفند در پرداخت 
هزينه هاي مســتمر و هزينه هايي كه براي حفظ و 
نگهداري قسمت هاي مشترك بنا مصرف مي شود، 
طبق مقررات مشاركت كنند. مدير موظف است تمام 
ساختمان را در برابر آتش سوزي بيمه كند و هزينه 
بيمه هم بين همه مالكان به نســبت سهم قسمت 
اختصاصي آنها تقسيم مي شــود اگر مدير اين كار 
را نكند و خسارتي به ساختمان وارد شود، مسئول 
جبران خســارت خواهد بود. براي ساختمان هاي 

بيش از 10واحد بايد نگهبان نيز اســتخدام شود. 
تعميرات ســاختمان كه موجب صدمه به اسكلت 
ساختمان مي شود، مجاز نيست. ساكنان هر واحد 
مسئول جبران خسارت ناشي از گرفتگي فاضالب 
و... هستند. همچنين كولر و بند لباس كه از بالكن 
بيرون بزند، مجاز نيست، مگر با اجازه كتبي مديريت. 
در ســاختمان هايي كه نگهبان نــدارد در ورودي 
بايد شب ها قفل شود. اگر كســي تعهدات خود را 
در محيط ســاختمان انجام ندهد هر هزينه اي كه 
مدير يا هيأت مديره متحمل مي شود بايد شخص 

متخلف بپردازد. 

نحوه انتخاب مدير ساختمان
در قانون تملك آپارتمان هــا دو گونه براي تعيين 
هيأت مديره قانون تصويب شــده اســت. ساكنان 
ساختمان يك جلسه همگاني برگزار مي كنند و از 
بين خود يك نفر يا تعدادي از ســاكنان)بايد فرد 
باشــد( را به عنوان مدير و هيأت مديــره به مدت 
2ســال تعيين مي كنند. مدير يا مديران مســئول 
حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع 
عمومي خواهند بــود. چنانچه حادثــه اي به علت 
ســهل انگاري مدير يا هيأت مديره براي هر يك از 
واحدها ايجاد شود مسئوليت قانوني به عهده هيأت 
مديره است. درخصوص خدمات و زحماتي كه مدير 
و هيأت مديره ساختمان براي حفاظت و مديريت 
ســاختمان از جهت امنيت، تعميرات و بازســازي 
انجام مي دهند مي توانند بنا بر اساســنامه مجمع 
عمومي ساختمان حقوقي را از شارژ ماهانه ساكنان 
دريافت كنند. مدير يا مديران ، امين ساكنان بوده 
و نمي توانند فرد ديگر را به جاي خود انتخاب كنند. 
در صورت استعفا، فوت ، عزل يا حجر مدير يا مديران 
قبل از انقضاي مدت ، مجمــع عمومي فوق العاده ، 
 به منظور انتخاب جانشــين تشــكيل خواهد شد. 

برخورد قانوني با خاطيان
مشكل اساسي كه در آپارتمان هاي كالنشهرها با آن 
روبه رو هستيم تجاوز همسايگان به مشاعات يكديگر 
و اشتراكات آپارتمان نشيني است. برخي متصورند 
چهارديواري اختياري اســت درحالي كه اشخاص 
در برابر قانون تا حدي مي توانند از حقوق قانوني و 
مشروع خود بهره ببرند كه اين بهره مندي به حقوق 
ســاير شــهروندان تجاوز نكند و اگر شهروندي در 
آپارتمان اختصاصي خود يا در پاركينگ اختصاصي 
خود اقدامي نظير پخش موسيقي نابهنجار يا صداي 
بلند كند يــا اينكه در پاركينــگ اختصاصي خود 
به جاي پارك خودرو، وســايل خانه نگهداري كند 
و پاركينگ را از كاربري نگهــداري خودرو به انبار 
تبديل كند، تجاوز به حقوق ديگران كرده اســت و 
با او برخورد قانوني مي شــود. درصورتي كه يكي از 

همسايگان به حقوق و تكاليف قانوني خود در رعايت 
آسايش و آرامش همســايگان تجاوز كند، چنانچه 
ساختمان داراي اساســنامه اي كه به تصويب همه 
ساكنان و مجمع عمومي ســاكنان رسيده، باشد، 
براساس آن مديرعامل يا هيأت مديره مي تواند اقدام 
به دادن تذكر شفاهي به همسايه مزاحم كند و در 
غيراينصورت تذكر كتبي بدهد. درصورتي كه فرد 
بازهم به تجاوز خود به حقوق ساير همسايگان ادامه 
داد از طريق شكايت به مراجع قضايي و انتظامي از 

استمرار تجاوز همسايه مزاحم جلوگيري كند.

جريمه هاي امتناع از شارژ
درخصوص شارژ ماهانه و نقدينگي ساالنه هزينه هاي 
جاري و يا غيرمنتظره ســاختمان از قبيل تركيدن 
منبع موتورخانه ســوفاژ يا خراب شــدن لوله هاي 
ساختمان كه هزينه هاي باالتر از شــارژ ماهانه به 
ساكنان ســاختمان مي گذارد هم پيش بيني هايي 
در قانون شــده اســت. طبق قانون بايد با تصويب 
هيأت مديره يك شــارژ ماهانه بــراي هزينه هاي 
جاري ساختمان از قبيل برق و آب مشترك، حقوق 
ســرايدار و نگهبان و حقوق كارگري كه مســئول 
نظافت مشــاعات ســاختمان مانند پلكان، حياط 
و... است از همســايگان دريافت شود. يك صندوق 
هزينه هاي كلي ساختمان هم براي ساختمان بايد 
پيش بيني شــود كه درصورت ورود خسارت هاي 
قابل توجه به ساختمان از اين صندوق، آن هزينه ها 

برداشت شود.
حال با ســاكناني كــه از پرداخت شــارژ ماهانه يا 
هزينه هاي ضروري ساختمان خودداري مي كنند 
يا با تأخير آن را پرداخت مي كنند، برخورد قانوني 
انجام خواهد شد. چنانچه ساختمان داراي اساسنامه 
باشد مديرعامل مي تواند از طريق ارسال اظهارنامه 
رسمي از طريق سامانه دادگستري، اخطار قانوني 
به همسايه اي كه شارژ مصوب و هزينه هاي مستند 
ساختمان را برابر اعالم مديريت پرداخت نمي كند 
بدهد و اين هزينه را مطالبه كند. درصورتي كه بازهم 
به رغم ابالغ اظهارنامه همســايه خاطي از پرداخت 
خودداري كرد مي تواند از دادن خدمات مشــترك 
از قبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و... 
به فرد خاطي خودداري كنــد. مديرعامل مي تواند 
از طريق طرح دعوا عليه ســاكني كــه هزينه ها را 
پرداخت نكرده به دادگاه مطالبه اين خســارت ها 
و هزينه ها را از همســايه خاطي كنــد. هزينه هاي 
مربوط به ســرايدار، نگهبان، متصدي آسانســور، 
هزينه نگهداري شــوفاژخانه و تاسيسات، تزئينات 
قسمت هاي مشترك ســاختمان و نظافت محوطه 
به طور مساوي محاسبه مي شود. در هر صورت هر 
يك از واحدها كه در مورد ســهميه يا ميزان هزينه 
مربوط به سهم خود معترض باشد، مي تواند به مدير 
مراجعه و تقاضاي رســيدگي كنــد و درصورت رد 
اعتراض يا ترتيب اثرندادن به اعتراض به دادگستري 

مراجعه كند. 

قوانين تعيين شده خارج از قانون بين ساكنان
ساكنان ساختمان در قالب مجمع عمومي مي توانند 
مقرراتي را براي اســتفاده بهتر از ســاختماني كه 
همگــي از آن بهره منــد مي شــوند تصويب كنند 
مشــروط بر اينكه برابر 10ماده قانــون مدني اين 
تصميمات خالف قوانين شــهرداري و شرع اسالم 
و قانون تملك آپارتمان ها نباشــد. به عنوان مثال 
پشت بام، پاسيو و بالكن به عنوان مشاعات محسوب 
مي شوند و نماي ساختمان هستند بنابراين ساكنان 
نمي تواننــد برخالف قانــون شــهرداري اقدام به 
ساخت وســاز در اين محوطه ها كنند و يا شكل آن 
را تغيير دهند ولو اينكه تمام ســاكنان هم موافق 
باشند چون برخالف قانون شهرداري است و چنين 
اقداماتي بدون گرفتن پروانه ســاخت از شهرداري 
ممنوع اســت. در مجمــوع قوانيــن پايه گذاري 
شــده با توافق ســاكنان كه خارج از قانون تملك 
آپارتمان هاست اگر برخالف نظم عمومي باشد فاقد 

اعتبار است.

در قانون تملــك آپارتمان ها دو 
گونه براي تعييــن هيأت مديره 
قانون تصويب شده است. ساكنان 
ساختمان يك جلســه همگاني 
برگزار مي كنند و از بين خود يك 
نفر يا تعدادي از ساكنان)بايد فرد 
باشــد( را به عنوان مدير و هيأت 
مديره به مــدت 2ســال تعيين 
مي كنند. مدير يا مديران مسئول 
حفظ و اداره ســاختمان و اجراي 
تصميمات مجمع عمومي خواهند 

بود

آپارتمان نشيني چه قوانيني دارد؟

چهارديواري اختياري اما مشروط
خديجه نوروزی

روزنامه نگار
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همسايهها
این شماره

حيواناتوآپارتماننشيني
قانون درباره نگهداري از حيوانات در آپارتمان چه مي گويد؟

تا حاال شده از صداي سگ همسايه عصباني شويد، يا هر روز صبح 
صداي خروس همســايه روبه رويي بيدارتان كند و يا اينكه گربه 
طبقه پاييني دست تان را ليس بزند؟ يا همسايه اي داشته باشيد 
كه در راه پله ها و آسانسور ســاختمان حيوانات خانگي  اش را رها 
كند و نه براي نظافت مراعاتي كند و نه براي سروصدا؟ در هركدام 
از اين موارد مي توانيد معترض شــويد؟ آيا قانون به شــما اجازه 

اعتراض مي دهد و حقي براي شما به عنوان همسايه قائل است؟ 
حقوق دانان مي گويند قانون مشخصي براي چگونگي نگهداري 
حيوانات در ساختمان هاي مسكوني و آپارتمان ها تعريف نشده 
است. يك جست وجوي كوتاه بين اخبار حقوقي هم شما را به دو 
قانون مي رساند كه با حيوانات خانگي ارتباط دارند؛ يكي ماده3 
آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان هاست كه مي گويد همه 
شركاي يك ســاختمان مجازند از فضاي مشــترك ساختمان 
استفاده كنند. تبصره همين قانون هم تأكيد مي كند گذاشتن ميز 
و صندلي و هر نوع اشياي ديگر و نگهداري حيوانات در قسمت هاي 
مشترك ساختمان ممنوع است . اين قانون اين اجازه را مي دهد 
كه اگر يكي از شركاي ساختمان تخلفي كرد، بقيه شكايت كنند. 
فضاهاي مشترك ساختمان هم مشخص است؛ راه پله ها، پشت بام، 
راهرو، پاركينگ و باغچه. بعضي از وكال و حقوق دانان هم گفته اند 
كه اگر يكي از همسايه ها در فضاي خصوصي اش حيوان خانگي 
دارد، اما صداي اين حيوان يا رعايت نكردن بهداشــتش، شما را 
اذيت كرد و ســندي براي ادعايتان داشتيد، مي توانيد به مراجع 

قضايي شكايت ببريد.
ماده۵01 قانون مجازات اسالمي كه ســال1392 مصوب شده، 
اينطور تفسير شده كه اگر سگ تربيت شده اي كه قالده هم داشت، 
با تحريك صاحبش به انگيزه شوخي يا ترساندن به سمت فردي 
برود و فرد وحشت زده شود يا صدمه ببيند، مي تواند شكايت كند 
و صاحب سگ بايد جبران خســارت كند. اگر فردی كه سگ به 
طرفش رفته، زن باردار باشد و سقط جنين كند يا سكته يا فوتي 

اتفاق بيفتد، صاحب سگ بايد قصاص شود.
علي نجفي توانا، حقوق دان، معتقد است كه بايد قانون مشخصي 
براي نگهداري حيوانات تعريف شود و اين الزامي است كه زندگي 
امروزي ايجاب مي كنــد. او مي گويد: »قانــون ممنوعيتي براي 
نگهداري از حيوانات ندارد، ولي قوانيني داريم كه براســاس آنها 
حيوانات خانگي نبايد مزاحمتي براي همســايه ها ايجاد كنند. 
قانون درباره نگهداري حيوانات خانگــي در همين حد صحبت 

كرده است«.

اگر چند دهه قبل ســگ، گربه و مرغ و خروس حيوانات خانگي 
بودند، حاال شــير، پلنگ، مار و... هم به محيط هاي خانگي اضافه 
شده اند. نجفي مي گويد: »به خاطر تغيير شرايط زندگي اجتماعي 
مدل زندگي خانواده ها عوض شده است. بعضي از خانواده ها دچار 
گسست خانوادگي شده اند و كمبود عاطفي دارند و براي اينكه از 
تنهايی دربيايند از حيوان خانگــي نگهداري مي كنند. قبال همه 
خانواده ها شرايط نگهداري از حيوانات را نداشتند و نگهداري از 
حيواناتي مثل شير و پلنگ هم مرسوم نبود، به خاطر همين هم 
قانون تعريفي براي چگونگي نگهداري از حيوانات نداشــت و در 
ســال هاي اخير هم به اين موضوع توجه نشده است«. آپارتماني 
شدن بيشتر خانه ها هم نياز به قانون را بيشتر كرده است. دهه هاي 
قبل بيشتر خانه ها شــخصي بود و مثال نيازي نبود كسي كه در 
پشــت بام يا حياط خانه اش مرغ و خروس نگهداري مي كند، از 
همســايه ها اجازه بگيرد اما اگر امروز واحد كناري در آپارتمانی 
طوطي داشته باشد، همســايه ها به صدايش معترض مي شوند. 
نجفي مي گويد: »در چارچوب ضوابط كيفري موجود، نگهداري 
حيوانات جرم نيست مگر اينكه براي ديگران ايجاد مزاحمت كند. 
منظور از مزاحمت اين اســت كه آرامش و آســايش همسايه ها 

سلب شود.«
نجفي تأكيد مي كند كه قانون حتي ممنوعيتي براي سگ گرداني 
ندارد؛ »سال هاي گذشته نيروي انتظامي سگ گرداني را ممنوع 
كرد، اما من در ايــن مورد هم قانوني نديــده ام كه بخواهد جرم 
محسوب شود و مجازات قانوني داشته باشد. اين ممنوعيت هم 
سليقه مدير يا نهاد مربوطه بود. قانون، سگ گرداني را قابل مجازات 

نمي داند.« 
با توجه به اينكه در يكي دو دهه اخير، افراد زيادي هستند كه از 
حيوانات خانگي نگهداري مي كنند، چرا قانوني در اين مورد وضع 
نشده است؟ آيا نيازي به قانون نيست؟ نجفي مي گويد: »قوانيني 
كه براساس فرهنگ و سنت جامعه وضع مي شوند، قابليت اجرايي 
پيدا مي كنند. قوانيني مورد توجه قــرار مي گيرند كه آرامش را 
حاكم كنند، نــه اينكه نظم عمومي جامعــه را برهم بزند. تحول 
فرهنگي در كشــور ما زمينه قانونگــذاري در پديده هاي جديد 
را ايجاد كرده اســت. ما بايد قوانيني براي چگونگي نگهداري از 
حيوانات داشته باشيم و ضوابط خاصي به عنوان مقررات حاكم در 
همزيستي اجتماعي تصويب شود. فراموش نكنيم جامعه ايران با 
گذر از شرايط سنتي كم كم به شرايط زندگي مشابه با كشورهاي 
رفاهي نزديك مي شود. ما از دهكده جهاني به خانه جهاني تبديل 
مي شويم. براي ايجاد اين تغييرات و داشتن زندگي جديد كامال 
متفاوت هم بايد پيش بيني هاي الزم انجام شود«. نجفي مي گويد 
قوانيني كه براي نگهداري از حيوانات خانگي وضع مي شود نبايد 
در تضاد با خواست افكارعمومي باشد؛ »براي منظم كردن اجتماع 
بايد قانون گذاشت و با بگير و ببند، نظمي كه مخالف پذيرش افكار 
عمومي و تحوالت فرهنگي باشد، قابل اجرا نيست. در قانگذاري 
بايد فرهنگ مورد نظر جامعه را درنظر گرفت و زمينه جلب افكار 
عمومي را فراهم كرد. در بحث رفتار زندگي معمول جامعه، بايد 

شناخت و تدبيري نو درنظر گرفت.« 

ليليخرسند
روزنامه نگار

خشم و رفتارهاي نسنجيده اي كه پاياني جز درگيري و قتل ندارد
ستيزهجوييونزاعيكيازناگوارترينمسائلجامعهانسانياستكهقدمتيبهطولعمربشردارد.
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سروصدادرراهپلهودههامشكلديگرازعوارضآپارتماننشينيهستند.درادامهنمونههاييازنزاعوقتلهمسايگاندر

شهرهايمختلفرامرورميكنيم.

آپارتماننشينيدركالنشهرهاوشهرهايبزرگحاالديگرازحالتپديدهبودندرآمدهوبهقدري
فراگيرشدهكهقوانينخاصيبرايآنوضعشدهاست.اينسبكجديدزندگيازهمانابتداي
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كاراييالزمرادارد؟دربارهقانونآپارتماننشينيواينكهآيانيازهايمربوطبهآپارتماننشينيدرقانونبهطوركاملبررسيشده

استوهمچنيندربارهمصاديقوعواقبهمسايهآزاريباحمزهبهمنياري،وكيلپايهيكدادگستري،صحبتكردهايم.
 

چهزمانياحساسشدكه
قانونآپارتماننشينيبايددرايران
تدوينشودوضرورتآنچهبود؟

از ديربــاز مســكن به عنــوان عاملي 
تأثيرگــذار بــر شــاخص هاي مهم 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به شمار 
آمده است. در دهه ۴0 شمسي با شــتاب روند مدرن سازي كشور، 
شمار زيادي از ساكنان روستا ها به سمت شهرها آمدند. با افزايش 
جمعيت شــهرها از يك ســو و كمبود زمين و باالبودن قيمت آن، 
ساختاري جديد از مسكن در ايران به وجود آمد. اين ساختار جديد 
كه به سبك و سياق غرب آپارتمان ناميده شد، نوعي از زندگي جديد 
و روابط تنگاتنگ را بين خانواده ها و همسايه ها به وجود آورد. پس از 
مدتي به عللي چون تنوع و تضاد فرهنگي و نا آشنايي با فرهنگ ها، 
سبك ها و آداب و رســوم مختلف زندگي، ضعف در روابط صحيح 
اجتماعي، محدوديت در فضا و زيربنا و مهم تر از همه ناآشــنايي با 
حقوق و تكاليف همجواري، تنش هايي در آپارتمان ها به وجود آمد. 
براي رفع و كنترل مشــكالت به وجودآمده، نياز به قوانين جديد و 
خاصي احساس شــد. لذا قانونگذاران وقت در سال ۴3، براي رفع 
تنش ها و با هدف ايجاد آرامش و تنظيــم روابط صحيح و به دور از 
چالش، قانون تملك آپارتمان ها را برای آشــنايي و التزام ساكنان 
آپارتمان با حقوق و وظايف خود تدوين، تصويب و اجرا كردند. اين 
قانون در 11 ماده نگاشته شد. سپس در سال هاي ۵1، ۵8، ۵9 و 76 
اصالحات و الحاقاتي به قانون مذكور اضافه شد و نسخه نهايي در 1۵ 

ماده تصويب شد.

ازنظرشمانقاطقوتاينقانونكدامبخشآناست؟
پاسخ جامع و مبسوط به اين سؤال مستلزم بازخواني و تفسير 1۵ ماده 
اين قانون و تبصره هاي آن است كه هر كدام به نحوي و به نوعي نكات 
مثبتي را بيان كرده اند. اما به طور خالصه به نظر مي رسد مهم ترين 
بخش اين قانون همان هدف اصلي تصويب قانون باشد. هدف اساسي 
قانونگذار، رفع تنش و ايجاد آرامش و برقراري روابط اجتماعي صحيح 
بوده است. بنابراين قانون تملك آپارتمان به نوعي شرايط و مشكالت 
احتمالي در آپارتمان ها را پيش بيني كرده و حقوق شهروندي يكساني 
براي ساكنين درنظر گرفته است، درواقع همه اين قوانين در جهت 

ايجاد نظم و آسايش ساكنين ساختمان تصويب شده اند.
ازآنجاييكهزمانزياديازتصويبواجرايقانون
فعليآپارتماننشينيميگذرد،بهنظرشماآيااينقانوننيازبه

بازنگريوتغييردارد؟
قطعاً قانوني كــه قريب به ۵0 و اندي ســال از تدوين و تصويب آن 
مي گذرد نيازمند تغيير، اصالح و بازنگري عميق، كارشناســانه و 
همه جانبه است. از زمان آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني در ايران 
زمان زيادي مي گذرد، و در طول ايــن مدت جامعه دچار تحوالت 
عظيمي در همه شــئون زندگي شده اســت. تحوالت و تغييراتي 
كه باعث شده بســياري از قوانين و حقوق انساني و مدني نيز دچار 
دگرگوني و تحول شــوند. از مهم ترين تغييــرات مربوط به حوزه 
مسكن مي توان به تغييرات گسترده در بافت و فضاي شهري، تغيير 
در سنت هاي اجتماعي، تغيير در ارائه و نوع خدمات عمومي، تغيير 
و حتي به وجودآمدن نيازهاي جديد و متنوع اشــاره كرد. بنابراين 
واضح و مبرهن اســت كه با توجه به اين تغييرات، قوانين دهه هاي 

 قانون تملك آپارتمان
به بازنگري عميق نياز دارد
گفت وگو با حمزه بهمنياري، وكيل پايه يك دادگستري درباره تناقضات و 

ايرادات قانون تملك آپارتمان ها
مرضيهثمرهحسيني

روزنامه نگار

گذشته دچار ضعف و گاه ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي جامعه 
امروزي شوند. قانون تملك آپارتمان ها با وجود محاسني كه داشته 
با ضعف ها، خألها و تناقضات قانونــي و حتي اجتماعي و اقتصادي 
روبه روست؛ به عنوان مثال در ماده 10 قانون آمده است كه »هر كس 
آپارتماني را خريداري مي كند، به نسبت مساحت قسمت اختصاصي 
خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص 
به ساختمان دارد، مشاعاً سهيم مي شود مگر آنكه مالكيت زمين مزبور 
به علت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به غير باشد كه در اين 
صورت بايد اجور آن را به همان نسبت بپردازد.« اين ماده برخالف 
ماده ۴، اختيار ترتيب ديگري براي تقســيم حقوق، براي مالكان را 
پيش بيني نكرده و سهم هر مالك را فقط متناسب با نسبت مساحت 
قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام 
ساختمان معين كرده است. درواقع قانون در اينجا تكليف قدرالسهم 
شركا را به نسبت فضاي اختصاصي شان مي داند. بنابراين قانون انباري 
و پاركينگي كه در سند ذكر شده باشد جزء فضاي اختصاصي است و 
به نسبت فضاي اختصاصي براي هر شخص قدرالسهم درنظر گرفته 
است. اين در حالي است كه قانونگذار بيش از بحث محاسبه قدرالسهم 
به فكر راهكار محاسباتي هزينه هاي مشترك ساختمان بوده است، 
و در ادامه همين ماده چنين آمده: »... به طــور كلي مخارجي كه 
جنبه مشترك دارد و... نيز بايد به تناسب حصه هر مالك پرداخت 
شود«. حال سؤال اينجاست در شرايط فعلي و با توجه به قيمت هاي 
سرسام آور زمين و مسكن آيا درست و عقالني است كه ارزش يك 
متر از انباري را با يك متر از واحد مسكوني برابر و هم تراز بدانيم؟پس 

همين مسئله را مي توان نقص اين قانون به حساب آورد.
همچنين در ماده 13 قانون آمده است: »درصورتي كه به تشخيص 
سه نفر از كارشناسان رســمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به 
پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ســاختمان دچار فرسودگي 
كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان 
قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از 
مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي توانند براساس حكم 
دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه 
از همكاري خودداري مي ورزند، نســبت به تجديد بناي مجموعه 
اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هر يك از 
مالكان از بنا و هزينه هاي انجام شده، سهم مالك يا مالكان يادشده را 
به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده است، 
از اموال آنها ازجمله همان واحد استيفا كنند. درصورت عدم توافق در 
انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا 
هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان يادشده خواهد كرد«. راهكار 
عملي جهت برون رفت قانون تملك آپارتمان ها در ماده 13 الحاقي 
براي رفع مشكالت ناشي از اختالف مالكين، يك راهكار ناكارآمد بوده 
و موارد نادر اعمال شده از اين ماده در مقايسه با موارد وسيع تخريب 
و نوسازي امالك كلنگي دليل ناكارآمدي اين قانون است؛ زيرا اعمال 
اين ماده مستلزم طي پروسه دعاوي حقوقي در محاكم و جلب نظر 
كارشناسي است كه عموماً توأم با اعتراضات معترض يا معترضان 
به نظرات كارشناسي و رأي دادگاه بوده كه مستلزم وقت زياد است و از 
آنجايي كه عموماً مالكان آپارتمان ها از نظر مالي و فني قادر به تخريب 

و نوسازي نيستند و معموالً توسط شخص ثالث به عنوان سازنده يا 
سرمايه گذار يا شريك انجام مي گيرد و او هم تمايلي به درگيري در 
اين پروســه طوالني ندارد، در نتيجه اين راهكار غيركارآمد است. 
همچنين، در عمل تنها فرسودگي يا كلنگي بودن ساختمان علت 
تخريب و نوسازي هاي ساختمان ها نيســت، بلكه مي تواند داليل 
ديگري نيز داشته باشد مثل افزايش تراكم زيربنا، تغيير كاربري و 
ساخت امكانات رفاهي جديد، كه هيچ كدام از اين موارد در ماده 13 
قانون لحاظ نشده است. سؤال و نكته ابهامي هم اينجا مطرح مي شود، 
آيا زماني كه مالكين به هر كدام از داليل ديگري كه گفته شد )غير 
از ضرر جاني و مالي(، قصد اين كار را داشته باشند، قاضي مي تواند 
چنين حكمي را صادر كند؟ يا با فرض بر صدور حكم از طرف قاضي 
آيا قرارداد مشاركت در ساختي كه مالكين اوليه قصد مشاركت با 
شخص،  اشخاص  يا شركت هاي ديگري را داشته باشند و در ابتداي 
كار با حكم دادگاه يكي از مالكين را مجبور به مشاركت كرده باشند، 
به انتها خواهد رسيد؟ اين تنها دو نمونه از تناقضات و ايرادات قانون 

تملك آپارتمان هاست كه ما را بر تغيير و بازنگري مصر مي كند.

فتانهاحدي
روزنامه نگار

قتلزنجوانبهخاطراختالفاتچندينسالهدرآبادان
زن 32ساله در جريان نزاع همسايگي به وسيله سالح شكاري توسط همسايه خود به قتل رسيد.

دســتگيريعواملتيراندازيدرنزاعودرگيري
۲همسايهدرگچساران

در اين نزاع كه بين 2خانواده كه در همسايگي يكديگر 
بودند رخ داد، يكي از افراد با اســلحه ساچمه زني به 
سمت افراد خانواده مقابل درگيري تيراندازي كرد كه 

7نفر مجروح شدند.

نزاعدوپسربچهموجبقتلپدردرمشهدميشود
در پي درگيري 2 پســربچه، پدر يكي با برادر ديگري 
وارد نزاع مي شوند و برادر يكي از اين بچه ها پدر ديگري 

را با چاقو به قتل مي رساند.

قتلدرپيبدگوييپسرهمسايهدرتهران
پسر جوان وقتي متوجه ناسزاگويي پسران همسايه به 
خواهرش شد با آنها به نزاع پرداخت و در جريان درگيري، 

يكي از آنها را با چاقو كشت و ديگري را زخمي كرد.
راهحلهاييبرايجلوگيريازنزاعبينهمسايهها

در ماجراي شكايت از مزاحمت همســايه ها قبل از هر چيز 
شرايط خود، همسايه و نوع مزاحمتش را بسنجيد. رفتارتان را 
بازبيني كنيد و اگر شما هم مزاحمت خواسته يا ناخواسته اي 

براي همسايه تان ايجاد كرده ايد درصدد اصالحش باشيد.

نزاعهمسايههادررشتباعثقتل۲ماهيفروششد
در جريان يك دعواي محلي بين 2خانواده ماهي فروش در بازار 
ماهي فروشان كياشهر، پدر 6۵ساله و پسر ۴0ساله يك خانواده 

بر اثر ضربات چاقوي پدر و پسر همسايه به قتل رسيدند.

نزاعخونينبرسرمزاحمتهايسگهمسايهدرتهران
3 برادر قصاب وقتي ديدند مادرشــان به خاطر ترس 
از سگ همسايه سكته كرده اســت، حيوان را كشتند 
و صاحبش را زخمي كردند. مــرد جواني در تهران به 
اداره پليس رفت و از 3 برادر قصاب به اتهام كشتن سگ 

قيمتي اش و ضرب و جرح خودش شكايت كرد.

نزاعدركوچه38محله59دستگاهميناب
بي تدبيري مســئوالن شــهري ميناب نسبت به حل 
مشكل كوچه 38 محله 9۵دستگاه و رهاسازي فاضالب 
برخي از همسايه ها در كوچه و دلخوري ساير ساكنان، 

باعث شد بارها بين آنها نزاع و درگيري ايجاد شود.

نزاع هايي در همسايگي ما
كبوتربازيهمسايههاجنايتيهولناكدرمشهد

رقمزد
وقتي 2همسايه براي كبوتربازي به پشت بام مي روند و 
يكديگر را مي بينند، به بهانه ديد زدن خانه هاي يكديگر 
به جان هم مي افتند و با مداخله خانواده ها و استفاده از 

چاقو يكي از طرفين به قتل مي رسد.

همسايه آزاري جرم است
درلغتنامهدهخدا،همسايهبهمعنايهمديوار،دوتنيادو
خانوادهكهدركنارهمخانهدارنديادردوقسمتيكخانه
زندگيميكنند،معناشدهاست.بهسببهمينهمجواري
درگذشتههمسايگيازارزشواعتبارباالييبرخورداربود
ونوعيروابطانساندوستانهوياريگربرآنحاكمبود.اما
امروزشايدبهجرأتبتوانادعاكردكههمسايگيچيزي
ورايمعنايلغويآننيستومتأسفانهمفهوممعنويآن
دچارنسيانشدهاست.اماچهازمنظرقديميوچهازمنظر
مفهومامروزيهمسايگي،همسايههانسبتبههمداراي
حقوقوتكاليفيهستند.درتعاليمدينيتأكيداتوروايات
متعدديدربارهمنزلتورعايتحقوقهمسايهآمدهاست.
خداونددرسورهنساء،آيه3۶،همگانراپسازپرستش
خداييكتاونيكيبهپدرومادر،بهنيكيبهخويشاوندان،
يتيمان،مسكينانوهمســايگاننزديكودورسفارش
ميكند.همچنينپيامبراكرم)ص(دربارهاهميتحقوق
همسايهميفرمايند:آنمقدارجبرئيلمرادربارههمسايه
سفارشميكردكهگمانبردمبهزوديهمسايهراوارث
همسايهخواهدكرد.عالوهبرتأكيدبهنيكيكردنورعايت
حقوقهمسايگان،ديناسالم،آنهاراازاذيتوآزاررساندن
بههمديگربرحذرداشتهاست.بنابراين،ازمنظراخالقيو
شرعيهمهمامكلفبهاحترامورعايتحقوقهمسايه
هستيم.ايندرحالياستكهزندگياجتماعيوتغييرات
بهوجودآمدهدرآنباعثايجادمشكالتيدرنوعروابط
همسايگيشدهاستوازلحاظقانونينيازبهوجودقوانيني
درهمسايهداريآنهمهمسايهداريآپارتمانياحساس
ميشود.ازلحاظحقوقي،تكاليفوحقوقيبرايهمسايگان
)ساكنينآپارتمانيامجتمع(درنظرگرفتهشدهاستكه
تماميهمسايگانبهطوريكسانمكلفوملزمبهرعايتآن
قوانينهستند.ازجملهاينقوانين:الزامدرداشتنمديردر
هرآپارتمان،رعايتنظافتعموميآپارتمان،خوددارياز
ايجادسروصدايبلندونامتعارفدرراهرووحتيدرمنزل
شخصي،بهصورتيكهباعثآزاربهسايرهمسايگانشود
وبسياريقوانينديگركهدرقانونتملكآپارتمانهاقيد
شدهاست.بسياريازافرادبهدليلناآشناييوناآگاهي
ازقوانينشــرعيومدنيدررابطهباحقوقهمسايهوبا
تكيهبرجملهمعروف»چهارديــواري،اختياري«،باعث
مزاحمتهاييبرايساكنينآپارتمانشدهوبهاينصورت
نظموآرامشساختمانوهمســايههارابرهمميزنند.
هرنوعمزاحمت،نقضقانونساختمانوآزارواذيتبه
همسايگانساختمان،جرممحسوبمیشودوهمسايه
متضرررامحقشــكايتواحقاقحقميكند.مهمترين
مصاديقمزاحمتهمسايههاكهبيشترينمواردشكايت
راهمدربرميگيردعبارتنداز:سروصدايزيادونامتعارف،
واردكردنخسارتبهساختمانيابخشيازآن،رعايت
نكردنبهداشتدرفضاهايعموميومشاعساختمان،
انجاماعمالنامتعارفوغيرقانونيدرمنزلمانندرفتوآمد
افرادنامعقولبراياَعمــالمنافيعفت،مصرفوفروش

موادمخدرومشروباتالكليو....
برخوردمنطقيودرعينحالدوستانهباعثرفعكدورتها
ميشــود.پسدروهلهاولوباتوجهبهمبانيشرعياز
دردوستيواردشويدوقبلازشكايتبهدورازهرگونه
پيشداوري،غرضورزيوبادرنظرگرفتنواقعيت،ابتدابا
خودفردويابهواسطهمديرساختمانباهمسايهبهاصطالح
خطاكارصحبتكردهوبادركمتقابل،مشكلرامطرحو
تذكرالزمراابرازكنيد.چنانچهپسازتذكر،فردمزاحم
همچنانمبادرتبــهآزارواذيتورعايتنكردنحقوق
همســايگيكرد،ميتوانازطريقمحاكمقضاييوارد
عملشد.الزمبهذكراستبرایاثباتادعايخودمبنيبر
مزاحمتفردهمسايهبايدداليلومداركمعتبروقوعجرم
واساميومشخصاتونشانيشهودومطلعينراداشته
باشيد،همچنينفردشاكيبايدثابتكندمزاحمتهابيش
ازحدمتعارفبودهوقبلازشكايتازاودوستانهخواسته

استكهجلويايجادمزاحمترابگيرد.
حمزهبهمنياري؛حقوقدان
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همسایهها
این شماره

تورم ســاالنه چهل و چند درصدی این روزها 
ســبك زندگی ها را تغییر داده اســت. 

نگرانی هایی كه شاید در دل طبقه  خاصی از جامعه بود امروز در دل 
دهك های مختلف جامعه وجود دارد. اگر خانه ام را دزد بزند؟ 

اگر موتور یخچال را ببرند؟ اگر طالها را سرقت كنند؟ 
اگر... اگر... اگر... . در چنین شرایطی، تامین امنیت 

آپارتمان ها، اهمیت بیشــتری نسبت به سابق 
پیدا می كند. نصب در ضد سرقت، استفاده از 
دزدگیر اماكن، نصب آیفون تصویری، استفاده 
از قفل كتابی برای درهای آهنی و... از راه هایی 
هســتند كه این روزها بــرای تامین امنیت 
آپارتمان ها از آنها استفاده می شود. نخستین 

كاری كه برای امنیت خانه به ذهن می رسد 
اســتفاده از در های ایمن است. مطالعات 
نشــان می دهد در ۴۰درصد سرقت ها، 
ســارقان بدون هیچ زحمتی وارد خانه 
شده اند. بنابراین تا حد امكان از درهای 

ضد سرقت برای ورودی های خانه استفاده 
كنید. همچنین بهتر اســت برای نگهداری 

اشیای قیمتی خود سراغ گاو صندوق های ایمن بروید.

آوین آزادی 
روزنامه نگار

هزینه های محافظت 
تأمین امنیت آپارتمان هزینه بسیاری روی

 دست ساكنان ساختمان می گذارد 

استخدام نگهبان
3تا 10میلیون تومان 

گاوصندوق
5تا 15میلیون تومان

پنجره های ضد سرقت
مترمربعی

یك میلیون و 200هزار تومان

خرید در های ضد سرقت
4تا 20میلیون تومان

استفاده از دزدگیر اماكن
2تا 10میلیون تومان

حضور مدام یك یا چند نگهبان در ورودی آپارتمان، مجتمع و... یكی از راه های مؤثر تامین امنیت 
است. سارقان عموما ریسك درگیر شــدن با نگهبانان را نمی پذیرند. بررسی های همشهری نشان 
می دهد كه اگر می خواهید یك نگهبان برای ساختمان خود داشــته باشید باید ماهانه حدود 3تا 
10میلیون تومان - بسته به ساعت كاری، سختی شرایط و... - به یك یا چند تن از آنها حقوق پرداخت 
كنید. فراهم كردن جایی برای استراحت نگهبان  یا نگهبانان كه مجهز به آشپزخانه، سرویس و... باشد 

هم از دیگر هزینه هایی است كه روی دست ساكنان آپارتمان می ماند.

اگر با وجود همه این تمهیدات اما باز پای دزدی به خانه باز شــد چه؟ دست شما برای محافظت از 
وسیله های برقی و... بسته است. هرچه كنید دزد باالخره ممكن است یك وسیله برقی بردارد و ببرد؛ 
چه از آشپزخانه چه از اتاق كار شما؛ خواه موتور ماشین لباسشویی باشد خواه لپ تاپ. در این نقطه از 
حفاظت، نقش گاوصندوق یا قفل های كتابی پررنگ می شود. اگر شما همه طالها یا ارزها یا... خود را 
در گاوصندوق بگذارید، سرقت را برای سارقان سخت تر كرده اید. تهیه گاوصندوق اما با قیمت پایین 

كار مشكلی است. برای خرید یك باكس آهنی ایمن باید بین 5تا 15میلیون تومان هزینه كنید.

پنجره های دوجداره ضدسرقت از آن دســته كاالهایی هســتند كه می تواند دغدغه افراد در ایجاد 
امنیت را برطرف كند. به خصوص اگر شما در طبقات پایین یك ساختمان ساكن باشید. اجزای اصلی 
تشكیل دهنده پنجره های دوجداره ضدســرقت عموما عبارتند از:پروفیل دوجداره یو پی وی سی و 
شیشه دوجداره كه بر افزایش امنیت این پنجره ها می افزاید. بررسی های همشهری نشان می دهد كه 
این پنجره ها حدودا متری یك میلیون و 200هزار تومان قیمت دارند. برای مثال اگر شما یك پنجره به 
مساحت 5مترمربع در خانه خود دارید باید برای تامین امنیت آن حدود 6میلیون تومان هزینه كنید.

بیشترین خطر برای امنیت منزل شما از ناحیه در های ورودی است. تقریباً یك سوم سارقان از در جلو 
وارد خانه می شوند. درهای چوبی قدیمی یا توخالی را می توان در عرض چند ثانیه با لگد شكست. 
بنابراین بهتر است با نصب در های چوبی محكم  یا در های فلزی و حتی در های ضد سرقت به امنیت 
خانه خود كمك كنید. بررسی های همشهری نشان می دهد كه درهای ضد سرقتی كه این روزها 
در بازار به فروش می رسد بین 4تا 20میلیون تومان قیمت گذاری می شوند كه جنس چوب، ابعاد و 

امنیت قفل تعبیه شده از مواردی هستند كه بر قیمت تمام شده این درها تأثیر می گذارند.
اگر چارچوب در آپارتمان شما كوچك است و نمی توانید از در ضد سرقت استفاده كنید می تواند برای 
خرید قفل های كتابی اقدام كنید. بررسی ها نشان می دهد قفل كتابی باكیفیت در بازار بین 250تا 

500هزار تومان ارزشگذاری می شود.

یكی از رایج تریــن و مفیدترین كارهایی كه می توان بــرای باال بردن امنیت 
خانه انجام داد، استفاده از سیســتم های ایمنی و دارای زنگ خطر است. این 
سیستم ها هنگام فعال شدن، ورود افراد را كنترل می كنند و با درخواست رمز 

یا روش های دیگر، هویت صاحبخانه را تأیید می كنند.
از مزایای دیگر این سیستم ها برای امنیت خانه این است كه نمونه های گران تر 
آنها می توانند وقوع آتش سوزی را تشخیص دهند و به شما اطالع دهند. حتی 
می توانید با اســتفاده از برنامه های كنترل از راه دوری كه روی تلفن همراه یا 

كامپیوتر نصب می شوند، هر لحظه وضعیت خانه را بررسی كنید.

یك سیستم ضد سرقت، معموالً از حســگرها، دوربین ها و… تشكیل شده 
است و با یك مكانیزم كاماًل هوشــمند تا حد خیلی زیادی از نفوذ جلوگیری 
می كند. سارقان معموالً ریسك ورود به خانه های دارای چنین سیستمی را 

نمی پذیرند.
هم اكنون قیمت دزدگیر اماكن بین یك میلیــون و 800هزار تا 10میلیون 
تومان برای واحد مسكونی برآورد می شود كه پرفروش ترین آنها، دزدگیرهایی 
هستند كه بین 4تا 6میلیون تومان قیمت دارند و به نوعی میان رده محسوب 

می شوند.

نصب دوربین مداربسته
600هزار تا  9میلیون تومان

یك دوربین مداربسته امنیتی یا سیستم دزدگیر می تواند هم مقرون به صرفه باشد و هم برای نظارت بر 
امنیت آپارتمان شما به كار گرفته شود. بررسی های همشهری نشان می دهد كه می توان با قیمت های 
نه چندان گزاف هم مجهز به این سیستم امنیتی شد. شاید فكر كنید دوربین ها باید به عنوان بخشی از 
یك سیستم امنیتی كامل نصب شده و به كار گرفته شوند، اما بسیاری از دوربین های مستقل می توانند 
ویدئو را مستقیماً به تلفن همراه شما ارسال كنند تا بتوانید از هرجای دیگری، آپارتمان  خود و همه  چیز را 
كنترل كنید. همچنین آیفون های تصویری و بسیاری از در های ویدئویی هوشمند نیز دارای سنسورهای 
تشخیص حركت، دید در شب و مكالمه دو طرفه هستند، بنابراین می توانید بدون باز كردن در، با افراد 
صحبت كنید. امروز در بازار با حدود 600تا 700هزار تومان هم یك دوربین مدار بسته رده پایین پیدا 
خواهید كرد و رنج قیمت این كاال البته بسته به كاربردی كه دارد تا 9میلیون تومان هم تعیین شده است.

دايدزادنمتجاح
رونانتفايردمي
هرسرسلرولاويا

ونينديديلخاد
امنناهيكيلنود
راكددمنيابتاو
هلجداسيلكرا
يمتاامنهرپويم

كسكسرتموموس
اجرنييابارطضا

نديپتنژويفيرب
چييوسلسكيپبر
هوسايناتامزگا
نبنتسشنربانيم
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افقي:
 1- همســایه ســومالي و 
اوگاندا- پشــت گرمي- كتاب 

طب ابن سینا
2- كنایه از انجام دادن كاري 

مهم است- دومین دو رقمي
تفنــگ  محو كــردن-   -3

قدیمي- بازپرس قدیم
4- نصف فلفل!- دمل چركي- 

دستگاه قدیمي نمایش فیلم
5- رنج- ابــزار نجــاري- از 

حروف یوناني
6- از پیامبــــران قـــــوم 
بني اسرائیل- خدمتكار پیر- 

بزرگ منشي
7- ارابه- از درجــات نیروي 

دریایي- تلخ
8- از حواریون مســیح)ع(- 

ویژه- استاني در شمال عراق
9- مدفن شــیخ صــدوق- 
بد خلق و عبــوس- پرنده اي 

خوش آواز
10- له شــده- هدیه دادن- 

پسندیده
11- سگ بیمار- شادماني- 

شاداب و سر حال
12- اضافــه- پرهیز كردن- 

مخفف اگر
13- سبزي ساالد- بزرگوار تر- 

چلیپا
14- پیش درآمــد آشــغال- 

سرمربي تیم فوتبال سایپا
15- همسر اسكندر مقدوني- 

مقام و منزلت- چند نكته
  

عمودي:
1- كار ناتمــام!- طالع بین- 
چند نفر كه شغل شــان یكي 

است
2- همســایه چیــن- كالم 

مصیبت- دستاویز
3- روز عرب- مــورد بحث- 

بي بند و بار
4- پافشاري كردن- جدید- 

واحد پول چین
5- محل تقاطــع دو دیوار- 
بندري در اوكراین- مشــعل 

جوشكاري
6- ســوداي نالــه- مقــر 
فرماندهــي در ارتش- رئیس 

بلدیه
7- بازگشت از گناه- ایستاده 
مي میرد- شــهري در مشرق 

آلمان
8- ســرمایه جاوداني است- 
معادل فارسي اینترنت- سمت 

و سو
9- حــاال- واحد شــمارش 

درخت- سخنور
10- ماجرا- ســربازي-  ماه 

كارگري
11- قامــت- برزگر- ســوره 

بیست و هشتم قرآن
12- بیماري كم خوني- شیریني 

سوغات تبریز- در حال نالیدن
13- ضــــروري- آبــــــزي 
عظیم الجثه- وسیله حمل بار كه 

به پشت خودرو بسته مي شود
14- واحد اندازه گیــري توان 
الكتریكي- قطعي براي كتاب- 

باقي گذاشتن
15- صبحانه نخورده- شیوه حل 

مشكل- نشانه مصدر جعلي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 یك بار جدول اعداد | 3830
دیده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 خبري از واريز پول فروش سهام عدالت نشد
6ماه قبل 30درصد سهام عدالت خود را فروختم و از آن زمان تاكنون 
يك ريال به حساب من واريز نشده است. اين چگونه سهامي است كه 
پول آن نقد نمي شود. شماره تماس 1569براي پيگيري اين موضوع 

است اما كسي پاسخگوي آن نيست.
حسيني از تهران 

 افزايش حقوق 25درصدي پاسخگوي هزينه ها نيست
افزايش 25درصدي حقوق براي سال آينده درحالي كه تقريبا همه  چيز 
افزايش 100درصدي و بيشتر داشته است به هيچ عنوان كفاف يك 
زندگي معمولي را نمي دهد. ما مردم عادي كاري به قيمت طال و ارز و 
غيره نداريم و منظورمان تامين كاالي اساسي و مايحتاج با اين ميزان 
افزايش است. با اين حال هم مدام در بخش هاي مختلف خبري اين 

خبر در بوق و كرنا مي شود.
ثالثي از شميرانات

 كمك معيشت و يارانه به ما نرسيد
از مدت ها قبل بيكار شده و اين ماه آخرين حقوق بيمه بيكاري مقرر 
را دريافت مي كنم و نمي دانم درحالي كه هنوز شــغلي نيافته ام چه 
بايد بكنم. با اين حال كمك معيشــت يك ميليــون توماني و يارانه 
100هزارتوماني ماهانه دريافت نكــرده ام درحالي كه در نوبت قبل 

مشمول اين كمك دولتي شده بودم.
عابد از تهران

 جاده منجيل به طارم نيازمند بهسازي جدي است
درحالي كه ميوه جات طارم از جــاده منجيل - طارم عليا - گيلوان به 
تهران حمل مي شود، وضعيت اين جاده بسيار بد است زيرا 50سال 
قبل ساخته و آسفالت شده و از آن زمان فقط تردد در آن صورت گرفته 
است و بس. اين جاده 50ساله بارها باعث رقم خوردن حوادث مرگبار 

شده است اما كسي به فكر برطرف كردن مشكالت آن نيست.
حيدري از طارم

  انتقاد از برخورد نا مناسب
سال گذشــته تلفن همراه دختر من سرقت شــد و پيرو آن مسائل 
متعددي به دليل سوءاستفاده از گوشي وي پيش آمد. درحالي كه سارق 
را در شهرستان هريس شناسايي كرديم، وي با پارتي بازي و رانت برخي 
اقوام خود تاكنون از بازگرداندن گوشي امتناع كرده است. چندي قبل 
پيرو همين مسائل به دليل اخاذي هاي مالي كه با گوشي دخترم انجام 
شده بود مأموران كالنتري بريانك دخترم را با دستبند از درب منزل 

بردند و حتي يك مأمور زن يا خودرو براي بردن وي اعزام نشده بود. 
دوستي از بريانك تهران

 فروختن دارايي هاي دولت به ضرر نسل هاي آينده است
فروختن دارايي دولت به بهانه واريز يارانه معيشــتي اجحاف به نسل 
آينده و پاك كردن صورت مسئله تورم، اقتصاد بيمار، افزايش قيمت ارز 

و امثالهم است. ما در مقابل آيندگان هم مسئوليم.
دليري از تهران

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

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

با مردم

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

يادداشت

سؤال از شما پيگيري از ما

 نقشه ها گفته بودند 
حال البرز مركزي خوب نيست

 يكم؛ دوران خشك و بي بارش 
كوه هاي تهران گذشــته است. 
حاال 4،5 سالي مي شود كه پاييز 

به نيمه نرسيده، برف روي شانه كوه ها مي نشيند و در پايان 
پاييز روي دوش كوه ســنگيني مي كند. اگرچه بارش برف 
زمستاني در تهران اندك و در همه جاي آن يكسان نيست، اما 
كوه هاي تهران در اين سال ها از زمستان پربارشي برخوردار 
بوده اند. البرز مركزي در اين سال ها بارش برف در نيمه نخست 
بهار را هم به خود ديده  است و برف تا تيرماه در ارتفاعات باالي 

4هزار متر روي شانه ها و قله ها ماندگار است.
 دوم؛ بــرف نو كه در شــهرها مي بارد با خودش شــادي 
مي آورد؛ حتي اگر دشواري هايي با خود داشته باشد. برف نو 
در كوهستان اما داستان ديگري است. برف نو تا يخ نزند روي 
شيب هاي تند ماندگار نيســت و هر تكانه اي مي تواند آن را 
بهمن كند و فروبريزد در پايين دست و دامنه و دره. اين تكانه 
مي تواند صداي پاي روندگان باشد يا فريادي بلند. يا مي تواند 
وزش باد باشد يا تابش آفتاب. برف نو كه مي بارد كوهنوردان 
حرفه اي از پيمايش در دامنه ها بهمن ريز و صعود به ارتفاعات 

باالي 3 هزارمتر پرهيز مي كنند.
 ســوم؛ ديگر آن دوران گذشته كه شــلوار شش جيب 
مي پوشيديم و پوتين ســربازي پا مي كرديم و كوله ارتشي 
دوش مي انداختيم و راهي كوه مي شــديم. زمستان را هم با 
جوراب و دستكش بافتني ســر مي كرديم. البته همان دوره 
هم كوهنوردهاي حرفه اي در همه جاي جهان از پوشــش و 
ابزار ويژه اين ورزش بهره مند بودند. ورزش كوه بسته به نوع 
آن براي هر فصل پوشش و ابزار ويژه خود را دارد و كوهنوردان 
به فراخور توانايــي خود تالش مي كنند پوشــش و ابزار هر 
فصل را فراهم كنند. هر فصل براي خودش دســتورنامه اي 
دارد كه كوهنــورد بر پايه آن كوله خــود را مي بندد و راهي 
مي شود. پوشش هاي زمستاني كوهنوردي امروزه به گونه اي 
طراحي مي شوند كه كوهنورد را از پيامدهاي سرما همچون 

سرمازدگي و يخ زدگي دور نگه دارند.
 چهارم؛ كوهنوردي ماننــد هر ورزش يــا كار ديگري 
زيرشــاخه هايي براي خود دارد و هركدام از اين زيرشاخه ها 
درجه ها و مرتبه هايــي دارند. كوهنوردها در هر شــاخه اي 
كه ورزش مي كنند نياز اســت دانش زمينه اي و پيش نياز را 
درباره كوهپيمايي، سنگ نوردي و يخ نوردي داشته باشند و با 
مباحث نقشه خواني و هواشناسي كوهستان آشنا باشند. اين 
دانش مقدماتي به آنها كمك مي كند كه خود را از خطر دور 

نگه دارند و برنامه پيمايش خوبي را پشت سر بگذارند.
يادآور مي شــوم همين دانش پايه اي است كه كوهنورد را از 
كوهرو جدا مي كند. كوهروها كساني اند كه براي خوشگذراني 
و بهره مندي از هواي كوهســتان پا به دامنه ها مي گذارند و 
پيمايش هاي كوتاه در ارتفاعات زير 2500متر دارند. پيدايش 
كوهروها در ارتفاعات باالي 3هزارمتر پديده نويي است كه 
هم طبيعت كوهستان را با خطر روبه رو كرده است و هم آمار 
رخدادهاي ناگوار كوهســتاني را باال برده است. شوربختانه 
گســترش بيماري جهانگيــر كرونا و تعطيلــي برنامه هاي 
گردشگري و طبيعت گردي، گرايش به كوهپيمايي و حضور 
كوهروها و طبيعت گردها در ارتفاعات باالي 4هزارمتر و حتي 

قله دماوند را افزايش داده كه بسيار نگران كننده است.
 پنجم؛ باد تنــد يكي از مخاطرات كوهســتان به ويژه در 
ارتفاعات باالي 3 هزارمتر است. سرعت باد كه از 40كيلومتر 
در ساعت باال برود، دماي حسي هوا افت پيدا مي كند؛ يعني 
دماي واقعي هوا در ارتفاع باالي 3هزارمتر در هنگام ورزش باد 
تند چندين برابر سردتر حس مي شود. همچنين خطر پرتاب 
از ارتفاع را باال مي برد. اين وضعيت در زمستان بسيار دشوارتر 
مي شود. ورزش باد تند در دماي زير صفر و همراه شدن با برف و 
بوران خطر سرمازدگي، گم شدن، پرتاب شدن و مرگ را همراه 
دارد. تابستان ها بسياري از گروه هاي حرفه اي برنامه صعود 
خود به دماوند و علم كوه را به دليل وزش باد تند در ارتفاع لغو 

مي كنند؛ زمستان كه جاي خود دارد.
 ششــم؛ پيش تر نوشــتم كه يكي از دانش هاي پايه در 
كوهپيمايي دانش هواشناسي كوهستان است. كوهنوردها 
پيش از هر برنامه اي سراغ پايگاه هاي هواشناسي مي روند و 
داده ها و نقشه هاي هواشناسي را بررسي مي كنند و چنانچه 
شرايط آب وهوايي را مناسب برآورد كردند، برنامه پيمايش و 
صعود خود را به انجام مي رسانند. البته با يك شرط كه هرجا 
هوا خراب شد از همانجا برمي گردند. پيش مي آيد كه اوضاع 

هوا برخالف پيش بيني ها ناگهان به هم مي ريزد.
 هفتم؛ روزهاي سه شنبه، چهارشــنبه و پنجشنبه البرز 
مركزي پذيراي نخســتين بارش هاي برف زمســتاني بود. 
بارش برف در بامداد جمعه هم در بخش هايي گزارش شــد. 
نقشه هاي هواشناسي منتشرشده در روزهاي چهارشنبه و 
پنجشنبه اگرچه هواي صاف و آفتابي را گزارش مي كرد، اما 
نشانگر بارش برف، وزش باد تند با سرعت باالي 40كيلومتر 
در ارتفاعات باالي 3هزارمتر و وقوع بوران و توفان زمستاني 
بود. نقشه ها پيام مي دادند كه پيمايش كوه هاي البرز مركزي 
مخاطراتي چون گيرافتادن در بهمن و باد و بوران و سرمازدگي 
و مرگ را همراه دارد. بسياري از گروه هاي كوهنوري كه روز 
پنجم دي ماه برنامه پيمايش داشتند، برنامه هاي خود را لغو 
كردند. آنهايي هم كه رفته بودند با ديدن نشانه هاي آب وهوايي 
برگشته بودند. فيلم هايي كه از ارتفاعات باالي شيرپال منتشر 
شده، وزش باد در مســير پناهگاه شيرپال به جان پناه اميري 
را باالي 50 كيلومتر در ساعت نشــان مي دهد. گزارش هاي 
منتشرشده از آسيب ديدگان نشــان مي دهد بسياري از آنها 
نكات پايه و ســاده ورزش كوهنوردي را رعايت نكرده اند و 
پوشــش ها و امكانات آنها همخوان بــا وضعيت آب وهوايي 
زمستان نبوده اســت و برخي يك دســتكش معمول هم 

همراهشان نبوده؛ چه برسد به چادر توفان.
با آنچه گفته شد، نيازي به پايان بندي و نتيجه گيري در پايان 
اين يادداشــت نمي ماند. به گمان خواننده از عهده تحليل 
و برآورد رويداد تلخ كوه هاي البــرز مركزي برمي آيد. فقط 
حرف هايي مي ماند براي آينده كــه بازگويي آن را به بخت و 

وقت ديگري وامي گذارم.

26ســاعت عمليــات تيم هاي 
كوهستان هالل احمر براي يافتن پيگيري

حادثه ديدگان كوالك و بهمن در 
ارتفاعات تهران به كشف پيكر بي جان 9نفر منجر 
شد و عمليات جست وجو براي يافتن 2 مفقودي 

همچنان ادامه دارد.
به گزارش همشهري، حوادث كوهستاني، امسال 
زودتر از آنچه پيش بيني مي شــد آغاز شد. روز 
جمعه كوهنوردان زيادي به شــوق برفي كه در 
روزهاي قبل در ارتفاعات باريده بود، تصميم به 
صعود گرفتند، غافل از اينكه قرار است حادثه اي 
كم سابقه اتفاق بيفتد و همه را در بهت و حيرت 

فرو ببرد. 
با اينكــه در روزهــاي آخر هفته فدراســيون 
كوهنوردي هشدارهايي را درخصوص شرايط 
جوي داده و كوهنوردان را از صعود منع كرده بود 
اما با اين حــال روز جمعه كوهنوردان ماجراجو 

گروه گروه خود را به ارتفاعات رساندند.
محمد رحيمي يكي از اعضاي ستاد اطالع رساني 
و پيشگيري از حوادث كوهستان استان تهران 
به همشــهري مي گويد: »روز جمعــه در كلبه 
ورودي منطقــه كلكچال به افــرادي كه قصد 
صعود داشتند هشدار مي داديم و شرايط جوي 
را گوشــزد مي كرديم اما اغلب تصميم شان را 
براي صعود گرفته بودند. شرايط در پايين آرام 
بود اما ظهر كه شد خبر رسيد در ارتفاعات، جايي 
پايين تر از قله كلكچال برف و بوران شــديدي 
شروع به باريدن گرفته است. همكارانم كه در آنجا 
بودند در همان لحظات اوليه توانستند تعدادي از 

كوهنوردان را نجات 
دهند اما شــواهد نشان 

مي داد افرادي دچار حادثه شده اند.« 
با وجود سرماي شديد هوا و كوه هاي پر از برف اما 
تعدادي از افراد بدون تجهيزات كامل تصميم به 
صعود گرفته بودند و حتي بعضي از آنها دستكش 
هم نداشــتند. رحيمي در اين بــاره مي گويد: 
»همكارانــم چند نفر را كه دچار ســرمازدگي 

شــده بودند نجات 
دادند كه حتي دستكش 
هم نداشــتند و دست هايشان به شدت 
دچار ســرمازدگي شــده بود كــه همكارانم 
دستكش هايشان را در اختيار آنها قرار دادند و 

آنها را به جاي امن منتقل كردند.«
با اينكه ابتدا اعالم شده بود يكي دو نفر گرفتار 
بهمن شده اند اما هرچه مي گذشت شمار افراد 

مفقود شده بيشتر مي شد. خانواده هاي دلواپس 
كوهنوردان با شنيدن خبر حادثه در ارتفاعات 
تالش مي كردند خود را به آنجا برسانند و همين 
نگراني باعث شد خيابان هاي منتهي به توچال و 
كلكچال زير بار ترافيك سنگين برود و قفل شود. 
به تدريج اعالم شد كه قريب 20نفر دچار حادثه 
شده اند و از سرنوشت آنها اطالعي نيست. در اين 
شرايط بود كه به سرعت ستاد عمليات در هالل 
احمر شميران تشكيل شــد و تيم هاي واكنش 

سريع به مناطق حادثه ديده اعزام شدند.
حادثه ظهر اتفاق افتاده بود اما هرچه مي گذشت 
هوا رو به تاريكي مي رفت و عمليات در تاريكي به 
سختي امكان پذير بود. از طرفي سرماي شديد 
كار را براي امدادگران دشوار مي كرد. با اين حال 
عمليات جست وجو تا ساعت يك بامداد شنبه 
ادامه پيدا كــرد و ادامه آن به صبح روز شــنبه 

موكول شد.
صبح شنبه بار ديگر تيم هاي جست وجو راهي 
ارتفاعات شــدند و اين بار بالگرد هالل احمر نيز 
از آنها پشتيباني مي كرد. چند تيم به كلكچال 
و چند تيم به دارآباد صعود كردند و چند گروه 

ديگر نيز راهي منطقه آهار شدند. 
آنها ماموريت سختي را برعهده داشتند با وجود 
اين همگي هم قسم شــده بودند تا هر طور كه 
شده افراد مفقود شده را پيدا كنند. خانواده افراد 
حادثه ديده در پارك جمشــيديه جمع شده و 
انتظار عزيزان شان را مي كشيدند. آنها اميدوار 
بودند تا شايد خبر خوشي از ارتفاعات بشنوند و 
هر بار كه صدايي در بي سيم امدادگراني كه پايين 
بودند شنيده مي شــد ضربان قلب آنها افزايش 

پيدا مي كرد. آيا خبر خوبي در راه بود؟ 
خانــواده كوهنــوردان مفقود شــده اضطراب 
سختي را تحمل مي كردند تا اينكه خبر رسيد 
پيكرهاي بي جان 6نفر كشف و به ايستگاه يك 
توچال منتقل شده است. آنها نمي دانستند آيا 
عزيزان شان در بين قربانيان هســتند يا خير. 
به همين دليل از جمشــيديه خود را به توچال 

رساندند تا پيكرها را شناسايي كنند.

 حميد اسالمي راد
خبرنگار و كوهنورد

معماي بازي مرگبار 2كودك در پايتختپايان فرار مرگبار سارق متجاوز

سقوط بهمن و كوالك در آهار، دارآباد و كلكچال، جان 
9كوهنورد را گرفت و از سرنوشت 2 نفر هنوز خبري نيست

ريزريز از حقوق بازنشستگان كم مي شود
با سابقه پرداخت 11سال حق بيمه از 14سال قبل بازنشسته شده ام 
و اكنون حقوق ماهانه من پس از همسان سازي  يك ميليون و 20هزار 
تومان است. اخيرا ارقام خرد و ريزي از حقوق من و ساير بازنشستگان 
كسر مي شود كه معلوم نيست بابت چه چيزي است و هر چند شايد 
جزئي باشــد اما در بعد كالن و تعميم آن به بازنشستگان رقم كالني 
مي شود. خود من به شخصه به دليل كهولت سن و بيماري نتوانسته ام 
تاكنون پيگير موضوع باشــم اما تقاضا مي كنم شــما پيگير باشيد و 

مسئوالن پاسخ دهند.
حسني ارغنده از تهران

سارق تحت تعقيب كه هنگام فرار با خودروي مسروقه يك عابر 
پياده را زير گرفته و باعث مرگ او شده بود، در عمليات ضربتي 

پليس آگاهي استان البرز دستگير شد.
به گزارش همشــهري، چند روز پيش فيلمي در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد كه از فرار مرگبار يك سارق با خودروي 
مســروقه حكايت داشــت. در اين فيلم مردي كه ســوار بر 
خودروي شاسي بلند ام وي ام سرقتي است، براي فرار از دست 
مردم و صاحب خودرو با سرعت زياد شروع به رانندگي مي كند 
و عالوه بر آسيب زدن به حدود 10خودرو در خيابان ملكشاهي 

كرج، مرد عابري را زير مي گيرد و از محل مي گريزد.
پس از اين حادثه، مرد مجروح به بيمارستان منتقل مي شود اما 
به كما رفته و درنهايت جانش را از دست مي دهد و درحالي كه 
اين اتفاق باعث جريحه دار شــدن احساسات عمومي جامعه 
شده بود، تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي استان البرز براي 

شناسايي و دستگيري راننده جنايتكار وارد عمل مي شوند.
صاحب خودروي ام وي ام كه يك زن جوان بود در تحقيقات 
اوليه گفت: با راننــده فراري مدتي قبل آشــنا شــدم. او با 
چرب زباني مرا فريب داد و پيشنهاد ازدواج داد اما يكم دي ماه 
زماني كه با هم به بيمارستان رفته بوديم تا نزد دكتر بروم، او 
سوييچ ماشينم را گرفت و با سرقت آن، فرار كرد. پس از آن از 
وي شكايت كردم و در جست وجوي او بودم تا اينكه روز حادثه 
در پمپ بنزين خيابان ملكشاهي كرج به صورت اتفاقي اين مرد 
را سوار بر ماشــينم ديدم. همان لحظه با فرياد از مردم كمك 
خواستم و او كه متوجه ماجرا شده بود، با سرعت زياد اقدام به 
فرار كرد. مرد سارق هنگام فرار به حدود 10خودرو كه در آن 
حوالي بود آسيب زد و مردي را زير گرفت و باعث مرگ او شد و 
درنهايت نيز فرار كرد. با سرنخ هايي كه اين زن در اختيار پليس 
قرار داده بود، مأموران موفق شدند هويت وي را شناسايي كنند. 
بررسي ها نشان مي داد كه اين مرد يك مجرم سابقه  دار است كه 
به اتهام سرقت خودرو داراي محكوميت قطعي و تحت تعقيب 

پليس و دستگاه قضايي نيز بوده اســت. مأموران همچنين 
متوجه شدند كه وي با همين شــگرد 3خودروي ديگر را نيز 
سرقت كرده بود و حتي برخي از شاكيان از او به اتهام تجاوز به 

عنف شكايت كرده  بودند.
در شرايطي كه جست وجو براي دســتگيري تبهكار مخوف 
ادامه داشت، مأموران خودروي ام وي ام سرقتي را كه در يكي از 
خيابان ها رها شده بود پيدا كردند. هر چند در آن حوالي اثري 
از متهم تحت تعقيب نبود اما در ادامه بررســي ها كارآگاهان 
موفق شدند محل تردد او را در كيانمهر كرج شناسايي كنند. 
پنجشنبه گذشته متهم تحت تعقيب كه سوار بر يك خودروي 
مسافركش اينترنتي بود توسط مأموران شناسايي شد و تيم  
عملياتي پليس آگاهي توانست با شليك تير هوايي و متوقف 

كردن اين خودرو، سارق حرفه اي را دستگير كند.
به گفته سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان 
البرز، متهم مردي 32ساله، مجرم و معتاد به شيشه است كه 
داراي سوابق كيفري متعدد بوده و از آنجا كه اتهامات مختلفي 
در پرونده اش است، معاون دادســتان و سرپرست دادسراي 
ناحيه3 كرج، دستور انتشار تصوير بدون پوشش چهره وي را 
صادر كرده تا شاكيان احتمالي براي طرح شكايت از او به پليس 

آگاهي استان البرز در كرج مراجعه كنند.

تحقيقات پليس براي كشف راز مرگ 2كودك كه 
در 2حادثه جداگانه در تهران جان باخته اند، آغاز 

شده است.
به گزارش همشهري، نخستين كودك دختربچه  
5ساله اي بود كه گزارش مرگ او چند روز پيش به 
قاضي ساسان غالمي، كشيك جنايي تهران اعالم 
شــد. اين دختربچه در حال بازي كنار ريل قطار 
بود كه ناگهان قطار اصفهان به مشهد كه به سمت 
ايستگاه راه آهن تهران در حركت بود، سر رسيده و 
پس از آن دختربچه خردسال نقش زمين شده بود. 
به دنبال اين حادثه، خانواده اش او را به بيمارستان 
منتقل كردند اما تالش براي نجــات او به نتيجه 

نرسيد و وي جانش را از دست داده بود.
به دنبال اين حادثــه و به دســتور قاضي جنايي 
تحقيقات براي مشخص شدن علت مرگ اين دختر 
كه رابعه نام داشت، آغاز شد. همزمان پدر رابعه با 
حضور در دادسراي جنايي تهران از لكوموتيوران 
شكايت كرد و به قاضي غالمي گفت: خانه ما حوالي 
شهرك وليعصر است و از وقتي كرونا آمده و مجبور 
به ماندن در خانه  شده ايم، بعضي از روزها، حوالي 
غروب براي هواخوري بيــرون مي رويم. وي ادامه 
داد: شب حادثه همراه همسر و 3فرزندم بيرون از 
خانه بوديم و بچه هايم كنار ريل قطار كه در نزديكي 
خانه مان است، بازي مي كردند. اصال متوجه قطار 
نشديم چون معموال هنگام گذر از آنجا راننده قطار 
وقتي مانعي مي بيند، بوق مي زند. ما فاصله زيادي 
با ريل نداشتيم كه قطار سررسيد و از كنار ما عبور 
كرد. پس از آن متوجه شدم كه رابعه نيست. پشت 
ســرم را نگاه كردم و ديدم دخترم خون آلود روي 
زمين افتاده اســت. نمي دانم چــه اتفاقي برايش 

رخ داده بود. او كنار ريل مشــغول بازي بود و اصال 
نمي دانيم كه او با قطار برخورد كرد يا اينكه چيزي 
به طرفش پرتاب شده بود. هرچه بود، او غرق خون 
روي زمين افتاده بود كه وي را به بيمارستان برديم 
اما جانش را از دست داد. حاال هم من از راننده قطار 
شــكايت دارم، چون هنگام عبور از آن منطقه كه 
مسكوني بود، بوق نزد و هشدار نداد و اگر اين كار را 

مي كرد، بچه ها را از كنار ريل دور مي كرديم.

تحقيق از لكوموتيوران 
با اين شكايت، دستور تحقيق از راننده قطار صادر 
شــد و او گفت: هنگام عبور از محل حادثه صداي 
برخورد چيزي با قطار را شنيدم. 500متر جلوتر 
توقف كردم. اطراف قطار را چك كردم اما چيزي 
نبود و اصال خبر ندارم كه چــه حادثه اي براي آن 

دختر رخ داده است.
در اين شــرايط، بازپرس جنايي تهران دســتور 
تشــكيل هيأت بررســي ســوانح ريلــي براي 
مشخص شــدن علت اصلي مرگ رابعه 5ساله را 
صادر كرد و همچنين تيمي از مأموران راهي محل 
حادثه شدند تا شايد در تحقيق از شاهدان و بررسي 
دوربين هاي مداربسته، اسرار مرگ رابعه فاش شود.

كودك گمشده 
دومين كودكي كه به طرز مرمــوزي در پايتخت 
جان باخت، پسربچه اي 8ســاله بود. او آخرين بار 
براي بازي با دوستانش از خانه شان حوالي خيابان 
پيروزي خارج شده بود كه ناپديد شد و خانواده اش 
هر چه گشــتند، اثري از او پيدا نكردند. دوستان 
پســربچه مي گفتند كه وي پس از بازي به سمت 

خانه حركت كرده، اما پس از آن كسي وي را نديده 
بود. با گزارش اين ماجرا به پليس، تيمي از مأموران 
براي يافتن ردي از او وارد عمل شدند تا اينكه چند 
ساعت بعد خبر مرگ مشكوك كودك 8ساله اي 
در يكي از بيمارســتان هاي تهران به پليس اعالم 
شد. او كسي جز كودك گمشده نبود و تحقيقات 
از اين حكايت داشت كه مرد رهگذري هنگام عبور 
از خياباني حوالي پيروزي، با ديدن پيكر نيمه جان 
پسربچه كه روي زمين افتاده بود، اورژانس را خبر 
كرده و وي به بيمارســتان منتقل شده اما در آنجا 
جانش را از دســت داده بود. هم اكنون گروهي از 
كارآگاهان جنايي تحقيقات خود را براي كشــف 

اسرار مرگ اين پسربچه آغاز كرده اند.
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 وداع با همنورد
يكي از جان باختگان حادثه بهمن در ارتفاعات كلكچال، اميرهوشنگ 
سرآبادي است؛ كوهنورد 54ســاله اي كه پيكر بي جان او ديروز از زير 
خروارها برف و يخ بيرون كشيده شد. عصر ديروز، ساعتي پس از كشف 
پيكر او، دوستانش كه خاطره هاي زيادي از او دارند، در مقر پليس در پارك 
جمشيديه براي آخرين مرتبه با وي وداع كردند؛ وداعي تلخ، توأم با اشك و 
آه. يكي از آنها درحالي كه اشك مي ريخت، به همشهري گفت: ما خاطرات 
زيادي با يكديگر داشتيم و با هم به كوه هاي زيادي در كشور صعود كرديم؛ 
ازجمله علم كوه. وي با ديدن پيكر همنوردش كه در كاور قرار داشــت، 
آهي از ته دل مي كشد و مي گويد: آقاي سرآبادي عالوه بر اينكه كوهنورد 
حرفه اي و قديمي بود، مرد خوش قلب، با اخالق، توانمند و آرامي هم بود. 
او آخرين روزهاي خدمتش را سپري مي كرد و قرار بود به زودي بازنشسته 
شود.آخرين صعود مان هفته قبل به ارتفاعات كلكچال بود. اين هفته هم 
قرار بود روز پنجشنبه با هم صعود كنيم اما او برايش كاري پيش آمد و 
تصميم گرفت به جاي پنجشنبه، جمعه صعود كند. او درباره شرايط جوي 
كه اين كوهنورد با تجربه را به كام مرگ كشانده، مي گويد: گاهي اوقات 
اوضاع هوا يكباره تغيير مي كند. روز جمعــه هم همين اتفاق افتاد و در 
شرايطي كه در شهر آســمان صاف بود، در ارتفاعات ناگهان بوران شد. 
آنطور كه دوستانم مي گويند، سرعت وزش باد هنگام وقوع اين حادثه 
به 100كيلومتر بر ساعت مي رسيد و همين موضوع كوهنوردان، ازجمله 
دوست ما را غافلگير كرد. ما پيكر او را ديديم. هميشه لباس ديگري به 
تن داشت، اما وقتي پيكرش كشف شده، لباسش فرق مي كرد و اين نشان 
مي دهد به احتمال زياد با وزش باد و بوران تصميم گرفته كه كاپشن ديگري 
به تن كند و در همان حالت باد به كاپشن زده و او را پرت كرده است. اما 

هرچه كه هست، ما دوست خوبي را از دست داديم.

   حادثه به روايت فرمانده عمليات
دقايقي پس از بوران و ســقوط بهمن در ارتفاعــات تهران، تيم هاي 
واكنش سريع هالل احمر راهي اين مناطق شدند و در همان دقايق اوليه 
توانستند افراد زيادي را نجات دهند و تالش براي پيدا كردن افرادي 
كه در اين مناطق مفقود شده اند، همچنان ادامه دارد. شاهين فتحي، 
مديرعامل هالل احمر استان تهران در گفت وگو با همشهري، جزئيات 

بيشتري را از تالش امدادگران در ارتفاعات پر برف تهران  بازگو كرد.

از آخرين تالش هايي كه تيم هاي عملياتي هالل احمر براي 
يافتن افراد حادثه ديده انجام داده اند، صحبت كنيد.

حوالي ســاعت14 جمعه چندين حادثه در ارتفاعات استان تهران گزارش شد. 
ازجمله در منطقه شــيرپال، كلكچال، دارآباد و همچنين منطقه آهار. تيم هاي 
عملياتي به مناطق مورد نظر اعزام شدند. در شيرپال كه برف و بوران شديد داشتيم 
12نفر در ارتفاعات گرفتار شده بودند كه با سرما زدگي شديد مواجه شده بودند 
كه خوشبختانه نجات پيدا كردند. در منطقه كلكچال كه بيشترين آسيب  در آنجا 
اتفاق افتاد، حادثه برف و كوالك  و سرماي شديد داشتيم كه تيم هاي عملياتي به 
منطقه اعزام شدند. يك نفر را به منطقه امن و يك نفر را به بيمارستان منتقل كردند 
كه متأسفانه او در بيمارستان جان باخت. عمليات در كلكچال تا ساعت يك بامداد 
ادامه داشت كه به دليل باد شديد عمليات موقتا متوقف اما از صبح شنبه دوباره از 
سر گرفته شد. در كلكچال تاكنون 7نفر فوت شده اند كه پيكر 6نفر به پايين منتقل 
شده و همچنان براساس آمار 2نفر در كلكچال مفقود هستند. حادثه بهمن ديگري 
هم در منطقه آهار اتفاق افتاد كه يك نفر در آهار گرفتار بهمن شده بود. با توجه 
به اينكه همنوردان او هم همراهش بودند و اصرار داشتند در جست وجو شركت 
داشته باشند، عمليات دوباره از صبح شنبه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با توجه 
به اعزام تيم هاي جســت وجوگر هالل احمر به منطقه، منتظر نتيجه تالش آنها 

هستيم. در دارآباد هم حادثه بهمن داشتيم كه در آنجا هم 2نفر مفقود شدند كه 
عمليات جست وجو در آنجا ادامه داشت اما به خاطر برودت هوا، عمليات تعليق شد 
اما از صبح يكشنبه عمليات ادامه پيدا خواهد كرد. در كلكچال تيم هاي فدراسيون 
كوهنوردي هم به كمك ما آمده اند و اميدواريم كه با كمك اين تيم ها بتوانيم روز 

يكشنبه در محورهاي مختلف عمليات جست وجو را ادامه دهيم.
آيا در روزهاي پيش از حادثه بــه كوهنوردان درخصوص 

تغييرات جوي هشدار داده شده بود؟
هالل احمر كه وظيفه اي براي هشــدار نــدارد، اما معموال از طريق فدراســيون 
كوهنوردي شرايط جوي اطالع رساني مي شود و روز جمعه هم به همه كوهنوردان 
اطالع رساني شده بود كه منطقه قابل صعود نيســت، اما با وجود اين، تعدادي از 

كوهنوردان به منطقه صعود كرده بودند.
خانواده افرادي كه مفقود شده اند چشم انتظار عزيزان شان 

هستند. عمليات جست وجو تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد؟
طرح عملياتي بازبيني شــده است و از صبح يكشــنبه با افزايش نيرو به محض 
روشن شــدن هوا در مناطقي كه همچنان افرادي مفقود هستند، عمليات ادامه 
پيدا خواهد كرد و اميدواريم در كوتاه ترين زمان ممكن بتوانيم افراد مفقود شده 

را پيدا كنيم.
درمجموع طبق آخرين اطالعات در حوادث كوهستاني آخر 

هفته تهران چند نفر جان باخته و چند نفر مفقود شده اند؟
درمجموع 7نفر در كلكچال فوت شده اند و يك نفر هم در بيمارستان پس از انتقال 
فوت شد و فردي هم كه در آهار مفقودشــده بود جانش را از دست داد و مجموع 
جان باختگان تاكنون 9نفر اســت. در منطقه دارآباد 2نفر مفقود شده اند. در اين 
مدت بيش از 100نيروي عملياتي در قالب 20تيم، از جمعه در منطقه عملياتي 
حضور داشــتند و انجام وظيفه كردند و بالگرد  هالل احمر هم تاكنون 9سورتي 
پرواز انجام داده   و اين تالش ها تا روشن شدن سرنوشــت افراد مفقود شده ادامه 

پيدا خواهد كرد.

 محمد جعفري
خبرنگار

 جستجوي گمشدگان 
در سرماي منفي 20

رابعه يكي از قربانيان

  اسامي 9 قرباني حادثه:
 اشكان رضوايی نراقی ، محمد محمدی، 

 يحيی انصاری، كوروش كاشفيان، اصغر كنعانی، 
 هادی بهادری، اميرهوشنگ سرآبادی،

 علی رضا قاضی زاهدی و سيدمصطفی فاطمی
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   دريغ هايي كه هميشه خواهد ماند
آناوانزن،پنجشــنبهچهارمدي،در۶۵سالگي
درگذشــت.درطولحياتوانزنهيچگاهتقدير
شايستهايازكوششهاياوبرايمعرفيفرهنگ
وادبياتايرانيصورتنگرفت.حاالچندروزياز
درگذشتآناوانزنميگذرد،امادرنهادهايرسمي
ايران،بهويژهبنيادســعديكهوظيفهگسترش
زبانفارســيرادردنيادارد،خبريازدرگذشت
اونيســت؛دريغازيكپيامتسليتوحتييك
خبركوتاه.وضعيتفرهنــگوادبياتايرانيدر
دنياغمانگيزاست.بنيادهايايرانيكهبودجههاي
ميليارديرابهنامزبانفارسيبهخوداختصاص
ميدهند،حتيآنقدرهمــتندارندكهپساز
درگذشتبانوييكهبهتنهاييبهاندازهيكيازاين
نهادهايچندميليارديبــرايفرهنگوادبيات
ايرانكاركردهاست،خبردرگذشتاورابهنقل

ازخبرگزاريهاورسانههايديگرمنتشركنند.

آنــا وانــزن در 19۵۵ در ونيز بــه دنيا آمد. 
مدرك كارشناسي خود را در رشته زبان ها و 
فرهنگ هاي شرقي از دانشگاه ونيز گرفت. بعد 
براي ادامه تحصيل به دانشگاه نيويورك رفت و 
در رشته مطالعات خاورميانه به دريافت مدرك 
دكتري نايل شد. سپس به ايتاليا بازگشت و در 
دانشگاه دولتي ميالن به تدريس مشغول شد. 
او همه عمر را به پژوهش درباره فرهنگ ايران 
گذرانــد و مقاله ها و كتاب هــا و ترجمه هاي 
بســياري از ايران و فرهنگ ايراني و اسالمي 

به دست داد.

تصويريديگراززنانايران
پايان نامه كارشناسي ارشد آنا وانزن در دانشگاه 
نيويورك ترجمه خاطرات تاج السطلنه، دختر 
ناصرالدين شــاه اســت. تاريخ تجدد ايراني و 
نقش زنان در تجــدد و جنبش هــاي زنان، 
اصلي ترين مسائلي بوده اند كه وانزن در طول 
نزديك به 40سال پژوهش هاي ايران شناسي 
خود همواره بدان ها توجه كرده است: »خيلي 
درباره تاريخ ايران مطالعه و پژوهش كرده ام. 
زماني كه در دانشگاه شــهر ونيز بودم به اين 
نتيجه رسيدم كه عالقه من بيشتر به مطالعه 
روي زنان برمي گردد. در روزنامه ها و كتاب ها 
مي خواندم و مي ديــدم كه تصوير مردم غرب 
درباره زنان پر از پيش قضاوت هاســت. فكر 
كردم كه وظيفه من اين اســت كــه تصوير 

ديگري درباره زنان ايران ارائه بدهم.« 

دخترانشهرزاد
عالقه به تاريخ تجدد و نقــش زنان در تجدد 
ايراني بود كه آنــا وانزن را به داســتان هاي 
زنان ايران كشــاند. »دختران شهرزاد؛ زنان 
نويســنده ايراني از قرن نوزدهم تا امروز« اثر 
پژوهشي او درباره داستان نويسي زنان ايران 
است؛ پژوهشي كه نه فقط در اروپا كه در زبان 
فارســي نيز كم نظير اســت. عالوه بر اين، او 
شماري از آثار ادبيات داستاني ايران را نيز به 
ايتاليايي برگردانده است. »كلمات بي پرده« 
مجموعه 1۵داســتان از زنان داستان نويس 
ايران به ترجمه وانزن اســت. او »سووشون« 
سيمين دانشــور و »طوبي و معناي شب« و 
»زنان بدون مردان« از شهرنوش پارسي پور 
را نيز بــه ايتاليايي برگردانده اســت. »بوف 
كور«  صادق هدايت از ديگر ترجمه هاي او به 
زبان ايتاليايي است. آخرين اثر او ترجمه رمان 
»دايي جان ناپلئون« از ايرج پزشك زاد است 
كه چند هفته اي است در ايتاليا منتشر شده. 
آنا وانزن كوشــش كرد به قدر بضاعت خود 
آثار مهم ادبيات داستاني ايران را به ايتاليايي 
ترجمه كند؛ دريغ كه عمر مجال بيشــتري 

به او نداد.

راهديگرخدا
مثل بسياري از مستشــرقان و پژوهشگران 
حوزه شرق شناسي، بخشي از كارنامه آنا وانزن 
نيز به پژوهش در اســالم و تشيع اختصاص 

دارد. »شــيعيان« و »زن و بــاغ در دنيــاي 
اســالمي« ازجمله پژوهش هاي او در حوزه 
اسالم و تشيع است. شــماري از آثار او ناظر 
به اتفاق هاي امروز بوده است؛ ازجمله كتاب 
»بهارهــاي صورتي فام؛ انقالب هــا و زنان در 
خاورميانه« و مقاله »شيعه در ايتاليا؛ راه ديگر 
خدا«. از ميان آثار او تنهــا همين مقاله آخر 
به ترجمه سوسن رســتگار به فارسي درآمده 
است. داستان حجاب مقاله ديگر اوست كه به 
تصور ايتاليايي ها از نقش و جايگاه زن اسالم 

مي پردازد.

دفترچهخاطراتفارسي
اثر ديگر آنا وانزن كه در شــمار آثار پژوهشي 
او قرار نمي گيرد، ســفرنامه او به ايران است. 
»دفترچه خاطرات فارســي؛ من عاشقانه در 
ايران ســفر مي كنم« عنوان ســفرنامه او از 
ايران و گشت و گذار و مشــاهدات او از تهران 
و شــهرهاي ديگر ايران است؛ اثري كه قدر و 
قيمت آن هنوز شناخته نشده، اما در معرفي 
ايران اثري است يگانه كه بي ترديد تا سال ها 
محل ارجاع مستشــرقان و دوستداران ايران 

خواهد بود.
او در سفر خود تهران را از شمال تا جنوب، از 
تهران قديم تا تهران امروز گشته و مشاهدات 
خود را روايت كرده اســت. كاخ گلســتان و 
معماري دوره قاجار، ساختمان سفارت ايتاليا، 
متروي تهــران، مرقد امام خميني، بهشــت 
زهرا، پل طبيعــت، كافه هاي تهــران، موزه 
ملي ايران، موزه رضا عباســي، موزه سينما، 
گالري هاي تهران و... ازجمله مكان هايي است 
كه ذكرشان در ســفرنامه وانزن رفته است. او 
در فصل »ريه هاي سبز« به روايت 6بوستان 

بزرگ تهران پرداخته است.
وانزن در فصل هاي ديگر كتاب شهرهاي ديگر 
ايران و شهرهايي چون كاشان، كرمان، شيراز، 
يزد، بوشهر، اصفهان و آداب و آيين ها، معماري 
و فرهنــگ و ســنت ايراني را در شــهرهاي 

گوناگون ايران روايت كرده است.
»دفترچه خاطرات فارسي« تصويري روشن 
و كامل از تهران به دســت مي دهــد. كتاب 
چنان كه از عنوان فرعي اش پيداست، آكنده 
از عشق به ايران است و نويسنده مثل زائري 
عاشق به روايت جزء به جزء سفر خود پرداخته 
است. خط روشني كه در همه آثار و نوشته ها 
و ترجمه هاي آنا وانزن پيداســت، كوشــش 
براي ارائه تصويري روشــن و درست از ايران 
و فرهنگ ايراني اســت و تصحيح تصويرهاي 
مخدوشــي كه در دنيا از ايران ارائه مي شود. 
او مي گويد: »نفرتي كه نســبت بــه ايران در 
برخي محافل آمريكايي مانند ماري مي خزد، 
اين خطر را در پي دارد كه ما همه را به پرتگاه 
سقوط بكشــاند. تا آنجايي كه به من مربوط 
مي شود و تنها كاري كه از دست من برمي آيد، 
اين است كه به شناساندن و اشاعه فرهنگ اين 
كشــور خارق العاده اي كه بسان كشور خودم 

دوستش دارم، ادامه دهم.« 

سريال

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

۶سريال2021
 

وشب كريســمس
ســالنــوميالدي
امسالبهدليلشيوع
ويروسكرونابهطوربســيارويژهوعمدتابامراسمخانگي
توسطهموطنانمسيحيبرگزارميشــود.هيچروزنامهو
خبرگزارياينيســتكهدرآخرينروزهايسالميالدي
بهبررسيسريالهايبرترمناســبپركردناوقاتفراغت
تماشاگراندراينتعطيالتنپرداختهباشد.شبكهمشهور
اينترنتينتفليكس،بههميندليلمجموعهچشــمگيري
دردســترسمخاطبانقرارداده.دراينمطلبمهمترين
ســريالهايمنتخبنتفليكسمناسبنمايشدرتعطيالت

شبسالنوميالديمعرفيشدهاست.

خانهايبرايكريســمس:»خانه اي 
براي كريســمس« به اعتقاد بســياري 
از منتقدان، بهترين ســريال نتفليكس 
براي  شب سال نو ميالدي است. اگر چه 
بســياري از منتقدان ســريال »دش و 
ليلي« را نيز به عنوان ســريالي بســيار 
مناسب براي اين ايام پسنديده اند. فصل 
نخست اين سريال دو فصلي در دسامبر 

2019)آذر و دي 1398( براي نخستين بار از نتفليكس به نمايش در 
آمد. خانه اي براي كريسمس، سريالي نروژي است در ژانر رمانتيك 
-كمدي و درام كمدي. در اين سريال داستان  يوهانا)با بازي ايدا اليز 
بروچ( زن جواني روايت مي شود كه تالش دارد پيش از كريسمس، 

خانواده خود را شگفت زده كند.

ادي:ميني ســريال 8قسمتي»ادي« 
ازجملــه ســريال هايي اســت كــه از 
8مــه 2020)19ارديبهشــت 99( از 
طريق شــبكه نتفليكس در دســترس 
كاربران قرار گرفته اســت. ادي، يكي از 
سريال هايي است كه نامش در فهرست 
ســريال هاي منتخب نتفليكس براي 
كريسمس و سال جديد ميالدي، ديده 

مي شود. دو قسمت اول اين سريال را دامين شازل كارگرداني كرده 
است. در سريال ادي، ديالوگ هاي بازيگران به زبان هاي فرانسوي، 
انگليســي، عربي و لهســتاني ادا مي شــود و از اين جهت سريالي 
غيرمعمول است. اين سريال موزيكال، مسائل و بحران هايي را كه 
براي صاحب يك باشــگاه پخش موزيك زنده در قلب پاريس  رخ 

مي دهد، روايت مي كند.

اوتربنكز:جاش پيــت، يوناس پيت و 
شانون بورك، خالقان سريال »اوتر بنكز« 
هستند. اين ســريال در ژانر آثار مهيج و 
ماجراجويانه جوانان ســاخته شده و در 
1۵آوريــل 2020)27فروردين 2020( 
براي نخســتين بار از طريــق نتفليكس 
انتشار يافته است. در  ماه ژوئيه 2020)تير 
99( نيز فصل دوم اين ســريال انتشــار 

يافت. اين سريال داستان چند نوجوان را روايت مي كند كه در  منطقه 
توريســتي اوتر بنكز در كاروليناي شــمالي زندگي مي كنند. وقوع 
يك توفان ســهمگين، تعطيالت تابســتاني آنها را خراب مي كند و 
مجموعه اي از اتفاقات ناخوشايند رخ مي دهد و اعضاي گروه را مجبور 

مي كند كه دست به انتخاب هاي سرنوشت ساز بزنند.

لوسيفر:»لوسيفر« سريال ساخته شده 
در ژانر فانتزي شهري، پليسي و كمدي 
است كه با اقتباس از شخصيت لوسيفر، از 
شخصيت هاي مجموعه كتاب هاي كميك 
»مرد شني« نوشــته نايل گيمن ساخته 
شده است. در اين سريال داستان  لوسيفر 
مورنينگ استار  روايت مي شود كه يكي از 
شياطين جهنم است. او جهنم را به مقصد 

لس آنجلس ترك مي كند و در اين شهر يك باشگاه شبانه راه اندازي 
مي كند. اين سريال كه تا كنون در ۵فصل و 7۵قسمت ساخته شده، 
از 2016 تا 2018 توســط شــبكه فاكس نمايش داده مي شــد و از 
ســال 2018 تا به امروز نتفليكس پخش فصول جديد آن را به عهده 
گرفته است. درباره فصول اخير اين سريال جمع بندي منتقدان عموما 
مثبت بوده است. نتفليكس فصل پنجم اين سريال را در 21آگوست 

2020)31مرداد 99( انتشار داد.

جادوگر:»جادوگر« يك سريال فانتزي 
لهستاني- آمريكايي است كه با اقتباس 
از مجموعه كتابي به همين نام اثر آندزژ 
سابكاوسكي ساخته شــده است. پخش 
اين سريال از 20دسامبر 2019)29آذر 
1398( آغاز شده و تا امروز نيز همچنان 
ادامه دارد. داســتان اين سريال فانتزي 
در قرون وسطي مي گذرد. گرالت ريويا، 

يك شكارچي تنهاي هيوالها، در تالش است براي خود جايگاهي در 
دنيايي دست و پا كند كه در آن بيشتر مردم شرور هستند و كمتر از 

خصوصيات هيوالها برخوردارند.

شما:سريال »شــما«، ســريالي است 
ساخته شــده در ژانــر روانشناســانه و 
ترســناك به كارگرداني گرگ برالنتي 
و سرا گامبل كه توســط وارنر هورايزون 
تلويژن ساخته شده است. فصل اول اين 
ســريال با اقتباس از رماني به همين نام 
نوشــته كارولين كپنز آغاز مي شود. اين 
سريال داستان جو گلدبرگ، قاتل سريال 

و مدير يك كتابفروشي در نيويورك را روايت كه مي كند كه عاشق يكي 
از مشتريان مغازه كتابفروشــي به نام گوئينرو بك مي شود. او به طور 
خطرناك و ديوانه واري خود را وارد زندگي اين دختر مي كند. پخش 
فصل اول اين سريال در 26دســامبر 2018)۵دي 1397( از طريق 
نتفليكس آغاز شد. فصل دوم اين ســريال در  ماه ژانويه2020)دي 
1398( از نتفليكس پخش شد. فصل سوم ســريال »شما« نيز قرار 

است در 2021توسط نتفليكس انتشار يابد.

تقاضايخانهموسيقيازقوهقضاييه
هيأت مديره خانه موســيقي 

مخدوش كردن تابلوي خيابان موسيقي
محمدرضا شجريان را محكوم 
كرده و خواستار رسيدگي فوري قوه قضاييه 

به اين اقدام شد.
به گــزارش همشــهري، در ســايت خانه 
موســيقي آمده، در پــي مخدوش كردن 
تابلوي خيابان محمدرضا شجريان كه طي 
روزهاي گذشته توســط افرادي انجام شد، 
هيأت مديره خانه موســيقي ضمــن ابراز 
تأسف از اين حركت غيرقانوني آن هم تحت 
عنوان خانواده شــهدا كه در واقع وهن اين 

خانواده هاي محترم است، ابراز داشتند كه 
بي احترامي به قانون و حقوق شهروندي از 
سوي هيچ شخص و نهادي قابل دفاع نبوده 
و زيبنده هيچ كس نيست، علي الخصوص كه 
نام مطهر شهدا در ميان باشد. خانه موسيقي 
انتظار دارد تمامي نهادهاي حقوقي و قضايي 
مرتبط با اين موضوع به منظــور صيانت از 
اجراي قانون و حمايت از حقوق شهروندي با 
قدرت و صالبت به انجام وظايف قانوني خود 
پرداخته و از چنين اقداماتــي كه به دور  از 
شأن جامعه امروزي بوده و به نوعي به هرج و 

مرج دامن مي زند، جلوگيري كنند.

بعد از سال ها انتظار باالخره وعده ها عملي شده و در ديدار معاون ميراث فرهنگي اين 
وزارتخانه با معاون امور هنري وزير ارشاد طرح ايجاد حريم براي تئاترشهر به مرحله تئاتر

جديد خود رسيد. به گزارش همشهري، در اين ديدار مديران وزارت ميراث فرهنگي 
و مديران وزارت ارشاد بر ضرورت عملياتي شدن پروژه تعيين حريم مجموعه تئاتر شهر طي روزهاي 
آينده تأكيد كردند. ابراهيم گله دارزاده، رئيس مجموعه تئاتر شهر گفت: پيرو جلسه و ديداري كه طي 
روزهاي گذشته با مديرموزه ملي ايران در تئاتر شهر داشتيم، تأكيد بر اين شد كه موضوع تعيين حريم 
مجموعه تئاتر شهر مي تواند به عنوان يكي از موضوعات مهم وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مورد 
توجه قرار گيرد؛ بنابراين جلسه مشــترك مديران وزارت ميراث فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي امروز برگزار شد كه اميدوارم نتايج ارزشمندي براي تئاتر شهر داشته باشد. وي افزود: به هر 
حال شرايط اين سال هاي تئاتر شهر به گونه اي رقم خورده كه متأسفانه شاهد اتفاقات ناخوشايندي 
در محيط پيراموني اين مجموعه هستيم و الزم اســت هرچه زودتر اقدام عاجلي براي كاهش اين 
آسيب ها انجام شود. مجموعه تئاترشهر يكي از نقاط مهم تاريخي تهران است كه مي تواند دربرگيرنده 
جاذبه هاي فرهنگي، هنري، ميراث فرهنگي و گردشــگري باشد. حدود 2دهه پيش بنا به تصميم 
مديران شهرداري آن دوران تصميم بر اين شد تا حصار فيزيكي تعيين كننده حريم اين مجموعه با 
محيط مجاور برداشته شود. شرايطي كه به دليل تغييرات اجتماعي به وجود آمده ماجرا را به سمت 
ديگري سوق داد كه موجب بروز آسيب هاي فراواني در اين ناحيه شد. به دليل همين فقدان تعيين 
حريم امروزه شاهد تخريب و آسيب هاي متعدد فيزيكي به مجموعه هستيم. از اين منظر الزم است با 

حمايت و همراهي وزارت ميراث فرهنگي تعيين حريم تئاتر شهر محقق شود.

حريمبرايتئاترشهر

درسوگآناوانزن،ايرانشناسايتالياييكههمهعمر
خودرابهمعرفيفرهنگوادبياتايرانگذراند،

اماهيچگاهايرانيانازاوقدرشناسينكردند

شمارايرانشناسانواســتادانبرجستهزبانفارسي
دراقصينقاطجهانآنقدراندكاســتكهدرگذشت
هركدامشــانضايعهاياســتجبرانناپذيروبهدليل
گسستهاييكههموارهزبانفارسيوفرهنگايرانيبداندچاربوده،فقدانهركدامازايشانراهيراكه
آنهااغلببهشكلشخصيبرايمعرفيزبانفارسيوفرهنگايرانيگشودهاند،خواهدبست؛خاصهاگراين
اتفاقدركشورهاييبيفتدكهزبانفارسيغرابتبيشتريدارد.آناوانزن،مستشرقوايرانشناسايتاليايي
درگذشت.اوكارنامهايپربرگوباردرمعرفيايرانوفرهنگايرانيواسالميبهزبانايتالياييدارد.وانزن
بيشازهرچيزمعرفداستاننويسانايراني،بهويژهداستاننويسانزنايرانيبهايتالياييهاستوبهتنهايي

كارهايبسياريبرايمعرفيادبياتداستانيايرانانجامدادهاستكهجاودانهخواهدماند.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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شرايط داخلي عراق از ساعات 
پاياني روز جمعه با دستگيري گزارش

يكي از فرماندهان نظامي گروه 
»عصائب اهل حق« توسط سازمان مبارزه با 
تروريسم، بار ديگر بحراني شده است. به گفته 
رسانه هاي عراقي، حسام االزيرجاوي، فرمانده 
واحــد توپخانه گروه عصائــب روز جمعه به 
همراه چند نفر از همراهانش در شرق بغداد به 
اتهام دست داشــتن در حمالت خمپاره اي 
عليه مواضع نيروهاي آمريكا دســتگير شد. 
پس از انتشار اين خبر، برخي منابع غيررسمي 
در شــبكه هاي اجتماعي )به طور مشخص 
فيســبوك و توييتر( مدعي شدند نيروهاي 
گروه عصائب در اعتراض به دستگيري همرزم 
خود، در حال حركت به ســوي مقر سازمان 
مبارزه با تروريســم عراق هستند. همچنين 
برخي از منابع نزديك بــه دولت عراق نيز از 
استقرار يگان هاي مبارزه با تروريسم در سطح 
خيابان هاي بغداد براي درگيري احتمالي با 
نيروهاي عصائب خبر دادنــد. اما تمام اين 
اخبار و شايعات با گذشت چند ساعت از سوي 

منابع رسمي تكذيب شد.
از جمله اين منابع رســمي، نعيم عبودي، 
عضو ائتالف الصادقون )شــاخه سياســي 
عصائب اهل حــق( در پارلمــان عراق بود 
كه با انتشــار پســتي در صفحه فيسبوك 
خود نوشــت: تمام تصاوير مربوط به حضور 
نيروهاي عصائب و يا ســازمان مبــارزه با 
تروريسم در سطح خيابان هاي بغداد جعلي 
اســت و ارتباطي با وقايع فعلي ندارد. ما از 
طريق روش هاي قانوني، وضعيت عضو شاخه 
نظامي جنبش عصائب اهل حق را پيگيري 
خواهيم كرد. اگرچه قدرت نمايي خياباني 
نيروهاي مسلح، چيزي بيش از يك شايعه 
مجازي نبــود اما با وجود اين، دســتگيري 
فرمانده نظامــي گروه عصائــب اهل حق، 
فضاي پر تنشي را در عراق ايجاد كرده است. 
جالب آنكه مشابه اين وضعيت، 6 ماه قبل نيز 
با دستگيري چند تن از نيروهاي نظامي گروه 
»كتائب حزب اهلل عراق« در بغداد توســط 
ســازمان مبارزه با تروريسم تكرار شده بود. 
روزنامه العربي الجديد با بازخواني جزئيات 
آن واقعه مي نويســد: به نظر مي رســيد آن 
دستگيري، موج تازه اي از فشارهاي دولتي 
عليه شبه نظاميان وابسته به حشد شعبي را 
آغاز كند، اما با گذشت چند ساعت و به دليل 
مانور خياباني نيروهاي حزب اهلل، سرانجام 
دولت عراق عقب نشــيني كرده و تصميم 
گرفت تا نيروهاي بازداشت شده را در اختيار 

سازمان امنيت حشد شعبي قرار دهد.
رســانه هاي نزديك بــه دولــت مصطفي 
الكاظمي مدعي هستند كه نيروهاي وابسته 
به گروه هاي مختلف حشــد شــعبي، نظير 

كتائب حزب اهلل، عصائب اهــل حق و... با در 
اختيار داشــتن ســالح غيرقانوني، مواضع 
آمريكا در عراق را مورد هدف قرار داده و باعث 
ايجاد بي ثباتي در ســطح كشــور مي شوند. 
اين در حالي است كه بخش عمده گروه هاي 
مقاومت طي ســال هاي گذشــته به عنوان 
قسمتي از نيروهاي مسلح عراق به رسميت 
شــناخته شــده و زيرنظر دولــت فعاليت 
مي كنند. در اين زمينه قيس خزعلي، فرمانده 
عصائب اهل حق روز گذشــته گفت: همواره 
بر حفظ جايگاه دولت و ســيطره مطلق اين 
نهاد بــر تمام نيروهاي نظامــي عراق تأكيد 
كرده ايم. امــا در عين حــال، مقاومت عليه 
اشــغالگران آمريكايي را حــق طبيعي خود 
مي دانيم. خزعلي در ادامــه، هرگونه ايفاي 
نقش گروه هاي مقاومــت در حمالت اخير 
به مواضــع آمريكا در عراق )منطقه ســبز و 
فرودگاه بغداد( را قويا تكذيــب كرد. منابع 
غيررسمي مدعي شده اند حسام االزيرجاوي 

با رايزني هاي مقامات عالي رتبه حشد شعبي، 
ازجمله فالح الفياض، ظهر روز گذشــته از 
مقر ســازمان مبارزه با تروريسم آزاد شده و 
در اختيار سازمان امنيت حشد قرار گرفته 
اســت. اگرچه اين خبر هنوز از سوي هيچ 
منبع رسمي تأييد نشده، اما با توجه به سير 
واقعه دستگيري نيروهاي حزب اهلل در 6 ماه 
گذشته به نظر مي رسد بار ديگر رايزني هاي 
سياســي، مانع از وقوع تنش هــاي نظامي 
ميان بخش هاي مختلف نيروهاي مسلح با 
يكديگر شده است. البته نبايد فراموش كرد 
كه اختالفات سياسي در بغداد بر سر سالح 
گروه هاي شبه نظامي، بزرگ تر از آن است كه 
با تالش هايي از اين دست به طور كلي و براي 

هميشه مهار شود.

عصائب اهل حق، عليه آمريكا و داعش
جنبــش مقاومت عصائــب اهل حــق يكي از 
مهم ترين نيروهاي نظامي عــراق طي بيش از 
10سال گذشته به شمار مي رود كه نقش مهمي 
در تحوالت نظامي، امنيتي و حتي سياسي اين 
كشور داشــته اســت. عصائب اگرچه با هويت 
نظامي شناخته مي شود اما از سال2014 وارد 
فعاليت هاي مدني هم شده و شاخه سياسي اين 
گروه با عنوان فراكســيون صادقون در پارلمان 
عراق حضــور دارد. عصائب يكــي از گروه هاي 
جهادي مخالف آمريكا بود كه پس از شكل گيري 
داعش، نقش محوري در مبارزه با تروريسم ايفا 
كرده است. گروه عصائب از دل جيش المهدي 
)شــبه نظاميان تحت امر مقتدي صدر( خارج 
شد. مؤسســان اين گروه، بخشــي از نيروهاي 
شبه نظامي وابسته به جريان صدر بودند كه در 
جريان درگيري هاي نظامي بــا آمريكا از خود 
استقالل بيشــتري نشــان داده و به تدريج، در 
مسير انشــقاق از جيش المهدي براي تاسيس 
يك گروه جديد حركت كردند. يكي از مهم ترين 
محورهاي اختالف اين نيروها با مقتدي صدر، 
فرمان وي بــراي توقــف درگيري هاي نظامي 
با آمريكا در ســال2004 بود. بــه اين ترتيب 
چهره هايــي نظير قيس خزعلــي، عبدالهادي 
الدراجــي و اكرم الكعبي در ســال2006 گروه 
مســتقلي با عنوان عصائب اهل حق را تاسيس 
كردند. اين گروه همــواره روابط خود با جريان 
صدر را حفظ كرده است، اما ديگر مجموعه اي 
تحت نفوذ و سيطره صدري ها شناخته نمي شود. 
عصائب هم  اكنون يكي از بزرگ ترين نيروهاي 
شبه نظامي عراق به حساب مي آيد كه بيش از 
4هزار نيروي مسلح حرفه اي در اختيار دارد. نام 
شاخه سوريه اي اين گروه، كتائب حيدرالكرار 
است كه از سال2012 براي حمايت از مواضع 
محور مقاومت وارد سوريه شده و بخش عمده 
نيروهاي آن نيز در اســتان حلــب متمركز 
هستند. شاخه سياسي عصائب، يكي از احزاب 
موجود در ائتالف فتح به رهبري هادي العامري 
اســت كه اكنون پس از ائتالف مقتدي صدر، 

اكثريت پارلماني را در اختيار دارد.

   قيس خزعلــي، يار ديرين 
صدر و دشمن اشغالگران

خزعلي،  قيــس 
46ساله  روحاني 
عراقي از متولدين 
شــهرك صدر در 
شرق بغداد است. 
تــحصيـالت  او 

مقدماتي خود را در پايتخت عراق به اتمام 
رسانده و بعد از آن نيز براي تحصيل در رشته 
زمين شناسي وارد دانشــگاه بغداد شد. اما 
همزمان با تقويت مــوج جريانات ديني و 
سياســي عليه ديكتاتوري بعث، قيس نيز 
تصميم گرفت تحصيالت آكادميك را كنار 
گذاشته و براي كسب علوم ديني، راهي حوزه 
نجف شود؛ جايي كه به طلبه درس و كارمند 
دفتر آيت اهلل محمد صادق صدر تبديل شد. 
قيس پس از ترور آيت اهلل در سال1999 بيش 
از پيش به خانواده صدر نزديك شد؛ تا جايي 
كه ديگر يكي از اعضاي حلقه مقتدي صدر، 
فرزند چهارم آيت اهلل به شمار مي آمد. اين 
حلقه كه شامل شــخصيت هايي نظير شيخ 
اكرم الكعبي نيز مي شود در سال2003 و پس 
از اشغال عراق، هسته مقاومت شيعي عليه 
آمريكا را در قالب جيش المهدي تشــكيل 
دادند. اگرچه اين اتحاد تنها 3ســال ادامه 
يافت و ســرانجام، قيس خزعلي به همراه 
برخي ديگــر از فرماندهان جيش المهدي، 
به دليل اختالف نظر با مقتدي از اين جريان 
جدا شــده و جنبش عصائــب اهل حق را 
تاسيس كردند. خزعلي در سال2007 توسط 
نظاميان انگليس در شهر بصره بازداشت شد 
و مدتي بيش از 2سال را به دليل مقاومت عليه 
اشغالگران در زندان گذراند. آزادي او نيز در 
قالب يك معامله نظامي با نيروهاي عصائب 
اهل حق، براي تبادل گروگان هاي انگليسي 
صورت گرفت. خزعلــي هم اكنون يكي از 
مهم ترين شــخصيت هاي نظامي در عراق 
به شــمار مي آيد كه قادر به تأثيرگذاري در 

مناسبات سياسي است.

نظاميان گروه عصائب اهل حق در سال2016 در يكي از عمليات ها عليه داعش

كيوسك

دستگيري يكي از فرماندهان نظامي گروه عصائب 
اهل حق، فضاي سياسي و امنيتي عراق را بار ديگر 

ملتهب كرده است

بازگشت ناآرامي  به عراق 

روزنامه گاردين در گزارشي به آزمايش يك داروي 
جديد در انگليس پرداخته كه اميد به جلوگيري از 
ابتال به كرونا را افزايش داده است. اين دارو بر پايه 
آنتي بادي ساخته شده و ممكن است مانع از بيمار 
شدن افرادي كه در معرض كرونا بوده اند شود. 
به نوشته گاردين، اين دارو براي مواقعي كاربرد 
دارد كه براي تزريق واكسن دير شده و مي تواند 
محافظت فوري و طوالني مدتي را براي بيماران 

فراهم كند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه گاردين ]انگليس[

طغيان ويروس در آفريقا

اندونزي  در پي رابطه  با اسرائيل

آزمايش داروي كرونا در انگليس

نيويورك تايمز در گزارش مفصلي به موج تازه 
شيوع ويروس در آفريقا پرداخته است. به نوشته 
اين روزنامه، نوع جديد ويــروس كرونا كه در 
آفريقاي جنوبي كشف شده، به سرعت در تمام 
اين كشــور در حال پخش است و همين باعث 
نگراني در مورد وضعيت كرونا در كل قاره آفريقا 
شده است. به نوشته نيويورك تايمز، تاكنون در 
كل قاره آفريقا 2ميليون و600هزار مورد ابتال و 

61هزار مرگ ثبت شده است.

روزنامه االخبار گزارش نخست خود را به احتمال 
عادي سازي  روابط اندونزي، كشوري با بيشترين 
جمعيت مسلمان در جهان با رژيم صهيونيستي 
اختصاص داده است. براساس اطالعات موجود، 
اندونزي اميد دارد پس از به رسميت شناختن رژيم 
صهيونيستي، بيش از يك ميليارد دالر سرمايه 

خارجي با چراغ سبز آمريكا به دست آورد. 

جهان نما

كرونا،  چين را از آمريكا جلو مي اندازد 

چين، خيلي زودتر از آنچه گمــان مي رفت به بزرگ ترين اقتصاد 
دنيا تبديل خواهد شد و از آمريكا عبور خواهد كرد؛ اين هم يكي از 
پيامدهاي مثبت كرونا براي كشوري كه جهان گيري كشنده ترين 

ويروس يك قرن اخير از آن شروع شد.
به گزارش گاردين، مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري در گزارش 
خود گفته است كه انتظار دارد حجم اقتصاد چين به دالر، در سال 
2028از حجم اقتصاد آمريكا عبور كند. اين يعني چين در همين 
دهه و چند سال زودتر از پيش بيني قبلي همين مركز، از آمريكا 

عبور خواهد كرد.
اين مركز مشاوره اي مســتقر در لندن، در جدول ساالنه خود از 
چشم انداز رشد 193كشــور دنيا، گفته است كه چين خيلي زود 
از پيامدهاي همه گيري كرونا عبور كــرده و به عنوان تنها اقتصاد 
معتبر دنيا، در سال 2020ميالدي حدود 2درصد رشد اقتصادي 

را تجربه خواهد كرد.
با توجه به اينكه انتظار مي رود اقتصاد آمريكا امسال حدود 5درصد 
كوچك شــود، چين اين فرصت را دارد تا فاصله اش با بزرگ ترين 
رقيب اقتصادي اش را كمتر كند. در مجموع، پيش بيني شده است 
كه امسال توليد ناخالص داخلي جهاني 4.4درصد افت را تجربه 
كند، رقمي كه بدترين سقوط يكساله از زمان جنگ جهاني دوم به 

بعد به شمار مي رود.
دليل اصلي اين وضعيت اقتصادي، آنطور كه صندوق بين المللي 
پول اعالم كــرده، جهان گيري كروناســت؛ براســاس اعالم اين 
صندوق، هزينه هاي مســتقيم اين بحران سالمتي، 28تريليون 
دالر خواهد بود. اين صندوق ويروس كرونا را بدترين بحران از زمان 
ركود بزرگ در دهه 30ميالدي خوانده و گفته است كه همه گيري 
به خاطر دامن زدن به بيكاري، ســرمايه گذاري ضعيف و دور نگه 
داشتن كودكان از تحصيل، جراحاتي عميق و ماندگار بر اقتصاد 

دنيا وارد خواهد كرد.
داگالس مك ويليامز، نايب رئيس مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري 
گفته اســت: »خبر بزرگ در اين پيش بيني از وضعيت اقتصادي، 
سرعت رشد اقتصاد چين است. پيش بيني ما اين است كه اقتصاد 
چين در دوره 5 ســاله فعلي )25-2020( به اقتصادي با درآمد 
بسيار تبديل شود و انتظار داريم كه 5سال زودتر از چيزي كه سال 

گذشته پيش بيني كرده بوديم از آمريكا عبور كند.«

صندوق مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري گفته اســت كه سهم 
چين از توليد ناخالص داخلي جهاني از 3.6درصد در سال 2000به 
17.8درصد در سال 2019رسيده است و همچنان افزايش خواهد 
داشت. براساس پيش بيني اين صندوق، اقتصاد چين از سهم سرانه 
12هزار و 536دالر در سال 2023عبور خواهد كرد تا اين كشور به 

جمع يكي از كشورهاي با درآمد باال در دنيا تبديل شود.
با وجود اين، استانداردهاي زندگي در چين، به مراتب پايين تر از 
آمريكا و كشورهاي غربي خواهد بود. در آمريكا، ميانگين درآمد 
سرانه باالي 63هزار دالر و اين رقم در انگليس باالي 39هزار دالر 
اســت. مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري گفته است كه جدايي 
انگليس  از اتحاديه اروپا، باعث نخواهد شد تا اقتصاد اين كشور از 
جمع اقتصاد هاي برتر دنيا، دست كم در 15سال آينده خارج شود؛ 

هم اكنون انگليس پنجمين اقتصاد دنيا را دارد.
مك ويليامــز، درباره رشــد اقتصــادي انگليس گفته اســت: 
»پيش بيني مي شــود كــه جايگاه اقتصــاد انگليس در ســال 
2024توســط هند گرفته شــود، اما در غير اين صورت انگليس 
جايگاهش را در ميان برترين اقتصادهاي دنيا تا سال 2025حفظ 
خواهد كرد. پيش بيني مي شود تا ســال 2035، توليد ناخالص 
داخلي انگليس به دالر، 40درصد بيشــتر از فرانسه،  همسايه و 

رقيب ديرينه اش باشد.«
هند، بعد از اينكه سال گذشته از فرانسه و انگليس عبور كرد، دوباره 
جايگاهش را به خاطر افت شديد ارزش روپيه به انگليس پس داده 
اســت. با اين حال اين وضعيت كوتاه خواهد بود و دومين كشور 
پرجمعيت دنيا، در مسير تبديل شــدن به سومين اقتصاد بزرگ 

دنيا در سال 2035است.
مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري در گزارش خود به اين مسئله 
تأكيد كرده كه مسائل محيط زيستي در 15سال آينده تأثيراتي 
جدي و عميق بر مســائل اقتصاد جهاني خواهد داشت. براساس 
گزارش اين مركز، در اين دوره اثرات گرمايش جهاني خيلي زودتر 

از آنچه پيش تر گمان مي رفت آشكار خواهد شد.
در گزارش اين مركز آمده است: »سطح دريا در سال 2035ميالدي 
45سانتي متر باالتر از آنچه در سال 2000بوده خواهد بود. اين در 
حالي است كه 2 سال قبل پيش بيني مي شد سطح درياها تا سال 

2030ميالدي 20سانتي متر باالتر خواهد رفت.«
مركز تحقيقات اقتصادي و تجاري گفته اســت كــه با توجه به 
برنامه هاي كشــورهاي مختلف براي حذف خروجي گاز كربن در 
دهه پيش رو، تقاضا براي ســوخت هاي فســيلي كاهش خواهد 
يافت و قيمت نفت هم پايين خواهد آمد. بنابر گزارش اين مركز، 
قيمت يك بشكه نفت خام تا ســال 2035ميالدي به زير 30دالر 

خواهد رسيد.

 آخرين سناريوهاي ترامپ
براي كاخ سفيد 

دونالد ترامپ، كمتر از 4 هفته ديگر بايد از كاخ سفيد 
برود، اما اين دليل نمي شود كه در همين مدت كوتاه، به آمريكا

فكر اقدامات جنجالي نباشــد. به گــزارش الجزيره، 
رئيس جمهور آمريكا در آخرين روزهاي حضورش در كاخ سفيد چند 
ايده دارد كه يك مورد آنها، چيزي فراتر از اقدامات غيرعادي است كه 
از او بسيار ديده شده و مي تواند بدعتي خطرناك در اين كشور باشد. 
اقداماتي كه ترامپ طي مدت باقي مانده در كاخ سفيد به دنبال اجراي 

آنهاست، احتماال شامل اين 4مورد باشد: 

توســل به كنگره براي ابطال انتخابات : شكست ترامپ در انتخابات 
رياست جمهوري در برابر جو بايدن، مثل مرگ قطعي شده و همه نتيجه 
آن را قبول كرده اند؛ همه به جــز خود ترامپ. در مجمع انتخاباتي كه 
2هفته قبل برگزار شد، برگزينندگان رئيس جمهور آمريكا هم آراي 
انتخاباتي خود را به جو بايدن دادنــد و بايدن با 306رأي الكترال، در 
مقابل 232رأي ترامپ، برنده اعالم شد. اين اما پايان پروسه انتخابات 
نيست و اين كنگره است كه بايد آراي الكترال تمامي اياالت را تجميع 
و تأييد كند. در جلسه كنگره كه حدود 2 هفته ديگر برگزار مي شود، 
هر نماينده اي مي تواند به نتيجــه آراي الكترال به تفكيك هر ايالت 
اعتراض كند و از نظر تئوري اين امــكان وجود دارد كه كنگره نتيجه 
انتخابات را برگرداند. ترامپ با برخي نمايندگان مجلس كه گفته اند 
به نتيجه انتخابات در برخي اياالت اعتراض دارند مالقات كرده و در 
توييتر درباره آن صحبت كرده است. شانس موفقيت متحدان ترامپ 
در جلسه مشترك مجلس نمايندگان و سنا براي بررسي تجميع آراي 
الكترال، عمال صفر است؛ چون طبق قانون، اعتراض نمايندگان بايد از 
حمايت يك سناتور برخوردار باشد، ولي اينطور كه به نظر مي رسد هيچ 
سناتوري از چنين اعتراضي حمايت نمي كند. عالوه بر آن، هر 2 مجلس 
بايد اعتراض را وارد بدانند، اما از آنجا كه اكثريت مجلس نمايندگان در 

اختيار دمكرات هاست، امكان موفقيت ترامپ و حاميانش صفر است.
بازرسان ويژه: ترامپ به شدت به دنبال اين است كه بازرسان ويژه اي 
براي تحقيق درخصوص انتخابات تعيين شــوند. ادعاهاي ترامپ در 
اين باره تا به حال از سوي مقام ات انتخاباتي در ايالت هاي مختلف رد 
شده اند و هيچ كس از اين ادعاها به صورت رسمي حمايت نكرده است.

ويليام بار، دادستان سابق كه چند روز قبل پست خود را تحويل داد، 
گفته بود كه نيازي به انتصاب چنين بازرساني نيست. او گفت: »اگر فكر 
مي كردم كه در اين مرحله بازرسان ويژه ابزار الزم و درست هستند، 
قطعا چنين كاري مي كردم و يك بازرس تعيين مي كردم. اما اينطور فكر 

نمي كنم و قرار نيست كسي را تعيين كنم.« 
عفو و تخفيف محكومان: ترامپ عفــو نزديكانش را از مدت ها پيش 
شروع كرده و در نخستين اقدام، مايكل فلين، مشاور امنيت ملي سابق 
خود را كه درباره مذاكراتش با سفير روسيه به اف بي آي دروغ گفته بود 
عفو كرد. نام هاي زيادي مطرح است كه گفته مي شود ترامپ براي عفو 
آنها برنامه دارد؛ از راجر استون و استيو بنن و پل مانافورت، مشاوران 
سابقش گرفته تا ادوارد اسنودن، پيمانكار سابق آژانس امنيت ملي كه 
اكنون در روسيه به سر مي برد و جوليان آسانژ بنيانگذار ويكي ليكس.

كاري كه ترامپ در انتهاي دوره اش مي كند ســنتي است كه ديگر 
روساي جمهور هم انجام داده اند، اما چيزي كه ترامپ انجام مي دهد 
عجيب است، درنظر گرفتن حكم عفو براي كساني است كه بعدا ممكن 
است محكوم شوند. در واقع ترامپ به دنبال اين است كه براي برخي 
از اعضاي خانواده اش، ازجمله ايوانكا دخترش و جرد كوشنر همسر او 
مصونيت از هرگونه تحقيقات در آينده را فراهم كند. عالوه بر اعضاي 
خانواده، ترامپ به دنبال اين است كه چنين مصونيتي را براي رودي 
جولياني، دوست و وكيل شخصي اش فراهم كند. فراتر از همه اين ها، 
گفته مي شود ترامپ به فكر اين است كه خودش را هم از تحقيقاتي كه 

ممكن است در آينده انجام شود عفو كند. 
حكومت نظامي : آيا ترامپ مي تواند ارتش را براي 

نجات رياست جمهوري اش وارد كند؟ اين ايده 
را فلين مطرح كرده و گفته مي شود كه ترامپ 
هم در مالقات با او اين ايده را پيش كشيده 
است. فلين در گفت وگويي تلويزيوني گفته 
است كه رئيس جمهور مي تواند در ايالت هايي 

كه اختالف نظر در آنها وجود دارد، از قدرت 
ارتش اســتفاده كند و دوباره انتخابات را 

برگزار كند. او گفته اســت كه اين كار، 
بي سابقه نيست. اما مسئله اين است 
كه استفاده از حكومت نظامي براي 
رســيدگي به پرونده هاي حقوقي، 
كامال بي سابقه است. اين صحبت هاي 
فلين باعث شد تا ناظر نيروي زميني 
در وزارت دفاع رايان مك كارتي 
و ژنرال جيمز مك كانويل، رئيس 
ستاد مشترك ارتش در بيانيه 
مشتركي اعالم كنند كه »ارتش 
آمريكا هيچ نقشي براي تعيين 
نتيجه انتخابــات در آمريكا 
ندارد«. حتي گفته مي شــود 
وقتي كه ترامــپ اين ايده را 
پيش كشيده، مشاوران ترامپ 

به شدت آن را رد كرده اند.

 در ادامه بمب گذاري ها و ترورهايي ســريالي در پايتخت افغانستان، ديروز 4 
انفجار ديگر كابل را لرزاند؛ انفجارهايي كه دست كم 3 كشته و 14 زخمي به جا خاورميانه

گذاشته است.  به گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، طبق اعالم پليس كابل، 
انفجار اول در مركز شــهر رخ  داد اما تلفاتی در پی  نداشت. انفجار دوم، 3 دقيقه بعد از انفجار 
اول در غرب كابل رخ داد كه در جريان آن معاون تيم امنيتي سرور دانش، معاون رئيس جمهور 
افغانستان، كشته شد. طبق اعالم مقام هاي امنيتي در كابل، خودروي محمد مهدوی با يك 
بمب مغناطيسي هدف قرار گرفته است. سرور دانش در صفحه فيسبوك خود، كشته شدن 
مهدوی را تاييد كرده است. انفجار سوم در شــرق كابل رخ داد. در اين حمله، يك خودروي 
نيروهاي امنيتی هدف انفجار مين قرار گرفته كه يك غير نظامی و دو سرباز زخمی شدند. در 
انفجار چهارم نيز كه در مركز شــهر رخ داد يك خودرو پليس هدف  قرار گرفت كه دو سرباز 
كشته و يك غير نظامی زخمی شدند. مسئوليت اين حمالت را تاكنون كسی نپذيرفته است 
اما انگشت اتهام دولت به سمت طالبان نشانه گرفته شده است. طالبان دست داشتن در اين 
حمالت را رد كرده است. طي هفته هاي اخير، كابل شاهد بمب گذاری، حمالت موشكي، ترور 

روزنامه نگاران، سياستمداران، فعاالن مدنی و فعاالن حقوق زنان بوده است.

ادامه ناامني ها در كابل با 4 انفجار ديگر

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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ظهر جمعه كوهنــوردان در ارتفاعات 
تهران با بوران شديد روبه رو و متأسفانه 
بر اثر ريزش بهمن و ســرمازدگي چند 
نفر كشته مي شــوند. اين درحالي بود 
كه پيش تر ســازمان هواشناســي از 
احتمال بهمــن در ارتفاعات خبر داده 
بود. هادي نيكخواه، كــه خودش هم 
كوهنوردي مي كند در انتقاد به باز بودن 
مسير در توييترش نوشت: »در حوادث 
كوهنوردي تهران تــا اين لحظه، 6 نفر 

فوت كرده اند و چند نفر مصدوم و مفقودي هم داشتيم. اين هم تصاويري از سرمازدگي و 
يخ زدگي كوهنوردان در ارتفاعات كلك چال. به نظرتان نبايد در وضعيت بد آب و هوايي، 

نهادي وجود داشته باشد كه جلوي صعود به كوه ها و ارتفاعات خطرناك را بگيرد؟«

كردستانزيبا
صفحه اينستاگرامي ايران زيبا، اين عكس را از استان كردستان، شهرستان كامياران، 
روستاي پالنگان منتشر كرده است: »روستاي پالنگان، با قدمتي چندصد ساله و داراي 
چشمه هاي پرآب است. دره زيباي تنگيور هم در 800 متري اين روستا واقع شده است.«
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داشته است. بعضي از رفتارها به 1 معتقدم كرونا پيامدهاي مثبتي هم 
مرور زمان براي بسياري از افراد روتين 
و دروني شده بودند. پيش از شيوع 
 كرونا بســياري از جامعه شناسان 

بــه رفتــارهــــايي مـــانند 
رســتوران گردي هاي مــدام، 

مال گردي ها و دور دورهايي كه در خيابان ها انجام مي شــد 
انتقاد داشتند. چنين رفتارهايي جنبه افراطي پيدا كرده بود كه 
اكنون در حال تعديل است. تا اندازه اي آن حالتي كه افراد مدام 
در حال خوشــگذراني بيهوده و مواردي از اين دست بودند 
كاهش پيدا كرده اســت. از ايــن رو افراد بــه درون گرايي و 
خودسازي بيشــتر مي پردازند كه اين مسائل به نظرم جنبه 
مثبت همه گيري است. در واقع آن تظاهر و تجمل گرايي ها در 
حال كمرنگ شــدن اســت و هزينه هايي كه به اصطالح ما 

ايراني ها »بَرج« گفته مي شود در حال كمتر شدن است.
توانسته اند در زندگي مديريت داشته باشند و مسئله 2 اثرات كرونا براي همه يكســان نيســت. آنهايي كه 
كرونا را پذيرفتند و با اعضاي خانواده شان تعامل و روابط خوبي 
داشته اند، برايشان پيامدهاي مثبت هم وجود داشته است. از 
سويي، ديگراني هم كه به قول معروف با خودشان قهر هستند 
و تعاملي با ديگران ندارند، قطعا بيشتر ضربه خواهند خورد. 
چون فكر و خيال بيشتري دارند و رفتارهايي كه قبال داشته اند 
و اين روزها از آن محرومند سبب افسردگي آنها مي شود. در 
واقع اين پيامدها براي برخي افراد كه بر رفتارهاي زندگي شان 
در گذشته مديريت نداشــته اند و باري به هر جهت زندگي 
مي كردند بيشتر آسيب رسان است. درصورتي كه حتي يك 
كودك و دانش آموز هم در هر مرحله  از زندگي بايد برنامه ريزي 

داشته باشد.
منفي در زندگي ها داشته اســت. تأثيرات مثبت يا 3 نبايد كرونا را محكــوم كنيم و بگوييم فقط تأثيرات 
منفي اين همه گيري بيشتر به زمينه هاي قبلي شخص مربوط 
است كه زندگي اش را چگونه مديريت مي كرده. البته بعضي از 
صاحبان مشــاغل در اين همه گيري لطمه خوردند؛ به ويژه 
آنهايي كه حتما بايد در محل كارشان حضور پيدا مي كردند و 
بدون حضور نمي توانستند درآمدي ايجاد كنند. اين در حالي 
است كه بسياري از مشاغل با وجود اينترنت و فضاي مجازي 
مي توانند به سمت مشاغلي كه غيرحضوري است سوق پيدا 
كنند. همچنين از آنجا كه جامعه ما جامعه اي خدماتي است، 
در همه گيري كرونا نسبت به جوامعي كه جنبه توليدي )مثل 

كشاورزي( دارند بيشتر لطمه ديد.

شهالكاظميپوريادداشت
جامعه شناس

راجشاهي:  تمام انگشــت هاي تمام اعضاي خانواده اي 
در بنگالدش فاقد اثرانگشت است. به گزارش بي بي سي، 
خانواده آقاي آپو براي داشــتن كارت شناسايي حاوي اثر 
انگشت شست دست راست، عبور از گيت هاي فرودگاه ها 
و براي رأي دادن مشــكل دارند. تمام آنهــا از مدارك و 
سند هايي استفاده مي كنند كه توسط خويشاوندان آنها 
تهيه شده است. براي نمونه سيم كارت تلفن پسر خانواده 

به نام يكي از خاله هايش ثبت شده است.

فوجيان:مردي در چين بيش از يك سال صرف ساختن 
خانه آبي شخصي اش كرد. به گزارش آديتي سنترال، اين 
خانه 600متري با هزينه معادل 61هزار دالر ساخته شد 
و داراي امكانات اصلي و همچنين قايق هاي تفريحي نيز 
هست. به گزارش آديتي سنترال، سازنده براي كساني كه 
وارد اين خانه آبي مي شوند قوانيني هم وضع كرده است. 
براي نمونه در اين خانه آبي طي هر 24ســاعت فقط 3بار 

مي توان از گوشي تلفن همراه استفاده كرد.

كاليفرنيا: مزرعــه خواننده پــاپ آمريكا كه موســوم به 
»ناكجاآباد« و محل ســكونت او بود، بــه قيمت 22ميليون 
دالر فروخته شــد. به گزارش دويچه وله، مساحت اين مزرعه 
1100هكتار است. اين مزرعه كه در سال2017 ميالدي به 
قيمت 67ميليون دالر معامله شده بود به علت اتهام هايي كه 
متوجه مايكل جكسون بود با كاهش قيمت روبه رو شد. مايكل 
جكسون سال2009 در سن 50ســالگي در اثر استفاده دوز 

باالي ماده مخدر پروپوفول جان خود را از دست داد.

باواريا: در شهر آيش شتت در ايالت باواريا، بين سده هاي 
15 و 18ميالدي، حدود 400بي گناه را به اتهام جادوگري 
شكنجه كردند و سپس كشتند و اكنون مسئوالن كليسا از 
اقدام  آن در400 سال پيش عذرخواهي كردند. به گزارش 
اينديپندنت، در دوران شكار جادوگران، حدود 60هزار نفر 
را كشتند. بيشــتر آنها زن بودند اما در ميان آنها، مردان و 
كودكان هم بودند. كليسا براي اعتراف گيري از اين زنان و 

كودكان از وسايل شكنجه استفاده مي كرد.

عذرخواهيكليساپساز400سالكاهشچشمگيرقيمتخانهمايكلجكسونساختخانهآبي600متريخانوادهايكهاثرانگشتندارد

جنبههايمثبتكرونا

در بازي استقالل و پرسپوليس در نيمه اول، پورحيدري پروين 
را فريب داد. حضور هاشمي نسب به عنوان هافبك  نفوذي كه 
سايه يك مهاجم را داشت، باعث شد تا پرسپوليسي ها جدا از 
چند حمله كم جان دچار شوك شــوند. در نيمه دوم، پروين 
اين ترفند استقالل را خنثي كرد. حامد كاويانپور كه در وقت 
اول چسبيده به خط دفاعي كار مي كرد در نيمه دوم به خط 
حمله متمايل شد. علي كريمي و رأفت فاصله زياد خود را با 
هم نزديك تر كردند. در اين بين علي كريمي همواره در طول 
بازي همداني را به دنبال خود مي كشيد و با تكنيك بااليش بر او 
برتري داشت. برتري روحي پرسپوليس در اين نيمه يك ضربه 
پنالتي را روي حركت كريمي به همراه داشت و باز اين تيم بود 
كه در نبرد سنتي زودتر از اســتقالل به گل رسيد. استقالل 
كه مصمم آمده بود تا به ناكامي هاي چند ســال گذشته اش 
خاتمه بخشــد، جا نخورد و خيلي زود شرايط بازي را به سود 
خود عوض كرد. اشتباه مسلم عابدزاده طي 15دقيقه گل هاي 
برتري استقالل را به همراه آورد. نخست نوازي روي يك ضربه 
ايستگاهي توپ پيچ دارش را با جاگيري غلط عابدزاده به گل 
مساوي استقالل تبديل كرد و سپس روي سانتر بلند ديگري 
از نيمه زمين، هاشمي نســب توپ را از خط دروازه عبور داد. 
پرسپوليس هم در ادامه بازي و در شرايط غافلگيركننده كه 
بوي خشــونت ميدان را فراگرفته بود روي فرصت شناســي 
كريمي و با ضربه اي آكروباتيك از او، گل تساوي را زد و پس از 

آن هرچه بود جنجال و خشونت و ديگر هيچ.
* گل ها: محمد نــوازي )70( و مهدي هاشمي نســب )85( 
براي اســتقالل و بهروز رهبري فر )60( از روي نقطه پنالتي 
و علي كريمي )90( براي پرسپوليس * اخراج: پرويز برومند 

*تماشاگر: بيش از يكصد هزار نفر
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كرم و بزرگواري، معدن خير و خوبي است.
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درخِتدوستيبنشانكهكاِمدلبهبارآَرد
نهاِلدشمنيبركنكهرنِجبيشمارآرد

شِبصحبتغنيمتدانكهبعدازروزگارما
بسيگردشكندگردون،بسيليلونهارآرد

رنج، اندوه و درد اســت، آزار و گرفتاري و نكبت. حافظ دعــوت مي كند كه »دال ز رنِج 
حسودان مرنج و واثق باش!« او رنج هايي كشيده است كه مپرس و مي داند كه »گر رنج 

پيش آيد و گر راحت،  اي حكيم!/ نسبت مكن به غيركه اينها خدا كند«، باري:
مقاِم عيش ميسر نمي شود بي رنج

بلي، به حكِم بال بسته اند عهِد الست
نزِد خاقاني كه »جاهْل آسوده و فاضْل اندر رنج« است،»مرد كَشد رنِج آز، از جهِت آرزو«؛ 
او شكايت دارد: »زين روزگارِ بي بَر و گردوِن كژنهاد/ يك رنج بازگوي كه من، آن نيافتم«

خيام پندي استوار مي دهد:
گرچه غم و رنج من درازي دارد
عيش و طرِب تو سرفرازي دارد

بر هر دو مكن تكيه كه دوران فلك
در پرده، هزار گونه بازي دارد

بيدل از دشواري سفر مي سرايد: »همچون نفس، بناي جهان بر تردد است/ در منزليم 
و رنِج ســفر مي كشــيم ما«، و از رنِج بي مغزان مي گويد كه اعتبارشــان به پيچ و خِم 

دستارشان است:
مي كشد بي مغز، رنج از دستگاه اعتبار

جز خم و پيچ، از بزرگي، حاصِل دستار نيست

بنايجهانبرتردداست

فضاي مجازي
تهران شــهر آبا و اجدادي اش است. شهري 
پر خاطره و راز آلود. شــهري كــه تا همين 
چند وقت پيش با همــه مصايبي كه برايش 
دارد دوســتش مي داشــت. اصاًل تا همين 
چند وقت پيــش زندگي اش بــدون هيچ 
آســيبي با ترافيــك و دود و شــلوغي گره 
خورده بود و دنيايــش در همان خانه چند 
ده متــري و محل كاري كــه 35كيلومتر از 
آن فاصله دارد و دانشگاهي كه آن سر شهر 
است خالصه مي شــد. تا همين چند وقت 
پيش، درســت تا قبل از آمدن اين ويروس 

كوچك لجباز، همه  چيز خوب بود اما ويروس 
كرونا آمد و تمام معادالت را بر هم ريخت... 
محدوديت   تــردد، خانه نشــيني، دوري از 
محل كار و استرس ناشــي از شيوع كرونا، 
نظم زندگــي اش را بر هم زد... خانه نشــين 
شد... در خانه اي چند ده متري بدون تراس 
با كودكي بازيگوش كه تنها دلخوشــي اش 
رفتن به مهدكودك يا پارك ســر كوچه بود 
و اينها ديگر هيچ كدام امكان اجرا نداشــت. 
يكباره همه چيز با هم تداخل پيدا كرد. در 
خانه چند ده متري هــم كار بود هم درس 

نقد و نظر

كروناهمهراآزرد؛تهرانيهارابيشتر

مريمسمايي
روزنامه نگار

بود هم خانه داري هــم بچه داري هم دوري 
از خانواده اي كه در اين وانفســا مي توانست 
كمك حالت باشد. روزهاي اول قرنطينه با 
همه ســختي هايش به صبوري گذشت اما 
كم كم خلق ها تنگ شد. غر زدن ها شروع شد. 
بحث ها باال گرفت و تنش ها به اوج رسيد و 
اين تنها مختص خانه كوچك او نبود چراكه 
او و هــزاران فرد ديگر شــبيه او بلد نبودند 
24ساعته همه افراد خانواده را در كنار هم 

تحمل كنند.
كمي گذشــت و او تصميم نهايــي را براي 
مهاجرت چندين ماهه گرفت. بايد از شــهر 
دوست داشتني آبا و اجدادي اش به شهر آبا و 
اجدادي همسرش مي رفت. شهري كوچك 
بــا خانه هايي بزرگ كــه حوض هاي رنگي 
دارد و بوي خوش ياس هاي وحشي اش دل 
بزرگ ترهــا را هم آب مي كند چه رســد به 

كودك سه ساله او. دو دلي ها را كنار گذاشت 
و بار سفر را بست. دوباره قرنطينه آغازشد اما 
اين بار در خانه اي چند صد متري با حياطي 
بزرگ و پر دار و درخت كه مي توانســت هر 
كسي را ساعت ها سرگرم كند. دوباره هم كار 
بود هم درس بود هم خانه داري هم بچه داري 
اما اين بار فضا بزرگ شــده بود. جايي براي 
نفس كشيدن وجود داشــت. ايواني بود كه 
ســفره را در آن پهن كنند و زير نور هزاران 

ستاره در كنار هم شام بخورند.
حــاال او مانده اســت و شــهري كــه در 
دوست داشــتنش  ترديد دارد. تهران شهر 
سرعت است. شــهري كه در هر لحظه اش 
دويدن و ايســتادن در آن معنايي ندارد. اما 
كرونا سرعت را از تهران گرفت و سكون در 
آن عذاب آور شد. كرونا همه را آزرده است اما 

تهراني ها را بيشتر.

يكي از كارهاي خطرناك راننده هاي ايراني، صحبت كردن با راننده خودرو بغلي 
حين حركت 2 خودرو اســت. دليل اين نوع رفتار، ممكن است هر چيزي باشد. 
از پرسيدن آدرس گرفته تا ايجاد دوســتي، تا هماهنگ كردن بين 2 راننده آشنا 
براي رفتن به يك مقصد خاص. جالب اينكه اين نوع راننده ها در اين وضعيت به 
هشــدارها، بوق ها و اعتراض ديگران بي توجه بوده و همچنان به اين رويه ادامه 
مي دهند و تازه يك چيزي هم از سايرين طلبكار هستند. اين نوع راننده ها ضمن 
اينكه نظم ترافيك را به هم مي ريزند و باعث اختالل در عبور و مرور مي شوند، خطر 

برخورد ديگر خودروها با يكديگر را نيز به وجود مي آورند.

گفتوگوبارانندهبغليحينرانندگي

حميدضياييپرور
روزنامه نگار دست فرمان

»پاتوقيها«برندهجايزهبهترينفيلمازنگاهتماشاگران
فيلم كوتاه »پاتوقي ها« به عنــوان بهترين فيلم از 
نگاه تماشاگران در جشنواره سياتل آمريكا انتخاب 
شــد. به گزارش همشــهري، فيلم كوتاه داستاني 
پاتوقي ها به كارگرداني سيامك كاشف آذر، در ادامه 
حضور بين المللي خود، برنــده بهترين فيلم از نگاه 
تماشاگران در فستيوال Seattle آمريكا شد. در اين 
فيلم كوتاه كه به قلم و كارگرداني سيامك كاشف آذر 
ساخته شده است، بازيگراني چون حميدرضا آذرنگ 
و بهار محمدپور حضور دارند. داســتان پاتوقي ها، 
روايتگر مردي است كه خانه اش در رهن بانك بوده و 

براي پرداخت اقساط آن دست به قمار مي زند، اما همسر او كم كم پي به ماجرايي مي برد كه چندان خوشايند نيست.

سرقتويولن310سالهدرآمريكا
يك ويولــن عتيقه و ناياب 310 ســاله ســاخته 
دســت »هيرونيموس آماتي دوم« از معروف ترين 
ويولن ســازان تاريخ موســيقي، از خانه يك دالل 
هنري در لس آنجلس به ســرقت رفت. به گزارش 
لس آنجلس تايمز، پليس فدرال آمريكا )اف  بي آي( 
از ربوده شــدن يك ويولن عتيقه متعلق به ســده 
هجدهم ميــالدي از خانه اي در محلــه لس  فليز 
لس آنجلس خبر داد. ويولن به سرقت رفته محصول 

 سال 1710 ميالدي اســت كه از چوب افرا و صنوبر آلپي ساخته شده است. اين ســاز عتيقه سال 2013 در يك 
حراجي به قيمت بيش از نيم ميليون دالر به فروش رفت و قيمت كنونــي آن بين 700 تا 900 هزار دالر تخمين 

زده مي شود.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »آكادمي عشق« با عنوان فرعي 
»شمس و مولوي؛ زندگي، انديشه ها و 
قصه ها« تأليف شهاب الدين عباسي از 

سوي نشر خزه منتشر شد.
اين كتاب شامل 3 بخش است. در بخش 
اول، زندگي و زمانه  اين دو شــخصيت 
نامدار و نكات برجسته  انديشه هاي آنان 
به شــكلي مختصر و مفيد آمده است. 
همچنين ارتباط شــمس و مولوي كه 
همواره مورد بحث بوده، بررســي شده 

است.
بخش دوم كتاب به داســتان هاي اصلي مولــوي در مثنوي معنوي 
اختصاص دارد كه برخي به نظم هستند و برخي ديگر توسط مولف به 
نثر درآمده اند. قصه هايي از آثار ديگر مولوي يعني فيه مافيه، مكتوبات 

و مجالس سبعه نيز در اين بخش از كتاب ديده مي شود.
بخش پاياني كتاب هم دربرگيرنده  قصه هايي است كه شمس تبريزي 
حين سخنان پرشــور خود بيان مي كرده و در كتاب مقاالت شمس 

آمده است.
مؤلف كتاب در بخشي از پيشگفتار خود مي نويسد: »در آكادمي عشق 
خواهيم ديد كه شمس و مولوي چه نگاهي به زندگي و عشق داشتند 
و انديشه ها و تجربه هاي خود را چگونه در قالب قصه و داستان بيان 

كردند.« 
»آكادمي عشق« در 264 صفحه با بهاي 45 هزار تومان منتشر شده 

است.

ويترين

آكادميعشق
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نمی دانستم ایشان  اجرا می کند 
من حقیقتاً نمی دانم چطور می شود انسان احساساتش را در یک چنین مواقعی بیان 
و تعبیر کند؟ چون در دل انسان یک جور احساس نیست. در حادثه  شهادتی مثل 
شهادت این شهید عزیز چندین احساس با هم هســت. یکی احساس غم و تأسف 
است از نداشتن کسی مثل سیدمرتضی آوینی. اما چندین احساس دیگر هم با این 
همراه است که تفکیک آنها از همدیگر و بازشناسی هریک و بیان کردن آنها کار بسیار 
مشکلی است.  به هر حال امیدواریم که خداوند متعال خودش به بازماندگانش به شما 
پدرشان، مادرشان، خانمشان، فرزندانشان، همه  کسانشان به شما که بیشترین غم 
و سنگین ترین غصه را دارید، تسلی ببخشد. چون جز با تسلی الهی دلی که چنین 
گوهری را از خودش جدا می بیند، واقعا آرامش پیدا نمی کند. فقط خدای متعال باید 
تسلی بدهد و می دهد.  امیدواریم که خداوند متعال درجات او را عالی کند. من با فرزند 
شما نشست و برخاست زیادی نداشتم. شاید سه جلسه که در آن سه جلسه هم ایشان 
هیچ صحبتی نکرده بود. من با ایشان خیلی کم هم صحبت شدم. منتها آن گفتارهای 
تلویزیونی را از سال ها پیش می شنیدم و به آنها عالقه داشتم؛ هرچند نمی دانستم که 
ایشان آنها را اجرا می کند لکن در ایشان همواره نوری مشاهده می کردم. ایشان دو سه 
مرتبه آمد اینجا و روبه روی من نشست. من یک نور و یک صفا و یک حالت روحانی 
در ایشان حس می کردم و همین جور هم بود. همین ها هم موجب می شود که انسان 

بتواند به این درجه  رفیع شهادت برسد.

 خداوند ان شاء اهلل دل های داغ دیده و غمگین شما را خودش تسلی بدهد. اگر ما به 
حوزه  آن شهادت و شهید و خانواده شهید نزدیک می شویم برای خاطر خودمان است. 
بنده خودم احساس احتیاج می کنم. برای ما افتخار است که هرچه می توانیم به این 

حوزه  شهادت و این شهید خودمان را نزدیک بکنیم.
 چند روز پیش توفیق زیارت مقبره  این شهید را پیدا کردیم. پنجشنبه  گذشته رفتیم 
آنجا و قبر مطهر ایشان و آن همرزم و همراهشــان- شهید یزدان پرست- را زیارت 
کردیم. ان شاءاهلل که خداوند درجاتشان را عالی کند و روزبه روز برکات آن وجود با 

برکت را بیشتر کند.  
کارهایی که ایشان داشتندان شاءاهلل نباید زمین بماند. ان شاءاهلل برای روایت فتح، یک 
فکر درست و حسابی شده است که ادامه پیدا کند. نباید بگذارند که کارهای ایشان 
زمین بماند. این کارها، کارهای باارزشی بود. ایشان معلوم می شود ظرفیت خیلی 
باالیی داشــتند که این قدر کار و این همه را به خوبی انجام می دادند. مخصوصاً این 
روایت فتح چیز خیلی مهمی است. شب هایی که پخش می شد من گوش می کردم. 

ظاهراً سه- چهار برنامه هم بیشتر اجرا نشد.
 آن روز که ما از این آقایان خواهش می کردیم و من اصرار می کردم که این روایت فتح 
ادامه پیدا کند، درست نمی دانستم چگونه ادامه پیدا کند. بعد که برنامه ها اجرا شد، 

دیدیم همین است. یعنی زنده کردن ارزش های دفاع مقدس در خاطرها. 

 مرتضی مصطفوی  �����������������������������������������������������
مرتضي مصطفوي كه چندسالي با مرتضي آويني 
آشنايي داشته، عصر يك روز سرد جمعه پاييزي، 

بر مزار سيدمرتضي از او گفت�
 من یار شفیق و همکار دائمش نبودم. مدتي با آقامرتضي 
بودم مثــل خیلي   هــاي دیگر کــه او را مي شــناختند و 

رفت   وآمدي با ایشان داشتند.
 واسطه آشنایي ما هم شهید مهدي فالحت پور بود. هم او 
که سیدالشهداي اهل قلم در وصفش گفت که فالحت پور 

گل بي   خار بود
مهدي واقعا یار و شاگرد صادق شهیدآویني بود که سال   ها 
پس از جنگ بدن مطهــرش در لبنان با راکت جنایتکاران 
صهیونیست تکه تکه شد و روح عزیزش به معراج شتافت. در 
این مدت هم از زاویه خودم دیدمش. انگار که در اتوباني که 
همه مي   روند و از کنار هم رد مي شوند یا مسیري را همسفر 
مي شــوند، من هم مدتي با او همراه شــدم. این روایتم را 
این   طوري ببینی تا من راحت   تر بگوم. به   نظر من نخستین 
مسئله این بود که آقامرتضي »خودش« بود. این نخستین 
مشخصه ایشان بود. این خودش بودن برایش خلوص آورده 
بود؛ زاللي، خاکي بــودن. خودش بود. یک   رو بــود. با او در 
امنیت بودي. با او صمیمي بودي. هروقت مي   رفتي دفترش 
دِر دفترش باز بود. در را نمي   بســت. حس نمي   کردي توي 
بي   منصب در ردیف سوم نزدیکانش هستي و دیگري که عضو 
هیأت فالن است یا رئیس فالن در ردیف اول. این    یک   رو بودن 
و خلوصش آدم   ها را با او همراه مي   کرد. حتي کســاني که 
به   لحاظ فکري با او همراه نبودند به او احترام مي   گذاشتند. 
نکته دیگه اینکه آقامرتضي خالص بود؛ یعني عمل خالصانه 
داشت. این خلوص را از کجا مي   گویم؟ از اینجا که حدیث 
نفس نداشت. دوست نداشت شنیده شود. به او توجه شود. 

نمي   خواست دیده شود. ولع شهرت نداشت.
 اهل خبردادن   هــاي معمول. چیزي مــن مي   دانم که تو 
نمي   داني؛ حاال چه درباره کســي، چه در موضوعي خاص. 
اصال این را نداشت. من و شما از طبیعت هم که مي   گوییم 
از نسبتش با خودمان مي   گوییم؛ باران مي   آمد خیس شدم. 
سردم شده. همه جا خودمان هســتیم. او از خودش حرف 
نمي   زد. این مرز باریکي بود که رد کرده بود. از طرف دیگر 
به واسطه این خلوص، آقامرتضي نمي   خواست کسي بشود. 
باز هم باید بگویم خودش بود. ما مي   خواهیم آویني شویم یا 

مانند کسي بشویم یا کال براي خودمان کسي باشیم و... .
در لحن، در سبک نوشــتار، در دوربین به   دست گرفتن، در 
فالن کار و... آویني شویم یا دیگري شویم. اما او خودش بود. 
کس دیگري نبود. او مي   خواســت خودش باشد. و خودش 
را زندگي مي   کرد. به   قول شریعتي به خویشتن خویش راه 
یافته بود. همان که امام علي)ع( مي فرمایند: معرفت نفس. 
آقامرتضي معرفت نفس داشــت. ندیدم زور بزند تا کسي 
بشود؛ نه براي خودش نه دیگران. االن من و شما آقامرتضي را 
کسي مي   دانیم؛ شهید، متفکر و هنرمند. آن    زمان این   طوري 
نبود که. همین من، مگر تصور مي   کردم با یک شهید دارم 
حرف مي   زنم که بخواهم تک   تــک حرف هایش را حفظ یا 
ضبط کنم. این عزت نفس که به واسطه معرفت نفس برایش 

به   وجود آمده بود و تالشــش براي ندیده شدن بیش از هر 
چیزي بنده را مجذوب خودش کرده بود. نه در سیاست، نه 
در هنر، نه در سوره، یا در هر جاي دیگر، ولع قدرت، ریاست 

و... نداشت.
زندگي خودش را مي   کرد. حاال چطــور زندگي مي   کرد؟ 
مبتني بر تکلیف. تکلیف   گرایي خیلي عجیبي داشــت. ما 
مثال االن در کارهاي خوب ســعي مي کنیم خو   ب   ترین را 
انتخاب کنیم یا ســخت   ترین را؛ مثال و مفید   ترین را. اما او 
فقط بررســي مي   کرد که کدام کار تکلیفش االنش است. 
همین تکلیف   گرایي اش بود که آن دانشجوي مهندسي را 
برد گندم درو کند، بعد فیلم بسازد در جهاد، بعد درجبهه 
جنگ فیلم بسازد، بعد سردبیر مجله شود و بعد دوباره فیلم 
بسازد   . همینطوري هم راحت دل مي   کند. تکلیف را چطور 
مشــخص مي   کرد براي خودش؟ آقامرتضي شیفته جهاد 
بود. جهاد في سبیل   اهلل. االن خیلي   ها که اهل این حرف   ها 
هستند به شــهادت توجه مي   کنند و دوست دارند شهید 
شوند. آن زمان هم زمان جنگ این بود. البته که اینها مهم 
است و امام علي)ع( هم به شوق به شهادت اشاره مي   کند. ولي 
مسیر شهادت از جهاد مي گذرد و ما به این کمتر مي پردازیم 
فقط مزد را مي خواهیم. شهادت مزد جهاد است. آقامرتضي 
شوق به جهاد داشــت؛ کاري براي خدا کردن؛ کاري که به 
درد همه هم مي   خورد و اصرار داشت در انجام این کار اصال 
دیده نشود. گمنام باشد؛ یعني از ته دل گمنامي را دوست 
داشت. دوست نداشت مشهور شود. توجه خیلي حال ما را 
خوب مي   کند، اما آقامرتضي واقعا دوست نداشت. مي   رفت 
بهشت زهرا، مي   گفت طوري برویم که کسي نبیند. این همه 
برنامه ساخت، هیچي اسم نزد پایش. به خدا سخت است که 
برنامه   سازي کني و دیده نشوي. به دیدار مقام معظم رهبري 
مي رود ولي دوست ندارد دیده شود. مي   گوید الزم نیست 
معرفي کنید. من خودم از او شــنیدم که باالترین شهوت، 
شهوت شهرت است. دوست داشــته باشي مشهور شوی. 
تعابیر خاصي داشــت از انســان و زندگي انسان مي   گفت 
زندگي آدم بین این دوتا آیه اســت. 2آیه   اي که خداوند در 
پاسخ به فرشــتگان و شــیطان مي فرمایند: اني اعلم ما ال 
تعلمون و تو از مهلت یافتگاني. باز برمي   گردیم به همان که 
اولش گفتم. خودش بود و در خودش گمنامي را دوســت 
داشت. یک   بار به او با لحن شــوخي گفتم من حسودي ام 
مي   شود به نوشته   هایت آقا سید! تو چطور مي   نویسي؟ یکهو 
اشکش درآمد. عینکش را بلند کرد اشک هایش را پاك کرد. 
گفت تو مي   داني من چقدر اشــک مي   ریزم؟ گاهي آن قدر 
اشک مي ریزم که از خدا مي پرسم تو چطوري این همه اشک 
را در چشمان من جا دادي؟! اغلب این   طوري است که من 
قلم را که روی کاغذ مي گذارم مطلب خودش مي   آید و من 

فقط روي کاغذ ثبتش مي کنم و خیلي به آن فکر نمي   کنم.
این همان اســت که توي معارف دیني بــه آن مي   گویم 
»ره    یافته«. آقامرتضي ره   یافته بود چون دوتا شاخصه دیني 
داشت. یکي اش تقوا، همان که مي   گوید َمن یَتّقِ   اهلل یجَعل 
لَه َمخَرًجا َو یرُزقُه ِمن َحیُث الیحَتِسب. این   طوري واقعا به او 
رزق مي   رسید. و بعدي جهاد. َوالَِّذیَن َجاَهُدوا فِیَنا لََنهِدیَنُّهم 
ُسُبلََنا. آقامرتضي توي راه بود و راه را به  اوش نشان مي   دادند. 

راه خودش را مي   رفت. مي   گفت راهــي که رفتي برنگرد و 
پشت سرت را نبین. من آن    زمان نگرفتم چي مي   گوید. بعدا 
دیدم واي چه حرف درستي. برنگرد ببین کي با تو هست یا 
نیست که اثر روی تو اثر بگذارد. من االن یک پیامک بدهم 
به کسي، نبیند حالم تغییر مي   کند. بعد سید مي   گوید توي 
جلســه   اي که آن   همه به من توهین شــد ناراحت نشدم!. 
این   طوري و با این منش بین اطرافیانش جا باز مي   کرد. بله 
ممکن بود عصبانیت و بحث و دعوا و جدیت در کار هم داشته 
داشته باشه. اما نمي   رنجاندت؛ یعني با تشرش و با دعواش 
نمي   رنجیدي. به تو بر   مي   خورد، امــا نمي   رنجیدي. چرا؟ 
چون دیده بودي که این آقا با کساني که به او بدي کردند یا 
با کساني که خودش به   شدت کارشان را رد مي   کرد چطور 
برخورد مي   کرد. مي   دیدي که مي   توانــد وقتي دارد درباره 
موضوعي مي   نویســد چندتا نکته هم علیه طرف بنویسد. 
داشت که بنویسد، اما نمي   نوشت. اصال دوست نداشت که 
کسي له بشود. آن اواخر که دیگر تقریبا توي دفترش تنها 
بود، وقتي که خودش مي   گفت من کــه مي   رم توي فالن 
نهاد انقالبي بقیه از اون در مي   رن بیرون که من رو نبینن. 
یک   بار آمدم دیدم کسي توي دفترش هست که اصال در فاز 
دین و انقالب و... نبود. هي توي راهرو رفتم و آمدم تا برود. 
وقتي رفت رفتم پیشش با ناراحتي گفتم آخه آقامرتضي! با 
این بنده خدا چه کار داشتي، آخه این دیگه؟ واقعا که. اما او 
کارش را مي   کرد. و آن شخص االن از اهالي با تعهد هنر است. 
با خلق خدا ســعي مي کرد خدایي رفتار کند و این دخالت 
ندادن حب و بغض شخصي، هنري بود که هر کسي ندارد. 
ببین! تربیت   شــده مکتب اهل   بیت بود. طرف آمد به امام 
علیه السالم فحاشي و توهین کرد. صدایش کرد و گفت اگه 
مادرم این    بوده که تو مي   گي خدا بیامرزدش. اگه تو تهمت 
زدي خدا تو رو بیامرزه.آن شخص نادم شد در پیشگاه امام 
معصوم علیه السالم. این   طوري بود آقامرتضي. مي   گفت زنگ 
بزن یک رزمنده بیاید نماز بخواند پشت سرش نماز بخوانیم! 
واقعا از ته دل مي گفت دوســت دارم پشت بسیجي   ها نماز 
بخوانم. کدام بســیجي   ؟ بســیجي نوجواني داشتیم توي 
بیت   المقدس2 در اطراف بانه و منطقه ماووت. این بچه توی 
سرماي زمستان مي   رفت یخ مي   شکست وضو مي   گرفت و 

توي قنوت نمازش دعاي کمیل مي   خوند. یک   بار آمد و گفت 
اگر گفتید نخستین کسي که شــفاعت می کنم کیست؟ 
گفتند دوستانت؟ ما؟ معلم   هایت؟ پدرومادرت؟ گفت نه. 
نخستین کسي که شــفاعت مي   کنم عراقي   اي    است که به 
من تیر مي   زند. من با یقین براي رهایي او مي   جنگم. دوست 
ندارم اون در جهنم باشــد. نکته دیگر که باید بگویم اینکه 
آقامرتضي اهل خواندن، مطالعه و عمل بود. یک    بار رفتم پیش 
او، گفت یه خبر بدم بهت. باالخره تلویزیون خریدم. گفتم 
مگه نداشتي؟ گفت نه. اما دیگه به   خاطر بچه   ها مجبور شدم 
برم بخرم. چرا تلویزیون نداشت؟ چون مي   گفت تلویزیون 
تسخیرت مي   کند. و به حرفش عمل مي   کرد. داور جشنواره 
بود. فیلمســاز بود. جدیدترین فیلم   ها را مي   دید. مستند 
مي   ساخت. این   قدر هم خوب مي   ساخت که از خودش سبک 
به   جا گذاشت، اما به    حرف خودش عمل مي   کرد.مي   گفت 
سینماي اسالمي نداریم. سینما حاصل فرهنگ و تفکر غربي 
ا   ست و ما تا ذات این فرهنگ، تفکر و این تکنولوژي غربي 
را تسخیر نکنیم نمي   تونیم سینماي دیني داشته باشیم. 
اینکه محتوای مان دیني شود سینما دیني نمي   شود. خب، 

همین حرف ها را مي   گفت که تنها مي   شد دیگر. اما مي   گفت. 
عمل مي   کرد و تنها هم بود. یادم می آید با هم رفته بودیم 
جشنواره فیلم فجر. یک    فیلم دیدیم که خیلي از آن تعریف 
شد بعدا. من و شهید جان   بزرگي و شهید فالحت پور باهم 
بودیم. خوشمان نیامده بود. بیرون سینما ما را دید، گفت 
بچه   ها نظرتان چیه بود؟ قبل از اینکه جواب بدهیم گفت 
مزخرف نبود؟ ببین! این مزخرف نبودش ادامه همان حرفي    
اســت که مي   زد و مي   گفت بدون احاطه به ذات سینما یا 
تلویزیون یا رسانه نمي شوه کار درستي انجام داد. یک    بار ازاو 
پرسیدم آقامرتضي تفاوت جنگ ما با دیگر جنگ   ها چیه بود؟    
منتظر جواب بودم. مثال بگوید مردمي بودن، حماسي بودن، 
پیروز شدن بر دشــمن در عین محاصره و تنهایي و...، ولي 
اون چه گفت؟ گفت مهم   ترین ویژگي ما این اســت که ما 
در جنگ خودمان »آدم« دیدیدم. گفت ما توي جنگ آدم 
دیدیم. و آقامرتضي این را توي خودش کشف کرده بود. این 
آدم   ها را مي   گویم. مي   دیدشان. عاشقشان بود. همونطور که 
قبال گفتم مي   گفت کاش زنگ مــي   زدي یکي از بچه   هاي 
جنگ مي   آمد اینجا پشت سرش نماز مي   خواندیم. من این 

مدل تمنا را از بچه   هاي جنگ هم نشــنیدم. تمنا داشت با 
بازمانده   هاي جنگ نماز بخواند. کي؟ همین آقاي روشنفکر، 
هنرمند، نویسنده، فیلمســاز و... . آقامرتضي در بند نبود، 
دوربین نداشت، دفتر و دستک آنچناني و برو بیا و... نداشت. 
نمي   گذاشت چیزي ُمسّخرش کند. حتي دربرابر ابزار هم 
مراقب خودش بود. دوست نداشت قالبش بزنند. مراقبت 
مي   کرد. وقتي به او مي   رسیدیم مي   گفت فالن فیلم را دیدي؟ 
فالن کتاب را خوندي؟ درباره اینها حرف مي   زد و خودبه   خود 
مي   بردت سمت کتاب و این چیزها. از همان بسیجي   هایي 
که گفتم پشت سرشــان نماز مي   خواند. همان ها که ظهر 
جمعه حصیر بلند مي   برد مي   رفت اطراف چهارراه لشکر در 
نمازجمعه که پاتق بچه رزمنده   ها بود، مي   نشست تا رزمنده   ها 
موقع نماز بیایند روي حصیرش بنشینند. مي   گفتم این چه 
کاریه؟ مي   گفت تو نمي   دوني چه حالي مي   ده اینا میان روي 
حصیر من مي   شینن. به همین ها گالیه هم داشت که چرا 
کم مطالعه مي کنید و کتاب خوندن بین ما رایج نیســت 

آنطور که باید باشد.
سال70 کتاب »موج سوم تافلر« را به من داد که برو و حتما 
این   را بخوان. خودش مي   خواند. مدیر بود. اما درگیر نبود. اهل 
عمل و عملیات بود، اما جنجال نه! آن    زمان   ها ویدئو داشت 
زیاد مي   شد. یک بار به او گفتم شما که دسترسي دارید، بیایید 
فیلم   ها ی ویدئویي تهیه کنیم، کمي اصالحشــان کنیم، 
5دقیقه هم نقد بگذاریم اولشان و در دسترس قرار بدهیم. 
هفته بعد تا از دور من را دید گفت کجایي پس؟ من از هفته 
قبل خواب ندارم این ایده تو را جدي گرفتم پس کوشي؟ 

بیایید شروع کنیم. این   طوري بود.
و من باید بگویم که واقعا مسئله ولي داشت. والیت برایش 
مهم بود. مطیع و عاشــق والیت امام و آقا بود. و در راس 
والیت، امام زمــان )عج(. تعبیر معروفي داشــت که من 
دستیار دوم خدایم. گفته بودند تو کارگرداني فالن هستي. 
گفته بود نه !من فقط اگر الیق باشــم دستیار دوم خدام. 
عاشق امام بود. امامي که بد نیست االن خاطره   اي نقل کنم؛ 
یک    بار آقاي رفیق   دوست مي   گفت داشتم مي   رفتم جماران 
دیدم پیرمردي بقچه ا   ش زیر گردنش اســت و در کناري 
توي مسیر خوابیده. باران هم نم   نم مي   آمد. به او گفتم چرا 
اینجا خوابیدي باباجان؟ گفت من از الیگودرز براي امام 
گردو آورده بودم راهم نــدادن. من رفتم و خبرم را دادند. 
برنامه امام این بود که هر روزش مختص به کاري بود. آن 
روز، روز سران قوا بود و من چون خبر فوري جبهه داشتم 
توانســتم آن روز بروم. بعد از من آقاي موسوي اردبیلي 
مالقات داشــت. خبرم را که دادم، دلم نیامد و خبر این 
پیرمرد را هم به امام گفتم. امام گفت برو برش دار بیارش 
پیش من. به دفتر هم گفت به آقاي موسوي یک وقت دیگر 
بدهید. من رفتم آوردمش و وایســتادم کناري. دوتایي 
نشستند کنار هم. پیرمرد براي امام گردو مي   شکست و 
مي   گفتند و مي   خندیدند. نمي   دانستم بخندم یا گریه کنم. 
موقع خداحافظي، اما چندتا پنجاهي نو به من داد و گفت 
آقامحســن مي   بري اش ترمینال و خودت برایش بلیت 
مي   گیري. این پول ها را هم به او مي   دهي. من وقتي این را 
شنیدم یاد قصه آقامرتضي افتادم که چقدر شبیه این بود. 
عنایت را مي   شناسي؟ توي برنامه خرمشهر، آقامرتضي با 
او آشنا شد. همین اواخر یک   بار زنگ زد که فالني کجایي؟ 
عنایت آمده تهران مي   آیي برویم بگردیــم؟ رفتم. گویا 
عنایت از خرمشهر که مي   خواسته راه بیفتد زنگ مي   زند که 
من فالن موقع مي   رسم تهران، دوست دارم شما را ببینم. 
رفتیم ترمینال جنوب و آن روز را کال در خدمت عنایت بود. 
عنایت کجا برویم؟ آزادي. رفتیم و کنار میدان ســه   تایي 
عکس گرفتیم؛ از اینها که دست مي گذاري روي سینه. 
عنایت کجا برویم؟ حرم امام. عنایت کجا برویم؟ بهشت 
زهرا. عنایت کجا برویم؟ چلوکبابي. ساده درخدمت عنایت 
بود؛ یک بچه رزمنده ساده جنوبي. حس نمي   کردي این 
برنامه ا   ش نیســت، خارج از برنامه ا   ست. این ارادت ورزي 

اصال اصل برنامه    اش بود. 

آقا مرتضی 
آیينه بود

سخنان مقام معظم رهبري پس از شهادت سیدمرتضي آویني

پشت صحنه مستند پاكستان

مقام معظم رهبري در محل دفن شهيد آويني در بهشت زهرا- تهران

پشت صحنه روايت فتح
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آينه جادو، جلد اول
اين اثر سه جلدي، يكي از3اثر شهيد آويني است كه در زمان حياتش و با 
نظارت خود وي به زيور طبع آراسته شد و مجموعه مقاالت مربوط به 2حوزه 
سينما و تلويزيون را دربرمي گرفت كه در سال   هاي واپسين دهه60 و ابتدايي 
دهه70 در فصلنامه فارابي و ماهنامه ســوره به چاپ رسيد� »آينه جادو« 
در واقع مجموعه جزوه   هايي بودند كــه براي يك ترم تدريس در مجتمع 
دانشگاهي هنر، توسط شخص سيدمرتضي آويني تدوين شده بود� جلد 
اول آينه جادو كه مقاالت بازه زماني مهر 1367تا ارديبهشت 1369را شامل 
مي   شد تجربيات آويني در زمينه نويسندگي، كارگرداني و مونتاژ بود و »كلمه 
به كلمه اين حرف   ها را پاي ميز »موويال« تجربه كرده   ام�« البته براي نگاشتن 
مقاالت آينه جادو، تنها تكيه بر تجربه سينمايي نبود و نگاه داراي هويتي 
فلسفي و مذهبي را نيز نياز داشت كه همين، آثار را بديع و بي   سابقه مي   كرد�

رستاخيز جان
»رستاخيز جان« مجموعه مقاالت آويني با موضوعات هنر، ادبيات 
و فرهنگ است كه در 4بخش دسته بندي شده است� مقاالت بخش 
نخست، در نسبت ادبيات با حقايق و وقايع بيروني و وابستگي و 
تعهد به آنها، تاجيكستان )كه از قيد كمونيستي رها شده بود(، 
تمدن ايران، نوروز و برخي آداب و سنن ايران و ژاژخايي شخصي 
درباره خط فارسي است� در بخش دوم، 3مقاله با موضوع فرهنگ 
و هويت گرد آمده كه به نوعي تضادهاي مبتالبه مباحث فرهنگي را 
به بحث گذاشته� بخش سوم سه گانه   اي زيبا درباره ويدئو و ماهواره 
است و ويدئو در برابر رســتاخيز تاريخي انسان� بخش چهارم، 

مقاله   اي با موضوع خطر مرگ تئاتر و انفصال آن از مردم دارد�

آغازي بر يك پايان
اين كتاب مجموعه مقاالت اعتقادي و سياسي سيدمرتضي آويني است كه 
در 4بخش تنظيم شده� بخش اول سوگواره امام خميني)ره( و تبيين جايگاه 
ايشان در تاريخ حيات باطني انسان است� بخش دوم مباني حكومت ديني و 
نظام واليت فقيه در تقابل سياسي غالب در عالم متجدد و غربي است� بخش 
سوم اثر هم به فاجعه نسل كشي مسلمانان بوسني در نبرد بالكان اختصاص 
دارد و تشكيل »امت متحد اسالمي« به مثابه راهي براي مواجهه با »سيطره 
نظم نوين و آمريكايي بر جهان« پيشنهاد شده� در بخش چهارم كتاب، آويني 
انقالب اسالمي را داللتي تاويلي بر سپري شدن عصر تمدن غرب مي   داند و 
بشارت مي   دهد كه تا »آن وضع موعود كه انسان در انتظار اوست فاصله   اي 

چندان باقي نمانده است�« 

فتح خون )محرم(
»فتح خون« سومين اثري است كه در زمان حيات سيدمرتضي آويني 
و زيرنظر خودش چاپ شــد و نوشته   هاي ناتمام شــهيد درباره وقايع 
عاشوراست؛ اثري كه 2بخش از 10فصل آن در زمان حيات شهيد انتشار 
يافت و بقيه فصل   ها بعد از شهادت شهيد منتشر شدند� آنچه فتح خون را 
تبديل به اثري منحصر به فرد كرده شيوه خاص روايت داستان در آن است 
كه آويني كوشيده عالوه بر بيان حقيقت ماجراي كربال و پرده برداشتن 
از راز بزرگ اين واقعه عظيم، شيفتگي و ارادت خود را در قالب بهترين 
و زيباترين جمالت بيان كند� فتح خون دارای 2بخش »شــرح وقايع و 
ماجراهاي پيش   آمده« و »تحليل و رازگشــايي همان وقايع و ماجراها« 

است�

نسيم حيات
»نســيم حيات« گفتارمتن برنامه   هاي تلويزيوني 
سيدمرتضي آويني را دربرمي گيرد كه شهيد بعد از 
ارتحال امام خميني)ره( در فاصله سال   هاي 138تا 
1371ساخته  يا صرفا متن آنها را نوشته است� غالب 
نوشته   هاي اين مجموعه به تحوالتي پرداخته كه با 
ظهور امام خميني و گسترش انقالب اسالمي ايران 
در جهان، گشايش افق تازه   اي را در تاريخ بشر امروز 
بشارت مي   دهد� در اين اثر، متن 2برنامه »هفت قصه 
از بلوچستان« و »گمگشــته    هاي ديار فراموشي« 

شهيد آويني نيز گنجانده شده است�

آينه جادو، جلد 2
جلد دوم آينه جادو، نقدهاي سينمايي شهيد آويني را در بازه زماني 
1367تا 1371شامل مي   شود كه نقد و بررسي و ارزيابي آثار سينمايي 
ايران در طول 5دوره جشنواره فيلم فجر هفتم )1367( تا يازدهم 
)1371( است� ســيدمرتضي آويني در چند مورد آثار سينماگران 
خارجي مهمان جشــنواره فجر يا آثار خارجي كه در ايران اجازه 
اكران عمومي گرفتند را نيز نقد و بررسي كرده   اند� »خسته نباشيد 
برادران«، »انقالب در برابر عرصه   هاي تجربه نشده سينما«، »چرا 
جهان سومي   ها هامون مي   سازند«، »مضمون عشق در جشنواره 
نهم«، »اي بلبل عاشق جز براي شقايق   ها مخوان«، »هبوط به روايت 
آقاي ويم وندرس«، »رقصنده با سرخپوستان و عالم هيچكاك« و��� 

ازجمله مقاالت جلد دوم آينه جادو است�

آينه جادو، جلد 3
جلد سوم آينه جادو مقاالت سينمايي را كه 
عمدتا در ويژه نامه   هاي سينمايي مجله سوره 
در 1370و 1371به چاپ رسيده دربرمي گيرد� 
»سينما و مردم«، »كدام سينما؟«، »سينما 
هنر محض نيست«، »سينما تكنولوژي«، 
»تكنيك در سينما«، »جايگاه فيلم كوتاه 
در سينماي ايران«، »نگاهي دوباره به روايت 
فتح«، »واقعيت در ســينماي مستند«، 
»درباره سينماي كودك«، »سينما و هويت 
ديني در دفاع   مقدس« و��� از جمله مقاالت 

جلد سوم آينه جادو است�

توسعه و مباني تمدن غرب
اين كتاب عمدتا بر مفاهيم اقتصادي و فرهنگي تأكيد دارد اما به   علت زبان 
ســاده تر و غيرتخصصي   اش از محبوبيت ويژه   اي برخوردار است� »توسعه 
و���« پس از شهادت آويني به   طور پراكنده توسط انتشارات كانون فرهنگي و 
هنري ايثارگران و نشر ساقي منتشر شد و امروزه انتشار آن در قالب يك كتاب 
منسجم، مقاالت زير را دربرمي گيرد: در معناي توسعه و توسعه يافتگي، اتوپياي 
قرن حاضر، توسعه براي تمتع، تمدن اسراف و تبذير، ديكتاتوري اقتصاد، نظام 
ســياره   اي اقتصاد، از ديكتاتوري پول تا اقتصاد صلواتي، سودپرستي بنياد 
اقتصاد آزاد، نظام آموزشي و آرمان توســعه يافتگي، نظام آموزشي غربي، 
محصول جدايي علم از دين؛ انسان از نسل ميمون، تاملي بيشتر در خلقت 

انسان نخستين؛ نوح نبي)ع( و��� كه در 19فصل تنظيم شده است�

نظر كارشناسي درباره يك فيلمنامه

عناوين بحث در جلسه سياستگذاري واحد تلويزيوني حوزه هنري

فهرست ارزشگذاري فيلم  ها براي كتاب »هيچكاك، هميشه استاد«

عناوين بحث در جلسه سياستگذاري واحد تلويزيوني حوزه هنري

 فيلم   شناسي 
شهيد سيدمرتضي آويني
محمد مهدي حسين زاده ����������������������������������������������������� 
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ســال1358 تنها كمي پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، سيدمرتضي آويني فيلمسازي را شروع 
كرد� او به   شــدت تحت   تأثير شخصيت و منش 
امام خميني)ره( بود� مؤانست آويني با ادبيات، 
هنر و فلسفه اندوخته ارزشمندي را براي ورودش 
به عالم تصوير فراهم آورد� نخستين فيلم مستند 
او درباره غائله گنبد بود؛ مستند »شش روز در 
تركمن صحرا« كه به ماجراي درگيري    نيروهاي 
كميته انقالب اسالمي با چريك   هاي فدايي خلق 
در بحبوحه روزهاي پس از پيروزي انقالب در 

شهر گنبد پرداخته است�

در ابتداي تشكيل جهاد سازندگي، سيدمرتضي كه به روستاها 
رفته بود تا به قول خــودش براي خدا بيل بزنــد و به مردم 
محروم خدمت كند، براي ثبت وقايع انقالب اسالمي دومين 
مستندش را با نام »سيل خوزستان« خلق كرد� اين مستند از 
نخستين كارهايي است كه در گروه تلويزيوني جهاد سازندگي 
ساخته شد� تصاوير هر دو فيلم اول آويني با دوربين ريورسال 
فيلمبرداري شده بود كه در گذر زمان از بين رفت و به همين 
دليل نسخه مناســبي از آنها موجود نيست� سيدمرتضي در 
مستند »خون، بهاي بيداري« به شــهداي جهاد كردستان 
پرداخت؛ مجموعه   اي كه در آرشيو موجود نبوده و از يكي از 

خانواده   هاي شهداي اصفهان به   دست آمده است�

غائله خسرو و ناصر قشقايي مسئله بعدي بود كه سيدمرتضي آويني 
را به سرزمين   هاي اطراف فارس، فيروزآباد و آباده رهسپار كرد� مردم 
كه از ظلم خوانين باقي مانده از دوره پهلــوي به تنگ آمده بودند با 
تفنگداران آنها وارد زد و خورد شــدند� مجموعه 6قسمتي »خان 
گزيده   ها« سومين تجربه آويني در سينماي مستند است كه از منظر 
تدوين، فيلمبرداري و كارگرداني، پايه    اصلي آثار بعدي او است� از 
اين مستند تنها يك نسخه ناقص و با كيفيت پايين باقي مانده است� 
آويني در اوايل جنگ تحميلي 2مستند ديگر ساخت كه نسخه   اي از 
آن موجود نيست؛ مســتند »فتح خون« كه در آن به مقاومت مردم 
خرمشهر پيش از اشغال پرداخته و مستند »مزد جهاد، شهادت« كه 

در حال و هواي شهداي جهاد سازندگي ساخته شده است�

با سر و سامان يافتن گروه تلويزيوني جهاد سازندگي، سيدمرتضي آويني و 
گروه فيلمسازي   اش دست به تجربه   اي زدند كه در شمار برترين آثار مستند 
جنگي جهان قرار دارد� مجموعه اول »روايت فتح« شامل 11مستند درباره 
عمليات بزرگ والفجر8 است كه در ساحل شــرقي رود اروند آغاز شد� 
آويني در اين مستندها از روايت گزارش گونه و خبري جنگ فاصله گرفت 
و از طريق شخصيت   پردازي و فضاسازي، به نفس واقعيت رخ داده در جنگ 
نزديك شد� سبك دوربين، گفتارهاي متن، موسيقي حماسي و در عين 
حال ساده فيلم از ويژگي   هايي است كه بناي فرمي آثار او را تشكيل داد� 
مجموعه روايت فتح از سال1364تا پايان جنگ به   طور مستمر ساخته و 
از تلويزيون پخش شد� آويني در مجموعه مستندهايش نقش نويسنده، 

كارگردان، تدوينگر و گوينده متن را برعهده داشته است�

شهر مرزي مهران با عمليات كربالي يك در تابستان سال1365 
آزاد شــد� مجموعه دوم »روايت فتح« در 12مستند به اين 
عمليات پرداخت� پيوند يافتن خط مقدم جبهه با پشت جبهه، 
يكي از ويژگي   هاي منحصر به فرد روايت فتح اســت� همراه 
شــدن دوربين با رزمنده   اي در خط مقدم كه شغلي معمولي 
همچون كشاورزي يا معلمي دارد و امتداد اين مسير تا پشت 
جبهه تصويري كامل از شخصيت او به   دست مي   دهد� دوربين با 
حفظ فاصله و احترام از احوال دروني رزمندگان خبر مي   دهد و 
گفتارهاي متن كه با صداي محزون و دلنشين سيدمرتضي به 
گوش مي   رسد، وجه ذهني اثر را تكميل مي كند� اين گفتارها 

عالوه بر وجه حسي، واجد انديشه   هاي آويني نيز هست�

مجموعه پنجم روايت فتــح با نگاهي دوباره به عمليات   هاي پيشــين 
رمندگان ايراني نظير كربالي10 و چنــد عمليات محدود ديگر در غرب، 
حوادث اين مقطع از جنگ را تا پايان آن مرور كرده است: 4قسمت برنامه 
مربوط به عمليات مرصاد با عنوان درخششي ديگر كه تصويركننده دفع 
حمله گروهك منافقين است و طي ساخت آن يكي ديگر از اعضاي گروه 
روايت فتح به نام حسين شريعتي به شهادت رسيد� سيدمرتضي آويني با 
تثبيت فرم خود در مستندهاي روايت فتح، تصويري واقعي، دقيق و زنده 
از فضاي حاكم بر جبهه   ها و رزمندگان ايراني ثبت كرد كه در نوع خود در 
ميان مستندهاي جنگي جهان بي   نظير است� همچنين در اين سال آويني 
مستند »آمريكا، تزوير، تجاوز« را ساخت كه به واقعه هدف قرار گرفتن 

هواپيماي مسافربري ايران توسط ناو آمريكا پرداخته است�

»با من ســخن بگو دوكوهه« نخســتين مســتند 
سيدمرتضي بعد از جنگ درباره دوكوهه، پادگاني در 
نزديكي انديمشك است؛ جايي كه زماني طوالني در 
سال   هاي جنگ، رزمندگان لشگر 27محمد رسول   اهلل 
صلي   اهلل عليه و آله تهران را در خود جاي مي   داده است� 
   7ماه پس از جنگ، گروهي از رزمندگان لشكر به ديدار 
پادگان آمده   اند؛ پادگاني ساكت و خالي با ساختمان   هاي 
سيماني كه ياد رزمندگان اسالم را با خود به همراه دارد� 
آويني در اين مجموعه سفري به باطن اين فضا دارد و 
با بازگشت به گذشــته نزديك اين مكان، شور و حال 

پنهان شده در آن را به تصوير كشيده است�

سيد مرتضي آويني در مستند دو قسمتي »فراق يار نه آن مي   كند 
كه بتوان گفت« و مستند 7قســمتي »قاصد مهرباني« به حال 
و هواي رحلت امام خمينــي)ره( و روزهاي پس از آن پرداخت� 
بعد از اين دوره آويني به سراغ باورمندان به انقالب اسالمي در 
خارج از مرزهاي ايران رفت� مستند »نسيم حيات؛ رايحه انقالب 
اسالمي در لبنان« در 13قسمت نفوذ انقالب اسالمي در لبنان را 
تصوير كرده است� مستند »انقالب سنگ« در 6قسمت با موضوع 
انتفاضه اول فلســطين است� ســيدمرتضي در همين سال   ها 
همچنين مجموعه   اي 3قسمتي با عنوان »سه نسل آواره« درباره 
قيام جوانان شيعه لبناني ساخت كه با شهادت بهروز فالحت   پور، 

فيلمبردار اثر در لبنان اين مجموعه پايان پذيرفت�

ســيد مرتضي آوينــي مجموعــه چهارم 
»روايت فتح« را در قالب 11مســتند ساخت� 
وجه مشــترك برنامه   هاي ايــن مجموعه، 
وقايعي است كه در ســال66 عالوه بر جبهه 

نظامي در عرصه سياسي و فرهنگي در ايران 
گذشت: انتقال عمليات سراسر ايران از جنوب 

به غرب، هجوم تبليغي دشــمن براي نااميد كردن 
مردم از ادامه جنگ و خالي كردن جبهه   ها، و شروع دخالت 
مستقيم آمريكا در جنگ، جايي كه رژيم سعودي هم با 
كشتار حجاج ايراني خانه خدا در ايام حج، به فشارهاي 

طاقت   شكني كه عليه ايران وارد مي   شد افزود�

مجموعه سوم »روايت فتح« با 15برنامه 
حول محــور عمليــات كربالي5 در شــلمچه 
ساخته شــد� در اين عمليات 4تن از عوامل فيلمسازي 
گروه روايت فتح به فاصله چند روز به شــهادت رسيدند؛ رضا 
مرادي   نسب، ابوالقاسم ابوذري، حسن    هادي و اميراسكندر يكه   تاز� 
به همين دليل 3برنامه از 15برنامه اين مجموعه به اين شهدا اختصاص 
يافته است� آويني از نگاه   هاي كليشه   اي به جنگ فاصه گرفت و موفق 
شد تا تصويري ماندگار و فراموش نشــدني از شهيد در ذهن و دل 
بينندگان ثبت    كند� او جنگ را امتداد قيام سيدالشهدا عليه السالم 
مي   دانســت و رزمندگان را همچون اصحاب آن حضرت كه با همان 

منطق در مقابل دشمنان اسالم ايستاده   اند�



2و3صفحـــــــههاي

با من سخن بگو دوكوهه
»با من سخن بگو دوكوهه« نيز مثل برخي آثار ديگر، متن گفتارهاي 
شهيد آويني است در يك مستند. اين اثر روايتي است متفاوت از 
زبان سيدمرتضي آويني در توصيف پادگان دوكوهه؛ »اگر بپرسي 
دوكوهه كجاست چه جوابي بدهيم؟ بگويم دوكوهه پادگاني است 
در نزديكي انديمشك كه بسيجي   ها را در خود جاي مي داد و بعد 
سكوت كنيم؟ كاش تو خود در دوكوهه زيسته بودي كه ديگر نيازي 
به اين سؤال نبود. اگر آنچنان بود، شايد تو هم امروز با ما به دوكوهه 
مي   آمدي. قطارها ديگر در دوكوهه نمي   ايستند و بسيجي   ها از آن 
بيرون نمي   ريزند. قطارها دوكوهه را فراموش كرده   اند. اما شهداء 

انسي دارند با دوكوهه كه مپرس.« 

مركز آسمان
»مركز آسمان« نوشته   اي اســت ادبي در باب عشق و ايثار رزمندگان در 
دوران دفاع   مقدس كه پيش از اين سيدمرتضي آويني تحت عنوان »روايت 
فتح« آنها را در برنامه صداوسيما بازگو كرده بود. در مركز آسمان، قسمتي 
از دستخط شهيد آويني نيز به چشم مي   خورد. در بخشي از اين كتاب در 
توصيف ســربازان امام خميني)ره( آمده است: »بعد از 1340و چند سال، 
هيچ از خود پرسيده   اي كه چرا اينان خود را راهيان كربال ناميده   اند، با اين 
همه شيدايي و اشتياق كه هنوز قافله سال 61هجري قمري به بيابان كربال 
نرسيده است. مگر آنان سر مبارك امام عشق را بر فراز نيزه نديده اند؟ مگر 
كربال از سيطره زمان و مكان خارج است كه همه جا كربال باشد و همه روزها 

عاشورا؟«. 

امام و حيات باطني انسان
كتاب »امام و حيات باطني انسان« ســيدمرتضي آويني 
مجموعه    چند مقاله درباره    امام خميني به همراه تصاويري از 
امام و مراسم عزاداري و تشييع پيكر ايشان است.4سروده    
مرثيه    وار در سوگ امام به اضافه    گفتار متن مجموعه برنامه    
»فراق يار نه آن مي   كند كه بتوان گفت« كه شهيد آويني به 
همين مناسبت آماده كرده، نيز در كتاب آمده است. امام و 
حيات... متن    هاي ديگري مانند داغ بي   تسلي، انتظار )شعر(، 
   اي عزت ممثل )شعر(، آن سان كه تو رفتي )شعر(، فار التنور... 
)شعر(، مبشــر صبح )در مدح مقام معظم رهبري، آيت   اهلل 

خامنه اي( را هم شامل مي   شود.

سفر به سرزمين نور
»سفر به سرزمين نور« در واقع ســفرنامه حج شهيد آويني 
اســت كه مطالبي چون »دلتنگي    هاي مدينه«، »و اينجاست 
بيت   اهلل الحرام«، »حج جانبازان«، »تمثيل جمعي مراتب سلوك 
الي   اهلل و    ام القــري«، »آغاز و انجام معرفــت و مدنيت« و... را 
دربرمي گيرد. در بخشي از اين كتاب آمده است: »نور در عالم، 
هر چه هست از سوختگان است كه برون مي   تابد، نور در اين عالم 
هر چه هست از سوختگان است. شمع مي   سوزد و نور مي   بخشد 
و پروانه كه نور را باز مي   شناسد، بي   پروا دل به سوختن مي   سپارد 
و جان بر سر اين معرفت مي   نهد. از همين است كه او را »پروا، نه« 

خواندند، چرا كه او را از سوختن پروايي نيست.« 

گنجينه آسماني
اين اثر كه عنوان مجموعه گفتارمتن مستندهاي 
روايت فتح -كه از فروردين 1365تا پايان جنگ 
روي آنتن رفت و در 5مجموعــه )70برنامه( به 
مخاطب پيشكش شد- اســت و شهيد آويني 
در آن سخن گفته، توســط مؤسسه روايت فتح 
پياده و به   صــورت يك كتاب درآمده اســت. 
»گنجينه آسماني« در چند فصل شب عاشورايي، 
پاتك روز چهارم، تاريخ ســازان چه كســاني 
هستند، حزب   اهلل، تجديد پيمان، عروج، سربازان 
امام زمان)عج(، حضورالحاضر، راه قدس از كربال 

و... تدوين شده است.

يك تجربه ماندگار
اين اثر روايت »روايت فتح« است توسط سيدمرتضي آويني كه 
پيش از چاپ در قالب كتاب در مجله سوره در سال1372پس 
از شهادت آويني به چاپ رسيده است. »يك تجربه ماندگار« 
مشتمل بر فصول زير است؛ مزد جهاد، شهادت، در وصف آن سه 
تن، به ما هم بگو و مرگ مردانه. در بخشي از اين كتاب كه درباره 
نحوه تهيه »شهري در آسمان« است آمده: »وقتي به خرمشهر 
رسيديم هنوز خونين شهر نشــده بود، هنوز سرپا بود، دشمن 
خودش را تا پشت صددستگاه جلو كشيده بود. يك دوربين ميني 
اكلر داشتيم و يك ضبط صوت ناگرا و خرت و پرت   هاي ديگري كه 
اين مجموعه را كامل مي   كرد. هم كارگردان، هم صدابردار خود 

من بودم... .« 

فردايي ديگر
»فردايي ديگر« يكي از 3اثري اســت كه در زمان حيات 
ســيدمرتضي آويني و زيرنظر خودش چاپ شد. آويني 
مقاالت اين كتاب را از بين نوشته   هاي خودش در سال   هاي 
1368تا 1371انتخاب و كتاب را به 2بخش تقســيم كرد؛ 
بخش نخست، مجموعه    »سه مقاله« است كه به فلسفه    غرب 
در وجوه گوناگون آن پرداخته و بخش دوم كتاب كه »چهار 
مقاله« است و در آن، عالم اشراقي و ديني كه در اين عرصه 
از ادبيات جلوه كرده، تبيين شده است. در واقع بخش دوم 
كتاب به جايگاه شعر در عالم ديني به   خصوص بخش عمده 
آنكه متعلق به تاويل و تفسير اشعار عرفاني امام خميني)ره( 

است اشاره كرده.

حلزون   هاي خانه به دوش
اين اثر مجموعه مقاالت شهيد آويني درباره 
جريان روشــنفكري و نســبت آن با انقالب 
اســالمي در حوزه فرهنگ، هنر و مطبوعات 
اســت و مطالب آن از مجموعه مقاالتي كه در 
طول ســال   هاي 1368تا 1370نگارش يافته 
گزينش شده اســت. در اين كتاب 4مقاله در 
فصل   هاي »كدام عرفان«، »وقتي روشنفكران 
وارث انقالب مي   شــوند«، »انقالب اسالمي و 
اتوپياي غرب زدگان«، »از مايكل جكسون تا 
شهرنوش پارسي پور«، »ژورناليسم حرفه   اي« 

و... چاپ شده است.

عناوين بحث در جلسه سياستگذاري واحد تلويزيوني حوزه هنري

عناوين بحث در جلسه سياستگذاري واحد تلويزيوني حوزه هنري

عناوين بحث در جلسه سياستگذاري واحد تلويزيوني حوزه هنري

بخشي از متن گزارش عملكرد واحد تلويزيوني حوزه هنري
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»اقتصاد صلواتي« مســتند بعدي آويني با نگرشي برخاســته از ديدگاه   هاي او 
در باب اقتصاد رايج امروز و دورافتادگي آن از اصل و غايت خويش ســاخته شد. 
سيدمرتضي در اين مستند اقتصاد مرســوم جبهه   ها را به   عنوان نمونه   اي از يك 
اقتصاد ديگر مطرح مي   كند كه در آن اقتصاد حقيقت خود را كه معناي ميانه روي 
و اعتدال دارد با تكيه بر فرهنگ قناعت و دوري از حرص بازيافته است. مستند 
»حقيقت« نام اثر ديگر آويني است. يك هفته بعد از سقوط خرمشهر آويني همراه 
با گروه فيلمسازي   اش در جســت   وجوي حقيقت به مناطق محاصره شده جنوب 
سفر كرد. اين مجموعه11قسمتي در فواصل زماني مختلف فيلمبرداري شده است 
و از مجموع آن تنها 4برنامه اول و 2برنامه آخر موجود است و از قسمت پنجم تا 
نهم هيچ نسخه   اي در دسترس نيست. اين مجموعه از منظر فرم، آغاز شيوه بديع و 

منحصر به فرد سيدمرتضي آويني در فيلمسازي است.

در ابتداي تشكيل جهاد سازندگي همت و اراده 
بســياري از جهادگران معطوف به روســتاهاي 
دورافتاده و مناطق محروم بود. يكي از محروم   ترين 
مناطق كشور در اســتان هرمزگان، روستايي 
دورافتاده به نام بشــاگرد بود كه مقصد بچه   هاي 
جهاد در آن روزها شده بود. سيدمرتضي در سفري 
كه همراه گروه اعزامي جهاد به اين منطقه داشت، 
مستند »با دكتر جهاد در بشاگرد« را ساخت. اين 
اثر روايت   هايي تلخ و ناگفتني از محروميت مردمان 
اين ديار را با شيريني خدمت   رساني گروه اعزامي 

جهاد به اين منطقه در هم آميخته است.

»هفت قصه از بلوچستان« اثر بعدي ســيدمرتضي است كه 
به روايت محروميت مردم روســتاهاي سيستان و بلوچستان 
پرداخته اســت. اين مجموعه در روســتاي زرآباد در حومه 
ايرانشهر فيلمبرداري شده است و همانطور كه از نامش پيداست 
7اپيزود دارد كه اپيزود   هاي ششــم و هفتم آن در گذر زمان 
از بين رفته   اند و هم   اكنون فقــط قصه   هاي اول تا پنجم موجود 
است. »گم    گشتگان ديار فراموشي« مستندي ديگر از آويني 
است كه تصويرگر محروميت زائدالوصف مردمان خطه جنوب 
است. مســتند »قيام هلل« نيز در همين سال   ها ساخته شد كه 
در آن به مقايسه ظلم و ستم دوران طاغوت با خدمات خالصانه 

جهاد سازندگي براي مناطق محروم پرداخته شده است.

مستند »شير مردان خدا! كرب   وبال 
در انتظــار اســت« مجموعه   اي 
4قســمتي اســت كه در منطقه 
عملياتي والفجر4 )مريوان، دشت 
شــيلر، دره پنجوين و ارتفاعات 
كاني   مانگا( ساخته شده است. آويني 
در اين اثر به فعاليت   هاي گروه   هاي 
اعزامي جهاد از جمله امور تبليغي، 
ســاخت و تجهيز بيمارستان   هاي 
صحرايي و نيز امور مهندسي رزمي 

در جبهه   ها پرداخته است.

مستند »با تيپ المهدي در محور 
راس   البيشــه« در سال1364 و 
در منطقه عملياتــي والفجر8 
)حاشيه اروند، فاو( فيلمبرداري 
شده است. اين مستند آخرين 
اثر جنگي ســيدمرتضي پيش 
از شروع مجموعه مستندهاي 
»روايت فتح« است. رگه   هايي از 
فرم تثبيت شده روايت فتح در 
اين اثر و اثر قبلي قابل مشاهده 

است.

با سر و سامان يافتن گروه تلويزيوني جهاد سازندگي، سيدمرتضي آويني و 
گروه فيلمسازي   اش دست به تجربه   اي زدند كه در شمار برترين آثار مستند 
جنگي جهان قرار دارد. مجموعه اول »روايت فتح« شامل 11مستند درباره 
عمليات بزرگ والفجر8 است كه در ساحل شــرقي رود اروند آغاز شد. 
آويني در اين مستندها از روايت گزارش گونه و خبري جنگ فاصله گرفت 
و از طريق شخصيت   پردازي و فضاسازي، به نفس واقعيت رخ داده در جنگ 
نزديك شد. سبك دوربين، گفتارهاي متن، موسيقي حماسي و در عين 
حال ساده فيلم از ويژگي   هايي است كه بناي فرمي آثار او را تشكيل داد. 
مجموعه روايت فتح از سال1364تا پايان جنگ به   طور مستمر ساخته و 
از تلويزيون پخش شد. آويني در مجموعه مستندهايش نقش نويسنده، 

كارگردان، تدوينگر و گوينده متن را برعهده داشته است.

سيد مرتضي آويني در مستند دو قسمتي »فراق يار نه آن مي   كند 
كه بتوان گفت« و مستند 7قســمتي »قاصد مهرباني« به حال 
و هواي رحلت امام خمينــي)ره( و روزهاي پس از آن پرداخت. 
بعد از اين دوره آويني به سراغ باورمندان به انقالب اسالمي در 
خارج از مرزهاي ايران رفت. مستند »نسيم حيات؛ رايحه انقالب 
اسالمي در لبنان« در 13قسمت نفوذ انقالب اسالمي در لبنان را 
تصوير كرده است. مستند »انقالب سنگ« در 6قسمت با موضوع 
انتفاضه اول فلســطين است. ســيدمرتضي در همين سال   ها 
همچنين مجموعه   اي 3قسمتي با عنوان »سه نسل آواره« درباره 
قيام جوانان شيعه لبناني ساخت كه با شهادت بهروز فالحت   پور، 

فيلمبردار اثر در لبنان اين مجموعه پايان پذيرفت.

مجموعه 17قسمتي »سراب« اثر 
بعدي آويني است كه در آن نقش 
سرپرستي تدوين و مشاور توليد 
را بر عهده داشــت. اين مستند به 
مهاجرت اتباع ايراني به كشورهاي 
ديگــر پرداخــت كــه به   دنبال 
آرمان   شهر رؤيايي خود به غرب پناه 
برده بودند. گفته مي   شود كاهش نرخ 
مهاجرت در آن سال   ها بي   ارتباط 
با پخش اين مجموعه از ســيماي 
جمهوري اسالمي ايران نبوده است.

در بحبوحه جنگ بوسني، گروهي به كارگرداني نادر طالب   زاده 
به سرزمين   هاي جنگي در قلب اروپا ســفر كردند تا وضعيت 
مسلمانان بوسني و نسبت شان با انقالب اســالمي را فارغ از 
كليشه   هاي خبري مرسوم به تصوير بكشند. سيدمرتضي در مقام 
نويسنده گفتار متن در مستند »خنجر و شقايق« نقش   آفريني 
داشت. اين مجموعه در 10قسمت ســاخته شد و زمان پخش 
به   دليل اختالف تلويزيون با آويني، صداي او از مســتند حذف 
شد.»بوسني در خون« نيز مســتند ديگري است كه به همين 
موضوع پرداخته است.»بشير عشق در شهر كوران«، »عاشورا در 
زمهرير«، »رقص َعلم«، »سفر به سرزمين نور« و »حج جانبازان« 
نيز فيلم   هايي هستند كه آويني در همين دوره توليد كرده است.

»شهري در آسمان« آخرين مستند سيدمرتضي 
آويني است كه 3ســال پس از جنگ ساخته 
شده است. دوربين فيلمســاز در خيابان   ها و 
كوچه   هاي خرمشــهر به بهانه يافتن حقيقت 
پنهان در دل شهر به ســراغ مدافعان روزهاي 
نبرد رفته است. اين مجموعه 6قسمتي روايت 
دفاع 34 روزه مدافعان شهر در برابر هجوم ارتش 
بعثي عراق است. بعد از مدتي گروه فيلمبرداري 
براي پيگيري و اتمام كار، به فكه ســفر كرد اما 
روز 20فروردين   ماه1372با شهادت سيدمرتضي 

آويني اين مستند براي هميشه ناتمام ماند.
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حسين فرهادي
خبرنگار اعزامي خبرگزاري جمهوري اسالمي بود كه در جبهه جنگ به شهادت رسيد.

 يوسف نصوحي   پور
خبرنگار اعزامي روزنامه كيهان بود كه در جبهه جنگ به شهادت رسيد.

 ايرج ايزدپناه 
خبرنگار اعزامي روزنامه اطالعات بود كه در جبهه جنگ به شهادت رسيد.

حسن مصطفوي
حسن مصطفوي كه پيش از انقالب، سال   ها در زندان   هاي رژيم شاه دربند بود، پس از انقالب و با شروع جنگ عازم جبهه شد. او خبرنگار اعزامي از استان كرمان بود كه همراه لشگر41 ثاراهلل به منطقه رفته بود و به شهادت رسيد.

حسين فرهادي كوهپايي
شهيد حســين فرهادي كوهپايي تحصيالت خود را همزمان با خدمت در نيروي 
هوايي ارتش در رشته ادبيات به پايان رساند. دهم شهريور   ماه1359 همكاري خود 
را با خبرگزاري پارس آغاز كرد و با آغاز جنگ، عازم جبهه كردستان شد. او پس از 
   2ماه حضور در منطقه، هنگامي كه همراه رزمندگان در حال خنثي كردن تله انفجاري 
دشمن بود، مورد اصابت تركش قرار گرفت و به شهادت رسيد. در وصيتنامه   اش 
آمده:    »اگر شهيد شدم جز براي اسالم و تداوم انقالب نبوده و به خانواده   ام بگوييد 

كه شهادت تولد من است و بايد خوشحال باشند«. 

علي نبي   پور انگجي
علي نبي   پور انگجي در 1359حرفه خبرنگاري را در سازمان خبرگزاري پارس آغاز 
كرد و در انجام اين وظيفه خطير از هيچ تالش و كوششي دريغ نكرد. با آغاز جنگ 
جزو نخستين داوطلبان براي دفاع از سرزمين قرار گرفت و در مدت فعاليت خود در 
سازمان به   دليل حضور مستمر در جبهه    بارها از طرف مسئوالن تشويق و قدرداني 
شد. نبي پور پيش از شهادت، سرپرستي دفتر ايرنا در ياسوج را برعهده داشت. در 
هفتم مرداد 1361 در عمليات رمضان در جنوب شلمچه مورد اصابت تير دشمن قرار 
گرفت و به شهادت رسيد. در وصيتنامه اين شهيد آمده: »پيام خون همه افرادي كه در 
راه شهادت، گام مي   گذارند اطاعت از امام و گام نهادن در راه مردان خداست كه راهي 

بس دشوار و سخت است«. 

سيدمحمد اسحاقي
او نخستين و تنها خبرنگار شهيد استان گيالن است كه در جنگ نيز از حرفه خود دست برنداشت 
و دفاع   مقدس را وقايع نگاري كرد. او در طول خدمتش به سبب نوع كارش به امور سياسي و تاريخي 
عالقه   مند شد و در اين زمينه مطالعات گسترده    اي داشت و مترصد فرصت براي تحصيل كالسيك 
در رشته تاريخ بود تا اينكه در رشت به همراه شهيدرضا دانا مورد حمله منافقين قرار گرفت و بر اثر 
شكستگي پا چند ماهي خانه نشين شد. او همزمان با تحصيل در دانشگاه، مطالعات وسيعي پيرامون 
ادبيات غرب و پژوهش در مسائل سياسي داشــت كه مقاالت او در اطالعات و كيهان هوايي چاپ 
شد. او با حضور در عمليات   هاي    رمضان،    والفجر1، 2،    3، 4 و كربالي3 و4 توانست گزارشي خواندني 
درخصوص اين عمليات بنويسد كه در    اطالعات،    كيهان    و    پاســدار    اسالم    به    چاپ رسيد. از    شهيد 

   اسحاقي    كتاب »   نبرد االميه«     به يادگار مانده است.

داريوش گودرزي   كيا
داريوش گودرزي كيا با پايــان تحصيالت مقدماتي   اش، 
در مهر1355، در خبرگزاري پــارس به   عنوان عكاس و 
تصويربردار مشغول فعاليت شد. با شروع جنگ از نخستين 
داوطلبان اعزام به جبهه    بود كه پس از حضور در خطوط 
مقدم جبهه به ثبت رويدادهاي مهــم جنگ پرداخت. 
گودرزي   كيا در عمليات   هاي فتح المبين، رمضان، محرم، 
والفجر و خيبر حضور داشت تا اينكه با شركت در عمليات 
عاشورا در منطقه ميمك مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت 
و 29مهر1363، پس از سال   ها تالش در عرصه   هاي مختلف 
خبري و ثبت حماســه   هاي رزمندگان اسالم به شهادت 
رسيد. در وصيتنامه شهيد گودرزي   كيا آمده: »خدايا اگر به 
آن مقام كه تو مي   پسندي، اليق نيستم، پس به غالمي غالم 
شهدا قرارم ده. خدايا تو را قسم به كودكان شهدا از گناهان 

من بگذر كه ديگر طاقتم طاق شده است«. 

حسن باقري
حسن باقري در قالب خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي به 
خوزستان رفت، اما به خاطر تخصص ويژه   اش در جمع   آوري 
اطالعات، با درخواست محســن رضايي وارد سپاه شد 
و در پادگان گلف اهواز، واحد اطالعات عمليات ســپاه 
را بنيانگذاري كرد. حســن باقري پس از ارائه طرح   هاي 
موفق غافلگيري در عمليات   هاي ثامن االئمه، فتح المبين، 
بيت المقدس و... حين شناسايي براي عمليات والفجر يك 

در منطقه فكه به شهادت رسيد.

منصور برخوردار
منصور برخوردار با شــروع جنگ به   عنوان تصويربردار، 
مقاومت رزمندگان را به ثبت رســاند و ســرانجام در 
22بهمن1364، در عمليات والفجر8، در شبه جزيره فاو به 
شهادت رسيد. در وصيتنامه شهيد آمده: »خدايا به مادرم 
صبري عطا كن تا در شهادتم صبور باشد و زينب   وار ديگر 
برادرانم را مهياي جهاد كند، مادر خوبم خيلي دوستت دارم. 
خدا مي   داند تنها ناراحتي   ام اين است كه خداي نكرده بعد از 
شهادتم خودت را ناراحت كنيد. مادر خوبم امشب عمليات 
ما آغاز خواهد شد و من هم مطمئنا خواهم رفت پيش خدا، 

پيش كسي كه معبود ماست«. 

مجيد جباري شهير
شهيد مجيد جباري شهير رهسپار جبهه   هاي جنگ شد و با 
همراهي2برادرش لباس سبز پاسداري به تن كرد. فعاليت 
همزمان در صداوسيما و سپاه در كارنامه رسانه   اي اين شهيد 
ديده مي   شــود. برنامه تلويزيوني »جنگ فجر« و برنامه 
راديويي »پاسدار« از مهم   ترين رسانه   هايي بودند كه شهيد 
جباري به واسطه آنها فرياد بلند حقانيت رزمندگان اسالم 
را به گوش ملت ايران و جهانيان مي   رساند. معروف   ترين 
توليد رسانه   اي شــهيد جباري گفت   وگو با شهيد مهدي 
باكري، فرمانده لشگر عاشوراســت. وي بهمن1364 در 
جريان عمليات والفجر8، هنگامي كه مشغول تهيه گزارش 
و مصاحبه با رزمندگان بود، به شهادت رسيد. او در شب 
عمليات و در برگه وصيتنامه   اش نوشت: »اين دفعه نتوانستم 
تحمل كنم كه رزمندگان با ســالح براي عدالتخواهي به 
دشمنان هجوم برند و من ميكروفن در دست گيرم. سالحي 
تهيه كردم كه هم نبرد كنم و هم اگر فرصتي يافتم وقايع 
عمليات را ضبط كنم و مي   دانم كه شهادت، چنين فرصتي 
به من نمي   دهد تا شما را از وقايع اين عمليات سرنوشت ساز 

مطلع سازم«. 

حسين ثامني
حسين ثامني پس از گرفتن ديپلم، در سال   هاي ابتدايي 
جنگ به اصرار خود مي   خواست به جبهه برود كه با وجود 
صغر سن نتوانست اعزام شــود تا اينكه در سال1363 
به   عنوان خبرنگار واحــد تبليغات لشــگر 27محمد 
رسول   اهلل)ص( براي نخستين بار به جبهه رفت و در همان 
ســال با حضور در عمليات والفجر يك، در اثر استنشاق 
گازهاي شيميايي و اصابت تير به ناحيه سر مجروح شد. 
مادرش مي   گفت: »من از شيميايي شدنش بي   خبر بودم، 
بعدها همرزمانش به من گفتنــد. مي   گفت مادر تو جبهه 
را نديدي، آنجا خيلي خوب اســت. در آخرين وداعش 
مي   خواستم بدرقه   اش كنم، اما اجازه نداد، گفت اگر تو بيايي 
من نمي   توانم بروم، من طبقه باال بودم و از همان باال نگاهش 
مي كردم، رفت كه رفت«. او در كنار وظايف خود در جبهه 
خاطرات و زندگينامه شهدا را جمع   آوري و ثبت مي   كرد. او 
در عمليات كربالي5 به   عنوان بيسيم چي هم حضور يافت و 
22اسفند سال1366 در سن 22سالگي در منطقه شلمچه 

به شهادت رسيد.

سيدحسن شاهچراغي
شاهچراغي عالوه بر خبرنگاري جنگ، از آذر1361 سرپرست 
مؤسسه كيهان هم بود و تجربه نمايندگي مجلس را هم از سر 
گذراند. در طول مدت مسئوليت او در كيهان 3نشريه جديد 
كيهان فرهنگي، كيهان تركي و كيهان انديشه و همچنين 
سازمان چاپ و انتشــارات كيهان راه   اندازي شد. در اول 
اسفند1364 بر اثر مورد اصابت قرار گرفتن هواپيمايشان 

توسط جنگنده   هاي بعثي به شهادت رسيد.

حسين ضامن
حسين ضامن در سال1363 همكاري با خبرگزاری پارس 
را آغاز كرد و 2سال از خدمت خود را در مناطق محروم و 
دورافتاده چابهار گذراند. فروردين1365 به   عنوان رزمنده 
بسيجي عازم جبهه شد و پس از يك   ماه حضور در منطقه 
عملياتي فاو، از ناحيه سر مورد اصابت تركش خمپاره قرار 
گرفت و در 25ارديبهشت1365 به شهادت رسيد. در فرازي 
از وصيتنامه شهيدضامن آمده: »امروز كه استكبار جهاني با 
تمام موجوديت در مقابل اسالم و مسلمين صف آرايي كرده، 
به   عنوان يك فرد مسلمان و مقلد حضرت امام خميني)ره( 
نمي   توانستم نظاره گر شهيدشــدن جوانان عزيز ميهن 
اسالمي و تعرضات دشــمنان اسالم به جمهوري اسالمي 

باشم و در خانه بمانم«. 

غالمرضا رهبر
غالمرضا رهبر، گزارشگر صداوسيما در جنگ بود و آهنگ 
خاصي در صدايش داشت كه به گزارشش عمق مي   داد. او 
نه فقط يك خبرنگار ساده كه منبع موثقي براي فرماندهان 
جنگ محسوب مي    شد. محسن رضايي گفته بود: »تا خبري 
توسط غالمرضا رهبر مخابره نمي    شد از صحت آن اطمينان 
نداشتم. او نقش مهمي در روحيه دادن به رزمندگان اسالم 
داشت«. بيژن نوباوه نيز مي   گفت: »رهبر در عرصه تبليغات 
بسيار توانا و ســبك آفرين بود. با تسلطي كه بر منطقه 
داشت به فرماندهان جنگ بسيار نزديك شد و توانست 
اخبار جنگ را به نحو احسن منتقل كند«. غالمرضا رهبر 
در 21دي1365 در عمليات كربالي5 به شهادت رسيد، اما 

پيكرش هرگز پيدا نشد و جاويداالثر ماند.

عزيزاهلل اميريان
عزيــزاهلل اميريان با پيروزي انقالب اســالمي به   صورت 
نيمه وقت در واحد تبليغات و انتشــارات سپاه به خدمت 
مشغول شد. در پي شهادت برادر بزرگش در سال1360، 
او بار مسئوليت خانواده را بيش از بيش احساس مي   كرد. 
پس از كسب اجازه از پدر، به جبهه رفت و پس از سال   ها 
فعاليت خبرنگاري در جبهه، در 4اسفند1365 در عمليات 
كربالي5 بر اثر اصابت تركش خمپاره به كتف و سينه، به 

شهادت رسيد.

مجيد انجام شعاع
خبرنگار اعزامي از استان كرمان در جبهه جنگ بود كه همراه 
لشگر41 ثاراهلل به منطقه رفته بود و به شهادت رسيد. پيش از 

او و برادرش، پدرشان    40ماه در منطقه حضور داشت.

حميدرضا انجام شعاع
خبرنگار اعزامي از استان كرمان در جبهه جنگ بود كه همراه 
لشگر41 ثاراهلل به منطقه رفته بود و به شهادت رسيد. پيش از 

او و برادرش، پدرشان    40ماه در منطقه حضور داشت.
 

فتح   اهلل ژيان   پناه 
خبرنگار اعزامي روزنامه جمهوري اسالمي بود كه در جبهه 

جنگ به شهادت رسيد.

براتش را گرفت                  روايتي از شهادت سيدمرتضي آويني
هفته آخر اسفند 71بود و شب   هاي قدر. 2نيمه   شب، محمدعلي 

فارسي به سيدمرتضي آويني تلفن كرد.
- محمدعلي:»ببين مرتضي، هم خودت را عالف كرده   اي هم ما را. 
همه رفته ا    ند قرآن سر گرفته   اند، آن   وقت من برنامه چهارم شهري 

در آسمان را سر گرفته   ام تو برنامه پنجم را«. 
 - ســيدمرتضي: »اشــتباه نكن، زرنگ باش. من و تو خيلي 
مستعدتريم كه براتمان را بگيريم تا آنها كه االن در مسجد، قرآن 

به   سر گرفته   اند«. 
سيدمرتضي زرنگ بود. براتش را گرفت؛ و كمتر از يك ماه بعد، 

20فروردين 1372، به شهادت رسيد.

قضيه هم از آنجا شروع شد كه مقام معظم رهبري بعد از جنگ 
و زماني كه آويني سردبير سوره شــده بود دو سه بار پيگير 
برنامه روايت فتح شدند و با اين پيگيري دوباره برنامه برپا شد. 
آقامرتضي در نخستين برنامه دور جديد، 10قسمت »شهري 
در آســمان« را در كمتر از يك سال ساخت. شهري در آسمان 
حوادث محاصره، سقوط و آزادي خرمشهر را روايت مي   كرد و در 

زمستان71 از تلويزيون پخش شد.
مرتضي و همراهانش در ادامه برنامه   سازي مي   خواستند براي 
بچه   هاي گردان كميل برنامه بسازند و راوي فتح تأكيد داشت از 
قتلگاه بچه   ها روايت كند. 19فروردين با پرواز به اهواز رفتند. روز 

بعد عازم منطقه شدند. دم غروب رسيدند به رشيديه؛ همانجايي 
كه رزمندگان گردان كميل حماسه آفريدند. مصاحبه   ها شروع 
شد. سعيد و محمد از بچه   ها گفتند و تصاوير مي   گويد مرتضي 

اشك مي   ريخت. شب را در پاسگاه مرزي ماندند.
طلوع آفتاب جمعه 20فروردين راه افتادند ســمت قتلگاه؛ 
جايي كه 150بســيجي در والفجر مقدماتي زير باران گلوله 
و انفجار، با زبان تشنه شــهيد شدند. هرچه گفتند اين كادر 
خوب اســت؛ آن پالن مناسبي اســت، آقامرتضي به دلش 
ننشست تا آن لحظه كه مين والمري منفجر شد و مرتضي آن 

زمين را پسنديد.

سينماي متعالي
روايت تنها حضور سيدمرتضي آويني در جشنوراه فيلم فجر 

تعهد پرداخت هزينه نگارش يك سناريو به امضای سيدمرتضي آويني، مسعود 
فراستي و نادر طالب زاده

متن نريشن فيلم »سه نسل آواره«سرفصل هاي درس مباني تبليغات براي ارائه در يك دوره آموزشي 

دست نوشته ها

محمد مقدسي .................................................. 
وزارت ارشــادی حجت االسالم ســيدمحمد خاتمي 
منتقدان بسياري داشت؛ و منتقدان، خودشان دو گروه 
متفاوت بودند؛ گروهي در كيهان و جمهوري اسالمي 
و گروهي به رهبري سيدمرتضي آويني در مجله سوره. 
سرانجام خاتمي استعفا كرد و علي الريجاني شد وزير 
ارشاد. يازدهمين جشــنواره فيلم فجر نزديك بود و 
وزير، مرتضي آويني را كه جدي   ترين منتقد مديريت 
قبلي معاونت سينمايي بود داور جشنواره كرد؛ هيأت 
داوراني كه كوچك   ترين هيأت داوران كل جشنواره   ها 
شد؛ عزت   اهلل انتظامي، اسفنديار شــهيدي، عزيزاهلل 

حميدنژاد و مرتضي آويني.
آن ســال نحوه برگزاري جشــنواره تغيير كرده    بود و 
هيــأت داوران بايد58فيلم را بررســي مي   كردند. در 
شب اختتاميه، بيانيه هيأت داوران را خودش خواند؛ 
بيانيه   اي كه خود نوشــته بود و ادبيات هميشگي او را 
در خود داشــت. اما نتوانســته بود باقي هيأت داوران 
را با خود در مواردي همراه كند. در بيانيه از سينماي 
آرماني مورد نظرش گفت و مشكالت اصلي فيلم   هاي 
آن دوره را برشمرد. او مشكل اصلي فيلم   ها را با وجود 
افزايش كيفيت زيباشناسانه آثار، فيلمنامه  دانست و از 
اســتعدادهاي جواني كه فيلم اولشان را ساخته بودند 

حمايت كرد. جايزه بهترين فيلم را به »ازكرخه تا راين« 
دادند درحالي   كه مرتضي آويني بــه فيلم انتقادهايي 
جدي داشت. جايزه سيمرغ بلورين ويژه هيأت داوران 
هم به كيومرث پوراحمد براي 2فيلم »شرم« و »صبح 
روز بعد« اهدا شــد. همه اهالي پيگير سينما، از عالقه 
شــيفته   وار آويني به قصه   هاي مجيــد باخبر بودند. 
همچنين در فهرست جوايز، جايزه   هايي به فيلم   هاي 
»هنرپيشــه« و »سارا« دادند و كســي نبود كه نداند 
آويني چه نقدهاي تند وتيزي به سينماي مخملباف و 
مهرجويي كه با فيلم   هاي هنرپيشه و سارا در جشنواره 

حضور داشتند، نوشته بود.
جشــنواره پايان پذيرفت و آويني كه نتوانســته بود 
تأثيرگذاري الزم را بر آن دوره از جشــنواره داشــته 
باشد حســابي ناراحت بود. به گفته دوستانش بعد از 
شب اختتاميه، صدايش به   شدت گرفت و مدام سرفه 

مي   كرد.  
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